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یماما ياقآ بانج-يرهش داصتقا و یلام مرتحم نواعم

 دوجرف ياقآ بانج-تاطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس مرتحم لماعریدم

 يرادرهش رد یلام تیفافش ققحت تفرشیپ يریگیپ عوضوم اب دنمشوه رهش و تیفافش هتیمک هسلج نیموسودون :عوضوم

 هجدوب و همانرب نویسیمک نلاس ،14:15 تعاس98/09/23 هبنش ،نارهت

مارتحا و مالس اب

 نـیمدون تاـقفاوت قـقحت يریـگیپ عوـضوم اـب ار دوـخ هسلج نیموسودون دراد رظن رد دنمشوه رهش و تیفافش هتیمک

 مـشش هـقبط رد عـقاو هـجدوب و همانرب نویسیمک لحم رد14:15 تعاس98/09/23 خروم هبنش زور رد هتیمک نیا هسلج

.دیامن رازگرب نارهت رهش یمالسا ياروش نامتخاس

 تـفرگ رارـق قـفاوت دروـم رـیز دراوـم دش رازگرب98/09/02خروم هبنش زور هک تیفافش هتیمک هسلج نیمدون رد

 تاـقفاوت نیا يارجا شرازگ دییامرف روتسد تسا دنمشهاوخ .)98/09/07 خروم161/24859هرامش همان رد یمالعا(

.دوش هئارا دنمشوه رهش و تیفافش هتیمک هب98/09/23خروم هسلج رد لیذ دراوم لماش

تالماعم عماج هناماس يزادناهار-

 دانـسا تحـص ،هدـشرشتنم ياـهیهگآ رامآ لماش نارهت يرادرهش تالماعم ياهیهگآ رالات دحاو هاگرد یسررب .1

همانزور رد راشتنا اب رالات هاگرد يور اهیهگآ نیا راشتنا ینامزمه و هدشيراذگراب

 هناماـس رد دوـشیـم هداد شیاـمن ياهـلماعم عون ره زا فافش يور هک ییاهمتیآ هیلک تاعالطا تبث ندش يرابجا .2

98/09/09 خیرات ات رثکادح تالماعم عماج

 مازـلا هبوـصم لـماک يارـجا صوـصخ رد تاـطابترا و تاـعالطا يرواـنف نامزاـس قـیقد يدنبنامز همانرب یسررب .3

160/8270هرامـش هـب یغالبا نارهت يرادرهش تالماعم تاعالطا یمومع نالعا و یکینورتکلا ماجنا هب نارهت يرادرهش

 يرادرهـش ياهدحاو هیلک رد تالماعم عاونا یکینورتکلا ماجنا رب هوالع 98 لاس نایاپ ات هک ياهنوگ هب97/03/30خروم

 لماک تروصهب هعبات ياهدحاو و نارهت يرادرهش داتس رد تالماعم هیلک شدرگاب تبث يارب تالماعم عماج هناماس ،نارهت

.دشاب هدش يزادناهار

 تروـصهـب هـلماعم کـی لقادـح ماـجنا و98هاـمرذآ ناـیاپ اـت تالماـعم یـکینورتکلامامت ماجنا تفرشیپ شرازگ.4

هامرذآ نایاپ ات یکینورتکلامامت
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يرادرهش نورد ناباسح يذ يارب تولیاپ تروص هب یکینورتکلا ياضما يزادناهار .5

نارهت يرادرهش رد كالما هزوح تیفافش-

 و تالماـعم عماـج هناماـس رد )هراـجا و کـلمت ،شورـف زا معا( یکلم تالماعم عاونا تاعالطا تبث ندش يرابجا .1

98/09/09خیرات ات رثکادح دوشیم تبث تالماعم عاونا یبایزرا لیذ کالما عماج هناماس زا هک یتاعالطا یناوخارف

 یـناوخارف نـینچمه و يزاـسرهش هناماـس و یلاـم عماـج هناماـس زا مارـگولوه اب رتاهت هب طوبرم تاعالطا یناوخارف .2

تالماعم عماج هناماس رد کالما عماج هناماس زا کلم اب رتاهت تاعالطا

 و یلاـم لـک هرادا و تالغتـسم و کالـما نامزاـس ،تاـطابترا و تاـعالطا يروانف نامزاس بوتکم شرازگ یسررب .3

 تاـعالطا رد ریـیغت مدـع و98هام رذآ همین ات کالما نامزاس رد متسیس ناراکمه هناماس ندش لاعفریغ صوصخرد لاوما

نآ رد دیدج تاعالطا تبث مدع و هناماس نیا نیشیپ

 طـسوت تالماـعم عماـج هناماـس رد يزاسهدایپ يارب تالغتسم و کالما نامزاس کالما تالماعم هیلک دنیارف لاسرا .4

 فرـظ اهدنیارف نیا يزاسهدایپ سپس و98رذآ10خیرات ات رثکادح تاطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس هب نامزاس نیا

 هناماـس رد کالـما تالماـعم هـیلک شدرگ اب تبث ناکما هک ياهنوگهب هناماس نیا رد اواف نامزاس طسوت هتفه کی رثکادح

.دوش مهارف تالماعم عماج

 دانـسا یهدناماـس هبوـصم لـماک يارـجا صوـصخ رد تالغتـسم و کالـما نامزاـس قیقد يدنبنامز همانرب یسررب .5

 دانسا تبث رد عیرست روظنم هب160/2194/3213 هرامش هب یغالبا هعبات تاسسوم و نارهت يرادرهش تالغتسم و کالما

کالما عماج هناماس رد کالما تاصخشم و

هنیزه و دمآرد هناهام ياهشرازگ طخرب راشتنا-

یتاونس هجدوب فیدر يور تخادرپ تاعالطا راشتنا-

رتاهت نیالنآ رازاب يزادناهار صوصخ رد یسانشراک تاسلج شرازگ-

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

هجدوب و همانرب نویسیمک مرتحم ياضعا

هداز بیبح نیشفا ياقآ بانج- نارهت رهش یمالسا ياروش تراظن هتیمک مرتحم سیئر و وضع

هسلج رد روضح و راضحتسا تهج ؛هدازدمحم ياقآ بانج-تالغتسم و کالما نامزاس مرتحم لماع ریدم
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هسلج رد هدنیامن روضح و راضحتسا تهج ؛يا هزمح ياقآ بانج-یسرزاب نامزاس مرتحم سیئر

هسلج رد روضح و راضحتسا تهج ؛یلعراز ياقآ بانج-لاوما و یلام مرتحم لک ریدم

هسلج رد روضح و راضحتسا تهج ؛یمشاه مناخ راکرس-يراد هنازخ مرتحم لک ریدم

 هسلج رد روضح و راضحتسا تهج ؛برع ياقآ بانج-دمآرد لوصو و صیخشت مرتحم لکریدم
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