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"ثب ًبم ّ یبد خذا"
خذایب چٌبى کي عشاًجبم کبس **** تْ خؾٌْد ثبؽی ّ هب سعتگبس
راز شگفت اوگیس کلمات
کلماتی کً موفقیت،ثروت و خوشبختی را بً زوذگی ما جاری میکىىذ .
نویسنده  :محمد قانع پور

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ

www.omideiran.ir

www.irtanin.com

wwww.irebooks.com

دّعت هي عالم
اصیٌکَ ثب هي ُوشاٍ ؽذی ّ ایي کتبة ثی ًظیش سا اًتخبة کشدی ثغیبس خْؽذبل ّ عپبعگضاسم.

ایي ثبس هیخْاُن کتبثی سا ثَ تْ هعشفی کٌن کَ یمیي داسم صًذگی تْ سا دگشگْى خْاُذ کشد ّ تْ سا ثَ هْفمییت دس ُش
صهیٌَ ای ًضدیک ّ دس جزة فْسی ثشّت ّ خْؽجختی ثَ تْ کوک هیکٌذ.
دّعت خْثن فشهْلی سا کَ دس اداهَ ثَ تْ آهْصػ هیذُن ،فشهْلیغت تضویي ؽذٍ ّ،دس توبم هشادل صًذگیت دس ُش
صهیٌَ ای کَ ایي فشهْل سا لشاس ثذُی  % 100ثَ ًتیجَ خْاُی سعیذ،چْى خْد هي ؽخخب ًا ثبسُب ّ ثبسُب ایي فشهْل سا
اعتفبدٍ کشدم ّ ُش ثبس ًتیجَ عبلی گشفتنّ،العب ًا خبسق العبدعت.
پظ اصت هیخْاُن کَ تْ ُن ایي فشهْل عبدٍ ّ خبسق العبدٍ سا اهتذبى کٌی ّ ًتیجَ اػ سا ثجیٌی.
اصتْ هیخْاُن کَ دس تخوین گیشی کبهال ًا هخون ثبؽی ّ ثغیبس جذی،آیب هیخْاُی ثب ثکبسگیشی یک فشهْل عبدٍ ّلی
اعجبة اًگیض صًذگیت سا اص یکٌْاختی ّ فمش ّ ًذاسی ّ عشدسگوی ّ پشیؾبًی ًجبت ثذُی؟یب ًَ،فمظ هیخْاُی
ُوچٌبى ثَ سّال صًذگیت کَ ُن اکٌْى دس آى لشاس داسی اداهَ دُی؟
دّعت خْة هي،ایي تخوین گیشی ثغیبس هِن اعت،چْى عشًْؽت تْ ثب ایي تخوین گیشی تغییش هیکٌذ ّ صًذگیت ثب
ایي تخوین عْض هیؾْد،پظ اصت خْاُؼ هیکٌن کَ جذی ثبػ ّ ثشای یک ثبس ُن کَ ؽذٍ ثب جذیت تخوین ثگیش کَ
ُش آًچَ هیگْین سا ثب پؾتکبس ّ توشیي ّ ثب اهیذ ّ ًگبُی هثجت اًجبم دُی ّ تب صهبًی کَ ٌُْص ثَ ُذفت ًشعیذٍ ای
دعت اص توشیي ثش ًذاسی ّ ًب اهیذ ًؾْی.
(هي آًچَ ؽشط ثالغ اعت ثب تْ هیگْین****تْ خْاٍ اص عخٌن پٌذ گیش ّ خْاٍ هالل)

o

راز کلمات

ؽبیذ تب ثَ دبل دس هْسد ایٌکَ ّاژٍ ُب ّ کلوبت چَ لذستی داسًذ ّ چَ هعجضٍ ای هیتْاًٌذ دس صًذگی هب اًغبًِب دتی
هخلْلبت دیگش داؽتَ ثبؽٌذ کن ّ ثیؼ ؽٌیذٍ ایذ ّ،ایي ضشة الوثل سایج سّ کَ اص لذین گفتَ اًذ:
(صثبى خْػ هبس سّ اص لًَْ اػ ثیشّى هیآسٍ)
ثی ؽک ثبسُب ّ ثبسُب ؽٌیذٍ ایذ،ؽبیذ ثبّس ًکٌیذ ّلی ایي کلوبت ّ جوالت ُغتٌذ کَ صًذگی هب سا هیغبصًذ،ایي
کلوبت ُغتٌذ کَ گزؽتَ هب سا چَ خْة ّ چَ ثذ تب ثَ دبل سلن صدًذ ّ،ایي کلوبت ُغتٌذ کَ دبل ّ آیٌذٍ هب سا پبیَ
سیضی هیکٌٌذّ،لتی هب کلوَ ای سا ثَ صثبى هی آّسین ضویش ًبخْدآگبٍ هب آى کلوَ ّ یب جولَ سا دسیبفت هیکٌذ ّ ًغجت
ثَ ثبس هٌفی ّ هثجت ثْدى آى کلوَ،عیگٌبلی سا ثَ کبئٌبت اسعبل هیکٌذ ّ کبئٌبت ُن ثی دسًگ ثبصتبة هثجت ّ یب هٌفی
ای سا ثَ هب ثش هیگشداًذ کَ دبصل آى ثبصتبة ،صًذگی هب هیؾْد،پظ ُویؾَ ثبیذ هشالت افکبس ّ گفتبسُبیوبى ثبؽین
چشا کَ ثب هثجت اًذیؾی ّ گفتبس ُویؾَ هثجت ،صًذگی ؽیشیي ّ لزت ثخؼ ّ پش اص خْؽجختی ّ ثشّت ثشای خْدهبى
هیغبصین ّ ثبلعکظ ثب افکبس پشیؾبى ّ گفتبس هٌفی ّ پش اص ًب اهیذی صًذگیَ سّ ثَ صّال ّ ًبثْدی ثشای خْدهبى سلن
هیضًینُ ّ،وَ ایي خْة ّ ثذُب ثَ خْد ؽخص هب ثغتگی داسد ًَ،خذاًّذ هتعبل همخش اعت ّ ًَ ثَ عْاهل ثیشًّی
هشثْط هیؾْدُ،ش آًچَ دس صًذگی ثشای هب پیؼ هی آیذ فمظ ّ فمظ هٌؾبء آى،ثبّسُب ّ افکبسُب ّ گفتبسُبیوبى اعت.
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خذاًّذ ُوَ هب اًغبًِب سا یکغبى آفشیذٍ ّ ثَ هب لذستی عطب فشهْدٍ ثَ ًبم عمل ،عیغتن ثغیبس پیؾشفتَ ای سا دس
عش هب جبی ًِبدٍ ثَ ًبم هغض ّ آى سا فشهبًشّای ثذى لشاس دادٍ،تب ثَ تک تک اعضبی ثذى فشهبى صبدس کٌذ ّ،کْدکی سا دس
دسّى هب جبی دادٍ ثَ ًبمضمیر واخودآگايّ،لی ثغیبس پشلذست ّ ًیشّهٌذ.
حال چرا کودک؟
کْدک ّلتی ثَ دًیب هی آیذ ثَ اصطالح خبم اعت ّ ثبیذ هغض آى سا پشّگشم کشد،کْدک ؽوب ُش آًچَ سا کَ ثَ اّ یبد
دُیذ ُوبى سا ثذّى کن ّ صیبد ثَ ؽوب تذْیل خْاُذ داد ّ آى ثشًبهَ کَ ؽوب ثشای هغض اّ تعشیف کشدٍ ایذ تب آخش دیبت
آى کْدک،دس جبیی ثَ ًبم رُي اّ رخیشٍ هیؾْد،پظ ُوبًطْس کَ ّالذیي دّعت داسًذ فشصًذاًؾبى ثِتشیي
ثبؽٌذ،پیؾشفتَ تشیي فشصًذ ثبؽٌذ،عبلل تشیي ّ  ....تشیٌِب ثبؽٌذ ُوبًطْس ُن ثبیذ کْدک دسّى خْدهبى ثَ ًبم ضویش
ًبخْدآگبٍ سا طْسی پشّگشم کٌین کَ جضء ثِتشیٌِب پشّسػ یبثذ،ؽوب ّلتی ثَ کْدکی یبد هیذُیذ کَ هثال آتؼ دعتت سا
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هیغْصاًذ ّ ثغیبس خطشًبک اعت ّ ثبسُب ّ ثبسُب ایي جولَ سا ثشای اّ ّ ثب جذیت تکشاس هیکٌیذ،کْدک دس رٌُؼ دک
هیؾْد کَ آتؼ چیض خطشًبکیغت ّ تب آخش دیبت دس رٌُؼ هیوبًذ ّ ثبّسػ ایٌغت کَ آتؼ هیغْصاًذ پظ ًجبیذ ثَ
آى ًضدیک ؽذ،ضویش ًبخْدآگبٍ هب ُن دلیمب ًا ُویي اعت ُش جْس کَ ثَ آى دعتْس دُین ُوبى سا اًجبم هیذُذ.
پظ خیلی هشالت افکبسُب ّ گفتبسُب ّ سفتبسُبیوبى ثبؽین چشا کَ آیٌذٍ ّ صًذگی هب ساثطَء هغتمین ثب ایي عَ فبکتْس
داسد دتی صهضهَ کشدى کلوبت ّ یب اص رُي گزساًذى افکبس ّ کلوبت ُن اصیي ثذث هجضا ًیغت.


یاد بگیریذ کً کلمات مثبت بً زبان بیاوریذ.



بیاموزیذ کً افکارتان ٌمیشً و در ٌمً حال مثبت باشذ حتی در بذتریه شرایط زوذگی.



سعی کىیذ ازیه بً بعذ رفتارٌایتان ٌم از ووع مثبت و درست باشذ.

ضویش ًبخْدآگبٍ هب آًمذس پشلذست ّ آًمذس دلیك عول هیکٌذ کَ اگش اسادٍ کٌی ّ ثبّس داؽتَ ثبؽیذ کبسی هیکٌذ کَ
هیتْاًیذ ًبهوکي سا هوکي ثغبصیذ.ثَ ؽشطی کَ اّ سا دسعت پشّگشم کٌیذ ّ اطالعبت صذیخ ثَ اّ ثذُیذ کَ ایي
اطالعبت صذیخ ّ کبسعبص هغتلضمگفتبس،افکبس ّ سفتبس هثجت ّ پش اص اًشژی هیجبؽذ.

اص ّاژگبى هثجت اعتفبدٍ کٌیذ،ثَ جبی ًویؾْد ،هیؾْد سا ثکبس ثجشیذُ،شگض ًگْییذ هي ًویتْاًن،ثَ جبی آى ثگْییذ هي
هیتْاًنُ،یچگبٍ ًگْییذ ثشاین هؾکلی پیؼ آهذٍ ّ،اژٍ هؾکل سا ُشگض ثَ کبس ًجشیذ صیشا ضویش ًبخْدآگبٍ هب ُشگض آى
سا،دل ًخْاُذ کشد،صیشا دس دّساى هذسعَ ّ تذخیل،دس دسط سیبضیبت ّ فیضیک ّ ّ ...لتی دثیش هشثْطَ ثشای هب تْضیخ
هیذادًذُ ،یچگبٍ ًویگفتٌذ ایي هؾکل سیبضی سا دل کٌیذ؟ّ ثَ جبی آى هیگفتٌذ:ایي هغئلَ سا دل کٌیذ صیشا هغئلَ
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ُویؾَ ساٍ دلی داؽت کَ دس آخش کبس ثَ ًتیجَ هثجت هیشعیذین ّ ضویش ًبخْدآگبٍ هب عٌْاى هغئلَ ثشایؼ لبثل
دسک ّ دل کشدًیغت ّلی ّاژٍ هؾکل سا صهبًی هب ثَ کبس هیجشدین کَ کبسی سا ًویتْاًغتین اًجبم دُین ّ دس ًتیجَ
ضویش ًبخْدآگبٍ هب ُن دل هؾکل ثشایؼ غیش هٌطمی ّ هجِن ثْد ،پظ دس صًذگی ُشگض ًگْییذ ثشاین هؾکلی پیؼ
آهذٍ صیشا ضویش ًبخْدآگبٍ هیگْیذ:خت ایي یک هؾکل اعت ّ ساٍ دلی ُن ًذاسد پظ کبسی اص دعت هي ُن ثش ًوی
آیذ ّ دس آخش ایي هیؾْد کَ ًَ تٌِب آى هؾکل ثش طشف ًخْاُذ ؽذ ثلکَ هؾکالت دیگشی ُن ثَ آى افضّدٍ
هیگشددّ،لی کبفیغت ثگْییذ ثشای هي هغئلَ ای پیؼ آهذٍ کَ ثالفبصلَ ضویش ًبخْدآگبٍ هیگْیذ:ثلَ هغئلَ ،یعٌی
لبثل دل ثْدى ،یعٌی داسای ساٍ دل،پظ ثبیذ ساُکبسی ثشای آى پیذا کٌن تب ُش چَ عشیع تش ایي هغئلَ ثشطشف ثؾْدّ،
چْى ثبّس داسیذ کَ هغئلَ لبثل دل ؽذى اعت ضویش ًبخْدآگبٍ ًیض عیگٌبلی سا ثَ کبئٌبت اسعبل هیکٌذ ّ خذاًّذ
هتعبل ّ کبئٌبتؼ ّ ُش آًچَ کَ دس ایي جِبى ُغتی ّجْد داسد ُوَ ّ ُوَ دعت ثَ دعت ُن هیذٌُذ تب آى هغئلَ
سا ثشای ایي اًغبى داسای رُي هثجت ّ هْفك ثشطشف کٌٌذ،ایٌغت کَ ثَ طشص خبسق العبدٍ ای ثعذ اص اًذک هذتی
هیجیٌیذ کَ هغئلَ ؽوب کبهال ثش طجك هیل ؽوب ثشطشف گشدیذٍ ّ،ثَ ًفع ؽوب توبم ؽذٍ اعت.
پظ ُویؾَ هشالت گفتبستبى ثبؽیذ،کَ چَ هیگْییذ،یک کلوَ،یک ّاژٍ لبدسعت صًذگی هب سا دگشگْى عبصد کَ اگش
دسعت ّ ُذفوٌذ ّ هثجت ثبؽذ صًذگیَ سّیبیی ّ ثغیبس دّعتذاؽتٌی سا ثَ اسهغبى هی آّسد ّ اگش هٌفی ّ هخشة
ثبؽذ یک عوش پشیؾبًی ّ اضطشاة.ایي سا ثبّس کٌیذ کَ ضویش ًبخْدآگبٍ چٌیي لذستی سا داسد.اگش ثَ لذست ضویش
ًبخْدآگبُتبى پی ثجشیذ لذظَ ای دتی فکش هٌفی ًخْاُیذ کشد،دتی جولَ ای هٌفی ثشلت ًخْاُیذ آّسد،پظ ثبص ُن
تبکیذ هیکٌن  ،هشالت سفتبس ّ گفتبس ّ کشداستبى ثبؽیذ.
ُضاساى هثبل ّ ًوًَْ هیؾْد دس ایي صهیٌَ آّسد کَ کلوبت خخْصب صهبًی کَ دس لبلت جولَ گفتَ هیؾًْذ چَ تبثیشی
خْاٌُذ داؽت.
دّعت هْفك هي ثبیذ یبد ثگیشی کَ اص صجخ اّل ّلت اص صهبًی کَ اص خْاة ثیذاس هیؾْی ّ دّثبسٍ ثَ ایي جِبى
ُغتی چؾن هیگؾبیی اص ُوبى لذظَ ثب چِشٍ ای ثؾبػ ّ لجخٌذ ثش لت ثیذاس ؽْ ّ ثب یبد خذای ثضسگ صًذگیَ پش اص
هْفمییت ّ خْؽجختی ّ صیجبیی سا آغبص کي،ثَ ُش آًچَ کَ دس اطشافت هیجیٌی ثب دیذی هثجت ّ صیجب ًگبٍ کي،هتفبّت تش
اص ُویؾَ،صیجبتش اص ُویؾَ،پٌجشٍ اتبلت سا ثبص کي ّ ثگزاس ُْای تبصٍ ای ثَ خبًَ ات ثیبیذ ّ دسختبى سا عبؽمبًَ ًگبٍ
کي پشّاص صیجبی پشًذگبى سا دس آعوبى ثٌگش کَ چگًَْ اص الثالی ؽبخَ ُبی دسختبى پشّاص هیکٌٌذ ّ آّاص عش هیذٌُذ ّ چَ
عبؽمبًَ ایٌگًَْ صًذگی هیکٌٌذ،عبدٍ ّ ثی سیب.
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تالػ ّ هْفمیت سا اص آى هْسچَ ثیبهْص کَ چگًَْ داًَ ای سا کَ اص خْدػ ثضسگتش ّ عٌگیي تش اعت،ثب تالػ ّ جذیت
فشاّاى آى سا ثبالی عشػ گشفتَ ّ ثَ آؽیبًَ اػ هیجشد ّ ُشگض خغتَ ًویؾْد،اص آى هْس ثیبهْص کَ اگش طعوَ ای سا دس
جبیی پیذا کشد فمظ ثشای خْدػ ًویخْاُذ،ثلکَ ُوٌْعبى خْدػ سا اص ّجْد طعوَ ثب خجش هیغبصد تب آًِب ُن اص آى
طعوَ دلچغت ضیبفتی ثش پب کٌٌذ.

ثَ صیجبیی ُبی جِبى اطشافت ثٌگش،تب ّجْد ایضد یکتب سا دس کٌبست دظ کٌی،ای اًغبى،دس ایي دًیبیی کَ اص یک لذظَ
دیگش خْدت خجش ًذاسی چشا لذظَ ای سا کَ دسآًی اص آى لزت ًجشی،چشا صیجبیی ُبی اطشافت سا ًجیٌی ّ فمظ صؽتی ُب
سا ثچغجی،چشا ثَ گزؽتَ ای کَ گزؽت ّ ُشگض ًوی آیذ فکش هیکٌی،آى سّصُب دیگش توبم ؽذًذ  ،دبل سا ثبیذ ثجیٌی
ّ آیٌذٍ سا ثِتش اص ُویؾَ ثشای خْدت ثغبصی،اص گزؽتَ فمظ ّ فمظ تجشثَ اػ هیوبًذ،ثَ داؽتَ ُبیت فکش کي کَ چَ
ًعوتِبیی سا پیؼ سّیت داسی چَ چیضُبیی اکٌْى داسی کَ صهبًی دغشت داؽتٌؼ سا هیخْسدی،آیب لذظَ ای تب ثَ
دبل ایٌچٌیي ثب خْدت فکش کشدٍ ای؟
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ّلتی صیجب ًگبٍ هیکٌیذ خْاٍ ًبخْاٍ صیجبیی ُبی فشاّاًی جلْی چؾوبًتبى ظبُش هیؾًْذ،چشا کَ ؽوب هیخْاُیذ
ایٌگًَْ ثبؽذ.
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ٌُگبهی کَ صیجب ّ هثجت ّ ثب اًشژی صذجت هیکٌیذ دًیب ُن ثب ؽوب ایٌگًَْ صذجت هیکٌذ.اگش ثَ کٍْ ثشّی ّ ثب صذایی
ثلٌذ فشیبد ثضًی،هثال ًا ثگْیی دّعتت داسم،اص اًعکبط صذایت دس جْاة چَ هیؾٌْی؟دسعت اعت ُوبى جولَ صیجب ّ پش
اص هذجت دّعتت داسم سا کٍْ ثَ تْ پبعخ هیذُذ،دتی اگش لذي هْعیمیبیَ جولَ ات ُن فشق کٌذ ُوبى لذي ّ
هْعیمی سا ثشای تْ اًعکبط هیذُذ ّ،اگش دلت کٌی دتی تکشاسػ ُن هیکٌذ ّ،ایي یک ّالعیت هذض اعت،کَ اگش
رسٍ ای خْثی کٌی،رسٍ ای هثجت ثیبًذیؾی،کبئٌبت چٌذیي ثشاثشػ سا ثَ تْ ثبص هیگشداًذ ّ هذام آى سا تکشاس هیکٌذ.
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اگش دس صهیٌی داًَ گٌذم ثکبسی ثعذ اص اًذک هذتی ثَ هي ثگْ کَ صهیي چَ چیضی ثَ تْ پظ هیذُذ؟آسی،گٌذم ثَ تْ
ُذیَ هیذُذ،تْ یک داًَ گٌذم کبؽتی ّلی صهیي ّ صهبى ّ کبئٌبت ُضاساى ثشاثش گٌذم ّ ثشکت ثَ تْ هیجخؾٌذ ّ،چَ ثی
سیب ّ ثی هٌت ثَ تْ ُذیَ هیذٌُذ ّ.ایي ُوبى فشهْل طالیی ّ هعجضٍ لذست کلوبت ُغت.
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ای اًغبى هْفك ّ سُجْیَ ساٍ خْؽجختی ّ ععبدت،اص ایي لذظَ ثَ هي لْل ثذٍ ّ ثب خْدت عِذی ثجٌذ کَ اص ُن
اکٌْى تب صهبًی کَ دس لیذ دیبت ُغتی سّصٍ فکش،کالم ّ سفتبس ثگیشی.
چگًَْ دس هبٍ سهضبى سّصٍ هیگیشیذ؟کَ اص صجخ تب ثَ ؽبم دتی دس عخت تشیي ؽشایظ گؾٌگی ّ تؾٌگی ّ ًَ ...
هیٌْؽیذ ًَ هیخْسیذ ًَ گٌبٍ هیکٌیذ ّ ًَ ُش کبسی کَ ثبعث ؽْد آى عِذ ّ پیوبى ثیي ؽوب ّ پشّسدگبستبى لغْ ّ ثبطل
ؽْدُ،وبًگًَْ ام ثشای هْفمییت ّ خْؽجختی ّ ععبدت صًذگی خْدتبى سّصٍ ثگیشیذ ثَ گًَْ ای کَ صجخ اص خْاة ثلٌذ

هیؾْیذ ُشگض ُشگض ( هٌفی فکش ًکٌیذ،ثذثیي ًجبؽیذ،کالهی هٌفی ثَ صثبى ًیبّسیذ،هثجت ّ صیجب ثٌگشیذ،ثب آساهؼ ّ ثب
افکبسی صیجب ّ هثجت ثَ ثغتشتبى ثشّیذ ّ ثیبسآهیذ،ثب لجخٌذ ّ چِشٍ ای عشؽبس اص صیجبیی ّ خْؽشّیی اص ثغتشتبى
ثشخیضیذ،دتی دس عخت تشیي ؽشایظ صًذگی)سّصٍ اتبى سا ًؾکٌیذ تب ایي پشّعَ هْفمییت دس ؽوب ؽکل ثگیشد ّ دس
رُي ضویش ًبخْدآگبُتبى دک ؽْد ّ ُیچ جبیی ثشای افکبس هٌفی ثبلی ًوبًذ.

(افکار مثبت+گفتار مثبت+رفتار مثبت=موفقییت+خوشبختی+ثروت+سعادت)
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دبل ای اًغبى هْفك،ای سُجْی ععبدت ّ خْؽجختی،اکٌْى تْ یک اًغبى دیگشی ؽذٍ ای خبلی اص افکبس هٌفی ّ
لجشیض اص اًشژی هثجت ّ للجی پش اص هِشثبًی ّ دّعتی،چؾوبًت فمظ صیجبیی ُب سا هیجیٌذ،صثبًت ثجض کلوبت هثجت ّ پش اص
اًشژی چیضی دیگش ًویگْیذ،افکبست ُوَ هثجت ّ صیجب ُغتٌذ ّ فمظ ثَ خْثیِب ّ صیجبیِب فکش هیکٌی،سفتبست ُوبًٌذ آثی
سّاى ّ صالل ثش سّدخبًَ جِبى ُغتی ُوْاسٍ جبسیغت ّ ثذیِب ّ پلیذیِب سا ثب خْد هیؾْیذ ّ اص صفذَ سّصگبس هذْ
هیغبصد،چؾوبًت ُوچْى خْسؽیذ ثش صیجبیِبی جِبى ُغتی هیتبثذ ّ هی ًگشد ّ خذا دس ّجْد تْ جبی داسد ّ تْ
ُوبًب ًوبیٌذٍ خذا ثش سّی صهیٌی ّ ایي سا ثذاى کَ خذاًّذ هٌبى اص سّح خْدػ دس تْ دهیذٍ ّ تْ سّح ّ لذستی خذایی
داسی.
اکٌْى ثش پب خیض ّ ثب لذهِبیی اعتْاس ّ هذکن ّ للجی لجشیض اص عؾك ّ هذجت ّ رٌُی آصاد ّ پش اص افکبس عبصًذٍ ّ هثجت
ثَ عْی صًذگیَ تبصٍ ای دشکت کي ّ فشدایت سا ُش جْس کَ خْدت هیخْاُی ثغبص،چشا کَ اًذیؾَ اهشّص تْ صًذگی فشدا
ّ آیٌذٍ تْعت.
ثشایت آسصّی هْفمیت ّ ععبدت داسم.
دّعتذاس ّ ُوشاٍ ُویؾگی تْ
هذوذ لبًع پْس
خضاى صیجبی94
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