
َّْیــِل َو النََّهــاِر یَــا  ِّــَر الل ِّــَب الُْقُلــوِب َو اْلَْبَصــاِر یَــا ُمَدب »یـَـا ُمَقل
ْل َحالََنــا إِلـَـی أَْحَســِن الَْحــاِل« لَ الَْحــْولِ َو اْلَْحــَوالِ َحــوِّ ُمَحــوِّ

ــا  ــارن ب ــه مق ــراوت ک ــر ط ــار پ ــو و به ــال ن ــول س حل
اعیــاد شــعبانیه و رمضــان دل هــا بــوده و نشــانه قــدرت 
الیــزال الهــی و تمدیــد حیــات طبیعــت می باشــد، یــاد آور 
خادمــان  و  پژوهشــگران  فداکاری هــای  و  ایثــار 
ــاع  ــنگر دف ــه در س ــت ک ــور اس ــیالت کش ــه ش عرص
از امنیــت غذایــی، ضامــن اســتقالل، آزادی و پیشــرفت 
ــت را  ــیله فرص ــن وس ــند. بدی ــان می باش ــن عزیزم میه
غنیمــت شــمرده، ضمــن تقدیــر از تالش هــای خســتگی 
ناپذیــر همــکاران گرامــی، فرارســیدن ســال نــو و بهــار 
پرطــراوت را خدمــت کلیه عزیــزان و خانــواده  معزز 
آنــان تبریــک و تهنیــت عــرض نمــوده، از درگاه ایــزد 
ــتر را  ــای بیش ــزون و موفقیت ه ــق روزاف ــان، توفی من
ــوم  ــات عل ــه تحقیق ــمند موسس ــه ارزش ــرای مجموع ب

ــم. ــئلت می نمای ــور مس ــیالتی کش ش
دکتر محمود بهمنی
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حلــول ســال نــو و بهــار پــر طــراوات کــه 
ــا  ــان دله ــاد شــعبانیه و رمض ــا اعی ــارن ب مق
و  الهــی  الیــزال  قــدرت  نشــانه  و  بــوده 
ــادآور  ــی باشــد، ی ــات طبیعــت م ــد حی تمدی
ــگران و  ــای پژوهش ــداکاری ه ــار و ف ایث
خادمــان عرصــه شــیالت کشــور اســت 
کــه در ســنگر دفــاع از امنیــت غذایــی، 
ضامــن اســتقالل، آزادی و پیشــرفت میهــن 
عزیزمــان مــی باشــند. بدین وســیله فرصت 
را غنیمــت شــمرده، ضمــن تقدیــر از تالش 
ــی،  ــر همــکاران گرام هــای خســتگی ناپذی
فرارســیدن ســال نــو و بهار پرطــراوت را 
ــزز  ــواده مع ــزان و خان ــه عزی ــت کلی خدم
آنــان تبریــک و تهنیــت عــرض نمــوده، از 
ــق روزافــزون و  ــان، توفی ــزد من درگاه ای
موفقیــت هــای بیشــتر را بــرای مجموعــه 
علــوم  تحقیقــات  موسســه  ارزشــمند 

ــم.  ــی نمای ــئلت م ــور مس ــیالتی کش ش

محمود بهمنی 
رئیس موسسه 

َّْیِل َو النََّهاِر یَا  َِّر الل ْبَصاِر یَا ُمَدب َِّب الُْقُلوِب َو اْلَ یَا ُمَقل
ْل َحالََنا إِلَی أَْحَسِن الَْحاِل َل الَْحْوِل َو اْلَْحَواِل َحوِّ ُمَحوِّ


