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

 گغصص . سغيضاعتـِيْ  6 تؼييٖ كضٙ صع ث٘ض

سٞعصگي ، پبى كضگي ٝ يب تـييغ صع ػجبعات يب اعهبّ ثبكض ٝ ثب ٜٓغ  تي ثضٕٝ ٛغگٞٗٚ هِْپيلٜ٘بصات ثبيـ -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 .

 . سغيضاعصٞة چ ( تيپ هغاعصاص ٓ

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

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

ٝ  تـييغات كغًت ٝ صاعٗضگبٕ آعلبء ٓجلبػ ٝ تؼٜلض آٝع    آسغيٖ ٛل ( اؿبؿ٘بٓٚ ٝ عٝػٗبٓٚ عؿٔي ٓغثٞغ ثٚ 

 . تغسبٗٚ اؿ٘بص عؿٔي ثغاي صاعٗضگبٕ آعبء ٓجبػ ٝ تؼٜض آٝع كغًتاعائٚ اصَ گٞاٛي آعبء اػ صك

 ثـٌت اليٚ ؿلغص ايلغ ٛيتلغ ثلب اعائلٚ ٓـلت٘ضات      دضاهَ يي ٗٔٞٗٚ هغاعصاص ٓلبثٚ ؿبست صاعا ثٞصٕ ؿبثوٚ ٝ( 

 اعائٚ عٝف پٞكق صٛي.ٝ عظبيت٘بٓٚ دـٖ اٗجبّ ًبع اػًبعكغٓبيبٕ هجِي )دضاهَ يي ٓٞعص( اعائٚ)هغاعصاصٛب( ٝ

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

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

يب كيق ٝاعيؼ ٝجٚ ٗولض ثذـلبة كلغًت     پبًت )اُق( دبٝي ظٔبٗت٘بٓٚ ثبٌٗي ٝ يب چي تعٔيٖ كضٙ ثبٌٗي

ٓبٙ صاعاي اػتجبع  3ثٚ كغح تؼييٖ كضٙ صع صػٞت٘بٓٚ ٓ٘بهصٚ سٞاٛض ثٞص ًٚ ثبيض دضاهَ ٓ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 . اي ججغإ ٛؼي٘ٚظٔبٗت٘بٓٚ ثبكض ثغ

 ثبكض :  پبًت )ة( ًٚ دبٝي ٓضاعى طيَ ٓي

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

 ثبكض .كضٙ ٛ٘ضٙ ٜٓٔٞع ص
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ثبكض ٝ هئت پيللٜ٘بصي ثبيلض ثصلٞعت هؽؼلي ثبكلض . ظلٔ٘ب  هئلت         پبًت )ج( ٓذتٞي پيلٜ٘بص هئت ٓي
 ٓبٙ اػتجبع صاكتٚ ثبكض. 3ثٚ عيبٍ ٝ تٞآب  ٗٞكتٚ كٞص ٝ ثغاي ٓضت ، ػضص  ٝ ْٛدغٝف  ْٛ پيلٜ٘بصي ثبيض ثب هيض

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

 ٝ ٓٞظٞع ٓ٘بهصٚ ثٚ ٝظٞح ٗٞكتٚ كضٙ ثبكض .

ثبيض ثٞؿيِٚ پيي پيلٜ٘بص صٛ٘ضٙ ثٚ ٗلبٗي تؼييٖ كضٙ صع صػٞت٘بٓٚ ٓ٘بهصلٚ   ٛبي ٓذتٞي پيلٜ٘بص پبًت  -1-16
 . گغصص سغيضاعتـِيْ 

 ٓؽبُجٚ ٝ اسظ گغصص .، ٛبي تذٞيِي ثبيض عؿيض ثب هيض تبعيز ًبَٓ ٝصٍٞ  صع ٓوبثَ تـِيْ پبًت  -2-16

ٞص ، كٞص ، صع صٞعتيٌٚ ثلٚ ٓٞهلغ صعيبكلت ٗلل     صع ٓٞعص پيلٜ٘بصاتي ًٚ ثب پـت ؿلبعكي اعؿبٍ ٓي  -3-16
 ٓـئُٞيتي ٗشٞاٛض صاكت . سغيضاع

طًغ گغصيضٙ اؿت ثٚ تغتيت ػيلغ يٌلي    6ث٘ضٛبي ٓذتٞي پيلٜ٘بصٛب صع ؿبػت ٝ تبعيشي ًٚ صع  پبًت  -11-6
 پؾ اػ صيگغي ثٚ ٝؿيِٚ ًٔيـيٕٞ ٓ٘بهصٚ ثبػ سٞاٛض كض .

 اُظًغ ٝ  كٞم 9-3تيت تؼييٖ كضٙ صع ث٘ض اُق : اثتضا پبًت اُق ثبػ سٞاٛض كض . ٛغگبٙ ٓذتٞي ايٖ پبًت ثٚ تغ
 كغايػ صيگغ ايٖ صؿتٞعاُؼَٔ ًبَٓ ٗجبكض، پيلٜ٘بص ٓغصٝص ٝ پبًبت صيگغ ٓلتٞح ٗشٞاٛض كض ٝ ػي٘ب  ثلٚ      
 پيلٜ٘بص صٛ٘ضٙ ٓـتغص سٞاٛض كض .    

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

 ٓلتلٞح سٞاٛلض كلض ، صع ؿيلغ ايلٖ صلٞعت پبًلت         ٝ پبًلت ، ٝ دبئؼ كغايػ تلشيص صاصٙ كلٞص    

 هغاع صاصٙ كلٞص   ض صع پبًت هئتي ٗجبي پيلٜ٘بصكٞص . ٛيچگٞٗٚ  ػي٘ب  ثٚ پيلٜ٘بص صٛ٘ضٙ ٓـتغص ٓي ٓبُي   

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

 پيلٜ٘بص صٛ٘ضگبٗي ًٚ پيلٜ٘بص آٜٗب ٓٞعص هجٍٞ ٝاهغ كضٙ اؿلت اهلضاّ ٝ ٓجلبُؾ پيللٜ٘بصي آٜٗلب       پبًت   
 يٖ ثغٗضٙ اهضاّ ٗٔبيض .ٗـجت ثٚ تؼي سغيضاعگغصص تب  صٞعتجِٔؾ ٓي  

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

% ٓجِؾ هغاعصاص ظٔبٗت٘بٓٚ ُدـٖ 16ثبيض صع ػٓبٕ آعبء هغاعصاص ٓؼبصٍ  عصاص ، ثغٗضٙ ٓ٘بهصٚ ٓيهغا 8 ٓؽبثن ٓبصٙ

 ثبكض . ٓيٓظًٞع  اعائٚ ٗٔبيض ٝ تغتيت اؿتغصاص إٓ ٓؽبثن ٓبصٙ سغيضاعاٗجبّ تؼٜضات عا تٜيٚ ٝ ثٚ 
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عا صع استيبع هغاعصاص  8 ٕ ، ظٔبٗت٘بٓٚ ٓٞظٞع ٓبصٙعٝػ ثؼضاػ ثغٗضٙ كض 16 ثغٗضٙ ٓ٘بهصٚ ِٓؼّ اؿت ظغف ٓضت

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

ؿلپغصٙ كلغًت صع   تـِيْ ٗٔبيض . صع ؿيغ اي٘صٞعت  سغيضاعثغاؿبؽ هئت پيلٜ٘بصي سٞص ٜٓغ ٝ آعبء ٝ ثٚ 

ثضٕٝ ٛيچگٞٗلٚ تللغيلبت اصاعي ظلجػ ٝ ثغٗلضٙ      سغيضاعًٚ تـِيْ ٗٔٞصٙ اؿت ثٚ ٗلغ  5٘ض ٚ ٓٞظٞع ثهصب٘ٓ

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

ٖ    سغيضاعاٗؼوبص هغاعصاص ٗلٞص ؿپغصٙ ٝي ٗيؼ ظجػ سٞاٛض كض ٝ ؿپؾ  ٗبٓلٚ ٓؼلبٓالت    ثغؼجلن ظلٞاثػ ٝ آئلي

 كغًت اهضاّ سٞاٛض ٗٔٞص .

 ً٘٘ضگبٕ ثبؿلتث٘بي ثغٗلضگبٕ اٍٝ ٝ صّٝ ثلٚ آٗلبٕ ٓـلتغصص سٞاٛلض        كغًت 5اُق : ؿپغصٙ ٛبي ٓ٘ضعج صع ث٘ض 

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

 هغاعصاص ٓـلتغص سٞاٛلض    8ؿپغصٙ ثغٗضٙ ٓ٘بهصٚ پؾ اػ اعائٚ ظٔبٗت٘بٓٚ ُدـٖ اٗجبّ تؼٜضات ٓٞظٞع ٓبصٙ ة : 

 كض . ػضّ تـِيْ ايٖ ظٔبٗت٘بٓٚ ثٚ ٓ٘ؼُٚ ايٖ اؿت ًٚ ثغٗضٙ اػ آعبء ٝ ٓجبصُٚ هغاعصاص سلٞصصاعي ًلغصٙ      

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

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

 ثبكض .ٓؼتجغ  ٓبٙ 3ثبيـتي ثغاي 

اثٜلبّ  سلٞعصگي ٝ   تالف ٝ اكتجبٙ هًِْ٘٘ضگبٕ ظٖٔ ٓؽبُؼٚ اؿ٘بص ٝ ٓضاعى اس چ٘بٗچٚ يٌي اػ كغًت

ًٚ ٗـجت ثٚ ٓلّٜٞ إٓ ٓلٌٞى ثبكلض صع إٓ صلٞعت    ت٘بهص صع اؿ٘بص ٓلبٛضٙ ٗٔبيض ٝ يب صع صٞعتي

پؾ اػ عؿيضگي ثٚ ٓٞظٞع ٌٗبت تظًغ صاصٙ كضٙ  سغيضاعاػالّ ٝ  سغيضاعثالكبصِٚ ٓٞظٞع عا ًتجب  ثٚ 

 ٗٔٞص .عا عٝكٖ ٗٔٞصٙ ٝ ثٚ ًِيٚ كغًت ً٘٘ضگبٕ اثالؽ سٞاٛض 

 هغاعصاص ػَٔ سٞاٛض كض . 5پغصاست ثغاؿبؽ ٓبصٙ 
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ثبيض هئلت پيللٜ٘بصي سلٞص عا    پيلٜ٘بصات ثبيـتي ثضٕٝ هيض ٝ كغغ ٝ صغيخ ثبكض ٝ پيلٜ٘بص صٛ٘ضٙ   -1-19

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

 % اظبكٚ ٝ يب اػ إٓ ًْ ٗٔبيض 25 ثٚ سضٓبت ٓٞظٞع هغاعصاصهغاعصاص  7ٓؽبثن ٓلبص ٓبصٙتٞاٗض  ٓي سغيضاع  -2-19

ثٚ پيلٜ٘بصات كبهض آعبء ، ٓجْٜ ، ٓلغٝغ ٝ ٓشضٝف ٝ ثضٕٝ ؿپغصٙ ٝ پيلٜ٘بصاتي ًٚ پؾ اػ اٗوعلبء    -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* (                           ي اػ )كغًت ٗٔبيض ، ُلظا ايلٖ ثبٗل   ٓغثٞغ ثٚ              ٓبيَ اؿت صع ٓ٘بهصٚ 

 عيبٍ                       ثغاي ٓجِؾ ثٚ ػضص      (                       ٓوبثَ ) ** 

تعللٔيٖ ٝ عيللبٍ (                 ذغٝف                                    ) ث

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

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

 عا ًٚ  ٛغ ٓجِـي عيبٍ                              تبٓيؼإهغاعصاص صع ٓضت ٓوغع اؿتٌ٘بف ٗٔٞصٙ تؼٜضات 

يبكت اُٝيٖ توبظبي ًتجي ٝاصلِٚ  ٓؽبُجٚ ٗٔبيض ثٚ ٓذط صع         كغًت ) * * ( 

يلب اهبٓلٚ   ثضٕٝ ايٌ٘ٚ ادتيبجي ثٚ اثجبت اؿلتٌ٘بف           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 لب ثل٘لٞصٙ ٝ ثلغ ثلجلتلؼلٓ     اصاعي عٝػبػت لغ ؿلب آسلتٚ ظلٔلبٗلتل٘لبٓلٖ لاي

ثغاي ٓضت ؿٚ ٓبٙ صيگلغ هبثلَ تٔضيلض سٞاٛلض ثلٞص ٝ صع                ) * * ( كغًت

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

صع ايٖ صٞعت ثبٗي ٓتؼٜلض اؿلت ثلضٕٝ      ٔضيض ٗ٘ٔبيض ،ت ٓٞ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.

 

 

         

  

 ص .ٗٞكتٚ كٞ سغيضاع) * * ( ٗبّ 

 

 ٗٞكتٚ كٞص . كغٝك٘ضٙ) * ( ٗبّ 



 

 تؼٜض ٗبٓٚ ثبٌٗي كٔبعٙ                  ٓؼؽٞكب  ثٚ هغاعصاص كٔبعٙ                            ٓٞعر               

 ٝ ) * * (     ٓ٘ؼوض ثيٖ ) * (                        

ايٖ ثبٗي ثغاي ُدـٖ اجغاي تؼٜضاتي ًٚ ثٔٞجت هلغاعصاص          سٞاؿت ) * (   ث٘ب ثٚ صع

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

 ث٘ب ثٚ تلشيص ) *   * (        صع صٞعتيٌٚ ) * (         

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

ثٚ ٛغ ػ٘ٞإ ٝ ٛغ جٜتي ًٚ سٞص تلشيص سٞاٛلض            ٛغ ٓجِـي عا ًٚ ) ** (

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

هلعلبئي يلب ٓولبّ صيگلغ صاكلتٚ ثلبكلض ٝ يلب ٗيبػ ثلٚ اثلجبت هلصٞعٝ يلب تشِق ) ٓلجلغاي هلبٗلٞٗلي ٝ 

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

 ثپغصاػص .                

 ت ٝ ث٘بثٚ صعسٞاؿتاؿ        اػلتلجبع ايلٖ ظٔلبٗلتل٘لبٓٚ تلب آسلغ ٝهلت اصاعي عٝػ           ٓلضت

ت كٞص هبثَ تٔضيض سٞاٛلض ثلٞص ٝ   ثغاي ٓضتي ًٚ صعسٞاؿ            ) ** (

 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

ثبٗي صع ايٖ صٞعت ٓتؼٜض اؿت ثضٕٝ ايٌ٘ٚ ادتيبج ثٚ ٓؽبُجٚ ٓجضص ثبكض ٓجِؾ ٓغهلّٞ كلٞم عا صع ٝجلٚ يلب     

 پغصاست ً٘ض .              دٞاُٚ ًغص ) ** (

 

 

          

 

 كٞص . ٗٞكتٚ سغيضاع) * * ( ٗبّ 

 

 ٗٞكتٚ كٞص . كغٝك٘ضٙ) * ( ٗبّ 



 

 ثيٖ ) * (  ٓٞعر                  ٗظغ ثٚ ايٌ٘ٚ ؼجن هغاعصاص كٔبعٙ             

عيبٍ ثٚ           هغاع اؿت ٓجِؾ             (  ) **ٝ 

، ايٖ ثبٗي ٓتؼٜض اؿلت ٛلغ   پغصاست گغصص           ػ٘ٞإ پيق پغصاست ثٚ ) * (

 ٚ اػ ؼغف ) ** ( ًعيبٍ          ٓجِـي عا تب ٓيؼإ

ٓؽبُجٚ كٞص ثٚ ٓذط صعيبكت اُٝيٖ توبظبي ًتجي ٝ ثضٕٝ ايٌ٘ٚ ادتيبج ثٚ صلضٝع اظٜبعٗبٓلٚ يلب اهلضآي اػ     

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

 ثپغصاػص .        يب دٞاُٚ ًغص ) ** ( 

 ثٚ توبظبي ) ** ( ث٘بٝ ٓؼتجغ ثٞصٙ سغ ٝهت اصاعي عٝػ             تب آظٔبٗت٘بٓٚ ايٖ    

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

ٓٞججبت تٔضيلض عا كلغاْٛ ٗـلبػص ٝ ثبٗلي عا               عا تٔضيض ً٘ض ٝ يب ) * ( 

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

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

 

 

             

 

 

 

 ٗٞكتٚ كٞص . سغيضاع) * * ( ٗبّ 

 

 ٗٞكتٚ كٞص . كغٝك٘ضٙ) * ( ٗبّ 

 


