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اریان

سسویس خثسی زوشنامه ازن-زئ س ساشما خهاب
وطاوزشی آذزتایدا ؿستی گفات  :ایان اساتاا
پندم ن تول د وننده انگوز بز ساغا وطاوز مای
تاضد ولی اش نظس و فا ات ماحاػاول بز تااؿاات
بازتستی ممام اول وطوزی زا بازب.
اسمؼ ل وسیم شابه بز گفت و گو تا خثسنگاز ایسناا
منغمه آذزتایدا ؿستی تا ت ا این ماغاقاة افاصوب:
وطاوزشا آذزتایدا ؿستی ساالنه تا اص اش 1۳۳
هصاز تن انگوز تول د می ونند و اش این منظس اساتاا
بازای زتثه پندم وطوز است.وسیم شابه اظهازوسب:
سغ شیس وطت تاؿات انگوز استاا  12هاصاز و
 166هىتاز تا پ ص ت نی تول د  276هصاز تان اسات
وه ته ػقت ساسمااشبگای شمساتااناه وااهاص 38

بزغدی م صا محػول تول دی پ ص تا انای مای
ضوب.وی تا ت ا اینىه سغ شیس وطات تااؽ هاای
انگوز آتی  26هصاز و  8۳۳هىتااز اسات ،گافات:
حدوب  7هصاز هىتاز اش تاؿهای استاا زا تااؿاهاای
مدز تطى ل می بهد.وسیم شابه تا اضازه ته اینىاه
 9۳بزغد تاؿهای انگوز استا بز سه ضاهاسساتاا
ازوم ه ،م اندوآب و نمده والغ ضده است ،گافات:
تول د محػول اش تاؽ های آتی بز سالدازی ت ص اش
 252هصاز تن پ ص ت نی ضده اسات.وی افاصوب :اش
ول محػول تول د ضده حدوب  1۳هصاز تن بز سسب
خانه ها ذخ سه و بز خازج اش فػل تول د تاه تااشاز
مػسف باخقی و خازخی ػسضه خواهد ضد .وسیم
شابه اضافه وسب :نصبیه ته  3۳هصاز تن انگوز ن ص ته

غوزت تاشه خوزی ته تاشازهای باخقای وطاوز و
خازج اش وطاوز غاابزمای ضاوب.زئا اس خاهااب
وطاوزشی آذزتایدا ؿستی ابامه باب :ساالنه حدوب
 3۳هصازتن اش انگوز تول دی بز استا خرب غنایغ

تثدیقی و حدوب  6۳هصاز تن ته وطمص تثدیل مای
ضوب.وی گفت :تول د وطمص متاثس اش فاسوش تاس
انگوزمی تاضد اگس ل مت فسوش انگوز تاشه خوزی
و یا خسید غنایغ تثدیقی تاال تاضد احتمال وااهاص
تول د وطمص شیاب است .وسیم شابه بزتازه ساغا
شیس وطت تاؽ های بیم استا ن صاضافه وسب :سغا
تازوز بز این تاؿها چهاز هصاز و  5۳۳هىتاز و ؿا اس
تازوز 387هىتاز می تاضد.وی اضافه وسب :ت اص اش
 95بزغد تاؿهای بیم استا بز سسبضت و ماتامای
بز سایس ضهسستا ها وطت ضده است.وسیام شابه
اظهاز وسب :تول د تاؽ های انگوز بیام اساتاا 14
هصاز و  6۳۳تن پ ص ت نی ضده وه اش ایان ماماداز
ت ص اش  7۳بزغد خرب غنایغ تثدیقی و ماتمی تاه
غوزت تاشه خوزی و ته غوزت تثدیل ته فسآوزبه
های انگوز(بوضاب) ته مػسف می زسد.

تعذاد دٍستیي ّای ًظاست تصَیشی تِ  00۳۳دستگاُ اـضایص یاـت

واّص  33دسصذی هشي اـشاد تش اثش سَء هصشؾ هَاد هخذس دس اسدتیل

تػویسی ضهسبازی زا تسضمسب و ت ا واسب :هادف اش
این خدمت نگهدازی ،تؼم س و توسؼه س ستم ناظاازت
تػویسی مدموػه ضهسبازی اغفاهاا بز وضاؼا ات
مناسة است وه تسای اندام این ماهام تاایاد تاماامای
سسوزها ،بوزت ن ها و تده صات و سایس متؼاقاماات آ
تدو مطىل آمابه ته واز تاضند وه این ساشما واقا اه
تمه دات الشم زا خهت حػول اعم اناا اش غاحات
وازایی بستگاه ها اندام می بهد.
ح دزیا ػمق ات نگهدازی و تؼاما اس بوزتا ان هاای
نظازتی ضهسبازی زا ضامل نػة س ستم های ػامل و
نسم افصازهای متؼقمه و اندام خدماات ساسویاس هاای
بوزه ای این تده صات ػاناوا واسب و افاصوب :زفاغ
مطىالت احتمالی سخت افصازی و نسم افصازی ،توسؼاه
و ازتماء سخت افصازها تس حسة ن اش ،ازایاه مطااوزه و
زاهنمایی حوشه های ضهسبازی و مستندسااشی واقا اه
ػمق ات های اندام ضده اش خمقه اهاداف بیاگاس ایان
خدمت است.وی بز پایا تسنااماه هاای آتای حاوشه
سخت افصاز این ساشما زا تسضمسب و اظاهااز باضات:
عساحی و تاشنگسی نوین س ستم های نظازت تػویاسی
بز وق ه حوشه ها تس تستس ضثىه و متمسوص وسب آنها اش
فؼال ت های آتی ساشما فاوا توبه وه بز حال حااضاس
بز مسحقه عساحی است.

مدت مطاته سال لثل وه  21موزب مسب توبه است 33 ،بزغاد وااهاص زا
نطا میبهد.وی افصوب :عثك گصازضات ته بست آمده بز سه ماهه نخسات
امسال تمام فوتضدگا سوء مػسف مواب مخدز مسب توبهاند وه تساساا
آماز مستخسخه مستوط ته سال گرضته تؼداب فوتیهای نااضای اش مػاسف
مواب مخدز و زوانگسبا بز استا ازبت ل  44موزب توبه وه اش ایان تاؼاداب
یه موزب ش و  43موزب مسب توبه است.مدیسول پصضىی لاناونای اساتاا
ازبت ل گفت :متاسفانه افصایص زوشافصو آس ةهای اختماػی بز خااماؼاه
موضوػی است وه حائص اهم ت تس از است وه ته هم ن بل ل ن اش است بز
این شم نه الدامات الشم و اساسی مثنای واز لساز بابه ضوب تا تتوان م ضااهاد
واهص زیطهون ضد مؼضالت اختماػی ته ویژه اػت اب بز خامؼه تاض م.
پوزػصیص ت ا وسب :بز حال حاضس هس زوش تؼداب شیابی اش افساب تاه بلا ال
سوء مػسف مواب مخدز خا خوب زا اش بست میبهند وه ته هم ن بلا ال
آس ة ضناسی اختماػی موضوػی است وه اش اهم ت ویژه ای تاسخاوزباز
است و تاید تا خدیت و اهتمام ویژه موزب توخه والغ ضوب تا تتوانا ام تاسای
حل این مطىالت زاهىازهای اساسای تا انادیطا ام.وی تػاسیا واسب:
مسيهای ناخواسته فمظ تخطی اش ػوازؼ مػسف مواب مخادز هسات و
بامنه مؼضالت فسهنگی ،التػابی و اختماػی مواب مخدز تس از فساتس اش آ
است ،ته نحوی وه بز زیطه یاتی تس ازی اش مؼضالت اختماػای اش لاثا ال
اختالفات خانوابگی و عالق ،سسلت ،لتل و خنایت میتوا زبپاای ماواب
مخدز زا پ دا وسب .

سسویس خثسی زوشنامه ازن-مدیسػامل ساشما فااوا
ضهسبازی اغفها گفت :بز عول مدت  1سال گرضته
آماز تده صات نظازت تػویسی مستمس بز سااخاتاماا
های ضهسبازی ته  24۳۳بستگاه افصایص یافت.
ته گصازش ابازه ازتثاعات زسانه ای ضهسبازی اغفها ،
وح د ح دزیا تا اػالم این خثس اظهازوسب :وناتاسل و
نظازت اش مهمتسین مثاحث حوشه فانااوزی اعاالػاات
وازتثاعات است و این امس تس حسة ن اش ضهسبازی تاا
ػنوا سامانه نظازت تػویسی ")(CCTVبز ت ص اش
 6۳ساختما مدموػه ضهسبازی اغفها موزب استفاابه
لساز گسفته است.
وی افصوب :بز این زاستا اش سال  2394پطت ثانی تاؼاداب
 2۳۳۳بستگاه بوزت ن نظازتی نػة ضده بز مانااعاك،
ساشمانها ،مؼاونتهای ضهسبازی ته این ساشماا واگاراز
ضد وه هس سال تس تؼداب آ افصوبه می ضوب.مدیسػامال
ساشما فناوزی اعالػاات و ازتاثااعاات ضاهاسبازی
اغفها تا اضازه ته اینىه بز سال  94تنها  6۳۳بستاگااه
اش این سامانه فؼال توبه است ،تػسی واسب :بز عاول
مدت  1سال گرضته ضمن فؼال واسب تاماامای ایان
بوزت ن ها ،آماز تده صات نظازت تػویسی مستماس بز
ساختما های ضهسبازی ته  24۳۳بستگاه افصایص یافته
است.وی اهداف ػمق ات پطت ثانی ساامااناه ناظاازت

هیضاى تشداضت آب اص چاُ ّای
ؼیشهجاص دس صًجاى 3۲۳هیلیَى
هتشهىعة است

سسویس خثسی زوشنامه ازن -مدیسػامل ضسوت آب
منغمه ای استا شندا ته م صا تسباضت آب اش حاقاماه
چاه های ؿ سمداش استا اضازه وسب و گافات :ما اصا
تسباضت آب اش چاه های ؿ اسمادااش بز شناداا 31۳
م ق و متسمىؼة است.
ته گصازش خثسنگاز مهس ،یوسف زضا پوزضدز نطسات
خثسی تا خثسنگازا  ،ته م صا تسباضت آب اش حقمه چاه
های ؿ سمداش استا اضازه وسب و گفت :م صا تسباضت
آب اش چاه های ؿ سمدااش بز شناداا  31۳ما اقا او
متسمىؼة است.وی تا ت ا اینىه این ما اصا مػاسف
آب اش فؼال ت  7هصاز و  369حقمه چاه ؿ سمداش تاوبه
است ،اظهاز وسب :بز سغ استا شندا  26هاصاز و
 824حقمه چاه بز استا شندا وخوب بازب وه تسباضت
آب اش چاه های پسوانه باز ن ص ته غوزت ماشازب اناداام
می ضوب.مدیسػامل ضسوت آب منغمه ای استا شندا
تا ت ا اینىه اش مدموع چاه های مداش استا ن ص ساالناه
 25۳م ق و متسمىؼة تسباضات مااشاب غاوزت مای

لیوت گَضت هشغ دس لضٍیي
واّص هییاتذ

سسویس خثسی زوشناماه ازن -ماؼااو الاتاػاابی
استانداز اػاالم واسب :ػاسضاه ماسؽ ماناداماد بز
فسوضگاه های شند سه ای و تؼاونی های مػسف تا شماا
واهص محسو ل مت مسؽ گسم ابامه خواهد یافت.
ته گصازش ایسنا منغمه لصوین ،مؼاو هماهنگای اماوز
التػابی استاندازی لصوین اش واهص ل مات گاوضات
مسؽ بز لصوین عی زوشهای آینده خثس باب و گفت :تاس
اسا تػم م ستاب تنظ م تاشاز استا و تاهدف وناتاسل
زوند افصایطی ل مت مسؽ بز تاشاز ،مسؽ مندمد تال مات
هس و قوگسم  57۳۳توما بز تاشاز ػسضه میضوب.
ته گصازش ایسنا منغمه لصوین ،منوچهس حث ثی بز خقسه
ستاب تنظ م تاشاز استا  ،اظهازوسب :مسؽ مندمد لاصویان
ته لحاػ مدتشما ذخ سه ساشی و و ف ت تستهتانادی،
تفاوت شیابی تا مسؽ گسم نادازب و ماوزب اساتاماثاال
خااانااوابه هااای لااصویااناای اساات و ػااسضااه آ بز
فسوضگاه های شند سه ای و تؼاونی های مػسف تا شماا
واهص محسو ل مت مسؽ گسم ابامه خواهد یافت.
وی اضافه وسب :مساوص ػسضه گوضت ،فسوضگااه هاای
تصزي و تؼاونیهای مػسف ته هسانداشه وه ن اش باضتاه
تاضند مسؽ مندمد ذخ سه ساشی ضده و تا ماساخاؼاه تاه

گ سب ،افصوب :تا فطازی وه آب سفسه های شیاسشما انای
استا وازب می ضوب ساالنه ضاهد افت  77سانتی ماتاسی
سغ آب هست م.زضاپوز تحسانی تسین بضت استا زا
بضت اتهس و خسم بزه ػنوا وسب و یاابآوز ضاد :تاا
توخه ته تسباضت های ؿ سمداش اش چاه هاای ماوخاوب
استا بضت های مختقف استا تا افات آب ماواخاه
هستند و این حدم تسباضت ها موخة فطاز مضاػف ته
آب های شیسشم نی استا و واهص ساغا آ ضاده
است.مدیسػامل ضسوت آب منغمه ای استا شندا تاا
ت ا اینىه استا شندا هفت بضت آتی بازب ،افاصوب:
پنح بضت اش هفت بضت استا بز ضسایظ تحسانی لاساز
بازند و تحسانی تسین بضت استا اتهس و خسم بزه است
وه ساالنه یه متس و  4۳سانت تاا افات آب ماواخاه
است.
ابازه پطت ثانی اموز بام استا میتوانند نسثت ته ته ه و
ػسضه مسؽ مندمد الدام ونند.
حث ثی اش خسید ت ص اش  29۳هصاز تن گانادم اش شماا
آؿاش خسید تضم نی گندم تاونو بز استا خثس باب و
افصوب :این ممداز گندم بز  31ماسواص و بز آزاماص
وامل و تدو هسگونه ولفه بز خسید و مؼغاقای تاسای
وطاوزشا اندامضده است.مؼاو التػاابی اساتااناداز
توض باب :عثك بستوزالؼمل 5۳ ،بزغد تهای گانادم
خسیدازیضده تهغوزت نمد پسباخات مای ضاوب واه
ػمق ات پسباخت نمدی اش بهام تا اسمااه آؿااشضاده
است.وی بز خػوظ خسید تضم نی محػول خو ن اص
گفت :تاونو ت ص اش  22هصاز تُن خو اش وطاوزشا و
اش عسیك توز خاسیادازی ضاده واه تاماام ماثاالاؾ
مطخع ضده تسای خسید تضم نی ته عاوز واامال تاه
وطاوزشا پسباختضده است.
حث ثی تا تمدیس اش تالشهای مدموػه خهاب وطااوزشی
استا  ،اموز پطت ثانی بام ،ضاسوات ؿقاه و خادماات
تاشزگانی ،تؼاو زوستایی ،واحدهای نظازتی سااشماا
غنؼت ،مؼد و تدازت استا  ،حملونمل خابه ای و
همچن ن تانه وطاوزشی بز تسناماه زیاصی و اخاسای
خسید ماحاػاوالت شازػای امساال ،تاروا اد واسب:
خوضثختانه امسال آزامص بز خسید این ماحاػاوالت
تسلساز توب و بیگس مثل ساال هاای گارضاتاه ضااهاد
غااف هااای عااوالناای و گااسفااتااازی وطاااوزشا
نثوبیم.

اداسُ ول اهَس هالیاتی استاى آرستایجاى ضشلی

لاتل تَجِ هَدیاى هحتشم هاالایااتای
(اضخاظ حمَلی ٍ صاحثاى دسآهذ اهالن اجاسی)
هْلت اسائِ الىتشًٍیىی اظْاسًاهِ هالیاتی عولىشد سال ٍ 59
پشداخت هالیات هشتَعِ اصعشیك ساهاًاِ www.tax.gov.ir
حذاوثش تا پایاى تیشهاُ سال جاسی هی تاضذ.
سٍاتظ عوَهی اداسُ ول اهَس هالیاتی آرستایجاى ضشلی
ضٌاسِ آگْی *10310:تاسیخ اًتطاس* 03519۳09۲1 :سٍصًاهِ سشاسشی اسن

سسویس خثسی زوشنامه ازن-مدیسول پصضىی لانونی استاا ازبتا ال اش
واهص  33بزغدی مسي افساب تس اثس سوء مػسف مواب مخدز بز اساتاا
ازبت ل خثس باب.ته گصازش خثسنگاز گسوه استا های تاضگاه خاثاسناگاازا
خوا اش ازبت ل ،حامد پوزػصیص ،مدیسول پصضىی لانونی اساتاا ازبتا ال
افصوب :بز سه ماهه نخست امسال  8نفس ته بل ل سوء مػسف مواب ماخادز و
زوا گسبا بز استا خا خوب زا اش بست بابند وه این زلم بز ممایسه تاا

اداسُ ول ٍسصش ٍ جَاًاى استاى آرستایجاى ضشلی
(آگْی هضایذُ(

اداسُ ول ٍسصش ٍ جَاًاى استاى آرستایجاى ضشلی تشگضاس هی ًوایذ :
تشاساس دستَسالعول اجشایی هادُ  11لاًَى تٌظین تخطی اص همشسات هالی دٍلت ٍ تِ تجَیض هادُ  9لاًاَى
الحاق ( ) ۲تِ ّواى لاًَى  ،اداسُ ول ٍسصش ٍ جَاًاى استاى آرستایجاى ضشلی دس ًظش داسد اداسُ ٍ تْشُ تشداسی تعذادی اص اهاوي ٍسصضی
سا تِ صَست هضایذُ تِ تخص خصَصی ٍاگزاس ًوایذ .هتماضیاى هی تَاًٌذ جْت تْیِ پاوتْای هشتَط تِ هضایذُ ٍ ـشم ضشوت دس هضایاذُ ٍ
هطخصات هىاى ٍسصضی هَسد ًظش تا دس دست داضتي ـیص ٍاسیضی تِ هثلػ 1۳9۳۳۳سیال تِ حساب ضواسُ ً ۲07۳99۳0۳0۳۳1ضد تاًه هلی
ایشاى اص تاسیخ  519۳99۳0لؽایت  519۳99۳7تِ هذت  1س ٍص واسی تِ اداسُ ول ٍسصش ٍ جَاًاى استاى هشاجعِ ًوایٌذ .تذیْی است پا
اص اتوام صهاى همشس اسٌاد هضایذُ تِ ّیچ عٌَاى دس اختیاس هتماضی لشاس دادُ ًخَاّذ ضذ.
هتماضیاى پ اص تْیِ اسٌاد ـَق ٍ تىویل ًوَدى آًْا اص تاسیخ  519۳99۳1لؽایت  519۳9901تِ هذت  0۳سٍص واسی ـشصت داسًذ هاذاسن
خَد سا تحَیل دتیشخاًِ اداسُ ول ٍسصش ٍ جَاًاى استاى دادُ ٍ سسیذ دسیاـت ًوایٌذ .تاتَجِ تِ سَاتك ضشوت وٌٌذگاى اداسُ ول دس سد یاا
تحَیل پاوت هخیش خَاّذ تَد  .پ اص تشسسی سَاتك اـشاد ضشوت وٌٌذُ دس هضایذُ اص ًظش صالحیت ـٌی ٍ اخاللی تاصگطایی پاوتْا دس هحل
اداسُ ول ٍسصش ٍ جَاًاى دس تاسیخ  519۳99۲0 ٍ 519۳9905تا حضَس اعضاء وویسیَى هادُ  11خَاّذ تَد .
»لیست اهاوي لاتل ٍاگزاسی اداسُ ٍسصش ٍ جَاًاى اص عشیك هادُ  11لاًَى تٌظین تخطی اص همشسات هالی دٍلت«

سدیؿ

ًام
ضْشستاى

ًام هىاى ٍسصضی

لیوت پایِ تِ سیال

0

تثشیض

سالي ضْیذ الذهی تا ضشایظ خاظ

۲

تثشیض

استخش وَثش تا ضشایظ خاظ

لیوت تاین تِ سیال

سدیؿ

ًام
ضْشستاى

ًام هىاى ٍسصضی

لیوت پایِ تِ
سیال

لیوت تاین تِ
سیال
7۳9۳۳۳
اًفشادی
09۳9۳۳۳

109۳۳۳9۳۳۳

09۳9۳۳۳

31

ولیثش

استخش الوپیه

05۲9۳۳۳9۳۳۳

09۳۲۳9۳۳۳9۳۳۳

 5۳9۳۳۳اًفشادی

37

ولیثش

سالي ستاسخاى

0۲۳9۳۳۳9۳۳۳

3

تثشیض

سالي سشدسٍد تا ضشایظ خاظ

01۳9۳۳۳9۳۳۳

0۳۳9۳۳۳

31

تٌاب

سالي ضْیذ تْطتی

۲9۲9۳۳۳9۳۳۳

۲3۳9۳۳۳

0

تثشیض

استخش سٌْذ

0900۳9۳۳۳9۳۳۳

 5۳9۳۳۳اًفشادی

35

تٌاب

سالي ضْیذ علَی

۳۳۳9۳۳۳9۲۲۲

۲۳۳9۳۳۳

9

تثشیض

استخش  ۲5تْوي تا ضشایظ خاظ

099۳۳9۳۳۳9۳۳۳

 5۳9۳۳۳اًفشادی

0۳

تٌاب

سالي خَضِ هْش

319۳۳۳9۳۳۳

0۲۳9۳۳۳

1

تثشیض

استخش هیشداهاد تا ضشایظ خاظ

۲901۳9۳۳۳9۳۳۳

 5۳9۳۳۳اًفشادی

00

سالي چلؽایی

939۳۳۳9۳۳۳

00۳9۳۳۳

7

تثشیض

تٌاب

سالي دٍ هیذاًی علی آتادی تا
ضشایظ خاظ

7۲9۳۳۳9۳۳۳

-

0۲

تٌاب

خاًِ وطتی

0۲9۳۳۳9۳۳۳

-

1

تثشیض

سالي اسم تا ضشایظ خاظ

90۳9۳۳۳9۳۳۳

0۳۳9۳۳۳

03

تٌاب

هجوَعِ ٍسصضی ٍالیت

01۳9۳۳۳9۳۳۳

39۳9۳۳۳

سالي تاسوٌج تا ضشایظ خاظ

0119۳۳۳9۳۳۳

۲۲۳9۳۳۳

00

هشاؼِ

استخش اعْش هشاؼِ

09۲۳۳9۳۳۳9۳۳۳

5۳9۳۳۳
اًفشادی

5

تثشیض

0۳

تثشیض

تٌی
خاظ

00

تثشیض

خاوی خیاتاًی تا ضشایظ

09۳9۳۳۳9۳۳۳

0۳۳9۳۳۳

09

هشاؼِ

سالي تَو

019۳۳۳9۳۳۳

-

خاًِ وطتی تا ضشایظ خاظ

0۲9۳۳۳9۳۳۳

-

01

هشاؼِ

سالي ً ۲۳۳۳فشی هشاؼِ تا ضشایظ
خاظ

۲0۳9۳۳۳9۳۳۳

33۳9۳۳۳

0۲

تثشیض

سالي جَدٍ تا ضشایظ خاظ

019۳۳۳9۳۳۳

3۳۳9۳۳۳

07

هشاؼِ

سالي آصادی هشاؼِ

519۳۳۳9۳۳۳

۲7۳9۳۳۳

03

اسىَ

سالي حجاب

519۳۳۳9۳۳۳

۲۳۳9۳۳۳

01

هشاؼِ

هجتوع ٍسصضی  ۲۲تْوي هشاؼِ

319۳۳۳9۳۳۳

-

00

اسىَ

سالي وَثش ضْش جذیذ سٌْذ

۲919۳۳۳9۳۳۳

۲۳۳9۳۳۳

05

هشاؼِ

هجتوع ضْذا تا ضشایظ خاظ

۲119۳۳۳9۳۳۳

-

09

اسىَ

سالي اسفٌجاى

0۳19۳۳۳9۳۳۳

09۳9۳۳۳

9۳

هشاؼِ

سالي ٍلیعصش

0۲۳9۳۳۳9۳۳۳

33۳9۳۳۳

01

اسىَ

سالي اهام علی ایلخچی

۲0۳9۳۳۳9۳۳۳

۲۳۳9۳۳۳

90

هشاؼِ

سالي اهیش وثیش

33۳9۳۳۳9۳۳۳

۲0۳9۳۳۳

07

هیاًِ

سالي حجاب

0009۳۳۳9۳۳۳

۲3۳9۳۳۳

9۲

اّش

سالي ٍلیعصش

3519۳۳۳9۳۳۳

۲7۳9۳۳۳

01

هیاًِ

سالي یَسؿ وشهی

03۲9۳۳۳9۳۳۳

۲3۳9۳۳۳

93

اّش

سالي وشین پَس اّش تا ضشایظ خاظ

3109۳۳۳9۳۳۳

۲0۳9۳۳۳

05

هیاًِ

سالي ضْیذ جعفشی

0۲۳9۳۳۳9۳۳۳

۲3۳9۳۳۳

۲۳

هیاًِ

هجتوع سصهی ایت الِ حاهذی

0۲۳9۳۳۳9۳۳۳

۲0

هیاًِ

هؽاصُ تضسي

0119۳۳۳9۳۳۳

-

90

هشًذ

سالي ـتح

31۳9۳۳۳9۳۳۳

۲0۳9۳۳۳

99

هشًذ

سالي دٍلت آتاد

0919۳۳۳9۳۳۳

07۳9۳۳۳

91

هشًذ

سالي گلیي لیِ

5۳9۳۳۳9۳۳۳

07۳9۳۳۳

۲۲

هلىاى

سالي هثاسن آتاد هلىاى

03۲9۳۳۳9۳۳۳

01۳9۳۳۳

97

هشًذ

هؽاصُ ضواسُ 0

0۲9۳۳۳9۳۳۳

-

۲3

هلىاى

سالي ً۲۳۳۳فشی هلىاى

۲1۲9۳۳۳9۳۳۳

۲3۳9۳۳۳

91

هشًذ

هؽاصُ ضواسُ ۲

0090۳۳9۳۳۳

-

۲0

هلىاى

سالي حجاب

01۳9۳۳۳9۳۳۳

01۳9۳۳۳

95

هشًذ

هؽاصُ ضواسُ 3

039۲۳۳9۳۳۳

-

۲9

تستاى آتاد

استخش آصادی

0009۳۳۳9۳۳۳

 5۳9۳۳۳اًفشادی

1۳

هشًذ

هؽاصُ ضواسُ 0

099۳۳۳9۳۳۳

-

۲1

سشاب

سالي ضشتیاى

0۲9۳۳۳9۳۳۳

03۳9۳۳۳

10

هشًذ

هؽاصُ ضواسُ 9

0090۳۳9۳۳۳

-

۲7

سشاب

استخش ـجش

51۳9۳۳۳9۳۳۳

 5۳9۳۳۳اًفشادی

1۲

هشًذ

هؽاصُ ضواسُ 1

099۳۳۳9۳۳۳

-

۲1

ضثستش

سالي سصهی پَسیای ٍلی

5۳9۳۳۳9۳۳۳

-

13

ّطتشٍد

سالي ًظش وْشیض

109۳۳۳9۳۳۳

0۳۳9۳۳۳

۲5

ضثستش

سالي ضٌذ آتاد

0359۲۳۳9۳۳۳

07۳9۳۳۳

10

ّشی

سالي ولَاًك

03۲9۳۳۳9۳۳۳

03۳9۳۳۳

3۳

ضثستش

سالي ضْذای ضثستش

0319۳۳۳9۳۳۳

01۳9۳۳۳

19

خذاـشیي

سالي خواسلَ

7۲9۳۳۳9۳۳۳۳

03۳9۳۳۳

30

ضثستش

سالي صَـیاى

۲719۳۳۳9۳۳۳

۲۳۳9۳۳۳

11

آرس ضْش

سالي سیاست جوَْسی گَگاى

0009۳۳۳9۳۳۳

07۳9۳۳۳

3۲

ضثستش

سالي دسیاى

019۲۳۳9۳۳۳

07۳9۳۳۳

17

آرسضْش

سالي هوماى

0۲19۳۳۳9۳۳۳

07۳9۳۳۳

33

ضثستش

سالي علیثیگلَ

119۳۳۳9۳۳۳

01۳9۳۳۳

11

آرسضْش

چوي ـَتثال استادیَم آصادی

0۲۳9۳۳۳9۳۳۳

-

30

ضثستش

سالي وَصُ وٌاى

1591۳۳9۳۳

07۳9۳۳۳

15

آرسضْش

چوي گَگاى

909۳۳۳9۳۳۳

-

39

عجة ضیش

سالي ٍلیعصش

0۲۳9۳۳۳9۳۳۳

01۳9۳۳۳

7۳

هتماضیاى هی تَاًٌذ جْت دسیاـت آگْی تِ سایت ایٌتشًتی اداسُ ول ٍسصش ٍ جَاًاى استاى
آرستایجاى ضشلی تِ آدسس www.eazarbayjan.smy.gov.ir :هشاجعِ ـشهایٌذ.

اداسُ ول ٍسصش ٍ جَاًاى استاى آرستایجاى ضشلی
ضٌاسِ آگْی*1۲915 :تاسیخ اًتطاسًَتت اٍلًَ* 03519۳09۲1 :تت دٍم  519۳0930:سٍصًاهِ سشاسشی اسن

