
زبس هشیمه یانورک

 همسجم زبس هشیمه یانورک .تسا هدش بصن ولسا یرنه یمداکآ ینوریب نادیم رد یتوافتم سمسیرک تخرد لاسما
 هب وا هک ییاهناونع .دنکیم هدافتسا ار )۲۰۱۶ - ۱۹۲۷( نوسلنس تنک مانب یزاس همسجم ینامتخاس لوصا هک تسیا
 یناکم هب یمداکآ نوریب وا یاه هلپ .دندرکیم عاجرا یصوصخم یاهناکم هب هاگ و دندوب یلومعم و هداس دادیم شراثآ
.تسا هدش لیدبت اه ییآ مهدرگ یارب

 یزاس هنومن و لدم هاگراک سیئر وا .تسا هدرک تخادرپ و یزادرپ هدیا ار لاسما سمسیرک لیدب تخرد نیتناف یالکین
 یمداکآ دوجوم یاه هتشر ی هرامش دادعت هب :هدش هتخاس گنر زبس زارد بوچ هعطق ۶ زا همسجم نیا .تسیمداکآ
 مه هب میس زا ییاه هقلح ار فاطعنا یب یاهبوچ نیا .) رتائت و یتسد یاهرنه ،صقر و یحارط ،رنه یمداکآ و ارپا (
.دنرادیمهگن اپ رس و هدرشف مه هب ار اهنآ هک یروط دننکیم لصو
         

 و میتسه و میا هدوب ًزبسً یکدنا یمداکآ نیا رد ام .دنکیم عوجر ینزوس تخرد کی جات هب زبس هشیمه یانورک ناونع
 عورش رفص اب هشیمه ام .یناهج رت هدرتسگ ی هطبار رد مه و یمداکآ طیحم و تعیبط اب هطبار رد مه ،دوب میهاوخ
 وجتسج ییاههار ام .دشاب هچ عوضوم هک دنکیمن یقرف .میهدیم ناشن نایع تروصب ار دوخ ام .تسنیا ام دتم .مینکیم
.میدش ًتسا مهم ناهایس یگدنًز و انورک ،وت یم# نافوت ریگرد ام .دنا هتفاین نارگید هک مینکیم

 ی هتشر هک دوب یهاگشناد رد تساخرب کی نیا .تشاداو رکفت هب ار ام ۲۰۱۷ لاس رد زبس هشیمه جلاک شبنج
 یتسرپداژن نآ عوضوم .دوب هدش هتخاس یمومع لیصحت و شزومآ یارب و تشادن یتباث و صخشم یصصخت
 نوریب زا مه و نورد زا مه .دوب لکشم ادتبا رد نآ کرد تساهراتخاس ی هرابرد هک یزیچ ره لثم و .دوب یراتخاس
.نامز دادتما رد و دوب نایرج رد هک یماگنه .ناوت مه و دیبلط یم نامز مه شبنج نیا ندش میهفت .هاگشناد

 سمسیرک تخرد راگدنام ی هناماس رد اهنآ نیب ام شنت و فاطعنا یب و فطعنم رصانع بیکرت زا هدافتسا ی هدیا
 هک یگچراپکی زا یریسفت :تسا ییادز شنت فرعم رثا نیا .دراد نوگانوگ رصانع نیب ام یا هدوارم رب هیکت لاسما
 یوزرآ اب .یمدناپ یاهتییعونمم ی هطلس رد هطبار دیدج لاکشا فاشکنا  ـ نایب یدازآ ـ درادیم هگن دوخ رد ار اهشنت
.مارتحا و یریگدای زا ولمم ینامز
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