
 
 

 دامتعا داجیا قیرط زا ماغدا  :هژورپ مان
 

نسکاسردین تلایا رد )بتکم زا لبق( یناتسبد شیپ  یاھ شزومآ ھب هدنھانپ یاھ هداوناخ یسرتسد  
 
 ،تبقارم ھب یسرتسد .دنراد یمھم شقن ناملآ رد هدنھانپ یاھ هداوناخ یعامتجا تکراشم رد یناتسبد شیپ یاھشزومآ
 نابز شزومآ  و ھتخاس نکمم ار لاس و نس مھ یاھ هورگ اب سامت ھنیمز ناکدوک ھب یناتسبد شیپ  شرورپ و شزومآ
 طیحم اب ات دزاس یم  مھارف ار ناکما نیا نیدلاو یارب هرکذتم یاھ تصرف ،نآ رب هوالع .درک دھاوخ ناسآ ار یناملآ
.دننک ادیپ تقو یصخش یاھ تیلاعف ریاس ای و راک ،شزومآ یارب و هدومن رارقرب طابترا ناش یگدنز لحم  
 
 زا ناکدوک شرورپ زکارم ھب دودحم ان یسرتسد قح یگلاسکی زا دننک یم یگدنز ناملآ رد ھک یناکدوک ھمھ ھچ رگا

 یشزومآ ماظن اب یفاک ییانشآ نتشادن تلع ھب هدنھانپ یاھ هداوناخ ھک دور یم نآ ناکما یلو  ،دنراد ار  ناتسکدوک ھلمج
 ییاھشلاچ اب قح نیا زا هدافتسا رد ،ینابز عناوم تیدوجوم  مھ ای و ،یشزومآ یاھ تصرف تیدودحم لیلد ھب ای ،ناملآ
 داجیا و تاعالطا بسک  رد زین راکاضر دارفا و یعامتجا تامدخ یاھ هرادا ،نایبرم و نیدلاو رب هوالع  .دنوش ھجاوم
  .دنتسھ میھس ھنیمز نیا رد زین اھ ھناسر ،نینچمھ .دننک یم یراکمھ  ،تاطابترا
 
 
 
 
:تسا ریز فادھا یاراد هژورپ ،هدش دای دراوم ھب ھجوت اب  
 

 یاھ تصرف ھب تبسن ھنوگچ ھلاسجنپ ات دازون نادنزرف یاراد ناگدنھانپ ھک نیا ھب عجار وجتسج و قیقحت •
 راکاضر صاخشا و یعامتجا تامدخ یاھداھن ،یعمج یاھ ھناسر و دننک یم ادیپ دامتعا یناتسبد شیپ شزومآ
 و ،دننک یم یزاب ھنیمز نیا رد ار یشقن ھچ ھطساو ناونع ھب

 یبایتسد رما رد ھک بلطواد دارفا و صصختم یاھورین یزاس تیفرظ روظنم ھب یشزومآ یاھدحاو داجیا و •
 .دنراک ردنا تسد یناتسبد شیپ یاھشزومآ ھب هدنھانپ یاھ هداوناخ

 
 
 رد یناتسبد شیپ یاھ شزومآ ھب دامتعا رب ینبم یسرتسد یاھطرش شیپ دراد رظن رد روکذم فادھا نتشاد اب هژورپ نیا
.دوش میھس اھتصرف نیا ھب یبایتسد رما رد و هدرک یبایزرا رتھب ار نسکاسردین تلایا  
 

 ،ھلاس جنپ ات دازون نادنزرف  یاراد هدنھانپ نیدلاو اب ھبحاصم یارجا :تسا لیذ رارق هژورپ نیا درکراک شور
 شور ھب عجار یرتشیب تالیصفت ،هژورپ یازجا حیضوت ماگنھ .نیدلاو زا یریرحت یھاوخرظن و نابلطواد ،ناصصختم
.دش دھاوخ هداد نآ ،نآ دربراک دروم یاھ  
 
 ھمانرب بوچراھچ رد نسکاسردین تلایا گنھرف و مولع ترازو طسوت کرتشم یتاقیقحت هژورپ نیا یلام نیمات
.تشاد دھاوخ ھمادا 2022 ھیوناژ مکی و یس ات و هدش عورش 2019 ھیروف مکی خیرات ھب )باروف نشیسکسردین(  
 

ام یراک میت  
 

 روتکد روسیفورپ طسوت و ھتشاد رارق گروبینول انفیول هاگشناد یگنھرف مولع و شزومآ هدکشناد رد هژورپ نیا رقم
 و شنوم الیبیز روتکد روسیفورپ ،لکنھ انا روتکد روسیفورپ ،رتوکنزیل-شیردیرف ھکیرنھ روتکد روسیفورپ ،نامریدناس
.دوش یم یربھر نسوھ ونا روتکد  
 

 و رکنوش ھسینو ،هدیز انا ،رکاک الیھ :زا دنا ترابع ،دنراد ار طبار شقن هژورپ نیا رد ھک راکردنا تسد یملع ناراکمھ
.لزنیو ارول  


