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 . ثّضت يىـبي كّـي 31/11/1398ٌغبيت  11/12/1397اػ تبعيز ِضت اجغاي وبع :  -4
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 كؼجٗ ٔيغٚگبٖ كٙيض ؿٍيّي ٔىب .

 ثبٔىي ػٙضٖ ثبٔه ثٗ ٔفغ وبعفغِب .تٌّيٓ كضٖ چه  -2-5

 . ِبٖ اػتجبع ثبكض 3وٗ ِي ثبيـت صاعاي  ًّبٔتٕبِٗ ثبٔىي ثٗ ٔفغ وبعفغِب ثغاثغ ثب فغَ پيٛؿت -3-5

لٕجٗ يىعٚػ 16دضاوثغ تب ؿبػت ص٘هٕضگبْ ثهبيـتي پيلٕٙبص سٛص عا ثغاؿبؽ كغايَ ِٕبلوٗ تٕظيُ ٚ  ٙبصهيلٕهپ -6

-ػاغّهغػ  جهبصٖ  25ويٍهِٛتغ   -ثٗ اصاعح تضاعوبت كغوت ِضيغيت تٌٛيض ثغق ٔىب ٚالغ صع ٔىهب   28/11/97 ِٛعر

ِهٛعر   كٕجٗصٚ عٚػ هجخ 11 ٚاهٍٗ عأؽ ؿبػت پيلٕٙبصات. صاعٔض ٔىب تـٍيُ ٚ عؿيض صعيبفت كٙيضؿٍيّي ٔيغٚگبٖ

  ثبتٛجٗ ثٗ كغايَ ِٕبلوٗ ثبػ ٚ لغائت سٛا٘ض كض .  29/11/97

حضَض پيطٌْبز زٌّسگبى يب ًوبيٌسُ گبى آًبى ثب اضائِ هعطفيٌبهِ ضسوي زض جلسِ گطبيص پيطٌْبزّبي هبلي وويسييَى   

 ثبضس . هٌبلصِ آظاز هي

 

٘بي جضاگبٔٗ ثٗ تغتيت تؼييٓ كضٖ صع طيً صع ٌفبف ٚادضي ثهٗ ٔلهبٔي    ٚ صع پبوت تٕظيُِٕبلوٗ ثبيض  ليّت پيلٕٙبص

 تـٍيُ وبعفغِب گغصص . 6 يٓ كضٖ صع ثٕضتؼي

سٛعصگي ، پبن كضگي ٚ يب تغييغ صع ػجبعات يب اعلبَ ثبكهض ٚ ثهب ِٙهغ ٚ     پيلٕٙبصات ثبيـتي ثضْٚ ٘غگٛٔٗ لٍُ -1-7

 اٌِبء پيلٕٙبص صٕ٘ضٖ تبئيض كضٖ ثبكض .
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 اسٌبز هٌبلصِ : -0

 ثبضس : اسٌبز هٌبلصِ ثِ ضطح ظيط هي -6-0

 وٗ .اٌف ( صػٛتٕبِٗ ِٕبل

 ة ( اُالػبت ٚ كغايَ ِغثٍٛ ثٗ ِٕبلوٗ .

 ( تيپ لغاعصاص ِوٛة وبعفغِب . پ

 .٘بي ًّبٔتبِٗ كغوت صع ِٕبلوٗ ، ُدـٓ أجبَ تؼٙضات  ( فغَت

 ٘ب ( . ( جؼئيبت ٚ كغح سضِبت ًِٛٛع لغاعصاص ) پيٛؿت ث

 ٚع كغوت پيلٕٙبص صٕ٘ضٖ( اهً گٛا٘ي اٌِبء اػ صفتغسبٔٗ اؿٕبص عؿّي ثغاي هبدجبْ اٌِبء ِجبػ ٚ تؼٙض آؽ

(اصل ٍوبلتٌبهِ هحضطي هجٌي ثط ايٌىِ اهضبء وٌٌسگبى پيطٌْبز اظ سَي صبحجبى اهضبء وٌٌسگبى هٌبلصِ گط هجبظ ش

 ثِ ايٌىبض ثَزُ اًس.)زضصَضتيىِ صبحجبى اهضبء هجبظ ، اسٌبز هٌبلصِ ضا اهضبء ًٌوَزُ ثبضٌس(.

 صاعٔضگبْ اٌِبء ِجبػ ٚ تؼٙض آٚع تغييغات كغوت ٚ آسغيٓ  اؿبؿٕبِٗ ٚ آسغيٓ عٚػٔبِٗ عؿّي ِغثٍٛ ثٗتوٛيغ (م

 .75يب   76( اضائِ صَضت ّبي هبلي حسبثطسي ضسُ هٌتْي ثِ پبيبى سبل ض

 (اضائِ وپي هصسق وس التصبزي ٍ گَاّيٌبهِ ثجت ًبم هَزيبى هبليبتي.ح

 وبعي.تج( اضائِ گَاّي تبييس صالحيت هعتجط سبلجبضي اظ ازاضُ ول وبض ٍ اهَض اج

چ(زاضتي ططح طجمِ ثٌسي هطبغل ثطاي وبضوٌبى ذَز ثب اضائِ هستٌسات هطثَط ٍ هجَظ اجطاي ططح اظ ازاضُ ول وبض 

 ٍ اهَض اجتوبعي.

هبُ حمَق ٍ هعايبي وبهل وبضوٌبى ٍ ذسهبت هَضَع هٌبلصِ ثسٍى پيص زضيبفت ثب اضائيِ   زٍعْس ًبهِ پطزاذت ت(خ

 تعْس ًبهِ وتجي ّئيت هسيطُ ضطوت.

 % هجلغ لطاضزاز زض ٌّگبم عمس لطاضزاز. 61بئي اضائِ ضوبًتٌبهِ ثبًىي حسي اًجبم تعْسات هعبزل ( تَاًز

صاعا ثٛصْ لغاعصاص سضِبتي ِلبثٗ ثٗ اعػف دضالً پٕج ِيٍيبعص عيهبي صع ؿهٗ ؿهبي گظكهتٗ ثهب اعائهٗ ِـهتٕضات        ( ش

 وبعفغِبيبْ لجٍي. گٛا٘ي دـٓ أجبَ وبع اػ دضالً يه ِٛعصٚ ّ٘چٕيٓ اعائٗ )لغاعصاص٘بي لجٍي( 

وبضفطهب يه ًسرِ اظ اسٌبز هٌبلصِ ضا زض همبثل زضيبفت هجلغ تعييي ضسُ زض زعَتٌبهِ هٌبلصِ تسلين پيطٌْبز زٌّسُ (ض

 ذَاّس وطز .

 گبًِ لطاض گيطز : ّبي سِ اسٌبز هٌبلصِ ثبيس ثِ تطتيت ظيط زض پبوت -2-0
 الف ( پبوت هطثَط ثِ ضوبًتٌبهِ ضطوت زض هٌبلصِ :

( حبٍي ضوبًتٌبهِ ثبًىي،فيص ثبًىي ٍ يب چه تضويي ضسُ ثبًىي ثِ ضيطح تعيييي ضيسُ زض زعَتٌبهيِ     پبوت )الف

هبُ لبثل توسيس ثبضس . چٌبًچيِ   3هبُ زاضاي اعتجبض ثَزُ ٍ ثعساظ آى ًيع ثِ هست  3هٌبلصِ ذَاّس ثَز وِ ثبيس حسالل 

ّبي تأهيي ضوبًتٌبهِ ثب تَافيك   بضس ثطاي ججطاى ّعيٌِّب پبيبى يبثس ٍ ًيبظ ثِ توسيس ضوبًتٌبهِ ث هست اعتجبض ضوبًتٌبهِ

 ططفيي السام ذَاّس ضس .
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 ة ( پبوت هطثَط ثِ اسٌبز هٌبلصِ ٍ هساضن ٍ اطالعبت :

 ثبضس :  پبوت )ة( وِ حبٍي هساضن شيل هي

ِ      0-6وليِ صفحبت اسٌبز هٌبلصِ تعييي ضسُ زض ثٌس  ٍ سبيط هساضن ٍ اطالعيبت ذَاسيتِ ضيسُ ثبيسيتي ثي

 ج ( پبوت هطثَط ثِ پيطٌْبز هبلي :

ثبضس ٍ ليوت پيطٌْبزي ثبيس ثطاي ول هست ليطاضزاز ثصيَضت ليعيي ثبضيس .      پبوت )ج( هحتَي پيطٌْبز ليوت هي

 هبُ اعتجبض زاضتِ ثبضس . 3ت پيطٌْبزي ثبيس ثب ليس حطٍف ، عسز ٍ ثِ ضيبل ٍ تَاهبً ًَضتِ ضَز ٍ ثطاي هست ضوٌبً ليو

  پبويت  ٍ جوعيبً زض لفيبف ييب     چ ( ّطيه اظ سِ پبوت الف ، ة ٍ ج ثبيس 

 بًي ضيطوت وٌٌيسُ زض هٌبلصيِ ٍ    پبوت هصوَض ٍ لفبف آى ًيبم ٍ ًطي   3زيگطي گصاضتِ ضَز ٍ ضٍي ّطيه اظ   

 هَضَع هٌبلصِ ثِ ٍضَح ًَضتِ ضسُ ثبضس .  
 
 اضسبل پيطٌْبزات : -7
ّبي هحتَي پيطٌْبز ثبيس ثَسيلِ پيطٌْبز زٌّسُ ثِ ًطبًي تعييي ضسُ زض زعَتٌبهِ هٌبلصِ تسلين وبضفطهب  پبوت -6-7

 گطزز .

 ٍصَل ، هيبلجِ ٍ اذص گطزز . ّبي تحَيلي ثبيس ضسيس ثب ليس تبضيد وبهل زض همبثل تسلين پبوت -2-7

وبعفغِهب   ضَز ، زض صَضتيىِ ثِ هَلع زضيبفيت ًطيَز ،   زض هَضز پيطٌْبزاتي وِ ثب پست سفبضضي اضسبل هي -3-7
 ِـئٌٛيتي ٔشٛا٘ض صاكت .

صيگهغي   طوغ گغصيضٖ اؿت ثٗ تغتيت ػيغ يىي پؾ اػ 6ثٕض ٘بي ِذتٛي پيلٕٙبص٘ب صع ؿبػت ٚ تبعيشي وٗ صع  پبوت
 ثٗ ٚؿيٍٗ وّيـيْٛ ِٕبلوٗ ثبػ سٛا٘ض كض .

 اٌهظوغ ٚ   فهٛق  8-2ثبػ سٛا٘ض كض . ٘غگبٖ ِذتٛي ايٓ پبوت ثٗ تغتيت تؼيهيٓ كهضٖ صع ثٕهض     الفاٌف : اثتضا پبوت 
 كغايَ صيگغ ايٓ صؿتٛعاٌؼًّ وبًِ ٔجبكض ، پيلٕٙبص ِغصٚص ٚ پبوبت صيگهغ ِفتهٛح ٔشٛا٘هض كهض ٚ ػيٕهب  ثهٗ           
 صٕ٘ضٖ ِـتغص سٛا٘ض كض .پيلٕٙبص     

 ثهبػ   ب ثلغدي وٗ صع ثبال ثيبْ كض صع پبوت هذيخ گظاعصٖ كهضٖ ٚ وبِهً ثبكهض ، پبوهت     الفة : ٘غگبٖ پبوت 
 سٛا٘ض كض ٚ چٕبٔچٗ پيلٕٙبص صٕ٘ضٖ ِضاعن ِٛعص صعسٛاؿت صع آگٙي ِٕبلوهٗ ٚ ايهٓ صؿهتٛعاٌؼًّ عا اعائهٗ       

ػيٕهب  ثهٗ    جِهبٌي   سٛا٘ض كض ، صع غيغ ايٓ هٛعت پبوهت ِفتٛح  جپبوت  كٛص،ٚ دبئؼ كغايَ تلشين صاصٖ   

 بٚ صع ههٛعتيىٗ پبوهت    لغاع صاصٖ كٛص بليّتي ٔجبيض صع پبوت  پيلٕٙبصكٛص . ٘يچگٛٔٗ  پيلٕٙبص صٕ٘ضٖ ِـتغص ِي

پيلٕٙبص صٕ٘هضگبٔي وهٗ    پبوت   وبًِ ٚ ِِٕجك ثب كغايَ اػالَ كضٖ ٔجبكض ، پيلٕٙبص عص ٚ ؿپؾ ٔـجت ثٗ افتتبح
گغصص تب وبعفغِب ٔـجت ثٗ تؼييٓ  هٛعتجٍّؾ ِي آٔٙب ِٛعص لجٛي ٚالغ كضٖ اؿت الضاَ ٚ ِجبٌغ پيلٕٙبصي آٔٙب پيلٕٙبص

  .ثغٔضٖ الضاَ ّٔبيض
 وّيـيْٛ افتتبح پبوبت دٌٛع يبثٕض جٍـٗ گلبيق پيلٕٙبص٘بي ِبٌي ض صع ٕتٛأ ّٔبيٕضگبْ ِجبػ پيلٕٙبص صٕ٘ضگبْ ِي
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ٔىبع تذت ٘يچ كغايِي دك أتمبي يب ٚاگظاعي لغاعصاص ثٗ غيغ عا ٔضاعص ٚ صع هٛعت ثغٚػ چٕيٓ ػٍّي وبعفغِهب  پيّب
 تٛأض لغاعصاص عا فـز ّٔبيض . پؾ اػ ًجَ ًّبٔتٕبِٗ پيّبٔىبع ، ِي

ُدـٓ ثبٔىي % ِجٍغ لغاعصاص ًّبٔتٕبِٗ 11عصاص ِؼبصي ثبيض صع ػِبْ اٌِبء لغا لغاعصاص ، ثغٔضٖ ِٕبلوٗ ِي 9 ِِبثك ِبصٖ

 ثبكض . ِيِظوٛع  أجبَ تؼٙضات عا تٙيٗ ٚ ثٗ وبعفغِب اعائٗ ّٔبيض ٚ تغتيت اؿتغصاص آْ ِِبثك ِبصٖ

يهبع  عا صع استلهغاعصاص   9 عٚػ ثؼضاػ ثغٔضٖ كضْ ، ًّبٔتٕبِٗ ًِٛهٛع ِهبصٖ   11 ثغٔضٖ ِٕبلوٗ ٍِؼَ اؿت ظغف ِضت

بء ٚ ًّيّٗ پيلهٕٙبص سهٛص تـهٍيُ ّٔهٛصٖ اؿهت      ٌاِعا اي اػ آْ  ّٔٛٔٗوبعفغِب لغاع ص٘ض ٚ ِتٓ لغاعصاص عا وٗ لجال  

ٗ لوه بِٕؿپغصٖ كغوت صع ثغاؿبؽ ليّت پيلٕٙبصي سٛص ِٙغ ٚ اٌِبء ٚ ثٗ وبعفغِب تـٍيُ ّٔبيض . صع غيغ ايٕوٛعت 

ْ ٘يچگٛٔٗ تلهغيفبت اصاعي ًهجَ ٚ ثغٔهضٖ ِهظوٛع دهك      وٗ تـٍيُ ّٔٛصٖ اؿت ثٗ ٔفغ وبعفغِب ثضٚ 5ًِٛٛع ثٕض 

َ ثغٔضٖ ِٕبلوٗ دبًغ ثٗ أؼمبص لغاعصاص ٔلٛص ٚ٘يچگٛٔٗ اػتغاى يب اصػبيي ٔـجت ثٗ آْ ٔشٛا٘ض صاكت . چٕبٔچٗ ٔفغ ص

 ٔبِٗ ِؼبِالت كغوت الضاَ سٛا٘ض ّٔٛص . ؿپغصٖ ٚي ٔيؼ ًجَ سٛا٘ض كض ٚ ؿپؾ وبعفغِب ثغُجك ًٛاثَ ٚ آئيٓ

 وٕٕهضگبْ ثبؿهتثٕبي ثغٔهضگبْ اٚي ٚ صَٚ ثهٗ آٔهبْ ِـهتغصص سٛا٘هض         كهغوت  5اٌف : ؿپغصٖ ٘هبي ِٕهضعد صع ثٕهض    

 كٛص . كض . ؿپغصٖ ثغٔضٖ صَٚ پؾ اػ ػمض لغاعصاص ثب ثغٔضٖ اٚي ِٕبلوٗ ِـتغص ِي    

 لهغاعصاص ِـهتغص سٛا٘هض     9ئٗ ًّبٔتٕبِٗ ُدـٓ أجهبَ تؼٙهضات ًِٛهٛع ِهبصٖ     ة : ؿپغصٖ ثغٔضٖ ِٕبلوٗ پؾ اػ اعا

 كض . ػضَ تـٍيُ ايٓ ًّبٔتٕبِٗ ثٗ ِٕؼٌٗ ايٓ اؿت وهٗ ثغٔهضٖ اػ اٌِهبء ٚ ِجبصٌهٗ لهغاعصاص سهٛصصاعي وهغصٖ           

 اؿت ٚ ٚجٗ ؿپغصٖ ثٗ ٔفغ وبعفغِب ًجَ ٚ ثغٔضٖ ٘يچگٛٔٗ دك اػتغاى يب اصػبيي ٔشٛا٘ض صاكت .   

ثٗ ٘يچگٛٔٗ تمبًبي اؿتغصاص تغتيت اثغ صاصٖ ٔشٛا٘ض كض ٚ وٍيٗ ِفبص پيلٕٙبص دضالً ثبيـتي پؾ اػ تـٍيُ پيلٕٙبصات 

 ثبكض .ِؼتجغ  وً صٚعٖ لغاعصاصثغاي 

اثٙبَ تٕبلن صع اؿٕبص سٛعصگي ٚ  وٕٕضگبْ ًّٓ ِِبٌؼٗ اؿٕبص ٚ ِضاعن استالف ٚ اكتجبٖ لٍُ چٕبٔچٗ يىي اػ كغوت

ٚ دضاوثغ يه ٘فتٗ لجهً  صع آْ هٛعت ثالفبهٍٗ ِلب٘ضٖ ّٔبيض ٚ يب صع هٛعتيىٗ ٔـجت ثٗ ِفَٙٛ آْ ِلىٛن ثبكض 

ٔىهبت  اثٙبِبت ٚ پؾ اػ عؿيضگي ثٗ ًِٛٛع ِٕبلوٗ گؼاع  اػالَ ٚ  ِٕبلوٗ گؼاعًِٛٛع عا وتجب  ثٗ اػ تلىيً جٍـٗ 

 سٛا٘ض ّٔٛص . اعؿبيثٗ وٍيٗ كغوت وٕٕضگبْ پبؿز عا صٖ ٚ تظوغ صاصٖ كضٖ عا عٚكٓ ّٔٛ

 لغاعصاص ػًّ سٛا٘ض كض . 4 پغصاست ثغاؿبؽ ِبصٖ

 

 (4 ) 



پيلٕٙبصات ثبيـتي ثضْٚ ليض ٚ كغٍ ٚ هغيخ ثبكض ٚ پيلٕٙبص صٕ٘ضٖ ثبيض ليّت پيلٕٙبصي سٛص عا ثبتٛجٗ ثهٗ  -1-18

اعائٗ ّٔبيض ٚ ايٓ لـّت كبًِ تّبَ ٘ؼيٕٗ ٘بيي ؿت ٚ صعٔظغ صاكتٓ تًٛيذبت ِغثُٛٗ كغايَ ٚ ِلشوبت فٕي پيٛ

اؿت وٗ ِّىٓ اؿت صع جغيبْ اجغاي وبع٘ب ٚ ثغاي أجبَ آْ ٚالغ كٛٔض ٚ ثب صع ٔظغ گهغفتٓ تّهبَ ِشهبُغٖ ٘هب ،     

كغوت صع ِٕبلوٗ  ِـئٌٛيت ٘ب ٚ تؼٙض٘بيي اؿت وٗ صع اؿٕبص ِٕبلوٗ ثٗ هغادت ٚ يب ثٗ هٛعت ًّٕي ثيبْ كضٖ ٚ

 ثغ ِجٕبي آْ ٘ب هٛعت ِي گيغص.

 % اًبفٗ ٚ يب اػ آْ وُ ّٔبيض 25لغاعصاص ثٗ سضِبت ًِٛٛع لغاعصاص  8تٛأض ِِبثك ِفبص ِبصٖ  وبعفغِب ِي-2-18

صع ِٛاعصيىٗ ُجك اؿٕبص ِٕبلوٗ ،ليّت الالَ وبع ثبيض اػ ؿٛي ِٕبلوٗ گغ پيلٕٙبص كٛص، ليّهت ٘هغ يهه اػ    -3-18

يب فٙغؿت ِمبصيغ ٚ ليّت ٘ب ، ثبيض صع ِمبثً آْ ٔٛكتٗ كٛص. ٘غگبٖ ليّت لِؼهي صع ِمبثهً آْ ٔٛكهتٗ     الالَ جضٚي

ٔلضٖ ثبكض ، فغى ثغ ايٓ سٛا٘ض ثٛص وٗ ليّت آْ لٍُ ، صع ؿبيغ الالَ جضٚي ِمبصيغ ليّتٙب ، ِٕظٛع گغصيضٖ اؿهت.  

آْ لٍُ ، ليّت وً آْ لٍُ ِجٕب سٛا٘ض  صع هٛعت تٕبلي ثيٓ دبهً ًغة ِمضاع ٚ ٚادض ثٙبي ٘غ لٍُ ثب ليّت وً

 ثٛص. ّ٘چٕيٓ صع هٛعت تٕبلي ثيٓ دبهً جّغ ليّتٙبي وً الالَ ثب ِجٍغ پيلٕٙبصي ، ِجٍغ پيلٕٙبص ِجٕب سٛا٘ض ثٛص.

ثٗ پيلٕٙبصات فبلض اٌِبء ، ِجُٙ ، ِلغٍٚ ٚ ِشضٚف ٚ ثضْٚ ؿپغصٖ ٚ پيلٕٙبصاتي وٗ پؾ اػ أمٌبء ِهضت   -4-18

 وٗ ٚاهً كٛص ، تغتيت اثغ صاصٖ ٔشٛا٘ض كض .ِمغع صع آگٙي ِٕبل

ِٕبلوٗ گغ ثبيض لجً اػ تـٍيُ پيلٕٙبص ِٕبلوٗ، اؿٕبص ِٕبلوٗ عا ثٗ صلت ثغعؿي وغصٖ ٚ تّبَ اُالػبت الػَ ثٗ -5-18

 ثضؿت آٚعص. ِٕبلوٗ گغ ، پؾ اػ تـٍيُ پيلٕٙبص ، ّٔي تٛأض اؿتٕبص ثٗ ٔبآگب٘ي ٚ اكتجبٖ سٛص وٕض.

تٛأض صع هٛعت ٌؼَٚ ثب ّ٘بٕ٘گي ِٕبلوٗ گؼاع اػ ِذً وبعگبٖ ٚ اِىبٔهبت ِٛجهٛص ثبػصيهض    ِٕبلوٗ گغ ِي -6-18

 ثؼّههً آٚعص . اُالػههبت كههفب٘ي اعائههٗ كههضٖ اػ ؿههٛي ِٕبلوههٗ گههؼاع تؼٙههضي ثههغاي ِٕبلوههٗ گههؼاع ايجههبص    

 ّٔي وٕض ، ِگغ ايٕىٗ ُي اٌذبليٗ اي ثٗ اؿٕبص ِٕبلوٗ افؼٚصٖ كٛص.

يلٕٙبص ، ثّٕؼٌٗ آْ تٍمي سٛا٘ض كض وٗ ِٕبلوٗ گغ تّبَ اؿٕبص ِٕبلوٗ عا ثٗ صلت كغوت صع ِٕبلوٗ ٚ تـٍيُ پ -7-18

ِِبٌؼٗ وغصٖ ٚ اُالػبت ِغثٍٛ ثٗ آٔٙب عا تب دضي وٗ يه ِٕبلوٗ گغ ثبتجغثٗ ِي تٛأض ثضؿت آٚعص ، ثضؿهت آٚعصٖ  

 اؿت ٚ اثٙبَ يب اكتجب٘ي ثٗ ٔظغ اٚ صع اؿٕبص ِٕبلوٗ ٚجٛص ٔضاعص. 

 

 (5 ) 



 

 ثٗ ٔلبٔي :    ٗ ) * (                        ٔظغ ثٗ ايٕى

 * ( كغوت ّٔبيض ، ٌظا ايٓ ثبٔه اػ )ِغثٍٛ ثٗ              ِبيً اؿت صع ِٕبلوٗ 

 عيبي                       ثغاي ِجٍغ ثٗ ػضص                           (  ِمبثً ) **  صع

تؼٙههض تٌههّيٓ ٚ عيههبي (                 ذغٚف                                    ) ث

ثبٔههه اُههالع ص٘ههض وههٗ پيلههٕٙبص   ثههٗ ايههٓ            ّٔبيض چٕبٔچٗ ) * * ( ِي

أجبَ تؼٙضات صٖ ِٛعص لجٛي ٚالغ كضٖ ٚ ِلبعاٌيٗ اػ اٌِبي لغاعصاص ِغثٍٛ يب تـٍيُ ًّبٔت ُدـٓ وٕٕضٖ ٔبِجغ كغوت

 ٘غ ِجٍغي عا وٗ عيبي                               تبِيؼاْلغاعصاص صع ِضت ِمغع اؿتٕىبف ّٔٛصٖ 

 ِِبٌجٗ ّٔبيض ثٗ ِذي صعيبفت اٌٚهيٓ تمبًهبي وتجهي ٚاههٍٗ اػ             كغوت ) * * ( 

يهب البِهٗ صٌيهً ٚ يهب     ثضْٚ ايٕىٗ ادتيبجي ثٗ اثجبت اؿتٕىبف          ؿٛي كغوت ) * * ( 

 صعٔه  صع ٚجهٗ يهب دٛاٌهٗ وهغص       هضٚع اظٙبعٔبِٗ يب الهضاِي اػ ِجهبعي لهبٔٛٔي يهب لٌهبيي صاكهتٗ ثبكهض ، ثهي        

 ثپغصاػص .         كغوت ) * * ( 

ٗ صعسٛاؿههت هب ثهههٕهههٛصٖ ٚ ثهغ ثهههجهههتهؼهِ     اصاعي عٚػبػت هغ ؿهب آسهتًهّهبٔهتهٕهبِهٗ ٓ هاي

ثغاي ِضت ؿٗ ِبٖ صيگغ لبثً تّضيض سٛا٘ض ثٛص ٚ صع هٛعتي وٗ           ) * * ( كغوت

 عا تّضيض وٕض ٚ يب ) * (ًّبٔتٕبِٗ ثبٔه ٔتٛأض يبٔشٛا٘ض ِضت ايٓ 

ِتؼٙض اؿهت ثهضْٚ ايٕىهٗ     صع ايٓ هٛعت ثبٔه  تّضيض ّٕٔبيض ، ِٛججبت تّضيض عا فغاُ٘ ٔـبػص ٚ ثبٔه عا ِٛافك ثب

 (** لَٛ فٛق عاصع ٚجٗ يب دٛاٌٗ وغص )ٗ ِجضص ثبكض ِجٍغ ِغجادتيبد ثٗ ِِبٌ

 پغصاست وٕض.

 

 

         

  

 ) * * ( ٔبَ وبعفغِب ٔٛكتٗ كٛص .

 

 كٛص .) * ( ٔبَ پيّبٔىبع ٔٛكتٗ 



 

 تؼٙض ٔبِٗ ثبٔىي كّبعٖ                  ِؼِٛفب  ثٗ لغاعصاص كّبعٖ                            ِٛعر               

 * ( ٚ ) *     ِٕؼمض ثيٓ ) * (                        

كبعٖ صع لجبي تؼٙضاتي وٗ ) اال فٛقـٓ اجغاي تؼٙضاتي وٗ ثّٛجت لغاعصاص ُدصعسٛاؿت ) * (   ايٓ ثبٔه ثغاي  ثٕب ثٗ

   وٕض صعهٛعتيىٗ ) * (          ثٗ ػٙضٖ گغفتٗ اؿت تؼٙض ِي            * (         

 ثٕب ثٗ تلشين ) *   * (     

عيهبي ٘هغ                         ؼاْ      اػ أجبَ ٚ اجغاي ٘غيه اػ تؼٙضات ٔبكيٗ اػ لغاعصاص ِظوٛع تشٍف ٚعػص تب ِي

، ثٗ ٘غ ػٕٛاْ ٚ ٘غ جٙتي وٗ سٛص تلهشين سٛا٘هض صاص             ِجٍغي عا وٗ ) ** (

غاي هجه هاظٙبعٔبِٗ يب الضاِي اػ ِثٗ هضٚع  ثٗ ِذي صعيبفت اٌٚيٓ تمبًبي وتجي ثضْٚ ايٕىٗ ِذتبدٚ ِِبٌجٗ ّٔبيض 

 ب تشٍف ) * (              هوٛعٚ يهجبت لهٗ اثهب ٔيبػ ثهض ٚ يهبكهتٗ ثهغ صاكهبَ صيگهب ِمهبئي يهٌهي ٚ لهٛٔهبٔهل

      ) ** (دٛاٌٗ وغص يب ثالصعٔ  صع ٚجٗ ، صاكتٗ ثبكض            

 ثپغصاػص .          

 ثٕب ثٗ صعسٛاؿت  ٚاؿت         ت اصاعي عٚػ          هغ ٚلهب آسهت بِٗهٕهتهبٔهًّ ٓهجبع ايهتهضت اػهِ

) ** (                ٚ صع  ثغاي ِضتي وٗ صعسٛاؿت كٛص لبثهً تّضيهض سٛا٘هض ثهٛص 

 عا تّضيض ّٔبيض يب ) * (ًّبٔتٕبِٗ هٛعتيىٗ ثبٔه ٔتٛأض ٚ يب ٔشٛا٘ض ِضت ايٓ 

ثبٔه ، ِٛججبت تّضيض عا لجً اػ أمٌبي ِضت ِغلَٛ فٛق ٔؼص ثبٔه فغاُ٘ ٔـبػص ٚ ثبٔه عا دبًغ ثٗ تّضيض ّٕٔبيض 

 ثبكض ِجٍغ ِغلَٛ فٛق عا صع ٚجٗ يب دٛاٌٗ وغص ) ** ( ايٕىٗ ادتيبد ثٗ ِِبٌجٗ ِجضص وٛعت ِتؼٙض اؿت ثضْٚصع ايٕ

 پغصاست وٕض .             

 

 

          

 

 ) * * ( ٔبَ وبعفغِب ٔٛكتٗ كٛص .

 

 ٛص .) * ( ٔبَ پيّبٔىبع ٔٛكتٗ ك

 

 

 



 

 ثيٓ ) * (  ِٛعر                  ٔظغ ثٗ ايٕىٗ ُجك لغاعصاص كّبعٖ             

عيبي ثٗ ػٕٛاْ           لغاع اؿت ِجٍغ             ( ٚ ) ** 

عا تهب  پغصاست گغصص ، ايٓ ثبٔه ِتؼٙض اؿت ٘هغ ِجٍغهي             پيق پغصاست ثٗ ) * (

 عيبي وٗ اػ ُغف ) ** (         ِيؼاْ 

ِِبٌجٗ كٛص ثٗ ِذي صعيبفت اٌٚيٓ تمبًبي وتجي ٚ ثضْٚ ايٕىٗ ادتيبد ثٗ هضٚع اظٙبعٔبِٗ يهب الهضاِي اػ ِجهغاي    

اصاعي يب لٌبئي ٚ يب ِمبَ صيگغ ٚ يب طوغ ػٍتي صاكتٗ ثبكض ، ثالصعٔ  ِجٍغ ِٛعص صعسٛاؿت عا صع ٚجٗ يب دٛاٌٗ وغص 

 ثپغصاػص .        ) ** ( 

 ايٓ ًّبٔتٕبِٗ تب آسغ ٚلت اصاعي عٚػ             ِؼتجغ ثٛصٖ ٚ ثٕب ثٗ تمبًبي ) ** (   

ثغاي ِضتي وٗ صعسٛاؿت كٛص لبثً تّضيض سٛا٘ض ثٛص ٚصع هٛعتي وٗ ثبٔه ٔتٛأض يب ٔشٛا٘ض ِهضت ايهٓ تؼٙهض عا    

ص ٚ ثبٔه عا ِٛافك ثب تّضيض ِٛججبت تّضيض عا فغاُ٘ ٔـبػ          تّضيض وٕض ٚ يب ) * ( 

ّٕٔبيض ، صع ايٓ هٛعت ثبٔه ِتؼٙض اؿت ثضْٚ ايٕىٗ ادتيبد ثٗ ِِبٌجٗ ِجضص ثبكض ِجٍغ ِغلَٛ فٛق عا صع ٚجهٗ يهب   

 پغصاست وٕض .              دٛاٌٗ وغص )** (

 

 

             

 

 

 

 وبعفغِب ٔٛكتٗ كٛص .) * * ( ٔبَ 

 

 ) * ( ٔبَ پيّبٔىبع ٔٛكتٗ كٛص .

 

 


