
یمیشورتپ لقن  لمح و  یسدنهم  تکرش  200000تکرش : هدش : تبث  هیامرس 
ورتپح 0دامن : هدشن : تبث  هیامرس 

602302 (: ISIC  ) تعنص 959793دک  : يریگیپ هرامش 
1401/12/29 هب : یهتنم  یلام  نارهتلاس  سروب  رد  هدش  هتفریذپ  : رشان تیعضو 

فلا هورگ  تکرش -  تباث  ياه  ییاراد  لاقتنا  لقن و   : ءاشفا عوضوم  ناونع   

لاقتنا 1401/08/29خیرات 
یلاقتنا ییاراد  تاصخشم   

یلاقتنا يزاسهارییاراد  تالآ  نیشام  هاگتسد  شورف 16 
یلاقتنا ییاراد  يرتفد  شزرا  لایرصلاخ  نویلیم   126,535

ياه ییاراد  لک  هب  تبسن  یلاقتنا  ییاراد  يرتفد  شزرا 
دصردتکرش  9

ییاراد لاقتنا  تایئزج   

شورف لایرغلبم  نویلیم   527,600
دیرخ تسینغلبم  صخشم 

لاقتنا فرط  تکرش   

تکرش دسامسمان  تکرش 
یمن تکرش  اب  یتیکلام  ای  يرادماهس  طباور  ياراد 
دشاب

همانرب لاقتنا و  لقن و  لیالد  لماش  عوضوم  حرش 
تکرش تایلمع  دنور  رب  ریثأت  تکرش و 

زا دسرب و  شورف  هب  تالماعم  همان  نیئآ  تیاعر  اب  تکرش  دلوم  ریغ  يزاسهار  تالآ  نیشام  هاگتـسد  دادعت 16  هدیدرگ  ررقم  تکرش  نیا  خروم 1401/02/31  هرامش 436  هبوصم  دانتسا  هب  دناسریم  راضحتـسا  هب 
هتفریذپ و تروص  ياه  یـسررب  هب  هجوت  اب  هک  هدومن  هدیازم  يرازگرب  هب  مادقا  هلحرمود  رد  تکرـش  اتـسار  نیا  رد  ددرگ .  مادقا  تکرش  يارب  رکناتو  هدنـشک  نیمز ،  لانیمرت ،  دیرخ  هب  تبـسن  هلـصاح  هوجو  لحم 

تئیه و  هدش )  اشفا  لادک  هناماس  رد  نآ  هجیتن  هدیازم و  هلحرم  ود  ره  تسا (  هدیدرگ  در  هریدم  تئیه  دیئات  تالماعم و  نویسیمک  طسوت  ناگدننک  تکرش  داهنشیپ  هلحرم  ود  ره  رد  تکرش  حالـص  فرـص  تیاعر 
هاگتسد دادعت 16  دومن  بوصم  هریدـم  تئیه  اتیاهن  نارادیرخ  اب  تارکاذم  هب  هجوت  اب  اذل  دـسرب .  شورف  هب  هرکاذـم  قیرط  زا  تافیرـشت و  كرت  اب  تالآ  نیـشام  هک  دومن  بوصم  خیرات 1401/08/17  رد  هریدم 

نآ غلبم  تسا  ررقم  تفرگ و  دـهاوخ  قلعت  زین  هدوزفا  شزرا  روکذم 9 % غلبم  هب  هک  ددرگ .  راذگاو  هدومن  مالعا  لایر ا  نویلیمب  غلبم 527.600 هب  ار  داهنشیپ  نیرتالاب  هک  دسامس  تکرش  هب  يزاسهار  تالآ  نیـشام 
دوس لایر  نویلیم  يرتفد 126.534  شزرا  لایر  نویلیم  هدش 144.000  مامت  ياهب  لایر  نویلیم  شورف 527.600 غلبم  ددرگ .  رادیرخ  لیوحت  تازیهجت  یتفایرد  هوجو  اب  تبـسن  و  تفایرد  زور  تدم 45  فرظ 

لایر نویلیم   401.066




