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 (1 ) 



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

 تـِيْ ًبعكغٓب گغصص . 6 كضٙ صع ث٘ض

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

 ٜٓغ ٝ آٌبء پيلٜ٘بص صٛ٘ضٙ تبئيض كضٙ ثبكض .

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

 وٚ .اُق ( صػٞت٘بٓٚ ٓ٘به

 ة ( اُالػبت ٝ كغايَ ٓغثٍٞ ثٚ ٓ٘بهوٚ .

 . سغيضاع( تيپ هغاعصاص ٓوٞة  ج

 پغصاست . ٛبي ًٔبٗتبٓٚ كغًت صع ٓ٘بهوٚ ، ُدـٖ اٗجبّ تؼٜضات ٝ پيق ص ( كغّ

 ٛب ( . ( جؼئيبت ٝ كغح سضٓبت ًٓٞٞع هغاعصاص ) پيٞؿت ٛت

ٝ اعائٚ  صاعٗضگبٕ آٌبء ٓجبػ ٝ تؼٜض آٝعتـييغات كغًت ٝ  ( اؿبؿ٘بٓٚ ٝ عٝػٗبٓٚ عؿٔي ٓغثٍٞ ثٚ آسغيٖ  ٝ

 . اهَ گٞاٛي آٌبء اػ صكتغسبٗٚ اؿ٘بص عؿٔي ثغاي صاعٗضگبٕ آٌبء ٓجبػ ٝ تؼٜض آٝع كغًت

 ٓٞعص هغاعصاص ٝ اؿ٘بص ٓثجتٚ صع سوٞم ؿبست ُُٞٚ ٝ يب تبٓيٖ ُُٞٚ ٛب ٝ كيٖ ٛب 2 َػ( دضاه

 تـِيْ پيلٜ٘بصصٛ٘ضٙ سٞاٛضًغص . صع ٓ٘بهوٚ ٓٚ كغًتٗـشٚ اػ اؿ٘بصٓ٘بهوٚ عا ٛٔغاٙ ثبصػٞت٘ب يي سغيضاع-2-9

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

ٝ يب چي ثبٌٗي ثتٚ كتغح تؼيتيٖ كتضٙ صع صػٞت٘بٓتٚ       ،عؿيض ٝاعيؼ ٝجٚپبًت )اُق( دبٝي ًٔبٗت٘بٓٚ ثبٌٗي

ٓبٙ هبثَ تٔضيتض ثبكتض .    3ٓبٙ صاعاي اػتجبع ثٞصٙ ٝ ثؼضاػ إٓ ٗيؼ ثٚ ٓضت  3وٚ سٞاٛض ثٞص ًٚ ثبيض دضاهَ ٓ٘به

    ٚ ٛتبي تتيٓيٖ    چ٘بٗچٚ ٓضت اػتجبع پيلٜ٘بصٛب پبيبٕ يبثض ٝ ٗيبػ ثٚ تجضيض ًٔبٗت٘بٓٚ ثبكتض ثتغاي ججتغإ ٛؼي٘ت

 ًٔبٗت٘بٓٚ ثب تٞاكن ُغكيٖ اهضاّ سٞاٛض كض .

 ثبكض :  پبًت )ة( ًٚ دبٝي ٓضاعى طيَ ٓي

  ًٚ ثبيـتي تٔبٓي اٝعام ٝ اؿ٘بص ٓضاعى ٝ اُالػبت سٞاؿتٚ كضٙ بيغ ٝ ؿ 9اؿ٘بص ٓ٘بهوٚ تؼييٖ كضٙ صع ث٘ض 

   ثبكض . عؿيضٙپيلٜ٘بص صٛ٘ضٙ  
 (2 ) 

 

 



ثوتٞعت هِؼتي    ٍُٞ ٓضت هتغاعصاص ثبكض ٝ هئت پيلٜ٘بصي ثبيض ثغاي  ًت )ج( ٓذتٞي پيلٜ٘بص هئت ٓيپب

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

 اػتجبع صاكتٚ ثبكض .

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

پبًت ٓظًٞع ٝ ُلبف إٓ ٗبّ ٝ ٗلبٗي كتغًت ً٘٘تضٙ صع ٓ٘بهوتٚ ٝ     3صيگغي گظاكتٚ كٞص ٝ عٝي ٛغيي اػ 

 ًٓٞٞع ٓ٘بهوٚ ثٚ ًٝٞح ٗٞكتٚ كضٙ ثبكض .

لبٗي تؼييٖ كضٙ صع صػٞت٘بٓتٚ ٓ٘بهوتٚ   ٛبي ٓذتٞي پيلٜ٘بص ثبيض ثٞؿيِٚ پيي پيلٜ٘بص صٛ٘ضٙ ثٚ ٗ پبًت -1-13

 . گغصصتـِيْ ًبعكغٓب 

 ِٓبُجٚ ٝ اسظ گغصص .، ٛبي تذٞيِي ثبيض عؿيض ثب هيض تبعيز ًبَٓ ٝهٍٞ  صع ٓوبثَ تـِيْ پبًت -2-13

كٞص ، صع هتٞعتيٌٚ ثتٚ ٓٞهتغ صعيبكتت ٗلتٞص ،       صع ٓٞعص پيلٜ٘بصاتي ًٚ ثب پـت ؿلبعكي اعؿبٍ ٓي -3-13

 ًبعكغٓب ٓـئُٞيتي ٗشٞاٛض صاكت .

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

 صيگغي ثٚ ٝؿيِٚ ًٔيـيٕٞ ٓ٘بهوٚ ثبػ سٞاٛض كض .

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

 كغايَ صيگغ ايٖ صؿتٞعاُؼَٔ ًبَٓ ٗجبكض ، پيلٜ٘بص ٓغصٝص ٝ پبًبت صيگغ ٓلتٞح ٗشٞاٛض كض ٝ ػيً٘ب ثتٚ      

 پيلٜ٘بص صٛ٘ضٙ ٓـتغص سٞاٛض كض .    

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

 ص صٛ٘تتضٙ ٓتتضاعى ٓتتٞعص صعسٞاؿتتت صع آگٜتتي ٓ٘بهوتتٚ عا اعائتتٚ   سٞاٛتتض كتتض ٝ چ٘بٗچتتٚ پيلتتٜ٘ب   

 ٓلتتٞح سٞاٛتض كتض ، صع ؿيتغ ايتٖ هتٞعت پبًتت         پبًتت  ، ٝ دبئؼ كغايَ تلتشين صاصٙ كتٞص     

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

 ٝ ِٓ٘جن ثب كغايَ اػالّ كضٙ ٗجبكض ، پيلٜ٘بص عص ٝ ؿپؾ ٗـجت ثٚ اكتتتبح   ًبَٓ ٝ صع هٞعتيٌٚ پبًت   

 پيلٜ٘بص صٛ٘ضگبٗي ًٚ پيلٜ٘بص آٜٗب ٓٞعص هجٍٞ ٝاهغ كضٙ اؿتت اهتضاّ ٝ ٓجتبُؾ پيلتٜ٘بصي آٜٗتب       پبًت  

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

 

  (3 ) 



ض صع ًٔيـيٕٞ اكتتبح پبًبت دٌٞع يبث٘ض ، دتن  ٘تٞاٗ ٓيٗبٓٚ ًتجي  ٓؼغكي بثص صٛ٘ضگبٕ ٗٔبي٘ضگبٕ ٓجبػ پيلٜ٘ب

 33دضاًثغ ٓضت ػٓبٕ ثغعؿي پيلتٜ٘بصات  عص يب هجٍٞ ٛغيي يب ًِيٚ پيلٜ٘بصات ثغاي ًبعكغٓب ٓذلّٞ اؿت . 

 ثبكض . ٓيٝػ ع

عصاص ثٚ ؿيغ عا ٗضاعص ٝ صع هٞعت ثتغٝػ چ٘تيٖ ػِٔتي    پئبٌٗبع تذت ٛيچ كغايِي دن اٗتوبٍ يب ٝاگظاعي هغا

 تٞاٗض هغاعصاص عا كـز ٗٔبيض . ًبعكغٓب پؾ اػ ًجَ ًٔبٗت٘بٓٚ پئبٌٗبع ، ٓي

 

% ٓجِؾ هغاعصاص ًٔبٗت٘بٓٚ ُدـٖ 13ثبيض صع ػٓبٕ آٌبء هغاعصاص ٓؼبصٍ  هغاعصاص ، ثغٗضٙ ٓ٘بهوٚ ٓي 7 ِٓبثن ٓبصٙ

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

عا صع استيبع هغاعصاص  8 عٝػ ثؼضاػ ثغٗضٙ كضٕ ، ًٔبٗت٘بٓٚ ًٓٞٞع ٓبصٙ 13 ثغٗضٙ ٓ٘بهوٚ ِٓؼّ اؿت ظغف ٓضت

ًٔئٚ پيلٜ٘بص ستٞص تـتِيْ ٗٔتٞصٙ    ثٚ بء ٝ ٌآعا اي اػ إٓ  ًٞٗٚٗٔبعكغٓب هغاع صٛض ٝ ٓتٖ هغاعصاص عا ًٚ هجاًل 

ؿپغصٙ كغًت اؿت ثغاؿبؽ هئت پيلٜ٘بصي سٞص ٜٓغ ٝ آٌبء ٝ ثٚ ًبعكغٓب تـِيْ ٗٔبيض . صع ؿيغ اي٘وٞعت 

ًٚ تـِيْ ٗٔٞصٙ اؿت ثٚ ٗلغ ًبعكغٓب ثضٕٝ ٛيچگٞٗٚ تلغيلبت اصاعي ًجَ ٝ ثغٗتضٙ   5ٚ ًٓٞٞع ث٘ض هوب٘ٓصع 

ّ ثغٗضٙ ٓ٘بهوٚ دبًغ ثتٚ  ٝٓظًٞع دن ٛيچگٞٗٚ اػتغاى يب اصػبيي ٗـجت ثٚ إٓ ٗشٞاٛض صاكت . چ٘بٗچٚ ٗلغ ص

   ٖ ٓالت ٗبٓتٚ ٓؼتب   اٗؼوبص هغاعصاص ٗلٞص ؿپغصٙ ٝي ٗيؼ ًجَ سٞاٛض كض ٝ ؿپؾ ًبعكغٓب ثغُجتن ًتٞاثَ ٝ آئتي

 كغًت اهضاّ سٞاٛض ٗٔٞص .

 ً٘٘تضگبٕ ثبؿتتث٘بي ثغٗتضگبٕ اٍٝ ٝ صّٝ ثتٚ آٗتبٕ ٓـتتغص سٞاٛتض         كغًت 5ٓ٘ضعج صع ث٘ض  ؿپغصٙ ٛبياُق : 

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

 هغاعصاص ٓـتتغص سٞاٛتض    8ٚ ًٔبٗت٘بٓٚ ُدـٖ اٗجبّ تؼٜضات ًٓٞٞع ٓبصٙ ثغٗضٙ ٓ٘بهوٚ پؾ اػ اعائ ؿپغصٙة : 

 كض . ػضّ تـِيْ ايٖ ًٔبٗت٘بٓٚ ثٚ ٓ٘ؼُٚ ايٖ اؿت ًٚ ثغٗضٙ اػ آٌبء ٝ ٓجبصُٚ هغاعصاص ستٞصصاعي ًتغصٙ      

 ثٚ ٗلغ ًبعكغٓب ًجَ ٝ ثغٗضٙ ٛيچگٞٗٚ دن اػتغاى يب اصػبيي ٗشٞاٛض صاكت . ؿپغصٙاؿت ٝ ٝجٚ    

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

 ثبكض .ٓؼتجغ  ٓبٙ 3ثبيـتي ثغاي 

 (4 ) 



 

ٝ اثٜتبّ  صگي ٝ سٞع ً٘٘ضگبٕ ًٖٔ ِٓبُؼٚ اؿ٘بص ٝ ٓضاعى استالف ٝ اكتجبٙ هِْ چ٘بٗچٚ يٌي اػ كغًت -1-17

ثبيض ت٘بهن صع اؿ٘بص ٓلبٛضٙ ٗٔبيض ٝ يب صع هٞعتيٌٚ ٗـجت ثٚ ٓلّٜٞ إٓ ٓلٌٞى ثبكض صع إٓ هٞعت 

ثالكبهِٚ ًٓٞٞع عا ًتجًب ثٚ ًبعكغٓب اػالّ ٝ ًبعكغٓب پؾ اػ عؿيضگي ثٚ ًٓٞٞع ٌٗبت تظًغ صاصٙ كضٙ 

 عا عٝكٖ ٗٔٞصٙ ٝ ثٚ ًِيٚ كغًت ً٘٘ضگبٕ اثالؽ سٞاٛض ٗٔٞص .

 هغاعصاص ػَٔ سٞاٛض كض . 5 پغصاست ثغاؿبؽ ٓبصٙ

ثبيتض هئتت پيلتٜ٘بصي ستٞص عا     پيلٜ٘بصات ثبيـتي ثضٕٝ هيض ٝ كغٍ ٝ هغيخ ثبكض ٝ پيلٜ٘بص صٛ٘ضٙ -1-19

 پيٞؿت ٝ صع ٗظغ صاكتٖ تًٞيذبت ٓغثُٞٚ ثِٞع هِؼي اعائٚ ٗٔبيض .كغايَ ، ٓلشوبت ك٘ي ثبتٞجٚ ثٚ 

 % اًبكٚ ٝ يب اػ إٓ ًْ ٗٔبيض .25ثٚ سضٓبت ًٓٞٞع هغاعصاص هغاعصاص  7ِٓبثن ٓبصٙ تٞاٗض  غٓب ٓيًبعك-2-19

ثٚ پيلٜ٘بصات كبهض آٌبء ، ٓجْٜ ، ٓلغٍٝ ٝ ٓشضٝف ٝ ثضٕٝ ؿپغصٙ ٝ پيلٜ٘بصاتي ًٚ پؾ اػ اٗوٌتبء  -3-19

 ٓضت ٓوغع صع آگٜي ٓ٘بهوٚ ٝاهَ كٞص ، تغتيت اثغ صاصٙ ٗشٞاٛض كض .

 

 ء پيلٜ٘بص صٛ٘ضٙٗبّ ٝ آٌب
 

 ٓ٘بهوٚ گظاع :

 كغًت ٓضيغيت تُٞيض ثغم ٌٗب

 

 

 

 

 (5 ) 

 

 



 

 ثٚ ٗلبٗي :    ٚ ) * (                        ٗظغ ثٚ ايٌ٘

 صع              * (             كغًت ٗٔبيض ، ُتظا ايتٖ ثبٗتي اػ )   ٓغثٍٞ ثٚ              ٓبيَ اؿت صع ٓ٘بهوٚ 

 عيبٍ                    ثغاي ٓجِؾ ثٚ ػضص (                       ٓوبثَ ) ** 

تٌتتٔيٖ ٝ عيتتبٍ (                 ذغٝف                                    ) ث

ثبٗي اُالع صٛض ًٚ پيلتٜ٘بص   ثٚ ايٖ            ٗٔبيض چ٘بٗچٚ ) * * ( تؼٜض ٓي

اٗجتبّ  غصٙ ٓٞعص هجٍٞ ٝاهغ كضٙ ٝ ٓلبعاُيٚ اػ آٌبي هغاعصاص ٓغثٍٞ يب تـِيْ ًٔبٗت ُدـٖ ً٘٘ضٙ ٗبٓج كغًت

 ٛتغ ٓجِـتي عا ًتٚ    عيبٍ                               تبٓيؼإهغاعصاص صع ٓضت ٓوغع اؿتٌ٘بف ٗٔٞصٙ تؼٜضات 

ِٓبُجٚ ٗٔبيض ثٚ ٓذي صعيبكت اُٝيٖ توبًبي ًتجي ٝاهتِٚ           كغًت ) * * ( 

يتب اهبٓتٚ   ثضٕٝ ايٌ٘ٚ ادتيبجي ثٚ اثجبت اؿتتٌ٘بف           ػ ؿٞي كغًت ) * * ( ا

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

 ثپغصاػص .         كغًت ) * * ( 

ٚ صعسٞاؿت تب ثت٘تٞصٙ ٝ ثتغ ثتجتتتؼتٓ     اصاعي عٝػبػت تغ ؿتب آستتًتٔتبٗتتت٘تبٓتٚ ٖ تاي

ثغاي ٓضت ؿٚ ٓبٙ صيگتغ هبثتَ تٔضيتض سٞاٛتض ثتٞص ٝ صع                ) * * ( كغًت

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

ي ٓتؼٜتض اؿتت ثتضٕٝ    صع ايٖ هٞعت ثبٗ  تٔضيض ٗ٘ٔبيض ، ٓٞججبت تٔضيض عا كغاْٛ ٗـبػص ٝ ثبٗي عا ٓٞاكن ثب

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

 پغصاست ً٘ض.

 

 

         

  

 ) * * ( ٗبّ ًبعكغٓب ٗٞكتٚ كٞص .

 

 كٞص . ) * ( ٗبّ پئبٌٗبع ٗٞكتٚ



 

 تؼٜض ٗبٓٚ ثبٌٗي كٔبعٙ                  ٓؼِٞكًب ثٚ هغاعصاص كٔبعٙ                            ٓٞعر               

 * ( ٝ ) *     ٓ٘ؼوض ثيٖ ) * (                        

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

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

 ث٘ب ثٚ تلشين ) *   * (        هٞعتيٌٚ ) * (          صع

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

ثٚ ٛغ ػ٘ٞإ ٝ ٛغ جٜتي ًٚ سٞص تلشين سٞاٛتض            ٛغ ٓجِـي عا ًٚ ) ** (

اظٜبعٗبٓٚ يب اهضآي اػ ثٚ هضٝع  ثٚ ٓذي صعيبكت اُٝيٖ توبًبي ًتجي ثضٕٝ ايٌ٘ٚ ٓذتبجٝ ِٓبُجٚ ٗٔبيض ، صاص 

ب تشِق ) توٞعٝ يتجبت هتٚ اثتب ٗيبػ ثتض ٝ يتبكتتٚ ثتغ صاكتبّ صيگتب ٓوتبئي يتٌتي ٝ هتٞٗتبٗتغاي هتجتٓ

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

 ثپغصاػص .                

ث٘ب ثٚ صعسٞاؿت  ٝاؿت         ت اصاعي عٝػ          تغ ٝهتب آستت بٓٚت٘تتتبٗتًٔ ٖتجبع ايتتتضت اػتٓ

) ** (              ٝ  ثغاي ٓضتي ًٚ صعسٞاؿت كٞص هبثَ تٔضيض سٞاٛتض ثتٞص 

 عا تٔضيض ٗٔبيض يب ) * (ًٔبٗت٘بٓٚ صع هٞعتيٌٚ ثبٗي ٗتٞاٗض ٝ يب ٗشٞاٛض ٓضت ايٖ 

، ٓٞججبت تٔضيض عا هجَ اػ اٗوٌبي ٓضت ٓغهّٞ كٞم ٗؼص ثبٗي كغاْٛ ٗـبػص ٝ ثبٗي عا دبًغ ثٚ تٔضيض ٗ٘ٔبيض 

ثبكض ٓجِؾ ٓغهتّٞ كتٞم عا صع ٝجتٚ يتب      ايٌ٘ٚ ادتيبج ثٚ ِٓبُجٚ ٓجضص ؿت ثضٕٝثبٗي صع ايٖ هٞعت ٓتؼٜض ا

 پغصاست ً٘ض .              دٞاُٚ ًغص ) ** (

 

 

          

 

 ) * * ( ٗبّ ًبعكغٓب ٗٞكتٚ كٞص .

 

 ٗٞكتٚ كٞص . ) * ( ٗبّ پئبٌٗبع

 

 

 
 



 

     

   
  

 

 ثيٖ ) * (  ٓٞعر                  ٗظغ ثٚ ايٌ٘ٚ ُجن هغاعصاص كٔبعٙ             

عيبٍ ثٚ           هغاع اؿت ٓجِؾ             ( ٝ ) ** 

ي ٓتؼٜض اؿتت ٛتغ   پغصاست گغصص ، ايٖ ثبٗ          ػ٘ٞإ پيق پغصاست ثٚ ) * (

 عيبٍ ًٚ اػ ُغف ) ** (         ٓجِـي عا تب ٓيؼإ 

ِٓبُجٚ كٞص ثٚ ٓذي صعيبكت اُٝيٖ توبًبي ًتجي ٝ ثضٕٝ ايٌ٘ٚ ادتيبج ثٚ هتضٝع اظٜبعٗبٓتٚ يتب اهتضآي اػ     

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

 ثپغصاػص .        يب دٞاُٚ ًغص ) ** ( 

 ايٖ ًٔبٗت٘بٓٚ تب آسغ ٝهت اصاعي عٝػ             ٓؼتجغ ثٞصٙ ٝ ث٘ب ثٚ توبًبي ) ** (   

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

ت تٔضيتض عا كتغاْٛ ٗـتبػص ٝ ثبٗتي عا     ٓٞججب          عا تٔضيض ً٘ض ٝ يب ) * ( 

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

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

 

 

             

 

 

 

 ) * * ( ٗبّ سغيضاع ٗٞكتٚ كٞص .

 

 ) * ( ٗبّ كغٝك٘ضٙ ٗٞكتٚ كٞص .

 

 


