ُعاضـ ػٌ٘ٔطز چ٢بضٗي ٚزٝض ٟقٞضاي اؾالٗي ق٢ط يعز
پيكي ٠ٜهب ٙٞٛقٞضا١ب ،يب ث ٠تؼجيطآؿبظي ٚذٞز اٛد٘١ ٚبي ثٔسي ،٠ث ٠تكٌيْ ٛرؿتي٢ٛ ٚبز هبٙٞٛ
ُصاضي (ٗدٔؽ قٞضاي ٕٓي) ٗي ضؾس ث ٠ػجبضت زيِط يٌي اظ ٛرؿتي ٚهٞاٛيٗ ٚهٞة ٗدٔؽ قٞضاي
ٗٔي ،هب ٙٞٛثٔسي ٠اؾت ً ٠زض ؾبّ  1325ه٘طي ثطاثط ثب 1286ذٞضقيسي ث ٠تهٞيت ضؾيس  ٝث ٠ايٚ
تطتيت يٌي اظ آضٗب١ ٙبي ثعضٍ اٛوالة ٗكط ٠َٝخبٗ ٠ػْ٘ پٞقيس.
ثؼس اظ پيطٝظي اٛوالة قٌٜ٘١ٞس اؾالٗي ايطا ،ٙآٝي ٚما ٙٞٛقٞضا١بي اؾالٗي ًكٞض زض ؾبّ
ٞٗ1361ضز تهٞيت ٗدٔؽ قٞضاي اؾالٗي هطاضُطكت.
پؽ اظآ ٙاي ٚهب ٙٞٛزض پٜح ٞٛثت زؾترٞـ تـييطات ٝانالحبتي ُطزيس ٢ٛٝبيتبً آذطي ٚانالح آٙ
زض پٜد٘ي ٚزٝضٗ ٟدٔؽ قٞضاي اؾالٗي زض ؾبّ  1375اٛدبٕ قس.
زض هبٝ ٙٞٛظبيق  ٝاذتيبضات قٞضا١بي اؾالٗي ق٢ط ثسي ٚقطح ػٜٞا ٙقس ٟاؾت :
 -1اٛتربة ق٢طزاض ثطاي ٗست چ٢بض ؾبّ
-2

ثطضؾي  ٝقٜبذت ً٘جٞز١بٛ ،يبظ١ب ٛ ٝبضؾبيي٢بي اخت٘بػي ،كطِٜ١ي ،آٗٞظقي ،ث٢ساقتي،

اهتهبزي  ٝضكب١ي حٞظ ٟاٛتربثي ٝ ٠ت٢يَ ٠طح٢ب ٝپيك٢ٜبز١بي انالحي  ٝضا ٟحٔ٢بي ًبضثطزي زض
اي ٚظٗي١٠ٜبخ٢ت ثطٛبٗ٠ضيعي  ٝاضائ ٠آ ٙثٗ ٠وبٗبت ٗؿئ ّٞشيطثٍ
-3

ٛظبضت ثط حؿ ٚاخطاي ٗهٞثبت قٞضا َ ٝطح٢بي ٗهٞة زض اٗٞض ق٢طزاضي  ٝؾبيط

ؾبظٗب١ ٙبي ذسٗبتي
-4

ٌ٘١بضي ثب ٗؿئٓٞي ٚاخطايي ٢ٛ ٝبز١ب  ٝؾبظٗب١ ٙبي ٌٗ٘ٔتي زض ظٗي١٠ٜبي ٗرتٔق اخت٘بػي،

كطِٜ١ي ،آٗٞظقي ،اهتهبزي  ٝػ٘طاٛي ثٜب ث ٠زضذٞاؾت آٛب.ٙ
-5

ثطٛبٗ٠ضيعي زض ذهٞل ٗكبضًت ٗطزٕ زض اٛدبٕ ذسٗبت اخت٘بػي ،اهتهبزي ،ػ٘طاٛي،

كطِٜ١ي ،آٗٞظقي  ٝؾبيط اٗٞض ضكب١ي.
-6

تكٞين  ٝتطؿيت ٗطزٕ زض ذهٞل ُؿتطـ ٗطاًع تلطيحيٝ ،ضظقي  ٝكطِٜ١ي.

-7

اهسإ زض ذهٞل تكٌيْ اٛد٘٢ٜب ٢ٛ ٝبز١بي اخت٘بػي ،اٗسازي ،اضقبزي  ٝتبؾيؽ تؼبٛٝي٢بي

تٓٞيس  ٝتٞظيغ ٗ ٝهطفٛ ،يع اٛدبٕ آٗبضُيطي ،تحويوبت ٗحٔي  ٝتٞظيغ اضظام ػ٘ٗٞي.
-8

ٛظبضت ثط حؿ ٚازاض ٝ ٟحلظ ؾطٗبي ٝ ٠زاضايي٢بي ٛوسي ،خٜؿي  ٝاٗٞاّ ٜٗو ٝ ّٞؿيطٜٗوّٞ

ق٢طزاضي ٘١ ٝچٜيٛ ٚظبضت ثط حؿبة زضآٗس ١ ٝعي ٠ٜآ٢ٛب ث٠ُٛٞ ٠اي ًٗ ٠رْ خطيا ٙػبزي اٗٞض
ق٢طزاضي ٛجبقس.
-9

تهٞيت آييٛ ٚبٗ١٠بي پيك٢ٜبزي ق٢طزاضي پؽ اظ ضؾيسُي ث ٠آ٢ٛب ثب ضػبيت

زؾتٞضآؼ٘ٔ٢بي ٝظاضت ًكٞض.
 -10تبييس نٞضت خبٗغ زضآٗس ١ ٝعي ٠ٜق٢طزاضي ً١ ٠ط قف ٗب ٟيٌجبض تٞؾٍ ق٢طزاضي ت٢ي٠
ٗيقٞز  ٝاٛتكبض آ ٙثطاي اَالع ػ٘ٗٞي  ٝاضؾبّ ٛؿر٠اي اظ آ ٙثٝ ٠ظاضت ًكٞض.
ٌ٘١ -11بضي ثب ق٢طزاضي خ٢ت تهٞيت َطح حسٝز ق٢ط ثب ضػبيت َطح٢بي ١بزي  ٝخبٗغ
ق٢طؾبظي پؽ اظ ت٢ي ٠آ ٙتٞؾٍ ق٢طزاضي ثب تبييس ٝظاضت ًكٞض ٝ ٝظاضت ٗؿٌ ٝ ٚق٢طؾبظي.
 -12تهٞيت ثٞزخ ،٠انالح ٗ ٝتٖ٘ ثٞزخ ٠ؾبال ٠ٛق٢طزاضي ٞٗ ٝؾؿبت  ٝقطًت٢بي ٝاثؿت ٠ث٠
ق٢طزاضي ثب ضػبيت آييٛ ٚبٗٗ ٠بٓي ق٢طزاضي٢ب ٘١ ٝچٜي ٚتهٞيت ثٞزخ ٠قٞضاي ق٢ط.
 -13تهٞيت ٝاٗ٢بي پيك٢ٜبزي ق٢طزاضي پؽ اظ ثطضؾي زهين ٛؿجت ثٗ ٠جٔؾٗ ،ست ٗ ٝيعاٙ
ًبضٗعز.
 -14تهٞيت ٗؼبٗالت ٛ ٝظبضت ثط آ٢ٛب اػٖ اظ ذطيس ،كطٝـٗ ،وبَؼ ،٠اخبض ٝ ٟاؾتيدبض ٠ً ٟثٛ ٠بٕ
ق٢ط  ٝق٢طزاضي نٞضت ٗيپصيطز ثب زض ٛظط ُطكت ٚنطك ٝ ٠نالح  ٝثب ضػبيت ٗوطضات آييٛ ٚبٗ٠
ٗبٓي ٗ ٝؼبٗالت ق٢طزاضي.
 -15تهٞيت اؾبؾٜبٗٞٗ ٠ؾؿبت  ٝقطًت٢بي ٝاثؿت ٠ث ٠ق٢طزاضي ثب تبييس ٞٗ ٝاكوت ٝظاضت
ًكٞض.
 -16تهٞيت ٓٞايح ثطهطاضي يب ٓـ ٞػٞاضو ق٢ط ٘١ ٝچٜي ٚتـييط ٞٛع ٗ ٝيعا ٙآ ٙثب زض ٛظط
ُطكت ٚؾيبؾت ػ٘ٗٞي زٓٝت ً ٠اظ ؾٞي ٝظاضت ًكٞض اػالٕ ٗيقٞز.

ٛ -17ظبضت ثط حؿ ٚخطيب ٙزػبٝي ٗطث ٌٞث ٠ق٢طزاضي.
ٛ -18ظبضت ثط اٗٞض ث٢ساقت حٞظ ٟق٢ط.
ٛ -19ظبضت ثط اٗٞض ت٘بقبذب١٠ٛب ،ؾيٖٜا١ب ٝ ،زيِط اٗبً ٚػ٘ٗٞي ٠ً ،تٞؾٍ ثرف ذهٞني،
تؼبٛٝي  ٝيب زٓٝتي ازاضٗ ٟيقٞز ثب ٝيغ  ٝتسٝيٗ ٚوطضات ذبل ثطاي حؿ ٚتطتيتٛ ،ظبكت ٝ
ث٢ساقت اي ٚهجيْ ٗٞؾؿبت ثط َجن پيك٢ٜبز ق٢طزاضي  ٝاتربش تساثيط احتيبَي خ٢ت خُٔٞيطي اظ
ذُط آتفؾٞظي ٗ ٝبٜٛس آ.ٙ
 -20تهٞيت ٗوطضات الظٕ خ٢ت اضايي ؿيطٗحهٞض ق٢طي اظ ٛظط ث٢ساقت  ٝآؾبيف ػ٘ٗٞي ٝ
ػ٘طا ٝ ٙظيجبيي ق٢ط.
ٛ -21ظبضت ثط ايدبز ُٞضؾتب ،ٙؿؿبٓرب ٝ ٠ٛت٢يٝ ٠ؾبيْ حْ٘ اٗٞات ُٗبثن ثب ان ّٞث٢ساقت ٝ
تٞؾؼ ٠ق٢ط.
ٝ -22يغ ٗوطضات ٛ ٝظبضت ثط حلط ٗدبضي ٗ ٝؿيط١بي تبؾيؿبت ق٢طي.
ٛ -23ظبضت ثط اخطاي َطح٢بي ٗطث ٌٞث ٠ايدبز  ٝتٞؾؼٗ ٠ؼبثط ،ذيبثب٢ٛبٗ ،يبزي ٝ ٚكًب١بي ؾجع
 ٝتبؾيؿبت ػ٘ٗٞي ق٢ط ثط َجن ٗوطضات ٗٞيٞػ.٠
 -24تهٞيت ٛبِٗصاضي ٗؼبثطٗ ،يبزي ،ٚذيبثب٢ٛبًٞ ،چًٞ ٝ ٠ي زض حٞظ ٟق٢طي ٘١ ٝچٜي ٚتـييط
ٛبٕ آ٢ٛب.
 -25تهٞيت ٗوطضات الظٕ ث ٠پيك٢ٜبز ق٢طزاضي خ٢ت ٞٛقت١ ٚط ٞٛع ُٗٔت  ٝيب آهبم ١ط ٞٛع
ٞٛقت ٝ ٠آُ٢ي  ٝتبثٔ ٞثط ضٝي زيٞاض١بي ق٢ط ثب ضػبيت ٗوطضات ٗٞيٞػ ٝ ٠اٛتكبض آ ٙثطاي اَالع
ػ٘.ٕٞ
 -26تهٞيت ٛطخ ذسٗبت اضائ ٠قس ٟتٞؾٍ ق٢طزاضي  ٝؾبظٗب١ ٙبي ٝاثؿت ٠ث ٠آ ٙثب ضػبيت آييٚ
ٛبٗٗ ٠بٓي ٗ ٝؼبٗالت ق٢طزاضي٢ب.
 -27تهٞيت ٛطخ ًطايٝ ٠ؾبيْ ٛؤي ٠زض ٙٝق٢طي.

ٝ -28يغ ٗوطضات ٗطث ٌٞث ٠ايدبز  ٝازاضٗ ٟيسا٢ٛبي ػ٘ٗٞي تٞؾٍ ق٢طزاضي ثطاي ذطيس ٝ
كطٝـ ٗبيحتبج ػ٘ٗٞي ثب ضػبيت ٗوطضات ٗٞيٞػ.٠
ٝ -29يغ ٗوطضات الظٕ زض ٗٞضز تكطيي ٗؿبػي ق٢طزاضي ثب ازاضات  ٝثِٜب٢١بي شيطثٍ ثطاي
زايط ًطز٘ٛ ٙبيكِب٢١بي ًكبٝضظيٚ١ ،ضي ،ثبظضُبٛي  ٝؿيط.ٟ
ٛ -30ظبضت ثط حؿ ٚازاض ٟاٗٞض ٗبٓي ق٢طزاضي ًٔ ٝي ٠ؾبظٗب١ ٙبٞٗ ،ؾؿبت ،قطًت٢بي ٝاثؿت٠
 ٝتبثؼ ٠ق٢طزاضي  ٝحلظ ؾطٗبي ،٠زاضايي ١ب ،اٗٞاّ ػ٘ٗٞي  ٝاذتهبني ق٢طزاضي٘١ ٝ ،چٜيٚ
ٛظبضت ثط حؿبة زضآٗس ١ ٝعي ٠ٜآ٢ٛب ثب اٛتربة حؿبثطؼ ضؾ٘ي  ٝاػالٕ ٗٞاضز ٛنو  ٝترٔق ث٠
ق٢طزاض  ٝپيِيطي٢بي الظٕ ثط اؾبؼ ٗوطضات هبٛٞٛي
تجهطًٔ - ٟي ٠پطزاذت٢بي ق٢طزاضي زض حسٝز ثٞزخٗ ٠هٞة ثب اؾٜبز ٗثجت ٝ ٠ثب ضػبيت ٗوطضات
ٗبٓي ٗ ٝؼبٗالتي ق٢طزاضي ث ٠ػْ٘ ٗي آيس ً ٠اي ٚاؾٜبز ثبيس ث ٠اًٗبي ق٢طزاض  ٝشي حؿبة يب
هبئٖ ٗوبٕ آٛبٞٗ ٠ً ٙضز تأئيس ـٝضاي ق٢ط ثبقٜس ثطؾس.
 -31قٞضا ٗٞظق اؾت زض پبيب١ ٙط ؾبّ ٗبٓي نٞضت ثٞزخ١ ٝ ٠عي ٠ٜذٞز ضا خ٢ت اَالع
ػٜ٘ٗ ٕٞتكط ٘ٛبيس ٛ ٝؿر ٠اي اظ آ ٙضا خ٢ت ثطضؾي ث ٠قٞضاي ق٢طؾتب ٝ ٙاؾتب  ٙاضؾبّ ًٜس.
ٝ -32احس١بي ق٢طؾتبٛي ًٔي ٠ؾبظٗب١ ٙب ٞٗ ٝؾؿبت زٓٝتي ٞٗ ٝؾؿبت ػ٘ٗٞي ؿيط زٓٝتي ً٠
زض ظٗي ٠ٜاضائ ٠ذسٗبت ق٢طي ٝظبيلي ضا ثط ػ٢س ٟزاضٛسٞٗ ،ظلٜس ثطٛبٗ ٠ؾبال ٠ٛذٞز ضا زض ذهٞل
ذسٗبت ق٢طي ً ٠زض چ٢بضچٞة اػتجبضات  ٝثٞزخ ٠ؾبال ٠ٛذٞز تٜظيٖ قس ٟث ٠قٞضا اضائ٘ٛ ٠بيٜس.
ٌ٘١ -33بض ي ثب قٞضاي تأٗي ٚق٢طؾتب ٙزض حسٝز هٞاٛيٗ ٝ ٚوطضات
 -34ثطضؾي  ٝتأييس َطح ١بي ١بزي  ٝخبٗغ ق٢طؾبظي  ٝتلهئي  ٝحطيٖ ٗ ٝحسٝز ٟهبٛٞٛي
ق٢ط١ب پؽ اظ اضائ ٠آ ٙتٞؾٍ ق٢طزاضي  ٝاضؾبّ ثٗ ٠طاخغ شي ضثٍ هبٛٞٛي خ٢ت تهٞيت ٢ٛبيي.

آييٛ ٚبٗ ٠اخطايي ٗبز 156 ٟتٜليصي هب ٙٞٛثطٛبٗ ٠ؾ ٕٞتٞؾؼ ٠اهتهبزي ،اخت٘بػي  ٝكطِٜ١ي
خ٘ٞ٢ضي اؾالٗي ايطاٞٗ ٙيٞع ٗبز ،105 ٟهب ٙٞٛثطٛبٗ ٠چ٢بضٕ تٞؾؼ ٠اهتهبزي ،اخت٘بػي ٝ
كطِٜ١ي ٗهٞة ١ 8/4/1384يأت ٝظيطا. ٙ
ٗبز : 1 ٟقٞضا١بي اؾالٗي ق٢ط  ٝضٝؾتب حؿت قطايٍ ٞٗ ٝهؼيت خـطاكيبيي ،خ٘ؼيتي ،تبضيري ٝ
ثبكت كطِٜ١ي اخت٘بػي ١ط ق٢ط  ٝيب ضٝؾتب ٗٞظلٜس ثب ٌ٘١بضي زؾتٌب٢١بي زٓٝتي  ٝثب اؾتلبز ٟاظ
اٌٗبٛبت ق٢طزاضي٢ب  ٝز١يبضي ١ب ،ؾبظٗب١ ٙبي ؿيطزٓٝتي ً٘ ٝي ١بي ٗطزٗي ٛ ٝيع تٞاٜ٘ٛسي ١بي
حٞظ ٟتحت پٞقف ذٞز اهساٗبت شيْ ضا اٛدبٕ زٜ١س :
ُٗ .1بٓؼ ،٠قٜبذت  ٝثطضؾي ٗكٌالتٗ ،ؿبئْٛ ،يبظ١ب  ٝتٞاٜ٘ٛسي ١بي كطِٜ١يٜ١ ،طي،
آٗٞظقيٝ ،ضظقي ٗ ٝيطاث كطِٜ١ي ق٢ط  ٝضٝؾتبي ٗطث ٌٞخ٢ت اضائ ٠ضاٌ١بض١بي ٜٗبؾت
ث ٠ؾبظٗب١ ٙب  ٝزؾتٌب٢١بي شيطثٍ .
 .2ثطضؾي ٛيبظ١ب  ٝاٞٓٝيت٢بي ٝضظقي ،كطِٜ١ي  ٝآٗٞظقي ق٢ط يب ضٝؾتب١بي ٗطث ٝ ٌٞاػالٕ
ث ٠زؾتِب٢١بي شيطثٍ .
ٗ .3ؿبػست ٌ٘١ ٝبضي زض خ٢ت حلظ٢ِٛ ،ساضي  ٝتؼيي ٚحطيٖ ثبكت تبضيري ،آثبض  ٝاثٜي ٠تبضيري
ُٔ ٝعاض ق٢ساء .
 .4آقٜبيي ثب ثطٛبٗ١ ٠ب ،اػتجبضات  ٝؾيبؾت٢بي ؾبظٗب١ ٙب  ٝزؾتِب٢١بي اخطايي ٗطتجٍ زض
ذهٞل ٗؿبئْ كطِٜ١يٝ ،ضظقيٜ١ ،طي ،آٗٞظقي ٗ ٝيطاث كطِٜ١ي ثٜٗ ٠ظٞض اَالع ٝ
ٌ٘١بضي ثب زؾتِب٢١بي اخطايي .
 .5پيك٢ٜبز ٗيعا ٙاػتجبضات ٗٞضز ٛيبظ  ،كؼبٓيت٢بي كطِٛ ٟيٜ١ ،طي ،آٗٞظقيٝ ،ضظقي  ٝحلظ
ٗيطاث كطِٜ١ي ق٢ط  ٝضٝؾتب ث ٠زؾتِب٢١بي ٗطث.ٌٞ
 .6پيك٢ٜبز ثطٛبٗ١ ٠بي ؾبٓيب ٠ٛزض اٗٞض زيٜي ،كطِٜ١يٝ ،ضظقي ،آٗٞظقي ٜ١ ٝطي ٘١چٙٞ
ثطپبيي خكٜٞاض١ ٟب٘ٛ ،بيكِب٢١بٗ ،ؿبثوبت ػٔ٘ي ،كطِٜ١ي ٜ١ٝطي ُ ٝطاٗيساقت ايبٕ ا...
ثطاؾبؼ ؾيبؾت٢ب ،اٞٓٝيت٢ب  ٝاضظيبثي ١بي اٛدبٕ قس ٟث ٠زؾتِب٢١بي شيطثٍ .
ٗبز: 2 ٟ
قٞضا١ب ٗٞظلٜس تؿ٢يالت  ٝقطايٍ ٜٗبؾت خ٢ت ث٢طٜٗ ٟسي اهكبض ٗرتٔق اظ اٌٗبٛبت كطِٜ١ي،
ٜ١طي ،آٗٞظقي ٗ ٝيطاث كطِٜ١ي ٛظيط ًتبثرب٘ٛ ،٠ٛبيكِب٢١ب ،كطِٜ١ؿطا١ب ،ذب١ ٠ٛبي كطِٜ١ي،

ؾيٜ٘ب١ب ،ؾبٓ١ ٚبي ٘ٛبيفٗ ،د٘ٞػ١ ٠بي ٝضظقيٗ ،طاًع آٗٞظقيٞٗ ،ظ١ ٟب  ٝآثبض  ٝاثٜي ٠تبضيري
ضا اظ َطين اتربش ضٝق٢بي ٜٗبؾت ٗحٔي ُٜٗ ٝو ٠اي ثب ٘١بِٜ١ي زؾتِب٢١بي اخطايي شيطثٍ كطاٖ١
٘ٛبيٜس .
ٗبز: 3 ٟ
ٗؿبػست ٗ ٝكبضًت زض ٛح ٟٞازاض٢ِٛ ،ٟساضي  ٝث٢ط ٟثطزاضي اظ ًٔيٗ ٠طاًع كطِٜ١ي ،آٗٞظقي،
ٜ١طي ٗ ٝيطاث كطَٜ١ي ثب ٗٞاكوت زؾتِب٢١بي شيطثٍ ث ٠ػ٢س ٟقٞضا١بي اؾالٗي ق٢ط  ٝضٝؾتب ٗي
ثبقس .
ٗبزٛ : 4 ٟظبضت ثط اخطاء يٞاثٍ حلبظتي ،ثٜب١بٗ ،د٘ٞػ١ ٠بٗ ،ح١ ٠َٞب  ٝثبكت ١بي تبضيري ً ٠ث٠
١ط ٛحٞي ٗك٘ ّٞيٞاثٍ ٗيطاث كطِٜ١ي ًكٞض ٗي قٛٞس ث ٠ػ٢س ٟقٞضا١بي اؾالٗي ق٢ط ٝ
ضٝؾتب ٗي ثبقس .
ٗبز: 5 ٟ
ثٜٗ ٠ظٞض اكعايف ث٢طٝ ٟضي ٗ ٝكبضًت ػ٘ٗٞي ،قٞضا١ب ٗٞظلٜس ضا٢١بي خٔت ٗكبضًت ؾبظٗب١ ٙب
 ٝتكٌْ ١بي ؿيطزٓٝتي ضا زض ظٗي ٠ٜقٜبذت ٗكٌالت ٗ ٝؿبئْ كطِٜ١يٜ١ ،طيٝ ،ضظقي ،آٗٞظقي ٝ
حلبظت اظ آثبض  ٝاثٜي ٠تبضيري  ٝكطِٜ١ي ثطضؾي  ٝزض نٞضت ٓع ٕٝثب ٘١بِٜ١ي زؾتِب٢١بي شيطةٌ
ازاض ٟايٗ ٚطاًع ضا زضچ٢بضچٞة ؾيبؾت٢بي زٓٝت ثطػ٢س ٟاي ٚؾبظٗب١ ٙب هطاض زٜ١س .
ٗبز: 6 ٟ
ٗؿبػست ٗ ٝكبضًت زض ظيجب ؾبظي  ٝايٜ٘ي كًب١بي كطِٜ١ي ،ثبكت ١ب  ٝآثبض تبضيري  ٝزكبع
ٗوسؼ ،ثوبع ٗتجطً ،٠آضاِٗبٗ ٟكب١يطٗ ،ؿبخس ،حؿيٜي١ ٠ب ،تٌبيب ،ثبظاض١ب ُٞ ٝضؾتب٢ٛب ثب ضػبيت
تٜبؾت ثب ٝيػُي ١بي ثبكت ١بي تبضيري  ٝاٞٓٝيت زض اضائ ٠ذسٗبت ق٢طي ثب ث٢طُ ٟيطي اظ تٌٜيي
١بي كٜي ثب ٌ٘١بضي زؾتِب٢١بي شيطثٍ ث ٠ػ٢س ٟقٞضا١بي اؾالٗي ق٢ط  ٝضٝؾتب ٗي ثبقس  .اخطاء
ته٘ي٘بت قٞضا زض ٗٞاضز كٞم ث ٠ػ٢س ٟق٢طزاضي٢ب  ٝز١يبضي ١ب ٗي ثبقس .
ٗبز: 7 ٟ

قٞضا١بي اؾالٗي ق٢ط  ٝضٝؾتب ثطاؾبؼ اٌٗبٛبت كٞم ٗي تٞاٜٛس ح٘بيت ٗ ٝؿبػست ٗبٓي ث٠
ؾبظٗب١ ٙبي ؿيطزٓٝتي  ٝاقربل زض خ٢ت ٗؼطكي ٗيطاث كطِٜ١ي  ٝايدبز ٗٞظٗ ،ٟؿبخس،
٘ٛبيكِب ،ٟآٗٞظقِبٝ ،ٟضظقِبً ٝ ٟبضُب٢١بي ٜ١ط١بي ؾٜتي ،خكٜٞاض١ ٟبً ،تبثربٗ ٝ ٠ٛدت٘غ ١بي
كطِٜ١يٜ١ ،طي ضا زض چ٢بضچٞة يٞاثٍ زؾتِب٢١بي اخطايي ػ٢س ٟزاض قٞز  .قٞضا ٗي تٞاٛس اظ
ٗبٌٓبٗ ٝ ٙتهطكب ٙهبٛٞٛي آثبض اضظقٜ٘س تبضيري  ٝكطِٜ١ي ،ح٘بيت ٗبٓي ٘ٛبيس .
ٗبز: 8 ٟ
ح٘بيت ٗ ٝؿبػست اظ ٜ١طٜٗساٜ١ ٙط١بي ؾٜتي زض ضقت١ ٠بي ٗٞؾيويٜ١ ،ط١بي ٘ٛبيكي  ٝتدؿ٘ي
ثٝ ٠يػٜ١ ٟطٜٗسا ٙثطُعيس ٟاي ًٛ ٠ؿجت ث ٠تٓٞيس آثبض انٔي اهسإ ٗي ًٜٜس يب زض ضقت١ ٠بي ٜ١طي
ض ٝث ٠اً٘ٛحالّ كؼبٓيت زاضٛس ٛ ٝيع ح٘بيت ٗ ٝؿبػست اظ ه٢طٗبٛبٔٗ ٙي ،پيكٌٞتبٝ ٙضظقي ٝ
ٗترههبٝ ٙضظقي اظ ٝظبيق قٞضا١بي اؾالٗي ق٢ط  ٝضٝؾتب ٗي ثبقس .
ٗبز: 9 ٟ
ح٘بيت اظ تكٌيْ  ٝتٞؾؼ ٠كؼبٓيت اٛد٘١ ٚبي ٗيطاث كطَٜ١ي ،اٛد٘١ ٚبي ٝضظقيٜ١ ،طي ،كطِٜ١ي،
آٗٞظقي ،زٝؾتساضاٗ ٙيطاث كطِٜ١ي  ٝتكٌْ ١بي نٜلي ،حطك١ ٠ب ٗ ٝكبؿْ ٗطتجٍ اظ ٝظبيق
قٞضا١بي اؾالٗي ق٢ط  ٝضٝؾتب ٗي ثبقس .
ٗبز:10 ٟ
قٞضا١بي اؾالٗي ق٢ط  ٝضٝؾتب ٗي تٞاٛس زض خ٢ت ح٘بيت ٗ ٝؿبػست ٗبٓي  ٝاخطايي اظ پػ١ٝف
ُطا ٙػٔ٘ي  ٝكطُٚ١ي ٗ ٝؤؾؿب ٙپبيِب٢١ب ٗ ٝؤؾؿبت پػ١ٝكي زض ظٗيٗ ٠ٜيطاث كطِٜ١يٝ ،ضظقي
ٜ١ ٝط اهسإ ًٜٜس .
ٗبز: 11 ٟ
قٞضا١بي اؾالٗي ق٢ط  ٝضٝؾتب ٗي تٞاٛس اظ نبحجبٗ ٙكبؿْ ؾٜتي  ٝثٗٞي ً ٠ثيبِٛط ٞ١يت ٝ
ٗ٘يع١ ٟبي تبضيري  ٝكطِٜ١ي ق٢ط يب ضٝؾتب اؾت ،ح٘بيت ٗ ٝؿبػست ٗبٓي  ٝاخطايي ٘ٛبيس .
ٗبز: 12 ٟ

ٌ٘١بضي ثب ؾبظٗب١ ٙبي ٗطث ٌٞثطاي اتربش تساثيط الظٕ ثٜٗ ٠ظٞض خُٔٞيطي اظ ترطيت ،ؾطهت،
حلبضي ؿيطٗدبظ  ٝؾبيط خطايٖ ػٔيٗ ٠يطاث كطِٜ١ي  ٝايدبز ٘١بِٜ١ي ثي ٚزؾتِب٢١بي اخطايي
اٛتظبٗي  ٝهًبيي ثٜٗ ٠ظٞض ٗجبضظ ٟثب ٝهٞع خطائٖ يبز قس ٟاظ ٝظبيق قٞضا١بي اؾالٗي ق٢ط ٝ
ضٝؾتب

ٗي ثبقس.

ٗبز: 13 ٟ
قٞضا١ب ٗٞظلٜس زض ظٗي ٠ٜتٜظيٖ  ٝتـييط َطح ١بي ١بزي ،تلهئي  ٝخبٗغ ٗطث ٌٞث ٠ثبكت هسي٘ي
ق٢ط١ب  ٝضٝؾتب١ب ثب ؾبظٗب١ ٙبي شيطثٍ ٘١بِٜ١ي الظٕ ضا ث ٠ػْ٘ آضٛٝس .
ٗبز: 14 ٟ
ؾبظٗبٗ ٙيطاث كطِٛ ٟي ُ ٝطزقِطي حسٝز ػطن ٝ ٠حطيٖ  ٝيٞاثٍ حلبظتي ً ٝبضثطزي پٜب٢١ب،
ٗد٘ٞػ١ ٠ب  ٝثبكت ١بي تبضيري ق٢ط يب ضٝؾتب ضا ث ٠قٞضا١بي ق٢ط يب ضٝؾتب اػالٕ  ٝحصف ٗٞضز
ذسٗبت ًبضقٜبؾي  ٝكٜي الظٕ ضا زض ًٔي ٠ظٗي١ ٠ٜبي ٗطتجٍ ثب ٗيطاث كطِٜ١ي اػٖ اظ حلبظت،
پػ١ٝف ٗ ٝؼطكي ٗيطاث كطُٚ١ي اضائ ٠ذٞا١س ٞ٘ٛز .
ٗبز: 15 ٟ
ًٔي ٠ؾبظٗب١ ٙب  ٝزؾتِب٢١بي اخطايئٗ ،ي ٗ ٝحٔي ٌٗٔلٜس زض اخطاء ٗبز 156 ٟتٜليصي هب ٙٞٛثطٛبٗ٠
ؾ ٕٞتٞؾؼ ٠اهتهبزي ،اخت٘بػي  ٝكطِٜ١ي خ٘ٞ٢ضي اؾالٗي ايطا ٙزض زضيبكت پيك٢ٜبز١ب  ٝثطٛبٗ٠
١بي قٞضا١بي اؾالٗي ق٢ط  ٝضٝؾتب ثب قٞضا١بي يبز قسٌ٘١ ٟبضي ٘ٛبيٜس .
ٗبز: 16 ٟ
ٛظبضت ثط حؿ ٚاخطاء اي ٚآئيٛ ٚبٗ ٠زض ؾُح ضٝؾتب ،ثرف ،ق٢ط  ٝق٢طؾتب ٙث ٠ػ٢س ٟقٞضاي
اؾالٗي كطازؾت ٗي ثبقس .

كهْ ١لتٖ هب ٙٞٛاؾبؾي زضثبض ٟقٞضا١ب چٜي ٚػٜٞا ٙقس ٟاؾت :

انْ يٌهسٕ :
ثطاي پيكجطز ؾطيغ ثطٛبٗ١ ٠بي اخت٘بػي  ,اهتهبزي  ,ػٖضاٛي  ,ث٢ساقتي  ,كطِٜ١ي  ,آٗٞظقي ٝ
ؾبيط اٗٞض ضكب١ي اظ َطين ٌ٘١بضي ٗطزٕ ثب تٞخ ٠ثٗ ٠وتًيبت ٗحٔي ازاض ٟاٗٞض ١ط ضٝؾتب  ,ثرف ,
ق٢ط ,ق٢طؾتب ٙيب اؾتب ٙثب ٛظبضت قٞضائي ثٛ ٠بٕ قٞضاي ز , ٟثرف  ,ق٢ط ,ق٢طؾتب ٙيب اؾتبٙ
نٞضت ٗي ُيطز ً ٠اػًبي آ ٙضا ٗطزٕ ٘١بٗ ٙحْ اٛتربة ٗي ًٜٜس .قطايٍ اٛتربة ًٜٜسُبٝ ٙ
اٛتربة قٛٞسُب ٝ ٙحسٝز ٝظبيق  ٝاذتيبضات ٛ ٝح ٟٞاٛتربة ٛٝظبضت قٞضا١بي ٗصًٞض  ٝؾٔؿٔ٠
ٗطاتت آ٢ٛب ضا ً ٠ثبيس ثب ضػبيت انٝ ّٞحست ٗٔي  ٝت٘بٗيت اضيي ٛ ٝظبٕ خ٘ٞ٢ضي اؾالٗي ٝ
تبثؼيت حٌٗٞت ٗطًعي ثبقس هبٗ ٙٞٛؼيٗ ٚي ًٜس.
انْ يٌهس  ٝيٌٖ :
ثٜٗ ٠ظٞض خُٔٞيطي اظ تجؼيى  ٝخٔت ٌ٘١بضي زض ت٢ي ٠ثطٛبٗ١ ٠بي ػ٘طاٛي  ٝضكب١ي اؾتب١ ٙبٝ
ٛظبضت ثط اخطاي ٘١ب َٜ١آ٢ٛب ,قٞضاي ػبٓي اؾتب١ ٙب ٗطًت اظ ٘ٛبيٜسُب ٙقٞضا١بي اؾتبٙ
١بتكٌيْ ٗي قٞزٛ.ح ٟٞتكٌيْ ٝ ٝظبيق اي ٚقٞضا ضا هبٗ ٙٞٛؼيٗ ٚي ًٜس.
انْ يٌهس  ٝز: ٕٝ
قٞضاي ػبٓي اؾتب١ ٙب حن زاضززض حسٝز ٝظبيق ذٞز َطح ١بئي ت٢يٗ ٝ ٠ؿتوي٘ب يب اظ َطين زٓٝت
ثٗ ٠دٔؽ قٞضاي اؾالٗي پيك٢ٜبز ًٜس.ايَ ٚطح ١ب ثبيس زض ٗدٔؽ ٗٞضز ثطضؾي هطاض ُيطز.
انْ يٌهس  ٝؾ: ٕٞ
اؾتبٛساضا , ٙكطٗبٛساضا , ٙثركساضا ٝ ٙؾبيط ٗوبٗبت ًكٞضي ً ٠اظ َطف زٓٝت تؼييٗ ٚي قٛٞس زض
حسٝز اذتيبضات قٞضا١ب ٗٔعٕ ث ٠ضػبيت ته٘ي٘بت آ٢ٛب ١ؿتٜس.
انْ يٌهس  ٝچ٢بضٕ :
ثٜٗ ٠ظٞض تبٗي ٚهؿٍ اؾالٗي ٌ٘١ ٝبضي زض ت٢ي ٠ثطٛبٗ١ ٠ب  ٝايدبز ٘١بِٜ١ي زض پيكطكت اٗٞض زض
ٝاحس١بي تٓٞيسي  ,نٜؼتي ً ٝكبٝضظي  ,قٞضا١بئي ٗطًت اظ ٘ٛبيٜسُبً ٙبضُطا ٝ ٙز١وبٛب ٝ ٙزيِط
ًبضًٜبٗ ٝ ٙسيطا ٝ , ٙزض ٝاحس١بي آٗٞظقي  ,ازاضي  ,ذسٗبتي ٗ ٝبٜٛس اي٢ٜبقٞضا١بئي ٗطًت اظ

٘ٛبيٜسُب ٙاػًب ايٝ ٚاحس١ب تكٌيْ ٗي قٞز.چِِٛٞي تكٌيْ اي ٚقٞضا١ب  ٝحسٝز ٝظبيق ٝ
اذتيبضات آ٢ٛب ضا هبٗ ٙٞٛؼيٗ ٚي ًٜس.
انْ يٌهس  ٝپٜدٖ :
ته٘ي٘بت قٞضا١ب ٛجبيس ٗربٓق ٗٞاظي ٚاؾالٕ  ٝهٞاٛيً ٚكٞض ثبقس .
انْ يٌهس  ٝقكٖ :
اٛحالّ قٞضا١ب خع زض نٞضت اٛحطاف اظ ٝظبيق هبٛٞٛي ٌٗ٘ٛ ٚيؿت ٗ.طخغ تكريم اٛحطاف ٝ
تطتيت اٛحالّ قٞضا١ب َ ٝطظ تكٌيْ ٗدسز آ٢ٛب ضا هبٗ ٙٞٛؼيٗ ٚي ًٜس  .قٞضا زض نٞضت اػتطاو
ث ٠اٛحالّ حن زاضز ث ٠زازُب ٟنبٓح قٌبيت ًٜس  ٝزازُبٞٗ ٟظق اؼت ذبضج اظ ٞٛثت ث ٠آ ٙضؾيسُي
ًٜس.

قطٝع ثً ٠بض آٝي ٚزٝض ٟقٞضا١بي اؾالٗي اظ  ٠ٛاضزيج٢كت ؾبّ ٘١ ٝ 1378عٗب ٙثب پيبٕ تبضيري
حًطت اٗبٕ زض ذهٞل قٞضا١ب  ٝثب نسٝض پيبٕ ٝيػ ٟاي اظ ؾٞي ٗوبٕ ٗؼظٖ ض١جطي آؿبظُطزيس
 ٝزض تبضيد  12ق٢طيٞض  92چ٢بضٗي ٚزٝض ٟقٞضاي اؾالٗي ـ١ط يعز ثب ٗكبضًتٝ ،حست ٝ
٘١جؿتِي ٗطزٕ قطيق زاضآؼجبز ٝ ٟزاضآؼٖٔ يعز زضاٛتربثبت ٗٞضخ  24ذطزاز ٗب 1392 ٟقطٝع ث٠
ًبض ًطز.

اػًبي چ٢بضٗي ٚزٝض ٟقٞضاي اؾالٗي ق٢ط يعز ثسي ٚقطح ظيطٗي ثبقس:

* ٲٯيحٻ اٲيٷي :

ؾٞاثن ًبضي:

ػً ٞقٞضاي ق٢ط يعز زض زٝض ٟچ٢بضٕ
ٗكبٝض ق٢طزاض ثيطخٜس زض ظٗيIT ٠ٜ
ػً١ ٞيئت ضئيؿ ٠زٝچطذ ٠ؾٞاضي ثبٞٛا ٙق٢طؾتب ٙيعز
ػًً ٞب ٙٞٛتلٌط ق٢ط ٞ١قٜ٘س
ػًً٘ ٞيت ٠اذالم پػ١ٝف زاٛكٌس ٟػٔ ٕٞپعقٌي زاٛكِب ٟآظاز اؾالٗي ٝاحس يعز

ؾٳت ټبي ايكبٴ زض َٹ ٬زٸض چٽبضٰ قٹضا :


ٶبئت ضئيؽ قٹضاًٖ ،ٹ ټيبت ضئيؿٻ ،ذعاٶٻ زاض ،ضئيؽ ٦ٳيؿيٹٴ ٶٓبضت ٸ پي٫يطي،
ٶبئت ضئيؽ ٦ٳيؿيٹٴ ټبي ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزجٻ ٸ ٖٳطاٴ تٹؾٗٻ قٹضا.



ًٖٹ ٦ٳيؿيٹٶٽبي ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزجٻ ،ذسٲبت قٽطيٖ ،ٳطاٴ تٹؾٗٻ ،ٶٓبضت ٸ پي٫يطي،
تحٹ ٬ازاضي ٸ اٲال ٤قٹضا .



ٶٳبيٷسٺ قٹضا زض ٦ٳيؿيٹٴ ٖبٮي ؾطٲبيٻ ٪صاضي ٸ ٲكبض٦تٽب٦ ،ٳيتٻ انالح ٸ ثٻثٹز
ضٸقٽب٦ ،ٳيتٻ ضٞبٺ ٸ تٗبٸٴ قٽطزاضي ،قٽطزاضي ٶبحيٻ تبضيري٦ ،ٳيؿيٹٴ قٳبضٺ 5
ٲبزٺ نس ،ؾبظٲبٴ ٞٷبٸضي اَالٖبت ،ؾبظٲبٴ ٸقٹضاي ٲيطاث ٞطټٷ٫ي٦ ،بض٪طٸٺ زٞبتط
٦بض٪عاضي ،ثجت جٽبٶي ثبٞت تبضيري.

* ؾيس ٲحٳس ٖٯي (ټبقٱ) پب ٤ٶػاز :

ؾٹاث٦ ١بضي :
ػً ٞقٞضاي ق٢ط يعز زض زٝض ٟچ٢بضٕ

ًبضقٜبؼ ؾبظٗب ٙتبٗي ٚاخت٘بػي
ػً١ ٞيبت ضئيؿ١ ٠يبت ٝضظق٢بي خبٛجبظاٗ ٝ ٙؼٔٓٞي ٚاؾتب ٙيعز
زثيط ١يبت ٝضظق٢بي خبٛجبظاٗ ٝ ٙؼٔٓٞي ٚق٢طؾتب ٙيعز
ػً١ ٞيبت ٗطًعي ًب ٙٞٛكطِٜ١ي زاٛكدٞيب ٙيعزي زاٛكِب٢١بي ت٢طاٙ
ػً١ ٞيبت اخطايي اٛد٘ٞٛ ٚيؿٜسُب ٝ ٙضٝظٛبِٗٛ ٠بضا ٙخٞا ٙيعز

ؾٳت ټبي ايكبٴ زض َٹ ٬زٸض چٽبضٰ قٹضا :


ًٖٹ ټيبت ضئيؿٻ قٹضا ثٻ ٲست ي ٥ؾب. ٬



ًٖٹ ٦ٳيؿيٹٶٽبي ٞطټٷ٫ي اجتٳبٖي ٸ ثطٶبٲٻ ٸثٹزجٻ قٹضا.



ٶٳبيٷسٺ قٹضا زض قٽطزاضي ٲٷُ٣ٻ زٸ٦ ،ٳيؿيٹٴ ثسٸي قٳبضٺ زٸ ٲبزٺ نس ،ؾبظٲبٴ
اتٹثٹؾطاٶي٦ ،ٳيتٻ ٶبٲ٫صاضي ،ازاضٺ ح٣ٹ٢ي قٽطزاضي ،ټيبت اٲٷب زثيطؾتبٴ پؿطاٶٻ
ٲبٶس٪بض ايطاٶكٽط.

* ٸحيس ضيب ذجبظظازٺ يعزي :

ؾٞاثن ًبضي :
ػً ٞقٞضاي اؾالٗي ق٢ط يعز زٝض١ ٟبي ؾ ٝ ٕٞچ٢بضٕ
ضئيؽ ١يبت ٝضظـ ِ٘١بٛي

ؾٳت ټبي ايكبٴ زض َٹ ٬زٸض چٽبضٰ قٹضا :


ؾرٷ٫ٹي قٹضا.



ضيبؾت ٦ٳيؿيٹٴ ټبي ثطٶبٲٻ ٸثٹزجٻ ،تحٹ ٬ازاضي ٸ اٲال ،٤ٶٓبضت ٸپي٫يطي.



ًٖٹ ٦ٳيؿيٹٶٽبي ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزجٻٖ ،ٳطاٴ تٹؾٗٻٞ ،طټٷ٫ي اجتٳبٖي ،ذسٲبت قٽطي،
ٶٓبضت ٸ پي٫يطي ،تحٹ ٬ازاضي ٸاٲال ٤قٹضا .



ٶٳبيٷسٺ قٹضا زض قٽطزاضي ٲٷُ٣ٻ ؾٻ ،قٽطزاضي ٲٷُ٣ٻ زٸ ،قٽطزاضي ٶبحيٻ تبضيري،
٦ٳيتٻ اٶُجب ٠قٽطؾتبٴ٦ ،ٳيتٻ تحٹ ٬ازاضي قٽطزاضي٦ ،ٳيتٻ ثحطاٴ آة ،ؾبظٲبٴ ٲيبزيٵ
ٲيٹٺ ٸ تطٺ ثبض ،ؾبظٲبٴ ٸ قٹضاي ٲيطاث ٞطټٷ٫ي ،ؾتبز انالح ٸ ثٽجٹز ضٸقٽب،
ؾبظٲبٴ پبض٦ٽب ٸًٞبي ؾجع ،ؾبظٲبٴ ٞطټٷ٫ي ٸضظقي٦ ،ٳيؿيٹٴ قٳبضٺ ؾٻ ٲبزٺ نس،
٦ٳيؿيٹٴ قٳبضٺ زٸ ٲبزٺ ٦ ،77ٳيؿيٹٴ قٳبضٺ ټٟت  ُٕ٢زضذت(ٲبزٺ ٦ ،)14ٳيؿيٹٴ
ٖبٮي ؾطٲبيٻ ٪صاضي ٸ ٲكبض٦تټبي قٽطزاضي٦ ،ٳيتٻ ضٞبٺ ٸ تٗبٸٴ٦ ،ٳيتٻ تٗييٵ اضظـ
ٲٗبٲالتي اٲال ،٤پبض٢ ٤طآٶي ،شيحؿبثي .

اٲيطحؿيٵ ضازٲٷف :

ؾٹاث٦ ١بضي:
 35ؾب ٬ؾبث٣ٻ ٲسيطيتي زض آٲٹظـ ٸپطٸضـ
ؾطپطؾت ازاضٺ ٦٭ تٗبٸٴ ٸ تٗبٸٶيٽب
ًٖٹقٹضاي اؾالٲي قٽط يعز زض زٸضٺ ټبي زٸٰ ٸ چٽبضٰ
٢بئٱ ٲ٣بٰ ٲٹؾؿٻ آٲٹظـ ٖبٮي ٸ اٲٹض قٽطي
ًٖٹ ټيبت ٲسيطٺ ٸ ٲؿئٹ ٬ثيف اظ  10اض٪بٴ اظ ٲجٳٹٖٻ ټبي ذيطيٻ ٸ اجتٳبٖي ٸ ٞطټٷ٫ي

ضئيؽ ٲجٳٕ ذيطيٵ ٲسضؾٻ ؾبظ اؾتبٴ يعز
نبحت اٶتكبضات ضازٲٷف
تاٮي٦ 5 ٝتبة ٸ  30ٲ٣بٮٻ ٸ جعٸٺ زض ظٲيٷٻ اجتٳبٖي ٞطټٷ٫ي ٸ اٲٹضقٽطي ٸ ٪طزق٫طي ٸجصة
ؾطٲبيٻ ٪صاض
ًٖٹ حبٲيبٴ ٲؿجس جبٲٕ يعز
اضائٻ َطحٽبي ٲبٮي ٸ ازاضي ٸضٞبټي ٸ اٲٹض قٽطي جٽت قٽطزاضي ،قٹضاي قٽط ٸ آٲٹظـ
ٸپطٸضـ
ضئيؽ ؾٽبٰ ٖساٮت اؾتبٴ ٸقٽطؾتبٴ يعز

ؾٳت ټبي ايكبٴ زض َٹ ٬زٸض چٽبضٰ قٹضا :


ضئيؽ ٦ٳيؿيٹٶٽبي ثطٶبٲٻ ٸثٹزجٻٖ ،ٳطاٴ ٸ تٹؾٗٻٞ ،طټٷ٫ي اجتٳبٖي ،ٶٓبضت ٸپي٫يطي
قٹضا.



ًٖٹ ٦ٳيؿيٹٶٽبي ٞطټٷ٫ي اجتٳبٖي ،ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزجٻٖ ،ٳطاٴ ٸ تٹؾٗٻ ،ذسٲبت قٽطي،
ٶٓبضت ٸپي٫يطي قٹضا .



ٶٳبيٷسٺ قٹضا زض قٽطزاضي ٲٷُ٣ٻ زٸ ،قٽطزاضي ٶبحيٻ تبضيري ،قٽطزاضي ٲٷُ٣ٻ ؾٻ،
٦ٳيؿيٹٴ قٳبضٺ ټٟت ٲبزٺ نس ،ؾبظٲبٴ پبيبٶٻ ٲؿبٞطثطي ،ؾبظٲبٴ ٞطټٷ٫ي ٸضظقي،
٦ٳيؿيٹٴ ٖبٮي ٲٗبٲالت قٽطزاضي٦ ،ٳيؿيٹٴ زضآٲسي٦ ،كتبض٪بٺ نٷٗتي ٸ
ٲٹازپطٸتئيٷي ،ؾبظٲبٴ آٲٹظـ ٸ پطٸضـ اؾتبٴ٦ ،بض٪طٸٺ زٞبتط ٦بض٪عاضي٦ ،ٳيؿيٹٴ
ٖبٮي ؾطٲبيٻ ٪صاضي ٸٲكبض٦تٽب ،ـٸضاي ٖبٮي ثطٶبٲٻ ضيعي قٽطزاضي٦ ،ٳيتٻ تٗييٵ
اضظـ ٲٗبٲالتي اٲال ،٤ټيبت اٲٷبء زاٶك٫بٺ ٖٯٳي ٦بضثطزي قٽطزاضي ،ؾبظٲبٴ ٖٳطاٴ
ٸثٽؿبظي ،ؾبظٲبٴ ٸقٹضاي ٲيطاث ٞطټٷ٫ي٦ ،ٳيؿيٹٴ ح٭ اذتال ٜزاايي ٸ ٲُبٮجبت

ٲبٮيبت ثطاضظـ اٞعٸزٺ پيٳبٶ٧بضاٴ٦ ،ٳيؿيٹٴ ٶٓبضت (ٶطخ ٪صاضي) ،شيحؿبثي ،ضٸاثٍ
ٖٳٹٲي ٸ اٲٹضثيٵ اٮٳٯ٭ قٽطزاضي.

* حجت االؾالٰ ٸاٮٳؿٯٳيٵ قيد ٖجبؼ ظاضٔ ٪بضيعي :

ؾٹاث٦ ١بضي:
٢بئٱ ٲ٣بٰ ٸ ضئيؽ ثٜيبز ق٢يس ٝاٗٞضايثبضُطا ٙق٢طؾتب ٙيعز ثٗ ٠ست ثيف اظ  12ؾبّ
ػًٞيت زض قٞضاي ق٢ط زٝض ٟچ٢بضٕ
ػًٞيت ؾتبز قب١س زاٛكِب١ ٟب ٗ ٝطاًع آٗٞظـ ػبٓي آٗٞظـ  ٝپطٝضـ ثٗ ٠ست  14ؾبّ
تسضيؽ زض ٗطاًع آٗٞظـ ػبٓي  ٝزاٛكِب٢١ب

ؾٳت ټبي ايكبٴ زض َٹ ٬زٸض چٽبضٰ قٹضا :


ضئيؽ قٹضا ٸ ًٖٹ ټيبت ضئيؿٻ قٹضا.



ًٖٹ ٦ٳيؿيٹٶٽبي ٞطټٷ٫ي اجتٳبٖي ،ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزجٻٖ ،ٳطاٴ ٸتٹؾٗٻ ،ٶٓبضت ٸپي٫يطي
قٹضا .



ٶٳبيٷسٺ قٹضا زضقٹضاي تطاٞي ٥اؾتبٴ٦ ،ٳيتٻ ٞٷي ٦ٳيؿيٹٴ ٲبزٺ  5ضاٺ ٸقٽطؾبظي،
قٽطزاضي ٲٷُ٣ٻ زٸ ،ٲٷُ٣ٻ چٽبض قٽطزاضي (آظازقٽط) ،ؾبظٲبٴ ضٞبټي تٟطيحي٦ ،ٳيؿيٹٴ
ٖبٮي ؾطٲبيٻ ٪صاضي ٸٲكبض٦تٽب ،ؾبظٲبٴ ٸقٹضاي ٲيطاث ٞطټٷ٫ي٦ ،ٳيتٻ ضٞبٺ ٸ تٗبٸٴ
قٽطزاضي٦ ،ٳيتٻ ٶبٲ٫صاضي ،ؾبظٲبٴ آتف ٶكبٶي ،ؾبظٲبٴ آضاٲؿتبٶٽب٦ ،كتبض٪بٺ
نٷٗتي ،پبض٢ ٤طآٶي.

* ٲطتًي قبي: ١

ؾٹاث٦ ١بضي :
ٗؿئ ّٞخ٢بزؾبظٛسُي ٗطٝؾت
ٗؿئً٘ ّٞيت ٠ػ٘طا ٙخ٢بزؾبظٛسُي ١طٗعُبٙ
ٗؿئ ّٞخ٢بزؾبظٛسُي ق٢طؾتب ٙيعز
ٗؿئ ّٞخ٢بزؾبظٛسُي ق٢طؾتب٢ٗ ٙطيع
ضئيؽ ازاض ٟضا ٟضٝؾتبيي اؾتب ٙيعز
ٗؼبٛٝت ث٠ض ٟثطزاضي آة ٝكبيالة ضٝؾتبيي اؾتب ٙيعز
ٗسيط ُٜٗو ٠يي ق٢طزاضي يعز
ق٢طزاض يعز
ػًٞقٞضاي اؾالٗي ق٢ط يعز زٝض ٟا ،ّٝز ٝ ٕٝچ٢بضٕ

ؾٳت ټبي ايكبٴ زض َٹ ٬زٸض چٽبضٰ قٹضا :


ضئيؽ قٹضاًٖ،ٹ ټيبت ضئيؿٻ قٹضا .



ضئيؽ ٦ٳيؿيٹٴ ٖٳطاٴ تٹؾٗٻ .



ًٖٹ ٦ٳيؿيٹٶٽبي ٖٳطاٴ تٹؾٗٻ ،تحٹ ٬ازاضي ٸ اٲال ٤قٹضا



ٶٳبيٷسٺ قٹضا زض قٹضاي تطاٞي ٥اؾتبٴ ،قٽطزاضي ٲٷُ٣ٻ ي ٥قٽطزاضي ٲٷُ٣ٻ زٸ،
٦ٳيؿيٹٴ ٖبٮي ؾطٲبيٻ ٪صاضي ٸ ٲكبض٦ت ټب ،ؾبظٲبٴ ٖٳطاٴ ٸثٽؿبظي ،قٽط ٤ٲكبٚ٭
ٲعاحٱ قٽطي٦ ،ٳيؿيٹٴ ٲكبٚ٭ ٲعاحٱ قٽطي ٸ ٚيطثٽساقتي ،ثٷس  20ٲبزٺ ٢ 55بٶٹٴ
قٽطزاضي ،پطٸغٺ َطح تٹؾٗٻ اٲبٲعازٺ جٟٗط(ٔ)٦ ،ٳيؿيٹٴ تحٹي٭ ُٗ٢ي ٲٹ٢ت پطٸغٺ
ټب٦ ،ٳيؿيٹٴ ٶٓبضت(ٶطذ٫صاضي) ،ازاضٺ اجطائيبت٦،ٳيتٻ ايٳٷي َطحٽب ٸ ٲؿبئ٭ تطاٞي٧ي،
ؾبظٲبٴ ٸ قٹضاي ٲيطاث ٞطټٷ٫ي٦ ،ٳيؿيٹٴ تٖييٵ اضظـ ٲٗبٲالتي اٲال٦ ،٤ٳيتٻ ٞٷي
٦ٳيؿيٹٴ ٲبزٺ  ، 5ټيبت اٲٷب زاٶك٫بٺ ٖٯٳي ٦بضثطزي قٽطزاضي ،ؾبظٲبٴ آتف ٶكبٶي،
ؾبظٲبٴ اتٹثٹؾطاٶي ،ؾبظٲبٴ پبيبٶٻ ٲؿبٞطثطي ،ؾبظٲبٴ ٲيبزيٵ ٲيٹٺ ٸ تطٺ ثبض،
٦ٳپٹؾت٦ ،ٳيتٻ تحٹ ٬ازاضي٦ ،ٳيؿيٹٴ زضآٲسي.

* ٲٽسي ٦بقٟي ظازٺ :

ؾٞاثن ًبضي :
ػً ٞقٞضاي اؾالٗي ق٢ط يعز زٝض ٟچ٢بضٕ
ػًٛ ٞظبٕ پعقٌي

ؾٳت ټبي ايكبٴ زض َٹ ٬زٸض چٽبضٰ قٹضا :


ًٖٹ ټيبت ضئيؿٻ قٹضا ( ٲٷكي قٹضا).



ضئيؽ ٦ٳيؿيٹٴ ذسٲبت قٽطي قٹضا.



ًٖٹ ٦ٳيؿيٹٶٽبي ذسٲبت قٽطيٞ ،طټٷ٫ي اجتٳبٖي ،تحٹ ٬ازاضي ٸ اٲال ٤قٹضا .



ٶٳبيٷسٺ قٹضا زض قٽطزاضي ٰٶُ٣ٻ ي ،٥قٽطزاضي ٶبحيٻ تبضيري٦ ،ٳيؿيٹٴ آظازؾبظي
ٲٷُ٣ٻ ؾٻ ،ؾبظٲبٴ تب٦ؿيطاٶي ،ؾبظٲبٴ حٳ٭ ٸٶ٣٭ ثبض ٸٲؿبٞط ،قٹضاي ثٽساقت اؾتبٴ
قٽطزاضي
.
ٸ قٽطؾتبٴ٦ ،ٳيؿيٹٴ ٖبٮي ؾطٲبيٻ ٪صاضي ٸ ٲكبض٦تٽب٦ ،ٳيتٻ ضٞبٺ ٸتٗبٸٴ

* ٲحٳس٣ٞيٻ ذطاؾبٶي :

ؾٹاث٦ ١بضي:
ػً ٞقٞضاي اؾالٗي ق٢ط يعز زض زٝض١ ٟبي ز ،ٕٝؾ ٝ ٕٞچ٢بضٕ
ٗسيطًْ ثٜيبز ٗؿتًؼلب ٝ ٙخبٛجبظا ٙاٛوالة اؾالٗي اؾتب ٙيعز
ػً ٝ ٞضئيؽ ١يأت ٗسيط ٟقطًت ١بي تحت پٞقف ثٜيبز ٗؿتًؼلب ٝ ٙخبٛجبظاٙ
ضئيؽ ؾتبز اخطايي كطٗب ٙاٗبٕ ذ٘يٜي (ض)ٟ
ػً ٞاٛد٘ ٚآٝيب ٗ ٝطثيبٗ ٙساضؼ
ضئيؽ ١يأت اٜٗب ٗؿدس ضيي ٗ ٝؿدس هطيكي
ضئيؽ زٝض ٟز ٝ ٕٝؾ ٝ ٕٞچ٢بضٕ قٞضاي اؾالٗي ق٢ط ،ق٢طؾتب ٝ ٙاؾتب ٙيعز
ضئيؽ ١يأت ٝظ ٠ٛثطزاضي اؾتب ٙيعز
ػً١ ٞيبت ٗسيطٛ ٟبخب
ػً١ ٞيبت اٜٗب ٗٞؾؿ ٠زاضآوطآ ٙخٞازاالئ٘(٠ع)

ؾٳت ټبي ايكبٴ زض َٹ ٬زٸض چٽبضٰ قٹضا :


ضئيؽ قٹضاي قٽطؾتبٴ ٸاؾتبٴ .



ذعاٶٻ زاض قٹضا ٸًٖٹ ټيبت ضئيؿٻ قٹضا.



ضيبؾت ٦ٳيؿيٹٴ تحٹ ٬ازاضي ٸ اٲال ٤قٹضا.



ًٖٹ ٦ٳيؿيٹٶٽبي ثطٶبٲٻ ثٹزجٻٞ ،طټٷ٫ي اجتٳبٖيٖ ،ٳطاٴ تٹؾٗٻ ،ذسٲبت قٽطي،
تحٹ ٬ازاضي ٸاٲال ،٤ٶٓبضت ٸ پي٫يطي قٹضا .



ٶٳبيٷسٺ قٹضا زض حٹظٺ ازاضٺ اٲال ،٤قٽطزاضي ٲٷُ٣ٻ زٸ ،قٽطزاضي ٲٷُ٣ٻ ؾٻ٦ ،ٳيؿيٹٴ
قٳبضٺ ي ٥ٲبزٺ ٦ ، 77ٳيؿيٹٴ ٖبٮي ؾطٲبيٻ ٪صاضي ٸ ٲكبض٦تٽب٦ ،ٳيؿيٹٴ ٖبٮي ٲٗبٲالت
قٽطزاضي٦ ،ٳيؿيٹٴ زضآٲسي٦ ،ٳيتٻ اٶُجب ٠قٽطؾتبٴ٦ ،ٳيتٻ ثحطاٴ آة٦ ،ٳيتٻ تحٹ٬
ازاضي قٽطزاضي٦ ،ٳيتٻ ضٞبٺ ٸ تٗبٸٴ قٽطزاضي ،ؾبظٲبٴ ٲسيطيت پؿٳبٶس ،ؾبظٲبٴ ضٞبټي
تٟطيحي ،قٹضاي آٲٹظـ ٸ پطٸضـ قٽطؾتبٴ ،پطٸغٺ َطح تٹؾٗٻ حًطت اٲبٲعازٺ
جٟٗط(ٔ) ٦ ،بضذبٶٻ ٦ٳپٹؾت٦ ،كتبض٪بٺ نٷٗتي٦ ،ٳيتٻ ح٭ اذتال ٜزاضايي ٸ ٲُبٮجبت
ٲبٮيبت ثط اضظـ اٞعٸزٺ پيٳبٶ٧بضاٴ ،پبض٢ ٤طآٶي ،ؾتبز زيٻ ،شيحؿبثي قٽطزاضي

* ؾيس ٲحٳسضيب ٲسضؾي ٲهٯي :

ؾٹاث٦ ١بضي :
ػً ٞقٞضاي اؾالٗي ق٢ط يعز زٝض ٟچ٢بضٕ
تسضيؽ زض زاٛكِب ٟپيبٕ ٞٛض يعزٗ -طًع ٗ٢طيع()89-93
تسضيؽ زض زاٛكِب ٟاٗبٕ حؿي(ٚع)ٗ -طًع يعز ()90-93
هطيت ث 16 ٠ؾبّ كؼبٓيت اهتهبزي زض ثبظاض ٝثٞضؼ كٔعات ايطاٙ
تسضيؽ زضزاٛكِب١ ٟبي يعز()89-93
اضائٗ ٠وبالت تحٔيْ ثبظاض كٞالز ايطا ٙزض ظٗي ٠ٜثٞضؼ كٔعات()89-90
ػً١ ٞيبت حْ اذتالف ٗبٓيبتي ؾبظٗب ٙاٗٞضٗبٓيبتي يعز()92-93
ػً١ ٞيبت ضئيؿ ٠اتحبزي ٠نٜق آٝ ٚ١كٞالز يعز (ؾبّ 94تبً)ٜٙٞ

ػًً٘ ٞيت ٠كٜي پبيف ٝانالح يٞاثٍ اهتهبزي ،اخت٘بػي ً ٝبٓجسي َطح تلهئي ق٢ط يعز

ؾٳت ټبي ايكبٴ زض َٹ ٬زٸض چٽبضٰ قٹضا :


ًٖٹ ټيبت ضئيؿٻ قٹضا ،ٲٷكي قٹضا.



ضئيؽ ٦ٳيؿيٹٴ ٖٳطاٴ تٹؾٗٻ .



ًٖٹ ٦ٳيؿيٹٶٽبي ثطٶبٲٻ ٸثٹزجٻٖ ،ٳطاٴ تٹؾٗٻٞ ،طټٷ٫ي اجتٳبٖي ،ذسٲبت قٽطي،
تحٹ ٬ازاضي ٸ اٲال ٤قٹضا



ٶٳبيٷسٺ قٹضا زض قٽطزاضي ٲٷُ٣ٻ ي ،٥قٽطزاضي ٶبحيٻ تبضيري ،قٽطزاضي ٶبحيٻ ي٥
ٲٷُ٣ٻ ؾٻ٦ ،ٳيؿيٹٴ ٖبٮي ؾطٲبيٻ ٪صاضي ٸ ٲكبض٦ت ټب ،ؾبظٲبٴ آضاٲؿتبٶٽب ،ؾبظٲبٴ ٸ
قٹضاي ٲيطاث ٞطټٷ٫ي٦ ،ٳيؿيٹٴ تٗييٵ اضظـ ٲٗبٲالتي اٲال٦ ،٤ٳيتٻ ايٳٷي َطح ټب ٸ
ٲؿبئ٭ تطاٞي٧ي٦ ،ٳيؿيٹٴ قٳبضٺ ي ٥ٲبزٺ نس ،ٶٳبيٷسٺ ضئيؽ قٹضا زض ٦ٳيؿيٹٴ ٲبزٺ
َ ،5طح تٟهيٯي.

* حجت االؾالٰ ٸاٮٳؿٯٳيٵ حٳيسضيب ٲُٽطيبٴ :

ؾٞاثن ًبضي :

ػً ٞقٞضاي تٞؾؼ ٠كط َٜ١هطآً ٙكٞض
ػً١ ٞيبت ٗسيط ٟاتحبزي ٠تكٌْ ١بي هطآٛي ًكٞض
ػً١ ٞيبت ٗسيط ٟاتحبزيٞٗ ٠ؾؿبت ٗ ٝطاًع هطآٛي ًكٞض
ػً ٞقٞضاي اؾالٗي ق٢ط يعز زض زٝض١ ٟبي ؾ ٝ ٕٞچ٢بضٕ

ٗؿئ ّٞؾبظٗب ٙتجٔيـبت اؾالٗي ٗ٢طيع
ٗؿئ ّٞقٞضاي ٘١بِٜ١ي تجٔيـبت اؾالٗي ٗ٢طيع
ٗؿئ ّٞؾتبز اهبٗ٘ٛ ٠بظ ٗ٢طيع
ٗؿئ٢ٗ ّٞس هطآ ٙاؾتب ٙيعز
ػً ٞاتحبزي ٠هطآٛي اؾتب ٙيعز

ؾٳت ټبي ايكبٴ زض َٹ ٬زٸض چٽبضٰ قٹضا :


ٶبئت ضئيؽ قٹضاًٖ ،ٹ ټيبت ضئيؿٻ قٹضا ،ذعاٶٻ زاض قٹضا .



ضيبؾت ٦ٳيؿيٹٴ ٞطټٷ٫ي اجتٳبٖي قٹضا .



ًٖٹ ٦ٱيؿيٹٶٽبي ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزجٻ ،ذسٲبت قٽطيٞ ،طټٷ٫ي اجتٳبٖي ،تحٹ ٬ازاضي
ٸاٲال ٤قٹضا .



ٶٳبيٷسٺ قٹضا زض قٽطزاضي ٲٷُ٣ٻ ي٦ ،٥ٳيؿيٹٴ قٳبضٺ چٽبض ٲبزٺ نس ،ټيبت ح٭ اذتالٜ
ٲبزٺ  38انالحي آييٵ ٶبٲٻ ٲٗبٲالت٦ ،ٳيتٻ اٶُجب ٠قٽطؾتبٴ٦ ،ٳيتٻ ٞٷي ٲُبٮٗبت
اجتٳبٖي ٸ ٸٞطټٷ٫ي٦ ،ٳيؿيٹٴ ٖبٮي ؾطٲبيٻ ٪صاضي ٸ ٲكبض٦تٽب ،قٹضاي آٲٹظـ
ٸپطٸضـ قٽطؾتبٴ٦ ،ٳيتٻ ٶبٲ٫صاضي ،ؾبظٲبٴ تب٦ؿيطاٶي ٸټيبت اٶٓجبَي آٴ ،ؾبظٲبٴ
ٞطټٷ٫ي -ٸضظقي ،پبض٢ ٤طآٶي.

* ؾپٷتب ٶي ٥ٶبٰ :

ؾٞاثن ًبضي :
ػً ٞقٞضاي اؾالٗي ق٢ط يعز زٝض ٟچ٢بضٕ

ضئيؽ اٛد٘ ٚظضتكتيب ٙيعز

ؾٳت ټبي ايكبٴ زض َٹ ٬زٸض چٽبضٰ قٹضا :


ضئيؽ ٦ٳيؿيٹٴ ذسٲبت قٽطي قٹضا.



ًٖٹ ٦ٳيؿيٹٶٽبي ثطٶبٲٻ ٸثٹزجٻ ،ذسٲبت قٽطيٖ ،ٳطاٴ ٸتٹؾٗٻ ،تحٹ ٬ازاضي ٸ اٲال،٤
ٶٓبضت ٸ پي٫يطي قٹضا .



ٶٳبيٷسٺ قٹضا زض قٽطزاضي ٲٷُ٣ٻ زٸ ،قٽطزاضي ٶبحيٻ تبضيري٦ ،ٳيؿيٹٴ زضآٲسي،
ؾبظٲبٴ آتف ٶكبٶي ،ؾبظٲبٴ ضٞبټي تٟطيحي٦ ،ٳيؿيٹٴ ٖبٮي ؾطٲبيٻ ٪صاضي ٸ
ٲكبض٦تٽب٦ ،ٳيتٻ ٶبٲ٫صاضي ،ازاضٺ اجطائيبت ،ؾبظٲبٴ ٸقٹضاي ٲيطاث ٞطټٷ٫ي ،ؾبظٲبٴ
پبض٦ٽب ٸًٞبي ؾجعقٽطزاضي.

*ؾيسٺ حٳيسٺ ٸظيطي :

ؾٹاث٦ ١بضي:
ػً ٞقٞضاي اؾالٗي ق٢ط يعز زض زٝض١ ٟبي اٝ ّٝز ٝ ٕٝؾ ٝ ٕٞچ٢بضٕ
 27ؾبّ ؾبثو ٠زضذكب ٙزض آٗٞظـ ٝپطٝضـ
زثيط ً ٠ٛٞ٘ٛكٞضي زضؾبّ تحهئي 76-75
ضئيؽ ١يئت ٗسيطٞٗ ٟؾؿ ٠ذيطي ٠احؿبٙ
ضئيؽ ١يبت آٗبزُي خؿ٘بٛي ايطٝثيي اؾتب ٙيعز

ؾٳت ټبي ايكبٴ زض َٹ ٬زٸضچٽبضٰ قٹضا :


ٶبئت ضئيؽ قٹضاًٖ ،ٹ ټيبت ضئيؿٻ قٹضا ،ضئيؽ ٦ٳيؿيٹٴ تحٹ ٬ازاضي ٸ اٲال ،٤ٶبئت
ضئيؽ ٦ٳيؿيٹٶٽبي ٞطټٷ٫ي اجتٳبٖي ،ثطٶبٲٻ ٸثٹزجٻ ،ٶٓبضت ٸ پي٫يطي.



ًٖٹ ٦ٳيؿيٹٶٽبي ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزجٻٞ ،طټٷ٫ي اجتٳبٖي ،ذسٲبت قٽطيٖ ،ٳطاٴ تٹؾٗٻ،
ٶٓبضت ٸ پي٫يطي ،تحٹ ٬ازاضي ٸ اٲال. ٤



ٶٳبيٷسٺ قٹضا زض قٹضاي آٲٹظـ ٸ پطٸضـ اؾتبٴ ٸقٽطؾتبٴ ،ؾتبز زيٻ ،ؾبظٲبٴ
ثٽؿبظي ٸ ٶٹؾبظي٦ ،ٳيؿيٹٴ قٳبضٺ قف ٲبزٺ نس ،قٽطزاضي ٲٷُ٣ٻ ؾٻ ،ؾبظٲبٴ
پبض٦ٽبٸًٞبي ؾجع ،ضٸاثٍ ٖٳٹٲي ٸاٲٹضثيٵ اٮٳٯ٭ قٽطزاضي٦ ،ٳيؿيٹٴ ٖبٮي ؾطٲبيٻ
٪صاضي ٸٲكبض٦تٽب٦ ،ٳيؿيٹٴ ٲبزٺ  ُٕ٢(14زضذت) ،ؾبظٲبٴ ٞطټٷ٫ي ٸضظقي ،ؾبظٲبٴ
ضٞبټي تٟطيحي ،ټيبت اٲٷبء زاٶك٫بٺ ٖٯٳي ٦بضثطزي قٽطزاضي ،قٹضاي ٖبٮي ثطٶبٲٻ
ضيعي.

*ٖعت يبز٪بض :

ؾٹاث٦ ١بضي:
ػً ٞقٞضاي اؾالٗي ق٢ط يعز زض زٝض١ ٟبي اٝ ّٝز ٝ ٕٝچ٢بضٕ
٘ٛبيٜس ٟذب ٠ٛذيطيً ٚكٞض زض اؾتب ٙيعز
ٗسيط اٛد٘ ٚح٘بيت اظ ثي٘بضأً ٙيٞي اؾتا ٙيعز
ٗسيطػبْٗ ذيطي ٠ثبٞٛاٛ ٙيًٌٞبض ًٞثط يعز
ٌ٘١بضي ثب ؾبظٗب ٙكٜي  ٝحطك ٠اي ثب ١سف تٞاٜ٘ٛسؾبظي ظٛب ٙؾطپطؾت ذبٞٛاض

ؾٳت ټبي ايكبٴ زض َٹ ٬زٸضچٽبضٰ قٹضا :


ٶبئت ضئيؽ قٹضاًٖ ،ٹ ټيبت ضئيؿٻ قٹضا ،ؾرٷ٫ٹي قٹضا.



ًٖٹ ٦ٳيؿيٹٶٽبي ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزجٻٞ ،طټٷ٫ي اجتٳبٖي ،ذسٲبت قٽطيٖ ،ٳطاٴ تٹؾٗٻ،
ٶٓبضت ٸ پي٫يطي ،تحٹ ٬ازاضي ٸ اٲال. ٤



ٶٳبيٷسٺ قٹضا زض قٽطزاضي ٲٷُ٣ٻ ؾٻ ،قٽطزاضي ٶبحيٻ تبضيري ،ؾبظٲبٴ پبض٦ٽبٸًٞبي
ؾجع٦ ،ٳيؿيٹٴ ٲبزٺ  ُٕ٢(14زضذت)٦ ،ٳيتٻ انالح ٸثٽجٹز ضٸقٽبي قٽطزاضي٦ ،ٳيتٻ
ضٞبٺ ٸ تٗبٸٴ قٽطزاضي٦ ،بض ٪طٸٺ اؾتبٶي اضظيبثي اثطات ٲحيٍ ظيؿت ،ؾتبز زيٻ٦ ،ٳيتٻ
ثحطاٴ آة ،قٹضاي ثٽساقت قٽطؾتبٴ ،ؾتبز پيك٫يطي اظ اٖتيبز.

پطؾ ْٜزٝض چ٢بضٕ قٞضاي اؾالٗي ق٢ط يعز:

ٗح٘س نبزم ٝنبّ :
زثيط ٸ ٲؿئٹ ٬زثيطذبٶٻ قٹضاي اؾالٲي قٽط يعز

ؾؼيس ز١ؿتبٛي :
حؿبثساض قٹضا .
زثيط ٦ٳيؿيٹٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزجٻ قٹضا .
زثيط ٦ٳيؿيٹٴ تحٹ ٬ازاضي .
زثيط٦ٳيؿيٹٴ ٶٓبضت ٸپي٫يطي.

كبَ٘ ٠ظٗبٛيب: ٙ
زثيط ٦ٳيؿيٹٴ ټبي ذسٲبت قٽطي ،ٶٓبضت ٸ پي٫يطي قٹضا .
پي٫يطي ٲهٹثبت قٹضا.
پي٫يطي ٸاضائٻ ؾٹاث ١نٹضتجٯؿبت قٹضا ٸ ٦ٳيؿيٹٶٽبي ؾٷٹات ٢ج٭ اظ ثبي٫بٶي
تبيپ ٶبٲٻ ټب ٸنٹضتجٯؿبت قٹضا .
ٲؿئٹ ٬زٞتط ضئيؼ قٹضا .
پي٫يطي زٖٹتٷبٲٻ ټبي ازاضات ٸ ؾبظٲبٴ ټبي ٲرتٯ ٝثٻ اًٖبي قٹضا.

ٛطُؽ ٗيطخٔئي :
اپطاتٹض ٸ ثبي٫بٶي قٹضا .
ٲؿئٹ ٬زٞتط اًٖبي قٹضا.

قبيؿت ٠ز١وب ٙثٜبزًي :
زثيط ٦ٳيؿيٹٴ تحٹ ٬ازاضي ٸ اٲال. ٤
زثيط ٦ٳيؿيٹٴ ٖٳطاٴ ٸتٹؾٗٻ.
زثيط ٦ٳيؿيٹٴ ثطٶبٲٻ ٸثٹزجٻ.

ٗح٘س حؿي ٚاؾ٘بػيْ ظاز: ٟ

ٲؿئٹ ٬زٞتط ضئيؽ قٹضا .

ٗ٢سي ٠خٔئي :
ٲؿئٹ ٬ضٸاثٍ ٖٳٹٲي قٹضا .

ظ١طا خؼلطپٞض :
تبيپ ٶبٲٻ ټب ٸنٹضتجٯؿبت قٹضا .
اپطاتٹض ٸثبي٫بٶي قٹضا

كبَ٘ٗ ٠د٢ٗ ٜٙٞطيعي :
ٲؿئٹ IT ٬قٹضا .

پطٝا ٠ٛظاضع :
زثيط ٦ٳيؿيٹٴ ٞطټٷ٫ي اجتٳبٖي قٹضا .
تبيپ ٶبٲٻ ټب ٸنٹضتجٯؿبت قٹضا .
اپطاتٹض ٸ ثبي٫بٶي قٹضا .
ٲؿئٹ ٬زٞتط اًٖبي قٹضا.

ح٘يسضيبتًٔٞي:
٦بضقٷبؼ ضٸاثٍ ٖٳٹٲي

ػٔي ضيب هُت زيٜي :
٦بضپطزاظي قٹضا
ضاٶٷسٺ قٹضا .

ٗح٘ٞز ثبؿجب: ٙ
ذسٲبت قٹضا.
٦بضپطزاظي قٹضا.
ضاٶٷسٺ قٹضا .

ٗح٘ٞز ظاضع :
ضاٶٷسٺ قٹضا .

ٗطتًي ٛؿبج:
ٶ٫ٽجبٴ قٹضا .

ٓٝي ضقٌٞئي:٠
ذسٲبت قٹضا .

ػٔي حتبة :
ذسٲبت قٹضا .

قٞضاي اؾالٗي ق٢ط يعز  1441ضٝظ اظ چ٢بضٗي ٚزٝض ٟتالـ  ٝكؼبٓيت ذٞز ضا پكت ؾط ُصاقت٠
اؾت.
چ٢بضٗي ٚزٝض ٟقٞضاي اؾالٗي ق٢ط يعز ؾيبؾت ١بيي ٘١چٗ ٙٞحٞضيت اضظق٢بي ٝاالي اؾالٗي
 ٝاٛوالة زض ثطٛبٗ١ ٠بي كطِٜ١ي ،تٞخٝ ٠يػ ٟثٜٗ ٠بَن ٗحط ٕٝق٢ط ،اكعايف ٛكبٌ ق٢طٛٝسي،
اضتوبء ؾُح ًبضقٜبؾي زض ته٘يٖ ُيطي ١ب ٗ ٝهٞثبت ،توٞيت اضتجبٌ ثب ٗطزٕ اظ َطين ؾبيت
قٞضا ،كؼبالٗ ٙحالت  ٝخٔؿبت ػ٘ٗٞي زض ٗؿبخس  ٝزيِط ٛوبٌ ،اكطايف ؾ ٖ٢كؼبٓيت٢بي ػ٘طاٛي ٝ
اضتوبء ؾُح ذسٗبت ق٢طي ضا ثب ػعٗي خسي تط اظ پيف تؼويت ٞ٘ٛز ٟاؾت.
ًبضٛبٗ ٠كؼبٓيت قٞضا ً ٠شيالً ثرك٢بيي اظ آ ٙث ٠اؾتحًبض ق٢طٛٝساُ ٙطاٗي ٗي ضؾس ٛكبٙ
زٜ١س ٟاي ٚؾؼي  ٝتالـ اؾت.
اٗيس اؾت ً ٠ثب يبضي ذساٛٝس ٗتؼبّ  ٝاؾتؼبٛت اظ زضُب ٟاٗبٕ ظٗب( ٙػح) ي٘ ٚثطذٞضزاضي اظ ػلٞ
 ٝثركف ِ٘١ب ٙثبثت ًبؾتي ١ب ٛ ٝبضؾبيي ١بي ٗٞخٞز قب١س كؼبٓيت ثيكتط قٞضاي اؾالٗي ق٢ط،
ق٢طزاضي يعز  ٝؾبيط زؾتِب٢١بي ذسٗبت ضؾبٛي ق٢طي ثٞز ٝ ٟتٞكين ثطزاقتُ ٚبٗ٢بيي ثٜٔستط ٝ
اٗيس ثرف تط ثطاي ق٢طٗب ٙثطزاقت ٠قٞز.

آٗبض ػٌ٘ٔطز قٞضاي اؾالٗي ق٢ط يعز زض يي ِٛب(ٟزٝض ٟچ٢بضٕ)

92

93

94

95

96

خ٘غ

ضزيق ػٜٞاٙ
1

جٯؿبت قٹضا

67

111

98

93

37

406

2

ٲهٹثبت قٹضا

185

328

289

381

1389 206

3

ٶبٲٻټبي ٸاضزٺ

15947 576 4743 3945 4046 2637

4

ٶبٲٻ ټبي نبزضٺ 827 2645

9617 198 4745 1202
1021

5
6
7
8

ٶبٲٻ ټبي

227

223

255

238

*

*

*

- 1190

*

*

*

*

*

337

ٲهبحجٻ ضازيٹيي *

*

*

*

-

40

قٽطزاضي
ٲال٢بت ٖٳٹٲي
ٲهبحجٻ
تٯٹيعيٹٶي

78

24

ثطٶبٲٻ ٲطزٰ
9

*

ٸقٹضا (ټط٢ؿٳت *

*

*

*

-

٢ؿٳت

 10ز٢ي٣ٻ)
10

تٗساز اذجبض

*

*

*

*

-

800

جٯؿبت
11

ٖٹاضو(نحٵ

4

6

3

4

-

17

قٹضا)
َطح ټبي
12

پيكٷٽبزي

16

48

44

35

4

148

اًٖبي قٹضا
٦ٳيؿيٹٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزجٻ
1

تٗساز جٯؿبت

55

96

104

83

24

362

2

تٗساز ٲهٹثبت

224

234

271

395

97

1221

3

تٗساز ٶبٲٻټب

417

447

267

418

1655 118

4

تٗساز ٮٹايح

198

189

114

185

65

751

5

تٗساز ثبظزيس

-

-

-

2

4

6

٦ٳيؿيٹٴ ٖٳطاٴ ،تٹؾٗٻ
1

تٗساز جٯؿبت

29

44

44

35

11

163

2

تٗساز ٲهٹثبت

90

318

350

83

54

895

3

تٗساز ٶبٲٻټب

105

322

357

263

67

1118

4

تٗساز ٮٹايح

6

6

22

23

5

62

5

تٗساز َطح ټب

18

24

14

60

10

126

6

تٗساز ثبظزيس

24

32

35

25

6

122

٦ٳيؿيٹٴ ذسٲبت قٽطي
1

تٗساز جٯؿبت

22

48

45

45

15

170

2

تٗساز ٲهٹثبت

25

61

46

23

4

159

3

تٗساز ٶبٲٻټب

60

180

178

148

17

583

4

تٗساز ٮٹايح

7

11

6

13

-

37

5

ثبظزيس

-

-

-

15

5

20

٦ٳيؿيٹٴ ٞطټٷ٫ي ،اجتٳبٖي ،ظيؿت ٲحيُي
1

تٗساز جٯؿبت

45

64

95

49

17

270

2

تٗساز ٲهٹثبت

84

72

95

122

34

407

3

تٗساز ٶبٲٻټب

376

279

512

401

97

1665

4

تٗساز ٮٹايح

13

24

47

121

24

229

5

تٗساز ٲؿبٖستي

133

64

195

148

31

571

6

ثبظزيس

-

-

-

20

2

22

٦ٳيؿيٹٴ ٶٓبضت ٸ پي٪يطي
1

تٗساز جٯؿبت

11

30

28

33

3

105

2

تٗساز ٲهٹثبت

0

8

15

11

5

39

3

تٗساز ٶبٲٻټب

6

26

68

59

19

177

4

تٗساز ٮٹايح

-

-

-

-

-

-

5

ثبظزيس

-

-

-

15

3

18

٦ٳيؿيٹٴ تحٹ ٬ازاضي ٸ اٲال٤
1

تٗساز جٯؿبت

13

35

40

42

10

137

تٗسازٲٹاضز
2

پي٫يطي
ٲٹيٹٖبت ٸ

26

93

70

23

25

237

ٲٹاضز ٲُطح قسٺ
3
4
5

تٗساز ٶبٲٻټب ٸ
ٮٹايح
تٗساز ٮٹايح
تٗساز َطح
پيكٷٽبزي

30

114

85

117

21

367

3

3

6

-

3

15

4

7

4

-

1

16

چٽبضٲيٵ زٸضٺ قٹضاي اؾالٲي قٽط يعز َي ٲست ٗٞبٮيت ،زض ٢بٮت ٦ 6ٳيؿيٹٴ ترههي ثٻ
اٶجبٰ ٸْبي ٝذٹز پطزاذتٻ اؾت .ٮٹايحَ ،طح ټب ٸ يب زضذٹاؾت ټبي ٲطزٲي ٢ج٭ اظ َطح زض
جٯؿٻ ٖٯٷي قٹضا زض ايٵ ٦ٳيؿيٹٴ ټب ٲٹضز ثطضؾي ٦بضقٷبؾي ٢طاض ٪طٞتٻ ٸ ؾپؽ جٽت
ثطضؾي ٸ تهٹيت ٶٽبيي زض جٯؿٻ ٖٯٷي قٹضا ٦ٻ ټط ټٟتٻ قٷجٻ ټب ٸ ؾٻ قٷجٻ ټب زض ٲح٭
تبالض قٹضا تك٧ي٭ ٲي ٪طزيس ،ٲُطح قسٺ اؾت.

٦ٳيؿيٹٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزجٻ :

* ٸْبي ٝٸ اذتيبضات ٦ٳيؿيٹٴ ثٻ قطح شي٭ ٲي ثبقس:
 -1پبؾد ثٻ زضذٹاؾتٽبي ٲطزٲي ٸ اضجبٔ ثٻ ٲطا٦ع شيهالح ثطاي پي٫يطي ٸ ض ٕٞٲك٧الت ٸ
ٲًٗالت
 -2تهٹيت  :ثٹزجٻ؛ انالح ثٹزجٻ؛ تٟطي ٙثٹزجٻ قٽطزاضي ٸ ؾبظٲبٴ ټبي ٸاثؿتٻ( :آتف
ٶكبٶي؛ آضاٲؿتبٶٽب؛ آٲبض ٸ ٞٷبٸضي؛ اتٹثٹؾطاٶي؛ پبض٦ٽب ٸ ًٞبي ؾجع؛ پبيبٶٻ ٲؿبٞطثطي؛
ٲسيطيت پؿٳبٶس؛ تب٦ؿيطاٶي؛ ضٞبټي – ٞطټٷ٫ي؛ ٖٳطاٴ ٸ ثٽؿبظي؛ ٲيبزيٵ ٲيٹٺ ٸ تطٺ ثبض)
 -3اٶتربة حؿبثطؼ ٸثطضؾي ٸ تهٹيت ٪عاضـ حؿبثطؾي ثطاي قٽطزاضي ٸ ؾبظٲبٴ ټبي
ٸاثؿتٻ ( :آتف ٴقبٶي؛ آضاٲؿتبٶٽب؛ آٲبض ٸ ٞٷبٸضي؛ اتٹثٹؾطاٶي؛ پبض٦ٽب ٸ ًٞبي ؾجع؛ پبيبٶٻ
ٲؿبٞطثطي؛ ٲسيطيت پؿٳبٶس؛ تب٦ؿيطاٶي؛ ضٞبټي – ٞطټٷ٫ي؛ ٖٳطاٴ ٸ ثٽؿبظي؛ ٲيبزيٵ ٲيٹٺ ٸ
تطٺ ثبض)
 -4ثطضؾي ٸ تهٹيت ٖٹاضو ٸ ثٽبي ذسٲبت پيكٷٽبزي قٽطزاضي ٸ اضظـ ٲٗبٲالتي اٲال٤
قٽط
 -5ثطضؾي ٖٳٯ٧طز ٲبټيبٶٻ زضاٲس ټعيٷٻ قٽطزاضي ٸ ؾبظٲبټبي ٸاثؿتٻ ٸ اضائٻ ضاټ٧بضټبي
ٲٷبؾت زض ذهٹل اٞعايف زضاٲسټب ٸ ٦بټف ټعيٷٻ ټب
 -6ثطضؾي ٸ تهٹيت ٮٹايح پيكٷٽبزي قٽطزاضي زض ذهٹل :
اٮ -ٝتٳٯ ٥اٲال ٤زض ٲؿيط َطحٽبي ٖٳطاٶي قبٲ٭ :ٲٗبثط انٯي ٸ ٞطٖي؛ پبض٦يٷ ٩ټبي
ذيبثبٶي ٸ زضٸٴ ٲحٯٻ اي؛ پبض ٤ٸ ًٞبي ؾجع ٲٹضز ٶيبظ قٽط؛ جبثجبيي اٖتجبض َطحٽبي
ٖٳطاٶي؛ ٸ....
ة  -تٗييٵ اجبضٺ ثٽب ٸ يب ٶطخ ٞطٸـ اٲٹا ٬ٸ اٲال ٤قٽطزاضي قبٲ٭ :ٲٛبظٺ ټب؛ ٦يٹؾ٧ٽب؛
ٸاحسټبي ٲؿ٧ٹٶي ٸ ازاضي؛ ....

ج  -ضؾيس٪ي ثٻ زضذٹاؾتٽبي ثركٹز٪ي ٸ يب ٲٗبٞيت اظ پطزاذت ٖٹاضو ٸ ت٣ؿيُٽبي ثٯٷس
ٲست
ز  -ثطضؾي ٸ تهٹيت پطٸغٺ ټبي ٲكبض٦تي ثب ثرف ذهٹني (پٯٽبي ٖبثط پيبزٺ ٲ٧بٶيعٺ )
* زي٫ط ٸْبي ٝٸ اذتيبضات ٦ٳيؿيٹٴ :
 – 1ٶٓبضت ثط حؿٵ ازاضٺ ٸ ح ّٟؾطٲبيٻ ٸزاضايي ټبي ٶ٣سي؛ جٷؿي ٸ اٰٸا ٬ٲٷ٣ٹ ٬ٸ ٚيط
ٲٷ٣ٹ ٬قٽطزاضي ٸ ټٳچٷيٵ ٶٓبضت ثط حؿبة زضآٲسټب ٸ ټعيٷٻ ټب
 – 2ثطضؾي ٸ اٖالٰ ٶٓطيٻ زض ذهٹل آييٵ ٶبٲٻ ټبي پيكٷٽبزي ٦ٻ اظَط ٜقٹضا
ٸيبقٽطزاضي تٽيٻ ٸ اضؾب ٬ٲي٫طزز
 -3ثطضؾي ٸ تهٹيت نٹضت جبٲٕ زضاٲس ټعيٷٻ قف ٲبټٻ ٸ ي٧ؿبٮٻ ثٳٷٓٹض اٶتكبض زض جطايس
ثطاي آ٪بټي ٖٳٹٰ.
 _ 4ټٳ٧بضي ثب ذعاٶٻ زاض قٹضا زض تٽيٻ ٸ تٷٓيٱ ثٹزجٻ؛ انالح ثٹزجٻ قٹضا ثٳٷٓٹض َطح
زض نحٵ ٖٯٷي ٸ تهٹيت آٴ
 – 5ثطضؾي ٸ تهٳيٱ ٪يطي زض ذهٹل ٸاٲٽبي پيكٷٽبزي ٸ ؾبيط ٲٷبثٕ تبٲيٵ اٖتجبض
پيكٷٽبزي قٽطزاضي
 – 6ثطضؾي اٶجبٰ ٲٗبٲالت قٽطزاضي ٸ ٶٓبضت ثط آٴ ثٳٷٓٹض ضٖبيت آييٵ ٶبٲٻ ٲبٮي ٸ ٲٗبٲالت
قٽطزاضي
 – 7ثطضؾي اؾبؾٷبٲٻ ٲٹؾؿبت ٸ قط٦تٽب ٸ ؾبظٲبٴ ټبي ٸاثؿتٻ ثٻ قٽطزاضي ٸ تهٳيٱ ٪يطي
زض ضاثُٻ ثب آٶٽب
 -8ثطضؾي تك٧يالت ٲٹجٹز قٽطزاضي ٸ ؾبظٲبٴ ټبي ٸاثؿتٻ
 – 9ټٳ٧بضي ٸ اضائٻ ذسٲت ٦بضقٷبؾي ثٻ ؾبيط ٦ٳيؿيٹٶٽبي قٹضا زض نٹضت ٶيبظ

قٹضا
.
 – 10اجطاي ؾبيط ٸْبي ٝٲبٮي ٸ ا٢تهبزي ٲحٹٮٻ اظ ٢ٹاٶيٵ ٸ زؾتٹضاٮٗٳٯٽبي ٲطثٹَٻ ثٻ

٦ٳيؿيٹٴ ٖٳطاٴ تٹؾٗٻ :
ٸْبي ٝٸ اذتيبضات ٦ٳيؿيٹٴ ثٻ قطح شي٭ ٲي ثبقس:
-1

ضؾيس٪ي ،پي٫يطي ٸ اٸٮٹيت ثٷسي زضذٹاؾتٽبي ٲطزٲي زض ذهٹل ٶيبظټبي ٖٳطاٶي زض

ؾُح قٽط اظ ٢جي ٬آؾٟبٮت ٸ يب ضٸ٦ف آٴ ،احساث يب ٶٹؾبظي پبض٦ٽبي ثعض ٨ٸ زضٸٴ ٲحٯٻ اي،
انالحبت ټٷسؾي زض اٲٹض تطاٞي٧ي ،احساث ٦تبثربٶٻ ټبٞ ،طټٷ٫ؿطاټب ،پ٭ ټبي ٖبثط پيبزٺ،
پبض٦يٷ ٩زض ٲجبٸضت قج٧ٻ ټبي انٯي پبض٦يٷ ٩ټبي زضٸٴ ٲحٯٻ اي ،ض ٕٞذُطټب ذهٹنب زض
ثبٞت تبضيري ٸ ٞطؾٹزٺ ،حهبض٦كي ظٲيٵ ټبي اٞتبزٺ ،تٗطيى ٲٗبثط ٸټٳچٷيٵ ز ٕٞآثٽبي
ؾُحي ٢ج٭ اظ ٞه٭ ثبضٶس٪ي
-2

ثطضؾي ٶبٲٻ ټب ٸ ٮٹايح اضؾبٮي اظ قٽطزاضي ٸ ؾبيط ؾبظٲبٴ ټب زض ضاثُٻ ثب اٲٹض

ٖٳطاٶي
-3

پي٫يطي اٲٹض ٲطثٹٌ ثٻ َطح تٟهيٯي قٽط اٖٱ اظ ثبٞت تبضيريٞ ،طؾٹزٺ ٸ قٽط يعز ٸ

تالـ ثطاي اجطايي قسٴ آٶٽب ٸ ټٳچٷيٵ َطح جبٲٕ تطاٞي ٥ٸ ؾبيط َطح ټبي ٲهٹة ٖٳطاٶي
-4

قط٦ت ٗٞب ٬ٶٳبيٷسٺ زض جٯؿبت ٦ٳيؿيٹٴ ٲبزٺ  ، 5جٯؿبت زض اؾتبٶساضي ٲطثٹٌ ثٻ اٲٹض

ٖٳطاٶي ٸ تطاٞي٧ي ،ٸ ٚيطٺ...
-5

ثطضؾي اٸٮيٻ ٮٹايح تٳٯي٧ي اظ ٶٓط اضظيبثي ٶطخ ٸ اٸٮٹيت ثٷسي آٶٽب ؾپؽ اضجبٔ ثٻ

٦ٳيؿيٹٴ ثطٶبٲٻ ثٹزجٻ جٽت ثطضؾي اٖتجبضآٶٽب
-6

قط٦ت زض جٯؿبت تٹا٣ٞبت تٛييط ٦بضثطي ٸ تٗييٵ تطا٦ٱ زض قٽطزاضي ثٻ زٮي٭ ترههي

ثٹزٴ ٲٹيٹٔ

-7

ثطضؾي ٸ تبييس َطح ټبي اجطايي اضؾبٮي اظ قٽطزاضي ٸ ٖٷساٮعٸٰ ثبظزيس اظ ٲح٭ ثب

حًٹض َطاح آٴ
-8

پي٫يضي پيكطٞت ٦بض پطٸغٺ ټبي پيف ثيٷي قسٺ زض ثٹزجٻ ثب ٶهت ضٸظ قٳبض ٸ

٦ٷتط ٬ټبي الظٰ اظ ٶٓط حجٱ ٸ ٶطخ ٸ ٦يٟيت ٲهبٮح ٸ اجطا ثب اؾتٟبزٺ اظ ٲكبٸضيٵ ٖٳطاٶي
٦ٳيؿيٹٴ ٸ ثبظزيس ٲؿتٳط اظ پطٸغٺ ټب ،ثطضؾي ٸ تبييس نٹضت جٯؿبت ٲطثٹٌ ثٻ تحٹي٭ ټبي
ٲٹ٢ت ٸ ُٗ٢ي پؽ اظ ثطضؾي ٸ زضياٞت ٪عاضـ ٲ٧تٹة ٲكبٸض ٦ٳيؿيٹٴ
-9

پي٫يطي اٲٹض ٲطثٹَٻ ثٻ پطٸغٺ ټبي ٖٳطاٶي ٲكبض٦تي اظ تٷٓيٱ ٢طاضزاز تب ٲطاح٭ اجطا

ثُٹض ٲؿتٳط ٸ ٦ٷتط ٬ټبي الظٰ اظ ٶٓط ٦يٟي ٸ ٦ٳي
 -10پي٫يطي اٲٹض ٲطثٹَٻ ثٻ نسٸض پطٸاٶٻ ؾبذتٳبٴ ٸ تؿٽي٭ ٸ تؿطيٕ زض ٦بض اضثبة ضجٹٔ
ثُٹض ٲؿتٳط ثب ٺ ٲ٧بضي زؾت٫بټٽبي شيط ثٍ ٸ تٗبٲ٭ ثب آٶٽب
 -11پي٫يطي ټبي ٲطثٹٌ ثٻ ٦بټف ترٯٟبت ؾبذتٳبٶي ثب تٗبٲ٭ ثيكتط ثيٵ قٽطزاضي ټب،
ؾبظٲبٴ ٶٓبٰ ٲٽٷسؾي ؾبذتٳبٴ ٸ نبحج٧بضاٴ ٸ اًٖبي ٲحتطٰ ٦ٳيؿيٹٶٽبي ٲبزٺ نسثب
تك٧ي٭ جٯؿبت
 -12ثطضؾي ٸ جٳٕ آٸضي ٶيبظټبي ٖٳطاٶي ؾُح قٽط ٸ اٸٮٹيت ثٷسي آٶٽب ثٳٷٓٹض ٮحبِ
ٶٳٹزٴ زض ثٹزجٻ انالحي يب ثٹزجٻ ؾب ٬آيٷسٺ ٸ پي٫يطي ټبي الظٰ
 -13ثطضؾي ٸ اٖالٰ ٶٓط زض ذهٹل ثٹزجٻ ټبي ٖٳطاٶي ؾبٮيبٶٻ پيكٷٽبزي قٽطزاضي ٲٷبَ١
ؾبظٲبٴ ٸ ٖٳطاٴ ٸ ٶٹؾبظي ٸ پي٫يطي تح ١٣اٶٽب زض ؾب ٬جبضي
 -14ثطضؾي ٸ تٗييٵ ٶطخ آؾٟبٮت ٸ ٶطخ ټبي ٲطثٹٌ ثٻ حٟبضي ټب
 -17پي٫يطي ٸ اضائٻ َطي ١ثطاي ٲ٣بٸٰ ؾبظي ؾبذتٳبٴ آؾيت زيسٺ ٲٷُ٣ٻ زٸ قٽطزاضي

اټٱ ٖٳٯ٧طز چٽبضؾبٮٻ ٦ٳيؿيٹٴ:

 .1ثطضؾي ٸ تهٹيت َطح اجطايي ٪صض حسٞبن٭ ذيبثبٶٽبي ٲٽسي ٸ قٽيس ازټٳي
 .2ثطضؾي ٸ تهٹيت َطح ؾبٲبٶسټي ٸ ٲحٹَٻ ؾبظي زض ثؿتط ٲؿي٭ حس ٞبن٭ ث٭ٸاض قٽيس
ٲُٽطي ٸ ثٯٹاض قٽيس نسٸ٢ي
 .3ثطضؾي ٸ تهٹيت َطح اجطايي  18ٲتطي ٲٷكٗت اظ ثٯٹاض  24ٲتطي ٲٷكٗت اظ ثٯٹاض
اؾت٣ال٬

ٸ َطح اجطايي ٪صض  16ٸ  10ٲتطي حس ٞبن٭ ثٯٹاض ثٽبضآظازي ٸ اؾت٣ال٬

 .4ثطضؾي ٸ تهٹيت َطح اجطايي ٢ؿٳتي اظ ذيبثبٴ جبٶجبظاٴ ٸ اتهب ٬آٴ ثٻ ذيبثبٴ ٰٖطاج
 .5ثطضؾي ٸ تهٹيت َطح اجطايي ٪صض  16ٲتطي ٲٷكٗت اظ ذيبثبٴ ثٽبضاٴ ٸ ذيبثبٴ ذطٲكٽط
 .6ثطضؾي ٸ تهٹيت َطح اجطايي ذيبثبٴ  20ٲتطي حس ٞبن٭ ثٯٹاض اٲبٰ حؿيٵ ٸ ت٣بَٕ
ذيبثبٴ ټبي ذيبٰ ٸ ٞطٸضزيٵ
 .7ثطضؾي ٸ تهٹيت َطح اجطايي ثٯٹاض  30ٲتطي اٲبٰ حؿٵ ٲجتجي (ٔ)
 .8ثطضؾي ٸ تهٹيت َطح  ٝ٦ؾبظي ذيبثبٴ ٢يبٰ
 .9ثطضؾي ٸ تهٹيت َطح ٲيساٴ ضاٺ آټٵ
 .10ثطضؾي ٸ تهٹيت اجطاي َطح ظيط٪صض پ٭ قٽيس٢ٽبضي ؾٗيس
 .11ثطضؾي ٸ تهٹيت َطح ٲٗٳبضي  ٝ٦ٸ ثسٶٻ ؾبظي ٲٗجط ثب٘ ثعض ٨قٽط
 .12ثطضؾي ٸ تهٹيت َطح اجطايي ٪صض  12ٲتطي ٲٷكٗت اظ ثٯٹاض قٽيس ٲٷتٓط٢بئٱ ٸ ثٯٹاض
اٲبٰ جٟٗط نبز)ٔ(٠
 .13ثطضؾي ٸ تهٹيت اجطاي َطح ٚيط ټٳؿُح ٲيساٴ جبٶجبظ
 .14ثطضؾي ٸ تهٹيت َطح اجطايي ذيبثبٴ  20ٲتطي حس ٞبن٭ ثٯٹاض اٲبٰ حؿيٵ ٸ ت٣بَٕ
ذيبثبٴ ټبي ذيبٰ ٸ ٞطٸضزيٵ
 .15ثطضؾي ٸ تهٹيت َطح ٶٽبيي ؾبٲبٶسټي تطاٞي٧ي ٸ َطاحي قٽطي ثٯٹاض آيت ا٣ٞ ...يٻ
ذطاؾبٶي
 .16ثطضؾي ٸ تهٹيت َطح ت٣بَٕ ٚيطټٳؿُح ثٯٹاضجٳٽٹضي ثب ٸ٦ي٭ ٸ اؾت٣ال٬
 .17ثطضؾي ٸ تهٹيت َطح اجطايي ٪صض ٲجبٸض آة اٶجبض ٲطيٱ آثبز
 .18ثطضؾي ٸ تهٹيت َطح ؾبٲبٶسټي تطاٞي٧ي ٸ َطاحي قٽطي ٦ٳطثٷس قٳبٮي
 .19ثطضؾي ٸ تهٹيت َطح اجطايي ذيبثبٴ  14ٸ  24ٲتطي ٲٷكٗت اظ ثٯٹاض اؾت٣ال٬
 .20ثطضؾي ٸ تهٹيت َطح ؾبٲبٶسټي تطاٞي٧ي ٦ٳطثٷس قٳبٮي
 .21ثطضؾي ٸ تهٹيت َطح انالحي اجطايي ٪صض ٖ 10ٯٳساض

 .22ثطضؾي ٸ تهٹيت َطح تٹؾٗٻ ٸ ؾبٲبٶسټي ٲجٳٹٖٻ اٲبٲعازٺ جٟٗط
(ٔ)
 .23ثطضؾي ٸ تهٹيت َطح ثٽؿبظي ثٯٹاض ًٞيٯت
 .24ثطضؾي ٸ تهٹيت َطح اجطايي  30ٸ  26ٲتطي حس ٞبن٭ ٲيساٴ يعزثب ٜٸ ٲيساٴ
حج
 .25ثطضؾي ٸ تهٹيت َطح ت٣بَٕ ٚيطټٳؿُح ٲٽطآٸضاٴ (ثٯٹاض ٲٷبجبت)
 .26ثطضؾي ٸ تنٹيت َطح انالحي ٢ؿٳتي اظ قج٧ٻ  24ٲتطي ٪ٷسٰ ثبض
 .27ثطضؾي ٸ تهٹيت َطح ٲجتٳٕ ٞطټٷ٫ي -ؾطٸيؽ ثٽساقتي پبض٦يٷٞ ٩ٽبزاٴ
 .28ثطضؾي ٸ تهٹيت َطح اجطايي ٪صض  30ٲتطي حجبة
 .29ثطضؾي ٸ تهٹيت َطح اجطايي قج٧ٻ  16ٲتطي ؾط زٸضاٺ ٲٷكٗت اظ ثٯٹاض ؾيسضيب
پب٦ٷػاز ثٻ ثٯٹاض قٽيس ؾيسٰحٳس پب٦ٷػاز
 .30ثطضؾي ٸ تهٹيت َطح ٲيساٴ جبٶجبظ (اَٯؿي)
 .31ثطضؾي ٸ تهٹيت َطح اجطايي ازاٲٻ ذيبثبٴ  24ٲتطي قٽيس ٞتٹحي
 .32ثطضؾي ٸ تهٹيت َطح اجطايي قج٧ٻ 24ٲتطي زاٶف پبيٻ
 .33ثطضؾي ٸ تهٹيت َطح اجطايي  30ٸ  26ٲتطي يعزثبٜ
 .34ثطضؾي ٸ تهٹيت َطح اجطايي قج٧ٻ جٷت پبض ٤پطؾتبض
 .35ثطضؾي ٸ تهٹيت َطح اجطايي ٢ؿٳتي اظ ٲؿي٭ حسٞبن٭ ؾٻ ضاٺ يعزثب ٜٸ ٦ٹچٻ ثيؿت
ٸ پٷجٱ ٲٷكٗت اظ ثٯٹاض جٳٽٹضي
 .36ثطضؾي ٸ تهٹيت پيبزٺ ؾبظي َطح اجطايي پبض ٤ثعض ٨قٽط
 .37ثطضؾي ٸ تهٹيت َطح اجطايي ٲيساٴ ؾطيعزي
 .38ثطضؾي ٸ تهٹيت َطح اجطايي ٲحٹض ٶ٣يت ظازٺ حس ذيبثبٴ ٞطذي تب ثٯٹاض قٽيس ٲٷتٓط
٢بئٱ
 .39ثطضؾي ٸ تهٹيت َطح انالحي ٪صض  12ٲتطي ٲٷكٗت اظ ثٯٹاض نحطا ٸ َطح اجطايي
٪صض اذالل
 .40ثطضؾي ٸ تهٹيت َطح اجطايي ثٯٹاض قٽيس جٹ٦بض
 .41تؿٽي٭ زض نسٸضپطٸاٶٻ ؾبذتٳبٶي جٽت ٦بټف ترٯٟبت ؾبذتٳبٶي

٦ٳيؿيٹٴ ذسٲبت قٽطي
ٸْبي ٝٸ اذتيبضات ٦ٳيؿيٹٴ ثٻ قطح ظيط اؾت :
 .1ٶٓبضت ثط حؿٵ اجطاي ٲهٹثبت ذسٲبتي قٹضا ٸ َطحٽبي ٲهٹة زض اٲٹض ذسٲبتي ٸ
ٶ٫طزز
.
ؾبيط ؾبظٲبٴ ټبي ذسٲبتي زض نٹضتي ٦ٻ ايٵ ٶٓبضت ٲر٭ جطيبٴ ٖبزي ايٵ اٲٹض
 .2تكٹي ١ٸ تطٚيت ٲطزٰ زض ذهٹل ٪ؿتطـ ٲطا٦ع ذسٲبتي ،تٟطيحي ٸ ٸضظقي ثب
ټٳبټٷ٫ي زؾت٫بټٽبي شيطثٍ.
 .3تهٹيت اؾبؾٷبٲٻ ٲٹؾؿبت ٸ قط٦تٽبي ٸاثؿتٻ ثٻ قٽطزاضي زض حٹظٺ ذسٲبت قٽطي
 .4ٶٓبضت ثط اٲٹض ثٽساقت حٹظٺ قٽط
 .5ٶٓبضت ثط ايجبز ٪ٹضؾتبٴٚ ،ؿبٮربٶٻ ٸ تٽيٻ ٸؾبي٭ حٳ٭ اٲٹات ٲُبث ١ثب انٹ ٬ثٽساقت
ٸ تٹؾٗٻ قٽط
 .6ٶٓبضت ثط اجطاي َطحٽبي ٲطثٹٌ ثٻ ايجبز ٸ تٹؾٗٻ ًٞبټبي ؾجع ٸ تبؾيؿبت ذسٲبتي
قٽط ثط َج ١ٲ٣طضات ٲٹيٹٖٻ.
 .7تهٹيت ٲ٣طضات الظٰ ثٻ پيكٷٽبز قٽطزاضي جٽت ٶٹقتٵ ټط ٶٹٔ ٲُٯت ٸ يب اٮهب ٠ټط
ٶٹٔ ٶٹقتٻ ٸ آ٪ٽي ٸ تبثٯٹ ثط ضٸي زيٹاضټبي قٽط ثب ضٖبيت ٲ٣طضات ٲٹيٹٖٻ ٸ اٶتفاض
آٴ ثطاي اَالٔ ٖٳٹٰ.
 .8تهٹيت ٶطخ ذسٲبت اضائٻ قسٺ تٹؾٍ قٽطزاضي ٸ ؾبظٲبٴ ټبي ٸاثؿتٻ ثٻ آٴ ثب ضٖبيت
آييٵ ٶبٲٻ ٲبٮي ٸ ٲٗبٲالت قٽطزاضيٽب.
 .9تهٹيت ٶطخ ٦طايٻ ٸؾبي٭ ٶ٣ٯيٻ زضٸٴ قٽطي.

اټٱ ٖٳٯ٧طز چٽبضؾبٮٻ ٦ٳيؿيٹٴ:
 .1پي٫يطي ؾبٲبٶسټي تبثٯٹټبي پعق٧بٴ
 .2پي٫يطي ؾبٲبٶسټي اجطائيبت قٽطزاضي
 .3پي٫يطي ؾبٲبٶسټي ثبظاضټبي اضظاٴ ٢يٳت ٲيٹٺ ٸ تطٺ ثبض
 .4پي٫يطي ؾبٲبٶسټي ؾسٲٗجطټبي ؾُح قٽط

 .5پي٫يطي ؾبٲبٶسټي زؾت ٞطٸقبٴ ٸ ايجبز قت ثبظاضټبي ؾُح قٽط
 .6پي٫يطي ٲٹيٹٔ اٲٹاج ٲًط ثٻ ٸيػٺ ز٦ٯٽبي ٲربثطاتي
 .7تهٹيت ٶطخ ټبي ٦طايٻ ٸؾبئ٭ ٶ٣ٯيٻ زضٸٴ قٽطي
 .8پي٫يطي اضت٣بء تجٽيعات آتف ٶكبٶي
 .9ت٧ٟي ٥ظثبٮٻ ذك ٥اظ ٲجسا ٸ ؾبٲبٶسټي ٦بضذبٶٻ ٦ٳپٹؾت
 .10پي٫يطي ؾبٲبٶسټي ٸيٗيت ٦كتبض٪بٺ نٷٗتي
 .11ترٟي ٝتٗطٞٻ ثٽبي ذسٲبت ؾبظٲبٴ تب٦ؿيطاٶي
 .12پي٫يطي جٯٹ٪يطي اظ ٞطا٪يط قسٴ ٲطا٦ع ٖطيٻ ٢ٯيبٴ
 .13پي٫يطي ؾبٲبٶسټي پ٭ ٖبثط پيبزٺ ٲ٧بٶيعٺ
 .14ٲُبٮٗبت جٽت احساث پبض ٤ٸا ٕ٢زض زضٸاظٺ ٢طآٴ
 .15پي٫يطي احساث ايؿت٫بٺ آتف ٶكبٶي آظازقٽط ٸ ٲٽطآٸضاٴ ٸ ٶٓبضت ثط ايؿت٫بٺ ټبي آتف
ٶكبٶي زض ؾُح قٽط
 .16پي٫يطي ؾبٲبٶسټي پبض٦ٽبي ؾُح قٽطاظ جٳٯٻ قٽط قبزي  ،پبض ٤تطاٞي ٥ٸ...
 .17تجٽيع ٸؾبي٭ ٸضظقي ثطاي ٲٗٯٹٮيٵ ٸ پي٫يطي جٽت ضٞبٺ حب ٬ثيٳبضاٴ ذبل اظ جٳٯٻ
اٸتيؿٱ
 .18ٶٓبضت ثط حؿٵ اجطاي ٗٞبٮيت ټبي ؾتبز ٶٹضٸظي
 .19پي٫يطي ؾبٲبٶسټي ٸيٗيت ٶٽبٮؿتبٴ قٽطزاضي(٪ٯربٶٻ)
 .20احساث پبض ٤ٲؿبٞط ٸ ت٧ٳي٭ پبض ٤ٲٽطآٸضاٴ
 .21پي٫يطي ؾبٲبٶسټي ٦ٹضٺ ټبي آجطپعي ؾُح قٽط
 .22پي٫يطي ؾبٲبٶسټي ٸيٗيت ٲت٧سيبٴ زض ؾُح قٽط
 .23ثطضؾي ٸيٗيت ظثبٮٻ ټبي ٖٟٹٶي ثيٳبضؾتبٴ ټب ٸ ټٳچٷيٵ ظثبٮٻ ټبي ؾبذتٳبٶي ٸ
ٶربٮٻ ټبي ؾُح قٽط
 .24پي٫يطي ؾبٲبٶسټي پيبزٺ ضٸټبي ؾُح قٽط
 .25ضٸقٷبيي پبض٦ٽب ٸ اٲب٦ٵ ٖٳٹٲي ؾُح قٽط
 .26پي٫يطي ؾبٲبٶسټي تبثٯٹټبي تجٯيٛبتي ثٷ٫بٺ ټبي ا٢تهبزي
 .27پي٫يطي ؾبٲبٶسټي ضٸزذبٶٻ (ٲؿي٭) ؾُح قٽطجٽت ايجبز جبزٺ ؾالٲت
 .28پي٫يطي ؾبٲبٶسټي قٽط ٤ٲكبٚ٭ ٲعاحٱ قٽطي

 .29پي٫يطي ؾبٲبٶسټي ؾ ٩ټبي ٸٮ٫طز ٲٹجٹز زض ؾُح قٽط
 .30پي٫يطي ؾبٲبٶسټي ٸيٗيت ايؿت٫بٺ ټبي اتٹثٹؼ ټبي زضٸٴ قٽطي ٸ جبٶٳبيي آٴ زض
ؾُح قٽط

٦ٳيؿيٹٴ ٞطټٷ٫ي اجتٳبٖي :
ٸْبي ٝٸ اذتيبضات ٦ٳيؿيٹٴ ٞطټٷ٫ي،اجتٳبٖي ثٻ قطح ظيط ٲيثبقس:
 .1ثطضؾي ٸ قٷبذت ٦ٳجٹزټب ،ٶيبظټب ٸ ٶبضؾبييٽبي اجتٳبٖيٞ ،طټٷ٫ي ،آٲٹظقي ،حٹظٺ
اٶتربثيٻ ٸ تٽيٻ َطحٽبٸ پيكٷٽبزټبي انالحي ٸ ضاٺ حٯٽبي ٦بضثطزي زض ايٵ ظٲيٷٻټب
جٽت ثطٶبٲٻضيعي ٸ اضائٻ آٴ ثٻ ٲ٣بٲبت ٲؿئٹ ٬شيطثٍ
 .2ٶٓبضت ثط حؿٵ اجطاي ٲهٹثبت ٞطټٷ٫ي ،اجتٳبٖي قٹضا ٸ َطحٽبي ٲهٹة زض اٲٹض
قٽطزاضي ٸ ؾبيط ؾبظٲبٴ ټبي ٞطټٷ٫ي زض نٹضتي ٦ٻ ايٵ ٶٓبضت ٲر٭ جطيبٴ ٖبزي ايٵ
اٲٹض ٶ٫طزز.
 .3ټٳ٧بضي ثب ٲؿئٹٮيٵ اجطايي ٸ ٶٽبزټب ٸ ؾبظٲبٴ ټبي ٲٳٯ٧تي زض ظٲيٷٻټبي ٲرتٯٝ
اجتٳبٖيٞ ،طټٷ٫ي ،آٲٹظقي ثٷب ثٻ زضذٹاؾت آٶبٴ.
 .4ثطٶبٲٻضيعي زض ذهٹل ٲكبض٦ت ٲطزٰ زض اٶجبٰ ذسٲبت اجتٳبٖيٞ ،طټٷ٫ي ،آٲٹظقي ثب
ٲٹا٣ٞت زؾت٫بټٽبي شيطثٍ.
 .5تكٹي ١ٸ تطٚيت ٲطزٰ زضذهٹل ٪ؿتطـ ٲطا٦ع تٟطيحي ،ٸضظقي ٸ ٞطټٷ٫ي ثب
ټٳبټٷ٫ي زؾت٫بټٽبي شيطثٍ.
 .6ا٢ساٰ زضذهٹل تك٧ي٭ اٶجٳٵ ټب ٸ ٶٽبزټبي اجتٳبٔيٞ ،طټٷ٫ي .
 .7تهٹيت آييٵ ٶبٲٻ ټبي پيكٷٽبزي قٽطزاضي پؽ اظ ضؾيس٪ي ثٻ آٶٽب ثب ضٖبيت
قٹضا
.
زؾتٹضاٮٗٳ٭ ټبي ٸظاضت ٦كٹض زض ذهٹل اٲٹضٞطټٷ٫ي ٢ج٭ اظ تهٹيت
 .8ثطضؾي اؾبؾٷبٲٻ ٲٹؾؿبت ٸ ؾبظٲبٴ ټبي ٸاثؿتٻ ثٻ قٽطزاضي ٦ٻ زض اٲٹض ٞطټٷ٫ي،
اجتٳبٖي ٗٞبٮيت زاضٶس ٸ آٲبزٺ ؾبظي جٽت تهٹيت زض قٹضا
قٽطزاضي
.
 .9ثطضؾي ٖٹاضو ٲطثٹٌ ثٻ ٗٞبٮيت ټبي ٞطټٷ٫ي ،اجتٳبٖي حٹظٺ ٗٞبٮيت

 .10تهٹيت ٶبٲ٫صاضي ٲٗبثط ،ٲيبزيٵ ،ذيبثبٶٽب٦ ،ٹچٻ ٸ ٦ٹي زض حٹظٺ قٽطي ٸ ټٳچٷيٵ
تٛييط ٶبٰ آٶٽب.
 .11ثطضؾي ٸ تهٹيت ٲ٣طضات الظٰ ثٻ پيكٷٽبز قٽطزاضي جٽت زضج ټط ٶٹٔ ٲُٯت ٸ يب
اٮهب ٠ټط ٶٹٔ ٶٹقتٻ ٸآ٪ٽي ٸ تبثٯٹ ثط ضٸي زيٹاضټبي قٽط ثب ضٖبيت ٲ٣طضات ٲٹيٹٖٻ
ٸ اٶتكبض آٴ ثطاي اَالٔ ٖٳٹٰ.
 .12ثطضؾي ٶطخ ذسٲبت اضائٻ قسٺ تٹؾٍ قٽطزاضي ٸ ؾبظٲبٴ ټبي ٸاثؿتٻ زض حٹظٺ
ٞطټٷ٫ي ،اجتٳبٖي ٢ج٭ اظ تهٹيت.
 .13ثطضؾي ٸتهٹيت ٲؿبٖست ثٻ ٲٹؾؿبت ٞطټٷ٫ي ،ټيبت ٲصټجي ،ٲؿبجس ٸ....
 .14ٶٓبضت ثط ٶهت اٮٳبٴ قٽطي

اټٱ ٖٳٯ٧طز چٽبضؾبٮٻ ٦ٳيؿيٹٴ :
 .1تهٹيت ټٳبيف تجٯي٭ اظ جبٶجبظاٴ  ُٕ٢ٶربٖي
 -2ٶبٲٻ ټبي ٲؿبٖستي ٲٹضزي ٲطزٲي ،ٲؿبجس ،ٲؤؾؿبت ٞطټٷ٫ي  ،پبي٫بټٽب
 -3ٲؿبٖست جٽت ثط٪عاضي ٲطاؾٱ ټب ٸ جكٷٹاضٺ ټب ٸ َطحٽبي ٞطټٷ٫ي ،ٸضظقي ،ٲصټجي ٸ
٢طآٶي قبٲ٭ ثبظذٹاٶي حٳبؾٻ ٚسيط ،جكٷٹاضٺ آة ٶبجي ظٲيٵ ،ټٳبيف ضٸظ جٽبٶي زيبثت،
ٶٳبيف ضٸحٹيي ايطاٴ ٢سيٱ٪ ،طٸٺ تئبتط پتٹاغ ،ذطيس ٦تبة زذتطٰ ثب تٹ ؾرٵ ٲي ٪ٹيٱ ،اجطاي
ثطٶبٲٻ ټبي ٸضظقٽبي ټٳ٫بٶي ضٸظ ثعض٪ساقت قٽسا ،اٶجٳٵ حٳبيت اظ ثيٳبضاٴ تبالؾٳي ،اٶجٳٵ
ٶي٧ٹ٦بضي اٲبٲعازٺ جٟٗط (ٔ)  ،ٲؿبث٣بت ثيٵ اٮٳٯٯي ٦بضاتٻٞ ،يٯٱ ؾيٷٳبيي ذبٶٻ اي ٦ٷبض اثطټب ٸ
ت٣سيط اظ ٦بض٪طزاٶبٴ يعزي ،پبضٖ ٤ٯٱ ٸ ٞٵ آٸضي ،ٶحٹٺ پطزاذت زٸ ٲيٯيبضز ٲؿبٖست قٽطزاضي
ثٻ ؾبظٲبٴ آٲٹظـ ٸپطٸضـ جٽت ٲساضؼ ،اټسا ٦بضت ټسيٻ  50ټعاضتٹٲبٶي ثٻ قكٳيٵ زٸضٺ اظ
ٲؿبث٣بت ٖٯٹٰ پبيٻ ٸ ثط٪عاضي ٲؿبث٣بت ٢طآٶي ٦ ،ٳ ٥ثٻ اتحبزيٻ ٢طآٶي اؾتبٴ ٸ...
 -4پيكٷٽبز ٸ ثطضؾي ٸ تهٹيت ًٞبؾبظي ٲٷبؾجتٽبي ٲرتٯ ٝٲٯي ٸ ٲصټجي
 -5ثطضؾي ٸ تهٹيت َطح ذٹاټطذٹاٶس٪ي يعز ٸ قٽط ٲ٣سؼ ٦طثال

 -6ثطضؾي ٲًٗالت ٦ٹضٺ ټبي آجطپعي ٸ اضائٻ ضاٺ حٯجٻ ٲؿئٹٮيٵ شيطثٍ
َ -7طح اٞعايف جٯٹٺ ټبي ٞطټٷ٫ي زض ؾيٳبي قٽطي
 -8ثطضؾي ٸ تهٹيت ٮٹايح ٶبٲ٫صاضي ٲٗبثط ٸ اٲب٦ٵ ٖٳٹٲي قٽط يعز ( 240اليحٻ)
 -9ثطضؾي تسٸيٵ ٸتهٹيت زؾتٹضاٮٗٳ٭ ٶحٹٺ تكٹي ١ثط٪عيس٪بٴ ضقتٻ ټبي ٖٯٳيٞ ،طټٷ٫ي ٸ
ٸضظقي
 -10ٶٓبٰ ٶبٲٻ آٲٹظـ قٽطزاضي ٸ ؾبظٲبٶٽبي ٸاثؿتٻ
 -11تهٹيت اضائٻ ذسٲبت ٞطټٷ٫ي ثٻ ٲؿبٞطيٵ زض ايبٰ ٶٹضٸظ
 -12ثطضؾي ٸ تهٹيت تك٧ي٭ قٹضايبضي ٲحالت ٸ ٲبزٺ ٸاحسٺ ضاٺ اٶساظي قٹضايبضي ٲحالت
 -13پيكٷٽبز ،ثطضؾي ٸ تهٹيت تٽيٻ ٶ٣كٻ جبٲٕ ٞطټٷ٫ي اجتٳبٖي قٽط يعز
 -14ثطضؾي ٸ تهٹيت جٳٕ آٸضي ؾجبيبي اذال٢ي ٪صقت٫بٴ يعزي
 -15تهٹيت َطح ثط٪عاضي ټٟسټٱيٵ ٦ٷ٫طٺ ثيٵ اٮٳٯٯي ٶٽج اٮجالٚٻ زض يعز
 -16ثط٪عاضي ټٳبيف ټٱ اٶسيكي ي٧طٸظٺ ٶٳبيٷس٪بٴ ٲجٯؽ ،اؾتبٶساضاٴٞ ،طٲبٶساضاٴ ٸ قٽطزاضاٴ
ؾبث ١قٽطيعز ٸاًٖبي قٹضاي قٽط
 -17ټٳبيف ټٱ اٶسيكي ٶبٲعزټبي زٸضٺ چٽبضٰ قٹضاي اؾالٲي قٽط ٦ٻ زاضاي نيٛٻ ٞطټٷ٫ي
ثٹزٺ اٶس ( 26/05/93ٸ  )28/05/93ٸ جٳٕ آٸضي پيكٷٽبزات ايٵ ٖعيعاٴ ٸ تسٸيٵ ذسا٢٭ َ 6طح
 -18تٽيٻ ٸ تهٹيت َطح پيكٷٽبزي اٮعاٰ ٲجتٳٕ ټبي آپبضتٳبٶي ثٻ زيسٴ ٲؿجس زض َطاحي
ٶ٣كٻ ؾبذتٳبٶي
 -19حٳبيت اظ َطح تك٧ي٭ ٦ٳپيٵ حبٲيبٴ جٽبٶي ٖبقٹضا
 -20ثطضؾي پيكٷٽبز تجسي٭ تٽسيس حًٹض اتجبٔ ثي٫بٶٻ زض يعز ثٻ ٞطنت

 -21تسٸيٵ ،تٽيٻ ٸ تٷٓيٱ ٸ تهٹيت آئيٵ ٶبٲٻ زاذٯي قٹضا
 -22تبؾيؽ ؾتبز زائٳي ٲجكط ٚسيط ثب اجطاي ثيف اظ نسټب َطح ٞطټٷ٫ي ٲصټجي زض َٹ ٬ؾب٬
ثب ضٸي٧طز آٲٹظـ قٽطٸٶسي ٸ ت٣ٹيت ثٷيٻ ټبي اٖت٣بزي ٸ ٲصټجي ا٢كبض ٲرتٯ ٝثٹيػٺ جٹاٶبٴ
 ،ٶٹجٹاٶبٴ ٸ ٶٹٶٽبالٴ
 -23تهٹيت َطح اجطاي ٶٳبزټبي ؾبظٺ ټبي قٽطي ثطٲجٷبي ؾيٳبي قٽطي ٸ ضٖبيت اٮ٫ٹي
ٲٗٳبضي اؾالٲي ايطاٶي قٽط يعز
 -24پي٫يطي ٸ ٶٓبضت ثط ٲهٹثبت ٞطټٷ٫ي اجتٳبٖي قٹضا
 -25ثطضؾي ٲهٹثبت اجطا ٶكسٺ ٞطټٷ٫ي اجتٳبٖي قٹضا
 -26ثطضؾي ٸ تهٹيت َطحٽبي اضائٻ قسٺ زض ٲجٳٕ ٲكٹضتي ضٸؾبي ٦ٳيؿيٹٶٽبي ٞطټٷ٫ي
اجتٳبٖي ٲطا٦ع اؾتبٶٽب
 -27ثطضؾي ٲٹيٹٔ ثٷيبٴ ذبٶٹازٺ زض چٷس جٯؿٻ ٸ اتربش تهٳيٳبتي جٽت ت٣ٹيت ٸ تح٧يٱ
آٴ
 -28اضائٻ پيكٷٽبز ٸ تهٹيت َطح ٦بٞٻ ٦تبة٦ ،بٞٻ ٲُبٮٗٻ ٸ ضؾبٶٻ
 -29ثطضؾي ٸ تهٹيت تسٸيٵ چكٱ اٶساظ  20ؾبٮٻ ٞطټٷ٫ي قٽط يعز

٦ٳيؿيٹٴ ٶٓبضت ٸ پي٫يطي :
ٸْبي ٝٸ اذتيبضات ٦ٳيؿيٹٴ ثسيٵ قطح ٖٷٹاٴ قسٺ اؾت :


ثطضؾي ٸ اٖٳب ٬ٶٓبضت ز٢ي ١ثط حؿٵ اجطاي ٲهٹثبت ٸ ٦ٯيٻ اٲٹضي ٦ٻ ٶٓبضت ثط آٶٽب
ٸ٢ ١ٞٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٲٹيٹٖٻ ثبقس.



ثطضؾي ز٢ي٪ ١عاضقبت ٸانٯٻ ثب اؾتٟبزٺ اظ ضٸـ ټبي ٲكبټسٺ ٸثطضؾي حًٹضي
ٸٲيساٶي٦ ،ؿت اَالٔ اظ قٽٹز ٸ اٞطاز ح٣ي٣ي ٸ ح٣ٹ٢ي شيطثٍ



ٲُبٮٗٻ ٸ ثطضؾي ؾٹاث ١ٸپطٸٶسٺ ټبي ٲٹجٹز٦ ،ؿت ٶٓطات اظ ٲؿئٹٮيٵ ٸ ٦بض٦ٷبٴ
زؾت٫بٺ ټبي ٲكٳٹ٦ ،٬ؿت ٶٓطات اظ ٦بضقٷبؾبٴ شيطثٍ ٸ ٲُٯٕ حؿت ٲٹضز ٸ يطٸضت
.



تٽيٻ ٪عاضـ جبٲٕ ٸ ٲبٶٕ ثطاؾبؼ ٲؿتٷسات ثطضؾي ٖٳٯ٧طز اجطايي ٸ اٶُجب ٠آٴ ثب
حؿٵ اجطاي ٲهٹثٻ ،ا٢ساٲبت اجطايي جٽت حؿٵ اجطاي ٲهٹثٻ ٸ تٗييٵ يٗ ٝٸ ٢ٹت
ايٵ ا٢ساٲبت ،تكريم ٸ تٗييٵ ٲٹاز اذتال ٜٸ اٶحطا ٜثيٵ ٸيٗيت ٲٹجٹز ٸ ٲُٯٹة.



ٶٓبضت ثط حؿٵ ازاضٺ ٸ ح ّٟؾطٲبيٻ ٸ زاضايي ټبي ٶ٣سي ،جٷؿي ٸ اٲٹا ٬ٲٷ٣ٹ ٬ٸ
ٚيطٲٷ٣ٹ ٬قٽطزاضي



ٶٓبضت ثط حؿبة زضآٲس ٸ ټعيٷٻ قٽطزاضي .



ٶٓبضت ثط ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزجٻ ؾبالٶٻ قٽطزاضي ٸ ٲٹؾؿبت ،ؾبظٲبٴ ټب ٸ قط٦ت ټبي
ٸاثؿتٻ ثٻ قٽطزاضي



ٶٓبضت ثط ٲٗبٲالت اٖٱ اظ ذطيس يب ٞطٸـ ،ٲ٣بَٗٻ اجبضٺ ٸ اؾتيجبضٺ ثب ضٔايت ٢ٹاٶيٵ ٸ
ٲ٣طضات ٲٹيٹٖٻ.



ٶٓبضت ثط حؿٵ جطيبٴ زٖبٸي ٮٻ يب ٖٯيٻ قٽطزاضي .



ٶٓبضت ثط ٖٳٯ٧طز قٽطزاضي زض ذهٹل َطح ټبي ٲطثٹٌ ثٻ ايجبز ٸ تٹؾٗٻ ٲٗبثط.



٦ٳيؿيٹٴ ٶٓبضت ٲٹْ ٝاؾت زض ټط ي ٥اظ ٲٹاضز ٞٹ ٠اٮص٦ط ثط٪ٻ ټبي اضظيبثي الظٰ ضا
تٽيٻ ٸ پؽ اظ تهٹيت ،ت٧ٳي٭ ٸ ٪عاضقبت ٶٓبضتي ضا ثط اؾبؼ آٶٽب تٽيٻ ٸ تسٸيٵ ٸ اضائٻ
ٶٳبيس.

٦ٳيؿيٹٴ تحٹ ٬ازاضي ٸ اٲال: ٤
ٸْبي ٝٸ اذتيبضات ٦ٳيؿيٹٴ ثسيٵ قطح ٖٷٹاٴ قسٺ اؾت :
 -1اضت٣بء ٸ ح٦ ّٟطاٲت ٲطزٰ زض ٶٓبٰ ازاضي قٽطزاضي.

 -2انالح ٞطآيٷسټب ٸ ضٸـټبي اٶجبٰ ٦بض ٸ تٹؾٗٻ ٞٷبٸضي ازاضي.
قٽطزاضي
.
 -3آٲٹظـ ٸ ةټؿبظي ٶيطٸټبي اٶؿبٶي
 -4انالح تك٧يالتي ٶٓبٰټبي اؾترساٲي.
 -5انالح ٶٓبٰټبي ٲسيطيتي .
 -6انالح ؾبذتبضټبي تك٧يالتي قٽطزاضي.
 -7ٲٷُ٣ي ٶٳٹزٴ اٶساظٺ قٽطزاضي ٸ ؾبظٲبٴ ټبي ٸاثؿتٻ.
٪ -8عاضـ ثطٶبٲٻ تحٹ ٬زض ٶٓبٰ ازاضي ٸ ؾبظٲبٴ ټبي ٸاثؿتٻ.
 -9اٲال ٤قٽطزاضي

اټٱ ٖٳٯ٧طز چٽبض ؾبٮٻ ٦ٳيؿيٹٴ:


تٳٯ ٥ٸ تهط٪ ٜبضاغ ٦ٷتط ٬ٸ تجسي٭ ثٻ پبض٦يٖ ٩ٳٹٲي.



ٲتهطٞيٵ
.
پي٫يطي نسٸض ؾٷس ثطاي ٪بضاغ ضيٹاٶي ٸ ترٯيٻ آٴ اظ ؾٹي ٲؿتبجطيٵ ٸ



پي٫يطي اضايي قٽطزاضي ٸا ٕ٢زض ثٯٹاض جٳٽٹضي  ،تهطٞي ٲبٮ٧يٵ حبقيٻ ثٯٹاض.



پي٫يطي ٟ٦ؿبظي ،ثسٶٻ ؾبظي ٸ ثٽؿبظي ثب٘ ثعض ٨قٽط.



پبض٤
.
پي٫يطي تٳٯ ٥ثبٚبت زض ثب٘ ثعض ٨قٽط ثٻ ٲٷٓٹض ايجبز ٲطا٦ع تٟطيحيٞ ،طټٷ٫ؿطا ٸ

...
جٯؿبت ٖٯٷي قٹضاي اؾالٲي قٽط يعز (تب تبضيد :)10/4/96
تٗساز

تٗساز

تٗساز ٲهٹثبت

تٗساز

جٯؿبت

ٲهٹثبت

اجطا قسٺ ٸ زض

ٲهٹثبت

نحٵ
ٖٯٷي قٹضا

406

زؾت اجطا

اجطا ٶكسٺ

90%

10%

1389

 اٗ ٖ١هٞثبت زٝض چ٢بضٕ قٞضاي اؾالٗي ق٢ط يعز
 .1تهٞيت تلطيؾ ثٞزخ 17 ٠ؾبٓ ٠ق٢طزاضي
 .2تهٞيت َطح ٞٛضپطزاظي ٓيعضي ٗيسا ٙاٗيطچو٘بم
 .3پيِيطي خ٢ت احساث توبَغ ؿيط٘١ؿُح ؾ ٠ضا ٟحٌي٘يب ،ٙق٢يس ه٢بضي ؾؼيس ،اثٞشض ،ذبت٘ي.
 .4پيِيطي ذطيس ًبضذب ٠ٛخٜٞة  ٝآحبم آ ٙث ٠پبضى ١لتٖ تيط خ٢ت احساث پطزيؽ ضكب١ي
تلطيحي كطِٜ١ي ٝضظقي
 .5تهٞيت ايدبز ُٜٗو ٠چ٢بض ق٢طزاضي (آظازق٢ط)
 .6تهٞيت ايدبز ٗد٘ٞػ١ ٠بي ٝضظقي اذتهبني ثطاي آهبيب ٝ ٙثبٞٛاٙ
 .7تهٞيت اؾتوطاض ٝاحس حوٞهي  ٝاخطاي احٌبٕ زض خ٢ت ًبضثطي٢بي ؿيطٗدبظ زض ٜٗبَن ؾ٠
ُبٛ ٝ ٠ٛبحي ٠تبضيري ق٢طزاضي
 .8تهٞيت تكٌيْ ً٘يؿي ٙٞتحوين  ٝتلحم
 .9تهٞيت ايدبز زكتط ثٞزخٗ ٠ؿتوْ
 .10پيِيطي خ٢ت تٌ٘يْ پطٝغ١ ٟبي زض زؾت اهسإ ق٢طزاضي زض زٝض١ ٟبي ُصقت٠
 .11پيِيطي خ٢ت تٌ٘يْ پبضً٢بي ؾُح ق٢ط يعز چ ٙٞپبضى ٗ٢طآٝضاً ،ٙؿٜٞي... ٝ ٠
 .12پيِيطي خ٢ت ؾبٗبٛس١ي ثطذي اظ پبضً٢بي ؾُح ق٢ط يعز چ ٙٞپبضى ق٢سا ،پبضى ظيت،ٙٞ
َجيؼت ،ثعضٍ ق٢ط(ٗبضًبض) ث ٠ػٜٞا ٙپبضى ٗؿبكط ،پبضى ثبٞٛا ٙآظازق٢طٝاٗبٗك٢ط ...ٝ
 .13پيِيطي ثبظؾبظي  ٝث٢ؿبظي ًبضٝاٛؿطا١ب  ٝتجسيْ آ ٙث ٠پبضى ؾالٗت ثطاي ثبٞٛاٙ
 .14تهٞيت احساث پبضى قج٢بي ًٞيط(پبضى ُٔؿتب)ٙ
 .15پيِيطي خ٢ت احساث پبضى ثعضٍ حؿ ٚآثبز
 .16پيِيطي خ٢ت تٌ٘يْ ٗيسا ٙحح

 .17پيِيطي خ٢ت احساث كطِٜ١ؿطاي ث( ٚ٘٢كطِٜ١ؿطاي ًٞثط)
 .18پيِيطي خ٢ت ًلؿبظي ثبظاض ٗ ٝيبزي ٚؾُح ق٢ط
 .19پيِيطي خ٢ت ؾبٗبٛس١ي پيبز ٟض١ٝب ،خسا ٝ ّٝثبؿچ١ ٠بي ؾُح ق٢ط يعز
 .20پيِيطي خ٢ت آؾلبٓت  ٝضًٝف آؾلبٓت ٗؼبثط  ٝذيبثب٢ٛبي ؾُح ق٢ط يعز
 .21تهٞيت ٓٞايح ق٢طزاضي خ٢ت ت٘ٔي  ٝآظازؾبظي
 .22پيِيطي خ٢ت تٌ٘يْ پبضًي١ َٜبي َجوبتي ؾُح ق٢طيعز
 .23پيِيطي خ٢ت ؾبٗبٛس١ي زؾت كطٝقب ٙؾُح ق٢ط
 .24پيِيطي خ٢ت ؾبٗبٛس١ي اخطائيبت ق٢طزاضي (ؾبٗبٛس١ي ؾسٗؼجط١ب)
 .25پيِيطي خ٢ت ؾبٗبٛس١ي  ٝاحساث ثبظاض١بي اضظا ٙهي٘ت ٗيٝ ٟٞتط ٟثبضزض ؾُح ق٢ط
 .26پيِيطي خ٢ت احساث آثٜ٘بي ٗٞظيٌبّ  ٝؾُحي زض ؾُح ق٢ط
 .27تهٞيت ٛبِٗصاضي ٗؼبثط ثبالي ٗ 12تط
 .28پيِيطي ثطذي اظ آؾيت ١بي اخت٘بػي ؾُح ق٢ط قبْٗ ثٜيب ٙذبٞٛازَٝ ٟالم ،هٔيب ،ٙآٓٞزُي
ٞ١ا ،زًٔ٢بي ٗربثطاتي ...ٝ
 .29تهٞيت تكٞيوبت  ٝترليلبت ػٞاضو
 .30تهٞيت َطح٢بي ػ٘طاٛي  ٝانالح ٜ١سؾي ٗؼبثط  ٝذيبثب٢ٛبي ؾُح ق٢ط
 .31تهٞيت ػٞاضو  ٝثٞزخ ٠ق٢طزاضي يعز
 .32تهٞيت ٛطذ٢بي تبًؿي١ب  ٝاتٞثٞؼ ١ب ٗ ٝيٜي ثٞؼ ١بي زض ٙٝق٢طي
 .33پيِيطي تٌ٘يْ َطح ٞ١قٜ٘س ًطز ٙتوبَغ ١ب  ٝذيبثب١ ٙبي ؾُح ق٢ط
 .34پيِيطي خ٢ت اضتوبء تد٢يعات آتف ٛكبٛي
 .35پيِيطي خ٢ت ذطيس ثبؽ ثطاي احساث پبضً٢بي ثبٞٛا ٙقبْٗ ثبؽ ٌُٔبض
 .36تهٞيت َطح ثبؽ ثعضٍ ق٢ط  ٝپيِيطي ػ٘ٔيبت اخطايي آٙ
 .37پيِيطي تؿ٢يْ زض نسٝضپطٝا ٠ٛؾبذت٘بٛي خ٢ت ًب١ف ترٔلبت ؾبذت٘بٛي
 .38پيِيطي ثطٛبٗ ٠ضيعي خ٢ت ايدبز  ٝت٢ي ٝ ٠تٞظيغ ًبضت ق٢طٛٝسي
 .39پيِيطي خ٢ت توٞيت  ٝاضتوبء ؾتبز ٗجكط ؿسيط
 .40تهٞيت ازؿبٕ ؾبظٗب١ ٙبي ق٢طزاضي قبْٗ ازؿبٕ ؾبظٗب١ ٙبي كطِٜ١ي ٝضظقي  ٝضكب١ي
تلطيحي ث ٠ػٜٞا ٙؾبظٗب ٙكطِٜ١ي اخت٘بػي؛ ازؿبٕ ؾبظٗب١ ٙبي تبًؿيطاٛي ،پبيبٗ ٠ٛؿبكطثطي
 ٝاتٞثٞؾطاٛي ث ٠ػٜٞا ٙؾبظٗب ٙحْ٘ ٛ ٝوْ ثبض ٗ ٝؿبكط  ٝؿيطٟ

 .41تهٞيت ٗؿبػست ثطاي ٗٞؾؿبت ذهٞني ٛ ٝي٘ ٠ذهٞني  ٝاٗٞض ذيطي ٝ ٠ػبٕ آٜ٘لؼ٠
ٗ ٝساضؼ
 .42پيِيطي خ٢ت ؾبٗبٛس١ي ثبكت تبضيري
 .43پيِيطي خ٢ت حؿ ٚاخطاي َطح ٗهٞة ٢ٛبز١بي ٗطث ٠َٞثطاي ذيبثب ٙهيبٕ
 .44پيِيطي خ٢ت ؾبٗبٙز١ي ٗؿيط ضٝزذب ٠ٛؾُح ق٢ط
 .45پيِيطي خ٢ت حهبضًكي ٗرطٝث١ ٠ب ،ث٢ؿبظي  ٝضٝقٜبيي پبضً٢بي زضٗ ٙٝحٔ ٠اي
 .46پيِيطي خ٢ت احساث پبضًي١ َٜبي زضٗ ٙٝحٔ ٠اي زض ؾُح ق٢ط  ٝثبكت تبضيري
 .47پيِيطي خ٢ت احساث ايؿتِب ٟآتف ٛكبٛي آظازق٢ط
 .48پيِيطي خ٢ت تد٢يع ًتبثربٗ ٠ٛطًعي
 .49پيِيطي خ٢ت احساث زؾتطؾي ثٔٞاض ٜٗبخبت ث ٠خبزًٜ ٟبضُصض ٘١ ٝچٜي ٚزؾتطؾي ٗ٢طآٝضاٙ
ثًٜ ٠بضُصض ...ٝ
 .50پيِيطي خ٢ت ؾبٗبٛس١ي ٝضٝزي خٜٞثي ق٢ط يعز
 .51پيِيطي خ٢ت اكعايف زضآٗس پبيساض ق٢طزاضي  ٝاكعايف 30زضنسي اضظـ اكعٝزٟ

٦ي ٥ؾب٬
ٲيٽٳبٶبٴ قط٦ت ٦ٷٷسٺ زض جٯؿبت ٖٯٷي چٽبضٲيٵ زٸضٺ قٹضاي اؾالٲي قٽط يعز ثٻ تٝ
:

ؾب: 92 ٬
آيت اهلل ٶبنطي ٶٳبيٷسٺ ٲحتطٰ ٸٮي ٣ٞيٻ ٸ اٲبٰ جٳٗٻ يعز
جٷبة آ٢بي جٹ٦بض ٶٳبيٷسٺ ٲحتطٰ ٲطزٰ يعز ٸ اق٧صض زض ٲجٯؽ قٹضاي اؾالٲي
حجت االؾالٰ ٸاٮٳؿٯٳيٵ ؾٯيٳي ٲسيط٦٭ ٲحتطٰ ازاضٺ اَالٖبت اؾتبٴ يعز
جٷبة آ٢بي ٲيطٲحٳسي اؾتبٶساض ٲحتطٰ يعز ثٻ اتٟب ٠ٲٗبٸٶيٵ ٸ ٲسيطاٴ ٦٭ اؾتبٶساضي

جٷبة آ٢بي ؾيٟي ٞطٲبٶساض ٲحتطٰ يعز
جٷبة آ٢بي ؾيسحؿيٷي ٲٗبٸٶت ٲحتطٰ اٲٹض ټٳبټٷ٫ي ٖٳطاٶي اؾتبٶساضي يعز
جٷبة آ٢بي ٖٓيٳي ظازٺ قٽطزاضٲحتطٰ يعز
اًٖبي ٲحتطٰ قٹضاي اؾالٲي قٽط ٸ قٽطزاض ٰحتطٰ حٳيسيب
ؾطزاض ٞتٹحي ٞطٲبٶسٺ ٲحتطٰ ؾپبٺ اٮٛسيط يعز
ؾطټٷ٢ ٩بؾٳي ضئيؽ ٲحتطٰ پٯيؽ ضاټٹض اؾتبٴ يعز
جٷبة آ٢بي ز٦تط ضحيٳي ٶؿت ٲسيط٦٭ ٲحتطٰ ثٽعيؿتي اؾتبٴ يعز
جٷبة آ٢بي ضحيٳي ٶػاز ٲسيط٦٭ ٲحتطٰ ازاضٺ آٲٹظـ ٸ پطٸضـ اؾتبٴ يعز
جٷبة آ٢بي اؾالٲي ٲسيطٖبٲ٭ ٲحتطٰ ؾبظٲبٴ آة ٸٞبيالة اؾتبٴ يعزثٻ اتٟب٦ ٠بضقٷبؾبٴ آٴ
ؾبظٲبٴ
اًٖبي ٲحتطٰ ټيبت ٲسيطٺ ؾبظٲبٴ ٶٓبٰ ٲٽٷسؾي ؾبذتٳبٴ اؾتبٴ يعز
حجت االؾالٰ ٸ اٮٳؿٯٳيٵ ٲٽسٸي ٶػاز ٲؿئٹ ٬ٲحتطٰ ٦بٶٹٴ جٹاٶبٴ ضيٹي زاضاٮٗجبزٺ يعز
جٷبة آ٢بي حؿيٷي ٲؿئٹ ٬ٲحتطٰ ټيبت ضظٲٷس٪بٴ اؾالٰ
ز٦تط ٞالح ٲكبٸض ٲحتطٰ قجؿتبٴ
ٶٳبيٷسٺ ټيبت ٲسيطٺ ٸ ٲسيطٖبٲ٭ قط٦ت ذسٲبت نٷٗتي تطا٦تٹضؾبظي
ٲسيطٖبٲ٭ ،ٲطثي ٸ ثبظي٧ٷبٴ ٲحتطٰ ثبق٫بٺ ٞٹتجب ٬ؾبحٯي ٪ٯؿبپٹـ يعز
ٲٗبٸٶيٵ ٲحتطٰ ،قٽطزاضاٴ ٲحتطٰ ٲٷبَ ١ؾٻ ٪بٶٻ ٸ ٶبحيٻ تبضيري ٸ ٲسيطاٴ ٖبٲ٭ ٲحتطٰ
ؾبظٲبٴ ټبي ٸاثؿتٻ ٸ ٦بضقٷبؾبٴ ٲحتطٰ قٽطزاضي يعز

ؾب93 ٬
جٷبة آ٢بي جٹ٦بض ٶٳبيٷسٺ ٲحتطٰ ٲطزٰ يعز ٸ اق٧صض زض ٲجٯؽ قٹضاي اؾالٲي
جٷبة آ٢بي ٲيطٲحٳسي اؾتبٶساض ٲحتطٰ يعز ثٻ اتٟب ٠ٲٗبٸٶيٵ ٸ ٲسيطاٴ ٦٭ اؾتبٶساضي
جٷبة آ٢بي قب٦طي قٳؿي ٞطٲبٶساض ٲحتطٰ يعز ثٻ اتٟب ٠ٲٗبٸٶيٵ ٸ ٲكبٸض
جٷبة آ٢بي ز٦تط َبٮجي ٲٗبٸٶت ٰحتطٰ ؾيبؾي اٲٷيتي اؾتبٶساضي يعز
جٷبة آ٢بي ؾيسحؿيٷي ٲٗبٸٶت ٲحتطٰ اٲٹض ټٳبټٷ٫ي ٖٳطاٶي اؾتبٶساضي يعز
جٷبة آ٢بي ذبزٲي ٲسيط٦٭ ٲحتطٰ اٲٹض قٽطي ٸ قٹضاټب اؾتبٶساضي يعز
جٷبة آ٢بي ز٦تط ثهيطي پٹض ضئيؽ ٲحتطٰ قٹضاي ٖبٮي اؾتبٶٽب
جٷبة آ٢بي ظاضٔ پٹض ضئيؽ ٲحتطٰ قٹضاي اؾالٲي اؾتبٴ يعز
حجت االؾالٰ ٸاٮٳؿٯٳيٵ َبٮجي ٲسيط٦٭ ٲحتطٰ ؾبظٲبٴ ثبظضؾي اؾتبٴ يعز
تٷي چٷس اظ اًٖبي ٲحتطٰ زٸضٺ ټبي اٸ ،٬زٸٰ ٸ ؾٹٰ قٹضاي اؾالٲي قٽط يعز
اًٖبي ٲحتطٰ ٦ٳيتٻ اٶُجب ٠قٽطؾتبٴ يعز
جٷبة آ٢بي ٖٓيٳي ظازٺ قٽطزاضٲحتطٰ يعز
جٷبة آ٢بي حساز ٲٗبٸٴ ٲحتطٰ زازؾتبٴ اؾتبٴ يعز
ؾطزاض ٞتٹحي ٞطٲبٶسٺ ٲحتطٰ ؾپبٺ اٮٛسيط يعز
ؾطټٷ٦ ٩ب٦بٸٶس ٞطٲبٶسٺ ٲحتطٰ ٶيطٸي اٶتٓبٲي اؾتبٴ يعز

ؾطټٷ٢ ٩بؾٳي ضئيؽ ٲحتطٰ پٯيؽ ضاټٹض اؾتبٴ يعز
جٷبة آ٢بي ٚيبثي ٲسيط٦٭ ٲحتطٰ ٞطټٷ ٩ٸ اضقبز اؾالٲي اؾتبٴ يعز
جٷبة آ٢بي زټ٣بٴ ٲسيط٦٭ ٲحتطٰ ضاٺ آټٵ اؾتبٴ يعز
جٷبة آ٢بي نحتي ٲسيطٖبٲ٭ ٲحتطٰ تٹظيٕ ثط ٠اؾتبٴ يعز
جٷبة آ٢بي ٪ٯٷبٰ ٲسيطٲحتطٰ ثط ٠قٽطؾتبٴ يعز
جٷبة آ٢بي زټ٣بٴ ٲٗبٸٶت ٲحتطٰ ازاضي ٲبٮي آٲٹظـ ٸ پطٸضـ اؾتبٴ يعز ٸ ٲسيطاٴ ٶٹاحي ي٥
ٸ زٸ
جٷبة آ٢بي ز٦تط ٲٯ ٥اًٞٯي اؾتبز ٲحتطٰ زاٶك٧سٺ ثٽساقت زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ پعق٧ي تٽطاٴ
جٷبة آ٢بي ز٦تط ٮُٟي ٲٗبٸٶت ٲحتطٰ اٲٹضثٽساقتي زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ پعق٧ي يعز
جٷبة آ٢بي اثٹاٮحؿيٷي ؾطپطؾت ٲحتطٰ ٲط٦ع ثٽساقت قٽطؾتبٴ يعز
جٷبة آ٢بي ز٦تط حساز ٲسيط٦٭ ٲحتطٰ زاٲپعق٧ي اؾتبٴ يعز
اًٖبي ٲحتطٰ ټيبت ٲسيطٺ اٶجٳٵ يبيٗٻ ٶربٖي
جٷبة آ٢بي جٟٗطي ٲؿئٹ ٬ٲحتطٰ ؾتبزثبظؾبظي ٖتجبت ٖبٮيبت اؾتبٴ يعز
حجت االؾالٰ ٸ اٮٳؿٯٳيٵ ٲيطذٯيٯي ٲؿئٹ ٬ٲحتطٰ ٞطټٷ٫ي ؾتبزثبظؾبظي ٖتجبت ٖبٮيبت
اؾتبٴ يعز
ؾط٦بض ذبٶٱ آثيبض ٦بض٪طزاٴ ٲحتطٰ ٞيٯٱ قيبض 143
ٲٗبٸٶيٵ ٲحتطٰ ،قٽطزاضاٴ ٰحتطٰ ٲٷبَ ١ؾٻ ٪بٶٻ ٸ ٶبحيٻ تبضيري ٸ ٲسيطاٴ ٖبٲ٭ ٲحتطٰ
ؾبظٲبٴ ټبي ٸاثؿتٻ ٸ ٦بضقٷبؾبٴ ٲحتطٰ قٽطزاضي يعز

ؾب94 ٬
آيت اهلل ٶبنطي ٶٳبيٷسٺ ٲحتطٰ ٸٮي ٣ٞيٻ ٸ اٲبٰ جٳٗٻ يعز
ذساٰ ٲحتطٰ حطٰ ٲُٽط حًطت ٞبَٳٻ اٮٳٗهٹٲٻ (ؼ)
جٷبة آ٢بي حبج حؿٵ زاٶف ٢بي ثطجؿتٻ ثيٵ اٮٳٯٯي ٸ ٦ؿت ٲ٣بٰ اٸ ٬ٲؿبث٣بت ثيٵ اٮٳٯٯي
٢طآٴ ٦طيٱ
جٷبة آ٢بي ٲيطٲحٳسي اؾتبٶساض ٲحتطٰ يعز ثٻ اتٟب ٠ٲٗبٸٶيٵ ٸ ٲسيطاٴ ٦٭ اؾتبٶساضي
جٷبة آ٢بي قب٦طي قٳؿي ٞطٲبٶساض ٲحتطٰ يعز ثٻ اتٟب ٠ٲٗبٸٶيٵ ٸ ٲكبٸض
جٷبة آ٢بي ز٦تط َبٮجي ٲٗبٸٶت ٲحتطٰ ؾيبؾي اٲٷيتي اؾتبٶساضي يعز
جٷبة آ٢بي ؾيسحؿيٷي ٲٗبٸٶت ٲحتطٰ اٲٹض ټٳبټٷ٫ي ٖٳطاٶي اؾتبٶساضي يعز
جٷبة آ٢بي ذبزٲي ٲسيط٦٭ ٲحتطٰ اٲٹض قٽطي ٸ قٹضاټب اؾتبٶساضي يعز
جٷبة آ٢بي جٹازيبٴ ظازٺ ٲسيط٦٭ ٲحتطٰ اٲٹضاجتٳبٖي اؾتبٶساضي يعز
جٷبة آ٢بي ؾبٮيبٶي ٲبٲٹض ٲحتطٰ پي٫يطي اؾتبٶساض يعز
ؾط٦بضذبٶٱ ذبٲؿي ٲسيط٦٭ ٲحتطٰ اٲٹض ثبٶٹاٴ اؾتبٶساضي يعز
حجت االؾالٰ ٸاٮٳؿٯٳيٵ ٞرطاٮسيٷي ضئيؽ ٲحتطٰ اجطايي ؾتبز زټٻ ٞجط
تٷي چٷس اظ اًٖبي ٲحتطٰ قٹضاي اؾالٲي قٽط ٦بقٳط
جٷبة آ٢بي ٖٓيٳي ظازٺ قٽطزاضٲحتطٰ يعز
جٷبة آ٢بي حجيجي ٲسيط٦٭ ٲحتطٰ زاز٨ؾتطي اؾتبٴ يعز

ؾطټٷ ٩ؾپٽٹٶس ٞطٲبٶسٺ ٲحتطٰ ٶيطٸي اٶتٓبٲي قٽطؾتبٴ يعز
ؾطټٷ ٩جٳكيسي ضئيؽ ٲحتطٰ پٯيؽ ضاټٹض اؾتبٴ يعز
جٷبة آ٢بي ٚيبثي ٲسيط٦٭ ٲحتطٰ ٞطټٷ ٩ٸ اضقبز اؾالٲي اؾتبٴ يعز
جٷبة آ٢بي زټ٣بٴ پٹض ٲسيط٦٭ ٲحتطٰ ضاٺ آټٵ اؾتبٴ يعز
جٷبة آ٢بي اؾالٲي ٲسيطٖبٲ٭ ٲحتطٰ ؾبظٲبٴ آة ٸٞبيالة اؾتبٴ يعز
جٷبة آ٢بي قطاٞت ٲسيط٦٭ ٲحتطٰ ٲيطاث ٞطټٷ٫ي ،نٷبيٕ زؾتي ٸ ٪طزق٫طي اؾتبٴ يعز
جٷبة آ٢بي قيطظاز ٲسيط٦٭ ٲحتطٰ آٲٹظـ ٸ پطٸضـ اؾتبٴ يعز ثٻ اتٟب ٠ٲٗبٸٶيٵ ٸ
٦بضقٷبؾبٴ
جٷبة آ٢بي ز٦تط ٶ٣هبٴ ٲحٳسي ٲحتطٰ ٲسيط٦٭ ٲحتطٰ ضاٺ ٸقٽطؾبظي اؾتبٴ يعز
ؾط ٦بضذبٶٱ زٸؾت ٞبَٳي ټب ٲسيط٦٭ ٲحتطٰ ٦تبثربٶٻ ټبي ٖٳٹٲي اؾتبٴ ثٻ اتٟب ٠جٷبة آ٢بي
ضٞيٗي ٲسيط٦٭ ٲحتطٰ ٦تبثربٶٻ ټبي قٽطؾتبٴ ،جٷبة آ٢بي ضٶججط ٲسيط ٲحتطٰ ٦تبثربٶٻ
ٶبثيٷبيبٴ
جٷبة آ٢بي ظاضٔ ظازٺ ٲسيط٦٭ ٲحتطٰ ازاضٺ اتجبٔ ٸ اٲٹضٲٽبجطيٵ ذبضجي
جٷبة آ٢بي ز٦تط اؾالٲي ضئيؽ ٲحتطٰ زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي ٸاحس يعز
جٷبة آ٢بي ز٦تط پٽٯٹاٶيبٴ ٲسيط٦٭ ٲحتطٰ نساٸؾيٳبي ٲط٦ع يعز
جٷبة آ٢بي ٞطټٳٷس ٲسيط ٲحتطٰ پطٸغٺ ثجت جٽبٶي ثبٞت تبضيري ٸ آ٢بي تطي جٟطٸي
ٲسيطٲحتطٰ ٲٹؾؿٻ ٦طاتط اظ ٦كٹض ٞطاٶؿٻ
جٷبة آ٢بي ٚسيطي ٲسيطٲحتطٰ اٲٹض قٗت ثبٶ ٥ٲٯت ثٻ اتٟب٦ ٠بضقٷبؾبٴ
جٷبة آ٢بي ز٦تط آضٲيٵ زاٶك٫ط اؾتبز ٲحتطٰ زاٶك٫بٺ ٸيٵ اتطيف

جٷبة آ٢بي ز٦تط اثٹيي ٲكبٸض ٲحتطٰ اٲٹضجٹاٶبٴ ٸٲٗبٸٶت اٲٹض اجتٳبٖي ٞطټٷ٫ي قٽطزاضي
تٽطاٴ ٸ ضئيؽ زثيطذبٶٻ قٽطيبضاٴ جٹاٴ
جٷبة آ٢بي ذٯيٯي پٹض ٶٳبيٷسٺ ٲحتطٰ قٹضاي اؾالٲي قٽط ٸ قٽطزاضي تجطيع ثٻ ټٳطاٺ ٪طٸٺ
ٲكبٸضيٵ جٹاٴ
جٷبة آ٢بي ز٦تط پٹض٢بيي ؾطٲبيٻ ٪صاضٲحتطٰ ٸ پيٳبٶ٧بض ٲحتطٰ پطٸغٺ ثٯٹاض ز٦تط پيطٶيب
جٷبة آ٢بي ز٦تط ضٞبټي ٲٗبٸٴ ٲحتطٰ پيك٫يطي اظ ٸ٢ٹٔ جطٰ زاز٪ؿتطي اؾتبٴ يعز
ضئيؽ ٸ أيبي ٲحتطٰ ټيبت ٲسيطٺ ٦بٶٹٴ ثبظٶكؿت٫بٴ آٲٹظـ ٸپطٸضـ اؾتبٴ يعز
٦بضقٷبؾبٴ ،ٲترههيٵ ٸ ٲكبٸضيٵ قٹضا زض حٹظٺ تطاٞي ٥ٸ ٖٳطاٴ ٸ ثٹزجٻ
ٲٗبٸٶيٵ ٲحتطٰ ،قٽطزاضاٴ ٲحتطٰ ٲٷبَ ١ؾٻ ٪بٶٻ ٸ ٶبحيٻ تبضيري ٸ ٲسيطاٴ ٖبٲ٭ ٲحتطٰ
ؾبظٲبٴ ټبي ٸاثؿتٻ ٸ ٦بضقٷبؾبٴ ٲحتطٰ قٽطزاضي يعز

ؾب95٬
آيت اهلل ٸاٞي ٶٳبيٷسٺ ٲحتطٰ ٲطزٰ يعز زض ٲجٯؽ ذجط٪بٴ ضټجطي
ذساٰ ٲحتطٰ حطٰ ٲُٽط حًطت اٲبٰ ٖٯي (ٔ)
ذساٰ ٲحتطٰ حطٰ ٲُٽط حًطت ٞبَٳٻ اٮٳٗهٹٲٻ (ؼ)
جٷب ة آ٢بي ٲٹؾٹي ثيٹ٦ي ٶٳبيٷسٺ ٲطزٰ يعزٸاق٧صض زض ٲجٯؽ قٹضاي اؾالٲي
ة اتٟب ٠ٲٗبٸٶيٵ ٸ ٲكبٸض
جٷبة آ٢بي قب٦طي قٳؿي ٞطٲبٶساض ٲحتطٰ يعز ٺ
جٷبة آ٢بي ؾيسحؿيٷي ٲٗبٸٶت ٲحتطٰ اٲٹض ټٳبټٷ٫ي ٖٳطاٶي اؾتبٶساضي يعز

جٷبة آ٢بي ذبزٲي ٲسيط٦٭ ٲحتطٰ زٞتط ٞٷي اٲٹض ٖٳطاٶي ٸ حٳ٭ ٸٶ٣٭ تطاٞي ٥اؾتبٶساضي يعز
جٷبة آ٢بي ٖٓيٳي ظازٺ قٽطزاضٲحتطٰ يعز
جٷبة آ٢بي ز٦تط ٖجبؾي ٲٗبٸٴ ٲحتطٰ ح٣ٹ ٠ثكط ٸاٲٹضثيٵ اٮٳٯٯي ٸظاضت زاز٪ؿتطي
جٷبة آ٢بي حجيجي ٲسيط٦٭ ٲحتطٰ زاز٪ؿتطي اؾتبٴ يعز
جٷبة آ٢بي ً٢بٸتي زازؾتبٴ ٲحتطٰ اؾتبٴ يعز
جٷبة آ٢بي حساز ٲٗبٸٴ ٲحتطٰ زازؾتبٴ اؾتبٴ يعز
ؾطزاض ٦ب٦بٸٶس ٞطٲبٶسٺ ٲحتطٰ ٶيطٸي اٶتٓبٲي اؾتبٴ يعز
ؾطټٷ ٩ٶهيطي ٞطٲبٶسٺ ٲحتطٰ ٶيطٸي اٶتٓبٲي قٽطؾتبٴ يعز
ؾطټٷ ٩جٳكيسي ضئيؽ ٲحتطٰ پٯيؽ ضاټٹض اؾتبٴ يعز
جٷبة آ٢بي قطاٞت ٲسيط٦٭ ٲحتطٰ ٲيطاث ٞطټٷ٫ي ،نٷبيٕ زؾتي ٸ ٪طزق٫طي اؾتبٴ يعز
جٷبة آ٢بي قيطظاز ٲسيط٦٭ ٲحتطٰ آٲٹظـ ٸ پطٸضـ اؾتبٴ يعز ثٻ اتٟب ٠ٲٗبٸٶيٵ ٸ
٦بضقٷبؾبٴ
جٷبة آ٢بي ز٦تط ٶ٣هبٴ ٲحٳسي ٲحتطٰ ٲسيط٦٭ ٲحتطٰ ضاٺ ٸقٽطؾبظي اؾتبٴ يعز
جٷبة آ٢بي ز٦تط ٲيطجٯيٯي ضئيؽ ٲحتطٰ زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ پعق٧ي قٽيس نسٸ٢ي يعز
جٷبة آ٢بي ٞطټٳٷس ٲسيط ٲحتطٰ پطٸغٺ ثجت جٽبٶي ثبٞت تبضيري ٸ آ٢بي زيٹيس ٪ٷسضٸ ٶٳبيٷسٺ
ٲحتطٰ ٲٹؾؿٻ ٲٗٳبضي ٦طاتط اظ ٦كٹض ٞطاٶؿٻ
جٷبة آ٢بي ز٦تط ضججي ؾٟيط جسيس ايطاٴ زض ٦كٹضٲجبضؾتبٴ
جٷبة آ٢بي اؾسي ٲسيط٦٭ ٲحتطٰ ٲبٮيبتي اؾتبٴ يعز

جٷبة آ٢بي ٦طيٳي ٲسيط٦٭ ٲحتطٰ ثجت ٸ اؾٷبز اؾتبٴ يعز
جٷبة آ٢بي ٞطقيس ضئيؽ ٲحتطٰ ؾبظٲبٴ ٶٓبٰ ٲٽٷسؾي اؾتبٴ يعز
جٷبة آ٢بي ثٯٹچ ظټي ضئيؽ ٲحتطٰ قٹضاي اؾالٲي اؾتبٴ ؾيؾتبٴ ٸثٯٹچؿتبٴ
ؾب٦ٷيٵ ٲحتطٰ َٹثي
اًٖبي ٲحتطٰ قٹضاي زاٶف آٲٹظي ٲسضؾٻ زذتطاٶٻ ٲطحٹٰ احٳس ٦بْٳي
اًٖبي ٲحتطٰ قٹضاي زاٶف آٲٹظي ٲسضؾٻ زذتطاٶٻ قبټس
ٲٗبٸٶيٵ ٲحتطٰ ،قٽطزاضاٴ ٲحتطٰ ٲٷبَ ١ؾٻ ٪بٶٻ ٸ ٶبحيٻ تبضيري ٸ ٲسيطاٴ ٖبٲ٭ ٲحتطٰ
ؾبظٲبٴ ټبي ٸاثؿتٻ ٸ ٦بضقٷبؾبٴ ٲحتطٰ قٽطزاضي يعز
ؾب96 ٬
آيت اهلل ٶبنطي ٶٳبيٷسٺ ٲحتطٰ ٸٮي ٣ٞيٻ ٸ اٲبٰ جٳٗٻ يعز
جٷبة آ٢بي ٲٹؾٹي ثيٹ٦ي ٶٳبيٷسٺ ٲطزٰ يعز ٸاق٧صضزض ٲجٯؽ قٹضاي اؾالٲي
ٲؿئٹٮيٵ ،ٲطثيبٴ ٸ ثبظي٧ٷبٴ ٲحتطٰ ثبق٫بٺ تيٱ ٞٹتجب ٬ؾبحٯي ٪ٯؿبپٹـ يعز
ٲترههيٵ ٸ ٦بضقٷبؾبٴ قٹضا زض حٹظٺ ټبي تطاٞئ ،٥ٲطاٶي ٸ ثٹزجٻ
جٷبة آ٢بي ٖٓيٳي ظازٺ قٽطزاض ٲحتطٰ يعز
ٲٗبٸٶيٵ ٲحتطٰ ،قٽطزاضاٴ ٲحتطٰ ٲٷبَ ١ؾٻ ٪بٶٻ ٸ ٶبحيٻ تبضيري ٸ ٲسيطاٴ ٖبٲ٭ ٲحتطٰ
ؾبظٲبٴ ټبي ٸاثؿتٻ ٸ ٦بضقٷبؾبٴ ٲحتطٰ قٽطزاضي يعز

