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یروآ بات �شز�مآ هرود یرازگرب
.تسیرازگرب لاح رد یاه ناتسرهش و داتس یریگشیپ هز�ح ناسانشراک هژیو تعاس ۱۶ تدم هب و زور ود رد یروآ بات �شز�مآ هرو

روظنمب ناریا یروآ بات ملع ردپ �سدقم رتکد یر�شک داتسا سیردت اب یروآ بات �شز�مآ هرود نانمس ناتسا �تسیزهب لک هرادا �م�مع طباور شرازگ هب
.دش رازگرب ناتسا �تسیزهب رد لغاش لنسرپ یدنمنا�ت

تکرش نآ رد یاه ناتسرهش و داتس یریگشیپ هز�ح ناسانشراک ،دش رازگرب یزاجم یاضف قیرط زا ناتسا ییانورک یدنب گنر هب هج�ت اب هک هرود نیا
.دنتشاد

اب ناسانشراک ییانشآ ار هرود نیا یرازگرب زا فده ،لک هرادا �م�مع طباور اب �گتفگ رد ناتسا �تسیزهب شهوژپ و شز�مآ ل�ئسم سانشراک یدنویپ همطاف
هع�مجم کی یدنمنا�ت رما رد �ف�م یاه شور زا �کی : دندوزفا و نایب هز�ح نیا رد �ملع یاهدرواتسد نیرخآ زا یدنم هرهب و یروآ بات دا�با و ناکرا
اب ار د�خ تمدخ نمض و �شز�مآ یاه هرود هیلک و هدوبن لفاغ ع�ض�م نیا زا زین انورک مایا رد ر�شک �تسیزهب نامزاس هک  تسا �شز�مآ یاه هرود یرازگرب
.تسا هدرک رازگرب یزاجم یاضف تیفرظ زا هدافتسا

رگید ار �تسیزهب فده یاه هورگ رد یروآ بات تی�قت و هعس�ت یارب ار �تالخادم یاه همانرب نیودت و �حارط �گن�گچ و �تالخادم یاهشور زا هدافتسا یو
.دنتشاد نایب �شز�مآ هرود نیا یرازگرب فادها

�م رازگرب ناتسا �تسیزهب ناسانشراک نیب رد نیالنآ تر�صب هام دنفسا م�س و مود رد تعاس ۱۶ تدم هب و زور ود رد یروآ بات �شز�مآ هرود تسا �نتفگ
.ددرگ
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