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 عوـاى ًفت، گاظ ٍ پتطٍشیویصی ترصاظ ًوایشگاُ تیي الوللی  ّیات تجاضی تاظزیستطًاهِ 
 

 

 
    

 احتشام سالم يبب  

دس مسقط پبیتخت  9397مبٌ  فشيسدیه  8الی  6اص تبسیخ  عمبن وفت، گبص ي پتشيشیمیومبیشگبٌ بیه المللی تخصصی یبصدَمیه  بٍ استحضبس می سسبوذ     

                          دس بگبصاس عمگبن ي میگشا پگبيیًن َگبا      سگب  حضگًس   7بگب وضدیگب بگٍ    ن پیشگگبم  ششکت بیه المللی َمبیش سبصا. بشگضاس خًاَذ شذایه کشًس 

 :، بشوبمٍ ببصدیذ اص ومبیشگبٌ فًق سا بٍ ششح ریل حضًستبن اعالم می داسدجمًُسا اسالمی ایشان دس ومبیشگبٌ َبا بیه المللی عمبن

 08/01/1397: تاضید تطگشت                 05/01/1397هَضخ :  تاضید ضفت -

 زالض 1975(َش وفش دس اتبق ديتختٍ) زالض    2730(َش وفش دس اتبق یب تختٍ) ستاضُ  5 ّتل -

 زالض 1570( َش وفش دس اتبق ديتختٍ) زالض    1890(َش وفش دس اتبق یب تختٍ) ستاضُ  3 ّتل -

                 تطاًسفط فطٍزگاُ تِ ّتل ٍ تالعکس، تطاًسفط ّتل تِ ًوایشگاُ ٍ تالعکس ٍ هصاکطُ تا شطکت ّای فعـا  ًفـت،    تلیط ضفت ٍ تطگشت، ضظضٍ ّتل ّوطاُ تا صثحاًِ،: )ذسهات شاهل -

صحاض، زیساض تا سفیط ٍ قِ ٍیژُ اقتصازی گاظ ٍ پتطٍشیوی عواى زض ًوایشگاُ، هالقات تا اتاق تاظضگاًی عواى، هالقات تا هسیطاى هٌطقِ ٍیژُ اقتصازی زٍقن، هالقات تا هسیطاى هٌط

 ...(ضایعى تاظضگاًی ٍ اقتصازی سفاضت جوَْضی اسالهی ایطاى زض عواى، گشت شْطی ٍ تاظزیس اظ هسجس سلطاى قاتَس، تاظاض هططح ٍ 

ٍ مذاسک می ببیسگتی  ( جسیس6*4یک قطعِ عکس ضًگی هاُ اعتثاض اظ ظهاى اععام،  7پاسپَضت تا حساقل کپی ضًگی :) عواىهساضک الظم جْت ٍیعای  - دفتگش   بگ

 .گشددتحًیل   2ٍاحس ، 468تْطاى، ذیاتاى زهاًٍس، تیي آیت ٍ تاقطی، پالک  :دس ایشان بٍ آدسسپیشگبم  َمبیش سبصان

 20/12/1396: هْلت ثثت ًام   

 09101870746: تلگطام                          (021)   77470204 – 77426062: واضُ ّای تواس زتیطذاًِ ثثت ًام ش 

 .می ببشذ ي َیچ مبلغی بعذ اص ثبت وبم عًدت دادٌ وخًاَذ شذ متقبضیمسئًلیت کىتش  پبسپًست بببت ممىًعیت خشيج اص کشًس بٍ عُذٌ  -

 .ًوایٌسُ ًفطات اعالهی شیل هَاضز فَق ضا تِ طَض کاهل هطالعِ ًوَزُ ٍ  تاییس هی ًواین . . . . . . . . . . . . . . . . . ایٌجاًة 

 وبم ي وبم خبوًادگی

 مُش ي امضبء

 

 سدیف وبم ي وبم خبوًادگی شمبسٌ گزسوبمٍ وًع َتل اتبق یب تختٍ اتبق دي تختٍ

     1 

     2 

 :جمع کل (معبد  سیبلی)دالس. . . . . . . . . . . . .   

 

 تا تشکط

 حویس ضسالتی

 هسیط  ّواٌّگی ٍ ثثت ًام

 07/12/96: تاضید

 96-1372:  شواضُ

 آضظٍی هَفقیت: پیَست

 فیصلی جٌاب آقای

 ظضگاًی ٍ صٌایع ٍ هعازى ذطهشْطاتاق تاهحتطم  ضیاست


