
 آئيٓ ٔبِٗ ثٙعانت ِسيظ

  :ِمعِٗ

ٚ    ، گكتؽظگي اؾ تٕٛع   ِسيظ وٗ  ٘بي  ظاؼظ ٚ آاليٕعٖ  ٚ وٍيعي  اقبقي  ٔمم  أكبْ  قالِت  ظؼ اؼتمبي  ِسيطي  ػٛاًِ  وٕتؽي   

 .قبؾٔع  ِٛاخٗؼا ثب ضطؽ   أكبْ  قالِت  ٚ اختّبػي  ، ؼٚأي  ثؼع خكّي  تٛإٔع ٘ؽ قٗ  ثؽضٛؼظاؼٔع ِي  ضبيي  پيچيعگي

  قطر  ٚ اؼتمبي  ،يٕبيغ  ، فْٕٛ  أكبٔٙب ٔظيؽ ػٍَٛ  ٚيژٖ  ٚ يب فؼبٌيتٙبي  ؼٚؾ ِؽٖ  فؼبٌيتٙبي  ٘ب ؾائيعٖ  آاليٕعٖ  ثيهتؽ ايٓ  اِؽٚؾٖ   

ٚ   آگب٘ي  اؾ ػعَ  ئيؿ ٔبل  ٚ گب٘ي  ظانتٗ  ظضبٌت ػّعي  ثًٛؼت  أكبْ  ٚ اؼاظٖ  ػٍُ  ظؼ ؼٚٔع تٌٛيع آٔٙب گبٖ  ثبنٕع وٗ  ِي  فٕبٚؼي

  .ٔٛ ٘كتٕع  اؾ پيبِع٘بي  اطالع

  ٘بي  ٔبِٗ  ٚ آئيٓ  ٔيؿ ٚخٛظ لٛأيٓ  آْ  اخؽايي  ٚ ضّبٔت  اقت  اختّبػي  ٔظُ  أضجبط ٚ ؼػبيت  اؾ ِسيظ ِكتٍؿَ  زفع ٚ ييبٔت   

 . ثؽقبٔع  ِّىٓ  زعالً  ؼا ثٗ  ِسيطي ٘بي   آٔٙب ِيتٛأع آثبؼ قٛء ٚ ؾيبٔجبؼ آٌٛظگي  اخؽاي  وٗ  اقت  ٚ ِسىّي  لٛي

  ِسيطي  ؾيكت  ٚ ِٛاؼظ تطٍف  ، اِبوٓ  ، ِٛاظ غػايي  ، ٘ٛا ، فبضالة  آة  ظؼ ؾِيٕٗ  ِتؼعظي  ٘بي  ٔبِٗ  ٚ آئيٓ  ظؼ وهٛؼ ِب لٛأيٓ   

  پيهجؽظ ا٘عاف  ايٍي  تيجبْپم  اؾ آٔٙب ثؼٕٛاْ  ِؼعٚظي  تؼعاظي ٌىٓ . ثبنٕع  ِسيظ ِؽتجظ ِي  آٔٙب ثب ثٙعانت  اغٍت  ٚخٛظ ظاؼظ وٗ

ضٛا٘ع   اؼائٗ  ِستؽَ  وبؼثؽاْ  اقتفبظٖ  خٙت  ٘ب ٚ لٛأيٓ  ٔبِٗ  آئيٓ  ايٍي  ٚ ِتٓ  آٔٙب انبؼٖ  غيال ثٗ  ِسيظ ٘كتٕع وٗ  ثٙعانت

 .گؽظيع

  

 ِٓسيظ   ثٙعانت  ٔبِٗ  آئي 

  ثٙعانت  ٚ فؼبٌيتٙبي ٚظبيف   ؼئٛـ  ٚ ظؼ زميمت  ؼقيعٖ  ٚؾيؽاْ  ِستؽَ  ٘يئت  تًٛيت  ثٗ 24/4/1371ظؼ تبؼيص  ٔبِٗ  آئيٓ  ايٓ   

 .  اقت  ّٔٛظٖ  ِسيظ وهٛؼ ؼا تجييٓ

   

 ْٛٔ1346 تيؽ ِبٖ  ًِٛة  ٚ ثٙعانتي  ٚ آؼايهي  ، آنبِيعٔي  ِٛاظ ضٛؼظٔي  لب  

ٚ   ،فؽٚل  ، ٔگٙعاؼي  ،تٛؾيغ  ِؽاوؿ تٙيٗ  وٕتؽي ٚ ثؽضٛؼظ ثب ِتطٍفيٓ  ٔسٖٛ  آْ 13 ِبظٖ  وٗ  اقت  ِبظٖ 18ثؽ   ِهتًّ  لبْٔٛ  ايٓ   

 . قبؾظ  ِي  ؼا ِهطى  ػِّٛي ٚ اِبوٓ   ٚ ثٙعانتي  ، آؼايهي  ، آنبِيعٔي  ِٛاظ ضٛؼظٔي  ٚ ٔمً  زًّ

   

 ِْٛٔدٍف ِستؽَ نٛؼای  13/9/1379ًِٛة   ٚ ثٙعانتي  ٚ آؼايهي  ، آنبِيعٔي  ِٛاظ ضٛؼظٔي  لبْٔٛ 13 ِبظٖ  ايالذ  لب

  اقالِي

 . اقت  آِعٖ  ثؼًّ  ظؼ آْ  الؾَ  ٚ ايالزبت  تىّيً 13 ِبظٖ  ٔبِٗ  آئيٓ  لبْٔٛ  ظؼ ايٓ   

  



 ٚؾاؼت ثٙعانت ـ ظؼِبْ ٚ آِٛؾل پؿنىي 

لبْٔٛ تهىيالت ٚ ٚظبيف ٚؾاؼت ثٙعانت ـ ظؼِبْ ٚ ٘يئت ِستؽَ ٚؾيؽاْ ظؼ خٍكٗ ( 1)ِبظٖ ( 2)ظؼِبْ ٚ آِٛؾل پؿنىي ظؼ اخؽاي ثٕع    

ِدٍف نٛؼاي  3/3/67ًِٛثٗ )آِٛؾل پؿنىي  -ٚؾاؼت ثٙعانت 11/2/70ِٛؼضٗ  1320ثٕب ثٗ پيهٕٙبظ نّبؼٖ  24/4/71ِٛؼضٗ 

 . آئيٓ ٔبِٗ ثٙعانت ِسيظ ؼا ثٗ نؽذ ؾيؽ تًٛيت ّٔٛظ( اقالِي 

ظانت ِسيظ ػجبؼتكت اؾ وٕتؽي ػٛاٍِي اؾ ِسيظ ؾٔعگي وٗ ثٗ گٛٔٗ اي ؼٚي قالِت خكّي ـ ؼٚأي ٚ ثٗ   :ثٙعانت ِسيظ 

 . اختّبػي أكبْ تبثيؽ ِيگػاؼٔع

  

 : ة ـ آة آنبِيعٔي

آة آنبِيعٔي آة گٛاؼايي اقت وٗ ػٛاًِ فيؿيىي ـ نيّيبيي ـ ٚثيٌٛٛژيىي آْ ظؼ زع اقتبٔعاؼظ٘بي ًِٛة ثبنع ٚ ًِؽف    

 . ٚئي ظؼ وٛتبٖ ِعت يب ظؼاؾ ِعت ظؼ أكبْ ايدبظ ٔىٕعآْ ػبؼضٗ ـ

  

 : پ ـ آٌٛظگي آة آنبِيعٔي

 آْ ؼا ثؽاي ًِؽف أكبْ  آٌٛظگي آة آنبِيعٔي ػجبؼتكت اؾ تغييؽ ضٛاو فيؿيىي ـ نيّيبيي ٚ ثيٌٛٛژيىي آة ثٗ گٛٔٗ اي وٗ 

 .ؾيبْ آٚؼ قبؾظ

  

 : ت ـ وٕتؽي ثٙعانتي

ثبؾظيع ٚ ثؽؼقي ثٙعانتي ِؽاوؿ ِهّٛي ايٓ آئيٓ ٔبِٗ ثٗ ِٕظٛؼ اػّبي ضٛاثظ ثٙعانت ِسيطي , ِٕظٛؼ اؾ وٕتؽي ثٙعانتي   

 .ثبنعِي 

  

 : ث ـ ِؽاوؿ وبؼثؽظ پؽتٛ٘بي يٛٔكبؾ ظؼ پؿنىي

ِؽاوؿ وبؼثؽظ پؽتٛ٘بي يٛٔكبؾ ظؼ پؿنىي ِؽاوؿي ٘كتٕع وٗ ثب اقتفبظٖ اؾ پؽتٛ٘بي يٛٔكبؾ ؾيؽ ٔظؽ ِكئٌٛيٓ ِتطًى    

 . ثبنعِؽثٛطٗ ثٗ تهطيى يب ظؼِبْ ثيّبؼيٙب پؽظاضتٗ ٚ نبًِ ِؽاوؿ ؼاظيٛ ٌٛژي ـؽاظيٛتؽاپي ٚؼاظيٛ ايؿٚتٛپ ِي 

 

 

   



 : ج ـ اِبوٓ ػِّٛي

اِبوٓ ِتجؽوٗ ٚ ؾيبؼتگب٘ٙب ـ ؾائؽقؽا٘ب ـ ٘تً ٘ب ـ ِتً ٘ب ـ ِكبفؽضبٔٗ ٘ب ـ پبٔكيٛٔٙب ـ : اؾ اِبوٓ ػِّٛي ػجبؼتٕع    

آقبيهگب٘ٙبي قبٌّٕعاْ ـ آؼايهگب٘ٙب ـ زّبِٙب ـ زّبِٙبي قٛٔب ـ اقتطؽ ٘بي نٕب قيّٕب٘ب ـ پبؼوٙب ـ ِؽاوؿ تفؽيسٙبي قبٌُ ـ 

 . ِٛاؼظ ـ تٛاٌتٙبي ػِّٛي ـ گٛؼقتبٔٙب ٚ ِبٕٔع ايٓ  ٚ ِكبفؽتي  ثبنگب٘ٙبي ٚؼؾني ـ تؽِيٕبي ٘بي ٚقبيً زًّ ٚ ٔمً ػِّٛي

  

 : آنبِيعٔي ٚ ثٙعانتي, چ ـ ِؽاوؿ تٙيٗ ـ تٛؾيغ ـ ٔگٙعاؼي ٚ فؽٚل ِٛاظ ضٛؼظٔي 

وبؼگب٘ٙب ـ  –اؾ وٍيٗ وبؼضبٔٗ ٘ب : آنبِيعٔي ٚ ثٙعانتي ػجبؼتٕع , ِؽاوؿ تٙيٗ ـ تٛؾيغ ـ ٔگٙعاؼي ٚ فؽٚل ِٛاظ ضٛؼظٔي    

ثٗ تٙيٗ ـ تٛؾيغ ـ ٔگٙعاؼي ٚ فؽٚل ِٛاظ ضٛؼظٔي ـ آنبِيعٔي ٚ  ثٗ گٛٔٗ اي ٔكجت  ضبٔٗ ٘ب ـ اِبوٓ ٚ ِغبؾٖ ٘ب يي وٗ قؽظ

 . ثٙعانتي العاَ ّٔبيٕع

   

 : ذ ـ ِؽاوؿ ثٙعانتي ـ ظؼِبٔي

ـ آؾِبيهگب٘ٙبي تهطيى  ِؽاوؿ ثٙعانتي ظؼِبٔي ػجبؼتٕع اؾ ثيّبؼقتبٔٙب ـآقبيهگب٘ٙب ـ ؾايهگب٘ٙب ـ ِطت ٘ب ـ ظؼِبٔگب٘ٙب   

 . طجي ـ ثطهٙبي تؿؼيمبت ٚ پبٔكّبْ ـ آقبيهگب٘ٙبي ِؼٌٍٛيٓ ـ طت ٘كتٗ اي ـ فيؿيٛتؽاپي ـ ؼاظيٌٛٛژي ٚ ِبٕٔع ايٕٙب

   

 : ش ـ ِؽاوؿ آ ِٛؾني ٚ تؽثيتي

ٕ٘ؽقتبْ ٘ب ـ ِؽاوؿ آِٛؾني ٚ تؽثيتي ػجبؼتٕع اؾ ِعاؼـ ـ آِٛؾنگب٘ٙبي تسًيٍي ـ زٛؾٖ ٘بي ػٍّيٗ ـ ظأهىعٖ ٘ب ـ    

 . ضٛاثگب٘ٙبي ِؽاوؿ آِٛؾني ـ پؽٚؼنگب٘ٙب ـ ِؽاوؿ تؽثيتي نجبٔٗ ؼٚؾي ٔعاِتگب٘ٙب ٚ ِٙع٘بي وٛظن

  

ثبنع ٚؾاؼت ثٙعانت ـ ظؼِبْ ٚ آِٛؾل ـ ٘ؽ العاِي وٗ تٙعيعي ثؽاي ثٙعانت ػِّٛي نٕبضتٗ نٛظ ِّٕٛع ِي 2ِبظٖ 

ثبنع ؼاقب العاَ لبٔٛٔي ِؼّٛي ٚ ظؼ زيطٗ ٚظبيف ٚؾاؼت ِي پؿنىي ِٛظف اقت پف اؾ تهطيى ٘ؽ ِٛؼظ اؾ ِٛاؼظي وٗ ظؼ 

ِتطٍفبْ اؾ ِمؽؼات ثٙعانت ػِّٛي . قبيؽ ِٛاؼظ ِٛضٛع ؼا ثٗ ِؽاخغ غيؽثظ خٙت أدبَ العاِٙبي لبٔٛٔي فٛؼي اػالَ ّٔبيع 

 . تست پيگؽظ لبٔٛٔي لؽاؼ ضٛإ٘ع گؽفت

   

ٚؾاؼت ثٙعانت ـ ظؼِبْ . ـ آٌٛظٖ وؽظْ آة آنبِيعٔي ػِّٛي ِّٕٛع اقت ٚ ثب ِتطٍفبْ ِطبثك ِمؽؼات ؼفتبؼ ضٛا٘ع نع 3ِبظٖ 

ٚ آِٛؾل پؿنىي ثٗ ِٕظٛؼ زفع قالِت ٚ ثٙعانت ِؽظَ ِىٍف اقت ويفيت آة آنبِيعٔي ػِّٛي اؾ ٔمطٗ آثگيؽي تب ًِؽف 

 . ؼا اؾ ٔظؽ ثٙعانتي تست ٔظبؼت ِكتّؽ لؽاؼ ظ٘ع



  

( 46)ـ ٚظبيف ٚ اضتيبؼ٘بي قبؾِبْ زفبظت ِسيظ ؾيكت ظؼ پيهگيؽي ٚ خٍٛگيؽي اؾ آٌٛظگي ِٕبثغ آة ـ ِٛضٛع ِبظٖ  1يؽٖ تت

 . لبْٔٛ تٛؾيغ ػبظالٔٗ آة ـ ٚ آئيٓ ٔبِٗ ٘بي اخؽايي آْ ّ٘چٕبْ لبثً اخؽاقت

   

ـ قبؾِبٔٙب ٚ ِإقكٗ ٘بي ظٌٚتي ٚ ضًٛيي تبِيٓ وٕٕعٖ آة آنبِيعٔي ػِّٛي ِإظف ثٗ ؼػبيت ّ٘ٗ ضٛاثظ ٚ  2تجًؽٖ 

ِؼيبؼ٘بي ثٙعانتي اػالَ نعٖ تٛقظ ٚؾاؼت ثٙعانت ـ ظؼِبْ ٚ آِٛؾل پؿنىي ثٛظٖ ٚ ثبيع ّ٘ٗ اطالػبت الؾَ ثؽاي ثؽؼقي 

 . ؾاؼت لؽاؼ ظٕ٘عِٛؼظ يب ِٛاؼظ ٚ تكٙيالت ثبؾظيع اؾ تبقيكبت ؼا ظؼ اضتيبؼ ٚ

   

, ـ ٚؾاؼت ثٙعانت ـ ظؼِبْ ٚ آِٛؾل پؿنىي ثٗ ِٕظٛؼ وٕتؽي آة آنبِيعٔي ػِّٛي ظؼ ِؽازً ِطتٍف تٛؾيغ  3تجًؽٖ 

آؾِبيهگب٘ٙبي ِؽاوؿ ثٙعانت اقتبْ ـ نٙؽقتبْ ٚ ِؽاوؿ ثٙعانتي ـ ظؼِبٔي ؼا ثؽاي اؼائٗ ضعِت ظؼ ايٓ ؾِيٕٗ تدٙيؿ ِي 

 . ّٔبيع

  

خٍٛگيؽي اؾ ؼٚٔع ؼٚ ثٗ ؼنع آٌٛظگي ِٕبثغ آثٙبي قطسي ٚ ؾيؽؾِيٕي اػُ اؾ چب٘ٙب ـ ؼٚظضبٔٗ ٘ب ـ لٕبتٙب ـ  ـ ثٗ ِٕظٛؼ 4ِبظٖ 

چهّٗ ٘ب ـ آة ًِؽفي نٙؽ ٚ ؼٚقتب وّيتٗ اي ثب ٔبَ وّيتٗ زفبظت اؾ ِٕبثغ آة آنبِيعٔي ؾيؽ ٔظؽ اقتبٔعاؼ ثب ػضٛيت ِعيؽاْ 

ـ قبؾِبْ آة ِٕطمٗ اي اقتبْ 3ـ قبؾِبْ زفبظت ِسيظ ؾيكت 2ل پؿنىي ظؼِبْ ٚ آِٛؾ, ـ ثٙعانت 1: ٚ ؼؤقبي اظاؼات وً 

تهىيً ِي نٛظ تب ِٛاؼظ ؾيؽ ؼا ثؽؼقي ٚ ,ـ نؽوت آة ٚ فبضالة اقتبْ 6ـ ثؽٔبِٗ ٚ ثٛظخٗ اقتبْ 5ـ خٙبظ قبؾٔعگي اقتبْ 4

 . العاَ ّٔبيع

 ـ وٗ ثؽ اقبـ گؿاؼل اظاؼٖ وً اتطبغ تًّيُ ؼاخغ ثٗ ضبؼج ّٔٛظْ ثؼضي اؾ ِٕبثغ تبِيٓ آة آنبِيعٔي اؾ قؽٚي

 ...(. لٕبتٙب ٚ, چهّٗ ٘ب , اػُ اؾ چب٘ٙب ) ثٙعانت ِسيظ آٌٛظٖ نعٖ أع 

  اتطبغ تعاثيؽ الؾَ خٙت زفبظت اؾ ِٕبثغ آة آنبِيعٔي ِٛخٛظ ثؽ اقبـ ظقتٛؼ٘بيي وٗ تٛقظ ظقتگب٘ٙبي غيؽثظ

 . پيهٕٙبظ ِي نٛظ ٚ ثٗ تًٛيت وّيتٗ ِي ؼقع

  َِٕظٛؼ زفع زؽيُ ِٕبطمي وٗ ظؼ آيٕعٖ ثؽاي تبِيٓ آة نٙؽ٘ب اؾ طؽيك ظقتگب٘ٙبي غيؽثظ پيهٕٙبظ ثٗ  اتطبغ تعاثيؽ الؾ

 . ِي نٛظ

 اتطبغ تًّيُ ظؼ ؼاثطٗ ثب ثسؽأٙبي ٔبني اؾ آٌٛظگي ِٕبثغ آة ٚ چگٛٔگي ِمبثٍٗ ثٗ آٔٙب .  

ع آة ِيگؽظظ ثٗ ظقتگبٖ غيؽثظ اػالَ ظؼ اثتعا اظاؼٖ وً ثٙعانت ِسيظ ِٛظف اقت ٔٛالًي ؼا وٗ ِٛخت آٌٛظگي ِٕبة تجًؽٖ ـ 

 . وٕع تب ؼاقب ٔكجت ثٗ ؼفغ آْ العاَ ّٔبيع



 . ظؼ يٛؼتي وٗ اِىبٔبت ظقتگب٘ٙب ثؽاي ؼفغ ٔٛالى وفبيت ّٕٔبيع ِؽاتت ظؼ وّيتٗ يبظ نعٖ ِطؽذ ضٛا٘ع نع

  

اي الؾَ ؼا ظؼ ِٛؼظ تبثيؽ ـ ٚؾاؼت ثٙعانت ٚ ظؼِبْ ٚ آِٛؾل پؿنىي ثّٕظٛؼ زفع ثٙعانت ػِّٛي ِىٍف اقت ثؽؼقيٗ 5ِبظٖ 

٘بي ٘ٛاي اقتٕهبلي ٚ قبيؽ ِٛاظ ِإثؽ ثؽ أكبْ ِؼّٛي ظاؼظ ٚ ٔكجت ثٗ اؼائٗ تٛييٗ ٘بي ضؽٚؼي ثٗ ِؽاخغ غيؽثظ العاَ 

 .ّٔبيع

   

ـ ِؽاوؿ وبؼثؽظ پؽتٛ٘بي يٛٔكبؾ ظؼ پؿنىي ِإظف ثٗ ّ٘ىبؼي ٚ اؼائٗ آِبؼ ٚ اطالػبت ٚ فؽاُ٘ ّٔٛظْ تكٙيالت ثّٕظٛؼ  6ِبظٖ 

ثب ِتطٍفبْ . ثؽؼقي ظؾيّتؽي ٚ ثٙكبؾي خٙت أدبَ ٚظيفٗ وبؼنٕبقبْ ٚؾاؼت ثٙعانت ـ ظؼِبْ ٚ آِٛؾل پؿنىي ِي ثبنٕع 

 . ؼفتبؼ ضٛا٘ع نع  (لبْٔٛ تؼؿيؽات ) ثؽاثؽ ِمؽؼات لبٔٛٔي ِؽثٛطٗ 

  

ظؼِبٔي ـ آِٛؾني ٚ تؽثيتي ـ اِبوٓ ػِّٛي ـ , ـ ٚؾاؼت ثٙعانت ـ ظؼِبْ ٚ آِٛؾل پؿنىي ِىٍف اقت ِؽاوؿ ثٙعانتي  7ِبظٖ 

آنبِيعٔي ٚ ثٙعانتي ؼا اؾ ٔظؽ ضٛاثظ ٚ ِمؽؼات ثٙعانت ِسيطي وٕتؽي , ٔگٙعاؼي ٚ فؽٚل ِٛاظ ضٛؼظٔي , تٛؾيغ , ِؽاوؿ تٙيٗ 

 . ؼفتبؼ ّٔبيع( لبْٔٛ تؼؿيؽات ) اؾ ظقتٛؼاٌؼًّ ٘ب ٚ تٛييٗ ٘بي ثٙعانتي ٚؾاؼت ثؽاثؽ ِمؽؼات لبٔٛٔي ِؽثٛطٗ  ٚ ثب ِتطٍفبْ

   

آنبِيعٔي ٚ ثٙعانتي ٚ اِبوٓ , ٔگٙعاؼي ٚفؽٚل ِٛاظ ضٛؼظٔي , تٛؾيغ , ـ ِؽاخغ يبظؼ وٕٕعٖ پؽٚأٗ وكت ِؽاوؿ تٙيٗ  8ِبظٖ 

ظؼِبْ ٚ آِٛؾل , ِمؽؼات ٚ تٛييٗ ٘بي اػالَ نعٖ تٛقظ ٚؾاؼت ثٙعانت , ضٛظ  ػِّٛي ِإظفٕع ضّٓ ؼػبيت ضٛاثظ ِؽثٛط ثٗ

 . ٔظؽيٗ ثٙعانتي اؾ ايٓ ٚؾاؼتطبٔٗ وكت ّٔبيٕع, پؿنىي ؼا ٔيؿ ظؼ ايٓ ؾِيٕٗ ؼػبيت ّٔٛظٖ ٚ لجً اؾ يعٚؼ پؽٚأٗ وكت 

   

ا ٔبلٍيٓ ثيّبؼيٙب ػٙعٖ ظاؼ ٔظبؼت ثؽ اِؽ ـ ٚؾاؼت ثٙعانت ـ ظؼِبْ ٚ آِٛؾل پؿنىي ػالٖٚ ثؽ ٚظيفٗ لبٔٛٔي ِجبؼؾٖ ة 9ِبظٖ 

ِؽاخغ غيؽثظ ٍِؿَ ثٗ ؼػبيت ظقتٛؼاٌؼٍّٙبي ثٙعانت . خٛٔعگبْ ٚ زيٛأٙبي ٔبلً ثيّبؼيٙب ٔيؿ ِي ثبنع , ِجبؼؾٖ ثب ثٕعپبيبْ 

 . ِسيطي ايٓ ٚؾاؼتطبٔٗ ظؼ ايٓ ِٛؼظ ٘كتٕع

  

ٌٗ ثٕع پبيبْ ٚ زيٛأٙبي ٔبلً ثيّبؼي ٚ ّ٘چٕيٓ خٍٛگيؽي اؾ ثّٕظٛؼ پيهگيؽي اؾ نيٛع ثيّبؼيٙبي ِٕتمً نعٖ ثٛقي ـ   10ِبظٖ 

آٌٛظگي ِسيظ ثٗ قَّٛ ٚ ِٛاظ نيّيبيي ٚ ظؼ يٛؼت اِىبْ ؼٚنٙبي ِجبؼؾٖ اؾ طؽيك ثٙكبؾي ِسيظ اؼخر ثٛظٖ ٚ ظقتگب٘ٙبي 

تٛؼاٌؼٍّٙبي ٚؾاؼت اخؽائي غيؽثظ ِٛظف ثٗ ثٙكبؾي وبٔٛٔٙبي خٍت ٚ تىثيؽ ثٕعپبيبْ ٚ زيٛأٙبي ٔبلً ثؽاثؽ تٛييٗ ٘ب ٚ ظـ

 . ثٙعانت ـ ظؼِبْ ٚ آِٛؾل پؿنىي ِي ثبنٕع



   

ظقتٛؼاٌؼٍّٙب ٚ  نٙؽظاؼي ٘ب ِىٍفٕع ظؼ تٕظيُ ؼٚنٙبي خّغ آٚؼي ـ زًّ ٚ ظفغ ؾثبٌٗ نٙؽ ٚ قبيؽ ضعِبت نٙؽي  تجًؽٖ ـ

 .تٛييٗ ٘بي ٚؾاؼت ثٙعانت ـ ظؼِبْ ٚ آِٛؾل پؿنىي ٚ قبيؽ ِؽاخغ غيؽثظ ؼا ؼػبيت ّٔبيٕع

  

ظاِي ثب تٛخٗ ثٗ ٔى ِٛاظ  ـ يعٚؼ ِدٛؾ ٚؼٚظ ٚ تؽضيى ٚ وٕتؽي ثٙعانتي ٘ؽ ٔٛع ظاَ ٚ فؽاٚؼظٖ ٘بي ضبَ  11ِبظٖ 

وٗ ِإضؽ ثؽ لبْٔٛ ِٛاظ ضٛؼظٔي ٚ ثٙعانتي اقت ػٍي (1350ًِٛثٗ قبي )لبْٔٛ قبؾِبْ ظاِپؿنىي وهٛؼ (8ـ7ـ4ـ3ـ2)

اؾ ٌسبظ پيهگيؽي ٚ ِجبؼؾٖ ثب ثيّبؼيٙب ي ظاِي ٚ ثيّبؼيٙبي ِهتؽن أكبْ االطالق ٚ ظؼ تّبَ ِؽازً اػُ اؾ تٌٛيع ـ تٛؾيغ ٚ ػؽضٗ 

 . ٚ ظاَ ثؽ ػٙعٖ قبؾِبْ ظاِپؿنىي ِي ثبنع

ظؼ فؽاٚؼظٖ  طجيؼي اقت چٕبٔچٗ ػؽضٗ فؽاٚؼظٖ ٘بي ضبَ ظاِي ِٛخت ثيّبؼيٙب ي ِطتى أكبْ نٛظ ّٚ٘چٕيٓ ِٛاؼظي وٗ 

نعٖ فؽاٚؼظٖ ضبَ ظاِي تٍمي ٔگؽظظ ِكئٌٛيت وٕتؽي ثٙعانتي ثؽ ػٙعٖ ٘بي ضبَ ظاِي تغييؽاتي ظاظٖ نٛظ وٗ ِٛاظ زبيً 

ٚ ايالزبت آْ أدبَ ( 1346ًِٛثٗ )ٚؾاؼت ثٙعانت ـ ظؼِبْ آِٛؾل پؿنىي اقت وٗ ِطبثك لبْٔٛ ِٛاظ ضٛؼظٔي ٚثٙعانتي 

 . ضٛا٘ع نع

  

ٔي ٚ ضبٔٗ ٘بي ثٙعانت ظؼ ؼٚقتب ٘ب ٚؾاؼت ثٙعانت ـ ظؼِبْ ٚ آِٛؾل پؿنىي اؾ طؽيك نجىٗ ٘بي ثٙعانتي ـ ظؼِبـ  12ِبظٖ 

خٍت ّ٘ىبؼي ثيٓ ثطهي ظؼ ؾِيٕٗ ِكبئً ثٙعانت ِسيطي اؾ لجيً خّغ آٚؼي ٚ زًّ  ضّٓ آِٛؾل گكتؽظٖ ثبثكيح ِؽظَ ٚ 

ٚ ظفغ ثٙعانتي ؾثبٌٗ ـ ظفغ ثٙعانتي ِعفٛع ٚ وٛظ زيٛأي ـ ثٙكبؾي ِؼبثؽ ٚ خعاقبؾي ِسً ٔگٙعاؼي ظاَ ٚ پؽٔعگبْ اؾ ِسً 

ظبؼت ٚ پيگيؽي الؾَ ؼا ظانتٗ ٚ ّ٘چٕيٓ ظؼ خٙت ثٙكبؾي ِٕبثغ ٚ وٕتؽي ويفي آة آنبِيعٔي ـ خّغ آٚؼي ٚ ظفغ ْ, قىٛٔت 

 .ٔگٙعاؼي ٚ فؽٚل ِٛاظ غػايي العاَ ّٔبيع, تٛؾيغ , ثٙعانتي فبضالثٙب ـ وٕتؽي اِبوٓ ػِّٛي ٚ ِؽاوؿ تٙيٗ 

  

 

 

 

 

 

 



   ٚ ثٙعانتي  ، آؼايهي  آنبِيعٔي،  ِٛاظ ضٛؼظٔي  لبْٔٛ 13 ِبظٖ  ايالذ  آييٓ ٔبِٗ اخؽايي لبْٔٛ

  ؾيؽ ايالذ  نؽذ  ثٗ 1346/4/22 قبي  ًِٛة  ٚ ثٙعانتي  ، آؼايهي  ، آنبِيعٔي  ِٛاظ ضٛؼظٔي  لبْٔٛ 13 ِبظٖ :  ٚازعٖ  ِبظٖ

:  گؽظظ  ِي

  

ٚ   اقت  وبؼ ِّٕٛع ، ٚقبيً  قبضتّبٔي  ، ٚضغ  فؽظي  ثٙعانت  ؼػبيت  ٔظيؽ ػعَ  ثٙعانتي  اؾ ِمؽؼات  تطٍف -13 ِبظٖ

ِٛاظ   ٚ ٔمً  ٚ زًّ  ، فؽٚل  ، تٛؾيغ  ٚ تٌٛيع ،ٔگٙعاؼي  ِؽاوؿ تٙيٗ  ِؽثٛط ثٗ  ثٙعانتي  ِمؽؼات. ثبنع   ِي  ِدبؾات  ِكتٛخت

اؾ   تطٍف. ضٛا٘ع نع   تؼييٓ  ِبظٖ  ايٓ  اخؽائي  ٔبِٗ  ظؼ آئيٓ  ػِّٛي ٚ اِبوٓ  ٚ ثٙعانتي  ،آؼايهي  ، آنبِيعٔي  ضٛؼظٔي

  ٔمعي  خؽيّٗ  لاير( 500000)تبپبًٔع ٘ؿاؼ ( 25000)٘ؿاؼ   ٚ پٕح  اؾ ثيكت  ثبؾظاؼٔعٖ  ِدبؾاتٙبي ِػوٛؼ ِكتٛخت  ِمؽؼات

ثٕب ( ثبؼ   يه  قبي ٘ؽ قٗ)   ٚؼَت  ٔؽش  ثؽ اقبـ  يبظ نعٖ  ِدبؾاتٙبي  ِيؿاْ. ضٛا٘ع ثٛظ   ثٙعانتي  ِمؽؼات  ثبؾاء٘ؽ ِٛؼظ ٔمض

.  اقت افؿايم  لبثً  ٚؾيؽاْ  ٚ تبئيع ٘يأت  ايؽاْ  اقالِي  خّٙٛؼي  ِؽوؿي  ثبٔه  اػالَ  ثٗ

  ِبظٖ  ايٓ  ِٚؽاوؿ ِٛضٛع  اِبوٓ  ثٙعانتي  ٔظبؼت  ثؽاي  پؿنىي  ٚ آِٛؾل  ، ظؼِبْ  ثٙعانت  ٚؾاؼت  اؾ طؽف  وٗ  ِأِٛؼيٕي   

  ِسً  ثٙعانت  ِكإٚي  ثغ  گؿاؼني  ثبتٕظيُ  ؼا ثب غوؽ ِٛاؼظ تطٍف  ثٙعانتي  اؾ ِمؽؼات  نٛٔع ِىٍفٕع ِتطٍفيٓ  ِي  تؼييٓ

ّٔبيع تب   اضطبؼ ِي  ِؽثٛطٗ  ِؽوؿ ٚ يب ِكإٌٚيٓ  يبزت  ثٗ  تبئيعگؿاؼل  ظؼ يٛؼت  ِسً  ثٙعانت  ِكإٚي. ّٔبيٕع   ِؼؽفي

ٚ   ِسً  ، ظقتٛؼ تؼطيً  ِٛاؼظ تطٍف  ؼفغ  ػعَ  وٕع ظؼ يٛؼت  العاَ  نعٖ  تؼييٓ  ظؼٍِٙت   ثٙعانتي  ٔٛالى  ؼفغ  ثٗ  ٔكجت

  اؾ ٚازعِؽثٛطٗ  ِسً  ثٙعانت  ٚ تبئيع ِكإٚي  ٔٛالى  نعْ  اؾ ثؽطؽف ـ ّٔبيع ٚ پ  ٚ ِٙؽ آٔؽا يبظؼ ِي  ٚ يبالن  ِٙؽ ٚ َِٛ

.  گؽظظ  ِي  اؼخبع  يبٌسٗ  ظاظگبٖ ثٗ  ؼقيعگي  خٙت  ِٛاؼظ ِػوٛؼ پؽٚٔعٖ  ظؼ تّبَ. ضٛا٘ع نع   ِٙؽ ٚ َِٛ  ٚ فه  تؼطيً  ؼفغ

  ؼفغ  ثؽاي  الؾَ ؾِبٔٙبي  ، ِعت  ٔظبؼت  يٓٚ ِأِٛؼ  ِسً  ثٙعانت  ِكإٚي  ٚ ِكإٌٚيتٙبي  ، ٚظبيف  ثٙعانتي  ِمؽؼات   

 . ضٛا٘ع نع  ِهطى  لبْٔٛ  ايٓ اخؽايي  ٔبِٗ  ظؼ آئيٓ  ٚازعٖ  ِبظٖ  ايٓ  ظؼ اخؽاي  ٚ قبيؽاِٛؼ ِؽثٛطٗ  ثٙعانتي  ٔٛالى

 

  

  ِؽخغ  تٛإٔع ثٗ ثعإٔع ِي  ٚ ِمؽؼات  لبْٔٛ  ؼا ضالف  نعٖ   أدبَ   العاِبت   وٗ  يٛؼتي  ظؼ  ِؿثٛؼ  ِؽاوؿ   يبزجبْ -1 تجًؽٖ

.  ّٔبيٕع  نىبيت  يبٌر  لضبيي

   

،   ِسً  ٚ ِٙؽ وؽظْ  يب الن  ٚ ِٙؽ ٚ َِٛ  ، تؼطيً  ثبؾؼقي  ػٍّيبت  اخؽاي  ِؽازً  ِٛظفٕع ظؼ تّبَ  أتظبِي  ِأِٛؼيٓ -2 تجًؽٖ

.  آٚؼٔع  ًِع ثٗ  پؿنىي  ٚ آِٛؾل  ، ظؼِبْ  ثٙعانت  ٚؾاؼت  ؼا ثب ِأِٛؼيٓ  الؾَ  ّ٘ىبؼي

   



.  گؽظظ ِي  تعٚيٓ  پؿنىي  ٚ آِٛؾل  ، ظؼِبْ  ثٙعانت  تٛقظ ٚؾاؼت  لبْٔٛ  ايٓ  اخؽائي  ٔبِٗ  آئيٓ -3 تجًؽٖ

   

  يىٙؿاؼ ٚ قيًعٚ ٘فتبظ ٚ ٔٗ  آغؼ ِبٖ  قيؿظُ٘  ِٛؼش  ؼٚؾ يىهٕجٗ  ػٍٕي  ظؼ خٍكٗ  ٚازعٖ  ثؽ ِبظٖ  ِهتًّ  فٛق  لبْٔٛ   

 .اقت ؼقيعٖ  ٔگٙجبْ  تأئيع نٛؼاي  ثٗ 20/9/1379 ٚ ظؼ تبؼيص  تًٛيت  اقالِي  نٛؼاي  ِدٍف

  

ِدٍف  1379لبْٔٛ ِٛاظ ضٛؼظٔي، آنبِيعٔي، آؼايهي ٚ ثٙعانتي آغؼ ِبٖ  13ظؼ اخؽای تجًؽٖ قٗ لبْٔٛ ايالذ ِبظٖ    

ثٕع  46، تجًؽٖ ٚ  54اظٖ ، َ 95فًً  5نٛؼای اقالِي ، ثعيٕٛقيٍٗ آئيٓ ٔبِٗ اخؽايي ِبظٖ ِػکٛؼ ؼا ِهتًّ ثؽ  ِستؽَ 

 .ثهؽذ غيً تًٛيت ِي ّٔبيع

  

 ًًفؽظي  ثٙعانت  اٚي  ف   

 ًًاِبوٓ  ِٛاظ غػايي  ٚ فؽٚل  ،ٔگٙعاؼي  ، تٌٛيع ، تٛؾيغ  ِؽاوؿ تٙيٗ  ٚ ثٙعانتي  نؽايظ قبضتّبٔي   ظَٚ  ف ٚ  

   ػِّٛي

 ًًوبؼ   ٚ ٌٛاؾَ  ٚقبيً   قَٛ  ف 

 ًًلبْٔٛ  ِهّٛي  يب ِعيؽ ِسٍٙبي  يبزت  ٚ تىبٌيف  ٔظبؼت  ٚ ِأِٛؼيٓ  ِسً  ثٙعانت  ِكئٛي  ٚظبيف   چٙبؼَ  ف   

 ًًٔبِٗ  آئيٓ  ِٛاظ ايٓ  اؾ ٌسبظ نّٛي  ٚ ِؽاوؿ ٚ وبؼگب٘ٙب ٚ وبؼضبٔدبت  اِبوٓ  ثٕعي  طجمٗ:  پٕدُ  ف   

 

 

  ٖلبْٔٛ ِٛاظ ضٛؼظٔی ، آنبِيعٔی ،آؼایهی ٚ ثٙعانتی:  14ِبظ 

٘ؽگبٖ ٚؾاؼت ثٙعاؼی یب . ِٛاظ تمٍجی یب فبقع یب ِٛاظی کٗ ِعت ًِؽف آٔٙب ِٕمضی نعٖ ثبنع ثالفبيٍٗ ثؼع اؾ کهف تٛليف ِيهٛظکٍيٗ 

ِٛقكبت ِكإٚي ظیگؽ گٛا٘ی ّٔبیٕع کٗ ِٛاظ ِکهٛفٗ ثؽضی اؾ ًِبؼف أكبٔی یب زيٛأی یب يٕؼتی لبثً اقتفبظٖ اقت ٌٚی ٔگٙعاؼی 

فٗ ثٗ ظقتٛؼ ظاظقتبْ نٙؽقتبْ ثب اطالع يبزت کبال ٚ ثب زضٛؼ ّٔبیٕعٖ ظاظقتبْ ثفؽٚل ِی ؼقع ٚ ٚخٖٛ آٔٙب اِکبْ ٔعاؼظ ِٛاظ ِکهٛ

٘ؽ گبٖ گٛا٘ی نٛظ کٗ ِٛاظ ِکهٛفٗ لبثٍيت . زبيً تب ضتُ ظاظؼقی ٚ يعٚؼ زکُ لطؼی ظؼ يٕعٚق ظاظگكتؽی تٛظیغ ضٛا٘ع نع

 .قتبْ ِؼعَٚ ِيهٛظًِؽف أكبٔی یب زيٛأی یب يٕؼتی ٔعاؼظ فٛؼاً ثٗ ظقتٛؼ ظاظ



  ٖلبْٔٛ تؼؿیؽات زکِٛتی اِٛؼ ثٙعانتی ٚ ظؼِبٔی  36ِبظ: 

نؽکتٙبی پطم ، فؽٚنگب٘ٙب ، قٛپؽ ِبؼکتٙب ، تؼبٚٔيٙب ٚ قبیؽ اِبکٓ کٗ زك فؽٚل یب تٛؾیغ کبال٘بی ضٛؼظٔی ٚ آنبِيعٔی ، آؼایهی ٚ 

ْٚ ِٛاظ ضٛؼظٔی ، آنبِيعٔی، آؼایهی ٚ ثٙعانتی ِيجبنٕع ثٙعانتی ؼا ظاؼٔع ِدبؾ ثٗ ػؽضٗ ٚ فؽٚل آْ ظقتٗ اؾ کبال٘بی ِهّٛي لبْ

 .کٗ ظاؼای پؽٚأٗ قبضت ِؼتجؽ ٚ یب ِدٛؾ ٚؼٚظ اؾ ٚؾاؼت ثٙعانت ، ظؼِبْ ٚ آِٛؾل پؿنکی ثبنٕع

  ٖلبْٔٛ تؼؿیؽات زکِٛتی اِٛؼ ثٙعانتی ٚ ظؼِبٔی  37ِبظ: 

ػؽضٗ ٚ تسٛیً کبال ثب ػٍُ . تسٛیً کبالی غيؽ ثٙعانتی ضٛظظاؼی ّٔبیٕع فؽٚنگب٘ٙب ، قٛپؽ ِبؼکتٙب ، تؼبٚٔيٙب ٚ قبیؽ اِبکٓ ثبیع اؾ ػؽضٗ ٚ 

 .ثؽ غيؽ ثٙعانتی ثٛظْ آْ تطٍف ِسكٛة ِيهٛظ

  ٖلبْٔٛ تؼؿیؽات زکِٛتی اِٛؼ ثٙعانتی ٚ ظؼِبٔی  39ِبظ: 

انتی ، اِبکٓ ػِّٛی ، ِؽاکؿ ِتًعیبْ ٚ ِكإٌٚيٓ کبؼضبٔدبت ٚ کبؼگب٘ٙب ٚ ِؽاکؿ تٙيٗ ٚ تٛؾیغ ِٛاظ ضٛؼظٔی ، آنبِيعٔی، آؼایهی ٚ ثٙع

ثٙعانتی ظؼِبٔی ، ِؽاکؿ آِٛؾنی ٚ پؽٚؼنی ، ِسٍٙبی ٔگٙعاؼی ٚ پؽٚؼل ظاَ ٚ طيٛؼ ٚ کهتبؼگب٘ٙب ٍِؿَ ثٗ ؼػبیت ضٛاثظ ٚ ِمؽؼات 

 .ثٙعانت ِسيطی ظؼ ِسً فؼبٌيت ضٛظ ِيجبنٕع

 :ِسکَٛ ِيهٛٔعِتطٍفيٓ اؾ ِٛاظ ایٓ ِبظٖ ثٗ اؾای ٘ؽ ِٛؼظ ٔمى ثٙعانتی ثٗ ِدبؾاتٙبی ؾیؽ 

  خؽیّٗ ٔمعی اؾ ِجٍغ یکٙؿاؼ تب پٕدبٖ ٘ؿاؼ ؼیبي: ِؽتجٗ اٚي 

  َٚخؽیّٗ ٔمعی اؾ ِجٍغ ظٚ ٘ؿاؼ تب یکًع ٘ؿاؼ ؼیبي: ِؽتجٗ ظ 

  َٛخؽیّٗ ٔمعی اؾ ِجٍغ چٙبؼ٘ؿاؼ تب ظٚیكت ٘ؿاؼ ؼیبي: ِؽتجٗ ق 

  َػالٖٚ ثؽ ِدبؾات ِؽتجٗ قَٛ ، ؾٔعاْ اؾ یک تب نم ِبٖ: ِؽتجٗ چٙبؼ 

 :لبْٔٛ ِدبؾات اقالِی  688ِبظٖ 

٘ؽ العاِی کٗ تٙعیع ػٍيٗ ثٙعانت ػِّٛی نٕبضتٗ نٛظ اؾ لجيً آٌٛظٖ کؽظْ آة آنبِيعٔی یب تٛؾیغ آة آنبِيعٔی آٌٛظٖ ، ظفغ غيؽ 

اؾ ظاَ ، ثٙعانتی فضٛالت أكبٔی ٚ ظاِی ٚ ِٛاظ ؾایع ، ؼیطتٓ ِٛاظ ِكَّٛ کٕٕعٖ ظؼ ؼٚظضبٔٗ ٘ب ، ؾثبٌٗ ظؼ ضيبثبٔٙب ٚ کهتبؼ غيؽ ِح



اقتفبظٖ غيؽ ِدبؾ فبضالة ضبَ یب پكبة تًفيٗ ضبٔٗ ٘بی فبضالة ثؽای ًِبؼف کهبٚؼؾی ِّٕٛع ِيجبنع ٚ ِؽتکجيٓ چٕبٔچٗ طجك لٛأيٓ 

 .ضبو ِهّٛي ِدبؾات نعیعتؽی ٔجبنٕع ثٗ زجف تب یکكبي ِسکَٛ ضٛإ٘ع نع

  (ٚظبیف نٙؽظاؼی ) لبْٔٛ نٙؽظاؼی  55ِبظٖ  20ثٕع 

. ٚ تبقيف کٍيٗ اِبکٓ کٗ ثٗ ٔسٛی اؾ أسب ِٛخت ثؽٚؾ ِؿازّت ثؽای قبکٕيٓ یب ِطبٌف ايٛي ثٙعانت ظؼ نٙؽ٘بقتخٍٛگيؽی اؾ ایدبظ 

نٙؽظاؼی ِکٍف اقت اؾ تبقيف کبؼضبٔٗ ٘ب ، گبؼاژ٘بی ػِّٛی ٚ تؼّيؽگب٘ٙب ٚ ظکبٔٙب ٚ ّ٘چٕيٓ ِؽاکؿی کٗ ِٛاظ ِستؽلٗ ِی قبؾٔع ، 

کٍی تّبَ ِهبغً ٚ کكجٙبیی کٗ ایدبظ ِؿازّت ٚ قؽٚيعا کٕع یب تٌٛيع ظٚظ یب ػفٛٔت ٚ یب تدّغ  ايطجً چٙبؼپبیبْ ٚ ِؽاکؿ ظاِعاؼی ٚ ثطٛؼ

زهؽات ٚ خٛٔعگبْ ّٔبیع خٍٛگيؽی کٕع ٚ ظؼ تطؽیت کٛؼٖ ٘بی آخؽ ٚ گچ ٚ آ٘ک پؿی ٚ ضؿیٕٗ گؽِبثٗ ػِّٛی کٗ ِطبٌف ثٙعانت اقت 

کبؼضبٔٗ ٘ب ٚ ٚقبیظ ٔمٍيٗ کٗ کبؼکؽظْ آٔٙب ظٚظ ایدبظ ِی کٕع اؾ آٌٛظٖ نعْ  العاَ ّٔبیع ٚ ثب ٔظبؼت ٚ ِؽالجت ظؼ ٚضغ ظٚظکهٙبی اِبکٓ ٚ

٘ٛای نٙؽ خٍٛگيؽی ّٔبیع ٚ ٘ؽگبٖ تبقيكبت ِػکٛؼ لجً اؾ تًٛیت ایٓ لبْٔٛ ثٛخٛظ آِعٖ ثبنع آٔٙب ؼا تؼطيً ٚ اگؽ الؾَ نٛظ آٔٙب ؼا ثٗ 

 .ضبؼج اؾ نٙؽ أتمبي ظ٘ع

  ٖآیيٓ ٔبِٗ ثٙعانت ِسيظ  4ِبظ: 

ؼ خٍٛگيؽی اؾ ؼٚٔع ؼٚثٗ ؼنع آٌٛظگی ِٕبثغ آة قطسی ٚ ؾیؽؾِيٕی اػُ اؾ چب٘ٙب ، ؼٚظضبٔٗ ٘ب ، لٕبتٙب ، چهّٗ ٘ب ٚ آة ًِؽفی ثّٕظٛ

نٙؽ ٚ ؼٚقتب کّيتٗ ای ثٗ ٔبَ کّيتٗ زفبظت اؾ ِٕبثغ آة آنبِيعٔی ؾیؽ ٔظؽ اقتبٔعاؼ ثب ػضٛیت ِعیؽاْ ٚ ؼؤقبی اظاؼٖ کً ثٙعانت ، 

قبؾِبْ زفبظت ِسيظ ؾیكت ، قبؾِبْ آة ِٕطمٗ ای اقتبْ ،خٙبظ قبؾٔعگی اقتبْ ، ثؽٔبِٗ ٚ ثٛظخٗ اقتبْ  ظؼِبْ ٚ آِٛؾل پؿنکی ،

 .ٚ نؽکت آة ٚ فبضالة اقتبْ تهکيً ِيهٛظ تب ِٛاؼظ ؾیؽ ؼا ثؽؼقی ٚ العاَ ّٔبیٕع

ظاؼٖ کً ثٙعانت ِسيظ آٌٛظٖ نعٖ اتطبغ تًّيُ ؼاخغ ثٗ ضبؼج ّٔٛظْ ثؼضی اؾ ِٕبثغ تبِيٓ آة آنبِيعٔی اؾ قؽٚیف ثؽ اقبـ گؿاؼل ا

 أع اػُ اؾ چب٘ٙب ، چهّٗ ٘ب ٚ لٕبتٙب

اتطبغ تعاثيؽ الؾَ خٙت زفبظت اؾ ِٕبثغ آة آنبِيعٔی ِٛخٛظ ثؽ اقبـ ظقتٛؼاٌؼٍّٙبیی کٗ تٛقظ ظقتگب٘ٙبی غیؽثظ پيهٕٙبظ ِيهٛظ ٚ 

 .ثٗ تًٛیت کّيتٗ ِی ؼقع

 .ٔعٖ ثؽای تبِيٓ آة نٙؽ٘ب اؾ طؽیك ظقتگب٘ٙبی غیؽثظ پيهٕٙبظ ِيهٛظاتطبغ تعاثيؽ الؾَ ثّٕظٛؼ زفع زؽیُ ِٕبطمی کٗ ظؼ آی

 اتطبغ تًّيُ ظؼ ؼاثطٗ ثب ثسؽأٙبی ٔبنی اؾ آٌٛظگی ِٕبثغ آة ٚ چگٛٔگی ِمبثٍٗ ثب آٔٙب -4


