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ههاي بین المللی شرکت سهامی نمایشگا

 جمهوري اسالمی ایران

                           

 
 
 

 pppویرایش : اول 
18 

 فرم واگذاري خطوط تلفن کابلی                  مخابرات                                            -ب-6
 مدیر امور ساختمان و تاسیسات

 سالم علیکم
راسم و نیاز بـه واگـذاري خطـوط تلفـن     احتراما خواهشمند است با توجه به نیاز شرکت ......................................................... جهت حضور  در نمایشگاه / م        
 . در سالن ....................................................... ،  خواهشمند است دستور مقتضی صادر فرمائید، کابلی

 این شرکت متعهد می گردد موارد ذیل را انجام دهد :  
 داردهاي جاري تامین نماید.کلیه تجهیزات ،لوازم و مصالح مورد نیاز شرح فعالیت خود را تا محل اتصال اصلی واگذاري، با رعایت استان .1
کلیه فرمهاي مصوب را پس از تحویل به دفتر مدیریت ساختمان وتاسیسات تحویل و مسئول تام االختیار خود را به صورت مکتوب قبل از تحویل  .2

 سالنها معرفی و کلیه موارد تحت قرار داد را تا مرحله تسویه حساب عهده دار باشد. 
 مشارکت کننده: تایید و امضاء                                                                                                                                                                 

 مجري برگزار کننده : تایید و امضاء                                                                                                                                                             
 نام و نام خانوادگی نماینده تام االختیار :   

      آدرس /تلفن ضروري :          

 مسئول اداره مخابرات
 .       بررسی و اقدام فرمایید"شرکت لطفا مسئول اداره مخابرات

ارسال و در صورت امکـان ارائـه خـدمت ،الزم اسـت     روز قبل از افتتاح نمایشگاه  10حداقل  درخواست خود را افت انشعاب تلفن می بایستمتقاضیان دری
ه ضمن تکمیل فرم درخواست اشتراك تلفن ذیل و واریز وجوه مربوطه، درخواست مکتوب خود به مدیریت ساختمان و تاسیسات ارائـه و از طریـق شـمار   

 .پیگیري نمایندحد مخابرات وا تلفنهاي
 سیسات مدیر امور ساختمان و تأ                                                                                                                                              

  ��به امکانات /محدودیت.............................. امکان واگذاري نمی باشد درخواست مذکور در تاریخ ................ بررسی گردید با توجه
 لذا نسبت به  انجام مراحل اداري اقدام نمایید. � امکان واگذاري می باشد 

 اداره مخابرات                                                                                                                          
 مشارکت کننده محترم                                                                                                           

......................بـه عهـده بانـک ملـی ایـران شـماره حسـاب        طـی فـیش شـماره .................    "تعداد .......... خط تلفن به مبلغ..............................ریال نقدا
 شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی جمهوري اسالمی ایران ضمیمه این فرم در خواست می باشد . نامه ب 2175799001002

 مبلغ واریز شده فوق جهت نصب در یک غرفه می باشد. -1
 شد.اتصال بیش از دو دستگاه گوشی به یک خط ممنوع می با -2
 آوردن گوشی جهت غرفه بعهده شرکت کننده  می باشد . -3

کلیه خسارات وارده بر اساس قیمتهـاي کارشناسـی   تذکر: مسئولیت هرگونه سوءاستفاده از تلفن به هر طریق به عهده اجاره کننده می باشد و 
 روز محاسبه و دریافت خواهد شد.

 

 

مطالعه  نموده و متعهد به رعایت آن می باشم و  "ه و مقررات مربوط به شرکت در نمایشگاه را دقیقااینجانب امضاء کنندگان زیر موارد مندرج در آئین نام
 در صورت تخلف شرکت طبق ضوابط مربوطه اقدام الزم را معمول نماید و چنانچه بهر دلیلی فسخ شود مبلغ سپرده فوق مسترد نمی شود .

 

 نام موسسه شرکت کننده :
 ه :آدرس کامل شرکت یا موسس

 نام متقاضی :                                                       مهر و امضاء:                                                              شماره تلفن و فاکس شرکت یا موسسه :
 

 

 چیزي ننویسید: "این قسمت مربوط به مخابرات میباشد.لطفا
 توسط آقاي ..................... وصل گردید........ .....................در تاریخ ................طی فیش شماره .....................سالن .... غرفه.......شماره تلفن ..........

مدیریت امور مجموعه دستورالعملها و شرح وظایف  

 ساختمان و تاسیسات
BM-WI-26-02 


