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يرهش داصتقا و یلام مرتحم نواعم-یماما ياقآ بانج

 دوجرف ياقآ بانج- تاطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس مرتحم لماعریدم

 یکینورتکلامامت ماجنا يریگیپ عوضوم اب دنمشوه رهش و تیفافش هتیمک هسلج نیمراهچوتسیبودص هب توعد :عوضوم

 نارهت يرادرهش رد تالماعم

مارتحا و مالس اب

 ماــجنا يریــگیپ عوــضوم اــب ار دوــخ هــسلج نیمراــهچوتــسیبودص دراد رــظن رد دنمــشوه رهــش و تیفافــش هــتیمک

 رازـگرب يزاـجم تروـصهـب12:15 تعاـس 99/11/05 خروـم هبنـشکی زور نارـهت يرادرهش رد تالماعم یکینورتکلامامت

 هـتیمک هـب هـسلج نـیا رد ریز دراوم يارجا زا یشرازگ دییامرف روتسد ،هسلج نیا رد روضح نمض تسا دنمشهاوخ .دیامن

:ددرگ هئارا دنمشوه رهش و تیفافش

 هـصقانم ،یـمومع هصقانم( هلماعم عون ،هقطنم کیکفت هب نارهت يرادرهش هناگ22 قطانم هاميد تالماعم هیلک شرازگ

هسلجتروص یکینورتکلاریغ ای یکینورتکلا ياضما ،هلماعم دروم هزوح ،)اهب مالعتسا و هدیازم ،دودحم

 تروـص هـب ب و فـلا ياهتکاپ ییاشگزاب و تفایرد و بختنم قطانم رد هدشرازگرب یکینورتکلا تاصقانم شرازگ

یکینورتکلا

 عـماج هناماـس رد يرهـش تامدـخ و نارـمع و ینـف ياههزوح ياهب سراهف يراذگراب تفرشیپ نازیم زا شرازگ هئارا

دناهدش دیلوت یکینورتکلا تروصهب هک هزوح ود نیا تاسلجتروص و تالماعم

 صوـصخرد تاـطابترا و تاـعالطا يرواـنف نامزاـس و لاوـما و یلام لک هرادا کرتشم هورگراک تاسلج جیاتن هئارا

 رادرهـش همانـشخب يرهش داصتقا و یلام هزوح شخب 3 دنب يارجا رد یلام دانسا یکینورتکلا ياضما يارجا لحارم یسررب

10/507940 هرامـش هـب یـغالبا »اـنورک سورـیو اـب گـنهامه هلباقم ياتسار رد يرادرهش تامادقا« ناونع اب نارهت مرتحم

 یـکیزیف فذح و یلام دانسا کینورتکلا ياضما دنیارف لیمکت تهج مزال ياهتخاسریز داجیا« رب ینبم 99/06/01 خروم

»دانسا تلاصا و ناربراک تیوه زارحا و لاتیجید ءاضما« فلا حطس رادتیولوا هژورپ يارجا رد نینچمه و »نآ

 ماـجنا رد هـک یتالکـشم مالـعا تـهج تاـطابترا و تاـعالطا يرواـنف نامزاـس اـب ناراـکنامیپ یطابترا هار يزادناهار

137-5 هرامش بلاق رد دنوشیم هجاوم نآ اب تالماعم یکینورتکلا

:ریز سردآ قیرط زا هسلج رد روضح
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)راضحتسا تهج( یناجنسفر یمشاه نسحم ياقآ بانج- نارهت رهش یمالسا ياروش مرتحم سیئر :تشونور

)راضحتسا تهج( هجدوب و همانرب نویسیمک مرتحم ياضعا

)راضحتسا تهج( نایرهاظم ياقآ بانج- اروشروماو يرهش هعسوت يزیر همانرب مرتحم نواعم

)هسلج رد هدنیامن روضح و راضحتسا تهج( ینادزی ياقآ بانج- تسیز طیحم و يرهش تامدخ مرتحم نواعم

)هسلج رد هدنیامن روضح و راضحتسا تهج( يروبص ياق بانج- نارهت يرادرهش ینارمع و ینف مرتحم نواعم

)راضحتسا تهج( یچنوباص ياقآ بانج- اروش روما و نیناوق نیودت مرتحم لکریدم

)هسلج رد روضح و راضحتسا تهج( یلعراز ياقآ بانج- لاوما و یلام روما مرتحم لک ریدم

)هسلج رد هدنیامن روضح و راضحتسا تهج( سمش ياقآ بانج- یقوقح مرتحم لکریدم

) راضحتسا تهج( يرفعج ياقآ بانج- تیریدم دوبهب و درکلمع یبایزرا مرتحم لکریدم

)راضحتسا تهج( يا هزمح ياقآ بانج-یسرزاب نامزاس مرتحم سیئر

 )هسلج رد روضح و راضحتسا تهج( نایردیح ياقآ بانج-12 هقطنم يرادرهش يرهش داصتقا و یلام مرتحم نواعم
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