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مادعا هب ،دوب هدش ريگتسد داسوم يتاعالطا سيورس يارب يسوساج ماھتا هب هك يرتشا يلع،نارھت بالقنا هاگداد 15  هبعش مكح اب
.دش موكحم

،ناگناگيب عفن هب يسوساج قيرط زا روشك تينما هيلع مادقا ماھتا هب يرتشا يلع هاگداد ي هسلج نيرخآ ،انسيا راگنربخ شرازگ هب
نارھت بالقنا هاگداد 15 ي هبعش رد حبص هبنش ،تسا هدرك تفايرد رالد رازھ 50 دودح طابترا نيا رد يو هك يتسينويھص ميژر هب هتسباو داسوم يتاعالطا سيورس
.دش رازگرب

زا هيعافد ي هحيال ي هيارا و يو ليكو روضح اب ،دراد ار نارھت رد يراجت تكرش تيريدم لاس 17 ي هقباس دوخ ي هتفگ هب هك هلاس 45 سوساج نيا هاگداد ي هسلج
.دش رازگرب يو بناج

،دوب يتينما و يتظافح ياھ متسيس و تارباخم اب طابترا رد تامدخ و تالوصحم ي هيارا هك شياھ تيلاعف ي هقباس هب هراشا اب دوخ تايعافد نيرخآ رد سوساج نيا
.دنشورف يم ناريا رد ار تالوصحم نيا هنوگچ هك تسا هجوت بلاج اھ يليخ يارب ،دراد ار دوخ صاخ نايرتشم تالوصحم نيا هك اجنآ زا :تفگ

ثعاب تاعارتخا نيا:تفگ ،هتشاد ميسيب يتارباخم ياھ متسيس اصوصخ يتارباخم ياھ متسيس هنيمز رد يتاعارتخا هتشذگ ياھ لاس رد دوخ ي هتفگ هب هك يو
.مھد حيضوت متالوصحم دروم رد ات موش توعد رودرواخ اھروشك رد يفلتخم ياھرانيمس هب نم دش

اب ،دراد ار روشك لخاد ياھ هاگتسد و اھ هناخترازو يخرب هب ميس يب و يتارباخم تامدخ هيارا رد يقباوس شتكرش يتيلاعف همانراك رد دوخ هتفگ هب هك سوساج نيا
رد ،دريگ يم رارق هدافتسا دروم اھنآ رد يو تالوصحم هك يياھ هژورپ نينچمھ و شتكرش نايرتشم و ديرخ ناسانشراك تخانش يارب زرم زا جراخ دارفا  هقالع هب هراشا
و مدوب هدرك ديلوت هك يلوصحم يارب ادتبا :تفگ ،دنتسھ لييارسا بصاغ ميژر يسوساج سيورس وزج دش صخشم اھدعب هك يدارفا اب دوخ ييانشآ ي هوحن نايب
نم هب دننك يراديرخ ار نم تكرش ماھس دندوب ليام هك كناب كي دارفا بلاق رد ادتبا اھنآ و مدش انشآ دارفا نيا اب و توعد يرانيمس هب دنك يم راك ايرث هراوھام يور
و فيك كي نورد رد ار مدوب نآ تفايرد يضاقتم نم هك يماو و دنتشاد نم اب يمسر ريغ يدروخرب يمسر دروخرب ياج هب لوا نامھ زا اھنآ اما ،دندش يفرعم
.دنتشاذگ نم رايتخا رد هدش يزاساج

و مدرك راديد دارفا نيا اب دنليات رد لوا لحارم رد :دوزفا ،درب يم مان دنتشاد طابترا يو اب هك داسوم يتاعالطا رسفا هس ناونع هب ار ينوت و لراش ، كاژ زاح هك يو
ناگدنيامن هك دنتفگ و دندرك يفرعم نم هب سيتروف كناب نالووسم ناونع هب ار دوخ لوا اھنآ .متشاد دارفا نيا اب يياھ تاقالم هيكرت و سيوس رد راب دنچ نآ زا دعب
.دنتسھ كناب نيا هعومجم ريز يراذگ هيامرس تكرش

هضرع يارب يديدج لانيمرت نينچمھ و dsl يايرث هاگتسد ود و هدش زمر اھ ليميا تفايرد و لاسرا تھج بات پل هاگتسد كي دارفا نيا اب دوخ ياكمھ نارود رد هك يو
لباق شلايرس هرامش قيرط زا اھ هاگتسد نيا اما مرادن عالطا ،دراد دوجو يصاخ يزاساج اھ هاگتسد نيا رد هك نيا زا :تفگ ،دوب هدرك تفايرد ار صاخ نايرتشم هب
.مديسرن اھ يرتشم هب ليوحت هلحرم هب نم هك تسا دونش

و تكرش توق طاقن زا ابترم و منك يم يراكمھ داسوم اب مدرك يمن ركف الصا :تشاد راھظا ،درك يم يفرعم هتساوخان و هاگآدوخان ار دارفا نيا اب دوخ يراكمھ هك يو
.مدش كوكشم اھنآ ياھراتفر هب راك رخاوا و منك بلج ار ناشتكراشم ات مدرك يم تبحص اھنآ اب ناريا رد منايرتشم

رھ زا دعب اھنآ هك يياھ تاقوس هارمھ هب دوخ ياھرفس ي هنيزھ ،درك تفايرد ماو ناونع هب هك يرالد رازھ 50 رب هوالع دارفا نيا اب دوخ يراكمھ نايرج رد يرتشا يلع
جراخ رد يو هناخ طاسقا لييارسا بصاغ ميژر يسوساج سيورس ،رتشيب يراكمھ يارب شرظن بلج ياتسار رد نآ رانك رد و درك  تفايرد زين ار دنداد يم يو هب رفس
.دندرك تخادرپ ،دوش زاب رتشيب يراكمھ يارب شركف هك نيا هيجوت اب زين ار روشك زا

يتارباخم ياھ متسيس هب طوبرم روما اب يدح ات شصصخت هطساو هب هك نيا نايب اب زين ،هدرك تفايرد اھنآ زا يراكمھ تدم رد هك يياھ شزومآ ي هرابرد سوساج نيا
دعب اھنآ.تسا دوجوم رضاح لاح رد هك دنتشاذگ مرايتخا رد اھ ليميا يراذگ زمر يارب ار يرازفا مرن اھنآ اھنت و متفرگن رارق يصاخ شزومآ تحت :تفگ ،تشاد ييانشآ
رد اما ،دنريگب يكشزپ تست نم زا و مورب سييوس هب متشاد هك يبلق يراميب نامرد يارب هك دندرك توعد نم زا متشاد دارفا نيا اب هك يتاقالم هسلج 7 ات 6 زا
؟ريخ اي مراد و  هتشاد يراكمھ ناريا يماظن و يتاعالطا هاگتسد اب نم هك دننادب دنتساوخ يم اھنآ ،مدش هجاوم جنس غورد هاگتسد اب اجنآ

نيدنچ:تفگ ،درك يم لاسرا دارفا نيا يارب دندوب هتشاذگ شرايتخا رد اھنآ هك يياھ هاگتسد قيرط زا هدشزمر تروص هب ار دوخ ياھ ليميا مامت تدم نيا رد هك يو
نم رايتخا رد اھرفس زا دعب اھنآ هك ار تاھوجو رياس و مدرك تفايرد رفس رھ زا دعب يدقن تروص هب ار رالد رازھ 50 زا يشخب و متشاد سيورس دارفا اب تاقالم
.مدرك يم تفايرد ،دنداد يم ماجنا يتسد فيك رد هك يزاساج قيرط زا دنتشاذگ يم

يراذگاو تھج ناريا يماظن تاماقم رظن بلج يارب لباقم فرط رارصا اب هراومھ لييارسا بصاغ ميژر يسوساج سيورس اب دوخ يراكمھ تدم رد يرتشا يلع
.تفرگ رارق يجنس غورد تست تحت داسوم يتاعالطا سيورس ي هيحان زا راب ود و دوب هجاوم شتكرش هب يماظن ياھ هژورپ

نيرخآ رد و مدادن رد نت راك نيا هب تين و تساوخ اب :تفگ ،مدش هديشك لمع نيا هب هتساوخان نم ،هك نيا رب ديكات اب شھھاگداد هسلج نيرخآ رد سوساج نيا
يراكمھ ي هطساو هب هك ينامزاس رھ و تواضق ماقم ،مدرم زا اجنيا رد و مھد همادا هناقمحا ياھراك نيا هب مھاوخ يمن متشون ،تسا دوجوم نآ دانسا هك مياھ همان
.مراد يمالسا تفار ياضاقت و يھاوخرذع هديد همدص سيورس نيا اب نم

،دوب هدرك هعجارم يترفاسم ساھ سناژآ زا يكي هب ناريا زا جورخ ديھمت يارب هك يماگنھ روشك رد تماقا زور هس زا دعب و دش ناريا دراو 85 نمھب رد يرتشا يلع
.دش ريگتسد

مايپ ياھتنا
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