ملمطَس 
قبًَىثَدخِاغالحيسبلٍ1352ثَدخِسبل
اصتبسيختػَيتاييقبًَىًوبيٌذگيسْبمدٍلتدسهدبهىيوَهيضشمتّبيدٍلتيثهِ

تجػشُ-72
چٌذٍصيشديگشمِثبتػَيتّيأتٍصيشاىهًييهيضًَذيب


يْذٍُصيشهسئَلٍٍصيشداساييٍيليب
ًوبيٌذگبىآًبىخَاّذثَد.اييحننضبهلضشمتْبييمِثِهَختقَاًييخبظخَدضوَلقهَاًييٍ
هقشساتدٍلتيدسهَسدآًْبهَمَلثِرمشًبمآًْباستدسغَستيمِدسهدبهىيوَهيآًْبموتشاص

سههههههههههٍِصيههههههههههشضههههههههههشمتداضههههههههههتِثبضههههههههههٌذًيههههههههههضخَاّههههههههههذثههههههههههَد .
هدبهىيوَهيضشمتْبيٍاثستِثٍِصاستخٌگهشمتاصهقبهبتيخَاّذثهَدمهِدساسبسهٌبهِآًْهب
هزمَساستً.وبيٌذگبىسْبمدٍلتدسهدبهىيوَهيضشمتْبيدٍلتيهدبصًذاصًهشتسشيىٍتسهْيل
اًدبماهَسضشمتثشاسبسؾَاثكيمِاصقشفّيأتٍصيشاىهًييخَاّهذضهذقسهوتياصاختيهبسات
خَدسامِالصمثذاًٌذخضدسهَسدخفهطيملي،افضايصيبمبّصسشهبيِ،تػَيتثَدخٍِتشاصًبهِ

ثٍِصيشٍٍصاستخبًِايمِضشمتهشثَـٍاثستِثِآىهيثبضذٍثِيٌَاىسييسهدوهىيوهَهييوهل
خَاّذمشدٍاگزاسًوبيٌذ .
قبًَىهحبسجبتيوَهي 

هبدُ-4ضشمتدٍلتيٍاحذسبصهبًيهطخػياستمِثباخبصُقبًَىثِغَستضشمتايدبدضَدٍ
يبثِحننقبًَىٍيبدادگبُغبلحهليضذٍُيبهػبدسُضذٍُثِيٌَاىضهشمتدٍلتهيضهٌبختِضهذُ
ثبضذٍثيصاص 50دسغذسشهبيِآىهتًلقثِدٍلهتثبضهذّ.هشضهشمتتدهبسيمهِاصقشيهقسهشهبيِ
گزاسيضشمتْبيدٍلتيايدبدضَد،هبداممِثيصاصپٌدهبُدسغهذسهْبمآىهتًلهقثهِضهشمتّهبي
،ضشمتدٍلتيتلقيهيضَد .


دٍلتياست
تجػشُ-ضشمتْبييمِاصقشيقهؿبسثٍِهضاسيٍِاهثبلايٌْبثهِهٌههَسثهِمهبساًهذاختيسه شدُّهبي
اضخبظًضدثبًنْبٍهَسسبتايتجبسيٍضشمتْبيثيوِايدبدضذُيبهيضًَذاصًهشاييقبًَىضشمت

دٍلتيضٌبختًِويضًَذ .

هبدُ-15دسآهذضشمتْبيدٍلتييجبستاستاصدسآهذّبييمِدسقجبلاسائِخذهتٍيبفشٍشمبال
ٍسبيشفًبليتْبييمِضشمتْبيهزمَسثِهَختقَاًييٍهقشساتهدبصثِاًدبمآًْبّسهتٌذيبيهذآى
ضشمتْبهيگشدد .

هبدُ-16سبيشهٌبثىتبهييايتجبسضشمتْبيدٍلتييجبستاستاصهٌهبثًيمهِضهشمتْبيهضثهَستحهت
يٌَاىمولدٍلتٍ،اماستفبدُاصرخبئش،مبّصسشهبيِدسگشدشٍيبيٌبٍييهطبثِثِهَختقبًَى
هدبصثِهٌهَسمشدىآىدسثَدخِّبيهشثَـّستٌذ .

تجػشُ-هٌهَساصسشهبيِدسگشدشهزمَسدساييهبدُهبصادداساييّبيخهبسيثهشثهذّيْبيخهبسي
است .
هبدٍُ-39خَّيمِاصهحلدسآهذّبٍسبيشهٌبثىتبهييايتجبسهٌهَسدسثَدخِمهلمطهَسٍغهَل
هيضَدٍّوچٌييدسآهذّبيضشمتْبيدٍلتيثِاستثٌبيثبًنْهبٍهَسسهبتايتجهبسيٍضهشمتّهبي
ثيوِثبيذثِحسبةّبيخضاًِمِدسثبًلهشمضيخوَْسياسهالهيايهشاىافتتهبيههيگهشددتحَيهل
ضَد.خضاًِهنلفاستتشتيتالصمساثذّذمِضشمتْبيدٍلتيثتَاًٌهذدسحهذٍدثَدخهِهػهَةاص
ٍخَُخَداستفبدًُوبيٌذ .
تجػشُ-دسهَسدضشمتْبيدٍلتيمِقسوتياصسْبمآًْبثِثخصغيشدٍلتي(خػَغهيٍتًهبًٍي 
هتًلقثبضذدسغَستيمِاسبسٌبهِآًْبثبّشيلاصهَاداييقهبًَىهاهبيشثبضهذثهبهَافقهتغهبحجبى
سْبمهزمَسقبثلاخشاهيثبضذٍدسغيشاييغَستهَاداييقبًَىًسجتثهِسهْبمهشثهَـثهِثخهص
دٍلتيالصماالخشااست .


تجػشُهبدُ-40ضشمتْبيدٍلتيثِاستثٌبثبًنْبٍهَسسبتايتجبسيٍضشمتْبيثيوِهنلفٌذسٍضْبي
اخشاييٍغَلدسآهذّبيخَدساثِتبييذٍصاستاهَساقتػبديٍداساييثشسبًٌذ .
هبدٍُ-41خَّيمٍِسيلٍِصاستخبًِ ّبٍهَسسهبتدٍلتهيٍضهشمتْبيدٍلتهي(ثهِاسهتثٌبثبًنْهبٍ
ضشمتْبيثيوٍِهَسسبتايتجبسي ثِيٌَاىس شدٍُيبٍخِالؿوبىٍيبٍثيقٍِيبًهبئشآًْبدسيبفت
هيگشددثبيذثِحسبثْبيهخػَغيمِاصقشفخضاًِدسثبًلهشمضيخوَْسياسالهيايشاىٍيهب
ضًتسبيشثبًنْبيدٍلتيمِاصقشفثبًلهشمضيخوَْسياسالهيايهشاىًوبيٌهذگيداضهتِثبضهٌذ
افتتبيهي گشددٍاسيضضَدٍخٍَُاسيضضذُثِحسبثْبيهزمَسمِثذٍىحقثشداضتخَاّذثَدثبيذ
دسآخشّشهبُثِحسبةهخػَظتوشمضٍخَُدسخضاًِهٌتقلضَد .
هبدُ-44ضشمتْبيدٍلتيهنلفٌذپساصتػَيتتشاصًبهٍِحسبةسَدٍصيبىضشمتتَسفهدبهى
يوَهيهشثَـحذامثشنشفيلهبُتشتيتپشداختهجبلغهبليبتٍّوچٌييسَدسهْبمدٍلهتسادس
ٍخٍِصاستاهَساقتػبديٍداساييثذٌّذ.تخلفاصاخشاياييهبدُدسحننتػهشفغيهشهدهبصدس
ٍخَُيوَهيهحسَةهيضَد.تجػشُ-ضشمتْبيدٍلتيهنلفٌذدسغَستيمِتبپبيبىضهْشيَسههبُ
ّشسبلتشاصًبهٍِحسبةسَدٍصيبىسبلقجلآًْبثِتػَيتهدبهىيوَهيهشثَـًشسيذُثبضذ،ثهش
هجٌبياسقبمتشاصًبهٍِحسبةسَدٍصيبًيمِثِحسبثشسهٌتختٍصاستاهَساقتػبديٍداسايياسائِ
دادُاًذهبليبتهتًلقِساقجققَاًييهبليبتيهشثَـٍيبهًبدل80دسغذهجلايسامِثِيٌهَاىهبليهبت
دٍسُهبليهَسدًهشدساليحِثَدخِملمطَسثشايآًْبپيصثيٌيضذُاستثِتشتيهتهقهشسدسايهي
هبدُدسٍخِصاستاهَساقتػبديٍداساييثِقَسيليالحسبةپشداختًوبيٌذ .
هههبدُ-45هدههبهىيوههَهيضههشمتْبيدٍلتههيهدههبصًيسههتٌذدسهَقههىتػههَيتپيطههٌْبدتقسههينسههَد،
اًذٍختِّبيسشهبيِايٍخبسيضشمتسامِدسهفبداسبسٌبهِآًْبپيصثيٌيضذُاستقهَسيتًيهيي
مٌٌذمِهَختمبّصسَدسْبمدٍلتدسثَدخِملمطَسگشدد .
هبدُ –62
ّبٍهَسسبتدٍلتيٍضشمتْبيدٍلتيدسغَستيهيتَاًٌذثهشايخهذهبتٍمبالّهبي

ٍ-1صاستخبًِ
ٍاسداتيهَسدًيبصخَداقذامثِافتتبيايتجبساسٌبديًوبيٌذمِهًبدلملهجلغآىٍحقهَ ٍيهَاسؼ
گوشميٍسَدثبصسگبًيٍسبيشّضيٌِّبيريشثف،ايتجبستبهييمشدُثبضٌذ .
هبدُ -69ايتجبساتيمِدسقبًَىثَدخِملمطَسثِيٌهَاىموهلثهشاييوليهبتخهبسيضهشمتْبي
دٍلتيهٌهَسهيضَدثِهَختحَالٍِدسخَاستٍخِهقبههبتهدهبصضهشمتْبيههزمَسثهبسيبيهت
هقشساتهشثَـتَسفخضاًِقبثلپشداختخَاّذثَدّ.شگبُپساصپبيبىسبلهبليصيبىضهشمتثهش
اسبستشاصًبهٍِحسبةسَدٍصيبىهػَةهدوىيوَهياصهجلغپيصثيٌهيضهذُدسثَدخهِهػهَة
هشثَـموتشثبضذضشمتهنلفاستاثتذاصيبىحبغلِسااصهحهلهٌهبثىداخلهيپهيصثيٌهيضهذُدس
ثَدخِهػَةخَدتبهييٍاصمولدٍ لتفقفثهشايخجهشاىثبقيوبًهذُصيهبىاسهتفبدًُوبيهذٍههبصاد
مولدسيبفتياصدٍلتًبضياصتقليلصيبىپيصثيٌيضذُساثِحسبةخضاًٍِاسيضًوبيذ .

تجػشُ-ضشمتْبيدٍلتيهنلفٌذحذامثشنشفهذتيلهبُپساصتػَيتتشاصًبهٍِحسبةسهَد
ٍصيبىتَسفهدوىيوَهيٍخَُقبثلثشگطتهَؾَواييهبدُساثِخضاًِهستشدًوبيٌذ .
هبدُ-70مليٍِخَّيمِخبسجاصهٌبثىداخليضشمتْبيدٍلتيٍايتجبساتدستگبّْبياخشاييثبثت
خشيذٍتذاسكهَادغزاييٍمبالّبياسبسيهَسدًيبصيبهِاختػبظدادُهيضَدثبيذهٌحػهشاثهِ
هػشفتذاسكّوبىهَادٍمبالّبثشسذٍ.خَُحبغلاصفشٍشهَادٍمبالّبيهضثَسثبيهذهسهتقيوب
ثِهٌهَسٍاسيضٍخَُدسيبفتياصاييثبثتثِحسبثْبيثبًنيهشثَـتَديىضَد.صيبىاحتوهبليحبغهل
اصخشيذٍفشٍشاييقجيلهَادٍمبالّهبثهشاسهبسقهَاًييٍهقهشساتهشثهَـٍدسحهذٍدايتجهبسات

هػَةپساصسسيذگيٍ تبييذحسهبثشسهٌتخهتٍصاستاههَساقتػهبديٍداسايهيقبثهلپشداخهتٍ
احتسبةثِّضيٌِقكًيهيثبضذ .

تجػشُ-1حسبةخشيذٍفشٍشهَادٍمبالّبيهضثَسثبيذثهِقهَسهدهضااصيوليهبتههبليدسهتگبُ
اخشاييهشثَـًگْذاسيضَدثِتشتيجيمِسسيذگيحسبثْبيهزمَسثِقَسهستقلاهنبىپزيشثبضذ .
هبدُ -71پشداختمولٍيبايبًِثِافهشادٍهَسسهبتغيهشدٍلتهياصهحهلثَدخهٍِصاستخبًه ِّهبٍ
هَسسبتدٍلتيٍضشمتّبيدٍلتيخضدسهَاسديمِثِاقتؿبيٍنهبيفقهبًًَيهشثهَـًهبگضيشاص
تبديِچٌييٍخَّيهيثبضٌذهوٌَواست.ؾَاثفپشداختاييقجيلموهلّهبٍايبًهبتثهِتػهَيت
هدلسضَسايسالهيخَاّهذسسهيذٍٍخهَُپشداختهياصايهيثبثهتتَسهفريحسهبثبىدسهتگبّْبي
پشداختمٌٌذُثباخزسسيذاصدسيبفتمٌٌذُثِحسبةّضيٌِقكًيهٌهَسخَاّذضهذهگهشآًنهِدس
ؾَاثفهزمَستشتيتديگشيهقشسضذُثبضذ .
تجػشُ-دٍلتهنلفاستثشهػشفايتجبساتيمِثِيٌَاىموهلاصهحهلثَدخهٍِصاستخبًهِّهبٍ
هَسسبتدٍلتيٍضشمتْبيدٍلتيٍيباصهحلايتجبساتهٌهَسدسسبيشسديفْبيثَدخِملمطَسثِ
هَسسبتغيشدٍلتيپشداختهيضَدًهبستهبليايوبلمٌذً.حًَُهبستههزمَستهبثىآيهييًبههِاي
استمِثٌبثِپيطٌْبدٍصا ستاههَساقتػهبديٍداسايهيٍٍصاستثشًبههٍِثَدخهِثهِتػهَيتّيهبت
ٍصيشاىخَاّذسسيذ .
تجػشُ2هبدُ-72هػشفدسآهذّبٍسبيشهٌبثىتبهييايتجبسضهشمتْبيدٍلتهيثهشاسهبسثَدخهِّهبي
هػَةخضدسهَاسديمِدساييقبًَىثشايآًْبتًيييتنليفضذُاستتبثىهقشساتقبًًَيهشثهَـ
هيثبضذلنياخشايقشحْبييوشاًيضشمتّبيهزمَساصًهشهقشساتههبليٍهًهبهالتيتهبثىهفهبد
اييقبًَىٍسبيشقَاًييٍهقشساتيوَهيدٍلتخَاّذثَد.ضشمتْبٍسهبصهبًْبيدٍلتهيمهِضهوَل
هقشساتيوَهيثِآًْبهستلضمرمشًبماستًيضهطوَلهفبداييهبدُخَاٌّذثَد .
هبدُ-76ثشايٍصاستخبًِّبٍهَسسبتدٍلتيٍضشمتْبيدٍلتي(ثِاستثٌبثبًنْهبٍضهشمتْبيثيوهٍِ
هَسسبتايتجبسي ٍٍاحذّبيتبثًهِآًْهبدسهشمهضٍضْشسهتبًْبحسهتههَسداصقهشفخضاًهٍِيهب
ًوبيٌذگيخضاًِدساستبًْبدسثبًلهشمضيخوَْسياسالهيايشاىٍيهبسهبيشثبًنْهبيدٍلتهيمهِاص
قشفثبًلهشمضيخوَْسياسالهيايشاىًوبيٌذگيداضتِثبضٌذ،ثِتًذادهَسدًيبصحسبثْبيثبًني
ثشايپشداختْبيهشثَـافتتبيخَاّذضذ.استفبدُاصحسبثْبيهضثَسدسهَسدٍصاستخبًِّبٍهَسسهبت

دٍلتيثباهؿبهطتشكريحسبةٍيبهقبمهدبصاصقشفاٍٍالاقليلًفشديگشاصهقبههبتهسهئَلٍ
هدبصدستگبُهشثَـثِهًشفهيخضاًهٍِيهبًوبيٌهذگيخضاًهِدساسهتبىثهِيوهلخَاّهذآههذٍمليهِ
پشداختْبيدستگبّْبيًبهجشدُهٌحػشااصقشيقحسبثْبيثبًنيهزمَسهدبصخَاّهذثهَد.اسهتفبدُاص
حسبثْبيثبًنيضشمتْبيدٍلتيثباهؿبهطتشكهقبهبتهزمَسدساسبسٌبهِآًْبٍريحسبةضهشمت
يبهقبمهدبصاصقشفاٍهونيخَاّذثَد .
هبدُ-98ضشمتّبيدٍلتيهنلفٌذتشاصًبهٍِحسبةسَدٍصيبىخَدساثالفبغهلِپهساصتػهَيت
هدوىيوَهيهشثَـثشايدسجدسغَستحسبةيولنشدسهبالًِثَدخهِمهلمطهَسثهٍِصاستاههَس
اقتػبديٍداسايياسسبلًوبيٌذ .
ضشمتّبيدٍلتيهنلفٌذغَستحسبةدسيبفتٍپشداختقشحْهبييوشاًهي(ايتجهبسات

هبدُ-99
سشهبيِگزاسيثبثت خَدساهكبثقدستَسالًولمِاصقشفٍصاستاهَساقتػهبديٍداسايهيتٌههين
خَاّذضذتْيٍِپساصتػَيتهدوىيوَهيهشثَـثالفبغلِخْتدسجدسغَستحسبةيولنهشد
سبالًِثَدخِملمطَسثٍِصاستاهَساقتػبديٍداسايياسسبلًوبيٌذ.هَسسهبتاًتفهبييٍاثسهتِثهِ
اييقبًَىًيضهطوَلحنناييهبدُهيثبضذ .

دٍلتهَؾَوهبدُ130

هبدُ-108اًتقبلثاليَؼاهَالهٌقَلٍصاستخبًِّبٍهَسسبتدٍلتيثهِضهشمتْبيدٍلتهيمهِغهذ
دسغذسْبمآًْبهتًلقثِدٍلتثبضذثٌبثِتقبؾبيضشمتدٍلتيريشثفٍهَافقهتٍصيهشيهبثهبالتشيي
هقبماخشاييٍصاستخبًِيبهَسسِدٍلتياًتقبلدٌّذُهبلثبتبييذقجليٍصاستاههَساقتػهبديٍداسايهي
هدبصهيثبضذ.دسغَستيمِاسصشاهَالهٌقَليمِدساخشاياييهبدُدسّشسبلثِضشمتدٍلتهي
هٌتقلهيضَدثشاسبساسصيبثيمبسضٌبسهٌتختضشمتخوًبثيصاصيلهيليَىسيبلثبضذدسپبيبى
ّشسبلثبيذسشهبيِضشمتهًبدلهجلغاسصيبثيضذُافضايصيبثذٍدسّشحبلضهشمتاًتقهبلگيشًهذُ
هنلفاستاسصشهبلهٌتقلضذُساثِحسبثْبيهشثَـهٌهَسًوبيذ .
هبدُ-109اًتقبلثاليَؼاهَالهٌقَلضشمتْبيدٍلتيمِغذدسغهذسهْبمآًْهبهتًلهقثهِدٍلهت
هيثبضذثٍِصاستخبًِّبٍهَسسبتدٍلتيثٌبثِتقبؾبيٍصيشيبسييسهَسسِدٍلتيهشثَـٍهَافقهت
هدوىيوَهيضشمتٍاقالوقجليٍصاستاهَساقتػهبديٍداسايهيهطهشٍـثهشآًنهِاسصشدفتهشي
(قيوتتوبمضذُهٌْبيتدوىرخيشُاستْالك اهَاليمِدساخهشايايهيههبدُاًتقهبلدادُههيضهَد
%سشهبيِپشداختضذُضشمتتدبٍصًنٌذ،هدبصهيثبضذ.ضشمتاًتقبلدٌّذُهبلهنلف

خوًباص50
استدسغَستيمِاسصشدفتشياهَالهٌقهَلضهشمتمهِدساخهشايايهيههبدُثهٍِصاستخبًهِّهبٍ
هَسسبتدٍلتيهٌتقلهيضَدتبيلهيليَىسيبلثبضذهًبدلهجلغهضثَسثِحسبةّضيٌهِّوهبىسهبل
هٌهَسٍدسغَستتدبٍصاييهجلغاصيلهيليَىسيبلهًبدلاسصشدفتشياهَالهٌتقهلضهذُسهشهبيِ
ضشمتسامبّصدّذ .
هبدٍُ-110صاستخبًِّبٍهَسسبتدٍلتيٍضشمتْبيدٍلتيهيتَاًٌذاهَالهٌقهَلخهَدساثهِقهَس
اهبًيدساختيبسسبيشٍصاستخبًِّبٍهَسسبتذٍلتيٍضشمتْبيدٍلتهيٍهَسسهبتًٍْبدّهبييوهَهي
غيشدٍلتيقشاسدٌّذ.دساييغَستٍصاستخبًِّبٍهَسسبتدٍلتيٍضشمتْبيدٍلتهيٍهَسسهبتٍ
ًْبدّبييوَهيغيشدٍلتيتحَيلگيشًذُثذٍىاييمِحقتػهشفبتهبلنبًهًِسهجتثهِاههَالاههبًي
هزمَسداضتِثبضٌذهسئَلحفمٍحشاستًٍگْذاسيحسبةايياهَالخَاٌّذثهَدٍثبيهذفْشسهت
اهَالهضثَسساثٍِصاستاهَساقتػبديٍداسايياسسبلٍييياهَالساپساصسفىًيبصثٍِصاستخبًِيهب
هَسسِدٍلتيٍيبضشمتدٍلتيريشثفايبدٍُهشاتهتساثهٍِصاستاههَساقتػهبديٍداسايهياقهالو
دٌّذ .
 -113مليِاهَالٍداساييْبيهٌقَلٍغيشهٌقَليمهِاصهحهلايتجهبساتقشحْهبييوشاًهي(سهشهبيِ
گزاسيثبثت ثشاياخشايقشحْبيهضثَسخشيذاسيٍيبثشاثشاخشاياييقشحْبايدهبدٍيهبتولهل
هيضَدايناصاييمِدستگبُاخشاييقشيٍ،صاستخبًِيبهَسسِدٍلتييبضشمتدٍلتيٍيبهَسسٍِ
ًْبديوَهيغيشدٍلتيثبضذتبصهبًيمِاخشايقشحْبيهشثَـخبتوهًِيبفتهِاسهتهتًلهقثهِدٍلهت
استٍحفمٍحشاستآًْبثبدستگبّْبياخشاييريشثفهيثبضذٍدسغَستيمهِاصاههَالههزمَس
ثشاياداهِيوليبتقشيسفىًيبصضَدٍاگزاسييييٍيبحقاستفبدُاصآًْبثِسبيشدستگبّْبيدٍلتي
ٍّوچٌييفشٍشآًْبتبثىهقشساتفػلپٌدناييقبًَىخَاّذثَدٍٍخَُحبغلاصفهشٍشثبيهذثهِ
حسبةدسآهذيوَهيمطَسٍاسيضگشدد .
تجػشُ-1اهَالهٌقَلٍغيشهٌقَلهَؾَواييهبدُپساصخبتوِاخشايقشحْهبيهشثهَـدسههَسد
قشحْبييمِتَسفٍصاستخبًِّبٍهَسسبتدٍلتياخشاهيضَدموبمبىهتًلقثِدٍلتخَاّذثَدٍ
دسهَسدقشحْبييمِهدشيآًْبضشمتّبيدٍلتييبًْبدّبٍهَسسبتيوَهيغيشدٍلتيّستٌذثهِ

َالٍداساييّبيدستگبُهسئَلثْشُثشداسيقشيهٌهَسخَاّذضذ .

حسبةاه
تجػشُ-2دسآهذّبيًبضياصثْشُثشداسياصاييًَواهَالٍداساييْبدسهَسدقشحْهبييوشاًهيمهِ
ّبٍهَسسبتدٍلتياخشاهيضَدقجلٍثًذاصخبتوِاخشايقشيثهِحسهبةدسآههذ

تَسفٍصاستخبًِ
يوَهيمطَسٍدسهَسدقشحْبيهَسداخشايضشمتْبيدٍلتيٍهَسسبتًٍْبدّهبييوهَهيغيهش

دٍلتيدسغَستيمِّضيٌِثْشُثشداسياصهحلهٌبثىضشمتٍيبهٌبثىداخليهَسسًٍِْهبديوهَهي
غيشدٍلتيهشثَـتبهييضَدثِحسبةدسآهذدستگبُهسئَلثْشُثشداسيقشيٍدسغيشايهيغهَست
ثِحسبةدسآهذيوَهيمطَسهٌهَسخَاّذگشديذ .
تجػشُ2هبدُ-115فشٍشاهَالغيشهٌقَلضشمتْبيدٍلتيثدضاهَالغيشهٌقَلهستثٌيضذُدسايهي
هبدُثبتػَيتهدوىيوَهيآًْبهدبصهيثبضذ .

اهَالغيشهٌقَلٍصاستخبًِّبٍهَسسبتدٍلتيثِپيطٌْبدٍصيشيبسييسهَسسِهشثَـٍثب

هبدُ-117
تػَيتّيبتٍصيشاىقبثلاًتقبلثِضشمتْبييمِغذدسغذسْبمآًْبهتًلقثِدٍلتاستهيثبضهذ.

اهَالهضثَستَسفمبسضٌبسيبمبسضٌبسبىهٌتختهدوىيوَهيضشمتثِقيوتسٍصاسصيبثيٍپهس
اصتبييذهدوىيوَهيسشهبيِضشمتهًبدلقيوتهزمَسافضايصهييبثذ .

هبدُ -118اهَالغيشهٌقَلهتًلقثِضشمتْبيدٍلتيمِغذدسغهذسهشهبيٍِسهْبمآًْهبهتًلهقثهِ
ّبٍهَسسبتدٍلتيهيثبضذ،هطهشٍـثهش


دٍلتاستثبتػَيتّيبتٍصيشاىقبثلاًتقبلثٍِصاستخبًِ
اييمِقيوتدفتشيآىگًَِاهَالاًتقبلي،هدوَيباصپٌدهبُدسغهذسهشهبيِپشداخهتضهذُضهشمت
تدبٍصًٌوبيذ.هًبدلقيوتدفتشياهَالهضثَساصسشهبيِضشمتمسشهيضَد .

هبدُ -119اهَالغيشهٌقَلهتًلقثِضشمتْبييمِغذدسغهذسهْبمآًْهبهتًلهقثهِدٍلهتاسهتثهب
تػَيتهدبهىيوَهيآًْبقبثلاًتقبلثِينذيگشهيثبضذ.ثْبيآىگًَِاهَالثبتَافقهدبهىيوَهي

هشثَـتًيييٍهًبدلآىاصسهشهبيِضهشمتاًتقهبلدٌّهذُمسهشٍثهِسهشهبيِضهشمتاًتقهبلگيشًهذُ
هيگشدد .
افضٍدُ 

هبدُ-132هدبهىيوَهيضشمتْبيدٍلتيهنلفٌذنشفضصهبُپساصپبيهبىسهبلههبليتشاصًبههٍِ
حسبةسَدٍصيبى(ضبهليوليبتخبسيٍقشحْبييوشاًي ضشمتساسسيذگيٍتػَيتًوبيٌذ .
تجػشُ-1تشاصًبهٍِحسبةسَدٍصيبى(ضبهليوليبتخبسيٍقشحْبييوشاًي دسغهَستيقبثهل
قشيٍتػَيتدسهدوىيوَهيخَاّذثَدمِاصقشفحسبثشسيهٌتخهتٍصاستاههَساقتػهبديٍ
داساييهَسدسسيذگيقشاسگشفتٍِگضاسشحسبثشسيساّوشاُداضتِثبضذ .
ّيبتهذيشٍُيبّيبتيبهلحستهَسددسضشمتّبيدٍلتيهنلفاسهتپهساصپبيهبى

تجػشُ-2
سبلهبليحذامثشتبپبيبىخشدادهبُتشاصًبهٍِحسبةسَدٍصيبىٍؾوبئنهشثَـساخْتسسهيذگي
ثِحسهبثشسهٌتخهتٍصاستاههَساقتػهبديٍداسايهيتسهلينًوبيهذ.حسهبثشسهٌتخهتٍصاستاههَس
ا قتػبديٍداساييهنلفاستپساصٍغَلتشاصًبهَْحسبةسَدٍصيبىٍؾوبئنهشثهَـحهذامثش
نشفهذتدٍهبُسسيذگيْبيالصمسااًدبمدادٍُگضاسشحسبثشسيساثِهقبههبتٍهشاخهىريهشثف
تسلينًوبيذ .
تجػشُ-3هَيذهقشسثشايتسلينتشاصًبهٍِحسبةسَدٍصيبىٍؾوبئنهشثَـاصقشفّيبتهذيشُ
ٍيبّيبتيبهلثِحسبثشسهٌتختٍصاستاهَساقتػبديٍداساييحذامثشتبدٍهبٍُهْلتسسيذگي
حسبثشسهٌتختٍصاستاهَساقتػبديٍداساييحذامثشتبسِهبُثباسائِدالئلقبثهلتهَخيْيمهِثهِ
تبييذٍصاستاهَساقتػبديٍداساييثشسذقبثلتوذيذاست .
هبدُ -133دسغَستيمِپساصتطنيلهدهبهىيوهَهيتشاصًبههٍِحسهبةسهَدٍصيهبىضهشمتْبي
دٍلتيثِدالئلهَخْيقبثلتػَيتًجبضذ،هدبهىيوَهيهنلفٌذّيبتهذيشُيبّيبتيبهلضهشمت
ساحستهَسدهَنفًوبيٌذدسهْلتيمِتًيييهيضَدًسجتثِسفىايشاداتٍاضنبالتاقذامًوبيٌذ
ٍهدذداتشتيتتطنيلهدوىيوَهيساثشايتػَيتتشاصًبهٍِحسهبةسهَدٍصيهبىثذٌّهذ،دسّهش
حبلتشاصًبهٍِحسبةسَدٍصيبىّشسبلهبليضشمتّبيدٍلتيثبيذحذامثشتبپبيهبىآرسههبُسهبل

ثًذثِتػَيتهدبهىيوَهيآًْبسسيذُثبضذ .

تجػشُ-تػَيتتشاصًبهٍِحسبةسَدٍصيبىضشمتْبيدٍلتياصقشفهدبهىيوَهيهشثَـهبًىاص
تًقيتقبًًَيتخلفبتاحتوبليهسئَالىاهشدسساثكِثبيولنشدضشمتًخَاّذثَد .
هبدُ-134اًحاللضشمتْبيدٍلتيهٌحػشاثباخبصُقبًَىهدبصهيثبضذهگشآىمِدساسبسٌبهِّهبي
هشثَـتشتيجبتديگشيهقشسضذُثبضذ .
هبدُ-135ضشمتْبيدٍلتيهنلفٌذّشسبلهًبدلدُدسغذسَدٍيژُضشمتسامِثِهٌهَسافضايص
ثٌيِهبليضشمتدٍلتيثِيٌَاىاًذٍختِقبًًَيهَؾَوًوبيٌذتبٍقتيمِاًذٍختِهضثَسهًبدلسشهبيِ
ثجتضذُضشمتثطَد .
ًيهدبصًويثبضذ .

تجػشُ-افضايصسشهبيِضشمتاصهحلاًذٍختِقبًَ
هبدُ-136سَدٍصيبىحبغلاصتسًيشداساييْبٍثذّيْبياسصيضشمتْبيدٍلتيدسآهذيبّضيٌِتلقي
ًوي گشدد.هبثِالتفبٍتحبغلاصتسهًيشداساييْهبٍثهذّيْبيههزمَسثبيهذدسحسهبةتهزخيشُتسهًيش
داساييْبٍثذّيْبياسصيتوٌهَسضَد.دسغَستيمِدسپبيبىسبلهبليهبًهذُحسهبةرخيهشُهضثهَس
ثذّنبسثبضذاييهجلغثِحسبةسَدٍصيبىّوبىسبلهٌهَسخَاّذضذ .
تجػشُ -دسغَستيمِهبًذُحسبةرخيشُتسًيشداساييْبٍثذّيْبياسصيدسپبيبىسبلهبلياصهجلهغ
سشهبيِثجتضذُضشمتتدبٍصًوبيذهجلغهبصادپساصقيهشاحلقبًًَيقبثلاًتقبلثِحسبةسشهبيِ
ضشمتهيثبضذ .

هبدٍُ-137صاستخبًِ ّبٍهَسسبتدٍلتهيٍضهشمتْبيدٍلتهيٍهَسسهبتًٍْبدّهبييوهَهيغيهش
دٍلتيهنلفٌذمليِاقاليبتهبليهَسددسخَاستٍصاستاهَساقتػهبديٍداسايهيسامهِدساخهشاي
اييقبًَىثشاياًدبمٍنبيفخَدالصمثذاًذهستقيوبدساختيبسٍصاستخبًِهزمَسقشاسدٌّذ .
هبدُ -138غذاٍسيوبيخوَْسياسهالهيايهشاىثهبسيبيهتقهبًَىاداسُغهذاٍسهيوبيخوْهَسي
اسالهيايشاىهػَة8/10/1359هدلسضَساياسالهياصًهشضهوَلايهيقهبًَىدسحنهنضهشمت
دٍلتيهحسَةهيگشدد .

قبًَىتدبست 
هبدُ 2هضشمتسْبهيضهشمتثبصسگهبًيهحسهَةههيضهَدٍلهَايٌنهِهَؾهَويوليهبتآىاههَس
ثبصسگبًيثبضذ .
هبدُ3هدسضشمتسْبهيتًذادضشمبءًجبيذاصسًِفشموتشثبضذ .
ضشمتسْبهيثِدًٍَوتقسينهيضَد :

هبدُ4ه
ًَواٍل هضشمتْبئيمِهَسسييآًْبقسوتياصسشهبيِضشمتسااصقشيقفشٍشسْبمثِههشدمتهبهيي
هيمٌٌذ.ايٌگًَِضشمتْبضشمتسْبهييبمًبهيذُهيضًَذ .
ًَودٍمهضشمتْبئيمِتوبمسشهبيِآًْبدسهَقىتبسيسهٌحػشاتَسفهَسسييتبهييگشديذُاست.
ايٌگًَِضشمتْب،ضشمتسْبهيخبظًبهيذُهيضًَذ .
تجػشُهدسضشمتْبيسْبهييبميجبست"ضشمتسْبهييبم"ٍدسضشمتْبيسهْبهيخهبظيجهبست
"ضشمتسْبهيخبظ"ثبيذقجلاصًبمضشمتيبثًذاصآىثذٍىفبغلِثبًبمضشمتدسمليِاٍسا ٍ
اقالييِّبٍآگْيّبيضشمتثكَسسٍضيٍخَاًبقيذضَد .

هبدُ 5هدسهَقىتبسيسسشهبيِضشمتْبيسْبهييبماصپٌحهيليَىسيبلٍسهشهبيِضهشمتْبيسهْبهي
خبظاصيلهيليَىسيبلًجبيذموتشثبضذ .
دسغَستيمِسشهبيِضشمتثًذاصتبسيسثْشيلتاصحذاقلهزمَسدساييههبدُموتهشضهَدثبيهذ
قشفيلسبلًسجتثِافضايصسشهبيِتبهيضاىحذاقلهقشساقذامثًولآيذيبضشمتثًَِوديگشي

اصاًَاوضشمتْبيهزمَسدسقبًَىتدبستتاييشضنليبثذٍگشًِّشريٌفىههيتَاًهذاًحهاللآىسااص
دادگبُغالحيتذاسدسخَاستمٌذ .
ّشگبُقجلاصغذٍسسايقكًيهَختدسخَاستاًحاللهٌتفيگهشدددادگهبُسسهيذگيساهَقهَف
خَاّذًوَد 
هبدُ8هقشياسبسٌبهِثبيذثبقيذتبسيخثِاهؿبءهَسسييسسيذٍُهطتولثشهكبلتصيشثبضذ :
1هًبمضشمت .
2ههَؾَوضشمتثكَسغشيحٍهٌدض .
3ههذتضشمت .
4ههشمضاغليضشمتٍهحلضًتآىاگشتبسيسضًجِهَسدًهشثبضذ .
5ههجلغسشهبيِضشمتٍتًيييهقذاسًقذٍغيشًقذآىثِتفنيل .
 6هتًذادسْبمثيًبمٍثبًبمٍهجلغاسويآًْبٍدسغَستيمِايدبدسْبمهوتبصههَسدًههشثبضهذ
تًيييتًذادٍخػَغيبتٍاهتيبصاتايٌگًَِسْبم .
 7هتًيييهجلغپشداختضذُّشسْنًٍحَُهكبلجِثقيِهجلغاسويّشسْنٍهذتيمهِنهشفآى
ثبيذهكبلجِضَدمِثِّشحبلاصپٌحسبلهتدبٍصًخَاّذثَد .
8هًحَُاًتقبلسْبمثبًبم .
9هقشيقِتجذيلسْبمثبًبمثِسْبمثيًبمٍثبلًنس .
10هدسغَستپيصثيٌياهنبىغذٍساٍسا قشؾِ،رمشضشايفٍتشتيتآى .
11هضشايفٍتشتيتافضايصٍمبّصسشهبيِضشمت .
12ههَاقىٍتشتيتديَتهدبهىيوَهي .
13ههقشساتساخىثِحذًػبةالصمخْتتطنيلهدبهىيوَهيٍتشتيتاداسُآًْب .
14هقشيقِضَسٍاخزسايامثشيتالصمثشايهًتجشثَدىتػويوبتهدبهىيوَهي .
15هتًذادهذيشاىٍقشصاًتخبةٍهذتهبهَسيتآًْبًٍحَُتًيييخبًطييثشايهذيشاًيمِفهَت
يباستًفبءهيمٌٌذيبهحدَسيبهًضٍليبثِخْبتقبًًَيهوٌَوهيگشدًذ .
16هتًيييٍنبيفٍحذٍداختيبساتهذيشاى .
17هتًذادسْبمتؿويٌيمِهذيشاىثبيذثِغٌذٍ ضشمتثس بسًذ .
18هقيذايٌنِضشمتيلثبصسسخَاّذداضتيبثيطتشًٍحَُاًتخبةٍهذتهبهَسيتثبصسس .
 19هتًيييآغبصٍپبيبىسبلهبليضشمتٍهَيذتٌهينتشاصًبهٍِحسبةسَدٍصيبىٍتسهلينآى
ثِثبصسسبىٍثِهدوىيوَهيسبالًِ .
20هًحَُاًحاللاختيبسيضشمتٍتشتيتتػفيِاهَسآى .
21هًحَُتاييشاسبسٌبهِ .
هبدُ 24هسْنقسوتياستاصسشهبيِضشمتسْبهيمِهطخعهيضاىهطهبسمتٍتًْهذاتٍهٌهبفى
غبحتآىدسضشمتسْبهيهيثبضذٍسقِسْنسٌذقبثلهًبهلِاياستمًِوبيٌهذُتًهذادسهْبهي
استمِغبحتآىدسضشمتسْبهيداسد .
تجػشُ1هسْنهونياستثبًبميبثيًبمثبضذ .

تجػشُ 2هدسغَستيمِثشايثًؿياصسْبمضشمتثبسيبيتهقشساتاييقبًَىهضايبئيقبئهلضهًَذ
ايٌگًَِسْبم،سْبمهوتبصًبهيذُهيضَد .
هبدُ 72ههدوىيوَهيضشمتسْبهياصاختوبوغبحجبىسهْبمتطهنيلهيطهَد.هقهشساتهشثهَـثهِ
حؿَسيذُالصمثشايتطنيلهدوىيوهَهيٍآساءالصمخْهتاتخهبرتػهويوبتدساسبسهٌبهِهًهيي
خَاّذضذهگشدسهَاسديمِثوَختقبًَىتنليفخبظثشايآىهقشسضذُثبضذ .
هبدُ73ههدبهىيوَهيثِتشتيتيجبستٌذاص :
1ههدوىيوَهيهَسس .
2ههدوىيوَهييبدي .
3ههدوىيوَهيفَ الًبدُ .
هبدُ 83هّشگًَِتاييشدسهَاداسبسٌبهِيبدسسشهبيِضشمتيباًحاللضشمتقجلاصهَيهذهٌحػهشا
دسغالحيتهدوىيوَهيفَ الًبدُهي ثبضذ .
هبدُ84هدسهدوىيوَهيفَ الًبدُداسًذگبىثيصاصًػفسْبهيمِحقسايداسًهذثبيهذحبؾهش
ثبضٌذ.اگشدساٍلييديَتحذًػبةهزمَسحبغهلًطهذهدوهىثهشايثهبسدٍمديهَتٍثهبحؿهَس
داسًذگبىثيصاصيلسَمسْبهيمِحقسايداسًذسسويتيبفتٍِاتخبرتػوينخَاّذًوَدثطشـ
آًنِدسديَتدٍمًتيدِديَتاٍلقيذضذُثبضذ .
هبدُ 85هتػويوبتهدوىيوَهيفَ الًبدُّوَاسُثِامثشيتدٍسَمآساءحبؾهشدسخلسهِسسهوي
هًتجشخَاّذثَد .
هدوىيوَهييبديهيتَاًذًسجتثِمليِاهَسضشمتثدضآًچِمهِدسغهالحيتهدوهى

هبدُ 86ه
يوَهيهَسسٍفَ الًبدُاستتػوينثگيشد .
هبدُ 87ه دسهدوىيوَهييبديحؿَسداسًهذگبىاقهالثهيصاصًػهفسهْبهيمهِحهقسايداسًهذ
ؾشٍسياست.اگشدساٍلييديَتحذًػبةهزمَسحبغلًطذهدوىثشايثبسدٍمديهَتخَاّهذ
ضذٍثبحؿَسّشيذُاصغبحجبىسْبهيمِحقسايداسدسسويتيبفتٍِاخزتػوينخَاّهذًوهَد.
ثطشـآًنِدسديَتدٍمًتيدِديَتاٍلقيذضذُثبضذ .
هبدُ 88هدسهدوىيوَهييبديتػويوبتّوَاسُثِامثشيتًػفثًالٍُيلساءحبؾشدسخلسهِ
سسويهًتجشخَاّذثَد.هگشدسهَسداًتخبةهذيشاىٍثبصسسبىمِامثشيتًسجيمبفيخَاّذثَد .
دسهَسداًتخبةهذيشاىتًذادآ ساءّشسايدٌّهذُدسيهذدههذيشاًيمهِثبيهذاًتخهبةضهًَذؾهشة
هي ضَدٍحقسايّشسايدٌّذُثشاثشحبغلؾشةهزمَسخَاّذثَدسايدٌّذُههي تَاًهذآساء
خَدساثِيلًفشثذّذيبآًشاثييچٌذًفشيمِهبيلثبضذتقسهينمٌهذ،اسبسهٌبهِضهشمتًوهيتَاًهذ
خالفاييتشتيتساهقشسداسد .
هبدُ 89ههدوىيوَهييبديثبيذسبليينجبسدسهَقًيمِدساسبسٌبهِپيصثيٌهيضهذُاسهتثهشاي
سسيذگيثِتشاصًبهٍِحسبةسَدٍصيبىسبلهبليقجلٍغَستداسائيٍهكبلجبتٍديَىضشمتٍ
غَستحسبةدٍسٍُيولنشدسبليبًِضشمتٍسسيذگيثِگضاسشهذيشاىٍثبصسسيبثبصسسبىٍسبيش
اهَسهشثَـثِحسبثْبيسبلهبليتطنيلضَد .
تجػشُهثذٍىقشائتگضاسشثبصسسيبثبصسسبىضشمتدسهدوىيوَهياخزتػوينًسجتثِتشاصًبهِ
ٍحسبةسَدٍصيبىسبلهبلي هًتجشًخَاّذثَد .

هبدُ 90هتقسينسَدٍاًذٍختِثييغبحجبىسْبمفقفپساصتػَيتهدوىيوَهيخبئضخَاّذثهَد
ٍدسغَستٍخَدهٌبفىتقسيندُدسغذاصسَدٍيژُسبالًِثييغبحجبىسْبمالضاهياست .
هبدُ 91هچٌبًچِّيئتهذيشُهدوىيوَهييبديسبالًِسادسهَيهذهقهشسديهَتًنٌهذثهبصسسيهب
ثبصسسبىضشمتهنلفٌذساسباقذامثِديَتهدوىهضثَسثٌوبيٌذ .
هبدُ 92هّيئتهذيشٍُّوچٌييثبصسسيبثبصسسبىضشمتهي تَاًٌذدسهَاقىهقتؿيهدوىيوَهي
يبديساثكَسفَ  الًبدُديَتًوبيٌذ.دساييغَستدستَسخلسِهدوىثبيذدسآگْيديهَتقيهذ
ضَد .
ّيچهدوىيوَهيًويتَاًذتبثًيتضشمتساتاييشثذّذٍثبّهيچامثشيتهيًوهي تَاًهذثهش

هبدُ 94ه
تًْذاتغبحجبىسْبمثيفضايذ .
هبدُ 98هفبغلِثييًطشديَتٌبهِهدوىيوَهيٍتبسيختطهنيلآىحهذاقلدُسٍصٍحهذامثشچْهل
سٍصخَاّذثَد .
هبدُ 100هدسآگْيديَتغبحجبىسْبمثشايتطنيلهدوىيوَهيدستَسخلسهٍِتهبسيخٍهحهل
تطنيلهدوىثبقيذسبيتًٍطبًيمبهلثبيذقيذضَد .
هبدُ 102هدسمليِهدبهىيوَهيحؿَسٍميليبقبئنهقبمقهبًًَيغهبحتسهْنٍّوچٌهييحؿهَس
ًوبيٌذُيبًوبيٌذگبىضخػيتحقَقيثطشـاسائِهذاسكٍمبلتيبًوبيٌذگيثهِهٌضلهِحؿهَسخهَد
غبحتسْناست .
هبدُ 104هّشگبُدسهدوىيوَهيتوبمهَؾَيبتهٌذسجدسدستَسهدوىههَسداخهزتػهوينٍاقهى
ًطَدّيئتسئيسِهدوىثبتػَيتهدوىهي تَاًذايالمتٌفسًوَدٍُتبسيخخلسِثًذسامهًِجبيهذ
ديشتشاصدٍّفتِثبضذتًيييمٌذ،توذيذخلسِهحتبجثِديَتٍآگْيهدذدًيستٍدسخلسبتثًذ
هدوىثبّوبىحذًػبةخلسِاٍلسسويتخَاّذداضت 
هبدُ 106ه دسهَاسديمِتػويوبتهدوىيوهَهيهتؿهويينهياصاههَسريهلثبضهذيهلًسهخِاص
غَستخلسِهدوىثبيذخْتثجتثِهشخىثجتضشمت ّباسسبلگشدد .
1هاًتخبةهذيشاىٍثبصسسيبثبصسسبى .
2هتػَيتتشاصًبهِ .
3همبّصيبافضايصسشهبيٍِّشًَوتاييشدساسبسٌبهِ .
4هاًحاللضشمتًٍحَُتػفيِآى .

هذتهذيشاىدساسبسٌبهِهًييهيضَدلينياييهذتاصدٍسبلتدبٍصًخَاّذمشد .

هبدُ109ه
هبدُ 112ه دسغَستيمِثشاثشفَتيباستًفبيبسلتضهشايفاصيهليهبچٌهذًفهشاصههذيشاىتًهذاد
ايؿبءّيئتهذيشُاصحذاقلهقشسدسايهيقهبًَىموتهشضهَدايؿهبءيلهيالجهذلثهِتشتيهتهقهشسدس
اسبسٌبهٍِاالثِتشتيتهقشستَسفهدوىيوَهيخبيآًبىساخَاٌّهذگشفهتٍدسغهَستينِيؿهَ
يلي الجذلتًيييًطذُثبضذٍيبتًذادايؿبءيليالجذلمبفيثشايتػذيهحلْهبيخهبليدسّيئهت
هذيشًُجبضذهذيشاىثبقيوبًذُثبيذثالفبغلِهدوىيوَهييبديضشمتساخْتتنويلايؿهبءّيئهت
هذيشُديَتًوبيٌذ .
هبدُ 113هدسهَسدهبدُّ112شگبُّيئتهذيشُحستهَسداصديَتهدوىيوهَهيثهشاياًتخهبة
هذيشيمِسوتاٍثالهتػذيهبًذُخَدداسيمٌذّشريٌفىحقداسداصثهبصسسيهبثبصسسهبىضهشمت

ثخَاّذمِثِديَتهدوىيوَهييبديخْتتنويليذُههذيشاىثهبسيبيهتتطهشيفبتالصماقهذام
مٌٌذٍثبصسسيبثبصسسبىهنلفثِاًدبمچٌييدسخَاستيهيثبضٌذ .
هبدُ 166هتػَيتتشاصًبهٍِحسبةسَدٍصيبىّشدٍسُهبليضشمتثِهٌضلِهفبغبحسبةههذيشاى
ثشايّوبىدٍسُهبليهيثبضذ ......
هبدُ 117هثبصسسيبثبصسسبىضشمتهنلفٌذّشگًَِتخلفياصهقشساتقبًًَيٍاسبسهٌبهِضهشمتدس
هَسدسْبمٍثيقِهطبّذُمٌٌذثِهدوىيوَهييبديگضاسشدٌّذ .
هبدُ 118هخضدسثبسُهَؾَيبتيمِثوَختهقشساتاييقبًَىاخزتػهوينٍاقهذامدسثهبسُآًْهبدس
غالحيتخبظهدهبهىيوهَهياسهتههذيشاىضهشمتداسايمليهِاختيهبساتالصمثهشاياداسُاههَس
ضشمتهيثبضٌذهطشٍـثشآًنِتػويوبتٍاقذاهبتآًْبدسحذٍدهَؾَوضهشمتثبضهذ.هحهذٍد
مشدىاختيبساتهذيشاىدساسبسٌبهِيبثوَحتتػهويوبتهدهبهىيوهَهيفقهفاصلحهبلسٍاثهفثهيي
هذيشاىٍغبحجبىسْبمهًتجشثَدٍُدسهقبثلاضخبظثبلثثبقلٍمبىلنينياست .
هبدُ 119هّيئتهذيشُدساٍلييخلسِخَداصثييايؿبيّيئتهذيشُيلسئيسٍيلًبئتسئهيس
مِثبيذضخعحقيقيثبضٌذثشايّيئتهذيشُتًيييهيًوبيهذ.ههذتسيبسهتسئهيسًٍبيهتسئهيس
ّيئتهذيشُثيصاصههذتيؿهَيتآًْهبدسّيئهتههذيشًُخَاّهذثهَدّ.يئهتههذيشُدسّهشهَقهى
هي تَاًذسئيسًٍبيتسئيسّيئتهذيشُسااصسوتّبيهزمَسيضلمٌذّ.شتشتيجهيخهالفايهي
هبدُهقشسضَدمبىلنينيخَاّذثَد .
تجػشُ 1هاصًهشاخشايهفبداييهبدُضخعحقيقيمِثًٌهَاىًوبيٌهذُضهخعحقهَقييؿهَّيئهت
هذيشُهًشفيضذُثبضذدسحننيؿَّيئتهذيشُتلقيخَاّذضذ .
تجػشُ 2هّشگبُسئيسّيئتهذيشُهَقتبًتَاًذٍنبيفخَدسااًدبمدّذٍنبيفاٍساًبيهتسئهيس
ّيئتهذيشُاًدبمخَاّذداد .
هبدُ 120هسئيسّيئتهذيشُيالٍُثشديَتٍاداسُخلسبتّيئت ههذيشُهَنفاستمهِهدهبهى
يوَهيغبحجبىسْبمسادسهَاسديمِّيئتهذيشُهنلفثِديَتآًْبهيثبضذديَتًوبيذ .
هبدُ 124هّيئتهذيشُثبيذاقاليلًفشضخعحقيقيساثِهذيشيتيبهلضشمتثشگضيٌذٍحهذٍد
اختيبساتٍهذتتػذيٍحقالضحوِاٍساتًيييمٌذدسغَستيمهِههذيشيبهليؿهَّيئهتههذيشُ
ثبضذدٍسُهذيشيتيبهلاٍاصهذتيؿَيتاٍدسّيئتهذيشُثيطتشًخَاّذثَد.هذيشيبهلضهشمت
ًوي تَاًذدسيييحبلسئيسّيئتهذيشُّوبىضشمتثبضذهگشثبتػَيتسِچْهبسمآساءحبؾهش
دسهدوىيوَهي .
تجػشُهّيئتهذيشُدسّشهَقىهيتَاًذهذيشيبهلسايضلًوبيذ .

هبدُ125ههذيشيبهلضشمتدسحذٍدا ختيبساتيمِتَسهفّيئهتههذيشُثهِاٍتفهَيؽضهذُاسهت
ًوبيٌذُضشمتهحسَةٍاصقشفضشمتحقاهؿبءداسد .
هبدُ129هايؿبءّيئتهذيشٍُهذيشيبهلضشمتٍّوچٌييهَسسبتٍضشمتْبئيمِايؿبيّيئت
هذيشٍُيبهذيشيبهلضشمتضشيليبيؿَّيئتهذيشُيبهذيشيبهلآًْبثبضٌذًوي تَاًٌهذثهذٍى
اخبصُّيئتهذيشُدسهًبهالتيمِثبضشمتيبثِحسبةضشمتهيضَدثكَسهسهتقينيهبغيشهسهتقين
قشفهًبهلٍِاقىٍيبسْينضًَذٍدسغَستاخبصًُيضّيئتهذيشُهنلفاستثبصسسضشمتسااص
هًبهلِايمِاخبصُآىدادُضذُثالفبغلِهكلىًوبيذٍگضاسشآىساثِاٍلهييهدوهىيوهَهييهبدي
غبحجبىسْبمثذّذٍثبصسسًيضهنلفاستؾويگضاسشخبغيحبٍيخضئيبتهًبهلًِهشخهَدسا

دسثبسُچٌييهًبهلِايثِّوبىهدوىتقذينمٌذ.يؿَّيئتهذيشُيبههذيشيبهلريٌفهىدسهًبهلهِدس
خلسِّيئتهذيشًٍُيضدسهدوىيوَهييبديٌّگبماخزتػوينًسجتثهِهًبهلهِههزمَسحهقساي
ًخَاّذداضت 
هبدُ 132ههذيشيبهلضشمتٍايؿبءّيئتهذيشُثِاستثٌبءاضخبظحقَقيحقًذاسًذّيچگًٍَِام
يبايتجبساصضشمتتحػيلًوبيٌذٍضشمتًوهي تَاًهذديهَىآًهبىساتؿهويييهبتًْهذمٌهذ.ايٌگًَهِ
يوليبتثخَديخَدثبقلاست .......
هدوىيوَهييبديغبحجبىسْبمهيتَاًذثبتَخِثهِسهبيبتحؿهَسايؿهبءغيشهَنهف

هبدُ134ه
ّيئتهذيشُدسخلسبتّيئتهضثَسپشداختهجلايساثِآًْبثكَسهقكَوثبثهتحهقحؿهَسآًْهبدس
خلسبتتػَيتمٌذهدوىيوَهياييهجلغساثبتَخِثِتًذادسبيبتٍاٍقبتيمِّهشيؿهَّيئهت
هذيشُدسخلسبتّيئتحؿَسداضتِاستتًيييخَاّهذمهشدّ.وچٌهييدسغهَستيمهِدساسبسهٌبهِ
پيصثيٌيضذُثبضذهدوىيوَهيهيتَاًذتػَيتمٌذمًِسجتهًيٌياصسَدخبلعسبالًِضشمت

ثًٌَاىپبداشثِايؿبءّيئتهذيشُتخػيعدادُضَدايؿبءغيشهَنفّيئتهذيشُحقًذاسًذثدهض
آًچِد ساييهبدُپيصثيٌيضذُاستدسقجبلسوتههذيشيتخهَدثكهَسهسهتوشيهبغيشهسهتوشثبثهت
حقَ يبپبداشيبحقالضحوٍِخْياصضشمتدسيبفتمٌٌذ .
هبدُ 135همليِايوبلٍاقذاهبتهذيشاىٍهذيشيبهلضهشمتدسهقبثهلاضهخبظثبلهثًبفهزٍهًتجهش
استًٍويتَاىثًزسيذماخشايتطشيفبتهشثَـثكشصاًتخبةآًْهبايوهبلٍاقهذاهبتآًهبىساغيهش
هًتجشداًست .
هبدُ 136ه دسغَستاًقؿبءهذتهبهَسيتههذيشاىتهبصههبىاًتخهبةههذيشاىخذيهذههذيشاىسهبثق
موبمبىهسئَلاهَسضشمتٍاداسُآىخَاٌّذثَد .......
هبدُ 138هّيئتهذيشُهَنفاستثًذاصاًقؿبيسبلهبليضهشمتنهشفهْلتهيمهِدساسبسهٌبهِ
پيصثيٌيضذُاستهدوىيوَهيسبالًِساثشايتػَيتيوليبتسبلهبليقجلٍتػَيتتشاصًبههٍِ
حسبةسَدٍصيبىضشمتديَتًوبيذ .
هبدُ 140ه ّيئتهذيشُهنلفاستّشسبليهلثيسهتناصسهَدخهبلعضهشمتساثًٌهَاىاًذٍختهِ
قبًًَيهَؾَوًوبيذّ.وييمِاًذٍختِثِيلدّنسشهبيِضشمتسسيذهَؾَومهشدىآىاختيهبسي
استٍدسغَستيمِسشهبيِضشمتافضايصيبثذمسشيلثيستنهزمَساداهِخَاّذيبفتتهبٍقتهي
مِاًذٍختِقبًًَيثِيلدّنسشهبيِثبلغگشدد .
هبدُ 141هاگشثشاثشصيبًْبيٍاسدُحذاقلًػفسشهبيِضهشمتاصهيهبىثهشٍدّيئهتههذيشُهنلهف
استثالفبغلِهدوىيوَهيفَ الًبدُغبحجبىسْبمساديَتًوبيذتبهَؾَواًحالليبثقبءضشمت
هَسدضَسٍسايٍاقىضَدّ.شگبُهدوىهضثَسسايثِاًحاللضشمتًذّذثبيذدسّوهبىخلسهٍِثهب
سيبيتهقشساتهبدُ6اييقبًَىسشهبيِضشمتساثِهجلغسشهبيِهَخَدمبّصدّذ .
دسغَستيمِّيئتهذيشُثشخالفاييهبدُثِديَتهدوىيوَهيفَ الًبدُهجبدستًٌوبيهذٍيهب
هدوًيمِديَتهيضَدًتَاًذهكبثقهقشساتقبًًَيهًٌقذگشددّشريٌفًيهيتَاًذاًحاللضشمت
سااصدادگبُغالحيتذاسدسخَاستمٌذ .
هبدُ 142ههذيشاىٍهذيشيبهلضشمتدسهقبثلضشمتٍاضخبظثبلثًسجتثِتخلهفاصهقهشسات
قبًًَيثباسبسٌبهِضشمتٍيبهػَثبتهدوىيوَهيثشحستهَسدهٌفشدايبهطتشمبهسئَلهيثبضهٌذ
ٍدادگبُحذٍدهسئَليتّشيلساثشايخجشاىخسبستتًيييخَاّذًوَد .


هبدُ144ههدوىيوَهييبديدسّشسبليليبچٌذثبصسساًتخبةهيمٌذتهبثشقجهققهبًَى
ثٍِنبيفخَديولمٌٌذ.اًتخبةهدذدثبصسسيبثبصسسبىثالهبًىاسهت.هدوىيوهَهييهبدي
دسّشهَقىهيتَاًذثبصسسيبثبصسسبىسايضلمٌذثِضهشـآًنهِخبًطهييآًْهبساًيهضاًتخهبة
ًوبيذ .
هبدُ 148هثبصسسيبثبصسسبىيالٍُثشٍنبيفيمِدسسبيشهَاداييقبًَىثشايآًبىهقهشسضهذُاسهت
هنلفٌذدسثبسُغحتٍدسستيغَستداسائيٍغَستحسبةدٍسُيولنشدٍحسهبةسهَدٍصيهبى
تشاصًبهِايمِهذيشاىثشايتسلينثِهدوىيوَهيتْيِهيمٌٌذٍّوچٌهييدسثهبسُغهحتهكبلهتٍ
اقاليبتيمِهذيشاىدساختيبسهدبهىيوَهيگزاضتِاًذانْبسًهشمٌٌذ.ثبصسسبىثبيذاقويٌبىحبغهل
ًوبيٌذمِحقَ غبحجبىسْبمدسحذٍديمِقبًَىٍاسبسٌبهِضشمتتًيييمشدُاستثكَسينسبى
سيبيتضذُثبضذٍدسغَستيمِهذيشاىاقاليبتيثشخالفحقيقهتدساختيهبسغهبحجبىسهْبمقهشاس
دٌّذثبصسسبىهنلفٌذمِهدوىيوَهيسااصآىآگبُسبصًذ .
هبدُ 151ه ثبصسسيبثبصسسبىثبيهذّشگًَهِتخلهفيهبتقػهيشيدساههَسضهشمتاصًبحيهِههذيشاىٍ
هذيشيبهلهطبّذُمٌٌذثِاٍلييهدوىيوَهياقالودٌّهذٍدسغهَستيمهِؾهوياًدهبمهبهَسيهت
خَداصٍقَوخشهيهكلىضًَذثبيذثِهشخىقؿبئيغالحيتذاسايالمًوَدًٍُيضخشيهبىساثهِاٍلهيي
هدوىيوَهيگضاسشدٌّذ .
تًيييحقالضحوِثبصسسثبهدوىيوَهييبدياست .

هبدُ155ه

هبدُ 161ههدوىيوَهيفَ الًبدُثِپيطٌْبدّيئتهذيشُپساصقشائتگضاسشثهبصسسيهبثبصسسهبى
ضشمتدسهَسدافضايصسشهبيِضشمتاتخبرتػوينهيمٌذ .
تجػشُ 2هپيطٌْبدّيئتهذيشُساخىثِافضايصسشهبيِثبيذهتؿويتَخيِلهضٍمافهضايصسهشهبيًٍِيهض
ضبهلگضاسضيدسثبسُاهَسضشمتاصثذٍسبلهبليدسخشيبىٍاگشتبآىهَقىهدوىيوَهيًسجتثِ
حسبثْبيسبلهبليقجلتػوينًگشفتِثبضذحهبمياصٍؾهىضهشمتاصاثتهذايسهبلههبليقجهلثبضهذ
گضاسشثبصسسيبثبصسسبىثبيذضبهلانْبسًهشدسثبسُپيطٌْبدّيئتهذيشُثبضذ .
الًبدُهيتَاًذثِّيئتهذيشُاخبصُدّذمِنشفهذتهًيٌيمًِجبيهذ

هبدُ 162ههدوىيوَهيفَ 
اصپٌحسبلتدبٍصمٌذسشهبيِضشمتساتبهيضاىهجلغهًيٌهيثهِينهياصقهش ههزمَسدسايهيقهبًَى
افضايصدّذ .
هبدُ163ه ّيئتهذيشُدسّشحبلهنلفاستدسّهشًَثهتپهساصيولهيسهبختيافهضايصسهشهبيِ
حذامثشنشفينوبُهشاتتساؾوياغالياسبسٌبهِدسقسوتهشثهَـثهِهقهذاسسهشهبيِثجهتضهذُ
ضشمتثِهشخىثجتضشمتْبايالممٌذتبپساصثجتخْتاقالويوَمآگْيضَد .
اسبسٌبهِضشمتًويتَاًذهتؿوياختيبسافضايصسشهبيِثشايّيئتهذيشُثبضذ .

هبدُ164ه
هبدُ 165ههبداممِسشهبيِقجليضشمتتوبهبتبديًِطذُاسهتافهضايصسهشهبيِضهشمتتحهتّهيچ
يٌَاًيهدبصًخَاّذثَد .

هبدُ 184هٍخَّيمِثِحسبةافضايصسهشهبيِتبديهِههيضهَدثبيهذدسحسهبةسه شدُهخػَغهي
ًگبّذاسيضَدتبهييٍتَقيفٍاًتقبلٍخَُهضثَسثِحسبةّبيضشمتهونيًيستهگشپساصثهِ

ثجتسسيذىافضايصسشهبيِضشمت .

هٌحلهيضَد :

هبدُ199هضشمتسْبهيدسهَاسدصيش
 1هٍقتيمِضشمتهَؾَييسامِثشايآىتطنيلضذُاستاًدبمدادُيباًدبمآىغيشهونيضهذُ
ثبضذ .
 2هدسغَستيمِضشمتثشايهذتهًييتطنيلگشديذٍُآىهذتهٌقؿيضهذُثبضهذهگهشايٌنهِ
هذتقجلاصاًقؿبءتوذيذضذُثبضذ .
3هدسغَستٍسضنستگي .
4هدسّشهَقىمِهدوىيوَهيفَ الًبدُغبحجبىسْبمثْشيلتيسايثِاًحاللضشمتثذّذ .
5هدسغَستغذٍسحننقكًيدادگبُ .
هبدُ_201دسهَاسدصيشّشريٌفىهيتَاًذاًحاللضشمتسااصدادگبُثخَاّذ :
 1هدسغَستيمِتبينسبلپساصثِثجتسسيذىضشمتّيچاقذاهيخْتاًدبمهَؾَوآىغهَست
ًگشفتِثبضذًٍيضدسغَستيمِفًبليتْبيضشمتدسهذتثيصاصينسبلهتَقفضذُثبضذ .
هدسغَستيمِهدوىيوَهيسبالًِثشايسسيذگيثِحسبةّبيّشيلاصسبلْبيهبليتبدُهبُ

2
اصتبسيخيمِاسبسٌبهِهًييمشدُاستتطنيلًطذُثبضذ .
 3هدسغَستيمِسوتتوبميبثًؿياصايؿبيّيئتهذيشٍُّوچٌييسوتهذيشيبهلضشمتقي
هذتيصائذثشضطوبُثالهتػذيهبًذُثبضذ .
 4هدسهَسدثٌذّبييلٍدٍهبدُ199دسغَستيمِهدوىيوَهيفَ الًبدُغبحجبىسهْبمخْهت
ايالماًحاللضشمتتطنيلًطَدٍيبسايثِاًحاللضشمتًذّذ .
هههبدُ 204هاهههشتػههفيِثههبهههذيشاىضههشمتاسههتهگ هشآًنههِاسبسههٌبهِضههشمتيههبهدوههىيوههَهي
فَ الًبدُ ايمِسايثِاًحاللهيدّذتشتيتديگشيهقشسداضتِثبضذ .
ضشمتثِهحؽاًحاللدسحبلتػفيِهحسَةهيضَدٍثبيذدسدًجبلًبمضشمتّوِخب

هبدُ 206ه
يجبست"دسحبلتػفيِ"رمشضَدًٍبمهذيشيبهذيشاىتػفيِدسمليِاٍسا ٍآگْهيّهبيهشثهَـثهِ
ضشمتقيذگشدد .
هبدُ 207هًطبًيهذيشيبهذيشاىتػفيِّوبىًطبًيهشمضاغليضشمتخَاّذثَدهگشآًنِثوَخت
تػوينهدوىيوَهيفَ الًبدُيبحنندادگبًُطبًيديگشيتًيييضذُثبضذ .
هبدُ 208هتبخبتوِاهشتػفيِضخػيتحقَقيضشمتخْتاًدبماهَسهشثَـثِتػفيِثبقيخَاّذ
هبًذٍهذيشاىتػفيِهَنفثِخبتوهِدادىمبسّهبيخهبسيٍاخهشايتًْهذاتٍٍغهَلهكبلجهبتٍ
تقسينداسائيضشمتهيثبضٌذٍّشگبُثشاياخهشايتًْهذاتضهشمتهًهبهالتخذيهذيالصمضهَد
هذيشاىتػفيِاًدبمخَاٌّذداد .
هبدُ 209هتػوينساخىثِاًحاللٍاسبهيهذيشيبهذيشاىتػفيًٍِطبًيآًْبثبسيبيتهبدُ207ايهي
قبًَىثبيذنشفپٌحسٍصاصقشفهذيشاىتػفيِثِهشخىثجتضشمتايالمضَدتبپساصثجهتثهشاي
اقالويوَمدسسٍصًبهِسسويٍسٍصًبهِّبيمثيشاالًتطبسيمِاقالييهِّهبٍآگْهيّهبيهشثهَـثهِ

ضشمتدسآىًطشههيگهشددآگْهيضهَددسههذتتػهفيِهٌههَساصسٍصًبههِمثيشاالًتطهبسسٍصًبههِ
مثيشاالًتطبسياستمِتَسفآخشييهدوىيوَهييبديقجلاصاًحاللتًيييضذُاست .
هبدُ 211هاصتبسيختًيييهذيشيبهذيشاىتػفيِاختيبساتهذيشاىضشمتخبتوِيبفتٍِتػفيِضهشمت
ضشٍوهيضَد.هذيشاىتػفيِثبيذمليِاهَالٍدفبتشٍاٍسا ٍاسٌبدهشثَـثِضشمتساتحَيلگشفتِ

ثالفبغلِاهشتػفيِضشمتسايْذُداسضًَذ .
هبدُ 212ههذيشاىتػفيًِوبيٌذُضشمتدسحبلتػفيِثَدٍُمليِاختيبساتالصمساخْتاهشتػهفيِ
هيتَاًٌذثشايقشيديبٍي
حتياصقشيققشيديَيٍاسخبوثِداٍسيٍحقسبصشداساهيثبضٌذٍ 
ٍدفبواصديبٍيٍميلتًيييًوبيٌذ.هحذٍدمشدىاختيبساتهذيشاىتػفيِثبقلٍمبىلنينياست .
هبدُ 214ههذتهبهَسيتهذيشيبهذيشاىتػفيًِجبيذاصدٍسبلتدبٍصمٌهذ.اگهشتهبپبيهبىهبهَسيهت
هذيشاىتػفيِاهشتػفيِخبتوًِيبفتِثبضذهذيشيبهذيشاىتػفيِثبيذرمشيلهلٍخْهبتخبتوهًِيهبفتي
تػفيِاهَسضشمتهْلتاؾبفيسامِثشايخبتوِدادىثِاهشتػفيِالصمهيداًٌذٍتهذاثيشيسامهِ
خْتپبيبىدادىثِاهشتػفيِدسًهشگشفتِاًذثِاقالوهدوىيوَهيغبحجبىسهْبمسسهبًيذُتوذيهذ
هذتهبهَسيتخَدساخَاستبسضًَذ 
هبدُ216ههذيشيبهذيشاىتػفيِتَسفّوبىهشخًيمِآًبىسااًتخهبةمهشدُاسهتقبثهليهضلههي
ثبضٌذ .
هبدُ 217ههبداممِاهشتػفيِخبتوًِيبفتِاستهذيشاىتػهفيِثبيهذّوهِسهبلِهدوهىيوهَهييهبدي
غبحجبىسْبمضشمتساثبسيبيتضشايفٍتطشيفبتيمِدسقهبًَىٍاسبسهٌبهِپهيصثيٌهيضهذُاسهت
ديَتمشدُغَستداسائيهٌقَلٍغيشهٌقَلٍتشاصًبهٍِحسهبةسهَدٍصيهبىيوليهبتخهَدساثهِ
ؾويوِگضاسضيحبمياصايوبليمِتبآىهَقىاًدبمدادُاًذثِهدوىيوَهيهزمَستسلينمٌٌذ .
هبدُ 218هدسغَستيمِثوَختاسبسٌبهِضشمتيبتػوينهدوىيوَهيغبحجبىسْبمثهشايدٍسُ
تػفيِيليبچٌذًبنشهًييضذُثبضذًبنشثبيذثِيوليبتهذيشاىتػفيِسسيذگيمشدُگضاسشٍسا
ثِهدوىيوَهييبديغبحجبىسْبمتسلينمٌذ .
هبدُ223هآىقسوتاصداسائيًقذيضشمتمِدسهذتتػفيِهَسداحتيبجًيستثييغبحجبىسْبم
ثًِسجتسْبمتقسينهيضَدثِضشـآًنِحقَ ثستبًنبساىهلحَلٍهًبدلديًَيمٌَِّصهَيذتهب
ديِآىًشسيذُاستهَؾَوضذُثبضذ .
هبدُ 224هپساصختنتػهفيٍِاًدهبمتًْهذاتٍتبديهِمليهِديهيداسائهيضهشمتثهذٍاثهِهػهشف
ثبصپشداختهجلغاسويسْبمثِسْبهذاساىخَاّذسسيذٍهبصادثِتشتيتهقهشسدساسبسهٌبهِضهشمتٍ
دسغَستيمِاسبسٌبهِسبمتثبضذثًِسجتسْبمثييسْبهذاساىتقسينخَاّذضذ .
هبدُ 225هتقسينداسائيضشمتثييغبحجبىسْبمخَاُدسههذتتػهفيٍِخهَاُپهساصآىهونهي
ًيستهگشآًنِضشٍوثِتػفيٍِديَتثستبًنبساىقجالسهِهشتجهٍِّشهشتجهِثهِفبغهلِيهلههبُدس
سٍصًبهِسسويٍسٍصًبهِمثيشاالًتطبسيمِاقالييِّبٍآگْيّبيهشثَـثِضشمتدسآىدسجههي
گشددآگْيضذٍُالاقلضطوبُاصتبسيخاًتطبساٍلييآگْيگزضتِثبضذ .
هبدُ 227ههذيشاىتػفيِهنلفٌذنشفينوبُپساصختنتػفيِهشاتتساثِهشخىثجتضشمتْبايهالم
آگْيّبيهشثَـ

داسًذتبثِثجتسسيذٍُدسسٍصًبهِسسويٍسٍصًبهِمثيشاالًتطبسيمِاقالييِّبٍ

ثِضشمتدسآىدسجهيگشددآگْيضَدًٍبمضشمتاصدفتهشثجهتضهشمتْبٍدفتهشثجهتتدهبستي
حزفگشدد .
هبدُ 228هپساص ايالمختنتػفيِهذيشاىتػهفيِثبيهذٍخهَّيسامهِثهبقيهبًهذُاسهتدسحسهبة
هخػَغيًضدينياصثبًنْبيايشاىتَديىٍغَستاسبهيثستبًنبساىٍغبحجبىسْبهيسامِحقَ 
خَدسااستيفبءًنشدُاًذًيضثِآىثبًلتسلينٍهشاتتساقيآگْيهزمَسدسّوبىههبدُثهِاقهالو
اضخبظريٌفىثشسبًٌذتبثشايگشفتيقلتخَدثِثبًلهشاخًِمٌٌذ.پساصاًقؿبءدّسبلاصتهبسيخ
اًتطبسآگْيختتػفيِّشهجلغاصٍخَُمِدسثبًلثبقيوبًذُثبضذدسحننهبلثالغهبحتثهَدٍُاص
قشفثبًلثباقالودادستبىضْشستبىهحلثِخضاًِدٍلتهٌتقلخَاّذضذ .
هبدُ 229هدفبتشٍسبيشاسٌبدٍهذاسكضشمتتػفيِضذُثبيذتبدُسبلاصتبسيخايالمخهتنتػهفيِ
هحفَلثوبًذثِاييهٌهَسهذيشاىتػفيِثبيذهقبسىايالمختنتػفيِثِهشخهىثجهتضهشمتْبدفهبتشٍ
اسٌبدٍهذاسكهزمَسساًيضثِهشخىثجتضشمتْبتحَيلدٌّذتبًگْذاسيٍثهشايهشاخًهِاضهخبظ
ريٌفىآهبدُثبضذ .





