فرم ثبت وام
ايلیه ومایشگاٌ بیه المللی صىعت گاز ایران  31 - 31 /شهریًرماٌ 3131

1st Int’l Iran Gas Show / 1- 4 Sep 2018
ًام كاهل ضركت

فارسی:

اًگلیسی:

فارسی:

ًطاًی دفتر هركسی
اًگلیسی:
پست الکترًٍیک:
دٍرًگارتا درج كذ:

تلفي تا درج كذ:

پایگاُ ایٌترًتی:

فارسی:

ضرح
هحصَالت ٍ خذهات

ًام هذیرعاهل
ًام هسٍَل غرفِ:

اًگلیسی:

اًگلیسی:

فارسی:

پست الکترًٍیک :

تلفي ثاتت:

ًام ٍ سوت:

تلفي ّوراُ:

 ....................هترهرتع غرفِ سر پَضیذُ
(هتراش درخَاستی هی تایست ضرریة 3
تاضذ)

□ تا تجْیسات
□ تذٍى تجْیسات

فضای ًوایطی
هَرد ًیاز /
ًَع غرفِ درخَاستی

□ غرفِ یک طرف تاز (حذاقل  15هترهرتع)

□ غرفِ دٍ طرف تاز (تاالتر از  36هتر هرتع)

□ غرفِ سِ طرف تاز (تاالتر از  60هتر هرتع)

□ غرفِ چْار طرف تاز (تاالتر از  100هتر هرتع)

مالحظٍ:

 )3در صَرت اهکاى غرفِ  3،2یا  4طرف تاز تاهیي خَاّذ ضذ ٍ در غیر ایي صَرت ًسدیک تریي حالت درخَاستی تخصیص هی ضَد.
 )2قیوت پایِ تعرفِّا ترای غرفِّای یک طرف تاز است.
□ تاهیي ٍ عرضِ گاز

□ اكتطاف ،حفاری ٍ تَلیذ گاز
□ سیستن ّا ٍ فٌاٍری ّای جذاسازی
زیرگرٍُ تخصصی

گاز
□ طراحی ،هطاٍرُ ٍ پیواًکاری صٌعت
گاز
□ ایوٌی صٌعتی ٍ هحیط زیست

ًحَُ هطاركت
ایٌجاًة

هستقل □
هذیر عاهل ضركت

□ سیستن ّای تَزیع گاز

□ رخیرُ سازی گاز
□ سیستن ّای ًرم افساری ٍ اتَهاسیَى
صٌعتی

□ صٌایع ،تجْیسات ٍ ٍسائل گاز سَز

□ تطخیص ٍ ارزیاتی گاز

□ فٌاٍری ،تحقیق ،تَسعِ ٍ آهَزش

□ سایر(ًام تثریذ):

تحت پَضص (ًام گرٍُ ركر ضَد)□
تا آگاّی كاهل از ضرائط ٍ قَاًیي ٍ هقررات اٍلیي ًوایطرگاُ تریي الوللری

صٌعت گاز ایراى درخَاست هطاركت خَد در ًوایطگاُ را اعالم هی دارم ٍ ّسیٌِ هطاركت تر اساس صَرتحساب پرداخت خَاّذ ضرذ .در ضروي كلیرِ هقرررات ٍ

ًام ٍ اهضاء هذیرعاهل:
تاریخ:
هْر ضركت:

ضَاتطی كِ از سَی ترگساركٌٌذُ در چارچَج قَاًیي سازهاى تَسعِ تجارت ایراى ٍ هركس ًوایطگاُ ّای تیيالوللی ضْرآفتاب اتالغ هیضَد ،هَرد قثرَل ایٌجاًرة
است.

