
 : مته كامل آييه وامه اجرايي قاوًن حمايت از مصرف كىىدگان خًدري به شرح زير است*

 

ٗٞاثٚ ٜٗـكط ؿك ايٚ آييٚ ٛب٠ٗ ُبْٗ ػل٠ٗ ًٜٜـُبٙ ٝا٠ًٜ ١بي كلٍٝ ٝا٠ًٜ ١بي ؽـٗبت پي ام كلٍٝ ٝ ٛ٘بيٜـُي ١بي - 1ٗبؿٟ 

ٗزبم اٛٞاع ؽٞؿكٝ اػٖ ام ًٞاكي، ٝاٛت، ؿٝ ؿيللاٌٛيْ، ٝٙ، ٗيٜي ثٞى، ٗيـي ثبى، اتٞثٞى، ًبٗيٞٛت، ًبٗيٞٙ، ًِٜـٟ ٝ ٗٞتٞك 

.  ًئٌت ٠ً ؿك ؿاؽْ ًِٞك تٞٓيـ ٝ يب ؿك صبكصٞة ٗولكات ربكي ث٠ ًِٞك ٝاكؿ ُـٟ ٝ يب ٗي ُٞؿ، ٗي ثبُـ

:  تؼبكيق ٝ آالعبت ايٚ آييٚ ٛب٠ٗ ث٠ ُلط ميل اًت- 2ٗبؿٟ 

پِتيجبٛي ؽـٗبت، )ػجبكت اًت ام ًٔي٠ ؽـٗبت پي ام كلٍٝ يي ٗغّٔٞ ام هجيْ ٗ٘بٛت، تؼ٢ـ، : ؽـٗبت پي ام كلٍٝ- آق 

.  ٠ً ٗٞرت ت٘٘يٚ ًبكًلؿ ٜٗٔٞة ٗغّٔٞ ٗي ثبُـ (تؼ٘يلاٙ ٝتبٗيٚ هٜؼبت اًتبٛـاكؿ

ايٚ ؿًتٞك آؼْ٘ ُبْٗ عـاهْ ُلايٚ ً٘ي ٝ ًيلي : ؿًتٞك آؼْ٘ ُلاثٚ ٝ ٗٞاثٚ ؽـٗبت پي ام كلٍٝ ٜٓؼت ؽٞؿكٝ- ة 

ؽـٗبت پي ام كلٍٝ اًت ٠ً تًٞٚ ٝماكت ٜٓبيغ ٝ ٗؼبؿٙ ث٠ ًٔي٠ ُلًت ١بي ػل٠ٗ ًٜٜـٟ ؽٞؿكٝ اثالؽ ُلؿيـٟ ٝ ؿك كٞآْ 

.  مٗبٛي تؼييٚ ُـٟ ؿك آٙ تًٞٚ ثبمكى ٗٞكؿ ثبمكًي ٝ اكميبثي هلاك ٗي ُيلؿ

ث٠ ُؾْ عويوي يب عوٞهي اٛالم ٗي ُٞؿ ٠ً تًٞٚ ػل٠ٗ ًٜٜـٟ ػ٢ـٟ ؿاك ؽـٗبت پي ام : ٝا٠ًٜ ؽـٗبت پي ام كلٍٝ- ح 

ؿك ّٛٞ ؿٝكٟ ت٘٘يٚ ٝ تؼ٢ـ ٗي ثبُـ ٝا٠ًٜ ؽـٗبت پي ام كلٍٝ ٗي تٞاٛـ ث٠  (ام ٛلين ٛ٘بيٜـُي ١بي ٗزبم  )كلٍٝ ؽٞؿكٝ 

ػٜٞاٙ ثؾِي ام ٗز٘ٞػ٠ ػل٠ٗ ًٜٜـٟ يب ث٠ ػٜٞاٙ ُلًتي ٌٗتوْ تغت ٛظبكت ػل٠ٗ ًٜٜـٟ كؼبٓيت ٛ٘ٞؿٟ ٝ ؽـٗبت ؽٞؿ كا اكائ٠ 

.  ٛ٘بيـ

ٝ ؽـٗبت پي ام كلٍٝ ٠ً عٌت  (كلٍٝ)ًٔي٠ ٗؼيبك ١ب ٝ ِٗؾٔبت كٜي ٛبظل ثل ًيليت٠ صِِٞٛي تٞٓيـ : اًتبٛـاكؿ ١بي اثالؿي- ت 

ًبمٗبٙ علبظت ٗغيٚ  ٗٞكؿ تًٞٚ ؿٝٓت ، ٝماكتؾب٠ٛ ١بي ٜٓبيغ ٝ ٗؼبؿٙ ٝ ثبمكُبٛي، ًبمٗبٙ اًتبٛـاكؿ ٝ تغويوبت ٜٓؼتي ايلاٙ،

.  ميٌت ٝ ً٘يت٠ ٗؼيبك ٗٔلف ًٞؽت اثالؽ ٗي ُلؿؿ

اًتبٛـاكؿ ١بي كٜي ُلًت ١بي ػل٠ٗ ًٜٜـٟ ؿك ٓٞكت ػـٕ ٗـبيلت ثب ٗٞاكؿ كٞم االُبكٟ رن اًتبٛـاكؿ ١بي اثالؿي ٗغٌٞة - تجٔلٟ 

.  ؽٞا١ـ ُـ

ؽـٗبت كٜي اًتبٛـاكؿ ٝ يب تؼٞيٖ ؽٞؿكٝ اػالٕ ُـٟ ام  ث٠ ٗز٘ٞػ٠ ؽـٗبت تؼ٢ـ ُـٟ اػٖ ام تبٗيٚ هٜؼبت،: تٔ٘يٚ يب ٗ٘بٛت- ث 

ٛلف ػل٠ٗ ًٜٜـٟ ث٠ ٗٔلف ًٜٜـٟ ٜٗبثن ٗلبؿ ايٚ آييٚ ٛب٠ٗ اٛالم ٗي ُلؿؿ٠ً ؿك يي ؿٝكٟ مٗبٛي يب ٛي ٌٗبكت ِٗؾٔي اٛزبٗٚ 

.  آ٢ٛب ث٠ ٛٞك كايِبٙ ام ًٞي ػل٠ٗ ًٜٜـٟ تبٗيٚ ٗي ُلؿؿ

ًٜـي اًت ٠ً تًٞٚ ػل٠ٗ ًٜٜـٟ ث٠ ١٘لاٟ ؽٞؿكٝ تغٞيْ ٗٔلف ًٜٜـٟ ٗي ُلؿؿ ٝ ؿك ثلُيلٛـٟ تؼ٢ـات ؿٝكاٙ : ٗ٘بٛت ٛب٠ٗ- د 

ٗ٘بٛت ٝ تؼ٢ـ ؽـٗبت ػل٠ٗ ًٜٜـٟ ٗي ثبُـ ؿك ٗ٘بٛت ٛب٠ٗ ُلط هٜؼبت ٗٔلكي ٝ اًت٢الًي ٠ً ِّٗ٘ٞ ٗ٘بٛت ٛ٘ي ُٞؿ فًل 

.  ٗي ُلؿؿ



تبٗيٚ ٓٞامٕ يـًي، پِتيجبٛي ؽـٗبت ٝ ارلت آ٘خْ اٛالم ٗي ُٞؿ ٠ً  ث٠ ٗز٘ٞػ٠ ؽـٗبت ُبْٗ تؼ٘يلات،: ؽـٗبت تؼ٢ـ ُـٟ- س 

.  اٛزبٕ آٙ ؿك يي ؿٝكٟ مٗبٛي ِٗؾْ ام ًٞي ػل٠ٗ ًٜٜـٟ تؼ٢ـ ٗي ُلؿؿ

كػبيت تؼـاؿ ًلِٛيٚ ٝ )اًتلبؿٟ ام ١ل ؽٞؿكٝ ٜٗبثن ِٗؾٔبت اػالٕ ُـٟ ام ًٞي ػل٠ٗ ًٜٜـٟ : اًتلبؿٟ ٜٗٔٞة ام ؽٞؿكٝ- ط 

.  ٠ً ؿك ٗ٘بٛت ٛب٠ٗ تٞٗيظ ؿاؿٟ ُـٟ اًت ٗي ثبُـ (ُيٟٞ ٢ِٛـاكي ؽٞؿكٝ ٝ ٛظبيل آٙ  ٗوـاك ثبك تب ظلكيت ٗزبم،

ًتبثض٠ اي اًت ٠ً عبٝي ٗٞاكؿي ام هجيْ ٛغٟٞ اًتلبؿٟ ٜٗٔٞة ام ؽٞؿكٝ، ٗتؼٔوبت ٝ : ًتبثض٠ كا١ٜ٘بي ٗٔلف ًٜٜـُبٙ- ػ 

ٟ اي، هبٛٞٙ ٝ آييٚ ٛب٠ٗ ع٘بيت ام عوٞم ٗٔلف  تز٢ينات ١٘لاٟ ؽٞؿكٝ، ك٢لًت تز٢ينات ٝ ًٝبيْ اٗبكي ؽٞؿكٝ، ثبمؿيـ ١بي ؿٝك

ك٢لًت ٛ٘بيٜـُي ١بي ٗزبم ُج٠ٌ كلٍٝ ٝ ؽـٗبت پي ام كلٍٝ ٗي ثبُـٝ ؿك مٗبٙ تغٞيْ ؽٞؿكٝ ثبيـ تًٞٚ  ًٜٜـُبٙ ؽٞؿكٝ،

.  ػل٠ٗ ًٜٜـٟ ث٠ ٗٔلف ًٜٜـٟ اكائ٠ ُلؿؿ

ٝاُقاكي ؽٞؿكٝ ِٗبث٠ ٝ ؿك ٓٞكت  (كوٚ ؿك ؿٝكاٙ ٗ٘بٛت  )ٜٗظٞك ام تبٗيٚ ؽٞؿكٝي ربيِنيٚ : تبٗيٚ ؽٞؿكٝ ربيِنيٚ ِٗبث٠- ؿ 

.  ٗي ثبُـ (تٞهق ثال اًتلبؿٟ ؽٞؿكٝ )ػـٕ اٌٗبٙ پلؿاؽت ؽٌبكت ؽٞاة ؽٞؿكٝ 

.  هي٘ت ًبكُٜبًي ؽٞؿكٝ ثلاًبى ٛظل ًبكُٜبًي كً٘ي ؿاؿٌُتلي ؿك كُت٠ ٗلتجٚ ؽٞا١ـ ثٞؿ: هي٘ت ًبكُٜبًي- ف 

ٝ ١بي : ثبمكى- ك ٝ ١بي ًبؽت ؿاؽٔي ٝ ؿك ٗٞكؿ ؽٞؿك ُؾٔيت عوٞهي اًت ٠ً تًٞٚ ٝماكت ٜٓبيغ ٝ ٗؼبؿٙ ؿك ٗٞكؿ ؽٞؿك

ٛ٘بيٜـُي ١بي  ٝاكؿاتي تًٞٚ ٝماكت ثبمُلاٛي ثلاي ٛظبكت ثل ػٌ٘ٔلؿ ػل٠ٗ ًٜٜـٟ، ٝا٠ًٜ كلٍٝ، ٝا٠ًٜ ؽـٗبت پي ام كلٍٝ،

ٍ ١بي اؿٝاكي ٝ ١بي ًبؽت ؿاؽْ ث٠ ٝماكت  )ٗٞكؿي ٝ اكائ٠ ث٠ ١٘لاٟ اظ٢بك ٛظل المٕ ث٠ ٗلارغ فيلثٚ / ٗزبم، ت٢ي٠ ُناك ثلاي ؽٞؿك

ٝ ١بي ٝاكؿاتي ث٠ ٝماكت ثبمكُبٛي ٗؼلكي ٗي ُٞؿ ١ني٠ٜ ١بي اٛزبٕ ثبمكًي ١ب ثل ػ٢ـٟ ػل٠ٗ ًٜٜـٟ ٗي . ٜٓبيغ ٝ ٗؼبؿٙ ٝ ثلاي ؽٞؿك

ثبُـ ؿك ٓٞكتي ٠ً ًبمٛـُبٙ ؽٞؿكٝ ؿاؽٔي اهـإ ث٠ ٝاكؿاتؾٞؿكٝ ٛ٘بيٜـ ث٠ ر٢ت ١٘ب١ِٜي ؿك اٛزبٕ كلايٜـ ثبمكًي ثبمكى 

.  ٗٞكؿٛظل تًٞٚ ٝماكت ٜٓبيغ ٝ ٗؼبؿٙ ٗؼلكي ؽٞا١ـ ُـ

ميبؿٟ  ٛوي٠ٔ ٝ يب تـييل عبٓتي اًت ٠ً ٗٞرت ًب١َ اكمٍ اهتٔبؿي ًبال ٝ ؽـٗبت ٝ يب ػـٕ اٌٗبٙ اًتلبؿٟ ٗتؼبكف ام آٙ : ػيت- م 

.  ٗي ُلؿؿ

ٝ  -ه .  هٜؼبتي ٠ً ٛوْ يب ػيت آ٢ٛب ٗٞرت اعت٘بّ ٓـ٠ٗ رٌ٘ي يب ربٛي اُؾبّ ُلؿؿ: هٜؼبت ايٜ٘ي ؽٞؿك

ٝماكت ٜٓبيغ ٝ ٗؼبؿٙ ٝ ٠ًٌٞٗ اًتبٛـاكؿ ٝ تغويوبت ٜٓؼتي ايلاٙ ٗٞظلٜـ ك٢لًت هٜؼبت ِّٗ٘ٞ اًتبٛـاكؿ ٗٔي ٝ ك٢لًت - 3ٗبؿٟ 

.  هٜؼبت ٝ ػيٞة اٗيٜي كا ت٢ي٠ ٝ اثالؽ ٛ٘بيٜـ

ػل٠ٗ ًٜٜـٟ ؽٞؿكٝ ٗٞظق اًت ًتبثض٠ كا١ٜ٘بي ٗٔلف ًٜٜـُبٙ اٝكام ٗ٘بٛت ٛب٠ٗ ث٠ مثبٙ كبكًي، ِٗؾٔبت ؽٞؿكٝ، - 4ٗبؿٟ 

ٛبٕ ٝ ِٛبٛي ٛ٘بيٜـُي ١بي ٗزبمؿك ًلاًل ًِٞك كا ؿك مٗبٙ تغٞيْ  ًٜـ كلٍٝ، پلًِٜب٠ٗ اكميبثي كٗبيت ِٗتليبٙ ٝ ٛظل ًٜزي،

.  ؽٞؿكٝ ث٠ ٗٔلف ًٜٜـٟ تغٞيْ ٛ٘بيـ

ثلاي ؽٞؿكٝ ًجي ٝ ٗٞتٞك ًئٌت آٗٞمٍ ٛغٟٞ اًتلبؿٟ ث٠ ٗٔلف ًٜٜـُبٙ ٗي تٞاٛـ ام ٛلين اكائ٠ ًتبثض٠ يب ٓٞط كِلؿٟ - 1تجٔلٟ 

ٟ ١بي آٗٞمٍ ع٘ٞكي ٝ ١بي ًِٜيٚ ػالٟٝ ثل ٗٞاكؿ كٞم ثلُناكي ؿٝك .  آناٗي اًت (عـاهْ ؿٝ ًبػت)ٓٞكت پقيلؿ ثلاي ؽٞؿك



كػبيت ٗٞاثٚ ٜٗـكد ؿك ًتبثض٠ كا١ٜ٘بي ٗٔلف ًٜٜـٟ ثلاي ٗٔلف ًٜٜـٟ آناٗي اًت  - 2تجٔلٟ 

ٝ ١بي ًجي- 5ٗبؿٟ  ام تبكيؼ تغٞيْ ث٠ ٗٔلف ًٜٜـٟ ؿٝ ًبّ  (ًٞاكي، ٝاٛت، ؿٝ ؿيللاٌٛيْ ٝ ٝٙ )عـاهْ ؿٝكٟ ت٘٘يٚ ثلاي ؽٞؿك

ٝ ١بي ٝاكؿاتي پٜذ ًبّ يب 40000يب ًبكًلؿي ثلاثل   ًئٞٗتل ١ل ًـإ مٝؿتل 150000 ًئٞٗتل ١ل ًـإ مٝؿتل كلا ثلًـ ٝ ثلاي ؽٞؿك

ٝ ١بي ًِٜيٚ  ام تبكيؼ تغٞيْ ث٠ ٗٔلف ًٜٜـٟ  (اتٞثٞى، ًبٗيٞٛت، ًبٗيٞٙ ٝ ًِٜـٟ ٗيـي ثبى، ٗيٜي ثٞى، )كلا ثلًـ ٝ ثلاي ؽٞؿك

 ًئٞٗتل ١ل ًـإ مٝؿتل كلا ثلًـ ٝ ثلاي ٗٞتٞك ًئٌت ام تبكيؼ تغٞيْ ث٠ ٗٔلف ًٜٜـٟ َُ ٠ً200.000 ًبّ يب ًبكًلؿي ثلاثل 

.  ٗبٟ ٗي ثبُـ

ػل٠ٗ ًٜٜـٟ ٗي تٞاٛـ ثلاًبى ًيبًت تزبكي ؽٞؿ ٝ ث٠ ٜٗظٞك اكتوب كٗبيت ٜٗـي ٗٔلف ًٜٜـٟ ٌٛجت ث٠ اكنايَ ؿٝكٟ - 1تجٔلٟ 

.  ٗ٘بٛت ثب تؼ٢ـات ٗلث٠ٛٞ اهـإ ٛ٘بيـ ٠ً ؿك ايٚ ٓٞكت رنييبت ُلايٚ آٙ ثبيـ ث٠ ظٞك ُلبف ث٠ ٗٔلف ًٜٜـٟ اػالٕ ُلؿؿ

ٝ ١بي ًِٜيٚ عـاهْ ١زـٟ ٗبٟ ٗي ثبُـ- 2تجٔلٟ  ٝ ١بي ًجي عـاهْ ٠ً ًبّ ٝ ثلاي ؽٞؿك .  ٗ٘بٛت كَٛ ثلاي ؽٞؿك

ٗبيغ ؽٜي ًٜٜـٟ ٝ ٛظبيل آٙ ٝ اًت٢الى هٜؼبت  اهالٕ ٗ٘بٛت ؿك ؽٞؿكٝ ُبْٗ ٗٞاؿ ٝ هٜؼبت ٗٔلكي ام هجيْ كٝؿٚ،- 3تجٔلٟ 

ٓلغ٠ ًالس ٝ ٛظبيل آٙ ث٠ رن اهالٕ ٗٔلكي ٠ً ام ٛلف ػل٠ٗ ًٜٜـٟ ت٘٘يٚ  اًت٢الًي ام هجيْ ٜٓت تلٗن ، تيـ٠ ثلف پبى ًٚ ،؛

.  ُلؿيـٟ اًت ٛ٘ي ثبُـ 

تؼٞيٖ هٜؼبت ٗٔلكي ٝ هٜؼبت اًت٢الًي ٠ً ٛبُي ام ػيت ٗٞرٞؿ ؿك ١ل يي ام ٗز٘ٞػ٠ ١بي ؽٞؿكٝ ثبُـ ثل ػ٢ـٟ - 4تجٔلٟ 

.  ػل٠ٗ ًٜٜـٟ ثٞؿٟ ٝ ِّٗ٘ٞ ت٘٘يٚ ٗي ُلؿؿ

تؼ٘يل ؽٞؿكٝ يب تؼٞيٖ هٜؼبت ٛبُي ام ؽٌبكت عبْٓ ام عبؿح٠ يب تٔبؿف ث٠ ٝرٞؿ آٗـٟ ٠ً ث٠ ػٔت ايلاؿات كٜي ؽٞؿكٝ - 5تجٔلٟ 

.  ٛجبُـ ِّٗ٘ٞ ٗ٘بٛت ٛ٘ي ُلؿؿ

ػل٠ٗ ًٜٜـُبٙ ٗٞظق ث٠ ت٢ي٠ ٝ كاٟ اٛـامي ًبٗب٠ٛ اي ٗي ثبُٜـ ٠ً ث٠ ً٘ي آٙ ٗٔلف ًٜٜـُبٙ ؿك ٓٞكت ت٘بيْ ثتٞاٜٛـ - 6ٗبؿٟ 

هجالم ٗلارؼ٠ ث٠ ٛ٘بيٜـُي ١بي ٗزبم ام ٛلين اكتجبٙ ثب آٙ مٗبٙ ٝ ٗغْ ٗلارؼ٠ ؽٞؿ كا ِٗؾْ ٛ٘بيٜـ ؿك ٓٞكتي ٠ً ٗٔلف ًٜٜـٟ 

.  تبًيـ ثل پقيلٍ ؿك ٛ٘بيٜـُي ؽبٓي كا ؿاُت٠ ثبُـ ػل٠ٗ ًٜٜـٟ ثبيـ ؿك اٝٓيٚ مٗبٙ ٌٗ٘ٚ ٌٛجت ث٠ ايٚ ٗٞٗٞع اهـإ ٛ٘بيـ

ٝ ١بي تغت ٌٗئٞٓيت ٗي ثبُٜـ ُلط ؽـٗبت اٛزبٕ  ؿك ؿٝكاٙ ٗ٘بٛت،- 7ٗبؿٟ  ٛ٘بيٜـُي ١بي ٗزبم ٗٞظق ث٠ پقيلٍ ًٔي٠ ؽٞؿك

.  ُـٟ ٝ ٓيٌت هٜؼبت ػٞيٖ ُـٟ ثبيـ ث٠ ٓٞكت ًتجي ث٠ ٗٔلف ًٜٜـٟ تغٞيْ ُلؿؿ

صٜبٛض٠ ككغ ػيٞة ؽٞؿكٝ تغت ٗ٘بٛت ٠ً ٛبُي ام ؽٌبكت عبْٓ ام عبؿح٠ ٝ يب تٔبؿف ٛجبُـ ثيَ ام ؿٝ كٝم ًبكي ّٛٞ - 8ٗبؿٟ 

ثٌِـ ٝا٠ًٜ ؽـٗبت پي ام كٍٞ ٗٞظق ث٠ تبٗيٚ ؽٞؿكٝ ِٗبث٠ ربيِنيٚ ٝ ؿك ٓٞكت ػـٕ اٌٗبٙ پلؿاؽت ؽٌبكت ؽٞاة ؽٞؿكٝ 

.   ايٚ آييٚ ٛب٠ٗ ٗي ثبُـ10ث٠ ُلط ٗبؿٟ 

اؿح٠ طصٜبٛض٠ ػيٞة ٗٞرٞؿ ؿك ١ل يي ام ٗز٘ٞػ٠ ١بي ؽٞؿكٝ ث٠ تِؾيْ ًبكُٜبى كٜي كا١ٜ٘بيي ٝ كاٜٛـُي ًجت ثلٝم - تجٔلٟ 

.  ٝ يب تٔبؿف ُـٟ ثبُـ ؽـٗبت ٗلث٠ٛٞ ِّٗ٘ٞ ٗٞاثٚ اٛي ٗبؿٟ ثٞؿٟ ٝ ثل ػ٢ـٟ ػل٠ٗ ًٜٜـٟ ٗي ثبُـ

ٗـت مٗبٙ ؽٞاة ؽٞؿكٝ ثلاي پلؿاؽت ؽٌبكت ثؼـ ام ؿٝ كٝم ًبكي ثلاي ًٔي٠ كٝم ١بي تٞهق ؽٞؿكٝ ؿك ٛ٘بيٜـُي اػٖ ام - 9ٗبؿٟ 



ـ ١بي ؿاؽٔي ػل٠ٗ ًٜٜـٟ ٝا٠ًٜ ؽـٗبت پي ام كلٍٝ ٝ ٛ٘بيٜـُي ٗزبم ُلٝع ٝ ؿك  تؼٜيْ ٝ ؿيل تؼٜيْ ثـٝٙ ؿك ٛظل ُلكتٚ كلآيٜ

.  كٝمي ٠ً ٛ٘بيٜـُي ٗزبم پي ام اٛزبٕ تؼ٘يلات المٕ آٗبؿُي تغٞيْ ؽٞؿكٝ ث٠ ٗٔلف ًٜٜـٟ كا اػالٕ ٗي ٛ٘بيـ ؽبت٠٘ ٗي يبثـ

ؿك ٓٞكت ٗلارؼ٠ ٗٔلف ًٜٜـٟ ث٠ ١٘بٙ ٛ٘بيٜـُي ٗزبم ٝيب ١ل يي ام ٛ٘بيٜـُي ١بي ؿيِل ثلاي ثبك ؿٕٝ ثلاي ككغ ايلاؿ - تجٔلٟ 

.  تٌلاكي مٗبٙ ؽٞاة ؽٞؿكٝ ام ثـٝ تبكيؼ پقيلٍ ؽٞؿكٝ ثلاي پلؿاؽت ؽٌبكت ٗغبًج٠ ٗي ُلؿؿ

:  ث٠ ٓٞكت ميل ٗي ثبُـ (ث٠ اًتخٜبي ؽٌبكات ٛبُي ام ٗٞاكؿ عبؿح٠ ٝ تٔبؿف )ٗٞاثٚ پلؿاؽت ؽٌبكت ؽٞاة ؽٞؿكٝ - 10ٗبؿٟ 

ٝ ١بي ًٞاكي - آق  ٝ ١بي ًٞاكي ام مٗبٙ تغٞيْ ؽٞؿكٝ ث٠ ٛ٘بيٜـُي ث٠ اماي ١ل كٝم تٞهق ٗبماؿ ثل : ؽٞؿك ثلاي تٞهق ًٔي٠ ؽٞؿك

( 0.0015)ؿٝ كٝم ًبكي يب مٗبٙ اًتبٛـاكؿ تؼ٘يلات ٠ً هجالً ام ًٞي ثبمكى ٗٞكؿ تبييـ هلاك ُلكت٠ اًت ث٠ ٗوـاك پبٛنؿٟ ؿٟ ١ناكٕ 

.  هي٘ت ١بي اػالٗي كلٍٝ ٗغّٔٞ تًٞٚ تٞٓيـ ًٜٜـٟ يب ػـل٠ٗ ًٜٜـٟ ٗٔلف ًٜٜـٟ پلؿاؽت ٗي ُٞؿ

ٝ ١بي ػ٘ٞٗي - ة  ٝ ١بي ػ٘ٞٗي ام مٗبٙ تغٞيْ ؽٞؿكٝ ث٠ ٛ٘بيٜـُي ث٠ اماي ١ل  (ٝاٛت ٝ ٝٙ تبًٌي، )ؽٞؿك ثلاي تٞهق ًٔي٠ ؽٞؿك

كٝم تٞهق ٗبماؿ ثل ؿٝ كٝم ًبكي يب مٗبٙ اًتبٛـاكؿ تؼ٘يلات ٠ً هجالً ام ًٞي ثبمكى ٗٞكؿ تبييـ هلاك ُلكت٠ اًت ث٠ ٗوـاك ثيٌت 

.  ث٢بي ؽٞؿكٝ تًٞٚ ػل٠ٗ ًٜٜـٟ ث٠ ٗٔلف ًٜٜـٟ پلؿاؽت ٗي ُٞؿ (0.0020)ؿ٢١ناكٕ 

ٝ ١بي ًِٜيٚ - د  ٝ ١بي ًِٜيٚ ث٠ اماي : (ٗيٜي ثٞى، ٗيـي ثبى، اتٞثٞى، ًبٗيٞٛت، ًبٗيٞٙ ٝ ًِٜـٟ  )ؽٞؿك ثلاي تٞهق ًٔي٠ ؽٞؿك

١ل كٝم تٞهق ٗبماؿ ثل ؿٝ كٝم ًبكي يب مٗبٙ اًتبٛـاكؿ تؼ٘يلاٙ ٠ً هجالً ام ًٞي ثبمكى ٗٞكؿ تبييـ هلاك ُلكت٠ اًت ث٠ ٗوـاك يي 

.  ث٢بي ؽٞؿكٝ تًٞٚ ػل٠ٗ ًٜٜـٟ ث٠ ٗٔلف ًٜٜـٟ پلؿاؽت ٗي ُٞؿ (0.001)١ناكٕ 

ث٢بي  (0.001)ثلاي تٞهق اٛٞاع ٗٞتٞك ًئٌت ث٠ اماي ١ل كٝم تٞهق ٗبماؿ ثل ؿٝ كٝم ًبكي ث٠ ٗوـاك يي ١ناكٕ : ٗٞتٞك ًئٌت - ؿ 

.  كيبّ ث٠ اماي ١ل كٝم تًٞٚ ػل٠ٗ ًٜٜـٟ ث٠ ٗٔلف ًٜٜـٟ پلؿاؽت ٗي ُٞؿ (15.000)عـاهْ ٗجٔؾ پبٛنؿٟ ١ناك  )ٗٞتٞك ًئٌت 

ٝ ي ًِٜيٚ ثيَ ام يي ٗبٟ ث٠ ّٛٞ اٛزبٗـ، ثب ٗٞاكوت ًتجي ٗٔلف ًٜٜـٟ ثلاي ١ل كٝم تٞهق - 1تجٔلٟ  ؿك ٓٞكت تٞهق ؽٞؿك

.  ث٢بي ؽٞؿكٝ ػالٟٝ ثل ٗوـاك هجٔي ٗي ثبُـ (0.0002)ؽٞؿكٝ ٗبماؿ ثل يي ٗبٟ ػل٠ٗ ًٜٜـٟ ٗٔنٕ ث٠ پلؿاؽت ؿٝ ؿٟ ١ناكٕ 

ؿك ؽّٔٞ پلؿاؽت ؽٌبكت ؽٞاة ؽٞؿكٝ ػل٠ٗ ًٜٜـٟ ٗي تٞاٛـ ام ٛلين ٝا٠ًٜ ؽـٗبت پي ام كلٍٝ ؽٞؿكٝ اهـإ - 2تجٔلٟ 

.  ٛ٘بيـ

صٜبٛض٠ ٗٔلف ًٜٜـٟ ؿك ؿٝكاٙ ٗ٘بٛت ث٠ ٛ٘بيٜـُي ٗزبم ٗلارؼ٠ ٛ٘بيـ ٝ ككغ ًبْٗ ايلاؿات ؽٞؿكٝ تغت ١ل ُلايٜي ؿك - 11ٗبؿٟ 

ٗـت مٗبٙ ثبهي٘بٛـٟ ام ؿٝكٟ ٗ٘بٛت ؽٞؿكٝ ثلاي ٛ٘بيٜـُي ٗزبم ٗوـٝك ٛجبُـ ػل٠ٗ ًٜٜـٟ يب ٝا٠ًٜ ؽـٗبت پي ام كلٍٝ ٗٞظق 

اًت ٗ٘ٚ آنإ ٛ٘بيٜـُي ٗزبم ث٠ اػالٕ ًتجي ٗٞٗٞع ث٠ ٗٔلف ًٜٜـٟ تلتيجي اتؾبؿ ٛ٘بيـ ٠ً ؽٞؿكٝ ؿك اٝٓيٚ كلٓت ٌٗ٘ٚ تغت 

.   ايٚ آييٚ ٛب٠ٗ آناٗي ٗي ثبُـ16ُلايٚ ٗ٘بٛت ككغ ٛوٖ ُلؿؿ ت٘٘يٚ تؼ٘يلات اٛزبٕ ُـٟ ثلاًبى ٗبؿٟ 

 16ًٔي٠ ؽـٗبت اكاي٠ ُـٟ ؿك ؿٝكاٙ ٗ٘بٛت ام ر٠ٔ٘ تؼ٘يلات اُبكٟ ُـٟ ؿك ايٚ ٗبؿٟ ِّٗ٘ٞ ٗ٘بٛت ٗٞكؿ اُبكٟ ؿك ٗبؿٟ - تجٔلٟ 

.  ايٚ آييٚ ٛب٠ٗ ٗي ثبُـ

 ثيَ ام يي ٗبؿٟ ثبُـ ٗـت يبؿ ُـٟ كا 9ػل٠ٗ ًٜٜـٟ ٗٞظق اًت ؿك ٓٞكتي ٠ً ٗـت ؽٞاة ؽـكٝ ٜٗبثن تلتيجبت ٗبؿٟ - 12ٗبؿٟ 



.  ث٠ مٗبٙ ؿٝكٟ ت٘٘يٚ ؽٞؿكٝ ٗلث٠ٛٞ اٗبك٠ ٛ٘بيـ

ٝ ١بي ؿك كاٟ ٗبٛـٟ ٝ ؿيل هبثْ تؼ٘يل ث٠ اًتخٜبء ٗٞاكؿ تٔبؿكي ثل ػ٢ـٟ : تجٔلٟ ؿك ؿٝكاٙ ٗ٘بٛت ١ني٠ٜ ١بي ثبكُيلي ٝ عْ٘ ؽٞؿك

.  ػل٠ٗ ًٜٜـٟ ٗي ثبُـ

عـاهْ ٗـت مٗبٙ تؼ٢ـ ؽـٗبت ُبْٗ تبٗيٚ ًٔي٠ هٜؼبت يـًي ٝ اكاي٠ ؽـٗبت تؼ٘يلات ث٠ ٗـت عـاهْ ؿٟ ًبّ ثؼـ ام - 13ٗبؿٟ 

.  كلٍٝ آؽليٚ ؿًتِبٟ ؽٞؿكٝ ام ٛٞع ٝ ٗـّ ٗلث٠ٛٞ تًٞٚ ػل٠ٗ ًٜٜـٟ ٗي ثبُـ

ٝ ١بي - 14ٗبؿٟ  ؿك ؿٝكاٙ تؼ٢ـ ػل٠ٗ ًٜٜـٟ ٝا٠ًٜ ؽـٗبت پي ام كلٍٝ ٝ يب ٛ٘بيٜـُي ١بي ٗزبم ٗٞظق ث٠ پقيلٍ ًٔي٠ ؽٞؿك

تغت ٌٗئٞٓيت٘ي ثبُٜـ ٓٞكت عٌبة ٗلثٞٙ ث٠ تؼ٘يل ٝ تؼٞيٖ ًٔي٠ هٜؼبت ٝ ٗز٘ٞػ٠ ١بي ٗؼيٞة ُناكٍ ُـٟ تًٞٚ ٗٔلف 

.   تٜظيٖ ٝ ث٠ ٗٔلف ًٜٜـٟ اكاي٠ ُلؿؿ15ًٜٜـٟ ثبيـ ثلاًبى ؿًتٞك آؼْ٘ مٗبٙ اًتبٛـاكؿ ٗٞٗٞع ٗبؿٟ 

ػل٠ٗ ًٜٜـٟ، ٝا٠ًٜ ؽـٗبت پي ام كلٍٝ ٝ يب ٛ٘بيٜـُي ١بي ٗزبم آٙ ث٠ ٗٞظق ث٠ پقيلٍ ًٔي٠ ؽٞؿكٝ ١بي ٝاكؿاتي - 1تجٔلٟ 

ِٗبث٠ ٠ً ؿاكاي ٛ٘بيٜـُي كً٘ي آٙ ؿك ًِٞك اًت ٗي ثبُـ ٝ كػبيت ًٔي٠ ٗٞاثٚ اٛي آييٚ ٛب٠ٗ ٝ ٗولكات ٝ ماكت ثبمكُبٛي ؿك 

.  ايٚ ؽّٔٞ آناٗي اًت 

.   ثلاي ؿٝكاٙ تؼ٢ـ ٛين ٗي ثبُٜـ6ػل٠ٗ ًٜٜـُبٙ ٗٞظق ث٠ ثٌبكُيلي ًبٗب٠ٛ پقيل ٗٞٗٞع ٗبؿٟ - 2تجٔلٟ 

ػل٠ٗ ًٜٜـٟ ثبيـ ٌٛجت ث٠ تـٝيٚ رـّٝ مٗبٙ اًتبٛـاكؿ تؼ٘يلات ٝ ١٘ضٜيٚ تؼييٚ ٛلػ ًبػت تؼ٘يلات اهـإ ٛ٘بيـ ٝ پي ام - 15ٗبؿٟ 

تبييـ ثبمكى آٙ كا ث٠ ٝا٠ًٜ ؽـٗبت پي ام كلٍٝ ٝ ٛ٘بيٜـُي ١بي ٗزبم ؽٞؿ اثالؽ ٛ٘بيـ تب ٓٞكتغٌبة ٗٔلف ًٜٜـٟ ثل آٙ 

اًبى ٓبؿك ٝ ث٠ ٗٔلف ًٜٜـٟ تغٞيْ ُٞؿ ػل٠ٗ ًٜٜـٟ ثبيـ ؿك ٛ٘بيٜـُي ١بي ٗزبم اٌٗبٛبتي كا كلا١ٖ ٛ٘بيـ تب ؿك ٓٞكت ؿك 

.  ؽٞاًت ٗٔلف ًٜٜـٟ اٌٗبٙ ٗوبي٠ٌ ٓٞكتغٌبة ٓبؿكٟ ثب رـاّٝ ٗقًٞك ٝرٞؿ ؿاُت٠ ثبُـ

 ؽـٗبت اكاي٠ 14ػل٠ٗ ًٜٜـٟ ٗٞظق اًت ٛ٘بيٜـُي ١بي ٗزبم كا ٗٔنٕ ٛ٘بيـ تب ٗ٘ٚ اكاي٠ ٓٞكتغٌبة ٜٗـكد ؿك ٗبؿٟ - 16ٗبؿٟ 

.   ًئٞٗتل ١ل ًـإ مٝؿتل كلا ثلًـ ٗ٘بٛت ٛ٘بيـ3000ُـٟ ؽٞؿ كا ث٠ ٗـت ؿٝ ٗبٟ ٝيب 

ٝ ١بيي ٠ً ث٠ ؿٓيْ ٗٞاكؿ ايٜ٘ي هبؿك ث٠ تلؿؿ ٛيٌتٜـ ٗي ثبُـ- 17ٗبؿٟ  .  ٛ٘بيٜـُي ٗزبم تغت ١ؼل ُلايٜي ٗٔنٕ ث٠ پقيلٍ ؽٞؿك

ٝ  ؿاكاي ػيت ؿيِلي اًت هجْ ام تؼ٘يل - 18ٗبؿٟ  اُل ٛ٘بيٜـُي ٗزبمتِؾيْ ؿ١ـ ػالٟٝ ثل ػيٞة ٜٗـكد ؿك ثلٍ پقيلٍ ؽٞؿك

.  آٙ ثبيـ ثب ٗٔلف ًٜٜـٟ ت٘بى ُلكت٠ ٝ ام اٝ ر٢ت اٛزبٕ تؼ٘يل ًٌت تٌٔيق ٛ٘بيـ

.  ؿك ؿٝكاٙ تؼ٢ـ ٛ٘بيٜـُي ٗزبم ثبيـ ؿاؿي هٜؼبت تؼٞي٘ي كا ث٠ ٗٔق ًٜٜـٟ تغٞيْ ؿ١ـ- تجٔلٟ 

صٜبٛض٠ ث٠ تِؾيْ ٗلارغ ٗولك ؿك ايٚ آييٚ ٛب٠ٗ ث٠ ػٔت اًتلبؿٟ ام هٜؼبت ؿيل اًتبٛـاكؿ تًٞٚ ػل٠ٗ ًٜٜـٟ ٝا٠ًٜ - 19ٗبؿٟ 

ؽـٗبت پي ام كلٍٝ ٝ ٛ٘بيٜـُي ٗزبم ٝ يب ٛبُي ام ػـٕ ًيليت تؼ٘يلات ٝ يب ؿك ٓٞكت ٢ًْ اِٛبكي ؽٌبكتي ٗتٞر٠ ٗٔلف 

ًٜٜـٟ ُلؿؿ ػل٠ٗ ًٜٜـٟ ٗٞظق ث٠ ربيِنيٚ ًلؿٙ هٜؼبت اًتبٛـاكؿ ٝ ككغ ٛؤبٙ ؽـٗبت ، ثـٝٙ ؿكيبكت ٝرٟٞ رجلاٙ ؽٌبكات 

.  ٝاكؿٟ ٗي ثبُـ

:  ايزبؿ ٛ٘بيٜـُي ٗزبم تًٞٚ ػل٠ٗ ًٜٜـُبٙ اٛٞاع ؽٞؿكٝ ٜٗبثن ٗٞاثٚ ميل ٗي ثبُـ- 20ٗبؿٟ 



 ٠ً ث٠ ٢ٗل 1عـاهْ اٌٗبٛبت ٗٞكؿ ٛيبم ٛ٘بيٜـٟ كً٘ي ثل عٌت تؼـاؿ ؿًتِبٟ ؽٞكؿٝ ١بي ًجي ث٠ ُلط رـّٝ پيًٞت ُ٘بكٟ - آق 

.  ؿكتل ١يبت ؿٝٓت تبييـ ُـٟ اًت ٗي ثبُـ

ػل٠ٗ ًٜٜـُبٙ اٛٞاع ؽٞؿكٝ ١بي اتٞثٞى ثلٝٙ ٢ُلي ًبٗيٞٙ ٝ ًِٜـٟ، ر٢ت اكاي٠ ؽـٗبت پي ام كلٍٝ ث٠ ٗٔلف - ة 

ٟ اي ًِٞك ث٠ ُلط رـّٝ پيًٞت ُ٘بكٟ   ٠ً ث٠ ٢ٗل ؿكتل ١يبت ؿٝٓت تبييـ 2ًٜٜـُبٙ ٗٞظلٜـ ؿك ١ل يي ام ٗغٞك ١بي آٔي ربؿ

.  ُـٟ اًت عـاهْ يي ٛ٘بيٜـُي ٗزبم ايزبؿ ٛ٘بيٜـ

ػل٠ٗ ًٜٜـُبٙ اٛٞاع ٗٞتٞكًئٌت ر٢ت اكاي٠ ؽـٗبت پي ام كلٍٝ ث٠ ٗٔلف ًٜٜـُبٙ ٗٞظلٜـ ؿك ٢ُل ١بي ٗلاًن اًتبٙ ١ب - د 

.  عـاهْ يي ٛ٘بيٜـُي ٗزبم ايزبؿ يب اػالٕ ٛ٘بيٜـ

ٙ ١ب ٢ُل ١ب ٝ ٗغٞك ١بي اكتجبٛي ؿك ًِٞك ثلاًبى پلاٗتل ١بيي - تجٔلٟ  تؼـاؿ ٛ٘بيٜـُي ١بي ٗزبم ٝ پلاًٜـُي آ٢ٛب ؿك ًٜظ اًتب

ٝ ١ب ؿك ١ل ثبك  ٝ ١بيؼل٠ٗ ُـٟ ٗليت ٗلارؼ٠ ًبال٠ٛ ؽٞؿكٝ ١ب ؿك ؿٝكاٙ ٗ٘بٛت ٝ تؼ٢ـ ، ٗـت مٗبٙ تٞهق ؽ٢ٞؿك ٛظيل تؼـاؿ ؽٞؿك

ٝ ١بي ػل٠ٗ ُـٟ تًٞٚ ػل٠ٗ ًٜٜـُبٙ ٗغبًج٠ ٝ ثلاًبى آٙ ؿك ٓٞكتٜيبم ٌٛجت  ٗلارؼ٠ ث٠ ٛ٘بيٜـُي ١بي ٗزبم ٝ پلاًٜـُي ؽٞؿك

.  ث٠ تًٞؼ٠ ُج٠ٌ ٛ٘بيٜـُي ١بي ٗزبماهـإ ؽٞا١ٜـ ٛ٘ٞؿ

ٟ اي ٛ٘بيٜـُي ١بي ٗقًٞك ثلاًبى ؿًتٞك - 21ٗبؿٟ  ُلايٚ ٝ ٗٞاثٚ ً٘ي ًٝيلي ايزبؿ ٛ٘بيٜـُي ١بي ٗزبم ٝ ٛغٟٞ اكميبثي ؿٝك

.  آؼ٘ٔي ؽٞا١ـ ثٞؿ ٠ً ث٠ تٔٞيت ٝميل ٜٓبيغ ٝ ٗؼبؿٙ ٗي كًـ

ػل٠ٗ ًٜٜـٟ تغت ١يش كايٜي ٗزبم ث٠ رقة ٝ ثٌبكُيلي ٛ٘بيٜـُي ١بي تغت پَُٞ ؽٞؿ يب ١ل يي ام ُلًت ١بي - تجٔلٟ 

ػل٠ٗ ًٜٜـٟ ٠ً ثلاًبى ؿًتٞك آؼْ٘ ُلايٚ ٝ ٗٞاثٚ ؽـٗبت پي ام كلٍٝ ٜٓؼت ؽٞؿكٝ ٗلؿٝؿ ُٜبؽت٠ ُـٟ ٝ ٓـٞ ؿائٖ 

ٟ اٛـ تب مٗبٙ اٛزبٕ آالعبت المٕ ٝ كًيـٙ ث٠ ًٜظ ًيلي هبثْ هجّٞ ٛ٘ي ثبُٜـ .  ُلؿيـ

ٝ ثبيـ ٌٛجت ث٠ ت٢ي٠ ٝ اثالؽ ٗٞاثٚ پقيلٍ ، ُلؿٍ ًبك ؽـٗبت هبثْ اكاي٠ ٝ تلؽيْ ؽٞؿكٝ ث٠ - 22ٗبؿٟ  ػل٠ٗ ًٜٜـٟ ؽٞؿك

.   ٝ ٛظبكت ثل عٌٚ ارلاي آٙ اهـإ ٛ٘بيـ21ٛ٘بيٜـُي ٗزبم ؿكصبكصٞة ُلايٚ ٗٞاثٚ ٗٞٗٞع ٗبؿٟ 

ٛ٘بيٜـُي ٗزبم ٗٞظق ث٠ ٛٔت تبثٔٞي كتج٠ ٛ٘بيٜـُي ٝ ١٘ضٜيٚ ٛٔت تبثٔٞي عوٞم ِٗتليبٙ ث٠ ٛغٞي ٠ً هبثْ كٝيت - 23ٗبؿٟ 

ٗٔلف ًٜٜـُبٙ ثبُـ ؿك ٗغْ پقيلٍ ٗي ثبُٜـ تبثٔٞي عوٞم ِٗتليبٙ تًٞٚ ٝماكت ٜٓبيغ ٝٗؼبؿٙ ؿك صبكصٞة اييٚ ٛب٠ٗ تـٝيٚ ٝ 

.  ث٠ ػل٠ٗ ًٜٜـُبٙ اػالٕ ؽٞا١ـ ُـ

ٟ ١ب ٌٗتٜـات ارلايي المٕ ثلاي اكاي٠ - 24ٗبؿٟ  ػل٠ٗ ًٜٜـٟ ؽٞؿكٝ ثبيـ ٗ٘ٚ آٗٞمٍ ًبكًٜبٙ ؽـٗبت پي ام كلٍٝ ٝ تؼ٘يلُب

َ ١بي ٗؾتٔق ؽٞؿكٝ ٝ آٗٞمٍ اًتلبؿٟ ام تز٢يلات  ؽـٗبت ث٠ ١ل ٗغّٔٞ ًٔي٠ ؿًتٞك آؼْ٘ ١بي كٜي كا١ٜ٘بي تؼ٘يلاتي ثؾ

.  تؾٔٔي كا كل١ٖ ٝ ام ٛلين ٝا٠ًٜ ؽـٗبت پي ام كلٍٝ ث٠ ًٔي٠ ٛ٘بيٜـُي ١بي ٗزبم اكاي٠ ٛ٘بيـ

ٝ ١بي رـيـ،  اثناكآالت،  تز٢ينات ٝ هٜؼبت يـًي ٗٞكؿ ٛيبم ٝا٠ًٜ ؽـٗبت پي ام كلٍٝ ٝ - 25ٗبؿٟ  ػل٠ٗ ًٜٜـٟ ثبيـ ثلاي ؽٞؿك

ٍ ١بي المٕ كا ث٠ ًبكًٜبٙ كٜي آ٢ٛب هجْ ام ُلٝع تغٞيْ ؽٞؿكٝ ث٠ ٗٔلف ًٜٜـٟ ؿاؿٟ ثبُـ .  ٛ٘بيٜـُي ٗزبم كا تبٗيٚ ٝ آٗٞم

ػل٠ٗ ًٜٜـٟ ٗٞظق اًت ًيٌت٘ي كا ثلاي تبٗيٚ ٝ تٞميغ ث٠ ٗٞهغ هٜؼبت يـًي ٗٞكؿ ٛيبم ٝا٠ًٜ ؽـٗبت پي ام كلٍٝ ٝ - 26ٗبؿٟ 



ٛ٘بيٜـُي ٗزبم آ٢ٛب ثلاًبى ٗٞاثٜي ٠ً تًٞٚ ٝماكت ٜٓبيغ ٝ ٗؼبؿٙ اثالؽ ٗي ُٞؿ ر٢ت اكاي٠ ث٠ ٗٔلف ًٜٜـُبٙ ٛلاعي ٝ ارلاٟ 

.  ٛ٘بيـ

ػل٠ٗ ًٜٜـٟ ؽٞؿكٝ ٗٞظق اًت ًيٌتٖ كؿيبثي هٜؼبت ث٠ ٝيوٟ هٜؼبت ايٜ٘ي ٛٔت ُـٟ ثل كٝي ؽٞؿكٝ ١ب كا ايزبؿ ٛ٘بيـ - 27ٗبؿٟ 

ث٠ ٛٞكي ٠ً ؿك ٓٞكت تِؾيْ ٝرٞؿ ٛوْ كٜي ؿك ١ل ُلٟٝ ام هٜؼبت ٛٔت ُـٟ ٠ً ثبػج ثلٝم ؽٌبكت ُـٟ ثبُـ اٌٗبٙ 

ٝ ١بي ٗلث٠ٛٞ ٝ ثل ٛلف ٛ٘ٞؿٙ ٛوْ ٗنثٞك ٝرٞؿ ؿاُت٠ ثبُـ .  كلاؽٞاٙ ؽٞؿك

ٝا٠ًٜ كلٍٝ ٝ ؽـٗبت پي ام كلٍٝ ٗٞظق اًت ٛظبٕ كًيـُي ث٠ ٌُبيبت ٗٔلف ًٜٜـُبٙ كا ؿك ُلًت ٝ ًٔي٠ - 28ٗبؿٟ 

.  ٛ٘بيٜـُي ١بي ٗزبم ٌٗتول ٛ٘بيٜـ ٝ ُناكٍ ػٌ٘ٔلؿ ؿٝكٟ اي ؽٞؿ كا ث٠ ٗلارؾ في كثٚ اكًبّ ٛ٘بيـ

ؿك ٛظبٕ كٞم آقًل ٗـت مٗبٙ تؼييٚ تٌٔيق ٢ٛبيي ٌُبيت ٗٔلف ًٜٜـٟ ام مٗبٙ ّٝٓٞ ٌُبيت تًٞٚ ػل٠ٗ ًٜٜـٟ يب - تجٔلٟ 

.   كٝم تزبٝم ٛ٘بيـ20ٝا٠ًٜ ؽـٗبت پي ام كلٍٝ ٛجبيـ ام 

ٝا٠ًٜ كلٍٝ ٝ ؽـٗبت پي ام كلٍٝ ثبيـ ًبٗب٠ٛ اي كا ثلاي پلؿاؽت ١ني٠ٜ ١بي ؽٌبكات ٝاكؿٟ ث٠ ٗٔلف ًٜٜـٟ ١٘نٗبٙ ثب - 29ٗبؿٟ 

.  كاٟ اٛـامي ٌٗتول ٝ ارلا ٛ٘بيـ

ػل٠ٗ ًٜٜـُبٙ ثبيـ ٌٛجت ث٠ اًتولاك ُج٠ٌ اٛالػبتي كايب٠ٛ اي ثيٚ ٝا٠ًٜ كلٍٝ ؽـٗبت پي ام كلٍٝ ٝ ًٔي٠ ٛ٘بيٜـُي - 30ٗبؿٟ 

١بي ٗزبم ٝ آٗٞمٍ ػ٘ٔي ًبكًٜبٙ آ٢ٛب ؿك مٗي٠ٜ ثٌبكُيلي آٙ اهـإ ٛ٘بيٜـ تب ػالٟٝ ثل ٛغبًج٠ ٗـت ؽٞاة ؽٞؿكٝ ٓيٌت هٜؼبت 

.  ٗٔلكي ثل كٝي ١ل ؽٞؿكٝ ٝ ٓٞكتغٌبة ١ل ٗٔلف ًٜٜـٟ ثلاي ثبمكى هبثْ ؿًتلًي ثبُـ

ٝا٠ًٜ كلٍٝ ٝ ؽـٗبت پي ام كلٍٝ ٗٞظق اًت ٛظبٕ ٛظلًٜزي ام ٗلارؼيت ًٔي٠ ٛ٘بيٜـُي ١بي ٗزبم كا تغت ٛظل - 31ٗبؿٟ 

ٟ ١بي مٗبٛي ث٠ ارلا ؿك آٝكؿ ٝ ثلاًبى ٛتبيذ عب٠ٔٓ اهـاٗبت  ًبمٗبٙ ع٘بيت ام ٗٔلف ًٜٜـُبٙ ٝ تٞٓيـ ًٜٜـُبٛتـٝيٚ ٝ ؿك ثبم

.  آالعي ٗٞحل كا اػ٘بّ ٛ٘بيـ

ٝا٠ًٜ كلٍٝ ٝ ؽـٗبت پي ام كلٍٝ ٗٞظق اًت ًيٌتٖ ٛظبكت ثل ٛ٘بيٜـُي ١بي ٗزبم كا ثلاًبى ٝظبيق تؼييٚ ُـٟ ؿك - 32ٗبؿٟ 

ٟ ١بي مٗبٛي ِٗؾْ  ايٚ هبٛٞٙ آييٚ ٛب٠ٗ ٗلث٠ٛٞ ٝ ؿًتٞك آؼْ٘ ١بي اثالؿي ٗلارغ فيبكثٚ ٗقًٞك ؿك ايٚ آييٚ ٛب٠ٗ ايزبؿ ٝ ؿك ثبم

ارلا ٛ٘بيـ  

ٝا٠ًٜ كلٍٝ ٝ ؽـٗبت پي ام كلٍٝ ٗٞظق اًت ؿًتٞك آؼْ٘ اػٜب ٝ ٓـٞ ٛ٘بيٜـُي ١ب كا ثب ٗؼيبك  ١بي ِٗؼ ُـٟ اثالؿي - 1تجٔلٟ 

.  ٗلارغ فيلثٚ ت٢ي٠ ٝ ارلا ٛ٘بيٜـ

ٝا٠ًٜ كلٍٝ ٝ ؽـٗبت پي ام كلٍٝ ثبيـ ٛبٕ ٝ ِٛبٛي ًٔي٠ ٛ٘بيٜـُي ١بي ٗزبمؽٞؿ كا ث٠ ١٘لاٟ ًبيل ِٗؾٔبت ؿك - 2تجٔلٟ 

.  ؽٞاًتي ر٢ت اكميبثي ػٌ٘ٔلؿ آ٢ٛب ث٠ ثبمكى ٗؼلكي ٛ٘بيـ

ػل٠ٗ ًٜٜـُبٙ ؽٞؿكٝ ٗٞظق ١ٌتٜـ كٗبيت ٗٔلف ًٜٜـٟ كا ام ؽـٗبت اكاي٠ ُـٟ ؽٞؿ ؿك ؿٝكاٙ ٗ٘بٛت ٝ تؼ٢ـ تبٗيٚ - 33ٗبؿٟ 

ٝ ١بي ًبؽت ؿاؽْ ث٠ ٝماكت  ٛ٘بيٜـ صٜبٛض٠ كٗبيت ٗٔلف ًٜٜـٟ تبٗيٚ ِٛٞؿ ٝي ثـٝا ٗي تٞاٛـ ٌُبيت ؽٞؿ كا ؿك ٗٞك ؽٞؿك

ٜٓبيغ ٝ ٗؼبؿٙ ٝ ؿك ٗٞكؿ ؽٞؿكٝ ١بي ٝاكؿاتي ث٠ ٝماكت ثبمكُبٛي تٌٔيٖ ٛ٘بيـ ٌُبيت ٗٔلف ًٜٜـٟ ام ًٞي ٗلرغ في كثٚ ظلف 



ًي كٝم ٗٞكؿ كًيـُي هلاك ٗي ُيلؿ ٝ ؿك ٓٞكت ػـٕ عْ ٝ كْٔ ٗٞٗٞع ١ل يي ام ٛلكيٚ ٗي تٞاٜٛـ ث٠ ١يبت عْ اؽتالف 

ٗلث٠ٛٞ ٗلًت ام ٛ٘بيٜـٟ ػل٠ٗ ًٜٜـٟ ؽٞؿكٝ ًبكُٜبى كً٘ي ؿاؿًِتلي ؿك كُت٠ ٗلتجٚ ٝ ًبكُٜبى كا١ٜ٘بيي ٝ كاٜٛـُي ٛيلٝي 

اٛتظبٗي ث٠ كيبًت ًبكُٜبى كً٘ي ؿاؿٌُتلي ٗلارؼ٠ ٛ٘بيٜـ ٝ ٗلرغ عْ اؽتالف ٗٞظق اًت ظلف ثيٌت كٝم ام تبكيؼ ؿكيبكت 

ٌُبيت ث٠ ٗٞٗٞع كًيـُي ٝ ٌٛجت ث٠ عْ اؽتالف اهـإ ٛ٘بيـ ؿك ٓٞكت اػتلإ ١ل يي ام ٛلكيٚ ث٠ ٓٞكتز٠ٌٔ عْ اؽتالف 

.  ؽٞاًت٠ ؿك ؿاؿُبٟ ٓبٓغ٠ هبثْ پيِيلي ؽٞا١ـ ثٞؿ

ٙ ١بيي ٠ً ٗٔلف ًٜٜـُبٙ ر٢ت ٛلط ٌُبيت ث٠ آ٢ٛب ٗلارؼ٠ ٗي ٛ٘بيٜـ ٗٞظلٜـ ٌُبيت ٗٔلف ًٜٜـٟ - تجٔلٟ  ًٔي٠ ٢ٛبؿ ١ب ٝ ًبمٗب

ٝ ١بي ٝاكؿاتي ث٠ ٝماكت ثبمكُبٛي  ٝ ١بي ًبؽت ؿاؽْ ث٠ ٝماكت ٜٓبيغ ٝ ٗؼبؿٙ ٝ ؿك ٗٞكؿ ؽٞؿك ًبمٗبٙ ع٘بيت  )كا ؿك ٗٞكؿ ؽٞؿك

.  اكًبّ ٛ٘بيـ (ام ٗٔلف ًٜٜـُبٙ ٝ تٞٓيـ ًٜٜـُبٙ 

.  ٌٗئٞٓيت ارلايي ٗلبؿ ايٚ آييٚ ٛب٠ٗ ثل ػ٢ـٟ ػل٠ٗ ًٜٜـٟ ؽٞؿكٝ ٗي ثبُـ- 34ٗبؿٟ 

ٝ ١بي ٝاكؿاتي ثب ١٘ب١ِٜي ٝماكت - 35ٗبؿٟ  ٛظبكت ثل عٌٚ ارلاي ايٚ آييٚ ٛب٠ٗ ثل ػ٢ـٟ ٝماكت ٜٓبيغ ٝ ٗؼبؿٙ ٝ ثلاي ؽٞؿك

.  ثبمكُبٛي ٗي ثبُـ

ٛ٘بيٜـُي ٗزبم ٝ اكاي٠  ٝا٠ًٜ ١بي ؽـٗبت پي ام كلٍٝ ، اكميبثي ١بي اؿٝاكي ػل٠ٗ ًٜٜـُبٙ ؽٞؿكٝ ٝا٠ًٜ ١بي كلٍٝ ،- 36ٗبؿٟ 

ٝ ١بي  ٝ ١بي ًبؽت ؿاؽْ تًٞٚ ٝماكت ٜٓبيغ ٝٗؼبؿٙ ٝ ثلاي ؽٞؿك ٍ ١بي اؿٝاكي ٗٞكؿي ث٠ ػ٢ـٟ ثبمكى ٠ً ثلاي ؽٞؿك ُناك

ٍ ١ب ٝ اكاي٠ آٙ ث٠ ً٘يٌيٞٙ ٜٓبيغ ٝ ٗؼبؿٙ ٗزٔي  ٝاكؿاتي ثب ١٘ب١ِٜي ٝماكت ثبمكُبٛي تؼييٚ ٗي ُلؿؿ ٗي ثبُـ ر٘غ ثٜـي ُناك

.  ُٞكاي اًالٗي ثل ػ٢ـٟ ٝماكت ٜٓبيغ ٝ ٗؼبؿٙ ٗي ثبُـ

ٌٗئٞٓيت كًيـُي ث٠ ٌُبيبت ٗٔلف ًٜٜـُبٙ ٝ رٔت كٗبيت ايِبٙ ؿك ٗلع٠ٔ اّٝ ثل ػ٢ـٟ ػل٠ٗ ًٜٜـٟ ٗي ثبُـ ؿك  - 37ٗبؿٟ 

 ايٚ آييٚ ٛب٠ٗ هبثْ 33ٓٞكت ثلٝم اؽتٔلب ثيٚ ػل٠ٗ ًٜٜـٟ ٝ ٗٔلف ًٜٜـٟ ٗلاتت ام ٛلين ٗلارغ عْ اؽتالف ٗٞكؿ اُبكٟ ؿك ٗبؿٟ 

 .پيِيلي ؽٞا١ـ ثٞؿ




