
تلود تايه
 ناریزو تايه :بیوصت عجرم
۱۲۹۱ :همان هژیو هرامش

۱۳۹۹ریت۱۲،هبنشجنپ

۲۱۹۳۰ هرامش شش و داتفه لاس

 یمالسا یروهمج یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا هعسوت مشش هلاسجنپ همانرب نوناق (۸۰) هدام (فلا) دنب (۲) ءزج ییارجا همان نيیآ
 ناریا

۴/۴/۱۳۹۹                                                                ـه۵۵۶۱۸ت/۳۴۷۲۳هرامش

 روشک ترازو

 روشک هجدوب و همانرب نامزاس

 (۸۰) هدام (فلا) دنب (۲) ءزج دانتسا هب و روشک ترازو ۱۷/۴/۱۳۹۷ خروم ۶۳۵۷۷ هرامش داهنشیپ هب ۱/۴/۱۳۹۹ هسلج رد ناریزو تأیه
 دنب ییارجا هماننییآ ، ـ۱۳۹۵ بوصم ـ ناریا یمالسا یروهمج یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا هعسوت مشش هلاسجنپ همانرب نوناق
:درک بیوصت ریز حرش هب ار هدشدای

 یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا هعسوت مشش هلاسجنپ همانرب نوناق (۸۰) هدام (فلا) دنب (۲) ءزج ییارجا هماننییآ
ناریا یمالسا یروهمج

 :دنوریم راک هب طوبرم حورشم یناعم رد ریز تاحالطصا هماننییآ نیا رد ـ۱هدام

 بولطم عضو هب دوجوم عضو رییغت یارب یزاسهنیمز روظنم هب نالک یاهتسایس داجیا ای رییغت فدهاب هک یاهمانرب :یلم نالک همانرب ـ۱
.دوشیم ماجنا (روشک لک) یلم هرتسگ رد

 صاخ ییایفارغج هقطنم کی حطس رد بولطم عضو داجیا فده اب هک یاهدش یزیرهمانرب تامادقا :(یموب) یلحم نالک همانرب ـ۲
.دنوشیم ماجنا هماننییآ نیا (۲) هدام رد هدشهراشا یاهرایعم قباطم

 یناسنا طیحم رد یعامتجا و یداصتقا هعسوت فده اب هک (یموب) یلحم و یلم نالک همانرب هنوگره :یاهعسوت نالک همانرب ـ۳
 .دوشیم ارجا ییارجا هاگتسد زوجم اب ای و روشک یمومع عبانم زا هدافتسا اب و یحارط

 یاهشنکاو نییعت ،(نیمزرس) یلامتحا تاریثأت تحت قطانم ،تیعمج ،یناسنا طیحم ییاسانش نمضتم یدنس :یعامتجا تسویپ ـ۴
 ای فذح و تبثم راثآ تیوقت فده اب مزال ییارجا یاهداهنشیپ هیارا و یعامتجا یاهدمایپ و راثآ زا یبایزرا ،ریثأت تحت یاهفرط یلامتحا
.یاهعسوت نالک همانرب حالصا ای و برخم یاهدمایپ شهاک

.دراد هدهع رب ار یاهعسوت نالک همانرب تیلوئسم هک یتلودریغ ای یتلود شخب :یاهعسوت نالک همانرب یماح ـ ۵

 و دنوشیم عقاو یاهعسوت نالک همانرب میقتسمریغ و میقتسم ریثأت تحت هک یراشقا و اهلکشت ،اههورگ ،دارفا لماش :ناعفنیذ ـ ۶
 .دندرگیم نییعت و ییاسانش یعامتجا تسویپ هعلاطم نایرج رد

 طسوت هعسوت مشش همانرب نوناق رب ینتبم ییارجا یاههاگتسد یلحم نالک و یلم نالک ،یاهعسوت نالک یاههمانرب نیوانع ـ۲هدام
.دوشیم غالبا ییارجا یاههاگتسد هب و هیهت روشک هجدوب و همانرب نامزاس

.دوشیم غالبا و نییعت روشک ترازو طسوت اهیرادرهش یلحم نالک یاههمانرب نیوانع ـ هرصبت

 رب رظان یعامتجا تاعلاطم ،حالصیذ رواشم باختنا اب دنفلکم ،هماننییآ نیا لومشم یاهعسوت نالک یاههمانرب نایماح هیلک ـ۳هدام
.دنهد ماجنا ار اهنآ فارطا یعامتجا طیحم رب اههمانرب یارجا ریثأت

 اب روشک هجدوب و همانرب نامزاس طسوت هک یاهنومن تامدخ حرش بلاق رد دیاب هماننییآ نیا عوضوم یعامتجا تاعلاطم ـ۴هدام
 ماجنا ،دسریم روشک یعامتجا یاروش بیوصت هب و هدش هیهت طبریذ ییارجا یاههاگتسد و یهاگشناد و یشهوژپ زکارم یراکمه
.دوش



 دروم رد فراعتم لاور قباطم ،نارواشم نیا هب راک عاجرا اب طبترم لیاسم رگید و یعامتجا تاعلاطم نارواشم تیحالص ـ ۵هدام
.دوشیم نییعت روشک هجدوب و همانرب نامزاس طسوت ،اههتشر ریاس نارواشم

-همانرب یعامتجا تسویپ تاعلاطم هدشییاهن یاهشرازگ دنفظوم یاهعسوت نالک یاههمانرب نایرجم و ییارجا یاههاگتسد ـ ۶هدام
 تاعالطا هب دازآ یسرتسد و راشتنا نوناـق تیاعر اب نابیـتشپ یاههداد و کرادم و داـنسا هیلک هارمه هب ار هماننییآ نیا لومشم یاه
.دنهد رارق طوبرم یامنرات یور رب زور (۶۰) لقادح تدم هب یاهعسوت نالک همانرب یارجا زا شیپ ،نآ ییارجا هماننییآ و ـ ۱۳۸۷ بوصم ـ

 همانرب ره تارابتعا (%۴) دصرد راهچ ات هک دوشیم هداد هزاجا هماننییآ نیا لومشم یاههمانرب یتلود (نایماح) نایامرفراک هب ـ۷هدام
 رد همانرب نآ یعامتجا تاعلاطم رد هدشداهنشیپ یاهحرط ماجنا یارب روشک هجدوب و همانرب نامزاس اب همانتقفاوم هلدابم زا سپ ار
.دنیامن هنیزه ،عوضوم ره لوئسم هاگتسد قیرط زا �افرص ،ارجا لحم ناتسرهش /شخب هدودحم

 .تسا هماننییآ نیا لومشم یاههمانرب یعامتجا تسویپ یارجا رب تراظن لوئسم روشک هجدوب و همانرب نامزاس ـ ۸هدام

یریگناهج قاحسا ـ روهمجسیئر لوا نواعم


