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اطالعیٍ شماسٌ یک
با تشکش اص استقبال فًق العادٌ متقاضیان حضًس دس بیستمیه ومایشگاٌ بیه المللی تجُیضات پضشکی  ،داسيئی يآصمایشگگاَی (ایگشان َلگ
بذیىًسیلٍ مًاسد ریل جُت سیش مشاحل ثبت وام اعالم می گشدد  .بذیُی است سعایت کامل مًاسد علی الخصًص صماوبىذی َای اعگالم شگذٌ دس ایگه
اطالعیٍ الضامی می باشذ:

 – 1يسيد بٍ سایت :
داًلَد دفتشچِ اعالعات  ,هغالعِ دلیك ٍ تىویل فشهْای ثثت ًام هوَْس تِ هْش ٍ اهضای هجاص آى ضشوت دس ًوایطگاُ اص عشیقك اقایت تقِ
آدسس www.iranhealth-exhibition.ir

-2ششایط پشداخت:

تعشفِ سیالی  :تش اااس هتشاط دسخَااتی تِ صًست علی الحساب عثك جذٍل ریل (ٍ تا اضافِ ًوَدى  % 9هالیات تش اسصش افضٍدُ ) عی فیص
ٍاسیضی تِ حساب ً 2175799001002ضد تاًه هلی ضعثِ ًوایطگاُ تیي الوللی – وذ  – 1454تِ ًام ضشوت اْاهی ًوایطگاُ ّای تیي الوللی
ج  .ا  .ایشاى ( ضواسُ ضثا  ( ir270170000002175799001002اًجام گشدد.
تعشفِ اسصی  :تش اااس هتشاط دسخَااتی تِ ضشح جذٍل ریل (ٍ تا اضافِ ًوَدى  % 9هالیات تش اسصش افضٍدُ ) عی فیص ٍاسیقضی تقِ حسقاب
ً 5003ضدتاًه هلی ضعثِ ًوایطگاُ تیي الوللی – وذ  - 1454اَئیفت وذ  MELIIRTHTIF :اًجام گشدد.

سیالی با تجُیض

سیالی بذين تجُیض

(علی الحساب

(علی الحساب

 1/350/000سیال

اسصی با تجُیض

 1/150/000سیال

 270یَسٍ

اسصی بذين تجُیض

 260یَسٍ

سیالی فضای باص

 600/000سیال

اسصی فضای باص

 155یَسٍ

-3ياسیض يجٍ ي تحًیل مذاسک :
-3-1تاسیخ ضشٍع پشداخت ٍجِ غشفِ اص  1315/12/05آغاص ٍ تا پایاى اال  95اداهِ خَاّذ یافت .تذیْی اات ّشگًَِ پشداخت ٍجِ
لثل اص تاسیخ یاد ضذُ هطوَل اٍلَیت ًخَاّذ تَد.
-3-2دس صَست هساٍی تَدى اایش ضشایظ  ,تاسیخ ٍ ااعت ٍاسیض ٍجِ (اص تاسیخ ) 95/12/05اٍلَیت دس ٍاگزاسی غشف ٍ جاًوایی خَاّذ
تَد
-3-3هتماضی هَظف اات حسة هَاسد فَق حذاوثش تا تاسیخ  95/12/22تا سعایت صهاًثٌذی ّای هٌذسج دس اعالعیِ ًسثت تقِ اسائقِ
پاوت ضاهل فشهْای تىویل ضذُ تِ ّوشاُ ااٌاد هشتَط تِ ثثت ًام ٍ فیص ٍاسیضی تِ اتاد تشگضاسی ٍالع دس االي  37ایي ضشوت ایقي
ضشوت الذام ٍ سایذ دسیافت ًوایذ .
تبصشٌ  :1با تًجٍ ضًابط ششکت سُامی ومایشگاٌ ياگزاسی غشف يیژٌ ( مکاوُای يسيدی با پشداخت دي بشابش تعشفٍ مصًب امکگان
پزیش می باشىذ حتماً دس اسىاد ثبت وام مًاسد سا بٍ طًس سيشه قیذ ومایىذ.
وشاوي :تهران ،بسرگراٌ شهيد چمران ،محل دائمي ومايشگاٌ هاي بيه المللي تهران تلفه  12621219 – 12621392 – 12621319 :فاكس 12621112 :
iranhealth@iranfair.com
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تثصشُ  : 2دس صَست تىویل ًثَدى هذاسن ٍ هستٌذات هثثتِ اص لثیل پشٍاًِ تْشُ تشداسی اص ٍصاست صٌعت  ,هعقذى ٍ تجقاست  ,گقَاّی
فعالیت صٌعتی  ,پشٍاًِ صٌفی تَلیذی  ,پشٍاًِ عشاحی ٍ هًَتاط (هتٌااة تا ًَع فعالیت) ٍ یا عذم اًغثاق هَضقَع فعالیقت تقا هَضقَع
ًوایطگاُ ٍ یا تىویل ظشفیت االٌْا ّ ،یچگًَِ حمی تشای هتماضی جْت حضَس ًوایطگاُ هتصَس ًخَاّذ تَد .
تثصشُ  : 3دس صَست افضایص هتشاط غشفِ اعن اص سیالی ٍ اسصی  ,هطاسوت وٌٌذُ هَظف اات ًسثت تِ ٍاسیض هاتِ التفاٍت ّضیٌقِ اجقاسُ
غشفِ ٍ  % 9هالیات اسصش افضٍدُ الذام ًوایذ .
دس صَست اًصشاف وتثی تا یىواُ لثل اص افتتاح ًوایطگاُ پس اص تأییذ اتادٍ %10 ،جِ پشداختی وسش ٍ هاتمی هستشد هیگقشدد ٍ دس صقَست
ٍصَل اًصشاف ووتش اص یىواُ لثل اص افتتاح ًوایطگاُ ّ ،یچگًَِ ٍجْی تِ هطاسوت وٌٌذُ هستشد ًخَاّذ گشدیذ.
دسیافت ٍجِ ًمذ اص هطاسوت وٌٌذگاى تِ ّیچ ٍجِ اهىاى پزیش ًوی تاضذ ،لزا خَاّطوٌذ اات ّضیٌِ اجاسُ غشفِ حتوقا تقِ صقَست فقیص
ٍاسیضی ٍ یا حَالِ تاًىی تِ حساب ضشوت پشداخت گشدد.

-4وحًٌ ي صماوبىذی جاومایی:

 -4-1اص تاسیخ  1396/01/20تا حضَس ًوایٌذگاى تطىلْا  ،تِ هذت  5سٍص ااٌاد اساالی هَسد تشسای لشاس خَاّذ گشفت.
-4-2االٌْای تحت پَضص ًوایطگاُ تش اااس گشٍُ تٌذی واالیی ٍ هتشاط ول ّش گشٍُ واالیی تمسین تٌذی خَاّذ ضذ.
-4-3اص تاسیخ  1396/01/26جاًوایی تش اااس اٍلَیتْای اعالم ضذُ  ،عی اعالى لثلی تا حضَس هتماضی آغاصخَاّذ ضذ.
ٍ-4-4جِ ًْایی ّضیٌِ اجاسُ غشفِ تش اااس هىاى غشفِ  ,تعشفِ ّای هصَب ،تعالٍُ  % 9هالیات تش اسصش افضٍدُ خقَاُ هحااقثِ ٍ دسیافقت
خَاّذ ضذ.

ستاد بشگضاسی
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