
یمالسا ياروش  سلجم  هدنیامن  یبحمرتکد  ياقآ  اب  يراوزبس  میکح  هاگشناد  نانکراک  یفنص  ياروش  سیئر  هسلج  يرازگرب  شرازگ 

یمالسا ياروش  سلجم  هدنیامن  یبحم  رتکد  ياقآ  اب  هاگشناد  ناراکمه  زا  دنچ  ینت  هارمه  هب  نانکراک  یفنـص  ياروش  سیئر  هسلج 
لحم رد  رویرهـش 99  لوا  خیرات  رد  يروشک  تامدخ  نوناق  مهد  لصف  تازایتما  يدـصرد  شیازفا 50  همانشخب  عوضوم  نوماریپ 

.تفریذپ تروص  یبحم  رتکد  ياقآ  رتفد 

تالکـشم هب  ناشیا  هژیو  هجوت  تباب  یبحم  رتکد  زا  رکـشت  نمـض  هاگـشناد ،   نانکراک  یفنـص  ياروش  سیئر  ادتبا  رادید  نیا  رد 
يریگیپ راتـساوخ  هدرتسگ ،  تروص  هب  مدرم  اب  يروضح  ياه  تاقالم  ماجنا  يارب  ناشیا  مامتها  زین  هعماـج و  فلتخم  ياهرـشق 

.دندش فلتخم  ياه  هاگتسد  نادنمراک  نیب  هدمآ  دوجوب  ضعبت 

همانـشخب صقان  يارجا  صوصخ  رد  هدمآ  دوجوب  تالکـشم  نایب  نمـض  هاگـشناد  ناراکمه  زا  ینیـسح  سدـنهم  ياقآ  همادا  رد 
نیا دوجو  اب  دندرک ،  حیرصت  ناشیا  .دندش  تشادهب  ترازو  اب  قباطم  اه  هاگـشناد  نانکراک  هب  نآ  لماک  صیـصخت  ناهاوخ  روکذم 

هنافـساتم یلو  دـنوش  یم  هرادا  ییانما  تایه  تروص  هب  دنتـسه و  روشک  هعـسوت  یمئاد  ماکحا  نوناـق  تحت  هناـخترازو  ود  ره  هک 
نآ هجیتن  هک  هدومن  ارجا  لـماک  تروص  هب  ار  نآ  تشادـهب  ترازو  یلو  هداد  شهاـک  دـصرد  هب 30  ار  هبوصم  نیا  موـلع  ترازو 

! تسا هتشادربرد  ار  شیازفا  دصرد  اهنت 15  مولع  ترازو  نانکراک  يارب  هک  یلاح  رد  هدوب  نانکراک  قوقح  يدصرد  شیازفا 45 

نانکراک نیب  قوقح  فالتخا  ببس  هتفریذپ ، تروص  يزکرم  يانما  تایه  طسوت  هک  هبوصم  نیا  صقان  يارجا  هک  نیا  نایب  اب  ناشیا 
ییارجا ياه  هاگتسد  نانکراک  رگید  اب  اه  هاگشناد  نانکراک  ایآ  هک  دندومن  دیکات  تسا  هدش  یتلود  ياه  هاگتسد  ریاس  اه و  هاگشناد 

رازه تشیعم 50  هدومن و  یمادقا  نینچ  ارچ  هک  دیامن  لاوس  یترازو  نیلوئـسم  زا  دـیابن  یتراظن  داهن  چـیه  ایآ  دنتـسه و  توافتم 
!!! دنا هتفرگ  هدیدان  ینونک  يداصتقا  طیارش  رد  مه  نآ  ار  مولع  ترازو  هعومجمریز  دنمراک 

دنتخادرپ و ینامیپ  هب  يدادرارق   نانکراک  تیعـضو  لیدـبت  مدـع  نایب  هب  هاگـشناد  ناراکمه  رگید  زا  این  يداجـس  مناخ  همادا  رد 
ياهزوجم یمادختسا  يرادا  نامزاس  لاس 91 ، زا  مزال  ياه  همیهس  دوجو  اب  هنافـساتم  هک  دندومن  حیرـصت  تادنتـسم  هئارا  نمض 

ارچ هک  دندومن  نایب  ناشیا  .تسا  هدومن  ناونع  تلادع  ناوید  هب  تیاکش  ار  اهورین  تیعضو  لیدبت  هار  اهنت  هدومن و  وپد  ار  روکذم 
عـضو لیدبت  هک  یلاحرد  دشاب   يدادرارق  دـیاب  زونه  نوناق  ياه  ینیب  شیپ  دوجو  اب  و  رتشیب ،  یتح  هقباس و  لاس  اب 20  يراکمه 

 . تشاد دهاوخن  رب  رد  تلود  نامزاس و  يارب  هفاضا   ِیلام  راب  هنوگ  چیه  يدادرارق  ناراکمه 

ار یتامادقا  دیاب  نیلوئسم  هک  دندرک  حیرصت  ضیعبت  هنوگ  ره  زا  يرود  تلادع و  تیاعر  رب  دیکات  نمض  یبحم  رتکد  ياقآ  همادا  رد 
شهاک ببس  تامادقا  هنوگ  نیا  اب  هک  نیا  هن  دشاب  روصتم  ناشیا  يارب  ینـشور  قفا  ات  دنهد  تروص  نانکراک  هزیگنا  شیازفا  تهج 
عوضوم نیا  هک  دندومن  نایب  هتشاد و  لوذبم  ار  قوف  تاعوضوم  يریگیپ  تهج  دعاسم  لوق  ناشیا  نینچمه  .دندرگ  نانکراک  هزیگنا 

ینلع نحـص  رد  موزل  تروص  رد  دش و  دنهاوخ  نانآ  ییوگخـساپ  راتـساوخ  تشاذگ و  دـنهاوخ  نایم  رد  یترازو  نیلوئـسم  اب  ار 
.دنیامن یم  حرطم  سلجم 

ِتراظن تریدم و  ِدوبن    ِ یساسا لضعم  ود  انورک ، ) میرحت و  ) روشک يور  شیپ  تالکشم  هب  هراشا  اب  ناروپسابع  ياقآ  اهتنا  رد 

1399/06/03

يریگیپ هرامش 
749586


