
 تیلوئسم همیب یاهششوپ

 لخاد رد ناگدش همیب هب دراو یناج یاه تراسخ لباقم رد یندم تیلوئسم عماج یا همیب ششوپ
 حرط و یشزومآ یاه هاگراک ، رون نایهار یاه ناوراک ، یرهش نورب ، یرهش نرود یاهودرا ای و هسردم
 اه نلاس ،ونان هاگشیامزآ ، ارس شهوژپ ، شناد و راک و یا هفرح یاه ناتسرنه نازومآ شناد یزروراک
 و نارگراک ، شرورپ و شزومآ تارادا یشزرو تاقباسم ، شرورپ و شزومآ هب قلعتم یشزرو نکاما و
 روط هب و دشابیم راذگ همیب هدهع رب ناکم نا رد ناگدش همیب تیلوئسم هک ییاه ناکم رد ناراکنامیپ
 دودح ات دوش هتخانش ناربج لوئسم راذگ همیب هکیتروص رد ییاضق عجارم ًیار بجوم هب یلک
 تخادرپ کالم و دوب دهاوخ رگ همیب هدهع رب،دادرارق نیا ٦هدام لودج ب دنب رد جردنم تارایتخا

 .دشاب یم ییاضق عجارم )یعطق( ًیار رودص خیرات تراسخ
 لخاد ردً افرص رگیدکی لباقم رد ناگدش همیب لباقتم تیلوئسم زا یشان یاه تراسخ )١ هرصبت

 ریغ لمع زا یشان هک یزومآ شناد یاهودرا ،شرورپ و شزومآ هب هتسباو زکارم و هاگشزومآ
 .دوب دهاوخ ششوپ تحت دشاب دمع

 هثداح رصقم ای هدید تراسخ درف مان هک تسا نیا هب طونم شخب نیا رد رگ همیب تادهعت )٢ هرصبت
 .دشاب هدش تخادرپ اناد همیب تکرش هجو رد همیب قح و هدش تبث طوبرم یاه تسیل رد
 

 

 ،)نازومآ شناد و نانکراک،ناریدم( رگیدکی لابق رد ناگدش همیب یندم تیلوئسم همیب عماج حرط
 نکاما و یشرورپ و شزومآ یاهاضف رد نازومآ شناد یایلوا و ناراکنامیپ،نارگراک ،ثلاث صاخشا

 رون نایهار و یزومآ شناد یاهودرا ، شرورپ و شزومآ هب قلعتم

 

 فیدر
 هب( هنالاس تادهعت ششوپ عوضوم

 )لایر

 لماک هید هثداح زا یشان توف تمارغ ناربج ۱۲

١٣ 
 نازیم یانبم رب هثداح زا یشان وضع صقن تمارغ ناربج
 حالصیذ عجارم ًیار و وضع صقن

 لماک هید

١٤ 
 دازام( هثداح زا یشان یناتسرامیب و ییاپرس نامرد هنیزه
 )٣دنب رب

٣٥٠،٠٠٠،٠٠٠ 

١٥ 
 همیب ثداوح زا یشان نامرد یاه هنیزه ریاس ناربج
 هب رفن ره یارب لایر ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ نازیم هب ناگدش
 روشک لک رد زکرمتم تروص

 رفن٤٠



 هدنورپ ۱۵ روشک لک رد زکرمتم تروص هب )تاید ددعت( هید تخادرپ         ١٦

 جالعلا بعص نارامیب هب کمک قودنص-ج

١٧ 
 رپ و جالعلا بعص نارامیب نامرد یاه هنیزه زا یشخب تخادرپ

 قوف تادهعت رب هوالع هنیزه
 غلبم ات رثکادح

 یارب لایر ١٢٠،٠٠٠،٠٠٠
 رفن ره

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


