
 نارهت مرتحم رادرهش ،یچانح ياقآ بانج

؛مارتحا و مالس اب

 اـی و یگدـنیامن تاـبجوم و هـنیمز هک يروما نامزمه شریذپ عنم ییارجا لمعلاروتسد« تسویپ5 فیدر هب دنتسم

 خروـم57573/100/02 هرامـش هـب يزاـسرهش و هار مرتـحم رـیزو طـسوت یـغالبا »دروآیم مهارف ضراعتم عفانم لوبق

 مـعا يرادرهش هب هتسباو ياهتکرش و اهنامزاس هیلک ،قطانم و يزکرم تالیکشت« زا معا اهيرادرهش ،1396/11/05

.دنتسه لمعلاروتسد نیا لومشم »دشاب يرادرهش هب قلعتم نآ زا يدصرد ای ماهس لک هکنیا زا

 نامتخاـس لرتنک و یسدنهم ماظن نوناق ییارجا هماننیئآ ررکم2 هدام5 دنب ییارجا لمعلاروتسد« ساسا رب نینچمه

1396/11/27خروــم302708/100/02 هرامــش هــب يزاــسرهش و هار مرتــحم رــیزو طــسوت یــغالبا »1394 یحالــصا

 و طبترـم اـی یلصا زا معا ،روکذم نوناق رد جردنم هناگتفه ياههتشر زا کی ره رد راک هب لاغتشا هناورپ ناگدنراد«

 تیلوئـسم" ناوـنع ره تحت لمعلاروتسد نیا تسویپ لودج رد هدربمان ياهداهن و اههاگتسد رد نامزمه هک هیاپ ره رد

 رد راـک هـب لاغتـشا هـناورپ زا دـیابن ،دـنراد هدـهع رـب ار "نامتخاـس لرتـنک هـب طوـبرم روـما اـی هـشقن دـییات اـی یسررب

»دننک هدافتسا ،دنراد ار هتفگشیپ ياهتیلوئسم هک نآ زا یشان ياهزایتما و دوخ هناورپ رهظ رد جردنم ياهتیحالص

 و اــهنامزاــس و نارــهت يرادرهــش رد302708/100/02 هرامــش لمعلاروتــسد يارــجارد تــسا دنمــشهاوخ اذــل

 يزاـسرهش هناماـس زا نارـهت يرادرهش رد روکذم ياه هزوح رد لغاش نیسدنهم مان فذح هب تبسن ،هعبات ياهتکرش

.دوش لاسرا نارهت رهش یمالسا ياروش هب ،هتفرگ تروص تامادقا شرازگ دییامن ررقم و هدومرف روتسد

راضحتسا تهج ؛ یناجنسفر یمشاه نسحم ياقآ بانج- نارهت رهش یمالسا ياروش مرتحم سیئر :تشونور

راضحتسا تهج ؛ اروش روما و يرهش هعسوت، يزیر همانرب مرتحم نواعم- نایرهاظم ياقآ بانج

راضحتسا تهج ؛ نارهت رادرهش رتفد مرتحم لکریدم- یمظاک ياقآ بانج

راضحتسا تهج ؛ یسرزاب نامزاس مرتحم سیئر-ینیما ياقآ بانج

راضحتسا تهج ؛ يزاسرهش و يرامعم مرتحم نواعم-یناگیاپلگ ياقآ بانج

 راضحتسا تهج ؛ تاطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس مرتحم لماعریدم-دوجرف ياقآ بانج
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