
ريالی( شركت كنندگان ويژه( ثبت نام -1 فرم

 ......................................)فارسی/انگلیسی(.........................................................................................................شركت كننده  مؤسسه/شركت نام

 ......................................ثبت شركت................................ شماره .....................................پستی كد....................................................فعالیت زمینه

............................................................رقمی............... 12 اقتصادي كد ................................................................................... شركت ملی شناسه

 .......................................................................................دفتر مركزي................................................................................................................... نشانی

................................................................................................................................................فاكس ........................................................................تلفن

................................................................................................................................................................................................................... عامل یرمد نام

.. .....................................غرفه........................................ مسئول نام ...........................................................................................................همراه تلفن

.......................................................................................................................................................وب سایت........................................پست الكترونیك

 )مربع متر 12  حداقل(ساخته پیش تجهیزات با و سرپوشیده سالن در غرفه -1

 نوشته با كتیبه و صندلی عدد دو و میز عدد یك روشنائی، پریز، عدد یك موكت، اطراف، پانل هاي شامل پیش ساخته تجهیزات(

).می باشد

ریال............................................ جمعأ مترمربع.........................................نیاز مورد متراژ

)مربع متر 24 حداقل(خودساز( )غرفه 1شماره  بند پیش ساخته تجهیزات از هیچكدام بدون و سرپوشیده سالن در غرفه -2

ریال............................................ جمعأ مترمربع.....................................نیاز مورد متراژ

)مربع متر 30  حداقل( تجهیزات بدون باز فضاي در غرفه -3

ریال............................................ جمعا مترمربع.....................................نیاز مورد متراژ

 الزم متر، 2 از بیش ارتفاع با یا خاص ابعاد به نمایشی تجهیزات و آالت ماشین نیاز یا و حجیم كاالهاي نمایش صورت در 

 .گردد اعالم ستاد به كتبا ثبت نام زمان در ابعاد و تعداد، وزن ذكر با الزم هماهنگی مراتب جهت است

 امكان سالن ها در خط كشی هنگام در فقط و بوده تقريبی سالن ها نقشه در سالن، داخل ستون هاي محل

 .می باشد امكان پذير قطعی صورت به غرفه ها به نسبت ستون كردن وضعيت مشخص

 در كه كنندگانیشركت  از لذا نمی باشد؛ ممكن ایمنی مسائل لحاظ از غرفه ها به شب در برق تخصیص اینكه به توجه با 

.عمل آورند به خصوص این در را الزم تمهیدات قبل از می گردد می نمایند تقاضا استفاده از برق غرفه داخل

ارزش افزوده بر ماليات %9+  هرمترمربع ازاي به بازدیدكنندگان از ثبت نام متراژ، هزینه(   هزينه كل 100%

...................................................................................................................................................كلجمع...................................................................مبلغ

 وجه در.............................................................بانك عهده مورخ.........................به..............................................شماره  چك/شمارهحوالهطی

 درخواست فرم ( ضمیمه4114-8987-7475اقتصادي  كد(شركت فناوري هاي پايش آلودگی هوا و آب و سامانه هاي انرژي 

 .می باشد



برگزاركننده تأييد و كننده شركت كتبی اعالم از پس نمايشگاه برگزاري از قبل ماه يک تا حضور از انصراف صورت در

برگزاري از قبل ماه يک از كمتر در انصراف حصول صورت در و گردد می مسترد مابقی و كسر وجه پرداختی  10%

 .گرديد نخواهد مسترد كننده به شركت وجهی هيچ نمايشگاه،

 هیچ انجام و خودساز صورت به غرفه ساخت به مجاز می باشد، مربع متر 24  از كمتر آنان غرفه متراژ كه شركت كنندگانی

 استفاده و "ثبت نام فرم 1 بند" انتخاب به ملزم و نبوده ...و غرفه كف تغییر یا غرفه،كفسازي سردرب بازنمودن از قبیل تغییرات گونه

 .می باشد پیش ساخته نمایشگاه سیستم از

 سالن داخل از اعم(غرفه داخل در ویا )خودساز و غرفه هاي(می نمایند انتخاب را ثبت نام فرم "  2بند" كه شركت كنندگانی كلیه

 دستورالعمل در مندرج اداري مراحل طی و اجرائی نقشه هاي ارائه به ملزم می نمایند، استفاده ویژه تزئینات یا سازه و از )باز فضاي یا

 .می باشند ساخت مجوز اخذ جهت 5 تعهد فرم ارائه و وتخلیه جمع آوري غرفه سازي، تعهد و

 متراژ هزینه پرداخت به ملزم كننده شركت گیرد، انجام طبقه دو صورت به برگزاري ستاد از تائید اخذ با سازي غرفه اجراي چنانچه

.باشدمی  نام ثبت فرم " 2بند" تعرفه براساس دوم طبقه پوشش تحت

 تا حداكثر مراتب كتبی اعالم به منوط بالعكس یا "  2بند" به "  1بند" انتخاب در تغییر درخواست

 به .باشد می برگزاري ستاد از تائید اخذ از پس مرتبط اي هزینه پرداخت لزوم درصورت و برگزاري ستاد به 08/08/1396  تاریخ 

 نخواهد مسترد ما به التفاوتی وجه باشند داشته را "  2بند" به "  1بند" تغییر درخواست یادشده تاریخ از پس كه كنندگانی شركت

 .گردید

 ،هغرف چیدمان و ساخت عملیات پایان از پس غرفه نهایی متراژ اینكه ضمن ؛باشند می الحساب علی صورت به فوق مبالغ كليه

 به نسبت دیگر جانبی هاي هزینه وجود یا متراژ افزایش صورت در موظفند كنندگان مشاركت .بود خواهد حساب تسویه مالك

.نمایند اقدام برگزاري ستاد به مربوط هاي تعرفه براساس آن هاي هزینه پرداخت

دفترچه دريافت ضمن.............................................شركت نماينده...............................................اينجانب

تدوين ها نمايشگاه عمومی شرايط و مقررات و اطالعات دفترچه مفاد پذيرش و كامل با اطالع فوق، نمايشگاه اطالعات

بين المللی  نمايشگاه چهارمين در ثبت نام به نسبت ايران،.ا.ج نمايشگاههاي بين المللی سهامی شركت توسط شده

.نمايممی  اقدام انرژي هاي خورشيدي وصنايع وابسته

..........................................................................مهروامضاء....................................تاريخ..................................سمت متقاضی


