
( نانز تمالس  يارب  تکرح ،   )                                                                         

: هدکشناد مرتحم  سیئر 

: ینامرد یشزومآزکرم  مرتحمریدم 

: ناتسرهش نامردو  تشادهب  هکبش  مرتحم  تسرپرس 

هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  مرتحم  تسرپرس 

وردوخ همیب  همان  مهافت  : عوضوم

؛        مارتحا مالس و  اب 

تهج هدنرب  تکرـش  تیولوا  رب  ینبم  نامرد  یلیمکت  همیب  یمومع  هصقانم  طیارش  19 هدام دافم  يارجا  ياتساررد  هاگشناد  هکنیا  هب  هجوتاب  دناسر  یمراضحتسا  هب             

هاـشنامرک ناتـسا  هبعـش  نهیم  هـمیب  تکرـش  اـب  صوـصخ  نـیارد  هماـن  مهاـفت  داـقعنا  هـب  تبـسن   ، ناـنکراک وردوخ  هندـبو  ثلاـث  صخـش  همیب  هماـن  مهاـفتداقعنا 

تمسق هاگشناد  یتنرتنیا  تیاس  رد  هک  روکذم  همان   مهافت  دافم  تیاعر  نمـض  دیئامرفروتـسد  تسا  دنمـشهاوخ  اذل  تسا .  هدومن  مادقا   98/7/15 تیاغل 97/7/15 خیراتزا

 . دیآ لمعب  مزال  مادقا  لیذ  هحورشم  دراوم  تیاعر  هب  تبسن  درادرارق  هافر  هرادا 

 . ددرگ رداص  همان  یفرعم  دروم  رثکادح 3  لنسرپ  زا  رفنره  تهج  هک  دیئامرف  ذاختا  یبیترت  -1

 . دیامن یم  رداص  همان  همیب  نادنزرفو )  رسمه  ردام ،  ردپ ،  لفکت (  تحت  دارفاو  لنسرپ  هب  قلعتم  ياهوردوخ  تهج  افرصروکذم " همیب  تکرش  نیب ،  ام  یف  همان  مهافت  دافم  هب  هجوتاب  -2

 . ددرگ جرد  هرداص  ياه  همان  یفرعم  لیذ  رد  نایلیعامسا  مناخ  یگدنیامن  سردآزین  هاشنامرک  ناتسرهشرد  هطوبرم و  یگدنیامن  سردآ  هعبات  ياهناتسرهشرد  تسا  یضتقم  -3

مانب تارداص  کناب   0210322820007 باسح هرامش  هب  همیب  تکرـش  زا  باسحتروص  لوصو  زا  سپ  وردوخ  همیب  طاسقا  زیراو  هب  تبـسن  دیئامرفروتـسد  تسا  یـضتقم  -4

 . دیآ لمعب  مزال  مادقا  هطوبرم  یگدنیامن  هب  يزیراو  ياهشیف  لیوحت  هب  تبسن  ههام  همه  مادقا و  هطوبرم  باسحتروص  ربارب  نهیم  همیب  تکرش 

لوا طسق  ههام  8 طاسقا اب  فیفخت  دصرد  30 هندب همیبو  تخادرپ  شیپ  لوا  طسق  ههام  8 طاسقا اب  فیفخت  دصرد  2.5 ثلاث صخش  همیب  تهج  هدش  هتفرگرظنرد  تالیهست  -5

.دشابیم فیفخت  دصرد  40 هندب همیب  يدقن  تخادرپ  تروصردو  تخادرپ  شیپ 

اهناتسرهش رد  هطوبرم  ياه  یگدنیامن  سردآو  سامت 38214229 هرامش  هارراهچ  شبن  هدیمهفدیهشراولب  کی  زاف  نایگنهرف  - هاشنامرک نهیم  همیب  يزکرم  هبعـش  سردآ  -6

نیرتکیدزن ای  تماقا  لحم  ناتـسرهشرد  عقاو  یگدـنیامن  هب  دوخ  يا  همیبروما  ماجنا  تهج  دـنناوت  یم  اهناتـسرهش  رد  مرتحم  ناراـکمهو  دـشاب  یم  یتسویپ  لودـج  ربارب 

.دنیامن هعجارم  هاشنامرک  ناتسرهش  رد  رقتسم  یگدنیامن  ایو  تنوکس  لحم  هب  ناتسرهش 

   :  906/48869 هرامش

    :  1397/7/29 خیرات

   : دراد تسویپ  

یاا   یالاک  زا  ام 
یرر   م  ماق       



.دنیامن هعجارم  هاگشناد  داتس  تخادرپو  تفایرد  هرادا  هب  همان  یفرعم  تفایرد  تهج  دنناوت  یم  دنشاب  یم  هاگشناد  داتس  ینامزاس  تسپ  ياراد  هک  یناراکمه  -7

              

 

   
ینامیا  زربیرف  رتکد 

عبانم تیریدم و  هعسوت  نواعم 

   :  906/48869 هرامش

    :  1397/7/29 خیرات

   : دراد تسویپ  

یاا   یالاک  زا  ام 
یرر   م  ماق       



: هب تشونور   

مزال  مادقاو  راضحتسا  تهج  هاشنامرک  ناتسا  نهیم  همیب  تکرش  یتسرپرس 

يریگیپو  عالطا  تهج  نایلیعامسا ) مناخ   ) نهیم همیب  تکرش  یگددنیامن 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  هاشنامرک  یکشزپ  مولع  هاگشناد  يروانف  تاقیقحت و  مرتحم  تنواعم  *

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  هاشنامرک  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یعامتجا  روما  مرتحم  تنواعم  *

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  هاشنامرک  یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  روما  مرتحم  تنواعم  *

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  هاشنامرک  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یگنهرف  ییوجشناد و  مرتحم  تنواعم  *

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  هاشنامرک  یکشزپ  مولع  هاگشناد  يورادو  اذغ  مرتحم  تنواعم  *

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  هاشنامرک  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  مرتحم  تنواعم  *

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  هاشنامرک  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  روما  مرتحم  تنواعم  *

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  یمومع  طباور  مرتحمریدم  يدمحم  يدهم  ياقآ  بانج 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  تسارح  مرتحم  ریدم  رف  ینموم  نارماک  ياقآ  بانج 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  هاکشناد  سییر  ياه  همانرب  روما  مرتحم  ریدم  متاح  هرالگ  رتکد  مناخ  راکرس 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  شنیزگ  هتسه  مرتحم  ریدم  يداهرف  نیسح  ياقآ  بانج 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  هاگشناد  یقوقح  روما  مرتحمریدم  يرگسع  لیلخ  ياقآ  بانج 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  تایاکش  هب  ییوگخساپو  درکلمع  یبایزرا  یسرزاب ، هرادا  مرتحم  ریدم  ییوکسا  یمظاک  لالج  دیس  ياقآ  بانج 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  یلام  روما  مرتحم  ریدم  یترصن  نسحم  ياقآ  بانج 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  يرادا  لوحت  نامزاس و  هعسوت  مرتحمریدم  روپ  نیسحمالغ  راقفلاوذ  ياقآ  بانج 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  مزال  مادقا  راضحتسا و  تهج  وجشناد  داتسا و  شنیزگ  هتیمک  ییارجا  مرتحم  لووسم  یناتسرل  ناروپ  مناخ  راکرس 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  هاگشناد  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامنداهنرتفد  مرتحم  لووسم  یفجنراشفا  داوج  مالسالا  تجح  ياقآ  بانج 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  ءانما  تایه  هناخریبد  مرتحم  سییر  يدوبک  نژیب  رتکد  ياقآ  بانج 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  ینارمع  ياهحرط  رب  تراظن  یکیزیف و  عبانم  مرتحم  تسرپرس  يدمحا  نیمار  سدنهم  ياقآ  بانج 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  نادنمراک  يرادا  تافلخت  هب  یگدیسر  يودب  تایه  مرتحم  سیئر  ینادزی  نیورپ  مناخ  راکرس 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  درکلمع  شیاپ  هجدوب ،  يزیر ،  همانرب  مرتحم  ریدم  یباراد  هرهاط  رتکد  مناخ  راکرس 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  تسایر  رتفد  مرتحم  سیئر  رواشم و  یندم  ناوضر  همطاف  رتکد  مناخراکرس 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  عبانم  تیریدم و  هعسوت  مرتحم  نواعم  ینامیا  زربیرف  رتکد  ياقآ  بانج 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  یهافر  ینابیتشپ و  روما  مرتحم  ریدم  نایرفداد  شویرپ  مناخراکرس 

یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  يروآون  تیقالخ و  يرو ، هرهب  ریدم  هاگشناد و  سیئر  مرتحم  رواشم  يدبع  دیما  رتکد  ياقآ  بانج 

یناسر   عالطاو  راضحتسا  تهج  هعسوت  نواعم  نیشناج  یناسنا و  عبانم  مرتحم  ریدم  ییاضر  ردان  ياقآ  بانج 

   :  906/48869 هرامش

    :  1397/7/29 خیرات

   : دراد تسویپ  

یاا   یالاک  زا  ام 
یرر   م  ماق       


