
 ....  .... ناتسا ناتسا شرورپ   شرورپ وو   شزومآ   شزومآ لکلک   هرادا   هرادا

قطنم قطنم وو   هفسلف   هفسلف وو   یبرجت   یبرجت مولع   مولع سورد   سورد ياه   ياه هورگرس   هورگرس يروشک   يروشک شیامه   شیامه عوضوم :  :  عوضوم

رتفد رتفد   97/09/1097/09/10 هرامش  420/181354420/181354 -  -  هرامش همان   همان دانتسا   دانتسا هبهب   شرهطم   شرهطم لآلآ   وو   ((صص ) ) دمحم دمحم ترـضحرب   ترـضحرب تاولـص   تاولـص وو   مارتحا   مارتحا اباب     " مکیلع       مکیلع مالـس   مالـس   
،، عوبتم عوبتم ترازو   ترازو هطـسوتم   هطـسوتم لوا   لوا یهرود   یهرود شزومآ   شزومآ رتفد   رتفد   1397/09/171397/09/17 هرامش  220/187115220/187115 -  -  هرامش همان   همان وو   يرظن   يرظن هطـسوتم   هطـسوتم مود   مود هرود  يي   هرود شزومآ   شزومآ
هبهب مادقا   مادقا شزومآ ، ، شزومآ دنیآرف   دنیآرف هبهب   یشخب   یشخب تیفیک   تیفیک فده   فده اباب   مقمق   ناتسا   ناتسا ردرد   رقتسم   رقتسم قطنم   قطنم وو   هفسلف   هفسلف وو   یبرجت   یبرجت مولع   مولع سورد   سورد يربهار   يربهار ياه   ياه هناخ   هناخ ریبد   ریبد

 . . تسا تسا هدومن   هدومن قطنم   قطنم وو   هفسلف   هفسلف وو   یبرجت   یبرجت مولع   مولع سورد   سورد یشزومآ   یشزومآ ياه   ياه هورگرس   هورگرس يروشک   يروشک شیامه   شیامه يرازگرب   يرازگرب

روکذم روکذم شیامه   شیامه ردرد   تکرش   تکرش تهج   تهج قطنم   قطنم وو   هفسلف   هفسلف وو   یبرجت   یبرجت مولع   مولع سورد   سورد مرتحم   مرتحم ياه   ياه هورگرس   هورگرس زازا   رفن   رفن کیکی   مازعا   مازعا هبهب   تبسن   تبسن تسا   تسا یعدتسم   یعدتسم
 . . دییامرف دییامرف مادقا   مادقا

وو  97/10/0997/10/09 هبنش  97/10/0897/10/08   هبنش کیکی   وو   هبنش   هبنش ياهزور   ياهزور نامز : : نامز

هعمج  97/10/0797/10/07 هعمج زور   زور تعاس  1515   تعاس زازا   شریذپ : : شریذپ

هبنشکی  97/10/0997/10/09 هبنشکی زور   زور تعاس  1212 تعاس شیامه :  :  شیامه نایاپ   نایاپ

يارب يارب تسا   تسا هتسیاش   هتسیاش نایگنهرف   نایگنهرف کیکی   هرامش   هرامش یهافر   یهافر یـشزومآ   یـشزومآ زکرم   زکرم وو  55 ،  ،  هچوک  33   هچوک نیب   نیب یلحاس ، ) ، ) یلحاس  ) ) یناساول یناساول نابایخ     نابایخ مقمق ،  ،  شیامه :  :  شیامه ناـکم   ناـکم
تیاس تیاس ردرد   قطنم   قطنم وو   هفسلف   هفسلف وو   یبرجت   یبرجت مولع   مولع سورد   سورد ياه   ياه هناخریبد   هناخریبد یلصا   یلصا هحفص   هحفص هبهب   مرتحم   مرتحم ياه   ياه هورگرس   هورگرس روضح   روضح تهج   تهج مزال   مزال تامدقم   تامدقم دیهمت   دیهمت

.. دنیامرف دنیامرف لیمکت   لیمکت ارار   مان   مان تبث   تبث مرف   مرف وو   هدومن   هدومن هعجارم   هعجارم هبنشراهچ  97/09/2897/09/28   هبنشراهچ تیاغل   تیاغل خروم  97/09/2497/09/24   خروم هبنش   هبنش زور   زور زازا     qomgt.. ir

یهافر یهافر یشزومآ   یشزومآ زکرم   زکرم اباب   وو ...  ...  ناکسا   ناکسا وو   ورزر   ورزر تهج   تهج زاین   زاین تروص   تروص ردرد   اذل   اذل میروذعم   میروذعم هارمه   هارمه شریذپ   شریذپ زازا   تاناکما ،  ،  تاناکما تیدودحم   تیدودحم هبهب   هجوت   هجوت اباب   رکذت : : رکذت
.. دییامرف دییامرف لصاح   لصاح سامت   سامت نفلت  0253770797002537707970   نفلت هرامش   هرامش اباب   نایگنهرف   نایگنهرف کیکی   هرامش   هرامش

نفلت نفلت هرامش   هرامش اباب   مقمق   ناتسا   ناتسا هطسوتم   هطسوتم یـشزومآ   یـشزومآ ياه   ياه هورگ   هورگ وو   يژولونکت   يژولونکت هرادا   هرادا اباب   يرادا   يرادا تاعاس   تاعاس ردرد   رتشیب   رتشیب تاعالطا   تاعالطا بسک   بسک هبهب   زاین   زاین تروص   تروص ردرد  
دییامرف     .     . دییامرف لصاح   لصاح سامت   سامت (  (  0253771535002537715350  - - 0253775721402537757214--0253771504502537715045  ) ) ياه ياه

عوبتم عوبتم ترازو   ترازو يرظن   يرظن هطسوتم   هطسوتم مود   مود هرود  يي   هرود شزومآ   شزومآ رتفد   رتفد عوبتم      ****          ****     عوبتم ترازو   ترازو هطسوتم   هطسوتم لوا   لوا هرود  يي   هرود شزومآ   شزومآ رتفد   رتفد تشونور : : تشونور
                                                                                                                                                                          

مالسالا خیش  اضردیمح 
مق ناتسا  شرورپو  شزومآ  لکریدم  فرط  زا 

يرای اضریلع 

یلاعت  همساب 
لاغتشا دیلوت  یتمواقم ، داصتقا 

2500/115261/470هرامش :
1397/09/19خیرات :

:: لیمیا لیمیا     3293803032938030 ربامن :  :  ربامن     025025  3293754132937541--33 نفلت :  :  نفلت هرامش  22   هرامش هچوک   هچوک نیما -  -  نیما راولب   راولب مقمق -  -  سردآ : : سردآ
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