چهارمين همایش و نمایشگاه تاورکرین ها-جرثقيل های برجي
جرثقيل های سقفي و دروازه ای و جرثقيل های ماشيني-متحرك
ليفتراك ها و باالبرها و صنایع وابسته
محورهای همایش :

با حضور:
وزارت صنعت و معدن و تجارت
سازمان ملي استاندارد ایران
شرکت های نفت ،گاز و پتروشيمي

استانداردهای قبل از نصب و بهره برداری ،در زمان استفاده أوليه  ،بعد از بهره

وزارت نيرو و زیر مجموعه ها

برداری و دوره ایي

سازمان بنادر و کشتيراني

تعميرات و نگهداری

وزارت راه و شهرسازی

اپراتوری و ریگری
ایمني و پدافند غيرعاملHSE

سازمان های آنش نشاني

حوادث و بحران ها

شهرداری و عمران شهری

مدارك فني و دفترچه های راهنما

شورای اسالمي شهر

استاندارد های طراحي و ساخت
ایمني و آتش نشاني

بازرسين سازمان استاندارد
مسئولين و افسران ایمني HSE

اهداف همایش :

شرکت های برتر ساختماني

افزایش سطح استاندارد های ایمني و بازرسي فني جرثقيل ها و صنعت حمل و

شرکت های مهندسي

انتقال بار "ليفتينگ"
بررسي حوادث ساالنه در سطح بافت شهری و شهرداری های سراسر کشور و بافت
های صنعتي
بررسي راهكار ها و روش های کشور های پيشرفته در حوزه ليفتينگ

مهندسان و سرپرست های کارگاه ها
فعاالن صنعت جرثقيل و باالبری و ...
تامين کنندگان صنایع
مصرف کنندگان

مكان :تهران  -پژوهشگاه صنعت نفت (ضلع غربي ورزشگاه آزادی)
هزینه ثبت نام در همایش 000220222 :ریال ( به ازای  0روز )
شامل:
 برگزاری دو روز همایش و دوره آموزشي پيرامون مسائل فوق الذکر
 اعطای گواهي حضور در همایش ملي استاندارد جرثقيل ها و صنایع وابسته
 با سخنراني مدیران ارشد سازمان های دولتي در حوزه استاندارد
 مالقات با بيش از  022فعال ایمني و استاندارد و جرثقيل ها و صنایع وابسته
 مالقالت با مسئولين مربوطه در تدوین قوانين و مقررات
 مالقات با فعاالن حوزه خرید و فروش محصوالت مربوطه
 عضویت رایگان در باشگاه هواداران استاندارد و ایمني PHQ
 پذیرایي ميان وعده و نهار

در صورتي لزوم مي توانيد با اجاره غرفه محصوالت و خدمات خود را در معرض نمایش بيش از  022نفر بازدید کننده قرار
دهيد.هزینه هر متر مربع غرفه در فضای باز  000020222ریال و هر متر مربع در فضای البي  000220222ریال مي باشد.
توجه:
شایان ذکر است جزئيات و موارد تكميلي جهت حضور افراد و شرکت ها و یا اجاره غرفه ها بنا به درخواست آن ها
به پيوست ارسال خواهد شد .جهت دریافت این موارد با تلفن های دبيرخانه تماس حاصل فرمائيد.

