يزارت صىعت ،معدن ي تجارت
شركت سُامي ومايشگاَُاي بيه المللي جمًُري اسالمي ايران
بیست ي سًمیه ومایشگاٌ بیه المللی ماشیه آالت ،مًاد ايلیٍ  ،مىسًجات خاوگی ،ماشیىُای گلديزی
ي محصًالت وساجی  31لغایت  31شُریًرماٌ  3131برابر با  4تا  7سپتامبر  7137محل دائمی
ومایشگاَُای بیه المللی تُران

اطالعیٍ شمارٌ یک
با تشکر از استقبال فًق العادٌ متقاضیان حضًر در بیست ي سًمیه ومایشگاٌ بیه المللی ماشیه آالت ،مًاد ايلیهٍ  ،مىسهًتات نهاوگی ،ماشهیىُا
گلذيز ي محصًالت وساتی ( 31لغایت  31شُریًرماٌ  3131برابر با  4تا  7سپتامبر  )7137بذیىًسیلٍ مًارد ریل تُت سیر مراحل ثبت وام اعالم می گردد
 .بذیُی است رعایت کامل مًارد علی الخصًص زماوبىذ َا اعالم شذٌ در ایه اطالعیٍ السامی می باشذ:

 – 3يريد بٍ سایت :
داولًد دفتشچٍ اطالعات  ,مطالعٍ دلیك ي تکمیل فشمُای ثثت وام ممًُس تٍ مُش ي امضای مجاص آن ضشکت دس ومایطگاٌ اص طشیقك اقایت تقٍ
آدسس www.irantexfair.com
 -7تعرفٍ ومایشگاٌ
ساله

31A-31B-35-38-5-

اتارٌ غرفٍ عاد ریالی

اتارٌ غرفٍ يیصٌ ریالی

فضا سرپًشیذٌ

بٍ ازاء َر متر مربع  /ریال

بٍ ازاء َر متر مربع  /ریال

متر مربع  /یًري

بدين تجُيس

با تجُيس

بدين تجُيس

با تجُيس

1/000/000

1/200/000

2/000/000

2/400/000

40-40A-41-41B- 38B

950/000

1/150/000

1/900/000

2/200/000

38A

850/000

1/700/000

2/100/000

1/050/000

فضاي باز

با تجُيس

بدين تجُيس

205

500/000

215

125

 تبصرٌ  :1بٍ ازاء َر متر مربع غرفٍ ريالي مبلغ  20/000ريال بابت ثبت وام بازديدكىىدگان اضافٍ خًاَد شد.
 تبصرٌ  :2بٍ مبالغ فًق  %9ماليات بر ارزش افسيدٌ ويس اضافٍ خًاَد شد.
-7وحًٌ ي زماوبىذ تاومایی:
 -2-1وحًٌ ي صمان تىذی جاومایی غشف ومایطگاٌ تش اااس جذيل ریل ي تاصٌ صماوی تعییه ضذٌ می تاضذ ،تذیُی اات مطقاسکت کىىقذنان
نشامی طثك سيصَای تعییه ضذٌ تٍ اتاد تشنضاسی ومایطگاٌ تٍ وطاوی بسرگراٌ شُیذ چمران ،محل دائمی ومایشگاَُا بیه المللی تُران ،سهاله

 17مشاجعٍ فشمایىذ.
متراش مًرد درنًاست

ريزَا ثبت وام ي تاومایی غرف

نشيٌ ماضیه آالت ي لطعات اص  101متشمشتع تٍ تاال

اص ااعت  9صثح ضىثٍ 1396/3/27

نشيٌ ماضیه آالت ي لطعات اص  12تا  100متشمشتع

اص ااعت  10صثح یکطىثٍ 1396/3/28

شمارٌ ساله
-38B-38A-35
40

نشيٌ مًاد ايلیٍ (اوًاع وخ ،سوگ ،الیاف ي مًاد ايلیٍ کمکی صىایع وساجی) اص ااعت  9صثح ديضىثٍ 1396/3/29

5 - 41

نشيٌ مىسًجات خاوگی (پاسچٍ َای پشدٌ ای  ،پاسچٍ َای سيمثلی ،حًلٍ اص ااعت  9صثح اٍ ضىثٍ 1396/3/30

31B– 38

ي لثاس حًلٍ ای ،سيمیضی ،تشمقٍ ،کًاقه ،لًسدساپقٍ ،پقشدٌ ي کشکقشٌ ،
اشيیس َای آضپضخاوٍ ،حمام ي داتطًیی)
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يزارت صىعت ،معدن ي تجارت
شركت سُامي ومايشگاَُاي بيه المللي جمًُري اسالمي ايران
بیست ي سًمیه ومایشگاٌ بیه المللی ماشیه آالت ،مًاد ايلیٍ  ،مىسًجات خاوگی ،ماشیىُای گلديزی
ي محصًالت وساجی  31لغایت  31شُریًرماٌ  3131برابر با  4تا  7سپتامبر  7137محل دائمی
ومایشگاَُای بیه المللی تُران

نشيٌ کاالی خًاب (تطگ خًاب ،پتً ،سيتختی ،ملحفٍ ي سيتالطی ،تالص ،چُاسضىثٍ 1396/3/31

31 A

لحاف ،لًاصم ي لطعات ياتستٍ
َ -2-2ضیىٍ اجاسٌ غشفٍ تش اااس مکان غشفٍ  ,تعشفٍ َای مصًب ،تعاليٌ  % 9مالیات تش اسصش افضيدٌ محااثٍ ي پیص فاکتًس صقادس خًاَقذ
ضذ.
-2-3مطاسکت کىىذنان مًظف می تاضىذ ظشف مذت حذاکثش  3سيص کاسی وسثت تٍ ياسیض يجٍ غشفٍ تٍ حساب َای ریل الذام ومایىذ:
الف-تعشفٍ سیالی  :طی فیص ياسیضی تٍ حساب  2175799001002وضد تاوک ملی ضعثٍ ومایطگاٌ تیه المللی – کقذ  – 1454تقٍ وقام ضقشکت
اُامی ومایطگاٌ َای تیه المللی ج  .ا  .ایشان اوجام نشدد .
ب -تعشفٍ اسصی  :طی فیص ياسیضی تٍ حساب  5003وضد تاوک ملقی ضقعثٍ ومایطقگاٌ تقیه المللقی – کقذ  – 1454ي یقا ضقماسٌ حسقاب
 021945555111101پست تاوک تٍ وام ضشکت اُامی ومایطگاٌ َای تیه المللی ج  .ا  .ایشان اوجام نشدد .
تذیُی اات دسصًست عذم ياسیض يجٍ طی مُلت فًق الزکش  ،غشفٍ جاومایی ضذٌ کىسل خًاَذ ضذ.
 -2-4متماضی مًظف اات حسة مًاسد فًق حذاکثش تا تاسیخ  95/4/7وسثت تٍ اسائٍ پاکت ضامل فشمُای تکمیل ضذٌ ثثت وام (مىذسج دس
اایت)تٍ َمشاٌ ااىاد مشتًط تٍ ثثت وام ي فیص ياسیضی تٍ اداسٌ دتیشخاوٍ ایه ضشکت الذام ي سایذ دسیافت ومایذ .
 -2-5دس صًست اوصشاف کتثی تا یکماٌ لثل اص افتتاح ومایطگاٌ پس اص تأییذ اتاد  %10 ،يجٍ پشداختی کسش ي ماتمی مستشد مقینقشدد ي دس
صًست يصًل اوصشاف کمتش اص یکماٌ لثل اص افتتاح ومایطگاٌ َ ،یچگًوٍ يجُی تٍ مطاسکت کىىذٌ مستشد وخًاَذ نشدیذ.
دسیافت يجٍ ومذ اص مطاسکت کىىذنان تٍ َیچ يجٍ امکان پزیش ومی تاضذ ،لزا خًاَطمىذ اات َضیىٍ اجاسٌ غشفٍ حتمقا تقٍ صقًست فقیص
ياسیضی ي یا حًالٍ تاوکی تٍ حساب ضشکت پشداخت نشدد.

ستاد برگسار بیست ي سًمیه ومایشگاٌ بیه المللی
ماشیه آالت ،مًاد ايلیٍ ،مىسًتات ناوگی،
ماشیىُا گلذيز ي محصًالت وساتی
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