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 دهاش
تلعتیمها

نان�لسم طسوت رطف دیع زور �فرگ دیع
!اع طاقن همه رد

نمؤم و دن)داعس یاه ناسنا یارب یقیقح دیع ؛رطف دیع

تلع
 یناسنا و یرشب تاوهش ندرک راهم هام کی

زور لوط رد

 یرایتخا ندیشک یگنشت و یگنسرگ ،ههام کی یرایتخا تضایرقادصم

خسار مزع و هدارا اب هدننک هارمگ لایما ندرک راهم یارب هریخذ داجیادرواتسد

تقیقح
 و اه سوه یوریپ زا تسا ترابع هک رشب گرزب درد جالع یارب ینیر)

سفن یهاوخ هدایز لباقم رد اه میلست

خسار مزع هب دوخ سفن راهم یارب رشب دارفا زاینتیمها تلع

تیمهادهاش
اه یطخترد راگزور یاه یراوشد �شاد هشیر

نامدوخ سفن یاه نایغط و

 درکلمع
نینمؤم

یهلا توعد تباجا

دوخ رب ناضمر کرابم هام نیر) و تضایر ندرک راومه

تسا هداد رارق رشب داحآ یارب لاعتم یادخ هک ینیر) �سناد ردقام هفیظو

ام توق هطقن
!اع نان�لسم طسوت هزور هام �شاد یمارگ

ناریا تلم طسوت ناضمر هام ندرمش گرزب و دوخ فئاظو هب لمع
یربهر یاعد

 لاعتم یادخ زا یدیع تفایرد یراودیما
رطف دیع زور رد یمالسا تما همه هب
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یمالسا تما یرادیب نایرج رد دوخ تشونرس نییعت هصرع رد مدرم روضحلیلدمالسا ِخیرات دنمشزرا و مهم رایسب یاه هبرجت زا یکیتیمها

قادصم
نیرحب ،نمی ،یبیل ،سنوت،رصم رد هنحص هب مدرم دورو

رگید یاهروشک یخرب و

ریخا تاقافتا نایرج رد هقطنم ریسم و مالسا تما خیرات رییغت ناکماتیساسح

مالسا تما خیرات ریسم رییغت ییاناوت داجیالیلد
دنا هتش�گ تمه دوخ تشونرس رییغت یارب هک ییاه تلم رد

تال�تحا

یمالسا یاهروشک رد هدنورشیپ تکرح کی داجیا ناکما
ینالوط یاه تدم ات

هدنیآ لاس اه هد ات گرزب تالکشم رد مالسا یایند یراتفرگ ناکما

طرش
دنا هدرک زاغآ هک یتکرح رد  ن�لسم یاه تلم تبقارم

نارگ هلخادم هدارا رب ن�لسم یاه تلم هدارا هبلغ

راک لرتنک �فرگ تسد رد و اه تلم مزع رب رابکتسا یایند ندمآ قئافمزاول

دوخ هاوخلد تمس هب یناهج مسینویهص هطلس طسوت ثداوح دربشیپ

مدرم جاوما رب نیملسم و مالسا نانمشد ندش راوس

یهلا گرزب تمعنتیمهاناش هدارا یزاسراک و دوخ تردق نازیم زا اه تلم تخانشانعم

شلاچ
 تسا ربخ هچ مالسا یایند رد هکنیا هب !اع نارگ هطلس ندرب یپ

اه نآ ندیشک هشقن و ندناf راکیب و

نونک ات ناشیاه ییاناوت هب اه تلم دوخ ندوبن فقاوتیمها تلع

دوخ یمالسا و لیصا تیوه هب ن�لسم یاه تلم تشگزابهمزال

دوخ لمع و لد رد لاعتم یادخ هب لاکتا و ن�یا یشخب یلجتهمزال

یهلا تردق رب اه تردق همه ندماین قئافهجیتن

لیلد
 مالسا هب ن�یا رد نان�لسم یورین و تمظع �شاد هشیر

 لاعتم یادخ هب لاکتا و یهلا نابیتشپ تردق و

fناریا تلم طسوت ناوت ما) اب میقتسم طارص رد تماقتسا موادتهنو

دیدهت عاونا و میرحت راشف دننام رابکتسا یاه تثابخ و اهراشفشلاچ

 روشک یادرف و زورما و زورید ناناوج یولج هبور تکرحدهاش
هزیگنا و فده کی اب یگمه راوشد یاه نادیم رد

راثآ
ناریا تلم طسوت دوخ تماقتسا راثآ هدهاشم

ام یخیرات تایح عطاقم نیرت ناشخرد زا یکی هب بالقنا هلاس۳۰ عطقم لیدبت

هجیتن
ردتقم و هدنورشیپ ،زیزع تلم کی ؛ناریا تلم

هدنیآ هب تبسن ناوارف دیما و زادنا مشچ ،سفن هباکتا یاراد تلم ؛ناریا تلم


