
���ره ٣ راھ����� ���  م�ده ٢۶۴ ��� ١ ���ن ا
	�� �� اس گ ب � �!" 
     

         ت3ک$ات �$اى ت.-, �!�) درم�� از*$ف �!�) آ او %� AOK �$م# / �$م� ھ��#    
 

  ��� ��رت ��� و ��رت ����	 از ��دا
	 ��ر��د را از  آ او ک� �$م# / �$م� ھ��# 
 دری��	 ��ده ای�. در "!رت ��ا �� �� د��� ای� ��ر��� را �� د��� ���ن ��ھ� �� او 

�!ا�� &% وی�ت 
!د را از ��� دری��	 �$�.� 
�!ا�� �� ای� ��ر��� �(!ر �)��' از � �$* داروھ�ی' را ھ, �� د��� ��اى ��� �)!ی� �

.� دارو
��� دری��	 �$� و از ��دا
	 /�ر��د �(. ھ, ���ف �' ���
.�   2(01 �� �!ارد زی� �! � �$

      
     م	�4 ��ن م$��*) 

 
     � ا6� 5!أ2' در �!رد 
� �� ت آ او ک�   �$م# / �$م� ھ��# داری� �� ��� ره �13

��8ى ���!�7 در � �� ��!ا�� ھ�$9   ١٧٧١۶٠ ١٧۶/ ٠۴٢١ و ی� ��>0  ���س �:�ی�. ��� �
� ا5�5' 
� ��ت ا ��� D' ���س �:�ی�.�0� ��  ��/F� 5ی�ش او2� د�

  
     ت6!!$ آدرس           

  
� دھ�، H�ورى ا5	 �� آدرس G<H ��ه روى ��رت K� د را!
 	�!*5 LM�  ��� �6ا  


!د را ��   آ او ک� �$م# / �$م� ھ��#  ���ا �$�. در ای� "!رت ��ی� ��رت �� �K� ��� 
 'D���� ا5�5' 
� �� ت ا � 0� ��
!د را �� ���8ى ���!ط در د� ���. 2(01 ��رت ��5�1� 

� د ھ�.K� �� �� ھ� �� ادرس ��� را  در روى ��رت �
  

     م�8 و د�� �7 م�ت   آ او ک� �$م# / �$م� ھ��#                              
  

 OP�  �� !�� L<Q� #ف   آ او ک� �$م# / �$م� ھ���ودى از 7�& �� �� '��� �
  در �!رد 
� ا5�5' � 0� ��� ��S رج را �� د� ﴿ار�!دو �X'﴾ ��ی� L<V از ��وع در��ن چ:!�:' �0 �

       .�$� � و 
���ت ا ��� D' رو�
  در ھ� &�ل در �!رد ��� ��Mودی	 
� ���' �$� �� ��ده ۴ و ��V ۶!ن �$� ھ$��6 ن "� ق 

 /��!ا�� �� آ او %� ���� ،�� �' �$�. ا6� ��� ی� د��� ��� 2[ ��� 5\ ا2'  درای� �!رد دا�
� ا5�5' 
���ت ا ��� D' ���س �:�ی�.� 0� �� ���� ھ� �� د�

��ه 
!د ��� 
!اھ� ا���د D �� �3"�& رج�S�  ��  در "!رت ا5��1ده ^� �)�ز از ��رت �
 و �:�د ھ�ى ��V!�' ھ, ��ای��ن در �' 
!اھ� دا�	.
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��ن ک�رت  9: 

 
�. در "!رت 6, ��ن ��رت ��ی� �!رأ ��  آ او %� �$م#/$� 	<Vا�د �!
 ��              2(01 از ��رت �

.�
>�دھ 'D ���� ا5�5' 
���ت ا � 0� �� �$م� ھ��# و ���8ى ���!�7 در د�
  در ی� "!رت ��رت ���  �ی�ى دری��	 
!اھ� ��د.

،����  A?BC ت�
) %�!� م@�ر
� %) ��     ا 	?�ده <!$ م=�ز ک�رت ��� "!�ا م!>�د ���� 7�د ت�ن م	.-, 
.�!�  در ص�رت� ک) ���     ���أ ��  E�أ م.$4 ��

                      
     �$ 	�دن ک�رت �!�) �) دک	$                                          

 
� �OP ��اى ��� ��  ا6� ���  در �!V_ ��ا �� �� د��� ��رت ��� ��ن را �� ھ��اه 
!د ��ا�

` داده و او H!� ���!ا�� ای� �!H!ع را �� د�  ای$*� ��ر���ن را �� د��� آ او /� ��5��ده ای�، �
�!ا�� ��� از دری��	 ��رت آ��ا � ا5�5' 
���ت ا ���D' ���س �:�د. ��� �� 0� ���!ا�� �� د�� 

.��5�1� aای�� 
  

        �!��Gى %�رت �!�) و ک�رت م�H.     ا
 

  .��!�  ��رت ��� و ��رت ����	 از ��دا
	 ��Sرج  ��اى ��ت ��$' "�در �
    .�$*                                                            آ او ک� �$م# / �$م� ھ��# در "!رت ا��bQى ��رت ھ� ��ای��ن ��رت ھ�ى  �ی�ى "�در �

  
     "J دادن ک�رت ھ�ى �!�) و م��G!� از م@�رج          

 
  ��cM ای$*� �$� �� ��V!ن 
���ت �$�ھ$��6ن &% ا5��1ده 
���ت در���' ��� GV �5 �!د، ا �زه

  ا5��1ده از ��ر���ى   آ او ک� �$م# / �$م� ھ��#  را ��اری�.
 'D���� ا5�5' 
���ت ا � 0� ��  در ای� "!رت ��ی� ��ر���ى ��� و ����	 از ��Sرج را �� د�

.� در ا5�ع وV	 �M!یL دھ
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