
۱۴۰۱/۲/۲۱ همان :  خیرات  ۱۳۳۸۰۷۲۳۵۲۴۰ همان :  هرامش 
يمیشورتپ شیالاپ و  زاگ ، تفن ، عیانص  ناینب  شناد  يشهوژپ و  تاسسوم  اه و  تکرش  يیامرفراک  يفنص  نمجنا  تاباختنا  دیدجت  يهگآ 

 - طوبرم ياه  نوناک يفنـص و  ياه  نمجنا  درکلمع  هوحن  تارایتخا و  فیاظو و  دودـح  لیکـشت ، يگنوگچ  همان  نییآ  راک و  نوناق  هدام ۱۳۱  دانتسا  هب 
کی تدـم  هب  ناسرزاب  لاس و  تدم ۳  هب  هریدم  تایه  لدـبلا  يلع  يلـصا و  ياضعا  يماسا  يلاسرا ، کرادـم  و  ناریزو -  تایه  هام ۱۳۸۹  نابآ  بوصم 

نییعت خروم ۱۷/۸/۱۴۰۰  هریدم  تایه  هسلج  رد  هک  هریدم  تایه  ياضعا  تمس  باختنا و  خروم ۱۱/۸/۱۴۰۰  يداع  يمومع  عمجم  رد  هک  لاس 
ينابرق ناملس  ياقآ  راد هنازخیتسرد  اضر  ياقآ  سییر بیانیقاثیم  يلع  ياقآ  هریدم تایه  سییرروپ  کین  نازرف  ياقآ  : دشاب يم  ریز  حرـش  هب  دنا ، هدش 

؛ نایاقآ هریدم  تایه  يلصا  ياضعا  يرجاهم  انیس  فیرش و  نسحم  يئالعدیؤم ، ریمادیس  روپ ، نامز  ماهرپ  نایاقآ ؛ ( هریدم تایه  زا  جراخ   ) ریبد هداز 
سرزابیلیلخ يبتجم  ياقآ  يلـصا سرزابروپ  مظاک  اضریلع  ياقآا  هریدم تایه  لدبلا  يلع  ياضعا  يـسربط  نایریـشدرا  زوریف  يمالـسا و  دـمحمریما 

سییر ياضما  اب  يداع  قاروا  يرادا و  تاـبتاکم  هیلک  ، هریدـم تاـیه  خروم ۱۷/۸/۱۴۰۰  هسلجتروص  همانـساسا و  ( ۲۲  ) هدام دانتـسا  هب  لدبلا يلع 
ياضما اب  دنشاب ؛ هدیسر  هریدم  تایه  بیوصت  هب  هک  روآدهعت  ياهدادرارق  راداهب و  قاروا  يلام ، دانسا  هیلک  لکشت و  رهم  هب  روهمم  ریبد  ای  هریدم  تایه 

يیامرفراک يرگراک و  ياهنامزاس  لکریدم  يفسوی -  دازرف  �دوب دهاوخ  ربتعم  لکشت  رهم  هب  روهمم  راد و  هنازخو  ریبد  ای  هریدم  تایه  سییر  کرتشم 
يعامتجا هافر  راک و  نواعت ، ترازو  راک  طباور  تنواعم  ۰۱۰۳۱۸۸۳۷۵۸۵۵۷۷ يریگیپ :  هرامش 

http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=16507027 : يمسر همانزور  تیاس  رد  يهگآ  کنیل 
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