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۲۰و۱۹ ،۱۸ یاه نرق رد ر�ثتسا زا اهیبرغ دوخ یراگنخیراتدیؤم

نآرق هیاس رد تزع

هر(
نآرق هیاس رد یونعم و یدام تفرشیپ و هافر

 نآرق هیاس رد کین قالخا

 نآرق هیاس رد نانمشد رب هبلغ و هطلس

یگدنز هصرع رد قیمع تاداقتعا ندو: روراب
نآرق هب هدیقع و تبحم ندرک هارمه اب

نآرق اب ناریا ناناوج و تلم سنا

نان�لسم یارب ناوارف تالکشم داجیا

ناربکتسم دوخ و ایند ندرک تخبدبدمایپ

يا
مت داج

د
كتم ن
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یدام هاگن یهیاپ رب هنایارگر�ثتسا یزاسندLلباقمهطقن

انعم

بسانم هنیمز

رکذت

 نآرق فراعم رد ربدت و لمأت لاجم ندمآ تسدب
 نآ زا رت شیب ندربهرهب و

رکذت

ینآرق قیاقح و فادها هب ندیسر هار رد شالت

فطاوع اب ینالقع یاهیدنییاپ ندش نیجع

یداصتقا و یسایس ،یماظن تردق اب اه تلم ندیشک ریجنز هب

برغ ندL رد تیونعم و قالخا زا یرودتلع

رشب یدنLداعسهر(

 یمالسا بالقنا و یمالسا یروهمج هیعادتیمها

را:ایم نان�لسم راتشک لابق رد یبرغ عماوج توکسقادصم قالخا هنیمز رد اهیبرغ یاهاعدا ندوب نیغورد

برغ ندL طسوت لسن و ثرح یدوبان و ندرک اپهب داسف

دوخ تراجت قنور یاربً افرص دیدج تالوصحم اب مدرم ندرک انشآ

هعماجلمع هصرع ندشینآرق هر(

یمالسا هعماج تالکشم همه لح

تاقیفوت ندش نوزفا زور

یمالسا فراعم تادیکأت هب هجوتاب هفطاع ندوبن یفاک
هفطاع و لقع ندوب هارمه رد

هر(

نآرق اب رتشیب سنا همزال
یمالکو یظفل تابیکرت زابیکرت و هملک ره یور رب هیکت راک هار

نآ فراعم و نآرق اب یاهعماج ره تالکشم ندش لح تیمها

نآرق هب ندش رتکیدزن هچره
طرش

نآرق یهدعو
دیؤم

مالسا نارود هبرجت

نآرق اب یمسج و یحور تالکشم لح
دراوم

نآرق اب یع�تجا و یدرف تالکشم لح

رازبا
اهندL ریاس یدوبان یارب ملع زا برغ هدافتسا ءوس

اهنآ داصتقا و گنهرف رب هبلغ اب

دراوم
ییاقیرفآ یاهروشک ر�ثتسار�ثتسا

نیچ و دنه ،ایسآ قرش یاهروشک ر�ثتسا

ییاکیرمآ یاهروشک ر�ثتسا

یتعنص و یروآنف ،یملع یاهتفرشیپ زا هدافتسا اب اه تلم زا یشک هرهبفده

 هناشن

روشک ناناوج نیب رد نآرق ظفح جاور

بسانم هنیمز

نآرق رد رکفت و لمات ،ربدت لاجم داجیا هر(

 دوخ ل�عا ندرک یهلا و ینآرقهمزال

روشک لخاد رد نآرق اب سنا تضهن نداتفا هار

دوخ نورد رد ینآرق یاه تیاده و تاروتسد ندرک رادیاپ

راکهار

نآرق اب سنا


