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	��ر ���� /���  ا���ن���ن 


�ل ا
�/ن��  1391  


�ل رم��ن 11 1433�	��  

30 ����!د�م 2012 
�ل �  

 

رم��ن م�( در م)د روز �ر%�ان �زن�% �$ �ن#�ه ��ن  
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�,�	�ن دا,� در �ر%� �*�و� 
�+ �رو و ��� در �ر%� �ا ان��ن �*�� �� �در
 *ی�ن�5 ���ا 4یر و 
	�* $�ت� م�2وف �ر%� ود(  ه� ���� و��0/ ��
 و ت��اب

 ن	�ز از) 50(�ر%� �<�(=ّ .:���9�م 
�,�	�ن 8ی در و ��ر و�*  8ی در 6�7یر

A:ص *C�
 $
�ردن از ��D ��ون , �E
�ر 9�F* از ��D ��ون 8ی 
�C* ت� � 
  .��ی�	��م
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 د( از #�ید �ر%� ��<�(ّ و ��ی�	��م �ر 9/ د( ت� ���5ی 
�C* از #�ید �ر%� 50 

.:���9�م 
�,�	�ن 8ی در *ی�ن�5 6�7یر م�2وف ص:G9 A ت� 9/  
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�ر  و :���9�م �ر وم�2وف ام�( ���5� ا���ن���ن مHI�7 �ه� %�9$ از �ر%�ان  

�,�$ م��E را �9ن ه	$ �ر و
�ح$ *
 و دارن� ده6 �$ روز(  �9ن ه	$ ���یا . ا

�C* از در��� روز( $

�C* ت� ص:A  اذان و�* ��ون   *Lم در�� را �9م ه�#�د� .

 ��9م* �ر��� �ر�دن ا
� م�( در )�ت ا���ب در و دا6�9 روز( 
�C* ��ون�D� 15ی

7�اه��م 	�نیا �ت�وN �ود�ور.  
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�ر%� 8ی. ا
* �ا���ن 450 ��ر و�* 8یدر �ر%� ه� م)د $ دارد ن�م 
�ور 

� 14 ���ا �ی���C )اد�$ �#�ید . دارد $��ت� را وم�2رف �یQNا م�اد اش ,�ن 

*	Dن Rاز دارد ن�م ا ��ر *یوN 0ا�
� D0� �و�0 �#���ر%� G9 �� �و. ا
* ام�(  
�ت$ در #�ید #�
 �#�ید. ان� %���$ $ی�ا م�( در �ا���ن ه)ار 5 �$ را ات�ق 8ی �

� G9 ���ا و �ی�	��م �زن�% ,�ن زم�ن �DI$ در و دارد ن�م اR اح	��C )اد� اش ,�ن
.�:�د �یQNا وم�اد ن�ن �*ی��  


�T 67نیا �� م6 $ را ��ر%� ازّّ��<�( �ر%� ه� ��L% ح$ در را #�ید 8ی�
�ر  
��9U )�9 ان� Vو� .  

�ر%�ان از. ا
* رم��ن �زده�ی ام�وز 
.؟ ا
* ��F ن�ن ��ص 8ی 	*�� $ �م���  

 8ی 	*��./ �ا���ن – د( $ %���L ه	$ ��I *9�% ��L
�% $
 . �ا���ن ��<�( و ص� 
 8ی 	*����I *9�  .�ا���ن /�*�و� ص� دو %�و %

�ر%�ان  ���L% $�ل را %�9* م� Zرد( ه� م�( در� �و(�ّ�ّ /�و�F ن�ن. ��ت�ان �ن	 ,
�0�[.ا
* م� ,�را+ �و �ی �(�
 ��دن<�ن �ی و   
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�ح$ در 
�,�	�ن 6یا $0�I $�T� ��� �.دارد *��Dم  

.ا
* رم��ن �زده�ی ام�وز  
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