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با حبیب خودشون ست ااربعین بستر عشق بازی دلباختان حسینی 
و همه سعععی  ی ننن یوی ا ن  سععیر به  ععورم های  ستم ی سعع   

سععاله به عنوان بگررتر ن  خودشععون رو ادا نننپ ایادر روی اربعین هر
 ،عمیه السعععععععع م ر برای خد ت به زائران ا ام حسعععععععینفعالیت هگاران ن 

یمر نی هست برای رسترش فرهنگ خد ترسانی در جا عه و نمک 
به همنوعپ شعععععععا د شعععععععما ه  با د دن  ونب های فعا  در اربعین و 
خاد ینی نه  شععع و  فعالیت هسعععتند،  ه حسعععریی در دلتون جوانه 

وفیق خد ت به زائر ن ا ام حسعععین نسعععیب  ا زدر باشعععه نه ناش ی
ه   ی شعععدپ ا سعععا  نیت نرد    اه  به جم  خد ت ننندران به 

 بپیوند  پ الس معمیهحسینزائر ن ا ام 
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 در مدار حبیب

خوشحالی  نه دار    ه  ونب رار اندازی  ی ننی ،  ه  ونب با چند 
روی اربعینپ یا از رفقا ی نه قرارر ه  قدم باشعععععععی  در  سعععععععیر ایادر 

قرارر ه  از فیض ایادر روی اربعین اسعععععععت ادر ننی  و ه  به اندازر 
وسععععععععمون به د مران خد ت ننی  و ولو نوچیک، باری رو از دوش 

 زائر ن حضرم دوست بردار  پ

 

 از کجا شروع کنیم

ننن،  ونب های در  دار حبیب، یوی سععه ز ینه ا سععا  فعالیت  ی
قرار دادن و براشععون سعع  ت زائر ن  ه عدر سعع  ت زائر ن رو هد  

    هسععععععععت و در ا ن ز ینه خد ت ارائه  ی ننن، عدر ای جا عه 
هدفشون رو بچه های یوی  سیر ایادر روی قرار دادن و  ی خوان  ه 
خاطرر خوش برای اون ا بسععععععازن و دسععععععته ای ه   ی خوان با دادن 

تی خد ام فنی به زائر ن و یعمیر وسا ل همراشون نمک ننند سس
 ی حمل بار و اسباب س ر یحمل نننپنمتری رو برا
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 طب سنتیموکب سیار 

قبل از خد ترسععععععانی به سععععععا ر ن یزم هسععععععت ن ایی رو برای ح   
شععرنت  ی ننند سعع  ت خود ان و اطرافیانمون نه در سعع ر اربعین 

در یعا ل با د مران ه  ا ن ن ام را به  د نظر داشعععععععته باشعععععععی  و 
 ا شان  نتقل ننی پ

 تدابیر سفر

چه سععع ر، دنیوی باشعععد چه الخروی یزم اسعععت قبل از شعععروع خود را 
یدپ یدابیر یزم  قبل از شعععععععروع سععععععع ر   –برای آن آ ادر نردر باشععععععع

 پاز ا ن قرار است –ربعین الس ر  ا   سصو 

 بازسازی و پاکسازی -

سععیسععت  ا منی و یقو ت نمی بدن در  ععوریی نه به  نظور بازسععازی 
ای در  انعی برای شعععععععما وجود ندارد حیا ت ننیدپ حیا ت  عیگر

سعع  ت جسعع  و جان شععماسععت نه ایا بر انرم در هر آسععمانی نه اا 
اندپ ارر داروی  نسعععععوب به ا ام شعععععدررذاردند به آن یو عععععیه  ی ی

ای یقو ت عمو ی ناظ  را نیگ از روزهای قبل از سععع ر شعععروع ننید بر 
بدن  یرّب اسععععتپ در  ععععوریی نه سععععردی  ا ضععععع   عدر و هضعععع  

ها را بر طر  دار د چند ه ته قبل از سععععععع ر با  شعععععععورم طبیب آن
 نما یدپ

برای اانسعععععععازی بدن اولین ا عععععععمی نه هموارر با د  د نظر داشعععععععته 
باشعععید جموریری  ا در ان  بوسعععت اسعععتپ از چند روز قبل از شعععروع 
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اق و  نطقۀ خود از غذاها و داروهای  مینی نه در سععع ر بسعععته به  ذ
دسعععترا دار د اسعععت ادر ننیدپ ب تر ن و   یدیر ن چیگی نه قبل و 

یوانید اسعععععععت ادر ننید آب فایر آب حین سععععععع ر به عنوان  مین  ی
 جوشِ ولرم( به  ورم ناشتاستپ 

 هاراه رفتنی -

ایادر روی  ربوط به عدم یمر ن  ش ل ا می زائر ن در  سیر ایادر
افگار نا ناسععععب اسععععتپ برای جموریری از یاو  زدن روی و انتساب اای

در روز قبل از  را« حنا + نمک + آبمیمو + آب»اا اسعععت ادر از یرنیب 
سععععع ر و به  دم سعععععه شعععععب ادا ه بدهیدپ در  عععععوریی نه عادم به 

ن  شروع به یمر ن ایادر یحرک و ورزش ندار د از چند ه ته قبل ن 
یان دچار ررفتمی و اسعععععپاسعععع  ا آ ادر شعععععدن عضععععع مروی ننید یا ب

عضعع نی نشععو د و همچنین با عادم نمودن ااها تان به ن ر سعع ر 
 های بی  ورد در  سیر را بمیر دپ جموی یاو  زدن

 ته را  دنظر داشععته در  ععوریی نه در  سععیر ااها تان یاو  زد چند ن
ترنانید  ا آن را برای ب بود سعععر  ، به هیج وجه یاو  را نباشعععیدو اوی 

اانسععععمان ن نیدپ چرا نه یاو  خودش نوعی اانسععععمان اسععععت  دو ا 
برای در ان یاو  ابتدا با سعععوزن، نسی را از یاو  عبور دهید و دو سعععر 
نخ را ببر د یا به آرا ی  ا   یاو  را خالی نندپ سعععععععپر  وضععععععع  را 

دقیقه  عععبر ننید و ار از شعععسعععتشعععو و خشعععک  30عسعععل بمالید و 
ا روغن بن شععععععه ن  اا و بین انمشععععععتان را  اسععععععا  دهیدپ نردن اا، ب

های عضعع م  اسععا های عمو ی و  ؤثریر ن روش باز شععدن ررفتمی
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شععععود از  شععععت و  ا  دادن و  الی اسععععتپ   ؤندا  یو ععععیه  یروغن
 های غیریسصصی فرار ننید (قولنج ررفتن

 ها را کنترل کنیدورودی -

 سععیر رسععتردر اسععت ا ا  هرچند سعع رک نرم اباعبدد در یمام طو 
خوری را فرا وش ن نید همیشععععععععه در خوردن و نوشعععععععیدن جانب ن 

ه  جسععع  شعععما را نسعععل و سعععنمین  ،خواریبمیر دپ ارخوری و  تنوع
نند و ه  باعث از بین رفتن روحیۀ  عنوی و شععععوق  عنوی شععععما  ی

خواهد شعععدپ یوجه داشعععته باشعععید نه  عدر یوسععع، ائمۀ اط ار، خانۀ 
1عرفی شععععععدر اسععععععتیمام دردها   و از طرفی نوشععععععیدن آب ز اد ه   

 ع( ا ام  ادقشودپ  یو هیمۀ دردها به بدن  وجب سستی بدن 
نوشعععیدن آب را ن  ننی ز را یمام دردها »نمودندو چنین یو عععیه  ی

ه بدنت یحمل دارد از دارو و یا ز انی ن سعععوی یو خواهد نشعععانیدرا به
2«بپرهیگ ر از آب نه در طو  سععع ر ها ی غیاز سعععوی د مر نوشعععیدنی 

باعث از دسععععععععت رفتن آب  ا  لبای و ق ور غاچانواع وجود دارد  انند 
بدن شعععععععدر و ناهر  قاو ت در برابر رر ا و  بوسعععععععت را به دنبا  
خواهند داشعععععععتپ آفت د مری نه به دلیل در آ ادر باش و فعالیت 

یاثیر قرار  های بدن را یحتداشعععععتن  عدر، سعععععا ر فعالیتدائمی نمه
خواری اسععتپ سعععی ننید نیاز خود به غذا را در دفعام دهد، ر گری 

                                                           
هیگ، المعدة بيت الّداء و الحمية رالا كلّ دواءپ  عدر، خانۀ دردها و ار »قا  النبی ص(و    1

 3084د ث ح –ن ج ال صاحة « ب تر نِ داروهاستپ
َّهُ يَمُدُّ كُلَّ دَاءٍ وَ اجْتَنِبِ الدَّوَا »  2 وسائل  -« .احْتََمَل بََدنَُك الدَّاءَ ءَ  َا الَقِلَّ ُشرَْب الَْماءِ فَإِن

 238ص 25الشیعة ج
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دار د و در هر وعدر ین ا  ک نوع غذا نوش جان  حدود و  نظ  نمه
ننیدپ ن تۀ بعدی در خوردن، جو دن نا ل غذاسعععععت یا  عدر بتواند 

ایچه و با هضعع   ناسععب نیروی یزم را برای بدن   یا نند و دچار د 
دوری ننیدپ ا  خوردن بدون ررسعععنمی نیگ شعععد د بوسعععت نشعععو دپ از 
 پبرادران عراقی را ز ین نیانداز دالبته سعی ننید روی 

 بیش از حدبیرون روی -

در  عععععوریی نه ن ام ا عععععمی در خورد و خوراک را رعا ت ن ردر و به 
 ش  م روارشی دچار شد د برای هر  ک رار خا ی وجود دارد نه 

به نار ریر دپ در  عععععععورم  به ا ت ءبا د  ناشعععععععی از  د  ابت   ایچۀ 
از شعععععععربت عسعععععععل و  ،ارخوری و نیو در خوردن( ار از ینقیه  ا قی

 عرق نعنا + آب + عسععل( اسععت ادر ننیدپ ارر به اسعع ا   شععربت نعنا
 بت  شععد د بسععته به نوع اسعع ا  نه از رر ی دسععتمار روارش باشععد 

اش( جو دن ا سعععردی آن، از نعنا  به  عععورم جوشعععاندر، عرق نعنا  ا 
 است باشد در  ورم سردی روارش و از  است  ارر به  ورم نته

 ب تر است( در  ورم رر یِ روارش است ادر ننیدپ

 عطر -

ها ی با  گاج خنک ع ور بر ا ن ه یاثیرام  ثبتی بو یدن  داوم عطر
بر روح و جععان شعععععععمععا دارد بععاعععث یقو ععت بنیععه و حتی در ععان برخی 

شععود ودری هوا خواهد شععدپ یو ععیه  ی شعع  م ناشععی از رر ی و آل
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 سرد و خشک( نعنا، لیمو وپپپ به طور   حمدیها ی  انند رلاز عطر
  داوم است ادر ننیدپ

 تان در نرودزمان از دست -

ینظی  ز ان فعالیت بدنی و اسععععععتراحت در سعععععع ر اربعین اهمیت به 
سگا ی در نشاط روحی و خستمی جس  شما داردپ ار قبل از ا ن ه 

بر جسععععع  شعععععما چیرر شعععععود اسعععععتراحت ننید و ارر دارای خسعععععتمی 
های ررم  ا خشک هستید از ایادر روی در ساعایی نه رر ا بای  گاج
رر ازدری عمت ا می ناهر ( خودداری ننیدپ 6یا  2است  از ررفته

یوان جسععمی و اا ین آ دن قدرم دفاعی بدن اسععتپ در  ععوریی نه 
رفتمی و رر ازدری به عطر ناذب دچار شعععععععد د  ا احسعععععععاا رر ر

یان ننید، ب تر اسعععت نمی ننار جوی آب زیلی بنشعععینید و ااهای ی
یوانید از د نوش اس رزر و شربت خانشیر را در آب، خنک ننیدپ  ی

 ه  برای یعاد  طب  است ادر ننیدپ  

باز ابی نیروی از دسعععت رفتۀ شعععما  اسعععتراحت و ب تر ن سعععاعت برای
 ععبا اسععتپ در ا ن سععاعام بدن با یرشععا  ۲شععب یا  ۱۰بین سععاعت 

ها را ها ی نه سعععععععاعت درونیِ بدن دسعععععععتور آزاد سعععععععازی آنهور ون
شععععود خوابی با عمق و نی یت بیشععععتری را ییربه دهد  وجب  ی ی

ر ب ت ننید و ار از بیداری با نشعععععععاط و نیروی باییری شعععععععروع ننیدپ
اسععععت در ا ن سعععع ر خواب در اوا ل شععععب و حرنت از سععععحرراهان را 

یر بودن رار از برنععام ا ن سعععععععععاعععام یمر ن ننیععد یععا در ننععار خموم
  قدا نیگ یوشه برریر دپ
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 فرایند اقدام در موکب سیار

حضععور شععما در  سععیر ایادر روی اربعین به عنوان زائر و خادم سععا ر 
  ی نه در اختیار دار د، زائر ن فر عععععععتی هسععععععععت نه بتوانید با اق

بسشععععی از عوارضععععی نه برای سععععا ر زائر ن ا یاد  ی شععععود را در ان 
عوارضی نه با آن  واجه رف  خ  ه ای از راه ارهای ننیدپ در ادا ه 

 را ذنر  ی ننی پ شو د ی

عارضه یا 

 بیماری
 راهکار

 عرق سوز
 -مالی با روغن بنفشه زیتون روغن -شستشو با صابون 

 لباس گشاد و راحتپوشیدن 

 یبوست
)فاتر(  آب جوشیدۀ ولرم -خوردن جوشانده خاکشیر ناشتا 

 خوردن کمی روغن زیتون -تنقیه  -دمنوش سنا -ناشتا 

 خوردن آب اسفند -خوردن کلپوره  اسهال

 جوشاندۀ کلپوره -جامع رضوی با آویشن  تب و لرز

تب تیفوسی 

 )عفونی(

ترکیب عسل و  -ساعت یک ق م  8روغن سیاهدانه هر

 سیاهدانه )سیاهدانه یا روغن سیاهدانه(

 ضماد روغن بنفشه روی پیشانی -آبلیمو  -خاکشیر  -اسفرزه  تب )گرمازدگی(

 خوردن کلپوره -عسل -ماساژ پیشانی  کاهش فشار

 افزایش فشار
 3فشار دادن سر انگشت کوچک دست به مدت  -خونگیری 

 دقیقه

 مسموعیت غذایی
خوردن عرق  -سیب یا آب سیب  -عمدی فوریقی)استفراغ( 

 نعناع و بارهنگ و عسل

گزیدگی حشره یا 

 سگ

 -ضماد عسل و نمک روی زخم  -مالیدن موضع با نمک 

 مالیدن آبلیمو روی گزیدگی حشرات
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 از اقالم موجود کیکاربرد هر 

اق م ز ر در بسته اهدا ی شما  وجود هست و یزم هست هر ندام 
صوص خود  ورد است ادر قرار  س ز ان و  وقعیتاز ا ن  وارد را در 

 دهیدپ

 مالیدن روغن گلسرخ -مالیدن روغن بنفشه  سوختگی با آتش

 آبلیمو -آب سیب  -آب گٌلپَر  حالت تهوع

 تاول

نخ و سوزن را از تاول عبور دهید به طوری که پوست روی با 

آن پاره نشود. بالفاصله موضع به آرامی روغن مالی کنید و در 

 صورتی که تاول ترکید، روی آن را عسل بمالید.

 گرفتگی عضالت

به  -روغن مالی مفاصل با ترکیب سیاهدانه و کرچک و زیتون 

تدریج سرعت  را باال آرامی شروع به پیاده روی کرده و به 

کم سرعت را کاهش ناگهان متوقف نشوید و کم -ببرید 

 دهید.

 دررفتگی مفاصل

در مواجهه با دررفتگی یا شکستگی، به صورت اورژانسی با 

آتل و بانِد کشی از تکان خوردن عضو جلوگیری به عمل 

 آورید تا به بیمارستان یا کلینیکی برسید.

آداب عمومی 

 نوشیدن آب

تان  را همراه داشته باشید و هر بار از آب محل سکونتکمی 

با آب مصرفی در مسیر مخلوط  -مخصوصا در ابتدای سفر -

به  -آب جوشیده ولرم شده صبح ناشتا  -کنید و بخورید 

 مقدار زیاد و از روی عطشِ کاذب آب نخورید.

آداب عمومی 

 خواب

زیر سر  -  بالفاصله بعد از شام نخوابید -ابتدای شب بخوابید 

 -بالشت سفت بذارید )جلوگیری از سردرد و درد گردن و پا( 

هنگام خوابیدن به پلوی  -موقع بیدار شدن بالفاصله نایستید 

 بعد از استحمام بالفاصله نخوابید -راست بخوابید 
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 کاربرد عنوان

 دانهروغن سیاه
موضعی: گرفتگی عضالت و درد مفاصل / خوراکی: 

 های عفونیضد تب برای تب

 روغن کرچک
موضعی: گرفتگی عضالت / خوراکی: گرفتگی و 

 یبوست روده

 روغن زیتون

درمان سوءمزاج ناگهانی سودا و -خوراکی: ضد یبوست 

صفرا / ضمادی خشکی بدن )قبل از خواب روی ابرو و 

 ناف مالش دهید(

 التهاب روده-تنقیه-خشکی لب-خشکی پوست  روغن بنفشه زیتونی

 جامع رضوی
با عسل = ضدعفونت /با شیر = گلودرد / با آویشن= 

 با سنا = رفع یبوست / با رازیانه = سرفهتب ولرز / 

 روغن حنظل
درد دندان و درد گوش )برای هر دو عارضه، داخل 

 گوش چکانده شود(

 سوزش معده-گُرگرفتگی-کاهش حرارت بدن تمرهندی

 درد معده-گلودرد-سرماخوردگی-دل درد آویشن

 نمک طبیعی

شستشوی دهان و دندان / استنشاق آن در هنگام 

گردد. /  در صورت عث تسکین درد میسردرد با

گلودرد غرغره شود. / به منظور تسکین درد، خوردن 

چند نوبت نمک و ریختن  نمک گرم داخل کیسه و 

 شود.روی موضع گذاشتن توصیه می

 التهاب حنجره-صافی صدا-سرفه های خشک چهار تخمه

 گرمازدگی-ضد صفرا-گُرگرفتگی-کاهش حرارت بدن اسفرزه

 خاکشیر
کاهش حرارت و -صبح ناشتا برای یبوست با آب گرم

 افزایش اشتها-گُرگرفتگی

 بارهنگ
به همراه عسل از سردی و درد معده جلوگیری 

 کندمی
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 افزایش فشار-ضد تب و لرز-ضد اسهال کلپوره

 کاهش فشار و ضعف شدید شکالت طبیعی

 عسل نیم کیلویی

شربت عسل برای -درمان عفونت با روغن سیاهدانه

ضماد روی زخم -معده و ضعف پیاده روی و افت فشار

 به همراه نمک یا زردچوبه

 آبلیمو نیم لیتری

ضد تهوع -به همراه خاکشیر برای سردکنندگی

با خاکشیر برای افزایش -ضد گرمازدگی-صفراوی

 اشتها

 ضد آفتاب -انواع سوختگی و عرق سوز شدن روغن گل سرخ
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 راستی یادتون باشه که...

یا حای در  ورد خد ت به زائر ن  عععععععحبت نرد   ولی یز ه ا ن رو 
بدونی  نه ا ن  وضعععععععوع هد  ن ا ی  ا نیسععععععععت و در ن ا ت با د 

در یی  خود ون و  سععاطبینی نععه بععاهععاشعععععععون اریبععاط دار  ، بتونی  
رو  نتقل نشععور ایشععرفت  بهخد ترسععانی و نمک فرهنگ و ر تمان 

ننی پ برای ا ن ه بتونی  در ا ن  سعععععیر  وفق باشعععععی  یز ه به  وارد 
 ز ر یوجه ننی و

  وضعععوع رسعععانه و انع اا رسعععانه ای فعالیت ها ی نه انیام 
های شععععسصععععی رو جدی بمیر  پ اسععععت ادر از  عععع حه  یشععععه

ونه خود ان،  نتشععععر نردن ع ر، خاطرر و دلنوشععععته  ی ی
 به فراریر شدن بیشتر ا ن جر ان نمک ننهپ

  شعععععع می رو ارائه خد ت به زائر ن حسععععععینی ع ور بر ا ن ه 
رف   ی ننه فر ععتی هسععت برای ر تمو و انتقا  ارزشعع اپ از 

 ا ن فر ت نبا د به آسانی عبور ننی پ
  در ایادر روی اربعین، افراد با  میت ا، ررا ر ها،  ذاهب و

ت  ی ننند، در یعا ل و اریباط با حتی اد ان  ستم  شعععععععرن
ید ننی  و از سعععا ر ن یز ه بر روی  وضعععوعام  ورد وفاق یان

ارداختن به  وضعععععععوعایی نه نظرام  تعدد و  سال  وجود 
 دارر ارهیگ ننی پ

 



 

13 
 

 رسانه رو جدی بگیریم

برای یبد ل شععععدن  ونب سععععیار به  ک حرنت فراریر و ا یاد بسععععتر 
خد ترسعععععععانی برای افراد ز اد یزم هسعععععععت بازنما ی  طموبی از ا ن 

سععععتاد او ر یی  ها ی رو برای بسر رسععععانه حرنت  ععععورم بمیررپ 
سعععاز اندهی نردر ولی با از فعالیت  ونب های سعععیار  سعععتندسعععازی 

  خودش به ین ا ی  ک ا ن وجود یزم هسعععععععت هر  ونب سعععععععیار ه
 رسانه فعا  ه  داشته باشدپ

 واردی نه در سععععععع ر ب ر بر  ی خور   و  ی یونه برای سععععععععا ر ن 
جذاب باشععه و ز ینه ایوسععتنشععون به ا ن حرنت بگرر رو فراه  ننه 
رو حتما در  ععع حام شعععسصعععی خود ون  نتشعععر ننی  و ضعععمنا برای 

ارسععععععععا   instagram.com/dar_madare_habib  ععععععع حه او ر به آدرا
 ننی پ
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 ثبت خاطرات و تجربیات شما از خدمت رسانی در موکب سیار

 پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ

 پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ

 پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ

 پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ

 پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ

 پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ

 پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ

 پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ

 پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ

 پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ

 پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ

 پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ

 پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ

 پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ

 پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ

 پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ
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 پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ

 پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ

 پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ

 پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ

 پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ

 پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ

 پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ

 پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ

 پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ

 پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ

 پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ

 پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ

 پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ

 پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ

 پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ

 پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ

 پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ




