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 ناوخارف

 قرب ینیمضت دیرخ هیاپ خرن یتباقر نییعت هصقانم

 تاواگم 10 زا شیب تیفرظ اب كاپ و ریذپدیدجت ياههاگورین زا 

 ورین مرتحم ریزو 20/07/1398 خروم 100/20/33560/98 هرامش هبوصم )2(دنب ساسارب هکنیا هب رظن

 زا تاواگم 10 زا شیب تیفرظ اب ریذپدیدجت ياههاگورین زا قرب ینیمضت دیرخ هیاپ خرن ،)"98 هبوصم"(

 تیفرظ هک اههاگورین نیا هیاپ خرن نییعت هصقانم طیارش و طباوض اذل ،ددرگیم نییعت هصقانم يرازگرب قیرط

 و ریذپدیدجت ياهيژرنا نامزاس هب ار يدیلوت قرب شورف هب لیامت و تشاد دنهاوخ تاواگم 10 زا شیب

 :ددرگیم مالعا ریز حرش هب دنراد ینیمضت تروصب )ابتاس( قرب يژرنا يروهرهب

 "98 هبوصم" رد هک يدح ات 19/02/1395 خروم 100/30/14273/95 هرامش هبوصم و "98 هبوصم" -1

  .تسا هصقانم دانسا کفنیال ءزج هدش هتخانش ربتعم

 ربارب هصقانم رد ناگدننکتکرش يارب داهنشیپ لباق خرن فقس "98 هبوصم" )2(دنب )1(هرصبت ساسارب -2

 .تسین یسررب لباق هصقانم نویسیمک رد نآ زا شیب ياهداهنشیپ و تسا تعاستاوولیک رب لایر 5000

  .دشابیم تاواگم 100 كاپ و ریذپدیدجت قرب شورف و هاگورین ثادحا تساوخرد تیفرظ فقس -3

 هصقانم رد ناگدننکتکرش سرتسد رد ابتاس هناماس رد هصقانم هدنرب زا قرب ینیمضت دیرخ دادرارق هنومن -4

 زج هب ار روکذم دادرارق یتسیابیم ناگدننکتکرش .ددرگیم بوسحم هصقانم دانسا زا یئزج و دشابیم

 .دنیامن میلست دوخ داهنشیپ اب و هدومن رهم و ءاضما و لیمکت قرب ياهب تمسق

 ناونعب لایر نویلیم 500 غلبم يداهنشیپ تیفرظ تاواگم ره ءازا هب یتسیابیم هصقانم رد ناگدننکتکرش -5

 مانب ابتاس هدرپس هوجو زکرمت مانب  4001087807146202 هرامش باسح هب هصقانم رد تکرش نیمضت

 و ناوخارف نیا و »فلا« تکاپ رد هناگادج تروصب ار زیراو دیسر لصا و زیراو روشک لک يرادهنازخ

 ءاضما یهاوگ ،تارییغت نیرخآ یهگآ ،همانساسا لماش تکرش تاصخشم و )4( دنب عوضوم دادرارق هنومن

 تکاپ رد ار قرب ینیمضت دیرخ هیاپ خرن داهنشیپ مرف و »ب« تکاپ رد ار يداصتقا دک یهاوگ و زاجم

 هب .دنیامن میلست ابتاس هناخریبد هب تسا هدیسر تکرش زاجم ياضما و رهم هب تادنتسم یمامت هک »ج«

  .دوشیمن هداد رثا بیترت روکذم نیمضت دقاف ياهداهنشیپ

 نیماضت و يرادهگن مود رفن و هصقانم هدنرب نیماضت ،هدنرب مالعا و هصقانم يرازگرب زا سپ -6

 مود رفن نیمضت ،هصقانم لوا هدنرب اب دادرارق ياضما تروص رد .ددرگیم درتسم رگید ناگدننکتکرش
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 دوشن دادرارق ءاضما هب رضاح يراک زور 10 تلهم رد هصقانم هدنرب هکیتروص رد .ددرگیم درتسم زین

 رضاح زین مود رفن هچنانچ .ددرگیم دقعنم دادرارق مود رفن اب و طبض يو هصقانم رد تکرش همانتنامض

 هصقانم رد تکرش همانتنامض .دش دهاوخ دیدجت هصقانم و طبض زین وا همانتنامض دوشن دادرارق ءاضما هب

 يرادهگن تادهعت ماجنا نیمضت ناونعب دیامن مادقا دادرارق ءاضما هب تبسن هک یتروص رد هصقانم هدنرب

 تیفرظ زا موس کی ره ندیسر يرادربهرهب هب اب بسانتم ياهلحرم تروصب هاگورین ثادحا تروص رد و

 .دوب دهاوخ دیدج غلبم اب ًابسانتم يرگید همانتنامض هب لیدبت ای و شهاک لباق هاگورین

 یبایزرا ،یبایتیاس ،هعلاطم هلمج زا هژورپ ماجنا و هاگورین يرادربهرهب و ثادحا يارب مزال تامادقا هیلک -7

 ،تخاس ،نیمز هیهت ،تازیهجت نیمات و كرادت ،یلام نیمات ،یسدنهم ،یحارط ،مزال ياهزوجم ذخا ،عبنم

 مادقا و يریگیپ هنوگره و يرادهگن و ریمعت ،يرادربهرهب ،يزادناهار ،شیامزآ ،بصن ،تازیهجت لمح

 رب  یصوصخ و یتلود یقوقح و یقیقح صاخشا و اههاگتسد اب یقوقح و ینوناق روما ماجنا و مزال

 ساسارب قرب دیرخ زج ابتاس و دش دهاوخ ماجنا وا هنیزه و تیلوئسم اب هک تسا هصقانم هدنرب هدهع

 .تشاد دهاوخن هصقانم هدنرب لابق رد يرگید دهعت هدقعنم دادرارق

 اب كاپ و ریذپدیدجت ياههاگورین زا قرب دیرخ هیاپ خرن نییعت يارب "98 هبوصم" دانتسا هب ناوخارف نیا -8

 نوناق ساسارب اههاگورین نیا زا قرب ینیمضت دیرخ خرن نییعت .دوشیم ماجنا تاواگم 10 زا شیب تیفرظ

 يرازگرب نوناق 29 هدام ج دنب لومشم و هدوب ورین مرتحم ریزو تارایتخا زا يژرنا فرصم يوگلا حالصا

 .دوشیم هدافتسا تاصقانم يرازگرب نوناق زا دروم بسح خرن یتباقر نییعت روظنم هب و تسا تاصقانم

 .دوشیمن هتفریذپ صوصخ نیا رد یئاعدا و تسا راتخم هلصاو تاداهنشیپ در ای لوبق رد ابتاس -9

 ، satba.gov.ir یناشن هب ابتاس تیاس بو رد جردنم دانسا و ناوخارف هعلاطم زا سپ مرتحم نایضاقتم

 »ب« و »فلا« ياهتکاپ رد 27/01/1399 خروم هبنشراهچ زور حبص 10 تعاس ات رثکادح ار دوخ داهنشیپ

 هحفص نیا لیذ یناشن هب ابتاس هناخریبد هب هدش رهم و كال و بسانم فافل رد ناوخارف 5 دنب قباطم »ج« و

 هصقانم نویسیمک ياضعا روضح اب زور نامه 14 تعاس رد يداهنشیپ تاکاپ .دنیامن تفایرد دیسر و میلست

 هتفه کی زا سپ رثکادح هصقانم هدنرب و ییاشگزاب ابتاس مشش هقبط رد عقاو یتشهب دیهش نلاس لحم رد

 یفرعم هگرب نتشاد تسد رد اب هدنهد داهنشیپ ره يوس زا هدنیامن رفن کی روضح .دش دهاوخ مالعا يراک

 .دشابیم زاجم تاکاپ ییاشگزاب هسلج رد
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  كاپ و ریذپدیدجت هاگورین زا قرب ینیمضت دیرخ هیاپ خرن داهنشیپ

  تاواگم 10 زا شیب تیفرظ اب

      :تبث خیرات و هرامش                           : تکرش مان          یضاقتم تاصخشم

            :يداصتقا دک                                  : یلم هسانش

                                       

 : یتابتاکم سردآ

 

          :یکینورتکلا سردآ                             :امنرود                             :نفلت

 

 

 تاواگم . . . . . . . :تیفرظ هب   ) . . . . . . . . . . . :دیربب مان( ریاس �           يداب �   يدیشروخ�    :هاگورین عون

 :فورح هب                       :ددع هب  )تعاستاوولیک رب لایر( يداهنشیپ هیاپ خرن

 

 هصقانم رد تکرش نیمضت

 : )لایر 500،000،000 غلبم رد تیفرظ برضلصاح ربارب( )لایر( نیمضت غلبم
 

 

   :زیراو دیسر خیرات و هرامش

 مانب ابتاس هدرپس هوجو زکرمت مانب 410100004001087807146202IR  يابش هرامش  4001087807146202 هرامش باسح هب زیراو

   روشک لک يرادهنازخ
 
 
 
 
 تکرش رهم و زاجم ءاضما ،خیرات                                                                               


