
 

روپ نطو رتکد  ياقآ  بانج  یمارگ  داتسا 
یکشزپ شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ترازو  تمالس  يروانف  هعسوت  رتفد  مرتحم  سیئر 

مالساب

گرزب عیانـص  طیحم  رد  تسیز  طیحم  تمالس و  تشادهب ، عوضوم  تیمها  هب  هجوت  اب  دناسر  یم راضحتـسا  هب  ًاـمارتحا ،        
یموب و ياـهروانف  هعـسوت  ياتـسار  رد  عیانـص و  نیا  رد  یطیحم  تسیز  ياـه  هدنیالآ تالضعم  یمیـشورتپ و  زاـگ و  تفن ،
اب رهشوب  ناتسا  ینامرد  تامدخ  یکـشزپ و  مولع  هاگـشناد  تشادهب ، تمالس و  هزوح  تالوصحم  و  اه  شهوژپ يزاس  يراجت

یـصصخت هاگـشیامن  نیلوا  یبونج " سراپ  يداصتقا  يژرنا  هژیو  هقطنم  نامزاس  تسیز و  طیحم  تظافح  ناـمزاس  يراـکمه 
تفن و گرزب  عیانص  ترواجم  رد  رد  ملاس  یگدنز  درکیور  اب  یمیشورتپ " زاگ و  تفن ، عیانص  رد  تسیز  طیحم  ینمیا و   ، تمالس
ینمیا و تشادهب ،  ، تمالس گرزب  رازاب  .دومن  دـنهاوخ   رازگرب  هام 1398 ) يد   ) یبونج سراپ  يداصتقا  يژرنا  هقطنم  رد  زاـگ 

هعسوت دنمزاین  تاناکما  اه و  تخاسریز ظاحل  زا  مئاد  تروص  هب  یبونج  سراپ  يداصتقا  يژرنا  هقطنم  تسیز  طیحم  زا  تظافح 
هلمج زا  تسیز  طیحم  تمالس و  هزوح  رد  زاگ  تفن و  عیانص  تایـصوصخ  اه و  یگژیو هب  هجوت  اب  نینچمه  دشاب و  یم زیهجت  و 

نیا ریثات  نینچمه  یتعنـص و  ياه  طیحم عیاش  ياه  يرامیب ثداوح و  یناسنا ، يورین  مکارت  تسیز ، طیحم  اوه و  ياه  هدنیالآ 
هئارا يارب  یبسانم  ناکم  تصرف و  هاگـشیامن  نیا  زاگ ؛ تفن و  تعنـص  یموب  نارواجم  نانکراک و  تشادهب  تمالس و  رب  عیانص 

دوجوب ار  گرزب  تعنص  نیا  يارب  ناروانف  نارگشهوژپ و  هضرع  لباق  تامدخ  تالوصحم و  اه ، يدنمناوت اه ، يروآون اه ، شهوژپ
زکارم ياه  تکرش ناروانف و  نارگـشهوژپ ، هب  یناسر  عالطا  صوصخ  رد  مزال  تاروتسد  تسا ، دنمـشهاوخ  اذل  .دروآ  دهاوخ 
تصرف نیا  زا  يدنم  هرهب تهج  دادیور و  نیا  رد  اه  هاگـشناد دشر  زکارم  روضح  يارب  بسانم  يزیر  همانرب اه و  هاگـشناد دشر 

.ددرگ ماجنا  هدش  داجیا 

: هاگشیامن هناخریبد  اب  یطابترا  ياه  هار  
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