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 دش مالعا رتائت نارگاشامت یمسر رامآ

 و رنھ رالات و رنھ رالات ،رھش رتائت ھعومجم( یشیامن یاھرنھ لک هرادا یاھھناخاشامت رگاشامت و شورف تاعالطا یکیکفت رامآ
 .دش صخشم ١٣٩٧ نمھب ١٢ ھعمج زور ات )جلگنس ھناخاشامت

 عورش خیرات زا ار دوخ یکیکفت رامآ رھش رتائت ھعومجم ،یشیامن یاھرنھ لک هرادا یمومع طباور زا لقن ھب و انسیا شرازگ ھب
 :درک مالعا ریز حرش ھب ،نمھب ١٢ ات دراد ھنحص یور نونکا مھ ھک ییاھارجا

 ار دوخ یارجا ھک یشیامن .تسا ھشیپتحالف ناسحا ینادرگراک ھب »یپیسیسیم یاقآ جاودزا« نابزیم نونکا مھ یلصا نلاس
 زا .تسا هدوب رگاشامت ۵٠٣٠ نابزیم ،ھتشاذگ رس تشپ یلایر رازھ ۵٠٠ تیلب اب ھک ییارجا ٢۵ یط و هدرک زاغآ ید ١۴ زا
 تیلب اب رفن ١٧٨٩ و رادفیفخت تیلب اب رفن ٩۴٣ ،اھبمین تیلب اب رفن ۴۵٠ ،اھبمامت تیلب اب رفن ١٨۴٨ ،رگاشامت ۵٠٣٠ نیا
 لایر رازھ هاجنپ و دصشش و نویلیم راھچ و تصش و دصیس و درایلیم کی مقر ،نآ ھشیگ رد ات دنتسشن رثا نیا یاشامت ھب نامھم
 .دوش تبث

 یط و ھتفر ھنحص یور وسراھچ رالات رد ید ١٩ زا یناتسرھش لیئاکیم ینادرگراک ھب »نتھنم یاھنابایخ ناوخهزاوآ« شیامن
 رادفیفخت تیلب ٩٨ و اھبمین تیلب ٣٨ ،اھبمامت تیلب ٨۵١ ،رگاشامت ١۴٢۶ نیا .تسا هدوب رگاشامت ١۴٢۶ نابزیم ،ارجا ٢٠

 ٣۶٠ و نویلیم ٣٧٩ مقر ،لایر رازھ ۴٠٠ تیلب تمیق اب رثا نیا ھشیگ رد بیترت نیا ھب .دندوب نامھم زین ناشرفن ۴٣٩ و دندیرخ
 .تسا هدیسر تبث ھب لایر رازھ

 ھک »بآ رد هام« و دوریم ھنحص یور ١٧:٣٠ تعاس ھک »ودوگ راظتنا رد« ؛تسا شیامن ود نابزیم اھزور نیا ییاقشق نلاس
 .دوشیم ارجا ١٩:۴۵ تعاس

 نابزیم ھتشاذگ رس تشپ ھک ییارجا ٢١ یط و ھتفر ھنحص یور ید ١٨ زا کل نیدلاماسح ینادرگراک ھب »ودوگ راظتنا رد»
 ھئارا نامھم تیلب ۵٠۶ و رادفیفخت تیلب ٩٢ ،اھبمین تیلب ٢۴٧ ،اھبمامت تیلب ۴١٠ شیامن نیا یارب .تسا هدوب رگاشامت ١٢۵۵

 .تسا هدش تبث لایر رازھ ١٣٠ و نویلیم ١٨٢ مقر ،لایر رازھ ٣٠٠ تیلب تمیق اب رثا نیا ھشیگ رد .تسا هدش

 .دوب رگاشامت ٨۶۴ نابزیم ،ارجا ٢١ یط و درک زاغآ ید ١٨ زا ار دوخ یارجا زین یمشاھ یلع ینادرگراک ھب »بآ رد هام»
 و دنتفرگ نامھم تیلب رفن ٣٩٠ و دندیرخ رادفیفخت تیلب رفن ۴۶ و اھبمین تیلب رفن ٨٢ ،اھبمامت تیلب رفن ٣۴۶ ،رفن ٨۶۴ نیا زا
 .دیسر تبث ھب لایر رازھ ١۴٠ و نویلیم ١٢٧ مقر ،لایر رازھ ٣٠٠ تیلب یاھب اب نآ ھشیگ رد بیترت نیا ھب

 داوج ینادرگراک ھب »کفرب« و وطسرا ناماس ینادرگراک ھب »یفاکشدبلاک« ؛تسا رثا ود نابزیم اھزور نیا زین ھیاس نلاس
 .ھفطاع

 تمیق اب شیامن نیا یارب .تسا هدوب رگاشامت ٩٣۴ نابزیم ارجا ٢٠ یط و هدرک زاغآ ید ١٩ زا ار دوخ یارجا »یفاکشدبلاک»
 ھشیگ رد ات تسا هدش ھئارا نامھم تیلب ٣١۵ و رادفیفخت تیلب ١۶١ ،اھبمین تیلب ٣٣ ،اھبمامت تیلب ۴٢۵ ،لایر رازھ ٣٠٠ تیلب
 .دوش تبث لایر رازھ ٩٠ و نویلیم ١٧١ مقر نآ



 

 

 تیلب ١٣٧ لماش ھک دوب رفن ۶٠٩ نابزیم ارجا ٢٠ یط و درک زاغآ »یفاکشدبلاک« اب نامزمھ ار دوخ یارجا زین »کفرب»
 مقر ،لایر رازھ ٣٠٠ تیلب تمیق اب رثا نیا ھشیگ رد .تسا نامھم تیلب ٣١٣ و رادفیفخت تیلب ١٣٣ ،اھبمین تیلب ٢۶ ،اھبمامت

 .تسا هدش تبث لایر رازھ ۶٨٠ و نویلیم ٧۶

 :دناسر عالطا ھب ھنوگ نیا نمھب ١٢ ات ار دوخ شیامن ھس رامآ زین رنھ رالات

 ٢۴٢۶ یاریذپ ھتشاذگ رس تشپ ار ارجا ٣٠ و ھتفر ھنحص یور ید موس زا ھک ھعلق یدھم ینادرگراک ھب »لبماپ ومع« شیامن
 هدش رداص نامھم تیلب ۵٨٣ و رادفیفخت تیلب ٩۶ ،اھبمین تیلب ۵١٢ ،اھبمامت تیلب ١٢٣۵ شیامن نیا یارب .تسا هدوب رگاشامت
 .دوش تبث شاھشیگ رد لایر رازھ ۶٠٠ و نویلیم ٣١٣ مقر ،لایر رازھ ٢٠٠ تیلب یاھب اب ات تسا

 ٣٣ نونکات و ھتفر ھنحص یور »لبماپ ومع« اب نامزمھ ھک زین هدازیلعلادبع اضر ینادرگراک ھب »رپ غرم یس ،رپرپ« شیامن
 تیلب رفن ٢٨٠ ،اھبمامت تیلب رفن ٧٣١ ،رگاشامت ١٧۶٠ نیا زا .تسا هدوب رگاشامت ١٧۶٠ یاریذپ ھتشاذگ رس تشپ ار ارجا
 و نویلیم ٢٠۵ مقر ،لایر رازھ ٢٠٠ تیلب یاھب اب ات دناهدرک تفایرد نامھم تیلب رفن ۵٨٣ و رادفیفخت تیلب رفن ٢١١ ،اھبمین

 .دنک تبث ھشیگ رد ار لایر رازھ ٨۵٠

 ھعمج زور رد ارجا ھس نتشاذگ رس تشپ اب تسا هدرک عورش نمھب مھد زا ار دوخ یارجا ھک زین »سرخ و هدازھاش« شیامن
 تیلب اب رفن ١٠ ،اھبمین تیلب اب رفن ۶٨ ،اھبمامت تیلب اب رفن ١۴٨ ،رفن ٣٠۶ نیا زا .دش رگاشامت ٣٠۶ نابزیم نمھب ١٢

 رازھ ٩٠٠ و نویلیم ٣٧ مقر ،لایر رازھ ٢٠٠ تیلب یاھب اب ات دنتسشن رثا نیا یاشامت ھب نامھم تیلب اب رفن ٨٠ و رادفیفخت
 .دوش تبث نآ ھشیگ رد لایر

 ارجا ١١ یط ھک یشیامن .تسا هدش ریشون نیسح ینادرگراک ھب »سابآ هاش« نابزیم ٩٧ نمھب لوا زا جلگنس ھناخاشامت نینچمھ
 ٢٣۴ و رادفیفخت تیلب تشھ ،اھبمین تیلب ١٠٧ ،اھبمامت تیلب ٢٢٣ »سابآ هاش« یارب .دوب رگاشامت ۵٧٢ نابزیم ،نمھب ١٢ ات
 .دنک ادیپ تسد لایر رازھ ٢٠٠ و نویلیم ٧١ مقر ھب ھشیگ رد ،یلایر رازھ ٢۵٠ تیلب یاھب اب ات دش رداص نامھم تیلب

 :دینک هدھاشم ار اھھناخاشامت نیا شورف رامآ لودج دیناوتیم ھمادا رد

 


