
 تقانون تجار

 

 ثبة ا٠٬

 تزبض ٬ ٦ًب٦الت تزبضتي

 .تبرطٚسي است ٚٯ ض١ُ ٧ً٦٭٢ي ذ٭زضا٦ًب٦الت تزبضتي ٖطاضثسٰس - ٦1بزٮ 

 : ٦ًب٦الت تزبضتي اظ ٖطاض شي١ است - ٦2بزٮ 

 .ذطيس يب تحػي١ ٰط٪٭و ٦ب٠ ٫٦ٗ٭٠ ثٯ ٖػس ْط٬ش يب اربضٮ اي٥ اظ اي٩ ٚٯ تػطْبتي زضآ٨ ضسٮ يب٪طسٮ ثبضس - 1

 .تػسي ثح١٧ ٬ ٪١ٗ اظ ضاٮ ذطٛي يب آة يب ٰ٭ا ثٯ ٰط٪ح٭ي ٚٯ ثبضس - 2

ا١٧ً٢ ٚبضي )٧ٚيسي٭٨ ( ٬ يب يب٣٦ي ٬ ٧ٰچ٫ي٩ تػسي ثٱط ٪٭و تبسيسبتي ٚٯ ثطاي ا٪زب٤ ثًؿي ا٦٭ض ايزبز  ٰطٖس٥ ي٣٧يبت زال٢ي يبحٕ - 3

 .ت ٬ َيطٮ٦يط٭ز اظ ٖجي١ تسٱي١ ٦ًب٦الت ٣٦ٛي يب پيساٚطز٨ ذس٦ٯ يب تٱيٯ ٬ ضسب٪يس٨ ٣٦ع٦٬ب

 .تبسيس ٬ ثٛبض ا٪ساذت٩ ٰطٖس٥ ٚبضذب٪ٯ ٦طط٬ـ ثطاي٩ ٚٯ ثطاي ضْى ح٭ائذ ضرػي ٪جبضس - 4

 تػسي ث٣٧ًيبت حطاري - 5

 .تػسي ثٱطٖس٥ ٪٧بيطٟبٰٱبي ي٧٭٦ي - 6

 ٰطٖس٥ ي٣٧يبت غطاْي ٬ ثب٪ٛي - 7

 .٦ًب٦الت ثط٬اتي اي٥ اظاي٩ ٚٯ ثي٩ تبرط يب َيطتبرط ثبضس - 8

 .طي ٬َيطثحطيي٣٧يبت ثي٧ٯ ثح - 9

 .ٚطتي سبظي ٬ ذطيس ٬ ْط٬ش ٚطتي ٬ٚطتي ضا٪ي زاذ٣ي يب ذبضري ٬ ٦ًب٦الت ضارًٯ ثٯ آ٪ٱب - 10

 - ض٭ز ٦ًب٦الت شي١ ثٯ ايتجبض تبرط ث٭ز٨ ٦تًب٣٦ي٩ يب يٛي اظآ٪ٱب تزبضتي ٦حس٭ة ٦ي - ٦3بزٮ 

 .٣ٚيٯ ٦ًب٦الت ثي٩ تزبض ٬ ٚسجٯ ٬ غطاْب٨ ٬ ثب٪ٛٱب - 1

 .٪٧بيس تبرط يب َيطتبرط ثطاي ح٭ائذ تزبضتي ذ٭ز ٦ي ٣ٚيٯ ٦ًب٦التي ٚٯ - 2

 .٪٧بيس ٣ٚيٯ ٦ًب٦التي ٚٯ ارعاء يب ذس٦ٯ يب ضبٞطز تبرط ثطاي ا٦٭ض تزبضتي اضثبة ذ٭ز ٦ي - 3

 .٣ٚيٯ ٦ًب٦الت ضطٚتٱبي تزبضتي - 4

 .٦ًب٦الت َيط٫٦ٗ٭٠ ثٯ ٰيچ ٬رٯ تزبضتي ٦حس٭ة ٪٧ي ض٭ز - ٦4بزٮ 



 .ضتي ٦حس٭ة است ٦ٟطاي٫ٛٯ حبثت ض٭ز ٦ًب٣٦ٯ ٦طث٭ـ ثٯ ا٦٭ضتزبضتي ٪يست٣ٚيٯ ٦ًب٦الت تزبضتزب - ٦5بزٮ 

 ثبة ز٤٬

 زْبتطتزبضتي ٬زْتطحجت تزبضتي

 ْػ١ ا٠٬ زْبتطتزبضتي

ٰطتبرطي ثٯ استخ٫بي ٚسجٯ رعء٣ٛ٦ّ است زْبتطشي١ يبزْبتط زيٟطي ضاٚٯ ٬ظاضت يس٢يٯ ثٯ ٦٭رت ٪هب٫٦ب٦ٯ ٖبئ٥ ٦ٗب٤ اي٩  - ٦6بزٮ 

 : زاضتٯ ثبضسزْبتطٖطاض٦يسٰس 

 .زْتطض٬ظ٪ب٦ٯ - 1

 .زْتط١ٚ - 2

 .زْتطزاضائي - 3

 .زْتطٚپيٯ - 4

زْتطض٬ظ٪ب٦ٯ زْتطي است ٚٯ تبرطثبيس٧ٰٯ ض٬ظٮ ٦كب٢جبت ٬ زي٭٨ ٬زازستستزبضتي ٦٬ًب٦الت ضارى ثٯ ا٬ضأ تزبضتي )اظٖجي١  - ٦7بزٮ 

ٰطاس٥ ٬ضس٧ي ٚٯ ثبضس٬٬ر٭ٰي ضاٚٯ ثطاي ٦ربضد ضرػي ذطيس٬ْط٬ش ٬ نٱط٪٭يسي (٬ثك٭ض٣ٚي ر٧يى ٬اضزات ٬غبزضات تزبضتي ذ٭زضاثٯ 

 .ذ٭زثطزاضت ٦ي ٫ٚسزضآ٨ زْتطحجت ٪٧بيس

زْتط١ٚ زْتطي است ٚٯ تبرطثبيس٣ٚيٯ ٦ًب٦الت ضاالا١ٖ ٰٓتٯ يٙ ٦طتجٯ اظزْتطض٬ظ٪ب٦ٯ استرطاد ٬ا٪٭او ٦رت٣ٓٯ آ٨ ضاتطريع ٬رساٚطزٮ  - ٦8بزٮ 

 .ت ٫ٚسٰط ٪٭يي ضازضغٓحٯ ٦رػ٭غي زضآ٨ زْتطثك٭ضذالغٯ حج

زْتطزاضائي زْتطي است ٚٯ تبرطثبيسٰطسب٠ غ٭ضت رب٦ًي اظ ٣ٚيٯ زاضائي ٫٦ٗ٭٠ ٬َيط٫٦ٗ٭٠ ٬زي٭٨ ٦٬كب٢جبت سب٠ ٞصضتٯ ذ٭زضاثٯ  - ٦9بزٮ 

 .ضيع تطتيت زازٮ زضآ٨ زْتطحجت ٬ا٦ؿبء٪٧بيس٬اي٩ ٚبضثبيستبپب٪عز٥ٰ ْط٬ضزي٩ سب٠ ثًسا٪زب٤ پصيطز

 .يس٣ٚيٯ ٦طاسالت ٦٬ربثطات ٬غ٭ضت حسبثٱبي غبزضٮ ذ٭زضازضآ٨ ثٯ تطتيت تبضيد حجت ٪٧بيسزْتطٚپيٯ زْتطي است ٚٯ تبرطثب - ٦10بزٮ 

 .تبرطثبيس٣ٚيٯ ٦طاسالت ٦٬ربثطات ٬غ٭ضت حسبثٱبي ٬اضزٮ ضا ٪يعثٯ تطتيت تبضيد ٬ض٬ز٦طتت ٪٧٭زٮ ٬زض٢ٓبِ ٦رػ٭غي ؾجف ٫ٚس -تجػطٮ 

زض آ٨ چيعي ٪٭ضتٯ ض٭زثٯ ت٭سف ٪٧بي٫سٮ ازاضٮ حجت )ٚٯ ٦كبثٕ ٪هب٫٦ب٦ٯ ٬ظاضت  ثٯ استخ٫بءزْتطٚپيٯ ٖج١ اظآ٪ٛٯ6زْبتط٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ  - ٦11بزٮ 

 يس٢يٯ ٦ًي٩ ٦ي ض٭ز(ا٦ؿبءذ٭اٰسضس.ثطاي زْتطٚپيٯ ا٦ؿبء٦عث٭ضالظ٤ ٪يست. ٢٬ي ثبيسا٬ضأ آ٨ زاضاي ٪٧طٮ تطتيجي ثبضس.زض٦٭ٖى تزسيسسب٢يب٪ٯ

 .ٖب٪٭٨ حجت اس٫بزاست 135ٯ ثبٚس٭ضآ٨ ز٬ ضيب٠ ٬ثًال٬ٮ ٦ط٧٭٠ ٦بزٮ ٰطزْتط ٦ٗطضات اي٩ ٦بزٮ ضيبيت ذ٭اٰسضس.حٕ ا٦ؿبءاظٖطاضٰطغسغٓح

زْتطي ٚٯ ثطاي ا٦ؿبءثٯ ٦تػسي ا٦ؿبءتس٣ي٥ ٦ي ض٭زثبيسزاضاي ٪٧طٮ تطتيجي ٬ٖيكب٨ ٚطيسٮ ثبضس٦٬تػسي ا٦ؿبء٣ٛ٦ّ است  - ٦12بزٮ 

غبحت زْتط٪٭ضتٯ ثبٖيستبضيد ا٦ؿبء٬ز٬قطِ غٓحبت زْتطضا ض٧طزٮ زضغٓحٯ ا٠٬ ٬آذطٰطزْتط٦ز٧٭و يسغٓحبت آ٨ ضاثبتػطيح ثٯ اس٥ ٬ضس٥ 

 .ٖيكب٨ ضاثب٦ٱطسطثي ٚٯ ٬ظات يس٢يٯ ثطاي ٦ٗػ٭زتٱيٯ ٦ي ٪٧بيس.٫ٟ٫٦ٯ ٫ٚس ، الظ٤ است ٣ٚيٯ ايسازحتي تبضيد ثبت٧ب٤ حط٬ِ ٪٭ضتٯ ض٭ز



تطاضيس٨ ٬حٙ ٚطز٨  -ض٭ز ٣ٚيٯ ٦ًب٦الت ٬غبزضات ٬٬اضزات زضزْبتط٦صٚ٭ضٮ ْ٭ٔ ثبيس ثٯ تطتيت تبضيد زضغٓحبت ٦رػ٭غٯ ٪٭ضتٯ  - ٦13بزٮ 

٧ٰ٬چ٫ي٩ ربي سٓيسٞصاضت٩ ثيص اظآ٪چٯ ٚٯ زضزْتط٪٭يسي ٧ً٦٭٠ است ٬زضحبضيٯ ٬يبثي٩ سك٭ض٪٭ضت٩ ٫٧٦٭و است ٬تبرطثبيست٧ب٤ آ٨ 

 .سب٠ ٪ٟبٮ زاضز 10زْبتطضااظذت٥ ٰطسب٢ي الا١ٖ تب

ط٪سزضغ٭ضتي ٚٯ ٦كبثٕ ٦ٗطضات اي٩ ٖب٪٭٨ ٦طتت ضسٮ ٬سبيطزْبتطي ٚٯ تزبضثطاي ا٦٭ضتزبضتي ذ٭زثٛبض٦ي ث6زْبتط٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ  - ٦14بزٮ 

 .ثبضسثي٩ تزبض ، زضا٦٭ضتزبضتي س٫سيت ذ٭اٰسزاضت ٬زضَيطاي٩ غ٭ضت ْٗف ثطي٣يٯ غبحت آ٨ ٦ًتجطذ٭اٰسث٭ز

٦سيي ٦ست٣ع٤ ز٬يست تبزٮ ٰعاضضيب٠ رعاي ٪ٗسي است ، اي٩ ٦زبظات ضا٦ح٧ٛٯ حٗ٭ٔ ضاسب٬ثس٨٬ تٗبؾبي ٬11 ٦بزٮ 6تر٣ّ اظ ٦بزٮ  - ٦15بزٮ 

 .ا٧ً٢٭٤ ٦ي ت٭ا٪سح٥ٛ ثسٰس٬ارطاي آ٨ ٦ب٪ى ارطاي ٦ٗطضات ضارى ثٯ تبرط٬ضضٛستٯ ٚٯ زْتط٦طتت ٪ساضز٪ر٭اٰسث٭ز

 

 ْػ١ ز٤٬

 زْتطحجت تزبضتي

 اضتُب٠ تزبضت ض١ُ ثٯ ٪ٗبـ زضآ٨ ٚٯ اضربغي ٣ٚيٯ ٫ٚس تبسيس تزبضتي حجت زْتط ٬ زا٪ستٯ ٦ٗتؿي يس٢يٯ ٬ظاضت ٚٯ ٪ٗبقي زض – ٦16بزٮ 

 ٪ٗسي رعاي ثٯ ٬اال ثطسب٪٫س حجت ثٯ تزبضتي حجت زْتط زض ضا ذ٭ز اس٥ ٦ٗطض زض٦ست ثبيس رعء ٚسجٯ استخ٫بء ثٯ ٬ذبضري ايطا٪ي اظ ٥اي زاض٪س

 .تب ز٬ٰعاضضيب٠ ٦حٛ٭٤ ذ٭ا٫ٰس ضس اظز٬يست

ثٯ ٦٭رت ٪هب٫٦ب٦ٯ ٦ًي٩ ذ٭اٰس ٦ٗطضات ٦طث٭قٯ ثٯ زْتط حجت تزبضتي ضا ٬ظاضت يس٢يٯ ثب تػطيح ثٯ ٦٭ؾ٭يبتي ٚٯ ثبيس ثٯ حجت ثطسس  - ٦17بزٮ 

 .ٚطز

ضص ٦بٮ پس اظا٢عا٦ي ضس٨ حجت تزبضتي ٰطتبرطي ٚٯ ٣ٛ٦ّ ثٯ حجت است ثبيسزض٣ٚيٯ اس٫بز ٬ غ٭ضت حسبة ٰب ٬ ٪ططيبت ذكي يب  - ٦18بزٮ 

ي اظ ز٬يست تب چبپي ذ٭ز زض ايطا٨ تػطيح ٪٧بيس ٚٯ زض تحت چٯ ٪٧طٮ ثٯ حجت ضسيسٮ ٬االيال٬ٮ ثط ٦زبظات ٦ٗطض زض ْ٭ٔ ثٯ رعاي ٪ٗس

 .ض٭ز ز٬ٰعاضضيب٠ ٦حٛ٭٤ ٦ي

 .ٚسجٯ رعء ٦صٚ٭ضزضاي٩ ْػ١ ٬ْػ١ ا٠٬ ٦كبثٕ ٦ٗطضات ٪هب٫٦ب٦ٯ ٬ظاضت يس٢يٯ تطريع ٦ي ض٭٪س - ٦19بزٮ 

 

 ثبة س٭٤

 ضطٚتٱبي تزبضتي

 ْػ١ ا٠٬

 ثٯ آ٪ٱب زضاٖسب٤ ٦رت٣ّ ضطٚتٱب٬ٖ٭ايسضارى

 : ضطٚتٱبي تزبضتي ثطٰٓت ٖس٥ است - ٦20بزٮ 

 .سٱب٦يضطٚت  - 1



 .ضطٚت ثب ٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز - 2

 ضطٚت تؿب٫٦ي - 3

 .ضطٚت ٦رت٣ف َيطسٱب٦ي - 4

 .ضطٚت ٦رت٣ف سٱب٦ي - 5

 .ضطٚت ٪سجي - 6

 .ضطٚت تًب٬٪ي ت٭٢يس٦٬ػطِ - 7

 ٦جحج ا٠٬

 ضطٚتٱبي سٱب٦ي

 1ثرص 

 تًطيّ ٬تطٛي١ ضطٚت سٱب٦ي

 .٦سئ٭٢يت غبحجب٨ سٱب٤ ٦حس٬زثٯ ٦ج٣ٍ اس٧ي سٱب٤ آ٪ٱباستضطٚت سٱب٦ي ضطٚتي است ٚٯ سط٦بيٯ آ٨ ثٯ سٱب٤ تٗسي٥ ضسٮ ٬  - ٦1بزٮ 

 .ضطٚت سٱب٦ي ضطٚت ثبظضٞب٪ي ٦حس٭ة ٦ي ض٭ز٢٬٭اي٫ٛٯ ٦٭ؾ٭و ي٣٧يبت آ٨ ا٦٭ضثبظضٞب٪ي ٪جبضس - ٦2بزٮ 

 .زض ضطٚت سٱب٦ي تًسازضطٚبء٪جبيساظسٯ ٪ٓط٧ٚتطثبضس - ٦3بزٮ 

 - ضطٚت سٱب٦ي ثٯ ز٬٪٭و تٗسي٥ ٦ي ض٭ز - ٦4بزٮ 

تٱبئي ٚٯ ٦٭سسي٩ آ٪ٱبٖس٧تي اظسط٦بيٯ ضطٚت ضااظقطيٕ ْط٬ش سٱب٤ ثٯ ٦طز٤ تب٦ي٩ ٦ي ٫٫ٚس.اي٫ٟ٭٪ٯ ضطٚتٱب ضطٚت سٱب٦ي ضطٚ -٪٭و ا٠٬ 

 .يب٤ ٪ب٦يسٮ ٦ي ض٭٪س

ضطٚتٱبئي ٚٯ ت٧ب٤ سط٦بيٯ آ٪ٱبزض٦٭ٖى تبسيس ٫٦حػطات٭سف ٦٭سسي٩ تب٦ي٩ ٞطزيسٮ است.اي٫ٟ٭٪ٯ ضطٚتٱب ، ضطٚت سٱب٦ي ذبظ  -٪٭و ز٤٬ 

 .٭٪س٪ب٦يسٮ ٦ي ض

ثبيسٖج١ اظ٪ب٤ "ضطٚت سٱب٦ي ذبظ  "٬زض ضطٚتٱبي سٱب٦ي ذبظ يجبضت "ضطٚت سٱب٦ي يب٤  "زض ضطٚتٱبي سٱب٦ي يب٤ يجبضت  -تجػطٮ 

 .ضطٚت يبثًساظآ٨ ثس٨٬ ْبغ٣ٯ ثب٪ب٤ ضطٚت زض٣ٚيٯ ا٬ضأ ٬اقالييٯ ٰب٬آٞٱي ٰبي ضطٚت ثك٭ضض٬ض٩ ٬ذ٭ا٪بٖيسض٭ز

 .ب٦ي يب٤ اظپ٫ذ ٦ي٣ي٭٨ ضيب٠ ٬سط٦بيٯ ضطٚتٱبي سٱب٦ي ذبظ اظيٙ ٦ي٣ي٭٨ ضيب٠ ٪جبيس٧ٚتطثبضسزض٦٭ٖى تبسيس سط٦بيٯ ضطٚتٱبي سٱ - ٦5بزٮ 

زضغ٭ضتي ٚٯ سط٦بيٯ ضطٚت ثًساظتبسيس ثٱطي٣ت اظحسأ ٦صٚ٭ضزضاي٩ ٦بزٮ ٧ٚتطض٭زثبيسقطِ يٛسب٠ ٪سجت ثٯ اْعايص سط٦بيٯ تب٦يعا٨ حسا١ٖ 

تٱبي ٦صٚ٭ضزض ٖب٪٭٨ تزبضت تُييطض١ٛ يبثس٬ٞط٪ٯ ٰطشي٫ٓى ٦ي ت٭ا٪سا٪حال٠ آ٨ ٦ٗطض اٖسا٤ ث١٧ً آيسيب ضطٚت ثٯ ٪٭و زيٟطي اظا٪٭او ضطٚ

 .ضااظزازٞبٮ غالحيتساضزضذ٭است ٫ٚس



 .ٰطٞبٮ ٖج١ اظغس٬ضضاي ٖكًي ٦٭رت زضذ٭است ا٪حال٠ ٫٦تٓي ٞطزززازٞبٮ ضسيسٞي ضا٦٭ٖ٭ِ ذ٭اٰس٪٧٭ز

سط٦بيٯ ضطٚت ضاذ٭زتًٱسٚطزٮ ٬الا١ٖ سي ٬پ٫ذ زضغس٦ج٣ٍ ثطاي تبسيس ضطٚتٱبي سٱب٦ي يب٤ ٦٭سسي٩ ثبيساٖالثيست زضغس  - ٦6بزٮ 

تًٱسضسٮ ضازضحسبثي ث٫ب٤ ضطٚت زضضطِ تبسيس ٪عزيٛي اظثب٪ٛٱبسپطزٮ سپس انٱبض٪ب٦ٯ اي ثٯ ؾ٧ي٧ٯ قطح اسبس٫ب٦ٯ ضطٚت ٬قطح ايال٦يٯ 

بثٯ زايطٮ حجت ضطٚتٱب٬زض٪ٗبقي ٚٯ زايطٮ پصيطٮ ٪٭يسي سٱب٤ ٚٯ ثٯ ا٦ؿبء٣ٚيٯ ٦٭سسي٩ ضسيسٮ ثبضسزضتٱطا٨ ثٯ ازاضٮ حجت ضطٚتٱب٬زضضٱطستب٪ٱ
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زيٟطي ا٦ؿبء٫ٚسٰ٭يت ٬٪طب٪ي ٚب١٦ ٬س٧ت ا٦ؿبء٫٫ٚسٮ ٖيس٦٬سض٘ س٧ت اظاذص٬ؾ٧ي٧ٯ زضغ٭ضتي ٚٯ ٬ضٖٯ تًٱسسٱ٥ ضاضرػي ثطاي  -تجػطٮ 
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 .ا٦ؿبء٬ضٖٯ تًٱسسٱ٥ ثر٭زي ذ٭ز٦ست٣ع٤ ٖج٭٠ اسبس٫ب٦ٯ ضطٚت ٬تػ٧ي٧بت ٦زب٦ى ي٧٭٦ي غبحجب٨ سٱب٤ ٦ي ثبضس - ٦15بزٮ 

ي ٚٯ ٦ست ت٧سيسضسٮ ثبضسثًساظا٪ٗؿبي ٦ست ت٧سيسٮ ضسٮ پس اظٞصضت٩ ٦ٱ٣تي ٚٯ ثطاي پصيطٮ ٪٭يسي ٦ًي٩ ضسٮ است ٬يب زضغ٭ضت - ٦16بزٮ 

٦٭سسي٩ حساٚخطتبي٧ٛبٮ ثٯ تًٱسات پصيطٮ ٪٭يسب٨ ضسيسٞي ٬پس اظاحطاظاي٫ٛٯ ت٧ب٤ سط٦بيٯ ضطٚت غحيحبتًٱسٞطزيسٮ ٬اٖالسي ٬پ٫ذ زضغسآ٨ 

 .ذ٭ا٫ٰس٪٧٭زپطزاذت ضسٮ است تًسازسٱب٤ ٰطيٙ اظتًٱس٫٫ٚسٞب٪ي ضاتًيي٩ ٬ايال٤ ٬ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦٭سس ضا زي٭ت 

٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦٭سس ثبضيبيت ٦ٗطضات اي٩ ٖب٪٭٨ تطٛي١ ٦ي ض٭ز ٬پس اظضسيسٞي احطاظپصيطٮ ٪٭يسي ٣ٚيٯ سٱب٤ ضطٚت ٬تبزيٯ  - ٦17بزٮ 

٦جب٢ٍ الظ٤ ٬ض٭ض زضثبضٮ اسبس٫ب٦ٯ ضطٚت ٬تػ٭يت آ٨ ا٢٬ي٩ ٦سيطا٨ ٬ ثبظضس يب ثبظضسب٨ ضطٚت ضاا٪تربة ٦ي ٫ٚس. ٦سيطا٨ ٬ ثبظضسب٨ ضطٚت 

تجبٖج٭٠ س٧ت ٪٧بي٫س ٖج٭٠ س٧ت ثٯ ذ٭زي ذ٭زز٢ي١ ثطاي٩ است ٚٯ ٦سيط٬ ثبظضس ثبي٥٣ ثٯ تٛب٢يّ ٬ ٦سئ٭٢يت ٰبي س٧ت ذ٭زيٱسٮ ثبيسٚ

 .زاضآ٨ ٞطزيسٮ ا٪ساظاي٩ تبضيد ضطٚت تطٛي١ ضسٮ ٦حس٭ة ٦ي ض٭ز

يطاال٪تطبض٫٦تططض٭زيٛي اظاي٩ ز٬ض٬ظ٪ب٦ٯ ٰطٞ٭٪ٯ زي٭ت ٬اقالييٯ ثطاي غبحجب٨ سٱب٤ تبتطٛي١ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي سبال٪ٯ ثبيسز٬ض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخ -تجػطٮ 

 .ث٭سي٣ٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦٭سس ٬ض٬ظ٪ب٦ٯ زيٟطاظقطِ ٬ظاضت اقاليبت ٬رٱب٪ٟطزي تًيي٩ ٦ي ض٭ز

اسبس٫ب٦ٯ اي ٚٯ ثٯ تػ٭يت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦٭سس ضسيسٮ ٬ؾ٧ي٧ٯ غ٭ضت ر٣سٯ ٦ز٧ى ٬ايال٦يٯ ٖج٭٢ي ٦سيطا٨ ٬ ثبظضسب٨ رٱت  - ٦18بزٮ 
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اي٩ ٖب٪٭٨ ثٯ حجت ٪طسيسٮ ثبضسثٯ زضذ٭است ٰطيٙ 6زضغ٭ضتي ٚٯ ضطٚت تبضط٧بٮ اظتبضيد تس٣ي٥ انٱبض٪ب٦ٯ ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ  - ٦19بزٮ 

ٯ اظ٦٭سسي٩ يب پصيطٮ ٪٭يسب٨ ٦طرى حجت ضطٚتٱبٚٯ انٱبض٪ب٦ٯ ثٯ آ٨ تس٣ي٥ ضسٮ است ٞ٭اٰي٫ب٦ٯ اي حبٚي اظيس٤ حجت ضطٚت غبزض٬ثٯ ثب٪ٛي ٚ

تًٱسسٱب٤ ٬تبزيٯ ٬ر٭ٮ زضآ٨ ث١٧ً آ٦سٮ است اضسب٠ ٦يساضزتب٦٭سسي٩ ٬پصيطٮ ٪٭يسب٨ ثٯ ثب٪ٙ ٦طارًٯ ٬تًٱس٪ب٦ٯ ٬٬ر٭ٮ پطزاذتي 

 .ذ٭زضا٦ستطززاض٪س.زضاي٩ غ٭ضت ٰطٞ٭٪ٯ ٰعي٫ٯ اي ٚٯ ثطاي تبسيس ضطٚت پطزاذت يبتًٱسضسٮ ثبضسثًٱسٮ ٦٭سسي٩ ذ٭اٰس ث٭ز

 .سٱب٦ي ذبظ ْٗف تس٣ي٥ انٱبض٪ب٦ٯ ثٯ ؾ٧ي٧ٯ ٦ساض٘ ظيطثٯ ٦طرى حجت ضطٚتٱبٚبْي ذ٭اٰسث٭ز ثطاي تبسيس ٬حجت ضطٚتٱبي - ٦20بزٮ 



 .اسبس٫ب٦ٯ ضطٚت ٚٯ ثبيسثٯ ا٦ؿبء٣ٚيٯ سٱب٦ساضا٨ ضسيسٮ ثبضس - 1

س.انٱبض٪ب٦ٯ انٱبض٪ب٦ٯ ٦طًطثطتًٱس٣ٚيٯ سٱب٤ ٬ٞ٭اٰي٫ب٦ٯ ثب٪ٛي حبٚي اظتبزيٯ ٖس٧ت ٪ٗسي آ٨ ٚٯ ٪جبيس٧ٚتطاظسي ٬پ٫ذ زضغس١ٚ سٱب٤ ثبض - 2

 ٦صٚ٭ض ثبيسثٯ ا٦ؿبي ٣ٚيٯ سٱب٦ساضا٨ ضسيسٮ ثبضس.ٰطٞبٮ ت٧ب٤ يبٖس٧تي اظسط٦بيٯ ثػ٭ضت َيط٪ٗسثبضسثبيست٧ب٤ آ٨ تبزيٯ ٞطزيسٮ ٬غ٭ضت تٗ٭ي٥

آ٨ ثٯ تٓٛيٙ زض انٱبض٪ب٦ٯ ٫٦ًٛس ضسٮ ثبضس٬زضغ٭ضتي ٚٯ سٱب٤ ٧٦تبظٮ ٬ر٭ززاضتٯ ثبضسثبيس ضطح ا٦تيبظات ٦٬٭رجبت آ٨ زضانٱبض٪ب٦ٯ 

 .٫٦ًٛس ضسٮ ثبضس

 .ا٪تربة ا٢٬ي٩ ٦سيطا٨ ٬ ثبظضس يب ثبظضسب٨ ضطٚت ثبيسزضغ٭ضت ر٣سٯ اي ٖيس٬ثٯ ا٦ؿبي ٣ٚيٯ سٱب٦ساضا٨ ضسيسٮ ثبضس - 3

 .17ٖج٭٠ س٧ت ٦سيطيت ٬ ثبظضسي ثبضيبيت ٖس٧ت اذيط ٦بزٮ  - 4

 .ى ي٧٭٦ي يبزي زضآ٨ ٫٦تططذ٭اٰسضسشٚط٪ب٤ ض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضٚٯ ٰطٞ٭٪ٯ آٞٱي ضارى ثٯ ضطٚت تب تطٛي١ ا٢٬ي٩ ٦ز٧ - 5

سبيطٖي٭ز٬ضطايكي ٚٯ زضاي٩ ٖب٪٭٨ ثطاي تطٛي١ ٬حجت ضطٚتٱبي سٱب٦ي يب٤ ٦ٗطضاست زض٦٭ضز ضطٚتٱبي سٱب٦ي ذبظ الظ٤ ا٢طيبيٯ  -تجػطٮ 

 .٪ر٭اٰسث٭ز

٭سف ثب٪ٛٱبيطؾٯ ٪٧بي٫س٬يبثٯ ضطٚتٱبي سٱب٦ي ذبظ ٪٧ي ت٭ا٪٫سسٱب٤ ذ٭زضاثطاي پصيطٮ ٪٭يسي يبْط٬ش زضث٭ضس ا٬ضأ ثٱبزاضيبت - ٦21بزٮ 

 ا٪تطبض آٞٱي ٬اقالييٯ ٬يبٰط٪٭و اٖسا٤ تج٣يُبتي ثطاي ْط٬ش سٱب٤ ذ٭ز٦جبزضت ٫٫ٚس ٦ٟطاي٫ٛٯ اظ٦ٗطضات ٦طث٭ـ ثٯ ضطٚتٱبي سٱب٦ي يب٤ ث٫ح٭ي

 .ٚٯ زضاي٩ ٖب٪٭٨ ٦صٚ٭ضاست تجًيت ٪٧بي٫س

س ٩ٛ٧٦ ٪يست ٦ٟطپس اظحجت ضسيس٨ ضطٚت ٬يبزض٦٭ضز٦صٚ٭ضزض استٓبزٮ اظ٬ر٭ٮ تبزيٯ ضسٮ ث٫ب٤ ضطٚت ٰبي سٱب٦ي زضضطِ تبسي - ٦22بزٮ 

 .٦19بزٮ 

٦٭سسي٩ ضطٚت ٪سجت ثٯ ٣ٚيٯ اي٧ب٠ ٬اٖسا٦بتي ٚٯ ث٫٧ه٭ض تبسيس ٬ثٯ حجت ضسب٪يس٨ ضطٚت ا٪زب٤ ٦ي ز٫ٰس٦سئ٭٢يت تؿب٫٦ي  - ٦23بزٮ 

 .زاض٪س

 

 2ثرص 

 سٱب٤

بضٚت ٬تًٱسات ٫٦٬بْى غبحت آ٨ زض ضطٚت سٱب٦ي ٦ي ثبضس٬ضٖٯ سٱ٥ ٖس٧تي است اظسط٦بيٯ ضطٚت سٱب٦ي ٚٯ ٦طرع ٦يعا٨ ٦ط - ٦24بزٮ 

 .سٱ٥ س٫سٖبث١ ٦ًب٣٦ٯ اي است ٚٯ ٪٧بي٫سٮ تًسازسٱب٦ي است ٚٯ غبحت آ٨ زض ضطٚت سٱب٦ي زاضز

 .سٱ٥ ٩ٛ٧٦ است ثب٪ب٤ يبثي ٪ب٤ ثبضس - 1تجػطٮ 

 .ٖبئ١ ض٭٪ساي٫ٟ٭٪ٯ سٱب٤ ، سٱب٤ ٧٦تبظ٪ب٦يسٮ ٦ي ض٭ز زضغ٭ضتي ٚٯ ثطاي ثًؿي اظسٱب٤ ضطٚت ثبضيبيت ٦ٗطضات اي٩ ٖب٪٭٨ ٦عايبئي - 2تجػطٮ 

ا٬ضأ سٱب٤ ثبيس٦تحسا٢ط١ٛ ٬چبپي ٬زاضاي ض٧بضٮ تطتيت ث٭زٮ ٬ثٯ ا٦ؿبي الا١ٖ ز٬٪ٓطٚٯ ث٧٭رت ٦ٗطضات اسبس٫ب٦ٯ تًيي٩ ٦ي  - ٦25بزٮ 

 .ض٭٪سثطسس



 - زض٬ضٖٯ سٱ٥ ٪ٛبت ظيطثبيسٖيسض٭ز - ٦26بزٮ 

 .جت ضطٚتٱب٪ب٤ ضطٚت ٬ض٧بضٮ حجت آ٨ زضزْتطح - 1

 .٦ج٣ٍ سط٦بيٯ حجت ضسٮ ٦٬ٗساضپطزاذت ضسٮ آ٨ - 2

 .تًيي٩ ٪٭و سٱ٥ - 3

 .٦ج٣ٍ اس٧ي سٱ٥ ٦٬ٗساضپطزاذت ضسٮ آ٨ ثٯ حط٬ِ ٬ثبيساز - 4

 .تًسازسٱب٦ي ٚٯ ٰط٬ضٖٯ ٪٧بي٫سٮ آ٪ست - 5

ثسٰسٚٯ ٦ًطِ تًساز٬٪٭و سٱب٤ ٦٬ج٣ٍ  تبظ٦ب٪ي ٚٯ ا٬ضأ سٱب٤ غبزض٪طسٮ است ضطٚت ثبيسثٯ غبحجب٨ سٱب٤ ٞ٭اٰي٫ب٦ٯ ٦٭ٖت سٱ٥ - ٦27بزٮ 

پطزاذت ضسٮ آ٨ ثبضس.اي٩ ٞ٭اٰي٫ب٦ٯ زضح٥ٛ سٱ٥ است ٢٬ي زضٰطحب٠ نطِ ٦ست يٛسب٠ پس اظ پطزاذت ت٧ب٦ي ٦ج٣ٍ اس٧ي سٱ٥ ثبيس٬ضٖٯ 

 .سٱ٥ غبزض٬ثٯ غبحت سٱ٥ تس٣ي٥ ٬ ٞ٭اٰي٫ب٦ٯ ٦٭ٖت سٱ٥ ٦ستطز٬اثكب٠ ٞطزز

٬ض٬ضٖٯ سٱ٥ يبٞ٭اٰي٫ب٦ٯ ٦٭ٖت سٱ٥ ٫٧٦٭و است.زضغ٭ضت تر٣ّ ا٦ؿبء٫٫ٚسٞب٨ ٦سئ٭٠ تب٬ٖتي ٚٯ ضطٚت ثٯ حجت ٪طسيسٮ غس - ٦28بزٮ 

 .رجطا٨ ذسبضات اضربظ حب٢ج ذ٭ا٫ٰسث٭ز

 .زض ضطٚتٱبي سٱب٦ي يب٤ ٦ج٣ٍ اس٧ي ٰطسٱ٥ ٪جبيساظزٮ ٰعاضضيب٠ ثيطتطثبضس - ٦29بزٮ 

٤ يبٞ٭اٰي٫ب٦ٯ ٦٭ٖت ثي ٪ب٤ ٫٧٦٭و است.ثٯ تًٱس٫٫ٚسٮ ٦بزا٤ ٚٯ ت٧ب٦ي ٦ج٣ٍ اس٧ي ٰطسٱ٥ پطزاذت ٪طسٮ غس٬ض٬ضٖٯ سٱ٥ ثي ٪ب - ٦30بزٮ 

 .اي٫ٟ٭٪ٯ سٱب٤ ٞ٭اٰي٫ب٦ٯ ٦٭ٖت ثب٪ب٤ زازٮ ذ٭اٰسضسٚٯ ٪١ٗ ٬ا٪تٗب٠ آ٨ تبثى ٦ٗطضات ٦طث٭ـ ثٯ ٪١ٗ ٬ا٪تٗب٠ سٱب٤ ثب٪ب٤ است

 .ثبيسضيبيت ض٭ز25٬26زض٦٭ضزغس٬ضٞ٭اٰي٫ب٦ٯ ٦٭ٖت سٱ٥ ٦٭از  - ٦31بزٮ 

 .ي٩ ٖكًبت سٱب٤ زضغ٭ضت تزعيٯ ثبيس ٦تسب٬ي ثبضس٦ج٣ٍ اس٧ي سٱب٤ ٧ٰ٬چ٫ - ٦32بزٮ 

٦ج٣ٍ پطزاذت ٪طسٮ سٱب٤ ٰط ضطٚت سٱب٦ي ثبيسنطِ ٦ست ٦ٗطض زض اسبس٫ب٦ٯ ٦كب٢جٯ ض٭ز.زضَيطاي٫ػ٭ضت ٰيبت ٦سيطٮ ضطٚت  - ٦33بزٮ 

بيٯ زي٭ت ٫ٚس٬تطٛي١ ثبيسثٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔ ا٢ًبزٮ غبحجب٨ سٱب٤ ضاثٯ ٫٦ه٭ضت٣ٗي١ سط٦بيٯ ضطٚت تب٦يعا٨ ٦ج٣ٍ پطزاذت ضسٮ سط٦

 .زٰس٬ٞط٪ٯ ٰطشي٫ٓى حٕ ذ٭اٰس زاضت ٚٯ ثطاي ت٣ٗي١ سط٦بيٯ حجت ضسٮ ضطٚت تب٦يعا٨ ٦ج٣ٍ پطزاذت ضسٮ ثٯ زازٞبٮ ضر٭و ٫ٚس

 .٦كب٢جٯ ٦ج٣ٍ پطزاذت ٪طسٮ سٱب٤ يبٰط٦ٗساضاظآ٨ ثبيساظ٣ٚيٯ غبحجب٨ سٱب٤ ٬ثس٨٬ تجًيؽ ث١٧ً آيس -تجػطٮ 

ضا٪٧٭زٮ ٦سئ٭٠ پطزاذت ت٧ب٤ ٦ج٣ٍ اس٧ي آ٨ ٦ي ثبضس٬زضغ٭ضتي ٚٯ ٖج١ اظتبزيٯ ت٧ب٤ ٦ج٣ٍ اس٧ي سٱ٥  ٚسي ٚٯ تًٱساثتيبو سٱ٧ي - ٦34بزٮ 

 .آ٨ ضاثٯ زيٟطي ا٪تٗب٠ زٰسثًساظا٪تٗب٠ سٱ٥ زاض٪سٮ سٱ٥ ٦سئ٭٠ پطزاذت ثٗيٯ ٦ج٣ٍ اس٧ي آ٨ ذ٭اٰسث٭ز

ب٢جٯ ٫ٚسثبيس٦طاتت ضااظقطيٕ ٪ططآٞٱي زضض٬ظ٪ب٦ٯ زضٰط٦٭ٖى ٚٯ ضطٚت ثر٭اٰست٧ب٤ يبٖس٧تي اظ٦ج٣ٍ پطزاذت ٪طسٮ سٱب٤ ضا٦ك - ٦35بزٮ 

ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ آٞٱي ٰبي ٦طث٭ـ ثٯ ضطٚت زضآ٨ ٫٦تطط٦ي ض٭زثٯ غبحجب٨ ٣ًْي سٱب٤ اقالو زٰس٦٬ٱ٣ت ٦ًٗ٭٠ ٦٬ت٫بسجي ثطاي پطزاذت 

ٚطزاظٖطاض٪طخ ضس٧ي ثٱطٮ ثًال٬ٮ ٦ج٣ٍ ٦٭ضز٦كب٢جٯ ٦ٗطضزاضز.پس اظا٪ٗؿبي چ٫ي٩ ٦ٱ٣تي ٰط٦ج٣ٍ ٚٯ تبزيٯ ٪طسٮ ثبضس٪سجت ثٯ آ٨ ذسبضت زيط

چٱبضزضغسزضسب٠ ثٯ ٦ج٣ٍ تبزيٯ ٪طسٮ يال٬ٮ ذ٭اٰسضس٬پس اظاذكبضاظقطِ ضطٚت ثٯ غبحت سٱ٥ ٬ٞصضت٩ ي٧ٛبٮ اٞط٦ج٣ٍ ٦٭ضز٦كب٢جٯ 



ٯ اظقطيٕ ٬ذسبضت تبذيطآ٨ ت٧ب٦بپطزاذت ٪ط٭ز ضطٚت اي٫ٟ٭٪ٯ سٱب٤ ضازضغ٭ضتي ٚٯ زضث٭ضس ا٬ضأ ثٱبزاضپصيطْتٯ ضسٮ ثبضساظقطيٕ ث٭ضس ٬ٞط٪

٦عايسٮ ثٯ ْط٬ش ذ٭اٰسضسب٪يساظحبغ١ ْط٬ش سٱ٥ ثس٬ا٣ٚيٯ ٰعي٫ٯ ٰبي ٦تطتجٯ ثطزاضت ٞطزيسٮ ٬زضغ٭ضتي ٚٯ ذب٢ع حبغ١ ْط٬ش اظثسٰي 

 .غبحت سٱ٥ )ثبثت اغ١ ٬ٰعي٫ٯ ٰب٬ذسبضت زيطٚطز(ثيطتطثبضس٦بظازثٯ ٬ي پطزاذت ٦ي ض٭ز

٦٭ضز ٦عايسٮ ْٗف يٙ ٪٭ثت زضض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ آٞٱي ٰبي ٦طث٭ـ  آٞٱي ْط٬ش سٱ٥ ثبٖيس٦طرػبت سٱب35٤زض٦٭ضز ٦بزٮ  - ٦36بزٮ 

ثٯ ضطٚت زضآ٨ ٪طط٦ي ٞطزز٫٦تطط٬يٙ ٪سرٯ اظآٞٱي ٬سي٣ٯ پست سٓبضضي ثطاي غبحت سٱ٥ اضسب٠ ٦ي ض٭زٰطٞبٮ ٖج١ اظتبضيري ٚٯ ثطاي 

ثٯ ضطٚت پطزاذت ض٭ز ضطٚت اظْط٬ش سٱب٤ ْط٬ش ٦ًي٩ ضسٮ است ٣ٚيٯ ثسٰي ٰبي ٦طث٭ـ ثٯ سٱب٤ اي٥ اظاغ١ ، ذسبضات ، ٰعي٫ٯ ٰب

ذ٭ززاضي ذ٭اٰسٚطز.زضغ٭ضت ْط٬ش سٱب٤ ٪ب٤ غبحت سٱ٥ سبثٕ اظزْبتط ضطٚت حصِ ٬ا٬ضأ سٱب٤ يبٞ٭اٰي٫ب٦ٯ ٦٭ٖت سٱب٤ ٖج٣ي اثكب٠ ٦ي 

 .ض٭ز٦٬طاتت ثطاي اقالو ي٧٭٤ آٞٱي ٦ي ٞطزز

ي غبحجب٨ سٱب٤ ضطٚت ضا٪ر٭ا٫ٰسزاضت ٬زضاحتسبة حس٪ػبة حٕ حؿ٭ض٬ضاي زض٦زب٦ى ي٧٭35٦زاض٪سٞب٨ سٱب٤ ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ  - ٦37بزٮ 

تطٛي١ ٦زب٦ى تًسازاي٫ٟ٭٪ٯ سٱب٤ اظ١ٚ تًسازسٱب٤ ضطٚت ٚسطذ٭اٰسضس.ثًال٬ٮ حٕ زضيبْت س٭زٖبث١ تٗسي٥ ٬حٕ ضرحب٨ زضذطيسسٱب٤ رسيس 

 .ضطٚت ٧ٰ٬چ٫ي٩ حٕ زضيبْت ا٪س٬ذتٯ ٖبث١ تٗسي٥ ٪سجت ثٯ اي٩ ٞ٭٪ٯ سٱب٤ ٣ً٦ٕ ذ٭اٰس٦ب٪س

ٰطٞبٮ زاض٪سٞب٨ سٱب٤ ٖج١ اظْط٬ش سٱب٤ ثسٰي ذ٭زضاثبثت اغ١ ٬ذسبضات ٬ٰعي٫ٯ ٰبثٯ ضطٚت پطزاذت  37زض٦٭ضز ٦بزٮ  - ٦38بزٮ 

٫٫ٚس٦زسزاحٕ حؿ٭ض ٬ضاي زض٦زب٦ى ي٧٭٦ي ضاذ٭ا٫ٰسزاضت ٦٬ي ت٭ا٪٫سحٗ٭ٔ ٦ب٢ي ٬اثستٯ ثٯ سٱب٤ ذ٭زضاٚٯ ٦ط٧٭٠ ٦ط٬ضظ٦ب٨ ٪طسٮ 

 .ثبضس٦كب٢جٯ ٫٫ٚس

٭ضت س٫سزض٬رٯ حب١٦ ت٫هي٥ ٣٦٬ٙ زاض٪سٮ آ٨ ض٫بذتٯ ٦ي ض٭ز٦ٟطذالِ آ٨ حبثت ٞطزز.٪١ٗ ٬ا٪تٗب٠ اي٫ٟ٭٪ٯ سٱب٤ سٱ٥ ثي ٪ب٤ ثػ - ٦39بزٮ 

 .ثٯ ٖجؽ ٬ اٖجبؼ ث١٧ً ٦ي آيس

 .ٞ٭اٰي ٪ب٦ٯ ٦٭ٖت سٱب٤ ثي ٪ب٤ زضح٥ٛ سٱب٤ ثي ٪ب٤ است ٬اظ٢حبل ٦ب٢يبت ثطزضآ٦س٦ط٧٭٠ ٦ٗطضات سٱب٤ ثي ٪ب٤ ٦ي ثبضس

٪ب٤ ثبيسزضزْتطحجت سٱب٤ ضطٚت ثٯ حجت ثطسس ٬ا٪تٗب٠ ز٫ٰسٮ يب٬ٚي١ يب٪٧بي٫س ٖب٪٭٪ي ا٬ثبيسا٪تٗب٠ ضازضزْتط٦عث٭ض ا٪تٗب٠ سٱب٤ ثب - ٦40بزٮ 

 .ا٦ؿبء٫ٚس

زض٦٭ضزي ٚٯ ت٧ب٦ي ٦ج٣ٍ اس٧ي سٱ٥ پطزاذت ٪طسٮ است ٪طب٪ي ٚب١٦ ا٪تٗب٠ ٞيط٪سٮ ٪يعزضزْتطحجت سٱب٤ ضطٚت ٖيس٬ثٯ ا٦ؿبي ا٪تٗب٠ ٞيط٪سٮ 

٪٭٪ي ا٬ضسيسٮ ٬اظ٪هطارطاي تًٱسات ٪بضي اظ٪١ٗ ٬ ا٪تٗب٠ سٱ٥ ٦ًتجطذ٭اٰسث٭ز.ٰطٞ٭٪ٯ تُييطاٖب٦تٟبٮ ٪يعثبيسثٱ٧ب٨ تطتيت يب ٬ٚي١ يب٪٧بي٫سٮ ٖب

 .ضسيسٮ ٬ا٦ؿبءض٭ز.ٰطا٪تٗب٢ي ٚٯ ثس٨٬ ضيبيت ضطايف ْ٭ٔ ث١٧ً آيساظ٪هط ضطٚت ٬اضربظ حب٢ج ْبٖسايتجبضاست

 .ي ت٭ا٪س٦طط٬ـ ثٯ ٦٭اْٗت ٦سيطا٨ ضطٚت يب٦زب٦ى ي٧٭٦ي غبحجب٨ سٱب٤ ثط٭ززض ضطٚتٱبي سٱب٦ي يب٤ ٪١ٗ ٬ا٪تٗب٠ سٱب٤ ٪٧ - ٦41بزٮ 

ٰط ضطٚت سٱب٦ي ٦ي ت٭ا٪سث٧٭رت اسبس٫ب٦ٯ ٧ٰ٬چ٫ي٩ تب٦٭ًٖي ٚٯ ضطٚت ٫٦ح١ ٪طسٮ است قجٕ تػ٭يت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔ  - ٦42بزٮ 

 .ا٢ًبزٮ غبحجب٨ سٱب٤ سٱب٤ ٧٦تبظتطتيت زٰس

٨ ثبيسثك٭ض٬ؾ٭ح تًيي٩ ٞطزز.ٰطٞ٭٪ٯ تُييطزضا٦تيبظات ٬اثستٯ ثٯ سٱب٤ ٧٦تبظثبيسثٯ تػ٭يت ٦ز٧ى ا٦تيبظات اي٫ٟ٭٪ٯ سٱب٤ ٬٪ح٭ٮ استٓبزٮ اظآ

 .ي٧٭٦ي ْ٭ٔ ا٢ًبزٮ ضطٚت ثبر٣ت ٦٭اْٗت زاض٪سٞب٨ ٪ػّ ثًال٬ٮ يٙ اي٩ ٞ٭٪ٯ سٱب٤ ا٪زب٤ ٞيطز
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 تجسي١ سٱب٤

ي٧٭٦ي ْ٭ٔ ا٢ًبزٮ سٱب٦ساضا٨ ذ٭زسٱب٤ ثي ٪ب٤ ضطٚت ضاثٯ  ٰطٞبٮ ضطٚت ثر٭اٰسث٧٭رت ٦ٗطضات اسبس٫ب٦ٯ يبث٫بثٯ تػ٧ي٥ ٦ز٧ى - ٦43بزٮ 

 .سٱب٤ ثب٪ب٤ ٬يبآ٪ٛٯ سٱب٤ ثب٪ب٤ ضاثٯ سٱب٤ ثي ٪ب٤ تجسي١ ٪٧بيسثبيسثطقجٕ ٦٭از ظيطي١٧ ٫ٚس

٦ي زض٦٭ضزتجسي١ سٱب٤ ثي ٪ب٤ ثٯ سٱب٤ ثب٪ب٤ ثبيس٦طاتت زض ض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ آٞٱي ٰبي ٦طث٭قٯ ثٯ ضطٚت زضآ٨ ٪طط - ٦44بزٮ 

ٞطززسٯ ٪٭ثت ٰطيٙ ثٓبغ٣ٯ پ٫ذ ض٬ظ٫٦تطط٦٬ٱ٣تي ٚٯ ٧ٚتطاظضص ٦بٮ اظتبضيد ا٢٬ي٩ آٞٱي ٪جبضسثٯ غبحجب٨ سٱب٤ زازٮ ض٭زتبتجسي١ سٱب٤ 

 .ذ٭زثٯ ٦طٚع ضطٚت ٦طارًٯ ٫٫ٚس.زضآٞٱي تػطيح سٱب٤ ذ٭زٚٯ پس اظا٪ٗؿبي ٦ٱ٣ت ٦عث٭ض٣ٚيٯ سٱب٤ ثي ٪ب٤ ضطٚت ثبق١ ضسٮ ت٣ٗي ٦ي ٞطزز

ثطاي تجسي١ ثٯ سٱب٤ ثب٪ب٤ ثٯ ٦طٚع ضطٚت تس٣ي٥ ٪طسٮ ثبضسثبق١ ضسٮ ٦حس٭ة 44ثي ٪ب٦ي ٚٯ نطِ ٦ٱ٣ت ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ سٱب٤  - ٦45بزٮ 

٬ثطاثطتًسازآ٨ سٱب٤ ثب٪ب٤ غبزض٬ت٭سف ضطٚت زضغ٭ضتي ٚٯ سٱب٤ ضطٚت زضث٭ضس ا٬ضأ ثٱبزاض پصيطْتٯ ضسٮ ثبضساظقطيٕ ث٭ضس ٬ٞط٪ٯ اظقطيٕ 

ساٚخطتبي٧ٛبٮ پس اظا٪ٗؿبي ٦ٱ٣ت ضص ٦بٮ ٦صٚ٭ضْٗف يٙ ٪٭ثت زض ض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ آٞٱي حطاد ْط٬ذتٯ ذ٭اٰسضس.آٞٱي حطاد ح

ٰبي ٦طث٭ـ ثٯ ضطٚت زضآ٨ ٪طط٦ي ٞطزز٫٦تطط ذ٭اٰسضس.ْبغ٣ٯ ثي٩ آٞٱي ٬تبضيد حطاد حسا١ٖ زٮ ض٬ظ٬حساٚخطيٙ ٦بٮ ذ٭اٰس ث٭ز.زضغ٭ضتي 

 .سسحطاد تبز٬٪٭ثت قجٕ ضطايف ٫٦سضد زضاي٩ ٦بزٮ تزسيسذ٭اٰسضسٚٯ زضتبضيد تًيي٩ ضسٮ ت٧ب٤ يبٖس٧تي اظسٱب٤ ثٯ ْط٬ش ٪ط

ْط٬ذتٯ ٦ي ض٭زثس٬ا ٰعي٫ٯ ٰبي ٦تطتجٯ اظٖجي١ ٰعي٫ٯ آٞٱي حطاد يبحٕ ا٢عح٧ٯ 45اظحبغ١ ْط٬ش سٱب٦ي ٚٯ ثطقجٕ ٦بزٮ  - ٦46بزٮ 

زٮ سب٠ اظتبضيد ْط٬ش سٱب٤ ثبق١ ضسٮ  ٚبضٞعاضث٭ضس ٚسط٬ ٦بظازآ٨ ت٭سف ضطٚت زضحسبة ثب٪ٛي ثٱطٮ زاضسپطزٮ ٦ي ض٭ز ، زضغ٭ضتي ٚٯ نطِ

ثٯ ضطٚت ٦ستطزض٭ز٦ج٣ٍ سپطزٮ ٬ثٱطٮ ٦طث٭قٯ ثٯ زست٭ض ضطٚت اظقطِ ثب٪ٙ ثٯ ٦ب٢ٙ سٱ٥ پطزاذت ٦ي ض٭ز.پس اظ ا٪ٗؿبي زٮ سب٠ ثبٖي 

 .٦ب٪سٮ ٬ر٭ٮ زضح٥ٛ ٦ب٠ ثالغبحت ث٭زٮ ٬ثبيساظقطِ ثب٪ٙ ٬ثباقالو زازستب٨ ضٱطستب٨ ثرعا٪ٯ ز٢٬ت ٫٦ت١ٗ ٞطزز

ٰطٞبٮ پس اظتزسيسحطاد ٦ٗساضي اظسٱب٤ ثٯ ْط٬ش ٪طسسغبحجب٨ سٱب٤ ثي ٪ب٤ ٚٯ ثٯ ضطٚت ٦طارًٯ ٦ي ٫٫ٚسثٯ 45٬46زض٦٭ضز ٦٭از  -تجػطٮ 

تطتيت ٦طارًٯ ثٯ ضطٚت اذتيبضذ٭ا٫ٰسزاضت اظذب٢ع حبغ١ ْط٬ش سٱب٦ي ٚٯ ْط٬ذتٯ ضسٮ ثٯ ٪سجت سٱب٤ ثي ٪ب٤ ٚٯ زضزست زاض٪س٬رٯ 

سازسٱب٤ ثي ٪ب٤ ذ٭زسٱب٤ ثب٪ب٤ تحػي١ ٪٧بي٫س٬اي٩ تطتيت تب٬ٖتي ٚٯ ٬رٯ ٪ٗس٬سٱ٥ ْط٬ذتٯ ٪طسٮ ٰطز٬زضاذتيبض ٪ٗسزضيبْت ٫٫ٚس٬يبآ٪ٛٯ ثطاثط تً

 .ضطٚت ٖطاضزاضزضيبيت ذ٭اٰسضس

ثطاي تجسي١ سٱب٤ ثب٪ب٤ ثٯ سٱب٤ ثي ٪ب٤ ٦طاتت ْٗف يٙ ٪٭ثت زضض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ آٞٱي ٰبي ٦طث٭ـ ثٯ ضطٚت زضآ٨ ٪طط٦ي  - ٦47بزٮ 

ز ٫٦تطط٦٬ٱ٣تي ٚٯ ٪جبيس٧ٚتطاظز٦٬بٮ ثبضسثٯ غبحجب٨ سٱب٤ زازٮ ٦ي ض٭زتبثطاي تجسي١ سٱب٤ ذ٭زثٯ ٦طٚع ضطٚت ٦طارًٯ ٫٫ٚس.پس ٞطز

اظا٪ٗؿبي ٦ٱ٣ت ٦صٚ٭ضثطاثط تًسازسٱب٤ ٚٯ تجسي١ ٪طسٮ است سٱب٤ ثي ٪ب٤ غبزض٬زض٦طٚع ضطٚت ٪ٟبٰساضي ذ٭اٰسضستبٰط٦٭ٖى ٚٯ زاض٪سٞب٨ سٱب٤ 

 .٫٫سسٱب٤ ثب٪ب٤ ثٯ ضطٚت ٦طارًٯ ٫٫ٚسسٱب٤ ثب٪ب٤ آ٪ب٨ اذص٬اثكب٠ ٬سٱب٤ ثي ٪ب٤ ثٯ آ٪ٱبزازٮ ض٭زثب٪ب٤ ضطٚت ٦طارًٯ ٚ

پس اظتجسي١ ٣ٚيٯ سٱب٤ ثي ٪ب٤ ثٯ سٱب٤ ثب٪ب٤ ٬يبتجسي١ سٱب٤ ثب ٪ب٤ ثٯ سٱب٤ ثي ٪ب٤ ٬يبحست ٦٭ضزپس اظٞصضت٩ ٰطيٙ اظ٦ٱ٣ت ٰبي  - ٦48بزٮ 

ٰبضااظتجسي١ سٱب٤ ذ٭زٚتجب٦ك٣ى سب٬زتب٦طاتت قجٕ ٦ٗطضات ثٯ حجت ضسيسٮ ٬ثطاي اقالو  ضطٚت ثبيس٦طرى حجت ضطٚت ٦44٬47صٚ٭ضزض ٦٭از 

 .ي٧٭٤ آٞٱي ض٭ز

زاض٪سٞب٨ سٱب٦ي ٚٯ ثطقجٕ ٦٭از ْ٭ٔ سٱب٤ ذ٭زضاتً٭يؽ ٪٧٫٭زٮ ثبض٫س٪سجت ثٯ آ٨ سٱب٤ حٕ حؿ٭ض٬ضاي زض٦زب٦ى ي٧٭٦ي  - ٦49بزٮ 

 .غبحجب٨ سٱب٤ ضا٪ر٭ا٫ٰس زاضت



 .ي١٧ ذ٭اٰسضس47٬49ٞ٭اٰي ٪ب٦ٯ ٦٭ٖت سٱب٤ ثبا٬ضأ سٱب٤ ثب٪ب٤ يبثي ٪ب٤ ثطقجٕ ٦ٓبز ٦٭از زض٦٭ضزتً٭يؽ  - ٦50بزٮ 
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 ا٬ضأ ٖطؾٯ

 .ضطٚت سٱب٦ي يب٤ ٦ي ت٭ا٪ستحت ضطايف ٫٦سضد زضاي٩ ٖب٪٭٨ ا٬ضأ ٖطؾٯ ٫٦تطط٫ٚس - ٦51بزٮ 

ي٩ ٚٯ ت٧ب٦ي آ٨ يبارعاءآ٨ زض٦٭يسيب٦٭ايس٦ًي٫ي ٬ضٖٯ ٖطؾٯ ٬ضٖٯ ٖبث١ ٦ًب٣٦ٯ ايست ٚٯ ٦ًطِ ٦ج٣ُي ٬ا٤ است ثبثٱطٮ ٦ً - ٦52بزٮ 

 .ثبيس٦ستطزٞطزز ثطاي ٬ضٖٯ ٖطؾٯ ٩ٛ٧٦ است يال٬ٮ ثطثٱطٮ حٗ٭ٔ زيٟطي ٪يعض٫بذتٯ ض٭ز

 .زاض٪سٞب٨ ا٬ضأ ٖطؾٯ زضازاضٮ ا٦٭ض ضطٚت ٰيچٟ٭٪ٯ زذب٢تي ٪ساضتٯ ٬ْٗف ثستب٪ٛبض ضطٚت ٦حس٭ة ٦ي ض٭٪س - ٦53بزٮ 

 .ٔ ٖطؾٯ ي١٧ تزبضي ٪٧ي ثبضسپصيطٮ ٪٭يسي ٬ذطيسا٬ضا - ٦54بزٮ 

ا٪تطبضا٬ضأ ٖطؾٯ ٩ٛ٧٦ ٪يست ٦ٟط٬ٖتي ٚٯ ٣ٚيٯ سط٦بيٯ حجت ضسٮ ضطٚت تبزيٯ ضسٮ ٬ز٬سب٠ ت٧ب٤ اظتبضيد حجت ضطٚت ٞصضتٯ  - ٦55بزٮ 

 .٬ز٬تطاظ٪ب٦ٯ آ٨ ثٯ تػ٭يت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ضسيسٮ ثبضس

ثبضس ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔ ا٢ًبزٮ غبحجب٨ سٱب٤ ٦ي ت٭ا٪سث٫بثٯ ٰطٞبٮ ا٪تطبضا٬ضأ ٖطؾٯ زض اسبس٫ب٦ٯ ضطٚت پيص ثي٫ي ٪طسٮ  - ٦56بزٮ 

پيط٫ٱبزٰيئت ٦سيطٮ ا٪تطبضا٬ضأ ٖطؾٯ ضاتػ٭يت ٬ضطايف آ٨ ضاتًيي٩ ٫ٚس. اسبس٫ب٦ٯ ٬يب ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦ي ت٭ا٪سثٯ ٰيئت ٦سيطٮ ضطٚت اربظٮ 

 .زٰسٚٯ قي ٦ستي ٚٯ اظز٬سب٠ تزب٬ظ٪٫ٛسيٙ چ٫سثبضثٯ ا٪تطبضا٬ضأ ٖطؾٯ ٦جبزضت ٪٧بيس

 .زضٰطثبضا٪تطبض٦ج٣ٍ اس٧ي ا٬ضأ ٖطؾٯ ٬٪يعٖكًبت ا٬ضأ ٖطؾٯ )زضغ٭ضت تزعيٯ (ثبيس٦تسب٬ي ثبضس -طٮ تجػ

تػ٧ي٥ ضارى ثٯ ْط٬ش ا٬ضأ ٖطؾٯ ٬ضطايف غس٬ض٬ا٪تطبضآ٨ ثبيس٧ٰطاٮ ثبقطح اقالييٯ ا٪تطبضا٬ضأ ٖطؾٯ ٚتجبثٯ ٦طرى حجت ضطٚت ٰب  - ٦57بزٮ 

الغٯ آ٨ ضا٧ٰطاٮ ثبقطح اقالييٯ ا٪تطبضا٬ضأ ٖطؾٯ ثٯ ٰعي٫ٯ ضطٚت زضض٬ظ٪ب٦ٯ ضس٧ي آٞٱي ايال٤ ض٭ز.٦طرى ٦صٚ٭ض٦ٓبزتػ٧ي٥ ضاحجت ٬ذ

 .ذ٭اٰس٪٧٭ز

 .ٖج١ اظا٪زب٤ تططيٓبت ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ ْ٭ٔ ٰطٞ٭٪ٯ آٞٱي ثطاي ْط٬ش ا٬ضأ ٖطؾٯ ٫٧٦٭و است -تجػطٮ 

 - ا٦ؿبء٦زبظ ضطٚت ا٦ؿبءضسٮ ثبضس اقالييٯ ا٪تطبضا٬ضأ ٖطؾٯ ثبيس٦طت١٧ ثط٪ٛبت ظيطث٭زٮ ٬ ت٭سف زاض٪سٞب٨ - ٦58بزٮ 

 .٪ب٤ ضطٚت - 1

 .٦٭ؾ٭و ضطٚت - 2

 .ض٧بضٮ ٬تبضيد حجت ضطٚت - 3

 .٦طٚعاغ٣ي ضطٚت - 4

 .٦ست ضطٚت - 5



 .٦ج٣ٍ سط٦بيٯ ضطٚت ٬تػطيح ثٯ اي٫ٛٯ ٣ٚيٯ آ٨ پطزاذت ضسٮ است - 6

غس٬ضآ٨ ٬تؿ٧ي٫بتي ٚٯ احت٧بالثطاي ثبظپطزاذت آ٨ زض٪هطٞطْتٯ زضغ٭ضتي ٚٯ ضطٚت سبثٗبا٬ضأ ٖطؾٯ غبزضٚطزٮ است ٦ج٣ٍ ٬تًساز٬ تبضيد  - 7

ضسٮ است ٧ٰ٬چ٫ي٩ ٦جب٢ٍ ثبظپطزاذت ضسٮ آ٨ ٬زضغ٭ضتي ٚٯ ا٬ضأ ٖطؾٯ سبثٕ ٖبث١ تجسي١ ثٯ سٱب٤ ضطٚت ث٭زٮ ثبضس٦ٗساضي اظآ٨ ٞ٭٪ٯ ا٬ضأ 

 .ٖطؾٯ ٚٯ ٫ٰ٭ظتجسي١ ثٯ سٱ٥ ٪طسٮ است

 .زيٟطي ضاتؿ٧ي٩ ٚطزٮ ثبضس٦ج٣ٍ ٦٬ست ٬سبيطضطايف تؿ٧ي٩ ٦صٚ٭ضزضغ٭ضتي ٚٯ ضطٚت سبثٗبا٬ضأ ٖطؾٯ ٦٭سسٯ  - 8

٦ج٣ٍ ٖطؾٯ ٦٬ست آ٨ ٧ٰ٬چ٫ي٩ ٦ج٣ٍ اس٧ي ٰط٬ضٖٯ ٬٪طخ ثٱطٮ اي ٚٯ ثٯ ٖطؾٯ ت٣ًٕ ٦ي ٞيطز٬تطتيت ٦حبسجٯ آ٨ ٬شٚطسبيطحٗ٭ٖي ٚٯ  - 9

٬پطزاذت ثٱطٮ ٬َيطٮ ٬زضغ٭ضتي ٚٯ ا٬ضأ ٖطؾٯ احت٧بالثطاي ا٬ضأ ٖطؾٯ زض٪هطٞطْتٯ ضسٮ است ٧ٰ٬چ٫ي٩ ٦٭يسيب٦٭ايس٬ضطايف ثبظپطزاذت اغ١ 

 .ٖبث١ ذطيسثبضسضطايف ٬ تطتيت ثٱطٮ ٬َيطٮ ٬زضغ٭ضتي ٚٯ ا٬ضأ ٖطؾٯ ٖبث١ ثبظذطيسثبضسضطايف ٬ تطتيت ثبظذطيس

 .تؿ٧ي٫بتي ٚٯ احت٧بالثطاي ا٬ضأ ٖطؾٯ زض٪هطٞطْتٯ ضسٮ است - 10

 .ثٯ سٱب٤ ضطٚت ثبضس٦ٱ٣ت ٬سبيطضطايف تً٭يؽ يبتجسي١ اٞطا٬ضأ ٖطؾٯ ٖبث١ تً٭يؽ ثبسٱب٤ ضطٚت يبٖبث١ تجسي١ - 11

 .ذالغٯ ٞعاضش ٬ؾى ٦ب٢ي ضطٚت ٬ذالغٯ تطاظ٪ب٦ٯ آذطي٩ سب٠ ٦ب٢ي آ٨ ٚٯ تػ٭يت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي غبحجب٨ سٱب٤ ضسيسٮ است - 12

يسض٧بضٮ ٬تبضيد آٞٱي ضطٚت ثبيستػ٧ي٥ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٬اقالييٯ ا٪تطبضا٬ضأ ٖطؾٯ ضاثبٖ 57پس اظا٪تطبضآٞٱي ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ  - ٦59بزٮ 

٫٦تططضسٮ زض ض٬ظ٪ب٦ٯ ضس٧ي ٧ٰ٬چ٫ي٩ ض٧بضٮ ٬تبضيد ض٬ظ٪ب٦ٯ ضس٧ي ٚٯ آٞٱي زضآ٨ ٫٦تططضسٮ است زضض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ آٞٱي ٰبي 

 .٦طث٭ـ ثٯ ضطٚت زضآ٨ ٪طط٦ي ٞطزز آٞٱي ٫ٚس

 - سٱب٤ ٦ٗطضضسٮ است ا٦ؿبءثط٭ز ٬ضٖٯ ٖطؾٯ ثبيسضب١٦ ٪ٛبت ظيطث٭زٮ ٬ثٱ٧ب٨ تطتيجي ٚٯ ثطاي ا٦ؿبي ا٬ضأ - ٦60بزٮ 

 .٪ب٤ ضطٚت - 1

 .ض٧بضٮ ٬تبضيد حجت ضطٚت - 2

 .٦طٚعاغ٣ي ضطٚت - 3

 .٦ج٣ٍ سط٦بيٯ ضطٚت - 4

 .٦ست ضطٚت - 5

 .٦ج٣ٍ اس٧ي ٬ض٧بضٮ تطتيت ٬تبضيد غس٬ض٬ضٖٯ ٖطؾٯ - 6

 .تبضيد ٬ضطايف ثبظپطزاذت ٖطؾٯ ٬٪يعضطايف ثبظذطيس٬ضٖٯ ٖطؾٯ )اٞطٖبث١ ثبظذطيسثبضس( - 7

 .تؿ٧ي٫بتي ٚٯ احت٧بالثطاي ٖطؾٯ زض٪هطٞطْتٯ ضسٮ است - 8

زضغ٭ضت ٖبث٣يت تً٭يؽ ا٬ضأ ٖطؾٯ ثبسٱب٤ ضطايف ٬تطتيجبتي ٚٯ ثبيسثطاي تً٭يؽ ضيبيت ض٭زثبشٚط٪ب٤ اضربظ يب٦٭سسبتي ٚٯ تًٱستً٭يؽ  - 9

 .ا٬ضأ ٖطؾٯ ضاٚطزٮ ا٪س



 .ايف اي٩ تجسي١زضغ٭ضت ٖبث٣يت تجسي١ ٬ضٖٯ ٖطؾٯ ثٯ سٱب٤ ضطٚت ٦ٱ٣ت ٬ضط - 10

ا٬ضأ ٖطؾٯ ٩ٛ٧٦ است ٖبث١ تً٭يؽ ثبسٱب٤ ضطٚت ثبضسزض اي٫ػ٭ضت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔ ا٢ًبزٮ ثبيسث٫بثٯ پيط٫ٱبزٰيئت ٦سيطٮ  - ٦61بزٮ 

 .٬ٞعاضش ذبظ ثبظضسب٨ ضطٚت ٦ٗبض٨ اربضٮ ا٪تطبضا٬ضأ ٖطؾٯ اْعايص سط٦بيٯ ضطٚت ضااٖالثطاثطثب٦ج٣ٍ ٖطؾٯ تػ٭يت ٫ٚس

ٖج١ اظغس٬ضا٬ضأ ٖطؾٯ ثبيس ث٭سي٣ٯ يٙ يبچ٫سثب٪ٙ ٬يب٦٭سسٯ ٦ب٢ي ٦ًتجطپصيطٮ ٪٭يسي ضسٮ ثبضس٬ 61سط٦بيٯ ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ اْعايص  - ٦62بزٮ 

ٖطاضزازي ٚٯ زض٦٭ؾ٭و اي٫ٟ٭٪ٯ پصيطٮ ٪٭يسي ٬ضطايف آ٨ ٬تًٱسپصيطٮ ٪٭يس ٦ج٫ي ثطزاز٨ اي٫ٟ٭٪ٯ سٱب٤ ثٯ زاض٪سٞب٨ ا٬ضأ ٖطؾٯ ٬سبيطضطايف 

 .ثطسس٬ٞط٪ٯ ٦ًتجط٪ر٭اٰسث٭ز61اي٫ٟ٭٪ٯ پصيطٮ ٪٭يسب٨ ٫٦ًٗسضسٮ است ٪يعثبيسثٯ تػ٭يت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ ٦طث٭ـ ثٯ آ٨ ثي٩ ضطٚت ٬

 .ض٭ضاي پ٭٠ ٬ايتجبضضطايف ثب٪ٛٱب٦٬٭سسبت ٦ب٢ي ضاٚٯ ٦ي ت٭ا٪ساْعايص سط٦بيٯ ضطٚتٱبضاپصيطٮ ٪٭يسي ٫٫ٚستًيي٩ ذ٭اٰس٪٧٭ز -تجػطٮ 

 .سٱب٦ساضا٨ ضطٚت زضذطيسسٱب٤ ٖبث١ تً٭يؽ ثبا٬ضأ ٖطؾٯ ذ٭زثر٭ز٫٦تٓي ذ٭اٰسث٭زحٕ ضرحب٨ 61٬62زض٦٭ضز ٦٭از  - ٦63بزٮ 

 .ضطايف ٬تطتيت تً٭يؽ ٬ضٖٯ ٖطؾٯ ثبسٱ٥ ثبيسزض٬ضٖٯ ٖطؾٯ ٖيسض٭ز - ٦64بزٮ 

 .تً٭يؽ ٬ضٖٯ ٖطؾٯ ثبسٱ٥ تبثى ٦ي١ ٬ضؾبيت زاض٪سٮ ٬ضٖٯ ٖطؾٯ است

 .ضطايف ٬ثٯ تطتيجي ٚٯ زض٬ضٖٯ ٖيسضسٮ است آ٨ ضاثبسٱ٥ ضطٚت تً٭يؽ ٫ٚس زاض٪سٮ ٬ضٖٯ ٖطؾٯ زضٰط٦٭ٖى ٖج١ اظسطضسيس٬ضٖٯ ٦ي ت٭ا٪ستحت

تبا٪ٗؿبي ٦٭يسيب ٦٭ايسا٬ضأ ٖطؾٯ ضطٚت ٪٧ي ت٭ا٪سا٬ضأ ٖطؾٯ رسيسٖبث١ تً٭يؽ 61اظتبضيد تػ٧ي٥ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ  - ٦65بزٮ 

بظذطيسسٱب٤ ٚبٰص زٰسيباٖسا٤ ثٯ تٗسي٥ ا٪س٬ذتٯ ٫ٚسيبزض٪ح٭ٮ يبٖبث١ تجسي١ ثٯ سٱب٤ ٫٦تطط٫ٚسيبسط٦بيٯ ذ٭زضا٦ستٱ٣ٙ سبظزيبآ٪طااظقطيٕ ث

تٗسي٥ ٫٦بْى تُييطاتي ثسٰس.ٚبٰص سط٦بيٯ ضطٚت زض٪تيزٯ ظيب٪ٱبي ٬اضزٮ ٚٯ ٫٦تٱي ثٯ ت٣ٗي١ ٦ج٣ٍ اس٧ي سٱب٤ ٬يبت٣ٗي١ يسٮ سٱب٤ ثط٭زضب١٦ 

ز٬چ٫ي٩ ت٣ٗي ٦ي ض٭زٚٯ اي٫ٟ٭٪ٯ زاض٪سٞب٨ ا٬ضأ ٖطؾٯ سٱب٦ي ٪يعٚٯ زاض٪سٞب٨ ا٬ضأ ٖطؾٯ زض٪تيزٯ تجسي١ ا٬ضأ ذ٭ززضيبْت ٦يساض٪س٦ي ٞطز

 .اظ٧ٰب٨ ٦٭ٖى ا٪تطبضا٬ضأ ٦عث٭ض سٱب٦ساض ضطٚت ث٭زٮ ا٪س

تبا٪ٗؿبي ٦٭يسيب٦٭ايس ا٬ضأ ٖطؾٯ غس٬ضسٱب٤ رسيسزض٪تيزٯ ا٪تٗب٠ ا٪س٬ذتٯ ثٯ سط٦بيٯ 61اظتبضيد تػ٧ي٥ ٦ز٧ى ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ  - ٦66بزٮ 

زاذت ٬رٯ ثٯ سٱب٦ساضا٨ تحت ي٫ب٬ي٫ي اظٖجي١ ربيعٮ يب٫٦بْى ا٪تطبضسٱب٤ ٫٧٦٭و ذ٭اٰسث٭ز٦ٟطآ٪ٛٯ ٬ثك٭ض٣ٚي زاز٨ سٱب٤ ٬يبترػيع يبپط

حٗ٭ٔ زاض٪سٞب٨ ا٬ضأ ٖطؾٯ ٚٯ ٦تًبٖجبا٬ضأ ذ٭زضاثبسٱب٤ ضطٚت تً٭يؽ ٦ي ٫٫ٚسثٯ ٪سجت سٱب٦ي ٚٯ زض٪تيزٯ ٦ًب٬ؾٯ ٦ب٢ٙ ٦ي ض٭٪سحٓم 

زاض٪سٞب٨ ا٬ضأ ٖطؾٯ ٚٯ ٦تًبٖجبا٬ضأ ذ٭زضاثبسٱب٤ ضطٚت تً٭يؽ ٦ي ٫٫ٚسثت٭ا٪٫سثٯ ض٭ز.ثٯ ٫٦ه٭ضْ٭ٔ ضطٚت ثبيستساثيط الظ٤ ضااتربش٫ٚستب

 .٪سجت ٬تحت ٧ٰب٨ ضطايف حٗ٭ٔ ٦ب٢ي ٦صٚ٭ض ضااستيٓب٪٧بي٫س

سٱب٦ي ٚٯ رٱت تً٭يؽ ثبا٬ضأ ٖطؾٯ غبزض٦ي ض٭زثب٪ب٤ ث٭زٮ ٬تبا٪ٗؿبي ٦٭يسيب٦٭ايسا٬ضأ ٖطؾٯ ٬حيٗٯ تًٱسپصيطٮ ٪٭يسب٨ زضثطاثط  - ٦67بزٮ 

 اض٪سٞب٨ ا٬ضأ ٖطؾٯ زائطثٯ تً٭يؽ سٱب٤ ثبا٬ضأ ٦صٚ٭ض٦ي ثبضس٬٪عز ضطٚت ٪ٟبٰساضي ذ٭اٰسضساي٫ٟ٭٪ٯ سٱب٤ تبا٪ٗؿبء٦٭يسيب٦٭ايسا٬ضأ ٖطؾٯز

ايس ْٗف ٖبث١ ا٪تٗب٠ ثٯ زاض٪سٞب٨ ا٬ضأ ٖطؾٯ ٦عث٭ضث٭زٮ ٬٪١ٗ ٬ا٪تٗب٠ اي٫ٟ٭٪ٯ سٱب٤ زضزْبتط ضطٚت حجت ٪ر٭اٰسض٭ز٦ٟط٬ٖتي ٚٯ تً٭يؽ ٬ضٖٯ ٦٭

 .طؾٯ ثبسٱ٥ احطاظٞطززٖ

سٱب٦ي ٚٯ رٱت تً٭يؽ ثبا٬ضأ ٖطؾٯ غبزض٦ي ض٭ز٦بزا٤ ٚٯ اي٩ تً٭يؽ ث١٧ً ٪يب٦سٮ است تبا٪ٗؿبء٦٭يسيب٦٭ايسا٬ضأ ٖطؾٯ ٖبث١  - ٦68بزٮ

 .تب٦ي٩ ٬ ت٭ٖيّ ٪ر٭اٰسث٭ز



ٮ اي ٚٯ اربظٮ ا٪تطبضا٬ضأ ٖطؾٯ ا٬ضأ ٖطؾٯ ٩ٛ٧٦ است ٖبث١ تجسي١ ثٯ سٱب٤ ضطٚت ثبضسزضاي٩ غ٭ضت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔ ا٢ًبز - ٦69بزٮ 

ضا٦ي زٰسضطايف ٦٬ٱ٣تي ٚٯ قي آ٨ زاض٪سٞب٨ اي٩ ٞ٭٪ٯ ا٬ضأ ذ٭ا٫ٰست٭ا٪ست ا٬ضأ ذ٭زضاثٯ سٱب٤ ضطٚت تجسي١ ٫٫ٚستًيي٩ ٬اربظٮ اْعايص 

 .سط٦بيٯ ضاثٯ ٰيئت ٦سيطٮ ذ٭اٰسزاز

زض٧ٰب٨ ٦بزٮ زضپبيب٨ ٦ٱ٣ت ٦ٗطض٦ًبز٠ ٦ج٣ٍ ثبظپطزاذت ٰيئت ٦سيطٮ ضطٚت ثطاسبس تػ٧ي٥ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦صٚ٭ضٮ 69زض٦٭ضز ٦بزٮ  - ٦70بزٮ 

٪طسٮ ا٬ضأ ٖطؾٯ اي ٚٯ رٱت تجسي١ ثٯ سٱب٤ ضطٚت يطؾٯ ضسٮ است سط٦بيٯ ضطٚت ضااْعايص زازٮ ٬پس اظحجت اي٩ اْعايص زض٦طرى حجت 

 .زٮ ا٪سسٱ٥ ذ٭اٰسزازضطٚتٱبسٱب٤ رسيسغبزض٬ثٯ زاض٪سٞب٨ ا٬ضأ ٦صٚ٭ض٦ًبز٠ ثبظپطزاذت ٪طسٮ ا٬ضاٖي ٚٯ ثٯ ضطٚت تس٣ي٥ ٚط

زض٦٭ضزا٬ضأ ٖطؾٯ ٖبث١ تجسي١ ثٯ سٱ٥ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ثبيسث٫بثٯ پيط٫ٱبزٰيئت ٦سيطٮ ٬ٞعاضش ذبظ ثبظضسب٨ ضطٚت اتربشتػ٧ي٥  - ٦71بزٮ 

 .زض٦٭ضزا٬ضأ ٖطؾٯ ٖبث١ تجسي١ ثٯ سٱ٥ ٪يعثبيسضيبيت ض٭ز63٬64٪٧بيس٬ ٧ٰچ٫ي٩ ٦٭از 

 5ثرص 

 ٦زب٦ى ي٧٭٦ي

ضطٚت سٱب٦ي اظارت٧بو غبحجب٨ سٱب٤ تطٛي١ ٦يط٭ز. ٦ٗطضات ٦طث٭ـ ثٯ حؿ٭ضيسٮ الظ٤ ثطاي تطٛي١ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦ز٧ى ي٧٭٦ي  - ٦72بزٮ 

 .٬آضاءالظ٤ رٱت اتربش تػ٧ي٧بت زض اسبس٫ب٦ٯ ٦ًي٩ ذ٭اٰسضس٦ٟطزض٦٭اضزي ٚٯ ث٧٭رت ٖب٪٭٨ ت٣ٛيّ ذبظ ثطاي آ٨ ٦ٗطضضسٮ ثبضس

 - ٦زب٦ى ي٧٭٦ي ثٯ تطتيت يجبضت٫ساظ - ٦73بزٮ 

 .٧ى ي٧٭٦ي ٦٭سس٦ز - 1

 .٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي - 2

 .٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔ ا٢ًبزٮ - 3

 - ٬نبيّ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦٭سس ثٯ ٖطاضظيطاست - ٦74بزٮ 

 .ضسيسٞي ثٯ ٞعاضش ٦٭سسي٩ ٬تػ٭يت آ٨ ٧ٰ٬چ٫ي٩ احطاظپصيطٮ ٪٭يسي ٣ٚيٯ سٱب٤ ضطٚت ٬تبزيٯ ٦جب٢ٍ الظ٤ - 1

 .تػ٭يت قطح اسبس٫ب٦ٯ ضطٚت ٬زضغ٭ضت ٢ع٤٬ اغالح آ٨ - 2

 .ا٪تربة ا٢٬ي٩ ٦سيطا٨ ٬ ثبظضس يب ثبظضسب٨ ضطٚت - 3

تًيي٩ ض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ ٰطٞ٭٪ٯ زي٭ت ٬اقالييٯ ثًسي ثطاي سٱب٦ساضا٨ تبتطٛي١ ا٢٬ي٩ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي زضآ٨  - 4

 .٫٦تططذ٭اٰسضس

ٱي زي٭ت ٦ز٧ى تًيي٩ ضسٮ است ثطاي ٞعاضش ٦٭سسي٩ ثبيسحسا١ٖ پ٫ذ ض٬ظٖج١ اظتطٛي١ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦٭سس زض٦ح٣ي ٚٯ زضآٞ -تجػطٮ 

 .٪٭يسب٨ سٱب٤ آ٦بزٮ ثبضس -٦طارًٯ پصيطٮ 

زض ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦٭سس حؿ٭ضيسٮ اي اظپصيطٮ ٪٭يسب٨ ٚٯ حسا١ٖ ٪ػّ سط٦بيٯ ضطٚت ضاتًٱس٪٧٭زٮ ثبض٫سؾط٬ضي است.اٞطزضا٢٬ي٩  - ٦75بزٮ 

زي٭ت اٚخطيت ٦صٚ٭ضحبغ١ ٪طس٦زب٦ى ي٧٭٦ي رسيسْٗف تبز٬٪٭ثت ت٭سف ٦٭سسي٩ زي٭ت ٦ي ض٭٪س٦طط٬ـ ثطاي٫ٛٯ الا١ٖ ثيست ض٬ظٖج١ 



ثبٖيسزست٭ضر٣سٯ ٖج١ ٬٪تيزٯ آ٨ زضض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ زض ايال٦يٯ پصيطٮ ٪٭يسي ٦ًي٩ ضسٮ است  اظا٪ًٗبزآ٨ ٦ز٧ى آٞٱي زي٭ت آ٨

٫٦تططٞطزز. ٦ز٧ى ي٧٭٦ي رسيس٬ٖتي ٖب٪٭٪ي است ٚٯ غبحجب٨ الا١ٖ يٙ س٭٤ سط٦بيٯ ضطٚت زضآ٨ حبؾطثبض٫س.زضٰطيٙ اظز٬ ٦ز٧ى ْ٭ٔ ٣ٚيٯ 

٭ز.زض غ٭ضتي ٚٯ زض ٦ز٧ى ي٧٭٦ي س٭٤ اٚخطيت الظ٤ حبؾط٪طس٦٭سسي٩ يس٤ تطٛي١ تػ٧ي٧بت ثبيسثٯ اٚخطيت ز٬ح٣ج آضاءحبؾطي٩ اتربشض

 .ضطٚت ضا ايال٤ ٦ي زاض٪س

 .زض ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦٭سس ٣ٚيٯ ٦٭سسي٩ ٬پصيطٮ ٪٭يسب٨ حٕ حؿ٭ض زاض٪س٬ٰطسٱ٥ زاضاي يٙ ضاي ذ٭اٰسث٭ز -تجػطٮ 

ثبيسٖج١ اظاٖسا٤ ثٯ زي٭ت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦٭سس ٪هطٚتجي ٰطٞبٮ يٙ يبچ٫س٪ٓطاظ٦٭سسي٩ آ٬ضزٮ َيط٪ٗسزاضتٯ ثبض٫س ٦٭سسي٩  - ٦76بزٮ 

ٚبضض٫بس ضس٧ي ٬ظاضت زازٞستطي ضازض٦٭ضزاضظيبثي آ٬ضزٮ ٰبي َيط٪ٗسر٣ت ٬آ٨ ضارعء ٞعاضش اٖسا٦بت ذ٭ززضاذتيبض ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦٭سس 

 .ثٯ ٦ز٧ى ٦٭سس تٗسي٥ ض٭زثٟصاض٪س.زضغ٭ضتي ٚٯ ٦٭سسي٩ ثطاي ذ٭ز٦عايبئي ٦كب٢جٯ ٚطزٮ ثبض٫سثبيست٭ريٯ آ٨ ثٯ ؾ٧ي٧ٯ ٞعاضش ٦عث٭ض

 .ٞعاضش ٦طث٭ـ ثٯ اضظيبثي آ٬ضزٮ ٰبي َيط٪ٗس٬ي١٣ ٦٬٭رجبت ٦عايبي ٦كب٢جٯ ضسٮ ثبيسزض ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦٭سس ٦كطح ٞطزز - ٦77بزٮ 

بي آ٪ٱب زاض٪سٞب٨ آ٬ضزٮ َيط٪ٗس٬ٚسب٪ي ٚٯ ٦عايبي ذبغي ثطاي ذ٭ز٦كب٢جٯ ٚطزٮ ا٪سزض٦٭ًٖي ٚٯ تٗ٭ي٥ آ٬ضزٮ َيط٪ٗسي ٚٯ تًٱسٚطزٮ ا٪سيب٦عاي

٦٭ؾ٭و ضاي است حٕ ضاي ٪ساض٪س٬آ٨ ٖس٧ت اظسط٦بيٯ َيط٪ٗسٚٯ ٦٭ؾ٭و ٦صاٚطٮ ٬ ضاي است اظحيج حس٪ػبة رعءسط٦بيٯ ضطٚت 

 .٫٦ه٭ض٪ر٭اٰسضس

 .٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٪٧ي ت٭ا٪سآ٬ضزٮ ٰبي َيط٪ٗسضاثيص اظآ٪چٯ ٚٯ اظ قطِ ٚبضض٫بس ضس٧ي زازٞستطي اضظيبثي ضسٮ است ٖج٭٠ ٫ٚس - ٦78بزٮ 

طٞبٮ آ٬ضزٮ َيط٪ٗسيب٦عايبئي ٚٯ ٦كب٢جٯ ضسٮ است تػ٭يت ٪ٟطززز٦٬ي٩ ر٣سٯ ٦ز٧ى ثٯ ْبغ٣ٯ ٦ستي ٚٯ اظي٧ٛبٮ ٰ - ٦79بزٮ 

تزب٬ظ٪ر٭اٰسٚطزتطٛي١ ذ٭اٰسضس٬زضْبغ٣ٯ ز٬ر٣سٯ اضربغي ٚٯ آ٬ضزٮ َيط٪ٗسآ٪ٱبٖج٭٠ ٪طسٮ است زض غ٭ضت ت٧بي١ ٦ي 

٧بي٫س٬اضربغي ٚٯ ٦عايبي ٦٭ضز٦كب٢جٯ آ٪ٱبتػ٭يت ٪طسٮ ٦ي ت٭ا٪٫س ثبا٪ػطاِ اظآ٨ ت٭ا٪٫ستًٱسَيط٪ٗسذ٭زضاثٯ تًٱس٪ٗستجسي١ ٦٬جب٢ٍ الظ٤ ضا تبزيٯ ٪

٦عايبزض ضطٚت ثبٖي ث٧ب٪٫س.زضغ٭ضتي ٚٯ غبحجب٨ آ٬ضزٮ َيط٪ٗس٦٬كب٢جٯ ٫٫ٚسٞب٨ ٦عايبث٫هط٦ز٧ى تس٣ي٥ ٪ط٭٪ستًٱسآ٪ٱب٪سجت ثٯ سٱب٤ ذ٭زثبق١ 

 .ضطٚت ضاتًٱس٦جب٢ٍ الظ٤ ضاتبزيٯ ٫٫ٚس ضسٮ ٦حس٭ة ٦ي ٞطزز٬سبيطپصيطٮ ٪٭يسب٨ ٦ي ت٭ا٪٫سثزبي آ٪ٱب سٱب٤

زضر٣سٯ ز٤٬ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦٭سس ٚٯ ثطقجٕ ٦بزٮ ٖج١ ث٫٧ه٭ض ضسيسٞي ثٯ ٬ؾى آ٬ضزٮ ٰبي َيط٪ٗس٦٬عايبي ٦كب٢جٯ ضسٮ تطٛي١  - ٦80بزٮ 

يس٪تيزٯ ر٣سٯ ٖج١ ٦ي ٞطززثبيسثيص اظ٪ػّ پصيطٮ ٪٭يسب٨ ٰط٦ٗساضاظسٱب٤ ضطٚت ٚٯ تًٱسضسٮ است حبؾطثبض٫س.زض آٞٱي زي٭ت اي٩ ر٣سٯ ثب

 .٬زست٭ضر٣سٯ ز٤٬ ٖيسٞطزز

زضغ٭ضتي ٚٯ زضر٣سٯ ز٤٬ ٣ً٦٭٤ ٞطززٚٯ زضاحطذط٬د زاض٪سٞب٨ آ٬ضزٮ َيط٪ٗس٬يب٦كب٢جٯ ٫٫ٚسٞب٨ ٦عايب٬يس٤ تًٱس٬تبزيٯ سٱب٤  - ٦81بزٮ 

س٦٭سسي٩ ثبيسنطِ زٮ آ٪ٱباظقطْس سبيطپصيطٮ ٪٭يسب٨ ٖس٧تي اظسط٦بيٯ ضطٚت تًٱس٪طسٮ است ٬ثٯ اي٩ تطتيت ضطٚت ٖبث١ تطٛي١ ٪جبض

 .اي٩ ٖب٪٭٨ ضاغبزض٫ٚس19ض٬ظاظتبضيد تطٛي١ آ٨ ٦ز٧ى ٦طاتت ضاثٯ ٦طرى حجت ضطٚت ٰباقالو ز٫ٰستبزض٦طرى ٦عث٭ضٞ٭اٰي٫ب٦ٯ ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ 

اي٩ ٖب٪٭٨ 76زض ضطٚتٱبي سٱب٦ي ذبظ تطٛي١ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦٭سس ا٢عا٦ي ٪يست ٢ي٩ٛ ر٣ت ٪هطٚبضض٫بس ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ  - ٦82بزٮ 

 .است ٬٪٧ي ت٭ا٨ آ٬ضزٮ ٰبي َيط٪ٗسضاثٯ ٦ج٣ُي ثيص اظاضظيبثي ٚبضض٫بس ٖج٭٠ ٪٧٭ز ؾط٬ضي

ٰطٞ٭٪ٯ تُييطزض ٦٭از اسبس٫ب٦ٯ يبزضسط٦بيٯ ضطٚت يبا٪حال٠ ضطٚت ٖج١ اظ٦٭يس٫٦حػطازضغالحيت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔ ا٢ًبزٮ ٦ي  - ٦83بزٮ 

 .ثبضس



ب٦ي ٚٯ حٕ ضاي زاض٪سثبيسحبؾطثبض٫س.اٞطزضا٢٬ي٩ زي٭ت حس٪ػبة زض ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔ ا٢ًبزٮ زاض٪سٞب٨ ثيص اظ٪ػّ سٱ - ٦84بزٮ 

٦صٚ٭ضحبغ١ ٪طس٦ز٧ى ثطاي ثبضز٤٬ زي٭ت ٬ثبحؿ٭ضزاض٪سٞب٨ ثيص اظيٙ س٭٤ سٱب٦ي ٚٯ حٕ ضاي زاض٪س ضس٧يت يبْتٯ ٬اتربشتػ٧ي٥ 

 .ذ٭اٰس٪٧٭زثططـ آ٪ٛٯ زضزي٭ت ز٤٬ ٪تيزٯ زي٭ت ا٠٬ ٖيسضسٮ ثبضس

 .ا٢ًبزٮ ٧ٰ٭اضٮ ثٯ اٚخطيت ز٬س٭٤ آضاءحبؾطزضر٣سٯ ضس٧ي ٦ًتجطذ٭اٰسث٭ز تػ٧ي٧بت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔ - ٦85بزٮ 

٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي ٦ي ت٭ا٪س٪سجت ثٯ ٣ٚيٯ ا٦٭ض ضطٚت ثزعآ٪چٯ ٚٯ زضغالحيت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦٭سس ٬ْ٭ٔ ا٢ًبزٮ است تػ٧ي٥  - ٦86بزٮ 

 .ثٟيطز

ضاي زاض٪سؾط٬ضي است.اٞطزضا٢٬ي٩ زي٭ت حس٪ػبة زض ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي حؿ٭ضزاض٪سٞب٨ اٖالثيص اظ٪ػّ سٱب٦ي ٚٯ حٕ  - ٦87بزٮ 

٦صٚ٭ضحبغ١ ٪طس٦ز٧ى ثطاي ثبضز٤٬ زي٭ت ذ٭اٰسضس٬ثبحؿ٭ضٰطيسٮ اظغبحجب٨ سٱب٦ي ٚٯ حٕ ضاي زاضز ضس٧يت يبْتٯ ٬اذصتػ٧ي٥ 

 .ذ٭اٰس٪٧٭ز.ثططـ آ٪ٛٯ زضزي٭ت ز٤٬ ٪تيزٯ زي٭ت ا٠٬ ٖيسضسٮ ثبضس

ٚخطيت ٪ػّ ثًال٬ٮ يٙ آضاءحبؾطزضر٣سٯ ضس٧ي ٦ًتجطذ٭اٰسث٭ز.٦ٟطزض٦٭ضزا٪تربة زض ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي تػ٧ي٧بت ٧ٰ٭اضٮ ثٯ ا - ٦88بزٮ 

 .٦سيطا٨ ٬ ثبظضسب٨ ٚٯ اٚخطيت ٪سجي ٚبْي ذ٭اٰسث٭ز

زض٦٭ضزا٪تربة ٦سيطا٨ تًسازآضاءٰطضاي ز٫ٰسٮ زضيسز ٦سيطا٪ي ٚٯ ثبيسا٪تربة ض٭٪سؾطة ٦ي ض٭ز٬حٕ ضاي ٰطضاي ز٫ٰسٮ ثطاثطحبغ١ ؾطة 

ٮ ٦ي ت٭ا٪سآضاءذ٭زضاثٯ يٙ ٪ٓطثسٰسيبآ٪طاثي٩ چ٫س٪ٓطي ٚٯ ٦بي١ ثبضستٗسي٥ ٫ٚس ، اسبس٫ب٦ٯ ضطٚت ٪٧ي ت٭ا٪سذالِ ٦صٚ٭ض ذ٭اٰسث٭زضاي ز٫ٰس

 .اي٩ تطتيت ضا٦ٗطض زاضز

٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي ثبيسسب٢ي يٛجبضزض٦٭ًٖي ٚٯ زض اسبس٫ب٦ٯ پيص ثي٫ي ضسٮ است ثطاي ضسيسٞي ثٯ تطاظ٪ب٦ٯ ٬حسبة س٭ز ٬ ظيب٨  - ٦89بزٮ 

ج١ ٬غ٭ضت زاضائي ٦٬كب٢جبت ٬زي٭٨ ضطٚت ٬غ٭ضتحسبة ز٬ضٮ ٬ي٣٧ٛطزسب٢يب٪ٯ ضطٚت ٬ضسيسٞي ثٯ ٞعاضش ٦سيطا٨ ٬ ثبظضس يب سب٠ ٦ب٢ي ٖ

 .ثبظضسب٨ ٬سبيطا٦٭ض٦طث٭ـ ثٯ حسبثٱبي سب٠ ٦ب٢ي تطٛي١ ض٭ز

٬ ظيب٨ سب٠ ٦ب٢ي  ثس٨٬ ٖطائت ٞعاضش ثبظضس يب ثبظضسب٨ ضطٚت زض ٦ز٧ى ي٧٭٦ي اذصتػ٧ي٥ ٪سجت ثٯ تطاظ٪ب٦ٯ ٬حسبة س٭ز -تجػطٮ 

 .٦ًتجط٪ر٭اٰسث٭ز

تٗسي٥ س٭ز٬ا٪س٬ذتٯ ثي٩ غبحجب٨ سٱب٤ ْٗف پس اظتػ٭يت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ربئعذ٭اٰسث٭ز٬زضغ٭ضت ٬ر٭ز٫٦بْى تٗسي٥ زٮ  - ٦90بزٮ 

 .زضغساظس٭ز٬يژٮ سبال٪ٯ ثي٩ غبحجب٨ سٱب٤ ا٢عا٦ي است

ي٭ت ٪٫ٛس ثبظضس يب ثبظضسب٨ ضطٚت ٫ٓ٣ٛ٦سضاسباٖسا٤ ثسي٭ت چ٫ب٪چٯ ٰيئت ٦سيطٮ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي سبال٪ٯ ضازض٦٭يس٦ٗطض ز - ٦91بزٮ 

 .٦ز٧ى ٦عث٭ض ث٧٫بي٫س

ٰيئت ٦سيطٮ ٧ٰ٬چ٫ي٩ ثبظضس يب ثبظضسب٨ ضطٚت ٦ي ت٭ا٪٫سزض ٦٭اٖى ٦ٗتؿي ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي ضاثك٭ضْ٭ٔ ا٢ًبزٮ زي٭ت  - ٦92بزٮ 

 .٪٧بي٫س.زضاي٩ غ٭ضت زست٭ضر٣سٯ ٦ز٧ى ثبيسزضآٞٱي زي٭ت ٖيسض٭ز

ط٦٭ٖى ٚٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي غبحجب٨ سٱب٤ ثر٭اٰسزضحٗ٭ٔ ٪٭و ٦رػ٭غي اظسٱب٤ ضطٚت تُييطثسٰستػ٧ي٥ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٖكًي زضٰ - ٦93بزٮ 

٪ر٭اٰسث٭ز٦ٟطثًس اظآ٪ٛٯ زاض٪سٞب٨ اي٩ ٞ٭٪ٯ سٱب٤ زضر٣سٯ ذبغي آ٨ تػ٧ي٥ ضاتػ٭يت ٫٫ٚس٬ثطاي آ٪ٛٯ تػ٧ي٥ ر٣سٯ ذبظ 



ر٣سٯ حبؾطثبض٫س٬اٞطزضاي٩ زي٭ت اي٩ حس٪ػبة حبغ١ ٪ط٭ززضزي٭ت ز٤٬ ٦صٚ٭ض٦ًتجطثبضسثبيسزاض٪سٞب٨ الا١ٖ ٪ػّ اي٫ٟ٭٪ٯ سٱب٤ زض

 .حؿ٭ضزاض٪سٞب٨ اٖاليٙ س٭٤ اي٫ٟ٭٪ٯ سٱب٤ ٚبْي ذ٭اٰسث٭ز

 .تػ٧ي٧بت ٧ٰ٭اضٮ ثٯ اٚخطيت ز٬س٭٤ آضاء٦ًتجطذ٭اٰسث٭ز

 .جب٨ سٱب٤ ثيٓعايسٰيچ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٪٧ي ت٭ا٪ستبثًيت ضطٚت ضاتُييطثسٰس٬ثب ٰيچ اٚخطيتي ٪٧ي ت٭ا٪سثطتًٱسات غبح - ٦94بزٮ 

سٱب٦ساضا٪ي ٚٯ اٖاليٙ پ٫ز٥ سٱب٤ ضطٚت ضا٦ب٢ٙ ثبض٫سحٕ زاض٪سٚٯ زي٭ت غبحجب٨ سٱب٤ ضاثطاي تطٛي١ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي اظٰيئت  - ٦95بزٮ 

٦سيطٮ ذ٭استبضض٭٪س٬ٰيئت ٦سيطٮ ثبيسحساٚخطتبثيست ض٬ظ٦ز٧ى ٦٭ضززضذ٭است ضاثبضيبيت تططيٓبت ٦ٗطضٮ زي٭ت ٫ٚسزضَيطاي٫ػ٭ضت زضذ٭است 

٫سٞب٨ ٦ي ت٭ا٪٫سزي٭ت ٦ز٧ى ضااظ ثبظضس يب ثبظضسب٨ ضطٚت ذ٭استبضض٭٪س٬ ثبظضس يب ثبظضسب٨ ٣ٛ٦ّ ذ٭ا٫ٰسث٭زٚٯ ثبضيبيت تططيٓبت ٦ٗطضٮ ٫ٚ

٦ز٧ى ٦٭ضزتٗبؾب ضاحساٚخطتبزٮ ض٬ظزي٭ت ٪٧بي٫س٬ٞط٪ٯ آ٨ ٞ٭٪ٯ غبحجب٨ سٱب٤ حٕ ذ٭ا٫ٰسزاضت ٦ستٗي٧بثسي٭ت ٦ز٧ى اٖسا٤ ٫٫ٚس ثططـ آ٪ٛٯ 

 .ارى ثٯ زي٭ت ٦ز٧ى ضاضيبيت ٪٧٭زٮ ٬زضآٞٱي زي٭ت ثًس٤ اربثت زضذ٭است ذ٭زت٭سف ٰيئت ٦سيطٮ ٬ ثبظضسب٨ تػطيح ٪٧بي٫س٣ٚيٯ تططيٓبت ض

زست٭ض٦ز٧ى ٫٦حػطا٦٭ؾ٭يي ذ٭اٰسث٭زٚٯ زض تٗبؾب٪ب٦ٯ شٚطضسٮ است ٬ٰيئت ضئيسٯ ٦ز٧ى اظثي٩ غبحجب٨ سٱب٤ 95زض٦٭ضز ٦بزٮ  - ٦96بزٮ 

 .ا٪تربة ذ٭اٰسضس

٦٭اضززي٭ت غبحجب٨ سٱب٤ ثطاي تطٛي١ ٦زب٦ى ي٧٭٦ي ثبيساظقطيٕ ٪ططآٞٱي زضض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ آٞٱي ٰبي زض٣ٚيٯ  - ٦97بزٮ 

٦طث٭قٯ ثٯ ضطٚت زضآ٨ ٪طط٦ي ٞطززث١٧ً آيس.ٰطيٙ اظ٦زب٦ى ي٧٭٦ي سب٢يب٪ٯ ثبيسض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي ضاٚٯ ٰطٞ٭٪ٯ زي٭ت ٬اقالييٯ ثًسي 

سبال٪ٯ ثًسزضآ٨ ٫٦تططذ٭اٰسضستًيي٩ ٪٧بيس.اي٩ تػ٧ي٥ ثبيسزض ض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ تبتبضيد  ثطاي سٱب٦ساضا٨ تبتطٛي١ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي

 .چ٫ي٩ تػ٧ي٧ي رٱت ٪ططزي٭ت٫ب٦ٯ ٬ اقالييٯ ٰبي ٦طث٭ـ ثٯ ضطٚت ٖجالتًيي٩ ضسٮ ٫٦تططٞطزز

 .زض٦٭اًٖي ٚٯ ٣ٚيٯ سٱب٤ زض٦ز٧ى حبؾطثبض٫س٪ططآٞٱي ٬ تططيٓبت زي٭ت ا٢عا٦ي ٪يست -تجػطٮ 

 .ْبغ٣ٯ ثي٩ ٪ططزي٭ت٫ب٦ٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٬تبضيد تطٛي١ آ٨ حسا١ٖ زٮ ض٬ظ٬حساٚخطچٱ١ ض٬ظذ٭اٰسث٭ز - 98ٮ ٦بز

ٖج١ اظتطٛي١ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٰطغبحت سٱ٧ي ٚٯ ٦بي١ ثٯ حؿ٭ضزض ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ثبضسثبيسثباضائٯ ٬ضٖٯ سٱ٥ يبتػسيٕ ٦٭ٖت سٱ٥  - ٦99بزٮ 

 .بْت ٫ٚس٦ت٣ًٕ ثر٭زثٯ ضطٚت ٦طارًٯ ٬٬ضٖٯ ٬ض٬زثٯ ر٣سٯ ضازضي

 .ْٗف سٱب٦ساضا٪ي حٕ ٬ض٬زثٯ ٦ز٧ى ضازاض٪سٚٯ ٬ضٖٯ ٬ض٬زي زضيبْت ٚطزٮ ثبض٫س

اظحبؾطي٩ زض٦ز٧ى غ٭ضتي تطتيت زازٮ ذ٭اٰسضسٚٯ زضآ٨ ٰ٭يت ٬ اٖب٦تٟبٮ ٬تًسازسٱب٤ ٬تًسازآضاءٰطيٙ اظحبؾطي٩ ٖيس٬ثٯ ا٦ؿبءآ٪ب٨ 

 .ذ٭اٰسضسيس

ي٧٭٦ي زست٭ض ر٣سٯ ٬تبضيد ٦٬ح١ تطٛي١ ٦ز٧ى ثبٖيسسبيت ٬٪طب٪ي ٚب١٦  زضآٞٱي زي٭ت غبحجب٨ سٱب٤ ثطاي تطٛي١ ٦ز٧ى - ٦100بزٮ 

 .ثبيسٖيسض٭ز

٦زب٦ى ي٧٭٦ي ت٭سف ٰيئت ضئيسٯ اي ٦طٚت اظيٙ ضئيس ٬يٙ ٫٦طي ٬ز٬٪بنطازاضٮ ٦ي ض٭ز.زضغ٭ضتي ٚٯ تطتيت زيٟطي زض  - ٦101بزٮ 

٦٭اًٖي ٚٯ ا٪تربة يبيع٠ ثًؿي اظ ٦سيطا٨ يب٣ٚيٯ اسبس٫ب٦ٯ پيص ثي٫ي ٪طسٮ ثبضسضيبست ٦ز٧ى ثبضئيس ٰيئت ٦سيطٮ ذ٭اٰسث٭ز٦ٟطزض

آ٪ٱبرع٬زست٭ضر٣سٯ ٦ز٧ى ثبضسٚٯ زض اي٩ غ٭ضت ضئيس ٦ز٧ى اظثي٩ سٱب٦ساضا٨ حبؾطزضر٣سٯ ثٯ اٚخطيت ٪سجي ا٪تربة ذ٭اٰسضس.٪بنطا٨ 

 .اظثي٩ غبحجب٨ سٱب٤ ا٪تربة ذ٭ا٫ٰسضس٢٬ي ٫٦طي ر٣سٯ ٩ٛ٧٦ است غبحت سٱ٥ ٪جبضس



ي٧٭٦ي حؿ٭ض٬ٚي١ يبٖبئ٥ ٦ٗب٤ ٖب٪٭٪ي غبحت سٱ٥ ٧ٰ٬چ٫ي٩ حؿ٭ض٪٧بي٫سٮ يب٪٧بي٫سٞب٨ ضرػيت حٗ٭ٖي ثططـ زض٣ٚيٯ ٦زب٦ى  - ٦102بزٮ 

 .اضائٯ ٦ساض٘ ٬ٚب٢ت يب٪٧بي٫سٞي ثٯ ٫٦ع٢ٯ حؿ٭ضذ٭زغبحت سٱ٥ است

 .استزض٣ٚيٯ ٦٭اضزي ٚٯ زضاي٩ ٖب٪٭٨ اٚخطيت آضاءزض٦زب٦ى ي٧٭٦ي شٚطضسٮ است ٦طازاٚخطيت آضاءحبؾطي٩ زضر٣سٯ  - ٦103بزٮ 

ٰطٞبٮ زض ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ت٧ب٤ ٦٭ؾ٭يبت ٫٦سضد زضزست٭ض٦ز٧ى ٦٭ضزاذصتػ٧ي٥ ٬اٖى ٪ط٭زٰيئت ضئيسٯ ٦ز٧ى ثبتػ٭يت ٦ز٧ى ٦ي  - ٦104بزٮ 

ت٭ا٪سايال٤ ت٫ٓس ٪٧٭زٮ ٬تبضيد ر٣سٯ ثًسضاٚٯ ٪جبيسزيطتطاظز٬ٰٓتٯ ثبضستًيي٩ ٫ٚس ، ت٧سيسر٣سٯ ٦حتبد ثٯ زي٭ت ٬آٞٱي ٦زسز٪يست 

 .٧ٰب٨ حس ٪ػبة ر٣سٯ ا٠٬ ضس٧يت ذ٭اٰسزاضت٬زضر٣سبت ثًس٦ز٧ى ثب

اظ٦صاٚطات ٬تػ٧ي٧بت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي غ٭ضت ر٣سٯ اي ت٭سف ٫٦طي تطتيت زازٮ ٦ي ض٭زٚٯ ثٯ ا٦ؿبءٰيئت ضئيسٯ ٦ز٧ى ضسيسٮ  - ٦105بزٮ 

 .٬يٙ ٪سرٯ اظآ٨ زض٦طٚع ضطٚت ٪ٟٱساضي ذ٭اٰسضس

١ ثبضسيٙ ٪سرٯ اظغ٭ضت ر٣سٯ ٦ز٧ى ثبيسرٱت حجت ثٯ ٦طرى حجت زض٦٭اضزي ٚٯ تػ٧ي٧بت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦تؿ٩٧ يٛي اظا٦٭ضشي - ٦106بزٮ 

 - ضطٚت ٰباضسب٠ ٞطزز

 .ا٪تربة ٦سيطا٨ ٬ ثبظضس يب ثبظضسب٨ - 1

 .تػ٭يت تطاظ٪ب٦ٯ - 2

 .ٚبٰص يباْعايص سط٦بيٯ ٬ٰط٪٭و تُييطزض اسبس٫ب٦ٯ - 3

 .ا٪حال٠ ضطٚت ٬٪ح٭ٮ تػٓيٯ آ٨ - 4

 6ثرص 

 ٰيئت ٦سيطٮ

ث٭سي٣ٯ ٰيئت ٦سيطٮ اي ٚٯ اظثي٩ غبحجب٨ سٱب٤ ا٪تربة ضسٮ ٬ٚاليبثُؿبٖبث١ يع٠ ٦ي ثبض٫سازاضٮ ذ٭اٰسضس.يسٮ ضطٚت سٱب٦ي  - ٦107بزٮ 

 .ايؿبي ٰيئت ٦سيطٮ زض ضطٚتٱبي سٱب٦ي ي٧٭٦ي ٪جبيساظپ٫ذ ٪ٓط٧ٚتطثبضس

 .٦سيطا٨ ضطٚت ت٭سف ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦٭سس ٬ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي ا٪تربة ٦ي ض٭٪س - ٦108بزٮ 

 .٦سيطا٨ زض اسبس٫ب٦ٯ ٦ًي٩ ٦ي ض٭ز٢ي٩ٛ اي٩ ٦ست اظز٬ سب٠ تزب٬ظ٪ر٭اٰسٚطز٦ست  - ٦109بزٮ 

اضربظ حٗ٭ٖي ضا٦ي ت٭ا٨ ثٯ ٦سيطيت ضطٚت ا٪تربة ٪٧٭ز. زضاي٩ غ٭ضت ضرع حٗ٭ٖي ٧ٰب٨ ٦سئ٭٢يتٱبي ٦س٪ي ضرع حٗيٗي  - ٦110بزٮ 

 .طيت ٦ًطْي ٪٧بيسيؿ٭ٰيئت ٦سيطٮ ضازاضتٯ ٬ثبيسيٙ ٪ٓطضاثٯ ٪٧بي٫سٞي زائ٧ي ذ٭زرٱت ا٪زب٤ ٬نبيّ ٦سي

چ٫ي٩ ٪٧بي٫سٮ اي ٦ط٧٭٠ ٧ٰب٨ ضطايف ٬تًٱسات ٦٬سئ٭٢يتٱبي ٦س٪ي ٬ رعائي يؿ٭ٰيئت ٦سيطٮ ث٭زٮ اظرٱت ٦س٪ي ثبضرع حٗ٭ٖي ٚٯ ا٬ضاثٯ 

 .٪٧بي٫سٞي تًيي٩ ٪٧٭زٮ است ٦سئ٭٢يت تؿب٫٦ي ذ٭اٰسزاضت

٭ٖى رب٪طي٩ ا٬ضاٚتجبثٯ ضطٚت ٦ًطْي ٪٧بيس٬ٞط٪ٯ َبيت ضرع حٗ٭ٖي يؿ٭ٰيئت ٦سيطٮ ٦ي ت٭ا٪س٪٧بي٫سٮ ذ٭زضايع٠ ٫ٚسثططـ آ٪ٛٯ زض٧ٰب٨ ٦

 .٦حس٭ة ٦ي ض٭ز



 

 6ثرص 

 ٰيئت ٦سيطٮ

 .اضربظ شي١ ٪٧ي ت٭ا٪٫سثٯ ٦سيطيت ضطٚت ا٪تربة ض٭٪س - ٦111بزٮ 

 .٦حز٭ضي٩ ٬ٚسب٪ي ٚٯ ح٥ٛ ٬ضضٛستٟي آ٪ٱبغبزضضسٮ است - 1

ًي اظحٗ٭ٔ ارت٧بيي ٚاليبثًؿب٦حط٤٬ ضسٮ ثبض٫سزض٦ست ٚسب٪ي ٚٯ ث٣ًت اضتٛبة ر٫بيت يبيٛي اظر٫حٯ ٰبي شي١ ث٧٭رت ح٥ٛ ٖك - 2

 .٦حط٦٬يت

سطٖت ، ذيب٪ت زضا٦ب٪ت ، ٚالٰجطزاضي ، ر٫حٯ ٰبئي ٚٯ ث٧٭رت ٖب٪٭٨ زض ح٥ٛ ذيب٪ت زضا٦ب٪ت يبٚالٰجطزاضي ض٫بذتٯ ضسٮ است ، اذتالس ، 

 .تس٢يس ، تػطِ َيط ٖب٪٭٪ي زضا٦٭ا٠ ي٧٭٦ي

ى ح٥ٛ يع٠ ٰط٦سيطي ضاٚٯ ثطذالِ ٦ٓبزاي٩ ٦بزٮ ا٪تربة ض٭زيبپس اظا٪تربة ٦ط٧٭٠ ٦ٓبزاي٩ زازٞبٮ ضٱطستب٨ ثٯ تٗبؾبي ٰطشي٫ٓ -تجػطٮ 

 .٦بزٮ ٞطززغبزضذ٭اٰسٚطز٬ح٥ٛ زازٞبٮ ٦عث٭ضٖكًي ذ٭اٰسث٭ز

تط زضغ٭ضتي ٚٯ ثطاحطْ٭ت يباستًٓبيبس٣ت ضطايف اظيٙ يب چ٫س٪ٓطاظ ٦سيطا٨ تًسازايؿبءٰيئت ٦سيطٮ اظحسا١ٖ ٦ٗطضزضاي٩ ٖب٪٭٨ ٧ٚ - ٦112بزٮ 

ض٭زايؿبءي٣ي ا٢جس٠ ثٯ تطتيت ٦ٗطضزض اسبس٫ب٦ٯ ٬االثٯ تطتيت ٦ٗطضت٭سف ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ربي آ٪ب٨ ضاذ٭ا٫ٰسٞطْت ٬زضغ٭ضتيٛٯ يؿ٭ي٣ي ا٢جس٠ 

تًيي٩ ٪طسٮ ثبضس٬يبتًسازايؿبءي٣ي ا٢جس٠ ٚبْي ثطاي تػسي ٦ح٣ٱبي ذب٢ي زضٰيئت ٦سيطٮ ٪جبضس ٦سيطا٨ ثبٖي٧ب٪سٮ ثبيسثالْبغ٣ٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي 

 .طٚت ضارٱت ت٧ٛي١ ايؿبءٰيئت ٦سيطٮ زي٭ت ٪٧بي٫سيبزي ض

ٰطٞبٮ ٰيئت ٦سيطٮ حست ٦٭ضزاظزي٭ت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ثطاي ا٪تربة ٦سيطي ٚٯ س٧ت ا٬ثال٦تػسي ٦ب٪سٮ 112زض٦٭ضز ٦بزٮ  - ٦113بزٮ 

يطا٨ ثبضيبيت ذ٭ززاضي ٫ٚسٰطشي٫ٓى حٕ زاضزاظ ثبظضس يب ثبظضسب٨ ضطٚت ثر٭اٰسٚٯ ثٯ زي٭ت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي رٱت ت٧ٛي١ يسٮ ٦س

 .تططيٓبت الظ٤ اٖسا٤ ٫٫ٚس٬ ثبظضس يب ثبظضسب٨ ٣ٛ٦ّ ثٯ ا٪زب٤ چ٫ي٩ زضذ٭استي ٦ي ثبض٫س

٦سيطا٨ ثبيستًسازسٱب٦ي ضاٚٯ اسبس٫ب٦ٯ ضطٚت ٦ٗطضٚطزٮ است زاضاثبض٫س.اي٩ تًسازسٱب٤ ٪جبيساظتًسازسٱب٦ي ٚٯ ث٧٭رت اسبس٫ب٦ٯ  - ٦114بزٮ 

تطثبضس.اي٩ سٱب٤ ثطاي تؿ٧ي٩ ذسبضاتي است ٚٯ ٩ٛ٧٦ است اظتٗػيطات ٦سيطا٨ رٱت زاز٨ ضاي زض٦زب٦ى ي٧٭٦ي الظ٤ است ٧ٚ

٫٦ٓطزايب٦طتطٚبثط ضطٚت ٬اضزض٭ز.سٱب٤ ٦صٚ٭ضثباس٥ ث٭زٮ ٬ٖبث١ ا٪تٗب٠ ٪يست ٦٬بزا٤ ٚٯ ٦سيطي ٦ٓبغب حسبة ز٬ضٮ تػسي ذ٭ززض ضطٚت 

 .ضازضيبْت ٪ساضتٯ است سٱب٤ ٦صٚ٭ضزضغ٫س٬ٔ ضطٚت ث٫ً٭ا٨ ٬حيٗٯ ثبٖي ذ٭اٰس٦ب٪س

زضغ٭ضتي ٚٯ ٦سيطي زض٫ٰٟب٤ ا٪تربة ٦ب٢ٙ تًسازسٱب٤ الظ٤ ث٫ً٭ا٨ ٬حيٗٯ ٪جبضس٧ٰ٬چ٫ي٩ زضغ٭ضت ا٪تٗب٠ ٖٱطي سٱب٤ ٦٭ضز٬حيٗٯ  - ٦115بزٮ 

 ث٫ً٭ا٨ ٬يب اْعايص يبْت٩ تًسازسٱب٤ الظ٤ ث٫ً٭ا٨ ٬حيٗٯ ٬يباْعايص يبْت٩ تًسازسٱب٤ الظ٤ ث٫ً٭ا٨ ٬حيٗٯ ٦سيطثبيسنطِ ٦ست ي٧ٛبٮ تًسازسٱب٤ الظ٤

 .٬حيٗٯ ضاتٱيٯ ٬ثٯ غ٫س٬ٔ ضطٚت ثسپبضز٬ٞط٪ٯ ٦ستًٓي ٦حس٭ة ذ٭اٰسضس

تػ٭يت تطاظ٪ب٦ٯ ٬حسبة س٭ز ٬ ظيب٨ ٰطز٬ضٮ ٦ب٢ي ضطٚت ثٯ ٫٦ع٢ٯ ٦ٓبغبحسبة ٦سيطا٨ ثطاي ٧ٰب٨ ز٬ضٮ ٦ب٢ي ٦ي ثبضس٬پس  - ٦166بزٮ 

ي يبثٱط٪ح٭زيٟطي اظآ٪ب٨ س٣ت س٧ت ضسٮ است سٱب٤ اظتػ٭يت تطاظ٪ب٦ٯ ٬حسبة ٬س٭ز ٬ ظيب٨ ز٬ضٮ ٦ب٢ي ٚٯ قي آ٨ ٦ست ٦سيطيت ٦سيطا٨ ٫٦ٗؿ

 .٦٭ضز٬حيٗٯ اي٫ٟ٭٪ٯ ٦سيطا٨ ذ٭زثر٭زاظٖيس٬حيٗٯ آظازذ٭اٰسضس



ثبظضس يب ثبظضسب٨ ضطٚت ٫ٓ٣ٛ٦سٰطٞ٭٪ٯ تر٣ٓي اظ٦ٗطضات ٖب٪٭٪ي ٬ اسبس٫ب٦ٯ ضطٚت زض٦٭ضزسٱب٤ ٬حيٗٯ ٦طبٰسٮ ٫٫ٚسثٯ ٦ز٧ى  - ٦117بزٮ 

 .ي٧٭٦ي يبزي ٞعاضش ز٫ٰس

زضثبضٮ ٦٭ؾ٭يبتي ٚٯ ث٧٭رت ٦ٗطضات اي٩ ٖب٪٭٨ اذصتػ٧ي٥ ٬اٖسا٤ زضثبضٮ آ٪ٱبزضغالحيت ذبظ ٦زب٦ى ي٧٭٦ي است ٦سيطا٨ رع - ٦118بزٮ 

ضطٚت زاضاي ٣ٚيٯ اذتيبضات الظ٤ ثطاي ازاضٮ ا٦٭ض ضطٚت ٦ي ثبض٫س٦طط٬ـ ثطآ٪ٛٯ تػ٧ي٧بت ٬اٖسا٦بت آ٪ٱبزضحس٬ز٦٭ؾ٭و ضطٚت 

ٯ يبث٧٭حت تػ٧ي٧بت ٦زب٦ى ي٧٭٦ي ْٗف اظ ٢حبل ض٬اثف ثي٩ ٦سيطا٨ ٬غبحجب٨ سٱب٤ ٦ًتجطث٭زٮ ثبضس.٦حس٬زٚطز٨ اذتيبضات ٦سيطا٨ زض اسبس٫ب٦

 .٬زض٦ٗبث١ اضربظ حب٢ج ثبق١ ٬ٚب٨ ٥٢ ي٩ٛ است

ٰيئت ٦سيطٮ زضا٢٬ي٩ ر٣سٯ ذ٭زاظثي٩ ايؿبي ٰيئت ٦سيطٮ يٙ ضئيس ٬يٙ ٪بئت ضئيس ٚٯ ثبيسضرع حٗيٗي ثبض٫سثطاي ٰيئت  - ٦119بزٮ 

بيس.٦ست ضيبست ضئيس ٬٪بيت ضئيس ٰيئت ٦سيطٮ ثيص اظ٦ست يؿ٭يت آ٪ٱبزضٰيئت ٦سيطٮ ٪ر٭اٰسث٭ز.ٰيئت ٦سيطٮ ٦سيطٮ تًيي٩ ٦ي ٪٧

 زضٰط٦٭ٖى ٦ي ت٭ا٪سضئيس ٬ ٪بيت ضئيس ٰيئت ٦سيطٮ ضااظس٧ت ٰبي ٦صٚ٭ضيع٠ ٫ٚس.ٰطتطتيجي ذالِ اي٩ ٦بزٮ ٦ٗطضض٭زٚب٨ ٥٢ ي٩ٛ ذ٭اٰسث٭ز

ٗي ٚٯ ث٫ً٭ا٨ ٪٧بي٫سٮ ضرع حٗ٭ٖي يؿ٭ٰيئت ٦سيطٮ ٦ًطْي ضسٮ ثبضسزضح٥ٛ يؿ٭ٰيئت اظ٪هطارطاي ٦ٓبزاي٩ ٦بزٮ ضرع حٗي - 1تجػطٮ 

 .٦سيطٮ ت٣ٗي ذ٭اٰسضس

 .ٰطٞبٮ ضئيس ٰيئت ٦سيطٮ ٦٭ٖتب٪ت٭ا٪س٬نبيّ ذ٭زضاا٪زب٤ زٰس٬نبيّ ا٬ضا٪بيت ضئيس ٰيئت ٦سيطٮ ا٪زب٤ ذ٭اٰسزاز - 2تجػطٮ 

٦سيطٮ ٦٭نّ است ٚٯ ٦زب٦ى ي٧٭٦ي غبحجب٨ سٱب٤ ضازض٦٭اضزي ٚٯ  -ٰيئت ضئيس ٰيئت ٦سيطٮ يال٬ٮ ثطزي٭ت ٬ازاضٮ ر٣سبت  - ٦120بزٮ 

 .ٰيئت ٦سيطٮ ٣ٛ٦ّ ثٯ زي٭ت آ٪ٱب٦ي ثبضسزي٭ت ٪٧بيس

ثطاي تطٛي١ ر٣سبت ٰيئت ٦سيطٮ حؿ٭ضثيص اظ٪ػّ ايؿبء ٰيئت ٦سيطٮ الظ٤ است.تػ٧ي٧بت ثبيسثٯ اٚخطيت آضاءحبؾطي٩  - ٦121بزٮ 

 .يت ثيطتطي ٦ٗطضضسٮ ثبضساتربشٞطزز ٦ٟطآ٪ٛٯ زض اسبس٫ب٦ٯ اٚخط

تطتيت زي٭ت ٬تطٛي١ ر٣سبت ٰيئت ٦سيطٮ ضا اسبس٫ب٦ٯ تًيي٩ ذ٭اٰسٚطز.٢٬ي زضٰطحب٠ يسٮ اي اظ ٦سيطا٨ ٚٯ اٖاليٙ س٭٤  - ٦122بزٮ 

ايؿبءٰيئت ٦سيطٮ ضاتطٛي١ ز٫ٰس٦ي ت٭ا٪٫سزضغ٭ضتي ٚٯ اظتبضيد تطٛي١ آذطي٩ ر٣سٯ ٰيئت ٦سيطٮ حسا١ٖ يٙ ٦بٮ ٞصضتٯ 

 .ضر٣سٯ ٰيئت ٦سيطٮ ضازي٭ت ٪٧بي٫سثبضسثبشٚطزست٭

ثطاي ٰطيٙ اظر٣سبت ٰيئت ٦سيطٮ ثبيسغ٭ضت ر٣سٯ اي ت٫هي٥ ٬الا١ٖ ثٯ ا٦ؿبءاٚخطيت ٦سيطا٨ حبؾطزضر٣سٯ ثطسس.زضغ٭ضت  - ٦123بزٮ 

تبضيد زضآ٨ ر٣سبت ٰيئت ٦سيطٮ ٪ب٤ ٦سيطا٪ي ٚٯ حؿ٭ضزاض٪سيبَبيت ٦ي ثبض٫س٬ذالغٯ اي اظ٦صاٚطات ٬ ٧ٰچ٫ي٩ تػ٧ي٧بت ٦ترصزضر٣سٯ ثبٖيس

 .شٚط٦ي ٞطزز.ٰطيٙ اظ ٦سيطا٨ ٚٯ ثبت٧ب٤ يبثًؿي اظتػ٧ي٧بت ٫٦سضد زضغ٭ضت ر٣سٯ ٦رب٢ّ ثبضس٪هط ا٬ثبيسزضغ٭ضت ر٣سٯ ٖيسض٭ز

ٰيئت ٦سيطٮ ثبيساٖاليٙ ٪ٓطضرع حٗيٗي ضاثٯ ٦سيطيت يب١٦ ضطٚت ثطٞعي٫س٬حس٬زاذتيبضات ٦٬ست تػسي ٬حٕ ا٢عح٧ٯ  - ٦124بزٮ 

٦سيطيب١٦ يؿ٭ٰيئت ٦سيطٮ ثبضسز٬ضٮ ٦سيطيت يب١٦ ا٬اظ٦ست يؿ٭يت ا٬زضٰيئت ٦سيطٮ ثيطتط٪ر٭اٰسث٭ز.٦سيطيب١٦  ا٬ضاتًيي٩ ٫ٚسزض غ٭ضتي ٚٯ

 .ضطٚت ٪٧ي ت٭ا٪سزض يي٩ حب٠ ضئيس ٰيئت ٦سيطٮ ٧ٰب٨ ضطٚت ثبضس٦ٟطثبتػ٭يت سٯ چٱبض٤ آضاءحبؾط زض ٦ز٧ى ي٧٭٦ي

 .ٰيئت ٦سيطٮ زضٰط٦٭ٖى ٦ي ت٭ا٪س٦سيطيب١٦ ضايع٠ ٪٧بيس -تجػطٮ 

٦سيطيب١٦ ضطٚت زضحس٬زاذتيبضاتي ٚٯ ت٭سف ٰيئت ٦سيطٮ ثٯ ا٬تٓ٭يؽ ضسٮ است ٪٧بي٫سٮ ضطٚت ٦حس٭ة ٬اظقطِ ضطٚت حٕ  - 125بزٮ ٦

 .ا٦ؿبءزاضز



٪٧ي ت٭ا٪٫سثٯ ٦سيطيت يب١٦ ضطٚت ا٪تربة ض٭٪س٧ٰ٬چ٫ي٩ ٰيچٛس ٪٧ي ت٭ا٪سزضيي٩ حب٠ ٦سيطيت 111اضربظ ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ  - ٦126بزٮ 

ضازاضتٯ ثبضس.تػ٧ي٧بت ٬اٖسا٦بت ٦سيطيب٣٦ي ٚٯ ثطذالِ ٦ٓبز اي٩ ٦بزٮ ا٪تربة ضسٮ است زض٦ٗبث١ غبحجب٨ سٱب٤  يب١٦ ثيص اظ يٙ ضطٚت

 .٬اضربظ حب٢ج ٦ًتجط٬ ٦سئ٭٢يت ٰبي س٧ت ٦سيطيت يب١٦ ضب١٦ حب٠ ا٬ذ٭اٰسضس

ززازٞبٮ ضٱطستب٨ ثٯ تٗبؾبي ثٯ ٦سيطيت يب١٦ ا٪تربة ض٭زيبپس اظا٪تربة ٦ط٧٭٠ ٦بزٮ ٦صٚ٭ضٞطز126ٰطٚس ثطذالِ ٦بزٮ  - ٦127بزٮ 

 .ٰطشي٫ٓى ح٥ٛ يع٠ ا٬ضاغبزضذ٭اٰسٚطز٬چ٫ي٩ ح٧ٛي ٖكًي ذ٭اٰسث٭ز

٪ب٤ ٦٬طرػبت ٬حس٬زاذتيبضات ٦سيطيب١٦ ثبيسثباضسب٠ ٪سرٯ اي اظغ٭ضت ر٣سٯ ٰيئت ٦سيطٮ ثٯ ٦طرى حجت ضطٚت ٰبايال٤ ٬پس  - ٦128بزٮ 

 .اظحجت زضض٬ظ٪ب٦ٯ ضس٧ي آٞٱي ض٭ز

يطٮ ٦٬سيطيب١٦ ضطٚت ٧ٰ٬چ٫ي٩ ٦٭سسبت ٬ ضطٚتٱبئي ٚٯ ايؿبي ٰيئت ٦سيطٮ ٬يب٦سيطيب١٦ ضطٚت ضطيٙ ايؿبءٰيئت ٦س - ٦129بزٮ 

يبيؿ٭ٰيئت ٦سيطٮ يب٦سيطيب١٦ آ٪ٱبثبض٫س٪٧ي ت٭ا٪٫سثس٨٬ اربظٮ ٰيئت ٦سيطٮ زض ٦ًب٦التي ٚٯ ثب ضطٚت يبثٯ حسبة ضطٚت ٦ي ض٭زثك٭ض٦ستٗي٥ 

ت اربظٮ ٪يعٰيئت ٦سيطٮ ٣ٛ٦ّ است ثبظضس ضطٚت ضااظ٦ًب٣٦ٯ اي ٚٯ اربظٮ آ٨ زازٮ ضسٮ يبَيط٦ستٗي٥ قطِ ٦ًب٣٦ٯ ٬اٖى ٬يبسٱي٥ ض٭٪س٬زضغ٭ض

ثالْبغ٣ٯ ٦ك٣ى ٪٧بيس ٬ٞعاضش آ٨ ضاثٯ ا٢٬ي٩ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي غبحجب٨ سٱب٤ ثسٰس٬ ثبظضس ٪يع٣ٛ٦ّ است ؾ٩٧ ٞعاضش ذبغي حب٬ي 

.يؿ٭ٰيئت ٦سيطٮ يب٦سيطيب١٦ شي٫ٓى زض٦ًب٣٦ٯ زض ر٣سٯ ٰيئت رعئيبت ٦ًب٣٦ٯ ٪هطذ٭زضازضثبضٮ چ٫ي٩ ٦ًب٣٦ٯ اي ثٯ ٧ٰب٨ ٦ز٧ى تٗسي٥ ٫ٚس

 .٦سيطٮ ٬٪يعزض ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي ٫ٰٟب٤ اذصتػ٧ي٥ ٪سجت ثٯ ٦ًب٣٦ٯ ٦صٚ٭ضحٕ ضاي ٪ر٭اٰسزاضت

زضٰطحب٠ ٢٬٭آ٪ٛٯ ت٭سف ٦ز٧ى يبزي تػ٭يت ٪ط٭ززض٦ٗبث١ اضربظ حب٢ج ٦ًتجطاست ٦129ًب٦الت ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ  - ٦130بزٮ 

٬ ت٣ٗت ٚٯ ضرع حب٢ج زضآ٨ ضطٚت ٚطزٮ ثبضس.زضغ٭ضتي ٚٯ ثطاحطا٪زب٤ ٦ًب٣٦ٯ ثٯ ضطٚت ذسبضتي ٬اضزآ٦سٮ ثبضسرجطا٨  ٦ٟطزض٦٭اضزتس٢يس

ذسبضت ثطيٱسٮ ٰيئت ٦سيطٮ ٬ ٦سيطيب١٦ يب ٦سيطا٨ شي٫ٓى ٬ ٦سيطا٪ي است ٚٯ اربظٮ آ٨ ضازازٮ ا٪سٚٯ ٧ٰٟي آ٪ٱب٦تؿب٫٦ب٦سئ٭٠ رجطا٨ ذسبضات 

 .س٬اضزٮ ٦ًب٣٦ٯ ثٯ ضطٚت ٦ي ثبض٫

اي٩ ٖب٪٭٨ ثس٨٬ اربظٮ ٰيئت ٦سيطٮ غ٭ضت ٞطْتٯ ثبضسٰطٞبٮ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي ضطٚت 129زضغ٭ضتي ٚٯ ٦ًب٦الت ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ  - ٦131بزٮ 

طْتٯ آ٪ٱبضاتػ٭يت ٪٫ٛسآ٨ ٦ًب٦الت ٖبث١ اثكب٠ ذ٭اٰسث٭ز٬ ضطٚت ٦ي ت٭ا٪ستبسٯ سب٠ اظتبضيد ا٪ًٗبز٦ًب٣٦ٯ ٬زضغ٭ضتي ٚٯ ٦ًب٣٦ٯ ٦رٓيب٪ٯ ا٪زب٤ ٞ

ستبسٯ سب٠ اظ تبضيد ٚطّ آ٨ ثكال٨ ٦ًب٣٦ٯ ضااظزازٞبٮ غالحيتساضزضذ٭است ٫ٚس.٢ي٩ٛ زضٰط حب٠ ٦سئ٭٢يت ٦سيط٬ ٦سيطا٨ ٬يب٦سيطيب١٦ ثبض

شي٫ٓى زض٦ٗبث١ ضطٚت ثبٖي ذ٭اٰس ث٭ز.تػ٧ي٥ ثٯ زضذ٭است ثكال٨ ٦ًب٣٦ٯ ثب ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي غبحجب٨ سٱب٤ است ٚٯ پس اظاست٧بو ٞعاضش 

بيت تططيٓبت الظ٤ رٱت ا٪زب٤ ٦ًب٣٦ٯ زضاي٩ ٦٭ضزضاي ذ٭اٰسزاز.٦سيطيب٦سيطيب١٦ شي٫ٓى زض٦ًب٣٦ٯ حٕ ضطٚت زضضاي ثبظضس ٦طًطثطيس٤ ضي

 .٪ر٭اٰسزاضت. ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦صٚ٭ضزضاي٩ ٦بزٮ ثٯ زي٭ت ٰيئت ٦سيطٮ يب ثبظضس ضطٚت تطٛي١ ذ٭اٰسضس

ساض٪سٰيچٟ٭٪ٯ ٬ا٤ يبايتجبضاظ ضطٚت تحػي١ ٪٧بي٫س٬ ضطٚت ٦سيطيب١٦ ضطٚت ٬ايؿبءٰيئت ٦سيطٮ ثٯ استخ٫بءاضربظ حٗ٭ٖي حٕ ٪ - ٦132بزٮ 

٪٧ي ت٭ا٪سزي٭٨ آ٪ب٨ ضاتؿ٧ي٩ يبتًٱس٫ٚس.اي٫ٟ٭٪ٯ ي٣٧يبت ثر٭زي ذ٭زثبق١ است.زض٦٭ضزثب٪ٛٱب٬ ضطٚتٱبي ٦ب٢ي ٬ايتجبضي ٦ًب٦الت ٦صٚ٭ضزضاي٩ 

ضزضاي٩ ٦بزٮ ضب١٦ اضربغي ٪يعٚٯ ثٯ ٪٧بي٫سٞي ٦بزٮ ثٯ ضطـ آ٪ٛٯ تحت ٖي٭ز٬ضطايف يبزي ٬ربضي ا٪زب٤ ٞيطز٦ًتجطذ٭اٰسث٭ز ٫٧٦٭ييت ٦صٚ٭

ضرع حٗ٭ٖي يؿ٭ ٰيئت ٦سيطٮ زضر٣سبت ٰيئت ٦سيطٮ ضطٚت ٦ي ٫٫ٚس٧ٰ٬چ٫ي٩ ضب١٦ ٧ٰسط٬پسض 

 .٦٬بزض٬ارساز٬ا٬الز٬ا٬الزا٬الز٬ثطازض٬ذ٭اٰطاضربظ ٦صٚ٭ضزضاي٩ ٦بزٮ ٦ي ثبضس



ٯ ٦تؿ٩٧ ضٖبثت ثبي٣٧يبت ضطٚت ثبضسا٪زب٤ ز٫ٰس.ٰط٦سيطي ٚٯ ٦سيطا٨ ٦٬سيطيب١٦ ٪٧ي ت٭ا٪٫س٦ًب٦التي ٪هيط٦ًب٦الت ضطٚت ٚ - ٦133بزٮ 

اظ٦ٗطضات اي٩ ٦بزٮ تر٣ّ ٫ٚس٬تر٣ّ ا٦٬٭رت ؾطض ضطٚت ٞطزز٦سئ٭٠ رجطا٨ آ٨ ذ٭اٰسث٭ز ٫٦ه٭ضاظؾطضزضاي٩ ٦بزٮ اي٥ است اظ٬ض٬زذسبضت 

 .يبتٗ٭يت ٫٦ًٓت

بءَيط٦٭نّ ٰيئت ٦سيطٮ زضر٣سبت ٰيئت ٦عث٭ضپطزاذت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي غبحجب٨ سٱب٤ ٦ي ت٭ا٪سثبت٭رٯ ثٯ سبيبت حؿ٭ضايؿ - ٦134بزٮ 

٦ج٣ُي ضا ثٯ آ٪ٱبثك٭ض٦ٗك٭و ثبثت حٕ حؿ٭ضآ٪ٱبزضر٣سبت تػ٭يت ٫ٚس ٦ز٧ى ي٧٭٦ي اي٩ ٦ج٣ٍ ضاثبت٭رٯ ثٯ تًسازسبيبت ٬ا٬ٖبتي ٚٯ 

ضسٮ ثبضس ٦ز٧ى  ٰطيؿ٭ٰيئت ٦سيطٮ زضر٣سبت ٰيئت حؿ٭ضزاضتٯ است تًيي٩ ذ٭اٰسٚطز.٧ٰچ٫ي٩ زضغ٭ضتي ٚٯ زض اسبس٫ب٦ٯ پيص ثي٫ي

ي٧٭٦ي ٦ي ت٭ا٪ستػ٭يت ٫ٚسٚٯ ٪سجت ٦ًي٫ي اظس٭ز ذب٢ع سبال٪ٯ ضطٚت ث٫ً٭ا٨ پبزاش ثٯ ايؿبءٰيئت ٦سيطٮ ترػيع زازٮ ض٭ز 

ايؿبءَيط٦٭نّ ٰيئت ٦سيطٮ حٕ ٪ساض٪سثزعآ٪چٯ زضاي٩ ٦بزٮ پيص ثي٫ي ضسٮ است زضٖجب٠ س٧ت ٦سيطيت ذ٭زثك٭ض٦ست٧طيبَيط٦ست٧طثبثت 

 .عح٧ٯ ٬رٱي اظ ضطٚت زضيبْت ٫٫ٚسحٗ٭ٔ يبپبزاش يبحٕ ا٢

٣ٚيٯ اي٧ب٠ ٬اٖسا٦بت ٦سيطا٨ ٦٬سيطيب١٦ ضطٚت زض٦ٗبث١ اضربظ حب٢ج ٪بْص٦٬ًتجطاست ٬٪٧ي ت٭ا٨ ثًصضيس٤ ارطاي تططيٓبت  - ٦135بزٮ 

 .٦طث٭ـ ثكطظا٪تربة آ٪ٱباي٧ب٠ ٬اٖسا٦بت آ٪ب٨ ضاَيط٦ًتجطزا٪ست

ا٪تربة ٦سيطا٨ رسيس ٦سيطا٨ سبثٕ ٧ٚبٚب٨ ٦سئ٭٠ ا٦٭ض ضطٚت ٬ازاضٮ آ٨  زضغ٭ضت ا٪ٗؿبء٦ست ٦ب٦٭ضيت ٦سيطا٨ تبظ٦ب٨ - ٦136بزٮ 

ذ٭ا٫ٰسث٭ز.ٰط ٞبٮ ٦طارى ٦٭نّ ثٯ زي٭ت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ثٯ ٬نيٓٯ ذ٭زي١٧ ٪٫٫ٛسٰطشي٫ٓى ٦ي ت٭ا٪ساظ٦طرى حجت ضطٚت ٰبزي٭ت ٦ز٧ى 

 .ي٧٭٦ي يبزي ضاثطاي ا٪تربة ٦سيطا٨ تٗبؾب٪٧بيس

 .ط٧بٮ يٛجبضذالغٯ غ٭ضت زاضائي ٬ ٖط٬ؼ ضطٚت ضات٫هي٥ ٚطزٮ ثٯ ثبظضسب٨ ثسٰسٰيئت ٦سيطٮ ثبيسالا١ٖ ٰطض - ٦137بزٮ 

ٰيئت ٦سيطٮ ٦٭نّ است ثًساظا٪ٗؿبي سب٠ ٦ب٢ي ضطٚت نطِ ٦ٱ٣تي ٚٯ زض اسبس٫ب٦ٯ پيص ثي٫ي ضسٮ است ٦ز٧ى ي٧٭٦ي سبال٪ٯ  - ٦138بزٮ 

 .ت زي٭ت ٪٧بيسضاثطاي تػ٭يت ي٣٧يبت سب٠ ٦ب٢ي ٖج١ ٬تػ٭يت تطاظ٪ب٦ٯ ٬حسبة س٭ز ٬ ظيب٨ ضطٚ

ٰطغبحت سٱ٥ ٦ي ت٭ا٪ساظپب٪عزٮ ض٬ظٖج١ اظا٪ًٗبز ٦ز٧ى ي٧٭٦ي زض٦طٚع ضطٚت ثػ٭ضت حسبثٱب٦طارًٯ ٚطزٮ ٬اظتطاظ٪ب٦ٯ ٬حسبة  - ٦139بزٮ 

 .س٭ز٬ ظيب٨ ٬ٞعاضش ي٣٧يبت ٦سيطا٨ ٬ٞعاضش ثبظضسب٨ ض٬٪٭ضت ثٟيطز

اث٫ً٭ا٨ ا٪س٬ذتٯ ٖب٪٭٪ي ٦٭ؾ٭و ٪٧بيس.٧ٰي٩ ٚٯ ا٪س٬ذتٯ ثٯ يٙ ٰيئت ٦سيطٮ ٣ٛ٦ّ است ٰطسب٠ يٙ ثيست٥ اظس٭زذب٢ع ضطٚت ض - ٦140بزٮ 

ز٥ٰ سط٦بيٯ ضطٚت ضسيس٦٭ؾ٭و ٚطز٨ آ٨ اذتيبضي است ٬زضغ٭ضتي ٚٯ سط٦بيٯ ضطٚت اْعايص يبثسٚسطيٙ ثيست٥ ٦صٚ٭ضازا٦ٯ ذ٭اٰسيبْت 

 .تب٬ٖتي ٚٯ ا٪س٬ذتٯ ٖب٪٭٪ي ثٯ يٙ ز٥ٰ سط٦بيٯ ثب٢ٍ ٞطزز

حسا١ٖ ٪ػّ سط٦بيٯ ضطٚت اظ٦يب٨ ثط٬زٰيئت ٦سيطٮ ٣ٛ٦ّ است ثالْبغ٣ٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔ ا٢ًبزٮ غبحجب٨  اٞطثطاحطظيب٪ٱبي ٬اضزٮ - ٦141بزٮ 

سٱب٤ ضازي٭ت ٪٧بيستب٦٭ؾ٭و ا٪حال٠ يبثٗبء ضطٚت ٦٭ضزض٭ض٬ضاي ٬اٖى ض٭ز.ٰطٞبٮ ٦ز٧ى ٦عث٭ضضاي ثٯ ا٪حال٠ ضطٚت ٪سٰسثبيسزض٧ٰب٨ ر٣سٯ 

 .ضاثٯ ٦ج٣ٍ سط٦بيٯ ٦٭ر٭زٚبٰص زٰساي٩ ٖب٪٭٨ سط٦بيٯ ضطٚت ٬6ثبضيبيت ٦ٗطضات ٦بزٮ 

زضغ٭ضتي ٚٯ ٰيئت ٦سيطٮ ثطذالِ اي٩ ٦بزٮ ثٯ زي٭ت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔ ا٢ًبزٮ ٦جبزضت ٪٧٫بيس٬يب٦ز٧ًي ٚٯ زي٭ت ٦ي ض٭ز٪ت٭ا٪س٦كبثٕ 

 .٦ٗطضات ٖب٪٭٪ي ٫٦ًٗسٞطززٰطشي٫ًٓي ٦ي ت٭ا٪سا٪حال٠ ضطٚت ضااظزازٞبٮ غالحيتساض زضذ٭است ٫ٚس

طيب١٦ ضطٚت زض٦ٗبث١ ضطٚت ٬اضربظ حب٢ج ٪سجت ثٯ تر٣ّ اظ٦ٗطضات ٖب٪٭٪ي ثب اسبس٫ب٦ٯ ضطٚت ٬يب٦ػ٭ثبت ٦ز٧ى ٦سيطا٨ ٦٬سي - ٦142بزٮ 

 .ي٧٭٦ي ثطحست ٦٭ضز٫٦ٓطزايب٦طتطٚب٦سئ٭٠ ٦ي ثبض٫س٬زازٞبٮ حس٬ز٦سئ٭٢يت ٰطيٙ ضاثطاي رجطا٨ ذسبضت تًيي٩ ذ٭اٰس٪٧٭ز



٣ً٦٭٤ ض٭زٚٯ زاضائي ضطٚت ثطاي تبزيٯ زي٭٨ آ٨ ٚبْي ٪يست زازٞبٮ زضغ٭ضتي ٚٯ ضطٚت ٬ضضٛستٯ ض٭زيبپس اظا٪حال٠  - ٦143بزٮ 

غالحيتساض٦ي ت٭ا٪س تٗبؾبي ٰطشي٫ٓى ٰطيٙ اظ ٦سيطا٨ ٬يب٦سيطيب٣٦ي ضاٚٯ ٬ضضٛستٟي ضطٚت يب ٚبْي ٪ج٭ز٨ زاضائي ضطٚت ث٫ح٭ي 

 .اظزاضائي ضطٚت ٩ٛ٧٦ ٪يست ٦حٛ٭٤ ٪٧بيس اظا٪حبء٣ً٦٭٠ تر٣ٓبت ا٬ث٭زٮ است ٫٦ٓطزا يب٦تؿب٫٦بثٯ تبزيٯ آ٨ ٖس٧ت اظزي٭٪ي ٚٯ پطزاذت آ٨
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 ثبظضسب٨

٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي زضٰطسب٠ يٙ يبچ٫س ثبظضس ا٪تربة ٦ي ٫ٚس تبثطقجٕ ٖب٪٭٨ ثٯ ٬نبيّ ذ٭زي١٧ ٫٫ٚس.ا٪تربة ٦زسز ثبظضس يب  - ٦144بزٮ 

 .ثبظضسب٨ ثال٦ب٪ى است

 .ضطـ آ٪ٛٯ رب٪طي٩ آ٪ٱبضا٪يعا٪تربة ٪٧بيس٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي زضٰط٦٭ٖى ٦ي ت٭ا٪س ثبظضس يب ثبظضسب٨ ضايع٠ ٫ٚسثٯ 

زضح٭ظٮ ٰبئي ٚٯ ٬ظاضت اٖتػبزايال٤ ٦ي ٫ٚس٬نبيّ ثبظضسي ضطٚتٱبضازض ضطٚتٱبي سٱب٦ي يب٤ اضربغي ٦ي ت٭ا٪٫سايٓب٫٫ٚسٚٯ ٪ب٤  -تجػطٮ 

ب٦ي يب٤ ٬زضد ٪ب٤ آ٪ٱبزض ْٱطست ضس٧ي ثبظضسب٨ ضطٚتٱبزضد ضسٮ ثبضس.ضطايف ت٫هي٥ ْٱطست ٬احطاظ غالحيت ثبظضسي زض ضطٚتٱبي سٱ

اضربظ غالحيتساضزضْٱطست ٦صٚ٭ض٦٬ٗطضات ٬تطٛيالت ض٣ُي ثبظضسب٨ تبثى آئي٫٫ب٦ٯ اي ٦ي ثبضسٚٯ ثٯ پيط٫ٱبز٬ظاضت اٖتػبز٬تػ٭يت 

 .٧ٚيسي٭٪ٱبي اٖتػبز٦ز٣سي٩ ٖبث١ ارطا ذ٭اٰسث٭ز

تربة ا٢٬ي٩ ثبظضس يب ثبظضسب٨ ضطٚتٱبي ا٪تربة ا٢٬ي٩ ثبظضس يب ثبظضسب٨ ضطٚتٱبي سٱب٦ي يب٤ زض ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦٭سس ٬ا٪ - ٦145بزٮ 

 .اي٩ ٖب٪٭٨ ث١٧ً ذ٭اٰسآ٦س20سٱب٦ي ذبظ قجٕ ٦بزٮ 

٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي ثبيسيٙ يبچ٫س ثبظضس ي٣ي ا٢جس٠ ٪يع ا٪تربة ٫ٚستبزضغ٭ضت ٦ًص٬ضيت يبْ٭ت يباستًٓبءيبس٣ت ضطايف يبيس٤  - ٦146بزٮ 

 .ظضسي زي٭ت ض٭٪سٖج٭٠ س٧ت ت٭سف ثبظضس يب ثبظضسب٨ اغ٣ي رٱت ا٪زب٤ ٬نبيّ ثب

 - اضربظ ظيط٪٧ي ت٭ا٪٫سثٯ س٧ت ثبظضسي ضطٚت سٱب٦ي ا٪تربة ض٭٪س - ٦147بزٮ 

 .اي٩ ٖب٪٭111٨اضربظ ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ  - 1

 .٦سيطا٨ ٦٬سيطيب١٦ ضطٚت - 2

 .اٖطثبءسججي ٬٪سجي ٦سيطا٨ ٦٬سيطيب١٦ تبزضرٯ س٭٤ اظقجٗٯ ا٠٬ ٬ز٤٬ - 3

 .٦٭نٓبحٗ٭ٔ زضيبْت ٦ي زاضز2ٰطٚس ٚٯ ذ٭زيب٧ٰسطش ظاضربظ ٦صٚ٭ضزضث٫س - 4

ثبظضس يب ثبظضسب٨ يال٬ٮ ثط٬نبيٓي ٚٯ زضسبيط ٦٭از اي٩ ٖب٪٭٨ ثطاي آ٪ب٨ ٦ٗطضضسٮ است ٫ٓ٣ٛ٦سزضثبضٮ غحت ٬زضستي غ٭ضت زاضائي  - ٦148بزٮ 

٩ زضثبضٮ غحت ٬غ٭ضت حسبة ز٬ضٮ ي٣٧ٛطز٬حسبة س٭ز ٬ ظيب٨ تطاظ٪ب٦ٯ اي ٚٯ ٦سيطا٨ ثطاي تس٣ي٥ ثٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي تٱيٯ ٦ي ٫٫ٚس٧ٰ٬چ٫ي

٦كب٢ت ٬اقاليبتي ٚٯ ٦سيطا٨ زض اذتيبض٦زب٦ى ي٧٭٦ي ٞصاضتٯ ا٪سانٱبض٪هط٫٫ٚس. ثبظضسب٨ ثبيساق٧ي٫ب٨ حبغ١ ٪٧بي٫سٚٯ حٗ٭ٔ غبحجب٨ سٱب٤ 

زضحس٬زي ٚٯ ٖب٪٭٨ ٬ اسبس٫ب٦ٯ ضطٚت تًيي٩ ٚطزٮ است ثك٭ضيٛسب٨ ضيبيت ضسٮ ثبضس٬زضغ٭ضتي ٚٯ ٦سيطا٨ اقاليبتي ثطذالِ حٗيٗت 

 .غبحجب٨ سٱب٤ ٖطاضز٫ٰس ثبظضسب٨ ٫ٓ٣ٛ٦سٚٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ضا اظآ٨ آٞبٮ سبظ٪سزضاذتيبض



اي٩ ٖب٪٭٨ ٞعاضش رب٦ًي ضارى ثٯ ٬ؾى ضطٚت ثٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي تس٣ي٥ 148ثبظضس يب ثبظضسب٨ ٦٭ن٫ٓسثبت٭رٯ ثٯ ٦بزٮ  - ٦150بزٮ 

 .ًٯ غبحجب٨ سٱب٤ زض٦طٚع ضطٚت آ٦بزٮ ثبضس٫٫ٚس.ٞعاضش ثبظضسب٨ ثبيسالا١ٖ زٮ ض٬ظٖج١ اظتطٛي١ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي رٱت ٦طار

زضغ٭ضتي ٚٯ ضطٚت ثبظضسب٨ ٦تًسززاضتٯ ٰطيٙ ٦ي ت٭ا٪٫سثٯ ت٫ٱبئي ٬نبيّ ذ٭زضاا٪زب٤ زٰس٢ي٩ٛ ٣ٚيٯ ثبظضسب٨ ثبيسٞعاضش ٬احسي  -تجػطٮ 

 .تٱيٯ ٫٫ٚس.زضغ٭ضت ٬ر٭زاذتالِ ٪هطثي٩ ثبظضسب٨ ٦٭اضزاذتالِ ثبشٚطز٢ي١ زض ٞعاضش ٖيسذ٭اٰسضس

ثبظضس يب ثبظضسب٨ ثبيسٰطٞ٭٪ٯ تر٣ّ يبتٗػيطي زضا٦٭ض ضطٚت اظ٪بحيٯ ٦سيطا٨ ٦٬سيطيب١٦ ٦طبٰسٮ ٫٫ٚسثٯ ا٢٬ي٩ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي  - ٦151بزٮ 

اقالو ز٫ٰس٬زضغ٭ضتي ٚٯ ؾ٩٧ ا٪زب٤ ٦ب٦٭ضيت ذ٭زاظ٬ٖ٭و رط٦ي ٦ك٣ى ض٭٪سثبيسثٯ ٦طرى ٖؿبئي غالحيتساضايال٤ ٪٧٭زٮ ٬٪يعرطيب٨ ضاثٯ ا٢٬ي٩ 

 .٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٞعاضش ز٫ٰس

اي٩ ٖب٪٭٨ ث٫ً٭ا٨ 147زضغ٭ضتي ٚٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ثس٨٬ زضيبْت ٞعاضش ثبظضس يبثط اسبس ٞعاضش اضربغي ٚٯ ثطذالِ ٦بزٮ  - ٦152بزٮ 

ثبظضس تًيي٩ ضسٮ ا٪سغ٭ضت زاضائي ٬تطاظ٪ب٦ٯ ٬حسبة س٭ز ٬ ظيب٨ ضطٚت ضا٦٭ضزتػ٭يت ٖطاضزٰساي٩ تػ٭يت ثٯ ٰيچ٭رٯ احط ٖب٪٭٪ي ٪ساضتٯ 

 .٭اٰسث٭زاظزضرٯ ايتجبضسبٖف ذ

زضغ٭ضتي ٚٯ ٦ز٧ى ثبظضس ٦ًي٩ ٪ٛطزٮ ثبضسيبيٙ يبچ٫س٪ٓطاظ ثبظضسب٨ ث٣٣ًي ٪ت٭ا٪سٞعاضش ثس٫ٰسيباظزاز٨ ٞعاضش ا٦ت٫بو  - ٦153بزٮ 

٫٫ٚسضئيس زازٞبٮ ضٱطستب٨ ثٯ تٗبؾبي ٰطشي٫ٓى ثبظضس يب ثبظضسب٨ ضاثٯ تًساز٦ٗطضزض اسبس٫ب٦ٯ ضطٚت ا٪تربة ذ٭اٰسٚطزتب٬نبيّ ٦طث٭قٯ 

 .ثبظضس ث٭سي٣ٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ا٪زب٤ ز٫ٰس.تػ٧ي٥ ضئيس زازٞبٮ ضٱطستب٨ زضاي٩ ٦٭ضز َيطٖبث١ ضٛبيت است ضاتبا٪تربة

ثبظضس يب ثبظضسب٨ زض٦ٗبث١ ضطٚت ٬اضربظ حب٢ج ٪سجت ثٯ تر٣ٓبتي ٚٯ زضا٪زب٤ ٬نبيّ ذ٭ز٦طتٛت ٦ي ض٭٪سقجٕ ٖ٭ايسي٧٭٦ي  - ٦154بزٮ 

 .٭ا٫ٰسث٭ز٦طث٭ـ ثٯ ٦سئ٭٢يت ٦س٪ي ٦سئ٭٠ رجطا٨ ذسبضت ٬اضزٮ ذ

 .تًيي٩ حٕ ا٢عح٧ٯ ثبظضس ثب ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي است - ٦155بزٮ 

 .ثبظضس ٪٧ي ت٭ا٪سزض٦ًب٦التي ٚٯ ثب ضطٚت يبثٯ حسبة ضطٚت ا٪زب٤ ٦ي ٞيطزثك٭ض٦ستٗي٥ يبَيط٦ستٗي٥ شي٫ٓى ض٭ز - ٦156بزٮ 
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 تُييطات زضسط٦بيٯ ضطٚت

 .يس٬يباظقطيٕ ثبالثطز٨ ٦ج٣ٍ اس٧ي سٱب٤ ٦٭ر٭زاْعايص زازسط٦بيٯ ضطٚت ضا٦ي ت٭ا٨ اظقطيٕ غس٬ضسٱب٤ رس - ٦157بزٮ 

 - تبزيٯ ٦ج٣ٍ اس٧ي سٱب٤ رسيسثٯ يٛي اظقطيٕ ظيطا٦ٛب٨ پصيط است - ٦158بزٮ 

 .پطزاذت ٦ج٣ٍ اس٧ي ثٯ ٪ٗس - 1

 .تجسي١ ٦كب٢جبت ٪ٗسي حبغ١ ضسٮ اضربظ اظ ضطٚت ثٯ سٱب٤ رسيس - 2

 .غ٣ٯ اظاؾبْٯ اضظش سٱب٤ رسيسثٯ سط٦بيٯ ضطٚتا٪تٗب٠ س٭زتٗسي٥ ٪طسٮ يبا٪س٬ذتٯ يبي٭ايسحب - 3

 .تجسي١ ا٬ضأ ٖطؾٯ ثٯ سٱب٤ - 4

 .ْٗف زض ضطٚت سٱب٦ي ذبظ تبزيٯ ٦ج٣ٍ اس٧ي سٱب٤ رسيسثٯ َيط ٪ٗس٪يع٦زبظاست - 1تجػطٮ 



 .ا٪تٗب٠ ا٪س٬ذتٯ ٖب٪٭٪ي ثٯ سط٦بيٯ ٫٧٦٭و است - 2تجػطٮ 

سٱب٤ ٦٭ر٭ززض غ٭ضتي ٚٯ ثطاي غبحجب٨ سٱب٤ ايزبزتًٱس٫ٚس٩ٛ٧٦ اْعايص سط٦بيٯ اظقطيٕ ثبالثطز٨ ٦ج٣ٍ اس٧ي  - ٦159بزٮ 

 .٪ر٭اٰسث٭ز٦ٟطآ٪ٛٯ ٣ٚيٯ غبحجب٨ سٱب٤ ثبآ٨ ٦٭إْ ثبض٫س

ضطٚت ٦ي ت٭ا٪سسٱب٤ رسيسضاثطاثط٦ج٣ٍ اس٧ي ثٓط٬ضسيباي٩ ٚٯ ٦ج٣ُي يال٬ٮ ثط٦ج٣ٍ اس٧ي سٱ٥ ث٫ً٭ا٨ اؾبْٯ اضظش سٱ٥ اظذطيساضا٨  - ٦160بزٮ 

ا٪سي٭ايسحبغ٣ٯ اظاؾبْٯ اضظش سٱ٥ ْط٬ذتٯ ضسٮ ضاثٯ ا٪س٬ذتٯ ٫٦ت١ٗ سبظزيب٪ٗساثي٩ غبحجب٨ سٱب٤ سبثٕ تٗسي٥ زضيبْت ٫ٚس. ضطٚت ٦ي ت٭

 .٫ٚسيبزضاظاءآ٨ سٱب٤ رسيسثٯ غبحجب٨ سٱب٤ سبثٕ ثسٰس

٦بيٯ ضطٚت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔ ا٢ًبزٮ ثٯ پيط٫ٱبزٰيئت ٦سيطٮ پس اظ ٖطائت ٞعاضش ثبظضس يب ثبظضسب٨ ضطٚت زض٦٭ضزاْعايص سط - ٦161بزٮ 

 .اتربشتػ٧ي٥ ٦ي ٫ٚس

٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔ ا٢ًبزٮ ٚٯ زض٦٭ضزاْعايص سط٦بيٯ اتربش تػ٧ي٥ ٦ي ٫ٚسضطايف ٦طث٭قجٯ ْط٬ش سٱب٤ رسيس٬تبزيٯ ٖي٧ت آ٨  - 1تجػطٮ 

 .ضاتًيي٩ يب اذتيبضتًيي٩ آ٨ ضاثٯ ٰيئت ٦سيطٮ ٬اٞصاضذ٭اٰسٚطز

س٦تؿ٩٧ ت٭ريٯ ٢ع٤٬ اْعايص سط٦بيٯ ٬٪يعضب١٦ ٞعاضضي زضثبضٮ ا٦٭ض ضطٚت پيط٫ٱبزٰيئت ٦سيطٮ ضارى ثٯ اْعايص سط٦بيٯ ثبي - 2تجػطٮ 

اظثس٬سب٠ ٦ب٢ي زضرطيب٨ ٬اٞطتبآ٨ ٦٭ٖى ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٪سجت ثٯ حسبثٱبي سب٠ ٦ب٢ي ٖج١ تػ٧ي٥ ٪ٟطْتٯ ثبضسحبٚي اظ٬ؾى ضطٚت اظاثتساي 

 .٫ٱبزٰيئت ٦سيطٮ ثبضسسب٠ ٦ب٢ي ٖج١ ثبضسٞعاضش ٞعاضش ثبظضس يب ثبظضسب٨ ثبيسضب١٦ انٱبض٪هطزضثبضٮ پيط

٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔ ا٢ًبزٮ ٦ي ت٭ا٪سثٯ ٰيئت ٦سيطٮ اربظٮ زٰسٚٯ نطِ ٦ست ٦ًي٫ي ٚٯ ٪جبيساظپ٫ذ سب٠ تزب٬ظ٫ٚسسط٦بيٯ ضطٚت  - ٦162بزٮ 

 .ضاتب٦يعا٨ ٦ج٣ٍ ٦ًي٫ي ثٯ يٛي اظقطٔ ٦صٚ٭ضزضاي٩ ٖب٪٭٨ اْعايص زٰس

ي٣٧ي سبذت٩ اْعايص سط٦بيٯ حساٚخطنطِ ي٧ٛبٮ ٦طاتت ضاؾ٩٧ اغالح ٰيئت ٦سيطٮ زضٰطحب٠ ٣ٛ٦ّ است زضٰط٪٭ثت پس اظ - ٦163بزٮ 

 .اسبس٫ب٦ٯ زض ٖس٧ت ٦طث٭ـ ثٯ ٦ٗساضسط٦بيٯ حجت ضسٮ ضطٚت ثٯ ٦طرى حجت ضطٚتٱبايال٤ ٫ٚستبپس اظحجت رٱت اقالو ي٧٭٤ آٞٱي ض٭ز

 .اسبس٫ب٦ٯ ضطٚت ٪٧ي ت٭ا٪س٦تؿ٩٧ اذتيبضاْعايص سط٦بيٯ ثطاي ٰيئت ٦سيطٮ ثبضس - ٦164بزٮ 

 .٦بزا٤ ٚٯ سط٦بيٯ ٖج٣ي ضطٚت ت٧ب٦بتبزيٯ ٪طسٮ است اْعايص سط٦بيٯ ضطٚت تحت ٰيچ ي٫٭ا٪ي ٦زبظ٪ر٭اٰسث٭ز - 165بزٮ ٦

زضذطيسسٱب٤ رسيسغبحجب٨ سٱب٤ ضطٚت ثٯ ٪سجت سٱب٦ي ٚٯ ٦ب٫ٛ٢سحٕ تٗس٤ زاض٪س٬اي٩ حٕ ٖبث١ ٪١ٗ ٬ا٪تٗب٠ است ٦ٱ٣تي ٚٯ  - ٦166بزٮ 

صٚ٭ضضااي٧ب٠ ٫٫ٚس٧ٚتطاظضػت ض٬ظ٪ر٭اٰس ث٭ز.اي٩ ٦ٱ٣ت اظض٬ظي ٚٯ ثطاي پصيطٮ ٪٭يسي تًيي٩ ٦ي قي آ٨ سٱب٦ساضا٨ ٦ي ت٭ا٪٫سحٕ تٗس٤ ٦

 .ٞطززضط٬و ٦ي ض٭ز

٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔ ا٢ًبزٮ ٚٯ اْعايص سط٦بيٯ ضااظقطيٕ ْط٬ش سٱب٤ رسيستػ٭يت ٦ي ٫ٚسيباربظٮ آ٨ ضاثٯ ٰيئت ٦سيطٮ ٦ي زٰس٦ي  - ٦167بزٮ 

ٯ پصيطٮ ٪٭يسي ت٧ب٤ يبٖس٧تي اظسٱب٤ رسيساظآ٪ب٨ س٣ت ٫ٚسثٯ ضطـ آ٪ٛٯ چ٫ي٩ تػ٧ي٧ي پس اظٖطائت ت٭ا٪سحٕ تٗس٤ غبحجب٨ سٱب٤ ضا٪سجت ث

 .ٞعاضش ٰيئت ٦سيطٮ ٬ ٞعاضش ثبظضس يب ثبظضسب٨ ضطٚت اتربشٞطزز٬ٞط٪ٯ ثبق١ ذ٭اٰسث٭ز

ظسٱب٦ساضا٨ ٦٬ًطْي ضرع ٞعاضش ٰيئت ٦سيطٮ ٦صٚ٭ضزضاي٩ ٦بزٮ ثبيس٦طت١٧ ثطت٭ريٯ ٢ع٤٬ اْعايص سط٦بيٯ ٬س٣ت حٕ تٗس٤ ا -تجػطٮ 

يباضربغي ٚٯ سٱب٤ رسيسثطاي ترػيع ثٯ آ٪ٱبزض٪هطٞطْتٯ ضسٮ است ٬تًساز٬ٖي٧ت اي٩ ٞ٭٪ٯ سٱب٤ ٬ي٭ا٣٦ي ٚٯ زضتًيي٩ ٖي٧ت زض٪هطٞطْتٯ 

 .ضسٮ است ثبضس.ٞعاضش ثبظضس يب ثبظضسب٨ ثبيسحبٚي اظتبييسي٭ا١٦ ٬رٱبتي ثبضسٚٯ زضٞعاضش ٰيئت ٦سيطٮ شٚطضسٮ است



چ٫ب٪چٯ س٣ت حٕ تٗس٤ زضپصيطٮ ٪٭يسي سٱب٤ رسيساظثًؿي اظغبحجب٨ سٱب٤ ثٯ ٪ٓى ثًؽ زيٟطا٪زب٤ ٦ي 167ض٦٭ضز ٦بزٮ ز - ٦168بزٮ 

ٞيطزسٱب٦ساضا٪ي ٚٯ سٱب٤ رسيسثطاي ترػيع ثٯ آ٪ٱبزض٪هطٞطْتٯ ضسٮ است حٕ ٪ساض٪سزضاذصضاي زض ثبضٮ س٣ت حٕ تٗس٤ سبيطسٱب٦ساضا٨ 

ٚخطيت الظ٤ رٱت ٦ًتجطث٭ز٨ تػ٧ي٧بت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي سٱب٤ سٱب٦ساضا٪ي ٚٯ سٱب٤ ضطٚت ٫٫ٚس.زضاحتسبة حس٪ػبة ضس٧يت ر٣سٯ ٬ا

 .رسيسثطاي ترػيع ثٯ آ٪ٱبزض٪هطٞطْتٯ ضسٮ است ثٯ حسبة ٪ر٭اٰسآ٦س

زض ضطٚتٱبي سٱب٦ي ذبظ پس اظاتربشتػ٧ي٥ ضارى ثٯ اْعايص سط٦بيٯ اظقطيٕ ا٪تطبضسٱب٤ رسيسثبيس٦طاتت اظقطيٕ ٪ططآٞٱي  - ٦169بزٮ 

خيطاال٪تطبضي ٚٯ آٞٱي ٰبي ٦طث٭ـ ثٯ ضطٚت زضآ٨ ٪طط٦ي ٞطززثٯ اقالو غبحجب٨ سٱب٤ ثطسسزضاي٩ آٞٱي ثبيساقاليبت ٦طث٭ـ ثٯ زضض٬ظ٪ب٦ٯ ٚ

٦ج٣ٍ اْعايص سط٦بيٯ ٦٬ج٣ٍ اس٧ي سٱب٤ رسيس٬حست ٦٭ضز٦ج٣ٍ اؾبْٯ اضظش سٱ٥ ٬تًسازسٱب٦ي ٚٯ ٰطغبحت سٱ٥ ٪سجت ثٯ سٱب٤ ذ٭زحٕ 

٪٭يسي ٬ ٪ح٭ٮ پطزاذت شٚطض٭ز.زضغ٭ضتي ٚٯ ثطاي سٱب٤ رسيسضطايف ذبغي زض٪هطٞطْتٯ ضسٮ  تٗس٤ زضذطيسآ٪ٱبضازاضز٦٬ٱ٣ت پصيطٮ

 .ثبضسچٟ٭٪ٟي اي٩ ضطايف زضآٞٱي ٖيسذ٭اٰسضس

زض ضطٚتٱبي سٱب٦ي يب٤ پس اظاتربشتػ٧ي٥ ضارى ثٯ اْعايص سط٦بيٯ اظقطيٕ ا٪تطبضسٱب٤ رسيسثبيسآٞٱي ثٯ ٪ح٭٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ  - ٦170بزٮ 

سض٭زٚٯ غبحجب٨ سٱب٤ ثي ٪ب٤ ثطاي زضيبْت ٞ٭اٰي٫ب٦ٯ حٕ ذطيسسٱب٦ي ٚٯ حٕ تٗس٤ زضذطيسآ٨ ضازاض٪سنطِ ٦ست ٦ًي٩ ٫٦تطط ٬زضآ٨ ٖي169

ٚٯ ٪جبيس٧ٚتطاظثيست ض٬ظثبضس ثٯ ٦طاٚعي ٚٯ اظقطِ ضطٚت تًيي٩ ٬زضآٞٱي ٖيسضسٮ است ٦طارًٯ ٫٫ٚس.ثطاي غبحجب٨ سٱب٤ ثب٪ب٤ ٞ٭اٰي٫ب٦ٯ 

 .ب٠ ٞطززٰبي حٕ ذطيسثبيست٭سف پست سٓبضضي اضس

 - ٞ٭اٰي٫ب٦ٯ حٕ ذطيسسٱ٥ ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ ْ٭ٔ ثبيس٦طت١٧ ثط ٪ٛبت ظيطثبضس - ٦171بزٮ 

 .٪ب٤ ٬ض٧بضٮ حجت ٦٬طٚعاغ٣ي ضطٚت - 1

 .٦ج٣ٍ سط٦بيٯ ٣ًْي ٧ٰ٬چ٫ي٩ ٦ج٣ٍ اْعايص سط٦بيٯ ضطٚت - 2

 .٦٭ضز٦ج٣ٍ اؾبْٯ اضظش آ٨تًساز٬٪٭و سٱب٦ي ٚٯ زاض٪سٮ ٞ٭اٰي٫ب٦ٯ حٕ ذطيسآ٨ ضازاضزثبشٚط ٦ج٣ٍ اس٧ي سٱ٥ ٬حست  - 3

 .٪ب٤ ثب٪ٙ ٦٬طرػبت حسبة سپطزٮ اي ٚٯ ٬ر٭ٮ الظ٤ ثبيسزضآ٨ پطزاذتٯ ض٭ز - 4

 .٦ٱ٣تي ٚٯ قي آ٨ زاض٪سٮ ٞ٭اٰي٫ب٦ٯ ٦ي ت٭ا٪ساظحٕ ذطيس٫٦سضد زض ٞ٭اٰي٫ب٦ٯ استٓبزٮ ٫ٚس - 5

 .ٰطٞ٭تٯ ضطايف زيٟطي ٚٯ ثطاي پصيطٮ ٪٭يسي ٦ٗطضضسٮ ثبضس - 6

 ذطيسسٱ٥ ثبيسثٯ ٧ٰب٨ تطتيجي ٚٯ ثطاي ا٦ؿبي ا٬ضأ سٱب٤ ضطٚت ٦ٗطضاست ثٯ ا٦ؿبءثطسس ٞ٭اٰي٫ب٦ٯ حٕ -تجػطٮ 

زضغ٭ضتي ٚٯ حٕ تٗس٤ زضپصيطٮ ٪٭يسي سٱب٤ رسيساظغبحجب٨ سٱب٤ س٣ت ضسٮ ثبضسيبغبحجب٨ سٱب٤ اظحٕ تٗس٤ ذ٭زنطِ ٦ٱ٣ت  - ٦172بزٮ 

 .ٗبؾيب٨ ْط٬ذتٯ ذ٭اٰسضس٦ٗطضاستٓبزٮ ٪٫٫ٛسحست ٦٭ضزت٧ب٤ يبثبٖي٧ب٪سٮ سٱب٤ رسيسيطؾٯ ٬ثٯ ٦ت

ضطٚتٱبي سٱب٦ي يب٤ ثبيسٖج١ اظيطؾٯ ٚطز٨ سٱب٤ رسيسثطاي پصيطٮ ٪٭يسي ي٧٭٦ي اثتساقطح ايال٦يٯ پصيطٮ ٪٭يسي سٱب٤ رسيسضاثٯ  - ٦173بزٮ 

 .٦طرى حجت ضطٚتٱبتس٣ي٥ ٬ضسيسزضيبْت ٫٫ٚس

 - ب٨ ا٦ؿبي ٦زبظ ضطٚت ضسيسٮ ٦٬طت١٧ ثط٪ٛبت ظيطثبضسثبيسثٯ ا٦ؿبي زاض٪س173ٞقطح ايال٦يٯ پصيطٮ ٪٭يسي ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ  - ٦174بزٮ 

 .٪ب٤ ٬ض٧بضٮ حجت ضطٚت - 1



 .٦٭ؾ٭و ضطٚت ٬٪٭و ًْب٢يتٱبي آ٨ - 2

 ٦طٚعاغ٣ي ضطٚت ٬زضغ٭ضتي ٚٯ ضطٚت ضًجي زاضتٯ ثبضس٪طب٪ي ضًت آ٨ - 3

 .زضغ٭ضتي ٚٯ ضطٚت ثطاي ٦ست ٦حس٬زتطٛي١ ضسٮ ثبضستبضيد ا٪ٗؿبء ٦ست آ٨ - 4

 .ضطٚت ٖج١ اظاْعايص سط٦بيٯ٦ج٣ٍ سط٦بيٯ  - 5

 .اٞطسٱب٤ ٧٦تبظ٫٦تططضسٮ ثبضستًساز٬ا٦تيبظات آ٨ - 6

 .ٰ٭يت ٚب١٦ ايؿبءٰيئت ٦سيطٮ ٦٬سيطيب١٦ ضطٚت - 7

 .ضطايف حؿ٭ض٬حٕ ضاي غبحجب٨ سٱب٤ زض٦زب٦ى ي٧٭٦ي - 8

 .٦ٗطضات اسبس٫ب٦ٯ ضارى ثٯ تٗسي٥ س٭ز٬تطٛي١ ا٪س٬ذتٯ ٬تٗسي٥ زاضائي - 9

 .أ ٖطؾٯ ٖبث١ تجسي١ ثٯ سٱ٥ ٚٯ ضطٚت ٫٦تططٚطزٮ است ٦٬ٱ٣ت ٬ضطايف تجسي١ ا٬ضأ ٖطؾٯ ثٯ سٱ٦٥ج٣ٍ ٬تًسازا٬ض - 10

 .٦ج٣ٍ ثبظپطزاذت ٪طسٮ ا٪٭او زيٟطا٬ضأ ٖطؾٯ اي ٚٯ ضطٚت ٫٦تطط ٚطزٮ است ٬تؿ٧ي٫بت ٦طث٭ـ ثٯ آ٨ - 11

 .٦ج٣ٍ زي٭٨ ضطٚت ٧ٰ٬چ٫ي٩ ٦ج٣ٍ زي٭٨ اضربظ حب٢ج ٚٯ ت٭سف ضطٚت تؿ٧ي٩ ضسٮ است - 12

 .٦ج٣ٍ اْعايص سط٦بيٯ - 13

 .تًساز٬٪٭و سٱب٤ رسيسي ٚٯ غبحجب٨ سٱب٤ ثباستٓبزٮ اظحٕ تٗس٤ ذ٭ز تًٱسٚطزٮ ا٪س - 14

 .تبضيد ضط٬و ٬ذبت٧ٯ ٦ٱ٣ت پصيطٮ ٪٭يسي - 15

 .٦ج٣ٍ اس٧ي ٬٪٭و سٱب٦ي ٚٯ ثبيستًٱسض٭ز٬حست ٦٭ضز٦ج٣ٍ اؾبْٯ اضظش سٱ٥ - 16

 .سي ثبيستًٱسض٭زحسا١ٖ تًسازسٱب٦ي ٚٯ ٫ٰٟب٤ پصيطٮ ٪٭ي - 17

 .٪ب٤ ثب٪ٙ ٦٬طرػبت حسبة سپطزٮ اي ٚٯ ٬ر٭ٮ الظ٤ ثبيسزضآ٨ پطزاذتٯ ض٭ز - 18

 .شٚط٪ب٤ ض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ اقالييٯ ٰب٬آٞٱي ٰبي ضطٚت زض آ٨ ٪طط٦ي ض٭ز - 19

قطح ايال٦يٯ پصيطٮ ٪٭يسي سٱب٤  آذطي٩ تطاظ٪ب٦ٯ ٬حسبة س٭ز ٬ ظيب٨ ضطٚت ٚٯ ثٯ تػ٭يت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ضسيسٮ است ثبيسؾ٧ي٧ٯ - ٦175بزٮ 

رسيسثٯ ٦طرى حجت ضطٚتٱبتس٣ي٥ ٞطزز٬زضغ٭ضتي ٚٯ ضطٚت تبآ٨ ٦٭ٖى تطاظ٪ب٦ٯ ٬حسبة س٭ز ٬ ظيب٨ ت٫هي٥ ٪ٛطزٮ ثبضساي٩ ٪ٛتٯ ثبيسزضقطح 

 .ايال٦يٯ پصيطٮ ٪٭يسي ٖيس ض٭ز

٫٦سضربت آ٪ٱبثب٦ٗطضات ٖب٪٭٪ي اربظٮ ا٪تطبضايال٦يٯ  ٦طرى حجت ضطٚتٱبپس اظ٬غ٭٠ قطح ايال٦يٯ پصيطٮ ٪٭يسي ٬ ؾ٧بئ٥ آ٨ ٬تكجيٕ - ٦176بزٮ 

 .پصيطٮ ٪٭يسي سٱب٤ رسيسضاغبزضذ٭اٰس٪٧٭ز



ايال٦يٯ پصيطٮ ٪٭يسي سٱب٤ رسيسثبيسيال٬ٮ ثطض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ آٞٱي ٰبي ضطٚت زضآ٨ ٪طط٦ي ٞطززاٖالزضز٬ض٬ظ٪ب٦ٯ  - ٦177بزٮ 

زض٪عزآ٨ ث١٧ً ٦ي آيس زض٦ًطؼ زيسيال٫٧ٖسا٨ ٖطاضزازٮ ض٭ز.زضايال٦يٯ پصيطٮ ٪٭يسي  ٚخيطاال٪تطبضزيٟطآٞٱي ض٭ز٬٪يعزضثب٪ٛي ٚٯ تًٱسسٱب٤

ثبيسٖيسض٭ز ٚٯ آذطي٩ تطاظ٪ب٦ٯ ٬حسبة س٭ز ٬ ظيب٨ ضطٚت ٚٯ ثٯ تػ٭يت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ضسيسٮ است زض٪عز٦طرى حجت ضطٚتٱب٬زض٦طٚع ضطٚت 

 .ثطاي ٦طارًٯ يال٫٧ٖسا٨ آ٦بزٮ است

ٚٯ زضايال٦يٯ پصيطٮ ٪٭يسي سٱب٤ رسيس ٦ًي٩ ضسٮ است ٬٪جبيساظز٦٬بٮ ٧ٚتطثبضسثٯ ثب٪ٙ ٦طارًٯ ٬٬ضٖٯ ذطيساضا٨ نطِ ٦ٱ٣تي  - ٦178بزٮ 

پصيطٮ ٪٭يسي سٱب٤ رسيسثٯ ٦٭رت ٬ضٖٯ  - 179تًٱسسٱب٤ ضا ا٦ؿبءٚطزٮ ٦٬ج٣ُي ضاٚٯ ثبيسپطزاذتٯ ض٭زتبزيٯ ٬ضسيسزضيبْت ذ٭ا٫ٰسٚطز. ٦بزٮ 

 - ذ٭اٰسآ٦ستًٱسذطيسسٱ٥ ٚٯ ثبيس ضب١٦ ٪ٛبت ظيطثبضسث١٧ً 

 .٪ب٤ ٦٬٭ؾ٭و ٦٬طٚعاغ٣ي ٬ض٧بضٮ حجت ضطٚت - 1

 .سط٦بيٯ ضطٚت ٖج١ اظاْعايص سط٦بيٯ - 2

 .٦ج٣ٍ اْعايص سط٦بيٯ - 3

 .ض٧بضٮ ٬تبضيد اربظٮ ا٪تطبضايال٦يٯ پصيطٮ ٪٭يسي سٱب٤ رسيس٦٬طرى غس٬ضآ٨ - 4

 .تًساز٬٪٭و سٱب٦ي ٚٯ ٦٭ضزتًٱس٬اٖى ٦ي ض٭ز٦٬ج٣ٍ اس٧ي آ٨ - 5

 .٬ض٧بضٮ حسبثي ٚٯ ثٱبي سٱ٥ زضآ٨ پطزاذتٯ ٦ي ض٭ز٪ب٤ ثب٪ٙ  - 6

 .ٰ٭يت ٬٪طب٪ي ٚب١٦ پصيطٮ ٪٭يس - 7

 .اي٩ ٖب٪٭٨ زض٦٭ضزتًٱسذطيسسٱ٥ رسيس ٪يعحب٥ٚ است٦14٬15ٗطضات ٦٭از  - ٦180بزٮ 

ٰيئت ٦سيطٮ پس اظٞصضت٩ ٦ٱ٣تي ٚٯ ثطاي پصيطٮ ٪٭يسي ٦ًي٩ ضسٮ است ٬زض غ٭ضت ت٧سيسثًساظا٪ٗؿبي ٦ست ت٧سيسضسٮ  - ٦181بزٮ 

حساٚخطتبي٧ٛبٮ ثٯ تًٱسات پصيطٮ ٪٭يسب٨ ضسيسٞي ٚطزٮ ٬تًسازسٱب٤ ٰطيٙ اظتًٱس٫٫ٚسٞب٨ ضا تًيي٩ ٬ايال٤ ٦٬طاتت ضارٱت حجت ٬آٞٱي ثٯ 

 .٦طرى حجت ضطٚتٱباقالو ذ٭اٰس زاز

يئت ٦سيطٮ ٣ٛ٦ّ است ؾ٩٧ تًيي٩ ٰطٞبٮ پس اظضسيسٞي ثٯ ا٬ضأ پصيطٮ ٪٭يسي ٦ٗساضسٱب٤ ذطيساضي ضسٮ ثيص اظ٦يعا٨ اْعايص سط٦بيٯ ثبضسٰ

 .تًساز سٱب٤ ٰطذطيساضزست٭ضاستطزاز٬رٯ سٱب٤ اؾبْٯ ذطيساضي ضسٮ ضاثٯ ثب٪ٙ ٦طث٭ـ ثسٰس

ثٯ ٦طرى حجت ضطٚتٱبثٯ حجت ٪طسسثٯ 174ٰطٞبٮ اْعايص سط٦بيٯ ضطٚت تب٪ٯ ٦بٮ اظتبضيد تس٣ي٥ قطح ايال٦يٯ پصيطٮ ٪٭يسي ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ  - 182

٪٭يسب٨ سٱب٤ رسيس٦طرى حجت ضطٚت ٚٯ قطح ايال٦يٯ ٪٭يسي ثٯ آ٨ تس٣ي٥ ضسٮ است ٞ٭اٰي٫ب٦ٯ اي حبٚي اظيس٤ زضذ٭است ٰطيٙ اظپصيطٮ 

حجت اْعايص سط٦بيٯ ضطٚت غبزض٬ ثٯ ثب٪ٛي ٚٯ تًٱسسٱب٤ ٬تبزيٯ ٬ر٭ٮ زضآ٨ ث١٧ً آ٦سٮ است اضسب٠ ٦ي زاضزتب اضربغي ٚٯ سٱب٤ رسيسضاپصيطٮ 

زاذتي ذ٭زضا٦ستطززاض٪س.زضاي٩ غ٭ضت ٰطٞ٭٪ٯ ٰعي٫ٯ اي ٚٯ ثطاي اْعايص سط٦بيٯ ضطٚت پطزاذت ٪٭يسي ٚطزٮ ا٪سثٯ ثب٪ٙ ٦طارًٯ ٬٬ر٭ٮ پط

 .يبتًٱسضسٮ ثبضسثٯ يٱسٮ ضطٚت ٖطاض٦ي ٞيطز

ثطاي حجت اْعايص سط٦بيٯ ضطٚتٱبي سٱب٦ي ذبظ ْٗف تس٣ي٥ انٱبض٪ب٦ٯ ثٯ ؾ٧ي٧ٯ ٦ساض٘ ظيطثٯ ٦طرى حجت ضطٚتٱبٚبْي  - ٦183بزٮ 

 .ذ٭اٰسث٭ز



٣سٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔ ا٢ًبزٮ ٚٯ اْعايص سط٦بيٯ ضاتػ٭يت ٪٧٭زٮ ٬يباربظٮ آ٨ ضاثٯ ٰيئت ٦سيطٮ زازٮ است ٬زضغ٭ضت اذيطغ٭ضت غ٭ضت ر - 1

 .ر٣سٯ ٰيئت ٦سيطٮ ٚٯ اْعايص سط٦بيٯ ضا٦٭ضزتػ٭يت ٖطاضزازٮ است

 .اي٩ ٖب٪٭٨ زضآ٨ ٪ططٞطزيسٮ است196يٙ ٪سرٯ اظض٬ظ٪ب٦ٯ اي ٚٯ آٞٱي ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ  - 2

انٱبض٪ب٦ٯ ٦طًطثطْط٬ش ٣ٚيٯ سٱب٤ رسيس٬زضغ٭ضتي ٚٯ سٱب٤ رسيس ا٦تيبظاتي زاضتٯ ثبضسثبيسثٯ ضطح ا٦تيبظات ٦٬٭رجبت آ٨ زضانٱبض٪ب٦ٯ  - 3

 .ٖيسض٭ز

اي٩ ٖب٪٭٨ ثٯ تػ٭يت 82زضغ٭ضتي ٚٯ ٖس٧تي اظاْعايص سط٦بيٯ ثػ٭ضت َيط٪ٗسثبضسثبيس ت٧ب٤ ٖس٧ت َيط٪ٗستح٭ي١ ٞطزيسٮ ٬ثبضيبيت ٦بزٮ  - 4

٧٭٦ي ْ٭ٔ ا٢ًبزٮ ضسيسٮ ثبضس ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔ ا٢ًبزٮ زضاي٩ ٦٭ضزثبحؿ٭ض غبحجب٨ سٱب٤ ضطٚت ٬پصيطٮ ٪٭يسب٨ سٱب٤ رسيستطٛي١ ٦ز٧ى ي

اي٩ ٖب٪٭٨ زضآ٨ ٖس٧ت ٚٯ ثٯ آ٬ضزٮ َيط٪ٗس٦طث٭ـ ٦ي ض٭ز ا٢عا٦ي ذ٭اٰسث٭ز٬يٙ ٪سرٯ اظغ٭ضت ر٣سٯ ٢81ُبيت 77ضسٮ ٬ضيبيت ٦ٗطضات ٦٭از 

 .يس انٱبض٪ب٦ٯ ٦صٚ٭ضزضاي٩ ٦بزٮ ؾ٧ي٧ٯ ض٭ز٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔ ا٢ًبزٮ ثب

 .انٱبض٪ب٦ٯ ٰبي ٦صٚ٭ضزضاي٩ ٦بزٮ ثبيسثٯ ا٦ؿبء٣ٚيٯ ايؿبء ٰيئت ٦سيطٮ ضسيسٮ ثبضس -تجػطٮ 

٬ر٭ٰي ٚٯ ثٯ حسبة اْعايص سط٦بيٯ تبزيٯ ٦ي ض٭زثبيسزض حسبة سپطزٮ ٦رػ٭غي ٪ٟبٰساضي ض٭زتب٦ي٩ ٬ت٭ٖيّ ٬ا٪تٗب٠ ٬ر٭ٮ  - ٦184بزٮ 

زضغ٭ضتي ٚٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔ ا٢ًبزٮ  - 185ي ضطٚت ٩ٛ٧٦ ٪يست ٦ٟطپس اظثٯ حجت ضسيس٨ اْعايص سط٦بيٯ ضطٚت. ٦بزٮ ٦عث٭ضثٯ حسبة ٰب

غبحجب٨ سٱب٤ اْعايص سط٦بيٯ ضطٚت ضااظقطيٕ تجسي١ ٦كب٢جبت ٪ٗسي حب٠ ضسٮ اضربظ اظ ضطٚت تػ٭يت ٚطزٮ ثبضسسٱب٤ رسيسي ٚٯ 

ا٦ؿبء٬ضٖٯ ذطيسسٱ٥ ت٭سف ق٣جٛبضا٪ي ٚٯ ٦بي١ ثٯ پصيطٮ ٪٭يسي سٱب٤ رسيسثبض٫سا٪زب٤ ٦ي زض٪تيزٯ اي٫ٟ٭٪ٯ اْعايص سط٦بيٯ غبزض ذ٭اٰسضسثب

 .ٞيطز

 .ثبيسٖيسض٭ز٦179بزٮ  1٬2٬3٬5٬7٬8٪ٛبت ٫٦سضد زضث٫سٰبي 185زض٬ضٖٯ ذطيسسٱ٥ ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ  - ٦186بزٮ 

عايص سط٦بيٯ زض٦طرى حجت ضطٚتٱبغ٭ضت ٚب٣٦ي پس اظا٪زب٤ پصيطٮ ٪٭يسي ثبيسزض٦٭ٖى ثٯ حجت ضسب٪يس٨ ا185ْزض٦٭ضز ٦بزٮ  - ٦187بزٮ 

اظ٦كب٢جبت ٪ٗسي حب٠ ضسٮ ، ثستب٪ٛبضا٨ پصيطٮ ٪٭يس ضاٚٯ ثٯ سٱب٤ ضطٚت تجسي١ ضسٮ است ثٯ ؾ٧ي٧ٯ ض٬٪٭ضت اس٫بز٦٬ساض٘ حبٚي اظتػٓيٯ 

انٱبض٪ب٦ٯ ٰيئت ٦سيطٮ آ٪ٟ٭٪ٯ ٦كب٢جبت ٚٯ ثبظضسب٨ ضطٚت غحت آ٨ ضاتبييسٚطزٮ ثبض٫س٧ٰطاٮ ثبغ٭ضت ر٣سٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔ ا٢ًبزٮ ٬

 .٦طًطثطاي٫ٛٯ ٣ٚيٯ اي٩ سٱب٤ ذطيساضي ضسٮ ٬ثٱبي آ٨ زضيبْت ضسٮ است ثٯ ٦طرى حجت ضطٚتٱبتس٣ي٥ ض٭ز

زض٦٭ضزي ٚٯ اْعايص سط٦بيٯ اظقطيٕ ثبالثطز٨ ٦ج٣ٍ اس٧ي سٱب٤ ٦٭ر٭زغ٭ضت ٦ي ٞيطز٣ٚيٯ اْعايص سط٦بيٯ ثبيس٪ٗساپطزاذت  - ٦188بزٮ 

 .٠ اْعايص سط٦بيٯ غبزض٦ي ض٭ز٫ٰٟب٤ پصيطٮ ٪٭يسي ثطحست ٦٭ضز ٚالپطزاذت يبتٱبتطض٭زض٭ز٬٪يعسٱب٤ رسيسي ٚٯ زضٖجب

٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔ ا٢ًبزٮ ضطٚت ٦ي ت٭ا٪سثٯ پيط٫ٱبزٰيئت ٦سيطٮ  141يال٬ٮ ثطٚبٰص ارجبضي سط٦بيٯ ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ  - ٦189بزٮ 

بٰص سط٦بيٯ ثٯ تسب٬ي حٗ٭ٔ غبحجب٨ سٱب٤ ٢ك٧ٯ اي زض٦٭ضزٚبٰص سط٦بيٯ ضطٚت ثك٭ضاذتيبضي اتربشتػ٧ي٥ ٫ٚس٦طط٬ـ ثطآ٪ٛٯ ثطاحطٚ

 .اي٩ ٖب٪٭٨ ٧ٚتط٪ٟطزز٬5اضز٪ط٭ز٬سط٦بيٯ ضطٚت اظحسا١ٖ ٦ٗطضزض ٦بزٮ 

ٚبٰص ارجبضي سط٦بيٯ اظقطيٕ ٚبٰص تًسازيب٦ج٣ٍ اس٧ي سٱب٤ غ٭ضت ٦يٟيطز٬ٚبٰص اذتيبضي سط٦بيٯ اظقطيٕ ٚبٰص ثٱبي اس٧ي  -تجػطٮ 

 .يبْتٯ ٰطسٱ٥ ثٯ غبحت آ٨ ا٪زب٤ ٦ي ٞيطزسٱب٤ ثٯ ٪سجت ٦تسب٬ي ٬ضز٦ج٣ٍ ٚبٰص 



پيط٫ٱبزٰيئت ٦سيطٮ ضارى ثٯ ٚبٰص سط٦بيٯ ثبيسحسا١ٖ چٱ١ ٬پ٫ذ ض٬ظٖج١ اظتطٛي١ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔ ا٢ًبزٮ ثٯ ثبظضس يب  - ٦190بزٮ 

 .ثبظضسب٨ ضطٚت تس٣ي٥ ٞطزز

ضطٚت اظثس٬سب٠ ٦ب٢ي زضرطيب٨ ٬اٞطتبآ٨ ٦٭ٖى ٦ز٧ى پيط٫ٱبز٦عث٭ضثبيس٦تؿ٩٧ ت٭ريٯ ٢ع٤٬ ٚبٰص سط٦بيٯ ٧ٰ٬چ٫ي٩ ضب١٦ ٞعاضش زضثبضٮ ا٦٭ض 

 .ي٧٭٦ي ٪سجت ثٯ حسبثٱبي سب٠ ٦ب٢ي ٖج١ تػ٧ي٥ ٪ٟطْتٯ ثبضسحبٚي اظ٬ؾى ضطٚت اظ اثتساي سب٠ ٦ب٢ي ٖج١ ثبضس

بزٮ تس٣ي٥ ثبظضس يب ثبظضسب٨ ضطٚت پيط٫ٱبزٰيئت ٦سيطٮ ضا٦٭ضز ضسيسٞي ٖطاضزازٮ ٬٪هطذ٭زضاقي ٞعاضش ثٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔ ا٢ً - ٦191بزٮ 

 .ذ٭اٰس٪٧٭ز٬ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي پس اظاست٧بو ٞعاضش ثبظضس تػ٧ي٥ ذ٭اٰسٞطْت

ٰيئت ٦سيطٮ ٖج١ اظاٖسا٤ ثٯ ٚبٰص اذتيبضي سط٦بيٯ ثبيس تػ٧ي٥ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ضازضثبضٮ ٚبٰص حساٚخطنطِ يٙ ٦بٮ زضض٬ظ٪ب٦ٯ  - ٦192بزٮ 

 .ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ آٞٱي ٰبي ٦طث٭ـ ثٯ ضطٚت زضآ٨ ٪طط٦ي ٞطززآٞٱي ٫ٚس

زض٦٭ضزٚبٰص اذتيبضي سط٦بيٯ ضطٚت ٰطيٙ اظزاض٪سٞب٨ ا٬ضأ ٖطؾٯ ٬يبثستب٪ٛبضا٪ي ٚٯ ٫٦طبءق٣ت آ٪ٱبٖج١ اظتبضيد ٪ططآذطي٩  - ٦193بزٮ 

ثبضس٦ي ت٭ا٪٫سنطِ ز٦٬بٮ اظتبضيد ٪ططآذطي٩ آٞٱي ايتطاؼ ذ٭زضا٪سجت ثٯ ٚبٰص سط٦بيٯ ضطٚت ثٯ زازٞبٮ تٗسي٥ 192آٞٱي ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ 

 .٫٫ٚس

زضغ٭ضتي ٚٯ ث٫هطزازٞبٮ ايتطاؼ ٪سجت ثٯ ٚبٰص سط٦بيٯ ٬اضزتطريع ض٭ز٬ ضطٚت رٱت تب٦ي٩ پطزاذت ق٣ت ٦ًتطؼ ٬حيٗٯ اي  - ٦194بزٮ 

 .ٚٯ ث٫هط زازٞبٮ ٚبْي ثبضس٪سپبضززضاي٩ غ٭ضت آ٨ زي٩ حب٠ ضسٮ ٬زازٞبٮ ثٯ پطزاذت آ٨ ذ٭اٰسزاز

تطاؾي ضسٮ ثبضستبذبت٧ٯ ارطاي ح٥ٛ ٖكًي زازٞبٮ ضطٚت اظٚبٰص ٧ٰ٬چ٫ي٩ زضغ٭ضتي ٚٯ اي193زض٦ٱ٣ت ز٦٬بٮ ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ  - ٦195بزٮ 

 .سط٦بيٯ ٫٧٦٭و است

ثطاي ٚبٰص ثٱبي اس٧ي سٱب٤ ضطٚت ٬ ضز ٦ج٣ٍ ٚبٰص يبْتٯ ٰط سٱ٥ ٰيئت ٦سيطٮ ضطٚت ثبيس٦طاتت ضاقي اقالييٯ اي ثٯ اقالو  - ٦196بزٮ 

بضي ٚٯ آٞٱي ٰبي ٦طث٭ـ ثٯ ضطٚت زضآ٨ ٪طط٦ي ٞطزز ٫٦تطط ض٭ز ٬ ٣ٚيٯ غبحجب٨ سٱب٤ ثطسب٪س. اقالييٯ ضطٚت ثبيسزضض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تط

 .ثطاي غبحجب٨ سٱب٤ ثب٪ب٤ ت٭سف پست سٓبضضي اضسب٠ ٞطزز

 - ثبيس٦طت١٧ ثط٪ٛبت ظيطثبضس196اقالييٯ ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ  - ٦197بزٮ 

 .٪ب٤ ٬٪طب٪ي ٦طٚعاغ٣ي ضطٚت - 1

 .٦ج٣ٍ سط٦بيٯ ضطٚت ٖج١ اظاتربشتػ٧ي٥ زض٦٭ضزٚبٰص سط٦بيٯ - 2

 .٦ج٣ُي ٚٯ ٰطسٱ٥ ثٯ آ٨ ٦يعا٨ ٚبٰص ٦ي يبثسيبثٱبي اس٧ي ٰطسٱ٥ پس اظ ٚبٰص - 3

 .٪ح٭ٮ پطزاذت ٦٬ٱ٣تي ٚٯ ثطاي ثبظپطزاذت ٦ج٣ٍ ٚبٰص يبْتٯ ٰطسٱ٥ زض٪هطٞطْتٯ ضسٮ ٦٬ح٣ي ٚٯ زضآ٨ اي٩ ثبظپطزاذت ا٪زب٤ ٦ي ٞيطز - 4

 .ذطيسسٱب٤ ضطٚت ت٭سف ٧ٰب٨ ضطٚت ٫٧٦٭و است - ٦198بزٮ 

 9ثرص 

 ا٪حال٠ ٬تػٓيٯ



 - ضطٚت سٱب٦ي زض٦٭اضزظيط٫٦ح١ ٦ي ض٭ز - ٦199بزٮ 

 .٬ٖتي ٚٯ ضطٚت ٦٭ؾ٭يي ضاٚٯ ثطاي آ٨ تطٛي١ ضسٮ است ا٪زب٤ زازٮ يب ا٪زب٤ آ٨ َيط٩ٛ٧٦ ضسٮ ثبضس - 1

 .بضسزضغ٭ضتي ٚٯ ضطٚت ثطاي ٦ست ٦ًي٩ تطٛي١ ٞطزيسٮ ٬آ٨ ٦ست ٫٦ٗؿي ضسٮ ثبضس٦ٟطاي٫ٛٯ ٦ست ٖج١ اظا٪ٗؿبءت٧سيسضسٮ ث - 2

 .زضغ٭ضت ٬ضضٛستٟي - 3

 .زضٰط٦٭ٖى ٚٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔ ا٢ًبزٮ غبحجب٨ سٱب٤ ثٱطي٣تي ضاي ثٯ ا٪حال٠ ضطٚت ثسٰس - 4

 .زضغ٭ضت غس٬ضح٥ٛ ٖكًي زازٞبٮ - 5

 .ا٪حال٠ ضطٚت زضغ٭ضت ٬ضضٛستٟي تبثى ٦ٗطضات ٦طث٭ـ ثٯ ٬ضضٛستٟي است - ٦200بزٮ 

ضطٚت ٰيچ اٖسا٦ي رٱت ا٪زب٤ ٦٭ؾ٭و آ٨ غ٭ضت ٪ٟطْتٯ ثبضس٬٪يعزضغ٭ضتي ٚٯ ًْب٢يتٱبي زضغ٭ضتي ٚٯ تبيٛسب٠ پس اظثٯ حجت ضسيس٨  - 1

 .ضطٚت زض٦ست ثيص اظيٛسب٠ ٦ت٭ّٖ ضسٮ ثبضس

زضغ٭ضتي ٚٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي سبال٪ٯ ثطاي ضسيسٞي ثٯ حسبة ٰبي ٰطيٙ اظ سب٢ٱبي ٦ب٢ي تبزٮ ٦بٮ اظتبضيري ٚٯ اسبس٫ب٦ٯ ٦ًي٩ ٚطزٮ است  - 2

زضغ٭ضتي ٚٯ س٧ت ت٧ب٤ يبثًؿي اظايؿبي ٰيئت ٦سيطٮ ٧ٰ٬چ٫ي٩ س٧ت ٦سيطيب١٦ ضطٚت قي ٦ستي ظائسثطضط٧بٮ  - 3تطٛي١ ٪طسٮ ثبضس 

 .ثال٦تػسي ٦ب٪سٮ ثبضس

زضغ٭ضتي ٚٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔ ا٢ًبزٮ غبحجب٨ سٱب٤ رٱت ايال٤ ا٪حال٠ ضطٚت تطٛي١ ٪ط٭ز٬يبضاي ثٯ 199زض٦٭ضزث٫سٰبي يٙ ٬ز٬ ٦بزٮ  - 4

زازٞبٮ ثالْبغ٣ٯ ثط حست ٦٭ضزثٯ ٦طارًي ٚٯ قجٕ اسبس٫ب٦ٯ ٬اي٩ ٖب٪٭٨ 201زض٦٭ضزث٫سٰبي يٙ ٬ز٬٬سٯ ٦بزٮ  - 202ا٪حال٠ ضطٚت ٪سٰس. ٦بزٮ 

 .غالحيت اٖسا٤ زاض٪س٦ٱ٣ت ٦ت٫بسجي ٚٯ حساٚخطاظضط٧بٮ تزب٬ظ٪٫ٛس٦ي زٰستبزضضْى ٦٭رجبت ا٪حال٠ اٖسا٤ ٪٧بي٫س

 .ثٯ ا٪حال٠ ضطٚت ٦ي زٰسزضغ٭ضتي ٚٯ نطِ ٦ٱ٣ت ٦ٗطض٦٭رجبت ا٪حال٠ ضْى ٪ط٭ززازٞبٮ ح٥ٛ 

تػٓيٯ ا٦٭ض ضطٚتٱبي سٱب٦ي ثبضيبيت ٦ٗطضات اي٩ ٖب٪٭٨ ا٪زب٤ ٦ي ٞيطز.٦ٟطزض٦٭ضز ٬ضضٛستٟي ٚٯ تبثى ٦ٗطضات ٦طث٭ـ ثٯ  - ٦203بزٮ 

 .٬ضضٛستٟي ٦ي ثبضس

ٯ ا٪حال٠ ٦ي زٰستطتيت ا٦طتػٓيٯ ثب ٦سيطا٨ ضطٚت است ٦ٟطآ٪ٛٯ اسبس٫ب٦ٯ ضطٚت يب ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔ ا٢ًبزٮ اي ٚٯ ضاي ث - ٦204بزٮ 

 .زيٟطي ٦ٗطضزاضتٯ ثبضس

زضغ٭ضتي ٚٯ ثٱطي٣ت ٦سيطتػٓيٯ تًيي٩ ٪طسٮ ثبضسيبتًيي٩ ضسٮ ٢٬ي ثٯ ٬نبيّ ذ٭زي١٧ ٪٫ٛسٰطشي٫ٓى حٕ زاضزتًيي٩ ٦سيطتػٓيٯ  - ٦205بزٮ 

بٮ ؾ٩٧ غس٬ضح٥ٛ ا٪حال٠ ضطٚت ضااظ زازٞبٮ ثر٭اٰسزض٦٭اضزي ٪يعٚٯ ا٪حال٠ ضطٚت ثٯ ٦٭رت ح٥ٛ زازٞبٮ غ٭ضت ٦ي ٞيطز٦سيطتػٓيٯ ضازازٞ

 .تًيي٩ ذ٭اٰس٪٧٭ز

شٚطض٭ز٬٪ب٤ "زضحب٠ تػٓيٯ "ضطٚت ثٯ ٦حؽ ا٪حال٠ زضحب٠ تػٓيٯ ٦حس٭ة ٦ي ض٭ز٬ثبيسزض ز٪جب٠ ٪ب٤ ضطٚت ٧ٰٯ ربيجبضت  - ٦206بزٮ 

 .٦سيطيب ٦سيطا٨ تػٓيٯ زض٣ٚيٯ ا٬ضأ ٬آٞٱي ٰبي ٦طث٭ـ ثٯ ضطٚت ٖيسٞطزز



ػٓيٯ ٧ٰب٨ ٪طب٪ي ٦طٚعاغ٣ي ضطٚت ذ٭اٰسث٭ز٦ٟطآ٪ٛٯ ث٧٭رت تػ٧ي٥ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔ ا٢ًبزٮ يبح٥ٛ ٪طب٪ي ٦سيطيب ٦سيطا٨ ت - ٦207بزٮ 

 .زازٞبٮ ٪طب٪ي زيٟطي تًيي٩ ضسٮ ثبضس

تبذبت٧ٯ ا٦طتػٓيٯ ضرػيت حٗ٭ٖي ضطٚت رٱت ا٪زب٤ ا٦٭ض ٦طث٭ـ ثٯ تػٓيٯ ثبٖي ذ٭اٰس٦ب٪س٬ ٦سيطا٨ تػٓيٯ ٦٭نّ ثٯ ذبت٧ٯ  - ٦208بزٮ 

٬ارطاي تًٱسات ٬٬غ٭٠ ٦كب٢جبت ٬تٗسي٥ زاضائي ضطٚت ٦ي ثبض٫س٬ٰطٞبٮ ثطاي ارطاي تًٱسات ضطٚت ٦ًب٦الت رسيسي زاز٨ ٚبضٰبي ربضي 

 .الظ٤ ض٭ز ٦سيطا٨ تػٓيٯ ا٪زب٤ ذ٭ا٫ٰسزاز

سيطا٨ اي٩ ٖب٪٭٨ ثبيسنطِ پ٫ذ ض٬ظاظقطِ 207٦تػ٧ي٥ ضارى ثٯ ا٪حال٠ ٬اسب٦ي ٦سيطيب ٦سيطا٨ تػٓيٯ ٬٪طب٪ي آ٪ٱبثبضيبيت ٦بزٮ  - ٦209بزٮ 

تػٓيٯ ثٯ ٦طرى حجت ضطٚت ايال٤ ض٭زتبپس اظحجت ثطاي اقالو ي٧٭٤ زضض٬ظ٪ب٦ٯ ضس٧ي ٬ض٬ظ٪ب٦ٯ ٰبي ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ اقالييٯ ٰب٬آٞٱي ٰبي 

٦طث٭ـ ثٯ ضطٚت زضآ٨ ٪طط٦ي ٞطززآٞٱي ض٭ززض٦ست تػٓيٯ ٫٦ه٭ضاظض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي است ٚٯ ت٭سف آذطي٩ ٦ز٧ى 

 .يبزي ٖج١ اظا٪حال٠ تًيي٩ ضسٮ است ي٧٭٦ي

 .ا٪حال٠ ضطٚت ٦بزا٤ ٚٯ ثٯ حجت ٪طسيسٮ ٬ايال٨ ٪طسٮ ثبضس٪سجت ثٯ اضربظ حب٢ج ثالاحطاست - ٦210بزٮ 

اظتبضيد تًيي٩ ٦سيطيب ٦سيطا٨ تػٓيٯ اذتيبضات ٦سيطا٨ ضطٚت ذبت٧ٯ يبْتٯ ٬تػٓيٯ ضطٚت ضط٬و ٦ي ض٭ز. ٦سيطا٨ تػٓيٯ ثبيس٣ٚيٯ  - ٦211بزٮ 

 .٬زْبتط٬ا٬ضأ ٬اس٫بز٦طث٭ـ ثٯ ضطٚت ضاتح٭ي١ ٞطْتٯ ثالْبغ٣ٯ ا٦طتػٓيٯ ضطٚت ضايٱسٮ زاضض٭٪س ا٦٭ا٠

٦سيطا٨ تػٓيٯ ٪٧بي٫سٮ ضطٚت زضحب٠ تػٓيٯ ث٭زٮ ٣ٚ٬يٯ اذتيبضات الظ٤ ضارٱت ا٦طتػٓيٯ حتي اظقطيٕ قطح زي٭ي ٬اضربو ثٯ  - ٦212بزٮ 

ي ٬زْبو اظزيب٬ي ٬ٚي١ تًيي٩ ٪٧بي٫س.٦حس٬زٚطز٨ اذتيبضات ٦سيطا٨ تػٓيٯ ثبق١ زا٬ضي ٬حٕ سبظش زاضا٦ي ثبض٫س٦٬ي ت٭ا٪٫سثطاي قطح زيب٬

 .٬ٚب٨ ٥٢ ي٩ٛ است

ا٪تٗب٠ زاضائي ضطٚت زضحب٠ تػٓيٯ ٚاليبثًؿبثٯ ٦سيطيب ٦سيطا٨ تػٓيٯ ٬يبثٯ اٖبضة آ٪ٱباظقجٗٯ ا٠٬ ٬ز٤٬ تبزضرٯ چٱبض٤ ٫٧٦٭و است.  - ٦213بزٮ 

 .ا٪زب٤ ٞيطزثبق١ ذ٭اٰسث٭زٰط٪١ٗ ٬ا٪تٗب٠ ٚٯ ثطذالِ ٦ٓبزاي٩ ٦بزٮ 

٦ست ٦ب٦٭ضيت ٦سيطيب ٦سيطا٨ تػٓيٯ ٪جبيساظز٬سب٠ تزب٬ظ ٫ٚس.اٞطتبپبيب٨ ٦ب٦٭ضيت ٦سيطا٨ تػٓيٯ ا٦طتػٓيٯ ذبت٧ٯ ٪يبْتٯ ثبضس  - ٦214بزٮ 

ٓيٯ الظ٤ ٦ي ٦سيطيب ٦سيطا٨ تػٓيٯ ثبيسشٚطي١٣ ٬رٱبت ذبت٧ٯ ٪يبْت٩ تػٓيٯ ا٦٭ض ضطٚت ٦ٱ٣ت اؾبْي ضاٚٯ ثطاي ذبت٧ٯ زاز٨ ثٯ ا٦طتػ

زا٪٫س٬تساثيطي ضاٚٯ رٱت پبيب٨ زاز٨ ثٯ ا٦طتػٓيٯ زض٪هطٞطْتٯ ا٪سثٯ اقالو ٦ز٧ى ي٧٭٦ي غبحجب٨ سٱب٤ ضسب٪يسٮ ت٧سيس٦ست ٦ب٦٭ضيت 

 .ذ٭زضاذ٭استبضض٭٪س

٦بزٮ  ٰطٞبٮ ٦سيطيب ٦سيطا٨ تػٓيٯ ت٭سف زازٞبٮ تًيي٩ ضسٮ ثبض٫س ت٧سيس٦ست ٦ب٦٭ضيت آ٪ب٨ ثبضيبيت ضطايف ٫٦سضد زض - ٦215بزٮ 

 .ثبزازٞبٮ ذ٭اٰسث٭ز214

 .٦سيطيب ٦سيطا٨ تػٓيٯ ت٭سف ٧ٰب٨ ٦طرًي ٚٯ آ٪ب٨ ضاا٪تربة ٚطزٮ است ٖبث١ يع٠ ٦ي ثبض٫س - ٦216بزٮ 

٦بزا٤ ٚٯ ا٦طتػٓيٯ ذبت٧ٯ ٪يبْتٯ است ٦سيطا٨ تػٓيٯ ثبيس ٧ٰٯ سب٢ٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي غبحجب٨ سٱب٤ ضطٚت ضاثبضيبيت ضطايف  - ٦217بزٮ 

ض ٖب٪٭٨ ٬ اسبس٫ب٦ٯ پيص ثي٫ي ضسٮ است زي٭ت ٚطزٮ غ٭ضت زاضائي ٫٦ٗ٭٠ ٬َيط٫٦ٗ٭٠ ٬تطاظ٪ب٦ٯ ٬حسبة س٭ز ٬ ظيب٨ ي٣٧يبت ٬تططيٓبتي ٚٯ ز

 ذ٭زضاثٯ ؾ٧ي٧ٯ ٞعاضضي حبٚي اظاي٧ب٢ي ٚٯ تبآ٨ ٦٭ٖى ا٪زب٤ زازٮ ا٪سثٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦صٚ٭ضتس٣ي٥ ٫٫ٚس



٧٭٦ي غبحجب٨ سٱب٤ ثطاي ز٬ضٮ تػٓيٯ يٙ يبچ٫س٪بنط٦ًي٩ ضسٮ زضغ٭ضتي ٚٯ ث٧٭رت اسبس٫ب٦ٯ ضطٚت يبتػ٧ي٥ ٦ز٧ى ي - ٦218بزٮ 

 .ثبضس٪بنطثبيسثٯ ي٣٧يبت ٦سيطا٨ تػٓيٯ ضسيسٞي ٚطزٮ ٞعاضش ذ٭زضاثٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي غبحجب٨ سٱب٤ تس٣ي٥ ٫ٚس

٣يّ ي١٧ زض٦ست تػٓيٯ زي٭ت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي زض٣ٚيٯ ٦٭اضزثًٱسٮ ٦سيطا٨ تػٓيٯ است.ٰطٞبٮ ٦سيطا٨ تػٓيٯ ثٯ اي٩ تٛ - ٦219بزٮ 

٪٫٫ٛس٪بنط٣ٛ٦ّ ثٯ زي٭ت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ذ٭اٰسث٭ز٬زضغ٭ضتي ٚٯ ٪بنط٪يعثٯ ت٣ٛيّ ذ٭زي١٧ ٪٫ٛسيب ٪بنطپيص ثي٫ي يب٦ًي٩ ٪طسٮ ثبضسزازٞبٮ ثٯ 

 .تٗبؾبي ٰطشي٫ٓى ح٥ٛ ثٯ تطٛي١ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ذ٭اٰسزاز

 .ض٦ست تػٓيٯ ٚست اقالو ٫٫ٚسغبحجب٨ سٱب٤ حٕ زاض٪س٦ب٪٫سظ٦ب٨ ٖج١ اظا٪حال٠ ضطٚت اظ ي٣٧يبت ٬حسبثٱبز - ٦220بزٮ 

زض٦ست تػٓيٯ ٦ٗطضات ضارى ثٯ زي٭ت ٬تطٛي١ ٦زب٦ى ي٧٭٦ي ٬ ضطايف حس٪ػبة ٬اٚخطيت ٦زب٦ى ٦ب٪٫سظ٦ب٨ ٖج١ اظا٪حال٠  - ٦221بزٮ 

ي ٚٯ اقالييٯ ثبيسضيبيت ض٭ز ٬ٰطٞ٭٪ٯ زي٭ت٫ب٦ٯ ٬اقالييٯ اي ٚٯ ٦سيطا٨ تػٓيٯ ثطاي غبحجب٨ سٱب٤ ٫٦تطط ٦ي ٫٫ٚسثبيسزضض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبض

 .ٰب٬آٞٱي ٰبي ٦طث٭ـ ثٯ ضطٚت زضآ٨ زضد ٦ي ٞطزز٫٦تططض٭ز

زض٦٭اضزي ٚٯ ث٧٭رت اي٩ ٖب٪٭٨ ٦سيطا٨ تػٓيٯ ٣ٛ٦ّ ثٯ زي٭ت ٦زب٦ى ي٧٭٦ي ٬تس٣ي٥ ٞعاضش ٚبضٰبي ذ٭ز٦ي ثبض٫سٰطٞبٮ ٦ز٧ى  - ٦222بزٮ 

٪ٟطزز ٬يباي٫ٛٯ تطٛي١ ضسٮ ٬٪ت٭ا٪ستػ٧ي٥ ثٟيطز ٦سيطا٨  ي٧٭٦ي ٦٭ضز٪هط ز٦٬طتجٯ ثبضيبيت تططيٓبت ٦ٗطضزضاي٩ ٖب٪٭٨ زي٭ت ضسٮ ٢٬ي تطٛي١

اي٩ ٖب٪٭٨ ضازضض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ اقالييٯ ٰب٬آٞٱي ٰبي ٦طث٭ـ ثٯ ضطٚت 217تػٓيٯ ثبيسٞعاضش ذ٭ز٬ غ٭ضت حسبثٱبي ٦ٗطضزض ٦بزٮ 

 .زضآ٨ زضد ٦ي ٞطززثطاي اقالو ي٧٭٤ سٱب٦ساضا٨ ٫٦تطط٫٫ٚس

ٗسي ضطٚت ٚٯ زض٦ست تػٓيٯ ٦٭ضزاحتيبد ٪يست ثي٩ غبحجب٨ سٱب٤ ثٯ ٪سجت سٱب٤ تٗسي٥ ٦ي ض٭زثٯ ضطـ آ٨ ٖس٧ت اظزاضائي ٪ - ٦223بزٮ 

 .آ٪ٛٯ حٗ٭ٔ ثستب٪ٛبضا٨ ٣٦ح٭ل ٦٬ًبز٠ زي٭٪ي ٚٯ ٫ٰ٭ظ٦٭يستبزيٯ آ٨ ٪طسيسٮ است ٦٭ؾ٭و ضسٮ ثبضس

بظپطزاذت ٦ج٣ٍ اس٧ي سٱب٤ ثٯ سٱب٦ساضا٨ پس اظذت٥ تػٓيٯ ٬ا٪زب٤ تًٱسات ٬تبزيٯ ٣ٚيٯ زي٩ زاضائي ضطٚت ثس٬اثٯ ٦ػطِ ث - ٦224بزٮ 

 .ذ٭اٰسضسيس ٦٬بظازثٯ تطتيت ٦ٗطضزض اسبس٫ب٦ٯ ضطٚت ٬زضغ٭ضتي ٚٯ اسبس٫ب٦ٯ سبٚت ثبضسثٯ ٪سجت سٱب٤ ثي٩ سٱب٦ساضا٨ تٗسي٥ ذ٭اٰسضس

ٯ تػٓيٯ ٬زي٭ت تٗسي٥ زاضائي ضطٚت ثي٩ غبحجب٨ سٱب٤ ذ٭اٮ زض٦ست تػٓيٯ ٬ ذ٭اٮ پس اظآ٨ ٩ٛ٧٦ ٪يست ٦ٟطآ٪ٛٯ ضط٬و ث - ٦225بزٮ 

ثستب٪ٛبضا٨ ٖجالسٯ ٦طتجٯ ٬ٰط٦طتجٯ ثٯ ْبغ٣ٯ يٙ ٦بٮ زضض٬ظ٪ب٦ٯ ضس٧ي ٬ض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ اقالييٯ ٰب٬آٞٱي ٰبي ٦طث٭ـ ثٯ ضطٚت 

 .زضآ٨ زضد ٦ي ٞطززآٞٱي ضسٮ ٬الا١ٖ ضط٧بٮ اظتبضيد ا٪تطبضا٢٬ي٩ آٞٱي ٞصضتٯ ثبضس

 .٦سئ٭٠ ذسبضت ثستب٪ٛبضا٪ي ٖطاضذ٭اٰسزازٚٯ ق٣ت ذ٭زضازضيبْت ٪ٛطزٮ ا٪س٦سيطا٨ تػٓيٯ ضا 225تر٣ّ اظ ٦بزٮ  - ٦226بزٮ 

٦سيطا٨ تػٓيٯ ٫ٓ٣ٛ٦سنطِ ي٧ٛبٮ پس اظذت٥ تػٓيٯ ٦طاتت ضاثٯ ٦طرى حجت ضطٚتٱبايال٤ زاض٪ستبثٯ حجت ضسيسٮ ٬زضض٬ظ٪ب٦ٯ ضس٧ي ٬  - ٦227بزٮ 

ضد ٦ي ٞطززآٞٱي ض٭ز٬٪ب٤ ضطٚت اظزْتطحجت ضطٚتٱب٬زْتطحجت ض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ اقالييٯ ٰب٬آٞٱي ٰبي ٦طث٭ـ ثٯ ضطٚت زضآ٨ ز

 .تزبضتي حصِ ٞطزز

پس اظايال٤ ذت٥ تػٓيٯ ٦سيطا٨ تػٓيٯ ثبيس٬ر٭ٰي ضاٚٯ ثبٖي ٦ب٪سٮ است زضحسبة ٦رػ٭غي ٪عزيٛي اظثب٪ٛٱبي ايطا٨ ت٭زيى  - ٦228بزٮ 

٪يعثٯ آ٨ ثب٪ٙ تس٣ي٥ ٦٬طاتت ضاقي آٞٱي ٦صٚ٭ضزض٧ٰب٨ ٦بزٮ ثٯ ٬غ٭ضت اسب٦ي ثستب٪ٛبضا٨ ٬غبحجب٨ سٱب٦ي ضاٚٯ حٗ٭ٔ ذ٭زضااستيٓبء٪ٛطزٮ ا٪س

اقالو اضربظ شي٫ٓى ثطسب٪٫ستبثطاي ٞطْت٩ ق٣ت ذ٭زثٯ ثب٪ٙ ٦طارًٯ ٫٫ٚس.پس اظا٪ٗؿبءزٰسب٠ اظتبضيد ا٪تطبضآٞٱي ذت٥ تػٓيٯ ٰط٦ج٣ٍ اظ٬ر٭ٮ 

 .٨ ضٱطستب٨ ٦ح١ ثٯ ذعا٪ٯ ز٢٬ت ٫٦ت١ٗ ذ٭اٰسضسٚٯ زضثب٪ٙ ثبٖي٧ب٪سٮ ثبضس زضح٥ٛ ٦ب٠ ثالغبحت ث٭زٮ ٬اظقطِ ثب٪ٙ ثباقالو زازستب



زْبتط٬سبيطاس٫بز٦٬ساض٘ ضطٚت تػٓيٯ ضسٮ ثبيستبزٮ سب٠ اظتبضيد ايال٤ ذت٥ تػٓيٯ ٦حٓ٭ل ث٧ب٪سثٯ اي٩ ٫٦ه٭ض ٦سيطا٨ تػٓيٯ  - ٦229بزٮ 

ح٭ي١ ز٫ٰستب٪ٟٱساضي ٬ثطاي ٦طارًٯ ثبيس٦ٗبض٨ ايال٤ ذت٥ تػٓيٯ ثٯ ٦طرى حجت ضطٚتٱبزْبتط٬اس٫بز٦٬ساض٘ ٦صٚ٭ضضا٪يعثٯ ٦طرى حجت ضطٚتٱبت

 .اضربظ شي٫ٓى آ٦بزٮ ثبضس

زضغ٭ضتي ٚٯ ٦سيطتػٓيٯ ٖػساستًٓباظس٧ت ذ٭زضازاضتٯ ثبضس ثبيس ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي غبحجب٨ سٱب٤ ضطٚت ضارٱت ايال٤  - ٦230بزٮ 

٦سيطتػٓيٯ رسيسي ضاا٪تربة استًٓبي ذ٭ز٬تًيي٩ رب٪طي٩ زي٭ت ٪٧بيس.زضغ٭ضتي ٚٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي ٦عث٭ضتطٛي١ ٪ط٭زيب ٪ت٭ا٪س

٫ٚس٬٪يعٰطٞبٮ ٦سيطتػٓيٯ ت٭سف زازٞبٮ تًيي٩ ضسٮ ثبضس٦سيطتػٓيٯ ٣ٛ٦ّ است ٚٯ ٖػساستًٓبي ذ٭زضاثٯ زازٞبٮ ايال٤ ٫ٚس٬تًيي٩ ٦سيطتػٓيٯ 

طاتت قجٕ ٦بزٮ رسيسضااظزازٞبٮ ثر٭اٰس.زضٰطحب٠ استًٓبي ٦سيطتػٓيٯ تب٫ٰٟب٦ي ٚٯ رب٪طي٩ ا٬ثٯ تطتيت ٦صٚ٭ضزضاي٩ ٦بزٮ ا٪تربة ٪طسٮ ٦٬

 .اي٩ ٖب٪٭٨ حجت ٬آٞٱي ٪طسٮ ثبضسٚب٨ ٥٢ ي٩ٛ است209

زضغ٭ضت ْ٭ت يبحزطيب ٬ضضٛستٟي ٦سيطتػٓيٯ اٞط ٦سيطا٨ تػٓٯ ٦تًسزثبض٫س٦٬سيطتػٓيٯ ٦ت٭ْي يب٦حز٭ضيب٬ضضٛستٯ ت٭سف  - ٦231بزٮ 

ي ضطٚت ضارٱت ا٪تربة رب٪طي٩ ٦سيطتػٓيٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ضطٚت ا٪تربة ضسٮ ثبضس٦سيطيب ٦سيطا٨ تػٓيٯ ثبٖي٧ب٪سٮ ثبيس ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبز

٦ت٭ْي يب٦حز٭ضيب٬ضضٛستٯ زي٭ت ٪٧بيس٬زضغ٭ضتي ٚٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي ٦عث٭ضتطٛي١ ٪ط٭زيب٪ت٭ا٪س رب٪طي٩ ٦سيطتػٓيٯ ٦ت٭ْي 

طا٨ تػٓيٯ يب٦حز٭ضيب٬ضضٛستٯ ضاا٪تربة ٫ٚسيبزضغ٭ضتي ٚٯ ٦سيطتػٓيٯ ٦ت٭ْي يب٦حز٭ضيب٬ضضٛستٯ ت٭سف زازٞبٮ تًيي٩ ضسٮ ثبضس٦سيطيب ٦سي

 .ثبٖي٧ب٪سٮ ٫ٓ٣ٛ٦ستًيي٩ رب٪طي٩ ٦سيطتػٓيٯ ٦ت٭ْي يب٦حز٭ضيب ٬ضضٛستٯ ضااظزازٞبٮ ثر٭ا٫ٰس

اٞطا٦طتػٓيٯ ٫٦حػطاثًٱسٮ يٙ ٪ٓطثبضسزضغ٭ضت ْ٭ت يبحزطيب ٬ضضٛستٟي ٦سيطتػٓيٯ زضغ٭ضتي ٚٯ ٦سيطتػٓيٯ ت٭سف ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ضطٚت 

ر٭اٰسٚٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي غبحجب٨ سٱب٤ ضطٚت ضارٱت تًيي٩ رب٪طي٩ ا٪تربة ضسٮ ثبضسٰطشي٫ٓى ٦ي ت٭ا٪ساظ٦طرى حجت ضطٚتٱبث

٦سيطتػٓيٯ ٦صٚ٭ضزي٭ت ٪٧بيس٬زضغ٭ضتي ٚٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي ٦عث٭ضتطٛي١ ٪ٟطززيب٪ت٭ا٪سرب٪طي٩ ٦سيطتػٓيٯ ضاا٪تربة ٪٧بيسيبزضغ٭ضتي ٚٯ 

 .ستًيي٩ رب٪طي٩ ضااظ زازٞبٮ ثر٭اٰس٦سيطتػٓيٯ ٦ت٭ْي يب٦حز٭ضيب ٬ضضٛستٯ ت٭سف زازٞبٮ تًيي٩ ضسٮ ثبضسٰطشي٫ٓى ٦ي ت٭ا٪
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 حسبثٱبي ضطٚت

ٰيئت ٦سيطٮ ضطٚت ثبيسپس اظا٪ٗؿبي سب٠ ٦ب٢ي غ٭ضت زاضائي ٬زي٭٨ ضطٚت ضازضپبيب٨ سب٠ ٧ٰ٬چ٫ي٩ تطاظ٪ب٦ٯ ٬حسبة ي٣٧ٛطز٬  - ٦232بزٮ 

عث٭ضت٫هي٥ ٫ٚس.اس٫بز٦صٚ٭ضزضاي٩ ٦بزٮ حسبة س٭ز ٬ ظيب٨ ضطٚت ضاثٯ ؾ٧ي٧ٯ ٞعاضضي زضثبضٮ ًْب٢يت ٬٬ؾى ي٧٭٦ي ضطٚت قي سب٠ ٦ب٢ي ٦

 .ثبيساٖالثيست ض٬ظٖج١ اظتبضيد ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي سبال٪ٯ زضاذتيبض ثبظضسب٨ ٞصاضتٯ ض٭ز

زضت٫هي٥ حسبة ي٣٧ٛطز٬حسبة س٭ز ٬ ظيب٨ ٬تطاظ٪ب٦ٯ ضطٚت ثبيس٧ٰب٨ ض١ٛ ٬ض٬ضٱبي اضظيبثي ٚٯ زضسب٠ ٦ب٢ي ٖج١ اظآ٨ ثٛبضضْتٯ  - ٦233بزٮ 

٬ر٭زاي٩ زضغ٭ضتي ٚٯ تُييطي زضض١ٛ ٬ض٬ضٱبي اضظيبثي سب٠ ٖج١ اظآ٨ ٦٭ضز٪هطثبضسثبيساس٫بز٦صٚ٭ضثٱطز٬ض١ٛ است ضيبيت ض٭ز ، ثب

٬ٰطز٬ض٬ش اضظيبثي ت٫هي٥ ٞطززتب ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ثب٦الحهٯ آ٪ٱب٬ثبت٭رٯ ثٯ ٞعاضش ٰيئت ٦سيطٮ ٬ ثبظضسب٨ ٪سجت ثٯ تُييطات پيط٫ٱبزي تػ٧ي٥ 

 .ثٟيطز

٘ ا٦٭ا٠ ٬ا٪س٬ذتٯ ٰبي الظ٤ زض٪هط ٞطْتٯ ض٭ز٢٬٭آ٪ٛٯ پس اظ٬ؾى استٱال٘ ٬ا٪س٬ذتٯ ٰبس٭زٖبث١ تٗسي٥ ثبٖي زضتطاظ٪ب٦ٯ ثبيساستٱال - ٦234بزٮ 

 .٪٧ب٪سيبٚبْي ٪جبضس



پبئي٩ آ٦س٨ اضظش زاضائي حبثت ذ٭اٮ زض٪تيزٯ است٧ًب٠ ذ٭اٮ ثطاحط تُييطات ٫ْي ٬ذ٭اٮ ث١٣ً زيٟطثبيسزضاستٱالٚبت ٫٦ه٭ضٞطزز.ثطاي رجطا٨ 

 .ش سبيطاٖال٤ زاضائي ٬ظيب٪ٱب٬ٰعي٫ٯ ٰبي احت٧ب٢ي ثبيس شذيطٮ الظ٤ ٫٦ه٭ضٞطززٚبٰص احت٧ب٢ي اضظ

 .تًٱساتي ٚٯ ضطٚت آ٨ ضاتؿ٧ي٩ ٚطزٮ است ثبيسٖي١ اظ٦ج٣ٍ زض شي١ تطاظ٪ب٦ٯ آ٬ضزٮ ض٭ز - ٦235بزٮ 

بيسحساٚخطتبپ٫ذ سب٠ ٰعي٫ٯ ٰبي تبسيس ضطٚت ثبيسٖج١ اظتٗسي٥ ٰطٞ٭٪ٯ س٭ز ٦ستٱ٣ٙ ض٭ز.ٰعي٫ٯ ٰبي اْعايص سط٦بيٯ ث - ٦236بزٮ 

اظتبضيري ٚٯ اي٫ٟ٭٪ٯ ٰعي٫ٯ ٰبث١٧ً آ٦س٦ستٱ٣ٙ ض٭ز.زضغ٭ضتي ٚٯ سٱب٤ رسيسي ٚٯ زض ٪تيزٯ اْعايص سط٦بيٯ غبزض٦ي ض٭زثٯ ٖي٧تي ثيص 

 .اظ٦ج٣ٍ اس٧ي ْط٬ذتٯ ضسٮ ثبضسٰعي٫ٯ ٰبي اْعايص سط٦بيٯ ضا٦ي ت٭ا٨ اظ٦ح١ اي٩ اؾبْٯ اضظش ٦ستٱ٣ٙ ٪٧٭ز

 .زضٰطسب٠ ٦ب٢ي يجبضتست اظزضآ٦سحبغ١ زض ٧ٰب٨ سب٠ ٦ب٢ي ٫٦ٱبي ٣ٚيٯ ٰعي٫ٯ ٰب٬استٱالٚبت ٬شذيطٮ ٰبس٭زذب٢ع ضطٚت  - ٦237بزٮ 

ث٫ً٭ا٨ ا٪س٬ذتٯ ٖب٪٭٪ي 140اظس٭زذب٢ع ضطٚت پس اظ٬ؾى ظيب٪ٱبي ٬اضزٮ زضسب٢ٱبي ٖج١ ثبيس٦ًبز٠ يٙ ثيست٥ آ٨ ثطقجٕ ٦بزٮ  - ٦238بزٮ 

 .٦٭ؾ٭و ض٭ز. ٰطتػ٧ي٥ ثطذالِ اي٩ ٦بزٮ ثبق١ است

س٭زٖبث١ تٗسي٥ يجبضتست اظس٭زذب٢ع سب٠ ٦ب٢ي ضطٚت ٫٦ٱبي ظيب٪ٱبي سب٢ٱبي ٦ب٢ي ٖج١ ٬ا٪س٬ذتٯ ٖب٪٭٪ي ٦صٚ٭ضٮ زض ٦بزٮ  - ٦239بزٮ 

 .٬سبيط ا٪س٬ذتٯ ٰبي اذتيبضي ثًال٬ٮ س٭زٖبث١ تٗسي٥ سب٢ٱبي ٖج١ ٚٯ تٗسي٥ ٪طسٮ است238

٫ٛٯ س٭زٖبث١ تٗسي٥ ٬ر٭ززاضز٦ج٣ُي اظآ٨ ضاٚٯ ثبيسثي٩ غبحجب٨ تٗسي٥ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي پس اظتػ٭يت حسبثٱبي سب٠ ٦ب٢ي ٬احطاظاي - ٦240بزٮ 

ض٭زتًيي٩ ذ٭اٰس٪٧٭ز.يال٬ٮ ثطاي٩ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦ي ت٭ا٪ستػ٧ي٥ ثٟيطزٚٯ ٦جب٢ُي اظ ا٪س٬ذتٯ ٰبئي ٚٯ ضطٚت زضاذتيبضزاضزثي٩ غبحجب٨ سٱب٤ 

 .اظٚسا٤ يٙ اظا٪س٬ذتٯ ٰبثبيسثطزاضت ٬تٗسي٥ ٞطززتٗسي٥ ض٭ززضاي٩ غ٭ضت زضتػ٧ي٥ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ثبيسغطيحبٖيسض٭زٚٯ ٦جب٢ٍ ٦٭ضز٪هط

ٰطس٭زي ٚٯ ثس٨٬ ضيبيت ٦ٗطضات اي٩ ٖب٪٭٨ تٗسي٥ ض٭ز٫٦بْى ٦٭ٰ٭٤ ت٣ٗي ذ٭اٰسضس.٪ح٭ٮ پطزاذت س٭زٖبث١ تٗسي٥ ت٭سف ٦ز٧ى ي٧٭٦ي 

ذ٭اٰس٪٧٭ز٢٬ي  تًيي٩ ٦ي ض٭ز ٬اٞط ٦ز٧ى ي٧٭٦ي زضذػ٭ظ ٪ح٭ٮ پطزاذت تػ٧ي٧ي ٪ٟطْتٯ ثبضسٰيئت ٦سيطٮ ٪ح٭ٮ پطزاذت ضاتًيي٩

 .زضٰطحب٠ پطزاذت س٭زثٯ غبحجب٨ سٱب٤ ثبيسنطِ ٰطت ٦بٮ پس اظتػ٧ي٥ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ضارى ثٯ تٗسي٥ س٭زا٪زب٤ پصيطز

٪سجت ٦ًي٫ي اظس٭زذب٢ع سب٠ ٦ب٢ي ضطٚت ٚٯ ٩ٛ٧٦ است رٱت پبزاش ٰيئت ٦سيطٮ 134ثبضيبيت ضطايف ٦ٗطضزض ٦بزٮ  - ٦241بزٮ 

ضطٚتٱبي سٱب٦ي يب٤ اظپ٫ذ زضغسس٭زي ٚٯ زض٧ٰب٨ سب٠ ثٯ غبحجب٨ سٱب٤ پطزاذت ٦ي ض٭ز٬زض زض٪هطٞطْتٯ ض٭زثٯ ٰيچ ٬رٯ ٪جبيسزض 

 .ضطٚتٱبي سٱب٦ي ذبظ اظزٮ زضغسس٭زي ٚٯ زض٧ٰب٨ سب٠ ثٯ غبحجب٨ سٱب٤ پطزاذت ٦ي ض٭زتزب٬ظ٫ٚس

 .٦ٗطضات اسبس٫ب٦ٯ ٬ٰطٞ٭٪ٯ تػ٧ي٧ي ٚٯ ٦رب٢ّ ثب٦ٓبزاي٩ ٦بزٮ ثبضس ثبق١ ٬ثالاحطاست

ٚتٱبي سٱب٦ي يب٤ ٰيئت ٦سيطٮ ٣ٛ٦ّ است ٚٯ ثٯ حسبثٱبي س٭ز ٬ ظيب٨ ٬تطاظ٪ب٦ٯ ضطٚت ٞعاضش حسبثساضا٨ ضس٧ي زض ضط - ٦242بزٮ 

ضاؾ٧ي٧ٯ ٫ٚس. حسبثساضا٨ ضس٧ي ثبيسيال٬ٮ ثطانٱبض٪هطزضثبضٮ حسبثٱبي ضطٚت ٞ٭اٰي ٪٧بي٫س ٣ٚيٯ زْبتط٬اس٫بز٬غ٭ضت حسبثٱبي ضطٚت 

سبثٱبي س٭ز ٬ ظيب٨ ٬تطاظ٪ب٦ٯ ت٫هي٥ ضسٮ اظقطِ ٰيئت ٦سيطٮ ٬ؾى ٦ب٢ي ضطٚت ضاث٫ح٭غحيح ٬ت٭ؾيحبت ٦٭ضز٢ع٤٬ زضاذتيبض آ٪ٱبٖطاضزاضتٯ ٬ح

 .٬ض٬ض٩ ٪طب٨ ٦ي زٰس

٦ي ٫٦1345ه٭ضاظحسبثساضا٨ ضس٧ي ٦صٚ٭ضزضاي٩ ٦بزٮ حسبثساضا٨ ٦٭ؾ٭و ْػ١ ٰٓت٥ ٖب٪٭٨ ٦ب٢يبتٱبي ٦ستٗي٥ ٦ػ٭ة اس٫ٓسسب٠  -تجػطٮ 

تربة حسبثساضا٨ ضس٧ي تُييط٫ٚس٬يبي٫٭ا٨ زيٟطي ثطاي آ٪ب٨ زض٪هطٞطْتٯ ض٭زضب١٦ ثبضس٬زضغ٭ضتي ٚٯ ث٧٭رت ٖب٪٭٨ ضطايف ٬٪ح٭ٮ ا٪

 .حسبثساضا٨ ٦صٚ٭ضزضاي٩ ٦بزٮ ٪يع ذ٭اٰسث٭ز
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 ٦ٗطضات رعائي

اضربظ ظيطثٯ حجس تبزيجي اظسٯ ٦بٮ تبز٬سب٠ يبثٯ رعاي ٪ٗسي اظثيست ٰعاضضيب٠ تبز٬يست ٰعاضضيب٠ يبثٱطز٦٬زبظات ٦حٛ٭٤  - ٦243بزٮ 

 .س ضسذ٭ا٫ٰ

ٰطٚس ٚٯ يب٧٢ب٬ثطذالِ ٬اٖى پصيطٮ ٪٭يسي سٱب٤ ضاتػسيٕ ٫ٚس٬يب ثطذالِ ٦ٗطضات اي٩ ٖب٪٭٨ ايال٦يٯ پصيطٮ ٪٭يسي ٫٦تطط٪٧بيس٬يب٦ساض٘  - 1

 .ذالِ ٬اٖى حبٚي اظتطٛي١ ضطٚت ثٯ ٦طرى حجت ضطٚتٱبتس٣ي٥ ٫ٚس٬يبزضتًيي٩ اضظش آ٬ضزٮ َيط٪ٗست٣ٗت اي٧ب٠ ٫ٚس

 .يبٞ٭اٰي٫ب٦ٯ ٦٭ٖت سٱ٥ ٦ج٣ٍ پطزاذت ضسٮ ضاثيص اظآ٪چٯ ٚٯ ٬اًٖبپطزاذت ضسٮ است ٖيس٫ٚسٰطٚس زض٬ضٖٯ سٱ٥ ثب٪ب٤  - 2

ٰطٚس اظايال٤ ٦كب٢جي ٚٯ قجٕ ٦ٗطضات اي٩ ٖب٪٭٨ ثبيسثٯ ٦طرى حجت ضطٚتٱبايال٤ ٫ٚسثًؿبيبٚالذ٭ززاضي ٪٧بيس٬يب٦كب٢ت ذالِ ٬اٖى ثٯ  - 3

 .٦طرى ٦عث٭ضايال٤ زاضز

 .ج١ اظثٯ حجت ضسيس٨ ضطٚت ٬يبزض غ٭ضتي ٚٯ حجت ضطٚت ٦ع٬ضا٪ٯ ا٪زب٤ ٞطْتٯ ثبضسغبزض٫ٚسٰطٚس سٱب٤ يبٖكًبت سٱب٤ ضاٖ - 4

 .ٰطٚس سٱب٤ يبٖكًبت سٱب٤ ضاثس٨٬ پصيطٮ ٪٭يسي ٣ٚيٯ سط٦بيٯ ٬ تبزيٯ حسا١ٖ سي ٬پ٫ذ زضغسآ٨ ٬٪يعتح٭ي١ ٣ٚيٯ سط٦بيٯ َيط٪ٗسغبزض٫ٚس - 5

 .يبٞ٭اٰي٫ب٦ٯ ٦٭ٖت ثي ٪ب٤ غبزض٫ٚس ٰطٚس ٖج١ اظپطزاذت ٣ٚيٯ ٦ج٣ٍ اس٧ي سٱ٥ سٱب٤ ثي ٪ب٤ - 6

اضربظ ظيطثٯ حجس تبزيجي اظسٯ ٦بٮ تبيٛسب٠ يبثٯ رعاي ٪ٗسي اظپ٫زبٮ ٰعاضضيب٠ تبپب٪ػسٰعاضضيب٠ يبثٱطز٦٬زبظات ٦حٛ٭٤ ذ٭ا٫ٰس  - ٦244بزٮ 

 - ضس

 .ٞصاضزٰطٚس يب٧٢بسٱب٤ يبٞ٭اٰي٫ب٦ٯ ٦٭ٖت سٱب٤ ثس٨٬ شٚط٦ج٣ٍ اس٧ي غبزض٫ٚسيبثٓط٬ضسيبثٯ ٦ًطؼ ْط٬ش  - 1

 .ٰطٚس سٱب٤ ثي ٪ب٤ ضاٖج١ اظآ٪ٛٯ ت٧ب٤ ٦ج٣ٍ اس٧ي آ٨ پطزاذت ضسٮ ثبضسثٓط٬ضسيبثٯ ٦ًطؼ ْط٬ش ٞصاضز - 2

 .ٰطٚس سٱب٤ ثب٪ب٤ ضاٖج١ اظآ٪ٛٯ اٖالسي ٬پ٫ذ زضغس٦ج٣ٍ اس٧ي آ٨ پطزاذت ضسٮ ثبضسغبزض٫ٚسيبثٓط٬ضسيبثٯ ٦ًطؼ ْط٬ش ٞصاضز - 3

ضطٚت ٫ٚس.يبا٪زب٤ آ٨ ي٣٧يبت ضاتسٱي١ ٪٧بيسثطحست ٦٭ضزثٯ ٦زبظات ضطيٙ  244٭ضزض ٦بزٮ ٰطٚس يب٧٢بزضٰطيٙ اظي٣٧يبت ٦صٚ - ٦245بزٮ 

 .يب ٦ًب٨٬ ٦حٛ٭٤ ذ٭اٰسضس

ضئيس ٬ايؿبءٰيئت ٦سيطٮ ٰط ضطٚت سٱب٦ي زضغ٭ضت اضتٛبة ٰطيٙ اظرطائ٥ ظيطثٯ حجس تبزيجي اظز٦٬بٮ تبضط٧بٮ يبثٯ رعاي  - ٦246بزٮ 

 .٦زبظات ٦حٛ٭٤ ذ٭ا٫ٰسضس٪ٗسي اظسي ٰعاضتبسيػسٰعاضضيب٠ يبثٱطز٬

زضغ٭ضتي ٚٯ نطِ ٦ٱ٣ت ٦ٗطضزضاي٩ ٖب٪٭٨ ٖس٧ت پطزاذت ٪طسٮ ٦ج٣ٍ اس٧ي سٱب٤ ضطٚت ضا٦كب٢جٯ ٪٫٫ٛس٬يبز٦٬بٮ ٖج١ اظپبيب٨ ٦ٱ٣ت  - 1

 .٦صٚ٭ض٦ز٧ى ْ٭ٔ ا٢ًبزٮ ضارٱت ت٣ٗي١ سط٦بيٯ ضطٚت تب٦يعا٨ ٦ج٣ٍ پطزاذت ضسٮ زي٭ت ٪٧٫بي٫س

 .سط٦بيٯ ضطٚت ثػس٬ضا٬ضأ ٖطؾٯ ٦جبزضت ٚطزٮ يبغس٬ضآ٨ ضااربظٮ ز٫ٰسزضغ٭ضتي ٚٯ ٖج١ اظپطزاذت ٣ٚيٯ  - 2



زضغ٭ضتي ٚٯ ٰطيٙ اظايؿبءٰيئت ٦سيطٮ ٖج١ اظا٪ٗؿبء٦ٱ٣ت ٦ٗطضزضر٣سٯ ٰيئت ٦عث٭ضغطيحبايال٤ ٫ٚسٚٯ 246زض٦٭ضزث٫سيٙ ٦بزٮ  - ٦247بزٮ 

ايؿبءٰيئت ٦سيطٮ ت٭رٯ ٪ط٭ز٬رط٤ تحٕٗ ثبيس ت٣ٛيّ ٖب٪٭٪ي ثطاي س٣ت ٦سئ٭٢يت رعائي ي١٧ ض٭ز٬ثٯ اي٩ ايال٤ اظقطِ سبيط 

پيسا٫ٚسيؿ٭ٰيئت ٦سيطٮ ٚٯ ت٣ٛيّ ٖب٪٭٪ي ضاايال٤ ٚطزٮ است ٦زط٤ ض٫بذتٯ ٪ر٭اٰسضسس٣ت ٦سئ٭٢يت رعائي اظيؿ٭ ٰيئت ٦سيطٮ ٫٦٭ـ ثٯ اي٩ 

ثٯ ٰط يٙ اظايؿبءٰيئت  است ٚٯ يؿ٭ٰيئت ٦سيطٮ يال٬ٮ ثطايال٤ ت٣ٛيّ ٖب٪٭٪ي زضر٣سٯ ٰيئت ٦عث٭ض٦طاتت ضااظقطيٕ اضسب٠ انٱبض٪ب٦ٯ ضس٧ي

٦سيطٮ ايال٤ ٪٧بيس.زضغ٭ضتي ٚٯ ر٣سبت ٰيئت ٦سيطٮ ثٱط ي٣ت تطٛي١ ٪ٟطززايال٤ اظقطيٕ اضسب٠ انٱبض٪ب٦ٯ ضس٧ي ثطاي س٣ت ٦سئ٭٢يت رعائي 

 .اظيؿ٭ٰيئت ٦سيطٮ ٚبْي است

ا٦ؿبٰبي ٦زبظ٬٪ب٤ ٬٪طب٪ي ٦٭سسي٩ يب ٰطٚس ايال٦يٯ پصيطٮ ٪٭يسي سٱب٤ يباقالييٯ ا٪تطبضا٬ضأ ٖطؾٯ ضطٚت سٱب٦ي ضاثس٨٬  - ٦248بزٮ 

 .٦سيطا٨ ضطٚت ٫٦تطط٫ٚسثٯ رعاي ٪ٗسي اظزٮ ٰعاضتبسي ٰعاضضيب٠ ٦حٛ٭٤ ذ٭اٰسضس

ٰطٚس ثبس٭ء٪يت ثطاي تط٭يٕ ٦طز٤ ثٯ تًٱسذطيسا٬ضأ ثٱبزاض ضطٚت سٱب٦ي ثٯ غس٬ضايال٦يٯ پصيطٮ ٪٭يسي سٱب٤ يباقالييٯ ا٪تطبض  - ٦249بزٮ 

ت ٪بزضست يب٪بٖع ثبضس٦جبزضت ٪٧بيس٬يباظ ض٬ي س٭ء٪يت رٱت تٱيٯ ايال٦يٯ يباقالييٯ ٦عث٭ضاقاليبت ٪بزضست ا٬ضأ ٖطؾٯ ٚٯ ٦تؿ٩٧ اقاليب

يب٪بٖع زازٮ ثبضسثٯ ٦زبظات ضط٬و ثٯ ٚالٰجطزاضي ٦حٛ٭٤ ذ٭اٰسضس٬ٰطٞبٮ احطي ثطاي٩ اٖسا٦بت ٦تطتت ضسٮ ثبضس٦طتٛت زضح٥ٛ ٚالٰجطزاضي 

 .ث٭زٮ ٬ثٯ ٦زبظات ٦ٗطض ٦حٛ٭٤ ذ٭اٰسضس

ضئيس ٬ايؿبءٰيئت ٦سيطٮ ٰط ضطٚت سٱب٦ي يب٤ ٚٯ ٖج١ اظ تبزيٯ ٣ٚيٯ سط٦بيٯ حجت ضسٮ ضطٚت ٬ٖج١ اظا٪ٗؿبءز٬سب٠ ت٧ب٤ اظتبضيد  - 250ٮ ٦بز

حجت ضطٚت ٬تػ٭يت ز٬تطاظ٪ب٦ٯ آ٨ ت٭سف ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦جبزضت ثٯ غس٬ضا٬ضأ ٖطؾٯ ٪٧بي٫سثٯ رعاي ٪ٗسي اظثيست ٰعاضضيب٠ تبز٬يست 

 .ضسٰعاضضيب٠ ٦حٛ٭٤ ذ٭ا٫ٰس

اي٩ ٖب٪٭٨ ٦جبزضت ثٯ غس٬ضا٬ضأ ٖطؾٯ ث٧٫بيسثٯ 56ضئيس ٬ايؿبءٰيئت ٦سيطٮ ٰط ضطٚت سٱب٦ي يب٤ ٚٯ ثس٨٬ ضيبيت ٦ٗطضات ٦بزٮ  - ٦251بزٮ 

 .حجس تبزيجي اظسٯ ٦بٮ تبز٬سب٠ ٬رعاي ٪ٗسي اظثيست ٰعاضضيب٠ تبز٬يست ٰعاض ضيب٠ ٦حٛ٭٤ ذ٭ا٫ٰسضس

اي٩ ٖب٪٭٨ ضازضا٬ضأ ٖطؾٯ ٦٬60سيطيب١٦ ٰط ضطٚت سٱب٦ي ي٧٭٦ي ٚٯ ٪ٛبت ٫٦سضد زض ٦بزٮ ضئيس ٬ايؿبءٰيئت ٦سيطٮ  - ٦252بزٮ 

 .ٖيس٪٧٫بي٫سثٯ رعاي ٪ٗسي ثيست ٰعاضضيب٠ تبز٬يست ٰعاضضيب٠ ٦حٛ٭٤ ذ٭ا٫ٰسضس

٦حٛ٭٤  اضربظ ظيطثٯ حجس تبزيجي اظسٯ ٦بٮ تبيٛسب٠ يبثٯ رعاي ٪ٗسي اظثيست ٰعاضتبز٬يست ٰعاضضيب٠ يبثٱطز٦٬زبظات - ٦253بزٮ 

 .ذ٭ا٫ٰسضس

 .ٰطٚس يب٦سا٦ب٪ى حؿ٭ضزاض٪سٮ سٱ٥ ضطٚت زضر٣سبت ٦زب٦ى ي٧٭٦ي غبحجب٨ سٱ٥ ثط٭ز - 1

ٰطٚس ثبذسيٯ ٬٪يط٪ٝ ذ٭زضازاض٪سٮ سٱ٥ يبٖكًبت سٱ٥ ٦ًطْي ٫ٚس ٬ثٯ اي٩ قطيٕ زضاذصضاي زض ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ي٧٭٦ي غبحجب٨ سٱب٤  - 2

 .زب٤ زٰسضطٚت ٪٧بيساي٥ اظ آ٪ٛٯ اي٫ٛبضاضرػبيبت٭سف زيٟطي ا٪

٦بٮ پس اظپبيب٨ ٰطسب٠ ٦ب٢ي ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي غبحجب٨ سٱب٤ ضازي٭ت 6ضئيس ٬ايؿبءٰيئت ٦سيطٮ ضطٚت سٱب٦ي ٚٯ حساٚخطتب - ٦254بزٮ 

ضاث٧٭ٖى ت٫هي٥ ٬تس٣ي٥ ٪٧٫بيسثٯ حجس اظز٬تبضط٧بٮ يبثٯ رعاي ٪ٗسي اظثيست ٰعاضتبز٬يست ٰعاضضيب٠ 232٪٫٫ٛسيب ٦ساض٘ ٦ٗطضزض ٦بزٮ 

 .ت ٦حٛ٭٤ ذ٭ا٫ٰسضسيبثٱطز٦٬زبظا

ت٫هي٥ ٪٫٫ٛسثٯ رعاي ٪ٗسي اظثيست 99ضئيس ٬ايؿبءٰيئت ٦سيطٮ ٰط ضطٚت سٱب٦ي ٚٯ غ٭ضت حبؾطي٩ زض٦ز٧ى ضا٦كبثٕ ٦بزٮ  - ٦255بزٮ 

 .ٰعاضتبز٬يست ٰعاضضيب٠ ٦حٛ٭٤ ذ٭ا٫ٰسضس



ات ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ ٖج١ ٦حٛ٭٤ ضات٫هي٥ ٪٫ٛس.ثٯ ٦زبظ 105ٰيئت ضئيسٯ ٰط ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٚٯ غ٭ضت ر٣سٯ ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ  - ٦256بزٮ 

 .ذ٭اٰسضس

ضئيس ٬ايؿبءٰيئت ضئيسٯ ٰط ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٚٯ ٦ٗطضات ضارى ثٯ حٕ ضاي غبحجب٨ سٱب٤ ضاضيبيت ٪ٛطزٮ ثبض٫سثٯ ٦زبظات ٦صٚ٭ضزض  - ٦257بزٮ 

 .٦حٛ٭٤ ذ٭ا٫ٰسضس ٦255بزٮ 

 : اضربظ ظيط ثٯ حجس تبزيجي اظ يٛسب٠ تب سٯ سب٠ ٦حٛ٭٤ ذ٭ا٫ٰس ضس - ٦258بزٮ 

 ضئيس ٬ ايؿبء ٰيئت ٦سيطٮ ٬ ٦سيط يب١٦ ضطٚت ٚٯ ثس٨٬ غ٭ضت زاضائي ٬ تطاظ٪ب٦ٯ يب ثٯ است٫بز غ٭ضت زاضائي ٬ تطاظ٪ب٦ٯ ٦ع٬ض ٫٦بْى ٦٭ٰ٭٦ي - 1

 .ضا ثي٩ غبحجب٨ سٱب٤ تٗسي٥ ٚطزٮ ثبض٫س

٬اًٖي ضطٚت ثٯ غبحجب٨ سٱب٤ اضائٯ ضئيس ٬ ايؿبء ٰيبت ٦سيطٮ ٬ ٦سيطيب١٦ ضطٚت ٚٯ تطاظ٪ب٦ٯ َيط ٬اٖى ثٯ ٫٦ه٭ض پ٫ٱب٨ زاضت٩ ٬ؾًيت  - 2

 .يب ٫٦تطط ٚطزٮ ثبضس

ضئيس ٬ ايؿبء ٰيئت ٦سيطٮ ٬ ٦سيط يب١٦ ضطٚت ٚٯ ا٦٭ا٠ يب ايتجبضات ضطٚت ضا ثطذالِ ٫٦بْى ضطٚت ثطاي ٦ٗبغس ضرػي يب ثطاي ضطٚت  - 3

 .ض ز٫ٰسيب ٦٭سسٯ زيٟطي ٚٯ ذ٭ز ثك٭ض ٦ستٗي٥ يب َيط٦ستٗي٥ زضآ٨ شي٫ٓى ٦ي ثبض٫س ٦٭ضز استٓبزٮ ٖطا

ضئيس ٬ ايؿبء ٰيئت ٦سيطٮ ٬ ٦سيطيب١٦ ضطٚت ٚٯ ثب س٭ء٪يت اظ اذتيبضات ذ٭ز ثطذالِ ٫٦بْى ضطٚت ثطاي ٦ٗبغس ضرػي يب ثربقط  - 4

 .ضطٚت يب ٦٭سسٯ زيٟطي ٚٯ ذ٭ز ثك٭ض ٦ستٗي٥ يب َيط٦ستٗي٥ زضآ٨ شي٫ٓى ٦ي ثبض٫س استٓبزٮ ٫٫ٚس

سا ٦ز٧ى ي٧٭٦ي غبحجب٨ سٱب٤ ضازضٰط٦٭ٖى ٚٯ ا٪تربة ثبظضسب٨ ضطٚت ثبيسا٪زب٤ ضئيس ٬ايؿبي ٰيئت ٦سيطٮ ضطٚت ٚٯ ٦ت٧ً - ٦259بزٮ 

پصيطزثٯ اي٩ ٫٦ه٭ضزي٭ت ٪٧٫بي٫س٬يب ثبظضسب٨ ضطٚت ضاثٯ ٦زب٦ى ي٧٭٦ي غبحجب٨ سٱب٤ زي٭ت ٪٫٫ٛسثٯ حجس اظز٬تبضط٧بٮ يبرعاي ٪ٗسي 

 .اظثيست ٰعاضتبز٬يست ٰعاض ضيب٠ يبثٱطز٦٬زبظات ٦حٛ٭٤ ذ٭ا٫ٰسضس

ضئيس ٬ايؿبءٰيئت ٦سيطٮ ٦٬سيطيب١٦ ٚٯ يب٦سا٦ب٪ى يب٦ر١ ا٪زب٤ ٬نبيّ ثبظضسب٨ ضطٚت ثط٭٪سيباس٫بز٦٬ساضٚي ضاٚٯ ثطاي ا٪زب٤  - ٦260بزٮ 

ٯ ٬نبيّ آ٪ٱبالظ٤ است زضاذتيبض ثبظضسب٨ ٖطاض٪س٫ٰسثٯ حجس تبزيجي اظسٯ ٦بٮ تبز٬سب٠ يبثزعاي ٪ٗسي اظثيست ٰعاضضيب٠ تبز٬يست ٰعاضضيب٠ يبث

 .ذ٭ا٫ٰسضس ٰطز٬ ٦زبظات ٦حٛ٭٤

ضئيس ٬ايؿبءٰيئت ٦سيطٮ ٦٬سيطيب١٦ ٰط ضطٚت سٱب٦ي ٚٯ ٖج١ اظثٯ حجت ضسيس٨ اْعايص سط٦بيٯ يبزضغ٭ضتي ٚٯ حجت اْعايص  - ٦261بزٮ 

سط٦بيٯ ٦ع٬ضا٪ٯ يبثس٨٬ ضيبيت تططيٓبت الظ٤ ا٪زب٤ ٞطْتٯ ثبضسسٱب٤ يبٖكًبت سٱب٤ رسيسغبزض٫٦٬تطط٫٫ٚسثٯ رعاي ٪ٗسي اظزٮ ٰعاضضيب٠ 

اضضيب٠ ٦حٛ٭٤ ذ٭ا٫ٰسضس.٬زضغ٭ضتي ٚٯ ٖج١ اظپطزاذت ت٧ب٦ي ٦ج٣ٍ اس٧ي سٱب٤ سبثٕ ٦جبزضت ثػس٬ض٬ا٪تطبضسٱب٤ رسيسيبٖكًبت تبيٛػسٰع

 .سٱب٤ رسيسث٧٫بيسثٯ حجس تبزيجي اظز٬ ٦بٮ تبضط٧بٮ ٬ثٯ رعاي ٪ٗسي اظثيست ٰعاضتبز٬يست ٰعاضضيب٠ ٦حٛ٭٤ ذ٭ا٫ٰس ضس

ٰط ضطٚت سٱب٦ي ٚٯ ٦طتٛت رطائ٥ ظيطثط٭٪سثٯ رعاي ٪ٗسي اظثيست ٰعاضتبز٬يست ٰعاضضيب٠  ضئيس ٬ايؿبءٰيئت ٦سيطٮ ٦٬سيطيب١٦ - ٦262بزٮ 

 .٦حٛ٭٤ ذ٭ا٫ٰسضس

زضغ٭ضتي ٚٯ زض٦٭ٖى اْعايص سط٦بيٯ ضطٚت ثٯ استخ٫بي ٦٭اضزي ٚٯ زض اي٩ ٖب٪٭٨ پيص ثي٫ي ضسٮ است حٕ تٗس٤ غبحجب٨ سٱب٤ ضا٪سجت  - 1

 .يب٦ٱ٣تي ضاٚٯ رٱت پصيطٮ ٪٭يسي سٱب٤ رسيس ثبيسزض٪هطٞطْتٯ ض٭زثٯ غبحجب٨ سٱب٤ ٪س٫ٰسثٯ پصيطٮ ٪٭يسي ٬ذطيسسٱب٤ رسيس٬ضيبيت ٪٫٫ٛس٬



زضغ٭ضتي ٚٯ ضطٚت ٖجالا٬ضأ ٖطؾٯ ٖبث١ تً٭يؽ ثبسٱ٥ ٫٦تططٚطزٮ ثبضسحٗ٭ٔ زاض٪سٞب٨ اي٫ٟ٭٪ٯ ا٬ضأ ٖطؾٯ ضا٪سجت ثٯ تً٭يؽ ا٬ضأ  - 2

اي٩ ٖجي١ ا٬ضأ ٖطؾٯ ٖبث١ تً٭يؽ ثبسٱب٤ ضطٚت است ا٬ضأ ٖطؾٯ رسيسٖبث١ آ٪ٱبثب سٱب٤ ضطٚت زض٪هطٞطْتٯ يبٖج١ اظا٪ٗؿبء٦ستي ٚٯ قي آ٨ 

تً٭يؽ يبٖبث١ تجسي١ ثٯ سٱب٤ ٫٦تطط٫٫ٚسيبٖج١ اظتجسي١ يبتً٭يؽ ا٬ضأ ٖطؾٯ يبثبظپطزاذت ٦ج٣ٍ آ٪ٱبسط٦بيٯ ضطٚت ضا٦ستٱ٣ٙ سبظ٪سيبآ٨ 

 تٗسي٥ ٫٦بْى تُييطاتي ثس٫ٰسضااظقطيٕ ثبظذطيسسٱب٤ ٚبٰص ز٫ٰسيباٖسا٤ ثٯ تٗسي٥ ا٪س٬ذتٯ ٫٫ٚسيبزض٪ح٭ٮ 

ضئيس ٬ايؿبءٰيئت ٦سيطٮ ٦٬سيطيب١٦ ٰط ضطٚت سٱب٦ي ٚٯ يب٧٢بثطاي س٣ت حٕ تٗس٤ اظغبحجب٨ سٱب٤ ٪سجت ثٯ پصيطٮ ٪٭يسي  - ٦263بزٮ 

سٱب٤ رسيسثٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي اقاليبت ٪بزضست ثس٫ٰسيباقاليبت ٪بزضست ضاتػسيٕ ٫٫ٚسثٯ حجس اظضط٧بٮ تبسٯ سب٠ يبثٯ رعاي ٪ٗسي 

 .يٛػسٰعاضضيب٠ تبيٙ ٦ي٣ي٭٨ ضيب٠ يبثٱطٮ ٦٬زبظات ٦حٛ٭٤ ذ٭ا٫ٰسضساظ

ضئيس ٬ايؿبءٰيئت ٦سيطٮ ٰط ضطٚت سٱب٦ي ٚٯ زض٦٭ضزٚبٰص سط٦بيٯ يب٧٢ب٦ٗطضات ظيطضاضيبيت ٪٫٫ٛسثٯ رعاي ٪ٗسي اظثيست  - ٦264بزٮ 

 - ٰعاضضيب٠ تبز٬يست ٰعاضضيب٠ ٦حٛ٭٤ ذ٭ا٫ٰسضس

 .ب٨ سٱب٤زضغ٭ضت يس٤ ضيبيت تسب٬ي حٗ٭ٔ غبحج - 1

زضغ٭ضتي ٚٯ پيط٫ٱبزضارى ثٯ ٚبٰص سط٦بيٯ حسا١ٖ چٱ١ ٬پ٫ذ ض٬ظٖج١ اظتطٛي١ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔ ا٢ًبزٮ ثٯ ثبظضس ضطٚت تس٣ي٥ ٪طسٮ  - 2

 .ثبضس

زضغ٭ضتي ٚٯ تػ٧ي٥ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي زائطثطتػ٭يت ٚبٰص سط٦بيٯ ٦٬ٱ٣ت ٬ضطائف آ٨ زضض٬ظ٪ب٦ٯ ضس٧ي ٬ض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ ايال٪بت  - 3

 .طث٭ـ ثٯ ضطٚت زضآ٨ ٪طط٦ي ٞطززآٞٱي ٪طسٮ ثبضس٦

ضئيس ٬ايؿبءٰيئت ٦سيطٮ ٰط ضطٚت سٱب٦ي ٚٯ زضغ٭ضت اظ ٦يب٨ ضْت٩ ثيص اظ٪ػّ سط٦بيٯ ضطٚت ثطاحطظيب٪ٱبي ٬اضزٮ  - ٦265بزٮ 

٬اٖى ض٭ز٬حساٚخطتبي٧ٛبٮ حساٚخطتبز٦٬بٮ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔ ا٢ًبزٮ غبحجب٨ سٱب٤ ضازي٭ت ٪٧٫بي٫ستب٦٭ؾ٭و ا٪حال٠ يبثٗبء ضطٚت ٦٭ضزض٭ض٬ضاي 

٪سجت ثٯ حجت ٬آٞٱي تػ٧ي٥ ٦ز٧ى ٦صٚ٭ضاٖسا٤ ٪٧٫بي٫سثٯ حجس اظز٦٬بٮ تبضط٧بٮ يبثٯ رعاي ٪ٗسي اظزٮ ٰعاضضيب٠ تبيٛػسٰعاضضيب٠ 

 .يبثٱطز٦٬زبظات ٦حٛ٭٤ ذ٭ا٫ٰسضس

جس تبزيجي اظز٦٬بٮ تبضط٧بٮ يبرعاي ٰطٚس ثب٬ر٭ز٫٦ى ٖب٪٭٪ي يب٧٢بس٧ت ثبظضسي ضازض ضطٚت سٱب٦ي ثپصيطز٬ثٯ آ٨ ي١٧ ٫ٚسثٯ ح - ٦266بزٮ 

 .٪ٗسي اظثيست ٰعاضتبيٛػسٰعاضضيب٠ يبثٯ ٰطز٦٬زبظات ٦حٛ٭٤ ذ٭اٰسضس

ٰطٚس زض س٧ت ثبظضسي ضطٚت سٱب٦ي يب٧٢ب ضارى ثٯ ا٬ؾبو ضطٚت ثٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي زضٞعاضضٱبي ذ٭ز اقاليبت ذالِ حٗيٗت  - ٦267بزٮ 

 .بزيجي اظسٯ ٦بٮ تب ز٬ سب٠ ٦حٛ٭٤ ذ٭اٰس ضسثسٰس ٬ يب اي٫ٟ٭٪ٯ اقاليبت ضا تػسيٕ ٫ٚس ثٯ حجس ت

٦سيطيب ٦سيطا٨ تػٓيٯ ٰط ضطٚت سٱب٦ي ٚٯ يب٧٢ب٦طتٛت رطائ٥ ظيطثط٭٪سثٯ حجس تبزيجي اظز٦٬بٮ تبضط٧بٮ يبثٯ رعاي ٪ٗسي  - ٦268بزٮ 

 - اظثيست ٰعاضتب ز٬يست ٰعاضضيب٠ يبثٯ ٰطز٦٬زبظات ٦حٛ٭٤ ذ٭ا٫ٰسضس

 .اظا٪تربة تػ٧ي٥ ضارى ثٯ ا٪حال٠ ضطٚت ٬٪ب٤ ٬٪طب٪ي ذ٭زضاثٯ ٦طرى حجت ضطٚتٱبايال٤ ٪٫٫ٛسزضغ٭ضتي ٚٯ نطِ ي٧ٛبٮ پس  - 1

زضغ٭ضتي ٚٯ تبضط٧بٮ پس اظضط٬و ثٯ ا٦طتػٓيٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي غبحجب٨ ضطٚت ضازي٭ت ٪ٛطزٮ ٬ؾًيت ا٦٭ا٠ ٦٬كب٢جبت ٬ٖط٬ؼ  - 2

 .ػٓيٯ الظ٤ ٦ي زا٪سثٯ اقالو ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٪طسب٪٫سضطٚت ٬٪ح٭ٮ تػٓيٯ ا٦٭ض ضطٚت ٦٬ستي ضاٚٯ رٱت پبيب٨ زاز٨ ثٯ ا٦طت



زضغ٭ضتي ٚٯ ٖج١ اظذبت٧ٯ ا٦طتػٓيٯ ٧ٰٯ سب٢ٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي غبحجب٨ سٱب٤ ضطٚت ضاثبضيبيت ضطايف ٬تططيٓبتي ٚٯ زضاي٩ ٖب٪٭٨ ٬  - 3

ز ٬ ظيب٨ ي٣٧يبت ذ٭زضاثٯ ؾ٧ي٧ٯ اسبس٫ب٦ٯ ضطٚت پيص ثي٫ي ضسٮ است زي٭ت ٪ٛطزٮ غ٭ضت زاضائي ٫٦ٗ٭٠ ٬َيط ٫٦ٗ٭٠ ٬تطاظ٪ب٦ٯ ٬حسبة س٭

 .ٞعاضضي حبٚي اظ اي٧ب٢ي ٚٯ تبآ٨ ٦٭ٖى ا٪زب٤ زازٮ ا٪سثٯ ٦ز٧ى ٦صٚ٭ضتس٣ي٥ ٪٫٫ٛس

 .زضغ٭ضتي ٚٯ زضذبت٧ٯ ز٬ضٮ تػسي ذ٭زثس٨٬ آ٪ٛٯ ت٧سيس٦ست ٦ب٦٭ضيت ذ٭زضاذ٭استبضض٭٪سثٯ ي٣٧يبت ذ٭زازا٦ٯ ز٫ٰس - 4

 .اثٯ ٦طرى حجت ضطٚتٱبايال٤ ٪٧٫بي٫سزضغ٭ضتي ٚٯ نطِ ي٧ٛبٮ پس اظذت٥ تػٓيٯ ٦طاتت ض - 5

زضغ٭ضتي ٚٯ پس اظايال٤ ذت٥ ثٯ تػٓيٯ ٬ر٭ٰي ضاٚٯ ثبٖي٧ب٪سٮ است زضحسبة ٦رػ٭غي زضيٛي اظثب٪ٛٱبي ايطا٪ي ت٭زيى ٪٧٫بيس٬زضغ٭ضت  - 6

ذت٥ تػٓيٯ ثٯ اقالو اسب٦ي ثستب٪ٛبضا٨ ٬غبحجب٨ سٱب٦ي ضاٚٯ حٗ٭ٔ ذ٭زضااستيٓبء٪ٛطزٮ ا٪سثٯ آ٨ ثب٪ٙ تس٣ي٥ ٪ٛطزٮ ٦طاتت ضاقي آٞٱي 

 .اضربظ شي٫ٓى ٪طسب٪٫س

 - ٦سيطتػٓيٯ يب ٦سيطا٨ ٰط ضطٚت سٱب٦ي ٚٯ ٦طتٛت رطائ٥ ظيط ض٭٪سثٯ حجس تبزيجي اظيٙ سب٠ تبسٯ سب٠ ٦حٛ٭٤ ذ٭ا٫ٰسضس - ٦269بزٮ 

يب٦٭سسٯ زيٟطي ٚٯ زضغ٭ضتي ٚٯ ا٦٭ا٠ يبايتجبضات ضطٚت زضحب٠ تػٓيٯ ضاثطذالِ ٫٦بْى ضطٚت يبثطاي ٦ٗبغسضرػي يبثطاي ضطٚت  - 1

 .ذ٭زثك٭ض ٦ستٗي٥ يبَيط٦ستٗي٥ زضآ٨ شي٫ٓى ٦ي ثبض٫س٦٭ضزاستٓبزٮ ٖطاضز٫ٰس

ثٯ ا٪تٗب٠ زاضائي ضطٚت ٦جبزضت ٫٫ٚس يبثس٨٬ ضيبيت حٗ٭ٔ ثستب٪ٛبضا٨ ٦٬٭ؾ٭و ٚطز٨ ٖط٬ؾي ٚٯ 213زضغ٭ضتي ٚٯ ثطذالِ ٦بزٮ  - 2

 .ي٥ ٪٧بي٫س٫ٰ٭ظ٦٭يستبزيٯ آ٨ ٪طسيسٮ زاضائي ضطٚت ضاثي٩ غبحجب٨ سٱب٤ تٗس

 12ثرؽ 

 ٦ٗطضات ٦رت٣ّ ٦طث٭ـ ثٯ ضطٚتٱبي سٱب٦ي

ٰطٞبٮ ٦ٗطضات ٖب٪٭٪ي زض ٦٭ضز تطٛي١ ضطٚت سٱب٦ي يب ي٣٧يبت آ٨ يب تػ٧ي٧بتي ٚٯ ت٭سف ٰطيٙ اظ اضٚب٨ ضطٚت اتربش ٦ي ٞطزز  - ٦270بزٮ 

ض ثٯ ح٥ٛ زازٞبٮ ايال٨ ذ٭اٰسضس ٢ي٩ٛ ضيبيت ٪ط٭ز ثطحست ٦٭ضز ث٫ب ثسضذ٭است ٰط شي٫ٓى ثكال٨ ضطٚت يب ي٣٧يبت يب تػ٧ي٧بت ٦صٚ٭

 .٦٭سسي٩ ٬ ٦سيطا٨ ٬ ثبظضسب٨ ٬ غبحجب٨ سٱب٤ ضطٚت ٪٧ي ت٭ا٪٫س زض ٦ٗبث١ اضربظ حب٢ج ثٯ اي٩ ثكال٨ است٫بز ٪٧بي٫س

زضغ٭ضتي ٚٯ ٖج١ اظغس٬ضح٥ٛ ثكال٨ ضطٚت ثبثكال٨ ي٣٧يبت يب تػ٧ي٧بت آ٨ زض٦طح٣ٯ ثس٬ي ٦٭رجبت ثكال٨ ٦طتٓى ضسٮ  - ٦271بزٮ 

 .ازٞبٮ ٖطاضسٗ٭ـ زي٭اي ثكال٨ ضاغبزضذ٭اٰسٚطزثبضسز

زازٞبٰي ٚٯ زي٭اي ثكال٨ ٪عزآ٨ اٖب٦ٯ ضسٮ است ٦ي ت٭ا٪سث٫ب ثٯ زضذ٭است ٦ٱ٣تي ٚٯ اظضط٧بٮ ثيطتط٪جبضسثطاي ضْى ٦٭رجبت  - ٦272بزٮ 

٦ٗطض٦٭رجبت ثكال٨ ثطقطِ ٪طسٮ  ثكال٨ تًيي٩ ٪٧بيس.اثتساي ٦ٱ٣ت ٦صٚ٭ضتبضيد ٬غ٭٠ پط٬٪سٮ اظزْتطثٯ زازٞبٮ است.زض غ٭ضتي ٚٯ نطِ ٦ٱ٣ت

 .ثبضسزازٞبٮ ح٥ٛ ٦ٗتؿي غبزضذ٭اٰسٚطز

زازٞبٰي ٚٯ ح٥ٛ ثكال٨ ضطٚت ضاغبزض٦ي ٪٧بيسثبيسؾ٩٧ ح٥ٛ ذ٭ز يٙ يبچ٫س٪ٓطضاث٫ً٭ا٨ ٦سيطتػٓيٯ تًيي٩ ٫ٚستبثطقجٕ ٦ٗطضات  - ٦274بزٮ 

 .اي٩ ٖب٪٭٨ ا٪زب٤ ٬نيٓٯ ٪٧بي٫س

ضطٚت ٦سيطتػٓيٯ ثبيساظ قطِ زازٞبٮ تًيي٩ ض٭ز٦٬سيطيب ٦سيطا٨ تػٓيٯ اي ٚٯ ت٭سف زازٞبٮ  زضٰط٦٭ضزٚٯ ثطاحطا٪حال٠ يبثكال٨ - ٦275بزٮ 

 .تًيي٩ حبؾطثٯ ٖج٭٠ س٧ت ٦سيطيت تػٓيٯ ٪جبض٫سزازٞبٮ ا٦طتػٓيٯ ضاثٯ ازاضٮ تػٓيٯ ا٦٭ض ٬ضضٛستٟي ح٭ظٮ ذ٭زاضربو ٦ي ٪٧بيس



 .تًيي٩ ٦ي ض٭زثًٱسٮ زازٞبٮ استتًيي٩ حٕ ا٢عح٧ٯ ٦سيطيب ٦سيطا٨ تػٓيٯ اي ٚٯ ت٭سف زازٞبٮ  -تجػطٮ 

ضرع يباضربغي ٚٯ ٦ز٧٭و سٱب٤ آ٪ٱبحسا١ٖ يٙ پ٫ز٥ ٦ز٧٭و سٱب٤ ضطٚت ثبضس٦ي ت٭ا٪سزضغ٭ضت تر٣ّ يبتٗػيطضئيس  - ٦276بزٮ 

ي٭ي ٬ايؿبءٰيئت ٦سيطٮ ٬يب٦سيطيب١٦ ث٫ب٤ ٬اظقطِ ضطٚت ٬ثٯ ٰعي٫ٯ ذ٭زي٣يٯ ضئيس يبت٧ب٤ يبثًؿي اظايؿبءٰيئت ٦سيطٮ ٦٬سيطيب١٦ اٖب٦ٯ ز

 .٪٧بي٫س٬رجطا٨ ٣ٚيٯ ذسبضات ٬اضزٮ ثٯ ضطٚت ضااظآ٪ٱب٦كب٢جٯ ٫٫ٚس

زضغ٭ضت ٦حٛ٭٦يت ضئيس يبٰطيٙ اظايؿبءٰيئت ٦سيطٮ يب٦سيطيب١٦ ثٯ رجطا٨ ذسبضات ضطٚت ٬پطزاذت ٰعي٫ٯ زازضسي ح٥ٛ ث٫ٓى ضطٚت 

 .اٰسضسارطاء٬ ٰعي٫ٯ اي ٚٯ اظقطِ اٖب٦ٯ ٫٫ٚسٮ زي٭ي پطزاذت ضسٮ اظ٦ج٣ٍ ٦حٛ٭٤ ثٯ ٬ي ٦ستطز ذ٭

٦ٗطضات اسبس٫ب٦ٯ ٬تػ٧ي٧بت ٦زب٦ى ي٧٭٦ي ٪جبيسث٫ح٭ي اظ ا٪حبءحٕ غبحجب٨ سٱب٤ ضازض٦٭ضزاٖب٦ٯ زي٭اي ٦سئ٭٢يت ي٣يٯ ٦سيطا٨  - ٦277بزٮ 

 .ضطٚت ٦حس٬ز٪٧بيس

زٮ ضطٚت سٱب٦ي ذبظ زضغ٭ضتي ٦ي ت٭ا٪سثٯ ضطٚت سٱب٦ي يب٤ تجسي١ ض٭زٚٯ ا٬ال٦٭ؾ٭و ثٯ تػ٭يت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔ ا٢ًب - ٦278بزٮ 

ضطٚت سٱب٦ي ذبظ ضسيسٮ ثبضسحب٪يبسط٦بيٯ آ٨ حسا١ٖ ثٯ ٦يعا٪ي ثبضسٚٯ ثطاي ضطٚتٱبي سٱب٦ي يب٤ ٦ٗطضضسٮ است ٬يب ضطٚت سط٦بيٯ 

ذ٭زضاثٯ ٦يعا٨ ٦صٚ٭ضاْعايص زٰس. حب٢خبز٬سب٠ ت٧ب٤ اظتبضيد تبسيس ٬حجت ضطٚت ٞصضتٯ ٬ز٬تطاظ٪ب٦ٯ آ٨ ثٯ تػ٭يت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي غبحجب٨ 

 .ب اسبس٫ب٦ٯ آ٨ ثبضيبيت ٦ٗطضات اي٩ ٖب٪٭٨ زض٦٭ضز ضطٚتٱبي سٱب٦ي يب٤ ت٫هي٥ يباغالح ضسٮ ثبضسسٱب٤ ضسيسٮ ثبضس.ضاثً

ضطٚت سٱب٦ي ذبظ ثبيسنطِ ي٧ٛبٮ اظتبضيري ٚٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔ ا٢ًبزٮ غبحجب٨ سٱب٤ تجسي١ ضطٚت ضاتػ٭يت ٚطزٮ است  - ٦279بزٮ 

 .٦طرى حجت ضطٚتٱبتس٣ي٥ ٫ٚس غ٭ضت ر٣سٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔ ا٢ًبزٮ ضاثٯ ؾ٧ي٧ٯ ٦ساض٘ ظيطثٯ

 .اسبس٫ب٦ٯ ٚٯ ثطاي ضطٚت سٱب٦ي يب٤ ت٫هي٥ ضسٮ ٬ثٯ تػ٭يت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔ ا٢ًبزٮ ضسيسٮ است - 1

 .ٚٯ ثٯ تبئيس حسبثساضضس٧ي ضسيسٮ ثبضس278ز٬تطاظ٪ب٦ٯ ٬حسبة س٭ز ٬ ظيب٨ ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ  - 2

ٱبٚٯ ٚٯ ٦تؿ٩٧ تٗ٭ي٥ ٣ٚيٯ ا٦٭ا٠ ٫٦ٗ٭٠ ٬َيط٫٦ٗ٭٠ ضطٚت ث٭زٮ ٬ثٯ غ٭ضت زاضائي ضطٚت زض٦٭ٖى تس٣ي٥ ٦ساض٘ ثٯ ٦طرى حجت ضطٚت - 3

 .تبئيسٚبضض٫بس ضس٧ي ٬ظاضت زازٞستطي ضسيسٮ ثبضس

 - ايال٦يٯ تجسي١ ضطٚت ٚٯ ثبيسثٯ ا٦ؿبءزاض٪سٞب٨ ا٦ؿبي ٦زبظ ضطٚت ضسيسٮ ٦٬طت١٧ ثط٪ٛبت ظيطثبضس - 4

 .٪ب٤ ٬ض٧بضٮ حجت ضطٚت -ا٢ّ 

 .آ٦٨٭ؾ٭و ضطٚت ٬٪٭و ًْب٢يتٱبي  -ة 

 ٦طٚعاغ٣ي ضطٚت ٬زضغ٭ضتي ٚٯ ضطٚت ضًجي زاضتٯ ثبضس٪طب٪ي ضًت آ٨ -د 

 .زضغ٭ضتي ٚٯ ضطٚت ثطاي ٦ست ٦حس٬زتطٛي١ ضسٮ ثبضستبضيد ا٪ٗؿبي ٦ست آ٨ -ز 

 .سط٦بيٯ ضطٚت ٦٬ج٣ٍ پطزاذت ضسٮ آ٨ -ٮ 

 .اٞطسٱب٤ ٧٦تبظ٫٦تططضسٮ ثبضستًساز٬ا٦تيبظات آ٨ -٬ 

 .ٮ ٦٬سيطيب١٦ ضطٚتٰ٭يت ٚب١٦ ضئيس ٬ايؿبءٰيئت ٦سيط -ظ 



 .ضطايف حؿ٭ض٬حٕ ضاي غبحجب٨ سٱب٤ زض٦زب٦ى ي٧٭٦ي -ح 

 .٦ٗطضات اسبس٫ب٦ٯ ضارى ثٯ تٗسي٥ س٭ز٬تطٛي١ ا٪س٬ذتٯ -ـ 

 .٦ج٣ٍ زي٭٨ ضطٚت ٧ٰ٬چ٫ي٩ ٦ج٣ٍ زي٭٨ اضربظ حب٢ج ٚٯ ت٭سف ضطٚت تؿ٧ي٩ ضسٮ است -ي 

 .زض آ٨ زضد ٦ي ٞطزز شٚط٪ب٤ ض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ اقالييٯ ٰب٬آٞٱي ٰبي ضطٚت -٘ 

٬ تكجيٕ ٫٦سضربت آ٪ٱبثباي٩ ٖب٪٭٨ تجسي١ ضطٚت ضاحجت ٦٬طاتت ضاثٯ ٦279طرى حجت ضطٚتٱبپس اظ٬غ٭٠ ٦ساض٘ ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ  - ٦280بزٮ 

 .ٰعي٫ٯ ضطٚت آٞٱي ذ٭اٰس٪٧٭ز

ضطٚت ٬ز٬تطاظ٪ب٦ٯ ٬حسبة س٭ز ٬  زضآٞٱي تجسي١ ضطٚت ثبيس٣ٚيٯ ٫٦سضربت ايال٦يٯ تجسي١ ضطٚت شٚطٞطزز٬ٖيسض٭زٚٯ اسبس٫ب٦ٯ - ٦281بزٮ 

ظيب٨ آ٨ ٦طث٭ـ ثٯ ز٬سب٠ ٖج١ اظاتربشتػ٧ي٥ ٪سجت ثٯ تجسي١ ضطٚت ٧ٰ٬چ٫ي٩ غ٭ضت زاضائي ضطٚت ٬ا٦٭ا٠ ٫٦ٗ٭٠ ٬َيط٫٦ٗ٭٠ آ٨ زض٦طرى 

ٚٯ آٞٱي ٰبي  حجت ضطٚتٱب٬زض٦طٚع ضطٚت ثطاي ٦طارًٯ يال٫٧ٖسا٨ آ٦بزٮ ٦ي ثبض٫سآٞٱي تجسي١ ضطٚت ثبيسيال٬ٮ ثط ض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي

 .ضطٚت زضآ٨ زضد ٦ي ٞطززاٖالزضيٙ ض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضزيٟط٪يعآٞٱي ض٭ز

ضطٚت سٱب٦ي ذبظ ٚٯ ثر٭اٰسثباْعايص سط٦بيٯ ثٯ ضطٚت سٱب٦ي يب٤ تجسي١ ض٭زثبيسسٱب٤ رسيسذ٭زضاٚٯ زض٪تيزٯ اْعايص  - ٦282بزٮ 

٨ ثطاي پصيطٮ ٪٭يسي ي٧٭٦ي يطؾٯ ٪٧بيس.٦طرى حجت ضطٚتٱبزضاي٩ اي٩ ٖب٪٭٬184 ٦بزٮ ٢182ُبيت 173سط٦بيٯ ث٭ر٭ز ٦ي آيسثبضيبيت ٦٭از 

٦٭ضزپس اظ٬غ٭٠ تٗبؾب٦٬ساض٘ ٦طث٭ـ ثٯ تجسي١ ضطٚت سٱب٦ي ذبظ ثٯ ضطٚت سٱب٦ي يب٤ ٬تكجيٕ آ٪ٱبثب ٦ٗطضات ٖب٪٭٨ زضغ٭ضتي ٚٯ ضطٚت 

ا٪تطبضايال٦يٯ ٪٭يسي سٱب٤ ٪٭يسي ي٧٭٦ي ثٯ ضطٚت سٱب٦ي يب٤ تجسي١ ض٭زاربظٮ  -ثت٭ا٪سثباْعايص سط٦بيٯ اظقطيٕ پصيطٮ 

 .ضاغبزضذ٭اٰس٪٧٭ز.زضايال٦يٯ پصيطٮ ٪٭يسي ثبيسض٧بضٮ ٬تبضيد اربظٮ ٪ب٦ٯ ٦عث٭ضٖيسٞطزز

زضغ٭ضتي ٚٯ سٱب٤ رسيسي ٚٯ ثٯ تطتيت ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ ٖج١ يطؾٯ ضسٮ است ت٧ب٦بتبزيٯ ٪ط٭ز ضطٚت ٪٧ي ت٭ا٪سثٯ ضطٚت سٱب٦ي  - ٦283بزٮ 

 .تجسي١ ٞطزز

ٱب٦ي ٦٭ر٭ززضتبضيد تػ٭يت اي٩ ٖب٪٭٨ ثبيسنطِ سٯ سب٠ اظتبضيد ارطاي اي٩ ٖب٪٭٨ ثػ٭ضت ضطٚت سٱب٦ي ذبظ يب ضطٚتٱبي س - ٦284بزٮ 

ضطٚت سٱب٦ي يب٤ زضآي٫س٬٬ؾى ذ٭زضاثب٦ٗطضات اي٩ ٖب٪٭٨ تكجيٕ ز٫ٰسيبث٫٭و زيٟطي اظ ا٪٭او ضطٚتٱبي تزبضتي ٦صٚ٭ضزض ٖب٪٭٨ تزبضت ٦ػ٭ة 

٦حس٭ة ذ٭ا٫ٰسضس٬اظ٢حبل ٦ٗطضات ا٪حال٠ ٦ط٧٭٠ ٖب٪٭٨ تزبضت ٦ػ٭ة اضزيجٱطت تجسي١ ض٭٪س٬اال٫٦ح١  1311اضزيجٱطت ٦بٮ 

 .ذ٭ا٫ٰسث٭ز1311

تب٫ٰٟب٦يٛٯ ضطٚتٱبي سٱب٦ي ٦٭ر٭ززضتبضيد تػ٭يت اي٩ ٖب٪٭٨ نطِ سٯ سب٠ ٬ؾى ذ٭زضاثب٦ٗطضات اي٩ ٖب٪٭٨ تكجيٕ ٪سازٮ ا٪ستبثى ٦ٗطضات 

 .٦٬ٗطضات اسبس٫ب٦ٯ ذ٭زذ٭ا٫ٰسث٭ز1311ٱطت ٦طث٭ـ ثٯ ضطٚتٱبي سٱب٦ي ٦صٚ٭ضزض ٖب٪٭٨ تزبضت ٦ػ٭ة اضزيج

تكجيٕ ٬ؾى ضطٚت ثب٦ٗطضات اي٩ ٖب٪٭٨ ٬ٖتي ٦حٕٗ ٦ي ض٭زٚٯ ٦طرى حجت ضطٚتٱبپس اظاحطاظغحت تكجيٕ ٦طاتت ضاحجت ٬ثٯ ٰعي٫ٯ ضطٚت 

ٯ ٰعي٫ٯ زيٟطي ٪يست آٞٱي ٚطزٮ ثبضس.ثٯ استخ٫بي ٰعي٫ٯ آٞٱي ارطاي اي٩ ٦بزٮ زضغ٭ضت يس٤ اْعايص سط٦بيٯ ضطٚت ٦ست٣ع٤ پطزاذت ٰيچٟ٭٪

 .٬زضغ٭ضت اْعايص سط٦بيٯ ٰعي٫ٯ ٰبي ٦طث٭ـ ْٗف ضب١٦ ٦يعا٨ اْعايص سط٦بيٯ ٦ي ض٭ز

تُييط اسبس٫ب٦ٯ ٰطيٙ اظ ضطٚتٱبي سٱب٦ي ٦٭ر٭ززضتبضيد تػ٭يت اي٩ ٖب٪٭٨ ثٯ ٫٦ه٭ضتكجيٕ ٬ؾى آ٪ٱبثب٦ٗطضات اي٩ ٖب٪٭٨ استخ٫بئب  - ٦258بزٮ 

ي غبحجب٨ سٱب٤ ضطٚت غ٭ضت ٞيطز٦ٟط زض٦٭ضزاْعايص سط٦بيٯ ٚٯ ثبيسثٯ تػ٭يت ٦ز٧ى ٩ٛ٧٦ است ث٧٭رت تػ٧ي٥ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبز



ي٧٭٦ي ْ٭ٔ ا٢ًبزٮ ثطسس. تطتيت زي٭ت تطٛي١ ٬حس٪ػبة ٬اٚخطيت الظ٤ ثطاي ٦زب٦ى يبزي ٬ْ٭ٔ ا٢ًبزٮ ثٯ ٫٦ه٭ضتكجيٕ ٬ؾى ضطٚت ثب٦ٗطضات 

ٱب٦ي ٧ٰ٬چ٫ي٩ اسبس٫ب٦ٯ ٦ًتجط ضطٚتٱبي ٦٭ر٭ززضتبضيد تػ٭يت زض٦٭ضز ضطٚتٱبي س1311اي٩ ٖب٪٭٨ تبثى ٦ٗطضات تزبضت ٦ػ٭ة اضزيجٱطت 

 .اي٩ ٖب٪٭٨ ٦ي ثبضس

ثطاي آ٪ٛٯ ضطٚتٱبي سٱب٦ي ٦٭ضززضتبضيد تػ٭يت اي٩ ٖب٪٭٨ ثت٭ا٪٫سثػ٭ضت ضطٚت سٱب٦ي ذبظ زضآي٫سثبيسا٬السط٦بيٯ آ٪ٱبحسا١ٖ  - ٦286بزٮ 

ذ٭زضاثب ضيبيت ٦ٗطضات اي٩ ٖب٪٭٨ زض٦٭ضزاْعايص سط٦بيٯ ضطٚت  ثٯ ٦يعا٪ي ثبضسٚٯ ثطاي ضطٚتٱبي سٱب٦ي ذبظ ٦ٗطضضسٮ است يبسط٦بيٯ

سٱب٦ي ذبظ ثٯ آ٨ ٦يعا٨ اْعايص ز٫ٰسحب٪يب اسبس٫ب٦ٯ ذ٭زضاثٯ ٫٦ه٭ضتكجيٕ ثب٦ٗطضات اي٩ ٖب٪٭٨ اغالح ٚطزٮ ٦طاتت ضاثٯ ٦طرى حجت 

٦طاتت ضا حجت ٬ثٯ ٰعي٫ٯ ضطٚت آٞٱي ضطٚتٱبايال٤ ٪٧بي٫س.٦طرى حجت ضطٚتٱبپس اظاحطاظغحت تكجيٕ ٬ؾى ضطٚت ثب٦ٗطضات اي٩ ٖب٪٭٨ 

 .ذ٭اٰس٪٧٭ز

ثطاي آ٪ٛٯ ضطٚتٱبي سٱب٦ي ٦٭ر٭ززضتبضيد تػ٭يت اي٩ ٖب٪٭٨ ثت٭ا٪٫سثػ٭ضت ضطٚت سٱب٦ي يب٤ زضآي٫سثبيسا٬السط٦بيٯ آ٪ٱبثٯ ٦يعا٪ي  - ٦287بزٮ 

ضزاْعايص سط٦بيٯ ضطٚت سٱب٦ي يب٤ ثٯ آ٨ ثبضسٚٯ ثطاي ضطٚتٱبي سٱب٦ي يب٤ ٦ٗطضضسٮ است يبسط٦بيٯ ذ٭زضاثبضيبيت ٦ٗطضات اي٩ ٖب٪٭٨ زض٦٭

٦يعا٨ اْعايص ز٫ٰس.حب٪يبزضتبضيد تجسي١ ضطٚت ثٯ ضطٚت سٱب٦ي يب٤ يٛسب٠ اظحجت ضطٚت ٞصضتٯ ٬يٙ تطاظ٪ب٦ٯ آ٨ ثٯ تػ٭يت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي 

 .يبزي ضسيسٮ ثبضس.حب٢خب اسبس٫ب٦ٯ ذ٭زضاثب٦ٗطضات اي٩ ٖب٪٭٨ ٬ْٕ ز٫ٰس

٦٭ر٭ززضتبضيد تػ٭يت اي٩ ٖب٪٭٨ ثر٭ا٫ٰسثطاي تكجيٕ ٬ؾى ذ٭زثب٦ٗطضات اي٩ ٖب٪٭٨ ثٯ اْعايص  زضغ٭ضتي ٚٯ ضطٚتٱبي سٱب٦ي - ٦288بزٮ 

سط٦بيٯ ٦جبزضت ٫٫ٚسزضغ٭ضتي ٚٯ ت٧ب٦ي ٦ج٣ٍ اس٧ي سٱب٤ ٖج٣ي آ٪ٱبتبزيٯ ٪طسٮ ثبضس ٪سجت ٦ج٣ٍ پطزاذت ضسٮ ٖج٣ي ٪سجت ثٯ ٰطسٱ٥ 

ت٭ا٪ساظسي ٬پ٫ذ زضغس٦ج٣ٍ اس٧ي سٱب٤ ٧ٚتطثبضس.زض٦٭اضز٦صٚ٭ضزضاي٩ ٦بزٮ  زض٦٭ضزسٱب٤ رسيس٪يع الظ٤ ا٢طيبيٯ است ٬زضٰطحب٠ اي٩ ٪سجت ٪٧ي

 .اي٩ ٖب٪٭٨ زض ٦٭ضزتبزيٯ ت٧ب٦ي سط٦بيٯ ٖج٣ي ضطٚت ا٢عا٦ي ٪يست165ضيبيت ٦بزٮ 

ضطٚتٱبي سٱب٦ي ٦٭ر٭ززضتبضيد تػ٭يت اي٩ ٖب٪٭٨ ٚٯ ثر٭ا٫ٰس اظقطيٕ اْعايص سط٦بيٯ ثٯ ضطٚت سٱب٦ي يب٤ تجسي١  - ٦289بزٮ 

 .يسسٱب٤ رسيسذ٭زضا زض٪تيزٯ اْعايص سط٦بيٯ ث٭ر٭ز٦ي آيسثبضيبيت ٦ٗطضات اي٩ ٖب٪٭٨ ثطاي پصيطٮ ٪٭يسي ي٧٭٦ي يطؾٯ ٪٧بي٫سض٭٪سثب

زضغ٭ضتي ٚٯ سٱب٤ رسيسي ٚٯ ثٯ تطتيت ْ٭ٔ يطؾٯ ضسٮ است ت٧ب٦بتًٱس٪ط٭ز ٦٬ج٣ُي ٚٯ ثبيسثطقجٕ ٦ٗطضات اي٩ ٖب٪٭٨ تبزيٯ ٞطززتبزيٯ ٪ط٭ز 

 .سٱب٦ي يب٤ تجسي١ ٞطززضطٚت ٪٧ي ت٭ا٪سثٯ ضطٚت 

ضطٚتٱبي سٱب٦ي ٦٭ر٭ززضتبضيد تػ٭يت اي٩ ٖب٪٭٨ ٚٯ ثر٭ا٫ٰس ثٯ ضطٚت سٱب٦ي يب٤ تجسي١ ض٭٪س٬ثٯ اي٩ ٫٦ه٭ضثٯ اْعايص سط٦بيٯ  - ٦290بزٮ 

 .٦جبزضت ٫٫ٚسثبيس٦ساض٘ ظيطضاثٯ ٦طرى حجت ضطٚتٱبتس٣ي٥ ٪٧بي٫س

 .ي٧٭٦ي يبزي يب ْ٭ٔ ا٢ًبزٮ ضسيسٮ استاسبس٫ب٦ٯ اي ٚٯ ثطاي ضطٚت سٱب٦ي يب٤ ثٯ تػ٭يت ٦ز٧ى  - 1

 .غ٭ضت ر٣سٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔ ا٢ًبزٮ ٚٯ اْعايص سط٦بيٯ ضا٦٭ضز تػ٭يت ٖطاضزازٮ است - 2

غ٭ضت زاضائي ضطٚت زض٦٭ٖى تس٣ي٥ ٦ساض٘ ثٯ ٦طرى حجت ضطٚتٱب. غ٭ضت ٦عث٭ضثبيس٦تؿ٩٧ تٗ٭ي٥ ٣ٚيٯ ا٦٭ا٠ ٫٦ٗ٭٠ ٬َيط٫٦ٗ٭٠ ضطٚت  - 3

 .س٧ي ٬ظاضت زازٞستطي ضسيسٮ ثبضسث٭زٮ ثٯ تبئيسٚبضض٫بس ض

 .اي٩ ٖب٪٭٨ ت٫هي٥ ضسٮ ثبضس174قطح ايال٦يٯ پصيطٮ ٪٭يسي سٱب٤ رسيسٚٯ ثبيسثٯ تطتيت ٦ٗطضزض ٦بزٮ  - 4

 .آذطي٩ تطاظ٪ب٦ٯ ٬حسبة س٭ز ٬ ظيب٨ ضطٚت ٚٯ ثبيسثٯ تػ٭يت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٬تبييسحسبثساضضس٧ي ضسيسٮ ثبضس - 5



اظ٬غ٭٠ ٦ساض٘ ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ ٖج١ ٬ تكجيٕ ٫٦سضربت آ٪ٱبثب ٖب٪٭٨ اربظٮ ا٪تطبضايال٦يٯ پصيطٮ ٪٭يسي سٱب٤ ٦طرى حجت ضطٚتٱبپس  - ٦291بزٮ 

 .رسيس ضاغبزذ٭اٰس٪٧٭ز

اي٩ ٖب٪٭٨ ثطاي تحٕٗ اْعايص سط٦بيٯ ٬تجسي١ ضطٚت سٱب٦ي ثٯ ضطٚت سٱب٤ يب٤ الظ٤ ٢181ُبيت ٣ٚ177يٯ ٦ٗطضات ٦صٚ٭ضزض ٦٭از  - ٦292بزٮ 

 .ٞٱي ٦طث٭ـ ؾ٩٧ شٚطاْعايص سط٦بيٯ ٦٭ؾ٭و تجسي١ ٪يعٖيسذ٭اٰسضسا٢طيبيٯ است ، زضآ

اي٩ ٖب٪٭٨ ي١٧ ذ٭اٰسضس.زضٰطغ٭ضت ضطٚت ثبيسزض٦ٱ٣ت ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ 182زضغ٭ضت يس٤ تحٕٗ اْعايص سط٦بيٯ ثطقجٕ ٦بزٮ  - ٦293بزٮ 

 .٬ؾى ذ٭زضاثب ٦ٗطضات اي٩ ٖب٪٭٨ تكجيٕ زٰس284

٭يت اي٩ ٖب٪٭٨ ٚٯ سط٦بيٯ آ٪ٱبحسا١ٖ ثٯ ٦يعا٨ سط٦بيٯ ضطٚتٱبي سٱب٦ي يب٤ ٦صٚ٭ضزضاي٩ ضطٚتٱبي سٱب٦ي ٦٭ر٭ززضتبضيد تػ - ٦294بزٮ 

 .ٖب٪٭٨ ثبضس٬ ثر٭ا٫ٰسثٯ ضطٚت سٱب٦ي يب٤ تجسي١ ض٭٪سثبيس٦ساض٘ ظيطضاثٯ ٦طرى حجت ضطٚتٱبتس٣ي٥ ٫٫ٚس

 .ستاسبس٫ب٦ٯ اي ٚٯ ثطاي ضطٚت سٱب٦ي يب٤ ثٯ تػ٭يت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي يب ْ٭ٔ ا٢ًبزٮ ضسيسٮ ا - 1

غ٭ضت زاضائي ضطٚت زض٦٭ٖى تس٣ي٥ ٦ساض٘ ثٯ ٦طرى حجت ضطٚتٱبٚٯ ثبيس٦تؿ٩٧ تٗ٭ي٥ ٣ٚيٯ ا٦٭ا٠ ٫٦ٗ٭٠ ٬َيط٫٦ٗ٭٠ ضطٚت ث٭زٮ ٬ثٯ  - 2

 .تبئيس ٚبضض٫بس ضس٧ي ٬ظاضت زازٞستطي ضسيسٮ ثبضس

 - سيسٮ ٦٬طت١٧ ثط٪ٛبت ظيطثبضسايال٦يٯ تجسي١ ضطٚت سٱب٦ي ثٯ ضطٚت سٱب٦ي يب٤ ٚٯ ثبيسثٯ ا٦ؿبء زاض٪سٞب٨ ا٦ؿبء٦زبظ ضطٚت ض - 4

 .آذطي٩ تطاظ٪ب٦ٯ ٬حسبة س٭ز ٬ ظيب٨ ضطٚت ٚٯ ثبيسثٯ تػ٭يت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٬تبييسحسبثساضضس٧ي ضسيسٮ ثبضس - 5

٦طرى حجت ضطٚتٱبپس اظ٬غ٭٠ ٦ساض٘ ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ ٖج١ ٬ تكجيٕ ٫٦سضربت آ٪ٱبثب ٖب٪٭٨ اربظٮ ا٪تطبضايال٦يٯ پصيطٮ ٪٭يسي سٱب٤  - ٦291بزٮ 

 .ضاغبزذ٭اٰس٪٧٭ز رسيس

 .٪ب٤ ٬ض٧بضٮ حجت ضطٚت -ا٢ّ 

 .٦٭ؾ٭و ضطٚت ٬٪٭و ًْب٢يتٱبي آ٨ -ة 

 ٦طٚعاغ٣ي ضطٚت ٬زضغ٭ضتي ٚٯ ضطٚت ضًجي زاضتٯ ثبضس٪طب٪ي ضًت آ٨ -د 

 .زضغ٭ضتي ٚٯ ضطٚت ثطاي ٦ست ٦حس٬زتطٛي١ ضسٮ ثبضستبضيد ا٪ٗؿبي ٦ست آ٨ -ز 

 .سط٦بيٯ ضطٚت ٦٬ج٣ٍ پطزاذت ضسٮ آ٨ -ٮ 

 .ب٤ ٧٦تبظ٫٦تططضسٮ ثبضستًساز٬ا٦تيبظات آ٨اٞطسٱ -٬ 

 .ٰ٭يت ٚب١٦ ضئيس ٬ايؿبءٰيئت ٦سيطٮ ٦٬سيطيب١٦ ضطٚت -ظ 

 .ضطايف حؿ٭ض٬حٕ ضاي غبحجب٨ سٱب٤ زض٦زب٦ى ي٧٭٦ي -ح 

 .٦ٗطضات اسبس٫ب٦ٯ ضارى ثٯ تٗسي٥ س٭ز٬تطٛي١ ا٪س٬ذتٯ -ـ 

 .ؿ٧ي٩ ضسٮ است٦ج٣ٍ زي٭٨ ضطٚت ٧ٰ٬چ٫ي٩ ٦ج٣ٍ زي٭٨ اضربظ حب٢ج ٚٯ ت٭سف ضطٚت ت -ي 



 .شٚط٪ب٤ ض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ اقالييٯ ٰب٬آٞٱي ٰبي ضطٚت زض آ٨ زضد ٦ي ٞطزز -٘ 

٦طرى حجت ضطٚتٱبپس اظ٬غ٭٠ ٦ساض٘ ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ ٖج١ ٬ تكجيٕ ٫٦سضربت آ٪ٱبثب٦ٗطضات اي٩ ٖب٪٭٨ تجسي١ ضطٚت سٱب٦ي ضاثٯ  - ٦295بزٮ 

 .آٞٱي ذ٭اٰس٪٧٭زضطٚت سٱب٦ي يب٤ حجت ٦٬طاتت ضاثٯ ٰعي٫ٯ ضطٚت 

زضآٞٱي تجسي١ ضطٚتٱبي سٱب٦ي ٦٭ر٭ززضتبضيد تػ٭يت اي٩ ٖب٪٭٨ ة ضطٚت سٱب٦ي يب٤ ثبيس٣ٚيٯ ٫٦سضربت ايال٦يٯ ضطٚت  - ٦296بزٮ 

شٚطٞطزز٬ٖيسض٭ز ٚٯ اسبس٫ب٦ٯ ضطٚت ٬غ٭ضت زاضائي ضطٚت ٬ا٦٭ا٠ ٫٦ٗ٭٠ ٬َيط٫٦ٗ٭٠ ٬آذطي٩ تطاظ٪ب٦ٯ ٬حسبة س٭ز ٬ ظيب٨ آ٨ زض٦طرى حجت 

٬زض٦طٚع ضطٚت ثطاي ٦طارًٯ يال٫٧ٖسا٨ آ٦بزٮ ٦ي ثبضس.آٞٱي تجسي١ ضطٚت ثبيسيال٬ٮ ثطض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ آٞٱي ٰبي ضطٚت ضطٚتٱب

 .زضآ٨ زضد ٦ي ٞطززاٖالزضيٙ ض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضزيٟط٪يعآٞٱي ض٭ز

آ٨ ثٯ ٪٭و زيٟطي اظا٪٭او ضطٚتٱبي تزبضي  زض٦٭اضزي ٚٯ ثطاي تكجيٕ ٬ؾى يٙ ضطٚت سٱب٦ي ثب٦ٗطضات اي٩ ٖب٪٭٨ يبتجسي١ - ٦297بزٮ 

زي٭ت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي يبْ٭ٔ ا٢ًبزٮ غبحجب٨ سٱب٤ ضطٚت يبتس٣ي٥ اس٫بز٦٬ساض٘ ذبغي ثٯ ٦1311صٚ٭ضزض ٖب٪٭٨ تزبضت ٦ػ٭ة اضزيجٱطت 

است ٦سئ٭٢يت رعائي  ٦طرى حجت ضطٚتٱبالظ٤ ثبضس٬ ضئيس ٬ايؿبءٰيئت ٦سيطٮ ت٭رٯ ٪ط٭زيؿ٭ٰيئت ٦سيطٮ ٚٯ ت٣ٛيّ ٖب٪٭٪ي ضا ايال٤ ٚطزٮ

٦٬س٪ي ٪ر٭اٰسزاضت.س٣ت ٦سئ٭٢يت رعائي ٦٬س٪ي اظيؿ٭ٰيئت ٦سيطٮ ٫٦٭ـ ثٯ اي٫ست ٚٯ يؿ٭ٰيئت ٦سيطٮ يال٬ٮ ثطايال٤ ت٣ٛيّ ٖب٪٭٪ي 

زضر٣سٯ ٰيئت ٦سيطٮ ٦عث٭ض٦طاتت ضااظقطيٕ اضسب٠ انٱبض٪ب٦ٯ ضس٧ي ثٯ ٰطيٙ اظايؿبءٰيئت ٦سيطٮ ايال٤ ٪٧بيس.زضغ٭ضتي ٚٯ ر٣سبت ٰيئت 

 .طٮ ثٱطي٣ت تطٛي١ ٪ٟطززايال٤ اظقطيٕ اضسب٠ انٱبض٪ب٦ٯ ضس٧ي ثطاي س٣ت ٦سئ٭٢يت رعائي ٦٬س٪ي اظيؿ٭ٰيئت ٦سيطٮ ٚبْي است٦سي

٦طث٭ـ ثٯ ضطٚتٱبي سٱب٦ي ٚٯ ٪بنطثطسبيطا٪٭او ضطٚتٱبي تزبضتي ٦ي  1311آ٨ ٖس٧ت اظ٦ٗطضات ٖب٪٭٨ تزبضت ٦ػ٭ة اضزيجٱطت  - ٦299بزٮ 

 .ت ذ٭زثبٖي استثبضس ٪سجت ثٯ آ٨ ضطٚتٱبثٯ ٖ٭

ضطٚتٱبي ز٢٬تي تبثى ٖ٭ا٪ي٩ تبسيس ٬ اسبس٫ب٦ٯ ذ٭ز٦ي ثبض٫س ٬ْٗف ٪سجت ثٯ ٦٭ؾ٭يبتي ٚٯ زضٖ٭ا٪ي٩ ٬ اسبس٫ب٦ٯ ٰبي  - ٦300بزٮ 

 .آ٪ٱبشٚط٪طسٮ تبثى ٦ٗطضات اي٩ ٖب٪٭٨ ٦ي ض٭٪س

ٱعاض٬سيػس٬چٱ١ ٬ٰٓت ثٯ است٫بز ٖب٪٭٨ اربظٮ تجػطٮ زضتبضيد ض٬ظض٫جٯ ثيست ٬چٱبض٤ اس٫ٓس٦بٮ ي28ٛاليحٯ ٖب٪٭٪ي ْ٭ٔ ٦طت١٧ ثطسيػس ٦بزٮ ٬

 .ثٯ تػ٭يت ٧ٚيسي٭٨ ذبظ ٦طتط٘ ٦ز٣سي٩ ضسيسٮ است19/9/1343ارطاي ٦٭ٖت اليحٯ اغالح ٖس٧تي اظ ٖب٪٭٨ تزبضت ٦ػ٭ة 

 

 ضئيس ٦ز٣س ض٭ضاي ٣٦ي ضئيس ٦ز٣س س٫ب

 يجساهلل ضيبؾي رًٓطضطيّ ا٦ب٦ي

 

 

 

 ضطٚت ثب٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز -٦جحج ز٤٬ 



ضطٚت ثب٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز ضطٚتي است ٚٯ ثي٩ ز٬يبچ٫س٪ٓطثطاي ا٦٭ضتزبضتي تطٛي١ ضسٮ ٬ٰطيٙ اظضطٚبءثس٨٬ اي٫ٛٯ سط٦بيٯ ثٯ  - ٦94بزٮ 

 .سٱب٤ يبٖكًبت سٱب٤ تٗسي٥ ضسٮ ثبضسْٗف تب٦يعا٨ سط٦بيٯ ذ٭ززض ضطٚت ٦سئ٭٠ ٖط٬ؼ ٬ تًٱسات ضطٚت است

الآ٨ ضطٚت زض٦ٗبث١ اضربظ حب٢ج ضطٚت تؿب٫٦ي ٦حس٭ة ٬تبثى ٦ٗطضات زضاس٥ ضطٚت ثبيسيجبضت )ثب٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز(ٖيسض٭ز٬ا - ٦95بزٮ 

 .آ٨ ذ٭اٰس ث٭ز

اس٥ ضطٚت ٪جبيس٦تؿ٩٧ اس٥ ٰيچيٙ اظضطٚبءثبضس٬االضطيٛي ٚٯ اس٥ ا٬زض اس٥ ضطٚت ٖيسضسٮ زض٦ٗبث١ اضربظ حب٢ج ح٥ٛ ضطيٙ ؾب٩٦ زض 

 .ضطٚت تؿب٫٦ي ضا ذ٭اٰسزاضت

 .٦ي ض٭زٚٯ ت٧ب٤ سط٦بيٯ ٪ٗسي تبزيٯ ٬سٱ٥ ا٢ططٚٯ َيط٪ٗسي ٪يعتٗسي٥ ٬تس٣ي٥ ضسٮ ثبضسضطٚت ثب٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز٬ٖتي تطٛي١  - ٦96بزٮ 

 .زض ضطٚت ٪ب٦ٯ ثبيسغطاحتبٖيسضسٮ ثبضسٚٯ سٱ٥ ا٢ططٚٯ ٰبي َيط٪ٗسي ٰطٚسا٤ ثٯ چٯ ٦يعا٨ تٗ٭ي٥ ضسٮ است - ٦97بزٮ 

سي ٦ًي٩ ضسٮ زض٦ٗبث١ اضربظ حب٢ج ٦سئ٭٢يت ضطٚبء٪سجت ثٯ ٖي٧تي ٚٯ زضحي٩ تطٛي١ ضطٚت ثطاي سٱ٥ ا٢ططٚٯ ٰبي َيط٪ٗ - ٦98بزٮ 

 .تؿب٫٦ي زاض٪س

 .٦ط٬ضظ٦ب٨ زيب٬ي ٪بضي اظ٦ٗطضات ْ٭ٔ زٮ سب٠ اظتبضيد تطٛي١ ضطٚت است - ٦99بزٮ 

تطٛي١ ضسٮ ثبضسثبق١ ٬اظزضرٯ ايتجبضسبٖف است ٢ي٩ٛ ضطٚبءزض٦ٗبث١ 96٬97ٰط ضطٚت ثب٦سئ٭٢يت ٦حس٬زٚٯ ثطذالِ ٦٭از  - ٦100بزٮ 

 .ست٫بزثٯ اي٩ ثكال٨ ٪ساض٪ساضربظ حب٢ج حٕ ا

اٞطح٥ٛ ثكال٨ ضطٚت ثٯ است٫بز ٦بزٮ ٖج١ غبزضض٭زضطٚبئي ٚٯ ثكال٨ ٦ست٫سث١٧ً آ٪ٱباست ٬ٰيئت ٪هبض٦٬سيطٰبئي ٚٯ زضحي٩  - ٦101بزٮ 

ت ٪بضيٯ اظاي٩ حس٬ث سجت ثكال٨ يبثالْبغ٣ٯ پس اظآ٨ ثٯ سطٚبضث٭زٮ ٬ا٪زب٤ ٬نيٓٯ ٪ٛطزٮ ا٪سزض٦ٗبث١ ضطٚبء زيٟط٬اضربظ حب٢ج ٪سجت ثٯ ذسبضا

 .ثكال٨ ٦تؿب٫٦ب٦سئ٭٠ ذ٭ا٫ٰسث٭ز٦ست ٦ط٬ضظ٦ب٨ زٮ سب٠ اظتبضيد حس٬ث ٦٭رت ذ٭ا٫ٰسث٭ز

سٱ٥ ا٢ططٚٯ ٚٯ ضطٚبء٪٧ي ت٭ا٪٫سثٯ ض١ٛ ا٬ضأ تزبضتي ٖبث١ ا٪تٗب٠ اي٥ اظثباس٥ ٬يبثي اس٥ ٬َيطٮ زضآيسسٱ٥ ا٢ططٚٯ ضا٪٧ي ت٭ا٨  - ٦102بزٮ 

 .ٚٯ الا١ٖ سٯ ضثى سط٦بيٯ ٦ت٣ًٕ ثٯ آ٪ٱبث٭زٮ ٬اٚخطيت يسزي ٪يعزاضتٯ ثبض٫س٫٦ت١ٗ ثٯ َيط٪٧٭ز٦ٟطثبضؾبيت يسٮ اظضطٚبء

 .ا٪تٗب٠ سٱ٥ ا٢ططٚٯ ث١٧ً ٪ر٭اٰسآ٦س٦ٟطث٧٭رت س٫سضس٧ي - ٦103بزٮ 

ضطٚت ثب٦سئ٭٢يت ٦حس٬زث٭سي٣ٯ يٙ يبچ٫س٪ٓط٦سيط٦٭نّ يبَيط٦٭نّ ٚٯ اظثي٩ ضطٚبءيباظذبضد ثطاي ٦ست ٦حس٬زيب٪ب٦حس٬زي  - ٦104بزٮ 

 .٭٪سازاضٮ ٦ي ٞطزز٦ًي٩ ٦ي ض

٦سيطا٨ ضطٚت ٣ٚيٯ اذتيبضات الظ٦ٯ ضاثطاي ٪٧بي٫سٞي ٬ ازاضٮ ضطٚت ذ٭ا٫ٰسزاضت ٦ٟطاي٫ٛٯ زض اسبس٫ب٦ٯ َيطاي٩ تطتيت ٦ٗطضضسٮ  - ٦105بزٮ 

 .ي٩ٛ استثبضسٰطٖطاضزازي ضارى ثٯ ٦حس٬زٚطز٨ اذتيبضات ٦سيطا٨ ٚٯ زض اسبس٫ب٦ٯ تػطيح ثٯ آ٨ ٪طسٮ زض٦ٗبث١ اضربظ حب٢ج ثبق١ ٬ٚب٨ ٥٢ 

تػ٧ي٧بت ضارى ثٯ ضطٚت ثبيسثٯ اٚخطيت الا١ٖ ٪ػّ سط٦بيٯ اتربشض٭ز ، اٞطزضزًْٯ ا٠٬ اي٩ اٚخطيت حبغ١ ٪طسثبيست٧ب٤  - ٦106بزٮ 

ضطٚبء٦زسزا زي٭ت ض٭٪سزضاي٩ غ٭ضت تػ٧ي٧بت ثٯ اٚخطيت يسزي ضطٚبءاتربش٦ي ض٭زاٞط چٯ اٚخطيت ٦عث٭ضزاضاي ٪ػّ سط٦بيٯ ٪جبضس ، 

 .ت٭ا٪س تطتيجي ثطذالِ ٦طاتت ْ٭ٔ ٦ٗطضزاضزاسبس٫ب٦ٯ ضطٚت ٦ي 

 .ٰطيٙ اظضطٚبءثٯ ٪سجت سٱ٧ي ٚٯ زض ضطٚت زاضززاضاي ضاي ذ٭اٰسث٭ز٦ٟطاي٫ٛٯ اسبس٫ب٦ٯ تطتيت زيٟطي ٦ٗطضزاضتٯ ثبضس - ٦107بزٮ 



ي٥ ٦عث٭ضثٯ ٪سجت سط٦بيٯ ض٬اثف ثي٩ ضطٚبءتبثى اسبس٫ب٦ٯ است اٞطزض اسبس٫ب٦ٯ ضارى ثٯ تٗسي٥ ٪ٓى ٬ؾطض٦ٗطضات ذبغي ٪جبضستٗس - ٦108بزٮ 

 .ضطٚبء ث١٧ً ذ٭اٰسآ٦س

ٰط ضطٚت ثب٦سئ٭٢يت ٦حس٬زٚٯ يسٮ ضطٚبءآ٨ ثيص اظز٬اظزٮ ٪ٓطثبضسثبيسزاضاي ٰيئت ٪هبضث٭زٮ ٬ٰيئت ٦عث٭ضالا١ٖ سب٢ي يٙ ٦طتجٯ  - ٦109بزٮ 

ضيبيت 96٬97حبغ١ ٫ٚسٚٯ زست٭ض ٦٭از ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ضطٚبءضاتطٛي١ زٰس.ٰيئت ٪هبضثبيسثالْبغ٣ٯ ثًساظا٪تربة ضس٨ تحٗيٕ ٚطزٮ ٬اق٧ي٫ب٨ 

 .ضسٮ است

 .ٰيئت ٪هبض٦ي ت٭ا٪سضطٚبءضاثطاي ا٪ًٗبز ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔ ا٢ًبزٮ زي٭ت ٪٧بيس

 .زض٦٭ضز ضطٚت ٰبي ثب٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز ٪يعضيبيت ذ٭اٰسضس٦165٬167٬168٬170ٗطضات ٦٭از 

 .ضطٚبء٪٧ي ت٭ا٪٫ستجًيت ضطٚت ضاتُييطز٫ٰس٦ٟطثٯ اتٓبٔ آضاء - ٦110بزٮ 

ٰطتُييطزيٟطي ضارى ثٯ اسبس٫ب٦ٯ ثبيسثباٚخطيت يسزي ضطٚبءٚٯ الا١ٖ سٯ ضثى سط٦بيٯ ضا٪يعزاضاثبض٫سث١٧ً آيس٦ٟطاي٫ٛٯ زض اسبس٫ب٦ٯ  - 111بزٮ ٦

 .اٚخطيت زيٟطي ٦ٗطضضسٮ ثبضس

 .زضٰيچ ٦٭ضزاٚخطيت ضطٚبء٪٧ي ت٭ا٪سضطيٛي ضا٦زج٭ضثٯ اظزيبزسٱ٥ ا٢ططٚٯ ذ٭ز٫ٚس - ٦112بزٮ 

 .اي٩ ٖب٪٭٨ ضارى ثٯ تطٛي١ سط٦بيٯ احتيبقي زض ضطٚت ٰبي ثب٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز٪يعالظ٤ ا٢طيبيٯ است٦78بزٮ ٦ٓبز  - ٦113بزٮ 

 - ضطٚت ثب٦سئ٭٢يت ٦حس٬ززض٦٭اضزشي١ ٫٦ح١ ٦ي ض٭ز - ٦114بزٮ 

 ٦93بزٮ  1٬2٬3زض٦٭ضزْٗطات  -ا٢ّ 

 .زضغ٭ضت تػ٧ي٥ يسٮ اظضطٚبءٚٯ سٱ٥ ا٢ططٚٯ آ٪ٱبثيص اظ٪ػّ سط٦بيٯ ضطٚت ثبضس -ة 

زضغ٭ضتي ٚٯ ث٭اسكٯ ؾطضٰبي ٬اضزٮ ٪ػّ سط٦بيٯ ضطٚت اظثي٩ ضْتٯ ٬يٛي اظضطٚبءتٗبؾبي ا٪حال٠ ٚطزٮ ٦٬ح٧ٛٯ زالئ١ ا٬ضا٦٭رٯ زيسٮ  -د 

 .٬سبيطضطٚبء حبؾط٪جبض٫سسٱ٧ي ضاٚٯ زضغ٭ضت ا٪حال٠ ثٯ ا٬ت٣ًٕ ٦ي ٞيطزپطزاذتٯ ٬ا٬ضااظ ضطٚت ذبضد ٫٫ٚس

 - اضربظ شي١ ٚالٰجطزاض٦حس٭ة ٦ي ض٭٪س - 115پيص ثي٫ي ضسٮ ثبضس ٦بزٮ  زض٦٭ضزْ٭ت يٛي اظضطٚبءاٞطث٧٭رت اسبس٫ب٦ٯ -ز 

٦٭سسي٩ ٬ ٦سيطا٪ي ٚٯ ثطذالِ ٬اٖى پطزاذت ت٧ب٤ سٱ٥ ا٢ططٚٯ ٪ٗسي ٬تٗ٭ي٥ ٬تس٣ي٥ سٱ٥ ا٢ططٚٯ َيط٪ٗسي ضازضا٬ضأ ٬اس٫بزي ٚٯ  -ا٢ّ 

 .ثبيسثطاي حجت ضطٚت ثس٫ٰسانٱبضٚطزٮ ثبض٫س

 .سٱ٥ ا٢ططٚٯ َيط٪ٗسي ضاثيص اظٖي٧ت ٬اًٖي آ٨ تٗ٭ي٥ ٚطزٮ ثبض٫سٚسب٪ي ٚٯ ثٯ ٬سبي١ ٦ت٣ٗجب٪ٯ  -ة 

 .٦سيطا٪ي ٚٯ ثب٪ج٭ز٨ غ٭ضت زاضائي يبثٯ است٫بزغ٭ضت زاضائي ٦ع٬ض٫٦بْى ٦٭ٰ٭٦ي ضاثي٩ ضطٚبءتٗسي٥ ٫٫ٚس -د 

 ضطٚت تؿب٫٦ي -٦جحج س٭٤ 

 -بچ٫س٪ٓطثب٦سئ٭٢يت تؿب٫٦ي تطٛي١ ٦ي ض٭ز ضطٚت تؿب٫٦ي ضطٚتي است ٚٯ زضتحت اس٥ ٦رػ٭ظ ثطاي ا٦٭ض تزبضتي ثي٩ ز٬ي - ٦116بزٮ 

 .اٞطزاضائي ضطٚت ثطاي تبزيٯ ت٧ب٤ ٖط٬ؼ ٚبْي ٪جبضسٰطيٙ اظضطٚبء٦سئ٭٠ پطزاذت ت٧ب٤ ٖط٬ؼ ضطٚت است



 .ٖطاضي ٚٯ ثي٩ ضطٚبءثطذالِ اي٩ تطتيت زازٮ ضسٮ ثبضسزض٦ٗبث١ اضربظ ٚب٨ ٥٢ ي٩ٛ ذ٭اٰسث٭ز

ٚت تؿب٫٦ي (٬الا١ٖ اس٥ يٙ ٪ٓطاظضطٚبءشٚطض٭ز.زضغ٭ضتي ٚٯ اس٥ ضطٚت ٦طت١٧ ثطاسب٦ي زضاس٥ ضطٚت تؿب٫٦ي ثبيسيجبضت ) ضط - ٦117بزٮ 

 .ت٧ب٤ ضطٚبء ٪جبضسثبيسثًساظاس٥ ضطيٙ يبضطٚبئي ٚٯ شٚطضسٮ است يجبضتي اظٖجي١ )٬ضطٚبء(يب)٬ثطازضا٨ (ٖيسض٭ز

 .ط٪ٗسي ٪يعتٗ٭ي٥ ٬تس٣ي٥ ضسٮ ثبضسضطٚت تؿب٫٦ي ٬ٖتي تطٛي١ ٦ي ض٭زٚٯ ت٧ب٤ سط٦بيٯ ٪ٗسي تبزيٯ ٬سٱ٥ ا٢ططٚٯ َي - ٦118بزٮ 

 .زض ضطٚت تؿب٫٦ي ٫٦بْى ثٯ ٪سجت سٱ٥ ا٢ططٚٯ ثي٩ ضطٚبءتٗسي٥ ٦ي ض٭ز٦ٟطآ٪ٛٯ ضطٚت ٪ب٦ٯ َيطاظاي٩ تطتيت ضا٦ٗطضزاضتٯ ثبضس - ٦119بزٮ 

 .زض ضطٚت تؿب٫٦ي ضطٚبءثبيسالا١ٖ يٙ ٪ٓطاظ٦يب٨ ذ٭زيباظ ذبضد ثس٧ت ٦سيطي ٦ًي٩ ٪٧بي٫س - ٦120بزٮ 

 .٦ٗطضضسٮ 51حس٬ز٦سئ٭٢يت ٦سيطيب ٦سيطا٨ ضطٚت تػب٫٦ي ٧ٰب٨ است ٚٯ زض ٦بزٮ  - ٦121بزٮ 

 .زض ضطٚتٱبي تؿب٫٦ي اٞطسٱ٥ ا٢ططٚٯ يٙ يبچ٫س٪ٓطَيط٪ٗسي ثبضسثبيسسٱ٥ ا٢ططٚٯ ٦عث٭ضٖجالثٯ تطاؾي ت٧ب٤ ضطٚبءتٗ٭ي٥ ض٭ز - ٦122بزٮ 

 .٫٦ت١ٗ ٫ٚس٦ٟطثٯ ضؾبيت ت٧ب٤ ضطٚبء زض ضطٚت تؿب٫٦ي ٰيچيٙ اظضطٚبء٪٧ي ت٭ا٪سسٱ٥ ذ٭زضاثٯ زيٟطي - ٦123بزٮ 

٦بزا٤ ٚٯ ضطٚت تؿب٫٦ي ٫٦ح١ ٪طسٮ ٦كب٢جٯ ٖط٬ؼ آ٨ ثبيساظ ذ٭ز ضطٚت ثٯ ي١٧ آيس٬پس اظا٪حال٠ ق٣جٛبضا٨ ضطٚت ٦ي  - ٦124بزٮ 

سثٯ است٫بزاي٫ٛٯ ت٭ا٪سثطاي ٬غ٭٠ ٦كب٢جبت ذ٭زثٯ ٰطيٙ اظضطٚبءٚٯ ثر٭ا٫ٰس٬يبثٯ ت٧ب٤ آ٪ٱبضر٭و ٫٫ٚس ، زض ٰطحب٠ ٰيچيٙ اظضطٚبء٪٧ي ت٭ا٪٫

٦يعا٨ ٖط٬ؼ ضطٚت اظ ٦يعا٨ سٱ٥ ا٬زض ضطٚت تزب٬ظ٦ي ٪٧بيساظتبزيٯ ٖط٬ؼ ضطٚت ا٦ت٫بو ٬ضظز. ْٗف زضض٬اثف ثي٩ ضطٚبء٦سئ٭٢يت ٰطيٙ 

٪ب٦ٯ تطتيت زيٟطي  -اظآ٪ٱبزضتبزيٯ ٖط٬ؼ ضطٚت ثٯ ٪سجت سط٦بيٯ ذ٭اٰسث٭زٚٯ زض ضطٚت ٞصاضتٯ است آ٪ٱ٥ زضغ٭ضتي ٚٯ زض ضطٚت 

 .بضساتربش٪طسٮ ث

ٰطٚس ث٫ً٭ا٨ ضطيٙ ؾب٩٦ زض ضطٚت تؿب٫٦ي ٦٭ر٭زي زاذ١ ض٭ز ٦تؿب٫٦بثبسبيطضطٚبء٦سئ٭٠ ٖط٬ؾي ٥ٰ ذ٭ا٫ٰسث٭زٚٯ ضطٚت  - ٦125بزٮ 

ث١ ٖج١ اظ٬ض٬زا٬ زاضتٯ اي٥ اظاي٫ٛٯ زضاس٥ ضطٚت تُييطي زازٮ ضسٮ يب٪طسٮ ثبضس.ٰطٖطاضي ٚٯ ثي٩ ضطٚبءثطذالِ اي٩ تطتيت زازٮ ضسٮ ثبضسزض٦ٗب

 .ج ٚب٨ ٥٢ ي٩ٛ ذ٭اٰسث٭زاضربظ حب٢

ٰطٞبٮ ضطٚت تؿب٫٦ي ٫٦ح١ ض٭ز٦بزا٤ ٚٯ ٖط٬ؼ ضطٚت اظ زاضائي آ٨ تبزيٯ ٪طسٮ ٰيچيٙ اظق٣جٛبضا٨ ضرػي ضطٚبءحٗي زضآ٨  - ٦126بزٮ 

زاضائي ٪ر٭اٰسزاضت.اٞطزاضائي ضطٚت ثطاي پطزاذت ٖط٬ؼ آ٨ ٚٓبيت ٪٫ٛس ق٣جٛبضا٨ ضطٚت حٕ زاض٪سثٗيٯ ق٣ت ذ٭زضااظت٧ب٤ 

 .ٚبءؾب٩٦ ٦كب٢جٯ ٫٫ٚس٢٬ي زضاي٩ ٦٭ضزق٣جٛبضا٨ ضطٚت ثطق٣جٛبضا٨ ضرػي ضطٚبءحٕ تٗس٤ ٪ر٭ا٫ٰسزاضتيبْطزْطزضط

 .ثٯ ٬ضضٛستٟي ضطٚت تؿب٫٦ي ثًساظا٪حال٠ ٪يع٦ي ت٭ا٨ ح٥ٛ زاز ٦طط٬ـ ثٯ اي٫ٛٯ زاضائي ضطٚت تٗسي٥ ٪طسٮ ثبضس - ٦127بزٮ 

 .٬ضضٛستٟي ثًؿي اظضطٚبء٦الظ٦ٯ ٖب٪٭٪ي ثب ٬ضضٛستٟي ضطٚت ٪ساضز ٬ضضٛستٟي ضطٚت ٦الظ٦ٯ ٖب٪٭٪ي ثب ٬ضضٛستٟي ضطٚبء٬ - ٦128بزٮ 

ق٣جٛبضا٨ ضرػي ضطٚبءحٕ ٪ساض٪سق٣ت ذ٭زضااظزاضائي ضطٚت تب٦ي٩ يب٬غ٭٠ ٫٫ٚس٢٬ي ٦ي ت٭ا٪٫س٪سجت ثٯ سٱ٧يٯ ٦سي٭٨  - ٦129بزٮ 

 .ٖب٪٭٪ي ٚٯ ٦ٗتؿي ثبضسث١٧ً آ٬ض٪سذ٭زاظ٫٦بْى ضطٚت سٱ٧ي ٚٯ زضغ٭ضت ا٪حال٠ ضطٚت ٩ٛ٧٦ است ثٯ ٦سي٭٨ ٦عث٭ضت٣ًٕ ٞيطزٰط اٖسا٤ 

ق٣جٛبضا٨ ضرػي ضطٚبءزضغ٭ضتي ٚٯ ٪ت٭ا٪ستٯ ثبض٫سق٣ت ذ٭زضااظ زاضائي ضرػي ٦سي٭٨ ذ٭ز٬غ٭٠ ٫٫ٚس٬سٱ٥ ٦سي٭٨ اظ٫٦بْى ضطٚت ٚبْي 

ثبضس(٦طط٬ـ  ثطاي تبزيٯ ق٣ت آ٪ٱب٪جبضس٦ي ت٭ا٪٫سا٪حال٠ ضطٚت ضاتٗبؾب٪٧بي٫س)اي٥ اظاي٫ٛٯ ضطٚت ثطاي ٦ست ٦حس٬زيبَيط٦حس٬زتطٛي١ ضسٮ

ثطاي٫ٛٯ الا١ٖ ضط٧بٮ ٖج١ ٖػسذ٭زضاثٯ ٬سي٣ٯ انٱبض٪ب٦ٯ ضس٧ي ثٯ اقالو ضطٚت ضسب٪يسٮ ثبض٫سزضاي٩ غ٭ضت ضطٚت يبثًؿي اظضطٚبء٦ي 



٠ ت٭ا٪٫س٦بزا٤ ٚٯ ح٥ٛ ٪ٱبئي ا٪حال٠ غبزض٪طسٮ ثبتبزيٯ ق٣ت زائ٫ي٩ ٦عث٭ضتبحسزاضائي ٦سي٭٨ زض ضطٚت يبثبر٣ت ضؾبيت آ٪ب٨ ثكطيٕ زيٟطاظا٪حال

 .ضطٚت ر٣٭ٞيطي ٫٫ٚس

٪ٯ ٦سي٭٨ ضطٚت ٦ي ت٭ا٪سزض٦ٗبث١ ق٣جي ٚٯ ٩ٛ٧٦ است اظيٛي اظ ضطٚبءزاضتٯ ثبضساست٫بزثٯ تٱبتط٫ٚس٪ٯ ذ٭زضطيٙ ٦ي  - ٦130بزٮ 

ت٭ا٪سزض٦ٗبث١ ٖطؾي ق٣جٛبضا٬ثٯ ضطٚت زاضتٯ ثبضسثٯ تٱبتطاست٫بز٪٧بيس.٦ًص٢ٙ ٚسي ٚٯ ق٣جٛبض ضطٚت ٦٬سي٭٨ ثٯ يٛي اظضطٚبءث٭زٮ ٬پس 

 .ال٠ ضطٚت ق٣ت ا٬ال٬غ٭٠ ٦ب٪سٮ زض٦ٗبث١ آ٨ ضطيٙ حٕ است٫بزثٯ تٱبتطذ٭اٰسزاضتاظا٪ح

ا٪حال٠ ضطٚت 129زضغ٭ضت ٬ضضٛستٟي يٛي اظضطٚبء٧ٰ٬چ٫ي٩ زضغ٭ضتي ٚٯ يٛي اظ ق٣جٛبضا٨ ضرػي يٛي اظضطٚبءث٧٭رت ٦بزٮ  - ٦131بزٮ 

 .طزٮ ٬ا٬ضااظ ضطٚت ذبضد ٫٫ٚسضاتٗبؾبٚطزسبيط ضطٚبء٦ي ت٭ا٪٫سسٱ٧ي آ٨ ضطيٙ ضااظزاضائي ضطٚت ٪ٗساتبزيٯ ٚ

 .اٞطزض٪تيزٯ ؾطضٰبي ٬اضزٮ سٱ٥ ا٢ططٚٯ ضطٚبء٥ٚ ض٭ز٦بزا٤ ٚٯ اي٩ ٧ٚج٭زرجطا٨ ٪طسٮ تبزيٯ ٰط٪٭و ٫٦ًٓت ثٯ ضطٚبء٫٧٦٭و است - ٦132بزٮ 

ٚطزٮ  رعزض٦٭ضزْ٭ٔ ٰيچيٙ اظضطٚبءضا ضطٚت ٪٧ي ت٭ا٪سثٯ ت٧ٛي١ سط٦بيٯ ٚٯ ث٣ًت ؾطضٰبي ٬اضزٮ ٥ٚ ضسٮ است ٣٦ع٤ - ٦133بزٮ 

 .٬يبا٬ضا٦زج٭ض٪٧بيس ثيص اظآ٪چٯ ٚٯ زض ضطٚت ٪ب٦ٯ ٦ٗطضضسٮ است ثٯ ضطيٙ سط٦بيٯ زٰس

ٰيچ ضطيٛي ٪٧ي ت٭ا٪سثس٨٬ ضؾبيت سبيطضطٚبء)ثحسبة ضرع ذ٭زيبثحسبة ضرع حب٢ج (تزبضتي اظ٪٭و تزبضت ضطٚت ٪٧٭زٮ  - ٦134بزٮ 

 .آ٨ تزبضت ضا زاضززاذ١ ض٭ز٬ث٫ً٭ا٨ ضطيٙ ؾب٩٦ يبضطيٙ ثب٦سئ٭٢يت ٦حس٬ززض ضطٚت زيٟطي ٚٯ ٪هيط

ٰط ضطٚت تؿب٫٦ي ٦ي ت٭ا٪سثبتػ٭يت ت٧ب٤ ضطٚبءثٯ ضطٚت سٱب٦ي ٦جس٠ ٞطزززضاي٩ غ٭ضت ضيبيت ت٧ب٤ ٦ٗطضات ضارًٯ ثٯ ضطٚت  - ٦135بزٮ 

 .سٱب٦ي حت٧ي است

 - ضطٚت تؿب٫٦ي زض٦٭اضزشي١ ٫٦ح١ ٦ي ض٭ز - ٦136بزٮ 

 .٦93بزٮ  1٬2٬3زض٦٭ضزْٗطات  -ا٢ّ 

 ي ت٧ب٤ ضطٚبءزضغ٭ضت تطاؾ -ة 

 .د زضغ٭ضتي ٚٯ يٛي اظضطٚبءثٯ زالئ٣ي ا٪حال٠ ضطٚت ضااظ٦ح٧ٛٯ تٗبؾب ٪٧بيس٦٬ح٧ٛٯ آ٨ زالئ١ ضا٦٭رٯ زا٪ستٯ ح٥ٛ ثٯ ا٪حال٠ ثسٰس

 .137زضغ٭ضت ْسد يٛي اظضطٚبء٦كبثٕ ٦بزٮ  -ز 

 .138زضغ٭ضت ٬ضضٛستٟي يٛي اظضطٚبء٦كبثٕ ٦بزٮ  -ٮ 

 .139٬140كبثٕ ٦٭از زضغ٭ضت ْ٭ت يب٦حز٭ضيت يٛي اظضطٚبء٦ -٬ 

ٰطٞبٮ زالئ١ ا٪حال٠ ٫٦حػطا٦طث٭ـ ثٯ ضطيٙ يب ضطٚبء٦ًي٩ ثبضس٦ح٧ٛٯ ٦ي ت٭ا٪سثٯ تٗبؾبي سبيطضطٚبءثزبي ا٪حال٠ "د "زض٦٭ضزث٫س -تجػطٮ 

 .ح٥ٛ اذطاد آ٨ ضطيٙ يبضطٚبي ٦ًي٩ ضاثسٰس

٬٪بضي اظٖػساؾطاض٪جبضستٗبؾبي ْسد ثبيسضط٧بٮ ْسد ضطٚت زضغ٭ضتي ٩ٛ٧٦ است ٚٯ زض اسبس٫ب٦ٯ اي٩ حٕ اظضطٚبء س٣ت ٪طسٮ  - ٦137بزٮ 

 .ٖج١ اظْسد ٚتجب ثٯ ضطٚبءايال٤ ض٭ز

 .اٞط٦٭إْ اسبس٫ب٦ٯ ثبيسسب٠ ثٯ سب٠ ثٯ حسبة ضطٚت ضسيسٞي ض٭زْسد زض٦٭ٖى ذت٥ ٦حبسجٯ سب٢يب٪ٯ ث١٧ً ٦ي آيس



ٚتجبتٗبؾبي ا٪حال٠ ضطٚت ضا٪٧٭زٮ ٬اظتٗبؾبي زض٦٭ضز ٬ضضٛستٟي يٛي اظضطٚبءا٪حال٠ ٬ٖتي غ٭ضت ٦ي ٞيطزٚٯ ٦سيطتػٓيٯ  - ٦138بزٮ 

 .٦عث٭ضضص ٦بٮ ٞصضتٯ ٬ ضطٚت ٦سيطتػٓيٯ ضااظتٗبؾبي ا٪حال٠ ٫٦ػطِ ٪ٛطزٮ ثبضس

 .زضغ٭ضت ْ٭ت يٛي اظضطٚبءثٗبء ضطٚت ٦٭ٖ٭ِ ثٯ ضؾبيت سبيطضطٚبء٬ٖبئ٥ ٦ٗب٤ ٦ت٭ْي ذ٭اٰسث٭ز - ٦139بزٮ 

٤ ٦ت٭ْي ثبيس يٙ ٦بٮ اظتبضيد ْ٭ت ضؾبيت يبيس٤ ضؾبيت ذ٭زضاضارى ثٯ ثٗبء ضطٚت ٚتجب اٞطسبيطضطٚبءثٯ ثٗبء ضطٚت تػ٧ي٥ ٪٧٭زٮ ثبض٫سٖبئ٥ ٦ٗب

ايال٤ ٪٧بيسزضغ٭ضتي ٚٯ ٖبئ٥ ٦ٗب٤ ٦ت٭ْي ضؾبيت ذ٭زضاايال٤ ٪٧٭ز٪سجت ثٯ اي٧ب٠ ضطٚت زض٦ست ٦عث٭ضاظ٪ٓى ٬ؾطضضطيٙ ذ٭اٰسث٭ز٢٬ي 

 .ت ثٯ ؾطضآ٨ ٦ست سٱي٥ ٪ر٭اٰسث٭ززضغ٭ضت ايال٤ يس٤ ضؾبيت زض٫٦بْى حبغ٣ٯ زض٦ست ٦صٚ٭ضضطيٙ ث٭زٮ ٬٪سج

 .سٛ٭ت تبا٪ٗؿبي ي٧ٛبٮ زضح٥ٛ ايال٤ ضؾبيت است

 .زض٦٭ضز٦حز٭ضيت يٛي اظضطٚبء٦كبثٕ ٦س٢٭٠ ٦بزٮ ْ٭ٔ ي١٧ ذ٭اٰسضس - ٦140بزٮ 

 ٦جحج چٱبض٤

 زض ضطٚت ٦رت٣ف َيطسٱب٦ي

ثي٩ يٙ يبچ٫س٪ٓطضطيٙ ؾب٩٦ ٬يٙ ضطٚت ٦رت٣ف َيطسٱب٦ي ضطٚتي است ٚٯ ثطاي ا٦٭ضتزبضتي زض تحت اس٥ ٦رػ٭غي  - ٦141بزٮ 

يبچ٫س٪ٓطضطيٙ ثب ٦سئ٭٢يت ٦حس٬زثس٨٬ ا٪تطبضسٱب٤ تطٛي١ ٦ي ض٭ز.ضطيٙ ؾب٩٦ ٦سئ٭٠ ٣ٚيٯ ٖط٬ؾي است ٚٯ ٩ٛ٧٦ است يال٬ٮ ثطزاضائي 

.زضاس٥ ضطٚت پيساض٭زضطيٙ ثب٦سئ٭٢يت ٦حس٬زٚسي است ٚٯ ٦سئ٭٢يت ا٬ْٗف تب٦يعا٨ سط٦بيٯ ايست ٚٯ زض ضطٚت ٞصاضزٮ ٬يبثبيستي ثٟصاضز

 .ضطٚت ثبيسيجبضت ) ضطٚت ٦رت٣ف(٬الا١ٖ اس٥ يٛي اظضطٚبءؾب٩٦ ٖيسض٭ز

 .ض٬اثف ثي٩ ضطٚبءثبضيبيت ٦ٗطضات شي١ تبثى ضطٚت ٪ب٦ٯ ذ٭اٰسث٭ز - ٦142بزٮ 

ٰطيٙ اظضطٚبءثب٦سئ٭٢يت ٦حس٬زٚٯ اس٧ص رعءاس٥ ضطٚت ثبضسزض٦ٗبث١ ق٣جٛبضا٨ ضطٚت ضطيٙ ؾب٩٦ ٦حس٭ة  - ٦143بزٮ 

 .ٚٯ ثطذالِ اي٩ تطتيت ثي٩ ضطٚبءزازٮ ضسٮ ثبضسزض٦ٗبث١ اضربظ حب٢ج ثي احط استذ٭اٰسضس.ٰطٖطاضي 

ازاضٮ ضطٚت ٦رت٣ف َيطسٱب٦ي ثًٱسٮ ضطيٙ يبضطٚبي ؾب٩٦ ٬حس٬زاذتيبضات آ٪ٱب٧ٰب٨ است ٚٯ زض٦٭ضزضطٚبء ضطٚت تؿب٫٦ي  - ٦144بزٮ 

 .٦ٗطضاست

 .ضطٚت ضازاضز٪ٯ ازاضٮ ا٦٭ض ضطٚت اظ٬نبيّ ا٬است ضطيٙ ثب٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز٪ٯ ث٫ً٭ا٨ ضطيٙ حٕ ازاضٮ ٚطز٨ - ٦145بزٮ 

اٞطضطيٙ ثب٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز٦ًب٣٦ٯ اي ثطاي ضطٚت ٫ٚسزض ٦٭ضزتًٱسات ٪بضيٯ اظآ٨ ٦ًب٣٦ٯ زض٦ٗبث١ قطِ ٦ًب٣٦ٯ ح٥ٛ ضطيٙ  - ٦146بزٮ 

 .ؾب٩٦ ضا ذ٭اٰسزاضت ٦ٟطاي٫ٛٯ تػطيح ٚطزٮ ثبضس٦ًب٣٦ٯ ضاثٯ س٧ت ٬ٚب٢ت اظقطِ ضطٚت ا٪زب٤ ٦ي زٰس

ٰطضطيٙ ثب٦سئ٭٢يت ٦حس٬زحٕ ٪هبضت زضا٦٭ض ضطٚت زاضتٯ ٦٬ي ت٭ا٪ساظض٬ي زْبتط٬اس٫بز ضطٚت ثطاي اقالو ضرع ذ٭زضارى ثٯ  - 147 ٦بزٮ

 .٬ؾًيت ٦ب٢ي ضطٚت غ٭ضت ذالغٯ تطتيت زٰس.ٰطٖطاضزازي ٚٯ ثي٩ ضطٚبءثطذالِ اي٩ تطتيت زازٮ ض٭زاظزضرٯ ايتجبضسبٖف است

٦حس٬ز٪٧ي ت٭ا٪سثس٨٬ ضؾبيت سبيط ضطٚبءضرع حب٢خي ضاثبا٪تٗب٠ ت٧ب٤ يبٖس٧تي اظسٱ٥ ا٢ططٚٯ ذ٭زثٯ ٰيچ ضطيٙ ثب٦سئ٭٢يت  - ٦148بزٮ 

 .ا٬زاذ١ زض ضطٚت ٫ٚس



اٞطيٙ يبچ٫س٪ٓطاظضطٚبءثب٦سئ٭٢يت ٦حس٬زحٕ ذ٭زضازض ضطيٙ ثس٨٬ اربظٮ سبيطي٩ ٚاليبثًؿبثٯ ضرع حب٢خي ٬اٞصاض٪٧بي٫سضرع  - ٦149بزٮ 

 .٬٪ٯ حٕ تٓتيص زضا٦٭ض ضطٚت ضاذ٭اٰس زاضت ٦عث٭ض٪ٯ حٕ زذب٢ت زضازاضٮ ضطٚت

زض٦٭ضزتًٱساتي ٚٯ ضطٚت ٦رت٣ف َيطسٱب٦ي ٩ٛ٧٦ است ٖج١ اظحجت ضطٚت ٚطزٮ ثبضسضطيٙ ثب٦سئ٭٢يت ٦حس٬ززض٦ٗبث١ اضربظ  - ٦150بزٮ 

 .حب٢ج زض ح٥ٛ ضطيٙ ؾب٩٦ ذ٭اٰسث٭ز٦ٟطحبثت ٪٧بيسٚٯ اضربظ ٦عث٭ضاظ٦حس٬زث٭ز٨ ٦سئ٭٢يت ا٬اقالو زاضتٯ ا٪س

 .ضطيٙ ؾب٩٦ ضا٬ٖتي ٦ي ت٭ا٨ ضرػبثطاي ٖط٬ؼ ضطٚت تًٗيت ٪٧٭زٚٯ ضطٚت ٫٦ح١ ضسٮ ثبضس - ٦151بزٮ 

ٰطٞبٮ ضطٚت ثكطيٗي َيطاظ ٬ضضٛستٟي ٫٦ح١ ض٭ز٬ضطيٙ ثب ٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز٫ٰ٭ظت٧ب٤ يبٖس٧تي اظسٱ٥ ا٢ططٚٯ ذ٭زضا٪پطزاذتٯ  - ٦152بزٮ 

٠ آ٪چٯ ٚٯ اظثبثت سٱ٥ ا٢ططٚٯ ثبٖي ٦ب٪سٮ است ٦ستٗي٧بثطي٣يٯ ضطيٙ ٬يبپس اظتبزيٯ ٦ستطززاضتٯ است ق٣جٛبضا٨ ضطٚت حٕ زاض٪س٦ًبز

 .ثب٦سئ٭٢يت ٦حس٬زاٖب٦ٯ زي٭ي ٪٧بي٫س

 .اٞط ضطٚت ٬ضضٛست ض٭زحٕ ٦عث٭ضضا٦سيطتػٓيٯ ذ٭اٰسزاضت

ٯ حجت ضسيسٮ اٞطزض٪تيزٯ ٖطاضزازثبضطٚبءؾب٩٦ ٬يبزضاحطثطزاضت ٖج٣ي اظسط٦بيٯ ضطٚت ثب٦سئ٭٢يت ٦حس٬زاظسٱ٥ ا٢ططٚٯ ذ٭زٚٯ ث - ٦153بزٮ 

است ثٛبٰساي٩ ت٣ٗي١ ٦بزا٤ ٚٯ ثٯ حجت ٪طسيسٮ ٬ثطقجٕ ٦ٗطضات ضارًٯ ثٯ ٪طط ضطٚتٱب٫٦تطط٪طسٮ است زض٦ٗبث١ ق٣جٛبضا٨ ضطٚت ٦ًتجط٪ج٭زٮ 

 ٬ق٣جٛبضا٨ ٦عث٭ض٦ي ت٭ا٪سثطاي تًٱساتي ٚٯ اظقطِ ضطٚت ٖج١ اظحجت ٬ا٪تطبضت٣ٗي١ سط٦بيٯ ث١٧ً آ٦سٮ است تبزيٯ ٧ٰب٨ سط٦بيٯ ا٢٬يٯ ضطيٙ

 .ثب٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز ضا٦كب٢جٯ ٪٧بي٫س

ثٯ ضطيٙ ثب٦سئ٭٢يت ٦حس٬زْطو ٪٧ي ت٭ا٨ زاز٦ٟطزضغ٭ضتي ٦٭رت ٚسطسط٦بيٯ ا٬زض ضطٚت ٪ط٭زاٞطزض٪تيزٯ ؾطضٰبي ٬اضزٮ سٱ٥  - ٦154بزٮ 

 .ا٢ططٚٯ ضطيٙ ثب٦سئ٭٢يت ٦حس٬زٚسطضسٮ ٦بزا٤ ٚٯ اي٩ ٧ٚج٭زرجطا٨ ٪طسٮ تبزيٯ ٰطضثح يب٫٦ًٓتي ثٯ ا٫٧٦٬٭و است

ٮ ٬رٱي ثطذالِ ح٥ٛ ْ٭ٔ تبزيٯ ٞطزيسضطيٙ ثب٦سئ٭٢يت ٦حس٬زتب ٦ًبز٠ ٬رٯ زضيبْتي ٦سئ٭٠ تًٱسات ضطٚت است ٦ٟطزض٦٭ضزي ٚٯ ٰطٞب

 .ثبحس٩ ٪يت ٬ ثٯ ايتجبضثيال٨ ٦طتجي ٬رٱي ٞطْتٯ ثبضس

طٚٯ ذ٭ز٦سئ٭٠ ٰطٚس ث٫ً٭ا٨ ضطيٙ ثب٦سئ٭٢يت ٦حس٬ززض ضطٚت ٦رت٣ف َيطسٱب٦ي ٦٭ر٭زي زاذ١ ض٭زتب٦ًبز٠ سٱ٥ ا٢ط - ٦155بزٮ 

ٖط٬ؾي ذ٭اٰسث٭ز ٚٯ ضطٚت ٖج١ اظ٬ض٬زا٬زاضتٯ ذ٭اٮ اس٥ ضطٚت ي٭ؼ ضسٮ يب٪طسٮ ثبضس.ٰطضطقي ٚٯ ثطذالِ اي٩ تطتيت ثبضسزض٦ٗبث١ 

 .اضربظ حب٢ج ٚب٨ ٥٢ ي٩ٛ ذ٭اٰسث٭ز

٨ ضرػي ضطٚبءزضآ٨ اٞط ضطٚت ٦رت٣ف َيطسٱب٦ي ٬ضضٛست ض٭ززاضائي ضطٚت ثي٩ ق٣جٛبضا٨ ذ٭ز ضطٚت تٗسي٥ ضسٮ ٬ق٣جٛبضا - ٦156بزٮ 

 .حٗي ٪ساض٪س ، سٱ٥ ا٢ططٚٯ ضطٚبءثب٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز٪يعرع٬زاضائي ضطٚت ٪يع٦حس٭ة است

اٞطزاضائي ضطٚت ثطاي تبزيٯ ت٧ب٤ ٖط٬ؼ آ٨ ٚبْي ٪جبضس ق٣جٛبضا٨ آ٨ حٕ زاض٪سثٗيٯ ق٣ت ذ٭زضااظزاضائي ضرػي ت٧ب٤ يبٰطيٙ  - ٦157بزٮ 

 .ضا٨ ضطٚت ٬ق٣جٛبضا٨ ضرػي ضطٚبء ؾب٩٦ تٓب٬تي ٪ر٭اٰسث٭زاظضطٚبء ؾب٩٦ ٬غ٭٠ ٫٫ٚسزضاي٩ غ٭ضت ثي٩ ق٣جٛب

زضغ٭ضت ٬ضضٛستٟي يٛي اظضطٚبءثب٦سئ٭٢يت ٦حس٬زذ٭ز ضطٚت يبق٣جٛبضا٨ آ٨ ثبق٣جٛبضا٨ ضرػي ضطيٙ ٦عث٭ض٦تسب٬ي ا٢حٗ٭ٔ  - ٦158بزٮ 

 .ذ٭ا٫ٰس ث٭ز

 .تزض ضطٚتٱبي ٦رت٣ف َيطسٱب٦ي ٪يع الظ٤ ا٢طيبيٯ اس٦129٬130ٗطضات ٦٭از  - ٦159بزٮ 



اٞطضطيٙ ؾب٩٦ ثيص اظيٙ ٪ٓطثبضس٦سئ٭٢يت آ٪ٱبزض ٦ٗبث١ ق٣جٛبضا٨ ٬ض٬اثف آ٪ٱبثبيٛسيٟطتبثى ٦ٗطضات ضارى ثٯ ضطٚتٱبي تؿب٫٦ي  - ٦160بزٮ 

 .است

 .زض٦٭ضز ضطٚتٱبي ٦رت٣ف َيطسٱب٦ي ٪يعربضي است140،  139،  138،  137،  ٦136ٗطضات ٦٭از  - ٦161بزٮ 

 .يبضطٚبءثب٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز ٦٭رت ا٪حال٠ ضطٚت ٪٧ي ض٭ز٦طٜ يب٦حز٭ضيت يب ٬ضضٛستٟي ضطيٙ 

 ٦جحج پ٫ز٥

 ضطٚت ٦رت٣ف سٱب٦ي

ضطٚت ٦رت٣ف سٱب٦ي ضطٚتي است ٚٯ زضتحت اس٥ ٦رػ٭غي ثي٩ يًٛسزضطٚبءسٱب٦ي ٬يٙ يبچ٫س٪ٓطضطيٙ ؾب٩٦ تطٛي١ ٦ي  - ٦162بزٮ 

 .ض٭ز

ا٢ٗي٧ٯ زضآ٦سٮ ٦٬سئ٭٢يت آ٪ٱبتب٦يعا٨ ٧ٰب٨ سط٦بيٯ است ٚٯ  ضطٚبءسٱب٦ي ٚسب٪ي ٰست٫سٚٯ سط٦بيٯ آ٪ٱبثػ٭ضت سٱب٤ يبٖكًبت سٱب٤ ٦تسب٬ي

 .زض ضطٚت زاض٪س

ضطيٙ ؾب٩٦ ٚسي است ٚٯ سط٦بيٯ ا٬ثػ٭ضت سٱب٤ زض٪يب٦سٮ ٦٬سئ٭٠ ٣ٚيٯ ٖط٬ؾي است ٚٯ ٩ٛ٧٦ است يال٬ٮ ثطزاضائي ضطٚت 

 .ٗطضات ضطٚت تؿب٫٦ي ذ٭اٰسث٭زپيساض٭ززضغ٭ضت تًسزضطيٙ ؾب٩٦ ٦سئ٭٢يت آ٪ٱبزض٦ٗبث١ ق٣جٛبضا٨ ٬ض٬اثف آ٪ٱبثبيٛسيٟطتبثى ٦

 .زضاس٥ ضطٚت ثبيسيجبضت ) ضطٚت ٦رت٣ف(٬الا١ٖ اس٥ يٛي اظ ضطٚبءؾب٩٦ ٖيسض٭ز - ٦163بزٮ 

 .٦سيطيت ضطٚت ٦رت٣ف سٱب٦ي ٦رػ٭ظ ثٯ ضطيٙ يبضطٚبء ؾب٩٦ است - ٦164بزٮ 

ض٭ز٬اي٩ ٰيئت ضا ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ضطٚبءثالْبغ٣ٯ  زضٰطيٙ اظ ضطٚتٱبي ٦رت٣ف سٱب٦ي ٰيئت الا١ٖ ٦طٚت اظسٯ ٪ٓطاظضطٚبءثطٖطاض٦ي - ٦165بزٮ 

ثًساظ تطٛي١ ٖكًي ضطٚت ٬ٖج١ اظٰطاٖسا٦ي زضا٦٭ض ضطٚت ٦ًي٩ ٦ي ٫ٚس ، ا٪تربة ٰيئت ثطحست ضطائف ٦ٗطضزض اسبس٫ب٦ٯ ضطٚت 

 .تزسيس٦يط٭ز٬زضٰطغ٭ضت ا٢٬ي٩ ٰيئت ٪هبضثطاي يٛسب٠ ا٪تربة ذ٭اٰسضس

اي٩  50،  41،  38،  29،  28س٨ ثالْبغ٣ٯ تحٗيٕ ٬اق٧ي٫ب٨ حبغ١ ٫ٚسٚٯ ت٧ب٤ ٦ٗطضات ٦٭از ا٢٬ي٩ ٰيئت ٪هبضثبيسثًساظا٪تربة ض - ٦166بزٮ 

 .ٖب٪٭٨ ضيبيت ضسٮ است

ايؿبءٰيئت ٪هبضاظرٱت اي٧ب٠ ازاضي ٬٪تبيذ حبغ٣ٯ اظآ٨ ٰيچ ٦سئ٭٢يتي ٪ساض٪س٢ي٩ٛ ٰطيٙ اظآ٪ٱبزضا٪زب٤ ٦ب٦٭ضيت ذ٭زثطقجٕ  - ٦167بزٮ 

 .٬تٗػيطات ذ٭ز٦ي ثبض٫س ٖ٭ا٪ي٩ ٧ً٦٭٢ٯ ٣٧٦ٛتي ٦سئ٭٠ اي٧ب٠

ايؿبءٰيئت ٪هبضزْبتط٬غ٫س٬ٔ ٣ٚ٬يٯ اس٫بز ضطٚت ضاتحت تسٖيٕ زضآ٬ضزٮ ٧ٰٯ سب٢ٯ ضاپطتي ثٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦ي ز٫ٰس٬ٰطٞبٮ  - ٦168بزٮ 

٫بْى زضت٫هي٥ غ٭ضت زاضائي ثي تطتيجي ٬ذكبئي ٦طبٰسٮ ٪٧بي٫سٮ زضضاپطت ٦صٚ٭ضشٚط٪٧٭زٮ ٬اٞط ٦رب٢ٓتي ثبپيط٫ٱبز٦سيط ضطٚت زضتٗسي٥ ٦

 .زاضتٯ ثبض٫سزالئ١ ذ٭زضا ثيب٨ ٦ي ٫٫ٚس

ضطٚت  181ٰيئت ٪هبض٦ي ت٭ا٪سضطٚبءضاثطاي ا٪ًٗبز ٦ز٧ى ي٧٭٦ي زي٭ت ٪٧بيس٬ثب٦٭اْٗت ضاي ٦ز٧ى ٦عث٭ضثطقجٕ ْٗطٮ )ة ( ٦بزٮ  - ٦169بزٮ 

 .ضا٫٦ح١ ٫ٚس



ا٬(زض٦طٚعاغ٣ي ضطٚت حبؾطضسٮ اظغ٭ضت ثيال٨ ٬  تبپب٪عزٮ ض٬ظٖج١ اظا٪ًٗبز ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٰطغبحت سٱ٧ي ٦ي ت٭ا٪س)ذ٭زيب٪٧بي٫سٮ - ٦170بزٮ 

 .غ٭ضت زاضائي ٬ضاپ٭ضت ٰيئت ٪هبضاقالو حبغ١ ٫ٚس

 .٬138ضضٛستٟي ٰيچيٙ اظضطٚبءؾب٩٦ ٦٭رت ا٪حال٠ ضطٚت ٪ر٭اٰس ضس٦ٟطزض٦٭ضز ٦بزٮ  - ٦171بزٮ 

 .زض٦٭ضز ضطٚت ٦رت٣ف سٱب٦ي ٬ضطٚبءؾب٩٦ آ٨ ربضي است124٬134ح٥ٛ ٦٭از  - ٦172بزٮ 

ٰطٞبٮ ضطٚت ٦رت٣ف سٱب٦ي ٬ضضٛست ض٭زضطٚبءسٱب٦ي ت٧ب٤ ٖي٧ت سٱب٤ ذ٭زضا٪پطزاذتٯ ثبض٫س٦سيطتػٓيٯ آ٪چٯ ضاٚٯ ثطيٱسٮ  - ٦173بزٮ 

 .آ٪ٱبثبٖي است ٬غ٭٠ ٦ي ٫ٚس

اٞط ضطٚت ثكطيٗي َيطاظ ٬ضضٛستٟي ٫٦ح١ ضسٰطيٙ اظ ق٣جٛبضا٨ ضطٚت ٦ي ت٭ا٪سثٱطيٙ اظضطٚبءسٱب٦ي ٚٯ اظثبثت ٖي٧ت سٱب٤  - ٦174بزٮ 

سي٭٨ ضطٚت است ضر٭و ٚطزٮ زضحس٬زثسٰي آ٨ ضطيٙ ق٣ت ذ٭زضا٦كب٢جٯ ٪٧بي٫س ٦بزا٤ ٚٯ ضطٚت ٫٦ح١ ٪طسٮ ق٣جٛبضا٨ ثطاي ٬غ٭٠ ذ٭ز ٦

 .ق٣ت ذ٭زحٕ ضر٭و ثٯ ٰيچيٙ اظ ضطٚبءسٱب٦ي ٪ساض٪س

زاضائي ضطٚت اٞط ضطٚت ٦رت٣ف ٬ضضٛست ضستبٖط٬ؼ ضطٚت اظزاضائي آ٨ تبزيٯ ٪طسٮ ق٣جٛبضا٨ ضرػي ضطٚبءؾب٩٦ حٗي ثٯ  - ٦175بزٮ 

 .٪ساضز

 .ضب١٦ ضطٚت ٦رت٣ف سٱب٦ي است 50،  41،  39،  38،  29،  ٦28ٓبز ٦٭از  - ٦176بزٮ 

تطٛي١ ض٭زثبق١ است ٢ي٩ٛ ضطٚبء٪٧ي ت٭ا٪٫سزض٦ٗبث١ اضربظ  50،  39،  29،  28ٰط ضطٚت ٦رت٣ف سٱب٦ي ٚٯ ثطذالِ ٦٭از  - ٦177بزٮ 

 .ذبضد ثٯ اي٩ ثكال٨ است٫بز٪٧بي٫س

 .ضْتبضذ٭اٰسضس101ٞبٮ ضطٚت ثطحست ٦بزٮ ٖج١ ٦حٛ٭٤ ثٯ ثكال٨ ض٭ز٦كبثٕ ٦بزٮ ٰط - ٦178بزٮ 

 .اي٩ ٖب٪٭٨ زض ضطٚتٱبي ٦رت٣ف ٪يع ثبيسضيبيت ض٭ز87،  86،  85،  ٦84ٓبز ٦٭از  - ٦179بزٮ 

 .اي٩ ٖب٪٭٨ زض٦٭ضز ضطٚت ٦رت٣ف ٪يعالظ٤ ا٢طيبيٯ است92، ٬ 91،  90،  ٦89ٓبز ٦٭از  - ٦180بزٮ 

 - ت ٦رت٣ف زض٦٭اضزشي١ ٫٦ح١ ٦ي ض٭زضطٚ - ٦181بزٮ 

)ة (ثطحست تػ٧ي٥ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي زضغ٭ضتي ٚٯ زض اسبس٫ب٦ٯ اي٩ حٕ ثطاي ٦ز٧ى ٦صٚ٭ضتػطيح ضسٮ ٦93بزٮ  3،  2،  1ا٢ّ (زض٦٭ضزْٗطات )

حال٠ ثبضس)د (ثطحست تػ٧ي٥ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٬ضؾبيت ضطٚبءؾب٩٦ )ز(زضغ٭ضت ْ٭ت يب٦حز٭ضيت يٛي اظ ضطٚبءؾب٩٦ ٦طط٬ـ ثطاي٩ ٚٯ ا٪

 .ضطٚت زضاي٩ ٦٭ضززض اسبس٫ب٦ٯ تػطيح ضسٮ ثبضس

 .ربضي است72زض٦٭ضزْٗطات )ة (٬)د (ح٥ٛ ٦بزٮ 

ٰطٞبٮ زض اسبس٫ب٦ٯ ثطاي ٦ز٧ى ي٧٭٦ي حٕ تػ٧ي٥ ثٯ ا٪حال٠ ٦ًي٩ ٪طسٮ ٬ثي٩ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٬ضطٚبءؾب٩٦ ضارى ثٯ ا٪حال٠  - ٦182بزٮ 

ٯ ثجي٫سح٥ٛ ثٯ ا٪حال٠ ذ٭اٰسزاز.٧ٰي٩ ح٥ٛ زض ٦٭ضزي ٪يعربضي است ٚٯ يٛي ٦٭اْٗت حبغ١ ٪ط٭ز٦٬ح٧ٛٯ زالئ١ قطْساضا٨ ا٪حال٠ ضا٦٭ر

 .اظضطٚبءؾب٩٦ ثٯ زالئ٣ي ا٪حال٠ ضطٚت ضااظ٦ح٧ٛٯ تٗبؾب٪٧٭زٮ ٦٬ح٧ٛٯ آ٨ زالئ١ ضا٦٭رٯ ثٯ ثي٫س

 ٦جحج ضط٥



 ضطٚت ٪سجي

ي١ ٦٬سئ٭٢يت ٰطيٙ اظضطٚبءثٯ ٪سجت ضطٚت ٪سجي ضطٚتي است ٚٯ ثطاي ا٦٭ضتزبضتي زضتحت اس٥ ٦رػ٭ظ ثي٩ ز٬يبچ٫س٪ٓطتطٛ - ٦183بزٮ 

 .سط٦بيٯ اي است ٚٯ زض ضطٚت ٞصاضتٯ

زضاس٥ ضطٚت ٪سجي يجبضت ) ضطٚت ٪سجي (٬الا١ٖ اس٥ يٙ ٪ٓطاظ ضطٚبءثبيسشٚطض٭ززضغ٭ضتي ٚٯ اس٥ ضطٚت ٦طت١٧ ثطاسب٦ي  - ٦184بزٮ 

 .ؾط٬ضي است "ا٨ ثطازض"٬"ضطٚبء"ت٧ب٤ ضطٚبء٪جبضس ثًساظاس٥ ضطيٙ يبضطٚبئي ٚٯ شٚطضسٮ يجبضتي اظٖج١ 

زض٦٭ضز ضطٚت ٪سجي ثطاي تبزيٯ ت٧ب٤ ٖط٬ؼ ضطٚت ٚبْي ٪جبضسٰطيٙ 123،  122،  121،  120،  119،  118زست٭ض ٦بزٮ  - ٦185بزٮ 

 .اظضطٚبءثٯ ٪سجت سط٦بيٯ ٚٯ زض ضطٚت زاضتٯ ٦سئ٭٠ تبزيٯ ٖط٬ؼ ضطٚت است

ذ٭ز ضطٚت ث١٧ً آيسْٗف پس اظا٪حال٠ ق٣جٛبضا٨ ٦ي ت٭ا٪٫سثبضيبيت ٦بزا٤ ٚٯ ضطٚت ٪سجي ٫٦ح١ ٪طسٮ ٦كب٢جٯ ٖط٬ؼ آ٨ ثبيساظ - ٦187بزٮ 

 .٦بزٮ ْ٭ٔ ثٯ ْطزْطزضطٚبء٦طارًٯ ٫٫ٚس

ٰطٚس ث٫ً٭ا٨ ضطيٙ ؾب٩٦ زض ضطٚت ٪سجي ٦٭ر٭زي زاذ١ ض٭زثٯ ٪سجت سط٦بيٯ ٚٯ زض ضطٚت ٦ي ٞصاضز٦سئ٭٠ ٖط٬ؾي ٥ٰ  - ٦188بزٮ 

٥ ضطٚت تُييطي زازٮ ضسٮ ثبضسيب٪طسٮ ثبضس ٖطاضضطٚبءثطذالِ اي٩ تطتيت ٪سجت ثٯ ذ٭اٰسث٭زٚٯ ضطٚت ٖج١ اظ ٬ض٬زا٬زاضتٯ اي٥ اظاي٫ٛٯ زضاس

 .اضربظ حب٢ج احط٪ساضز

 .زض ضطٚتٱبي ٪سجي ٪يعربضي است127٬136)رع٦سئ٭٢يت ضطٚبءٚٯ ثٯ ٪سجت سط٦بيٯ آ٪ٱب است (٬ ٦٭از ٦126ٓبز ٦بزٮ  - ٦189بزٮ 

 ٦جحج ٰٓت٥

 ضطٚتٱبي تًب٬٪ي ت٭٢يس٦٬ػطِ

تًب٬٪ي ت٭٢يس ضطٚتي است ٚٯ ثي٩ يسٮ اظاضثبة حطِ تطٛي١ ٦ي ض٭ز٬ضطٚبء٦طب١َ ذ٭زضاثطاي ت٭٢يس٬ْط٬ش اضيبءيبار٫بس  ضطٚت - ٦190بزٮ 

 .ثٛبض ٦ي ثط٪س

اٞطزض ضطٚت ت٭٢يسيًٛسزاظضطٚبءزضذس٦ت زائ٧ي ضطٚت ٪ج٭زٮ يباظا١ٰ حطْٯ ٚٯ ٦٭ؾ٭و ي٣٧يبت ضطٚت است ٪جبض٫سالا١ٖ ز٬ح٣ج  - ٦191بزٮ 

 .ضطٚت ثبيساظضطٚبئي ا٪تربة ض٭٪سٚٯ حطْٯ آ٪ٱب٦٭ؾ٭و ي٣٧يبت ضطٚت استايؿبء ازاضٮ ٫٫ٚسٮ 

 - ضطٚت تًب٬٪ي ٦ػطِ ضطٚتي است ٚٯ ثطاي ٦ٗبغسشي١ تطٛي١ ٦ي ض٭ز - ٦192بزٮ 

 .ْط٬ش ار٫بس الظ٦ٯ ثطاي ٦ػبضِ ظ٪سٞب٪ي اي٥ اظاي٫ٛٯ ار٫بس ٦عث٭ضٮ ضاضطٚبءايزبزٚطزٮ يبذطيسٮ ثبض٫س - 1

 .ضطٚبءثٯ ٪سجت ذطيسٰطيٙ اظآ٪ٱبتٗسي٥ ٪ٓى ٬ؾطضثي٩  - 2

ضطٚت تًب٬٪ي اي٥ اظت٭٢يسيب٦ػطِ ٩ٛ٧٦ است ٦كبثٕ اغ٭٠ ضطٚت سٱب٦ي يبثطقجٕ ٦ٗطضات ٦رػ٭غي ٚٯ ثبتطاؾي ضطٚبءتطتيت  - ٦193بزٮ 

 .الظ٤ ا٢طيبيٯ است 32٬33زازٮ ضسٮ ثبضستطٛي١ ثط٭ز٢٬ي زضٰطحب٠ ٦ٓبز ٦٭از 

٦ػطِ ٦كبثٕ اغ٭٠ ضطٚت سٱب٦ي تطٛي١ ض٭زحسا١ٖ سٱب٤ يبٖكًبت سٱب٤ زٮ ضيب٠ زضغ٭ضتي ٚٯ ضطٚت تًب٬٪ي ت٭٢يسيب - ٦194بزٮ 

 .ذ٭اٰسث٭ز٬ٰيچيٙ اظ ضطٚبء٪٧ي ت٭ا٪٫سزض ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ثيص اظيٙ ضاي زاضتٯ ثبضس



 ْػ١ ز٤٬

 زض٦ٗطضات ضارًٯ ثٯ حجت ضطٚتٱب٬٪طط ضطٚت٫ب٦ٯ ٰب

 .٦ٗطضات ٖب٪٭٨ حجت ضطٚتٱباستحجت ٣ٚيٯ ضطٚتٱبي ٦صٚ٭ضزضاي٩ ٖب٪٭٨ ا٢عا٦ي ٬تبثى ر٧يى  - ٦195بزٮ 

 .اس٫بز٬٪٭ضتزبتي ٚٯ ثطاي ثٯ حجت ضسب٪يس٨ ضطٚت الظ٤ است زض٪هب٫٦ب٦ٯ ٬ظاضت يس٢يٯ ٦ًي٩ ٦ي ض٭ز - ٦196بزٮ 

 .زضنطِ ٦بٮ ا٠٬ تطٛي١ ٰط ضطٚت ذالغٯ ضطٚت ٪ب٦ٯ ٫٦٬ؿ٧بت آ٨ قجٕ ٪هب٫٦ب٦ٯ ٬ظاضت يس٢يٯ ايال٨ ذ٭اٰسضس - ٦197بزٮ 

٤ ضيبيت زست٭ضز٬ ٦بزٮ ْ٭ٔ ثكال٨ ي٣٧يبت ضطٚت ايال٤ ضسٰيچيٙ اظضطٚبء٪٧ي ت٭ا٪٫ساي٩ ثكال٨ ضازض٦ٗبث١ اٞطثٯ ي٣ت يس - ٦198بزٮ 

 .اضربظ حب٢خي ٚٯ ثبآ٪ٱب٦ًب٣٦ٯ ٚطزٮ ا٪سيصضٖطاضز٫ٰس

٦ي  ثبيسثٯ ٖس٧ي ٚٯ زض٪هب٫٦ب٦ٯ ٬ظاضت يس٢يٯ ٦ًي197٩،  195ٰطٞبٮ ضطٚت زضچ٫سي٩ ح٭ظٮ ضًجٯ زاضتٯ ثبضس٦ٗطضات ٦٭از  - ٦199بزٮ 

 .ض٭ززضٰطح٭ظٮ رساٞب٪ٯ ا٪زب٤ ٞطزز

زضٰط٦٭ٖى ٚٯ تػ٧ي٧بتي ثطاي تُييط اسبس٫ب٦ٯ ضطٚت يبت٧سيس ٦ست ضطٚت ظائسثط٦ست ٦ٗطضيبا٪حال٠ ضطٚت )حتي زض٦٭اضزي ٚٯ  - ٦200بزٮ 

اظ ضطٚت يبتُييطاس٥ ا٪حال٠ ثٯ ٬اسكٯ ا٪ٗؿبي ٦ست ضطٚت غ٭ضت ٦ي ٞيطز(٬تًيي٩ ٚيٓيت تٓطيح حسبة يب تجسي١ ضطٚبءيبذط٬د ثًؿي اظآ٪ٱب

 .الظ٤ ا٢طيبيٯ است195٬197ضطٚت اتربشض٭ز ٦ٗطضات ٦٭از 

 .اي٩ ٖب٪٭٨ اتربش٦ي ض٭زضيبيت ذ٭اٰسضس٧ٰ79ي٩ تطتيت زض٦٭ٖى ٰطتػ٧ي٧ي ٚٯ ٪سجت ثٯ ٦٭ضز٦ًي٩ زض ٦بزٮ 

٦صٚ٭ضزضاي٩ ٖب٪٭٨ ثٯ استخ٫بي زضٰطٞ٭٪ٯ اس٫بز٬غ٭ضت حسبثٱب٬ايال٪بت ٬٪ططيبت ٬َيطٮ ٚٯ ثك٭ضذكي يبچبپي اظقطِ ضطٚت ٰبي  - ٦201بزٮ 

ضطٚتٱبي تًب٬٪ي غبزض٦ي ض٭زسط٦بيٯ ضطٚت غطيحبثبيسشٚطٞطزز٬اٞطت٧ب٤ سط٦بيٯ پطزاذتٯ ٪طسٮ ٖس٧تي ٚٯ پطزاذتٯ ضسٮ ٪يعثبيسغطيحب٦ًي٩ 

 .ض٭ز ضطٚت ٦تر٣ّ ثٯ رعاي ٪ٗسي اظز٬يست تبسٯ ٰعاضضيب٠ ٦حٛ٭٤ ذ٭اٰسضس

٧بي٫سٮ زضايطا٨ اضتُب٠ ثٯ تزبضت زاض٪سزض٦٭ضزاس٫بز٬غ٭ضت حسبثٱب٬ايال٪بت ٬٪ططيبت ذ٭ززض ضطٚتٱبي ذبضري ٪يعٚٯ ث٭سي٣ٯ ضًجٯ يب٪ -تجػطٮ 

 .ايطا٨ ٦ط٧٭٠ ٦ٗطضات اي٩ ٦بزٮ ذ٭ا٫ٰسث٭ز

 ْػ١ س٭٤

 زضتػٓيٯ ا٦٭ض ضطٚتٱب

 .٬ضضٛستٟي است تػٓيٯ ا٦٭ض ضطٚتٱبپس اظا٪حال٠ ٦٭إْ ٦٭از شي١ ذ٭اٰسث٭ز ٦ٟطزض٦٭ضز ٬ضضٛستٟي ٚٯ تبثى ٦ٗطضات ٦طث٭قٯ ثٯ - ٦202بزٮ 

زض ضطٚتٱبي تؿب٫٦ي ٬٪سجي ٦٬رت٣ف سٱب٦ي ٬َيطسٱب٦ي ا٦ط تػٓيٯ ثب٦سيطيب ٦سيطا٨ ضطٚت است ٦ٟطآ٪ٛٯ ضطٚبءؾب٩٦ اضربظ  - ٦203بزٮ 

 .زيٟطي ضااظ ذبضد يباظثي٩ ذ٭زثطاي تػٓيٯ ٦ًي٩ ٪٧بي٫س

س٬سبيطضطٚبءؾب٩٦ آ٨ تٗبؾبضا٪پصيطْت٫س٦ح٧ٛٯ اٞطاظقطِ يٙ يبچ٫سضطيٙ ؾب٩٦ تًيي٩ اضربظ ٦رػ٭ظ ثطاي تػٓيٯ تٗبؾبض - ٦204بزٮ 

 .ثسايت اضربغي ضاثطاي تػٓيٯ ٦ًي٩ ذ٭اٰسٚطز

 .زضٰط٦٭ضزٚٯ اضربغي َيطاظ ٦سيطا٨ ضطٚت ثطاي تػٓيٯ ٦ًي٩ ض٭٪ساسب٦ي آ٪ٱبثبيسزضازاضٮ حجت اس٫بزحجت ٬ايال٨ ٞطزز - ٦205بزٮ 



 .حٕ زاض٪سيٙ يبچ٫س٪ٓطثطاي ٪هبضت زضا٦٭ضتػٓيٯ ٦ًي٩ ٪٧بي٫سزض ضطٚتٱبي ٦رت٣ف )سٱب٦ي ٬َيطسٱب٦ي (ضطٚبءَيطؾب٩٦  - ٦206بزٮ 

٬نيٓٯ ٦تػسيب٨ تػٓيٯ ذبت٧ٯ زاز٨ ثٛبضٰبي ربضي ٬ارطاي تًٱسات ٬٬غ٭٠ ٦كب٢جبت ٬تٗسي٥ زاضائي ضطٚت است ثٯ تطتيت  - ٦207بزٮ 

 .212 - 211 - 210 - 209 - ٦208ٗطضزض ٦٭از 

 .رسيسي الظ٤ ض٭ز ٦تػسيب٨ تػٓيٯ ا٪زب٤ ذ٭ا٫ٰسزازاٞطثطاي ارطاي تًٱسات ضطٚت ٦ًب٦الت  - ٦208بزٮ 

 .٦تػسيب٨ تػٓيٯ حٕ زاض٪سضرػبيبثٯ ت٭سف ٬ٚي١ اظقطِ ضطٚت ٦حب٧ٚٯ ٫٫ٚس - ٦209بزٮ 

٦تػسي تػٓيٯ ٬ٖتي حٕ اغالح ٬تًيي٩ ح٥ٛ زاضزٚٯ ضطٚبءؾب٩٦ ثٯ ا٬اربظٮ زازٮ ثبض٫س ، ٦٭اضزي ٚٯ ثٯ ح٥ٛ ٖب٪٭٨ ح٧ٛيت  - ٦210بزٮ 

 .ٖب٪٭٨ ٦ستخ٫ي است ارجبضي است اظاي٩

آ٨ ٖس٧ت اظزاضائي ضطٚت ٚٯ زض٦ست تػٓيٯ ٦ح١ احتيبد ٪يست ثك٭ض٦٭ٖت ثي٩ ضطٚبءتٗسي٥ ٦ي ض٭ز٢٬ي ٦تػسيب٨ تػٓيٯ  - ٦211بزٮ 

 .ثبيس٦ًبز٠ ٖط٬ؾي ٚٯ ٫ٰ٭ظ٦٭يستبزيٯ آ٨ ٪طسيسٮ است ٧ٰ٬چ٫ي٩ ٦ًبز٠ ٦ج٣ُي ٚٯ زضحسبة ثي٩ ضطٚبء ٦٭ضزاذتالِ است ٦٭ؾ٭و ٪٧بي٫س

٦تػسيب٨ تػٓيٯ حسبة ضطٚبءضا٪سجت ثٯ ٥ٰ ٬سٱ٥ ٰطيٙ اظ ضطٚبءضااظ٪ٓى ٬ؾطض٦ًي٩ ٦ي ٫٫ٚس ، ضْى اذتالِ زضتٗسي٥ ثٯ ٦ح٧ٛٯ  - ٦212بزٮ 

 .ثسايت ضر٭و ٦ي ض٭ز

زض ضطٚتٱبي سٱب٦ي ٬ ضطٚتٱبي ثب٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز٬ ضطٚتٱبي تًب٬٪ي ا٦طتػٓيٯ ثًٱسٮ ٦سيطا٨ ضطٚت است ٦ٟطآ٪ٛٯ اسبس٫ب٦ٯ  - ٦213بزٮ 

 .ت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ضطٚت ثٯ تطتيت زيٟطي ٦ٗطضزاضتٯ ثبضسيباٚخطي

٬نيٓٯ ٬اذتيبضات ٦تػسيب٨ تػٓيٯ زض ضطٚت سٱب٦ي ٬ ضطٚتٱبي ثب٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز٬تًب٬٪ي ثٯ تطتيجي است ٚٯ زض ٦بزٮ  - ٦214بزٮ 

يت ارجبضي (ْٗف ٬ٖتي ٦ٗطضضسٮ ثباي٩ تٓب٬ت ٚٯ حٕ اغالح ٬تًيي٩ ح٥ٛ ثطاي ٦تػسيب٨ تػٓيٯ اي٩ ضطٚتٱب)ثٯ استخ٫بي ٦٭ضزح207٧ٛ

 .ذ٭اٰسث٭زٚٯ اسبس٫ب٦ٯ يب ٦ز٧ى ي٧٭٦ي اي٩ حٕ ضاثٯ آ٪ٱبزازٮ ثبضس

تٗسي٥ زاضائي ضطٚتٱبي ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ ْ٭ٔ ثي٩ ضطٚبءذ٭اٮ زض ؾ٩٧ ٦ست تػٓيٯ ٬ذ٭اٮ پس اظذت٥ آ٨ ٩ٛ٧٦ ٪يست ٦ٟطآ٪ٛٯ  - ٦215بزٮ 

 .٪تطبضا٢٬ي٩ ايال٨ زض٦ز٣ٯ ٞصضتٯ ثبضسٖجالسٯ ٦طتجٯ زض٦ز٣ٯ ضس٧ي ٬يٛي اظرطايسايال٨ ٬يٛسب٠ اظتبضيد ا

 .تر٣ّ اظ ٦بزٮ ٖج١ ٦تػسيب٨ تػٓيٯ ضا٦سئ٭٠ ذسبضت ق٣جٛبضا٪ي ٖطاضذ٭اٰسزازٚٯ ثٯ ق٣ت ذ٭ز٪طسيسٮ ا٪س - ٦216بزٮ 

 .زْبتطٰط ضطٚتي ٚٯ ٫٦ح١ ضسٮ ثب٪هط٦سيطحجت اس٫بززض٦ح١ ٦ًي٫ي اظتبضيد ذت٥ تػٓيٯ تبزٮ سب٠ ٦حٓ٭ل ذ٭اٰس٦ب٪س - ٦217بزٮ 

 - 207ٰط ضطٚتي ٦زبظاست زض اسبس٫ب٦ٯ ذ٭زثطاي تػٓيٯ تطتيت زيٟطي ٦ٗطضزاضز٢٬ي زضٰطحب٠ آ٨ ٦ٗطضات ٪جبيس٦رب٢ّ ٦٭از  - ٦218بزٮ 

 .ثبضس٬211ٖس٧ت اذيط ٦بزٮ 217 - 216 - 215 - 210 - 209 - 208

 ْػ١ چٱبض٤

 ٦ٗطضات ٦رت٣ٓٯ

آ٪ٱبضارى ثٯ ٦ًب٦الت ضطٚت )زض٦٭اضزي ٚٯ ٖب٪٭٨ ضطٚبءيب٬ضاث آ٪ٱب  ٦ست ٦ط٬ضظ٦ب٨ زضزيب٬ي اضربظ حب٢ج ثطي٣يٯ ضطٚبءيب ٬ضاث - ٦219بزٮ 

 .ضا٦سئ٭٠ ٖطاضزازٮ (پ٫ذ سب٠ است



٦جساء٦ط٬ضظ٦ب٨ ض٬ظي است ٚٯ ا٪حال٠ ضطٚت يب٫ٚبضٮ ٞيطي ضطيٙ يب اذطاد ا٬اظ ضطٚت زضازاضٮ حجت ثٯ حجت ضسيسٮ ٬زض٦ز٣ٯ ضس٧ي ايال٨ ضسٮ 

 .ثبضس

 .١ ٦كب٢جٯ ضسٮ ثبضس٦ط٬ضظ٦ب٨ اظ ض٬ظي ضط٬و ٦ي ض٭زٚٯ ق٣جٛبضحٕ ٦كب٢جٯ پيساٚطزٮزضغ٭ضتي ٚٯ ق٣ت پس اظحجت ٬ايال٨ ٖبث

زي٭ائي ٚٯ س٫ربتبثى ٦ط٬ضظ٦ب٨ ٚ٭تبٰتطي ث٭زٮ يبث٧٭رت اي٩ ٖب٪٭٨ ٦ط٬ضظ٦ب٨ ق٭ال٪ي تطي ثطاي آ٨ ٦ًي٩ ضسٮ اظ٦ٗطضات اي٩ ٦بزٮ  -تجػطٮ 

 .٦ستخي است

تيٯ تطٛي١ ض٭ز٬ثب اضتُب٠ ثٯ ا٦٭ضتزبضتي ذ٭زضاثػ٭ضت يٛي اظ ضطٚتٱبي ٦صٚ٭ضزضاي٩ ٰط ضطٚت ايطا٪ي ٚٯ ًْال٬ر٭ززاضتٯ يبزضآ - ٦220بزٮ 

ٖب٪٭٨ زض ٪يب٬ضزٮ ٦٬كبثٕ ٦ٗطضات ٦طث٭ـ ثٯ آ٨ ضطٚت ي١٧ ٪٧٫بيس ضطٚت تؿب٫٦ي ٦حس٭ة ضسٮ ٬احٛب٤ ضارى ثٯ ضطٚتٱبي تؿب٫٦ي زض٦٭ضزآ٨ 

٣ٛ٦ّ ثٯ 1310ضري ٚٯ ثطقجٕ ٖب٪٭٨ حجت ضطٚتٱب٦ػ٭ة ذطزاز٦بٮ ارطا٦ي ٞطززٰط ضطٚت تزبضتي ايطا٪ي ٦صٚ٭ضزضاي٩ ٖب٪٭٨ ٬ٰط ضطٚت ذب

حجت است ثبيس٣ٚيٯ اس٫بز٬غ٭ضت حسبثٱب٬ايال٪بت ٬٪ططيبت ذكي ٬يبچبپي ذ٭ززضايطا٨ تػطيح ٪٧بيسٚٯ زضتحت چٯ ٪٧طٮ زضايطا٨ ثٯ حجت ضسيسٮ 

اتي است ٚٯ زض ٖب٪٭٨ حجت ضطٚتٱب ثطاي يس٤ حجت ٬اال٦حٛ٭٤ ثٯ رعاي ٪ٗسي اظز٬يست تبز٬ٰعاض ضيب٠ ذ٭اٰسضس ، اي٩ ٦زبظات يال٬ٮ ثط٦زبظ

 .٦ٗطضضسٮ

اٞط ضطٚت سٱب٤ يبا٬ضأ استٗطاؾي زاضتٯ ثبضسٚٯ ٦كبثٕ اسبس٫ب٦ٯ ضطٚت يبتػ٧ي٥ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٖي٧ت آ٪ٱبثكطيٕ ٖطيٯ  - ٦221بزٮ 

بضس ضطٚت زض٦٭ٖى تبزيٯ اغ١ ٖي٧ت ٪٧ي ثبيستبزيٯ ض٭ز ٬ٖج١ اظتبزيٯ ٖي٧ت آ٨ سٱب٤ يبا٬ضأ ٫٦بًْي ٚٯ ثٯ آ٪ٱبت٣ًٕ ٞطْتٯ پطزاذتٯ ضسٮ ث

 .ت٭ا٪س٫٦بْى تبزيٯ ضسٮ ضا استطزاز٪٧بيس

ٰط ضطٚت تزبضتي ٦ي ت٭ا٪سزض اسبس٫ب٦ٯ ذ٭زٖيس٫ٚسٚٯ سط٦بيٯ ا٢٬يٯ ذ٭زضاثٯ ٬سي٣ٯ تبزيٯ اٖسبـ ثًسي اظقطِ ضطٚبءيبٖج٭٠  - ٦222بزٮ 

اسبس٫ب٦ٯ حسا٣ٖي ٚٯ تبآ٨ ٦يعا٨ ٦ي ت٭ا٨ سط٦بيٯ ا٢٬يٯ ضات٣ٗي١  ضطيٙ رسيس ظيبزٚطزٮ ٬يبثٯ ٬اسكٯ ثطزاضت اظسط٦بيٯ آ٨ ضات٣ٗي١ زٰسزض

 .زازغطاحتب٦ًي٩ ٦ي ض٭ز. ٧ٚتطاظيططسط٦بيٯ ا٢٬يٯ ضطٚت ضاحسا١ٖ ٖطاضزاز٨ ٫٧٦٭و است

 ( ثبة چٱبض٤)

 چٙ -ْتٯ ق٣ت  -ثطات 

 ثطات -ْػ١ ا٠٬ 

 ٦جحج ا٠٬ غ٭ضت ثطات

 - اي ضطايف شي١ ثبضسثطات يال٬ٮ ثطا٦ؿبءيب٦ٱطثطات ز٫ٰسٮ ثبيسزاض - ٦223بزٮ 

 .ٖيس٧٣ٚٯ )ثطات (زضض٬ي ٬ضٖٯ - 1

 تبضيد تحطيط)ض٬ظ٦٬بٮ ٬سب٠ ( - 2

 .اس٥ ضرػي ٚٯ ثبيسثطات ضاتبزيٯ ٫ٚس - 3

 .تًيي٩ ٦ج٣ٍ ثطات - 4



 .تبضيد تبزيٯ ٬رٯ ثطات - 5

 .٦ٛب٨ تبزيٯ ٬رٯ ثطات اي٥ اظاي٫ٛٯ ٦ح١ اٖب٦ت ٦حب٠ ي٣يٯ ثبضس.يب ٦ح١ زيٟط - 6

 .ثطات زض٬رٯ يبح٭ا٢ٯ ٚطزا٬پطزاذتٯ ٦ي ض٭ز اس٥ ضرػي ٚٯ - 7

 .تػطيح ثٯ اي٫ٛٯ ٪سرٯ ا٠٬ يبز٤٬ يبس٭٤ يبچٱبض٤ ا٢د است - 8

 .ثطات ٩ٛ٧٦ است ثح٭ا٢ٯ ٚطزضرع زيٟطثبضسيبثح٭ا٢ٯ ٚطز ذ٭زثطات ز٫ٰسٮ - ٦224بزٮ 

ت٧ب٤ حط٬ِ ٪٭ضتٯ ضسٮ ٬ثي٩ آ٪ٱباذتالِ تبضيد تحطيط٦٬ج٣ٍ ثطات ثبت٧ب٤ حط٬ِ ٪٭ضتٯ ٦ي ض٭ز.اٞط ٦ج٣ٍ ثيص اظيٛسًْٯ ثٯ  - ٦225بزٮ 

 .ثبضس٦ج٣ٍ ٧ٚتط٫٦بـ ايتجبضاست اٞط٦ج٣ٍ ثبحط٬ِ ٬ض٥ٖ ٰطز٬٪٭ضتٯ ضسٮ ٬ثي٩ آ٪ٱب اذتالِ ثبضس٦ج٣ٍ ثبحط٬ِ ٦ًتجطاست

ضارًٯ ٪جبضس٦ط٧٭٠ ٦ٗطضات ٦223بزٮ  8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2زضغ٭ضتي ٚٯ ثطات ٦تؿ٩٧ يٛي اظضطايف اسبسي ٦ٗطضزضْٗطات  - ٦226بزٮ 

 .ثٯ ثط٬ات تزبضتي ٪ر٭اٰسث٭ز

 .ثطات ٩ٛ٧٦ است ثٯ زست٭ض٬حسبة ضرع زيٟطي غبزضض٭ز - ٦227بزٮ 

 ٦جحج ز٤٬

 زضٖج٭٠ ٬٪ٛ٭٠

 .ٖج٭٢ي ثطات زضذ٭زثطات ثبٖيستبضيد ٪٭ضتٯ ضسٮ ا٦ؿبءيب ٦ٱط٦ي ض٭ز - ٦228بزٮ 

 .سزضغ٭ضتي ٚٯ ثطات ثٯ ٬يسٮ اظض٬يت ثبضستبضيد ٖج٭٢ي ثبت٧ب٤ حط٬ِ ٪٭ضتٯ ذ٭اٰسض

 .اٞطٖج٭٢ي ثس٨٬ تبضيد ٪٭ضتٯ ضستبضيد ثطات تبضيد ض٬يت حسبة ٦ي ض٭ز

 .ٰطيجبضتي ٚٯ ٦حب٠ ي٣يٯ زضثطات ٪٭ضتٯ ا٦ؿبءيب٦ٱط٫ٚس ٖج٭٢ي ٦حس٭ة است ٦ٟطاي٫ٛٯ غطيحبيجبضت ٦طًطثطيس٤ ٖج٭٠ ثبضس - ٦229بزٮ 

است.زضغ٭ضتي ٚٯ ٦حب٠ ي٣يٯ ثس٨٬ تحطيطٰيچ يجبضتي  اٞطيجبضت ْٗف ٦طًطثطيس٤ ٖج٭٠ يٙ رعءاظثطات ثبضسثٗيٯ ٬رٯ ثطات ٖج٭٠ ضسٮ ٦حس٭ة

 .ثطات ضاا٦ؿبءيب٦ٱط٪٧بيسثطات ٖج٭٠ ضسٮ ٦حس٭ة ٦ي ض٭ز

 .ٖج٭٠ ٫٫ٚسٮ ثطات ٣٦ع٤ است ٬رٯ آ٨ ضاسط٬يسٮ تبزيٯ ٪٧بيس - ٦230بزٮ 

 .ٖج٭٠ ٫٫ٚسٮ حٕ ٪ٛ٭٠ ٪ساضز - ٦231بزٮ 

 .ثبضسزض اي٫ػ٭ضت زاض٪سٮ ثطات ثبيسثطاي ثٗيٯ ايتطاؼ ٪٧بيس٩ٛ٧٦ است ٖج٭٢ي ٫٦حػطثٯ يٙ ٖس٧ت اظ٬رٯ ثطات  - ٦232بزٮ 

اٞطٖج٭٢ي ٦طط٬ـ ثٯ ضطـ ٪٭ضتٯ ضسثطات ٪ٛ٭٠ ضسٮ ٦حس٭ة ٦ي ض٭ز٢٬ي ٦ًٱصاٖج٭٠ ٫٫ٚسٮ ثٯ ضطـ زضحس٬زضطقي ٚٯ ٪٭ضتٯ  - ٦233بزٮ 

 .٦سئ٭٠ پطزاذت ٬رٯ ثطات است

 .٫٫سٮ ثبيستبزيٯ ض٭زتػطيح ثٯ ٦ٛب٨ تبزيٯ ؾط٬ضي استزضٖج٭٢ي ثطاتي ٚٯ ٬رٯ آ٨ زضذبضد اظ٦ح١ اٖب٦ت ٖج٭٠ ٚ - ٦234بزٮ 



 .سبيت اظتبضيد اضائٯ ٖج٭٠ يب٪ٛ٭٠ ض٭ز24ثطات ثبيسثٯ ٦حؽ اضائٯ يب٫٦تٱي زضنطِ  - ٦235بزٮ 

 .٪ٛ٭٠ ثطات ثبيسث٧٭رت تػسي٫ٗب٦ٯ ٚٯ ضس٧بت٫هي٥ ٦ي ض٭ز ٦حٕٗ ٞطززتػسي٫ٗب٦ٯ ٦عث٭ض٦٭س٭٤ است ثٯ ايتطاؼ )پط٬تست (٪ٛ٭٠ - ٦236بزٮ 

پس اظايتطاؼ ٪ٛ٭٠ نٱط٪٭يسٱب٬ثطات ز٫ٰسٮ ثٯ تٗبؾبي زاض٪سٮ ثطات ثبيسؾب٫٦ي ثطاي تبزيٯ ٬رٯ آ٨ زضسط٬يسٮ ثس٫ٰسيب٬رٯ ثطات ضا  - 237زٮ ٦ب

 .ثٯ ا٪ؿ٧ب٤ ٦ربضد ايتطاؼ ٪ب٦ٯ ٦٬ربضد ثطات ضر٭يي )اٞطثبضس(ْ٭ضاتبزيٯ ٪٧بي٫س

ا٪پطزاذتٯ ايتطاؼ يس٤ تبزيٯ ض٭ززاض٪سٮ ثطاتي ٪يعٚٯ ٧ٰب٨ ضرع ٖج٭٠ ٚطزٮ اٞطثطي٣يٯ ٚسي ٚٯ ثطاتي ضاٖج٭٠ ٚطزٮ ٢٬ي ٬رٯ آ٨ ض - ٦238بزٮ 

٢٬ي ٫ٰ٭ظ ٦٭يسپطزاذت آ٨ ٪طسيسٮ است ٦ي ت٭ا٪ساظٖج٭٠ ٫٫ٚسٮ تٗبؾب٪٧بيسٚٯ ثطاي پطزاذت ٬رٯ آ٨ ؾب٩٦ زٰسيبپطزاذت آ٨ ضاثٯ ٪ح٭زيٟطي 

 .تؿ٧ي٩ ٫ٚس

 ٦جحج س٭٤

 زضٖج٭٢ي ضرع حب٢ج

٬ايتطاؼ ث١٧ً آ٦سضرع حب٢خي ٦ي ت٭ا٪س آ٪طاث٫ب٤ ثطات ز٫ٰسٮ يبيٛي اظنٱط٪٭يس ٰبٖج٭٠ ٫ٚسٖج٭٢ي ضرع ٰطٞبٮ ثطاتي ٪ٛ٭٠ ضس - ٦239بزٮ 

 .حب٢ج ثبيس زضايتطاؼ ٪ب٦ٯ ٖيسضسٮ ٬ثٯ ا٦ؿبءا٬ثطسس

ثًساظٖج٭٢ي ضرع حب٢ج ٪يعتبثطات تبزيٯ ٪طسٮ ٣ٚيٯ حٗ٭ٖي ٚٯ ثطاي زاض٪سٮ ثطات اظ٪ٛ٭٠ آ٨ زض٦ٗبث١ ثطات ز٫ٰسٮ  - ٦240بزٮ 

 .٭يسٱبحبغ١ ٦ي ض٭ز٦حٓ٭ل ذ٭اٰسث٭ز٬نٱط٪

 ٦جحج چٱبض٤

 زض٬يسٮ ثطات

ثطات ٩ٛ٧٦ است ثٯ ض٬يت ثبضسيبثٯ ٬يسٮ يٙ يبچ٫سض٬ظيب يٙ يبچ٫س٦بٮ اظض٬يت ثطات ، يبثٯ ٬يسٮ يٙ يبچ٫سض٬ظيبيٙ يبچ٫س٦بٮ اظ  - ٦241بزٮ 

 .تبضيد ثطات ٩ٛ٧٦ است پطزاذت ثٯ ض٬ظ٦ًي٫ي ٦٭ٚ٭٠ ضسٮ ثبضس

 .ثي ٬يسٮ ٖج٭٠ ضسثبيسْ٭ضاپطزاذتٯ ض٭ز ٰطٞبٮ ثطات - ٦242بزٮ 

٦٭يسپطزاذت ثطاتي ٚٯ يٙ يبچ٫سض٬ظيبيٙ يبچ٫س٦بٮ اظ ض٬يت ٬يسٮ زاضزثٯ ٬سي٣ٯ تبضيد ٖج٭٢ي يبتبضيد ايتطاؼ ٪ب٦ٯ ٪ٛ٭٠ ٦ًي٩ ٦ي  - ٦243بزٮ 

 .ض٭ز

 .اٞط٦٭يسپطزاذت ثطات ثبتًكي١ ضس٧ي تػبزِ ٚطزثبيسض٬ظ ثًساظتًكي١ تبزيٯ ض٭ز - ٦244بزٮ 

 .٧ٰي٩ ٖبيسٮ زض٦٭ضزسبيطا٬ضأ تزبضتي ٪يعضيبيت ذ٭اٰسضس - تجػطٮ

 ٦جحج پ٫ز٥

 نٱط٪٭يسي

 .ا٪تٗب٠ ثطات ثٯ ٬سي٣ٯ نٱط٪٭يسي ث١٧ً ٦ي آيس - ٦245بزٮ 



 .نٱط٪٭يسي ثبيسثٯ ا٦ؿبءنٱط٪٭يس ثطسس٩ٛ٧٦ است زض نٱط٪٭يسي تبضيد ٬اس٥ ٚسي ٚٯ ثطات ثٯ ا٬ا٪تٗب٠ زازٮ ٦ي ض٭زٖيسٞطزز - ٦246بزٮ 

نٱط٪٭يسي حبٚي اظا٪تٗب٠ ثطات است ٦ٟطاي٫ٛٯ نٱط٪٭يس ٬ٚب٢ت زض٬غ٭٠ ضاٖيس٪٧٭زٮ ثبضسٚٯ زضاي٩ غ٭ضت ا٪تٗب٠ ثطات ٬اٖى ٪طسٮ  - ٦247بزٮ 

٢٬ي زاض٪سٮ ثطات حٕ ٬غ٭٠ ٢٬سي االٖتؿبءحٕ ايتطاؼ ٬اٖب٦ٯ زي٭ي ثطاي ٬غ٭٠ ذ٭اٰس زاضت رعزض٦٭اضزي ٚٯ ذالِ اي٩ زضثطات تػطيح ضسٮ 

 .ثبضس

 .بٮ نٱط٪٭يس زضنٱط٪٭يسي تبضيد ٦ٗس٦ي ٖيس٫ٚس٦ع٬ض ض٫بذتٯ ٦ي ض٭زٰطٞ - ٦248بزٮ 

 ٦جحج ضط٥

 ٦سئ٭٢يت

 .ثطات ز٫ٰسٮ ٚسي ٚٯ ثطات ضاٖج٭٠ ٚطزٮ ٬نٱط٪٭يسٱبزض٦ٗبث١ زاض٪سٮ ثطات ٦سئ٭٢يت تؿب٫٦ي زاض٪س - ٦249بزٮ 

 .٫س٪ٓطيبثٯ ت٧ب٤ آ٪ٱب٦زت٧ًبضر٭و ٪٧بيسزاض٪سٮ ثطات زضغ٭ضت يس٤ تبزيٯ ٬ايتطاؼ ٦ي ت٭ا٪سثٱطٚسا٤ اظآ٪ٱب ٚٯ ثر٭اٰس٫٦ٓطزايبثٯ چ

 .٧ٰي٩ حٕ ضاٰطيٙ اظنٱط٪٭يسٱب٪سجت ثٯ ثطات ز٫ٰسٮ ٬نٱط٪٭يسٱبي ٦بٖج١ ذ٭ززاضز

اٖب٦ٯ زي٭ي ثطي٣يٯ يٙ يبچ٫س٪ٓطاظ٦سئ٭٢ي٩ ٦٭رت اسٗبـ حٕ ضر٭و ثٯ سبيط٦سئ٭٢ي٩ ثطات ٪يست ، اٖب٦ٯ ٫٫ٚسٮ زي٭ي ٣٦ع٤ ٪يست تطتيت 

٫ٚسؾب٫٦ي ٚٯ ؾ٧ب٪ت ثطات ز٫ٰسٮ يب ٦حب٠ ي٣يٯ يبنٱط٪٭يسي ضاٚطزٮ ْٗف ثبٚسي ٦سئ٭٢يت تؿب٫٦ي زاضزٚٯ نٱط٪٭يسي ضااظحيج تبضيد ضيبيت 

 .اظا٬ ؾ٧ب٪ت ٪٧٭زٮ است

ٰطيٙ اظ٦سئ٭٢ي٩ تبزيٯ ثطات ٦ي ت٭ا٪سپطزاذت ضاثٯ تس٣ي٥ ثطات ٬ايتطاؾ٫ب٦ٯ ٬غ٭ضت حسبة ٦تٓطيبت ٦٬ربضد ٖب٪٭٪ي ٚٯ  - ٦250بزٮ 

 .ثبيسثپطزاظز ٦٭ٚ٭٠ ٫ٚس

ٰطٞبٮ چ٫س٪ٓطاظ٦سئ٭٢ي٩ ثطات ٬ضضٛست ض٭٪سزاض٪سٮ ثطات ٦ي ت٭ا٪سزضٰطيٙ اظَط٦بيبزضت٧ب٤ َط٦بثطاي ٬غ٭٠ ت٧ب٤ ق٣ت ذ٭ز)٬رٯ  - 251ٮ ٦بز

ثطات ٦٬تٓطيبت ٦٬ربضد ٖب٪٭٪ي (زاذ١ ض٭زتباي٫ٛٯ ق٣ت ذ٭زضاٚب٦ال٬غ٭٠ ٪٧بيس ٦سيطتػٓيٯ ٰيچيٙ اظ٬ضضٛستٟب٨ ٪٧ي ت٭ا٪سثطاي ٬رٱي ٚٯ ثٯ 

پطزاذتٯ ٦ي ض٭زثٯ ٦سيطتػٓيٯ ٬ضضٛستٯ زيٟطضر٭و ٪٧بيس٦ٟطزضغ٭ضتي ٚٯ ٦ز٧٭و ٬ر٭ٰي ٚٯ اظزاضائي ت٧ب٤ ٬ضضٛستٟب٨ غبحت چ٫ي٩ ق٣ت 

ثٯ غبحت ق٣ت ترػيع ٦ي يبثسثيص اظ ٦يعا٨ ق٣ت ا٬ثبضسزضاي٩ غ٭ضت ٦بظازثبيسثٯ تطتيت تبضيد تًٱستب٦يعا٨ ٬رٱي ٚٯ ٰطٚسا٤ پطزاذتٯ 

 .ثٯ سبيط ٬ضضٛستٯ ٰبحٕ ضر٭و زاض٪سا٪سرعءزاضائي ٬ضضٛستٟب٨ ٦حس٭ة ٞطززٚٯ 

 .٦ٓبزاي٩ ٦بزٮ زض٦٭ضز ٬ضضٛستٟي ٰطچ٫س٪ٓطي ٪يعٚٯ ثطاي پطزاذت يٙ زي٩ ٦سئ٭٢يت تؿب٫٦ي زاضتٯ ثبض٫س٦طيي ذ٭اٰسث٭ز -تجػطٮ 

 ٦جحج ٰٓت٥

 زضپطزاذت

 .پطزاذت ثطات ثب٪٭و پ٭٢ي ٚٯ زضآ٨ ٦ًي٩ ضسٮ ث١٧ً ٦ي آيس - ٦252بزٮ 



ٯ ثطات ز٫ٰسٮ يبٚسي ٚٯ ثطات ثٯ ا٫٦٬ت١ٗ ٚطزٮ است پ٭٢ي َيطاظآ٨ ٪٭و ٚٯ زضثطات تًيي٩ ضسٮ است ثسٰس٬آ٨ اٞطزاض٪سٮ ثطات ث - ٦253بزٮ 

يب٪٭و پ٭٢ي ثطات زض ٪تيزٯ ٪ٛ٭٠ يبا٦ت٫بو اظٖج٭٠ ٬يبيس٤ تبزيٯ ايتطاؼ ض٭ززاض٪سٮ ثطات ٦ي ت٭ا٪ساظز٫ٰسٮ ثطات يبا٪تٗب٠ ز٫ٰسٮ ٪٭و پ٭٢ي ضاٚٯ زازٮ 

 .ٯ ٫ٚس٢٬ي اظسبيط٦سئ٭٢ي٩ ٬رٯ ثطات رع٪٭و پ٭٢ي ٚٯ زض ثطات ٦ًي٩ ضسٮ ٖبث١ ٦كب٢جٯ ٪يستٚٯ زضثطات ٦ًي٩ ضسٮ ٦كب٢ج

 .ثطات ثٯ ٬يسٮ ثبيسض٬ظآذط٬يسٮ پطزاذتٯ ض٭ز - ٦254بزٮ 

 .ض٬ظض٬يت زضثط٬اتي ٚٯ ثٯ ٬يسٮ اظض٬يت است ٬ض٬ظغس٬ض ثطات زضثط٬اتي ٚٯ ثٯ ٬يسٮ اظتبضيد غس٬ضاست حسبة ٪ر٭اٰسضس - ٦255بزٮ 

 .ضرػي ٚٯ ٬رٯ ثطات ضاٖج١ اظ٦٭يستبزيٯ ٪٧٭زٮ زض٦ٗبث١ اضربغي ٚٯ ٪سجت ثٯ ٬رٯ ثطات حٗي زاض٪سٮ ٦سئ٭٠ است - ٦256بزٮ 

اٞطزاض٪سٮ ثطات ثٯ ٚسي ٚٯ ٖج٭٠ ٪٭ضتٯ ٦ٱ٣تي ثطاي پطزاذت ثسٰسثٯ نٱط٪٭يس ٰبي ٦بٖج١ ذ٭ز٬ثطات ز٫ٰسٮ ٚٯ ثٯ ٦ٱ٣ت  - ٦257بزٮ 

 .٦عث٭ضضؾبيت ٪سازٮ ا٪سحٕ ضر٭و ٪ر٭اٰسزاضت

 .ضرػي ٚٯ زضسط٬يسٮ ٬رٯ ثطات ضا٦ي پطزاظزثطي ا٢ص٦ٯ ٦حس٭ة ٦ي ض٭ز٦ٟطآ٪ٛٯ ٬رٯ ثطات ٖب٪٭٪بزض٪عزا٬ت٭ٖيّ ضسٮ ثبضس - ٦258بزٮ 

پطزاذت ٬رٯ ثطات ٩ٛ٧٦ است ثٯ ٦٭رت ٪سرٯ حب٪ي يبحب٢ج يبضاثى ا٢د ، ثٯ ي١٧ آيسزضغ٭ضتي ٚٯ زضض٬ي آ٨ ٪سرٯ ٖيسضسٮ ثبضسٚٯ  - ٦259بزٮ 

 .ث٧٭رت اي٩ ٪سرٯ ٪سد زيٟطاظايتجبضسبٖف است پس اظ پطزاذت ٬رٯ

ضرػي ٚٯ ٬رٯ ثطات ضاثطحست ٪سرٯ ثپطزاظزٚٯ زضض٬ي آ٨ ٖج٭٢ي ٪٭ضتٯ ٪طسٮ زض٦ٗبث١ ضرػي ٚٯ ٪سرٯ ٖج٭٢ي ضسٮ  - ٦260بزٮ 

 .ضازاضز٦سئ٭٠ پطزاذت ٬رٯ آ٨ است

ٯ آ٨ ضاثطحست ٪سرٯ حب٪ي يبحب٢ج يبضاثى ا٢د زضغ٭ضت ٥ٞ ضس٨ ثطاتي ٚٯ ٫ٰ٭ظٖج٭٠ ٪طسٮ است غبحت آ٨ ٦ي ت٭ا٪س٬غ٭٠ ٬ر - ٦261بزٮ 

 .تٗبؾب٫ٚس

اٞط٪سرٯ ٦ٓٗ٭ز٪سرٯ ثبضسٚٯ ٖج٭٢ي زضض٬ي آ٨ ٪٭ضتٯ ضسٮ تٗبؾبي پطزاذت اظض٬ي ٪سرٯ ٰبي زيٟطْٗف ث٧٭رت ا٦ط٦ح٧ٛٯ پس  - ٦262بزٮ 

 .اظزاز٨ ؾب٩٦ ث١٧ً ٦ي آيس

ٮ يب ٪طسٮ ثبضس٦ي ت٭ا٪س٪سرٯ حب٪ي يبحب٢ج يبضاثى ا٢د ضاتحػي١ اٞطضرػي ٚٯ ثطات ضا٥ٞ ٚطزٮ اي٥ اظاي٩ ٚٯ ٖج٭٢ي ٪٭ضتٯ ضس - ٦263بزٮ 

 .٪٧بيسپس اظ احجبت اي٫ٛٯ ثطات ٦ت٣ًٕ ثٯ ا٬است ٦ي ت٭ا٪سثبزاز٨ ؾب٩٦ تبزيٯ ٬رٯ آ٨ ضا ث٧٭رت ا٦ط٦ح٧ٛٯ ٦كب٢جٯ ٫ٚس

ض٭زغبحت ثطات ٦ٓٗ٭ز٦ي ت٭ا٪ست٧ب٤ ث١٧ً آ٦سٮ است اظتبزيٯ ٬رٯ ثطات ا٦ت٫بو 261٬262٬263اٞطثب٬ر٭زتٗبؾبئي ٚٯ زض٦٭ضز ٦٭از  - ٦264بزٮ 

 .حٗ٭ٔ ذ٭زضاثٯ ٦٭رت ايتطاؾ٫ب٦ٯ ٦حٓ٭ل ثساضز

ايتطاؾ٫ب٦ٯ ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ ْ٭ٔ ثبيسزضنطِ ثيست ٬چٱبض سبيت اظتبضيد ٬يسٮ ثطات ت٫هي٥ ضسٮ ٬زض٦٭ايس٬تطتيجي ٚٯ زضاي٩ ٖب٪٭٨  - ٦265بزٮ 

 اثالٌ ٞطززثطاي اثالٌ ايتطاؾ٫ب٦ٯ ٦ًي٩ ضسٮ است ثٯ ثطات ز٫ٰسٮ ٬نٱط٪٭يسٱب

 .غبحت ثطات ٦ٓٗ٭زثطاي تحػي١ ٪سرٯ حب٪ي ثبيسثٯ نٱط٪٭يسي ٚٯ ثالْبغ٣ٯ ٖج١ اظا٬ث٭زٮ است ضر٭و ٪٧بيس - ٦266بزٮ 

نٱط٪٭يس ٦عث٭ض٣٦ع٤ است ثٯ غبحت ثطات اذتيبض٦طارًٯ ثٯ نٱط٪٭يس ٦بٖج١ ذ٭ززازٮ ٬ضا٧٫ٰبئي ٫ٚس٧ٰ٬چ٫ي٩ ٰطنٱط٪٭يسي ثبيساذتيبض٬ر٭ٮ 

 .سٰستبثٯ ثطات ز٫ٰسٮ ثطسس ، ٦ربضد اي٩ اٖسا٦بت ثط يٱسٮ ثطات ٦ٓٗ٭زذ٭اٰسث٭زثٯ نٱط٪٭يس ٦بٖج١ ذ٭زث



 .نٱط٪٭يس زضغ٭ضت ا٦ت٫بو اظزاز٨ اذتيبض٦سئ٭٠ تبزيٯ ٬رٯ ثطات ٬ ذسبضاتي است ٚٯ ثطغبحت ثطات ٦ٓٗ٭ز٬اضزضسٮ است

٩ ٪ٛطزٮ ثبضس٦ست ؾ٧ب٨ سٯ سب٠ است (٦ستي ثطاي ؾ٧ب٪ت ذ٭ز٦ًي262٬263زضغ٭ضتي ٚٯ ؾب٩٦ ثطات ٦ٓٗ٭ز)ضر٭و ثٯ ٦٭از  - ٦267بزٮ 

 .٬ٰطٞبٮ زضنطِ اي٩ سٯ سب٠ ضس٧ب٦كب٢جٯ يباٖب٦ٯ زي٭ي ٪طسٮ ثبضسزيٟطاظاي٩ حيج زي٭ي ثطي٣يٯ ا٬ زض٦ح٧ٛٯ ٦س٧٭و ٪ر٭اٰسث٭ز

ثٯ ثٗيٯ ٦ي ز٫ٰسٮ ٬نٱط٪٭يسٱبثطي ٦ي ض٭٪س٬زاض٪سٮ ثطات ْٗف ٪سجت  -اٞط٦ج٣ُي اظ٬رٯ ثطات پطزاذتٯ ض٭زثٯ ٧ٰب٨ ا٪ساظٮ ثطات  - ٦268بزٮ 

 .ت٭ا٪س ايتطاؼ ٫ٚس

 .٦حب٥ٚ ٪٧ي ت٭ا٪سثس٨٬ ضؾبيت غبحت ثطات ثطاي تبزيٯ ٬رٯ ثطات ٦ٱ٣تي ثس٫ٰس - ٦269بزٮ 

 ٦جحج ٰطت٥

 تبزيٯ ٬رٯ ثطات ثٯ ٬اسكٯ ضرع حب٢ج

٢ت ضرع حب٢ج ٬ ٰطضرع حب٢خي ٦ي ت٭ا٪ساظقطِ ثطات ز٫ٰسٮ يبيٛي اظ نٱط٪٭يسٱب٬رٯ ثطات ايتطاؼ ضسٮ ضاٚبضسبظي ٪٧بيسزذب - ٦270بزٮ 

 .پطزاذت ٬رٯ ثبيسزضايتطاؾ٫ب٦ٯ يبزضشي١ آ٨ ٖيسض٭ز

 .ضرع حب٢خي ٚٯ ٬رٯ ثطات ضاپطزاذتٯ زاضاي ت٧ب٤ حٗ٭ٔ ٬نبيّ زاض٪سٮ ثطات است - ٦271بزٮ 

ظ اٞط٬رٯ ثطات ضاضرع حب٢ج اظقطِ ثطات ز٫ٰسپطزاذت ت٧ب٤ نٱط٪٭يسٱبثطي ا٢ص٦ٯ ٦ي ض٭٪س٬اٞطپطزاذت ٬رٯ اظقطِ يٛي ا - ٦272بزٮ 

 .نٱط٪٭يسٱبث١٧ً آيسنٱط٪٭يس ٰبي ثًساظا٬ثطي ا٢ص٦ٯ ا٪س

اٞطز٬ضرع ٦تٓٗبٰطيٙ اظرب٪ت يٛي اظ٦سئ٭٢ي٩ ثطات ثطاي پطزاذت ٬رٯ حبؾطض٭٪سپيط٫ٱبزآ٨ ٚسي پصيطْتٯ است ٚٯ تبزيٯ ٬رٯ  - ٦273بزٮ 

زيٯ ٬رٯ حبؾطض٭زثطٰطضرع حب٢خي تطريح اظقطِ ا٬ يسٮ ظيبزتطي اظ٦سئ٭٢ي٩ ضاثطي ا٢ص٦ٯ ٦ي ٫ٚساٞطذ٭ز٦حب٠ ي٣يٯ پس اظايتطاؼ ثطاي تب

 .زاضز

 ٦جحج ٪ٱ٥

 حٗ٭ٔ ٬٬نبيّ زاض٪سٮ ثطات

٪سجت ثٯ ثط٬اتي ٚٯ ٬رٯ آ٨ ثبيسزضايطا٨ ثٯ ض٬يت يبثٯ ٬يسٮ اظض٬يت تبزيٯ ض٭زاي٥ اظاي٫ٛٯ ثطات زضايطا٨ غبزضضسٮ ثبضسيبزضذبضرٯ  - ٦274بزٮ 

اظتبضيد ثطات ٦كب٢جٯ ٪٧بيس٬االحٕ ضر٭و ثٯ نٱط٪٭يسٱب٧ٰ٬چ٫ي٩ ثٯ ثطات ز٫ٰسٮ زاض٪سٮ ثطات ٣ٛ٦ّ است پطزاذت يبٖج٭٢ي آ٨ ضازضنطِ يٛسب٠ 

 .ٚٯ ٬رٯ ثطات ضاثٯ ٦حب٠ ي٣يٯ ضسب٪يسٮ است ٪ر٭اٰسزاضت

اٞطزضثطات اي٥ اظاي٫ٛٯ زضايطا٨ غبزضضسٮ ثبضسيبزضذبضرٯ ثطاي تٗبؾبي ٖج٭٢ي ٦ست ثيطتطي يب٧ٚتطي ٦ٗطضضسٮ ثبضسحٕ زاض٪سٮ  - ٦275بزٮ 

٧ٰب٨ ٦ست ٖج٭٢ي ثطات ضاتٗبؾب٪٧بيس٬االحٕ ضر٭و ثٯ نٱط٪٭يسٱب٬ثطات ز٫ٰسٮ ٚٯ ٬رٯ ثطات ضاثٯ ٦حب٠ ي٣يٯ ضسب٪يسٮ است ثطات ثبيس زض

 .٪ر٭اٰسزاضت

اٞطنٱط٪٭يسي ثطاي تٗبؾبي ٖج٭٢ي ٦ستي ٦ًي٩ ٚطزٮ ثبضس زاض٪سٮ ثطات ثبيسزض٦ست ٦عث٭ضتٗبؾبي ٖج٭٢ي ٪٧بيس٬االزض٦ٗبث١ آ٨  - ٦276بزٮ 

 .ساظ٦ٗطضات ٦طث٭قٯ ثٯ ثط٬ات استٓبزٮ ٫ٚسنٱط٪٭يس ٪٧ي ت٭ا٪



ٰطٞبٮ زاض٪سٮ ثطات ثٯ ض٬يت يبثٯ ٬يسٮ ٚٯ زضيٛي اظضٱطٰبي ايطا٨ غبزض٬ثبيسزض٧٦ب٢ٙ ذبضرٯ تبزيٯ ض٭ززض٦٭ايس٦ٗطضزض ٦٭از ْ٭ٔ.  - ٦277بزٮ 

 .ٖج٭٢ي ٪٭ضت٩ يبپطزاذت ٬رٯ ضا٦كب٢جٯ ٪ٛطزٮ ثبضس٦كبثٕ ٦ٗطضات ٧ٰب٨ ٦٭از حٕ ا٬سبٖف ذ٭اٰسضس

 .ز٫ٰسٮ ٬نٱط٪٭يسٱبٖطاضزاززيٟطي ٦ٗطضٞطزز -٦ٗطضات ْ٭ٔ ٦ب٪ى ٪ر٭اٰسث٭زٚٯ ثي٩ زاض٪سٮ ثطات ٬ثطات  - 278 ٦بزٮ

 .زاض٪سٮ ثطات ثبيسض٬ظ٬يسٮ ٬رٯ ثطات ضا٦كب٢جٯ ٫ٚس - ٦279بزٮ 

 .ٯ ٪ب٦يسٮ ٦ي ض٭ز٣ً٦٭٤ ٞطززا٦ت٫بو اظتبزيٯ ٬رٯ ثطات ثبيسزضنطِ زٮ ض٬ظاظتبضيد ٬يسٮ ثٯ ٬سي٣ٯ ٪٭ضتٯ اي ٚٯ ايتطاؼ يس٤ تبزي - ٦280بزٮ 

 .اٞطض٬ظز٥ٰ تًكي١ ثبضسايتطاؼ ض٬ظثًسآ٨ ث١٧ً ذ٭اٰسآ٦س - ٦281بزٮ 

 .٪ٯ ْ٭ت ٦حب٠ ي٣يٯ ٬٪ٯ ٬ضضٛستٟي ا٬٪ٯ ايتطاؼ ٪ٛ٭٢ي زاض٪سٮ ثطات ضااظايتطاؼ يس٤ تبزيٯ ٦ست٫ُي ٪ر٭ا٪سٚطز - ٦282بزٮ 

 .ض٭زحٕ ايتطاؼ ثطاي زاض٪سٮ ثطات ثبٖي استزضغ٭ضتي ٚٯ ٖج٭٠ ٫٫ٚسٮ ثطات ٖج١ اظ٬يسٮ ٬ضضٛست  - ٦283بزٮ 

زاض٪سٮ ثطاتي ٚٯ ثٯ ي٣ت يس٤ تبزيٯ ايتطاؼ ضسٮ است ثبيسزض نطِ زٮ ض٬ظاظتبضيد ايتطاؼ يس٤ تبزيٯ ضاثٯ ٬سي٣ٯ انٱبض٪ب٦ٯ ضس٧ي يب  - ٦284بزٮ 

 .٦طاس٣ٯ سٓبضضي ز٬ٖجؿٯ ثٯ ٚسي ٚٯ ثطات ضاثٯ ا٬٬اٞصاض٪٧٭زٮ اقالو زٰس

 .ط٪٭يسٱب٪يعثبيسزضنطِ زٮ ض٬ظاظتبضيد زضيبْت اقالو ٪ب٦ٯ ْ٭ٔ آ٨ ضاثٯ ٧ٰب٨ ٬سي٣ٯ ثٯ نٱط٪٭يس سبثٕ ذ٭زاقالو زٰسٰطيٙ اظنٱ - ٦285بزٮ 

ثطاي ا٦٬ٗطضزاضتٯ 249اٞطزاض٪سٮ ثطاتي ٚٯ ثبيستي زضايطا٨ تبزيٯ ض٭ز٬ث٣ًت يس٤ پطزاذت ايتطاؼ ضسٮ ثر٭اٰساظحٗي ٚٯ ٦بزٮ  - ٦286بزٮ 

 .(26/10/58تبضيد ايتطاؼ اٖب٦ٯ زي٭ي ٪٧بيس.)اغالحي استٓبزٮ ٫ٚسثبيسزضنطِ يٛسب٠ اظ

 .ٰطٞبٮ ٦ح١ اٖب٦ت ٦سيي ي٣يٯ ذبضد اظ٦ح٣ي ثبضسٚٯ ٬رٯ ثطات ثبيسزضآ٪زبپطزاذتٯ ض٭زثطاي ٰطضص ْطسد يٙ ض٬ظاؾبْٯ ذ٭اٰسضس -تجػطٮ 

ٱبي ٦ٗي٥ ايطا٨ زضنطِ ز٬سب٠ اظتبضيد زض٦٭ضزثط٬اتي ٚٯ ثبيسزضذبضرٯ تبزيٯ ض٭زاٖب٦ٯ زي٭ي ثط ي٣يٯ ثطات ز٫ٰسٮ ٬يبنٱط٪٭يس - ٦287بزٮ 

 (26/10/58).ايتطاؼ ثبيسث١٧ً آيس

٦ٗطضاست 286٬287ثٯ ا٬زازٮ ضسٮ استٓبزٮ ٪٧بيسثبيس٦٭ايسي ٚٯ ثٯ ٦٭رت ٦٭از 249ٰطيٙ اظنٱط٪٭يسٱبثر٭اٰساظحٗي ٚٯ زض ٦بزٮ  - ٦288بزٮ 

اٞط ٬رٯ ثطات ضاثس٨٬ اي٫ٛٯ ثطي٣يٯ ا٬اٖب٦ٯ زي٭ي ضسٮ اٖب٦ٯ زي٭ي ٫ٚس٬٪سجت ثٯ ا٦٬٭يساظْطزاي اثالٌ احؿبضيٯ ٦ح٧ٛٯ ٦حس٭ة است ٬

 .ثبضستبزيٯ ٪٧بيساظ ْطزاي ض٬ظتبزيٯ ٦حس٭ة ذ٭اٰسضس

پس اظا٪ٗؿبء٦٭ايس٦ٗطضٮ زض ٦٭از ْ٭ٔ زي٭ي زاض٪سٮ ثطات ثط نٱط٪٭يسٱب٧ٰ٬چ٫ي٩ زي٭ي ٰطيٙ اظنٱط٪٭يسٱبثطيسسبثٕ  - ٦289بزٮ 

 .ذ٭ززض٦ح٧ٛٯ پصيطْتٯ ٪ر٭اٰسضس

٪ٗؿبء٦٭ايسْ٭ٔ زي٭ي زاض٪سٮ ٬نٱط٪٭يسٱبي ثطات ثط ي٣يٯ ثطات ز٫ٰسٮ ٪يعپصيطْتٯ ٪٧ي ض٭ز٦طط٬ـ ثطاي٫ٛٯ ثطات ز٫ٰسٮ پس اظا - ٦290بزٮ 

 .حبثت ٪٧بيسزضسط٬يسٮ ٬رٯ ثطات ضاثٯ ٦حب٠ ي٣يٯ ضسب٪يسٮ ٬زضاي٫ػ٭ضت زاض٪سٮ ثطات ْٗف حٕ ٦طارًٯ ثٯ ٦حب٠ ي٣يٯ ذ٭اٰسزاضت

٪ب٦ٯ يبثطاي اٖب٦ٯ زي٭ي ٦ٗطضاست ثطات ز٫ٰسٮ يبٰطيٙ اظنٱط٪٭يسٱبثٯ  -ايتطاؼ ٬اثالٌ ايتطاؼ  اٞطپس اظا٪ٗؿبي ٦٭يسي ٚٯ ثطاي - ٦291بزٮ 

قطيٕ ٦حبسجٯ يبي٫٭ا٨ زيٟط٬رٱي ضاٚٯ ثطاي تبزيٯ ثطات ثٯ ٦حب٠ ي٣يٯ ضسب٪يسٮ ث٭ز٦ستطززاضززاض٪سٮ ثطات ثطذالِ ٦ٗطضات ز٬ ٦بزٮ ٖج١ حٕ 

 ٭ي ٪٧بيسذ٭اٰسزاضت ٚٯ ثطي٣يٯ زضيبْت ٫٫ٚسٮ ٬رٯ اٖب٦ٯ زي



 ٦جحج ز٥ٰ

 زضايتطاؼ )پط٬تست (

 - ايتطاؼ زض٦٭اضزشي١ ث١٧ً ٦ي آيس - ٦293بزٮ 

 .زض٦٭ضز٪ٛ٭٠ - 1

 .زض٦٭ضزا٦ت٫بو اظٖج٭٠ يب٪ٛ٭٠ - 2

 .زض٦٭ضزيس٤ تبزيٯ - 3

 - ايتطاؼ ٪ب٦ٯ ثبيسزضيٙ ٪سرٯ ت٫هي٥ ٬ث٧٭رت ا٦ط٦ح٧ٛٯ ثسايت ثٯ ت٭سف ٦ب٦٭ضارطاءثٯ ٦ح١ اٖب٦ت اضربظ شي١ اثالٌ ض٭ز

 .٦حب٠ ي٣يٯ - 1

 .اضربغي ٚٯ زضثطات ثطاي تبزيٯ ٬رسي٫ساالٖتؿبء٦ًي٩ ضسٮ ا٪س - 2

 .ضرع حب٢خي ٚٯ ثطات ضاٖج٭٠ ٚطزٮ است - 3

 .اٞطزض٦ح٣ي ٚٯ ايتطاؼ ث١٧ً ٦ي آيس٦ح٧ٛٯ ثسايت ٪جبضس٬نبيّ ا٬ثب ضيبيت تطتيت ثًٱسٮ ا٦ي٩ غ٣ح يبضئيس حجت اس٫بزيبحب٥ٚ ٦ح١ ذ٭اٰسث٭ز

 - ٦ٯ ثبيس٦طاتت شي١ ضازاضاثبضسايتطاؾ٫ب - ٦294بزٮ 

 .س٭ازٚب١٦ ثطات ثب٣ٚيٯ ٦حت٭يبت آ٨ اي٥ اظٖج٭٢ي ٬نٱط٪٭يسي ٬ َيطٮ - 1

 .ا٦طثٯ تبزيٯ ٬رٯ ثطات - 2

٦ب٦٭ضارطاءثبيسحؿ٭ضيبَيبة ضرػي ٚٯ ثبيس٬رٯ ثطات ضاثسٰس٬ي١٣ ا٦ت٫بو اظتبزيٯ يباظٖج٭٠ ٧ٰ٬چ٫ي٩ ي١٣ يس٤ ا٦ٛب٨ ا٦ؿبءيبا٦ت٫بو اظا٦ؿبء 

 .ايتطاؾ٫ب٦ٯ ٖيس٬ا٦ؿبء٫ٚسضازضشي١ 

ضارى ثٯ 263 - 262 - 261ٰيچ ٪٭ضتٯ اي ٪٧ي ت٭ا٪ساظقطِ زاض٪سٮ ثطات ربي ٞيط ايتطاؾ٫ب٦ٯ ض٭ز٦ٟطزض ٦٭از ٫٦سضرٯ زض ٦٭از  - ٦295بزٮ 

 .٦ٓٗ٭زضس٨ ثطات

 .ثسٰس٦293ب٦٭ضارطاءثبيسس٭ازغحيح ايتطاؾ٫ب٦ٯ ضاثٯ ٦ح١ اٖب٦ت اضربظ ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ  - ٦296بزٮ 

زْتط٦ح٧ٛٯ يبزْتط٦ٗب٦بتي ٚٯ ٬نيٓٯ ٦ح٧ٛٯ ضاا٪زب٤ ٦ي ز٫ٰس ثبيس٦ٓبزايتطاؾ٫ب٦ٯ ضاض٬ظثٯ ض٬ظثٯ تطتيت تبضيد ٬٪٧طٮ  - ٦297بزٮ 

زضزْتط٦رػ٭غي ٚٯ غٓحبت آ٨ ثٯ ت٭سف ضئيس ٦ح٧ٛٯ يبٖبئ٥ ٦ٗب٤ ا٬٪٧طٮ ٬ا٦ؿبءضسٮ است حجت ٪٧بي٫سزضغ٭ضتي ٚٯ ٦ح١ اٖب٦ت ثطات ز٫ٰسٮ 

 .ٖيسضسٮ ثبضسزْتط٦ح٧ٛٯ ثبيسآ٪ٱبضات٭سف ٚبَصسٓبضضي اظي١٣ ا٦ت٫بو اظتبزيٯ ٦ستحؿطسبظز يبنٱط٪٭يس ا٢٬ي زضض٬ي ثطات

 ٦جحج يبظز٥ٰ

 ثطات ضر٭يي



ثطات ضر٭يي ثطاتي است ٚٯ زاض٪سٮ ثطات اغ٣ي پس اظ ايتطاؼ ثطاي زضيبْت ٬رٯ آ٨ ٦٬ربضد غس٬ضايتطاؾ٫ب٦ٯ ٬تٓب٬ت ٪طخ ثًٱسٮ  - ٦298بزٮ 

 .بزض٦ي ٫ٚسثطات ز٫ٰسٮ يبيٛي اظنٱط٪٭يسٱبغ

اٞطثطات ضر٭يي ثًٱسٮ ثطات ز٫ٰسٮ اغ٣ي غبزضض٭زتٓب٬ت ثي٩ ٪طخ ٦ٛب٨ تبزيٯ ثطات اغ٣ي ٬٪طخ ٦ٛب٨ غس٬ضآ٨ ثًٱسٮ  - ٦299بزٮ 

٣ي٥ ا٬ذ٭اٰسث٭ز٬اٞط ثطات ضر٭يي ثٯ يٱسٮ يٛي اظنٱط٪٭يسٱبغبزضض٭ز٦طبضا٢يٯ ثبيساظيٱسٮ تٓب٬ت ٪طخ ٦ٛب٪ي ٚٯ ثطات اغ٣ي ضازضآ٨ رب٦ًب٣٦ٯ يبتس

 .است ٬٪طخ ٦ٛب٪ي ٚٯ ثطات ضر٭يي زضآ٪زبغبزضضسٮ است ثطآيس ٚطزٮ

 - ثٯ ثطات ضر٭يي ثبيسغ٭ضت حسبثي )حسبة ثبظٞطت (ؾ٧ي٧ٯ ض٭ز ، زضغ٭ضتحسبة ٦عث٭ض٦طاتت شي١ ٖيس٦ي ٞطزز - ٦300بزٮ 

 .اس٥ ضرػي ٚٯ ثطات ضر٭يي ثًٱسٮ ا٬غبزضضسٮ است - 1

 .٦ج٣ٍ اغ٣ي ثطات ايتطاؼ ضسٮ - 2

 .ب٦ٯ ٬سبيط٦ربضد ٧ً٦٭٢ٯ اظٖجي١ حٕ ا١٧ً٢ غطاِ ٬ زال٠ ٬٬رٯ ت٧جط٦٬ربضد پست ٬َيطٮ٦ربضد ايتطاؾ٫ - 3

 (299) ٦ج٣ٍ تٓب٬ت ٪طذٱبي ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ - 4

غ٭ضت حسبة ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ ٖج١ ثبيست٭سف ز٬٪ٓطتبرطتػسيٕ ض٭زثًال٬ٮ الظ٤ است ثطات ايتطاؼ ضسٮ ٬س٭از٦ػسٖي اظايتطاؼ  - ٦301بزٮ 

 .٭ضؾ٧ي٧ٯ ٞطزز٪ب٦ٯ ثٯ غ٭ضت حسبة ٦عث

ثبيستػسيٕ ٪ب٦ٯ ٚٯ تٓب٬ت ثي٩ ٪طخ 300٬301ٰطٞبٮ ثطات ضر٭يي ثًٱسٮ يٛي اظنٱط٪٭يسٱبغبزضض٭زيال٬ٮ ثط٦طاتت ٦صٚ٭ضزض ٦٭از  - ٦302بزٮ 

 .٦ٛب٨ تبزيٯ ثطات اغ٣ي ٦٬ٛب٨ غس٬ضآ٨ ضا٦ًي٩ ٪٧بيسؾ٧ي٧ٯ ض٭ز

زاز٬اٞطثطات ضر٭يي ثًٱسٮ يٛي اظنٱط٪٭يسٱبغبزضضسٮ ثبضسحسبة ٪سجت ثٯ يٙ ثطات غ٭ضتحسبة ثبظٞطت ٦تًسز٪٧ي ت٭ا٨ تطتيت  - ٦303بزٮ 

 .ثبظٞطت ٦ت٭ا٢يبثٯ ت٭سف نٱط٪٭يسٱبپطزاذتٯ ٦ي ض٭زتبثٯ ثطات ز٫ٰسٮ ا٢٬ي ثطسس

 .تح٧يالت ثطاتٱبي ضر٭يي ضا٪٧ي ت٭ا٨ ت٧ب٦بثطي٫ٛٓط٬اضزسبذت ٰطيٙ اظنٱط٪٭يسٱب٬ثطات ز٫ٰسٮ ا٢٬ي ْٗف يٱسٮ زاضيٙ ذطد است

تبذيطتبزيٯ ٦ج٣ٍ اغ٣ي ثطات ٚٯ ث٭اسكٯ يس٤ تبزيٯ ايتطاؼ ضسٮ است اظض٬ظايتطاؼ ٬ذسبضت تبذيطتبزيٯ ٦ربضد ايتطاؼ ٬ ذسبضت  - ٦304بزٮ 

 .٦ربضد ثطات ضر٭يي ْٗف اظض٬ظا٧ٖٯ زي٭ي ٦حس٭ة ٦ي ض٭ز

 ٦جحج ز٬اظز٥ٰ

 ٖ٭ا٪ي٩ ذبضري

 .ي٩ ٣٧٦ٛت غس٬ضاستزض٦٭ضزثط٬اتي ٚٯ زضذبضد ايطا٨ غبزضضسٮ ضطايف اسبسي ثطات تبثى ٖ٭ا٪ - ٦305بزٮ 

ٰطٖس٧ت اظسبيطتًٱسات ثطاتي )تًٱسات ٪بضي اظنٱط٪٭يسي ؾ٧ب٪ت ٖج٭٢ي ٬َيطٮ (٪يعٚٯ زضذبضرٯ ث٭ر٭زآ٦سٮ تبثى ٖ٭ا٪ي٩ ٣٧٦ٛتي است ٚٯ تًٱس 

بضسٚسب٪ي زضآ٨ رب٬ر٭زپيساٚطزٮ است ٦ًصا٢ٙ اٞطضطايف اسبسي ثطات ٦كبثٕ ٖب٪٭٨ ايطا٨ ٦٭ر٭ز٬يبتًٱسات ثطاتي ٦٭إْ ٖب٪٭٨ ايطا٨ غحيح ث

 .تٚٯ زض ايطا٨ تًٱساتي ٚطزٮ ا٪سحٕ است٫بزثٯ اي٩ ٪ساض٪سٚٯ ضطايف اسبسي ثطات يب تًٱسات ثطاتي ٦ٗس٤ ثطتًٱسآ٪ٱب٦كبثٕ ثبٖ٭ا٪ي٩ ذبضري ٪يس



 ايتطاؼ ٬ثك٭ض٣ٚي ٰطاٖسا٦ي ٚٯ ثطاي حٓف حٗ٭ٔ ٪بضيٯ اظ ثطات ٬استٓبزٮ اظآ٨ زضذبضرٯ ثبيسث١٧ً آيستبثى ٖ٭ا٪ي٩ ٣٧٦ٛتي - ٦306بزٮ 

 .ذ٭اٰسث٭ز ٚٯ آ٨ اٖسا٤ ثبيسزضآ٪زبثط٭ز

 ْػ١ ز٤٬

 زضْتٯ ق٣ت

ْتٯ ق٣ت س٫سي است ٚٯ ث٧٭رت آ٨ ا٦ؿبء٫٫ٚسٮ تًٱس٦ي ٫ٚس ٦ج٣ُي زض٦٭يس٦ًي٩ يبي٫سا٧٢كب٢جٯ زض٬رٯ حب١٦ يبضرع ٦ًي٩  - ٦307بزٮ 

 .٬يبثٯ ح٭ا٢ٯ ٚطز آ٨ ضرع ٚبضسبظي ٪٧بيس

 - تبضيد ٦٬تؿ٩٧ ٦طاتت شي١ ثبضسْتٯ ق٣ت يال٬ٮ ثطا٦ؿبءيب٦ٱطثبيسزاضاي  - ٦308بزٮ 

 .٦ج٣ُي ٚٯ ثبيستبزيٯ ض٭زثبت٧ب٤ حط٬ِ - 1

 .ٞيط٪سٮ ٬رٯ - 2

 .تبضيد پطزاذت - 3

 .ت٧ب٤ ٦ٗطضات ضارى ثٯ ثط٬ات تزبضتي )اظ٦جحج چٱبض٤ ا٢ي آذطْػ١ ا٠٬ اي٩ ثبة (زض٦٭ضزْتٯ ق٣ت ٪يعالظ٤ ا٢طيبيٯ است - ٦309بزٮ 

 ْػ١ س٭٤

 چٙ

 .است ٚٯ ث٧٭رت آ٨ غبزض٫٫ٚسٮ ٬ر٭ٰي ضاٚٯ زض ٪عز٦حب٠ ي٣يٯ زاضزٚاليبثًؿب٦ستطزيبثٯ زيٟطي ٬اٞصاض٦ي ٪٧بيسچٙ ٪٭ضتٯ اي  - ٦310بزٮ 

 .زضچٙ ثبيس٦ح١ ٬تبضيد غس٬ضٖيسضسٮ ٬ثٯ ا٦ؿبي غبزض٫٫ٚسٮ ثطسس ، پطزاذت ٬رٯ ٪جبيس٬يسٮ زاضتٯ ثبضس - ٦311بزٮ 

 .ٚطزثبضس ٩ٛ٧٦ است ثٯ غطِ ا٦ؿبءزضنٱطثٯ زيٟطي ٫٦ت١ٗ ض٭زچٙ ٩ٛ٧٦ است زض٬رٯ حب١٦ يبضرع ٦ًي٩ يبثٯ ح٭ا٢ٯ  - ٦312بزٮ 

 .٬رٯ چٙ ثبيسثٯ ٦حؽ اضائٯ ٚبضسبظي ض٭ز - ٦313بزٮ 

غس٬ضچٙ ٢٬٭اي٫ٛٯ اظ٦ح٣ي ثٯ ٦ح١ زيٟطثبضسشاتبي١٧ تزبضتي ٦حس٭ة ٪يست ٢ي٩ٛ ٦ٗطضات اي٩ ٖب٪٭٨ اظؾ٧ب٪ت غبزض٫٫ٚسٮ  - ٦314بزٮ 

 .ٓٗ٭زضس٨ ضارى ثٯ ثط٬ات ضب١٦ چٙ ٪يعذ٭اٰس ث٭ز٬نٱط٪٭يسٱب٬ ايتطاؼ ٬اٖب٦ٯ زي٭ي ٬ؾ٧ب٨ ٦٬

اٞطچٙ زض٧ٰب٨ ٦ٛب٪ي ٚٯ غبزضضسٮ است ثبيستبزيٯ ٞطزز زاض٪سٮ چٙ ثبيسزضنطِ پب٪عزٮ ض٬ظاظتبضيد غس٬ض٬رٯ آ٨ ضا٦كب٢جٯ  - ٦315بزٮ 

 .٭ز٫ٚس٬اٞط اظيٙ ٪ٗكٯ ثٯ ٪ٗكٯ زيٟطايطا٨ غبزضضسٮ ثبضسثبيسزضنطِ چٱ١ ٬پ٫ذ ض٬ظاظ تبضيد غس٬ضچٙ ٦كب٢جٯ ض

اٞطزاض٪سٮ چٙ زضنطِ ٦٭ايس٦صٚ٭ضٮ زضاي٩ ٦بزٮ پطزاذت ٬رٯ آ٨ ضا ٦كب٢جٯ ٪٫ٛسزيٟطي زي٭ي ا٬ثطي٣يٯ نٱط٪٭يس ٦س٧٭و ٪ر٭اٰسث٭ز٬اٞط٬رٯ 

 .چٙ ثٯ سججي ٚٯ ٦طث٭ـ ثٯ ٦حب٠ ي٣يٯ است اظثي٩ ثط٬ززي٭ي زاض٪سٮ چٙ ثطي٣يٯ غبزض ٫٫ٚسٮ ٪يعزض٦ح٧ٛٯ ٦س٧٭و ٪يست

 .ضيبْت ٦ي ٫ٚسثبيسنٱطآ٨ ضاا٦ؿبءيب٦ٱط ٪٧بيساٞطچٯ چٙ زض٬رٯ حب١٦ ثبضسٚسي ٚٯ ٬رٯ چٙ ضاز - ٦316بزٮ 



٦ٗطضات ضارًٯ ثٯ چٙ ٰبئي ٚٯ زضايطا٨ غبزضضسٮ است زض٦٭ضز چٛٱبئي ٚٯ اظذبضرٯ غبزضضسٮ ٬ثبيسزضايطا٨ پطزاذتٯ ض٭ز٪يعضيبيت  - ٦317بزٮ 

 .٫سچٱبض٦بٮ اظتبضيد غس٬ضاستذ٭اٰسضس ٢ي٩ٛ ٦ٱ٣تي ٚٯ زضنطِ آ٨ زاض٪سٮ چٙ ٦ي ت٭ا٪س٬رٯ چٙ ضا٦كب٢جٯ ٚ

 ْػ١ چٱبض٤

 زض٦ط٬ضظ٦ب٨

زيب٬ي ضارًٯ ثٯ ثطات ٬ْتٯ ق٣ت ٬چٙ ٚٯ اظقطِ تزبضيبثطاي ا٦٭ضتزبضتي غبزضضسٮ پس اظا٪ٗؿبي پ٫ذ سب٠ اظتبضيد  - ٦318بزٮ 

٬اٖى ضسٮ ثبضسٚٯ زضاي٩ غس٬ضايتطاؾ٫ب٦ٯ ٬يب آذطي٩ تًٗيت ٖؿبئي زض٦حب٥ٚ ٦س٧٭و ٪ر٭اٰسث٭ز٦ٟطاي٫ٛٯ زضنطِ اي٩ ٦ست ضس٧باٖطاضثسي٩ 

 .غ٭ضت ٦جساء٦ط٬ضظ٦ب٨ اظتبضيد اٖطاض٦حس٭ة است

 .زضغ٭ضت يس٤ ايتطاؼ ٦ست ٦ط٬ضظ٦ب٨ اظتبضيد ا٪ٗؿبء٦ٱ٣ت ايتطاؼ ضط٬و ٦ي ض٭ز

ْط٬ضزي٩ 1303٬12ز٢٭٦25ٓبزاي٩ ٦بزٮ زض٦٭ضزثط٬ات ٬چٙ ٬ْتٯ ق٣جٱبئي ٚٯ ٖج١ اظ تبضيد ارطاي ٖب٪٭٨ تزبضت ٦ػ٭ة  -تجػطٮ 

 .غبزضضسٮ است ٖبث١ ارطاء٪ج٭زٮ ٬اي٩ اس٫بزاظحيج ٦ط٬ضظ٦ب٨ تبثى ٦ٗطضات ٦طث٭قٯ ٦ط٬ضظ٦ب٨ ضارى ثٯ ا٦٭ا٠ ٫٦ٗ٭٢ٯ است 1304ذطزاز٬12

اٞط٬رٯ ثطات يبْتٯ ق٣ت يبچٙ ضا٪ت٭ا٨ ثٯ ٬اسكٯ حػ٭٠ ٦ط٬ض ظ٦ب٨ پ٫ح سب٠ ٦كب٢جٯ ٚطززاض٪سٮ ثطات يبْتٯ ق٣ت يبچٙ ٦ي  - ٦319بزٮ 

 .٭٢ٯ ٬رٯ آ٨ ضااظٚسي ٚٯ ثٯ ؾطضا٬استٓبزٮ ثالرٱت ٚطزٮ است ٦كب٢جٯ ٪٧بيست٭ا٪ستبحػ٭٠ ٦ط٬ضظ٦ب٨ ا٦٭ا٠ ٫٦ٗ

 .ح٥ٛ ْ٭ٔ زض٦٭ضزي ٪يعربضي است ٚٯ ثطات يبْتٯ ق٣ت يبچٙ يٛي اظضطايف اسبسي ٦ٗطضزضاي٩ ٖب٪٭٨ ضاْبٖسثبضس -تجػطٮ 

 ثبة پ٫ز٥

 اس٫بززض٬رٯ حب١٦

٦حٕ ٦حس٭ة ٦ي ض٭ز٦ٟطزضغ٭ضت حج٭ت ذالِ ٦ًص٢ٙ اٞط٦ٗب٦بت  زاض٪سٮ ٰطس٫سزض٬رٯ حب١٦ ٦ب٢ٙ ٬ثطاي ٦كب٢جٯ ٬رٯ آ٨ - ٦320بزٮ 

غالحيتساضٖؿبئي يبپ٣يس تبزيٯ ٬رٯ آ٨ س٫سضا٫٦ى ٫ٚستبزيٯ ٬رٯ ثٯ حب١٦ ٦سي٭٨ ضا٪سجت ثٯ ضرع حب٢خي ٚٯ ٫ٛ٧٦ست س٫س٦ت٣ًٕ ثٯ 

 .ا٬ثبضسثطي ٪ر٭اٰسٚطز

 .ثٯ تبزيٯ ٪يست ٦ٟطزض٦ٗبث١ اذصس٫س رعزض٦٭ضزي ٚٯ ح٥ٛ ثكال٨ س٫سغبزضضسٮ ٦سي٭٨ س٫سزض٬رٯ حب١٦ ٣ٛ٦ّ - ٦321بزٮ 

زضغ٭ضت ٥ٞ ضس٨ س٫سزض٬رٯ حب١٦ ٚٯ زاضاي ٬ضٖٯ ٰبي ٚ٭پ٩ يب زاضاي ؾ٧ي٧ٯ اي ثطاي تزسيسا٬ضأ ٚ٭پ٩ ثبضس٧ٰ٬چ٫ي٩  - ٦322بزٮ 

٦كبثٕ  زضغ٭ضت ٥ٞ ضس٨ س٫سزض ٬رٯ حب١٦ ٚٯ ذ٭زس٫سثٯ زاض٪سٮ آ٨ حٕ ٦يسٰسضثح يب٫٦ًٓتي ضا٦طتجبزضيبْت ٫ٚس ثطاي اغساضح٥ٛ ثكال٨

 .٦ٗطضات شي١ ي١٧ ذ٭اٰسضس

٦سيي ثبيسزض٦ح٧ٛٯ ٦ح١ اٖب٦ت ٦سي٭٨ ٣ً٦٭٤ ٪٧بيسس٫سزض تػطِ ا٬ث٭زٮ ٬ًْال٥ٞ ضسٮ است اٞط٦سيي ْٗف ا٬ضأ ٚ٭پ٩ يبؾ٧ي٧ٯ  - ٦323بزٮ 

 .٦طث٭ـ ثٯ س٫سذ٭زضا٥ٞ ٚطزٮ ثبضساثطاظذ٭زس٫سٚبْيست

يت٧بز زا٪ست ثبيسث٭سي٣ٯ ايال٨ زضرطايسثٯ زاض٪سٮ ٦زٱ٭٠ س٫ساذكبض٫ٚس ، ٰطٞبٮ اٞط٦ح٧ٛٯ ازيبي ٦سيي ضاث٫بثطا٬ؾبو ٬اح٭ا٠ ٖبث١ ا - ٦324بزٮ 

اظتبضيد ا٪تطبضا٢٬ي٩ ايال٨ تبسٯ سب٠ س٫سضااثطاظ٪٧٫٭زح٥ٛ ثكال٨ آ٨ غبزض ذ٭اٰسضس٦ح٧ٛٯ ٦ي ت٭ا٪س٢سي االٖتؿبء٦ستي ثيص اظسٯ سب٠ تًيي٩ 

 .٫ٚس



٫ٚسٚٯ ٬رٯ س٫س ضاثٯ ٚسي ٪پطزاظز٦ٟطپس اظٞطْت٩ ؾب٩٦ يبتب٦ي٫ي ٚٯ ٦ح٧ٛٯ ثٯ تٗبؾبي ٦سيي ٦ح٧ٛٯ ٦ي ت٭ا٪سثٯ ٦سي٭٨ ٖس٩َ  - ٦325بزٮ 

 .تػ٭يت ٪٧بيس

 .ي١٧ ذ٭اٰسضس332٬333زض٦٭ضز٥ٞ ضس٨ ا٬ضأ ٚ٭پ٩ ٰبئي ٚٯ زضؾ٩٧ رطيب٨ زي٭ي الظ٤ ا٢تبزيٯ ٦ي ض٭زثٯ تطتيت ٦ٗطضزض ٦٭از  - ٦326بزٮ 

 .٫٦تطط ض٭ز.٦ح٧ٛٯ ٦ي ت٭ا٪سثًال٬ٮ يال٨ زضرطايسزيٟطضا٪يع٦ٗطضزاضزثبيسسٯ زًْٯ زض٦ز٣ٯ ضس٧ي 324اذكبض٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ  - ٦327بزٮ 

اٞطپس اظايال٨ ْ٭ٔ س٫س٦ٓٗ٭زاثطاظض٭ز٦ح٧ٛٯ ثٯ ٦سيي ٦ٱ٣ت ٦ت٫بسجي زازٮ ٬اذكبضذ٭اٰسٚطزٚٯ ٰطٞبٮ تبا٪ٗؿبي ٦ٱ٣ت زي٭ي  - ٦328بزٮ 

 .ٞطزيسذ٭زضا تًٗيت ٬زالئ١ ذ٭زضاانٱبض٪٫ٛس٦حٛ٭٤ ضسٮ ٬س٫سثٯ اثطاظ٫٫ٚسٮ آ٨ ٦ستطز ذ٭اٰس

 .٦ٗطض٬ايال٨ س٫ساثطاظ ٪ٟطزز٦ح٧ٛٯ ح٥ٛ ثكال٨ آ٨ ضاغبزضذ٭اٰس٪٧٭ز324اٞطزضنطِ ٦ستي ٚٯ ٦كبثٕ ٦بزٮ  - ٦329بزٮ 

 .اثكب٠ س٫سْ٭ضاثٯ ٬سي٣ٯ زضد زض٦ز٣ٯ ضس٧ي ٬ٰط٬سي٣ٯ زيٟطي ٚٯ ٦ح٧ٛٯ ٦ٗتؿي ثسا٪سثٯ اقالو ي٧٭٤ ذ٭اٰسضسيس - ٦330بزٮ 

زاضزتٗبؾب٫ٚسثرطد ا٬س٫س رسيسيب٢سي االٖتؿبءا٬ضأ ٚ٭پ٩ تبظٮ ثٯ ا٬ثس٫ٰساٞطس٫سحب٠ ضسٮ  پس اظغس٬ضح٥ٛ اثكب٠ ٦سيي حٕ - ٦331بزٮ 

 .ثبضس٦سيي حٕ تٗبؾبي تبزيٯ ذ٭اٰسزاضت

 - ٪جبضسثٯ تطتيت شي١ ضْتبضذ٭اٰسضس322ٰطٞبٮ س٫س٥ٞ ضسٮ اظاس٫بز٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ  - ٦332بزٮ 

ايت٧بز زيسح٥ٛ ٦ي زٰس٦سي٭٨ ٬رٯ س٫سضاْ٭ضازضغ٭ضتي ٚٯ حب٠  ٦ح٧ٛٯ زضغ٭ضتي ٚٯ ازيبي ٦سيي سجٕ تػطِ ٥ٞ٬ ٚطز٨ س٫سضاٖبث١

 .ثبضس٬پس اظا٪ٗؿبءار١ زضغ٭ضت ٦٭ر١ ث٭ز٨ ، ثٯ غ٫س٬ٔ يس٢يٯ ثسپبضز

اٞطٖج١ اظا٪ٗؿبي ٦ست ٦ط٬ضظ٦ب٪ي ٚٯ ٬رٯ س٫س٦ٓٗ٭زپس اظ آ٨ ٦ست ٖبث١ ٦كب٢جٯ ٪يست س٫ساثطاظضس٦كبثٕ ٦بزٮ  - ٦333بزٮ 

 .يٯ ا٦ب٪ت ٞصاضتٯ ضسٮ ثٯ ٦سيي زازٮ ٦ي ض٭زضْتبض٬اال٬رٱي ٚٯ زض غ٫س٬ٔ يس328٢

 .٦ٗطضات اي٩ ثبة ضب١٦ اس٫ٛبس ٪يست - ٦334بزٮ 

 ثبة ضط٥

 زال٢ي

 ٣ٚيبت -ْػ١ ا٠٬ 

زال٠ ٚسي است ٚٯ زض٦ٗبث١ ارطت ٬اسكٯ ا٪زب٤ ٦ًب٦التي ضسٮ يب ثطاي ٚسي ٚٯ ٦ير٭اٰس٦ًب٦التي ٪٧بيسقطِ ٦ًب٣٦ٯ پيسا٦ي  - ٦335بزٮ 

 .تبثى ٦ٗطضات ضارى ثٯ ٬ٚب٢ت است ٫ٚس.اغ٭الٖطاضزاز زال٢ي

 .زال٠ ٦ي ت٭ا٪سزضضضتٯ ٰبي ٦رت٣ّ زال٢ي ٪٧٭زٮ ٬ضرػب٪يع تزبضت ٫ٚس - ٦336بزٮ 

زال٠ ثبيسزض٪ٱبيت غحت ٬ا٬ض٬ي غساٖت قطْي٩ ٦ًب٣٦ٯ ضااظ رعئيبت ضارًٯ ثٯ ٦ًب٦الت ٦ك٣ى سبظز٢٬٭اي٫ٛٯ زال٢ي ضاْٗف ثطاي يٛي  - ٦337بزٮ 

زال٠ ٪٧ي ت٭ا٪سي٭ؼ يٛي اظقطْي٩ ٦ًب٣٦ٯ  - 338ٰطيٙ اظقطْي٩ ٦سئ٭٠ ت٣ٗت ٬تٗػيطات ذ٭ز٦ي ثبضس ٦بزٮ  اظ قطْي٩ ث٫ٛسزال٠ زض٦ٗبث١

 .ٖجؽ ٬رٯ يبتبزيٯ زي٩ ٪٧بيس٬يبآ٪ٛٯ تًٱسات آ٪ٱبضاث٧٭ٖى ارطاءٞصاضز٦ٟطاي٫ٛٯ اربظٮ ٪ب٦ٯ ٦رػ٭غي زاضتٯ ثبضس



ٯ ا٬ زازٮ ضسٮ ٦ٟطاي٫ٛٯ حبثت ٪٧بيسٚٯ ؾبيى يبت٣ّ ضس٨ زال٠ ٦سئ٭٠ ت٧ب٤ اضيبء٬اس٫بزي است ٚٯ زضؾ٩٧ ٦ًب٦الت ث - ٦339بزٮ 

 .اضيبءيباس٫بز٦عث٭ض ٦طث٭ـ ثٯ ضحع ا٬٪ج٭زٮ است

زض٦٭ضزي ٚٯ ْط٬ش اظض٬ي ٪٧٭٪ٯ ثبضسزال٠ ثبيس٪٧٭٪ٯ ٦ب٠ ا٢تزبضٮ ضاتب٦٭ٖى ذت٥ ٦ًب٣٦ٯ ٪ٟبٮ ثساضز٦ٟطاي٫ٛٯ قطْي٩ ٦ًب٣٦ٯ ا٬ضا اظاي٩  - ٦340بزٮ 

 .ٖيس٦ًبِ زاض٪س

٠ ٦ي ت٭ا٪سزضظ٦ب٨ ٬احسثطاي چ٫سآ٦طزضيٙ ضضتٯ يب ضضتٯ ٰبي ٦رت٣ّ زال٢ي ٫ٚس٢٬ي زضاي٩ غ٭ضت ثبيسآ٦طي٩ ضااظاي٩ تطتيت زال - ٦341بزٮ 

 .٬ا٦٭ض زيٟطي ٚٯ ٩ٛ٧٦ است ٦٭رت تُييطضاي آ٪ٱبض٭ز٦ك٣ى ٪٧بيس

ت٭سف ا٬ضز٬ثس٠ ض٭ززضغ٭ضتي ٚٯ ٰطٞبٮ ٦ًب٣٦ٯ ثٯ ت٭سف زال٠ ٬اٖى ٬٪٭ضتزبت ٬اس٫بزي ضارى ثٯ آ٨ ٦ًب٣٦ٯ ثي٩ قطْي٩ ثٯ  - ٦342بزٮ 

 .ا٦ؿبٰبضارى ثٯ اضربغي ثبسسٚٯ ثٯ ت٭سف ا٦٬ًب٣٦ٯ ضاٚطزٮ ا٪سزال٠ ؾب٩٦ غحت ٬ايتجبض ا٦ؿبٰبي ٪٭ضتزبت ٬اس٫بز٦عث٭ضاست

 .زال٠ ؾب٩٦ ايتجبضاضربغي ٚٯ ثطاي آ٪ٱبزال٢ي ٦ي ٫ٚس٬ؾب٩٦ ارطاي ٦ًب٦التي ٚٯ ثٯ ت٭سف ا٦٬ي ض٭ز٪يست - ٦343بزٮ 

 .زضذػ٭ظ اضظش يبر٫س ٦ب٠ ا٢تزبضٮ اي ٚٯ ٦٭ضز٦ًب٣٦ٯ ث٭زٮ ٦سئ٭٠ ٪يست ٦ٟطاي٫ٛٯ حبثت ض٭زتٗػيطاظرب٪ت ا٬ث٭زٮ زال٠ - ٦344بزٮ 

 .ٰطٞبٮ قطْي٩ ٦ًب٣٦ٯ يبيٛي اظآ٪ٱبثٯ ايتجبضتًٱسضرع زال٠ ٦ًب٣٦ٯ ٪٧٭ززال٠ ؾب٩٦ ٦ًب٣٦ٯ است - ٦345بزٮ 

بيسثٯ قطْي ٚٯ اي٩ ٪ٛتٯ ضا٪٧ي زا٪ساقالو زٰس٬اال٦سئ٭٠ ذسبضات ٬اضزٮ زضغ٭ضتي ٚٯ زال٠ زض٪ٓس ٦ًب٣٦ٯ ٫٦تٓى يبسٱي٥ ثبضسث - ٦346بزٮ 

 .ث٭زٮ ٬ثًال٬ٮ ثٯ پب٪ػستبسٯ ٰعاضضيب٠ رعاي ٪ٗسي ٦حٛ٭٤ ذ٭اٰسضس

 .زضغ٭ضتي ٚٯ زال٠ زض٦ًب٣٦ٯ سٱي٥ ثبضسثبآ٦طذ٭ز٦تؿب٫٦ب ٦سئ٭٠ ارطاي تًٱسذ٭اٰسث٭ز - ٦347بزٮ 

 ْػ١ ز٤٬

 ارطت زال٠ ٦٬ربضد

 .ت٭ا٪سحٕ زال٢ي ضا٦كب٢جٯ ٫ٚس٦ٟطزضغ٭ضتي ٚٯ ٦ًب٣٦ٯ ثٯ ضا٧٫ٰبئي يب٬سبقت ا٬ت٧ب٤ ضسٮ ثبضس زال٠ ٪٧ي - ٦348بزٮ 

اٞطزال٠ ثطذالِ ٬نيٓٯ ذ٭ز٪سجت ثٯ ٚسي ٚٯ ثٯ ا٦٬ب٦٭ضيت زازٮ ث٫ٓى قطِ زيٟط٦ًب٣٦ٯ اٖسا٤ ٪٧بيس٬يبثطذالِ يطِ تزبضتي ٦ح١  - ٦349بزٮ 

ستحٕ ارطت ٦٬ربضري ٚٯ ٚطزٮ ٪ر٭اٰسث٭ز.ثًال٬ٮ ٦حٛ٭٤ ثٯ ٦زبظات ٦ٗطضثطاي ذيب٪ت اظقطِ ٦عث٭ض٬رٱي زضيبْت ٬يب٬يسٮ ٬رٱي ضاٖج٭٠ ٫ٚس٦

 .زضا٦ب٪ت ذ٭اٰسضس

 .ٰطٞبٮ ٦ًب٣٦ٯ ٦طط٬ـ ثٯ ضطـ ت٣ًيٗي ثبضسزال٠ پس اظحػ٭٠ ضطـ ٦ستحٕ ارطت ذ٭اٰسث٭ز - ٦350بزٮ 

 .اذص٦ربضد ذ٭اٰسث٭ز٢٬٭آ٪ٛٯ ٦ًب٣٦ٯ سط٪ٟيطزاٞطضطـ ضسٮ ثبضس٦ربضري ٚٯ زال٠ ٦ي ٫ٚسثٯ ا٬زازٮ ض٭ززال٠ ٦ستحٕ  - ٦351بزٮ 

 .٧ٰي٩ تطتيت زض٦٭ضزي ٪يعربضي است ٚٯ يطِ تزبضتي ٦ح١ ثٯ پطزاذت ٦ربضري ٚٯ زال٠ ٚطزٮ ح٥ٛ ٫ٚس

زضغ٭ضتي ٚٯ ٦ًب٣٦ٯ ثٯ ضؾبيت قطْي٩ ثبثٯ ٬اسكٯ يٛي اظ ذيبضات ٖب٪٭٪ي ْسد ثط٭زحٕ ٦كب٢جٯ زال٢ي اظزال٠ س٣ت ٪٧ي  - ٦352بزٮ 

 .ي٫ٛٯ ْسد ٦ًب٣٦ٯ ٦ست٫سثٯ زال٠ ٪جبضسض٭ز٦طط٬ـ ثطا



 .زال٢ي ٦ًب٦التت ٫٧٦٭يٯ ارطت ٪ساضز - ٦353بزٮ 

 ٖب٪٭٨ زالال٨ ٦ػ٭ة سب٠ 13ثبت٭رٯ ثٯ ٦بزٮ  - ٦354٬355٭از 

 ثب٬1319آئي٩ ٪ب٦ٯ زالال٨ ٦ًب٦الت ٣٦ٛي ٦ػ٭ة سب٠ 1317

 اغالحيٯ ٰبي ثًسي ، ٪سد ٞطزيس

 زْتط -ْػ١ س٭٤ 

 - ثبيسزْتطي زاضتٯ ٣ٚ٬يٯ ٦ًب٦التي ضاٚٯ ثٯ زال٢ي ا٬ ا٪زب٤ ٞطْتٯ ثٯ تطتيت شي١ زضآ٨ حجت ٪٧بيسٰطزال٠  - ٦356بزٮ 

 اس٥ ٦تًب٣٦ي٩ - 1

 .٦ب٢ي ٚٯ ٦٭ؾ٭و ٦ًب٣٦ٯ است - 2

 .٪٭و ٦ًب٣٦ٯ - 3

 .ضطايف ٦ًب٣٦ٯ ثبتطريع ثٯ اي٫ٛٯ تس٣ي٥ ٦٭ؾ٭و ٦ًب٣٦ٯ ْ٭ضي است يبثٯ ٬يسٮ است - 4

ٯ ض٭ز٬تطريع اي٫ٛٯ ْ٭ضي است يبثٯ ٬يسٮ است ٬رٯ ٪ٗساست يب٦ب٠ ا٢تزبضٮ يبثطات زضغ٭ضتي ٚٯ ثطات ثبضسثٯ ي٭ؼ ٦ب٢ي ٚٯ ثبيسپطزاذت - 5

 .ض٬يت است يبثٯ ٬يسٮ

 .ا٦ؿبءقطْي٩ ٦ًب٣٦ٯ ٦كبثٕ ٦ٗطضات ٪هب٤ ٪ب٦ٯ ٬ظاضت يس٢يٯ - 6

 .زْتطزال٢ي تبثى ٣ٚيٯ ٦ٗطضات ضارى ثٯ زْبتطتزبضتي است

 ثبة ٰٓت٥

 ٨ (حٕ ا١٧ً٢ ٚبضي )٧ٚيسي٭

 .حٕ ا١٧ً٢ ٚبضٚسي است ٚٯ ثٯ اس٥ ذ٭ز٢٬ي ثٯ حسبة زيٟطي )آ٦ط( ٦ًب٦التي ٚطزٮ ٬زض٦ٗبث١ حٕ ا٣٧ً٢ي زضيبْت ٦ي زاضز - ٦357بزٮ 

 .رعزض٦٭اضزي ٚٯ ث٧٭رت ٦٭از شي١ استخ٫بءضسٮ ٦ٗطضات ضارًٯ ثٯ ٬ٚب٢ت زضحٕ ا١٧ً٢ ٚبضي ٪يعضيبيت ذ٭اٰسضس - ٦358بزٮ 

٦طضااظرطيب٨ اٖسا٦بت ذ٭ز٦ستحؿط زاضتٯ ٦٬رػ٭غبزضغ٭ضت ا٪زب٤ ٦ب٦٭ضيت اي٩ ٪ٛتٯ ضاثٯ ْ٭ضيت ثٯ ا٬اقالو حٕ ا١٧ً٢ ٚبضثبيسآ - ٦359بزٮ 

 .زٰس

 .حٕ ا١٧ً٢ ٚبض٣ٛ٦ّ ثٯ ثي٧ٯ ٚطز٨ ا٦٭ا٢ي ٚٯ ٦٭ؾ٭و ٦ًب٣٦ٯ است ٪يست ٦ٟطاي٫ٛٯ آ٦طزست٭ضزازٮ ثبضس - ٦360بزٮ 

بضاضسب٠ ضسٮ زاضاي يي٭ة نبٰطي ثبضسحٕ ا١٧ً٢ ٚبضثبيسثطاي ٦حٓ٭ل زاضت٩ اٞط٦ب٠ ا٢تزبضٮ اي ٚٯ ثطاي ْط٬ش ٪عزحٕ ا١٧ً٢ ٚ - ٦361بزٮ 

حٕ ضر٭و ثطي٣يٯ ٦تػسي ح١٧ ٬٪١ٗ ٬تًيي٩ ٦يعا٨ ذسبضت ثحطي )آ٬اضي (ثٯ ٬سبئ١ ٦ٗتؿيٯ ٬ ٦حبْهت ٦ب٠ ا٢تزبضٮ اٖسا٦بت الظ٦ٯ ث١٧ً 

 .ٰسث٭زآ٬ضزٮ ٬آ٦طضااظاٖسا٦بت ذ٭ز ٦ستحؿط٫ٚس٬اال٦سئ٭٠ ذسبضات ٪بضيٯ اظاي٩ ٣َٓت ذ٭ا



اٞطحٕ ا١٧ً٢ ٚبض٦ب٠ ا٢تزبضٮ ضاثٯ ٧ٚتطاظحسا١ٖ ٖي٧تي ٚٯ آ٦ط٦ًي٩ ٚطزٮ ثٓط٬ش ضسب٪س٦سئ٭٠ تٓب٬ت ذ٭اٰسث٭ز٦ٟطاي٫ٛٯ حبثت  - ٦363بزٮ 

 .٪٧بيس اظؾطضثيطتطي احتطاظٚطزٮ ٬تحػي١ اربظٮ آ٦طزض٦٭ٖى ٦ٗس٬ض٪ج٭زٮ است

 .ضاتي ٪يعٚٯ اظيس٤ ضيبيت زست٭ضآ٦ط٪بضي ضسٮ ثطآيساٞطحٕ ا١٧ً٢ ٚبضتٗػيطٚطزٮ ثبضسثبيساظيٱسٮ ٣ٚيٯ ذسب - ٦364بزٮ 

اٞطحٕ ا١٧ً٢ ٚبض٦ب٠ ا٢تزبضٮ ضاثٯ ٧ٚتطاظٖي٧تي ٚٯ آ٦ط٦ًي٩ ثرطزيبثٯ ثيطتطاظٖي٧تي ٚٯ آ٦طتًيي٩ ٪٧٭زٮ ثٯ ْط٬ش ثطسب٪سحٕ  - ٦365بزٮ 

 .استٓبزٮ اظ تٓب٬ت ٪ساضتٯ ٬ثبيسآ٨ ضازضحسبة آ٦ط٦حس٭ة زاضز

ضؾبيت آ٦ط٦ب٢ي ضاثٯ ٪سيٯ ثٓط٬ضسيب پيص ٖسكي زٰسؾطضٰبي ٪بضيٯ اظآ٨ ٦ت٭رٯ ذ٭زا٬ذ٭اٰسث٭ز٦ًص٢ٙ  اٞطحٕ ا١٧ً٢ ٚبضثس٨٬ - ٦366بزٮ 

 .اٞطْط٬ش ٪سيٯ زاذ١ زضيطِ تزبضتي ٦ح١ ثبضسحٕ ا١٧ً٢ ٚبض٦بش٨٬ ثٯ آ٨ ٦حس٭ة ٦ي ض٭ز٦ٟط زضغ٭ضت زست٭ض٦رب٢ّ آ٦ط

سبيطتًٱسات قطِ ٦ًب٣٦ٯ ٪يست ٦ٟطاي٫ٛٯ ٦زبظزض٦ًب٣٦ٯ ثٯ ايتجبض٪ج٭زٮ حٕ ا١٧ً٢ ٚبضزض٦ٗبث١ آ٦ط٦سئ٭٠ پطزاذت ٬ر٭ٮ ٬يبا٪زب٤  - ٦367بزٮ 

 .٬يبضرػبؾ٧ب٪ت قطِ ٦ًب٣٦ٯ ضاٚطزٮ ٬يبيطِ تزبضتي ث٣سا٬ضا٦سئ٭٠ ٖطاض زٰس

٦ربضري ٚٯ حٕ ا١٧ً٢ ٚبضٚطزٮ ٬ثطاي ا٪زب٤ ٦ًب٣٦ٯ ٬٪ٓى آ٦ط الظ٤ ث٭زٮ ٧ٰ٬چ٫ي٩ ٰط٦سبيسٮ ٚٯ ثٯ ٪ٓى آ٦طزازٮ  - ٦368بزٮ 

 .٫٦ًٓٯ ثٯ حٕ ا١٧ً٢ ٚبض٦ستطزض٭زثبضسثبيساغال٬

 .حٕ ا١٧ً٢ ٚبض٦ي ت٭ا٪س٦ربضد ا٪جبضزاضي ٬ح١٧ ٬٪١ٗ ضا٪يعثٯ حسبة آ٦ط ٞصاضز

٬ٖتي حٕ ا١٧ً٢ ٚبض٦ستحٕ حٕ ا١٧ً٢ ٦ي ض٭زٚٯ ٦ًب٣٦ٯ ارطاءضسٮ ٬يبيس٤ ارطاي آ٨ ٦ست٫سثٯ ١ًْ آ٦طثبضس٪سجت ثٯ ا٦٭ضي ٚٯ  - ٦369بزٮ 

 .ا١٧ً٢ ٚبضثطاي اٖسا٦بت ذ٭زْٗف ٦ستحٕ ارطتي ذ٭اٰسث٭ز ٚٯ يطِ ٬يبزت ٦ح١ ٦ًي٩ ٦ي ٪٧بيس زض٪تيزٯ ي١٣ زيٟطي ا٪زب٤ پصيط٪طسٮ حٕ

اٞطحٕ ا١٧ً٢ ٚبض٪بزضستي ٚطزٮ ٦٬رػ٭غب٦٭ضزي ٚٯ ثٯ حسبة آ٦طٖي٧تي يال٬ٮ ثطٖي٧ت ذطيس٬يب٧ٚتطاظٖي٧ت ْط٬ش ٦حس٭ة  - ٦370بزٮ 

 .ذ٭زحٕ ا١٧ً٢ ٚبضضا ذطيساضيبْط٬ض٫سٮ ٦حس٭ة ٫ٚسزاضز٦ستحٕ حٕ ا١٧ً٢ ٪ر٭اٰسث٭زثًال٬ٮ زضز٬غ٭ضت اذيطآ٦ط٦ي ت٭ا٪س

 .زست٭ضْ٭ٔ ٦ب٪ى اظارطاي ٦زبظاتي ٚٯ ثطاي ذيب٪ت زضا٦ب٪ت ٦ٗطضاست ٪يست -تجػطٮ 

حٕ ا١٧ً٢ ٚبضزض٦ٗبث١ آ٦طثطاي ٬غ٭٠ ٦كب٢جبت ذ٭زاظا٬ ٪سجت ثٯ ا٦٭ا٢ي ٚٯ ٦٭ؾ٭و ٦ًب٣٦ٯ ث٭زٮ ٬يب٪سجت ثٯ ٖي٧تي ٚٯ اذصٚطزٮ  - ٦371بزٮ 

 .اضتحٕ حجس ذ٭اٰسز

اٞطْط٬ش ٦ب٠ ٩ٛ٧٦ ٪طسٮ ٬يبآ٦طاظاربظٮ ْط٬ش ضر٭و ٚطزٮ ٦٬ب٠ ا٢تزبضٮ ضاثيص اظحس٦تًبضِ ٪عزحٕ ا١٧ً٢ ٚبضثٟصاضزحٕ ا١٧ً٢  - ٦372بزٮ 

ضس ٯ ثبٚبض ٦ي ت٭ا٪سآ٪طاثب٪هبضت ٦سيي ا٧ً٢٭٤ ثسايت ٦ح١ يب٪٧بي٫سا٬ثكطيٕ ٦عايسٮ ثٯ ْط٬ش ثطسب٪س.اٞطآ٦طزض٦ح١ ٪ج٭زٮ ٬زضآ٪زب٪٧بي٫سٮ ٪يع٪ساضت

ْط٬ش ثس٨٬ حؿ٭ضا٬يب٪٧بي٫سٮ ا٬ث١٧ً ذ٭اٰسآ٦س٢٬ي زضٰطحب٠ ٖجالثبيسثٯ ا٬ اذكبضيٯ ضس٧ي اضسب٠ ٞطزز٦ٟطاي٫ٛٯ ا٦٭ا٠ اظر٣٧ٯ ا٦٭ا٠ سطيى 

 .ا٢ٓسبزثبضس

زاضز ٦ي  اٞطحٕ ا١٧ً٢ ٚبض٦ب٦٭ضثٯ ذطيسيبْط٬ش ٦ب٠ ا٢تزبضٮ يب اس٫بزتزبضتي يبسبيطا٬ضأ ثٱبزاضي ثبضسٚٯ ٦ه٫ٯ ث٭ضسي يبثبظاضي - ٦373بزٮ 

ت٭ا٪سچيعي ضاٚٯ ٦ب٦٭ضثٯ ذطيسآ٨ ث٭زٮ ذ٭زضرػبثٯ ي٫٭ا٨ ْط٬ض٫سٮ تس٣ي٥ ث٫ٛس٬يبچيعي ضاٚٯ ٦ب٦٭ضثٯ ْط٬ش آ٨ ث٭زٮ ضرػبث٫ً٭ا٨ 

 .ذطيساض٪ٟبٰساضز ٦ٟطاي٫ٛٯ آ٦طزست٭ض٦رب٢ٓي زازٮ ثبضس



ي ٚٯ ٬ٚب٢ت ذ٭زضاا٪زب٤ ٦ي زٰس٫٦ه٭ضزاضز٬حٕ زض٦٭ضز ٦بزٮ ْ٭ٔ حٕ ا١٧ً٢ ٚبضثبيسٖي٧ت ضاثطقجٕ ٦ه٫ٯ ث٭ضسي يب٪طخ ثبظاضزضض٬ظ - ٦374بزٮ 

 .ذ٭اٰسزاضت ٚٯ ٥ٰ حٕ ا١٧ً٢ ٥ٰ٬ ٦ربضد يبزيٯ حٕ ا١٧ً٢ ٚبضي ضاثطزاضت ٫ٚس

زضٰط٦٭ضزي ٚٯ حٕ ا١٧ً٢ ٚبضضرػب٦ي ت٭ا٪سذطيساضيبْط٬ض٫سٮ ٬اٖى ض٭زاٞطا٪زب٤ ٦ًب٣٦ٯ ضاثٯ آ٦طثس٨٬ تًيي٩ قطِ ٦ًب٣٦ٯ اقالو  - ٦375بزٮ 

 .ة ذ٭اٰسضسزٰسذ٭ز قطِ ٦ًب٣٦ٯ ٦حس٭

اٞطآ٦طاظا٦طذ٭زضر٭و ٚطزٮ ٬حٕ ا١٧ً٢ ٚبضٖج١ اظاضسب٠ ذجط ٦ًب٣٦ٯ اظاي٩ ضر٭و ٦ستحؿطٞطزززيٟط٪٧ي  - ٦376بزٮ 

 .ت٭ا٪سضرػبذطيساضيبْط٬ض٫سٮ ٬اٖى ض٭ز

 ثبة ٰطت٥

 ٖطاضزاز ح١٧ ٬٪١ٗ

 .٦تػسي ح١٧ ٬٪١ٗ ٚسي است ٚٯ زض٦ٗبث١ ارطت ح١٧ اضيبءضاثٯ يٱسٮ ٦ي ٞيطز - ٦377بزٮ 

 ٖطاضزازح١٧ ٬٪١ٗ تبثى ٦ٗطضات ٬ٚب٢ت ذ٭اٰسث٭ز٦ٟطزض ٦٭اضزي ٚٯ شيالاستخ٫بءضسٮ ثبضس - ٦378بزٮ 

آزضس غحيح ٦طس١ ا٢يٯ ، ٦ح١ تس٣ي٥ ٦ب٠ ، يسٮ يس٠ ،  -اضسب٠ ٫٫ٚسٮ ثبيس٪ٛبت شي١ ضاثٯ اقالو ٦تػسي ح١٧ ٬٪١ٗ ثطسب٪س  - ٦379بزٮ 

ثبيس زضآ٨ ٦ست تس٣ي٥ ض٭زضاٰي ضا ٚٯ ح١٧ ثبيساظآ٨ ضاث١٧ً آيس ، ٖي٧ت اضيبئي يبثستٯ ٬قطظ يس٠ ث٫سي ، ٬ظ٨ ٦٬حت٭ي يس٢ٱب ، ٦ستي ٚٯ ٦ب٠ 

 .ٚٯ ٞطا٪جٱباست ذسبضات ٪بضيٯ اظيس٤ تًيي٩ ٪ٛبت ْ٭ٔ ٬يباظتًيي٩ آ٪ٱبثٯ ٣َف ٦ت٭رٯ اضسب٠ ٫٫ٚسٮ ذ٭اٰس ث٭ز

ات ثحطي )آ٬اضي ( ٪بضي اظيي٭ة يس٠ ث٫سي اضسب٠ ٫٫ٚسٮ ثبيس ٦٭انجت ٪٧بيسٚٯ ٦ب٠ ا٢تزبضٮ ثكطظ ٫٦بسجي يس٠ ث٫سي ض٭ز. ذسبض - ٦380بزٮ 

 .ثًٱسٮ اضسب٠ ٫٫ٚسٮ است

 .اٞطيس٠ ث٫سي ييت نبٰطي زاضتٯ ٦٬تػسي ح١٧ ٬٪١ٗ ٦ب٠ ضا ثس٨٬ ٖيس يس٤ ٦سئ٭٢يت ٖج٭٠ ٚطزٮ ثبضس ٦سئ٭٠ آ٬اضي ذ٭اٰسث٭ز - ٦381بزٮ 

آ٨ ضا ثب پطزاذت ٦ربضري ٚٯ ٦تػسي ح١٧ ٬٪١ٗ ٚطزٮ اضسب٠ ٫٫ٚسٮ ٦ي ت٭ا٪س٦بزا٤ ٚٯ ٦ب٠ ا٢تزبضٮ زضيس٦تػسي ح١٧ ٬٪١ٗ است  - ٦382بزٮ 

 .٬ ذسبضات ا٬ پس ثٟيطز

 : استٓبزٮ ٫ٚس 382زض٦٭اضزشي١ اضسب٠ ٫٫ٚسٮ ٪٧ي ت٭ا٪ساظحٕ استطزاز٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ  - ٦383بزٮ 

 .زضغ٭ضتي ٚٯ ثبض٪ب٦ٯ اي ت٭سف اضسب٠ ٫٫ٚسٮ تٱيٯ ٬ثٯ ٬سي٣ٯ ٦تػسي ح١٧ ٬٪١ٗ ثٯ ٦طس١ ا٢يٯ تس٣ي٥ ضسٮ ثبضس - 1

 .٫٫ٚسٮ ٪ت٭ا٪سآ٨ ضاپس زٰس -زضغ٭ضتي ٚٯ ٦تػسي ح١٧ ٬٪١ٗ ضسيسي ثٯ اضسب٠ ٫٫ٚسٮ زازٮ ٬اضسب٠  - 2

 .زضغ٭ضتي ٚٯ ٦تػسي ح١٧ ٬٪١ٗ ثٯ ٦طس١ ا٢يٯ ايال٤ ٚطزٮ ثبضسٚٯ ٦ب٠ ا٢تزبضٮ ثٯ ٦ٗػسضسيسٮ ٬ثبيسآ٪طاتح٭ي١ ٞيطز - 3

 .٥ آ٨ ضا تٗبؾبٚطزٮ ثبضسزضغ٭ضتي ٚٯ پس اظ ٬غ٭٠ ٦ب٠ ا٢تزبضٮ ثٯ ٦ٗػس٦طس١ ا٢يٯ تس٣ي - 4

زضاي٩ ٦٭اضز٦تػسي ح١٧ ٬٪١ٗ ثبيس٦كبثٕ زست٭ض٦طس١ ا٢يٯ ي١٧ ٫ٚس. ٦ًصا٢ٙ اٞط٦تػسي ح١٧ ٬٪١ٗ ضسيسي ثٯ اضسب٠ ٫٫ٚسٮ زازٮ ٦بزا٤ ٚٯ 

 .٦ب٠ ا٢تزبضٮ ثٯ ٦ٗػس٪طسيسٮ ٣ٛ٦ّ ثٯ ضيبيت زست٭ض٦طس١ ا٢يٯ ٪ر٭اٰس ث٭ز ٦ٟطاي٫ٛٯ ضسيس ثٯ ٦طس١ ا٢يٯ تس٣ي٥ ضسٮ ثبضس



اٞط٦طس١ ا٢يٯ ٦ب٠ ا٢تزبضٮ ضاٖج٭٠ ٪٫ٛس٬يب٦ربضد ٬سبيط ٦كب٢جبت ٦تػسي ح١٧ ٬٪١ٗ ثبثت ٦ب٠ ا٢تزبضٮ تبزيٯ ٪ط٭ز٬يبثٯ ٦طس١ ا٢يٯ  - ٦384بزٮ 

زستطسي ٪جبضس٦تػسي ح١٧ ٬٪١ٗ ثبيس٦طاتت ضاثٯ اقالو اضسب٠ ٫٫ٚسٮ ضسب٪يسٮ ٦٬ب٠ ا٢تزبضٮ ضا ٦٭ٖتب ٪عز ذ٭ز ثك٭ض ا٦ب٪ت ٪ٟبٰساضتٯ 

ب٢خي ا٦ب٪ت ٞصاضز ٬ زض ٰطز٬غ٭ضت ٦ربضد ٬ٰط٪ٗع ٬ييت ثًٱسٮ اضسب٠ ٫٫ٚسٮ ذ٭اٰس ث٭ز.اٞطاضسب٠ ٫٫ٚسٮ ٬يب٦طس١ ا٢يٯ زض٦ست ٬يب٪عزٰطح

 .آ٨ ضاثٓط٬ش ضسب٪س ٫٦362بسجي ت٣ٛيّ ٦ب٠ ا٢تزبضٮ ضا٦ًي٩ ٪٫ٛس٦تػسي ح١٧ ٬٪١ٗ ٦ي ت٭ا٪س٦كبثٕ ٦بزٮ 

 .٢تزبضٮ ثٓط٬ش ذ٭اٰسضسيس٦سج٭ٔ ٪٧٭زحتي ا٧٢ٗس٬ضاضسب٠ ٫٫ٚسٮ ٦٬طس١ ا٢يٯ ضاثبيساظاي٫ٛٯ ٦ب٠ ا

اٞط٦ب٠ ا٢تزبضٮ ت٣ّ يب٥ٞ ض٭ز٦تػسي ح١٧ ٬٪١ٗ ٦سئ٭٠ ٖي٧ت آ٨ ذ٭اٰسث٭ز٦ٟطاي٫ٛٯ حبثت ٪٧بيست٣ّ يب٥ٞ ضس٨ ٦طث٭ـ ثٯ ر٫س  - ٦386بزٮ 

ا٪س٬يب٦طث٭ـ ثٯ ح٭ازحي ث٭زٮ ٚٯ ٰيچ ذ٭ز ٦ب٠ ا٢تزبضٮ يب٦ست٫سثٯ تٗػيطاضسب٠ ٫٫ٚسٮ يب٦طس١ ا٢يٯ ٬يب٪بضي اظ ت٣ًي٧بتي ث٭زٮ ٚٯ يٛي اظآ٪ٱبزازٮ 

٦تػسي ٦٭انجي ٪يع٪٧ي ت٭ا٪ست اظآ٨ ر٣٭ٞيطي ٪٧بيس.ٖطاضزازقطْي٩ ٦ي ت٭ا٪س ثطاي ٦يعا٨ ذسبضت ٦ج٣ُي ٧ٚتطيبظيبزتطاظٖي٧ت ٚب١٦ ٦ب٠ 

 .ا٢تزبضٮ ٦ًي٩ ٪٧بيس

٪يع ٦تػسي ح١٧ ٬٪١ٗ زضحس٬ز ٦بزٮ ْ٭ٔ  زض٦٭ضزذسبضات ٪بضيٯ اظتبذيطتس٣ي٥ يب٪ٗع يبذسبضات ثحطي )آ٬اضي ( ٦ب٠ ا٢تزبضٮ - ٦387بزٮ 

 .٦سئ٭٠ ذ٭اٰس ث٭ز

ذسبضات ٦عث٭ض٪٧ي ت٭ا٪ساظذسبضاتي ٚٯ ٩ٛ٧٦ ث٭ززضغ٭ضت ت٣ّ ضس٨ ت٧ب٤ ٦ب٠ ا٢تزبضٮ ح٥ٛ ثٯ آ٨ ض٭زتزب٬ظ٪٧بيس٦ٟطاي٫ٛٯ ٖطاضزازقطْي٩ 

 .ذالِ اي٩ تطتيت ضا٦ٗطضزاضتٯ ثبضس

ٚٯ زض٦ست ح١٧ ٬٪١ٗ ٬اٖى ضسٮ اي٥ اظاي٫ٛٯ ذ٭ز٦جبضطت ثٯ ح١٧ ٬٪١ٗ  ٦تػسي ح١٧ ٬٪١ٗ ٦سئ٭٠ ح٭ازث ٬تٗػيطاتي است - ٦388بزٮ 

 .ٚطزٮ ٬يبح١٧ ٬٪١ٗ ٫٫ٚسٮ زيٟطي ضا٦ب٦٭ضٚطزٮ ثبضس

 .ثسيٱي است ٚٯ زضغ٭ضت اذيطحٕ ضر٭و ا٬ثٯ ٦تػسي ح١٧ ٬٪٣ٗي ٚٯ اظرب٪ت ا٦٬ب٦٭ضضسٮ ٦حٓ٭ل است

 .ٯ ضا ٦ستحؿط٪٧بيس٦تػسي ح١٧ ٬٪١ٗ ثبيسثٯ ٦حؽ ٬غ٭٠ ٦ب٠ ا٢تزبضٮ ٦طس١ ا٢ي - ٦389بزٮ 

اٞط٦طس١ ا٢يٯ ٦يعا٨ ٦ربضد ٬سبيط٬ر٭ٰي ضاٚٯ ٦تػسي ح١٧ ٬٪١ٗ ثبثت ٦ب٠ ا٢تزبضٮ ٦كب٢جٯ ٦ي ٪٧بيسٖج٭٠ ٪٫ٛسحٕ تٗبؾبي  - ٦390بزٮ 

 .تس٣ي٥ ٦ب٠ ا٢تزبضٮ ضا٪ر٭اٰسزاضت ٦ٟطاي٫ٛٯ ٦ج٣ٍ ٦ت٫بظو ْيٯ ضاتبذت٥ اذتالِ زضغ٫س٬ٔ يس٢يٯ ا٦ب٪ت ٞصاضز

بضٮ ثس٨٬ ٰيچ ٖيسي ٖج٭٠ ٬ٚطايٯ آ٨ تبزيٯ ض٭ز زيٟطثطي٣يٯ ٦تػسي ح١٧ ٬٪١ٗ زي٭ي پصيطْتٯ ٪ر٭اٰس ضس ٦ٟط زض اٞط٦ب٠ ا٢تز - ٦391بزٮ 

٦٭ضز تس٢يس يب تٗػيطي٧سٮ ثًال٬ٮ ٦تػسي ح١٧ ٬٪١ٗ ٦سئ٭٠ آ٬اضي َيطنبٰط٪يعذ٭اٰسث٭ززض غ٭ضتي ٚٯ ٦طس١ ا٢يٯ آ٨ آ٬اضي ضازض٦ستي ٚٯ 

٩ٛ٧٦ ث٭زث١٧ً آيس٬يبثبيستي ث١٧ً آ٦سٮ ثبضس٦طبٰسٮ ٚطزٮ ٬ْ٭ضا پس اظ٦طبٰسٮ ثٯ ٦تػسي ح١٧ ٦كبثٕ ا٬ؾبو ٬اح٭ا٠ ضسيسٞي ٦ب٠ ا٢تزبضٮ 

 .٬٪١ٗ اقالو زٰس.زضٰطحب٠ اي٩ اقالو ثبيس٫٦تٱبتب ٰطت ض٬ظثًساظتح٭ي١ ٞطْت٩ ٦ب٠ ا٢تزبضٮ زازٮ ض٭ز

ح١ ٦ي ت٭ا٪س ثٯ تٗبؾبي يٛي اظقطْي٩ زضٰط٦٭ضزي ٚٯ ثي٩ ٦تػسي ح١٧ ٬٪١ٗ ٦٬طس١ ا٢يٯ اذتالِ ثبضس ٦ح٧ٛٯ غالحيتساض٦ - ٦392بزٮ 

 ا٦طزٰس ٦ب٠ ا٢تزبضٮ ٪عز حب٢خي ا٦ب٪ت ٞصاضزٮ ضسٮ ٬ يب ٢سي االٖتؿبء ْط٬ذتٯ ض٭ز. زض غ٭ضت اذيط ْط٬ش ثبيسپس اظ ت٫هي٥ غ٭ضت ٦ز٣سي حبٚي

 .اظآ٪ٛٯ ٦ب٠ ا٢تزبضٮ زضچٯ حب٠ ث٭زٮ ث١٧ً آيس

زيب٦ي ض٭ز ٬يبسپطز٨ آ٨ ثٯ غ٫س٬ٔ يس٢يٯ اظْط٬ش ٦ب٠ ا٢تزبضٮ ٦ي ت٭ا٨ ر٣٭ٞيطي ث٭سي٣ٯ پطزاذت ت٧ب٤ ٦ربضد ٬٬ر٭ٰي ٚٯ ثبثت ٦ب٠ ا٢تزبضٮ ا

 .ٚطز



٪سجت ثٯ زي٭ي ذسبضت ثطي٣يٯ ٦تػسي ح١٧ ٬٪١ٗ ٦ست ٦ط٬ضظ٦ب٨ يٙ سب٠ است.٦جساءاي٩ ٦ست زضغ٭ضت ت٣ّ يب٥ٞ ضس٨ ٦ب٠  - ٦393بزٮ 

٦سٮ ثبضس ٬ زضغ٭ضت ذسبضات ثحطي )آ٬اضي (ض٬ظي ٚٯ ٦ب٠ ثٯ ٦طس١ ا٢تزبضٮ ٬ يب تبذيط زضتس٣ي٥ ض٬ظي است ٚٯ تس٣ي٥ ثبيستي زضآ٨ ض٬ظث١٧ً آ

 .ا٢يٯ تس٣ي٥ ضسٮ

 .ح١٧ ٬ ٪١ٗ ث٭سي٣ٯ پست تبثى ٦ٗطضات اي٩ ثبة ٪يست - ٦394بزٮ 

 ثبة ٪ٱ٥

 ٖبئ٥ ٦ٗب٤ تزبضتي ٬سبيط٪٧بي٫سٞب٨ تزبضتي

ض٦طث٭قٯ ثٯ تزبضت ذب٪ٯ يبيٛي اظضًت آ٨ ٪بيت ٖبئ٥ ٦ٗب٤ تزبضتي ٚسي است ٚٯ ضئيس تزبضترب٪ٯ ا٬ضاثطاي ا٪زب٤ ٣ٚيٯ ا٦٭ - ٦395بزٮ 

 .ذ٭زٖطاضزازٮ ٬ا٦ؿبي ا٬ثطاي تزبضترب٪ٯ ا٢عا٤ آ٬ضاست.س٧ت ٦عث٭ض٩ٛ٧٦ است ٚتجبزازٮ ض٭زيبي٧ال

 .تزسيس اذتيبضات ٖبئ٥ ٦ٗب٤ تزبضتي زض٦ٗبث١ اضربغي ٚٯ اظ آ٨ اقالو ٪ساضتٯ ا٪س ٦ًتجط٪يست - ٦396بزٮ 

٩ است ثٯ چ٫س٪ٓط٦زت٧ًبزازٮ ض٭زثب ٖيساي٫ٛٯ تبت٧ب٤ ا٦ؿبء ٪٫٫ٛس تزبضترب٪ٯ ٣٦ع٤ ٪ر٭اٰسضس٢٬ي زض٦ٗبث١ ٖبئ٥ ٦ٗب٦ي تزبضتي ٧٦ٛ - ٦397بزٮ 

 اضربظ حب٢خي ٚٯ اظاي٩ ٖيس اقالو ٪ساضتٯ ا٪سْٗف زضغ٭ضتي ٦ي ت٭ا٨ اظآ٨ استٓبزٮ ٚطزٚٯ اي٩ ٖيس ٦كبثٕ ٦ٗطضات ٬ظاضت يس٢يٯ ثٯ حجت ضسيسٮ

 .٬ايال٨ ضسٮ ثبضس

 .ب٤ تزبضتي ثس٨٬ اش٨ ضئيس تزبضترب٪ٯ ٪٧ي ت٭ا٪سٚسي ضازض٣ٚيٯ ٚبضٰبي تزبضت ذب٪ٯ ٪بيت ذ٭زٖطاضزٰسٖبئ٥ ٦ٗ - ٦398بزٮ 

يع٠ ٖبئ٥ ٦ٗب٤ تزبضتي ٚٯ ٬ٚب٢ت ا٬ثٯ حجت ضسيسٮ ٬ايال٨ ضسٮ ثبيس ٦كبثٕ ٦ٗطضات ٬ظاضت يس٢يٯ ثٯ حجت ضسيسٮ ٬ايال٨ ض٭ز ٬ اال  - ٦399بزٮ 

 .ت ثبٖي ٦حس٭ة ٦ي ض٭ززض٦ٗبث١ حب٢خي ٚٯ اظيع٠ ٦ك٣ى ٪ج٭زٮ ٬ٚب٢

 .ثبْ٭ت يبحزطضئيس تزبضترب٪ٯ ٖبئ٥ ٦ٗب٤ تزبضتي ٫٦ًع٠ ٪يست ثب ا٪حال٠ ضطٚت ٖبئ٥ ٦ٗب٤ تزبضتي ٫٦ًع٠ است - ٦400بزٮ 

٬ٚب٢ت سبيطٚسب٪ي ٚٯ زضٖس٧تي اظا٦٭ضتزبضت ذب٪ٯ يبضًجٯ تزبضترب٪ٯ س٧ت ٪٧بي٫سٞي زاض٪ستبثى ٦ٗطضات ي٧٭٦ي ضارى ثٯ ٬ٚب٢ت  - ٦401بزٮ 

 .است

 ثبة ز٥ٰ

 ؾ٧ب٪ت

ؾب٩٦ ٬ٖتي حٕ زاضزاظ٦ؿ٧٭٨ ٢ٯ تٗبؾب٪٧بيسٚٯ ثس٬اثٯ ٦سي٭٨ اغ٣ي ضر٭و ٚطزٮ ٬زضغ٭ضت يس٤ ٬غ٭٠ ق٣ت ثٯ ا٬ضر٭و ٪٧بيسٚٯ  - ٦402بزٮ 

 .ثي٩ قطْي٩ )ذ٭اٮ ؾ٩٧ ٖطاضزاز٦رػ٭ظ ذ٭اٮ زضذ٭زؾ٧ب٪ت ٪ب٦ٯ (اي٩ تطتيت ٦ٗطضضسٮ ثبضس

٭إْ ٖطاضزازٰبي ذػ٭غي ؾ٧ب٪ت تؿب٫٦ي ثبضس ق٣جٛبض٦ي ت٭ا٪س ثٯ ؾب٩٦ ٦٬سي٭٨ اغ٣ي زض٣ٚيٯ ٦٭اضزي ٚٯ ث٧٭رت ٖ٭ا٪ي٩ يب٦ - ٦403بزٮ 

 .٦زت٧بضر٭و ٚطزٮ يبپس اظ ضر٭و ثٯ يٛي اظآ٪ٱب ٬ يس٤ ٬غ٭٠ ق٣ت ذ٭زثطاي ت٧ب٤ يب ثٗيٯ ق٣ت ثٯ زيٟطي ضر٭و ٪٧بيس

 .٫ب ٦سئ٭٠ ا٪زب٤ تًٱسي ثبض٫سح٥ٛ ْ٭ٔ زض٦٭ضزي ٪يعربضي است ٚٯ چ٫س٪ٓطثٯ ٦٭رت ٖطاضزاز يب ٖب٪٭٨ ٦تؿب٦ - ٦404بزٮ 



ٖج١ اظضسيس٨ ار١ زي٩ اغ٣ي ؾب٩٦ ٣٦ع٤ ثٯ تبزيٯ ٪يست ٢٬٭اي٩ ٚٯ ث٭اسكٯ ٬ضضٛستٟي يبْ٭ت ٦سي٭٨ اغ٣ي زي٩ ٦٭ر١ ا٬حب٠  - ٦405بزٮ 

 .ضسٮ ثبضس

 .ؾ٧ب٨ حب٠ اظٖبيسٮ ْ٭ٔ ٦ستخ٫ي است - ٦406بزٮ 

 .اي٩ اذكبض ٪سجت ثٯ ؾب٩٦ ٪يعثبيسث١٧ً آيساٞطحٕ ٦كب٢جٯ زي٩ اغ٣ي ٦طط٬ـ ثٯ اذكبضٖج٣ي است  - ٦407بزٮ 

 .٧ٰي٩ ٚٯ زي٩ اغ٣ي ثٯ ٪ح٭ي اظا٪حبءسبٖف ضسؾب٩٦ ٪يعثطي ٦ي ض٭ز - ٦408بزٮ 

 .٧ٰي٩ ٚٯ زي٩ حب٠ ضس ؾب٩٦ ٦ي ت٭ا٪س٦ؿ٧٭٨ ٢ٯ ضاثٯ زضيبْت ق٣ت يبا٪ػطاِ اظؾ٧ب٨ ٣٦ع٤ ٫ٚس ٢٬٭ؾ٧ب٨ ٦٭ر١ ثبضس - ٦409بزٮ 

 .ْت ق٣ت يبا٦ت٫بو اظتس٣ي٥ ٬حيٗٯ اٞطزي٩ ثب٬حيٗٯ ث٭زٮ ؾب٩٦ ضاْ٭ضا ٬ ثر٭زي ذ٭زثطي ذ٭اٰسسبذتاست٫ٛبِ ٦ؿ٧٭٨ ٢ٯ اظزضيب - ٦410بزٮ 

پس اظآ٪ٛٯ ؾب٩٦ زي٩ اغ٣ي ضاپطزاذت ٦ؿ٧٭٨ ٢ٯ ثبيست٧ب٤ اس٫بز٦٬ساضٚي ضاٚٯ ثطاي ضر٭و ؾب٩٦ ثٯ ٦ؿ٧٭٨ ي٫ٯ الظ٤ ٦٬ٓيساست  - ٦411بزٮ 

٩٦ تس٣ي٥ ٪٧بيس ، اٞطزي٩ اغ٣ي ٬حيٗٯ َيط٫٦ٗ٭٠ زاضتٯ ٦ؿ٧٭٨ ي٫ٯ ٣ٛ٦ّ ثٯ ا٪زب٤ تططيٓبتي ثٯ ا٬زازٮ ٬ اٞطزي٩ اغ٣ي ثب٬حيٗٯ ثبضسآ٨ ضاثٯ ؾب

 .است ٚٯ ثطاي ا٪تٗب٠ ٬حيٗٯ ثٯ ؾب٩٦ الظ٤ است

 زض ٬ضضٛستٟي -ثبة يبظز٥ٰ 

 ْػ١ ا٠٬ زض٣ٚيبت

 ثٯ ٖب٪٭٨ تػٓيٯ ا٦٭ض ٬ضضٛستٟي ٚٯ ثًسا تػ٭يت ضسٮ ٦طارًٯ ض٭ز

تزبضتي زض٪تيزٯ ت٭ّٖ اظتبزيٯ ٬ر٭ٰي ٚٯ ثطيٱسٮ ا٬است حبغ١ ٦ي ض٭ز. ح٥ٛ ٬ضضٛستٟي تبرطي  ٬ضضٛستٟي تبرطيب ضطٚت - ٦412بزٮ 

 .ضاٚٯ حي٩ ا٢ٓ٭ت زضحب٠ ت٭ّٖ ث٭زٮ تبيٙ سب٠ ثًساظ٦طٜ ا٬٪يع٦ي ت٭ا٨ غبزض٪٧٭ز

 ْػ١ ز٤٬

 زضايال٨ ٬ضضٛستٟي ٬احطات آ٨

بيطتًٱسات ٪ٗسي ا٬حبغ١ ضسٮ است ت٭ّٖ ذ٭زضاثٯ زْتط٦ح٧ٛٯ ثسايت ض٬ظ اظ تبضيد ٬ٖٓٯ ٚٯ زضتبزيٯ ٖط٬ؼ يب س 3تبرطثبيس زضنطِ  - ٦413بزٮ 

 .٦ح١ اٖب٦ت ذ٭زانٱبض٪٧٭زٮ غ٭ضت حسبة زاضائي ٣ٚ٬يٯ زْبتطتزبضتي ذ٭زضا ثٯ زْتط٦ح٧ٛٯ ٦عث٭ضتس٣ي٥ ٪٧بيس

 - غ٭ضت حسبة ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ ْ٭ٔ ثبيس٦٭ضخ ث٭زٮ ٬ثٯ ا٦ؿبء تبرط ضسيسٮ ٬ ٦تؿ٩٧ ٦طاتت شي١ ثبضس - ٦414بزٮ 

 .تًساز ٬ تٗ٭ي٥ ٣ٚيٯ ا٦٭ا٠ ٫٦ٗ٭٠ ٬ َيط٫٦ٗ٭٠ تبرط ٦ت٭ّٖ ثك٭ض ٦طط٬ح - 1

 .غ٭ضت ٣ٚيٯ ٖط٬ؼ ٦٬كب٢جبت - 2

 .غ٭ضت ٪ٓى ٬ؾطض٬غ٭ضت ٦ربضد ضرػي - 3

 .زضغ٭ضت ت٭ّٖ ضطٚتٱبي تؿب٫٦ي ، ٦رت٣ف يب٪سجي اسب٦ي ٦٬ح١ اٖب٦ت ٣ٚيٯ ضطٚبءؾب٩٦ ٪يعثبيسؾ٧ي٧ٯ ض٭ز



 - ثسايت زض٦٭اضزشي١ ايال٤ ٦ي ض٭ز ٬ضضٛستٟي تبرطثح٥ٛ ٦ح٧ٛٯ - ٦415بزٮ 

 .ثطحست انٱبضذ٭زتبرط -ا٢ّ 

 .ث٧٭رت ٪ٗبؾبي يٙ يبچ٫س٪ٓطاظق٣جٛبضٰب -ة 

 .ثطحست تٗبؾبي ٦سيي ا٧ً٢٭٤ -د 

 .٦ح٧ٛٯ ثبيسزضح٥ٛ ذ٭زتبضيد ت٭ّٖ تبرطضا٦ًي٩ ٪٧بيس٬اٞط زضح٥ٛ ٦ًي٩ ٪طستبضيد ت٭ّٖ ٦حس٭ة است - ٦416بزٮ 

 .٭ٖت ارطا٦ي ض٭زح٥ٛ ٬ضضٛستٟي ثك٭ض٦ - ٦417بزٮ 

تبرط٬ضضٛستٯ اظتبضيد غس٬ضح٥ٛ اظ٦ساذ٣ٯ زضت٧ب٤ ا٦٭ا٠ ذ٭زحتي آ٪چٯ ٚٯ ٩ٛ٧٦ است زض٦ست ٬ضضٛستٟي يبيسا٬ٞطزز٫٧٦٭و  - ٦418بزٮ 

است.زض٣ٚيٯ اذتيبضات ٬حٗ٭ٔ ٦ب٢ي ٬ضضٛستٯ ٚٯ استٓبزٮ اظآ٨ ٦٭حطزضتبزيٯ زي٭٨ ا٬ثبضس ٦سيطتػٓيٯ ٖبئ٥ ٦ٗب٤ ٖب٪٭ي ٬ضضٛستٯ ث٭زٮ ٬حٕ 

 .ضزثزبي ا٬اظاذتيبضات ٬ حٗ٭ٔ ٦عث٭ضٮ استٓبزٮ ٫ٚسزا

اظتبضيد ح٥ٛ ٬ضضٛستٟي ٰطٚس ٪سجت ثٯ تبرط٬ضضٛستٯ زي٭ائي اظ٫٦ٗ٭٠ يبَيط٫٦ٗ٭٠ زاضتٯ ثبضسثبيسثط٦سيطتػٓيٯ اٖب٦ٯ يبثكطْيت  - ٦419بزٮ 

 .ا٬ تًٗيت ٫ٚس ، ٣ٚيٯ اٖسا٦بت ارطائي ٪يع٦ط٧٭٠ ٧ٰي٩ زست٭ضذ٭اٰسث٭ز

 .ت غالح ثسا٪س٦ي ت٭ا٪س٬ض٬زتبرط٬ضضٛستٯ ضاثٯ ي٫٭ا٨ ضرع حب٢ج زضزي٭ي ٦كط٬حٯ اربظٮ زٰس٦ح٧ٛٯ ٰط٬ٖ - ٦420بزٮ 

 .٧ٰي٩ ٚٯ ح٥ٛ ٬ضضٛستٟي غبزضضسٖط٬ؼ ٦٭ر١ ثبضيبيت ترٓيٓبت ٦ٗتؿيٯ ٪سجت ثٯ ٦ست ٖط٬ؼ حب٠ ٦جس٠ ٦ي ض٭ز - ٦421بزٮ 

سٮ يبثطاتي ضاٖج٭٢ي ٪٭ضتٯ سبيطاضربغي ٚٯ ٦سئ٭٠ تبزيٯ ٬رٯ ٰطٞبٮ تبرط٬ضضٛستٯ ْتٯ ق٣جي زازٮ يبثطاتي غبزضٚطزٮ ٚٯ ٖج٭٠ ٪ط - ٦422بزٮ 

 .ْتٯ ق٣ت يبثطات ٦ي ثبض٫سثبيسثبضيبيت ترٓيٓبت ٦ٗتؿيٯ ٪سجت ثٯ ٦ست ٬رٯ آ٨ ضا ٪ٗساثپطزاظ٪سيبتبزيٯ آ٨ ضازضسط٬يسٮ تب٦ي٩ ٪٧بي٫س

 - ٰطٞبٮ تبرطثًساظت٭ّٖ ٦ًب٦الت شي١ ضاث٧٫بيسثبق١ ٬ثالاحط ذ٭اٰسث٭ز - ٦423بزٮ 

 .ٰطغ٣ح ٦حبثبتي يبٰجٯ ٬ثك٭ض٣ٚي ٰط٪١ٗ ٬ا٪تٗب٠ ثالي٭ؼ اي٥ اظاي٩ ٚٯ ضارى ثٯ ٫٦ٗ٭٠ يبَيط٫٦ٗ٭٠ ثبضس - 1

 .تبزيٯ ٰطٖطؼ اي٥ اظحب٠ يب٦٭ر١ ثٱط٬سي٣ٯ ٚٯ ث١٧ً آ٦سٮ ثبضس - 2

 .ٰط٦ًب٣٦ٯ ٚٯ ٦ب٢ي اظا٦٭ا٠ ٫٦ٗ٭٠ يبَيط٫٦ٗ٭٠ تبرطضا٦ٗيس٪٧بيس ٬ثؿطضق٣جٛبضا٨ ت٧ب٤ ض٭ز - 3

ٮ زض٪تيزٯ اٖب٦ٯ زي٭ي اظقطِ ٦سيطتػٓيٯ يبق٣جٛبضي ثط اضربغي ٚٯ ثبتبرطقطِ ٦ًب٣٦ٯ ث٭زٮ يبثطٖبئ٥ ٦ٗب٤ ٖب٪٭٪ي آ٪ٱبحبثت ٰطٞب - ٦424بزٮ 

ض٭ز تبرط٦ت٭ّٖ ٖج١ اظتبضيد ت٭ّٖ ذ٭زثطاي ْطاضاظازاي زي٩ يبثطاي اؾطاضثٯ ق٣جٛبضٰب٦ًب٣٦ٯ ٪٧٭زٮ ٚٯ ٦تؿ٩٧ ؾطضي ثيص اظضثى ٖي٧ت حي٩ 

٦ًب٣٦ٯ ٖبث١ ْسد است ٦ٟطاي٫ٛٯ قطِ ٦ًب٣٦ٯ ٖج١ اظغس٬ضح٥ٛ ْسد تٓب٬ت ٖي٧ت ضاثپطزاظززي٭ي ْسد زضنطِ ز٬سب٠ ا٧٢ًب٣٦ٯ ث٭زٮ است آ٨ 

 .اظتبضيد ٬ٖ٭و ٦ًب٣٦ٯ زض ٦ح٧ٛٯ پصيطْتٯ ٦ي ض٭ز

و ٦ًب٣٦ٯ ٰطٞبٮ ٦ح٧ٛٯ ث٧٭رت ٦بزٮ ٖج١ ح٥ٛ ْسد ٦ًب٣٦ٯ ضاغبزض٪٧بيس ٦حٛ٭٤ ي٣يٯ ثبيسپس اظٖكًي ضس٨ ح٥ٛ ٦ب٢ي ضاٚٯ ٦٭ؾ٭ - ٦425بزٮ 

ث٭زٮ است يي٫ب ثٯ ٦سيطتػٓيٯ تس٣ي٥ ٬ٖي٧ت حي٩ ا٧٢ًب٣٦ٯ آ٨ ضاٖج١ اظآ٪ٛٯ زاضائي تبرطثٯ َط٦بتٗسي٥ ض٭ززضيبْت زاضز٬اٞطيي٩ ٦ب٠ 

 .٦عث٭ضزضتػطِ ا٬٪جبضستٓب٬ت ٖي٧ت ضاذ٭اٰسزاز



زثر٭زثبق١ ٬يي٩ ٫٦٬بْى ٦ب٢ي ٚٯ ٦٭ؾ٭و اٞطزض٦ح٧ٛٯ حبثت ض٭زٚٯ ٦ًب٣٦ٯ ثك٭ضغ٭ضي يب٦سج٭ٔ ثٯ تجب٪ي ث٭زٮ است آ٨ ٦ًب٣٦ٯ ذ٭ - ٦426بزٮ 

 .٦ًب٣٦ٯ ث٭زٮ ٦ستطز٬قطِ ٦ًب٣٦ٯ اٞطق٣جٛبضض٭زرع٬َط٦بحػٯ ذ٭اٰسث٭ز

 ْػ١ س٭٤

 زضتًيي٩ يؿ٭٪بنط

 .زضح٧ٛي ٚٯ ث٧٭رت آ٨ ٬ضضٛستٟي تبرطايال٤ ٦ي ض٭ز٦ح٧ٛٯ يٙ ٪ٓطضاثٯ س٧ت يؿ٭٪بنط٦ًي٩ ذ٭اٰسٚطز - ٦427بزٮ 

 .اضٮ ا٦٭ضضارًٯ ثٯ ٬ضضٛستٟي ٬سطيت رطيب٨ آ٪ستيؿ٭٪بنط٣ٛ٦ّ ثٯ ٪هبضت زضاز - ٦428بزٮ 

 .ت٧ب٤ ٫٦بظيبت ٪بضيٯ اظ ٬ضضٛستٟي ضاٚٯ ح١ آ٨ اظغالحيت ٦ح٧ٛٯ است يؿ٭٪بنطثٯ ٦ح٧ٛٯ ضاپ٭ضت ذ٭اٰسزاز - ٦429بزٮ 

 .ضٛبيت اظتػ٧ي٧بت يؿ٭٪بنطْٗف زض٦٭اضزي ٩ٛ٧٦ است ٚٯ اي٩ ٖب٪٭٨ ٦ًي٩ ٪٧٭زٮ - ٦430بزٮ 

 .ٯ است ٚٯ يؿ٭٪بنطاست ضا٦ًي٩ ٚطزٮ٦طرى ضٛبيت ٦ح٧ٛ - ٦431بزٮ 

 .٦ح٧ٛٯ ٧ٰيطٯ ٦ي ت٭ا٪سيؿ٭٪بنطضاتجسي١ ٬زيٟطي ضاثزبي ا٬ ث٧ٟبضز - ٦432بزٮ 

 ْػ١ چٱبض٤

 زضاٖسا٤ ث٧ٱط٦٬٭٤ ٬سبيطاٖسا٦بت ا٢٬يٯ ٪سجت ث٭ضضٛستٯ

 .٦ح٧ٛٯ زضح٥ٛ ٬ضضٛستٟي ا٦طثٯ ٦ٱط٦٬٭٤ ضا٪يع٦يسٰس - ٦433بزٮ 

يؿ٭٪بنطث١٧ً آيس٦ٟطزضغ٭ضتي ٚٯ ثًٗيسٮ يؿ٭٦عث٭ضثطزاضت٩ غ٭ضت زاضائي تبرطزضيٙ ض٬ظ٩ٛ٧٦  ٦ٱط٦٬٭٤ ثبيسْ٭ضاثٯ ت٭سف - ٦434بزٮ 

 .ثبضسزضاي٩ غ٭ضت ثبيسْ٭ضاضط٬و ثٯ ثطزاضت٩ غ٭ضت ض٭ز

 .ي١٧ ٪ٛطزٮ ثبضس ٦ح٧ٛٯ زضح٥ٛ ٬ضضٛستٟي ٖطاضت٭ٖيّ تبرطضاذ٭اٰسزاز413٬414اٞطتبرط٬ضضٛستٯ ثٯ ٦ٓبز ٦بزٮ  - ٦435بزٮ 

ٖيّ ٬ضضٛستٯ زض٦٭اًٖي ٪يعزازٮ ذ٭اٰسضسٚٯ ٣ً٦٭٤ ٞطززث٭اسكٯ اٖسا٦بت ذ٭زاظازاضٮ ٬تس٭يٯ ضس٨ ي١٧ ٬ضضٛستٟي ٦ي ٖطاضت٭ - ٦436بزٮ 

 .ذ٭اٰس ر٣٭ٞيطي ٫ٚس

زضغ٭ضتي ٚٯ تبرط٦ٗط٬ؼ ْطاضٚطزٮ يبت٧ب٤ يبٖس٧تي اظ زاضائي ذ٭زضا٦رٓي ٪٧٭زٮ ثبضسا٦ي٩ غ٣ح ٦ي ت٭ا٪سثطحست تٗبؾبي يٙ  - ٦437بزٮ 

 .ضا٨ ْ٭ضااٖسا٤ ثٯ ٦ٱط٦٬٭٤ ٪٧بيس٬ثبيسثالْبغ٣ٯ اي٩ اٖسا٤ ذ٭ز ضاثٯ ٦سيي ا٧ً٢٭٤ اقالو زٰسيبچ٫س ٪ٓطاظق٣جٛب

 .ا٪جبضٰب٬حزطٮ ٰب٬غ٫س٬ٔ ٬اس٫بز٬زْبتط٬٪٭ضتزبت ٬ اسجبة ٬احبحيٯ تزبضترب٪ٯ ٫٦٬ع٠ تبرطثبيس٦ٱط٦٬٭٤ ض٭ز - ٦438بزٮ 

ػي ضطٚبءؾب٩٦ ٦ٱط٦٬٭٤ ٪ر٭اٰسضس٦ٟطاي٫ٛٯ ح٥ٛ زضغ٭ضت ٬ضضٛستٟي ضطٚتٱبي تؿب٫٦ي ٦رت٣ف يب٪سجي ا٦٭ا٠ ضر - ٦439بزٮ 

 .٬ضضٛستٟي آ٪ٱب٪يعزضؾ٩٧ ح٥ٛ ٬ضضٛستٟي ضطٚت يبث٧٭رت ح٥ٛ رساٞب٪ٯ غبزضضسٮ ثبضس

 .زض٦٭ضزاي٩ ٦بزٮ ٬ ٦بزٮ ْ٭ٔ ٦ستخ٫يبت زي٩ اظ٦ٱط٦٬٭٤ ٦ًبِ است -تجػطٮ 



 ْػ١ پ٫ز٥

 زض٦سيطتػٓيٯ

 .ض٬ظپس اظ غس٬ضح٥ٛ يٙ ٪ٓطضاثٯ س٧ت ٦سيطيت تػٓيٯ ٦ًي٩ ٦ي ٫ٚس ٦ح٧ٛٯ زضؾ٩٧ ح٥ٛ ٬ضضٛستٟي يب٫٦تٱبزضنطِ پ٫ذ - ٦440بزٮ 

اٖسا٦بت ٦سيطتػٓيٯ ثطاي تٱيٯ غ٭ضت ق٣جٛبضا٨ ٬اذكبضثٯ آ٪ٱب٦٬ستي ٚٯ زضآ٨ ٦ست ق٣جٛبضا٨ ثبيسذ٭زضا٦ًطْي ٪٧بي٫س٬ثك٭ض٣ٚي  - ٦441بزٮ 

٪هب٫٦ب٦ٯ اي ٚٯ قطِ ٬ظاضت يس٢يٯ ت٫هي٥ ٦ي ض٭ز٦ًي٩ ٬نبيّ ٦سيطتػٓيٯ يال٬ٮ ثطآ٨ ٖس٧تي ٚٯ ث٧٭رت اي٩ ٖب٪٭٨ ٦ًي٩ ضسٮ ثطقجٕ 

 .ذ٭اٰسضس

 .٦يعا٨ حٕ ا٢عح٧ٯ ٦سيطتػٓيٯ ضا٦ح٧ٛٯ زضحس٬ز٦ٗطضات ٬ظاضت يس٢يٯ ٦ًي٩ ذ٭اٰسٚطز - ٦442بزٮ 

 ْػ١ ضط٥ زض٬نبيّ ٦سيطتػٓيٯ

 ٦جحج ا٠٬ زض٣ٚيبت

 .ٗبؾبي ا٪زب٤ آ٨ ضاذ٭اٰس٪٧٭زاٞط٦ٱط٦٬٭٤ ٖج١ اظتًيي٩ ٦سيطتػٓيٯ ث١٧ً ٪يب٦سٮ ثبضس٦سيط ٦عث٭ضت - ٦443بزٮ 

يؿ٭٪بنطثٯ تٗبؾبي ٦سيطتػٓيٯ ثٯ ا٬اربظٮ ٦ي زٰسٚٯ اضيبء شي١ ضااظ٦ٱط٦٬٭٤ ٦ستخ٫ي ٚطزٮ ٬اٞط٦ٱط٦٬٭٤ ضسٮ است اظت٭ٖيّ ذبضد  - ٦444بزٮ 

 .٪٧بيس

 .ا٢جسٯ ٬احبحيٯ ٬اسجبثي ٚٯ ثطاي ح٭ائذ ؾط٬ضي تتبرط٬ضضٛستٯ ٬ ذب٪٭ازٮ ا٬الظ٤ است - 1

 .٩ٛ٧٦ است ٖطيجبؾبيى ض٭زيبٚسطٖي٧ت حبغ١ ٪٧بيساضيبئي ٚٯ  - 2

اضيبئي ٚٯ ثطاي ثٛبضا٪ساذت٩ سط٦بيٯ تبرط٬ضضٛستٯ ٬استٓبزٮ اظآ٨ الظ٤ است زضغ٭ضتي ٚٯ ت٭ٖيّ آ٪ٱب٦٭رت ذسبضت اضثبة ق٣ت ثبضس.اضيبء  - 3

 .٦صٚ٭ضزضْٗطٮ حب٪يٯ ٬حب٢خٯ ثبيسْ٭ضاتٗ٭ي٥ ٬غ٭ضت آ٨ ثطزاضتٯ ض٭ز

٩ٛ٧٦ است ٖطيجبؾبيى ضسٮ يبٚسطٖي٧ت حبغ١ ٫ٚس٬اضيبئي ٚٯ ٪ٟبٰساضت٩ آ٪ٱب٦ٓيس٪يست ٧ٰ٬چ٫ي٩  ْط٬ش اضيبئي ٚٯ - ٦445بزٮ 

 .ثٛبضا٪ساذت٩ سط٦بيٯ تبرط٬ضضٛستٯ ثباربظٮ يؿ٭٪بنطثٯ ت٭سف ٦سيطتػٓيٯ ث١٧ً ٦ي آيس

است اظت٭ٖيّ ذبضد ٚطزٮ پس اظآ٪ٛٯ زْتطزاض٦ح٧ٛٯ زْبتطتبرط٬ضضٛستٯ ضاثٯ اتٓبٔ يؿ٭٪بنطيب ا٦ي٩ غ٣حي ٚٯ آ٪ٱبضا٦ٱط٦٬٭٤ ٪٧٭زٮ  - ٦446بزٮ 

 .شي١ زْبتطضاثست آ٪ٱبضاثٯ ٦سيطتػٓيٯ تس٣ي٥ ٦ي ٪٧بيس

زْتطزاضثبيسزضغ٭ضت ٦ز٣س ٚيٓيت زْبتطضاثك٭ضذالغٯ ٖيس٫ٚس ، ا٬ضأ ٥ٰ ٚٯ ٬يسٮ آ٪ٱب٪عزيٙ است يبثبيسٖج٭٢ي آ٪ٱب٪٭ضتٯ ض٭ز٬يب٪سجت ثٯ 

٭ضت ٦ز٣س شٚط ٬ثٯ ٦سيطتػٓيٯ تح٭ي١ ٦ي ض٭زتب٬رٯ آ٨ ضا٬غ٭٠ ٪٧بيس٬ْٱطستي ٚٯ آ٪ٱبثبيساٖسا٦بت تب٦ي٫يٯ ث١٧ً آيساظت٭ٖيّ ذبضد ضسٮ زضغ

اظ٦سيطتػٓيٯ ٞطْتٯ ٦ي ض٭زثٯ يؿ٭٪بنطتس٣ي٥ ٦ي ٞطزز ، سبيط٦كب٢جبت ضا٦سيطتػٓيٯ زض ٦ٗبث١ ٖجؿي ٚٯ ٦ي زٰس٬غ٭٠ ٦ي ٪٧بيس٦طاسالتي ٚٯ 

ز٬اٞطذ٭ز٬ضضٛستٯ حبؾطثبضسزضثبظ ٚطز٨ ٦طاسالت ٦ي ت٭ا٪س ضطٚت ثٯ اس٥ تبرط٬ضضٛستٯ ٦ي ضسسثٯ ٦سيطتػٓيٯ تس٣ي٥ ٬ثٯ ت٭سف ا٬ثبظ٦ي ض٭

 .٫ٚس



تبرط٬ضضٛستٯ زضغ٭ضتي ٚٯ ٬سي٣ٯ زيٟطي ثطاي ايبضٯ ٪ساضتٯ ثبضس٦ي ت٭ا٪س٪ٓٗٯ ذ٭ز٬ذب٪٭ازٮ اش ضااظزاضائي ذ٭ززضذ٭است  - ٦447بزٮ 

 .٫ٚس.زضاي٩ غ٭ضت يؿ٭٪بنط٪ٓٗٯ ٦٬ٗساضآ٪طاثبتػ٭يت ٦ح٧ٛٯ ٦ًي٩ ٦ي ٪٧بيس

٦سيطتػٓيٯ تبرط٬ضضٛستٯ ضاثطاي ثست٩ زْبتطاحؿبض٦ي ٪٧بيس ثطاي حؿ٭ضا٫٦٬تٱبچٱ١ ٬ٰطت سبيت ٦ٱ٣ت زازٮ ٦ي ض٭ززضغ٭ضتي  - ٦448بزٮ 

 .ٚٯ تبرطحبؾط ٪طسثبحؿ٭ضيؿ٭٪بنطاٖسا٤ ث١٧ً ذ٭اٰسآ٦س ، تبرط٬ضضٛستٯ ٦ي ت٭ا٪سزض٦٭ٖى ٣ٚيٯ ي٣٧يبت تب٦ي٫يٯ حبؾطثبضس

ضائي ذ٭زضاتس٣ي٥ ٪٧٫٭زٮ ثبضس٦سيطتػٓيٯ آ٨ ضاْ٭ضاث٭سي٣ٯ زْبتط٬اس٫بز٦طبضا٢يٯ زضغ٭ضتي ٚٯ تبرط٬ضضٛستٯ غ٭ضت زا - ٦449بزٮ 

 .٬سبيطاقاليبتي ٚٯ تحػي١ ٦ي ٪٧بيست٫هي٥ ٦ي ٫ٚس

يؿ٭٪بنط٦زبظاست ٚٯ ضارى ثٯ ت٫هي٥ غ٭ضت زاضائي ٬٪سجت ثٯ ا٬ؾبو ٬اح٭ا٠ ٬ضضٛستٟي اظتبرط٬ضضٛستٯ ٬ضبٞطزٰب٦٬سترس٦ي٩  - ٦450بزٮ 

 .ٟطت٭ؾيحبت ثر٭اٰس٬ثبيساظتحٗيٗبت ٦صٚ٭ضٮ غ٭ضت٧ز٣س تطتيت زٰسا٧ٰ٬٬چ٫ي٩ اظاضربظ زي

 ٦جحج ز٤٬

 زضضْى ت٭ٖيّ ٬تطتيت غ٭ضت زاضائي

٦سيطتػٓيٯ پس اظتٗبؾبي ضْى ت٭ٖيّ ضط٬و ثٯ ت٫هي٥ غ٭ضت زاضائي ٬تبرط٬ضضٛستٯ ضا٥ٰ زضاي٩ ٦٭ٖى احؿبض٦ي ٫ٚس٢٬ي يس٤  - ٦451بزٮ 

 .حؿ٭ضا٦٬ب٪ى اظي١٧ ٪يست

 .يٯ ثٯ تسضيزي ٚٯ ضْى ت٭ٖيّ ٦ي ض٭زغ٭ضت زاضائي ضا زضز٬٪سرٯ تٱيٯ ٦ي ٪٧بيس٦سيطتػٓ - ٦452بزٮ 

 .يٛي اظ٪سرتي٩ ثٯ زْتط٦ح٧ٛٯ تس٣ي٥ ضسٮ ٬زيٟطي زض٪عزا٦٬ي ٦ب٪س

٦سيطتػٓيٯ ٦ي ت٭ا٪سثطاي تٱيٯ غ٭ضت زاضائي ٬تٗ٭ي٥ ا٦٭ا٠ اظاضربغي ٚٯ الظ٤ ثسا٪ساست٧ساز٫ٚسغ٭ضت اضيبئي ٚٯ ٦٭إْ ٦بزٮ  - ٦453بزٮ 

 .ضتحت ت٭ٖيّ ٪يب٦سٮ ٢٬ي ٖجالتٗ٭ي٥ ضسٮ است ؾ٧ي٧ٯ غ٭ضت زاضائي ذ٭اٰسضسز444

٦سيطتػٓيٯ ثبيسزضنطِ پب٪عزٮ ض٬ظاظتبضيد ٦ب٦٭ضيت ذ٭ز غ٭ضت ذالغٯ اظ٬ؾًيت ٬ضضٛستٟي ٧ٰ٬چ٫ي٩ اظي١٣ ٬ا٬ؾبيي ٚٯ ٦٭رت  - ٦454بزٮ 

نط غ٭ضت ٦عث٭ضضاْ٭ضاثٯ ٦سيي ا٧ً٢٭٤ اثتسائي ٦ح١ تس٣ي٥ آ٨ ضسٮ ٬ ٪٭و ٬ضضٛستٟي ٚٯ نبٰطث٫هط٦ي آيستطتيت زازٮ ثًؿ٭٪بنطثسٰس ، يؿ٭٪ب

 .٦ي ٪٧بيس

غبحت ٫٦ػجب٨ پبضٚٯ ٦ي ت٭ا٪٫سْٗف ث٫ً٭ا٨ ٪هبضت ث٫٧ع٠ تبرط٬ضضٛستٯ ضْتٯ ٬زضحي٩ ثطزاضت٩ غ٭ضت زاضائي حؿ٭ضثٱ٥  - ٦455بزٮ 

ٯ ٫٫ٚساي٩ ٦طارًٯ ٪جبيسثبيج تًكي١ رطيب٨ ضسب٪٫س٦ب٦٭ضي٩ پبضٚٯ زضٰط٦٭ٖى حٕ زاض٪سثسْبتط٬اس٫بز٬٪٭ضتزبت ٦طث٭ـ ثٯ ٬ضضٛستٟي ٦طارً

 .ا٦طثبضس

 ٦جحج س٭٤

 زضْط٬ش ا٦٭ا٠ ٬٬غ٭٠ ٦كب٢جبت

پس اظتٱيٯ ضس٨ غ٭ضت زاضائي ت٧ب٤ ٦ب٠ ا٢تزبضٮ ٬٬رٯ ٪ٗس٬ ٬اس٫بزق٣ت ٬زْبتط٬٪٭ضتزبت ٬احبحيٯ )ثُيطاظ٦ستخ٫يبت زي٩ (٬اضيبء  - ٦456بزٮ 

 .تبرط٬ضضٛستٯ ثٯ ٦سيطتػٓيٯ تس٣ي٥ ٦يط٭ز



٦سيطتػٓيٯ ثب٪هبضت يؿ٭٪بنطثٯ ٬غ٭٠ ٦كب٢جبت ٦سا٦٬ت ٦ي ٪٧بيس٧ٰ٬چ٫ي٩ ٦ي ت٭ا٪سثباربظٮ ٦سيي ا٧ً٢٭٤ ٬٪هبضت يؿ٭٪بنطثٯ  - ٦457بزٮ 

ْط٬ش احبث ا٢جيت ٦٬ب٠ ا٢تزبضٮ تبرط٦جبضطت ٪٧بيس٢ي٩ٛ ٖجالثبيسانٱبضات تبرط٬ضضٛستٯ ضااست٧بو يبالا١ٖ ٦طبضا٢يٯ ضاثطاي زاز٨ ت٭ؾيحبت 

 .٧٭رت ٪هب٫٦ب٦ٯ ٬ظاضت يس٢يٯ ٦ًي٩ ذ٭اٰسضساحؿبض٫ٚس تطتيت ْط٬ش ث

٪سجت ثٯ ت٧ب٤ زيب٬ي ٚٯ ٰيئت ق٣جٛبضٰبزضآ٨ شي٫ٓى ٦ي ثبض٫س ٦سيطتػٓيٯ ثباربظٮ يؿ٭٪بنط٦ي ت٭ا٪سزي٭ي ضاثٯ غ٣ح ذبت٧ٯ  - ٦458بزٮ 

 .زٰساٞطچٯ زيب٬ي ٦عث٭ضٮ ضارى ثٯ ا٦٭ا٠ َيط٫٦ٗ٭٠ ثبضس٬زضاي٩ ٦٭ضزتبرط٬ضضٛستٯ ثبيساحؿبض ضسٮ ثبضس

اٞط٦٭ؾ٭و غ٣ح ٖبث١ تٗ٭ي٥ ٪ج٭زٮ يبثيص اظپ٫ذ ٰعاضضيب٠ ثبضسغ٣ح الظ٤ االرطا٪ر٭اٰسث٭ز٦ٟطاي٫ٛٯ ٦ح٧ٛٯ آ٨ غ٣ح ضاتػسيٕ  - ٦459بزٮ 

٪٧بيسزض٦٭ٖى تػسيٕ غ٣ح ٪ب٦ٯ تبرط٬ضضٛستٯ احؿبض٦ي ض٭ز٬زضٰطغ٭ضت ٦طبضا٢يٯ حٕ زاضز ٚٯ ثٯ غ٣ح ايتطاؼ ٫ٚس ، ايتطاؼ ٬ضضٛستٯ 

 .ا٠ َيط ٫٦ٗ٭٠ ثبضسثطاي ر٣٭ٞيطي اظغ٣ح ٚبْي ذ٭اٰسث٭زتب٦ح٧ٛٯ ت٣ٛيّ غ٣ح ضا٦ًي٩ ٪٧بيسزضغ٭ضتي ٚٯ غ٣ح ضارى ثٯ ا٦٭

٬ر٭ٰي ٚٯ ثٯ ت٭سف ٦سيطتػٓيٯ زضيبْت ٦ي ض٭زثبيسْ٭ضاثٯ غ٫س٬ٔ يس٢يٯ ٦ح١ تس٣ي٥ ٞطزز.غ٫س٬ٔ ٦عث٭ضحسبة ٦رػ٭غي ثطاي  - ٦460بزٮ 

 .٦ستطز٪٧ي ٞطزز٦ٟط ثٯ ح٭ا٢ٯ يؿ٭٪بنط٬تػسيٕ ٦سيطتػٓيٯ ي١٧ ٬ضضٛستٯ اي٥ اظيبيسات ٦٬ربضد ثبظ٦ي ٫ٚس٬ر٭ٮ ٦عث٭ضاظغ٫س٬ٔ

 ٦جحج چٱبض٤

 زضاٖسا٦بت تب٦ي٫يٯ

 .٦سيطتػٓيٯ ٣ٛ٦ّ است اظض٬ظضط٬و ثٯ ٦ب٦٭ضيت اٖسا٦بت تب٦ي٫يٯ ثطاي حٓم حٗ٭ٔ تبرط٬ضضٛستٯ ٪سجت ثٯ ٦سي٭٪ي٩ ا٬ث١٧ً آ٬ضز - ٦461بزٮ 

 ٦جحج پ٫ز٥

 زضتطريع ٦كب٢جبت ق٣جٛبضٰب

٬ضح٥ٛ ٬ضضٛستٟي ق٣جٛبضٰب٫ٓ٣ٛ٦سزض٦ستي ٚٯ ثٯ ٦٭رت اذكبض٦سيطتػٓيٯ زضحس٬ز٪هب٫٦ب٦ٯ ٬ظاضت يس٢يٯ ٦ًي٩ ضسٮ ، پس اظغس - ٦462بزٮ 

اس٫بز ق٣ت ذ٭زيبس٭از٦ػسٔ آ٨ ضاثٯ ا٪ؿ٧ب٤ ْٱطستي ٚٯ ٣ٚيٯ ٦كب٢جبت آ٪ٱبضا٦ًي٩ ٦ي ٪٧بيسثٯ زْتطزاض٦ح٧ٛٯ تس٣ي٥ ٚطزٮ ٖجؽ زضيبْت 

 .زاض٪س

ضٰبزضنطِ سٯ ض٬ظاظتبضيد ا٪ٗؿبي ٦ٱ٣ت ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ ٖج١ ضط٬و ضسٮ ثس٨٬ ٬ٖٓٯ زض٦ح١ ٬ض٬ظ٬سبيبتي تطريع ٦كب٢جبت ق٣جٛب - ٦463بزٮ 

ٰطق٣جٛبضي ٚٯ ق٣ت ا٬تطريع  - 464ٚٯ اظقطِ يؿ٭٪بنط٦ًي٩ ٦ي ٞطززثٯ تطتيجي ٚٯ زض٪هب٫٦ب٦ٯ ٦ًي٩ ذ٭اٰسضستًٗيت ٦ي ض٭ز. ٦بزٮ 

ب٢جبت سبيطق٣جٛبضٰبحؿ٭ضثٱ٥ ضسب٪يسٮ ٬٪سجت ثٯ ق٣جٱبئي ٚٯ يبرعءغ٭ضت حسبة زاضائي ٫٦ه٭ضضسٮ ٦ي ت٭ا٪سزضحي٩ تطريع ٦ك

 .سبثٗبتطريع ضسٮ يبًْالزضتحت ضسيسٞي است ايتطاؼ ٪٧بيس ، ٧ٰي٩ حٕ ضاذ٭زتبرط٬ضضٛستٯ ٥ٰ ذ٭اٰسزاضت

ًيي٩ ٦ح١ اٖب٦ت ق٣جٛبضٰب٬٬ٚالي آ٪ٱبزضغ٭ضت ٦ز٣س تطريع ٦كب٢جبت ٦ًي٩ ٬ثًال٬ٮ ت٭غيّ ٦رتػطي اظس٫سزازٮ ٦ي ض٭ز٬ت - ٦465بزٮ 

 .٥٣ٖ ذ٭ضزٞي يبتطاضيسٞي يبا٢حبٖبت ثي٩ ا٢سك٭ض٪يعثبيسزضغ٭ضت ٦ز٣س ٖيس٬اي٩ ٪ٛتٯ ٦س٥٣ ض٭زٚٯ ق٣ت ٦س٥٣ يب٦ت٫بظو ْيٯ است

يؿ٭٪بنط٦ي ت٭ا٪سثٯ ٪هطذ٭زا٦طثٯ اثطاظزْبتطق٣جٛبضٰب زٰسيباظ٦ح٧ٛٯ ٦ح١ تٗبؾب٪٧بيسغ٭ضتي اظزْبتطق٣جٛبضٰباسترطاد ٚطزٮ ٬٪عز  - ٦466بزٮ 

 .ا٬ثٓطستس

 .اٞطق٣ت ٦س٥٣ ٬ٖج٭٠ ضس٦سيطتػٓيٯ زضض٬ي س٫سيجبضت شي١ ضا ٪٭ضتٯ ا٦ؿبء٦ي ٪٧بيس٬يؿ٭٪بنط٪يعآ٨ ضاتػسيٕ ٦ي ٫ٚس - 467ٮ ٦بز



 "....رع٬ٖط٬ؼ...٦ج٣ٍ...ٖج٭٠ ضسثٯ تبضيد"

حٗيٗي ٬ثس٨٬  ٰطق٣جٛبضثبيسزضنطِ ٦ست ٬ثٯ تطتيجي ٚٯ ث٧٭رت ٪هب٫٦ب٦ٯ ٬ظاضت يس٢يٯ ٦ًي٩ ٦ي ض٭زا٢تعا٤ ثسٰسق٣جي ضاٚٯ انٱبضٚطزٮ ق٣ت

 .ٖػس استٓبزٮ ٪ب٦طط٬و است

اٞطق٣ت ٦ت٫بظو ْيٯ ٬اٖى ضسيؿ٭٪بنط٦ي ت٭ا٪سح١ ٖؿيٯ ضاثٯ ٦ح٧ٛٯ ضر٭و ٦٬ح٧ٛٯ ثبيسْ٭ضااظض٬ي ضاپ٭ضت يؿ٭٪بنطضسيسٞي  - ٦468بزٮ 

يبتي ٪٧بيس٦ح٧ٛٯ ٦ي ت٭ا٪سا٦طزٰسٚٯ ثبحؿ٭ضيؿ٭٪بنطتحٗيٕ زضا٦طث١٧ً آيس٬اضربغي ضاٚٯ ٦ي ت٭ا٪٫سضارى ثٯ اي٩ ق٣ت اقال

 .ز٫ٰسيؿ٭٪بنطاحؿبضيباظآ٪ٱبٚست اقالو ٫ٚس

زض٦٭ًٖي ٚٯ اذتالِ ضارى ثٯ تطريع ق٣جي ثٯ ٦ح٧ٛٯ ضر٭و ضسٮ ٬ ٖؿيٯ ق٭ضي ثبضسٚٯ ٦ح٧ٛٯ ٪ت٭ا٪سزضنطِ پب٪عزٮ ض٬ظح٥ٛ  - ٦469بزٮ 

يباي٫ٛٯ ٫٦تهط٪تيزٯ ضسيسٞي ٪طسٮ غبزض٫ٚسثبيسثطحست ا٬ؾبو ا٦طزٰسٚٯ ا٪ًٗبز٦ز٣س ٰيئت ق٣جٛبضٰبثطاي تطتيت ٖطاضزازاضْبٖي ثٯ تبذيطاْتس٬

٦ح٧ٛٯ ٦ي ت٭ا٪سزضغ٭ضت تػ٧ي٥ ثٯ ا٪ًٗبز٦ز٣س ٖطاضزٰسٚٯ غبحت ق٣ت ٦ت٫بظو ْيٯ ٦ًبز٠ ٦ج٣ُي ٚٯ  - ٦٬470ز٣س ٦عث٭ض٫٦ًٗسض٭ز. ٦بزٮ 

 .٦ح٧ٛٯ زضٖطاض٦عث٭ض٦ًي٩ ٦ي ٫ٚس٦٭ٖتب ق٣جٛبضض٫بذتٯ ضسٮ زض٦صاٚطات ٰيئت ق٣جٛبضٰبثطاي ٦ج٣ٍ ٦صٚ٭ض ضطٚت ٪٧بيس

زضغ٭ضتي ٚٯ ق٣جي ٦٭ضزتًٗيت رعائي ٬اٖى ضسٮ ثبضس٦ح٧ٛٯ ٦ي ت٭ا٪سٖطاضتبذيط٦ز٣س ضاثسٰس٢٬ي اٞطتػ٧ي٥ ثٯ يس٤ تبذيط٦ز٣س  - ٦471بزٮ 

٪٧٭ز ٪٧ي ت٭ا٪سغبحت آ٨ ق٣ت ضا٦٭ٖتبرع٬ق٣جٛبضا٨ ٖج٭٠ ٪٧بيس٦٬بزا٤ ٚٯ ٦حب٥ٚ غب٢حٯ ح٥ٛ ذ٭زضا٪سازٮ ا٪سق٣جٛبض٦عث٭ض٪٧ي ت٭ا٪سثٱيچ ٬رٯ 

 .٬ضضٛستٟي ضطٚت ٫ٚس زضي٣٧يبت ضارًٯ ثٯ

ثٯ تطتيت ٖطاضزازاضْبٖي ٬ثٯ سبيطي٣٧يبت ضارًٯ ثٯ ٬ضضٛستٟي ٦سا٦٬ت ٦ي 462٬467پس اظا٪ٗؿبي ٦ٱ٣ت ٰبي ٦ًي٩ زض ٦٭از  - ٦472بزٮ 

 .ض٭ز

ى ثٯ ي١٧ ٪ٛطزٮ ٪سجت ثٯ ي٣٧يبت ٬تطريػبت ٬تػ٧ي٧بتي ٚٯ ضار 462ق٣جٛبضٰبئي ٚٯ زض٦٭ايس٦ًي٫ٯ حبؾط٪طسٮ ٦٬كبثٕ ٦بزٮ  - ٦473بزٮ 

تٗسي٥ ٬ر٭ٮ ٖج١ اظآ٦س٨ آ٪ٱبث١٧ً آ٦سٮ حٕ ٰيچٟ٭٪ٯ ايتطاؾي ٪ساض٪س٢٬ي زضتٗسي٧بتي ٚٯ ٩ٛ٧٦ است ثًسثٯ ي١٧ آيسرعءَط٦بحسبة ٦ي 

 .ض٭زثس٨٬ اي٫ٛٯ حٕ زاضتٯ ثبض٫سحػٯ ضاٚٯ زضتٗسي٧بت سبثٕ ثٯ آ٪ٱبت٣ًٕ ٦ي ٞطْت اظا٦٭ا٢ي ٚٯ ٫ٰ٭ظتٗسي٥ ٪طسٮ ٦كب٢جٯ ٪٧بي٫س

٪سجت ثٯ ا٦٭ا٠ ٦تػطْي تبرط٬ضضٛستٯ زي٭ي ذيبضاتي زاض٪س٬غط٫ْهطاظآ٨ ٪٧ي ٫٫ٚسثبيسآ٨ ضازضحي٩ تػٓيٯ ي١٧ اٞطاضربغي  - ٦474بزٮ 

 .٬ضضٛستٟي حبثت ٪٧٭ز٬ث٧٭ٖى ارطاءٞصاض٪س

ح٥ٛ ْ٭ٔ زضثبضٮ زي٭ي ذيبضاتي ٪يع٦زطي ذ٭اٰسث٭زٚٯ تبرط ٬ضضٛستٯ ٪سجت ثٯ ا٦٭ا٠ ٦تػطْي ذ٭زيبزيٟطا٨ زاضز٦طط٬ـ ثطاي٫ٛٯ  - ٦475بزٮ 

 .ؾطض ق٣جٛبضٰب٪جبضس

 ْػ١ ٰٓت٥

 زضٖطاضزازاضْبٖي ٬تػٓيٯ حسبة تبرط٬ضضٛستٯ

 ٦جحج ا٠٬

 زضزي٭ت ق٣جٛبضٰب٬ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي آ٪ٱب



٦ًي٩ ضسٮ ثٯ ت٭سف زْتطزاض٦ح٧ٛٯ ٣ٚيٯ 467يؿ٭٪بنطزضنطِ ٰطت ض٬ظاظتبضيد ٦٭يسي ٚٯ ث٧٭رت ٪هب٫٦ب٦ٯ ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ  - ٦476بزٮ 

٬تػسيٕ يب٦٭ٖتبٖج٭٠ ضسٮ است ثطاي ٦طب٬ضٮ زضا٪ًٗبزٖطاضزازاضْبٖي زي٭ت ٦ي ٪٧بيس ، ٦٭ؾ٭و زي٭ت ٦ز٧ى ق٣جٛبضٰبئي ضاٚٯ ق٣ت آ٪ٱبتطريع 

 .ق٣جٛبضٰبزضضًٖٯ ٰبي زي٭ت ٬ايال٪بت ٫٦سضرٯ زضرطايسثبيستػطيح ض٭ز

ي ض٭ز.ق٣جٛبضٰبئي ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦عث٭ضزض٦ح١ ٬ض٬ظ٬سبيتي ٚٯ اظقطِ يؿ٭٪بنط ٦ًي٩ ضسٮ است زضتحت ضيبست ٦طبضا٢يٯ ٫٦ًٗس٦ - ٦477بزٮ 

ٚٯ ق٣ت آ٪ٱب٦٭ٖتبٖج٭٠ ٞطزيسٮ يب٬ٚي١ حبثت ا٢٭ٚب٢ٯ آ٪ٱبحبؾط٦ي ض٭٪ستبرط ٬ضضٛستٯ ٪يعثٯ اي٩ ٦ز٧ى احؿبض٦ي ض٭ز٦طبضا٢يٯ 

 .ثبيسضرػبحبؾطٞطزز٬ْٗف ٬ٖتي ٦ي ت٭ا٪سايعا٤ ٬ٚي١ ٪٧بيسٚٯ يصض٦٭رٯ زاضتٯ ٬غحت آ٨ ثٯ تػسيٕ يؿ٭٪بنط ضسيسٮ ثبضس

٦ز٧ى ق٣جٛبضٰبضاپ٭ضتي اظ٬ؾًيت ٬ضضٛستٟي ٬اٖسا٦بتي ٚٯ ث١٧ً آ٦سٮ ٬ي٣٧يبتي ٚٯ ثباستحؿبضتبرط٬ضضٛستٯ ضسٮ ٦سيطتػٓيٯ ثٯ  - ٦478بزٮ 

است ٦يسٰسضاپ٭ضت ٦عث٭ضثٯ ا٦ؿبء٦سيطتػٓيٯ ضسيسٮ ثٯ يؿ٭٪بنطتٗسي٥ ٦ي ض٭ز٬ يؿ٭٪بنطثبيساظ٣ٚيٯ ٦صاٚطات ٬تػ٧ي٧بت ٦ز٧ى 

 .ق٣جٛبضٰبغ٭ضت ٦ز٣س تطتيت زٰس

 ْبٖي٦جحج ز٤٬ زضٖطاضزازاض

 ْٗطٮ ا٠٬ زضتطتيت ٖطاضزازاضْبٖي

 .ٖطاضزازاضْبٖي ثي٩ تبرط٬ضضٛستٯ ٬ق٣جٛبضٰبي ا٫٦٬ًٗس ٪٧ي ض٭ز٦ٟطپس اظارطاي ٦طاس٧ي ٚٯ زضْ٭ٔ ٦ٗطضضسٮ است - ٦479بزٮ 

كب٢جبتي ٚٯ ٦كبثٕ ٖطاضزازاضْبٖي ْٗف ٬ٖتي ٫٦ًٗس٦ي ض٭زٚٯ الا١ٖ ٪ػّ ثًال٬ٮ يٙ ٪ٓطاظق٣جٛبضٰبثبزاضت٩ الا١ٖ سٯ ضثى اظ٣ٚيٯ ٦ - ٦480بزٮ 

 .٦جحج پ٫ز٥ اظْػ١ ضط٥ تطريع ٬تػسيٕ ضسٮ يب٦٭ٖتبٖج٭٠ ٞطتٯ است زضآ٨ ٖطاضزاز ضطٚت ٪٧٭زٮ ثبض٫س٬االثالاحطذ٭اٰسث٭ز

ٰطٞبٮ زض٦ز٣س ٖطاضزازاضْبٖي اٚخطيت ق٣جٛبضٰبيسزا حبؾطض٭٪س٢٬ي اظحيج ٦ج٣ٍ زاضاي سٯ ضثى اظ٦كب٢جبت ٪جبض٫سيبآ٪ٛٯ زاضاي سٯ  - ٦481بزٮ 

 .٦كب٢جبت ثبض٫س٢٬ي اٚخطيت يسزي ضاحبئع٪جبض٫س٪تيزٯ حبغ٣ٯ اظ آ٨ ٦ز٣س ٣ً٦ٕ ٬ٖطاضا٪ًٗبز٦ز٣س حب٪ي ثطاي يٙ ٰٓتٯ ثًسزازٮ ٦ي ض٭زضثى اظ

ق٣جٛبضٰبئي ٚٯ زض٦ز٣س ا٠٬ ذ٭زيب٬ٚي١ حبثت ا٢٭ٚب٢ٯ آ٪ٱب حبؾطث٭زٮ ٬غ٭ضت ٦ز٣س ضاا٦ؿبء٪٧٭زٮ ا٪س٦زج٭ض٪يست٫سزض٦ز٣س حب٪ي  - ٦482بزٮ 

ٛٯ ثر٭ا٫ٰسزضتػ٧ي٥ ذ٭زتُييطي ز٫ٰس٢٬ي اٞطحبؾط٪طس٪س تػ٧ي٧بت سبثٕ آ٪ٱبثٯ ايتجبضذ٭زثبٖي است ، اٞطزضر٣سٯ حب٪ي حبؾط ض٭٪س٦ٟطآ٪

 .ت٧ٛي١ ض٭زٖطاضزازاضْبٖي ٖكًي ذ٭اٰسث٭ز480اٚخطيت يسزي ٦٬ج٣ُي ٦كبثٕ ٦بزٮ 

ززض٦٭ًٖي ٚٯ تبرطث٫ً٭ا٨ ٬ضضٛستٯ ثٯ ت٣ٗت اٞطتبرطث٫ً٭ا٨ ٬ضضٛستٯ ثٯ ت٣ٗت ٦حٛ٭٤ ضسٮ ثبضسٖطاضزاز اضْبٖي ٫٦ًٗس٪٧ي ض٭ - ٦483بزٮ 

تًٗيت ٦ي ض٭زالظ٤ است ق٣جٛبضٰبزي٭ت ض٭٪س٣ً٦٬٭٤ ٫٫ٚسٚٯ آيبثباحت٧ب٠ حػ٭٠ ثطائت تبرط٬ا٪ًٗبزٖطاضزازاضْبٖي تػ٧ي٥ ذ٭زضازضا٦ط٦طبضا٢يٯ 

٭ٚ٭٠ ثٯ ظ٦ب٨ ثٯ ظ٦ب٨ حػ٭٠ ٪تيزٯ ضسيسٞي ثٯ ت٣ٗت ٦٭ٚ٭٠ ذ٭ا٫ٰسٚطزيبتػ٧ي٥ ْ٭ضي ذ٭ا٫ٰسٞطْت اٞطثر٭ا٫ٰستػ٧ي٥ ضا٦

ضاحبئعثبض٫سچ٫ب٪چٯ زضا٪ٗؿبي ٦ست ٬ حػ٭٠ ٪تيزٯ ضسيسٞي ثٯ 480ثًس٪٧بي٫سثبيسق٣جٛبضٰبي حبؾطاظحيج يسٮ ٦٬ج٣ٍ اٚخطيت ٦ًي٩ زض ٦بزٮ 

 .ت٣ٗت ث٫بي ا٪ًٗبزٖطاضزازاضْبٖي ض٭زٖ٭ايسي ٚٯ ثٯ ٦٭رت ٦٭از ٖج١ ٦ٗطضاست زضاي٩ ٦٭ٖى ٪يعثبيس٧ً٦٭٠ ٞطزز

٬ضضٛستٟي ثٯ تٗػيط٦حٛ٭٤ ض٭زا٪ًٗبز ٖطاضزازاضْبٖي ٩ٛ٧٦ است ٢ي٩ٛ زضغ٭ضتي ٚٯ تًٗيت تبرطضط٬و ضسٮ ثبضس اٞطتبرطث٫ً٭ا٨  - ٦484بزٮ 

 .ق٣جٛبضٰب٦ي ت٭ا٪٫ستبحػ٭٠ ٪تيزٯ تًٗيت ٬ثبضيبيت ٦ٗطضات ٦بزٮ ٖج١ تػ٧ي٥ زضٖطاضزازضاثٯ تبذيطثيب٪ساظ٪س



ا٪س٦ي ت٭ا٪٫سضارى ثٯ ٖطاضزازايتطاؼ ٫٫ٚس ، ايتطاؼ ثبيس٦٭رٯ ث٭زٮ ٣ٚيٯ ق٣جٛبضٰبٚٯ حٕ ضطٚت زضا٪ًٗبزٖطاضزازاضْبٖي زاضتٯ  - ٦485بزٮ 

٬زضنطِ يٙ ٰٓتٯ اظتبضيد ٖطاضزازثٯ ٦سيطتػٓيٯ ٬ذ٭زتبرط٬ضضٛستٯ اثالٌ ض٭ز٬االاظزضرٯ ايتجبضسبٖف ذ٭اٰسث٭ز٦سيطتػٓيٯ ٬تبرط٬ضضٛستٯ ثٯ 

 .ا٢٬ي٩ ر٣سٯ ٦ح٧ٛٯ ٚٯ ث١٧ً ٬ضضٛستٟي ضسيسٞي ٦ي ٫ٚساحؿبض٦ي ض٭٪س

ٖطاضزازاضْبٖي ثبيسثٯ تػسيٕ ٦ح٧ٛٯ ثطسس٬ٰطيٙ اظقطْي٩ ٖطاضزاز٦ي ت٭ا٪٫ستػسيٕ آ٨ ضااظ٦ح٧ٛٯ تٗبؾب٪٧بيس٦ح٧ٛٯ ٪٧ي ت٭ا٪سٖج١  - ٦486بزٮ 

اظ ا٪ٗؿبي ٦ست يٙ ٰٓتٯ ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ ٖج١ تػ٧ي٧ي ضارى ثٯ تػسيٕ اتربش٪٧بيس ٰطٞبٮ زضنطِ اي٩ ٦ست اظقطِ ق٣جٛبضٰبئي ٚٯ حٕ ايتطاؼ 

١ آ٦سٮ ثبضس٦ح٧ٛٯ ثبيسزض٦٭ؾ٭و ايتطاؾبت ٬تػسيٕ ٖطاضزازاضْبٖي ح٥ٛ ٬احسغبزض٫ٚساٞطايتطاؾبت تػسيٕ ض٭ز٪سجت ثٯ زاض٪سايتطاؾبتي ث٧ً

 .ت٧ب٤ اضربظ شي٫ٓى ثالاحط ٦ي ض٭ز

ثٯ ٖج١ اظآ٪ٛٯ ٦ح٧ٛٯ زضثبة تػسيٕ ٖطاضزازضاي زٰسيؿ٭٪بنط ثبيسضاپ٭ضتي ٚٯ ٦تؿ٩٧ ٚيٓيت ٬ضضٛستٟي ٬ا٦ٛب٨ ٖج٭٠ ٖطاضزازثبضس - ٦487بزٮ 

 .٦ح٧ٛٯ تٗسي٥ ٪٧بيس

 .زضغ٭ضت يس٤ ضيبيت ٖ٭ايس٦ٗطضٮ ٦ح٧ٛٯ اظتػسيٕ ٖطاضزاز اضْبٖي ا٦ت٫بو ذ٭اٰس٪٧٭ز - ٦488بزٮ 

 ْٗطٮ ز٤٬

 زضاحطات ٖطاضزازاضْبٖي

ء٪٧٭زٮ ا٪س ٧ٰي٩ ٚٯ ٖطاضزازاضْبٖي تػسيٕ ضس٪سجت ثٯ ق٣جٛبضٰبئي ٚٯ زضاٚخطيت ث٭زٮ ا٪سيبزضنطِ زٮ ض٬ظاظتبضيد تػسيٕ آ٨ ضاا٦ؿب - ٦489بزٮ 

بضٰب ٖكًي ذ٭اٰسث٭ز٢٬ي ق٣جٛبضٰبئي ٚٯ رع٬اٚخطيت ٪ج٭زٮ ٬ٖطاضزازضا٥ٰ ا٦ؿبء ٪ٛطزٮ ا٪س٦ي ت٭ا٪٫سسٱ٥ ذ٭زضا٦٭إْ آ٪چٯ اظزاضائي تبرطثٯ ق٣ت ٚ

ٚٯ ٦ي ضسسزضيبْت ٪٧بي٫س٢ي٩ٛ حٕ ٪ساض٪سزضآتيٯ اظزاضائي تبرط٬ضضٛستٯ ثٗيٯ ق٣ت ذ٭زضا٦كب٢جٯ ٫٫ٚس٦ٟطپس اظتبزيٯ ت٧ب٤ ق٣ت ٚسب٪ي 

 .زضٖطاضزاز اضْبٖي ضطٚت زاضتٯ يبآ٨ ضازضنطِ زٮ ض٬ظ٦عث٭ضا٦ؿبء٪٧٭زٮ ا٪س

پس اظتػسيٕ ضس٨ ٖطاضزازاضْبٖي زي٭ي ثكال٨ ٪سجت ثٯ آ٨ ٖج٭٠ ٪٧ي ض٭ز٦ٟطاي٫ٛٯ پس اظتػسيٕ ٦ٛط٭ِ ض٭زٚٯ زض٦يعا٨  - ٦490بزٮ 

 .زاضائي يب٦ٗساضٖط٬ؼ حي٣ٯ ثٛبضضْتٯ ٬ٖسضحٗيٗي ٧٣ٖساز٪طسٮ است

٧ي٩ ٚٯ ح٥ٛ ٦ح٧ٛٯ ضارى ثٯ تػسيٕ ٖطاضزازٖكًي ضس٦سيطتػٓيٯ غ٭ضت حسبة ٚب٣٦ي ثبحؿ٭ضيؿ٭٪بنطثٯ تبرط٬ضضٛستٯ ٦ي ٰ - ٦491بزٮ 

 .زٰسٚٯ زضغ٭ضت يس٤ اذتالِ ثستٯ ٦ي ض٭ز

٦ؿبء٪ٛطزٮ ا٪س ٦سيطتػٓيٯ ٣ٚيٯ زْبتط٬اس٫بز٬٪٭ضتزبت ٧ٰ٬چ٫ي٩ زاضائي ٬ضضٛستٯ ضا ثٯ استخ٫بي آ٪چٯ ٚٯ ثبيسثٯ ق٣جٛبضا٪ي ٚٯ ٖطاضزازاضْبٖي ضاا

زازٮ ض٭زثٯ ٦طبضا٢يٯ ضزٚطزٮ ضسيس٦ي ٞيطز٬پس اظآ٪ٛٯ ٖطاضتبزيٯ سٱ٥ ق٣جٛبضا٨ ٦صٚ٭ضضازاز٦ب٦٭ضيت ٦سيطتػٓيٯ ذت٥ ٦ي ض٭ز ، اظت٧ب٤ اي٩ 

 .٦طاتت يؿ٭٪بنطغ٭ضت ٦ز٣س تٱيٯ ٦ي ٪٧بيس٦٬ب٦٭ضيتص ذبت٧ٯ ٦ي يبثس

 .زضغ٭ضت ت٭٢يساذتالِ ٦ح٧ٛٯ ضسيسٞي ٚطزٮ ح٥ٛ ٦ٗتؿي ذ٭اٰسزاز

 ْٗطٮ س٭٤

 زضاثكب٠ يبْسد ٖطاضزازاضْبٖي

 - زض٦٭اضزشي١ ٖطاضزازاضْبٖي ثبق١ است - ٦492بزٮ 



 .زض٦٭ضز٦حٛ٭٦يت تبرطثٯ ٬ضضٛستٟي ثٯ ت٣ٗت - 1

 .490زض٦٭ضز ٦بزٮ  - 2

 .اٞط٦ح٧ٛٯ ح٥ٛ ثكال٨ ٖطاضزازاضْبٖي ضاثسٰسؾ٧ب٪ت ؾب٩٦ يب ؾب٩٦ ٰب)زضغ٭ضتي ٚٯ ثبضس(ثر٭زي ذ٭ز٣٦ُي ٦ي ض٭ز - ٦493بزٮ 

 .اٞطتبرط٬ضضٛستٯ ضطايف ٖطاضزازاضْبٖي ضاارطاء٪ٛطز. ٩ٛ٧٦ است ثطاي ْسد ٖطاضزاز٦عث٭ضثطي٣يٯ ا٬اٖب٦ٯ زي٭ي ٪٧٭ز - ٦494بزٮ 

زضغ٭ضتي ٚٯ ارطاي ت٧ب٤ يبٖس٧تي اظٖطاضزازضايٙ يبچ٫س٪ٓط ؾ٧ب٪ت ٚطزٮ ثبض٫سق٣ت ٚبضٰب٦ي ت٭ا٪٫سارطاي ت٧ب٤ يبٖس٧تي  - ٦495بزٮ 

ضزاظا٬ثر٭ا٫ٰس٬زض٦٭ضزاذيطآ٨ ٖس٧ت اظٖطاضزازٚٯ ؾب٩٦ ٪ساضتٯ ْسد ٦ي ض٭ز ، زضغ٭ضت تًسزؾب٩٦ ٦سئ٭٢يت اظٖطاضزازضا ٚٯ ؾب٩٦ زا

 .آ٪ٱبتؿب٫٦ي است

اٞطتبرط٬ضضٛستٯ پس اظتػسيٕ ٖطاضزازث٫ً٭ا٨ ٬ضضٛستٟي ثٯ ت٣ٗت تًٗيت ضسٮ زضتحت ت٭ٖيّ يبحجس زضآيس٦ح٧ٛٯ ٦ي  - ٦496بزٮ 

 .ثسا٪ساتربش٫ٚس٢٬ي ثٯ ٦حؽ غس٬ضٖطاض٫٦ى تًٗيت يبح٥ٛ تجطئٯ ٬سبئ١ ٦عث٭ضٮ ٦طتٓى ٦ي ض٭زت٭ا٪سٰطٖس٥ ٬سبئ١ تب٦ي٫يٯ ضاٚٯ ٦ٗتؿي 

 .پس اظغس٬ضح٥ٛ ٬ضضٛستٟي ثٯ ت٣ٗت يبح٥ٛ اثكب٠ يبْسد ٖطاضزازاضْبٖي ٦ح٧ٛٯ يٙ يؿ٭٪بنط٬يٙ ٦سيطتػٓيٯ ٦ًي٩ ٦ي ٫ٚس - ٦497بزٮ 

بيس ٦سيطتػٓيٯ ْ٭ضااظض٬ي غ٭ضت زاضائي سبثٕ اٖسا٤ ثٯ ضسيسٞي ٦سيطتػٓيٯ ٦ي ت٭ا٪سزاضائي تبرطضات٭ٖيّ ٦٬ٱط٦٬٭٤ ٪٧ - ٦498بزٮ 

اس٫بز٬٪٭ضتزبت ٪٧٭زٮ ٬اٞطالظ٤ ثبضس٦ت٧٧ي ثطاي غ٭ضت زاضائي تطتيت ٦ي زٰس ، ٦سيطتػٓيٯ ثبيسْ٭ضاثٯ ٬سي٣ٯ ايال٨ زضض٬ظ٪ب٦ٯ ق٣جٛبضٰبي 

٫٫س ، زض ايال٨ ٦عث٭ض٦ٓبزٖطاض٦ح٧ٛٯ ٚٯ ث٧٭رت آ٨ رسيسضااٞطثبض٫سزي٭ت ٪٧بيسٚٯ زضنطِ ي٧ٛبٮ اس٫بز٦كب٢جبت ذ٭زضاثطاي ضسيسٞي اثطاظٚ

 .٦سيطتػٓيٯ ٦ًي٩ ضسٮ است ثبيسزضد ض٭ز

ثس٨٬ ْ٭ت ٬ٖت ثٯ اس٫بزي ٚٯ ٦كبثٕ ٦بزٮ ٖج١ اثطاظضسٮ ضسيسٞي ٦ي ض٭ز ، ٪سجت ثٯ ٦كب٢جبتي ٚٯ سبثٗبتطريع يبتػسيٕ ضسٮ  - ٦499بزٮ 

 .اظآ٪ٱبثًساظتػسيٕ پطزاذتٯ ضسٮ است ٦٭ؾ٭و ٦ي ض٭ز است ضسيسٞي رسيسث١٧ً ٪٧ي آيس ، ٦كب٢جبتي ٚٯ ت٧ب٤ يبٖس٧تي

٦ًب٦التي ٚٯ تبرط٬ضضٛستٯ پس اظغس٬ضح٥ٛ ضارى ثٯ تػسيٕ ٖطاضزازاضْبٖي تبغس٬ضح٥ٛ ثكال٨ يبْسد ٖطاضزاز٦عث٭ض٪٧٭زٮ ثبق١  - ٦500بزٮ 

 .٪٧ي ض٭ز ٦ٟطزضغ٭ضتي ٚٯ ٣ً٦٭٤ ض٭زثٯ ٖػساؾطاضث٭زٮ ٬ثٯ ؾطضق٣جٛبضا٨ ٥ٰ ثبضس

ضت ْسد يباثكب٠ ٖطاضزازاضْبٖي زاضائي تبرطثي٩ ق٣جٛبضا٨ اضْبٖي ٬اضربغي ٚٯ ثًساظٖطاضزازاضْبٖي ق٣جٛبضضسٮ ا٪سثٯ َط٦ب زضغ٭ - ٦501بزٮ 

 .تٗسي٥ ٦ي ض٭ز

اٞطق٣جٛبضا٨ اضْبٖي ثًساظت٭ّٖ تبرطتبظ٦ب٨ ْسد يباثكب٠ چيعي ٞطْتٯ ا٪س٦بذ٭شي آ٪ٱباظ٬رٱي ٚٯ ثٯ تطتيت َط٦بثٯ آ٪ٱب٦ي ضسسٚسط  - ٦502بزٮ 

 .ٰسضسذ٭ا

ٰطٞبٮ تبرطي ٬ضضٛست ٬ا٦طش ٫٦تٱي ثٯ ٖطاضزازاضْبٖي ٞطزيس٬حب٪يبثس٨٬ اي٫ٛٯ ٖطاضزاز٦عث٭ضاثكب٠ يبْسد ض٭ز٬ضضٛست ضس  - ٦503بزٮ 

 .٦ٗطضات ز٬ ٦بزٮ ٖج١ زض ٬ضضٛستٟي حب٪٭ي الظ٤ االرطاءاست

 ٦جحج س٭٤

 زضتٓطيٍ حسبة ٬ذت٥ ي١٧ ٬ضضٛستٟي



 .يطتػٓيٯ ْ٭ضاثٯ ي٣٧يبت تػٓيٯ ٬تٓطيٍ ي١٧ ٬ضضٛستٟي ضط٬و ذ٭اٰسٚطزاٞطٖطاضزازاضْبٖي ٫٦ًٗس٪طس٦س - ٦504بزٮ 

٦ًي٩ ٦447٭اْٗت ٪٧بيس٦ح٧ٛٯ ٦ج٣ُي ضاثطاي ايبضٯ ٬ضضٛستٯ زضحس٬ز٦ٗطضات ٦بزٮ 480زضغ٭ضتي ٚٯ اٚخطيت ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ  - ٦505بزٮ 

 .ذ٭اٰسٚطز

٪٫سٖطاضزازاضْبٖي ضاثب ضطٚت يب٫٦حػطاثبيٙ يبچ٫س٪ٓطاظضطٚبء اٞط ضطٚت تؿب٫٦ي ، ٦رت٣ف يب٪سجت ٬ضضٛست ض٭زق٣جٛبضٰب ٦ي ت٭ا - ٦506بزٮ 

ؾب٩٦ ٫٦ًٗس٪٧بي٫سزضغ٭ضت حب٪ي زاضائي ضطٚت تبثى ٦ٗطضات اي٩ ٦جحج ٬ثٯ َط٦بتٗسي٥ ٦ي ض٭ز٢٬ي زاضائي ضرػي ضطٚبئي ٚٯ 

ي ٫٦ًٗسضسٮ ٪٧ي ت٭ا٪ستًٱسحػٯ ثبآ٪ٱبٖطاضزازاضْبٖي ٫٦ًٗس ضسٮ است ثٯ َط٦بتٗسي٥ ٪ر٭اٰسضسضطيٙ يبضطٚبءؾب٩٦ ٚٯ ثبآ٪ٱبٖطاضزاز ذػ٭غ

 .٪٧بي٫س٦ٟطاظا٦٭ا٠ ضرػي ذ٭زضب٨ ضطيٛي ٚٯ ثبا٬ٖطاضزاز٦رػ٭ظ ٫٦ًٗسضسٮ اظ٦سئ٭٢يت تؿب٫٦ي ٦جطااست

اٞطق٣جٛبضٰبثر٭ا٫ٰستزبضت تبرط٬ضضٛستٯ ضاازا٦ٯ ز٫ٰس ٦ي ت٭ا٪٫سثطاي اي٩ ا٦ط٬ٚي١ يبيب١٦ ٦رػ٭غي ا٪تربة ٪٧٭زٮ يبثر٭ز٦سيط  - ٦507بزٮ 

 .ضيت ضاثس٫ٰستػٓيٯ اي٩ ٦ب٦٭

زضؾ٩٧ تػ٧ي٧ي ٚٯ ٬ٚب٢ت ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ ْ٭ٔ ٦ٗطض٦ي زاضزثبيس ٦ست ٬حس٬ز٬ٚب٢ت ٧ٰ٬چ٫ي٩ ٦يعا٨ ٬رٱي ٚٯ ٬ٚي١ ٦ي  - ٦508بزٮ 

ت٭ا٪سثطاي ٦ربضد الظ٦ٯ پيص ذ٭ز٪ٟبٰساضز٦ًي٩ ٞطزز ، تػ٧ي٥ ٦صٚ٭ضاتربش٪٧ي ض٭ز٦ٟطثبحؿ٭ضيؿ٭ ٪بنط٬ثباٚخطيت سٯ ضثى 

(٦ي ت٭ا٪٫س٪سجت ثٯ اي٩ تػ٧ي٥ زض ٦ح٧ٛٯ ايتطاؼ 473ط٬ضضٛستٯ ٧ٰ٬چ٫ي٩ ق٣جٛبضٰبي ٦رب٢ّ )ثبضيبيت ٦بزٮ اظق٣جٛبضٰبيسزا٦٬ج٣ُبذ٭زتبر

 .٪٧بي٫ساي٩ ايتطاؼ ارطاي تػ٧ي٥ ضاثٯ تبذيط٪٧ي ا٪ساظز

ٯ است ْٗف اٞطاظ٦ًب٦الت ٬ٚي١ يبيب٣٦ي ٚٯ تزبضت ٬ضضٛستٯ ضاازا٦ٯ ٦يسٰستًٱساتي حبغ١ ض٭زٚٯ ثيص اظحسزاضائي تبرط٬ضضٛست - ٦509بزٮ 

ت ق٣جٛبضٰبئي ٚٯ آ٨ اربظٮ ضازازٮ ا٪سضرػبيال٬ٮ ثطحػٯ ٚٯ زضزاضائي ٦عث٭ض زاض٪سثٯ ٪سجت ق٣جطب٨ زضحس٬زاذتيبضاتي ٚٯ زازٮ ا٪س٦سئ٭٠ تًٱسا

 .٦صٚ٭ضٮ ٦ي ثبض٫س

ٗ٭٠ تبرط٬ضضٛستٯ زضغ٭ضتي ٚٯ ي١٧ تبرط٬ضضٛستٯ ٫٦زطثٯ تٓطيٍ حسبة ض٭ز٦سيط تػٓيٯ ٣ٛ٦ّ است ت٧ب٤ ا٦٭ا٠ ٫٦ٗ٭٠ ٬َيط٫٦ - ٦510بزٮ 

ضاثٯ ْط٬ش ضسب٪يسٮ ٦كب٢جبت ٬زي٭٨ ٬حٗ٭ٔ ا٬ضاغ٣ح ٦٬ػب٢حٯ ٬٬غ٭٠ ٬تٓطيٍ ٫ٚست٧ب٤ اي٩ ٦طاتت زضتحت ٪هطيؿ٭٪بنط٬ثبحؿ٭ضتبرط٬ضضٛستٯ 

 .ث١٧ً ٦ي آيساٞطتبرط ٬ضضٛستٯ اظحؿ٭ضاست٫ٛبِ ٪٧٭زاستحؿبض٦سيي ا٧ً٢٭٤ ٚبْي است

 .ذ٭اٰسآ٦سْط٬ش ا٦٭ا٠ ٦كبثٕ ٪هب٫٦ب٦ٯ ٬ظاضت يس٢يٯ ث١٧ً 

٧ٰي٩ ٚٯ تٓطيٍ ي١٧ تبرطثٯ ات٧ب٤ ضسيسيؿ٭٪بنطق٣جٛبضٰب٬ تبرط٬ضضٛستٯ ضازي٭ت ٦ي ٪٧بيسزضاي٩ ر٣سٯ ٦سيطتػٓيٯ حسبة  - ٦511بزٮ 

 .ذ٭زضاذ٭اٰس زاز

ربشتػ٧ي٥ ٦ي ٰطٞبٮ ا٦٭ا٢ي زضاربضٮ تبرط٬ضضٛستٯ ثبضس٦سيطتػٓيٯ زضْسد يباثٗبءاربضٮ ثٯ ٪ح٭ي ٚٯ ٦٭إْ ٫٦بْى ق٣جٛبضٰبثبضسات - ٦512بزٮ 

٫ٚساٞطتػ٧ي٥ ثطْسد اربضٮ ضسٮ غبحجب٨ ا٦٭ا٠ ٦ستبرطٮ اظثبثت ٦ب٠ االربضٮ ٚٯ تبآ٨ تبضيد ٦ستحٕ ضسٮ ا٪سرعءَط٦ب٫٦ه٭ض٦ي ض٭٪س ، 

 اٞطتػ٧ي٥ ثطاثٗبء اربضٮ ث٭زٮ ٬تب٦ي٫بتي ٥ٰ سبثٗبث٧٭رت اربضٮ ٪ب٦ٯ ث٧٭رطزازٮ ضسٮ ثبضسآ٨ تب٦ي٫بت اثٗبءذ٭اٰسضس٬االتب٦ي٫بتي ٚٯ پس اظ

ضضٛستٟي زازٮ ٦ي ض٭زثبيس ٚبْي ثبضس ، زضغ٭ضتي ٚٯ ثبتػ٧ي٥ ٦سيطتػٓيٯ ثطْسد اربضٮ ٦٭رطضاؾي ثٯ ْسد ٪ط٭زحٕ ٦كب٢جٯ تب٦ي٩ ٬

 .ضا٪ر٭اٰسزاضت



٦سيطتػٓيٯ ٦ي ت٭ا٪سثباربظٮ يؿ٭٪بنطاربضٮ ضاثطاي ثٗيٯ ٦ست ثٯ زيٟطي تٓ٭يؽ ٪٧بيس)٦طط٬ـ ثطاي٫ٛٯ ث٧٭رت ٖطاضزازٚتجي قطْي٩  - ٦513بزٮ 

حٕ ٫٦ى ٪طسٮ ثبضس(٬زضغ٭ضت تٓ٭يؽ ثٯ َيطثبيس٬حيٗٯ ٚبْي ٚٯ تب٦ي٩ پطزاذت ٦ب٠ االربضٮ ضاث٧٫بيسثٯ ٦ب٢ٙ ا٦٭ا٠ ٦ستبرطزازٮ ٣ٚ٬يٯ اي٩ 

 .ضطايف ٬ ٦ٗطضات اربضٮ ٪ب٦ٯ ضاث٧٭ٖى ذ٭زارطا٫ٚس

 ْػ١ ٰطت٥

 زضاٖسب٤ ٦رت٣ٓٯ ق٣جٛبضٰب٬حٗ٭ٔ ٰطيٙ اظآ٪ٱب

 ٦جحج ا٠٬

 سزضق٣جٛبضٰبئي ٚٯ ضٰي٫ٯ ٫٦ٗ٭٠ زاض٪

 .ق٣جٛبضٰبئي ٚٯ ضٰي٫ٯ زضزست زاض٪سْٗف زضغ٭ضت َط٦بثطاي يبززاضت ٖيس٦ي ض٭٪س - ٦514بزٮ 

٦سيطتػٓيٯ ٦ي ت٭ا٪سزضٰط٦٭ٖى ثباربظٮ يؿ٭٪بنطق٣ت ق٣جٛبضٰبضازازٮ ٬ضيئي ٦طٰ٭٨ ضااظض٩ٰ ذبضد ٬رعءزاضائي تبرط٬ضضٛستٯ  - ٦515بزٮ 

 .٫٦ه٭ضزاضز

ثب٪هبضت ٦سيي ا٧ً٢٭٤ آ٨ ضاثٓط٬ش ثطسب٪س٦٬طتٱ٩ ٪يعزضآ٨ ٦٭ٖى ثبيسزي٭ت ض٭ز.اٞطٖي٧ت ْط٬ش اٞط٬حيٗٯ ْٙ ٪ط٭ز٦سيطتػٓيٯ ثبيس - ٦516بزٮ 

٬حيٗٯ پس اظ٬ؾى ٦ربضد ثيص اظق٣ت ق٣جٛبضٰبثبضس٦بظازثٯ ٦سيطتػٓيٯ تس٣ي٥ ٦ي ض٭ز٬اٞطٖي٧ت ْط٬ش ٧ٚتطضس٦طتٱ٩ ثطاي ثٗيٯ ق٣ت 

 .ذ٭ززضرعء ق٣جٛبضٰبي يبزي َط٦ب٫٦ه٭ضذ٭اٰسضس

٦سيطتػٓيٯ غ٭ضت ق٣جٛبضٰبئي ضاٚٯ ازيبي ٬حيٗٯ ٦ي ٪٧بي٫س ثٯ يؿ٭٪بنطتٗسي٥ ٦ي ٫ٚس ، يؿ٭٦عث٭ضزضغ٭ضت ٢ع٤٬ اربظٮ ٦ي  - ٦517بزٮ 

زٰسق٣ت آ٪ٱباظ ا٢٬ي٩ ٬ر٭ٰي ٚٯ تٱيٯ ٦ي ض٭زپطزاذتٯ ٞطزز.زضغ٭ضتي ٚٯ ٪سجت ثٯ حٕ ٬حيٗٯ ق٣جٛبضٰبايتطاؾي زاضتٯ ثبض٫سثٯ ٦ح٧ٛٯ ضر٭و 

 .٦ي ض٭ز

 ٦جحج ز٤٬

 ئي ٚٯ ٪سجت ثٯ ا٦٭ا٠ َيط٫٦ٗ٭٠ حٕ تٗس٤ زاض٪سزضق٣جٛبضٰب

اٞطتٗسي٥ ٬ر٭ٰي ٚٯ اظْط٬ش ا٦٭ا٠ َيط٫٦ٗ٭٠ حبغ١ ضسٮ ٖج١ اظ تٗسي٥ زاضائي ٫٦ٗ٭٠ يبزض٧ٰب٨ حي٩ ث١٧ً آ٦سٮ  - ٦518بزٮ 

٪سجت ثٯ ثٗيٯ ق٣ت ثبضسق٣جٛبضٰبئي ٚٯ ٪سجت ثٯ ا٦٭ا٠ َيط٫٦ٗ٭٠ حٗ٭ٖي زاض٪س٬حبغ١ ْط٬ش ا٦٭ا٠ ٦عث٭ضٮ ٚٓبيت ق٣ت آ٪ٱبضا ٪٧٫٭زٮ است 

ذ٭زرعءَط٦بء٧ً٦٭٢ي ٫٦ه٭ض٬اظ٬ر٭ٰي ٚٯ ثطاي َط٦بء٦عث٭ض٦ٗطضاست حػٯ ٦ي ثط٪س٦طط٬ـ ثطاي٩ ٚٯ ق٣ت آ٪ٱبثك٭ضي ٚٯ ٖجال٦صٚ٭ضضسٮ است 

 .تػسيٕ ضسٮ ثبضس

ضٰبئي ٚٯ ٪سجت ثٯ اٞطٖج١ اظتٗسي٥ ٬ر٭ٰي ٚٯ اظْط٬ش ا٦٭ا٠ َيط٫٦ٗ٭٠ حبغ١ ضسٮ ٬رٱي اظثبثت زاضائي ٫٦ٗ٭٠ تٗسي٥ ض٭زق٣جٛب - ٦519بزٮ 

ا٦٭ا٠ َيط ٫٦ٗ٭٠ حٗ٭ٖي زاض٪س٬ق٣ت آ٪ٱبتػسيٕ ٬ايتطاِ ضسٮ است ثٯ ٦يعا٨ ٣ٚيٯ ق٣ت ذ٭زرعءسبيطَط٦ب٬اضز٬اظ٬ر٭ٮ حػٯ ٦ي ثط٪س٢٬ي 

 .ي٫ساالٖتؿبء٦ج٣ٍ زضيبْتي زض٦٭ٖى تٗسي٥ حبغ١ ا٦٭ا٠ َيط٫٦ٗ٭٠ اظق٣ت آ٪ٱب٦٭ؾ٭و ٦ي ض٭ز

٭ا٠ َيط٫٦ٗ٭٠ حٗ٭ٖي زاض٪س٢٬ي ثٯ ٬اسكٯ ٦ٗس٤ ث٭ز٨ سبيطق٣جٛبضٰب٪٧ي ت٭ا٪٫سزضحي٩ تٗسي٥ زض٦٭ضزق٣جٛبضٰبئي ٚٯ ٪سجت ثٯ ا٦ - ٦520بزٮ 

 .ٖي٧ت ا٦٭٠ َيط٫٦ٗ٭٠ ق٣ت ذ٭زضات٧ب٦ب٬غ٭٠ ٫٫ٚستطتيت شي١ ٦طيي ذ٭اٰسث٭ز



بثت ا٦٭ا٠ اٞطق٣جٛبضٰبي ٦عث٭ضٖج١ اظتٗسي٥ حبغ١ ا٦٭ا٠ َيط٫٦ٗ٭٠ اظثبثت ق٣ت ذ٭ز٬رٱي زضيبْت زاضتٯ ثبض٫ساي٩ ٦ج٣ٍ اظحػٯ ٚٯ اظث

َيط٫٦ٗ٭٠ ثٯ آ٪ٱبت٣ًٕ ٦ي ٞيطز٦٭ؾ٭و ٬ثٯ حػٯ ٚٯ ثبيسثي٩ ق٣جٛبضٰبي ٧ً٦٭٢ي تٗسي٥ ض٭ز اؾبْٯ ٦ي ٞطزز٬ثٗيٯ ق٣جٛبضٰبئي ٚٯ زضا٦٭ا٠ 

 َيط١ٗ٫٦ شيحٕ ث٭زٮ ا٪سثطاي ثٗيٯ ق٣ت ذ٭زثٯ ٪سجت آ٨ ثٗيٯ رعءَط٦ب٦حس٭ة ضسٮ حػٯ ٦ي ثط٪س

يٟطثًؿي اظق٣جٛبضٰبئي ٚٯ ٪سجت ثٯ ا٦٭ا٠ َيط٫٦ٗ٭٠ حٗ٭ٖي زاض٪س٬رٱي زضيبْت ٪٫٫ٛسق٣ت اٞطث٭اسكٯ ٦ٗس٤ ث٭ز٨ ق٣جٛبضٰبي ز - ٦521بزٮ 

 .آ٪ٱبرعء َط٦ب٦حس٭ة ٬ثسي٩ س٧ت ٰط٦ًب٣٦ٯ ٚٯ اظثبثت ٖطاضزازاضْبٖي ٬َيطٮ ثبَط٦ب ٦ي ض٭زثبآ٪ٱب٪يعث١٧ً ذ٭اٰسآ٦س

 ْػ١ ٪ٱ٥

 زضتٗسي٥ ثي٩ ق٣جٛبضٰب٬ْط٬ش ا٦٭ا٠ ٫٦ٗ٭٠

زاضٮ ا٦٭ض ٬ضضٛستٟي ٬ايب٪ٯ ٚٯ ٩ٛ٧٦ است ثٯ تبرط٬ضضٛستٯ زازٮ ضسٮ ثبضس٬٬ر٭ٰي ٚٯ ثبيسثٯ غبحجب٨ پس اظ٬ؾى ٦ربضد ا - ٦522بزٮ 

 .٦كب٢جبت ٧٦تبظٮ تبزيٯ ٞطزز٦ز٧٭و زاضائي ٫٦ٗ٭٠ ثي٩ ق٣جٛبضٰبثٯ ٪سجت ق٣ت آ٪ٱبٚٯ ٖجال تطريع ٬تػسيٕ ضسٮ است تٗسي٥ ذ٭اٰسضس

ْ٭ٔ ٦بٰي يٙ ٦طتجٯ غ٭ضت حسبة ي١٧ ٬ضضٛستٟي ضاثبتًيي٩ ٬ر٭ٮ ٦٭ر٭زٮ ثٯ ٦سيطتػٓيٯ ثطاي ارطاي ٦ٗػ٭ز٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ  - ٦523بزٮ 

يؿ٭٪بنط٦ي زٰس. يؿ٭٦صٚ٭ضزضغ٭ضت ٢ع٤٬ ا٦طثٯ تٗسي٥ ٬ر٭ٮ ٦عث٭ضثي٩ ق٣جٛبضٰبزازٮ ٦ج٣ٍ آ٨ ضا٦ًي٩ ٦٬٭انجت ٦ي ٪٧بيسٚٯ ثٯ ت٧ب٤ 

 .ق٣جٛبضٰباقالو زازٮ ض٭ز

ضٰبي ٦ٗي٥ ٧٦ب٢ٙ ذبضرٯ ثٯ ٪سجت ق٣ت آ٪ٱبٚٯ زضغ٭ضت زاضائي ٬ٖط٬ؼ زض٦٭ٖى تٗسي٥ ٬ر٭ٮ ثي٩ ق٣جٛبضٰبحػٯ ق٣جٛب - ٦524بزٮ 

٫٦ه٭ضضسٮ است ٦٭ؾ٭و ٦ي ٞطزز.چ٫ب٪چٯ ٦كب٢جبت ٦عث٭ضغحيحبزضغ٭ضت زاضائي ٬ٖط٬ؼ ٫٦ه٭ض ٪طسٮ ثبضسيؿ٭٪بنط٦ي ت٭ا٪سحػٯ ٦٭ؾ٭يي 

 .ٞطززضاظيبز٫ٚسثطاي ٦كب٢جبتي ٚٯ ٫ٰ٭ظزض ثبة آ٪ٱبتػ٧ي٥ ٖكًي اتربش٪طسٮ است ثبيس٦ج٣ُي ٦٭ؾ٭و 

٬ر٭ٰي ٚٯ ثطاي ق٣جٛبضٰبي ٦ٗي٥ ذبضرٯ ٦٭ؾ٭و ضسٮ است تب ٦ستي ٚٯ ٖب٪٭٨ ثطاي آ٪ٱب٦ًي٩ ٚطزٮ ثك٭ضا٦ب٪ت ثٯ غ٫س٬ٔ يس٢يٯ  - ٦525بزٮ 

سپطزٮ ذ٭اٰس ضس.اٞطق٣جٛبضٰبي ٦صٚ٭ض٦كبثٕ اي٩ ٖب٪٭٨ ٦كب٢جبت ذ٭زضاثٯ تػسيٕ ٪طسب٪٫س ٦ج٣ٍ ٦عث٭ضثي٩ ق٣جٛبضٰبئي ٚٯ ق٣ت آ٪ٱبثٯ تػسيٕ 

تٗسي٥ ٦ي ٞطزز٬ر٭ٰي ٚٯ ثطاي ٦كب٢جبت تػسيٕ ٪طسٮ ٦٭ؾ٭و ٞطزيسٮ زضغ٭ضت يس٤ تػسيٕ آ٨ ٦كب٢جبت ثي٩ ق٣جٛبضٰبئي ٚٯ ق٣ت  ضسيسٮ

 .آ٪ٱبتػسيٕ ضسٮ تٗسي٥ ٦ي ض٭ز

ضض٬ي ٰيچ ق٣جي ضا٦سيطتػٓيٯ ٪٧ي پطزاظز٦ٟطآ٪ٛٯ ٦ساض٘ ٬اس٫بز آ٨ ضاٖجال٦الحهٯ ٚطزٮ ثبضس٦سيطتػٓيٯ ٦ج٣ُي ضاٚٯ پطزاذتٯ ز - ٦526بزٮ 

س٫سٖيس ٦ي ٫ٚسيؿ٭٪بنطزضغ٭ضت يس٤ ا٦ٛب٨ اثطاظس٫س٦ي ت٭ا٪ساربظٮ زٰسٚٯ ث٧٭رت غ٭ضت ٦ز٣سي ٚٯ ق٣ت زضآ٨ تػسيٕ ضسٮ ٬رٱي 

 .پطزاذتٯ ض٭ززضٰطحب٠ ثبيس ق٣جٛبضٰبضسيس٬رٯ ضازضشي١ غ٭ضت تٗسي٥ شٚط٫٫ٚس

ٮ ٪٧بي٫سٚٯ ت٧ب٤ يبٖس٧تي اظحٗ٭ٔ ٦٬كب٢جبت ٩ٛ٧٦ است ٰيئت ق٣جٛبضٰبثٯ استحؿبضتبرط٬ضضٛستٯ اظ ٦ح٧ٛٯ تحػي١ اربظ - ٦527بزٮ 

تبرط٬ضضٛستٯ ضاٚٯ ٫ٰ٭ظ٬غ٭٠ ٪طسٮ ثك٭ضي ٚٯ غطْٯ ٬غالح تبرط٬ضضٛستٯ ٥ٰ ٫٦ه٭ضض٭زذ٭زضب٨ ٖج٭٠ ٦٬٭ضز٦ًب٣٦ٯ ٖطاضز٫ٰسزضاي٩ غ٭ضت 

يسٚٯ ق٣جٛبضٰبي ٦سيطتػٓيٯ اٖسا٦بت ٦ٗتؿيٯ ضا ث١٧ً ذ٭اٰسآ٬ضززضاي٩ ذػ٭ظ ٰطق٣جٛبض٦ي ت٭ا٪سثٯ يؿ٭٪بنط٦طارًٯ ٚطزٮ تٗبؾب٪٧ب

 .زيٟطضازي٭ت ٪٧بيستبتػ٧ي٥ ذ٭زضااتربش ث٧٫بي٫س

 ْػ١ ز٥ٰ

 زضزي٭ي استطزاز



اٞطٖج١ اظ ٬ضضٛستٟي تبرطٚسي ا٬ضأ تزبضتي ثٯ ا٬زازٮ ثبضس ٚٯ ٬رٯ آ٨ ضا٬غ٭٠ ٬ثٯ حسبة غبحت س٫س٪ٟبٰساضز٬يبثٯ ٦ػطِ  - ٦528بزٮ 

ي٫بزضحي٩ ٬ضضٛستٟي زض٪عز تبرط٬ضضٛستٯ ٦٭ر٭زثبضسغبحجب٨ آ٨ ٦ي ت٭ا٪٫سيي٩ ٦ًي٫ي ثطسب٪س٬ ٬رٯ ا٬ضأ ٦عث٭ض٬غ٭٠ يبتبزيٯ ٪ٟطتٯ ٬اس٫بزي

 .اس٫بزضااستطزاز٫٫ٚس

٦ب٠ ا٢تزبضٮ ٰبئي ٚٯ زض٪عزتبرط٬ضضٛستٯ ا٦ب٪ت ث٭زٮ يبثٯ ٦طبضا٢يٯ زازٮ ضسٮ است ٚٯ ثٯ حسبة غبحت ٦ب٠ ا٢تزبضٮ ثٓط٬ش  - ٦529بزٮ 

٭ر٭زيب٪عزضرع زيٟطي اظقطِ تبرط ٦عث٭ضا٦ب٪ت يبثطاي ْط٬ش ٞصاضزٮ ضسٮ ثطسب٪س٦بزا٤ ٚٯ يي٩ آ٪ٱبٚاليبرعيب٪عزتبرط٬ضضٛستٯ ٦

 .٦٬٭ر٭زثبضسٖبث١ استطزازاست

٦ب٠ ا٢تزبضٮ ٰبئي ٚٯ تبرط٬ضضٛستٯ ثٯ حسبة زيٟطي ذطيساضي ٚطزٮ ٬يي٩ آ٨ ٦٭ر٭زاست اٞطٖي٧ت آ٨ پطزاذتٯ ٪طسٮ  - ٦530بزٮ 

 .طيساضي ضسٮ ٖبث١ استطزازاستثبضساظقطِ ْط٬ض٫سٮ ٬اال اظقطِ ٚسي ٚٯ ثٯ حسبة ا٬آ٨ ٦ب٠ ذ

ٰطٞبٮ ت٧ب٤ يبٖس٧تي اظ٦ب٠ ا٢تزبضٮ ٚٯ ثطاي ْط٬ش ثٯ تبرط ٬ضضٛستٯ زازٮ ضسٮ ث٭ز٦ًب٣٦ٯ ضسٮ ٬ثٯ ٰيچ ٪ح٭ي ثي٩  - ٦531بزٮ 

٩ ذطيساض٬تبرط٬ضضٛستٯ احتسبة ٪طسثبضساظقطِ غبحت ٦ب٠ ٖبث١ استطزازاست اي٥ اظاي٫ٛٯ ٪عزتبرط ٬ضضٛستٯ يبذطيساضثبضس٬ثك٭ض٣ٚي يي

 .ٰط٦ب٠ ٦ت٣ًٕ ثٯ زيٟطي ٚٯ زض٪عزتبرط ٬ضضٛستٯ ٦٭ر٭زثبضسٖبث١ استطزازاست

اٞط٦ب٠ ا٢تزبضٮ ٚٯ ثطاي تبرط٬ضضٛستٯ ح١٧ ضسٮ ٖج١ اظ٬غ٭٠ اظ اظض٬ي غ٭ضت حسبة يبثبض٪ب٦ٯ ٚٯ زاضاي ا٦ؿبءاضسب٠ ٫٫ٚسٮ است  - ٦532بزٮ 

ٖبث١ استطزازاست ٬استطزاز٫٫ٚسٮ ثبيس٬ر٭ٰي ضاٚٯ  529٭إْ ٦بزٮ ثٯ ْط٬ش ضسيسٮ ٬ْط٬ش غ٭ضي ٪جبضسزي٭ي استطزازپصيطْتٯ ٪٧ي ض٭ز٬اال٦

 .اظ٪سثك٭ضي٣ي ا٢حسبة ٞطْتٯ يب٦سبيستباظثبثت ٚطايٯ ح١٧ ٬حٕ ٧ٚيسي٭٨ ٬ثي٧ٯ ٬َيطٮ تبزيٯ ضسٮ يباظاي٩ ثبثت ٰبثبيستبزيٯ ثط٭زثٯ ق٣جٛبضٰبثپطز

آ٨ ر٫س ٪ٯ ثر٭زتبرط٬ضضٛستٯ تس٣ي٥ ضسٮ ٬٪ٯ ثٯ ٚسي زيٟطٚٯ ٰطٞبٮ ٚسي ٦ب٠ ا٢تزبضٮ ثٯ تبرط٬ضضٛستٯ ْط٬ذتٯ ٢٬ي٩ٛ ٫ٰ٭ظ  - ٦533بزٮ 

 .ثٯ حسبة ا٬ثيب٬ضز آ٨ ٚس ٦ي ت٭ا٪سثٯ ا٪ساظٮ ٚٯ ٬رٯ آ٨ ضا٪ٟطْتٯ اظتس٣ي٥ ٦ب٠ ا٢تزبضٮ ا٦ت٫بو ٫ٚس

ٯ ثي٩ ْط٬ض٫سٮ ٬تبرط زض٦٭ضزز٬ ٦بزٮ ٖج١ ٦سيطتػٓيٯ ٦ي ت٭ا٪سثباربظٮ يؿ٭٪بنط تس٣ي٥ ٦ب٠ ا٢تزبضٮ ضاتٗبؾب٪٧بيس٢٬ي ثبيسٖي٧تي ضاٚ - ٦534بزٮ 

 .٬ضضٛستٯ ٦ٗطضضسٮ است ثپطزاظز

٦سيطتػٓيٯ ٦ي ت٭ا٪سثبتػ٭يت يؿ٭٪بنطتٗبؾبي استطزازضا ٖج٭٠ ٪٧بيس٬زضغ٭ضت اذتالِ ٦ح٧ٛٯ پس اظاست٧بو يٗيسٮ ٪بنطح٥ٛ  - ٦535بزٮ 

 .٦ٗتؿي ضا ٦يسٰس

 ْػ١ يبظز٥ٰ

 زضقطٔ ضٛبيت اظاحٛب٤ غبزضٮ ضارى ثٯ ٬ضضٛستٟي

ايال٨ ٬ضضٛستٟي ٧ٰ٬چ٫ي٩ ح٧ٛي ٚٯ ث٧٭رت آ٨ تبضيد ت٭ّٖ تبرطزضظ٦ب٪ي ٖج١ اظايال٨ ٬ضضٛستٟي تطريع ض٭زٖبث١ ح٥ٛ  - ٦536بزٮ 

 .ايتطاؼ است

ايتطاؼ ثبيساظقطِ تبرط٬ضضٛستٯ زضنطِ زٮ ض٬ظ٬اظقطِ اضربظ شي٫ٓى ٚٯ زضايطا٨ ٦ٗي٫٧سزضنطِ ي٧ٛبٮ ٬اظقطِ آ٪ٱبئي ٚٯ  - ٦537بزٮ 

 .ٮ ث١٧ً آيساثتساي ٦ستٱبي ٦عث٭ضاظتبضيري است ٚٯ احٛب٤ ٦صٚ٭ضٮ ايال٨ ٦ي ض٭ززضذبضرٯ اٖب٦ت زاض٪سزضنطِ ز٦٬ب



پس اظا٪ٗؿبء٦ٱ٣تي ٚٯ ثطاي تطريع ٬تػسيٕ ٦كب٢جبت ق٣جٛبضٰبضارى ثٯ تًيي٩ تبضيد ت٭ّٖ ثٯ َيطآ٨ تبضيري ٚٯ ث٧٭رت ح٥ٛ  - ٦538بزٮ 

٦ٱ٣ت ٰبي ٦عث٭ض٫٦ٗؿي ضستبضيد ت٭ّٖ ٪سجت ثٯ  ٬ضضٛستٟي يبح٥ٛ زيٟطي ٚٯ زضاي٩ ثبة غبزضضسٮ ٖج٭٠ ٪ر٭اٰسضس ، ٧ٰي٩ ٚٯ

 .ق٣جٛبضٰبٖكًي ٬َيطٖبث١ تُييطذ٭اٰسث٭ز

٦ٱ٣ت استي٫بِ اظح٥ٛ ٬ضضٛستٟي زٮ ض٬ظاظتبضيد اثالٌ است ثٯ اي٩ ٦ست ثطاي ٚسب٪ي ٚٯ ٦ح١ اٖب٦ت آ٪ٱباظ٦ٗط٦ح٧ٛٯ ثيص اظضص  - ٦539بزٮ 

 .ْطسد ْبغ٣ٯ زاضزاظٖطاضٰطضص ْطسد يٙ ض٬ظاؾبْٯ ٦ي ض٭ز

 .ٖطاضٰبئي شي١ ٖبث١ ايتطاؼ ٬استي٫بِ ت٧يع٪يست - 540 ٦بزٮ

 .ٖطاضٰبي ضارًٯ ثٯ تًيي٩ يبتُييطيؿ٭٪بنطيب٦سيطتػٓيٯ - 1

 .ٖطاضٰبي ضارًٯ ثٯ تٗبؾبي ايب٪ٯ ثٯ رٱت تبرط٬ضضٛستٯ يبذب٪٭ازٮ ا٬ - 2

 .ٖطاضٰبي ْط٬ؼ اسجبة يب٦ب٠ ا٢تزبضٮ ٚٯ ٦ت٣ًٕ ثٯ ٬ضضٛستٯ است - 3

 .ٖطاضزازاضْبٖي ضا٦٭ٖتب٦٭ٖ٭ِ يبٖج٭٠ ٦٭ٖتي ٦كب٢جبت ٦ت٫بظو ْيٯ ضا٦ٗطض٦ي زاضزٖطاضٰبئي ٚٯ  - 4

 .ٖطاضٰبي غبزضٮ زضذػ٭ظ ضٛبيت اظا٬ا٦طي ٚٯ يؿ٭٪بنطزضحس٬ز غالحيت ذ٭زغبزضٚطزٮ است - 5

 ثبة ز٬اظز٥ٰ

 زض ٬ضضٛستٟي ثٯ تٗػيط٬ ٬ضضٛستٟي ثٯ ت٣ٗت

 ْػ١ ا٠٬

 زض ٬ضضٛستٟي ثٯ تٗػيط

 .زشي١ ٬ضضٛستٯ ثٯ تٗػيطايال٨ ٦ي ض٭زتبرطزض٦٭اض - ٦541بزٮ 

 .زضغ٭ضتي ٚٯ ٦حٕٗ ض٭ز٦ربضد ضرػي يب٦ربضد ذب٪ٯ ٦طبضا٢يٯ زضايب٤ يبزي ثب٫٢سجٯ ثٯ يبيسي ا٬ْ٭ٔ ا٢ًبزٮ ث٭زٮ است - 1

ٯ اتٓبٔ زضغ٭ضتي ٚٯ ٦حٕٗ ض٭زٚٯ تبرط٪سجت ثٯ سط٦بيٯ ذ٭ز٦جب٢ٍ ي٧سٮ غطِ ٦ًب٦التي ٚطزٮ ٚٯ زضيطِ تزبضت ٦٭ٰ٭٤ يب٪ٓى آ٨ ٫٦٭ـ ث - 2

 .٦حؽ است

اٞطثٯ ٖػستبذيطا٪ساذت٩ ٬ضضٛستٟي ذ٭زذطيسي ثبالتطيبْط٬ضي ٪بظ٢تطاظ٦ه٫ٯ ض٬ظٚطزٮ ثبضسيباٞطثٯ ٧ٰب٨ ٖػس٬سبئ٣ي ٚٯ ز٬ضاظغطْٯ است  - 3

 .ثٛبضثطزٮ تبتحػي١ ٬رٱي ٪٧بيساي٥ اظاي٫ٛٯ اظضاٮ استٗطاؼ يبغس٬ضثطات يبثكطيٕ زيٟطثبضس

 .ت٭ّٖ ثطسبيطي٩ تطريح زازٮ ٬ ق٣ت ا٬ضاپطزاذتٯ ثبضساٞطيٛي اظق٣جٛبضٰبضاپس اظتبضيد  - 4

 - زض٦٭اضزشي١ ٰطتبرط٬ضضٛستٯ ٩ٛ٧٦ است ٬ضضٛستٯ ثٯ تٗػيط ايال٨ ض٭ز - ٦542بزٮ 

اٞطثٯ حسبة زيٟطي ٬ثس٨٬ آ٪ٛٯ زض٦ٗبث١ ي٭ؾي زضيبْت ٪٧بيس تًٱساتي ٚطزٮ ثبضسٚٯ ٪هطثٯ ٬ؾًيت ٦ب٢ي ا٬زضحي٩ ا٪زب٤ آ٪ٱبآ٨ تًٱسات  - 1

 .ثبضس ْ٭ٔ ا٢ًبزٮ



 .اي٩ ٖب٪٭٨ ضْتبض ٪ٛطزٮ ثبضس413اٞطي٣٧يبت تزبضتي ا٦٬ت٭ّٖ ضسٮ ٦٬كبثٕ ٦بزٮ  - 2

زْتط٪ساضتٯ يبزْبتطا٬٪بٖع يبثي تطتيت ث٭زٮ يبزضغ٭ضت 1304ذطزاز12ْط٬ضزي٩ ٬ 1303٬12ز٢٭25اٞطاظتبضيد ارطاي ٖب٪٭٨ تزبضت ٦ػ٭ة  - 3

 .٦ًي٩ ٪ٛطزٮ ثبضس)٦طط٬ـ ثطاي٫ٛٯ زضاي٩ ٦٭اضز٦طتٛت ت٣ٗجي ٪طسٮ ثبضس( زاضائي ٬ؾًيت حٗيٗي ذ٭زضااي٥ اظٖط٬ؼ ٦٬كب٢جبت ثك٭ضغطيح

 .٦بٮ تبسٯ سب٠ حجس تبزيجي است٬6ضضٛستٟي ثٯ تٗػيطر٫حٯ ٦حس٭ة ٦٬زبظات آ٨ اظ - ٦543بزٮ 

 .٦ي آيسضسيسٞي ثٯ رط٤ ْ٭ٔ ثطحست تٗبؾبي ٦سيطتػٓيٯ يبٰطيٙ اظ ق٣جٛبضٰبيبتًٗيت ٦سيي ا٧ً٢٭٤ زض٦ح٧ٛٯ ر٫حٯ ث١٧ً  - ٦544بزٮ 

زضغ٭ضتي ٚٯ تًٗيت تبرط٬ضضٛستٯ ثٯ تٗػيطاظقطِ ٦سيي ا٧ً٢٭٤ ثٯ ي١٧ آ٦سٮ ثبضس٦ربضد آ٨ ضاثٯ ٰيچ٭رٯ ٪٧ي ت٭ا٨ ثٯ ٰيئت  - ٦545بزٮ 

 ق٣جٛبضٰبتح٧ي١ ٪٧٭ز.زضغ٭ضت ا٪ًٗبزٖطاضزازاضْبٖي ٦ب٦٭ضي٩ ارطا ٪٧ي ت٭ا٪٫ساٖسا٤ ثٯ ٬غ٭٠ اي٩ ٦ربضد ٫٫ٚس٦ٟطپس اظا٪ٗؿبي ٦ست ٰبي ٦ًي٫ٯ

 .ٖطاضزاز زض

٦ربضد تًٗيجي ٚٯ اظقطِ ٦سيطتػٓيٯ ث٫ب٤ ق٣جٛبضٰب٦ي ض٭ززض غ٭ضت ثطائت تبرطثٯ يٱسٮ ٰيئت ق٣جٛبضٰب٬زضغ٭ضتي ٚٯ ٦حٛ٭٤  - ٦546بزٮ 

 ضسٮ ثٯ يٱسٮ ز٢٬ت است ٢ي٩ٛ ز٢٬ت حٕ زاضز٦كبثٕ ٦بزٮ ٖج١ ثٯ تبرط٬ضضٛستٯ ٦طارًٯ ٪٧بيس

٫٭ا٨ ٬ضضٛستٟي ثٯ تٗػيطتًٗيت ٫ٚسيباظقطِ ٰيئت ق٣جٛبضٰب٦سيي ذػ٭غي ٬اٖى ٦سيطتػٓيٯ ٪٧ي ت٭ا٪ستبرط٬ضضٛستٯ ضاثً - ٦547بزٮ 

 .ض٭ز٦ٟطپس اظتػ٭يت اٚخطيت ق٣جٛبضٰبي حبؾط

٦ربضد تًٗيجي ٚٯ اظقطِ يٛي اظق٣جٛبضٰبث١٧ً ٦ي آيسزض غ٭ضت ٦حٛ٭٦يت تبرط٬ضضٛستٯ ثًٱسٮ ز٢٬ت ٬زضغ٭ضت ثطائت ش٦ٯ  - ٦548بزٮ 

 .ثًٱسٮ تًٗيت ٫٫ٚسٮ است

 ْػ١ ز٤٬

 ٬ضضٛستٟي ثٯ ت٣ٗت زض

ٰطتبرط٬ضضٛستٯ ٚٯ زْبتطذ٭زضا٦ٓٗ٭ز٪٧٭زٮ يبٖس٧تي اظ زاضائي ذ٭زضا٦رٓي ٚطزٮ ٬يبثكطيٕ ٦٭اؾًٯ ٦٬ًب٦الت غ٭ضي اظ٦يب٨ ثطزٮ  - ٦549بزٮ 

 ٥ٰ٬ چ٫ي٩ ٰطتبرط٬ضضٛستٯ ٚٯ ذ٭زضاثٯ ٬سي٣ٯ اس٫بزيبثٯ ٬سي٣ٯ غ٭ضت زاضائي ٬ ٖط٬ؼ ثك٭ضت٣ٗت ثٯ ٦يعا٪ي ٚٯ زضحٗيٗت ٦سي٭٨ ٪٧ي

 .ثبضس٦سي٭٨ ٧٣ٖساز٪٧٭زٮ است ٬ضضٛستٯ ثٯ ت٣ٗت ايال٤ ٦٬كبثٕ ٖب٪٭٨ رعا٦زبظات ٦ي ض٭ز

 .الظ٤ ا٢طيبيٯ است 548تب 545ضارى ثٯ تٗبؾبي تًٗيت ٦٬ربضد آ٨ زض٦٭اضز ٦بزٮ ٖج١ ٦ٓبز ٦٭از  - ٦550بزٮ 

 ْػ١ س٭٤

 ض٭٪سزضر٫حٯ ٬ ر٫بيبتي ٚٯ اضربظ َيط اظ تبرط ٬ضضٛستٯ زض ا٦ط ٬ضضٛستٟي ٦طتٛت ٦ي 

 : زض٦٭ضز ٬ضضٛستٟي اضربظ شي١ ٦زط٤ ٦حس٭ة ٦٬كبثٕ ٖب٪٭٨ رعا ثٯ ٦زبظات ٬ضضٛستٯ ثٯ ت٣ٗت ٦حٛ٭٤ ذ٭ا٫ٰسضس - ٦551بزٮ 

 .اضربغي ٚٯ يب٧٢بثٯ ٪ٓى تبرط٬ضضٛستٯ ت٧ب٤ يبٖس٧تي اظزاضائي ٫٦ٗ٭٠ يبَيط٫٦ٗ٭٠ ا٬ضااظ٦يب٨ ثجط٪سيبپيص ذ٭ز٪ٟبٰساض٪سيب٦رٓي ٪٧بي٫س -ا 

 .ا٢تعا٤ زازٮ ثبض٫س467ٖػست٣ٗت ثٯ اس٥ ذ٭زيبثٯ اس٥ زيٟطي ق٣ت َيط٬اًٖي ضا ٧٣ٖسازٚطزٮ ٦٬كبثٕ ٦بزٮ اضربغي ٚٯ ثٯ  - 2



ضا٦طتٛت ضسٮ ا٪سثٯ ٦زبظاتي ٚٯ ثطاي  549اضربغي ٚٯ ثٯ اس٥ زيٟطي يبثٯ اس٥ ٦٭ٰ٭٦ي تزبضت ٪٧٭زٮ ٬ ٬اي٧ب٠ ٫٦سضرٯ زض ٦بزٮ  - ٦552بزٮ 

 .٬ضضٛستٯ ثٯ ت٣ٗت ٦ٗطضاست ٦حٛ٭٤ ٦ي ثبض٫س

اٞطاٖ٭ا٤ ضرع ٬ضضٛستٯ ثس٨٬ ضطٚت ٦طبضا٢يٯ ا٦٭ا٠ ا٬ضااظ ٦يب٨ ثجط٪سيب٦رٓي ٪٧بي٫سيبپيص ذ٭ز٪ٟبٮ زاض٪سثٯ ٦زبظاتي ٚٯ ثطاي  - ٦553بزٮ 

 .سطٖت ٦ًي٩ است ٦حٛ٭٤ ذ٭ا٫ٰسضس

 - ضسٮ ثبضسح٥ٛ ثسٰس زض٦٭اضز٦ًي٫ٯ زض ٦٭از ٖج١ ٦ح٧ٛٯ ٚٯ ضسيسٞي ٦ي ٫ٚسثبيسزض ذػ٭ظ ٦سبئ١ شي١ ٢٬٭اي٫ٛٯ ٦تٱ٥ تجطئٯ - ٦554بزٮ 

ضارى ثٯ ضز٣ٚيٯ ا٦٭ا٠ ٬حٗ٭ٖي ٚٯ ٦٭ؾ٭و رط٤ ث٭زٮ است ثٯ ٰيئت ق٣جٛبضٰب ، اي٩ ح٥ٛ ضا٦ح٧ٛٯ زضغ٭ضتي ٚٯ ٦سيي ذػ٭غي ٥ٰ  - 1

 .٪جبضسثبيسغبزض٫ٚس

 .ضارى ثٯ ؾطض٬ذسبضاتي ٚٯ ازيبضسٮ است - 2

 .ّ ٦٬ي١ ٚطزٮ ثبضسثٯ ٦زبظات ذيب٪ت زضا٦ب٪ت ٦حٛ٭٤ ذ٭اٰسضساٞط٦سيطتػٓيٯ زضحي٩ تػسي ثٯ ا٦٭ضتبرط٬ضضٛستٯ ٬رٱي ضا حي - ٦555بزٮ 

ٰطٞبٮ ٦سيطتػٓيٯ اي٥ اظاي٩ ٚٯ ق٣جٛبضثبضسيب٪جبضسزض ٦صاٚطات ضارًٯ ثٯ ٬ضضٛستٟي ثبضرع ٬ضضٛستٯ يبثبزيٟطي تجب٪ي ٪٧بيسيب  - ٦556بزٮ 

ظآ٪ٱبثبضسزض٦ح٧ٛٯ ر٫حٯ ثٯ حجس تبزيجي اظضص ٦بٮ ٖطاضزازذػ٭غي ٫٦ًٗس٫ٚسٚٯ آ٨ تجب٪ي يبٖطاضزازث٫ٓى ٦طتٛت ٬ثٯ ؾطض ق٣جٛبضٰبيبثًؿي ا

 .تبز٬ سب٠ ٦حٛ٭٤ ٦ي ض٭ز

٣ٚيٯ ٖطاضٰبئي ٚٯ پس اظتبضيد ت٭ّٖ تبرط٫٦ًٗسضسٮ ثبضس ٪سجت ثٯ ٰطٚس حتي ذ٭زتبرط٬ضضٛستٯ ٦حٛ٭٤ ثٯ ثكال٨ است.قطِ  - ٦557بزٮ 

 .ٮ است ثٯ اضربظ شيحٕ ٦ستطززاضزٖطاضزاز ٦زج٭ضاست ٚٯ ٬ر٭ٮ يبا٦٭ا٢ي ضاٚٯ ث٧٭رت ٖطاضزازثبق١ ضسٮ زضيبْت ٚطز

 .ٰطح٥ٛ ٦حٛ٭٦يتي ٚٯ ث٧٭رت اي٩ ْػ١ يبثٯ ٦٭رت ْػ٭٠ سبثٕ غبزضض٭زثبيسثٯ ذطد ٦حٛ٭٤ ي٣يٯ ايال٨ ٞطزز - ٦558بزٮ 

 ْػ١ چٱبض٤

 زضازاضٮ ٚطز٨ ا٦٭٠ تبرط٬ضضٛستٯ زضغ٭ضت

 ٬ضضٛستٟي ثٯ تٗػيطيبثٯ ت٣ٗت

ثٯ تٗػيطيبثٯ ت٣ٗت تًٗيت ٦٬حٛ٭٤ ٦ي ض٭زضسيسٞي ثٯ ٣ٚيٯ زيب٬ي حٗ٭ٖي ثٯ  زضت٧ب٤ ٦٭اضزي ٚٯ ٚسي ث٭اسكٯ ٬ضضٛستٟي - ٦559بزٮ 

 .٦صٚ٭ضاست اظغالحيت ٦ح٧ٛٯ رعاذبضد ذ٭اٰسث٭ز 554َيطاظآ٪چٯ زض ٦بزٮ 

 .٦سيطتػٓيٯ ٣ٛ٦ّ است زضغ٭ضت تٗبؾبي ٦سيي ا٧ً٢٭٤ ثسايت ٣ٚيٯ اس٫بز٬٪٭ضتزبت ٬ا٬ضأ ٬اقاليبت الظ٦ٯ ٬ضاثٯ ا٬ثسٰس - ٦560بزٮ 

 ز٥ٰثبة سيع

 زضايبزٮ ايتجبض

 .ٰطتبرط٬ضضٛستٯ ٚٯ ٣ٚيٯ زي٭٨ ذ٭زضاثب٦تٓطيبت ٦٬ربضري ٚٯ ثٯ آ٨ ت٣ًٕ ٞطْتٯ است ٚب٦الثپطزاظزحٗبايبزٮ ايتجبض٦ي ٪٧بيس - ٦561بزٮ 



٪٧بي٫س٬زضٰط ق٣جٛبضٰب٪٧ي ت٭ا٪٫ساظرٱت تبذيطي ٚٯ زضازاءق٣ت آ٪ٱب ضسٮ است ثطاي ثيص اظپ٫ذ سب٠ ٦كب٢جبت ٦تٓطيبت ٬ذسبضات  - ٦562بزٮ 

 .حب٠ ٦تٓطيبتي ٚٯ ٦كب٢جٯ ٦ي ض٭ززضسب٠ ٪جبيسثيص اظغسي ٰٓت ق٣ت ضس

ثطاي آ٪ٛٯ ضطيٙ ؾب٩٦ يٙ ضطٚت ٬ضضٛستٯ ٚٯ ح٥ٛ ٬ضضٛستٟي ا٬ ٪يعغبزضضسٮ ثت٭ا٪سحٕ ايبزٮ ايتجبضحبغ١ ٫ٚسثبيسحبثت  - ٦563بزٮ 

 .ضرع ا٬ٖطاضزاز اضْبٖي ٦رػ٭غي ٬ر٭ززاضتٯ ثبضس٪٧بيسٚٯ ثٯ تطتيت ْ٭ٔ ت٧ب٤ زي٭٨ ضطٚت ضاپطزاذتٯ است ٢٬٭اي٫ٛٯ ٪سجت ثٯ 

زضغ٭ضتي ٚٯ يٙ يبچ٫س٪ٓطاظق٣جٛبضٰب٦ٓٗ٭زاالحطيبَبيت ث٭زٮ يباي٩ ٚٯ اظزضيبْت ٬رٯ ا٦ت٫بو ٪٧بي٫ستبرط٬ضضٛستٯ ثبيس٬ر٭ٰي ضاٚٯ ثٯ  - ٦564بزٮ 

 .ر٭ٮ ضاسپطزٮ است ثطاي ا٢ص٦ٯ ٦حس٭ة استآ٪ٱب٦سي٭٨ است ثٯ اقالو ٦سيي ا٧ً٢٭٤ زضغ٫س٬ٔ يس٢يٯ ثسپبضز٧ٰ٬ي٫ٛٯ تبرط ٣ً٦٭٤ ٚطزاي٩ ٬

تزبض٬ضضٛستٯ زضز٦٬٭ضزشي١ پس اظاحجبت غحت ي١٧ زض٦ست پ٫ذ سب٠ اظتبضيد ايال٨ ٬ضضٛستٟي ٦ي ت٭ا٪٫سايتجبضذ٭زضاايبزٮ  - ٦565بزٮ 

 - ٪٧بي٫س

پطزاذتٯ ثبضس ، اي٩ تطتيت  تبرط٬ضضٛستٯ ٚٯ تحػي١ ٖطاضزازاضْبٖي ٪٧٭زٮ ٬ت٧ب٤ ٬ر٭ٰي ضاٚٯ ثٯ ٦٭رت ٖطاضزازثًٱسٮ ٞطْتٯ است - 1

 .زض٦٭ضزضطيٙ ضطٚت ٬ضضٛستٯ ٚٯ ضرػبتحػي١ ٖطاضزازاضْبٖي رساٞب٪ٯ ٪٧٭زٮ است ٪يع ضيبيت ٦ي ض٭ز

 .تبرط٬ضضٛستٯ ٚٯ ٣ٚيٯ ق٣جٛبضا٨ ش٦ٯ ا٬ضاثطي ٚطزٮ يبثٯ ايبزٮ ايتجبضا٬ضؾبي٩ زازٮ ا٪س - 2

ثٯ ٦سيي ا٧ً٢٭٤ ح٭ظٮ اثتسائي زازٮ ض٭زٚٯ ايال٨ ٬ضضٛستٟي زضآ٨ ح٭ظٮ ٬اٖى يطؾحب٠ ايبزٮ ايتجبضثبيسثٯ ا٪ؿ٧ب٤ اس٫بز٦خجتٯ آ٨  - ٦566بزٮ 

 .ضسٮ است

س٭ازاي٩ يطؾحب٠ زض٦ست ي٧ٛبٮ زضاقبٔ ر٣سٯ ٦ح٧ٛٯ اثتسائي ٬ ٧ٰچ٫ي٩ زضازاضٮ ٦سيي ا٧ً٢٭٤ ثسايت ا٢ػبٔ ٬ايال٨ ٦ي  - ٦567بزٮ 

٦كب٢جبت آ٪ٱبزضحي٩ تػٓيٯ ي١٧ تبرط٬ضضٛستٯ يبثًساظآ٨ تػسيٕ ضسٮ  ض٭زثًال٬ٮ زْتطزاض ٦ح٧ٛٯ ثبيسيطؾحب٠ ٦عث٭ضضاثٯ ٣ٚيٯ ق٣جٛبضٰبئي ٚٯ

 .ٚب٦الزضيبْت ٪ٛطزٮ ا٪سثٯ ٬سي٣ٯ ٦ٛت٭ة سٓبضضي ايال٤ زاضز ٬562 ٫ٰ٬561٭ظق٣ت ذ٭زضاثطقجٕ ٦٭از 

ايال٤ ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ  ق٣ت ذ٭زضا ٚب٦الزضيبْت ٪ٛطزٮ ٦ي ت٭ا٪سزض٦ست ي٧ٛبٮ اظتبضيد ٬562 561ٰطق٣جٛبضي ٚٯ ٦كبثٕ ٦ٗطضات ٦٭از  - ٦568بزٮ 

 .ٖج١ ثٯ يطؾحب٠ ايبزٮ ايتجبضايتطاؼ ٫ٚس

ايتطاؼ ثٯ ٬سي٣ٯ انٱبض٪ب٦ٯ ٚٯ ثٯ ؾ٧ي٧ٯ اس٫بز٦خجتٯ ثٯ زْتط٦ح٧ٛٯ ثسايت زازٮ ٦ي ض٭زث١٧ً ٦ي آيس.ق٣جٛبض٦ًتطؼ ٦ي  - ٦569بزٮ 

 .ت٭ا٪سث٧٭رت يطؾحب٠ زضحي٩ ضسيسٞي ثٯ زي٭ي ايبزٮ ايتجبضثك٭ضضرع حب٢ج ٬ض٬ز٫ٚس

پس اظا٪ٗؿبي ٦٭يس٪تيزٯ تحٗيٗبتي ٚٯ ثٯ ت٭سف ٦سيي ا٧ً٢٭٤ ث١٧ً آ٦سٮ است ثٯ ا٪ؿ٧ب٤ يطايؽ ايتطاؼ ثٯ ضئيس ٦ح٧ٛٯ زازٮ  - ٦570بزٮ 

 .٦ي ض٭زضئيس ٦عث٭ضزضغ٭ضت ٢ع٤٬ ٦سيي ٦٬ًتطؾي٩ ضاثٯ ر٣سٯ ذػ٭غي ٦ح٧ٛٯ احؿبض٦ي ٫ٚس

اْٗت آ٪ٱبثب ٖب٪٭٨ ح٥ٛ ايبزٮ ايتجبض٦ي زٰس٬زض٦٭ضز ٦بزٮ ٦ح٧ٛٯ ْٗف غحت ٦ساض٘ ضاس٫زيسٮ زض غ٭ضت ٦٭ 561زض٦٭ضز ٦بزٮ  - ٦571بزٮ 

 .٦ح٧ٛٯ ا٬ؾبو ٬اح٭ا٠ ضاس٫زيسٮ ثك٭ضي ٚٯ ٦ٗتؿي يس٠ ٬ا٪ػبِ ثسا٪سح٥ٛ ٦ي زٰس ٬زضٰطغ٭ضت ح٥ٛ ثبيسزضر٣سٯ ي٫٣ي غبزضٞطزز 565

ضيد ايال٤ ح٥ٛ ثٯ ٬سي٣ٯ ٦ٛت٭ة ٦سيي ايبزٮ ايتجبض٧ٰ٬چ٫ي٩ ٦سيي ي٧٭٦ي ٬ق٣جٛبضٰبي ٦ًتطؼ ٦ي ت٭ا٪٫سزضنطِ زٮ ض٬ظاظتب - ٦572بزٮ 

ح٥ٛ  571سٓبضضي اظح٧ٛي ٚٯ زضذػ٭ظ ايبزٮ ايتجبضغبزضضسٮ استي٫بِ ثر٭ا٫ٰس ، ٦ح٧ٛٯ استي٫بِ پس اظضسيسٞي ثطحست ٦ٗطضات ٦بزٮ 

 .غبزض٦ي ٫ٚس



 .اٞطيطؾحب٠ ايبزٮ ايتجبضضزثط٭زتزسيس٩ٛ٧٦ ٪يست ٦ٟطپس اظا٪ٗؿبي ضص ٦بٮ - ٦573بزٮ 

٠ ض٭زح٧ٛي ٚٯ غبزض٦ي ٞطزززضزْتط٦رػ٭غي ٚٯ زض٦ح٧ٛٯ ثسايت ٦ح١ اٖب٦ت تبرطثطاي اي٫ٛبض٦ٗطضاست حجت اٞطيطؾحب٠ ٖج٭ - ٦754بزٮ 

ذ٭اٰسضساٞط ٦ح١ اٖب٦ت تبرطزضح٭ظٮ ٦ح٧ٛٯ ٚٯ ح٥ٛ ٦ي زٰس٪جبضسزضست٭٨ ٦الحهبت زْتطحجت اسب٦ي ٬ضضٛستٟب٨ ٚٯ زضزائطٮ حجت 

 .ح٥ٛ ٦عث٭ضاضبضٮ ٦ي ض٭زاس٫بز٦ح١ ٦٭ر٭زاست ٦ٗبث١ اس٥ تبرط ٬ضضٛستٯ ثب٦طٚت ٖط٦عثٯ 

٬ضضٛستٯ ثٯ ت٣ٗت ٥ٰ٬ چ٫ي٩ اضربغي ٚٯ ثطاي سطٖت يب ٚالٰجطزاضي يبذيب٪ت زضا٦ب٪ت ٦حٛ٭٤ ضسٮ ا٪س٦بزا٦ي ٚٯ اظر٫جٯ رعائي  - ٦575بزٮ 

 .ايبزٮ حيخيت ٪ٛطزٮ ا٪س٪٧ي ت٭ا٪٫ساظر٫جٯ تزبضتي ايبزٮ ايتجبض٫٫ٚس

 ثبة چٱبضز٥ٰ

 اس٥ تزبضتي

 .اذتيبضي است ٦ٟطزض٦٭اضزي ٚٯ ٬ظاضت يس٢يٯ حجت آ٨ ضاا٢عا٦ي ٫ٚس حجت اس٥ تزبضتي - ٦576بزٮ 

 .غبحت تزبضت ذب٪ٯ ٚٯ ضطيٙ زضتزبضترب٪ٯ ٪ساضز٪٧ي ت٭ا٪س اس٧ي ثطاي تزبضترب٪ٯ ذ٭زا٪تربة ٫ٚسٚٯ ٦٭٥ٰ ٬ر٭زضطيٙ ثبضس - ٦577بزٮ 

ذ٭زٖطاضزٰس٢٬٭اي٫ٛٯ اس٥ تزبضتي حجت ضسٮ  اس٥ تزبضتي حجت ضسٮ ضاٰيچ ضرع زيٟطي زض٧ٰب٨ ٦ح١ ٪٧ي ت٭ا٪س اس٥ تزبضتي - ٦578بزٮ 

 .ثباس٥ ذب٪٭ازٞي ا٬ يٛي ثبضس

 .اس٥ تزبضتي ٖبث١ ا٪تٗب٠ است - ٦579بزٮ 

 .٦ست ايتجبضحجت اس٥ تزبضتي پ٫زسب٠ است - ٦580بزٮ 

٬سٯ ثطاثطحٕ ا٢خجت زض٦٭اضزي ٚٯ حجت اس٥ تزبضتي ا٢عا٦ي ضسٮ ٬زض٦٭يس٦ٗطضحجت ث١٧ً ٪يبيسازاضٮ حجت اٖسا٤ ثٯ حجت ٚطزٮ  - ٦581بزٮ 

 .٦بذ٭شذ٭اٰس زاضت

 .٬ظاضت يس٢يٯ ث٧٭رت ٪هب٫٦ب٦ٯ تطتيت اس٥ تزبضتي ٬ايال٨ آ٨ ٬اغ٭٠ ٦حب٧ٚبت زضزيب٬ي ٦طث٭ـ ثٯ اس٥ تزبضتي ضا٦ًي٩ ذ٭اٰسٚطز - ٦582بزٮ 

 

 ضرػيت حٗ٭ٖي -ثبة پب٪عز٥ٰ 

 ْػ١ ا٠٬ اضربظ حٗ٭ٖي

 .ػيت حٗ٭ٖي زاض٪س٣ٚيٯ ضطٚتٱبي تزبضتي ٦صٚ٭ضزضاي٩ ٖب٪٭٨ ضر - ٦583بزٮ 

تطٛيالت ٦٬٭سسبتي ٚٯ ثطاي ٦ٗبغسَيطتزبضتي تبسيس يب ثط٭٪ساظتبضيد حجت زضزْتطحجت ٦رػ٭غي ٚٯ ٬ظاضت يس٢يٯ ٦ًي٩  - ٦584بزٮ 

 .ذ٭اٰسٚطز ضرػيت حٗ٭ٖي پيسا٦ي ٫٫ٚس

ذ٭اٰسضس.حٕ ا٢خجت ٦٭سسبت ضطايف حجت ٦٭سسبت ٬تطٛيالت ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ ْ٭ٔ ثٯ ٦٭رت ٪هب٫٦ب٦ٯ ٬ظاضت يس٢يٯ ٦ًي٩  - ٦585بزٮ 

 .ٖب٪٭٨ حجت اس٫بزا٦ال٘ است ٬135تطٛيالت ٦كبثٕ ٪هب٫٦ب٦ٯ اظپ٫ذ ضيب٠ قالتبپ٫ذ پٱ٣٭ي ٬ثًال٬ٮ ٦ط٧٭٠ ٦بزٮ 



 .٦٭سسبت ٬تطٛيالتي ضاٚٯ ٦ٗبغسآ٪ٱب٦رب٢ّ ثبا٪تهب٦بت ي٧٭٦ي يب٪ب٦طط٬و است ٪٧ي ت٭ا٨ حجت ٚطز - ٦586بزٮ 

 .سي ثٯ ٦حؽ ايزبز٬ثس٨٬ احتيبد ثٯ حجت زاضاي ضرػيت حٗ٭ٖي ٦ي ض٭٪س٦٭سسبت ٬تطٛيالت ز٢٬تي ٬ث٣ - ٦587بزٮ 

 ْػ١ ز٤٬

 حٗ٭ٔ ٬٬نبيّ ٬اٖب٦تٟبٮ ٬تبثًيت ضرع حٗ٭ٖي

ضرع حٗ٭ٖي ٦ي ت٭ا٪سزاضاي ٣ٚيٯ حٗ٭ٔ ٬تٛب٢يٓي ض٭زٚٯ ٖب٪٭٨ ثطاي اْطازٖبئ١ است ٦ٟطحٗ٭ٔ ٬٬نبيٓي ٚٯ ثب٢كجيًٯ ْٗف ا٪سب٨  - ٦588بزٮ 

 .ب٪٫سحٗ٭ٔ ٬٬نبيّ اث٭ت ٪ج٭ت ٬ا٦خب٠ ش٩ٛ٧٦ٙ٢ است زاضاي آ٨ ثبضس٦

 .تػ٧ي٧بت ضرع حٗ٭ٖي ثٯ ٬سي٣ٯ ٦ٗب٦بتي ٚٯ ث٧٭رت ٖب٪٭٨ يب اسبس٫ب٦ٯ غالحيت اتربشتػ٧ي٥ زاض٪سٞطْتٯ ٦ي ض٭ز - ٦589بزٮ 

 .اٖب٦تٟبٮ ضرع حٗ٭ٖي ٦ح٣ي است ٚٯ ازاضٮ ضرع حٗ٭ٖي زضآ٪زب است - ٦590بزٮ 

 .ازاض٪سٚٯ اٖب٦تٟبٮ آ٪ٱب زضآ٨ ٣٧٦ٛت استاضربظ حٗ٭ٖي تبثًيت ٣٧٦ٛتي ض - ٦591بزٮ 

 ثبة ضب٪عز٥ٰ

 ٦ٗطضات ٪ٱبئي

زض٦٭ضز٦ًب٦التي ٚٯ سبثٗبتزبضيب ضطٚتٱب٦٬٭سسبت تزبضتي ثٯ ايتجبضثيص اظيٙ ا٦ؿبءٚطزٮ ا٪سذ٭اٮ ثًؿي اظا٦ؿبء٫٫ٚسٞب٨ ث٫ً٭ا٨  - ٦592بزٮ 

 .زت٧ًبيب٫٦ٓطزاضر٭و ٪٧بي٫سؾب٩٦ ا٦ؿبءٚطزٮ ثبض٫سذ٭اٮ ث٫ً٭ا٨ زيٟطق٣جٛبض٦ي ت٭ا٪سثٯ ا٦ؿبء٫٫ٚسٞب٨ ٦

 .زض٦٭ضز ٦بزٮ ْ٭ٔ ٦كب٢جٯ اظٰطيٙ اظاضربغي ٚٯ ق٣جٛبضحٕ ضر٭و ثٯ آ٪ٱبزاضزٖبقى ٦ط٬ضظ٦ب٨ ٪سجت ثٯ زيٟطا٨ ٪يعٰست - ٦593بزٮ 

تبا٠٬ ثٯ استخ٫بي ضطٚتٱبي سٱب٦ي ٬ ضطٚتٱبي ٦رت٣ف سٱب٦ي ثٯ ٣ٚيٯ ضطٚتٱبي ايطا٪ي ٦٭ر٭زٚٯ ثٯ ا٦٭ضتزبضتي اضتُب٠ زاض٪س - ٦594بزٮ 

٦ٱ٣ت زازٮ ٦ي ض٭زٚٯ ذ٭زضاثب٦ٗطضات يٛي اظ ضطٚت ٰبي ٦صٚ٭ضزضاي٩ ٖب٪٭٨ ٬ْٕ زازٮ ٬تٗبؾبي حجت ٪٧بي٫س٬اال٪سجت ثٯ ضطٚت  1311تيط٦بٮ 

 .ضْتبضذ٭اٰسضس1310ٰبي ٦تر٣ّ ٦كبثٕ ٦بزٮ ز٤٬ ٖب٪٭٨ حجت ضطٚتٱب٦ػ٭ة ذطزاز٦بٮ 

حجت ٚبْي ٪جبضس٩ٛ٧٦ است تبضص ٦بٮ زيٟطاظقطِ ٦ح٧ٛٯ غالحيتساض٦ٱ٣ت ٰطٞبٮ ٦ست ٦صٚ٭ضزض ٦بزٮ ْ٭ٔ ثطاي تٱيٯ ٦ٗس٦بت  - ٦595بزٮ 

 .ٚبْي اؾبْي زازٮ ض٭ز٦طط٬ـ ثطاي٩ ٚٯ زض٦٭ٖى تٗبؾبي ت٧سيس٪ػّ حٕ ا٢خجت ضطٚت پطزاذتٯ ض٭ز

س٧ت اذيط ٬تجػطٮ آ٨ 201ٖ٬اي٩ ٖب٪٭٨ زضآ٨ ٖس٧تي ٚٯ ٦طث٭ـ ثٯ رعاي ٪ٗسي است ٬تبضيد ارطاي ٦بزٮ 15تبضيد ارطاي ٦بزٮ  - ٦596بزٮ 

 .ذ٭اٰسث٭ز1312ا٠٬ ْط٬ضزي٩ ٦220بزٮ 

ضطٚتٱبي ٦رت٣ف سٱب٦ي ٦٭ر٭ز٣ٛ٦ّ ٰست٫سٚٯ زضنطِ ضص ٦بٮ اظتبضيد ارطاي اي٩ ٖب٪٭٨ ٰيئت ٪هبضي ٦كبثٕ ٦ٗطضات اي٩  - ٦597بزٮ 

 .ٖب٪٭٨ تطٛي١ ز٫ٰس ٬االٰطغبحت سٱ٧ي حٕ زاضزا٪حال٠ ضطٚت ضاتٗبؾب٫ٚس

٪ج٭زٮ ٬اظحٗي ٚٯ  473ج١ اظتبضيد ارطاي اي٩ ٖب٪٭٨ ق٣ت ذ٭ز ضا ٦كب٢جٯ ٚطزٮ ا٪س ٦ط٧٭٠ ٦ٗطضات ٦بزٮ ق٣جٛبضا٨ تبرط٦ت٭ٖٓي ٚٯ ٖ - ٦598بزٮ 

 .ث٧٭رت ٖب٪٭٨ سبثٕ ثطاي آ٪ٱب٦ٗطضث٭زٮ استٓبزٮ ذ٭ا٫ٰسٚطز



ا٪س٦سيطتػٓيٯ ٪سجت ثٯ ق٣جٛبضا٪ي ٚٯ زضا٦٭ض ٬ضضٛستٟي ٰبي سبثٕ ٖج١ اظ تبضيد ارطاي اي٩ ٖب٪٭٨ ق٣ت ذ٭زضا٦كب٢جٯ ٪ٛطزٮ  - ٦599بزٮ 

 473اي٩ ٖب٪٭٨ ضْتبض٫٫ٚس٬اال٦ط٧٭٠ ٦ٗطضات ٦بزٮ  462ٰط٬ضضٛستٯ ايال٪ي ٫٦تططٚطزٮ ٬ ي٧ٛبٮ ثٯ آ٪ٱب ٦ٱ٣ت ذ٭اٰسزازٚٯ ٦كبثٕ ٦بزٮ 

 .ذ٭ا٫ٰسضس

ٖب٪٭٨  206ٖب٪٭٨ اغالح ٦بزٮ  1304ز٬اظز٥ٰ ْط٬ضزي٩ ٬ز٬اظز٥ٰ ذطزاز 1303ٖ٭ا٪ي٩ شي١ ٖب٪٭٨ تزبضت ٦ػ٭ثٯ ثيست ٬پ٫ز٥ ز٢٭ - ٦600بزٮ 

ٖب٪٭٨ تزبضت ٪سجت ثٯ  44ٖس٧تي اظ ٦بزٮ  270ٖب٪٭٨ اربظٮ يس٤ ضيبيت ٦بزٮ  1307تزبضت ضارى ثٯ ايتطاؼ يس٤ تبزيٯ ٦ػ٭ة ز٤٬ تيط٦بٮ 

اظ تبضيد ٦عث٭ضثٯ ٦٭ٖى ارطاٞصاضتٯ ٦ي  1307تيط٦بٮ  30تطٛيالت ٬ اسبس٫ب٦ٯ ضطٚت سٱب٦ي ثب٪ٙ ٣٦ي ٬ ضطٚت سٱب٦ي ثب٪ٙ پٱ٣٭ي ٦ػ٭ة 

 ض٭ز

 

 ب٪٭٨ : ٖب٪٭٨٪٭و ٖ
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