
 .باشد می محترمشان خانواده و بسیجی فعال اساتید استفاده برای ”مقبول آپارتمان هتل”1

 .باشذ مقذيسمی وامٍ معشـی داسوذٌ بشای ـقط آپاستمان َتل اص استفادٌ -1-1

 .باشذ می ایشان َمسش مادس ي پذس ي وامٍ معشـی داسوذٌ مادس ي پذس تکفل، تحت اـشاد شامل خاوًادٌ اـشاد  – 1-2

 .شذ خًاَذ اضاـٍ سیال 100000 شبی ماصاد وفش َش اصای بٍ ي سیال 600000 شبی وفش 4 تا خاوًاس َش اسکان َضیىٍ

 .باشىذ ومی َضیىٍ پشداخت شامل سال چُاس صیش کًدکان ي باشذ می وفش 8 خاوًاس َش سقؿ – 2-1

 .باشذ می صبح  12  آپاستمان َتل تخلیٍ ساعت ي 14آپاستمان َتل بٍ يسيد ساعت

 دادٌ قشاس اتاق دس يسيد، َىگام دس وفشات تعذاد بٍ ايل سيص دس احتیاج مًسد( شامپً ي صابًن) بُذاشتی مًاد

 .میشًد

 آب، پاسچ لیًان، آبجًش، ـالسک تابٍ، ماَی ي قابلمٍ پض، ي پخت ظشيؾ بشقاب،) سـاَی امکاوات ياحذ َش دس

 .باشذ می مًجًد تعذاد بٍ( لباسشًئی ماشیه ي یخچال ، تلًیضیًن

 تعُذی گًوٍ َیچ رَاب ي ایاب ي پزیشایی ، ؼزا قبال دس ي داسد سا شذٌ معشـی اـشاد اسکان تعُذ ـقط ساصمان

 .وذاسد

 می کسش پشداختی مبلػ اص دسصذ 20 لؽً صًست دس. باشذ می َتل سصسي شذن قطعی مىضلٍ بٍ َضیىٍ پشداخت

 . گشدد

 دسیاـت اساتیذ بسیج ساصمان اوساوی مىابع اص آپاستمان َتل بٍ مشاجعٍ اص قبل ساعت 72 بایذ َتل وامٍ معشـی

 .گشدد

 الضامی داس عکس شىاسایی کاست داشته َمشاٌ بٍ ضمىاً. شًد می جلًگیشی اـشاد پزیشش اص وامٍ معشـی بذين

 .است

 .اصفُان استان اساتیذ بسیج ساصمان اوصاس باوک بىام 1453-42-129834-1  حساب شماس10٫ٌ

  



  

 95/11/25 لؽایت 95/11/21 10 95/10/19 لؽایت 95/10/15 1

 95/11/29 لؽایت 95/11/25 11 95/10/23 لؽایت 95/10/19 2

3  

 95/10/28 لؽایت 95/10/23

 تکمیل ظشـیت

 95/12/03 لؽایت 95/11/29 12

 95/11/01 لؽایت 95/10/28 4

 تکمیل ظشـیت

 95/12/07 لؽایت 95/12/03 13

 95/12/11 لؽایت 95/12/07 14 95/11/05 لؽایت 95/11/01 5

 95/12/15 لؽایت 95/12/11 15 95/11/09 لؽایت 95/11/05 6

 95/12/19 لؽایت 95/12/15 16 95/11/13 لؽایت 95/11/09 7

 95/12/23 لؽایت 95/12/19 17 95/11/17 لؽایت 95/11/13 8

 95/12/27 لؽایت 95/12/23  18 95/11/21 لؽایت 95/11/17 9

 مقبًل آپاستمان َتل ،17 شیشاصی وادسی، باغ پشت شُذا، چُاسساٌ مقذس، مشُذ: سًئیت آدسس
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