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تعالی بسمه

سنج اساز کناکا وزآ اخدعا رک یطل

خصو کشووزآ

ها اتحا شاآز برگ(حشر)ز پا مو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زساد گ وآ  زشا ،د ل :

ي ، ىکًز وتیجٍ ز وُا تب عد طع أثی ي ًم زي رف ٍ ًٍ ا

وُا تحاوا ز ضًز ُ َي ٍپا وصآًن ُت َچٍ گاآ ي ىاآ 

ًز آًش ىجص اان ازىان ًآ اخد عايو  ،وم ط زقاء ي

اآ زگ ي  ٍ وسب يلیهاز مو ز حش اوآ

د ًٌوم.

 ازٌ ذ زً ٍ ًن آًن ه ز  ا ُمته :

؛ها اتحا ز  جه زس ت عاطا حو  سؤ م سط ا ناآ

؛سس نکوز  مو ز ر  عد ها سؤ مو ا ناآ

؛وآ گاآ  آگا سط م  یف از

سا ز عد ایل ز وآ زگص حو  ا ثب جصئیا  س ذ  

شا  www.sanjeshserv.irد خود ل .تعاقباً

اکایوزآانیخدتعاشرک
ووزآجااز


