
 

﹫﹢ر ︀︨︡ ﹁﹢ل ︋︀ ﹝︡ار ﹁︐﹢︨﹏ ︨ر SFDP

️ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ د︨︐﹍︀ه ﹝︧﹇

﹋︀ر ︋︀ د︨︐﹍︀ه
︡ن   ︫﹤︐︧ ︀ و︮﹏ ﹋︣دن ︪ـــ﹛، ﹠︀﹡︙﹥ ﹨﹠﹍︀م︋  ︀︀﹜ و︮﹏ ﹋﹠﹫︡.︋  ـــ﹊﹏︋  ︀ز﹋﹠﹫︡. ا︋︐︡ا ﹝︡ار ︪ـــ﹛ را ﹝︴︀︋﹅︫  /   درب ︗︺︊﹥ د︨ـــ︐﹍︀ه را︋ 

︣ار ﹎﹫︣د، درب ﹝︐﹢﹇︿ ︫︡ه و ︨︍︦ ︋︀ز ﹝﹩ ︫﹢د. ﹇ ﹜︪ درب، ﹝︀﹡︺﹩ ︗﹙﹢ی

︑﹢︗﹥ ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ ا﹎︣ از ︪﹛ ا︨︐﹀︀ده ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹫︡، ︀︋︧︐﹩ ︠︀﹡﹥ ﹨︀ی اول و دوم از ︨﹞️ ︌ ︑︣﹝﹫﹠︀ل ︪﹛ را ا︑︭︀ل ﹋﹢︑︀ه (︗︀﹝︍︣) ﹋﹠﹫︡؛ 

در ︾﹫︣ ا﹠︭﹢رت درب ︋︧︐﹥ ﹡﹞﹩ ︫﹢د.

 

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

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

﹇︀︋﹙﹫️ ︑﹈ ﹋︀﹡︀ل و ︀ر﹋︀﹡︀ل
﹇︀︋﹙﹫️ ︋︧︐﹟ ︠﹢د﹋︀ر ︋︀ ︑﹠︷﹫﹛ ز﹝︀ن

﹇︀︋﹙﹫️ ︌ ﹎︣د، را︨️ ﹎︣د

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

︣﹝﹫﹠︀ل دو ︑︀﹩ ︨﹞️ را︨️ و︮﹏ ﹋﹠﹫︡. ︨︍︦ ﹁︀﹙︫︣ ۲۲۰ و﹜️ را ﹝︴︀︋﹅ ︫﹊﹏ ︋﹥ ︑

︣﹋︡ام از ︨ـــ﹢﹋️ ﹝﹢︑﹢ر ︨ـــ︀︡ را ︋﹥ ﹋︀﹡﹊︐﹢ر ۸ ︎﹫﹟ ︨ـــ﹀﹫︡ ر﹡﹌ و︮﹏ ﹋﹠﹫︡، ︨ـــ︍︦ دو︫ـــ︀︠﹥ ﹝﹢︑﹢ر ︨ـــ︀︡ را ︋﹥ ︋︣ق و︮﹏ ﹋﹠﹫︡. ا﹋﹠﹢ن ︋︀ ﹨

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

︣︹ ﹝﹩ ︫﹢د؛ ﹊﹩ از د﹋﹞﹥ ﹨︀ی ر﹞﹢ت ︗︡︡ را ۵  ︣د را ﹁︪︀ر د﹨﹫︡ و ر﹨︀ ﹋﹠﹫︡، ︪﹞ך ︀﹜﹝︌ ︨︊︤ ︨ ︫﹠︀︨︀﹩ ر﹞﹢ت: ﹋﹙﹫︡ ر﹞﹢ت روی ︋ُ

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

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

﹢د ا﹋﹠﹢ن ﹋﹙﹫︡ را  ﹥ ︮﹢رت دا﹛ رو︫ـــ﹟︫  ـــ︊︤︋   ︨︌﹞﹛︀ ︀︑ ︡︡ار﹍﹡ ︡ت ۱۵ ︔︀﹡﹫﹥ ﹁︪ـــ︀رد﹨﹫︡ و﹞ ﹤ ︣د را︋  ︣دن ر﹞﹢ت ﹨︀: ﹋﹙﹫︡ ر﹞﹢ت روی ︋ُ ︎︀ک ﹋

ر﹨︀ ﹋﹠﹫︡.

 A ﹤﹝﹋ـــ︡، ا﹋﹠ـــ﹢ن د﹡︤ ـــ︊︤ ︪ـــ﹞ך︋  ︣د را ﹁︪ـــ︀ر د﹨﹫ـــ︡ ︑ـــ︀ ︀﹜﹝︌︨  ُـــ ︧ـــ︐﹥ و ﹋﹙﹫ـــ︡ ز﹝ـــ︀ن روی︋  ︣ه: درب را ﹋︀﹝ـــ﹏︋  ︣﹋ـــ ︣﹋ـــ️ ﹋  ـــ﹛ ز﹝ـــ︀ن﹫︷﹠︑

︡ه  ︤﹡﹫︡. ︀︀﹜ ز﹝︀ن ︑﹠︷﹫﹛︫  ︡ دو︋︀ره د﹋﹞﹥ ر﹞﹢ت را︋  ︀ز︫  ︡ن ﹋﹠︡ و ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ درب ﹋︀﹝﹏︋  ︀︫ز  ︋﹤ ︣وع︋  ︤﹡﹫︡ ︑︀ درب︫  ︀︀﹜) ر﹞﹢ت را︋   ︋️︗︀)

ا︨️. ا﹟ ز﹝︀ن از ۳ ︔︀﹡﹫﹥ ︑︀ ۴ د﹇﹫﹆﹥ ﹇︀︋﹏ ︑﹠︷﹫﹛ ا︨️.

︀ ﹋﹙﹫︡﹨︀ی ︗︡ا﹎︀﹡﹥ ر﹞﹢ت ا﹡︖︀م  ︀﹫﹟ و ا︨ـــ︐︌ُ ﹝﹢︑ـــ﹢ر︋  ︀︀﹜ و︎  ︣﹝︀ن ﹨︀ی︋  ︀︫ـــ︡، ﹁ ︀﹜ـــ️ ︑ך / ︀ر ﹋︀﹡︀ل: ا﹎︣ ﹋﹙﹫︡ روی ︀﹜️ ︑ך ﹋︀﹡︀ل︋ 

︣﹁﹩ ︫︡ه ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د. ︣﹝︀ن ﹨︀ی ﹝﹢︑﹢ر ︋︀ ﹋﹙﹫︡ی ﹋﹥ ر﹞﹢ت ﹝︺ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ و ا﹎︣ ﹋﹙﹫︡ روی  ️﹛︀︀ر ﹋︀﹡︀ل ︋︀︫︡، ﹨﹞﹥ ﹁

︧︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د. ︦ از ﹎︫︢ـــ️ ز﹝︀ن ﹝︪ـــ︭﹩، درب︋  ـــ﹢د︎  ︀ز︫  ︀︫ـــ︡، ﹠︀﹡︙﹥ درب︋  ﹢د﹋︀ر︋  ︧ـــ︐﹟︠   ︋️﹛︀ د﹋︀ر: ا﹎︣ ﹋﹙﹫︡ روی﹢ ︋︧ـــ︐﹟︠ 

 ︡﹫﹡︤ ︀﹫﹟) ر﹞﹢ت را︋   ︎️︗ ︀) B ﹤﹝﹋︡؛ د﹡︤ ︊︤ ︪﹞ך︋  ︣د را ﹁︪︀ر د﹨﹫︡ ︑︀ ︀﹜﹝︌︨  ︧︐﹟ ا︑﹢﹝︀︑﹫ך درب: ﹋﹙﹫︡ ز﹝︀ن روی︋  ︑﹠︷﹫﹛ ﹝︡ت ز﹝︀ن︋ 

︣ه ﹝﹩ ︫﹢د. ︀﹝﹢ش و ز﹝︀ن ذ︠﹫ ﹥ ︪﹞ך زدن ﹋﹠︡.︋︺︡ از ﹎︫︢️ ﹝︡ت ز﹝︀ن ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز دو︋︀ره د﹋﹞﹥ B را ﹁︪︀ر د﹨﹫︡، ﹁︀﹙︫︣︠  ︣وع︋   ︫︫︣﹚︀﹁ ︀︑

︣د: ︋︀ ︑︽﹫﹫︣ ا︗ ،︣︍﹞︀︗ ﹟️ ﹝﹢︑﹢ر ︻﹢ض ﹝﹫︪﹢د. ︣د، را︨️ ﹎ ﹎ ︌

﹋﹙﹫︡﹨︀ی ﹋︀﹡︀ل و ︋︧︐﹟ ︠﹢د﹋︀ر
︤︊︨ ︌﹞﹛︀

︗︀﹝︍︣ ︌ ﹎︣د، را︨️ ﹎︣د
︹﹡︀﹞ ︬﹫︪︑ ︌﹞﹛︀

﹜︪ ︀ل ا︑︭︀ل﹠﹫﹞︣︑

NO     Com    -        +
︣﹡︡ه ﹫﹎ ﹜︪

-        +  
︐﹠︡ه ︨︣﹁ ﹜︪

﹋﹙﹫︡ ︑﹠︷﹫﹛ ز﹝︀ن
︫﹠︀︨︀﹡︡ن و ︎︀ک ﹋︣دن ر﹞﹢ت
︡︀︨ ا︑︭︀ل ﹝﹢︑﹢ر ️﹋﹢︨
︑︣﹝﹫﹠︀ل ا︑︭︀ل ﹁︀﹙︫︣ ٢٢٠



 
﹋︀ر ︋︀ د︨︐﹍︀ه

︡ن   ︫﹤︐︧ ︀ و︮﹏ ﹋︣دن ︪ـــ﹛، ﹠︀﹡︙﹥ ﹨﹠﹍︀م︋  ︀︀﹜ و︮﹏ ﹋﹠﹫︡.︋  ـــ﹊﹏︋  ︀ز﹋﹠﹫︡. ا︋︐︡ا ﹝︡ار ︪ـــ﹛ را ﹝︴︀︋﹅︫  /   درب ︗︺︊﹥ د︨ـــ︐﹍︀ه را︋ 
︣ار ﹎﹫︣د، درب ﹝︐﹢﹇︿ ︫︡ه و ︨︍︦ ︋︀ز ﹝﹩ ︫﹢د. ﹇ ﹜︪ درب، ﹝︀﹡︺﹩ ︗﹙﹢ی

︑﹢︗﹥ ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ ا﹎︣ از ︪﹛ ا︨︐﹀︀ده ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹫︡، ︀︋︧︐﹩ ︠︀﹡﹥ ﹨︀ی اول و دوم از ︨﹞️ ︌ ︑︣﹝﹫﹠︀ل ︪﹛ را ا︑︭︀ل ﹋﹢︑︀ه (︗︀﹝︍︣) ﹋﹠﹫︡؛ 

در ︾﹫︣ ا﹠︭﹢رت درب ︋︧︐﹥ ﹡﹞﹩ ︫﹢د.

︣﹝﹫﹠︀ل دو ︑︀﹩ ︨﹞️ را︨️ و︮﹏ ﹋﹠﹫︡. ︨︍︦ ﹁︀﹙︫︣ ۲۲۰ و﹜️ را ﹝︴︀︋﹅ ︫﹊﹏ ︋﹥ ︑

︣﹋︡ام از ︨ـــ﹢﹋️ ﹝﹢︑﹢ر ︨ـــ︀︡ را ︋﹥ ﹋︀﹡﹊︐﹢ر ۸ ︎﹫﹟ ︨ـــ﹀﹫︡ ر﹡﹌ و︮﹏ ﹋﹠﹫︡، ︨ـــ︍︦ دو︫ـــ︀︠﹥ ﹝﹢︑﹢ر ︨ـــ︀︡ را ︋﹥ ︋︣ق و︮﹏ ﹋﹠﹫︡. ا﹋﹠﹢ن ︋︀ ﹨

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

︣︹ ﹝﹩ ︫﹢د؛ ﹊﹩ از د﹋﹞﹥ ﹨︀ی ر﹞﹢ت ︗︡︡ را ۵  ︣د را ﹁︪︀ر د﹨﹫︡ و ر﹨︀ ﹋﹠﹫︡، ︪﹞ך ︀﹜﹝︌ ︨︊︤ ︨ ︫﹠︀︨︀﹩ ر﹞﹢ت: ﹋﹙﹫︡ ر﹞﹢ت روی ︋ُ

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

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

﹢د ا﹋﹠﹢ن ﹋﹙﹫︡ را  ﹥ ︮﹢رت دا﹛ رو︫ـــ﹟︫  ـــ︊︤︋   ︨︌﹞﹛︀ ︀︑ ︡︡ار﹍﹡ ︡ت ۱۵ ︔︀﹡﹫﹥ ﹁︪ـــ︀رد﹨﹫︡ و﹞ ﹤ ︣د را︋  ︣دن ر﹞﹢ت ﹨︀: ﹋﹙﹫︡ ر﹞﹢ت روی ︋ُ ︎︀ک ﹋

ر﹨︀ ﹋﹠﹫︡.

 A ﹤﹝﹋ـــ︡، ا﹋﹠ـــ﹢ن د﹡︤ ـــ︊︤ ︪ـــ﹞ך︋  ︣د را ﹁︪ـــ︀ر د﹨﹫ـــ︡ ︑ـــ︀ ︀﹜﹝︌︨  ُـــ ︧ـــ︐﹥ و ﹋﹙﹫ـــ︡ ز﹝ـــ︀ن روی︋  ︣ه: درب را ﹋︀﹝ـــ﹏︋  ︣﹋ـــ ︣﹋ـــ️ ﹋  ـــ﹛ ز﹝ـــ︀ن﹫︷﹠︑

︡ه  ︤﹡﹫︡. ︀︀﹜ ز﹝︀ن ︑﹠︷﹫﹛︫  ︡ دو︋︀ره د﹋﹞﹥ ر﹞﹢ت را︋  ︀ز︫  ︡ن ﹋﹠︡ و ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ درب ﹋︀﹝﹏︋  ︀︫ز  ︋﹤ ︣وع︋  ︤﹡﹫︡ ︑︀ درب︫  ︀︀﹜) ر﹞﹢ت را︋   ︋️︗︀)

ا︨️. ا﹟ ز﹝︀ن از ۳ ︔︀﹡﹫﹥ ︑︀ ۴ د﹇﹫﹆﹥ ﹇︀︋﹏ ︑﹠︷﹫﹛ ا︨️.

︀ ﹋﹙﹫︡﹨︀ی ︗︡ا﹎︀﹡﹥ ر﹞﹢ت ا﹡︖︀م  ︀﹫﹟ و ا︨ـــ︐︌ُ ﹝﹢︑ـــ﹢ر︋  ︀︀﹜ و︎  ︣﹝︀ن ﹨︀ی︋  ︀︫ـــ︡، ﹁ ︀﹜ـــ️ ︑ך / ︀ر ﹋︀﹡︀ل: ا﹎︣ ﹋﹙﹫︡ روی ︀﹜️ ︑ך ﹋︀﹡︀ل︋ 

︣﹁﹩ ︫︡ه ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د. ︣﹝︀ن ﹨︀ی ﹝﹢︑﹢ر ︋︀ ﹋﹙﹫︡ی ﹋﹥ ر﹞﹢ت ﹝︺ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ و ا﹎︣ ﹋﹙﹫︡ روی  ️﹛︀︀ر ﹋︀﹡︀ل ︋︀︫︡، ﹨﹞﹥ ﹁

︧︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د. ︦ از ﹎︫︢ـــ️ ز﹝︀ن ﹝︪ـــ︭﹩، درب︋  ـــ﹢د︎  ︀ز︫  ︀︫ـــ︡، ﹠︀﹡︙﹥ درب︋  ﹢د﹋︀ر︋  ︧ـــ︐﹟︠   ︋️﹛︀ د﹋︀ر: ا﹎︣ ﹋﹙﹫︡ روی﹢ ︋︧ـــ︐﹟︠ 

 ︡﹫﹡︤ ︀﹫﹟) ر﹞﹢ت را︋   ︎️︗ ︀) B ﹤﹝﹋︡؛ د﹡︤ ︊︤ ︪﹞ך︋  ︣د را ﹁︪︀ر د﹨﹫︡ ︑︀ ︀﹜﹝︌︨  ︧︐﹟ ا︑﹢﹝︀︑﹫ך درب: ﹋﹙﹫︡ ز﹝︀ن روی︋  ︑﹠︷﹫﹛ ﹝︡ت ز﹝︀ن︋ 

︣ه ﹝﹩ ︫﹢د. ︀﹝﹢ش و ز﹝︀ن ذ︠﹫ ﹥ ︪﹞ך زدن ﹋﹠︡.︋︺︡ از ﹎︫︢️ ﹝︡ت ز﹝︀ن ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز دو︋︀ره د﹋﹞﹥ B را ﹁︪︀ر د﹨﹫︡، ﹁︀﹙︫︣︠  ︣وع︋   ︫︫︣﹚︀﹁ ︀︑

︣د: ︋︀ ︑︽﹫﹫︣ ا︗ ،︣︍﹞︀︗ ﹟️ ﹝﹢︑﹢ر ︻﹢ض ﹝﹫︪﹢د. ︣د، را︨️ ﹎ ﹎ ︌
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