
ياسؤر یلاع و  شزومآ  تاسسؤم  اه و  هاگشهوژپ اه ، هاگـشناد يروانف  شهوژپ و  مرتحم  نانواعم 
يروانف ملع و  ياه  كراپ مرتحم 

مارتحا مالس و  اب 

ياه تکرش لاس 97 ، هجدوب  نوناق  هرـصبت 9  دنب ط  ییارجا  همان  نییآ ساسا  رب  دیرـضحتسم  هک  هنوگنامه 
هب ار  دوخ  یشهوژپ  روما  هنیزه  زا   40  % لقادح دنفظوم  تلود  هب  هتسباو  یعافتنا  تاسسؤم  اه و  کناب هددوس ،

هدرک صخشم  روکذم  همان  نییآ هک  يدراوم  بلاق  رد  ات  دنیامن  زیراو  روشک  لک  يراد  هنازخ دزن  یصاخ  باسح 
.دوش هنیزه  يروانف  شهوژپ و  زکارم  اه و  هاگشناد قیرط  زا  تسا ،

هتـساوخ قوف  تاسـسؤم  اه و  تکرـش یمامت  زا  يزادنا و  هار عتاس "  " ناونع تحت  يا  هناماس روظنم  نیمه  هب 
یشهوژپ تیولو  نونکات  ا149 بیترت ، نیدب .دنیامن  تبث  نآ  رد  ار  دوخ  یشهوژپ  ياه  تیولوا هک  تسا  هدش 

.تسا هدش  يراذگراب  هناماس  رد  تسویپ  حرش  هب  تکرش  زا 44 

زا هداهنشیپ  نونکات 101  يروانف ، شهوژپ و  زکارم  اه و  هاگـشناد اب  هرکاذـم  اـه و  ساـمت وریپ  رگید ، يوس  زا 
زا يدادعت  هک  هدش  لاسرا  اه  تکرـش هب  هناماس  قیرط  زا  هدش ، تبث  ياه  تیولوا ياتـسار  رد  زکارم  نیا  يوس 

.تسا هدیسر  دادرارق  تبث  هلحرم  هب  اهنآ 

يراج لاس  نایاپ  ات  رکذلا ، قوف همان  نییآ زا  هدافتسا  تصرف  لاس 97 ، هجدوب  نوناق  قباطم  هکنیا  هب  هجوت  اب 
تأـیه ياـضعا  یماـمت  هب  تـسا  دنمـشهاوخ  دراد ، رارق  يرواـنف  شهوژپ و  زکارم  اـه و  هاگـشناد راـیتخا  رد 
تیولوا باختنا  اب  هعجارم و  هناماس  هب  تقو  عرـسا  رد  دییامرف  مالعا  هعومجم  نآ  ناروانف  / نارگـشهوژپ / یملع
لاسرا اـه  تکرـش هب  هناـماس  قیرط  زا  ار  هطوبرم  هداهنـشیپ  هدـش ، تبث  ياـه  تیولوا نیب  زا  دوخ  رظن  دروم 

.ددرگ دقعنم  تکرش  زکرم و  / هاگشناد نیب  ییاهن  دادرارق  ینوناق ، لحارم  یط  زا  سپ  ات  دنیامن 

: تشونور

راضحتسا تهج  يروانف ، شهوژپ و  مرتحم  نواعم  دنمورب ، رتکد  ياقآ  بانج 
عالطا تهج  فتع ، یلاع  ياروش  هناخریبد  ییارجا  مرتحم  نواعم  یمظاک ، سدنهم  ياقآ  بانج 
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یهلا قیفوت  يوزرآ  اب 
یسین هداسلادبع 

يروانف یشهوژپ و  روما  ینابیتشپ  تیامح و  رتفد  لک  ریدم 


