
مرتحم :  نواعم 
هدکشناد :  مرتحم  سیئر 

ینامرد  :  یشزومآ  زکرم  مرتحم  سیئر 
هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  مرتحم  سیئر 

ناتسرهش :  نامردو  تشادهب  هکبش  مرتحم  ریدم 
اه هاگشورف  اب  يراکمه  همان  مهافت  داقعنا  عوضوم :

مارتحا ؛ مالساب و 
ياه هاگشورف  زا  يدادعت  يرا بـا  ـ کمه ـه  مان مهافت  داقعنا  هب  تبسن  ناراکمه  هب  بولطم  یهافر  تامدخ  هئارا  ياتسار  رد  هاگـشناد  هکنیا  هب  هجوت  اب        

یفرعم هب  تبسن  دییامرف  روتـسد  ـت  ـسا دنمـشهاوخ  اذل  تسا  هدومن  مادقا  اهب  مالعتسا  قیرط  زا  یتسویپ )  تسیل  قباطم   ) هاشنامرک ناتـسرهش  حـطس 
تسا یهیدب  .دنیامرف  مادقا  رظن  دروم  ياه  هاگشورف  هاگ یـا  ـ شورف قوقح بـه  زا  رسک  همان  تمرف  بلاق  رد  یضاقتم  يدادرارقو )  ینامیپ  یمسر ،  ) نانکراک

زا رسک  هب  تبسن  هاگشورف  یبتک  مالعاربارب  طاسقا  عقومب  تخادرپ  مدع  ترو  رد صـ یتس  ـ یاب زکرم  نآ  دشاب و  یم  نانکراک  هدهعب  طاسقا  تخادرپ  بیترت 
قیقد هعلاطم  نمض  تسا  یضتقم  اذل  دشاب  یم  دوجوم  هافر  هرادا  تمسق  هاگشناد  تیاس  رد  يرا  ـ کمه يا  ـه هـ مان مهافت  ریوصت  انمض   . دیامن مادقا  قوقح 

 ( .ددرگیم مالعا  ٌابقاعتم  اهنآ  تسیل  دیدج  ياههاگشورف  اب  دادرارق  داقعنا  تروص  رد   ) .دیآ لمعب  مزال  ماد  ـ قا ـا  هنآ دا  ـ فم ـت  یاعر تبسن بـه 

هاگشورففیدر نفلتناونع  سردآ و 
1( كدوک هسبلا   ) ولوچوک اقآ  ولوچوک  مناخ  37220738هاگشورف   : نفلت ناسحا -  ژاساپ  يرادرهش -  کنیکراپ 
2( هنادرم راولش  تک و  هسبلا و   ) يدارم كاشوپ  37232472هاگشورف  نفلت : یتعیرش  هار  هس 
3( باوخ يالاک  یگناخ و  مزاول   ) ینیسد 37241939هاگشورف  نفلت : ناجیابرذا -  عمتجم  بنج  يرسک -
4 ( هنانز هسبلا   ) دم هراتس  38359278هاگشورف  نفلت : يدیشر - بکوک  خ  نمهب -   22
5( هنادرم هنانز و  هسبلا  ) ولراکوم :37246069هاگشورف  نفلت يرسک - يادتبا خ  یسودرف -  نادیم 

6( هنانز شفک  فیک و   ) سیان هاگشورف 

- تلم کناب  بنج  سردم - هار  راهچ  تمس  هب  ریدغ  نادیم 

37230959 نفلت :

7( هنادرم هسبلا   ) روتانس 37224136هاگشورف   : نفلت تسود -  ژاساپ  بنج  یتعیرش  هار  هس 

ریس8 ریما  يدرگناهج  ییاوه و  ترفاسم  تامدخ  -38226666رتفد  یتشهب دیهش  راولب  يادتبا  يدازآ -  نادیم 

            

 

   
ینامیا  زربیرف  رتکد 

عبانم تیریدم و  هعسوت  نواعم 

   :  906/60617 هرامش

    :  1397/9/18 خیرات

   : درادن تسویپ  

یاا   یالاک  زا  ام 
یرر   م  ماق       



: هب تشونور   

هباشم  مادقاوراضحتسا  تهج  یلام  روما  مرتحم  تسرپرس  يدیشمج  ناساس  ياقآ  بانج 

ناراکمه  هب  یناسر  عالطاو  راضحتسا  تهج  یمومع  طباور  مرتحمریدم  يدمحم  يدهم  ياقآ  بانج 

راضحتسا  تهج  تسارح  مرتحم  ریدم  رف  ینموم  نارماک  ياقآ  بانج 

راضحتسا  تهج  هاکشناد  سییر  ياه  همانرب  روما  مرتحم  ریدم  متاح  هرالگ  رتکد  مناخ  راکرس 

راضحتسا  تهج  شنیزگ  هتسه  مرتحم  ریدم  يداهرف  نیسح  ياقآ  بانج 

راضحتسا  تهج  هاگشناد  یقوقح  روما  مرتحمریدم  يرگسع  لیلخ  ياقآ  بانج 

راضحتسا  تهج  تایاکش  هب  ییوگخساپو  درکلمع  یبایزرا  یسرزاب ، مرتحم  ریدم  ییوکسا  یمظاک  لالج  دیس  ياقآ  بانج 

راضحتسا  تهج  يرادا  لوحت  نامزاس و  هعسوت  مرتحمریدم  روپ  نیسحمالغ  راقفلاوذ  ياقآ  بانج 

راضحتسا  تهج  مزال  مادقا  راضحتسا و  تهج  وجشناد  داتسا و  شنیزگ  هتیمک  ییارجا  مرتحم  لووسم  یناتسرل  ناروپ  مناخ  راکرس 

راضحتسا  تهج  هاگشناد  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامنداهنرتفد  مرتحم  لووسم  یفجنراشفا  داوج  مالسالا  تجح  ياقآ  بانج 

راضحتسا  تهج  ءانما  تایه  هناخریبد  مرتحم  سییر  يدوبک  نژیب  رتکد  ياقآ  بانج 

راضحتسا  تهج  ینارمع  ياهحرط  رب  تراظن  یکیزیف و  عبانم  مرتحم  ریدم  يدمحا  نیمار  سدنهم  ياقآ  بانج 

راضحتسا  تهج  نادنمراک  يرادا  تافلخت  هب  یگدیسر  يودب  تایه  مرتحم  سیئر  ینادزی  نیورپ  مناخ  راکرس 

راضحتسا  تهج  درکلمع  شیاپ  هجدوب ،  يزیر ،  همانرب  مرتحم  ریدم  یباراد  هرهاط  رتکد  مناخ  راکرس 

راضحتسا  تهج  تسایر  رتفد  مرتحم  سیئر  رواشم و  یندم  ناوضر  همطاف  رتکد  مناخراکرس 

راضحتسا  تهج  یهافر  ینابیتشپ و  روما  مرتحم  ریدم  نایرفداد  شویرپ  مناخراکرس 

راضحتسا  تهج  يروآون  تیقالخ و  يرو ، هرهب  ریدم  هاگشناد و  سیئر  مرتحم  رواشم  يدبع  دیما  رتکد  ياقآ  بانج 

راضحتسا  تهج  عبانم  تیریدم و  هعسوت  نواعم  مرتحم  نیشناج  ییاضر  ردان  ياقآ  بانج 

راضحتسا  تهج  نارگراثیا  دهاش و  داتس  مرتحم  ریبد  يرکاش  داشرف  ياقآ  بانج 

راضحتسا  تهج  تاعالطا  يروانف  رامآ و  مرتحم  ریدم  این  كاپ  کباب  سدنهم  ياقآ  بانج 

راضحتسا   تهج  یناسنا  عبانم  مرتحم  ریدم  یناخ  اضردمحم  ياقآ  بانج 

   :  906/60617 هرامش

    :  1397/9/18 خیرات

   : درادن تسویپ  

یاا   یالاک  زا  ام 
یرر   م  ماق       


