
           

   ةیو الهللی ىهایغگاه جذصصی چٍاردٌهیو

 )نػهاری و غهسان( دساضان عهالی صيػث ضادحهان
 1401 ناه سدادن 3-6ةجيَرد 

 16-22ضاغث ةازدیر 

 
 و کغَر اضحانصيػث ضادحهان دادلی و صادراجی ةا رویکسد نػسفی جَاىهيریٍای 

 ضادحهان دساضان عهالی( صيػث )ةشرگحسیو ىهایغگاه جانع 
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 ٌهساه ةا نغارکث گطحسده ی فػاالن اضحاىی و نلی در کلیً عادً ٌای نسجتط ةا صيػث ضادحهان، غهسان و نػهاری 

 

 چسا ىهایغگاه؟

 نالشازان ك ويو جصي انيُا ةَ ىحلاض ميدشحاوردُا و پحاٌص َيارا 

 و ىشحريان انيو خدىات ةَ ىحلاض زاتيت، ججِالىحصّ ويىصحل یىعرف 

 ديجد يةازارُا جاديو ا يیشٍاشا 

 بيرك يگرفحً از شركحِا یشيو پ يیشٍاشا 

 ةرگزاري جهصات اكحصادي ةا شاير ركتا و ُيکاران 

 یو خصّص یدونح يدر شركحِا يديكه رٌدگانيگ ويةا جصي ويكات ىصحلالى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

    

در ىهایغگاه دضحاوردٌای دَد را نحصَالت/در ىظس دارد                                                                        اححسانا عسکث / واحر صيفی

در ادحیار ایو عسکث قسار را  نحس                       ةً نحساژ ی عهاره               ىهایر. لزا از نجسی نححسم دَاٌغهيرضث ؽسفًارائً فَق 

 دٌیر. 

 

 :ىام عسکث

 :ىام نریس غانل

 : فػالیث جَضیحات نذحصس درةاره ی ىَع

 

 

 

 

 

 

 ٌهساه:                                          فکص:                                                    :                         جلفو

 :آدرس
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 :نَارد نٍم

 ُا انزاىيصث. ٌيايشگاه ةا رعايث كاىم پروجکم ُاي ةِداشحی و دشحّرانعيهِاي شحاد ىلاةهَ ةا كروٌا خّاُد ةّد و رعايث دشحّرانعيم -2

 جّافق ىشاركث كٍٍده اٌجام ىی گردد.جاٌيايی غرفَ ُا ةراشاس اونّيث ثتث ٌام، واريز وجَ و شاةلَ شركث ُا و  ةا  -3

 خّاُد ةّد خراشان شيانی و شازىان جّشعَ ججارت شاركث در ٌيايشگاه جاةع شرايط و ىلررات شركث ٌيايشگاُِاي ةيً انيههی اشحان ى -4

روز ةعد از پايان ٌيايشگاه  رفَ ٌيز يکري خّاُد ةّد و جخهيَ غروز كتم  از روز ةرگزاةرگزاري و در صّرت  غرفَ شازي  شَ جحّيم غرفَ يک روز كتم  از   -5

 انزاىی اشث.

 در صّرت اٌصراف يا عدم حضّر در ٌيايشگاه ،ةَ ُر دنيهی،  ُيچگٌَّ وجِی ةَ شركث كٍٍده اشحرداد ٌيی گردد. -6

 .ىشاركث كٍٍده حق واگذاري غرفَ ةَ غير را ٌدارد و درصّرت ىشاُده از اداىَ فعانيث ىياٌعث خّاُد شد -7

  جَنان 400000 -ٌس نحسنسةع   حاىرارد()ةا ججٍیشات اض a ؽسفً ی 

جَنان 360000 -ٌس نحسنسةع )ةا ججٍیشات اضحاىرارد(b ؽسفً ی   

جَنان 320000 -ٌس نحسنسةع )ةا ججٍیشات اضحاىرارد( c ؽسفً ی   

از ظرف شركث شِركِاي  ىی ٌيايٍد فعانيث در شِرک ُاي صٍعحیكَ  یشركحِاي يىيهيّن جّىان( ُزيٍَ ي غرفَ 41 درصد) جا شلف 61ىِو: 
 خّاُد شد. حصاب شركث غرفَ دار واريز  ةَ ، ةا اراِئَ ىدارک شركث در ٌيايشگاه و فاكحّرُا، پس از ٌيايشگاه حی ُر اشحان،صٍع

ىهایغگاه چٍاردٌهیو  کانل از عسایط ةا آگاٌی                                                                 /عسکثواحر نریس ایيجاىب                                       

، چیيی وعیسآالت ةٍراعحی ث ضادحهان )نػهاری و غهسان( ،جاضیطات و ججٍیشات ضسنایغی وگسنایغی، کاعی وضسانیک جذصصی صيػ

 نحس نسةع را دارم.           ی ىهایغی ؽسفً ةً نحساژ       دردَاضث فضا ضادحهاىی دساضان عهالی

                                                                                         نتلؼةً نالیات ةس ارزش افشوده  ةا اححطاب ؽسفً کل ٌشیيً

ً ٌشار پارس ىشد  ةاىک ججارت عػتةً ىام عسکث ىهایغگاٌی ضپيحا رویراد  667690082عهاره حطاب  ةً در جاریخ                                  

 واریش عر. جسیب اصفٍان

 

 .رییىهایا جلگسام واجطاپ  09139294955 را ةً عهاره یشیوار ظیف سیجصَ وجً شیپص از وار لطفا

 

 شرکت و امضاء مهر                                                              تاریخ


