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  :شلاچ ناونع

  اهشکدود یترارح يژرنا یبایزاب و شهاک

 

  :همدقم	

 اجنآ زا نکیل ،دنراد يژرنا تفایرد هب زاین رظن دروم ۀفیظو ماجنا يارب یتعنص تازیهجت و اهدنیآرف یمامت

 فلت فلتخم ياهلکش هب يژرنا نیا زا یشخب ،درادن دوجو دیفم راک هب يدورو يژرنا مامت لیدبت ناکما هک

 يددعتم ياهمتسیس ،تخوس فرصم رد ییوج هفرص و هدش فلت ترارح زا ددجم ةدافتسا روظنم هب  .دوشیم

 ياهمتسیس بلغا درکلمع یلک لوصا .دنریگیم رارق هدافتسا دروم عیانص رد هدرتسگ روط هب هک دناهتفای هعسوت

 نیدب .تسا رتنییاپ يامد اب يدورو نایرج کی هب الاب يامد اب یجورخ نایرج زا ترارح لاقتنا ،ترارح تفایزاب

 ،تفایزاب ياهمتسیس زا هدافتسا .دوشیم لقتنم رگید نایرج کی هب هدش فلت ترارح زا ياهدمع شخب بیترت

 .داد رارق هدافتسا دروم دیفم لکش هب و رگید ياج رد ار هدش فلت ترارح ناوتب هک دراد هیجوت ینامز

 رامش هب ناهج دالوف عیانص رد یلیسف يژرنا ياههدننک فرصم نیرتگرزب زا یکی درون مرگشیپ ياههروک       
 .دراد نآ درکلمع دوبهب رد يریگمشچ ریثأت ،يژرنا فرصم تیریدم هک دنوریم
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 فرصم زا يریگولج هب ینوزفازور هجوت هک تسا هدش ثعاب ،دیلوت ياههنیزه و يژرنا ياهب نوزفازور شیازفا       
 یحارط رد یمهم تاحالصا ،هدش فوطعم ياهناخلگ ياههدیدپ و يزاگ ياههدنیالآ شهاک ،يژرنا هیوریب
  .دریگ تروص يژرنا ةدننک فرصم ياههاگتسد

 
 سوق هروک هب یجورخ و يدورو داوم مارگاید

 

 
 سوق هروک هب یجورخ و يدورو ياه يژرنا مارگاید 

يدورو يژرنا

یکیرتکلا يژرنا  

60-65 %

ییایمیش يژرنا  

35-40 %

یجورخ يژرنا

%53 دالوف

%20 یفالتا ياهزاگ

%17 هدننک کنخ يژرنا

%10 هرابرس
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 شهاک هجیتن رد و يژرنا فرصم شهاک ،يژرنا ) هدزاب ( ییآراک دوبهب روظنم هب متسیس ره رد يژرنا تیریدم

   .دشابیم يژرنا هدزاب شیازفا يارب هنیهب ياهشور يوجتسج و اههنیزه هیلک

 و یکیرتکلا سوق هروک ،میقتسم ءایحا ياهرمرفیر ،يزاسهلدنگ تخپ ياههروک رد یترارح تافلت هب هجوت اب      

 لقادح :هلمج زا يدراوم رد دناوتیم اههروک نیا رد يژرنا فرصم يزاس هنیهب و تیریدم ،درون مرگشیپ هروک

 زا يریگهرهب ،هروک شکدود زا یجورخ ياهزاگ زا یترارح تافلت ندرک لقادح ،اهفاکش زا یترارح تافلت ندرک

 داجیا رد یعس و لماک قارتحا رب رثؤم لماوع یئاسانش ،هندب یترارح تافلت زا يریگولج يارب بسانم قیاع داوم

 ،هدش رکذ ياه شور رب هوالع .ددرگ ماجنا اهلعشم میظنت ،بسانم یفاضا ياوه ،تخوس ندرکردوپ قیرط زا نآ

 .تسا تیمها زئاح رایسب هروک زا یجورخ ياهزاگ رد دوجوم ترارح تفایزاب

 

  :هلئسم حرش 
 ِیلوصا يارجا ترورض ،یطیحم تسیز نیناوق ندش تخس و يژرنا ياهلماح تمیق شیازفا دنور همادا اب     

 شیپ زا شیب ،تخوس فرصم يزاسهنیهب هنیمز رد یتایلمع -يداصتقا ياهراکهار هئارا و يژرنا فرصم تیریدم

 تیمها زا دالوف هریجنز یندعم عیانص صوصخ هب و تعنص رد يدنیآرف ياههروک اتسار نیا رد .ددرگیم نایامن

 دننام دریگیم تروص الاب يامد اب قارتحا هک ییاهمتسیس رد .دنشابیم رادروخرب يژرنا فرصم هنیمز رد يا هژیو

 زا يریگولج روظنم هب .دوشیم جراخ شکدود قیرط زا يدیلوت ترارح دصرد 70 ات 40 دودح ،اهرلیوب و اههروک

 يارب شکدود زا یجورخ ياهزاگ زا ترارح یبایزاب ياهشور زا ،تخوس فرصم رد ییوجهفرص و ترارح فالتا نیا

  .دوشیم هدافتسا يژرنا تافلت شهاک
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 دالوف تعنص هریجنز تاجناخراک ياهشکدود زا یجورخ يژرنا تاصخشم

 
 

 : ناوخارف ياهروحم
 زا یترارح يژرنا یبایزاب و شهاک تهج ییاهشور هئارا 

 يزاسهلدنگ تخپ ياههروک شکدود	•

 میقتسم ءایحا دحاو ياهرمرفیر	•

 تارابغ يروآ عمج قاتا زا لبقات سوق هروک زا یجورخ دود	•

 درون مرگشیپ هروک شکدود	•

 اهریگرابغ	•

 

	 

. 


