قح نوناق و یتشادهب حرط اب طابترا ردنسکازردین ناتسا یاه همان شخب و لاردف نیناوق ساسا رب
:تسا یمازلا ریز تاررقم تیاعر ،ینامرد عمتجم نیا ینابزیم

نارامیب زا رادید تاررقم
زا یوریپ اب دناوت یم هک دراد دوجو ملاس هارمه کی شریذپ ناکما اهنت رامیب ره یازا هب
.دناسر مه هب روضح زکرم نیا رد یتظافح و هناریگشیپ تاروتسد
ترورض تروص رد صاخ دراوم رد ای و  ۱۸و  ۱۵یاه تعاس نیب هزور ره ،رگید صخش کی هعجارم
چیه روضح ،یبناج هلصاف تیاعر هب طوبرم تاررقم لیلدب .تسا ریذپ ناکما یکشزپ
.تسین زاجم یرگید هدننکدیدزاب
.دنشاب یم دیدزاب تبث گنر یتروص مرف ندرک ﭘُر هب فظوم ،نارامیب زا ریغ هب صاخشا همه
رد اهنت ار نآ و دیشاب هتشاد دوخ دزن عمتجم نیا رد ناتتماقا تدم لوط مامت رد ار مرف نیا افطل
!دیهد لیوحت ام ناراکمه هب زکرم نیا کرت ماگنه
هب ار دوخ و هتفر رظن دروم شخب هب امیقتسم ،شریذپ ای سناژروا زکرم رد یسیون مان زا سپ
گنر زبس یدورو تراک کی ،رگید دراوم رب هوالع اجنآ رد .دییامن یفرعم هطوبرم شخب هاگیاپ
.دومن دیهاوخ تفایرد مود هدننک دیدزاب صخش هژیو
ندز کسام هب مازلا
.دنتسه ناتسرامیب رد ندز کسام هب فظوم ناهارمه همه
رابتعا ناتسرامیب نیا رد ،دننک یم فاعم ندز کسام زا ار صاخشا هک ،یکشزپ یاه یهاوگ
.دنرادن
هتبلا – دراد َﺑر ار کسام دوخ دنزرف دزن رد رامیب قاتا رد روضح ماگنه رد دناوت یم هارمه صخش
.دشاب ریذپ ناکما قاتا رد رضاح دارفا رگید زا یرتم  ۵/۱هلصاف تیاعر هک یتروص رد اهنت
.دنک هدافتسا کسام زا تسین مزال سکچیه باوخ ماگنه رد
نینچمه و دنشابن رت ،دنشاب هزیکاپ هک یتروص رد ،تسا زاجم یا هچراپ یاه کسام زا هدافتسا
!تسین زاجم لاش و لامتسد زا هدافتسا .دنناشوپب لماک روطب ار درف ناهد و ینیب
حیحص هوحن و اه تسد ررکم نتسش ،هلصاف تیاعر نوچمه یمومع یتشادهب تاررقم هب افطل
.دییامرف هجوت ندز هسطع و ندرک هفرس

یرورپزاب و تبقارم زکارم ،اه ناتسرامیب  ۲۱ -هدام *
تیریدم یوس زا هدش عضو یتشادهب تاروتسد قباطم هک دنرادروخرب قح نیا زا نارامیب ،یرورپزاب زکارم و تبقارم زکارم ،اه ناتسرامیب رد
یم ناگدننکدیدزاب کیاکی سامت تاعالطا و تاصخشم تبث هب فظوم هطوبرم زکرم  ۴،دنب قبط .دوش رادید اهنآ زا  ۳،دنب قبط هطوبرم زکرم
) ۲۰۲۰هیئوژ : ۱۴یناسرزور هب خیرات( .دشاب
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