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پردخخوو وخو ویوه دورورا خط یریوك با وه توسوهه

تهاون ،پس خط بررسی هواا بوه ل وم هموذ در تسوو تدوسیم در پردخخوو وخو موفوور و ر وا

وا

دخ شجویان موخرد طیر در و یره مشررن با ه و صنذوق به تصویب رسیذ:
 -1مذت باطپردخخو وخو مفوور به  60ما خ زخیش یا و.
 -2دور تنفس تسو باطپردخخو خط یه سا به دو سا خ زخیش یا و.
 -3خرخئه سفره به لنوخن یىی خط خلزخمات خخف وخو فف گردیذ.
 -4رهینذ تى یم و بررسی مذخرن به وسیله ه ىوارخن دخ شوها و بوا

وور با وه لاموم خ جواو

میهیرد .بذیسی خسو تحویم مذخرن ضامن در هر یه خط شهب با ه توسهه تهواون در سرخسور
وشور خمىان پفیر خسو.
 -5به دخ شجویا ی وه با تائیذ مهاون دخ شجویی پایان امه واربردا و تماضا محور دخشره باشنذ ،خط
مسرما مبلغ  25میلیون ریا تحو لنوخن وخو ضرورا پردخخو می شود.
 -6دخ شجویا ی وه به هر للری ت ایم به دریا و وخو ویوه دورورا ذخشوره و یوا موی خوخهنوذ خط
ظر یو ت

ین خود در صنذوق خسرفاد

اینذ ،می توخ نذ بوا ه وان رهینوذ لبلوی خط یریوك

صنذوق دبو به دریا و وخو تحصیلی ویه دوررا به مبلوغ ماها وه  600هوزخر توموان خلوذخو
اینذ .لالو بر وخو مفوور وه با شرخیط مه و صنذوق خ جاو میهردد ،در صورت درخوخسوو،
مبلغ  3میلیون تومان "وخو ضرورا ویه دوررا" یز پردخخو می شود.
الطو به یادهورا خسو و یره مشرروی مرشىم خط اینوذگان صونذوق و با وه بوه منهوور بسبوود
رهینذ تشىیم شذ و در یو مذت طمان تشىیم پرو ذ و پردخخوو تدوسیالت رو وذ پردخخوو رخ
رصذ و دبو به ر ع مشىالت و پیشنسادهاا خ ر الی خلذخو خوخهذ ورد.
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