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

 گغصص . سغيضاعتـِيْ  6 تؼييٖ كضٙ صع ث٘ض

عصگي ، پبى كضگي ٝ يب تـييغ صع ػجبعات يب اعهبّ ثبكض ٝ ثب ٜٓغ سٞ پيلٜ٘بصات ثبيـتي ثضٕٝ ٛغگٞٗٚ هِْ -1-8

 ٝ آعبء پيلٜ٘بص صٛ٘ضٙ تبئيض كضٙ ثبكض .

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

 .اُق ( صػٞت٘بٓٚ ٓ٘بهصٚ 

 ة ( اؼالػبت ٝ كغايػ ٓغثٞغ ثٚ ٓ٘بهصٚ .

 . سغيضاع( تيپ هغاعصاص ٓصٞة  پ

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

ثٚ  ؿبٍ گظكتٚ 5ٝ صع  ٓيِيبعص عيبٍ 5ثٚ اعػف ٛيضعاػيٖ ٛيضعات اعائٚ دضاهَ يي ٓٞعص هغاعصاص كغٝف ث( 

 ٛٔغاٙ تبئیضیٚ دـٖ اٗجبّ کبع .

اهتصبصي ٝ گٞاٛي٘بٓٚ ثجت  ٝ ًپي ٓصضم ًضاؿبؿ٘بٓٚ ٝ آسغيٖ عٝػٗبٓٚ عؿٔي ٓغثٞغ ثٚ تـييغات كغًت  ج(

ٝ اعائٚ اصَ گٞاٛي آعبء اػ صكتغسبٗٚ اؿ٘بص عؿٔي  ٝ صاعٗضگبٕ آعبء ٓجبػ ٝ تؼٜض آٝعٗبّ ٓؤصيبٕ ٓبُيبتي 

 . ثغاي صاعٗضگبٕ آعبء ٓجبػ ٝ تؼٜض آٝع كغًت

 ًغص .پيلٜ٘بصصٛ٘ضٙ سٞاٛضتـِيْ  ٓ٘بهصٚ صع كغًتصػٞت٘بٓٚ ٛٔغاٙ ثبٓ٘بهصٚ عا ٗـشٚ اػ اؿ٘بص يي سغيضاع -2-9

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

دـبة كهغًت  ٚ پبًت )اُق( دبٝي ظٔبٗت٘بٓٚ ثبٌٗي ٝ يب چي تعٔيٖ كضٙ ثبٌٗي يب كيق ٝاعيؼ ٝجٚ ٗوض ث

ٓبٙ صاعاي اػتجبع  3ٓ٘بهصٚ سٞاٛض ثٞص ًٚ ثبيض دضاهَ ثٚ كغح تؼييٖ كضٙ صع صػٞت٘بٓٚ ٓضيغيت تُٞيض ثغم ٌٗب 

ٓبٙ هبثَ تٔضيض ثبكض . چ٘بٗچٚ ٓضت اػتجبع پيلٜ٘بصٛب پبيبٕ يبثض ٝ ٗيبػ ثٚ تجضيض  3ثٞصٙ ٝ ثؼضاػ إٓ ٗيؼ ثٚ ٓضت 

 ٛبي تأٓيٖ ظٔبٗت٘بٓٚ ثب تٞاكن ؼغكيٖ اهضاّ سٞاٛض كض . ظٔبٗت٘بٓٚ ثبكض ثغاي ججغإ ٛؼي٘ٚ

 ثبكض :  پبًت )ة( ًٚ دبٝي ٓضاعى طيَ ٓي

پيلٜ٘بص ٜٓغ ٝ آعبء  ًٚ ثبيـتي ثٚٓضاعى ٝ اؼالػبت سٞاؿتٚ كضٙ ؿبيغ ٝ  9اؿ٘بص ٓ٘بهصٚ تؼييٖ كضٙ صع ث٘ض 

 ثبكض .كضٙ صٛ٘ضٙ ٜٓٔٞع 
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ثبكض ٝ هئت پيلهٜ٘بصي ثبيهض ثصهٞعت هؽؼهي ثبكهض . ظهٔ٘ب  هئهت         بص هئت ٓيپبًت )ج( ٓذتٞي پيلٜ٘
 ٓبٙ اػتجبع صاكتٚ ثبكض . 3پيلٜ٘بصي ثبيض ثب هيض دغٝف ، ػضص ٝ ثٚ عيبٍ ٝ تٞآب  ٗٞكتٚ كٞص ٝ ثغاي ٓضت 

كضٙ  پاكت الك و مُهرٝ جٔؼب  صع ُلبف يب  الك و مُهر شدهٛغيي اػ ؿٚ پبًت اُق ، ة ٝ ج ثبيض  -4-9
پبًت ٓظًٞع ٝ ُلبف إٓ ٗبّ ٝ ٗلبٗي كغًت ً٘٘ضٙ صع ٓ٘بهصٚ  3گظاكتٚ كٞص ٝ عٝي ٛغيي اػ  صيگغي

 ٝ ٓٞظٞع ٓ٘بهصٚ ثٚ ٝظٞح ٗٞكتٚ كضٙ ثبكض .

پيلٜ٘بص صٛ٘ضٙ ثٚ ٗلبٗي تؼييٖ كضٙ صع صػٞت٘بٓٚ ٓ٘بهصٚ  ٗٔبي٘ضٙٛبي ٓذتٞي پيلٜ٘بص ثبيض ثٞؿيِٚ  پبًت -1-11
 . گغصص سغيضاعتـِيْ 

 ٓؽبُجٚ ٝ اسظ گغصص .، ٛبي تذٞيِي ثبيض عؿيض ثب هيض تبعيز ًبَٓ ٝصٍٞ  صع ٓوبثَ تـِيْ پبًت -2-11

كٞص ، صع صهٞعتيٌٚ ثهٚ ٓٞههغ صعيبكهت ٗلهٞص ،       صع ٓٞعص پيلٜ٘بصاتي ًٚ ثب پـت ؿلبعكي اعؿبٍ ٓي -3-11
 ٓـئُٞيتي ٗشٞاٛض صاكت . سغيضاع

طًغ گغصيضٙ اؿت ثٚ تغتيت ػيهغ يٌهي    6ث٘ض ت ٝ تبعيشي ًٚ صع ٛبي ٓذتٞي پيلٜ٘بصٛب صع ؿبػ پبًت -11-6
 پؾ اػ 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 
 ٓغصٝص ٝ پبًبت صيگغ ٓلتٞح ٗشٞاٛض كض ٝ ػي٘ب  ثهٚ   كغايػ صيگغ ايٖ صؿتٞعاُؼَٔ ًبَٓ ٗجبكض ، پيلٜ٘بص    
 پيلٜ٘بص صٛ٘ضٙ ٓـتغص سٞاٛض كض .    

 ثبػ  ثلغدي ًٚ صع ثبال ثيبٕ كض صع پبًت صذيخ گظاعصٙ كضٙ ٝ ًبَٓ ثبكض ، پبًت  ة : ٛغگبٙ پبًت 
 اُؼَٔ عا اعائٚ سٞاٛض كض ٝ چ٘بٗچٚ پيلٜ٘بص صٛ٘ضٙ ٓضاعى ٓٞعص صعسٞاؿت صع آگٜي ٓ٘بهصٚ ٝ ايٖ صؿتٞع  

 ٓلتهٞح سٞاٛهض كهض ، صع ؿيهغ ايهٖ صهٞعت پبًهت         پبًهت ، ٝ دبئؼ كغايػ تلهشي  صاصٙ كهٞص     

 هغاع صاصٙ كهٞص   هئتي ٗجبيض صع پبًت  پيلٜ٘بصكٞص . ٛيچگٞٗٚ  ػي٘ب  ثٚ پيلٜ٘بص صٛ٘ضٙ ٓـتغص ٓي ٓبُي   

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

 پيلٜ٘بص صٛ٘ضگبٗي ًٚ پيلٜ٘بص آٜٗب ٓٞعص هجٍٞ ٝاهغ كضٙ اؿهت اههضاّ ٝ ٓجهبُؾ پيلهٜ٘بصي آٜٗهب       پبًت   
 ٗـجت ثٚ تؼييٖ ثغٗضٙ اهضاّ ٗٔبيض . سغيضاعگغصص تب  جِؾ ٓئصٞعت  

، غاعصاص ثٚ ؿيغ عا ٗضاعص ٝ صع صٞعت ثغٝػ چ٘يٖ ػِٔهي  تذت ٛيچ كغايؽي دن اٗتوبٍ يب ٝاگظاعي ه كغٝك٘ضٙ
 تٞاٗض هغاعصاص عا كـز ٗٔبيض . ، ٓي كغٝك٘ضٙپؾ اػ ظجػ ظٔبٗت٘بٓٚ  سغيضاع

 % ٓجِؾ هغاعصاص ظٔبٗت٘بٓٚ ُدـ11ٖثبيض صع ػٓبٕ آعبء هغاعصاص ٓؼبصٍ  هغاعصاص ، ثغٗضٙ ٓ٘بهصٚ ٓي 7 ٓؽبثن ٓبصٙ

 ثبكض . ٓيٓظًٞع  اعائٚ ٗٔبيض ٝ تغتيت اؿتغصاص إٓ ٓؽبثن ٓبصٙ سغيضاعاٗجبّ تؼٜضات عا تٜيٚ ٝ ثٚ 
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عا صع استيبع هغاعصاص  7 عٝػ ثؼضاػ ثغٗضٙ كضٕ ، ظٔبٗت٘بٓٚ ٓٞظٞع ٓبصٙ 11 ثغٗضٙ ٓ٘بهصٚ ِٓؼّ اؿت ظغف ٓضت

بء ٝ ظٔئٚ پيلٜ٘بص سٞص تـِيْ ٗٔٞصٙ اؿت عآعا اي اػ إٓ  ٗٔٞٗٚ هغاع صٛض ٝ ٓتٖ هغاعصاص عا ًٚ هجال  سغيضاع

ؿهپغصٙ كهغًت صع   تـِيْ ٗٔبيض . صع ؿيغ اي٘صٞعت  سغيضاعثغاؿبؽ هئت پيلٜ٘بصي سٞص ٜٓغ ٝ آعبء ٝ ثٚ 

ثضٕٝ ٛيچگٞٗهٚ تلهغيلبت اصاعي ظهجػ ٝ ثغٗهضٙ      سغيضاعًٚ تـِيْ ٗٔٞصٙ اؿت ثٚ ٗلغ  5ٚ ٓٞظٞع ث٘ض هصب٘ٓ

ّ ثغٗضٙ ٓ٘بهصٚ دبظغ ثهٚ  ٝيچگٞٗٚ اػتغاض يب اصػبيي ٗـجت ثٚ إٓ ٗشٞاٛض صاكت . چ٘بٗچٚ ٗلغ صٓظًٞع دن ٛ

ٖ    سغيضاعاٗؼوبص هغاعصاص ٗلٞص ؿپغصٙ ٝي ٗيؼ ظجػ سٞاٛض كض ٝ ؿپؾ  ٗبٓهٚ ٓؼهبٓالت    ثغؼجهن ظهٞاثػ ٝ آئهي

 كغًت اهضاّ سٞاٛض ٗٔٞص .

 ً٘٘ضگبٕ ثبؿهتث٘بي ثغٗهضگبٕ اٍٝ ٝ صّٝ ثهٚ آٗهبٕ ٓـهتغصص سٞاٛهض        كغًت 5اُق : ؿپغصٙ ٛبي ٓ٘ضعج صع ث٘ض 

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

 ـهتغص سٞاٛهض   هغاعصاص ٓ 7ة : ؿپغصٙ ثغٗضٙ ٓ٘بهصٚ پؾ اػ اعائٚ ظٔبٗت٘بٓٚ ُدـٖ اٗجبّ تؼٜضات ٓٞظٞع ٓبصٙ 

 كض . ػضّ تـِيْ ايٖ ظٔبٗت٘بٓٚ ثٚ ٓ٘ؼُٚ ايٖ اؿت ًٚ ثغٗضٙ اػ آعبء ٝ ٓجبصُٚ هغاعصاص سهٞصصاعي ًهغصٙ      

 ظجػ ٝ ثغٗضٙ ٛيچگٞٗٚ دن اػتغاض يب اصػبيي ٗشٞاٛض صاكت . سغيضاعاؿت ٝ ٝجٚ ؿپغصٙ ثٚ ٗلغ    

بظبي اؿتغصاص تغتيت اثغ صاصٙ ٗشٞاٛض كض ٝ ًِيٚ ٓلبص پيلٜ٘بص دضاهَ ثٚ ٛيچگٞٗٚ توپؾ اػ تـِيْ پيلٜ٘بصات 

 ثبكض .ٓؼتجغ  ٓبٙ 3ثبيـتي ثغاي 

اثٜهبّ  سهٞعصگي ٝ   ً٘٘ضگبٕ ظٖٔ ٓؽبُؼٚ اؿ٘بص ٝ ٓضاعى استالف ٝ اكتجبٙ هِْ چ٘بٗچٚ يٌي اػ كغًت -1-17

ثٚ ٓلّٜٞ إٓ ٓلهٌٞى ثبكهض صع إٓ صهٞعت     ت٘به  صع اؿ٘بص ٓلبٛضٙ ٗٔبيض ٝ يب صع صٞعتيٌٚ ٗـجت

اػهالّ ٝ   سغيهضاع ٓٞظٞع عا ًتجهب  ثهٚ    ؿبػت هجَ اػ جِـٚ ًٔيـيٕٞ اكتتبح پبًبت ، 72ظغف ٓضت 

پؾ اػ عؿيضگي ثٚ ٓٞظٞع ٌٗبت تظًغ صاصٙ كضٙ عا عٝكٖ ٗٔٞصٙ ٝ ثٚ ًِيٚ كغًت ً٘٘هضگبٕ   سغيضاع

 اثالؽ سٞاٛض ٗٔٞص .

 هغاعصاص ػَٔ سٞاٛض كض . 6 بصٙپغصاست ثغاؿبؽ ٓ
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ثبيهض هئهت پيلهٜ٘بصي سهٞص عا     پيلٜ٘بصات ثبيـتي ثضٕٝ هيض ٝ كغغ ٝ صغيخ ثبكض ٝ پيلٜ٘بص صٛ٘ضٙ  -1-19

 ٗظغ صاكتٖ تٞظيذبت ٓغثٞؼٚ ثؽٞع هؽؼي اعائٚ ٗٔبيض .پيٞؿت ٝ صعكغايػ ٝ ٓلشصبت ك٘ي ثبتٞجٚ ثٚ 

% اظهبكٚ ٝ يهب اػ إٓ ًهْ    25 ثٚ سضٓبت ٓٞظٞع هغاعصاصغاعصاص ه 11ٓؽبثن ٓلبص ٓبصٙ تٞاٗض  ٓي سغيضاع -2-19

  .ٗٔبيض

ثٚ پيلٜ٘بصات كبهض آعبء ، ٓجْٜ ، ٓلغٝغ ٝ ٓشضٝف ٝ ثضٕٝ ؿپغصٙ ٝ پيلٜ٘بصاتي ًٚ پؾ اػ اٗوعهبء   -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 ، ُهظا ايهٖ ثبٗهي اػ )   ٓغثٞغ ثٚ              ٓبيَ اؿت صع ٓ٘بهصٚ 

 عيبٍ                       ثغاي ٓجِؾ ثٚ ػضص      (                       َ ) ** ٓوبث

تعههٔيٖ ٝ عيههبٍ (                 ذغٝف                                    ) ث

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

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

 عا ًٚ  ٛغ ٓجِـي عيبٍ                              تبٓيؼإهغاعصاص صع ٓضت ٓوغع اؿتٌ٘بف ٗٔٞصٙ تؼٜضات 

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

يهب اهبٓهٚ   ثضٕٝ ايٌ٘ٚ ادتيبجي ثٚ اثجبت اؿهتٌ٘بف           * * ( اػ ؿٞي كغًت ) 

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

 ثپغصاػص .         كغًت ) * * ( 

ٚ صعسٞاؿت هب ثه٘هٞصٙ ٝ ثهغ ثهجهتهؼهٓ     اصاعي عٝػبػت هغ ؿهب آسهتظهٔهبٗهته٘هبٓهٚ ٖ هاي

ثغاي ٓضت ؿٚ ٓبٙ صيگهغ هبثهَ تٔضيهض سٞاٛهض ثهٞص ٝ صع                ) * * ( كغًت

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

ضٕٝ صع ايٖ صٞعت ثبٗي ٓتؼٜهض اؿهت ثه     تٔضيض ٗ٘ٔبيض ، ٓٞججبت تٔضيض عا كغاْٛ ٗـبػص ٝ ثبٗي عا ٓٞاكن ثب

 (** هّٞ كٞم عاصع ٝجٚ يب دٞاُٚ ًغص )ٚ ٓجضص ثبكض ٓجِؾ ٓغجايٌ٘ٚ ادتيبج ثٚ ٓؽبُ

 پغصاست ً٘ض.

 

 

         

  

 ٗٞكتٚ كٞص . سغيضاع) * * ( ٗبّ 

 

 ٗٞكتٚ كٞص . كغٝك٘ضٙ) * ( ٗبّ 



 

 تؼٜض ٗبٓٚ ثبٌٗي كٔبعٙ                  ٓؼؽٞكب  ثٚ هغاعصاص كٔبعٙ                            ٓٞعر               

 ٝ ) * * (     ٓ٘ؼوض ثيٖ ) * (                        

غاي تؼٜضاتي ًٚ ثٔٞجت ههغاعصاص  ايٖ ثبٗي ثغاي ُدـٖ اج        ث٘ب ثٚ صعسٞاؿت ) * (   

ً٘هض   ثٚ ػٜضٙ گغكتٚ اؿت تؼٜض ٓي          االكبعٙ صع هجبٍ تؼٜضاتي ًٚ ) * (          كٞم

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

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

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

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

ٗيبػ ثهٚ اثهجبت ههصٞعٝ يهب تشِق )  ٓهجهغاي ههبٗهٞٗهي ٝ ههعهبئي يهب ٓوهبّ صيگهغ صاكهتٚ ثهبكهض ٝ يهب

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

 ثپغصاػص .                

 اؿت ٝ ث٘بثٚ صعسٞاؿت        اػهتهجبع ايهٖ ظٔهبٗهته٘هبٓٚ تهب آسهغ ٝههت اصاعي عٝػ           ٓهضت

ت كٞص هبثَ تٔضيض سٞاٛهض ثهٞص ٝ   تي ًٚ صعسٞاؿثغاي ٓض            ) ** (

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

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

تيبج ثٚ ٓؽبُجٚ ٓجضص ثبكض ٓجِؾ ٓغههّٞ كهٞم عا صع ٝجهٚ يهب     ثبٗي صع ايٖ صٞعت ٓتؼٜض اؿت ثضٕٝ ايٌ٘ٚ اد

 پغصاست ً٘ض .              دٞاُٚ ًغص ) ** (

 

 

          

 

 ٗٞكتٚ كٞص . سغيضاع) * * ( ٗبّ 

 

 ٗٞكتٚ كٞص . كغٝك٘ضٙ) * ( ٗبّ 

 

 



 

 ثيٖ ) * (  ٓٞعر                  ٗظغ ثٚ ايٌ٘ٚ ؼجن هغاعصاص كٔبعٙ             

عيبٍ ثٚ           هغاع اؿت ٓجِؾ             ( ٝ ) ** 

پغصاست گغصص ، ايٖ ثبٗي ٓتؼٜض اؿهت ٛهغ             ػ٘ٞإ پيق پغصاست ثٚ ) * (

 عيبٍ ًٚ اػ ؼغف ) ** (         ٕ ٓجِـي عا تب ٓيؼا

ٓؽبُجٚ كٞص ثٚ ٓذط صعيبكت اُٝيٖ توبظبي ًتجي ٝ ثضٕٝ ايٌ٘ٚ ادتيبج ثٚ صهضٝع اظٜبعٗبٓهٚ يهب اههضآي اػ     

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

 غصاػص .ثپ        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 

ا ٓٞججبت تٔضيهض عا كهغاْٛ ٗـهبػص ٝ ثبٗهي ع              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 )** (

 

 

             

 

 

 

 تٚ كٞص .) * * ( ٗبّ سغيضاع ٗٞك

 

 ) * ( ٗبّ كغٝك٘ضٙ ٗٞكتٚ كٞص .

 

 
 
 


