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نمهب هورگ  تکرش :
نمهبخ 341011دامن : تعنص : دک 

هدش رشتنم  شرازگ  ای  ربخ  هعیاش ، صوصخ  رد  يزاس  فافش  عوضوم :

یتالماعم ياه  تمیق  الاک ، سروب  رد  تناو  ياهوردوخ  هضرع  نایرج  رد  دناسر  یم  راضحتسا  هب  تسویپ 1 )  ) نامزاس دزن  هدش  تبث  ياه  تکرش  تاعالطا  ياشفا  ییارجا  لمعلاروتسد  ررکم 3  هدام 2  تیاعر  موزل  رب  ینبم  راداھب  قاروا  سروب و  نامزاس  زا  هلصاو  همان  هب  تشگزاب 

اضاقت هضرع و  يانبمرب  الاک  سروب  رد  یتالماعم  ياه  تمیق  هکنیا  هب  هجوتاب  .تسا  هدش  تمیق  فشک  هیاپ  تمیق  زا  رتالاب  زا 25 % شیب  مادکره  یتیلدیف ، یتینگید و  ياهوردوخ  هضرع  درومرد  .تسا  هتشادن  هورگ  نایز  دوس و  رب  یهجوت  لباق  ریثات  هک  هدوب  هیاپ  تمیق  لداعم 

روتوم نمهب  تکرش  تالوصحم  هضرع  هب  طوبرم  تاعالطا  هیلک  تسا  رکذ  هب  مزال  ، دوب دهاوخ  رسیم  اه  شورف  لماک  ققحت  ماجنا و  زا  سپ  يراج  لاس  درکلمع  رب  سروب  رد  تالوصحم  هضرع  لماک  تارثا  نییعت  ناکما  اذل  دوش ، یم  نییعت  هضرع  مایا  رد  طیارش  هب  هجوتاب  و 

ادودح 3،453 غلبم  هب  زور 1401/05/26  هضرع  رد  یتیلدیف  يراوس  هاگتسد  دادعت 350  یتالماعم  شزرا  ب ) لایر .  درایلیم  ادودح 2،643  غلبم  هب  زور 1401/05/26  هضرع  رد  یتینگید  ياوس  هاگتسد  دادعت 250 یتالماعم  شزرا  فلا ) تسا :  هدوب  حرش  نیا  هب  الاک  سروب  رد 

تصرف هضرع  خیرات  زا  دعب  زور  هس  ات  نارادیرخ  هکنیا  هب  رظن  انمض  .دشاب  یم  لایر  درایلیم  غلبم 6،402  هب  ادودح  هتفرگ  تروص  یتالماعم  شزرا  لک  هک   . لایر درایلیم  لداعم 306  زور 1401/02/28  هضرع  رد  اراک  تناو  هاگتسد  دادعت 138  یتالماعم  شزرا  ج ) لایر  . درایلیم 

.دشاب توافتم  لمع  رد  تسا  نکمم  تسین و  یعطق  یتیلدیف  یتینگید و  ياه  وردوخ  دروم  رد  ماقرا  نیا  اذل  دنراد  ار  كرادم  لیمکت  هوجو و  زیراو 

.دوش یم  اشفا  نامزاس  دزن  هدش  تبث  ياه  تکرش  تاعالطا  ياشفا  ییارجا  لمعلاروتسد  هدام 13  دافم  قباطم  بتارم  تیمها ، اب  دادیور  هنوگره  عوقو  تروص  رد  تسا  یهیدب 

 


