
 

  ادخ مان هب

يدربراک یصصخت یشزومآ ياه هرود  و  اهرانیبو  یگتفه همانرب  

  )تدم نایم – تدم هاتوک(
رهم لوا هتفه  

 

 هیرهش

 )ناموت(
 خیرات تعاس

 تبون

 هسلج

 دادعت

 هسلج

 عمج

 تعاس
 فیدر دک یشزومآ هرود/رانیبو سردم

100،000 19-21 30/6/1399 2 2 4 
 نسحمدیس رتکد

 نایتشهب
 1 194 اهيرادرهش هیلع يواعد

 2 126 یگداوناخ يواعد قارشاسمش دمحم 6 3 1 2/7/1399 14-16 000,150

 3 132 یلخاد يرواد رب هاگداد تراظن ورملق یلضف نسح رتکد 4 2 2 2/7/1399 18-20 000,100

 

 

 

 یشزومآ ياههرود تسا رکذ هب مزال .دشابیم ناگیار واپ هنایهام ناکرتشم يارب )تدم هاتوک(یشزومآ ياهرانیبو هیلک :1 هجوت

 .دوب دهاوخن هیرهش تخادرپ زا تیفاعم لومشم )تدمنایم(يدربراک یصصخت

 

 لومشم اهدک نیا هک دشابیم 205 دننام 2 هرامششیپ ای 121 دننام 1 هرامششیپ اب )تدمهاتوک(یشزومآ ياهرانیبو دک :2 هجوت
 یصصخت یشزومآ ياههرود دک نینچمه .دوب دنهاوخ هام نامه لوط رد واپ هنایهام ناکرتشم يارب تخادرپ زا تیفاعم

  .دوب دهاوخن هیرهش تخادرپ زا تیفاعم لومشم 316 دک ای 307 دک دننام 3 هرامششیپ اب )تدمنایم(يدربراک

 

 

 

 



 

 : تاحیضوت  

 .درادن تاسلج دادعت هب یطابترا و دشابیم رانیبو ره لماک تاعاس عمج ساسا رب لودج رد جردنم هیرهش -١

 .دشابیم یسرتسد لباق یصخش لیافورپ رد نیالفآ و نیالنآ تروص هب یشزومآ ياه هرود و اهرانیبو -٢
 ياههرود تسا رکذ هب مزال .تسا ناگیار واپ ناکرتشم يارب )یمالعا تسیل قبط ( تدم هاتوک یشزومآ ياهرانیبو هیلک -٣

 .دشابیمن تیفاعم نیا لومشم تدم دنلب و تدم نایم یشزومآ

 .تسا ناموت رازه دصیس غلبم واپ ناراکمه و ءاضعا ریغ يارب 1399 لاس يارب واپ شزومآ دحاو هنایهام كارتشا قح -٤

 دحاو ناکرتشم هیلک و دش دهاوخ رازگرب تدم هاتوک یشزومآ رانیبو تعاس 500 هدش مالعا تسیل قبط 1399 لاس رد -٥

 رد ياهرانیبو هب )دولناد ناکما نودب ( نیالفآ یسرتسد و نیالنآ هدهاشم ناکما هنایهام كارتشا قح تخادرپ اب شزومآ

 .تشاد دنهاوخ كارتشا تدم لوط رد ار هام نامه یلبق هدش رازگرب و يرازگرب لاح

 تیاس بو هب ًافطل یشزومآ ياهرانیبو سرد کت مان تبث و شزومآ دحاو هنایهام كارتشا قح تخادرپ تهج -٦

  www.pav.legal دییامرف هعجارم.  

 قبط هعمج و هبنشجنپ ياهزور تدم نایم یشزومآ ياه هرود و هبنشراهچ ات هبنش ياهزور تدم هاتوک یشزومآ ياهرانیبو -٧
 .دش دهاوخ رازگرب شزومآ دحاو همانرب

 

 
 
 

                     
                      دیشاب قفوم

 
 واپ رهم نارفداد یقوقح هسسؤم شزومآ دحاو       

 

 
 


