
وو اـــه   اـــه همانـــشخب   همانـــشخب یـــسررب   یـــسررب هـــتیمک   هـــتیمک
يرادا يرادا ياهلمعلاروتسد   ياهلمعلاروتسد

 / / هطـسوتم هطـسوتم نواعم   نواعم  / / لکریدم لکریدم // يرجمدـحا يرجمدـحا وو
ینف ینف مود ، ، مود هطــسوتم   هطــسوتم هرود   هرود هرادا   هرادا ياـسور   ياـسور

شنادراک   شنادراک وو   يايا   هفرح   هفرح

/--- /--- سیئر سیئر // هیحان هیحان // هقطنم هقطنم

/--- /--- یشزومآ یشزومآ ياهدحاو   ياهدحاو

هتیمک هتیمک // ناتـــسارد ناتـــسارد هدـــننک   هدـــننک گـــنهامه   گـــنهامه
((3131)) دکدک يزاسدنتسم -  -  يزاسدنتسم

 ....... ناتسا شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا 

 

 

یمسجت ياهرنه  هراونشج  نیمهدزون  ییارجا  همان  هویش  عوضوم :
روشک يا  هفرح  ینف و  ياه  ناتسرنه 

مارتحا مالس و  اب 

هماـن 410/240123/50 هرامـش  هب  يا  هفرح  ینف و  هخاـش  ياـه  هراونـشج  تاـقباسم و  يزکرم  داتـس  هبوـصم  دانتـسا  هـب 
يا هفرح  ینف و  ياه  ناتـسرنه  نایوجرنه  یمـسجت  ياهرنه  هراونـشج  نیمهدزون  ینابزیم  اـب  تقفاوم  رد   96/12/20 خروم

نیمهدزون ییارجا  لمعلاروتـسد  تسویپ  هب  خروم 96/12/21  هرامش 410/241001/33  همان  دانتـسا  هب  ناتـسا و  نیا  طسوت 
ینف و هخاش  ياه  ناتسرنه  تعنص  هنیمز  رد  يرنه  راثآ  هراونـشج  نیموس  يرنه و  ياه  هتـشر  یمـسجت  ياهرنه  هراونـشج 

. ددرگ یم  لاسرا  روشک   يا  هفرح 

نیمهدزون طبار  ناونعب  ار  رفن  کی  اه  ناتسا  شنادراک  يا و  هفرح  ینف و  تارادا  مرتحم  ياسور   هک  تسا  دنمـشهاوخ  انمض 
. دیامن یفرعم  ناتسا  نیا  هب  هارمه )  نفلت  یلم ،  دک  یلنسرپ ،  دک  يدرف (  تاصخشم   رکذ  اب  یمسجت  ياهرنه  هراونشج 

يدیما زورهب 
لک ریدم 

 : تشونور
عوبتم ترازو  يزکرم  هناخریبد  هرادا  - 

یلاعت  همساب 
يربهر *  مظعم  ماقم  * 

ادهش  دای  نتشاد  هگن  هدنز  تلیضف  زورما 
تسین . تداهش  زا  رتمک 

3100/51822/408هرامش :
1396/12/23خیرات :

يرایتخب   يرایتخب وو   لاحمراهچ   لاحمراهچ شرورپ   شرورپ وو   شزومآ   شزومآ لکلک   هرادا   هرادا هرهر - ) - ) )) ینیمخ ینیمخ ماما   ماما یلصم   یلصم يوربور   يوربور یناقلاط -  -  یناقلاط راولب   راولب درکرهش -  -  درکرهش سردآ : : سردآ
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