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 انورک نارحب رد للملانیب یسایسداصتقا یسانشعضو :لوا شخب

  ١٣ زا ١ ۀحفص
 

 هدیکچ
 یرکف و یراتخاس تالوحت زا دیابن ماگ نیا رد و تسا بالقنا لوا ماگ زارط رد یماگ ،بالقنا مود ماگ

 تبرغ اب بسانتم ناوتیم ار هدش حرطم راتشون نیا رد هک ییاههدیا تبرغ اذل .تشاد ییابا یساسا

 لد زا ،یمالسا بالقنا نارکفتم هک تسناد بالقنا ییادتبا یاهلاس رد روشک یسایس ۀزاس یحارط

 اذل .دندرک لیدبت یمالسا بالقنا دماراک ۀرادا یارب یراتخاس هب ار هیقف تیالو ۀیرظن ،تبرغ نیا

 ،مینکیم هئارا سپ نیا زا هک ییاهشرازگ رد هچ و شرازگ نیا رد هچ ،مود ماگ دهع ربینتبم

 یبالقنا عامتجا راکهب و دتفا لوبقم هکنآ دیما .مینکیم میدقت یمالسا بالقنا هب ار یلوحت ییاهراکهار

 یداصتقا گنج ۀدروارف کی ،یمسج یرامیب کی زا شیب ار انورک ،شرازگ نیا رد .دیآ ناریا یمالسا

 ار نارحب نیا یداصتقا یاهریغتم و مینکیم یفرعم گنج نیا رد مهم رایسب یفده ار ناریا .مینادیم

 نارحب نیا رد تسردان ریبدت میدقتعم .مینکیم ریوصت یداصتقا گنج رد ناریا تیعقوم زا رثأتم

 و دنزب مقر ار یراکیب رفن نویلیم جنپ ات و دهد شهاک دصرد ۲۵ ات ار ناریا یداصتقا دشر دناوتیم

 ریبدت ،رگید یوس زا .دزاس مهارف یداصتقا دوکر هجیتن رد ار نایناریا زا یرایسب ریموگرم تابجوم

 لوا ۀمین .دهد رارق یداصتقا شهج تیعقوم رد تعرسهب ار ناریا دناوتیم طیارش نیا رد حیحص

 رد و میزادرپیم ریخا یاههام رد ایند یداصتقا تیعضو یاهصخاش زا یخرب لیلحت هب شرازگ

 تیریدم لامعا .فلا :زا دناترابع اهداهنشیپ نیا .مینکیم هئارا ار یاهداهنشیپ شرازگ مود تمسق

 یزاس یلم :ب ،یکشزپ و ینامرد رکفت قوفت زا زیهرپ و انورک اب هزرابم یلم داتس رد یهجودنچ

 ،یگنیدقن دنمفده شیازفا .د ،یزرواشک شخب رد یروف شهج داجیا .ج ،ینامرد یصوصخ شخب

 رد رییغت .و ،ندرک لیطعت یاهتسایس یاجهب اهراکوبسک طیحم یزاسنمیا یاهتسایس ذاختا .ه

 اب یاهناخراک تادیلوت رد شهج داجیا .ز ،تفن دیرخ یوسهب یشورفماخ مدع زا یژرنا یژتارتسا

 .دناهدش هداد حیضوت راصتخا هب اهداهنشیپ نیا زا مادکره .یگنیدقن میقتسم قیرزت

 انورک نارحب رد للملانیب یسایسداصتقا یسانشعضو :لوا شخب
 سپس و میزادرپیم انورک نارحب رد یتخانش گنج تیعضو هب تفن رازاب و یلام یاهرازاب یسررب نمض تمسق نیا رد

 .مینکیم یسررب نارحب نیا رد ار ناریا تیعقوم

 انورک نارحب هیاس رد هیامرس یاهرازاب تیعضو
اقیقد .تسا هدش ییاسانش ناریا رد انورک !کوکشم دروم ود دش مالعا هک تسا یزور ،هیروف ۱۹ اب فداصم نمهب ۳۰

ً
 ود 

 ار یسارهناریا ویرانس و دش سکعنم ایند ۀمه رد هلصافالب هک یقافتا !مق سدقم رهش رد و سلجم تاباختنا زا لبق زور

 انورک مالعا رثا دیراذگب .تشاد تیعوضوم تدشهب ویرانس نیا رد مق و ناریا .دز مقر ایند رد مق سدقم رهش تیروحم اب

  :مینک رورم ار دنتسه یاهناسر یاضف و تاراظتنا زا رثأتم تدشهب هک ایند یداصتقا یاهصخاش رب ار ناریا رد و نیچ رد



 انورک نارحب رد للملانیب یسایسداصتقا یسانشعضو :لوا شخب

  ١٣ زا ٢ ۀحفص
 

 دروم ود مالعا هامنمهب ۳۰ و یناهج تشادهب نامزاس هب نیچ طسوت انورک دروم نیلوا مالعا ،)ربماسد ۳۰( هام ید ۱۰

  .تسا هدوب ناریا رد کوکشم

 )کرویوین سروب رترب مالقا( زنوجواد صخاش :فلا

 هتشاذگن یصاخ رثا زنوجواد صخاش رب ،۱۳۹۸ هام ید ۱۰ خیرات رد نیچ رد انورک مالعا ،دوشیم هدید هک روطنامه

 هب عورش تعرسهب ،۱۳۹۸ هام نمهب ۳۰ خیرات رد ناریا رد انورک صیخشت مالعا زا سپ صخاش نیا هکنآ لاح ،تسا

 یاهههد رد صخاش نیا یارب طوقس نیرتگرزب هک درک هبرجت ار طوقس دصرد ۲۰ هب کیدزن ،دنفسا رخاوا ات و درک طوقس

 صوصخهب و ریخا یاهلاس رد ناریا هک ددرگیم زاب نیا هب ناریا رد انورک صیخشت ربخ یراذگرثا تلع .تسا هدوب ریخا

 ایند رد تاراظتنا ماظن اذل .تسا هتفرگ رارق ایند یاهدادیور و رابخا ردص رد هراومه ،ینامیلس مساق جاح تداهش زا سپ

 دوجو ایند رد یرگید ۀظحالم لباق دادیور چیه ،قافتا نیا اب نامزمه هوالعهب .دشاب ناریا زا رثأتم تدشهب تسناوتیم

 تهج ایند رد ناریا نانمشد طسوت هک یدیدش یربخ گنج .داد عاجرا نآ هب ار یلام یاهرازاب طوقس ناوتب هک درادن

 .دوب راذگرثا یفنم تاراظتنا رونت ندرک غاد رد زین تسویپ عوقو هب ناریا رد انورک صیخشت زور رد یسارهناریا

 طیارش رد نانچمه اما تفرگ دوخ هب یشیازفا دنور هرابود ،پمارت یرالد نویلیرت ود یتیامح ۀتسب مالعا اب صخاش نیا

 .دربیم رس هب شزرا شهاک

 هک زین ار ۱۰۰ یستوف و کدزن یاهصخاش طوقس ناوتیم ریز یاهرادومن رد .داد خر زین رگید یاهرازاب رد قافتا نیمه

 .درک هدهاشم تسا ندنل سروب و اکیرمآ هیامرس رازاب هب قلعتم

 کدزن صخاش :ب

 
  .درک هبرجت ار طوقس دصرد ۱۹ ات صخاش نیا

 



 انورک نارحب رد للملانیب یسایسداصتقا یسانشعضو :لوا شخب

  ١٣ زا ٣ ۀحفص
 

 ندنل سروب :)FTSE100( یستوف صخاش :ج

 
 .درک هبرجت ار طوقس دصرد ۲۳ ات زین صخاش نیا

 تفن تمیق طوقس
 یدج تمیق طوقس اب ار تفن رازاب هچنآ ،دهدیم ناشن ینامز یاهدنور .درک لزلزتم تدشهب زین ار تفن رازاب ،انورک

 هتبلا .هیسور و ناتسبرع یتفن گنج ای یژرنا تمیق شیازفا هب یدوعس ناتسبرع دیدهت هن تسا انورک ،تسا هدرک هجاوم

 ریز یاهرادومن رد هک هنوگنامه .دنیازفیب یژرنا رازاب یرادیاپان رب زین عوضوم ود نیا هک تسا هدرک کمک انورک نارحب

 طوقس نیلوا ،تفن تمیق ،ایند تفن یاههدننکدراو نیرتگرزب زا یکی ناونعهب نیچ رد انورک مالعا زا سپ ،دوشیم هدید

 تمیق یلصا طوقس اما .درک ادیپ شزرا طوقس رالد ۵۷ هب رالد ۷۰ دودح زا کپوا ماخ تفن و درک زاغآ ار دوخ یدج

 تمیق ،اپورا رد سپس و ناریا رد انورک صیخشت ربخ کوش .دش دییأت ناریا رد انورک صیخشت هک داد خر ینامز رد ،تفن

 و اپورا رد انورک عویش ربخ مالعا و هثداح ود نیا زا سپ .دروآ نییاپ رالد ۲۵ ات رالد ۵۷ زا و رالد ۳۲ نازیم هب ار تفن

 و انورک راهم رد نیچ تیقفوم مالعا هتبلا .دیسر زین رالد ۲۰ زا رتمک هب دیدش رایسب یطوقس رد تفن تمیق ،اکیرمآ

 ۲۰ دودح رد ریخا یاهزور رد ار تفن تمیق انورک لرتنک یارب اکیرمآ یرالد نویلیرت ود یتیامح هتسب مالعا نینچمه

  .تسا هدرک تیبثت رالد

 تفن تمیق رادومن

 



 انورک نارحب رد للملانیب یسایسداصتقا یسانشعضو :لوا شخب

  ١٣ زا ٤ ۀحفص
 

 
 

 زرا رازاب رد تالوحت
 رد اکیرمآ رالد خرن اما دندرک یط ار یگنهامه شزرا طوقس ،ناهج مامت رد هک هیامرس رازاب و یژرنا یاهرازاب فالخ رب

 نیا عویش مالعا زا سپ اهنت .درک ادیپ شیازفا تدشهب اپورا سپس و ناریا رد انورک صیخشت مالعا زا سپ ،وروی ربارب

 دوخ دشرهبور دنور هرابود ،اکیرمآ یتیامح هتسب مالعا اب و درک ادیپ ار یطقم یشهاک رالد خرن هک دوب اکیرمآ رد سوریو

 .درک هدهاشم ار )رالد ره ییوروی تمیق( وروی بسح رب رالد ره خرن تالوحت ناوتیم ریز رادومن رد .درک زاغآ ار

 و .تسا هتفرگ رارق ریخا یاههام رد دوخ شزرا فک رد رالد خرن ،ناریا رد انورک مالعا زور ،دوشیم هدید هک هنوگنامه

 سپس .دوشیم انورک صیخشت مالعا اکیرمآ رد هک یزور ات دراذگیم دشرهبور خرن نیا ،انورک مالعا زا سپ هلصافالب

  .دریگیم دوخ هب یشیازفا دنور هرابود خرن نیا

 

 هجاوم یهدب نارحب اب ریخا یاهلاس رد هک اکیرمآ .درک ییاسانش ار انورک یعقاو هدنرب ناوتیم اهصخاش نیا لوحت اب

 هتخورف فلتخم یاهتلود و ایند مدرم هب هک ار یاهیامرس قاروا دناوتب هک دوب نآ دنمزاین نارحب زا جورخ یارب تسا هدش

 شزرا طوقس .دنکن هفاضا اکیرمآ یجراخ یهدب هب هک دادیم خر اکیرمآ طیحم رد دیاب دیرخزاب نیا .دنک دیرخزاب دوب

الامتحا هک پمارت یتیامح یرالد نویلیرت ود ۀتسب .دادرارق پمارت تلود رایتخا رد ار تصرف نیا ماهس
ً

 غلابم اب هارمه 

 اکیرمآ تلود دش ثعاب ،اهیجراخ زا ماهس دیرخ تیولوا اب ،دش قیرزت اکیرمآ رازاب هب یرگید ۀدشن مالعا تفگنه

 ،مکیوتسیب نرق یادتبا زا و ریخا یاهههد رد رالد ،رگید یوس زا .دنک یرادیرخ هیامرس رازاب رد ار یگرزب یاهییاراد

 ،ییاپورا یاهروشک ریقحت و انورک جوم رب ندش راوس اب اکیرمآ هک تساجنیا بلاج .دوب هدیسر دوخ شزرا مراهچ کی هب



 انورک نارحب رد للملانیب یسایسداصتقا یسانشعضو :لوا شخب

  ١٣ زا ٥ ۀحفص
 

 ،داصتقا هب رالد نویلیرت دنچ قیرزت تفریم راظتنا هکنآ لاح .دنک هدنیازف ار رالد خرن ،تبثم تاراظتنا داجیا اب تسناوت

 یخرب ،دهد خر اکیرمآ ۀیامرس رازاب رد دوب انب هک یاهثداح زا ییاکیرمآ یاهروتانس زا یخرب یهاگآ .دهاکب رالد شزرا زا

 اکیرمآ رد ار یدایز یادصورس هک یقافتا .دنشورفب ار دوخ یاهماهس ،انورک نارحب زا لبق هک دوب هدرک دعاقتم ار اهنآ زا

  .درک داجیا اههناسر رد و

 یاههداد هچ رگا .دربب ار هدافتسا نیرتشیب هدمآ شیپ یاضف زا ،انورک نارحب زا عیرس روبع نمض درک شالت زین نیچ هتبلا

  .درادیم رب هدرپ نارحب نیا رد نیچ داصتقا دیدش طوقس زا یداصتقا

 هسیاقم رد اما ،دنک هفرص هب ار لیش تفن جارختسا دوب هتسناوت تفن تمیق شیازفا اب هچ رگا اکیرمآ ،رگید یوس زا

 تفن یزاسهفرص هب .تفای تسد یبلاج تاکن هب ناوتیم نیزگیاج یژتارتسا اب لیش جارختسا یزاسهفرص هب یژتارتسا

ابیرقت و دنک جارختسا زور رد تفن هکشب نویلیم ۱۴ ات اکیرمآ هک دش بجوم لیش
ً

 زا اما .دوش تفن تادراو زا زاینیب 

 یتفن ریاخذ دناوتب اکیرمآ رگا .دنک هنیزه رالد ۳۵ ات هکشب ره جارختسا یارب اکیرمآ هک دش بجوم یزاینیب نیا ییوس

 کیمادک ،دنک دراو ار تفن هکشب ره رالد ۲۰ زا رتمک یتمیق اب ضوع رد و دراذگبیقاب هدروخن تسد و دنک ظفح ار دوخ

 جوم رب دهدیم حیجرت ،ییاکیرمآ یتفن یاهتکرش زا یلام تیامح مالعا نمض پمارت هک تساجنیا رد ؟دریذپیم ار

 یدوعس ناتسبرع لیامت .دهد شهاک رالد ۲۰ زا رتمک ات ار تفن تمیق ،یدوعس ناتسبرع یراکمه اب و دوش راوس انورک

 ار یکیژتارتسا یراکمه پمارت هک دهدیم ناشن ،)ییاکیرمآ یاهتارکومد رظن فالخرب( هضرع شیازفا تسایس همادا هب

 ،ییاهزایتما یاطعا اب اکیرمآ دسریم رظن هب هک یاهژیو یراکمه .تسا هدرک زاغآ یدوعس یاههدازهاش اب هنیمز نیا رد

 اب ریخا یاهزور رد اکیرمآ ،کش نودب .دنشورفب اکیرمآ هب تمیق نیرتنازرا هب ار دوخ تفن تسا هدرک دعاقتم ار اهنآ

 ،انورک زا یشان یداصتقا تالضعم لیلدهب نیچ هکیلاحرد تساهنیشنخیش زا نازرا تفن دیرخ لوغشم رایسب تعرس

 .تسا هداد شهاک ریخا یاههام رد ار دوخ تفن دیرخ

 گنج رد هتبلا .تسا هدشن هدید نآ هباشم نونکات مود یناهج گنج زا هک تسا هقباسیب یقافتا زا یکاح اهدادخر نیا

 نوچ یتاقافتا .میاهدوب دهاش داصتقا هزوح رد ار یدیدش یاهنارحب متسیب نرق مود همین رد هژیو هب نآ زا دعب و مود یناهج

 هک ار اکیرمآ و دیدزد هرابکی هب ار ایند یاهییاراد زا یاهدمع مجح المع و دز مقر نوسکین هک رالد ییالط هناوتشپ فذح

 تاجن نارحب زا دوب هدش هجاوم یللملانیب رابتعا طوقس و رالد شزرا طوقس اب مانتیو اب تدم ینالوط گنج هجیتن رد

 یللملانیب زکارم ،ناعذا هب .تسین ریخا نارحب هیبش اهنارحب نیا زا مادک چیه یلو .۱۹۹۰ و ۱۹۷۰ ههد یتفن نارحب ای .داد

  .تسا هدوب رتنیگمهس زین ربماتپس هدزای نینچمه و ۲۰۰۸ نارحب زا نارحب نیا ،لوپ یللملانیب قودنص نوچ

 داصتقا زگره ،نامز نآ رد اما دندش ریگرد ییاپورا یاه روشک راو ونیمود تروص هب زین اکیرمآ ۲۰۰۸ نارحب رد هچرگا

 یتح ریخا هلاسدص دنچ ینامز یاههزاب زا کیچیه رد .دوب هدشن اهزور نیا یلیطعت نوچمه یاهدرتسگ یلیطعت راچد ایند

 هژیو قافتا کی نیا و دوشب لیطعت لماک روطهب نآ رطاخ هب ناهج هک تسا هدوبن یدماشیپ مود یناهج گنج ی هرود رد

 .تسا

 دهدیمن لیلقت یکشزپ هلئسم کی هب طقف ار عوضوم هک تسا یبیجع دادخر کی ،قافتا نیا هک دسریم رظن هب نیاربانب

 دنک یدج دورو عوضوم نیا رد دیاب روشک یداصتقا ینارمکح هک تسور نیا زا .تسا نآ زا رتارف و رتیدج یلیخ هکلب



 انورک نارحب رد للملانیب یسایسداصتقا یسانشعضو :لوا شخب

  ١٣ زا ٦ ۀحفص
 

 ینامرد هلئسم هک میهد ناشن مینکیم شالت ینامرد هزوح زا یدهاوش هئارا اب همادا رد .دشاب نآ تیریدم ردص رد یتح و

افرص و تسا ییاذیا یتایلمع ،تیمها نیع رد ،انورک یکشزپ و
ً

 هب ناوتیمن ینامرد و یکشزپ یاهشور و اهلیلحت اب 

 .داد همتاخ انورک نارحب
 یتخانش گنج هلئسم
  .دناهدش التبم ایرالام هب ایند رد رفن نویلیم ۲۲۸ دودح ۲۰۱۸ لاس رد ،یناهج تشادهب نامزاس رامآ اب قباطم -۱

 ۲۷۲ ینعی نآ زا دصرد ۶۷ هک تسا رفن رازه ۴۰۵ ،ایرالام زا هنایلاس ریم و گرم ،نامزاس نیمه یاهنیمخت اب قباطم

  .تسا لاس ۵ ریز ناکدوک ،ریم و گرم نیا زا رفن رازه

 انورک هب نایالتبم دادعت ،هام ۴ تدم رد ینعی تسا هدش انورک مالعا هک زورما هب ات ربماسد ۱۷ زا هک تسا یلاح رد نیا

 هتفگ هب انب ،یرامیب نیا .دناهدرک توف اهنآ زا رفن رازه ۹۰ هک تسا هدش مالعا رفن رازه دصناپ و نویلیم کی اهنت ایند رد

 .دناسریمن یبیسآ ابیرقت دودعم یدراوم زج هب زین ناناوج هب و دنکیمن ریگرد ار ملاس ناکدوک ،یناهح تشادهب نامزاس
1 

 ایرالام زا رفن رازه ۱۳۵ و هدش التبم ایرالام هب رفن نویلیم ۷۶ الامتحا ،۲۰۱۸ رامآ اب قباطم هام ۴ نامز تدم نیمه رد

  .دناهدرم

 مه ار یرفن رازه ۵ گرم زونه انورک هکینامز رد ایند ارچ ؟تسیچ یناهج و یاهناسر و ینامرد هناگود درادناتسا نیا تلع

 ؟دش هجاوم یناور همجه نینچ اب هرابکی هب دوب هدرکن هبرجت

  .دنتسھ ییاقیرفآ ،ریم و گرم زا دصرد ٩۴ و ایرالام ھب نایالتبم زا دصرد ٩٣ نوچ دیاش •
 .دراد دوجو انورک یارجام تشپ یرگید گرزب یزاب .تسین انورک ،ناتساد مھ دیاش •

 

امیقتسم رفن نویلیم ۶/۱ ،۲۰۱۶ لاس رد -۲
ً

 رب رفن رازه ۵۳۰ ،هام ۴ لوط رد ینعی .دناهدرک توف ایند رد تباید رثا رد 

 ٢.دنریمیم تباید رثا

 تسا یلاح رد نیا ؟دشاب هدش لیطعت ایند یاهیشورفینیریش ،گرم نویلیم ۶/۱ رطاخهب هک دیراد غارس ار یلاس چیه ایآ

ابیرقت ،اهیشورف ینیریش ربهوالع ،ریخا هام ود رد هک
ً

 صاخ ییوراد و ییاذغ یاهراک و بسک یاهنم اهراکوبسک همه 

 .دناهدش لیطعت

  :٣دینیبب ار ریز بلاج رادومن

 
1. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malaria 

2. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes 

3. https://ourworldindata.org/causes-of-death 



 انورک نارحب رد للملانیب یسایسداصتقا یسانشعضو :لوا شخب

  ١٣ زا ٧ ۀحفص
 

 
 لکلا زا نویلیم ۳ ،یگدولآ زا نویلیم ۵ ،دنق ندوب الاب زا نویلیم ۶ ،راگیس زا نویلیم ۷ ،نوخ راشف زا گرم نویلیم مین و هد

 … و

 نویلیم ۵ رطاخهب یرهش چیه ایآ ؟تسا هدش لیطعت یلکلا دیلوت هناخراک ای رکش دیلوت هناخراک ،راگیس هناخراک چیه ایآ

 ؟تسا هدش هنیطنرق ،یگدولآ زا گرم

 و هنیطنرق ار ایند همه ،تسا هتشاد یتوف رازه ۹۰ دودح و التبم مین و کی دودح نونک ات هامراهچ رد هک انورک ارچ اما

 ؟دنکیم لیطعت

 زا هتشذگ .دنک التبم ار ایند مدرم زا دصرد ۷۰ دناوتیم و تسا یرسم انورک اما دنتسین یرسم اهنیا دوش هتفگ دیاش -۳

 نینچ زا زورما هب ات یرامیب دنور ،درادن یعطق هبنج چیه زین هدش حرطم ضورف و تسا هتخانشان زونه یرامیب نیا هکنآ

 یوس زا و دننکیم هئارا ار یلیلحت نینچ وس کی زا یناهج تشادهب نامزاس ناصصختم .دنکیمن عافد هجوچیههب یضرف

 لامتحا صوصخلایلع .دننادیم ازنولفنآ زا رتفیعض ،یگدنشک ظاحلزا مه و عویش تردق ظاحلزا مه ار انورک ،رگید

 رتمک ازنولفنآ زا دشاب عویش لماع هکنیا لامتحا ،دشاب هتشادن تمالع یدرف رگا ینعی .ار نآ تمالع نودب و یفخم عویش

 رظن قافتا رتمک یگدنشک رد هتسد ود ره اما دنیوگیم نخس رتشیب عویش تردق زا زین نیصصختم زا یخرب هتبلا ١.تسا

 .دنراد

 :مینیبب ار ازنولفنآ هنالاس رامآ لاح

 
1 https://b2n.ir/878313 



 انورک نارحب رد للملانیب یسایسداصتقا یسانشعضو :لوا شخب

  ١٣ زا ٨ ۀحفص
 

 زا رفن رازه ۶۵۰ و دنوشیم راچد یلصف یازنولفنآ هب رفن نویلیم ۵ ات ۳ هنالاس ،یناهج تشادهب نامزاس رامآ اب قباطم

 هنوگچ .دنهدیم تسد زا ار دوخ ناج لاس ره رد یرامیب نیا نایالتبم زا دصرد ۱۳ دودح لقادح ینعی .دنریمیم اهنآ

 رطاخهب و دنکیمن راچد تدمهاتوک رد ار ایند تیعمج زا دصرد ۷۰ ،ازنولفنآ نوچ یرتهدنشک و رتیرسم یرامیب هک تسا

 ،دعب یاهلاس رد دهدیم ناشن اهاعدا هک تسا ۲۰۱۷ لاس هب طوبرم هتبلا نیا ؟دننکیمن لیطعت ار ایند زگره یرامیب نیا

  ١.تسا هدش رترب مه نیا زا تیعضو

 یکشزپ شخب رد هک تسا یتابثا لباقریغ تاینظ ربینتبم ریخا نارحب رد اهیراذگتسایس همه ،دهدیم ناشن قوف دراوم

 !تسا هدش لدب یمومع یرواب هب ،سفن بح و یتسودناج سح کیرحت اب بیجع یاهنوگهب و هدمآ دیدپ ایند

 نآ رتبلاج و تسا هئارا لاح رد تسا هتشاد نونک ات هچنآ زا توافتم یدرادناتسا اب یناهج تشادهب نامزاس یاههیصوت

ابیرقت هک یفراعتم ریغ یاههیصوت شریذپ یارب ینهذ یگدامآ نیا ،ایند یاهروشک همه رد هک تسا
ً

 یلیطعت هب ار ایند همه 

  !تسا هدمآ دوجوهب دناشک دهاوخ

 هک تسا هدرک لیدبت یتخانش رصنع کی هب ار انورک سرت ،یناهج ینیرفآتشحو تسایس هجیتن رد یمومع رواب نیا

 .دنکیم اهناتسرامیب ۀناور تعرسهب ار دارفا هک یسرت .تسا هداد رارق دوخ ریثأت تحت ار یناهج یگدنز یاهداهن تعرسهب

 و انورک یرامیب هب مدرم یالتبا زا دصرد ۴۱ زا شیب لماع ،اهنآ ۀدولآ طیحم ،یکشزپ هعماج هتفگ هب هک ییاهناتسرامیب

اعبط
ً

  .٢تساهنآ ریموگرم شیازفا دصرد ۴۱ زا شیب 

 تسیرامیب کی زا رتارف انورک
 .تسا هدرک داجیا ار میمصت تاماظن رد یدج یلالتخا ،تسا هتفرگ لکش ملع یایند رد تساهلاس هک یناهج راکمیسقت

 ،نارمع ناسدنهم .دناهتفرگ رایتخا رد بسانمان یاهنوگهب ار میمصت یاههزوح ،یملع ماظن رد هدش داجیا یاهصصخت

 میمصت هداوناخ تسایس دروم رد قوقح ناصصختم ،دننادیم یزاسرهش تسایس هزوح رد میمصت لفکتم ار دوخ

 میمصت ۀزوح رب عماج ۀطاحا اهنیا زا مادکچیه هکنآ لاح .تمالس تسایس دروم رد یکشزپ ناصصختم و دنریگیم

  .دنریگیمن رارق لابقا دروم نانچمه اما دناهدش یشناد یاههزوح دراو هصیقن نیا عفر یارب اهیاهتشرنایم .دنرادن ار دوخ

 ینامرد یاهلکتورپ وریپ لعنلاب العن هک ناکشزپ هک دیریگب رظن رد ار زورما ییانورک نارحب یاضف ،رانک هب هتکن نیا

WHO ابیرقت و لقنولمح و کیفارت ،یگداوناخ یگدنز ،یرهش یگدنز ،داصتقا ،تسایس دروم رد ،دنتسه
ً

 تاردقم ۀمه 

 یشناد تیحالص زین »تمالس تسایس« هنیمز رد ییاهنتهب یتح هکنآ لاح ،دنتسه یریگمیمصت لاح رد یناهج هعماج

 نامزاس طسوت و اهههد یط رد هک ددرگیم زاب یزاسداهن یدج دنیارف هب ایند مدرم طسوت ارجام نیا شریذپ هتبلا .دنرادن ار

 .تسا هدش ماجنا عجرم هعماج هب یکشزپ هعماج لیدبت یارب ییاکیرمآ ناهج رد نآ رامقا ریاس و یناهج تشادهب

 
1  https://www.who.int/news-room/detail/14-12-2017-up-to-650-000-people-die-of-respiratory-diseases-linked-to-

seasonal-flu-each-year 

2 https://b2n.ir/957182 

 



 انورک نارحب رد للملانیب یسایسداصتقا یسانشعضو :لوا شخب

  ١٣ زا ٩ ۀحفص
 

 ناریا رد انورک
 تاراظتنا ۀزوح رب شخبرثا و یربخ بمب کی ناونعهب ناریا رد انورک صیخشت ،دش نییبت لوا تمسق رد هک هنوگنامه

 نیا هب مه نآ یناهج یاهصخاش رب ناریا یشخبرثا .تسا هدوب ایند داصتقا رد کوش داجیا لماع نیرتمهم ایند یداصتقا

 یادص کی یتح زین زورما ات .تسین ریذپناکما ناریا رد تردق زا ییاهشخب اب یگنهامه نودب ،دحاو یادص اب و تیفیک

  .تسا هدشن هدینش ناریا رد دهد رییغت ار اهنایرج تهج هک تردقرپ

 ششک ناریا داصتقا .تسا هتفرگ شیپ رد اهراکوبسک یزاس نمیا تسایس یاج هب ار داصتقا یزاس لیطعت تسایس ناریا

 غارس هب دیاب داصتقا ندرک لیطعت یاج هب نیاربانب .دنک لابند ار یلیطعت دنیآرف هام راهچ ات هس هک تشاد دهاوخن ار نیا

  .تفر یزاس نمیا یاهتسایس

 کیژولویب گنج هوجو تسا نکمم .تسین نآ رب یلاکشا چیه و تسه هک دشاب یرامیب کی تسا نکمم انورک سوریو

 هب ات انورک عورش زا ابیرقت داصتقا ریزو لاثم ناونع هب زونه .دراد مه یداصتقا گنج یدج هوجو یلو .دشاب هتشاد مه

 یاهناسر یاضفرد یگنرمک رایسب روضح ندعم و تعنص ریزو .تسا هدشن تیؤر یربخ یاهلیلحت ای رابخا رد زورما

  .تسا هدرک ادیپ روشک یاهناسر یاضف رب یدج ۀطاحا ،یکشزپ هاگن اب تشادهب ریزو افرص و دراد

 داصتقا هجو ،نآ زا رتمهم اما .تسا اهراکوبسک هب هجوت ،انورک تیعضو رد روشک یداصتقا ینارمکح مهم هوجو زا یکی

 روطچ ام و تشاد دهاوخ ناریا داصتقا یارب یتاعبت هچ تسا نداد خر لاح رد هک یناهج نارحب هکنیا و تسا للملا نیب

 هک ییاهتصرف .مینک لیدبت داصتقا یارب یاهژیو یاهتصرف هب ار اهدیدهت یتح ای میهد شهاک ار تاعبت نیا میناوتیم

 یکیزیف یاهییاراد مجح نارحب نیا رد درک شالت نیچ هکنانچ ؛دننک مهارف روشک یداصتقا شهج یارب ار هنیمز دنناوتیم

 میوشن ررضتم الوا هک میهد ماجنا ار ییاهشنک میناوتیم هنوگچ ام هک میزادرپب نیا هب دیاب ورنیا زا .دهد شیازفا ار دوخ

 ،اهراک و بسک یناهج یلیطعت ،مینادب هک دوشیم رتمهم ینامز هلئسم نیا ؟ مینک قلخ ار ییاهتصرف دیدهت نیا زا ایناث

اعطق
ً

 ایند زا یعیسو ۀرتسگ رد ار یطحق زورب ناکما رطخ گنز هک یدوکر .داد دهاوخ رارق عوقولابیرق یدوکر رد ار ایند 

 و لاغتشا ،هیذغت رد یدج نارحب کی یارب ار دوخ دیاب ناریا ،دریذپن ماجنا بسانم تامادقا رگا .تسا هدروآ رد ادص هب

 .تسا هدش راکشآ نآ ۀعیلط یلیطعت هام ود نیمه رد هک ینارحب .دنک هدامآ هجدوب یرسک

 ۷ یفنم دشر .تسا هدوب رفص دودح نآ نودب و دصرد ۷ یفنم ،تفن باستحا اب انورک زا لبق ات روشک یداصتقا دشر

 لک تیعمج هک ارچ .تسا هدمآ دوجو روشک رد رتشیب راکیب تیفرظ رفن نویلیم کی دودح هک تسانعم نیا هب یدصرد

 مدرم زا دصرد ۷ ،نیگنایم روطهب ،داصتقا هزادنا رد یدصرد تفه شهاک اب .تسا رفن نویلیم ۲۴ ناریا رد نیلغاش

 رد راک یورین مکارت هک ییاجنآ زا .تسا رفن نویلیم ۱.۶ اب ربارب رادقم نیا هک دنهدیم تسد زا ار دوخ دیلوت تیفرظ

 رد .داد شهاک زین رفن نویلیم کی دودح ات ار نیمخت نیا ناوتیم ،تساهشخب ریاس زا رتمک هتسباو عیانص و تفن شخب

  .دش دهاوخ لدب یمسر یراکیب هب یدیلوت یورین رد هدش هتساک تیفرظ نیا ،یفنم دشر موادت تروص

 زا ناریا یتفنریغ تارداص ؟تشاد دهاوخ یطیارش هچ انورک یاهدمایپ ندش رهاظ تروص رد یدصرد ۷ یفنم دشر نیا

ابیرقت انورک نارحب زاغآ
ً

 درایلیم ۵۰ و یتفن تارداص رالد درایلیم ۵۰ هب کیدزن روشک یداع تلاح رد .تسا هدش فقوتم 

 لیلدهب مه یتفن ریغ تارداص رگا .تسا هدوب زیچان رایسب هتشذگ لاس رد یتفن تارداص .دراد یتفن ریغ تارداص رالد



 اهداهنشیپ :مود شخب

  ١٣ زا ١٠ ۀحفص
 

 یم رفص زین رالد درایلیم ۵۰ نیا یازا هب ام دیلوت ینعی دوش رفص روشک یداصتقا یاهزرم ندش هتسب و یساره انورک

 اهراکوبسک یلیطعت هب هجوت اب .دوشب فقوتم دیاب ای و دوش فرصم ناریا مدرم طسوت دیاب ای الاک رالد درایلیم ۵۰ نیا .دوش

 دیرخ زا مجح نیا ناربج ناوت اهیناریا ،هتشذگ لاس یدصرد ۳۴ مروت هجیتن رد مدرم دیرخ تردق دیدش شهاک و رازاب و

 روشک داصتقا ۀخرچ زا زین رالد درایلیم ۵۰ نیا هک دوشیم بجوم انورک هلئسم رد ینونک طیارش موادت اذل .دنرادن ار

 روشک لخاد رد ار یژرنا شخب هدوزفا شزرا ،تفن تمیق شهاک هجیتن رد یتفن یاههدروارف تمیق شهاک .دوش فذح

 فرظ روشک ،یداصتقا یاهزرم ندنام هتسب و اهیلیطعت موادت تروص رد هک دهدیم ناشن دهاوش نیا .دهدیم شهاک زین

 هزادنا یدصرد ۲۵ ات ۲۰ شهاک .دش دهاوخ هجاوم یدصرد ۲۵ ات ۲۰ یفنم یداصتقا دشر کی اب ،هدنیآ هام هس ات ود

  .دنک لیمحت روشک رب ار یراکیب نویلیم ۵ ات دناوتیم ،روشک داصتقا

 زا زین یناهج کناب و OECD تاعلاطم زکرم ،لوپ یللملانیب قودنص نوچ یزکارم .تسین بیجع نادنچ رامآ نیا

 .دوب دهاوخ اج همه زا شیب ،یتفن یاهروشک رد اهنآ ناعذا هب هک ییاهدوکر .دنیوگیم نخس ناهج رد یدج یاهدوکر

 .تسا هدوب هقباسیب وس نیا هب مود یناهج گنج زا لقادح دوکر نیا هک دناهدرک مالعا ییاپورا یاهروشک زا یرایسب

 اهداهنشیپ :مود شخب
 انورک اب هزرابم یلم داتس رد یهجودنچ تیریدم :فلا
 رد و دصرد کی زا رتمک نپاژ و یبونج هرک رد رامآ نیا .تسا دصرد ۷ دودح ناریا رد انورک هب یالتبا هب ریموگرم تبسن

 اب ینامرد ماظن هک دهدیم ناشن نیا .تسا رتالاب یکدنا زین یناهج طسوتم زا ناریا رد اما ،تسا دصرد هس دودح نیچ

 یعامتجا داعبا یمامت ۀرابرد نالک یاهیریگمیمصت و یراذگتسایس هب طوبرم روما ریاس زا تغارف و نامرد رما رب زکرمت

 هب نارحب تیریدم یراذگاو ،لوا داهنشیپ ،نیاربانب .دنک یرتشیب کمک نارامیب دوبهب هب دناوتیم ،یگنهرف و یداصتقا و

 یداصتقا ناریدم و نانادداصتقا شقن دیاب یهجودنچ تیریدم نیا رد .تسا تشادهب ترازو زا رتارف یتیمکاح یاهشخب

 .دشاب گنررپ رایسب روشک

 ینامرد یصوصخ شخب یزاس یلم :ب
 یتح و دناهدرب یزاسیصوصخ تمس هب تعرس هب ار نامرد ماظن روشک نارازگراک و نارادمتسایس ۷۰ ههد زا

 یصوصخ شخب هب زین ار یتلود یاهناتسرامیب زا یخرب نیا رب هوالع .دندرک یصوصخهبش زین ار هیریخ یاهناتسرامیب

 نامرد شخب رد روشک هجیتن رد .تفرگ لکش یصوصخ شخب رد اساسا نامرد شخب دشر ور نیا زا .دندرک راذگاو

 انورک نامرد لئاسم هب ییوگخساپ یارب ار مزال ششک و ییاناوت هک تسا هدش کچوک رایسب یتلود شخب کی بحاص

 اب هک یشخب .دوشب هفاضا یتلود هعومجم هب یصوصخ شخب نیا هکنیا یارب تسا تصرف نیرتهب نونکا دیاش .درادن

 یصوصخ نامرد ماظن زا یشخب راک نیا اب .تسا هتفرگ لکش نونک ات ۷۰ ههد زا روشک رد یراذگ نوناق دیدش تنار

 دناوتیم دنیارف نیا زاغآ .دیامن کمک یتلود شخب درکلمع دوبهب هب نآ ینامرد لیسناتپ ات ددرگیمرب تلود هب اعیرس

 .دنوشیم هرادا یصوصخ ۀویش اب و یتیمکاح یاهشخب طسوت هک دوش زاغآ ییاهناتسرامیب طسوت
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 و کمک یارب بالط و نایجیسب یداهج روضح دز مقر ار یمالسا بالقنا رکفت یدنلبرس رگید راب هک یناشخرد هتکن

 رد لیصحتلاغراف رفن نارازه هک تسا یلاح رد نیا .دراد همادا زونه هک دوب اهناتسرامیب رد اهراتسرپ دادعت دوبمک ناربج

 دنتسه اهناتسرامیب رد ناراتسرپ زا یخرب هکنیا ای و .دناهدشن روشک ینامرد ماظن بذج هک دراد دوجو یراتسرپ یاههتشر

 رد ییارگراصحنا اب هک تساهلاس روشک یکشزپ ماظن .دنتسه راک هب لوغشم یمک یایازم و نییاپ یقوقح حطس اب هک

 لک عومجم رد یکشزپ یاههتشر رد رفن ۱۲۰۰ دودح شریذپ هب طقف هلاس ره ،یتلود یاههاگشناد یاهیدورو

 .دهدیم جرخ هب تعنامم یکشزپ هصرع رد ناناوج زا یرایسب دورو زا ،تخس رتلیف نیا .دنکیم مادقا روشک یاههاگشناد

 نیا نیاربانب .دشاب هتشاد ایند رد ینییاپ کشزپ هنارس ام روشک هک تسا هدش نیا هب رجنم یکشزپ رازاب رد راصحنا نیا

 ینامرد یاضف رد راتسرپ و کشزپ بذج و اههاگشناد رد بذج دادعت شیازفا بیوصت یارب تسا تصرف نیرتهب اهزور

  .تسا روشک

 یزرواشک شخب رد شهج داجیا :ج
 یزرواشک تالوصحم هدننکرداص یاهروشک زا یخرب ،ایند رد یداصتقا دوکر تامدقم هدهاشم اب و ریخا یاهزور رد

 جنرب تارداص ،ناتسودنه و ناتسکاپ نوچمه اهروشک زا یخرب .دناهدرک حرطم ار تالوصحم نیا تارداص عطق ۀمزمز

 و اه هنایاپ یلیطعت ،هضرع و دیلوت یاه هخرچ ندش عطق ،اه هناخراک ندش هتسب .١دناهدرک مالعا عونمم انورک نایاپ ات ار

 و تالغ دیلوت رد هک نیچ روشک تسا هدش بجوم عیزوت یاه هناماس یلیطعت و اه هار ندش هتسب ،کیتسجل یاه شخب

 ود ،هسنارف یرازگربخ شرازگ هب نینچمه .دوش وربور ییاذغ داوم نیمات ثحب رد یدج لالتخا اب زین تسا افکدوخ جنرب

 رثا رب یناهج یاهرازاب رد ییاذغ داوم یطحق رطخ هب تبسن یناهج تراجت نامزاس هارمه هب دحتم للم نامزاس سناژآ

 یزرواشک و رابوراوخ نامزاس سیئر ،یونود یوست .دناهداد رادشه عیزوت یاههکبش رد لالخا و انورک سوریو عویش

 زور ،یناهج تشادهب نامزاس لکریدم ،موناهدآ سوردت و یناهج تراجت نامزاس لک ریدم ،ودوزآ وتربور ،دحتم للم

 زا یجوم بجوم دناوتیم ییاذغ داوم هب یسرتسد هنیمز رد تیعطق مدع« :دنتشون یکرتشم هینایب راشتنا اب هبنشراهچ

 هک دناهدرک دیکات نینچمه یناهج نامزاس هس نیا».دوش یناهج رازاب رد دوبمک نینچمه و تارداص یارب اهتیدودحم

 ریخات و فقوت و هدش برغ رد عیانص نیا زا یرایسب فقوت هب رجنم ،یزرواشک و ییاذغ عیانص نارگراک ددرت شهاک

 .٢تسا هدش ییاذغ داوم نتفر نیب زا بجوم اهزرم رد ییاذغ داوم لماح یاهنویماک

 راتفر تسا هدش بجوم زین اکیرمآ و اپورا رد ییاذغ داوم یفرصم و یعیزوت یاهرازاب رد هدش داجیا بات و بت

 داوم نیمأت نمض دناوتب هک یروشک ،طیارش نیا رد اذل .دهد قوس ییاذغ داوم دوبمک تمس هب ار ایند ،ناگدننکفرصم

 .دشاب یداصتقا دوکر یاههدنرب زا یکی دناوتیم دهد ماجنا ار تالوصحم نیا تارداص ،دوخ نانکاس ییاذغ

 یاهیگدنراب تکرب هب .میاهتشاد دشر دصرد ۷ هب کیدزن یزرواشک شخب رد ،داصتقا یفنم دشر مغر یلع هتشذگ لاس رد

 دناوتب ،تسا ایند یزرواشک تالوصحم هدننکدیلوت نیمهدزای هک ناریا هک دراد دوجو ناکما نیا لاسما و هتشذگ لاس

 لاس رد ،یزرواشک شخب رد ریگمشچ دشر رب هوالع .دوش لیدبت زین شخب نیا رد ناگدننکرداص نیرتگرزب زا یکیهب

 
1 https://b2n.ir/096714 

2 https://b2n.ir/950567 
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 اهتیزم نیا .تسا هتشاد دوجو دشر دصرد ۱۴٫۵ نامتخاس شخب رد و دشر دصرد ۷٫۵ ندعم شخب رد هتشذگ

 نیا ،انورک یداصتقا نارحب زا جورخ یارب تسا مزال .تسا یداصتقا شهج هلحرم هب روشک ندرک دراو یارب یاهچیرد

 گرزب عیانص هب ای و دوش تیامح دنتسه یزرواشک یاضف رد هک ییاه پاتراتسا زا .دنوش تیوقت زورما نیمه زا اهشخب

 رد گرزب ١ییاذغ داوم رهش راهچ سیسأت .دوش یاهژیو یاهکمک دنوش لاعف دنناوتیم یزرواشک شخب رد هک یعیزوت

 هقطنم رد ییاذغ داوم لقنولمح و دیلوت باه هب ار ناریا دناوتیم هاشنامرک و سراف ،نیوزق ،یوضر ناسارخ یاهناتسا

 یدج دورو .دنک مهارف ایند هب یناریا ییاذغ داوم تارداص یارب ار مزال طیارش ،روشک رازاب میظنت نمض و دنک لیدبت

 یاهژیو شقن یراج یبآ لاس رد یزرواشک شهج رد دناوتیم شخب نیا هب هاپس و شترا یاههاگرارق و حلسم یاهورین

  .دشاب هتشاد

 یگنیدقن دنمفده شیازفا :د
 هژیوهب ،دشاب هتشاد ساره یزکرم کناب زا ضارقتسا زا یشان هجدوب یرسک زا دیابن یتح یدوکر یاهنارحب رد تلود

 رد هنافسأتم هک تسا یلاح رد نیا .دوشیم نارحب زا جورخ یتامدخ و یدیلوت یاههتسب فرص یتلود عبانم هکینامز

 !تسا رثا مک و نیرفآتنار هک هداد رارق یدیلوتریغ تالیهست دبس رد ار دوخ یاهغرممخت مومع تلود ،یلعف طیارش

 دیرخ فرص و دنک تباصا یزرواشک و نامرد شخب هب دنمفده تروص هب یگنیدقن حطس شیازفا ،یلعف طیارش رد رگا

 یاهشخب هعسوت و ینیمزرس تشک تیلباق شیازفا فرص یزرواشک شخب رد و دوش دیدج یورین بذج و ناتسرامیب

 ار دیلوت شهج و لاغتشا هلئسم مه و دهد تسکش ار انورک یهلا ددم هب مه دناوتیم ،دوش یزرواشک عیانص فلتخم

 .دهد رارق فده

 ندرک لیطعت یاهتسایس یاجهب اهراکوبسک طیحم یزاسنمیا یاهتسایس ذاختا :ه
 .دنک دراو داصتقا هب ار یکلهم تابرض دناوتیم »مینامب هناخ رد« تسایس هک دوشیم نشور دش هتفگ هچنآ هب هجوت اب

 کی .دوب دهاوخ رتبیهم رایسب انورک تافلت رامآ هب تبسن هک دروآ دیدپ ار دیدش یطحق و ریموگرم دناوتیم هک یتابرض

 اما .تسا هدوب باب نیمه زا زین هنیطنرق مالعا رد اکیرمآ و ناتسلگنا نوچ ییاهروشک رد میمصت ماظن یاوه ود و ماب

اموزل ،تسایس نیا نیزگیاج
ً

 و حلسم یاهورین ،ناینبشناد یاهتکرش لیسناتپ زا هدافتسا اب ناوتیم .تسین ندشالتبم 

 هب تعرسهب ار روشک داصتقا و دربهرهب راکوبسک طیحم یزاسنمیا تسایس زا ،تسایس نیا یاجهب ،رگداهج یاهورین

  .دنادرگزاب تیلاعف لیر

  یژرنا یژتارتسا رد رییغت :و
 یاهروشک هب دوخ ناینبشنادریغ تالوصحم تارداص یازا رد رگید یوس زا و دنک رداص تفن دناوتیمن وس کی زا ناریا

 رد ناریا .دشاب تالکشم نیا عفر یارب یرازبا دناوتیم تفن دیرخ .دنک دراو یفاک زرا ای یژولونکت دناوتیمن ،هقطنم

 بسک ریز یراجم زا دناوتیم الئوزنو و هقطنم یاهروشک زا تفن دیرخ تسایس ذاختا تروص رد ،یلعف یتمیق طیارش

  :دنک تعفنم
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 هک تفن تمیق ،هقطنم تفن دیرخ یارب ناریا مادقا و یتفن یاهروشک عمج هب ناریا ندش هفاضا لانگیس رودص اب -۱

 دوکر راچد تفن تمیق رطاخهب هک یتسدنییاپ یاهدروارف تارداص و دوریم الاب تعرسهب ،تسا ناریا ییاراد نیرتمهم

  .دوشیم هفرص هب دناهدش یتمیق

امومع هک اهروشک نیا هب ار دوخ یالاک تارداص ،یتفایرد تفن یازا رد دناوتیم ناریا -۲
ً

 هدش دیلوت یساسا یاهالاک هب 

  .دهد شیازفا یشهج یاهنوگهب دنتسه دنمزاین ناریا رد

امومع روشک تاجناخراک -۳
ً

 ،تارداص ناکما داجیا اب .دنتسه راک هب لوغشم دوخ تیفرظ زا دصرد ۴۰ اب طسوتم روطهب 

  .درک کمک اهتیفرظ نیا یزاسلاعف هب ناوتیم

  :درک لیدبت روشک یداصتقا ۀخرچ ندرک مرگ یارب یلماع هب ریز یاهراکهار اب ناوتیم ار هدش یرادیرخ تفن -۴

 .اههدننکرداص هب میقتسم یراذگاو :لوا راکهار

 ای یلخاد یقوقح و یقیقح صخش ره ای اههاگشیالاپورتپ و اههاگشیالاپ هب هنادازآ ار تفن نیا دنناوتیم اههدننک رداص

اسأر ای دنشورفب دشاب هتشاد اضاقت هک یجراخ
ٌ

 ار لوصحم و دننک طسوتم و کچوک یاههاگشیالاپورتپ یزادناهار هب مادقا 

  .دننک هدافتسا نآ دئاوع زا یژرنا سروب رد نآ هضرع اب دنناوتیم نینچمه .دنناسرب شورف هب روشک جراخ ای لخاد رد

 جارختسا زا تسا مزال تلود ،تروصنیارد .ناگدننکرداص هب یلایر دئاوع تخادرپ و تلود طسوت تفن دیرخ :مود راکهار

  .دنک نیمأت یجراخ تفن زا ،تارداص فده اب ار اههاگشیالاپ کاروخ و دنک یراددوخ کرتشمریغ نیدایم زا تفن

 یزادناهار اب حلسم یاهورین و یتیمکاح یداصتقا یاهداهن طسوت هدروارف هب هدش دراو تفن لیدبت :موس راکهار

 رد تفن گرزب نزاخم تخاس اب قوف یاهداهن طسوت تفن نیا یزاسهریخذ و دیرخ نینچمه و یتلودریغ یاههاگشیالاپ

 .روشک

 اب تسا مزال ،هدیا شریذپ تروص رد و تسا یلصا یاههدیا رب عرف ،یراذگنوناق و ینف تاظحالم تسا یهیدب(

 .)درک مهارف ارجا یارب ار طیارش ،ینوناق و ینف تاحالصا

 .یژولونکت ندرک دراو و یبرغ هدز نارحب یاهروشک هب یساسا یاهالاک و یتفن یاههدروارف تارداص :مراهچ راکهار

 یگنیدقن میقتسم قیرزت اب یاهناخراک تادیلوت رد شهج داجیا :ز
 طسوت یگنیدقن دشر لحم زا میقتسم یلام هعسوت اب اهنآ دیلوت تیفرظ ندرک لماک و اههناخراک دیلوت رد شهج داجیا

 نیا ققحت یارب یاهنیمز ،یلبق یاهراکهار .هوبنا سایقم رد فلتخم یاهروشک هب تارداص یارب الاک یزاسهدامآ و تلود

  .دوب دنهاوخ راکهار

 


