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* هقشس ضذ اص ّفتِ بعذّ ،ش ّفتِ یکی اص هذیشاى ٍاحذ ساصهاى اص حَصُ هتبَع خَد دس ّیأت هذیشُ گضاسش اسائِ ًوایٌذ.
* کلیات تفاّن ًاهِ ًظاست با ضْشداسی هصَب ضذ.
* آقایاى دکتش ثبَتی ،دکتش باقشی ،هٌْذس تیوَسی ،هٌْذس غضٌفشیاى ٍ خاًن دکتش تشابی بِ عٌَاى اعضا کویتِ اًشطی اًتخاب ضذًذ.
* خاًن هٌْذس ضادی پایَس ٍ آقایاى دکتش باقشی ٍ دکتش سسَلی بِ عٌَاى اعضا کویتِ دفاتش طشاحی اًتخاب ضذًذ.
* پیطٌْاد هعاًٍت پطتیباًی ساصهاى دس خصَظ جذٍل ّضیٌِ سالي ّوایص ساصهاى بِ ضشح ریل اصالح ٍ هصَب ضذ.
ّ -1ضیٌِ سالي ّوایص بشای ًصف سٍص هبلغ دُ هیلیَى سیال
ّ -2ضیٌِ سالي ّوایص بشای یک ٍسص کاهل هبلغ پاًضدُ هیلیَى سیال
ّ -3ضیٌِ خذهات یک هیلیَى سیال
ّ -4ضیٌِ دسج خبش دس سایت ساصهاى یک هیلیَى سیال
*دس خصَظ ًحَُ ّضیٌِ تبلیغات دس ساصهاى هقشس ضذ کاس کاسضٌاسی اًجام ضَد.
* پیطٌْاد کویتِ سٍص هٌْذس دس خصَظ ّضیٌِ چاپ آگْی دس سشسسیذ بِ ضشح ریل هصَب ضذ:
 -1صفحِ اٍل تبلیغات دس بخص اٍل

 100.000.000سیال

 -2صفحات بعذی بخص اٍل تبلیغات

 80.000.000سیال

 -3صفحات بعذی بخص دٍم تبلیغات

 70.000.000سیال

 -4صفحات بعذی بخص آخش تبلیغات

 60.000.000سیال

*ّضیٌِ اگْی دس ًطشیِ بٌا ٍ ًوا بِ ضشح ریل هصَب ضذ:
 -1آگْی سًگی داخل سٍی جلذ(بذسقِ اٍل)

 10.000.000سیال

 -2آگْی سًگی داخل پطت جلذ(بذسقِ آخش)

 9.000.000سیال

 -3آگْی سًگی آستش بذسقِ آخش

 8.000.000سیال

 -4آگْی سًگی صفحات داخلی آخش

 5.000.000سیال

 -5آگْی سًگی ًصف صفحات آخش

 3.000.000سیال

* دس خصَظ گضاسش آقای هٌْذس باقشی هعاًٍت پطتیباًی ساصهاى دس صهیٌِ ضشایط صذٍس خذهات هٌْذسی ،هقشس ضذ تا تعییي تکلیف هبحث
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هَضَع هسکَت ٍلی بِ ضشکتْا ٍ هطاٍساى عضَ دس دس خصَظ اخز استاًذاسدّای بیي الوللی بِ عٌَاى پیص صهیٌِ تَسعِ ٍ صذٍس خذهات هٌْذسی
اطالع سساًی گشدد.
* ًاهِ جوعی اص اعضا ساصهاى دس خصَظ هسابقات پیٌگ پٌگ بِ هٌاسبت سٍص هٌْذس هطشح ٍ هقشس ضذ چْاس عذد هیض پیٌگ پٌگ بشای ساصهاى
خشیذاسی ٍ دس صیشصهیي ساصهاى هستقش ضَد.
* هقشس ضذ آقای دکتش ثبَتی اهکاى بشگضاسی هسابقات تیشاًذاصی دس صیشصهیي ساصهاى سا بشسسی ٍ پیگیشی ًوایٌذ.
* گضاسش اقای هٌْذس غضٌفشیاى دس خصَظ سٍص هٌْذس هطشح ٍ با کلیات پیطٌْاد یک ضشکت بِ عٌَاى اسپاًسش بشای بشگضاسی جطي دس
ًوایطگاُ کاسپیي هَافقت ٍ هقشس ضذ جضئیات الصم بشسسی ٍ بِ ّیأت هذیشُ اسائِ گشدد.

