
 

 

 

 ًوبيطگبُ ثيي الوللي تجشيض  
ثِ  االختيبس ضشًت ................................................ ًليِ هَاسد هٌذسج دس كشم هوشسات هشثَط ايٌجبًت ............................... هذيشػبهل/ًوبيٌذُ تبم

لَاصم  يالولل ييث طگبُيًوب ييضبًضدّوًوبيطگبُ سا هغبلؼِ ًوَدُ ٍ هتؼْذ ثِ اًجبم آًْب هيجبضن ٍ ايٌي ثب آگبّي ًبهل اص ضشايظ 

 ثِ ثبص كضبی ٍ...............  هتشاط ثِ ؿشكِ ًوبيطي كضبی سخَاستد ضيتجش-شاىيآالت ٍاثستِ ا ييّب،پبى ًٌٌذُ ّب ٍ هبض ٌذُي،ضَی،سلَلضي،ثْذاضتيطيآسا

سا داضتِ ٍ ثب آگبّي ًبهل اص اًتخبة هحل ؿشكِ خَد دس سبلي ............................. حن ّيچگًَِ اػتشاؼ سا ًخَاّن داضت دس  هتشهشثغ............ هتشاط

ثبًٌي/ حَالِ ثبًٌي ثِ ضوبسُ حسبة % اسصش اكضٍدُ جوؼبً ثِ هجلؾ ............................. سيبل عي چي 9ّضيٌِ هطبسًت ثب احتسبة  ًل ضوي

ثبًي  ًضد هذ اًسپًَوبيطگبُ ثِ ًبم  IR 280190000000111245774008ضوبسُ ضجب  بي 6037697443964629ضوبسُ ًبست  بي 0111245774008

ٍ ضَاثغي ًِ اص سَی ثشگضاسًٌٌذُ ًوبيطگبُ دس  هوشسات هٌظَس ٍ سسيذ آى ثِ ضويوِ كشم دسخَاست هيجبضذ . ضوٌب ًليِ ضيتجش يثْطت ذيغبدسات ضؼجِ ضْ

ثَدُ ٍ هتؼْذ هيگشدم ّيچگًَِ اجٌبس سبخت خبسج اص ًطَس سا دس  ايٌجبًت چْبسچَة هَاًيي سبصهبى تَسؼِ تجبست ايشاى تْيِ ٍ تٌظين گشدد هَسد هجَل

ثَد ٍ ّضيٌِ ؿشكِ سا ثب تؼشكِ اسصی پشداخت خَاّن ًوَد ٍ دس  ًوبيطگبُ الضاهي خَاّذ ًتجي داخل ؿشكِ ثِ ًوبيص ًگزاسم دس ؿيش ايٌػَست اخز هَاكوت

 پشداختي هبثل هغبلجِ ٍ استشداد ًخَاّذ ثَد. ٍجَُ غَست اًػشاف اص هطبسًت دس ًوبيطگبُ ًل

 تبسيخ                                         هْش ٍ اهضبء                                                                                                                    

 

  Application Form كشم ثجت ًبم 

  :Company Name ًبم ٍاحذ :
  :Activity ًَع تَليذ: 

  :Tel تللي: 
 :Fax كبًس: 

  :Email ٍة سبيت: 
 :Address آدسس:

 
City :                                 P.C: 

  :Company Director هذيش ػبهل:ًبم 
  :Person To Contact ًبم هسئَل ؿشكِ:

  ضوبسُ توبس دس هَاهغ ضشٍسی :

 ،ی،بُداشتیشیآرا لًازم یالملل هیب شگاٌیوما هیشاوسدَم

  آالت يابستٍ هیپاک کىىدٌ َا ي ماش ،َاىدٌی،شًیسلًلس

سیتبر-رانیا   

 1397 ًریشُر 2 یمرداد ال 30

  THE 16TH INTERNATIONAL EXHIBITION OF COSMETICS     
HEALTH, CELLULOSE, DETERGENTS, CLEANERS AND 

RELATED MACHINERY IRAN-TABRIZ 

21-24 AUGUST 2018 

 ایران -تبریس المللی بیه ومایشگاٌ

 041- 33248071:  دبیرخاوٍ ومایشگاٌ

 041-33248245فاکس : 

 041- 36373851 -8تلفه ومایشگاٌ:

INFO@MEDEXPO.CO : آدرس پست الکتريویکی 

WWW. MEDEXPO.CO : آدرس ایىتروتی 



 

 
 
 
 
 

  .است مزبع متز 00 باس فضاي ي مزبع متز 12 ساله داخل َاي غزفٍ متزاص حذاقل*

 متعارف ريضىايي ي صىذلي عذد 2ي  پيطخًان ميش يك متزي 12 غزفٍ َز بزاي كٍ است خالص بطًر ريال 000/000/1 متزمزبع َز ومايطي فضاي *َشيىٍ

  .بًد خًاَذ

  .خالص بطًر ريال 000/000 متزمزبع َز باس فضاي *َشيىٍ

  .ميگزدد اخذ ي اضافٍ فًق مبلغ بٍ مالياتي افشيدِ ارسش %9*

 با تًجٍ بٍ مًقعيت )جاومايي( َمزاٌ با افشايص قيمت خًاَذ بًد.  اسپاوسزي يغزفٍ َاي ستارٌ دار  *
 

     ضزايط ي مقزرات 
 .ًوبيطگبّي ًخَاّذ داضت دس غَست ػذم تٌويل كشم، ًوبيطگبُ ّيچ هسئَليتي دس هجبل ثشٍص ّشگًَِ اضتجبُ دسج هطخػبت دس لَحتٌويل ّش دٍ هسوت كشم ثجت ًبم )كبسسي ٍ التيي( الضاهي است. -1

 . ًوبيذهتوبضي ًوي ثجت ًبم هغؼي پس اص ٍغَل ّضيٌِ هطبسًت ثغَس ًبهل اًجبم خَاّذ گشكت ٍ اػالم آهبدگي جْت هطبسًت دس ًوبيطگبُ ايجبد ّيچگًَِ حوي ثشای  -2

 .ضوٌبً هيوتْبی اػالم ضذُ خبلع ٍ ثذٍى ّشگًَِ ًسَس خَاّذ ثَد

 .ًظبكت داخل ؿشكِ ّب ثِ ػْذُ ضشًت ًٌٌذُ است -3
بيطگبُ اهٌيت داخل ؿشكِ ثِ ػْذُ ًو ّبی خَد حضَس داضتِ ثبضٌذ . دس عَل ايي هذت ٍ سبػبت ًبسی دهيوِ هجل اص ضشٍع ٍ پس اص خبتوِ سبػت ًبسی ًوبيطگبُ دس ؿشكِ 30هسئَليي ؿشكِ هيجبيست  -4

 .ّب دس عَل هذت كَم ًخَاّذ داضت ضشًت ًٌٌذُ ثَدُ ٍ ًوبيطگبُ ّيچگًَِ هسئَليتي دس هجبل اهٌيت داخل ؿشكِ

 .ّب يب اهٌبًبت ٍ لَاصم اضبكي ٍاسد آيذ اص ضشًت ًٌٌذُ اخز خَاّذ ضذ ّضيٌِ ّشگًَِ آسيت ديذگي ٍ ضشس ٍ صيبى ًِ ثِ پبًلْبی ؿشكِ -5

 .ضشًت ًٌٌذُ حن ٍاگزاسی ؿشكِ ثِ ؿيش سا، ثذٍى اعالع ًوبيطگبُ ًذاسد -6
حذ رًش ضذُ داسًذ هيجبيست  سبًتيوتش )چِ دس كضبی ثبص ٍ چِ داخل سبلي( هيجبضذ. ضشًتْبيي ًِ ًيبص ثِ عشاحي ٍ دًَسثٌذی ؿشكِ خَد ثيص اص 40هتش ٍ  2صًي ٍ آسايص آى،  استلبع هجبص جْت ؿشكِ -7

آسايي، ضشًت ًٌٌذُ هَظق ثِ پشداخت ّضيٌِ  تبييذ ًوطِ ؿشكِ ص هجل اص ضشٍع ًوبيطگبُ ًسجت ثِ اخز تبئيذيِ ًوطِ ؿشكِ آسائي خَد اص هذيشيت ًوبيطگبُ اهذام ًوبيٌذ. ثذيْي است دس غَستسٍ 45حذاًثش 

 .اكضايص هتشاط خَاّذ ثَد
ثغَس اهبًي اص ضشًت تجليـبتي دسيبكت  سيبل جْت تٌظيق هحل ؿشكِ 000/000/10سبص سا هؼشكي ًوبيذ ّوچٌيي هجلؾ  يـبتي ؿشكِسبصی، ضشًت هيجبيست عي ًبهْبی ضشًت تجل دس غَست اهذام ثِ ؿشكِ  -8

 .ضذ سبػت ثب ًظش ًوبيطگبُ هجلؾ ػَدت ٍ دس غَست ػذم تٌظيق، ضجظ ًوبيطگبُ خَاّذ 24ؿشكِ تٌظيق ضذُ تب  ًِ دس غَست تحَيل
ؿشكِ داس صيش پبًل تجليـبتي هيجبضذ  ثِ ثلٌذای سوق سا اص تجليـبت اكشاد حوَهي ٍ حويوي استلبدُ ًوبيذ ٍ ؿشكِ گزاس اػتشاؼ ٍ ادػبيي ًخَاّذ داضت. ثذيْي است اٍلَيت ثب ًوبيطگبُ هيتَاًذ استلبع هجبص -9

 .دس ؿيش ايٌػَست ثـيش ٍاگزاس خَاّذ ضذ

 .خبًجبت خبسجي دس هحل ؿشكِ خَد استلبدُ ًوبيٌذ، ثػَست اسصی دسيبكت خَاّذ ضذّضيٌِ ؿشكِ اص ًليِ هطبسًت ًٌٌذگبًي ًِ اص اسن ٍ يب هبسى ًبس-10

 .ضشًت ًٌٌذُ هجبص ثِ ٍسٍد ٍ خشٍج ًبالّبی ًوبيطي خَد دس ؿيش سبػبت يبد ضذُ دس جذٍل صهبًجٌذی ًويجبضذ -11

 .ل دسًبس پشسٌل سبلي ثبضذ، هوٌَع استّبی ديگشٍ هَجت اخال پخص ّشگًَِ اغَات ثلٌذًٍبٌّجبسًِ ثبػث ايجبد هضاحوت ثشای ؿشكِ -12

 .ضشًت ًٌٌذگبى هجبص ثِ كشٍش ًبالّبی ًوبيطي خَد ثِ غَست پشاًٌذُ ًيستٌذ -13

 .هيگشددگزاس هيجبضذ ًِ ٌّگبم تحَيل ؿشكِ اخز  ثبيست هيضاى اسصش ًبالئي خَد سا جْت پَضص ثيوِ ای ًتجبً اػالم ًوبيذ. ّضيٌِ ثيوِ ثؼْذُ ؿشكِ ضشًت ًٌٌذُ هي-14

 .ای خَداهذاهي ًٌوبيذ،ًوبيطگبُ دسايي خػَظ ّيچگًَِ هسئَليتي ساثؼْذُ ًخَاّذ داضت دسغَستيٌِ ؿشكِ گزاس ًسجت ثِ پَضص ثيوِ-15
اضبكي ؿشكِ اسسبل  جت ًبم هغؼي كشم لَاصمدسيبكت ّشگًَِ لَاصم ٍ تجْيضات اضبكي ؿشكِ كوظ اص عشين تٌويل كشم ٍ پشداخت ّضيٌِ ّبی هشثَعِ اهٌبى پزيشهي ثبضذ. ثذيْي است پس اص ث -16

 .داسد ٍ يب سد توبضب سا ثشای خَد هحلَػ هي ٍاهٌبًبت ثبهيوبًذُ حن هجَلي صهبى دسيبكت توبضب خَاّذضذ.ًوبيطگبُ ثبتَجِ ثِ
هجالً ّوبٌّگي الصم سا ثب ًوبيطگبُ  كة خَد ًويجبضٌذ، دس غَست ًيبص ثِ ايي اهش هيجبيستًطي، اّذای جَايض ٍ ... دس داخل ؿش هطبسًت ًٌٌذگبى هجبص ثِ ثشگضاسی ّشگًَِ هشاسن هشثَط ثِ هسبثوِ، هشػِ -17

 .ثؼول آٍسًذ

 .سٍص هجل اص تحَيل ؿشكِ، ثِ ًوبيطگبُ ًتجبً هؼشكي ًوبيذ 20سبص هَسد تبئيذ ًوبيطگبُ سا  ٍهَظق است دس غَست سبخت ٍ سبص ؿشكِ دس ًوبيطگبُ ؿشكِ گزاس هتؼْذ ؿشكِ -18
ؿشكِ سبص اخز هيگشدد ًِ ّيچگًَِ  سد ايوٌي ٍ ؿيشُ اصسبص هيجبيست ضوي سػبيت هوشسات ٍ هسبئل ايوٌي عشاحي ًبهل اص ؿشكِ سا جْت تبئيذ ثِ ًوبيطگبُ تحَيل ًوبيذ. ٍ هجبلؾ صيش جْت تبهيي هَا ِؿشك-19

  .داس ًذاسد استجبعي ثِ ٍجَُ پشداختي ؿشكِ
 سيبل ثشای ّش هتش هشثغ اص ؿشكِ .  000/50سيبل ثشای ّش هتش هشثغ اص ؿشكِ .                   ؿشكِ سبصی  000/10ًق 

 .ًٌٌذُ هيجبضذ سبصاى ٍ ػَاهل ثؼْذُ هطبسًت داساى، ؿشكِ ّشگًَِ خسبسات ٍاسدُ ٍ هسئَليتْبی هبلي ٍ جبًي ثِ ثبصديذًٌٌذگبى، ؿشكِ -20
 سيبل اخز خَاّذ گشديذ. )ثبص ٍ ثست سيستن ّب(  000/200ّش ًوبيطگبُ ًِ ثٌبثِ دسخَاست ؿشكِ گزاس اًجبم ضَد ّش هتش هشثغ هجلؾ  س ؿشكِ ثٌذی ػبدیثشای ّش گًَِ تـييش د-

  .اصًوبيطگبُ دسخَاست كشهبئيذ بصیس ًٍػت آى اصعشين ًوبيطگبُ اًجبم خَاّذ ضذ.جْت استلبدُ اصاسپيس دسؿشكِ كشين ثِ ًوبيطگبُ اًيذاً هوٌَع ثَدُ ٍاسپيس ٍسٍد اسپيس-
حول ضذُ تَسظ جشثويل اص خبسج  ًوبيطگبُ هوٌَع ثَدُ ٍ ًبالیدس غَست ًيبص ثِ جشثويل ثب اتحبديِ جشثويل داساى تَسظ اهَس ًوبيطگبّي اص ًوبيطگبُ اهذام خَاّذ گشديذ ٍ ٍسٍد ّشگًَِ جشثويل ؿيش ثِ -

 .ًوبيطگبُ كوظ تب دسة سبلي خَاّذ ثَد

 .تحَيل ؿشكِ هٌَط ثِ تسَيِ حسبة ًبهل هيجبضذ-

 .سبص اًحػبسی ٍ اختػبغي ًذاسد دس ضوي ًوبيطگبُ ّيچگًَِ ؿشكِ-

 .ًوبيطگبُ اص تحَيل ؿشكِ ثِ ؿشكِ سبصاى ثذٍى ّوبٌّگي ٍ اخز تؼْذات ًتجي هؼزٍس خَاّذ ثَد-
سبلٌْبی ضْشيبس، آرسثبيجبى ٍ ستبسخبى اص سوق  اضبكي ّضيٌِ اص عشاح اخز خَاّذ ضذ ٍ الصم ثِ يبدآٍسی است ًِ ًَسپشداصیٍات هيجبضذ.دسغَست استلبدُ اص سٍضٌبيي  400هتش  12سٍضٌبيي ثِ اصاء ّش -

 .خَاّذ گشديذ ؿشكِ ّضيٌِ سٍضٌبيي ثشحست ٍات هحبسجِ ٍ اخز دسداخل سبلي ثَدُ ٍدسغَست ًػت ّشگًَِ پشٍطًتَسيبچشاؽ

  .عجن صهبًجٌذی اسسبلي ثَدُ ٍ ثِ ّيچ ػٌَاى هبثل توذيذ ًخَاّذ ثَدتبسيخ ثشگضاسی ٍ سبػبت ثبصديذ ًوبيطگبُ -

  .خَاّذ ًوَدتزًش هْن : دس غَست اًػشاف اص هطبسًت دس ًوبيطگبُ ٍجَُ دسيبكتي هستشد ًخَاّذ ضذ ٍ ًوبيطگبُ ًسجت ثِ اخز ٍجَُ ثبهيوبًذُ ًيض اهذام 

 .ًوبين ٍ هسئَليت ًليِ هَاسد كَم سا هجَل داسم ٍ ثب آگبّي ًبهل اهضبء هي ايٌجبًت ًليِ ضشايظ ٍ هوشسات كَم سا ًبهالً هغبلؼِ ًوَدُ
 رگذا امضاء غزفٍمُز ي                                                                                                                                                                                    

 سیتبر-رانیآالت يابستٍ ا هیَا،پاک کىىدٌ َا ي ماش ىدٌی،شًی،سلًلسی،بُداشتیشیلًازم آرا یالملل هیب شگاٌیوما هیشاوسدَمشرایط ي مقررات 

  1397شُریًر  2مرداد الی  30

 َسیىٍ اجارٌ غرفٍ


