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  ((  00110011ششقي دس سال ششقي دس سال   ثثت احًال آرستايجانثثت احًال آرستايجان  ) ششايط مىاقصٍ امًس خذمات پشتيثاوي اداسٌ كل) ششايط مىاقصٍ امًس خذمات پشتيثاوي اداسٌ كل

تٌظاـ  ٍ  تٌظاـ  ٍ  خـذهب  شطـباجبًي    خـذهب  شطـباجبًي    َس َس ــضشلي دس ًظش داسد اهضشلي دس ًظش داسد اه  َال آرسثبيجبىَال آرسثبيجبىــايٌىِ اداسُ ول ثجت احايٌىِ اداسُ ول ثجت احِ ِ ثب تَجِ ثثب تَجِ ث

  ثـِ ضـشوت  ثـِ ضـشوت    14011401//0101//3131لغبيـت  لغبيـت    14001400//22//11  تـبسي  تـبسي  اص اص   يه سبليه سبلهذ  هذ  ِ ِ ثثخَد سا خَد سا اص اداسا  تبثؼِ اص اداسا  تبثؼِ   تؼذادیتؼذادی( ( ........

ضَد ضوي هغبلؼـِ دلاـك   ضَد ضوي هغبلؼـِ دلاـك     خذهبتي ٍاجذ ضشايظ اص عشيك هٌبلػِ ٍاگزاس ًوبيذ ، اص داٍعلجبى دسخَاست هيخذهبتي ٍاجذ ضشايظ اص عشيك هٌبلػِ ٍاگزاس ًوبيذ ، اص داٍعلجبى دسخَاست هي

ضـٌجِ  ضـٌجِ  سٍص سٍص   1414  سـبػت سـبػت وشاُ هذاسن اػالم ضـذُ تـب   وشاُ هذاسن اػالم ضـذُ تـب   ّّ  گشدد ، دسخَاست خَد سا ثِگشدد ، دسخَاست خَد سا ثِ  ضشايظ وِ ريالً اػالم هيضشايظ وِ ريالً اػالم هي

  يٌذ.يٌذ.دس سبهبًِ سببد ثبسگزاسی ًوبدس سبهبًِ سببد ثبسگزاسی ًوب  14001400//33//88تبسي  تبسي  

      ششايط عمًمي مىاقصٍششايط عمًمي مىاقصٍ  --الفالف

ضشوت خذهبتي شاطٌْبد دٌّذُ   هٌبلػِ گش ( ثبيذ داسای ضشايظ اًجبم اهَس هشثَعِ ثَدُ ٍ سسوبً ثِ ثجـت  ضشوت خذهبتي شاطٌْبد دٌّذُ   هٌبلػِ گش ( ثبيذ داسای ضشايظ اًجبم اهَس هشثَعِ ثَدُ ٍ سسوبً ثِ ثجـت    --11

ضوٌبً داسای ششٍاًـِ  ضوٌبً داسای ششٍاًـِ  ٍ ٍ   ضذُضذُاًجبم اهَس فَق دس اسبسٌبهِ ضشوت دسج اًجبم اهَس فَق دس اسبسٌبهِ ضشوت دسج   ،،ثبضذ ثبضذ   البػبدیالبػبدی  ضوبسُضوبسٍُ داسای ٍ داسای   سساذُسساذُ

  وست هؼبجش ثبضذ.وست هؼبجش ثبضذ.

ٌبى دٍلت دس هؼبهال  دٍلبـي سا  ٌبى دٍلت دس هؼبهال  دٍلبـي سا  هوٌَػات لبًًَي ٍ هٌغ هذاخلِ وبسوهوٌَػات لبًًَي ٍ هٌغ هذاخلِ وبسو  ضوَلضوَلثبيسبي ػذم ثبيسبي ػذم   هٌبلػِ گش هيهٌبلػِ گش هي  --22

  ًظش داضبِ ٍ وبهالً سػبيت ًوبيذ .ًظش داضبِ ٍ وبهالً سػبيت ًوبيذ .هذهذ

اداسُ هٌـبثغ  اداسُ هٌـبثغ  ثب هشاجؼِ ثـِ هلـل ٍ ّوـبٌّبي ثـب س ـا       ثب هشاجؼِ ثـِ هلـل ٍ ّوـبٌّبي ثـب س ـا       شاطٌْبد شاطٌْبد   تَاًذ لجل اص اسايِتَاًذ لجل اص اسايِ  ًوبيٌذُ هٌبلػِ گش هيًوبيٌذُ هٌبلػِ گش هي  --33

اعالع وبفي وست ًوَدُ ٍ دس اعالع وبفي وست ًوَدُ ٍ دس   بًَبي اهَس هَاسد هٌبلػِبًَبي اهَس هَاسد هٌبلػِاص هلل ٍ هَلؼات ٍ چاص هلل ٍ هَلؼات ٍ چ  اًسبًي ٍ شطباجبًي اداسُ ولاًسبًي ٍ شطباجبًي اداسُ ول



بضـذ .  بضـذ .  ي وبهـل داضـبِ ث  ي وبهـل داضـبِ ث  يفي وِ ػْذُ داس خَاّذ ضذ ، آضٌبييفي وِ ػْذُ داس خَاّذ ضذ ، آضٌبيغَس  ثشًذُ ضذى ٍ هَلغ ػمذ لشاسداد ثِ ٍظبغَس  ثشًذُ ضذى ٍ هَلغ ػمذ لشاسداد ثِ ٍظب

  ... هَسد شزيشش ًاست .... هَسد شزيشش ًاست .ثذيْي است ػزس ػذم اعالع ٍثذيْي است ػزس ػذم اعالع ٍ

لبًَى وبس دس هَسد وبسوٌبى تلـت  لبًَى وبس دس هَسد وبسوٌبى تلـت    ثشًذُ هٌبلػِ   شاوبًىبس ( هلضم ٍ هبؼْذ ثِ سػبيت ولاِ همشسا  جبسیثشًذُ هٌبلػِ   شاوبًىبس ( هلضم ٍ هبؼْذ ثِ سػبيت ولاِ همشسا  جبسی  --44

ػْذُ داضبِ ٍ ػْذُ داضبِ ٍ ِ ِ ّب ثِ افشاد هزوَس ثشاثش هػَثب  ضَسای ػبلي وبس سا ثّب ثِ افشاد هزوَس ثشاثش هػَثب  ضَسای ػبلي وبس سا ث  ثبضذ ٍ ولاِ ششداخبيثبضذ ٍ ولاِ ششداخبي  شَضص خَد هيشَضص خَد هي

ي ثـِ ضـىبيب  ٍ اجـشای    ي ثـِ ضـىبيب  ٍ اجـشای    شبسـخبَي شبسـخبَي   وبسفشهب دس ايي هَسد ّاچبًَِ هسئَلابي ًخَاّذ داضت ٍ ضوٌبً ّش گًَِوبسفشهب دس ايي هَسد ّاچبًَِ هسئَلابي ًخَاّذ داضت ٍ ضوٌبً ّش گًَِ

  ..  شاوبًىبس هي ثبضذشاوبًىبس هي ثبضذگشی ٍ سبيش تؼْذا  لبًًَي وبس ثش ػْذُ گشی ٍ سبيش تؼْذا  لبًًَي وبس ثش ػْذُ ّبی حل اخبالف وبسّبی حل اخبالف وبس  هشثَط ثِ ّائتهشثَط ثِ ّائت  آسایآسای

ِ ِ اًبخبة ٍ ثىبسگاشی وبسوٌبى تلت شَضص شاوبًىبس هٌَط ثِ تطخاع ٍ غالحذيذ وبسفشهب خَاّذ ثَد واًبخبة ٍ ثىبسگاشی وبسوٌبى تلت شَضص شاوبًىبس هٌَط ثِ تطخاع ٍ غالحذيذ وبسفشهب خَاّذ ثَد و  --55

ذ غالحات ، ذ غالحات ، ذام خَاّذ وشد ٍ دس غَس  ػذم تأياذام خَاّذ وشد ٍ دس غَس  ػذم تأيااذ غالحات آًبى الاذ غالحات آًبى العجك همشسا  خبظ خَد ًسجت ثِ تأيعجك همشسا  خبظ خَد ًسجت ثِ تأي

بضذ ثذٍى ايجبد ٍلفِ دس اًجبم وبس ًاشٍی وبس ٍاجذ ضـشايظ سا ثـب غـالحذيذ وبسفشهـب     بضذ ثذٍى ايجبد ٍلفِ دس اًجبم وبس ًاشٍی وبس ٍاجذ ضـشايظ سا ثـب غـالحذيذ وبسفشهـب     ثث  شاوبًىبس هؤظ  هيشاوبًىبس هؤظ  هي

  جبيبضيي ًوبيذ .جبيبضيي ًوبيذ .

ثشًبهِ ًلَُ اًجبم اهَس ٍ تمسان سبػب  وبس ٍ ثىبسگاشی وبسوٌبى شاوبًىبس ثب غالحذيذ وبسفشهب تٌظان ٍ ثـِ  ثشًبهِ ًلَُ اًجبم اهَس ٍ تمسان سبػب  وبس ٍ ثىبسگاشی وبسوٌبى شاوبًىبس ثب غالحذيذ وبسفشهب تٌظان ٍ ثـِ    --66

  ضَد .ضَد .  هَسد اجشا گزاسدُ هيهَسد اجشا گزاسدُ هي

ـ   ششداخت ولاِ وسَسا  لبًًَي اػن اص ششداخت ولاِ وسَسا  لبًًَي اػن اص   --77 ـ   هبلاب  ، حك ثاوِ ، حك وـبسآهَصی ٍ ياـشُ ث ٍ ٍ   ػْـذُ شاوبًىـبس  ػْـذُ شاوبًىـبس  ِ ِ هبلاب  ، حك ثاوِ ، حك وـبسآهَصی ٍ ياـشُ ث

  ثبضذ .ثبضذ .  هيهي  ػْذُ وبسفشهبػْذُ وبسفشهبِ ِ ششداخت هبلاب  ثش اسصش افضٍدُ ثششداخت هبلاب  ثش اسصش افضٍدُ ث

فشآيٌذ اسجبع وبس فشآيٌذ اسجبع وبس   ػٌَاى تضوايػٌَاى تضوايِ ِ ثث  ((سيبلسيبلهالاَى هالاَى   ّطببدّطببدساػذ ٍ ساػذ ٍ       380380//000000//000000  هٌبلػِ گش ثبيسبي هجلغهٌبلػِ گش ثبيسبي هجلغ  --88

     ِ ِ ضــــشوت دس هٌبلػــــ ُ    ((ضــــشوت دس هٌبلػــــ ُ  ثــــِ حســــبة ضــــوبس ثــــب ضٌبســــِ ٍاسيــــض   ثــــب ضٌبســــِ ٍاسيــــض       40540111075654840540111075654877  ثــــِ حســــبة ضــــوبس

توشوــض ٍجــَُ ســدشدُ اداسُ وــل ثجــت احــَال توشوــض ٍجــَُ ســدشدُ اداسُ وــل ثجــت احــَال   تلــت ػٌــَاىتلــت ػٌــَاى  956105554112345678912345678900956105554112345678912345678900



ثب اػبجـبس ضـص هبّـِ    ثب اػبجـبس ضـص هبّـِ    يب هؼبدل هجلغ هزوَس ضوبًبٌبهِ هؼبجش ثبًىي يب هؼبدل هجلغ هزوَس ضوبًبٌبهِ هؼبجش ثبًىي ٍاسيض ٍاسيض     هشوضیهشوضی  ًضد ثبًه ًضد ثبًه     آرسثبيجبى ضشليآرسثبيجبى ضشلي

  ..ًوبيذًوبيذ  تلَيلتلَيلِ اداسُ ول ثجت احَال ِ اداسُ ول ثجت احَال ثِ دثاشخبًثِ دثاشخبًاغل فاص يب ضوبًت ًبهِ سا اغل فاص يب ضوبًت ًبهِ سا   ًوَدُ ًٍوَدُ ٍضواوِ هذاسن ضواوِ هذاسن ٍ ٍ تْاِ تْاِ 

وبسفشهـب دس سد يـب لجـَل ّـش يـه اص      وبسفشهـب دس سد يـب لجـَل ّـش يـه اص      اهَس هَضَع هٌبلػِ ثِ هٌبست تشيي شاطٌْبد ٍاگزاس خَاّذ ضذ ٍ اهَس هَضَع هٌبلػِ ثِ هٌبست تشيي شاطٌْبد ٍاگزاس خَاّذ ضذ ٍ   --99

  شاطٌْبدا  سساذُ هخببس است .شاطٌْبدا  سساذُ هخببس است .

دسغذ هجلـغ  دسغذ هجلـغ    1010هٌظَس حسي اجشای لشاسداد ثِ هاضاى هٌظَس حسي اجشای لشاسداد ثِ هاضاى ِ ِ ثشًذُ هٌبلػِ دس صهبى ػمذ لشاسداد الصم است ثثشًذُ هٌبلػِ دس صهبى ػمذ لشاسداد الصم است ث  --1010

  ضوٌبًت ًبهِ ثبًىي هؼبجش ٍ لبًًَي ثسدبسد .ضوٌبًت ًبهِ ثبًىي هؼبجش ٍ لبًًَي ثسدبسد .  لشاسدادلشاسداد

  هخذٍش ٍ فبلذ سدشدُ تشتات اثش دادُ ًخَاّذ ضذ .هخذٍش ٍ فبلذ سدشدُ تشتات اثش دادُ ًخَاّذ ضذ .  ثِ ضشايظ ديبش،ثِ ضشايظ ديبش،  هطشٍطهطشٍط  ، ًبلع ،، ًبلع ،  ثِ شاطٌْبد هجْنثِ شاطٌْبد هجْن  --1111

  شاوبًىبس ثِ ّاچ ٍجِ حك ٍاگزاسی هَاسد لشاسداد دس جضء ٍ ول ثِ ديبشی سا ًذاسد .شاوبًىبس ثِ ّاچ ٍجِ حك ٍاگزاسی هَاسد لشاسداد دس جضء ٍ ول ثِ ديبشی سا ًذاسد .  --1212

ووساَى هٌبلػِ ش  اص گطبيص شاطٌْبدا  ٍ تٌظان غَستجلسِ ، سـدشدُ ثشًـذگبى ًفـشا  اٍل ٍ دٍم سا    ووساَى هٌبلػِ ش  اص گطبيص شاطٌْبدا  ٍ تٌظان غَستجلسِ ، سـدشدُ ثشًـذگبى ًفـشا  اٍل ٍ دٍم سا      --1313

      ُ ُ      ًبْذاسی ٍ الذام ثِ ػمذ لشاسداد ثب ًفش اٍل هـي ًوبيـذ ٍ دس غـَس  ػـذٍل شاطـٌْبد دٌّـذ   ثشًـذُ    ثشًـذُ    اٍلاٍل  ًبْذاسی ٍ الذام ثِ ػمذ لشاسداد ثب ًفش اٍل هـي ًوبيـذ ٍ دس غـَس  ػـذٍل شاطـٌْبد دٌّـذ

ّواي ًلـَ ػوـل   ّواي ًلـَ ػوـل   ِ ِ ًفش دٍم ثًفش دٍم ث  خَاسبِ ضذُ ٍ يب اًػشاف ، سدشدُ اٍ ثِ ًفغ وبسفشهب ضجظ ٍ ثبخَاسبِ ضذُ ٍ يب اًػشاف ، سدشدُ اٍ ثِ ًفغ وبسفشهب ضجظ ٍ ثب  ظظهٌبلػِ( اص ضشايهٌبلػِ( اص ضشاي

لـشاسداد ثـب ًفـش اٍل    لـشاسداد ثـب ًفـش اٍل      ًفش دٍم ثؼـذ اص ػمـذ  ًفش دٍم ثؼـذ اص ػمـذ    ثذيْي است سدشدُ ًفشا  ثؼذی ثؼذاص غَستجلسِ ٍثذيْي است سدشدُ ًفشا  ثؼذی ثؼذاص غَستجلسِ ٍ  خَاّذ ضذ.خَاّذ ضذ.

  ..  هي ضَدهي ضَدهسبشد هسبشد 

سٍص سِ ضٌجِ تبسي  سٍص سِ ضٌجِ تبسي    1414تب سبػت تب سبػت صهبى اًبطبس صهبى اًبطبس اص اص  ٍ ٍ  عشيك سبهبًِ سببدعشيك سبهبًِ سببد  صصاااسٌبد ٍ هذاسن ضشوت دس هٌبلػِ اسٌبد ٍ هذاسن ضشوت دس هٌبلػِ   --1414

  ..  دسيبفت استدسيبفت است  لبثللبثل    سبهبًِسبهبًِ  اصاص  14001400//22//2828

ِ سٍص سٍص   1414سبػت سبػت   14001400//22//2929تبسي  تبسي  لجَل شاطٌْبدّب اص اٍل ٍلت اداسی لجَل شاطٌْبدّب اص اٍل ٍلت اداسی   --1515 ِ ضـٌج اص عشيـك  اص عشيـك  14001400//33//88  تـبسي  تـبسي      ضـٌج

  خَاّذ ثَد .خَاّذ ثَد .سبهبًِ سببدسبهبًِ سببد

  خَاّذ ثَد.خَاّذ ثَد.  14001400//55//66تب تبسي  تب تبسي  هذ  اػبجبس شاطٌْبدّبی ضشوت وٌٌذگبى  هذ  اػبجبس شاطٌْبدّبی ضشوت وٌٌذگبى      --1616



ِ سٍص سٍص غـج   غـج     1010ت ت ــاذُ سبػاذُ سبػــبی سسبی سسّّ  شبوتشبوت  ِ ٍ ثبصگطبييِ ٍ ثبصگطبييــساَى هٌبلػساَى هٌبلػـاـاسِ ووسِ ووــىال جلىال جلــتبسي  تطتبسي  تط  --1717 ِ يىطـٌج     يىطـٌج

آصاد آصاد حضَس شاطٌْبد دٌّذگبى دس جلسِ حضَس شاطٌْبد دٌّذگبى دس جلسِ   دس هلل اداسُ ول ثجت احَال اسببى خَاّذ ثَد .دس هلل اداسُ ول ثجت احَال اسببى خَاّذ ثَد .  14001400//33//99تبسي  تبسي  

  هي ثبضذ.هي ثبضذ.  ٍ اخبابسیٍ اخبابسی

اص اٍل ٍلـت اداسی تـبسي    اص اٍل ٍلـت اداسی تـبسي      ثـِ ضـشز صيـش   ثـِ ضـشز صيـش   ثبيست هذاسن هَسد ًاـبص سا دس سـِ شبوـت    ثبيست هذاسن هَسد ًاـبص سا دس سـِ شبوـت      هٌبلػِ گش هيهٌبلػِ گش هي  --1818

  دس سبهبًِ سببد ثبسگزاسی ًوبيذ.دس سبهبًِ سببد ثبسگزاسی ًوبيذ.  14001400//33//88سٍص ضٌجِ  تبسي  سٍص ضٌجِ  تبسي    1144سبػت سبػت لغبيت لغبيت   14001400//22//2929

  پاكت الف(پاكت الف(

ثِ هذ  ضص هبِّ ثِ هذ  ضص هبِّ ًبهِ هؼبجش ثبًىي ثشاثش هجلغ هزوَس ًبهِ هؼبجش ثبًىي ثشاثش هجلغ هزوَس   يب ضوبًتيب ضوبًت  88فاص ثبًىي ثِ هجلغ روش ضذُ دس ثٌذ فاص ثبًىي ثِ هجلغ روش ضذُ دس ثٌذ   تػَيشتػَيش

  ػٌَاى تضواي ضشوت دس هٌبلػِػٌَاى تضواي ضشوت دس هٌبلػِِ ِ ثث

لجل اص صهـبى ثبصگطـبيي   لجل اص صهـبى ثبصگطـبيي   ل ثجت احَال اسببى ل ثجت احَال اسببى ًىبِ: اسايِ اغل فاص يب ضوبًت ًبهِ ثبًىي ثِ دثاشخبًِ اداسُ وًىبِ: اسايِ اغل فاص يب ضوبًت ًبهِ ثبًىي ثِ دثاشخبًِ اداسُ و

  الضاهي است.الضاهي است.

  پاكت ب (پاكت ب (

يـب هَسسـِ چـبح    يـب هَسسـِ چـبح      ضـشوت ضـشوت   ٍ تػَيش آگْي تبسا  ٍ آخشيي تغااشا  ٍ تػواوب ٍ تػَيش آگْي تبسا  ٍ آخشيي تغااشا  ٍ تػواوب   هذاسن هشثَط ثِ اسبسٌبهِهذاسن هشثَط ثِ اسبسٌبهِ

    اخبابسی(  اخبابسی(  شٍاًِ وست ، حسي اًجبم وبس دس سٌَا  لجل اص وبسفشهبيبى لجليشٍاًِ وست ، حسي اًجبم وبس دس سٌَا  لجل اص وبسفشهبيبى لجلي، ش، ش  ضذُ دس سٍصًبهِ سسوي وطَسضذُ دس سٍصًبهِ سسوي وطَس

ثشي ضشايظ ػوَهي ٍ اخبػبغي هٌبلػِ وـِ ثـِ اهضـبء ٍ هْـش ضـشوت      ثشي ضشايظ ػوَهي ٍ اخبػبغي هٌبلػِ وـِ ثـِ اهضـبء ٍ هْـش ضـشوت      ٍ ٍ   لاب  ثش اسصش افضٍدُلاب  ثش اسصش افضٍدُ، ثجت ًبم هب، ثجت ًبم هب

  سساذُ ثبضذ .سساذُ ثبضذ .

تٍ عىًان اداسٌ كل ثثتت  تٍ عىًان اداسٌ كل ثثتت  َای خذماتي پشتيثاوي تثشيض َای خذماتي پشتيثاوي تثشيض   تصًيش پشياوٍ كسة تايستي اص سًی اتحاديٍ صىف ششكتتصًيش پشياوٍ كسة تايستي اص سًی اتحاديٍ صىف ششكتتًجٍ : تًجٍ : 

ذ است َشمًقع ثثت احًال تخًاَذ اصل اسىاد ذ است َشمًقع ثثت احًال تخًاَذ اصل اسىاد دس ضمه متقاضي متعُدس ضمه متقاضي متعُ  تشاتشاصل گشدد.تشاتشاصل گشدد.يذ ي يذ ي تأيتأي  ششقيششقي  احًال آرستايجاناحًال آرستايجان

  مزكًس سا اسايٍ ومايذ دس صًست عذم اسايٍ يا َشگًوٍ ايشاد دس َشيک اص آوُا تشاتش ضًاتط ي مقشسات اقذام خًاَذ شذ.مزكًس سا اسايٍ ومايذ دس صًست عذم اسايٍ يا َشگًوٍ ايشاد دس َشيک اص آوُا تشاتش ضًاتط ي مقشسات اقذام خًاَذ شذ.



  پاكت ج (پاكت ج (

    عجك فشهت سبهبًِ(  عجك فشهت سبهبًِ(  ی ی شاطٌْبدشاطٌْبدسَد سَد   ول هجلغ شاطٌْبدی ثب احبسبةول هجلغ شاطٌْبدی ثب احبسبة

  ::  ششايط اختصاصي مىاقصٍششايط اختصاصي مىاقصٍ  --بب

  ّبی خذهبتيّبی خذهبتي  اهَس هَسد ٍاگزاسی ثِ ضشوتاهَس هَسد ٍاگزاسی ثِ ضشوتًَع ٍ حجن ًَع ٍ حجن   --11

  ،،ّب ، و  ، ديَاسّب ، ضاطـِ ّـب   ّب ، و  ، ديَاسّب ، ضاطـِ ّـب       ًظبفت اعبق  ًظبفت اعبقاداسا  ثجت احَال اسببى اداسا  ثجت احَال اسببى ّبی ّبی   سبخبوبىسبخبوبىاهَس ًظبفت ولي اهَس ًظبفت ولي   --

ّبی ثْذاضبي ، هلَعِ ثبص سبخبوبى ، شطت ثبم سبخبوبى ، ولاِ هلضٍهب  اداسی ٍ ياشُ ( ّبی ثْذاضبي ، هلَعِ ثبص سبخبوبى ، شطت ثبم سبخبوبى ، ولاِ هلضٍهب  اداسی ٍ ياشُ (   شٌجشُ ّب ، سشٍي شٌجشُ ّب ، سشٍي 

  ضشز صيش :ضشز صيش :ِ ِ ثث  غغهبش هشثهبش هشث  58005800جوؼبً ثِ هسبحت جوؼبً ثِ هسبحت 

اّش ، سـشاة ، ضجسـبش ، هلىـبى ، خـذاآفشيي ،     اّش ، سـشاة ، ضجسـبش ، هلىـبى ، خـذاآفشيي ،     ، ،   تجشيضتجشيض  44، هٌغمِ ، هٌغمِ تجشيضتجشيض  33  هٌغمِهٌغمِ  ،،تجشيض تجشيض   11هٌغمِ هٌغمِ اداسا  ثجت احَال اداسا  ثجت احَال 

  ايلخچي ، آثص احوذ ، خسشٍضبُ ، گَگبى ، خَاجِ ، لاالى ، تسَج ، ولاجش ، ّشي  ٍ ٍسصلبىايلخچي ، آثص احوذ ، خسشٍضبُ ، گَگبى ، خَاجِ ، لاالى ، تسَج ، ولاجش ، ّشي  ٍ ٍسصلبى

  --ییػاـذ ػاـذ   --وـبس وـبس   شبيبىشبيبى  --حمَق ٍ هضايبی هسبوشحمَق ٍ هضايبی هسبوش  اػن اصاػن اص  حمَق ٍ هضايبی وبسگشاىحمَق ٍ هضايبی وبسگشاىولاِ ولاِ شاوبًىبس هىل  است شاوبًىبس هىل  است   --22

اي ٍ همشسا  اي ٍ همشسا  سا عجك لَاًسا عجك لَاً  حك اٍالد ٍ سبيش هضايبی لبًًَيحك اٍالد ٍ سبيش هضايبی لبًًَي  --حك خَاسثبسحك خَاسثبس  --ثي ياشًمذیثي ياشًمذی  --ووه ّضيٌِ هسىيووه ّضيٌِ هسىي

  هشثَط ششداخت ًوبيذ .هشثَط ششداخت ًوبيذ .

  ّفت هالابسد ٍ ّفبػذ ٍ ثاست ٍ ّطـت هالاـَى ٍ     ّفت هالابسد ٍ ّفبػذ ٍ ثاست ٍ ّطـت هالاـَى ٍ   سيبل سيبل     77285000007728500000لاوت شبيِ هٌبلػِ جوؼبً ثِ هجلغ لاوت شبيِ هٌبلػِ جوؼبً ثِ هجلغ   --33

    ..ثبضذثبضذ  هيهياس سيبل ( اس سيبل ( شبًػذ ّضشبًػذ ّض

  ثبضذ .ثبضذ .  لشاسداد هيلشاسداد هيثشي ضشايظ هٌبلػِ جضء اليٌفه ثشي ضشايظ هٌبلػِ جضء اليٌفه   --44

  

  

  اداسٌ كل ثثت احًال آرستايجاوششقياداسٌ كل ثثت احًال آرستايجاوششقي              


