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مقدمه:

مسااقاققچ لق آ ش آ انااقاق

وی ادودرز دابیااا الل ر ستتا رآاا
ما ککد د

اناااقاق رب آاااج قآاااج ن ق زا ش یاااج

هشآ

مل ککد زا ستجول

بمق مس ل ش ار اه پقوق اجآقاکد .رول مسقاققچ یقمل  5شوتم ما اقید:
 -1اقال افتل رب اجج اق وی اسااااته یاااالتک
ل آ بز اه دباه  -4نلد یلتک
رول  5مجحته اجگجفته رب حورزثا رآااا

-2اقال ناااالد یاااالتک

اق طکقب -3

شب  -5اجقچ وق حسل مصددم
ه زا زالقا در آا ش آ اناااقاق

رغتب

اق ش زاگلج هستکد.
هدف رصاااتا لق آ مزقابا اق ش آ اناااق ا را ققا شمقزگا نساااسقاا رآااا

ه

اخآ رآقآا ش آ انقاا آقختقاا رآ .
رول مسقاققچ اه رختصقا  FCCیکقخته ما یوز.

مسااااقاققچ لق آ ش آ انااااقاق

ما وراد زا ازاهقا آااااکا مختتا اجرا م ق

الل  33ق  43د  43ق  53آق د زا زد اخآ باق د مجزر الز اجگزرا یوز .رول
یااا ل رب مساااقاققچ زا ق ب رمدرزا الز قال رنجر ما اقیاااد .آدرز افجرچ هج
لم ما وراد الل  ۳ق  ۵افج متغلج اقید.

ندد بمقازکدا مسقاققچ رآتقاا لق آ ش آ انقاق
رآتق خجرآق اضوا  -النقاوا
قاوخ

عکور

آقع
10:33

ل قا یکزه  9شذا

پکج یکزه  10شذا

پذوج

د رآ ق

وضلحقچ
شزاس محل رآ ق

23:33

نتسه فکا

آق ل رنتسقعقچ خوراگقا

30:33 – 30:33

صزحقاه

خوراگقا

30:33

رعزرم اه محل مسقاققچ

فجهکگسجرا آلسجغ

39:33 – 13:33

مجرآم رفتتقحله

11:33 – 14:33

اجگزراا مجحته مقدمق ا

15:33 – 10:33

یجدع مجحته فلکق
(  0افج اج ج)
مجرآم رختتقمله د

10:33 – 10:33

لسا د رافجرزا

رهدرا نوروز
اقبگن

10:33

اه محل رآ ق

10:33

صجف یقم

19:33

اوم گجزا

ا ته :ندد بمقازکدا فوق پس رب ر سقم م ت

ثز

اقم د منااااخن یااااد

خوراگقا
خوراگقا

آدرز افجرچ د لم هق

ما وراد غللج کد ه زا رول مواز زل رب یجدع مسزققچ رط ع اآقاا خورهد ید.

اق ونه اه پلآ اد اوز مسااااقاققچ رآااااتقاا زا ق ب  FCCد اکق اه یااااجروز آااااقبمق
یاااج

ککدا غللجر ا زا شولل اقمه مساااقاققچ ن

یج

زا اظج گجفته یدا رآ .

ککدا گق

آاااقبگقاا د آااا و

هق د لم هقا

راجقم مساااقاققچ اجرا

مسقاققچ رآتقاا لق آ ش آ انقاق زا قاوخ  9د  13شذا مقا اه ملزاقاا آقبمق ش آ انقاا د
خدمقچ روسکا ی ا جزراا النااقاوا اجگزرا خورهد یاادا زا مسااقاققچ فوق آدرز افجرچ هج لم  4افج
یقمل  3مسقاقه زهکدا د وی آجپجآ

ما اقید .مسقاققچ زا اخآ رافجرزا اجگزرا خورهد ید

د رمتلقب  2افج اج ج هج لم م ک ا زه اکدا لسا جرا خورهد گجف .
شخجول م ت

ثز

اقم اجرا پذوج

رط ع اآقاا زا مواز ی ل ثز
ملزاق

لم هق ل قا یکزه  2شذا مقا ما اقید.
اقم د زوگج رخزقا د رط عله هق رب طجوق آقو

مآجفا یدا وآز

راجقم خورهد ید.

انقاا آقو
هزوکه ثز

ثز

اقم /https://hamayesh.neyshabur.ir :

اقم هج لم مزتغ  0ملتلو

دراوز د صووج فلآ اقوستا زا آقو

ومق

زا اظج گجفته یاادا رآ ا

مسقاققچ اقاگذراا د راآق یوز.

(( شماره حساب شهرداری نیشابور نزد بانک ملی
پس رب دراوز هزوکه هقا ثز
افجرچ لم هق پس رب ثز

ه اه یااسقاا حسااقب ذول

)) 2011115300113

اقم زا صواچ راصجرف هج لم هزوکه هق اجگن

اقم زا آقو

اقاگذراا اسقوکد .رول مدراک یقمل:

اخورهد زری .

مسقاققچ اقود مدراک زاخورآتا ار الز زا آقو

مسقاققچ

صاااووج قاچ متا ا صاااووج قاچ السه دابیاااا فآق ا صاااووجع س پجآاااکتاا صاااووج مآجفا اقمه
مس وا رب آااااقبمق
آااکجآ آاا م

مجاوطه د صااااووج فلآ دراوزا ما اقیااااد هس کلل یااااج
ار رب آااقو

ککدا اقود وی فجم

مسااقاققچ زراتوز (زاج یاادا زا فقول شولل اقمه مسااقاققچ) د پس رب

سلل اه رمضق اجآقاد د ش ار الز ا سجرا زوگج مدراک زا آقو
زا صواچ هج گواه غللج زا مدراک زاخورآتا رب طجوق آقو

مسقاققچ اقاگذراا اسقود.
مسقاققچ رط ع اآقاا خورهد ید.

زا صواچ زدم ملزاق ما وراد مسقاققچ ار السه مداا اسقود.
ندد بمقازکدا مسااقاققچ پس رب ر سقم بمق

ثز

اقما طآا د اج ادا آااقو

مسااقاققچ ریااتجرک

گذراا خورهد ید.
نتسه ونل ا وق هسق نتسه فکا زل رب مسقاققچ د وق یب مسقاققچ اجگزرا خورهد ید .زا رول
مواز رط ع اآقاا البم راجقم خورهد ید .زا نتسه فکا فقز آجپجآتق

لم هق ما وراکد حضوا

زریته اقیکد.
(مس ل رآ

زا یجروز خقص اجرا م ق

زا رول مواز ز اه رط ع آجپجآتق
ن
ملزاق

یلوع السقاا نتسه فکا اه صواچ شا ول اجگزرا یوز ه

لم هق خورهد اآلد).

هسقهکگا النااااااتج رط عله هق د رخزقا مسااااااقاققچ زا ق ب پلقمی رب طجوق آااااااقمقاه پلقم ا
اه یسقاا هسجرا آجپجآتق

لم هق راآق خورهد ید.

ج لب حضاااااوا مساااااقاقه زهکدگق

د مآجفا الول هقا مجاوطه اه صاااااواچ آااااالساااااتسا د زل رب

مسقاققچ راجقم خورهد ید د رآتقاچ لس
زاصواچ رخت صقص یسقاا اه یج
الول جمز ا قا

خورهکد جز.

ریتجرک گذراا د زا رختلقا جرا خورهد گجف .

ککدا هقا یسقاا هقا فجز زا الول شاا د یسقاا هقا بدج زا

یج

ککدا هق اقود حدر ل وی آقع

اقیکد هکگقم فجرخوراا یج

زل رب یجدع مسقاققچ اق ج لزرچ قمل زا محل اجگزراا

ککدا اقود آجوآق خوز ار اه زردا محل جرازو

د لی ر زسه مآجفا

اسقود زا صااوا ا ه آااه مج زه فجرخور اجرا وی فجز رع م یااوز د ا حقضااج انااوز اقم رد رب لس ا
وق مجاا هج لم مساالو مدوجو

مسااقاققچ حذف خورهد یااد آااجپجآاا

د حفن اظم رعضااقا لم

خوز ما اقید.
آااااقا بمقاا ا قا
ا قا

اجرا هج یااااج

ککدا  0ز لقه ما اقیااااد د پس رب ش یااااج

ککدا رب زدا

حذف خورهد ید.

زا صاوا ا ه یاج

ککدا را حلل ا قا

زلقا خطق یاوز زردار مودفکد پس رب ر سقم

فجز

خطق هقا رد ار اه دا رع م اسقوکد .زا صاااوا ا ه فجز رعتجرضاااا اه اتلجه زریاااته اقیاااد اقود دجف
ستج رب  15ز لقه وآز آجپجآ

لم د اه صواچ م توب اه ائلس هلل

زرداا رع م یوز تله

صقدوج د دودووهقا ه و آز زداالل هقا غلج رب زداالل هقا اآسا م سقاققچ ضزز یدا اق ید
م ک آااکجآ اخورهد اوز هلک درم رب رعضااقا لم د وق آااجپجآااتق

د رفجرز غلج اآااسا رنقبا دادز

اه فضاااقا مساااقاققچ ار ادراز د زا صاااواچ دادز نجوسه زد ثقاله اجرا دابیااا قا لم مواز اظج د وق زا
صواچ ص حدود حذف یج
اه ج لزرچ مکجج اه از ص حل
رگج حلل ا قا

ککدا زا اظج خورهد گجفته ید .هج گواه شآلب عسدا وق ادخورهقاه
د آتلق فجز خورهد ید.

هج درم رب زردار د وق زآاااااتلقار شاق

اقخورآاااااته مزرحستا اجرا مساااااقاقه زهکدا

روجقز ککد زا صااااواچ قولد وآااااز ائلس هلقچ زرداا اه یااااج
مجدز زرزا خورهد ید.

ککدا مواز اظج فجصاااا

بمقاا ه ا قا

اجرا زد یاااااج

قمل زا محل جرازو

ککدا شغقب مایاااااوز  0یاااااج

ککدا اآدرب شا ق اقود اق ج لزرچ

حضااوا زریااته اقیااکد (هج الول  3یااج

ککدا) د اق ا سجرا زریااتل شا زا

قاچ خوز ار اه زردا مکطقه جرازو
زردار

جرازو

مآجفا اسقوکد.

پس رب طزلق فجز اق شا زا قاچا دا ار اه زرخل محددزا جرازو

اسقوکد آا س زردا مساالو لیا ج لزرچ فجزا یااج

ارهکسقوا ما
شاق

ککدا ار اقبزود ملکسقود ق رب مطقاق

اق مقجارچ د یاااجروز ذ ج یااادا زا شولل اقمه مساااقاققچ رطسلکق حقصااال اسقود د پس رب ش یاااج
ککدا رنقبا دادز اه مکطقه فجرخوراا ار خورهد زری .
مسلو

سس

د آجزردا مسقاققچ اقود مج لز اه ارزوو زآتا ن

جرازو

هسقهکگا اق و دوگج

اقیکد.
زا صاااوا ا ه ج لزرچ د وق ر زساااه یاااج
یاادا رآاا

ککدا را مغقوج اق شا ه زا شولل اقمه مساااقاققچ شدازا

اقیااد رنقبا دادز اه مکطقه فجرخوراا رب دا آااتب خورهد یااد مگج شا ه اتوراد آااجوآق

مطقاق اق مقجارچ شولل اقمه یجروز خوز ار غللج د رنقبا دادز اه ملدر ا قا
البم اه ذ ج رآااااااا
آجپجآ

مساااااالو ل

هج گواه خطا رب مقجارچ د وق رهسق

ار سب اسقود.

قاا اق یااااااج

ککدا د

لم ما اقید.

زآااتگقا کفسااا وآااز ملزاق
اجرا سقما یاااااج

ککدا گق

زا رختلقا یااج

ککدا گق

جرا ملگلجز د رآااتفقزا رب رول زآااتگقا

ر زرما ما اقیاااااد .ک ق زا صاااااواچ ازوز رم قاقچ البم ملزاق رنقبا

رآتفقزا رب زآتگقا کفسا یخصا ار اه یج

ککدا گق ما زهد.

زآتگقا هقا کفسا اقود زرارا رآتقادرازهقا الل ر ستتا  NFPAاقیکد هس کلل رول رآتقادراز اجرا
ا حجوق ا زقس د یاااتوراحجوقا زآااات آ حجوق د ل سه هق الز البم ما اقیاااد مسااالو ل

عدم

اعقو

موراز فوق زا مساقاققچ اه ع دا یاج

ککدا د آاجپجآا

لم ما اقیاد .یاج

ککدگقاا

ه زل رب مسقاققچ د وق زا حلل مسقاققچ هکجقای کا ککد رب زدا مسقاققچ حذف خورهد ید.
ا ته :زا مسااقاققچ رآااتقاا پلآ اد یااج
غللج زا آقختقا ش

ککدا گق ملتوراکد رب زآاات آ قا (ضااداج

) ادد

د زآتگقا کفسا ادد فلس رآتفقزا اسقوکد.
ککدا یقمل موراز ذول مي اقید:

 -منخصقچ ج لزرچ رافجرزا هج یج

تله وربم رافجرزا (  )PPEاقود زرارا رآتقادرازهقا  EN, CE, ANSIاقید.
ب) ل سه عستلق ا حجوق فق د اقن اوزا د دب ش
ج) ر زسه عستلق ا حجوق اه هسجرا
زردار

سااااس

جرازو

ازقود ستج رب  1.5لتو گجم اقید.

ا عستلق ا دب شا ق ازقود ستج رب  3لتوگجم اقید.

مودا اه لی سقما ر زسااااه د ج لزرچ یااااج

ککدگق ما اقیااااکد زا

صاااواچ زدم ج لزرچ فجز اق زآاااتگقا جربد دب خورهد یاااد د زا صاااواچ ختا رب ورالل یاااج
ککدا رنقبا ا قا

اخورهد زری  .آجپجآتق

اقیکد سقما ووالفجم هقا یج

ککدگق

لم هق مودفکد زا رول مواز حسقآل

اقود طواا اقید ه گووا شمقزا راجقم ددلفه زا ملدر

عستلقچ هسااااااتکد زا رول مسااااااقاققچ هجگواه ختا زا ج لزرچ فجزا یااااااج
ص حل

فجز خورهد ید.

البم ار زریته

ککدگق مونب از

مجحته رد  :محددزا رآتقاچ ق فقصته  2متجا رب پقوههقا رد لل پته اجج ما اقید.
اجج عستلق ا اق را فقع  12متج یااااااقمل  3طزقه د زا مجسوع  03پته ما اقیااااااد ( .مختصااااااقچ اجج
مسقاققچ زا رات قا شولل اقمه شدازا یدا رآ )
هکگقم فجرخوراا افجرچ وآز زردا شغقبگجا یج

ککدا هق اقود زا رول محددزا جرا گلجاد یج

ککدا رنقبا سس د وق خم زا اسااااته ار ق زل رب آاااالگکق شغقب مسااااقاققچ ادراز الول هق زا زد اا
شاا د جمز ما اقیااکد الول شاا (آااس
زهکدا اق یاااکلد
بملل رآاااا

ل )  Aد الول جمز (آااس

ارآاا )  Bما اقیااد .مسااقاقه

رع م "اه نقا خوز" وآاااز رآاااتقا ج اج ادا اساااته یااالتک

 ۹۱لتووا ه ادا

جرا ماگلجز آاااا س اق رع م "شمقزا رود" د اق د فه را و قا آاااالگکق رآااااتقاچ رع م

ملنوز .رول آلگکق ما وراد زوجلتق د وق غلج زوجلتق

اقید.

زا صااواچ سس اورا زل رب آاالگکق یااجدع د خطقا رآااتقاچا یااج
را زاوقف

ککدا خقطا نجوسه  5ثقاله

خورهد جز.

اق یاااجدع مساااقاققچ اساااته یااالتک

اقود رب پته هقا اجج اقال اجزا یاااوز د زا نآزه جرا گلجز .حسل

اسااااته ملتوراد اه هج یاااا تا راجقم یااااوزا زا اقال افتل رب اجج ما ور رب اجزاهق رآااااتفقزا جزا زا
مسلج اقال افتل ما ور لکد پته ار حذف جز.
هکگقم اآاالد اه اقالا اجج اسااته یالتک

ار فقز بمقاا ما ورالد رب خوز ندر کلد ه حدر ل وی

پااقا خوز ار ادا آاااااا وا رات ااقوا اجج جرا زرزا اااقیاااااالااد .زا هکگااقم جرا زرز

یاااااالتکا

زرخاال

نآزه سااس
استه یلتک

هقا الجد بزا اسااته یاالتک

ازقود اق آااطس آاا وا اجج سقس زریااته اقیاادا رگج

رب نآزه خقاج د اق آ وا اجج سقس زریته اقیدا  2ثقاله نجوسه رع م خورهد ید.

ونه :رگج سستا رب ا سته اه عجیه اجخواز زر یته اق یدا ما وراد ادد نجوسه ر ص ح یوزا رمق
فقز زل رب یجدع مجحته اآدا ( نلد
زا صوا ا ه استه یلتک

رب پته هق وق اجج الفتدا یج

مجحته  :2زا رول مجحته یااج
طکقب د اق حج
ککدا مجقب الس ا
یلتک

زآاا

طکقب)

ککدا اقود وی یاالتک

ککدا رب مسقاقه محجدم ما یوز.

( 19لتوگجم) زداقچ یاادا ار اق رآااتفقزا رب

هق اقال ا نااد د ش ار زا نآزه آللل یاادا اج ادا اجج جرا زهد .یااج

اج ادا للزا غلج رب آااطس آ ا وا اجج اقوسااتد .هلک سااس

ازقود آطس اجج ار سس کدا زا صوا ا ه استه یلتک

نجوسه  2ثقاله آتق ما گلجز مگج روک ه یااااااج
کد .رگج یج

ککدا هکگقم اقال نلد

یلتک

الجد بزا اسااته

اه آطس آ وا اجج اجخواز کدا

ککدا زل رب دادز اه مجحته اآد خطق ار رصاااااا ح
کتج

یلتک

ار رب ز آ

ادهد د یلتک

الآ

رب  1طزقه آااااقود کدا یااااج
نااالد یاااتک
بمق

مزرحم یاااج

ازجز ق استه یتک

هکگقم پقولل شمد

ککدا زوگج یاااوز حذف ما یاااوز د هس کلل رگج الآ رب  3ز لقه

زا نآزه جرا گلجز یج

ککدا حذف خورهد ید.

رب اجج اقود سقما پته هق رآاااتفقزا یاااوز د حذف هج پته  2ثقاله نجوسه خورهد

زری ا زا صواچ رب زآ
هقا رب زآاااا

ککدا رب مسااااقاقه محجدم ما یااااوز .رگج یااااج

ککدا هکگقم اقال

زرز

آقز فجز حلل پقولل شمد رب اجج ادد زا اظج گجفتل آدرز پته

افته فقز وی نجوسه  2ثقاله اجرا رد حقظ خورهد یااااد .هس کلل حلل پقولل شمد

اقود هج زد زآ
زا صواچ مزرحس

اه اجزا هق اقید.
اجرا حجوا نجوسه  2ثقاله اجرا فجز رعسق خورهد ید.

نقاه نقوا دباه اق ضجاه ل آ اج ادا زآتگقا لزا ()KEIZER

مجحته  :3پس رب ر سقم مجرحل اجج ایاااج

ککدا اه آاااس

زآاااتگقا ) KEIZER (KFMما زدز د

ع م

رب بوج دباه اق ضااااجاه ل آ اه عقب

ل آ ار اجما زراز .اق رول قا رد اقود دباه ار ق ادئل
اجراد.
ل آ اه صااااواچ عسوز زا سااااس

نتووا زآااااتگقا اه دباه

ع متا زا فقصااته  33آااقاتا متجا رب دباه ش
زآ

رنقبا گجفتل زآته ل آ رب سس

جرا زراز ه یااج

پقولل ج رب ع م

زل رب یااجدع ضااجاه بز اقود هج زد پقا یااج

له زرزا یاااادا رآاااا
ککدا ن

اج ادا ل آ

نتوگلجا رب رآاالب

منخن یدا ار ادراز.

ککدا اج ادا زآااتگقا اقیاادا رگج ضااجاه را راجقم

یااوز د هج زد پق ادا زآااتگقا ازقیااکدا  5ثقاله نجوسه آتق ما گلجز .زا هکگقم ضااجاه بز

زآااته

ل آ ازقود اق دباه سقس پلدر کد زا رد لل سقس نجوسه را اجرا فجز آللل اخورهد یااااااد رمق زا
صااواچ

جرا هج سقس اداه ل آ اق دباه نجوسه  5ثقاله ار زا پا خورهد زری ا  .هل زرز ا اتکد

جز ا حسلا ناالد د غلجا مجقب الس ا

زا صااواچ راجقم نجوسه  5ثقاله حقظ ما یااوز .فقز رب

زد آج ل آ ما ور اجرا ضجاه اه دباه رآتفقزا جز .وی ع م
زراز ه خز پقوق دباه ما اقید .رگج یج
گذراا یااادا عزوا کد اه پقوق

قال ادو

ادا زآتگقا دنوز

ککدا رول روستگقا ار زل رب روک ه دباه رب خز ع م

اجآاااقادا نجوسه بمقاا  2ثقاله اه ربرا هج  2.5آاااقا

اق ا مقادا آللل خورهد ید .زا صوا ا ه حلل ضجاه بز ل آ رب زآ

رب مساااقف

فجز اهق یوز ملتوراد

مجدز اق اجزریتل ل آ شوتم خوز ار قمل کد رمق زل رب دادز اه شوتم اآدا.
ککدا اقود ل آ ار اج ادا آطحا ه زا راآقز  01زا  91آقاتا

پس رب اه عقب اراد دباه ا یج
متجا ما اقید
جرا زهد .جرا زریتل هج سس

رب اداه ل آ زا محددزا آطس منخن یدا صحلس ملزقید.

زا صواچ خقاج ید
ما یوز.

قمل ل آ رب محددزا منخن یدا نجوسه  2ثقاله حقظ

هدف جرا زرز آلزل

مجحته  :4پس رب ر سقم شوتم آااااوا سه یااااج
زرز وق ضجاه بز اه موراع طا کد .یج

ککدا اقود وی مسااااقف

بوگزرن ار ادد رب زآاااا

ککدا اه ربرا رب زآ

زرز وق ضجاه بز اه هج مقاع

ه مکجج اه آقود مقاع د وق نقاه نقوا ش د منخن ید ع م

بوج مقاع یوزا  5ثقاله نجوسه

ما یوز .زا پقوق رول مجحتها یج
رول یتک

ککدا وی یتک

اق فنقا  5اقا شب پج یدا رآ

شب یقاژ یدا هسجرا اق اقب ن

د اقود وآز یج

اجمازراز

ککدا حددزر  23متج اه نتو حسل

یااااوز .یااااج

ککدا بمقاا رنقبا زراز اقب ار اقب کد ه اقب اه لجخق

هکگقم رنقبا زراز آااالزل ار هدف جرا زهد د ع م

اجخواز جزا اقیااااد زا ش

ار نقاه نق کد .پس رب ش ا یاااج

ککدا اقود

اقب ار ازکدز د ش ار ادا بملل د وق نی اگذراز.
زا صوا ا ه یج
یاااد .رگج یاااج

ککدا یلتک

شب یقاژ یدا ار اه صواچ قمل ا ند  13ثقاله نجوسه خورهد

ککدا زل رب اآااالد

اه زاب هقا اقبیاااو اقب خوز ار اقب کد  2ثقاله نجوسه ما

یوز هس کلل رگج اتوراد مقاع آلزل ار نقاه نق کد الز  13ثقاله نجوسه خورهد ید .رگج اقب
بملل گذریتل استه انوزا یج
نجوسه ما یوز.

زل رب

ککدا اقود اه عقب اجگجزز د ش ار ازکدز زاغلج روکصواچ  2ثقاله

نلد شزمی اه عقب اه طو حددزر  33متج

مجحته  :5یج

ککدا شزمی ار قجوزق ً  33متج اه عقب ما ند د رب خز پقولل عزوا ما کد.

ا واز فجز بمقاا محساااوب ملناااوز ه شزمی د یاااج

ککدا هج زد اه طوا قمل رب خز پقوق عزوا

اسقوکد.
یج

ککدا فقز مجقب رآ

حلل ناااالد شزمی یااااج

رب بوجاغل هقا شزمی ر درم اه نلد رد کد.
ککدا ازقود رب الول خوز خقاج یااااوز د ازقود مزرحستا الز اجرا حجوا

خوز روجقز کد هس کلل گجفتل آاااااج د گجز شزمی د وق لک
برئدا هقا زقس الز نزد موراز مسکوعه ما اقید.

بز اه زقس شزمی د وق رآاااااتفقزا رب

رگج زردا مساااقاققچ رحساااقس کد رزرمه ا قا
ملتوراد مقاع رب رزرمه ا قا
زا صااواچ بملل خواز یااج

اجرا یاااج

ککدا مس ل رآااا

خطج شفجول اقیاااد

رد یوز.
ککدا حلل ناالد شزمی نجوسه را اجرا رد زا اظج گجفته اخورهد

ید.

مسااقاقه زهکدا د رزمی اقود اه طوا قمل رب خز پقوق
زوجلتق بمق

ادا اسقوناااگج اناااق

عزوا ککد .زا صااواچ رآااتفقزا رب آاالسااتم

زرزا ما یاااوز زا غلج روکصاااواچ بمق هقا ثز

یااادا وآاااز

جداومتجهقا زآتا محقآزه ما یواد.
بمق

هج یج

ککدا اق زد وااومتج اه رضقفه وی وااومتج پنتا اق محقآزه خورهد ید.

ا ته :دب شزمی مطقاق اق مقجارچ مسااااااقاققچ ن قاا  09لتوگجم آجوا یاااااادا رآاااااا
مسااقاققچ رآااتقاا پلآ اد اکق اه یااجروز یااج

ال ل زا

ککدا هق دب شزمی هق  03لتوگجم آجوا یاادا

رآ .
موراز خطق:
گجفتل شزمی رب سس

آج وق گتو 13ثقاله – خجدج رب الول  5ثقاله – گجفتل ر یتزقا زقس شزمی 5

ثقاله – عدم سقس پقیااااااکه هقا شزمی اق بملل  2ثقاله – سقس د مزرحس
مسقاققچ

اجرا ا لب حذف رب

-

زا مواز حورزث د وق ادودرزهقوا ه زا شولل اقمه شدازا انااااااادا رآااااااا
مساااقاققچ صاااسلم ا قوا ار خورهد گجف
خقص د وق محددزو

هس کلل مس ل رآااا

آااااااجزردا

اق ونه اه یاااجروز

هقا پلآ الکا انااادا آاااجزردا مساااقاققچ شوتسا ار حذف د وق

غللج زهد .ه زا رول صواچ اقود اه رط ع تله لم هقا حقضج زا مسقاققچ اجآد.

-

ا ته :آقبمق

هقوا ه سقول اه رآتفقزا رب اجج عستلق ا مسقاققچ ار زرااد اق راجقم

هسقهکگا زتا اق مسااااالو

جال

اداا ش آ اناااااقاا الناااااقاوا نکقب ش قا وبادا

نقاا د طزق بمق رختصااقص زرزا یاادا ملتوراکد رب اجج عستلق ا مسااقاققچ رآااتفقزا
اسقوکد.

 ندد فقصته طو ا ج لزرچ رب راتدرا اجج عستلق ا (رد لل پته اجج عستلق ا)اجج عستلق ا TOWER
0.39

مج ز زآتگقا قوزا

13.00
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13.01
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10.20

زاب متحجک

41.15

خز پقوق (خز اقب )

53.34

خوزادا شادها
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