
                       

 


و�وری در ا�ر�ش ��� اط���ت 
�م در 
ورد ا����ده از و���ل �
 

 �� �� ��
و�وری و���ل ����را��د  
 

 	واھ���������ر ���ز ا�ت.  را��د	� + ���ر 	ر��ن �� �ودرو �و�وری ��ط �� دا�ن 	واھ�����
ا�ر�ش ا%���ر دارد. $س از ا�ن �دت ���د ��ه در  6"�دره در  ور��ن ��ط �� �دت را��د	� 

	واھ����� �� �� ��د ا�ر�� ��د�ل 	ردد. %+وه �ر آن دادن ا��(�ن %�)� را��د	� ا'زا�� ا�ت 
):��دا�ن 	واھ����� ��"وص �رای دو/ر�� �و�وری  (�� �رای را��د	� �� دو/ر�� �و�وری �و

).ا���ری ا�ت  

 

	واھ����� را��د	� ����ر ���ر 	ر��� ود، ر ت ���� ��2ول + /���/� و��)� ��)�� ای �دون دا�ن 
و��)� ��)�� در "ورت �"�دف ���ت و ���ز ا�ت  � ���'4 $ردا��� را از را��ده $ردا�ت ���رت 

 ��(�� �(���"� 8رض داده ��ود، "�(ب و �� ��(�� �(��و "�(ب و��)� ��)�� ط)ب  �د. /���/� و
.��ده دارای �� 	واھ����� را��د	� ����ر ����د���د اط����ن (�"ل  �د  � را  

 

+ و���ل ��)�� �و�وری ���وا��د ��ط در "ور�� در �����ن ھ�ی ا�ر�ش �ورد ا���9ده 8رار 	�ر�د  � 
 از طرف اداره �ر�وط� �� :�ت ر��ده و دارای ��ره ���د. 

 

����ت ر���دن و���� �  ��    
 

ا�ر�ش ا�ت ���وا��د �� و��)� ��)�� را در ا�ر�ش �� :�ت  ��ط ا�رادی  � �(ل ��و�ت ا")��ن+ 
  �ر����د.

ر ت ���� ا��ت  �  در �ودرو "دور �واز+ ��2و'�ت ا�رای  �ر ھ�ی اداری �ر�وط� �� ��ش 
�ص �ورد �ظر  )�� ا�ور �ر�وط ����ر ����د. ا�ن �()� ا�ت  �  �ص در �(ل ��و�ت ا")�

:�ت �ودرو در ��داری ھ�2ز اھ��ت ا�ت).��د (�ش را در آن ���ر ز  رده �� ��  

 

             

 �رای :�ت و��)� ��)�� �دارک ز�ر �ورد 'زوم ا�د:
 + ا:��ت ��'��ت ر��� و��)� ��)�� (�:< 8رارداد �ر�د �� 8راردادھد��)   

 + �@��د�� در �ورد ���ن 8رارداد ���� �ص :�'ث

/  �رت ��9د �درک  (�ط)ب �Aم:  �رت ا��زه ا��8ت+ ارا�2 �درک %�س دار �Aت ���ص ھو�ت 
 �رای ���ص ھو�ت ���ت)



 2 �)9" 

��� و��)� ��)�� در  ارا�2 �ظر�� ����ر  �ر��س �� ����ر	�ه �ودرو ���� �ر اط����ن از ��8)�ت +
 %�ور و �رور

�ورو ����د 190ھز��� :�ت �� و��)� ��)�� ��ر��@ +   

  

 �$��ر 
#ل �"و�ت:
 

�ودرو ���س 	ر��� ود �� �واز د�Dری �� ���Cر �(ل ��و�ت ���د �� ��ش "دور �واز در "ورت 
 ��(�� �(���"�ت �د�د "�در 	ردد. /���/� �(ل ��و�ت �د�د در ��ط�� اداری د�Dری ��د ���د و�

  را ��ددأ �� :�ت ر���د. �� ھر "ورت ���د �(ل ��و�ت �د�د را �� ر ت ���� ��ز اط+ع داد.

 


