
يمالسا و يبرع هقطنم يناينب تالوحت و يمالسا يراديب

1/1/1390-يوضر رهطم مرح رد يمالسا بالقنا مظعم ربهر تانايب رد هدش حرطم
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هنحص رد دوخ مسج اب مدرم روضح

ینهذ نارگ لیلحت و اه نیشنزیم تشپ ،بازحا یناوتانتیمها تلع
هنحص هب مدرم ندروآ رد

)هر( ینیمخ ماما 0هلماعیمالسا بالقنا رد اب مدرم روضحهباشم هنو,

مدرم تمه و تین ،لد اب اه هرگ ندشزابرثا
نارکفنشور یگشیمه یاه توعد هب مدرم یهجوت یبتیمها

دهاوشمدرم تکرح ینید یریگتهج و شیارگ

تعCج و هعمج یاهزا, یرازگرب

ادخ مان دوجو

ینید نیون رکفت ناراذگناینب و ناغلبم ،نید یCلع روضح

 ،مدرم یناسنا تمارک و تزع ،رورغ ندش راد هحیرجتلع
زراب قیداصمIاظ نCکاح تسدب

رصم تلم رورغ ندش راد هحیرج
لییارسا زا تباین هب رصم تموکح تایانج اب

 یبیل تلم رورغ ندش راد هحیرج
یبیل تموکح طسوت یا هتسه تاناکما یروآ عمج اب

قیداصم
هزغ هرصاحم هب کمک و هزغ زرم Qسب

هزغ زرم رد یدالوف لئاح یاهراوید داجیا

یبرغ یاه قوشم زا هدافتساهناهب

برغ تادیدهت ربارب رد یناریا نیلوئسم تمواقم هدهاشملیلد

اکیرما عضاوم

هظحل نیرخآ ات اهروتاتکید زا تیCح
هظحل نیرخآ ات کرابم   ینسح زا تیCحقادصم

دنشاب هدیاف یب هک یماگنه اهروتاتکید ندرک اهرماجنارس

اهروتاتکید Qفر زا سپ ماظن هلکاش ظفح
تلود و ریزو تسخن ظفح یارب شالتقادصم

اه تلم طسوت مایق هماداعنام

اه بالقنا هرداصم یارب شالت

اهدنفرت
دوخ رادفرط دارفا  ندروآ راک رس رب

اه تلم اب یهارمه و تیCح راهظا

هقطنم رد اه بالقنا یزاس هیبش یارب شالت

ناریا رد هقطنم یاه بالقنا یزاس هیبشقادصم

زورما هب ات تسایس نیا ندروخ تسکشیبایزرا

سفن یاوه شوختسد و هیامورف ،فیعض نامدرملماوع

کحضم یروتاکیراک تکرح کی داجیاهجیتن

ناریا تلم زا ندروخ ینهدوتماجنارس

اه کناب و اه یناپمک عفن هب اکیرما تلم بیج زا ندرک هنیزهدهاششدوخ تلم اب یتح ،اکیرما تلود قافنهشیر

ناریا عضوم
 و مولظم و نCلسم یاه تلم قوقح زا عافد

Iاع یاج ره رد ،نارگ هطلس و ناربکتسم اب هلباقم
قیداصم

و مدرم اب یبیل تموکح راتفر نامزمه تیموکحم
یبیل رد اکیرما و برغ تلاخد

تلع
یبیل مدرم راتشک ربارب رد برغ ههCکی توکس

هتشذگ هCکی رد نویبالقنا هب اه یبرغ ندرکن کمک

برغ فادها
یبیل تفن رب طلست

یبیل لاغشا اب سنوت و رصم یبالقنا یاه تلود Qشاد رظن ریز

 نیرحب مدرم زا ناریا تیCح
مالسا راعش اب هناهاوخ یدازآ تکرح ره دننام

نمشد دنفرت
 یّنس و هعیش هلاسم ناونعب نیرحب تلم مایق شیا,

اکیرما ماد رد ناهاوخریخ یخرب نداتفایسانش بیسآ

هباشم هنو,
سنوت و رصم بالقنا زا ناریا مدرم یلاحشوخ و تیCح

هتشذگ لاس30 لوط رد هزغ و نیطسلف زا ناریا تیCح

رادشه
نیرحب رد یدوعس تلود یماظن تلاخد ندوب هابتشا

نیرحب رد تلاخد اب ،اهتلم دزن یدوعس تلود ندش روفنم

یهلا هدعو قبط یمالسا یرادیب تکرح نیا یعطق یزوریپینیب شیپ

نیرحب تلم زا دیلقت عجارم و ناریا مدرم تیCح ندرک دادملق تلاخد


