
۱۴۰۱/۲/۱۰ همان :  خیرات  ۱۴۰۱۳۰۴۱۱۱۳۷۰۰۱۴۵۳ 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 
هب يلم ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱  هرامـش  هب  ربهار  دـیفم  يـسرباسح   -  : دـش ذاختا  لیذ  تامیمـصت  خروم ۱۴۰۱/۰۱/۲۸  هناـیلاس  يداـع  يمومع  عمجم 

تکرـش ياه  يهگآ  جرد  تهج  تاعالطا  راشتنالاریثک  هماـنزور  �دندیدرگ - باختنا  هامرذآ ۱۴۰۱  هب ۳۰ يهتنم  يلام  لاس  يارب  يلـصا  سرزاـب  ناونع 
باـختنا لـیذ  رارق  هـب  هریدــم  تـئیه  ءاــضعا  دـش - بیوصت  هاـمرذآ ۱۴۰۰ يلاــم ۳۰ لاــس  هـب  يهتنم  ناــیزو  دوـس  درکلمعو  هماــنزارت  - �دـش نییعت 

يماهس  ) سیدرپ يراذگ  هیامرـس  تکرـش  يریما و  يدهم  يگدنیامنب   ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ ماع ) يماهـس  ) ریبدت يراذگ  هیامرـس  هورگ  تکرش  : دندیدرگ
يبتجم يگدنیامنب   ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸ ماع ) يماهس   ) ایوپ يراذگ  هیامرـس  تکرـش  يخرفهق و  يراتـس  يبتجم  يگدنیامنب   ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹ ماع )

تکرش هریدم و  تیئه  يلـصا  اضعا  ناونعب  اقآ ۰۴۴۰۲۳۳۴۲۹  لآ  يماما  اردـص  ياقآ  ينیدلا ۲۱۱۰۷۸۴۳۳۴ و  ءالع  يلع  ياقآ  يخرفهق و  يراتس 
يلع اضعا  ناونعب  روپ ۲۴۲۰۰۴۰۹۷۱  نسح  دمحم  ياقآ  يزردوگ و  اضریلع  يگدـنیامنب   ۱۰۳۲۰۸۹۵۹۲۳ صاخ ) يماهـس   ) رهم روانهپ  نیمزرس 

دندش باختنا  لاس  ود  تدم  يارب  لدبلا 
زاریش يراجتریغ  تاسسوم  اه و  تکرش  تبث  هرادا  ۰۱۰۲۱۰۴۵۲۹۸۴۵۵۰ يریگیپ :  هرامش 

http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=16444235 : يمسر همانزور  تیاس  رد  يهگآ  کنیل 

۴۷ ناتسرهش : همانزور  هحفص  ۲۲۴۶۴هرامش  همانزور : ۱۴۰۱/۰۲/۱۵هرامش  راشتنا : خیرات 
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