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ٍزبٍر ظيازض سا درَهٍد للاذح ياراد ُزيذه تبيّ يبضعا مَسٍد

 يبٌثتسا ِب( ىبيٌب صًاد تبهذخ ٍ تالَصحه شٍزف سا يضبً ذهآرد سا يويً
 زب طٍزطه ،ذٌتسّ ىبيٌب صًاد يالبو ييلٍا يسبس يربجت ِلحزه رد ِو ييبْتوزض
 مالعا بي يئوغه راسبب ياراد ٍ دراذًبتسا بب ُازوّ كفَه تَليبپ ذيلَت ياراد ِىًآ

).ذٌضبب دادرازل بب ُازوّ زبتعه سبيً

)توزض ىآ رد ِويب ِمببس ُبه 6 للاذح بب ٍزفً 3 للاذح( تلٍ مبوت يًبسًا يٍزيً

تاذْعت مبجًا ىبىها دَجٍ بب يلبل تاذْعت مبجًا رد رزىه تبفلخت ٍ ِمببس ءَس مذع

يذيلوتياهتكرش
ناينبشنادتالوصحم

هئاراياهتكرش
شنادتامذخهذنهد

ناينب

)ةَصه تسزْف كببغه( ىبيٌب صًاد يالبو ُذٌٌوذيلَت

 زبتعه ِيذييبت بي دراذًبتسا قببغًا ِهبٌيّاَگ ياراد

 يسبٌضربو نرذه للاذح بب يًببيتطپزيغ تلٍ مبوت يًبسًا يٍزيً
ىبٌوربو لو ذصرد 30 للاذح ىبيٌب صًاد يالبو بب ظبتزه

)ًِبيلبس شٍزف ذصرد 7 للاذح( ِعسَت ٍ كيمحت ٌِيشّ

رببىي لبس ٍد زّ ىآ يبمترا بي ىبيٌب صًاد يالبو ِضزع

تامذخوهعسوتوقيقحتياهتكرش
يسذنهميحارط

ناينبشناديصصختتامذخياهتكرش
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 سا يىي بب ظبتزه يسذٌْه يحازع تبهذخ ٍ ِعسَتٍ كيمحت تيلبعف 
ىبيٌب صًاد يبّالبو

 يسبٌضربو نرذه للاذح بب يًببيتطپزيغ تلٍ مبوت يًبسًا يٍزيً
ىبٌوربو لو ذصرد 50 للاذح ىبيٌب صًاد يالبو بب ظبتزه

 دَبْب بي ِتفبي دَبْب بي ذيذج تهذخ بي البو هي للاذح ِضزع
ِتضذگ لبس هي رد ذٌيازف

تَليبپ بي يطيبهسآ ًَِوً ذح رد زثواذح ذيلَت

ةَصه تسزْف بب تهذخ عًَ قببغًا

 يسبٌضربو نرذه للاذح بب يًببيتطپزيغ تلٍ مبوت يًبسًا يٍزيً
ىبٌوربو لو ذصرد 50 للاذح ىبيٌب صًاد يالبو بب ظبتزه

)ًِبيلبس شٍزف ذصرد 7 للاذح( ِعسَت ٍ كيمحت ٌِيشّ

)91تببث تويل ِب لبير دربيليه هي للاذح( ًِبيلبس ذهآرد

يسبٌضربو نرذه للاذح

 ظبتزه يولع بي يربو ِمببس لبس 3 للاذح
يتيزيذه ِمببس بي

ُذض ذييبت عازتخا هي للاذح

ِعسَت ٍ كيمحت كيزع سا يٌف صًاد يسبس يهَب ٍ يسبس ٌِيدبًْ

 ِعسَت ٍ كيمحت دزىلوع ياراد

 تلٍ مبوت يًبسًا يٍزيً زفً 2 لدبعه ياراد

تاذْعت مبجًا ىبىها دَجٍ بب يلبل تاذْعت مبجًا رد رزىه تبفلخت ٍ ِمببس ءَس مذع

 ذييأت درَه( ىبيٌب صًاد يالبو ذيلَت ٍ يحازع ِهبًزب ياراد بي ُذٌٌوذيلَت
)طَبزه يدزبّار يرٍبٌف دبتس بي طَبزه يرٍبٌف ٍ نلع نربپ بي ذضر شوزه

ِعسَت ٍ كيمحت كيزع سا يٌف صًاد يسبس يهَب ٍ يسبس ٌِيدبًْ

ٍزبٍر ظيازض سا درَهٍد للاذح ياراد ُزيذه تبيّ يبضعا مَسٍد

 و يبايزرا هورگراك
 و اه تكرش تيحالص صيخشت

 ارجا رب تراظن و ناينب شناد تاسسوم

ياهتكرش
ناينبشناد

ياهتكرش
ناينبشناد

اپون
يسبٌضربو نرذه للاذح

 ظبتزه يولع بي يربو ِمببس لبس 1 للاذح
يتيزيذه ِمببس بي

ُذض ذييبت عازتخا هي للاذح
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