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ياقآ بانج  تکرش /  هیداحتا / 

رازاب   میظنت  حرط  دازام  لاقترپ  یتخرد و  بیس  ياهب  مالعتسا  عوضوم : 

 

مالس اب 

كرت تئیه  هرامـش 285  هسلجتروص  خروم 98/2/18 و  هرامـش 60/51624  هب  روشک  رازاب  میظنت  داتـس  هبوصم  دانتـسا  هب 

یتخرد و بیس  نت  یبیرقت 1180  رادقم  شورف  هب  تبسن  ءاهب  مالعتسا  قیرط  زا  دراد  رظن  رد  نامزاس  نیا  هدیازم ،  تافیرشت 

تروصب دادرارق ،  فرط  ياه  هناخدرس  رد  دوجوم  لاس 1398  زورون  رازاب  میظنت  حرط  دازام  يایـسنلاو  لاقترپ  نت  رادقم 215 

تمیق دنناوت  یم  نایـضاقتم  .دیامن  مادقا  لیذ  لودج  قباطم  يداهنـشیپ  تمیق  نیرتالاب  هب  هناخدرـس  فک  زا  لیوحت  يدقن و 

تروص هب  خروم 98/3/5  هبنشکی  زور  تعاس 14  ات  رثکادح  لیذ  ياه  هلومحم  زا  کیره  ای  همه و  يارب  ار   دوخ  يداهنـشیپ 

 - رصعیلو نادیم  زا  رتالاب  نارهت  سردآ  هب  هلماعم ،  رد  تکرش  هدرپس  يزیراو  شیف  هارمه  هب  هتـسب  رد  تکاپ  رد  هنامرحم و 

.دنیامن ذخا  دیسر  لیوحت و  تالماعم  نویسیمک  هناخریبد  ناریا ،  ییاتسور  نواعت  يزکرم  نامزاس  اقیرفآ -  امنیس  يوربور 

: طیارش

تعاس 9 زا  هگرب  نیا  نتـشاد  تسد  رد  اب  تسیاـب  یم  نآ  تیفیک  زا  عالطا  بسک  لوصحم و  تیور  روظنم  هب  نارادـیرخ  - 1

.دننک دیدزاب  لوصحم  زا  هعجارم و  هطوبرم  هناخدرس  هب  خروم 98/3/5 )  ) هدش نییعت  خیرات  هب  یهتنم  ياهزور  تیاغل 17  حبص 

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  شودخم  طورشم و  صقان ،  ياهداهنشیپ  هب  - 2

هرامش باسح  هب  ییاهن  باسح  هیوست  ات  هلماعم  رد  تکرـش  هدرپس  ناونع  هب  ار  هلماعم  غلبم  دصرد  تسا 5  فلکم  رادیرخ  - 3

.دـیامن زیراو  ناریا  ییاتـسور  نواعت  يزکرم  نامزاس  عبانم  ریاس  مان  هب  يزکرم ،  کـناب   190100004101039238162570

( دوش دیق  ًامتح  زیراو  عوضوم  رادیرخ و  یگداوناخ  مان  مان و  يزیراو  شیفرد   )

.دشاب  یم  ریخم  تاداهنشیپ  زا  کیره  لوبق  ای  در و  رد  نامزاس  - 4

دصرد ات 25  تسا  نکمم  لـیوحت  ناـمز  رد  هدوب و  یبیرقت  یمالعا  ریداقم  دـسر و  یم  شورفب  دوجوم  عضو  اـب  لوصحم  - 5

.دشاب هتشاد  شیازفا   ای  شهاک 

نودـب دـیاب  يداهنـشیپ  تمیق  اذـل  دریگ ،  یمن  قلعت  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  يزرواشک  ماـخ  تالوصحم  هب  هک  اـجنآ  زا  -6

.ددرگ مالعا  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  باستحا 

طبض تلود  عفن  هب  يو  هدرپس  دادرارق ،  دقع  تهج  تعاس  تدم 48  فرظ  يو  هعجارم  مدع  هدنرب و  هب  مالعا  تروص  رد  - 7

  : ۱۳۹۸/۳/۱ ر   

  :  ۳۰۰/۹۸/۴۷۱۷ هرام

درادن ت:   



.دش  دهاوخ 

: اه هناخدرس  سردآ  مان و 

ول 09126782845) اضر  ياقآ   - نامزاس هدنیامن   ) .ناباج دنوامد - ناتسرهش  سردآ   هب  تشدخرس  هناخدرس   -1

یمظاک 09123840938) ياقآ  - نامزاس هدنیامن   ) .دابآ سمش  یتعنص  كرهش  مق ،  هداج  سردآ  هب  هنایمرواخ  ناروآون  هناخدرس   -2

رالاسوید 09127105653     ) ياقآ  - نامزاس هدنیامن   ) .نهیم تاینبل  رابنا  زا  دعب  ناتسراهب ،  ناتسرهش  رهش -  مالسا  سردآ  هب  تشدزبس  هناخدرس  -3

         

یبیرقتلوصحمفیدر نازیم 
( نت يزاس( هریخذ  هیاپلحم  تمیق 

( لایر )
ددع و هب  لایر )  ) يداهنشیپ تمیق 

فورح

بیس1
هنایمرواخ500یتخرد ناروآون   45000هناخدرس  

بیس2
تشدزبس200یتخرد  40000هناخدرس 

بیس3
480یتخرد

تشدخرس هناخدرس 

هیونشا ناتسرهش   يدیلوت  یتخرد  بیس 

نلاس زا  یشخب  نلاس 11 و  رد  دوجوم 
هناخدرس   17

42500 

لاقترپ4
هنایمرواخ200ایسنلاو ناروآون   30000هناخدرس  

لاقترپ5
تشدزبس15ایسنلاو  27000هناخدرس 

                                                                                                                           

 

  
     

  : ۱۳۹۸/۳/۱ ر   

  :  ۳۰۰/۹۸/۴۷۱۷ هرام

درادن ت:   


