
 

 ًظش داّس پشّپضال

 ضشتتذاس هشضیًَام داًطجْ: 

 تاییذ تا اًجام اصالدات:    داّس ًظش

 

 تا سالم ّ ادتشام

 لطفا هْاسد صیش اصالح ضْد:

 ضْد. اضافَلطفا ! ًذاسدهشتثط تا هْضْع ًتیجَ گیشی پایاًی  :هقذهَ قسوت دس -1

خیلی طْالًی تیاى ضذٍ! تیاى هسایل هشتْط تَ  :تذقیق هسالَ تیاى قسوت دس -2

ًتیجَ گیشی ! دس قسوت اُویت هْضْع ػٌْاى ضْد تِتش است جاهؼَ آهاسی

 .ضْد اصالح لطفا پایاًی هفِْم ّ ّاضخ ًیست!

 گیشی ًتجَ هطالة اًتِای دس: آى اًگیضٍ ّ تذقیق هْضْع اُویت قسوت دس -3

 لطفا اصالح ضْد.! ًیست ّاضخ ّ ضذٍ هفِْم ػٌْاى

 : تذقیق ُای فشضیَ یا سْاالت ّ تذقیق ُاي ُذف قسوت دس -4

 اًتِای دس ُویٌطْسّ  "....ػْاهل" تؼذیگش" ًقص ...." ضْد رکش -اصلی ُذف -5

 .ضْد رکش آهاسی جاهؼَ ّ سْال فشضیَ ُش

 هذل ًْضتي ُذف ّ فشضیَ ُا دسست ًیست!!!

" تیاى هثثت تأثیشٌُْص ًتایج آهاسی هطخص ًیست کَ تا قطؼیت "تطْس هثال 

 لطفا اصالح ضْد.!  ضذٍ!

 ُای ضشکت تؼذاد تذقیق ایي دس: ػٌْاى ضذٍ "آى ندج ّ آهاسي جاهؼَدس قسوت  -6

قاتل قثْل ًیست!  ایي ".هیثاضٌذ ًاهذذّد تِشاى ضِش دس تِذاضتی ّ ضْیٌذٍ هْاد

 ضذٍ ػٌْاىدس ضوي آهاس سا تذست تیاسیذ!  اص طشیق هٌاتغ هؼتثش قطؼا هیتًْیذ

 گشدًذ هی اًتخاب (تشفی گلْلَ)ُذفوٌذ گیشی ًوًَْ صْست تَ ُای ضشکت اتتذا"

 گیشی ًوًَْچشا  ".گشدیذ خْاُذ تْصیغ هذیشاى تَ پشسطٌاهَ ضشکت ُش دس ّ

؟ ایي سّش تشای ایي جاهؼَ آهاسی قاتل قثْل ًیست! تیطتش (تشفی گلْلَ)ُذفوٌذ

ّ  ًْی داضتَ تاضذدس هْاسدی استفادٍ هیطْد کَ جاهغ آهاسی فؼالیت غیشقاً

یکٌیذ ّ اص طشیق دستشسی تَ آى هوکي ًثاضذ دس ّاقغ ضوا یک ًوًَْ سا پیذا ه

 ضْد. تاصًگشی اساسی ّ هٌطقی اًجاملطفا آى ًوًَْ تؼذی ّ الی آخش! 

 ْم است!هطخص ضْد! ًاهفِ :گیشی ًوًَْ سّش ّ ًوًَْ دجن تشآّسد قسوت -7



 3 -هذْسي یللالو تیيش هتغیتؼشیف تشای  :کلیذی ُای ّاژٍ ّ هتغیشُا قسوت دس -8

دس هذل ُن  تایذهفِْم سا داسیذ  3هفِْم سا دس ًظش گشفتیذ ! اگش قصذ تشسسی ُش 

ػٌْاى  فقط یک تؼشیف ّ یک هٌثغ دس غیش ایٌصْست ایي هفاُین آّسدٍ ضًْذ

 سی ّ اصالح ضْد.دتوا تشس هْاسد اضافی دزف ضْد! ضْد ّ

 

 تاضیذهْفق 

 

 

 


