يزارت صىعت ،معسن ي تجارت
شركت سُامي ومايشگاَُاي بيه المللي جمًُري اسالمي ايران
ششمیه ومایشگاٌ بیه المللی آساوسًر  ,صىایع ي تجُیزات يابستٍ
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اطالعیٍ شمازٌ سٍ
تا تطىش اص استمثال هتماضیاى حضَس دس ضطویي ًوایطگاُ تیي الوللی آساًسَس  ,غٌایع ٍ تجْیضات ٍاتستِ
تذیٌَسیلِ هَاسد ریل جْت سیش هشاحل ثثت ًام اعالم هی گشدد ٍ تذیْی است سعایت واهل هَاسد علی الخػَظ صهاًثٌذی ّای اعالم ضذُ دس ایي اطالعیِ
الضاهی هی تاضذ:
 – 1داًلَد دفتشچِ اطالعات  ,همشسات ضشوت ٍ فشهْای ثثت ًام دس ًوایطگاُ اص طشیك سایت تِ آدسس ٍ www.iranliftex.ir
واًال تلگشاهی @iranliftex
 – 2هطالعِ دلیك ٍ تىویل فشهْای ثثت ًام هوَْس تِ هْش ٍ اهضای هجاص آى ضشوت .
شسایط پسداخت :
تعسفٍ زیالی  :تِ ضشح جذٍل ریل تش اساس هتشاط دسخَاستی تِ غَست علی الحساب طی فیص ٍاسیضی تِ حساب  ٍ 2101099001002ضواسُ ضثا
ً IR270170000002175799001002ضد تاًه هلی ضعثِ ًوایطگاُ تیي الوللی – وذ  – 1111تِ ًام ضشوت سْاهی ًوایطگاُ ّای تیي الوللی ج  .ا  .ایشاى اًجام گشدد.
تعسفٍ ازشی  :تِ ضشح جذٍل ریل تش اساس هتشاط دسخَاستی تِ غَست علی الحساب طی فیص ٍاسیضی تِ حساب ً 214545003ضد تاًه هلی ضعثِ ًوایطگاُ تیي الوللی –
وذ  – 1111وذ سَئیفت MELIIRTHTIFتِ ًام ضشوت سْاهی ًوایطگاُ ّای تیي الوللی ج  .ا  .ایشاى اًجام گشدد .
سیالی تا تجْیض

(علی الحساب)

 1/100/000سیال

سیالی تذٍى تجْیض

(علی الحساب)

 900/000سیال

اسصی تا تجْیض

اسصی تذٍى تجْیض

 211یَسٍ

 201یَسٍ

سیالی فضای تاص

(علی الحساب)

 100/000سیال

اسصی فضای تاص
 121یَسٍ

** تثػشُ  :هطاسوت وٌٌذگاًی وِ هعشفی ًاهِ اص اًجوي تَلیذ وٌٌذگاى لطعات آساًسَس ٍ پلِ تشلی اسائِ ًوایٌذ هطوَل تخفیف تِ اصاء ّش هتش هشتع  100000سیال دس تخص
سیالی هیگشدًذ .
ياگرازی غسف بٍ شسح ذیل خًاَد بًد:

-

زمان ياريس يجٍ از ريز شىبٍ مًرخ  96/01/26آغاز ي زر ريز پىجشىبٍ مًرخ  96/01/31ذاتمٍ ذًاَس يافت .

-

از تاريد  96/01/26لغايت  96/02/06بررسي اسىاز ثبت وام با حضًر ومايىسگان اوجمه ي تشکلُا اوجام ذًاَس شس .

-

جاومايي غرف مشااركت كىىاسگان بار اساا

تااريد ي زماان يارياس يجاٍ از سااتت  8صاب ريز شاىبٍ ماًرخ  96/01/26معتبار باًزٌ ي ماا لبال آن

ساتت مشمًل ايلًيت ورًاَس بًز  ).تکميل فرمُااي مربًهاٍ ي گاريٌ كاایيي از ريز شاىبٍ ماًرخ  96/02/09باا حضاًر اتضااي ساتاز ي ومايىاسٌ اوجماه
تًليس كىىسگان لطعات آساوسًر ي پلٍ برلي آغاز ذًاَس شس .
-

زماوبىسي مراجعٍ مشاركت كىىسگان از هرف ستاز برگساري متعالباً اتالم مي گرزز .

-

هحاسثِ ٍجِ ًْایی ّضیٌِ اجاسُ غشفِ تش اساس هىاى غشفِ  ,تعشفِ ّای هػَب ،تعالٍُ  % 9هالیات تش اسصش افضٍدُ خَاّذ تَد .

-

متقاضی مًظف است حسب مًازد فًق اش تازیخ  69/01/26با زعایت شماوبىدی َای مىدزج دز اطالعیٍ وسبت بٍ ازائٍ فسمُای تکمیل شدٌ بٍ َمساٌ اسىاد مسبًط بٍ ثبت وام ي
اصل فیش يازیصی بٍ ادازٌ دبیسخاوٍ ایه شسکت ياقع دز ساختمان شمازٌ ( 2ساختمان زفاَی ) تحًیل ي زسید دزیافت ومایید .

-

پشداخت ٍجِ تذٍى اسسال هذاسن تِ ستاد تشگضاسی ٍ یا تعذ اص آخشیي هْلت ثثت ًام ( )99/01/31تعْذی جْت تخػیع غشفِ تشای تشگضاس وٌٌذُ ایجاد
ًویًوایذ ٍ ول ٍجِ دس غَست عذم اهىاى تخػیع غشفِ تِ هتماضی هستشد خَاّذ گشدیذ.
دس غَست اًػشاف وتثی تا یىواُ لثل اص افتتاح ًوایطگاُ پس اص تأییذ ستاد ٍ %10 ,جِ پشداختی هستشد هیگشدد ٍ دس غَست ٍغَل اًػشاف ووتش اص یىواُ لثل اص
افتتاح ًوایطگاُ ّیچ ٍجْی تِ هطاسوت وٌٌذُ هستشد ًخَاّذ گشدیذ.

-

دسیافت ٍجِ ًمذ اص هطاسوت وٌٌذگاى تِ ّیچ ٍجِ اهىاى پزیش ًویتاضذ ،لزا خَاّطوٌذ است ّضیٌِ اجاسُ غشفِ حتواً تِ غَست فیص ٍاسیضی ٍ یا حَالِ تاًىی تِ
حساب ضشوت پشداخت گشدد.

تثػشُ  : 1دس غَست تىویل ًثَدى هذاسن ٍ هستٌذات هثثتِ اص لثیل پشٍاًِ تْشُ تشداسی اص ٍصاست غٌعت  ,هعذى ٍ تجاست  ,گَاّی فعالیت غٌعتی  ,پشٍاًِ
غٌفی تَلیذی  ,پشٍاًِ طشاحی ٍ هًَتاط هتٌاسة تا ًَع فعالیت ٍ یا عذم اًطثاق هَضَع فعالیت تا هَضَع ًوایطگاُ ّیچگًَِ حمی تشای آى ضشوت جْت
حضَس دس ًوایطگاُ هتػَس ًخَاّذ تَد .
تثػشُ  : 2دس غَست افضایص هتشاط غشفِ اعن اص سیالی ٍ اسصی  ,هطاسوت وٌٌذُ هَظف است ًسثت تِ ٍاسیض هاتِ التفاٍت ّضیٌِ اجاسُ غشفِ ٍ  % 9هالیات
اسصش افضٍدُ دس سٍص ثثت ًْایی جاًوایی الذام ًوایذ .
ستاد بسگصازی ومایشگاٌ
وشاوي :تُران ،بسرگراٌ شُيس چمران ،محل زائمي ومايشگاٌ َاي بيه المللي تُران تلفه  21912549 – 22662828 – 21292283 :فاكس 22662672-3 :

www.iranliftex.com

liftex@iranfair.com

