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 افزوده ارزشمالیات بر  %9+  مربع( متر 15 )حداقل ريال 000/005/3 مترمربع هر ساخته پیش تجهیزات به مجهز و سرپوشیده سالن در غرفه -1

 باشد.( می كتیبه و صندلی عدد 2 میز، عدد 1 ،روشنائی پريز برق، عدد 1 ،اطراف هاي پانل شامل ساخته پيش تجهيزات)

 ريال.............................................................. جمعاً مترمربع.................................................  نیاز مورد متراژ

رزش مالیات بر ا %9+  مترمربع( 30)حداقل ريال 000/005/3 هرمترمربع خودساز( غرفه) ساخته پیش ازتجهیزات هیچكدام بدون سرپوشیده درسالن غرفه -2

 افزوده

 ريال.............................................................. جمعاً مترمربع.................................................  نیاز مورد متراژ               

 زش افزودهمالیات بر ار %9+  مربع( متر 30 )حداقل ريال 000/008/1 مترمربع هر ساخته  پیش ازتجهیزات هیچكدام بدون فضاي باز در غرفه -1

 ريال.............................................................. جمعاً مترمربع.................................................  نیاز مورد متراژ
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 فرآوری نمايشگاه بين المللی معدن، صنايع معدنی،

 مواد معدنی و تجهيزات وابسته 

 نمايشگاه بين المللی ماشين آالت معدنی و راهسازی

 محل دائمی نمايشگاه های بين المللی کرمان  1401ارديبهشت ماه  31الی  28

 

 و انجام هرگونه تغییرات از قبیل باز نمودن سردرب نبوده می باشد مجاز به ساخت غرفه بصورت خودسازمترمربــع  30متـراژ غرفه آنان کمتر از شركت كنندگانی كه *

 ه و ... منوط به اعالم كتبی به برگزاركننده خواهد بود.غرفه، كف سازي يا تغییر كـف غرفـ

ثبت نام را انتخاب می نمايند )غرفه های خودساز( و يا در داخل غرفه )اعم از داخل سالن يا فضای باز( از سازه و  1/1فرم  "2بند "کليه شرکت کنندگانی که *

 می باشند. يا تزئينات ويژه استفاده می نمايند، ملزم به ارائه نقشه های اجرايی

خواهد نیز اولهزينه متراژ تحت پوشش طبقه  %50به صورت دو طبقه انجام گیرد شركت كننده ملزم به پرداخت كنندهبرگزار از يهچنانچه اجراي غرفه سازي با اخذ تائید*

 بود.

و در صورت لزوم پرداخت هزينه هاي  برگزاركنندهبه  15/02/1401كتبی مراتب حداكثر تا تاريخ  اعالم يا بلعكس منوط به "2 بند"به  "1بند "درخواست تغییر در انتخاب *

وجه مابه التفاوتی مسترد  اعالم نمايندرا  "2 بند"به  "1بند "می باشد. شركت كنندگانی كه پس از تاريخ ياد شده درخواست تغییر  برگزاركنندهاز  يهپس از اخذ تائید وطهبمر

 .نخواهد گرديد

 را 1/1فرم شماره  همراه با نسخه مهر و امضاء شدهغرفه را نقداً  درصد وجه 100 اسناد مالی میبايست كاري هفته يک مدت به نام ثبت فرم تكمیل از پس محترم متقاضیان*

 پذيرد. نمی را ثبت نام لويتوجانمايی طبق ا قبال در مسئولیتی هیچ برگزاركننده  اينصورت غیر درتحويل دهند  برگزاركننده به

 هیچگونه نمايشگاه در يافته تخصیص غرفه از استفاده عدم صورت در و شد نخواهد پذيرفته انصراف درخواست هیچوجه به افتتاح، زمان تا روز 30 از كمتر زمانی فاصله در*

 . نمايد واگذار سايرين به نمايشگاه، ظاهر و چهره شدن دار خدشه از پیشگیري منظور به را مربوطه غرفه باشد می مجاز برگزاركننده و نشده مسترد وجهی

 مواد معدنی،فرآوري صنايع معدن، المللی بین نمايشگاه كامل اطالعات و مقررات پس از مطالعه .…………………………شركت. مدير عامل ……………..………اينجانب 

نسبت به تكمیل فرم  درخواست مشاركت در نمايشگاه مذكور اقدام نموده و رعايت كامل  ، راهسازي و معدنی آالت ماشین المللی بین نمايشگاهو  وابسته تجهیزات و معدنی

 مفاد آن را تعهد می نمايم.     

 ………..….………………امضاء: مهر و ..…………………….. نام و نام خانوادگی مدير عامل:…………………:تاريخ

 .گردد اعالم برگزار كنندهبه  "مان ثبت نام كتبابا ذكر تعداد، وزن و ابعاد در ز الزم ت و تجهیزات مراتب جهت هماهنگیآالماشین  ،هاي سنگین الدر صورت نمايش كا *

داخل  خود و همچنین محل ستونهاي آالتسب با ابعاد، وزن و حجم دستگاهها و ماشین تنارو غرفه نسبت به انتخاب غرفه ماست تا شركت كنندگان در هنگام رزالزم  *

 سالن دقت كافی بعمل آورند.
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