
. اطت ّاجب شوا بزای اطتاًبْل بَ طفز اس قبل ًْشتَ ایي خْاًذى داریذ، را اطتاًبْل بَ طفز قصذ کَ اطت بار اّلیي اگز

 اطت شذٍ باػث کَ دیگز هْارد خیلی ّ جغزافیایی هْقؼیت ارسشوٌذ، تاریخی قذهت ّاططَ بَ ّ اطت بشرگی شِز اطتاًبْل

 اس باسدیذ هؼوْال کَ اطت سیاد حذی بَ تفزیحی چَ ّ تاریخی چَ دیذًی جاُای تٌْع ّ تؼذد باشذ، پزطزفذار حذ ایي تا اطتاًبْل

 اس. اطت هوکي غیز تقزیبا شِز ایي بَ رّسٍ چٌذ طفز یک در اطتاًبْل در هوکي تْریظتی ُای فؼالیت توام اًجام ّ آًِا تواهی

 ایي ایزاًی هظافزاى هؼوْال اطت ُشیٌَ کن ّ ًشدیک ّ آطاى کشْرهاى شِزُای طایز یا ّ تِزاى اس اطتاًبْل بَ طفز کَ آًجایی

 اکثز ّ دٌُذ ًوی اختصاص را سیادی سهاًی شِز ایي بَ طفز بزای ّ شٌاطٌذ هی هتْطط هقیاص بَ طفز یک ػٌْاى بَ را طفز

 ُای دیذًی هْرد در کافی شٌاخت رّ ایي اس. دارًذ را کوتز حتی یا ّ شب 5 ّ 4 ُای شب تؼذاد با اطتاًبْل تْر خزیذ قصذ

 اس اطتفادٍ اکثز حذ هظافز کَ شْد باػث تْاًذ هی سیادی خیلی حذ تا شِز ایي بَ طفز اس قبل طفز، بزًاهَ یک تٌظین ّ اطتاًبْل

 .باشذ داشتَ اطتاًبْل بَ طفز حیي در را خْد سهاى

 بَ بار اّلیي بزای هظافز ایٌکَ فزض با کٌین تٌظین را اطتاًبْل بَ رّسٍ 5 طفز فزضی بزًاهَ یک خْاُین هی ًْشتَ ایي در

 .اطت اطتاًبْل تقظین هیذاى در ّاقغ اقاهتش هحل ُتل ّ کٌذ هی طفز اطتاًبْل

 اطتاًبْل بَ طفز اّل رّس •

 اطالػات شذ، خْاُیذ اطتقبال فزّدگاٍ را خْد اطتاًبْل تْر راٌُوای تْطط تشزیفات اًجام ّ اطتاًبْل فزّدگاٍ بَ ّرّد اس پض

 خْاُذ دادٍ شوا بَ طفز هذارک تحْیل با سهاى ُن  هظافزتی آژاًض تْطط کٌیذ پیذا چگًَْ را خْد تْر راٌُوای ایٌکَ بَ هزبْط

 رّس شباًَ اس طاػتی چَ ایٌکَ بَ بظتَ تقظین هیذاى در شوا اقاهت هحل ُتل تا ایذ شذٍ اطتاًبْل آتاتْرک فزّدگاٍ ّارد اگز. شذ

 تز طْالًی هظیز بْدٍ اطتاًبْل گْکچي طبیِا فزّدگاٍ بَ شوا پزّاس اگز ّلی کشیذ خْاُذ طْل طاػت یک تا دقیقَ 03 بیي اطت

 بَ پزّاستاى بخْاُیذ خْد هظافزتی آژاًض اس حتوا اطتاًبْل تْر خزیذ ٌُگام در کَ کٌین هی پیشٌِاد شوا بَ جِت ایي بَ اطت

 .باشذ اطتاًبْل آتاتْرک فزّدگاٍ

 ُویٌطْر گذاشت خْاُذ اختیارتاى در اطتاًبْل هْرد در اطالػاتی ّ کزدٍ اطتفادٍ سهاى اس شوا تْر راٌُوای هظیز طْل در

 را در ُایی گشت بِتزیي اداهَ در کَ گذارد هی اختیارتاى در را اطتاًبْل در اقاهتتاى سهاى هذت در هْجْد ُای گشت ی بزًاهَ

 .کزد خْاُین هؼزفی شوا بَ را کٌیذ اطتفادٍ آًِا اس تْاًیذ هی کَ

 


