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سیسات يهگآ 

تبث و يلم ۱۴۰۱۱۶۷۱۳۹۰  هسانش  هب  تبث ۶۰۵۰۰۰  هرامش  هب  خیراترد ۱۴۰۱/۰۸/۲۹  حتاف  راگدنام  ياوآ  دودحم  تیلوئـسم  اب  تکرش  سیسات 
نیب يلخاد و  هاگـشیامن  يرازگرب   : تیلاـعف عوضوم  �ددرگیم  يهگآ  مومع  عالطا  تهج  ریز  حرـش  هب  نآ  هصـالخ  هک  هدـیدرگ  لـیمکترتافد  لـیذ  اـضما 

تارابتعا ماو و  ذخا  يجراخ  يلخاد و  ربتعم  ياه  تکرـش يگدـنیامن  ياطعا  ذـخا و  روشک  زا  جراخ  لخاد و  رد  طبترم  ياه  شیامه رانیمـس و  يللملا ،
دیرخ تکرش ، يناگرزاب و  زاجم  ياهالاک  تادراو  تارداص و  روشک و  تاکرمگ  زا  الاک  صیخرت  يدانـسا و  تارابتعا  شیاشگ  يلایر  يزرا و  تروصب  يکناب 

شیاشگ روشک ، زا  جراخ  لخاد و  رد  يـصوصخ  يتلود و  تادـیازم  تاصقانم و  رد  تکرـش  زاجم ، تامدـخ  ي  هئارا يناـگرزاب و  زاـجم  ياـهالاک  شورف  و 
�روشک زا  جراخ  لخاد و  رد  يگدـنیامن  بعـش و  داجیا  يقوقح  يقیقح و  صاخـشا  هیلکاب  داد  رارق  داقعنا  اهکناب ،  دزن  تکرـش  يارب  يـس  لا  تارابتعا و 

ناتسرهش نارهت ، ناتـسا  يلـصا :  زکرم  دودحمان تدـم  هب  تبث  خـیرات  زا  تیلاعف :  تدـم  طبریذ عجارم  زا  مـزال  ياـهزوجم  ذـخا  زا  سپ  موزل  تروـصرد 
يتسپدک  A يلامش  لاب  دحاو  هقبط ۳ ، کالپ ۸ ، رسدور ، نابایخ  هدازرافغ ، رفعج  دیهش  هچوک  رـصع ، يلو  نادیم  نارهت ، رهـش  يزکرم ، شخب  نارهت ،

حتاف رصان  ياقآ  اکرش زا  کی  ره  هکرشلا  مهـس  نازیم  يدقن لایر  غلبم ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  زا  تسا  ترابع  يقوقح  تیـصخش  هیاـمرس  ۱۵۹۳۶۵۵۴۱۴
هدنیامن يلم ۰۰۱۱۹۱۹۳۹۶  هرامـش  هب  يقلاخ  زیبماـک  ياـقآ  هکرشلا مهـس  لایر  هدـنراد ۷۰۰۰۰۰۰۰  يلم ۰۹۲۰۱۸۵۸۸۶  هرامـش  هب  يناتـسجب 

هرامـش هب  مدقم  يدمحا  يدهم  ياقآ  هکرشلا مهـس  لایر  هدنراد ۱۵۰۰۰۰۰۰  يلم ۱۴۰۰۷۶۰۳۱۶۷  هسانـش  هب  يقلاـخ  هشیدـنا  هموظنم  يقوقح ، 
تمـس هب  يلم ۰۹۲۰۱۸۵۸۸۶  هرامـش  هب  يناتـسجب  حـتاف  رـصان  ياـقآ  لماع ریدم  هکرـشلا مهـس  لایر  هدـنراد ۱۵۰۰۰۰۰۰  يلم ۳۶۱۰۹۹۲۴۱۷ 

دوقع اـهدادرارق و  تاورب و  هتفـس ،  کـچ ، لـیبق  زا  تکرـش  روآ  دـهعت  راداـهب و  دانـسا  قاروا و  هیلک  اـضما :  قـح  ناگدـنراد  دودحمان تدم  هب  لماعریدـم 
ریثک همانزور  همانـساسا قبط  لماع :  ریدم  تارایتخا  �تسا ربتعم  تکرـش  رهم  اب  هارمه  ًادرفنم  لماعریدـم  ياضما  اـب  يرادا  يداـع و  قاروا  يمالـسا و 

�دشاب يمن  تیلاعف  هناورپ  رودص  ذخا و  هلزنم  هب  روکذم  تیلاعف  عوضوم  تبث  �دیدرگ نییعت  تکرش  ياه  يهگآ  جرد  تهج  شنیرفآ  راشتنالا 
نارهت يراجتریغ  تاسسوم  اه و  تکرش  تبث  هرادا  ۰۱۰۸۲۹۳۷۹۲۳۰۳۴۵ يریگیپ :  هرامش 

http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=16805455 : يمسر همانزور  تیاس  رد  يهگآ  کنیل 

۳۸ نارهت : همانزور  هحفص  ۲۲۶۲۷هرامش  همانزور : ۱۴۰۱/۰۹/۰۲هرامش  راشتنا : خیرات 

ݑݐ ݓݐ   ݔݐݐݑݐ  ݓ  ݔݓݔݓݔ  ݐݐ  ݑݔݓݔ   ݐ  ݑ  ݓݑ   ݐ  ݐݐݔ  ݔݓ  .ݑ  ݐݑ  ݐݑݑݐ  ݔݑ    PDF ݔݐ ݓݑ  ݔݔݐݑ    ݑݓ  ݐݐ  ݐݔ 
ݔݔݐ ݓ  ݖ 

: ݑݔݘ ݐ 
ݐ ݐݐݑ  

ݔ ݐݓݔ  ݓ  ݔ  ݐݐ  ݐݑ   ݐݑݑݐ  ݔ  ݔݖ  ݓ 
ݐݑ  ݑݐݑ )   ) ݑݓݐݑ ݑ  ݓ  ݔݐݐݑ  ݐݐݔݐ  ݔ  ݐ  ݐݖ  ݐ  ݔݑݑ 

ݐݐ ݔݑ  ݔݖ  ݑ  ݓ  ݓ  ݑݐݔݐݑݑ  ݔݓ  ݐ  ݓݔ  ݐݐݖ   ݐݑݐݑ 

ݐݓݔݔ ݓ  ݐݔ  ݐ  .ݔݐ  ݔ  ݔݔݓݔ  ݔ  ، ݐݑݑݐ  ݔݓ  ݐݑ  ݔ 
.ݐ ݑݐݑݐ   ݓݐ  ݔ  ݔݖ  ݑݓݐ  ݐ   ݔݑݐ  

http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=16805455

		2022-11-23T07:47:45+0330
	Tehran
	Signed By RooznamehRasmiKeshvar




