
9/7/7997شهر کرمانشاه مورخ  5خالصه موارد مطرح شذه در کمیسیون ماده   

 5تصمیم اتخار شذه در کمیسیون ماده  موضوع مورد تقاضا نشانی ملک مورد تقاضا متقاضی بنذ مصوبه

 %60قثمِ هسىًَی در حذ 3% ٍ 70گ در حذاحذاث ّوىف پارویٌ خیاتاى هػَری آلای ػلی اوثزپْلَاًی 1
تأهیي پارویٌگ تزاساط هػَتِ هَرخ  هَافمت ضذ.تِ هیشاى تؼزیؽ هؼثز تا تَخِ 

تاضذ.الشاهی هی 5هادُ  12/2/91  

 تأییذ خف پزٍصُ پیطٌْادی تلَار ضْیذ ضوطادیاى ضْزداری 2

تا تثثیت دٍ وَچِ هَرد ًظز در وویتِ فٌی تزافیه استاى  91تا تَخِ تِ ایٌىِ در سال 

 تا حذف تؼزیؽ ؾلغ ضوال هحَر هذوَر در وویتِ 92ٍ در سال  هَافمت تؼول آهذُ

هَافمت ضذ.ُ است ضوطادیاى در حذ فاغل هَرد ًظز)تا ٍرٍدی تؼاٍى( هَافمت ًوَد  

 اغالح وارتزی اس هسىًَی تِ تداری ) تِ استٌاد سَاتك لاًًَی( وارهٌذاى آلای هْزداد اهیزی 3
تز  ،ٍ اٍل()ّوىف قثمِ 2تؼذاد قثمات تِ استٌاد سَاتك لاًًَی هَافمت تؼول آهذ.حذاوثز 

تاضذ.اساط سَاتك تفىیگی .ّز گًَِ ایداد تاسضَ تِ هؼثز ضوالی هوٌَع هی  

4 
واهثیش آلای ضْزداری)

 هخػَغی(
 تغییز وارتزی اس هسىًَی تِ تداری 858پالن  -خیاتاى تْار

تثذیل پالن تِ تداری هَافمت ضذ.احذاث تزاتز ؾَاتف هػَب تداری خذهاتی ٍ تا  تا

 رػایت الشاهی ؾَاتف پارویٌگ خَاّذ تَد.

5 
پیواى آلای ضْزداری)

 وْزیشی(

 اراؾی هؼلن چْارراُ رٍدوی

 ًثص خیاتاى ٍغال ضیزاسی    

 m2 وارتزی اس هسىًَی تِ هؼثز  تغییز خف پزٍصُ پیطٌْادی تػَرت

35/76 
 تزرسی تیطتز تَسف ضْزداری

 سكح ضْز ضْزداری 6

یه دٍم سكح غزفِ  تّای تاسارچِ تػَرتالىي داخل غزفِاحذاث 

ؾَاتف احذاث تاسار رٍس  10تٌذ  7/12/95هَرخ  5هادُ :هَؾَع هػَتِ 

در وارتزی تدْیشات ٍ تأسیسات ضْزیهیَُ ٍ تزُ تار ٍ خطىثار   

 هخالفت ضذ.

7 
ضْزداری)ساوٌیي اراؾی 

 هتخػػیي  (
 تغییز وارتزی اس فزٌّگی تِ فزٌّگی هذّثی اراؾی تفىیىی هتخػػیي

.تِ استٌاد ًاهِ ضَرای (ٍ ارضاد اسالهی)دارای تالهاًغ ادارُ فزٌّگ  هَافمت ضذ

ای هزتَـ تِ ّارتزی هذّثی، لحال ًوَدى فؼالیتػالٍُ تز واستاى. ّای ًظارتی دستگاُ

سكح اضغال ٍ تزاون تزاتز تاضذ ٍ ...( الشاهی هیوارتزی فزٌّگی )تِ ٍیضُ وتاتخاًِ 

 تزسذ. 5.قزح خاًوایی تِ تأییذ هادُ . ؾَاتف هػَب قزح تفػیلی خَاّذ تَد

8 
آلای آرهیي همذم ضْزداری )

 (ٍ ضزواء

اراؾی  –هیذاى خوَْری 

 تفىیىی سؼذی
 هَافمت ضذ.  تأییذ خف پزٍصُ پیطٌْادی

 ضْزداری 9
وَی  -خیاتاى واضاًی –الْیِ 

25 
 هَافمت ضذ. در هحل پالن )ٍ غزفاً تخطی وِ تا رًگ هطخع گزدیذُ است (  پیطٌْادی  تأییذ هؼثز تز اساط خف پزٍصُ 

10 
رؾا، فزضیذ، حویذآلایاى 

 ضیَا احیایی خاًن تَرج ٍ

ًثص وَی  -هیذاى خوَْری

 یارهحوذی
 .هَافمت ضذ m2 76/134  ٍ m2 88/554 تفىیه تِ دٍ لكؼِ 

 زیؽ اس هحَر هَافمت ضذ.ؼهتز ٍ ت 25تا رػایت ػزؼ   تأییذ خف پزٍصُ پیطٌْادی فاس یه چغاهیزسا ضْزداری 11

12 
ضْزداری)آلای اردضیز 

 هیزسایی(
 قالماًی 21وَی  –الْیِ 

 m294/178 خف پزٍصُ پیطٌْادی تػَرت تثثیت وارتزی هسىًَی 

 

تاضذ ٍ دارای هَخَد ًیش ساختواى هسىًَی هیوِ در ٍؾغ  تا وارتزی هسىًَی پالن

 هَافمت ضذ.  خف پزٍصُ پیطٌْادی تأییذ گزدیذ.هالىیت ثثتی است سَاتك لاًًَی ٍ سٌذ 

13 

 

اتاق تاسرگاًی غٌایغ ٍ 

 هؼادى وطاٍرسی وزهاًطاُ

 

 

خٌة تیوِ  -تلَار ضْیذ وطَری

 ایزاى
 m2 88/9775ت/گزدضگزی تِ اداریتغییز وارتزی اس گذراى اٍلات فزاغ

تز  :اس هساحت سهیي(% سكح اضغال )40هَافمت ضذ در هٌتْی الیِ خٌَب سهیي حذاوثز 

سكح اضغال  وارتزی اداری اًتظاهی هَافمت ضذ.اساط ًاهِ هطاٍر فدز ٍ  تَسؼِ تا 

تػاظ تِ هحَقِ تاس)در تز هحَر ضْیذ وطَری( اخ در حذ خٌَب تؼییي گزدیذ.فؿای

هتز هكاتك  14زاحی ضذُ یاتذ.رػایت حذاوثز ارتفاع ٍ فؿای سثش قٍرٍدی، پارویٌگ 

 تا رػایت تؼزیؽ وٌارگذر هػَب. الشاهی است. ادارُ ول فزٍدگاُ استاى ًاهِ



14 
واًَى ٍوالی دادگستزی 

 وزهاًطاُ
 تلَار ضْیذ وطَری

 m2 تغییز وارتزی اس گذراى اٍلات فزالت/گزدضگزی خذهات غیز اًتفاػی 

200 
 ضْزداری.تزرسی تیطتز تَسف 

15 
آلای ػثذالؼلی یَسفی ٍ 

 ضزواءِ

-10تز هؼاتز  -خیاتاى ػطایز

 هتزی قزح تفػیلی 12-25

ٍ هاتمی تأسیسات  m2 65 پارویٌگ تِ تداری  -تغییز وارتزی اس تداری

 ٍ تدْیشات ضْزی)پوپ تٌشیي(

ّای هفاد ًاهِهَافمت ضذ.تا رػایت  هحیف سیست ِ استٌاد تالهاًغ وویتِ فٌی تزافیه ٍ تالهاًغت

تداری هَرد درخَاست )تِ استٌاد هػَتِ سال  .هحیف سیستٍ ًمل ٍ تزافیه ضْزداری ٍ  حول

 .( تذٍى دستزسی تِ هؼثز ٍ تذٍى حك تفىیه خَاّذ تَد 5هادُ  85

16 
آلایاى هحوذرضیذ اتزًان ٍ 

 ػلی سؼادتهحوذ

تلَار  -خیاتاى ضْیذ خؼفزی

 سداد
 )هاساد تز پزٍاًِ( m2 38/169احذاث قثمِ ّطتن هسىًَی 

تا اخذ تؼْذ اس هاله تَسف ضْزداری خْت ایداد تام سثش در هله هَرد هَافمت ضذ. 

 .ًظز تِ هٌظَر تأهیي وسزی فؿای سثش ٍ تاس

 خاًن ًیوتاج رحوی هسىزُ 17

الذیي اسذ خیاتاى سیذ خوال

تلَن خٌَتی وَی  –آتادی 

 ضداع

ٍ هاتمی پارویٌگ ٍ قثمات اٍل ٍ دٍم  m2  31/41 احذاث قثمِ ّوىف 

 m2  47/145 هسىًَی ّز قثمِ 
 هتز اس هحَر ضْزداری الذام ًوایذ. 6ز هثٌای ت

18 
آلایاى یشداى ٍ ػثاط آساد 

 تخت

خٌة وَی  -خیاتاى دلگطا

 اسؼذی

َاحذ پارویٌگ ٍ ّوىف تداری ي یىٍ تأهی  m2  100تداری  احذاث سیزسهیي

 m25/136 تؼذ اس تؼزیؽ  % 100

.رػایت .تداری هَافمت ضذ هحل پالن ٍ ضزایف پالن تاتا تَخِ تِ هیشاى تؼزیؽ در 

 ؾَاتف پارویٌگ الشاهی است.

 تاضذ.پاسخگَیی تِ هسائل حمَلی هَؾَع تؼْذُ ضْزداری هی. هَافمت ضذ تأییذ خف پزٍصُ پیطٌْادی خیاتاى خذیذاالحذاث سرًذی آلای ػلیزؾا اتزی 19

 114وَچِ  -ًَتْار تاًه هلت 20
ٍ تأییذ تغییز وارتزی اس آهَسضی تِ هسىًَی تا تَخِ تِ سَاتك لاًًَی 

 خف پزٍصُ پیطٌْادی
 تزرسی تیطتز تَسف ضْزداری.

 خیاتاى تٌت الْذی تیوِ وار آفزیي 21
تغییز وارتزی اس هسىًَی تِ تداری وِ  ) 7/12/95هػَتِ  2لغَ تٌذ 

 تاسساسی هَافمت ضذ(غزفاً تا استفادُ تداری تا ٌّگام 
 .هَافمت ضذ

22 

 

آلایاى هحوَد رؾا ّذایتی ٍ 

 تْشاد ػشیشی

 9ایستگاُ  -وارهٌذاى

  m2 ) فزػی 25304( تا پالن m2   3/307فزػی) 12363تدویغ پالن ثثتی 

 -فزػی اس هسىًَی تِ تْذاضتی 12363تغییز وارتزی پالن ٍ ( 45/605

 درهاًی

 ٍ تَسف ضْزداری وٌتزل گزدد.ّوىف التی هَرد ًیاس قزاحی  هَافمت ضذ.در قثمِ

 93/7/7997شهر کرمانشاه مورخ  5خالصه موارد مطرح شذه در کمیسیون ماده 

 5تصمیم اتخار شذه در کمیسیون ماده  موضوع مورد تقاضا نشانی ملک مورد تقاضا متقاضی بنذ مصوبه

 سكح ضْز ضْزداری 1

هػَتِ هَرخ  3ؾَاتف در خػَظ تٌذ پیطٌْاد اغالح تزخی اس 

 تِ غَرت: 17/04/1397

ووتز اس حذالل هسیز ّای هتَسف وِ تخطی اس هسیز تزدد در پارویٌگ

خَدرٍ اس  3هتز( ٍ غزفاً حذاوثز  5/3تاضذ. )ووتز اس تزدد هػَب هی

در خػَظ هتز هداس گزدد.  5/2هسیز  هسیز فَق تزدد ًوایذ حذالل

 5/2تاضذ اها قَل سهیي حذالل هتز هی 12راؾی وِ تز پالن حذالل ا

تزاتز ػزؼ سهیي تَدُ ٍ قزاحی پارویٌگ خْت سیزسهیي دٍم تا رػایت 

هتز در تخص اخزای  5هتز ٍ رػایت ضؼاع هیاًی  6حذالل هسیز چزخص 

 لَط یا ًین لَط اخاسُ سیزسهیي دٍم خْت احذاث پارویٌگ دادُ ضَد.

 تزرسی تیطتز

2 
ضوارُ ضزوت تؼاًٍی هسىي 

 3ًاحیِ  2

خادُ سٌٌذج  3ویلَهتز 

 رٍتزٍی ضزوت سهشم
 احذاث تٌا غزفاً در ّوىف. تا رػایت الشاهی ؾَلثف پارویٌگ.هَافمت ضذ.  (32)هتزهزتؼیلكؼِ 12تِ  فزػی 10214داری پالن تأییذ ًمطِ تفىیىی ت

3 
ضزوت تؼاًٍی هسىي ضوارُ 

 3ًاحیِ  2

خادُ سٌٌذج  3ویلَهتز 

 سهشمرٍتزٍی ضزوت 
 تا رػایت الشاهی ؾَلثف پارویٌگ. .هَافمت ضذ. احذاث تٌا غزفاً در ّوىف  (32)هتزهزتؼیلكؼِ 12تِ  فزػی 10215داری پالن تأییذ ًمطِ تفىیىی ت

 .هخالفت ضذ m2 55/83 تغییز وارتزی اس هسىًَی تِ تداری هتزی 30چطوِ رٍؾاى گذر  آلای ًاغز سراًی ٍ ضزیه 4



 

 

 

 تاضذ.پاسخگَیی تِ هسائل حمَلی تؼْذُ ضْزداری هی هَافمت ضذ. تأییذ خف پزٍصُ پیطٌْادی اراؾی تفىیىی تْذاری ضْزداری )سًگٌِ( 5

 آلای هحوَد پٌاّیذُ 6
خیاتاى واضاًی ًثص  -الْیِ

 هتزی 12ٍ  20تز هؼثز  20وَی
 پالن هَافمت ضذ.تداری  تا وارتزی  m2 17/311 تغییز وارتزی اس هسىًَی تِ تداری

7 
واًَى ٍوالی دادگستزی ضْز 

 وزهاًطاُ
 تلَار ضْیذ وطَری

تِ خذهات   m2 2000 ت/گزدضگزیتغییز وارتزی اس گذراى اٍلات فزاغ

در  m2 800 ( m2 2000 درغذ سكح اضغال ) در داخل 40تا  غیز اًتفاػی

 اًتْای سهیي ؾلغ خٌَب.

 40اضغال حذاوثز ) سكح   m2 2000 هَافمت ضذ  تز اساط ًاهِ هطاٍر فدز ٍ تَسؼِ

در اًتْای ؾلغ خٌَب سهیي، تا حك دستزسی اس وارتزی گذراى اٍلات ( m2 800 درغذ

رػایت حذاوثز ارتفاع قثك ًاهِ ادارُ ول فزٍدگاُ فزاغت ٍ گزدضگزی تذٍى حك تفىیه. 

 تا رػایت تؼزیؽ وٌارگذر هػَب. استاى الشاهی است.

 آلای تْزاهؼلی ًَرٍسی 8

 حافظِ چماگالى تلَار

وطاٍرسی رٍتزٍی گلفزٍضی 

 ػثاسی

دیَاى ػذالت اداری هثٌی تز قزح رأی تا تَخِ تِ  m2 12/24 تداری 

 5تذٍى لیذ ٍ ضزـ هَؾَع در وویسیَى هادُ 

گام تخزیة ٍ تاسساسی تا ٌّ (هكاتك ٍؾغ هَخَد) m2 12/24 غزفاً تا استفادُ تداری 

 شاهی خَاّذ تَد.در ٌّگام تاسساسی رػایت آخزیي قزح هػَب الهَافمت ضذ.

  82/2/7997شهر کرمانشاه مورخ  5خالصه موارد مطرح شذه در کمیسیون ماده 

 5تصمیم اتخار شذه در کمیسیون ماده  موضوع مورد تقاضا نشانی ملک مورد تقاضا متقاضی بنذ مصوبه

1 

آلای ػثذالزؾا رٍؾِ ٍ 

ساسهاى ػوزاى ٍ تاسآفزیٌی 

 هكالؼات ضْزی

 خیاتاى حذاد ػادل

در پالن  m2 21/386 تِ هسىًَیتغییز وارتزی اس آهَسضی 

 اس لاتلیت خذهاتی ٍ m226/15اغلی ٍ تغییز وارتزی 3810

 3810هسىًَی خْت الحاق تِ پالن  فزػی تِ 1آهَسضی پالن 

هَخَد( تِ اس آهَسضی )هؼثز  m292/0 اغلی ٍ تغییز وارتزی

 تِ هسىًَی( m239/402)خوؼاًفزػی 1هسىًَی اس پالن 

تٌاد ًاهِ تاسرسی ٍ تِ اس ًی ٍ تالهاًغ آهَسش ٍ پزٍرشتَخِ تِ سَاتك لاًًَی وارتزی هسىَ تا

وارتزی هسىًَی ٍ الحاق هكاتك تا سَاتك وارتزی هله هَافمت ضذ.در ٌّگام تاسساسی  استاى تا

تاضذ.رػایت ؾَاتف هیزاث فزٌّگی الشاهی هی  

 

پیطٌْادیتأییذ خف پزٍصُ  خیاتاى حذاد ػادل ضْزداری  2  هَافمت ضذ. 

3 
ْزداری )آلای غادق ض

 ًٍذی(سًگٌِ
 اس قزیك هیزاث فزٌّگی پیگیزی السم تؼول آیذ. تأییذ خف پزٍصُ پیطٌْادی اًتْای خیاتاى رضیذی

4 
خَاد آلای راُ ٍ ضْزساسی)

 سلیوی(

 

خیاتاى  -اراؾی تفىیىی هؼلن

 خیاتاى رسالت -دّخذا

تغییز وارتزی خف پزٍصُ پیطٌْادی تػَرت تأییذ 

 اس هسىًَی تِ هؼثز تا تَخِ تِ قزح تفىیىی.
 هَافمت ضذ.

 ؾَاتف وارتزی تداری ٍ رػایت ؾَاتف پارویٌگ الشاهی است. هَافمت ضذ.احذاث تٌا قثك   m25/98 % سكح اضغال100تِ تداری تغییز وارتزی اس هسىًَی  خیاتاى گلزیشاى الِ فزّادیآلای ّذایت 5

6 
آلای ضْزداری )تِ درخَاست 

 ػلی خاهِ(
 هَافمت ضذ. تأییذ خف پزٍصُ پیطٌْادی وَی سزٌّگ وثیزی

7 
ضْزداری)درخَاست آلای 

 پَر  (اػظن سْیلی
تأییذ خف پزٍصُ پیطٌْادی  خیاتاى ّالل احوز  هَافمت ضذ. 

سَاتك لاًًَیتغییز وارتزی اس آهَسضی تِ هسىًَی تا تَخِ تِ  114وَچِ  -ًَتْار تاًه هلت 8  

ٍ تا تَخِ تِ تالهاًغ آهَسش ٍ پزٍرش ٍ وارتزی هسىًَی پالن در قزح تِ استٌاد ًاهِ تاسرسی 

تفػیلی لثلی ٍ تا تَخِ تِ ایٌىِ وارتزی آهَسضی لحال ضذُ در قزح تفػیلی هٌحػز تِ پالن یاد 

 .تاضذ قثك سَاتك لاًًَی هَافمت ضذ.خف پزٍصُ پیطٌْادی ًیش تأییذ گزدیذضذُ هی



 

9 
خاًن تذری لزتاًی ٍ آلایاى 

 هزاد ٍ آرهیي هزاد ٍیسی

 –تلَار هػكفی اهاهی 

 رٍتزٍی ادارُ آب ٍ فاؾالب

 تغییز وارتزی اس فؿای تاس ٍ هؼثز تِ هسىًَی تِ هساحتْای

( m204/41   446پالن ٍ m216/59   تأییذ خف 530پالن ٍ )

 پزٍصُ پیطٌْادی

تاضذ هَافمت ضذ  قثك خف پزٍصُ پثطٌْادی )تا حفم سٌذ هالىیت ثثتی پالن هی تا تماؾا وِ خشءِ

 .ػزؼ هػَب خیاتاى(

 افطیي ٍ هْذی یاریآلایاى  10
تلَار  –اراؾی تفىیىی هؼلن 

 خٌة پوپ تٌشیي –رٍدوی 
 ٍ رػایت ؾَاتف پارویٌگ الشاهی است.هَافمت ضذ.احذاث تٌا قثك ؾَاتف هػَب تداری  )تز اساط سٌذ هالىیت( m280/324 تأییذ وارتزی تداری

 آتادیآلای ػلی ػثاط 11
تز تلَار  –فزٌّگیاى فاس یه 

 154پالن -هیز ػواد

در  %100تػَرت   m2241 تغییز وارتزی اس هسىًَی تِ تداری

آى در قزح تفػیلی دارای وارتزی  m281/55 ّوىف )وِ همذار

 پارویٌگ % خْت100تاضذ( ٍ سیزسهیي تػَرت لاتلیت تداری هی

 هخالفت ضذ.

 هَافمت ضذ. ) تأهیي پارویٌگ در فؿای تاس(  m270 تٌا تِ هساحتتَسؼِ سیز اراؾی تفىیىی رسالت ضزوت گاس 12

 هَافمت ضذ. تأییذ خف پزٍصُ پیطٌْادی هحلِ ًَواى ضْزداری  13

 رؾا ًاغزیآلای  14
رٍتزٍی  –قالثستاى 

 هسدذالٌثی

گزدضگزی الاهتی ٍ احذاث ّتل تغییز وارتزی اس هسىًَی تِ 

 آپارتواى
 تزرسی تیطتز تَسف ضْزداری.

 ضاّزخ غیذیآلای  15
ًثص  -خیاتاى ضْیذ خؼفزی

 خیاتاى دارایی
 تَسف ضْزداری. ،ارخاع تِ ضَرای تزافیه خْت تزرسی تغییز وارتزی اس هسىًَی تِ تداری

 خوطیذ هزادیآلای  16
خیاتاى  -تلَار ضاّذ –الْیِ 

 هیالد

)در حذ ضزق( ٍ  m215 تغییز وارتزی اس هسىًَی تِ تداری 

 % تزاون هسىًَی در حذ غزب120

تداری در تز هؼثز هَافمت ضذ. تا تأهیي الشاهی پارویٌگ ٍ فؿای تاس % 10تا قثك هػَتِ رٍاداری 

 تداری هسىًَی.

 آلای تْوي وزهی 17
تز تلَار  -چْار راُ ارضاد

 هػكفی اهاهی

هسىًَی تز اساط سَاتك لثلی )پزٍاًِ ساختواًی، تثثیت وارتزی 

...( وِ تِ غَرت هسىًَی تَدُ ٍ در قزح  قزح تفػیلی لثلی ٍ

 تاضذ.هیاًتظاهی  –وارتزی اداری  تفػیلی خذیذ

وارتزی لی دارای وارتزی هسىًَی تَدُ ٍ در قزح تفػیلی لثایٌىِ سَاتك لاًًَی ٍ  تا تَخِ تِ 

تِ استٌاد ًاهِ  ،تاضذقزح تفػیلی هٌحػز تِ پالن هَرد ًظز هیاداری اًتظاهی لحاؼ ضذُ در 

 هَافمت ضذ. سیتاسر

 وَی اهیي آساد –چالِ چالِ  آلای یذالِ فؼلِ گزی 18
 3ٍ احذاث تٌا  (فزػی 6580ٍ  6363تدویغ دٍ لكؼِ ) پالوْای 

 %70قثمِ هسىًَی سكح اضغال 
 موافقت شد.ه و امکان تأمیه پارکینگ سه واحد، با توجه به تجمیع صورت گرفت

 هَافمت ضذ. ضزایف پالن ّای ّودَار تا تَخِ تِ هله س حذ غزب تِ حذ ضزقتغییز سكح اضغال ا  چْار راُ تسیح آلای ویْاى اسَر 19

20 
تلَار آل آلا –تْوي  22 آلای حسیي هحوذی هػَتِ هَرخ  14تأییذ خف پزٍصُ اغالحی هَؾَع تٌذ  

 ، غزفاً تذلیك اتؼاد ٍ هساحت5وویسیَى هادُ  7/9/1395
 هَافمت ضذ.

21 
خاًن غثا رؾایی تِ ٍوالت 

 آلای حسام ػشیشی

سِ راُ  –خیاتاى ًاغزی 

 خاًماُ

هتز هشتغ ٍ دٍ قثمِ  m2 17/90 % تداری 100ّوىف تػَرت 

 %100هسىًَی سكح اضغال 
 هَافمت ضذ.در هحل پالن هَرد ًظز  تا تَخِ تِ هیشاى تؼزیؽ هؼثز

 هخالفت ضذ هتزهزتؼی 02/81ٍ  44/162تفىیه هله تِ دٍ لكؼِ  هحلِ وزًاچی خاًن ریحاى ّوذاًی 22


