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 ناریا رد ینابایخ ناکدوک زا یھجوت لباق رامآ
 ھب طونم اھناسنا راک ساسا ھک یروشکرد ھک دنھد یم ناشن ،ناش یاھیتقدان مغرالع یعامتجا یاھبیسآ ھب یگ هدیسر روما نالوئسم یاھتبحص و اھرامآ [
 نآ ھنومن ھک دشاب ھتشاد سرتسدردرتنوارف ھچرھ نازرا راک یورین ات درب یمراک ھب ار دوخ ششوک مامت مکاح یزاوژروب نیاربانب ،تسا یھد دوس
 ناکدوک قح ندروخ راک نیرت هداس یطیارش نینچرد نیاربانب .مینیب یم نایع ھب دنشاب یم یراک قوقح نیرت یئادتبا دقاف ھک دنتسھ نالاس گرزب نایمرد
 ]ربجنر ـ تفایرد رت سوملم رایسب ار تقیقح نیا ناوت یم ریز شرازگ ی ھعلاطم اب .تساراک
 زا دصرد ٣۴ نینچمھ ،دنوش یم لماش ار ینابایخ ناکدوک لک دصرد 45 لاس 14 ات 10 نیب ناکدوک ھک دنتسھ یناریا نابایخ ناکدوک دصرد ۶٠ دودح
 . دنا ھتفرن ھسردم ھب الصا اھ ھچب زا 24 و دندرک لیصحت کرت دصرد 40 ،دنتسھ لیصحت لاح رد ینابایخ ناکدوک
 ناشن تاعلاطم :تفگ ،اھنآ اب وگ وتفگ رد یعامتجا هافر و راک ،نواعت ترازو یعامتجا یاھبیسآ روما رتفد لکریدم ینودرک ھبزور ،انسیا شرازگ ھب
 .تسا ھناخ ھب راک ناکدوک تشگزاب ینعم ھب ھک میراد ار »نابایخ رد ناکدوک« هدیدپ نارھت رد دھدیم
 نابایخ و راک ناکدوک هدیدپ:درک راھظا و تسناد هرابنیا رد ددعتم فیراعت دوجو ار نابایخ و راک ناکدوک دوجو زا اھ نامزاس توافتم رامآ ھئارا لیلد یو
 ھک دوشیم یفرعم توافتم فیرعت ۴ بلاق رد
 )ینوناق ریغ ای ینوناق تقو مامت ای تقو هراپ دریگب دزمتسد و دراد روضح راک و بسک رازاب رد ھک تسا یکدوک لاغتشا یانعم ھب( لاغتشا رد کدوک-١

… 
 یارب یعامتجا و یحور و یمسج ظاحل زا و دشاب ھتشادن مظنم روط ھب ار ھسردم رد روضح ییاناوت ھک یروط ھب کدوک مادختسا ینعی( کدوک راک -٢
 ) تسا ھسردم رد روضح مدع راک کدوک یارب لصا نیلوا فیرعت نیا اب ،دشاب رضم کدوک
 ) دنباوخ یم و دننک یم یگدنز نابایخ رد ھک یناکدوک دوش یم میسقت ھتسد ود ھب مھنآ ھک( ینابایخ ناکدوک-٣
 . ) دندرگ یم زاب هداوناخ و ھناخ طیحم ھب بش و دننک یم راک نابایخ رد ھک یناکدوک یانعم ھب( نابایخ رد ناکدوک -۴
 ار ”نابایخ رد ناکدوک“ هدیدپ رتشیب نارھت رد دھد یم ناشن ام تاعلاطم :دش روآدای و تسناد نارھت ینونک لضعم ار نابایخ رد ناکدوک دوجو ینودرک
 .دندرگ یم زاب لزنم ھب بش نابایخ رد ھنازور راک زا سپ ھک میراد
 

 دنتسھ یجراخ ،نابایخ ناکدوک دصرد 40
 روشک ناققحم یخرب یوس زا هدمآ لمع ھب تاقیقحت ساسا رب :درک راھظا یعامتجا هافر و راک ،نواعت ترازو یعامتجا یاھبیسآ روما رتفد لکریدم
 لک دصرد 45 لاس 14 ات 10 نیب ناکدوک ھک دنتسھ یناریا نابایخ ناکدوک دصرد 60 دودح ،هدش صخشم نارھت رھش رد ینابایخ ناکدوک نوماریپ
 ھچب زا دصرد 24 و دندرک لیصحت کرت دصرد 40 ،دنتسھ لیصحت لاح رد ینابایخ ناکدوک زا دصرد 34 نینچمھ ،دنوش یم لماش ار ینابایخ ناکدوک
 .دنا ھتفرن ھسردم ھب الصا اھ
 ِ    ِ       شقن  تیمھا رب یناھج براجت نیناوق ساسا رب ھک دنلوغشم یربراب و یشورفتسد هژیو ھب فراعتم یاھراک ھب راک ناکدوک رتشیب :دش روآدای یو
 .دوشیم دیکات کدوک راک شھاک رد یعامتجا یاھتیامح لقادح داجیا رد یدقنریغ و یدقن یلام کمک یاھھمانرب
 رفن رازھ 200 و نویلیم 6 ،2012 لاس رد یناھج تشادھب نامزاس مالعا ساسا رب :درک حیرصت یعامتجا هافر و راک ،نواعت ترازو رد لوئسم ینودرک
 قبط اریز تسا رابتعا دقاف ناریا رد راک کدوک نویلیم 7 دوجو یاعدا نیاربانب دننکیم یگدنز اقیرفآ لامش و ھنایمرواخ رد نابایخ و راک ناکدوک زا

 .تسا روشک رد رفن رازھ 765 ناریا رد لاس 19 ات 10 نالغاش 1390 لاس یرامشرس
 رفن 619 و رازھ 23 لاس 14 ات 10 نیب 1390 لاس رد یرھش نالغاش ،تسا رظندم یرھش قطانم رتشیب کدوک راک و لاغتشا هزوح رد:دش روآدای یو
 ییاتسور 19 ات 15 نالغاش و رفن رازھ 320 یرھش لاس 19 ات 15 نالغاش ییوس زا دندوب رفن 26 و رازھ 44 ییاتسور لاس 14 ات 10 نالغاش و دندوب

 .دندوب رفن رازھ 370
 
 دنھاوخ یمن نامرھق راک ناکدوک
 و هراشا یلیطعت لاس 8 زا دعب ینابایخ ناکدوک یھدناماس یاروش لیکشت ھب یعامتجا هافر و راک ،نواعت ترازو یعامتجا یاھبیسآ روما رتفد لکریدم
 اب نابایخ و راک ناکدوک رکف قاتا بوچراچ نیمھ رد دننک ارجا روشک رد ار نالک یاھ تسایس دیاب و دنتسھ نآ وضع هاگتسد 11 ھک ییاروش :درک نایب

 وگ و تفگ و رادید یعامتجا هافر و راک ،نواعت ریزو اب داھن مدرم نامزاس 60 ات 50 ناگدنیامن زین اریخا و دش لیکشت داھن مدرم یاھنامزاس روضح
 .دندرک
 نیا زین روشک یاھناتسا مامت رد یدوز ھب :تفگ و داد ربخ ناتسلگ و زربلا یاھناتسا رد نابایخ و راک ناکدوک یھدناماس یاروش تیلاعف زاغآ زا ینودرک
 .درک دھاوخ تیلاعف و لیکشت اروش
 ھب ار یصخشم یاھناتسرامیب ھک هدرک مالعا تشادھب ریزو اریخا :دوزفا و تسناد یمھم رایسب عوضوم ار نابایخ و راک ناکدوک تشادھب ھلئسم ینودرک
 .دوش ماجنا تلوھس ھب ناکدوک نیا تشادھب و نامرد ات داد دھاوخ صاصتخا نابایخ و راک ناکدوک
 
 ؟تسیک راک ناکدوک یلصا یلوتم
 حضاو و فافش تروصب هاگتسد رھ فیاظو ھمان نییآ نآ رد :درک دیکات یعامتجا هافر و راک نواعت ترازو یعامتجا یاھبیسآ روما رتفد لکریدم
 هزوح نیا رد اھ ناگرا نیا ھک تسا ینعم نیدب تسا هدرک ناکدوک نیا ھب یگدیسر لوئسم ار هاگتسد 11 تلود تایھ ھک ینامز و تسا هدش صخشم
 و دشاب ھتشاد ار نآ تالکشم و لئاسم ندرک عفترم ییاناوت ییاھنت ھب هاگتسد کی ھک دنتسین ییاھ هزوح یعامتجا یاھبیسآ هزوح اریز دنراد تیلوئسم
 .دنشاب عوضوم ریگرد یگنھامھ اب ھتبلا فلتخم یاھهاگتسد دیاب ھک تسا یتروص ھب هزوح نیا تیھام



 

 

 شالت هام 7 تدم نیا رد :تفگ و درک یفرعم هاگتسد 11 نیا نیب هدننک گنھامھ هاگتسد کی ناونعھب ار یعامتجا هافر و راک ،نواعت ترازو ینودرک
 .مینک انشآ اھناگرا ریاس و دوخ فیاظو ھب تبسن ار یلوتم یاھهاگتسد فلتخم تاسلج لیکشت اب و مینک تیلاعف بوچراچ نیا رد میاهدرک
 لیزرب یتح اریز درب نیب زا یلک ھب ار راک ناکدوک هدیدپ ناوت یمن و تسین ندرک فذح و ندرب نیب زا هزوح یعامتجا یاھ بیسآ هزوح :درک دیکات یو
 و نابایخ و راک ناکدوک شھاک و لرتنک تمس ھب دیاب نیاربانب ،دھد شھاک ار راک ناکدوک نازیم زا دصرد 10 اھنت تسناوت قفوم راک لاس 10 زا سپ زین
 .میور شیپ یعامتجا یاھبیسآ یلک روط ھب
 یم تروص دنمتسم یاھ هداوناخ زاین ھب کمک و رقف تلع ھب اساسا ھک ار نابایخ ناکدوک درد اھندز خیم ھب یکی و لعن ھب یکی و اھیئوگ ضیقن و دض نیا
 و ھتشذگ درایلیم و نویلیم زا دھد یم تروص ھک یئاھیدزد رامآ ھک تسا یمیژر ندرک نوگنرس ینابایخ ناکدوک یئاھر هار اھنت .درک دنھاوخن لح دریگ
 و یمالسا ھندرگرس نادزد و دننک یم ھیھت دایز یاھنداد ناج اب ناریا ناشک تمحز و نارگراک ھک یتورث ی ھتخیسگراسفا تراغ کی زا تسا یناشن

 !دنا هدروآدوجوب ناریارساترسرد ار تورث و رقف نیب یمیظع فاکش و هدرک تراغ ار اھتورث نیا یمالساریغ
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