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  یوج طیارش

 ناریا یوج طیارش

  نالیگ

 .دسرىم رتمىلیم ٢٠٠٠ دودح ھب نآ ھنالاس ناراب عمج و تسا رزخ رحب ىبونج لحاوس ھقطنم نیرتبوطرم

 یلزنا ردنب

 * رتمیتناس ١۵٠= دادرم رد و ٢٣٠ = هام نمھب رد - رتمیتناس ۵۵٩X۵۴ = هامرھم رد - رتمیتناس ٢۴٧ طسوتم روط ھب ١٣۵۴ لاس رد ناراب رادقم

 ھجرد ١۶ طسوتم ترارح * ٪٧۴ تبوط

  رسلباب

 رتمیتناس ٩۶X٩ طسوتم روط ھب ١٣۵۴ لاس رد ناراب رادقم

 ناگرگ

 نیا ھک دندش بجوم ىلامش ىاھداب - ىلحم ىاھداب - ىبرغ ىاھداب لماع ھس نالیگ رد * دارگیتناس ھجرد ١٨ طسوتم ترارح * ٪۵٣ طسوتم تبوطر

 .دشابىم راھب رد %١۵ و ناتسمز رد نآ %٢۵ و زیئاپ رد نآ ھنالاس ناراب %۵٠ زا شیب و دشاب اراد ار ھنالاس ناراب رادقم رثکادح ھیحان

 ناردنزام

 ىکشخ میورب شیپ رزخ ىایرد ىقرش بونج لحاس ىوسھب ھک هزادنا رھ تسا رتمک نآ تبوطر نازیم تسا نالیگ ھباشم ناردنزام ىامرگ ترارح ھجرد

 نازیم * دبای شھاک تبوطر و دسرب ىقرش لحاس رد ھجرد ۴٠ ھب ىھاگ تسا نکمم ناتسبات رد امرگ رثکادح .دوشىم رتشیب ترارح نازیم و رتدیدش

 ترارح ھجرد نیگنایم )هام نمھب) لاس ىاھهام نیرتدرس رد .دشابىم راھب رد %١٠ و زیئاپ رد %۴٠ و ناتسبات رد %٢۵ و ناتسمز رد %٢۵ یگدنراب

 .دشابىم دارگىتناس ھجرد ٢۶ دودح رد )هام دادرم( نآ نیرتمرگ رد و ٧

 ناریا یزکرم تالف

 رد ناراب شزیر .رتمیلیم ٣۵٠ ات ٣٠ نیب ناراب شزیر تلق و کشخ یامرگ هام ٧ تالف نیا یاھیگژیو زا .تسا روشک کاخ تعسو زا ٣/٢ زا شیب 

 .تسا رتمیلیم ۴٢٢ ھگنل ردنب رد و رتمیلیم ٢٢٧ دودح کساج

 ناریا یبونج لحاوس

 اب ىاھطبار ىئایفارغج رظن زا ھک ناریا ىبرغبونج رد ناتسزوخ ھگلج .تسا کشخ و ناراب مک ھقطنم رثکا یلو .تسا رادروخرب بوطرم یاوھ زا

ىم ىبولطم  اتبسن ىاوھ و بآ ىاراد درادن ناریا ىبونج رگید ىاھهرانک  نم ىگدنراب .دراد دوجو مھ نادنبخی لامتحا ،دیدش ىامرگ لباقم رد دشاب         ً             

 ىگدنراب رثکادح اب ناتسزوخ ىلو دسرىم ناتسمز لصف رد رتمىلیم ١٠٠ دودح ھب رثکادح تسا مک رایسب ناریا بونج ىلحاس قطانم رد عومجملاثیح

 ات هامرھم زا لاس درس ىاھهام رد ناراب لصف .تسا ىنثتسم بونج ىاهرانک قطانم ریاس زا )رتمىلیم ٣۴٢ زاوھا( رتمىلیم ٢٨٠ ھنالاس طسوتم

 رتمىلیم ۵٠٠ ات ٢٠٠ زا شزیر رادقم ىھگناو دنکن زواجت لاس در زور ۵ ات ۴ زا تسا نکمم ،مک رایسب لاس ىناراب ىاھزور دادعت ىلو تسا تشھبیدرا

 زاوھا هام ریت ترارح ھجرد قلطم رثکادح( تسا هامرویرھش ات هامریت زا نآ تدش و ھجرد ۵۴ ناتسزوخ ھگلج رد امرگ رثکادح .دنکىم رییغت لاس رد

 نیب توافت  .تسا رتشیب ىحاون ریاس زا نآ درس و مرگ لوصف نارود و دارگىتناس ھجرد ٣٠ ات ٢۵ زور و بش ىامرگ فالتخا )دارگىتناس ھجرد ۵٠

 رزخ ىایرد لحاوس رد ۶٠ ات ۵٠ نیب ىزکرم ىحاون رد( ھجرد ۵٠ ات ۴٠ نیب ناتسزوخ ھگلج رد لاس رسارس ر١ترارح ھجرد قلطم لقادح و رثکادح



 

 

 ناتسمز لصف رد رتشیب ناراب و مک رایسب ىگدنراب ناریا ىقرشبونج و بونج نوچ ىاهرانک قطانم رگید رد .دشابىم )دارگىتناس ھجرد ۴٠ ات ٣٠ نیب

 ٢۴ رب غلاب ھقطنم عومجم رد ھنالاس ىامرگ طسوتم .دبایىم شھاک ھجرد ۵ ات تردن ھب ترارح ھجرد و عوبطم و میالم قطانم نیا ناتسمز .درابىم

 .تسا ھجرد

ھب رھشوب رد  اصوصخ تسا مک  اتبسن تبوطر نازیم .تسین دایز زور و بش نینچمھ لاس فلتخم لوصف رد ترارح ھجرد فالتخا  ندوب عفترم تلع           ً             ً      

 ترارح رثکادح لدعم و تسا ٩/٣٣ کساج رد ،۵/٣٣ رھشوب رد ىناتسبات رثکادح لدعم ،دسرىم رفص ھب ىھاگ لقادح ھب ناتسمز رد تبوطر ھقطنم

 .دشابىم ھجرد ٢/٢٣ کساج رد و ١/٢١ رھشوب رد بیترت ھب ىناتسمز

 .دشابىم رتمىلیم ٢٢٧ کساج رد رتمىلیم ٣٣١ رھشوب رد تسا توافتم هرانک لوط رد ىگدنراب نازیم

 ناراب ،تسا توافتم ىکدنا نآ ىئاوھ و بآ عضو دریگىم رارق دنھ سونایقا ىمسوم ىاھداب ریثأتتحت ىھاگ ھکنآ تلعھب نامع ىایرد ىاهرانک ھقطنم ھتبلا

 ،دنکىم زواجت دارگىتناس ھجرد ۵٠ زا ىھاگ مرگ رایسب ناتسبرع مرگ ىاھداب شزو تلعھب ىحاون نیا ىاھناتسبات ،تسا دایز ىلاسکشخ و مظنمان نآ

 .دشابىم رتلدتعم سرافجیلخ لحاوس زا نآ ىاھناتسمز و هام تشھبیدرا رد نآ ىامرگ رثکادح

 ناریا ىناتسھوک میلقا

ھطبار نیا  اعبط ھک میشاب لئاق ىاھطبار عافترا اب اوھ ترارح ھجرد ىارب رگا  اوھ ىمرگ ھجرد زا دبای شیازفا عافترا ھچرھ ھک میریذپب و دراد دوجو          ً                      

قفا ىضرف راون کی  ھلیسو ھقبط راھچ ھب اوھ ىمرگ ھجرد نازیم رظن زا ناوتىم ار ناریا تاعافترا )ھجرد مین رتم ١٠٠    ِ             رھ  ءازا ھب( دوشىم ھتساک  ى                 ٔ                                      

 :درک میسقت

 .رتم ۵٠٠ عافترا ات ایرد حطسریز رتم ٢٨ نیب اھنآ عافترا ھک تسپ ىحاون - لوا ھقبط

 .رتم ١٠٠٠ ات ۵٠٠ نیب عقاو ىحاون - مود ھقبط

 .رتم ٢٠٠٠ ات ١٠٠٠ نیب عقاو ىحاون - موس ھقبط

 .دشابىم رتم ٢٠٠٠ زا شیب اھنآ عافترا ھک ىناتسھوک ىحاون - مراھچ ھقبط

 زا .دھدىم لیکشت ىزکرم ىاھتشد و نامع رحب و سرافجیلخ ىاھهرانک و رزخ ىایرد لحاوس و ىلخاد تسپ ىاھھگلج ار لوا ھقبط ىضارا

 میالم ىاھناتسمز و ىنالوط و مرگ ىاھناتسبات )تسا ىنثتسم ھک رزخ ىایرد لحاوس زا ریغھب( ناریا ىضارا زا ھقبط نیا ىاوھ و بآ تایصوصخ

               ِ    رارق ھقبط نیا  ءزج رتم ۵٠٠ عافترا اب لباز و رتم ٢٩٩ سخرس رتم ١۵١ لوفزد - رتم ٢٠ زاوھا - رتم ١۵ ىلزنا - رتم ٣ عافترا اب نادابآ .دشابىم

 .دنراد

 

 


