
لماع ريدم هزوح

 هياپ تاعلاطم تيريدم
 و هريدم ًتايه تيريدمتسارح تيريدميقوقح تيريدميمومع طباور تيريدماهدادرارق تيريدمبآ عبانم

لماعريدم

ينيمزريز هورگ  و يسرزاب هورگناليب و قيفلتيحطس هورگ
دركلمع تيريدم

 نارحب تيريدم هورگ
لماعريغ دنفادپ و

 تاقيقحت هورگ
يدربراك

 و ييازدمآرد تيريدم
يلام عبانم زيهجت

 يروآ نف تيريدم
 هعسوت و تاعالطا

تيريدم

 يزير همانرب تيريدم
 ياه يسرربو

يداصتقا

 ياه حرط هورگ
يناسربآ

 هكبش ياه حرط هورگ
يشكهز و يرايبآ ياه

 نيمات ياه حرط هورگ
بآ

 ياهتكراشم تيريدم
 ياه حرط و يمرم

هدزابدوز

بآ ينف تيريدم

 ياه حرط تيريدم
يبآ عبانم هعسوت

 يروآ نف هورگ
تاعالطا

،یناسناعبانمتنواعمیزير همانربتنواعم
ینابيتشپویلام

وتظافحتنواعم
هعسوتوحرطتنواعمیرادربهرھب

 و يلام تيريدم
يباسحيذ

 و تاكرادت تيريدم
ينابيتشپ تامدخ

 عبانم تيريدم
 و شزومآ،يناسنا

هافر

 يرادباسح هراداحرط يرادباسح هرادايراج يرادباسح هرادا
رابنا و لاوما،تاسيسًات

 يناسنا عبانم هورگ
شزومآ و

يرادا روما هرادا

هناخريبد هرادا

ینامزاس تراچ
ناليگ یا هقطنم بآ یماھس تکرش
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 بآ عبانم ياهدحاو
اهناتسرهش

 و تسيز طيحم تيريدم
با عبانم تيفيك

 و اه هناخدور تيريدم
لحاوس

 و يرادرب هرهب تيريدم
 ياه هكبش زا يرادهگن

يشكهز و يرايبآ

 و يرادرب هرهب تيريدم
 تاسيسات،اهدس زا يرادهگن

يبآ قرب و يبآ
 و تظافح تيريدمنيكرتشم و دمآرد هورگ

بآ عبانم زا يرادرب هرهب

 ياهناتسرهش بآ عبانم تيريدم
يلزنا،لاسام،رهشناوضر

يزكرم هقطنم بآ عبانم تيريدم

شلات ناتسرهش بآ عبانم تيريدم

 ياهناتسرهش بآ عبانم تيريدم
تفش و نموف

 ياهناتسرهش بآ عبانم تيريدم
لكهايس و ناجيهال

 ياهناتسرهش بآ عبانم تيريدم
شلما و رسدور

اراتسآ ناتسرهش بآ عبانم هرادا

دورگنل ناتسرهش بآ عبانم هرادا

 ناتسرهش بآ عبانم هرادا
ارس هعموص

هناتسآ ناتسرهش بآ عبانم هرادا

 دس زا يرادهگن و يرادرب هرهب هرادا
 يفارحنا ياهدس و كيرات

 دس زا يرادهگن و يرادرب هرهب هرادا
 راجيبرهش هاگورينو

 زا يرادرب هرهب و تظافح هورگ
لحاوس و اه هناخدور

هناخدور يسدنهم ياه حرط هورگ

 زا يرادهگن ئ يرادرب هرهب هورگ
يحطس ياهبآ

 زا يرادرب هرهب و تظافح هورگ
يرايبآ ياه هكبش

زا يرادگن و تاريمعت هورگ
يرايبآ ياه هكبش

 عبانم زا يرادرب هرهب و تظافح هورگ
بآ

 ياه بآ يشخب لداعت و ايحا هورگ
ينيمزريز

یرادھگنویرادربهرھبهرادا
دورديفسهاگورينودسزا
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