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 )۹۹ راهب( درکرهش یتالصاوم ییاوه لپ هفرعت

 هنایهام هراجا داعبا ولبات لحم دک
 رجاتسم تاصخشم

 هدننک هراجا
 نایاپ
 نارکا

 ۱/۴/۹۹ نایور فان دنب 30,000,000 3*12 ناسراف تمس هب تفر ریسم دابآ یفطصم رباع لپ 1

۱/۴/۹۹ نایور فان دنب 30,000,000 3*12 درکرهش تمس هب تشگرب ریسم دابآ یفطصم رباع لپ 2  

۱/۴/۹۹ نایور فان دنب 30,000,000 3*12 ناسراف تمس هب تفر ریسم ناجندرپ رباع لپ 3  

۱/۴/۹۹ نایور فان دنب 30,000,000 3*12 درکرهش تمس هب تشگرب ریسم ناجندرپ رباع لپ 4  

5 
 تفر ریسم )لادراخ یاتسور یوربور( ناگدرل – زدهد روحم 
 ناتسزوخ تمس هب

۱/۴/۹۹ نایور فان دنب 25,000,000 3*12  

6 
 ریسم )لادراخ یاتسور یوربور( ناگدرل – زدهد روحم 
 ناگدرل تمس هب تشگرب

1/8/99 نوتس لهچ ناروتسر 25,000,000 3*12  

7 
 هب تفر ریسم )چنم یاتسور یوربور( ناگدرل – زدهد روحم
۱/۴/۹۹ نایور فان دنب 25,000,000 3*12 ناتسزوخ تمس  

8 
 تشگرب ریسم )چنم یاتسور یوربور( ناگدرل – زدهد روحم
1/8/99 نوتس لهچ ناروتسر 25,000,000 3*12 ناگدرل تمس هب  

9 
 تمس هب تفر ریسم )تشد دیفس( نجورب– درکرهش روحم
۱/۴/۹۹ نایور فان دنب 25,000,000 3*12 نجورب  

10 
 هب تشگرب ریسم )تشد دیفس( نجورب– درکرهش روحم
۱/۴/۹۹ نایور فان دنب 25,000,000 3*12 درکرهش تمس  

۱/۴/۹۹ نایور فان دنب 25,000,000 3*12 نجورب تمس هب تفر ریسم )هبندارف( نجورب– درکرهش روحم 11  

12 
 تمس هب تشگرب ریسم )هبندارف( نجورب– درکرهش روحم
 درکرهش

۱/۴/۹۹ نایور فان دنب 25,000,000 3*12  

13 
 تفر ریسم )یلع ماما ناتسرامیب یولج( ناغان رهش یدورو
 ناغان تمس هب

۱/۴/۹۹ نایور فان دنب 20,000,000 3*12  

14 
 ریسم )یلع ماما ناتسرامیب یولج( ناغان رهش یدورو
 درکرهش تمس هب تشگرب

۱/۴/۹۹ نایور فان دنب 20,000,000 3*12  

۱/۴/۹۹ نایور فان دنب 20,000,000 3*12 گنرهوک تمس هب تفر ریسم ونهد یاتسور-گنرهوک 15  
۱/۴/۹۹ نایور فان دنب 20,000,000 3*12 درکرهش تمس هب تشگرب ریسم ونهد یاتسور-گنرهوک 16  
۱/۴/۹۹ نایور فان دنب 20,000,000 3*12 گنرهوک تمس هب تفر ریسم ردیح اباب 17  
۱/۴/۹۹ نایور فان دنب 20,000,000 3*12 درکرهش تمس هب تشگرب ریسم ردیح اباب 18  
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 .دشاب یم ندش اجباج لباق اه ولبات نیا ،یگنهرف یاهولبات یور رب نارکا تهج یرتشم تساوخرد تروص رد §

 .دشاب یم دادرارق فرط هدهع رب ینوناق تاروسک ریاس نینچمه و هدوزفا شزرا رب تایلام %9 تخادرپ §

 .دشاب یم دادرارق فرط هدهع رب بصن و پاچ ،یحارط هب طوبرم یاه هنیزه §

 .ددرگ یم هفاضا دادرارق هب هناگادج نآ غلبم و، دریگیم ماجنا تکرش طسوت بصن و پاچ §

 .تسا نآ هنیزه %30 تخادرپ و دادرارق دقع ،یتاغیلبت یاضف ورزر طرش §

 .دشاب یم ربتعم تعاس ۲۴ ات تسیل نیا §


