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29.5×21(قیمت پایه- مزایده )داخل روی جلد 

:شماره ملی/شماره ثبت: .......................................................نام شخص حقوقی "(قیمت پایه- مزایده )داخل پشت جلد 
:کد پستی:شماره اقتصادی"(قیمت پایه- مزایده )پشت جلد 

: ......................................................................تاریخ سفارش: ....................................سمت
B2 الی Bn-1"نشانی کامل...................................................................................................................................................................................................... :

Bn- مزایده)روبروی شناسنامه فارسی -

(قیمت پایه
: ................................نمابر: .............................................................شماره تلفن"

C1شماره نشریه مورد سفارش : ...............................................................تعداد صفحه مورد سفارش " روبروی دیوایدر................................................................................... :

 Bn-1 الی B2 :  (ابتدای مجله)جلد اضافه پشت جلد داخل پشت جلد داخل روی جلد :محل چاپ آگهی"C (بین متن)
D 1- مزایده )روبروی داخل پشت جلد -

(قیمت پایه
"Bn روبروی شناسنامه فارسی  (انتهای مجله)جلد اضافه  : D2 الی  Dn-1Dn روبروی شناسنامه انگلیسی 

D2 الی Dn-1" داخلی رنگی C معرفی محصول  صفحات زرد 

Dn-  مزایده)روبروی شناسنامه انگلیسی -

(قیمت پایه
"

□ مکاتبه
A6(با ذکر موارد)سایر □ تماس همکاران نشریه: 

Resolution =300،  و tif، پسوند CMYKچهار رنگ : مشخصات فایل

 

(این سفارش قطعی و به منزله قرارداد با نشریه است). با قبول شرایط مندرج در این برگ با انجام سفارشات مشروحه موافقت می شود

محل مهر و امضای رسمی شرکت

e-mail: aiacmag@aiaciran.org, aiaciran.info@gmail.com

سفارش انتشار آگهی ماهنامه صنعت هوشمند
.در صورت سفارش بیش از یک شماره و افزایش تعرفه در طول زمان قرارداد، قرارداد فی مابین مشمول این افزایش خواهد شد

: توضیحات 

:ی صنعت هوشمند ی آشنایی با ماهنامه طریقه

تعهدات ماهنامه صنعت هوشمند

متعهد به اجرای طرح مورد درخواست شرکت سفارش دهنده در زمان  (مجری)ماهنامه صنعت هوشمند * 

. مقرر می باشد

متعهد میگردد حافظ کلیه طرح ها و اطالعات سفارش دهنده بوده که  (مجری)ماهنامه صنعت هوشمند * 

.از واگذاری طرح ها و اطالعات به اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیر خودداری نماید

محل مهر و امضای انجمن

  نزد بانک 6037691990075897 و یا شماره کارت 0101506231009هزینه چاپ را به حساب جاری سپهر به شماره 

.صادرات به نام انجمن اتوماسیون صنعتی واریز نمایید

-44898661تلفن .  لطفاً پس از تکمیل، فرم سفارش از طریق نمابر و یا ایمیل ارسال فرمایید

44898693نمابر  :  44898674

□نمایشگاه
(www.aiaciran.org) □سایت انجمن 

در صورت عدم ) سانتی متر فاصله داشته باشد 1طرح ارسالی حتما باید از حاشیه آن به اندازه 

(رعایت مشخصات تعریف شده فایل آگهی عودت داده خواهد شد

 10در تاریخ                       طرفین توافقنامه ذیل حاضر دفتر دبیرخانه انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی؛ ماهنامه صنعت هوشمند گردیدند که بر اساس مفاد 

قانون مدنی ضمن عقد خارج الزم که به صورت شفاهی انعقاد یافته اعالم نمودند به کلیه تعهدات توافق نامه پایبند بوده و در جهت اجرای صحیح مفاد توافق نامه به 

.شرح ذیل اقدام مینمایند

تعهدات شرکت آگهی دهنده

. برای درج تمامی آگهی ها ارایه مجوزهای الزم از وزارتخانه ها و سازمانهای و یا مؤسسات ذیرربط الزامی می باشد* 

. عین نشانه و ملحقات آگهی میبایست به طور واضح در متن مورد درخواست آگهی درج گردد* 

کلیه مسؤولیتهای حقوقی، کیفری، ناشی از عدم درج آگهی تماماً بر عهده آگهی دهنده بوده و در صورت بروز یا تحقق تبعات حقوقی، ناشی از عدم صحت * 

.مطالب ابرازی، اگهی دهنده مکلف است عالوه بر جبران خسارات مادی وارده به ماهنامه صنعت هوشمند نسبت به جبران خسارات معنوی نیز اقدام نماید

. مالیات انجام گیرد104خواهشمند است پرداخت ها بر اساس حذف ماده 

جلد اضافه 

(ابتدای مجله)

( قیمت پایه- مزایده  ) B 1

رپرتاژ آگهی

7,100,000
جلد اضافه 

(انتهای مجله)

1,700,000
600,000

معرفی محصول

(صفحات زرد)بازار اتوماسیون 

     انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی

8,700,000

(ریال)تعرفه  مکان طرح
              A     .    I    .    A     .    C

"17,300,000

داخلی رنگی

18,000,000
39,000,000

: ....................................................نام سفارش دهنده

19,800,000

30,000,000

9,900,000

(استپر)دیوایدر 

9,500,000

7,980,000

9,100,000

7,100,000

15,200,000

جلد 
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