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تن از فرزندان برومند شان جناب آقاي مهندس مهدي نـوائي و  
جناب آقاي مهندس مجيـد نـوائي و جمـع كثيـري از مسـئولين      

در ايـن  . حضـور داشـتند  و فرهنگيان كشور، استان و شهرستان 
لفي از جمله اجراي سرود توسـط دانـش   مراسم برنامه هاي مخت

آموزان دبيرستان رحمت، برقراري ارتباط تلفنـي جنـاب آقـاي    
مهندس بوربور  رئيس اسبق سازمان نوسازي كشور  با حاج آقا 
نــوائي، ســخنراني جنــاب آقــاي شــكيبا فــر مشــاور مقــام عــالي  
   وزارت آمــوزش و پــرورش، ســخنراني جنــاب آقــاي مهنــدس 

تــرم نوســازي و تجهيــز مــدارس اســتان،  ميــر پــور معاونــت مح
سخنراني جناب آقاي سالمتيان رئـيس مجمـع خيـرين مدرسـه     
ساز، سخنراني جناب آقاي مهنـدس مهـدي نـوائي و سـخنراني     

ــا     ــت امن ــده هيئ ــي نماين ــاي مطيع ــاب آق ــنعتي   ءجن ــه ص       منطق
در . دولت آباد  و اجراي شعر در وصف حاج آقا برگـزار شـد  

 افتتـاح ادامه، آموزشگاه نوائي با دستان مبارك حاج آقا نـوائي  
  .در پايان برنامه از حضار گرامي پذيرايي بعمل آمد. شد

و طول عمر با عزت براي حاج آقا  يبا آرزوي صحت و سالمت
ــوائي و خــانواده محترمشــان و كل  ــهن ــ ي ــرين مدرس ه ســاز و خي

  .كشند يسازان زحمت م يندهآ يتو ترب يمدر راه تعل يكهكسان

  شماره ينا يمعما

عدد سكه  25داريم كه داخل هر كدام در اختيار كيسه  عدد ده
از ايـن كيسـه هـا حـاوي سـكه هـاي        عـدد  9. موجود مي باشد

حال با يكبار . تقلبي است واقعي و يك كيسه حاوي سكه هاي
كيسه حاوي سكه هاي تقلبي را  كردن،وزن عمل ) فقط يكبار(

گـرم   10هر كـدام   پيدا كنيد با اين فرض كه سكه هاي حقيقي
توضـيح اينكـه   . گرم وزن دارنـد  9و سكه هاي تقلبي هر كدام 

مـي توانيـد سـكه هـا را جابجـا      شـما   ودرب كيسه ها باز است 
بــه صــندوق همــراز  5/2/88پاســخ خــود را تــا تــاريخ ( .نماييــد
  .)بيندازيد
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