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 6139 روشک رد ناراکیب دادعت رامآ نیرخآ
 ھب زورما ھک دراد دوجو روشک رد راکیب رازھ 366 و نویلیم ھس زا شیب هدش رشتنم رامآ نیرخآ ساسا رب ھتفگ – نادداصتقا – ینیسحلا قداص دمحم دیس
 .تسا رتشیب نآ مقر متح روط

 رد و رفن نویلیم جنپ ھب ناراکیب دادعت 0140 لاس رد ھک تسا یاھنوگ ھب ،دراد روشک داصتقا اب ام لاعف تیعمج ھک یطیارش اب یراکیب دنور :تفگ یو
 .دیسر دھاوخ راک رازاب یلعف دنور نتفرگ رظن رد اب رفن رازھ 350 و نویلیم شش ھب 1406 لاس

 و مورحم قطانم رد اصوصخ صقان لاغتشا داجیا تمس ھب ناوتیم دوب میھاوخ ھجاوم هدنیآ یاھھھد رد یراکیب یالاب خرن اب ھک یطیارش رد یو ھتفگ ھب
 دصرد 24 زا لاغتشا داجیا رد یزرواشک شخب مھس ھک تفگ نینچمھ نادداصتقا نیا .درک لیدبت صقان و درخ لاغتشا ھب ار اھھنارای و تفر رادروخرب مک
 .دوب دھاوخ مقر نیا زا رتمک  1396 لاس رد متح روط ھب و هدیسر 1394 لاس رد دصرد 18 ھب 1384 لاس رد

 یاھلاس یط ھک یوحن ھب دنامیم تامدخ هزوح اھنت تسین لیسناتپ داجیا ناکما ،تعنص و یزرواشک شخب رد ھکنیا ھب ھجوت اب :درک حیرصت ینیسحلا
  .تسا ھتفرگ لکش تامدخ شخب رد روشک لاغتشا دصرد 75 ھتشذگ

 .دش مالعا نواعت ریزو نواعم یوس زا ھک دوب یرگید ربخ روشک رد ینواعت سرادم سیسات تامدقم ندش مھارف

 تسا یعمج راک ھیحور و تکراشم شیازفا ،ینواعت سرادم داجیا زا فدھ :تفگ ینواعت سرادم لیکشت یارب یزیرھمانرب ھب هراشا اب یرتنالک دیمحدیس
 نیا و دنتسھ کرتشم اھتیلاعف رد ءاضعا ھمھ ،ینواعت سرادم رد .دوشیم یشزومآ زور یاھزاین اب بسانتم یعامتجا تکرح کی ھب جتنم تیاھنرد ھک
 .تسا هدھاشم لباق ناریدم و ناملعم ھلمج زا یشزومآ لنسرپ نانکراک مامت بلاق رد کارتشا

 و اھھمانرب رد نازومآشناد تیفرظ زا هدافتسا ،دنکیم تیوقت ار یھورگ و یعمج راک ھیحور ،اھینواعت بلاق رد یداصتقا یاھتیلاعف ھکنیا رب دیکات اب وا
 یروهرھب یاقترا ھب ،دنبای ھعسوت دنمفدھ لکش ھب ینواعت سرادم رگا :تفگ و درمشرب ینواعت سرادم یاھیگژیو زا یکی ار یشزومآ یاھتیلاعف
 .درک دنھاوخ کمک یشزومآ

 کمک قطانم نیا رد یشزومآ یاھتیلاعف ھعسوت ھب مورحم قطانم رد یشزومآ یاھینواعت تیلاعف ھک تفگ نینچمھ راک ترازو یاھینواعت روما نواعم
 .دنکیم

 .تسا ھتشاد شھاک دصرد 0,9 ،لبق لصف ھب تبسن ھک درک مالعا 11,9 ار زییاپ یراکیب خرن ناریا رامآ زکرم تشذگ ھک یاھتفھ رد

 لیکشت ار روشک لاعف تیعمج زا دصرد 11,9 رتشیب و ھلاس 10 دارفا یراکیب خرن هدرک رشتنم ناریا رامآ زکرم ھک راک یورین یریگرامآ حرط ساسارب
 .دھدیم

 ھب تبسن نانز نیب رد صخاش نیا .دندوب راکیب ھلاس 29 ات 15 لاعف تیعمج زا دصرد 25 ھک تسا نآ زا یکاح ھلاس 29 ات 15 ناناوج یراکیب خرن
 .تسا هدوب رتشیب ییاتسور طاقن ھب تبسن یرھش طاقن رد و نادرم

 و هداد صاصتخا دوخ ھب ار لاغتشا مھس نیرتشیب دصرد 50,1 اب تامدخ شخب ھک دھدیم ناشن زین یداصتقا تیلاعف هدمع یاھشخب رد لاغتشا یسررب
 .دراد رارق دصرد 17,2 اب یزرواشک و دصرد 32,6 اب تعنص یاھشخب یدعب بتارم رد

 .تفای راشتنا ھتفھ نیا ھک دوب ییاھربخ رگید زا یگناخ لغاشم زوجم هرقف رازھ 59 رودص

 ھب هدنورپ رازھ 32 نازیم نیا زا ھک هدش رداص یگناخ لغاشم زوجم هرقف 500 و رازھ 59 نونکات یگناخ لغاشم داتس ھناخریبد سییر ھتفگ ھب
 .دناهدرک تفایرد ار ھطوبرم تالیھست زین هرقف رازھ 14 و هدش لاسرا لماع یاھکناب

 زا دصرد 10 و هدش غالبا نونکات نآ لایر درایلیم 6000 ،یگناخ لغاشم یارب هدش ینیبشیپ رابتعا لایر درایلیم رازھ 21 عومجم زا :دوزفا یرادماما
 .تسا ھتفای صاصتخا یگناخ و درخ لغاشم ھب زین ییاتسور لاغتشا تالیھست

 ناموت نویلیم جنپ رفن رھ یازا ھب البق یگناخ لغاشم یارب تالیھست و ماو فقس :تفگ ،یگناخ لغاشم تالیھست فقس شیازفا ھب هراشا اب نینچمھ یو
 .تسا هدیسر ناموت نویلیم 20 ھب نونکا ھک دوب

 .دوب ھتفھ نیا رگید دادیور روشک ھنازخ ھب یعامتجا نیمات نامرد عبانم زیراو اب تفلاخم رد نارگراک ضارتعا

 یاروش ربارب رد سلجم 1397 لاس ھجدوب 7 هرصبت ”ز“ دنب ھب ضارتعا رد اھنآ ناگدنیامن و یعامتجا نیمات ناگتسشنزاب و نارگراک زا یعمج ھتفھ نیا
 .دندش راتساوخ ار روکذم ھبوصم فذح و دییات مدع و دنتفای روضح نابھگن

 ناگتسشنزاب و نارگراک ھک دراد تیاکح روشک ھنازخ ھب یعامتجا نیمات نامزاس نامرد مھس زیراو زا 1397 لاس ھجدوب ھحیال 7 هرصبت ”ز“ دنب
 .دناهدش نابھگن یاروش طسوت ھبوصم نیا فذح راتساوخ

 تسد زا ار دوخ لالقتسا المع یعامتجا نیمات ،روشک ھنازخ ھب یعامتجا نیمات نامرد عبانم زیراو و ھبوصم نیا بیوصت اب نارگراک ناگدنیامن ھتفگ ھب
 دش دھاوخ ھجاوم لکشم اب یگتسشنزاب یایازم زا یدنمهرھب ای و ینامرد و یتشادھب تامدخ ھب زاین ھنوگرھ ھب خساپ و هداد
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