
 

﹫﹢ر ︑﹫﹢︋︀﹙ر ︨︀ده ︑﹈ ﹋︀﹡︀ل و ︀ر ﹋︀﹡︀ل SDP︨ر

﹋﹙﹫︡ ︑﹠︷﹫﹛ ز﹝︀ن
︤﹞︣﹇ ︌﹞﹛︀

︤︊︨ ︌﹞﹛︀

﹋﹙﹫︡ ︫﹠︀︨︀﹡︡ن و ︎︀ک ﹋︣دن ر﹞﹢ت

︗︀﹝︍︣ ︀ر ﹋︀﹡︀ل و ︑ך ﹋︀﹡︀ل ﹁﹫﹢ز د︨︐﹍︀ه
︨﹢﹋️ ا︑︭︀ل ︋︣ق و ﹝﹢︑﹢ر

️ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ د︨︐﹍︀ه ﹝︧﹇

﹋︀ر ︋︀ د︨︐﹍︀ه
︣ای ﹁︪︣دن ﹋﹙﹫︡﹨︀ و   ︣ا﹟ ﹨﹠﹍︀م ︨﹫﹛ ﹋︪﹩ ا︋︐︡ا ︋︣ق را ﹇︴︹ ﹋﹠﹫︡. ︋                                         د︨︐﹍︀ه از ︋︣ق ︫︣ ا︤و﹜﹥ ﹡﹫︧️، ︋﹠︀︋

.︡﹫﹡︤ ︣ا﹇︉ ︋︀︫﹫︡ و ︋﹥ ﹇︧﹞︐︀ی ﹁﹙︤ی ﹝︡ار د︨️ ﹡ ﹞ ︤﹫﹡ ︣︍﹞︀︗ ︰﹢︺︑                                  ت

 ،﹟﹫︀ ﹫﹛ دور︎   ︨︌ ️﹝ ﹥ ︵﹢ری ﹋﹥ ﹝︴︀︋﹅ ﹡﹢︫︐﹥ روی ﹝︡ار، از︨  ـــ︊︤ ر﹡﹌ د︨ـــ︐﹍︀ه و︮﹏ ﹋﹠﹫︡︋  ﹥ ︑︣﹝﹫﹠︀ل︨  / ︨ـــ﹢﹋️ ﹝﹢︑﹢ر ︑﹫﹢︋︀﹙ر را︋ 
 ︀ ﹞️ را︨️ ︑︣﹝﹫﹠︀ل و︮﹏ ﹋﹠﹫︡. ا﹋﹠﹢ن︋   ︨﹤﹡︀ ﹥ دو︠  ︣ق را︋  ـــ﹫﹛ ﹨︀ی ﹁︀ز و ﹡﹢ل︋  ﹢د.︨  ﹥ ︑︣﹝﹫﹠︀ل و︮﹏︫   ︋﹛︀︀ ﹫﹛ دور︋  ︨ـــ﹫﹛ ﹝︪ـــ︐︣ک و︨ 

︣﹋️ ﹝﹢︑﹢ر ︋﹥ ︋︀︀﹜ ︀︎ ︀﹫﹟ و ︑﹢﹇︿ داد.  ︣اه د︨︐﹍︀ه ﹝﹩ ︑﹢ان ﹁︣﹝︀ن ︣﹋︡ام از ر﹞﹢ت ﹨︀ی ﹨﹞ ﹨

 

درون ︋︧︐﹥ ︋﹠︡ی د︨︐﹍︀ه﹝︪︭︀ت ﹁﹠﹩
راه ا﹡︡از ﹝﹢︑﹢ر﹨︀ی ︑﹫﹢︋︀﹙ر ︑﹊﹀︀ز 

و﹜︐︀ژ ﹋︀ری ۲۲۰ و﹜️ 
︣﹁﹫️ ︀﹁︷﹥ ۸۰ ر﹞﹢ت ︸

﹇︀︋﹙﹫️ ︑﹈ ﹋︀﹡︀ل و ︀ر﹋︀﹡︀ل
﹇︀︋﹙﹫️ ︑﹠︷﹫﹛ ز﹝︀ن از ۳ ︔︀﹡﹫﹥ ︑︀ ۴ د﹇﹫﹆﹥

دو ︻︡د ر﹞﹢ت ﹋﹠︐︣ل
را﹨﹠﹞︀ی ﹋︀ر ︋︀ د︨︐﹍︀ه

︣︹ ﹝﹩ ︫﹢د.︨ـــ︍︦ ﹊﹩ از د﹋﹞﹥ ﹨︀ی ر﹞﹢ت  ـــ︊︨︤  ︣د را ﹁︪ـــ︀ر داده و ر﹨︀ ﹋﹠﹫︡، ︪ـــ﹞ך ︀﹜﹝︌︨  ︫﹠︀︨ـــ︀﹩ ر﹞﹢ت: ﹋﹙﹫︡ ر﹞﹢ت روی ︋ُ

︣︺︐︣ ︫﹢د، آ﹡﹍︀ه د﹋﹞﹥ ر﹞﹢ت ︗︡︡ را ر﹨︀ ﹋﹠﹫︡. ا﹋﹠﹢ن ا﹟ ر﹞﹢ت ︫﹠︀︨︀﹩ ︫︡ه ا︨️. ︗︡︡ را ﹁︪︀ر د﹨﹫︡ ︑︀ ︪﹞ך ︀﹜﹝︌ ︨︊︤ ︨

︣د. ︣︿ ︫︡ه ﹡﹫︤ ﹝﹩ ︑﹢ان ر﹞﹢ت ︗︡︡ ︋﹥ د︨︐﹍︀ه ا︲︀﹁﹥ ﹋ ︣دن دو د﹋﹞﹥ A و D او﹜﹫﹟ ر﹞﹢ت ︑︺ ︪﹁ ︀︋

 ︦︍ ﹢د،︨  ﹥ ︮﹢رت دا﹛ رو︫﹟︫   ︋︤︊  ︨︌﹞﹛︀ ︀︑ ︡︡ار﹍﹡ ︡ت ۱۵ ︔︀﹡﹫﹥ ﹁︪︀رد﹨﹫︡ و﹝ ︣د را︋  ︎︀ک ﹋︣دن ﹨﹞﹥ ر﹞﹢ت ﹨︀: ﹋﹙﹫︡ ر﹞﹢ت روی ︋ُ

﹋﹙﹫︡ را ر﹨︀ ﹋﹠﹫︡.

︡ دو︋︀ره  ︀ز︫  ︤﹡﹫︡ و ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ درب ﹋︀﹝﹏︋  ︍︦ ך د﹋﹞﹥ ر﹞﹢ت را︋  ︣د را ﹁︪︀ر د﹨﹫︡،︨  ︧︐﹥ و ﹋﹙﹫︡ ز﹝︀ن روی ︋ُ ︑﹠︷﹫﹛ ز﹝︀ن: درب را ﹋︀﹝﹏︋ 

.︡﹫﹡︤ ﹋﹙﹫︡ ر﹞﹢ت را ︋

︀ ﹋﹙﹫︡﹨︀ی ︗︡ا﹎︀﹡﹥ ر﹞﹢ت  ︀﹫﹟ و ا︨︐︌ُ ﹝﹢︑﹢ر︋  ︀︀﹜ و︎  ︣﹝︀ن ﹨︀ی︋  ﹁ ،︫︡︀ ︀﹜️ ︑ך / ︀ر ﹋︀﹡︀ل: ا﹎︣ ︗︀﹝︍︣ د︨︐﹍︀ه روی ︀﹜️ ︑ך ﹋︀﹡︀ل︋ 

︡ه ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د.  ︫﹩﹁︣ ︀ ﹋﹙﹫︡ی ﹋﹥ ر﹞﹢ت ﹝︺ ︣﹝︀ن ﹨︀ی ﹝﹢︑﹢ر︋  ﹁ ﹤﹝﹨ ،︫︡︀ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ و ا﹎︣ ︗︀﹝︍︣ د︨︐﹍︀ه روی  ️﹛︀︀ر ﹋︀﹡︀ل︋ 



 

﹋︀ر ︋︀ د︨︐﹍︀ه
︣ای ﹁︪︣دن ﹋﹙﹫︡﹨︀ و   ︣ا﹟ ﹨﹠﹍︀م ︨﹫﹛ ﹋︪﹩ ا︋︐︡ا ︋︣ق را ﹇︴︹ ﹋﹠﹫︡. ︋                                         د︨︐﹍︀ه از ︋︣ق ︫︣ ا︤و﹜﹥ ﹡﹫︧️، ︋﹠︀︋

.︡﹫﹡︤ ︣ا﹇︉ ︋︀︫﹫︡ و ︋﹥ ﹇︧﹞︐︀ی ﹁﹙︤ی ﹝︡ار د︨️ ﹡ ﹞ ︤﹫﹡ ︣︍﹞︀︗ ︰﹢︺︑                                  ت

 ،﹟﹫︀ ﹫﹛ دور︎   ︨︌ ️﹝ ﹥ ︵﹢ری ﹋﹥ ﹝︴︀︋﹅ ﹡﹢︫︐﹥ روی ﹝︡ار، از︨  ـــ︊︤ ر﹡﹌ د︨ـــ︐﹍︀ه و︮﹏ ﹋﹠﹫︡︋  ﹥ ︑︣﹝﹫﹠︀ل︨  / ︨ـــ﹢﹋️ ﹝﹢︑﹢ر ︑﹫﹢︋︀﹙ر را︋ 
 ︀ ﹞️ را︨️ ︑︣﹝﹫﹠︀ل و︮﹏ ﹋﹠﹫︡. ا﹋﹠﹢ن︋   ︨﹤﹡︀ ﹥ دو︠  ︣ق را︋  ـــ﹫﹛ ﹨︀ی ﹁︀ز و ﹡﹢ل︋  ﹢د.︨  ﹥ ︑︣﹝﹫﹠︀ل و︮﹏︫   ︋﹛︀︀ ﹫﹛ دور︋  ︨ـــ﹫﹛ ﹝︪ـــ︐︣ک و︨ 

︣﹋️ ﹝﹢︑﹢ر ︋﹥ ︋︀︀﹜ ︀︎ ︀﹫﹟ و ︑﹢﹇︿ داد.  ︣اه د︨︐﹍︀ه ﹝﹩ ︑﹢ان ﹁︣﹝︀ن ︣﹋︡ام از ر﹞﹢ت ﹨︀ی ﹨﹞ ﹨

︣︹ ﹝﹩ ︫﹢د.︨ـــ︍︦ ﹊﹩ از د﹋﹞﹥ ﹨︀ی ر﹞﹢ت  ـــ︊︨︤  ︣د را ﹁︪ـــ︀ر داده و ر﹨︀ ﹋﹠﹫︡، ︪ـــ﹞ך ︀﹜﹝︌︨  ︫﹠︀︨ـــ︀﹩ ر﹞﹢ت: ﹋﹙﹫︡ ر﹞﹢ت روی ︋ُ

︣︺︐︣ ︫﹢د، آ﹡﹍︀ه د﹋﹞﹥ ر﹞﹢ت ︗︡︡ را ر﹨︀ ﹋﹠﹫︡. ا﹋﹠﹢ن ا﹟ ر﹞﹢ت ︫﹠︀︨︀﹩ ︫︡ه ا︨️. ︗︡︡ را ﹁︪︀ر د﹨﹫︡ ︑︀ ︪﹞ך ︀﹜﹝︌ ︨︊︤ ︨

︣د. ︣︿ ︫︡ه ﹡﹫︤ ﹝﹩ ︑﹢ان ر﹞﹢ت ︗︡︡ ︋﹥ د︨︐﹍︀ه ا︲︀﹁﹥ ﹋ ︣دن دو د﹋﹞﹥ A و D او﹜﹫﹟ ر﹞﹢ت ︑︺ ︪﹁ ︀︋

 ︦︍ ﹢د،︨  ﹥ ︮﹢رت دا﹛ رو︫﹟︫   ︋︤︊  ︨︌﹞﹛︀ ︀︑ ︡︡ار﹍﹡ ︡ت ۱۵ ︔︀﹡﹫﹥ ﹁︪︀رد﹨﹫︡ و﹝ ︣د را︋  ︎︀ک ﹋︣دن ﹨﹞﹥ ر﹞﹢ت ﹨︀: ﹋﹙﹫︡ ر﹞﹢ت روی ︋ُ

﹋﹙﹫︡ را ر﹨︀ ﹋﹠﹫︡.

︡ دو︋︀ره  ︀ز︫  ︤﹡﹫︡ و ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ درب ﹋︀﹝﹏︋  ︍︦ ך د﹋﹞﹥ ر﹞﹢ت را︋  ︣د را ﹁︪︀ر د﹨﹫︡،︨  ︧︐﹥ و ﹋﹙﹫︡ ز﹝︀ن روی ︋ُ ︑﹠︷﹫﹛ ز﹝︀ن: درب را ﹋︀﹝﹏︋ 

.︡﹫﹡︤ ﹋﹙﹫︡ ر﹞﹢ت را ︋

︀ ﹋﹙﹫︡﹨︀ی ︗︡ا﹎︀﹡﹥ ر﹞﹢ت  ︀﹫﹟ و ا︨︐︌ُ ﹝﹢︑﹢ر︋  ︀︀﹜ و︎  ︣﹝︀ن ﹨︀ی︋  ﹁ ،︫︡︀ ︀﹜️ ︑ך / ︀ر ﹋︀﹡︀ل: ا﹎︣ ︗︀﹝︍︣ د︨︐﹍︀ه روی ︀﹜️ ︑ך ﹋︀﹡︀ل︋ 

︡ه ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د.  ︫﹩﹁︣ ︀ ﹋﹙﹫︡ی ﹋﹥ ر﹞﹢ت ﹝︺ ︣﹝︀ن ﹨︀ی ﹝﹢︑﹢ر︋  ﹁ ﹤﹝﹨ ،︫︡︀ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ و ا﹎︣ ︗︀﹝︍︣ د︨︐﹍︀ه روی  ️﹛︀︀ر ﹋︀﹡︀ل︋ 

SDP


