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 يراخب قاشع رس تمحر هب هک مد نآ کنخ

 يراهب داب نازخ ز دیآ رب هک مد نآ کنخ

 

 :انالوم سمش ناوید زا 2814 هرامش لزغ

 

 .هنارایشوه و هناهاگآ ییاسانش و دید رییغت و ناقشاع رس هب یگدنز صاخ تمحر و شزاون هظحل

 هدننک ناریو و درس داب هک نازخ داب ،یگدنز درخ و لقع اب و ،یگدنز دید اب نآ رد هک يدبا هظحل نیا هب اشوخ

 .دوش هداد صیخشت تسا هدننک هدنز و شخب تایح هک يراهب داب زا تسا

 
 مینک نامهم ار قوشعم ام هک ازور اشوخ يا

 مینک ناتسراگن شنیراگن يور زا هدید

 1598 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 و تمواقم دید رییغت هظحل و هظحل نیا قافتا ربارب رد ییاشگاضف و میلست هظحل ،یگدنز تمحر و شزاون مد

 .تسا تواضق

 

 صاخ تمحر و شزاون .تسا ندرک زیهرپ و دوخ رد تواضق و تمواقم ندید ،یگدنز صاخ تمحر و شزاون مد

 هدرمژپ ار صیخشت و ییاسانش تردق و یگدنز لقع هک تسا ییاه یگدینامه رورغ داب و نازخ ییاسانش یگدنز

 .دوش یم رتمک مه تادامج لقع زا ناسنا لقع هکیروط .دنک یم

 

 دیرفآ لقع مرک زا تادامج رد

 دیرب دوخ رهق هب لقاع زا لقع

 

 دیدپ دش یلقع فطل زا دامج رد

 دیمر شناد نالقاع زا لاکن ز و

 2821 و 2820 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم

 

 هدینامه ماگنه هک تسا یمسج يرایشه دودحم لقع ییاسانش ،یگدنز تمحر و فطل و ندیراخ رس و شزاون

 .تسا رتمک مه تادامج لقع زا ندش



 تسه زییمت قح شیپ ینادب ات

 تسم و هار رایشوه نایم رد

 2817 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم

 

 شریذپ و میلست قیرط زا هظحل نیا هک یسک نیب و دراد صاخ يزییمت و صیخشت تردق یگدنز هک مینادب ات

 .دراذگ یم قرف ،تساه یگدینامه تسمرس و تسم هک یسک اب دنک یم ادیپ ار شهار

 
 نوکیف نک فطل هب نونکا مه هک ایب ایب

 تسنونمم ریغ هک دیاشگب رد تشهب

 485 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 و نایاپ یب هک تیاضر و شریذپ تشهب رد نآ فطل هب هک هظحل نیا هب تسا یتوعد ،یگدنز تمحر و شزاون

 .دوش یم زاب تس ینتسسگان

 

 دوش نوزفا بلط نیا ات نک دهج

 دوش نوریب نت هاچ نیز تلد ات

 1735 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم

 

 .دوش نوزفا یگدنز غیرد یب تمحر و فطل نیا ات نک دهج

 رت دایز ،تسا شزاون و تمحر و فطل نامه هک ییاشگاضف و شریذپ و تیاضر نیا ،دید رییغت نیا ات نک دهج

 نایز و ررض زج هک ینک زیهرپ نآ زا و ییاسانش رتدوز هچ ره ار هدش هدینامه نهذ هدرمژپ لقع ات نک دهج .دوش

 .درادن هارمه هب

 

 یتناک جنروا زا میرم ،مارتحا اب


