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نویلیم 500 یزرا یگتسباو
یهاگشیامزآ داوم یرالد
»یتیامح زرا« هب یکشزپ

یگتسباو لاس رد رالد نویلیم 500 دودح:تفگ یهاگشیامزآ مولع یارتکد نمجنا هریدم تأیه وضع
یتیامح زرا نازیم نیا دشاب رارق رگا هجیتن رد ؛میراد یهاگشیامزآ داوم و تیک دیلوت یارب یزرا
ربارب 5 ات 4 یتادراو تیک و ربارب 3 ات 2 لخاد دیلوت یاهتیک تمیق مینکیم ینیبشیپ دوش فذح
.دشاب هتشاد تمیق شیازفا

راگنربخ اب وگوتفگ رد یهاگشیامزآ مولع یارتکد نمجنا هریدم تأیه وضع ،ولهزمح اضرمالغ
راهظا،»یهاگشیامزآ تازیهجت ناگدننک دیلوت هب زرا تخادرپ« هراب رد سراف یرازگربخ تمالس
.دننکیم دراو ار هیلوا داوم هک میراد یهاگشیامزآ مزاول صوصخ رد یلخاد ناگدننک دیلوت :تشاد

ار هیلوا داوم هک تسا ناگدننک دیلوت هب طوبرم لاس رد رالد نویلیم 250 ات 200 دودح:داد همادا یو
250 ات 200 دودح هک تسا تیک تادراو هب طوبرم زین یتمسق .دننکیم دیلوت و یدنب هتسب و دراو
داوم و تیک دیلوت یارب یزرا یگتسباو رالد نویلیم 500 دودح یزیچ ینعی ؛تسا رالد نویلیم
.میراد یهاگشیامزآ

تمیق مینکیم ینیبشیپ دوش فذح یتیامح زرا نویلیم 500 دشاب رارق رگا :داد همادا یو
نینچمه؛دشاب هتشاد تمیق شیازفا ربارب 3 ات 2 دودح دوشیم دیلوت لخاد رد هک ییاهتیک
.دنک ادیپ تمیق شیازفا ربارب 5 ات 4 دودح زین دوشیم دراو روشک هب لماک تروص هب هک ییاهتیک

راک ًالمع تمیق شیازفا نیا :درک ناشنرطاخ یهاگشیامزآ مولع یارتکد نمجنا هریدم تأیه وضع
دناوتیمن دح نآ هب زین اههفرعت رگید فرط زا هکارچ ؛دنکیم لتخم ار یهاگشیامزآ مولع هزوح
مالقا و تیک یگتسباو و دننکیم تخادرپ مدرم ار اههفرعت هنیزه دصرد 85 نونکا .دوش هفاضا
.تسا یصخاش و زراب رایسب یگتسباو کی زرا خرن هب یهاگشیامزآ یفرصم

نیا رگا و دوشیم یفرصم هیلوا داوم و تیک هنیزه رالد نویلیم 500 هنایلاس :درک هفاضا ولهزمح
مامت هنیزه هب و دراذگیم یهاگشیامزآ تامدخ هدش مامت تمیق رد یدایز ریثأت دوش فذح ددع
 .دوشیم هفاضا رایسب یهاگشیامزآ تامدخ هدش
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یاهمیب ششوپ هکنآ نودب دریگ تروص دهاوخیم مه یاهفرعت شیازفا هنوگره رگا :دش روآدای یو
 .درک دهاوخ دودحم زاین دروم یهاگشیامزآ تامدخ هب ار مدرم یسرتسد ًاعطق دشاب نآ رانک رد

صوصخ هب اهیرامیب زا یرایسب :درک ناونع یهاگشیامزآ مولع یارتکد نمجنا هریدم تأیه وضع
یرامیب ای دنراد یصصخت صیخشت هب زاین هک اهناطرس زا یرسکی ،صاخ یاهیرامیب هب طوبرم
تامدخ هب دارفا یرامیب شیاپ یارب اهیرامیب نیا رد تسا دایز یرامیب راب هک نوخ راشف و تباید
.دنراد زاین یهاگشیامزآ

یلام ناوت و دنکیم لکشم راچد ار مدرم ًاعطق اههنیزه هتخیسگراسفا شیازفا :تشاد زاربا ولهزمح
.دشاب ناشتمالس زاین نیمأت یوگخساپ دناوتیمن ًاعطق طیارش نیا رد مدرم

و یکشزپ هزوح زا ار یتیامح زرا دیابن ًالوا ،درک حیرصت ،»لکشم نیا لح راکهار نیرتهب« هرابرد یو
هزوح هکارچ؛تسا هداد مدرم هب تلود هک تسا یدیسبوس نیا هکنیا رطاخ هب دننک فذح تمالس
دوش هژیو هجوت نآ هب دیاب و تسا یروشک ره رد نیداینب یاههزوح زا یکی تمالس

رایسب عوضوم تمالس عوضوم هکنیا نایب اب یهاگشیامزآ مولع یارتکد نمجنا هریدم تأیه وضع
یلکشم :تفگ ،دننک تخادرپ دوخ بیج زا ار نآ یاههنیزه مدرم م�وگب میناوتیمن و هدوب یمهم
ماظن و هدوبن یعقاو یهاگشیامزآ تامدخ زا یرایسب هفرعت هک تسا نیا هدوب نونکات هک
لباق رادقم هب تامدخ نیا؛دنهدیم دیسبوس مدرم هب هک هاگشیامزآ ناصصختم و یهاگشیامزآ
تخادرپ ناشدوخ زا دنتسه روبجم و دهدیمن ششوپ ار دریگیم تروص هک ار ییاههنیزه یهجوت
.دننک

تیاهن رد و دننک هفاضا ار یاهمیب ششوپ ،هدرک یعقاو ار اههفرعت دیاب :درک دیکأت ولهزمح
رد دناوتیم تلود هک یتالیهست ؛دنریگ رظن رد یکشزپ و یهاگشیامزآ ناگدننکهئارا یارب یتالیهست
و مدرم زاین یطابترا لپ و شقن دنناوتیم یصصخت و یملع یاهنمجنا یعون هب دهد رارق رایتخا
.دوشیم هتفرگ هتسب یاهرد تشپ تامیمصت هنافسأتم اما دنشاب هتشاد رتشیب ار تمالس ماظن

هب یسانشراک یاههتیمک دیاب .دوشیم دراو هعماج هب عوضوم نیا زا یشان یاهبیسآ :دوزفا یو
.دننک ذاختا ار مزال یاهیریگمیمصت تامدخ صوصخ رد ًاعطق و ًامتح و دنیآ دوجو

/مایپ یاهتنا
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