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  ؟دنا هدش عفر اهتیدودحم   مادک :نیلرب
 
   
 رد هک یناسک زین و  هداوناخ ياضعا اما .تسا عونمم رفن ود زا شیب ،تاقالم مه زونه نیلرب رد :اهتیدودحم عفر
 یم حیرصت ،نیلرب رد انورک ي هررقم /همان نییآ .دنتسه ءاثنتسم هدعاق نیا زا ،دننک یم یگدنز مهاب لزنم کی
 رد اتح – "عامتجا" عون ره و دنشاب دوخ هناخرد هشیمه دیاب نیلرب يرهش ي هقطنم رد مدرم هک دنک
 ریاس ،کشزپ /رتکد هب هعجارم لماش هک دراد دوجو ءانثتسا دراوم  .تسا عونمم -امش یصخش يراویدراهچ
   .دشاب یم نیفدت رد تکرش ای و دیرخ ،نوخ ءادها ای و ینامرد تامادقا
 
 زا هدافتسا نامز رد هک دنا فظوم اه ینیلرب ،)لیرپا 27( هبنشود زا :)ینیب و ناهد ششوپ تهج( کسام
 نیا زا ناشورف هدرخ ،نیلرب رد رگید  تالایا فالخرب اما .دننک هدافتسا ینیب و ناهد ششوپ زا ورتم و سوبوتا
  .دنتسه ءانثتسم نوناق
 
 ياه هاگشورف ،اه هناخوراد ،اه تکرام رپوس ،یمومع ياههاگشورف و نکاما یلیطعت لالخ رد :اه هاگشورف
 عبرم رتم 800 زا رت کچوک ياههاگشورف ،لیرپا 22 خیرات زا  .دنا هدوب زاب نیزنب پمپ و تسپ رتافد ،رازفا تخس
 ناکلام ای و اهروتارپا  .دنتسه انثتسم هدعاق نیا زا رتوم /وردوخ شورف ياه هدنیامن هتبلا .دنا هدش ییاشگزاب ،
 ياههاگشورف .دشاب رفن کی زا شیب دیابن ،عبرم رتم 20  ره رد هک دننک لصاح نانیمطا دیاب يراجت نکاما نیا
 800 هب تیلاعف ياضف نتخاس کچوک تروص رد دنناوت یم زین گرزب ياه یشورفرازفا تخس ای و يراجت رتگرزب
 ییاشگزاب اددجم یم 4 خیرات زا دنناوت یم زین اه هاگشیارآ ،دیدج تاررقم قبط  .دنوش ییاشگزاب ،عبرم رتم
   .دنوش
 
 نیا لوط رد اما .دشاب یم زاجم هدننک تدابع 50 رثکا دح تکرش اب یم هام 4 زا یعمج تدابع :یعمج تدابع
 رثکادح زا یقیسوم ي هتسد ای و )زامن شیپ( شیشک  .دنوش هلدابم ناگدننک تکرش نایم ءیش چیه دیابن تدابع
  .دنتسه ینثتسم هدننک تکرش
 
 نیا هک تسا نکمم  .دنا هدش هتسب سرام هام طساوا زا نیلرب یصوصخ و يرهش ،یتلایا ي هزوم 170 :گنهرف
 هرابود هک دراد ناکما زین اه هناخ باتک یهد تناما شخب نینچ مه .دنوش زاب هرابود یم 4 خیرات زا اه هزوم
  .دسر یم نایاپ هب زین لصف و دنشاب یم هتسب یلوی /يالوج 31 نایاپ ات رهش ياهرتات .دنوش لاعف
 
 زا تسا نکمم كراپ رییت و شحو غاب ،لماک یلیطعت هتفه جنپ زا سپ :یسانش هایگ غاب ،كراپرییت ،شحو غاب
 لیرپا 27 خیرات زا )نتراگاشیناتوب( یسانش هایگ غاب ،انس میمصت ساسارب .دنوش ییاشگزاب لیرپا 28 خیرات
   .دوش تیاعر دیاب راتفر و هلصاف ظفح ي هدعاق زین دراوم نیا رد .تسا هدوب ناگدننکدیدزاب ياریذپ
 دعاوق لماک تیاعر اب اما – زاب ياضف رد یشزرو نکاما رد رگید راب دنناوت یم اه ینیلرب :یشزرو نکاما
   .دشاب یم زاجم ،یمیت یشزرو ياهتیلاعف زا ریغ یشزرو ره بیترت نیدب .دننک نیرمت هلصاف و یتشادهب
 زا دعب .دنوش ییاشگزاب نیلرب رد لیرپا 30 خیرات زا دنناوت یم يزاب ياه نیمز  :)زتالپ لیپشا( يزاب ياه نیمز
 رادرهش .دندیسر قفاوت هب دروم نیا رد نارادرهش ياروش رد ،يرهش ي هیحان هدزاود نارادارهش ،هبنش جنپ رهظ
   .تسا هدرک دییأت ار بلطم نیا "rbb" ي هکبش اب هبحاصم رد ،نلکوین هیحان
 
 مهدرگ ،یتشادهب تاکن و هلصاف تیاعر تروص رد ،یم هام 4 خیرات زا  :اه ییآ مهدرگ ،اهدادیور ،تارهاظت
 ات ،هدننک تکرش 5000 زا شیب اب رتگرزب ياه همانرب .تسا دازآ رفن 50 رثکادح تکرش اب زاب ياضف رد اه ییآ
 رد رفن 1000 زا شیب هک ییاهدادیور  .تسا هدش وغل نیلرب نترام لیلد نیمه هب  .تسا عونمم ربتکا 24 خیرات
 .دنوش یمن رازگرب ،تسگا 31 خیرات ات ،دننک یم تکرش اهنآ


