لشاسداد٘بي ثيّٗ دسِبْ گش٘ٚي جرباْ ٘ضيٕٗ ٘بي ثيّبسعتبٔي ٚ
اػّبي جشادي
(ِغتٍضَ ثغرتي ؽذْ دس ثيّبسعتبْ ِبصاد ثش تؼشفٗ خذِبت دسِبٔي
يب ثيّٗ تبِني اجتّبػي)
تبسيخ صذٚس.................................... :
تؼذاد :دذٚد ٔ ..................................فش
دك ثي ّٗ
تبسيخ ؽشٚع لشاسداد........................ :
عبٌيبٔٗ ........................... :سيبي
تبسيخ أمضبي لشاسداد...................... :
مشبسٖ لشاسداد................................... :
اينننننٓ لنننننشاسداد ثنننننني ؽنننننشو عنننننٙبِي ثيّنننننٗ
 ...............................ثؼ ٕٛاْ«ثي ّٗ گش» ثٗ ٔ ؾبٔي
هتنننننننشاْ  ٚ ...............................ؽنننننننشو
 ...........................ثننننننٗ ٔؾننننننبٔي هتننننننشاْ
 ...........................ثٗ ػ ٕٛاْ ثي ّٗ گضاس ثب ؽشايظ
ريً  ٚثش اعبط لبِٔ ٚ ْٛمشسات ثيّٗ دس ايشاْ  ٚآئني ٔبِٗ ٘بي
ِ صٛة ؽٛساي ػبيل ثي ّٗ دس ٔٗ ِبدٖ  ٚدٚاصدٖ تج صشٖ  ٚدس ٘ ف
ٔ غخٗ تٕظيُ( ٘ش يه اص ٔ غخ دس د ىُ ٚا دذ ِي ثب ؽذ) ِٕؼ مذ ِي
گشدد.
ِبدٖ -1ثيّٗ ؽذگبْ
ثيّٗ ؽذگبْ ػجبستٕذ اص وٍيٗ وبسوٕبْ ؽبغً ثيّٗ گضاس  ٚاػضبي
خبٔٛادٖ حت تى فً آ هنب ؽبًِ مه غش  ٚفشص ٔذاْ ِ ؾشٚط ثش ايٕ ىٗ
اعبِي وٍيٗ ثيّٗ ؽذگبْ لجال ثٗ ثي ّٗ گش اسائٗ ؽذٖ  ٚثٗ تبييذ
ٚي سعيذٖ ثبؽذ.
تجصشٖ : 1فشصٔذاْ روٛس ثيّٗ ؽذگبْ تب عٓ  11عبي متبَ دس صٛست
اؽتغبي ثٗ حتصيً تب عٓ  52عبي  ٚفشصٔذاْ أبث تب صِبْ اصدٚاج
يب اؽتغبي ثٗ وبس حت پٛؽؼ ايٓ ثيّٗ ِي ثبؽٕذ.
تج صشٖ : 5دذالً عٓ ِ ؾّٛي ثي ّٗ ثشاي ٔٛصاداْ اص ثذ ٚتٌ ٛذ ٚ
دذاوثش عٓ ثشاي ٘ش يه اص ثيّٗ ؽذگبْ  06عبي ثٛدٖ  ٚتب پبيبْ
 02عبٌگي ثب دسيبف  %26دك ثيّٗ  ٚاص  02تب  06عبٌگي متبَ يب
دسيب ف د ٚثشا ثش دك ثي ّٗ ِي تٛاْ ثي ّٗ ؽذٖ سا حت پ ٛؽؼ ا يٓ
ثيّٗ ٔبِٗ لشاسداد.
ِبدِٖٛ -5ضٛع ثيّٗ
 ِٛ )5-1ضٛع ثي ّٗ ػ جبست ا ع اص جرباْ ٘ضي ٕٗ ٘بي ثيّبس عتبٔي ٚ
جشا دي ٔب ؽي اص ثي ّبسي  ٚدٛادث ادت ّبي ِ غتٍضَ ث غرتي ؽذْ دس
ثيّبسعتبْ٘ ،ضيٕٗ ٘بي صاميبْ(اػُ اص عجيؼي  ٚعضاسيٓ) ٘ ٚضيٕٗ
٘بي پبساوٍيٕيىي ثش عجك ؽشايظ ايٓ لشاسداد.
ِٛاسد اٚسژا ٔظ ج ٙ
٘ ) 5-5ضي ٕٗ ٘بي أت مبي ثي ّبس ثٗ ػ ٍ
دسِبْ اص وٍيٗ ؽٙشعتبهنب ثٗ هتشاْ يب عبيش ِشاوض اعتبهنب تٛعظ
آِ جٛالٔظ ثب ت ؾخيص پض ؽه ِ ؼبجل  ٚث ؾشط ث غرتي دس ثيّبس عتبْ ِم صذ
ِؾّٛي ِٛضٛع ثيّٗ ايٓ لشاسداد ِي ثبؽذ.
ِبدٖٚ -3ظبيف ثيّٗ گضاس
 ) 3-1ثي ّٗ گضاس ِ ٛظف ا ع ٕ٘ گبَ ػ مذ لشاسداد فٙش ع ا عبِي
ثي ّٗ ؽذگبْ(متبِي وبسو ٕبْ)  ٚت ؼذاد ا فشاد حت تى فً اي ؾبْ سا
ثش ع جك ِبدٖ يه ثشاي ثي ّٗ گش اس عبي ِ ٚتؼبل جب ظشف ِذت عي
سٚص ِؾخ صبت ثي ّٗ ؽذگبْ  ٚا فشاد حت تى فً سا ؽبًِ ٔبَ ٔ ٚبَ

خبٔٛادگي ،تبسيخ تٌ ٛذ ،مشبسٖ ؽٕب عٕبِٗ ٔ ،غج خبٔٛادگي ،ث غٛس
خٛأب  ٚثذ ْٚلٍُ خٛسدگي ج ٙثيّٗ گش اسعبي منبيذ.
 )3-5ثي ّٗ گضاس ِ ٛظف ا ع دس عٛي ِذت لشاسداد فٙش ع ت غيريات
افضاي ؾي ٔب ؽي اص سٚا ثظ ا عتخذاِي(جذيذ اال عتخذاَ ،أت مبيل،
ِبِٛس ثٗ خذِ )  ٚمهچٕني مهغش  ٚفشصٔذاْ ؽبغٍني وٗ ثؼذ اص ؽشٚع
لشاسداد حت تى فً وبسو ٕبْ لشاس گشف تٗ ا ٔذ ثب ر وش ِؾخ صبت ثش
عجك ِبدٖ ع َٛدس ٘ش ِبٖ ثٗ ثيّٗ گش اػالَ منبيذ.
تج صشٖ : 4وبسو ٕبْ فؼ ٍي ثي ّٗ گضاس  ٚاػ ضبي خبٔٛادٖ حت تى فً
ظشف ِذت عي سٚص اص ؽشٚع لشاسداد ِي تٛأ ٕذ ٔ غج ثٗ پزيشػ
پٛؽؼ الذاَ منبيٕذ  ٚپظ اص پبيبْ ِِ ٍٙمشس افضايؼ ايٓ گشٖٚ
وبسوٕبْ ِٛوٛي ثٗ اثتذاي عبي آتي لشاسداد ِي گشدد.
تج صشٖ : 2تبسيخ ِٛثش ثشاي دزف ثي ّٗ ؽذٖ  ٚتبسيخ ِٛثش ج ٙ
ؽشٚع پٛؽؼ(ثٗ اعتثٕبي ٔٛصاداْ وٗ اص حلظٗ تٌٛذ داساي پٛؽؼ ِي
ثب ؽٕذ) اٌ ٚني سٚص عشس عيذ ِبٖ ث ؼذ اص  ٚصٛي تمب ضبي وتيب ا ِٛس
اداسي ثيّٗ گضاس خٛا٘ذ ثٛد.
 ) 3-3دك ثي ّٗ عبٌيبٔٗ ٘ش يه اص ثي ّٗ ؽذگبْ(وبسوٕبْ ؽبغً) ٚ
٘ننننش يننننه اص افننننشاد حتنننن تىفننننً آٔننننبْ ِجٍنننن
نبي
نٗ ٘ن
نرباْ ٘ضيٕن
نبي ثبث ن جن
 ...........................سين
ثيّبسعتبٔي ،صاميبْ  ٚپبساوٍيٕيىي ِي ثبؽذ.
 ) 3-4ثي ّٗ گضاس ِتؼ ٙذ ا ع دك ثي ّٗ عبٌيبٔٗ لشاسداد سا دس
چ ٙبس ل غظ عٗ ِب ٘ٗ ثٗ ثي ّٗ گش پشدا خ منب يذ .ثذيٓ تشت يت وٗ
ل غظ اٚي سا دس ؽشٚع لشاسداد  ٚال غبط ث ؼذي سا ثٗ فب صٍٗ عٗ
ِبٖ ثٗ عٗ ِبٖ دس تبسخي ٙبي ٚ ...........................
 ٚ ...........................ثٗ ثيّٗ گش پشداخ منبيذ.
 ) 3-2دك ثيّٗ ٘ش يه اص ثيّٗ ؽذگبْ دس مهبْ ِبٖ  ٚدذاوثش ظشف
ِذت  12سٚص ِي ثبيغيت دس ٚجٗ ثيّٗ گش پشداخ گشدد دس غري ايٓ
صٛست تؼ ٙذات ثي ّٗ گش اص تبسيخ عشس عيذ دك ثي ّٗ پشدا خ ٔ ؾذٖ
ثٗ دبٌ تؼٍيك دسآِذٖ ٘ ٚضيٕٗ ِؼبجلبت دس صِبْ تؼٍيك غري لبثً
پشداخ ِي ثبؽذ تؼٙذات ثيّٗ گش اص صِبْ پشداخ دك ثيّٗ ؽشٚع
 ٚلشاسداد اص دبٌ تؼٍيك خبسج ِي گشدد.
تج صشٖ : 0ثٗ ِٕ ظٛس اػت جبس لشاسداد ثي ّٗ گضاس ِي ثبي غيت اٌ ٚني
لغظ دك ثيّٗ سا پظ اص اِضبي لشاسداد دس ٚجٗ ثيّٗ گش پشداخ
منبيذ.
 ) 3-0دك ثي ّٗ ٘بي ثشگ ؾيت ِتؼ ٍك ثٗ ت غيريات لشاسداد دس پب يبْ
عبي ثيّٗ اي ثغٛس يىجب حمبعجٗ  ٚثٗ ثيّٗ گضاس ِغرتد ِي گشدد.
 ) 3-0دك ثي ّٗ ٘بي و ّرت اص يه ِبٖ (و غش ِبٖ) يى ّبٖ حمب عجٗ
خٛا٘ذ ؽذ.
ِبدٖ -4تؼٙذات ثيّٗ گش
دك ثي ّٗ  ٚا ذمبَ عبيش
ثي ّٗ گش ِتؼ ٙذ ا ع دس اصاي پشدا خ
تؼ ٙذات اص عشف ثي ّٗ گضاس ٘ضي ٕٗ ٘بي ثيّبس عتبٔي ؽبًِ :اػ ّبي
جشادي  ٚعبيش ٘ضيٕٗ ٘بي پضؽىي ٘ش يه اص ثيّٗ ؽذگبْ  ٚافشاد
حت تى فً آ ٔبْ سا دس عٛي يى غبي لشاسداد ثٗ ؽشح ص يش پشدا خ
منبيذ:
 )4-1پشدا خ و ٍ يٗ ٘ضي ٕٗ ٘بي ثيّبس عتبٔي  ٚاػ ّبي جشا دي ِ ٍضَ
ثنننننٗ ثغنننننرتي ؽنننننذْ دس ثيّبسعنننننتبْ تنننننب عنننننمف
 ...........................سيبي ثشاي ٘ش ٔفش دس عٛي يىغبي
لشاسداد.
 )4-5تنننبِني ٘ضيٕنننٗ ٘نننبي پنننبساوٍيٕيىي ؽنننبًِ اَ.آس.آي،
نٛٔٛگشا ،
نٛاع عن
نىٓ ،أن
نييت اعن
نىٓ  ٚعن
نٛاع اعن
نىٛپي ،أن
الپبساعن
ِبِٛگشا  ،آٔژ يٛگشا  ،آٔذ ٚعىٛپي ،ساد ي ٛتشا پي  ٚعٕگ ؽىٓ

وٍ يٗ وٗ ثب تبي يذ پض ؽه ِؼت ّذ ثي ّٗ گش پشدا خ خٛا ٘ذ ؽذ
دذاوثش تب عمف  ...........................س يبي) ج ٘ ٙش
ٚادذ خبٔٛادٖ دس عٛي يىغبي لشاس داد.
 ) 4-3تبِني خمبسج صا ميبْ ا ػُ اص عجي ؼي يب عضاسيٓ تب عمف دٚ
ِيٍينننننننننننننننننننننننن ْٛسيننننننننننننننننننننننننبي
 5/666/666سيبي.
٘ ) 4-4ضي ٕٗ ٘بي پض ؽىي ٔب ؽي اص ػٍّ ىشد ِّ ٙبت جٕ گي ػ ًّ
ٔ ىشدٖ(دس ِ ٕبعمي وٗ دس ص ِبْ ج ٕگ حتّي ٍي ثؼ ٕٛاْ ِ ٕبعك جٕ گي
ؽٕبختٗ ؽذٖ ا ٔذ) دس ص ِبْ صٍخ  ٚثب ت ٛجٗ ثٗ ِ يضاْ تؼ ٙذات
ِٕذسج دس ايٓ لشاسداد ِؾّٛي ثيّٗ ِي ثبؽذ.
ظشف ِذت  12سٚص اص تبسيخ دسيب ف
 ) 4-2ثي ّٗ گش ِتؼ ٙذ ا ع
اعٕبد ِثجتٗ وٗ ثتٛأذ ثٛعيٍٗ آهنب ِيضاْ غشاِ ٚاسدٖ  ٚدذٚد
تؼٙذات خٛد سا تؾخيص د٘ذ ٔغج ثٗ تغٛيٗ غشاِ الذاَ منبيذ.
تج صشٖ : 1دس صٛستي وٗ دك اٌؼ ًّ جشا دي دس صٛسحت غبة ا صٍي
ثيّبسعتبْ ليذ ٔؾذٖ ثبؽذ دذاوثش تؼٙذ ؽشو ضٛاثظ ثيّبسعتبٔي
اع وٗ ػًّ جشادي دس آْ اذمبَ پزيشفتٗ اع .
تج صشٖ : 2ا عٕبد ِثج تٗ ػ جبست ا ع اص ا صً صٛسحت غبة ٘ضي ٕٗ ٘بي
پضؽىي(دس ِٛاسد پشداخ ِغتميُ)  ٚيب فتٛوپي ٘ضيٕٗ ٘بي پضؽىي
وٗ ثٗ تبي يذ عبصِبْ خذِبت دس ِبٔي يب تبِني اجت ّبػي س عيذٖ
ثب ؽذ  ٚثٗ أ ضّبَ ف تٛوپي چه ِشث ٛعٗ  ٚمه چٕني ف تٛوپي ؽٕب عٕبِٗ
ثيّٗ ؽذٖ.
تج صشِٖ -16ذاسن پض ؽىي ِي ثبي غيت ِٕ ضُ ثٗ ٔب ِٗ اي ثب اِ ضبي
ِغئٛي ِؼش ؽذٖ اص جبٔت ثيّٗ گضاس ثبؽذ.
تج صشٖ : 11دس صٛستيىٗ اِ ىبْ تبي يذ و پي ا عٕبد ت ٛعظ عبصِبْ
خذِبت دس ِبٔي يب تبِني اجت ّبػي ِي غش ٔ جٛد ،ا صً  ٚف تٛوپي
ا عٕبد ثٗ ثي ّٗ گش اسا ئٗ خٛا ٘ذ ؽذ  ٚثي ّٗ گش پظ اص ِغبث م
اصً  ٚفتٛوپي ،اصً اعٕبد سا ج ٙاسائٗ ثٗ عبصِبهنبي ِزوٛس ثٗ
منبيٕذٖ ثيّٗ گضاس ِغرتد ِي منبيذ.
 ) 4-0پشداخ ٘ضيٕٗ أتمبي ثيّبساْ دس ِٛاسد اٚصژأظ ثش اعبط
ثٕذ ِ 5بدٖ  5ايٓ لشاسداد دذاوثش تب  %16عمف ٘ضيٕٗ ٘بي لبثً
پشداخ دس ثٕذ ِ 4-1ي ثبؽذ.
ِبدٖ -2تؼشيف اصً دغٓ ٔي
ثيّٗ گضاس  ٚثيّٗ ؽذٖ ِىٍفٕذ ثب سػبي دل  ٚصذال دس پبعخ
ثٗ پش عؼ ثي ّٗ گش وٍ يٗ اعال ػبت سا جغ ثٗ ِ ٛضٛع ثي ّٗ سا دس
اختيبس ثيّٗ گش لشاس دٕ٘ذ.
تجصشٖ : 15چٕبٔچٗ ِؼٍ َٛؽٛد ٘ش يه اص ثيّٗ ؽذگبْ دس پبعخ ثٗ
پشعؼ ثيّٗ گش ػّذا اص اظٙبس ِغٍيب خٛدداسي منٛدٖ  ٚيب اظٙبسات
خالف ٚالغ منٛدٖ ثبؽذ لشاسداد ثيّٗ ٔغج ثٗ ٚي ثبعً اع .

ِبدٖ -0دٚساْ أتظبس
دٚسٖ أت ظبس صشفب ثشاي ٘ضي ٕٗ ٘بي صا ميبْ ثٗ ِذت ِ 2بٖ اص
تبسيخ ؽشٚع پ ٛؽؼ ثي ّٗ ثشاي ٘ش يه اص ثي ّٗ ؽذگبْ ِي ثب ؽذ ٚ
ثيّٗ گش تؼٙذي ٔغج ثٗ پشداخ ٘ضيٕٗ صاميبٔي وٗ دس عٛي ِ 2بٖ
اٚي پٛؽؼ ثيّٗ اي سخ دادٖ اع خنٛا٘ذ داؽ .
ِبدٖ -0ثيّٗ گضاس ِتؼٙذ اع ٔغج ثٗ پٛؽؼ وٍيٗ وبسوٕبْ فؼٍي
ؽشو  ٚ ...............اػضبي خبٔٛادٖ حت تىفً آٔبْ ظشف ِذت
عي سٚص اص ؽشٚع لشاسداد ا لذاَ منب يذ  ٚپظ اص پب يبْ ٍِ ٙ
ِ مشس ،پ ٛؽؼ وبسو ٕبْ  ٚاػ ضبي خبٔٛادٖ آ ٔبْ وٗ اص ل ٍُ اف تبدٖ
أذ ِٛوٛي ثٗ اثتذاي عبي آتي لشاسداد ِي گشدد.
 ) 0-5دس صٛست فٛت ٘ش يه اص وبسوٕبْ ؽبغً ثيّٗ ؽذٖ ِفبد ايٓ
دك ثي ّٗ
لشاسداد ثشاي اػ ضبي خبٔٛادٖ ِ ت ٛث ؾشط پشدا خ
ِتؼٍ مٗ تب پب يبْ لشاسداد دذاوثش ثشاي ِذت يى غبي ثٗ دبي ٚ
لٛت خٛد ثبلي اع .
 ) 0-3دس صٛستي وٗ ثي ّٗ ؽذگبْ ٘ضي ٕٗ ٘بي خٛد سا ِ غتميّب اص
ثي ّٗ گش(ثي ّٗ  ).........دسخٛا ع منبي ٕذ ِ ؼبدي 56دس صذ اص وً
٘ضيٕٗ ثؼٕٛاْ فشأؾيض ثٗ ػٙذٖ ثيّٗ ؽذٖ خٛا٘ذ ثٛد.
 ) 0-4دك حتم يك دس ِٛسد چ گٔٛگي دس ِبْ ِ ٚؼب جلبت  ٚثشس عي ٔ غخ
ثشاي ثيّٗ گش ثبلي اع .
 ) 0-2دسوٍ يٗ ِٛاسدي وٗ دس ا يٓ لشاسداد ر وش ٔ ؾذٖ ثش ع جك
ؽشايظ ػ ِّٛي ثي ّٗ ٔب ِٗ گش٘ ٚي ٘ضي ٕٗ ٘بي ثيّبس عتبٔي ِ صٛثٗ
ؽٛساي ػبيل ثيّٗ  ٚلٛأني جبسي دمٍى ػًّ خٛا٘ذ ؽذ.
٘ ) 0-0ش گ ٗٔ ٛت غيريي دس ؽشايظ ا يٓ لشاسداد ثب تٛا فك عشفني ٚ
ث ٛعيٍٗ صذٚس ثشگ ا حلبلي وٗ جضء لشاسداد ِي ثب ؽذ ا ذمبَ خٛا ٘ذ
پزيشف .
ِبدٖ -1اعتثٕبئبت
٘ضي ٕٗ ٘بي ثيّبس عتبٔي  ٚجشا دي دس ِٛاسد ص يش اص مشٛي تؼ ٙذ
ثيّٗ گش خبسج ِي ثبؽذ.
 ) 1-1اػ ّبي جشا دي وٗ ثٗ ِٕ ظٛس صي جبيي ا ذمبَ ِي گريد ِ ،گش
ايٕىٗ ٔبؽي اص دبدثٗ ٚالغ دس صِبْ لشاسداد ثبؽذ.
 )1-5عمظ جٕني ِگش دس ِٛاسد ضشٚسي ثب تؾخيص پضؽه.
 )1-3ثيّبسيٙبی سٚأی ِگش ايٕکٗ ٔبؽی اص دبدثٗ ثبؽذ.
 )1-4تشن اػتيبد.
 )1-2خٛدوؾي ،لتً ،جٕبي .
 )1-0دٛادث عجيؼي ِبٕٔذ عيً ،صٌضٌٗ ،آتؾفؾبْ.
 ) 1-0ج ٕگ  ٚؽٛسػ  ٚاغت ؾبػ ،أ مالة ،ث ٍٛا ،اػت صبة ،ل يبَ،
آ ؽٛة ،وٛد تب  ٚا لذاِبت ادت يبعي ِمب ِبت أت ظبِي  ٔ ٚظبِي ثٗ
اعتثٕبي ِٛاسد ِٕذسج دس ثٕذ ِ 4بدٖ چٙبسَ.
 )1-1فؼً  ٚأفؼبالت ٘غتٗ اي.
 ) 1-2اتبق خصٛصي  ٚمهشاٖ ِگش دس ِٛاسد ضشٚسي  ٚثٗ تؾخيص پضؽه
ِؼبجل.
 ) 1-16دٔذأپض ؽىي ِ گش جشا دي فه ٌ ،ثٗ وٗ ٔب ؽي اص دبد ثٗ ٚا لغ
دس صِبْ لشاسداد ثبؽذ.
٘ )1-11ضيٕٗ صاميبْ ،فشصٔذ ع ٚ َٛثؼذ اص آْ.
 ) 1-15اص ثني ثشدْ ػ يٛة ٛٔ ٚالص ِبدسصادي وٗ ل جً اص أؼ مبد
ايٓ لشاسداد ِؾخص ثٛدٖ  ٚثيّٗ گضاس اص آْ ِغٍغ ؽذٖ ثبؽذ.
٘ )1-13ش ٔٛع ػًّ جشادي ثٗ ِٕظٛس أىغبس ديذ چؾُ.

٘ ) 1-14ضي ٕٗ ٘بي ِش ثٛط ثٗ هت يٗ ٌٛاصَ آساي ؾي ِ ٚتفش لٗ دس
ثيّبس عتبْ اص لج يً ؽ ري خ ؾه ،صبث ،ْٛؽبِپ ،ٛمخري د ٔذاْ ،جٛساة
ٚاسيظ ،ؽىُ ثٕذ ،ػيٕه ،مسؼه.
 ) 1-12وٍيٗ ٘ضيٕٗ ٘بي پضؽىي ِشثٛط ثٗ چىبپ ِگش ثٕب ثٗ ضشٚست
 ٚتؾخيص صشيخ پضؽه ِؼبجل  ٚتبييذ ِؼتّذ ثيّٗ گش.
 ) 1-10وٍ يٗ ٘ضي ٕٗ ٘بي هت يٗ اػ ضبي ِ صٕٛػي ثشاي جرباْ ٔٛالص ٚ
ٔبسادتيٙبي جغّي ثذْ.
ِبدِٖ -2ذت لشاسداد:
ِذت ا يٓ لشاسداد يى غبي متبَ مش غي ا ع وٗ اص عبػ صفش ثب ِذاد
صفش ثب ِذادِٕ .............م ضي
سٚص  .......ؽشٚع  ٚدس عبػ
ِي گشدد  ٚدس صٛستيىٗ ٘ش يه اص عشفني ثٗ ِذت يى ّبٖ ل جً اص
پب يبْ لشاسداد ٔ ظش خٛد سا ِجين ثش ف غخ  ٚيب جتذ يذ دس ؽشايظ
لشاسداد ا ػ الَ ّٕٔب يذ ا يٓ لشاسداد خٛد ثٗ خٛد ت ٛعظ احلبل يٗ
متذيذ خٛا٘ذ ؽذ.

