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اه ناتسا  یعیبط  عبانم  يزرواشک و  شزومآ  تاقیقحت و  زکارم  مرتحم  ياسور 

دیلوت  ناروای  همانرب  رد  نالاعف  هب  یهدزایتما  هوحن  عوضوم :

؛ مالس اب 

لاعف ناراکمه  دـیلوت ،"  ناروای  حرط   " عوضوم تیولوا  تیمها و  هب  رظن  خیرات 1399/2/31و  هب  هرامـش 4429/200  همان  وریپ        

اب تازایتما  لودج  دنب 2-15-3  هلمج  زا  یملع  تایه  ياضعا  عیفرت  یئارجا  لمعلاروتـسد  فلتخم  ياهدـنب  زایتما  زا  همانرب  نیا  رد 

کمک يدیلوت و  ياه  هصرع رد  رثوم  رمتسم و  روضح  اب  یجیورت  یشهوژپ و  یملع ، جیاتن  اهدرواتسد و  هئارا  عوضوم  "

سیئر یهاوگ  ای  تمدخ و  لحم  دحاو  سیئر  داهنـشیپ  هب  یئارجا ، ياهدـحاو  هقطنم و  نارادرب  هرهب تالکشم  لح  هب 

ياه هصرع  رد  روضح  جیاتن  هکیتروصرد  .دـش  دـنهاوخ  رادروخرب  تسویپ ، گربراک  بلاق  رد  ،  " ناتسا يزرواشک  داهج  نامزاس 

قادصم بختنم ، هتیمک  صیخشت  هب  هک  ددرگ  دنتسم  يوحن  هب  یملع  ياهبوچراچ  تیاعر  اب  ینف  ياهلمعلاروتسد  ناونعب  يدیلوت 

.دوب دهاوخ  هبساحم  لباق  یئوتو  زایتما  ناونع  هب  نآ  زایتما  ددرگ ، فوصوم  لمعلاروتسد  هدام 9  فلا  ءزج  دنب 6-9 

هصرع رد  یملع  تأـیه  ءاـضعا  لاـعف  رثوـم و  روـضح  یلعف ، طیارــش  رد  هژیو  هـب  دـیلوت ، یملع  یناـبیتشپ  تـیمها  هـب  تیاـنع  اـب 

مرتحم ناریدم  اذل  .تسا  راد  تیولوا  فیاظو  هلمج  زا   ، دحاو سیئر  صیخشت  هب  انب  ینامزاس  تسپ  صصخت و  اب  بسانتم  دیلوت ، ياه 

کی هدام  عوضوم   ) هنایلاس عیفرت  لودـج  دـنب 1-3  رد  هنایلاس  عیفرت  ياهمرف  دـییأت  ماگنه  رد  ار  عوضوم  نیا  تسیاـب  یم  اهدـحاو 

.دنیامن  ظوحلم  یملع )  تایه  ءاضعا  عیفرت  یئارجا  لمعلاروتسد 

.دوب دنهاوخ  زایتما  لومشم  نانکراک ، درکلمع  یبایزرا  لمعلاروتسد  دافم  ساسارب  زین  یملع  تایهریغ  ناققحم  اب  هطبار  رد 

        

 

  

: تشونور

عالطا يارب  يزرواشک  جیورت  شزومآ و  هسسوم  سیئر  نامزاس و  مرتحم  نواعم  يدیوم  رتکد  ياقآ  بانج  - 

عالطا يارب  نامزاس  يروانف  شهوژپ و  تنواعم  مرتحم  تسرپرس  يداوج  رتکد  ياقآ  بانج  - 
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دراد   


