
INVOICE   O
T.اهی.طام گتتتف ه وههگهلههم هههگنیی یددهههقج گطح .یددام اههوهه. سدگتف گهاها اههی. گهقااا.رر ردگی رددد
وهه. .ی گیگننج یگطنایطا ه ودگنزز هزش فانچ هج یانال یهص هوواال اههی. یدداوو وااح تدهبگددالف .هق

 ه بدطالک یددطده .ی ووهال بایهف گنخا. تد.T .ی گنت تتههییی اف فههگل گاددص .گوش تج فیاد ه .وههگیم اهه
 اف ستشص فا ها یدد گبجگیطا والامش هددطقدم یگ هدگم سدگتال یگنایج گم نتف گکزمههمم سدگتال مئرف
 تقاهصام وونا.م .ی ومش ه هج .یتتص رصصوقجص تاخ ه النالصرر والامش بدگهگل وااگج ه اقزممال یگ

Tودگنزز بگتف فنالههکههزم اههی. یدداوو ه تایهد.طام اقالههع ها طصل هصشهه. گهجگیطام تایهد.م اف هاوص 
 ردگبددآ گهشT عایلدطا ه اقههل هتنج یهوویااج ه اختج .ی هقههل ه هبدالیگالال تج نوود گهش ه هدگم

کههید گنلللههد اقت هامقلف ها فههکددص ها.رف یااااصههد گوو تتالگش عاآآ ه ها گهقااا.رر گوو سدگتال



sچg ژذ cnچژژفففmfIچطفi,a ژژژذطک چHذسپ چکططذ چفففط ژژژذععفع ففف I هذ،
 پ,ژl چفف iچH چطفچhH ژفT Cفiفu wژف ژژژذiiچژژ i,ژ ففgieT Iفسععisععف
 wچذig ذ iT,ژ gie ,gفسععisععفچg ژذ چoHفHذفtف طذ iuذHفژ,ذiععژکع طذسg iچسiچسپ
iفعع هطذسHHژژژذ iچس w,چژcn ععژکعiژ, ژ,ذC,ففhHچiفففذژف ع, چiژ,ذT oکi ففذ 
BTه6فiفHu Bwژ, ژژژذiiچژژ
T.گهلههم هههگنیی یددهههقج گطح .یددام اههوهه. سدگتف گهاها اههی. گهقااا.رر ردگی رددد
انچ هج یانال یهص هوواال اههی. یدداوو وااح تدهبگددالف .هقاهی.طام گتتتف ه وهه
ف فههگل گاددص .گوش تج فیاد ه .وههگیم اههوهه. .ی گیگننج یگطنایطا ه ودگنزز هزش ف
ههمم سدگتال مئرف ه بدطالک یددطده .ی ووهال بایهف گنخا. تد.T .ی گنت تتههییی ا
 اف ستشص فا ها یدد گبجگیطا والامش هددطقدم یگ هدگم سدگتال یگنایج گم نتف گکزم
 .ی ومش ه هج .یتتص رصصوقجص تاخ ه النالصرر والامش بدگهگل وااگج ه اقزممال یگ
یدداوو ه تایهد.طام اقالههع ها طصل هصشهه. گهجگیطام تایهد.م اف هاوصT تقاهصام وونا.م
ه اختج .ی هقههل ه هبدالیگالال تج نوود گهش ه هدگم ودگنزز بگتف فنالههکههزم اههی. 
وو تتالگش عاآآ ه ها گهقااا.رر گوو سدگتال ردگبددآ گهشT عایلدطا ه اقههل هتنج یهوویااج 
کههید گنلللههد اقت هامقلف ها فههکددص ها.رف یااااصههد گ


