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 ۱۴۰۰ را"ب – رازفامرن %دن"م

 مجنپ ف$ل"ت

 89امزاس یا3رازفامرن رد رمتسم ل$#حت
 نیا زا 2/اههنومن ناونع ه< .دن4سه اهنامزاس دارفا یاج ه< ا=نآ ی;:شم هک دن4سه 2/اهرازفامرن ،0/امزاس یاهرازفامرن
 باسحتروص یاههناماس اP ناM;:شم ا< هط<ار تLMیدم یاههناماس ،یرادکنا< عماج یاههناماس ه< ناوتH اهرازفامرن

 زکرمت 0/امزاس رازفامرن کP ناونع ه< aا`ش_اد شزومآ عماج هناماس رب م]هاوخH هلئسم نیا رد .درک ەراشا راVدوخ
 لماش و مPاهتخادرپ نآ ه< jkق یاهف]لhت رد هک تسا دحاو باختنا زا رتارف هناماس نیا ەدودحم د]یامن تقد .م]نک
tتخومآش_اد ،د]تاسا r/ا]شزرا ،qرد یاههمانرب تLMیدم ،ەا`ش_اد ه< دورو ما`نه مانتpث دننام اهدرکراV زا یاە;:سگ

u
، 

 .دوشH 0}:ن ا=نآ ریاظن و د]تاسا سxردتلاقح تLMیدم

 هلئسم ح,+

 رد تک{| نیا .د}:گ ەد=عرب ار نار=ت ەا`ش_اد شزومآ عماج هناماس دPدج لس_ د]لوت تسا رارق 0~رف یرازفامرن تک{|
 نیا تسا وره�ور نآ ا< 0~رف تک{| تLMیدم هک یدPدرت .تسا ەژورپ نیا ماجنا رد رمتسم ل�Mحت ی}:گراVه< qررب لاح
 .د]هد خسا� رMز یاهشسرپ ه< ،فده نیا ا< .هن اP تسا دنمشزرا ەژورپ نیا یارب رمتسم ل�Mحت اPآ هک تسا

 یارب نا0}:م هچ ه< هک د]هد حیضوت کP ره ەرا�رد و د]نک تسر=ف هصالخ روط ه< ار رمتسم ل�Mحت یاPازم – ۱ شسرپ
 .دنکH داجPا ت�Mم ثح< دروم ەژورپ

 د]نک تقد ؟دPامن داجPا 2/اهشلاچ هچ تسا نکمم یاەژورپ 0}�نچ رد رمتسم ل�Mحت ی}:گراVه< امش رظن ه< – ۲ شسرپ
 ار رمتسم ل�Mحت یارب مزال یاهترا=م و گنهرف هعسوت م]ت د]نک ضرف �0عP ،د]نک qررب 0/و}:ب ەا`ن زا ار اهشلاچ نیا
 .تسا اراد

 فرطرب ار شلاچ نآ ی;:شم گنهرف }:یغت اP ەا`ن }:یغت ا< ناوتH اPآ ،ش�پ شسرپ یاهشلاچ زا کP ره یارب – ۳ شسرپ
 .د]یامن ەراشا نآ یاهراhهار ه< �ا�تخم ،هل< ر�ا ؟درک

 ەژورپ نیا رد رمتسم ل�Mحت ی}:گراVه< هک دسرب هج]4ن نیا ه< ع�مجم رد 0~رف تک{| تLMیدم د]نک ضرف – ۴ شسرپ
 ؟دشا< هتشاد ار دوخ یاهەدPاف نا�امV دناوتH رمتسم یزاسهچرا�کP ی}:گراVه< امش رظن ه< اPآ .تس�ن هف� ه< نورقم
 .د]نک ثح< ەرا< نیا رد �ا�تخم

 ل67حت ەوحن
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