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ﺟﻮان ﻫﺎ ﻗﺪر ﺟﻮاﻧﻰ ﺷﺎن را ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺮف ﮐﻨﻨﺪ در ﻋﻠﻢ و در ﺗﻘﻮا و در ﺳﺎزﻧﺪﮔﻰ
ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﻪ اﺷﺨﺎص اﻣﻴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺸﻮﻧﺪ .ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص اﻣﻴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺗﺄﻟﻴﻒ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ اﺻﻼح ﺷﺪ.
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