
س
ال

سوت ح
 ادخ هب دامتعا و ل

 یمالسا یاهروشک یارفس و ماظن نالوئسم  رادید رد یمالسا بالقنا مظعم ربهر تانایب
 1392/05/18

سذك یلایل و ناضمس هام سدً اضىطخم سىشک سد شکزت و لظىت حوس سىضحام تیعضو

 مشگ و ذنلة یاهصوس نیا سد ساد هصوس یاهناهد

ً اضىطخم نآشك دذعتم تاعلج
سىشک هطلن شه سد ناناىجىن و ناناىج طظىت

ذهاش

 تاجانم و اعد ،تداتع ،شکر صا هتفای منوس یاهتش

 مئالظ اة مدشم فلتخم یاهرشك بزجیگژیو نآ سد ضغمشپ و هىکش اة تاعلج و سذك یاهتش
 لظىت و اعد ضکاشم هة نىگانىگ یاهلکش و

 یهلا تمحس لوضن یگتعیاش ثعکهشمث
 ناشیا تلم طظىت ذنواذخ تیاذه تفایسد و

اذخ هة دامتعا و لظىت و شکر حالظ صا هدافتظا
 خظاس مضع و هداسا ،مذك تاتث شة هوالع 

 هیضىت
نیلىئعم هة

 یمعج یوشین ،شیةذت و  شکف صا هدافتظا
سىشک یناعنا یوشین میظع تاناکما و ساک ناىت و

ذنواذخ هة نظ نعح و یساوذیما

هیداجظ هکساتم هفیحض سد شطف ذیع سد هذش دساو یاعدذیىم

لیلد

اذخ شةاشة سد خاتعگ داشفا شة یتح یهلا تمحس لىمش

 نآ ناتلاط طرتظد سد یهلا هعظاو تمحس نتفشگساشك

یهلا تیاذه و یشیگتظد طرش ،ناىت همه یشیگساکةلیلد

 خیسات لىط سد ذیماان داشفا دىجوهلةاظ

 هتشزگ یاههسود همه هة تتعن تفرشیپ مذلم طخ سد ام تلم یشیگساشكلةالم هطلن
سواة فعض ساچد ای طىیأم ،نیةکیدضن داشفا دىجویظانشثیظآ

 باللنا لىط سد یهلا کمک هة 

اذخ اة دىخ هطةاس ماکحتظا ساکهاس

راتفرگ
ایند زورما ی

سا ی
مال

الیشفا لامش و ایظآ بشغ هلطنم سد عاضوا نذشن هذیچیپاعذم لیلد ناگناگیة یىظ صا تالکشم میسضتهشیس
 اهتسذك هناضشغم یاهتظایظ و اهتلاخد دىتن تسىض سد 

یاهتلمً اضىطخم اهتلم دىخ یشیگمیمطتجالع همصال
 ناگناگیة تلاخد مذع و هیسىظ و یتیل ،رصم 

ناگتخن تمکح طظىت صالخ یهاس ندشک اذیپساکهاس
 مىك یاللع و ناورشیپ تیاذه و 

 داحتا و نامیا هیحوس اة ناشیا سد نمشد یاههئطىت شیثأت مذعهنىمن یىگلا

 ناشیا تلم سد نید تاکشةهیحوس اشنم

 مدشم نایم یةضح و یمىك ،یتهزم تافالتخا داجیااه شلاچ

 یظایظ یاههوشگ و نىگانىگ ثهازم و ماىكا نتفس شیپذهاش
 مه سانک سد لئاعم نیشتیظاظا سد شظن تذحو اة

 ناشیا تلم هملک داحتا و اذخ هة نامیا شة هیکتهیضىت

ینید و یظایظ ناگتخن ثطاخم

نیلىئعم

 مدشم نایم نیزفنتم

 اهتلم نتشاد هگن موالم لماع ود داحتا و اذخ هة نامیاتیمها

 ناگناگیة طظىت مدشم نیة یلدود و قافن میسضتشلاچ

شگید یاهسىشک یگنهشف و یظایظ نالىئعمثطاخمنید و اذخ هة نامیا و هملک داحتالح هاس
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