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 ام راگزور مدرم نایم رد نادهاجم و ادهش یدمآرس 

 نادهاجم و ادهش یارب تشادگرزب ندوب شزرا اب

 تیمها

قادصم

 نادهاجم و ادهش مان یایحا

،یگدنز زا یتوص و یریوصت ،بوتکم راثآ دیلوت
 نادهاجم و ادهش داهج و تامادقا 

 نادهاجم و ادهش یاهراک دروم رد قیقحت

هنومن ناردنزام ناتسا دیهش رازه هد و نارادرس تشادگرزب هرگنک

 هدش تئارق یاهراک ندوب بوخ
یبایزرا یغارچهاش رادرس طسوت هرگنک یاههمانرب ناونع هب

همزال  هرگنک یاههمانرب نتفرگ ماجنا قیمع

 اهیناردنزام یمدرم و شوجدوخ یاهییامهدرگ
 هباشمقادصم  ناتسا فلتخم یاهشخب رد ادهش میرکت رد

یگژیو تیمها اب و گرزب یعمج راک کی

 لباقم هطقن ناونع نیمأت یارب اههمانرب نتفرگ ماجنا

 یراذگتقو اب و تقد اب ،تصرف اب اههمانرب نتفرگ ماجنا
 انعم

قیقحت حور و  رنه زا یریگهرهب اب اههمانرب نتفرگ ماجنا

 هرگنک یاههمانرب ندوب ندوب راذگرثا و راگدنامهرمث

افد
دقم ع

ومزآ ،س
 اهدادعتسا زورب ن

یگژیو ناریا تلم یارب گرزب نومزآ کی

داعبا

یصخش یاهدادعتسا زورب

روشک فلتخم  قطانم دادعتسا زورب

یسانشبیسآ  صاخشا یاهدادعتسا زورب نتفرگنرارق هجوت دروم

انعم اهناسنا رد نونکم یاهدادعتسا بیجع زورب یارب سدقم عافد ندشهلیسو

 حوضو ترثک لیلد هب ندنام یفخم تلع

یماظن تسیژتارتسا کی هب لاس ود یط رد هاپس رد ناوج کی لیدبتقادصم
 گنج نادیم هب دورو زا سپ

قادصم گنج رد ناردنزام بوخ رایسب درکلمع

 دیهش رازه هد زا شیب

 دهاش
سدقم عافد نارود رد البرک ۲۵ رکشل زا یربهر تادهاشم

 ناردنزام مدرم یگتشذگدوخ زا و یراکادفیبایزرا

 سدقم عافد نارود رد یناردنزام ناناوج تمواقم و یگداتسیا
 هرمث

یفلتخم یاهتایلمع رد گرزب و هتسجرب یاهراک ماجنا

باوس
اردنزام مدرم ق

 ن
لمآ مدرم بیجع یمدرم تکرح

اهتسینومک زا یهورگ یرسارس مایق اب هلباقم رد 

دوخ همان تیصو رد لمآ مدرم زا ماما ندروآ مسا  تیمها هناشن

دهاش لمآ ناتسا رد هلاس هدراهچ کرتخد ندیسر تداهش هب و ندیگنج

دراوم

ناتسربط تمس هب ربمغیپ نادناخ نایرارف ندرب هانپ

یدیز تاداس هب ناردنزام زا یدارفا کمک
 نمی رد دیز بتکم وریپ ناگدنمزر و 

 زاجح و قارع قطانم ،هفوک ،هنیدم رد ربمغیپ نادناخ یاهناوج ندوب راشف تحت

 ناتسربط هقطنم لابج زا روبع رد افلخ حتاف نایرکشل یناوتان
تلع

 هجیتن مالسا هب شیارگ نامز زا ناردنزام مدرم ندوب تیب لها وریپ

هجیتن نمی رد هیلوا نورق رد یدیز تموکح و یولع تموکح داجیا

 یگدنزاس نارود رد اهیناردنزام طسوت درگنسوس یزاسزاب نتفریذپ
هرمث همه زا رتدوز اهیناردنزام طسوت هدش یزاسزاب درگنسوس لیوحت و مامتا

یبایزرا یگدنزاس هنیمز رد هتسجرب و گرزب راک کی

 ناوارف یاهراک مغریلع تخس یاهنارود رد نآ زورب و نامیا ظفح
 ناردنزام ناتسا رد تیونعم و فافع ،نید هیلع توغاط میژر 
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