
هیامرس شیازفا  زوجم  رودص  ۀیعالطا 

شیازفا ياضاقت  هامرذآ 1384 ،) بوصم   ) ناریا یمالـسا  يروهمج  راداـهب  قاروا  رازاـب  نوناـق  يارجا  رد 
دروم نامزاس  نیا  رد  ماـع ) یماهـس   ) ایوپ  يراذگ  هیامرس  تکرش  دیدج  ماهـس  راشتنا  هیامرس و 

طوبرم تارّرقم  نیناوق و  اب  تریاغم  زا  یکاح  يدراوم  هدش ، ماجنا  یگدیسر  ساسا  رب  .تفرگ  رارق  یسررب 
تارّرقم نیناوق و  تیاعر  اب  ریز و  تاصّخـشم  اـب  هیامرـس  شیازفا  هدـیدرگن و  هظحالم  ماهـس  راشتنا  رد 

.دشاب یم عنامالب  نامزاس  نیا  رظن  زا  هطوبرم ،
: یلعف لایرهیامرس     4,000,000,000,000   

: راشتنا لباق  ماهس  مهسدادعت   3,000,000,000   

: مهس ره  یمسا  لایرشزرا    1,000   

: هیامرس شیازفا  لایرغلبم    3,000,000,000,000   

: هیامرس شیازفا  نیمأت  عبنم 
هدروآ نارادماهـس و  هدـش  لاح  تابلاطم  لحم  زا  لاـیر    3,000,000,000,000

، يدقن

: هیامرس شیازفا  تکرشعوضوم  یگنیدقن  جورخ  زا  يریگولج  یلام و  راتخاس  حالصا 

غلبم 7,000,000,000,000 زا  هیامرـس  شیازفا  ماجنا  اب  دـناوت  یم  هداـعلا  قوف  یمومع  عمجم  نینچمه 
يدقن   هدروآ  نارادماهـس و  هدش  لاح  تابلاطم  لحم  زا  لاـیر  غلبم 10,000,000,000,000   هب  لاـیر   

هریدم تئیه  ات  دـیامن  ضیوفت  هریدـم  تئیه  هب  لاس  تّدـم 2  هب  ار  نآ  ندومن  یلمع  راـیتخا  تقفاوم و 
.دیامن  مادقا  نآ  ندومن  یلمع  هب  تبسن  نامزاس  زا  زوجم  ذخأ  زا  سپ  تکرش 

.دوب دهاوخ  ریذپ  ناکما زوجم  نیا  خیرات  زا  زور  ات 60  رثکادح  یسیون  هریذپ  عورش  دزاس ، یم  ناشن  رطاخ 
زوجم ذخأ  مزلتسم  نآ  ماجنا  هدیدرگ و  زوجم  نیا  لاطبا  بجوم  ررقم ، تلهم  رد  یسیون  هریذپ  عورش  مدع 

.دوب دهاوخ  نامزاس  نیا  زا  دیدج 
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لوصح روظنم  هب  ناـمزاس ، دزن  راداهب  قاروا  تبث  راداـهب ، قاروا  رازاـب  نوناـق  ةدام 21  قباـطم  نینچمه 
، ایازم دییأت  ۀلزنم  هب  هدوب و  یتاعالّطا  تیفافـش  نامزاس و  تابوصم  ینوناق و  تارّرقم  تیاعر  زا  نانیمطا 

نامزاس طسوت  راداهب ، قاروا  اب  طبترم  حرط  ای  تکرش  دروم  رد  یشرافس  هیصوت و  ای  يروآدوس و  نیمـضت 
.دشاب یمن

هیلوا رازاب  رب  تراظن  تیریدم 
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