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Aتس<مه رد ناهج &ا& زا ل34ن ەزیاج نا.دنرب
B

 رد اهنآ ه6 و دنMسLاK اهنآ رانک رد ناریا مدرم هناعاجش تامادقا ا6 
 .دندنویپK روشک نادنورهش همه یارب ]YZ قوقح زا تVامح و یدازآ و تلادع ناوخارف

 
 .دننک K موکحم ار ناضdeعم و نانز هbلع ̀_اریا تاماقم تنوشخ ل34ن ەزیاج نا.دنرب

 
 ار ناریا رد ناضdeعم و نانز ه6 ت<سu هناbشحو تامادقا نیا ام" :2003 ل34ن حلص ەزیاج ەدنرب ،یداlع نdijش deکد
 ".دوش هتشادرب نانز هbلع ̀_وناق تاضbعlت Kامت دVا6 و دنشا6 دازآ دVا6 نانز .مbنک K موکحم

 دنچ زا س� وا گرم و تشادزا6 نامز رد ̀�یما اسهم ا6 س�ل~ هناملاظ راتفر ه6 ش}zاو رد ناریا &ا& رد تارهاظت دهاش
  .دش ناریا &ا& رد رهش دص زا ش�ب و زقس شها.داز رد ضاdeعا ثعا6 اسهم گرم  .مMbسه ەدراو تاحارج رثا رب زور
 یزادناdiت ناضdeعم یوس ه�e 6ینما یاهوdiن ،�راف � �_ �_ طسوت هلمج زا ەدش دbیات و �eفاjرد یاهوئدjو ساسا رب
 ار دوخ یاهی&ور ضdeعم نانز  .تسا ەدش اهنآ ندش هتشک و ناتسرامbب رد یdeسY  ،�خز ه6 رجنم هک دندرک
 و ناbب یدازآ یارب مدرم بوک& .دنا ەدش diگتسد یراbسY  .دندbشک ش�آ ه6 و ەداد نا�ت اوه رد ار اهنآ ،هتشادرب

 .دراد همادا نانچمه ]YZ قوقح
 �dمات�س 16 رد ̀�یما اسهم گرم ه6 رجنم هک e_امادقا هbلع ̀_اهج یاهتbموکحم ه6 ،ل34ن ەزیاج نا.دنرب ناونع ه6 ام

 .مVدنویپK ،دننکK لامعا ار یراlجا ششوپ نوناق هک ناریا رد داشرا یاهتشگ طسوت هک �_وک& و 2022
 :دنهاوخ �e Kینما یاهوdiن و تلود زا ناریا رد ناضdeعم ه�e` 6سویپ ا6 ل34ن ەزیاج نا.دنرب

 
 دbهد ناVا~ نانز �eلود هجنکش و رازآ ه6 ●
 نانز هbلع `diمآ ضbعlت `�iناوق هbل� فذح ●
 نا.دش تشادزا6 یروف یدازآ و ناضdeعم هbلع �eلود تنوشخ ه6 نداد ناVا~●
 وا گرم و ̀�یما اسهم ا6 داشرا تشگ دروخرب دروم رد لقتسم و فافش قیقحت کV یارجا●
 و نارا£ن همانزور ،`diمآ تملاسم ناضdeعم و ̀�یما اسهم هbلع هک e_اVانج Kامت لاlق رد لما� ¢_وگخسا~●

 تساەدش بکترم ̀_دم هعماج نالاعف
 
 ناریا مدرم زا هک مbهاوخ K صاخ نارگشرازگ و دحتم للم نامزاس ی]YZ قوقح یاهداهن ،¦لملا `�iب هعماج زا ام
 .دنناد6 وگخسا~ ی]YZ قوقح ¦لملا `�iب تادهعت لاlق رد ار ناریا تلود و دننک تVامح

 
دندنویپ K ناریا مدرم ه6 �ارکومد و تلادع ،]YZ قوقح یارب ل34ن ەزیاج نا.دنرب . 

 
  :ل34ن ەزیاج نا.دنرب Kاسا


