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 تاریخچه شرکت فنی و مهندسی فوالد پایا
ت یادکی و با هدف ارائه خدمات فنی و مهندسی و خودکفایی در تامین و سااخت طعااا 1373فوالد پایا در سال شرکت فنی و مهندسی 

 تجهیااا ات یااانای، فاااوالدن مااااادون رفاااتن رااااو وپفروشااایسی در مجااااورت فاااوالد خووسااافاو   ااااو باااه کاااار رساااود  اسااات 

 خصصاین داخیاینخاص در سعح کشور با اسففاد  او تواو مفاو هساو ابفدا با در پیش ررففن سیاست ارائه خدمات و محصوالت مفسای  و 

ر کااهش مهندسی ماکوس و تکیه بر ارفقال دارش فنی او خارج کشورن تالش در جهت اف ایش تنوع تولیاد تجهیا ات یانافی باه من او

رعت توارسات مداری به سوابسفگی های ینافین اف ایش کسی تولید ن ارتقاء بهر  وری و بهبود مسفسر کیفیت محصوالت با هدف مشفری 

 اعفساااد و اعفبااار ویاان  ای راا د کارفرمایاااو خااود او طبیاام یاانای، فااوالدن ماااادون رفااتن راااو و پفروشاایسی کساا  رسایااد 

اراداوی وادادهای  ن تاسیرن رگهدارین بهر  برداری و رصا  و را  EPCبررامه ری ی الوم جهت توساه و ورود به پروژ  های  1380او سال 

ارراههاای وی در دسفور کار طرار ررفت و عالو  بر جذب و  مووش مناب، ارساری مفخصصن هس مااو باه توسااه ف اای کمخفیف فوالدسا

 تولیدی و اف ایش امکارات و تجهی ات مورد ریاو و ورود به اطدام رسود  است   

 ایااان روراااد رشاااد در ساااالهای رذشااافه باااا تاااالش پرسااانم ن هساااوار  سااایر یااااودی خاااود را دفااا  کااارد  اسااات 

ژ  هاا باه روش این شرکت با شروع پروژ  ادیاء مسافقی  فاوالد هرم رااون وارد اجارای پارو 1384با توجه به سوابق رففه شد ن او سال 

اجرا  و( شد  دردال داضر این شرکت ج و مادود شرکت های مجری پروژ  ها به روش مهندسی ن ساخت EPCمهندسین ساخت و اجرا )

(EPCبا تکیه خاص بر تواو کا )شور در رشفهرراههای ساخت تحت پوشش خود است که دارای مجوو او ساوماو مدیریت و بررامه ری ی ک 

 ینات و مادو می باشد 

 

ای در ومیناه ها با تالش مدیریت و پرسنم خودن هسوار  سیر یاودی را طی کرد  وباوار کار خود در دوو  ساخت را در باوارهاای داخیای

سیارن نین یادرات به کشورهای خارجی او جسیه کویت و هناد رسافرش دهاد و هسچناین در داوو  تافوالد و رفت و پفروشیسی و هسچ

 رگهاااااداری و بهااااار  بااااارداری باااااه مااااادت پااااان  ساااااال در بخاااااش فاااااوالد فاالیااااات داشااااافه باشاااااد 

راات وسای، امکا جرب وباالی عیسی و عسیی با لفام و بالقو  وبا کادری م او این رو شرکت فنی و مهندسی فوالد پایا با توجه به تواو

 ارد کارراهین  مادری دارد تا در پیشبرد اهداف مفاالی ینات فوالد و ماادو و رفت و راو و پفروشیسی رام برد

 واحد های تولیدی:

ب، و یک کاررا  مفر مر 40000مفر مرب، و دیگری  50000این شرکت با دارا بودو دو کاررا  تولیدی در اهواو یکی به مسادت 

جرثقییهای  مفر مرب، سالنهای سرپوشید  ینافی مجه  به 45000مفر مرب، با بیش او  15000هاو به مسادت تولیدی در ایف

ن اراواع تا 30000رفر پرسنم در سعوح مخفیفن تواراایی تولیاد ساالیاره  1000سنگین سقفین ماشین  الت مفادد و بیش او 

 رد ریال دا 000ن000ن000ن200ن1تجهی ات ینافی را به اروش تقریبی 

 وادد های پشفیباری تولید:

مسفقر در  ( و باورراری در دو بخش داخیی و خارجیQA, QCاین شرکت با واددهای مهندسین کنفرل و ت سین کیفیت )

 دفاتر تهراو پشفیباو واددهای تولیدی خود در اهواون ایفهاو و مهندسی خرید می باشد 

 سهامدارن شرکت:

 %49 لساو  شرکت خدمات فنی و باورراری  سکوتک .1

 %17ایرتیک  -شرکت بین السییی مهندسی ایراو .2

 %34پرسنم شا م در شرکت  .3

 زمینه های فعالیت:

 مهندسین ساختن تامینن رص  و را  ارداوی پروژ  ها ی فوالدین مادرین رفتن راو وپفروشیسی 
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اگر به قابلیت خود در گرفتن تصمیمات متحول کننده زندگی ، نشان دادن 

 شجاعت یا دفاع کردن از خود ، دچار تردید هستید ، به یاد داشته باشید:

 اگر پرنده ای با بالهای سالم برای مدتی طوالنی در قفس حبس بماند ،

 نسبت به قابلیت پرواز خود دچار تردید خواهد شد.

 موفق باشید

 

 

 

 شنــــاسنــــامــــه

 و مدیر مسئول: روابط عمومی شرکت فنی و مهندسی فوالد پایا  صاحب امتیاز

 سر دبیران : سرکار خانم نسرین صالحی پور  و جناب آقای علی احمدی 

 یلدا ظاهریسرکار خانم  :این شماره  همکار
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 مفهوم رضایت مشتری رد بازاراهی صنعتی

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

ر ساومارهایی که در ارائه اروش به مشفریاو خاودن فااال تا

هسفندن سعح رضایت مشفریاو  رهاا بااالتر خواهاد باود و 

باه  ادفسال بیشفری وجود دارد تا این امر برای  رها تبدیم

ترین یک موطایت رطابفی شود  بناابراینن یکای او مفاداول

 ها اوروشها جهت تایین میا او ارضاای ریاوهاا و خواسافه

طریق کاالها وخدمات ارائه شد  توسط سااومارها سانجش 

 رضایت مشفری است  با وجود اینن در مقایسه با ادبیات 

 باواریابی محصوالت مصرفین ادبیات باواریاابی یانافی باه

دالییاای م اام محاایط باا ره و رو بااه رشااد و  شااففگی و 

پیچیدری باوار رشد ویادی رداشافه و در مفاوو مادیریفی 

داخفاه شاد  اسات  بناابراینن ریااو باه در  بداو کسفر پر

تری او مادیریت باواریاابی یانافی در داال داضار جام،

  شودادساس می

 بازاریابی صنعتی

در مفوو مدیریفین باواریابی ینافی به عنواو  و دسافه او 

عسیکردها و فاالیفهاای تجااری و باوررااری تاریاف شاد  

دراو و اساتن کاه فرایناادهای مبادلاه را بااین تولیاد کنناا

کنااد  ماهیاات باواریااابی مشاافریاو ساااوماری تسااهیم می

تواون خیقاروش برای مشفریاو به وسییه ارائه ینافی را می

کاالها و خدماتی دارست که ریاوهای ساوماری و اهداف  رها 

  .بخشاااااااااااااااااااادرا تحقاااااااااااااااااااق می

ایاان رااوع باواریااابی در مقایسااه بااا باواریااابی مصاارفی  .

تواو باداو اشاار  کارد  اول تفاوتهایی دارد که اینگوره می

اینکه ررچه در باواریابی ینافی هسارند باواریابی کاالهاای 

مصرفین ریاو به شناخت باوارهاای هادف و تشاخیص ریااو 

این باوارها و طرادی محصوالت و خادمات مناسا  بارای 

های باوار وجود داردن ولی باید توجه کرد که خواسفهتامین 

در مقایسه با باواریابی مصرفین باواریابی یانافی در داوو  

ماادیریت عااالی طاارار دارد  در باواریااابی یاانافی رقااش 

خصوییات و وینریهای محصول خییی مه  و دیاتی است 

و عرضه کنندراری که خصوییات ماورد ر ار مشافریاو را 

رد ارفخاب طرار رخواهند ررفت  در مقایساه تامین رکنند مو

با باواریاابی مصارفین طیسات در باواریاابی یانافی رقاش 

ای دارد  در با ی موارد مشفریاو ینافی داضررد جداراره

طیست بیشفری دهند ولی در عوض او تحویام باه موطا، و 

کیفیت محصوالت خدمات اطسیناو دایم کنناد و دفای 

های خریاد رقاش طیسات در موارد دیگاری م ام مناطصاه

شود  در باواریابی ینافین باواریاب بایاد باه تر میپراهسیت

این رکفاه واطاف باشاد کاه تقاضاای کاالهاای یانافی او 
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شاودن یانای تقاضاا تقاضای مصرف کنند  رهایی راشی می

بارای یاک محصاول بسافگی باه رحاو  اساففاد  او  و در 

یانافی ارتباط با محصاوالت دیگار دارد  رااهی باواریااب 

کند با تبییغاتن تقاضای مشفری رهایی را تحریک سای می

مای  کند تا تقاضا برای کاالهاای یانافی خاودرا افا ایش

 دهد 

 مشتری صنعتی

اولین مشکم باواریاب و ریروی فروش ینافین تایین ایان 

 مسئیه است که در ساوماو مشفرین تالشها و توجهات باید

  خریاد را به کدام سو ماعاوف شاودچ چاه کسای تصاسی

ریردچ کدام فرد )یا رروهای او افاراد( مشافری واطاای می

هسفندچ در واط،ن به این خااطر کاه خریاد سااوماری روی 

راذاردن های عسیکردی در ساومارها اثار میبسیاری او دوو 

های پذیررد  ه ینهافراد ویادی او تصسیسات خرید تاثیر می

ری مسکان مرتبط در بسیاری او خریدهای ینافی و ساوما

مالی است باعث شود تاا باه عناواو م اال واداد مادیریت

ساوماو تشویق شود تا روی تصسیسات خرید ر ارت و اثار 

داشفه باشد  در ساوماو خریدار تصسیسات واطاای هسیشاه 

شاودن باا ایان داال باواریااب در جای دیگاری ررففاه می

ن ینافی رسی توارد رقش وادد خرید را رادید  بگیرد  مسک

رساینادراو واداد خریاد در ارفخااب یاک فروشاند  است 

 اطفدار و اخفیار 

 

توارناد در کافی رداشفه باشند ولی داداطم  رهاا ا یا  می

مواردی او ارفخاب شدو یاک فروشاند  خااص جیاوریری 

 کنند

 موقعیتهای خرید صنعتی

تشخیص و شناخت فرایند خرید با در  موطایفهاا خریاد 

  مسکن می شود

جدید بودو و تاوری مشکالت ومساائم و مقادار تجرباه  -

های موجود او طبم مقدار و روع اطالعات ماورد ریااو بارای 

ها موجااود  سااناریوهای تاااداد ر ینااهریری خرید تصااسی 

 خرید و هسکاراو به سه دسفه تقسی  می شود:

در ایاان دالااتن خریااداراو :الااف( خریااد مجاادد مساافقی 

ینافی به اطالعات کسی ریاو داررد و به طور روتین خریاد 

کنند  خریاداراو یانافی و سااوماری در طبیی را تکرار می

این دالت مایارهایی او طبیم تحویم سری، و کیفیت خوب 

و طیساات مناساا  را در ارفخاااب عرضااه کنناادراون مهاا  

 شساررد  می

ر ایان دالاتن تصاسی  د :ب( خرید مجادد ایاالح شاد 

کنند که با تادیم و ریرردراو ساوماو مشفری ادساس می

 تصحیح خرید طبیی می توارند به سود بیشفری برسند و یا

اینکه موطایفی که در  و شرکت خریادارن او خریاد طبیای 

ه خود رضایت ردارد  در این دالت تصسی  ریرردراو ریاو با

 جدیداطالعات داررد اما ره به ارداو  خرید 

این موطایت وطفای پایش مای  یاد کاه    ج( خرید جدید

شرکت بخواهد خط تولید کاالی جدیدی را افففاح کناد و 

ن اینکه به موادی جدید ریاو داشفه باشد  در ایان دالات یا

ر تصسی  ریرردراو در ومینه خرید تجربه طبیی ردارراد و د

این موطایت بیش او هسه مواط، ریااو باه اطالعاات وجاود 

 شود. د و مرادم ویادی ه  باید رذرارد دار
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 .دقیقه قبل از آن را مشاهده میکنید 8میدانید وقتی به خورشید نگاه میکنید صحنه  آیا

 .آیا میدانستید که شیارهاى کف دست کمکی براى بهتر گرفتن اشیاء است

 .کیلومتری میباشند 4الشخورها قادر به دیدن یک موش کوچک از ارتفاع آیا میدانستید که 

 .کیلومتر مربع است 1/648/195آیا میدانید ایران فالتی به وسعت 

  .آیا میدانید مورچه ها هم شمردن بلدند و قدم هایشان را برای مسیر یابی میشمارند

 .کیلومتر در ساعت حرکت میکند 900000آیا میدانستید که خورشید در مدار کهکشان شیری با سرعت 

 .توان بجای پالسمای خون استفاده کردآیا میدانستید که مایع موجود در نارگیل نارس را می

 .آیا میدانید کشور ایران هفدهمین کشور وسیع دنیاست

 .هلند بود یا می دانید نام قدیمی اندونزی، هندآ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دواج ا مرد ازمرد به این امید با زن ازدواج میکند که زن هیچگاه تغییر نکند ، زن بهاین امید ب :انیشتینآلبرت 

 .  تغییر کند و همواره هر دو ناامید میشوند میکند که روزی مرد
 

  .هنگامی که دشمنت در حال اشتباه کردن است،در کارش وقفه نینداز : بناپارت  ناپلئون

 انسانهای باهوش مسائل را حل میکنند،نوابغ آنها را اثبات میکنند. :آلبرت انیشتین
 

 .اگر با دشمنی زیاد بجنگی،پس از مدتی تمام استراتژی های تو را فرا می گیرد : بناپارت  ناپلئون

 

 

 

 

 .بی صداترین تار را عنکبوت می نوازد 

 عضو بدنش ، فکش بود پرکاربرد ترین. 

 از تنفر متنفرم. 

  ابرهای پاره پاره نشان دهنده آن است که

 .در آسمان هم فقر وجود دارد

 .تنها پشت گرمی اش آفتاب داغ است 

 طر ادر دنیا فقط یک چیز است که فقط بخ

 تو می تپد و آن قلب خودت است.

  خنده ، اسلحه ای بزرگ در جنگ زندگی

 است.

 جا برای زندگی ،  بهترین و راحت ترین

 زندگی در رویاست.

 ـد ؟ـــیدانیـا مـآیـ

 کوتـــاه و گــویــا

 کاریـــــــــــــــکاتور
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 گفتگویی کوتاه با :

 سرکار خانم مهنـدس یلدا ظاهری
 

 تکنولوژی سرپرست دفتر فنی و 

 

 

 

 

 

         

سرکار خانم  لطفاً در ابتدا خودتان را به طور کامل 

معرفی  نمائید؟ و خالصه ای از فعالیت های واحد 

دفتر فنی و تکنولوژی توضیح دهید.

اینجار  ییدا ظاهری بیررااری نفاارا الفحصایم مهندسای 

و امکاریک درارت و سیاالت او دارشگا  شهید چسراو اهواو 

 89وارد باااوار کااار و یاانات شاادم و او سااال  87سااال 

 شروع کرد  ام هسکاری خود را با شرکت فوالد پایا 

 Cuttingو بار ورد مفریاال اولیاه و تهیاه  MTOتهیاه 

Sheet ه ساوی مصرف مفریاال نو بررسی  و در جهت بهی

بررسی اولیاه رقشاه هاا کاه در یاورت  نو اف ایش کیفیت

باه مادیر پاروژ  و  TQوجود اشکاالت ادفسالی به یورت 

 SHOP DWGمی رردد تهیه رقشه های  کارفرما اعالم 

به یورت یک رقشه مجا ا  با یک کد اخفصایی داد  شد  

 MONTAGE DWG تهیه می شود تهیه رقشه های  

ریت هاا طبق شرایط ساخفه و دسم به یورت یو هر پروژ 

 SHOP LISTو پارت های مج ا تهیه مای شاود  تهیاه 

شامم کییه  یف  ها رقشه باه هسارا  اباااد ن ووون تااداد و 

  طعر سوراخکاری ها ن     

 یااف  هااایی کااه بااه یااورت  SUPPLY LISTتهیااه 

UNIT  وPART  تهیه شد  هسرا  با کاد مرباوط تهیاه

بررسای تکنولاوژی و روش  جهت رصا  Erectionرقشه 

  ساخت با هسکاری مدیر پروژ  

ررم اف ار های که بیشافر ماورد اساففاد   طارار مای ریارد 

و هسچنااین اسااففاد  او  Xsteelن Autocadعبارتنااد او :

و      در تهیااه رقشااه هااا و  DINنASMEاردارهای اسااف

تاا  1200درخواست مفریال ها دففر فنای ماهیاراه دادود 

 SHOPن MTOمدر  تولید می کند که شاامم  1700

DWG نMONTAGEنErection  نCutting 

Sheetی دبنا کییه کارهای دففر فنی طباق برراماه ومااو

ای می شود که این برراماه  هار ماا  طباق پاروژ  ها رااج

می شاود در ایان  updateورودی و بررامه ارسالی شرکت 

بررامه شسار  پروژ  و کارشاناس مرباوط و تااریر شاروع و 

اتسام وماو رقشه کشی مشخص شد  است  فاالیات دففار 

فنی در جهت اف ایش کیفیت کار ن با اعسال اسفاردارد های 

مهندساای و بهینااه ساااوی ساااخت بااا بررساای تکنولااوژی 

  ساخت می باشد 
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داریوش موالیی امید محمدی

 رویت هالل سبز میالدتان بر شما ، خانواده تان و بر ما مبارک باد

حاجت پور اسماعیلامید علی پشت باروتی

 داود همافر سید علی صالحیمهرداد سلحشورعدنان ظهریه

 

م پورمهدی غلی علی سواری مهران بناء بهبهانی یرضا قربانیعل



 

 1395  مرداد / چهارماره ش -ارگاه اهواز ک -پایاماهنامه داخلی شرکت فنی و مهندسی فوالد 

          9 
 

 
 فتاح عظیمیجناب آقای 

  معرفی می گردد. 1395ماه  تیربه دالیل زیر به عنوان فرد برتر در 

 وجدان کاری و کارکرد عالی -

 رعایت نظم و انضباط کارگاهی -

 رعایت اصول و قوانین شرکت  -

 HSE  همکاری با واحد-
بدین وسیله مراتب سپاس خود را از تالش و زحمات ارزشمند صادقانه جنابعالی در زمینه پیشبرد اهداف بهداشتی و ایمنی 

 در محیط کار تقدیم میداریم.
 

 

 

 

 

 

                                                                                                          جناب آقای روح اله شهماروند 

  معرفی می گردد. 1395تیرماه  در کاران نمون  برتر ایمن اته دالیل زیر به عنوان نفرب

 رعایت نظم،انضباط و پاکیزه سازی کارگاه-

 VIPکسب نمره قابل قبول در دو دوره متوالی گشت   -

وسیله مراتب سپاس خود را از تالش و زحمات ارزشمند صادقانه جنابعالی در زمینه پیشبرد اهداف بهداشتتی و ایمنتی بدین 

 در محیط کار تقدیم میداریم.

 .از درگاه ایزد منان دوام عزت و سالمت ،تداوم حضور برایتان خواستارم
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 (ونتاژ)م نورالدین صادقی

 حسن احمدی )برشکاری(

     دوربیـن تـالش
پاس می داری   تالش شسا شاید او لن  دوربین ماهنامه ما دور بسارد اما طعااً کسی او  و باال تالش شسا را خواهد دید و به شسا الش تاو را ت

خواهد بالید  دست مری اد     دوسفاو سای می کنی  را  راهی در هر فریفی در محم کار شسا د ور یابی  و تصویر تالش شسا  را او دریچه 

هنامه جاوداره ساوی   در این شسار  هسکاراو ویر میهساو لن  دوربین تالش شدردلن  دوربین ما  

 

  

 صحنعلی مرادی ) مونتاژ ( حاج بابا اسدی شیخ رباط )مونتاژ(

 سهراب نظرپور )مونتاژ(
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مربع جهت متر 2500در ضلع غربی شرکت زمینی به مساحت 

ا در نظر گرفته شده است.فعالیتهای که ت 4احداث کارگاه شماره 

 کنون در این زمینه انجام شده است به شرح ذیل می باشد.

طراحی و محاسبات تهیه نقشه های فونداسیون مربوط به -1

 ها جرثقیل استقرار

به  10و  16تهیه وخرید متریال شامل میلگرد آجدار قطر -2

 مقدار الزم

 نعقد قرارداد با پیمانکار جهت اجرای فونداسیو-3

این محوطه انبار تن ضایعات که در  150جمع آوری و فروش-4

 شده بودند.

 

https://www.google.com/search?q=%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiw2vbyuvrOAhXJxxQKHVRdCRAQvwUIGygA
https://www.google.com/search?q=%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiw2vbyuvrOAhXJxxQKHVRdCRAQvwUIGygA
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اسفارداردهای شرکت میی رفتباودید ررو    

 

  

 چــــه خبـــــر ....
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  مناطق نفت خیز جنوبملی بازدید شرکت 
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 تقدیر و تشکر
 

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د 

 

 ...پن  ساله اش را دید که در ارف ار او بودمردی دیروطتن خسفه و عصباری او سر کار به خاره باورشت  دم درن پسر 

کاران محترم رد واحد مونتا  اهوازی ژ     آاقیهم
م وظایف بدون چیه چشم داشتی ، ما را رب آن داشت هب تالش شما رد انجا

رسم یاد بود قدردان زحمات شما باشیم. سالمتی شما و خانواده محترمتان 

 



 

 1395  مرداد / چهارماره ش -ارگاه اهواز ک -پایاماهنامه داخلی شرکت فنی و مهندسی فوالد 

          15 
 

 

 

 بابا! یک سوال او شسا بپرس چ -

 بیه دفساً  چه سوالچ -

 ریریدچبابا شسا برای هر ساعت کار چقدر پول می -

مرد با عصباریت پاسر داد : این به تو ربعی ردار   چرا چنین 

  پرسیچسوالی می

برای هر ساعت کار چقدر پول فقط می خواه  بدار   بگویید  -

 ریریدچمی

 .دالر 20ارر باید بداری می روی    -

 طرض بدهیدچ دالر به من 10شود لعفا پسر کوچک در دالی که سرش پایین بودن    کشید  باد به مرد رگا  کرد و رفت: می -

وی او من پولی برای خرید اسباب بارسیدو این سوال فقط این بود که پارر دلییت برای  مرد بیشفر عصباری شد و رفت :

کاره فارهای کودنین رفبگیرین سری، به اتاطت برو و فکر کن که چرا اینقدر خودخوا  هسفی  من هر روو کار می کن  و برای چ

 .ای وطت ردارم

 .پسر کوچک  رام به اتاطش رفت و در را بست

ییی خشن وچکش خکامفر شد و فکر کرد که شاید با پسر مرد رشست و باو ه  عصباری تر شد  باد او ددود یک ساعت مرد  ر

و پیش می  مد پسر  ا دالر برای خرید چی ی ریاو داشفه است  بخصوص اینکه خییی ک  10رففار کرد  است  شاید واطاا او به 

 .پدرش پول درخواست کند

 .مرد به سست اتاق پسر رفت و در را باو کرد

 خواب هسفی پسرمچ -

 .ره پدر بیدارم -

 10ن ه  م  بیا ایو خالی کردتمن فکر کردم با تو خشن رففار کرد  ام  امروو کارم سخت و طوالری بود و رارادفی های  را سر   -

 .دالری که خواسفه بودی

 پسر کوچولو رشست خندید و فریاد ود : مفشکرم بابا

 .باد دسفش را ویر بالشش برد و او  و ویر چند اسکناس مچاله بیروو  ورد

ی وبار  تقاضابا اینکه خودت پول داشفی چرا د د وطفی دید پسر کوچولو خودش ه  پول داشفه دوبار  عصباری شد و رفت :مر

 پول کردی چ

توار  یک ساعت او کار شسا را دالر دارم   یا می 20پسر به پدرش رفت : برای اینکه پول  کافی ربودن ولی االو هست  داال من 

 ی کندو  رکه رسی توارد ارفقاد م خاره بیاییدچ چوو دوست دارم با شسا شام بخورم بخرم تا فردا وودتر به
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www.paya.ir 
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