ٖب٪٭ ٨تزبضت
٦ػ٭ة  13اضزيجٱطت ٦بٮ  1311ض٧سي

ثبة ا٠٬
تزبض ً٦ ٬ب٦الت تزبضتي
٦بزٮ  - 1تبرط ٚسي است ٚٯ ضُ٧ً٦ ١٭٢ي ذ٭ز ضا ً٦ب٦الت تزبضتي ٖطاض ثسٰس.
٦بزٮ ً٦ - 2ب٦الت تزبضتي اظ ٖطاض شي ١است:
 )1ذطيس يب تحػيٰ ١ط ٪٭و ٦بٗ٫٦ ٠٭ؼ ثٯ ٖػس ْط٬ش يب اربضٮ اي ٥اظ ايٛ٫ٯ تػطْبتي زض آ ٨ضسٮ
يب ٪طسٮ ثبضس.
 )2تػسي ثٯ ح ١ٗ٪ ٬ ١٧اظ ضاٮ ذطٛي يب آة يب ٰ٭ا ثٯ ٰط ٪ح٭ي ٚٯ ثبضس.
ٰ )3ط ٖس ٥ي٣٧يبت زال٢ي يب حٕاٚ١٧ً٢بضي (٧ٚيسي٭ ٬ )٨يب يب٣٦ي ٧ٰ ٬چ٫ي ٩تػسي ثٯ ٰط ٪٭و
تأسيسبتي ٚٯ ثطاي ا٪زب ٤ثًؿي ا٦٭ض ايزبز٦يض٭ز اظ ٖجي ١تسٱيً٦ ١ب٦الت ٛ٣٦ي يب پيسا ٚطز٨
ذس٦ٯ يب تٱيٯ  ٬ضسب٪يس٣٦ ٨ع٦٬بت َ ٬يطٮ.
 )4تأسيس  ٬ثٯ ٚبض ا٪ساذتٰ ٩ط ٖسٚ ٥بضذب٪ٯ ٦طط٬ـ ثط ايٛ٫ٯ ثطاي ضْى ح٭ائذ ضرػي ٪جبضس.
 )5تػسي ثٯ ي٣٧يبت حطاري.
 )6تػسي ثٯ ٰط ٖس٧٪ ٥بيطٟبٮٰبي ي٧٭٦ي.
ٰ )7ط ٖس ٥ي٣٧يبت غطاْي  ٬ثبٛ٪ي.
ً٦ ) 8ب٦الت ثط٬اتي اي ٥اظ ايٛ٫ٯ ثي ٩تبرط يب َيط تبرط ثبضس.
 )9ي٣٧يبت ثي٧ٯ ثحطي َ ٬يط ثحطي
ٚ )10طتيسبظي  ٬ذطيس ْ ٬ط٬ش ٚطتي ٚ ٬طتيطا٪ي زاذ٣ي يب ذبضري ً٦ ٬ب٦الت ضارًٯ ثٯ آ٪ٱب.
٦بزٮ ً٦ - 3ب٦الت شي ١ثٯ ايتجبض تبرط ث٭ز٦ ٨تًب٣٦ي ٩يب يٛي اظ آ٪ٱب تزبضتي ٦حس٭ة ٦يض٭ز:
٣ٚ )1يٯ ً٦ب٦الت ثي ٩تزبض ٚ ٬سجٯ  ٬غطاْب ٬ ٨ثبٛ٪ٱب.
٣ٚ )2يٯ ً٦ب٦التي ٚٯ تبرط يب َيط تبرط ثطاي ح٭ائذ تزبضتي ذ٭ز ٦ي٧٪بيس.
٣ٚ )3يٯ ً٦ب٦التي ٚٯ ارعاء يب ذس٦ٯ يب ضبٞطز تبرط ثطاي ا٦٭ض تزبضتي اضثبة ذ٭ز ٦ي٧٪بيس.
٣ٚ )4يٯ ً٦ب٦الت ضطٚتٱبي تزبضتي.

٦بزٮ ً٦ - 4ب٦الت َيط ٗ٫٦٭ ٠ثٯ ٰيچ ٬رٯ تزبضتي ٦حس٭ة ٧٪يض٭ز.
٦بزٮ ٣ٚ - 5يٯ ً٦ب٦الت تزبض تزبضتي ٦حس٭ة است ٟ٦ط ايٛ٫ٯ حبثت ض٭ز ً٦ب٣٦ٯ ٦طث٭ـ ثٯ ا٦٭ض
تزبضتي ٪يست.
ثبة ز٤٬
زْبتط تزبضتي  ٬زْتط حجت تزبضتي
ْػ ١ا - ٠٬زْبتط تزبضتي
٦بزٮ ٰ - 6ط تبرطي ثٯ استخ٫بي ٚسجٯ رعء  ّ٣ٛ٦است زْبتط شي ١يب زْبتط زيٟطي ضا ٚٯ ٬ظاضت
يس٢يٯ ثٯ ٦٭رت ٪هب٫٦ب٦ٯ ٖبئٗ٦٥ب ٤اي ٩زْبتط ٖطاض٦يزٰس زاضتٯ ثبضس:
 )1زْتط ض٬ظ٪ب٦ٯ.
 )2زْتط .١ٚ
 )3زْتط زاضايي.
 )4زْتط ٚپيٯ.
٦بزٮ  - 7زْتط ض٬ظ٪ب٦ٯ زْتطي است ٚٯ تبرط ثبيس ٰ٧ٯ ض٬ظٮ ٦كب٢جبت  ٬زي٭ ٬ ٨زاز  ٬ستس تزبضتي ٬
ً٦ب٦الت ضارى ثٯ ا٬ضأ تزبضتي (اظ ٖجي ١ذطيس ْ٬ط٬ش  ٬نٱط٪٭يسي)  ٬ثٯ ق٭ض ٣ٚي ر٧يى ٬اضزات
 ٬غبزضات تزبضتي ذ٭ز ضا ثٯ ٰط اس ٬ ٥ضس٧ي ٚٯ ثبضس ٬ ٬ر٭ٰي ضا ٚٯ ثطاي ٦ربضد ضرػي
ذ٭زثطزاضت ٦ي٫ٚس زض آ ٨زْتط حجت ٧٪بيس.
٦بزٮ  - 8زْتط  ١ٚزْتطي است ٚٯ تبرط ثبيس ٣ٚيٯ ً٦ب٦الت ضا الآٰٖ ١تٯ ي٦ ٙطتجٯ اظ زْتط
ض٬ظ٪ب٦ٯ استرطاد  ٬ا٪٭او ٦رتٓ٣ٯ آ ٨ضا تطريع  ٬رساٚطزٮ ٰط ٪٭يي ضا زض غٓحٯ ٦رػ٭غي زض
آ ٨زْتط ثٯ ق٭ض ذالغٯ حجت ٫ٚس.
٦بزٮ  - 9زْتط زاضايي زْتطي است ٚٯ تبرط ثبيس ٰط سب ٠غ٭ضت ربً٦ي اظ ٣ٚيٯ زاضايي ٗ٫٦٭٬ ٠
َيط ٗ٫٦٭ ٬ ٠زي٭٦ ٬ ٨كب٢جبت سبٞ ٠صضتٯ ذ٭ز ضا ثٯضيع تطتيت زازٮ زض آ ٨زْتط حجت  ٬ا٦ؿبء
٧٪بيس  ٬ايٚ ٩بض ثبيس تب پب٪عزْٰ ٥ط٬ضزي ٩سب ٠ثًس ا٪زب ٤پصيطز.
٦بزٮ  - 10زْتط ٚپيٯ زْتطي است ٚٯ تبرط ثبيس ٣ٚيٯ ٦طاسالت ٦ ٬ربثطات  ٬غ٭ضتحسبثٱبي غبزضٮ

ذ٭ز ضا زض آ ٨ثٯ تطتيت تبضيد حجت ٧٪بيس.
تجػطٮ  -تبرط ثبيس ٣ٚيٯ ٦طاسالت ٦ ٬ربثطات  ٬غ٭ضتحسبثٱبي ٬اضزٮ ضا ٪يع ثٯ تطتيت تبضيد ٬ض٬ز
٦طتت ٧٪٭زٮ  ٬زض ٓ٢بِ ٦رػ٭غي ؾجف ٫ٚس.
٦بزٮ  - 11زْبتط ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ  6ثٯ استخ٫بء زْتط ٚپيٯ ٖج ١اظ آٛ٪ٯ زض آ ٨چيعي ٪٭ضتٯ ضسٮ ثبضس
ثٯ ت٭سف ٧٪بي٫سٮ ازاضٮ حجت (ٚٯ ٦كبثٕ ٪هب٫٦ب٦ٯ٬ظاضت يس٢يٯ ً٦ي٦ ٩يض٭ز) ا٦ؿبء ذ٭اٰس ضس.
ثطاي زْتط ٚپيٯ ا٦ؿبء ٦عث٭ض الظ٪ ٤يست ٢٬ي ثبيس ا٬ضأ آ ٨زاضاي ٧٪طٮ تطتيجي ثبضس .زض ٦٭ٖى
تزسيسسب٢يب٪ٯ ٰط زْتط ٗ٦طضات اي٦ ٩بزٮ ضيبيت ذ٭اٰس ضس.
حٕ ا٦ؿبء اظ ٖطاض ٰط غس غٓحٯ يب ٚس٭ض آ ٨ز ٬ضيب ٠ثٯ يال٬ٮ ٦ط٧٭٦ ٠بزٮ (ٖ )135ب٪٭ ٨حجت
اس٫بز است.
٦بزٮ  - 12زْتطي ٚٯ ثطاي ا٦ؿبء ثٯ ٦تػسي ا٦ؿبء تس٣ي٦ ٥يض٭ز ثبيس زاضاي ٧٪طٮ تطتيجي ٖ ٬يكب٨
ٚطيسٮ ثبضس ٦ ٬تػسي ا٦ؿبء  ّ٣ٛ٦استغٓحبت زْتط ضا ض٧طزٮ زض غٓحٯ ا ٬ ٠٬آذط ٰط زْتط
٦ز٧٭و يسز غٓحبت آ ٨ضا ثب تػطيح ثٯ اس ٬ ٥ضس ٥غبحت زْتط ٪٭ضتٯ ثب ٖيس تبضيد ا٦ؿبء ٬
ز٬قطِ ٖيكب ٨ضا ثب ٦ٱط سطثي ٚٯ ٬ظاضت يس٢يٯ ثطاي ايٗ٦ ٩ػ٭ز تٱيٯ ٦ي٧٪بيس ٫ٟ٫٦ٯ ٫ٚس .الظ٤
است ٣ٚيٯ ايساز حتي تبضيد ثب ت٧ب ٤حط٪ ِ٬٭ضتٯ ض٭ز.
٦بزٮ ٣ٚ - 13يٯ ً٦ب٦الت  ٬غبزضات ٬ ٬اضزات زض زْبتط ٦صٚ٭ضٮ ْ٭ٔ ثبيس ثٯ تطتيت تبضيد زض
غٓحبت ٦رػ٭غٯ ٪٭ضتٯ ض٭ز  -تطاضيس ٬ ٨حٚٙطز٧ٰ ٬ ٨چ٫ي ٩ربي سٓيس ٞصاضت ٩ثيص اظ
آ٪چٯ ٚٯ زض زْتط٪٭يسي ٧ً٦٭ ٠است  ٬زض حبضيٯ  ٬يب ثي ٩سك٭ض ٪٭ضت٫٧٦ ٩٭و است  ٬تبرط ثبيس
ت٧ب ٤آ٨زْبتط ضا اظ ذتٰ ٥ط سب٢ي الاٖ ١تب زٮ سبٟ٪ ٠بٰساضز.
٦بزٮ  - 14زْبتط ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ  ٬ 6سبيط زْبتطي ٚٯ تزبض ثطاي ا٦٭ض تزبضتي ذ٭ز ثٯ ٚبض ٦يثط٪س زض
غ٭ضتي ٚٯ ٦كبثٕ ٗ٦طضات ايٖ ٩ب٪٭٦ ٨طتت ضسٮثبضس ثي ٩تزبض  -زض ا٦٭ض تزبضتي  -س٫سيت
ذ٭اٰس زاضت َ ٬يط اي ٩غ٭ضت ْٗف ثط ي٣يٯ غبحت آً٦ ٨تجط ذ٭اٰس ث٭ز.
٦بزٮ  - 15تر ّ٣اظ ٦بزٮ ٦ ٬ 6بزٮ ٦ 11ست٣ع ٤ز٬يست تب زٮ ٰعاض ضيب ٠رعاي ٗ٪سي است .اي٩
٦زبظات ضا ٦ح٧ٛٯ حٗ٭ٔ ضأسبً  ٬ثس ٨٬تٗبؾبي٦سييا٧ً٢٭٦ ٤يت٭ا٪س ح ٥ٛثسٰس  ٬ارطاي آ٦ ٨ب٪ى
ارطاي ٗ٦طضات ضارى ثٯ تبرط ٬ضضٛستٯ ٚٯ زْتط ٦طتت ٪ساضز ٪ر٭اٰس ث٭ز.
ْػ ١ز - ٤٬زْتط حجت تزبضتي

٦بزٮ  - 16زض ٗ٪بقي ٚٯ ٬ظاضت يس٢يٯ ٗ٦تؿي زا٪ستٯ  ٬زْتط حجت تزبضتي تأسيس ٫ٚس ٣ٚيٯ
اضربغي ٚٯ زض آٗ٪ ٨بـ ثٯ ضُ ١تزبضت اضتُب ٠زاض٪س اي٥اظ ايطا٪ي  ٬ذبضري ثٯ استخ٫بي ٚسجٯ
رعء ثبيس زض ٦ست ٗ٦طض اس ٥ذ٭ز ضا زض زْتط حجت تزبضتي ثٯ حجت ثطسب٫٪س  ٬اال ثٯ رعاي ٗ٪سي اظ
ز٬يست تب زٰ ٬عاضضيب٦ ٠حٛ٭ ٤ذ٭اٰ٫س ضس.
٦بزٮ ٗ٦ - 17طضات ٦طث٭قٯ ثٯ زْتط حجت تزبضتي ضا ٬ظاضت يس٢يٯ ثب تػطيح ثٯ ٦٭ؾ٭يبتي ٚٯ ثبيس
ثٯ حجت ثطسس ثٯ ٦٭رت ٪هب٫٦ب٦ٯ ً٦ي ٩ذ٭اٰس ٚطز.
٦بزٮ  - 18ضص ٦بٮ پس اظ ا٢عا٦ي ضس ٨حجت تزبضتي ٰط تبرطي ٚٯ  ّ٣ٛ٦ثٯ حجت است ثبيس زض
٣ٚيٯ اس٫بز  ٬غ٭ضتحسبثٱب ٪ ٬ططيبت ذكي يب چبپيذ٭ز زض ايطا ٨تػطيح ٧٪بيس ٚٯ زض تحت چٯ
٧٪طٮ ثٯ حجت ضسيسٮ  ٬اال يال٬ٮ ثط ٦زبظات ٗ٦طض زض ْ٭ٔ ثٯ رعاي ٗ٪سي اظ ز٬يست تب زٰ ٬عاض ضيب٠
٦حٛ٭٦٤يض٭ز.
٦بزٮ ٚ - 19سجٯ رعء ٦صٚ٭ض زض ايْ ٩ػْ ٬ ١ػ ١ا٦ ٠٬كبثٕ ٗ٦طضات ٪هب٫٦ب٦ٯ ٬ظاضت يس٢يٯ
تطريع ٦يض٭٪س.
ثبة س٭٤
ضطٚتٱبي تزبضتي
ْػ ١ا٠٬
زض اٖسب٦ ٤رتٓ٣ٯ ضطٚتٱب ٖ ٬٭ايس ضارًٯ ثٯ آ٪ٱب
٦بزٮ  - 20ضطٚتٱبي تزبضتي ثط ٰٓت ٖس٧ت است:
 )1ضطٚت سٱب٦ي.
 )2ضطٚت ثب ٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز.
 )3ضطٚت تؿب٫٦ي.
 )4ضطٚت ٦رت٣ف َيط سٱب٦ي.
 )5ضطٚت ٦رت٣ف سٱب٦ي.
 )6ضطٚت ٪سجي.
 )7ضطٚت تًب٪٬ي ت٭٢يس ٦ ٬ػطِ.
٦٭از  1ا٢ي  300اليحٯ ٖب٪٭٪ي اغالح ٖس٧تي اظ ٖب٪٭ ٨تزبضت ٦ػ٭ة ٚ 1347/12/24ٯ زض ازا٦ٯ

آ٦سٮ،،ربيٟعي٦ ٩٭از 21ا٢ي ٖ 93ب٪٭ ٨تزبضت ضسٮ است:

اليحٯ ٖب٪٭٪ي اغالح ٖس٧تي اظ ٖب٪٭ ٨تزبضت
٦ػ٭ة 1347.12.24

٦جحج ا٠٬
ضطٚتٰبي سٱب٦ي
ثرص  - 1تًطيّ  ٬تطٛي ١ضطٚت سٱب٦ي
٦بزٮ  - 1ضطٚت سٱب٦ي ضطٚتي است ٚٯ سط٦بيٯ آ ٨ثٯ سٱب ٤تٗسي ٥ضسٮ ٦ ٬سئ٭٢يت غبحجب٨
سٱب٦ ٤حس٬ز ثٯ ٦ج ٍ٣اس٧ي سٱب ٤آ٪ٱب است.
٦بزٮ  - 2ضطٚت سٱب٦ي ضطٚت ثبظضٞب٪ي ٦حس٭ة ٦يض٭ز ٢٬٭ ايٚ ٩ٯ ٦٭ؾ٭و ي٣٧يبت آ ٨ا٦٭ض
ثبظضٞب٪ي ٪جبضس.
٦بزٮ  - 3زض ضطٚت سٱب٦ي تًساز ضطٚبء ٪جبيس اظ سٯ ٓ٪ط ٧ٚتط ثبضس.
٦بزٮ  - 4ضطٚت سٱب٦ي ثٯ ز٪ ٬٭و تٗسي٦ ٥يض٭ز:
٪٭و ا - ٠٬ضطٚتٰبيي ٚٯ ٦إسسي ٩آ٪ٱب ٖس٧تي اظ سط٦بيٯ ضطٚت ضا اظ قطيٕ ْط٬ش سٱب ٤ثٯ
٦طز ٤تأ٦ي٦ ٩ي٫٫ٚس .ايٞ ٩٭٪ٯ ضطٚتٰب ضطٚت سٱب٦ي يب٪٤ب٦يسٮ ٦يض٭٪س.
٪٭و ز - ٤٬ضطٚتٰبيي ٚٯ ت٧ب ٤سط٦بيٯ آ٪ٱب زض ٦٭ٖى تأسيس ٫٦حػطاً ت٭سف ٦إسسي ٩تأ٦ي٩
ٞطزيسٮ است .ايٞ ٩٭٪ٯ ضطٚتٰب ضطٚت سٱب٦ي ذبظ٪ب٦يسٮ ٦يض٭٪س.
تجػطٮ  -زض ضطٚتٰبي سٱب٦ي يب ٤يجبضت "ضطٚت سٱب٦ي يب ٬ "٤زض ضطٚتٰبي سٱب٦ي ذبظ
يجبضت " ضطٚت سٱب٦ي ذبظ" ثبيس ٖج ١اظ ٪ب٤ضطٚت يب ثًس اظ آ ٨ثسْ ٨٬بغ٣ٯ ثب ٪ب ٤ضطٚت زض
٣ٚيٯ ا٬ضأ  ٬اقالييٯٰب  ٬آٞٱيٰبي ضطٚت ثٯ ق٭ض ض٬ض ٬ ٩ذ٭ا٪ب ٖيس ض٭ز.
٦بزٮ  - 5زض ٦٭ٖى تأسيس سط٦بيٯ ضطٚتٰبي سٱب٦ي يب ٤اظ پ٫ذ ٦ي٣ي٭ ٨ضيب ٬ ٠سط٦بيٯ
ضطٚتٰبي سٱب٦ي ذبظ اظ ي٦ ٙي٣ي٭ ٨ضيب٪ ٠جبيس ٧ٚتطثبضس.

زض غ٭ضتي ٚٯ سط٦بيٯ ضطٚت ثًس اظ تأسيس ثٯ ٰط ي٣ت اظ حساٖ٦ ١صٚ٭ض زض اي٦ ٩بزٮ ٧ٚتط ض٭ز
ثبيس نطِ ي ٙسب٪ ٠سجت ثٯ اْعايص سط٦بيٯ تب ٦يعا٨حساٖٗ٦ ١طض اٖسا ٤ثٯ ي ١٧آيس يب ضطٚت ثٯ
٪٭و زيٟطي اظ ا٪٭او ضطٚتٰبي ٦صٚ٭ض زض ٖب٪٭ ٨تزبضت تُييط ض ١ٛيبثس ٞ٬ط٪ٯ ٰط شيٓ٫ى ٦يت٭ا٪س
ا٪حال ٠آ ٨ضااظ زازٞبٮ غالحيتساض زضذ٭است ٫ٚس.
ٰطٞبٮ ٖج ١اظ غس٬ض ضأي ٖكًي ٦٭رت زضذ٭است ا٪حال٫٦ ٠تٓي ٞطزز زازٞبٮ ضسيسٞي ضا ٦٭ٖ٭ِ
ذ٭اٰس ٧٪٭ز.
٦بزٮ  - 6ثطاي تأسيس ضطٚتٰبي سٱب٦ي يب٦ ٤إسسي ٩ثبيس اٖالً ثيست زضغس سط٦بيٯ ضطٚت ضا
ذ٭ز تًٱس ٚطزٮ  ٬الاٖ ١سي  ٬پ٫ذ زضغس ٦ج ٍ٣تًٱسضسٮ ضا زض حسبثي ثٯ ٪ب ٤ضطٚت زض ضطِ
تأسيس ٪عز يٛي اظ ثبٰٙ٪ب سپطزٮ سپس انٱبض٪ب٦ٯاي ثٯ ؾ٧ي٧ٯ قطح اسبس٫ب٦ٯ ضطٚت  ٬قطح
ايال٦يٯپصيطٮ٪٭يسي سٱبٚ ٤ٯ ثٯ ا٦ؿبء ٣ٚيٯ ٦إسسي ٩ضسيسٮ ثبضس زض تٱطا ٨ثٯ ازاضٮ حجت
ضطٚتٰب  ٬زض ضٱطستبٰ٨ب ثٯ زايطٮ حجت ضطٚتٰب  ٬زض ٗ٪بقي ٚٯ زايطٮحجت ضطٚتٰب ٬ر٭ز ٪ساضز
ثٯ ازاضٮ حجت اس٫بز  ٬ا٦ال٘ ٦ح ١تس٣ي ٬ ٥ضسيس زضيبْت ٫٫ٚس.
تجػطٮ ٰ -طٞبٮ ٖس٧تي اظ تًٱس ٦إسسي ٩ثٯ غ٭ضت َيط ٗ٪س ثبضس ثبيس يي ٩آ ٨يب ٦ساض٘ ٦بٛ٢يت
آ ٨ضا زض ٰ٧ب ٨ثبٛ٪ي ٚٯ ثطاي پطزاذت ٦جٗ٪ ٍ٣سيحسبة ثبظ ضسٮ است ت٭زيى ٞ ٬٭اٰي ثب ٙ٪ضا ثٯ
ؾ٧ي٧ٯ انٱبض٪ب٦ٯ  ٬ؾ٧بئ ٥آ ٨ثٯ ٦طرى حجت ضطٚتٰب تس٣ي٧٪ ٥بي٫س.
٦بزٮ  - 7انٱبض٪ب٦ٯ ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ  6ثبيس ثب ٖيس تبضيد ثٯ ا٦ؿبء ٣ٚيٯ ٦إسسي ٩ضسيسٮ ٦ ٬٭ؾ٭يبت
ظيط ٦رػ٭غبً زض آ ٨شٚط ضسٮ ثبضس:
٪ - 1ب ٤ضطٚت.
ٰ - 2٭يت ٚب ٬ ١٦اٖب٦تٟبٮ ٦إسسي.٩
٦ - 3٭ؾ٭و ضطٚت.
٦ - 4ج ٍ٣سط٦بيٯ ضطٚت  ٬تًييٗ٦ ٩ساض ٗ٪س َ ٬يط ٗ٪س آ ٨ثٯ تٓٛي.ٙ
 - 5تًساز سٱب ٤ثب ٪ب ٬ ٤ثي٪ب٦ ٬ ٤ج ٍ٣اس٧ي آ٪ٱب  ٬زض غ٭ضتي ٚٯ سٱب٧٦ ٤تبظ ٪يع ٦٭ضز ٪هط ثبضس
تًيي ٩تًساز  ٬ذػ٭غيبت  ٬ا٦تيبظات ايٞ ٩٭٪ٯسٱ.٥
٦ - 6يعا ٨تًٱس ٰط ي ٙاظ ٦إسسي٦ ٬ ٩جُ٣ي ٚٯ پطزاذت ٚطزٮا٪س ثب تًيي ٩ض٧بضٮ حسبة ٪ ٬ب٤
ثبٛ٪ي ٚٯ ٬ر٭ٮ پطزاذتي زض آ٬ ٨اضيع ضسٮ است .زض٦٭ضز آ٬ضزٮ َيط ٗ٪س تًيي ٩ا٬غبِ ٬
٦طرػبت  ٬اضظش آ ٨ثٯ ٪ح٭ي ٚٯ ثت٭ا ٨اظ ٚ ٬ ٥ٚيّ آ٬ضزٮ َيط ٗ٪س اقالو حبغ٧٪ ١٭ز.
٦ - 7طٚع اغ٣ي ضطٚت.
٦ - 8ست ضطٚت.

٦بزٮ  - 8قطح اسبس٫ب٦ٯ ثبيس ثب ٖيس تبضيد ثٯ ا٦ؿبء ٦إسسي ٩ضسيسٮ ٦ ٬طت ١٧ثط ٦كب٢ت ظيط
ثبضس:
٪ - 1ب ٤ضطٚت.
٦ - 2٭ؾ٭و ضطٚت ثٯ ق٭ض غطيح ٫٦ ٬زع.
٦ - 3ست ضطٚت.
٦ - 4طٚع اغ٣ي ضطٚت ٦ ٬ح ١ضًت آ ٨اٞط تأسيس ضًجٯ ٦٭ضز ٪هط ثبضس.
٦ - 5ج ٍ٣سط٦بيٯ ضطٚت  ٬تًييٗ٦ ٩ساض ٗ٪س َ ٬يط ٗ٪س آ ٨ثٯ تٓٛي.ٙ
 - 6تًساز سٱب ٤ثي٪ب ٬ ٤ثب٪ب٦ ٬ ٤ج ٍ٣اس٧ي آ٪ٱب  ٬زض غ٭ضتي ٚٯ ايزبز سٱب٧٦ ٤تبظ ٦٭ضز ٪هط ثبضس
تًيي ٩تًساز  ٬ذػ٭غيبت  ٬ا٦تيبظات ايٟ٫٭٪ٯسٱب.٤
 - 7تًيي٦ ٩ج ٍ٣پطزاذت ضسٮ ٰط سٱ٪ ٬ ٥ح٭ٮ ٦كب٢جٯ ثٗيٯ ٦ج ٍ٣اس٧ي ٰط سٱ٦ ٬ ٥ستي ٚٯ نطِ
آ ٨ثبيس ٦كب٢جٯ ض٭ز ٚٯ ثٯ ٰط حب ٠اظ پ٫ذ سب٦٠تزب٬ظ ٪ر٭اٰس ث٭ز.
٪ - 8ح٭ٮ ا٪تٗب ٠سٱب ٤ثب٪ب.٤
 - 9قطيٗٯ تجسي ١سٱب ٤ثب٪ب ٤ثٯ سٱب ٤ثي٪ب ٬ ٤ثبًٛ٢س.
 - 10زض غ٭ضت پيصثي٫ي اٛ٦ب ٨غس٬ض ا٬ضأ ٖطؾٯ ،شٚط ضطايف  ٬تطتيت آ.٨
 - 11ضطايف  ٬تطتيت اْعايص ٚ ٬بٰص سط٦بيٯ ضطٚت.
٦ - 12٭اٖى  ٬تطتيت زي٭ت ٦زب٦ى ي٧٭٦ي.
ٗ٦ - 13طضات ضارى ثٯ حس ٪ػبة الظ ٤رٱت تطٛي٦ ١زب٦ى ي٧٭٦ي  ٬تطتيت ازاضٮ آ٪ٱب.
 - 14قطيٗٯ ض٭ض  ٬اذص ضأي  ٬اٚخطيت الظ ٤ثطاي ً٦تجطث٭ز ٨تػ٧ي٧بت ٦زب٦ى ي٧٭٦ي.
 - 15تًساز ٦سيطا ٬ ٨قطظ ا٪تربة ٦ ٬ست ٦أ٦٭ضيت آ٪ٱب ٪ ٬ح٭ٮ تًيي ٩رب٪طي ٩ثطاي ٦سيطا٪ي ٚٯ
ْ٭ت يب استًٓب ٦ي٫٫ٚس يب ٦حز٭ض يب ً٦ع ٠٬يب ثٯرٱبت ٖب٪٭٪ي ٫٧٦٭و ٦يٞطز٪س.
 - 16تًيي٬ ٩نبيّ  ٬حس٬ز اذتيبضات ٦سيطا.٨
 - 17تًساز سٱب ٤تؿ٧ي٫ي ٚٯ ٦سيطا ٨ثبيس ثٯ غ٫س ٔ٬ضطٚت ثسپبض٪س.
ٖ - 18يس ايٚ ٩ٯ ضطٚت ي ٙثبظضس ذ٭اٰس زاضت يب ثيطتط ٪ ٬ح٭ٮ ا٪تربة ٦ ٬ست ٦أ٦٭ضيت
ثبظضس.
 - 19تًيي ٩آَبظ  ٬پبيب ٨سب٦ ٠ب٢ي ضطٚت ٦ ٬٭يس ت٫هي ٥تطاظ٪ب٦ٯ  ٬حسبة س٭ز  ٬ظيب ٬ ٨تس٣ي٥
آ ٨ثٯ ثبظضسب ٬ ٨ثٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي سبال٪ٯ.
٪ - 20ح٭ٮ ا٪حال ٠اذتيبضي ضطٚت  ٬تطتيت تػٓيٯ ا٦٭ض آ.٨
٪ - 21ح٭ٮ تُييط اسبس٫ب٦ٯ.
٦بزٮ  - 9قطح ايال٦يٯ پصيطٮ٪٭يسي ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ  6ثبيس ٦طت ١٧ثط ٛ٪بت ظيط ثبضس:
٪ - 1ب ٤ضطٚت.

٦ - 2٭ؾ٭و ضطٚت ٪ ٬٭و ًْب٢يتٰبيي ٚٯ ضطٚت ثٯ ٫٦ه٭ض آ ٨تطٛي٦ ١يض٭ز.
٦ - 3طٚع اغ٣ي ضطٚت  ٬ضًت آ ٨زض غ٭ضتي ٚٯ تأسيس ضًجٯ ٦٭ضز ٪هط ثبضس
٦ - 4ست ضطٚت.
ٰ - 5٭يت ٚب ٬ ١٦اٖب٦تٟبٮ  ٬ضُ٦ ١إسسي ٩زض غ٭ضتي ٚٯ ت٧ب ٤يب ثًؿي اظ ٦إسسي ٩زض ا٦٭ض
٦طث٭ـ ثٯ ٦٭ؾ٭و ضطٚت يب ا٦٭ض ٦طبثٯ ثب آ ٨س٭اثٕيب اقاليبت يب تزبضتي زاضتٯ ثبض٫س شٚط آ ٨ثٯ
اذتػبض.
٦ - 6ج ٍ٣سط٦بيٯ ضطٚت  ٬تًييٗ٦ ٩ساض ٗ٪س َ ٬يط ٗ٪س آ ٨ثٯ تٓٛي ٬ ٙتًساز ٪ ٬٭و سٱب .٤زض ٦٭ضز
سط٦بيٯ َيط ٗ٪س ضطٚت تًييٗ٦ ٩ساض ٦ ٬طرػبت ٬ا٬غبِ  ٬اضظش آ ٨ثٯ ٪ح٭ي ٚٯ ثت٭ا ٨اظ ٬ ٥ٚ
ٚيّ سط٦بيٯ َيط ٗ٪س اقالو حبغ٧٪ ١٭ز.
 - 7زض غ٭ضتي ٚٯ ٦إسسي٦ ٩عايبيي ثطاي ذ٭ز زض ٪هط ٞطْتٯا٪س تًيي ٩چٟ٭ٟ٪ي ٦ ٬٭رجبت آ٨
٦عايب ثٯ تٓػي.١
 - 8تًييٗ٦ ٩ساضي اظ سط٦بيٯ ٚٯ ٦إسسي ٩تًٱس ٚطزٮ ٦ ٬جُ٣ي ٚٯ پطزاذت ٚطزٮا٪س.
 - 9شٚط ٰعي٫ٯٰبيي ٚٯ ٦إسسي ٩تب آ٦ ٨٭ٖى رٱت تساض٘ ٗ٦س٦بت تطٛي ١ضطٚت ٦ ٬كبً٢بتي ٚٯ
ا٪زبٞ ٤طْتٯ است پطزاذت ٚطزٮا٪س  ٬ثطآ٬ضزٰعي٫ٯٰبي الظ ٤تب ضط٬و ًْب٢يتٰبي ضطٚت.
 - 10زض غ٭ضتي ٚٯ ا٪زب٦ ٤٭ؾ٭و ضطٚت ٖب٪٭٪بً ٦ست٣ع٦ ٤٭اْٗت ٦طارى ذبغي ثبضس شٚط
٦طرػبت اربظٮ٪ب٦ٯ يب ٦٭اْٗت اغ٭٢ي آ٦ ٨طارى.
 - 11شٚط حساٖ ١تًساز سٱب٦ي ٚٯ ٰٟ٫ب ٤پصيطٮ٪٭يسي ثبيس ت٭سف پصيطٮ٪٭يسي تًٱس ض٭ز ٬
تًيي٦ ٩جُ٣ي اظ آٚ ٨ٯ ثبيس ٗ٦بض ٨پصيطٮ٪٭يسي ٗ٪ساًپطزاذت ٞطزز.
 - 12شٚط ض٧بضٮ ٦ ٬طرػبت حسبة ثبٛ٪ي ٚٯ ٦جٗ٪ ٍ٣سي سٱب٦ ٤٭ضز تًٱس ثبيس ثٯ آ ٨حسبة
پطزاذت ض٭ز  ٬تًيي٦ ٩ٱ٣تي ٚٯ قي آ ٨اضربظشييالٖٯ ٦يت٭ا٫٪س ثطاي پصيطٮ٪٭يسي  ٬پطزاذت
٦جٗ٪ ٍ٣سي ثٯ ثب٦ ٙ٪طارًٯ ٫٫ٚس.
 - 13تػطيح ثٯ ايٚ ٩ٯ انٱبض٪ب٦ٯ ٦إسسي ٩ثٯ ا٪ؿ٧ب ٤قطح اسبس٫ب٦ٯ ثطاي ٦طارًٯ يالٖ٫٧سا ٨ثٯ
٦طرى حجت ضطٚتٰب تس٣ي ٥ضسٮ است.
 - 14شٚط ٪ب ٤ض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ ٰط ٞ٭٪ٯ زي٭ت  ٬اقالييٯ ثًسي تب تطٛي٦ ١ز٧ى ي٧٭٦ي
٦إسس ٫٦حػطاً زض آ٫٦ ٨تطط ذ٭اٰس ضس.
 - 15چٟ٭ٟ٪ي ترػيع سٱب ٤ثٯ پصيطٮ٪٭يسب.٨
٦بزٮ ٦ - 10طرى حجت ضطٚتٰب پس اظ ٦كبً٢ٯ انٱبض٪ب٦ٯ  ٬ؾ٧بئ ٥آ ٬ ٨تكجيٕ ٫٦سضربت آ٪ٱب ثب
ٖب٪٭ ٨اربظٮ ا٪تطبض ايال٦يٯ پصيطٮ٪٭يسي ضا غبزضذ٭اٰس ٧٪٭ز.
٦بزٮ  - 11ايال٦يٯ پصيطٮ٪٭يسي ثبيس ت٭سف ٦إسسي ٩زض رطايس آٞٱي ٞطزيسٮ ٪ ٬يع زض ثبٛ٪ي ٚٯ

تًٱس سٱب٪ ٤عز آ ٨غ٭ضت ٦يٞيطز زض ً٦طؼ زيسيالٖ٫٧ساٖ ٨طاض زازٮ ض٭ز.
٦بزٮ  - 12نطِ ٦ٱ٣تي ٚٯ زض ايال٦يٯ پصيطٮ٪٭يسي ً٦ي ٩ضسٮ است يالٖ٫٧سا ٨ثٯ ثب٦ ٙ٪طارًٯ ٬
٬ضٖٯ تًٱس سٱب ٤ضا ا٦ؿبء ٦ ٬جُ٣ي ضا ٚٯ ٗ٪ساً ثبيسپطزاذت ض٭ز تأزيٯ  ٬ضسيس زضيبْت ذ٭اٰ٫س ٚطز.
٦بزٮ ٬ - 13ضٖٯ تًٱس سٱ ٥ثبيس ٦طت ١٧ثط ٛ٪بت ظيط ثبضس:
٪ - 1ب٦ ٬ ٤٭ؾ٭و ٦ ٬طٚع اغ٣ي ٦ ٬ست ضطٚت.
 - 2سط٦بيٯ ضطٚت.
 - 3ض٧بضٮ  ٬تبضيد اربظٮ ا٪تطبض ايال٦يٯ پصيطٮ٪٭يسي ٦ ٬طرى غس٬ض آ.٨
 - 4تًساز سٱب٦ي ٚٯ ٦٭ضز تًٱس ٬اٖى ٦يض٭ز ٦ ٬ج ٍ٣اس٧ي آ ٥ٰ ٬ ٨چ٫ي٦ ٩جُ٣ي ٚٯ اظ آ ٨ثبثت
ٗ٪ساً زض ٦٭ٖى پصيطٮ٪٭يسي ثبيس پطزاذت ض٭ز.
٪ - 5ب ٤ثب ٬ ٙ٪ض٧بضٮ حسبثي ٚٯ ٦ج ٍ٣الظ ٤ت٭سف پصيطٮ٪٭يسب ٨ثبيس ثٯ آ ٨حسبة پطزاذت ض٭ز.
ٰ - 6٭يت ٪ ٬طب٪ي ٚب ١٦پصيطٮ٪٭يس.
ٖ - 7يس ايٚ ٩ٯ پصيطٮ٪٭يس ٦تًٱس است ٦ج ٍ٣پطزاذت ٪طسٮ سٱب٦ ٤٭ضز تًٱس ضا قجٕ ٗ٦طضات
اسبس٫ب٦ٯ ضطٚت پطزاذت ٧٪بيس.
٦بزٮ ٬ - 14ضٖٯ تًٱس سٱ ٥زض ز٪ ٬سرٯ ت٫هي ٬ ٥ثب ٖيس تبضيد ثٯ ا٦ؿبء پصيطٮ٪٭يس يب ٖبئٗ٦٥ب٤
ٖب٪٭٪ي ا ٬ضسيسٮ ٪سرٯ ا٪ ٠٬عز ثبٟ٪ ٙ٪بٰساضي ٪٬سرٯ ز ٤٬ثب ٖيس ضسيس ٬رٯ ٦ ٬ٱط  ٬ا٦ؿبء ثبٙ٪
ثٯ پصيطٮ٪٭يس تس٣ي٦ ٥يض٭ز.
تجػطٮ  -زض غ٭ضتي ٚٯ ٬ضٖٯ تًٱس سٱ ٥ضا ضرػي ثطاي زيٟطي ا٦ؿبء ٫ٚس ٰ٭يت ٪ ٬طب٪ي ٚب٬ ١٦
س٧ت ا٦ؿب٫٫ٚسٮ ٖيس ٦ ٬سض٘ س٧ت ا ٬اذص ٬ؾ٧ي٧ٯ ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ  - 15ا٦ؿبء ٬ضٖٯ تًٱس سٱ ٥ثٯ ذ٭زي ذ٭ز ٦ست٣عٖ ٤ج٭ ٠اسبس٫ب٦ٯ ضطٚت  ٬تػ٧ي٧بت
٦زب٦ى ي٧٭٦ي غبحجب ٨سٱب٦ ٤يثبضس.
٦بزٮ  - 16پس اظ ٞصضت٦ ٩ٱ٣تي ٚٯ ثطاي پصيطٮ٪٭يسي ً٦ي ٩ضسٮ است  ٬يب زض غ٭ضتي ٚٯ ٦ست
ت٧سيس ضسٮ ثبضس ٦إسسي ٩حساٚخط تب ي٦ ٙبٮ ثٯتًٱسات پصيطٮ٪٭يسب ٨ضسيسٞي  ٬پس اظ احطاظ
ايٚ ٩ٯ ت٧ب ٤سط٦بيٯ ضطٚت غحيحبً تًٱس ٞطزيسٮ  ٬اٖالً سي  ٬پ٫ذ زضغس آ ٨پطزاذت ضسٮ است
تًسازسٱبٰ ٤ط ي ٙاظ تًٱس٫٫ٚسٞب ٨ضا تًيي ٬ ٩ايال٦ ٬ ٤ز٧ى ي٧٭٦ي ٦إسس ضا زي٭ت ذ٭اٰ٫س
٧٪٭ز.

٦بزٮ ٦ - 17ز٧ى ي٧٭٦ي ٦إسس ثب ضيبيت ٗ٦طضات ايٖ ٩ب٪٭ ٨تطٛي ٬ ١پس اظ ضسيسٞي  ٬احطاظ
پصيطٮ٪٭يسي ٣ٚيٯ سٱب ٤ضطٚت  ٬تأزيٯ ٦جب ٍ٢الظ٬ ٤ض٭ض زضثبضٮ اسبس٫ب٦ٯ ضطٚت  ٬تػ٭يت آ٨
ا٢٬ي٦ ٩سيطا ٬ ٨ثبظضس يب ثبظضسب ٨ضطٚت ضا ا٪تربة ٦ي٫ٚس ٪ ٬يع ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦إسس
ض٬ظ٪ب٦ٯٚخيطاال٪تطبضي ضا ٚٯ ٰط ٞ٭٪ٯ زي٭ت  ٬اقالييٯ ثطاي غبحجب ٨سٱب ٤تب تطٛي٦ ١ز٧ى
ي٧٭٦ي سبال٪ٯ ثٯ ق٭ض ٫٦حػط زض آ٫٦ ٨تطط ذ٭اٰس ضس تًيي٩ذ٭اٰس ٧٪٭ز٦ .سيطا ٬ ٨ثبظضسب٨
ضطٚت ثبيس ٚتجبً ٖج٭ ٠س٧ت ٧٪بي٫سٖ .ج٭ ٠س٧ت ثٯ ذ٭زي ذ٭ز ز٢ي ١ثط اي ٩است ٚٯ ٦سيط ٬
ثبظضس ثب ي ٥٣ثٯ تٛب٢يّ ٦٬سئ٭٢يتٰبي س٧ت ذ٭ز يٱسٮزاض آٞ ٨طزيسٮا٪س .اظ اي ٩تبضيد ضطٚت
تطٛي ١ضسٮ ٦حس٭ة ٦يض٭ز.
٦بزٮ  - 18اسبس٫ب٦ٯاي ٚٯ ثٯ تػ٭يت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦إسس ضسيسٮ ثٯ ؾ٧ي٧ٯ غ٭ضت ر٣سٯ
٦ز٧ى  ٬ايال٦يٯ ٖج٭٢ي ٦سيطا ٬ ٨ثبظضسب ٨رٱت حجتضطٚت ثٯ ٦طرى حجت ضطٚتٰب تس٣ي ٥ذ٭اٰس
ضس.
٦بزٮ  - 19زض غ٭ضتي ٚٯ ضطٚت تب ضص ٦بٮ اظ تبضيد تس٣ي ٥انٱبض٪ب٦ٯ ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ  6ايٖ ٩ب٪٭٨
ثٯ حجت ٪طسيسٮ ثبضس ثٯ زضذ٭است ٰط ي ٙاظ٦إسسي ٩يب پصيطٮ٪٭يسب٦ ٨طرى حجت ضطٚتٰب ٚٯ
انٱبض٪ب٦ٯ ثٯ آ ٨تس٣ي ٥ضسٮ است ٞ٭اٰي٫ب٦ٯاي حبٚي اظ يس ٤حجت ضطٚت غبزض  ٬ثٯ ثبٛ٪ي ٚٯ
تًٱسسٱب ٬ ٤تأزيٯ ٬ر٭ٮ زض آ ٨ثٯ ي ١٧آ٦سٮ است اضسب٦ ٠يزاضز تب ٦إسسي ٬ ٩پصيطٮ٪٭يسب ٨ثٯ
ثب٦ ٙ٪طارًٯ  ٬تًٱس٪ب٦ٯ ٬ ٬ر٭ٮ پطزاذتي ذ٭ز ضا ٦ستطززاض٪س زض اي ٩غ٭ضت ٰط ٞ٭٪ٯ ٰعي٫ٯاي ٚٯ
ثطاي تأسيس ضطٚت پطزاذت يب تًٱس ضسٮ ثبضس ثٯ يٱسٮ ٦إسسي ٩ذ٭اٰس ث٭ز.
٦بزٮ  - 20ثطاي تأسيس  ٬حجت ضطٚتٰبي سٱب٦ي ذبظ ْٗف تس٣ي ٥انٱبض٪ب٦ٯ ثٯ ؾ٧ي٧ٯ ٦ساض٘
ظيط ثٯ ٦طرى حجت ضطٚتٰب ٚبْي ذ٭اٰس ث٭ز:
 - 1اسبس٫ب٦ٯ ضطٚت ٚٯ ثبيس ثٯ ا٦ؿبء ٣ٚيٯ سٱب٦ساضا ٨ضسيسٮ ثبضس.
 - 2انٱبض٪ب٦ٯ ٦طًط ثط تًٱس ٣ٚيٯ سٱبٞ ٬ ٤٭اٰي٫ب٦ٯ ثبٛ٪ي حبٚي اظ تأزيٯ ٖس٧ت ٗ٪سي آٚ ٨ٯ
٪جبيس ٧ٚتط اظ سي  ٬پ٫ذ زضغس  ١ٚسٱب ٤ثبضس.انٱبض٪ب٦ٯ ٦صٚ٭ض ثبيس ثٯ ا٦ؿبي ٣ٚيٯ سٱب٦ساضا٨
ضسيسٮ ثبضسٰ .طٞبٮ ت٧ب ٤يب ٖس٧تي اظ سط٦بيٯ ثٯ غ٭ضت َيط ٗ٪س ثبضس ثبيس ت٧ب ٤آ ٨تأزيٯ ٞطزيسٮ
 ٬غ٭ضتتٗ٭ي ٥آ ٨ثٯ تٓٛي ٙزض انٱبض٪ب٦ٯ ًٛ٫٦س ضسٮ ثبضس  ٬زض غ٭ضتي ٚٯ سٱب٧٦ ٤تبظٮ ٬ر٭ز
زاضتٯ ثبضس ثبيس ضطح ا٦تيبظات ٦ ٬٭رجبت آ ٨زض انٱبض٪ب٦ٯًٛ٫٦س ضسٮ ثبضس.
 - 3ا٪تربة ا٢٬ي٦ ٩سيطا ٬ ٨ثبظضس يب ثبظضسب ٨ضطٚت ٚٯ ثبيس زض غ٭ضتز٣سٯاي ٖيس  ٬ثٯ ا٦ؿبي
٣ٚيٯ سٱب٦ساضا ٨ضسيسٮ ثبضس.
ٖ - 4ج٭ ٠س٧ت ٦سيطيت  ٬ثبظضسي ثب ضيبيت ثٯ ٖس٧ت اذيط ٦بزٮ .17

 - 5شٚط ٪ب ٤ض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ ٰط ٞ٭٪ٯ آٞٱي ضارى ثٯ ضطٚت تب تطٛي ١ا٢٬ي٦ ٩ز٧ى
ي٧٭٦ي يبزي زض آ٫٦ ٨تطط ذ٭اٰس ضس.
تجػطٮ  -سبيط ٖي٭ز  ٬ضطايكي ٚٯ زض ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثطاي تطٛي ٬ ١حجت ضطٚتٰبي سٱب٦ي يبٗ٦ ٤طض
است زض ٦٭ضز ضطٚتٰبي سٱب٦ي ذبظالظ٤ا٢طيبيٯ ٪ر٭اٰس ث٭ز.
٦بزٮ  - 21ضطٚتٰبي سٱب٦ي ذبظ ٧٪يت٭ا٫٪س سٱب ٤ذ٭ز ضا ثطاي پصيطٮ٪٭يسي يب ْط٬ش زض ث٭ضس
ا٬ضأ ثٱبزاض يب ت٭سف ثبٰٙ٪ب يطؾٯ ٧٪بي٫س  ٬يبثٯ ا٪تطبض آٞٱي  ٬اقالييٯ  ٬يب ٰط ٪٭و اٖسا٤
تج٣يُبتي ثطاي ْط٬ش سٱب ٤ذ٭ز ٦جبزضت ٫٫ٚس ٟ٦ط ايٚ ٩ٯ اظ ٗ٦طضات ٦طث٭ـ ثٯ ضطٚتٰبي
سٱب٦ي يب ٤ثٯ٪ح٭ي ٚٯ زض ايٖ ٩ب٪٭٦ ٨صٚ٭ض است تجًيت ٧٪بي٫س.
٦بزٮ  - 22استٓبزٮ اظ ٬ر٭ٮ تأزيٯ ضسٮ ثٯ ٪ب ٤ضطٚتٰبي سٱب٦ي زض ضطِ تأسيس ٪ ٩ٛ٧٦يست
ٟ٦ط پس اظ ثٯ حجت ضسيس ٨ضطٚت  ٬يب زض ٦٭ضز٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ .19
٦بزٮ ٦ - 23إسسي ٩ضطٚت ٪سجت ثٯ ٣ٚيٯ اي٧ب ٬ ٠اٖسا٦بتي ٚٯ ثٯ ٫٦ه٭ض تأسيس  ٬ثٯ حجت
ضسب٪يس ٨ضطٚت ا٪زب٦ ٤يزٰ٫س ٦سئ٭٢يت تؿب٫٦ي زاض٪س.
ثرص  - 2سٱب٤
٦بزٮ  - 24سٱٖ ٥س٧تي است اظ سط٦بيٯ ضطٚت سٱب٦ي ٚٯ ٦طرع ٦يعا٦ ٨طبضٚت  ٬تًٱسات ٬
٫٦بْى غبحت آ ٨زض ضطٚت سٱب٦ي ٦يثبضس ٬ضٖٯسٱ ٥س٫س ٖبثً٦ ١ب٣٦ٯاي است ٚٯ ٧٪بي٫سٮ تًساز
سٱب٦ي است ٚٯ غبحت آ ٨زض ضطٚت سٱب٦ي زاضز.
تجػطٮ  - 1سٱ ٩ٛ٧٦ ٥است ثب٪ب ٬ ٤يب ثي٪ب ٤ثبضس.
تجػطٮ  - 2زض غ٭ضتي ٚٯ ثطاي ثًؿي اظ سٱب ٤ضطٚت ثب ضيبيت ٗ٦طضات ايٖ ٩ب٪٭٦ ٨عايبيي ٖبئ١
ض٭٪س ايٞ ٩٭٪ٯ سٱب ٤سٱب٧٦ ٤تبظ ٪ب٦يسٮ ٦يض٭ز.
٦بزٮ  - 25ا٬ضأ سٱب ٤ثبيس ٦تحسا٢ط ٬ ١ٛچبپي  ٬زاضاي ض٧بضٮ تطتيت ث٭زٮ  ٬ثٯ ا٦ؿبي الاٖ ١ز٬
ٓ٪ط ٚٯ ثٯ ٦٭رت ٗ٦طضات اسبس٫ب٦ٯ تًيي٦ ٩يض٭٪سثطسس.
٦بزٮ  - 26زض ٬ضٖٯ سٱٛ٪ ٥بت ظيط ثبيس ٖيس ض٭ز:
٪ - 1ب ٤ضطٚت  ٬ض٧بضٮ حجت آ ٨زض زْتط حجت ضطٚتٰب.
٦ - 2ج ٍ٣سط٦بيٯ حجت ضسٮ ٗ٦ ٬ساض پطزاذت ضسٮ آ.٨

 - 3تًيي٪ ٩٭و سٱ.٥
٦ - 4ج ٍ٣اس٧ي سٱٗ٦ ٬ ٥ساض پطزاذت ضسٮ آ ٨ثٯ حط ٬ ِ٬ثٯ ايساز.
 - 5تًساز سٱب٦ي ٚٯ ٰط ٬ضٖٯ ٧٪بي٫سٮ آ ٨است.
٦بزٮ  - 27تب ظ٦ب٪ي ٚٯ ا٬ضأ سٱب ٤غبزض ٪طسٮ است ضطٚت ثبيس ثٯ غبحجب ٨سٱبٞ ٤٭اٰي٫ب٦ٯ
٦٭ٖت سٱ ٥ثسٰس ٚٯ ً٦طِ تًساز ٪ ٬٭و سٱب٦ ٬ ٤جٍ٣پطزاذت ضسٮ آ ٨ثبضس .ايٞ ٩٭اٰي٫ب٦ٯ زض
ح ٥ٛسٱ ٥است ٢٬ي زض ٰط حب ٠نطِ ٦ست ي ٙسب ٠پس اظ پطزاذت ت٧ب٦ي ٦ج ٍ٣اس٧ي سٱ ٥ثبيس
٬ضٖٯ سٱ٥غبزض  ٬ثٯ غبحت سٱ ٥تس٣يٞ ٬ ٥٭اٰي٫ب٦ٯ ٦٭ٖت سٱ٦ ٥ستطز  ٬اثكبٞ ٠طزز.
٦بزٮ  - 28تب ٖ٬تي ٚٯ ضطٚت ثٯ حجت ٪طسيسٮ غس٬ض ٬ضٖٯ سٱ ٥يب ٞ٭اٰي٫ب٦ٯ ٦٭ٖت سٱ٫٧٦ ٥٭و
است .زض غ٭ضت تر ّ٣ا٦ؿب٫٫ٚسٞب٦ ٨سئ٭ ٠رجطا٨ذسبضات اضربظ حب٢ج ذ٭اٰ٫س ث٭ز.
٦بزٮ  - 29زض ضطٚتٰبي سٱب٦ي يب٦ ٤ج ٍ٣اس٧ي ٰط سٱ٪ ٥جبيس اظ زٮ ٰعاض ضيب ٠ثيطتط ثبضس.
٦بزٮ ٦ - 30بزاٚ ٤ٯ ت٧ب٦ي ٦ج ٍ٣اس٧ي ٰط سٱ ٥پطزاذت ٪طسٮ غس٬ض ٬ضٖٯ سٱ ٥ثي٪ب ٤يب
ٞ٭اٰي٫ب٦ٯ ٦٭ٖت ثي٪ب٫٧٦ ٤٭و است ثٯ تًٱس ٫٫ٚسٮ ايٟ٫٭٪ٯسٱبٞ ٤٭اٰي٫ب٦ٯ ٦٭ٖت ثب ٪ب ٤زازٮ
ذ٭اٰس ضس ٚٯ  ٬ ١ٗ٪ا٪تٗب ٠آ ٨تبثى ٗ٦طضات ٦طث٭ـ ثٯ  ٬ ١ٗ٪ا٪تٗب ٠سٱب ٤ثب٪ب ٤است.
٦بزٮ  - 31زض ٦٭ضز غس٬ض ٞ٭اٰي٫ب٦ٯ ٦٭ٖت سٱ٦ ٥٭از  26 ٬ 25ثبيس ضيبيت ض٭ز.
٦بزٮ ٦ - 32ج ٍ٣اس٧ي سٱب٧ٰ ٬ ٤چ٫يٖ ٩كًبت سٱب ٤زض غ٭ضت تزعيٯ ثبيس ٦تسب٬ي ثبضس.
٦بزٮ ٦ - 33ج ٍ٣پطزاذت ٪طسٮ سٱبٰ ٤ط ضطٚت سٱب٦ي ثبيس نطِ ٦ست ٗ٦طض زض اسبس٫ب٦ٯ
٦كب٢جٯ ض٭ز .زض َيط اي ٩غ٭ضت ٰيأت ٦سيطٮ ضطٚت ثبيس٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔاً٢بزٮ غبحجب ٨سٱب٤
ضا ثٯ ٫٦ه٭ض تٗ٣ي ١سط٦بيٯ ضطٚت تب ٦يعا٦ ٨ج ٍ٣پطزاذت ضسٮ سط٦بيٯ زي٭ت ٫ٚس  ٬تطٛي ١زٰس
ٞ٬ط٪ٯ ٰط شيٓ٫ىحٕ ذ٭اٰس زاضت ٚٯ ثطاي تٗ٣ي ١سط٦بيٯ حجت ضسٮ ضطٚت تب ٦يعا٦ ٨جٍ٣
پطزاذت ضسٮ ثٯ زازٞبٮ ضر٭و ٫ٚس.
تجػطٮ ٦ -كب٢جٯ ٦ج ٍ٣پطزاذت ٪طسٮ سٱب ٤يب ٰط ٗ٦ساض اظ آ ٨ثبيس اظ ٣ٚيٯ غبحجب ٨سٱب ٬ ٤ثس٨٬
تجًيؽ ثٯ ي ١٧آيس.
٦بزٮ ٚ - 34سي ٚٯ تًٱس اثتيبو سٱ٧ي ضا ٧٪٭زٮ ٦سئ٭ ٠پطزاذت ت٧ب٦ ٤ج ٍ٣اس٧ي آ٦ ٨يثبضس ٬

زض غ٭ضتي ٚٯ ٖج ١اظ تأزيٯ ت٧ب٦ ٤ج ٍ٣اس٧ي سٱ ٥آ٨ضا ثٯ زيٟطي ا٪تٗب ٠زٰس ثًس اظ ا٪تٗب ٠سٱ٥
زاض٪سٮ سٱ٦ ٥سئ٭ ٠پطزاذت ثٗيٯ ٦ج ٍ٣اس٧ي آ ٨ذ٭اٰس ث٭ز.
٦بزٮ  - 35زض ٰط ٦٭ٖى ٚٯ ضطٚت ثر٭اٰس ت٧ب ٤يب ٖس٧تي اظ ٦ج ٍ٣پطزاذت ٪طسٮ سٱب ٤ضا ٦كب٢جٯ
٫ٚس ثبيس ٦طاتت ضا اظ قطيٕ ٪طط آٞٱي زض ض٬ظ٪ب٦ٯٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ آٞٱيٰبي ٦طث٭ـ ثٯ ضطٚت زض
آ٫٦ ٨تطط ٦يض٭ز ثٯ غبحجب٣ًْ ٨ي سٱب ٤اقالو زٰس ٦ ٬ٱ٣ت ًٗ٦٭٦ ٬ ٠ت٫بسجي ثطاي پطزاذت
٦ج٦ٍ٣٭ضز ٦كب٢جٯ ٗ٦طض زاضز .پس اظ اٗ٪ؿبء چ٫ي٦ ٩ٱ٣تي ٰط ٦جٚ ٍ٣ٯ تأزيٯ ٪طسٮ ثبضس ٪سجت ثٯ
آ ٨ذسبضت زيط ٚطز اظ ٖطاض ٪طخ ضس٧ي ثٱطٮ ثٯ يال٬ٮ چٱبضزضغس زض سب ٠ثٯ ٦ج ٍ٣تأزيٯ ٪طسٮ
يال٬ٮ ذ٭اٰس ضس  ٬پس اظ اذكبض اظ قطِ ضطٚت ثٯ غبحت سٱٞ ٬ ٥صضت ٩ي٦ ٙبٮ اٞط ٦ج٦ ٍ٣٭ضز
٦كب٢جٯ  ٬ذسبضتتأذيط آ ٨ت٧ب٦بً پطزاذت ٪ط٭ز ضطٚت ايٞ ٩٭٪ٯ سٱب ٤ضا زض غ٭ضتي ٚٯ زض ث٭ضس
ا٬ضأ ثٱبزاض پصيطْتٯ ضسٮ ثبضس اظ قطيٕ ث٭ضس ٞ٬ط٪ٯ اظ قطيٕ ٦عايسٮ ثٯْط٬ش ذ٭اٰس ضسب٪يس .اظ
حبغْ ١ط٬ش سٱ ٥ثس٬اً ٣ٚيٯ ٰعي٫ٯٰبي ٦تطتجٯ ثطزاضت ٞطزيسٮ  ٬زض غ٭ضتي ٚٯ ذب٢ع حبغ١
ْط٬ش اظ ثسٰي غبحت سٱ(٥ثبثت اغٰ ٬ ١عي٫ٯٰب  ٬ذسبضت زيط ٚطز) ثيطتط ثبضس ٦بظاز ثٯ ٬ي
پطزاذت ٦يض٭ز.
٦بزٮ  - 36زض ٦٭ضز ٦بزٮ  35آٞٱي ْط٬ش سٱ ٥ثب ٖيس ٦طرػبت سٱب٦ ٤٭ضز ٦عايسٮ ْٗف يٙ
٪٭ثت زض ض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ آٞٱيٰبي ٦طث٭ـ ثٯضطٚت زض آ٪ ٨طط ٦يٞطزز ٫٦تطط  ٬يٙ
٪سرٯ اظ آٞٱي ٬سي٣ٯ پست سٓبضضي ثطاي غبحت سٱ ٥اضسب٦ ٠يض٭زٰ .طٞبٮ ٖج ١اظ تبضيري ٚٯ
ثطاي ْط٬شً٦ي ٩ضسٮ است ٣ٚيٯ ثسٰيٰبي ٦طث٭ـ ثٯ سٱب ٤اي ٥اظ اغ - ١ذسبضات ٰ -عي٫ٯٰب ثٯ
ضطٚت پطزاذت ض٭ز ضطٚت اظ ْط٬ش سٱب ٤ذ٭ززاضي ذ٭اٰسٚطز .زض غ٭ضت ْط٬ش سٱب٪ ٤ب٤
غبحت سٱ ٥سبثٕ اظ زْبتط ضطٚت حصِ  ٬ا٬ضأ سٱب ٤يب ٞ٭اٰي٫ب٦ٯ ٦٭ٖت سٱب ٤ثب ٖيس ٧٣ٚٯ
ا٧٢خ٫ي ثٯ ٪ب ٤ذطيساض غبزض ٬ا٬ضأ سٱب ٤يب ٞ٭اٰي٫ب٦ٯ ٦٭ٖت سٱبٖ ٤ج٣ي اثكب٦ ٠يض٭ز ٦ ٬طاتت
ثطاي اقالو ي٧٭ ٤آٞٱي ٦يٞطزز.
٦بزٮ  - 37زاض٪سٞب ٨سٱب٦ ٤صٚ٭ض زض ٦بزٮ  35حٕ حؿ٭ض  ٬ضأي زض ٦زب٦ى ي٧٭٦ي غبحجب ٨سٱب٤
ضطٚت ضا ٪ر٭اٰ٫س زاضت  ٬زض احتسبة حس ٪ػبةتطٛي٦ ١زب٦ى ي٧٭٦ي تًساز ايٞ ٩٭٪ٯ سٱب ٤اظ
 ١ٚتًساز سٱب ٤ضطٚت ٚسط ذ٭اٰس ضس .ثٯ يال٬ٮ حٕ زضيبْت س٭ز ٖبث ١تٗسي ٬ ٥حٕ ضرحب ٨زض
ذطيسسٱب ٤رسيس ضطٚت  ٥ٰ ٬چ٫ي ٩حٕ زضيبْت ا٪س٬ذتٯ ٖبث ١تٗسي٪ ٥سجت ثٯ ايٞ ٩٭٪ٯ سٱب٤
 ٕ٣ً٦ذ٭اٰس ٦ب٪س.
٦بزٮ  - 38زض ٦٭ضز ٦بزٮ ٰ 37طٞبٮ زاض٪سٞب ٨سٱبٖ ٤ج ١اظ ْط٬ش سٱب ٤ثسٰي ذ٭ز ضا ثبثت اغ٬ ١

ذسبضات ٰ ٬عي٫ٯٰب ثٯ ضطٚت پطزاذت ٫٫ٚس ٦زسزاًحٕ حؿ٭ض  ٬ضأي زض ٦زب٦ى ي٧٭٦ي ضا ذ٭اٰ٫س
زاضت ٦ ٬يت٭ا٫٪س حٗ٭ٔ ٦ب٢ي ٬اثستٯ ثٯ سٱب ٤ذ٭ز ضا ٚٯ ٦ط٧٭٦ ٠ط٬ض ظ٦ب٪ ٨طسٮ ثبضس ٦كب٢جٯ
٫٫ٚس.
٦بزٮ  - 39سٱ ٥ثي٪ب ٤ثٯ غ٭ضت س٫س زض ٬رٯ حب ١٦ت٫هي ٙ٣٦ ٬ ٥زاض٪سٮ آ ٨ض٫بذتٯ ٦يض٭ز
ٟ٦ط ذالِ آ ٨حبثت ٞطزز ٬ ١ٗ٪ .ا٪تٗب ٠ايٞ ٩٭٪ٯ سٱب٤ثٯ ٖجؽ  ٬اٖجبؼ ثٯ ي٦ ١٧يآيس.
ٞ٭اٰي٫ب٦ٯ ٦٭ٖت سٱب ٤ثي٪ب ٤زض ح ٥ٛسٱب ٤ثي٪ب ٤است  ٬اظ ٢حبل ٦ب٢يبت ثط زضآ٦س ٦ط٧٭٠
ٗ٦طضات سٱب ٤ثي٪ب٦ ٤يثبضس.
٦بزٮ  - 40ا٪تٗب ٠سٱب ٤ثب٪ب ٤ثبيس زض زْتط حجت سٱب ٤ضطٚت ثٯ حجت ثطسس  ٬ا٪تٗب ٠زٰ٫سٮ يب ٚ٬ي١
يب ٧٪بي٫سٮ ٖب٪٭٪ي ا ٬ثبيس ا٪تٗب ٠ضا زض زْتط ٦عث٭ض ا٦ؿبء٫ٚس.
زض ٦٭ضزي ٚٯ ت٧ب٦ي ٦ج ٍ٣اس٧ي سٱ ٥پطزاذت ٪طسٮ است ٪طب٪ي ٚب ١٦ا٪تٗبٞ ٠يط٪سٮ ٪يع زض زْتط
حجت سٱب ٤ضطٚت ٖيس  ٬ثٯ ا٦ؿبي ا٪تٗبٞ ٠يط٪سٮ يب ٚ٬ي١يب ٧٪بي٫سٮ ٖب٪٭٪ي ا ٬ضسيسٮ  ٬اظ ٪هط
ارطاي تًٱسات ٪بضي اظ  ٬ ١ٗ٪ا٪تٗب ٠سٱً٦ ٥تجط ذ٭اٰس ث٭زٰ .ط ٞ٭٪ٯ تُييط اٖب٦تٟبٮ ٪يع ثبيس ثٯ
ٰ٧ب ٨تطتيت ثٯ حجتضسيسٮ  ٬ا٦ؿبء ض٭زٰ .ط ا٪تٗب٢ي ٚٯ ثس ٨٬ضيبيت ضطايف ْ٭ٔ ثٯ ي ١٧آيس اظ
٪هط ضطٚت  ٬اضربظ حب٢ج ْبٖس ايتجبض است.
٦بزٮ  - 41زض ضطٚتٰبي سٱب٦ي يب ٬ ١ٗ٪ ٤ا٪تٗب ٠سٱب٧٪ ٤يت٭ا٪س ٦طط٬ـ ثٯ ٦٭اْٗت ٦سيطا٨
ضطٚت يب ٦زب٦ى ي٧٭٦ي غبحجب ٨سٱب ٤ثط٭ز.
٦بزٮ ٰ - 42ط ضطٚت سٱب٦ي ٦يت٭ا٪س ثٯ ٦٭رت اسبس٫ب٦ٯ  ٥ٰ ٬چ٫ي ٩تب ٦٭ًٖي ٚٯ ضطٚت ٫٦ح١
٪طسٮ است قجٕ تػ٭يت ٦ز٧ى ي٧٭٦يْ٭ٔاً٢بزٮ غبحجب ٨سٱب ٤سٱب٧٦ ٤تبظ تطتيت زٰس.
ا٦تيبظات ايٞ ٩٭٪ٯ سٱب٪ ٬ ٤ح٭ٮ استٓبزٮ اظ آ ٨ثبيس ثٯ ق٭ض ٬ؾ٭ح تًييٞ ٩طززٰ .ط ٞ٭٪ٯ تُييط
زضا٦تيبظات ٬اثستٯ ثٯ سٱب٧٦ ٤تبظ ثبيس ثٯ تػ٭يت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔاً٢بزٮ ضطٚت ثب ر٣ت ٦٭اْٗت
زاض٪سٞب٪ ٨ػّ ثٯ يال٬ٮ ي ٙايٞ ٩٭٪ٯ سٱب ٤ا٪زبٞ٤يطز.
ثرص  - 3تجسي ١سٱب٤
٦بزٮ ٰ - 43طٞبٮ ضطٚت ثر٭اٰس ثٯ ٦٭رت ٗ٦طضات اسبس٫ب٦ٯ يب ث٫ب ثٯ تػ٧ي٦ ٥ز٧ى ي٧٭٦ي
ْ٭ٔاً٢بزٮ سٱب٦ساضا ٨ذ٭ز سٱب ٤ثي٪ب ٤ضطٚت ضا ثٯسٱب ٤ثب٪ب ٬ ٤يب آٚ ٨ٯ سٱب ٤ثب٪ب ٤ضا ثٯ سٱب٤
ثي٪ب ٤تجسي٧٪ ١بيس ثبيس ثط قجٕ ٦٭از ظيط ي٫ٚ ١٧س.

٦بزٮ  - 44زض ٦٭ضز تجسي ١سٱب ٤ثي٪ب ٤ثٯ سٱب ٤ثب٪ب ٤ثبيس ٦طاتت زض ض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ
آٞٱيٰبي ٦طث٭ـ ثٯ ضطٚت زض آ٪ ٨طط ٦يٞطزز سٯ ٪٭ثتٰط ي ٙثٯ ْبغ٣ٯ پ٫ذ ض٬ظ ٫٦تطط ٬
٦ٱ٣تي ٚٯ ٧ٚتط اظ ضص ٦بٮ اظ تبضيد ا٢٬ي ٩آٞٱي ٪جبضس ثٯ غبحجب ٨سٱب ٤زازٮ ض٭ز تب ثطاي تجسي١
سٱب ٤ذ٭ز ثٯ ٦طٚعضطٚت ٦طارًٯ ٫٫ٚس .زض آٞٱي تػطيح ذ٭اٰس ضس ٚٯ پس اظ اٗ٪ؿبي ٦ٱ٣ت
٦عث٭ض ٣ٚيٯ سٱب ٤ثي٪ب ٤ضطٚت ثبق ١ضسٮ تٗ٣ي ٦يٞطزز.
٦بزٮ  - 45سٱب ٤ثي٪ب٦ي ٚٯ نطِ ٦ٱ٣ت ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ  44ثطاي تجسي ١ثٯ سٱب ٤ثب٪ب ٤ثٯ ٦طٚع
ضطٚت تس٣ي٪ ٥طسٮ ثبضس ثبق ١ضسٮ ٦حس٭ة  ٬ثطاثطتًساز آ ٨سٱب ٤ثب٪ب ٤غبزض  ٬ت٭سف ضطٚت
زض غ٭ضتي ٚٯ سٱب ٤ضطٚت زض ث٭ضس ا٬ضأ ثٱبزاض پصيطْتٯ ضسٮ ثبضس اظ قطيٕ ث٭ضس ٞ٬ط٪ٯ اظ
قطيٕ حطادْط٬ذتٯ ذ٭اٰس ضس .آٞٱي حطاد حساٚخط تب ي٦ ٙبٮ پس اظ اٗ٪ؿبي ٦ٱ٣ت ضص ٦بٮ
٦صٚ٭ض ْٗف ي٪ ٙ٭ثت زض ض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ آٞٱيٰبي ٦طث٭ـثٯ ضطٚت زض آ٪ ٨طط
٦يٞطزز ٫٦تطط ذ٭اٰس ضسْ .بغ٣ٯ ثي ٩آٞٱي  ٬تبضيد حطاد حساٖ ١زٮ ض٬ظ  ٬حساٚخط ي٦ ٙبٮ
ذ٭اٰس ث٭ز .زض غ٭ضتي ٚٯ زض تبضيدتًيي ٩ضسٮ ت٧ب ٤يب ٖس٧تي اظ سٱب ٤ثٯ ْط٬ش ٪طسس حطاد تب ز٬
٪٭ثت قجٕ ضطايف ٫٦سضد زض اي٦ ٩بزٮ تزسيس ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ  - 46اظ حبغْ ١ط٬ش سٱب٦ي ٚٯ ثط قجٕ ٦بزٮ ْ 45ط٬ذتٯ ٦يض٭ز ثس٬اً ٰعي٫ٯٰبي ٦تطتجٯ اظ
ٖجيٰ ١عي٫ٯ آٞٱي حطاد يب حٕا٢عح٧ٯ ٚبضٞعاض ث٭ضسٚسط ٦ ٬بظاز آ ٨ت٭سف ضطٚت زض حسبة
ثبٛ٪ي ثٱطٮزاض سپطزٮ ٦يض٭ز .زض غ٭ضتي ٚٯ نطِ زٮ سب ٠اظ تبضيد ْط٬ش سٱب ٤ثبق ١ضسٮ ثٯ
ضطٚت ٦ستطزض٭ز ٦ج ٍ٣سپطزٮ  ٬ثٱطٮ ٦طث٭قٯ ثٯ زست٭ض ضطٚت اظ قطِ ثب ٙ٪ثٯ ٦ب ٙ٢سٱ٥
پطزاذت ٦يض٭ز .پس اظ اٗ٪ؿبي زٮ سب ٠ثبٖي٧ب٪سٮ ٬ر٭ٮ زض ح٦ ٥ٛب٠ثالغبحت ث٭زٮ  ٬ثبيس اظ قطِ
ثب ٬ ٙ٪ثب اقالو زازستب ٨ضٱطستب ٨ثٯ ذعا٪ٯ ز٢٬ت ٫٦تٗٞ ١طزز.
تجػطٮ  -زض ٦٭ضز ٦٭از ٰ 46 ٬ 45طٞبٮ پس اظ تزسيس حطاد ٗ٦ساضي اظ سٱب ٤ثٯ ْط٬ش ٪طسس
غبحجب ٨سٱب ٤ثي٪بٚ ٤ٯ ثٯ ضطٚت ٦طارًٯ ٦ي٫٫ٚس ثٯتطتيت ٦طارًٯ ثٯ ضطٚت اذتيبض ذ٭اٰ٫س
زاضت اظ ذب٢ع حبغْ ١ط٬ش سٱب٦ي ٚٯ ْط٬ذتٯ ضسٮ ثٯ ٪سجت سٱب٦ي ثي٪ب ٤زض زست زاض٪س
٬رٯ ٗ٪س زضيبْت٫٫ٚس  ٬يب آٚ ٨ٯ ثطاثط تًساز سٱب ٤ثي٪ب ٤ذ٭ز سٱب ٤ثب٪ب ٤تحػي٧٪ ١بي٫س  ٬اي٩
تطتيت تب ٖ٬تي ٚٯ ٬رٯ ٗ٪س  ٬سٱْ ٥ط٬ذتٯ ٪طسٮ ٰط ز ٬زض اذتيبض ضطٚت ٖطاضزاضز ضيبيت ذ٭اٰس
ضس.
٦بزٮ  - 47ثطاي تجسي ١سٱب ٤ثب٪ب ٤ثٯ سٱب ٤ثي٪ب٦ ٤طاتت ْٗف ي٪ ٙ٭ثت زض ض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي
ٚٯ آٞٱيٰبي ٦طث٭ـ ثٯ ضطٚت زض آ٪ ٨طط ٦يٞطزز٫٦.تطط ٦ ٬ٱ٣تي ٚٯ ٪جبيس ٧ٚتط اظ ز٦ ٬بٮ ثبضس

ثٯ غبحجب ٨سٱب ٤زازٮ ٦يض٭ز تب ثطاي تجسي ١سٱب ٤ذ٭ز ثٯ ٦طٚع ضطٚت ٦طارًٯ ٫٫ٚس .پس اظ
اٗ٪ؿبي ٦ٱ٣ت٦صٚ٭ض ثطاثط تًساز سٱب٦ي ٚٯ تجسي٪ ١طسٮ است سٱب ٤ثي٪ب ٤غبزض  ٬زض ٦طٚع ضطٚت
ٟ٪بٰساضي ذ٭اٰس ضس تب ٰط ٦٭ٖى ٚٯ زاض٪سٞب ٨سٱب ٤ثب٪ب ٤ثٯ ضطٚت٦طارًٯ ٫٫ٚس سٱب ٤ثب٪ب ٤آ٪ب٨
اذص  ٬اثكب ٬ ٠سٱب ٤ثي٪ب ٤ثٯ آ٪ٱب زازٮ ض٭ز.
٦بزٮ  - 48پس اظ تجسي٣ٚ ١يٯ سٱب ٤ثي٪ب ٤ثٯ سٱب ٤ثب٪ب ٬ ٤يب تجسي ١سٱب ٤ثب٪ب ٤ثٯ سٱب ٤ثي٪ب ٬ ٤يب
حست ٦٭ضز پس اظ ٞصضتٰ ٩ط ي ٙاظ ٦ٱ٣تٰبي٦صٚ٭ض زض ٦٭از  47 ٬ 44ضطٚت ثبيس ٦طرى حجت
ضطٚتٰب ضا اظ تجسي ١سٱب ٤ذ٭ز ٚتجبً ٦ك٣ى سبظز تب ٦طاتت قجٕ ٗ٦طضات ثٯ حجت ضسيسٮ  ٬ثطاي
اقالوي٧٭ ٤آٞٱي ض٭ز.
٦بزٮ  - 49زاض٪سٞب ٨سٱب٦ي ٚٯ ثط قجٕ ٦٭از ْ٭ٔ سٱب ٤ذ٭ز ضا تً٭يؽ ٧٫٪٭زٮ ثبض٫س ٪سجت ثٯ آ٨
سٱب ٤حٕ حؿ٭ض  ٬ضأي زض ٦زب٦ى ي٧٭٦ي غبحجب٨سٱب ٤ضا ٪ر٭اٰ٫س زاضت.
٦بزٮ  - 50زض ٦٭ضز تً٭يؽ ٞ٭اٰي٫ب٦ٯ ٦٭ٖت سٱب ٤يب ا٬ضأ سٱب ٤ثب٪ب ٤يب ثي٪ب ٤ثط قجٕ ٓ٦بز ٦٭از
 49 ٬ 47ي ١٧ذ٭اٰس ضس.
ثرص  - 4ا٬ضأ ٖطؾٯ
٦بزٮ  - 51ضطٚت سٱب٦ي يب٦ ٤يت٭ا٪س تحت ضطايف ٫٦سضد زض ايٖ ٩ب٪٭ ٨ا٬ضأ ٖطؾٯ ٫٦تطط ٫ٚس.
٦بزٮ ٬ - 52ضٖٯ ٖطؾٯ ٬ضٖٯ ٖبثً٦ ١ب٣٦ٯاي است ٚٯ ً٦طِ ٦جُ٣ي ٬ا ٤است ثب ثٱطٮ ً٦يٚ ٩ٯ ت٧ب٦ي
آ ٨يب ارعاء آ ٨زض ٦٭يس يب ٦٭ايس ً٦ي٫ي ثبيس٦ستطز ٞطزز .ثطاي ٬ضٖٯ ٖطؾٯ  ٩ٛ٧٦است يال٬ٮ ثط
ثٱطٮ حٗ٭ٔ زيٟطي ٪يع ض٫بذتٯ ض٭ز.
٦بزٮ  - 53زاض٪سٞب ٨ا٬ضأ ٖطؾٯ زض ازاضٮ ا٦٭ض ضطٚت ٰيچ ٞ٭٪ٯ زذب٢تي ٪ساضتٯ ْٗ ٬ف ثستبٛ٪بض
ضطٚت ٦حس٭ة ٦يض٭٪س.
٦بزٮ  - 54پصيطٮ٪٭يسي  ٬ذطيس ا٬ضأ ٖطؾٯ ي ١٧تزبضي ٧٪يثبضس.
٦بزٮ  - 55ا٪تطبض ا٬ضأ ٖطؾٯ ٪ ٩ٛ٧٦يست ٟ٦ط ٖ٬تي ٚٯ ٣ٚيٯ سط٦بيٯ حجت ضسٮ ضطٚت تأزيٯ
ضسٮ  ٬ز ٬سب ٠ت٧ب ٤اظ تبضيد حجت ضطٚت ٞصضتٯ  ٬ز٬تطاظ٪ب٦ٯ آ ٨ثٯ تػ٭يت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي

ضسيسٮ ثبضس.
٦بزٮ ٰ - 56طٞبٮ ا٪تطبض ا٬ضأ ٖطؾٯ زض اسبس٫ب٦ٯ ضطٚت پيصثي٫ي ٪طسٮ ثبضس ٦ز٧ى ي٧٭٦ي
ْ٭ٔاً٢بزٮ غبحجب ٨سٱب٦ ٤يت٭ا٪س ث٫ب ثٯ پيط٫ٱبز ٰيأت٦سيطٮ ا٪تطبض ا٬ضأ ٖطؾٯ ضا تػ٭يت ٬
ضطايف آ ٨ضا تًيي٫ٚ ٩س .اسبس٫ب٦ٯ  ٬يب ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦يت٭ا٪س ثٯ ٰيأت ٦سيطٮ ضطٚت اربظٮ زٰس
ٚٯ قي ٦ستي ٚٯاظ ز ٬سب ٠تزب٬ظ ٫ٛ٪س ي ٙيب چ٫س ثبض ثٯ ا٪تطبض ا٬ضأ ٖطؾٯ ٦جبزضت ٧٪بيس.
تجػطٮ  -زض ٰط ثبض ا٪تطبض ٦ج ٍ٣اس٧ي ا٬ضأ ٖطؾٯ ٪ ٬يع ٖكًبت ا٬ضأ ٖطؾٯ (زض غ٭ضت تزعيٯ)
ثبيس ٦تسب٬ي ثبضس.
٦بزٮ  - 57تػ٧ي ٥ضارى ثٯ ْط٬ش ا٬ضأ ٖطؾٯ  ٬ضطايف غس٬ض  ٬ا٪تطبض آ ٨ثبيس ٰ٧طاٮ ثب قطح
اقالييٯ ا٪تطبض ا٬ضأ ٖطؾٯ ٚتجبً ثٯ ٦طرى حجتضطٚتٰب ايال ٤ض٭ز٦ .طرى ٦صٚ٭ض ٓ٦بز تػ٧ي ٥ضا
حجت  ٬ذالغٯ آ ٨ضا ٰ٧طاٮ ثب قطح اقالييٯ ا٪تطبض ا٬ضأ ٖطؾٯ ثٯ ٰعي٫ٯ ضطٚت زض ض٬ظ٪ب٦ٯ
ضس٧يآٞٱي ذ٭اٰس ٧٪٭ز.
تجػطٮ ٖ -ج ١اظ ا٪زب ٤تططيٓبت ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ ْ٭ٔ ٰط ٞ٭٪ٯ آٞٱي ثطاي ْط٬ش ا٬ضأ ٖطؾٯ
٫٧٦٭و است.
٦بزٮ  - 58اقالييٯ ا٪تطبض ا٬ضأ ٖطؾٯ ثبيس ٦طت ١٧ثط ٛ٪بت ظيط ث٭زٮ  ٬ت٭سف زاض٪سٞب ٨ا٦ؿبء
٦زبظ ضطٚت ا٦ؿبء ضسٮ ثبضس:
٪ - 1ب ٤ضطٚت.
٦ - 2٭ؾ٭و ضطٚت.
 - 3ض٧بضٮ  ٬تبضيد حجت ضطٚت.
٦ - 4طٚع اغ٣ي ضطٚت.
٦ - 5ست ضطٚت.
٦ - 6ج ٍ٣سط٦بيٯ ضطٚت  ٬تػطيح ثٯ ايٚ ٩ٯ ٣ٚيٯ آ ٨پطزاذت ضسٮ است.
 - 7زض غ٭ضتي ٚٯ ضطٚت سبثٗبً ا٬ضأ ٖطؾٯ غبزض ٚطزٮ است ٦ج ٬ ٍ٣تًساز  ٬تبضيد غس٬ض آ٬ ٨
تؿ٧ي٫بتي ٚٯ احت٧بالً ثطاي ثبظپطزاذت آ ٨زض ٪هطٞطْتٯ ضسٮ است  ٥ٰ ٬چ٫ي٦ ٩جب ٍ٢ثبظپطزاذت
ضسٮ آ ٬ ٨زض غ٭ضتي ٚٯ ا٬ضأ ٖطؾٯ سبثٕ ٖبث ١تجسي ١ثٯ سٱب ٤ضطٚت ث٭زٮ ثبضس ٗ٦ساضي اظ آ٨
ٞ٭٪ٯ ا٬ضأٖطؾٯ ٚٯ ٰ٫٭ظ تجسي ١ثٯ سٱ٪ ٥طسٮ است.
 - 8زض غ٭ضتي ٚٯ ضطٚت سبثٗبً ا٬ضأ ٖطؾٯ ٦إسسٯ زيٟطي ضا تؿ٧يٚ ٩طزٮ ثبضس ٦ج٦ ٬ ٍ٣ست ٬
سبيط ضطايف تؿ٧ي٦ ٩صٚ٭ض.
٦ - 9جٖ ٍ٣طؾٯ ٦ ٬ست آ ٥ٰ ٬ ٨چ٫ي٦ ٩ج ٍ٣اس٧ي ٰط ٬ضٖٯ ٪ ٬طخ ثٱطٮاي ٚٯ ثٯ ٖطؾٯ تًٕ٣

٦يٞيطز  ٬تطتيت ٦حبسجٯ آ ٬ ٨شٚط سبيط حٗ٭ٖي ٚٯاحت٧بالً ثطاي ا٬ضأ ٖطؾٯ زض ٪هط ٞطْتٯ ضسٮ
است  ٥ٰ ٬چ٫ي٦ ٩٭يس يب ٦٭ايس  ٬ضطايف ثبظپطزاذت اغ ٬ ١پطزاذت ثٱطٮ َ ٬يطٮ  ٬زض غ٭ضتي ٚٯ
ا٬ضأٖطؾٯ ٖبث ١ثبظذطيس ثبضس ضطايف  ٬تطتيت ثبظذطيس.
 - 10تؿ٧ي٫بتي ٚٯ احت٧بالً ثطاي ا٬ضأ ٖطؾٯ زض ٪هط ٞطْتٯ ضسٮ است.
 - 11اٞط ا٬ضأ ٖطؾٯ ٖبث ١تً٭يؽ ثب سٱب ٤ضطٚت يب ٖبث ١تجسي ١ثٯ سٱب ٤ضطٚت ثبضس ٦ٱ٣ت ٬
سبيط ضطايف تً٭يؽ يب تجسي.١
 - 12ذالغٯ ٞعاضش ٬ؾى ٦ب٢ي ضطٚت  ٬ذالغٯ تطاظ٪ب٦ٯ آذطي ٩سب٦ ٠ب٢ي آٚ ٨ٯ ثٯ تػ٭يت
٦ز٧ى ي٧٭٦ي غبحجب ٨سٱب ٤ضسيسٮ است.
٦بزٮ  - 59پس اظ ا٪تطبض آٞٱي ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ  57ضطٚت ثبيس تػ٧ي٦ ٥ز٧ى ي٧٭٦ي  ٬اقالييٯ
ا٪تطبض ا٬ضأ ٖطؾٯ ضا ثب ٖيس ض٧بضٮ  ٬تبضيد آٞٱي٫٦تطط ضسٮ زض ض٬ظ٪ب٦ٯ ضس٧ي  ٥ٰ ٬چ٫ي٩
ض٧بضٮ  ٬تبضيد ض٬ظ٪ب٦ٯ ضس٧ي ٚٯ آٞٱي زض آ٫٦ ٨تطط ضسٮ است زض ض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ
آٞٱيٰبي ٦طث٭ـثٯ ضطٚت زض آ٪ ٨طط ٦يٞطزز آٞٱي ٫ٚس.
٦بزٮ ٬ - 60ضٖٯ ٖطؾٯ ثبيس ضبٛ٪ ١٦بت ظيط ث٭زٮ  ٬ثٯ ٰ٧ب ٨تطتيجي ٚٯ ثطاي ا٦ؿبي ا٬ضأ سٱب٤
ٗ٦طض ضسٮ است ا٦ؿبء ثط٭ز:
٪ - 1ب ٤ضطٚت.
 - 2ض٧بضٮ  ٬تبضيد حجت ضطٚت.
٦ - 3طٚع اغ٣ي ضطٚت.
٦ - 4ج ٍ٣سط٦بيٯ ضطٚت.
٦ - 5ست ضطٚت.
٦ - 6ج ٍ٣اس٧ي  ٬ض٧بضٮ تطتيت  ٬تبضيد غس٬ض ٬ضٖٯ ٖطؾٯ.
 - 7تبضيد  ٬ضطايف ثبظپطزاذت ٖطؾٯ ٪ ٬يع ضطايف ثبظذطيس ٬ضٖٯ ٖطؾٯ (اٞط ٖبث ١ثبظذطيس ثبضس).
 - 8تؿ٧ي٫بتي ٚٯ احت٧بالً ثطاي ٖطؾٯ زض ٪هط ٞطْتٯ ضسٮ است.
 - 9زض غ٭ضت ٖبث٣يت تً٭يؽ ا٬ضأ ٖطؾٯ ثب سٱب ٤ضطايف  ٬تطتيجبتي ٚٯ ثبيس ثطاي تً٭يؽ ضيبيت
ض٭ز ثب شٚط ٪ب ٤اضربظ يب ٦إسسبتي ٚٯ تًٱستً٭يؽ ا٬ضأ ٖطؾٯ ضا ٚطزٮا٪س.
 - 10زض غ٭ضت ٖبث٣يت تجسي٬ ١ضٖٯ ٖطؾٯ ثٯ سٱب ٤ضطٚت ٦ٱ٣ت  ٬ضطايف اي ٩تجسي.١
٦بزٮ  - 61ا٬ضأ ٖطؾٯ  ٩ٛ٧٦است ٖبث ١تً٭يؽ ثب سٱب ٤ضطٚت ثبضس زض اي ٩غ٭ضت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي
ْ٭ٔاً٢بزٮ ثبيس ث٫ب ثٯ پيط٫ٱبز ٰيأت ٦سيطٮ ٞ٬عاضش ذبظ ثبظضسب ٨ضطٚت ٗ٦بض ٨اربظٮ ا٪تطبض
ا٬ضأ ٖطؾٯ اْعايص سط٦بيٯ ضطٚت ضا اٖالً ثطاثط ثب ٦جٖ ٍ٣طؾٯ تػ٭يت ٫ٚس.

٦بزٮ  - 62اْعايص سط٦بيٯ ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ ٖ 61ج ١اظ غس٬ض ا٬ضأ ٖطؾٯ ثبيس ثٯ ٬سي٣ٯ ي ٙيب چ٫س
ثب ٙ٪يب ٦إسسٯ ٦ب٢ي ً٦تجط پصيطٮ٪٭يسي ضسٮ ثبضسٖ ٬طاضزازي ٚٯ زض ٦٭ؾ٭و ايٞ ٩٭٪ٯ
پصيطٮ٪٭يسي  ٬ضطايف آ ٬ ٨تًٱس پصيطٮ٪٭يسي ٦ج٫ي ثط زاز ٨ايٞ ٩٭٪ٯ سٱب ٤ثٯ زاض٪سٞب ٨ا٬ضأ
ٖطؾٯ  ٬سبيط ضطايف٦طث٭ـ ثٯ آ ٨ثي ٩ضطٚت  ٬ايٞ ٩٭٪ٯ پصيطٮ٪٭يسبًٗ٫٦ ٨س ضسٮ است ٪يع ثبيس
ثٯ تػ٭يت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ  61ثطسس ٞ٬ط٪ٯ ً٦تجط ٪ر٭اٰس ث٭ز.
تجػطٮ  -ض٭ضاي پ٭ ٬ ٠ايتجبض ضطايف ثبٰٙ٪ب ٦ ٬إسسبت ٦ب٢ي ضا ٚٯ ٦يت٭ا٫٪س اْعايص سط٦بيٯ
ضطٚتٰب ضا پصيطٮ٪٭يسي ٫٫ٚس تًيي ٩ذ٭اٰس ٧٪٭ز.
٦بزٮ  - 63زض ٦٭ضز ٦٭از  62 ٬ 61حٕ ضرحب ٨سٱب٦ساضا ٨ضطٚت زض ذطيس سٱبٖ ٤بث ١تً٭يؽ ثب
ا٬ضأ ٖطؾٯ ذ٭ز ثٯ ذ٭ز ٫٦تٓي ذ٭اٰس ث٭ز.
٦بزٮ  - 64ضطايف  ٬تطتيت تً٭يؽ ٬ضٖٯ ٖطؾٯ ثب سٱ ٥ثبيس زض ٬ضٖٯ ٖطؾٯ ٖيس ض٭ز.
تً٭يؽ ٬ضٖٯ ٖطؾٯ ثب سٱ ٥تبثى ٦ي ٬ ١ضؾبيت زاض٪سٮ ٬ضٖٯ ٖطؾٯ است.
زاض٪سٮ ٬ضٖٯ ٖطؾٯ زض ٰط ٦٭ٖى ٖج ١اظ سطضسيس ٬ضٖٯ ٦يت٭ا٪س تحت ضطايف  ٬ثٯ تطتيجي ٚٯ زض
٬ضٖٯ ٖيس ضسٮ است آ ٨ضا ثب سٱ ٥ضطٚت تً٭يؽ ٫ٚس.
٦بزٮ  - 65اظ تبضيد تػ٧ي٦ ٥ز٧ى ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ  61تب اٗ٪ؿبي ٦٭يس يب ٦٭ايس ا٬ضأ ٖطؾٯ ضطٚت
٧٪يت٭ا٪س ا٬ضأ ٖطؾٯ رسيس ٖبث ١تً٭يؽ يب ٖبث١تجسي ١ثٯ سٱب٫٦ ٤تطط ٫ٚس يب سط٦بيٯ ذ٭ز ضا
٦ستٱ ٙ٣سبظز يب آ ٨ضا اظ قطيٕ ثبظذطيس سٱبٚ ٤بٰص زٰس يب اٖسا ٤ثٯ تٗسي ٥ا٪س٬ذتٯ ٫ٚس يب زض
٪ح٭ٮ تٗسي٫٦٥بْى تُييطاتي ثسٰسٚ .بٰص سط٦بيٯ ضطٚت زض ٪تيزٯ ظيبٰ٨بي ٬اضزٮ ٚٯ ٫٦تٱي ثٯ
تٗ٣ي٦ ١ج ٍ٣اس٧ي سٱب ٬ ٤يب تٗ٣ي ١يسٮ سٱب ٤ثط٭ز ضب ١٦سٱب٦ي ٪يع ٚٯزاض٪سٞب ٨ا٬ضأ ٖطؾٯ زض
٪تيزٯ تجسي ١ا٬ضأ ذ٭ز زضيبْت ٦يزاض٪س ٦يٞطزز  ٬چ٫ي ٩تٗ٣ي ٦يض٭ز ٚٯ ايٞ ٩٭٪ٯ زاض٪سٞب٨
ا٬ضأ ٖطؾٯ اظ ٰ٧ب٦ ٨٭ٖى ا٪تطبضا٬ضأ ٦عث٭ض سٱب٦ساض ضطٚت ث٭زٮا٪س.
٦بزٮ  - 66اظ تبضيد تػ٧ي٦ ٥ز٧ى ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ  61تب اٗ٪ؿبي ٦٭يس يب ٦٭ايس ا٬ضأ ٖطؾٯ غس٬ض
سٱب ٤رسيس زض ٪تيزٯ ا٪تٗب ٠ا٪س٬ذتٯ ثٯ سط٦بيٯ ٬ثٯ ق٭ض ٣ٚي زاز ٨سٱ ٬ ٥يب ترػيع يب پطزاذت
٬رٯ ثٯ سٱب٦ساضا ٨تحت ي٫ب٬ي٫ي اظ ٖجي ١ربيعٮ يب ٫٦بْى ا٪تطبض سٱب٫٧٦ ٤٭و ذ٭اٰس ث٭ز ٟ٦ط آ٨
ٚٯحٗ٭ٔ زاض٪سٞب ٨ا٬ضأ ٖطؾٯ ٚٯ ٦تًبٖجبً ا٬ضأ ذ٭ز ضا ثب سٱب ٤ضطٚت تً٭يؽ ٦ي٫٫ٚس ثٯ ٪سجت
سٱب٦ي ٚٯ زض ٪تيزٯ ً٦ب٬ؾٯ ٦ب٦ ٙ٢يض٭٪س حٓم ض٭ز.ثٯ ٫٦ه٭ض ْ٭ٔ ضطٚت ثبيس تساثيط الظ ٤ضا
اتربش ٫ٚس تب زاض٪سٞب ٨ا٬ضأ ٖطؾٯ ٚٯ ٦تًبٖجبً ا٬ضأ ذ٭ز ضا ثب سٱب ٤ضطٚت تً٭يؽ ٦ي٫٫ٚس

ثت٭ا٫٪س ثٯ ٪سجت ٬تحت ٰ٧ب ٨ضطايف حٗ٭ٔ ٦ب٢ي ٦صٚ٭ض ضا استيٓب ٧٪بي٫س.
٦بزٮ  - 67سٱب٦ي ٚٯ رٱت تً٭يؽ ثب ا٬ضأ ٖطؾٯ غبزض ٦يض٭ز ثب٪ب ٤ث٭زٮ  ٬تب اٗ٪ؿبي ٦٭يس يب
٦٭ايس ا٬ضأ ٖطؾٯ ٬حيٗٯ تًٱس پصيطٮ٪٭يسب ٨زض ثطاثطزاض٪سٞب ٨ا٬ضأ ٖطؾٯ زائط ثٯ تً٭يؽ سٱب ٤ثب
ا٬ضأ ٦صٚ٭ض ٦يثبضس ٪ ٬عز ضطٚت ٟ٪بٰساضي ذ٭اٰس ضس ايٞ ٩٭٪ٯ سٱب ٤تب اٗ٪ؿبء ٦٭يس يب ٦٭ايس
ا٬ضأٖطؾٯ ْٗف ٖبث ١ا٪تٗب ٠ثٯ زاض٪سٞب ٨ا٬ضأ ٦عث٭ض ث٭زٮ  ٬ ١ٗ٪ ٬ا٪تٗب ٠ايٞ ٩٭٪ٯ سٱب ٤زض زْبتط
ضطٚت حجت ٪ر٭اٰس ضس ٟ٦ط ٖ٬تي ٚٯ تً٭يؽ ٬ضٖٯ ٖطؾٯ ثبسٱ ٥احطاظ ٞطزز.
٦بزٮ  - 68سٱب٦ي ٚٯ رٱت تً٭يؽ ثب ا٬ضأ ٖطؾٯ غبزض ٦يض٭ز ٦بزاٚ ٤ٯ اي ٩تً٭يؽ ثٯ ي١٧
٪يب٦سٮ است تب اٗ٪ؿبء ٦٭يس يب ٦٭ايس ا٬ضأ ٖطؾٯٖبث ١تأ٦ي ٬ ٩ت٭ٖيّ ٪ر٭اٰس ث٭ز.
٦بزٮ  - 69ا٬ضأ ٖطؾٯ  ٩ٛ٧٦است ٖبث ١تجسي ١ثٯ سٱب ٤ضطٚت ثبضس زض اي ٩غ٭ضت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي
ْ٭ٔاً٢بزٮاي ٚٯ اربظٮ ا٪تطبض ا٬ضأ ٖطؾٯ ضا٦يزٰس ضطايف ٦ ٬ٱ٣تي ضا ٚٯ قي آ ٨زاض٪سٞب ٨اي٩
ٞ٭٪ٯ ا٬ضأ ذ٭اٰ٫س ت٭ا٪ست ا٬ضأ ذ٭ز ضا ثٯ سٱب ٤ضطٚت تجسي٫٫ٚ ١س تًيي ٬ ٩اربظٮ اْعايص
سط٦بيٯضا ثٯ ٰيأت ٦سيطٮ ذ٭اٰس زاز.
٦بزٮ  - 70زض ٦٭ضز ٦بزٮ ٰ 69يأت ٦سيطٮ ضطٚت ثط اسبس تػ٧ي٦ ٥ز٧ى ي٧٭٦ي ٦صٚ٭ض زض ٰ٧ب٨
٦بزٮ زض پبيب٦ ٨ٱ٣ت ٗ٦طض ً٦بز٦ ٠ج ٍ٣ثبظپطزاذت٪طسٮ ا٬ضأ ٖطؾٯاي ٚٯ رٱت تجسي ١ثٯ سٱب٤
ضطٚت يطؾٯ ضسٮ است سط٦بيٯ ضطٚت ضا اْعايص زازٮ  ٬پس اظ حجت اي ٩اْعايص زض ٦طرى حجت
ضطٚتٰبسٱب ٤رسيس غبزض  ٬ثٯ زاض٪سٞب ٨ا٬ضأ ٦صٚ٭ض ً٦بز٦ ٠ج ٍ٣ثبظپطزاذت ٪طسٮ ا٬ضاٖي ٚٯ ثٯ
ضطٚت تس٣يٚ ٥طزٮا٪س سٱ ٥ذ٭اٰس زاز.
٦بزٮ  - 71زض ٦٭ضز ا٬ضأ ٖطؾٯ ٖبث ١تجسي ١ثٯ سٱ٦ ٥ز٧ى ي٧٭٦ي ثبيس ث٫ب ثٯ پيط٫ٱبز ٰيأت
٦سيطٮ ٞ ٬عاضش ذبظ ثبظضسب ٨ضطٚت اتربش تػ٧ي٧٪٥بيس  ٥ٰ ٬چ٫ي٦ ٩٭از  64 ٬ 63زض ٦٭ضز ا٬ضأ
ٖطؾٯ ٖبث ١تجسي ١ثٯ سٱ٪ ٥يع ثبيس ضيبيت ض٭ز.
ثرص ٦ - 5زب٦ى ي٧٭٦ي
٦بزٮ ٦ - 72ز٧ى ي٧٭٦ي ضطٚت سٱب٦ي اظ ارت٧بو غبحجب ٨سٱب ٤تطٛي٦ ١يض٭زٗ٦ .طضات
٦طث٭ـ ثٯ حؿ٭ض يسٮ الظ ٤ثطاي تطٛي٦ ١ز٧ى ي٧٭٦ي ٬آضاء الظ ٤رٱت اتربش تػ٧ي٧بت زض
اسبس٫ب٦ٯ ً٦ي ٩ذ٭اٰس ضس ٟ٦ط زض ٦٭اضزي ٚٯ ثٯ ٦٭رت ٖب٪٭ ٨ت٣ٛيّ ذبظ ثطاي آٗ٦ ٨طض ضسٮ

ثبضس.
٦بزٮ ٦ - 73زب٦ى ي٧٭٦ي ثٯ تطتيت يجبضت٫س اظ:
٦ - 1ز٧ى ي٧٭٦ي ٦إسس.
٦ - 2ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي.
٦ - 3ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔاً٢بزٮ.
٦بزٮ ٬ - 74نبيّ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦إسس ثٯ ٖطاض ظيط است:
 - 1ضسيسٞي ثٯ ٞعاضش ٦إسسي ٬ ٩تػ٭يت آ ٥ٰ ٬ ٨چ٫ي ٩احطاظ پصيطٮ٪٭يسي ٣ٚيٯ سٱب ٤ضطٚت
 ٬تأزيٯ ٦جب ٍ٢الظ.٤
 - 2تػ٭يت قطح اسبس٫ب٦ٯ ضطٚت  ٬زض غ٭ضت ٢ع ٤٬اغالح آ.٨
 - 3ا٪تربة ا٢٬ي٦ ٩سيطا ٬ ٨ثبظضس يب ثبظضسب ٨ضطٚت.
 - 4تًيي ٩ض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ ٰط ٞ٭٪ٯ زي٭ت  ٬اقالييٯ ثًسي ثطاي سٱب٦ساضا ٨تب تطٛي١
ا٢٬ي٦ ٩ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي زض آ٫٦ ٨تطط ذ٭اٰسضس.
تجػطٮ ٞ -عاضش ٦إسسي ٩ثبيس حساٖ ١پ٫ذ ض٬ظ ٖج ١اظ تطٛي٦ ١ز٧ى ي٧٭٦ي ٦إسس زض ٦ح٣ي
ٚٯ زض آٞٱي زي٭ت ٦ز٧ى تًيي ٩ضسٮ است ثطاي٦طارًٯ پصيطٮ٪٭يسب ٨سٱب ٤آ٦بزٮ ثبضس.
٦بزٮ  - 75زض ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦إسس حؿ٭ض يسٮاي اظ پصيطٮ٪٭يسبٚ ٨ٯ حساٖ٪ ١ػّ سط٦بيٯ
ضطٚت ضا تًٱس ٧٪٭زٮ ثبض٫س ؾط٬ضي است .اٞط زض ا٢٬ي٩زي٭ت اٚخطيت ٦صٚ٭ض حبغ٪ ١طس ٦زب٦ى
ي٧٭٦ي رسيس ْٗف تب ز٪ ٬٭ثت ت٭سف ٦إسسي ٩زي٭ت ٦يض٭٪س ٦طط٬ـ ثط ايٚ ٩ٯ الاٖ ١ثيست
ض٬ظ ٖج ١اظاًٗ٪بز آ٦ ٨ز٧ى آٞٱي زي٭ت آ ٨ثب ٖيس زست٭ض ر٣سٯ ٖج٪ ٬ ١تيزٯ آ ٨زض ض٬ظ٪ب٦ٯ
ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ زض ايال٦يٯ پصيطٮ٪٭يسي ً٦ي ٩ضسٮ است ٫٦تطط ٞطزز٦.ز٧ى ي٧٭٦ي رسيس
ٖ٬تي ٖب٪٭٪ي است ٚٯ غبحجب ٨الاٖ ١ي ٙس٭ ٤سط٦بيٯ ضطٚت زض آ ٨حبؾط ثبض٫س .زض ٰط ي ٙاظ ز٬
٦ز٧ى ْ٭ٔ ٣ٚيٯ تػ٧ي٧بت ثبيسثٯ اٚخطيت ز ٬ح٣ج آضاء حبؾطي ٩اتربش ض٭ز زض غ٭ضتي ٚٯ زض
٦ز٧ى ي٧٭٦ي ي ٙس٭ ٤اٚخطيت الظ ٤حبؾط ٪طس ٦إسسي ٩يس ٤تطٛي ١ضطٚت ضا ايال٦٤يزاض٪س.
تجػطٮ  -زض ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦إسس ٣ٚيٯ ٦إسسي ٬ ٩پصيطٮ٪٭يسب ٨حٕ حؿ٭ض زاض٪س ٰ ٬ط سٱ٥
زاضاي ي ٙضأي ذ٭اٰس ث٭ز.
٦بزٮ ٰ - 76طٞبٮ ي ٙيب چ٫س ٓ٪ط اظ ٦إسسي ٩آ٬ضزٮ َيط ٗ٪س زاضتٯ ثبض٫س ٦إسسي ٩ثبيس ٖج ١اظ
اٖسا ٤ثٯ زي٭ت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦إسس ٪هط ٚتجيٚبضض٫بس ضس٧ي ٬ظاضت زازٞستطي ضا زض ٦٭ضز
اضظيبثي آ٬ضزٮٰبي َيط ٗ٪س ر٣ت  ٬آ ٨ضا رعء ٞعاضش اٖسا٦بت ذ٭ز زض اذتيبض ٦ز٧ى ي٧٭٦ي

٦إسسثٟصاض٪س .زض غ٭ضتي ٚٯ ٦إسسي ٩ثطاي ذ٭ز ٦عايبيي ٦كب٢جٯ ٚطزٮ ثبض٫س ثبيس ت٭ريٯ آ ٨ثٯ
ؾ٧ي٧ٯ ٞعاضش ٦عث٭ض ثٯ ٦ز٧ى ٦إسس تٗسي ٥ض٭ز.
٦بزٮ ٞ - 77عاضش ٦طث٭ـ ثٯ اضظيبثي آ٬ضزٮٰبي َيط ٗ٪س  ٬ي٦ ٬ ١٣٭رجبت ٦عايبي ٦كب٢جٯ ضسٮ ثبيس
زض ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦إسس ٦كطح ٞطزز.
زاض٪سٞب ٨آ٬ضزٮ َيط ٗ٪س ٚ ٬سب٪ي ٚٯ ٦عايبي ذبغي ثطاي ذ٭ز ٦كب٢جٯ ٚطزٮا٪س زض ٦٭ًٖي ٚٯ تٗ٭ي٥
آ٬ضزٮ َيط ٗ٪سي ٚٯ تًٱس ٚطزٮا٪س يب ٦عايبي آ٪ٱب ٦٭ؾ٭وضأي است حٕ ضأي ٪ساض٪س  ٬آٖ ٨س٧ت اظ
سط٦بيٯ َيط ٗ٪س ٚٯ ٦٭ؾ٭و ٦صاٚطٮ  ٬ضأي است اظ حيج حس ٪ػبة رعء سط٦بيٯ ضطٚت ٫٦ه٭ض
٪ر٭اٰس ضس.
٦بزٮ ٦ - 78ز٧ى ي٧٭٦ي ٧٪يت٭ا٪س آ٬ضزٮٰبي َيط ٗ٪س ضا ثيص اظ آ٪چٯ ٚٯ اظ قطِ ٚبضض٫بس
ضس٧ي زازٞستطي اضظيبثي ضسٮ است ٖج٭٫ٚ ٠س.
٦بزٮ ٰ - 79طٞبٮ آ٬ضزٮ َيط ٗ٪س يب ٦عايبيي ٚٯ ٦كب٢جٯ ضسٮ است تػ٭يت ٟ٪طزز ز٦٬ي ٩ر٣سٯ
٦ز٧ى ثٯ ْبغ٣ٯ ٦ستي ٚٯ اظ ي٦ ٙبٮ تزب٬ظ ٪ر٭اٰس ٚطزتطٛي ١ذ٭اٰس ضس .زض ْبغ٣ٯ ز ٬ر٣سٯ
اضربغي ٚٯ آ٬ضزٮ َيط ٗ٪س آ٪ٱب ٖج٭٪ ٠طسٮ است زض غ٭ضت ت٧بي٦ ١يت٭ا٫٪س تًٱس َيط ٗ٪س ذ٭ز ضا
ثٯ تًٱس ٗ٪ستجسي٦ ٬ ١جب ٍ٢الظ ٤ضا تأزيٯ ٧٪بي٫س  ٬اضربغي ٚٯ ٦عايبي ٦٭ضز ٦كب٢جٯ آ٪ٱب تػ٭يت
٪طسٮ ٦يت٭ا٫٪س ثب ا٪ػطاِ اظ آ٦ ٨عايب زض ضطٚت ثبٖي ث٧ب٫٪س .زضغ٭ضتي ٚٯ غبحجب ٨آ٬ضزٮ َيط ٗ٪س
٦ ٬كب٢جٯ٫٫ٚسٞب٦ ٨عايب ثٯ ٪هط ٦ز٧ى تس٣ي٪ ٥ط٭٪س تًٱس آ٪ٱب ٪سجت ثٯ سٱب ٤ذ٭ز ثبق ١ضسٮ
٦حس٭ة ٦يٞطزز  ٬سبيطپصيطٮ٪٭يسب٦ ٨يت٭ا٫٪س ثٯ ربي آ٪ٱب سٱب ٤ضطٚت ضا تًٱس ٦ ٬جب ٍ٢الظ ٤ضا
تأزيٯ ٫٫ٚس.
٦بزٮ  - 80زض ر٣سٯ ز٦ ٤٬ز٧ى ي٧٭٦ي ٦إسس ٚٯ ثط قجٕ ٦بزٮ ٖج ١ثٯ ٫٦ه٭ض ضسيسٞي ثٯ ٬ؾى
آ٬ضزٮٰبي َيط ٗ٪س ٦ ٬عايبي ٦كب٢جٯ ضسٮ تطٛي٦١يٞطزز ثبيس ثيص اظ ٪ػّ پصيطٮ٪٭يسبٰ ٨ط
ٗ٦ساض اظ سٱب ٤ضطٚت ٚٯ تًٱس ضسٮ است حبؾط ثبض٫س .زض آٞٱي زي٭ت اي ٩ر٣سٯ ثبيس ٪تيزٯ
ر٣سٯ ٖج٬ ١زست٭ض ر٣سٯ زٖ ٤٬يس ٞطزز.
٦بزٮ  - 81زض غ٭ضتي ٚٯ زض ر٣سٯ ز٣ً٦ ٤٬٭ٞ ٤طزز ٚٯ زض احط ذط٬د زاض٪سٞب ٨آ٬ضزٮ َيط ٗ٪س  ٬يب
٦كب٢جٯ٫٫ٚسٞب٦ ٨عايب  ٬يس ٤تًٱس  ٬تأزيٯ سٱب ٤آ٪ٱب اظقطِ سبيط پصيطٮ٪٭يسبٖ ٨س٧تي اظ سط٦بيٯ
ضطٚت تًٱس ٪طسٮ است  ٬ثٯ اي ٩تطتيت ضطٚت ٖبث ١تطٛي٪ ١جبضس ٦إسسي ٩ثبيس نطِ زٮ ض٬ظ اظ
تبضيدتطٛي ١آ٦ ٨ز٧ى ٦طاتت ضا ثٯ ٦طرى حجت ضطٚتٰب اقالو زٰ٫س تب ٦طرى ٦عث٭ض ٞ٭اٰي٫ب٦ٯ

٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ  19ايٖ ٩ب٪٭ ٨ضا غبزض ٫ٚس.
٦بزٮ  - 82زض ضطٚتٰبي سٱب٦ي ذبظ تطٛي٦ ١ز٧ى ي٧٭٦ي ٦إسس ا٢عا٦ي ٪يست ٢ي ٩ٛر٣ت
٪هط ٚبضض٫بس ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ  76ايٖ ٩ب٪٭٨ؾط٬ضي است ٧٪ ٬يت٭ا ٨آ٬ضزٮٰبي َيط ٗ٪س ضا ثٯ
٦جُ٣ي ثيص اظ اضظيبثي ٚبضض٫بس ٖج٭٧٪ ٠٭ز.
٦بزٮ ٰ - 83ط ٞ٭٪ٯ تُييط زض ٦٭از اسبس٫ب٦ٯ يب زض سط٦بيٯ ضطٚت يب ا٪حال ٠ضطٚت ٖج ١اظ ٦٭يس
٫٦حػطاً زض غالحيت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔاً٢بزٮ٦يثبضس.
٦بزٮ  - 84زض ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔاً٢بزٮ زاض٪سٞب ٨ثيص اظ ٪ػّ سٱب٦ي ٚٯ حٕ ضأي زاض٪س ثبيس
حبؾط ثبض٫س .اٞط زض ا٢٬ي ٩زي٭ت حس ٪ػبة ٦صٚ٭ضحبغ٪ ١طس ٦ز٧ى ثطاي ثبض ز ٤٬زي٭ت  ٬ثب
حؿ٭ض زاض٪سٞب ٨ثيص اظ ي ٙس٭ ٤سٱب٦ي ٚٯ حٕ ضأي زاض٪س ضس٧يت يبْتٯ  ٬اتربش تػ٧ي ٥ذ٭اٰس
٧٪٭ز ثٯضطـ آٚ ٨ٯ زض زي٭ت ز٪ ٤٬تيزٯ زي٭ت اٖ ٠٬يس ضسٮ ثبضس.
٦بزٮ  - 85تػ٧ي٧بت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔاً٢بزٮ ٰ٧٭اضٮ ثٯ اٚخطيت ز ٬س٭ ٤آضاء حبؾط زض ر٣سٯ
ضس٧ي ً٦تجط ذ٭اٰس ث٭ز.
٦بزٮ ٦ - 86ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي ٦يت٭ا٪س ٪سجت ثٯ ٣ٚيٯ ا٦٭ض ضطٚت ثٯ رع آ٪چٯ ٚٯ زض غالحيت
٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦إسس ْ ٬٭ٔاً٢بزٮ است تػ٧ي٥ثٟيطز.
٦بزٮ  - 87زض ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي حؿ٭ض زاض٪سٞب ٨اٖالً ثيص اظ ٪ػّ سٱب٦ي ٚٯ حٕ ضأي زاض٪س
ؾط٬ضي است اٞط زض ا٢٬ي ٩زي٭ت حس ٪ػبة ٦صٚ٭ضحبغ٪ ١طس ٦ز٧ى ثطاي ثبض ز ٤٬زي٭ت ذ٭اٰس
ضس  ٬ثب حؿ٭ض ٰط يسٮ اظ غبحجب ٨سٱب٦ي ٚٯ حٕ ضأي زاضز ضس٧يت يبْتٯ  ٬اذص تػ٧ي ٥ذ٭اٰس
٧٪٭ز .ثٯضطـ آٚ ٨ٯ زض زي٭ت ز٪ ٤٬تيزٯ زي٭ت اٖ ٠٬يس ضسٮ ثبضس.
٦بزٮ  - 88زض ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي تػ٧ي٧بت ٰ٧٭اضٮ ثٯ اٚخطيت ٪ػّ ثٯ يال٬ٮ ي ٙآضاء حبؾط زض
ر٣سٯ ضس٧ي ً٦تجط ذ٭اٰس ث٭ز ٟ٦ط زض ٦٭ضزا٪تربة ٦سيطا ٬ ٨ثبظضسبٚ ٨ٯ اٚخطيت ٪سجي ٚبْي
ذ٭اٰس ث٭ز.
زض ٦٭ضز ا٪تربة ٦سيطا ٨تًساز آضاء ٰط ضأي زٰ٫سٮ زض يسز ٦سيطا٪ي ٚٯ ثبيس ا٪تربة ض٭٪س ؾطة
٦يض٭ز  ٬حٕ ضأي ٰط ضأي زٰ٫سٮ ثطاثط ثب حبغ ١ؾطة٦صٚ٭ض ذ٭اٰس ث٭ز .ضأي زٰ٫سٮ ٦يت٭ا٪س آضاء
ذ٭ز ضا ثٯ يٓ٪ ٙط ثسٰس يب آ ٨ضا ثي ٩چ٫س ٓ٪طي ٚٯ ٦بي ١ثبضس تٗسي٫ٚ ٥س اسبس٫ب٦ٯ ضطٚت

٧٪يت٭ا٪س ذالِاي ٩تطتيت ضا ٗ٦طض زاضز.
٦بزٮ ٦ - 89ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي ثبيس سب٢ي ي ٙثبض زض ٦٭ًٖي ٚٯ زض اسبس٫ب٦ٯ پيصثي٫ي ضسٮ است
ثطاي ضسيسٞي ثٯ تطاظ٪ب٦ٯ  ٬حسبة س٭ز  ٬ظيب٨سب٦ ٠ب٢ي ٖج ٬ ١غ٭ضت زاضايي ٦ ٬كب٢جبت  ٬زي٭٨
ضطٚت  ٬غ٭ضتحسبة ز٬ضٮ يٛ٣٧طز سب٢يب٪ٯ ضطٚت  ٬ضسيسٞي ثٯ ٞعاضش ٦سيطا ٬ ٨ثبظضس
يبثبظضسب ٬ ٨سبيط ا٦٭ض ٦طث٭ـ ثٯ حسبةٰبي سب٦ ٠ب٢ي تطٛي ١ض٭ز.
تجػطٮ  -ثسٖ ٨٬طائت ٞعاضش ثبظضس يب ثبظضسب ٨ضطٚت زض ٦ز٧ى ي٧٭٦ي اذص تػ٧ي٪ ٥سجت ثٯ
تطاظ٪ب٦ٯ  ٬حسبة س٭ز  ٬ظيب ٨سب٦ ٠ب٢ي ً٦تجط٪ر٭اٰس ث٭ز.
٦بزٮ  - 90تٗسي ٥س٭ز  ٬ا٪س٬ذتٯ ثي ٩غبحجب ٨سٱبْٗ ٤ف پس اظ تػ٭يت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ربيع
ذ٭اٰس ث٭ز  ٬زض غ٭ضت ٬ر٭ز ٫٦بْى تٗسي ٥زٮ زضغساظ س٭ز ٬يژٮ سبال٪ٯ ثي ٩غبحجب ٨سٱب ٤ا٢عا٦ي
است.
٦بزٮ  - 91چ٫ب٪چٯ ٰيأت ٦سيطٮ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي سبال٪ٯ ضا زض ٦٭يس ٗ٦طض زي٭ت ٫ٛ٪س ثبظضس يب
ثبظضسب ٨ضطٚت ٫ٓ٣ٛ٦س ضأسبً اٖسا ٤ثٯ زي٭ت٦ز٧ى ٦عث٭ض ث٧٫بي٫س.
٦بزٮ ٰ - 92يأت ٦سيطٮ  ٥ٰ ٬چ٫ي ٩ثبظضس يب ثبظضسب ٨ضطٚت ٦يت٭ا٫٪س زض ٦٭اٖى ٗ٦تؿي ٦ز٧ى
ي٧٭٦ي يبزي ضا ثٯ ق٭ض ْ٭ٔاً٢بزٮ زي٭ت ٧٪بي٫س .زضاي ٩غ٭ضت زست٭ض ر٣سٯ ٦ز٧ى ثبيس زض آٞٱي
زي٭ت ٖيس ض٭ز.
٦بزٮ  - 93زض ٰط ٦٭ًٖي ٚٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي غبحجب ٨سٱب ٤ثر٭اٰس زض حٗ٭ٔ ٪٭و ٦رػ٭غي اظ
سٱب ٤ضطٚت تُييط ثسٰس تػ٧ي٦ ٥ز٧ى ٖكًي٪ر٭اٰس ث٭ز ٟ٦ط ثًس اظ آٚ ٨ٯ زاض٪سٞب ٨ايٞ ٩٭٪ٯ
سٱب ٤زض ر٣سٯ ذبغي آ ٨تػ٧ي ٥ضا تػ٭يت ٫٫ٚس  ٬ثطاي آٚ ٨ٯ تػ٧ي ٥ر٣سٯ ذبظ ٦صٚ٭ض ً٦تجط
ثبضسثبيس زاض٪سٞب ٨الاٖ٪ ١ػّ ايٞ ٩٭٪ٯ سٱب ٤زض ر٣سٯ حبؾط ثبض٫س  ٬اٞط زض اي ٩زي٭ت اي ٩حس
٪ػبة حبغ٪ ١ط٭ز زض زي٭ت ز ٤٬حؿ٭ض زاض٪سٞب ٨اٖالً يٙس٭ ٤ايٟ٫٭٪ٯ سٱبٚ ٤بْي ذ٭اٰس ث٭ز.
تػ٧ي٧بت ٰ٧٭اضٮ ثٯ اٚخطيت ز ٬س٭ ٤آضاء ً٦تجط ذ٭اٰس ث٭ز.
٦بزٮ ٰ - 94يچ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٧٪يت٭ا٪س تبثًيت ضطٚت ضا تُييط ثسٰس  ٬يب ٰيچ اٚخطيتي ٧٪يت٭ا٪س
ثط تًٱسات غبحجب ٨سٱب ٤ثيٓعايس.
٦بزٮ  - 95سٱب٦ساضا٪ي ٚٯ اٖالً ي ٙپ٫ز ٥سٱب ٤ضطٚت ضا ٦ب ٙ٢ثبض٫س حٕ زاض٪س ٚٯ زي٭ت

غبحجب ٨سٱب ٤ضا ثطاي تطٛي٦ ١ز٧ى ي٧٭٦ي اظ ٰيأت٦سيطٮ ذ٭استبض ض٭٪س ٰ ٬يأت ٦سيطٮ ثبيس
حساٚخط تب ثيست ض٬ظ ٦ز٧ى ٦٭ضز زضذ٭است ضا ثب ضيبيت تططيٓبت ٗ٦طضٮ زي٭ت ٫ٚس زض َيط اي٩
غ٭ضتزضذ٭است٫٫ٚسٞب٦ ٨يت٭ا٫٪س زي٭ت ٦ز٧ى ضا اظ ثبظضس يب ثبظضسب ٨ضطٚت ذ٭استبض ض٭٪س ٬
ثبظضس يب ثبظضسب ّ٣ٛ٦ ٨ذ٭اٰ٫س ث٭ز ٚٯ ثب ضيبيت تططيٓبتٗ٦طضٮ ٦ز٧ى ٦٭ضز تٗبؾب ضا حساٚخط تب
زٮ ض٬ظ زي٭ت ٧٪بي٫س ٞ٬ط٪ٯ آٟ٪٭٪ٯ غبحجب ٨سٱب ٤حٕ ذ٭اٰ٫س زاضت ٦ستٗي٧بً ثٯ زي٭ت ٦ز٧ى
اٖسا٫٫ٚ ٤س ثٯ ضطـآٚ ٨ٯ ٣ٚيٯ تططيٓبت ضارى ثٯ زي٭ت ٦ز٧ى ضا ضيبيت ٧٪٭زٮ  ٬زض آٞٱي زي٭ت
ثٯ يس ٤اربثت زضذ٭است ذ٭ز ت٭سف ٰيأت ٦سيطٮ  ٬ثبظضسب ٨تػطيح٧٪بي٫س.
٦بزٮ  - 96زض ٦٭ضز ٦بزٮ  95زست٭ض ٦ز٧ى ٫٦حػطاً ٦٭ؾ٭يي ذ٭اٰس ث٭ز ٚٯ زض تٗبؾب٪ب٦ٯ شٚط ضسٮ
است ٰ ٬يأتضييسٯ ٦ز٧ى اظ ثي ٩غبحجب ٨سٱب٤ا٪تربة ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ  - 97زض ٣ٚيٯ ٦٭اضز زي٭ت غبحجب ٨سٱب ٤ثطاي تطٛي٦ ١زب٦ى ي٧٭٦ي ثبيس اظ قطيٕ ٪طط
آٞٱي زض ض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ آٞٱيٰبي ٦طث٭ـ ثٯضطٚت زض آ٪ ٨طط ٦يٞطزز ثٯ ي ١٧آيس.
ٰط ي ٙاظ ٦زب٦ى ي٧٭٦ي سب٢يب٪ٯ ثبيس ض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي ضا ٚٯ ٰط ٞ٭٪ٯ زي٭ت  ٬اقالييٯ
ثًسي ثطايسٱب٦ساضا ٨تب تطٛي٦ ١ز٧ى ي٧٭٦ي سبال٪ٯ ثًس زض آ٫٦ ٨تطط ذ٭اٰس ضس تًيي٧٪ ٩بي٫س.
اي ٩تػ٧ي ٥ثبيس زض ض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ تب تبضيد چ٫ي٩تػ٧ي٧ي رٱت ٪طط زي٭ت٫ب٦ٯٰب ٬
اقالييٯٰبي ٦طث٭ـ ثٯ ضطٚت ٖجالً تًيي ٩ضسٮ ٫٦تطط ٞطزز.
تجػطٮ  -زض ٦٭اًٖي ٚٯ ٣ٚيٯ غبحجب ٨سٱب ٤زض ٦ز٧ى حبؾط ثبض٫س ٪طط آٞٱي  ٬تططيٓبت زي٭ت
ا٢عا٦ي ٪يست.
٦بزٮ ْ - 98بغ٣ٯ ثي٪ ٩طط زي٭ت٫ب٦ٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي  ٬تبضيد تطٛي ١آ ٨حساٖ ١زٮ ض٬ظ  ٬حساٚخط
چٱ ١ض٬ظ ذ٭اٰس ث٭ز.
٦بزٮ ٖ - 99ج ١اظ تطٛي٦ ١ز٧ى ي٧٭٦ي ٰط غبحت سٱ٧ي ٚٯ ٦بي ١ثٯ حؿ٭ض زض ٦ز٧ى ي٧٭٦ي
ثبضس ثبيس ثب اضائٯ ٬ضٖٯ سٱ ٥يب تػسيٕ ٦٭ٖت سٱ٦٥تً ٕ٣ثٯ ذ٭ز ثٯ ضطٚت ٦طارًٯ ٬ ٬ضٖٯ ٬ض٬ز ثٯ
ر٣سٯ ضا زضيبْت ٫ٚس.
ْٗف سٱب٦ساضا٪ي حٕ ٬ض٬ز ثٯ ٦ز٧ى ضا زاض٪س ٚٯ ٬ضٖٯ ٬ض٬زي زضيبْت ٚطزٮ ثبض٫س .اظ حبؾطي ٩زض
٦ز٧ى غ٭ضتي تطتيت زازٮ ذ٭اٰس ضس ٚٯ زض آٰ ٨٭يتٚب ٬ ١٦اٖب٦تٟبٮ  ٬تًساز سٱب ٬ ٤تًساز آضاء
ٰط ي ٙاظ حبؾطيٖ ٩يس  ٬ثٯ ا٦ؿبء آ٪ب ٨ذ٭اٰس ضسيس.
٦بزٮ  - 100زض آٞٱي زي٭ت غبحجب ٨سٱب ٤ثطاي تطٛي٦ ١ز٧ى ي٧٭٦ي زست٭ض ر٣سٯ  ٬تبضيد ٬

٦ح ١تطٛي٦ ١ز٧ى ثب ٖيس سبيت ٪ ٬طب٪ي ٚب١٦ثبيس ٖيس ض٭ز.
٦بزٮ ٦ - 101زب٦ى ي٧٭٦ي ت٭سف ٰيأتضييسٯاي ٦طٚت اظ ي ٙضئيس  ٬ي٫٦ ٙطي  ٬ز٪ ٬بنط ازاضٮ
٦يض٭ز .زض غ٭ضتي ٚٯ تطتيت زيٟطي زضاسبس٫ب٦ٯ پيصثي٫ي ٪طسٮ ثبضس ضيبست ٦ز٧ى ثب ضئيس
ٰيأت ٦سيطٮ ذ٭اٰس ث٭ز ٟ٦ط زض ٦٭اًٖي ٚٯ ا٪تربة يب يع ٠ثًؿي اظ ٦سيطا ٨يب ٣ٚيٯ آ٪ٱب
رع٬زست٭ض ر٣سٯ ٦ز٧ى ثبضس ٚٯ زض اي ٩غ٭ضت ضئيس ٦ز٧ى اظ ثي ٩سٱب٦ساضا ٨حبؾط زض ر٣سٯ
ثٯ اٚخطيت ٪سجي ا٪تربة ذ٭اٰس ضس٪ .بنطا ٨اظ ثي ٩غبحجب٨سٱب ٤ا٪تربة ذ٭اٰ٫س ضس ٢٬ي ٫٦طي
ر٣سٯ  ٩ٛ٧٦است غبحت سٱ٪ ٥جبضس.
٦بزٮ  - 102زض ٣ٚيٯ ٦زب٦ى ي٧٭٦ي حؿ٭ض ٚ٬ي ١يب ٖبئٗ٦٥بٖ ٤ب٪٭٪ي غبحت سٱ ٥ٰ ٬ ٥چ٫ي ٩حؿ٭ض
٧٪بي٫سٮ يب ٧٪بي٫سٞب ٨ضرػيت حٗ٭ٖي ثٯ ضطـاضائٯ ٦سض٘ ٚ٬ب٢ت يب ٧٪بي٫سٞي ثٯ ٫٦ع٢ٯ حؿ٭ض
ذ٭ز غبحت سٱ ٥است.
٦بزٮ  - 103زض ٣ٚيٯ ٦٭اضزي ٚٯ زض ايٖ ٩ب٪٭ ٨اٚخطيت آضاء زض ٦زب٦ى ي٧٭٦ي شٚط ضسٮ است ٦طاز
اٚخطيت آضاء حبؾطي ٩زض ر٣سٯ است.
٦بزٮ ٰ - 104طٞبٮ زض ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ت٧ب٦ ٤٭ؾ٭يبت ٫٦سضد زض زست٭ض ٦ز٧ى ٦٭ضز اذص تػ٧ي٥
٬اٖى ٪ط٭ز ٰيأتضييسٯ ٦ز٧ى ثب تػ٭يت ٦ز٧ى٦يت٭ا٪س ايال ٤تٓ٫س ٧٪٭زٮ  ٬تبضيد ر٣سٯ ثًس ضا
ٚٯ ٪جبيس زيطتط اظ زٰٓ ٬تٯ ثبضس تًيي٫ٚ ٩س .ت٧سيس ر٣سٯ ٦حتبد ثٯ زي٭ت  ٬آٞٱي ٦زسز ٪يست ٬
زضر٣سبت ثًس ٦ز٧ى ثب ٰ٧ب ٨حس ٪ػبة ر٣سٯ ا ٠٬ضس٧يت ذ٭اٰس زاضت.
٦بزٮ  - 105اظ ٦صاٚطات  ٬تػ٧ي٧بت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي غ٭ضتز٣سٯاي ت٭سف ٫٦طي تطتيت زازٮ
٦يض٭ز ٚٯ ثٯ ا٦ؿبء ٰيأتضييسٯ ٦ز٧ى ضسيسٮ  ٬ي٪ٙسرٯ اظ آ ٨زض ٦طٚع ضطٚت ٟ٪ٱساضي
ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ  - 106زض ٦٭اضزي ٚٯ تػ٧ي٧بت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦تؿ ٩٧يٛي اظ ا٦٭ض شي ١ثبضس ي٪ ٙسرٯ اظ
غ٭ضتز٣سٯ ٦ز٧ى ثبيس ثٯ رٱت حجت ثٯ ٦طرىضطٚتٰب اضسبٞ ٠طزز:
 - 1ا٪تربة ٦سيطا ٬ ٨ثبظضس يب ثبظضسب.٨
 - 2تػ٭يت تطاظ٪ب٦ٯ.
ٚ - 3بٰص يب اْعايص سط٦بيٯ ٰ ٬ط ٪٭و تُييط زض اسبس٫ب٦ٯ.
 - 4ا٪حال ٠ضطٚت ٪ ٬ح٭ٮ تػٓيٯ آ.٨

ثرص ٰ - 6يأت ٦سيطٮ
٦بزٮ  - 107ضطٚت سٱب٦ي ثٯ ٬سي٣ٯ ٰيأت ٦سيطٮاي ٚٯ اظ ثي ٩غبحجب ٨سٱب ٤ا٪تربة ضسٮ ٚ ٬الً يب
ثًؿبً ٖبث ١يع٦ ٠يثبض٫س ازاضٮ ذ٭اٰس ضس .يسٮايؿبي ٰيأت ٦سيطٮ زض ضطٚتٰبي سٱب٦ي ي٧٭٦ي
٪جبيس اظ پ٫ذ ٓ٪ط ٧ٚتط ثبضس.
٦بزٮ ٦ - 108سيطا ٨ضطٚت ت٭سف ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦إسس ٦ ٬ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي ا٪تربة ٦يض٭٪س.
٦بزٮ ٦ - 109ست ٦سيطيت ٦سيطا ٨زض اسبس٫ب٦ٯ ً٦ي٦ ٩يض٭ز ٢ي ٩ٛاي٦ ٩ست اظ ز ٬سب ٠تزب٬ظ
٪ر٭اٰس ٚطز.
ا٪تربة ٦زسز ٦سيطا ٨ثال٦ب٪ى است.
٦بزٮ  - 110اضربظ حٗ٭ٖي ضا ٦يت٭ا ٨ثٯ ٦سيطيت ضطٚت ا٪تربة ٧٪٭ز .زض اي ٩غ٭ضت ضرع
حٗ٭ٖي ٰ٧ب٦ ٨سئ٭٢يتٰبي ٦س٪ي ضرع حٗيٗييؿ٭ ٰيأت ٦سيطٮ ضا زاضتٯ  ٬ثبيس يٓ٪ ٙط ضا ثٯ
٧٪بي٫سٞي زائ٧ي ذ٭ز رٱت ا٪زب٬ ٤نبيّ ٦سيطيت ً٦طْي ٧٪بيس.
چ٫ي٧٪ ٩بي٫سٮاي ٦ط٧٭٧ٰ ٠ب ٨ضطايف  ٬تًٱسات ٦ ٬سئ٭٢يتٰبي ٦س٪ي  ٬رعايي يؿ٭ ٰيأت
٦سيطٮ ث٭زٮ  ٬اظ رٱت ٦س٪ي ثب ضرع حٗ٭ٖي ٚٯ ا ٬ضا ثٯ٧٪بي٫سٞي تًيي٧٪ ٩٭زٮ است ٦سئ٭٢يت
تؿب٫٦ي ذ٭اٰس زاضت.
ضرع حٗ٭ٖي يؿ٭ ٰيأت ٦سيطٮ ٦يت٭ا٪س ٧٪بي٫سٮ ذ٭ز ضا يع٫ٚ ٠س ثٯ ضطـ آٚ ٨ٯ زض ٰ٧ب٦ ٨٭ٖى
رب٪طي ٩ا ٬ضا ٚتجبً ثٯ ضطٚت ً٦طْي ٧٪بيس ٞ٬ط٪ٯ َبيت٦حس٭ة ٦يض٭ز.
٦بزٮ  - 111اضربظ شي٧٪ ١يت٭ا٫٪س ثٯ ٦سيطيت ضطٚت ا٪تربة ض٭٪س:
٦ - 1حز٭ضيٚ ٬ ٩سب٪ي ٚٯ ح٬ ٥ٛضضٛستٟي آ٪ٱب غبزض ضسٮ است.
ٚ - 2سب٪ي ٚٯ ثٯ ي٣ت اضتٛبة ر٫بيت ثب يٛي اظ ر٫حٯٰبي شي ١ثٯ ٦٭رت حٖ ٥ٛكًي اظ حٗ٭ٔ
ارت٧بيي ٚالً يب ثًؿبً ٦حط ٤٬ضسٮ ثبض٫س زض ٦ست٦حط٦٬يت:
سطٖت  -ذيب٪ت زض ا٦ب٪ت ٚ -الٰجطزاضي  -ر٫حٯٰبيي ٚٯ ثٯ ٦٭رت ٖب٪٭ ٨زض ح ٥ٛذيب٪ت زض
ا٦ب٪ت يب ٚالٰجطزاضي ض٫بذتٯ ضسٮ است  -اذتالس -تس٢يس  -تػطِ َيط ٖب٪٭٪ي زض ا٦٭ا٠
ي٧٭٦ي.
تجػطٮ  -زازٞبٮ ضٱطستب ٨ثٯ تٗبؾبي ٰط شيٓ٫ى ح ٥ٛيعٰ ٠ط ٦سيطي ضا ٚٯ ثطذالِ ٓ٦بز اي٦ ٩بزٮ
ا٪تربة ض٭ز يب پس اظ ا٪تربة ٦ط٧٭ٓ٦ ٠بز اي٦٩بزٮ ٞطزز غبزض ذ٭اٰس ٚطز  ٬ح ٥ٛزازٞبٮ ٦عث٭ض

ٖكًي ذ٭اٰس ث٭ز.
٦بزٮ  - 112زض غ٭ضتي ٚٯ ثط احط ْ٭ت يب استًٓب يب س٣ت ضطايف اظ ي ٙيب چ٫س ٓ٪ط اظ ٦سيطا ٨تًساز
ايؿبء ٰيأت ٦سيطٮ اظ حساٖٗ٦ ١طض زض ايٖ ٩ب٪٭٧ٚ٨تط ض٭ز ايؿبء ي٣يا٢جس ٠ثٯ تطتيت ٗ٦طض زض
اسبس٫ب٦ٯ ٬اال ثٯ تطتيت ٗ٦طض ت٭سف ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ربي آ٪ب ٨ضا ذ٭اٰ٫س ٞطْت  ٬زض غ٭ضتي ٚٯ
يؿ٭ي٣يا٢جس ٠تًيي٪ ٩طسٮ ثبضس  ٬يب تًساز ايؿبء ي٣يا٢جسٚ ٠بْي ثطاي تػسي ٦حٰ١بي ذب٢ي زض
ٰيأت ٦سيطٮ ٪جبضس ٦سيطا ٨ثبٖي٧ب٪سٮ ثبيس ثالْبغ٣ٯ ٦ز٧ىي٧٭٦ي يبزي ضطٚت ضا رٱت ت٧ٛي١
ايؿبء ٰيأت ٦سيطٮ زي٭ت ٧٪بي٫س.
٦بزٮ  - 113زض ٦٭ضز ٦بزٮ ٰ 112طٞبٮ ٰيأت ٦سيطٮ حست ٦٭ضز اظ زي٭ت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ثطاي ا٪تربة
٦سيطي ٚٯ س٧ت ا ٬ثال٦تػسي ٦ب٪سٮذ٭ززاضي ٫ٚس ٰط شيٓ٫ى حٕ زاضز اظ ثبظضس يب ثبظضسب ٨ضطٚت
ثر٭اٰس ٚٯ ثٯ زي٭ت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي رٱت ت٧ٛي ١يسٮ ٦سيطا ٨ثب ضيبيت تططيٓبتالظ ٤اٖسا٤
٫٫ٚس  ٬ثبظضس يب ثبظضسب ّ٣ٛ٦ ٨ثٯ ا٪زب ٤چ٫ي ٩زضذ٭استي ٦يثبض٫س.
٦بزٮ ٦ - 114سيطا ٨ثبيس تًساز سٱب٦ي ضا ٚٯ اسبس٫ب٦ٯ ضطٚت ٗ٦طض ٚطزٮ است زاضا ثبض٫س .اي٩
تًساز سٱب٪ ٤جبيس اظ تًساز سٱب٦ي ٚٯ ثٯ ٦٭رت اسبس٫ب٦ٯرٱت زاز ٨ضأي زض ٦زب٦ى ي٧٭٦ي الظ٤
است ٧ٚتط ثبضس .اي ٩سٱب ٤ثطاي تؿ٧ي ٩ذسبضاتي است ٚٯ  ٩ٛ٧٦است اظ تٗػيطات ٦سيطا٨
ٓ٫٦طزاً يب ٦طتطٚبً ثطضطٚت ٬اضز ض٭ز .سٱب٦ ٤صٚ٭ض ثب اس ٥ث٭زٮ ٖ ٬بث ١ا٪تٗب٪ ٠يست ٦ ٬بزاٚ ٤ٯ
٦سيطي ٓ٦بغب حسبة ز٬ضٮ تػسي ذ٭ز زض ضطٚت ضا زضيبْت ٪ساضتٯ ثبضسسٱب٦ ٤صٚ٭ض زض غ٫سٔ٬
ضطٚت ثٯ ي٫٭ا٬ ٨حيٗٯ ثبٖي ذ٭اٰس ٦ب٪س.
٦بزٮ  - 115زض غ٭ضتي ٚٯ ٦سيطي ٰٟ٫ب ٤ا٪تربة ٦ب ٙ٢تًساز سٱب ٤الظ ٤ثٯ ي٫٭ا٬ ٨حيٗٯ ٪جبض٫س ٬
ٰ ٥چ٫ي ٩زض غ٭ضت ا٪تٗبٖ ٠ٱطي سٱب٦ ٤٭ضز ٬حيٗٯ ٬يب اْعايص يبْت ٩تًساز سٱب ٤الظ ٤ثٯ ي٫٭ا٨
٬حيٗٯ٦ ،سيط ثبيس نطِ ٦ست ي٦ ٙبٮ تًساز سٱب ٤الظ ٤ثٯ ي٫٭ا٬ ٨حيٗٯ ضا تٱيٯ  ٬ثٯ غ٫س ٔ٬ضطٚت
ثسپبضزٞ٬ط٪ٯ ٦ستًٓي ٦حس٭ة ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ  - 116تػ٭يت تطاظ٪ب٦ٯ  ٬حسبة س٭ز  ٬ظيبٰ ٨ط ز٬ضٮ ٦ب٢ي ضطٚت ثٯ ٫٦ع٢ٯ ٓ٦بغب حسبة
٦سيطا ٨ثطاي ٰ٧ب ٨ز٬ضٮ ٦ب٢ي ٦يثبضس  ٬پس اظتػ٭يت تطاظ٪ب٦ٯ  ٬حسبة س٭ز  ٬ظيب ٨ز٬ضٮ ٦ب٢ي
ٚٯ قي آ٦ ٨ست ٦سيطيت ٦سيطاٗ٫٦ ٨ؿي يب ثٯ ٰط ٪ح٭ زيٟطي اظ آ٪ب ٨س٣ت س٧ت ضسٮ است
سٱب٦٤٭ضز ٬حيٗٯ ايٟ٫٭٪ٯ ٦سيطا ٨ذ٭ز ثٯ ذ٭ز اظ ٖيس ٬حيٗٯ آظاز ذ٭اٰس ضس.

٦بزٮ  - 117ثبظضس يب ثبظضسب ٨ضطٚت ٫ٓ٣ٛ٦س ٰط ٞ٭٪ٯ ترٓ٣ي اظ ٗ٦طضات ٖب٪٭٪ي  ٬اسبس٫ب٦ٯ
ضطٚت زض ٦٭ضز سٱب٬ ٤حيٗٯ ٦طبٰسٮ ٫٫ٚس ثٯ ٦ز٧ىي٧٭٦ي يبزي ٞعاضش زٰ٫س.
٦بزٮ  - 118رع زضثبضٮ ٦٭ؾ٭يبتي ٚٯ ثٯ ٦٭رت ٗ٦طضات ايٖ ٩ب٪٭ ٨اذص تػ٧ي ٬ ٥اٖسا ٤زضثبضٮ آ٪ٱب
زض غالحيت ذبظ ٦زب٦ى ي٧٭٦ي است ٦سيطا٨ضطٚت زاضاي ٣ٚيٯ اذتيبضات الظ ٤ثطاي ازاضٮ ا٦٭ض
ضطٚت ٦يثبض٫س ٦طط٬ـ ثط آٚ ٨ٯ تػ٧ي٧بت  ٬اٖسا٦بت آ٪ٱب زض حس٬ز ٦٭ؾ٭و ضطٚت ثبضس.
٦حس٬زٚطز ٨اذتيبضات ٦سيطا ٨زض اسبس٫ب٦ٯ يب ثٯ ٦٭رت تػ٧ي٧بت ٦زب٦ى ي٧٭٦ي ْٗف اظ ٢حبل
ض٬اثف ثي٦ ٩سيطا ٬ ٨غبحجب ٨سٱبً٦ ٤تجط ث٭زٮ  ٬زض ٗ٦بث١اضربظ حب٢ج ثبقٚ ٬ ١ب٥٢٨ي ٩ٛاست.
٦بزٮ ٰ - 119يأت ٦سيطٮ زض ا٢٬ي ٩ر٣سٯ ذ٭ز اظ ثي ٩ايؿبي ٰيأت ي ٙضئيس  ٬ي٪ ٙبيت ضئيس ٚٯ
ثبيس ضرع حٗيٗي ثبض٫س ثطاي ٰيأت ٦سيطٮتًيي٦ ٩ي٧٪بيس٦ .ست ضيبست ضئيس ٪ ٬يبثت ٪بيت
ضئيس ٰيأت ٦سيطٮ ثيص اظ ٦ست يؿ٭يت آ٪ٱب زض ٰيأت ٦سيطٮ ٪ر٭اٰس ث٭زٰ .يأت ٦سيطٮ زض ٰط
٦٭ٖى٦يت٭ا٪س ضئيس ٪ ٬بيت ضئيس ٰيأت ٦سيطٮ ضا اظ س٧تٰبي ٦صٚ٭ض يع٫ٚ ٠سٰ .ط تطتيجي ذالِ
اي٦ ٩بزٮ ٗ٦طض ض٭ز ٚب٥٢٨ي ٩ٛذ٭اٰس ث٭ز.
تجػطٮ  - 1اظ ٪هط ارطاي ٓ٦بز اي٦ ٩بزٮ ضرع حٗيٗي ٚٯ ثٯ ي٫٭ا٧٪ ٨بي٫سٮ ضرع حٗ٭ٖي يؿ٭
ٰيأت ٦سيطٮ ً٦طْي ضسٮ ثبض٫س زض ح ٥ٛيؿ٭ٰيأت ٦سيطٮ تٗ٣ي ذ٭اٰس ضس.
تجػطٮ ٰ - 2طٞبٮ ضئيس ٰيأت ٦سيطٮ ٦٭ٖتبً ٪ت٭ا٪س ٬نبيّ ذ٭ز ضا ا٪زب ٤زٰس ٬نبيّ ا ٬ضا ٪بيت
ضئيس ٰيأت ٦سيطٮ ا٪زب ٤ذ٭اٰس زاز.
٦بزٮ  - 120ضئيس ٰيأت ٦سيطٮ يال٬ٮ ثط زي٭ت  ٬ازاضٮ ر٣سبت ٰيأت ٦سيطٮ ٦٭نّ است ٚٯ ٦زب٦ى
ي٧٭٦ي غبحجب ٨سٱب ٤ضا زض ٦٭اضزي ٚٯ ٰيأت٦سيطٮ  ّ٣ٛ٦ثٯ زي٭ت آ٪ٱب ٦يثبضس زي٭ت ٧٪بيس.
٦بزٮ  - 121ثطاي تطٛي ١ر٣سبت ٰيأت ٦سيطٮ حؿ٭ض ثيص اظ ٪ػّ ايؿبء ٰيأت ٦سيطٮ الظ ٤است.
تػ٧ي٧بت ثبيس ثٯ اٚخطيت آضاء حبؾطي ٩اتربشٞطزز ٟ٦ط آٚ ٨ٯ زض اسبس٫ب٦ٯ اٚخطيت ثيطتطي ٗ٦طض
ضسٮ ثبضس.
٦بزٮ  - 122تطتيت زي٭ت  ٬تطٛي ١ر٣سبت ٰيأت ٦سيطٮ ضا اسبس٫ب٦ٯ تًيي ٩ذ٭اٰس ٚطز٢٬ .ي زض
ٰط حب ٠يسٮاي اظ ٦سيطاٚ ٨ٯ اٖالً ي ٙس٭ ٤ايؿبءٰيأت ٦سيطٮ ضا تطٛي ١زٰ٫س ٦يت٭ا٫٪س زض
غ٭ضتي ٚٯ اظ تبضيد تطٛي ١آذطي ٩ر٣سٯ ٰيأت ٦سيطٮ حساٖ ١ي٦ ٙبٮ ٞصضتٯ ثبضس ثب شٚط زست٭ض
ر٣سٯ ٰيأت٦سيطٮ ضا زي٭ت ٧٪بي٫س.

٦بزٮ  - 123ثطاي ٰط ي ٙاظ ر٣سبت ٰيأت ٦سيطٮ ثبيس غ٭ضتز٣سٯاي ت٫هي ٬ ٥الاٖ ١ثٯ ا٦ؿبء
اٚخطيت ٦سيطا ٨حبؾط زض ر٣سٯ ثطسس .زضغ٭ضتز٣سبت ٰيأت ٦سيطٮ ٪ب٦ ٤سيطا٪ي ٚٯ حؿ٭ض زاض٪س
يب َبيت ٦يثبض٫س  ٬ذالغٯاي اظ ٦صاٚطات  ٥ٰ ٬چ٫ي ٩تػ٧ي٧بت ٦ترص زض ر٣سٯ ثب ٖيس تبضيدزض
آ ٨شٚط ٦يٞطززٰ .ط ي ٙاظ ٦سيطاٚ ٨ٯ ثب ت٧ب ٤يب ثًؿي اظ تػ٧ي٧بت ٫٦سضد زض غ٭ضتز٣سٯ ٦ربّ٢
ثبضس ٪هط ا ٬ثبيس زض غ٭ضتز٣سٯ ٖيس ض٭ز.
٦بزٮ ٰ - 124يأت ٦سيطٮ ثبيس اٖالً يٓ٪ ٙط ضرع حٗيٗي ضا ثٯ ٦سيطيت يب ١٦ضطٚت ثطٞعي٫س ٬
حس٬ز اذتيبضات ٦ ٬ست تػسي  ٬حٕا٢عح٧ٯ ا ٬ضاتًيي٫ٚ ٩س زض غ٭ضتي ٚٯ ٦سيط يب ١٦يؿ٭ ٰيأت
٦سيطٮ ثبضس ز٬ضٮ ٦سيطيت يب ١٦ا ٬اظ ٦ست يؿ٭يت ا ٬زض ٰيأت ٦سيطٮ ثيطتط ٪ر٭اٰس ث٭ز٦ .سيط
يب١٦ضطٚت ٧٪يت٭ا٪س زض يي ٩حب ٠ضئيس ٰيأت ٦سيطٮ ٰ٧ب ٨ضطٚت ثبضس ٟ٦ط ثب تػ٭يت سٯ
چٱبض ٤آضاء حبؾط زض ٦ز٧ى ي٧٭٦ي.
تجػطٮ ٰ -يأت ٦سيطٮ زض ٰط ٦٭ٖى ٦يت٭ا٪س ٦سيط يب ١٦ضا يع٧٪ ٠بيس.
٦بزٮ ٦ - 125سيط يب ١٦ضطٚت زض حس٬ز اذتيبضاتي ٚٯ ت٭سف ٰيأت ٦سيطٮ ثٯ ا ٬تٓ٭يؽ ضسٮ است
٧٪بي٫سٮ ضطٚت ٦حس٭ة  ٬اظ قطِ ضطٚت حٕا٦ؿبء زاضز.
٦بزٮ  - 126اضربظ ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ ٧٪ 111يت٭ا٫٪س ثٯ ٦سيطيت يب ١٦ضطٚت ا٪تربة ض٭٪س ٥ٰ ٬
چ٫يٰ ٩يچ ٚس ٧٪يت٭ا٪س زض يي ٩حب٦ ٠سيطيتيب ١٦ثيص اظ ي ٙضطٚت ضا زاضتٯ ثبضس.
تػ٧ي٧بت  ٬اٖسا٦بت ٦سيط يب٣٦ي ٚٯ ثطذالِ ٓ٦بز اي٦ ٩بزٮ ا٪تربة ضسٮ است زض ٗ٦بث ١غبحجب٨
سٱب٬ ٤اضربظ حب٢ج ً٦تجط ٦ ٬سئ٭٢يتٰبي س٧ت ٦سيطيت يب ١٦ضب ١٦حب ٠ا ٬ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ ٰ - 127طٚس ثطذالِ ٦بزٮ  126ثٯ ٦سيطيت يب ١٦ا٪تربة ض٭ز يب پس اظ ا٪تربة ٦ط٧٭٠
٦بزٮ ٦صٚ٭ض ٞطزز زازٞبٮ ضٱطستب ٨ثٯ تٗبؾبي ٰطشيٓ٫ى ح ٥ٛيع ٠ا ٬ضا غبزض ذ٭اٰس ٚطز  ٬چ٫ي٩
ح٧ٛي ٖكًي ذ٭اٰس ث٭ز.
٦بزٮ ٪ - 128ب٦ ٬ ٤طرػبت  ٬حس٬ز اذتيبضات ٦سيط يب ١٦ثبيس ثب اضسب٪ ٠سرٯاي اظ غ٭ضتز٣سٯ
ٰيأت ٦سيطٮ ثٯ ٦طرى حجت ضطٚتٰب ايال ٬ ٤پساظ حجت زض ض٬ظ٪ب٦ٯ ضس٧ي آٞٱي ض٭ز.
٦بزٮ  - 129ايؿبء ٰيأت ٦سيطٮ ٦ ٬سيط يب ١٦ضطٚت  ٥ٰ ٬چ٫ي٦ ٩إسسبت  ٬ضطٚتٰبيي ٚٯ
ايؿبي ٰيأت ٦سيطٮ  ٬يب ٦سيط يب ١٦ضطٚت ضطي ٙيبيؿ٭ ٰيأت ٦سيطٮ يب ٦سيط يب ١٦آ٪ٱب ثبض٫س
٧٪يت٭ا٫٪س ثس ٨٬اربظٮ ٰيأت ٦سيطٮ زض ً٦ب٦التي ٚٯ ثب ضطٚت يب ثٯ حسبة ضطٚت ٦يض٭ز ثٯ ق٭ض

٦ستٗي ٥يبَيط ٦ستٗي ٥قطِ ً٦ب٣٦ٯ ٬اٖى  ٬يب سٱي ٥ض٭٪س  ٬زض غ٭ضت اربظٮ ٪يع ٰيأت ٦سيطٮ
 ّ٣ٛ٦است ثبظضس ضطٚت ضا اظ ً٦ب٣٦ٯاي ٚٯ اربظٮ آ ٨زازٮ ضسٮثالْبغ٣ٯ ٦ك٣ى ٧٪بيس ٞ ٬عاضش آ٨
ضا ثٯ ا٢٬ي٦ ٩ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي غبحجب ٨سٱب ٤ثسٰس  ٬ثبظضس ٪يع  ّ٣ٛ٦است ؾٞ ٩٧عاضش ذبغي
حب٬ي رعئيبتً٦ب٣٦ٯ ٪هط ذ٭ز ضا زضثبضٮ چ٫يً٦ ٩ب٣٦ٯاي ثٯ ٰ٧ب٦ ٨ز٧ى تٗسي٫ٚ ٥س .يؿ٭ ٰيأت
٦سيطٮ يب ٦سيط يب ١٦شيٓ٫ى زض ً٦ب٣٦ٯ زض ر٣سٯ ٰيأت ٦سيطٮ ٪ ٬يع زض٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي ٰٟ٫ب٤
اذص تػ٧ي٪ ٥سجت ثٯ ً٦ب٣٦ٯ ٦صٚ٭ض زض حٕ ضأي ٪ر٭اٰس زاضت.
٦بزٮ ً٦ - 130ب٦الت ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ  129زض ٰط حب٢٬ ٠٭ آٚ ٨ٯ ت٭سف ٦ز٧ى يبزي تػ٭يت ٪ط٭ز
زض ٗ٦بث ١اضربظ حب٢ج ً٦تجط است ٟ٦ط زض ٦٭اضزتس٢يس  ٬تٗ٣ت ٚٯ ضرع حب٢ج زض آ ٨ضطٚت
ٚطزٮ ثبضس .زض غ٭ضتي ٚٯ ثط احط ا٪زبً٦ ٤ب٣٦ٯ ثٯ ضطٚت ذسبضتي ٬اضز آ٦سٮ ثبضس رجطا ٨ذسبضت
ثط يٱسٮٰيأت ٦سيطٮ ٦ ٬سيط يب ١٦يب ٦سيطا ٨شيٓ٫ى ٦ ٬سيطا٪ي است ٚٯ اربظٮ آً٦ ٨ب٣٦ٯ ضا زازٮا٪س
ٚٯ ٰٟ٧ي آ٪ٱب ٦تؿب٫٦بً ٦سئ٭ ٠رجطا ٨ذسبضت ٬اضزٮ ثٯ ضطٚت٦يثبض٫س.
٦بزٮ  - 131زض غ٭ضتي ٚٯ ً٦ب٦الت ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ  129ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثس ٨٬اربظٮ ٰيأت ٦سيطٮ غ٭ضت
ٞطْتٯ ثبضس ٰطٞبٮ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي ضطٚتآ٪ٱب ضا تػ٭يت ٫ٛ٪س آً٦ ٨ب٦الت ٖبث ١اثكب ٠ذ٭اٰس
ث٭ز  ٬ضطٚت ٦يت٭ا٪س تب سٯ سب ٠اظ تبضيد اًٗ٪بز ً٦ب٣٦ٯ  ٬زض غ٭ضتي ٚٯ ً٦ب٣٦ٯ ٦رٓيب٪ٯ ا٪زب٤
ٞطْتٯثبضس تب سٯ سب ٠اظ تبضيد ٚطّ آ ٨ثكالً٦ ٨ب٣٦ٯ ضا اظ زازٞبٮ غالحيتساض زضذ٭است ٫ٚس.
٢ي ٩ٛزض ٰط حب٦ ٠سئ٭٢يت ٦سيط ٦ ٬سيطا ٬ ٨يب ٦سيط يب ١٦شيٓ٫ىزض ٗ٦بث ١ضطٚت ثبٖي ذ٭اٰس
ث٭ز .تػ٧ي ٥ثٯ زضذ٭است ثكالً٦ ٨ب٣٦ٯ ثب ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي غبحجب ٨سٱب ٤است ٚٯ پس اظ
است٧بو ٞعاضش ثبظضس٦طًط ثط يس ٤ضيبيت تططيٓبت الظ ٤رٱت ا٪زبً٦ ٤ب٣٦ٯ زض اي٦ ٩٭ضز ضأي
ذ٭اٰس زاز٦ .سيط يب ٦سيط يب ١٦شيٓ٫ى زض ً٦ب٣٦ٯ حٕ ضطٚت زض ضأي ٪ر٭اٰسزاضت٦ .ز٧ى ي٧٭٦ي
٦صٚ٭ض زض اي٦ ٩بزٮ ثٯ زي٭ت ٰيأت ٦سيطٮ يب ثبظضس ضطٚت تطٛي ١ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ ٦ - 132سيط يب ١٦ضطٚت  ٬ايؿبء ٰيأت ٦سيطٮ ثٯ استخ٫بء اضربظ حٗ٭ٖي حٕ ٪ساض٪س
ٰيچٟ٭٪ٯ ٬ا ٤يب ايتجبض اظ ضطٚت تحػي٧٪ ١بي٫س ٬ضطٚت ٧٪يت٭ا٪س زي٭ ٨آ٪ب ٨ضا تؿ٧ي ٩يب تًٱس
٫ٚس .ايٟ٫٭٪ٯ ي٣٧يبت ثٯ ذ٭زي ذ٭ز ثبق ١است .زض ٦٭ضز ثبٰٙ٪ب  ٬ضطٚتٰبي ٦ب٢ي  ٬ايتجبضي
ً٦ب٦الت٦صٚ٭ض زض اي٦ ٩بزٮ ثٯ ضطـ آٚ ٨ٯ تحت ٖي٭ز  ٬ضطايف يبزي  ٬ربضي ا٪زبٞ ٤يطز ً٦تجط
ذ٭اٰس ث٭ز٫٧٦ .٭ييت ٦صٚ٭ض زض اي٦ ٩بزٮ ضب ١٦اضربغي ٪يع ٚٯثٯ ٧٪بي٫سٞي ضرع حٗ٭ٖي يؿ٭
ٰيأت ٦سيطٮ زض ر٣سبت ٰيأت ٦سيطٮ ضطٚت ٦ي٫٫ٚس  ٥ٰ ٬چ٫ي ٩ضب٧ٰ ١٦سط  ٬پسض ٦ ٬بزض ٬
ارساز  ٬ا٬الز  ٬ا٬الزا٬الز  ٬ثطازض  ٬ذ٭اٰط اضربظ ٦صٚ٭ض زض اي٦ ٩بزٮ ٦يثبضس.

٦بزٮ ٦ - 133سيطا٦ ٬ ٨سيط يب٧٪ ١٦يت٭ا٫٪س ً٦ب٦التي ٪هيط ً٦ب٦الت ضطٚت ٚٯ ٦تؿ ٩٧ضٖبثت ثب
ي٣٧يبت ضطٚت ثبضس ا٪زب ٤زٰ٫سٰ .ط ٦سيطي ٚٯ اظٗ٦طضات اي٦ ٩بزٮ تر٫ٚ ّ٣س  ٬تر ّ٣ا٦ ٬٭رت
ؾطض ضطٚت ٞطزز ٦سئ٭ ٠رجطا ٨آ ٨ذ٭اٰس ث٭ز٫٦ .ه٭ض اظ ؾطض زض اي٦ ٩بزٮ اي ٥است اظ ٬ض٬ز
ذسبضت يبتٗ٭يت ًٓ٫٦ت.
٦بزٮ ٦ - 134ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي غبحجب ٨سٱب٦ ٤يت٭ا٪س ثب ت٭رٯ ثٯ سبيبت حؿ٭ض ايؿبء َيط
٦٭نّ ٰيأت ٦سيطٮ زض ر٣سبت ٰيأت ٦عث٭ضپطزاذت ٦جُ٣ي ضا ثٯ آ٪ٱب ثٯ ق٭ض ٗ٦ك٭و ثبثت حٕ
حؿ٭ض آ٪ٱب زض ر٣سبت تػ٭يت ٫ٚس ٦ز٧ى ي٧٭٦ي اي٦ ٩ج ٍ٣ضا ثب ت٭رٯ ثٯ تًساز سبيبت  ٬اٖ٬بتي
ٚٯٰط يؿ٭ ٰيأت ٦سيطٮ زض ر٣سبت ٰيأت حؿ٭ض زاضتٯ است تًيي ٩ذ٭اٰس ٚطز ٥ٰ .چ٫ي ٩زض
غ٭ضتي ٚٯ زض اسبس٫ب٦ٯ پيصثي٫ي ضسٮ ثبضس ٦ز٧ى ي٧٭٦ي٦يت٭ا٪س تػ٭يت ٫ٚس ٚٯ ٪سجت ً٦ي٫ي
اظ س٭ز ذب٢ع سبال٪ٯ ضطٚت ثٯ ي٫٭ا ٨پبزاش ثٯ ايؿبء ٰيأت ٦سيطٮ ترػيع زازٮ ض٭ز ايؿبء َيط
٦٭نّ ٰيأت٦سيطٮ حٕ ٪ساض٪س ثٯ رع آ٪چٯ زض اي٦ ٩بزٮ پيصثي٫ي ضسٮ است زض ٖجب ٠س٧ت
٦سيطيت ذ٭ز ثٯ ق٭ض ٦ست٧ط يب َيط ٦ست٧ط ثبثت حٗ٭ٔ يب پبزاش يبحٕا٢عح٧ٯ ٬رٱي اظ ضطٚت
زضيبْت ٫٫ٚس.
٦بزٮ ٣ٚ - 135يٯ اي٧ب ٬ ٠اٖسا٦بت ٦سيطا٦ ٬ ٨سيط يب ١٦ضطٚت زض ٗ٦بث ١اضربظ حب٢ج ٪بْص ٬
ً٦تجط است ٧٪ ٬يت٭ا ٨ثٯ يصض يس ٤ارطاي تططيٓبت٦طث٭ـ ثٯ قطظ ا٪تربة آ٪ٱب اي٧ب ٬ ٠اٖسا٦بت
آ٪ب ٨ضا َيط ً٦تجط زا٪ست.
٦بزٮ  - 136زض غ٭ضت اٗ٪ؿبء ٦ست ٦أ٦٭ضيت ٦سيطا ٨تب ظ٦ب ٨ا٪تربة ٦سيطا ٨رسيس ٦سيطا ٨سبثٕ
٧ٚبٚب٦ ٨سئ٭ ٠ا٦٭ض ضطٚت  ٬ازاضٮ آ ٨ذ٭اٰ٫س ث٭زٰ.طٞبٮ ٦طارى ٦٭نّ ثٯ زي٭ت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي
ثٯ ٬نيٓٯ ذ٭ز ي٫٫ٛ٪ ١٧س ٰط شيٓ٫ى ٦يت٭ا٪س اظ ٦طرى حجت ضطٚتٰب زي٭ت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي
ضا ثطايا٪تربة ٦سيطا ٨تٗبؾب ٧٪بيس.
٦بزٮ ٰ - 137يأت ٦سيطٮ ثبيس الاٰٖ ١ط ضص ٦بٮ ي ٙثبض ذالغٯ غ٭ضت زاضايي ٖ ٬ط٬ؼ ضطٚت ضا
ت٫هيٚ ٥طزٮ ثٯ ثبظضسب ٨ثسٰس.
٦بزٮ ٰ - 138يأت ٦سيطٮ ٦٭نّ است ثًس اظ اٗ٪ؿبي سب٦ ٠ب٢ي ضطٚت نطِ ٦ٱ٣تي ٚٯ زض
اسبس٫ب٦ٯ پيصثي٫ي ضسٮ است ٦ز٧ى ي٧٭٦ي سب٢يب٪ٯ ضاثطاي تػ٭يت ي٣٧يبت سب٦ ٠ب٢ي ٖج٬ ١
تػ٭يت تطاظ٪ب٦ٯ  ٬حسبة س٭ز  ٬ظيب ٨ضطٚت زي٭ت ٧٪بيس.

٦بزٮ ٰ - 139ط غبحت سٱ٦ ٥يت٭ا٪س اظ پب٪عزٮ ض٬ظ ٖج ١اظ اًٗ٪بز ٦ز٧ى ي٧٭٦ي زض ٦طٚع ضطٚت ثٯ
غ٭ضت حسبةٰب ٦طارًٯ ٚطزٮ  ٬اظ تطاظ٪ب٦ٯ ٬حسبة س٭ز  ٬ظيبٞ ٬ ٨عاضش ي٣٧يبت ٦سيطا٬ ٨
ٞعاضش ثبظضسب ٨ض٪٬٭ضت ثٟيطز.
٦بزٮ ٰ - 140يأت ٦سيطٮ  ّ٣ٛ٦است ٰط سب ٠ي ٙثيست ٥اظ س٭ز ذب٢ع ضطٚت ضا ثٯ ي٫٭ا٨
ا٪س٬ذتٯ ٖب٪٭٪ي ٦٭ؾ٭و ٧٪بيس٧ٰ .يٚ ٩ٯ ا٪س٬ذتٯ ٖب٪٭٪يثٯ ي ٙزٰ ٥سط٦بيٯ ضطٚت ضسيس ٦٭ؾ٭و
ٚطز ٨آ ٨اذتيبضي است  ٬زض غ٭ضتي ٚٯ سط٦بيٯ ضطٚت اْعايص يبثس ٚسط ي ٙثيست٦ ٥صٚ٭ض ازا٦ٯ
ذ٭اٰس يبْتتب ٖ٬تي ٚٯ ا٪س٬ذتٯ ٖب٪٭٪ي ثٯ ي ٙزٰ ٥سط٦بيٯ ثبٞ ٍ٢طزز.
٦بزٮ  - 141اٞط ثط احط ظيبٰ٨بي ٬اضزٮ حساٖ٪ ١ػّ سط٦بيٯ ضطٚت اظ ٦يب ٨ثط٬ز ٰيأت ٦سيطٮ ّ٣ٛ٦
است ثالْبغ٣ٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔاً٢بزٮغبحجب ٨سٱب ٤ضا زي٭ت ٧٪بيس تب ٦٭ؾ٭و ا٪حال ٠يب ثٗبء
ضطٚت ٦٭ضز ض٭ض  ٬ضأي ٬اٖى ض٭زٰ .طٞبٮ ٦ز٧ى ٦عث٭ض ضأي ثٯ ا٪حال ٠ضطٚت ٪سٰس ثبيس زض
ٰ٧ب٨ر٣سٯ  ٬ثب ضيبيت ٗ٦طضات ٦بزٮ  6ايٖ ٩ب٪٭ ٨سط٦بيٯ ضطٚت ضا ثٯ ٦ج ٍ٣سط٦بيٯ ٦٭ر٭ز ٚبٰص
زٰس.
زض غ٭ضتي ٚٯ ٰيأت ٦سيطٮ ثطذالِ اي٦ ٩بزٮ ثٯ زي٭ت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔاً٢بزٮ ٦جبزضت ٧٫٪بيس ٬
يب ٦زً٧ي ٚٯ زي٭ت ٦يض٭ز ٪ت٭ا٪س ٦كبثٕ ٗ٦طضاتٖب٪٭٪ي ًٗ٫٦س ٞطزز ٰط شيٓ٫ى ٦يت٭ا٪س ا٪حال٠
ضطٚت ضا اظ زازٞبٮ غالحيتساض زضذ٭است ٫ٚس.
٦بزٮ ٦ - 142سيطا٦ ٬ ٨سيط يب ١٦ضطٚت زض ٗ٦بث ١ضطٚت  ٬اضربظ حب٢ج ٪سجت ثٯ تر ّ٣اظ
ٗ٦طضات ٖب٪٭٪ي يب اسبس٫ب٦ٯ ضطٚت  ٬يب ٦ػ٭ثبت٦ز٧ى ي٧٭٦ي ثط حست ٦٭ضز ٓ٫٦طزاً يب ٦طتطٚبً
٦سئ٭٦ ٠يثبض٫س  ٬زازٞبٮ حس٬ز ٦سئ٭٢يت ٰط ي ٙضا ثطاي رجطا ٨ذسبضت تًيي ٩ذ٭اٰس ٧٪٭ز.
٦بزٮ  - 143زض غ٭ضتي ٚٯ ضطٚت ٬ضضٛستٯ ض٭ز يب پس اظ ا٪حال٣ً٦ ٠٭ ٤ض٭ز ٚٯ زاضايي ضطٚت
ثطاي تأزيٯ زي٭ ٨آٚ ٨بْي ٪يست زازٞبٮ غالحيتساض٦يت٭ا٪س ثٯ تٗبؾبي ٰط شيٓ٫ى ٰط ي ٙاظ
٦سيطا ٬ ٨يب ٦سيط يب ١٦ضا ٚٯ ٬ضضٛستٟي ضطٚت يب ٚبْي ٪ج٭ز ٨زاضايي ضطٚت ثٯ ٪ح٭ي اظ ا٪حبء
٣ً٦٭ ٠ترٓ٣بتا ٬ث٭زٮ است ٓ٫٦طزاً يب ٦تؿب٫٦بً ثٯ تأزيٯ آٖ ٨س٧ت اظ زي٭٪ي ٚٯ پطزاذت آ ٨اظ
زاضايي ضطٚت ٪ ٩ٛ٧٦يست ٦حٛ٭٧٪ ٤بيس.
ثرص  - 7ثبظضسب٨
٦بزٮ ٦ - 144ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي زض ٰط سب ٠ي ٙيب چ٫س ثبظضس ا٪تربة ٦ي٫ٚس تب ثط قجٕ اي٩

ٖب٪٭ ٨ثٯ ٬نبيّ ذ٭ز ي٫٫ٚ ١٧س .ا٪تربة ٦زسزثبظضس يب ثبظضسب ٨ثال٦ب٪ى است.
٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي زض ٰط ٦٭ٖى ٦يت٭ا٪س ثبظضس يب ثبظضسب ٨ضا يع٫ٚ ٠س ثٯ ضطـ آٚ ٨ٯ رب٪طي٩
آ٪ٱب ضا ٪يع ا٪تربة ٧٪بيس.
تجػطٮ  -زض ح٭ظٮٰبيي ٚٯ ٬ظاضت اٖتػبز ايال٦ ٤ي٫ٚس ٬نبيّ ثبظضسي ضطٚتٰب ضا زض ضطٚتٰبي
سٱب٦ي يب ٤اضربغي ٦يت٭ا٫٪س ايٓب ٫٫ٚس ٚٯ ٪ب٤آ٪ٱب زض ْٱطست ضس٧ي ثبظضسب ٨ضطٚتٰب زضد
ضسٮ ثبضس .ضطايف ت٫هيْ ٥ٱطست  ٬احطاظ غالحيت ثبظضسي زض ضطٚتٰبي سٱب٦ي يب ٬ ٤زضد
٪ب٤اضربظ غالحيتساض زض ْٱطست ٦صٚ٭ض ٗ٦ ٬طضات  ٬تطٛيالت ضُ٣ي ثبظضسب ٨تبثى آيي٪٩ب٦ٯاي
٦يثبضس ٚٯ ثٯ پيط٫ٱبز ٬ظاضت اٖتػبز  ٬تػ٭يت٧ٚيسي٭ٰ٨بي اٖتػبز ٦ز٣سيٖ ٩بث ١ارطاء ذ٭اٰس
ث٭ز.
٦بزٮ  - 145ا٪تربة ا٢٬ي ٩ثبظضس يب ثبظضسب ٨ضطٚتٰبي سٱب٦ي يب ٤زض ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦إسس ٬
ا٪تربة ا٢٬ي ٩ثبظضس يب ثبظضسب ٨ضطٚتٰبيسٱب٦ي ذبظ قجٕ ٦بزٮ  20ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثٯ ي ١٧ذ٭اٰس
آ٦س.
٦بزٮ ٦ - 146ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي ثبيس ي ٙيب چ٫س ثبظضس ي٣يا٢جس٪ ٠يع ا٪تربة ٫ٚس تب زض غ٭ضت
ً٦ص٬ضيت يب ْ٭ت يب استًٓبء يب س٣ت ضطايف يب يسٖ٤ج٭ ٠س٧ت ت٭سف ثبظضس يب ثبظضسب ٨اغ٣ي
رٱت ا٪زب٬ ٤نبيّ ثبظضسي زي٭ت ض٭٪س.
٦بزٮ  - 147اضربظ ظيط ٧٪يت٭ا٫٪س ثٯ س٧ت ثبظضسي ضطٚت سٱب٦ي ا٪تربة ض٭٪س:
 - 1اضربظ ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ  111ايٖ ٩ب٪٭.٨
٦ - 2سيطا٦ ٬ ٨سيط يب ١٦ضطٚت.
 - 3اٖطثبء ٪ ٬سجي ٦سيطا٦ ٬ ٨سيط يب ١٦تب زضرٯ س٭ ٤اظ قجٗٯ ا ٬ ٠٬ز.٤٬
ٰ - 4طٚس ٚٯ ذ٭ز يب ٰ٧سطش اظ اضربظ ٦صٚ٭ض زض ث٫س ٦ 2٭نٓبً حٗ٭ٔ زضيبْت ٦يزاضز.
٦بزٮ  - 148ثبظضس يب ثبظضسب ٨يال٬ٮ ثط ٬نبيٓي ٚٯ زض سبيط ٦٭از ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثطاي آ٪بٗ٦ ٨طض ضسٮ
است ٫ٓ٣ٛ٦س زضثبضٮ غحت  ٬زضستي غ٭ضت زاضايي ٬غ٭ضتحسبة ز٬ضٮ يٛ٣٧طز  ٬حسبة س٭ز ٬
ظيب ٬ ٨تطاظ٪ب٦ٯاي ٚٯ ٦سيطا ٨ثطاي تس٣ي ٥ثٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي تٱيٯ ٦ي٫٫ٚس  ٥ٰ ٬چ٫ي ٩زضثبضٮ
غحت٦كب٢ت  ٬اقاليبتي ٚٯ ٦سيطا ٨زض اذتيبض ٦زب٦ى ي٧٭٦ي ٞصاضتٯا٪س انٱبض ٪هط ٫٫ٚس .ثبظضسب٨
ثبيس اق٧ي٫ب ٨حبغ٧٪ ١بي٫س ٚٯ حٗ٭ٔ غبحجب ٨سٱب ٤زضحس٬زي ٚٯ ٖب٪٭ ٬ ٨اسبس٫ب٦ٯ ضطٚت
تًييٚ ٩طزٮ است ثٯ ق٭ض يٛسب ٨ضيبيت ضسٮ ثبضس  ٬زض غ٭ضتي ٚٯ ٦سيطا ٨اقاليبتي ثطذالِ
حٗيٗت زض اذتيبضغبحجب ٨سٱبٖ ٤طاض زٰ٫س ثبظضسب٫ٓ٣ٛ٦ ٨س ٚٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ضا اظ آ ٨آٞبٮ

سبظ٪س.
٦بزٮ  - 149ثبظضس يب ثبظضسب٦ ٨يت٭ا٫٪س زض ٰط ٦٭ٖى ٰط ٞ٭٪ٯ ضسيسٞي  ٬ثبظضسي الظ ٤ضا ا٪زب٤
زازٮ  ٬اس٫بز ٦ ٬ساض٘  ٬اقاليبت ٦طث٭ـ ثٯ ضطٚت ضا٦كب٢جٯ ٚطزٮ ٦ ٬٭ضز ضسيسٞي ٖطاض زٰ٫س.
ثبظضس يب ثبظضسب٦ ٨يت٭ا٫٪س ثٯ ٦سئ٭٢يت ذ٭ز زض ا٪زب٬ ٤نبيٓي ٚٯ ثط يٱسٮ زاض٪س اظ ٪هط
ٚبضض٫بسب ٨استٓبزٮ ٫٫ٚسثٯ ضطـ آٚ ٨ٯ آ٪ٱب ضا ٖجالً ثٯ ضطٚت ً٦طْي ٚطزٮ ثبض٫س .اي٩
ٚبضض٫بسب ٨زض ٦٭اضزي ٚٯ ثبظضس تًيي٦ ٩ي٫ٚس ٦ب٫٪س ذ٭ز ثبظضس حٕ ٰط ٞ٭٪ٯ تحٗيٕ ٬ضسيسٞي
ضا ذ٭اٰ٫س زاضت.
٦بزٮ  - 150ثبظضس يب ثبظضسب٦ ٨٭نٓ٫س ثب ت٭رٯ ثٯ ٦بزٮ  148ايٖ ٩ب٪٭ٞ ٨عاضش ربً٦ي ضارى ثٯ
٬ؾى ضطٚت ثٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي تس٣ي٫٫ٚ ٥سٞ.عاضش ثبظضسب ٨ثبيس الاٖ ١زٮ ض٬ظ ٖج ١اظ
تطٛي٦ ١ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي رٱت ٦طارًٯ غبحجب ٨سٱب ٤زض ٦طٚع ضطٚت آ٦بزٮ ثبضس.
تجػطٮ  -زض غ٭ضتي ٚٯ ضطٚت ثبظضسب٦ ٨تًسز زاضتٯ ثبضس ٰط ي٦ ٙيت٭ا٪س ثٯ ت٫ٱبيي ٬نبيّ
ذ٭ز ضا ا٪زب ٤زٰس ٢ي٣ٚ ٩ٛيٯ ثبظضسب ٨ثبيس ٞعاضش٬احسي تٱيٯ ٫٫ٚس .زض غ٭ضت ٬ر٭ز اذتالِ ٪هط
ثي ٩ثبظضسب٦ ٨٭اضز اذتالِ ثب شٚط ز٢ي ١زض ٞعاضش ٖيس ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ  - 151ثبظضس يب ثبظضسب ٨ثبيس ٰط ٞ٭٪ٯ تر ّ٣يب تٗػيطي زض ا٦٭ض ضطٚت اظ ٪بحيٯ ٦سيطا٬ ٨
٦سيط يب٦ ١٦طبٰسٮ ٫٫ٚس ثٯ ا٢٬ي٦ ٩ز٧ى ي٧٭٦ياقالو زٰ٫س  ٬زض غ٭ضتي ٚٯ ؾ ٩٧ا٪زب٦ ٤أ٦٭ضيت
ذ٭ز اظ ٖ٬٭و رط٦ي ٦ك٣ى ض٭٪س ثبيس ثٯ ٦طرى ٖؿبيي غالحيتساض ايال٧٪ ٤٭زٮ ٪ ٬يع رطيب ٨ضا ثٯ
ا٢٬ي٦٩ز٧ى ي٧٭٦ي ٞعاضش زٰ٫س.
٦بزٮ  - 152زض غ٭ضتي ٚٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ثس ٨٬زضيبْت ٞعاضش ثبظضس يب ثط اسبس ٞعاضش
اضربغي ٚٯ ثطذالِ ٦بزٮ  147ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثٯ ي٫٭ا٨ثبظضس تًيي ٩ضسٮا٪س غ٭ضت زاضايي  ٬تطاظ٪ب٦ٯ
 ٬حسبة س٭ز  ٬ظيب ٨ضطٚت ضا ٦٭ضز تػ٭يت ٖطاض زٰس اي ٩تػ٭يت ثٯ ٰيچ ٬رٯ احط ٖب٪٭٪ي ٪ساضتٯ
اظزضرٯ ايتجبض سبٖف ذ٭اٰس ث٭ز.
٦بزٮ  - 153زض غ٭ضتي ٚٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ثبظضس ً٦يٛ٪ ٩طزٮ ثبضس يب ي ٙيب چ٫س ٓ٪ط اظ ثبظضسب ٨ثٯ
ي٣٣ي ٪ت٭ا٫٪س ٞعاضش ثسٰ٫س يب اظ زازٞ ٨عاضشا٦ت٫بو ٫٫ٚس ضئيس زازٞبٮ ضٱطستب ٨ثٯ تٗبؾبي ٰط
شيٓ٫ى ثبظضس يب ثبظضسب ٨ضا ثٯ تًساز ٗ٦طض زض اسبس٫ب٦ٯ ضطٚت ا٪تربة ذ٭اٰس ٚطز تب ٬نبيّ
٦طث٭قٯ ضاتب ا٪تربة ثبظضس ثٯ ٬سي٣ٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ا٪زب ٤زٰ٫س .تػ٧ي ٥ضئيس زازٞبٮ ضٱطستب٨
زض اي٦ ٩٭ضز َيط ٖبث ١ضٛبيت است.

٦بزٮ  - 154ثبظضس يب ثبظضسب ٨زض ٗ٦بث ١ضطٚت  ٬اضربظ حب٢ج ٪سجت ثٯ ترٓ٣بتي ٚٯ زض ا٪زب٤
٬نبيّ ذ٭ز ٦طتٛت ٦يض٭٪س قجٕ ٖ٭ايس ي٧٭٦ي٦طث٭ـ ثٯ ٦سئ٭٢يت ٦س٪ي ٦سئ٭ ٠رجطا٨
ذسبضات ٬اضزٮ ذ٭اٰ٫س ث٭ز.
٦بزٮ  - 155تًيي ٩حٕا٢عح٧ٯ ثبظضس ثب ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي است.
٦بزٮ  - 156ثبظضس ٧٪يت٭ا٪س زض ً٦ب٦التي ٚٯ ثب ضطٚت يب ثٯ حسبة ضطٚت ا٪زب٦ ٤يٞيطز ثٯ ق٭ض
٦ستٗي ٥يب َيط ٦ستٗي ٥شيٓ٫ى ض٭ز.
ثرص  - 8تُييطات زض سط٦بيٯ ضطٚت
٦بزٮ  - 157سط٦بيٯ ضطٚت ضا ٦يت٭ا ٨اظ قطيٕ غس٬ض سٱب ٤رسيس  ٬يب اظ قطيٕ ثبالثطز٦ ٨جٍ٣
اس٧ي سٱب٦ ٤٭ر٭ز اْعايص زاز.
٦بزٮ  - 158تأزيٯ ٦ج ٍ٣اس٧ي سٱب ٤رسيس ثٯ يٛي اظ قطٔ ظيط اٛ٦ب٨پصيط است:
 - 1پطزاذت ٦ج ٍ٣اس٧ي سٱ ٥ثٯ ٗ٪س.
 - 2تجسي٦ ١كب٢جبت ٗ٪سي حب ٠ضسٮ اضربظ اظ ضطٚت ثٯ سٱب ٤رسيس.
 - 3ا٪تٗب ٠س٭ز تٗسي٪ ٥طسٮ يب ا٪س٬ذتٯ يب ي٭ايس حبغ٣ٯ اظ اؾبْٯ اضظش سٱب ٤رسيس ثٯ سط٦بيٯ
ضطٚت.
 - 4تجسي ١ا٬ضأ ٖطؾٯ ثٯ سٱب.٤
تجػطٮ ْٗ - 1ف زض ضطٚت سٱب٦ي ذبظ تأزيٯ ٦ج ٍ٣اس٧ي سٱب ٤رسيس ثٯ َيط ٗ٪س ٪يع ٦زبظ است.
تجػطٮ  - 2ا٪تٗب ٠ا٪س٬ذتٯ ٖب٪٭٪ي ثٯ سط٦بيٯ ٫٧٦٭و است.
٦بزٮ  - 159اْعايص سط٦بيٯ اظ قطيٕ ثبالثطز٦ ٨ج ٍ٣اس٧ي سٱب٦ ٤٭ر٭ز زض غ٭ضتي ٚٯ ثطاي
غبحجب ٨سٱب ٤ايزبز تًٱس ٫ٚس ٪ ٩ٛ٧٦ر٭اٰس ث٭ز ٟ٦ط آٚ٨ٯ ٣ٚيٯ غبحجب ٨سٱب ٤ثب آ٦ ٨٭إْ
ثبض٫س.
٦بزٮ  - 160ضطٚت ٦يت٭ا٪س سٱب ٤رسيس ضا ثطاثط ٦ج ٍ٣اس٧ي ثٓط٬ض٫س يب ايٚ ٩ٯ ٦جُ٣ي يال٬ٮ ثط
٦ج ٍ٣اس٧ي سٱ ٥ثٯ ي٫٭ا ٨اؾبْٯ اضظش سٱ ٥اظذطيساضا ٨زضيبْت ٫ٚس .ضطٚت ٦يت٭ا٪س ي٭ايس
حبغ٣ٯ اظ اؾبْٯ اضظش سٱبْ ٤ط٬ذتٯ ضسٮ ضا ثٯ ا٪س٬ذتٯ ٫٦تٗ ١سبظز يب ٗ٪ساً ثي ٩غبحجب ٨سٱب٤

سبثٕتٗسي٫ٚ ٥س يب زض اظاء آ ٨سٱب ٤رسيس ثٯ غبحجب ٨سٱب ٤سبثٕ ثسٰس.
٦بزٮ ٦ - 161ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔاً٢بزٮ ثٯ پيط٫ٱبز ٰيأت ٦سيطٮ پس اظ ٖطائت ٞعاضش ثبظضس يب
ثبظضسب ٨ضطٚت زض ٦٭ضز اْعايص سط٦بيٯ ضطٚت اتربشتػ٧ي٦ ٥ي٫ٚس.
تجػطٮ ٦ - 1ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔاً٢بزٮ ٚٯ زض ٦٭ضز اْعايص سط٦بيٯ اتربش تػ٧ي٦ ٥ي٫ٚس ضطايف
٦طث٭ـ ثٯ ْط٬ش سٱب ٤رسيس  ٬تأزيٯ ٖي٧ت آ ٨ضا تًيي٩يب اذتيبض تًيي ٩آ ٨ضا ثٯ ٰيأت ٦سيطٮ
٬اٞصاض ذ٭اٰس ٚطز.
تجػطٮ  - 2پيط٫ٱبز ٰيأت ٦سيطٮ ضارى ثٯ اْعايص سط٦بيٯ ثبيس ٦تؿ ٩٧ت٭ريٯ ٢ع ٤٬اْعايص
سط٦بيٯ ٪ ٬يع ضبٞ ١٦عاضضي زضثبضٮ ا٦٭ض ضطٚت اظ ثس٬سب٦ ٠ب٢ي زض رطيب ٬ ٨اٞط تب آ٦ ٨٭ٖى ٦ز٧ى
ي٧٭٦ي ٪سجت ثٯ حسبةٰبي سب٦ ٠ب٢ي ٖج ١تػ٧يٟ٪ ٥طْتٯ ثبضس حبٚي اظ ٬ؾى ضطٚت اظ اثتساي
سب٦ ٠ب٢يٖج ١ثبضسٞ .عاضش ثبظضس يب ثبظضسب ٨ثبيس ضب ١٦انٱبض ٪هط زضثبضٮ پيط٫ٱبز ٰيأت ٦سيطٮ
ثبضس.
٦بزٮ ٦ - 162ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔاً٢بزٮ ٦يت٭ا٪س ثٯ ٰيأت ٦سيطٮ اربظٮ زٰس ٚٯ نطِ ٦ست ً٦ي٫ي ٚٯ
٪جبيس اظ پ٫ذ سب ٠تزب٬ظ ٫ٚس سط٦بيٯ ضطٚت ضا تب٦يعا٦ ٨جً٦ ٍ٣ي٫ي ثٯ يٛي اظ قطٔ ٦صٚ٭ض زض اي٩
ٖب٪٭ ٨اْعايص زٰس.
٦بزٮ ٰ - 163يأت ٦سيطٮ زض ٰط حب ّ٣ٛ٦ ٠است زض ٰط ٪٭ثت پس اظ ي٣٧ي سبذت ٩اْعايص سط٦بيٯ
حساٚخط نطِ ي٦ ٙبٮ ٦طاتت ضا ؾ ٩٧اغالحاسبس٫ب٦ٯ زض ٖس٧ت ٦طث٭ـ ثٯ ٗ٦ساض سط٦بيٯ حجت
ضسٮ ضطٚت ثٯ ٦طرى حجت ضطٚتٰب ايال٫ٚ ٤س تب پس اظ حجت رٱت اقالو ي٧٭ ٤آٞٱي ض٭ز.
٦بزٮ  - 164اسبس٫ب٦ٯ ضطٚت ٧٪يت٭ا٪س ٦تؿ ٩٧اذتيبض اْعايص سط٦بيٯ ثطاي ٰيأت ٦سيطٮ ثبضس.
٦بزٮ ٦ - 165بزاٚ ٤ٯ سط٦بيٯ ٖج٣ي ضطٚت ت٧ب٦بً تأزيٯ ٪طسٮ است اْعايص سط٦بيٯ ضطٚت تحت
ٰيچ ي٫٭ا٪ي ٦زبظ ٪ر٭اٰس ث٭ز.
٦بزٮ  - 166زض ذطيس سٱب ٤رسيس غبحجب ٨سٱب ٤ضطٚت ثٯ ٪سجت سٱب٦ي ٚٯ ٦ب٫ٛ٢س حٕ تٗس٤
زاض٪س  ٬اي ٩حٕ ٖبث ٬ ١ٗ٪ ١ا٪تٗب ٠است ٦ٱ٣تي ٚٯ قيآ ٨سٱب٦ساضا٦ ٨يت٭ا٫٪س حٕ تٗس٦ ٤صٚ٭ض ضا
اي٧ب٫٫ٚ ٠س ٧ٚتط اظ ضػت ض٬ظ ٪ر٭اٰس ث٭ز .اي٦ ٩ٱ٣ت اظ ض٬ظي ٚٯ ثطاي پصيطٮ٪٭يسي تًيي٩
٦يٞطزز ضط٬و٦يض٭ز.

٦بزٮ ٦ - 167ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔاً٢بزٮ ٚٯ اْعايص سط٦بيٯ ضا اظ قطيٕ ْط٬ش سٱب ٤رسيس تػ٭يت
٦ي٫ٚس يب اربظٮ آ ٨ضا ثٯ ٰيأت ٦سيطٮ ٦يزٰس حٕتٗس ٤غبحجب ٨سٱب ٤ضا ٪سجت ثٯ پصيطٮ٪٭يسي
ت٧ب ٤يب ٖس٧تي اظ سٱب ٤رسيس اظ آ٪ب ٨س٣ت ٫ٚس ثٯ ضطـ آٚ ٨ٯ چ٫ي ٩تػ٧ي٧ي پس اظ ٖطائت
ٞعاضش ٰيأت٦سيطٮ ٞ ٬عاضش ثبظضس يب ثبظضسب ٨ضطٚت اتربش ٞطزز ٞ٬ط٪ٯ ثبق ١ذ٭اٰس ث٭ز.
تجػطٮ ٞ -عاضش ٰيأت ٦سيطٮ ٦صٚ٭ض زض اي٦ ٩بزٮ ثبيس ٦طت ١٧ثط ت٭ريٯ ٢ع ٤٬اْعايص سط٦بيٯ ٬
س٣ت حٕ تٗس ٤اظ سٱب٦ساضاً٦ ٬ ٨طْي ضرع يباضربغي ٚٯ سٱب ٤رسيس ثطاي ترػيع ثٯ آ٪ٱب
زض ٪هط ٞطْتٯ ضسٮ است  ٬تًساز ٖ ٬ي٧ت ايٟ٫٭٪ٯ سٱب ٬ ٤ي٭ا٣٦ي ٚٯ زض تًييٖ ٩ي٧ت زض ٪هط
ٞطْتٯ ضسٮاست ثبضسٞ .عاضش ثبظضس يب ثبظضسب ٨ثبيس حبٚي اظ تأييس ي٭ا ٬ ١٦رٱبتي ثبضس ٚٯ زض
ٞعاضش ٰيأت ٦سيطٮ شٚط ضسٮ است.
٦بزٮ  - 168زض ٦٭ضز ٦بزٮ  167چ٫ب٪چٯ س٣ت حٕ تٗس ٤زض پصيطٮ٪٭يسي سٱب ٤رسيس اظ ثًؿي اظ
غبحجب ٨سٱب ٤ثٯ ٓ٪ى ثًؿي زيٟط ا٪زب٦ ٤يٞيطزسٱب٦ساضا٪ي ٚٯ سٱب ٤رسيس ثطاي ترػيع ثٯ آ٪ٱب
زض ٪هط ٞطْتٯ ضسٮ است حٕ ٪ساض٪س زض اذص ضأي زضثبضٮ س٣ت حٕ تٗس ٤سبيط سٱب٦ساضا ٨ضطٚت
٫٫ٚس .زضاحتسبة حس ٪ػبة ضس٧يت ر٣سٯ  ٬اٚخطيت الظ ٤رٱت ً٦تجط ث٭ز ٨تػ٧ي٧بت ٦ز٧ى
ي٧٭٦ي سٱب ٤سٱب٦ساضا٪ي ٚٯ سٱب ٤رسيس ثطاي ترػيع ثٯ آ٪ٱبزض ٪هط ٞطْتٯ ضسٮ است ثٯ
حسبة ٪ر٭اٰس آ٦س.
٦بزٮ  - 169زض ضطٚتٰبي سٱب٦ي ذبظ پس اظ اتربش تػ٧ي ٥ضارى ثٯ اْعايص سط٦بيٯ اظ قطيٕ
ا٪تطبض سٱب ٤رسيس ثبيس ٦طاتت اظ قطيٕ ٪طط آٞٱي زضض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ آٞٱيٰبي ٦طث٭ـ
ثٯ ضطٚت زض آ٪ ٨طط ٦يٞطزز ثٯ اقالو غبحجب ٨سٱب ٤ثطسس زض اي ٩آٞٱي ثبيس اقاليبت ٦طث٭ـ ثٯ
٦ج ٍ٣اْعايصسط٦بيٯ ٦ ٬ج ٍ٣اس٧ي سٱب ٤رسيس  ٬حست ٦٭ضز ٦ج ٍ٣اؾبْٯ اضظش سٱ ٬ ٥تًساز
سٱب٦ي ٚٯ ٰط غبحت سٱ ٥ثٯ ٪سجت سٱب ٤ذ٭ز حٕ تٗس ٤زض ذطيس آ٪ٱبضا زاضز ٦ ٬ٱ٣ت
پصيطٮ٪٭يسي ٪ ٬ح٭ٮ پطزاذت شٚط ض٭ز .زض غ٭ضتي ٚٯ ثطاي سٱب ٤رسيس ضطايف ذبغي زض ٪هط
ٞطْتٯ ضسٮ ثبضس چٟ٭ٟ٪ي اي ٩ضطايف زضآٞٱي ٖيس ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ  - 170زض ضطٚتٰبي سٱب٦ي يب ٤پس اظ اتربش تػ٧ي ٥ضارى ثٯ اْعايص سط٦بيٯ اظ قطيٕ
ا٪تطبض سٱب ٤رسيس ثبيس آٞٱي ثٯ ٪ح٭ ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ٫٦ 169تطط  ٬زض آٖ ٨يس ض٭ز ٚٯ غبحجب٨
سٱب ٤ثي٪ب ٤ثطاي زضيبْت ٞ٭اٰي٫ب٦ٯ حٕ ذطيس سٱب٦ي ٚٯ حٕ تٗس ٤زض ذطيس آ ٨ضا زاض٪س نطِ
٦ٱ٣ت ً٦يٚ ٩ٯ٪جبيس ٧ٚتط اظ ثيست ض٬ظ ثبضس ثٯ ٦طاٚعي ٚٯ اظ قطِ ضطٚت تًيي ٬ ٩زض آٞٱي ٖيس
ضسٮ است ٦طارًٯ ٫٫ٚس .ثطاي غبحجب ٨سٱب ٤ثب٪بٞ ٤٭اٰي٫ب٦ٯٰبي حٕذطيس ثبيس ت٭سف پست
سٓبضضي اضسبٞ ٠طزز.

٦بزٮ ٞ - 171٭اٰي٫ب٦ٯ حٕ ذطيس سٱ٦ ٥صٚ٭ض زض ٦بزٮ ْ٭ٔ ثبيس ٦طت ١٧ثط ٛ٪بت ظيط ثبضس:
٪ - 1ب ٬ ٤ض٧بضٮ حجت ٦ ٬طٚع اغ٣ي ضطٚت.
٦ - 2ج ٍ٣سط٦بيٯ ًْ٣ي  ٥ٰ ٬چ٫ي٦ ٩ج ٍ٣اْعايص سط٦بيٯ ضطٚت.
 - 3تًساز ٪ ٬٭و سٱب٦ي ٚٯ زاض٪سٮ ٞ٭اٰي٫ب٦ٯ حٕ ذطيس آ ٨ضا زاضز ثب شٚط ٦ج ٍ٣اس٧ي سٱ٬ ٥
حست ٦٭ضز ٦ج ٍ٣اؾبْٯ اضظش آ.٨
٪ - 4ب ٤ثب٦ ٬ ٙ٪طرػبت حسبة سپطزٮاي ٚٯ ٬ر٭ٮ الظ ٤ثبيس زض آ ٨پطزاذتٯ ض٭ز.
٦ - 5ٱ٣تي ٚٯ قي آ ٨زاض٪سٮ ٞ٭اٰي٫ب٦ٯ ٦يت٭ا٪س اظ حٕ ذطيس ٫٦سضد زض ٞ٭اٰي٫ب٦ٯ استٓبزٮ ٫ٚس.
ٰ - 6ط ٞ٭٪ٯ ضطايف زيٟطي ٚٯ ثطاي پصيطٮ٪٭يسي ٗ٦طض ضسٮ ثبضس.
تجػطٮ ٞ -٭اٰي٫ب٦ٯ حٕ ذطيس سٱ ٥ثبيس ثٯ ٰ٧ب ٨تطتيجي ٚٯ ثطاي ا٦ؿبي ا٬ضأ سٱب ٤ضطٚت ٗ٦طض
است ثٯ ا٦ؿبء ثطسس.
٦بزٮ  - 172زض غ٭ضتي ٚٯ حٕ تٗس ٤زض پصيطٮ٪٭يسي سٱب ٤رسيس اظ غبحجب ٨سٱب ٤س٣ت ضسٮ
ثبضس يب غبحجب ٨سٱب ٤اظ حٕ تٗس ٤ذ٭ز نطِ ٦ٱ٣تٗ٦طض استٓبزٮ ٫٫ٛ٪س حست ٦٭ضز ت٧ب ٤يب
ثبٖي٧ب٪سٮ سٱب ٤رسيس يطؾٯ  ٬ثٯ ٦تٗبؾيبْ ٨ط٬ذتٯ ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ  - 173ضطٚتٰبي سٱب٦ي يب ٤ثبيس ٖج ١اظ يطؾٯ ٚطز ٨سٱب ٤رسيس ثطاي پصيطٮ٪٭يسي
ي٧٭٦ي اثتسا قطح ايال٦يٯ پصيطٮ٪٭يسي سٱب ٤رسيس ضا ثٯ٦طرى حجت ضطٚتٰب تس٣ي ٬ ٥ضسيس
زضيبْت ٫٫ٚس.
٦بزٮ  - 174قطح ايال٦يٯ پصيطٮ٪٭يسي ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ  173ثبيس ثٯ ا٦ؿبي زاض٪سٞب ٨ا٦ؿبي ٦زبظ
ضطٚت ضسيسٮ ٦ ٬طت ١٧ثط ٛ٪بت ظيط ثبضس:
٪ - 1ب ٬ ٤ض٧بضٮ حجت ضطٚت.
٦ - 2٭ؾ٭و ضطٚت ٪ ٬٭و ًْب٢يتٰبي آ.٨
٦ - 3طٚع اغ٣ي ضطٚت  ٬زض غ٭ضتي ٚٯ ضطٚت ضًجي زاضتٯ ثبضس ٪طب٪ي ضًت آ.٨
 - 4زض غ٭ضتي ٚٯ ضطٚت ثطاي ٦ست ٦حس٬ز تطٛي ١ضسٮ ثبضس تبضيد اٗ٪ؿبء ٦ست آ.٨
٦ - 5ج ٍ٣سط٦بيٯ ضطٚت ٖج ١اظ اْعايص سط٦بيٯ.
 - 6اٞط سٱب٧٦ ٤تبظ ٫٦تطط ضسٮ ثبضس تًساز  ٬ا٦تيبظات آ.٨
ٰ - 7٭يت ٚب ١٦ايؿبء ٰيأت ٦سيطٮ ٦ ٬سيط يب ١٦ضطٚت.
 - 8ضطايف حؿ٭ض  ٬حٕ ضأي غبحجب ٨سٱب ٤زض ٦زب٦ى ي٧٭٦ي.
ٗ٦ - 9طضات اسبس٫ب٦ٯ ضارى ثٯ تٗسي ٥س٭ز  ٬تطٛي ١ا٪س٬ذتٯ  ٬تٗسي ٥زاضايي ثًس اظ تػٓيٯ.

٦ - 10ج ٬ ٍ٣تًساز ا٬ضأ ٖطؾٯ ٖبث ١تجسي ١ثٯ سٱٚ ٥ٯ ضطٚت ٫٦تطط ٚطزٮ است ٦ ٬ٱ٣ت  ٬ضطايف
تجسي ١ا٬ضأ ٖطؾٯ ثٯ سٱ.٥
٦ - 11ج ٍ٣ثبظپطزاذت ٪طسٮ ا٪٭او زيٟط ا٬ضأ ٖطؾٯاي ٚٯ ضطٚت ٫٦تطط ٚطزٮ است  ٬تؿ٧ي٫بت
٦طث٭ـ ثٯ آ.٨
٦ - 12ج ٍ٣زي٭ ٨ضطٚت  ٥ٰ ٬چ٫ي٦ ٩ج ٍ٣زي٭ ٨اضربظ حب٢ج ٚٯ ت٭سف ضطٚت تؿ٧ي ٩ضسٮ
است.
٦ - 13ج ٍ٣اْعايص سط٦بيٯ.
 - 14تًساز ٪ ٬٭و سٱب ٤رسيسي ٚٯ غبحجب ٨سٱب ٤ثب استٓبزٮ اظ حٕ تٗس ٤ذ٭ز تًٱس ٚطزٮا٪س.
 - 15تبضيد ضط٬و  ٬ذبت٧ٯ ٦ٱ٣ت پصيطٮ٪٭يسي.
٦ - 16ج ٍ٣اس٧ي ٪ ٬٭و سٱب٦ي ٚٯ ثبيس تًٱس ض٭ز  ٬حست ٦٭ضز ٦ج ٍ٣اؾبْٯ اضظش سٱ.٥
 - 17حساٖ ١تًساز سٱب٦ي ٚٯ ٰٟ٫ب ٤پصيطٮ٪٭يسي ثبيس تًٱس ض٭ز.
٪ - 18ب ٤ثب٦ ٬ ٙ٪طرػبت حسبة سپطزٮاي ٚٯ ٬ر٭ٮ الظ ٤ثبيس زض آ ٨پطزاذتٯ ض٭ز.
 - 19شٚط ٪ب ٤ض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ اقالييٯٰب  ٬آٞٱيٰبي ضطٚت زض آ٪ ٨طط ٦يض٭ز.
٦بزٮ  - 175آذطي ٩تطاظ٪ب٦ٯ  ٬حسبة س٭ز  ٬ظيب ٨ضطٚت ٚٯ ثٯ تػ٭يت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ضسيسٮ
است ثبيس ثٯ ؾ٧ي٧ٯ قطح ايال٦يٯ پصيطٮ٪٭يسي سٱب٤رسيس ثٯ ٦طرى حجت ضطٚتٰب تس٣يٞ ٥طزز ٬
زض غ٭ضتي ٚٯ ضطٚت تب آ٦ ٨٭ٖى تطاظ٪ب٦ٯ  ٬حسبة س٭ز  ٬ظيب ٨ت٫هيٛ٪ ٥طزٮ ثبضس ايٛ٪ ٩تٯ ثبيس
زض قطحايال٦يٯ پصيطٮ٪٭يسي ٖيس ض٭ز.
٦بزٮ ٦ - 176طرى حجت ضطٚتٰب پس اظ ٬غ٭ ٠قطح ايال٦يٯ پصيطٮ٪٭يسي  ٬ؾ٧بئ ٥آ ٬ ٨تكجيٕ
٫٦سضربت آ٪ٱب ثب ٗ٦طضات ٖب٪٭٪ي اربظٮ ا٪تطبضايال٦يٯ پصيطٮ٪٭يسي سٱب ٤رسيس ضا غبزض ذ٭اٰس
٧٪٭ز.
٦بزٮ  - 177ايال٦يٯ پصيطٮ٪٭يسي سٱب ٤رسيس ثبيس يال٬ٮ ثط ض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ آٞٱيٰبي
ضطٚت زض آ٪ ٨طط ٦يٞطزز اٖالً زض ز ٬ض٬ظ٪ب٦ٯٚخيطاال٪تطبض زيٟط آٞٱي ض٭ز ٪ ٬يع زض ثبٛ٪ي ٚٯ
تًٱس سٱب ٤زض ٪عز آ ٨ثٯ ي٦ ١٧يآيس زض ً٦طؼ زيس يالٖ٫٧ساٖ ٨طاض زازٮ ض٭ز .زض ايال٦يٯ
پصيطٮ٪٭يسي ثبيسٖيس ض٭ز ٚٯ آذطي ٩تطاظ٪ب٦ٯ  ٬حسبة س٭ز  ٬ظيب ٨ضطٚت ٚٯ ثٯ تػ٭يت ٦ز٧ى
ي٧٭٦ي ضسيسٮ است زض ٪عز ٦طرى حجت ضطٚتٰب  ٬زض ٦طٚع ضطٚت ثطاي٦طارًٯ يالٖ٫٧سا ٨آ٦بزٮ
است.
٦بزٮ  - 178ذطيساضا ٨نطِ ٦ٱ٣تي ٚٯ زض ايال٦يٯ پصيطٮ٪٭يسي سٱب ٤رسيس ً٦ي ٩ضسٮ است ٬

٪جبيس اظ ز٦ ٬بٮ ٧ٚتط ثبضس ثٯ ثب٦ ٙ٪طارًٯ ٬ ٬ضٖٯ تًٱسسٱب ٤ضا ا٦ؿبء ٚطزٮ ٦ ٬جُ٣ي ضا ٚٯ ثبيس
پطزاذتٯ ض٭ز تأزيٯ  ٬ضسيس زضيبْت ذ٭اٰ٫س ٚطز.
٦بزٮ  - 179پصيطٮ٪٭يسي سٱب ٤رسيس ثٯ ٦٭رت ٬ضٖٯ تًٱس ذطيس سٱٚ ٥ٯ ثبيس ضبٛ٪ ١٦بت ظيط
ثبضس ثٯ ي ١٧ذ٭اٰس آ٦س:
٪ - 1ب٦ ٬ ٤٭ؾ٭و ٦ ٬طٚع اغ٣ي  ٬ض٧بضٮ حجت ضطٚت.
 - 2سط٦بيٯ ضطٚت ٖج ١اظ اْعايص سط٦بيٯ.
٦ - 3ج ٍ٣اْعايص سط٦بيٯ.
 - 4ض٧بضٮ  ٬تبضيد اربظٮ ا٪تطبض ايال٦يٯ پصيطٮ٪٭يسي سٱب ٤رسيس ٦ ٬طرى غس٬ض آ.٨
 - 5تًساز ٪ ٬٭و سٱب٦ي ٚٯ ٦٭ضز تًٱس ٬اٖى ٦يض٭ز ٦ ٬ج ٍ٣اس٧ي آ.٨
٪ - 6ب ٤ثب ٬ ٙ٪ض٧بضٮ حسبثي ٚٯ ثٱبي سٱ ٥زض آ ٨پطزاذتٯ ٦يض٭ز.
ٰ - 7٭يت ٪ ٬طب٪ي ٚب ١٦پصيطٮ٪٭يس.
٦بزٮ ٗ٦ - 180طضات ٦٭از  15 ٬ 14ايٖ ٩ب٪٭ ٨زض ٦٭ضز تًٱس ذطيس سٱ ٥رسيس ٪يع حب ٥ٚاست.
٦بزٮ  - 181پس اظ ٞصضت٦ ٩ٱ٣تي ٚٯ ثطاي پصيطٮ٪٭يسي ً٦ي ٩ضسٮ است  ٬زض غ٭ضت ت٧سيس ثًس اظ
اٗ٪ؿبي ٦ست ت٧سيس ضسٮ ٰيأت ٦سيطٮ حساٚخط تبي٦ ٙبٮ ثٯ تًٱسات پصيطٮ٪٭يسب ٨ضسيسٞي ٚطزٮ
 ٬تًساز سٱبٰ ٤ط ي ٙاظ تًٱس٫٫ٚسٞب ٨ضا تًيي ٬ ٩ايال٦ ٬ ٤طاتت ضا رٱت حجت  ٬آٞٱي ثٯ ٦طرى
حجتضطٚتٰب اقالو ذ٭اٰس زاز.
ٰط ٞبٮ پس اظ ضسيسٞي ثٯ ا٬ضأ پصيطٮ٪٭يسي ٗ٦ساض سٱب ٤ذطيساضي ضسٮ ثيص اظ ٦يعا ٨اْعايص
سط٦بيٯ ثبضس ٰيأت ٦سيطٮ  ّ٣ٛ٦است ؾ ٩٧تًيي ٩تًسازسٱبٰ ٤ط ذطيساض زست٭ض استطزاز ٬رٯ
سٱب ٤اؾبْٯ ذطيساضي ضسٮ ضا ثٯ ثب٦ ٙ٪طث٭ـ ثسٰس.
٦بزٮ ٰ - 182طٞبٮ اْعايص سط٦بيٯ ضطٚت تب ٪ٯ ٦بٮ اظ تبضيد تس٣ي ٥قطح ايال٦يٯ پصيطٮ٪٭يسي
٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ  174ثٯ ٦طرى حجت ضطٚتٰب ثٯ حجت٪طسس ثٯ زضذ٭است ٰط ي ٙاظ پصيطٮ٪٭يسب٨
سٱب ٤رسيس ٦طرى حجت ضطٚت ٚٯ قطح ايال٦يٯ پصيطٮ٪٭يسي ثٯ آ ٨تس٣ي ٥ضسٮ است
ٞ٭اٰي٫ب٦ٯاي حبٚي اظيس ٤حجت اْعايص سط٦بيٯ ضطٚت غبزض  ٬ثٯ ثبٛ٪ي ٚٯ تًٱس سٱب ٬ ٤تأزيٯ
٬ر٭ٮ زض آ ٨ثٯ ي ١٧آ٦سٮ است اضسب٦ ٠يزاضز تب اضربغي ٚٯ سٱب ٤رسيس ضاپصيطٮ٪٭يسي ٚطزٮا٪س
ثٯ ثب٦ ٙ٪طارًٯ ٬ ٬ر٭ٮ پطزاذتي ذ٭ز ضا ٦ستطز زاض٪س .زض اي ٩غ٭ضت ٰط ٞ٭٪ٯ ٰعي٫ٯاي ٚٯ ثطاي
اْعايص سط٦بيٯ ضطٚت پطزاذت يبتًٱس ضسٮ ثبضس ثٯ يٱسٮ ضطٚت ٖطاض ٦يٞيطز.

٦بزٮ  - 183ثطاي حجت اْعايص سط٦بيٯ ضطٚتٰبي سٱب٦ي ذبظ ْٗف تس٣ي ٥انٱبض٪ب٦ٯ ثٯ ؾ٧ي٧ٯ
٦ساض٘ ظيط ثٯ ٦طرى حجت ضطٚتٰب ٚبْي ذ٭اٰسث٭ز:
 - 1غ٭ضتز٣سٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔاً٢بزٮ ٚٯ اْعايص سط٦بيٯ ضا تػ٭يت ٧٪٭زٮ يب اربظٮ آ ٨ضا ثٯ
ٰيأت ٦سيطٮ زازٮ است  ٬زض غ٭ضت اذيطغ٭ضتز٣سٯ ٰيأت ٦سيطٮ ٚٯ اْعايص سط٦بيٯ ضا ٦٭ضز
تػ٭يت ٖطاض زازٮ است.
 - 2ي٪ ٙسرٯ اظ ض٬ظ٪ب٦ٯاي ٚٯ آٞٱي ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ  169ايٖ ٩ب٪٭ ٨زض آ٪ ٨طط ٞطزيسٮ است.
 - 3انٱبض٪ب٦ٯ ٦طًط ثط ْط٬ش ٣ٚيٯ سٱب ٤رسيس  ٬زض غ٭ضتي ٚٯ سٱب ٤رسيس ا٦تيبظاتي زاضتٯ
ثبضس ثبيس ضطح ا٦تيبظات ٦ ٬٭رجبت آ ٨زض انٱبض٪ب٦ٯٖيس ض٭ز.
 - 4زض غ٭ضتي ٚٯ ٖس٧تي اظ اْعايص سط٦بيٯ ثٯ غ٭ضت َيط ٗ٪س ثبضس ثبيس ت٧بٖ ٤س٧ت َيط ٗ٪س
تح٭يٞ ١طزيسٮ  ٬ثب ضيبيت ٦بزٮ  82ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثٯتػ٭يت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔاً٢بزٮ ضسيسٮ ثبضس
٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔاً٢بزٮ زض اي٦ ٩٭ضز ثب حؿ٭ض غبحجب ٨سٱب ٤ضطٚت  ٬پصيطٮ٪٭يسب ٨سٱب٤
رسيستطٛي ١ضسٮ  ٬ضيبيت ٗ٦طضات ٦٭از ُ٢ 77بيت  81ايٖ ٩ب٪٭ ٨زض آٖ ٨س٧ت ٚٯ ثٯ آ٬ضزٮ َيط
ٗ٪س ٦طث٭ـ ٦يض٭ز ا٢عا٦ي ذ٭اٰس ث٭ز  ٬ي٪ ٙسرٯ اظغ٭ضتز٣سٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔاً٢بزٮ ثبيس ثٯ
انٱبض٪ب٦ٯ ٦صٚ٭ض زض اي٦ ٩بزٮ ؾ٧ي٧ٯ ض٭ز.
تجػطٮ  -انٱبض٪ب٦ٯٰبي ٦صٚ٭ض زض اي٦ ٩بزٮ ثبيس ثٯ ا٦ؿبء ٣ٚيٯ ٰيأت ٦سيطٮ ضسيسٮ ثبضس.
٦بزٮ ٬ - 184ر٭ٰي ٚٯ ثٯ حسبة اْعايص سط٦بيٯ تأزيٯ ٦يض٭ز ثبيس زض حسبة سپطزٮ ٦رػ٭غي
ٟ٪بٰساضي ض٭ز .تأ٦ي ٬ ٩ت٭ٖيّ  ٬ا٪تٗب٬ ٠ر٭ٮ٦عث٭ض ثٯ حسبةٰبي ضطٚت ٪ ٩ٛ٧٦يست ٟ٦ط پس
اظ ثٯ حجت ضسيس ٨اْعايص سط٦بيٯ ضطٚت.
٦بزٮ  - 185زض غ٭ضتي ٚٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔاً٢بزٮ غبحجب ٨سٱب ٤اْعايص سط٦بيٯ ضطٚت ضا اظ
قطيٕ تجسي٦ ١كب٢جبت ٗ٪سي حب ٠ضسٮ اضربظ اظضطٚت تػ٭يت ٚطزٮ ثبضس سٱب ٤رسيسي ٚٯ زض
٪تيزٯ ايٟ٫٭٪ٯ اْعايص سط٦بيٯ غبزض ذ٭اٰس ضس ثب ا٦ؿبء ٬ضٖٯ ذطيس سٱ ٥ت٭سف ق٣جٛبضا٪ي ٚٯ
٦بي ١ثٯپصيطٮ٪٭يسي سٱب ٤رسيس ثبض٫س ا٪زب٦ ٤يٞيطز.
٦بزٮ  - 186زض ٬ضٖٯ ذطيس سٱ٦ ٥صٚ٭ض زض ٦بزٮ ٛ٪ 185بت ٫٦سضد زض ث٫سٰبي ٬ 7 ٬ 5 ٬ 3 ٬ 2 ٬ 1
٦ 8بزٮ  179ثبيس ٖيس ض٭ز.
٦بزٮ  - 187زض ٦٭ضز ٦بزٮ  185پس اظ ا٪زب ٤پصيطٮ٪٭يسي ثبيس زض ٦٭ٖى ثٯ حجت ضسب٪يس ٨اْعايص
سط٦بيٯ زض ٦طرى حجت ضطٚتٰب غ٭ضت ٚب٣٦ي اظ٦كب٢جبت ٗ٪سي حب ٠ضسٮ ثستبٛ٪بضا ٨پصيطٮ٪٭يس
ضا ٚٯ ثٯ سٱب ٤ضطٚت تجسي ١ضسٮ است ثٯ ؾ٧ي٧ٯ ض٪٬٭ضت اس٫بز ٦ ٬ساض٘ حبٚي اظ تػٓيٯ

آٟ٪٭٪ٯ٦كب٢جبت ٚٯ ثبظضسب ٨ضطٚت غحت آ ٨ضا تأييس ٚطزٮ ثبض٫س ٰ٧طاٮ ثب غ٭ضتز٣سٯ ٦ز٧ى
ي٧٭٦ي ْ٭ٔاً٢بزٮ  ٬انٱبض٪ب٦ٯ ٰيأت ٦سيطٮ ٦طًط ثط ايٚ ٩ٯ ٣ٚيٯاي ٩سٱب ٤ذطيساضي ضسٮ  ٬ثٱبي
آ ٨زضيبْت ضسٮ است ثٯ ٦طرى حجت ضطٚتٰب تس٣ي ٥ض٭ز.
٦بزٮ  - 188زض ٦٭ضزي ٚٯ اْعايص سط٦بيٯ اظ قطيٕ ثبالثطز٦ ٨ج ٍ٣اس٧ي سٱب٦ ٤٭ر٭ز غ٭ضت
٦يٞيطز ٣ٚيٯ اْعايص سط٦بيٯ ثبيس ٗ٪ساً پطزاذت ض٭ز ٪٬يع سٱب ٤رسيسي ٚٯ زض ٖجب ٠اْعايص
سط٦بيٯ غبزض ٦يض٭ز ثبيس ٰٟ٫ب ٤پصيطٮ٪٭يسي ثط حست ٦٭ضز ٚالً پطزاذتٯ يب تٱبتط ض٭ز.
٦بزٮ  - 189يال٬ٮ ثط ٚبٰص ارجبضي سط٦بيٯ ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ ٦ 141ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔاً٢بزٮ ضطٚت
٦يت٭ا٪س ثٯ پيط٫ٱبز ٰيأت ٦سيطٮ زض ٦٭ضز ٚبٰصسط٦بيٯ ضطٚت ثٯ ق٭ض اذتيبضي اتربش تػ٧ي٥
٫ٚس ٦طط٬ـ ثط آٚ ٨ٯ ثط احط ٚبٰص سط٦بيٯ ثٯ تسب٬ي حٗ٭ٔ غبحجب ٨سٱب٢ ٤ك٧ٯاي ٬اضز ٪ط٭ز ٬
سط٦بيٯضطٚت اظ حساٖٗ٦ ١طض زض ٦بزٮ  5ايٖ ٩ب٪٭٧ٚ ٨تط ٟ٪طزز.
تجػطٮ ٚ -بٰص ارجبضي سط٦بيٯ اظ قطيٕ ٚبٰص تًساز يب ٦ج ٍ٣اس٧ي سٱب ٤غ٭ضت ٦يٞيطز ٬
ٚبٰص اذتيبضي سط٦بيٯ اظ قطيٕ ٚبٰص ثٱبي اس٧يسٱب ٤ثٯ ٪سجت ٦تسب٬ي  ٬ضز ٦جٚ ٍ٣بٰص
يبْتٯ ٰط سٱ ٥ثٯ غبحت آ ٨ا٪زب٦ ٤يٞيطز.
٦بزٮ  - 190پيط٫ٱبز ٰيأت ٦سيطٮ ضارى ثٯ ٚبٰص سط٦بيٯ ثبيس حساٖ ١چٱ ٬ ١پ٫ذ ض٬ظ ٖج ١اظ
تطٛي٦ ١ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔاً٢بزٮ ثٯ ثبظضس يب ثبظضسب٨ضطٚت تس٣يٞ ٥طزز.
پيط٫ٱبز ٦عث٭ض ثبيس ٦تؿ ٩٧ت٭ريٯ ٢عٚ ٤٬بٰص سط٦بيٯ  ٥ٰ ٬چ٫ي ٩ضبٞ ١٦عاضضي زضثبضٮ ا٦٭ض
ضطٚت اظ ثس ٬سب٦ ٠ب٢ي زض رطيب ٬ ٨اٞط تب آ٦ ٨٭ٖى ٦ز٧ىي٧٭٦ي ٪سجت ثٯ حسبةٰبي ٦ب٢ي ٖج١
تػ٧يٟ٪ ٥طْتٯ ثبضس حبٚي اظ ٬ؾى ضطٚت اظ اثتساي سب٦ ٠ب٢ي ٖج ١ثبضس.
٦بزٮ  - 191ثبظضس يب ثبظضسب ٨ضطٚت پيط٫ٱبز ٰيأت ٦سيطٮ ضا ٦٭ضز ضسيسٞي ٖطاض زازٮ ٪ ٬هط ذ٭ز
ضا قي ٞعاضضي ثٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔاً٢بزٮ تس٣ي٥ذ٭اٰس ٧٪٭ز ٦ ٬ز٧ى ي٧٭٦ي پس اظ است٧بو
ٞعاضش ثبظضس تػ٧ي ٥ذ٭اٰس ٞطْت.
٦بزٮ ٰ - 192يأت ٦سيطٮ ٖج ١اظ اٖسا ٤ثٯ ٚبٰص اذتيبضي سط٦بيٯ ثبيس تػ٧ي٦ ٥ز٧ى ي٧٭٦ي ضا
زضثبضٮ ٚبٰص حساٚخط نطِ ي٦ ٙبٮ زض ض٬ظ٪ب٦ٯ ضس٧ي ٬ض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ آٞٱيٰبي
٦طث٭ـ ثٯ ضطٚت زض آ٪ ٨طط ٦يٞطزز آٞٱي ٫ٚس.
٦بزٮ  - 193زض ٦٭ضز ٚبٰص اذتيبضي سط٦بيٯ ضطٚت ٰط ي ٙاظ زاض٪سٞب ٨ا٬ضأ ٖطؾٯ  ٬يب

ثستبٛ٪بضا٪ي ٚٯ ٫٦طأ ق٣ت آ٪ٱب ٖج ١اظ تبضيد ٪طط آذطي٩آٞٱي ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ  192ثبضس ٦يت٭ا٫٪س
نطِ ز٦ ٬بٮ اظ تبضيد ٪طط آذطي ٩آٞٱي ايتطاؼ ذ٭ز ضا ٪سجت ثٯ ٚبٰص سط٦بيٯ ضطٚت ثٯ زازٞبٮ
تٗسي٫٫ٚ ٥س.
٦بزٮ  - 194زض غ٭ضتي ٚٯ ثٯ ٪هط زازٞبٮ ايتطاؼ ٪سجت ثٯ ٚبٰص سط٦بيٯ ٬اضز تطريع ض٭ز ٬
ضطٚت رٱت تأ٦ي ٩پطزاذت ق٣ت ً٦تطؼ ٬حيٗٯايٚٯ ثٯ ٪هط زازٞبٮ ٚبْي ثبضس ٪سپبضز زض اي٩
غ٭ضت آ ٨زي ٩حب ٠ضسٮ  ٬زازٞبٮ ح ٥ٛثٯ پطزاذت آ ٨ذ٭اٰس زاز.
٦بزٮ  - 195زض ٦ٱ٣ت ز٦ ٬بٮ ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ  ٥ٰ ٬ 193چ٫ي ٩زض غ٭ضتي ٚٯ ايتطاؾي ضسٮ ثبضس تب
ذبت٧ٯ ارطاي حٖ ٥ٛكًي زازٞبٮ ضطٚت اظ ٚبٰصسط٦بيٯ ٫٧٦٭و است.
٦بزٮ  - 196ثطاي ٚبٰص ثٱبي اس٧ي سٱب ٤ضطٚت  ٬ضز ٦جٚ ٍ٣بٰص يبْتٯ ٰط سٱٰ ٥يأت ٦سيطٮ
ضطٚت ثبيس ٦طاتت ضا قي اقالييٯاي ثٯ اقالو ٣ٚيٯغبحجب ٨سٱ ٥ثطسب٪س .اقالييٯ ضطٚت ثبيس زض
ض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ آٞٱيٰبي ٦طث٭ـ ثٯ ضطٚت زض آ٪ ٨طط ٦يٞطزز ٫٦تطط ض٭ز  ٬ثطاي
غبحجب ٨سٱب٤ثب٪ب ٤ت٭سف پست سٓبضضي اضسبٞ ٠طزز.
٦بزٮ  - 197اقالييٯ ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ  196ثبيس ٦طت ١٧ثط ٛ٪بت ظيط ثبضس:
٪ - 1ب٪ ٬ ٤طب٪ي ٦طٚع اغ٣ي ضطٚت.
٦ - 2ج ٍ٣سط٦بيٯ ضطٚت ٖج ١اظ اتربش تػ٧ي ٥زض ٦٭ضز ٚبٰص سط٦بيٯ.
٦ - 3جُ٣ي ٚٯ ٰط سٱ ٥ثٯ آ٦ ٨يعاٚ ٨بٰص ٦ييبثس يب ثٱبي اس٧ي ٰط سٱ ٥پس اظ ٚبٰص.
٪ - 4ح٭ٮ پطزاذت ٦ ٬ٱ٣تي ٚٯ ثطاي ثبظپطزاذت ٦جٚ ٍ٣بٰص يبْتٯ ٰط سٱ ٥زض ٪هط ٞطْتٯ ضسٮ ٬
٦ح٣ي ٚٯ زض آ ٨اي ٩ثبظپطزاذت ا٪زب٦ ٤يٞيطز.
٦بزٮ  - 198ذطيس سٱب ٤ضطٚت ت٭سف ٰ٧ب ٨ضطٚت ٫٧٦٭و است.
ثرص  - 9ا٪حال ٬ ٠تػٓيٯ
٦بزٮ  - 199ضطٚت سٱب٦ي زض ٦٭اضز ظيط ٫٦ح٦ ١يض٭ز:
ٖ٬ - 1تي ٚٯ ضطٚت ٦٭ؾ٭يي ضا ٚٯ ثطاي آ ٨تطٛي ١ضسٮ است ا٪زب ٤زازٮ يب ا٪زب ٤آَ ٨يط ٩ٛ٧٦
ضسٮ ثبضس.
 - 2زض غ٭ضتي ٚٯ ضطٚت ثطاي ٦ست ً٦ي ٩تطٛيٞ ١طزيسٮ  ٬آ٦ ٨ست ٗ٫٦ؿي ضسٮ ثبضس ٟ٦ط اي٩

ٚٯ ٦ست ٖج ١اظ اٗ٪ؿبء ت٧سيس ضسٮ ثبضس.
 - 3زض غ٭ضت ٬ضضٛستٟي.
 - 4زض ٰط ٦٭ٖى ٚٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔاً٢بزٮ غبحجب ٨سٱب ٤ثٯ ٰط ي٣تي ضأي ثٯ ا٪حال ٠ضطٚت
ثسٰس.
 - 5زض غ٭ضت غس٬ض حٖ ٥ٛكًي زازٞبٮ.
٦بزٮ  - 200ا٪حال ٠ضطٚت زض غ٭ضت ٬ضضٛستٟي تبثى ٗ٦طضات ٦طث٭ـ ثٯ ٬ضضٛستٟي است.
٦بزٮ  - 201زض ٦٭اضز ظيط ٰط شيٓ٫ى ٦يت٭ا٪س ا٪حال ٠ضطٚت ضا اظ زازٞبٮ ثر٭اٰس:
 - 1زض غ٭ضتي ٚٯ تب ي ٙسب ٠پس اظ ثٯ حجت ضسيس ٨ضطٚت ٰيچ اٖسا٦ي رٱت ا٪زب٦ ٤٭ؾ٭و آ٨
غ٭ضت ٟ٪طْتٯ ثبضس ٪ ٬يع زض غ٭ضتي ٚٯًْب٢يتٰبي ضطٚت زض ٦ست ثيص اظ ي ٙسب٦ ٠ت٭ّٖ ضسٮ
ثبضس.
 - 2زض غ٭ضتي ٚٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي سبال٪ٯ ثطاي ضسيسٞي ثٯ حسبةٰبي ٰط ي ٙاظ سبٰ٠بي ٦ب٢ي تب
زٮ ٦بٮ اظ تبضيري ٚٯ اسبس٫ب٦ٯ ً٦يٚ ٩طزٮ استتطٛي٪ ١طسٮ ثبضس.
 - 3زض غ٭ضتي ٚٯ س٧ت ت٧ب ٤يب ثًؿي اظ ايؿبي ٰيأت ٦سيطٮ  ٥ٰ ٬چ٫ي ٩س٧ت ٦سيط يب١٦
ضطٚت قي ٦ستي ظايس ثط ضص ٦بٮ ثال٦تػسي ٦ب٪سٮثبضس.
 - 4زض ٦٭ضز ث٫سٰبي ي ٬ ٙز٦ ٬بزٮ  199زض غ٭ضتي ٚٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔاً٢بزٮ غبحجب ٨سٱب٤
رٱت ايال ٤ا٪حال ٠ضطٚت تطٛي٪ ١ط٭ز  ٬يب ضأيثٯ ا٪حال ٠ضطٚت ٪سٰس.
٦بزٮ  - 202زض ٦٭ضز ث٫سٰبي ي ٬ ٙز ٬ ٬سٯ ٦بزٮ  201زازٞبٮ ثالْبغ٣ٯ ثط حست ٦٭ضز ثٯ ٦طارًي
ٚٯ قجٕ اسبس٫ب٦ٯ  ٬ايٖ ٩ب٪٭ ٨غالحيت اٖسا٤زاض٪س ٦ٱ٣ت ٦ت٫بسجي ٚٯ حساٚخط اظ ضص ٦بٮ تزب٬ظ
٫ٛ٪س ٦يزٰس تب زض ضْى ٦٭رجبت ا٪حال ٠اٖسا٧٪ ٤بي٫س.
زض غ٭ضتي ٚٯ نطِ ٦ٱ٣ت ٗ٦طض ٦٭رجبت ا٪حال ٠ضْى ٪ط٭ز زازٞبٮ ح ٥ٛثٯ ا٪حال ٠ضطٚت ٦يزٰس.
٦بزٮ  - 203تػٓيٯ ا٦٭ض ضطٚت سٱب٦ي ثب ضيبيت ٗ٦طضات ايٖ ٩ب٪٭ ٨ا٪زب٦ ٤يٞيطز ٟ٦ط زض ٦٭ضز
٬ضضٛستٟي ٚٯ تبثى ٗ٦طضات ٦طث٭ـ ثٯ ٬ضضٛستٟي٦يثبضس.
٦بزٮ  - 204ا٦ط تػٓيٯ ثب ٦سيطا ٨ضطٚت است ٟ٦ط آٚ ٨ٯ اسبس٫ب٦ٯ ضطٚت يب ٦ز٧ى ي٧٭٦ي
ْ٭ٔاً٢بزٮاي ٚٯ ضأي ثٯ ا٪حال٦ ٠يزٰس تطتيت زيٟطيٗ٦طض زاضتٯ ثبضس.
٦بزٮ  - 205زض غ٭ضتي ٚٯ ثٯ ٰط ي٣ت ٦سيط تػٓيٯ تًيي٪ ٩طسٮ ثبضس يب تًيي ٩ضسٮ ٢٬ي ثٯ ٬نبيّ

ذ٭ز ي٫ٛ٪ ١٧س ٰط شيٓ٫ى حٕ زاضز تًيي٦ ٩سيطتػٓيٯ ضا اظ زازٞبٮ ثر٭اٰس زض ٦٭اضزي ٪يع ٚٯ
ا٪حال ٠ضطٚت ثٯ ٦٭رت ح ٥ٛزازٞبٮ غ٭ضت ٦يٞيطز ٦سيط تػٓيٯ ضا زازٞبٮ ؾ ٩٧غس٬ض ح٥ٛ
ا٪حال٠ضطٚت تًيي ٩ذ٭اٰس ٧٪٭ز.
٦بزٮ  - 206ضطٚت ثٯ ٦حؽ ا٪حال ٠زض حب ٠تػٓيٯ ٦حس٭ة ٦يض٭ز  ٬ثبيس زض ز٪جب٪ ٠ب ٤ضطٚت
ٰ٧ٯ رب يجبضت "زض حب ٠تػٓيٯ" شٚط ض٭ز ٪ ٬ب٦٤سيط يب ٦سيطا ٨تػٓيٯ زض ٣ٚيٯ ا٬ضأ  ٬آٞٱيٰبي
٦طث٭ـ ثٯ ضطٚت ٖيس ٞطزز.
٦بزٮ ٪ - 207طب٪ي ٦سيط يب ٦سيطا ٨تػٓيٯ ٰ٧ب٪ ٨طب٪ي ٦طٚع اغ٣ي ضطٚت ذ٭اٰس ث٭ز ٟ٦ط آٚ ٨ٯ
ثٯ ٦٭رت تػ٧ي٦ ٥ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔاً٢بزٮ يب ح٥ٛزازٞبٮ ٪طب٪ي زيٟطي تًيي ٩ضسٮ ثبضس.
٦بزٮ  - 208تب ذبت٧ٯ ا٦ط تػٓيٯ ضرػيت حٗ٭ٖي ضطٚت رٱت ا٪زب ٤ا٦٭ض ٦طث٭ـ ثٯ تػٓيٯ ثبٖي
ذ٭اٰس ٦ب٪س ٦ ٬سيطا ٨ثطاي تػٓيٯ ٦٭نّ ثٯذبت٧ٯ زازٚ ٨بضٰبي ربضي  ٬ارطاي تًٱسات ٬ ٬غ٭٠
٦كب٢جبت  ٬تٗسي ٥زاضايي ضطٚت ٦يثبض٫س ٰ ٬طٞبٮ ثطاي ارطاي تًٱسات ضطٚت ً٦ب٦الت
رسيسيالظ ٤ض٭ز ٦سيطا ٨تػٓيٯ ا٪زب ٤ذ٭اٰ٫س زاز.
٦بزٮ  - 209تػ٧ي ٥ضارى ثٯ ا٪حال ٬ ٠اسب٦ي ٦سيط يب ٦سيطا ٨تػٓيٯ ٪ ٬طب٪ي آ٪ٱب ثب ضيبيت ٦بزٮ
 207ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثبيس نطِ پ٫ذ ض٬ظ اظ قطِ ٦سيطا٨تػٓيٯ ثٯ ٦طرى حجت ضطٚتٰب ايال ٤ض٭ز تب
پس اظ حجت ثطاي اقالو ي٧٭ ٤زض ض٬ظ٪ب٦ٯ ضس٧ي  ٬ض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ اقالييٯٰب ٬
آٞٱيٰبي ٦طث٭ـثٯ ضطٚت زض آ٪ ٨طط ٦يٞطزز آٞٱي ض٭ز زض ٦ست تػٓيٯ ٫٦ه٭ض اظ ض٬ظ٪ب٦ٯ
ٚخيطاال٪تطبض ض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي است ٚٯ ت٭سف آذطي٦ ٩ز٧ى ي٧٭٦ييبزي ٖج ١اظ ا٪حال٠
تًيي ٩ضسٮ است.
٦بزٮ  - 210ا٪حال ٠ضطٚت ٦بزاٚ ٤ٯ ثٯ حجت ٪طسيسٮ  ٬ايال٪ ٨طسٮ ثبضس ٪سجت ثٯ اضربظ حب٢ج
ثالاحط است.
٦بزٮ  - 211اظ تبضيد تًيي٦ ٩سيط يب ٦سيطا ٨تػٓيٯ اذتيبضات ٦سيطا ٨ضطٚت ذبت٧ٯ يبْتٯ  ٬تػٓيٯ
ضطٚت ضط٬و ٦يض٭ز٦ .سيطا ٨تػٓيٯ ثبيس ٣ٚيٯا٦٭ا ٬ ٠زْبتط  ٬ا٬ضأ  ٬اس٫بز ٦طث٭ـ ثٯ ضطٚت ضا
تح٭يٞ ١طْتٯ ثالْبغ٣ٯ ا٦ط تػٓيٯ ضطٚت ضا يٱسٮزاض ض٭٪س.
٦بزٮ ٦ - 212سيطا ٨تػٓيٯ ٧٪بي٫سٮ ضطٚت زض حب ٠تػٓيٯ ث٭زٮ ٣ٚ ٬يٯ اذتيبضات الظ ٤ضا رٱت ا٦ط

تػٓيٯ حتي اظ قطيٕ قطح زي٭ي  ٬اضربو ثٯ زا٬ضي ٬حٕ سبظش زاضا ٦يثبض٫س ٦ ٬يت٭ا٫٪س ثطاي
قطح زيب٬ي  ٬زْبو اظ زيب٬ي ٚ٬ي ١تًيي٧٪ ٩بي٫س٦ .حس٬ز ٚطز ٨اذتيبضات ٦سيطا ٨تػٓيٯ ثبق٬ ١
ٚب٥٢٨ي٩ٛاست.
٦بزٮ  - 213ا٪تٗب ٠زاضايي ضطٚت زض حب ٠تػٓيٯ ٚالً يب ثًؿبً ثٯ ٦سيط يب ٦سيطا ٨تػٓيٯ  ٬يب ثٯ
اٖبضة آ٪ٱب اظ قجٗٯ ا ٬ ٠٬ز ٤٬تب زضرٯ چٱبض٫٧٦ ٤٭واستٰ .ط  ٬ ١ٗ٪ا٪تٗب٢ي ٚٯ ثطذالِ ٓ٦بز اي٩
٦بزٮ ا٪زبٞ ٤يطز ثبق ١ذ٭اٰس ث٭ز.
٦بزٮ ٦ - 214ست ٦أ٦٭ضيت ٦سيط يب ٦سيطا ٨تػٓيٯ ٪جبيس اظ ز ٬سب ٠تزب٬ظ ٫ٚس اٞط تب پبيب٨
٦أ٦٭ضيت ٦سيطا ٨تػٓيٯ ا٦ط تػٓيٯ ذبت٧ٯ ٪يبْتٯ ثبضس ٦سيطيب ٦سيطا ٨تػٓيٯ ثبيس ثب شٚط ي٬ ١٣
رٱبت ذبت٧ٯ ٪يبْت ٩تػٓيٯ ا٦٭ض ضطٚت ٦ٱ٣ت اؾبْي ضا ٚٯ ثطاي ذبت٧ٯ زاز ٨ثٯ ا٦ط تػٓيٯ الظ٤
٦يزا٫٪س  ٬تساثيطي ضاٚٯ رٱت پبيب ٨زاز ٨ثٯ ا٦ط تػٓيٯ زض ٪هط ٞطْتٯا٪س ثٯ اقالو ٦ز٧ى ي٧٭٦ي
غبحجب ٨سٱب ٤ضسب٪يسٮ ت٧سيس ٦ست ٦أ٦٭ضيت ذ٭ز ضا ذ٭استبض ض٭٪س.
٦بزٮ ٰ - 215طٞبٮ ٦سيط يب ٦سيطا ٨تػٓيٯ ت٭سف زازٞبٮ تًيي ٩ضسٮ ثبض٫س ت٧سيس ٦ست ٦أ٦٭ضيت
آ٪ب ٨ثب ضيبيت ضطايف ٫٦سضد زض ٦بزٮ  214ثب زازٞبٮذ٭اٰس ث٭ز.
٦بزٮ ٦ - 216سيط يب ٦سيطا ٨تػٓيٯ ت٭سف ٰ٧ب٦ ٨طرًي ٚٯ آ٪ب ٨ضا ا٪تربة ٚطزٮ است ٖبث ١يع٠
٦يثبض٫س.
٦بزٮ ٦ - 217بزاٚ ٤ٯ ا٦ط تػٓيٯ ذبت٧ٯ ٪يبْتٯ است ٦سيطا ٨تػٓيٯ ثبيس ٰ٧ٯسب٢ٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي
يبزي غبحجب ٨سٱب ٤ضطٚت ضا ثب ضيبيت  ٬تططيٓبتيٚٯ زض ٖب٪٭ ٬ ٨اسبس٫ب٦ٯ پيصثي٫ي ضسٮ است
زي٭ت ٚطزٮ غ٭ضت زاضايي ٗ٫٦٭َ ٬ ٠يط ٗ٫٦٭ ٬ ٠تطاظ٪ب٦ٯ  ٬حسبة س٭ز  ٬ظيب ٨ي٣٧يبت ذ٭ز ضا ثٯ
ؾ٧ي٧ٯٞعاضضي حبٚي اظ اي٧ب٢ي ٚٯ تب آ٦ ٨٭ٖى ا٪زب ٤زازٮا٪س ثٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦صٚ٭ض تس٣ي٥
٫٫ٚس.
٦بزٮ  - 218زض غ٭ضتي ٚٯ ثٯ ٦٭رت اسبس٫ب٦ٯ ضطٚت يب تػ٧ي٦ ٥ز٧ى ي٧٭٦ي غبحجب ٨سٱب٤
ثطاي ز٬ضٮ تػٓيٯ ي ٙيب چ٫س ٪بنط ً٦ي ٩ضسٮ ثبضس٪بنط ثبيس ثٯ ي٣٧يبت ٦سيطا ٨تػٓيٯ ضسيسٞي
ٚطزٮ ٞعاضش ذ٭ز ضا ثٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي غبحجب ٨سٱب ٤تس٣ي٫ٚ ٥س.
٦بزٮ  - 219زض ٦ست تػٓيٯ زي٭ت ٦زب٦ى ي٧٭٦ي زض ٣ٚيٯ ٦٭اضز ثٯ يٱسٮ ٦سيطا ٨تػٓيٯ است.

ٰطٞبٮ ٦سيطا ٨تػٓيٯ ثٯ اي ٩ت٣ٛيّ ي٫٫ٛ٪ ١٧س ٪بنط ّ٣ٛ٦ثٯ زي٭ت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ذ٭اٰس ث٭ز ٬
زض غ٭ضتي ٚٯ ٪بنط ٪يع ثٯ ت٣ٛيّ ذ٭ز ي٫ٛ٪ ١٧س يب ٪بنط پيصثي٫ي يب ً٦ي٪ ٩طسٮ ثبضس زازٞبٮ ثٯ
تٗبؾبيٰط شيٓ٫ى ح ٥ٛثٯ تطٛي٦ ١ز٧ى ي٧٭٦ي ذ٭اٰس زاز.
٦بزٮ  - 220غبحجب ٨سٱب ٤حٕ زاض٪س ٦ب٫٪س ظ٦بٖ ٨ج ١اظ ا٪حال ٠ضطٚت اظ ي٣٧يبت  ٬حسبةٰب زض
٦ست تػٓيٯ ٚست اقالو ٫٫ٚس.
٦بزٮ  - 221زض ٦ست تػٓيٯ ٗ٦طضات ضارى ثٯ زي٭ت  ٬تطٛي٦ ١زب٦ى ي٧٭٦ي  ٬ضطايف حس ٪ػبة ٬
اٚخطيت ٦زب٦ى ٦ب٫٪س ظ٦بٖ ٨ج ١اظ ا٪حال ٠ثبيسضيبيت ض٭ز ٰ ٬ط ٞ٭٪ٯ زي٭ت٫ب٦ٯ  ٬اقالييٯاي ٚٯ
٦سيطا ٨تػٓيٯ ثطاي غبحجب ٨سٱب٫٦ ٤تطط ٦ي٫٫ٚس ثبيس زض ض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ اقالييٯٰب
٬آٞٱيٰبي ٦طث٭ـ ثٯ ضطٚت زض آ ٨زضد ٦يٞطزز ٫٦تطط ض٭ز.
٦بزٮ  - 222زض ٦٭اضزي ٚٯ ثٯ ٦٭رت ايٖ ٩ب٪٭٦ ٨سيطا ٨تػٓيٯ  ّ٣ٛ٦ثٯ زي٭ت ٦زب٦ى ي٧٭٦ي ٬
تس٣يٞ ٥عاضش ٚبضٰبي ذ٭ز ٦يثبض٫س ٰطٞبٮ ٦ز٧ىي٧٭٦ي ٦٭ضز ٪هط ز٦ ٬طتجٯ ثب ضيبيت تططيٓبت
ٗ٦طض زض ايٖ ٩ب٪٭ ٨زي٭ت ضسٮ ٢٬ي تطٛيٟ٪ ١طزز  ٬يب ايٚ ٩ٯ تطٛي ١ضسٮ ٪ ٬ت٭ا٪س تػ٧ي ٥ثٟيطز
٦سيطا٨تػٓيٯ ثبيس ٞعاضش ذ٭ز  ٬غ٭ضت حسبةٰبي ٗ٦طض زض ٦بزٮ  217ايٖ ٩ب٪٭ ٨ضا زض ض٬ظ٪ب٦ٯ
ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ اقالييٯٰب  ٬آٞٱيٰبي ٦طث٭ـ ثٯ ضطٚت زضآ ٨زضد ٦يٞطزز ثطاي اقالو ي٧٭٤
سٱب٦ساضا٫٦ ٨تطط ٫٫ٚس.
٦بزٮ  - 223آٖ ٨س٧ت اظ زاضايي ٗ٪سي ضطٚت ٚٯ زض ٦ست تػٓيٯ ٦٭ضز احتيبد ٪يست ثي٩
غبحجب ٨سٱب ٤ثٯ ٪سجت سٱب ٤تٗسي٦ ٥يض٭ز ثٯ ضطـ آٚ٨ٯ حٗ٭ٔ ثستبٛ٪بضا٣٦ ٨ح٭ل ً٦ ٬بز٠
زي٭٪ي ٚٯ ٰ٫٭ظ ٦٭يس تأزيٯ آ٪ ٨طسيسٮ است ٦٭ؾ٭و ضسٮ ثبضس.
٦بزٮ  - 224پس اظ ذت ٥تػٓيٯ  ٬ا٪زب ٤تًٱسات  ٬تأزيٯ ٣ٚيٯ زي٭ ٨زاضايي ضطٚت ثس٬اً ثٯ ٦ػطِ
ثبظپطزاذت ٦ج ٍ٣اس٧ي سٱب ٤ثٯ سٱب٦ساضا ٨ذ٭اٰسضسيس ٦ ٬بظاز ثٯ تطتيت ٗ٦طض زض اسبس٫ب٦ٯ
ضطٚت  ٬زض غ٭ضتي ٚٯ اسبس٫ب٦ٯ سبٚت ثبضس ثٯ ٪سجت سٱب ٤ثي ٩سٱب٦ساضا ٨تٗسي ٥ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ  - 225تٗسي ٥زاضايي ضطٚت ثي ٩غبحجب ٨سٱب ٤ذ٭اٮ زض ٦ست تػٓيٯ  ٬ذ٭اٮ پس اظ آ٨
٪ ٩ٛ٧٦يست ٟ٦ط آٚ ٨ٯ ضط٬و تػٓيٯ  ٬زي٭تثستبٛ٪بضاٖ ٨جالً سٯ ٦طتجٯ ٰ ٬ط ٦طتجٯ ثٯ ْبغ٣ٯ
ي٦ ٙبٮ زض ض٬ظ٪ب٦ٯ ضس٧ي  ٬ض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ اقالييٯٰب  ٬آٞٱيٰبي ٦طث٭ـ ثٯ ضطٚت زض
آ ٨زضد٦يٞطزز آٞٱي ضسٮ  ٬الاٖ ١ضص ٦بٮ اظ تبضيد ا٪تطبض ا٢٬ي ٩آٞٱي ٞصضتٯ ثبضس.

٦بزٮ  - 226تر ّ٣اظ ٦بزٮ ٦ 225سيطا ٨تػٓيٯ ضا ٦سئ٭ ٠ذسبضات ثستبٛ٪بضا٪ي ٖطاض ذ٭اٰس زاز ٚٯ
ق٣ت ذ٭ز ضا زضيبْت ٛ٪طزٮا٪س.
٦بزٮ ٦ - 227سيطا ٨تػٓيٯ ٫ٓ٣ٛ٦س نطِ ي٦ ٙبٮ پس اظ ذت ٥تػٓيٯ ٦طاتت ضا ثٯ ٦طرى حجت
ضطٚتٰب ايال ٤زاض٪س تب ثٯ حجت ضسيسٮ  ٬زض ض٬ظ٪ب٦ٯضس٧ي  ٬ض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ اقالييٯٰب
 ٬آٞٱيٰبي ٦طث٭ـ ثٯ ضطٚت زض آ ٨زضد ٦يٞطزز آٞٱي ض٭ز ٪ ٬ب ٤ضطٚت اظ زْتط حجت ضطٚتٰب
 ٬زْتطحجت تزبضتي حصِ ٞطزز.
٦بزٮ  - 228پس اظ ايال ٤ذت ٥تػٓيٯ ٦سيطا ٨تػٓيٯ ثبيس ٬ر٭ٰي ضا ٚٯ ثبٖي٧ب٪سٮ است زض حسبة
٦رػ٭غي ٪عز يٛي اظ ثبٰٙ٪بي ايطا ٨ت٭زيى ٬غ٭ضت اسب٦ي ثستبٛ٪بضا ٬ ٨غبحجب ٨سٱب٦ي ضا ٚٯ
حٗ٭ٔ ذ٭ز ضا استيٓبء ٛ٪طزٮا٪س ٪يع ثٯ آ ٨ثب ٙ٪تس٣ي٦ ٬ ٥طاتت ضا قي آٞٱي ٦صٚ٭ض زض ٰ٧ب٦ ٨بزٮ
ثٯاقالو اضربظ شيٓ٫ى ثطسب٫٪س تب ثطاي ٞطْت ٩ق٣ت ذ٭ز ثٯ ثب٦ ٙ٪طارًٯ ٫٫ٚس .پس اظ اٗ٪ؿبء زٮ
سب ٠اظ تبضيد ا٪تطبض آٞٱي ذت ٥تػٓيٯ ٰط ٦ج ٍ٣اظ ٬ر٭ٮ ٚٯزض ثب ٙ٪ثبٖي٧ب٪سٮ ثبضس زض ح٦ ٥ٛب٠
ثالغبحت ث٭زٮ  ٬اظ قطِ ثب ٙ٪ثب اقالو زازستب ٨ضٱطستب٦ ٨ح ١ثٯ ذعا٪ٯ ز٢٬ت ٫٦تٗ ١ذ٭اٰس
ضس.
٦بزٮ  - 229زْبتط  ٬سبيط اس٫بز ٦ ٬ساض٘ ضطٚت تػٓيٯ ضسٮ ثبيس تب زٮ سب ٠اظ تبضيد ايال ٤ذت٥
تػٓيٯ ٦حٓ٭ل ث٧ب٪س ثٯ اي٫٦ ٩ه٭ض ٦سيطا ٨تػٓيٯ ثبيسٗ٦بض ٨ايال ٤ذت ٥تػٓيٯ ثٯ ٦طرى حجت
ضطٚتٰب زْبتط  ٬اس٫بز ٦ ٬ساض٘ ٦صٚ٭ض ضا ٪يع ثٯ ٦طرى حجت ضطٚتٰب تح٭ي ١زٰ٫س تب ٟ٪ٱساضي ٬
ثطاي ٦طارًٯاضربظ شيٓ٫ى آ٦بزٮ ثبضس.
٦بزٮ  - 230زض غ٭ضتي ٚٯ ٦سيط تػٓيٯ ٖػس استًٓب اظ س٧ت ذ٭ز ضا زاضتٯ ثبضس ثبيس ٦ز٧ى
ي٧٭٦ي يبزي غبحجب ٨سٱب ٤ضطٚت ضا رٱت ايال٤استًٓبي ذ٭ز  ٬تًيي ٩رب٪طي ٩زي٭ت ٧٪بيس.
زض غ٭ضتي ٚٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي ٦عث٭ض تطٛي٪ ١ط٭ز يب ٪ت٭ا٪س ٦سيط تػٓيٯ رسيسي ضا ا٪تربة
٫ٚس ٪ ٬يعٰطٞبٮ ٦سيط تػٓيٯ ت٭سف زازٞبٮ تًيي ٩ضسٮ ثبضس ٦سيط تػٓيٯ  ّ٣ٛ٦است ٚٯ ٖػس
استًٓبي ذ٭ز ضا ثٯ زازٞبٮ ايال٫ٚ ٤س  ٬تًيي٦ ٩سيط تػٓيٯ رسيس ضا اظزازٞبٮ ثر٭اٰس زض ٰط حب٠
استًٓبي ٦سيط تػٓيٯ تب ٰٟ٫ب٦ي ٚٯ رب٪طي ٩ا ٬ثٯ تطتيت ٦صٚ٭ض زض اي٦ ٩بزٮ ا٪تربة ٪طسٮ ٬
٦طاتت قجٕ ٦بزٮ  209ايٖ ٩ب٪٭٨حجت  ٬آٞٱي ٪طسٮ ثبضس ٚب٥٢٨ي ٩ٛاست.
٦بزٮ  - 231زض غ٭ضت ْ٭ت يب حزط يب ٬ضضٛستٟي ٦سيط تػٓيٯ اٞط ٦سيطا ٨تػٓيٯ ٦تًسز ثبض٫س ٬

٦سيط تػٓيٯ ٦ت٭ْي يب ٦حز٭ض يب ٬ضضٛستٯ ت٭سف٦ز٧ى ي٧٭٦ي ضطٚت ا٪تربة ضسٮ ثبضس ٦سيط
يب ٦سيطا ٨تػٓيٯ ثبٖي٧ب٪سٮ ثبيس ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي ضطٚت ضا رٱت ا٪تربة رب٪طي٦ ٩سيط تػٓيٯ
٦ت٭ْييب ٦حز٭ض يب ٬ضضٛستٯ زي٭ت ٧٪بي٫س  ٬زض غ٭ضتي ٚٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي ٦عث٭ض تطٛي١
٪ط٭ز يب ٪ت٭ا٪س رب٪طي٦ ٩سيط تػٓيٯ ٦ت٭ْي يب ٦حز٭ض يب٬ضضٛستٯ ضا ا٪تربة ٫ٚس يب زض غ٭ضتي ٚٯ
٦سيط تػٓيٯ ٦ت٭ْي يب ٦حز٭ض يب ٬ضضٛستٯ ت٭سف زازٞبٮ تًيي ٩ضسٮ ثبضس ٦سيط يب ٦سيطا ٨تػٓيٯ
ثبٖي٧ب٪سٮ٫ٓ٣ٛ٦س تًيي ٩رب٪طي٦ ٩سيط تػٓيٯ ٦ت٭ْي يب ٦حز٭ض يب ٬ضضٛستٯ ضا اظ زازٞبٮ ثر٭اٰ٫س.
اٞط ا٦ط تػٓيٯ ٫٦حػطاً ثٯ يٱسٮ يٓ٪ ٙط ثبضس زض غ٭ضت ْ٭ت يب حزط يب ٬ضضٛستٟي ٦سيط تػٓيٯ
زض غ٭ضتي ٚٯ ٦سيط تػٓيٯ ت٭سف ٦ز٧ى ي٧٭٦يضطٚت ا٪تربة ضسٮ ثبضس ٰط شيٓ٫ى ٦يت٭ا٪س اظ
٦طرى حجت ضطٚتٰب ثر٭اٰس ٚٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي غبحجب ٨سٱب ٤ضطٚت ضا رٱت تًيي٩
رب٪طي٦٩سيط تػٓيٯ ٦صٚ٭ض زي٭ت ٧٪بيس  ٬زض غ٭ضتي ٚٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي ٦عث٭ض تطٛي١
ٟ٪طزز يب ٪ت٭ا٪س رب٪طي٦ ٩سيط تػٓيٯ ضا ا٪تربة ٧٪بيس يب زض غ٭ضتيٚٯ ٦سيط تػٓيٯ ٦ت٭ْي يب
٦حز٭ض يب ٬ضضٛستٯ ت٭سف زازٞبٮ تًيي ٩ضسٮ ثبضس ٰط شيٓ٫ى ٦يت٭ا٪س تًيي ٩رب٪طي ٩ضا اظ
زازٞبٮ ثر٭اٰس.
ثرص  - 10حسبةٰبي ضطٚت
٦بزٮ ٰ - 232يأت ٦سيطٮ ضطٚت ثبيس پس اظ اٗ٪ؿبي سب٦ ٠ب٢ي غ٭ضت زاضايي  ٬زي٭ ٨ضطٚت ضا زض
پبيب ٨سب ٥ٰ ٬ ٠چ٫ي ٩تطاظ٪ب٦ٯ  ٬حسبة يٛ٣٧طز ٬حسبة س٭ز  ٬ظيب ٨ضطٚت ضا ثٯ ؾ٧ي٧ٯ
ٞعاضضي زضثبضٮ ًْب٢يت ٬ ٬ؾى ي٧٭٦ي ضطٚت قي سب٦ ٠ب٢ي ٦عث٭ض ت٫هي٫ٚ ٥س .اس٫بز ٦صٚ٭ض زض
اي٦ ٩بزٮ ثبيساٖالً ثيست ض٬ظ ٖج ١اظ تبضيد ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي سبال٪ٯ زض اذتيبض ثبظضسبٞ ٨صاضتٯ
ض٭ز.
٦بزٮ  - 233زض ت٫هي ٥حسبة يٛ٣٧طز  ٬حسبة س٭ز  ٬ظيب ٬ ٨تطاظ٪ب٦ٯ ضطٚت ثبيس ٰ٧ب ٨ض٬ ١ٛ
ض٬شٰبي اضظيبثي ٚٯ زض سب٦ ٠ب٢ي ٖج ١اظ آ ٨ثٯ ٚبضضْتٯ است ضيبيت ض٭ز ثب ٬ر٭ز اي ٩زض غ٭ضتي
ٚٯ تُييطي زض ض ٬ ١ٛض٬شٰبي اضظيبثي سبٖ ٠ج ١اظ آ٦ ٨٭ضز ٪هط ثبضس ثبيس اس٫بز ٦صٚ٭ض ثٯ ٰط ز٬
ضٰ٬ ١ٛط ز ٬ض٬ش اضظيبثي ت٫هيٞ ٥طزز تب ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ثب ٦الحهٯ آ٪ٱب  ٬ثب ت٭رٯ ثٯ ٞعاضش ٰيأت
٦سيطٮ  ٬ثبظضسب٪ ٨سجت ثٯ تُييطات پيط٫ٱبزي تػ٧ي ٥ثٟيطز.
٦بزٮ  - 234زض تطاظ٪ب٦ٯ ثبيس استٱال٘ ا٦٭ا ٬ ٠ا٪س٬ذتٯٰبي الظ ٤زض ٪هط ٞطْتٯ ض٭ز ٢٬٭ آٚ ٨ٯ
پس اظ ٬ؾى استٱال٘  ٬ا٪س٬ذتٯٰب س٭ز ٖبث ١تٗسي٥ثبٖي ٧٪ب٪س يب ٚبْي ٪جبضس.
پبيي ٩آ٦س ٨اضظش زاضايي حبثت ذ٭اٮ زض ٪تيزٯ استً٧ب ٠ذ٭اٮ ثط احط تُييطات ْ٫ي  ٬ذ٭اٮ ثٯ ي١٣

زيٟط ثبيس زض استٱالٚبت ٫٦ه٭ض ٞطزز .ثطاي رجطاٚ ٨بٰصاحت٧ب٢ي اضظش سبيط اٖال ٤زاضايي ٬
ظيبٰ٨ب ٰ ٬عي٫ٯٰبي احت٧ب٢ي ثبيس شذيطٮ الظ٫٦ ٤ه٭ض ٞطزز.
٦بزٮ  - 235تًٱساتي ٚٯ ضطٚت آ ٨ضا تؿ٧يٚ ٩طزٮ است ثبيس ثب ٖيس ٦ج ٍ٣زض شي ١تطاظ٪ب٦ٯ آ٬ضزٮ
ض٭ز.
٦بزٮ ٰ - 236عي٫ٯٰبي تأسيس ضطٚت ثبيس ٖج ١اظ تٗسيٰ ٥ط ٞ٭٪ٯ س٭ز ٦ستٱ ٙ٣ض٭ز.
ٰعي٫ٯٰبي اْعايص سط٦بيٯ ثبيس حساٚخط تب پ٫ذ سب ٠اظ تبضيريٚٯ ايٞ ٩٭٪ٯ ٰعي٫ٯٰب ثٯ ي ١٧آ٦سٮ
٦ستٱ ٙ٣ض٭ز .زض غ٭ضتي ٚٯ سٱب ٤رسيسي ٚٯ زض ٪تيزٯ اْعايص سط٦بيٯ غبزض ٦يض٭ز ثٯ ٖي٧تي
ثيص اظ ٦ج ٍ٣اس٧يْط٬ذتٯ ضسٮ ثبضس ٰعي٫ٯٰبي اْعايص سط٦بيٯ ضا ٦يت٭ا ٨اظ ٦ح ١اؾبْٯ اضظش
٦ستٱ٧٪ ٙ٣٭ز.
٦بزٮ  - 237س٭ز ذب٢ع ضطٚت زض ٰط سب٦ ٠ب٢ي يجبضت است اظ زضآ٦س حبغ ١زض ٰ٧ب ٨سب٦ ٠ب٢ي
٫٦ٱبي ٣ٚيٯ ٰعي٫ٯٰب  ٬استٱالٚبت  ٬شذيطٮٰب.
٦بزٮ  - 238اظ س٭ز ذب٢ع ضطٚت پس اظ ٬ؾى ظيبٰ٨بي ٬اضزٮ زض سبٰ٠بي ٖج ١ثبيس ً٦بز ٠يٙ
ثيست ٥آ ٨ثط قجٕ ٦بزٮ  140ثٯ ي٫٭ا ٨ا٪س٬ذتٯ ٖب٪٭٪ي٦٭ؾ٭و ض٭ز ٰط تػ٧ي ٥ثطذالِ اي٦ ٩بزٮ
ثبق ١است.
٦بزٮ  - 239س٭ز ٖبث ١تٗسي ٥يجبضت است اظ س٭ز ذب٢ع سب٦ ٠ب٢ي ضطٚت ٫٦ٱبي ظيبٰ٨بي
سبٰ٠بي ٦ب٢ي ٖج ٬ ١ا٪س٬ذتٯ ٖب٪٭٪ي ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ ٬ 238سبيط ا٪س٬ذتٯٰبي اذتيبضي ثٯ يال٬ٮ
س٭ز ٖبث ١تٗسي ٥سبٰ٠بي ٖجٚ ١ٯ تٗسي٪ ٥طسٮ است.
٦بزٮ ٦ - 240ز٧ى ي٧٭٦ي پس اظ تػ٭يت حسبةٰبي سب٦ ٠ب٢ي  ٬احطاظ ايٚ ٩ٯ س٭ز ٖبث ١تٗسي٥
٬ر٭ز زاضز ٦جُ٣ي اظ آ ٨ضا ٚٯ ثبيس ثي ٩غبحجب٨سٱب ٤تٗسي ٥ض٭ز تًيي ٩ذ٭اٰس ٧٪٭ز .يال٬ٮ ثط اي٩
٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦يت٭ا٪س تػ٧ي ٥ثٟيطز ٚٯ ٦جبُ٢ي اظ ا٪س٬ذتٯٰبيي ٚٯ ضطٚت زض اذتيبض زاضز
ثي٩غبحجب ٨سٱب ٤تٗسي ٥ض٭ز زض اي ٩غ٭ضت زض تػ٧ي٦ ٥ز٧ى ي٧٭٦ي ثبيس غطيحبً ٖيس ض٭ز ٚٯ
٦جب٦ ٍ٢٭ضز ٪هط اظ ٚسا ٤ي ٙاظ ا٪س٬ذتٯٰب ثبيس ثطزاضت ٬تٗسيٞ ٥طززٰ .ط س٭زي ٚٯ ثس ٨٬ضيبيت
ٗ٦طضات ايٖ ٩ب٪٭ ٨تٗسي ٥ض٭ز ٫٦بْى ٦٭ٰ٭ ٤تٗ٣ي ذ٭اٰس ضس٪ .ح٭ٮ پطزاذت س٭ز ٖبث ١تٗسي٥
ت٭سف ٦ز٧ىي٧٭٦ي تًيي٦ ٩يض٭ز  ٬اٞط ٦ز٧ى ي٧٭٦ي زض ذػ٭ظ ٪ح٭ٮ پطزاذت تػ٧ي٧ي
ٟ٪طْتٯ ثبضس ٰيأت ٦سيطٮ ٪ح٭ٮ پطزاذت ضا تًيي ٩ذ٭اٰس ٧٪٭ز ٢٬ي زضٰط حب ٠پطزاذت س٭ز ثٯ

غبحجب ٨سٱب ٤ثبيس نطِ ٰطت ٦بٮ پس اظ تػ٧ي٦ ٥ز٧ى ي٧٭٦ي ضارى ثٯ تٗسي ٥س٭ز ا٪زب٤
پصيطز.
٦بزٮ  - 241ثب ضيبيت ضطايف ٗ٦طض زض ٦بزٮ ٪ 134سجت ً٦ي٫ي اظ س٭ز ذب٢ع سب٦ ٠ب٢ي ضطٚت ٚٯ
 ٩ٛ٧٦است رٱت پبزاش ٰيأت ٦سيطٮ زض ٪هطٞطْتٯ ض٭ز ثٯ ٰيچ ٬رٯ ٪جبيس زض ضطٚتٰبي سٱب٦ي
يب ٤اظ پ٫ذ زضغس س٭زي ٚٯ زض ٰ٧ب ٨سب ٠ثٯ غبحجب ٨سٱب ٤پطزاذت ٦يض٭ز  ٬زض
ضطٚتٰبيسٱب٦ي ذبظ اظ زٮ زضغس س٭زي ٚٯ زض ٰ٧ب ٨سب ٠ثٯ غبحجب ٨سٱب ٤پطزاذت ٦يض٭ز
تزب٬ظ ٫ٚس.
ٗ٦طضات اسبس٫ب٦ٯ ٰ ٬ط ٞ٭٪ٯ تػ٧ي٧ي ٚٯ ٦رب ّ٢ثب ٓ٦بز اي٦ ٩بزٮ ثبضس ثبق ٬ ١ثالاحط است.
٦بزٮ  - 242زض ضطٚتٰبي سٱب٦ي يبٰ ٤يأت ٦سيطٮ  ّ٣ٛ٦است ٚٯ ثٯ حسبةٰبي س٭ز  ٬ظيب٬ ٨
تطاظ٪ب٦ٯ ضطٚت ٞعاضش حسبثساضا ٨ضس٧ي ضا ٪يعؾ٧ي٧ٯ ٫ٚس .حسبثساضا ٨ضس٧ي ثبيس يال٬ٮ ثط
انٱبض ٪هط زضثبضٮ حسبةٰبي ضطٚت ٞ٭اٰي ٧٪بي٫س ٚٯ ٣ٚيٯ زْبتط  ٬اس٫بز  ٬غ٭ضت حسبةٰبي
ضطٚت ٬ت٭ؾيحبت ٦٭ضز ٢ع ٤٬زض اذتيبض آ٪ٱب ٖطاض زاضتٯ  ٬حسبةٰبي س٭ز  ٬ظيب ٬ ٨تطاظ٪ب٦ٯ
ت٫هي ٥ضسٮ اظ قطِ ٰيأت ٦سيطٮ ٬ؾى ٦ب٢ي ضطٚت ضا ثٯ ٪ح٭غحيح  ٬ض٬ض٪ ٩طب٦ ٨يزٰس.
تجػطٮ ٫٦ -ه٭ض اظ حسبثساضا ٨ضس٧ي ٦صٚ٭ض زض اي٦ ٩بزٮ حسبثساضا٦ ٨٭ؾ٭و ْػٰٓ ١تٖ ٥ب٪٭٨
٦ب٢يبتٰبي ٦ستٗي٦ ٥ػ٭ة اسٓ٫س سب٦1345 ٠يثبضس  ٬زض غ٭ضتي ٚٯ ثٯ ٦٭رت ٖب٪٭ ٨ضطايف ٬
٪ح٭ٮ ا٪تربة حسبثساضا ٨ضس٧ي تُييط ٫ٚس  ٬يب ي٫٭ا ٨زيٟطي ثطاي آ٪ب ٨زض ٪هط ٞطْتٯ ض٭ز
ضب١٦حسبثساضا٦ ٨صٚ٭ض زض اي٦ ٩بزٮ ٪يع ذ٭اٰس ث٭ز.
ثرص ٗ٦ - 11طضات رعايي
٦بزٮ  - 243اضربظ ظيط ثٯ حجس تأزيجي اظ سٯ ٦بٮ تب ز ٬سب ٠يب ثٯ رعاي ٗ٪سي اظ ثيست ٰعاض
ضيب ٠تب ز٬يست ٰعاض ضيب ٠يب ثٯ ٰط ز٦ ٬زبظات ٦حٛ٭٤ذ٭اٰ٫س ضس:
ٰ - 1طٚس ٚٯ يب٧٢بً  ٬ثط ذالِ ٬اٖى پصيطٮ٪٭يسي سٱب ٤ضا تػسيٕ ٫ٚس  ٬يب ثطذالِ ٗ٦طضات اي٩
ٖب٪٭ ٨ايال٦يٯ پصيطٮ٪٭يسي ٫٦تطط ٧٪بيس  ٬يب٦ساض٘ ذالِ ٬اٖى حبٚي اظ تطٛي ١ضطٚت ثٯ ٦طرى
حجت ضطٚتٰب تس٣ي٫ٚ ٥س  ٬يب زض تًيي ٩اضظش آ٬ضزٮ َيط ٗ٪س تٗ٣ت اي٧ب٫ٚ ٠س.
ٰ - 2طٚس زض ٬ضٖٯ سٱ ٥ثب٪ب ٤يب ٞ٭اٰي٫ب٦ٯ ٦٭ٖت سٱ٦ ٥ج ٍ٣پطزاذت ضسٮ ضا ثيص اظ آ٪چٯ ٚٯ
٬اًٖبً پطزاذت ضسٮ است ٖيس ٫ٚس.
ٰ - 3طٚس اظ ايال٦ ٤كب٢جي ٚٯ قجٕ ٗ٦طضات ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثبيس ثٯ ٦طرى حجت ضطٚتٰب ايال٫ٚ ٤س
ثًؿبً يب ٚالً ذ٭ززاضي ٧٪بيس  ٬يب ٦كب٢ت ذالِ ٬اٖىثٯ ٦طرى ٦عث٭ض ايال ٤زاضز.

ٰ - 4طٚس سٱب ٤يب ٖكًبت سٱب ٤ضا ٖج ١اظ ثٯ حجت ضسيس ٨ضطٚت  ٬يب زض غ٭ضتي ٚٯ حجت ضطٚت
٦ع٬ضا٪ٯ ا٪زبٞ ٤طْتٯ ثبضس غبزض ٫ٚس.
ٰ - 5طٚس سٱب ٤يب ٖكًبت سٱب ٤ضا ثس ٨٬پصيطٮ٪٭يسي ٣ٚيٯ سط٦بيٯ  ٬تأزيٯ حساٖ ١سي  ٬پ٫ذ
زضغس آ٪ ٬ ٨يع تح٭ي٣ٚ ١يٯ سط٦بيٯ َيط ٗ٪س غبزض ٫ٚس.
ٰ - 6طٚس ٖج ١اظ پطزاذت ٣ٚيٯ ٦ج ٍ٣اس٧ي سٱ ٥سٱب ٤ثي٪ب ٤يب ٞ٭اٰي٫ب٦ٯ ٦٭ٖت ثي٪ب ٤غبزض
٫ٚس.
٦بزٮ  - 244اضربظ ظيط ثٯ حجس تأزيجي اظ سٯ ٦بٮ تب ي ٙسب ٠يب ثٯ رعاي ٗ٪سي اظ پ٫زبٮ ٰعاض
ضيب ٠تب پب٪ػس ٰعاض ضيب ٠يب ثٯ ٰط ز٦ ٬زبظات ٦حٛ٭٤ذ٭اٰ٫س ضس:
ٰ - 1طٚس يب٧٢بً سٱب ٤يب ٞ٭اٰي٫ب٦ٯ ٦٭ٖت سٱب ٤ثس ٨٬شٚط ٦ج ٍ٣اس٧ي غبزض ٫ٚس يب ثٓط٬ضس يب ثٯ
ً٦طؼ ْط٬ش ٞصاضز
ٰ - 2طٚس سٱب ٤ثي٪ب ٤ضا ٖج ١اظ آٚ ٨ٯ ت٧ب٦ ٤ج ٍ٣اس٧ي آ ٨پطزاذت ضسٮ ثبضس ثٓط٬ضس يب ثٯ
ً٦طؼ ْط٬ش ٞصاضز.
ٰ - 3طٚس سٱب ٤ثب٪ب ٤ضا ٖج ١اظ آٚ ٨ٯ اٖالً سي  ٬پ٫ذ زضغس ٦ج ٍ٣اس٧ي آ ٨پطزاذت ضسٮ ثبضس
غبزض ٫ٚس يب ثٓط٬ضس يب ثٯ ً٦طؼ ْط٬ش ٞصاضز.
٦بزٮ ٰ - 245طٚس يب٧٢بً زض ٰط ي ٙاظ ي٣٧يبت ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ  244ضطٚت ٫ٚس يب ا٪زب ٤آ٨
ي٣٧يبت ضا تسٱي٧٪ ١بيس ثط حست ٦٭ضز ثٯ ٦زبظاتضطي ٙيب ً٦ب٦ ٨٬حٛ٭ ٤ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ  - 246ضئيس ايؿبء ٰيأت ٦سيطٮ ٰط ضطٚت سٱب٦ي زض غ٭ضت اضتٛبة ٰط ي ٙاظ رطائ ٥ظيط
ثٯ حجس تأزيجي اظ ز٦ ٬بٮ تب ضص ٦بٮ يب ثٯ رعايٗ٪سي اظ سي ٰعاض تب سيػس ٰعاض ضيب ٠يب ثٯ ٰط ز٬
٦زبظات ٦حٛ٭ ٤ذ٭اٰ٫س ضس:
 - 1زض غ٭ضتي ٚٯ نطِ ٦ٱ٣ت ٗ٦طض زض ايٖ ٩ب٪٭ٖ ٨س٧ت پطزاذت ٪طسٮ ٦ج ٍ٣اس٧ي سٱب ٤ضطٚت
ضا ٦كب٢جٯ ٫٫ٛ٪س  ٬يب ز٦ ٬بٮ ٖج ١اظ پبيب٦ ٨ٱ٣ت٦صٚ٭ض ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔاً٢بزٮ ضا رٱت تٗ٣ي١
سط٦بيٯ ضطٚت تب ٦يعا٦ ٨ج ٍ٣پطزاذت ضسٮ زي٭ت ٧٫٪بي٫س.
 - 2زض غ٭ضتي ٚٯ ٖج ١اظ پطزاذت ٣ٚيٯ سط٦بيٯ ضطٚت ثٯ غس٬ض ا٬ضأ ٖطؾٯ ٦جبزضت ٚطزٮ يب
غس٬ض آ ٨ضا اربظٮ زٰ٫س.
٦بزٮ  - 247زض ٦٭ضز ث٫س ي٦ ٙبزٮ  246زض غ٭ضتي ٚٯ ٰط ي ٙاظ ايؿبء ٰيأت ٦سيطٮ ٖج ١اظ اٗ٪ؿبء
٦ٱ٣ت ٗ٦طض زض ر٣سٯ ٰيأت ٦عث٭ض غطيحبً ايال٫ٚ٤س ٚٯ ثبيس ثٯ ت٣ٛيّ ٖب٪٭٪ي ثطاي س٣ت ٦سئ٭٢يت
رعايي ي ١٧ض٭ز  ٬ثٯ اي ٩ايال ٤اظ قطِ سبيط ايؿبء ٰيأت ٦سيطٮ ت٭رٯ ٪ط٭ز  ٬رط ٤تحٕٗ پيسا

٫ٚسيؿ٭ ٰيأت ٦سيطٮ ٚٯ ت٣ٛيّ ٖب٪٭٪ي ضا ايالٚ ٤طزٮ است ٦زط ٤ض٫بذتٯ ٪ر٭اٰس ضس .س٣ت
٦سئ٭٢يت رعايي اظ يؿ٭ ٰيأت ٦سيطٮ ٫٦٭ـ ثٯ اي ٩است ٚٯيؿ٭ ٰيأت ٦سيطٮ يال٬ٮ ثط ايال٤
ت٣ٛيّ ٖب٪٭٪ي زض ر٣سٯ ٰيأت ٦عث٭ض ٦طاتت ضا اظ قطيٕ اضسب ٠انٱبض٪ب٦ٯ ضس٧ي ثٯ ٰط ي ٙاظ ايؿبء
ٰيأت ٦سيطٮ ايال٧٪٤بيس .زض غ٭ضتي ٚٯ ر٣سبت ٰيأت ٦سيطٮ ثٯ ٰط ي٣ت تطٛيٟ٪ ١طزز ايال ٤اظ
قطيٕ اضسب ٠انٱبض٪ب٦ٯ ضس٧ي ثطاي س٣ت ٦سئ٭٢يت رعايي اظ يؿ٭ ٰيأت٦سيطٮ ٚبْي است.
٦بزٮ ٰ - 248طٚس ايال٦يٯ پصيطٮ٪٭يسي سٱب ٤يب اقالييٯ ا٪تطبض ا٬ضأ ٖطؾٯ ضطٚت سٱب٦ي ضا
ثس ٨٬ا٦ؿبٰبي ٦زبظ ٪ ٬ب٪ ٬ ٤طب٪ي ٦إسسي ٩يب٦سيطا ٨ضطٚت ٫٦تطط ٫ٚس ثٯ رعاي ٗ٪سي اظ زٮ
ٰعاض تب سي ٰعاض ضيب٦ ٠حٛ٭ ٤ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ ٰ - 249طٚس ثب س٭ء ٪يت ثطاي تط٭يٕ ٦طز ٤ثٯ تًٱس ذطيس ا٬ضأ ثٱبزاض ضطٚت سٱب٦ي ثٯ
غس٬ض ايال٦يٯ پصيطٮ٪٭يسي سٱب ٤يب اقالييٯ ا٪تطبضا٬ضأ ٖطؾٯ ٚٯ ٦تؿ ٩٧اقاليبت ٪بزضست يب
٪بٖع ثبضس ٦جبزضت ٧٪بيس  ٬يب اظ ض٬ي س٭ء ٪يت رٱت تٱيٯ ايال٦يٯ يب اقالييٯ ٦عث٭ض اقاليبت
٪بزضست يب٪بٖع زازٮ ثبضس ثٯ ٦زبظات ضط٬و ثٯ ٚالٰجطزاضي ٦حٛ٭ ٤ذ٭اٰس ضس ٰ ٬طٞبٮ احطي ثط
اي ٩اٖسا٦بت ٦تطتت ضسٮ ثبضس ٦طتٛت زض حٚ ٥ٛالٰجطزاض ث٭زٮ ٬ثٯ ٦زبظات ٗ٦طض ٦حٛ٭ ٤ذ٭اٰس
ضس.
٦بزٮ  - 250ضئيس  ٬ايؿبء ٰيأت ٦سيطٮ ٰط ضطٚت سٱب٦ي يبٚ ٤ٯ ٖج ١اظ تأزيٯ ٣ٚيٯ سط٦بيٯ حجت
ضسٮ ضطٚت ٖ ٬ج ١اظ اٗ٪ؿبء ز ٬سب ٠ت٧ب ٤اظ تبضيدحجت ضطٚت  ٬تػ٭يت ز ٬تطاظ٪ب٦ٯ آ ٨ت٭سف
٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦جبزضت ثٯ غس٬ض ا٬ضأ ٖطؾٯ ٧٪بي٫س ثٯ رعاي ٗ٪سي اظ ثيست ٰعاض تب ز٬يست ٰعاض
ضيب٦٠حٛ٭ ٤ذ٭اٰ٫س ضس.
٦بزٮ  - 251ضئيس  ٬ايؿبء ٰيأت ٦سيطٮ ٰط ضطٚت سٱب٦ي يبٚ ٤ٯ ثس ٨٬ضيبيت ٗ٦طضات ٦بزٮ 56
ايٖ ٩ب٪٭٦ ٨جبزضت ثٯ غس٬ض ا٬ضأ ٖطؾٯ ث٧٫بي٫س ثٯحجس تأزيجي اظ سٯ ٦بٮ تب ز ٬سب ٬ ٠رعاي
ٗ٪سي اظ ثيست ٰعاض ضيب ٠تب ز٬يست ٰعاض ضيب٦ ٠حٛ٭ ٤ذ٭اٰ٫س ضس.
٦بزٮ  - 252ضئيس  ٬ايؿبء ٰيأت ٦سيطٮ ٦ ٬سيط يبٰ ١٦ط ضطٚت سٱب٦ي ي٧٭٦ي ٚٯ ٛ٪بت ٫٦سضد
زض ٦بزٮ  60ايٖ ٩ب٪٭ ٨ضا زض ا٬ضأ ٖطؾٯ ٖيس ٧٫٪بي٫سثٯ رعاي ٗ٪سي اظ ثيست ٰعاض ضيب ٠تب ز٬يست
ٰعاض ضيب٦ ٠حٛ٭ ٤ذ٭اٰ٫س ضس.
٦بزٮ  - 253اضربظ ظيط ثٯ حجس تأزيجي اظ سٯ ٦بٮ تب ي ٙسب ٠يب ثٯ رعاي ٗ٪سي اظ ثيست ٰعاض تب

ز٬يست ٰعاض ضيب٦ ٠حٛ٭ ٤ذ٭اٰ٫س ضس:
ٰ - 1طٚس يب٦ساً ٦ب٪ى حؿ٭ض زاض٪سٮ سٱ ٥ضطٚت زض ر٣سبت ٦زب٦ى ي٧٭٦ي غبحجب ٨سٱب ٤ثط٭ز.
ٰ - 2طٚس ثب ذسيٯ ٪ ٬يط ٝ٪ذ٭ز ضا زاض٪سٮ سٱ ٥يب ٖكًبت سٱً٦ ٥طْي ٫ٚس  ٬يب ثٯ اي ٩قطيٕ زض
اذص ضأي زض ٦ز٧ى ي٧٭٦ي غبحجب ٨سٱب ٤ضطٚت٧٪بيس اي ٥اظ آٚ ٨ٯ ايٚ ٩بض ضا ضرػبً يب ت٭سف
زيٟطي ا٪زب ٤زٰس.
٦بزٮ  - 254ضئيس  ٬ايؿبء ٰيأت ٦سيطٮ ضطٚت سٱب٦ي ٚٯ حساٚخط تب ٦ 6بٮ پس اظ پبيبٰ ٨ط سب٠
٦ب٢ي ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي غبحجب ٨سٱب ٤ضا زي٭ت٫٫ٛ٪س يب ٦ساض٘ ٗ٦طض زض ٦بزٮ  232ضا ثٯ ٦٭ٖى
ت٫هي ٬ ٥تس٣ي٧٫٪ ٥بي٫س ثٯ حجس اظ ز ٬تب ضص ٦بٮ يب ثٯ رعاي ٗ٪سي اظ ثيست ٰعاض تب ز٬يست ٰعاض
ضيب ٠يب ثٯٰط ز٦ ٬زبظات ٦حٛ٭ ٤ذ٭اٰ٫س ضس.
٦بزٮ  - 255ضئيس  ٬ايؿبء ٰيأت ٦سيطٮ ٰط ضطٚت سٱب٦ي ٚٯ غ٭ضت حبؾطي ٩زض ٦ز٧ى ضا ٦كبثٕ
٦بزٮ  99ت٫هي٫٫ٛ٪ ٥س ثٯ رعاي ٗ٪سي اظ ثيستٰعاض تب ز٬يست ٰعاض ضيب٦ ٠حٛ٭ ٤ذ٭اٰ٫س ضس.
٦بزٮ ٰ - 256يأت ضييسٯ ٰط ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٚٯ غ٭ضتز٣سٯ ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ  105ضا ت٫هي٫ٛ٪ ٥س .ثٯ
٦زبظات ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ ٖج٦ ١حٛ٭ ٤ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ  - 257ضئيس  ٬ايؿبء ٰيأت ضييسٯ ٰط ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٚٯ ٗ٦طضات ضارى ثٯ حٕ ضأي غبحجب٨
سٱب ٤ضا ضيبيت ٛ٪طزٮ ثبض٫س ثٯ ٦زبظات ٦صٚ٭ض زض٦بزٮ ٦ 255حٛ٭ ٤ذ٭اٰ٫س ضس.
٦بزٮ  - 258اضربظ ظيط ثٯ حجس تأزيجي اظ ي ٙسب ٠تب سٯ سب٦ ٠حٛ٭ ٤ذ٭اٰ٫س ضس:
 - 1ضئيس  ٬ايؿبء ٰيأت ٦سيطٮ ٦ ٬سيط يب ١٦ضطٚت ٚٯ ثس ٨٬غ٭ضت زاضايي  ٬تطاظ٪ب٦ٯ يب ثٯ
است٫بز غ٭ضت زاضايي  ٬تطاظ٪ب٦ٯ ٦ع٬ض ٫٦بْى ٦٭ٰ٭٦يضا ثي ٩غبحجب ٨سٱب ٤تٗسيٚ ٥طزٮ ثبض٫س.
 - 2ضئيس  ٬ايؿبء ٰيأت ٦سيطٮ ٦ ٬سيط يب ١٦ضطٚت ٚٯ تطاظ٪ب٦ٯ َيط ٬اٖى ثٯ ٫٦ه٭ض پ٫ٱب ٨زاضت٩
٬ؾًيت ٬اًٖي ضطٚت ثٯ غبحجب ٨سٱب ٤اضائٯ يب٫٦تطط ٚطزٮ ثبض٫س.
 - 3ضئيس  ٬ايؿبء ٰيأت ٦سيطٮ ٦ ٬سيط يب ١٦ضطٚت ٚٯ ا٦٭ا ٠يب ايتجبضات ضطٚت ضا ثطذالِ
٫٦بْى ضطٚت ثطاي ٗ٦بغس ضرػي يب ثطاي ضطٚت يب٦إسسٯ زيٟطي ٚٯ ذ٭ز ثٯ ق٭ض ٦ستٗي ٥يب
َيط ٦ستٗي ٥زض آ ٨شيٓ٫ى ٦يثبض٫س ٦٭ضز استٓبزٮ ٖطاض زٰ٫س.
 - 4ضئيس  ٬ايؿبء ٰيأت ٦سيطٮ ٦ ٬سيط يب ١٦ضطٚت ٚٯ ثب س٭ء ٪يت اظ اذتيبضات ذ٭ز ثط ذالِ
٫٦بْى ضطٚت ثطاي ٗ٦بغس ضرػي يب ثٯ ذبقطضطٚت يب ٦إسسٯ زيٟطي ٚٯ ذ٭ز ثٯ ق٭ض ٦ستٗي ٥يب
َيط ٦ستٗي ٥زض آ ٨شيٓ٫ى ٦يثبض٫س استٓبزٮ ٫٫ٚس.

٦بزٮ  - 259ضئيس  ٬ايؿبء ٰيأت ٦سيطٮ ضطٚت ٚٯ ٦تً٧ساً ٦ز٧ى ي٧٭٦ي غبحجب ٨سٱب ٤ضا زض ٰط
٦٭ٖى ٚٯ ا٪تربة ثبظضسب ٨ضطٚت ثبيس ا٪زب ٤پصيطزثٯ اي٫٦ ٩ه٭ض زي٭ت ٧٫٪بي٫س  ٬يب ثبظضسب٨
ضطٚت ضا ثٯ ٦زب٦ى ي٧٭٦ي غبحجب ٨سٱب ٤زي٭ت ٫٫ٛ٪س ثٯ حجس اظ ز ٬تب ضص ٦بٮ يب رعاي ٗ٪سي
اظ ثيستٰعاض تب ز٬يست ٰعاض ضيب ٠يب ثٯ ٰط ز٦ ٬زبظات ٦حٛ٭ ٤ذ٭اٰ٫س ضس.
٦بزٮ  - 260ضئيس  ٬ايؿبء ٰيأت ٦سيطٮ ٦ ٬سيط يبٚ ١٦ٯ يب٦ساً ٦ب٪ى يب ٦ر ١ا٪زب٬ ٤نبيّ ثبظضسب٨
ضطٚت ثط٭٪س يب اس٫بز ٦ ٬ساضٚي ضا ٚٯ ثطاي ا٪زب٬٤نبيّ آ٪ٱب الظ ٤است زض اذتيبض ثبظضسبٖ ٨طاض
٪سٰ٫س ثٯ حجس تأزيجي اظ سٯ ٦بٮ تب ز ٬سب ٠يب ثٯ رعاي ٗ٪سي اظ ثيست ٰعاض ضيب ٠تب ز٬يست ٰعاض
ضيب ٠يب ثٯٰط ز٦ ٬زبظات ٦حٛ٭ ٤ذ٭اٰ٫س ضس.
٦بزٮ  - 261ضئيس  ٬ايؿبء ٰيأت ٦سيطٮ ٦ ٬سيط يبٰ ١٦ط ضطٚت سٱب٦ي ٚٯ ٖج ١اظ ثٯ حجت ضسيس٨
اْعايص سط٦بيٯ يب زض غ٭ضتي ٚٯ حجت اْعايصسط٦بيٯ ٦ع٬ضا٪ٯ يب ثس ٨٬ضيبيت تططيٓبت الظ ٤ا٪زب٤
ٞطْتٯ ثبضس سٱب ٤يب ٖكًبت سٱب ٤رسيس غبزض ٫٦ ٬تطط ٫٫ٚس ثٯ رعاي ٗ٪سي اظ زٮ ٰعاض تب يٛػس
ٰعاضضيب٦ ٠حٛ٭ ٤ذ٭اٰ٫س ضس ٬ .زض غ٭ضتي ٚٯ ٖج ١اظ پطزاذت ت٧ب٦ي ٦ج ٍ٣اس٧ي سٱب٦ ٤جبزضت
ثٯ غس٬ض  ٬ا٪تطبض سٱب ٤رسيس يب ٖكًبت سٱب ٤رسيس ث٧٫بي٫سثٯ حجس تأزيجي اظ ز٦ ٬بٮ تب ضص ٦بٮ
 ٬ثٯ رعاي ٗ٪سي اظ ثيست ٰعاض تب ز٬يست ٰعاض ضيب٦ ٠حٛ٭ ٤ذ٭اٰ٫س ضس.
٦بزٮ  - 262ضئيس  ٬ايؿبء ٰيأت ٦سيطٮ ٦ ٬سيط يبٰ ١٦ط ضطٚت سٱب٦ي ٚٯ ٦طتٛت رطائ ٥ظيط
ثط٭٪س ثٯ رعاي ٗ٪سي اظ ثيست ٰعاض ضيب ٠تب ز٬يستٰعاض ضيب٦ ٠حٛ٭ ٤ذ٭اٰ٫س ضس:
 - 1زض غ٭ضتي ٚٯ زض ٦٭ٖى اْعايص سط٦بيٯ ضطٚت ثٯ استخ٫بي ٦٭اضزي ٚٯ زض ايٖ ٩ب٪٭ ٨پيصثي٫ي
ضسٮ است حٕ تٗس ٤غبحجب ٨سٱب ٤ضا ٪سجت ثٯپصيطٮ٪٭يسي  ٬ذطيس سٱب ٤رسيس ضيبيت ٫٫ٛ٪س ٬
يب ٦ٱ٣تي ضا ٚٯ رٱت پصيطٮ٪٭يسي سٱب ٤رسيس ثبيس زض ٪هط ٞطْتٯ ض٭ز ثٯ غبحجب ٨سٱب٪ ٤سٰ٫س.
 - 2زض غ٭ضتي ٚٯ ضطٚت ٖجالً ا٬ضأ ٖطؾٯ ٖبث ١تً٭يؽ ثب سٱ٫٦ ٥تطط ٚطزٮ ثبضس حٗ٭ٔ زاض٪سٞب٨
ايٞ ٩٭٪ٯ ا٬ضأ ٖطؾٯ ضا ٪سجت ثٯ تً٭يؽ ا٬ضأآ٪ٱب ثب سٱب ٤ضطٚت زض ٪هط ٟ٪طْتٯ يب ٖج ١اظ اٗ٪ؿبء
٦ستي ٚٯ قي آ ٨ايٖ ٩جي ١ا٬ضأ ٖطؾٯ ٖبث ١تً٭يؽ ثب سٱب ٤ضطٚت است ا٬ضأ ٖطؾٯ رسيس
ٖبث١تً٭يؽ يب ٖبث ١تجسي ١ثٯ سٱب٫٦ ٤تطط ٫٫ٚس يب ٖج ١اظ تجسي ١يب تً٭يؽ ا٬ضأ ٖطؾٯ يب
ثبظپطزاذت ٦ج ٍ٣آ٪ٱب سط٦بيٯ ضطٚت ضا ٦ستٱ ٙ٣سبظ٪س يب آ ٨ضا اظقطيٕ ثبظذطيس سٱبٚ ٤بٰص
زٰ٫س يب اٖسا ٤ثٯ تٗسي ٥ا٪س٬ذتٯ ٫٫ٚس يب زض ٪ح٭ٮ تٗسي٫٦ ٥بْى تُييطاتي ثسٰ٫س.
٦بزٮ  - 263ضئيس  ٬ايؿبء ٰيأت ٦سيطٮ ٦ ٬سيط يبٰ ١٦ط ضطٚت سٱب٦ي ٚٯ يب٧٢بً ثطاي س٣ت حٕ

تٗس ٤اظ غبحجب ٨سٱب٪ ٤سجت ثٯ پصيطٮ٪٭يسي سٱب٤رسيس ثٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي اقاليبت ٪بزضست
ثسٰ٫س يب اقاليبت ٪بزضست ضا تػسيٕ ٫٫ٚس ثٯ حجس اظ ضص ٦بٮ تب سٯ سب ٠يب ثٯ رعاي ٗ٪سي اظ
يٛػس ٰعاضضيب ٠تب ي٦ ٙي٣ي٭ ٨ضيب ٠يب ثٯ ٰط ز٦ ٬زبظات ٦حٛ٭ ٤ذ٭اٰ٫س ضس.
٦بزٮ  - 264ضئيس  ٬ايؿبء ٰيأت ٦سيطٮ ٰط ضطٚت سٱب٦ي ٚٯ زض ٦٭ضز ٚبٰص سط٦بيٯ يب٧٢بً
ٗ٦طضات ظيط ضا ضيبيت ٫٫ٛ٪س ثٯ رعاي ٗ٪سي اظ ثيستٰعاض ضيب ٠تب ز٬يست ٰعاض ضيب٦ ٠حٛ٭٤
ذ٭اٰ٫س ضس:
 - 1زض غ٭ضت يس ٤ضيبيت تسب٬ي حٗ٭ٔ غبحجب ٨سٱب.٤
 - 2زض غ٭ضتي ٚٯ پيط٫ٱبز ضارى ثٯ ٚبٰص سط٦بيٯ حساٖ ١چٱ ٬ ١پ٫ذ ض٬ظ ٖج ١اظ تطٛي٦ ١ز٧ى
ي٧٭٦ي ْ٭ٔاً٢بزٮ ثٯ ثبظضس ضطٚت تس٣ي٪ ٥طسٮثبضس.
 - 3زض غ٭ضتي ٚٯ تػ٧ي٦ ٥ز٧ى ي٧٭٦ي زائط ثط تػ٭يت ٚبٰص سط٦بيٯ ٦ ٬ٱ٣ت  ٬ضطائف آ ٨زض
ض٬ظ٪ب٦ٯ ضس٧ي  ٬ض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯايال٪بت ٦طث٭ـ ثٯ ضطٚت زض آ٪ ٨طط ٦يٞطزز آٞٱي
٪طسٮ ثبضس.
٦بزٮ  - 265ضئيس  ٬ايؿبء ٰيأت ٦سيطٮ ٰط ضطٚت سٱب٦ي ٚٯ زض غ٭ضت اظ ٦يب ٨ضْت ٩ثيص اظ
٪ػّ سط٦بيٯ ضطٚت ثط احط ظيبٰ٨بي ٬اضزٮ حساٚخط تبز٦ ٬بٮ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔاً٢بزٮ غبحجب٨
سٱب ٤ضا زي٭ت ٧٫٪بي٫س تب ٦٭ؾ٭و ا٪حال ٠يب ثٗبء ضطٚت ٦٭ضز ض٭ض  ٬ضأي ٬اٖى ض٭ز  ٬حساٚخط تب
ي٦ ٙبٮ ٪سجتثٯ حجت  ٬آٞٱي تػ٧ي٦ ٥ز٧ى ٦صٚ٭ض اٖسا٧٫٪ ٤بي٫س ثٯ حجس اظ ز٦ ٬بٮ تب ضص ٦بٮ يب
ثٯ رعاي ٗ٪سي اظ زٮ ٰعاض تب يٛػس ٰعاض ضيب ٠يب ثٯ ٰط ز٦ ٬زبظات٦حٛ٭ ٤ذ٭اٰ٫س ضس.
٦بزٮ ٰ - 266طٚس ثب ٬ر٭ز ٫٦ى ٖب٪٭٪ي يب٧٢بً س٧ت ثبظضسي ضا زض ضطٚت سٱب٦ي ثپصيطز  ٬ثٯ آ٨
ي٫ٚ ١٧س ثٯ حجس تأزيجي اظ ز٦ ٬بٮ تب ضص ٦بٮ يب ثٯرعاي ٗ٪سي اظ ثيست ٰعاض تب يٛػس ٰعاض ضيب٠
يب ثٯ ٰط ز٦ ٬زبظات ٦حٛ٭ ٤ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ ٰ - 267طٚس زض س٧ت ثبظضسي ضطٚت سٱب٦ي ٚٯ يب٧٢بً ضارى ثٯ ا٬ؾبو ضطٚت ثٯ ٦ز٧ى
ي٧٭٦ي زض ٞعاضشٰبي ذ٭ز اقاليبت ذالِحٗيٗت ثسٰس  ٬يب ايٞ ٩٭٪ٯ اقاليبت ضا تػسيٕ ٫ٚس ثٯ
حجس تأزيجي اظ سٯ ٦بٮ تب ز ٬سب٦ ٠حٛ٭ ٤ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ ٦ - 268سيط يب ٦سيطا ٨تػٓيٯ ٰط ضطٚت سٱب٦ي ٚٯ يب٧٢بً ٦طتٛت رطائ ٥ظيط ثط٭٪س ثٯ حجس
تأزيجي اظ ز٦ ٬بٮ تب ضص ٦بٮ يب ثٯ رعاي ٗ٪سي اظثيست ٰعاض تب ز٬يست ٰعاض ضيب ٠يب ثٯ ٰط ز٬
٦زبظات ٦حٛ٭ ٤ذ٭اٰس ضس:

 - 1زض غ٭ضتي ٚٯ نطِ ي٦ ٙبٮ پس اظ ا٪تربة تػ٧ي ٥ضارى ثٯ ا٪حال ٠ضطٚت ٪ ٬ب٪ ٬ ٤طب٪ي ذ٭ز
ضا ثٯ ٦طرى حجت ضطٚتٰب ايال٫٫ٛ٪ ٤س.
 - 2زض غ٭ضتي ٚٯ تب ضص ٦بٮ پس اظ ضط٬و ثٯ ا٦ط تػٓيٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي غبحجب ٨سٱب٤
ضطٚت ضا زي٭ت ٛ٪طزٮ ٬ؾًيت ا٦٭ا٦ ٬ ٠كب٢جبت ٖ٬ط٬ؼ ضطٚت ٪ ٬ح٭ٮ تػٓيٯ ا٦٭ض ضطٚت ٬
٦ستي ضا ٚٯ رٱت پبيب ٨زاز ٨ثٯ ا٦ط تػٓيٯ الظ٦ ٤يزا٪س ثٯ اقالو ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٪طسب٫٪س.
 - 3زض غ٭ضتي ٚٯ ٖج ١اظ ذبت٧ٯ ا٦ط تػٓيٯ ٰ٧ٯسب٢ٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي غبحجب ٨سٱب ٤ضطٚت
ضا ثب ضيبيت ضطايف  ٬تططيٓبتي ٚٯ زض ايٖ ٩ب٪٭٨اسبس٫ب٦ٯ ضطٚت پيصثي٫ي ضسٮ است زي٭ت
ٛ٪طزٮ غ٭ضت زاضايي ٗ٫٦٭َ ٬ ٠يط ٗ٫٦٭ ٬ ٠تطاظ٪ب٦ٯ  ٬حسبة س٭ز  ٬ظيب ٨ي٣٧يبت ذ٭ز ضا ثٯ
ؾ٧ي٧ٯٞعاضضي حبٚي اظ اي٧ب٢ي ٚٯ تب آ٦ ٨٭ٖى ا٪زب ٤زازٮا٪س ثٯ ٦ز٧ى ٦صٚ٭ض تس٣ي٫٫ٛ٪ ٥س.
 - 4زض غ٭ضتي ٚٯ زض ذبت٧ٯ ز٬ضٮ تػسي ذ٭ز ثس ٨٬آٚ ٨ٯ ت٧سيس ٦ست ٦أ٦٭ضيت ذ٭ز ضا ذ٭استبض
ض٭٪س ثٯ ي٣٧يبت ذ٭ز ازا٦ٯ زٰ٫س.
 - 5زض غ٭ضتي ٚٯ نطِ ي٦ ٙبٮ پس اظ ذت ٥تػٓيٯ ٦طاتت ضا ثٯ ٦طرى حجت ضطٚتٰب ايال٤
٧٫٪بي٫س.
 - 6زض غ٭ضتي ٚٯ پس اظ ايال ٤ذت ٥تػٓيٯ ٬ر٭ٰي ضا ٚٯ ثبٖي٧ب٪سٮ است زض حسبة ٦رػ٭غي زض
يٛي اظ ثبٰٙ٪بي ايطا٪ي ت٭زيى ٧٫٪بي٫س ٬غ٭ضت اسب٦ي ثستبٛ٪بضا ٬ ٨غبحجب ٨سٱب٦ي ضا ٚٯ حٗ٭ٔ
ذ٭ز ضا استيٓبء ٛ٪طزٮا٪س ثٯ آ ٨ثب ٙ٪تس٣يٛ٪ ٥طزٮ ٦طاتت ضا قي آٞٱي ذت ٥تػٓيٯ ثٯ
اقالواضربظ شيٓ٫ى ٪طسب٫٪س.
٦بزٮ ٦ - 269سيط تػٓيٯ يب ٦سيطاٰ ٨ط ضطٚت سٱب٦ي ٚٯ ٦طتٛت رطائ ٥ظيط ض٭٪س ثٯ حجس
تأزيجي اظ ي ٙسب ٠تب سٯ سب٦ ٠حٛ٭ ٤ذ٭اٰ٫س ضس:
 - 1زض غ٭ضتي ٚٯ ا٦٭ا ٠يب ايتجبضات ضطٚت زض حب ٠تػٓيٯ ضا ثطذالِ ٫٦بْى ضطٚت يب ثطاي ٗ٦بغس
ضرػي يب ثطاي ضطٚت يب ٦إسسٯ زيٟطي ٚٯذ٭ز ثٯ ق٭ض ٦ستٗي ٥يب َيط ٦ستٗي ٥زض آ ٨شيٓ٫ى
٦يثبض٫س ٦٭ضز استٓبزٮ ٖطاض زٰ٫س.
 - 2زض غ٭ضتي ٚٯ ثطذالِ ٦بزٮ  213ثٯ ا٪تٗب ٠زاضايي ضطٚت ٦جبزضت ٫٫ٚس يب ثس ٨٬ضيبيت حٗ٭ٔ
ثستبٛ٪بضا٦ ٬ ٨٭ؾ٭و ٚطزٖ ٨ط٬ؾي ٚٯ ٰ٫٭ظ٦٭يس تأزيٯ آ٪ ٨طسيسٮ زاضايي ضطٚت ضا ثي ٩غبحجب٨
سٱب ٤تٗسي٧٪ ٥بي٫س.
ثرص ٗ٦ - 12طضات ٦رت٦ ّ٣طث٭ـ ثٯ ضطٚتٰبي سٱب٦ي
٦بزٮ ٰ - 270طٞبٮ ٗ٦طضات ٖب٪٭٪ي زض ٦٭ضز تطٛي ١ضطٚت سٱب٦ي يب ي٣٧يبت آ ٨يب تػ٧ي٧بتي ٚٯ
ت٭سف ٰط ي ٙاظ اضٚب ٨ضطٚت اتربش ٦يٞطززضيبيت ٪ط٭ز ثط حست ٦٭ضز ث٫ب ثٯ زضذ٭است ٰط

شيٓ٫ى ثكال ٨ضطٚت يب ي٣٧يبت يب تػ٧ي٧بت ٦صٚ٭ض ثٯ ح ٥ٛزازٞبٮ ايال ٤ذ٭اٰس ضس ٢ي٩ٛ
٦إسسي٦٬ ٩سيطا ٬ ٨ثبظضسب ٬ ٨غبحجب ٨سٱب ٤ضطٚت ٧٪يت٭ا٫٪س زض ٗ٦بث ١اضربظ حب٢ج ثٯ اي٩
ثكال ٨است٫بز ٧٪بي٫س.
٦بزٮ  - 271زض غ٭ضتي ٚٯ ٖج ١اظ غس٬ض ح ٥ٛثكال ٨ضطٚت يب ثكال ٨ي٣٧يبت يب تػ٧ي٧بت آ ٨زض
٦طح٣ٯ ثس٬ي ٦٭رجبت ثكال٦ ٨طتٓى ضسٮ ثبضسزازٞبٮ ٖطاض سٗ٭ـ زي٭اي ثكال ٨ضا غبزض ذ٭اٰس
ٚطز.
٦بزٮ  - 272زازٞبٰي ٚٯ زي٭اي ثكال٪ ٨عز آ ٨اٖب٦ٯ ضسٮ است ٦يت٭ا٪س ث٫ب ثٯ زضذ٭است ذ٭ا٪سٮ
٦ٱ٣تي ٚٯ اظ ضص ٦بٮ ثيطتط ٪جبضس ثطاي ضْى ٦٭رجبتثكال ٨تًيي٧٪ ٩بيس .اثتساي ٦ٱ٣ت ٦صٚ٭ض
تبضيد ٬غ٭ ٠پط٪٬سٮ اظ زْتط ثٯ زازٞبٮ است.
زض غ٭ضتي ٚٯ نطِ ٦ٱ٣ت ٗ٦طض ٦٭رجبت ثكال ٨ثطقطِ ٪طسٮ ثبضس زازٞبٮ حٗ٦ ٥ٛتؿي غبزض
ذ٭اٰس ٚطز.
٦بزٮ  - 273زض غ٭ضت غس٬ض حٖ ٥ٛكًي ثط ثكال ٨ضطٚت يب ثكال ٨ي٣٧يبت يب تػ٧ي٧بت ضطٚت
ٚسب٪ي ٚٯ ٦سئ٭ ٠ثكالٰ ٨ست٫س ٦تؿب٫٦بً ٦سئ٭٠ذسبضاتي ذ٭اٰ٫س ث٭ز ٚٯ اظ آ ٨ثكال ٨ثٯ
غبحجب ٨سٱب ٬ ٤اضربظ حب٢ج ٦ت٭رٯ ضسٮ است.
٦بزٮ  - 274زازٞبٰي ٚٯ ح ٥ٛثكال ٨ضطٚت ضا غبزض ٦ي٧٪بيس ثبيس ؾ ٩٧ح ٥ٛذ٭ز ي ٙيب چ٫س
ٓ٪ط ضا ثٯ ي٫٭ا٦ ٨سيط تػٓيٯ تًيي٫ٚ ٩س تب ثط قجٕٗ٦طضات ايٖ ٩ب٪٭ ٨ا٪زب٬ ٤نيٓٯ ٧٪بي٫س.
٦بزٮ  - 275زض ٰط ٦٭ضز ٚٯ ثط احط ا٪حال ٠يب ثكال ٨ضطٚت ٦سيط تػٓيٯ ثبيس اظ قطِ زازٞبٮ تًيي٩
ض٭ز ٦ ٬سيط يب ٦سيطا ٨تػٓيٯاي ٚٯ ت٭سف زازٞبٮتًيي ٩ضسٮا٪س حبؾط ثٯ ٖج٭ ٠س٧ت ٦سيطيت
تػٓيٯ ٪جبض٫س زازٞبٮ ا٦ط تػٓيٯ ضا ثٯ ازاضٮ تػٓيٯ ا٦٭ض ٬ضضٛستٟي ح٭ظٮ ذ٭ز اضربو ٦ي٧٪بيس.
تجػطٮ  -تًيي ٩حٕا٢عح٧ٯ ٦سيط يب ٦سيطا ٨تػٓيٯاي ٚٯ ت٭سف زازٞبٮ تًيي٦ ٩يض٭٪س ثٯ يٱسٮ
زازٞبٮ است.
٦بزٮ  - 276ضرع يب اضربغي ٚٯ ٦ز٧٭و سٱب ٤آ٪ٱب حساٖ ١ي ٙپ٫ز٦ ٥ز٧٭و سٱب ٤ضطٚت
ثبضس ٦يت٭ا٫٪س زض غ٭ضت تر ّ٣يب تٗػيط ضئيس ٬ايؿبء ٰيأت ٦سيطٮ  ٬يب ٦سيط يب ١٦ثٯ ٪ب ٬ ٤اظ
قطِ ضطٚت  ٬ثٯ ٰعي٫ٯ ذ٭ز ي٣يٯ ضئيس يب ت٧ب ٤يب ثًؿي اظ ايؿبء ٰيأت ٦سيطٮ ٦ ٬سيط يب ١٦اٖب٦ٯ
زي٭ي٧٪بي٫س  ٬رجطا٣ٚ ٨يٯ ذسبضات ٬اضزٮ ثٯ ضطٚت ضا اظ آ٪ٱب ٦كب٢جٯ ٫٫ٚس.

زض غ٭ضت ٦حٛ٭٦يت ضئيس يب ٰط ي ٙاظ ايؿبء ٰيأت ٦سيطٮ يب ٦سيط يب ١٦ثٯ رجطا ٨ذسبضات
ضطٚت  ٬پطزاذت ٰعي٫ٯ زازضسي ح ٥ٛثٯ ٓ٪ى ضطٚتارطاء ٰ ٬عي٫ٯاي ٚٯ اظ قطِ اٖب٦ٯ٫٫ٚسٮ
زي٭ي پطزاذت ضسٮ اظ ٦ج٦ ٍ٣حٛ٭ ٤ثٯ ٬ي ٦ستطز ذ٭اٰس ضس.
زض غ٭ضت ٦حٛ٭٦يت اٖب٦ٯ٫٫ٚسٞب ٨زي٭ي پطزاذت ٣ٚيٯ ٰعي٫ٯٰب  ٬ذسبضات ثٯ يٱسٮ آ٪ب ٨است.
٦بزٮ ٗ٦ - 277طضات اسبس٫ب٦ٯ  ٬تػ٧ي٧بت ٦زب٦ى ي٧٭٦ي ٪جبيس ثٯ ٪ح٭ي اظ ا٪حبء حٕ غبحجب٨
سٱب ٤ضا زض ٦٭ضز اٖب٦ٯ زي٭اي ٦سئ٭٢يت ي٣يٯ٦سيطا ٨ضطٚت ٦حس٬ز ٧٪بيس.
٦بزٮ  - 278ضطٚت سٱب٦ي ذبظ زض غ٭ضتي ٦يت٭ا٪س ثٯ ضطٚت سٱب٦ي يب ٤تجسي ١ض٭ز ٚٯ ا٬الً
٦٭ؾ٭و ثٯ تػ٭يت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔاً٢بزٮضطٚت سٱب٦ي ذبظ ضسيسٮ ثبضس حب٪يبً سط٦بيٯ آ٨
حساٖ ١ثٯ ٦يعا٪ي ثبضس ٚٯ ثطاي ضطٚتٰبي سٱب٦ي يبٗ٦ ٤طض ضسٮ است  ٬يب ضطٚت سط٦بيٯ ذ٭ز
ضا ثٯ٦يعا٦ ٨صٚ٭ض اْعايص زٰس .حب٢خبً ز ٬سب ٠ت٧ب ٤اظ تبضيد تأسيس  ٬حجت ضطٚت ٞصضتٯ  ٬ز٬
تطاظ٪ب٦ٯ آ ٨ثٯ تػ٭يت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي غبحجب ٨سٱب ٤ضسيسٮثبضس .ضاثًبً اسبس٫ب٦ٯ آ ٨ثب ضيبيت
ٗ٦طضات ايٖ ٩ب٪٭ ٨زض ٦٭ضز ضطٚتٰبي سٱب٦ي يب ٤ت٫هي ٥يب اغالح ضسٮ ثبضس.
٦بزٮ  - 279ضطٚت سٱب٦ي ذبظ ثبيس نطِ ي٦ ٙبٮ اظ تبضيري ٚٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔاً٢بزٮ
غبحجب ٨سٱب ٤تجسي ١ضطٚت ضا تػ٭يت ٚطزٮ استغ٭ضتز٣سٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔاً٢بزٮ ضا ثٯ
ؾ٧ي٧ٯ ٦ساض٘ ظيط ثٯ ٦طرى حجت ضطٚتٰب تس٣ي٫ٚ ٥س:
 - 1اسبس٫ب٦ٯاي ٚٯ ثطاي ضطٚت سٱب٦ي يب ٤ثٯ تػ٭يت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي يب ْ٭ٔاً٢بزٮ ضسيسٮ
است.
 - 2ز ٬تطاظ٪ب٦ٯ  ٬حسبة س٭ز  ٬ظيب٦ ٨صٚ٭ض زض ٦بزٮ ٚ 278ٯ ثٯ تأييس حسبثساض ضس٧ي ضسيسٮ
ثبضس.
 - 3غ٭ضت زاضايي ضطٚت زض ٦٭ٖى تس٣ي٦ ٥ساض٘ ثٯ ٦طرى حجت ضطٚتٰب ٚٯ ٦تؿ ٩٧تٗ٭ي٣ٚ ٥يٯ
ا٦٭اٗ٫٦ ٠٭َ ٬ ٠يط ٗ٫٦٭ ٠ضطٚت ث٭زٮ  ٬ثٯ تأييسٚبضض٫بس ضس٧ي ٬ظاضت زازٞستطي ضسيسٮ ثبضس.
 - 4ايال٦يٯ تجسي ١ضطٚت ٚٯ ثبيس ثٯ ا٦ؿبء زاض٪سٞب ٨ا٦ؿبي ٦زبظ ضطٚت ضسيسٮ ٦ ٬طت ١٧ثط
ٛ٪بت ظيط ثبضس:
ا٪ - ّ٢ب ٬ ٤ض٧بضٮ حجت ضطٚت.
ة ٦ -٭ؾ٭و ضطٚت ٪ ٬٭و ًْب٢يتٰبي آ.٨
د ٦ -طٚع اغ٣ي ضطٚت  ٬زض غ٭ضتي ٚٯ ضطٚت ضًجي زاضتٯ ثبضس ٪طب٪ي ضًت آ.٨
ز  -زض غ٭ضتي ٚٯ ضطٚت ثطاي ٦ست ٦حس٬ز تطٛي ١ضسٮ ثبضس تبضيد اٗ٪ؿبء ٦ست آ.٨
ٮ  -سط٦بيٯ ضطٚت ٦ ٬ج ٍ٣پطزاذت ضسٮ آ.٨

 - ٬اٞط سٱب٧٦ ٤تبظ ٫٦تطط ضسٮ ثبضس تًساز  ٬ا٦تيبظات آ.٨
ظ ٰ -٭يت ٚب ١٦ضئيس  ٬ايؿبء ٰيأت ٦سيطٮ ٦ ٬سيط يب ١٦ضطٚت.
ح  -ضطايف حؿ٭ض  ٬حٕ ضأي غبحجب ٨سٱب ٤زض ٦زب٦ى ي٧٭٦ي.
ـ ٗ٦ -طضات اسبس٫ب٦ٯ ضارى ثٯ تٗسي ٥س٭ز  ٬تطٛي ١ا٪س٬ذتٯ.
ي ٦ -ج ٍ٣زي٭ ٨ضطٚت  ٥ٰ ٬چ٫ي٦ ٩ج ٍ٣زي٭ ٨اضربظ حب٢ج ٚٯ ت٭سف ضطٚت تؿ٧ي ٩ضسٮ است.
٘  -شٚط ٪ب ٤ض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ اقالييٯٰب  ٬آٞٱيٰبي ضطٚت زض آ ٨زضد ٦يٞطزز.
٦بزٮ ٦ - 280طرى حجت ضطٚتٰب پس اظ ٬غ٭٦ ٠ساض٘ ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ  ٬ 279تكجيٕ ٫٦سضربت
آ٪ٱب ثب ايٖ ٩ب٪٭ ٨تجسي ١ضطٚت ضا حجت ٦ ٬طاتت ضا ثٯٰعي٫ٯ ضطٚت آٞٱي ذ٭اٰس ٧٪٭ز.
٦بزٮ  - 281زض آٞٱي تجسي ١ضطٚت ثبيس ٣ٚيٯ ٫٦سضربت ايال٦يٯ تجسي ١ضطٚت شٚط ٞطزز ٖ ٬يس
ض٭ز ٚٯ اسبس٫ب٦ٯ ضطٚت  ٬ز ٬تطاظ٪ب٦ٯ  ٬حسبة س٭ز ٬ظيب ٨آ٦ ٨طث٭ـ ثٯ ز ٬سبٖ ٠ج ١اظ اتربش
تػ٧ي٪ ٥سجت ثٯ تجسي ١ضطٚت  ٥ٰ ٬چ٫ي ٩غ٭ضت زاضايي ضطٚت  ٬ا٦٭اٗ٫٦ ٠٭َ ٬ ٠يط ٗ٫٦٭ ٠آ٨
زض ٦طرى حجتضطٚتٰب  ٬زض ٦طٚع ضطٚت ثطاي ٦طارًٯ يالٖ٫٧سا ٨آ٦بزٮ ٦يثبضس آٞٱي تجسي١
ضطٚت ثبيس يال٬ٮ ثط ض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ آٞٱيٰبي ضطٚت زض آ٨زضد ٦يٞطزز اٖالً زض يٙ
ض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبض زيٟط ٪يع آٞٱي ض٭ز.
٦بزٮ  - 282ضطٚت سٱب٦ي ذبظ ٚٯ ثر٭اٰس ثب اْعايص سط٦بيٯ ثٯ ضطٚت سٱب٦ي يب ٤تجسي ١ض٭ز
ثبيس سٱب ٤رسيس ذ٭ز ضا ٚٯ زض ٪تيزٯ اْعايصسط٦بيٯ ثٯ ٬ر٭ز ٦يآيس ثب ضيبيت ٦٭از ُ٢ 173بيت
٦ ٬ 182بزٮ  184ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثطاي پصيطٮ٪٭يسي ي٧٭٦ي يطؾٯ ٧٪بيس٦ .طرى حجت ضطٚتٰب زض
اي٦٩٭ضز پس اظ ٬غ٭ ٠تٗبؾب ٦ ٬ساض٘ ٦طث٭ـ ثٯ تجسي ١ضطٚت سٱب٦ي ذبظ ثٯ ضطٚت سٱب٦ي
يب ٬ ٤تكجيٕ آ٪ٱب ثب ٗ٦طضات ٖب٪٭ ٨زض غ٭ضتي ٚٯ ضطٚتثت٭ا٪س ثب اْعايص سط٦بيٯ اظ قطيٕ
پصيطٮ٪٭يسي ي٧٭٦ي ثٯ ضطٚت سٱب٦ي يب ٤تجسي ١ض٭ز اربظٮ ا٪تطبض ايال٦يٯ پصيطٮ٪٭يسي سٱب٤
ضا غبزض ذ٭اٰس ٧٪٭ز.زض ايال٦يٯ پصيطٮ٪٭يسي ثبيس ض٧بضٮ  ٬تبضيد اربظٮ٪ب٦ٯ ٦عث٭ض ٖيس ٞطزز.
٦بزٮ  - 283زض غ٭ضتي ٚٯ سٱب ٤رسيسي ٚٯ ثٯ تطتيت ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ ٖج ١يطؾٯ ضسٮ است ت٧ب٦بً
تأزيٯ ٪ط٭ز ضطٚت ٧٪يت٭ا٪س ثٯ ضطٚت سٱب٦ي يب٤تجسيٞ ١طزز.
٦بزٮ  - 284ضطٚتٰبي سٱب٦ي ٦٭ر٭ز زض تبضيد تػ٭يت ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثبيس نطِ سٯ سب ٠اظ تبضيد
ارطاي ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثٯ غ٭ضت ضطٚت سٱب٦ي ذبظ يبضطٚت سٱب٦ي يب ٤زضآي٫س ٬ ٬ؾى ذ٭ز ضا ثب
ٗ٦طضات ايٖ ٩ب٪٭ ٨تكجيٕ زٰ٫س يب ثٯ ٪٭و زيٟطي اظ ا٪٭او ضطٚتٰبي تزبضتي ٦صٚ٭ض زض ٖب٪٭٨

تزبضت ٦ػ٭ةاضزيجٱطت ٦بٮ  1311تجسي ١ض٭٪س ٬اال ٫٦ح٦ ١حس٭ة ذ٭اٰ٫س ضس  ٬اظ ٢حبل
ٗ٦طضات ا٪حال٦ ٠ط٧٭ٖ ٠ب٪٭ ٨تزبضت ٦ػ٭ة اضزيجٱطت  1311ذ٭اٰ٫سث٭ز.
تب ٰٟ٫ب٦ي ٚٯ ضطٚتٱبي سٱب٦ي ٦٭ر٭ز زض تبضيد تػ٭يت ايٖ ٩ب٪٭ ٨نطِ سٯ سب٬ ٠ؾى ذ٭ز ضا ثب
ٗ٦طضات ايٖ ٩ب٪٭ ٨تكجيٕ ٪سازٮا٪س تبثى ٗ٦طضات ٦طث٭ـثٯ ضطٚتٱبي سٱب٦ي ٦صٚ٭ض زض ٖب٪٭٨
تزبضت ٦ػ٭ة اضزيجٱطت ٗ٦ ٬ 1311طضات اسبس٫ب٦ٯ ذ٭ز ذ٭اٰ٫س ث٭ز.
تكجيٕ ٬ؾى ضطٚت ثب ٗ٦طضات ايٖ ٩ب٪٭ٖ٬ ٨تي ٦حٕٗ ٦يض٭ز ٚٯ ٦طرى حجت ضطٚتٱب پس اظ احطاظ
غحت تكجيٕ ٦طاتت ضا حجت  ٬ثٯ ٰعي٫ٯ ضطٚت آٞٱيٚطزٮ ثبضس.
ثٯ استخ٫بي ٰعي٫ٯ آٞٱي ارطاي اي٦ ٩بزٮ زض غ٭ضت يس ٤اْعايص سط٦بيٯ ضطٚت ٦ست٣ع ٤پطزاذت
ٰيچٟ٭٪ٯ ٰعي٫ٯ زيٟطي ٪يست  ٬زض غ٭ضت اْعايصسط٦بيٯ ٰعي٫ٯٰبي ٦طث٭ـ ْٗف ضب٦ ١٦يعا٨
اْعايص سط٦بيٯ ٦يض٭ز.
٦بزٮ  - 285تُييط اسبس٫ب٦ٯ ٰط ي ٙاظ ضطٚتٰبي سٱب٦ي ٦٭ر٭ز زض تبضيد تػ٭يت ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثٯ
٫٦ه٭ض تكجيٕ ٬ؾى آ٪ٱب ثب ٗ٦طضات ايٖ ٩ب٪٭ ٨استخ٫بئبً ٩ٛ٧٦است ثٯ ٦٭رت تػ٧ي٦ ٥ز٧ى ي٧٭٦ي
يبزي غبحجب ٨سٱب ٤ضطٚت غ٭ضت ٞيطز ٟ٦ط زض ٦٭ضز اْعايص سط٦بيٯ ٚٯ ثبيس ثٯ تػ٭يت ٦ز٧ى
ي٧٭٦يْ٭ٔاً٢بزٮ ثطسس .تطتيت زي٭ت تطٛي ٬ ١حس ٪ػبة  ٬اٚخطيت الظ ٤ثطاي ٦زب٦ى يبزي
ْ٭ٔاً٢بزٮ ثٯ ٫٦ه٭ض تكجيٕ ٬ؾى ضطٚت ثب ٗ٦طضات ايٖ ٩ب٪٭ ٨تبثىٗ٦طضات ٖب٪٭ ٨تزبضت ٦ػ٭ة
اضزيجٱطت  1311زض ٦٭ضز ضطٚتٰبي سٱب٦ي  ٥ٰ ٬چ٫ي ٩اسبس٫ب٦ٯ ً٦تجط ضطٚتٰبي ٦٭ر٭ز زض
تبضيد تػ٭يت ايٖ٩ب٪٭٦ ٨يثبضس.
٦بزٮ  - 286ثطاي آٚ ٨ٯ ضطٚتٰبي سٱب٦ي ٦٭ر٭ز زض تبضيد تػ٭يت ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثت٭ا٫٪س ثٯ غ٭ضت
ضطٚت سٱب٦ي ذبظ زضآي٫س ثبيس ا٬الً سط٦بيٯ آ٪ٱبحساٖ ١ثٯ ٦يعا٪ي ثبضس ٚٯ ثطاي ضطٚتٰبي
سٱب٦ي ذبظ ٗ٦طض ضسٮ است يب سط٦بيٯ ذ٭ز ضا ثب ضيبيت ٗ٦طضات ايٖ ٩ب٪٭ ٨زض ٦٭ضز اْعايص
سط٦بيٯ ضطٚتسٱب٦ي ذبظ ثٯ آ٦ ٨يعا ٨اْعايص زٰ٫س .حب٪يبً اسبس٫ب٦ٯ ذ٭ز ضا ثٯ ٫٦ه٭ض تكجيٕ ثب
ٗ٦طضات ايٖ ٩ب٪٭ ٨اغالح ٚطزٮ ٦طاتت ضا ثٯ ٦طرى حجت ضطٚتٰب ايال٧٪٤بي٫س٦ .طرى حجت ضطٚتٰب
پس اظ احطاظ غحت تكجيٕ ٬ؾى ضطٚت ثب ٗ٦طضات ايٖ ٩ب٪٭٦ ٨طاتت ضا حجت  ٬ثٯ ٰعي٫ٯ ضطٚت
آٞٱي ذ٭اٰس ٧٪٭ز.
٦بزٮ  - 287ثطاي آٚ ٨ٯ ضطٚتٰبي سٱب٦ي ٦٭ر٭ز زض تبضيد تػ٭يت ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثت٭ا٫٪س ثٯ غ٭ضت
ضطٚت سٱب٦ي يب ٤زضآي٫س ثبيس ا٬الً سط٦بيٯ آ٪ٱب ثٯ٦يعا٪ي ثبضس ٚٯ ثطاي ضطٚتٰبي سٱب٦ي يب٤
ٗ٦طض ضسٮ است يب سط٦بيٯ ذ٭ز ضا ثب ضيبيت ٗ٦طضات ايٖ ٩ب٪٭ ٨زض ٦٭ضز اْعايص سط٦بيٯ ضطٚت
سٱب٦ي يب٤ثٯ آ٦ ٨يعا ٨اْعايص زٰ٫س .حب٪يبً زض تبضيد تجسي ١ضطٚت ثٯ ضطٚت سٱب٦ي يب ٤يٙ

سب ٠اظ حجت ضطٚت ٞصضتٯ  ٬ي ٙتطاظ٪ب٦ٯ آ ٨ثٯ تػ٭يت ٦ز٧ى ي٧٭٦ييبزي ضسيسٮ ثبضس .حب٢خبً
اسبس٫ب٦ٯ ذ٭ز ضا ثب ٗ٦طضات ايٖ ٩ب٪٭ ْٕ٬ ٨زٰ٫س.
٦بزٮ  - 288زض غ٭ضتي ٚٯ ضطٚتٰبي سٱب٦ي ٦٭ر٭ز زض تبضيد تػ٭يت ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثر٭اٰ٫س ثطاي
تكجيٕ ٬ؾى ذ٭ز ثب ٗ٦طضات ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثٯ اْعايصسط٦بيٯ ٦جبزضت ٫٫ٚس زض غ٭ضتي ٚٯ ت٧ب٦ي ٦جٍ٣
اس٧ي سٱبٖ ٤ج٣ي آ٪ٱب تأزيٯ ٪طسٮ ثبضس ٪سجت ٦ج ٍ٣پطزاذت ضسٮ ٖج٣ي ٪سجت ثٯ ٰط سٱ ٥زض
٦٭ضز سٱب٤رسيس ٪يع الظ٤ا٢طيبيٯ است  ٬زض ٰط حب ٠اي٪ ٩سجت ٧٪يت٭ا٪س اظ سي  ٬پ٫ذ زضغس ٦جٍ٣
اس٧ي سٱب٧ٚ ٤تط ثبضس .زض ٦٭اضز ٦صٚ٭ض زض اي٦ ٩بزٮ ضيبيت ٦بزٮ 165ايٖ ٩ب٪٭ ٨زض ٦٭ضز تأزيٯ
ت٧ب٦ي سط٦بيٯ ٖج٣ي ضطٚت ا٢عا٦ي ٪يست.
٦بزٮ  - 289ضطٚتٰبي سٱب٦ي ٦٭ر٭ز زض تبضيد تػ٭يت ايٖ ٩ب٪٭ٚ ٨ٯ ثر٭اٰ٫س اظ قطيٕ اْعايص
سط٦بيٯ ثٯ ضطٚت سٱب٦ي يب ٤تجسي ١ض٭٪س ثبيسسٱب ٤رسيس ذ٭ز ضا ٚٯ زض ٪تيزٯ اْعايص سط٦بيٯ
ثٯ ٬ر٭ز ٦يآيس ثب ضيبيت ٗ٦طضات ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثطاي پصيطٮ٪٭يسي ي٧٭٦ي يطؾٯ ٧٪بي٫س.
زض غ٭ضتي ٚٯ سٱب ٤رسيسي ٚٯ ثٯ تطتيت ْ٭ٔ يطؾٯ ضسٮ است ت٧ب٦بً تًٱس ٪ط٭ز ٦ ٬جُ٣ي ٚٯ ثبيس
ثط قجٕ ٗ٦طضات ايٖ ٩ب٪٭ ٨تأزيٯ ٞطزز تأزيٯ ٪ط٭زضطٚت ٧٪يت٭ا٪س ثٯ ضطٚت سٱب٦ي يب ٤تجسي١
ٞطزز.
٦بزٮ  - 290ضطٚتٰبي سٱب٦ي ٦٭ر٭ز زض تبضيد تػ٭يت ايٖ ٩ب٪٭ٚ ٨ٯ ثر٭اٰ٫س ثٯ ضطٚت سٱب٦ي
يب ٤تجسي ١ض٭٪س  ٬ثٯ اي٫٦ ٩ه٭ض ثٯ اْعايص سط٦بيٯ٦جبزضت ٫٫ٚس ثبيس ٦ساض٘ ظيط ضا ثٯ ٦طرى حجت
ضطٚتٰب تس٣ي٧٪ ٥بي٫س:
 - 1اسبس٫ب٦ٯاي ٚٯ ثطاي ضطٚت سٱب٦ي يب ٤ثٯ تػ٭يت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي يب ْ٭ٔاً٢بزٮ ضسيسٮ
است.
 - 2غ٭ضتز٣سٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔاً٢بزٮ ٚٯ اْعايص سط٦بيٯ ضا ٦٭ضز تػ٭يت ٖطاض زازٮ است.
 - 3غ٭ضت زاضايي ضطٚت زض ٦٭ٖى تس٣ي٦ ٥ساض٘ ثٯ ٦طرى حجت ضطٚتٰب.
غ٭ضت ٦عث٭ض ثبيس ٦تؿ ٩٧تٗ٭ي٣ٚ ٥يٯ ا٦٭اٗ٫٦ ٠٭َ ٬ ٠يط ٗ٫٦٭ ٠ضطٚت ث٭زٮ ثٯ تأييس ٚبضض٫بس
ضس٧ي ٬ظاضت زازٞستطي ضسيسٮ ثبضس.
 - 4قطح ايال٦يٯ پصيطٮ٪٭يسي سٱب ٤رسيس ٚٯ ثبيس ثٯ تطتيت ٗ٦طض زض ٦بزٮ  174ايٖ ٩ب٪٭ ٨ت٫هي٥
ضسٮ ثبضس.
 - 5آذطي ٩تطاظ٪ب٦ٯ  ٬حسبة س٭ز  ٬ظيب ٨ضطٚت ٚٯ ثبيس ثٯ تػ٭يت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي  ٬تأييس
حسبثساض ضس٧ي ضسيسٮ ثبضس.

٦بزٮ ٦ - 291طرى حجت ضطٚتٰب پس اظ ٬غ٭٦ ٠ساض٘ ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ ٖج ٬ ١تكجيٕ ٫٦سضربت آ٪ٱب
ثب ٖب٪٭ ٨اربظٮ ا٪تطبض ايال٦يٯ پصيطٮ٪٭يسي سٱب٤رسيس ضا غبزض ذ٭اٰس ٧٪٭ز.
٦بزٮ ٣ٚ - 292يٯ ٗ٦طضات ٦صٚ٭ض زض ٦٭از ُ٢ 177بيت  181ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثطاي تحٕٗ اْعايص سط٦بيٯ ٬
تجسي ١ضطٚت سٱب٦ي ثٯ ضطٚت سٱب٦ي يب٤الظ٤ا٢طيبيٯ است .زض آٞٱي ٦طث٭ـ ؾ ٩٧شٚط اْعايص
سط٦بيٯ ٦٭ؾ٭و تجسي٪ ١يع ٖيس ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ  - 293زض غ٭ضت يس ٤تحٕٗ اْعايص سط٦بيٯ ثط قجٕ ٦بزٮ  182ايٖ ٩ب٪٭ ٨ي ١٧ذ٭اٰس ضس.
زض ٰط غ٭ضت ضطٚت ثبيس زض ٦ٱ٣ت ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ٬ 284ؾى ذ٭ز ضا ثب ٗ٦طضات ايٖ ٩ب٪٭ ٨تكجيٕ
زٰس.
٦بزٮ  - 294ضطٚتٰبي سٱب٦ي ٦٭ر٭ز زض تبضيد تػ٭يت ايٖ ٩ب٪٭ٚ ٨ٯ سط٦بيٯ آ٪ٱب حساٖ ١ثٯ
٦يعا ٨سط٦بيٯ ضطٚتٰبي سٱب٦ي يب٦ ٤صٚ٭ض زض ايٖ٩ب٪٭ ٨ثبضس  ٬ثر٭اٰ٫س ثٯ ضطٚت سٱب٦ي يب٤
تجسي ١ض٭٪س ثبيس ٦ساض٘ ظيط ضا ثٯ ٦طرى حجت ضطٚتٰب تس٣ي٫٫ٚ ٥س:
 - 1اسبس٫ب٦ٯاي ٚٯ ثطاي ضطٚت سٱب٦ي يب ٤ثٯ تػ٭يت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي يب ْ٭ٔاً٢بزٮ ضسيسٮ
است.
 - 2غ٭ضت زاضايي ضطٚت زض ٦٭ٖى تس٣ي٦ ٥ساض٘ ثٯ ٦طرى حجت ضطٚتٰب ٚٯ ثبيس ٦تؿ ٩٧تٗ٭ي٥
٣ٚيٯ ا٦٭اٗ٫٦ ٠٭َ ٬ ٠يط ٗ٫٦٭ ٠ضطٚت ث٭زٮ  ٬ثٯتأييس ٚبضض٫بس ضس٧ي ٬ظاضت زازٞستطي ضسيسٮ
ثبضس.
 - 3آذطي ٩تطاظ٪ب٦ٯ  ٬حسبة س٭ز  ٬ظيب ٨ضطٚت ٚٯ ثبيس ثٯ تػ٭يت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي  ٬تأييس
حسبثساض ضس٧ي ضسيسٮ ثبضس.
 - 4ايال٦يٯ تجسي ١ضطٚت سٱب٦ي ثٯ ضطٚت سٱب٦ي يبٚ ٤ٯ ثبيس ثٯ ا٦ؿبء زاض٪سٞب ٨ا٦ؿبء ٦زبظ
ضطٚت ضسيسٮ ٦ ٬طت ١٧ثط ٛ٪بت ظيط ثبضس:
ا٪ - ّ٢ب ٬ ٤ض٧بضٮ حجت ضطٚت.
ة ٦ -٭ؾ٭و ضطٚت ٪ ٬٭و ًْب٢يتٰبي آ.٨
د ٦ -طٚع اغ٣ي ضطٚت  ٬زض غ٭ضتي ٚٯ ضطٚت ضًجي زاضتٯ ثبضس ٪طب٪ي ضًت آ.٨
ز  -زض غ٭ضتي ٚٯ ضطٚت ثطاي ٦ست ٦حس٬ز تطٛي ١ضسٮ ثبضس تبضيد اٗ٪ؿبء ٦ست آ.٨
ٮ  -سط٦بيٯ ضطٚت ٦ ٬ج ٍ٣پطزاذت ضسٮ آ.٨
 - ٬اٞط سٱب٧٦ ٤تبظ ٫٦تطط ضسٮ ثبضس تًساز  ٬ا٦تيبظات آ.٨
ظ ٰ -٭يت ٚب ١٦ضئيس  ٬ايؿبء ٰيأت ٦سيطٮ ٦ ٬سيط يب ١٦ضطٚت.
ح  -ضطايف حؿ٭ض  ٬حٕ ضأي غبحجب ٨سٱب ٤زض ٦زب٦ى ي٧٭٦ي.

ـ ٗ٦ -طضات اسبس٫ب٦ٯ رسيس ضارى ثٯ تٗسي ٥س٭ز  ٬تطٛي ١ا٪س٬ذتٯ.
ي ٦ -ج ٍ٣زي٭ ٨ضطٚت  ٥ٰ ٬چ٫ي٦ ٩ج ٍ٣زي٭ ٨اضربظ حب٢ج ٚٯ ت٭سف ضطٚت تؿ٧ي ٩ضسٮ است.
٘  -شٚط ٪ب ٤ض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ اقالييٯٰب  ٬آٞٱيٰبي ضطٚت زض آ٫٦ ٨تطط ٦يض٭ز.
٦بزٮ ٦ - 295طرى حجت ضطٚتٰب پس اظ ٬غ٭٦ ٠ساض٘ ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ ٖج ٬ ١تكجيٕ ٫٦سضربت
آ٪ٱب ثب ٗ٦طضات ايٖ ٩ب٪٭ ٨تجسي ١ضطٚت سٱب٦ي ضا ثٯضطٚت سٱب٦ي يب ٤حجت ٦ ٬طاتت ضا ثٯ ٰعي٫ٯ
ضطٚت آٞٱي ذ٭اٰس ٧٪٭ز.
٦بزٮ  - 296زض آٞٱي تجسي ١ضطٚتٰبي سٱب٦ي ٦٭ر٭ز زض تبضيد تػ٭يت ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثٯ ضطٚت
سٱب٦ي يب ٤ثبيس ٣ٚيٯ ٫٦سضربت ايال٦يٯ تجسي ١ضطٚتشٚط ٞطزز ٖ ٬يس ض٭ز ٚٯ اسبس٫ب٦ٯ ضطٚت
 ٬غ٭ضت زاضايي ضطٚت  ٬ا٦٭اٗ٫٦ ٠٭َ ٬ ٠يط ٗ٫٦٭ ٬ ٠آذطي ٩تطاظ٪ب٦ٯ  ٬حسبة س٭ز  ٬ظيب ٨آ ٨زض
٦طرى حجتضطٚتٰب  ٬زض ٦طٚع ضطٚت ثطاي ٦طارًٯ يالٖ٫٧سا ٨آ٦بزٮ ٦يثبضس .آٞٱي تجسي١
ضطٚت ثبيس يال٬ٮ ثط ض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبضي ٚٯ آٞٱيٰبي ضطٚت زض آ٨زضد ٦يٞطزز اٖالً زض يٙ
ض٬ظ٪ب٦ٯ ٚخيطاال٪تطبض زيٟط ٪يع آٞٱي ض٭ز.
٦بزٮ  - 297زض ٦٭اضزي ٚٯ ثطاي تكجيٕ ٬ؾى ي ٙضطٚت سٱب٦ي ثب ٗ٦طضات ايٖ ٩ب٪٭ ٨يب تجسي ١آ٨
ثٯ ٪٭و زيٟطي اظ ا٪٭او ضطٚتٰبي تزبضي ٦صٚ٭ض زضٖب٪٭ ٨تزبضت ٦ػ٭ة اضزيجٱطت  1311زي٭ت
٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي يب ْ٭ٔاً٢بزٮ غبحجب ٨سٱب ٤ضطٚت يب تس٣ي ٥اس٫بز ٦ ٬ساض٘ ذبغي ثٯ ٦طرى
حجتضطٚتٰب الظ ٤ثبضس  ٬ضئيس  ٬ايؿبء ٰيأت ٦سيطٮ آ ٨ضطٚت ثٯ زي٭ت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي يبزي يب
ْ٭ٔاً٢بزٮ يب تس٣ي ٥آ ٨اس٫بز ٦ ٬ساض٘ ثٯ ٦طرى حجتضطٚتٰب اٖسا٧٫٪ ٤بي٫س ثٯ رعاي ٗ٪سي اظ
ثيست ٰعاض ضيب ٠تب ز٬يست ٰعاض ضيب٦ ٠حٛ٭ ٤ذ٭اٰ٫س ضس  ٬يال٬ٮ ثط اي٦ ٩تؿب٫٦بً ٦سئ٭ ٠رجطا٨
ذسبضاتي٦يثبض٫س ٚٯ ثط احط ا٪حال ٠ضطٚت ثٯ غبحجب ٨سٱب ٬ ٤اضربظ حب٢ج ٬اضزٮ ٦يض٭ز.
٦بزٮ  - 298زض ٦٭ضز ٦بزٮ  297زض غ٭ضتي ٚٯ ٰط ي ٙاظ ايؿبء ٰيأت ٦سيطٮ ٖج ١اظ اٗ٪ؿبء ٦ٱ٣ت
ٗ٦طض زض ر٣سٯ ٰيأت ٦عث٭ض غطيحبً ايال٫ٚ ٤س ٚٯ ثبيسثٯ ت٣ٛيّ ٖب٪٭٪ي ي ١٧ض٭ز  ٬ثٯ اي ٩ايال ٤اظ
قطِ سبيط ايؿبء ٰيأت ٦سيطٮ ت٭رٯ ٪ط٭ز يؿ٭ ٰيأت ٦سيطٮ ٚٯ ت٣ٛيّ ٖب٪٭٪ي ضا ايالٚ ٤طزٮ
است٦سئ٭٢يت رعايي ٦ ٬س٪ي ٪ر٭اٰس زاضت .س٣ت ٦سئ٭٢يت رعايي ٦ ٬س٪ي اظ يؿ٭ ٰيأت ٦سيطٮ
٫٦٭ـ ثٯ اي ٩است ٚٯ يؿ٭ ٰيأت ٦سيطٮ يال٬ٮ ثط ايال٤ت٣ٛيّ ٖب٪٭٪ي زض ر٣سٯ ٰيأت ٦عث٭ض ٦طاتت
ضا اظ قطيٕ اضسب ٠انٱبض٪ب٦ٯ ضس٧ي ثٯ ٰط ي ٙاظ ايؿبء ٰيأت ٦سيطٮ ايال٧٪ ٤بيس .زض غ٭ضتي ٚٯ
ر٣سبتٰيأت ٦سيطٮ ثٯ ٰط ي٣ت تطٛيٟ٪ ١طزز ايال ٤اظ قطيٕ اضسب ٠انٱبض٪ب٦ٯ ضس٧ي ثطاي س٣ت
٦سئ٭٢يت رعايي ٦ ٬س٪ي اظ يؿ٭ ٰيأت ٦سيطٮ ٚبْي است.

٦بزٮ  - 299آٖ ٨س٧ت اظ ٗ٦طضات ٖب٪٭ ٨تزبضت ٦ػ٭ة اضزيجٱطت ٦ 1311طث٭ـ ثٯ ضطٚتٰبي
سٱب٦ي ٚٯ ٪بنط ثط سبيط ا٪٭او ضطٚتٰبي تزبضي٦يثبضس ٪سجت ثٯ آ ٨ضطٚتٰب ثٯ ٖ٭ت ذ٭ز ثبٖي
است.
٦بزٮ  - 300ضطٚتٰبي ز٢٬تي تبثى ٖ٭ا٪ي ٩تأسيس  ٬اسبس٫ب٦ٯٰبي ذ٭ز ٦يثبض٫س ْٗ ٬ف ٪سجت ثٯ
٦٭ؾ٭يبتي ٚٯ زض ٖ٭ا٪ي ٬ ٩اسبس٫ب٦ٯٰبي آ٪ٱب شٚط٪طسٮ تبثى ٗ٦طضات ايٖ ٩ب٪٭٦ ٨يض٭٪س.

ازا٦ٯ ٦٭از ٖب٪٭ ٨تزبضت:

٦جحج ز - ٤٬ضطٚت ثب ٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز
٦بزٮ  - 94ضطٚت ثب ٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز ضطٚتي است ٚٯ ثي ٩ز ٬يب چ٫س ٓ٪ط ثطاي ا٦٭ض تزبضتي
تطٛي ١ضسٮ ٰ ٬ط ي ٙاظ ضطٚبء ثس ٨٬ايٛ٫ٯ سط٦بيٯ ثٯسٱب ٤يب ٖكًبت سٱب ٤تٗسي ٥ضسٮ ثبضس -
ْٗف تب ٦يعا ٨سط٦بيٯ ذ٭ز زض ضطٚت ٦سئ٭ٖ ٠ط٬ؼ  ٬تًٱسات ضطٚت است.
٦بزٮ  - 95زض اس ٥ضطٚت ثبيس يجبضت (ثب ٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز) ٖيس ض٭ز  ٬اال آ ٨ضطٚت زض ٗ٦بث١
اضربظ حب٢ج ضطٚت تؿب٫٦ي ٦حس٭ة  ٬تبثىٗ٦طضات آ ٨ذ٭اٰس ث٭ز.
اس ٥ضطٚت ٪جبيس ٦تؿ ٩٧اسٰ ٥يچ ي ٙاظ ضطٚبء ثبضس  ٬اال ضطيٛي ٚٯ اس ٥ا ٬زض اس ٥ضطٚت ٖيس
ضسٮ زض ٗ٦بث ١اضربظ حب٢ج ح ٥ٛضطي ٙؾب ٩٦زضضطٚت تؿب٫٦ي ضا ذ٭اٰس زاضت.
٦بزٮ  - 96ضطٚت ثب ٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز ٖ٬تي تطٛي٦ ١يض٭ز ٚٯ ت٧ب ٤سط٦بيٯ ٗ٪سي تأزيٯ ٬
سٱ٥ا٢ططٚٯ َيط ٗ٪سي ٪يع تٗ٭ي ٬ ٥تس٣ي ٥ضسٮ ثبضس.
٦بزٮ  - 97زض ضطٚت٫ب٦ٯ ثبيس غطاحتبً ٖيس ضسٮ ثبضس ٚٯ سٱ٥ا٢ططٚٯٰبي َيط ٗ٪سي ٰط ٚسا ٤ثٯ
چٯ ٦يعا ٨تٗ٭ي ٥ضسٮ است.
٦بزٮ  - 98ضطٚبء ٪سجت ثٯ ٖي٧تي ٚٯ زض حي ٩تطٛي ١ضطٚت ثطاي سٱ٥ا٢ططٚٯٰبي َيط ٗ٪سي
ً٦ي ٩ضسٮ زض ٗ٦بث ١اضربظ حب٢ج ٦سئ٭٢يت تؿب٫٦يزاض٪س.

٦بزٮ ٦ - 99ط٬ض ظ٦ب ٨زيب٬ي ٪بضي اظ ٗ٦طضات ْ٭ٔ زٮ سب ٠اظ تبضيد تطٛي ١ضطٚت است.
٦بزٮ ٰ - 100ط ضطٚت ثب ٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز ٚٯ ثطذالِ ٦٭از  97 ٬ 96تطٛي ١ضسٮ ثبضس ثبق ٬ ١اظ
زضرٯ ايتجبض سبٖف است ٢ي ٩ٛضطٚبء زض ٗ٦بث١اضربظ حب٢ج حٕ است٫بز ثٯ اي ٩ثكال٪ ٨ساض٪س.
٦بزٮ  - 101اٞط ح ٥ٛثكال ٨ضطٚت ثٯ است٫بز ٦بزٮ ٖج ١غبزض ض٭ز ضطٚبيي ٚٯ ثكال٦ ٨ست٫س ثٯ
ي ١٧آ٪ٱب است ٰ ٬يأت ٪هبض ٦ ٬سيطٰبيي ٚٯ زض حي٩حس٬ث سجت ثكال ٨يب ثالْبغ٣ٯ پس اظ آ ٨سط
ٚبض ث٭زٮ  ٬ا٪زب٬ ٤نيٓٯ ٛ٪طزٮا٪س زض ٗ٦بث ١ضطٚبء زيٟط  ٬اضربظ حب٢ج ٪سجت ثٯ ذسبضات ٪بضيٯ اظ
اي٩ثكال٦ ٨تؿب٫٦بً ٦سئ٭ ٠ذ٭اٰ٫س ث٭ز.
٦ست ٦ط٬ض ظ٦ب ٨زٮ سب ٠اظ تبضيد حس٬ث ٦٭رت ثكال ٨است.
٦بزٮ  - 102سٱ٥ا٢ططٚٯ ضطٚبء ٧٪يت٭ا٪س ثٯ ض ١ٛا٬ضأ تزبضتي ٖبث ١ا٪تٗب ٠اي ٥اظ ثباس ٥يب ثياس٥
َ ٬يطٮ زضآيس .سٱ٥ا٢ططٚٯ ضا ٧٪يت٭ا٫٦ ٨تٗ ١ثٯَيط ٧٪٭ز ٟ٦ط ثب ضؾبيت يسٮ اظ ضطٚبء ٚٯ الاٖ١
سٯ ضثى سط٦بيٯ ٦تً ٕ٣ثٯ آ٪ٱب ث٭زٮ  ٬اٚخطيت يسزي ٪يع زاضتٯ ثبض٫س.
٦بزٮ  - 103ا٪تٗب ٠سٱ٥ا٢ططٚٯ ثٯ ي٪ ١٧ر٭اٰس آ٦س ٟ٦ط ثٯ ٦٭رت س٫س ضس٧ي.
٦بزٮ  - 104ضطٚت ثب ٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز ثٯ ٬سي٣ٯ ي ٙيب چ٫س ٓ٪ط ٦سيط ٦٭نّ يب َيط ٦٭نّ ٚٯ اظ
ثي ٩ضطٚبء يب اظ ذبضد ثطاي ٦ست ٦حس٬ز يب٪ب٦حس٬زي ً٦ي٦ ٩يض٭٪س ازاضٮ ٦يٞطزز.
٦بزٮ ٦ - 105سيطا ٨ضطٚت ٣ٚيٯ اذتيبضات الظ٦ٯ ضا ثطاي ٧٪بي٫سٞي  ٬ازاضٮ ضطٚت ذ٭اٰ٫س زاضت
ٟ٦ط ايٛ٫ٯ زض اسبس٫ب٦ٯ َيط اي ٩تطتيت ٗ٦طض ضسٮثبضس ٰط ٖطاضزاز ضارى ثٯ ٦حس٬ز ٚطز٨
اذتيبضات ٦سيطاٚ ٨ٯ زض اسبس٫ب٦ٯ تػطيح ثٯ آ٪ ٨طسٮ زض ٗ٦بث ١اضربظ حب٢ج ثبقٚ ٬ ١ب٥٢٨ي٩ٛ
است.
٦بزٮ  - 106تػ٧ي٧بت ضارًٯ ثٯ ضطٚت ثبيس ثٯ اٚخطيت الاٖ٪ ١ػّ سط٦بيٯ اتربش ض٭ز  -اٞط زض
زًْٯ ا٢٬ي اي ٩اٚخطيت حبغ٪ ١طس ثبيس ت٧ب ٤ضطٚبء٦زسزاً زي٭ت ض٭٪س زض اي ٩غ٭ضت تػ٧ي٧بت ثٯ
اٚخطيت يسزي ضطٚبء اتربش ٦يض٭ز اٞط چٯ اٚخطيت ٦عث٭ض زاضاي ٪ػّ سط٦بيٯ ٪جبضس .اسبس٫ب٦ٯ
ضطٚت٦يت٭ا٪س تطتيجي ثطذالِ ٦طاتت ْ٭ٔ ٗ٦طض زاضز.

٦بزٮ ٰ - 107ط ي ٙاظ ضطٚبء ثٯ ٪سجت سٱ٧ي ٚٯ زض ضطٚت زاضز زاضاي ضأي ذ٭اٰس ث٭ز ٟ٦ط ايٛ٫ٯ
اسبس٫ب٦ٯ ثٯ تطتيت زيٟطي ٗ٦طض زاضتٯ ثبضس.
٦بزٮ  - 108ض٬اثف ثي ٩ضطٚبء تبثى اسبس٫ب٦ٯ است  -اٞط زض اسبس٫ب٦ٯ ضارى ثٯ تٗسيٓ٪ ٥ى  ٬ؾطض
ٗ٦طضات ذبغي ٪جبضس تٗسي٦ ٥عث٭ض ثٯ ٪سجت سط٦بيٯضطٚبء ثٯ ي ١٧ذ٭اٰس آ٦س.
٦بزٮ ٰ - 109ط ضطٚت ثب ٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز ٚٯ يسٮ ضطٚبء آ ٨ثيص اظ ز٬اظزٮ ٓ٪ط ثبضس ثبيس زاضاي
ٰيأت ٪هبض ث٭زٮ ٰ ٬يأت ٦عث٭ض الاٖ ١سب٢ي ي٦ ٙطتجٯ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ضطٚبء ضا تطٛي ١زٰس.
ٰيأت ٪هبض ثبيس ثالْبغ٣ٯ ثًس اظ ا٪تربة ضس ٨تحٗيٕ ٚطزٮ  ٬اق٧ي٫ب ٨حبغ٫ٚ ١س ٚٯ زست٭ض ٦٭از
 97 ٬ 96ضيبيت ضسٮ است.
ٰيأت ٪هبض ٦يت٭ا٪س ضطٚبء ضا ثطاي اًٗ٪بز ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ْ٭ٔاً٢بزٮ زي٭ت ٧٪بيس ٗ٦طضات ٦٭از 165
  170 ٬ 168 - 167زض ٦٭ضز ضطٚتٱبي ثب ٦سئ٭٢يت٦حس٬ز ٪يع ضيبيت ذ٭اٰس ضس.٦بزٮ  - 110ضطٚبء ٧٪يت٭ا٫٪س تجًيت ضطٚت ضا تُييط زٰ٫س ٟ٦ط ثٯ اتٓبٔ آضاء.
٦بزٮ ٰ - 111ط تُييط زيٟطي ضارى ثٯ اسبس٫ب٦ٯ ثبيس ثٯ اٚخطيت يسزي ضطٚبء ٚٯ الاٖ ١سٯ ضثى
سط٦بيٯ ضا ٪يع زاضا ثبض٫س ثٯ ي ١٧آيس ٟ٦ط ايٛ٫ٯ زضاسبس٫ب٦ٯ اٚخطيت زيٟطي ٗ٦طض ضسٮ ثبضس.
٦بزٮ  - 112زض ٰيچ ٦٭ضز اٚخطيت ضطٚبء ٧٪يت٭ا٪س ضطيٛي ضا ٦زج٭ض ثٯ اظزيبز سٱ٥ا٢ططٚٯ ذ٭ز
٫ٚس.
٦بزٮ ٓ٦ - 113بز ٦بزٮ  78ايٖ ٩ب٪٭ ٨ضارى ثٯ تطٛي ١سط٦بيٯ احتيبقي زض ضطٚتٱبي ثب ٦سئ٭٢يت
٦حس٬ز ٪يع الظ٤ا٢طيبيٯ است.
٦بزٮ  - 114ضطٚت ثب ٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز زض ٦٭اضز شي٫٦ ١ح٦ ١يض٭ز:
ا )ّ٢زض ٦٭ضز ْٗطات ٦ 3 - 2 - 1بزٮ .93
ة) زض غ٭ضت تػ٧ي ٥يسٮ اظ ضطٚبء ٚٯ سٱ٥ا٢ططٚٯ آ٪ٱب ثيص اظ ٪ػّ سط٦بيٯ ضطٚت ثبضس.
د) زض غ٭ضتي ٚٯ ثٯ ٬اسكٯ ؾطضٰبي ٬اضزٮ ٪ػّ سط٦بيٯ ضطٚت اظ ثي ٩ضْتٯ  ٬يٛي اظ ضطٚبء
تٗبؾبي ا٪حالٚ ٠طزٮ ٦ ٬ح٧ٛٯ زالي ١ا ٬ضا ٦٭رٯزيسٮ  ٬سبيط ضطٚبء حبؾط ٪جبض٫س سٱ٧ي ضا ٚٯ زض
غ٭ضت ا٪حال ٠ثٯ ا ٬تً٦ ٕ٣يٞيطز پطزاذتٯ  ٬ا ٬ضا اظ ضطٚت ذبضد ٫٫ٚس.
ز) زض ٦٭ضز ْ٭ت يٛي اظ ضطٚبء اٞط ثٯ ٦٭رت اسبس٫ب٦ٯ پيصثي٫ي ضسٮ ثبضس.

٦بزٮ  - 115اضربظ شيٚ ١الٰجطزاض ٦حس٭ة ٦يض٭٪س:
ا٦ )ّ٢إسسي٦ ٬ ٩سيطا٪ي ٚٯ ثطذالِ ٬اٖى پطزاذت ت٧ب ٤سٱ٥ا٢ططٚٯ ٗ٪سي  ٬تٗ٭ي ٬ ٥تس٣ي٥
سٱ٥ا٢ططٚٯ َيط ٗ٪سي ضا زض ا٬ضأ  ٬اس٫بزي ٚٯ ثبيسثطاي حجت ضطٚت ثسٰ٫س انٱبض ٚطزٮ ثبض٫س.
ة) ٚسب٪ي ٚٯ ثٯ ٬سي٣ٯ ٦تٗ٣جب٪ٯ سٱ٥ا٢ططٚٯ َيط ٗ٪سي ضا ثيص اظ ٖي٧ت ٬اًٖي آ ٨تٗ٭يٚ ٥طزٮ
ثبض٫س.
د) ٦سيطا٪ي ٚٯ ثب ٪ج٭ز ٨غ٭ضت زاضايي يب ثب است٫بز غ٭ضت زاضايي ٦ع٬ض ٫٦بْى ٦٭ٰ٭٦ي ضا ثي٩
ضطٚبء تٗسي٫٫ٚ ٥س.
٦جحج س٭ - ٤ضطٚت تؿب٫٦ي
٦بزٮ  - 116ضطٚت تؿب٫٦ي ضطٚتي است ٚٯ زض تحت اس٦ ٥رػ٭غي ثطاي ا٦٭ض تزبضتي ثي ٩ز ٬يب
چ٫س ٓ٪ط ثب ٦سئ٭٢يت تؿب٫٦ي تطٛي٦ ١يض٭ز:اٞط زاضايي ضطٚت ثطاي تأزيٯ ت٧بٖ ٤ط٬ؼ ٚبْي
٪جبضس ٰط ي ٙاظ ضطٚبء ٦سئ٭ ٠پطزاذت ت٧بٖ ٤ط٬ؼ ضطٚت است.
ٰط ٖطاضي ٚٯ ثي ٩ضطٚبء ثطذالِ اي ٩تطتيت زازٮ ضسٮ ثبضس زض ٗ٦بث ١اضربظ حب٢ج ٚب٥٢٨ي٩ٛ
ذ٭اٰس ث٭ز.
٦بزٮ  - 117زض اس ٥ضطٚت تؿب٫٦ي ثبيس يجبضت (ضطٚت تؿب٫٦ي)  ٬الاٖ ١اس ٥يٓ٪ ٙط ضطٚبء شٚط
ض٭ز.
زض غ٭ضتي ٚٯ اس ٥ضطٚت ٦طت ١٧ثط اسب٦ي ت٧ب ٤ضطٚبء ٪جبضس ثبيس ثًس اظ اس ٥ضطي ٙيب ضطٚبيي
ٚٯ شٚط ضسٮ است يجبضتي اظ ٖجي ٬( ١ضطٚبء) يب (٬ثطازضاٖ )٨يس ض٭ز.
٦بزٮ  - 118ضطٚت تؿب٫٦ي ٖ٬تي تطٛي٦ ١يض٭ز ٚٯ ت٧ب ٤سط٦بيٯ ٗ٪سي تأزيٯ  ٬سٱ٥ا٢ططٚٯ َيط
ٗ٪سي ٪يع تٗ٭ي ٬ ٥تس٣ي ٥ضسٮ ثبضس.
٦بزٮ  - 119زض ضطٚت تؿب٫٦ي ٫٦بْى ثٯ ٪سجت سٱ٥ا٢ططٚٯ ثي ٩ضطٚبء تٗسي٦ ٥يض٭ز ٟ٦ط آٛ٪ٯ
ضطٚت٫ب٦ٯ َيط اظ اي ٩تطتيت ضا ٗ٦طض زاضتٯ ثبضس.
٦بزٮ  - 120زض ضطٚت تؿب٫٦ي ضطٚبء ثبيس الاٖ ١يٓ٪ ٙط اظ ٦يب ٨ذ٭ز يب اظ ذبضد ثٯ س٧ت ٦سيطي
ً٦ي٧٪ ٩بي٫س.

٦بزٮ  - 121حس٬ز ٦سئ٭٢يت ٦سيط يب ٦سيطا ٨ضطٚت تؿب٫٦ي ٰ٧ب ٨است ٚٯ زض ٦بزٮ ٗ٦ 51طض ضسٮ.
٦بزٮ  - 122زض ضطٚتٱبي تؿب٫٦ي اٞط سٱ٥ا٢ططٚٯ ي ٙيب چ٫س ٓ٪ط َيط ٗ٪سي ثبضس ثبيس
سٱ٥ا٢ططٚٯ ٦عث٭ض ٖجالً ثٯ تطاؾي ت٧ب ٤ضطٚبء تٗ٭ي ٥ض٭ز.
٦بزٮ  - 123زض ضطٚت تؿب٫٦ي ٰيچ ي ٙاظ ضطٚبء ٧٪يت٭ا٪س سٱ ٥ذ٭ز ضا ثٯ زيٟطي ٫٦تٗ٫ٚ ١س
ٟ٦ط ثٯ ضؾبيت ت٧ب ٤ضطٚبء.
٦بزٮ ٦ - 124بزاٚ ٤ٯ ضطٚت تؿب٫٦ي ٫٦ح٪ ١طسٮ ٦كب٢جٯ ٖط٬ؼ آ ٨ثبيس اظ ذ٭ز ضطٚت ثٯ ي١٧
آيس  ٬پس اظ ا٪حال ٠ق٣جٛبضا ٨ضطٚت ٦يت٭ا٫٪س ثطاي٬غ٭٦ ٠كب٢جبت ذ٭ز ثٯ ٰط ي ٙاظ ضطٚبء ٚٯ
ثر٭اٰ٫س  ٬يب ثٯ ت٧ب ٤آ٪ٱب ضر٭و ٫٫ٚس  ٬زض ٰط حبٰ ٠يچ ي ٙاظ ضطٚبء ٧٪يت٭ا٪س ثٯ است٫بز ايٛ٫ٯ
٦يعاٖ ٨ط٬ؼضطٚت اظ ٦يعا ٨سٱ ٥ا ٬زض ضطٚت تزب٬ظ ٦ي٧٪بيس اظ تأزيٯ ٖط٬ؼ ضطٚت ا٦ت٫بو
٬ضظز ْٗف زض ض٬اثف ثي ٩ضطٚبء ٦سئ٭٢يت ٰط ي ٙاظ آ٪ٱب زض تأزيٯ ٖط٬ؼضطٚت ثٯ ٪سجت سط٦بيٯ
ذ٭اٰس ث٭ز ٚٯ زض ضطٚت ٞصاضتٯ است آ ٥ٰ ٨زض غ٭ضتي ٚٯ زض ضطٚت٫ب٦ٯ تطتيت زيٟطي اتربش
٪طسٮ ثبضس.
٦بزٮ ٰ - 125ط ٚس ثٯ ي٫٭ا ٨ضطي ٙؾب ٩٦زض ضطٚت تؿب٫٦ي ٦٭ر٭زي زاذ ١ض٭ز ٦تؿب٫٦بً ثب
سبيط ضطٚبء ٦سئ٭ٖ ٠ط٬ؾي ٰ ٥ذ٭اٰس ث٭ز ٚٯضطٚت ٖج ١اظ ٬ض٬ز ا ٬زاضتٯ اي ٥اظ ايٛ٫ٯ زض اس٥
ضطٚت تُييطي زازٮ ضسٮ يب ٪طسٮ ثبضس.
ٰط ٖطاضي ٚٯ ثي ٩ضطٚبء ثطذالِ اي ٩تطتيت زازٮ ضسٮ ثبضس زض ٗ٦بث ١اضربظ حب٢ج ٚب٥٢٨ي٩ٛ
ذ٭اٰس ث٭ز.
٦بزٮ ٰ - 126ط ٞبٮ ضطٚت تؿب٫٦ي ٫٦ح ١ض٭ز ٦بزاٚ ٤ٯ ٖط٬ؼ ضطٚت اظ زاضايي آ ٨تأزيٯ ٪طسٮ
ٰيچ ي ٙاظ ق٣جٛبضا ٨ضرػي ضطٚبء حٗي زض آ٨زاضايي ٪ر٭اٰس زاضت اٞط زاضايي ضطٚت ثطاي
پطزاذت ٖط٬ؼ آٓٚ ٨بيت ٫ٛ٪س ق٣جٛبضا ٨ضطٚت حٕ زاض٪س ثٗيٯ ق٣ت ذ٭ز ضا اظ ت٧ب ٤يب ْطز ْطز
ضطٚبءؾب٦ ٩٦كب٢جٯ ٫٫ٚس ٢٬ي زض اي٦ ٩٭ضز ق٣جٛبضا ٨ضطٚت ثط ق٣جٛبضا ٨ضرػي ضطٚبء حٕ
تٗس٪ ٤ر٭اٰ٫س زاضت.
٦بزٮ  - 127ثٯ ٬ضضٛستٟي ضطٚت تؿب٫٦ي ثًس اظ ا٪حال٪ ٠يع ٦يت٭ا ٨ح ٥ٛزاز ٦طط٬ـ ثٯ ايٛ٫ٯ
زاضايي ضطٚت تٗسي٪ ٥طسٮ ثبضس.

٦بزٮ ٬ - 128ضضٛستٟي ضطٚت ٦الظ٦ٯ ٖب٪٭٪ي ثب ٬ضضٛستٟي ضطٚبء ٬ ٬ضضٛستٟي ثًؿي اظ
ضطٚبء ٦الظ٦ٯ ٖب٪٭٪ي ثب ٬ضضٛستٟي ضطٚت ٪ساضز.
٦بزٮ  - 129ق٣جٛبضا ٨ضرػي ضطٚبء حٕ ٪ساض٪س ق٣ت ذ٭ز ضا اظ زاضايي ضطٚت تأ٦ي ٩يب ٬غ٭٠
٫٫ٚس ٢٬ي ٦يت٭ا٫٪س ٪سجت ثٯ سٱ٧يٯ ٦سي٭ ٨ذ٭ز اظ٫٦بْى ضطٚت يب سٱ٧ي ٚٯ زض غ٭ضت ا٪حال٠
ضطٚت  ٩ٛ٧٦است ثٯ ٦سي٭٦ ٨عث٭ض تًٞ ٕ٣يطز ٰط اٖساٖ ٤ب٪٭٪ي ٚٯ ٗ٦تؿي ثبضس ثٯ ي ١٧آ٬ض٪س.
ق٣جٛبضا ٨ضرػي ضطٚبء زض غ٭ضتي ٚٯ ٪ت٭ا٪ستٯ ثبض٫س ق٣ت ذ٭ز ضا اظ زاضايي ضرػي ٦سي٭٨
ذ٭ز ٬غ٭٫٫ٚ ٠س  ٬سٱ٦ ٥سي٭ ٨اظ ٫٦بْى ضطٚت ٚبْيثطاي تأزيٯ ق٣ت آ٪ٱب ٪جبضس ٦يت٭ا٫٪س
ا٪حال ٠ضطٚت ضا تٗبؾب ٧٪بي٫س (اي ٥اظ ايٛ٫ٯ ضطٚت ثطاي ٦ست ٦حس٬ز يب َيط ٦حس٬ز تطٛي ١ضسٮ
ثبضس) ٦طط٬ـثط ايٛ٫ٯ الاٖ ١ضص ٦بٮ ٖجٖ ١ػس ذ٭ز ضا ثٯ ٬سي٣ٯ انٱبض٪ب٦ٯ ضس٧ي ثٯ اقالو
ضطٚت ضسب٪يسٮ ثبض٫س زض اي ٩غ٭ضت ضطٚت يب ثًؿي اظ ضطٚبء ٦يت٭ا٫٪س٦بزاٚ ٤ٯ ح٪ ٥ٛٱبيي
ا٪حال ٠غبزض ٪طسٮ ثب تأزيٯ ق٣ت زائ٫ي٦ ٩عث٭ض تب حس زاضايي ٦سي٭ ٨زض ضطٚت يب ثب ر٣ت ضؾبيت
آ٪ب ٨ثٯ قطيٕ زيٟط اظ ا٪حال٠ضطٚت ر٣٭ٞيطي ٫٫ٚس.
٦بزٮ ٪ - 130ٯ ٦سي٭ ٨ضطٚت ٦يت٭ا٪س زض ٗ٦بث ١ق٣جي ٚٯ  ٩ٛ٧٦است اظ يٛي اظ ضطٚبء زاضتٯ ثبضس
است٫بز ثٯ تٱبتط ٫ٚس ٪ٯ ذ٭ز ضطي٦ ٙيت٭ا٪س زضٗ٦بثٖ ١طؾي ٚٯ  ٩ٛ٧٦است ق٣جٛبض ا ٬ثٯ ضطٚت
زاضتٯ ثبضس ثٯ تٱبتط است٫بز ٧٪بيس ً٦صاٚ ٙ٢سي ٚٯ ق٣جٛبض ضطٚت ٦ ٬سي٭ ٨ثٯ يٛي اظ ضطٚبء
ث٭زٮ ٬پس اظ ا٪حال ٠ضطٚت ق٣ت ا ٬ال٬غ٭٦ ٠ب٪سٮ زض ٗ٦بث ١آ ٨ضطٚت حٕ است٫بز ثٯ تٱبتط ذ٭اٰس
زاضت.
٦بزٮ  - 131زض غ٭ضت ٬ضضٛستٟي يٛي اظ ضطٚبء ٧ٰ ٬چ٫ي ٩زض غ٭ضتي ٚٯ يٛي اظ ق٣جٛبضا٨
ضرػي يٛي اظ ضطٚبء ثٯ ٦٭رت ٦بزٮ  129ا٪حال٠ضطٚت ضا تٗبؾب ٚطزٮ سبيط ضطٚبء ٦يت٭ا٫٪س
سٱ٧ي آ ٨ضطي ٙضا اظ زاضايي ضطٚت ٗ٪ساً تأزيٯ ٚطزٮ  ٬ا ٬ضا اظ ضطٚت ذبضد ٫٫ٚس.
٦بزٮ  - 132اٞط زض ٪تيزٯ ؾطضٰبي ٬اضزٮ سٱ٥ا٢ططٚٯ  ٥ٚض٭ز ٦بزاٚ ٤ٯ اي٧ٚ ٩ج٭ز رجطا٪ ٨طسٮ
تأزيٯ ٰط ٪٭و ًٓ٫٦ت ثٯ ضطٚبء ٫٧٦٭و است.
٦بزٮ  - 133رع زض ٦٭ضز ْ٭ٔ ٰيچ ي ٙاظ ضطٚبء ضا ضطٚت ٧٪يت٭ا٪س ثٯ ت٧ٛي ١سط٦بيٯ ٚٯ ثٯ ي٣ت
ؾطضٰبي ٬اضزٮ  ٥ٚضسٮ است ٣٦عٚ ٤طزٮ  ٬يب ا ٬ضا٦زج٭ض ٧٪بيس ثيص اظ آ٪چٯ ٚٯ زض ضطٚت٫ب٦ٯ ٗ٦طض
ضسٮ است ثٯ ضطٚت سط٦بيٯ زٰس.

٦بزٮ ٰ - 134يچ ضطيٛي ٧٪يت٭ا٪س ثس ٨٬ضؾبيت سبيط ضطٚبء (ثٯ حسبة ضرػي ذ٭ز يب ثٯ
حسبة ضرع حب٢ج) تزبضتي اظ ٪٭و تزبضت ضطٚت٧٪٭زٮ  ٬يب ثٯ ي٫٭ا ٨ضطي ٙؾب ٩٦يب ضطي ٙثب
٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز زض ضطٚت زيٟطي ٚٯ ٪هيط آ ٨تزبضت ضا زاضز زاذ ١ض٭ز.
٦بزٮ ٰ - 135ط ضطٚت تؿب٫٦ي ٦يت٭ا٪س ثب تػ٭يت ت٧ب ٤ضطٚبء ثٯ ضطٚت سٱب٦ي ٦جسٞ ٠طزز زض
اي ٩غ٭ضت ضيبيت ت٧بٗ٦ ٤طضات ضارًٯ ثٯ ضطٚتسٱب٦ي حت٧ي است.
٦بزٮ  - 136ضطٚت تؿب٫٦ي زض ٦٭اضز شي٫٦ ١ح٦ ١يض٭ز:
ا )ّ٢زض ٦٭ضز ْٗطات ٦ 3 - 2 - 1بزٮ .93
ة) زض غ٭ضت تطاؾي ت٧ب ٤ضطٚبء:
د) زض غ٭ضتي ٚٯ يٛي اظ ضطٚبء ثٯ زالئ٣ي ا٪حال ٠ضطٚت ضا اظ ٦ح٧ٛٯ تٗبؾب ٧٪بيس ٦ ٬ح٧ٛٯ آ٨
زالئ ١ضا ٦٭رٯ زا٪ستٯ  ٬ح ٥ٛثٯ ا٪حال ٠ثسٰس.
ز) زض غ٭ضت ْسد يٛي اظ ضطٚبء ٦كبثٕ ٦بزٮ .137
ٮ) زض غ٭ضت ٬ضضٛستٟي يٛي اظ ضطٚبء ٦كبثٕ ٦بزٮ .138
 )٬زض غ٭ضت ْ٭ت يب ٦حز٭ضيت يٛي اظ ضطٚبء ٦كبثٕ ٦٭از .140 ٬ 139
تجػطٮ  -زض ٦٭ضز ث٫س (د) ٰط ٞبٮ زالئ ١ا٪حال٫٦ ٠حػطاً ٦طث٭ـ ثٯ ضطي ٙيب ضطٚبء ً٦ي٫ي ثبضس
٦ح٧ٛٯ ٦يت٭ا٪س ثٯ تٗبؾبي سبيط ضطٚبء ثٯ ربيا٪حال ٠ح ٥ٛاذطاد آ ٨ضطي ٙيب ضطٚبي ً٦ي ٩ضا
ثسٰس.
٦بزٮ ْ - 137سد ضطٚت زض غ٭ضتي  ٩ٛ٧٦است ٚٯ زض اسبس٫ب٦ٯ اي ٩حٕ اظ ضطٚبء س٣ت ٪طسٮ ٬
٪بضي اظ ٖػس اؾطاض ٪جبضس  -تٗبؾبي ْسد ثبيسضص ٦بٮ ٖج ١اظ ْسد ٚتجبً ثٯ ضطٚبء ايال ٤ض٭ز.
اٞط ٦٭إْ اسبس٫ب٦ٯ ثبيس سب ٠ثٯ سب ٠ثٯ حسبة ضطٚت ضسيسٞي ض٭ز ْسد زض ٦٭ٖى ذت٥
٦حبسجٯ سب٢يب٪ٯ ثٯ ي٦ ١٧يآيس.
٦بزٮ  - 138زض ٦٭ضز ٬ضضٛستٟي يٛي اظ ضطٚبء ا٪حالٖ٬ ٠تي غ٭ضت ٦يٞيطز ٚٯ ٦سيط تػٓيٯ
ٚتجبً تٗبؾبي ا٪حال ٠ضطٚت ضا ٧٪٭زٮ  ٬اظ تٗبؾبي٦عث٭ض ضص ٦بٮ ٞصضتٯ  ٬ضطٚت ٦سيط تػٓيٯ ضا اظ
تٗبؾبي ا٪حال٫٦ ٠ػطِ ٛ٪طزٮ ثبضس.
٦بزٮ  - 139زض غ٭ضت ْ٭ت يٛي اظ ضطٚبء ثٗبء ضطٚت ٦٭ٖ٭ِ ثٯ ضؾبيت سبيط ضطٚبء ٖ ٬بئٗ٦٥ب٤
٦ت٭ْي ذ٭اٰس ث٭ز  -اٞط سبيط ضطٚبء ثٯ ثٗبء ضطٚتتػ٧ي٧٪ ٥٭زٮ ثبض٫س ٖبئٗ٦٥ب٦ ٤ت٭ْي ثبيس زض
٦ست ي٦ ٙبٮ اظ تبضيد ْ٭ت ضؾبيت يب يس ٤ضؾبيت ذ٭ز ضا ضارى ثٯ ثٗبء ضطٚت ٚتجبً ايال٧٪ ٤بيس زض

غ٭ضتيٚٯ ٖبئٗ٦٥ب٦ ٤ت٭ْي ضؾبيت ذ٭ز ضا ايال٧٪ ٤٭ز ٪سجت ثٯ اي٧ب ٠ضطٚت زض ٦ست ٦عث٭ض اظ ٓ٪ى
 ٬ؾطض ضطي ٙذ٭اٰس ث٭ز ٢٬ي زض غ٭ضت ايال ٤يس٤ضؾبيت زض ٫٦بْى حبغ٣ٯ زض ٦ست ٦صٚ٭ض
ضطي ٙث٭زٮ ٪ ٬سجت ثٯ ؾطض آ٦ ٨ست سٱي٪ ٥ر٭اٰس ث٭ز.
سٛ٭ت تب اٗ٪ؿبي ي٦ ٙبٮ زض ح ٥ٛايال ٤ضؾبيت است.
٦بزٮ  - 140زض ٦٭ضز ٦حز٭ضيت يٛي اظ ضطٚبء ٦كبثٕ ٦س٢٭٦ ٠بزٮ ْ٭ٔ ي ١٧ذ٭اٰس ضس.
٦جحج چٱبض - ٤زض ضطٚت ٦رت٣ف َيط سٱب٦ي
٦بزٮ  - 141ضطٚت ٦رت٣ف َيط سٱب٦ي ضطٚتي است ٚٯ ثطاي ا٦٭ض تزبضتي زض تحت اس٥
٦رػ٭غي ثي ٩ي ٙيب چ٫س ٓ٪ط ضطي ٙؾب ٬ ٩٦ي ٙيب چ٫سٓ٪ط ضطي ٙثب ٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز ثس٨٬
ا٪تطبض سٱب ٤تطٛي٦ ١يض٭ز.
ضطي ٙؾب٦ ٩٦سئ٭٣ٚ ٠يٯ ٖط٬ؾي است ٚٯ  ٩ٛ٧٦است يال٬ٮ ثط زاضايي ضطٚت پيسا ض٭ز -
ضطي ٙثب ٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز ٚسي است ٚٯ ٦سئ٭٢يت اْٗ٬ف تب ٦يعا ٨سط٦بيٯ است ٚٯ زض ضطٚت
ٞصاضزٮ  ٬يب ثبيستي ثٟصاضز.
زض اس ٥ضطٚت ثبيس يجبضت (ضطٚت ٦رت٣ف)  ٬الاٖ ١اس ٥يٛي اظ ضطٚبء ؾبٖ ٩٦يس ض٭ز.
٦بزٮ  - 142ض٬اثف ثي ٩ضطٚبء ثب ضيبيت ٗ٦طضات شي ١تبثى ضطٚت٫ب٦ٯ ذ٭اٰس ث٭ز.
٦بزٮ ٰ - 143ط ي ٙاظ ضطٚبء ثب ٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز ٚٯ اس٧ص رعء اس ٥ضطٚت ثبضس زض ٗ٦بث١
ق٣جٛبضا ٨ضطٚت ضطي ٙؾب٦ ٩٦حس٭ة ذ٭اٰس ضس.
ٰط ٖطاضي ٚٯ ثطذالِ اي ٩تطتيت ثي ٩ضطٚبء زازٮ ضسٮ ثبضس زض ٗ٦بث ١اضربظ حب٢ج ثياحط است.
٦بزٮ  - 144ازاضٮ ضطٚت ٦رت٣ف َيط سٱب٦ي ثٯ يٱسٮ ضطي ٙيب ضطٚبي ؾب ٬ ٩٦حس٬ز اذتيبضات
آ٪ٱب ٰ٧ب ٨است ٚٯ زض ٦٭ضز ضطٚبء ضطٚت تؿب٫٦يٗ٦طض است.
٦بزٮ  - 145ضطي ٙثب ٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز ٪ٯ ثٯ ي٫٭ا ٨ضطي ٙحٕ ازاضٮ ٚطز ٨ضطٚت ضا زاضز ٪ٯ
ازاضٮ ا٦٭ض ضطٚت اظ ٬نبيّ ا ٬است.
٦بزٮ  - 146اٞط ضطي ٙثب ٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز ً٦ب٣٦ٯ ثطاي ضطٚت ٫ٚس  -زض ٦٭ضز تًٱسات ٪بضيٯ اظ
آً٦ ٨ب٣٦ٯ زض ٗ٦بث ١قطِ ً٦ب٣٦ٯ ح ٥ٛضطيٙؾب ٩٦ضا ذ٭اٰس زاضت ٟ٦ط ايٛ٫ٯ تػطيح ٚطزٮ ثبضس

ً٦ب٣٦ٯ ضا ثٯ س٧ت ٚ٬ب٢ت اظ قطِ ضطٚت ا٪زب٦ ٤يزٰس.
٦بزٮ ٰ - 147ط ضطي ٙثب ٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز حٕ ٪هبضت زض ا٦٭ض ضطٚت زاضتٯ ٦ ٬يت٭ا٪س اظ ض٬ي
زْبتط اس٫بز ضطٚت ثطاي اقالو ضرع ذ٭ز ضارىثٯ ٬ؾًيت ٦ب٢ي ضطٚت غ٭ضت ذالغٯ تطتيت
زٰس.
ٰط ٖطاضزازي ٚٯ ثي ٩ضطٚبء ثطذالِ اي ٩تطتيت زازٮ ض٭ز اظ زضرٯ ايتجبض سبٖف است.
٦بزٮ ٰ - 148يچ ضطي ٙثب ٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز ٧٪يت٭ا٪س ثس ٨٬ضؾبيت سبيط ضطٚبء ضرع حب٢خي ضا ثب
ا٪تٗب ٠ت٧ب٦ي ٖس٧تي اظ سٱ٥ا٢ططٚٯ ذ٭ز ثٯ ا٬زاذ ١زض ضطٚت ٫ٚس.
٦بزٮ  - 149اٞط ي ٙيب چ٫س ٓ٪ط اظ ضطٚبء ثب ٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز حٕ ذ٭ز ضا زض ضطٚت ثس ٨٬اربظٮ
سبيطيٚ ٩الً يب ثًؿبً ثٯ ضرع حب٢خي ٬اٞصاض ٧٪بي٫سضرع ٦عث٭ض ٪ٯ حٕ زذب٢ت زض ازاضٮ ضطٚت ٪ ٬ٯ
حٕ تٓتيص زض ا٦٭ض ضطٚت ضا ذ٭اٰس زاضت.
٦بزٮ  - 150زض ٦٭ضز تًٱساتي ٚٯ ضطٚت ٦رت٣ف َيط سٱب٦ي  ٩ٛ٧٦است ٖج ١اظ حجت ضطٚت ٚطزٮ
ثبضس ضطي ٙثب ٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز زض ٗ٦بث١اضربظ حب٢ج زض ح ٥ٛضطي ٙؾب ٩٦ذ٭اٰس ث٭ز ٟ٦ط
حبثت ٧٪بيس ٚٯ اضربظ ٦عث٭ض اظ ٦حس٬ز ث٭ز٦ ٨سئ٭٢يت ا ٬اقالو زاضتٯا٪س.
٦بزٮ  - 151ضطي ٙؾب ٩٦ضا ٖ٬تي ٦يت٭ا ٨ضرػبً ثطاي ٖط٬ؼ ضطٚت تًٗيت ٧٪٭ز ٚٯ ضطٚت
٫٦ح ١ضسٮ ثبضس.
٦بزٮ ٰ - 152ط ٞبٮ ضطٚت ثٯ قطيٗي َيط اظ ٬ضضٛستٟي ٫٦ح ١ض٭ز  ٬ضطي ٙثب ٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز
ٰ٫٭ظ ت٧ب ٤يب ٖس٧تي اظ سٱ٥ا٢ططٚٯ ذ٭ز ضا٪پطزاذتٯ  ٬يب پس اظ تأزيٯ ٦ستطز زاضتٯ است
ق٣جٛبضا ٨ضطٚت حٕ زاض٪س ً٦بز٢ٯ آ٪چٯ ٚٯ اظ ثبثت سٱ٥ا٢ططٚٯ ثبٖي ٦ب٪سٮ است ٦ستٗي٧بً ثط ي٣يٯ
ضطي ٙثب٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز اٖب٦ٯ زي٭ي ٧٪بي٫س .اٞط ضطٚت ٬ضضٛست ض٭ز حٕ ٦عث٭ض ضا ٦سيط
تػٓيٯ ذ٭اٰس زاضت.
٦بزٮ  - 153اٞط زض ٪تيزٯ ٖطاضزاز ثب ضطٚبء ؾب ٬ ٩٦يب زض احط ثطزاضت ٖج٣ي اظ سط٦بيٯ ضطٚت
ضطي ٙثب ٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز اظ سٱ٥ا٢ططٚٯ ذ٭ز ٚٯ ثٯحجت ضسيسٮ است ثٛبٰس اي ٩تٗ٣ي٦ ١بزاٚ ٤ٯ
ثٯ حجت ٪طسيسٮ  ٬ثط قجٕ ٗ٦طضات ضارًٯ ثٯ ٪طط ضطٚتٰب ٫٦تطط ٪طسٮ است زض ٗ٦بث ١ق٣جٛبضا٨
ضطٚت ً٦تجط٪ج٭زٮ  ٬ق٣جٛبضا٦ ٨عث٭ض ٦يت٭ا٫٪س ثطاي تًٱساتي ٚٯ اظ قطِ ضطٚت ٖج ١اظ حجت ٬

ا٪تطبض تٗ٣ي ١سط٦بيٯ ثٯ ي ١٧آ٦سٮ است تأزيٯ ٰ٧ب ٨سط٦بيٯ ا٢٬يٯضطي ٙثب ٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز ضا
٦كب٢جٯ ٧٪بي٫س.
٦بزٮ  - 154ثٯ ضطي ٙثب ٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز ْطو ٧٪يت٭ا ٨زاز ٟ٦ط زض غ٭ضتي ٚٯ ٦٭رت ٚسط
سط٦بيٯ ا ٬زض ضطٚت ٪ط٭ز.
اٞط زض ٪تيزٯ ؾطضٰبي ٬اضزٮ سٱ٥ا٢ططٚٯ ضطي ٙثب ٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز ٚسط ضس ٦بزاٚ ٤ٯ اي٩
٧ٚج٭ز رجطا٪ ٨طسٮ تأزيٯ ٰط ضثح يب ًٓ٫٦تي ثٯ ا٫٧٦ ٬٭و است.
ٰط ٞبٮ ٬رٱي ثطذالِ حْ ٥ٛ٭ٔ تأزيٯ ٞطزيس ضطي ٙثب ٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز تب ً٦بز٬ ٠رٯ زضيبْتي
٦سئ٭ ٠تًٱسات ضطٚت است ٟ٦ط زض ٦٭ضزي ٚٯ ثبحس٪ ٩يت  ٬ثٯ ايتجبض ثيال٦ ٨طتجي ٬رٱي
ٞطْتٯ ثبضس.
٦بزٮ ٰ - 155ط ٚس ثٯ ي٫٭ا ٨ضطي ٙثب ٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز زض ضطٚت ٦رت٣ف َيط سٱب٦ي ٦٭ر٭زي
زاذ ١ض٭ز تب ً٦بز ٠سٱ٥ا٢ططٚٯ ذ٭ز ٦سئ٭ٖ٠ط٬ؾي ذ٭اٰس ث٭ز ٚٯ ضطٚت ٖج ١اظ ٬ض٬ز ا ٬زاضتٯ
ذ٭اٮ اس ٥ضطٚت ي٭ؼ ضسٮ يب ٪طسٮ ثبضس.
ٰط ضطقي ٚٯ ثطذالِ اي ٩تطتيت ثبضس زض ٗ٦بث ١اضربظ حب٢ج ٚب٥٢٨ي ٩ٛذ٭اٰس ث٭ز.
٦بزٮ  - 156اٞط ضطٚت ٦رت٣ف َيط سٱب٦ي ٬ضضٛست ض٭ز زاضايي ضطٚت ثي ٩ق٣جٛبضا ٨ذ٭ز
ضطٚت تٗسي ٥ضسٮ  ٬ق٣جٛبضا ٨ضرػي ضطٚبء زض آ٨حٗي ٪ساض٪س  -سٱ٥ا٢ططٚٯ ضطٚبء ثب
٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز ٪يع رع ٬زاضايي ضطٚت ٦حس٭ة است.
٦بزٮ  - 157اٞط زاضايي ضطٚت ثطاي تأزيٯ ت٧بٖ ٤ط٬ؼ آٚ ٨بْي ٪جبضس ق٣جٛبضا ٨آ ٨حٕ زاض٪س
ثٗيٯ ق٣ت ذ٭ز ضا اظ زاضايي ضرػي ت٧ب ٤يب ٰط ي ٙاظضطٚبء ؾب٬ ٩٦غ٭٫٫ٚ ٠س زض اي ٩غ٭ضت ثي٩
ق٣جٛبضا ٨ضطٚت  ٬ق٣جٛبضا ٨ضرػي ضطٚبء ؾب ٩٦تٓب٬تي ٪ر٭اٰس ث٭ز.
٦بزٮ  - 158زض غ٭ضت ٬ضضٛستٟي يٛي اظ ضطٚبء ثب ٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز ذ٭ز ضطٚت يب ق٣جٛبضا٨
آ ٨ثب ق٣جٛبضا ٨ضطي٦ ٙعث٭ض ٦تسب٬يا٢حٗ٭ٔذ٭اٰ٫س ث٭ز.
٦بزٮ ٗ٦ - 159طضات ٦٭از  130 ٬ 129زض ضطٚتٰبي ٦رت٣ف َيط سٱب٦ي ٪يع الظ٤ا٢طيبيٯ است.
٦بزٮ  - 160اٞط ضطي ٙؾب ٩٦ثيص اظ يٓ٪ ٙط ثبضس ٦سئ٭٢يت آ٪ٱب زض ٗ٦بث ١ق٣جٛبضا ٬ ٨ض٬اثف آ٪ٱب
ثب يٛسيٟط تبثى ٗ٦طضات ضارى ثٯ ضطٚتٱبي تؿب٫٦ياست.

٦بزٮ ٗ٦ - 161طضات ٦٭از  140 ٬ 139 - 138 - 137 - 136زض ٦٭ضز ضطٚتٰبي ٦رت٣ف َيط سٱب٦ي
٪يع ربضي است.
٦ط ٜيب ٦حز٭ضيت يب ٬ضضٛستٟي ضطي ٙيب ضطٚبء ثب ٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز ٦٭رت ا٪حال ٠ضطٚت
٧٪يض٭ز.
٦جحج پ٫ز - ٥ضطٚت ٦رت٣ف سٱب٦ي
٦بزٮ  - 162ضطٚت ٦رت٣ف سٱب٦ي ضطٚتي است ٚٯ زض تحت اس٦ ٥رػ٭غي ثي ٩يسٮ ضطٚبء
سٱب٦ي  ٬ي ٙيب چ٫س ٓ٪ط ضطي ٙؾب ٩٦تطٛي٦١يض٭ز.
ضطٚبء سٱب٦ي ٚسب٪ي ٰست٫س ٚٯ سط٦بيٯ آ٪ٱب ثٯ غ٭ضت سٱب ٤يب ٖكًبت سٱب٦ ٤تسب٬ياٗ٢ي٧ٯ زض
آ٦سٮ ٦ ٬سئ٭٢يت آ٪ٱب تب ٦يعا٧ٰ ٨ب ٨سط٦بيٯ است ٚٯ زضضطٚت زاض٪س.
ضطي ٙؾبٚ ٩٦سي است ٚٯ سط٦بيٯ ا ٬ثٯ غ٭ضت سٱب ٤زض ٪يب٦سٮ ٦ ٬سئ٭٣ٚ ٠يٯ ٖط٬ؾي است ٚٯ
 ٩ٛ٧٦است يال٬ٮ ثط زاضايي ضطٚت پيسا ض٭ز زضغ٭ضت تًسز ضطي ٙؾب٦ ٩٦سئ٭٢يت آ٪ٱب زض
ٗ٦بث ١ق٣جٛبضا ٬ ٨ض٬اثف آ٪ٱب ثب يٛسيٟط تبثى ٗ٦طضات ضطٚت تؿب٫٦ي ذ٭اٰس ث٭ز.
٦بزٮ  - 163زض اس ٥ضطٚت ثبيس يجبضت (ضطٚت ٦رت٣ف)  ٬الاٖ ١اس ٥يٛي اظ ضطٚبء ؾبٖ ٩٦يس
ض٭ز.
٦بزٮ ٦ - 164سيطيت ضطٚت ٦رت ّ٣سٱب٦ي ٦رػ٭ظ ثٯ ضطي ٙيب ضطٚبء ؾب ٩٦است.
٦بزٮ  - 165زض ٰط ي ٙاظ ضطٚتٱبي ٦رت٣ف سٱب٦ي ٰيأت ٪هبضي الاٖ٦ ١طٚت اظ سٯ ٓ٪ط اظ ضطٚبء
ثطٖطاض ٦يض٭ز  ٬ايٰ ٩يأت ضا ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ضطٚبءثالْبغ٣ٯ ثًس اظ تطٛيٖ ١كًي ضطٚت ٖ ٬ج ١اظ
ٰط اٖسا٦ي زض ا٦٭ض ضطٚت ً٦ي٦ ٩ي٫ٚس ا٪تربة ٰيأت ثط حست ضطايف ٗ٦طض زض اسبس٫ب٦ٯ ضطٚت
تزسيس٦يض٭ز زض ٰط غ٭ضت ا٢٬يٰ ٩يأت ٪هبض ثطاي ي ٙسب ٠ا٪تربة ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ  - 166ا٢٬يٰ ٩يأت ٪هبض ثبيس ثًس اظ ا٪تربة ضس ٨ثالْبغ٣ٯ تحٗيٕ ٚطزٮ  ٬اق٧ي٫ب ٨حبغ١
٫ٚس ٚٯ ت٧بٗ٦ ٤طضات ٦٭از  50 ٬41 - 39 - 38 - 29 - 28ايٖ ٩ب٪٭ ٨ضيبيت ضسٮ است.
٦بزٮ  - 167ايؿبء ٰيأت ٪هبض اظ رٱت اي٧ب ٠ازاضي ٪ ٬تبيذ حبغ٣ٯ اظ آٰ ٨يچ ٦سئ٭٢يتي ٪ساض٪س
٢يٰ ٩ٛط ي ٙاظ آ٪ٱب زض ا٪زب٦ ٤أ٦٭ضيت ذ٭ز ثط قجٕٖ٭ا٪ي٧ً٦ ٩٭٢ٯ ٛ٣٧٦تي ٦سئ٭ ٠اي٧ب٬ ٠

تٗػيطات ذ٭ز ٦يثبض٫س.
٦بزٮ  - 168ايؿبء ٰيأت ٪هبض زْبتط  ٬غ٫س٣ٚ ٬ ٔ٬يٯ اس٫بز ضطٚت ضا تحت تسٖيٕ زض آ٬ضزٮ
ٰ٧ٯسب٢ٯ ضاپ٭ضتي ثٯ ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٦يزٰ٫س ٰ ٬ط ٞبٮ زضت٫هي ٥غ٭ضت زاضايي ثيتطتيجي  ٬ذكبيي
٦طبٰسٮ ٧٪بي٫س زض ضاپ٭ضت ٦عث٭ض شٚط ٧٪٭زٮ  ٬اٞط ٦ربٓ٢تي ثب پيط٫ٱبز ٦سيط ضطٚت زض تٗسي٥
٫٦بْى زاضتٯ ثبض٫سزالئ ١ذ٭ز ضا ثيب٦ ٨ي٫٫ٚس.
٦بزٮ ٰ - 169يأت ٪هبض ٦يت٭ا٪س ضطٚبء ضا ثطاي اًٗ٪بز ٦ز٧ى ي٧٭٦ي زي٭ت ٧٪بيس  ٬ثب ٦٭اْٗت ضأي
٦ز٧ى ٦عث٭ض ثط قجٕ ْٗطٮ (ة) ٦بزٮ  181ضطٚتضا ٫٦ح٫ٚ ١س.
٦بزٮ  - 170تب پب٪عزٮ ض٬ظ ٖج ١اظ اًٗ٪بز ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ٰط غبحت سٱ٧ي ٦يت٭ا٪س (ذ٭ز يب ٧٪بي٫سٮ
ا )٬زض ٦طٚع اغ٣ي ضطٚت حبؾط ضسٮ اظ غ٭ضتثيال ٬ ٨غ٭ضت زاضايي  ٬ضاپ٭ضت ٰيأت ٪هبض اقالو
حبؾط ٫ٚس.
٦بزٮ ٬ - 171ضضٛستٟي ٰيچ ي ٙاظ ضطٚبء ؾب٦ ٩٦٭رت ا٪حال ٠ضطٚت ٪ر٭اٰس ضس ٟ٦ط زض ٦٭ضز
٦بزٮ .138
٦بزٮ  - 172ح٦ ٥ٛ٭از  134 ٬ 124زض ٦٭ضز ضطٚت ٦رت٣ف سٱب٦ي  ٬ضطٚبء ؾب ٩٦آ ٨ربضي است.
٦بزٮ ٰ - 173ط ٞبٮ ضطٚت ٦رت٣ف سٱب٦ي ٬ضضٛست ض٭ز ضطٚبء سٱب٦ي ت٧بٖ ٤ي٧ت سٱب ٤ذ٭ز ضا
٪پطزاذتٯ ثبض٫س ٦سيط تػٓيٯ آ٪چٯ ضا ٚٯ ثط يٱسٮآ٪ٱب ثبٖي است ٬غ٭٦ ٠ي٫ٚس.
٦بزٮ  - 174اٞط ضطٚت ثٯ قطيٗي َيط اظ ٬ضضٛستٟي ٫٦ح ١ضس ٰط ي ٙاظ ق٣جٛبضا ٨ضطٚت
٦يت٭ا٪س ثٯ ٰط ي ٙاظ ضطٚبء سٱب٦ي ٚٯ اظ ثبثت ٖي٧تسٱب ٤ذ٭ز ٦سي٭ ٨ضطٚت است ضر٭و ٚطزٮ
زض حس٬ز ثسٰي آ ٨ضطي ٙق٣ت ذ٭ز ضا ٦كب٢جٯ ٧٪بيس ٦بزاٚ ٤ٯ ضطٚت ٫٦ح٪ ١طسٮ ق٣جٛبضا ٨ثطاي
٬غ٭٠ق٣ت ذ٭ز حٕ ضر٭و ثٯ ٰيچ ي ٙاظ ضطٚبء سٱب٦ي ٪ساض٪س.
٦بزٮ  - 175اٞط ضطٚت ٦رت٣ف ٬ضضٛست ضس تب ٖط٬ؼ ضطٚت اظ زاضايي آ ٨تأزيٯ ٪طسٮ ق٣جٛبضا٨
ضرػي ضطٚبء ؾب ٩٦حٗي ثٯ زاضايي ضطٚت٪ساض٪س.
٦بزٮ ٓ٦ - 176بز ٦٭از  50 ٬ 41 - 39 - 38 - 29 - 28ضب ١٦ضطٚتٱبي ٦رت٣ف سٱب٦ي است.

٦بزٮ ٰ - 177ط ضطٚت ٦رت٣ف سٱب٦ي ٚٯ ثطذالِ ٦٭از  50 ٬ 39 - 29 - 28تطٛي ١ض٭ز ثبق١
است ٢ي ٩ٛضطٚبء ٧٪يت٭ا٫٪س زض ٗ٦بث ١اضربظذبضد ثٯ اي ٩ثكال ٨است٫بز ٧٪بي٫س.
٦بزٮ ٰ - 178ط ٞبٮ ضطٚت ثط حست ٦بزٮ ٖج٦ ١حٛ٭ ٤ثٯ ثكال ٨ض٭ز ٦كبثٕ ٦بزٮ  101ضْتبض ذ٭اٰس
ضس.
٦بزٮ ٓ٦ - 179بز ٦٭از  87 - 86 - 85 - 84ايٖ ٩ب٪٭ ٨زض ضطٚتٱبي ٦رت٣ف ٪يع ثبيس ضيبيت ض٭ز.
٦بزٮ ٓ٦ - 180بز ٦٭از  92 ٬ 91 - 90 - 89ايٖ ٩ب٪٭ ٨زض ٦٭ضز ضطٚت ٦رت٣ف ٪يع الظ٤ا٢طيبيٯ است.
٦بزٮ  - 181ضطٚت ٦رت٣ف زض ٦٭اضز شي٫٦ ١ح٦ ١يض٭ز:
ا )ّ٢زض ٦٭ضز ْٗطات ٦ 3 - 2 - 1بزٮ .93
ة) ثط حست تػ٧ي٦ ٥ز٧ى ي٧٭٦ي زض غ٭ضتي ٚٯ زض اسبس٫ب٦ٯ اي ٩حٕ ثطاي ٦ز٧ى ٦صٚ٭ض تػطيح
ضسٮ ثبضس.
د) ثط حست تػ٧ي٦ ٥ز٧ى ي٧٭٦ي  ٬ضؾبيت ضطٚبء ؾب.٩٦
ز) زض غ٭ضت ْ٭ت يب ٦حز٭ضيت يٛي اظ ضطٚبء ؾب٦ ٩٦طط٬ـ ثط ايٛ٫ٯ ا٪حال ٠ضطٚت زض اي٦ ٩٭ضز
زض اسبس٫ب٦ٯ تػطيح ضسٮ ثبضس.
زض ٦٭ضز ْٗطات (ة) ( ٬د) ح٦ ٥ٛبزٮ  72ربضي است.
٦بزٮ ٰ - 182ط ٞبٮ زض اسبس٫ب٦ٯ ثطاي ٦ز٧ى ي٧٭٦ي حٕ تػ٧ي ٥ثٯ ا٪حالً٦ ٠ي٪ ٩طسٮ  ٬ثي٩
٦ز٧ى ي٧٭٦ي  ٬ضطٚبء ؾب ٩٦ضارى ثٯ ا٪حال٦ ٠٭اْٗتحبغ٪ ١ط٭ز ٦ ٬ح٧ٛٯ زالئ ١قطْساضا٨
ا٪حال ٠ضا ٦٭رٯ ثي٫س ح ٥ٛثٯ ا٪حال ٠ذ٭اٰس زاز٧ٰ .ي ٩ح ٥ٛزض ٦٭ضزي ٪يع ربضي است ٚٯ يٛي اظ
ضطٚبء ؾب٩٦ثٯ زالئ٣ي ا٪حال ٠ضطٚت ضا اظ ٦ح٧ٛٯ تٗبؾب ٧٪٭زٮ ٦ ٬ح٧ٛٯ آ ٨زالئ ١ضا ٦٭رٯ ثجي٫س.
٦جحج ضط - ٥ضطٚت ٪سجي
٦بزٮ  - 183ضطٚت ٪سجي ضطٚتي است ٚٯ ثطاي ا٦٭ض تزبضتي زض تحت اس٦ ٥رػ٭غي ثي ٩ز ٬يب
چ٫س ٓ٪ط تطٛي٦ ٬ ١سئ٭٢يت ٰط ي ٙاظ ضطٚبء ثٯ٪سجت سط٦بيٯاي است ٚٯ زض ضطٚت ٞصاضتٯ.
٦بزٮ  - 184زض اس ٥ضطٚت ٪سجي يجبضت (ضطٚت ٪سجي)  ٬الاٖ ١اس ٥يٓ٪ ٙط اظ ضطٚبء ثبيس شٚط

ض٭ز  -زض غ٭ضتي ٚٯ اس ٥ضطٚت ٦طت ١٧ثط اسب٦يت٧ب ٤ضطٚبء ٪جبضس ثًس اظ اس ٥ضطي ٙيب
ضطٚبيي ٚٯ شٚط ضسٮ يجبضتي اظ ٖجي ٬( ١ضطٚبء) ( ٬ثطازضا )٨ؾط٬ضي است.
٦بزٮ  - 185زست٭ض ٦بزٮ  123 - 122 - 121 - 120 - 119 - 118زض ٦٭ضز ضطٚت ٪سجي ٪يع
الظ٤ا٢طيبيٯ است.
٦بزٮ  - 186اٞط زاضايي ضطٚت ٪سجي ثطاي تأزيٯ ت٧بٖ ٤ط٬ؼ ضطٚت ٚبْي ٪جبضس ٰط ي ٙاظ ضطٚبء
ثٯ ٪سجت سط٦بيٯ ٚٯ زض ضطٚت زاضتٯ ٦سئ٭ ٠تأزيٯٖط٬ؼ ضطٚت است.
٦بزٮ ٦ - 187بزاٚ ٤ٯ ضطٚت ٪سجي ٫٦ح٪ ١طسٮ ٦كب٢جٯ ٖط٬ؼ آ ٨ثبيس اظ ذ٭ز ضطٚت ثٯ ي ١٧آيس
ْٗف پس اظ ا٪حال ٠ق٣جٛبضا٦ ٨يت٭ا٫٪س ثب ضيبيت٦بزٮ ْ٭ٔ ثٯ ْطز ْطز ضطٚبء ٦طارًٯ ٫٫ٚس.
٦بزٮ ٰ - 188ط ٚس ثٯ ي٫٭ا ٨ضطي ٙؾب ٩٦زض ضطٚت ٪سجي ٦٭ر٭زي زاذ ١ض٭ز ثٯ ٪سجت
سط٦بيٯ ٚٯ زض ضطٚت ٦يٞصاضز ٦سئ٭ٖ ٠ط٬ؾي ٰ٥ذ٭اٰس ث٭ز ٚٯ ضطٚت ٖج ١اظ ٬ض٬ز ا ٬زاضتٯ
اي ٥اظ ايٛ٫ٯ زض اس ٥ضطٚت تُييطي زازٮ ضسٮ يب ٪طسٮ ثبضس.
ٖطاض ضطٚبء ثطذالِ اي ٩تطتيت ٪سجت ثٯ اضربظ حب٢ج احط ٪ساضز.
٦بزٮ ٓ٦ - 189بز ٦بزٮ ( 126رع ٦سئ٭٢يت ضطٚبء ٚٯ ثٯ ٪سجت سط٦بيٯ آ٪ٱب است) ٦ ٬٭از  127تب
 136زض ضطٚتٱبي ٪سجي ٪يع ربضي است.
٦جحج ٰٓت٥
ضطٚتٰبي تًب٪٬ي ت٭٢يس ٦ ٬ػطِ
٦بزٮ  - 190ضطٚت تًب٪٬ي ت٭٢يس ضطٚتي است ٚٯ ثي ٩يسٮ اظ اضثبة حطِ تطٛي٦ ١يض٭ز  ٬ضطٚبء
٦طبَ ١ذ٭ز ضا ثطاي ت٭٢يس ْ ٬ط٬ش اضيبء يبار٫بس ثٯ ٚبض ٦يثط٪س.
٦بزٮ  - 191اٞط زض ضطٚت ت٭٢يس ي ٙيسٮ اظ ضطٚبء زض ذس٦ت زائ٧ي ضطٚت ٪ج٭زٮ يب اظ اٰ ١حطْٯ
ٚٯ ٦٭ؾ٭و ي٣٧يبت ضطٚت است ٪جبض٫س الاٖ ١ز٬ح٣ج ايؿبء ازاضٮ٫٫ٚسٮ ضطٚت ثبيس اظ ضطٚبيي
ا٪تربة ض٭٪س ٚٯ حطْٯ آ٪ٱب ٦٭ؾ٭و ي٣٧يبت ضطٚت است.
٦بزٮ  - 192ضطٚت تًب٪٬ي ٦ػطِ ضطٚتي است ٚٯ ثطاي ٗ٦بغس شي ١تطٛي٦ ١يض٭ز:

ْ - 1ط٬ش ار٫بس الظ٦ٯ ثطاي ٦ػبضِ ظ٪سٞب٪ي اي ٥اظ ايٛ٫ٯ ار٫بس ٦عث٭ضٮ ضا ضطٚبء ايزبز ٚطزٮ يب
ذطيسٮ ثبض٫س.
 - 2تٗسيٓ٪ ٥ى  ٬ؾطض ثي ٩ضطٚبء ثٯ ٪سجت ذطيس ٰط ي ٙاظ آ٪ٱب.
٦بزٮ  - 193ضطٚت تًب٪٬ي اي ٥اظ ت٭٢يس يب ٦ػطِ  ٩ٛ٧٦است ٦كبثٕ اغ٭ ٠ضطٚت سٱب٦ي يب ثط
قجٕ ٗ٦طضات ٦رػ٭غي ٚٯ ثب تطاؾي ضطٚبءتطتيت زازٮ ضسٮ ثبضس تطٛي ١ثط٭ز ٢٬ي زض ٰط حب٠
ٓ٦بز ٦٭از  33 - 32الظ٤ا٢طيبيٯ است.
٦بزٮ  - 194زض غ٭ضتي ٚٯ ضطٚت تًب٪٬ي ت٭٢يس يب ٦ػطِ ٦كبثٕ اغ٭ ٠ضطٚت سٱب٦ي تطٛي١
ض٭ز حساٖ ١سٱب ٤يب ٖكًبت سٱب ٤زٮ ضيب ٠ذ٭اٰس ث٭زٰ ٬يچ ي ٙاظ ضطٚبء ٧٪يت٭ا٫٪س زض ٦ز٧ى
ي٧٭٦ي ثيص اظ ي ٙضأي زاضتٯ ثبضس.
ْػ ١ز٤٬
زض ٗ٦طضات ضارًٯ ثٯ حجت ضطٚتٱب ٪ ٬طط ضطٚت٫ب٦ٯٰب
٦بزٮ  - 195حجت ٣ٚيٯ ضطٚتٱبي ٦صٚ٭ض زض ايٖ ٩ب٪٭ ٨ا٢عا٦ي  ٬تبثى ر٧يى ٗ٦طضات ٖب٪٭ ٨حجت
ضطٚتٱب است.
٦بزٮ  - 196اس٫بز ٪ ٬٭ضتزبتي ٚٯ ثطاي ثٯ حجت ضسب٪س ٨ضطٚت الظ ٤است زض ٪هب٫٦ب٦ٯ ٬ظاضت
يس٢يٯ ً٦ي٦ ٩يض٭ز.
٦بزٮ  - 197زض نطِ ٦بٮ ا ٠٬تطٛيٰ ١ط ضطٚت ذالغٯ ضطٚت٫ب٦ٯ ٫٦ ٬ؿ٧بت آ ٨قجٕ ٪هب٫٦ب٦ٯ
٬ظاضت يس٢يٯ ايال ٨ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ  - 198اٞط ثٯ ي٣ت يس ٤ضيبيت زست٭ض ز٦ ٬بزٮ ْ٭ٔ ثكال ٨ي٣٧يبت ضطٚت ايال ٤ضسٮ ٰيچ
ي ٙاظ ضطٚبء ٧٪يت٭ا٫٪س اي ٩ثكال ٨ضا زض ٗ٦بث١اضربظ حب٢خي ٚٯ ثب آ٪ٱب ً٦ب٣٦ٯ ٚطزٮا٪س يصض ٖطاض
زٰ٫س.
٦بزٮ ٰ - 199ط ٞبٮ ضطٚت زض چ٫سي ٩ح٭ظٮ ضًجٯ زاضتٯ ثبضس ٗ٦طضات ٦٭از  197 ٬ 195ثبيس ثٯ
ٖس٧ي ٚٯ زض ٪هب٫٦ب٦ٯ ٬ظاضت يس٢يٯ ً٦ي٦ ٩يض٭ز زضٰط ح٭ظٮ رساٞب٪ٯ ا٪زبٞ ٤طزز.

٦بزٮ  - 200زض ٰط ٦٭ٖى ٚٯ تػ٧ي٧بتي ثطاي تُييط اسبس٫ب٦ٯ ضطٚت يب ت٧سيس ٦ست ضطٚت ظائس ثط
٦ست ٗ٦طض يب ا٪حال ٠ضطٚت (حتي زض ٦٭اضزي ٚٯا٪حال ٠ثٯ ٬اسكٯ اٗ٪ؿبي ٦ست ضطٚت غ٭ضت
٦يٞيطز)  ٬تًييٚ ٩يٓيت تٓطيٍ حسبة يب تجسي ١ضطٚبء يب ذط٬د ثًؿي اظ آ٪ٱب اظ ضطٚت يب تُييط
اس٥ضطٚت اتربش ض٭ز ٗ٦طضات ٦٭از  197 ٬ 195الظ٤ا٢طيبيٯ است٧ٰ .ي ٩تطتيت زض ٦٭ٖى ٰط
تػ٧ي٧ي ٚٯ ٪سجت ثٯ ٦٭ضز ً٦ي ٩زض ٦بزٮ  79ايٖ ٩ب٪٭ ٨اتربش٦يض٭ز ضيبيت ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ  - 201زض ٰط ٞ٭٪ٯ اس٫بز  ٬غ٭ضتحسبثٱب  ٬ايال٪بت ٪ ٬ططيبت َ ٬يطٮ ٚٯ ثٯ ق٭ض ذكي يب
چبپي اظ قطِ ضطٚتٰبي ٦صٚ٭ض زض ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثٯاستخ٫بي ضطٚتٱبي تًب٪٬ي غبزض ٦يض٭ز سط٦بيٯ
ضطٚت غطيحبً ثبيس شٚط ٞطزز  ٬اٞط ت٧ب ٤سط٦بيٯ پطزاذتٯ ٪طسٮ ٖس٧تي ٚٯ پطزاذتٯ ضسٮ ٪يع ثبيس
غطيحبًً٦ي ٩ض٭ز  -ضطٚت ٦تر ّ٣ثٯ رعاي ٗ٪سي اظ ز٬يست تب سٯ ٰعاض ضيب٦ ٠حٛ٭ ٤ذ٭اٰس ضس.
تجػطٮ  -ضطٚتٱبي ذبضري ٪يع ٚٯ ثٯ ٬سي٣ٯ ضًجٯ يب ٧٪بي٫سٮ زض ايطا ٨اضتُب ٠ثٯ تزبضت زاض٪س زض
٦٭ضز اس٫بز  ٬غ٭ضتحسبثٱب  ٬ايال٪بت ٪ ٬ططيبتذ٭ز زض ايطا٦ ٨ط٧٭ٗ٦ ٠طضات اي٦ ٩بزٮ ذ٭اٰ٫س
ث٭ز.
ْػ ١س٭٤
زض تػٓيٯ ا٦٭ض ضطٚتٱب
٦بزٮ  - 202تػٓيٯ ا٦٭ض ضطٚتٱب پس اظ ا٪حال٦ ٠٭إْ ٦٭از شي ١ذ٭اٰس ث٭ز ٟ٦ط زض ٦٭ضز
٬ضضٛستٟي ٚٯ تبثى ٗ٦طضات ٦طث٭ـ ثٯ ٬ضضٛستٟي است.
٦بزٮ  - 203زض ضطٚتٰبي تؿب٫٦ي ٪ ٬سجي ٦ ٬رت٣ف سٱب٦ي َ ٬يط سٱب٦ي ا٦ط تػٓيٯ ثب ٦سيط يب
٦سيطا ٨ضطٚت است ٟ٦ط آٚ ٨ٯ ضطٚبء ؾب٩٦اضربظ زيٟطي ضا اظ ذبضد يب اظ ثي ٩ذ٭ز ثطاي
تػٓيٯ ً٦ي٧٪ ٩بي٫س.
٦بزٮ  - 204اٞط اظ قطِ ي ٙيب چ٫س ضطي ٙؾب ٩٦تًيي ٩اضربظ ٦رػ٭ظ ثطاي تػٓيٯ تٗبؾب ضس
 ٬سبيط ضطٚبء ؾب ٩٦آ ٨تٗبؾب ضا ٪پصيطْت٫س٦ح٧ٛٯ ثسايت اضربغي ضا ثطاي تػٓيٯ ً٦ي ٩ذ٭اٰس
ٚطز.
٦بزٮ  - 205زض ٰط ٦٭ضز ٚٯ اضربغي َيط اظ ٦سيطا ٨ضطٚت ثطاي تػٓيٯ ً٦ي ٩ض٭٪س اسب٦ي آ٪ٱب
ثبيس زض ازاضٮ حجت اس٫بز حجت  ٬ايالٞ ٨طزز.

٦بزٮ  - 206زض ضطٚتٱبي ٦رت٣ف (سٱب٦ي َ ٬يط سٱب٦ي) ضطٚبء َيط ؾب ٩٦حٕ زاض٪س ي ٙيب چ٫س
ٓ٪ط ثطاي ٪هبضت زض ا٦ط تػٓيٯ ً٦ي٧٪ ٩بي٫س.
٦بزٮ ٬ - 207نيٓٯ ٦تػسيب ٨تػٓيٯ ذبت٧ٯ زاز ٨ثٯ ٚبضٰبي ربضي  ٬ارطاي تًٱسات ٬ ٬غ٭٠
٦كب٢جبت  ٬تٗسي ٥زاضايي ضطٚت است ثٯ تطتيت ٗ٦طضزض ٦٭از .212 ٬ 211 - 210 - 209 - 208
٦بزٮ  - 208اٞط ثطاي ارطاي تًٱسات ضطٚت ً٦ب٦الت رسيسي الظ ٤ض٭ز ٦تػسيب ٨تػٓيٯ ا٪زب٤
ذ٭اٰ٫س زاز.
٦بزٮ ٦ - 209تػسيب ٨تػٓيٯ حٕ زاض٪س ضرػبً يب ثٯ ت٭سف ٚ٬ي ١اظ قطِ ضطٚت ٦حب٧ٚٯ ٫٫ٚس.
٦بزٮ ٦ - 210تػسي تػٓيٯ ٖ٬تي حٕ اغالح  ٬تًيي ٩ح ٥ٛزاضز ٚٯ ضطٚبء ؾب ٩٦ثٯ ا ٬اربظٮ زازٮ
ثبض٫س ٦ -٭اضزي ٚٯ ثٯ حٖ ٥ٛب٪٭ ٨ح٧ٛيتارجبضي است اظ ايٖ ٩بيسٮ ٦ستخ٫ي است.
٦بزٮ  - 211آٖ ٨س٧ت اظ زاضايي ضطٚت ٚٯ زض ٦ست تػٓيٯ ٦ح ١احتيبد ٪يست ثٯ ق٭ض ٦٭ٖت ثي٩
ضطٚبء تٗسي٦ ٥يض٭ز ٢٬ي ٦تػسيب ٨تػٓيٯ ثبيسً٦بزٖ ٠ط٬ؾي ٚٯ ٰ٫٭ظ ٦٭يس تأزيٯ آ٪ ٨طسيسٮ
است ٧ٰ ٬چ٫يً٦ ٩بز٦ ٠جُ٣ي ٚٯ زض حسبة ثي ٩ضطٚبء ٦٭ضز اذتالِ است ٦٭ؾ٭و ٧٪بي٫س.
٦بزٮ ٦ - 212تػسيب ٨تػٓيٯ حسبة ضطٚبء ضا ٪سجت ثٯ ٰ ٬ ٥سٱٰ ٥ط ي ٙاظ ضطٚبء ضا اظ ٓ٪ى ٬
ؾطض ً٦ي٦ ٩ي٫٫ٚس  -ضْى اذتالِ زض تٗسي ٥ثٯ٦ح٧ٛٯ ثسايت ضر٭و ٦يض٭ز.
٦بزٮ  - 213زض ضطٚتٱبي سٱب٦ي  ٬ضطٚتٱبي ثب ٦سئ٭٢يت ٦حس٬ز  ٬ضطٚتٱبي تًب٪٬ي ا٦ط تػٓيٯ
ثٯ يٱسٮ ٦سيطا ٨ضطٚت است ٟ٦ط آٛ٪ٯ اسبس٫ب٦ٯ يباٚخطيت ٦ز٧ى ي٧٭٦ي ضطٚت تطتيت زيٟطي
ٗ٦طض زاضتٯ ثبضس.
٦بزٮ ٬ - 214نيٓٯ  ٬اذتيبضات ٦تػسيب ٨تػٓيٯ زض ضطٚت سٱب٦ي  ٬ضطٚتٱبي ثب ٦سئ٭٢يت
٦حس٬ز  ٬تًب٪٬ي ثٯ تطتيجي است ٚٯ زض ٦بزٮ ٗ٦ 207طضضسٮ ثب اي ٩تٓب٬ت ٚٯ حٕ اغالح  ٬تًيي٩
ح ٥ٛثطاي ٦تػسيب ٨تػٓيٯ اي ٩ضطٚتٱب (ثٯ استخ٫بي ٦٭ضز ح٧ٛيت ارجبضي) ْٗف ٖ٬تي ذ٭اٰس ث٭ز
ٚٯاسبس٫ب٦ٯ يب ٦ز٧ى ي٧٭٦ي اي ٩حٕ ضا ثٯ آ٪ٱب زازٮ ثبضس.
٦بزٮ  - 215تٗسي ٥زاضايي ضطٚتٱبي ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ ْ٭ٔ ثي ٩ضطٚبء ذ٭اٮ زض ؾ٦ ٩٧ست تػٓيٯ ٬

ذ٭اٮ پس اظ ذت ٥آ٪ ٩ٛ٧٦ ٨يست ٟ٦ط آٚ ٨ٯ ٖجالًسٯ ٦طتجٯ زض ٦ز٣ٯ ضس٧ي  ٬يٛي اظ رطايس
ايال ٬ ٨ي ٙسب ٠اظ تبضيد ا٪تطبض ا٢٬ي ٩ايال ٨زض ٦ز٣ٯ ٞصضتٯ ثبضس.
٦بزٮ  - 216تر ّ٣اظ ٦بزٮ ٖج٦ ١تػسيب ٨تػٓيٯ ضا ٦سئ٭ ٠ذسبضت ق٣جٛبضا٪ي ٖطاض ذ٭اٰس زاز ٚٯ
ثٯ ق٣ت ذ٭ز ٪طسيسٮا٪س.
٦بزٮ  - 217زْبتط ٰط ضطٚتي ٚٯ ٫٦ح ١ضسٮ ثب ٪هط ٦سيط حجت اس٫بز زض ٦حً٦ ١ي٫ي اظ تبضيد ذت٥
تػٓيٯ تب زٮ سب٦ ٠حٓ٭ل ذ٭اٰس ٦ب٪س.
٦بزٮ ٰ - 218ط ضطٚتي ٦زبظ است زض اسبس٫ب٦ٯ ذ٭ز ثطاي تػٓيٯ تطتيت زيٟطي ٗ٦طض زاضز ٢٬ي زض
ٰط حب ٠آٗ٦ ٨طضات ٪جبيس ٦رب٦ ّ٢٭از ٖ ٬ 217 - 216 - 215 - 210 - 209 - 208- 207س٧ت اذيط
٦بزٮ  211ثبضس.
ْػ ١چٱبضٗ٦ - ٤طضات ٦رتٓ٣ٯ
٦بزٮ ٦ - 219ست ٦ط٬ض ظ٦ب ٨زض زيب٬ي اضربظ حب٢ج ثط ي٣يٯ ضطٚبء يب ٬ضاث آ٪ٱب ضارى ثٯ ً٦ب٦الت
ضطٚت (زض ٦٭اضزي ٚٯ ٖب٪٭ ٨ضطٚبء يب ٬ضاث آ٪ٱبضا ٦سئ٭ٖ ٠طاض زازٮ) پ٫ذ سب ٠است.
٦جسأ ٦ط٬ض ظ٦ب ٨ض٬ظي است ٚٯ ا٪حال ٠ضطٚت يب ٫ٚبضٮٞيطي ضطي ٙيب اذطاد ا ٬اظ ضطٚت زض ازاضٮ
حجت ثٯ حجت ضسيسٮ  ٬زض ٦ز٣ٯ ضس٧ي ايال ٨ضسٮ ثبضس.
زض غ٭ضتي ٚٯ ق٣ت پس اظ حجت  ٬ايالٖ ٨بث٦ ١كب٢جٯ ضسٮ ثبضس ٦ط٬ض ظ٦ب ٨اظ ض٬ظي ضط٬و ٦يض٭ز
ٚٯ ق٣جٛبض حٕ ٦كب٢جٯ پيسا ٚطزٮ.
تجػطٮ  -زي٭ايي ٚٯ س٫ربً تبثى ٦ط٬ض ظ٦بٚ ٨٭تبٮتطي ث٭زٮ يب ثٯ ٦٭رت ايٖ ٩ب٪٭٦ ٨ط٬ض ظ٦ب٨
ق٭ال٪يتطي ثطاي آً٦ ٨ي ٩ضسٮ اظ ٗ٦طضات اي٦ ٩بزٮ٦ستخ٫ي است.
٦بزٮ ٰ - 220ط ضطٚت ايطا٪ي ٚٯ ًْالً ٬ر٭ز زاضتٯ يب زض آتيٯ تطٛي ١ض٭ز  ٬ثب اضتُب ٠ثٯ ا٦٭ض
تزبضتي ذ٭ز ضا ثٯ غ٭ضت يٛي اظ ضطٚتٱبي ٦صٚ٭ض زضايٖ ٩ب٪٭ ٨زض ٪يب٬ضزٮ ٦ ٬كبثٕ ٗ٦طضات
٦طث٭قٯ ثٯ آ ٨ضطٚت ي٧٫٪ ١٧بيس ضطٚت تؿب٫٦ي ٦حس٭ة ضسٮ  ٬احٛب ٤ضارى ثٯ ضطٚتٱبي
تؿب٫٦ي زض ٦٭ضز آ٨ارطا ٦يٞطزز.
ٰط ضطٚت تزبضتي ايطا٪ي ٦صٚ٭ض زض ايٖ ٩ب٪٭ٰ ٬ ٨ط ضطٚت ذبضري ٚٯ ثط قجٕ ٖب٪٭ ٨حجت ضطٚتٱب
٦ػ٭ة ذطزاز ٦بٮ  ّ٣ٛ٦ 1310ثٯ حجت است ثبيس زض٣ٚيٯ اس٫بز  ٬غ٭ضتحسبثٱب  ٬ايال٪بت ٬
٪ططيبت ذكي يب چبپي ذ٭ز زض ايطا ٨تػطيح ٧٪بيس ٚٯ زض تحت چٯ ٧٪طٮ زض ايطا ٨ثٯ حجت ضسيسٮ ٬

اال ٦حٛ٭ ٤ثٯرعاي ٗ٪سي اظ ز٬يست تب زٰ ٬عاض ضيب ٠ذ٭اٰس ضس  -اي٦ ٩زبظات يال٬ٮ ثط ٦زبظاتي
است ٚٯ زض ٖب٪٭ ٨حجت ضطٚتٱب ثطاي يس ٤حجت ٗ٦طض ضسٮ.
٦بزٮ  - 221اٞط ضطٚت سٱب ٤يب ا٬ضأ استٗطاؾي زاضتٯ ثبضس ٚٯ ٦كبثٕ اسبس٫ب٦ٯ ضطٚت يب
تػ٧ي٦ ٥ز٧ى ي٧٭٦ي ٖي٧ت آ٪ٱب ثٯ قطيٕ ٖطيٯ ثبيس تأزيٯض٭ز ٖ ٬ج ١اظ تأزيٯ ٖي٧ت آ ٨سٱب ٤يب
ا٬ضأ ٫٦بًْي ٚٯ ثٯ آ٪ٱب تًٞ ٕ٣طْتٯ پطزاذتٯ ضسٮ ثبضس ضطٚت زض ٦٭ٖى تأزيٯ اغٖ ١ي٧ت
٧٪يت٭ا٪س ٫٦بْى تأزيٯ ضسٮضا استطزاز ٧٪بيس.
٦بزٮ ٰ - 222ط ضطٚت تزبضتي ٦يت٭ا٪س زض اسبس٫ب٦ٯ ذ٭ز ٖيس ٫ٚس ٚٯ سط٦بيٯ ا٢٬يٯ ذ٭ز ضا ثٯ
٬سي٣ٯ تأزيٯ اٖسبـ ثًسي اظ قطِ ضطٚبء يب ٖج٭٠ضطي ٙرسيس ظيبز ٚطزٮ  ٬يب ثٯ ٬اسكٯ ثطزاضت
اظ سط٦بيٯ آ ٨ضا تٗ٣ي ١زٰس.
زض اسبس٫ب٦ٯ حساٖ٣ي ٚٯ تب آ٦ ٨يعا٦ ٨يت٭ا ٨سط٦بيٯ ا٢٬يٯ ضا تٗ٣ي ١زاز غطاحتبً ً٦ي٦ ٩يض٭ز.
٧ٚتط اظ يطط سط٦بيٯ ا٢٬يٯ ضطٚت ضا حساٖٖ ١طاض زاز٫٧٦ ٨٭و است.
ثبة چٱبض٤
ثطات ْ -تٯق٣ت  -چٙ
ْػ ١ا - ٠٬ثطات
٦جحج ا - ٠٬غ٭ضت ثطات
٦بزٮ  - 223ثطات يال٬ٮ ثط ا٦ؿبء يب ٦ٱط ثطاتزٰ٫سٮ ثبيس زاضاي ضطايف شي ١ثبضس:
ٖ )1يس ٧٣ٚٯ (ثطات) زض ض٬ي ٬ضٖٯ.
 )2تبضيد تحطيط (ض٬ظ ٦ ٬بٮ  ٬سب.)٠
 )3اس ٥ضرػي ٚٯ ثبيس ثطات ضا تأزيٯ ٫ٚس.
 )4تًيي٦ ٩ج ٍ٣ثطات.
 )5تبضيد تأزيٯ ٬رٯ ثطات.
ٛ٦ )6ب ٨تأزيٯ ٬رٯ ثطات اي ٥اظ ايٛ٫ٯ ٦ح ١اٖب٦ت ٦حب٠ي٣يٯ ثبضس يب ٦ح ١زيٟط.
 )7اس ٥ضرػي ٚٯ ثطات زض ٬رٯ يب ح٭ا٢ٯٚطز ا ٬پطزاذتٯ ٦يض٭ز.
 )8تػطيح ثٯ ايٛ٫ٯ ٪سرٯ ا ٠٬يب ز ٤٬يب س٭ ٤يب چٱبض ٤ا٢د است.
٦بزٮ  - 224ثطات  ٩ٛ٧٦است ثٯ ح٭ا٢ٯٚطز ضرع زيٟط ثبضس يب ثٯ ح٭ا٢ٯٚطز ذ٭ز ثطاتزٰ٫سٮ.

٦بزٮ  - 225تبضيد تحطيط ٦ ٬ج ٍ٣ثطات ثب ت٧ب ٤حط٪ ِ٬٭ضتٯ ٦يض٭ز.
اٞط ٦ج ٍ٣ثيص اظ ي ٙزًْٯ ثٯ ت٧ب ٤حط٪ ِ٬٭ضتٯ ضسٮ  ٬ثي ٩آ٪ٱب اذتالِ ثبضس ٦ج٧ٚ ٍ٣تط ٫٦بـ
ايتجبض است اٞط ٦ج ٍ٣ثب حط ٬ ِ٬ضٰٖ ٥ط ز٪ ٬٭ضتٯ ضسٮ ٬ثي ٩آ٪ٱب اذتالِ ثبضس ٦ج ٍ٣ثب حطِ٬
ً٦تجط است.
٦بزٮ  - 226زض غ٭ضتي ٚٯ ثطات ٦تؿ ٩٧يٛي اظ ضطايف اسبسي ٗ٦طض زض ْٗطات 6 - 5 - 4 - 3 - 2
 ٦ 8 ٬ 7بزٮ ٪ 223جبضس ٦ط٧٭ٗ٦ ٠طضاتضارًٯ ثٯ ثط٬ات تزبضتي ٪ر٭اٰس ث٭ز.٦بزٮ  - 227ثطات  ٩ٛ٧٦است ثٯ زست٭ض  ٬حسبة ضرع زيٟطي غبزض ض٭ز.
٦جحج ز - ٤٬زض ٖج٭ٛ٪ ٬ ٠٭٠
٦بزٮ ٖ - 228ج٭٢ي ثطات زض ذ٭ز ثطات ثب ٖيس تبضيد ٪٭ضتٯ ضسٮ ا٦ؿبء يب ٦ٱط ٦يض٭ز.
زض غ٭ضتي ٚٯ ثطات ثٯ ٬يسٮ اظ ضؤيت ثبضس تبضيد ٖج٭٢ي ثب ت٧ب ٤حط٪ ِ٬٭ضتٯ ذ٭اٰس ضس  -اٞط
ٖج٭٢ي ثس ٨٬تبضيد ٪٭ضتٯ ضس تبضيد ثطات تبضيد ضؤيتحسبة ٦يض٭ز.
٦بزٮ ٰ - 229ط يجبضتي ٚٯ ٦حب٠ي٣يٯ زض ثطات ٪٭ضتٯ ا٦ؿبء يب ٦ٱط ٫ٚس ٖج٭٢ي ٦حس٭ة است ٟ٦ط
ايٛ٫ٯ غطيحبً يجبضت ٦طًط ثط يسٖ ٤ج٭ ٠ثبضس.
اٞط يجبضت ْٗف ٦طًط ثط يسٖ ٤ج٭ ٠ي ٙرعء اظ ثطات ثبضس ثٗيٯ ٬رٯ ثطات ٖج٭ ٠ضسٮ ٦حس٭ة
است.
زض غ٭ضتي ٚٯ ٦حب٠ي٣يٯ ثس ٨٬تحطيط ٰيچ يجبضتي ثطات ضا ا٦ؿبء يب ٦ٱط ٧٪بيس ثطات ٖج٭ ٠ضسٮ
٦حس٭ة ٦يض٭ز.
٦بزٮ ٖ - 230ج٭٫٫ٚ٠سٮ ثطات ٣٦ع ٤است ٬رٯ آ ٨ضا سط ٬يسٮ تأزيٯ ٧٪بيس.
٦بزٮ ٖ - 231ج٭٫٫ٚ٠سٮ حٕ ٛ٪٭٪ ٠ساضز.
٦بزٮ  ٩ٛ٧٦ - 232است ٖج٭٢ي ٫٦حػط ثٯ يٖ ٙس٧ت اظ ٬رٯ ثطات ثبضس زض اي ٩غ٭ضت زاض٪سٮ
ثطات ثبيس ثطاي ثٗيٯ ايتطاؼ ٧٪بيس.
٦بزٮ  - 233اٞط ٖج٭٢ي ٦طط٬ـ ثٯ ضطـ ٪٭ضتٯ ضس ثطات ٛ٪٭ ٠ضسٮ ٦حس٭ة ٦يض٭ز ٢٬ي ً٦ٱصا

ٖج٭٫٫ٚ٠سٮ ثٯ ضطـ زض حس٬ز ضطقي ٚٯ ٪٭ضتٯ٦سئ٭ ٠پطزاذت ٬رٯ ثطات است.
٦بزٮ  - 234زض ٖج٭٢ي ثطاتي ٚٯ ٬رٯ آ ٨زض ذبضد اظ ٦ح ١اٖب٦ت ٖج٭٫٫ٚ٠سٮ ثبيس تأزيٯ ض٭ز
تػطيح ثٯ ٛ٦ب ٨تأزيٯ ؾط٬ضي است.
٦بزٮ  - 235ثطات ثبيس ثٯ ٦حؽ اضائٯ يب ٫٦تٱي زض نطِ  24سبيت اظ تبضيد اضائٯ ٖج٭ ٠يب ٛ٪٭٠
ض٭ز.
٦بزٮ ٛ٪ - 236٭ ٠ثطات ثبيس ثٯ ٦٭رت تػسيٗ٫ب٦ٯ ٚٯ ضس٧بً ت٫هي٦ ٥يض٭ز ٦حٕٗ ٞطزز -
تػسيٗ٫ب٦ٯ ٦عث٭ض ٦٭س ٥است ثٯ ايتطاؼ (پط٬تست)ٛ٪٭.٠
٦بزٮ  - 237پس اظ ايتطاؼ ٛ٪٭ ٠نٱط٪٭يسٱب  ٬ثطاتزٰ٫سٮ ثٯ تٗبؾبي زاض٪سٮ ثطات ثبيس ؾب٫٦ي
ثطاي تأزيٯ ٬رٯ آ ٨زض سط ٬يسٮ ثسٰ٫س يب ٬رٯ ثطاتضا ثٯ ا٪ؿ٧ب٦ ٤ربضد ايتطاؾ٫ب٦ٯ ٦ ٬ربضد ثطات
ضر٭يي (اٞط ثبضس) ْ٭ضاً تأزيٯ ٧٪بي٫س.
٦بزٮ  - 238اٞط ثط ي٣يٯ ٚسي ٚٯ ثطاتي ٖج٭ٚ ٠طزٮ ٢٬ي ٬رٯ آ ٨ضا ٪پطزاذتٯ ايتطاؼ يس ٤تأزيٯ
ض٭ز زاض٪سٮ ثطاتي ٪يع ٚٯ ٰ٧ب ٨ضرع ٖج٭ٚ ٠طزٮ ٢٬يٰ٫٭ظ ٦٭يس پطزاذت آ٪ ٨طسيسٮ است
٦يت٭ا٪س اظ ٖج٭٫٫ٚ٠سٮ تٗبؾب ٧٪بيس ٚٯ ثطاي پطزاذت ٬رٯ آ ٨ؾب ٩٦زٰس يب پطزاذت آ ٨ضا ثٯ ٪ح٭
زيٟطي تؿ٧ي٫ٚ٩س.
٦جحج س٭ - ٤زض ٖج٭٢ي ضرع حب٢ج
٦بزٮ ٰ - 239ط ٞبٮ ثطاتي ٛ٪٭ ٠ضس  ٬ايتطاؼ ثٯ ي ١٧آ٦س ضرع حب٢خي ٦يت٭ا٪س آ ٨ضا ثٯ
ثطاتزٰ٫سٮ يب يٛي اظ نٱط٪٭يسٱب ٖج٭٫ٚ ٠س ٖ -ج٭٢يضرع حب٢ج ثبيس زض ايتطاؾ٫ب٦ٯ ٖيس ضسٮ ثٯ
ا٦ؿبء ا ٬ثطسس.
٦بزٮ  - 240ثًس اظ ٖج٭٢ي ضرع حب٢ج ٪يع تب ثطات تأزيٯ ٪طسٮ ٣ٚيٯ حٗ٭ٖي ٚٯ ثطاي زاض٪سٮ ثطات اظ
ٛ٪٭ ٠آ ٨زض ٗ٦بث ١ثطاتزٰ٫سٮ  ٬نٱط٪٭يسٰبحبغ٦ ١يض٭ز ٦حٓ٭ل ذ٭اٰس ث٭ز.
٦جحج چٱبض - ٤زض ٬يسٮ ثطات

٦بزٮ  - 241ثطات  ٩ٛ٧٦است ثٯ ض٬يت ثبضس يب ثٯ ٬يسٮ ي ٙيب چ٫س ض٬ظ يب ي ٙيب چ٫س ٦بٮ اظ ضؤيت
ثطات يب ثٯ ٬يسٮ ي ٙيب چ٫س ض٬ظ يب ي ٙيب چ٫س ٦بٮاظ تبضيد ثطات  ٩ٛ٧٦ -است پطزاذت ثٯ ض٬ظ
ً٦ي٫ي ٦٭ٚ٭ ٠ضسٮ ثبضس.
٦بزٮ ٰ - 242ط ٞبٮ ثطات ثي٬يسٮ ٖج٭ ٠ضس ثبيس ْ٭ضاً پطزاذتٯ ض٭ز.
٦بزٮ ٦ - 243٭يس پطزاذت ثطاتي ٚٯ ي ٙيب چ٫س ض٬ظ يب ي ٙيب چ٫س ٦بٮ اظ ضؤيت ٬يسٮ زاضز ثٯ
٬سي٣ٯ تبضيد ٖج٭٢ي يب تبضيد ايتطاؾ٫ب٦ٯ ٛ٪٭ً٦ ٠ي٦٩يض٭ز.
٦بزٮ  - 244اٞط ٦٭يس پطزاذت ثطات ثب تًكي ١ضس٧ي تػبزِ ٚطز ثبيس ض٬ظ ثًس تًكي ١تأزيٯ ض٭ز.
تجػطٮ ٧ٰ -يٖ ٩بيسٮ زض ٦٭ضز سبيط ا٬ضأ تزبضتي ٪يع ضيبيت ذ٭اٰس ضس.
٦جحج پ٫ز - ٥نٱط٪٭يسي
٦بزٮ  - 245ا٪تٗب ٠ثطات ثٯ ٬سي٣ٯ نٱط٪٭يسي ثٯ ي٦ ١٧يآيس.
٦بزٮ  - 246نٱط٪٭يسي ثبيس ثٯ ا٦ؿبء نٱط٪٭يس ثطسس  ٩ٛ٧٦ -است زض نٱط٪٭يسي تبضيد  ٬اس٥
ٚسي ٚٯ ثطات ثٯ ا ٬ا٪تٗب ٠زازٮ ٦يض٭ز ٖيس ٞطزز.
٦بزٮ  - 247نٱط٪٭يسي حبٚي اظ ا٪تٗب ٠ثطات است ٟ٦ط ايٛ٫ٯ نٱط٪٭يسي ٚ٬ب٢ت زض ٬غ٭ ٠ضا ٖيس
٧٪٭زٮ ثبضس ٚٯ زض اي ٩غ٭ضت ا٪تٗب ٠ثطات ٬اٖى٪طسٮ ٢٬ي زاض٪سٮ ثطات حٕ ٬غ٭٢ ٬ ٠سياالٖتؿبء
حٕ ايتطاؼ  ٬اٖب٦ٯ زي٭ي ثطاي ٬غ٭ ٠ذ٭اٰس زاضت .رع زض ٦٭اضزي ٚٯ ذالِ اي ٩زض ثطات
تػطيحضسٮ ثبضس.
٦بزٮ ٰ - 248ط ٞبٮ نٱط٪٭يس زض نٱط٪٭يسي تبضيد ٗ٦س٦ي ٖيس ٫ٚس ٦ع٬ض ض٫بذتٯ ٦يض٭ز.
٦جحج ضط٦ - ٥سئ٭٢يت
٦بزٮ  - 249ثطاتزٰ٫سٮ ٚ -سي ٚٯ ثطات ضا ٖج٭ٚ ٠طزٮ  ٬نٱط٪٭يسٱب زض ٗ٦بث ١زاض٪سٮ ثطات
٦سئ٭٢يت تؿب٫٦ي زاض٪س.

زاض٪سٮ ثطات زض غ٭ضت يس ٤تأزيٯ  ٬ايتطاؼ ٦يت٭ا٪س ثٯ ٰط ٚسا ٤اظ آ٪ٱب ٚٯ ثر٭اٰس ٓ٫٦طزاً يب ثٯ
چ٫س ٓ٪ط يب ثٯ ت٧ب ٤آ٪ٱب ٦زتً٧بً ضر٭و ٧٪بيس.
ٰ٧ي ٩حٕ ضا ٰط ي ٙاظ نٱط٪٭يسٱب ٪سجت ثٯ ثطاتزٰ٫سٮ  ٬نٱط٪٭يسٱبي ٦بٖج ١ذ٭ز زاضز.
اٖب٦ٯ زي٭ي ثط ي٣يٯ ي ٙيب چ٫س ٓ٪ط اظ ٦سئ٭٢ي٦ ٩٭رت اسٗبـ حٕ ضر٭و ثٯ سبيط ٦سئ٭٢يت ثطات
٪يست  -اٖب٦ٯ٫٫ٚسٮ زي٭ي ٣٦ع٪ ٤يست تطتيتنٱط٪٭يسي ضا اظ حيج تبضيد ضيبيت ٫ٚس.
ؾب٫٦ي ٚٯ ؾ٧ب٪ت ثطاتزٰ٫سٮ يب ٦حب٠ي٣يٯ يب نٱط٪٭يسي ضا ٚطزٮ ْٗف ثب ٚسي ٦سئ٭٢يت تؿب٫٦ي
زاضز ٚٯ اظ ا ٬ؾ٧ب٪ت ٧٪٭زٮ است.
٦بزٮ ٰ - 250ط ي ٙاظ ٦سئ٭٢ي ٩تأزيٯ ثطات ٦يت٭ا٪س پطزاذت ضا ثٯ تس٣ي ٥ثطات  ٬ايتطاؾ٫ب٦ٯ ٬
غ٭ضتحسبة ٦تٓطيبت ٦ ٬ربضد ٖب٪٭٪ي ٚٯ ثبيسثپطزاظز ٦٭ٚ٭٫ٚ ٠س.
٦بزٮ ٰ - 251ط ٞبٮ چ٫س ٓ٪ط اظ ٦سئ٭٢ي ٩ثطات ٬ضضٛست ض٭٪س زاض٪سٮ ثطات ٦يت٭ا٪س زض ٰط ي ٙاظ
َط٦ب يب زض ت٧بَ ٤ط٦ب ثطاي ٬غ٭ ٠ت٧ب ٤ق٣ت ذ٭ز(٬رٯ ثطات ٦ ٬تٓطيبت ٦ ٬ربضد ٖب٪٭٪ي) زاذ١
ض٭ز تب ايٛ٫ٯ ق٣ت ذ٭ز ضا ٚب٦الً ٬غ٭٧٪ ٠بيس ٦ -سيط تػٓيٯ ٰيچ ي ٙاظ ٬ضضٛستٟب٧٪ ٨يت٭ا٪س
ثطاي٬رٱي ٚٯ ثٯ غبحت چ٫ي ٩ق٣ت پطزاذتٯ ٦يض٭ز ثٯ ٦سيط تػٓيٯ ٬ضضٛستٯ زيٟط ضر٭و
٧٪بيس ٟ٦ط زض غ٭ضتي ٚٯ ٦ز٧٭و ٬ر٭ٰي ٚٯ اظ زاضايي ت٧ب٬٤ضضٛستٟب ٨ثٯ غبحت ق٣ت ترػيع
٦ييبثس ثيص اظ ٦يعا ٨ق٣ت ا ٬ثبضس زض اي ٩غ٭ضت ٦بظاز ثبيس ثٯ تطتيت تبضيد تًٱس تب ٦يعا٬ ٨رٱي
ٚٯ ٰط ٚسا٤پطزاذتٯا٪س  -رعء زاضايي ٬ضضٛستٟب٦ ٨حس٭ة ٞطزز ٚٯ ثٯ سبيط ٬ضضٛستٯٰب حٕ
ضر٭و زاض٪س.
تجػطٮ ٓ٦ -بز اي٦ ٩بزٮ زض ٦٭ضز ٬ضضٛستٟي ٰط چ٫س ٓ٪طي ٪يع ٚٯ ثطاي پطزاذت ي ٙزي٩
٦سئ٭٢يت تؿب٫٦ي زاضتٯ ثبض٫س ٦طيي ذ٭اٰس ث٭ز.
٦جحج ٰٓت - ٥زض پطزاذت
٦بزٮ  - 252پطزاذت ثطات ثٯ ا٪٭او پ٭٢ي ٚٯ زض آً٦ ٨ي ٩ضسٮ ثٯ ي٦ ١٧يآيس.
٦بزٮ  - 253اٞط زاض٪سٮ ثطات ثٯ ثطاتزٰ٫سٮ يب ٚسي ٚٯ ثطات ضا ثٯ ا٫٦ ٬تٗٚ ١طزٮ است پ٭٢ي َيط
اظ آ٪ ٨٭و ٚٯ زض ثطات ً٦ي ٩ضسٮ است ثسٰس  ٬آ ٨ثطاتزض ٪تيزٯ ٛ٪٭ ٠يب ا٦ت٫بو اظ ٖج٭ ٠يب يس٤
تأزيٯ ايتطاؼ ض٭ز زاض٪سٮ ثطات ٦يت٭ا٪س اظ زٰ٫سٮ ثطات يب ا٪تٗب٠زٰ٫سٮ ٪٭و پ٭٢ي ضا ٚٯ زازٮ يب ٪٭و
پ٭٢ي ٚٯ زضثطات ً٦ي ٩ضسٮ ٦كب٢جٯ ٫ٚس ٢٬ي اظ سبيط ٦سئ٭٢ي٬ ٩رٯ ثطات رع ٪٭و پ٭٢ي ٚٯ زض ثطات
ً٦ي ٩ضسٮ ٖبث٦ ١كب٢جٯ ٪يست.

٦بزٮ  - 254ثطات ثٯ ٬يسٮ ثبيس ض٬ظ آذط ٬يسٮ پطزاذتٯ ض٭ز.
٦بزٮ  - 255ض٬ظ ضؤيت زض ثط٬اتي ٚٯ ثٯ ٬يسٮ اظ ضؤيت است  ٬ض٬ظ غس٬ض ثطات زض ثط٬اتي ٚٯ ثٯ
٬يسٮ اظ تبضيد غس٬ض است حسبة ٪ر٭اٰس ضس.
٦بزٮ  - 256ضرػي ٚٯ ٬رٯ ثطات ضا ٖج ١اظ ٦٭يس تأزيٯ ٧٪٭زٮ زض ٗ٦بث ١اضربغي ٚٯ ٪سجت ثٯ
٬رٯ ثطات حٗي زاض٪س ٦سئ٭ ٠است.
٦بزٮ  - 257اٞط زاض٪سٮ ثطات ثٯ ٚسي ٚٯ ٖج٭٢ي ٪٭ضتٯ ٦ٱ٣تي ثطاي پطزاذت ثسٰس ثٯ نٱط٪٭يسٱبي
٦بٖج ١ذ٭ز  ٬ثطاتزٰ٫سٮ ٚٯ ثٯ ٦ٱ٣ت ٦عث٭ضضؾبيت ٪سازٮا٪س حٕ ضر٭و ٪ر٭اٰس زاضت.
٦بزٮ  - 258ضرػي ٚٯ زض سط ٬يسٮ ٬رٯ ثطات ضا ٦يپطزاظز ثطيا٢ص٦ٯ ٦حس٭ة ٦يض٭ز ٟ٦ط آٛ٪ٯ
٬رٯ ثطات ٖب٪٭٪بً زض ٪عز ا ٬ت٭ٖيّ ضسٮ ثبضس.
٦بزٮ  - 259پطزاذت ٬رٯ ثطات  ٩ٛ٧٦است ثٯ ٦٭رت ٪سرٯ حب٪ي يب حب٢ج يب ضاثى ا٢د ثٯ ي ١٧آيس
زض غ٭ضتي ٚٯ زض ض٬ي آ٪ ٨سرٯ ٖيس ضسٮ ثبضس ٚٯپس اظ پطزاذت ٬رٯ ثٯ ٦٭رت اي٪ ٩سرٯ ٪سد
زيٟط اظ ايتجبض سبٖف است.
٦بزٮ  - 260ضرػي ٚٯ ٬رٯ ثطات ضا ثط حست ٪سرٯ ثپطزاظز ٚٯ زض ض٬ي آٖ ٨ج٭٢ي ٪٭ضتٯ ٪طسٮ زض
ٗ٦بث ١ضرػي ٚٯ ٪سرٯ ٖج٭٢ي ضسٮ ضا زاضز٦سئ٭ ٠پطزاذت ٬رٯ آ ٨است.
٦بزٮ  - 261زض غ٭ضت  ٥ٞضس ٨ثطاتي ٚٯ ٰ٫٭ظ ٖج٭٪ ٠طسٮ است غبحت آ٦ ٨يت٭ا٪س ٬غ٭٬ ٠رٯ
آ ٨ضا ثط حست ٪سرٯ حب٪ي يب حب٢ج يب ضاثى ا٢دتٗبؾب ٫ٚس.
٦بزٮ  - 262اٞط ٪سرٯ ٗٓ٦٭ز ٪سرٯ ثبضس ٚٯ ٖج٭٢ي زض ض٬ي آ٪ ٨٭ضتٯ ضسٮ تٗبؾبي پطزاذت اظ
ض٬ي ٪سرٯٰبي زيٟط ْٗف ثٯ ٦٭رت ا٦ط ٦ح٧ٛٯ پساظ زاز ٨ؾب ٩٦ثٯ ي٦ ١٧يآيس.
٦بزٮ  - 263اٞط ضرػي ٚٯ ثطات ضا ٚ ٥ٞطزٮ  -اي ٥اظ ايٛ٫ٯ ٖج٭٢ي ٪٭ضتٯ ضسٮ يب ٪طسٮ ثبضس
٦يت٭ا٪س ٪سرٯ حب٪ي يب حب٢ج يب ضاثى ا٢د ضا تحػي٧٪ ١بيسپس اظ احجبت ايٛ٫ٯ ثطات ٦تً ٕ٣ثٯ ا ٬است
٦يت٭ا٪س ثب زاز ٨ؾب ٩٦تأزيٯ ٬رٯ آ ٨ضا ثٯ ٦٭رت ا٦ط ٦ح٧ٛٯ ٦كب٢جٯ ٫ٚس.

٦بزٮ  - 264اٞط ثب ٬ر٭ز تٗبؾبيي ٚٯ زض ٦٭ضز ٦٭از  263 ٬ 262 - 261ثٯ ي ١٧آ٦سٮ است اظ تأزيٯ
٬رٯ ثطات ا٦ت٫بو ض٭ز غبحت ثطات ٗٓ٦٭ز٦يت٭ا٪س ت٧ب ٤حٗ٭ٔ ذ٭ز ضا ثٯ ٦٭رت ايتطاؾ٫ب٦ٯ
٦حٓ٭ل ثساضز.
٦بزٮ  - 265ايتطاؾ٫ب٦ٯ ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ ْ٭ٔ ثبيس زض نطِ  24سبيت اظ تبضيد ٬يسٮ ثطات ت٫هي٥
ضسٮ  ٬زض ٦٭ايس  ٬ثٯ تطتيجي ٚٯ زض ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثطاياثالٌ ايتطاؾ٫ب٦ٯ ً٦ي ٩ضسٮ است ثٯ
ثطاتزٰ٫سٮ  ٬نٱط٪٭يسٱب اثالٌ ٞطزز.
٦بزٮ  - 266غبحت ثطات ٗٓ٦٭ز ثطاي تحػي٪ ١سرٯ حب٪ي ثبيس ثٯ نٱط٪٭يسي ٚٯ ثالْبغ٣ٯ ٖج ١اظ ا٬
ث٭زٮ است ضر٭و ٧٪بيس  -نٱط٪٭يس ٦عث٭ض ٣٦ع٤است ثٯ غبحت ثطات اذتيبض ٦طارًٯ ثٯ نٱط٪٭يس
٦بٖج ١ذ٭ز زازٮ  ٬ضاٰ٧٫بيي ٫ٚس ٧ٰ ٬چ٫يٰ ٩ط نٱط٪٭يس ثبيس اذتيبض ضر٭و ثٯ نٱط٪٭يس ٦بٖج١
ذ٭زثسٰس تب ثٯ ثطاتزٰ٫سٮ ثطسس ٦ -ربضد اي ٩اٖسا٦بت ثط يٱسٮ غبحت ثطات ٗٓ٦٭ز ذ٭اٰس ث٭ز.
نٱط٪٭يس زض غ٭ضت ا٦ت٫بو اظ زاز ٨اذتيبض ٦سئ٭ ٠تأزيٯ ٬رٯ ثطات  ٬ذسبضاتي است ٚٯ ثط غبحت
ثطات ٗٓ٦٭ز ٬اضز ضسٮ است.
٦بزٮ  - 267زض غ٭ضتي ٚٯ ؾب ٩٦ثطات ٗٓ٦٭ز (ضر٭و ثٯ ٦٭از ٦ )263 ٬ 262ستي ثطاي ؾ٧ب٪ت ذ٭ز
ً٦يٛ٪ ٩طزٮ ثبضس ٦ست ؾ٧ب ٨سٯ سب ٠است ٰ٬ط ٞبٮ زض نطِ اي ٩سٯ سب ٠ضس٧بً ٦كب٢جٯ يب اٖب٦ٯ
زي٭ي ٪طسٮ ثبضس زيٟط اظ اي ٩حيج زي٭ي ثط ي٣يٯ ا ٬زض ٦ح٧ٛٯ ٦س٧٭و ٪ر٭اٰس ث٭ز.
٦بزٮ  - 268اٞط ٦جُ٣ي اظ ٬رٯ ثطات پطزاذتٯ ض٭ز ثٯ ٰ٧ب ٨ا٪ساظٮ ثطاتزٰ٫سٮ  ٬نٱط٪٭يسٱب ثطي
٦يض٭٪س  ٬زاض٪سٮ ثطات ْٗف ٪سجت ثٯ ثٗيٯ ٦يت٭ا٪سايتطاؼ ٫ٚس.
٦بزٮ ٦ - 269حب٧٪ ٥ٚيت٭ا٫٪س ثس ٨٬ضؾبيت غبحت ثطات ثطاي تأزيٯ ٬رٯ ثطات ٦ٱ٣تي ثسٰ٫س.
٦جحج ٰطت - ٥تأزيٯ ٬رٯ ثطات ثٯ ٬اسكٯ ضرع حب٢ج
٦بزٮ ٰ - 270ط ضرع حب٢خي ٦يت٭ا٪س اظ قطِ ثطاتزٰ٫سٮ يب يٛي اظ نٱط٪٭يسٱب ٬رٯ ثطات ايتطاؼ
ضسٮ ضا ٚبضسبظي ٧٪بيس  -زذب٢ت ضرع حب٢ج ٬پطزاذت ٬رٯ ثبيس زض ايتطاؾ٫ب٦ٯ يب زض شي ١آٖ ٨يس
ض٭ز.

٦بزٮ  - 271ضرع حب٢خي ٚٯ ٬رٯ ثطات ضا پطزاذتٯ زاضاي ت٧ب ٤حٗ٭ٔ ٬ ٬نبيّ زاض٪سٮ ثطات است.
٦بزٮ  - 272اٞط ٬رٯ ثطات ضا ضرع حب٢ج اظ قطِ ثطاتزٰ٫سٮ پطزاذت ت٧ب ٤نٱط٪٭يسٱب ثطيا٢ص٦ٯ
٦يض٭٪س  ٬اٞط پطزاذت ٬رٯ اظ قطِ يٛي اظنٱط٪٭يسٱب ثٯ ي ١٧آيس نٱط٪٭يسٱبي ثًس اظ ا٬
ثطيا٢ص٦ٯا٪س.
٦بزٮ  - 273اٞط ز ٬ضرع ٦تٓٗبً ٰط ي ٙاظ رب٪ت يٛي اظ ٦سئ٭٢ي ٩ثطات ثطاي پطزاذت ٬رٯ حبؾط
ض٭٪س پيط٫ٱبز آٚ ٨س پصيطْتٯ است ٚٯ تأزيٯ ٬رٯاظ قطِ ا ٬يسٮ ظيبزتطي اظ ٦سئ٭٢ي ٩ضا
ثطيا٢ص٦ٯ ٦ي٫ٚس  -اٞط ذ٭ز ٦حب٠ي٣يٯ پس اظ ايتطاؼ ثطاي تأزيٯ ٬رٯ حبؾط ض٭ز ثط ٰط ضرع
حب٢خي تطريحزاضز.
٦جحج ٪ٱ - ٥حٗ٭ٔ ٬ ٬نبيّ زاض٪سٮ ثطات
٦بزٮ ٪ - 274سجت ثٯ ثط٬اتي ٚٯ ٬رٯ آ ٨ثبيس زض ايطا ٨ثٯ ضؤيت يب ثٯ ٬يسٮ اظ ضؤيت تأزيٯ ض٭ز اي٥
اظ ايٛ٫ٯ ثطات زض ايطا ٨غبزض ضسٮ ثبضس يب زضذبضرٯ زاض٪سٮ ثطات  ّ٣ٛ٦است پطزاذت يب ٖج٭٢ي آ٨
ضا زض نطِ ي ٙسب ٠اظ تبضيد ثطات ٦كب٢جٯ ٧٪بيس  ٬اال حٕ ضر٭و ثٯ نٱط٪٭يسٱب ٧ٰ ٬چ٫ي٩
ثٯثطاتزٰ٫سٮ ٚٯ ٬رٯ ثطات ضا ثٯ ٦حب٠ي٣يٯ ضسب٪يسٮ است ٪ر٭اٰس زاضت.
٦بزٮ  - 275اٞط زض ثطات اي ٥اظ ايٛ٫ٯ زض ايطا ٨غبزض ضسٮ ثبضس يب زض ذبضرٯ ثطاي تٗبؾبي ٖج٭٢ي
٦ست ثيطتط يب ٧ٚتطي ٗ٦طض ضسٮ ثبضس زاض٪سٮ ثطاتثبيس زض ٰ٧ب٦ ٨ست ٖج٭٢ي ثطات ضا تٗبؾب ٧٪بيس ٬
اال حٕ ضر٭و ثٯ نٱط٪٭يسٱب  ٬ثطاتزٰ٫سٮ ٚٯ ٬رٯ ثطات ضا ثٯ ٦حب٠ي٣يٯ ضسب٪يسٮ است ٪ر٭اٰس
زاضت.
٦بزٮ  - 276اٞط نٱط٪٭يسي ثطاي تٗبؾبي ٖج٭٢ي ٦ستي ً٦يٚ ٩طزٮ ثبضس زاض٪سٮ ثطات ثبيس زض ٦ست
٦عث٭ض تٗبؾبي ٖج٭٢ي ٧٪بيس  ٬اال زض ٗ٦بث ١آ٨نٱط٪٭يس ٧٪يت٭ا٪س اظ ٗ٦طضات ٦طث٭قٯ ثٯ ثط٬ات
استٓبزٮ ٫ٚس.
٦بزٮ ٰ - 277ط ٞبٮ زاض٪سٮ ثطات ثٯ ضؤيت يب ثٯ ٬يسٮ ٚٯ زض يٛي اظ ضٱطٰبي ايطا ٨غبزض  ٬ثبيس زض
٧٦ب ٙ٢ذبضرٯ تأزيٯ ض٭ز زض ٦٭ايس ٗ٦طض زض ٦٭ازْ٭ٔ ٖج٭٢ي ٪٭ضت ٩يب پطزاذت ٬رٯ ضا ٦كب٢جٯ
ٛ٪طزٮ ثبضس ٦كبثٕ ٗ٦طضات ٰ٧ب٦ ٨٭از حٕ ا ٬سبٖف ذ٭اٰس ضس.

٦بزٮ ٗ٦ - 278طضات ْ٭ٔ ٦ب٪ى ٪ر٭اٰس ث٭ز ٚٯ ثي ٩زاض٪سٮ ثطات  ٬ثطاتزٰ٫سٮ  ٬نٱط٪٭يسٱب ٖطاضزاز
زيٟطي ٗ٦طض ٞطزز.
٦بزٮ  - 279زاض٪سٮ ثطات ثبيس ض٬ظ ٬يسٮ ٬رٯ ثطات ضا ٦كب٢جٯ ٫ٚس.
٦بزٮ  - 280ا٦ت٫بو اظ تأزيٯ ٬رٯ ثطات ثبيس زض نطِ زٮ ض٬ظ اظ تبضيد ٬يسٮ ثٯ ٬سي٣ٯ ٪٭ضتٯ ٚٯ
ايتطاؼ يس ٤تأزيٯ ٪ب٦يسٮ ٦يض٭ز ٣ً٦٭ٞ ٤طزز.
٦بزٮ  - 281اٞط ض٬ظ زٰ ٥تًكي ١ثبضس ايتطاؼ ض٬ظ ثًس آ ٨ثٯ ي ١٧ذ٭اٰس آ٦س.
٦بزٮ ٪ - 282ٯ ْ٭ت ٦حب٠ي٣يٯ ٪ٯ ٬ضضٛستٟي ا٪ ٬ٯ ايتطاؼ ٛ٪٭٢ي زاض٪سٮ ثطات ضا اظ ايتطاؼ يس٤
تأزيٯ ٦ستُ٫ي ٪ر٭اٰس ٚطز.
٦بزٮ  - 283زض غ٭ضتي ٚٯ ٖج٭٫٫ٚ٠سٮ ثطات ٖج ١اظ ٬يسٮ ٬ضضٛست ض٭ز حٕ ايتطاؼ ثطاي
زاض٪سٮ ثطات ثبٖي است.
٦بزٮ  - 284زاض٪سٮ ثطاتي ٚٯ ثٯ ي٣ت يس ٤تأزيٯ ايتطاؼ ضسٮ است ثبيس زض نطِ زٮ ض٬ظ اظ تبضيد
ايتطاؼ يس ٤تأزيٯ ضا ثٯ ٬سي٣ٯ انٱبض٪ب٦ٯ ضس٧ي يب٦طاس٣ٯ سٓبضضي زٖ ٬جؿٯ ثٯ ٚسي ٚٯ ثطات ضا
ثٯ ا٬ ٬اٞصاض ٧٪٭زٮ اقالو زٰس.
٦بزٮ ٰ - 285ط ي ٙاظ نٱط٪٭يسٱب ٪يع ثبيس زض نطِ زٮ ض٬ظ اظ تبضيد زضيبْت اقالو٪ب٦ٯ ْ٭ٔ آ ٨ضا
ثٯ ٰ٧ب٬ ٨سي٣ٯ ثٯ نٱط٪٭يس سبثٕ ذ٭ز اقالو زٰس.
٦بزٮ  - 286اٞط زاض٪سٮ ثطاتي ٚٯ ثبيستي زض ايطا ٨تأزيٯ ض٭ز  ٬ثٯ ي٣ت يس ٤پطزاذت ايتطاؼ
ضسٮ ثر٭اٰس اظ حٗي ٚٯ ٦بزٮ  249ثطاي اٗ٦ ٬طض زاضتٯاستٓبزٮ ٫ٚس ثبيس زض نطِ سٯ ٦بٮ اظ تبضيد
ايتطاؼ اٖب٦ٯ زي٭ي ٧٪بيس.
تجػطٮ ٰ -ط ٞبٮ ٦ح ١اٖب٦ت ٦سييي٣يٯ ذبضد اظ ٦ح٣ي ثبضس ٚٯ ٬رٯ ثطات ثبيس زض آ٪زب پطزاذتٯ
ض٭ز ثطاي ٰط ضص ْطسد ي ٙض٬ظ اؾبْٯ ذ٭اٰسضس.
٦بزٮ  - 287زض ٦٭ضز ثط٬اتي ٚٯ ثبيس زض ذبضرٯ تأزيٯ ض٭ز اٖب٦ٯ زي٭ي ثط ي٣يٯ ثطاتزٰ٫سٮ  ٬يب
نٱط٪٭يسٰبي ٗ٦ي ٥ايطا ٨زض نطِ ضص ٦بٮ اظ تبضيدايتطاؼ ثبيس ثٯ ي ١٧آيس.

٦بزٮ ٰ - 288ط ي ٙاظ نٱط٪٭يسٱب ثر٭اٰس اظ حٗي ٚٯ زض ٦بزٮ  249ثٯ ا ٬زازٮ ضسٮ استٓبزٮ ٧٪بيس
ثبيس زض ٦٭ايسي ٚٯ ثٯ ٦٭رت ٦٭از ٗ٦ 287 ٬ 286طضاست اٖب٦ٯ زي٭ي ٫ٚس ٪ ٬سجت ثٯ ا٦ ٬٭يس اظ
ْطزاي اثالٌ احؿبضيٯ ٦ح٧ٛٯ ٦حس٭ة است  ٬اٞط ٬رٯ ثطات ضا ثس ٨٬ايٛ٫ٯ ثط ي٣يٯ ا ٬اٖب٦ٯ زي٭ي
ضسٮثبضس تأزيٯ ٧٪بيس اظ ْطزاي ض٬ظ تأزيٯ ٦حس٭ة ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ  - 289پس اظ اٗ٪ؿبء ٦٭ايس ٗ٦طضٮ زض ٦٭از ْ٭ٔ زي٭ي زاض٪سٮ ثطات ثط نٱط٪٭يسٱب ٧ٰ ٬چ٫ي٩
زي٭ي ٰط ي ٙاظ نٱط٪٭يسٱب ثط يس سبثٕ ذ٭ز زض٦ح٧ٛٯ پصيطْتٯ ٪ر٭اٰس ضس.
٦بزٮ  - 290پس اظ اٗ٪ؿبء ٦٭ايس ْ٭ٔ زي٭ي زاض٪سٮ  ٬نٱط٪٭يسٱبي ثطات ثط ي٣يٯ ثطاتزٰ٫سٮ ٪يع
پصيطْتٯ ٧٪يض٭ز ٦طط٬ـ ثط ايٛ٫ٯ ثطاتزٰ٫سٮ حبثت٧٪بيس زض سط ٬يسٮ ٬رٯ ثطات ضا ثٯ ٦حب٠ي٣يٯ
ضسب٪يسٮ  ٬زض اي ٩غ٭ضت زاض٪سٮ ثطات ْٗف حٕ ٦طارًٯ ثٯ ٦حب٠ي٣يٯ ذ٭اٰس زاضت.
٦بزٮ  - 291اٞط پس اظ اٗ٪ؿبء ٦٭يسي ٚٯ ثطاي ايتطاؼ  ٬اثالٌ ايتطاؾ٫ب٦ٯ يب ثطاي اٖب٦ٯ زي٭ي
ٗ٦طض است ثطاتزٰ٫سٮ يب ٰط ي ٙاظ نٱط٪٭يسٱب ثٯقطيٕ ٦حبسجٯ يب ي٫٭ا ٨زيٟط ٬رٱي ضا ٚٯ ثطاي
تأزيٯ ثطات ثٯ ٦حب٠ي٣يٯ ضسب٪يسٮ ث٭ز ٦ستطز زاضز زاض٪سٮ ثطات ثطذالِ ٗ٦طضات ز٦ ٬بزٮ ٖج ١حٕ
ذ٭اٰسزاضت ٚٯ ثط ي٣يٯ زضيبْت٫٫ٚسٮ ٬رٯ اٖب٦ٯ زي٭ي ٧٪بيس.
٦بزٮ  - 292پس اظ اٖب٦ٯ زي٭ي ٦ح٧ٛٯ  ّ٣ٛ٦است ثٯ ٦زطز تٗبؾبي زاض٪سٮ ثطاتي ٚٯ ثٯ ي٣ت يس٤
تأزيٯ ايتطاؼ ضسٮ است ً٦بز٬ ٠رٯ ثطات ضا اظا٦٭ا٦ ٠سييي٣يٯ ثٯ ي٫٭ا ٨تأ٦ي ٩ت٭ٖيّ ٧٪بيس.
٦جحج زٰ - ٥زض ايتطاؼ (پط٬تست)
٦بزٮ  - 293ايتطاؼ زض ٦٭اضز شي ١ثٯ ي٦ ١٧يآيس:
 )1زض ٦٭ضز ٛ٪٭.٠
 )2زض ٦٭ضز ا٦ت٫بو اظ ٖج٭ ٠يب ٛ٪٭.٠
 )3زض ٦٭ضز يس ٤تأزيٯ.
ايتطاؾ٫ب٦ٯ ثبيس زض ي٪ ٙسرٯ ت٫هي ٬ ٥ثٯ ٦٭رت ا٦ط ٦ح٧ٛٯ ثسايت ثٯ ت٭سف ٦أ٦٭ض ارطاء ثٯ ٦ح١
اٖب٦ت اضربظ شي ١اثالٌ ض٭ز:
٦ )1حب٠ي٣يٯ.
 )2اضربغي ٚٯ زض ثطات ثطاي تأزيٯ ٬رٯ ي٫ساالٖتؿبء ً٦ي ٩ضسٮا٪س.

 )3ضرع حب٢خي ٚٯ ثطات ضا ٖج٭ٚ ٠طزٮ است.
اٞط زض ٦ح٣ي ٚٯ ايتطاؼ ثٯ ي٦ ١٧يآيس ٦ح٧ٛٯ ثسايت ٪جبضس ٬نبيّ ا ٬ثب ضيبيت تطتيت ثٯ يٱسٮ
ا٦ي ٩غ٣ح يب ضييس حجت اس٫بز يب حب٦ ٥ٚح ١ذ٭اٰسث٭ز.
٦بزٮ  - 294ايتطاؼ ٪ب٦ٯ ثبيس ٦طاتت شي ١ضا زاضا ثبضس:
 )1س٭از ٚب ١٦ثطات ثب ٣ٚيٯ ٦حت٭يبت آ ٨اي ٥اظ ٖج٭٢ي  ٬نٱط٪٭يسي َ ٬يطٮ.
 )2ا٦ط ثٯ تأزيٯ ٬رٯ ثطات.
٦أ٦٭ض ارطا ثبيس حؿ٭ض يب َيبة ضرػي ٚٯ ثبيس ٬رٯ ثطات ضا ثسٰس  ٬ي ١٣ا٦ت٫بو اظ تأزيٯ يب اظ ٖج٭٠
٧ٰ ٬چ٫ي ٩ي ١٣يس ٤اٛ٦ب ٨ا٦ؿبء يب ا٦ت٫بو اظ ا٦ؿبءضا زض شي ١ايتطاؾ٫ب٦ٯ ٖيس  ٬ا٦ؿبء ٫ٚس.
٦بزٮ ٰ - 295يچ ٪٭ضتٯ ٧٪يت٭ا٪س اظ قطِ زاض٪سٮ ثطات ربيٟيط ايتطاؾ٫ب٦ٯ ض٭ز ٟ٦ط زض ٦٭اضز
٫٦سضرٯ زض ٦٭از  263 ٬ 262 - 261ضارى ثٯ ٗٓ٦٭زضس ٨ثطات.
٦بزٮ ٦ - 296أ٦٭ض ارطا ثبيس س٭از غحيح ايتطاؾ٫ب٦ٯ ضا ثٯ ٦ح ١اٖب٦ت اضربظ ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ
 293ثسٰس.
٦بزٮ  - 297زْتط ٦ح٧ٛٯ يب زْتط ٗ٦ب٦بتي ٚٯ ٬نيٓٯ ٦ح٧ٛٯ ضا ا٪زب٦ ٤يزٰ٫س ثبيس ٓ٦بز
ايتطاؾ٫ب٦ٯ ضا ض٬ظ ثٯ ض٬ظ ثٯ تطتيت تبضيد ٧٪ ٬طٮ زض زْتط٦رػ٭غي ٚٯ غٓحبت آ ٨ثٯ ت٭سف ضييس
٦ح٧ٛٯ يب ٖبئٗ٦٥ب ٤ا٧٪ ٬طٮ  ٬ا٦ؿبء ضسٮ است حجت ٧٪بي٫س  -زض غ٭ضتي ٚٯ ٦ح ١اٖب٦ت ثطاتزٰ٫سٮ
يبنٱط٪٭يس ا٢٬ي زض ض٬ي ثطات ٖيس ضسٮ ثبضس زْتط ٦ح٧ٛٯ ثبيس آ٪ٱب ضا ت٭سف ٚبَص سٓبضضي اظ
ي ١٣ا٦ت٫بو اظ تأزيٯ ٦ستحؿط سبظز.
٦جحج يبظزٰ - ٥ثطات ضر٭يي
٦بزٮ  - 298ثطات ضر٭يي ثطاتي است ٚٯ زاض٪سٮ ثطات اغ٣ي پس اظ ايتطاؼ ثطاي زضيبْت ٬رٯ آ٨
٦ ٬ربضد غس٬ض ايتطاؾ٫ب٦ٯ  ٬تٓب٬ت ٪طخ ثٯيٱسٮ ثطاتزٰ٫سٮ يب يٛي اظ نٱط٪٭يسٱب غبزض ٦ي٫ٚس.
٦بزٮ  - 299اٞط ثطات ضر٭يي ثٯ يٱسٮ ثطاتزٰ٫سٮ اغ٣ي غبزض ض٭ز تٓب٬ت ثي٪ ٩طخ ٛ٦ب ٨تأزيٯ
ثطات اغ٣ي ٪ ٬طخ ٛ٦ب ٨غس٬ض آ ٨ثٯ يٱسٮ ا٬ذ٭اٰس ث٭ز  ٬اٞط ثطات ضر٭يي ثٯ يٱسٮ يٛي اظ
نٱط٪٭يسٱب غبزض ض٭ز ٦طبضا٢يٯ ثبيس اظ يٱسٮ تٓب٬ت ٪طخ ٛ٦ب٪ي ٚٯ ثطات اغ٣ي ضا زض آ٪زب ً٦ب٣٦ٯ
يبتس٣يٚ ٥طزٮ است ٪ ٬طخ ٛ٦ب٪ي ٚٯ ثطاي ضر٭يي زض آ٪زب غبزض ضسٮ است ثطآيس.

٦بزٮ  - 300ثٯ ثطات ضر٭يي ثبيس غ٭ضتحسبثي (حسبة ثبظٞطت) ؾ٧ي٧ٯ ض٭ز  -زض غ٭ضت
حسبة ٦عث٭ض ٦طاتت شيٖ ١يس ٦يٞطزز:
 )1اس ٥ضرػي ٚٯ ثطات ضر٭يي ثٯ يٱسٮ ا ٬غبزض ضسٮ است.
٦ )2ج ٍ٣اغ٣ي ثطات ايتطاؼ ضسٮ.
٦ )3ربضد ايتطاؾ٫ب٦ٯ  ٬سبيط ٦ربضد ٧ً٦٭٢ٯ اظ ٖجي ١حٕا ١٧ً٢غطاِ  ٬زال٬ ٬ ٠رٯ ت٧جط ٦ ٬ربضد
پست َ ٬يطٮ.
٦ )4ج ٍ٣تٓب٬ت ٪طذٱبي ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ (.)299
٦بزٮ  - 301غ٭ضتحسبة ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ ٖج ١ثبيس ت٭سف زٓ٪ ٬ط تبرط تػسيٕ ض٭ز ثٯ يال٬ٮ الظ٤
است ثطات ايتطاؼ ضسٮ  ٬س٭از ٦ػسٖي اظايتطاؾ٫ب٦ٯ ثٯ غ٭ضت حسبة ٦عث٭ض ؾ٧ي٧ٯ ٞطزز.
٦بزٮ ٰ - 302ط ٞبٮ ثطات ضر٭يي ثٯ يٱسٮ يٛي اظ نٱط٪٭يسٱب غبزض ض٭ز يال٬ٮ ثط ٦طاتت ٦صٚ٭ض زض
٦٭از  301 ٬ 300ثبيس تػسيٗ٫ب٦ٯ ٚٯ تٓب٬ت ثي٪٩طخ ٛ٦ب ٨تأزيٯ ثطات اغ٣ي ٛ٦ ٬ب ٨غس٬ض آ ٨ضا
ً٦ي٧٪ ٩بيس ؾ٧ي٧ٯ ض٭ز.
٦بزٮ ٪ - 303سجت ثٯ ي ٙثطات غ٭ضتحسبة ثبظٞطت ٦تًسز ٧٪يت٭ا ٨تطتيت زاز  ٬اٞط ثطات
ضر٭يي ثٯ يٱسٮ يٛي اظ نٱط٪٭يسٱب غبزض ضسٮ ثبضسحسبة ثبظٞطت ٦ت٭ا٢يبً ثٯ ت٭سف نٱط٪٭يسٱب
پطزاذتٯ ٦يض٭ز تب ثٯ ثطاتزٰ٫سٮ ا٢٬ي ثطسس.
تح٧يالت ثطاتٱبي ضر٭يي ضا ٧٪يت٭ا ٨ت٧ب٦بً ثط يٓ٪ ٙط ٬اضز سبذت ٰ -ط ي ٙاظ نٱط٪٭يسٱب ٬
ثطاتزٰ٫سٮ ا٢٬ي ْٗف يٱسٮزاض ي ٙذطد است.
٦بزٮ  - 304ذسبضت تأذيط تأزيٯ ٦ج ٍ٣اغ٣ي ثطات ٚٯ ثٯ ٬اسكٯ يس ٤تأزيٯ ايتطاؼ ضسٮ است اظ
ض٬ظ ايتطاؼ  ٬ذسبضت تأذيط تأزيٯ ٦ربضدايتطاؼ ٦ ٬ربضد ثطات ضر٭يي ْٗف اظ ض٬ظ اٖب٦ٯ زي٭ي
٦حس٭ة ٦يض٭ز.
٦جحج ز٬اظزٰٖ - ٥٭ا٪ي ٩ذبضري
٦بزٮ  - 305زض ٦٭ضز ثط٬اتي ٚٯ زض ذبضد ايطا ٨غبزض ضسٮ ضطايف اسبسي ثطات تبثى ٖ٭ا٪يٛ٣٧٦ ٩ت
غس٬ض است.
ٰط ٖس٧ت اظ سبيط تًٱسات ثطاتي (تًٱسات ٪بضي اظ نٱط٪٭يسي  -ؾ٧ب٪ت ٖ -ج٭٢ي َ ٬يطٮ) ٪يع ٚٯ

زض ذبضرٯ ثٯ ٬ر٭ز آ٦سٮ تبثى ٖ٭ا٪يٛ٣٧٦ ٩تي است ٚٯتًٱس زض آ٪زب ٬ر٭ز پيسا ٚطزٮ است.
ً٦صا ٙ٢اٞط ضطايف اسبسي ثطات ٦كبثٕ ٖب٪٭ ٨ايطا٦ ٨٭ر٭ز  ٬يب تًٱسات ثطاتي ٦٭إْ ٖب٪٭ ٨ايطا٨
غحيح ثبضس ٚسب٪ي ٚٯ زض ايطا ٨تًٱساتي ٚطزٮا٪س حٕاست٫بز ثٯ اي٪ ٩ساض٪س ٚٯ ضطايف اسبسي
ثطات يب تًٱسات ثطاتي ٗ٦س ٤ثط تًٱس آ٪ٱب ٦كبثٕ ثب ٖ٭ا٪ي ٩ذبضري ٪يست.
٦بزٮ  - 306ايتطاؼ  ٬ثٯ ق٭ض ٣ٚي ٰط اٖسا٦ي ٚٯ ثطاي حٓم حٗ٭ٔ ٪بضيٯ اظ ثطات  ٬استٓبزٮ اظ آ٨
زض ذبضرٯ ثبيس ثٯ ي ١٧آيس تبثى ٖ٭ا٪يٛ٣٧٦ ٩تيذ٭اٰس ث٭ز ٚٯ آ ٨اٖسا ٤ثبيس زض آ٪زب ثط٭ز.
ْػ ١ز - ٤٬زض ْتٯق٣ت
٦بزٮ ْ - 307تٯق٣ت س٫سي است ٚٯ ثٯ ٦٭رت آ ٨ا٦ؿب٫٫ٚسٮ تًٱس ٦ي٫ٚس ٦جُ٣ي زض ٦٭يس ً٦ي٩
يب ي٫سا٧٢كب٢جٯ زض ٬رٯ حب ١٦يب ضرع ً٦ي ٬ ٩يب ثٯح٭ا٢ٯٚطز آ ٨ضرع ٚبضسبظي ٧٪بيس.
٦بزٮ ْ - 308تٯق٣ت يال٬ٮ ثط ا٦ؿبء يب ٦ٱط ثبيس زاضاي تبضيد ٦ ٬تؿ٦ ٩٧طاتت شي ١ثبضس:
٦ )1جُ٣ي ٚٯ ثبيس تأزيٯ ض٭ز ثب ت٧ب ٤حط.ِ٬
ٞ )2يط٪سٮ ٬رٯ.
 )3تبضيد پطزاذت.
٦بزٮ  - 309ت٧بٗ٦ ٤طضات ضارى ثٯ ثط٬ات تزبضتي (اظ ٦جحج چٱبض ٤ا٢ي آذط ْػ ١ا ٠٬اي ٩ثبة) زض
٦٭ضز ْتٯق٣ت ٪يع الظ٤ا٢طيبيٯ است.
ْػ ١س٭ - ٤چٙ
ٗ٦طضات ٦طتجف:
ٖب٪٭ ٨غس٬ض چٙ
آضاء ٪ ٬هطات ٦طتجف:
تًيي ٩غالحيت ٦حب ٥ٚزض ضسيسٞي ثٯ زيب٬ي چٙ
غس٬ض ٖطاض تب٦ي ٩ذ٭استٯ ٪سجت ثٯ ٬رٯ چ٪ ٙيبظ ثٯ ذسبضت احت٧ب٢ي ٪ساضز
٦بزٮ  - 310چ٪ ٙ٭ضتٯاي است ٚٯ ثٯ ٦٭رت آ ٨غبزض٫٫ٚسٮ ٬ر٭ٰي ضا ٚٯ زض ٪عز ٦حب٠ي٣يٯ زاضز
ٚالً يب ثًؿبً ٦ستطز يب ثٯ زيٟطي ٬اٞصاض ٦ي٧٪بيس.

٦بزٮ  - 311زض چ ٙثبيس ٦ح ٬ ١تبضيد غس٬ض ٖيس ضسٮ  ٬ثٯ ا٦ؿبي غبزض٫٫ٚسٮ ثطسس  -پطزاذت
٬رٯ ٪جبيس ٬يسٮ زاضتٯ ثبضس.
٦بزٮ  - 312چ ٩ٛ٧٦ ٙاست زض ٬رٯ حب ١٦يب ضرع ً٦ي ٩يب ثٯ ح٭ا٢ٯٚطز ثبضس  ٩ٛ٧٦ -است ثٯ
غطِ ا٦ؿبء زض نٱط ثٯ زيٟطي ٫٦تٗ ١ض٭ز.
٦بزٮ ٬ - 313رٯ چ ٙثبيس ثٯ ٦حؽ اضائٯ ٚبضسبظي ض٭ز.
٦بزٮ  - 314غس٬ض چ٢٬ ٙ٭ ايٛ٫ٯ اظ ٦ح٣ي ثٯ ٦ح ١زيٟط ثبضس شاتبً ي ١٧تزبضتي ٦حس٭ة ٪يست
٢يٗ٦ ٩ٛطضات ايٖ ٩ب٪٭ ٨اظ ؾ٧ب٪ت غبزض٫٫ٚسٮ ٬نٱط٪٭يسٱب  ٬ايتطاؼ  ٬اٖب٦ٯ زي٭ي ؾ٧ب٬ ٨
ٗٓ٦٭ز ضس ٨ضارى ثٯ ثط٬ات ضب ١٦چ٪ ٙيع ذ٭اٰس ث٭ز.
٦بزٮ  - 315اٞط چ ٙزض ٰ٧بٛ٦ ٨ب٪ي ٚٯ غبزض ضسٮ است ثبيس تأزيٯ ٞطزز زاض٪سٮ چ ٙثبيس زض
نطِ پب٪عزٮ ض٬ظ اظ تبضيد غس٬ض ٬رٯ آ ٨ضا ٦كب٢جٯ ٫ٚس ٬اٞط اظ يٗ٪ ٙكٯ ثٯ ٗ٪كٯ زيٟط ايطا ٨غبزض
ضسٮ ثبضس ثبيس زض نطِ چٱ ٬ ١پ٫ذ ض٬ظ اظ تبضيد غس٬ض چ٦ ٙكب٢جٯ ض٭ز.
اٞط زاض٪سٮ چ ٙزض نطِ ٦٭ايس ٦صٚ٭ضٮ زض اي٦ ٩بزٮ پطزاذت ٬رٯ آ ٨ضا ٦كب٢جٯ ٫ٛ٪س زيٟط زي٭ي
ا ٬ثط ي٣يٯ نٱط٪٭يس ٦س٧٭و ٪ر٭اٰس ث٭ز  ٬اٞط ٬رٯچ ٙثٯ سججي ٚٯ ٦طث٭ـ ثٯ ٦حب٠ي٣يٯ است اظ
ثي ٩ثط٬ز زي٭ي زاض٪سٮ چ ٙثط ي٣يٯ غبزض٫٫ٚسٮ ٪يع زض ٦ح٧ٛٯ ٦س٧٭و ٪يست.
٦بزٮ ٚ - 316سي ٚٯ ٬رٯ چ ٙضا زضيبْت ٦ي٫ٚس ثبيس نٱط آ ٨ضا ا٦ؿبء يب ٦ٱط ٧٪بيس اٞط چٯ چٙ
زض ٬رٯ حب ١٦ثبضس.
٦بزٮ ٗ٦ - 317طضات ضارًٯ ثٯ چٛٱبيي ٚٯ زض ايطا ٨غبزض ضسٮ است زض ٦٭ضز چٛٱبيي ٚٯ اظ
ذبضرٯ غبزض ضسٮ  ٬ثبيس زض ايطا ٨پطزاذتٯ ض٭ز ٪يعضيبيت ذ٭اٰس ضس ٢ -ي٦ ٩ٛٱ٣تي ٚٯ زض نطِ
آ ٨زاض٪سٮ چ٦ ٙيت٭ا٪س ٬رٯ چ ٙضا ٦كب٢جٯ ٫ٚس چٱبض ٦بٮ اظ تبضيد غس٬ض است.
ْػ ١چٱبض - ٤زض ٦ط٬ض ظ٦ب٨
٦بزٮ  - 318زيب٬ي ضارًٯ ثٯ ثطات ْ ٬تٯق٣ت  ٬چٚ ٙٯ اظ قطِ تزبض يب ثطاي ا٦٭ض تزبضتي غبزض
ضسٮ پس اظ اٗ٪ؿبي پ٫ذ سب ٠اظ تبضيد غس٬ضايتطاؾ٫ب٦ٯ  ٬يب آذطي ٩تًٗيت ٖؿبيي زض ٦حب٥ٚ

٦س٧٭و ٪ر٭اٰس ث٭ز ٟ٦ط ايٛ٫ٯ زض نطِ اي٦ ٩ست ضس٧بً اٖطاض ثٯ زي ٩ضسٮ ثبضس ٚٯ زض اي ٩غ٭ضت
٦جسأ٦ط٬ض ظ٦ب ٨اظ تبضيد اٖطاض ٦حس٭ة است .زض غ٭ضت يس ٤ايتطاؼ ٦ست ٦ط٬ض ظ٦ب ٨اظ تبضيد
اٗ٪ؿبء ٦ٱ٣ت ايتطاؼ ضط٬و ٦يض٭ز.
تجػطٮ ٓ٦ -بز اي٦ ٩بزٮ زض ٦٭ضز ثط٬ات  ٬چْ ٬ ٙتٯق٣جٱبيي ٚٯ ٖج ١اظ تبضيد ارطاي ٖب٪٭ ٨تزبضت
٦ػ٭ة  25ز٢٭ ْ 12 ٬ 1303ط٬ضزي 12 ٬ ٩ذطزاز 1304غبزض ضسٮ است ٖبث ١ارطا ٪ج٭زٮ  ٬اي ٩اس٫بز
اظ حيج ٦ط٬ض ظ٦ب ٨تبثى ٗ٦طضات ٦طث٭ـ ثٯ ٦ط٬ض ظ٦ب ٨ضارى ثٯ ا٦٭اٗ٫٦ ٠٭ ٠است.
٦بزٮ  - 319اٞط ٬رٯ ثطات يب ْتٯق٣ت يب چ ٙضا ٪ت٭ا ٨ثٯ ٬اسكٯ حػ٭٦ ٠ط٬ض ظ٦ب ٨پ٫ذ سب٠
٦كب٢جٯ ٚطز زاض٪سٮ ثطات يب ْتٯق٣ت يب چ٦ ٙيت٭ا٪س تبحػ٭٦ ٠ط٬ض ظ٦ب ٨ا٦٭اٗ٫٦ ٠٭٢ٯ ٬رٯ آ ٨ضا
اظ ٚسي ٚٯ ثٯ ؾطض ا ٬استٓبزٮ ثالرٱت ٚطزٮ است ٦كب٢جٯ ٧٪بيس.
تجػطٮ  -حْ ٥ٛ٭ٔ زض ٦٭ضزي ٪يع ربضي است ٚٯ ثطات يب ْتٯق٣ت يب چ ٙيٛي اظ ضطايف اسبسي
ٗ٦طض زض ايٖ ٩ب٪٭ ٨ضا ْبٖس ثبضس.
ثبة پ٫ز - ٥اس٫بز زض ٬رٯ حب١٦
٦بزٮ  - 320زاض٪سٮ ٰط س٫س زض ٬رٯ حب٦ ١٦ب ٬ ٙ٢ثطاي ٦كب٢جٯ ٬رٯ آ٦ ٨حٕ ٦حس٭ة ٦يض٭ز
ٟ٦ط زض غ٭ضت حج٭ت ذالًِ٦ .ص ٙ٢اٞط ٗ٦ب٦بتغالحيتساض ٖؿبيي يب پ٣يس تأزيٯ ٬رٯ آ ٨س٫س ضا
٫٦ى ٫ٚس تأزيٯ ٬رٯ ثٯ حب٦ ١٦سي٭ ٨ضا ٪سجت ثٯ ضرع حب٢خي ٚٯ  ٩ٛ٧٦است س٫س ٦تً ٕ٣ثٯ ا٬
ثبضسثطي ٪ر٭اٰس ٚطز.
٦بزٮ  - 321رع زض ٦٭ضزي ٚٯ ح ٥ٛثكال ٨س٫س غبزض ضسٮ ٦سي٭ ٨س٫س زض ٬رٯ حب ّ٣ٛ٦ ١٦ثٯ
تأزيٯ ٪يست ٟ٦ط زض ٗ٦بث ١اذص س٫س.
٦بزٮ  - 322زض غ٭ضت  ٥ٞضس ٨س٫س زض ٬رٯ حبٚ ١٦ٯ زاضاي ٬ضٖٯٰبي ٚ٭پ ٩يب زاضاي ؾ٧ي٧ٯ
ثطاي تزسيس ا٬ضأ ٚ٭پ ٩ثبضس ٧ٰ ٬چ٫ي ٩زض غ٭ضت ٥ٞضس ٨س٫س زض ٬رٯ حبٚ ١٦ٯ ذ٭ز س٫س ثٯ
زاض٪سٮ آ ٨حٕ ٦يزٰس ضثح يب ًٓ٫٦تي ضا ٦طتجبً زضيبْت ٫ٚس ثطاي اغساض ح ٥ٛثكال٦ ٨كبثٕ شي١
ي ١٧ذ٭اٰسضس.
٦بزٮ ٦ - 323سيي ثبيس زض ٦ح٧ٛٯ ٦ح ١اٖب٦ت ٦سي٭٣ً٦ ٨٭٧٪ ٤بيس س٫س زض تػطِ ا ٬ث٭زٮ ًْ ٬الً
 ٥ٞضسٮ است.
اٞط ٦سيي ْٗف ا٬ضأ ٚ٭پ ٩يب ؾ٧ي٧ٯ ٦طث٭ـ ثٯ س٫س ذ٭ز ضا ٚ ٥ٞطزٮ ثبضس اثطاظ ذ٭ز س٫س ٚبْي

است.
٦بزٮ  - 324اٞط ٦ح٧ٛٯ ازيبي ٦سيي ضا ث٫ب ثط ا٬ؾبو  ٬اح٭اٖ ٠بث ١ايت٧بز زا٪ست ثبيس ثٯ ٬سي٣ٯ
ايال ٨زض رطايس ثٯ زاض٪سٮ ٦زٱ٭ ٠س٫س اذكبض ٫ٚس ٰ-ط ٞبٮ اظ تبضيد ا٪تطبض ا٢٬ي ٩ايال ٨تب سٯ سب٠
س٫س ضا اثطاظ ٧٫٪٭ز ح ٥ٛثكال ٨آ ٨غبزض ذ٭اٰس ضس ٦ -ح٧ٛٯ ٦يت٭ا٪س ٢سياالٖتؿبء ٦ستي ثيص اظ
سٯسب ٠تًيي٫ٚ ٩س.
٦بزٮ  - 325ثٯ تٗبؾبي ٦سيي ٦ح٧ٛٯ ٦يت٭ا٪س ثٯ ٦سي٭ٖ ٨سَ٫ٚ ٩س ٚٯ ٬رٯ س٫س ضا ثٯ ٚسي
٪پطزاظز ٟ٦ط پس اظ ٞطْت ٩ؾب ٩٦يب تأ٦ي٫ي ٚٯ ٦ح٧ٛٯتػ٭يت ٧٪بيس.
٦بزٮ  - 326زض ٦٭ضز  ٥ٞضس ٨ا٬ضأ ٚ٭پ٪ ٩سجت ثٯ ٚ٭پ٫ٱبيي ٚٯ زض ؾ ٩٧رطيب ٨زي٭ي
الظ٤ا٢تأزيٯ ٦يض٭ز ثٯ تطتيت ٗ٦طض زض ٦٭از  333 ٬ 332ي١٧ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ  - 327اذكبض ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ  324ثبيس سٯ زًْٯ زض ٦ز٣ٯ ضس٧ي ٫٦تطط ض٭ز ٦ح٧ٛٯ
٦يت٭ا٪س ثٯ يال٬ٮ ايال ٨زض رطايس زيٟط ضا ٪يع ٗ٦طض زاضز.
٦بزٮ  - 328اٞط پس اظ ايالْ ٨٭ٔ س٫س ٗٓ٦٭ز اثطاظ ض٭ز ٦ح٧ٛٯ ثٯ ٦سيي ٦ٱ٣ت ٦ت٫بسجي زازٮ ٬
اذكبض ذ٭اٰس ٚطز ٚٯ ٰط ٞبٮ تب اٗ٪ؿبي ٦ٱ٣ت زي٭يذ٭ز ضا تًٗيت  ٬زالئ ١ذ٭ز ضا انٱبض ٫ٛ٪س
٦حٛ٭ ٤ضسٮ  ٬س٫س ثٯ اثطاظ٫٫ٚسٮ آ٦ ٨ستطز ذ٭اٰس ٞطزيس.
٦بزٮ  - 329اٞط زض نطِ ٦ستي ٚٯ ٦كبثٕ ٦بزٮ ٗ٦ 324طض  ٬ايال ٨ضسٮ س٫س اثطاظ ٟ٪طزز ٦ح٧ٛٯ
ح ٥ٛثكال ٨آ ٨ضا غبزض ذ٭اٰس ٧٪٭ز.
٦بزٮ  - 330اثكب ٠س٫س ْ٭ضاً ثٯ ٬سي٣ٯ زضد زض ٦ز٣ٯ ضس٧ي ٰ ٬ط ٬سي٣ٯ زيٟطي ٚٯ ٦ح٧ٛٯ ٗ٦تؿي
ثسا٪س ثٯ اقالو ي٧٭ ٤ذ٭اٰس ضسيس.
٦بزٮ  - 331پس اظ غس٬ض ح ٥ٛاثكب٦ ٠سيي حٕ زاضز تٗبؾب ٫ٚس ثٯ ذطد ا ٬س٫س رسيس يب
٢سياالٖتؿبء ا٬ضأ ٚ٭پ ٩تبظٮ ثٯ ا ٬ثسٰ٫س .اٞط س٫س حب٠ضسٮ ثبضس ٦سيي حٕ تٗبؾبي تأزيٯ
ذ٭اٰس زاضت.
٦بزٮ ٰ - 332ط ٞبٮ س٫س  ٥ٞضسٮ اظ اس٫بز ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ (٪ )322جبضس ثٯ تطتيت شي ١ضْتبض

ذ٭اٰس ضس:
٦ح٧ٛٯ زض غ٭ضتي ٚٯ ازيبي ٦سيي سجٕ تػطِ ٚ ٥ٞ ٬طز ٨س٫س ضا ٖبث ١ايت٧بز زيس ح٦ ٥ٛيزٰس
٦سي٭٬ ٨رٯ س٫س ضا ْ٭ضاً زض غ٭ضتي ٚٯ حب ٠ثبضس ٬پس اظ اٗ٪ؿبء ار - ١زض غ٭ضت ٦إر ١ث٭ز- ٨
ثٯ غ٫س ٔ٬يس٢يٯ ثسپبضز.
٦بزٮ  - 333اٞط ٖج ١اظ اٗ٪ؿبي ٦ست ٦ط٬ض ظ٦ب٪ي ٚٯ ٬رٯ س٫س ٗٓ٦٭ز پس اظ آ٦ ٨ست ٖبث٦ ١كب٢جٯ
٪يست س٫س اثطاظ ضسٮ ٦كبثٕ ٦بزٮ  328ضْتبض  ٬اال٬رٱي ٚٯ زض غ٫س ٔ٬يس٢يٯ ا٦ب٪ت ٞصاضتٯ ضسٮ
ثٯ ٦سيي زازٮ ٦يض٭ز.
٦بزٮ ٗ٦ - 334طضات اي ٩ثبة ضب ١٦اس٫ٛبس ٪يست.
ثبة ضط - ٥زال٢ي
ْػ ١ا٣ٚ - ٠٬يبت
٦بزٮ  - 335زالٚ ٠سي است ٚٯ زض ٗ٦بث ١ارطت ٬اسكٯ ا٪زبً٦ ٤ب٦التي ضسٮ يب ثطاي ٚسي ٚٯ
٦يذ٭اٰس ً٦ب٦التي ٧٪بيس قطِ ً٦ب٣٦ٯ پيسا ٦ي٫ٚس.اغ٭الً ٖطاضزاز زال٢ي تبثى ٗ٦طضات ضارى ثٯ
ٚ٬ب٢ت است.
٦بزٮ  - 336زال٦ ٠يت٭ا٪س زض ضضتٯٰبي ٦رت ّ٣زال٢ي ٧٪٭زٮ  ٬ضرػبً ٪يع تزبضت ٫ٚس.
٦بزٮ  - 337زال ٠ثبيس زض ٪ٱبيت غحت  ٬اظ ض٬ي غساٖت قطْيً٦ ٩ب٣٦ٯ ضا اظ رعئيبت ضارًٯ ثٯ
ً٦ب٣٦ٯ ٦ك٣ى سبظز ٢٬٭ ايٛ٫ٯ زال٢ي ضا ْٗف ثطاي يٛياظ قطْي ٩ث٫ٛس  -زال ٠زض ٗ٦بثٰ ١ط ي ٙاظ
قطْي٦ ٩سئ٭ ٠تٗ٣ت  ٬تٗػيطات ذ٭ز ٦يثبضس.
٦بزٮ  - 338زال٧٪ ٠يت٭ا٪س ي٭ؼ يٛي اظ قطْيً٦ ٩ب٣٦ٯ ٖجؽ ٬رٯ يب تأزيٯ زي٧٪ ٩بيس  ٬يب آٛ٪ٯ
تًٱسات آ٪ٱب ضا ثٯ ٦٭ٖى ارطا ٞصاضز ٟ٦ط ايٛ٫ٯاربظٮ٪ب٦ٯ ٦رػ٭غي زاضتٯ ثبضس.
٦بزٮ  - 339زال٦ ٠سئ٭ ٠ت٧ب ٤اضيبء  ٬اس٫بزي است ٚٯ زض ؾً٦ ٩٧ب٦الت ثٯ ا ٬زازٮ ضسٮ ٟ٦ط
ايٛ٫ٯ حبثت ٧٪بيس ٚٯ ؾبيى يب ت ّ٣ضس ٨اضيبء يب اس٫بز٦عث٭ضٮ ٦طث٭ـ ثٯ ضرع ا٪ ٬ج٭زٮ است.
٦بزٮ  - 340زض ٦٭ضزي ٚٯ ْط٬ش اظ ض٬ي ٧٪٭٪ٯ ثبضس زال ٠ثبيس ٧٪٭٪ٯ ٦ب٠ا٢تزبضٮ ضا تب ٦٭ٖى ذت٥

ً٦ب٣٦ٯ ٟ٪بٮ ثساضز ٟ٦ط ايٛ٫ٯ قطْيً٦ ٩ب٣٦ٯ ا ٬ضا اظايٖ ٩يس ً٦بِ زاض٪س.
٦بزٮ  - 341زال٦ ٠يت٭ا٪س زض ظ٦ب٬ ٨احس ثطاي چ٫س آ٦ط زض ي ٙضضتٯ يب ضضتٯٰبي ٦رت ّ٣زال٢ي
٫ٚس ٢٬ي زض اي ٩غ٭ضت ثبيس آ٦طي ٩ضا اظ اي ٩تطتيت ٬ا٦٭ض زيٟطي ٚٯ  ٩ٛ٧٦است ٦٭رت تُييط ضأي
آ٪ٱب ض٭ز ٦ك٣ى ٧٪بيس.
٦بزٮ ٰ - 342ط ٞبٮ ً٦ب٣٦ٯ ثٯ ت٭سف زال٬ ٠اٖى ٪ ٬٭ضتزبت  ٬اس٫بزي ضارى ثٯ آً٦ ٨ب٣٦ٯ ثي٩
قطْي ٩ثٯ ت٭سف ا ٬ضز  ٬ثس ٠ض٭ز زض غ٭ضتي ٚٯ ا٦ؿبٰبضارى ثٯ اضربغي ثبضس ٚٯ ثٯ ت٭سف ا٬
ً٦ب٣٦ٯ ضا ٚطزٮا٪س زال ٠ؾب ٩٦غحت  ٬ايتجبض ا٦ؿبٰبي ٪٭ضتزبت  ٬اس٫بز ٦عث٭ض است.
٦بزٮ  - 343زال ٠ؾب ٩٦ايتجبض اضربغي ٚٯ ثطاي آ٪ٱب زال٢ي ٦ي٫ٚس  ٬ؾب ٩٦ارطاي ً٦ب٦التي ٚٯ
ثٯ ت٭سف ا٦ ٬يض٭ز ٪يست.
٦بزٮ  - 344زال ٠زض ذػ٭ظ اضظش يب ر٫س ٦ب٠ا٢تزبضٮ ٚٯ ٦٭ضز ً٦ب٣٦ٯ ث٭زٮ ٦سئ٭٪ ٠يست ٟ٦ط
ايٛ٫ٯ حبثت ض٭ز تٗػيط اظ رب٪ت ا ٬ث٭زٮ.
٦بزٮ ٰ - 345ط ٞبٮ قطْيً٦ ٩ب٣٦ٯ يب يٛي اظ آ٪ٱب ثٯ ايتجبض تًٱس ضرع زالً٦ ٠ب٣٦ٯ ٧٪٭ز زال٠
ؾبً٦ ٩٦ب٣٦ٯ است.
٦بزٮ  - 346زض غ٭ضتي ٚٯ زال ٠زض ٓ٪س ً٦ب٣٦ٯ ٫٦تٓى يب سٱي ٥ثبضس ثبيس ثٯ قطْي ٚٯ ايٛ٪ ٩تٯ ضا
٧٪يزا٪س اقالو زٰس  ٬اال ٦سئ٭ ٠ذسبضات ٬اضزٮث٭زٮ  ٬ثٯ يال٬ٮ ثٯ پب٪ػس تب سٯ ٰعاض ضيب ٠رعاي
ٗ٪سي ٦حٛ٭ ٤ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ  - 347زض غ٭ضتي ٚٯ زال ٠زض ً٦ب٣٦ٯ سٱي ٥ثبضس ثب آ٦ط ذ٭ز ٦تؿب٫٦بً ٦سئ٭ ٠ارطاي تًٱس
ذ٭اٰس ث٭ز.
ْػ ١ز - ٤٬ارطت زال٦ ٬ ٠ربضد
٦بزٮ  - 348زال٧٪ ٠يت٭ا٪س حٕ زال٢ي ضا ٦كب٢جٯ ٫ٚس ٟ٦ط زض غ٭ضتي ٚٯ ً٦ب٣٦ٯ ثٯ ضاٰ٧٫بيي يب
٬سبقت ا ٬ت٧ب ٤ضسٮ ثبضس.

٦بزٮ  - 349اٞط زال ٠ثطذالِ ٬نيٓٯ ذ٭ز ٪سجت ثٯ ٚسي ٚٯ ثٯ ا٦ ٬أ٦٭ضيت زازٮ ثٯ ٓ٪ى قطِ
زيٟط ً٦ب٣٦ٯ اٖسا٧٪ ٤بيس  ٬يب ثطذالِ يطِ تزبضتي٦ح ١اظ قطِ ٦عث٭ض ٬رٱي زضيبْت  ٬يب ٬يسٮ
٬رٱي ضا ٖج٭٫ٚ ٠س ٦ستحٕ ارطت ٦ ٬ربضري ٚٯ ٚطزٮ ٪ر٭اٰس ث٭ز ثٯ يال٬ٮ ٦حٛ٭ ٤ثٯ ٦زبظات
ٗ٦طضثطاي ذيب٪ت زض ا٦ب٪ت ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ ٰ - 350ط ٞبٮ ً٦ب٣٦ٯ ٦طط٬ـ ثٯ ضطـ تً٣يٗي ثبضس زال ٠پس اظ حػ٭ ٠ضطـ ٦ستحٕ ارطت
ذ٭اٰس ث٭ز.
٦بزٮ  - 351اٞط ضطـ ضسٮ ثبضس ٦ربضري ٚٯ زال٦ ٠ي٫ٚس ثٯ ا ٬زازٮ
ض٭ز زال٦ ٠ستحٕ اذص ٦ربضد ذ٭اٰس ث٭ز ٢٬٭ آٛ٪ٯ ً٦ب٣٦ٯ سط ٟ٪يطز٧ٰ .ي٩تطتيت زض ٦٭ضزي ٪يع
ربضي است ٚٯ يطِ تزبضتي ٦ح ١ثٯ پطزاذت ٦ربضري ٚٯ زالٚ ٠طزٮ ح٫ٚ ٥ٛس.
٦بزٮ  - 352زض غ٭ضتي ٚٯ ً٦ب٣٦ٯ ثٯ ضؾبيت قطْي ٩يب ثٯ ٬اسكٯ يٛي اظ ذيبضات ٖب٪٭٪ي ْسد
ثط٭ز حٕ ٦كب٢جٯ زال٢ي اظ زال ٠س٣ت ٧٪يض٭ز٦طط٬ـ ثط ايٛ٫ٯ ْسد ً٦ب٣٦ٯ ٦ست٫س ثٯ زال٠
٪جبضس.
٦بزٮ  - 353زال٢ي ً٦ب٦الت ٫٧٦٭يٯ ارطت ٪ساضز.
٦بزٮ  - 354حٕا٢عح٧ٯ زال ٠ثٯ يٱسٮ قطْي است ٚٯ ا ٬ضا ٦أ٦٭ض ا٪زبً٦ ٤ب٣٦ٯ ٧٪٭زٮ ٟ٦ط ايٛ٫ٯ
ٖطاضزاز ذػ٭غي َيط اي ٩تطتيت ضا ٗ٦طض ثساضز.
٦بزٮ  - 355حٕا٢عح٧ٯ زال ٠ثٯ ٬اسكٯ ٖطاضزاز ٦رػ٭غي ثبيس ً٦ي ٩ضسٮ ثبضس  ٬اال ٦ح٧ٛٯ ثب
ضر٭و ثٯ اٰ ١ذجطٮ  ٬ضيبيت ٗ٦تؿيبت ظ٦ب٪ي ٛ٦٬ب٪ي ٪ ٬٭و ً٦ب٣٦ٯ حٕا٢عح٧ٯ ضا ً٦ي ٩ذ٭اٰس
ٚطز.
ْػ ١س٭ - ٤زْتط
٦بزٮ ٰ - 356ط زال ٠ثبيس زْتطي زاضتٯ ٣ٚ ٬يٯ ً٦ب٦التي ضا ٚٯ ثٯ زال٢ي ا ٬ا٪زبٞ ٤طْتٯ ثٯ تطتيت
شي ١زض آ ٨حجت ٧٪بيس:
 )1اس٦ ٥تًب٣٦ي.٩
٦ )2ب٢ي ٚٯ ٦٭ؾ٭و ً٦ب٣٦ٯ است.

٪ )3٭و ً٦ب٣٦ٯ.
 )4ضطايف ً٦ب٣٦ٯ ثب تطريع ثٯ ايٛ٫ٯ تس٣ي٦ ٥٭ؾ٭و ً٦ب٣٦ٯ ْ٭ضي است يب ثٯ ٬يسٮ است.
 )5ي٭ؼ ٦ب٢ي ٚٯ ثبيس پطزاذتٯ ض٭ز  ٬تطريع ايٛ٫ٯ ْ٭ضي است يب ثٯ ٬يسٮ است ٬رٯ ٗ٪س است
يب ٦ب٠ا٢تزبضٮ يب ثطات زض غ٭ضتي ٚٯ ثطات ثبضسثٯ ضؤيت است يب ثٯ ٬يسٮ.
 )6ا٦ؿبء قطْيً٦ ٩ب٣٦ٯ ٦كبثٕ ٗ٦طضات ٪هب٫٦ب٦ٯ ٬ظاضت يس٢يٯ.
زْتط زال٢ي تبثى ٣ٚيٯ ٗ٦طضات ضارى ثٯ زْبتط تزبضتي است.
ثبة ٰٓت٥
حٕاٚ١٧ً٢بضي (٧ٚيسي٭)٨
٦بزٮ  - 357حٕاٚ١٧ً٢بض ٚسي است ٚٯ ثٯ اس ٥ذ٭ز ٢٬ي ثٯ حسبة زيٟطي (آ٦ط) ً٦ب٦التي ٚطزٮ
 ٬زض ٗ٦بث ١حٕا٣٧ً٢ي زضيبْت ٦يزاضز.
٦بزٮ  - 358رع زض ٦٭اضزي ٚٯ ثٯ ٦٭رت ٦٭از شي ١استخ٫بء ضسٮ ٗ٦طضات ضارًٯ ثٯ ٚ٬ب٢ت زض
حٕاٚ١٧ً٢بضي ٪يع ضيبيت ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ  - 359حٕاٚ١٧ً٢بض ثبيس آ٦ط ضا اظ رطيب ٨اٖسا٦بت ذ٭ز ٦ستحؿط زاضتٯ ٦ ٬رػ٭غبً زض
غ٭ضت ا٪زب٦ ٤أ٦٭ضيت ايٛ٪ ٩تٯ ضا ثٯ ْ٭ضيت ثٯ ا٬اقالو زٰس.
٦بزٮ  - 360حٕاٚ١٧ً٢بض  ّ٣ٛ٦ثٯ ثي٧ٯ ٚطز ٨ا٦٭ا٢ي ٚٯ ٦٭ؾ٭و ً٦ب٣٦ٯ است ٪يست ٟ٦ط ايٛ٫ٯ
آ٦ط زست٭ض زازٮ ثبضس.
٦بزٮ  - 361اٞط ٦ب٠ا٢تزبضٮ ٚٯ ثطاي ْط٬ش ٪عز حٕاٚ١٧ً٢بض اضسب ٠ضسٮ زاضاي يي٭ة نبٰطي ثبضس
حٕاٚ١٧ً٢بض ثبيس ثطاي ٦حٓ٭ل زاضت ٩حٕ ضر٭وثط ي٣يٯ ٦تػسي ح ٬ ١ٗ٪ ٬ ١٧تًيي٦ ٩يعا٨
ذسبضات ثحطي (آ٬اضي) ثٯ ٬سبيٗ٦ ١تؿيٯ ٦ ٬حبْهت ٦ب٠ا٢تزبضٮ اٖسا٦بت الظ٦ٯ ثٯ ي ١٧آ٬ضزٮ ٬
آ٦ط ضا اظاٖسا٦بت ذ٭ز ٦ستحؿط ٫ٚس  ٬اال ٦سئ٭ ٠ذسبضات ٪بضيٯ اظ اي٣َٓ ٩ت ذ٭اٰس ث٭ز.
٦بزٮ  - 362اٞط ثيْ ٥سبز سطيى ٦ب٠ا٢تزبضٮ ض٬ز ٚٯ ٪عز حٕاٚ١٧ً٢بض ثطاي ْط٬ش اضسب ٠ضسٮ
حٕاٚ١٧ً٢بض ٦يت٭ا٪س  ٬حتي زض غ٭ضتي ٚٯ ٫٦بْى آ٦طايزبة ٫ٚس  ّ٣ٛ٦است ٦ب٠ا٢تزبضٮ ضا ثب
اقالو ٦سييا٧ً٢٭٦ي ٦ح٣ي ٚٯ ٦ب٠ا٢تزبضٮ زض آ٪زب است يب ٧٪بي٫سٮ ا ٬ثٯ ْط٬ش ثطسب٪س.

٦بزٮ  - 363اٞط حٕاٚ١٧ً٢بض ٦ب٠ا٢تزبضٮ ضا ثٯ ٧ٚتط اظ حساٖٖ ١ي٧تي ٚٯ آ٦ط ً٦يٚ ٩طزٮ ثٯ ْط٬ش
ضسب٪س ٦سئ٭ ٠تٓب٬ت ذ٭اٰس ث٭ز ٟ٦ط ايٛ٫ٯ حبثت٧٪بيس اظ ؾطض ثيطتطي احتطاظ ٚطزٮ  ٬تحػي١
اربظٮ آ٦ط زض ٦٭ٖى ٗ٦س٬ض ٪ج٭زٮ است.
٦بزٮ  - 364اٞط حٕاٚ١٧ً٢بض تٗػيط ٚطزٮ ثبضس ثبيس اظ يٱسٮ ٣ٚيٯ ذسبضاتي ٪يع ٚٯ اظ يس ٤ضيبيت
زست٭ض آ٦ط ٪بضي ضسٮ ثطآيس.
٦بزٮ  - 365اٞط حٕاٚ١٧ً٢بض ٦ب٠ا٢تزبضٮ ضا ثٯ ٧ٚتط اظ ٖي٧تي ٚٯ آ٦ط ً٦يٚ ٩طزٮ ثرطز  ٬يب ثٯ
ثيطتط اظ ٖي٧تي ٚٯ آ٦ط تًيي٧٪ ٩٭زٮ ثٯ ْط٬ش ضسب٪س حٕاستٓبزٮ اظ تٓب٬ت ٪ساضتٯ  ٬ثبيس آ ٨ضا زض
حسبة آ٦ط ٦حس٭ة زاضز.
٦بزٮ  - 366اٞط حٕاٚ١٧ً٢بض ثس ٨٬ضؾبيت آ٦ط ٦ب٢ي ضا ثٯ ٪سيٯ ثٓط٬ضس يب پيص ٖسكي زٰس
ؾطضٰبي ٪بضيٯ اظ آ٦ ٨ت٭رٯ ذ٭ز ا ٬ذ٭اٰس ث٭ز ً٦صاٙ٢اٞط ْط٬ش ثٯ ٪سيٯ زاذ ١زض يطِ تزبضتي
٦ح ١ثبضس حٕاٚ١٧ً٢بض ٦أش ٨٬ثٯ آ٦ ٨حس٭ة ٦يض٭ز ٟ٦ط زض غ٭ضت زست٭ض ٦رب ّ٢آ٦ط.
٦بزٮ  - 367حٕاٚ١٧ً٢بض زض ٗ٦بث ١آ٦ط ٦سئ٭ ٠پطزاذت ٬ر٭ٮ  ٬يب ا٪زب ٤سبيط تًٱسات قطِ
ً٦ب٣٦ٯ ٪يست ٟ٦ط ايٛ٫ٯ ٦زبظ زض ً٦ب٣٦ٯ ثٯ ايتجبض ٪ج٭زٮ ٬يب ضرػبً ؾ٧ب٪ت قطِ ً٦ب٣٦ٯ ضا ٚطزٮ ٬
يب يطِ تزبضتي ث٣س ا ٬ضا ٦سئ٭ٖ ٠طاض زٰس.
٦بزٮ ٦ - 368ربضري ٚٯ حٕاٚ١٧ً٢بض ٚطزٮ  ٬ثطاي ا٪زبً٦ ٤ب٣٦ٯ ٓ٪ ٬ى آ٦ط الظ ٤ث٭زٮ ٧ٰ ٬چ٫ي٩
ٰط ٦سبيسٮ ٚٯ ثٯ ٓ٪ى آ٦ط زازٮ ثبضس ثبيس اغالً ًٓ٫٦٬تبً ثٯ حٕاٚ١٧ً٢بض ٦ستطز ض٭ز.
حٕاٚ١٧ً٢بض ٦يت٭ا٪س ٦ربضد ا٪جبضزاضي  ٬ح ١ٗ٪ ٬ ١٧ضا ٪يع ثٯ حسبة آ٦ط ٞصاضز.
٦بزٮ ٖ٬ - 369تي حٕاٚ١٧ً٢بض ٦ستحٕ حٕا٦ ١٧ً٢يض٭ز ٚٯ ً٦ب٣٦ٯ ارطا ضسٮ  ٬يب يس ٤ارطاي
آ٦ ٨ست٫س ثٯ ًْ ١آ٦ط ثبضس.
٪سجت ثٯ ا٦٭ضي ٚٯ زض ٪تيزٯ ي ١٣زيٟطي ا٪زب٤پصيط ٪طسٮ حٕاٚ١٧ً٢بض ثطاي اٖسا٦بت ذ٭ز ْٗف
٦ستحٕ ارطتي ذ٭اٰس ث٭ز ٚٯ يطِ  ٬يبزت ٦حً٦ ١ي٦٩ي٧٪بيس.
٦بزٮ  - 370اٞط حٕاٚ١٧ً٢بض ٪بزضستي ٚطزٮ ٦ ٬رػ٭غبً زض ٦٭ضزي ٚٯ ثٯ حسبة آ٦ط ٖي٧تي يال٬ٮ
ثط ٖي٧ت ذطيس  ٬يب ٧ٚتط اظ ٖي٧ت ْط٬ش ٦حس٭ةزاضز ٦ستحٕ حٕا٪ ١٧ً٢ر٭اٰس ث٭ز  -ثٯ يال٬ٮ
زض ز ٬غ٭ضت اذيط آ٦ط ٦يت٭ا٪س حٕاٚ١٧ً٢بض ضا ذطيساض يب ْط٬ض٫سٮ ٦حس٭ة ٫ٚس.

تجػطٮ  -زست٭ض ْ٭ٔ ٦ب٪ى اظ ارطاي ٦زبظاتي ٚٯ ثطاي ذيب٪ت زض ا٦ب٪ت ٗ٦طض است ٪يست.
٦بزٮ  - 371حٕاٚ١٧ً٢بض زض ٗ٦بث ١آ٦ط ثطاي ٬غ٭٦ ٠كب٢جبت ذ٭ز اظ ا٪ ٬سجت ثٯ ا٦٭ا٢ي ٚٯ ٦٭ؾ٭و
ً٦ب٣٦ٯ ث٭زٮ  ٬يب ٪سجت ثٯ ٖي٧تي ٚٯ اذص ٚطزٮ -حٕ حجس ذ٭اٰس زاضت.
٦بزٮ  - 372اٞط ْط٬ش ٦ب٪ ٩ٛ٧٦ ٠طسٮ  ٬يب آ٦ط اظ اربظٮ ْط٬ش ضر٭و ٚطزٮ ٦ ٬ب٠ا٢تزبضٮ ضا ثيص
اظ حس ٦تًبضِ ٪عز حٕاٚ١٧ً٢بض ثٟصاضزحٕاٚ١٧ً٢بض ٦يت٭ا٪س آ ٨ضا ثب ٪هبضت ٦سييا٧ً٢٭ ٤ثسايت
٦ح ١يب ٧٪بي٫سٮ ا ٬ثٯ قطيٕ ٦عايسٮ ثٯ ْط٬ش ثطسب٪س.
اٞط آ٦ط زض ٦ح٪ ١ج٭زٮ  ٬زض آ٪زب ٧٪بي٫سٮ ٪يع ٪ساضتٯ ثبضس ْط٬ش ثس ٨٬حؿ٭ض ا ٬يب ٧٪بي٫سٮ ا ٬ثٯ
ي ١٧ذ٭اٰس آ٦س ٢٬ي زض ٰط حبٖ ٠جالً ثبيس ثٯ ا ٬اذكبضيٯ ضس٧ي اضسبٞ ٠طزز ٟ٦ط ايٛ٫ٯ ا٦٭ا ٠اظ
ر٣٧ٯ ا٦٭ا ٠سطيىآ٢سبز ثبضس.
٦بزٮ  - 373اٞط حٕاٚ١٧ً٢بض ٦أ٦٭ض ثٯ ذطيس يب ْط٬ش ٦ب٠ا٢تزبضٮ يب اس٫بز تزبضتي  ٬يب سبيط ا٬ضأ
ثٱبزاضي ثبضس ٚٯ ٦ه٫ٯ ث٭ضسي يب ثبظاضي زاضز٦يت٭ا٪س چيعي ضا ٚٯ ٦أ٦٭ض ثٯ ذطيس آ ٨ث٭زٮ ذ٭ز
ضرػبً ثٯ ي٫٭اْ ٨ط٬ض٫سٮ تس٣ي ٥ث٫ٛس  ٬يب چيعي ضا ٚٯ ٦أ٦٭ض ثٯ ْط٬ش آ ٨ث٭زٮ ضرػبً ثٯ
ي٫٭ا٨ذطيساض ٟ٪بٮ زاضز ٟ٦ط ايٛ٫ٯ آ٦ط زست٭ض ٦ربٓ٢ي زازٮ ثبضس.
٦بزٮ  - 374زض ٦٭ضز ٦بزٮ ْ٭ٔ حٕاٚ١٧ً٢بض ثبيس ٖي٧ت ضا ثط قجٕ ٦ه٫ٯ ث٭ضسي يب ٪طخ ثبظاض زض
ض٬ظي ٚٯ ٚ٬ب٢ت ذ٭ز ضا ا٪زب٦ ٤يزٰس ٫٦ه٭ض زاضز ٬حٕ ذ٭اٰس زاضت ٚٯ ٰ ٥حٕا٥ٰ ٬ ١٧ً٢
٦ربضد يبزيٯ حٕاٚ١٧ً٢بض ضا ثطزاضت ٫ٚس.
٦بزٮ  - 375زض ٰط ٦٭ضزي ٚٯ حٕاٚ١٧ً٢بض ضرػبً ٦يت٭ا٪س ذطيساض يب ْط٬ض٫سٮ ٬اٖى ض٭ز اٞط
ً٦ب٣٦ٯ ضا ثٯ آ٦ط ثس ٨٬تًيي ٩قطِ ً٦ب٣٦ٯ اقالو زٰسذ٭ز قطِ ً٦ب٣٦ٯ ٦حس٭ة ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ  - 376اٞط آ٦ط اظ ا٦ط ذ٭ز ضر٭و ٚطزٮ  ٬حٕاٚ١٧ً٢بض ٖج ١اظ اضسب ٠ذجط ا٪زبً٦ ٤ب٣٦ٯ اظ اي٩
ضر٭و ٦ستحؿط ٞطزز زيٟط ٧٪يت٭ا٪س ضرػبًذطيساض يب ْط٬ض٫سٮ ٬اٖى ض٭ز.
ثبة ٰطتٖ - ٥طاضزاز ح١ٗ٪ ٬ ١٧
٦بزٮ ٦ - 377تػسي حٚ ١ٗ٪ ٬ ١٧سي است ٚٯ زض ٗ٦بث ١ارطت ح ١٧اضيبء ضا ثٯ يٱسٮ ٦يٞيطز.

٦بزٮ ٖ - 378طاضزاز ح ١ٗ٪ ٬ ١٧تبثى ٗ٦طضات ٚ٬ب٢ت ذ٭اٰس ث٭ز ٟ٦ط زض ٦٭اضزي ٚٯ شيالً استخ٫بء
ضسٮ ثبضس.
٦بزٮ  - 379اضسب٫٫ٚ٠سٮ ثبيس ٛ٪بت شي ١ضا ثٯ اقالو ٦تػسي ح ١ٗ٪ ٬ ١٧ثطسب٪س :آزضس غحيح
٦طس١ا٢يٯ ٦ -ح ١تس٣ي٦ ٥ب - ٠يسٮ يس ٠يب ثستٯ ٬قطظ يس٠ث٫سي ٬ -ظ٦ ٬ ٨حت٭ي يسٰ٠ب -
٦ستي ٚٯ ٦ب ٠ثبيس زض آ٦ ٨ست تس٣ي ٥ض٭ز  -ضاٰي ٚٯ ح ١٧ثبيس اظ آ ٨ضاٮ ثٯ ي ١٧آيس ٖ -ي٧ت
اضيبيي ٚٯٞطا٪جٱب است.
ذسبضات ٪بضيٯ اظ يس ٤تًييٛ٪ ٩بت ْ٭ٔ  ٬يب اظ تًيي ٩آ٪ٱب ثٯ َ٣ف ٦ت٭رٯ اضسب٫٫ٚ٠سٮ ذ٭اٰس ث٭ز.
٦بزٮ  - 380اضسب٫٫ٚ٠سٮ ثبيس ٦٭انجت ٧٪بيس ٚٯ ٦ب٠ا٢تزبضٮ ثٯ قطظ ٫٦بسجي يس٠ث٫سي ض٭ز -
ذسبضات ثحطي ( آ٬اضي) ٪بضي اظ يي٭ة يس٠ث٫سي ثٯيٱسٮ اضسب٫٫ٚ٠سٮ است.
٦بزٮ  - 381اٞط يس٠ث٫سي ييت نبٰط زاضتٯ ٦ ٬تػسي ح٦ ١ٗ٪ ٬ ١٧ب ٠ضا ثسٖ ٨٬يس يس٤
٦سئ٭٢يت ٖج٭ٚ ٠طزٮ ثبضس ٦سئ٭ ٠آ٬اضي ذ٭اٰس ث٭ز.
٦بزٮ  - 382اضسب٫٫ٚ٠سٮ ٦يت٭ا٪س ٦بزاٚ ٤ٯ ٦ب٠ا٢تزبضٮ زض يس ٦تػسي ح ١ٗ٪ ٬ ١٧است آ ٨ضا ثب
پطزاذت ٦ربضري ٚٯ ٦تػسي حٚ ١ٗ٪ ٬ ١٧طزٮ ٬ذسبضات ا ٬پس ثٟيطز.
٦بزٮ  - 383زض ٦٭اضز شي ١اضسب٫٫ٚ٠سٮ ٧٪يت٭ا٪س اظ حٕ استطزاز ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ  382استٓبزٮ
٫ٚس:
 - 1زض غ٭ضتي ٚٯ ثبض٪ب٦ٯ ت٭سف اضسب٫٫ٚ٠سٮ تٱيٯ  ٬ثٯ ٬سي٣ٯ ٦تػسي ح ١ٗ٪ ٬ ١٧ثٯ ٦طس١ا٢يٯ
تس٣ي ٥ضسٮ ثبضس.
 - 2زض غ٭ضتي ٚٯ ٦تػسي ح ١ٗ٪ ٬ ١٧ضسيسي ثٯ اضسب٫٫ٚ٠سٮ زازٮ  ٬اضسب٫٫ٚ٠سٮ ٪ت٭ا٪س آ ٨ضا
پس زٰس.
 - 3زض غ٭ضتي ٚٯ ٦تػسي ح ١ٗ٪ ٬ ١٧ثٯ ٦طس١ا٢يٯ ايالٚ ٤طزٮ ثبضس ٚٯ ٦ب٠ا٢تزبضٮ ثٯ ٗ٦ػس
ضسيسٮ  ٬ثبيس آ ٨ضا تح٭يٞ ١يطز.
 - 4زض غ٭ضتي ٚٯ پس اظ ٬غ٭٦ ٠ب٠ا٢تزبضٮ ثٯ ٗ٦ػس ٦طس١ا٢يٯ تس٣ي ٥آ ٨ضا تٗبؾب ٚطزٮ ثبضس.
زض اي٦ ٩٭اضز ٦تػسي ح ١ٗ٪ ٬ ١٧ثبيس ٦كبثٕ زست٭ض ٦طس١ا٢يٯ ي٫ٚ ١٧س ً٦صا ٙ٢اٞط ٦تػسي
ح ١ٗ٪ ٬ ١٧ضسيسي ثٯ اضسب٫٫ٚ٠سٮ زازٮ ٦بزاٚ ٤ٯ٦ب٠ا٢تزبضٮ ثٯ ٗ٦ػس ٪طسيسٮ  ّ٣ٛ٦ثٯ ضيبيت
زست٭ض ٦طس١ا٢يٯ ٪ر٭اٰس ث٭ز ٟ٦ط ايٛ٫ٯ ضسيس ثٯ ٦طس١ا٢يٯ تس٣ي ٥ضسٮ ثبضس.

٦بزٮ  - 384اٞط ٦طس١ا٢يٯ ٦ب٠ا٢تزبضٮ ضا ٖج٭٫ٛ٪ ٠س  ٬يب ٦ربضد  ٬سبيط ٦كب٢جبت ٦تػسي ح٬ ١٧
 ١ٗ٪ثبثت ٦ب٠ا٢تزبضٮ تأزيٯ ٪ط٭ز  ٬يب ثٯ ٦طس١ا٢يٯزستطسي ٪جبضس ٦تػسي ح ١ٗ٪ ٬ ١٧ثبيس ٦طاتت
ضا ثٯ اقالو اضسب٫٫ٚ٠سٮ ضسب٪يسٮ ٦ ٬ب٠ا٢تزبضٮ ضا ٦٭ٖتبً ٪عز ذ٭ز ثٯ ق٭ض ا٦ب٪ت ٟ٪بٰساضتٯ يب ٪عز
حب٢خيا٦ب٪ت ٞصاضز  ٬زض ٰط ز ٬غ٭ضت ٦ربضد ٰ ٬ط ٗ٪ع  ٬يي ٩ثٯ يٱسٮ اضسب٫٫ٚ٠سٮ ذ٭اٰس ث٭ز.
اٞط اضسب٫٫ٚ٠سٮ  ٬يب ٦طس١ا٢يٯ زض ٦ست ٫٦بسجي ت٣ٛيّ ٦ب٠ا٢تزبضٮ ضا ً٦ي٫ٛ٪ ٩س ٦تػسي ح٬ ١٧
٦ ١ٗ٪يت٭ا٪س ٦كبثٕ ٦بزٮ  362آ ٨ضا ثٯ ْط٬ش ثطسب٪س.
٦بزٮ  - 385اٞط ٦ب٠ا٢تزبضٮ زض ً٦طؼ تؿييى سطيى ثبضس  ٬يب ٖي٧تي ٚٯ ٦يت٭ا ٨ثطاي آْ ٨طؼ
ٚطز ثب ٦ربضري ٚٯ ثطاي آ ٨ضسٮ تٛبْ٭ ٧٫٪بيس ٦تػسيح ١ٗ٪ ٬ ١٧ثبيس ْ٭ضاً ٦طاتت ضا ثٯ اقالو
٦سييا٧ً٢٭ ٤ثسايت ٦ح ١يب ٧٪بي٫سٮ ا ٬ضسب٪يسٮ  ٬ثب ٪هبضت ا٦ ٬ب ٠ضا ثٯ ْط٬ش ضسب٪س.
حتياٗ٧٢س٬ض اضسب٫٫ٚ٠سٮ ٦ ٬طس١ا٢يٯ ضا ثبيس اظ ايٛ٫ٯ ٦ب٠ا٢تزبضٮ ثٯ ْط٬ش ذ٭اٰس ضسيس ٦سج٭ٔ
٧٪٭ز.
٦بزٮ  - 386اٞط ٦ب٠ا٢تزبضٮ ت ّ٣يب  ٥ٞض٭ز ٦تػسي ح٦ ١ٗ٪ ٬ ١٧سئ٭ٖ ٠ي٧ت آ ٨ذ٭اٰس ث٭ز ٟ٦ط
ايٛ٫ٯ حبثت ٧٪بيس ت ّ٣يب  ٥ٞضس٦ ٨طث٭ـ ثٯ ر٫سذ٭ز ٦ب٠ا٢تزبضٮ يب ٦ست٫س ثٯ تٗػيط
اضسب٫٫ٚ٠سٮ  ٬يب ٦طس١ا٢يٯ  ٬يب ٪بضي اظ تً٣ي٧بتي ث٭زٮ ٚٯ يٛي اظ آ٪ٱب زازٮا٪س  ٬يب ٦طث٭ـ ثٯ
ح٭ازحي ث٭زٮ ٚٯ ٰيچ٦تػسي ٦٭انجي ٪يع ٧٪يت٭ا٪ست اظ آ ٨ر٣٭ٞيطي ٧٪بيس ٖطاضزاز قطْي٩
٦يت٭ا٪س ثطاي ٦يعا ٨ذسبضت ٦جُ٣ي ٧ٚتط يب ظيبزتط اظ ٖي٧ت ٚب٦ ١٦ب٠ا٢تزبضٮ ً٦ي٧٪٩بيس.
٦بزٮ  - 387زض ٦٭ضز ذسبضات ٪بضيٯ اظ تأذيط تس٣ي ٥يب ٗ٪ع يب ذسبضات ثحطي (آ٬اضي)
٦ب٠ا٢تزبضٮ ٪يع ٦تػسي ح ١ٗ٪ ٬ ١٧زض حس٬ز ٦بزٮ ْ٭ٔ٦سئ٭ ٠ذ٭اٰس ث٭ز.
ذسبضات ٦عث٭ض ٧٪يت٭ا٪س اظ ذسبضاتي ٚٯ  ٩ٛ٧٦ث٭ز زض غ٭ضت ت ّ٣ضس ٨ت٧ب٦ ٤ب٠ا٢تزبضٮ ح ٥ٛثٯ
آ ٨ض٭ز تزب٬ظ ٧٪بيس ٟ٦ط ايٛ٫ٯ ٖطاضزاز قطْي٩ذالِ اي ٩تطتيت ضا ٗ٦طض زاضتٯ ثبضس.
٦بزٮ ٦ - 388تػسي ح٦ ١ٗ٪ ٬ ١٧سئ٭ ٠ح٭ازث  ٬تٗػيطاتي است ٚٯ زض ٦ست ح٬ ١ٗ٪ ٬ ١٧اٖى
ضسٮ اي ٥اظ ايٛ٫ٯ ذ٭ز ٦جبضطت ثٯ حٚ١ٗ٪ ٬ ١٧طزٮ  ٬يب ح٫٫ٚ١ٗ٪ ٬ ١٧سٮ زيٟطي ضا ٦أ٦٭ض ٚطزٮ
ثبضس  -ثسيٱي است ٚٯ زض غ٭ضت اذيط حٕ ضر٭و ا ٬ثٯ ٦تػسي ح٣ٗ٪ ٬ ١٧ي ٚٯ اظ رب٪ت ا٬
٦أ٦٭ضضسٮ ٦حٓ٭ل است.
٦بزٮ ٦ - 389تػسي ح ١ٗ٪ ٬ ١٧ثبيس ثٯ ٦حؽ ٬غ٭٦ ٠ب٠ا٢تزبضٮ ٦طس١ا٢يٯ ضا ٦ستحؿط ٧٪بيس.

٦بزٮ  - 390اٞط ٦طس١ا٢يٯ ٦يعا٦ ٨ربضد  ٬سبيط ٬ر٭ٰي ضا ٚٯ ٦تػسي ح ١ٗ٪ ٬ ١٧ثبثت
٦ب٠ا٢تزبضٮ ٦كب٢جٯ ٦ي٧٪بيس ٖج٭٫ٛ٪ ٠س حٕ تٗبؾبي تس٣ي٦٥ب٠ا٢تزبضٮ ضا ٪ر٭اٰس زاضت ٟ٦ط ايٛ٫ٯ
٦ج٦ ٍ٣ت٫بظوْيٯ ضا تب ذت ٥اذتالِ زض غ٫س ٔ٬يس٢يٯ ا٦ب٪ت ٞصاضز.
٦بزٮ  - 391اٞط ٦ب٠ا٢تزبضٮ ثسٰ ٨٬يچ ٖيسي ٖج٭ٚ ٬ ٠طايٯ آ ٨تأزيٯ ض٭ز زيٟط ثط ي٣يٯ ٦تػسي
ح ١ٗ٪ ٬ ١٧زي٭ي پصيطْتٯ ٪ر٭اٰس ضس ٟ٦ط زض ٦٭ضزتس٢يس يب تٗػيط ي٧سٮ ثٯ يال٬ٮ ٦تػسي ح١٧
٦ ١ٗ٪ ٬سئ٭ ٠آ٬اضي َيط نبٰط ٪يع ذ٭اٰس ث٭ز زض غ٭ضتي ٚٯ ٦طس١ا٢يٯ آ ٨آ٬اضي ضا زض ٦ستي ٚٯ
٦كبثٕا٬ؾبو  ٬اح٭ا ٠ضسيسٞي ثٯ ٦ب٠ا٢تزبضٮ  ٩ٛ٧٦ث٭ز ثٯ ي ١٧آيس  ٬يب ثبيستي ثٯ ي ١٧آ٦سٮ
ثبضس ٦طبٰسٮ ٚطزٮ ْ ٬٭ضاً پس اظ ٦طبٰسٮ ثٯ ٦تػسي ح١ٗ٪ ٬ ١٧اقالو زٰس زض ٰط حب ٠اي ٩اقالو
ثبيس ٫٦تٱب تب ٰطت ض٬ظ ثًس اظ تح٭يٞ ١طْت٦ ٩ب٠ا٢تزبضٮ زازٮ ض٭ز.
٦بزٮ  - 392زض ٰط ٦٭ضزي ٚٯ ثي٦ ٩تػسي ح٦ ٬ ١ٗ٪ ٬ ١٧طس١ا٢يٯ اذتالِ ثبضس ٦ح٧ٛٯ
غالحيتساض ٦ح٦ ١يت٭ا٪س ثٯ تٗبؾبي يٛي اظ قطْي ٩ا٦ط زٰس٦ب٠ا٢تزبضٮ ٪عز حب٢خي ا٦ب٪ت ٞصاضزٮ
ضسٮ  ٬يب ٢سياالٖتؿبء ْط٬ذتٯ ض٭ز زض غ٭ضت اذيط ْط٬ش ثبيس پس اظ ت٫هي ٥غ٭ضت٦ز٣سي
حبٚي اظ آٛ٪ٯ٦ب٠ا٢تزبضٮ زض چٯ حب ٠ث٭زٮ ثٯ ي ١٧آيس.
ثٯ ٬سي٣ٯ پطزاذت ت٧ب٦ ٤ربضد ٬ ٬ر٭ٰي ٚٯ ثبثت ٦ب٠ا٢تزبضٮ ازيب ٦يض٭ز  ٬يب سپطز ٨آ ٨ثٯ
غ٫س ٔ٬يس٢يٯ اظ ْط٬ش ٦ب٠ا٢تزبضٮ ٦يت٭ا ٨ر٣٭ٞيطي ٚطز.
٦بزٮ ٪ - 393سجت ثٯ زي٭ي ذسبضت ثط ي٣يٯ ٦تػسي ح٦ ١ٗ٪ ٬ ١٧ست ٦ط٬ض ظ٦ب ٨ي ٙسب ٠است
 ٦جسأ اي٦ ٩ست زض غ٭ضت ت ّ٣يب  ٥ٞضس٦٨ب٠ا٢تزبضٮ  ٬يب تأذيط زض تس٣ي ٥ض٬ظي است ٚٯ تس٣ي٥ثبيستي زض آ ٨ض٬ظ ثٯ ي ١٧آ٦سٮ ثبضس  ٬زض غ٭ضت ذسبضات ثحطي (آ٬اضي) ض٬ظي ٚٯ ٦ب٠
ثٯ٦طس١ا٢يٯ تس٣ي ٥ضسٮ.
٦بزٮ  - 394ح ١ٗ٪ ٬ ١٧ثٯ ٬سي٣ٯ پست تبثى ٗ٦طضات اي ٩ثبة ٪يست.
ثبة ٪ٱٖ - ٥بئٗ٦٥ب ٤تزبضتي  ٬سبيط ٧٪بي٫سٞب ٨تزبضتي
٦بزٮ ٖ - 395بئٗ٦٥ب ٤تزبضتي ٚسي است ٚٯ ضييس تزبضترب٪ٯ ا ٬ضا ثطاي ا٪زب٣ٚ ٤يٯ ا٦٭ض ٦طث٭قٯ
ثٯ تزبضترب٪ٯ يب يٛي اظ ضًت آ٪ ٨بيت ذ٭ز ٖطاض زازٮ ٬ا٦ؿبي ا ٬ثطاي تزبضترب٪ٯ ا٢عا٤آ٬ض است.
س٧ت ٦عث٭ض  ٩ٛ٧٦است ٚتجبً زازٮ ض٭ز يب ي٧الً.

٦بزٮ  - 396تحسيس اذتيبضات ٖبئٗ٦٥ب ٤تزبضتي زض ٗ٦بث ١اضربغي ٚٯ اظ آ ٨اقالو ٪ساضتٯا٪س
ً٦تجط ٪يست.
٦بزٮ ٖ - 397بئٗ٦٥ب ٤تزبضتي  ٩ٛ٧٦است ثٯ چ٫س ٓ٪ط ٦زتً٧بً زازٮ ض٭ز ثب ٖيس ايٛ٫ٯ تب ت٧ب ٤ا٦ؿبء
٫٫ٛ٪س تزبضترب٪ٯ ٣٦ع٪ ٤ر٭اٰس ضس ٢٬ي زض ٗ٦بث١اضربظ حب٢خي ٚٯ اظ ايٖ ٩يس اقالو ٪ساضتٯا٪س
ْٗف زض غ٭ضتي ٦يت٭ا ٨اظ آ ٨استٓبزٮ ٚطز ٚٯ ايٖ ٩يس ٦كبثٕ ٗ٦طضات ٬ظاضت يس٢يٯ ثٯ حجت
ضسيسٮ  ٬ايال٨ضسٮ ثبضس.
٦بزٮ ٖ - 398بئٗ٦٥ب ٤تزبضتي ثس ٨٬اش ٨ضييس تزبضترب٪ٯ ٧٪يت٭ا٪س ٚسي ضا زض ٣ٚيٯ ٚبضٰبي
تزبضترب٪ٯ ٪بيت ذ٭ز ٖطاض زٰس.
٦بزٮ  - 399يعٖ ٠بئٗ٦٥ب ٤تزبضتي ٚٯ ٚ٬ب٢ت ا ٬ثٯ حجت ضسيسٮ  ٬ايال ٨ضسٮ ثبيس ٦كبثٕ ٗ٦طضات
٬ظاضت يس٢يٯ ثٯ حجت ضسيسٮ  ٬ايال ٨ض٭ز  ٬اال زضٗ٦بث ١حب٢خي ٚٯ اظ يع٦ ٠ك٣ى ٪ج٭زٮ ٚ٬ب٢ت ثبٖي
٦حس٭ة ٦يض٭ز.
٦بزٮ  - 400ثب ْ٭ت يب حزط ضييس تزبضترب٪ٯ ٖبئٗ٦٥ب ٤تزبضتي ً٫٦ع٪ ٠يست ثب ا٪حال ٠ضطٚت
ٖبئٗ٦٥ب ٤تزبضتي ً٫٦ع ٠است.
٦بزٮ ٚ٬ - 401ب٢ت سبيط ٚسب٪ي ٚٯ زض ٖس٧تي اظ ا٦٭ض تزبضترب٪ٯ يب ضًجٯ تزبضترب٪ٯ س٧ت
٧٪بي٫سٞي زاض٪س تبثى ٗ٦طضات ي٧٭٦ي ضارى ثٯ ٚ٬ب٢تاست.
ثبة زٰ - ٥ؾ٧ب٪ت
٦بزٮ  - 402ؾبٖ٬ ٩٦تي حٕ زاضز اظ ٦ؿ٧٭٢٨ٯ تٗبؾب ٧٪بيس ٚٯ ثس٬اً ثٯ ٦سي٭ ٨اغ٣ي ضر٭و ٚطزٮ ٬
زض غ٭ضت يس٬ ٤غ٭ ٠ق٣ت ثٯ ا ٬ضر٭و ٧٪بيس ٚٯثي ٩قطْي( ٩ذ٭اٮ ؾٖ ٩٧طاضزاز ٦رػ٭ظ ذ٭اٮ زض
ذ٭ز ؾ٧ب٪ت٪ب٦ٯ) اي ٩تطتيت ٗ٦طض ضسٮ ثبضس.
٦بزٮ  - 403زض ٣ٚيٯ ٦٭اضزي ٚٯ ثٯ ٦٭رت ٖ٭ا٪ي ٩يب ٦٭إْ ٖطاضزازٰبي ذػ٭غي ؾ٧ب٪ت تؿب٫٦ي
ثبضس ق٣جٛبض ٦يت٭ا٪س ثٯ ؾب٦ ٬ ٩٦سي٭ ٨اغ٣ي٦زتً٧بً ضر٭و ٚطزٮ يب پس اظ ضر٭و ثٯ يٛي اظ آ٪ٱب ٬
يس٬ ٤غ٭ ٠ق٣ت ذ٭ز ثطاي ت٧ب ٤يب ثٗيٯ ق٣ت ثٯ زيٟطي ضر٭و ٧٪بيس

٦بزٮ  - 404حْ ٥ٛ٭ٔ زض ٦٭ضزي ٪يع ربضي است ٚٯ چ٫س ٓ٪ط ثٯ ٦٭رت ٖطاضزاز يب ٖب٪٭٦ ٨تؿب٫٦بً
٦سئ٭ ٠ا٪زب ٤تًٱسي ثبض٫س.
٦بزٮ ٖ - 405ج ١اظ ضسيس ٨ار ١زي ٩اغ٣ي ؾب٣٦ ٩٦ع ٤ثٯ تأزيٯ ٪يست ٢٬٭ ايٛ٫ٯ ثٯ ٬اسكٯ
٬ضضٛستٟي يب ْ٭ت ٦سي٭ ٨اغ٣ي زي٦ ٩إر ١ا ٬حب٠ضسٮ ثبضس.
٦بزٮ  - 406ؾ٧ب ٨حب ٠اظ ٖبيسٮ ْ٭ٔ ٦ستخ٫ي است.
٦بزٮ  - 407اٞط حٕ ٦كب٢جٯ زي ٩اغ٣ي ٦طط٬ـ ثٯ اذكبض ٖج٣ي است اي ٩اذكبض ٪سجت ثٯ ؾب٪ ٩٦يع
ثبيس ثٯ ي ١٧آيس.
٦بزٮ ٧ٰ - 408يٚ ٩ٯ زي ٩اغ٣ي ثٯ ٪ح٭ي اظ ا٪حبء سبٖف ضسٮ ؾب٪ ٩٦يع ثطي ٦يض٭ز.
٦بزٮ ٧ٰ - 409يٚ ٩ٯ زي ٩حب ٠ضس ؾب٦ ٩٦يت٭ا٪س ٦ؿ٧٭٢٨ٯ ضا ثٯ زضيبْت ق٣ت يب ا٪ػطاِ اظ
ؾ٧ب٣٦ ٨ع٫ٚ ٤س ٢٬٭ ؾ٧ب٦ ٨إر ١ثبضس.
٦بزٮ  - 410استٛ٫بِ ٦ؿ٧٭٢٨ٯ اظ زضيبْت ق٣ت يب ا٦ت٫بو اظ تس٣ي٬ ٥حيٗٯ  -اٞط زي ٩ثب ٬حيٗٯ ث٭زٮ
 ؾب ٩٦ضا ْ٭ضاً  ٬ثٯ ذ٭زي ذ٭ز ثطي ذ٭اٰسسبذت.٦بزٮ  - 411پس اظ آٛ٪ٯ ؾب ٩٦زي ٩اغ٣ي ضا پطزاذت ٦ؿ٧٭٢٨ٯ ثبيس ت٧ب ٤اس٫بز ٦ ٬ساضٚي ضا ٚٯ
ثطاي ضر٭و ؾب ٩٦ثٯ ٦ؿ٧٭٨ي٫ٯ الظٓ٦ ٬ ٤يس استثٯ ا ٬زازٮ  ٬اٞط زي ٩اغ٣ي ثب ٬حيٗٯ ثبضس آ ٨ضا
ثٯ ؾب ٩٦تس٣ي٧٪ ٥بيس  -اٞط زي ٩اغ٣ي ٬حيٗٯ َيط ٗ٫٦٭ ٠زاضتٯ ٦ؿ٧٭٨ي٫ٯ  ّ٣ٛ٦ثٯ ا٪زب٤
تططيٓبتي استٚٯ ثطاي ا٪تٗب٬ ٠حيٗٯ ثٯ ؾب ٩٦الظ ٤است.
ثبة يبظزٰ - ٥زض ٬ضضٛستٟي
ْػ ١ا - ٠٬زض ٣ٚيبت
٦بزٮ ٬ - 412ضضٛستٟي تبرط يب ضطٚت تزبضتي زض ٪تيزٯ ت٭ّٖ اظ تأزيٯ ٬ر٭ٰي ٚٯ ثط يٱسٮ ا٬
است حبغ٦ ١يض٭ز.
ح٬ ٥ٛضضٛستٟي تبرطي ضا ٚٯ حي٩آ٢٭ت زض حب ٠ت٭ٖيّ ث٭زٮ تب ي ٙسب ٠ثًس اظ ٦ط ٜا٪ ٬يع
٦يت٭ا ٨غبزض ٧٪٭ز.

ْػ ١ز - ٤٬زض ايال٬ ٨ضضٛستٟي  ٬احطات آ٨
٦بزٮ  - 413تبرط ثبيس زض نطِ سٯ ض٬ظ اظ تبضيد ٖٓ٬ٯ ٚٯ زض تأزيٯ ٖط٬ؼ يب سبيط تًٱسات ٗ٪سي ا٬
حبغ ١ضسٮ است ت٭ّٖ ذ٭ز ضا ثٯ زْتط ٦ح٧ٛٯثسايت ٦ح ١اٖب٦ت ذ٭ز انٱبض ٧٪٭زٮ غ٭ضتحسبة
زاضايي ٣ٚ ٬يٯ زْبتط تزبضتي ذ٭ز ضا ثٯ زْتط ٦ح٧ٛٯ ٦عث٭ضٮ تس٣ي٧٪ ٥بيس.
٦بزٮ  - 414غ٭ضتحسبة ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ ْ٭ٔ ثبيس ٦٭ضخ ث٭زٮ  ٬ثٯ ا٦ؿبء تبرط ضسيسٮ ٦ ٬تؿ٩٧
٦طاتت شي ١ثبضس:
 )1تًساز  ٬تٗ٭ي٣ٚ ٥يٯ ا٦٭اٗ٫٦ ٠٭َ ٬ ٠يط ٗ٫٦٭ ٠تبرط ٦ت٭ّٖ ثٯ ق٭ض ٦طط٬ح.
 )2غ٭ضت ٣ٚيٯ ٖط٬ؼ ٦ ٬كب٢جبت.
 )3غ٭ضت ٓ٪ى  ٬ؾطض  ٬غ٭ضت ٦ربضد ضرػي.
زض غ٭ضت ت٭ّٖ ضطٚتٱبي تؿب٫٦ي ٦ -رت٣ف يب ٪سجي اسب٦ي ٦ ٬ح ١اٖب٦ت ٣ٚيٯ ضطٚبء ؾب٪ ٩٦يع
ثبيس ؾ٧ي٧ٯ ض٭ز.
٦بزٮ ٬ - 415ضضٛستٟي تبرط ثٯ ح٦ ٥ٛح٧ٛٯ ثسايت زض ٦٭اضز شي ١ايال٦ ٤يض٭ز:
ا )ّ٢ثط حست انٱبض ذ٭ز تبرط.
ة) ثٯ ٦٭رت تٗبؾبي ي ٙيب چ٫س ٓ٪ط اظ ق٣جٛبضٰب.
د) ثط حست تٗبؾبي ٦سييا٧ً٢٭ ٤ثسايت.
٦بزٮ ٦ - 416ح٧ٛٯ ثبيس زض ح ٥ٛذ٭ز تبضيد ت٭ّٖ تبرط ضا ً٦ي٧٪ ٩بيس  ٬اٞط زض حً٦ ٥ٛي٪ ٩طس
تبضيد ح ٥ٛتبضيد ت٭ّٖ ٦حس٭ة است.
٦بزٮ  - 417ح٬ ٥ٛضضٛستٟي ثٯ ق٭ض ٦٭ٖت ارطا ٦يض٭ز.
٦بزٮ  - 418تبرط ٬ضضٛستٯ اظ تبضيد غس٬ض ح ٥ٛاظ ٦ساذ٣ٯ زض ت٧ب ٤ا٦٭ا ٠ذ٭ز حتي آ٪چٯ ٚٯ
 ٩ٛ٧٦است زض ٦ست ٬ضضٛستٟي يبيس اٞ ٬طزز٫٧٦٭و است .زض ٣ٚيٯ اذتيبضات  ٬حٗ٭ٔ ٦ب٢ي
٬ضضٛستٯ ٚٯ استٓبزٮ اظ آ٦ ٨إحط زض تأزيٯ زي٭ ٨ا ٬ثبضس ٦سيط تػٓيٯ ٖبئٗ٦٥بٖ ٤ب٪٭٪ي ٬ضضٛستٯ
ث٭زٮ  ٬حٕزاضز ثٯ ربي ا ٬اظ اذتيبضات  ٬حٗ٭ٔ ٦عث٭ضٮ استٓبزٮ ٫ٚس.
٦بزٮ  - 419اظ تبضيد ح٬ ٥ٛضضٛستٟي ٰط ٚس ٪سجت ثٯ تبرط ٬ضضٛستٯ زي٭ايي اظ ٗ٫٦٭ ٠يب َيط

ٗ٫٦٭ ٠زاضتٯ ثبضس ثبيس ثط ٦سيط تػٓيٯ اٖب٦ٯ يب ثٯقطْيت ا ٬تًٗيت ٫ٚس ٣ٚ -يٯ اٖسا٦بت ارطايي
٪يع ٦ط٧٭٧ٰ ٠ي ٩زست٭ض ذ٭اٰس ث٭ز.
٦بزٮ ٦ - 420ح٧ٛٯ ٰط ٖ٬ت غالح ثسا٪س ٦يت٭ا٪س ٬ض٬ز تبرط ٬ضضٛستٯ ضا ثٯ ي٫٭ا ٨ضرع حب٢ج
زض زي٭ي ٦كط٬حٯ اربظٮ زٰس.
٦بزٮ ٧ٰ - 421يٚ ٩ٯ ح٬ ٥ٛضضٛستٟي غبزض ضس ٖط٬ؼ ٦إر ١ثب ضيبيت ترٓيٓبت ٗ٦تؿيٯ
٪سجت ثٯ ٦ست ثٯ ٖط٬ؼ حب٦ ٠جس٦ ٠يض٭ز.
٦بزٮ ٰ - 422ط ٞبٮ تبرط ٬ضضٛستٯ ْتٯق٣جي زازٮ يب ثطاتي غبزض ٚطزٮ ٚٯ ٖج٭٪ ٠طسٮ يب ثطاتي ضا
ٖج٭٢ي ٪٭ضتٯ سبيط اضربغي ٚٯ ٦سئ٭ ٠تأزيٯ ٬رٯْتٯق٣ت يب ثطات ٦يثبض٫س ثبيس ثب ضيبيت
ترٓيٓبت ٗ٦تؿيٯ ٪سجت ثٯ ٦ست ٬رٯ آ ٨ضا ٗ٪ساً ثپطزاظ٪س يب تأزيٯ آ ٨ضا زض سط ٬يسٮ تأ٦ي٩
٧٪بي٫س.
٦بزٮ ٰ - 423ط ٞبٮ تبرط ثًس اظ ت٭ّٖ ً٦ب٦الت شي ١ضا ث٧٫بيس ثبق ٬ ١ثالاحط ذ٭اٰس ث٭ز:
ٰ )1ط غ٣ح ٦حبثبتي يب ٰجٯ  ٬ثٯ ق٭ض ٣ٚي ٰط  ٬ ١ٗ٪ا٪تٗب ٠ثالي٭ؼ اي ٥اظ ايٛ٫ٯ ضارى ثٯ ٗ٫٦٭ ٠يب
َيط ٗ٫٦٭ ٠ثبضس.
 )2تأزيٯ ٰط ٖطؼ اي ٥اظ حب ٠يب ٦إر ١ثٯ ٰط ٬سي٣ٯ ٚٯ ثٯ ي ١٧آ٦سٮ ثبضس.
ٰ )3ط ً٦ب٣٦ٯ ٚٯ ٦ب٢ي اظ ا٦٭اٗ٫٦ ٠٭ ٠يب َيط ٗ٫٦٭ ٠تبرط ضا ٗ٦يس ٧٪بيس  ٬ثٯ ؾطض ق٣جٛبضا ٨ت٧ب٤
ض٭ز.
٦بزٮ ٰ - 424ط ٞبٮ زض ٪تيزٯ اٖب٦ٯ زي٭ي اظ قطِ ٦سيط تػٓيٯ يب ق٣جٛبضي ثط اضربغي ٚٯ ثب تبرط
قطِ ً٦ب٣٦ٯ ث٭زٮ يب ثط ٖبئٗ٦٥بٖ ٤ب٪٭٪ي آ٪ٱب حبثتض٭ز تبرط ٦ت٭ّٖ ٖج ١اظ تبضيد ت٭ّٖ ذ٭ز ثطاي
ْطاض اظ ازاي زي ٩يب ثطاي اؾطاض ثٯ ق٣جٛبضٰب ً٦ب٣٦ٯ ٧٪٭زٮ ٚٯ ٦تؿ ٩٧ؾطضي ثيص اظ ضثى
ٖي٧تحي٩اً٧٢ب٣٦ٯ ث٭زٮ است آً٦ ٨ب٣٦ٯ ٖبثْ ١سد است ٟ٦ط ايٛ٫ٯ قطِ ً٦ب٣٦ٯ ٖج ١اظ غس٬ض
حْ ٥ٛسد تٓب٬ت ٖي٧ت ضا ثپطزاظز زي٭ي ْسد زض نطِ ز٬سب ٠اظ تبضيد ٖ٬٭و ً٦ب٣٦ٯ زض ٦ح٧ٛٯ
پصيطْتٯ ٦يض٭ز.
٦بزٮ ٰ - 425ط ٞبٮ ٦ح٧ٛٯ ثٯ ٦٭رت ٦بزٮ ٖج ١حْ ٥ٛسد ً٦ب٣٦ٯ ضا غبزض ٧٪بيس ٦حٛ٭٤ي٣يٯ ثبيس
پس اظ ٖكًي ضس ٨ح٦ ٥ٛب٢ي ضا ٚٯ ٦٭ؾ٭و ً٦ب٣٦ٯث٭زٮ است يي٫بً ثٯ ٦سيط تػٓيٯ تس٣يٖ ٬ ٥ي٧ت
حي٩اً٧٢ب٣٦ٯ آ ٨ضا ٖج ١اظ آٛ٪ٯ زاضايي تبرط ثٯ َط٦ب تٗسي ٥ض٭ز زضيبْت زاضز  ٬اٞط يي٦ ٩ب٠

٦عث٭ض زضتػطِ ا٪ ٬جبضس تٓب٬ت ٖي٧ت ضا ذ٭اٰس زاز.
٦بزٮ  - 426اٞط زض ٦ح٧ٛٯ حبثت ض٭ز ٚٯ ً٦ب٣٦ٯ ثٯ ق٭ض غ٭ضي يب ٦سج٭ٔ ثٯ تجب٪ي ث٭زٮ است آ٨
ً٦ب٣٦ٯ ذ٭ز ثٯ ذ٭ز ثبق - ١يي٫٦ ٬ ٩بْى ٦ب٢ي ٚٯ٦٭ؾ٭و ً٦ب٣٦ٯ ث٭زٮ ٦ستطز  ٬قطِ ً٦ب٣٦ٯ اٞط
ق٣جٛبض ض٭ز رعَ ٬ط٦ب حػٯ ذ٭اٰس ث٭ز.
ْػ ١س٭ - ٤زض تًيي ٩يؿ٭ ٪بنط
٦بزٮ  - 427زض ح٧ٛي ٚٯ ثٯ ٦٭رت آ٬ ٨ضضٛستٟي تبرط ايال٦ ٨يض٭ز ٦ح٧ٛٯ يٓ٪ ٙط ضا ثٯ
س٧ت يؿ٭ ٪بنط ً٦ي ٩ذ٭اٰس ٚطز.
٦بزٮ  - 428يؿ٭ ٪بنط  ّ٣ٛ٦است ثٯ ٪هبضت زض ازاضٮ ا٦٭ض ضارًٯ ثٯ ٬ضضٛستٟي  ٬سطيت رطيب٨
آ ٨است.
٦بزٮ  - 429ت٧ب٫٦ ٤بظيبت ٪بضيٯ اظ ٬ضضٛستٟي ضا ٚٯ ح ١آ ٨اظ غالحيت ٦ح٧ٛٯ است يؿ٭ ٪بنط
ثٯ ٦ح٧ٛٯ ضاپطت ذ٭اٰس زاز.
٦بزٮ  - 430ضٛبيت اظ تػ٧ي٧بت يؿ٭ ٪بنط ْٗف زض ٦٭اضزي  ٩ٛ٧٦است ٚٯ ايٖ ٩ب٪٭ً٦ ٨ي٧٪ ٩٭زٮ.
٦بزٮ ٦ - 431طرى ضٛبيت ٦ح٧ٛٯ است ٚٯ يؿ٭ ٪بنط ضا ً٦يٚ ٩طزٮ.
٦بزٮ ٦ - 432ح٧ٛٯ ٰ٧يطٯ ٦يت٭ا٪س يؿ٭ ٪بنط ثب تجسي ٬ ١زيٟطي ضا ثٯ ربي ا ٬ث٧ٟبضز.
ْػ ١چٱبض - ٤زض اٖسا ٤ثٯ ٦ٱط ٦ ٬٭ ٬ ٤سبيط اٖسا٦بت ا٢٬يٯ ٪سجت ثٯ ٬ضضٛستٯ
٦بزٮ ٦ - 433ح٧ٛٯ زض ح٬ ٥ٛضضٛستٟي ا٦ط ثٯ ٦ٱط ٦ ٬٭ ٤ضا ٪يع ٦يزٰس.
٦بزٮ ٦ - 434ٱط ٦ ٬٭ ٤ثبيس ْ٭ضاً ت٭سف يؿ٭ ٪بنط ثٯ ي ١٧آيس ٟ٦ط زض غ٭ضتي ٚٯ ثٯ يٗيسٮ يؿ٭
٦عث٭ض ثطزاضت ٩غ٭ضت زاضايي تبرط زض ي ٙض٬ظ ٩ٛ٧٦ثبضس زض اي ٩غ٭ضت ثبيس ْ٭ضاً ضط٬و ثٯ
ثطزاضت ٩غ٭ضت ض٭ز.

٦بزٮ  - 435اٞط تبرط ٬ضضٛستٯ ثٯ ٓ٦بز ٦بزٮ  414 - 413يٛ٪ ١٧طزٮ ثبضس ٦ح٧ٛٯ زض ح٥ٛ
٬ضضٛستٟي ٖطاض ت٭ٖيّ تبرط ضا ذ٭اٰس زاز.
٦بزٮ ٖ - 436طاض ت٭ٖيّ ٬ضضٛستٯ زض ٦٭اًٖي ٪يع زازٮ ذ٭اٰس ضس ٚٯ ٣ً٦٭ٞ ٤طزز ثٯ ٬اسكٯ
اٖسا٦بت ذ٭ز اظ ازاضٮ  ٬تس٭يٯ ضس ٨ي٬ ١٧ضضٛستٟي٦يذ٭اٰس ر٣٭ٞيطي ٫ٚس.
٦بزٮ  - 437زض غ٭ضتي ٚٯ تبرط ٗ٦ط٬ؼ ْطاض ٚطزٮ يب ت٧ب ٤يب ٖس٧تي اظ زاضايي ذ٭ز ضا ٦رٓي
٧٪٭زٮ ثبضس ا٦ي ٩غ٣ح ٦يت٭ا٪س ثط حست تٗبؾبي يٙيب چ٫س ٓ٪ط اظ ق٣جٛبضاْ ٨٭ضاً اٖسا ٤ثٯ ٦ٱط ٬
٦٭٧٪ ٤بيس  ٬ثبيس ثالْبغ٣ٯ اي ٩اٖسا ٤ذ٭ز ضا ثٯ ٦سييا٧ً٢٭ ٤اقالو زٰس.
٦بزٮ  - 438ا٪جبضٰب  ٬حزطٮٰب  ٬غ٫س ٬ ٔ٬اس٫بز  ٬زْبتط ٪ ٬٭ضتزبت  ٬اسجبة  ٬احبحيٯ تزبضترب٪ٯ ٬
٫٦ع ٠تبرط ثبيس ٦ٱط ٦٭ ٤ض٭ز.
٦بزٮ  - 439زض غ٭ضت ٬ضضٛستٟي ضطٚتٱبي تؿب٫٦ي ٦ -رت٣ف يب ٪سجي ا٦٭ا ٠ضرػي ضطٚبء
ؾب٦ ٩٦ٱط ٦ ٬٭٪ ٤ر٭اٰس ضس ٟ٦ط ايٛ٫ٯ ح٬٥ٛضضٛستٟي آ٪ٱب ٪يع زض ؾ ٩٧ح٬ ٥ٛضضٛستٟي
ضطٚت يب ثٯ ٦٭رت ح ٥ٛرساٞب٪ٯ غبزض ضسٮ ثبضس.
تجػطٮ  -زض ٦٭ضز اي٦ ٩بزٮ ٦ ٬بزٮ ْ٭ٔ ٦ستخ٫يبت زي ٩اظ ٦ٱط ٦ ٬٭ً٦ ٤بِ است.
ْػ ١پ٫ز - ٥زض ٦سيط تػٓيٯ
ٗ٦طضات ٦طتجفٖ :ب٪٭ ٨ازاضٮ تػٓيٯ ا٦٭ض ٬ضضٛستٟي
٦بزٮ ٦ - 440ح٧ٛٯ زض ؾ ٩٧ح٬ ٥ٛضضٛستٟي يب ٫٦تٱي زض نطِ پ٫ذ ض٬ظ پس اظ غس٬ض ح٥ٛ
يٓ٪ ٙط ضا ثٯ س٧ت ٦سيطيت تػٓيٯ ً٦ي٦ ٩ي٫ٚس.
٦بزٮ  - 441اٖسا٦بت ٦سيط تػٓيٯ ثطاي تٱيٯ غ٭ضت ق٣جٛبضا ٬ ٨اذكبض ثٯ آ٪ٱب ٦ ٬ستي ٚٯ زض آ٨
٦ست ق٣جٛبضا ٨ثبيس ذ٭ز ضا ً٦طْي ٧٪بي٫س  ٬ثٯ ق٭ض٣ٚي ٬نبيّ ٦سيط تػٓيٯ يال٬ٮ ثط آٖ ٨س٧تي
ٚٯ ثٯ ٦٭رت ايٖ ٩ب٪٭ً٦ ٨ي ٩ضسٮ ثط قجٕ ٪هب٫٦ب٦ٯ ٚٯ اظ قطِ ٬ظاضت يس٢يٯ ت٫هي٦ ٥يض٭ز ً٦ي٩
ذ٭اٰسضس.

٦بزٮ ٦ - 442يعا ٨حٕا٢عح٧ٯ ٦سيط تػٓيٯ ضا ٦ح٧ٛٯ زض حس٬ز ٗ٦طضات ٬ظاضت يس٢يٯ ً٦ي ٩ذ٭اٰس
ٚطز.
ْػ ١ضط - ٥زض ٬نبيّ ٦سيط تػٓيٯ
٦جحج ا - ٠٬زض ٣ٚيبت
٦بزٮ  - 443اٞط ٦ٱط ٦ ٬٭ٖ ٤ج ١اظ تًيي٦ ٩سيط تػٓيٯ ثٯ ي٪ ١٧يب٦سٮ ثبضس ٦سيط ٦عث٭ض تٗبؾبي
ا٪زب ٤آ ٨ضا ذ٭اٰس ٧٪٭ز.
٦بزٮ  - 444يؿ٭ ٪بنط ثٯ تٗبؾبي ٦سيط تػٓيٯ ثٯ ا ٬اربظٮ ٦يزٰس ٚٯ اضيبء شي ١ضا اظ ٦ٱط ٦ ٬٭٤
٦ستخ٫ي ٚطزٮ  ٬اٞط ٦ٱط ٦ ٬٭ ٤ضسٮ است اظ ت٭ٖيّذبضد ٧٪بيس:
 - 1ا٢جسٯ  ٬احبحيٯ  ٬اسجبثي ٚٯ ثطاي ح٭ائذ ؾط٬ضي تبرط ٬ضضٛستٯ  ٬ذب٪٭ازٮ ا ٬الظ ٤است.
 - 2اضيبيي ٚٯ  ٩ٛ٧٦است ٖطيجبً ؾبيى ض٭ز يب ٚسط ٖي٧ت حبغ٧٪ ١بيس.
 - 3اضيبيي ٚٯ ثطاي ثٯ ٚبض ا٪ساذت ٩سط٦بيٯ تبرط ٬ضضٛستٯ  ٬استٓبزٮ اظ آ ٨الظ ٤است زض غ٭ضتي
ٚٯ ت٭ٖيّ آ٪ٱب ٦٭رت ذسبضت اضثبة ق٣ت ثبضس.
اضيبء ٦صٚ٭ض زض ْٗطٮ حب٪يٯ  ٬حب٢خٯ ثبيس ْ٭ضاً تٗ٭ي ٬ ٥غ٭ضت آ ٨ثطزاضتٯ ض٭ز.
٦بزٮ ْ - 445ط٬ش اضيبيي ٚٯ  ٩ٛ٧٦است ٖطيجبً ؾبيى ضسٮ يب ٚسط ٖي٧ت حبغ٫ٚ ١س  ٬اضيبيي
ٚٯ ٟ٪بٮ زاضت ٩آ٪ٱب ٓ٦يس ٪يست ٧ٰ ٬چ٫ي ٩ثٯ ٚبضا٪ساذت ٩سط٦بيٯ تبرط ٬ضضٛستٯ ثب اربظٮ يؿ٭
٪بنط ثٯ ت٭سف ٦سيط تػٓيٯ ثٯ ي٦ ١٧يآيس.
٦بزٮ  - 446زْتطزاض ٦ح٧ٛٯ زْبتط تبرط ٬ضضٛستٯ ضا ثٯ اتٓبٔ يؿ٭ ٪بنط يب ا٦ي ٩غ٣حي ٚٯ آ٪ٱب ضا
٦ٱط ٦ ٬٭٧٪ ٤٭زٮ است اظ ت٭ٖيّ ذبضد ٚطزٮ پس اظآٚ ٨ٯ شي ١زْبتط ضا ثست آ٪ٱب ضا ثٯ ٦سيط تػٓيٯ
تس٣ي٦ ٥ي٧٪بيس.
زْتطزاض ثبيس زض غ٭ضت٦ز٣س ٚيٓيت زْبتط ضا ثٯ ق٭ض ذالغٯ ٖيس ٫ٚس  -ا٬ضأ تزبضتي ٰٚ ٥ٯ
٬يسٮ آ٪ٱب ٪عزي ٙاست يب ثبيس ٖج٭٢ي آ٪ٱب ٪٭ضتٯ ض٭ز  ٬يب٪سجت ثٯ آ٪ٱب ثبيس اٖسا٦بت تأ٦ي٫يٯ ثٯ
ي ١٧آيس اظ ت٭ٖيّ ذبضد ضسٮ زض غ٭ضت٦ز٣س شٚط  ٬ثٯ ٦سيط تػٓيٯ تح٭ي٦ ١يض٭ز تب ٬رٯ آ٨
ضا ٬غ٭٧٪ ٠بيس ْ٬ٱطستي ٚٯ اظ ٦سيط تػٓيٯ ٞطْتٯ ٦يض٭ز ثٯ يؿ٭ ٪بنط تس٣ي٦ ٥يٞطزز  -سبيط
٦كب٢جبت ضا ٦سيط تػٓيٯ زض ٗ٦بثٖ ١جؿي ٚٯ ٦يزٰس ٬غ٭٦ ٠ي٧٪بيس٦طاسالتي ٚٯ ثٯ اس ٥تبرط
٬ضضٛستٯ ٦يضسس ثٯ ٦سيط تػٓيٯ تس٣ي ٬ ٥ثٯ ت٭سف ا ٬ثبظ ٦يض٭ز  ٬اٞط ذ٭ز ٬ضضٛستٯ حبؾط
ثبضس زض ثبظ ٚطز٦ ٨طاسالت٦يت٭ا٪س ضطٚت ٫ٚس.

٦بزٮ  - 447تبرط ٬ضضٛستٯ زض غ٭ضتي ٚٯ ٬سي٣ٯ زيٟطي ثطاي ايبضٯ ٪ساضتٯ ثبضس ٦يت٭ا٪س ٗٓ٪ٯ
ذ٭ز  ٬ذب٪٭ازٮاش ضا اظ زاضايي ذ٭ز زضذ٭است ٫ٚس -زض اي ٩غ٭ضت يؿ٭ ٪بنط ٗٓ٪ٯ ٗ٦ ٬ساض آ ٨ضا
ثب تػ٭يت ٦ح٧ٛٯ ً٦ي٦ ٩ي٧٪بيس.
٦بزٮ ٦ - 448سيط تػٓيٯ تبرط ٬ضضٛستٯ ضا ثطاي ثست ٩زْبتط احؿبض ٦ي٧٪بيس ثطاي حؿ٭ض ا٫٦ ٬تٱب
چٱٰ ٬ ١طت سبيت ٦ٱ٣ت زازٮ ٦يض٭ز زضغ٭ضتي ٚٯ تبرط حبؾط ٪طس ثب حؿ٭ض يؿ٭ ٪بنط اٖسا٤
ثٯ ي ١٧ذ٭اٰس آ٦س  -تبرط ٬ضضٛستٯ ٦يت٭ا٪س زض ٦٭ٖى ٣ٚيٯ ي٣٧يبت تأ٦ي٫يٯ حبؾط ثبضس.
٦بزٮ  - 449زض غ٭ضتي ٚٯ تبرط ٬ضضٛستٯ غ٭ضت زاضايي ذ٭ز ضا تس٣ي٧٫٪ ٥٭زٮ ثبضس ٦سيط تػٓيٯ
آ ٨ضا ْ٭ضاً ثٯ ٬سي٣ٯ زْبتط  ٬اس٫بز ٦طبضا٢يٯ  ٬سبيطاقاليبتي ٚٯ تحػي٦ ١ي٧٪بيس ت٫هي٦ ٥ي٫ٚس.
٦بزٮ  - 450يؿ٭ ٪بنط ٦زبظ است ٚٯ ضارى ثٯ ت٫هي ٥غ٭ضت زاضايي ٪ ٬سجت ثٯ ا٬ؾبو  ٬اح٭ا٠
٬ضضٛستٟي اظ تبرط ٬ضضٛستٯ  ٬ضبٞطزٰب ٦٬سترس٦ي ٩ا٧ٰ ٬ ٬چ٫ي ٩اظ اضربظ زيٟط ت٭ؾيحبت
ثر٭اٰس  ٬ثبيس اظ تحٗيٗبت ٦صٚ٭ضٮ غ٭ضت٦ز٣س تطتيت زٰس.
٦جحج ز - ٤٬زض ضْى ت٭ٖيّ  ٬تطتيت غ٭ضت زاضايي
٦بزٮ ٦ - 451سيط تػٓيٯ پس اظ تٗبؾبي ضْى ت٭ٖيّ ضط٬و ثٯ ت٫هي ٥غ٭ضت زاضايي ٧٪٭زٮ  ٬تبرط
٬ضضٛستٯ ضا ٰ ٥زض اي٦ ٩٭ٖى احؿبض ٦ي٫ٚس ٢٬ييس ٤حؿ٭ض ا٦ ٬ب٪ى اظ ي٪ ١٧يست.
٦بزٮ ٦ - 452سيط تػٓيٯ ثٯ تسضيزي ٚٯ ضْى ت٭ٖيّ ٦يض٭ز غ٭ضت زاضايي ضا زض ز٪ ٬سرٯ تٱيٯ
٦ي٧٪بيس .يٛي اظ ٪سرتي ٩ثٯ زْتط ٦ح٧ٛٯ تس٣ي٥ضسٮ  ٬زيٟطي زض ٪عز ا٦ ٬ي٦ب٪س.
٦بزٮ ٦ - 453سيط تػٓيٯ ٦يت٭ا٪س ثطاي تٱيٯ غ٭ضت زاضايي  ٬تٗ٭ي ٥ا٦٭ا ٠اظ اضربغي ٚٯ الظ٤
ثسا٪س است٧ساز ٫ٚس غ٭ضت اضيبيي ٚٯ ٦٭إْ ٦بزٮ 444زض تحت ت٭ٖيّ ٪يب٦سٮ ٢٬ي ٖجالً تٗ٭ي ٥ضسٮ
است ؾ٧ي٧ٯ غ٭ضت زاضايي ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ ٦ - 454سيط تػٓيٯ ثبيس زض نطِ پب٪عزٮ ض٬ظ اظ تبضيد ٦أ٦٭ضيت ذ٭ز غ٭ضت ذالغٯ اظ ٬ؾًيت
٬ضضٛستٟي ٧ٰ ٬چ٫ي ٩اظ ي ٬ ١٣ا٬ؾبيي ٚٯ٦٭رت آ ٨ضسٮ ٪ ٬٭و ٬ضضٛستٟي ٚٯ نبٰطاً ثٯ ٪هط
٦يآيس تطتيت زازٮ ثٯ يؿ٭ ٪بنط ثسٰس .يؿ٭ ٪بنط غ٭ضت ٦عث٭ض ضا ْ٭ضاً ثٯ ٦سييا٧ً٢٭٦ي
اثتسايي٦ح ١تس٣ي٦ ٥ي٧٪بيس.

٦بزٮ  - 455غبحت٫٦ػجب ٨پبضٚٯ ٦يت٭ا٫٪س ْٗف ثٯ ي٫٭ا٪ ٨هبضت ثٯ ٫٦ع ٠تبرط ٬ضضٛستٯ ضْتٯ ٬
زض حي ٩ثطزاضت ٩غ٭ضت زاضايي حؿ٭ض ثٯ ٰ٥ضسب٫٪س٦ .أ٦٭ضي ٩پبضٚٯ زض ٰط ٦٭ٖى حٕ زاض٪س ثٯ
زْبتط  ٬اس٫بز ٪ ٬٭ضتزبت ٦طث٭قٯ ثٯ ٬ضضٛستٟي ٦طارًٯ ٫٫ٚس.
اي٦ ٩طارًٯ ٪جبيس ثبيج تًكي ١رطيب ٨ا٦ط ثبضس.
٦جحج س٭ - ٤زض ْط٬ش ا٦٭ا٬ ٬ ٠غ٭٦ ٠كب٢جبت
٦بزٮ  - 456پس اظ تٱيٯ ضس ٨غ٭ضت زاضايي ت٧ب٦ ٤ب٠ا٢تزبضٮ ٬ ٬رٯ ٗ٪س  ٬اس٫بز ق٣ت  ٬زْبتط ٬
٪٭ضتزبت  ٬احبحيٯ (ثٯ َيط اظ ٦ستخ٫يبت زي٬ )٩اضيبء تبرط ٬ضضٛستٯ ثٯ ٦سيط تػٓيٯ تس٣ي٥
٦يض٭ز.
٦بزٮ ٦ - 457سيط تػٓيٯ ثب ٪هبضت يؿ٭ ٪بنط ثٯ ٬غ٭٦ ٠كب٢جبت ٦سا٦٬ت ٦ي٧٪بيس ٧ٰ ٬چ٫ي٩
٦يت٭ا٪س ثب اربظٮ ٦سييا٧ً٢٭٪ ٬ ٤هبضت يؿ٭ ٪بنط ثٯْط٬ش احبثا٢جيت ٦ ٬ب٠ا٢تزبضٮ تبرط ٦جبضطت
٧٪بيس ٢يٖ ٩ٛجالً ثبيس انٱبضات تبرط ٬ضضٛستٯ ضا است٧بو يب الاٖ٦ ١طبضا٢يٯ ضا ثطاي زاز ٨ت٭ؾيحبت
احؿبض٫ٚس  -تطتيت ْط٬ش ثٯ ٦٭رت ٪هب٫٦ب٦ٯ ٬ظاضت يس٢يٯ ً٦ي ٩ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ ٪ - 458سجت ثٯ ت٧ب ٤زيب٬ي ٚٯ ٰيأت ق٣جٛبضٰب زض آ ٨شيٓ٫ى ٦يثبض٫س ٦سيط تػٓيٯ ثب اربظٮ
يؿ٭ ٪بنط ٦يت٭ا٪س زي٭ي ضا ثٯ غ٣ح ذبت٧ٯ زٰساٞط چٯ زيب٬ي ٦عث٭ضٮ ضارى ثٯ ا٦٭اَ ٠يط ٗ٫٦٭٠
ثبضس  ٬زض اي٦ ٩٭ضز تبرط ٬ضضٛستٯ ثبيس احؿبض ضسٮ ثبضس.
٦بزٮ  - 459اٞط ٦٭ؾ٭و غ٣ح ٖبث ١تٗ٭ي٪ ٥ج٭زٮ يب ثيص اظ پ٫ذ ٰعاض ضيب ٠ثبضس غ٣ح الظ٤االرطا
٪ر٭اٰس ث٭ز ٟ٦ط ايٛ٫ٯ ٦ح٧ٛٯ آ ٨غ٣ح ضا تػسيٕ٧٪بيس زض ٦٭ٖى تػسيٕ غ٣ح٫ب٦ٯ تبرط
٬ضضٛستٯ احؿبض ٦يض٭ز  ٬زض ٰط غ٭ضت ٦طبضا٢يٯ حٕ زاضز ٚٯ ثٯ غ٣ح ايتطاؼ ٫ٚس  -ايتطاؼ
٬ضضٛستٯ زضغ٭ضتي ٚٯ غ٣ح ضارى ثٯ ا٦٭اَ ٠يط ٗ٫٦٭ ٠ثبضس ثطاي ر٣٭ٞيطي اظ غ٣ح ٚبْي ذ٭اٰس
ث٭ز تب ٦ح٧ٛٯ ت٣ٛيّ غ٣ح ضا ً٦ي٧٪ ٩بيس.
٦بزٮ ٬ - 460ر٭ٰي ٚٯ ثٯ ت٭سف ٦سيط تػٓيٯ زضيبْت ٦يض٭ز ثبيس ْ٭ضاً ثٯ غ٫س ٔ٬يس٢يٯ ٦ح١
تس٣يٞ ٥طزز .غ٫س٦ ٔ٬عث٭ض حسبة ٦رػ٭غي ثطايي٬ ١٧ضضٛستٯ اي ٥اظ يبيسات ٦ ٬ربضد ثبظ
٦ي٫ٚس ٬ر٭ٮ ٦عث٭ض اظ غ٫س٦ ٔ٬ستطز ٧٪يٞطزز ٟ٦ط ثٯ ح٭ا٢ٯ يؿ٭ ٪بنط  ٬تػسيٕ ٦سيط تػٓيٯ.

٦جحج چٱبض - ٤زض اٖسا٦بت تأ٦ي٫يٯ
٦بزٮ ٦ - 461سيط تػٓيٯ  ّ٣ٛ٦است اظ ض٬ظ ضط٬و ثٯ ٦أ٦٭ضيت اٖسا٦بت تأ٦ي٫يٯ ثطاي حٓم حٗ٭ٔ
تبرط ٬ضضٛستٯ ٪سجت ثٯ ٦سي٭٪ي ٩ا ٬ثٯ ي١٧آ٬ضز.
٦جحج پ٫ز - ٥زض تطريع ٦كب٢جبت ق٣جٛبضٰب
٦بزٮ  - 462پس اظ غس٬ض ح٬ ٥ٛضضٛستٟي ق٣جٛبضٰب ٫ٓ٣ٛ٦س  -زض ٦ستي ٚٯ ثٯ ٦٭رت اذكبض
٦سيط تػٓيٯ زض حس٬ز ٪هب٫٦ب٦ٯ ٬ظاضت يس٢يٯ ً٦ي٩ضسٮ  -اس٫بز ق٣ت ذ٭ز يب س٭از ٦ػسٔ آ ٨ضا
ثٯ ا٪ؿ٧بْ ٤ٱطستي ٚٯ ٣ٚيٯ ٦كب٢جبت آ٪ٱب ضا ً٦ي٦ ٩ي٧٪بيس ثٯ زْتطزاض ٦ح٧ٛٯ تس٣يٚ ٥طزٮ ٖجؽ
زضيبْتزاض٪س.
٦بزٮ  - 463تطريع ٦كب٢جبت ق٣جٛبضٰب زض نطِ سٯ ض٬ظ اظ تبضيد اٗ٪ؿبي ٦ٱ٣ت ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ
ٖج ١ضط٬و ضسٮ  ٬ثسٖٓ٬ ٨٬ٯ زض ٦ح ٬ ١ض٬ظ ٬سبيتي ٚٯ اظ قطِ يؿ٭ ٪بنط ً٦ي٦ ٩يٞطزز  -ثٯ
تطتيجي ٚٯ زض ٪هب٫٦ب٦ٯ ً٦ي ٩ذ٭اٰس ضس  -تًٗيت ٦يض٭ز.
٦بزٮ ٰ - 464ط ق٣جٛبضي ٚٯ ق٣ت ا ٬تطريع يب رعء غ٭ضتحسبة زاضايي ٫٦ه٭ض ضسٮ ٦يت٭ا٪س
زض حي ٩تطريع ٦كب٢جبت سبيط ق٣جٛبضٰب حؿ٭ضثٯ ٰ ٥ضسب٪يسٮ ٪ ٬سجت ثٯ ق٣جٱبيي ٚٯ سبثٗبً
تطريع ضسٮ يب ًْالً زض تحت ضسيسٞي است ايتطاؼ ٧٪بيس ٧ٰ -ي ٩حٕ ضا ذ٭ز تبرط ٬ضضٛستٯ
ٰ٥ذ٭اٰس زاضت.
٦بزٮ ٦ - 465ح ١اٖب٦ت ق٣جٛبضٰب ٚ٬ ٬الي آ٪ٱب زض غ٭ضت٦ز٣س تطريع ٦كب٢جبت ً٦ي ٬ ٩ثٯ
يال٬ٮ ت٭غيّ ٦رتػطي اظ س٫س زازٮ ٦يض٭ز ٬تًيي٥٣ٖ ٩ذ٭ضزٞي يب تطاضيسٞي يب ا٢حبٖبت
ثي٩ا٢سك٭ض ٪يع ثبيس زض غ٭ضت٦ز٣س ٖيس  ٬ايٛ٪ ٩تٯ ٦س ٥٣ض٭ز ٚٯ ق٣ت ٦س ٥٣يب ٦ت٫بظوْيٯ
است.
٦بزٮ  - 466يؿ٭ ٪بنط ٦يت٭ا٪س ثٯ ٪هط ذ٭ز ا٦ط ثٯ اثطاظ زْبتط ق٣جٛبضٰب زٰس يب اظ ٦ح٧ٛٯ ٦ح١
تٗبؾب ٧٪بيس غ٭ضتي اظ زْبتط ق٣جٛبضٰب استرطاد ٚطزٮ٪ ٬عز ا ٬ثٓطستس.
٦بزٮ  - 467اٞط ق٣ت ٦سٖ ٬ ٥٣ج٭ ٠ضس ٦سيط تػٓيٯ زض ض٬ي س٫س يجبضت شي ١ضا ٪٭ضتٯ ا٦ؿبء

٧٪٭زٮ  ٬يؿ٭ ٪بنط ٪يع آ ٨ضا تػسيٕ ٦ي٫ٚس:
"رعٖ ٬ط٬ؼ٦ ........جٖ .......ٍ٣ج٭ ٠ضس ثٯ تبضيد" .........
ٰط ق٣جٛبض ثبيس زض نطِ ٦ست  ٬ثٯ تطتيجي ٚٯ ثٯ ٦٭رت ٪هب٫٦ب٦ٯ ٬ظاضت يس٢يٯ ً٦ي٦ ٩يض٭ز
ا٢تعا ٤ثسٰس ق٣جي ضا ٚٯ انٱبض ٚطزٮ ق٣ت حٗيٗي  ٬ثسٖ٨٬ػس استٓبزٮ ٪ب٦طط٬و است.
٦بزٮ  - 468اٞط ق٣ت ٦ت٫بظوْيٯ ٬اٖى ضسٮ يؿ٭ ٪بنط ٦يت٭ا٪س حٖ ١ؿيٯ ضا ثٯ ٦ح٧ٛٯ ضر٭و ٬
٦ح٧ٛٯ ثبيس ْ٭ضاً اظ ض٬ي ضاپطت يؿ٭ ٪بنط ضسيسٞي٧٪بيس ٦ح٧ٛٯ ٦يت٭ا٪س ا٦ط زٰس ٚٯ ثب حؿ٭ض
يؿ٭ ٪بنط تحٗيٕ زض ا٦ط ثٯ ي ١٧آيس  ٬اضربغي ضا ٚٯ ٦يت٭ا٫٪س ضارى ثٯ اي ٩ق٣ت اقاليبتي زٰ٫س
يؿ٭٪بنط احؿبض يب اظ آ٪ٱب ٚست اقالو ٫ٚس.
٦بزٮ  - 469زض ٦٭ًٖي ٚٯ اذتالِ ضارى ثٯ تطريع ق٣جي ثٯ ٦ح٧ٛٯ ضر٭و ضسٮ ٖ ٬ؿيٯ ق٭ضي
ثبضس ٚٯ ٦ح٧ٛٯ ٪ت٭ا٪س زض نطِ پب٪عزٮ ض٬ظ ح٥ٛغبزض ٫ٚس ثبيس ثط حست ا٬ؾبو ا٦ط زٰس ٚٯ اًٗ٪بز
٦ز٣س ٰيأت ق٣جٛبضٰب ثطاي تطتيت ٖطاضزاز اضْبٖي ثٯ تأذيط اْتس  ٬يب ايٛ٫ٯ ٫٦تهط ٪تيزٯ
ضسيسٞي ٪طسٮ٦ ٬ز٣س ٦عث٭ض ًٗ٫٦س ض٭ز.
٦بزٮ ٦ - 470ح٧ٛٯ ٦يت٭ا٪س زض غ٭ضت تػ٧ي ٥ثٯ اًٗ٪بز ٦ز٣س ٖطاض زٰس ٚٯ غبحت ق٣ت
٦ت٫بظوْيٯ ً٦بز٦ ٠جُ٣ي ٚٯ ٦ح٧ٛٯ زض ٖطاض ٦عث٭ض ً٦ي٦٩ي٫ٚس ٦٭ٖتبً ق٣جٛبض ض٫بذتٯ ضسٮ زض
٦صاٚطات ٰيأت ق٣جٛبضٰب ثطاي ٦ج٦ ٍ٣صٚ٭ض ضطٚت ٧٪بيس.
٦بزٮ  - 471زض غ٭ضتي ٚٯ ق٣جي ٦٭ضز تًٗيت رعايي ٬اٖى ضسٮ ثبضس ٦ح٧ٛٯ ٦يت٭ا٪س ٖطاض تأذيط
٦ز٣س ضا ثسٰس ٢٬ي اٞط تػ٧ي ٥ثٯ يس ٤تأذيط٦ز٣س ٧٪٭ز ٧٪يت٭ا٪س غبحت آ ٨ق٣ت ضا ٦٭ٖتبً رع٬
ق٣جٛبضاٖ ٨ج٭٧٪ ٠بيس ٦ ٬بزاٚ ٤ٯ ٦حب ٥ٚغب٢حٯ ح ٥ٛذ٭ز ضا ٪سازٮا٪س ق٣جٛبض ٦عث٭ض ٧٪يت٭ا٪س
ثٯٰيچ ٬رٯ زض ي٣٧يبت ضارًٯ ثٯ ٬ضضٛستٟي ضطٚت ٫ٚس.
٦بزٮ  - 472پس اظ اٗ٪ؿبي ٦ٱ٣تٰبي ً٦ي ٩زض ٦٭از  467 ٬ 462ثٯ تطتيت ٖطاضزاز اضْبٖي  ٬ثٯ
سبيط ي٣٧يبت ضارًٯ ثٯ ٬ضضٛستٟي ٦سا٦٬ت٦يض٭ز.
٦بزٮ  - 473ق٣جٛبضٰبيي ٚٯ زض ٦٭ايس ً٦ي٫ٯ حبؾط ٪طسٮ ٦ ٬كبثٕ ٦بزٮ  462يٛ٪ ١٧طز٪س ٪سجت
ثٯ ي٣٧يبت  ٬تطريػبت  ٬تػ٧ي٧بتي ٚٯ ضارى ثٯتٗسي٬ ٥ر٭ٮ ٖج ١اظ آ٦س ٨آ٪ٱب ثٯ ي ١٧آ٦سٮ حٕ
ٰيچ ٞ٭٪ٯ ايتطاؾي ٪ساض٪س ٢٬ي زض تٗسي٧بتي ٚٯ  ٩ٛ٧٦است ثٯ ي ١٧آيس رعء َط٦ب حسبة
٦يض٭٪سثس ٨٬ايٛ٫ٯ حٕ زاضتٯ ثبض٫س حػٯ ضا ٚٯ زض تٗسي٧بت سبثٕ ثٯ آ٪ٱب تً٦ ٕ٣يٞطْت اظ

ا٦٭ا٢ي ٚٯ ٰ٫٭ظ تٗسي٪ ٥طسٮ ٦كب٢جٯ ٧٪بي٫س.
٦بزٮ  - 474اٞط اضربغي ٪سجت ثٯ ا٦٭ا٦ ٠تػطْي تبرط ٬ضضٛستٯ زي٭ي ذيبضاتي زاض٪س ٬
غطْ٫هط اظ آ٧٪ ٨ي٫٫ٚس ثبيس آ ٨ضا زض حي ٩تػٓيٯ ي٬١٧ضضٛستٟي حبثت ٧٪٭زٮ  ٬ثٯ ٦٭ٖى ارطا
ٞصاض٪س.
٦بزٮ  - 475حْ ٥ٛ٭ٔ زضثبضٮ زي٭ي ذيبضاتي ٪يع ٦زطي ذ٭اٰس ث٭ز ٚٯ تبرط ٬ضضٛستٯ ٪سجت ثٯ
ا٦٭ا٦ ٠تػطْي ذ٭ز يب زيٟطا ٨زاضز ٦طط٬ـ ثطايٛ٫ٯ ثط ؾطض ق٣جٛبضٰب ٪جبضس.
ْػٰٓ ١ت - ٥زض ٖطاضزاز اضْبٖي  ٬تػٓيٯ حسبة تبرط ٬ضضٛستٯ
٦جحج ا - ٠٬زض زي٭ت ق٣جٛبضٰب ٦ ٬ز٧ى ي٧٭٦ي آ٪ٱب
٦بزٮ  - 476يؿ٭ ٪بنط زض نطِ ٰطت ض٬ظ اظ تبضيد ٦٭يسي ٚٯ ثٯ ٦٭رت ٪هب٫٦ب٦ٯ ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ
ً٦ 467ي ٩ضسٮ ثٯ ت٭سف زْتطزاض ٦ح٧ٛٯ ٣ٚيٯق٣جٛبضٰبيي ضا ٚٯ ق٣ت آ٪ٱب تطريع  ٬تػسيٕ يب
٦٭ٖتبً ٖج٭ ٠ضسٮ است ثطاي ٦طب٬ضٮ زض اًٗ٪بز ٖطاضزاز اضْبٖي زي٭ت ٦ي٧٪بيس ٦ -٭ؾ٭و زي٭ت
٦ز٧ىي٧٭٦ي ق٣جٛبضٰب زض ضًٖٯٰبي زي٭ت  ٬ايال٪بت ٫٦سضرٯ زض رطايس ثبيس تػطيح ض٭ز.
٦بزٮ ٦ - 477ز٧ى ي٧٭٦ي ٦عث٭ض زض ٦ح ٬ ١ض٬ظ  ٬سبيتي ٚٯ اظ قطِ يؿ٭ ٪بنط ً٦ي ٩ضسٮ است
زض تحت ضيبست ٦طبضا٢يٯ ًٗ٫٦س ٦يض٭ز -ق٣جٛبضٰبيي ٚٯ ق٣ت آ٪ٱب تطريع  ٬تػسيٕ ضسٮ
است ٧ٰ ٬چ٫ي ٩ق٣جٛبضٰبيي ٚٯ ق٣ت آ٪ٱب ٦٭ٖتبً ٖج٭ٞ ٠طزيسٮ يب ٚ٬ي ١حبثتا٢٭ٚب٢ٯ آ٪ٱب
حبؾط٦يض٭٪س تبرط ٬ضضٛستٯ ٪يع ثٯ اي٦ ٩ز٧ى احؿبض ٦يض٭ز ٦طبضا٢يٯ ثبيس ضرػبً حبؾط ٞطزز
ْٗ ٬ف ٖ٬تي ٦يت٭ا٪س ايعاٚ٬ ٤ي٧٪ ١بيس ٚٯ يصض ٦٭رٯ زاضتٯ ٬غحت آ ٨ثٯ تػسيٕ يؿ٭ ٪بنط
ضسيسٮ ثبضس.
٦بزٮ ٦ - 478سيط تػٓيٯ ثٯ ٦ز٧ى ق٣جٛبضٰب ضاپ٭ضتي اظ ٬ؾًيت ٬ضضٛستٟي  ٬اٖسا٦بتي ٚٯ ثٯ
ي ١٧آ٦سٮ  ٬ي٣٧يبتي ٚٯ ثب استحؿبض تبرط ٬ضضٛستٯضسٮ است ٦يزٰس ضاپ٭ضت ٦عث٭ض ثٯ ا٦ؿبء
٦سيط تػٓيٯ ضسيسٮ ثٯ يؿ٭ ٪بنط تٗسي٦ ٥يض٭ز  ٬يؿ٭ ٪بنط ثبيس اظ ٣ٚيٯ ٦صاٚطات  ٬تػ٧ي٧بت
٦ز٧ىق٣جٛبضٰب غ٭ضت ٦ز٣سي تطتيت زٰس.
٦جحج ز - ٤٬زض ٖطاضزاز اضْبٖي
ْٗطٮ ا - ٠٬زض تطتيت ٖطاضزاز اضْبٖي

٦بزٮ ٖ - 479طاضزاز اضْبٖي تبرط ٬ضضٛستٯ  ٬ق٣جٛبضٰبي اًٗ٫٦ ٬س ٧٪يض٭ز ٟ٦ط پس اظ ارطاي
٦طاس٧ي ٚٯ زض ْ٭ٔ ٗ٦طض ضسٮ است.
٦بزٮ ٖ - 480طاضزاز اضْبٖي ْٗف ٖ٬تي ًٗ٫٦س ٦يض٭ز ٚٯ الاٖ٪ ١ػّ ثٯ يال٬ٮ يٓ٪ ٙط اظ ق٣جٛبضٰب
ثب زاضت ٩الاٖ ١سٯ ضثى اظ ٣ٚيٯ ٦كب٢جبتي ٚٯ ٦كبثٕ٦جحج پ٫ز ٥اظ ْػ ١ضط ٥تطريع  ٬تػسيٕ
ضسٮ يب ٦٭ٖتبً ٖج٭ٞ ٠طتٯ است زض آٖ ٨طاضزاز ضطٚت ٧٪٭زٮ ثبض٫س  ٬اال ثالاحط ذ٭اٰس ث٭ز.
٦بزٮ ٰ - 481ط ٞبٮ زض ٦ز٣س ٖطاضزاز اضْبٖي اٚخطيت ق٣جٛبضٰب يسزاً حبؾط ض٭٪س ٢٬ي اظ حيج
٦ج ٍ٣زاضاي سٯ ضثى اظ ٦كب٢جبت ٪جبض٫س يب آٛ٪ٯ زاضايسٯ ضثى اظ ٦كب٢جبت ثبض٫س ٢٬ي اٚخطيت يسزي
ضا حبئع ٪جبض٫س ٪تيزٯ حبغ٣ٯ اظ آ٦ ٨ز٣س ٖ ٬ ٕ٣ً٦طاض اًٗ٪بز ٦ز٣س حب٪ي ثطاي يٰٓ ٙتٯ ثًس زازٮ
٦يض٭ز.
٦بزٮ  - 482ق٣جٛبضٰبيي ٚٯ زض ٦ز٣س ا ٠٬ذ٭ز يب ٚ٬ي ١حبثتا٢٭ٚب٢ٯ آ٪ٱب حبؾط ث٭زٮ ٬
غ٭ضت٦ز٣س ضا ا٦ؿبء ٧٪٭زٮا٪س ٦زج٭ض ٪يست٫س زض ٦ز٣سحب٪ي حبؾط ض٭٪س ٟ٦ط آٛ٪ٯ ثر٭اٰ٫س زض
تػ٧ي ٥ذ٭ز تُييطي زٰ٫س ٢٬ي اٞط حبؾط ٪طس٪س تػ٧ي٧بت سبثٕ آ٪ٱب ثٯ ايتجبض ذ٭ز ثبٖي است -
اٞط زض ر٣سٯحب٪ي اٚخطيت يسزي ٦ ٬جُ٣ي ٦كبثٕ ٦بزٮ  480ت٧ٛي ١ض٭ز ٖطاضزاز اضْبٖي ٖكًي
ذ٭اٰس ث٭ز.
٦بزٮ  - 483اٞط تبرط ثٯ ي٫٭ا٬ ٨ضضٛستٯ ثٯ تٗ٣ت ٦ح ٥ٛضسٮ ثبضس ٖطاضزاز اضْبٖي ًٗ٫٦س
٧٪يض٭ز  -زض ٦٭ًٖي ٚٯ تبرط ثٯ ي٫٭ا٬ ٨ضضٛستٯ ثٯ تٗ٣تتًٗيت ٦يض٭ز الظ ٤است ق٣جٛبضٰب
زي٭ت ض٭٪س ٣ً٦ ٬٭٫٫ٚ ٤س ٚٯ آيب ثب احت٧ب ٠حػ٭ ٠ثطائت تبرط  ٬اًٗ٪بز ٖطاضزاز اضْبٖي تػ٧ي٥
ذ٭ز ضا زض ا٦ط٦طبضا٢يٯ ثٯ ظ٦ب ٨حػ٭٪ ٠تيزٯ ضسيسٞي ثٯ تٗ٣ت ٦٭ٚ٭ ٠ذ٭اٰ٫س ٚطز يب تػ٧ي٥
ْ٭ضي ذ٭اٰ٫س ٞطْت اٞط ثر٭اٰ٫س تػ٧ي ٥ضا ٦٭ٚ٭ ٠ثٯ ظ٦ب ٨ثًس ٧٪بي٫سثبيس ق٣جٛبضٰبي حبؾط اظ
حيج يسٮ  ٬اظ حيج ٦ج ٍ٣اٚخطيت ً٦ي ٩زض ٦بزٮ  480ضا حبئع ثبض٫س چ٫ب٪چٯ زض اٗ٪ؿبي ٦ست ٬
حػ٭٪ ٠تيزٯ ضسيسٞي ثٯتٗ٣ت ث٫بي اًٗ٪بز ٖطاضزاز اضْبٖي ض٭ز ٖ٭ايسي ٚٯ ثٯ ٦٭رت ٦٭از ٖج١
ٗ٦طض است زض اي٦ ٩٭ٖى ٪يع ثبيس ٧ً٦٭ٞ ٠طزز.
٦بزٮ  - 484اٞط تبرط ثٯ ي٫٭ا٬ ٨ضضٛستٟي ثٯ تٗػيط ٦حٛ٭ ٤ض٭ز اًٗ٪بز ٖطاضزاز اضْبٖي ٩ٛ٧٦
است ٢ي ٩ٛزض غ٭ضتي ٚٯ تًٗيت تبرط ضط٬و ضسٮثبضس ق٣جٛبضٰب ٦يت٭ا٫٪س تب حػ٭٪ ٠تيزٯ
تًٗيت  ٬ثب ضيبيت ٗ٦طضات ٦بزٮ ٖج ١تػ٧ي ٥زض ٖطاضزاز ضا تأذيط ثي٫ساظ٪س.

٦بزٮ ٣ٚ - 485يٯ ق٣جٛبضٰب ٚٯ حٕ ضطٚت زض اًٗ٪بز ٖطاضزاز اضْبٖي زاضتٯا٪س ٦يت٭ا٫٪س ضارى ثٯ
ٖطاضزاز ايتطاؼ ٫٫ٚس  -ايتطاؼ ثبيس ٦٭رٯ ث٭زٮ  ٬زضنطِ يٰٓ ٙتٯ اظ تبضيد ٖطاضزاز ثٯ ٦سيط
تػٓيٯ  ٬ذ٭ز تبرط ٬ضضٛستٯ اثالٌ ض٭ز  ٬اال اظ زضرٯ ايتجبض سبٖف ذ٭اٰس ث٭ز.
٦سيط تػٓيٯ  ٬تبرط ٬ضضٛستٯ ثٯ ا٢٬ي ٩ر٣سٯ ٦ح٧ٛٯ ٚٯ ثٯ ي٬ ١٧ضضٛستٟي ضسيسٞي ٦ي٫٫ٚس
احؿبض ٦يض٭٪س.
٦بزٮ ٖ - 486طاضزاز اضْبٖي ثبيس ثٯ تػسيٕ ٦ح٧ٛٯ ثطسس ٰ ٬ط ي ٙاظ قطْيٖ ٩طاضزاز ٦يت٭ا٫٪س
تػسيٕ آ ٨ضا اظ ٦ح٧ٛٯ تٗبؾب ٧٪بيس.
٦ح٧ٛٯ ٧٪يت٭ا٪س ٖج ١اظ اٗ٪ؿبي ٦ست يٰٓ ٙتٯ ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ ٖج ١تػ٧ي٧ي ضارى ثٯ تػسيٕ
اتربش ٧٪بيس ٰ -ط ٞبٮ زض نطِ اي٦ ٩ست اظ قطِق٣جٛبضٰبيي ٚٯ حٕ ايتطاؼ زاض٪س ايتطاؾبتي ثٯ
ي ١٧آ٦سٮ ثبضس ٦ح٧ٛٯ ثبيس زض ٦٭ؾ٭و ايتطاؾبت  ٬تػسيٕ ٖطاضزاز اضْبٖي ح٬ ٥ٛاحس غبزض ٫ٚس
اٞط ايتطاؾبت تػسيٕ ض٭ز ٖطاضزاز ٪سجت ثٯ ت٧ب ٤اضربظ شيٓ٫ى ثالاحط ٦يض٭ز.٦بزٮ ٖ - 487ج ١اظ آٚ ٨ٯ ٦ح٧ٛٯ زض ثبة تػسيٕ ٖطاضزاز ضأي زٰس يؿ٭ ٪بنط ثبيس ضاپ٭ضتي ٚٯ
٦تؿٚ ٩٧يٓيت ٬ضضٛستٟي  ٬اٛ٦بٖ ٨ج٭ٖ ٠طاضزازثبضس ثٯ ٦ح٧ٛٯ تٗسي٧٪ ٥بيس.
٦بزٮ  - 488زض غ٭ضت يس ٤ضيبيت ٖ٭ايس ٗ٦طضٮ ٦ح٧ٛٯ اظ تػسيٕ ٖطاضزاز اضْبٖي ا٦ت٫بو ذ٭اٰس
٧٪٭ز.
ْٗطٮ ز - ٤٬زض احطات ٖطاضزاز اضْبٖي
٦بزٮ ٧ٰ - 489يٚ ٩ٯ ٖطاضزاز اضْبٖي تػسيٕ ضس ٪سجت ثٯ ق٣جٛبضٰبيي ٚٯ زض اٚخطيت ث٭زٮا٪س يب
زض نطِ زٮ ض٬ظ اظ تبضيد تػسيٕ آ ٨ضا ا٦ؿبء ٧٪٭زٮا٪سٖكًي ذ٭اٰس ث٭ز ٢٬ي ق٣جٛبضٰبيي ٚٯ رع٬
اٚخطيت ٪ج٭زٮ ٖ ٬طاضزاز ضا ٰ ٥ا٦ؿبء ٛ٪طزٮا٪س ٦يت٭ا٫٪س سٱ ٥ذ٭ز ضا ٦٭إْ آ٪چٯ اظ زاضايي تبرط ثٯ
ق٣جٛبضٰب٦يضسس زضيبْت ٧٪بي٫س ٢ي ٩ٛحٕ ٪ساض٪س زض آتيٯ اظ زاضايي تبرط ٬ضضٛستٯ ثٗيٯ ق٣ت
ذ٭ز ضا ٦كب٢جٯ ٫٫ٚس ٟ٦ط پس اظ تأزيٯ ت٧ب ٤ق٣ت ٚسب٪ي ٚٯ زض ٖطاضزازاضْبٖي ضطٚت زاضتٯ يب آ٨
ضا زض نطِ زٮ ض٬ظ ٦عث٭ض ا٦ؿبء ٧٪٭زٮا٪س.
٦بزٮ  - 490پس اظ تػسيٕ ضسٖ ٨طاضزاز اضْبٖي زي٭ي ثكال٪ ٨سجت ثٯ آٖ ٨ج٭٧٪ ٠يض٭ز ٟ٦ط
ايٛ٫ٯ پس اظ تػسيٕ ٛ٦ط٭ِ ض٭ز ٚٯ زض ٦يعا ٨زاضايييب ٗ٦ساض ٖط٬ؼ حي٣ٯ ثٯ ٚبض ضْتٯ ٖ ٬سض

حٗيٗي ٖ٧٣ساز ٪طسٮ است.
٦بزٮ ٧ٰ - 491يٚ ٩ٯ ح٦ ٥ٛح٧ٛٯ ضارى ثٯ تػسيٕ ٖطاضزاز ٖكًي ضس ٦سيط تػٓيٯ غ٭ضتحسبة
ٚب٣٦ي ثب حؿ٭ض يؿ٭ ٪بنط ثٯ تبرط ٬ضضٛستٯ٦يزٰس ٚٯ زض غ٭ضت يس ٤اذتالِ ثستٯ ٦يض٭ز -
٦سيط تػٓيٯ ٣ٚيٯ زْبتط  ٬اس٫بز ٪ ٬٭ضتزبت ٧ٰ ٬چ٫ي ٩زاضايي ٬ضضٛستٯ ضا ثٯ استخ٫بي آ٪چٯ ٚٯ
ثبيسثٯ ق٣جٛبضا٪ي ٚٯ ٖطاضزاز اضْبٖي ضا ا٦ؿبء ٛ٪طزٮا٪س زازٮ ض٭ز ثٯ ٦طبضا٢يٯ ضز ٚطزٮ ضسيس
٦يٞيطز  ٬پس اظ آٛ٪ٯ ٖطاض تأزيٯ سٱ ٥ق٣جٛبضا٦ ٨صٚ٭ض ضا زاز٦أ٦٭ضيت ٦سيط تػٓيٯ ذت٦ ٥يض٭ز
 اظ ت٧ب ٤اي٦ ٩طاتت يؿ٭ ٪بنط غ٭ضت٦ز٣سي تٱيٯ ٦ي٧٪بيس ٦ ٬أ٦٭ضيتص ذبت٧ٯ ٦ييبثس  -زضغ٭ضت ت٭٢يساذتالِ ٦ح٧ٛٯ ضسيسٞي ٚطزٮ حٗ٦ ٥ٛتؿي ذ٭اٰس زاز.
ْٗطٮ س٭ - ٤زض اثكب ٠يب ْسد ٖطاضزاز اضْبٖي
٦بزٮ  - 492زض ٦٭ضز شيٖ ١طاضزاز اضْبٖي ثبق ١است:
 - 1زض ٦٭ضز ٦حٛ٭٦يت تبرط ثٯ ٬ضضٛستٟي ثٯ تٗ٣ت.
 - 2زض ٦٭ضز ٦بزٮ .490
٦بزٮ  - 493اٞط ٦ح٧ٛٯ ح ٥ٛثكالٖ ٨طاضزاز اضْبٖي ضا ثسٰس ؾ٧ب٪ت ؾب ٩٦يب ؾب٫٦ٱب (زض غ٭ضتي
ٚٯ ثبضس) ثٯ ذ٭زي ذ٭ز ُ٣٦ي ٦يض٭ز.
٦بزٮ  - 494اٞط تبرط ٬ضضٛستٯ ضطايف ٖطاضزاز اضْبٖي ضا ارطا ٛ٪طز  ٩ٛ٧٦است ثطاي ْسد
ٖطاضزاز ٦عث٭ض ثط ي٣يٯ ا ٬اٖب٦ٯ زي٭ي ٧٪٭ز.
٦بزٮ  - 495زض غ٭ضتي ٚٯ ارطاي ت٧ب ٤يب ٖس٧تي اظ ٖطاضزاز ضا ي ٙيب چ٫س ٓ٪ط ؾ٧ب٪ت ٚطزٮ ثبض٫س
ق٣جٛبضٰب ٦يت٭ا٫٪س ارطاي ت٧ب ٤يب ٖس٧تي اظ ٖطاضزازضا ٚٯ ؾب ٩٦زاضز اظ ا ٬ثر٭اٰ٫س  ٬زض ٦٭ضز
اذيط آٖ ٨س٧ت اظ ٖطاضزاز ٚٯ ؾب٪ ٩٦ساضتٯ ْسد ٦يض٭ز .زض غ٭ضت تًسز ؾب٦ ٩٦سئ٭٢يت آ٪ٱب
تؿب٫٦ي است.
٦بزٮ  - 496اٞط تبرط ٬ضضٛستٯ پس اظ تػسيٕ ٖطاضزاز ثٯ ي٫٭ا٬ ٨ضضٛستٟي ثٯ تٗ٣ت تًٗيت
ضسٮ زض تحت ت٭ٖيّ يب حجس زض آيس ٦ح٧ٛٯ ٦يت٭ا٪سٰط ٖس٬ ٥سبي ١تأ٦ي٫يٯ ضا ٚٯ ٗ٦تؿي ثسا٪س
اتربش ٫ٚس ٢٬ي ثٯ ٦حؽ غس٬ض ٖطاض ٫٦ى تًٗيت يب ح ٥ٛتجطئٯ ٬سبئ٦ ١عث٭ضٮ ٦طتٓى ٦يض٭ز.

٦بزٮ  - 497پس اظ غس٬ض ح٬ ٥ٛضضٛستٟي ثٯ تٗ٣ت يب ح ٥ٛاثكب ٠يب ْسد ٖطاضزاز اضْبٖي
٦ح٧ٛٯ ي ٙيؿ٭ ٪بنط  ٬ي٦ ٙسيط تػٓيٯ ً٦ي٦ ٩ي٫ٚس.
٦بزٮ ٦ - 498سيط تػٓيٯ ٦يت٭ا٪س زاضايي تبرط ضا ت٭ٖيّ ٦ ٬ٱط ٦ ٬٭٧٪ ٤بيس ٦سيط تػٓيٯ ْ٭ضاً اظ
ض٬ي غ٭ضت زاضايي سبثٕ اٖسا ٤ثٯ ضسيسٞي اس٫بز ٪٬٭ضتزبت ٧٪٭زٮ  ٬اٞط الظ ٤ثبضس ٦ت٧٧ي ثطاي
غ٭ضت زاضايي تطتيت ٦يزٰس ٦سيط تػٓيٯ ثبيس ْ٭ضاً ثٯ ٬سي٣ٯ ايال ٨زض ض٬ظ٪ب٦ٯ ق٣جٛبضٰبي رسيس
ضا اٞطثبض٫س زي٭ت ٧٪بيس ٚٯ زض نطِ ي٦ ٙبٮ اس٫بز ٦كب٢جبت ذ٭ز ضا ثطاي ضسيسٞي اثطاظ ٫٫ٚس -
زض ايال٦ ٨عث٭ض ٓ٦بز ٖطاض ٦ح٧ٛٯ ٚٯ ثٯ ٦٭رت آ٦ ٨سيط تػٓيٯً٦ي ٩ضسٮ است ثبيس زضد ض٭ز.
٦بزٮ  - 499ثسْ ٨٬٭ت ٖ٬ت ثٯ اس٫بزي ٚٯ ٦كبثٕ ٦بزٮ ٖج ١اثطاظ ضسٮ ضسيسٞي ٦يض٭ز ٪ -سجت
ثٯ ٦كب٢جبتي ٚٯ سبثٗبً تطريع يب تػسيٕ ضسٮ استضسيسٞي رسيس ثٯ ي٧٪ ١٧يآيس ٦ -كب٢جبتي
ٚٯ ت٧ب ٤يب ٖس٧تي اظ آ٪ٱب ثًس اظ تػسيٕ پطزاذتٯ ضسٮ است ٦٭ؾ٭و ٦يض٭ز.
٦بزٮ ً٦ - 500ب٦التي ٚٯ تبرط ٬ضضٛستٯ پس اظ غس٬ض ح ٥ٛضارى ثٯ تػسيٕ ٖطاضزاز اضْبٖي تب
غس٬ض ح ٥ٛثكال ٨يب ْسد ٖطاضزاز ٦عث٭ض ٧٪٭زٮ ثبق٧٪١يض٭ز ٟ٦ط زض غ٭ضتي ٚٯ ٣ً٦٭ ٤ض٭ز ثٯ
ٖػس اؾطاض ث٭زٮ  ٬ثٯ ؾطض ق٣جٛبضا ٥ٰ ٨ثبضس.
٦بزٮ  - 501زض غ٭ضت ْسد يب اثكبٖ ٠طاضزاز اضْبٖي زاضايي تبرط ثي ٩ق٣جٛبضا ٨اضْبٖي  ٬اضربغي
ٚٯ ثًس اظ ٖطاضزاز اضْبٖي ق٣جٛبض ضسٮا٪س ثٯ َط٦بتٗسي٦ ٥يض٭ز.
٦بزٮ  - 502اٞط ق٣جٛبضا ٨اضْبٖي ثًس اظ ت٭ّٖ تبرط تب ظ٦بْ ٨سد يب اثكب ٠چيعي ٞطْتٯا٪س ٦أذ٭شي
آ٪ٱب اظ ٬رٱي ٚٯ ثٯ تطتيت َط٦ب ثٯ آ٪ٱب ٦يضسسٚسط ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ ٰ - 503ط ٞبٮ تبرطي ٬ضضٛست  ٬ا٦طش ٫٦تٱي ثٯ ٖطاضزاز اضْبٖي ٞطزيس  ٬حب٪يبً ثس ٨٬ايٛ٫ٯ
ٖطاضزاز ٦عث٭ض اثكب ٠يب ْسد ض٭ز ٬ضضٛست ضسٗ٦طضات ز٦ ٬بزٮ ٖج ١زض ٬ضضٛستٟي حب٪٭ي
الظ٤االرطا است.
٦جحج س٭ - ٤زض تٓطيٍ حسبة  ٬ذت ٥ي٬ ١٧ضضٛستٟي
٦بزٮ  - 504اٞط ٖطاضزاز اضْبٖي ًٗ٫٦س ٪طس ٦سيط تػٓيٯ ْ٭ضاً ثٯ ي٣٧يبت تػٓيٯ  ٬تٓطيٍ ي١٧
٬ضضٛستٟي ضط٬و ذ٭اٰس ٚطز.

٦بزٮ  - 505زض غ٭ضتي ٚٯ اٚخطيت ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ (٦ )480٭اْٗت ٧٪بيس ٦ح٧ٛٯ ٦جُ٣ي ضا ثطاي
ايبضٯ ٬ضضٛستٯ زض حس٬ز ٗ٦طضات ٦بزٮ ً٦ 447ي٩ذ٭اٰس ٚطز.
٦بزٮ  - 506اٞط ضطٚت تؿب٫٦ي ٦ -رت٣ف يب ٪سجي ٬ضضٛست ض٭ز ق٣جٛبضٰب ٦يت٭ا٫٪س ٖطاضزاز
اضْبٖي ضا ثب ضطٚت يب ٫٦حػطاً ثب ي ٙيب چ٫س ٓ٪ط اظضطٚبء ؾبًٗ٫٦ ٩٦س ٧٪بي٫س .زض غ٭ضت حب٪ي
زاضايي ضطٚت تبثى ٗ٦طضات اي٦ ٩جحج  ٬ثٯ َط٦ب تٗسي٦ ٥يض٭ز ٢٬ي زاضايي ضرػي ضطٚبيي ٚٯ
ثب آ٪ٱبٖطاضزاز اضْبٖي ًٗ٫٦س ضسٮ است ثٯ َط٦ب تٗسي٪ ٥ر٭اٰس ضس  -ضطي ٙيب ضطٚبء ؾبٚ ٩٦ٯ ثب
آ٪ٱب ٖطاضزاز ذػ٭غي ًٗ٫٦س ضسٮ ٧٪يت٭ا٫٪س تًٱس حػٯ٧٪بي٫س ٟ٦ط اظ ا٦٭ا ٠ضرػي ذ٭زضب- ٨
ضطيٛي ٚٯ ثب اٖ ٬طاضزاز ٦رػ٭ظ ًٗ٫٦س ضسٮ اظ ٦سئ٭٢يت ؾ٧ب٪تي ٦جطي است.
٦بزٮ  - 507اٞط ق٣جٛبضٰب ثر٭اٰ٫س تزبضت تبرط ٬ضضٛستٯ ضا ازا٦ٯ زٰ٫س ٦يت٭ا٫٪س ثطاي اي ٩ا٦ط
ٚ٬ي ١يب يب٦ ١٦رػ٭غي ا٪تربة ٧٪٭زٮ يب ثٯ ذ٭ز٦سيط تػٓيٯ اي٦ ٩أ٦٭ضيت ضا ثسٰ٫س.
٦بزٮ  - 508زض ؾ ٩٧تػ٧ي٧ي ٚٯ ٚ٬ب٢ت ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ ْ٭ٔ ضا ٗ٦طض ٦يزاضز ثبيس ٦ست  ٬حس٬ز
ٚ٬ب٢ت ٧ٰ ٬چ٫ي٦ ٩يعا٬ ٨رٱي ٚٯ ٚ٬ي٦ ١يت٭ا٪سثطاي ٦ربضد الظ٦ٯ پيص ذ٭ز ٟ٪بٰساضز ً٦ي٩
ٞطزز  -تػ٧ي٦ ٥صٚ٭ض اتربش ٧٪يض٭ز ٟ٦ط ثب حؿ٭ض يؿ٭ ٪بنط  ٬ثب اٚخطيت سٯ ضثى اظ ق٣جٛبضٰب
يسزاً ٦٬جُ٣بً  -ذ٭ز تبرط ٬ضضٛستٯ ٧ٰ ٬چ٫ي ٩ق٣جٛبضٰبي ٦رب( ّ٢ثب ضيبيت ٦بزٮ ٦ )473يت٭ا٫٪س
٪سجت ثٯ اي ٩تػ٧ي ٥زض ٦ح٧ٛٯ ايتطاؼ ٧٪بي٫س  -اي٩ايتطاؼ ارطاي تػ٧ي ٥ضا ثٯ تأذيط
٧٪يا٪ساظز.
٦بزٮ  - 509اٞط اظ ً٦ب٦الت ٚ٬ي ١يب يب٣٦ي ٚٯ تزبضت ٬ضضٛستٯ ضا ازا٦ٯ ٦يزٰس تًٱساتي حبغ١
ض٭ز ٚٯ ثيص اظ حس زاضايي تبرط ٬ضضٛستٯ استْٗف ق٣جٛبضٰبيي ٚٯ آ ٨اربظٮ ضا زازٮا٪س ضرػبً
يال٬ٮ ثط حػٯ ٚٯ زض زاضايي ٦عث٭ض زاض٪س ثٯ ٪سجت ق٣جطب ٨زض حس٬ز اذتيبضاتي ٚٯ زازٮا٪س
٦سئ٭٠تًٱسات ٦صٚ٭ضٮ ٦يثبض٫س.
٦بزٮ  - 510زض غ٭ضتي ٚٯ ي ١٧تبرط ٬ضضٛستٯ ٫٦زط ثٯ تٓطيٍ حسبة ض٭ز ٦سيط تػٓيٯ ّ٣ٛ٦
است ت٧ب ٤ا٦٭اٗ٫٦ ٠٭َ ٬ ٠يط ٗ٫٦٭ ٠تبرط٬ضضٛستٯ ضا ثٯ ْط٬ش ضسب٪يسٮ ٦كب٢جبت  ٬زي٭٬ ٨
حٗ٭ٔ ا ٬ضا غ٣ح ٦ ٬ػب٢حٯ ٬ ٬غ٭ ٬ ٠تٓطيٍ ٫ٚس ت٧ب ٤اي٦ ٩طاتت زض تحت ٪هط يؿ٭ ٪بنط  ٬ثبحؿ٭ض
تبرط ٬ضضٛستٯ ثٯ ي٦ ١٧يآيس .اٞط تبرط ٬ضضٛستٯ اظ حؿ٭ض استٛ٫بِ ٧٪٭ز استحؿبض
٦سييا٧ً٢٭ٚ ٤بْي است ْ -ط٬ش ا٦٭ا٦ ٠كبثٕ ٪هب٫٦ب٦ٯ٬ظاضت يس٢يٯ ثٯ ي ١٧ذ٭اٰس آ٦س.

٦بزٮ ٧ٰ - 511يٚ ٩ٯ تٓطيٍ ي ١٧تبرط ثٯ ات٧ب ٤ضسيس يؿ٭ ٪بنط ق٣جٛبضٰب  ٬تبرط ٬ضضٛستٯ ضا
زي٭ت ٦ي٧٪بيس .زض اي ٩ر٣سٯ ٦سيط تػٓيٯ حسبةذ٭ز ضا ذ٭اٰس زاز.
٦بزٮ ٰ - 512ط ٞبٮ ا٦٭ا٢ي زض اربضٮ تبرط ٬ضضٛستٯ ثبضس ٦سيط تػٓيٯ زض ْسد يب اثٗبء اربضٮ ثٯ
٪ح٭ي ٚٯ ٦٭إْ ٫٦بْى ق٣جٛبضٰب ثبضس اتربش تػ٧ي٦٥ي٫ٚس  -اٞط تػ٧ي ٥ثط ْسد اربضٮ ضسٮ
غبحجب ٨ا٦٭ا٦ ٠ستأرطٮ اظ ثبثت ٦ب٠االربضٮ ٚٯ تب آ ٨تبضيد ٦ستحٕ ضسٮا٪س رعَ ٬ط٦ب ٫٦ه٭ض
٦يض٭٪س اٞطتػ٧ي ٥ثط اثٗبء اربضٮ ث٭زٮ  ٬تأ٦ي٫بتي ٰ ٥سبثٗبً ثٯ ٦٭رت اربضٮ٪ب٦ٯ ثٯ ٦٭رط زازٮ ضسٮ
ثبضس آ ٨تأ٦ي٫بت اثٗبء ذ٭اٰس ضس  ٬اال تأ٦ي٫بتي ٚٯ پس اظ٬ضضٛستٟي زازٮ ٦يض٭ز ثبيس ٚبْي
ثبضس  -زض غ٭ضتي ٚٯ ثب تػ٧ي٦ ٥سيط تػٓيٯ ثط ْسد اربضٮ ٦٭رط ضاؾي ثٯ ْسد ٪ط٭ز حٕ ٦كب٢جٯ
تأ٦ي ٩ضا ٪ر٭اٰس زاضت.
٦بزٮ ٦ - 513سيط تػٓيٯ ٦يت٭ا٪س ثب اربظٮ يؿ٭ ٪بنط اربضٮ ضا ثطاي ثٗيٯ ٦ست ثٯ زيٟطي تٓ٭يؽ
٧٪بيس (٦طط٬ـ ثط ايٛ٫ٯ ثٯ ٦٭رت ٖطاضزاز ٚتجيقطْي ٩اي ٩حٕ ٫٦ى ٪طسٮ ثبضس)  ٬زض غ٭ضت
تٓ٭يؽ ثٯ َيط ثبيس ٬حيٗٯ ٚبْي ٚٯ تأ٦ي ٩پطزاذت ٦ب٠االربضٮ ضا ث٧٫بيس ثٯ ٦ب ٙ٢ا٦٭ا٦ ٠ستأرطٮ
زازٮ ٣ٚ ٬يٯضطايف ٗ٦ ٬طضات اربضٮ٪ب٦ٯ ضا ثٯ ٦٭ٖى ذ٭ز ارطا ٫ٚس.
ْػٰ ١طت - ٥زض اٖسب٦ ٤رتٓ٣ٯ ق٣جٛبضٰب  ٬حٗ٭ٔ ٰط ي ٙاظ آ٪ٱب
٦جحج ا٠٬
زض ق٣جٛبضٰبيي ٚٯ ضٰي٫ٯ ٗ٫٦٭ ٠زاض٪س
٦بزٮ  - 514ق٣جٛبضٰبيي ٚٯ ضٰي٫ٯ زض زست زاض٪س ْٗف زض غ٭ضت َط٦ب ثطاي يبززاضت ٖيس
٦يض٭٪س.
٦بزٮ ٦ - 515سيط تػٓيٯ ٦يت٭ا٪س زض ٰط ٦٭ٖى ثب اربظٮ يؿ٭ ٪بنط ق٣ت ق٣جٛبضٰب ضا زازٮ  ٬ضيء
٦طٰ٭ ٨ضا اظ ضٰ ٩ذبضد  ٬رع ٬زاضايي تبرط٬ضضٛستٯ ٫٦ه٭ض زاضز.
٦بزٮ  - 516اٞط ٬حيٗٯ ْ٪ ٙط٭ز ٦سيط تػٓيٯ ثبيس ثب ٪هبضت ٦سييا٧ً٢٭ ٤آ ٨ضا ثٯ ْط٬ش ثطسب٪س ٬
٦طتٱ٪ ٩يع زض آ٦ ٨٭ٖى ثبيس زي٭ت ض٭ز .اٞط ٖي٧تْط٬ش ٬حيٗٯ پس اظ ٬ؾى ٦ربضد ثيص اظ ق٣ت
ق٣جٛبض ثبضس ٦بظاز ثٯ ٦سيط تػٓيٯ تس٣ي٦ ٥يض٭ز  ٬اٞط ٖي٧ت ْط٬ش ٧ٚتط ضس ٦طتٱ ٩ثطاي ثٗيٯ
ق٣تذ٭ز زض رع ٬ق٣جٛبضٰبي يبزي زض َط٦ب ٫٦ه٭ض ذ٭اٰس ضس.

٦بزٮ ٦ - 517سيط تػٓيٯ غ٭ضت ق٣جٛبضٰبيي ضا ٚٯ ازيبي ٬حيٗٯ ٦ي٧٪بي٫س ثٯ يؿ٭ ٪بنط تٗسي٥
٦ي٫ٚس .يؿ٭ ٦عث٭ض زض غ٭ضت ٢ع ٤٬اربظٮ ٦يزٰسق٣ت آ٪ٱب اظ ا٢٬ي٬ ٩ر٭ٰي ٚٯ تٱيٯ ٦يض٭ز
پطزاذتٯ ٞطزز زض غ٭ضتي ٚٯ ٪سجت ثٯ حٕ ٬حيٗٯ ق٣جٛبضٰب ايتطاؼ زاضتٯ ثبض٫س ثٯ ٦ح٧ٛٯ ضر٭و
٦يض٭ز.
٦جحج ز٤٬
زض ق٣جٛبضٰبيي ٚٯ ٪سجت ثٯ ا٦٭اَ ٠يط ٗ٫٦٭ ٠حٕ تٗس ٤زاض٪س
٦بزٮ  - 518اٞط تٗسي٬ ٥ر٭ٰي ٚٯ اظ ْط٬ش ا٦٭اَ ٠يط ٗ٫٦٭ ٠حبغ ١ضسٮ ٖج ١اظ تٗسي ٥زاضايي
ٗ٫٦٭ ٠يب زض ٰ٧ب ٨حي ٩ثٯ ي ١٧آ٦سٮ ثبضسق٣جٛبضٰبيي ٚٯ ٪سجت ثٯ ا٦٭اَ ٠يط ٗ٫٦٭ ٠حٗ٭ٖي
زاض٪س  ٬حبغْ ١ط٬ش ا٦٭ا٦ ٠عث٭ض ٓٚبيت ق٣ت آ٪ٱب ضا ٧٫٪٭زٮ است ٪سجت ثٯ ثٗيٯ ق٣ت ذ٭ز
رعَ٬ط٦ب ٧ً٦٭٢ي ٫٦ه٭ض  ٬اظ ٬ر٭ٰي ٚٯ ثطاي َط٦ب ٦عث٭ض ٗ٦طض است حػٯ ٦يثط٪س ٦طط٬ـ ثط
ايٛ٫ٯ ق٣ت آ٪ٱب ثٯ ق٭ضي ٚٯ ٖجالً ٦صٚ٭ض ضسٮ است تػسيٕضسٮ ثبضس.
٦بزٮ  - 519اٞط ٖج ١اظ تٗسي٬ ٥ر٭ٰي ٚٯ اظ ْط٬ش ا٦٭اَ ٠يط ٗ٫٦٭ ٠حبغ ١ضسٮ ٬رٱي اظ ثبثت
زاضايي ٗ٫٦٭ ٠تٗسي ٥ض٭ز ق٣جٛبضٰبيي ٚٯ ٪سجت ثٯا٦٭اَ ٠يط ٗ٫٦٭ ٠حٗ٭ٖي زاض٪س  ٬ق٣ت آ٪ٱب
تػسيٕ  ٬ايتطاِ ضسٮ است ثٯ ٦يعا٣ٚ ٨يٯ ق٣ت ذ٭ز رع ٬سبيط َط٦ب ٬اضز  ٬اظ ٬ر٭ٮ ٦عث٭ضٮ حػٯ
٦يثط٪س٢٬ي ي٫ساالٖتؿبء ٦ج ٍ٣زضيبْتي زض ٦٭ٖى تٗسي ٥حبغ ١ا٦٭اَ ٠يط ٗ٫٦٭ ٠اظ ق٣ت آ٪ٱب
٦٭ؾ٭و ٦يض٭ز.
٦بزٮ  - 520زض ٦٭ضز ق٣جٛبضٰبيي ٚٯ ٪سجت ثٯ ا٦٭اَ ٠يط ٗ٫٦٭ ٠حٗ٭ٖي زاض٪س ٢٬ي ثٯ ٬اسكٯ ٗ٦س٤
ث٭ز ٨سبيط ق٣جٛبضٰب ٧٪يت٭ا٫٪س زض حي ٩تٗسيٖ٥ي٧ت ا٦٭اَ ٠يط ٗ٫٦٭ ٠ق٣ت ذ٭ز ضا ت٧ب٦بً ٬غ٭٠
٫٫ٚس تطتيت شي٦ ١طيي ذ٭اٰس ث٭ز:
اٞط ق٣جٛبضٰبي ٦عث٭ض ٖج ١اظ تٗسي ٥حبغ ١ا٦٭اَ ٠يط ٗ٫٦٭ ٠اظ ثبثت ق٣ت ذ٭ز ٬رٱي زضيبْت
زاضتٯ ثبض٫س اي٦ ٩ج ٍ٣اظ حػٯ ٚٯ اظ ثبثت ا٦٭اَ ٠يطٗ٫٦٭ ٠ثٯ آ٪ٱب تً٦ ٕ٣يٞيطز ٦٭ؾ٭و  ٬ثٯ
حػٯ ٚٯ ثبيس ثي ٩ق٣جٛبضٰبي ٧ً٦٭٢ي تٗسي ٥ض٭ز اؾبْٯ ٦يٞطزز  ٬ثٗيٯ ق٣جٛبضٰبيي ٚٯ زض ا٦٭ا٠
َيط ٗ٫٦٭٠شيحٕ ث٭زٮا٪س ثطاي ثٗيٯ ق٣ت ذ٭ز ٪سجت آ ٨ثٗيٯ رعَ ٬ط٦ب ٦حس٭ة ضسٮ حػٯ
٦يثط٪س.
٦بزٮ  - 521اٞط ثٯ ٬اسكٯ ٗ٦س ٤ث٭ز ٨ق٣جٛبضٰبي زيٟط ثًؿي اظ ق٣جٛبضٰبيي ٚٯ ٪سجت ثٯ ا٦٭ا٠

َيط ٗ٫٦٭ ٠حٗي زاض٪س ٬رٱي زضيبْت ٫٫ٛ٪س ق٣تآ٪ٱب رعَ ٬ط٦ب ٦حس٭ة  ٬ثسي ٩س٧ت ٰط ً٦ب٣٦ٯ
ٚٯ اظ ثبثت ٖطاضزاز اضْبٖي َ ٬يطٮ ثب َط٦ب ٦يض٭ز ثب آ٪ٱب ٪يع ثٯ ي ١٧ذ٭اٰس آ٦س.
ْػ٪ ١ٱ٥
زض تٗسي ٥ثي ٩ق٣جٛبضٰب ْ ٬ط٬ش ا٦٭اٗ٫٦ ٠٭٠
٦بزٮ  - 522پس اظ ٬ؾى ٦ربضد ازاضٮ ا٦٭ض ٬ ٬ضضٛستٟي  ٬ايب٪ٯ ٚٯ  ٩ٛ٧٦است ثٯ تبرط
٬ضضٛستٯ زازٮ ضسٮ ثبضس ٬ ٬ر٭ٰي ٚٯ ثبيس ثٯ غبحجب٦٨كب٢جبت ٧٦تبظٮ تأزيٯ ٞطزز ٦ز٧٭و
زاضايي ٗ٫٦٭ ٠ثي ٩ق٣جٛبضٰب ثٯ ٪سجت ق٣ت آ٪ٱب ٚٯ ٖجالً تطريع  ٬تػسيٕ ضسٮ است ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ ٦ - 523سيط تػٓيٯ ثطاي ارطاي ٗ٦ػ٭ز ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ ْ٭ٔ ٦بٰي ي٦ ٙطتجٯ غ٭ضتحسبة
ي٬ ١٧ضضٛستٟي ضا ثب تًيي٬ ٩ر٭ٮ ٦٭ر٭زٮ ثٯيؿ٭ ٪بنط ٦يزٰس .يؿ٭ ٦صٚ٭ض زض غ٭ضت ٢ع ٤٬ا٦ط
ثٯ تٗسي٬ ٥ر٭ٮ ٦عث٭ض ثي ٩ق٣جٛبضٰب زازٮ ٦ج ٍ٣آ ٨ضا ً٦ي٦ ٬ ٩٭انجت ٦ي٧٪بيس ٚٯ ثٯ ت٧ب٤
ق٣جٛبضٰباقالو زازٮ ض٭ز.
٦بزٮ  - 524زض ٦٭ٖى تٗسي٬ ٥رٯ ثي ٩ق٣جٛبضٰب حػٯ ق٣جٛبضٰبي ٗ٦ي٧٦ ٥ب ٙ٢ذبضرٯ ثٯ ٪سجت
ق٣ت آ٪ٱب ٚٯ زض غ٭ضت زاضايي ٖ ٬ط٬ؼ ٫٦ه٭ضضسٮ است ٦٭ؾ٭و ٦يٞطزز .چ٫ب٪چٯ ٦كب٢جبت ٦عث٭ض
غحيحبً زض غ٭ضت زاضايي ٖ ٬ط٬ؼ ٫٦ه٭ض ٪طسٮ ثبضس يؿ٭ ٪بنط ٦يت٭ا٪س حػٯ ٦٭ؾ٭يي ضا
ظيبز٫ٚس .ثطاي ٦كب٢جبتي ٚٯ ٰ٫٭ظ زض ثبة آ٪ٱب تػ٧يٖ ٥كًي اتربش ٪طسٮ است ثبيس ٦جُ٣ي ٦٭ؾ٭و
ٚطز.
٦بزٮ ٬ - 525ر٭ٰي ٚٯ ثطاي ق٣جٛبضٰبي ٗ٦ي ٥ذبضرٯ ٦٭ؾ٭و ضسٮ است تب ٦ستي ٚٯ ٖب٪٭ ٨ثطاي
آ٪ٱب ً٦يٚ ٩طزٮ ثٯ ق٭ض ا٦ب٪ت ثٯ غ٫س ٔ٬يس٢يٯسپطزٮ ذ٭اٰس ضس  -اٞط ق٣جٛبضٰبي ٦صٚ٭ض ٦كبثٕ
ايٖ ٩ب٪٭٦ ٨كب٢جبت ذ٭ز ضا ثٯ تػسيٕ ٪طسب٫٪س ٦ج٦ ٍ٣عث٭ض ثي ٩ق٣جٛبضٰبيي ٚٯ ق٣ت آ٪ٱب ثٯ
تػسيٕضسيسٮ تٗسي٦ ٥يٞطزز.
٬ر٭ٰي ٚٯ ثطاي ٦كب٢جبت تػسيٕ٪طسٮ ٦٭ؾ٭و ٞطزيسٮ زض غ٭ضت يس ٤تػسيٕ آ٦ ٨كب٢جبت ثي٩
ق٣جٛبضٰبيي ٚٯ ق٣ت آ٪ٱب تػسيٕ ضسٮ تٗسي٦ ٥يض٭ز.
٦بزٮ ٰ - 526يچ ق٣جي ضا ٦سيط تػٓيٯ ٧٪يپطزاظز ٟ٦ط آٛ٪ٯ ٦ساض٘  ٬اس٫بز آ ٨ضا ٖجالً ٦الحهٯ
ٚطزٮ ثبضس ٦سيط تػٓيٯ ٦جُ٣ي ضا ٚٯ پطزاذتٯ زض ض٬يس٫س ٖيس ٦ي٫ٚس يؿ٭ ٪بنط زض غ٭ضت يس٤
اٛ٦ب ٨اثطاظ س٫س ٦يت٭ا٪س اربظٮ زٰس ٚٯ ثٯ ٦٭رت غ٭ضت٦ز٣سي ٚٯ ق٣ت زض آ ٨تػسيٕ ضسٮ

٬رٱيپطزاذتٯ ض٭ز زض ٰط حب ٠ثبيس ق٣جٛبضٰب ضسيس ٬رٯ ضا زض شي ١غ٭ضت تٗسي ٥شٚط ٫٫ٚس.
٦بزٮ  ٩ٛ٧٦ - 527است ٰيأت ق٣جٛبضٰب ثب استحؿبض تبرط ٬ضضٛستٯ اظ ٦ح٧ٛٯ تحػي ١اربظٮ
٧٪بي٫س ٚٯ ت٧ب ٤يب ٖس٧تي اظ حٗ٭ٔ ٦ ٬كب٢جبت تبرط٬ضضٛستٯ ضا ٚٯ ٰ٫٭ظ ٬غ٭٪ ٠طسٮ ثٯ ق٭ضي ٚٯ
غطْٯ  ٬غالح تبرط ٬ضضٛستٯ ٰ٫٦ ٥ه٭ض ض٭ز ذ٭زضبٖ ٨ج٭٦ ٬ ٠٭ضز ً٦ب٣٦ٯ ٖطاض زٰ٫س زض اي٩
غ٭ضت٦سيط تػٓيٯ اٖسا٦بت ٗ٦تؿيٯ ضا ثٯ ي ١٧ذ٭اٰس آ٬ضز  -زض اي ٩ذػ٭ظ ٰط ق٣جٛبضي
٦يت٭ا٪س ثٯ يؿ٭ ٪بنط ٦طارًٯ ٚطزٮ تٗبؾب ٧٪بيس ٚٯ ق٣جٛبضٰبيزيٟط ضا ي٭زت ٧٪بيس تب تػ٧ي ٥ذ٭ز
ضا اتربش ث٧٫بي٫س.
ْػ ١زٰ - ٥زض زي٭ي استطزاز
٦بزٮ  - 528اٞط ٖج ١اظ ٬ضضٛستٟي تبرط ٚسي ا٬ضأ تزبضتي ثٯ ا ٬زازٮ ثبضس ٚٯ ٬رٯ آ ٨ضا
٬غ٭ ٬ ٠ثٯ حسبة غبحت س٫س ٟ٪بٰساضز  ٬يب ثٯ٦ػطِ ً٦ي٫ي ثطسب٪س ٬ ٬رٯ ا٬ضأ ٦عث٭ض ٬غ٭ ٠يب
تأزيٯ ٟ٪طتٯ  ٬اس٫بز يي٫بً زض حي٬ ٩ضضٛستٟي زض ٪عز تبرط ٬ضضٛستٯ ٦٭ر٭ز ثبضس غبحجب٨
آ٦٨يت٭ا٫٪س يي ٩اس٫بز ضا استطزاز ٫٫ٚس.
٦بزٮ ٦ - 529ب٠ا٢تزبضٮٰبيي ٚٯ زض ٪عز تبرط ٬ضضٛستٯ ا٦ب٪ت ث٭زٮ يب ثٯ ٦طبضا٢يٯ زازٮ ضسٮ است
ٚٯ ثٯ حسبة غبحت ٦ب٠ا٢تزبضٮ ثٯ ْط٬ش ثطسب٪س٦بزاٚ ٤ٯ يي ٩آ٪ٱب ٚالً يب رعئبً ٪عز تبرط
٬ضضٛستٯ ٦٭ر٭ز يب ٪عز ضرع زيٟطي اظ قطِ تبرط ٦عث٭ض ثٯ ا٦ب٪ت يب ثطاي ْط٬ش ٞصاضزٮ ضسٮ ٬
٦٭ر٭ز ثبضسٖبث ١استطزاز است.
٦بزٮ ٦ - 530ب٠ا٢تزبضٮٰبيي ٚٯ تبرط ٬ضضٛستٯ ثٯ حسبة زيٟطي ذطيساضي ٚطزٮ  ٬يي ٩آ٨
٦٭ر٭ز است اٞط ٖي٧ت آ ٨پطزاذتٯ ٪طسٮ ثبضس اظ قطِْط٬ض٫سٮ  ٬اال اظ قطِ ٚسي ٚٯ ثٯ حسبة
ا ٬آ٦ ٨ب ٠ذطيساضي ضسٮ ٖبث ١استطزاز است.
٦بزٮ ٰ - 531ط ٞبٮ ت٧ب ٤يب ٖس٧تي اظ ٦ب٠ا٢تزبضٮ ٚٯ ثطاي ْط٬ش ثٯ تبرط ٬ضضٛستٯ زازٮ ضسٮ ث٭ز
ً٦ب٣٦ٯ ضسٮ  ٬ثٯ ٰيچ ٪ح٭ي ثي ٩ذطيساض  ٬تبرط٬ضضٛستٯ احتسبة ٪طسٮ ثبضس اظ قطِ غبحت
٦بٖ ٠بث ١استطزاز است اي ٥اظ ايٛ٫ٯ ٪عز تبرط ٬ضضٛستٯ يب ذطيساض ثبضس  ٬ثٯ ق٭ض ٣ٚي ييٰ ٩ط
٦ب٦٠تً ٕ٣ثٯ زيٟطي ٚٯ زض ٪عز تبرط ٬ضضٛستٯ ٦٭ر٭ز ثبضس ٖبث ١استطزاز است.
٦بزٮ  - 532اٞط ٦ب٠ا٢تزبضٮ ٚٯ ثطاي تبرط ٬ضضٛستٯ ح ١٧ضسٮ ٖج ١اظ ٬غ٭ ٠اظ ض٬ي

غ٭ضتحسبة يب ثبض٪ب٦ٯ ٚٯ زاضاي ا٦ؿبء اضسب٫٫ٚ٠سٮ است ثٯْط٬ش ضسيسٮ ْ ٬ط٬ش غ٭ضي ٪جبضس
زي٭ي استطزاز پصيطْتٯ ٧٪يض٭ز  ٬اال ٦٭إْ ٦بزٮ ٖ 529بث ١استطزاز است  ٬استطزاز٫٫ٚسٮ ثبيس
٬ر٭ٰي ضا ٚٯ ثٯق٭ض ي٣يا٢حسبة ٞطْتٯ يب ٦سبيستبً اظ ثبثت ٚطايٯ ح ٬ ١٧حٕ ٧ٚيسي٭ ٬ ٨ثي٧ٯ ٬
َيطٮ تأزيٯ ضسٮ يب اظ اي ٩ثبثتٰب ثبيس تأزيٯ ثط٭ز ثٯ ق٣جٛبضٰب ثپطزاظ٪س.
٦بزٮ ٰ - 533ط ٞبٮ ٚسي ٦ب٠ا٢تزبضٮ ثٯ تبرط ٬ضضٛستٯ ْط٬ذتٯ ٢٬ي٫ٰ ٩ٛ٭ظ آ ٨ر٫س ٪ٯ ثٯ ذ٭ز
تبرط ٬ضضٛستٯ تس٣ي ٥ضسٮ ٪ ٬ٯ ثٯ ٚس زيٟط ٚٯ ثٯحسبة ا ٬ثيب٬ضز آٚ ٨س ٦يت٭ا٪س ثٯ ا٪ساظٮ ٚٯ
٬رٯ آ ٨ضا ٟ٪طْتٯ اظ تس٣ي٦ ٥ب٠ا٢تزبضٮ ا٦ت٫بو ٫ٚس.
٦بزٮ  - 534زض ٦٭ضز ز٦ ٬بزٮ ٖج٦ ١سيط تػٓيٯ ٦يت٭ا٪س ثب اربظٮ يؿ٭ ٪بنط تس٣ي٦ ٥ب٠ا٢تزبضٮ ضا
تٗبؾب ٧٪بيس ٢٬ي ثبيس ٖي٧تي ضا ٚٯ ثيْ ٩ط٬ض٫سٮ  ٬تبرط٬ضضٛستٯ ٗ٦طض ضسٮ است ثپطزاظز.
٦بزٮ ٦ - 535سيط تػٓيٯ ٦يت٭ا٪س ثب تػ٭يت يؿ٭ ٪بنط تٗبؾبي استطزاز ضا ٖج٭٧٪ ٠بيس  ٬زض غ٭ضت
اذتالِ ٦ح٧ٛٯ پس اظ است٧بو يٗيسٮ يؿ٭ ٪بنطحٗ٦ ٥ٛتؿي ضا ٦يزٰس.
ْػ ١يبظزٰ - ٥زض قطٔ ضٛبيت اظ احٛب ٤غبزضٮ ضارى ثٯ ٬ضضٛستٟي
٦بزٮ  - 536ح ٥ٛايال٬ ٨ضضٛستٟي ٧ٰ ٬چ٫ي ٩ح٧ٛي ٚٯ ثٯ ٦٭رت آ ٨تبضيد ت٭ّٖ تبرط زض
ظ٦ب٪ي ٖج ١اظ ايال٬ ٨ضضٛستٟي تطريع ض٭ز ٖبث١ايتطاؼ است.
٦بزٮ  - 537ايتطاؼ ثبيس اظ قطِ تبرط ٬ضضٛستٯ زض نطِ زٮ ض٬ظ  ٬اظ قطِ اضربظ شيٓ٫ى ٚٯ زض
ايطاٗ٦ ٨ي٫٧س زض نطِ ي٦ ٙبٮ  ٬اظ قطِ آ٪ٱبييٚٯ زض ذبضرٯ اٖب٦ت زاض٪س زض نطِ ز٦ ٬بٮ ثٯ ي١٧
آيس اثتساي ٦ستٱبي ٦عث٭ض اظ تبضيري است ٚٯ احٛب٦ ٤صٚ٭ضٮ ايال٦ ٨يض٭ز.
٦بزٮ  - 538پس اظ اٗ٪ؿبي ٦ٱ٣تي ٚٯ ثطاي تطريع  ٬تػسيٕ ٦كب٢جبت ق٣جٛبضٰب ً٦ي ٩ضسٮ است
زيٟط ٰيچ تٗبؾبيي اظ قطِ ق٣جٛبضٰب ضارى ثٯتًيي ٩تبضيد ت٭ّٖ ثٯ َيط آ ٨تبضيري ٚٯ ثٯ ٦٭رت
ح٬ ٥ٛضضٛستٟي يب ح ٥ٛزيٟطي ٚٯ زض اي ٩ثبة غبزض ضسٮ ٖج٭٪ ٠ر٭اٰس ضس ٧ٰ -يٚ ٩ٯ
٦ٱ٣تٱبي٦عث٭ض ٗ٫٦ؿي ضس تبضيد ت٭ّٖ ٪سجت ثٯ ق٣جٛبضٰب ٖكًي َ ٬يط ٖبث ١تُييط ذ٭اٰس ث٭ز.
٦بزٮ ٦ - 539ٱ٣ت استي٫بِ اظ ح٬ ٥ٛضضٛستٟي زٮ ض٬ظ اظ تبضيد اثالٌ است  -ثٯ اي٦ ٩ست ثطاي
ٚسب٪ي ٚٯ ٦ح ١اٖب٦ت آ٪ٱب اظ ٗ٦ط ٦ح٧ٛٯ ثيص اظضص ْطسد ْبغ٣ٯ زاضز اظ ٖطاض ٰط ضص ْطسد

ي ٙض٬ظ اؾبْٯ ٦يض٭ز.
٦بزٮ ٖ - 540طاضٰبي شيٖ ١بث ١ايتطاؼ  ٬استي٫بِ  ٬ت٧يع ٪يست:
ٖ )1طاضٰبي ضارًٯ ثٯ تًيي ٩يب تُييط يؿ٭ ٪بنط يب ٦سيط تػٓيٯ.
ٖ )2طاضٰبي ضارًٯ ثٯ تٗبؾبي ايب٪ٯ ثٯ رٱت تبرط ٬ضضٛستٯ يب ذب٪٭ازٮ ا.٬
ٖ )3طاضٰبي ْط٬ش اسجبة يب ٦ب٠ا٢تزبضٮ ٚٯ ٦تً ٕ٣ثٯ ٬ضضٛستٯ است.
ٖ )4طاضٰبيي ٚٯ ٖطاضزاز اضْبٖي ضا ٦٭ٖتبً ٦٭ٖ٭ِ يب ٖج٭٦ ٠٭ٖتي ٦كب٢جبت ٦ت٫بظوْيٯ ضا ٗ٦طض
٦يزاضز.
ٖ )5طاضٰبي غبزضٮ زض ذػ٭ظ ضٛبيت اظ ا٬ا٦طي ٚٯ يؿ٭ ٪بنط زض حس٬ز غالحيت ذ٭ز غبزض ٚطزٮ
است.
ثبة ز٬اظزٰ - ٥زض ٬ضضٛستٟي ثٯ تٗػيط ٬ ٬ضضٛستٟي ثٯ تٗ٣ت
ْػ ١ا - ٠٬زض ٬ضضٛستٟي ثٯ تٗػيط
٦بزٮ  - 541تبرط زض ٦٭اضز شي٬ ١ضضٛستٯ ثٯ تٗػيط ايال٦ ٨يض٭ز:
 )1زض غ٭ضتي ٚٯ ٦حٕٗ ض٭ز ٦ربضد ضرػي يب ٦ربضد ذب٪ٯ ٦طبضا٢يٯ زض ايب ٤يبزي ثب٫٢سجٯ ثٯ
يبيسي اْ ٬٭ٔاً٢بزٮ ث٭زٮ است.
 )2زض غ٭ضتي ٚٯ ٦حٕٗ ض٭ز ٚٯ تبرط ٪سجت ثٯ سط٦بيٯ ذ٭ز ٦جب ٍ٢ي٧سٮ غطِ ً٦ب٦التي ٚطزٮ ٚٯ
زض يطِ تزبضت ٦٭ٰ٭ ٤يب ٓ٪ى آ٫٦ ٨٭ـ ثٯ اتٓبٔ٦حؽ است.
 )3اٞط ثٯ ٖػس تأذيط ا٪ساذت٬ ٩ضضٛستٟي ذ٭ز ذطيسي ثبالتط يب ْط٬ضي ٪بظ٢تط اظ ٦ه٫ٯ ض٬ظ ٚطزٮ
ثبضس يب اٞط ثٯ ٰ٧بٖ ٨ػس ٬سبي٣ي ٚٯ ز٬ض اظ غطْٯاست ثٯ ٚبض ثطزٮ تب تحػي٬ ١رٱي ٧٪بيس اي ٥اظ
ايٛ٫ٯ اظ ضاٮ استٗطاؼ يب غس٬ض ثطات يب ثٯ قطيٕ زيٟط ثبضس.
 )4اٞط يٛي اظ ق٣جٛبضٰب ضا پس اظ تبضيد ت٭ّٖ ثط سبيطي ٩تطريح زازٮ  ٬ق٣ت ا ٬ضا پطزاذتٯ ثبضس.
٦بزٮ  - 542زض ٦٭اضز شيٰ ١ط تبرط ٬ضضٛستٯ  ٩ٛ٧٦است ٬ضضٛستٯ ثٯ تٗػيط ايال ٨ض٭ز:
 )1اٞط ثٯ حسبة زيٟطي  ٬ثس ٨٬آٛ٪ٯ زض ٗ٦بث ١ي٭ؾي زضيبْت ٧٪بيس تًٱساتي ٚطزٮ ثبضس ٚٯ ٪هط
ثٯ ٬ؾًيت ٦ب٢ي ا ٬زض حي ٩ا٪زب ٤آ٪ٱب آ ٨تًٱساتْ٭ٔاً٢بزٮ ثبضس.
 )2اٞط ي٣٧يبت تزبضتي ا٦ ٬ت٭ّٖ ضسٮ ٦ ٬كبثٕ ٦بزٮ  413ايٖ ٩ب٪٭ ٨ضْتبض ٛ٪طزٮ ثبضس.
 )3اٞط اظ تبضيد ارطاي ٖب٪٭ ٨تزبضت ٦ػ٭ة  25ز٢٭ ْ 12 ٬ 1303ط٬ضزي 12 ٬ ٩ذطزاز  1304زْتط
٪ساضتٯ يب زْبتط ا٪ ٬بٖع يب ثيتطتيت ث٭زٮ يب زضغ٭ضت زاضايي ٬ؾًيت حٗ٭ٖي ذ٭ز ضا اي ٥اظ ٖط٬ؼ
٦ ٬كب٢جبت ثٯ ق٭ض غحيح ً٦يٛ٪ ٩طزٮ ثبضس (٦طط٬ـ ثط ايٛ٫ٯ زض اي٦ ٩٭اضز ٦طتٛت تٗ٣جي

٪طسٮثبضس).
٦بزٮ ٬ - 543ضضٛستٟي ثٯ تٗػيط ر٫حٯ ٦حس٭ة ٦ ٬زبظات آ ٨اظ ٦ 6بٮ تب سٯ سب ٠حجس
تأزيجي است.
٦بزٮ  - 544ضسيسٞي ثٯ رطْ ٤٭ٔ ثط حست تٗبؾبي ٦سيط تػٓيٯ يب ٰط ي ٙاظ ق٣جٛبضٰب يب تًٗيت
٦سييا٧ً٢٭ ٤زض ٦ح٧ٛٯ ر٫حٯ ثٯ ي٦ ١٧يآيس.
٦بزٮ  - 545زض غ٭ضتي ٚٯ تًٗيت تبرط ٬ضضٛستٯ ثٯ تٗػيط اظ قطِ ٦سييا٧ً٢٭ ٤ثٯ ي ١٧آ٦سٮ
ثبضس ٦ربضد آ ٨ضا ثٯ ٰيچ ٬رٯ ٧٪يت٭ا ٨ثٯ ٰيأتق٣جٛبضٰب تح٧ي٧٪ ١٭ز  -زض غ٭ضت اًٗ٪بز
ٖطاضزاز اضْبٖي ٦أ٦٭ضي ٩ارطا ٧٪يت٭ا٫٪س اٖسا ٤ثٯ ٬غ٭ ٠اي٦ ٩ربضد ٫٫ٚس ٟ٦ط پس اظ اٗ٪ؿبي
٦ستٱبي ً٦ي٫ٯ زضٖطاضزاز.
٦بزٮ ٦ - 546ربضد تًٗيجي ٚٯ اظ قطِ ٦سيط تػٓيٯ ثٯ ٪ب ٤ق٣جٛبضٰب ٦يض٭ز زض غ٭ضت ثطائت تبرط
ثٯ يٱسٮ ٰيأت ق٣جٛبضٰب  ٬زض غ٭ضتي ٚٯ ٦حٛ٭٤ضس ثٯ يٱسٮ ز٢٬ت است ٢ي ٩ٛز٢٬ت حٕ زاضز
٦كبثٕ ٦بزٮ ٖج ١ثٯ تبرط ٬ضضٛستٯ ٦طارًٯ ٧٪بيس.
٦بزٮ ٦ - 547سيط تػٓيٯ ٧٪يت٭ا٪س تبرط ٬ضضٛستٯ ضا ثٯ ي٫٭ا٬ ٨ضضٛستٟي ثٯ تٗػيط تًٗيت ٫ٚس
يب اظ قطِ ٰيأت ق٣جٛبضٰب ٦سيي ذػ٭غي ٬اٖىض٭ز ٟ٦ط پس اظ تػ٭يت اٚخطيت ق٣جٛبضٰبي
حبؾط.
٦بزٮ ٦ - 548ربضد تًٗيجي ٚٯ اظ قطِ يٛي اظ ق٣جٛبضٰب ثٯ ي٦ ١٧يآيس زض غ٭ضت ٦حٛ٭٦يت
تبرط ٬ضضٛستٯ ثٯ يٱسٮ ز٢٬ت  ٬زض غ٭ضت ثطائتش٦ٯ ثٯ يٱسٮ تًٗيت٫٫ٚسٮ است.
ْػ ١ز - ٤٬زض ٬ضضٛستٟي ثٯ تٗ٣ت
٦بزٮ ٰ - 549ط تبرط ٬ضضٛستٯ ٚٯ زْبتط ذ٭ز ضا ٗٓ٦٭ز ٧٪٭زٮ يب ٖس٧تي اظ زاضايي ذ٭ز ضا ٦رٓي
ٚطزٮ  ٬يب ثٯ قطيٕ ٦٭اؾًٯ ً٦ ٬ب٦الت غ٭ضي اظ٦يب ٨ثطزٮ ٧ٰ ٬چ٫يٰ ٩ط تبرط ٬ضضٛستٯ ٚٯ ذ٭ز
ضا ثٯ ٬سي٣ٯ اس٫بز  ٬يب ثٯ ٬سي٣ٯ غ٭ضت زاضايي ٖ ٬ط٬ؼ ثٯ ق٭ض تٗ٣ت ثٯ ٦يعا٪ي ٚٯ زض حٗيٗت
٦سي٭٧٪٨يثبضس ٦سي٭٧٣ٖ ٨ساز ٧٪٭زٮ است ٬ضضٛستٯ ثٯ تٗ٣ت ايال٦ ٬ ٤كبثٕ ٖب٪٭ ٨رعا ٦زبظات
٦يض٭ز.

٦بزٮ  - 550ضارى ثٯ تٗبؾبي تًٗيت ٦ ٬ربضد آ ٨زض ٦٭اضز ٦بزٮ ٖجٓ٦ ١بز ٦٭از  545تب 548
الظ٤ا٢طيبيٯ است.
ْػ ١س٭ - ٤زض ر٫حٯ  ٬ر٫بيبتي ٚٯ اضربظ َيط اظ تبرط ٬ضضٛستٯ زض ا٦ط ٬ضضٛستٟي ٦طتٛت
٦يض٭٪س
٦بزٮ  - 551زض ٦٭ضز ٬ضضٛستٟي اضربظ شي٦ ١زط٦ ٤حس٭ة ٦ ٬كبثٕ ٖب٪٭ ٨رعا ثٯ ٦زبظات
٬ضضٛستٯ ثٯ تٗ٣ت ٦حٛ٭ ٤ذ٭اٰ٫س ضس:
 )1اضربغي ٚٯ يب٧٢بً ثٯ ٓ٪ى تبرط ٬ضضٛستٯ ت٧ب ٤يب ٖس٧تي اظ زاضايي ٗ٫٦٭ ٠يب َيط ٗ٫٦٭ ٠ا ٬ضا اظ
٦يب ٨ثجط٪س يب پيص ذ٭ز ٟ٪بٰساض٪س يب ٦رٓي٧٪بي٫س.
 )2اضربغي ٚٯ ثٯ ٖػس تٗ٣ت ثٯ اس ٥ذ٭ز يب ثٯ اس ٥زيٟطي ق٣ت َيط ٦٭اًٖي ضا ٖ٧٣ساز ٚطزٮ ٬
٦كبثٕ ٦بزٮ  467ا٢تعا ٤زازٮ ثبض٫س.
٦بزٮ  - 552اضربغي ٚٯ ثٯ اس ٥زيٟطي يب ثٯ اس٦ ٥٭ٰ٭٦ي تزبضت ٧٪٭زٮ  ٬اي٧ب٫٦ ٠سضرٯ زض
٦بزٮ  549ضا ٦طتٛت ضسٮا٪س ثٯ ٦زبظاتي ٚٯ ثطاي٬ضضٛستٯ ثٯ تٗ٣ت ٗ٦طض است ٦حٛ٭٦ ٤يثبض٫س.
٦بزٮ  - 553اٞط اٖ٭ا ٤ضرع ٬ضضٛستٯ ثس ٨٬ضطٚت ٦طبضا٢يٯ ا٦٭ا ٠ا ٬ضا اظ ٦يب ٨ثجط٪س يب ٦رٓي
٧٪بي٫س يب پيص ذ٭ز ٟ٪بٰساض٪س ثٯ ٦زبظاتي ٚٯ ثطايسطٖت ً٦ي ٩است ٦حٛ٭ ٤ذ٭اٰ٫س ضس.
٦بزٮ  - 554زض ٦٭اضز ً٦ي٫ٯ زض ٦٭از ٖج٦ ١ح٧ٛٯ ٚٯ ضسيسٞي ٦ي٫ٚس ثبيس زض ذػ٭ظ ٦سبئ ١شي١
٢٬٭ ايٛ٫ٯ ٦تٱ ٥تجطئٯ ضسٮ ثبضس  -ح ٥ٛثسٰس:
 )1ضارى ثٯ ضز ٣ٚيٯ ا٦٭ا ٬ ٠حٗ٭ٖي ٚٯ ٦٭ؾ٭و رط ٤ث٭زٮ است ثٯ ٰيأت ق٣جٛبضٰب  -اي ٩ح ٥ٛضا
٦ح٧ٛٯ زض غ٭ضتي ٚٯ ٦سيي ذػ٭غي ٰ٪ ٥جبضسثبيس غبزض ٫ٚس.
 )2ضارى ثٯ ؾطض  ٬ذسبضاتي ٚٯ ازيب ضسٮ است.
٦بزٮ  - 555اٞط ٦سيط تػٓيٯ زض حي ٩تػسي ثٯ ا٦٭ض تبرط ٬ضضٛستٯ ٬رٱي ضا حيّ ٦ ٬يٚ ١طزٮ
ثبضس ثٯ ٦زبظات ذيب٪ت زض ا٦ب٪ت ٦حٛ٭ ٤ذ٭اٰسضس.
٦بزٮ ٰ - 556ط ٞبٮ ٦سيط تػٓيٯ اي ٥اظ ايٛ٫ٯ ق٣جٛبض ثبضس يب ٪جبضس زض ٦صاٚطات ضارًٯ ثٯ
٬ضضٛستٟي ثب ضرع ٬ضضٛستٯ يب ثب زيٟطي تجب٪ي ٧٪بيس يبٖطاضزاز ذػ٭غي ًٗ٫٦س ٫ٚس ٚٯ آ٨

تجب٪ي يب ٖطاضزاز ثٯ ٓ٪ى ٦طتٛت  ٬ثٯ ؾطض ق٣جٛبضٰب يب ثًؿي اظ آ٪ٱب ثبضس زض ٦ح٧ٛٯ ر٫حٯ ثٯ
حجس تأزيجي اظ ضص ٦بٮتب ز ٬سب٦ ٠حٛ٭٦ ٤يض٭ز.
٦بزٮ ٣ٚ - 557يٯ ٖطاضزازٰبيي ٚٯ پس اظ تبضيد ت٭ّٖ تبرط ًٗ٫٦س ضسٮ ثبضس ٪سجت ثٯ ٰط ٚس
حتي ذ٭ز تبرط ٬ضضٛستٯ ٦حٛ٭ ٤ثٯ ثكال ٨است -قطِ ٖطاضزاز ٦زج٭ض است ٚٯ ٬ر٭ٮ يب ا٦٭ا٢ي ضا
ٚٯ ثٯ ٦٭رت ٖطاضزاز ثبق ١ضسٮ زضيبْت ٚطزٮ است ثٯ اضربظ شيحٕ ٦ستطز زاضز.
٦بزٮ ٰ - 558ط ح٦ ٥ٛحٛ٭٦يتي ٚٯ ثٯ ٦٭رت ايْ ٩ػ ١يب ثٯ ٦٭رت ْػ ١سبثٕ غبزض ثط٭ز ثبيس
ثٯ ذطد ٦حٛ٭٤ي٣يٯ ايالٞ ٨طزز.
ْػ ١چٱبض - ٤زض ازاضٮ ٚطز ٨ا٦٭ا ٠تبرط ٬ضضٛستٯ زض غ٭ضت ٬ضضٛستٟي ثٯ تٗػيط يب تٗ٣ت
٦بزٮ  - 559زض ت٧ب٦ ٤٭اضزي ٚٯ ٚسي ثٯ ٬اسكٯ ٬ضضٛستٟي ثٯ تٗػيط يب ثٯ تٗ٣ت تًٗيت ٬
٦حٛ٭٦ ٤يض٭ز ضسيسٞي ثٯ ٣ٚيٯ زيب٬ي حٗ٭ٖي ثٯ َيطاظ آ٪چٯ زض ٦بزٮ ٦ 554صٚ٭ض است اظ
غالحيت ٦ح٧ٛٯ رعا ذبضد ذ٭اٰس ث٭ز.
٦بزٮ ٦ - 560سيط تػٓيٯ  ّ٣ٛ٦است زض غ٭ضت تٗبؾبي ٦سييا٧ً٢٭ ٤ثسايت ٣ٚيٯ اس٫بز ٬
٪٭ضتزبت  ٬ا٬ضأ  ٬اقاليبت الظ٦ٯ ضا ثٯ ا ٬ثسٰس.
ثبة سيعزٰ - ٥زض ايبزٮ ايتجبض
٦بزٮ ٰ - 561ط تبرط ٬ضضٛستٯ ٚٯ ٣ٚيٯ زي٭ ٨ذ٭ز ضا ثب ٦تٓطيبت ٦ ٬ربضري ٚٯ ثٯ آ ٨تًٞ ٕ٣طْتٯ
است ٚب٦الً ثپطزاظز حٗبً ايبزٮ ايتجبض ٦ي٧٪بيس.
٦بزٮ  - 562ق٣جٛبضٰب ٧٪يت٭ا٫٪س اظ رٱت تأذيطي ٚٯ زض ازاء ق٣ت آ٪ٱب ضسٮ است ثطاي ثيص اظ
پ٫زبٮ سب٦ ٠كب٢جٯ ٦تٓطيبت  ٬ذسبضت ٧٪بي٫س  ٬زض ٰطحب٦ ٠تٓطيبتي ٚٯ ٦كب٢جٯ ٦يض٭ز زض سب٠
٪جبيس ثيص اظ غسي ٰٓت ق٣ت ثبضس.
٦بزٮ  - 563ثطاي آٛ٪ٯ ضطي ٙؾب ٩٦ي ٙضطي٬ ٙضضٛستٯ ٚٯ ح٬ ٥ٛضضٛستٟي ا٪ ٬يع غبزض
ضسٮ ثت٭ا٪س حٕ ايبزٮ ايتجبض حبغ٫ٚ ١س ثبيس حبثت٧٪بيس ٚٯ ثٯ تطتيت ْ٭ٔ ت٧ب ٤زي٭ ٨ضطٚت ضا
پطزاذتٯ است ٢٬٭ ايٛ٫ٯ ٪سجت ثٯ ضرع اٖ ٬طاضزاز اضْبٖي ٦رػ٭غي ٬ر٭ز زاضتٯ ثبضس.

٦بزٮ  - 564زض غ٭ضتي ٚٯ ي ٙيب چ٫س ٓ٪ط اظ ق٣جٛبضٰب ٗٓ٦٭زاالحط يب َبئت ث٭زٮ يب ايٛ٫ٯ اظ زضيبْت
٬رٯ ا٦ت٫بو ٧٪بي٫س تبرط ٬ضضٛستٯ ثبيس ٬ر٭ٰي ضاٚٯ ثٯ آ٪ٱب ٦سي٭ ٨است ثب اقالو ٦سييا٧ً٢٭ ٤زض
غ٫س ٔ٬يس٢يٯ ثسپبضز ٧ٰ ٬يٚ ٩ٯ تبرط ٣ً٦٭ٚ ٤طز اي٬ ٩ر٭ٮ ضا سپطزٮ است ثطيا٢ص٦ٯ ٦حس٭ة
است.
٦بزٮ  - 565تزبض ٬ضضٛستٯ زض ز٦ ٬٭ضز شي ١پس اظ احجبت غحت ي ١٧زض ٦ست پ٫ذ سب ٠اظ تبضيد
ايال٬ ٨ضضٛستٟي ٦يت٭ا٫٪س ايتجبض ذ٭ز ضا ايبزٮ٧٪بي٫س:
 )1تبرط ٬ضضٛستٯ ٚٯ تحػيٖ ١طاضزاز اضْبٖي ٧٪٭زٮ  ٬ت٧ب٬ ٤ر٭ٰي ضا ٚٯ ثٯ ٦٭رت ٖطاضزاز ثٯ
يٱسٮ ٞطْتٯ است پطزاذتٯ ثبضس .اي ٩تطتيت زض ٦٭ضزضطي ٙضطٚت ٬ضضٛستٯ ٚٯ ضرػبً تحػي١
ٖطاضزاز اضْبٖي رساٞب٪ٯ ٧٪٭زٮ است ٪يع ضيبيت ٦يض٭ز.
 )2تبرط ٬ضضٛستٯ ٚٯ ٣ٚيٯ ق٣جٛبضا ٨ش٦ٯ ا ٬ضا ثطي ٚطزٮ يب ثٯ ايبزٮ ايتجبض ا ٬ضؾبيت زازٮا٪س.
٦بزٮ  - 566يطؾحب ٠ايبزٮ ايتجبض ثبيس ثٯ ا٪ؿ٧ب ٤اس٫بز ٦خجتٯ آ ٨ثٯ ٦سييا٧ً٢٭ ٤ح٭ظٮ اثتسايي
زازٮ ض٭ز ٚٯ ايال٬ ٨ضضٛستٟي زض آ ٨ح٭ظٮ ٬اٖىضسٮ است.
٦بزٮ  - 567س٭از اي ٩يطؾحب ٠زض ٦ست ي٦ ٙبٮ زض اتبٔ ر٣سٯ ٦ح٧ٛٯ اثتسايي ٧ٰ ٬چ٫ي ٩زض
ازاضٮ ٦سييا٧ً٢٭ ٤ثسايت ا٢ػبٔ  ٬ايال٦ ٨يض٭ز ثٯيال٬ٮ زْتطزاض ٦ح٧ٛٯ ثبيس ٓ٦بز يطؾحب٦ ٠عث٭ض
ضا ثٯ ٣ٚيٯ ق٣جٛبضٰبيي ٚٯ ٦كب٢جبت آ٪ٱب زض حي ٩تػٓيٯ ي ١٧تبرط ٬ضضٛستٯ يب ثًس اظ آ ٨تػسيٕ
ضسٮ ٫ٰ٬٭ظ ق٣ت ذ٭ز ضا ثط قجٕ ٦٭از ٚ 562 ٬ 561ب٦الً زضيبْت ٛ٪طزٮا٪س ثٯ ٬سي٣ٯ ٛ٦ت٭ة
سٓبضضي ايال ٤زاضز.
٦بزٮ ٰ - 568ط ق٣جٛبضي ٚٯ ٦كبثٕ ٗ٦طضات ٦٭از  562 ٬ 561ق٣ت ذ٭ز ضا ٚب٦الً زضيبْت ٛ٪طزٮ
٦يت٭ا٪س زض ٦ست ي٦ ٙبٮ اظ تبضيد ايال٦ ٤صٚ٭ض زض٦بزٮ ٖج ١ثٯ يطؾحب ٠ايبزٮ ايتجبض ايتطاؼ ٫ٚس.
٦بزٮ  - 569ايتطاؼ ثٯ ٬سي٣ٯ انٱبض٪ب٦ٯ ٚٯ ثٯ ؾ٧ي٧ٯ اس٫بز ٦خجتٯ ثٯ زْتط ٦ح٧ٛٯ ثسايت زازٮ
٦يض٭ز ثٯ ي٦ ١٧يآيس  -ق٣جٛبض ً٦تطؼ ٦يت٭ا٪س ثٯ٦٭رت يطؾحب ٠زض حي ٩ضسيسٞي ثٯ زي٭ي
ايتجبض ثٯ ق٭ض ضرع حب٢ج ٬ض٬ز ٫ٚس.
٦بزٮ  - 570پس اظ اٗ٪ؿبي ٦٭يس ٪تيزٯ تحٗيٗبتي ٚٯ ثٯ ت٭سف ٦سييا٧ً٢٭ ٤ثٯ ي ١٧آ٦سٮ است ثٯ
ا٪ؿ٧ب ٤يطايؽ ايتطاؼ ثٯ ضييس ٦ح٧ٛٯ زازٮ٦يض٭ز ضييس ٦عث٭ض زض غ٭ضت ٢ع٦ ٤٬سيي ٬
ً٦تطؾي ٩ضا ثٯ ر٣سٯ ذػ٭غي ٦ح٧ٛٯ احؿبض ٦ي٫ٚس.

٦بزٮ  - 571زض ٦٭ضز ٦بزٮ ٦ 561ح٧ٛٯ ْٗف غحت ٦ساض٘ ضا س٫زيسٮ زض غ٭ضت ٦٭اْٗت آ٪ٱب ثب
ٖب٪٭ ٨ح ٥ٛايبزٮ ايتجبض ٦يزٰس  ٬زض ٦٭ضز ٦بزٮ٦ 565ح٧ٛٯ ا٬ؾبو  ٬اح٭ا ٠ضا س٫زيسٮ ثٯ ق٭ضي
ٚٯ ٗ٦تؿي يس ٬ ٠ا٪ػبِ ثسا٪س ح٦ ٥ٛيزٰس  ٬زض ٰط ز ٬غ٭ضت ح ٥ٛثبيس زض ر٣سٯ ي٫٣ي
غبزضٞطزز.
٦بزٮ ٦ - 572سيي ايبزٮ ايتجبض ٧ٰ ٬چ٫ي٦ ٩سيي ي٧٭٦ي  ٬ق٣جٛبضٰبي ً٦تطؼ ٦يت٭ا٫٪س زض
نطِ زٮ ض٬ظ اظ تبضيد ايال ٤ح ٥ٛثٯ ٬سي٣ٯ ٛ٦ت٭ةسٓبضضي اظ ح٧ٛي ٚٯ زض ذػ٭ظ ايبزٮ ايتجبض
غبزض ضسٮ استي٫بِ ثر٭اٰ٫س ٦ -ح٧ٛٯ استي٫بِ پس اظ ضسيسٞي ثط حست ٗ٦طضات ٦بزٮ 571
ح٥ٛغبزض ٦ي٫ٚس.
٦بزٮ  - 573اٞط يطؾحب ٠ايبزٮ ايتجبض ضز ثط٭ز تزسيس ٪ ٩ٛ٧٦يست ٟ٦ط پس اظ اٗ٪ؿبي ضص
٦بٮ.
٦بزٮ  - 574اٞط يطؾحبٖ ٠ج٭ ٠ض٭ز ح٧ٛي ٚٯ غبزض ٦يٞطزز زض زْتط ٦رػ٭غي ٚٯ زض ٦ح٧ٛٯ
ثسايت ٦ح ١اٖب٦ت تبرط ثطاي ايٚ ٩بض ٗ٦طض استحجت ذ٭اٰس ضس.
اٞط ٦ح ١اٖب٦ت تبرط زض ح٭ظٮ ٦ح٧ٛٯ ٚٯ ح٦ ٥ٛيزٰس ٪جبضس زض ست٭٦ ٨الحهبت زْتط حجت
اسب٦ي ٬ضضٛستٟبٚ ٨ٯ زض زائطٮ حجت اس٫بز ٦ح٦ ١٭ر٭زاست ٗ٦بث ١اس ٥تبرط ٬ضضٛستٯ ثب ٦طٚت
ٖط٦ع ثٯ ح٦ ٥ٛعث٭ض اضبضٮ ٦يض٭ز.
٦بزٮ ٬ - 575ضضٛستٟب ٨ثٯ تٗج٧ٰ ٬ ١چ٫ي ٩اضربغي ٚٯ ثطاي سطٖت يب ٚالٰجطزاضي يب ذيب٪ت
زض ا٦ب٪ت ٦حٛ٭ ٤ضسٮا٪س ٦بزا٦ي ٚٯ اظ ر٫جٯ رعاييايبزٮ حيخيت ٛ٪طزٮا٪س ٧٪يت٭ا٫٪س اظ ر٫جٯ
تزبضتي ايبزٮ ايتجبض ٫٫ٚس.
ثبة چٱبضزٰ - ٥اس ٥تزبضتي
٦بزٮ  - 576حجت اس ٥تزبضتي اذتيبضي است ٟ٦ط زض ٦٭اضزي ٚٯ ٬ظاضت يس٢ي حجت آ ٨ضا ا٢عا٦ي
٫ٚس.
٦بزٮ  - 577غبحت تزبضترب٪ٯ ٚٯ ضطي ٙزض تزبضترب٪ٯ ٪ساضز ٧٪يت٭ا٪س اس٧ي ثطاي تزبضترب٪ٯ
ذ٭ز ا٪تربة ٫ٚس ٚٯ ٦٭ٰ٬ ٥ر٭ز ضطي ٙثبضس.

٦بزٮ  - 578اس ٥تزبضتي حجت ضسٮ ضا ٰيچ ضرع زيٟطي زض ٰ٧ب٦ ٨ح٧٪ ١يت٭ا٪س اس ٥تزبضتي
ذ٭ز ٖطاض زٰس ٢٬٭ ايٛ٫ٯ اس ٥تزبضتي حجت ضسٮ ثباس ٥ذب٪٭ازٞي ا ٬يٛي ثبضس.
٦بزٮ  - 579اس ٥تزبضتي ٖبث ١ا٪تٗب ٠است.
٦بزٮ ٦ - 580ست ايتجبض حجت اس ٥تزبضتي پ٫ذ سب ٠است.
٦بزٮ  - 581زض ٦٭اضزي ٚٯ حجت اس ٥تزبضتي ا٢عا٦ي ضسٮ زض ٦٭يس ٗ٦طض حجت ثٯ ي٪ ١٧يبيس ازاضٮ
حجت اٖسا ٤ثٯ حجت ٚطزٮ  ٬سٯ ثطاثط حٕا٢خجت ٦أذ٭شذ٭اٰس زاضت.
٦بزٮ ٬ - 582ظاضت يس٢يٯ ثٯ ٦٭رت ٪هب٫٦ب٦ٯ تطتيت حجت اس ٥تزبضتي  ٬ايال ٨آ ٬ ٨اغ٭٠
٦حب٧ٚبت زض زيب٬ي ٦طث٭قٯ ثٯ اس ٥تزبضتي ضا ً٦ي٩ذ٭اٰس ٚطز.
ثبة پب٪عزٰ - ٥ضرػيت حٗ٭ٖي
ْػ ١ا - ٠٬اضربظ حٗ٭ٖي
٦بزٮ ٣ٚ - 583يٯ ضطٚتٱبي تزبضتي ٦صٚ٭ض زض ايٖ ٩ب٪٭ ٨ضرػيت حٗ٭ٖي زاض٪س.
٦بزٮ  - 584تطٛيالت ٦ ٬إسسبتي ٚٯ ثطاي ٗ٦بغس َيط تزبضتي تأسيس ضسٮ يب ثط٭٪س اظ تبضيد
حجت زض زْتط حجت ٦رػ٭غي ٚٯ ٬ظاضت يس٢يٯ ً٦ي٩ذ٭اٰس ٚطز ضرػيت حٗ٭ٖي پيسا ٦ي٫٫ٚس.
٦بزٮ  - 585ضطايف حجت ٦إسسبت  ٬تطٛيالت ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ ْ٭ٔ ثٯ ٦٭رت ٪هب٫٦ب٦ٯ ٬ظاضت
يس٢يٯ ً٦ي ٩ذ٭اٰس ضس.
حٕا٢خجت ٦إسسبت  ٬تطٛيالت ٦كبثٕ ٪هب٫٦ب٦ٯ اظ پ٫ذ ضيب ٠قال تب پ٫ذ پٱ٣٭ي  ٬ثٯ يال٬ٮ ٦ط٧٭٠
٦بزٮ ٖ 135ب٪٭ ٨حجت اس٫بز  ٬ا٦ال٘ است.
٦بزٮ ٦ - 586إسسبت  ٬تطٛيالتي ضا ٚٯ ٗ٦بغس آ٪ٱب ٦رب ّ٢ثب ا٪تهب٦بت ي٧٭٦ي يب ٪ب٦طط٬و است
٧٪يت٭ا ٨حجت ٚطز.

٦بزٮ ٦ - 587إسسبت  ٬تطٛيالت ز٢٬تي  ٬ث٣سي ثٯ ٦حؽ ايزبز  ٬ثس ٨٬احتيبد ثٯ حجت زاضاي
ضرػيت حٗ٭ٖي ٦يض٭٪س.
ْػ ١ز - ٤٬حٗ٭ٔ ٬ ٬نبئّ  ٬اٖب٦تٟبٮ  ٬تبثًيت ضرع حٗ٭ٖي
٦بزٮ  - 588ضرع حٗ٭ٖي ٦يت٭ا٪س زاضاي ٣ٚيٯ حٗ٭ٔ  ٬تٛب٢يٓي ض٭ز ٚٯ ٖب٪٭ ٨ثطاي اْطاز ٖبئ١
است ٟ٦ط حٗ٭ٔ ٬ ٬نبئٓي ٚٯ ثب٢كجيًٯ ْٗف ا٪سب ٩ٛ٧٦٨است زاضاي آ ٨ثبضس ٦ب٫٪س حٗ٭ٔ ٬
٬نبيّ اث٭ت ٪ -ج٭ت  ٬ا٦خب ٠شا.ٙ٢
٦بزٮ  - 589تػ٧ي٧بت ضرع حٗ٭ٖي ثٯ ٬سي٣ٯ ٗ٦ب٦بتي ٚٯ ثٯ ٦٭رت ٖب٪٭ ٨يب اسبس٫ب٦ٯ غالحيت
اتربش تػ٧ي ٥زاض٪س ٞطْتٯ ٦يض٭ز.
٦بزٮ  - 590اٖب٦تٟبٮ ضرع حٗ٭ٖي ٦ح٣ي است ٚٯ ازاضٮ ضرع حٗ٭ٖي زض آ٪زب است.
٦بزٮ  - 591اضربظ حٗ٭ٖي تبثًيت ٛ٣٧٦تي ضا زاض٪س ٚٯ اٖب٦تٟبٮ آ٪ٱب زض آٛ٣٧٦ ٨ت است.
ثبة ضب٪عزٰٗ٦ - ٥طضات ٪ٱبيي
٦بزٮ  - 592زض ٦٭ضز ً٦ب٦التي ٚٯ سبثٗبً تزبض يب ضطٚتٱب ٦ ٬إسسبت تزبضتي ثٯ ايتجبض ثيص اظ يٙ
ا٦ؿبء ٚطزٮا٪س ذ٭اٮ ثًؿي اظ ا٦ؿب٫٫ٚسٞب ٨ثٯي٫٭ا ٨ؾب ٩٦ا٦ؿبء ٚطزٮ ثبض٫س ذ٭اٮ ثٯ ي٫٭ا ٨زيٟط
ق٣جٛبض ٦يت٭ا٪س ثٯ ا٦ؿب٫٫ٚسٞب٦ ٨زتً٧بً يب ٓ٫٦طزاً ضر٭و ٧٪بيس.
٦بزٮ  - 593زض ٦٭ضز ٦بزٮ ْ٭ٔ ٦كب٢جٯ اظ ٰط ي ٙاظ اضربغي ٚٯ ق٣جٛبض حٕ ضر٭و ثٯ آ٪ٱب زاضز
ٖبقى ٦ط٬ض ظ٦ب٪ ٨سجت ثٯ زيٟطا٪ ٨يع ٰست.
٦بزٮ  - 594ثٯ استخ٫بي ضطٚتٱبي سٱب٦ي  ٬ضطٚتٱبي ٦رت٣ف سٱب٦ي ثٯ ٣ٚيٯ ضطٚتٱبي ايطا٪ي
٦٭ر٭ز ٚٯ ثٯ ا٦٭ض تزبضتي اضتُب ٠زاض٪س تب ا ٠٬تيط ٦بٮ٦ 1311ٱ٣ت زازٮ ٦يض٭ز ٚٯ ذ٭ز ضا ثب
ٗ٦طضات يٛي اظ ضطٚتٱبي ٦صٚ٭ض زض ايٖ ٩ب٪٭ ْٕ٬ ٨زازٮ  ٬تٗبؾبي حجت ٧٪بي٫س  ٬اال ٪سجت ثٯ
ضطٚت ٦تر٦ّ٣كبثٕ ٦بزٮ زٖ ٤٬ب٪٭ ٨حجت ضطٚتٱب ٦ػ٭ة ذطزاز ٦بٮ  1310ضْتبض ذ٭اٰس ضس.

٦بزٮ ٰ - 595ط ٞبٮ ٦ست ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ ْ٭ٔ ثطاي تٱيٯ ٗ٦س٦بت حجت ٚبْي ٪جبضس  ٩ٛ٧٦است تب
ضص ٦بٮ زيٟط اظ قطِ ٦ح٧ٛٯ غالحيتساض ٦ٱ٣تاؾبْي زازٮ ض٭ز ٦طط٬ـ ثط ايٛ٫ٯ زض ٦٭ٖى
تٗبؾبي ت٧سيس ٪ػّ حٕا٢خجت ضطٚت پطزاذتٯ ض٭ز.
٦بزٮ  - 596تبضيد ارطاي ٦بزٮ  15ايٖ ٩ب٪٭ ٨زض آٖ ٨س٧تي ٚٯ ٦طث٭ـ ثٯ رعاي ٗ٪سي است  ٬تبضيد
ارطاي ٦بزٮ  ٬ 201تجػطٮ آٖ ٬ ٨س٧ت اذيط ٦بزٮ 220اْ ٠٬ط٬ضزي 1312 ٩ذ٭اٰس ث٭ز.
٦بزٮ  - 597ضطٚتٰبي ٦رت٣ف سٱب٦ي ٦٭ر٭ز ٰ ّ٣ٛ٦ست٫س ٚٯ زض نطِ ٦ 6بٮ اظ تبضيد ارطاي
ايٖ ٩ب٪٭ٰ ٨يأت ٪هبضي ٦كبثٕ ٗ٦طضات ايٖ ٩ب٪٭٨تطٛي ١زٰ٫س  ٬اال ٰط غبحت سٱ٧ي حٕ زاضز
ا٪حال ٠ضطٚت ضا تٗبؾب ٫ٚس.
٦بزٮ  - 598ق٣جٛبضا ٨تبرط ٦ت٭ٖٓي ٚٯ ٖج ١اظ تبضيد ارطاي ايٖ ٩ب٪٭ ٨ق٣ت ذ٭ز ضا ٦كب٢جٯ
ٚطزٮا٪س ٦ط٧٭ٗ٦ ٠طضات ٦بزٮ ٪ 473ج٭زٮ  ٬اظ حٗي ٚٯ ثٯ٦٭رت ٖب٪٭ ٨سبثٕ ثطاي آ٪ٱب ٗ٦طض ث٭زٮ
استٓبزٮ ذ٭اٰ٫س ٚطز.
٦بزٮ ٪ - 599سجت ثٯ ق٣جٛبضا٪ي ٚٯ زض ا٦٭ض ٬ضضٛستٟيٰبي سبثٕ ٖج ١اظ تبضيد ارطاي ايٖ ٩ب٪٭٨
ق٣ت ذ٭ز ضا ٦كب٢جٯ ٛ٪طزٮا٪س ٦سيط تػٓيٯ ٰط٬ضضٛستٯ ايال٪ي ٫٦تطط ٚطزٮ  ٬ي٦ ٙبٮ ثٯ آ٪ٱب
٦ٱ٣ت ذ٭اٰس زاز ٚٯ ٦كبثٕ ٦بزٮ  462ايٖ ٩ب٪٭ ٨ضْتبض ٫٫ٚس  ٬اال ٦ط٧٭ٗ٦ ٠طضات ٦بزٮ 473
ذ٭اٰ٫س ضس.
٦بزٮ ٖ - 600٭ا٪ي ٩شي:١
ٖب٪٭ ٨تزبضت ٦ػ٭ة  25ز٢٭  ٬ 1303ز٬اظزْٰ ٥ط٬ضزي ٬ ٩ز٬اظزٰ ٥ذطزاز ٖ - 1304ب٪٭ ٨اغالح
٦بزٮ ٖ 206ب٪٭ ٨تزبضت ضارى ثٯ ايتطاؼ يس ٤تأزيٯ٦ػ٭ة  2تيط ٦بٮ ٖ - 1307ب٪٭ ٨اربظٮ يس٤
ضيبيت ٦بزٮ ٖ ٬ 270س٧تي اظ ٦بزٮ ٖ 44ب٪٭ ٨تزبضت ٪سجت ثٯ تطٛيالت  ٬اسبس٫ب٦ٯ ضطٚت
سٱب٦ي ثب٣٦ٙ٪ي  ٬ضطٚت سٱب٦ي ثب ٙ٪پٱ٣٭ي ٦ػ٭ة  30تيط ٦بٮ  1307اظ تبضيد ا ٠٬ذطزاز ٦بٮ
٪ 1311سد  ٬ايٖ ٩ب٪٭ ٨اظ تبضيد ٦عث٭ض ثٯ ٦٭ٖى ارطا ٞصاضتٯ٦يض٭ز.

چ٭ ٨ثٯ ٦٭رت ٖب٪٭ْ 30 ٨ط٬ضزي٬" 1310 ٩ظيط يس٢يٯ ٦زبظ است ٢٭ايح ٖب٪٭٪ي ضا ٚٯ ثٯ ٦ز٣س
ض٭ضاي ٣٦ي پيط٫ٱبز ٦ي٧٪بيس پس اظ تػ٭يت ٧ٚيسي٭ٖ٨٭ا٪ي ٩يس٢يٯ ثٯ ٦٭ٖى ارطا ٞصاضزٮ  ٬پس
اظ آظ٦بيص آ٪ٱب زض ي٪ ١٧٭اٖػي ضا ٚٯ زض ؾ ٩٧رطيب ٩ٛ٧٦ ٨است ٣ً٦٭ ٤ض٭ز ضْى ٖ ٬٭ا٪ي٩
٦عث٭ضٮ ضا ت٧ٛي٧٪١٭زٮ حب٪يبً ثطاي تػ٭يت ثٯ ٦ز٣س ض٭ضاي ٣٦ي پيط٫ٱبز ٧٪بيس" ي٣يٱصا (ٖب٪٭٨
تزبضت) ٦طت ١٧ثط ضطػس ٦بزٮ ٚٯ زض تبضيد سيعزٰ ٥اضزيجٱطت ٦بٮ يٰٙعاض  ٬سيػس  ٬يبظزٮ
ض٧سي ثٯ تػ٭يت ٧ٚيسي٭ٖ ٨٭ا٪ي ٩يس٢يٯ ٦ز٣س ض٭ضاي ٣٦ي ضسيسٮ است ٖبث ١ارطاست.
ضييس ٦ز٣س ض٭ضاي ٣٦ي  -زازٞط

