
سردآفیدر یهگآ و  )عون  لایرب ) هنایلاس هیاپ   )تمیق  لایرب  ) هدرپس غلبم 
يرقاب1 الم  دیهش  هسردم  بنج   – هر )  ) ماما نابایخ  رد  عقاو  يرادرهش  240/000/00012/000/000گنیکراپ 

بانب2 ناکلم -  هداج  رد  عقاو   ( هلابز  ) دنامسپ 840/000/00042/000/000ندعم 

( مود لوا و  تبون  لوا :  هلحرم    ) يرادرهش هلابز )  ) دنامسپ ندعم  گنیکراپ و  هراجا  هدیازم  یهگآ 
طیارش تیاعر  اب  ار  دوخ  هلابز )  ) دنامسپ ندعم  گنیکراپ و  ناکلم  رهـش  یمالـسا  مرتحم  ياروش   5 هسلجتروص 122 - دانتـسا  هب  دراد  رظن  رد  ناکلم  يرادرهش 

.دیامن راذگاو  ریز  لودج  حرش  هب  یهگآ  نیا  رد  ررقم 

رهم کناب  دزن  ناکلم  يرادرهـش  مانب  باسح 2022113221514002  هرامـش  هب  دقن  تروصب  ار  هدیازم  رد  تکرـش  هدرپس  غلبم  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرـش  1ـ 
هب تکاپ ب  رد  ار  يرادرهـش  یلیوحت  مرف  رد  يداهنـشیپ  تمیق  فلا و  تکاپ  رد  ار  یلیوحت  كرادـم  یکناب و  هماـن  تنامـض  اـی  هطوبرم و  شیف  زیراو و  ناریا 

.دنیامن تفایرد  دیسر  لیوحت و  يرادرهش  هناخریبد 

دزن ناکلم  يرادرهش  مانب  هرامش 3100000531009  باسح  هب  فلا و ب )  ) تاکاپ كرادم و  هنیزه  تباب  زا  لایر  غلبم 300/000  یتسیاب  ناگدنهد  داهنشیپ  - 2
.دنهد رارق  فلا  تکاپ  رد  ار  كرادم  هارمهب  نآ  شیف  زیراو و  یلم  کناب 

يدعب تارفن  اب  طبض و  ناکلم  يرادرهش  عفن  هب  يو  هدرپس  لوا  رفن  فارـصنا  تروص  رد  ات  يرادهگن  لوا  رفن  اب  دادرارق  دقع  ات  موس  ات  لوا  تارفن  هدرپس  - 3
.دوش دادرارق  دقع  لاور  نیمه  هب 

روما هب  خروم 1399/09/03  هبنـشود  زور  يرادا  تقو  ات  كرادـم  هئارا  لـیمکت و  هدـیازم و  یهگآ  تاـکاپ  كرادـم و  تفاـیرد  تهج  یتسیاـب  نایـضاقتم  - 4
.دنیامن هعجارم  يرادرهش  ياهدادرارق 

همان تنامـض  هئارا  اب  هدرپس و  غلبم  زیراو  كرادم و  لیمکت  هب  تبـسن  نآ  دافم  زا  لماک  یهاگآ  اب  هدومن و  هعلاطم  تقد  هب  ار  یهگآ  طیارـش  دیاب  نایـضاقتم  - 5
.دنیامن هئارا  لماک  روطب  ار  یتساوخرد  كرادم  مادقا و  یکناب 

مادقا مزال  نیمضت  اب  ههام و  شش  کچ  یط  هیقب  دادرارق و  دقع  ماگنه  رد  داهنـشیپ  دروم  ءاهب  فصن  زیراو  هب  تبـسن  هتفه  کی  ات  تسا  فظوم  هدیازم  هدنرب  6 ـ
. دش دهاوخ  طبض  يو  هدرپس  یقلت و  فرصنم  تروصنیا  ریغ  رد 

.تسا یقاب  دوخ  توق  هب  اه  يرادرهش  یلام  همان  نییآ  - 7

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  ای  در و  رد  نویسیمک  - 8

.دوب دهاوخ  نوناق  قبط  هجیتن  مالعا  مادقا و  تاداهنشیپ  یئاشگزاب  هب  تبسن  خروم 1399/09/04  هبنش  هس  زور  رد  یتالماعم  نویسیمک  هسلج  - 9

نیا زا  هدوب و  يرادرهش  کلم  هیلخت  هب  فظوم  رجاتسم  دادرارق  مامتا  زا  لبق  دیدج  تیاس  هب  دنامسپ  ندعم  لاقتنا  تیاده و  همادا خ  ییاشگزاب  تروص  رد  10 ـ
. تشاد دهاوخن  یئاعدا  هنوگ  چیه  تباب 

یئانب دیحو 
ناکلم رهش  رادرهش 

1399/08/24 مود       تبون  لوا - هلحرم  یهگآ  رشن  خیرات     1399/08/17 لوا       تبون  لوا - هلحرم  یهگآ  رشن  خیرات 
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