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  �%�ت �#" ا!���
��<� (;�ت ز�را  ھ�,�م ا$#"�ده از ا?�� @��د$#,�ه، ھ���A �4ارد ا

� �Bد�Cر ���:  
�@ ا� زود'2  -١FG ي�+���اي ا$#"�ده 4Bد�Bن و ا��ادي �B از 4Hا(�

�� و � I ���?Hزم در �4رد ا$#"�ده از #F�) 45ردار�� J��B @�و ذھ
  .آن را (�ار(� A) �#5�$�ه ا$�

٢- ���B ي��M4>G 2'ن �� زود�B4دB دن�B از ��زي. 
٣- �O�� و�#�ژ ��ق ���9@ �� و�#�ژ د$#,�ه ��ا�� �B ��O�� Rا���. 
�ه  -۴�) ���T �B ���B ل�#�B ً�UH�� �5 و $�1 ��ق د$#,�ه را�Oدو

�O�� .ن�����Bر �?�زدر4Tرت T��� د�H V ، آن ھ� را از ط�
����) X4�H. 

ھ�4M(� ا$#"�ده . ا� د$#,�ه �]Z ��اي ا$#"�ده �5(,@ ا$� -۵
��#@ و H?�ري T 4داز آنO \� ��5 ای?�د ^C��. 

۶-  �ا$#"�ده (����$R و (� T:�` از زود'C�� 2^ �5اب O�ن آن و 
�O �45اھ ��O ن� .T��� د

در 4Tرت ا�#�دن � واردO�ن ھ�T �)4M��� �� د$#,�ه، از آن  -٧
����Bر �?�ز ��3Fر�ا$#"�ده (;��� و �H �� ����H اي��. 

��ت د,� G�اً از ��و�Bدن ��(� ، دو�5�O و $�1 ��ق در  -٨�� �آب 
���� .45دداري (

٩- ��U) دن د$#,�ه آن را در آب ��و�B2��H 2 ��ايMھ�. 
��اي ���ون AB��ن دو�5�O از '�2، 45د دو�5�O را در د$�  - ١٠

���B ن $�1 ��ق 45دداري��AB و از �ھ��e' �A از . �,��
B2��H م�,�� �B 1Bدن �4اد ا$#"�ده، ھ ���fا g�4� � �� آن،�دن و 

��A;� �5 را از ��ق�Oدو. 
١١ - ��� .از ����ت �h @B�� اJT ا$#"�ده (;
� '�47Aان و AB��ه O�ن  - ١٢ 2�� �U� ن $�1 ��ق از�O 2اناز آو

���� .اH"��@ آن �� و$�<� 4Bد�Bن M4>G��ي (
١٣ -  �#Oا�س (��H ق و $�4ح داغ�G1 ��ق �� ا�$ ��O�� Rا���

�O��. 
�@ ا$#"�ده از $�1 ا��f@ ��اي �<���B�Hدن $  - ١۴) ��T4H 1 ��ق�

��� و . 4OدB ا$#"�ده ���A� 1�$ از ً��#l ،4رت (��زT آن را ا�� در
� .از د$#�س 4Bد�Bن دور (,+�ار

از آن �]Z ��اي �4اردي . ا� د$#,�ه ��اي ا$#"�ده �5(,@ ا$� - ١۵
���� .O ��T4H �B�ه ا$#"�ده (

١۶ - ���@ زود'2 ا$#"�ده (;�?��G از $�1 ��ق ��اي. 
از د$#;& � د$#,��ه . ,�ه د$� (2(���� $�4ح داغ د$# - ١٧

���� .ا$#"�ده (
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١٨ - ���'e از ا$#"�ده دو�5�O . د$#,�ه روO� را �� �lل 45د رھ� (;
��A;� دن ����ت از د$#,�ه . را از ��ق�Bا�G �'�& از $4ار�Bدن 

���B2دن، ا�Gزه دھ�� د$#,�ه 5�4O mدH م�,� .و ھ
:;1 و '��ار ھ�,�م ا$#"�ده، د$#,�ه را روي �T `�$ mف، � - ١٩

� .��اردھ�� و آن را روي $�` داغ (,oار
٢٠ - @M������4rF�#@ در ��Uل ا$#"�ده  ھ�ی ��وش، $�ز(�ه و (

R$����)  `�:T�) از د$#,�ه و و ��h زود'2 �� و$�<� ا��اد ����H �
�)�o' @� .�?�ز (

در 4Tرت ��وز �J;A در ا$#"�ده از د$#,�ه، دو�5�O را از ��ق  - ٢١
��A;� .ن د�H45د���;) ����H ه �?�ز ا$#"�ده . $#,�ه را�M����H از

 �A���� و ھ����ا(��در h�� . ز ����ت �B@ اT<@ ا$#"�ده (
�� �� ��7ط�ه 45اھ� ا�#�دO 2'زود @�� .ا� 4Tرت ا

  
  �%�ت ا!��� ا����ده از د����ه

ھ�,�م C�م ا$#"�ده از د$#,�ه، آن را 4��5ش و دو�5�O را از ��ق  .١
��A;�.  

�ه ��O�د$#,�ه  .٢�) ���T �B ���B ل�#�B ً�UH�� در . و $�1 ��ق را
��� .4Tرت آ$�R د�M@، از زود'2 ا$#"�ده (;

، �4راً دو�5�O را از ��ق �;A�� و ��U در'4شدر 4Tرت �5وج ��7ر از  .٣
��U� ه �?�ز�M����H �� ����H د$#,�ه را ��اي. 

۴. �M 4رتT ر �?�ز�B����H �>�$و �� Z[� @#F��� زود'2 ���Hد�. 
��ت د,� ��ار(�ھ�� .۵�� � .�� ھ�t و�G زود'2 را درون آب 
۶.  J��� �� و آن را در �:�Z ��ط4ب ��,) e�5 د$#,�ه را �� د$#�ن

� .اO#��ل (,oار
آب و ohا در د$#,�ه ��� ����V د$#4ر ا���J داده O�ه در  $�` .٧

�O�� �u�#د� �ای. 
وا�O آب ��  ھ�,�م ا$#"�ده از زود'2 ، ��ا��O�� R� T �B��� اي .٨

 .vن وارد (4Aد���ی
٩.  �f &O4' �A�����M1�w#,@ھH ور را  ، $4'�پ��O ��O ر و�A�

���2 (,+�ارH. 
��ور در O�� '�& از '��� ر�#� .١٠Oب ��� .د$#,�ه را ��ز (;
و ظ�ف ���و(@ را �� '�ر�u  بھ�,�م �Bر د$#,�ه، روي ��U در .١١

��)�O43). 
��2 (,+�ا .١٢H ه را���B م�M �:"T و @4H ظ�ف�4@ را در . رH ظ�ف

د$#,�ه ھ�ي �lارH@ د,� (,oار� و از ظ�ف د,�ي �� �Gي آن در 
��� .زود'2 ا$#"�ده (;
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١٣. VO�� از ،@4H ظ�ف &O4' ن�و  ��اي M4>G��ي از T��� د
�� �Bردك��� '}$#;@ ا$#"�ده ( @�4u. 

�����اي ��G?�ي زود'2 از  .١۴B (� ا$#"�ده�د$#� �. 
����Bر �در4Tرت T��� د�ن $�1 � .١۵�H V4X  ?�ز�ق آن را از ط��H

����). 
١۶. ���B اري�+,) �r��� را ��اي ا$#"�ده ���ي در �Gي ��� .ا� راھ
4@ �U�G د$#,�ه  در 4Tرت ا�;�ن، ��"�ً  .١٧H ي��� �#F� �� را

���� .(,+�اري (
��ه ��Aر و $4'�پ �5وج ��7ر و ��ا��U از �?�اي  .١٨�B 1�w�H

��ن از ��ن، ��4O @� ^Cد �A� �Bر ��7ر �� آ�4U) ��Fدن  ��M#�اط
�#�ل �MددB ر�A� ه و�O 1 از د$#,�ه �5رجw� .)J;O١ (ط4ر �

 

  
                                       J;O١  

  
 ب'�& از آ(;� ��Aر داJ5 د$#,�ه �� ا(�ازه �B @��Bھ& ���، در .١٩

���  .زود'2 را ��ز (;
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  و!'&� ھ�ي زود��
�@ ا$� �B از ���وري '���A#� و ا� زود'2 45د�Bر ���@ و$�<� آ23Oي (4

��f� آن ط�ا��A�' @l#�  �4ده و�2ا�ي ���A� �:H �7' �#FGر ��45ردار 
�� �Bره �4دن و ا$#"�ده $+J و آ$�ن u ،ن�����@، اط�از ا� د$#,�ه و در ا

4@ در ز��ن و ا(�ژي ���9@ G ���T ^C�� ل�l ��C�O�� @� .@د$#,�ھ 
  .و '2 m �5(4اده ا��وزي ا$��اي '�7 ا�ه ال �

  
١. �O�� @� ��~#� 4ه '�7 و (4ع �4اد:) RFl �� �7' ز��ن.  
�4wر �Mم (,+�ا#O� ohاي 'O �#7�ه و M4>G��ي از '�7 ��&  .٢� ��

�� ”�M“KEEP WARMم (�+�اO#� از l�، از �Bر�Bد �� .ا$#"�ده (
 .ohا را �� l"� ط�1 و �4ي او��� �@ '2دد$#,�ه  .٣
ھ1 و  باي ط�اT497� @l@ ا$� �B ھ1 دردار وا�O آب ���ی .۴

�#F� {��B را @4H در ظ�ف �#F� زود'2  ب(,� �@ دارد و ھ1 ��ز و
 .را آ$�ن �H �@ $�زد

���B2دن آن را  .۵H ،2'زود @4H ظ�ف J5497ص دا� RF�) &O4'
��B @� �lرا. 

  
  زود�� ب��+* (�) ا!��� درو

�@ ��ز ��<� ��Aر،  •� بو �F#� در�Bدن و$�<� ا
 ا�2ا& ��Aر درون ، ��(g ب$�<� در4Tرت �F#� و �"A) J�ن J��B درا� و

�O�ظ�ف . د$#,�ه 45اھ J5دا �B @H4رT در ،J��[� 4ددرG4� ر�A� 4ز� ھ
 ،�O�� g)�� ز���Oدد بن در�M @�. 

�#�ل ��Aر •B �>�$و )���4Fر $( 
&ا� و$�<� داJ5 زود'�A�   ، 2ر، ��& از l� ���H� O�ه در در 4Tرت ا�2ا

�� را�ه د$#,B @� ھ& . 4��5ش�B از e' ر�A� R$��و ر$��ن �� ��Aر �
 .�?�دا �� �Bر �@ ا�#��� ط4ر 45د�Bر د$#,�ه 

��A� 1�wر $4'�پ •H 
ا� 4O �#A� �� ��Oد ھ��Mه ��Aر داJ5 د$#,�ه از �]�ار ��Aر ���H� O�ه �

 . را �5رج �@ $�زد ��7رط4ر 45د�Bر 
• @,#��M �f &O4' 

�w�1 �]�ار ��Aر �� و$�<� �4اد ohا@  4'�پاز F� @,#��M�� ��7ر $H
��� .M4>G��ي �@ (

 و$�<� �A� ��>7Hر •
A� �B @��,��#�ل  �$�����H� O�ه  �ر د$#,�ه �� ��& از l�ھB و د$#,�ه

��� $4'�پ) $�4Fر ��( ��Aر����A� 1�wر �"4O Jد �Bر(;�� و ھH،  �ا
�U� ن�Oز�� ^C�� ر�B4د و  2زود' بدر) زھ4ار(و$�<� �� ط4ر 45دO @از  ��7ر�

  .�5رج �@ �Mددظ�ف 
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 )داJ5 د$#,�ه( 4��H$#�ت  •
��& از l� ���H� O�ه 4Oد � د$#,�ه را ھ�,��@ ���M �Bي داJ5 ظ�ف 

 .را ��g 45اھ��Bدد$#,�ه ��ق  ،�4اد �� ��ق و�M JTدد، 4��H$#�ت ��ون
• @���M د$#,�ه( ��4ز J5دا( 

 @� m�B 2'ارت زود�l �G1 در�w�H �� 4ز�� ��� و ��(g ا�2ا& ��& از l� اB
  .���M و ��Aر د$#,�ه �@ �Mدد

  
  

  �.-�ت زود��
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  زود����+* (�) ا!��� در و���ي 0/� 

 
 ��123ت  ��

  
  و�� ٢٢٠ – ٢۴٠  و�#�ژ

e)�B��  ۵٠ 2Hھ�  
  وات ١٠٠٠ – ١١٩٠  ��رت

  ��#� ۶  ظ����
  $�(#�,�اد ۶٠ – ٨٠  "KEEP WARM"در�l �Gارت 

  
  از زود��طرز ا����ده 

���� را ������ �������ً ا� راھ#l 2'از ا$#"�ده از زود JU�.  
• �U�G ��� د�� د$#,�ه را ��زد� . د$#,�ه را ��B}ً ��ز و ����ت را از آن �5رج $�ز

����) JT�l ن������� �B از $��1 �4دن د$#,�ه و دو�5�O و $�1 ��ق اطB. 
• �O�� و�#�ژ ��ق ���9@ �� و�#�ژ د$#,�ه ��ا�� �B ��O�� Rا���. 
��ا��B ��) Rر ا(�از�را �� l�ا�A� ��Bر و �� آب  ا�#�ا دو ��ر د$#,�ه��اي ��ر اول  •

��� و د$#,�ه را �� ). ���O� �B $�` آب ��A#� از l�ا4A) ��BدB @��5 آب را
����) 2��H ار��) �uر�'. 

��� ھ�2M د$#,�ه ��5@ را �� •;) JTق و��. 
  

  ا����ده از زود��
�� C]��� ھ�ی  برا (,+�اری� و در بد$#� در .١�l �+G ه در�O �7A� �l �H را

��)�5��� �C�$ ��A;� I�� و) J�O٢و  ١(.  
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 .ظ�ف 4Hی\ را ���ون ���وری� .٢
 .�4اد و آب را در ظ�ف ��ی2ی� .٣
 

�� l?1 �4اد و آب (�Uی� از :  (;#�  ��O�� �#Oدا �G4Hظ���� ظ�ف در٨٠ �T
� از  �#A��٢٠�O�� �#�B آن �Tم . در�M در �� ����ا�M از �4ادی ا$#"�ده �\ 

��، ظ�ف 4Hی\ را ��& از ��درT� از ای� (4ع �4اد O۶٠�ن ا�2ای& l?1 '��ا �\ 
����) �')J�O ٣ ،۴  ۵و(. 

 

  
  
۴.  2��H ه را���B م�M �:"T و @4H ات آب روي ظ�ف��� � @�4اد ohا

 JU� و ���B� از@4H اردادن ظ�ف� ،��� �B  ظ�ف اط��) JT�l ن��و �
��ه �B م�M �:"T ��O�� 2��H) J;O۶  ٧و.(  
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��� بدر .۵B J"� و �#F� زود'2 را. 
 
•  �� ����در$#\ در �Gی 45د ��ار��M#� � � وا�O آب ���ید�� 

�O��.  �$ن از ا$#]�ار در����آن را �� آرا�\ در دو  وا���Oای اط
)�5��� �+G��. 

را در د$� �,��ی� و آن را در ��Iی ظ�ف و در $�`  ب� درد$# •
�� . O��ری �� ��ی� در آن ��ارM��د �,oاری��l آن را در 5}ف e3$

�"T�ای . C]��� ھ�ی $��)�5��� �C� 4O J"� �Hد�>�"  �,)�A)
  ).٩ وJ�O٨ (ا$� ب�"O J�ن در

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
��ن  .۶���w�1 $4'�پ(��ی�� ��   JT�lاطH �A� ���fر در و‘ ’  

�O��.  
٧.  �B �4O �r��� ��Oا�� �ی��' ��F� ور در��O�O�� �#��M ر) JU�

�O�� ��'�ی �ور ��ی��O ،�7' از.( J�Oو ١٠  a ١٠ 
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 .�uاغ '�7 روO� �4O @د. دو�5�O را �� ��ق �2(�� .٨
�w�1 ز��ن، ز��ن '�7  .٩H ��B4ع �4اد�� ا$#"�ده از د) RFl �� را، 

����) �7A�. 
���B ا$#"�ده ���ي ز��w�1 ز��ن '�7 از راھH اي��: 

  راھ���ي �52
  

  ���ار آب
  و 78ا

  78ا           

  
   ٢٠%  

  
    ۴٠%  

  
    ۶٠%  

  
     ٨٠%  

�)��       ٣٢       ٢٧       ٢٢       ١٨     
     ۴۵       ٣٨       ٣٠       ٢۵       �O4M و ��غ

  ۵۵       ۴٨       ۴٠       ٣۵       $4پ
���4�       ۴۵       ۵٠       ۶٠       ۶۵  

  
•  1�w�H ز��ن��اي،  �C�$ ھ�ي ���[C �B�l �+G 1 ز��ن را در�w�H ��Bد

��)�5���) J;O١١.( 
•  ���[C �B�l e;C �+G ر در�B1 ز��ن �� ط4ر 45د�w�H ��Bم '�7، د�,�ھ

 .ھ�ي $��C 45اھ� �5�u� �H ز��ن 4O 1Bد
�� درT� از ohا آب و �]�ار (�Aن داده O�ه ا$� �� 1?l ) ١( G�ول ��Iدر  •u

�� ��ی� �� ) ٢. (ظ�ف را '� ��ده ا$�O ا$� و \Uی�[H ه�O ز��ن ھ�ی داده
 .H?��� ز��ن ھ�ی �4رد (�w 45د را �� د$� آوری�

 
  :�B C0 �-�Dراغ �52 رو@? ا�5

  ظ�ف% ٦٠در l?1  '�7 $4پ: ���ل 
��د��] ٤٨ز��ن را روي ��) 1�w�H �.  

��ور ��I آ��ه و درO ،2'ر درون زود�A� &�� ب�� ا�2اB @� J"� د$#,�ه را.  

�G4H : بدر ���  .د$#,�ه را �� زور ��ز (;
  
��A� 1�wر ھ�,�م '�7 �� در$#@ �A) �[#F�ه ��O�، ��  ا�M $4'�پ* H

  .��اردھ�� ”#“O�� را در و�f�� . را �5رج �@ $�زد ��7رط4ر 45د�Bر 
� ,��uاغ (�A� �B @�� �,)�Aر درون زود'l �� 2� ���H� O�ه ��$�، ھ

�Mم O�ن روO� O�ه و �uاغ (�A(,� '�7 4��5ش �@ �Mدد و ا� در 
��B @� �"l ر را�A� د$#,�ه �B �F���l . �� ����B @��4 ز��ن $

���f4��5ش و "OFF " J��B �7' ه و�ا درآ��T �� ز(� د$#,�ه �$��
 .O�ن روO� ���)�� @� @� �M �,)�Aم�uاغ (. �@ �Mدد
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  �ن@����3ر &رم  Bراغ رو@? ����ن
  
 * ً�UH�� ه���B م�M �:"T ،ر د$#,�ه�A� `�$ �"l در ز��ن '�7 ��اي

�uاغ (�A(,� . روO� و 4��5ش �@ 4Oد �H ا(�ژي Iزم را �� ظ�ف ��$�(�
�)4O @� و 4��5ش �Oآن رو �� R$��  .'�7 و �uاغ (�M �,)�Aم O�ن (�2 �#

H 1 $4'�پ�w� ���fر را در و�A���ود ��اردھ�� ����ور '�O �H) J;O١٣ 
  ).a١٣و 

 

 
��ور $4'�پ ھ�,�م 'oh �7اي آ�;@، �JU از '��� ر�#�  •O ��O

 1�w�H�g از . ��Aر را ��(�ار�� �#FG ون��� g)�� ر�B �ا
 .�@ �Mدد ��7ر�?�اي �5وج 

• �Oد�$ �Hزود ^C�� 2'ار روي در زود��) �uن آن �@ ��اردادن '�ر
  .4Oد

• ��A;� 2 .دو�5�O را از '�
در C �B�l �+G]��� ھ�ي $��C ب زود'2 را �,��� و د$#� در •

e3$ آن را �<�� . ����)�5� �H در و�f�� ��زO�ن ��ارM��د
���B) J;O ٢و  ��١ ����   ).ر4Gع (

  
  I�0�Hردن د����ه��#�اري و 

١. ��A;� �5 را از ��ق�Oدو.  
٢. 2��H �uرا �� '�ر @>Tا �)�� ���B . روي آن آب �د$#,�ه را در آب ��و (;��� و 

�2�). 
٣. ���B 2��H 2ي>� ��h س�� �4@ را �� ا�� H دا5<@ ظ�ف . ظ�ف &O4' Rا���

��O��. 
�w��1]�� ����ت ��J وا�O آب ���ی .۴H 4'�پ$ ،  ،@,#��M �f &O4' ،ر�A�

�� ��7ر�?�اي ��) mA5 و �#FO ور را��O ��O و. 
���B2دن  •H اي���Oی وا��را �,��� و  وا�O، د$#� 'O4& آب �

���B2دن. را �� د$� د,� �� ط�ف ��A;� I�� وا45�Oد H از e'، 
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�Oوا �دا(��M�� ي 45د�G�$ را . C� Cطرف د�� C0 �H!��� CKDI
�@�� L�� 5��. ��#�ل  ).١۵و  J;O١۴ (آن را ��o,) e;CارB

��� �B (,+�ار(�ه �� را4l @#lل �:4ر ���5� و B�Oوا  �U� درون �G
�O�� ا�#�ده. 

 

  
 
• ،@,#��M �f &O4' دن�B2��H اي��  ،��A;� I�� آن را �� ط�ف

��4A� آب �� �دا(��M�� ي 45د�G�$ و) J;O١۶  ١٧و.(  
 
 

 
��ور،  •O ��O دن��2��H ور را ����ه ��ای��O �$د m �� ��

�� دھ�� و �� ��I و '���  آرا�\�l��2ن��� را O  ��O�� و وا�O ھ
 ).4A�) J�O١٨ی��آب 
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��A� 1�wر، $4'�پ •H دن $4'�پ��2��H و �� آب  ��ای �را ���ون ���ور
����) R9) ي 45د�G �$ و دو��ره �4ی�A�) J�O١٩.( 

  
 

       19
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۵.  g�G دن ظ�ف��2��H ه��ای���B و �� ا��� �ت آب، آن را ���ون ���ور
��آب �4Aی�� و دو����) R9) ي 45د�G �$ ره) J�O٢٠.( 
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NHO P ر 
  

Qردی����  ���� ��	  NHO P ر  

  
١  
  

�\   بدر) J"�
 4Oد

  45ب وا�O آب ���ی
  �G (�"#�ده ا$� 

را دو��ره وا�O آب ���ی 
��ی��) R9) 

��ور  ،��<� ��AرOرا  
��رزده ا$��  

  ��<� ��Aر را �� د$� 
  ��Aر دھ��

  ��7ر��� از �5رج O�ن   4Oد��ز (�@  بدر  ٢
��ور '��� (����ه O  

  ا$�

��ور را O��ی�' ��  
  ��Aردھ��

  
٣  

  
  

   ��7ر باز درز در
  �5رج

  �\ 4Oد
  
  

  در$�  وا�O آب ���ی
R9) �$ه ا�A)  

  را وا�O آب ���ی
��ی��دو��ره ) R9)  

  وا�O �4اد ohای\ �� 
  UFu��ه  آب ���ی 

  ا$�

  را وا�O آب ���ی
2��H ����  

�Oی وا��  '�ره آب �
  O�ه ا$�

  را وا�O آب ���ی
X4ی�H ��ی��)  

  (A�ه 45ب �F#� بدر
  ا$� 

��� را �?�داً  بدر� J"�  

  
۴  
  

  
��ور O ��O �7راز�  

  �5رج 
  �\ 4Oد

  �4اد ohای\ ��
 �Oور وا��O ��O  

  UFu��ه ا$�

�Oرا وا  
����2��H  

�Oوا  ��O  
��ور '�ره O�ه ا$�O  

�Oرا وا  
X4ی�H ��ی��)  

۵  B اoh�#7' J��  
�@ 4Oد )  

1B @>�5 �7' ز��ن  
  ا$� 

  ز��ن را ا�2ا& دھ��

  
  
  
۶  
  

  
  
  

�\ آی�) I�� ور��O  

1�w�H ر  $4'�پ�Aدر�  
 ���fو‘   ��ار (�ارد ’

 1�w�H ر $4'�پ�Aرا در�  
 ���fو‘   ��اردھ�� ’

  زهآب و �4اد �� ا(�ا
�F�) \���  

  �]�ار ���\ آب و
  �4اد در ظ�ف ��ی2ی�

  $4'�پ � باز درز در
  �\ 4Oد �5رج ��7ر

����H �� د$#,�ه را  
  (�Aن دھ�� ��ر
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  ��#�اري د����ه
5�4O mد�JU از ا(�Uر�Bدن د$ ً{��B ��زه دھ�Gه ا�,#.  

در mA5 J:� m و ھ�,�م C�م ا$#"�ده از زود'2، دو�5�O را از '�A;� 2�� و د$#,�ه را 
�����r�، دور از د$#�س 4Bد�Bن، (,+�اري (��.  


