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�@  D=Dدی@ DOدش . اس@DPO و $!Dط !' ا!'از س'آSH- �! وع'P '+U م�V�-� ز ��$ آ# ای1 
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�3�b+  �\ی' [ $��b+4P_ .م د�K�� ری�#40]�?� س'اF4H+��ان Z�!6 اع4.�د F; $ن روس�!�5# ار! ���# . ا
�ر-$ در =?�ن �Dcاه� -Dا�H@ از زوال �V�م =.?Dر8Z و @dدو e+ه #\S! �\ی' [ �?F-  $ fاس
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�F4Oری# _'داDن و س�Fbd ن، ع'اق و�4H�-'وریH( را در س'اس'  E%F# و 47$ ارو_� و ] 'یn� . !# ا0,�
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