
 

 

 واحذ يك بخار  RH1b بانذل هاي تعويض كامل و RH1aهاي  بانذل درصذ05تعويض 

 نيروگاه شهيذ سليمي نکا



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

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

ٝادض يي  RH1b ثبٗضٍ ٛبي تؼٞيط ًبَٓ ٝ RH1aٛبي  ثبٗضٍ صعصض 55تؼٞيط ٓٞظٞع ٓ٘بهصٚ:  -3

 ع اؿ٘بص ٓ٘بهصٚكغايػ ٝ ٓلشصبت ٓ٘ضعج ص ُيـت،ؼجن ثشبع ٗيغٝگبٙ كٜيض ؿِئي ٗکب

اػ تبعيز تذٞيَ ثٞيِغ ثٚ پئبٌٗبع ٓي ثبكض ُيٌٖ ٓضت ًِيي هيغاعصاص اػ    عٝػ 55:  اجغاي ًبعػٓبٕ ٓضت  -4

  .عٝػ ٓي ثبكض 158تبعيز ٓجبصُٚ هغاعصاص ثٚ ٓضت 

عيبٍ اؿت ًٚ ثبيـتي ثيٚ   335 555 555ٓجِؾ ؿپغصح كغًت صع ٓ٘بهصٚ ٓؼبصٍ ؿپغصٙ كغًت صع ٓ٘بهصٚ :  -5

 گظاع تـِيْ گغصص . صؿتگبٙ ٓ٘بهصٚ ثب اؿ٘بص ٓ٘بهصٚ صع پبًت اُق ثٚ طيَ ٛٔغاٙ بي ٓلغٝدٚٛ اػ صٞعت يٌي

ايٖ كغًت ٗؼص ثبٗي ِٓي ايغإ كيؼجٚ   1616572965110ؿيجب عؿيض ثبٌٗي ٝاعيؼ ٝجٚ ٓؼثٞع ثٚ دـبة  -1-5

 ٗيغٝگبٙ كٜيض ؿِئي ٌٗب .

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

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

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

 -تدارثات شرث  مديري  توليد بـر  كاـا واقـر در كاـا      هبه ادار 11/11/1931 مورخشنبه  زاداري رو

راس پيشـنهادات والـله   .داركـد  م و رسيد درياف كاا تسلي شهيدسليمي كيروگاه -زاغمرز  جاده 12ثيلومتر 

 .مناقصه بـاز و قراتـ  خواهـد شـد     باتوجه به شرايط  11/11/1931مورخ  هشنب يكروز  لبح 3 ساع 

 .باشد با معرفينامه ثتبي در جلسه ثميسيون مناقصه آزاد مي آكانگان حضور پيشنهاد دهندگان يا كمايند

 پيق پغصاست ٝ ؿپغصٙ ُدـٖ اٗجبّ ًبع : -7

هيغاعصاص هبثيَ    5% ٓجِؾ هغاعصاص سٞاٛض ثٞص ًٚ ؼجن ٓليبص ٓيبصٙ   25ٓيؼإ پيق پغصاست دضاًثغ ٓؼبصٍ  -1-7

 پغصاست سٞاٛض ثٞص .

% ثٚ ػ٘ٞإ ؿپغصٙ ُدـٖ اٗجبّ ًبع ًـغ سٞاٛض كض . ٝ تغتيت 15اػ ٛغ صٞعت ٝظؼيت كغٝك٘ضٙ ٓؼبصٍ  -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 . 6كضٙ صع ث٘ض

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

 يلٜ٘بص صٛ٘ضٙ تبئيض كضٙ ثبكض .ٜٓغ ٝ آعبء پ

 

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

 اُق ( صػٞت٘بٓٚ ٓ٘بهصٚ .

 ة ( اؼالػبت ٝ كغايػ ٓغثٞغ ثٚ ٓ٘بهصٚ .

 . سغيضاعچ ( تيپ هغاعصاص ٓصٞة 

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

 ٛب ( . ؼئيبت ٝ كغح سضٓبت ٓٞظٞع هغاعصاص ) پيٞؿتػ ( ج

ٝ  تـييغات كغًت ٝ صاعٗضگبٕ آعيبء ٓجيبػ ٝ تؼٜيض آٝع    ٛي ( 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 ٘بهصٚ عا ٛٔغاٙ ثبصػٞت٘بٓٚ كغًتٗـشٚ اػ اؿ٘بصٓ يي سغيضاع-2-9

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

يٖ كيضٙ صع صػٞت٘بٓيٚ   ٝ يب چي ثبٌٗي ثيٚ كيغح تؼيي    ،عؿيض ٝاعيؼ ٝجٚپبًت )اُق( دبٝي ظٔبٗت٘بٓٚ ثبٌٗي

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

    ٚ ٛيبي تييٓيٖ    چ٘بٗچٚ ٓضت اػتجبع پيلٜ٘بصٛب پبيبٕ يبثض ٝ ٗيبػ ثٚ تجضيض ظٔبٗت٘بٓٚ ثبكيض ثيغاي ججيغإ ٛؼي٘ي

 . ظٔبٗت٘بٓٚ ثب تٞاكن ؼغكيٖ اهضاّ سٞاٛض كض

 ثبكض :  پبًت )ة( ًٚ دبٝي ٓضاعى طيَ ٓي

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

 ثبكض . عؿيضٙپيلٜ٘بص صٛ٘ضٙ  

  (2 ) 

 



 

ثصيٞعت هؽؼيي    ؼٍٞ ٓضت هيغاعصاص 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 ثبكض . ظًٔ٘ب هئت

 اػتجبع صاكتٚ ثبكض .

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

پبًت ٓظًٞع ٝ ُلبف إٓ ٗبّ ٝ ٗلبٗي كيغًت ً٘٘يضٙ صع ٓ٘بهصيٚ ٝ     3صيگغي گظاكتٚ كٞص ٝ عٝي ٛغيي اػ 

 ٓٞظٞع ٓ٘بهصٚ ثٚ ٝظٞح ٗٞكتٚ كضٙ ثبكض .

پيي پيلٜ٘بص صٛ٘ضٙ ثٚ ٗلبٗي تؼييٖ كضٙ صع صػٞت٘بٓيٚ ٓ٘بهصيٚ   ٛبي ٓذتٞي پيلٜ٘بص ثبيض ثٞؿيِٚ  پبًت -1-15

 . گغصصتـِيْ ًبعكغٓب 

 ٓؽبُجٚ ٝ اسظ گغصص .، ٛبي تذٞيِي ثبيض عؿيض ثب هيض تبعيز ًبَٓ ٝصٍٞ  صع ٓوبثَ تـِيْ پبًت -2-15

كٞص ، صع صيٞعتيٌٚ ثيٚ ٓٞهيغ صعيبكيت ٗليٞص ،       صع ٓٞعص پيلٜ٘بصاتي ًٚ ثب پـت ؿلبعكي اعؿبٍ ٓي -3-15

 ـئُٞيتي ٗشٞاٛض صاكت .ًبعكغٓب ٓ

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

 صيگغي ثٚ ٝؿيِٚ ًٔيـيٕٞ ٓ٘بهصٚ ثبػ سٞاٛض كض .

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

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

 پيلٜ٘بص صٛ٘ضٙ ٓـتغص سٞاٛض كض .    

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

 اٛييض كييض ٝ چ٘بٗچييٚ پيلييٜ٘بص صٛ٘ييضٙ ٓييضاعى ٓييٞعص صعسٞاؿييت صع آگٜييي ٓ٘بهصييٚ عا اعائييٚ    سٞ  

 ٓلتيٞح سٞاٛيض كيض ، صع ؿييغ اييٖ صيٞعت پبًيت         پبًيت  ، ٝ دبئؼ كغايػ تليشي  صاصٙ كيٞص     

 هغاع صاصٙ كيٞص   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 اكتتيبح   صع صٞعتيٌٚ پبًت ٝ   

 پيلٜ٘بص صٛ٘ضگبٗي ًٚ پيلٜ٘بص آٜٗب ٓٞعص هجٍٞ ٝاهغ كضٙ اؿيت اهيضاّ ٝ ٓجيبُؾ پيليٜ٘بصي آٜٗيب       پبًت  

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

  (3 ) 



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

 35دضاًثغ ٓضت ػٓبٕ ثغعؿي پيليٜ٘بصات  عص يب هجٍٞ ٛغيي يب ًِيٚ پيلٜ٘بصات ثغاي ًبعكغٓب ٓذلٞؾ اؿت . 

 ثبكض . ٓيٝػ ع

اٗتوبٍ يب ٝاگظاعي هغاعصاص ثٚ ؿيغ عا ٗضاعص ٝ صع صٞعت ثيغٝػ چ٘ييٖ ػِٔيي    پئبٌٗبع تذت ٛيچ كغايؽي دن 

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

 

اعصاص ظٔبٗت٘بٓٚ ُدـٖ % ٓجِؾ هغ15ثبيض 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 15 ثغٗضٙ ٓ٘بهصٚ ِٓؼّ اؿت ظغف ٓضت

ظٔئٚ پيلٜ٘بص سيٞص تـيِيْ ٗٔيٞصٙ    ثٚ بء ٝ عآعا اي اػ إٓ  ٗٔٞٗٚغاعصاص عا ًٚ هجاًل ًبعكغٓب هغاع صٛض ٝ ٓتٖ ه

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

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

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

   ٖ ٓالت ٗبٓيٚ ٓؼيب   اٗؼوبص هغاعصاص ٗلٞص ؿپغصٙ ٝي ٗيؼ ظجػ سٞاٛض كض ٝ ؿپؾ ًبعكغٓب ثغؼجين ظيٞاثػ ٝ آئيي

 كغًت اهضاّ سٞاٛض ٗٔٞص .

 ً٘٘يضگبٕ ثبؿيتث٘بي ثغٗيضگبٕ اٍٝ ٝ صّٝ ثيٚ آٗيبٕ ٓـيتغص سٞاٛيض         كغًت 5ٓ٘ضعج صع ث٘ض  ؿپغصٙ ٛبياُق : 

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

 هغاعصاص ٓـيتغص سٞاٛيض    8ٚ ظٔبٗت٘بٓٚ ُدـٖ اٗجبّ تؼٜضات ٓٞظٞع ٓبصٙ ثغٗضٙ ٓ٘بهصٚ پؾ اػ اعائ ؿپغصٙة : 

 كض . ػضّ تـِيْ ايٖ ظٔبٗت٘بٓٚ ثٚ ٓ٘ؼُٚ ايٖ اؿت ًٚ ثغٗضٙ اػ آعبء ٝ ٓجبصُٚ هغاعصاص سيٞصصاعي ًيغصٙ      

 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 ) 



 

ٝ اثٜيبّ  صگي ٝ سٞع ً٘٘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 

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

 عا عٝكٖ ٗٔٞصٙ ٝ ثٚ ًِيٚ كغًت ً٘٘ضگبٕ اثالؽ سٞاٛض ٗٔٞص .

 هغاعصاص ػَٔ سٞاٛض كض . 5 پغصاست ثغاؿبؽ ٓبصٙ

ثبييض هئيت پيليٜ٘بصي سيٞص عا     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  غٓب ٓيًبعك-2-19

ثٚ پيلٜ٘بصات كبهض آعبء ، ٓجْٜ ، ٓلغٝغ ٝ ٓشضٝف ٝ ثضٕٝ ؿپغصٙ ٝ پيلٜ٘بصاتي ًٚ پؾ اػ اٗوعيبء  -3-19

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

 

 ء پيلٜ٘بص صٛ٘ضٙٗبّ ٝ آعب
 

 ٓ٘بهصٚ گظاع :

 كغًت ٓضيغيت تُٞيض ثغم ٌٗب

 

 

 

 

 (5 ) 

 

 



 

 ثٚ ٗلبٗي :    ٚ ) * (                        ٗظغ ثٚ ايٌ٘

 صع              * (             كغًت ٗٔبيض ، ُيظا اييٖ ثبٗيي اػ )   ٓغثٞغ ثٚ              ٓبيَ اؿت صع ٓ٘بهصٚ 

 عيبٍ                    ثغاي ٓجِؾ ثٚ ػضص (                       ٓوبثَ ) ** 

تعيئيٖ ٝ عيييبٍ (                 ذغٝف                                    ) ث

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

اٗجيبّ  غصٙ ٓٞعص هجٍٞ ٝاهغ كضٙ ٝ ٓلبعاُيٚ اػ آعبي هغاعصاص ٓغثٞغ يب تـِيْ ظٔبٗت ُدـٖ ً٘٘ضٙ ٗبٓج كغًت

 ٛيغ ٓجِـيي عا ًيٚ    عيبٍ                               تبٓيؼإهغاعصاص صع ٓضت ٓوغع اؿتٌ٘بف ٗٔٞصٙ تؼٜضات 

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

ييب اهبٓيٚ   ثضٕٝ ايٌ٘ٚ ادتيبجي ثٚ اثجبت اؿيتٌ٘بف           ػ ؿٞي كغًت ) * * ( ا

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

 ثپغصاػص .         كغًت ) * * ( 

ٚ صعسٞاؿت يب ثي٘يٞصٙ ٝ ثيغ ثيجيتيؼيٓ     اصاعي عٝػبػت يغ ؿيب آسيتظئيبٗيتي٘يبٓيٚ ٖ ياي

ثغاي ٓضت ؿٚ ٓبٙ صيگيغ هبثيَ تٔضييض سٞاٛيض ثيٞص ٝ صع                ) * * ( كغًت

 عا تٔضيض ً٘ض ٝ يب ) * (ظٔبٗت٘بٓٚ صٞعتي ًٚ ثبٗي ٗتٞاٗض يبٗشٞاٛض ٓضت ايٖ 

ي ٓتؼٜيض اؿيت ثيضٕٝ    صع ايٖ صٞعت ثبٗ  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 .

 

 كٞص . ) * ( ٗبّ پئبٌٗبع ٗٞكتٚ



 

 تؼٜض ٗبٓٚ ثبٌٗي كٔبعٙ                  ٓؼؽٞكًب ثٚ هغاعصاص كٔبعٙ                            ٓٞعر               

 * ( ٝ ) *     ٓ٘ؼوض ثيٖ ) * (                        

ـٖ اجغاي تؼٜضاتي ًٚ ثٔٞجت هيغاعصاص  ُدٗي ثغاي ايٖ ثب        صعسٞاؿت ) * (    ث٘ب ثٚ

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

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

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

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

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

ب تشِق ) يصٞعٝ ييجبت هيٚ اثيب ٗيبػ ثيض ٝ ييبكيتٚ ثيغ صاكيبّ صيگيب ٓويبئي ييعيي ٝ هيٞٗيبٗيغاي هيجيٓ

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

 ثپغصاػص .                

ث٘ب ثٚ صعسٞاؿت  ٝاؿت         ت اصاعي عٝػ          يغ ٝهيب آسيت بٓٚي٘يتيبٗيظٔ ٖيجبع اييتيضت اػيٓ

) ** (              ٝ  ثغاي ٓضتي ًٚ صعسٞاؿت كٞص هبثَ تٔضيض سٞاٛيض ثيٞص 

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

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

ثبكض ٓجِؾ ٓغهيّٞ كيٞم عا صع ٝجيٚ ييب      ايٌ٘ٚ ادتيبج ثٚ ٓؽبُجٚ ٓجضص ؿت ثضٕٝثبٗي صع ايٖ صٞعت ٓتؼٜض ا

 پغصاست ً٘ض .              دٞاُٚ ًغص ) ** (

 

 

          

 

 ) * * ( ٗبّ ًبعكغٓب ٗٞكتٚ كٞص .

 

 ٗٞكتٚ كٞص . ) * ( ٗبّ پئبٌٗبع

 

 

 
 



 

     

   
  

 

 ثيٖ ) * (  ٓٞعر                  ٗظغ ثٚ ايٌ٘ٚ ؼجن هغاعصاص كٔبعٙ             

عيبٍ ثٚ           هغاع اؿت ٓجِؾ             ( ٝ ) ** 

ي ٓتؼٜض اؿيت ٛيغ   پغصاست گغصص ، ايٖ ثبٗ          ػ٘ٞإ پيق پغصاست ثٚ ) * (

 عيبٍ ًٚ اػ ؼغف ) ** (         ٓجِـي عا تب ٓيؼإ 

ٓؽبُجٚ كٞص ثٚ ٓذط صعيبكت اُٝيٖ توبظبي ًتجي ٝ ثضٕٝ ايٌ٘ٚ ادتيبج ثٚ صيضٝع اظٜبعٗبٓيٚ ييب اهيضآي اػ     

 ٓ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 ) ** (   

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

ت تٔضييض عا كيغاْٛ ٗـيبػص ٝ ثبٗيي عا     ٓٞججب          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 .              كٞم عا صع ٝجٚ يب دٞاُٚ ًغص )** (

 

 

             

 

 

 

 ) * * ( ٗبّ سغيضاع ٗٞكتٚ كٞص .

 

 ) * ( ٗبّ كغٝك٘ضٙ ٗٞكتٚ كٞص .

 

 


