
۱۴۰۱/۴/۴ همان :  خیرات  ۱۴۰۱۳۰۴۱۱۱۳۷۰۰۳۹۵۸ همان :  هرامش 
يلم ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰ هسانش  تبث ۴۰۰۳۸ و  هرامش  هب  ماع  يماهس  تکرش  کمشیر  تارداص  دیلوت و  تکرش  تارییغت  يهگآ 

هسلجتروص دانتسا  هب  يلم ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰  هسانش  تبث ۴۰۰۳۸ و  هرامش  هب  ماع  يماهس  تکرش  کمشیر  تارداص  دیلوت و  تکرـش  تارییغت  يهگآ 
يلانیز نسحدمحم  ياقآ   : دندیدرگ نییعت  لیذ  رارق  هب  هریدم  تئیه  ءاضعا  تمس  -  : دش ذاختا  لیذ  تامیمصت  خروم ۱۴۰۱/۰۳/۱۸  هریدم  تئیه 

سیئر فظوم و  ریغ  وـضع  ناوـنعب  يلم ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹  هسانـش  اب  سیدرپ  يراذگ  هیامرـس  تکرـش  هدنیامن  ناونع  هب  يلم ۰۰۶۱۷۹۴۱۵۵  دـک  اب 
يلم ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸ ه هسانش  اب  ایوپ  يراذگ  هیامرـس  تکرـش  هدنیامن  يلم ۲۳۷۱۸۷۷۸۸۳  دـک  اب  هداز  ناییاضر  ربکا  يلع  ياقآ  هریدـم و  تأـیه 

هسانش اب  ریبدت  يراذگ  هیامرس  تکرش  هدنیامن  يلم ۲۵۳۹۰۹۷۲۶۱  دک  اب  يیالم  رغـصا  يلع  ياقآ  هریدـم و  تأیه  سیئر  بئان  فظوم و  وضع  ناونع 
فظوم ریغ  وضع  ناونعب  يلم ۲۱۱۰۷۸۴۳۳۴  دک  اب  ينیدلا  ءالع  يلع  ياقآو  لماع  ریدم  هریدم و  تأیه  فظوم  وضع  ناونع  يلم ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ 

ناگدنراد - دندش باختنا  هدنامیقاب  تدم  يارب  هریدم  تأیه  فظوم  ریغ  وضع  ناونع  يلم ۰۴۴۰۲۳۳۴۲۹  دک  اقآ  لآ  يماما  اردص  ياقآ  هریدم و  تأیه 
ریدـم قفتم  ءاضما  اب  هریغ  يکناب و  يلام و  دانـسا  اهدادرارق ،  تاورب ،  هتفـس ،  کچ ،  لیبق  زا  تکرـش  روآ  دـهعت  دانـسا  راداهب و  قاروا  هیلک  اـضما : قح 

ربتعم و تکرـش  رهم  اب  هریدم  تأیه  ياضعا  زا  رفن  ود  ءاضما  اب  لماع  ریدم  بایغ  رد  ربتعم و  تکرـش  رهم  اب  هارمه  هریدم  تأیه  ياضعا  زا  يکی  لماع و 
�دوب دهاوخ  ربتعم  تکرش  رهم  اب  هارمه  هریدم  تأیه  ياضعا  زا  يکی  ای  لماعریدم و  ياضما  اب  زین  يداع  تابتاکم 

زاریش يراجتریغ  تاسسوم  اه و  تکرش  تبث  هرادا  ۰۱۰۴۰۴۳۳۴۶۶۷۹۷۰ يریگیپ :  هرامش 
http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=16537413 : يمسر همانزور  تیاس  رد  يهگآ  کنیل 

۷۰ ناتسرهش : همانزور  هحفص  ۲۲۵۰۸هرامش  همانزور : ۱۴۰۱/۰۴/۰۷هرامش  راشتنا : خیرات 
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