
9th Specialized exhibition of agricultural inputs
نهمین نمایشگاه تخصصى نهاده هاى کشاورزى تهران

5از  1صفحه 

20/90/1140: خیتار
: داردوستیپ

 ۲ یشماره یاطالعیه

های کشاورزی تهراننهادهتخصصی نمایشگاه  نهمینهای محترم متقاضی حضور در شرکت

باسالم و احترام؛

ماه  دی شانزدهملغایت  سیزدهمهای کشاورزی تهران در تاریخ دوره نمایشگاه تخصصی نهاده نهمین   

طبق نمایشگاه در این دوره برگزار خواهد شد. مال المللی ایرانهای بینمرکز دائمی نمایشگاهدر  1401سال 

باشد. تمام تالشمان بر این است که این برنامه کشی میصورت قرعهها بهی واگذاری غرفهنحوهگذشته، روال 

 ه برگزار گردد.به بهترین شکل و به صورت عادالن

:کشیقرعه محل سالن

  انجمن واردکنندگان سم و کود ایران )سالن کنفرانس(

نامه، ی قابوسکوچه، زهره، خیابان خیابان شهید مفتح شمالیشهید مطهری، ، خیابان تهراندرس: آ

 ۴، طبقه ۲۷، پالک ی غربینامهی مرزبانکوچه

نحوه و زمان ورود به سالن:

مورخ  شنبهسهروز هر شرکت که فقط یک نفر است با در دست داشتن مدارک زیر االختیار تام یندهیانم

 در محل سالن حاضر شود: 14:30راس ساعت  08/09/1401

بسته به مهر شرکت. معرفی نامه در سربرگ، نقش1

 . کارت شناسایی عکس دار۲

به همین اطالعیه  یضمیمهمطابق فرم که قبال االختیار تام یهر شرکت تنها یک نمایندهاز خواهشمندیم 

 . یابدحضور کشی در مراسم قرعه شرکتجهت ، شودمیستاد برگزاری معرفی 
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شرکت، نوبت باطل  االختیارتام یحضور نمایندهصورت عدم شود و درکشی آغاز می، مراسم قرعه15اعت س

پس از پایان کشی مجزا ک قرعهکشی، یقرعهو شروع  15درصورت تاخیر در رسیدن پس از ساعت  شود.می

 انجام خواهد شد. هاکشیقرعهتمام 

 

 نحوه قرعه کشی

 یت به ترتیب زیر برگزار خواهد شد:اولو 4قرعه کشی در 

 مترمربع  250تا  150بین با متراژ  یهاغرفه: )ت( اولویت اول

 مترمربع 40با متراژ کمتر از  یهاغرفه الف(: )اولویت دوم

 مترمربع 150تا  80با متراژ بین  یها( غرفهپ: )اولویت سوم

 مربعمتر 80تا  40 بین با متراژ یها( غرفهب: )اولویت چهارم

 

 قیمت غرفه
  ریال 4،800،000 :مربعبه ازای هر متراجاره 

 ریال 900،000 :مربعهر متر...( ، خدمات برق، پارکینگ وغرفه سازی)کفخدمات تکمیلی 

 ریال 5،700،000مربع: متر ازای هرمجموعا به 

 .گرددمی اضافه افزوده ارزش مالیات %9 های فوققیمت به

ترین موضوع گردد، مهمباشد و هزینه آن دریافت میکنندگان الزامی میدریافت خدمات تکمیلی برای همه مشارکت

گردد و در وقت و هزینه غرفه سازی میباشد که توسط ستاد اجرایی انجام ها میسازی غرفهکف، در خدمات تکمیلی

 جویی خواهد شد.صرفه

  

های ها انتخابگردد شرکتگردد. پیشنهاد میارائه می کشیقبل از روز قرعهبعدی، در اطالعیه پالن نمایشگاه 

 خود را از قبل روی پالن مشخص و اولویت بندی نمایند.
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معادل دوازده  ریال 1۲0،000،000مبلغ  05/09/1401مورخ  شنبهروز ظهر  1۲بایست تا پایان ساعت هر شرکت می

  و یـا شماره شبـا ۲۲1.8100.1۲94036۲.1به شـمـاره حسـاب  میلیون تومان

IR040570022181012940362101 فیش ارسالی را  تصویر ، واریز کرده وپاسارگادنزد بانک  به نام اثنا اثر نوآور

نماید. این مبلغ به عنوان برای ستاد اجرایی از طریق فکس یا ایمیل ارسال کننده با ذکر نام شرکت پرداخت

 غیرقابل عودت بودهمحسوب شده و  انتخابی مورد نظر جهت حضور قطعی در نمایشگاه یپرداخت وجه غرفهپیش

زمان مقرر، به کشی لحاظ خواهد شد. الزم به ذکر است عدم واریز این مبلغ تا چنین مجوز ورود به سالن قرعهو هم

 شد.منزله لغو درخواست حضور در نمایشگاه محسوب خواهد

 شود:کشی به صورت زیر برگزار میرگزاری و مصوبه جلسه ایشان، قرعهبا توجه به نظر اعضای ستاد ب

قرار  گوی، آن را داخل نماید که بعد از ورودمی کارت نام شرکت خود را دریافت هر شرکت در ابتدای ورود

شده به ستاد )مالک انتخاب گلدان، نامه ارسال اندازد.مربوط به متراژ غرفه انتخابی می و داخل گلدان داده

 باشد.(اجرایی می

 .کندخارج میداخل گلدان  ها را ازگویشده ترتیب اولویت ذکریک نفر به صورت تصادفی و به

قه زمان در اختیار شرکت تنها دو دقی کند. برای انجام این کارانتخاب شده غرفه خود را مشخص می شرکت

 شود.آن نوبت اختصاص داده شده باطل میباشد و بعد از منتخب می

د. نمایخوان پرداخت میطریق دستگاه کارتسپس وجه غرفه را همان لحظه با استفاده از کارت بانکی از 

خوان، آمادگی پرداخت کارتت از طریق دستگاه االختیار عالوه بر آمادگی پرداخماینده تامن نکته:)

حداقل یک برگ االختیار تام ینمایندهچنین هم را نیز داشته باشد. طریق شماره شبا ازاینترنتی 

تمهیدات باال جهت احتیاط اتفاقات غیرمترقبه ازجمله  شده نیز همراه خود داشته باشد. چک امضا

 ت.(خوان، قطعی برق و... اندیشیده شده اسقطع شدن سیستم کارت

شود قرعه کشی )با قرار دادن دو گوی داخل گلدان( لحاظ می برای متقاضیان دوشرکتی، دو شانس -

الزم به ذکر است  برداری و استفاده خواهند داشت.که تنها از یکی از دو فرصت خود قابلیت بهره

می دو اساسنامه و روزنامه رسصورت مکتوب همراه با بهمتقاضیان دو شرکتی، تقاضای خود را 
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به آدرس پست الکترونیکی  05/09/1401شنبه مورخ شرکت خود حداکثر تا روز 

info@agricultech.com  ارسال نمایند. 0۲1-88503030و یا شماره فکس 
 
 کسر موجودی و یا خطای کارت صادره باعث از بین رفتن نوبت قرعه آن شرکت خواهد شد. -

 نخواهد بود. ستاد اجرایی، مسؤولیتی متوجّه چنین در قبال خطای بانکیهم -

باشد، لطفا کنندگان میکشی مقابل چشم شرکتکشی تا انتهای قرعهها از ابتدای قرعهتوجه به اینکه گویبا -

توجه بفرمایید نام شرکت خود را ابتدای ورود به سالن تحویل گرفته باشید و در صورتی که گوی شرکتی در 

گلدان انداخته نشود یا شرکتی مدعی شود گوی حاوی کارت نام شرکت وارد گلدان شده اما در انتها وجود 

اجرایی هیچ مسئولیتی نخواهد داشت. لطفا  باشد و ستادمسئولیت به عهده نماینده شرکت مینداشته باشد، 

 در حفظ، نگهداری و انداختن گوی حاوی کارت نام شرکت در گلدان مربوطه دقت نمایید.

 شود.نتخاب شده به نام آن شرکت ثبت میدر صورت طی شدن مراحل فوق، غرفه ا

 وجود ندارد. رکت دیگریو یا انتقال آن به ش در نظر داشته باشید، پس از اجاره غرفه، امکان پس دادن

 همچنین متقاضیان اسپانسرینگ جهت کسب اطالعات از شرایط آن مستقیما با ستاد اجرایی تماس حاصل نمایند.

 

را در سربرگ شرکت پرینت نموده، پر کرده صفحه بعد  یفرم ضمیمههای متقاضی همه شرکتلطفا 

و  info@agricultech.comبه نشانی   05/09/1401شنبه مورخ روز ظهر  1۲پایان ساعت  حداکثر تا  و

 ارسال نمایید. 0۲1-88503030یا شماره فکس 

 
 
 
 

 با تشکر                                                           

  تهران کشاورزیهای رگزاری نمایشگاه تخصصی نهادهستاد ب                                                                    

 

 

mailto:info@agricultech.com


          

های کشاورزی تهراننهادهنمایشگاه تخصصی  نهمین( 2فرم پیوست اطالعیه شماره )  

 تاریخ: ..................... ................................................. نام شرکت:

 االختیار جهت حضور در مراسم قرعه کشی:              مسئول غرفه:نماینده تام 

 ................................................ نام و نام خانوادگی: ................................................ نام و نام خانوادگی:

 ............................................................. تلفن همراه: ............................................................. تلفن همراه:

 .................................................... پست الکترونیک: .................................................... پست الکترونیک:

 متراژ درخواست شده:

  مترمربع  40با متراژ کمتر از  الف( غرفه 

   مترمربع  80-40با متراژ بین  ب( غرفه 

   مترمربع 150-80با متراژ بین  پ( غرفه 

   مترمربع 250-150 بینبا متراژ  ت( غرفه  

    باشم.میمتقاضی حضور در قرعه کشی به صورت دو شرکتی 

 نام شرکت دیگر:...................................................

 *لطفا این فرم را برای هردو شرکت پرکرده و به همراه اساسنامه و روزنامه رسمی هر دو شرکت ارسال فرمایید.

 

  

 

 مهرو امضا

 


