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پيك
دّدّرٍ آ

ها هي خَاّين در تَسعِ پايذار صٌعت
برق فعاالًِ هشاركت ًوائين .

ًطريِ داخلي ضركت تعويرات اًتقال ًيرٍي ضوال  ،ضوارُ سي ٍ پٌجن ،آباى 9313

هٌْذس افضلي :هايِ افتخار است كِ با ٍجَد توام هشكالت تَاًستين بْتريي
سرٍيس ٍ خذهت را بِ هردم ارائِ ًوايين.
آلبي ٟٔٙذع افضّي ٔذيش ػبُٔ ؿشوت ثشق ٔٙغمٝاي ٔبص٘ذساٖ ٚ
ٌّؼتبٖ دس ٔشاػٓ تجّـيُ اص دا٘ـؾ آٔٛصاٖ ٕٔتبص فشص٘ذاٖ ٕٞىـبساٖ
صٙؼت ثشق ضٕٗ تـىش اص حضٛس ٔؼئِٛيـٗ آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ اػـتبٖ
ٔبص٘ذساٖ فشٔٛد٘ذ :خذا٘ٚذ سا ؿـبوشْ و ٝتٛفيك داد تب دس ايٗ ٔـشاػٓ
اسصؿٕٙـذ ؿشوت و ٓٙو ٝدس ٚالـغ ايٗ ٔشاػـٓ تجّيُ اص ٔمبْ ػّٓ ٚ
ػـبِٓ ٕٞ ٚچـٙيٗ تجـّيُ اص دا٘ـؾ آٔـٛصاٖ ػـضيضي اػت و ٝصحٕت
وـيـذٜا٘ذ ثب صـشف ٚلت  ٚتالؽ تٛا٘ؼتٙـذ ٔـذاسج ػّـٕي سا ث٘ ٝحٛ
ؿبيؼتٝاي عي ٕ٘بيٙذ.
خٛؿجختب٘ ٝجٕؼيت حبضش ٘ـبٖ ٔيدٞذ ؤ ٝجٕٛػ ٝصٙـؼت ثشق
ٔبص٘ذساٖ ٌّ ٚؼتبٖ فشص٘ذاٖ ثؼيبس ٘خجٝاي داس٘ذ  ٚاوٙـ ٖٛو ٝدس ايٗ
جٕغ حضٛس داسْ خٛؿحبِٓ.
ايـبٖ ضٕٗ تـىش اص ٔذيش ػبُٔ  ٚاػضبي ٞـيأت ٔذيش ٜؿشوتٟبي
تؼٕيشات ا٘تمـبَ ٘يشٚي ؿٕبَ (تب٘ؾ)  ٚثشق آساي ؿٕبَٔ ،ؼب٘ٚيٗ ٚ
ٔذيشاٖ ؿشوت ثشق ٔٙغمٝاي ٔبص٘ذساٖ ٌّ ٚؼتـبٖ و ٝدس ايٗ ٔشاػٓ
حضٛس داؿتٙذ ،ثيبٖ وشد٘ذ :يه تـىيالت ٔٙؼجٓ ٔثُ صٙـؼت ثشق
ثش٘بٔٞ ٝب سا ثصٛست ٔـتشن ثشٌضاس ٔيوٙذ  ٚايٗ ٔبي ٝافتخـبس اػت
و ٝايٗ ٔجٕٛػ ٝتٛا٘ؼت ٝثب تٛج ٝثٔ ٝـى الت اخيش و ٝدسٌيشؽ ثٛد ٜثٟتشيٗ ػشٚيغ  ٚخذٔت سا ثٔ ٝشدْ اسائٕ٘ ٝبيذ دس ٚالغ
ٚحذت ٕٞ ٚذِي  ٚا٘ؼجبٔي ؤ ٝجٕٛػٔ ٝذيشاٖ  ٚوبسوٙبٖ ايٗ صٙؼت ٘ؼجت ث ٓٞ ٝداس٘ذ ثبػث يه تؼبُٔ خٛة ؿذ ٜو ٝثٟتشيٗ
خذٔت تمذيٓ ٔشدْ ؿٛد .ثب سؿذ ٔصشف  %52و ٝأؼبَ دس ٔصشف ثشق داؿتيٓ ثذ ٖٚاػٕبَ خبٔٛؿي  ٚثذٔ ٖٚـىُ تٛا٘ؼتٙذ
پيه ٔصشف ثبس سا ػپشي وٙٙذ و ٝجبي تمذيش  ٚتـىش داسد.
ايـبٖ ثب ثيبٖ تـىش  ٚلذسدا٘ي اص ثشٌضاس وٙٙذٌبٖ ايٗ ٔشاػٓ خٛاػتٙذ تب  ٕٝٞدا٘ؾ آٔٛصاٖ تالؽ وٙٙذ ثيؾ اص پيؾ تحصيُ
سا جذي ثٍيش٘ذ ٕٞ ٚچٌ ٖٛزؿتٔ ٝبئ ٝجبٞبت  ٚافتخبس ٔب ثبؿٙذ.

ٔشاػٓ تجّيُ اص دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٕٔتبص فشص٘ذاٖ وبسوٙبٖ صٙؼت ثشق ٔبص٘ذساٖ ثب حضٛس فشص٘ذاٖ وبسوٙبٖ ؿشوت ثشق ٔٙغمٝاي
ٔبص٘ذساٖ ٌّ ٚؼتبٖ ،تؼٕيشات ا٘تمبَ ٘يشٚي ؿٕبَ (تب٘ؾ)  ٚؿشوت ثشق آساي ؿٕبَ دس ٟٔ 52شٔب ٜدس ٔىبٖ ػيٕٙب ػپٟش ػبسي
ثشٌضاس ؿذ .ايٗ ٔشاػٓ و ٝثب حضٛس ٔذػٛيٗ  ٚخب٘ٛادٞ ٜبي دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔؼتؼذ صٙؼت ثشق ثشٌضاس ؿذ ،ثب پخؾ ػشٚد جٕٟٛسي
اػالٔي ايشاٖ  ٚتالٚت لشآٖ ٔجيذ آغبص  ٚػپغ ٔذيش ػبُٔ ٔحتشْ ؿشوت ثشق ٔٙغم ٝاي ٔبص٘ذساٖ ٌّ ٚؼتبٖ جٙبة آلبي ٟٔٙذع
افضّي ث ٝايشاد ػخٙشاي پشداختٙذ  ٚدس ادأٙٞ ٝشٔٙذاٖ صذا  ٚػيٕبي ٔشوض ٔبص٘ذساٖ ث ٝاجشاي ثش٘بٔٞ ٝبي ٙٞشي پشداختٙذ.
ضٕٙبً اص وّي ٝدا٘ؾ آٔٛصاٖ ٕٔتبص ثب اٞذاي ِٛح تمذيش ٞ ٚذايب تمذيش ثؼُٕ آٔذ.

يادداشت
رسالت شركتْاي تعويرات ًيرٍ در
هيثاق هذيراى صٌعت برق براي
كاّش تلفات
ٔيثبق ٔذيشاٖ صٙؼت ثشق وـٛس ثشاي
وبٞؾ تّفبت ٌبْ ثّٙذي دس جٟت ايجبد
تح َٛدس ػبختبس التصبدي ٚصاست ٘يشٚ ٚ
دس ساػتبي فّؼف ٝالتصبد ٔمبٔٚتي تجييٗ
ؿذٔ ٜمبْ ٔؼظٓ سٞجشي ثٛد ٜو ٝصٙؼت
ثشق وـٛس اص ديشثبص ٔٙتظش چٙيٗ تصٕيٓ
ٕٟٔي ثٛد ٜاػت.
سلٓ ثبالي تّفبت ا٘شطي ثشق دسخٛس
صٙؼت ثشق ايشاٖ ٘جٛد ٜچشاو ٓٞ ٝاوٖٛٙ
ايشاٖ ثب اجشاي ثش٘بٔٞ ٝبي تٛػؼ ٝدسحبَ
پيـشفت  ٕٝٞجب٘ج ٝاػت  ٚايٗ تصٕيٓ
دسٚالغ لذْ ديٍشي ثشاي افضايؾ سا٘ذٔبٖ
 ٚثٟشٜٚسي دس ايٗ صٙؼت ثضسي ٔ ٚبدس
اػت و ٝجضء اصّي ؿبخص ٞبي
پيـشفت يه وـٛس ٔحؼٛة ٔي ؿٛد.
دػتيبثي ث ٝاٞذاف ايٗ ٔيثبق ػضْ ٕٝٞ
ٔذيشاٖ  ٚوبسوٙبٖ ايٗ صٙؼت سا ٔي
عّجذ  ٚايٗ ٔ ٟٓثبيذ دس اِٛٚيت وبس
ٔذيشاٖ لشاسٌيشد.
تشٔيٓ  ٚثشٚصسػب٘ي تجٟيضات لذيٕي ٚ
فشػٛد ٜخصٛصبً دس ثخؾ فٛق تٛصيغ ٚ
تٛصيغ  ٚايجبد فش ًٙٞوبٞؾ ٔصشف ٚ
صشف ٝجٛيي اص اِٛٚيتٞبي اصّي ايٗ
ثش٘بٔ ٝاػت.
ؿشوتٟبي تؼٕيشات ٘يش ٚثب ؿٙبػبئي ثٝ
ٔٛلغ تجٟيضات ٔؼيٛة  ٚتؼٛيض  ٚيب
تؼٕيش آٖ ٔي تٛا٘ٙذ دس ايٗ ٔيثبق ػٟيٓ
ثبؿٙذ .اجشاي ثش٘بٔٞ ٝبي ثٛٔ ٝلغ  ٚثب
ويفيت ٘ت ٔي تٛا٘ذ ٌبٟٔبي اصّي ايٗ
عشح ثبؿذ.
ؿشوت تؼٕيشات ا٘تمبَ ٘يشٚي ؿٕبَ
(تب٘ؾ) ايٙه ثب ػضٔي ساػخ  ٚثب اػتفبدٜ
اص وبسوٙبٖ آٔٛصؽ ديذٔ ٚ ٜجشة ػؼي
داسد دس اجشاي ثش٘بٔٞٝبي ايٗ ٔيثبق
پيؾلذْ ؿذٕٞ ٚ ٜب٘ٙذ ٌزؿتٔ ٝذيشاٖ
صٙؼت ثشق وـٛس سا دس سا ٜدػتيبثي ثٝ
اٞذاف ػبِيٕٞ ٝشاٞي ٕ٘ٛد ٚ ٜثشاي
سػيذٖ ث ٝايٗ ٞذف اص ٞيچ وٛؿـي
فشٌٚزاس ٘خٛاٞذ ثٛد تب ا٘ـبء ا ...ػٕٟي اص
پيـشفت  ٚتٛػؼ ٝايشاٖ ػضيضٔبٖ داؿتٝ
ثبؿيٓ  ٚث ٝآٖ افتخبس وٙيٓ.
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صفح ٝآخش

چگًَِ درس بخَاًين؟
پيص از ٍرٍد بِ كالس هطالعِ كٌيد
ثشاي ٞش ٔـىّي سا ٜحّي ٚجٛد داسد  ٚيىي اص سٚؿٟبيي و ٝؿٕب ٔي تٛا٘يذ ثب وٕه آٖ دسٚػي سا و ٝث ٝآٟ٘ب ػالل٘ ٝذاسيذ ثب تٕبيُ ثيـتشي ٔغبِؼ ٝوٙيذ ،ايٗ اػت و ٝپيؾ اص حضٛس دس والع دسع يبد
ؿذٍ٘ ، ٜبٞي ث ٝوتبة ا٘ذاخت ٚ ٝثىٛؿيذ اعالػبتي دسثبسٛٔ ٜضٛع ٔٛسد ٘ظش خٛد جٕغآٚسي وٙيذ.
إٞيت ٔغبِؼ ٝپيؾ اص حضٛس دس والع (چ ٝدسػٟبي ٔٛسد ػالل ٝخٛد  ٚچ ٝدسػٟبيي و ٝتٕبيّي ث ٝآٟ٘ب ٘ذاسيذ) ايٗ اػت وٞ ٝشچ ٝاعالػبت ا ِٚي ٚ ٝدا٘ؼتٞ ٝبي ؿٕب دسثبس ٜيه ٔٛضٛع دسػي ثيـتش
ثبؿذ ،خٛد ث ٝخٛد وـؾ ثيـتشي دس ؿٕ ب ثشاي فشاٌيشي آٖ ثٛجٛد خٛاٞذ آٔذ .ؿبيذ تب ث ٝحبَ ث ٝايٗ ٔٛضٛع فىش وشد ٜثبؿيذ و ٝچشا دثيشاٖ  ٚاػتبداٖ ؿٕب ايٙمذس ث ٝؿٕب تبويذ ٔي وٙٙذ و ٝپيؾ اص ٚسٚد
ث ٝوالع ٔ ،غبِؼ ٝػغحي  ٚاجٕبِي  ٚػشيؼي ثش آ٘چ ٝو ٝلشاس اػت تذسيغ ؿٛد داؿت ٝثبؿيذ .ػّت ايٗ تبويذ ثيـتش ث ٝخب عش ٕٞيٗ تبثيش اعالػبت اِٚي ٝاػت .ثب دا٘ؼتٗ اعالػبت اِٚي ٝؿٛق يبدٌيشي ٚ
تٕشوض حٛاع ؿٕب دس والع ثيـتش ؿذٔ ٚ ٜغبِت ثيبٖ ؿذ ٜسا ثٟتش دسن ٔي وٙيذ .اٌش ثبٚس ٘ذاسيذ أتحبٖ وٙيذ تب خٛدتبٖ تجشث ٝوٙيذ.
● از خَد پرسص كٌيد
دس ٔغبِؼ ٝاِٚيٞ ٝذف ؿٕب ٌشفتٗ اعالػبت اثتذايي  ٚوٙجىبٚي وشدٖ ر ٗٞثب ٌشفتٗ اعالػبت ػبد ٚ ٜوٓ حجٓ ٔمذٔبتي اػت ؛ ِٚي سٚؽ ديٍشي ؤ ٝي تٛا٘يذ اص آٖ ثشاي افضايؾ ٔيضاٖ ثبصدٞي  ٚثٝ
خبعش ػپشدٖ ثيـتش ٔغبِت اػتفبد ٜوٙيذ ،پشػؾ وشدٖ لجُ ٍٙٞ ،بْ  ٚپغ اص ٔغبِؼ ٝاػت .ثب وتبة ؿٛخي وٙيذ
تؼذادي اص دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٍٙ ٞبٔي و ٝتّٛيضي ٖٛتٕبؿب ٔي وٙٙذ يب ثب دٚػتبٖ خٛد صحجت ٔي وٙٙذ ٕٞيـ ٝخٛؿحبِٙذ؛ ِٚي ٍٙٞبٔي و ٝصحجت اص وتبة ٔ ٚغبِؼٔ ٝيؿٛد جذي  ٚاخٕٔ ٛيؿ٘ٛذ .دس
سٚاٖؿٙبػي حبفظ ٚ ٝيبدٌيشي ٌفتٔ ٝيؿٛدٔ :غبِجي و ٝثبس ٞيجب٘ي ثيـتشي داس٘ذ ،ثيـتش دس حبفظٔ ٝئب٘ٙذ  ٚثٟتش ث ٝخبعش آٚسدٔ ٜي ؿ٘ٛذ؛ صيشا ٞيجبٖ ،ػالل ،ٝتٕشوض ٚ ٚسٚد ٔغّت ث ٝحبفظ ٝسا ٔٛجت
ٔي ؿٛد .ثشاي ٕ٘ ٝ٘ٛاص ؿٕب پشػيذٔ ٜيؿٛد و ٝآيب ٕٞؼبي ۸ ٝػبَ پيؾ خٛد سا ث ٝخبعش ٔيآٚسيذ؟ ؿٕب ٔيٌٛييذ ٘ ، ٝاص ؿٕب ٔيپشػٙذ ٕٞبٖ و 5 ٝثچ ٝداؿت  ،ؿٕب ٔيٌٛييذ ٘ ٝث ٝخبعش ٕ٘يآٚسْ ٕٞ ،بٖ
و ٝپذسؽ فشٚؿٙذِ ٜجبع ثٛد  ٚؿٕب ثبص  ٓٞث ٝخبعش ٕ٘يآٚسيذ .ث ٝؿٕب ٔيٌٛيٙذٕٞ :بٖ و ٝخب٘ ٝؿبٖ آتؾ ٌشفت.
يه ٔشتج ٕٝٞ ٝچيض دس رٙٞتبٖ ص٘ذٔ ٜي ؿٛد؛ چشا و ٝآتؾ ٌشفتٗ ثبس ٞيجب٘ي ٔٛثشي داؿت ٝاػت .اٌش چ ٝآتؾ ٌشفتٗ  ،يه ٞيجبٖ ٔٙفي دس ؿٕب ايجبد وشد ٜثٛدِٚ ،ي دس ٞش حبَ ٞيجبٖ اٍ٘يض ثٛد ٚ
ٕٞيٗ ٞيجبٖ ثبػث ٔي ؿٛد و ٝؿٕب خبعش ٜآٖ آتؾ ػٛصي سا ثخٛثي ث ٝخبعش ثؼپبسيذ .ثٕٞ ٝيٗ تشتيت ؿٕب ٔي تٛا٘يذ ثشاي ايٗ ؤ ٝغبِت دسػي سا ثٟتش  ٚثيـتش ث ٝخبعش ثؼپبسيذ ثب وتبة استجبط ػبعفي ٚ
احؼبػي ثشلشاس وٙيذ.
يىي اص ثٟتشيٗ سٚؿٟبيي و ٝؿٕب ٔي تٛا٘يذ ثٕٞ ٝيٗ ٔٙظٛس اص آٖ اػتفبد ٜوٙيذ ،ايٗ اػت و ٝثب وتبة ؿٛخي وٙيذ .ايٗ ٔٛضٛع ث ٝػالل ٚ ٝتٕشوض ؿٕب وٕه صيبدي ٔيوٙذٞ.ش چٔ ٝيتٛا٘يذ ثٝ
ػخت تشيٗ ٔغبِت وتبة ثبس ٞيجب٘ي ٔثجتي ثذٞيذ  ٚآٖ سا ثخٛا٘يذ.
اٌش ثخٛاٞيذ ٔي تٛا٘يذ ثب صثبٖ خٛؿبيٙذ خٛدتبٖ ثب ٔ ٕٝٞف بٞيٓ وتبة ؿٛخي وٙيذٔ .ثال ٍٙٞبٔي و ٝلؼٕتي اصوتبة (دسػي يب غيشدسػي) ثشايتبٖ خيّي جبِت ثٛد ،دس حبؿي ٝآٖ ثٛٙيؼيذ" :چ ٝجبِت".
اٌش ثشايتبٖ تؼجت آٚس ثٛد ،ػالٔت تؼجت ثٍزاسيذ يب اٌش پشػؾ ثشاٍ٘يض ثٛد ،ػالٔت پشػؾ ثٍزاسيذ .يه دا٘ؾ آٔٛص فؼبَ ث ٝايٗ تشتيت ٔي تٛا٘ذ ثب و تبة دسٌيش ؿٛد  ٚػمبيذ  ٚػٛاعف خٛد سا ث ٝؿىّي ثب
٘ٛؿتٗ اػالْ وٙذ.
ؿٕب ٔي تٛا٘يذ ثب پشػؾ  ،ر ٗٞخٛد سا ٞذفذاس وٙيذ .اؿتجبٞي و ٝث ٝعٛس ٔؼٕ َٛدا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔشتىت ٔيؿ٘ٛذ ،ايٗ اػت و ٝآٟ٘ب ث ٝعٛس ٔؼٕ َٛتؼذادي پشػؾٞبي حبفظ ٝاي وٓ اسصؽ اص خٛد ٔي پشػٙذ.
ٔثال ثٛػّي ػي ٙب دس چ ٝتبسيخي ٔتِٛذ ؿذ؟ ج ًٙجٟب٘ي د ْٚدس چ ٝتبسيخي ؿشٚع ؿذ يب ٞيٕبِي وجبػت؟ پشػؾ ٞبيي اص ايٗ لجيُ وٓ اسصؽ تشيٗ پشػؾٞبيي اػت و ٝؿٕب ٔيتٛا٘يذ اص خٛد ثپشػيذ،
ِٚي ثشاي ث ٝخبعش ػپشدٖ ثيـتش ٔغبِت ؿٕب ،ثبيذ اص پشػؾٞبي وبسثشدي  ،تحّيّي  ،تشويجي اػتفبد ٜوشد.
● در كالس يادداضت برداري كٌيد
ٔؼّٕبٖ ثبسٞب دس ع َٛػبَٞبي تحصيّي ث ٝدا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔي ٌٛيٙذ و ٝآٟ٘ب ثبيذ دس ػش والع ؿ٘ٛٙذ ٜاي فؼبَ ثبؿٙذ؛ ِٚي ٔف ْٟٛايٗ ػجبست چيؼت؟ يؼٙي ثبيذ چٍ ٝ٘ٛثبؿيٓ؟ ؿ٘ٛٙذ ٜفؼبَ چٝ
خصٛصيبت ٚ ٚيظٌيٞبيي داسد؟ ثٟتشيٗ ٛٔ ٚثشتشيٗ سا ٜثشاي ايٗ و ٝؿٕب يه ؿ٘ٛٙذ ٜفؼبَ ثبؿيذ ايٗ اػت و ٝيبدداؿت ثشداسيذ .اٌش ٔي خٛاٞيذ يه دا٘ؾ آٔٛص ٔٛفك ؿٛيذ چ٘ ٝيبص ث ٝيبدداؿت ثشداسي سا
دس ػش والع احؼبع ٔي وٙيذ يب خيش ،حتٕب اص صحجت ٔذسع يب ػخٙشاٖ  ،يبدداؿت ثشداسي وٙيذ .دس يبدداؿت ثشداسي ٔٛفك ٞيچ ٚلت ٘جبيذ جّٕٝاي سا ث ٝعٛس وبُٔ يبدداؿت وٙيذ ،ثّى ٝثبيذ تٟٙب ٘ىبت سا
ث ٝصٛست اؿبس ٜاي ٔ ٚختصش يبدداؿت وٙيذ .ثشاي ايٗ ٔٙظٛس ثبيذ اص ٚاطٞ ٜبي وّيذي اػتفبد ٜوٙيذ و ٝچ ٖٛجشل ٝاي ٛٔ ٕٝٞضٛع سا ث ٝيبد ؿٕب ٔي آٚسدٕٔ .ىٗ اػت ؿٕب ثٍٛييذ ؤ ٝؼّٕتبٖ ث ٝؿٕب اجبصٜ
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ٕ٘يدٞذ يبدداؿت ثشداسي وٙيذ.

هَفقيت فرزًذ ّوكار

آلبي ػيبٚؽ ثيضبئي فشص٘ذ ٕٞىبس اسصؿٕٙذٔبٖ ػشوبس خب٘ٓ
ػيذ ٜثٙفـٛٔ ٝػٛي ؿبغُ دس أٛس ادساي ٔ ٚبِي دس
ٔؼبثمبت لٟشٔب٘ي ثٛوغ ثضسٌؼبالٖ اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ دس ػبَ
 9313دس ٚصٖ  06ويٌّٛشْ ثٔ ٝمبْ لٟشٔب٘ي دػت يبفتٙذ.
سٚاثظ ػٕٔٛي ؿشوت تب٘ؾ ثشاي ايٗ ػضيض آسصٚي ٔٛفميت
داسد.

اًجام ًرهش چشن پس از هطالعِ
اثتذا ثٙـيٙيذ .چـٓ ٞبي خٛد سا ثب وف دػت ثپٛؿب٘يذ ،ثذ ٖٚايٗ و ٝث ٝچـٓ ٞبي خٛد فـبس ٚاسد وٙيذ.
ػؼي وٙيذ آساْ ثبؿيذ ٔ ٚذت  36ثب٘ي ٝث ٝتبسيىي خيش ٜؿٛيذ  ٚث ٝآسأي ٘فغ ػٕيك ثىـيذ.
 دس حبِي و٘ ٝـؼت ٝايذٔ ،ذت  2ثب٘ي ٝث ٝػمف ٍ٘ب ٜوٙيذ  ٚػپغ  2ثب٘ي ٝث ٝوف صٔيٗ ٍ٘ب ٜوٙيذ .ايٗ وبس سا 2ثبس تىشاس وٙيذ.
 ٔذت  2ثب٘ي ٝث ٝػٕت چپ  ٚػپغ ػٕت ساػت خيش ٜؿٛيذ .ايٗ ػُٕ سا  2ثبس تىشاس وٙيذ. چـٓ ٞبي خٛد سا ٔحىٓ ثٔ ٝذت  2ثب٘ي ٝثجٙذيذ  ٚػپغ وبٔال ثبص وٙيذ  ٚثشاي  2ثب٘ي ٍٝ٘ ٝداسيذ .ايٗ وبس سا 2ثبس تىشاس وٙيذ.
 چـٓ ٞب سا  2ثبس ث ٝػٕت چپ ثچشخب٘يذ  ٚسٞب وٙيذ  ٚػپغ ث ٝػٕت ساػت ثچشخب٘يذ .ايٗ وبس سا  2ثبس تىشاسوٙيذ.
 ثٛ٘ ٝن ثيٙي خٛد ٍ٘ب ٜوٙيذ  ٚثٔ ٝذت  3ثب٘ي ٍٝ٘ ٝداسيذ  ٚسٞب وٙيذ .ػپغ ثذ ٖٚايٗ و ٝػش خٛد سا تىبٖدٞيذ ٔذت  3ثب٘ي ٝث ٝػمف خيش ٜؿٛيذ .ايٗ وبس سا  2ثبس تىشاس وٙيذ.
 ٔذت  5ثب٘ي ٝث٘ ٝضديه تشيٗ ؿيء اعشاف خٛد خيش ٜؿٛيذ  ٚػپغ ثشاي  5ثب٘ي ٝث ٝيه ٔىبٖ دٚس ثيش ٖٚاصپٙجشٍ٘ ٜب ٜوٙيذ .ايٗ وبس سا  96ثبس تىشاس وٙيذ.
ثشاي سفغ خؼتٍي چـٓ دس حيٗ وبس يب ٔغبِؼ ،ٝثشاي ٔذت يه دليم ،ٝدس حبِت ٘ـؼت ٚ ٝيب ايؼتبد ،ٜثٚ ٝػبيّي
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و ٝدٚس اص ؿٕب ٞؼتٙذ ٍ٘ب ٜوٙيذ.

