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یماما ياقآ بانج- يرهش داصتقا و یلام مرتحم نواعم

 دوجرف ياقآ بانج- تاطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس مرتحم لماعریدم

 نارهت يرادرهش رد یلام تیفافش عوضوم اب دنمشوه رهش و تیفافش هتیمک هسلج نیمهدزیسودص هسلجتروص :عوضوم

؛مارتحا و مالس اب

 دروم ریز دراوم ،دش رازگرب 99/09/02 خروم هبنشکی زور هک دنمشوه رهش و تیفافش هتیمک هسلج نیمهدزیسودص رد

:دییامرف رداص تاقفاوت نیا ندشییارجا تهج ار مزال تاروتسد تسا دنمشهاوخ .تفرگ رارق قفاوت

رتاهت نیالنآ رازاب يزادناهار .1

 رب رتاهت نیالنآ رازاب هماننییآ هدش حالصا هخسن ،هتفه کی تدم فرظ رثکادح ،يرادهنازخ لک هرادا دش ررقم

 لاسرا اب ،نامزمه و هدرک لاسرا دنمشوه رهش و تیفافش هتیمک هب ار اروش روما و نیناوق نیودت لک هرادا تاکن يانبم

 رهش یمالسا ياروش هب هحیال نیا یمسر هئارا ،اروش روما و يرهش هعسوت ،يزیرهمانرب تنواعم هب هماننییآ یحالصا هخسن

.دیامن يریگیپ ار نارهت

تابلاطم و یهدب تیریدم هناماس يزادناهار .2

 هرادا دش ررقم ،تابلاطم و یهدب تیریدم هناماس يزادناهار هار هشقن لاسرا رد يرادهنازخ لک هرادا ریخات هب هجوت اب

 ،لاوما و یلام لک هرادا ،لک هرادا نآ ناگدنیامن روضح اب ار هناماس نیا يزادناهار هورگراک تاسلج يرادهنازخ لک

 هرامش همان رد هدشیفرعم( نارهت رهش یمالسا ياروش هجدوب نویسیمک و تاطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس

 اب قباطم ار هناماس نیا يزادناهار يدنبنامز و هار هشقن و دنک رازگرب مظنم تروصهب )99/05/14 خروم 160/10128

.دیامن لاسرا نارهت رهش یمالسا ياروش هب 99 هامرذآ نایاپ ات و هدرک هیهت نارهت رهش هعسوت موس همانرب 31 هدام تامازلا

هجدوب فیدر يور تخادرپ تاعالطا تبث .3

 فرظ رثکادح دش ررقم ،99/08/29 خروم 160/19633 هرامش همان 3-2 دنب رد یتساوخرد ياهشرازگ وریپ .3.1

.دوش يرابجا یلام عماج هناماس رد نارهت يرادرهش قطانم رد هجدوب فیدر يور تخادرپ تاعالطا تبث ،هتفه کی تدم

 يور تخادرپ تاعالطا تبث ندش يرابجا عوضوم دوخ تاسلج رد ،یلام عماج هناماس هورگراک دش ررقم .3.2

 زا ییاهلحهار تاعالطا نیا تبث ندش یتایلمع يارب و هدرک یسررب ار نارهت يرادرهش هعبات ياهدحاو رد هجدوب فیدر

 رگید و اههمانتقفاوم لدابت نامز ات یغالبا هجدوب يانبم رب هجدوب فیدر يور تخادرپ تاعالطا تقوم تبث هلمج
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 رد هجدوب فیدر يور تخادرپ تاعالطا تبث ،99 هامرذآ نایاپ ات رثکادح هک ياهنوگ هب دیامن هئارا هباشم ياهلحهار

.دشاب هدش يرابجا نارهت يرادرهش هعبات ياهدحاو هیلک

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

هجدوب و همانرب نویسیمک مرتحم ياضعا

نایرهاظم ياقآ بانج- اروشروماو يرهش هعسوت يزیر همانرب مرتحم نواعم

يا هزمح ياقآ بانج-یسرزاب نامزاس مرتحم سیئر

یلعراز ياقآ بانج- لاوما و یلام روما مرتحم لک ریدم

یمالسا ياقآ بانج- يراد هنازخ مرتحم لکریدم

یچنوباص ياقآ بانج-اروش روما و نیناوق نیودت مرتحم لکریدم

 يرفعج ياقآ بانج- تیریدم دوبهب و درکلمع یبایزرا مرتحم لکریدم
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