تیعت ٍ ّؽتویي ًوایؽـگاُ تیي الوـللی ترصصـی ، ITتلـکام ٍ تکٌَلَشی عوـاى
هعقـط – عوـاى )

(  3الی  5ارزیثْؽت هاُ 1397
گیرنده:

جٌاب آقای فیصلی

تارید1396/11/02 :

ریاظت هحترم اتاق تازرگاًی ٍ صٌایع ٍ هعازى ذرهؽْر

ؼوارُ96/1350 :

فرستنده:

ؼرکت تیي الوللی ّوایػ ظازاى پیؽگام

موضوع :

ترگساری تیعت ٍ ّؽتویي ًوایؽگاُ تیي الوللی  ،ITتلکام ٍ تکٌَلَشی عواى

پیَظت :یک ترگ

بب سالم ٍ احتطام
بِ استحضبض هی ضسبًس بیست ٍ ّطتویي ًوبیطگبُ بیي الوللی ترصصی  ،ITتلکبم ٍ تکٌَلَغی ػوبى اظ تبضید  3الی  5اضزیبْطت هبُ  1397زض هسقط
پبیترت ایي کطَض بطگعاض ذَاّس ضس .زٍضُ گصضتِ ًوبیطگبُ زض فضبیی ببلغ بط  8000هتطهطبغ ٍ بب ببظزیس ًعزیک بِ ّ 26عاض ًفط ّوطاُ بَز.
ػوبى ضٍابط سیبسی ٍ اقتصبزی سطح ببالیی بب کطَضهبى زاضز ٍ اٍلَیت اٍل سبظهبى تَسعؼِ تاعبضا ایعطاى جْعت اعبزضاا ٍ سعطهبیِ گعصاضی
هی ببضس .حان هببزالا تابضی زٍ کطَض زض سبل گصضتِ ًعزیک بِ یک هیلیارز زالر است کِ ایي ضقن ًسبت بِ گصضتِ  200زرصس افسایػ زاضتِ است.
کطَض ػوبى یک کطَض بی ططف ٍ زاضای اهٌیت کبهل سیبسی ٍ اقتصبزی است کِ برص اػظن کبالّب ٍ ذسهبا ذَز ضا اظ کطَضّبی ّواَاض ٍاضز کطزُ
ٍ زضٍاظُ ٍضٍز بِ کطَضّبی ػطبی ،آهطیکب ،اضٍپب ٍآفطیقب هی ببضس.
اظ هعایبی کطَض ػوبى هی تَاى بِ اضظش ببالی پَلی ایي کطَض بؼٌَاى ظَهیي پَل تا ارزغ زًیا ًبم بطز کِ ّر ریال عواى ًسزیک تِ ّ 11سار تَهاى
هی ببضس .تَلیس ًبذبلص زاذلی ػوبى ًعزیک بِ  75هیلیارز زالر ٍ یک کطَض ثطٍتوٌس است .اضظش ٍاضزاا ػوبى اظ جْبى ًعزیک بِ  28هیلیارز زالر ٍ
ایي کطَض زاضای تَافقٌبهِ گوطکی ٍیػُ ای بب آهطیکب ٍ سٌگبپَض است کِ بط اسبؼ آى تؼطفِ گوطکی بیي ػوبى ٍ ایي کطَضّب افط هی ببضس.
بب تَجِ بِ سطهبیِ گصاضی ًعزیک بِ  50هیلیارز زالری زر هٌطقِ ٍیصُ اقتصازی زٍقن زض ػوبى ٍ ًیبظ بِ تاْیعاا  ، ITهرببطاا ٍ تکٌَلَغی زض ػوبى
بسیٌَسیلِ اظ کلیِ فؼبلیي زض ظهیٌِ ّبی شیل زػَا هی گطزز زض ایي ضٍیساز بسیبض هْن ػوبى حضَض زاضتِ ببضٌس:
تکٌَلَشی ٍاقعیت هجازی ،تکٌَلَشی اهٌیت ظایثری ،ظیعتن اطالعات کالى ایٌترًتی ٍ َّغ اقتصازی، IT ،ایٌترًت اؼیاء ،کاهپیَتر ،تکٌَلَشی ظاذت
رتات ٍ علن رتاتیک ،هراترات ٍ ارتثاطاتً ،رم افسار ٍ ظرت افسارّای هراترات ٍ کاهپیَتر ،تکٌَلَشی ؼْر َّؼوٌس ،تکٌَلَشی چاج ظِ تعسی،
تکٌَلَشی کار اتری (زٍر کاری)َّ ،غ هصٌَعی ،تکٌَلَشی ذرزُ فرٍؼی ٍ پرزاذت َّؼوٌس ،تکٌَلَشی ّای هسرى آیٌسُ
جْت زضیبفت اطالػبا تکویلی بب ضوبضُ ّبی( ٍ 77470204 – 77426062 )021یب ایویل  Oman@Iran-Exhibitions.orgضطکت بیي الوللی
ّوبیص سبظاى پیطگبم هاطی پبٍیَى ّبی جوَْضی اسالهی ایطاى زضػوبى ٍ ًو بیٌسُ اًحصبضی ًوبیطگبُ زض ایطاى توبؼ حبال فطهبئیس.
آذطیي هْلت جْت ضظضٍ غطفِ  96/11/30هی ببضس.
تا تؽکر ٍ احترام
حویس رظالتی
هسیر ثثت ًام ًوایؽگاُ زر ایراى

فرم ثـثت ًام زر ًوایؽـگاُ تیي الوـللی ترصـصی  ، ITتلکام ٍ تکٌَلَشی عوـاى
ًبم ضطکت:

ًبم هسیط ػبهل :

تَلیساا :

ًبم ًوبیٌسُ :

تلفي:

ًوببط :

فضبی هَضز ًیبظ . . . . . . :هتطهطبغ

(ّط هتط هطبغ  420زالر)

حساقل هتطاغ زضذَاستی  12هترهرتع

ّوطاُ :

زفتر ًوایٌسگی اًحصاری ًوایؽگاُ زر ایراى( ؼرکت تیي الوللی ّوایػ ظازاى پیؽگام):تْطاى ،ذیبببى زهبًٍس ،بیي آیت ٍ ذبقبًی ،پالک ٍ ،468احس 2
تلفي/زٍضًگبض77470204 – 77426062 :

Info@Iran-Exhibitions.org

www.Iran-Exhibitions.org

( پیوست )
ترًاهِ ّیات تجاری تاززیس از ًوایؽگاُ تیي الوللی ترصصی  ، ITهراترات ٍ تکٌَلَشی عوـاى
بب احتطام بِ استحضبض هی ضسبًس ًوبیطگبُ بیي الوللی ترصصی  ،ITهرببطاا ٍ تکٌَلَغی ػوبى اظ تبضید  3الی  5اضزیبْطت هبُ  1397زض هسقط
پبیترت ایي کطَض بطگعاض ذَاّس ضس .ضطکت بیي الوللی ّوبیص سبظاى پیطگبم بؼٌَاى ًوبیٌسُ ایي ًوبیطگبُ زض ایطاى ،بطًبهِ ببظزیس اظ ًوبیطگبُ فَق ضا
بِ ضطح شیل حضَضتبى اػالم هی زاضز:
تارید ترگؽت1397/02/06 :

-تارید رفت :هَرخ 1397/02/02

-اقاهت زر ّتل  5ظتارُ ّوراُ تا صثحاًٍِ ،یسا  ،تلیط ٍ تراًعفر ّتل تِ ًوایؽگاُ ٍ تالعکط(ّط ًفط زض اتبق یک ترتِ) 2730زالر

(ّط ًفط زض اتبق زٍترتِ) 1975زالر

-اقاهت زر ّتل  3ظتارُ ّوراُ تا صثحاًٍِ ،یسا  ،تلیط ٍ تراًعفر ّتل تِ ًوایؽگاُ ٍ تالعکط(ّط ًفط زض اتبق یک ترتِ) 1890زالر

(ّط ًفط زض اتبق زٍترتِ)  1470زالر

هسارک الزم جْت ٍیسای عواى (:کپی رًگی پاظپَرت تا حساقل  6هاُ اعتثار از زهاى اعسام ،یک قطعِ عکط رًگی 6*4جسیس) هساضک هی ببیسعتی بعِ زفتعطثبت ًبم ًوبیطگبُ زض ایطاى بِ آزضؼ :تْراى ،ذیاتاى زهاًٍس ،تیي آیت ٍ تاقری ،پالک ٍ ،468احس  2تحَیل گطزز.


هْلت ثثت ًام1397/11/30 :



ؼوارُ ّای تواض زتیرذاًِ ثثت ًام ًوایؽگاُ)021( 77470204 – 77426062 :

 زض اَضا ػسم اسٍض ٍیعا تَسط زٍلت ػوبى ّ ،عیٌِ کٌسلی بلیط ٍ یک ضب ضظضٍ ّتل کسط ٍ هببقی هبلغ ػَزا زازُ ذَاّس ضس. هسئَلیت کٌتطل پبسپَضا بببت هوٌَػیت ذطٍج اظ کطَض بِ ػْسُ هتقبضی هی ببضس ٍ ّیچ هبلغی بؼس اظ ثبت ًبم ػَزا زازُ ًرَاّس ضس. -بؼس اظ ثبت ًبم ٍ ٍاضیع ٍجِ بِ ّیچ ػٌَاى اهکبى کٌسلی ٍ ػَزا ٍجِ ٍجَز ًساضز.

ایٌجاًة ً . . . . . . . . . . . . . . . . .وایٌسُ ًفرات اعالهی شیل هَارز فَق را تِ طَر کاهل هطالعِ ًوَزُ ٍ تاییس هی ًواین.
ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی
هْط ٍ اهضبء

ضزیف

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی

ضوبضُ گصضًبهِ

ًَع ّتل

اتبق یک ترتِ

اتبق زٍ ترتِ

1
2
3
4
 . . . . . . . . . . . . .زالض(هؼبزل ضیبلی)

جوغ کل:

پطزاذت هبلغ هَضز ًظط زض ٍجِ ؼرکت تیي الوللـی ّوـایػ ظـازاى پیؽـگام(ًوبیٌعسُ ًوبیطعگبُ زض ایعطاى) تاًـک پاظـارگاز ایـراى ؼـوارُ حعـاب
 255 -11 -298572-1ؼوارُ ؼثا  IR180570025501100298572001حساکثطتب هَضخ 1396/11/30

زفتر ًوایٌسگی اًحصاری ًوایؽگاُ زر ایراى( ؼرکت تیي الوللی ّوایػ ظازاى پیؽگام):تْطاى ،ذیبببى زهبًٍس ،بیي آیت ٍ ذبقبًی ،پالک ٍ ،468احس 2
تلفي/زٍضًگبض77470204 – 77426062 :

Info@Iran-Exhibitions.org

www.Iran-Exhibitions.org

