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 ناوخارف

 »انورک ا5 ەزرا0م /درم ش+*پ«
 ،ناگهشیپرنه ،نانادیقیسوم ،ناگدنناوخ ،یکشزپ هعماج ،یکشزپریغ و یکشزپ هورگ یاهنمجنا یمامت هب
 ،یزاجم نالاعف ،یشزرو نالاعف ،ناراکشزرو ،اهتسیروتاکیراک ،ناساکع ،سرادم نیلووسم ،ناملعم ،نازاسملیف
 روشک یمدرم و صخاش یاههرهچ و ریهاشم یمامت و نانارنخس ،ناگدنسیون
 انورک اب هزرابم یمدرم شیوپ هب توعد : عوضوم
 ،مارتحا و مالس اب
 دصرد ۵۰ زا شیب عیرس یگدولآ ،کیژولویمدیپا یاهینیبشیپ و )۱۹-دیووک( انورک سوریو یریگهمه ،دناسریم راضحتسا هب
 یاهعقاو .دنادیم لمتحم رایسب مدرم رطخرپ یاهراتفر همادا تروص رد ار اهنآ زا دصرد ۲ دودح ریم و گرم و روشک تیعمج زا
 کیدزن قافتا نیا هک دوشیم دیکات .دش دهاوخ هدوزفا نآ تعرس رب یعامتجا یتوافتیب و یدامتعایب ناروک رد هک رابهعجاف
 .دننک تلفغ نانچمه نامزیزع نامدرم و مینامهفن ،مینادن رگا تسا

 شارخلد گرم و التبا ،اوق لیلحت اب هک هدوب یرامیب نیا ضرعم رد و ریگرد تدش هب روشک تمالس ماظن و یراتسرپ و یکشزپ هعماج
 .دوب دنهاوخ ینامرد تامدخ زا هتشگرس و هانپیب هک دوب میهاوخ وربور یمدرم اب ،نانآ
 ام یگمه هک دوب میهاوخ یاهعجاف دهاش یور ره هب ،بسانم دعوم رد یگدامآ و ینیبشیپ مدع و هیلوا لهاست هنوگره زا غراف
 دشاب رثوم نآ راهم رد دناوتیمن تیعمج رد سوریو لاقتنا هخرچ عطق زج هب یهار چیه رضاح لاح رد و میراد رارق نآ ضرعم رد
 .تسالتبم تیعمج زا دوخ یزاسادج یارب زیزع نانطومه لمحت و یریذپتیلووسم ،یهاگآ دنمزاین نیا و
 کانلوه رواب هک تسا نآ تقو .تسا رگیدکی نتشاد هگن هدنز یارب یتصرف و ندنام هدنز یارب یتلهم .تسا ینابزمه تقو نونکا

 همه تسانب .تشاد میهاوخ زین سپ نیا زا و هتشاد گرم و التبم ردقچ نونک ات هک مینادیم اریز مینک میهفت امش هب ار دوخ
 .دنوش رادغاد اههداوناخ
 زا یخیرات یاهرهچ ات هتشاذگ هیام دوخ یعامتجا رابتعا زا تسا نآ تقو ،یعامتجا هصرع رد راذگریثات یا و هیامنارگ زیزع یا

  .میشکن شود رب ار یراکمنادن غاد و دادما ترسح کیدزن هدنیآ رد و میراذگب راگدای هب مدرم تاجن یارب یگنهآمه و یدردمه
 تکرش گنهامه یشیوپ رد یعامتجا صخاش یاههرهچ و عجرم یاههورگ رگا هک میاهدیسر هجیتن نیا هب یرکفمه زا سپ نونکا
 رورس نآ هک تسا نیا صخشم داهنشیپ .تساک هعجاف نیا نزو زا ناوتیم ،دنیامن هاگآ ار مدرم یکشزپ هعماج اب ادصمه و هدومن
 رما نیا هب بیغرت ار دوخ نارادفرط و هداد ناشن مدرم هب یلمع تروص هب ندنام هناخ رد یارب ار یکشزپ ناگبخن هیصوت ،زیزع
 .دنیامن
 یگداس هب سوریو نیا لاقتنا هریجنز عطق ناکما دش دهاوخ فورعم »انورک اب هزرابم یمدرم شیوپ« ناونع هب هک یلمع مادقا نیا اب
 هدنیآ هک دیراذگب کارتشا هب یلم شیوپ نیا یارب ار دوخ تاناکما و ترهش ،رابتعا یمامت دراد اضاقت هناسمتلم .تسا رسیم
 .تسا لداع یدهاش راداد و رگتواضق
 هرامش نینچمه و @isgp_admin یمارگلت سردآ ای و info@isgp.ir کینورتکلا تسپ قیرط زا شیوپ نیا اب یهارمه مالعا
 .تسا راختفا دیزم بسانم شور ذاختا و یگنهامه روظنم هب ٠٩١٠٧٥٩٩٢٤٢ پآستاو

 یبایماک سابع رتکد
 

 

 

 

 
 
 


