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 نادنز هطوحم رد موكحم 3 مكح يارجا اب
تفاي تاجن راد هبوچ زا هلاس 18 ناوجون

هبوچ ياپ رد ،دوب هدش لتق بكترم يگلاس 16 رد هك يا هلاس 18 ناوج ،ييانج يارسداد شزاس و حلص تايھ شالت اب و دندش هتخيوآ تازاجم راد هب زوريد حبص تيانج لماع 3

.دماين رد ارجا هلحرم هب ،زين رگيد موكحم 6 مكح و تفاي تاجن راد

 

يارجا هبعش هب اھنآ هدنورپ ،روشك يلاع ناويد رد مكح دييات و نامھتم نيا همكاحم زا سپ :تفگ مج ماج هب مادعا هب موكحم 10 ماكحا اب طابترا رد ييانج يارسداد تسرپرس ،هدازرفعج نيدلارخف

3 هداوناخ روضح مدع ليلد هب نينچمھ .دوش هتفرگ تصرف اھنآ هداوناخ زا رگيد موكحم 3 يارب و دريگب تياضر طرش و ديق نودب موكحم كي ات دش بجوم اھ شالت و لاسرا ييانج يارسداد ماكحا

.داتفا قيوعت هب رگيد موكحم 3 مكح ،لوتقم

موكحم 3 تازاجم

تابرض اب لالج مان هب يناوج ارجام نيا يپ رد هك دش ريگرد عوضوم نيا صوصخرد ،لوتقم ناگتسب زا يكي ينفلت طابترا ليلد هب 83 لاس تشھبيدرا 17 زور هك تشاد مان م - زيزع لوا فيدر مھتم

.ديسر روشك يلاع ناويد 33 هبعش دييات هب يو مكح و دش موكحم صاصق هب نارھت ناتسا يرفيك هاگداد 71 هبعش رد همكاحم و يريگتسد زا سپ مھتم نيا و تخاب ناج وقاچ

74 هبعش رد همكاحم زا سپ و دش تيانج بكترم وقاچ اب 84 لاس تشھبيدرا مشش زور ،ينابايخ ديحو مان هب دوخ ياھ يا هلحم مھ زا يكي اب فالتخا زا سپ هك تشاد مان د - نسح مود مھتم

.دش هتخيوآ راد هب لتاق نيا و ديسر روشك يلاع ناويد 16 هبعش دييات هب هرداص مكح

مان هب لوتقم هداوناخ و دناسر لتق هب 84 لاس هام ريت 9 زور ،دوب هدرك ييوگدب يو زا لوتقم هك نيا ليلد هب ار دوخ ياھ يا هلحم  همھ زا يكي مود مھتم دننامھ زين يو هك دوب روصنم ،موس مھتم

.دش ارجا زوريد حبص و لاسرا ارسداد هب روشك يلاع ناويد رد دييات زا سپ تيموكحم مكح هك دندرك صاصق تساوخرد هاگداد رد يدارم ديجم

.دناسر لتق هب يميمص يبتجم مان هب ار دوخ رھاوخ رھوش 84 لاس نيدرورف 21 زور ،شرسمھ اب دوخ رھاوخ فالتخا هدھاشم زا سپ يگلاس 16 رد يو هك دراد مان ديعس ،مراھچ مھتم

،دوب هدش هتخادنا مھتم ندرگ هب راد بانط هك يلاح رد ييانج يارسداد شزاس و حلص تايھ شالت اب زوريد حبص ،روشك يلاع ناويد 33 هبعش رد صاصق مكح دييات و 17 هبعش رد مھتم همكاحم اب

.دنديشخب هرابود يگدنز ناوج نيا هب و دندرك مالعا يطرش و ديق چيھ نودب ار دوخ تياضر بانط ندوشگ اب لوتقم هداوناخ

هھام 6 تصرف

هب ييانج يارسداد شزاس و حلص تايھ يوس زا هدش هئارا شرازگ هب هجوت اب :تفگ و داد ربخ هيياضق هوق سيئر يوس زا موكحم 3 مكح يارجا فقوت روتسد هب همادا رد نارھت ناتسداد نواعم

هب هك يتصرف رد م  ديمح و ع  نيسح ،خ  ريما ياھ مان هب موكحم 3 دش رارق و لاسرا ييانج يارسداد هب مكح فقوت روتسد ،دراد دوجو شزاس ياھ هنيمز هك نيا اب طابترا رد هيياضق هوق تساير

.دننك تياضر بلج هب مادقا ،دنروآ يم تسد

روضح مدع

.داتفا قيوعت هب ،مكح يارجا لحم رد نالوتقم هداوناخ روضح مدع ليلد هب ،دوب هدش يعطق اھنآ مكح هك زين رگيد موكحم 3 :درك حيرصت نارھت ييانج يارسداد تسرپرس

.دمآ دھاوخرد ارجا هلحرم هب اھنآ مكح يدوزب تياضر مدع تروص رد هك دنتسھ يناسك فلا - يدھم و  )غرمرتش شرورپ هعرزم رد تيانج لماع( ك - اضريلع ، ع - رغصا يلع

رد زورما ، دندرك يمن لمح وقاچ اھنآ رگا هك تفگ راد هبوچ ياپ روصنم مان هب ناموكحم زا يكي و تسا هدوب يقافتا تروص هب اھ لتق هيقب ،ناموكحم يماھتا هدنورپ زا دروم 2 زا ريغ :دوزفا هدازرفعج

.دندوبن راد هبوچ ياپ

 

. تشاد دھاوخ ینوناق درگيپ تیاس بلاطم زا ینوناقريغ هدافتسا هنوگرھ .دشاب یم مج ماج همانزور هب قلعتم تیاس نیا یونعم و یدام قوقح یمامت   
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