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یهگا رد ار هنیمز نیا رد رتشیب تاعeطا
ادیپ هنdاس هلابز میوقت رد و ام یاه
رواشم نفلت هرامش .درک دیهاوخ
594-015 +394-015/42160

 رد و طولخم رد دیابن ناونع چیه هب اه هلابز
.دنوش هتخیر هباشم لطس

و لمح یلبق ع`طا اب یقرب لیاسو و ریگاج و میجح یاه هلابز
.دنوشیم هدرب

هوهق و دیفس یاه هشیش یارب هشیش رنیتناکرهش قطانم همه رد
.تسا دوجوم سره یروا عمج زکارم و زبس و یا
.تسا دوجوم تفایزاب داوم زکارمیحاون و اهرهش همه رد ابیرقت

بهبهبیدیدیباباب
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ادج لمعلاروتسد
داوم و هلابز یزاس
لزانم تفایزاب لباق

تاعیاض یاج
لطس رد هدنامیقاب

تسا هایس
راگیس هدنام هت ■
رتسکاخ ■
 یقرب وراج هسیک ■
کشوپ ■
یذغاک لامتسد لثم  یتشادهب مزاول ■

  یتشادهب راون و هدش فرصم
فیثک یاهذغاک ■
ىراوید ذغاك هدنامیقاب ■
هتسکش کیمارس و ینیچ فورظ ■
هنهک شفک و هچراپ ■
 یکیتسeپ یگناخ مزاول ■
 هدیکشخ گنر ■
یزاب بابسا ■
 فیک ■

یا هشیش یرطب■
ورسنک هشیش■
ابرم هشیش■
هچب یاذغ هشیش■
فرصم رابکی یاه هشیش■
یندیشون هشیش■

رد هشیش یاج
تسا هشیش رنیتناک

هوهق و دیفس گنر بسح رب ار اه هشیش افطل
رنیتناک رد و هدرک ادج اهنا زبس و یا
 .دیزادنایب

رنیتناک رد رگید یاهگنر و یبا هشیش یاج
یلاخ تباث یاهخیرات رد درز یاه هسیک و فلتخم یاه لطس.تسا زبس هشیش

   .دنوشیم

تاعیاض لطس رد اهنیا یاج
تسین هدنامیقاب

لثم کانرطخ یاه هلابز■
و ییایمیش داوم و یرتاب
گنر و وراد و تفن یطوق
ذغاک■
هشیش■
یدنب هتسب■
ییاذغ داوم لثم یلآ یاه هلابز■

گرب و خاش و نمچ و

تسین هشیش رنیتناک رد اهنیا یاج
 لافس و کیمارس■
ییورگ هشیش■
ینیچ■
هرجنپ هشیش■
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 هجوت
ناونع هب ناوتیم ار یلآ یاه هلابز
درک هدافتسا مه دوک

سره یروا عمج زکارم
 هتوب و گرب و هخاش و هقاس

یگناخ یقرب مزاول و اهیرتاب
و تازلف و هبنپ بوچ و کچوک
dیاهزیچ یلیخ و لیبموتاكیتس
هتفریذپ تفایزاب زکارم رد رگید

.دنوشیم

رد ذغاک یاج
تسا یبا لطس
همانزور■
هلجم■
همانعeطا/گولاتاک■
یسرد یاهباتک■
ذغاک■
نوتراک■
غرم مخت نوتراک■
(تکاپ طقف)راگیس تکاپ■
یذغاک یاهتکاپ■

دdاس و هویم و تاجیزبس هدنامیقاب■
غرم مخت و ینیمزبیس تسوپ■
یدنب هتسب نودب دساف ییاذغ داوم■
هوهق رتلیف و یاچ نوتپیل■
هتخپ ییاذغ داوم هدنامیقاب■
نادلگ رد ناهایگ و لگ■
گرب و نمچ■
اه هقاس و اه هخاش■

یاه هلابز یاج
لطس رد یلآ
تسا یا هوهق

 دینک هجوت افطل
ای همانزور رد ار بوطرم هناخزپشآ یاه هلابز
(!یکیتسeپ هسیک رد هن) دیچیپب یذغاک هسیک
  .دیزادنایب یلآ یاه هلابز لطس ردو

یاهیدنب هتسب یاج
داوم ای یزلف و یکیتس`پ
تسا درز هسیک رد بكرم
یاه یرطب لثم یکیتسeپ یاه یرطب■

هدنیوش داوم
و تسام فرظ لثم یکیتسeپ یاهفرظ■

کراوک و هماخ
 وتابنبا یکیتسeپ یاه هسیک■

 نا هباشم ای سپیچ
 هویم و تاجیزبس یکیتسeپ یاهیدنب هتسب■
 هویمبا و ریش یاهتکاپ■
 ورسنک و یندیشون یطوق■
یلاخ یرپسا■
یموینیمولا و یکیتسeپ یاه هحفص■
 یکیتسeپ یاهنادلگ■

فرط زا یفاک رادقم هب درز یاه هسیک
میسقت لزانم هب مادهنا و لمح یاه تکرش
 دنوشیم

تسین ذغاک لطس رد اهنیا یاج

ىدنبهتسب■
یموینیمولا/یبلح/یکیتسeپ
یندیشون ای ریش یاهتکاپ■
هویمبا یاهتکاپ■
کشوپ■
یاهذغاک و یذغاک لامتسد■

هدش فرصم یتشادهب
ىراوید ذغاك هدنامیقاب■

یاه هلابز لطس رد اهنیا یاج
تسین یلآ

یکیتسeپ هسیک■
کشوپ■
بوچ و زلف و هشیش■
هدنام هت و یقرب وراج هسیک■

راگیس
نابایخ کاخ و رتسکاخ■
■dتاناویح هش 

تسین درز هسیک رد اهنیا یاج

ذغاک■
هشیش■
هدنامیقاب تاعیاض■
هچراپ■
شفک■
یزاب بابسا■
 وشتسوش لطس■
یگناخ مزاول■
 ییاذغ داوم■
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