
یبونج یاینروفیلک میقم یاه ناغفا یعامتجا تامدخ نمجنا همانساسا
دیدج همان ساسا ثیح هب )  ۲۰۱۵ربمون لو۱ ( خیراتب هک

.دشابیمارجRا یعرم نآ ماکحاو هدش هتخانش
__________________________________________________________________

:مارم ضرع

 ناغفا نانطومه زا یئ هدع تمه هب ۱۹۹۱ لیرپا ۲۶رد أساسا یبونج یاینروفلک یاه ناغفا یعامتجا تامدخ نمجنا
.هدیدرگ یرازگ ناینب

 نوناک نیا نیسسوم ثیحب ناشیا یماسا ات دد رگیم زیوجت نانطومه نیا یناغفاو ی رشب ساسحا زا ریدقت نمض
.ددرگ دیق هبترم همان ساسارد هیریخ

 درب شیپ نآ نیعلا بصنو هدیدرگ بوسحم یسایس ریغو یعامتجا هسسوم کی یناغفا یعامتجا تامدخ نمجنا
 نیا .دشابیم یبونج یاینروفلک رد رجاهم یاهناغفا هعماج یارب یرشبو یروتلک ، یعامتجا هبناج همه تامدخ ماجناو
 کی فاشکناو دوبهب رطاخ هبودوجوم طیارشرد یناغفا هعماج یاه یدنم زاین عفر روظنمب سیساتودبزا هسسوم
.تسا هتشادرظن عمطمار تدpا لیوطو تدpاریصق یاه مارمو فادها یدعب نایلاسرد یناغفا ملاس هعماج

 نیا هبناج همهو یفاشکنا ریس یارب طیارش تدعاسم ماگنهاتو دوجوم تاناکماو اه تیدودحم تشاد رظن رد اب اذهعم
 یسات هب یعامتجا تامدخ نمجنا .تسا هتفرگ تروص یعاسم لذب یروفو لجاع یاه یدنم زاین هب أتلاجع هسسوم
 هدهع هب ار تاوما نیفدتو هریضح کرادت هب هطوبرم روما أتدمع نونکا ات ۱۹۹۱ لاس زا دوخ یرشب یاه مارم زا
.تسا هدومن هظحwم لباق تامدخ هنیمز نیا رد اه تل وهس هیهتردو هتشاد

 تwیدعت باجیا اه لاس رورمرد هدش هتخومآ براجتو نامزو طیارش هب رظن هررقمو نوناق ره هک مینادیم همه
 یاربار یرترثومو رتهب تامدخ دناوتب هدوب هعماج یاه یدنم زاینو اه هتساوخ یوگ خساپ ات دیامنیمار یتاریغتو
 یاهناغفا یعامتجا تامدخ نمجنا هریدم تئیه قوف لصا تشادرظنرداب .دراد هضرع دوخ هطوبرم یاضعا
 هریدم تئیه تاداهنشیپ . دندومن داهنشیپ نمجنا همان ساسارد ار یتاریغتو تwیدعت هلسلس کی یبونج یاینروفلک
 تیرثکا لوبقو دیئات دروم دوب هدیدرگ ریاد روظنم نیمه هب هک ۲۰۱۵ ربمون لوا هخروم یرارطضاو یمومع هسلجرد
.دیدرگ هم ان ساسا نیا لماش هتفرگ رارق قلطم

.دشابیم هدام ۴۶ هب لمتشم ،لصف راهچ ،همدقم کی یواح همانساسا نیا

  لوا لصف
نمجنا تXیکشت

هیئارجا تئیه )۳(  هریدم تئیه )۲(  یمومع عمجم )۱(

:یمومع عمجم لوا



  ۱  هدام
 تیوضع همانساسا نیا داوم هب قباطمو لیمکت ار یگلاس هدژه نس هک دنشابیم ینانطومه زا بکرم یمومع عمجم
 اررفنکی،تقوم سیئر ثیحبارآ تیرثکا هب ار رفنکی هلاسود سwجا نیح یمومع عمجم .دشاب هدرک بسکار نمجنا
.دنیامنیم باختنا یمومع سلجم یشنم ثیحب ار رفن کیو تقوم سیئر نواعم ثییحب

:هریدم تئیه مود
۲  هدام
 باختنا یمومع عمجم فرطزا میقتسم ایو یرس یمومع یارآ قیرطزا  هدوب رفن شش زا لمتشم هریدم تئیه
.دنیامنیم باختنا لاسود یارب سیئر نواعم ثیح هب ار رفنکیو سیئر ثیحب ار رفنکی هریدم تیئه یاضعا.دنوشیم

.تسا هسلجرضاح یاضعا میمصت هب طولرم میقتسم ایو یرس یار درومرد یریگ میمصت :هرصبت

:هیئارجا تئیه موس
۳  هدام
 یتنوک جنرآ رد یکیو سلجنا س� رد یکی نواعم ود سیئر کی یارادو هدوب رفن هسزا بکرم هیئارجا تئیه
 باختنا یمومعو یرس میقتسم یریگ یار قیرط زا یمومع عمجم فرطزا هیئارج تئیه یاضعا.دشاببیم
 هب زین ار تارشن و یرادا ،یلام ،یباسح روما یتwیکشتو یلام یاه تید ودحم ربانبو أتلاجع هیئارجا تئیه.دنوشیم
    .دراد هدع
:نمجنا یاه تیفلکمو فیاظو مود لصف
:یمومع عمجم لوا
 ۴  هدام
 یاضعا باختنا .درادیم هسلج لیکشت رابکی لاسودره�وصا هدوب نمجنا حwصیذ عجرم نیرت یلاع یمومع عمجم
 یتبون تاسلج نایرج رد یمومع عمجم.دشابیم یمومع عمجم یاه تیحwصزا هریدم  تئیه یاضعاو هئیارجا تئیه
 روپار عامتسا زا سپو هریدم تئیهو هئیارجا یاهناگروا هلاس ود یاه تیلاعف یبایزراو یسر رب نمض دوخ هلاس ود
 یمومع سلجم میماصت.دنیامنیمرداصار همز� میماصت نمجنا فیاظو تافاشکناواه تیلاعف درومرد تاداهنشیپو اه
.دشابیمارج�ا یعرمو عطاق

۵  هدام
 هسلج رضاح یاضعا ۳رب۲ تیرثکا هبو یعامتجا تامدخ نمجنا یاضعا تیرثکا روضحاب یمومع عمجم میماصت
 دوخ هدنیامن ثیحباراضعا زا یکی دنناوتیمن کارتشا یمومع عمجمرد هجوم لی�د رب انب هک یاضعا .ددرگیم ذاختا
 کی ایو لیماف یاضعازا أفرص تلاکو .دنهدب عwطا نمجنا رتفدب سکف ایو لیمیا طسوت ای أبتک ار عوضومو نیعت
.دوشیم هتفریذپ وضع

۶  هدام
.ددرگیم ریاد نمجنا یاضعا تیرثکا روضح هب لاسود ره لیرپا هام ریخا هبنشکی زورب یمومع عمجم  تاسلج

 ۷  هدام
 هداعلا قوف هسلج .دهدیم هسلج لیکشت زین هداعلا قوف تروصب هبقرتم ریغ ثداوحزورب ربانبو موزللادنع یمومع عمجم



 .دریگیم تروص هریدم تئیه دیئاتو هئیارجا تئیه یاضعا یارلا قفتم بیوصتو داهنشیپ هب
۸  هدام
 کمک لوصحو دیدج ، یاضعا بلج ،غیلبت تهج تاسسوم  یضعبو دنرادنار نمجنا تیوضع  هکیصاخشا کارتشا
.دشابیمزاجماه هناعاو اه

:هریدم تئیه مود
۹  هدام
 هروشمو هدومن تراظن هیئارجا تئیه یاه تیلاهفزا همان ساسا نیا داوم قیبطت روظنم هبات دراد هفیظو هریدم تئیه
.دیامن غwبا هئیارجا تئیه هبار همز� یاه

۱۰  هدام
 همز� تایاده هئیارجا تئیه ههام هس یاه تیلاعف یسر رب نمضو هداد هسلج لیکشت رابکی هام هسرهرد هریدم تئیه
.دیامنیم رداص ار

۱۱  هدام
.دشابیم یمومع عمجم هن�اس هسلجود لwخرد یمومع عمجم ماقمیاقو رما تیق اورد هری دم تئیه

۱۲  هدام
 تئیه ا ذهعم .ددرگیم لمع هریدم تئیه روتسد هب قباطم هیئارجا تئیهو هریدم تئیه نایمرظن فwتخا تروصرد
.دنیامن عاجرا یم ومع عمجم هب موزللادنع ار عوضوم دنناوتیم هیئارجا

۱۳  هدام
 رتشیب یهاگ آ و نمجنا یاه تیلاعف دروم ردات دنراد هفیظو یعومجمو یدارفنا تروصب هیئارجاو هریدم تئیه یاضعا
.دنیامن هدافتسا تاغیلبتو تارشن شخب هاررد نکمم لی اسوزا اضعا رتشیب بلجو نمجنا فادهازا نانط ومه
       

۱۴  هدام
 نادقف رب انب هیئارجا تئیهابو دشاب هدشن ینیب شیپ همانساسارد هک یت �احو هبقرتم ریغ تاثداح زورب تروصرد

 میمصت ،دزاسیم عجار هریدم تئیه هب ار عوضوم هیئارجا تئیه،دنیامن ذاختا یمیمصتدناوتن عوضومرد تیحwص
.دشابیمارج�ا یرمو عطاق یمومع عمجم هسلج داقعناات هریدم تئیه

:هیئارجا تئیه موس
۱۵  هدام
 عمجم یاه یئامنهرو تایاده هب قباطمار نمجنا فیاظو یمومع عمجم هسلج ود لwخرد ات دراد هفیظو هیئارجا تئیه
.دنهدب ماجنا هریدم تئیه رظن تحتو یمومع

۱۶  هدام
 روپارو هدوب رابتعا رادم یمومع عمجم هلاسود سwجاات ددرگیم تراظن هریدم تئیه فرط زا هک هئیارجا تئیه میماصت
.ددرگیم هئارا یمومع عمجم هب میماصت نیا لمکم



۱۷ هدام
 سپ میماصت نیا .دریگیم میمصت نمجنا یاضعا هب نآ عضوتو تیقوم نیعت،هریضح دیرخ درومرد هئیارجا تئیه
.ددرگیم ذفان هریدم تئیه دیئاتزا

۱۸ هدام
 نمجنا رتفدردو بیترت اه هریضح دادعتو لحم دیقاب ار نمجنا طوبرم یاه هریضح هشقن ات دراد هفیظو هئیارجا تئیه
.دشاب هتشاد

۱۹  هدام
 هیوقت  تهج دیاب نانچمه .دندرگراد هدع ار تاغیلبتو تارشن ، هماع یعاگآ ضرغات دنا فلکم هریدمو هئیارجا تئیه
 قحو لومشلا قح لوصح تهجات دنراد هفیظو نانچمه هریدمو هئیارجا تئیه .دنهدب چرخ هب غیلب یعس نمجنا یلوپ
 یناغفا تاسسوماب طرشو دیق wب یاه کمک بلج روظنم هبو هدومن یعاسم لذب تاج هناعا یروآ عمج هب تیوضعلا
.دنریگب سامت یناغفاریغو

۲۰ هدام
 رتفد تبثو جردراو هدام تروصبار فراصمودیاوع باسح تروصو هدومن تراظن زین ار نمجنا یلام روما هئیارجا تئیه
      تخادرپ ریخات زا یریگولج روظنم هبو هدومن یسراو یدارفنا تروصبار اضعا توضعلا قح تاباسح دنیامنیم
.دریگیم سامت نمجنا یاضعا اب عقوpادنع تیوضعلا قح

۲۱  هدام
 هنومن یکنابو یباسح روما هرادا تهجات دوشیم هداد تیحwص هیئارجا تئیه سیئرو هریدم تئیه یاضعا زا رفنود هب
 رلادرازهکی غلبم ات کچرودص تیحwص یدارفنا تروص هب رفن.هس نیا دنیامن یفرعم هطوبرم کناب هب ارناش یاضما
.تسا یمتح ناش رفنود یاضما رلاد رازهکی زا رتشب کچ رودص یارب اما .دنراد ار

۲۲  هدام
 تئیه هب شراذگ زا سپو هیهت أبتک ار یتاغیلبتو یلامو یئارجا یاه تیلاعف لمکم روپار ات تسا فلکم هیئارجا تئیه
.دیامن هدامآ یمومع هسلج هب هئارا تهج هریدم

۲۳ هدام
 زا همه هب یمومع هسلج داقعنا زا لبق لاسود ره ار دوخ هلاسود یاه تیلاعف هدرشفات دراد هفیظو هئیارجا تئیه
.دی امن لاسرا نمجنا یاضعا

۲۴  هدام
  یمومع هسلج زا لبق هک ار نمجنا یاضعا یبتک تاشرافسو تاداقتناو تاداهنشیپات هک تسا فلکم هیئ ارجا تئیه
.دیامن  یمومع عمجم یادنجآ جرد هقادمو روغ تهج دیامنیم تلصاوم

۲۵  هدام
 یاه نامرآ فwخ لامعا بکترم ایو دنزرو فلخت همان ساسا نیا جردنم داومو هیحور زا هئیارجا تئیه یاضعا هاگ ره
 میمصت .دوشیم هتشاذگ قیلعت هب ناش تیوضع تابثا تروص ردو قیقحت هریدم تئیه فرط زا عوضوم دنوش نمجنا



.ددرگیم هئارا یمومع عمجم هب یئاهن یسر رب یارب هریدم تئیه

۲۶  هدام
 داقعنا لحمو تقو ،خیرات هتفرگ ار همز � تابیترت هسلج ندش ریاد خیراتزا لبق هامکی �قا ات تسا فلکم هئیارجا تئیه
.دهدب عwطا نمجنا یاضعا هب أبتکار هسلج

:اه تیفلکمو قوقح موس لصف
 هتشاد تقفاوم نمجنا نیا نیعلا بصنو فادها ابو لیمکتار یعامتجا تامدخ نمجنا تیوضع طیارش هک ینانطومه
 یتساوخرد یبایزرا .دنوشیم هتفریذپ نمجنا وضع ثیح هب بتارم یط زا سپ دنهدب نمجنا هب ار تیوضع تساوخردو
 یاضعا دنشابیم هئیارجا تئیه فئاظو زااه همروف لمکم یرپ هناخ تشادرظنردابدیدج یاضعا یلوبقو تیوضع یاه
.دنشابیم همان اسا نیا جردنم یاه تیفلکم و تازایتما ،قوقح دجاو نمجنا

:اه تیفلکم لوا
۲۷ هدام
.دشابیم بیت رت نیدب نمجنا هقباس یاضعا تیوضعلا قح،اه هلصیف نیا بیوصت خیرات زا دعب

رلاد )۱۲( ۲۰۱۳ ی�وج لوا زا دعب دنتخادرپیم دوخ وضع ره یارب رلاد ۸ هک نیرتراد هقباس مرتحم یاضعا - فلا
رلاد )۱۵( ۲۰۱۳ ی�وج لوا زا دعب دنتخادرپ یمدوخ وضعره یارب رلاد۱۰راوهام هک یراد هقباس مرتحم یاضعا - ب
 هدش هتفریذپ نمجنا تیوضع هب درفنم تروص هبو یلو لیماف نیبرد تایح رارما اب،هکیلاس گرزب مرتحم یاضعا - ج
.دیدرگ تیبثتو زیوجت نینچ نمجنا یداصتقا داح هلضعم ربانب دنا
.دنزادرپبارنا ،شیعقومردو هتفریذپار تیوضعلا قح رلاد ۲۰ راوهام درفنم تروص نیمهاب ۲۰۱۳ ی�وج لوا خیراتزا -۱
 نمجنا تیوضع لماش دنراد کرتشم یگدنز مهاب هکاردوخو یلیماف مرتحم یاضعا مامت ۲۰۱۳ ی�وج لوا خیراتزا -۲
 رد رلاد ) ۱۵( راوهام تیوضعلا قح  لاسراو ناش لیماف یاضعا لومشلا قح رلاد )۱۵۰( هبترم کی تخادرپ ابو هدرک
.دنهد همادا دوخ تیوضع هب ،لیماف وضع ره یارب هام
 

۲۸  هدام
.دنرادب لخاد کچ هب یمتح ارنآ هرمن دیاب تیوضع تراک ندروآ تسدب اب

۲۹  هدام
.ددرگیم نمجنا زا تیوضع بلس بج وم  رتاوتم هام هس یارب تیوضعلا قح هیدات مدع
 دوخ لیماف وضع ره یارب همیرج رلاد ۵۰/۰۰ هیداتو هتشذگ تیوضعلا قح مامت تخادرپ اب دناوتیم وضع هتبلا
.ددرگ دیفتسم تازایتما هدش نیعت یدصیفزا هدیدرگ نمجنا لماش هرابوددوخ تیوضع هقباسو تمادق ظفحاب

۳۰  هدام
 ، هعسوترد همانساسا نیا جردنمداوم هب قباطم نمجنا فادها ققحت روظنم هبات دنتسه فلکم نمجنا یاضعا
.دنیامن هن غیرد نمجنا یاه تیلاعف رد رمثمو رثوم یریگ مهسزاو هدومن تدعاسم نمجنا دوبهبو فاشکنا

۳۱  هدام
 یتح یرگید صخش هبو هدوب وضع ره هلمکم ترهش دیق نآ تازایتماو قوقحو یعامتجا تامدخ نمجنا تیوضع



.دشابیمن لاقتنا لباق لیماف یاضعا

۳۲  هدام
 روظنم هب وئس تاغیلبت ایو نمجنا هیلاع فادها هیلع یبیرخت یاه تیلاعف ،همان ساسا نیا جردنم داوم زا فلخت
 .ددرگیم نمجنا تیوضع زا جارخا ایو قیلعت هب رجنمو هدوبن زاجم أعطق اضعا فرطزا نمجنا نیا ناینب فیعضت
 صاخ تیحwص تیوضع زا جارخا ،دشابیم هریدم تئیهو هئیارجا تئیه کرتشم یاه تیحwص زا تیوضع قیلعت
.دوش هتخاد رپ دیاب تیوضعلا قح قیلعت  ت�احرد .دشابیم یمومع عمجم

۳۳  هدام
 لومشلا قح لوپ یفعتسا تروصرد . دنه دب یفعتسا نمجنا تیوضع زا یریرحت تساوخرد هئارا اب دنناوتیم اضعا
.ددرگیمن درتسم هدش تخادرپ تیوضعلا قحو

۳۴  هدام
 أددجم دوخ تیوضع هقباس ظفحو همیرج رلاد ۵۰۰/۰۰ تخاد رپ اب هام شش تدم یلا دناوتیم یفعتسم وضع
 شش تشذگزا دعب هتبلا . ددرگ راد روخ رب نآ نیعم یدصیفو هدش نیعت تازایتما زاو لصاحار نمجنا تیوضع
.ددرگیم هلماعم یواب لومشلادیدج وضع کی ثیحنم هام

:اضعا تازایتماو قوقح مود
.دنوشیمرادروخ رب یتآ تازایتما و قوقحزا همان ساسا نیا جردنم طیارش لیمکت اب نمجنا یاضعا

۳۵  هدام
 تامولعم بسک نمجنا ناگ هدننادرگزا آبتک دوخ صخشدروم رد فرص نمجنا تاارجا زادنراد قح نمجنا یاضعا
. دنیامن

۳۶  هدام
 فراصم ٪ ۱۰ هب تسا لداعم تیوضع لوا لاس رد دعبب ۲۰۱۵ ربمون لوا خیراتزا نمجنا یاضعا تازایتماو قوقح
 موس لاسردو ٪ ۲۰ تیوضع مود لاسرد ینعیدبایم شیازفا ٪۱۰ زین اضعا تاذایتما لاس ره تشذگاب و یمومع
 قح تخادرپ هتبلا . ددرگیم تازایتما ٪ ۱۰۰ قحتسم نآ زا دعبو تیوضع مهد لاسرد هرخwبو ٪۳۰ قحتسم
 هحول هیهت توباتو نیفکت یوشو تسش .دوش هتخاد رپ دیاب لومعم قبط هتشاد همادا مه لاس هدزا دعب تیوضعلا
.دشابیم یفوتم لیماف شودب گنس
.دش ابیم نیف دت فراصمو ربق تمیق هریضح یلا تیم لاقتنا لماش یمومع فراصم :تون

۳۷ هدام
 تخادرپ قحتسم قثوم دانسا تیورب دندرگیم نفدرگید ت�ایاواه رهشرد ایو نمجنا یاه هریضح جراخ رد هک یاضعا
 تیم لاقتنا جراخم. دشابیم یئ اکیرما رلاد رازهود ت�اح نینچرد فراصم تخادرپ یئاهن دح .دندرگیم فراصم
.دوشیمن هتخاد رپ نمجنا فرطزا نمجنا یاه هریضح هدودحم جراخ تwحم زا هقرفتم فراصمو
 نیعت یئاهن دح زا تازایتما هدش نیعت یدصیف ساسا رب تیوضع هقباس تشاد رظن رد اب فراصم تخادرپ : تون
.دوشیم هتخادرپ نمجنا فرطزا هدش هبساحم هدام نیارد هدش
۳۸  هدام



 هیحان (راد تیwص عجارم قثوم قیدصتو دانسا تیورب دندرگیم نفد اجنآردو توف هدحتم تای�ازا جراخ هک یاضعا
 .دنوشیم رلادرازهکی یمظعا تخادرپ قحتسم ) یلاو راشو
 نیعت یئاهن دح زا تازایتما هدش نیعت یدصیف ساسا رب تیوضع هقباس تشاد رظن رد اب فراصم تخادرپ : تون
.دوشیم هتخادرپ نمجنا فرطزا هدش هبساحم هدام نیارد هدش
۳۹  هدام
 هریضحرد تیم نفد هب میمصت یفوتم لیماف هکیتروصرد دنوشیم تافو یبونج یاینروفلک هحاسزا جراخ هک یاضعا
.دشابیم یفوتم لیماف هدهع هب سلجنا س�ات تیم لاقتنا فراصم دنش اب هتشاد نمجنا هطوبرم
 

۴۰  هدام
.دریگیم تروص اضعا تیلوا قحو قوقح یو است ساسا هب اه هریضح عزوت

۴۱  هدام
 نیرتکیدزن اب سامت،میح رت سلجم همز � تابیت رت دروم رد یفوتم لیماف تقفاومو هراشتسا اب نمجنا هئیارجا تئیه
.دشابیم یفوتم لیماف هدهع هب تابیترت نیا فراصم .دنیامنیم یراکمه یفوتم یاه لیماف اب نایراق اب سامتو دجسم
۴۲  هدام
 هریضح هطوب رم تاحاسرد اه هریضح ضیوعتو هلدابت .تسین زاجم أعطق نمجنا هطوبرم نمجنا ی اه هریضح شورف
.دشابیم هریدم تئیه میمصتو هئیارجا تئیه داهنشیپ هب طونم دیدج یاه هریضح دیرخو نمجنا یاه

۴۳  هدام
.دشابیم یمومع سلجم صاخ یاه تیح wص زا هئیارجا تئیه یلخاد فیاظو هحی� میظنت

۴۴  هدام
 ت�ایا سلجنا س� طوب رم جر تران عقاو أطلاجع یبونج یاینروفلک یاهناغفا یعامتجا تامدخ نمجنا یزک رم رتفد
 یمومع عمجم یاه تیحwص زا یبونج یاینروفلک هحاس لخادرد یلحم رطافدو یمیاد رتفد نیعت .دشابیماینروفلک
.دش ابیم

۴۵  هدام
 لوئصمات تسا هدش هداد یروظنم راوهام رلاد ۱۲۰۰ غلبماه هزانج ی� اب ¢فر یتسوپ فراصم و یراداروما تهج
 .دیامن هدافتسا نآ زا یرادا

۴۶  هدام
 یسیلگنا أنمضو ) یسراف یردو وتشپ ( ناتسناغفا یمسر ناسلود هب وضع یتساوخرد ¢مو همان ساسا نیا
 ود ره دنیامن هدافتسا نآزا ترورض تقورد نادنم هقwعو نمجنا یاضعا مامتات هدش هتشاذگ دیاس پیو ردو بیترت
.دشابیم یواسم مکح یاراد ¢م

.یبونج یاینروفلک میقم یاهناغفا یعامتجا تامدخ نمجنا نیسسوم یامسا تسل : همیمض

 کین تارطاخزا یروآ دایو ریدقت یارب هک دیناسر بیوصت هب ارآ تیرثکا هب یمومع هسلجرد رضاح یاضعا :هرصبت
  .تسا لیز رارقب ناشیامسا هک سسوم مرتحم یاضعا تامحزو



 
یفاص ناخ دیشرلادبع مرتحم -۱
تیاده ناخ هلا نیما یجاح مرتحم -۲
یریصن ناخ یخس مwغ یجاح مرتحم -۳
 نارجه ناخ�ااطع مرتحم -۴
رایرکاذ ناخ �ا تیانع یجاح مرتحم -۵
یروصنم ناخ دحاولادبع یجاح مرتحم -۶
نیتم ناخ نیدلا ثوغ رینجنا مرتحم -۷
کدرو ناخ دمحم جات مرتحم -۸
 یزاین ناخ زابناج مرتحم -۹
یقلاخ ناخ قلاخلادبع مرتحم -۱۰
.ددرگ نمجنا همان ساسا دیق


