
 

 

 

زلیو ثاس وین رد ناکسا یژتارتسا  
 ٢٠٢۵ نئوژ- ٢٠٢٣ ھیوناژ
 وین ناگدنھانپ یارب ناکسا جیاتن دوبھب زلیو ثاس وین تلود ناکسا یژتارتسا فدھ
 رد و تسا ایلارتسا و تلایا رد دوخ عون رد نیلوا یژتارتسا نیا .تسا زلیو ثاس
.دنک یم راک ھعماج و ناگدنھانپ یارب تدم هاتوک ھجیتن  

 یسرتسد یبسانم تاعالطا و تامدخ ھب ناگدنھانپ
دنربب راک ھب و دننک کرد دنناوتب ھک دنراد  

 تکراشم یارب ینابیتشپو اھ تصرف زا ناگدنھانپ
دنشابیم رادروخرب یداصتقا ای / و یعامتجا یاھ  

 رد یعامتجا یاھ ھکبش و ناکمرب ینتبم یاھ ھکبش
 رد دارفا زا لابقتسا ھلمج زا ،ناکسا یزیر ھمانرب

دنا هدش هدناجنگ ھعماج  

 وین تلود ناکسا یبایزرا و یزیر ھمانرب
دوش یم ماجنا هدنز ھبرجت قیرط زا زلیو ثاس  

 ھیزجت و یروآ عمج یاھ دنیارف زلیو ثاس وین تلود
 یزیر ھمانرب زا تیامح یارب ار اھ هداد لیلحتو

تسا هدیشخب دوبھب ،دھاوش رب ینتبم ناکسا  

 میمصت رد ار دوخ ذوفن زلیو ثاس وین تلود
 جیاتن و یشم طخ ،فادھا دروم رد یلم یریگ

تسا هداد شیازفا ناکسا  

 ھب ھک ار یتدم دنلب جیاتن و دراد دوجو زلیو ثاس وین رد  ھک ناکسا متسیسوکا ندوب جنرغب زا یژتارتسا نیا
تسا فقاو  ،درادزاین نآ ھب یبایتسد یارب یتلود ریغو یتلود حوطس ھمھ یراکمھ  

ً اتدمع زلیو ثاس وین ناکسا یژتارتسا
 ١٠ رد ھک تسا زکرمتم یناگدنھانپ رب

 رد و دنتسھ دوخ ناکسا رفس لوا لاس
 .دننک یم یگدنز  زلیو ثاس وین
 
 ثاس وین ناکسا یژتارتسا فادھا یارب 
 دارفا لماش »ناگدنھانپ« حالطصا ،زلیو
 زا ،هدنھانپ ھیبش و هدنھانپ ھنیشیپ اب
 ،دنتسھ یگدنھانپ لابند ھک یدارفا ھلمج
.دوش یم  

 دشاب یم ،تسا قفوم رارفتسا ھک ھچنآ و ناکسا یاھرفس زا زلیو ثاس وین تلود فدھ نایب •

 تسا اھ یریگ میمصترد ھتسیز ھبرجت یادص یزاساج •

 تسا زلیو ثاس وین تلود رسارس رد تامدخ ھئارا و کیژتارتسا یزیر ھمانرب ، یگنھامھ ،یراکمھ ندرک یمسر و تیوقت •

 تسا ناکسا و رارقتسا قفوم جیاتن بسک رد زلیو تاس وین تلود رسارس رد یزاس تیفرظ و یبایزرا ،رمتسم دوبھب زا نانیمطا لوصح •

 تسا ناگدنھانپ یئافوکش زا نانیمطا یارب نیبامیف عماوج و نالاعف زا یعیسو فیط ندرب راکب •

 ریثأت تھج یلحم یاھتلود و ، اھورملق و اھ تلایا ریاس ، عفانملا کرتشم کلامم اب دوجوم کیژتارتسا یاھ تکراشم تیوقت و داجیا •
 تسا یلم یریگ میمصت رب یراذگ

:تسا ریز دراوم لماش زلیو ثاسوین ناکسا یژتارتسا  

 یم کمک زلیو ثاس وین تلود ھب ھک یبایزرا بوچراچ
 و دنک یریگ هزادنا و  تراظن ار تفرشیپ ات دنک
 هزات یاھزاین ھب دناوتب ات دشاب ھتشاد رایتخا رد یتاعالطا
دھد خساپ زلیو ثاس وین رد  

 تاراکتبا تیوقت و ھمادا یگنوگچ ھک یتایلمع ھمانرب
 یاھ حرط یارجا و زلیو ثاس وین تلود طسوت دوجوم
 ،هدش یئاسانش یاھ فاکش ھب یگدیسر یارب ار یفاضا
دنک یم صخشم  

 تیولوا کی زلیو ثاسوین ناکسا یژتارتسا
 تسا یگنھرف دنچ زلیو ثاس وین یارب کیژتارتسا
 دوش یم ارجا زلیو ثاس وین تلود طسوت و

:روظنم ھب ار زلیو ثاس وین تلود دیدج و دوجوم یاھ شالت یژتارتسا نیا  


