
 

بٍ وام خذا 

وهمیه ومايشگاٌ بیه المللي تخصصي ماشیه آالت ي محصًالت وساجي، چرم، پًشاك ي فرش        

استان يسد 
 1395 ارديبهشت ماٌ 31 الي 28

صٌايغ ًؼاجي ٍ چشم اص ديشتاص تِ ػٌَاى يىي اص صٌايغ هْن ٍ تْشُ ٍس دس وـَس هطشح تَدُ اػت ٍ ًضديه تِ يه 

. لشى اػت وِ اص احذاث اٍليي واسخاًِ ًؼاجي دس ايشاى هي گزسد

صٌؼت تَليذات ًؼاجي يىي اص هتٌَع تشيي ٍ پشاوٌذُ تشيي صٌايغ دس جْاى اػت وِ تجاست پش اّويتي سا ًيض ايجاد 

ايي صٌؼت ؿايذ يىي اص اٍليي فؼاليتْاي صٌؼتي تاؿذ وِ تِ صَست اتتذايي دس واسگاّْاي ؿخصي ٍ خاًگي . ًوَدُ اػت

دس ايشاى ًيض ؿَاّذ تاػتاًـٌاػي وِ اص حفاسيْاي ؿَؽ تِ دػت آهذُ اػت، ًخؼتيي . پاسچِ تَليذ هي ًوَدُ اػت

ِ ّاي ٍجَد پاسچِ دس ايشاى سا تِ چْاس ّضاس ػال لثل اص هيالد تشهي گشداًذ ّن اوٌَى صٌؼت ًؼاجي دس همام يىي اص . ًـاً

دس ايي هياى وـَس ايشاى ًيض تا تَجِ تِ ػاتمِ تاسيخي خَد، تِ طَس . هؼياسّا ٍ ؿاخصْاي تَػؼِ وـَسّاي هختلف اػت

لطغ تَاًايي حضَس دس تاصاسّاي جْاًي سا داسد، چٌاًىِ تش اػاع واسؿٌاػيْاي تِ ػول آهذُ هي تَاى صادسات هحصَالت 

ضوٌاً ايشاى ًيض ّن پاي وـَسّاي پيـشفتِ ٍ هطشح دس ايي صٌؼت .  هيلياسد دالس سػاًذ5ًؼاجي ايشاى سا دس ػال تِ 

ِ ّاي گًَاگَى صٌؼت ػظين ًؼاجي ٍ صٌايغ ٍاتؼتِ هَجثات استماء ٍ گؼتشؽ سا فشاّن آٍسدُ ٍ  تَاًؼتِ اػت دس ؿاخ

.  تا اتىاء تِ هْاستْاي تىٌَلَطيه ًياصّاي اػاػي ايي صٌؼت سا هشتفغ ػاصد

اص ايٌشٍ تا اػتؼاًت اص خذاًٍذ هتؼال ٍ تا ّذف ايجاد فضاي سلاتتي ػالن ٍ هٌاػة هياى فؼاالى صٌؼت ًؼاجي، 

ؿشوت هٌْذػي تحميماتي ػيوا ًؼاج يضد پغ اص وؼة هَفميتْاي چـن گيشي دس ساػتاي اجشاي فؼاليتْاي تحميماتي ٍ 

ايلیه ومايشگاٌ تخصصي تًلیذكىىذگان ماشیه آالت ي سازوذگان خذهاتي تِ جاهؼِ ًؼاجي وـَس ٍ تذًثال تشگضاسي هَفميت آهيض 

ومايشگاٌ بیه المللي تخصصي ماشیه آالت ي محصًالت وساجي، ّـت دٍسُ  دس اػتاى يضد ٍ تشپائي 79 دس ػال مًاد ايلیٍ وساجي

دس اػتاى يضد تِ ػٌَاى يىي اص لطثْاي صٌؼت ًؼاجي وـَس تا حضَس تيؾ اص  93 الي 85 دس ػالْاي چرم، پًشاك ي فرش

دٍسُ ًْويي  ٍاحذ ًؼاجي، پَؿان ٍ چشم اص داخل ٍ خاسج اص وـَس، تا وؼة تجاستي اسصؿوٌذ تصوين تِ تشگضاسي 100

اهيذ اػت تشپايي ايي ًوايـگاُ دس ؿْش صٌؼتي يضد تا لذهت تؼياس طَالًي دس صٌؼت ًؼاجي وـَس تا . ايي ًوايـگاُ داسد

. حضَس فؼاالًِ ٍاحذّاي هَفك ًؼاجي، تتَاًذ دػتياتي تِ اّذاف هَسد ًظش سا هيؼش ػاصد
با تشكر 

 دكتر محمذ میرجلیلي                

 مذيرعامل شركت مهىذسي تحقیقاتي سیما وساج يسد                                                                                                   
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           ومايشگاٌ بیه المللي تخصصي ماشیه آالت ي محصًالت وساجي، چرم، پًشاك ي فرشوهمیه 

استان يسد 
 1395 اسديثْـت هاُ 31 الي 28

ؿشايط ثثت ًام 

ـ تىويل فشم لشاسداد 1

ـ پشداخت ّضيٌِ فضاي دسخَاػتي 2

 20/12/95ـ آخشيي هْلت ثثت ًام 3

اص ٍجِ دسيافتي هؼتشد ًوي گشدد %  50ـ دس صَست اًصشاف اص ؿشوت دس ًوايـگاُ 4

ّضيٌة فضاي 

ًوايـگاّي 

ِ ّا1   سيال950000 ّش هتش هشتغ ي ٍيظُـ غشف

ِ ّا- 2  سيال 850000 ّش هتش هشتغ ي ػاديغشف

  سيال400000 فضاي تاص ّش هتش هشتغ -2

 اٍلَيت اًتخاب هحل غشفِ تا ؿشوتْايي اػت وِ ػشيؼتش الذام تِ ثثت ًام ٍ پشداخت ٍجِ غشفِ ًوايٌذ -3

تؼْذات ؿشوت 

ِ تٌذي 1 ـ وتيثِ ـ هَوت ـ دٍ ػذد صٌذلي ـ يه ػذد هيض ـ سٍؿٌايي هتؼاسف ـ تشق  (پاستيـي)ـ غشف

آگْي دس هجالت تخصصي ـ پَػتش، تيلثَسد ٍ پالواسد دس ػطح ؿْش ـ واست دػَت : ـ اسائِ تثليغات ًوايـگاّي ؿاهل2

 وتاب ٍيظُ ًوايـگاُچاج اطالػات ؿشوتْا تِ صَست فاسػي ٍ التيي دس ٍيظُ هتخصصيي ٍ تاصديذ وٌٌذگاى ٍ 

تخفيف ّتل تشاي ؿشوتْاي حاضش دس ًوايـگاُ % 25دسيافت - 3

: فرم ثبت وام

ًام ؿشوت 
: فاسػي

: التيي

ًام هذيش ػاهل 

 

: فاسػي

: التيي

 پؼت الىتشًٍيىي   (تا روش وذ)تلفي 

 ػايت  فىغ 

آدسع 

: فاسػي

 

: التيي

 

ِ ّاي فؼاليت  صهيٌ

: فاسػي

 

: التيي

 

، طي چه تاًىي ...................... سيال سا دس تاسيخ ........................... هثلغ ...................... تِ ًوايٌذگي اص ؿشوت ............................. ايٌجاًة 

 تِ ًام ؿشوت هٌْذػي تحميماتي 20170 تاًه تجاست، ؿؼثِ حويذيا اػتاى يضد، وذ 20170 65575 تِ ؿواسُ حؼاب جاسي حَالِ تاًىي 

.   ٍاسيض ٍ تِ پيَػت فشم دسخَاػت اسػال هي گشدد، فضاي تاص ............ػالي .......... هتش هشتغ غشفِ ؿواسُ ............... ػيوا ًؼاج يضد تاتت 

تاسيخ  

 هْش ٍ اهضاء 
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