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:سراف اب وگتفگ رد ناتسچولب و ناتسيس  يرتسگداد لك سيئر

داتفا قيوعت هب يگير ديمحلادبع رورش مادعا مكح

قيوعت هب زور دنچ يارب يگير ديمحلادبع مادعا مكح :تفگ ناتسچولب و ناتسيس يرتسگداد لك سيئر :سراف يرازگربخ
.داتفا

يتينما عجارم زا يكي :تشاد راھظا نادھاز رد سراف راگنربخ اب وگتفگ رد زورما يديمح ميھاربا مالسالا تجح

يرس كي ،دنك يم تيلاعف يتسيرورت كھورگ نيا اب  طابترا  رد هك ناتسچولب و ناتسيس ناتسا يتاعالطا

.دنراد يگير ديمحلادبع هب زاين تاقيقحت ليمكت يارب هك تسا  هدروآ  تسد هب  طابترا  نيا رد يديدج تاعالطا

نيا ياضعا رياس دننام ابقاعتم ،تاقيقحت مامتا زا  دعب زور دنچ  ،رورش نيا مكح تلع نيمھ هب  :داد همادا يو

.دوش يم ارجا هورگ

مادعا يگير كلاملادبع يتسيرورت كھورگ يلصا لماوع زا رفن 13 نادھاز يزكرم نادنز رد زورما حبص :دوزفا يو

.دندش

دوخ تروص هب تساوخ دنراد هورگ نيا هب يگتسباو اي دننك يم يراكمھ هورگ نيا رد هك يدارفا رياس زا يو

.دوش يم اھنآ تازاجم رد فيفخت بجوم زين دوخ نيا هك دندرگرب تلم شوغآ هب فرعم

ترازو :درك حيرصت ناتسا يتينما و يي اضق متسيس اب لپرتنيا يراكمھ يگنوگچ هنيمز رد يرتسگداد لك سيئر

دنا هداد ماجنا يگير كلام يتسيرورت كھورگ هك يتايانج و ميارج عون اب  طابترا  رد كرادم يرسكي هجراخ روما

ياضعا يريگتسد زوجم زين اھنآ و هداد ليوحت ناتسكاپ يياضق عجارم هب تادنتسم نيا قيرط زا هك دنا هتساوخ

.دوش يناريا تاماقم ليوحت و ريگتسد يللملا نيب سيلپ طسوت ات  رداص ار كھورگ نيا

يتايانج اي ميارج بكترم هك يياھنآ :تشاد راھظا يگير كھورگ ياضعا رياس اب دروخرب يگنوگچ هنيمز رد يو

دوخ نيگنن لمع يازس هب زورما هب ات هك يدارفا دننام دوش يم ارجا زين اھنآ دروم رد تلادع دنشاب هدش

.دنا هديسر

10ش/مايپ ياھتنا
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