
 لیبموتا همیب یاهششوپ

 ،فداصت هلمج زا یگدننار ثداوح زا یشان یاهتراسخ هدننک ناربج لیبموتا همیب هورگ یلک روطب
 دراوم رب هوالع .دشابیم ثلاث صاخشا و نآ نانیشنرس ،همیب دروم لیبموتا هب تقرس و یزوسشتآ
 لوئسم هب هعجارم و یرتسگداد عجارم رد راذگهمیب قوقح زا عافد ،لیبموتا هشیش تسکش قوف
 اب زین ریمعت تدم رد هدید تراسخ لیبموتا فقوت ،فداصت رثا رد لیبموتا یاهب شهاک ،تراسخ
 هجوتم لیبموتا ثداوح رثا رد هک ییاهتراسخ .دشابیم ندش همیب لباق یفاضا همیبقح تفایرد
 ثلاث صخش همیب .دریگیم رارق نیمات دروم ثلاث صخش همان همیب بجوم هب دوشیم ثلاث صاخشا

 .دشابیم دوخ صاخ تاررقم و نوناق عبات و دراد یرابجا هبنج
 .درک میسقت نیشنرس و ثلاث صخش همیب و هندب همیب ود هب ناوتیم ار همیب هورگ نیا نیاربانب

 
 ثلاث صخش همیب هرابرد
 هیلقن لیاسو مامت یارب یرابجا همیب کی و وردوخ همیب یاههعومجم ریز زا یکی ثلاث صخش همیب
 یارب رادیرخ و همیب تکرش نیب تسا یدادرارق عقاورد ثلاث صخش همان همیب .تسا یروتوم ینیمز

 ،هیلقن هلیسو کلام دادرارق نیا رد ینعی .ثلاث صاخشا هب هدش دراو یلام و یناج تاراسخ ناربج
 لباقم رد دوشیم دهعتم هک تسا رگهمیب ای یناث صخش ،همیب تکرش .تسا رازگهمیب ای لوا صخش
 .دنک ناربج دادرارق قبط ار هثداح یاههنیزه ثلاث صخش همیب قح غلبم تفایرد
 اب طبترم هثداح رد هک دنتسه یدارفا مامت ،ثلاث صخش همیب رد ثلاث ای موس صخش زا روظنم
 همیب هتبلا .دنریگیم رارق ثلاث صخش همیب ششوپ تحت و دناهدید یلام ای یناج نایز ،وردوخ
 ثداوح همیب نآ هب هک دراد هثداح رصقم هدننار یناج یاهتراسخ یارب مه ششوپ کی ثلاث صخش
 .دوشیم رداص ثلاث صخش همان همیب هارمه و دوشیم هتفگ هدننار
 

 هندب همیب هرابرد
 ار هیلقن هلیسو لاوما و هندب هب طوبرم تاراسخ هک تسا وردوخ همیب رادفرطرپ عاونا زا یکی هندب همیب
 اب دناوتیم راذگهمیب صخش .تسا یرایتخا ثلاث صخش همیب فالخرب هندب همیب .دهد یم ششوپ
 یتارطخ ربارب رد ار دوخ هیلقن هلیسو ،همیب تکرش هب هندب همیب قح ناونع هب یصخشم غلبم تخادرپ
  .دهد رارق ششوپ تحت تقرس یتح و یزوس شتآ ،ینوگژاو ،فداصت لیبق زا
 

 شزومآ ترازو نانکراک هیلک اناد همیب و شرورپ و شزومآ ترازو نیبام یف هدش دقعنم همان قفاوت یط
 دنشاب یم ٣١/٠٣/١٤٠٢ تیاغل ٠١/٠٤/١٤٠١ خیرات زا هک دادرارق نیا رابتعا تدم یارب دنناوتیم شرورپ و
 .دنیامن یرادیرخ رگ همیب تکرش زا ار دوخ یاه همان همیب دنناوتیم
 
 


