
 
 
 

 
 

 
   فرم ثبت نام                                

 اولين نمايشگاه فرصت هاي ساخت داخل و رونق توليد
           1398ماه  تير 30لغايت  27 -تهران

 نام شركت
 : / شناسه مليکد اقتصادی فارسي:

 شماره ثبت/ کدملي: التين:

 نشاني 

 دفتر مركزي

 فارسي:

 التين:

 تلفن :

 د:ك

 دورنگار:

 كد:

 پست الكترونيكی:

 :پايگاه اينترنتی

 نام مديرعامل
 فارسي: ........................................................................

 التين: .........................................................................

 نماينده

 تام االختيار
 ..............................................................................................: ......نام

 شماره همراه: ..................................................................................

 هزينه 

 اجاره غرفه

    بع(  مترمر 36فضای سرپوشيده بدون تجهيزات )حداقل              
    (متر مربع 24و حداکثر  مترمربع 12فضای سرپوشيده با تجهيزات )حداقل 

 )تجهيزات شامل پارتيشن بندی، پریز برق، نور، ميز و صندلي، کتيبه و موکت غرفه مي باشد(         
 للی ايدرو  انجام خواهد گرفت. غرفه سازي فضاهاي سرپوشيده بدون تجهيزات طی هماهنگی توسط شركت بازرگانی بين الم 

متراژ غرفه 

 درخواستي

 .را دارمدر فضای سرپوشیده  (بدون تجهیزات)غرفه مترمربع .... .............. درخواست
 .را دارمدر فضای سرپوشیده  (تجهیزات اب)غرفه مترمربع .... ..............درخواست 

زيرگروه  

 تخصصي

 خودرو و قطعه سازی                صنایع معدني                   لوازم خانگي                 دریایيصنایع 

  پتروشيمي، نفت و گاز             و نهادهای مالي صندوق های حمایتي                         سایر  

 محصوالت يا خدماتي

  نياز به بومي سازي دارد كه

 فارسي: 

 التين: 

مه
ر 

سيا
ت ب

کا
ن

 م

 

متقاضيان ثبت نام توجه داشته باشند اين نمايشگاه به منظور اعالم نيازهاي فناورانه توليدي و خدماتي به جامعهه عممهي و دانشهگاهي      -1
  ايجاد فرصت هاي ساخت داخل و رونق توليد با حمايت صندوق ها و نهادهاي مالي مي باشد.  كشور جهت 

معتبر  پروانه صنفي موافقت اصولي،از مدارک شامل پروانه توليد و يا پروانه بهره برداري،  يکيتصوير  يستمتقاضيان ثبت نام مي با -2
 ارائه نمايند.مالياتي يا كارت ممي  نامهگواهي... را به همراه كارگاهي و 

ام
ت ن

 ثب
وه

نح
 

  است به سایت  الزم ،اوليهبرای ثبت نامiran.irwww.tavan   و مدارك را مراجعه نموده و به صورت آنالین ثبت نام
  .بارگذاری نمائيد

و یا شماره واتساپ       الزم به ذکر است در صورت هر گونه سوال و دریافت فرم ثبت نام به شماره تلگرام فوق 
 پيام ارسال نمائيد.09190411662

دانلود و پس از   www.tavaniran.irدور کارت پارکينگ از سایت ضمناً خواهشمند است فرم تعهد غرفه داران را جهت ص
  ي به شماره های فوق ارسال نمائيد. جهت صدور کارت شناسایتصویر آن را به همراه تصویر عكس غرفه داران  ،مهر و امضا و تكميل

( www.tavaniran.ir)شركت سازمان گسترش و نوسازي ايران و سايت اينترنتی اين صفحه  كليه اطالعات و مقررات مندرج در پشت و روي

     ضمن قبول و پذيرش كليه شرايط و مقررات، درخواست مشاركت در نمايشگاه را دارم. ،مطالعه شد
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اطالعات و مقررات عمومي مشاركت در نمايشگاه هاخالصه اهم   

باشد که توسط برگزار کننده به  المللي ج.ا.ایران مي های بين نمایشگاه مستلزم رعایت قوانين و مقررات شرکت سهامي نمایشگاه مشارکت در -1

 اطالع مشارکت کنندگان خواهد رسيد.

مي الزا كارت ملیو برای اشخاص حقيقي تصویر  گواهينامه مؤديان مالياتیجهت حضور در نمایشگاه برای اشخاص حقوقي تصویر  -2

  است.

دانلود و پس از   www.tavaniran.irتعهد غرفه داران را جهت صدور کارت پارکينگ از سایت  فرمالزم است کليه غرفه داران  -3

 تكميل و مهر و امضا، تصویر آن را به همراه تصویر عكس غرفه داران جهت صدور کارت شناسایي به شماره های

 ارسال نمائيد.  از طریق تلگرام یا واتساپ  09190411664و  09210271748

ابعماد و نظمر کارشناسمي     حجم  و  ، نوع کاالی نمایشي از نظر وزن،روه مشارکت کننده، زیر گفه ها براساس امكانات فني سالنهاجانمایي غر -4

 .واحد فني این شرکت انجام خواهد پذیرفت

 ات درخواست مي نمایند و غرفه های خودساز مي باشند بایستي تضمين خسارت احتممالي غرفمه سمازی   متقاضياني که فضای بدون تجهيز -5

تضمين به آنهما مسمترد   نمایند و پس از برگزاری نمایشگاه در صورتي که خسارتي از سوی واحد فني نمایشگاه اعالم نشد،  نزد مجری ارائه

بدون تجهيزات طي هماهنگي توسط شرکت بازرگاني بين المللمي ایمدرو  انجمام     غرفه سازی فضاهای سرپوشيدهالزم به ذکر است . گرددمي

 .خواهد گرفت

صرفاً عرضه و نمایش کاال و خدماتي که در فرم ثبت نام درج گردیده در غرفه اختصاصي مجاز است. حضور بيش از یم  شمرکت در غرفمه     -6

باشد. در صورت عدم رعایت موضموع از   ثبت نام درج نگردیده ممنوع ميغير مجاز بوده و نمایش و عرضه سایر کاالها و خدماتي که در فرم 

 فعاليت غرفه در نمایشگاه توسط برگزار کننده جلوگيری خواهد شد.

بروز هرگونه حادثه و یا عاملي که جلوگيری آن از عهده مجری خارج بوده و منجر به عدم برگزاری نمایشگاه گمردد، فمورس مما ور تلقمي و      -7

 های عملياتي و غيرقابل برگشت انجام شده، محاسبه و مسترد خواهد شد. مشارکت کنندگان پس از کسر هزینهوجوه پرداختي 

اندازی و کارکرد بر  های نصب، راه پس از تایيد فرم درخواست متقاضي، پيگيری اخذ انشعاب آب، برق سه فاز و خط تلفن و همچنين هزینه -8

 باشد. عهده مشارکت کننده مي

الن سي  کشي مسمتقي  از بمرق تابلوهمای سم    استاندارد به غرفه ها تخصيص داده خواهد شد. لذا مشارکت کنندگان مجاز به  برق متعارف و -9

نمي باشند و در اینگونه موارد در صورت بروز حادثه، مشارکت کننده مسئول خطرات احتمالي ناشي از استفاده غيرمجاز از بمرق بموده و در   

 آن مورد پاسخگو خواهد بود.

ها، رعایت شئون و حجاب اسالمي در تمامي مراحمل برپمایي نمایشمگاه بمه      براساس قوانين کشوری و نيز مقررات شرکت سهامي نمایشگاه  -10

 های متخلف جلوگيری خواهد شد. طور موکد الزامي است و از فعاليت غرفه

 یت است، توسط مشارکت کنندگان الزامي است.این برگه و اطالعات تكميلي که در سایت این شرکت قابل رو  رعایت شرایط مندرج در -11
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