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 : كغًت ٓضيغيت تُٞيض ثغم ٌٗب .اع ؼٗبّ ٓ٘بهصٚ گ -1

 ٗيغٝگبٙ كٜيض ؿِئي ٌٗب - 165ص٘ضٝم پـتي  -اع : ٌٗب ؼآصعؽ ٓ٘بهصٚ گ -2

ؼجقن   نيروگاه شهيد سلييي  نالا  بخار  هايواحد( SH4) 4ُُٞٚ ٛبي ؿٞپغ ٛيت سغيض ٓٞظٞع ٓ٘بهصٚ:  -3

 ُيـت،كغايػ ٝ ٓلشصبت ٓ٘ضعج صع اؿ٘بص ٓ٘بهصٚ

  ؽ ثٚ ثغٗضٙ ٓ٘بهصٚ.اثالاػ ػٓبٕ  ٓبٙ 6:  ػٓبٕ تذٞيَٓضت  -4

عيبٍ اؿت ًقٚ ثبيـقتي    4،797،742،444ٓجِؾ ؿپغصح كغًت صع ٓ٘بهصٚ ٓؼبصٍ ؿپغصٙ كغًت صع ٓ٘بهصٚ :  -5

ٚ  ثب اؿ٘بص ٓ٘بهصٚ صع پبًت اُق ثٚ طيَ ٛٔغاٙ ٛبي ٓلغٝدٚ اػ صٞعت ثٚ يٌي گقظاع تـقِيْ    صؿتگبٙ ٓ٘بهصق

 گغصص .

ايٖ كغًت ٗؼص ثبٗي ِٓي ايغإ كقؼجٚ   9296521025991ؿيجب عؿيض ثبٌٗي ٝاعيؼ ٝجٚ ٓؼثٞع ثٚ دـبة  -1-5

 ٗيغٝگبٙ كٜيض ؿِئي ٌٗب .

 چي ثبٌٗي ػٜضٙ ثبٗي ثٚ ٗلغ ًبعكغٓب . -2-5

 ظٔبٗت٘بٓٚ ثبٌٗي ثٚ ٗلغ ًبعكغٓب ثغاثغ ثب كغّ پيٞؿت . -3-5

پايـان وقـ     پـيشنـهاد دهـندگان بـايستي پيشنهاد خود را براساس شرايط مناقصه تنظيم وحـداثرر تـا    -6

 -تدارثات شرث  مديري  توليد برق نكا واقع در نكـا   هبه ادار 00/11/1301 مورخ نبهسه ش زاداري رو

راس پيشـنهادات والـله   .دارنـد  نكا تسليم و رسيد درياف  شهيدسليمي نيروگاه -زاغمرز  جاده 22ثيلومتر 

مناقصه بـاز و قراتـ  خواهـد     باتوجه به شرايط  10/11/1301مورخ  چهارشنبهروز لبح  30/10 ساع 

 .باشد با معرفينامه ثتبي در جلسه ثميسيون مناقصه آزاد مي آنانگان حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايند .شد

 پيق پغصاست ٝ ؿپغصٙ ُدـٖ اٗجبّ ًبع : -7

هقغاعصاص هبثقَ    5% ٓجِؾ هغاعصاص سٞاٛض ثٞص ًٚ ؼجن ٓلقبص ٓقبصٙ   25ٓيؼإ پيق پغصاست دضاًثغ ٓؼبصٍ  -1-7

 پغصاست سٞاٛض ثٞص .

% ثٚ ػ٘ٞإ ؿپغصٙ ُدـٖ اٗجبّ ًبع ًـغ سٞاٛض كض . ٝ تغتيت 14يت كغٝك٘ضٙ ٓؼبصٍ اػ ٛغ صٞعت ٝظؼ -2-7

 ثبكض . هغاعصاص ٓي 9اؿتغصاص إٓ ٓؽبثن ٓلبص ٓبصٙ 

 (1 ) 



ٛبي جضاگبٗٚ ثٚ تغتيت تؼييٖ كضٙ طيَ صع ُلبف ٝادضي ثٚ ٗلبٗي تؼييٖ  پيلٜ٘بص ٓ٘بهصٚ ثبيض تبيپ ٝ صع پبًت

 تـِيْ ًبعكغٓب گغصص . 6 صع ث٘ض كضٙ

سٞعصگي ، پبى كضگي ٝ يب تـييغ صع ػجبعات يب اعهبّ ثبكقض ٝ ثقب    پيلٜ٘بصات ثبيـتي ثضٕٝ ٛغگٞٗٚ هِْ -1-8

 ٜٓغ ٝ آعبء پيلٜ٘بص صٛ٘ضٙ تبئيض كضٙ ثبكض .

 

 ثبكض : اؿ٘بص ٓ٘بهصٚ ثٚ كغح ػيغ ٓي -1-9

 اُق ( صػٞت٘بٓٚ ٓ٘بهصٚ .

 بت ٝ كغايػ ٓغثٞغ ثٚ ٓ٘بهصٚ .ة ( اؼالػ

 . سغيضاعچ ( تيپ هغاعصاص ٓصٞة 

 پغصاست . ٛبي ظٔبٗتبٓٚ كغًت صع ٓ٘بهصٚ ، ُدـٖ اٗجبّ تؼٜضات ٝ پيق ص ( كغّ

 ٛب ( . ػ ( جؼئيبت ٝ كغح سضٓبت ٓٞظٞع هغاعصاص ) پيٞؿت

ٝ  ٓجقبػ ٝ تؼٜقض آٝع   تـييغات كغًت ٝ صاعٗضگبٕ آعقبء  ٛق ( اؿبؿ٘بٓٚ ٝ عٝػٗبٓٚ عؿٔي ٓغثٞغ ثٚ آسغيٖ 

 . اعائٚ اصَ گٞاٛي آعبء اػ صكتغسبٗٚ اؿ٘بص عؿٔي ثغاي صاعٗضگبٕ آعبء ٓجبػ ٝ تؼٜض آٝع كغًت

 تـِيْ پيلٜ٘بصصٛ٘ضٙ سٞاٛضًغص . صع ٓ٘بهصٚ ٗـشٚ اػ اؿ٘بصٓ٘بهصٚ عا ٛٔغاٙ ثبصػٞت٘بٓٚ كغًت يي سغيضاع-2-9

 گبٗٚ هغاع گيغص : ٛبي ؿٚ اؿ٘بص ٓ٘بهصٚ ثبيض ثٚ تغتيت ػيغ صع پبًت-3-9

ٝ يب چي ثبٌٗي ثقٚ كقغح تؼيقيٖ كقضٙ صع صػٞت٘بٓقٚ       ،عؿيض ٝاعيؼ ٝجٚپبًت )اُق( دبٝي ظٔبٗت٘بٓٚ ثبٌٗي

ٓبٙ هبثَ تٔضيقض ثبكقض .    3ٓبٙ صاعاي اػتجبع ثٞصٙ ٝ ثؼضاػ إٓ ٗيؼ ثٚ ٓضت  3ٓ٘بهصٚ سٞاٛض ثٞص ًٚ ثبيض دضاهَ 

ٚ    چ ٛقبي تقيٓيٖ    ٘بٗچٚ ٓضت اػتجبع پيلٜ٘بصٛب پبيبٕ يبثض ٝ ٗيبػ ثٚ تجضيض ظٔبٗت٘بٓٚ ثبكقض ثقغاي ججقغإ ٛؼي٘ق

 ظٔبٗت٘بٓٚ ثب تٞاكن ؼغكيٖ اهضاّ سٞاٛض كض .

 ثبكض :  پبًت )ة( ًٚ دبٝي ٓضاعى طيَ ٓي

  ًٚ ثبيـتي تٔبٓي اٝعام ٝ اؿ٘بص ٓضاعى ٝ اؼالػبت سٞاؿتٚ كضٙ بيغ ٝ ؿ 9 اؿ٘بص ٓ٘بهصٚ تؼييٖ كضٙ صع ث٘ض

 ثبكض . عؿيضٙپيلٜ٘بص صٛ٘ضٙ  

  (2 ) 



 

 

ثصقٞعت هؽؼقي    ؼٍٞ ٓضت هقغاعصاص ثبكض ٝ هئت پيلٜ٘بصي ثبيض ثغاي  پبًت )ج( ٓذتٞي پيلٜ٘بص هئت ٓي

ٓبٙ  3ثٚ عيبٍ ٝ تٞآًب ٗٞكتٚ كٞص ٝ ثغاي ٓضت  ،ػضص  ٝ ْٛثب هيض دغٝف  ْٛ پيلٜ٘بصي ثبيض هئت ثبكض . ظًٔ٘ب

 اػتجبع صاكتٚ ثبكض .

 پاكت الك و مُهر شدهٝ جٔؼًب صع ُلبف يب  الك و مُهر شدهٛغيي اػ ؿٚ پبًت اُق ، ة ٝ ج ثبيض -4-9

بّ ٝ ٗلبٗي كقغًت ً٘٘قضٙ صع ٓ٘بهصقٚ ٝ    پبًت ٓظًٞع ٝ ُلبف إٓ ٗ 3صيگغي گظاكتٚ كٞص ٝ عٝي ٛغيي اػ 

 ٓٞظٞع ٓ٘بهصٚ ثٚ ٝظٞح ٗٞكتٚ كضٙ ثبكض .

ٛبي ٓذتٞي پيلٜ٘بص ثبيض ثٞؿيِٚ پيي پيلٜ٘بص صٛ٘ضٙ ثٚ ٗلبٗي تؼييٖ كضٙ صع صػٞت٘بٓقٚ ٓ٘بهصقٚ    پبًت -1-14

 . گغصصتـِيْ ًبعكغٓب 

 ٓؽبُجٚ ٝ اسظ گغصص .، هيض تبعيز ًبَٓ ٝصٍٞ ٛبي تذٞيِي ثبيض عؿيض ثب  صع ٓوبثَ تـِيْ پبًت -2-14

كٞص ، صع صقٞعتيٌٚ ثقٚ ٓٞهقغ صعيبكقت ٗلقٞص ،       صع ٓٞعص پيلٜ٘بصاتي ًٚ ثب پـت ؿلبعكي اعؿبٍ ٓي -3-14

 ًبعكغٓب ٓـئُٞيتي ٗشٞاٛض صاكت .

ػيغ يٌقي پقؾ اػ    طًغ گغصيضٙ اؿت ثٚ تغتيت 6ث٘ض ٛبي ٓذتٞي پيلٜ٘بصٛب صع ؿبػت ٝ تبعيشي ًٚ صع  پبًت

 صيگغي ثٚ ٝؿيِٚ ًٔيـيٕٞ ٓ٘بهصٚ ثبػ سٞاٛض كض .

 اُظًغ ٝ  كٞم 9-3اُق : اثتضا پبًت اُق ثبػ سٞاٛض كض . ٛغگبٙ ٓذتٞي ايٖ پبًت ثٚ تغتيت تؼييٖ كضٙ صع ث٘ض 

     ٚ   كغايػ صيگغ ايٖ صؿتٞعاُؼَٔ ًبَٓ ٗجبكض ، پيلٜ٘بص ٓغصٝص ٝ پبًبت صيگغ ٓلتٞح ٗشٞاٛض كض ٝ ػيً٘ب ثق

 پيلٜ٘بص صٛ٘ضٙ ٓـتغص سٞاٛض كض .    

 ثبػ  ثلغدي ًٚ صع ثبال ثيبٕ كض صع پبًت صذيخ گظاعصٙ كضٙ ٝ ًبَٓ ثبكض ، پبًت  ة : ٛغگبٙ پبًت 

 سٞاٛققض كققض ٝ چ٘بٗچققٚ پيلققٜ٘بص صٛ٘ققضٙ ٓققضاعى ٓققٞعص صعسٞاؿققت صع آگٜققي ٓ٘بهصققٚ عا اعائققٚ      

ٞ  پبًقت  ، ٝ دبئؼ كغايػ تلقشي  صاصٙ كقٞص       اٛقض كقض ، صع ؿيقغ ايقٖ صقٞعت پبًقت       ٓلتقٞح س

 هغاع صاصٙ كقٞص   هئتي ٗجبيض صع پبًت  پيلٜ٘بصكٞص . ٛيچگٞٗٚ  ػيً٘ب ثٚ پيلٜ٘بص صٛ٘ضٙ ٓـتغص ٓي ٓبُي   

 ًبَٓ ٝ ٓ٘ؽجن ثب كغايػ اػالّ كضٙ ٗجبكض ، پيلٜ٘بص عص ٝ ؿپؾ ٗـجت ثٚ اكتتقبح   ٝ صع صٞعتيٌٚ پبًت   

 يلٜ٘بص آٜٗب ٓٞعص هجٍٞ ٝاهغ كضٙ اؿقت اهقضاّ ٝ ٓجقبُؾ پيلقٜ٘بصي آٜٗقب      پيلٜ٘بص صٛ٘ضگبٗي ًٚ پ پبًت  

 گغصص تب ًبعكغٓب ٗـجت ثٚ تؼييٖ ثغٗضٙ اهضاّ ٗٔبيض . ٓي ٚصٞعتجِـ  

  (3 ) 



ض صع ًٔيـيٕٞ اكتتبح پبًبت دعٞع يبث٘ض ، دقن  ٘تٞاٗ ٓيٗبٓٚ ًتجي  ٓؼغكي بثٗٔبي٘ضگبٕ ٓجبػ پيلٜ٘بص صٛ٘ضگبٕ 

 34دضاًثغ ٓضت ػٓبٕ ثغعؿي پيلقٜ٘بصات  يٚ پيلٜ٘بصات ثغاي ًبعكغٓب ٓذلٞؾ اؿت . عص يب هجٍٞ ٛغيي يب ًِ

 ثبكض . ٓيٝػ ع

پئبٌٗبع تذت ٛيچ كغايؽي دن اٗتوبٍ يب ٝاگظاعي هغاعصاص ثٚ ؿيغ عا ٗضاعص ٝ صع صٞعت ثقغٝػ چ٘قيٖ ػِٔقي    

 ص عا كـز ٗٔبيض .تٞاٗض هغاعصا ًبعكغٓب پؾ اػ ظجػ ظٔبٗت٘بٓٚ پئبٌٗبع ، ٓي

 

% ٓجِؾ هغاعصاص ظٔبٗت٘بٓٚ ُدـٖ 14ثبيض صع ػٓبٕ آعبء هغاعصاص ٓؼبصٍ  هغاعصاص ، ثغٗضٙ ٓ٘بهصٚ ٓي 7 ٓؽبثن ٓبصٙ

 ثبكض . ٓيٓظًٞع  اٗجبّ تؼٜضات عا تٜيٚ ٝ ثٚ ًبعكغٓب اعائٚ ٗٔبيض ٝ تغتيت اؿتغصاص إٓ ٓؽبثن ٓبصٙ

عا صع استيبع هغاعصاص  8 عٝػ ثؼضاػ ثغٗضٙ كضٕ ، ظٔبٗت٘بٓٚ ٓٞظٞع ٓبصٙ 14 ثغٗضٙ ٓ٘بهصٚ ِٓؼّ اؿت ظغف ٓضت

ظٔئٚ پيلٜ٘بص سقٞص تـقِيْ ٗٔقٞصٙ    ثٚ بء ٝ عآعا اي اػ إٓ  ًٗٔٞٗٚبعكغٓب هغاع صٛض ٝ ٓتٖ هغاعصاص عا ًٚ هجاًل 

ؿپغصٙ كغًت ثٚ ًبعكغٓب تـِيْ ٗٔبيض . صع ؿيغ اي٘صٞعت اؿت ثغاؿبؽ هئت پيلٜ٘بصي سٞص ٜٓغ ٝ آعبء ٝ 

ًٚ تـِيْ ٗٔٞصٙ اؿت ثٚ ٗلغ ًبعكغٓب ثضٕٝ ٛيچگٞٗٚ تلغيلبت اصاعي ظجػ ٝ ثغٗقضٙ   5ٚ ٓٞظٞع ث٘ض هصب٘ٓصع 

ّ ثغٗضٙ ٓ٘بهصٚ دبظغ ثقٚ  ٝٓظًٞع دن ٛيچگٞٗٚ اػتغاض يب اصػبيي ٗـجت ثٚ إٓ ٗشٞاٛض صاكت . چ٘بٗچٚ ٗلغ ص

   ٖ ٗبٓقٚ ٓؼقبٓالت    اٗؼوبص هغاعصاص ٗلٞص ؿپغصٙ ٝي ٗيؼ ظجػ سٞاٛض كض ٝ ؿپؾ ًبعكغٓب ثغؼجقن ظقٞاثػ ٝ آئقي

 كغًت اهضاّ سٞاٛض ٗٔٞص .

 ً٘٘قضگبٕ ثبؿقتث٘بي ثغٗقضگبٕ اٍٝ ٝ صّٝ ثقٚ آٗقبٕ ٓـقتغص سٞاٛقض         كغًت 5ٓ٘ضعج صع ث٘ض  ؿپغصٙ ٛبياُق : 

 كٞص . ثغٗضٙ صّٝ پؾ اػ ػوض هغاعصاص ثب ثغٗضٙ اٍٝ ٓ٘بهصٚ ٓـتغص ٓي ؿپغصٙكض .     

 هغاعصاص ٓـقتغص سٞاٛقض    8ثغٗضٙ ٓ٘بهصٚ پؾ اػ اعائٚ ظٔبٗت٘بٓٚ ُدـٖ اٗجبّ تؼٜضات ٓٞظٞع ٓبصٙ  ؿپغصٙة : 

 ص سقٞصصاعي ًقغصٙ   كض . ػضّ تـِيْ ايٖ ظٔبٗت٘بٓٚ ثٚ ٓ٘ؼُٚ ايٖ اؿت ًٚ ثغٗضٙ اػ آعبء ٝ ٓجبصُٚ هغاعصا   

 ثٚ ٗلغ ًبعكغٓب ظجػ ٝ ثغٗضٙ ٛيچگٞٗٚ دن اػتغاض يب اصػبيي ٗشٞاٛض صاكت . ؿپغصٙاؿت ٝ ٝجٚ    

ثٚ ٛيچگٞٗٚ توبظبي اؿتغصاص تغتيت اثغ صاصٙ ٗشٞاٛض كض ٝ ًِيٚ ٓلبص پيلٜ٘بص دضاهَ پؾ اػ تـِيْ پيلٜ٘بصات 

 .ثبكض ٓؼتجغ  ٓبٙ 3ثبيـتي ثغاي 

 (4 ) 



 

ٝ اثٜقبّ  سٞعصگي ٝ  ً٘٘ضگبٕ ظٖٔ ٓؽبُؼٚ اؿ٘بص ٝ ٓضاعى استالف ٝ اكتجبٙ هِْ چ٘بٗچٚ يٌي اػ كغًت -1-17

ثبيض ت٘به  صع اؿ٘بص ٓلبٛضٙ ٗٔبيض ٝ يب صع صٞعتيٌٚ ٗـجت ثٚ ٓلّٜٞ إٓ ٓلٌٞى ثبكض صع إٓ صٞعت 

بعكغٓب پؾ اػ عؿيضگي ثٚ ٓٞظٞع ٌٗبت تظًغ صاصٙ كضٙ ثالكبصِٚ ٓٞظٞع عا ًتجًب ثٚ ًبعكغٓب اػالّ ٝ ً

 عا عٝكٖ ٗٔٞصٙ ٝ ثٚ ًِيٚ كغًت ً٘٘ضگبٕ اثالؽ سٞاٛض ٗٔٞص .

 هغاعصاص ػَٔ سٞاٛض كض . 5 پغصاست ثغاؿبؽ ٓبصٙ

ٜبصي سقٞص عا  ثبيقض هئقت پيلق٘   پيلٜ٘بصات ثبيـتي ثضٕٝ هيض ٝ كغغ ٝ صغيخ ثبكض ٝ پيلٜ٘بص صٛ٘ضٙ -1-19

 پيٞؿت ٝ صع ٗظغ صاكتٖ تٞظيذبت ٓغثٞؼٚ ثؽٞع هؽؼي اعائٚ ٗٔبيض .كغايػ ، ٓلشصبت ك٘ي ثبتٞجٚ ثٚ 

 % اظبكٚ ٝ يب اػ إٓ ًْ ٗٔبيض .25ثٚ سضٓبت ٓٞظٞع هغاعصاص هغاعصاص  7ٓؽبثن ٓبصٙ تٞاٗض  ًبعكغٓب ٓي-2-19

ٕ ؿپغصٙ ٝ پيلٜ٘بصاتي ًٚ پؾ اػ اٗوعقبء  ثٚ پيلٜ٘بصات كبهض آعبء ، ٓجْٜ ، ٓلغٝغ ٝ ٓشضٝف ٝ ثضٝ-3-19

 ٓضت ٓوغع صع آگٜي ٓ٘بهصٚ ٝاصَ كٞص ، تغتيت اثغ صاصٙ ٗشٞاٛض كض .

 

 ٗبّ ٝ آعبء پيلٜ٘بص صٛ٘ضٙ
 

 ٓ٘بهصٚ گظاع :

 كغًت ٓضيغيت تُٞيض ثغم ٌٗب

 

 

 

 

 (5 ) 

 

 



 

 ثٚ ٗلبٗي :            ٚ ) * (                ٗظغ ثٚ ايٌ٘

 صع* (                           كغًت ٗٔبيض ، ُقظا ايقٖ ثبٗقي اػ )   ٓغثٞغ ثٚ              ٓبيَ اؿت صع ٓ٘بهصٚ 

 عيبٍ                    ثغاي ٓجِؾ ثٚ ػضص (                       ٓوبثَ ) ** 

تعققٔيٖ ٝ عيققبٍ (                 ذغٝف                                    ) ث

ثبٗي اؼالع صٛض ًٚ پيلقٜ٘بص   ثٚ ايٖ            ٗٔبيض چ٘بٗچٚ ) * * ( تؼٜض ٓي

اٗجقبّ  ً٘٘ضٙ ٗبٓجغصٙ ٓٞعص هجٍٞ ٝاهغ كضٙ ٝ ٓلبعاُيٚ اػ آعبي هغاعصاص ٓغثٞغ يب تـِيْ ظٔبٗت ُدـٖ  كغًت

 ٛقغ ٓجِـقي عا ًقٚ    عيبٍ                               تبٓيؼإهغاعصاص صع ٓضت ٓوغع اؿتٌ٘بف ٗٔٞصٙ تؼٜضات 

ٓؽبُجٚ ٗٔبيض ثٚ ٓذط صعيبكت اُٝيٖ توبظبي ًتجي ٝاصقِٚ           كغًت ) * * ( 

يقب اهبٓقٚ   ثضٕٝ ايٌ٘ٚ ادتيبجي ثٚ اثجبت اؿقتٌ٘بف           اػ ؿٞي كغًت ) * * ( 

 صعٗگ صع ٝجٚ يب دٞاُٚ ًغص  ثيصُيَ ٝ يب صضٝع اظٜبعٗبٓٚ يب اهضآي اػ ٓجبعي هبٗٞٗي يب هعبيي صاكتٚ ثبكض ، 

 ثپغصاػص .         كغًت ) * * ( 

ٚ صعسٞاؿت قب ثق٘قٞصٙ ٝ ثقغ ثقجقتقؼقٓ     اصاعي عٝػبػت قغ ؿقب آسقتظقٔقبٗقتق٘قبٓقٚ ٖ قاي

ثغاي ٓضت ؿٚ ٓبٙ صيگقغ هبثقَ تٔضيقض سٞاٛقض ثقٞص ٝ صع                ) * * ( كغًت

 عا تٔضيض ً٘ض ٝ يب ) * (بٗت٘بٓٚ ظٔصٞعتي ًٚ ثبٗي ٗتٞاٗض يبٗشٞاٛض ٓضت ايٖ 

صع ايٖ صٞعت ثبٗي ٓتؼٜقض اؿقت ثقضٕٝ      تٔضيض ٗ٘ٔبيض ، ٓٞججبت تٔضيض عا كغاْٛ ٗـبػص ٝ ثبٗي عا ٓٞاكن ثب

 (** هّٞ كٞم عاصع ٝجٚ يب دٞاُٚ ًغص )ايٌ٘ٚ ادتيبج ثٚ ٓؽبُؼٚ ٓجضص ثبكض ٓجِؾ ٓغ

 پغصاست ً٘ض.

 

 

         

  

 ) * * ( ٗبّ ًبعكغٓب ٗٞكتٚ كٞص .

 

 ) * ( ٗبّ پئبٌٗبع ٗٞكتٚ كٞص .



 

 ٞعر               تؼٜض ٗبٓٚ ثبٌٗي كٔبعٙ                  ٓؼؽٞكًب ثٚ هغاعصاص كٔبعٙ                            ٓ

 * ( ٝ ) *     ٓ٘ؼوض ثيٖ ) * (                        

ـٖ اجغاي تؼٜضاتي ًٚ ثٔٞجت هقغاعصاص  ُدايٖ ثبٗي ثغاي         صعسٞاؿت ) * (    ث٘ب ثٚ

ً٘قض   ثٚ ػٜضٙ گغكتٚ اؿت تؼٜض ٓي          كبعٙ صع هجبٍ تؼٜضاتي ًٚ ) * (         اال كٞم

 ث٘ب ثٚ تلشي  ) *   * (                صٞعتيٌٚ ) * (  صع

عيبٍ ؼإ                            اػ اٗجبّ ٝ اجغاي ٛغيي اػ تؼٜضات ٗبكيٚ اػ هغاعصاص ٓظًٞع تشِق ٝعػص تب ٓي

ثٚ ٛغ ػ٘ٞإ ٝ ٛغ جٜتي ًٚ سٞص تلشي  سٞاٛقض            ٛغ ٓجِـي عا ًٚ ) ** (

اظٜبعٗبٓٚ يب اهضآي اػ ثٚ صضٝع  ٖ توبظبي ًتجي ثضٕٝ ايٌ٘ٚ ٓذتبجثٚ ٓذط صعيبكت اُٝيٝ ٓؽبُجٚ ٗٔبيض ، صاص 

ب تشِق ) قصٞعٝ يقجبت هقٚ اثقب ٗيبػ ثقض ٝ يقبكقتٚ ثقغ صاكقبّ صيگقب ٓوقبئي يقعقي ٝ هقٞٗقبٗقغاي هقجقٓ

) ** (دٞاُٚ ًغص يب ثالصعٗگ صع ٝجٚ ، صاكتٚ ثبكض             * (              

 ػص . ثپغصا               

ث٘ب ثٚ صعسٞاؿت  ٝاؿت         ت اصاعي عٝػ          قغ ٝهقب آسقت بٓٚق٘قتقبٗقظٔ ٖقجبع ايقتقضت اػقٓ

) ** (              ٝ  ثغاي ٓضتي ًٚ صعسٞاؿت كٞص هبثَ تٔضيض سٞاٛقض ثقٞص 

 عا تٔضيض ٗٔبيض يب ) * (ظٔبٗت٘بٓٚ صع صٞعتيٌٚ ثبٗي ٗتٞاٗض ٝ يب ٗشٞاٛض ٓضت ايٖ 

، عا هجَ اػ اٗوعبي ٓضت ٓغهّٞ كٞم ٗؼص ثبٗي كغاْٛ ٗـبػص ٝ ثبٗي عا دبظغ ثٚ تٔضيض ٗ٘ٔبيض  ٓٞججبت تٔضيض

ثبكض ٓجِؾ ٓغهقّٞ كقٞم عا صع ٝجقٚ يقب      ايٌ٘ٚ ادتيبج ثٚ ٓؽبُجٚ ٓجضص ثبٗي صع ايٖ صٞعت ٓتؼٜض اؿت ثضٕٝ

 پغصاست ً٘ض .              دٞاُٚ ًغص ) ** (

 

 

          

 

 ) * * ( ٗبّ ًبعكغٓب ٗٞكتٚ كٞص .

 

 ) * ( ٗبّ پئبٌٗبع ٗٞكتٚ كٞص .

 

 

 
 



 

     

   
  

 

 ثيٖ ) * (  ٓٞعر                  ٗظغ ثٚ ايٌ٘ٚ ؼجن هغاعصاص كٔبعٙ             

عيبٍ ثٚ           هغاع اؿت ٓجِؾ             ( ٝ ) ** 

پغصاست گغصص ، ايٖ ثبٗي ٓتؼٜض اؿقت ٛقغ             ػ٘ٞإ پيق پغصاست ثٚ ) * (

 عيبٍ ًٚ اػ ؼغف ) ** (         ٓجِـي عا تب ٓيؼإ 

ب اهقضآي اػ  ٓؽبُجٚ كٞص ثٚ ٓذط صعيبكت اُٝيٖ توبظبي ًتجي ٝ ثضٕٝ ايٌ٘ٚ ادتيبج ثٚ صقضٝع اظٜبعٗبٓقٚ يق   

ٓجغاي اصاعي يب هعبئي ٝ يب ٓوبّ صيگغ ٝ يب طًغ ػِتي صاكتٚ ثبكض ، ثالصعٗگ ٓجِؾ ٓٞعص صعسٞاؿت عا صع ٝجٚ 

 ثپغصاػص .        يب دٞاُٚ ًغص ) ** ( 

 ايٖ ظٔبٗت٘بٓٚ تب آسغ ٝهت اصاعي عٝػ             ٓؼتجغ ثٞصٙ ٝ ث٘ب ثٚ توبظبي ) ** (   

ص هبثَ تٔضيض سٞاٛض ثٞص ٝصع صٞعتي ًٚ ثبٗي ٗتٞاٗض يب ٗشٞاٛض ٓضت ايٖ تؼٜض ثغاي ٓضتي ًٚ صعسٞاؿت كٞ

ٓٞججبت تٔضيقض عا كقغاْٛ ٗـقبػص ٝ ثبٗقي عا               عا تٔضيض ً٘ض ٝ يب ) * ( 

ٓٞاكن ثب تٔضيض ٗ٘ٔبيض ، صع ايٖ صٞعت ثبٗي ٓتؼٜض اؿت ثضٕٝ ايٌ٘ٚ ادتيبج ثٚ ٓؽبُجٚ ٓجضص ثبكض ٓجِؾ ٓغهّٞ 

 پغصاست ً٘ض .              يب دٞاُٚ ًغص )** ( كٞم عا صع ٝجٚ

 

 

             

 

 

 

 ) * * ( ٗبّ سغيضاع ٗٞكتٚ كٞص .

 

 ) * ( ٗبّ كغٝك٘ضٙ ٗٞكتٚ كٞص .

 

 


