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سفر رهربی به شیراز بعد از مدت ها گالیه های دوستان شیرازی 
نسبت به طول کشیدن این سفر

تذکر

بیان برجستگی ها و خصوصیات رسم همیشگی رهربی در سفر 
به شهرها و مالقات مردم

کمرت نبودن اشتیاق رهربی نسبت به اشتیاق مردم شیراز برای دیدار 
مردم عزیز شیراز و این استان پر برکت و پر افتخار رتبه ی باالی شیراز و استان فارس در میان شهرها وموضع رهربی

استان های کشور 

شیراز شهر فرزانگان و علم و ذوق و شهر چهره های 
تاریخی و بین املللی

علت

از لحاظ تاریخی و از جهات گوناگون دیگر گسرته
قرارگرف شناسنامه ی روشنی از شهر و گذشته و تاریخ خود در 

دسرتس مردم به ویژه جوانان علت

بی مورد  به نظر رسیدن بیان ویژگی ها و برجستگی های شهر 
شیراز و استان فارس نکته

زیاد بودن مفاخر شیراز و استان فارس و شهرت جهانی آنعلت

بیان مطالبی درباره ی ویژگی های شهر شیراز به خاطرنکته
استنتاج مورد نظر رهربی 

موارد

اثبات شدن استعدادهای انسانی شیراز در طول قرن های 
گذشته در همه ی زمینه های علمی

عی و دینی و  شیراز، دارنده یک تاریخ برجسته در زمینه های اجت
آنچه مربوط به رسنوشت ملت هاست یعنی تصمیم و عزم ملی
کشف هرچه بیشرت اوج فرزانگی منطقه ی شیراز و استان 

فارس با دقت بیشرت در تاریخ

هازمینه

جنبه ی دینی

رشته های مختلف علمی

عی و مبارزات مسائل اجت

وجود احمدبن موسی و برادران بزرگوارش و دیگر مصداق
) ص( امامزادگان خاندان پیامرب

وجود امامزادگان، یک نشانه ی مهم و پرمعنا و مضمون دارارزیابی

هدف توجه احمدبن موسی و دیگر امامزادگان قرارگرف شیراز و اهمیتشاهد
آمدن ایشان

مخاطب قراردادن مردم فارس و مامن قرار دادن منطقه و منزل آن ها شاهد

ترین امامزادگان در شناخته عنوان یکی از برجستهاحمدبن موسی به
) ص( شده ی خاندان پیامرب » یحبّه و یقّدمه)  ع( ابوالحسن و کان احمدبنموسی کری جلیال ورعا و کان« مؤیدمصداق بارز

پشتیبانی شدن امامزادگان از سوی مردم مردمواکنش

جاری شدن برکات امامزادگان بر رسارس استان و بخش مهمی از 
کشور ایران تا به امروز نتیجه

ادبیات و ه

فلسفه

فقه

ادبیات و نحو

هگسرته

تفسیر

لغت

تفسیر

فیزیک و پزشکی

گوهر درخشان بر پیشانی  ۲سعدی و حافظ مصداق
بی نیازی از معرفی شدن توسط کسیزبان و ادبیات فارسی  گیرینتیجه

یگانه بودن شخصیت های رسآمد در رشته های مختلف 
علمی در دوره و عرص خود

کافی بودن اشاره به این شخصیت های علمی و عدم نیاز به 
معرفی یکایک آن ها رهربیارزیابی

معرفی تک تک شخصیت های علمی شیراز نیازمند محفلی 
دیگر و نوعی دیگر از دیدار

نگاشته شدن صفات مهم و با ارزش در تاریخ به واسطه ی غیرت 
دینی و جرات اقدام مردم شیراز وضعیت ما

افتخارات پیش از انقالب

شاهد

افتخارات دوران پس از انقالب

مبارزات دوران انقالب

ی مبارز شیرازی معرفی شده بهویژگی کم نظیر بودن عل
تاریخ دانش دین 

سید علی اکرب فال اسیری

میرزای دوم میرزا محمدتقی شیرازی ونه عل

مرحوم سیدعلی عبدالحسین الری چهره ی برجسته و ممتاز 
سال قبل  ۱۰۰

مرحوم سید نورالدین حسینی

میرزای شیرازی

قیام در شهر شیراز و مخالفت با نفوذ انگلیسی ها و اقدامات
خارجی ها

رهرب مبارزه ی ملت عراق در مقابل تهاجم و اشغال انگلیسی ها در اقدامات
سال های بعد از جنگ جهانی اول

بيانات رهبرمعظم انقالب اسالمي در ديدار مردم شيراز
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تذکر

موارد

هازمینه

جنبه ی دینی

رشته های مختلف علمی

عی و مبارزات مسائل اجت

وضعیت ما

افتخارات پیش از انقالب

شاهد

افتخارات دوران پس از انقالب

مبارزات دوران انقالب

ی مبارز شیرازی معرفی شده به تاریخ دانش ویژگی کم نظیر بودن عل
دین

سید علی اکرب فال اسیری

میرزای دوم میرزا محمدتقی شیرازی ونه عل

سال قبل  ۱۰۰ممتاز مرحوم سیدعلی عبدالحسین الری چهره ی برجسته و 

مرحوم سید نورالدین حسینی

میرزای شیرازی

اقدامات

مبارزه با سلطه ی انگلیس ها در استان فارس

مبارزه برای استقرار نظام قانونی و مرشوعیت

مبارزه برای تشکیل حکومت اسالمی

عشایر غیور و دلیر فارسعامل مکمل

اقدامات
شالق زدن و جاری کردن حد الهی بر عضو سفارت بیگانه ی 

اهانت کننده به مقدسات مردم
ام با دستگاه جبار عی با شجاعت  مبارزه ی سیاسی و اجت

مبارزات مرحوم آیت هللا دستغیب و شهید محالتی در دوران رشوع مصداق
مبارزات روحانیت در مسجد جامع عتیق شیراز

انی های مرحوم  ی شیراز و سخ منترش کردن آوازه ی مبارزات عل
آیت هللا دستغیب به عنوان سخنگوی روحانیت اثر

همراهی و پشتیبانی مردم با موضع روحانیت مبارز شیراز مناسبزمینه

انی  شهید دستغیب در میان طالب قم شاهد چرخیدن نوار سخ
و شنیدن آن نوارها توسط رهربی

حضور چشم گیر مردم و حوانان شیرازی در میدان های گوناگونشاهد

توسط ایفا کردن نقش های برجسته در دوران دفاع مقدس 
یگان های نظامی شیراز اعم از سپاه و ارتش

در اختیار گرف جایگاه ممتاز و نشان دادن هویت مردم فارس و شیراز 
با عمل خود و نه فقط ادعا چه در دفاع مقدس و چه بعد از آن

شهرت دانش و فناوری و عمق تحقیق و نوآوری علمی در رشته های 
متعدد در استان فارس و وجود دانشمندان مطرح  بین املللی  شاهدشاهد

پیشقدم بودن استان فارس در پزشکی صنایع الکرتونیک پرتوشیمی 
رشته های علوم و مهندسی

تخصص های متعدد پیشقدم بودن دانشگاه شیراز در راه اندازی

درخور تحسین بودن بروز استعدادهای مردم شیراز در جنبه های بندیجمع
توجه مردم به ویژه جوانان و مربیان جوانان به توانایی شان در سیراب مختلف علمی، دینی، مبارزات و دفاع از دستاورد عظیم انقالب

کردن رسزمین ایران چون چشمه ای جوشان
وظیفه

توجه مسئوالن به منبع عظیم و جوشان استعدادهای انسانی شیراز

ن مردم فارس و به خصوص رصف ادعا نبودن عمق ای
شهر شیراز 

تذکر
رصف یک مقدمه نبودن بیان برجستگی های شیراز

تعارف و خوشامدگویی نبودن بیان برجستگی های
مردم شیراز 

بیان برجستگی های شیراز برای یک نتیجه گیری و بیان ارتباط آن
٣از  ٢با مسائل مربوط به انقالب 

بيانات رهبرمعظم انقالب اسالمي در ديدار مردم شيراز
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سوابق مذهبی و بروز عل و روحانیون مبارز و حرکات انجام 
شده در طول سال های گذشته ن دینیواکنش دشمنشاهد رسمایه گذاری برای غلبه بر ای

جریان وابسته به دربار طاغوت

مصداق

جریان الحاد مکتبی حزب توده

تا نزدیکی پیروزی انقالب  ۳۰اوایل دهه ی  سابقه

معرفی کردن شیراز به دنیا با یک هویت صددرصد غربی 
شده هدف

فعالیت عمیق حزب توده در شیراز شاهد خطر

ن جوان های شیرازی افتادن جریان هدایت شده از سوی نشانه به جان ای
تیغه ی یک قیچی  ۲دربار و جریان ترویج شده ی مارکسیست ها مثل 

انجام یکی از برجسته ترین کارها در شیراز در قضایای 
رشوع نهضت اسالمی توسط مردم و جوانان شیرازی مقابلنقطه
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ونه ی مشابه انقالب اسالمی در طول تاریخ کشور دلیل نیاف 
چه قبل از اسالم و چه بعد از آن

جابه جایی قدرت در ایران در طول تاریخ توسط قدرت طلبان نظامی و 
لشکرکشی و  کودتا بدون دخالت مردم در آن جابه جایی علت

گرفته شدن قدرت از دست سلسله ی زندیه توسط قاجار با جنگ میان شاهد
دو سپاه و قدرت طلب و نیروی نظامی بدون دخالت مردم

انگیزه نداش مردم برای دخالت در جابه جایی قدرتعلت

داستان کاوه ی آهنگراستثناء

به کمک مردماز بین بردن سلطنت ضحاک ماردوش توسط کاوه ی آهنگر  محتوا

از لحاظ تاریخی مورد تردید و مخلوط با افسانه ها
ونه ی تاریخی همکاری مردم، در صورت راست و واقعیت بودن تنها  ارزیابی

نبودن اسمی از فریدون و ضحاک و کاوه ی آهنگر در تاریخ نوشته 
نوشته شدن تاریخ ما به نحو دیگری توسط اروپاییانتذکرشده توسط اروپاییان در دوران پهلوی

تبدیل اساس سلطنت و حکومت فردی به حکومت مردمی دلیل
با حضور مردم و پیشتازی روحانیت

نبودن حرفی از رویارویی دو قدرت و جنگ قدرت
خروج قدرت از دست خودکامگان پادشاهان طاغوت ها و

مستبدان فردگرا با قدرت عظیم و خدایی مردم  ویژگی
متضاد حادثه ی واقع شده در طول تاریخ کشور

لزوم توجه و عنایت به ابعاد گوناگون انقالب اسالمی

گیرینتیجه

لزوم داش یک نگاه کالن به حادثه ی انقالب اسالمی و حوادث 
میانه ی راه و افت و خیزها در سطح افکار عمومی

نگاه کالن به حادثه ی انقالب اسالمی توسط برخی از مردم، 
برجستگان و بیگانگان ونه

توجه به عنارص اصلی حادثه در کنار هم الزمه

نتیجه

چالش

مصداق

نگاه به عوامل میاندار و صاحب حادثه

توجه به عوامل معارض و مزاحم با حادثه یا حرکت

نگاه به عوامل باالدستی یا اولی حادثه

انگیزه ها و اهداف

زمینه های تاریخی و جغرافیایی مصداق عوامل

جغرافیای سیاسی حادثه

نگاه به عوامل باالدستی حادثه ی انقالب اسالمی مصداقمصداق

ن مردم ای

مبارزات آزادی خواهانه و جرقه های این مبارزات

بیداری روحانیت مبارز

بیداری شخص امام بزرگوار

رقم زدند مردمی که حادثه ی عظیم و بی نظیر تاریخی انقالب اسالمی را انکار نقش مردم و بی اعتنایی به حضور مردمشناسیآسیبمصداق

تأثیر

وجود عنرص معارض از ابتدا در ماجرای انقالب اسالمیونه

تحمیل کردن هزینه هایی بر آن حادثه یا حرکت

کم اهمیت شدن مسائل جزئی و توجه به عظمت انقالب و
بهرت از گذشته به پیش حرکت کردن ملت ایران علی رغم حرکت عمومی آن در نظر افراد از هر شانی و در هرکجا  

ها و تالش دشمنافزایش توطئه

ادامه داش حرکت عمومی انقالب با قدرت و قوت 
  سال  ۳۰در طول این 

ماموضع

انتظار برای استفاده از مسائل کوچک و بزرگ برای شکس 
عزم و همت ملت ایران

بالیای طبیعی مثل زلزله و خشکسالی و چیزهای عمومی گسرته استفاده
در دنیا مثل گرانی

مسائل اقتصادی یکی از محورهای دشمن در تبلیغاتشان برای وارد مصداق مسائل
کردن خلل در عزم ملت ایران

تحمیل های رادیوهای بیگانه شاهد

بی توجهی مسئوالن دولتی و بخش های مختلف عامل گرانی شناخته شده بودن مسئوالن ایرانی برای مردمدلیل بطالنمصداق

وضعیت خود 
درگیری غرب با مشکالت اقتصادی بیش از دیگراندشمن

اعالم بحران غذایی در دنیا توسط سازمان ملل
شاهد

بی سابقه بودن بحران اقتصادی امروز آمریکا و بحران اقتصادی در حال 
رشد اروپا در شصت سال گذشته

کمرت بودن مشکالت ایران در بسیاری از کشورهای مدعی تالش برای برطرف کردن مشکالت موجودوظیفه مانقطه مقابل

٣از  ٣

بيانات رهبرمعظم انقالب اسالمي در ديدار مردم شيراز
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دستگیری سیدعلی اکرب فال اسیری در نزدیکی حافظیه در حال قرائت توطئه دشمن
باقی ماندن اثر فعالیت های سیدعلی اکرب فالزیارت عاشورا و تبعید وی نهایینتیجه
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ونه های بسیاری از روحانیت استان فارس به کمک گیرینتیجه مستظهر بودن 
مردم مومن و غیور استان 

بيانات رهبرمعظم انقالب اسالمي در ديدار مردم شيراز
«يحبه و يقدمه(  ع) و كان احمدبنموسي كريما جليال ورعا و كان ابوالحسن»:  1پيوست

قيام در شهر شيراز و مخالفت با نفوذ انگليسي ها و خارجي ها:  2پيوست
عشاير غيور و دلير فارس:  3پيوست
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احمدبن موسی مردی بخشنده، باورع و دارای جاللت مقام و معنا
به او نسبت به فرزندان دیگر  ) ع( محبت و توجه امام کاظم 



۶از  ٢

بيانات رهبرمعظم انقالب اسالمي در ديدار مردم شيراز
معرفي كردن شيراز به دنيا با يك هويت صددرصد غربي شده:  1پيوست

فعاليت عميق حزب توده در شيراز:  2پيوست
انجام يكي از برجسته ترين كارها در شيراز در قضاياي شروع :  3پيوست

نهضت اسالمي  توسط مردم و جوانان شيرازي
 1387/02/11

سوق دادن جوانان به سوی منکرات اخالقی و بی مباالتی 

شاهد

و قضایای مربوط به آن  ۵۰جشن ه شیراز در دهه ی 
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ددر
ترویج مظاهر فساد در خیابان  زند و مراکز گوناگون شیراز در ص

۴۰  یا  ۳۹سال های  هدف

نفوذ زیاد روحانیت و دین در شیراز

تشویق شدن حزب توده برای پنجه افکندن با
مرحوم سید نورالدین  
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سال های حضور سید نورالدین، روحانی شجاع،
سازمان ده فعال و زمان شناس  شاهد علت
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ی شیراز در قضایای شاهد دستگیری عده ای از برجستگان عل
نهضت اسالمی و نهضت روحانیت و انتقال به تهران

ابطال رسمایه  گذاری های دشمن با عمل و ایستادگی مردم شیراز
شناخته شدن مردم شیراز و استان فارس به عنوان الگو برای نتیجه

۵۷  و  ۵۶بسیاری از شهرهای کشور در سال های آخر انقالب یعنی 

در درجه ی اول بودن شیراز در کنار شهرهای قم، تهران،معنا
تربیز و مشهد  



۶از  ٣

بيانات رهبرمعظم انقالب اسالمي در ديدار مردم شيراز
انگيزه نداشتن مردم براي دخالت در جابه جايي قدرت:  1پيوست

مبارزات آزادي خواهانه و جرقه هاي اين مبارزات:  2پيوست
بيداري شخص امام بزرگوار:  3پيوست
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استفاده به بهرتین وجه از زمینه های موجود برای ویژگی
راه اندازی حرکت انقالب
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انتقال قدرت از یک سلسله  به سلسله ی دیگر و یا کشمکش گسرته
درون یک سلسله

میرزای شیرازی در مرشوطیت و تحریم تنباکو

شاهد

نهضت ملی صنعت نفت و دیگر حوادث
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دي 
آزا

ت 
رزا

مبا
 

ات
ارز
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و پرس فتحعلی شاه )  محمدشاه( کشمکش بین نوه ی فتحعلی شاه و
پس از مرگ فتحعلی شاه)  حسین علی میرزا حاکم شیراز(  های شیراز جنگ میان محمدشاه و حسین علی میرزا در بیرون دروازهنتیجهمثال

بدون دخالت مردم علی رغم خسارت مالی و جانی و ملکی به آن ها
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خطا بودن انکار نقش مردمموضع رهربی

انکار نقش مردم در برخی نگاه های شبه روشنفکرانه
حرکت پوپولیستی و عوامل گرایانه خواندن گرایش مردم به سمتی شاهد

که به نفع برخی نیست 

به وجود آمدن انقالب توسط اراده های مردمی و حضور دلیل بطالن
نشان مردم متکی به ای

ن و احساسات و غرور ملی و افتخار به گذشته ی تاریخی و  ای
مواریث عظیم فرهنگی ایران وسیله

عدم استقالل رای حکام و زمامداران کشور و تابعیت از بیگانگان و 
قدرت های مستکرب و به گردن انداخ طوق اطاعت آن ها

علت

ن نسبت به مردم خود و عدم اجازه ی  فشار و زورگویی حاک
نرف مردم با شوق و رغبت و معرفت به پای صندوق رای و انتخاب شاهدانتخاب به آن ها در عین ضعف در مقابل بیگانگان

نکردن کسی در طول سال های مرشوطیت تا قبل انقالب

معنا نداش انتخاب علت

ت کرفته شده توسط مجموعه ی  مردم، اسیر و دست خوش تصمی
غیرمسئول و غیر متعهد ؟

علت

موروثی بودن حکومت
سفارش شده ی قدرت های بیگانه بودن مسئوالن و 

زمامداران
دست نشانده و غیر منتخب مردم بودن مجلس شورای به 

وجود آمده از مرشوطیت

تالش برای به دست آوردن آرزوی خود یعنی استقالل و آزادی و عزت واکنش مردم
ملی و سعادت و رفاه دنیوی و رسبلندی و اخروی

۶از  ۴

بيانات رهبرمعظم انقالب اسالمي در ديدار مردم شيراز
انكار نقش مردم و بي اعتنايي به حضور مردم:  1پيوست

وجود عنصر معارض از ابتدا در ماجراي انقالب اسالمي:  2پيوست
 1387/02/11

سال اخیر قدرت های استکباری بر تحریم و ۲تهدید های مرتب 
محارصه ی ایران ونه
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لزوم پرداخت هزینه های استقالل و آزادی توسط مردم ایران معنا
در عین به دست آوردن آن سعی و تالش خود

نرسیدن انسان ها و ملت ها به هدف هایشان با نپرداخ هزینه ها 
ت و دوش نگرف زح

تذکر

نرسیدن انسان ها و ملت ها به آرزوهایشان با نشس و عافیت 
طلبی و نرف به دنبال تالش و خطر

رسیدن هرکشوری به عزت و رسبلندی در صورت ورود شجاعانه به 
ام میدان کار و پرداخت هزینه های آن با رشادت 

پرداخت هزینه های رسیدن به عزت و رسبلندی توسط 
ملت ایران مصداق

پشت رسگذاش راه دشوار و رسیدن به نقطه ی امروز با پرداخت  
هزینه های سنگین با شوق و رغبت و رشادت موضع ما

هشت سال جنگ تحمیلی هزینه ی استقالل طلبی و آزادی طلبی و 
عزت طلبی مردم ایران 

موارد
قربانیان تروریسم کور دهه ی شصت در ایران

تحریم ها و محارصه ی اقتصادی تحمیل شده بر ملت ایران از 
اول انقالب تا به امروز

خم به ابرو آوردن پرداخ هزینه ی عزت طلبی توسط ملت ایران بدون  هشت سال جنگ، هزینه ی دستیابی به استقالل ملت و قدرت و علتارزیابی
افتخار ملی

ام توان سیاسی و قدرت  مالی و  ری با  فشار اردوگاه رسمایه داری و استع
اقتصادی و شبکه های تبلیغاتی خود بر ملت

وضعیت فعلی

تهدید ایران به تحریم و محارصه اقتصادی

وادارکردن ایران به عقب نشینی و تسلیمهدف

سال گذشته۳۰محارصه اقتصادی ایران با شدت و ضعف درسابقه

نرتسیدن از تحریم غرب و تالش در مقابل تحریم و محارصه ی ماموضع
اقتصادی برای پیرشفت مضاعف و چند برابری

به پایان رساندن رسافرازانه ی راه رشوع شده توسط ملت ایرانبینی رهربیپیش

همت جوانان

استعدادهای مرتاکم در نیروهای انسانی وسیله

راهکارهای علمی
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بيانات رهبرمعظم انقالب اسالمي در ديدار مردم شيراز
واداركردن ايران به عقب نشيني و تسليم:  1پيوست

سال گذشته30محاصره اقتصادي ايران با شدت و ضعف در:  2پيوست
 1387/02/11
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حق هسته ای حق عزت، استقالل، قدرت تصمیم گیری و هازمینه
حق پیرشفت علمی ایران

قرارگرف ملت ایران در جاده ی پیرشفت علمی و فناوری و تالش ریشه
قرن عقب افتادگی حاصل از طاغوت ها  ۲برای جربان کردن 

دست و پاچه شدن و فشارآوردن برای جلوگیری از دست یابی ایران 
به توفیقات به عنوان پرچم دار اسالم در این نقطه ی حساس دنیا ام قواموضع ایرانواکنش دشمن ایستادگی با 

رضرنکردن ایران و استفاده از تحریم ها به نفعنهایینتیجه
پیرشفت خود 

نفروخ ساده ترین ابزار نظامی در زمان احتیاج ما به این ابزارها، مصداق
به نام تحریم

دست و پازدن تحریم کنندگان دیروز به دلیل ذست یاف ایران به 
توانایی های تبدیل کننده کشور به قدرت اول نظامی در منظقه وضعیت فعلی



۶از  ۶

توجه به نقطه ی حساس اقتصادی برای ایجاد اختالل اقتصادی در کشور یا 
ود کردن به اختالل در تبلیغ ها با قدرت و به شکل های مختلف انضباط مالی و رصفه جویی و نگاه پرهیزکارانه به مرصف گراییوا ری هایرضورتمقابلهراه مرصف کرایی به صورت ارساف یکی از بی

خطرناک هر ملت 
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مرصف آبدچار مرصف گرایی افراطی بودن مردم ایرانماوضعیت موارد

کم آبی مشکل چند استان کشور از جمله شیرازشاهد اهمیت

نه فقط آب رشب خانگی بلکه نوع آبیاری کشاورزیگسرته

توجه ویژه به مساله ی آب و اهمیت دادن به مساله ی ارسافوظیفه مسئولین

بيانات رهبرمعظم انقالب اسالمي در ديدار مردم شيراز
تالش براي برطرف كردن مشكالت موجود:  1پيوست

مصرف كرايي به صورت اسراف يكي از بيماري هاي خطرناك هر ملت:  2پيوست
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مسئولین کشور اعم از دولت، مجلس شورای اسالمی وهمت مسئوالنالزمه
قوه ی قضائیه  مخاطب

لزوم مفید واقع شدن ظرفیت استعداد انسانی استان شیراز برای مردم شیراز با ظرفیت  انسانی ویژه ی آنمخاطب خاص
آینده کشور و انقالب و احساس مسئولیت کردن آن ها گیرینتیجه

احساس مسئولیت کردن هرکس برای رسنوشت و آینده ی کشور و الزمه
دانس توانایی ایفای نقش کردن با هدایت دستگاه های مسئول کشور

دانشجو، استاد، معلم و دانش آموز

کشاورز
مخاطب

فعال صنعتی

رسمایه گذار در بخش های گوناگون کشاورزی یا صنعتی

ن ها، توسط  ونه ی مورد نظر اسالم برای مسل تشکیل جامعه ی 
ایران با قدرت و حکمت ملت

نتیجه
از ناحیه ی دشمنان جهانی فائق امدن ایران اسالمی بر موانع و مشکالت تحمیلی

تالش برای نوآوری در عرصه های مختلفمصداق

نامیده شدن امسال به عنوان سال نوآوری توسط رهربی شاهد اهمیت

آزمایشگاه

مرکز تحقیقات

هاعرصه

کالس درس

حوزه ی علمیه  و دانشگاه

کارگاه صنعتی

محیط اداری

منطقه کشاورزی و باغی

نوآور و عبور از یک گذرگاه مهم در مجموع یک گام به پیش رف هرکاری توسط ابتکارات انسان های مبتکر و علت اهمیت

توطئه دشمن


