
یشزومآ مرتحم  نواعم  يدحاو ، دیمح  رتکد  ياقآ  بانج 
يروانف تاقیقحت و  مرتحم  نواعم  نایماما ، نسحدمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

یگنهرف ییوجشناد و  مرتحم  نواعم  نایاقآ ، خرهاش  دیس  رتکد  ياقآ  بانج 
ناتسرهش تشادهب  زکرم  سیئر  هاگشناد و  یتشادهب  مرتحم  نواعم  يدابآ ، دیص  شرآ  رتکد  ياقآ  بانج 

وراد اذغ و  مرتحم  نواعم  ، يدمحمازریم زاملوس  رتکد  مناخ  راکرس 
نامرد تنواعم  مرتحم  تسرپرس  یکیب ، اضردیمحرتکد  ياقآ  بانج 

ع)  ) نیسح ماما  ینامرد  یشهوژپ  ، یشزومآ زکرم  مرتحم  تسرپرس  یعیفر ، رفوه  رتکد  ياقآ  بانج 
راهب ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ ، زکرم  مرتحم  سیئر  يدالوف ، یبتجم  رتکد  ياقآ  بانج 

یمایم ع )  ) اضر ماما  ینامرد  زکرم  سیئر  یمایم و  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  مرتحم  ریدم  هجیولع ، روپ  يرصم  اضریلع  رتکد  ياقآ  بانج 
هاگشناد  ثداوح  ریدم  یناتسرامیب و  شیپ  سناژروا  مرتحم  سیئر  يدمحم ، ناج  زانحرف  رتکد  مناخ  راکرس 

رتفد مرتحم  لوئسم  يریم ، تاداس  فرشا  مناخ  راکرس 

، مکیلع مالس 

دادرارق فرط  رگ  همیب ناونع  هب  زربلا  همیب  تکرش  دناسر ؛ یم عالطا  هب  يا  همیب حالصیذ  ياه  تکرـش نیب  هدش  رازگرب  هصقانم  هب  رظن  مارتحا ، اب  و  ص )  ) دمحم لآ  دمحم و  رب  تاولـص  اب      
تـسا دنمـشهاوخ  تسا ؛ هدیدرگ  باختنا  رفن  ره  يازا  هب  لایر  هنایهام 2.200.000  غلبم  اب  لاس و  کی  تدـم  هب  خـیرات 1401/04/01  زا  نانکراک  نامرد  لیمکت  همیب  هنیمز  رد  هاگـشناد 

.دوش هدیناسر  مان  تبث  روظنم  هب  زکرم  / تنواعم نآ  نانکراک  عالطا  هب  تسویپ ) لودج  حرش  هب   ) تارییغت تادهعت و  لودج  ریز و  بتارم  دییامرف  روتسد 
مان تبث  طیارش  هدا 1 (  م

ًافرـص دارفا  ندش  رـسک  هفاضا و  ناکما  نیناوق ، قباطم  دش و  دهاوخن  دیدمت  یطیارـش  چیه  تحت  مان  تبث تدم  دش و  دهاوخ  ماجنا  تیاغل 1401/04/20  يراج  زور  زا  ماـن  تبث 
دیدج ياه  تساوخرد هب  یطیارش  چیه  تحت  هدش ، مالعا  خیرات  زا  سپ  ددرگ  یم مالعا  مرتحم  نانکراک  هیلک  هب  ور ، نیا  زا  .دشاب  یم همان  نیا هدام 2  رد  دوجوم  طیارش  هب  رصحنم 

.درادن صوصخ  نیا  رد  یتیلوئسم  هاگشناد  دش و  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  نامرد  لیمکت  همیب  زایتما  زا  فذح  ای  يدنم و  هرهب رب  ینبم 
هعجارم و زکرم  / تنواعمره تامدخ )  ) یمومع روما  ای  یهافر  روما  هب  تسیاب  یم لفکت ) تحت ریغ  لفکت و  تحت دارفا  نادنزرف ، رسمه ، دوخ ،  ) مان تبث  روظنم  هب  یضاقتم  نانکراک   
هب تبسن  يریگیپ  هنوگره  تسا ، حیـضوت  هب  مزال  .دنیامن  تفایرد  دیـسر  نآ  لابق  رد  هداد و  لیوحت  تفگـشیپ  دحاو  هب  لیمکت ، زا  سپ  هدومن و  تفایرد  ار  مان  تبث صوصخم  مرف 

تریاغم هنوگره  تیلوئسم  تروصنیا ، ریغ  رد  .دشاب  یم ریذپ  ناکما  هطوبرم  دیسر  هئارا  لابق  رد  ًافرص  طبریذ ، ياهدحاو  بناج  زا  مان  تبث  رد  روصق  صوصخ  رد  ناراکمه  ضارتعا 
.دشاب یم  یضاقتم  صخش  هدهع  هب  مان  تبث  مدع  ای  و 

ياضعا و  دشاب ) راد  همادا تیاغل 1402/04/01  زا 1401/04/01  اهنآ  حرط  هرود   ) ناکشزپاریپ ناکـشزپ و  تمدخ  نوناق  نالومـشم  يدادرارق و  ینامیپ ، یمـسر ، نانکراک  هیلک 
.دندرگ دنم  هرهب نامرد  لیمکت  همیب  تامدخ  زا  دنناوت  یم یملع  تایه 

همیب شـشوپ  تحت  دادرارق  يادتبا  رد  ًافرـص  ناسکی  همیب  قح تخادرپ  اب  ناگدش  همیب ریاس  دننامه  ار  دوخ  نادنزرف  رـسمه و  دـنناوت  یم لیامت  تروص  رد  ثنوم  نانکراک  هیلک 
.دنهد رارق  نامرد  لیمکت 

دادرارق تدم  یط  رد  شهاک  شیازفا و  طیارش   ) هدام 2
تدالو زور  زا  يا  همیب تامدخ  زا  هدافتسا  ادبم  تدالو و  هام  لوا  زور  زا  همیب  قح تخادرپ  ادبم  دیدج : نیدلوتم   
رازگ هصقانم یبتک  مالعا  هام  زور  نیلوا  زا  يا  همیب تامدخ  زا  هدافتسا  همیب و  قح تخادرپ  ادبم  لنسرپ : جاودزا 

رازگ هصقانم یبتک  مالعا  لوصو  هام  يادتبا  زا  همیب  قح شهاک  ادبم  لنسرپ : نادنزرف  جاودزا  یمادختسا و  هطبار  عطق  تلافک ، زا  جورخ  توف ،
تمدخ هب  مازعا  خیرات  زا  همیب  قح شهاک  ادبم  لنسرپ : نادنزرف  هفیظو  ماظن  تمدخ 

هب طورـشم  دادرارق  نایاپ  ات  دنناوت  یم دنا ، هتفرگ رارق  دوخ  ردپ  شـشوپ  تحت  ًاددجم  هکنیا  هب  هجوت  اب  هدیدرگ : رداص  دادرارق  تدم  لوط  رد  اهنآ  رب  قالط  مکح  هک  ثانا  نادـنزرف 
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.دنریگ یم رارق  همان  همیب ششوپ  تحت  رازگ  هصقانم یبتک  مالعا  هام  زور  نیلوا  زا  راک ، هب  لاغتشا  مدع  هدش و  همیب ندوب  درجم 
همیب قح  يو  زا  هدش  لاسرا  دادرارق  فرط  همیب  تکرـش  يارب  هک  یبتک  تساوخرد  زا  دعب  هام  زور  نیلوا  زا  يراکمه : عطق  یجارخا و  یلاقتنا ، هتـسشنزاب ، یتوف ، یفعتـسم ، دارفا 
رـسک يو  زا  دادرارق  رخآ  ات  همیب  قح  دشاب  هدرک  تفایرد  هنیزه  دادرارق  يادتبا  زا  هک  یتروص  رد  و  دـش ) دـهاوخن  تخادرپ  يو  هب  لبق  ياه  هام همیب  قح   ) دـش دـهاوخن  تفایرد 

.دش دهاوخ 

دادرارق تدم  یط  رد  ینیزگراک  فیاظو   ) هدام 3

ینابیتشپ روما تیریدم  يارب  لاسرا  دادرارق و  يادتبا  رد  فلکت ) تحت ریغ  فلکت و  تحت دارفا  نادنزرف ، رـسمه ، دنمراک و   ) نامرد لیمکت  همیب  رد  هدش  مان  تبث  دارفا  یماسا  دییات 
زربلا همیب  تکرش  هب  هئارا  روظنم  هب  یهافر  و 

تکرش هب  هئارا  يارب  مزال ) كرادم  هارمه  هب   ) یهافر ینابیتشپ و  روما  تیریدم  هب  دادرارق  تدم  لوط  رد  شهاک  شیازفا و  تهج  مزال  تادنتسم  كرادم و  لاسرا  تابتاکم و  ماجنا 
هدام زربلا  همیب 

دادرارق تدم  یط  رد  یلام  روما  فیاظو   ) 4

همیب تکرـش   ) دادرارق فرط  همیب  باسح  هب  هاـم  ره  قوقح ) تاروسک  زیراو  زا  سپ  زور  رثکادح 2   ) هدش رـسک  غلبم  زیراو  ناگدـش و  همیب هناهام  تاروسک  هب  طوبرم  روما  ماجنا 
.دادرارق فرط  همیب  تکرش  هب  هئارا  روظنم  هب  زربلا ) نامتخاس   ) هاگشناد داتس  یلامروما  هب  مزال  كرادم  لاسرا  و  زربلا )

ای شیازفا و  شریذپ  رب  ینبم  زربلا  همیب  تکرش  همان  ریوصت  هارمه  هب   ) تنواعم نیا  همان  تفایرد  زا  سپ  تسا  فظوم  دحاو  یلامروما  تارفن ، دادعت  رد  شهاک  شیازفا و  تروص  رد 
.دنیامن مادقا  همیب  روسک  فذح  ای  قوقح و  زا  رسک  هب  تبسن  دارفا ،) شهاک 

زربلا همیب  طسوت  ینامرد  يا  هنیزه  تادنتسم  كرادم و  يروآ  عمج  هوحن   ) هدام 5

مادقا دوخ  هنایار  يور  رب  ای  هارمه و  نفلت  یشوگ  يور  رب  زربلا  دانیس  هناماس  بصن  هب  تبسن  تسا  يرورض  يدعب  ياه  يریگیپ ینامرد و  ياه  هنیزه كرادم  هئارا  رد  تلوهـس  يارب 
.دنیامن مادقا  هارمه ) نفلت  طسوت  يادربسکع   ) دوخ نامرد  هنیزه  یناتـسرامیب ) كرادـم  زج  هب  كرادـم  همه   ) كرادـم ریواصت  لاسرا  هب  تبـسن  نآ  يزاس  لاعف  زا  سپ  هدومن و 
تراسخ تخادرپ  تیعـضو  اهدنیآرف و  هیلک  دنناوت  یم مرتحم  ناراکمه  تسا  رکذ  نایاش  .ددرگ  یم زیراو  یلـصا  هدش  همیب  باسح  هب  هنیزه  كرادم  ندوب  لماک  تروص  رد  ًافرص ،

، دنا هدومن يراذگراب  هناماس  رد  هک  ار  دوخ  نامرد  ياه  هنیزه كرادم  تسیاب  یم مرتحم  ناراکمه  دعب  هلحرم  رد  دنیامن و  يریگیپ  هدـهاشم و  روکذـم  هناماس  قیرط  زا  ار  دوخ  همیب 
.دنیامن لیوحت  زربلا  همیب  ناسانشراک  هب  دش  دهاوخ  مالعا  ًابقاعتم  هک  هدش  نییعت  ياه  نامز رد 

.دوب دهاوخ  ناراکمه  یلامتحا  ياه  شسرپ يوگخساپ  سامت 32391570  هرامش  اب  تنواعم ،) نیا  یهافر  روما  سانشراک   ) يدسا نسح  ياقآ  بانج  ًانمض 

یفسوی     قداص  رتکد 
عبانم تیریدم و  هعسوت  نواعم 

  

یناسر عالطا  تهج  - یمومع طباور  مرتحم  ریدم  ، ینامزدمحم اضر  ياقآ  بانج  تشونور :
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