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 2003 اوتثش 31 تا تشاتش ضوسي ّجشي 9/8/1382 هصَب)فساد تا هثاسصُ تشاي هتحذ هلل ساصهاى وٌَاًسيَى

 (هيالدي

 ٔمـٔٝ        

 وٙٛاٌ٘يٖٛ، ايٗ ػ٘ٛ وِٛكٞبي       

 ٞب؛ ؿاكايي ثبمٌلؿا٘ـٖ رٟت ؿك إِّّي ثيٗ ٕٞىبكيٟبي تغىيٓ ٚ اًت آٔـٜ ؿًت ثٝ غيللب٘ٛ٘ي ٓٛكت ثٝ وٝ ٞبيي       

 فٌبؿ ام ٘بُي تٟـيـات ٚ ِٔىالت ٚؽبٔت، ام ٍ٘لا٘ي اثلام ثب ؿكرليب٘بت ٔمت٘ي لب٘ٛ٘ي فلآيٙـ اًبًي آَٛ ثٝ افػبٖ ثب       

 ٚ پبيـاك تًٛؼٝ ٚ م٘ـ ٔي ِٜٕٝ ػـاِت ٚ اؽاللي اكمُٟبي ؿٔٛولاًي، اكمُٟبي ٚ ًٙتٟب ثٝ وٝ رٛأغ أٙيت ٚ حجبت ثٝ ٌ٘جت

 ا٘ـامؿ؛ ٔي ؽٜل ثٝ كا لبٖ٘ٛ عبوٕيت

 رّٕٝ ام التٔبؿي رلائٓ ٚ يبفتٝ ًبمٔبٖ رلائٓ ٚيوٜ ثٝ رلائٓ اُىبَ ًبيل ٚ فٌبؿ ثيٗ اكتجبٙ ؿكؽّٔٛ ٍ٘لا٘ي اثلام ثب ٕٞضٙيٗ       

 پِِٛٛيي؛

 وِٛكٞب ٔٙبثغ اًبًي ًٟٓ ٚ ٌيلؿ ٔي ؿكثل كا ٔبِي فؽبيل ام ميبؿي ٔمـاك وٝ فٌبؿ ٔٛاكؿ ؿكثبكٜ ثيِتل ٍ٘لا٘ي اثلام ثب ٕٞضٙيٗ       

 وٙـ؛ ٔي تٟـيـ كا وِٛكٞب آٖ پبيـاك تًٛؼٝ ٚ ًيبًي حجبت ٚ ؿٞـ ٔي تِىيُ كا

 تأحيل التٔبؿٞب ٚ رٛأغ تٕبٔي ثل وٝ اًت فلأّي اي پـيـٜ ٝثّى ٘يٌت ؿاؽّي ٔٛٗٛع يه ؿيٍل فٌبؿ، وٝ ايٗ ثٝ اػتمبؿ ثب       

 ٕ٘بيـ؛ ٔي إٞيت ثب آٖ وٙتلَ ٚ رٌّٛيلي رٟت كا إِّّي ثيٗ  ٕٞىبكي ٚ ٌقاكؿ ٔي

 ثبُـ؛ ٔي ٗلٚكي ٔؤحلي ٘غٛ ثٝ فٌبؿ ثب ٔجبكمٜ ٚ رٌّٛيلي رٟت اي مٔيٙٝ صٙـ ٚ ربٔغ ٍ٘لٍ وٝ ايٗ ثٝ اػتمبؿ ثب ٕٞضٙيٗ       

 ٚ ظلفيت تغىيٓ امٛليك امرّٕٝ وِٛكٞب لبثّيت اكتمبء ؿك كا ٟٕٔي ٘مَ تٛا٘ـ ٔي فٙي وٕه ٚرٛؿ وٝ ايٗ ثٝ اػتمبؿ ثب ٕٞضٙيٗ

 وٙـ؛ ايفب فٌبؿ، ثب ٔؤحل ٔجبكمٜ ٚ رٌّٛيلي رٟت ٔتـاَٚ كٍٚ ايزبؿ

 لبٖ٘ٛ عبوٕيت ٚ ّٔي التٔبؿٞبي ًبالك، ٔلؿْ ٟ٘بؿٞبي ثٝ تٛا٘ـ ٔي ٚيوٜ ثٝ فلؿي حلٚت غيللب٘ٛ٘ي وٌت وٝ ايٗ ثٝ اػتمبؿ ثب       

 ثن٘ـ؛ ٗلثٝ

 رٟت اؿاكي ٚ ٔـ٘ي كًيـٌيٟبي ٚ ويفلي ؿاكاييلًيـٌي إِّّي ثيٗ ا٘تمبَ ٚ ٘مُ ام ٔؤحل ٕٔب٘ؼت ٚ وِف رٌّٛيلي، ػنْ ثب       

 أٛاَ؛ ثٝ ٔلثٛٙ عمٛق ؿكؽّٔٛ ؿاٚكي
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 ثب ٚ يىـيٍل ثب ثبيـ آٟ٘ب وٝ ايٗ ٚ اًت وِٛكٞب تٕبٔي ٌٔؤِٚيت فٌبؿ وٙي كيِٝ ٚ پيٍِيلي وٝ ٔٛٗٛع ايٗ ؿاُتٗ ؿك٘ظل ثب       

 ٔـاك ربٔؼٝ ًبمٔبٟ٘بي ٚ غيلؿِٚتي ًبمٔبٟ٘بي ٔـ٘ي، ربٔؼٝ ٔخُ ؿِٚتي ثؾَ ام ؽبكد ٌلٟٚٞبي ٚ افلاؿ ؿؽبِت ٚ عٕبيت

 ثبُـ؛ ٔؤحل مٔيٙٝ ايٗ ؿك آٟ٘ب تالُٟبي ثبُـ للاك وٝ ؿكٓٛكتي اِجتٝ وٙٙـ، ٕٞىبكي

 ٗلٚكت ٚ لبٖ٘ٛ ؿكثلاثل ثلاثلي ٚ ٌٔؤِٚيت ػـاِت، ؿِٚتي، أٛاَ ٚ ػٕٛٔي أٛك ٔٙبًت ٔـيليت آَٛ ؿاُتٗ ؿك٘ظل ثب       

 فٌبؿ؛ كؿ فلًٞٙ ولؿٖ ُىٛفب ٚ يىپبكصٍي ام عفبظت

 ٚ پيٍِيلي ؿكمٔيٙٝ ٔتغـ ُّٔ ًبمٔبٖ ٔؾـك ٔٛاؿ ٚ رلْ ؿفتل ٚ ويفلي ػـاِت ٚ رلْ ام پيٍِيلي وٕيٌيٖٛ وبك ام تمـيل ثب       

 فٌبؿ؛ ثب ٔجبكمٜ

 آفليمب، اتغبؿيٝ فؼبِيتٟبي امرّٕٝ مٔيٙٝ، ايٗ ؿك إِّّي ثيٗ ٚ اي ٜٔٙمٝ ًبمٔبٟ٘بي ًبيل ًٚيّٝ ثٝ ُـٜ ا٘زبْ وبكٞبي يبؿآٚكي ثب       

 ػلثي، وِٛكٞبي اتغبؿيٝ اكٚپب، اتغبؿيٝ ،(اًت ٔؼلٚف ٘ين ٌٕلن رٟب٘ي ًبمٔبٖ ثٝ وٝ) ٌٕلوي ٕٞىبكي ُٛكاي اكٚپب، ُٛكاي

 آٔليىبيي؛ وِٛكٞبي ًبمٔبٖ ٚ التٔبؿي ٕٞىبكي ٚ تًٛؼٝ ًبمٔبٖ

 فٌبؿ ثب ٔجبكمٜ وٙٛاٌ٘يٖٛ ٚيوٜ ثٝ ٚ امرّٕٝ فٌبؿ ثب ٔجبكمٜ ٚ رٌّٛيلي ثلاي صٙـرب٘جٝ اًٙبؿ ام لـكؿا٘ي ثب ٕٞلاٜ ؿاُتٗ ٘ظل ؿك ثب       

 وٙٛاٌ٘يٖٛ آٔليىبيي، وِٛكٞبي ًبمٔبٖ ٌُٕي ٞزلي9/1/1374 ٔيالؿي(1996)ٔبكى 29 ٔٔٛة آٔليىبيي وِٛكٞبي ٔيبٖ

 5/3/1376 ٔيالؿي(1997)ٔٝ 26 ٔٔٛة اكٚپب اتغبؿيٝ ػ٘ٛ وِٛكٞبي ٔمبٟٔبي يب اكٚپبيي رٛأغ ٔمبٟٔبي فٌبؿ ثب ٔجبكمٜ

 ّّٕياِ ثيٗ تزبكي ٔؼبٔالت ؿك ؽبكري ؿِٚتي ٔمبٟٔبي ؽٛاكي كُٜٛ ثب ٔجبكمٜ وٙٛاٌ٘يٖٛ اكٚپب، اتغبؿيٝ ُٛكاي ٌُٕي ٞزلي

 ويفلي عمٛق وٙٛاٌ٘يٖٛ التٔبؿي، ٕٞىبكي ٚ تًٛؼٝ ًبمٔبٖ ٌُٕي، ٞزلي 6/9/1375 ٔيالؿي( 1997) ٘ٛأجل 27 ٔٔٛة

 عمٛق وٙٛاٌ٘يٖٛ اكٚپب، ُٛكاي ٚميلاٖ ٌلٜٚ وبك ٌُٕي ٞزلي 7/11/1377 ٔيالؿي(1999) ها٘ٛيٝ 27 ٔٔٛة فٌبؿ ؿكٔٛكؿ

 وٙٛاٌ٘يٖٛ ٚ اكٚپب ُٛكاي ٚميلاٖ ٌلٜٚ وبك ٌُٕي ٞزلي 13/8/1378 ٔيالؿي( 1999) ٘ٛأجل 4 ٔٔٛة فٌبؿ ؿكٔٛكؿ ٔـ٘ي

 ًلاٖ ارالى ٌُٕي ٞزلي 31/4/1382 ٔيالؿي( 2003) هٚئيٝ 12 ٔٔٛة فٌبؿ ثب ٔجبكمٜ ٚ رٌّٛيلي ؿكٔٛكؿ آفليمب اتغبؿيٝ

 آفليمب؛ اتغبؿيٝ ػ٘ٛ وِٛكٞبي ٚ ؿِٚتٟب

 ًپتبٔجل 29 تبكيؼ ؿك فلأّي يبفتٝ ًبمٔبٖ رلائٓ ثب ٔجبكمٜ ؿكٔٛكؿ ٔتغـ ُّٔ ًبمٔبٖ وٙٛاٌ٘يٖٛ ُـٖ االرلاء المْ ام اًتمجبَ ثب       

 :ا٘ـ ٕ٘ٛؿٜ تٛافك ميل ُلط ثٝ ٌُٕي، ٞزلي 7/7/1382 ٔيالؿي( 2003)
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 ػٕٛٔي ٔملكات ـ اَٚ فُٔ  

 اّذاف تياى ـ1هادُ       

 :ام ػجبكتٙـ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ اٞـاف       

 .فٌبؿ ثب وبكاتل ٚ ٔؤحلتل ٔجبكمٜ ٚ پيٍِيلي رٟت الـأبت تغىيٓ ٚ اكتمبء ـ اِف       

 ثبمٌلؿا٘ـٖ رّٕٝ ام فٌبؿ ثب ٔجبكمٜ ٚ پيٍِيلي مٔيٙٝ ؿك فٙي وٕىٟبي ٚ إِّّي ثيٗ ٕٞىبكيٟبي ام عٕبيت ٚ تٌٟيُ اكتمبء، ـ ة       

 .ٞب ؿاكايي

 .ؿِٚتي أٛاَ ٚ ػٕٛٔي أٛك ٔٙبًت ٔـيليت ٚ پبًؾٍٛيي أب٘تـاكي، تلغيت ـ ح       

 اصغالحات واستشد ـ 2 هادُ       

 :وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ام٘ظل

 :ثٝ ُٛؿ ٔي اٛالق «ؿِٚتي ٔمبْ»  ـ اِف       

 ثبُـ ٔٛلت يب ؿائٓ ٚ ا٘تؾبثي يب ا٘تٔبثي ام اػٓ ػ٘ٛ وِٛك ؿك ل٘بئي يب اؿاكي ارلائي، لبٍ٘ٛ٘قاكي، ُغُ ؿاكاي وٝ ُؾٔي ٞل ـ1

 ٚي اكُـيت ام ٘ظل ٓلف ٘ىٙـ، يب وٙـ ؿكيبفت عمٛق ٚ

 وِٛك ؿاؽّي لبٖ٘ٛ ؿك وٝ ٛٛك ٕٞبٖ يب ؿِٚتي ٔؤًٌبت يب ٟ٘بؿ ثلاي امرّٕٝ ؿٞـ ٔي ا٘زبْ كا ؿِٚتي وبك وٝ ؿيٍلي ُؾْ ٞل -2  

 .ؿٞـ ٔي اكائٝ ؿِٚتي ؽـٔبت اًت، كفتٝ وبك ثٝ ػ٘ٛ وِٛك لبٖ٘ٛ ٔلثٛٙ مٔيٙٝ ؿك وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ ٚ اًت ُـٜ تؼليف ػ٘ٛ

 الـأبت ام ثؼ٘ي ٘ظل ام عبَ ٞل ؿك ثبُـ، ُـٜ تؼليف ػ٘ٛ وِٛك لبٖ٘ٛ ؿك «ؿِٚتي ٔمبْ»  ػٙٛاٖ ثٝ وٝ ؿيٍلي ُؾْ ٞل ـ3      

 ؿك وٝ ٛٛك ٕٞبٖ يب ؿٞـ ٔي ا٘زبْ كا ؿِٚتي وبك يه وٝ اًت ُؾٔي ٔؼٙي ثٝ ؿِٚتي ٔمبْ وٙٛاٌ٘يٖٛ، ايٗ( 2) فُٔ ؿك ٔٙـكد

 ؿِٚتي ؽـٔبت اًت كفتٝ وبك ثٝ ػ٘ٛ وِٛك لبٖ٘ٛ ٔلثٛٙ مٔيٙٝ ؿك وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ ٚ اًت ُـٜ تؼليف ػ٘ٛ وِٛك ؿاؽّي لبٖ٘ٛ

 .ؿٞـ ٔي اكائٝ

 ؽبكري وِٛك يه ل٘بئي يب اؿاكي ارلائي، لبٍ٘ٛ٘قاكي، ُغُ وٝ ُٛؿ ٔي اٛالق ُؾٔي ٞل ثٝ «ؽبكري ؿِٚتي ٔمبْ»  ـ ة       

 ٔؤًٌٝ يب ٟ٘بؿ يه امرّٕٝ ؽبكري وِٛك يه ثلاي كا ؿِٚتي ُغُ يه وٝ ُؾٔي ٞل ٚ ؿاكؿ ثلػٟـٜ ا٘تؾبثي يب ا٘تٔبثي ام اػٓ كا

 .ؿٞـ ٔي ا٘زبْ ؿِٚتي
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 ٔزبم ًبمٔب٘ي صٙيٗ تًٛٚ وٝ ُٛؿ ٔي اٛالق ُؾٔي ٞل يب إِّّي ثيٗ وبكٔٙـ ثٝ "إِّّي ثيٗ ػٕٛٔي ًبمٔبٖ يه ٔمبْ"-ح

 .ٕ٘بيـ الـاْ ًبمٔبٖ آٖ ٛلف ام ثبُـ ٔي

 اًٙبؿ يب لب٘ٛ٘ي اًٙبؿ ٚ غيلّٕٔٛى يب ّٕٔٛى غيلٔٙمَٛ، يب ٔٙمَٛ غيلٔبؿي، يب ٔبؿي ام اػٓ ٘ٛع ٞل ام ٞب ؿاكايي ثٝ «أٛاَ»  ـ ت       

 . ُٛؿ ٔي اٛالق ٔنثٛك ٞبي ؿاكايي ؿك ٔٙبفغ يب عك ٔجيٗ

 آيـ ؿًت ثٝ رلْ اكتىبة امٛليك غيلٌٔتميٓ يب ٌٔتميٓ ٓٛكت ثٝ وٝ ُٛؿ ٔي اٛالق ٔبِي ٞل ثٝ «رلْ ام ٘بُي ػٛايـ»  ـ ث       

 ٌٔؤِٚيت ٔٛلت ٌلفتٗ ثلػٟـٜ يب ربيي ربثٝ يب فلٍٚ تجـيُ، ا٘تمبَ، ام ٔٛلت رٌّٛيلي ثٝ ،«ٗجٚ»  يب «ولؿٖ ٌٔـٚؿ»  ـ د       

 .ُٛؿ ٔي اٛالق ؿيٍل ٓالعيتـاك ٔلرغ يب ؿاؿٌبٜ تًٛٚ ٓبؿكٜ ؿًتٛك ثلاًبى أٛاَ وٙتلَ يب اؿاكٜ

 ٔلرغ يب ؿاؿٌبٜ عىٓ ثب أٛاَ ام ؿائٓ ٔغلٚٔيت ثٝ اًت ؿاؿٖ امؿًت ٚ ميبٖ ُبُٔ اػٕبَ لبثُ ٔٛاكؿ ؿك وٝ «ٔٔبؿكٜ»  ـ س       

 .ُٛؿ ٔي اٛالق ؿيٍل ٓالعيتـاك

 ؿك وٝ ٛٛك ٕٞبٖ اًت ٕٔىٗ وٝ اًت ُـٜ عبُٓ ػٛايـي آٖ، ٘تيزٝ ؿك وٝ ُٛؿ ٔي اٛالق رلٔي ٞل ثٝ «آّي رلْ»  ـ ط       

 .آيـ ؿك رلْ يه ٔٛٗٛع ٓٛكت ثٝ اًت ُـٜ تؼليف وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ( 23) ٔبؿٜ

 صٙـ يب يه لّٕلٚ ام ٔظٖٙٛ، يب غيللب٘ٛ٘ي ٞبي ٔغِٕٛٝ ؽلٚد ٚ ٌقك ٚكٚؿ، تزٛين فٗ ثٝ "ٔغِٕٛٝ ُـٜ وٙتلَ تغٛيُ "-ػ      

 ؿك ؿؽيُ افلاؿ ُٙبًبيي ٚ رلْ يه ؿكثبكٜ تفغْ ٚ تغميك ٞـف ثب آٟ٘ب ٓالعيتـاك ٔمبٔبت ٘ظبكت تغت ٚ آٌبٞي ثب وِٛك

 .ُٛؿ ٔي اٛالق رلْ اكتىبة

 ضوَل داهٌِ ـ 3هادُ       

 ػٛايـ ثبمٌلؿا٘ـٖ ٚ ٔٔبؿكٜ ٗجٚ، ولؿٖ، ٌٔـٚؿ ٚ فٌبؿ پيٍلؿ ٚ ثلكًي پيٍِيلي، رٟت آٖ ُلايٚ ٛجك وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ـ1      

 .كفت ؽٛاٞـ وبك ثٝ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ٔٛٗٛع رلائٓ ام ٘بُي

 أٛاَ ثٝ ِٜٕٝ يب ؽٌبكت ثٝ ٔٙزل عتٕبً وٝ ٘ـاكؿ ٗلٚكتي آٖ، ؿك ُـٜ اعلام رلائٓ ثب كاثٜٝ ؿك وٙٛاٌ٘يٖٛ، ايٗ ارلاء ام٘ظل ـ2

 .ثبُـ ُـٜ ثيبٖ آٖ ؿك ؿيٍلي ٓٛكت ثٝ وٝ ايٗ ٍٔل ُٛ٘ـ، ؿِٚتي

 حاوويت حفظ ـ 4هادُ       

 ػـْ ٚ وِٛكٞب اكٗي تٕبٔيت ٚ ثلاثل عبوٕيت آَٛ ٛجك كا وـٙٛاٌ٘ـيٖٛ ايٗ ثلاًـبى ؽٛؿ تؼٟــات ػ٘ٛ، وـِٛكٞبي ـ1      

 . ؿاؿ ؽٛاٞٙـ ا٘زبْ وِـٛكٞب ًبيل ؿاؽّي أٛك ؿك ؿؽبِت
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 كا أٛكي ارلاء ٚ ٓالعيت اػٕبَ ؿيٍلي وِٛك لّٕلٚ ؿك تب ٕ٘بيـ ٕ٘ي ٔغك كا ػ٘ٛ وِٛك يه وٙٛاٌ٘يٖٛ، ايٗ ؿك صين ٞيش ـ2

 . اًت ُـٜ ٌلفتٝ ٘ظل ؿك وِٛك آٖ ٔلارغ ثلاي وِٛك آٖ ؿاؽّي لبٖ٘ٛ ٛجك ٔٙغٔلاً وٝ ثٕٙبيـ

 پيٍِيلا٘ٝ الـأبت ـ ؿْٚ فُٔ       

 فساد اص پيطگيشي الذاهات ٍ سياستْا ـ 5هادُ       

 اكتمبء كا ربٔؼٝ ِٔبكوت وٝ كا فٌبؿ ٗـ ٕٞبًٞٙ ٚ ٔؤحل ًيبًتٟبي ؽٛؿ، عمٛلي ٘ظبْ اًبًي آَٛ ٛجك ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ1      

 ٔٙؼىي كا پقيلي ٌٔؤِٚيت ٚ ُفبفيت يىپبكصٍي، ؿِٚتي، أٛاَ ٚ ػٕٛٔي أٛك ٔٙبًت ٔـيليت لبٖ٘ٛ، عبوٕيت آَٛ ٚ ؿٞـ ٔي

 . ؿاؿ ؽٛاٞـ اؿأٝ آٟ٘ب ثٝ يب ولؿ ؽٛاٞـ ارلاء ٚ ؿاؿٜ تًٛؼٝ وٙـ، ٔي

 وٙـ تلغيت كا آٟ٘ب ٚ آٚكؿٜ ػُٕ ثٝ فٌبؿ ام پيٍِيلي ٞـف ثب كا ٔؤحلي الـأبت تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ تالٍ ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ2.      

 وـفبيت تؼـييٗ ٘ـظل ام كا اؿاكي الــأبت ٚ ٔلثٛٙ لب٘ٛ٘ي اًٙبؿ ٔتٙبٚة ٓٛكت ثٝ تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ تالٍ ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ3      

 . ٕ٘بيـ اكميبثي فـٌبؿ ثب ٔـجبكمٜ ٚ پيِـٍيلي ثـلاي آٟ٘ب

 ؿك ٔلثٛٙ إِّّي ثيٗ ٚ اي ٜٔٙمٝ ًبمٔبٟ٘بي ٚ يىـيٍل ثب ؽٛؿ عمٛلي ٘ظبْ اًبًي آَٛ ٛجك ٚ ٔمت٘ي ٘غٛ ثٝ ػ٘ٛ، وِٛكٞبي ـ4

 ٚ ٞب پلٚهٜ ؿك ِٔبكوت اًت ٕٔىٗ ٕٞىبكي ايٗ. ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞٙـ ٕٞىبكي ٔبؿٜ ايٗ ٔٛٗٛع الـأبت تًٛؼٝ ٚ اكتمبء رٟت

 . ٌيلؿ ؿكثل كا فٌبؿ ام پيٍِيلي ٞـف ثب إِّّي ثيٗ ٞبي ثل٘بٔٝ

 فساد اص پيطگيشي هسؤٍل ًْادّاي يا ًْاد ـ 6هادُ        

 ٔب٘ٙـ كُٟٚبيي ًٚيّٝ ثٝ وٝ كا ٟ٘بؿٞبيي يب ٟ٘بؿ ٚرٛؿ الت٘بء، ؿكٓٛكت يب عمٛلي ٘ظبْ اًبًي آَٛ ًبىثلا ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ1

 :ولؿ ؽٛاٞـ تٕ٘يٗ وٙٙـ، ٔي رٌّٛيلي فٌبؿ ام ميل ٔٛاكؿ

 .ًيبًتٟب آٖ ارلاء ٕٞبٍٞٙي ٚ ٘ظبكت الت٘بء ٚؿكٓٛكت وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ( 5) ٔبؿٜ ٔٛٗٛع ًيبًتٟبي ارلاء ـ اِف  

 فٌبؿ ام پيٍِيلي ؿكثبكٜ آٌبٞي ِ٘ل ٚ افنايَ ـ ة.       

 ؽٛاٞـ اػٜبء كا المْ اًتمالَ ٔبؿٜ ايٗ( 1) ثٙـ ٔٛٗٛع ٟ٘بؿٞبي يب ٟ٘بؿ ثٝ ؽٛؿ، عمٛلي ٘ظبْ اًبًي آَٛ ٛجك ػ٘ٛ، ٞلوِٛك ـ2

 ٚ المْ ٔبؿي ٔٙبثغ ٚ ؿٞٙـ ا٘زبْ ٔؤحلي ٘غٛ ثٝ غيلٗلٚكي ٘فٛف ام فبكؽ كا ؽٛؿ ٚظبيف ًبمؿ لبؿك كا ٟ٘بؿٞب يب ٟ٘بؿ ايٗ تب ٕ٘ٛؿ

 ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ تأٔيٗ ؿٞٙـ، ا٘زبْ كا ؽٛؿ ٚظبيف تب ثبُٙـ ؿاُتٝ ٘يبم اًت ٕٔىٗ وبكوٙب٘ي صٙيٗ وٝ آٔٛمُي ٚ ٔتؾْٔ وبكوٙبٖ
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 فٌبؿ، ام رٌّٛيلي رٟت ٚيوٜ الـأبت ارلاء ٚ تًٛؼٝ ؿك اًت ٕٔىٗ وٝ كا ٔلارؼي يب ٔلرغ ِ٘ب٘ي ٚ ٘بْ ػ٘ٛ، ٞلوِٛك -3      

 .ؿاؿ ؽٛاٞـ اٛالع ٔتغـ ُّٔ ًبمٔبٖ ؿثيلوُ ثٝ ؿٞٙـ، يبكي كا ػ٘ٛ وِٛكٞبي ًبيل

 دٍلتي تخص ـ 7هادُ       

 ٚيوٌيٟبي ثب كا ٘ظبٟٔبيي تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ تالٍ ؽٛؿ عمٛلي ٘ظبْ اًبًي آَٛ ثلاًبى الت٘بء، ؿكٓٛكت ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ1      

 ٚ اتؾبف غيلٔٙتؾت ؿِٚتي ٔمبٔبت ًبيل الت٘بء ؿكٓٛكت ٚ وبكٔٙـاٖ ثبمٌِ٘تٍي ٚ اكتمبء عفظ، وبكٌيلي، ثٝ اًتؾـاْ، رٟت ميل

 : ثؾِـ تغىيٓ ٚ وٙـ عفظ

 .ثبُٙـ اًتؼـاؿ ٚ ثلاثلي ُبيٌتٍي، ٔخُ ٞـفٕٙـ ٔؼيبكٞبي ٚ ُفبفيت وبكآيي، آَٛ ثلاًبى ـ اِف       

 ٚ ٌٞتٙـ پقيل آًيت فٌبؿ ؿكثلاثل ٚيوٜ ثٝ وٝ ؿِٚتي ٔمبٟٔبي ثلاي افلاؿ آٔٛمٍ ٚ ٌنيَٙ رٟت وبفي ٔلاعُ ُبُٔ ـ ة       

 .ثبُٙـ ؿيٍل ِٔبغُ ثلاي افلاؿي صٙيٗ وبكي صلؽَ الت٘بء ؿكٓٛكت

 ؿٞـ اكتمبء كا پبؿاٍ ٚ ثلاثل پلؿاؽت ٔؼيبكٞبي ػ٘ٛ، وِٛك التٔبؿي تًٛؼٝ ًٜظ ؿك٘ظلٌلفتٗ ثب ـ ح.       

 ٚظبيف آثلٚٔٙـ ٚ ٓغيظ ٔٙبًت، ارلاء اِنأبت وٝ ٕ٘بيٙـ لبؿك كا آٟ٘ب تب ؿٞٙـ اكتمبء كا پلٚكُي ٚ آٔٛمُي ٞبي ثل٘بٔٝ ـ ت       

 ؿكارلاء فاتي فٌبؿ ؽٜلات ثٝ كاٌ٘جت آٟ٘ب آٌبٞيٟبي تب ؿٞٙـ اكائٝ كا ٔٙبًت ٚ تؾٔٔي آٔٛمٍ ٚ ٕ٘بيٙـ ثلآٚكؿٜ كا ػٕٛٔي

 .ثبُـ ؿاُتٝ كفتبكي ٗٛاثٚ يب اًتب٘ـاكؿٞب ثٝ اُبكٜ اػٕبَ، لبثُ ٔٛاكؿ ؿك اًت ٕٔىٗ ٔنثٛك ٞبي ثل٘بٔٝ. ؿٞـ اكتمبء ٚظبيفِبٖ

 اؿاكي ٚ لب٘ٛ٘ي الـأبت اتؾبف ؽٛؿ ؿاؽّي لبٖ٘ٛ اًبًي آَٛ ٛجك ٚ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ اٞـاف ثب ٜٔبثك ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ2      

 .ؿٞـ اكائٝ كا ؿِٚتي ِٔبغُ رٟت ا٘تؾبة ٚ ٘بٔنؿي ثٝ ٔلثٛٙ ٔؼيبكٞبي تب ؿاؿ ؽٛاٞـ للاك ٔـ٘ظل كا ٔٙبًت

 ٚ اؿاكي الـأبت اتؾبف ؽٛؿ ؿاؽّي لبٖ٘ٛ اًبًي آَٛ ثلاًبى ٚ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ اٞـاف ثب ٜٔبثك ٕٞضٙيٗ ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ3      

 وٙـ ٓـق وٝ ؿكربيي ٚ ؿِٚتي ٔٙتؾت ِٔبغُ ثلاي كا ٘بٔنؿٞب ٔبِي تأٔيٗ ؿك ُفبفيت تب ؿٞـ ٔي للاك ٔـ٘ظل كا ٔمت٘ي لب٘ٛ٘ي

 .ؿٞـ اكتمبء ٘ين كا ًيبًي اعناة ٔبِي تأٔيٗ

 ٔٙبفغ تٙبمع ام ٚ ؿٞـ ٔي اكتمبء كا ُفبفيت وٝ ٘ظبٟٔبيي تب ولؿ ؽٛاٞـ تالٍ ؽٛؿ ؿاؽّي لبٖ٘ٛ آَٛ ثلاًبى ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ4

 .ثؾِـ تغىيٓ ٚ ولؿٜ عفظ ٚ اتؾبف ٕ٘بيـ، ٔي رٌّٛيلي
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 دٍلتي هماهات سفتاس تِ هشتَط ضَاتظ ـ 8 هادُ       

 ثيٗ ؿك كا ٌٔؤِٚيت ٚ ٓـالت يىپبكصٍي، ؽٛؿ عمٛلي ٘ظبْ اًبًي آَٛ ٛجك فٌبؿ، ثب ٔجبكمٜ ٔٙظٛك ثٝ ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ1       

 ؿاؿ ؽٛاٞـ اكتمبء ؽٛؿ ؿِٚتي ٔمبٔبت

 كا كفتبكي اًتب٘ـاكؿٞبي يب ٔملكات ؽٛؿ ًبمٔب٘ي ٚ عمٛلي ٘ظبْ ؿكصٟبكصٛة تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ تالٍ ٚيوٜ ثٝ ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ2

 .ثلؿ وبك ثٝ ؿِٚتي ػّٕىلؿٞبي ٔٙبًت ٚ آثلٚٔٙـا٘ٝ ٓغيظ، ارلاء رٟت

 ٔلثٛٙ اثتىبكات ؽٛؿ، عمٛلي ٘ظبْ اًبًي آَٛ ثلاًبى الت٘بء ؿكٓٛكت ٔبؿٜ، ايٗ ٔفبؿ ارلاء ٔٙظٛك ثٝ ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ3       

 ُٕبكٜ لٜؼٙبٔٝ ٕٗيٕٝ ؿك ٔٙـكد ؿِٚتي ٔمبٔبت كفتبك ٘غٜٛ إِّّي ثيٗ ٗٛاثٚ ٔخُ صٙـرب٘جٝ ٚ اي ٜٔٙمٝ ثيٗ اي، ٜٔٙمٝ ًبمٔبٟ٘بي ثٝ

 ؿٞـ ٔي للاك ٔـ٘ظل كا ػٕٛٔي ٔزٕغ ٌُٕي ٞزلي 21/9/1375ٔيالؿي(( 1996)ؿًبٔجل ؿٚامؿٜ ٔٛكػ 59/51

 ثٝ فٌبؿ ؿٞي ٌناكٍ تٌٟيُ رٟت كا ٘ظبٟٔبيي ٚ الـأبت ثلللاكي ؽٛؿ، ؿاؽّي لبٖ٘ٛ اًبًي آَٛ ٛجك ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ4       

 ؽٛاٞـ للاك ثلكًي ٔٛكؿ ٕ٘بيٙـ، ٔي ثلؽٛكؿ ؽٛؿ ٚظبيف ؿكارلاء اػٕبِي صٙيٗ ثٝ وٝ ؿكٔٛلؼي ؿِٚتي ٔمبٔبت تًٛٚ ٔلثٛٙ ٔلارغ

 .ؿاؿ

 ٔٛكؿ ٘ظبٟٔبي ٚ الـأبت تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ تالٍ ؽٛؿ ؿاؽّي لبٖ٘ٛ اًبًي آَٛ ٛجك ٚ الت٘بء ؿكٓٛكت ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ5      

 يب والٖ ٞـايبي ٚ ٔبِي فؽبيل ٌقاكي، ًلٔبيٝ اًتؾـاْ، ؽٛؿ، ثيلٚ٘ي بِيتٟبيفؼ ثب كاثٜٝ ؿك تب ٕ٘بيـ ايزبؿ كا ؿِٚتي ٔمبٔبت ٘يبم

 ٔلارغ ثلاي كا ٞبيي اظٟبكيٝ وٙـ، ثلٚم ؿِٚتي ٔمبٔبت ػٙٛاٖ ثٝ آٟ٘ب ٚظبيف ثب كاثٜٝ ؿك ٔٙبفغ ت٘بؿ آٖ، ام اًت ٕٔىٗ وٝ ٔٙبفؼي

 . ٕ٘بيـ تٟيٝ ٔلثٛٙ

 ٗٛاثٚ وٝ ؿِٚتي ٔمبٔبت ثٝ ٌ٘جت كا غيلٜ ٚ ا٘٘جبٛي الـأبت اتؾبف ؽٛؿ، ؿاؽّي لبٖ٘ٛ اًبًي آَٛ ٛجك ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ6      

 ؿاؿ ؽٛاٞـ للاك ٔـ٘ظل وٙٙـ، ٔي ٘مٖ كا ٔبؿٜ ايٗ ثلاًبى ُـٜ ثلللاك ٔملكات يب

 دٍلتي هالي هٌاتع هذيشيت ٍ دٍلتي واسپشداصي ـ 9 هادُ       

 ٔٙبًت وبكپلؿامي ٘ظبٟٔبي تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ اتؾبف كا ٔمت٘ي الـأبت ؽٛؿ، عمٛلي ٘ظبْ اًبًي آَٛ ٛجك ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ1       

. ٕ٘بيـ ثلللاك ٌٞتٙـ ٔؤحل فٌبؿ ام رٌّٛيلي ثب كاثٜٝ ؿك امرّٕٝ وٝ ٌيلي تٕٔيٓ ؿك ػيٙي ٔؼيبكٞبي ٚ كلبثت ُفبفيت، ثلاًبى كا

 للاك ٔـ٘ظل كا ميل ٔٛاكؿ امرّٕٝ ؿٞـ، للاك تٛرٝ ٔٛكؿ ارلاء، ؿك كا ٔمت٘ي اكمُٟبي آًتب٘ٝ اًت ٕٔىٗ وٝ ٘ظبٟٔبيي صٙيٗ

 :ؿاؿ ؽٛاٞٙـ
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 ٚ ٔٙبلٔٝ ثلاي ؿػٛت ثٝ ٔلثٛٙ اٛالػبت امرّٕٝ للاكؿاؿٞب ٚ وبكپلؿامي تِليفبت ثٝ ٔلثٛٙ اٛالػبت ػٕٛٔي تٛميغ ـ اِف       

 كا ؽٛؿ ٔٙبلٔٝ پيِٟٙبؿٞبي تب آٚكؿ ٔي فلاٞٓ كا وبفي ٚلت ثبِمٜٛ ٌقاكاٖ ٔٙبلٔٝ ثلاي وٝ للاكؿاؿٞب اػٜبء ؿكثبكٜ ٔلثٛٙ اٛالػبت

 .ؿٞٙـ اكائٝ ٚ تٟيٝ

 املجُ آٟ٘ب ا٘تِبك ٚ ٔٙبلٔٝ ٔملكات ٚ اػٜبء ٔؼيبك ٚ ٌنيَٙ امرّٕٝ ِٔبكوت ُلايٚ ثلللاكي ـ ة.       

 تأييـ تٌٟيُ ٔٙظٛك ثٝ ؿِٚتي وبكپلؿامي ثٝ ٔلثٛٙ تٕٔيٕبت رٟت ُـٜ تؼييٗ پيَ ام ٔؼيبكٞبي ٚ اٞـاف ام اًتفبؿٜ ـ ح       

 .تِليفبت يب ٔملكات ؿكًت ارلاء ثؼـي

 لب٘ٛ٘ي ٞبي صبكٜ كاٜ ٚ رٛييٟب صبكٜ ٚرٛؿ ام إٛيٙبٖ عَٔٛ ٔٙظٛك ثٝ اًتيٙبف ٘ظبْ ُبُٔ ؿاؽّي ثلكًي ٔؤحل ٘ظبْ ـ ت       

 . ؿك٘يبيـ ارلاء ثٝ ثٙـ ايٗ ٔٛرت ثٝ ُـٜ ايزبؿ تِليفبت يب لٛاػـ وٝ ؿكٓٛكتي

 ؿِٚتي وبكپلؿاميٟبي ؿك ًٛؿ اػالْ ٔخُ وبكپلؿامي ٌٔؤَٚ فلؿ ثٝ ٔلثٛٙ ٌٔبئُ تٙظيٓ رٟت الـأبتي الت٘بء ؿكٓٛكت ـ ث       

 . آٔٛمُي ٘يبمٞبي ٚ وبكي ٔلاعُ ثلكًي ٚيوٜ،

 پقيلي ٌٔؤِٚيت ٚ ُفبفيت تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ اتؾبف كا ٔمت٘ي الـأبت ؽٛؿ، عمٛلي ٘ظبْ اًبًي آَٛ ٛجك ػ٘ٛ، وِٛك ٞل -2      

 : ٌلفت ؽٛاٞـ ؿكثل كا ميل ٔٛاكؿ رّٕٝ ام الـأبتي صٙيٗ. يبثـ اكتمبء ؿِٚتي ٔبِي ٔٙبثغ ٔـيليت ؿك

 ؿاؽّي ثٛؿرٝ تٔٛيت تِليفبت ـ اِف.       

 ٞب ٞنيٙٝ ٚ ؿكآٔـٞب ٔٛلغ ثٝ ٌناكٍ ـ ة.       

 . ٔلثٛٙ ٘ظبكت ٚ اًتب٘ـاكؿ ٕٔيني ٚ عٌبثـاكي ٘ظبْ ـ ح       

 ٚ ؿاؽّي، وٙتلَ ٚ ؽٜل ٔـيليت وبكاي ٚ ٔؤحل ٘ظبٟٔبي ـ ت       

 ثٙـ ايٗ ٔٛرت ثٝ ٔملك اِنأبت كػبيت ػـْ ؿكٓٛكت آالعي، الـاْ الت٘بء ؿكٓٛكت ـ ث.       

 تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ اتؾبف ؽٛؿ ؿاؽّي لبٖ٘ٛ اًبًي آَٛ ٛجك ٗلٚكت ثلعٌت كا ٔـ٘ي ٚ اؿاكي الـأبت ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ3       

 ٔؾـٍٚ ام ٚ عفظ ػٕٛٔي ٞبي ٞنيٙٝ ٚ ؿكآٔـٞب ثٝ ٔلثٛٙ اًٙبؿ ًبيل يب ٔبِي ٓٛكتغٌبثٟبي ًٛاثك، عٌبثلًي، ؿفتل يىپبكصٍي

 .ُٛؿ رٌّٛيلي اًٙبؿي صٙيٗ ُـٖ
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 عوَهي دّي گضاسش ـ 10 هادُ        

 الـأبت ٗلٚكت لعٌتث ؽٛؿ، ؿاؽّي لبٖ٘ٛ اًبًي آَٛ ٛجك فٌبؿ، ثب ٔجبكمٜ ثٝ ٘يبم ؿاؿٖ للاك ٔـ٘ظل ثب ػ٘ٛ، وِٛك ٞل       

 اكتمبء آٖ، ٌيلي تٕٔيٓ فلآيٙـٞبي ٚ ػّٕىلؿ تِىيالت، ثٝ تٛرٝ ثب امرّٕٝ ؿِٚتي ثؾَ ؿك ُفبفيت تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ اتؾبف كا المْ

 : ُٛؿ ُبُٔ كا ميل ٔٛاكؿ امرّٕٝ اًت ٕٔىٗ الـأبتي صٙيٗ. يبثـ

 ٚ ػّٕىلؿ تِىيالت، ؿكٔٛكؿ كا اٛالػبتي الت٘بء ؿكٓٛكت ؿٞـ ٔي أىبٖ ربٔؼٝ اػ٘بء ثٝ وٝ ٔملكاتي يب ٔلاعُ اتؾبف ـ اِف       

 كا اٛالػبتي ُؾٔي، ٞبي ؿاؿٜ ٚ ؽٔٛٓي م٘ـٌي ام علاًت ؿك٘ظلٌلفتٗ ثب ٚ آٖ ؿِٚتي ٔـيليت ٌيلي تٕٔيٓ فلآيٙـٞبي

 .آٚك٘ـ ؿًت ثٝ ُٛؿ، ٔي ٔلثٛٙ ربٔؼٝ اػ٘بي وّيٝ ثٝ وٝ لب٘ٛ٘ي اػٕبَ ٚ ٌيليٟب تٕٔيٓ ؿكٔٛكؿ

 ٓالعيتـاك ٌيل تٕٔيٓ ٟ٘بؿٞبي ثٝ ػْٕٛ ؿًتلًي تٌٟيُ ٔٙظٛك ثٝ اؿاكي تِليفبت تٌٟيُ الت٘بء ؿكٓٛكت ـ ة.       

 ٌيلؿ ؿكثل كا آٖ ؿِٚتي ٔـيليت ؿك فٌبؿ ؽٜلات ؿكؽّٔٛ اي ؿٚكٜ ٌناكُٟبي اًت ٕٔىٗ وٝ اٛالػبتي ا٘تِبك ـ ح.       

 دادستاًي ٍاحذّاي ٍ لضائيِ لَُ تِ هشتَط تذاتيش ـ 11 هادُ       

 ٚ ؽٛؿ عمٛلي ٘ظبْ اًبًي آَٛ ٛجك ػ٘ٛ وِٛك ٞل فٌبؿ، ثب ٔجبكمٜ ؿك آٖ ٟٔٓ ٘مَ ٚ ل٘بئي اًتمالَ ٌلفتٗ ؿك٘ظل ثب -1      

 ثيٗ ؿك فٌبؿ فلٓتٟبي ام ٚ ُٛؿ تمٛيت يىپبكصٍي تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ اتؾبف كا الـأبتي ل٘بئي، اًتمالَ ثٝ آٔـٖ ٚاكؿ ؽـُٝ ثـٖٚ

 .ُٛؿ ل٘بئيٝ لٜٛ اػ٘بي كفتبك ؿكؽّٔٛ لٛاػـ ُبُٔ اًت ٕٔىٗ الـأبتي صٙيٗ. آيـ ػُٕ ثٝ ٕٔب٘ؼت ل٘بئيٝ لٜٛ اػ٘بي

 ؿًتٝ آٖ ؿك ؿاؿًتب٘ي ٚاعـ ؿك اًت ٕٔىٗ اًت، ُـٜ اتؾبف ٔبؿٜ ايٗ( 1) ثٙـ ٛجك وٝ ٔٛاكؿي ٔخُ كاًتب ٕٞبٖ ؿك الـأبتي ـ2      

 ٚ ٔؼلفي اًت ثلؽٛكؿاك ل٘بئيٝ لٜٛ ُجيٝ اًتمالَ ام أب ؿٞـ، ٕ٘ي تِىيُ كا ل٘بئيٝ لٜٛ ام ثؾِي آ٘زب ؿك وٝ ػ٘ٛي وِٛكٞبي ام

 . ؿكآيـ ارلاء ثٝ

 خصَصي تخص ـ 12هادُ       

 رٌّٛيلي ؽٔٛٓي ثؾَ فٌبؿ ام تب ؽٛاٞـٕ٘ٛؿ اتؾبف كا الـأبتي ؽٛؿ، ؿاؽّي لٛا٘يٗ اًبًي آَٛ ٛجك ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ1      

 ٔـ٘ي، ثبمؿاك٘ـٜ ٔؤحل، ٔزبماتٟبي الت٘بء ؿكٓٛكت ٚ ؿٞـ اكتمبء ؽٔٛٓي ثؾَ ؿك كا ٕٔيني ٚ عٌبثلًي اًتب٘ـاكؿٞبي وٙـ،

 . ثٍيلؿ ؿك٘ظل الـأبتي، صٙيٗ ام پيلٚي ؿك لٔٛك ؽبٛل ثٝ كا ٔٙبًت ويفلي يب اؿاكي

 ُٛؿ ميل ٔٛاكؿ ُبُٔ امرّٕٝ اًت ٕٔىٗ اٞـاف، ايٗ ثٝ ؿًتيبثي رٟت الـأبت ـ2:       

 ٔلثٛٙ ؽٔٛٓي ٚاعـٞبي ٚ لبٖ٘ٛ ٔزلي ٟ٘بؿٞبي ثيٗ ٕٞىبكي اكتمبء ـ اِف.       
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 ٘غٜٛ رّٕٝ ام ٔلثٛٙ ؽٔٛٓي ٚاعـٞبي يىپبكصٍي عفظ رٟت ُـٜ ٛلاعي تِليفبت ٚ اًتب٘ـاكؿٞب تًٛؼٝ تلغيت ـ ة       

 اكتمبء رٟت ٚ ٔٙبفغ تٙبمع ام رٌّٛيلي ٚ ٔلثٛٙ علف وّيٝ ٚ ُغّي فؼبِيتٟبي ٔٙبًت ٚ آثلٚٔٙـا٘ٝ ؿكًت، ارلاء رٟت كفتبك

 . ؿِٚت ثب ِٔبغُ للاكؿاؿي كٚاثٚ ؿك ٚ ِٔبغُ ثيٗ ؿك ٔٙبًت تزبكي ٞبي كٚيٝ ام اًتفبؿٜ

 ٚ عميمي اُؾبّ ٞٛيت ؿكؽّٔٛ الـأبتي الت٘بء ؿكٓٛكت امرّٕٝ ؽٔٛٓي ٚاعـٞبي ثيٗ ؿك ُفبفيت اكتمبء ـ ح       

 .ُلوتٟب عمٛلي ُؾٔيت ٔـيليت ٚ ايزبؿ ؿك ؿؽيُ عمٛلي

 ٞبي پلٚا٘ٝ ٚ ٞب يبكا٘ٝ ثٝ ٔلثٛٙ تِليفبت امرّٕٝ ؽٔٛٓي ٚاعـٞبي ثٝ ٔلثٛٙ تِليفبت ام اًتفبؿٜ ًٛء ام پيٍِيلي ـ ت       

 .ثبمكٌب٘ي فؼبِيتٟبي رٟت ؿِٚتي ٔلارغ تًٛٚ ُـٜ اػٜبء

 ٔمبٔبت اي علفٝ فؼبِيتٟبي ثل ٔؼمِٛي ٔـت ثلاي ٚ ٔمت٘ي ٘غٛ ثٝ ٔغـٚؿيتٟب ٚٗغ امٛليك ٔٙبفغ تؼبكٕ ام رٌّٛيلي ـ ث       

 اًتؾـأٟب يب فؼبِيتٟب صٙيٗ وٝ ؿكٓٛكتي ثبمٌِ٘تٍي يب اًتؼفبء ام ثؼـ ؽٔٛٓي ثؾَ تًٛٚ ؿِٚتي ٔمبٔبت اًتؾـاْ يب لجّي ؿِٚتي

 . ا٘ـ ؿاُتٝ ٘ظبكت آٟ٘ب ثل يب ثلػٟـٜ تٔـي مٔبٖ ؿك ؿِٚتي ٔمبٔبت ٌٛ٘ٝ ايٗ وٝ ُٛؿ ٔلثٛٙ ٚظبيفي ثٝ ٌٔتميٓ ٛٛك ثٝ

 وٕه رٟت وبفي ؿاؽّي ٕٔيني وٙتلِٟبي ؽٛؿ، ا٘ـامٜ ٚ ًبؽتبك للاكؿاؿٖ ٔـ٘ظل ثب ؽٔٛٓي ٔؤًٌبت وٝ ايٗ تٕ٘يٗ ـ د       

 ٔٙبًت ٕٔيني َِٕٔٛ ؽٔٛٓي ٔؤًٌبت صٙيٗ المْ ٔبِي ٓٛكتغٌبثٟبي ٚ عٌبثٟب وٝ ايٗ ٚ ؿاك٘ـ كا فٌبؿ وِف ٚ رٌّٛيلي ثٝ

 . ٌيلؿ للاك تأييـ تِليفبت ٚ

 ٚٗغ وتجي اػالْ ًٛاثك، ٚ ؿفبتل عفظ ثٝ ٔلثٛٙ وٝ ؽٛؿ ٔملكات ٚ لٛا٘يٗ ٛجك فٌبؿ، ام پيٍِيلي رٟت ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ3       

 ام يه ٞل اكتىبة ٞـف ثب وٝ ميل اػٕبَ ولؿٖ ٕٔٙٛع رٟت كا ٔمت٘ي الـأبت اًت، عٌبثلًي ٚ ٕٔيني اًتب٘ـاكؿٞبي ٚ ٔبِي

 : ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ اتؾبف اًت، ُـٜ ا٘زبْ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ثلاًبى ُـٜ اعلام رلائٓ

 ؿفبتل ام ؽبكد عٌبثٟبي ولؿٖ ؿايل ـ اِف.       

 ٘يٌتٙـ ِٔؾْ وبفي ا٘ـامٜ ثٝ وٝ ٔؼبٔالتي يب ٔؾفي ٔؼبٔالت ولؿٖ ؿايل ـ ة.       

 ٘ـاكؿ ؽبكري ٚرٛؿ وٝ ٞبيي ٞنيٙٝ حجت ـ ح.       

 آٟ٘ب اٞـاف ٘بؿكًت ُٙبًبيي ثب ٕٞلاٜ ؿيٖٛ حجت ـ ت.       

 ٚ رؼّي؛ اًٙبؿ ام اًتفبؿٜ ـ ث       

 اًت ولؿٜ ثيٙي پيَ لبٖ٘ٛ وٝ ٔٛػـي ام لجُ عٌبثـاكي اًٙبؿ ػٕـي ٘بثٛؿي ـ د.       
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 اعلام رلائٓ ؿٞٙـٜ تِىيُ ػٙبٓل ام يىي وٝ كا ؽٛاكي كُٜٛ ؿٞٙـٜ تِىيُ ٞبي ٞنيٙٝ ٔبِيبت وٌل اربمٜ ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ4      

 فٌبؿآٚك كفتبك پيِجلؿ ؿك ُـٜ ٔتغُٕ ٞبي ٞنيٙٝ ًبيل الت٘بء ؿكٓٛكت ٚ ثبُـ ٔي وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ كا(16)ٚ(15)  ٔٛاؿ ثلاًبى ُـٜ

 . ؿاؿ ٘ؾٛاٞـ

 جاهعِ هطاسوت ـ 13هادُ       

 ؽٛاٞـ ػُٕ ثٝ كا ٔمت٘ي الـأبت ؽٛؿ، ؿاؽّي لبٖ٘ٛ اًبًي آَٛ ٛجك ٚ ؽٛؿ أىب٘بت ؿكصٟبكصٛة ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ1       

 كا ٔـاك ربٔؼٝ ًبمٔبٟ٘بي ٚ غيلؿِٚتي ًبمٔبٟ٘بي ٔـ٘ي، ربٔؼٝ ٔخُ ؿِٚتي ثؾَ ام ؽبكد ٌلٟٚٞبي ٚ افلاؿ فؼبال٘ٝ ُلوت تب آٚكؿ

. ؿٞـ اكتمبء فٌبؿ تٟـيـ ٚ ُـت ٚ ػُّ ٚرٛؿ، ثب كاثٜٝ ؿك كا ػٕٛٔي آٌبٞي ٚ ؿٞـ اكتمبء فٌبؿ، ثب ٔجبكمٜ ٚ رٌّٛيلي رٟت

 :ُٛؿ تمٛيت ميل ٔٛاكؿ ٔب٘ٙـ الـأبتي ا٘زبْ ثب ثبيـ ِٔبكوت

 .ٌيلي تٕٔيٓ فلآيٙـ ؿك ٔلؿْ ِٔبكوت ٚ ُفبفيت اكتمبء ـ اِف       

 ؿاك٘ـ اٛالػبت ثٝ ٔؤحل ؿًتلًي ٔلؿْ وٝ أل ايٗ تٕ٘يٗ ـ ة.       

 ٞبي ثل٘بٔٝ امرّٕٝ ٔلؿٔي آٔٛمُي ٞبي ثل٘بٔٝ ٘ين ٚ فٌبؿ تغُٕ ػـْ ثٝ وٝ ٍٕٞب٘ي كًب٘ي اٛالع ثٝ ٔلثٛٙ فؼبِيتٟبي ا٘زبْ ـ ح       

 .وٙـ ٔي وٕه ؿاٍِ٘بٟٞب ٚ ٔـاكى ؿكًي

 فٌبؿ ثٝ ٔلثٛٙ اٛالػبت تٛميغ ٚ ِ٘ل ؿكيبفت، يبفتٗ، رٟت آماؿي ام عٕبيت ٚ اكتمبء ٟ٘بؿٖ، اكد ـ ت       

 ٔٛاكؿ ثلاي ٚ ولؿٜ تؼييٗ لبٖ٘ٛ وٝ ثٛؿ ؽٛاٞٙـ ٕٞبٟ٘بيي فمٚ ايٟٙب أب ثبُـ ٔغـٚؿيتٟب ثؼ٘ي ثٝ ٔٙٛٙ اًت ٕٔىٗ آماؿي ايٗ       

 :ٌٞتٙـ المْ ميل

 ؿيٍلاٖ عيخيت يب عمٛق ثٝ اعتلاْ ـ(1        

 ػٕٛٔي اؽالق يب ثٟـاُت يب ػٕٛٔي ٘ظٓ يب ّٔي أٙيت عفظ ـ(2        

 ثلاي وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ٔٛٗٛع ٔلثٛٙ ٗـفٌبؿ ٟ٘بؿٞبي وٝ وٙـ تٕ٘يٗ تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ اتؾبف كا ٔمت٘ي الـأبت ػ٘ٛ وِٛك ٞل -2

 اي عبؿحٝ ٞل ام ٘بُٙبى ٓٛكت ثٝ امرّٕٝ ؿٞي، ٌناكٍ رٟت كا ٟ٘بؿٞب ايٗ ثٝ ؿًتلًي الت٘بء ؿكٓٛكت ٚ ا٘ـ ُـٜ ُٙبؽتٝ ٔلؿْ

 .آٚكؿ ؽٛاٞـ فلاٞٓ ُٛؿ، تّمي رلْ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ٛجك اًت ٕٔىٗ وٝ

 پَلطَيي اص پيطگيشي جْت الذاهاتي ـ 14هادُ       
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 ؿاؿ ؽٛاٞـ ا٘زبْ كا ميل ٔٛاكؿ ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ1:      

 عمٛلي يب عميمي اُؾبّ امرّٕٝ غيلثب٘ىي ٔبِي ًبمٔبٟ٘بي ٚ ثب٘ىٟب ثلاي ؿاؽّي وٙتلِي ٚ ٘ظبكتي ربٔغ ٘ظبْ تِىيُ ـ اِف       

 وٝ آٟ٘بيي ٚيوٜ ثٝ ٟ٘بؿٞب ًبيل الت٘بء ؿكٓٛكت ٚ ؿٞٙـ ٔي اكائٝ اكمُٕٙـ اُيبء يب پَٛ ا٘تمبَ رٟت غيلكًٕي يب كًٕي ؽـٔبت وٝ

 وٝ ثلُلايٜي ٘ظبْ ايٗ. پِِٛٛيي اُىبَ تٕبٔي ٚوِف رٌّٛيلي ٔٙظٛك ثٝ ؽٛؿ ٓالعيت ؿكصٟبكصٛة ٌٞتٙـ، پِِٛٛيي ٌٔتؼـ

 ؽٛاٞـ تأويـ ِٔىٛن ٔؼبٔالت ٕ٘ٛؿٖ ٌناكٍ ٚ ًٛاثك عفظ ٔٙبفغ، ٔبِه ُٙبًبيي الت٘بء ؿكٓٛكت ٚ ثبُـ ؿاُتٝ ثبيـ ِٔتلي

 .ولؿ

 ٔلارغ ًٚبيل لبٖ٘ٛ ٔزلي ٘ظبكتي، اؿاكي، ٔلارغ وٝ ايٗ تٕ٘يٗ وٙٛاٌ٘يٖٛ، ايٗ( 46)  ٔبؿٜ ثٝ آٔـٖ ٚاكؿ ؽـُٝ ثـٖٚ ـ ة       

 ًٜٛط ؿك تب ؿاك٘ـ كا تٛا٘بيي ايٗ( ل٘بئي ٔلارغ ؿاؽّي، لبٖ٘ٛ ٔٛرت ثٝ الت٘بء ؿكٓٛكت ٚ امرّٕٝ) پِِٛٛيي ثب ٔجبكمٜ ثٝ ٔتؼٟـ

 ايزبؿ ٔٙظٛك ثـيٗ ٚ ٕ٘بيٙـ اٛالػبت تجبؿَ ٚ ٕٞىبكي اًت ؿٜول تؼييٗ آٖ ؿاؽّي لبٖ٘ٛ وٝ ُلايٜي ؿكصٟبكصٛة إِّّي ثيٗ ٚ ّٔي

 ثٝ ٔلثٛٙ اٛالػبت ِ٘ل ٚ تغّيُ ٚ تزنيٝ آٚكي، رٕغ ّٔي ٔلون ػٙٛاٖ ثٝ تب ؿاؿ ؽٛاٞـ للاك ٔـ٘ظل كا ٔبِي اٛالػبتي ٚاعـ

 .وٙـ ؽـٔت ثبِمٜٛ پِِٛٛيي

 ٔلمٞبي َٛٛ ؿك ا٘تمبَ لبثُ اًٙبؿ ٚ پَٛ ا٘تمبَ ٚ ٘مُ ثل ٘ظبكت ٚ ُٙبًبيي رٟت كا أىب٘پقيل الـأبت ارلاء ػ٘ٛ، وِٛكٞبي ـ2

 لب٘ٛ٘ي ًلٔبيٝ ا٘تمبَ ٚ ٘مُ ٔب٘غ وٝ ايٗ ثـٖٚ اٛالػبت، ام ٔٙبًت اًتفبؿٜ ام إٛيٙبٖ عَٔٛ ٔٙظٛك ثٝ ٞبيي تٕ٘يٗ كػبيت ثب ؽٛؿ

 لبثُ اًٙبؿ ٚ ٚرٝ ٔؼتٙبثٝ ٔمبؿيل ا٘تمبَ ٌناكٍ ثٝ علف ٚ افلاؿ اِناْ ُبُٔ اًت ٕٔىٗ الـأبتي صٙيٗ. ؿاؿ ؽٛاٞٙـ للاك ٔـ٘ظل ُٛؿ

 .ُٛؿ ا٘تمبَ

 ٚرٜٛ فلًتٙـٌبٖ رّٕٝ ام ٔبِي ٔؤًٌبت تب ؿاؿ ؽٛاٞٙـ للاك ٔـ٘ظل كا أىب٘پقيل ٚ ٔمت٘ي الـأبت ارلاء ػ٘ٛ، وِٛكٞبي ـ3       

 :ٕ٘بيٙـ ميل ٔٛاكؿ ثٝ ّٔنْ كا

 ؿكد فلْ كٚي ثل ثب٘ي ُؾْ ثب ؿككاثٜٝ كا ؿاك ٔؼٙي ٚ ؿليك اٛالػبت ٔلثٛٙ، پيبٟٔبي ٚ ٚرٜٛ اِىتلٚ٘يىي ا٘تمبَ رٟت ـ اِف       

 .وٙٙـ

 ٚ وٙٙـ؛ عفظ پلؿاؽت م٘زيلٜ ًلاًل ؿك كا اٛالػبتي صٙيٗ ـ ة       

 .٘يٌت ثب٘ي ُؾْ ؿكؽّٔٛ وبُٔ اٛالػبت عبٚي وٝ ٚرٛٞي ا٘تمبَ رٟت ؿليك، أٙيتي الـأبت ارلاء ـ ح       



 

13 
 

 ام وٙٛاٌ٘يٖٛ، ايٗ ؿيٍل ٔبؿٜ ٞل ثٝ ٚاكؿآٔـٖ ؽـُٝ ثـٖٚ ٚ ٔبؿٜ ايٗ ٛجك وٙتلِي ٚ ٘ظبكتي ٘ظبْ ايزبؿ كاًتبي ؿك ـ4       

 اًتفبؿٜ پِِٛٛيي ػّيٝ صٙـرب٘جٝ ٚ إِّّي ثيٗ اي، ٜٔٙمٝ ًبمٔبٟ٘بي ثٝ ٔلثٛٙ اثتىبكات ام تب ُٛؿ ٔي ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛكٞبي

 .وٙٙـ

 ل٘بئي، ٘ظبكتي ٔلارغ ثيٗ ؿك كا ؿٚرب٘جٝ ٚ اي ميلٜٔٙمٝ اي، ٜٔٙمٝ رٟب٘ي، ٕٞىبكيٟبي تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞٙـ تالٍ ػ٘ٛ، وِٛكٞبي ـ5 

 .ؿٞٙـ ٌٌتلٍ پِِٛٛيي ثب ٔجبكمٜ ٔٙظٛك ثٝ ٔبِي ٚ لبٖ٘ٛ ٔزلي

 لبٖ٘ٛ ارلاء ٚ اٍ٘بكي رلْ ـ ًْٛ فُٔ       

 داخلي دٍلتي هماهات استطاء ـ 15 هادُ       

 يبفتٝ اكتىبة ػٕـي ٓٛكت ثٝ وٝ مٔب٘ي ميل ٔٛاكؿ تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ اتؾبف كا المْ الـأبت ًبيل ٚ لب٘ٛ٘ي الـأبت ػ٘ٛ، وِٛك ٞل

 .آيٙـ عٌبة ثٝ ويفلي رلائٓ ػٙٛاٖ ثٝ ثبُٙـ،

 يب ُؾْ ٞل يب ٔمبْ آٖ ؽٛؿ ثلاي غيلٌٔتميٓ يب ٌٔتميٓ ٓٛكت ثٝ ؿِٚتي ٔمبْ يه ثٝ ٔٛكؿ ثي أتيبم ؿاؿٖ يب اكائٝ ٚػـٜ، ـ اِف       

 .ٚكمؿ ارتٙبة آٖ ا٘زبْ ام يب ؿٞـ كاا٘زبْ ػّٕي ؽٛؿ كًٕي ٚظبيف ا٘زبْ ؿك ٔمبْ آٖ وٝ ايٗ ثلاي ؿيٍل ٚاعـ

 ٞل يب ٔمبْ آٖ ؽٛؿ ثلاي غيلٌٔتميٓ يب ٌٔتميٓ ٓٛكت ثٝ ؿِٚتي ٔمبْ يه ٛلف ام ٔٛكؿ ثي أتيبم لجَٛ يب ؿكؽٛاًت ـ ة       

 .ٚكمؿ ارتٙبة آٖ ا٘زبْ ام يب ؿٞـ ا٘زبْ كا ػّٕي ؽٛؿ كًٕي ٚظبيف ا٘زبْ ؿك ٔمبْ آٖ وٝ ايٗ ثلاي ؿيٍل ٚاعـ يب ُؾْ

 الوللي تيي عوَهي ساصهاًْاي هماهْاي ٍ خاسجي دٍلتي هماهْاي استطاء ـ 16 هادُ        

 ٔمبْ يه ثٝ ٔٛكؿ ثي أتيبم يه ؿاؿٖ يب اكائٝ ٚػـٜ، تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ اتؾبف كا ٗلٚكي الـأبت ًبيل ٚ لٛا٘يٗ ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ1

 ا٘زبْ ؿك ٔمبْ آٖ وٝ ايٗ ثلاي ؿيٍل ٚاعـ يب ُؾْ ٞل يب ٔمبْ آٖ ؽٛؿ ثلاي إِّّي ثيٗ ػٕٛٔي ًبمٔبٖ ٔمبْ يب ؽبكري ؿِٚتي

 يب وٙـ عفظ يب آٚكؿ ثـًت كا وبكي ٚ وٌت وٝ ايٗ ثلاي يب ٚكمؿ ارتٙبة آٖ ا٘زبْ ام يب ؿٞـ ا٘زبْ كا ػّٕي ؽٛؿ كًٕي ٚظبيف

 .ٌلؿؿ تّمي رلْ يبثـ، اكتىبة ػٕـي ٓٛكت ثٝ وٝ ؿكٓٛكتي إُِّ، ثيٗ تزبكت كفتبك ثب ؿكاكتجبٙ ٔٛكؿ ثي أتيبمٞبي ًبيل

 ٔٛكؿ ثي أتيبم لجَٛ يب ؿكؽٛاًت تب ؿاؿ ؽٛاٞـ للاك ثلكًي ٔٛكؿ كا ٗلٚكي الـأبت ًبيل ٚ لٛا٘يٗ اتؾبف ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ2

 ُؾْ ٞل يب ٔمبْ آٖ ؽٛؿ ثلاي غيلٌٔتميٓ يب ٌٔتميٓ ٓٛكت ثٝ إِّّي ثيٗ ػٕٛٔي ًبمٔبٖ ٔمبْ يب ؽبكري ؿِٚتي ٔمبْ يه تًٛٚ

 ثٝ وٝ ؿكٓٛكتي ٚكمؿ، ارتٙبة آٖ ا٘زبْ ام يب ؿٞـ ا٘زبْ كا ػّٕي ؽٛؿ كًٕي ٚظبيف ا٘زبْ ؿك ٔمبْ آٖ وٝ ايٗ ثلاي ؿيٍل ٚاعـ يب

 .ٌلؿؿ تّمي رلْ يبثـ، اكتىبة ػٕـي ٓٛكت
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 دٍلتي هماهْاي تَسظ اهَال اص غيشهجاص استفادُ ٍ اختالس هيل، ٍ حيف ـ17هادُ        

 ٞل ام غيلٔزبم ٞبي اًتفبؿٜ ؿيٍل ٚ اؽتالى ٔيُ، ٚ عيف تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ اتؾبف كا ٗلٚكي الـأبت ًٚبيل لٛا٘يٗ ػ٘ٛ، وِٛك ٞل

 ٚاعـ يب ُؾْ ٞل يب ؽٛؿ ٔٙبفغ رٟت ؿك ؿِٚتي ٔمبْ تًٛٚ اكمٍ ثب ؿيٍل صين ٞل يب ثٟبؿاك اٚكاق يب ُؾٔي يب ؿِٚتي ٚرٜٛ يب ٔبَ

 .ٌلؿؿ تّمي رلْ يبثـ، اكتىبة ػٕـي ٓٛكت ثٝ وٝ ؿكٓٛكتي اًت، ُـٜ ٚاٌقاك ٚي ثٝ اٚ ُغّي ٔٛلؼيت ثٝ ثٙب وٝ ؿيٍل

  هعاهالت دس ًفَر اعوال ـ 18 هادُ       

 رلْ يبثـ، اكتىبة ػٕـي ٓٛكت ثٝ وٝ مٔب٘ي ميل، ٔٛاكؿ تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ اتؾبف كا ٗلٚكي الـأبت ًبيل ٚ لٛا٘يٗ ػ٘ٛ، وِٛك ٞل

 :ٌلؿؿ تّمي

 آٖ وٝ ايٗ ثلاي غيلٌٔتميٓ يب ٌٔتميٓ ٓٛكت ثٝ ؿيٍل ُؾْ ٞل يب ؿِٚتي ٔمبْ يه ثٝ ٔٛكؿ ثي أتيبم ؿاؿٖ يب اكائٝ ٚػـٜ، ـ اِف       

 ُؾْ ثلاي ػ٘ٛ وِٛك ؿِٚتي ٔلرغ يب اؿاكٜ ام ٔٛكؿ ثي أتيبم وٌت ٞـف ثب ؽٛؿ فلٗي يب ٚالؼي ٘فٛف ام ُؾْ يب ؿِٚتي ٔمبْ

 .وٙـ اًتفبؿٜ ًٛء ؿيٍل ُؾْ ٞل يب ػُٕ ايٗ ثلاٍ٘ين٘ـٜ

 يب ٔمبْ آٖ ؽٛؿ ثلاي ؿيٍل ُؾْ ٞل يب ؿِٚتي ٔمبْ امٛلف ٔٛكؿ ثي أتيبم غيلٌٔتميٓ يب ٌٔتميٓ لجَٛ يب ؿكؽٛاًت ـ ة       

 ٔلرغ يب اؿاكٜ ام ٔٛكؿ ثي أتيبم وٌت ٞـف ثب ؽٛؿ فلٗي يب ٚالؼي ٘فٛف ام ُؾْ آٖ يب ؿِٚتي ٔمبْ آٖ وٝ ايٗ ثلاي ؿيٍل ُؾْ

 .ٕ٘بيـ اًتفبؿٜ ًٛء ػ٘ٛ وِٛك ؿِٚتي

 ٍظايف اص استفادُ سَء ـ 19 هادُ       

 ارلاء يؼٙي ربيٍبٜ يب ٚظبيف ام ًٛءاًتفبؿٜ تب ؿاؿ ؽٛاٞـ للاك ٔـ٘ظل كا ٔمت٘ي الـأبت ًبيل ٚ لٛا٘يٗ اتؾبف ػ٘ٛ، وِٛك ٞل       

 يب ؽٛؿ ثلاي ٔٛكؿ ثي أتيبم وٌت ٔٙظٛك ثٝ ؽٛؿ ٚظبيف ا٘زبْ عيٗ ؿك ؿِٚتي ٔمبْ تًٛٚ لٛا٘يٗ ثلؽالف ػّٕي ارلاء ؿك لٔٛك يب

 .ُٛؿ تّمي ويفلي رلْ ػٙٛاٖ ثٝ يبثـ، اكتىبة ػٕـي ٓٛكت ثٝ وٝ ٔٛلؼي ؿيٍل، ٚاعـ يب ُؾْ

 غيشحك هي ضذى داسا ـ 20 هادُ       

 للاك ٔـ٘ظل كا المْ الـأبت ًبيل ٚ لٛا٘يٗ اتؾبف ؽٛؿ، عمٛلي ٘ظبْ اًبًي آَٛ ٚ اًبًي لبٖ٘ٛ ثٝ تٛرٝ ثب ػ٘ٛ، وِٛك ٞل

 ثب ؿكاكتجبٙ تٛا٘ـ ٕ٘ي ٔؼمَٛ ٓٛكت ثٝ وٝ كا ؿِٚتي ٔمبْ يه ؿاكاييٟبي صٍِٕيل افنايَ يؼٙي غيلعك ٔٗ ُـٖ ؿاكا تب ؿٞـ ٔي

 .ُٛؿ تّمي ويفلي رلْ يبثـ، اكتىبة ػٕـي ٓٛكت ثٝ وٝ ٔٛلؼي ؿٞـ، تٛٗيظ ؽٛؿ لب٘ٛ٘ي ؿكآٔـ
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 خصَصي تخص دس استطاء ـ 21 هادُ       

 ػٕـي ٓٛكت ثٝ وٝ ٓٛكتي ؿك ميل ٔٛاكؿ تب ؿاؿ للاكؽٛاٞـ ٔـ٘ظل كا ٔمت٘ي الـأبت ًبيل ٚ لٛا٘يٗ اتؾبف ػ٘ٛ، وِٛك ٞل       

 .ُٛؿ تّمي ويفلي رلْ ثبُـ، يبفتٝ اكتىبة ثبمكٌب٘ي يب ٔبِي التٔبؿي، فؼبِيتٟبي ؽالَ ؿك

 فؼبِيت ؽٔٛٓي ثؾَ ثلاي ربيٍبٞي ٞل ؿك وٝ ُؾْ، ٞل ثٝ ٔٛكؿ ثي أتيبم غيلٌٔتميٓ يب ٌٔتميٓ ؿاؿٖ يب اكائٝ ٚػـٜ، ـ اِف       

 ام يب ؿٞـ ا٘زبْ كا ػّٕي ؽٛؿ، ٚظبيف ميلپبٌقاُتٗ ثب ٚي وٝ ايٗ ثلاي ؿيٍل ُؾْ يب ُؾْ آٖ ؽٛؿ ثلاي وٙـ ٔي اؿاكٜ كا آٖ يب

 .ٕ٘بيـ ؽٛؿؿاكي آٖ ا٘زبْ

 ؽٔٛٓي ثؾَ ثلاي ربيٍبٞي ٞل ؿك وٝ ُؾْ ٞل تًٛٚ ٔٛكؿ ثي أتيبم غيلٌٔتميٓ يب ٌٔتميٓ لجَٛ يب ؿكؽٛاًت ـ ة       

 ا٘زبْ كا ػّٕي ؽٛؿ، ٚظبيف ميلپبٌقاُتٗ ثب ٚي وٝ ايٗ ثلاي ؿيٍل ُؾْ يب ُؾْ آٖ ؽٛؿ ثلاي وٙـ ٔي اؿاكٜ كا آٖ يب فؼبِيت

 .ٚكمؿ ارتٙبة آٖ ا٘زبْ ام يب ؿٞـ

 خصَصي تخص دس اهَال اختالس ـ 22 هادُ       

 فؼبِيتٟبي عيٗ ؿك اؽتالى اكتىبة تب ؿاؿ ؽٛاٞـ للاك ٔـ٘ظل كا ٔمت٘ي الـأبت ًبيل ٚ لٛا٘يٗ اتؾبف ػ٘ٛ، وِٛك ٞل       

 ٞل ام وٙـ، ٔي اؿاكٜ كا آٖ يب وٙـ ٔي فؼبِيت ؽٔٛٓي ثؾَ ؿك ربيٍبٞي ٞل ؿك وٝ ُؾٔي تًٛٚ ثبمكٌب٘ي، يب ٔبِي التٔبؿي،

 وٝ ٓٛكتي ؿك اًت، ُـٜ ٚاٌقاك اٚ ثٝ ٚي، ُغّي ربيٍبٜ ٔٛرت ثٝ وٝ اكمُي ثب صين ٞل يب ثٟبؿاك اٚكاق يب ؽٔٛٓي ٚرٜٛ ٔبِي،

 .ٌلؿؿ تّمي ويفلي رلْ ػٙٛاٖ ثٝ ثبُـ، يبفتٝ اكتىبة ػٕـي ٓٛكت ثٝ

 جشم اص ًاضي عَايذ تغْيش ـ 23 هادُ        

 ؿك ميل ٔٛاكؿ تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ اتؾبف كا ٗلٚكي الـأبتي ٚ لٛا٘يٗ ؽٛؿ، ؿاؽّي لٛا٘يٗ اًبًي آَٛ ٛجك ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ11        

 :ٌلؿؿ تّمي ويفلي رلْ يبثـ، اكتىبة ػٕـي ٓٛكت ثٝ وٝ ٓٛكتي

 :  ـ اِف       

 ِٔٙبء ولؿٖ ٔؾفي يب ؿاؿٖ تغييل ٞـف ثب اًت، آٔـٜ ؿًت ثٝ رلْ ػٛايـ ام اًت ِٔؾْ وٝ أٛاِي ا٘تمبَ يب تجـيُ -(1)      

 .ؽٛؿ ػُٕ لب٘ٛ٘ي ػٛالت ام ٌلين ٔٙظٛك ثٝ اًت، ثٛؿٜ ؿؽيُ ٔٙتٌت، رلْ اكتىبة ؿك وٝ ُؾٔي ٞل ثٝ وٕه يب أٛاَ غيللب٘ٛ٘ي

 ِٔؾْ وٝ أٛاِي ثب كاثٜٝ ؿك عمٛق يب ٔبِىيت يب ربيي ربثٝ ا٘تمبَ، ٔٛلؼيت، ٔٙجغ، ٚالؼي، ٔبٞيت ولؿٖ ٔؾفي يب ؿاؿٖ تغييل -(2)

 .اًت آٔـٜ ؿًت ثٝ رلْ ػٛايـ ام اًت
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 :ؽٛؿ عمٛلي ٘ظبْ ثٙيبؿي ٔفبٞيٓ كػبيت ثب ـ ة       

 اًت آٔـٜ ؿًت ثٝ رلْ ػٛايـ ام وٝ اًت ِٔؾْ ؿكيبفت، مٔبٖ ؿك وٝ أٛاِي ام اًتفبؿٜ يب ٔبِىيت اًتٕالن، -(1)

 اكتىبة ؿك ِٔبٚكٜ ٚ تٌٟيُ ثلاٍ٘يؾتٗ، وٕه، ٚ اكتىبة ثلاي تالٍ اكتىبة، رٟت تٛٛئٝ ؿك تجب٘ي يب ٕٞىبكي ِٔبكوت، -(2)

 .اًت ُـٜ اعلام ٔبؿٜ ايٗ ٛجك وٝ رلٔي ٞل

 :ٔبؿٜ ايٗ( 1)ثٙـ وبكٌيلي ثٝ يب ارلاء ٘ظل ام ـ2      

 .ٌيلؿ وبك ثٝ ٔٙتٌت رلائٓ عـ تليٗ ٌٌتلؿٜ تب كا ٔبؿٜ ايٗ( 1)ثٙـ تب ؽٛاٞـثٛؿ ؿكٓـؿ ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ اِف       

 ثٝ ا٘تٌبثي رلائٓ ػٙٛاٖ ثٝ كا وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ٛجك ُـٜ اعلام ويفلي تؾّفبت ام ربٔؼي عـ عـالُ ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ ة       

 .آٚكؿ ؽٛاٞـ عٌبة

 وِٛك ٓالعيت عٛمٜ ام ؽبكد ٞٓ ٚ ؿاؽُ ؿك ٞٓ يبفتٝ اكتىبة رلائٓ ُبُٔ ا٘تٌبثي، رلائٓ فٛق،( ة) كؿيف ٘ظل ام ـ ح       

 تّمي ويفلي رلْ مٔب٘ي تٟٙب ػ٘ٛ وِٛك يه ٓالعيت عٛمٜ ام ؽبكد ؿك اكتىبثي رلائٓ عبَ ٞل ثٝ. ثٛؿ ؽٛاٞـ ثغج ٔٛكؿ ػ٘ٛ

 لبٖ٘ٛ ٛجك ٚ ُٛؿ تّمي ويفلي رلْ اًت، يبفتٝ اكتىبة آٖ ؿك رلْ وٝ وِٛكي ؿاؽّي لبٖ٘ٛ ٛجك ٔلثٛٙ، كفتبك وٝ ؽٛاٞـُـ

 .ُٛؿ تّمي ويفلي رلْ ٘ين، آ٘زب ؿك اكتىبة ٓٛكت ؿك ٕ٘بيـ ٔي ارلاء يب اػٕبَ كا ٔبؿٜ ايٗ وٝ ػ٘ٛي وِٛك ؿاؽّي

 ثٝ ٔلثٛٙ ُلط يب لٛا٘يٙي صٙيٗ ثؼـي تغييل ٞل ٚ ًبمؿ ٔي ارلاء لبثُ كا ٔبؿٜ ايٗ وٝ لٛا٘يٙي ام ٌ٘ـؾي ػ٘ٛ، وِٛك ٞـل ـ ت       

 .ؽٛاٞـؿاؿ اكائٝ ٔتغـ ُّٔ ًبمٔبٖ ؿثيلوُ ثٝ كا آٖ

 ؿك ُـٜ ؿكد رلائٓ وٝ وٙـ تٔليظ تٛا٘ـ ٔي وِٛك آٖ وٙـ، ٔملك ػ٘ٛ وِٛك يه ؿاؽّي لٛا٘يٗ اًبًي آَٛ صٙب٘ضٝ ـ ث       

 .ُٛؿ ٕ٘ي اػٕبَ ا٘ـ، ُـٜ ٔلتىت كا ا٘تٌبثي رلْ وٝ افلاؿي ثب كاثٜٝ ؿك ٔبؿٜ ايٗ( 1)ثٙـ

 اختفاء ـ 24هادُ       

 للاك ٔـ٘ظل كا ٔمت٘ي الـأبت ًبيل ٚ لٛا٘يٗ اتؾبف وٙٛاٌ٘يٖٛ، ايٗ( 23)ٔبؿٜ ٔفبؿ ثٝ آٔـٖ ٚاكؿ ؽـُٝ ثـٖٚ ػ٘ٛ، وِٛك ٞل       

 ُلوت رلائٕي صٙيٗ ؿك ُؾْ وٝ ايٗ ثـٖٚ ٚ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ثلاًبى ُـٜ اعلام رلائٓ ام يه ٞل اكتىبة ام ثؼـ تب ؿاؿ ؽٛاٞـ

 ثلاًبى ُـٜ اعلام رلائٓ ام ٘بُي أٛاِي صٙيٗ وٝ ؿا٘ـ ٔي ؿؽيُ ُؾْ وٝ أٛاِي ٍٟ٘ـاكي اؿأٝ يب ٕ٘ٛؿٖ ٔؾفي ثبُـ، ؿاُتٝ

 .ُٛؿ تّمي ويفلي رلْ ثبُـ، ٌلفتٝ ٓٛكت ػٕـاً أل ايٗ وٝ ؿكٓٛكتي ثبُـ، ٔي وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ

 عذالت اجشاء اص هواًعت ـ 25 هادُ       
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 ٌيلؿ، ٓٛكت ػٕـي ٓٛكت ثٝ وٝ ؿكٓٛكتي ميل ٔٛاكؿ تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ اتؾبف كا ٔمت٘ي الـأبت ًبيل ٚ لٛا٘يٗ ػ٘ٛ، وِٛك ٞل

 :ٌلؿؿ تّمي ويفلي رلْ

 ؿك ؿؽبِت يب ؿكٚؽ ُٟبؿت ثلاٍ٘يؾتٗ ثلاي ٔٛكؿ ثي أتيبم ؿاؿٖ يب اكائٝ ٚػـٜ، يب اكػبة يب تٟـيـ مٚك، ام اًتفبؿٜ ـ اِف       

 .وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ثلاًبى ُـٜ اعلام رلائٓ اكتىبة ثٝ ٔلثٛٙ ؿاؿكًي ؿك ُٛاٞـ ٚ ٔـاكن اكائٝ يب ؿاؿٖ ُٟبؿت

 ثب ؿكاكتجبٙ لبٖ٘ٛ ٔزلي يب ل٘بئي ٔمبْ يه كًٕي ٚظبيف ارلاء ؿك ٔـاؽّٝ ثلاي اكػبة يب تٟـيـ مٚك، ام اًتفبؿٜ ـ ة       

 وٝ لٛا٘يٙي ٚٗغ ثلاي ػ٘ٛ وِٛكٞبي عك ثٝ اي ؽـُٝ ثٙـ ايٗ ؿك صين ٞيش وٙٛاٌ٘يٖٛ، ايٗ ثلاًبى ُـٜ اعلام رلائٓ اكتىبة

 .آٚكؿ ٕ٘ي ٚاكؿ ؿٞـ، ٔي للاك ٔغبفظت ٔٛكؿ كا ؿِٚتي ٔمبٟٔبي ٛجمبت ًبيل

        

 حمَلي اضخاظ هسؤٍليت ـ 26 هادُ

 ُـٜ اعلام رلائٓ ؿك ُلوت ثب كاثٜٝ ؿك تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ اتؾبف كا ٔمت٘ي الـأبت ؽٛؿ عمٛلي آَٛ ٛجك ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ1

 .ٕ٘بيـ ِٔؾْ كا عمٛلي اُؾبّ ٌٔؤِٚيت وٙٛاٌ٘يٖٛ، ايٗ ثلاًبى

 .ثبُـ اؿاكي يب ٔـ٘ي ويفلي، اًت ٕٔىٗ عمٛلي اُؾبّ ٌٔؤِٚيت ػ٘ٛ، وِٛك عمٛلي آَٛ ثٝ تٛرٝ ثب ـ2

 .ثٛؿ ؽٛاٞـ ا٘ـ، ُـٜ ٔلتىت كا رلائٓ وٝ عميمي اُؾبّ ويفلي ٌٔؤِٚيت ثٝ آٚكؿٖ ٚاكؿ ؽـُٝ ثـٖٚ ٌٔؤِٚيتي صٙيٗ ـ3

 َِٕٔٛ ُٛ٘ـ ٔي ُٙبؽتٝ ٌٔؤَٚ ٔبؿٜ ايٗ ٛجك وٝ عمٛلي اُؾبّ وٝ ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ تٕ٘يٗ ٚيوٜ ثٝ ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ4       

 .ُٛ٘ـ ٔي ثبمؿاك٘ـٜ ويفلي غيل يب ويفلي ٚ ٔتٙبًت ٔؤحل، ٔزبماتٟبي

 جشم تِ ضشٍع ٍ جشم دس هطاسوت ـ 27هادُ       

 ٔخُ ًٕتي ٞل ؿك ِٔبكوت ؽٛؿ، ؿاؽّي لبٖ٘ٛ ٛجك تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ اتؾبف كا ؿيٍل المْ الـأبت ٚ لٛا٘يٗ ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ1      

 .ُٛؿ تّمي ويفلي رلْ ُـٜ، اعلام وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ٛجك وٝ رلٔي تغليه يب ٔؼبٚ٘ت ُلاوت،

 رٟت تالُي ٞل ؽٛؿ، ؿاؽّي لٛا٘يٗ ٛجك تب ٕ٘بيـ اتؾبف كا ٗلٚكي الـأبت ًبيل ٚ لٛا٘يٗ تٛا٘ـ ٔي ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ2       

 .ُٛؿ تّمي ويفلي رلْ ُـٜ، اعلام وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ٛجك وٝ رلٔي اكتىبة

 اعلام رلْ رٟت آٔبؿٌي ؽٛؿ، ؿاؽّي لبٖ٘ٛ ٛجك تب ٕ٘بيـ اتؾبف كا المْ الـأبت ًبيل ٚ لٛا٘يٗ تٛا٘ـ ٔي ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ3       

 .ُٛؿ تّمي ويفلي رلْ ػٙٛاٖ ثٝ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ثلاًبى ُـٜ
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 جشم عٌاصش عٌَاى تِ ًيت ٍ لصذ آگاّي، ـ 28 هادُ       

 .ُٛؿ اًتٙتبد ػيٙي ٚالؼي ٚٗؼيت ام اًت ٕٔىٗ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ثلاًبى ُـٜ اعلام رلْ ػٙٔل ػٙٛاٖ ثٝ المْ ٘يت يب لٔـ آٌبٞي،

 صهاى هشٍس لاعذُ ـ 29 هادُ       

 آٖ ؿك وٝ ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ ثلللاك كا ٛٛال٘ي مٔبٖ ٔلٚك لبػـٜ ؽٛؿ، ؿاؽّي لبٖ٘ٛ ٛجك الت٘بء ؿكٓٛكت ػ٘ٛ، وِٛك ٞل       

 ثبُـ، ٌليؾتٝ ػـاِت ارلاء ام اؿػب ٔٛكؿ ٔزلْ وٝ ؿكٓٛكتي ٚ ٕ٘بيـ آغبم كا وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ٛجك ُـٜ اعلام رلْ ٞل ؿاؿكًيٟبي

 .ولؿ ؽٛاٞـ ثيٙي پيَ كا مٔبٖ ٔلٚك لبػـٜ تؼّيك يب ثلللاك كا تل ٛٛال٘ي مٔبٖ ٔلٚك لبػـٜ

 هجاصات ٍ لضائي سسيذگي پيگشد، ـ 30 هادُ         

 لٔـ٘ظ كا رلْ ًٍٙيٙي وٝ ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ ٔزبماتٟبيي ثٝ ٔٙٛٙ كا وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ٛجك ُـٜ اعلام رلْ اكتىبة ػ٘ٛ، وِٛك1       

 .ؿٞٙـ ٔي للاك

 ٞل ثيٗ ٔٙبًت تٛامٖ تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ اتؾبف كا ٗلٚكي الـأبت ؽٛؿ، اًبًي لبٖ٘ٛ آَٛ ٚ لب٘ٛ٘ي ٘ظبْ ٛجك ػ٘ٛ، وِٛك ـ2       

 ٚ پيٍلؿ كًيـٌي، أىبٖ ِنْٚ ؿكٓٛكت ٚ آٟ٘ب ٚظبيف ا٘زبْ ثلاي ؽٛؿ ؿِٚتي ٔمبٔبت ثٝ ُـٜ اػٜبء ل٘بئي ٔنايبي يب ٔٔٛ٘يت

 .ُٛؿ عفظ ٚ ايزبؿ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ثلاًبى ُـٜ اعلام رلائٓ ٔؤحل ل٘بئي كًيـٌي

 آٖ ؿاؽّي لبٖ٘ٛ ٔٛرت ثٝ ُؾٔي ل٘بٚت اػٕبَ عك ٓالعـيـ ٞلٌٛ٘ٝ وٝ وٙـ تٕ٘يٗ تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ تالٍ ػ٘ٛ، وِٛك ـ3

 ثٝ ٔلثٛٙ الـأبت وبكآيي كًب٘ـٖ عـاوخل ثٝ ٔٙظٛك ثٝ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ثلاًبى ُـٜ اعلام رلائٓ ؽبٛل ثٝ افلاؿ پيٍلؿ ؿكٔٛكؿ

 .ُٛؿ ٔي اػٕبَ رلائٕي صٙيٗ اكتىبة ام ٕٔب٘ؼت ٗلٚكت ثٝ تٛرٝ ثب ٚ رلائٓ ايٗ ثب كاثٜٝ ؿك لبٖ٘ٛ ارلاء

 ؿفبع، عك ثٝ ٔمت٘ي تٛرٝ ثب ٚ ؽٛؿ ؿاؽّي لبٖ٘ٛ ٛجك وٙٛاٌ٘يٖٛ، ايٗ ثلاًبى ُـٜ اعلام رلائٓ ؿكٔٛكؿ ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ4       

 ثٝ ٔلثٛٙ تٕٔيٕبت ثب كاثٜٝ ؿك ُـٜ ثلللاك ُلايٚ وٝ ُٛؿ أل ايٗ تٕ٘يٗ ؽٛاًتبك تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ اتؾبف كا ٔمت٘ي الـأبت

 .ؿٞـ ٔي للاك ٔـ٘ظل كا ثؼـي ويفلي ؿاؿكًيٟبي ؿك ٔتٟٓ ع٘ٛك تٕ٘يٗ ٗلٚكت اًتيٙبف، يب ٔغبوٕٝ مٔبٖ تب آماؿي

 ٔغىْٛ رلائٕي صٙيٗ ؽبٛل ثٝ وٝ اُؾبٓي ِٔلٚٙ آماؿي يب مٚؿكى آماؿي ٔٛٗٛع ثٝ كًيـٌي مٔبٖ ؿك ػ٘ٛ وِٛك ٞل ـ5 

 .ؿاؿ ؽٛاٞـ للاك ٔـ٘ظل كا ٔلثٛٙ رلائٓ ًٍٙيٙي ا٘ـ، ُـٜ

 تب ؿٞـ ٔي للاك ٔـ٘ظل كا ٞبيي كٚيٝ ثلللاكي ثبُـ، ؿاُتٝ ٜٔبثمت آٖ عمٛلي ٘ظبْ اًبًي آَٛ ثب وٝ عـي تب ػ٘ٛ وِٛك ٞل ـ6

 ٔلرغ تًٛٚ ٔزـؿاً ثيٍٙبٞي، ثل فلٕ آُ ثٝ اعتلاْ ؿاُتٗ ؿك٘ظل ثب يب ٔؼّك ثلوٙبك، رلْ، ثٝ ٔتٟٓ ؿِٚتي ٔمبْ آٟ٘ب امٛليك

 .ُٛؿ ٌٕبكؿٜ وبك ثٝ ٓالعيتـاك
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 ؿاؿٌبٜ عىٓ ثب ثبُـ آٖ عمٛلي ٘ظبْ اًبًي آَٛ ثب ٜٔبثك وٝ عـي تب وٙـ ايزبة رلْ ًٍٙيٙي وٝ ؿكٓٛكتي ػ٘ٛ وِٛك ٞل ـ7

 ٓالعيت ػـْ رٟت كا ٞبيي كٚيٝ ثلللاكي اًت، ولؿٜ تؼييٗ آٖ ؿاؽّي لبٖ٘ٛ وٝ ٔـتي ثلاي ؿيٍلي ٔٙبًت ًٚيّٝ ٞل يب

 :ؿاؿ ؽٛاٞـ للاك ٔـ٘ظل ميل ٔٛاكؿ ؿك ٌٞتٙـ، وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ثلاًبى ُـٜ اعلام رلائٓ ثٝ ٔغىْٛ وٝ اُؾبٓي

 .ؿِٚتي ًٕت تٔـي ـ اِف       

 .ثبُـ آٖ ام ثؾِي يب تٕبٔي ٔبِه ؿِٚت وٝ اي ٔؤًٌٝ ؿك ًٕت تٔـي ـ ة       

 .ولؿ ٘ؾٛاٞـ ٚاكؿ وبكوٙبٖ ثٝ ٌ٘جت ٓالعيتـاك ٔمبٔبت تًٛٚ ا٘٘جبٛي اؽتيبكات اػٕبَ عك ثٝ اي ؽـُٝ ٔبؿٜ ايٗ( 1)ثٙـ ـ8 

 ًبيل يب ارلاء لبثُ لب٘ٛ٘ي ؿفبػيبت ٚ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ثلاًبى ُـٜ اعلام رلائٓ تٛٓيف ثلآُ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ؿك صين ٞيش ـ9      

 ٚ ٌقاُت ٘ؾٛاٞـ تأحيل اًت، ُـٜ ٌلفتٝ ٘ظل ؿك ػ٘ٛ وِٛك ؿاؽّي لبٖ٘ٛ ثلاي وٝ كفتبكي ثٛؿٖ لب٘ٛ٘ي ثل عبوٓ عمٛلي آَٛ

 .ٌلفت ؽٛاٞـ للاك ٔزبمات ٚ پيٍلؿ ٔٛكؿ ٔنثٛك لبٖ٘ٛ ٛجك رلائٕي صٙيٗ

 ٚاكؿ ٔزـؿاً كا ا٘ـ ُـٜ ٔغىْٛ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ثلاًبى ُـٜ اعلام رلائٓ ثٝ وٝ افلاؿي تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞٙـ تالٍ ػ٘ٛ وِٛكٞبي ـ10

 .وٙٙـ ربٔؼٝ

 هصادسُ ٍ ضثظ وشدى، هسذٍد ـ 31 هادُ        

 كا ميل ٔٛاكؿ ٔٔبؿكٜ تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ اتؾبف كا المْ الـأبت ؽٛؿ عمٛلي ٘ظبْ ؿكصٟبكصٛة أىبٖ ًلعـ تب ػ٘ٛ وِٛك ٞل ـ1       

 :ًبمؿ ٔمـٚك

 .ثبُـ ػٛايـي صٙيٗ ثب ثلاثل آٖ اكمٍ وٝ أٛاِي يب ُـٜ اعلام وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ثلاًبى وٝ رلائٕي ام عبُٓ ػٛايـ ـ اِف       

 ؿك وٝ ثٛؿٜ ايٗ ثل تٕٔيٓ يب كفتٝ وبك ثٝ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ثلاًبى ُـٜ اعلام ؿكرلائٓ وٝ ًٚبيّي ًبيل يب تزٟينات أٛاَ، ـ ة       

 .كٚؿ وبك ثٝ آٟ٘ب

 ٔٛكؿ ٞل ٗجٚ يب ولؿٖ ٌٔـٚؿ كؿيبثي، ُٙبًبيي، ٟ٘بيي، ٔٔبؿكٜ رٟت تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ اتؾبف كا ٔمت٘ي الـأبت ػ٘ٛ وِٛك ٞل ـ2

 .ًبمؿ ٔيٌل كا ٔبؿٜ ايٗ( 1) ثٙـ ٔٛٗٛع

 ثٝ ٔلثٛٙ أٛك تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ اتؾبف كا ٗلٚكي الـأبت ًبيل ٚ لب٘ٛ٘ي الـأبت ؽٛؿ ؿاؽّي لبٖ٘ٛ ٛجك ػ٘ٛ وِٛك ٞل -3      

 .وٙـ اؿاكٜ ٓالعيتـاك ٔمبٟٔبي تًٛٚ كا ٔبؿٜ ايٗ( 2) ٚ( 1) ثٙـٞبي َِٕٔٛ ُـٜ ٔٔبؿكٜ ٚ ٗجٚ ٌٔـٚؿ، أٛاَ
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 َِٕٔٛ أٛاِي صٙيٗ ثبُـ، ُـٜ ؿاؿٜ ُىُ تغييل يب تجـيُ ؿيٍل أٛاَ ثٝ رلْ ام عبُٓ ػٛايـ صٙيٗ وُ يب ثؾِي صٙب٘ضٝ ـ4

 .ثٛؿ ؽٛاٞـ ػٛايـ آٖ ربي ثٝ ٔبؿٜ ايٗ ٔٛٗٛع الـأبت

 ثٝ آٚكؿٖ ٚاكؿ ؽـُٝ ثـٖٚ ثبُـ، ُـٜ ٔؾّٛٙ لب٘ٛ٘ي ٔٙبثغ ام آٔـٜ ؿًت ثٝ أٛاَ ثب رلْ ام عبُٓ ػٛايـ صٙيٗ صٙب٘ضٝ ـ5 

 ؽٛاٞـ ٔٔبؿكٜ َِٕٔٛ ُـٜ ٔؾّٛٙ ػٛايـ ُـٜ ثلآٚكؿٜ اكمٍ عـ تب أٛاِي صٙيٗ ولؿٖ، ٗجٚ يب ٌٔـٚؿ ثٝ ٔلثٛٙ اؽتيبك ٞلٌٛ٘ٝ

 .ثٛؿ

 ام يب ثبُـ ُـٜ تجـيُ يب ؿاؿٜ ُىُ تغييل آٖ ثٝ رلْ ام عبُٓ ػٛايـ صٙيٗ وٝ أٛاِي ام رلْ، ػٛايـ ام عبُٓ ٔٙبفغ يب ؿكآٔـ ـ6 

 ٔيناٖ ٕٞبٖ ٚ كٍٚ ٕٞبٖ ثٝ ٔبؿٜ، ايٗ ٔٛٗٛع الـأبت َِٕٔٛ ٘ين ثبُـ ُـٜ ٔؾّٛٙ آٖ ثب رلْ ام عبُٓ ػٛايـ صٙيٗ وٝ أٛاِي

 .ثٛؿ ؽٛاٞـ رلْ ام عبُٓ ػٛايـ

 كا اؽتيبك ايٗ ؽٛؿ ٓالعيتـاك ٔمبٔبت ًبيل ٚ ؿاؿٌبٟٞب ثٝ ػ٘ٛ وِٛك ٞل وٙٛاٌ٘يٖٛ، ايٗ( 55) ٔبؿٜ ٚ ٔبؿٜ ايٗ ٘ظل ام ـ7      

 ٔفبؿ ٔٛرت ثٝ ػ٘ٛ وِٛك يه. ُٛؿ ٗجٚ يب ٌيلؿ للاك ؿًتلى ؿك ثبمكٌب٘ي يب ٔبِي ثب٘ىي، ًٛاثك وٝ ؿٞٙـ ؿًتٛك تب ؿاؿ ؽٛاٞـ

 .ولؿ ٘ؾٛاٞـ ؽٛؿؿاكي الـأبت ا٘زبْ ام ثب٘ىي، أٛك ثٛؿٖ ٔغلٔب٘ٝ ؿِيُ ثٝ ثٙـ ايٗ

 ًبيل يب رلْ ام ٘بُي اؿػبي ٔٛكؿ ػٛايـ صٙيٗ ثٛؿٖ لب٘ٛ٘ي ِٔٙبء ٔزلْ، وٝ ايٗ ثٛؿٖ ّٔنْ أىبٖ تٛا٘ٙـ ٔي ػ٘ٛ وِٛكٞبي ـ8 

 ل٘بئي ٞبي ؿاؿكًي ٔبٞيت ٚ آٖ ؿاؽّي لبٖ٘ٛ اًبًي آَٛ ثب ٜٔبثك اِنأي صٙيٗ وٝ عـي تب ؿٞـ ِ٘بٖ كا ٔٔبؿكٜ َِٕٔٛ أٛاَ

 .ؿٞٙـ للاك ثلكًي ٔٛكؿ ثبُـ، ٞب ؿاؿكًي ًبيل يب

 .آٚكؿ ٚاكؿ ِٜٕٝ ٘يت، عٌُٗ ثب حبِج ُؾْ عمٛق ثٝ وٝ ُـ ٘ؾٛاٞـ تفٌيل ٘غٛي ثٝ ٔبؿٜ ايٗ ٔفبؿ ـ9     

 ػ٘ٛ وِٛك ؿاؽّي لبٖ٘ٛ ٔفبؿ كػبيت ثب ٚ آٖ ٛجك ٌٞتٙـ ٌٔتٙـ آٖ ثٝ وٝ الـأبتي وٝ آُ ايٗ ثل ٔبؿٜ ايٗ ؿك صين ٞيش -10

 .ؿاُت ٘ؾٛاٞـ تأحيل آٔـ، ؿكؽٛاٞٙـ ارلاء ثٝ ٚ ُـٜ تؼليف

 لشتاًياى ٍ واسضٌاساى ضَْد، اص حوايت ـ 32 هادُ       

 ام تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ اتؾبف كا ٔمت٘ي الـأبت ؽٛؿ أىب٘بت ؿكصٟبكصٛة ٚ ؽٛؿ ؿاؽّي عمٛلي ٘ظبْ ثلاًبى ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ1

 ًبيل ٚ البكة الت٘بء ؿكٓٛكت ٚ ؿٞٙـ ٔي ُٟبؿت وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ثلاًبى ُـٜ اعلام رلائٓ ؿكؽّٔٛ وٝ وبكُٙبًب٘ي ٚ ُٟٛؿ

 .آٚكؿ ػُٕ ثٝ ٔؤحل عٕبيت ثبِمٜٛ، تٟـيـ يب تالفي ؿكٔمبثُ آٟ٘ب ثٝ ٘نؿيه اُؾبّ

 كػبيت رّٕٝ ام ٔتٟٓ عمٛق ثٝ آٚكؿٖ ٚاكؿ ؽـُٝ ثـٖٚ اًت ٕٔىٗ اًت، ُـٜ ثيٙي پيَ ٔبؿٜ ايٗ( 1)ثٙـ ؿك وٝ الـأبتي ـ2

 :ُٛؿ ميل ٔٛاكؿ ُبُٔ لب٘ٛ٘ي، تِليفبت
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 ٚ آٟ٘ب ربيي ربثٝ ثبُـ، ُـ٘ي ٚ ٕٔىٗ وٝ عـي تب امرّٕٝ افلاؿي، صٙيٗ ام فينيىي عٕبيت رٟت ٞبيي كٚيٝ ثلللاكي ـ اِف       

 .ٌٞتٙـ وزب افلاؿي صٙيٗ وٝ ايٗ ٚ ٞٛيت ثٝ ٔلثٛٙ اٛالػبت افِبي ٔغـٚؿيت يب افِبء ػـْ الت٘بء ؿكٓٛكت

 تٕ٘يٗ افلاؿي صٙيٗ ًالٔت تب ؿٞٙـ ُٟبؿت كُٚي ثٝ تب ثـٞـ كا أىبٖ ايٗ وبكُٙبًبٖ ٚ ُٟٛؿ ثٝ وٝ ٌٔتٙـ لٛاػـ تأٔيٗ ـ ة       

 .ٔٙبًت ًٚبيُ ًبيل ٚ ٚيـئٛ ٔخُ اكتجبٛي فٙبٚكي ام اًتفبؿٜ امٛليك ُٟبؿت اؿاي أىبٖ آٚكؿٖ فلاٞٓ ٔب٘ٙـ ُٛؿ،

 ٔبؿٜ، ايٗ(1) ثٙـ ٔٛٗٛع افلاؿ م٘ـٌي ٔغُ تغييل رٟت كا وِٛكٞب ًبيل ثب تلتيجبتي يب ٔٛافمتٙبٔٝ ا٘ؼمبؿ ػ٘ٛ، وِٛكٞبي ـ3       

 .ؿاؿ ؽٛاٞٙـ للاك ٔـ٘ظل

 .ؽٛاٞـُـ اػٕبَ ٌٞتٙـ، ُٟٛؿ ػٙٛاٖ ثٝ وٝ عـي تب للثب٘يبٖ، ؿكٔٛكؿ ٔبؿٜ ايٗ ٔفبؿ ـ4       

 ٔٙبًت ٔلاعُ ؿك للثب٘يبٖ ٍ٘لا٘يٟبي ٚ ٘ظلات وٝ ولؿ ؽٛاٞـ ػُٕ اي ٌٛ٘ٝ ثٝ ؽٛؿ ؿاؽّي لبٖ٘ٛ ثٝ تٛرٝ ثب ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ5 

 .ٌيلؿ للاك ٔـ٘ظل ٚ ٌلؿؿ اكائٝ ٘يبٚكؿ، ٚاكؿ ِٜٕٝ ؿفبع عك ثٝ وٝ كُٚي ثٝ ٔزلٔبٖ ػّيٝ ويفلي ؿاؿكًيٟبي

 دٌّذُ گضاسش افشاد اص حوايت ـ 33 هادُ       

 ٞل ٔؼمَٛ، ؿاليُ ثٝ ثٙب ٚ ٘يت عٌٗ ثب وٝ وٌي ٞل ام عٕبيت تأٔيٗ ٔٙظٛك ثٝ كا ٔمت٘ي الـأبت ٌٙزب٘ـٖ ػ٘ٛ، وِٛك ٞل       

 تٛريٝ، غيللبثُ كفتبك ٞل ثلاثل ؿك ؿٞـ ٌناكٍ ٓالعيتـاك ٔمبٔبت ثٝ كا وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ثلاًبى ُـٜ اعلام رلائٓ ثٝ ٔلثٛٙ ٚالؼيت

 .ؿاؿ ؽٛاٞـ للاك ثلكًي ٔٛكؿ ؽٛؿ ؿاؽّي عمٛلي ؿك٘ظبْ

 فساد عَالة ـ 34 هادُ       

 ؽٛؿ ؿاؽّي لبٖ٘ٛ اًبًي آَٛ ٛجك اًت، ُـٜ عبُٓ ٘يت عٌُٗ ثب وٝ حبِج افلاؿ عمٛق ثٝ ٔمت٘ي تٛرٝ ثب ػ٘ٛ، وِٛك ٞل       

 ٔلثٛٙ ػبُٔ كا فٌبؿ تٛا٘ٙـ ٔي ػ٘ٛ وِٛكٞبي صٟبكصٛة، ايٗ ؿك. ٕ٘بيـ ٔمبثّٝ فٌبؿ پيبٔـٞبي ثب تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ اتؾبف كا الـأبتي

 رجلا٘ي ػُٕ ٞل يب ٕ٘بيٙـ تّمي ِٔبثٝ اًٙبؿ ًبيل يب أتيبم ٌلفتٗ پي للاكؿاؿ، فٌؼ يب ِغٛ ثلاي عمٛلي كًيـٌي رليب٘بت ؿك

 .ؿٞٙـ ا٘زبْ كا ؿيٍلي

 صياى جثشاى ـ 35 هادُ       

 ؿك وٝ ٚاعـٞبيي يب افلاؿ وٙـ تٕ٘يٗ تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ اتؾبف ؽٛؿ ؿاؽّي لبٖ٘ٛ آُ ٛجك كا ٗلٚكي الـأبت ػ٘ٛ، وِٛك ٞل       

 .ٕ٘بيٙـ ؿػٛي البٔٝ ؽٌبكت، ؿكيبفت ٔٙظٛك ثٝ ٌٞتٙـ ميبٖ آٖ ٌٔؤَٚ وٝ اُؾبٓي ػّيٝ تب ؿاك٘ـ عك ا٘ـ، ُـٜ ميبٖ ٔتغُٕ فٌبؿ احل
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 تخصصي هشاجع ـ 36 هادُ       

 ارلاء امٛليك فٌبؿ ثب ٔجبكمٜ ؿك ٔتؾْٔ افلاؿ يب ٟ٘بؿٞب يب ٟ٘بؿ ٚرٛؿ ؽٛؿ، عمٛلي ٘ظبْ اًبًي آَٛ ٛجك ػ٘ٛ، وِٛك ٞل       

 ُـ ؽٛاٞـ اػٜبء المْ اًتمالَ افلاؿي، يب ٟ٘بؿٞب يب ٟ٘بؿ صٙيٗ ػ٘ٛ ثٝ وِٛك ٘ظبْ اًبًي آَٛ ٛجك. ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ تٕ٘يٗ كا لبٖ٘ٛ

 ام ثبيـ ٟ٘بؿٞبيي يب ٟ٘بؿ صٙيٗ وبكوٙبٖ يب افلاؿ صٙيٗ. ؿٞٙـ ا٘زبْ كا ؽٛؿ ٚظبيف ٘بٔؼمَٛ، ٘فٛف ثـٖٚ ٚ ٔؤحل ٘غٛ ثٝ ثتٛا٘ٙـ تب

 .ؿٞٙـ ا٘زبْ كا ؽٛؿ ٚظبيف ثتٛا٘ٙـ تب ثبُٙـ ثلؽٛكؿاك ٔٙبًت ٔٙبثغ ٚ آٔٛمٍ

 لاًَى هجشي هشاجع تا ّوىاسي ـ 37 هادُ        

 وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ثلٛجك ُـٜ اعلام رلْ اكتىبة ؿك وٝ كا افلاؿي تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ اتؾبف كا ٔمت٘ي الـأبت ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ1        

 ٚ ؿٞٙـ اكائٝ اًتٙبؿي ٚ تغميمبتي اٞـاف ثلاي ٓالعيتـاك ٔلارغ ثٝ كا ٔفيـ اٛالػبت تب ٕ٘بيـ تلغيت ا٘ـ، ولؿٜ يب وٙٙـ ٔي ُلوت

 .ُٛؿ وٕه ػٛايـي صٙيٗ ٌلفتٗ پي ٚ رلْ ػٛايـ ام ٔزلٔبٖ ولؿٖ ٔغلْٚ ثٝ تب ثٕٙبيٙـ ٓالعيتـاك ٔلارغ ثٝ ٚيوٜ ٚالؼي وٕه

 رلْ پيٍلؿ يب كًيـٌي ثب كاثٜٝ ؿك اًبًي ٕٞىبكي وٝ كا ٔتٟٕي ٔزبمات تؾفيف أىبٖ ٔمت٘ي، ٔٛاكؿ ؿك ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ2

 .ؿاؿ ؽٛاٞـ للاك ٔـ٘ظل ثٕٙبيـ، وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ٛجك ُـٜ اعلام

 اًبًي ٕٞىبكي وٝ فلؿي ثٝ ٌ٘جت پيٍلؿ ام ٔٔٛ٘يت اػٜبء أىبٖ ؽٛؿ، ؿاؽّي لبٖ٘ٛ اًبًي آَٛ ٛجك ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ3       

 .ؿاؿ ؽٛاٞـ للاك ٔـ٘ظل اًت، ٕ٘ٛؿٜ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ثلاًبى ُـٜ اعلام رلْ پيٍلؿ يب كًيـٌي رليبٖ ؿك كا

 ؽٛاٞـ ا٘زبْ المْ، تغييلات اػٕبَ ثب اًت، ُـٜ ثيٙي پيَ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ( 32) ٔبؿٜ ؿك وٝ ٕٞبٜ٘ٛك افلاؿي صٙيٗ ام عٕبيت ـ4       

 .ُـ

 وِٛك ٓالعيتـاك ٔلارغ ثٝ كا اًبًي وٕه ثتٛا٘ـ ثبُـ، ٔي ػ٘ٛ وِٛك ؿك وٝ ٔبؿٜ ايٗ( 1)ثٙـ ٔٛٗٛع ُؾْ صٙب٘ضٝ ـ5      

( 3)ٚ,  2)ثٙـٞبي ؿك ٔٙـكد كفتبك ثبِمٜٛ اكائٝ ايٗ ؿكؽّٔٛ ؽٛؿ ؿاؽّي لبٖ٘ٛ ٛجك ٔلثٛٙ ػ٘ٛ وِٛكٞبي ؿٞـ، اكائٝ ؿيٍل ػ٘ٛ

 .ؿٞٙـ للاك ثلكًي ٔٛكؿ كا تلتيجبتي يب ٔٛافمتٙبٔٝ ا٘ؼمبؿ تٛا٘ٙـ ٔي ؿيٍل ػ٘ٛ وِٛك تًٛٚ ٔبؿٜ ايٗ

 هلي هشاجع تيي ّوىاسي ـ 38هادُ       

 ثيٗ ٕٞىبكي ٛلف يه ام تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ اتؾبف ؿاؽّي لبٖ٘ٛ ٛجك كا ثبُـ ٗلٚكي اًت ٕٔىٗ وٝ الـأبتي ػ٘ٛ، وِٛك ٞل       

 ٕٞىبكيٟب ايٗ. ٕ٘بيـ تِٛيك كا ويفلي رلائٓ پيٍلؿ ٚ تغميمبت ٌٔؤَٚ ٔلارغ ؿيٍل ٛلف ام ٚ ؿِٚتي ٔمبٔبت ٘ين ٚ ؿِٚتي ٔلارغ

 :ُٛؿ ميل ٔٛاكؿ ُبُٔ اًت ٕٔىٗ
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 ُـٜ اعلام رلائٓ ام يه ٞل اكتىبة ثٝ اػتمبؿ ثلاي ٔؼمَٛ ٞبي مٔيٙٝ صٙب٘ضٝ ؽٛؿ، اثتىبكات ام اؽيل ٔلارغ ٕ٘ٛؿٖ ّٜٔغ ـ اِف       

 يب ثبُـ؛ ؿاُتٝ ٚرٛؿ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ( 23) ٚ( 21) ،(15)ٔٛاؿ ثلاًبى

 . ؿكؽٛاًت ثٝ ثٙب اؽيل، ٔلارغ ثٝ اٛالػبت تٕبٔي اكائٝ ـ ة       

 خصَصي تخص ٍ هلي هشاجع تيي ّوىاسي ـ 39هادُ        

 ٔلارغ ثيٗ ٕٞىبكي ؽٛؿ، ؿاؽّي لبٖ٘ٛ ٛجك تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ اتؾبف كا ثبُـ المْ اًت ٕٔىٗ وٝ الـأبتي ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ1       

 ُـٜ اعلام رلائٓ اكتىبة ؿك ؿؽيُ ٌٔبئُ ثٝ ٔلثٛٙ ٔبِي ٔؤًٌبت ٚيوٜ ثٝ ؽٔٛٓي ثؾَ ٚاعـٞبي ٚ پيٍلؿ ٚ تغميك ّٔي

 .ٕ٘بيـ تلغيت كا وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ثلاًبى

 

 ثلاًبى ُـٜ اعلام رلائٓ اكتىبة ٕ٘ٛؿٖ ٌناكٍ ثلاي ؽٛؿ لّٕلٚ ؿك ٔميٓ افلاؿ ًبيل ٚ ؽٛؿ اتجبع تِٛيك ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ2       

 .ؿاؿ ؽٛاٞـ للاك ثلكًي ٔٛكؿ كا پيٍلؿ ٚ تغميك ّٔي ٔلارغ ثٝ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ

 تاًىي اسيساصد ـ 40هادُ       

 وٙٛاٌ٘يٖٛ، ايٗ ثلاًبى ُـٜ اعلام رلائٓ ثٝ ٔلثٛٙ ؿاؽّي ويفلي تغميمبت ؿكٔٛكؿ وٝ ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ تٕ٘يٗ ػ٘ٛ، وِٛك ٞل       

 ٘بُي ثب٘ىي كامؿاكي لٛا٘يٗ ارلاء ام اًت ٕٔىٗ وٝ ٔٛا٘ؼي ثل تب ؿاكؿ ٚرٛؿ آٖ ؿاؽّي عمٛلي ٘ظبْ ؿك ٔٙبًجي كاٞىبكٞبي

 .آيـ فبئك ُٛؿ، ٔي

 ويفشي ساتمِ ـ 41 هادُ        

 ٞل٘ٛع ثبُـ، ٔٙبًت وٝ ٔٙظٛكي ثٝ ٚ ُلايٚ تغت تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ اتؾبف كا ٗلٚكي الـأبت ًبيل ٚ لٛا٘يٗ ػ٘ٛ، وِٛك ٞل        

 اعلام رلْ ثٝ ٔلثٛٙ ويفلي كًيـٌي رليب٘بت ؿك اٛالػبت ايٗ ام اًتفبؿٜ رٟت ؿيٍل وِٛك ؿك اؿػب ٔٛكؿ ٔتٟٓ لجّي ٔغىٛٔيت

 .ٌيلؿ للاك ٔـ٘ظل وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ٛجك ُـٜ

 لضائي صالحيت ـ 42 هادُ       

 ايٗ ثلاًبى ُـٜ اعلام رلائٓ ثل كا ؽٛؿ ل٘بئي ٓالعيت تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ اتؾبف كا ٔمت٘ي الـأبت ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ1       

 :ٕ٘بيـ اػٕبَ ميل ؿكٔٛالغ وٙٛاٌ٘يٖٛ،

 يب ثبُـ؛ ٌلفتٝ ٓٛكت ػ٘ٛ وِٛك آٖ لّٕلٚ ؿك رلْ ـ اِف       
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 مٔبٖ ؿك ػ٘ٛ وِٛك آٖ لٛا٘يٗ ٛجك وٝ ٞٛاپيٕبيي يب اًت ثلافلاُتٝ كا ػ٘ٛ وِٛك آٖ پلصٓ وٝ اي وِتي كٚي ثل رلْ ـ ة       

 .ثبُـ ٌلفتٝ ٓٛكت ُـٜ، حجت رلْ اكتىبة

 ميل ٔٛاكؿ ؿك رلائٕي صٙيٗ ثل كا ؽٛؿ ل٘بئي ٓالعيت تٛا٘ـ ٔي ػ٘ٛ وِٛك يه وٙٛاٌ٘يٖٛ، ايٗ( 4) ي ٔبؿٜ ثٝ تٛرٝ ثب -2      

 :وٙـ اػٕبَ ٘ين

 يب ثبُـ؛ يبفتٝ اكتىبة ػ٘ٛ وِٛك آٖ تجؼٝ ػّيٝ رلْ ـ اِف       

 يب ثبُـ؛ يبفتٝ اكتىبة اًت، آٖ لّٕلٚ ؿك اٚ البٔت ٔغُ وٝ تبثؼيت ثـٖٚ فلؿ يب وِٛك آٖ تجؼٝ تًٛٚ رلْ ـ ة       

 لّٕلٚ ام ؽبكد ٚ ُـٜ اعلام وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ( 23) ٔبؿٜ( 1)ثٙـ( ة) رنء( 2) كؿيف ٛجك وٝ ثبُـ ٔٛاكؿي ام يىي رلْ ـ ح       

 لّٕلٚ ؿاؽُ ؿك وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ( 23) ٔبؿٜ( 1)ثٙـ( ة) رنء( 2)ٚ( 1)كؿيفٟبي ٛجك ُـٜ اعلام رلْ اكتىبة ٞـف ثب ٚ وِٛك آٖ

 .ثبُـ يبفتٝ اكتىبة وِٛك آٖ

 .ثبُـ يبفتٝ اكتىبة ػ٘ٛ وِٛك ػّيٝ رلْ ـ ت       

 لّٕلٚ ؿك اؿػب ٔٛكؿ ٔتٟٓ وٝ ٔٛلؼي تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ اتؾبف كا ٔمت٘ي الـأبت ػ٘ٛ وِٛك ٞل وٙٛاٌ٘يٖٛ، ايٗ( 44) ٔبؿٜ ٘ظل ام ـ3

 ل٘بئي ٓالعيت ٕ٘بيـ، ٕ٘ي ٌٔتلؿ اًت وِٛك آٖ اتجبع ام يىي ٚي وٝ ؿِيُ ايٗ ثٝ فمٚ كا فلؿي صٙيٗ ٚ ؿاكؿ ع٘ٛك وِٛك آٖ

 .ٕ٘بيـ اعلام وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ثلاًبى ُـٜ اعلام رلائٓ ثل كا ؽٛؿ

 رلائٓ ثل كا ؽٛؿ ل٘بئي ٓالعيت تب ٕ٘بيـ اتؾبف تٛا٘ـ ٔي ٘ين كا ثبُـ ٗلٚكي اًت ٕٔىٗ وٝ الـأبتي ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ4       

 .وٙـ اعلام ٕ٘بيـ، ٕ٘ي ٌٔتلؿ كا اٚ ٚ ؿاكؿ ع٘ٛك آٖ لّٕلٚ ؿك اؿػب ٔٛكؿ ٔتٟٓ وٝ مٔب٘ي ؿك وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ثلاًبى ُـٜ اعلام

 ٓٛكت ثٝ يب ّٜٔغ وٙـ، ٔي اعلام ٔبؿٜ ايٗ( 2)ٚ( 1) ثٙـٞبي ٔٛرت ثٝ كا ؽٛؿ ل٘بئي ٓالعيت ػ٘ٛي وِٛك صٙب٘ضٝ ـ5      

 ؿٞٙـ، ٔي ٓٛكت كفتبك ٕٞبٖ ثب كاثٜٝ ؿك كا ل٘بئي ؿاؿكًي يب پيٍلؿ تغميك، ؿيٍلي، ػ٘ٛ وِٛكٞبي وٝ ثبُـ ُـٜ ٔتٛرٝ ؿيٍلي

 .ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞٙـ ِٔٛكت يىـيٍل ثب ؽٛؿ الـأبت ولؿٖ ٕٞبًٞٙ ٞـف ثب الت٘بء ؿكٓٛكت ػ٘ٛ وِٛكٞبي آٖ ٓالعيتـاك ٔمبٔبت

 ُـٜ اعلام ويفلي ٓالعيت ٞلٌٛ٘ٝ اػٕبَ ٔب٘غ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ػٕٛٔي، إُِّ ثيٗ عمٛق ٔؼيبكٞبي ثٝ آٔـٖ ٚاكؿ ؽـُٝ ثـٖٚ ـ6

 .ُـ ٘ؾٛاٞـ ؿاؽّي لبٖ٘ٛ ٛجك ػ٘ٛ وِٛك يه تًٛٚ

 إِّّي ثيٗ ٕٞىبكيٟبي ـ صٟبكْ فُٔ       

 الوللي تيي ّوىاسيْاي ـ 43 هادُ       
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 ػ٘ٛ وِٛكٞبي. ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞٙـ ٕٞىبكي ويفلي ٌٔبئُ مٔيٙٝ ؿك وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ( 50) تب( 44) ٔٛاؿ ٛجك ػ٘ٛ، وِٛكٞبي ـ1

 ٚ ٔـ٘ي أٛك ثٝ ٔلثٛٙ كًيـٌي رليب٘بت ٚ تغميمبت ؿك يىـيٍل ثٝ وٕه ؽٛؿ ؿاؽّي عمٛلي ٘ظبْ ٜٔبثك ٚ الت٘بء ؿكٓٛكت

 .ؿاؿ ؽٛاٞٙـ للاك ٔـ٘ظل كا فٌبؿ ثٝ ٔلثٛٙ اؿاكي

 ؿاكؿ رلٔي ثل تأويـ وٝ كفتبكي صٙب٘ضٝ ُٛؿ، تّمي ٗلٚكت يه ٔ٘بػف رلْ وٝ ٞلمٔبٖ إِّّي، ثيٗ ٕٞىبكيٟبي ؿكمٔيٙٝ ـ2       

 وِٛك لٛا٘يٗ آيب وٝ ايٗ ام ٘ظل ٓلف ثبُـ، ٔي ويفلي رلْ ػ٘ٛ وِٛك ؿٚ ٞل لبٖ٘ٛ ٛجك ُـٜ ؿكؽٛاًت آٖ ؽبٛل ثٝ وٕه وٝ

 ُـٜ ارلاء ثٙبٔـ، وٙٙـٜ ؿكؽٛاًت وِٛك ٚاهٜ ٕٞبٖ ثب كا رلْ يب ؿٞـ ٔي للاك رلْ ٔمِٛٝ ٕٞبٖ ؿك كا رلْ ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ

 .ُٛؿ ٔي تّمي

 استشداد ـ 44 هادُ        

 رلٔي وٝ آٖ ُلٙ ثٝ ثبُـ، ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك لّٕلٚ ؿك اًت اًتلؿاؿ ؿكؽٛاًت ٔٛٗٛع وٝ ُؾٔي صٙب٘ضٝ ـ1        

 ٔزبمات لبثُ ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت ٚ وٙٙـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك  ٞلؿٚ ؿاؽّي لبٖ٘ٛ ٛجك ُـٜ ؿكؽٛاًت آٖ ؽبٛل ثٝ اًتلؿاؿ وٝ

 .كفت ؽٛاٞـ وبك ثٝ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ثلاًبى ُـٜ اعلام رلائٓ ثب كاثٜٝ ؿك ٔبؿٜ ايٗ ثبُـ،

 ايٗ َِٕٔٛ رلْ ٞل ؽبٛل ثٝ كا فلؿ اًتلؿاؿ تٛا٘ـ ٔي ؿٞـ، ٔي اربمٜ آٖ لبٖ٘ٛ وٝ ػ٘ٛي وِٛك ٔبؿٜ، ايٗ( 1)ثٙـ ٔفبؿ ٚرٛؿ ثب ـ2

 .ًبمؿ أىب٘پقيل ٘يٌت، ٔزبمات لبثُ آٖ ؿاؽّي لبٖ٘ٛ ٛجك وٝ وٙٛاٌ٘يٖٛ

 ام تؼـاؿي ٚ ثبُـ اًتلؿاؿ لبثُ ٔبؿٜ ايٗ ٛجك آٟ٘ب ام يىي عـالُ ٚ ثبُـ ٔؾتّف رلْ صٙـيٗ ُبُٔ اًتلؿاؿ ؿكؽٛاًت صٙب٘ضٝ ـ3

 وِٛك اًت، ُـٜ اعلام وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ٛجك وٝ ثبُـ رلائٕي ثٝ ٔلثٛٙ أب ٘جبُـ اًتلؿاؿ لبثُ آٟ٘ب ثٛؿٖ م٘ـا٘ي ٔـت ؿِيُ ثٝ آٟ٘ب

 .ٕ٘بيـ اػٕبَ رلائٓ آٖ ثب كاثٜٝ ؿك كا ٔبؿٜ ايٗ تٛا٘ـ ٔي ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ

 ثيٗ ٔٛرٛؿ اًتلؿاؿ ٔؼبٞـٜ ٞل ؿك اًتلؿاؿ لبثُ رلْ ػٙٛاٖ ثٝ ُٛؿ، ٔي اػٕبَ آٟ٘ب ٔٛكؿ ؿك ٔبؿٜ ايٗ وٝ رلائٕي ام يه ٞل ـ4

 ٞل ؿك اًتلؿاؿ لبثُ رلائٓ ػٙٛاٖ ثٝ كا رلائٕي صٙيٗ تب ٌٞتٙـ ٔتؼٟـ ػ٘ٛ وِٛكٞبي. ُٛؿ ٔي تّمي ُـٜ ٌٙزب٘ـٜ ػ٘ٛ وِٛكٞبي

 وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ام وٝ ؿكٓٛكتي ؿٞـ ٔي اربمٜ آٖ لبٖ٘ٛ وٝ ػ٘ٛي وِٛك. ثٍٙزب٘ٙـ ُٛؿ ٔي ٔٙؼمـ آٟ٘ب ثيٗ وٝ اًتلؿاؿي ٔؼبٞـٜ

 .ولؿ ٘ؾٛاٞـ تّمي ًيبًي رلْ اًت، ُـٜ اعلام وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ٛجك وٝ كا رلٔي ٞل وٙـ، اًتفبؿٜ اًتلؿاؿ ٔجٙبي ػٙٛاٖ ثٝ

 ؿيٍلي ػ٘ٛ وِٛك ام اًتلؿاؿ رٟت كا ؿكؽٛاًتي ٚ ٕ٘بيـ اي ٔؼبٞـٜ ٚرٛؿ ثٝ ٔٙٛٙ كا اًتلؿاؿ  وٝ ػ٘ٛي وِٛك صٙب٘ضٝ ـ5

 ٔبؿٜ ايٗ وٝ رلٔي ٞل ثب كاثٜٝ ؿك اًتلؿاؿ لب٘ٛ٘ي اًبى كا وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ تٛا٘ـ ٔي ٘ـاكؿ، اًتلؿاؿ ٔؼبٞـٜ آٖ ثب وٝ وٙـ ؿكيبفت

 .ؿٞـ للاك ُٛؿ، ٔي اػٕبَ آٖ ثٝ ٌ٘جت
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 :ٌلفت ؽٛاٞـ ٘ظل ؿك كا ميل ٔٛاكؿ ثٕٙبيـ، اي ٔؼبٞـٜ ٚرٛؿ ثٝ ٔٙٛٙ كا اًتلؿاؿ وٝ ػ٘ٛي وِٛك ـ6 

 ؽٛاٞـ اٛالع ٔتغـ ُّٔ ًبمٔبٖ ؿثيلوُ ثٝ وٙٛاٌ٘يٖٛ، ايٗ ثٝ اِغبق يب يبتٔٛيت پقيلٍ تٙفيق، ًٙـ ًپلؿٖ ٍٞٙبْ ؿك ـ اِف       

 وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ػ٘ٛ وِٛكٞبي ًبيل ثب اًتلؿاؿ ؿكؽّٔٛ ٕٞىبكي رٟت عمٛلي اًبى ػٙٛاٖ ثٝ كا وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ آيب وٝ ؿاؿ

 يبؽيل؟ ؿاؿ ؽٛاٞـ للاك

 ثٝ الت٘بء ؿكٓٛكت ٘ـٞـ، للاك اًتلؿاؿ ؿكؽّٔٛ ٕٞىبكي رٟت عمٛلي اًبى ػٙٛاٖ ثٝ كا وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ صٙب٘ضٝ ـ ة       

 .ٕ٘بيـ ٔٙؼمـ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ػ٘ٛ وِٛكٞبي ًبيل ثب كا اًتلؿاؿ ٔؼبٞـات تب ثٛؿ ؽٛاٞـ ؿكٓـؿ ٔبؿٜ ايٗ ارلاء ٔٙظٛك

 اػٕبَ آٟ٘ب ثب كاثٜٝ ؿك ٔبؿٜ ايٗ وٝ كا رلائٕي ؿا٘ٙـ، ٕ٘ي اي ٔؼبٞـٜ ٚرٛؿ ثٝ ِٔلٚٙ كا اًتلؿاؿ وٝ ػ٘ٛي وِٛكٞبي ـ7       

 .ُٙبؽت ؽٛاٞٙـ ؽٛؿ ثيٗ اًتلؿاؿ لبثُ رلائٕي ػٙٛاٖ ثٝ ُٛؿ، ٔي

 ُلايٚ امرّٕٝ عبوٓ اًتلؿاؿ ٔؼبٞـات يب ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك ؿاؽّي لبٖ٘ٛ تًٛٚ ُـٜ ٔملك ُلايٚ ثٝ ٔٙٛٙ اًتلؿاؿ ـ8 

 اًتلؿاؿ اًت ٕٔىٗ ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك آٖ ٔٛرت ثٝ وٝ ٞبيي مٔيٙٝ ٚ اًتلؿاؿ ثلاي رليٕٝ عـالُ ٗلٚكت ثٝ ٔلثٛٙ

 .ثٛؿ ؽٛاٞـ كؿوٙـ، كا

 اًتٙبؿي اِنأبت ٚ ٕ٘ٛؿٜ تٌليغ كا اًتلؿاؿ تِليفبت تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞٙـ تالٍ ؽٛؿ ؿاؽّي لبٖ٘ٛ كػبيت ثب ػ٘ٛ وِٛكٞبي ـ9      

 .ٕ٘بيٙـ تٌٟيُ ُٛؿ، ٔي اػٕبَ آٖ ثب كاثٜٝ ؿك ٔبؿٜ ايٗ وٝ كا رلٔي ٞل ثٝ ٔلثٛٙ

 ُلايٚ وٝ ُٛؿ لب٘غ وٝ ايٗ ٔغٖ ثٝ ؽٛؿ، اًتلؿاؿ ٔؼبٞـات ٚ ؿاؽّي لبٖ٘ٛ ٔفبؿ كػبيت ثب ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك ـ10      

 ؿكؽٛاًت اٚ اًتلؿاؿ وٝ كا ُؾٔي وٙٙـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك ؿكؽٛاًت ثٝ ثٙب تٛا٘ـ ٔي وٙـ، ٔي ايزبة ٚ اًت اٜٗلاكي

 .ُٛؿ تٕ٘يٗ اًتلؿاؿ تِليفبت ؿك اٚ ع٘ٛك تب ٕ٘بيـ اتؾبف كا ؿيٍلي ٔمت٘ي الـأبت يب وٙـ ثبمؿاُت اًت، آٖ لّٕلٚ ؿك ٚ ُـٜ

 ٔبؿٜ ايٗ وٝ رلٔي ثب كاثٜٝ ؿك كا فلؿي صٙيٗ صٙب٘ضٝ اًت، ُـٜ پيـا اؿػب ٔٛكؿ ٔتٟٓ آٖ لّٕلٚ ؿك وٝ ػ٘ٛي وِٛك ـ11      

 اٚ اًتلؿاؿ پي ؿك وٝ ػ٘ٛي وِٛك ؿكؽٛاًت ثٝ ثٙب ٕ٘ٙبيـ، ٌٔتلؿ اًت آٖ تجؼٝ اٚ وٝ ايٗ ؿِيُ ثٝ تٟٙب ُٛؿ ٔي اػٕبَ آٖ ؿكٔٛكؿ

 ٕٞبٖ ثٝ ٔنثٛك ٔمبٔبت. ؿٞـ تغٛيُ پيٍلؿ رٟت ٓالعيتـاك ٔمبٔبت ثٝ غيلٗلٚكي تأؽيل ثـٖٚ كا ٔٛكؿ تب اًت ٔٛظف اًت،

 كا ؽٛؿ تٕٔيٕبت وٙٙـ، ٔي ػُٕ ػ٘ٛ وِٛك آٖ ؿاؽّي لبٖ٘ٛ ٔٛرت ثٝ ًٍٙيٙي ٕٞبٖ ثب ؿيٍلي رلْ ٞل ؿكٔٛكؿ وٝ اي ُيٜٛ

 ثب ٔنثٛك، پيٍلؿ وبكايي ام إٛيٙبٖ عَٔٛ ٔٙظٛك ثٝ ٔلثٛٙ ػ٘ٛ وِٛكٞبي ؿاؿ ؽٛاٞٙـ ا٘زبْ كا كًيـٌي ٔلاعُ ٚ ٕ٘ٛؿٜ اتؾبف

 .ولؿ ؽٛاٞٙـ ٕٞىبكي اًتٙبؿي ٚ ُىّي ٞبي رٙجٝ ؿكٔٛكؿ ٚيوٜ ثٝ يىـيٍل
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 تٟٙب ؿٞـ تغٛيُ ؿيٍلي ٌٛ٘ٝ ثٝ يب ٌٔتلؿ كا ؽٛؿ اتجبع ام يىي ثبُـ ٔزبم ؽٛؿ ؿاؽّي لبٖ٘ٛ ٔٛرت ثٝ ػ٘ٛ وِٛك يه ٞلٌبٜ ـ12

 آٖ ثٝ ؿاؿكًي يب ٔغبوٕٝ ٘تيزٝ ؿك وٝ كا ٔغىٛٔيتي تب ُـ ؽٛاٞـ ثبمٌلؿا٘ـٜ ػ٘ٛ وِٛك آٖ ثٝ ُؾْ ايٗ وٝ ُلٙ ايٗ ثٝ

 وٝ ػ٘ٛي وِٛك ٚ ػ٘ٛ وِٛك آٖ ٚ ثٍقكا٘ـ كا ثٛؿ ُـٜ ؿكؽٛاًت فلؿ ايٗ تغٛيُ يب اًتلؿاؿ آٖ ؽبٛل ثٝ ٚ اًت ُـٜ ٔغىْٛ

 تغٛيُ يب اًتلؿاؿ ُلايٚ وٙٙـ، تٛافك ثبُـ ٔٙبًت اًت ٕٔىٗ وٝ ُلٚٛي ًبيل ٚ ُلٙ ايٗ ثب وٙـ ٔي ؿكؽٛاًت كا اٚ اًتلؿاؿ

 .ثٛؿ ؽٛاٞـ وبفي ٔبؿٜ ايٗ(  11)ثٙـ ؿك ٔٙـكد تؼٟـات ا٘زبْ رٟت ٔنثٛك

 وِٛك تجؼٝ ُـٜ ؿكؽٛاًت ُؾْ وٝ ؿِيُ ايٗ ثٝ ُٛؿ ٔي ؿكؽٛاًت ٔغىٛٔيت ارلاء ٔٙظٛك ثٝ وٝ اًتلؿاؿي صٙب٘ضٝ ـ13       

 لبٖ٘ٛ ُلايٚ ثب ٜٔبثك ٚ ؿٞـ اربمٜ ٛٛك ايٗ آٖ ؿاؽّي لبٖ٘ٛ صٙب٘ضٝ ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك ُٛؿ، كؿ اًت، ُـٜ ؿكؽٛاًت

 ٔـ كا وٙٙـٜ ؿكؽٛاًت وِٛك ؿاؽّي لبٖ٘ٛ ٛجك ُـٜ ٚٗغ ٔغىٛٔيت ارلاء وٙٙـٜ، ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك ؿكؽٛاًت ثٝ ثٙب ٔنثٛك

 .ؿٞـ ٔي للاك ٘ظل

 ٓٛكت ُٛؿ ٔي اػٕبَ آٟ٘ب ٔٛكؿ ؿك ٔبؿٜ ايٗ وٝ رلائٕي ام يه ٞل ؿكٔٛكؿ ؿاؿكًيٟبيي اٚ، ثب كاثٜٝ ؿك وٝ فلؿي ٞل ٔٛكؿ ؿك -14

 ؿاؽّي لبٖ٘ٛ ؿك ُـٜ ثيٙي پيَ تٕ٘يٟٙبي ٚ عمٛق وّيٝ ام ثلؽٛكؿاكي رّٕٝ ام ؿاؿكًي ٔلاعُ تٕبٔي ؿك ٔٙٔفب٘ٝ كفتبك ٌيلؿ، ٔي

 .ُـ ؽٛاٞـ تٕ٘يٗ ؿاكؿ، ع٘ٛك آٖ ؿك ٔنثٛك ُؾْ وٝ ػ٘ٛي وِٛك

 ٔٙظٛك ثٝ اًتلؿاؿ، ؿكؽٛاًت وٝ ؿاكؿ أل ايٗ ثٝ اػتمبؿ ثلاي اًبًي ٞبي مٔيٙٝ ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك صٙب٘ضٝ ـ15       

 وٝ ايٗ يب اًت آٔـٜ ػُٕ ثٝ فلؿ آٖ ًيبًي ٘ظلات يب لٛٔي ِٔٙبء ّٔيت، ٔقٞت، ٘واؿ، رٌٙيت، ؿِيُ ثٝ فلؿ پيٍلؿ يب ٔزبمات

 وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ؿك صين ٞيش ُٛؿ، ٔي ٔنثٛك ؿاليُ ام يه ٞل ثٝ ثٙب فلؿ ٔٛلؼيت ثٝ آٔـٖ ٚاكؿ ؽـُٝ ثبػج ؿكؽٛاًت اربثت

 .ُٛؿ اًتلؿاؿ رٟت تؼٟـ ايزبؿ ثبػج وٝ ُـ ٘ؾٛاٞـ تفٌيل اي ٌٛ٘ٝ ثٝ

 .وٙٙـ كؿ كا اًتلؿاؿ ؿكؽٛاًت ٌيلؿ، ٔي ؿكثل ٘ين كا ٔبِي ٌٔبئُ رلْ، وٝ ؿِيُ ايٗ ثٝ تٟٙب تٛا٘ٙـ ٕ٘ي ػ٘ٛ وِٛكٞبي ـ16       

 ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ ِٔٛكت وٙٙـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك ثب الت٘بء ؿكٓٛكت ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك اًتلؿاؿ، كؿ ام لجُ ـ17       

 .ؿٞـ اكائٝ كا ؽٛؿ اؿػبي ثٝ ٔلثٛٙ اٛالػبت ٚ ؿاؿٜ اكائٝ كا ؽٛؿ ٘ظلات تب آٚكؿ فلاٞٓ وِٛك آٖ ثلاي كا ميبؿي فلٓتٟبي تب

 اًتلؿاؿ وبكآيي اكتمبء يب ارلاء ثلاي كا صٙـرب٘جٝ ٚ ؿٚرب٘جٝ ٞبي ٔٛافمتٙبٔٝ يب تلتيجبت تب ؽٛاٞٙـولؿ تالٍ ػ٘ٛ وِٛكٞبي -18

 .ٕ٘بيٙـ ٔٙؼمـ
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 هحىَهيي اًتمال ـ 45هادُ        

 ًّت اُىبَ ًبيل يب عجي ثٝ ٔغىٛٔيٗ ا٘تمبَ صٙـرب٘جٝ يب ؿٚرب٘جٝ ٞبي ٔٛافمتٙبٔٝ يب تلتيجبت ا٘ؼمبؿ تٛا٘ٙـ ٔي ػ٘ٛ وِٛكٞبي       

 ثٝ آ٘زب ؿك كا ؽٛؿ ٔغىٛٔيت آٟ٘ب تب ؿٞٙـ للاك ٔـ٘ظل كا ؽٛؿ ًلمٔيٗ ثٝ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ثلاًبى ُـٜ اعلام رلائٓ ػّت ثٝ آماؿي

 .ثلًب٘ٙـ اتٕبْ

 هتماتل لضائي هعاضذت ـ 46 هادُ       

 ل٘بئي ؿاؿكًيٟبي ٚ پيٍلؿ تغميمبت، ؿكؽّٔٛ كا ٔتمبثُ ل٘بئي ٔؼبٗـت الـأبت تليٗ ٌٌتلؿٜ ػ٘ٛ، وِٛكٞبي ـ1      

 .آٚكؿ ؽٛاٞٙـ ػُٕ ثٝ يىـيٍل ؿكٔٛكؿ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ َِٕٔٛ رلائٓ ثٝ ٔلثٛٙ

 پيٍلؿ تغميمبت، ثٝ ثبتٛرٝ ٚ ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت وِٛك تلتيجبت ٚ ٞب ٔٛافمتٙبٔٝ ٔؼبٞـات، ٔلثٛٙ، لٛا٘يٗ ٛجك ٔتمبثُ ٔؼبٗـت ـ2       

 ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك ؿك وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ( 26) ٔبؿٜ ٛجك عمٛلي ُؾْ اًت ٕٔىٗ وٝ رلائٕي ثٝ ٔلثٛٙ ل٘بئي ٞبي ؿاؿكًي ٚ

 .ٌلفت ؽٛاٞـ ٓٛكت ٕٔىٗ ٚرٝ وبّٔتليٗ ثٝ ُٛؿ ُٙبؽتٝ ٌٔؤَٚ آٟ٘ب ؿكٔٛكؿ وٙٙـٜ

 :ُٛؿ ؿكؽٛاًت ميل ؿاليُ ثٝ ثٙب اًت ٕٔىٗ ُٛؿ ٔي اكائٝ ٔبؿٜ ايٗ ٛجك وٝ ٔتمبثُ ٔؼبٗـت ـ3       

 .افلاؿ ام اظٟبكات يب ٔـكن ٌلفتٗ ـ اِف       

 .ل٘بئي اًٙبؿ اثالؽ ـ ة       

 .ٕ٘ٛؿٖ ٌٔـٚؿ ٚ ٗجٚ ثبمكًيٟب، ارلاء ـ ح       

 .ٔغّٟب ٚ اُيبء ٔؼبيٙٝ ـ ت       

 .وبكُٙبًي ٞبي اكميبثي ٚ اًتٙبؿي الالْ اٛالػبت، اكائٝ ـ ث       

 .وبك ٚ وٌت يب ُلوتي ثب٘ىي، ؿِٚتي، ًٛاثك امرّٕٝ ٔلثٛٙ ًٛاثك ٚ اًٙبؿ آّي يب تأييـُـٜ ٌ٘ؼ اكائٝ ـ د       

 .اًتٙبؿي ٔٙظٛكٞبي ثٝ اُيبء ًبيل يب ًٚبيُ أٛاَ، رلْ، ام ٘بُي ػٛايـ كٍٞيلي يب ُٙبًبيي ـ س       

 .وٙٙـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك ؿك اُؾبّ ؿاّٚٛجب٘ٝ ع٘ٛك تٌٟيُ ـ ط       

 .٘جبُـ ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك ؿاؽّي لبٖ٘ٛ ٔغبيل وٝ ؿيٍلي وٕه ٘ٛع ٞل ـ ػ       
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 .وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ پٙذ فُٔ ٔفبؿ ٛجك رلْ ام ٘بُي ػٛايـ كٍٞيلي ٚ ولؿٖ ٌٔـٚؿ ُٙبًبيي، ـ ؿ       

 .وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ پٙذ فُٔ ٔفبؿ ٛجك ٔبِي فؽبيل آٚكؿٖ ؿًت ثٝ ـ ف       

 اٛالػبت لجّي، ؿكؽٛاًت ثـٖٚ تٛا٘ٙـ ٔي ؿاؽّي، لبٖ٘ٛ ثٝ آٔـٖ ٚاكؿ ؽـُٝ ثـٖٚ ػ٘ٛ وِٛك يه ٓالعيتـاك ٔلارغ ـ4       

 ا٘زبْ يب ٌلفتٗ ػٟـٜ ثٝ ؿك ٔنثٛك ٔلرغ ثٝ تٛا٘ـ ٔي ٔنثٛك اٛالػبت وٝ ثبُٙـ ثبٚك ايٗ ثل وٝ ؿكٓٛكتي كا ويفلي ٌٔبئُ ثٝ ٔلثٛٙ

 اؽيل ػ٘ٛ وِٛك تًٛٚ وٝ ُٛؿ ٔٙزل ؿكؽٛاًتي ثٝ تٛا٘ـ ٔي يب وٙـ وٕه ويفلي ؿاؿكًي رليب٘بت يب اًتؼالٔبت آٔين ٔٛفميت

 .ؿٞٙـ ا٘تمبَ ؿيٍل ػ٘ٛ وِٛك ٓالعيتـاك ٔلرغ ثٝ اًت، ٌلؿيـٜ تٙظيٓ

 وِٛكي ؿك ويفلي ؿاؿكًي رليب٘بت ٚ اًتؼالٔبت ثٝ آٔـٖ ٚاكؿ ؽـُٝ ثـٖٚ ٔبؿٜ، ايٗ( 4) ثٙـ ٔٛرت ثٝ اٛالػبت ا٘تمبَ ـ 5       

 وٙٙـ، ٔي ؿكيبفت كا اٛالػبت ايٗ وٝ ٓالعيتـاكي ٔلارغ. ُـ ؽٛاٞـ ا٘زبْ ؿٞٙـ ٔي اكائٝ كا اٛالػبت آٖ ٓالعيتـاك ٔلارغ وٝ

 ؿكؽّٔٛ ٔغـٚؿيتٟبيي اػٕبَ ثب يب ٔٛلت، ٓٛكت ثٝ عتي ثٕب٘ـ ثبلي ٔغلٔب٘ٝ اِقول فٛق اٛالػبت وٝ ايٗ ثل ٔجٙي ؿكؽٛاًت

 رليب٘بت ؿك ٔنثٛك اٛالػبت افِبء ام كا وٙٙـٜ ؿكيبفت ػ٘ٛ وِٛك أل ايٗ عبَ ٞل ؿك. ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞٙـ اربثت كا آٖ ام اًتفبؿٜ

 افِبء، ام لجُ وٙٙـٜ ؿكيبفت ػ٘ٛ وِٛك ٔٛكؿي، صٙيٗ ؿك. ؿاكؿ ٕ٘ي ثبم اًت، آٔين تجلئٝ ٔتٟٓ ُؾْ ثب كاثٜٝ ؿك وٝ ؿاؿكًي

 ػ٘ٛ وِٛك ٘جبُـ، أىب٘پقيل لجّي اٛالع اًتخٙبئي، ؿكٔٛكؿ صٙب٘ضٝ ٚ ؿاؿ ؽٛاٞـ اٛالع ؿٞٙـٜ ا٘تمبَ ػ٘ٛ وِٛك ثٝ كا ٔلاتت

 .ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ ّٜٔغ افِبء ام كا ؿٞٙـٜ ا٘تمبَ ػ٘ٛ وِٛك تأؽيل، ثـٖٚ وٙٙـٜ ؿكيبفت

 ل٘بئي ٔؼبٗـت ام ثؾِي يب وُ ثل وٝ ؿيٍل صٙـرب٘جٝ يب ؿٚ ٔؼبٞـٜ ٞل ٔٛرت ثٝ ُـٜ ايزبؿ تؼٟـات ثل ٔبؿٜ ايٗ ٔفبؿ ـ 6       

 .ٌقاُت ٘ؾٛاٞـ تأحيل ثٛؿ، ؽٛاٞـ يب ثٛؿٜ عبوٓ ٔتمبثُ

 ثب كاثٜٝ ؿك ٔبؿٜ ايٗ( 29) تب( 9) ثٙـٞبي ٘جبُٙـ ٔتمبثُ ل٘بئي ٔؼبٗـت ٔؼبٞـٜ ثٝ ّٔنْ ٘ظل، ٔٛكؿ ػ٘ٛ وِٛكٞبي صٙب٘ضٝ ـ7       

 ٔفبؿ ثبُٙـ اي ٔؼبٞـٜ صٙيٗ ثٝ ّٔنْ ٔنثٛك ػ٘ٛ وِٛكٞبي صٙب٘ضٝ. ُـ ؽٛاٞـ اػٕبَ ٔبؿٜ ايٗ ٔٛرت ثٝ آٔـٜ ػُٕ ثٝ ؿكؽٛاًتٟبي

 وبك ثٝ آٟ٘ب ربي ثٝ كا ٔبؿٜ ايٗ( 29) تب(9) ثٙـٞبي وٙٙـ تٛافك ػ٘ٛ وِٛكٞبي وٝ ايٗ ٍٔل ُـ ؽٛاٞـ اػٕبَ ٔؼبٞـٜ آٖ ثٝ ٔلثٛٙ

 .وٙٙـ اػٕبَ ٕ٘بيـ، ٔي تٌٟيُ كا ٕٞىبكيٟب صٙب٘ضٝ كا ٔنثٛك ثٙـٞبي آٖ تب ُٛ٘ـ ٔي تلغيت لٛيبً ػ٘ٛ وِٛكٞبي. ٌيل٘ـ

 .كفت ٘ؾٛاٞٙـ ٛفلٜ ٔبؿٜ ايٗ ٔٛرت ثٝ ٔتمبثُ ل٘بئي ٔؼبٗـت اكائٝ ام ثب٘ىي كامؿاكي ؿاليُ ثٝ ثٙب ػ٘ٛ وِٛكٞبي ـ 8       

 ـ9       

 ٔ٘بػف، رلْ فمـاٖ ؿكٓٛكت ٔبؿٜ، ايٗ ٔٛرت ثٝ وٕه ؿكؽٛاًت ثٝ پبًؼ ؿك ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك ـ اِف       

 .ؿاؿ ؽٛاٞـ للاك ٔـ٘ظل اًت ٌلؿيـٜ ؿكد( 1)ٔبؿٜ ؿك وٝ كا وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ اٞـاف
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 عبَ ٞل ؿك. كٚ٘ـ ٛفلٜ ٔبؿٜ ايٗ ٔٛرت ثٝ ٔؼبٗـت اكائٝ ام ٔ٘بػف، رلْ فمـاٖ ؿِيُ ثٝ تٛا٘ٙـ ٔي ػ٘ٛ وِٛكٞبي ـ ة       

 ؿاُتٝ ٜٔبثمت آٖ عمٛلي ٘ظبْ اًبى ثب صٙب٘ضٝ ٘جبُـ، مٚك ٚ فِبك ؿكثلٌيل٘ـٜ وٝ كا ٔؼبٗـتي ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك

 ٔؼبٗـت يب ٕٞىبكي وٝ ثبُـ ٌٔبئّي يب اكمٍ وٓ ٔبٞيت ؿاكاي ٌٔبئُ عبٚي ؿكؽٛاًتٟب صٙب٘ضٝ. ولؿ ؽٛاٞـ اكائٝ ثبُـ،

 .ُٛؿ كؿ اًت ٕٔىٗ ٔؼبٗـتي صٙيٗ ثبُـ، ٔٛرٛؿ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ٔفبؿ ًبيل ٛجك ُـٜ ؿكؽٛاًت

 ؿكٓٛكت ًبمؿ لبؿك كا آٖ تب ؿٞـ للاك ٔـ٘ظل ثبُـ ٗلٚكي اًت ٕٔىٗ وٝ كا الـأبتي اتؾبف تٛا٘ـ ٔي ػ٘ٛ وِٛك ٞل ـ ح       

 .ؿٞـ اكائٝ كا ٔبؿٜ ايٗ ٔٛرت ثٝ تلي ٌٌتلؿٜ ٔؼبٗـت ٔيناٖ ٔ٘بػف، رلْ فمـاٖ

 ػ٘ٛ وِٛك ؿك اٚ ع٘ٛك ٚ ٌقكا٘ـ ٔي ػ٘ٛي وِٛك لّٕلٚ ؿك كا ؽٛؿ ٔغىٛٔيت يب ُٛؿ ٔي ثبمؿاُت وٝ ُؾٔي ـ 10       

 ل٘بئي ٞبي ؿاؿكًي يب پيٍلؿ تغميمبت، ثلاي ٔـاكن وٌت ثلاي ؿيٍلي ٌٛ٘ٝ ثٝ وٕه اكائٝ يب ُٟبؿت ُٙبًبيي، رٟت ؿيٍلي

 :ولؿ ٔٙتمُ ميل ُلايٚ ُـٖ ثلآٚكؿٜ ؿكٓٛكت تٛاٖ ٔي كا ُٛؿ ٔي ؿكؽٛاًت وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ َِٕٔٛ رلائٓ ثب ؿكاكتجبٙ

 .وٙـ اػالْ كا ؽٛؿ آٌبٞب٘ٝ كٗبيت آماؿا٘ٝ ُؾْ ـ اِف       

 ثـا٘ٙـ ٔٙبًت كا آٟ٘ب اًت ٕٔىٗ ػ٘ٛ وِٛكٞبي آٖ وٝ ُلايٜي كػبيت ثب ػ٘ٛ وِٛك ؿٚ ٞل ٓالعيتـاك ٔلارغ ـ ة       

 .ٕ٘بيٙـ ٔٛافمت

 : ٔبؿٜ ايٗ( 10) ثٙـ ٘ظل ام ـ11       

 ٍٔل ؿاكؿ، ٍ٘ٝ ثبمؿاُت ؿك كا يبفتٝ ا٘تمبَ ُؾْ تب ؿاكؿ تؼٟـ ٚ اربمٜ اًت ُـٜ ٔٙتمُ آ٘زب ثٝ فلؿ وٝ ػ٘ٛي وِٛك ـ اِف       

 .ؿٞـ اربمٜ يب وٙـ ؿكؽٛاًت ؿيٍلي ٛٛك يبفتٝ ا٘تمبَ آ٘زب ام ُؾْ وٝ ػ٘ٛي وِٛك وٝ ايٗ

 ثبمؿاُت رٟت ٔنثٛك فلؿ ثبمٌلؿا٘ـٖ رٟت كا ؽٛؿ تؼٟـ ؿكً٘ ثـٖٚ اًت، ُـٜ ٔٙتمُ آ٘زب ثٝ فلؿ وٝ ػ٘ٛي وِٛك ـ ة       

 تٛافك ػ٘ٛ وِٛك ؿٚ ٓالعيتـاك ٔلارغ وٝ ؿيٍلي ٛليك ثٝ يب لجّي تٛافك ٛجك ُـٜ، ٔٙتمُ آ٘زب ام ُؾْ وٝ ػ٘ٛي وِٛك ؿك

 .ولؿ ؽٛاٞـ ارلاء ا٘ـ، ولؿٜ

 تب ٕ٘ٛؿ ٘ؾٛاٞـ ّٔنْ ُـٜ ٔٙتمُ آ٘زب ام ُؾْ وٝ كا ػ٘ٛي وِٛك اًت، ُـٜ ٔٙتمُ آ٘زب ثٝ فلؿ وٝ ػ٘ٛي وِٛك ـ ح       

 .وٙـ آغبم فلؿ ثبمٌلؿا٘ـٖ رٟت كا اًتلؿاؿ تِليفبت

 وٝ وِٛكي ؿك ٚي ٔغىٛٔيت مٔبٖ ٔـت ام اًت، ُـٜ ٔٙتمُ آٖ ثٝ وٝ وِٛكي ؿك ُـٜ ٔٙتمُ فلؿ ثبمؿاُت مٔبٖ ٔـت ـ ت       

 .ُـ ؽٛاٞـ وٌل ُـٜ ٔٙتمُ آ٘زب ام
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 ٔنثٛك فلؿ وٙـ، تٛافك ٔبؿٜ ايٗ( 11)ٚ( 10)ثٙـٞبي ٛجك يبثـ ٔي ا٘تمبَ آ٘زب ام ُؾْ وٝ ػ٘ٛي وِٛك وٝ ؿكٓٛكتي ـ12       

 تغت اًت ُـٜ ٔٙتمُ آ٘زب ام وٝ وِٛكي لّٕلٚ تلن ام لجُ ٔغىٛٔيتٟبي يب فؼُ تلن يب فؼُ ثب كاثٜٝ ؿك ّٔيتَ ام ٘ظل ٓلف

 ُـٜ ٔٙتمُ آٖ ثٝ وٝ وِٛكي لّٕلٚ ؿك ُؾٔي آماؿي ٔغـٚؿيت ثٝ ٔغىْٛ يب ٌلفت ٘ؾٛاٞـ للاك ٔزبمات يب ثبمؿاُت پيٍلؿ،

 .٘ؾٛاٞـُـ اًت

 ٔؼبٗـت ؿكؽٛاًتٟبي تب ؿاُت ؽٛاٞـ اؽتيبك ٚ ٌٔؤِٚيت وٝ ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ تؼييٗ كا ٔلوني ٔلرغ يه ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ13       

 ػ٘ٛي وِٛك صٙب٘ضٝ. ٕ٘بيـ ٔٙتمُ ٓالعيتـاك ٔلارغ ثٝ ارلاء رٟت يب ؿكآٚكؿ ارلاء ثٝ كا آٟ٘ب ٚ ٕ٘بيـ ؿكيبفت كا ٔتمبثُ ل٘بئي

 وٙـ تؼييٗ كا ِٔؾٔي ٔلوني ٔلرغ تٛا٘ـ ٔي ثبُـ، رـاٌب٘ٝ ل٘بئي ٔؼبٗـت رـاٌب٘ٝ ٘ظبْ ثب ًلمٔيٙي يب ٚيوٜ ٜٔٙمٝ يه ؿاكاي

 ؿكؽٛاًتٟبي ٔٙبًت ٚ ًليغ ارلاء يب ا٘تمبَ ٓالعيتـاك، ٔلارغ. ثبُـ ثلؽٛكؿاك ًلمٔيٗ يب ٜٔٙمٝ آٖ ثلاي ػّٕىلؿ، ٕٞبٖ ام وٝ

 ٚ ًليغ ارلاء ؿٞـ، تغٛيُ ٓالعيتـاك ٔلرغ ثٝ ارلاء رٟت كا ؿكؽٛاًت ٔلوني ٔلرغ صٙب٘ضٝ. ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞٙـ تٕ٘يٗ كا ؿكيبفتي

 يب تٔٛيت يب پقيلٍ تٙفيق، ًٙـ تٛؿيغ مٔبٖ ؿك ػ٘ٛ وِٛك ٞل. ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ تلغيت كا ٓالعيتـاك ٔلرغ تًٛٚ ؿكؽٛاًت ٔٙبًت

. ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ ّٜٔغ ٔٙظٛك ايٗ ثلاي ُـٜ تؼييٗ ٔلوني ٔلرغ ٚرٛؿ ام كا ٔتغـ ُّٔ ًبمٔبٖ ؿثيلوُ وٙٛاٌ٘يٖٛ، ايٗ ثٝ اِغبق

 ا٘تمبَ ػ٘ٛ وِٛكٞبي تًٛٚ ُـٜ تؼييٗ ٔلوني ٔلرغ ثٝ آٖ، ثٝ ٔلثٛٙ ٔىبتجٝ ٞل٘ٛع ٚ ٔتمبثُ ل٘بئي ٔؼبٗـت ؿكؽٛاًتٟبي

 ؿيپّٕبتيه ٔزبكي امٛليك ٔىبتجبت ٚ ؿكؽٛاًتٟب وٝ أل ايٗ ولؿٖ ٔملك ثلاي ػ٘ٛ وِٛك عك ثٝ اي ؽـُٝ اِناْ ايٗ. يبفت ؽٛاٞـ

 ٔٙتمُ آٖ ثٝ إِّّي ثيٗ رٙبيي پّيي ًبمٔبٖ امٛليك أىبٖ ؿكٓٛكت ٚ ٕ٘بيٙـ تٛافك ػ٘ٛ وِٛكٞبي صٙب٘ضٝ اٜٗلاكي ؿكُلايٚ ٚ

 .ولؿ ٘ؾٛاٞـ ٚاكؿ ُٛؿ،

 وِٛك لجَٛ لبثُ مثبٖ ثٝ وٙـ، ايزبؿ وتجي ًبثمٝ ثتٛا٘ـ وٝ اي ًٚيّٝ ٞل ثب أىبٖ ؿكٓٛكت يب وتجي ٓٛكت ثٝ ؿكؽٛاًتٟب ـ14       

 ٞل. ُـ ؽٛاٞـ ا٘زبْ ٕ٘بيـ اعلام كا آٖ ٓغت تب ؿٞـ أىبٖ ػ٘ٛ وِٛك آٖ ثٝ وٝ ُلايٜي ٔٛرت ثٝ ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ

 يب مثبٖ ام كا ٔتغـ ُّٔ ًبمٔبٖ ؿثيلوُ وٙٛاٌ٘يٖٛ، ايٗ ثٝ اِغبق يب تٔٛيت پقيلٍ، تٙفيق، ًٙـ ًپلؿٖ مٔبٖ ؿك ػ٘ٛ وِٛك

 ؿكؽٛاًتٟب ٕ٘بيٙـ تٛافك ػ٘ٛ وِٛكٞبي صٙب٘ضٝ ٚ اٜٗلاكي ُلايٚ ؿك. ولؿ ؽٛاٞـ آٌبٜ ػ٘ٛ وِٛك آٖ لجَٛ لبثُ مثبٟ٘بي

 .ُٛؿ تأييـ وتجي ٓٛكت ثٝ فٛكي ثبيـ أب ٌيلؿ ٓٛكت ُفبٞي ٓٛكت ثٝ تٛا٘ـ ٔي

 :ثٛؿ ؽٛاٞـ ميل ٔٛاكؿ ُبُٔ ٔتمبثُ ل٘بئي ٔؼبٗـت ؿكؽٛاًت ـ15       

 .وٙٙـٜ ؿكؽٛاًت ٔلرغ ٞٛيت ـ اِف       

 ٔلرؼي ٚظبيف ٚ ٘بْ ٚ ُٛؿ ٔي آٖ ثٝ ٔلثٛٙ ؿكؽٛاًتٟب وٝ ل٘بئي ؿاؿكًي رليبٖ يب پيٍلؿ تغميمبت، ٔبٞيت ٚ ٔٛٗٛع ـ ة       

 .ؿٞـ ٔي ا٘زبْ كا ؿاؿكًي رليبٖ يب پيٍلؿ تغميك، وبك وٝ
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 .ل٘بئي اٚكاق اثالؽ ؿكؽٛاًتٟبي ثٝ ٔلثٛٙ ٔٛاكؿ ام غيل ثٝ ٔلثٛٙ، ٚالؼيتٟبي ام اي ؽالٓٝ ـ ح       

 ؿ٘جبَ اًت ٔبيُ وٙٙـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك وٝ ؽبٓي ٔلعّٝ ٞل رنئيبت ٚ ُـٜ ؿكؽٛاًت ٔؼبٗـت ام تٛٓيفي ـ ت       

 .ُٛؿ

 ٚ ٔلثٛٙ، فلؿ ٞل ّٔيت ٚ ٔغُ ٞٛيت أىبٖ، ؿكٓٛكت ـ ث       

 .ُٛؿ ؿكؽٛاًت الـاْ يب اٛالػبت ٔـاكن، آٖ ثلاي وٝ ٞـفي ـ د       

 آٖ ؿاؽّي لبٖ٘ٛ ٛجك ؿكؽٛاًت ارلاء رٟت وٝ ؿكٓٛكتي كا ثيِتلي اٛالػبت تٛا٘ـ ٔي ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك ـ16       

 .ٕ٘بيـ ؿكؽٛاًت ٕ٘بيـ، تٌٟيُ كا آٖ ارلاء ثتٛا٘ـ وٝ ٔٛلؼي يب ثلًـ ٘ظل ثٝ ٗلٚكي

 ُـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك ؿاؽّي لبٖ٘ٛ ثب وٝ تبعـي ٚ ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك ؿاؽّي لبٖ٘ٛ ثلاًبى ؿكؽٛاًت ـ17       

 .ُـ ؽٛاٞـ ارلاء ؿكؽٛاًت، ؿك ُـٜ ِٔؾْ تِليفبت ثلاًبى أىبٖ ؿكٓٛكت ٚ ٘جبُـ ٔغبيل

 ػٙٛاٖ ثٝ ثبيـ ٚ اًت ػ٘ٛ وِٛك يه لّٕلٚ ؿك ُؾٔي وٝ ٔٛلؼي ؿاؽّي، لبٖ٘ٛ اًبًي آَٛ ٛجك ٚ أىبٖ ؿكٓٛكت ـ18       

 وِٛك ؿكؽٛاًت ثٝ ثٙب ٘ؾٌت، ػ٘ٛ وِٛك ٌيلؿ، للاك اًتٕبع ٔٛكؿ ؿيٍل ػ٘ٛ وِٛك ل٘بئي ٔلارغ تًٛٚ وبكُٙبى يب ُبٞـ

 وٙٙـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك لّٕلٚ ؿك ُؾٔبً ٘ؾٛاٞـ ٘ظل ٔٛكؿ ُؾْ يب ٘جبُـ أىب٘پقيل أل ايٗ وٝ ؿكٓٛكتي تٛا٘ـ ٔي ؿيٍل

 اًتٕبع ٕ٘بيٙـ تٛافك تٛا٘ٙـ ٔي ػ٘ٛ وِٛكٞبي. ٌيلؿ ٓٛكت وٙفلا٘ي ٚيـئٛ امٛليك اًتٕبع تب ؿٞـ اربمٜ كًب٘ـ، ٞٓ ثٝ ع٘ٛك

 .ٌيلؿ ٓٛكت ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك ل٘بئي ٔلرغ ع٘ٛك ثب ٚ وٙٙـٜ ؿكؽٛاًت وِٛك ل٘بئي ٔلرغ تًٛٚ

 تًٛٚ ُـٜ اكائٝ ُٛاٞـ يب اٛالػبت ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك لجّي كٗبيت ثـٖٚ وٙٙـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك ـ19       

 يب ٔٙتمُ ؿكؽٛاًت، ؿك ُـٜ اظٟبك ٔٛاكؿ ام غيل ثٝ كا ل٘بئي كًيـٌي يب پيٍلؿ تغميمبت، ٔٙظٛك ثٝ ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك

 يب ؽٛؿ ٞبي ؿاؿكًي رليب٘بت اٛالػبت، افِبء ام كا وٙٙـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك ثٙـ، ايٗ ؿك صين ٞيش. ولؿ ٘ؾٛاٞـ اًتفبؿٜ

 افِبء، ام لجُ وٙٙـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك اؽيل، ؿكٔٛكؿ. ؿاُت ٘ؾٛاٞـ ثبم اًت، ٔتٟٓ ُؾْ تجلئٝ ثٝ ٔلثٛٙ وٝ ُٛاٞـي

 ؽٛاٞـ ِٔٛكت ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك ثب ؿكؽٛاًت، ؿكٓٛكت ٚ ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ ّٜٔغ كا ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك

 ػ٘ٛ وِٛك ؿكً٘ ثـٖٚ وٙٙـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك ٘جبُـ، أىب٘پقيل لجّي ؿٞي اٛالع اًتخٙبئي، ؿكٔٛكؿ صٙب٘ضٝ. ٕ٘ٛؿ

  افِبء ايٗ ام كا ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت

 .ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ ّٜٔغ
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 كا ؿكؽٛاًت ٔغتٛاي ٚ ٚالؼيت ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك وٝ وٙـ ٔملك تٛا٘ـ ٔي وٙٙـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك ـ20       

 ٍ٘ٝ ٔغلٔب٘ٝ اِناْ ٘تٛا٘ـ ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك صٙب٘ضٝ. ؿاكؿ ٍ٘ٝ ٔغلٔب٘ٝ اًت المْ ؿكؽٛاًت ارلاء ثلاي وٝ تبعـي

 .ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ ّٜٔغ كا وٙٙـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك ثالؿكً٘ وٙـ، كػبيت كا ؿاُتٗ

 :ُٛؿ كؿ ميل ٔٛاكؿ ؿك اًت ٕٔىٗ ٔتمبثُ ل٘بئي ٔؼبٗـت ـ 21       

 .ثبُـ ٘يبٔـٜ ػُٕ ثٝ ٔبؿٜ ايٗ ٔفبؿ ٛجك ؿكؽٛاًت، صٙب٘ضٝ ـ اِف       

 ٔٙبفغ ًبيل يب ػٕٛٔي ٘ظٓ أٙيت، عبوٕيت، ثٝ اعتٕبالً ؿكؽٛاًت ارلاء ُٛ٘ـٜ، ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك ٘ظل ثٝ صٙب٘ضٝ ـ ة       

 .ثن٘ـ ِٜٕٝ آٖ اًبًي

 ٞل ثب كاثٜٝ ؿك ُـٜ ؿكؽٛاًت الـاْ ارلاء ام ؽٛؿ ؿاؽّي لبٖ٘ٛ ٔٛرت ثٝ ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك ٔلارغ صٙب٘ضٝ ـ ح       

 .ثبُٙـ ُـٜ ٔٙغ اًت آٟ٘ب ل٘بئي لّٕلٚ ؿك ل٘بئي ؿاؿكًي يب پيٍلؿ تغميك، ثٝ ٔٙٛٙ وٝ ِٔبثٝ رلْ

 ٔتمبثُ ل٘بئي ٔؼبٗـت ثب كاثٜٝ ؿك ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك عمٛلي ثب٘ظبْ ُٛؿ اكائٝ اًت للاك وٝ وٕىي صٙب٘ضٝ ـ ت       

 .ثبُـ ؿاُتٝ ٔغبيلت

 كا ٔتمبثُ ل٘بئي ٔؼبٗـت ؿكؽٛاًت تٛا٘ٙـ ٕ٘ي ٌيلؿ ٔي ؿكثل ٘ين كا ٔبِي أٛك رلْ وٝ ؿِيُ ايٗ ثٝ تٟٙب ػ٘ٛ، وِٛكٞبي ـ22       

 .وٙٙـ كؿ

 .ُـ ؽٛاٞـ اكائٝ ٔتمبثُ ل٘بئي ٔؼبٗـت كؿ ؿاليُ ـ23       

 ّٟٔتي ٞل ٚ آٚكؿ ؿكؽٛاٞـ ارلاء ثٝ ٚلت اًلع ؿك كا ٔتمبثُ ل٘بئي ٔؼبٗـت ؿكؽٛاًت ُٛ٘ـٜ، ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك ـ24       

 ؽٛاٞـ ٘ظل ؿك وبٔالً اًت، ُـٜ اكائٝ آٖ ؿاليُ ؿكؽٛاًت، ؿك تلريغبً ٚ ُـٜ پيِٟٙبؿ وٙٙـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك تًٛٚ وٝ كا

 وِٛك تًٛٚ ُـٜ اتؾبف الـأبت پيِلفت ٚ ٚٗؼيت ؿكثبكٜ اٛالػبت وٌت رٟت تٛا٘ـ ٔي وٙٙـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك. ٌلفت

 ثٝ ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك. آٚكؿ ػُٕ ثٝ كا ٔؼمِٛي ؿكؽٛاًتٟبي ؽٛؿ، ؿكؽٛاًت اربثت ؿكؽّٔٛ ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت

 صٙب٘ضٝ. ؿاؿ ؽٛاٞـ پبًؼ ؿكؽٛاًت، ا٘زبْ ؿك پيِلفت ٚ ٚٗؼيت ؿكٔٛكؿ وٙٙـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك ٔؼمَٛ ؿكؽٛاًتٟبي

 ّٜٔغ كا ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك ثالؿكً٘ وٙٙـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك ٘جبُـ، ٔٛكؿ٘يبم ؿيٍل ُـٜ ؿكؽٛاًت ٔؼبٗـت

 .ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ

 اًت ٕٔىٗ وٙـ، ٔي ايزبؿ اؽتالَ ربكي ل٘بئي ؿاؿكًي يب پيٍلؿ تغميمبت، ؿك وٝ ؿِيُ يٗا ثٝ ٔتمبثُ ل٘بئي ٔؼبٗـت ـ25       

 .افتـ تؼٛيك ثٝ ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك تًٛٚ
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 ػ٘ٛ وِٛك ٔبؿٜ، ايٗ( 25)ثٙـ ٔٛرت ثٝ آٖ ارلاء ا٘ـاؽتٗ تؼٛيك ثٝ يب ٔبؿٜ ايٗ( 21) ثٙـ ٔٛرت ثٝ ؿكؽٛاًت كؿ ام لجُ ـ26       

 المْ وٝ ُلايٜي كػبيت ثب كا ٔؼبٗـت اكائٝ أىبٖ تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ ِٔٛكت وٙٙـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك ثب ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت

 كػبيت كا ُلايٚ آٖ ثپقيلؿ، ُلايٚ آٖ كػبيت ثب كا ٔؼبٗـت وٙٙـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك صٙب٘ضٝ. ؿٞـ للاك ثلكًي ٔٛكؿ ؿا٘ـ، ٔي

 .ولؿ ؽٛاٞـ

 ػ٘ٛ وِٛك ؿكؽٛاًت ثٝ ثٙب وٝ ؿيٍلي ُؾْ يب وبكُٙبى ُبٞـ، ٔبؿٜ، ايٗ( 12) ثٙـ ارلاء ثٝ آٔـٖ ٚاكؿ ؽـُٝ ثـٖٚ ـ27       

 وِٛك لّٕلٚ ؿك ل٘بئي ؿاؿكًي رليبٖ يب پيٍلؿ تغميك، ؿك يب وٙـ ٔـكن اكائٝ ؿاؿكًي ؿك تب ؿٞـ ٔي كٗبيت وٙٙـٜ ؿكؽٛاًت

 ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك لّٕلٚ تلن ام لجُ ٔغىٛٔيتٟبي يب فؼُ تلن فؼُ، ثب كاثٜٝ ؿك وٙـ، وٕه وٙٙـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ

 صٙب٘ضٝ. ُـ ٘ؾٛاٞـ ٔنثٛك لّٕلٚ ؿك فلؿي آماؿي ثٝ ٌ٘جت ؿيٍلي ٔغـٚؿيت َِٕٔٛ يب ُـ ٘ؾٛاٞـ ٔزبمات يب ثبمؿاُت تؼميت،

 وٝ تبكيؾـي ام ػ٘ـٛ وِـٛكٞبي تٛافك ٔٛكؿ مٔب٘ي ؿٚكٜ يب ٔتٛاِي كٚم پب٘نؿٜ ٔـت ظلف وٝ افلاؿي ًبيل يب وبكُٙبى ُبٞـ،

 فلٓت وٝ ايٗ كغٓ ػّي ٘ـاكؿ، ٗلٚكت ؿيٍل آٟ٘ب ع٘ٛك وٝ اًت ُـٜ ؿاؿٜ اٛـالع آٟ٘ـب ثٝ كًٕي ٛٛك ثٝ ل٘بئي ٔلارغ تًٛـٚ

 تلن ام پي يب ثٕب٘ـ ٔنثٛك لّٕلٚ ؿك ؿاّٚٛجب٘ٝ ٛٛك ثٝ ٚرٛؿ ايٗ ثب ِٚي اًت ؿاُتٝ كا وٙٙـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك لّٕلٚ تلن

 .يبفت ؽٛاٞـ ؽبتٕٝ ٔنثٛك ػجٛك پلٚا٘ٝ ثبمٌلؿؿ، آٖ ثٝ ؽٛؿ آماؿ اكاؿٜ ثب آٖ،

 ػ٘ٛ وِٛكٞبي وٝ ايٗ ٍٔل ُـ، ؽٛاٞـ تمجُ ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك تًٛٚ ؿكؽٛاًت ارلاء ػبؿي ٞبي ٞنيٙٝ ـ28       

 ثبُـ، يب ثٛؿٜ ٘يبم ٔٛكؿ اِؼبؿٜ فٛق يب اًبًي ٞبي ٞنيٙٝ ؿكؽٛاًت ارلاء ثلاي صٙب٘ضٝ. ثبُٙـ ولؿٜ تٛافك ؿيٍلي ٛٛك ٔلثٛٙ

 تمجُ ٞب ٞنيٙٝ آٖ ثلاًبى وٝ اي ُيٜٛ ٘ين ٚ ؿكؽٛاٞـآٔـ ارلاء ثٝ ؿكؽٛاًت آٖ ٔٛرت ثٝ وٝ ُلايٜي تؼييٗ ثلاي ػ٘ٛ وِٛكٞبي

 .ولؿ ؽٛاٞٙـ ِٔٛكت ُـ، ؽٛاٞـ

 :ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك ـ29       

 ؿاؿٜ للاك ػْٕٛ ؿًتلى ؿك ؽٛؿ ؿاؽّي لبٖ٘ٛ ٛجك ٚ ؿاكؿ ؿكاؽتيبك وٝ كا ؿِٚتي اٛالػبت يب اًٙبؿ ًٛاثك، ام ٞبيي ٌ٘ؾٝ ـ اِف       

 .ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ فلاٞٓ وٙٙـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك ثلاي اًت

 للاك ػْٕٛ ؿًتلى ؿك ؿاؽّي لبٖ٘ٛ ٛجك ٚ ؿاكؿ ؿكاؽتيبك وٝ كا ؿِٚتي اٛالػبت يب اًٙبؿ ًٛاثك، ٘ٛع ٞل ام ٌ٘ؾي تٛا٘ـ ٔي ـ ة       

 فلاٞٓ وٙٙـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك ثلاي ؿا٘ـ، ٔي ٔمت٘ي وٝ ُلايٜي كػبيت ثب يب رنئي يب وّي ٓٛكت ثٝ ؽٛؿ تِؾيْ ثٝ ٘ـاكؿ

 .وٙـ

 ٔبؿٜ ايٗ ٔفبؿ اٞـاف ثٝ وٝ كا يبصٙـرب٘جٝ ؿٚرب٘جٝ ٞبي ٔٛافمتٙبٔٝ يب تلتيجبت ا٘ؼمبؿ أىبٖ ِنْٚ، ؿكٓٛكت ػ٘ٛ وِٛكٞبي ـ30       

 .ؿاؿ ؽٛاٞٙـ للاك ثلكًي ٔٛكؿ ؿٞـ، اكتمبء كا آٖ ٔفبؿ يب ؿٞـ آٖ ثٝ ػّٕي احل يب وٙـ وٕه
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 ويفشي سَاتك اًتمال ـ 47 هادُ       

 ٘فغ ثٝ ا٘تمبِي صٙيٗ وٝ ؿكٔٛاكؿي اًت، ُـٜ اعلام وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ٛجك وٝ كا رلٔي ويفلي ًٛاثك ا٘تمبَ أىبٖ ػ٘ٛ، وِٛكٞبي

 ؿاؿكًي رليبٖ تٕلون ٘ظل ام ٌٞتٙـ، ؿؽيُ ل٘بئي ٓالعيت عٛمٜ صٙـيٗ وٝ ؿكٔٛاكؿي ٚيوٜ ثٝ ُٛؿ، تّمي ػـاِت ٔٙبًت ارلاء

 .ؿاؿ ؽٛاٞٙـ للاك ٔـ٘ظل

 لاًَى اجشاء تا ساتغِ دس ّوىاسي ـ 48 هادُ       

 لبٖ٘ٛ ارلاء ثٝ ٔلثٛٙ الـأبت وبكآيي اكتمبء ٔٙظٛك ثٝ ؽٛؿ، ٔلثٛٙ ؿاؽّي عمٛلي ٚ اؿاكي ٘ظبٟٔبي ٛجك ػ٘ٛ وِٛكٞبي ـ1       

 ٔؤحلي الـأبت ٚيوٜ ثٝ ػ٘ٛ وِٛكٞبي. ولؿ ؽٛاٞٙـ ٕٞىبكي يىـيٍل ثب ٘نؿيه ٛٛك ثٝ وٙٛاٌ٘يٖٛ، ايٗ َِٕٔٛ رلائٓ ثب ٔجبكمٜ

 :ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞٙـ اتؾبف ميل ٔٛاكؿ ؿك كا

 ٜٕٔئٗ ٔجبؿِٝ تٌٟيُ رٟت ٟ٘بؿٞب ٚ اؿاكات ٓالعيتـاك، ٔلارغ ثيٗ اكتجبٛبتي ٔزبكي ثلللاكي ِنْٚ ؿكٓٛكت ٚ اكتمبء ـ اِف       

 المْ ٔلثٛٙ ػ٘ٛ وِٛكٞبي وٝ ؿكٓٛكتي رّٕٝ ام وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ َِٕٔٛ رلائٓ ٞبي رٙجٝ تٕبٔي ثٝ ٔلثٛٙ اٛالػبت ًليغ ٚ

 .رٙبيي فؼبِيتٟبي ًبيل ثب اكتجبٙ ثـا٘ٙـ،

 :ميل ٔٛاكؿ ثٝ ٔلثٛٙ ٚ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ َِٕٔٛ رلائٓ ثٝ كارغ اًتؼالٟٔبي ا٘زبْ ؿك ػ٘ٛ وِٛكٞبي ؿيٍل ثب ٕٞىبكي ـ ة       

 .ٔلثٛٙ افلاؿ ًبيل ٔىبٖ يب رلائٕي ؿكصٙيٗ ؿاُتٗ ؿًت ثٝ ٔظٖٙٛ افلاؿ فؼبِيتٟبي ٚ ٔغُ ٞٛيت، ـ( 1)       

 .اًت آٔـٜ ؿًت ثٝ رلائٕي صٙيٗ اكتىبة ام وٝ ٔبِي يب رلْ ام ٘بُي ػٛايـ ا٘تمبَ ـ(2)       

 ؿك٘ظل آٟ٘ب ام اًتفبؿٜ يب ا٘ـ ٌلفتٝ للاك اًتفبؿٜ ٔٛكؿ ائٕيرل صٙيٗ اكتىبة ؿك وٝ ًٚبئّي ًبيل يب تزٟينات أٛاَ، ا٘تمبَ ـ(3)       

 .اًت ثٛؿٜ

 .تغميمي يب تغّيّي ٚ تزنيٝ اٞـاف رٟت ٔٛاؿ ام ٔمـاكي يب ٗلٚكي الالْ ولؿٖ فلاٞٓ الت٘بء ؿكٓٛكت ـ ح       

 رٟت اًتفبؿٜ ٔٛكؿ ٚيوٜ كُٟٚبي ٚ ًٚبيُ ثب كاثٜٝ ؿك ػ٘ٛ وِٛكٞبي ؿيٍل ثب اٛالػبت ٔجبؿِٝ الت٘بء ؿكٓٛكت ـ ت       

 ؿيٍل ًٚبيُ ٚ ؿكٚغيٗ يب رؼّي ُـٜ، ؿًتىبكي اًٙبؿ ؿكٚغيٗ، ٞٛيتٟبي ام اًتفبؿٜ امرّٕٝ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ َِٕٔٛ رلائٓ اكتىبة

 .فؼبِيتٟب ولؿٖ ٔؾفي

 امرّٕٝ وبكُٙبًبٖ ٚ وبكوٙبٖ ٔجبؿِٝ تلغيت ٚ آٟ٘ب ٟ٘بؿٞبي ٚ اؿاكات ٓالعيتـاك ٔلارغ ثيٗ ٔؤحل ٕٞبٍٞٙي تٌٟيُ ـ ث       

 .ػ٘ٛ وِٛكٞبي ثيٗ ؿٚرب٘جٝ ٞبي ٔٛافمتٙبٔٝ يب تلتيجبت كػبيت ثب كاثٚ ٔأٔٛكاٖ ٌٕبكؿٖ
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 َِٕٔٛ رلائٓ ٍٞٙبْ مٚؿ ُٙبًبيي رٟت الت٘بء ؿكٓٛكت وٝ غيلٜ ٚ اؿاكي الـأبت ولؿٖ ٕٞبًٞٙ ٚ اٛالػبت ٔجبؿِٝ ـ د       

 .اًت ُـٜ اتؾبف وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ

 ٕٞىبكي ؿكؽّٔٛ صٙـرب٘جٝ يب ؿٚرب٘جٝ ٞبي ٔٛافمتٙبٔٝ يب تلتيجبت ا٘ؼمبؿ ػ٘ٛ وِٛكٞبي وٙٛاٌ٘يٖٛ، ايٗ ارلاء ٔٙظٛك ثٝ ـ2       

 آٟ٘ب ثبُـ ؿاُتٝ ٚرٛؿ ٔنثٛك ٞبي ٔٛافمتٙبٔٝ يب تلتيجبت صٙب٘ضٝ ٚ ؿاؿ ؽٛاٞٙـ للاك ٔـ٘ظل كا ؽٛؿ لبٖ٘ٛ ٔزلي ٚاعـٞبي ثيٗ ٌٔتميٓ

 تٛا٘ٙـ ٔي ػ٘ٛ وِٛكٞبي ٔلثٛٙ، ػ٘ٛ وِٛكٞبي ثيٗ ٞبيي ٔٛافمتٙبٔٝ يب تلتيجبت صٙيٗ فمـاٖ ؿكٓٛكت. ولؿ ؽٛاٞٙـ آالط كا

. ٕ٘بيٙـ تّمي وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ َِٕٔٛ رلائٓ ثٝ كارغ لبٖ٘ٛ ارلاء ثٝ ٔلثٛٙ ٔتمبثُ ٕٞىبكيٟبي ثلاي ٔجٙبيي ػٙٛاٖ ثٝ كا وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ

 ؽٛاٞٙـ ػُٕ ثٝ وبُٔ اًتفبؿٜ إِّّي ثيٗ يب اي ٜٔٙمٝ ًبمٔبٟ٘بي امرّٕٝ ٞب ٔٛافمتٙبٔٝ يب تلتيجبت ام الت٘بء ؿكٓٛكت ػ٘ٛ وِٛكٞبي

 .ؿٞٙـ اكتمبء كا ؽٛؿ لبٖ٘ٛ ٔزلي ٚاعـٞبي ثيٗ ٕٞىبكي تب آٚكؿ

 وٝ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ َِٕٔٛ رلائٓ ثٝ ٌ٘جت ٚاوَٙ ثلاي ؽٛؿ أىب٘بت ؿكصٟبكصٛة تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞٙـ تالٍ ػ٘ٛ وِٛكٞبي ـ3       

 .وٙٙـ ٕٞىبكي ا٘ـ، يبفتٝ اكتىبة رـيـ فٙبٚكي ام اًتفبؿٜ امٛليك

 هطتشن تحميمات ـ 49 هادُ       

 ثب كاثٜٝ ؿك آٖ ٔٛرت ثٝ تب ؿاؿ ؽٛاٞٙـ للاك ٔـ٘ظل كا صٙـرب٘جٝ يب ؿٚرب٘جٝ ٞبي ٔٛافمتٙبٔٝ يب تلتيجبت ا٘ؼمبؿ ػ٘ٛ وِٛكٞبي       

 ٞيأتٟبي ثتٛا٘ٙـ ٔلثٛٙ ٓالعيتـاك ٔلارغ اًت وِٛك صٙـ يب يه ؿك ل٘بئي رليب٘بت يب پيٍلؿٞب تغميمبت، ٔٛٗٛع وٝ ٌٔبئّي

 تٛافك امٛليك ِٔتلن تغميمبت اًت ٕٔىٗ ٞبيي، ٔٛافمتٙبٔٝ يب تلتيجبت صٙيٗ فمـاٖ ؿكٓٛكت. ؿٞٙـ تِىيُ كا ِٔتلن تغميمبتي

 صٙيٗ آٖ لّٕلٚ ؿك وٝ ػ٘ٛي وِٛك عبوٕيت وٝ ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞٙـ تٕ٘يٗ ؿؽيُ ػ٘ٛ وِٛكٞبي. ُٛؿ ا٘زبْ ٔٛكؿ ثٝ ٔٛكؿ ثلاًبى

 .ُٛؿ ُٕلؿٜ ٔغتلْ وبُٔ ٓٛكت ثٝ ٌيلؿ، ٓٛكت اًت للاك تغميمي

 ٍيژُ تحميماتي فٌَى ـ 50 هادُ       

 ثلاًبى ٚ ؿٞـ ٔي اربمٜ آٖ ؿاؽّي عمٛلي ٘ظبْ اًبًي آَٛ وٝ عـي تب فٌبؿ، ثب ٔؤحل ٔجبكمٜ رٟت ػ٘ٛ وِٛك ٞل ـ1       

 ٔلارغ تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ اتؾبف ؽٛؿ أىب٘بت ؿكصٟبكصٛة كا ٗلٚكي الـأبت آٖ، ؿاؽّي لبٖ٘ٛ ًٚيّٝ ثٝ ُـٜ تزٛين ُلايٚ

 ٚيوٜ تغميمبتي فٖٙٛ ًبيل ام ثلًـ ٘ظل ثٝ ٔمت٘ي وٝ ربيي ؿك ٚ  ٔغِٕٛٝ ُـٜ وٙتلَ تغٛيُ ام آٖ لّٕلٚ ؿك ثتٛا٘ٙـ آٖ ٓالعيتـاك

 ام عبّٓٝ ُٛاٞـ ثٛؿٖ پقيلٍ لبثُ ٚ وٙٙـ ٔٙبًت اًتفبؿٜ ٔؾفي ٚ ٔلالجتي ػّٕيبت اُىبَ ًبيل يب اِىتلٚ٘يىي ٘ظبكت فٖٙٛ ٔخُ

 .ُٛؿ أىب٘پقيل ؿاؿٌبٜ ؿك آٖ

 يب تلتيجبت ِنْٚ ؿكٓٛكت تب ُٛ٘ـ ٔي تلغيت ػ٘ٛ وِٛكٞبي وٙٛاٌ٘يٖٛ، ايٗ َِٕٔٛ رلائٓ ثلكًي ٔٙظٛك ثٝ ـ2       

. ٕ٘بيٙـ ٔٙؼمـ إِّّي ثيٗ ٕٞىبكيٟبي صٟبكصٛة ؿك ٔنثٛك ٚيوٜ تغميمبتي فٖٙٛ ام اًتفبؿٜ ثلاي كا صٙـرب٘جٝ يب ؿٚرب٘جٝ ٞبي ٔٛافمتٙبٔٝ
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 آٖ ُلايٚ ٛجك وبٔالً ٚ ُـ ؽٛاٞٙـ ارلاء ٚ ٔٙؼمـ وِٛكٞب عبوٕيت ثلاثلي آُ وبُٔ كػبيت ثب ٔنثٛك ٞبي ٔٛافمتٙبٔٝ يب تلتيجبت

 .آٔـ ؿكؽٛاٞٙـ ارلاء ثٝ ٞب ٔٛافمتٙبٔٝ يب تلتيجبت

 ٚيوٜ تغميمبتي فٖٙٛ ام اًتفبؿٜ رٟت تٕٔيٕبت اتؾبف ٔبؿٜ، ايٗ( 2)ثٙـ ؿك ٔٙـكد ٔٛافمتٙبٔٝ يب تلتيجبت فمـاٖ ؿكٓٛكت ـ3       

 ثٝ تٛرٝ ثب ٔبِي تلتيجبت ٚ تفبٕٞبت اًت ٕٔىٗ ِنْٚ ؿكٓٛكت ٚ ثٛؿ ؽٛاٞـ ٔٛكؿ ثٝ ٔٛكؿ ثلاًبى إِّّي ثيٗ ًٜظ ؿك ٔنثٛك

 .ُٛؿ ٌلفتٝ ٘ظل ؿك ٔلثٛٙ ػ٘ٛ وِٛكٞبي ل٘بئي ٓالعيت اػٕبَ

 ٔلثٛٙ، ػ٘ٛ وِٛكٞبي كٗبيت ثب تٛا٘ـ ٔي إِّّي ثيٗ ًٜظ ؿك ٔغِٕٛٝ ُـٜ وٙتلَ تغٛيُ ام اًتفبؿٜ ثٝ كارغ تٕٔيٕبت ـ4       

 آٖ ٕٞٝ يب ثؾِي ثلؿاُتٗ يب ربيٍنيٙي يب ٘ؾٛكؿٜ ؿًت ٓٛكت ثٝ ٚرٜٛ يب وبال ٌٔيل اؿأٝ تزٛين ٚ كٍٞيلي ٔخُ كُٟٚبيي ُبُٔ

 .ثبُـ

 ؿاكاييٟب اًتلؿاؿ ـ پٙزٓ فُٔ        

 عوَهي همشسات ـ 51 هادُ        

 ٚ ٕٞىبكيٟب تليٗ ٌٌتلؿٜ ػ٘ٛ وِٛكٞبي ٚ ُٛؿ ٔي ٔغٌٛة وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ اًبًي آُ فُٔ، ايٗ ٛجك ؿاكاييٟب اًتلؿاؿ        

 .آٚكؿ ؽٛاٞٙـ ػُٕ ثٝ يىـيٍل ثب كاثٜٝ ايٗ ؿك كا ٔؼبٗـتٟب

 رلْ ام ٘بُي ػٛايـ ا٘تمبَ وِف ٚ پيٍِيلي ـ 52 ٔبؿٜ       

 اًت ٕٔىٗ وٝ كا الـأبتي ؽٛؿ، ؿاؽّي لبٖ٘ٛ ٛجك وٙٛاٌ٘يٖٛ، ايٗ( 14)ٔبؿٜ ثٝ آٔـٖ ٚاكؿ ؽـُٝ ثـٖٚ ػ٘ٛ وِٛك ٞل ـ1       

 تأييـ كا ؽٛؿ ِٔتليبٖ ٞٛيت ٕ٘بيـ ّٔنْ ؽٛؿ ل٘بئي ٓالعيت ؿكصٟبكصٛة كا ٔبِي ٔؤًٌبت تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ اتؾبف ثبُـ ٗلٚكي

 ٚ وٙٙـ ِٔؾْ كا ثبال اكمٍ ثب عٌبثٟبي ؿك ُـٜ ًپلؿٜ ٚرٜٛ ٔٙبفغ ٓبعجبٖ ٞٛيت تب وٙٙـ اتؾبف كا ٔؼمِٛي الـأبت ٚ وٙٙـ

 اػ٘بء ٚ ا٘ـ ؿاُتٝ يب ؿاك٘ـ ػبِي ؿِٚتي ِٔبغُ وٝ افلاؿي ٛلف ام يب ًٚيّٝ ثٝ ُـٜ ٍٟ٘ـاكي يب ٜٔبِجٝ عٌبثٟبي ام ؿليمي ُٔٛىبفي

 ثلاي كا ٔظٖٙٛ ٔؼبٔالت تب ُـ ؽٛاٞـ ٛلاعي ٔؼمِٛي ٓٛكت ثٝ ؿليمي ُٔٛىبفي صٙيٗ. آٚك٘ـ ػُٕ ثٝ آٟ٘ب ٘نؿيىبٖ ٚ ؽب٘ٛاؿٜ

 لب٘ٛ٘ي ِٔتلي ٞل ثب ًتـ ٚ ؿاؿ ا٘زبْ ام كا ٔبِي ٔؤًٌبت وٝ ثبُـ ٓٛكتي ثٝ ٘جبيـ ٚ وٙـ وِف ٓالعيتـاك ٔلارغ ثٝ ؿٞي ٌناكٍ

 .ٕ٘بيـ ثلعقك يب ٔأيٛى

 ام اِٟبْ ثب ٚ ؽٛؿ ؿاؽّي لبٖ٘ٛ ثلاًبى ٔبؿٜ، ايٗ( 1)ثٙـ ؿك ُـٜ ثيٙي پيَ الـأبت ارلاء تٌٟيُ ٔٙظٛك ثٝ ػ٘ٛ وِٛك ٞل ـ2       

 :آٚكؿ ؽٛاٞـ ػُٕ ثٝ كا ميل الـأبت پِِٛٛيي ؿكثلاثل صٙـرب٘جٝ ٚ اي ٜٔٙمٝ ثيٗ اي، ٜٔٙمٝ ًبمٔبٟ٘بي ٔلثٛٙ اثتىبكات
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 كٚؿ ٔي ا٘تظبك آٖ ٓالعيت عٛمٜ ؿك ٔبِي ٔؤًٌبت ام وٝ عمٛلي يب عميمي اُؾبّ ا٘ٛاع ؿكؽّٔٛ ؿٞي ِٔٛكت ـ اِف       

 ٕٞضٙيٗ ٚ ُٛؿ ٔجقَٚ ؽبّ تٛرٝ آٟ٘ب ثٝ ثبيـ وٝ ٔؼبٔالتي ٚ عٌبثٟب ا٘ٛاع آٚك٘ـ، ػُٕ ثٝ آٟ٘ب عٌبثٟبي ام ؿليك ُٔٛىبفي وٝ

 .ٔنثٛك عٌبثٟبي ًٛاثك عفظ ٚ ٍٟ٘ـاكي افتتبط، ٔٛكؿ ؿك ٔٙبًت الـأبت اتؾبف

 اُؾبّ ٞٛيت ؽٛؿ، ٓالعيت ؿكصٟبكصٛة ؽٛؿ اثتىبك ثٝ يب ؿيٍل ػ٘ٛ ِٛكو ؿكؽٛاًت ثٝ ثٙب الت٘بء ؿكٓٛكت ـ ة       

 ثل ػالٜٚ كا آٚك٘ـ ػُٕ  ثٝ آٟ٘ب عٌبثٟبي ام ؿليمي ُٔٛىبفي كٚؿ ٔي ا٘تظبك ٔنثٛك ٔؤًٌبت ام وٝ كا ؽبٓي عمٛلي يب عميمي

 .ؿاؿ ؽٛاٞـ اٛالع ٔبِي ٔؤًٌبت ثٝ وٙٙـ، ُٙبًبيي ؿيٍلي ٌٛ٘ٝ ثٝ اًت ٕٔىٗ ٔبِي ٔؤًٌبت وٝ اُؾبٓي

 ٔؤًٌبت وٝ وٙـ تٕ٘يٗ تب آٚكؿ ؿكؽٛاٞـ ارلاء ثٝ كا الـأبتي ػ٘ٛ وِٛك ٞل ٔبؿٜ، ايٗ( 2)ثٙـ( اِف)رنء ؿكصٟبكصٛة ـ3       

 عـالُ وٝ ٔبؿٜ ايٗ( 1)ثٙـ ؿك ٔقوٛك افلاؿ ثٝ ٔلثٛٙ ٔؼبٔالت يب عٌبثٟب ؿكٔٛكؿ ٔمت٘ي مٔبٖ ٔـت ؿك كا وبفي ًٛاثك آٖ، ٔبِي

 .وٙٙـ ٔي عفظ ثبُـ، ٔٙبفغ ٔبِه ثبُـ ٕٔىٗ وٝ ربيي تب ٘ين ٚ ِٔتلي ٞٛيت ثٝ ٔلثٛٙ اٛالػبت ُبُٔ ثبيـ

 الـأبت وٙٛاٌ٘يٖٛ، ايٗ ثلاًبى ُـٜ اعلام رلائٓ ام ٘بُي ػٛايـ ا٘تمبَ وِف ٚ پيٍِيلي ٞـف ثب ػ٘ٛ وِٛك ٞل ـ4       

 ثٝ ٚ ٘ـاك٘ـ فينيىي ع٘ٛك وٝ ثب٘ىٟبيي ايزبؿ ام ؽٛؿ ٘ظبكتي ٟ٘بؿٞبي وٕه ثب تب آٚكؿ ؿكؽٛاٞـ ارلاء ثٝ كا ٔؤحلي ٚ ٔمت٘ي

 ٘پقيلفتٗ رٟت كا ؽٛؿ ٔبِي ٔؤًٌبت ٕ٘ٛؿٖ ّٔنْ تٛا٘ٙـ ٔي ػ٘ٛ وِٛكٞبي. آٚكؿ ػُٕ ثٝ ٕٔب٘ؼت ٘يٌتٙـ ٚاثٌتٝ ٔٙظٓ ٔبِي ٌلٜٚ

 آٟ٘ب عٌبثٟبي ؿٞٙـ ٔي اربمٜ وٝ ؽبكري ٔبِي ٔؤًٌبت ثب كاثٜٝ ايزبؿ ام ارتٙبة ٚ ٔؤًٌبتي صٙيٗ ثب ثب٘ىي اكتجبٙ اؿأٝ يب ٚكٚؿ

 .ؿٞٙـ للاك ثلكًي ٔٛكؿ ٘ين ٌيلؿ للاك اًتفبؿٜ ٔٛكؿ ٘يٌتٙـ ٚاثٌتٝ ٔٙظٕي ٔبِي ٌلٜٚ ثٝ ٚ ٘ـاك٘ـ فينيىي ع٘ٛك وٝ ثب٘ىٟبيي تًٛٚ

 ٔزبماتٟبي ٚ ؽبّ ؿِٚتي ٔمبٔبت ثب كاثٜٝ ؿك كا ٔبِي افِبي ٔؤحل ٘ظبٟٔبي ايزبؿ ؽٛؿ، ؿاؽّي لبٖ٘ٛ ٛجك ػ٘ٛ وِٛك ٞل ـ 5       

 كا ثبُـ ٗلٚكي اًت ٕٔىٗ وٝ الـأبتي اتؾبف ٕٞضٙيٗ ػ٘ٛ وِٛك ٞل. ؿاؿ ؽٛاٞـ للاك ٔـ٘ظل آٖ كػبيت ػـْ ؽبٛل ثٝ ٔٙبًت

 ٗلٚكي وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ثلاًبى ُـٜ اعلام رلائٓ ام ٘بُي ػٛايـ اًتلؿاؿ ٚ ؿػٛي ٛلط تغميك، صٙب٘ضٝ تب ؿاؿ ؽٛاٞـ للاك ٔـ٘ظل

 .ٕ٘بيٙـ ٔجبؿِٝ ػ٘ٛ وِٛكٞبي ًبيل ؿك ٓالعيتـاك ٔلارغ ثب كا اٛالػبت آٖ تب ؿٞـ أىبٖ ؽٛؿ ٓالعيتـاك ٔلارغ ثٝ ثبُـ

 تب ؿاؿ ؽٛاٞـ للاك ٔـ٘ظل ؽٛؿ ؿاؽّي لبٖ٘ٛ ثلاًبى كا ثبُـ ٗلٚكي اًت ٕٔىٗ وٝ الـأبتي اتؾبف ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ 6       

 آٖ ثل ؿيٍل اؽتيبك يب أ٘بء عك ؿاكاي يب ثبُٙـ ٔي ٘فغ في ؽبكري وِٛك يه ؿك ٔبِي عٌبة ؿكٔٛكؿ وٝ كا ؽبّ ؿِٚتي ٔمبٔبت

 عفظ كا عٌبثٟبيي صٙيٗ ثٝ ٔلثٛٙ ٔمت٘ي ًٛاثك ٚ ؿٞٙـ ٌناكٍ ٓالعيتـاك ٔلارغ ثٝ كا اكتجبٙ آٖ تب ٕ٘بيـ ّٔنْ ٌٞتٙـ عٌبة

 .ولؿ ؽٛاٞـ ثيٙي پيَ كا ٔنثٛك ٔٛاكؿ كػبيت ػـْ ثلاي ٔٙبًت ٔزبماتٟبي الـأبتي صٙيٗ. وٙٙـ

 اهَال هستمين استشداد تشاي الذاهاتي ـ 53 هادُ        

 :ؽٛؿ ؿاؽّي لبٖ٘ٛ ثلاًبى ػ٘ٛ، وِٛك ٞل        
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 ؽٛؿ ؿاؿٌبٟٞبي ؿك كا ٔـ٘ي ؿػٛاي ؿٞـ أىبٖ ؿيٍل ػ٘ٛ وِٛك ثٝ تب آٚكؿ ؽٛاٞـ ػُٕ ثٝ كا ٗلٚكي الـأبت ـ اِف        

 .ٕ٘بيـ اعلام كا وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ثلاًبى ُـٜ اعلام رلْ اكتىبة امٛليك عبُٓ أٛاَ ٔبِىيت يب ًٙـ تب ٕ٘بيـ ٜٔلط

 ايٗ ثلاًبى ُـٜ اعلام رلائٓ وٝ وٌب٘ي ثٝ ؿٞـ أىبٖ ؽٛؿ ؿاؿٌبٟٞبي ثٝ تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ اتؾبف كا المْ الـأبت ـ ة       

 كا اًت ُـٜ ٔت٘لك رلائٕي صٙيٗ ؿكاحل وٝ ؿيٍلي ػ٘ٛ وِٛك ثٝ ؽٌبكت يب غلأت وٙـ عىٓ ا٘ـ ُـٜ ٔلتىت كا وٙٛاٌ٘يٖٛ

 .ثپلؿامؿ

 ٌيلي، تٕٔيٓ مٔبٖ ؿك ؿٞـ أىبٖ ٓالعيتـاك ٔلارغ يب ؽٛؿ ؿاؿٌبٟٞبي ثٝ تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ اتؾبف كا ٗلٚكي الـأبت ـ ح       

 ثٝ كا وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ثلاًبى ُـٜ اعلام رلْ اكتىبة امٛليك عبُٓ أٛاَ لب٘ٛ٘ي ٔبِه ػٙٛاٖ ثٝ ؿيٍل ػ٘ٛ وِٛك اؿػبي

 .ثِٙبًٙـ كًٕيت

 هصادسُ صهيٌِ دس الوللي تيي ّوىاسي اصعشيك اهَال استشداد ساّىاسّاي ـ 54هادُ        

 امٛليك عبُٓ أٛاَ ثب كاثٜٝ ؿك وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ( 55)ٔبؿٜ ٔٛرت ثٝ ٔتمبثُ ل٘بئي ٔؼبٗـت اكائٝ ٔٙظٛك ثٝ ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ1       

 :ؽٛؿ ؿاؽّي لبٖ٘ٛ ثلاًبى وٙٛاٌ٘يٖٛ، ايٗ ٛجك ُـٜ اعلام رلْ ؿك ؿؽبِت يب اكتىبة

 ؿاؿٌبٜ تًٛٚ ٓبؿكٜ ٔٔبؿكٜ عىٓ تب ؿٞـ أىبٖ ؽٛؿ ٓالعيتـاك ٔلارغ ثٝ تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ اتؾبف كا ٗلٚكي الـأبت ـ اِف       

 ؿكآٚك٘ـ؛ ارلاء ثٝ كا ؿيٍل ػ٘ٛ وِٛك

 ؿاك٘ـ، ل٘بئي ٓالعيت وٝ ربيي ؿك ؿٞـ أىبٖ ؽٛؿ ٓالعيتـاك ٔلارغ ثٝ تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ اتؾبف كا ٗلٚكي الـأبت ـ ة       

 وٝ ؿيٍل رلائٓ ًبيل يب پِِٛٛيي ثٝ ٔلثٛٙ رلْ ؿكٔٛكؿ ل٘بٚت امٛليك ؽبكري ِٔٙبء ثب ٔبَ ٔٔبؿكٜ ؿًتٛك ٓـٚك ثٝ ٌ٘جت

 ٚ وٙٙـ؛ الـاْ ؿٞـ ٔي اربمٜ آٖ ؿاؽّي لبٖ٘ٛ وٝ تِليفبتي ًبيل امٛليك يب ثبُـ آٖ ل٘بئي ٓالعيت ؿكصٟبكصٛة اًت ٕٔىٗ

 المْ الـأبت اتؾبف ؿاؿ، للاك پيٍلؿ ٔٛكؿ ؿيٍل ؽبّ ٔٛاكؿ يب فمـاٖ يب فلاك ٔلي، ؿِيُ ثٝ ٘تٛاٖ كا ٔزلْ وٝ ؿكٔٛاكؿي ـ ح       

 .ًبمؿ أىب٘پقيل ويفلي ٔغىٛٔيت ثـٖٚ كا ٔبِي صٙيٗ ٔٔبؿكٜ تب ؿاؿ ؽٛاٞـ للاك ٔـ٘ظل كا

 ل٘بئي ٔؼبٗـت اكائٝ رٟت وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ( 55)ٔبؿٜ( 2)ثٙـ ٔٛرت ثٝ آٔـٜ ػُٕ ثٝ ؿكؽٛاًت ثلاًبى ػ٘ٛ وِٛك ٞل ـ2       

 :ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ ػُٕ ميل ٓٛكت ثٝ ؽٛؿ ؿاؽّي لبٖ٘ٛ ٜٔبثك ٔتمبثُ،

 ثلاًبى ؽٛؿ ٓالعيتـاك ٔلارغ ثلاي كا أٛاَ ٔٔبؿكٜ يب ولؿٖ ٌٔـٚؿ أىبٖ تب آٚكؿ ؽٛاٞـ ػُٕ ثٝ كا المْ الـأبت ـ اِف       

 كا ٔؼمِٛي اًبى وٝ وٙٙـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك ٓالعيتـاك ٔلرغ يب ؿاؿٌبٜ تًٛٚ ٓبؿكٜ أٛاَ ٗجٚ يب ٌٔـٚؿولؿٖ ؿًتٛك
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 ؿك ٚ ؿاكؿ ٚرٛؿ اػٕبِي صٙيٗ اتؾبف ثلاي وبفي ٞبي مٔيٙٝ وٝ وٙـ ثبٚك تب آٚكؿ ٔي فلاٞٓ ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك ثلاي

 .وٙـ فلاٞٓ ثٛؿ، ؽٛاٞـ ٔٔبؿكٜ ؿًتٛك َِٕٔٛ ٔبؿٜ ايٗ( 1)ثٙـ( اِف) رنء ٘ظل ام أٛاَ ايٗ ٟ٘بيت

 ثلاًبى ؽٛؿ ٓالعيتـاك ٔلارغ ثلاي كا أٛاَ ٔٔبؿكٜ يب ولؿٖ ٌٔـٚؿ أىبٖ تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ اتؾبف كا ٔمت٘ي الـأبت ـ ة       

 اتؾبف ثلاي وبفي ٞبي مٔيٙٝ وٝ وٙـ ثبٚك تب آٚكؿ ٔي فلاٞٓ ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك ثلاي كا ٔؼمِٛي اًبى وٝ ؿكؽٛاًتي

 ٚ وٙـ فلاٞٓ ثٛؿ، ؽٛاٞـ ٔٔبؿكٜ ؿًتٛك َِٕٔٛ ٔبؿٜ ايٗ( 1)ثٙـ( اِف) رنء ٘ظل ام أٛاَ ايٗ ٟ٘بيت ؿك ٚ ؿاكؿ ٚرٛؿ اػٕبِي صٙيٗ

 ٔٔبؿكٜ رٟت كا أٛاَ تب ؿٞـ أىبٖ ؽٛؿ ٓالعيتـاك ٔلارغ ثٝ تب ؿاؿ ؽٛاٞـ للاك ٔـ٘ظل كا ثيِتلي الـأبت اتؾبف ـ ح       

 .ٕ٘بيٙـ عفظ ٔنثٛك أٛاَ تّٕه ثٝ ٔلثٛٙ ويفلي اتٟبْ يب ؽبكري ؿًتٍيلي ٔب٘ٙـ ٔٛاكؿي ثلاًبى

 هصادسُ جْت الوللي تيي ّوىاسيْاي ـ 55 هادُ       

 ايٗ ثلاًبى ُـٜ اعلام ؿكٔٛكؿرلْ ل٘بئي ٓالعيت ؿاكاي ؿيٍل ػ٘ٛ وِٛك ام كا ؿكؽٛاًتي وٝ ػ٘ٛي وِٛك ـ1       

 ؿك وٝ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ( 31)ٔبؿٜ( 1)ثٙـ ٔٛٗٛع ًٚبيُ ًبيل يب تزٟينات أٛاَ، رلائٓ، ام ٘بُي ػٛايـ ٔٔبؿكٜ ثلاي وٙٛاٌ٘يٖٛ

 ؽٛاٞـ ػُٕ ميل ٓٛكت ثٝ ؽٛؿ ؿاؽّي عمٛلي ٘ظبْ ؿكصٟبكصٛة ٕٔىٗ عـ ثبالتليٗ تب اًت، ولؿٜ ؿكيبفت ؿاكؿ، للاك آٖ لّٕلٚ

 :ٕ٘ٛؿ

 ٔلارغ ثٝ آٖ ارلاء رٟت ثبُـ، ُـٜ ٓبؿك ٔٔبؿكٜ ؿًتٛك وٝ ؿكٓٛكتي ٚ ٔٔبؿكٜ ًتٛكؿ ؿكيبفت رٟت كا ؿكؽٛاًت ـ اِف       

 يب ؿاؿ؛ ؽٛاٞـ اكائٝ ٓالعيتـاك

 ؿكؽٛاًت وِٛك ؿاؿٌبٜ تًٛٚ ٓبؿكٜ ٔٔبؿكٜ ؿًتٛك ُـٜ، ؿكؽٛاًت وٝ تبعـي ٚ آٖ ؿكآٚكؿٖ ارلاء ثٝ ٞـف ثب ـ ة       

 ًبيل يب تزٟينات أٛاَ، رلْ، ػٛايـ ثٝ وٝ ربيي تب وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ( 54)ٔبؿٜ( اِف) ثٙـ( 1)رنء ٚ( 31)ٔبؿٜ( 1)ثٙـ ٛجك كا وٙٙـٜ

 ٓالعيتـاك ٔمبٔبت ثٝ اًت ُـٜ ٚالغ ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك لّٕلٚ ؿك ٚ ُٛؿ ٔي ٔلثٛٙ( 31)ٔبؿٜ( 1)ثٙـ ٔٛٗٛع ًٚبيُ

 .ؿٞـ تغٛيُ

 ايٗ اًـبى ثل ُــٜ اعلام رـلْ ثل ل٘بئي ٓالعيت وٝ ؿيٍل ػ٘ـٛ وِٛك تًٛـٚ آٔـٜ ػُٕ ثٝ ؿكؽٛاًـت ؿ٘ـجبَ ثٝ ـ2       

 ًبيل يب تزٟينات أٛاَ، رلْ، ام ٘بُي ػٛايـ تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ اتؾبف كا الـأبتي ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت ػـ٘ٛ وِٛك ؿاكؿ، كا وٙٛاٌ٘يٖٛ

 ؿ٘ـجبَ  ثٝ يب وٙٙــٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك تًٛٚ وٝ ٟ٘بيي ٔٔبؿكٜ رٟت كا وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ( 31) ٔبؿٜ( 1) ثٙـ ٔٛٗٛع ًٚبيُ

 يب ٌٔـٚؿ ٚ كٍٞيلي ُٙبًبيي، كا ُـ ؽٛاٞـ ؿاؿٜ ؿًتٛك ٔبؿٜ ايٗ( 1) ثٙـ ٔٛرت ثٝ ُـٛ٘ـٜ ؿكؽـٛاًت ػ٘ٛ وـِٛك ؿكؽٛاًـت

 .ٕ٘بيـ ٗجٚ
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 ُـٜ ِٔؾْ اٛالػبت ثل ػالٜٚ. ُـ ؽٛاٞـ اػٕبَ ٔبؿٜ ايٗ ؿكٔٛكؿ المْ آالعبت اػٕبَ ثب وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ( 46)ٔبؿٜ ٔفبؿ ـ3       

 :ثٛؿ ؽٛاٞـ ميل ٔٛاكؿ ُبُٔ ٔبؿٜ ايٗ ٔٛرت ثٝ آٔـٜ ػُٕ ثٝ ؿكؽٛاًتٟبي ،(46 ك)ٔبؿٜ( 15)ثٙـ ؿك

 ُٛؿ، ٔٔبؿكٜ اًت للاك وٝ أٛاِي ام تٛٓيفي ثبُـ، ٔبؿٜ ايٗ( 1)ثٙـ( اِف) رنء ثٝ ٔلثٛٙ ؿكؽٛاًت وٝ ؿكٓٛكتي ـ اِف       

 وِٛك وٝ عمبيمي ٓٛكت ٚ أٛاَ تؾٕيٙي اكمٍ ثبُـ ؿاُتٝ كثٚ وٝ ؿكٓٛكتي ٚ ٔغُ ثبُـ ٕٔىٗ وٝ عـي تب امرّٕٝ

 ثٝ ؿًتٛك آٚكؿٖ ؿًت ثٝ ثلاي ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك ٕ٘ٛؿٖ لبؿك رٟت ٚ اًت ٕ٘ٛؿٜ اتىبء آٖ ثٝ وٙٙـٜ ؿكؽٛاًت

 اًت؛ وبفي آٖ ؿاؽّي لبٖ٘ٛ ٔٛرت

 وٝ ٔٔبؿكٜ ؿًتٛك ام لجَٛ لبثُ لب٘ٛ٘ي ٌ٘ؾٝ يه ثبُـ، ٔبؿٜ ايٗ( 1)ثٙـ( ة) رنء ثٝ ٔلثٛٙ ؿكؽٛاًت وٝ ؿكٔٛكؿي ـ ة       

 وٝ عـٚؿي ثٝ كارغ اٛالػبت ٚ عمبيك ثيبٖ اًت، ُـٜ ٓبؿك وٙٙـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك تًٛٚ ٚ ا٘زبْ آٖ ثلٔجٙبي ؿكؽٛاًت

 تب وٙـ ٔي ِٔؾْ كا وٙٙـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك تًٛٚ ُـٜ اتؾبف الـأبت وٝ اي ثيب٘يٝ اًت، ُـٜ ؿكؽٛاًت ؿًتٛك ارلاء

 ٟ٘بيي ٔٔبؿكٜ، عىٓ وٝ ايٗ ثل ٔجٙي اي ثيب٘يٝ ٚ ٕ٘بيـ تٕ٘يٗ كا المْ فلآيٙـ ٚ ثـٞـ ٘يت عٌٗ ثب حبِج اُؾبّ ثٝ كا المْ اٛالػبت

 اًت؛

 ؿاكؿ اتىبء آٖ ثل وٙٙـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك وٝ عمبيمي ثيبٖ ثبُـ، ٔبؿٜ ايٗ( 2)ثٙـ ثٝ ٔلثٛٙ ؿكؽٛاًت وٝ ؿكٔٛكؿي ـ ح       

 .ثبُـ ٔي ؿكؽٛاًت ٔجٙبي وٝ ؿًتٛكي لجَٛ لبثُ لب٘ٛ٘ي ٌ٘ؾٝ ٚرٛؿ، ؿكٓٛكت ٚ ُـٜ ؿكؽٛاًت الـأبت ام تٛٓيفي ٚ

 كػبيت ثب ٚ ثلاًبى وٙٙـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك تًٛٚ ٔبؿٜ ايٗ( 2)ٚ( 1)ثٙـٞبي ؿك ُـٜ ثيٙي پيَ الـأبت يب تٕٔيٕبت ـ4       

 وٙٙـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك ثب ؿكاكتجبٙ وٝ صٙـرب٘جٝ يب ؿٚرب٘جٝ ٔٛافمتٙبٔٝ يب تلتيجبت ٞل يب آٖ ؿاؿكًي آئيٗ ٚ ؿاؽّي لبٖ٘ٛ ٔفبؿ

 .ُـ ؽٛاٞـ اتؾبف ثبُـ، ّٔنْ آٖ ثٝ اًت ٕٔىٗ

 ٚ لٛا٘يٗ صٙيٗ ثؼـي تغييلات ٞلٌٛ٘ٝ ٚ ٕ٘بيٙـ ٔي ارلاء لبثُ كا ٔبؿٜ ايٗ وٝ ٔملكاتي ٚ لٛا٘يٗ ام ٌ٘ؾي ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ 5       

 .ؿاؿ ؽٛاٞـ اكائٝ ٔتغـ ُّٔ ًبمٔبٖ ؿثيلوُ ثٝ كا آٖ ثٝ ٔلثٛٙ تٛٓيف يب ٔملكاتي

 ا٘تؾبة كا ٔلثٛٙ ٔؼبٞـٜ ٚرٛؿ ثٝ ٔبؿٜ ايٗ( 2)ٚ( 1)ثٙـٞبي ٔٛٗٛع الـأبت اتؾبف ولؿٖ ِٔلٚٙ ػ٘ٛي وِٛك صٙب٘ضٝ ـ 6       

 .ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ تّمي ٔؼبٞـٜ وبفي ٚ المْ اًبى ػٙٛاٖ ثٝ كا وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ػ٘ٛ، وِٛك آٖ ٕ٘بيـ،

 ٕٞىبكي ثبُـ، ٘بصين ٔنثٛك، أٛاَ اكمٍ يب ٘ىٙـ ؿكيبفت كا ٔٛلغ ثٝ ٚ وبفي ُٛاٞـ ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك صٙب٘ضٝ ـ 7

 .ُٛؿ عقف ٔٛلت الـأبت يب ُٛؿ كؿ اًت ٕٔىٗ ٔبؿٜ ايٗ ثلاًبى
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 وِٛك ثٝ أىبٖ ٓٛكت ؿك ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك ٔبؿٜ، ايٗ ٔٛرت ثٝ ُـٜ اتؾبف ٔٛلت الـاْ ٞلٌٛ٘ٝ عقف ام لجُ ـ 8       

 .ؿٞـ اكائٝ الـأبت ايٗ اؿأٝ ثب ٔٛافمت ؿك كا ؽٛؿ ؿاليُ تب ؿاؿ ؽٛاٞـ فلٓت وٙٙـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ

 .ُـ ٘ؾٛاٞـ تؼجيل ٘يت، عٌُٗ ثب حبِج ُؾْ عك وٙٙـٜ ٔؾـٍٚ ػٙٛاٖ ثٝ ٔبؿٜ ايٗ ٔفبؿ ـ9       

 ٍيژُ ّوىاسيْاي ـ 56 هادُ       

 ٚاكؿ ؽـُٝ ثـٖٚ تب وٙـ اتؾبف كا الـأبتي آٖ ؿاؽّي لبٖ٘ٛ ثٝ آٔـٖ ٚاكؿ ؽـُٝ ثـٖٚ ولؿ ؽٛاٞـ تالٍ ػ٘ٛ وِٛك ٞل       

 ُـٜ اعلام رلائٓ ام ٘بُي ػٛايـ ثٝ ٔلثٛٙ اٛالػبت ثبُـ ٔزبم ؽٛؿ، ثٝ ٔلثٛٙ ل٘بئي ٞبي ؿاؿكًي يب پيٍلؿ تغميمبت، ثٝ آٔـٖ

 يب آغبم مٔيٙٝ ؿك وٙٙـٜ ؿكيبفت وِٛك ثٝ اًت ٕٔىٗ اٛالػبتي صٙيٗ افِبء وٝ ثبُـ ؿاُتٝ اػتمبؿ صٙب٘ضٝ كا وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ثلاًبى

 وٙٛاٌ٘يٖٛ فُٔ ايٗ ٔٛرت ثٝ ػ٘ٛ وِٛك آٖ ؿكؽٛاًت ثٝ ٔٙزل يب وٙـ وٕه ل٘بئي ٞبي ؿاؿكًي يب پيٍلؿ تغميمبت، ا٘زبْ

 .ؿٞـ اكائٝ ؿيٍل ػ٘ٛ وِٛك ثٝ لجّي ؿكؽٛاًت ثـٖٚ ُٛؿ،

 داساييْا تىليف تعييي ٍ تاصگشداًذى ـ 57 هادُ       

 ٔبؿٜ ايٗ( 3)ثٙـ ٔٛرت ثٝ اًت ُـٜ ٔٔبؿكٜ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ( 55)يبٔبؿٜ( 31)ٔبؿٜ ٔٛرت ثٝ ػ٘ٛي وِٛك تًٛٚ وٝ ٔبِي ـ1       

 للاك ثبمٌلؿا٘ـٖ، ٛليك رّٕٝ ام لجّي لب٘ٛ٘ي ٔبِىبٖ ؿكاؽتيبك آٖ ؿاؽّي لبٖ٘ٛ ٚ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ٔفبؿ ثلاًبى ػ٘ٛ وِٛك آٖ تًٛٚ

 .ٌلفت ؽٛاٞـ

 ٔلارغ تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ اتؾبف ؽٛؿ ؿاؽّي لبٖ٘ٛ اًبًي آَٛ ثلاًبى كا غيلٜ ٚ لب٘ٛ٘ي ٗلٚكي الـأبت ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ2       

 وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ثلاًبى ٚ ؿيٍل ػ٘ٛ وِٛك ؿكؽٛاًت ثلاًبى وٝ مٔب٘ي ؿك كا ُـٜ ٔٔبؿكٜ ٔبَ وٝ ًبمؿ لبؿك كا ؽٛؿ ٓالعيتـاك

 .ثبمٌلؿا٘ـ ٘يت، عٌٗ ثب حبِج اُؾبّ عمٛق ٌلفتٗ ثبؿك٘ظل وٙـ ٔي ػُٕ

 ثٝ كا ميل الـأبت ٔبؿٜ ايٗ( 2)ٚ( 1) ثٙـٞبي ٚ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ( 55) ٚ( 46) ٔٛاؿ ثلاًبى ُٛ٘ـٜ، ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك ـ3       

 :آٚكؿ ؽٛاٞـ ػُٕ

 صٙب٘ضٝ وٙٛاٌ٘يٖٛ، ايٗ( 23) ٚ( 17) ٔٛاؿ ٔٛٗٛع ُـٜ اؽتالى ؿِٚتي ٚرٜٛ پِِٛٛيي يب ؿِٚتي ٚرٜٛ اؽتالى ؿكٔٛكؿ ـ اِف       

 وِٛك وٝ اِنأي ثبُـ، ٌلفتٝ ٓٛكت وٙٙـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك ؿك ٟ٘بيي كأي ٛجك ٚ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ( 55)ٔبؿٜ ثلاًبى ٔٔبؿكٜ

 .اًت وٙٙـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك ثٝ ُـٜ ٔٔبؿكٜ أٛاَ ثبمٌلؿا٘ـٖ وٙـ، پُٛي صِٓ آٖ ام تٛا٘ـ ٔي ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت

 ثلاًبى ٚ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ(  55)ٔبؿٜ ٛجك ٔٔبؿكٜ صٙب٘ضٝ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ َِٕٔٛ ؿيٍل رلْ ٞل ام ٘بُي ػٛايـ ؿكٔٛكؿ ـ ة       

 وٙـ پُٛي صِٓ آٖ ام تٛا٘ـ ٔي وٙٙـٜ ؿكؽٛاًت وِٛك وٝ اِنأي ثبُـ، ٌلفتٝ ٓٛكت وٙٙـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك ؿك ٟ٘بيي كأي
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 ٔؼمَٛ ٓٛكت ثٝ وٙٙـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك وٝ اًت ؿكٓٛكتي وٙٙـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك ثٝ ُـٜ ٔٔبؿكٜ ٔبَ ثبمٌلؿا٘ـٖ

 ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك وٝ ؿكٓٛكتي يب وٙـ احجبت ُٛ٘ـٜ، ؿكؽٛاًت وِٛك ثٝ كا اي ُـٜ ٔٔبؿكٜ ٔبَ صٙيٗ لجّي ٔبِىيت

 .ثِٙبًـ كًٕيت ثٝ ُـٜ ٔٔبؿكٜ ٔبَ ثبمٌلؿا٘ـٖ ٔجٙبي ػٙٛاٖ ثٝ كا وٙٙـٜ ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك ثٝ ٚاكؿٜ ميبٖ

 صٙيٗ ثبمٌِت وٙٙـٜ، ؿكؽٛاًت ػ٘ٛ وِٛك ثٝ ُـٜ ٔٔبؿكٜ ٔبَ ثبمٌِت ثٝ كا كًيـٌي اِٚٛيت ٔٛاكؿ، ًبيل وّيٝ ؿك ـ ح       

 .ؿاؿ ؽٛاٞـ رلْ للثب٘يبٖ ثٝ غلأت پلؿاؽت يب آٖ لجّي لب٘ٛ٘ي ٔبِىبٖ ثٝ ٔبِي

 ل٘بئي ؿاؿكًي يب پيٍلؿ تغميك، ؿكٔٛلغ ُـٜ تمجُ ٔؼمَٛ ٞبي ٞنيٙٝ تٛا٘ـ ٔي ُٛ٘ـٜ ؿكؽٛاًت وِٛك الت٘بء ؿكٓٛكت ـ4       

 .ثٍيل٘ـ تٕٔيٓ ؿيٍلي ٓٛكت ثٝ ػ٘ٛ وِٛكٞبي وٝ ايٗ ٍٔل ٕ٘بيـ، وٌل كا أٛاَ تىّيف تؼييٗ يب ثبمٌِت ثٝ ٔٙزل

 رٟت ٔتمبثُ لجَٛ ٔٛكؿ تلتيجبت يب ٞب ٔٛافمتٙبٔٝ ا٘ؼمبؿ ثٝ ٘ين كا اي ٚيوٜ تٛرٝ تٛا٘ٙـ ٔي ػ٘ٛ وِٛكٞبي الت٘بء، ؿكٓٛكت ـ 5       

 .ٕ٘بيٙـ ٔجقَٚ ٔٛكؿ ثٝ ٔٛكؿ ثلاًبى ُـٜ ٔٔبؿكٜ ٔبَ ٟ٘بيي تىّيف تؼييٗ

 هالي اعالعات ٍاحذ ـ 58 هادُ       

 ٚ كاٟٞب اكتمبء ٚ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ثلاًبى ُـٜ اعلام رلائٓ ام ٘بُي ػٛايـ ا٘تمبَ ثب ٔجبكمٜ ٚ رٌّٛيلي رٟت ػ٘ٛ وِٛكٞبي       

 ٌٔؤَٚ ػٙٛاٖ ثٝ كا ٔبِي اٛالػبت ٚاعـ ايزبؿ ٔٙظٛك ثـيٗ ٚ ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞٙـ ٕٞىبكي يىـيٍل ثب ػٛايـي صٙيٗ ثبمٌلؿا٘ـٖ كُٟٚبي

 .ؿاؿ ؽٛاٞٙـ للاك ثلكًي ٔٛكؿ ٓالعيتـاك ٔمبٔبت ثٝ ٔظٖٙٛ، ٔبِي ٔؼبٔالت ثٝ ٔلثٛٙ ٌناكُبت ِ٘ل ٚ تغّيُ ٚ تزنيٝ ؿكيبفت،

 چٌذجاًثِ يا دٍجاًثِ ّاي هَافمتٌاهِ يا تشتيثات ـ 59 هادُ       

 ٕٞىبكيٟبي وبكايي تب ؿاؿ ؽٛاٞٙـ للاك ٔـ٘ظل كا صٙـرب٘جٝ يب ؿٚرب٘جٝ ٞبي ٔٛافمتٙبٔٝ يب تلتيجبت ا٘ؼمبؿ ػ٘ٛ وِٛكٞبي       

 .ؿٞٙـ اكتمبء كا وٙٛاٌ٘يٖٛ فُٔ ايٗ ٔٛرت ثٝ ُـٜ تؼٟـ إِّّي ثيٗ

 اٛالػبت تجبؿَ ٚ فٙي وٕه ـ ُِٓ فُٔ       

 آهَصش ٍ فٌي ووه ـ 60 هادُ       

 فٌبؿ ثب ٔجبكمٜ ٚ پيٍِيلي ٌٔؤَٚ وبكوٙبٖ ثلاي كا اي ٚيوٜ آٔٛمُي ٞبي ثل٘بٔٝ ثبُـ المْ وٝ عـي تب ػ٘ٛ وِٛك ٞل ـ1       

 :ثپلؿامؿ ميل ٞبي مٔيٙٝ ثٝ تٛا٘ـ ٔي امرّٕٝ آٔٛمُي ٞبي ثل٘بٔٝ صٙيٗ. ؿاؿ ؽٛاٞـ اكتمبء يب تًٛؼٝ كا آٟ٘ب يب ولؿ ؽٛاٞـ ُلٚع

 آٚكي رٕغ كُٟٚبي ام اًتفبؿٜ امرّٕٝ فٌبؿ وٙتلَ ٚ ٔزبمات تغميمبت، وِف، رٌّٛيلي، رٟت ٔؤحل الـأبت ـ اِف       

 .تغميك ٚ ُٛاٞـ
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 .فٌبؿ ثب ٔجبكمٜ كاٞجلؿي ًيبًت كيني ثل٘بٔٝ ٚ ٌٌتلٍ ؿك ًبمي ظلفيت ـ ة       

 كا وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ٘يبمٞبي وٝ ٔتمبثّي ٔؼبٗـت ؿكؽٛاًتٟبي ثٝ پلؿاؽتٗ آٔبؿٌي رٟت ٓالعيتـاك ٔلارغ آٔٛمٍ ـ ح       

 .ٕ٘بيـ ثلآٚكؿٜ

 ثؾَ ٚ ؿِٚتي وبكپلؿامي امرّٕٝ ػٕٛٔي ؿاكاييٟبي ٔـيليت ٚ ػٕٛٔي ؽـٔبت ٔـيليت ٔؤًٌبت، تمٛيت ٚ اكميبثي ـ ت       

 .ؽٔٛٓي

 .ػٛايـي صٙيٗ ثبمٌلؿا٘ـٖ ٚ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ثلاًبى ُـٜ اعلام رلائٓ ام ٘بُي ػٛايـ ا٘تمبَ ثب ٔجبكمٜ ٚ پيٍِيلي ـ ث       

 .وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ثلاًبى ُـٜ اعلام رلائٓ ام ٘بُي ػٛايـ ا٘تمبَ ولؿٖ ٌٔـٚؿ ٚ وِف ـ د       

 ٔؾفي ا٘تمبَ، رٟت اًتفبؿٜ ٔٛكؿ كُٟٚبي ٚ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ثلاًبى ُـٜ اعلام رلائٓ ام ٘بُي ػٛايـ ا٘تمبَ ام ٔلالجت ـ س       

 .ػٛايـي صٙيٗ اًتتبك ٚ ولؿٖ

 ثلاًبى ُـٜ اعلام رلائٓ ام ٘بُي ػٛايـ ثبمٌلؿا٘ـٖ تٌٟيُ رٟت ٔٙبًت ٚ ٔؤحل عمٛلي ٚ اؿاكي كاٞىبكٞبي ٚ كُٟٚب ـ ط       

 .وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ

 ٚ وٙٙـ، ٔي ٕٞىبكي ل٘بئي ٔلارغ ثب وٝ ُٟٛؿي ٚ للثب٘يبٖ ام عٕبيت رٟت اًتفبؿٜ ٔٛكؿ كُٟٚبي ـ ػ       

 .مثبٟ٘ب ٚ إِّّي ثيٗ ٚ ؿاؽّي ٔملكات آٔٛمٍ ـ ؿ       

 ٚيوٜ ثٝ يىـيٍل ثلاي كا فٙي وٕىٟبي ثٝ ٔلثٛٙ الـأبت تليٗ ٌٌتلؿٜ آٚكؿٖ فلاٞٓ ؽٛؿ، ظلفيت ثلاًبى ػ٘ٛ وِٛكٞبي ـ2       

 ٞبي مٔيٙٝ ؿك آٔٛمٍ ٚ ٔبؿي عٕبيت رّٕٝ ام ؽٛؿ فٌبؿ ثب ٔجبكمٜ ٔلثٛٙ ثل٘بٔٝ ٚ ٛلعٟب ؿك تًٛؼٝ عبَ ؿك وِٛكٞبي ٘فغ ثٝ

 ثيٗ إِّّي ثيٗ ٕٞىبكيٟبي وٝ تؾٔٔي ؿاَ٘ ٚ ٔلثٛٙ تزلثيبت ٔتمبثُ ٔجبؿِٝ ٚ وٕه ٚ آٔٛمٍ ٚ ٔبؿٜ ايٗ( 1)ثٙـ ٔٛٗٛع

 .ؿاؿ ؽٛاٞٙـ للاك ثلكًي ٔٛكؿ وٙـ، ٔي تٌٟيُ كا ٔتمبثُ ل٘بئي ٔؼبٗـت ٚ اًتلؿاؿ ٞبي مٔيٙٝ ؿك ػ٘ٛ وِٛكٞبي

 ؿك آٔٛمٍ ٚ ػّٕيبتي فؼبِيتٟبي كًب٘ـٖ عـاوخل ثٝ رٟت ؿك تالُٟبيي ثبُـ ؿاُتٝ ٗلٚكت وٝ تبعـي ػ٘ٛ وِٛكٞبي ـ3       

 .ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞٙـ تمٛيت كا ٔلثٛٙ صٙـرب٘جٝ ٚ ؿٚرب٘جٝ ٞبي ٔٛافمتٙبٔٝ يب تلتيجبت ؿكصٟبكصٛة ٚ إِّّي ثيٗ ٚ اي ٜٔٙمٝ ًبمٔبٟ٘بي

 ا٘ٛاع، ثٝ ٔلثٛٙ تغميمبت ٚ ٜٔبِؼبت اكميبثيٟب، ارلاء مٔيٙٝ ؿك كا يىـيٍل ثٝ وٕه ؿكؽٛاًت، ثلاًبى ػ٘ٛ وِٛكٞبي ـ4       

 ِٔبكوت ثب فٌبؿ ثب ٔجبكمٜ ػّٕي ٞبي ثل٘بٔٝ ٚ كاٞجلؿٞب تًٛؼٝ ٞـف ثب ؽٛؿ ٔتجٛع وِٛكٞبي ؿك فٌبؿ ٞبي ٞنيٙٝ ٚ تأحيلات ػّتٟب،

 .ؿاؿ ؽٛاٞٙـ للاك ٔـ٘ظل ربٔؼٝ، ٚ ٓالعيتـاك ٔلارغ
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 كاثـٜٝ ؿك وٙٛاٌ٘يٖٛ، ايٗ ثلاًبى ُــٜ اعلام رلائٓ ام ٘بُي ػٛايـ ثبمٌلؿا٘ـٖ تٌٟيُ ٔٙظٛك ثٝ تٛا٘ٙـ ٔي ػ٘ٛ وِٛكٞبي ـ 5       

 .ٕ٘بيٙـ ٕٞىبكي يىـيٍل ثب وٙٙـ وٕه ٞـف ايٗ ؿًتيبثي ثٝ تٛا٘ٙـ ٔي وٝ وبكُٙبًب٘ي اًـبٔي اكائٝ ثب

 تب ؿاؿ ؽٛاٞٙـ للاك ٔـ٘ظل كا إِّّي ثيٗ ٚ اي ٜٔٙمٝ ميل اي، ٜٔٙمٝ ٞبي ٘ـيِيا ٞٓ ٚ ٞب فلإٞبيي ام اًتفبؿٜ ػ٘ٛ وِٛكٞبي ـ 6       

 ٚيوٜ ِٔىالت ٚ ٘يبمٞب امرّٕٝ ؿٚرب٘جٝ ٍ٘لا٘ي ثٝ ٔلثٛٙ ِٔىالت ثلكًي ٚ ثغج ٚ ؿٞٙـ اكتمبء كا فٙي وٕه ٚ ٕٞىبكي

 .ثلاٍ٘ينا٘ٙـ كا ٌقك عبَ ؿك التٔبؿٞبي ثب وِٛكٞبي ٚ تًٛؼٝ عبَ ؿك وِٛكٞبي

 وِٛكٞبي ٚ تًٛؼٝ عبَ ؿك وِٛكٞبي تالُٟبي ثٝ ٔبِي وٕه ٞـف ثب كا ؿاّٚٛجب٘ٝ كاٞىبكٞبي ثلللاكي ػ٘ٛ وِٛكٞبي ـ7       

 .ؿاؿ ؽٛاٞٙـ للاك ثلكًي ٔٛكؿ فٙي وٕه ٞبي ثل٘بٔٝ ٚ ٞب پلٚهٜ امٛليك وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ اػٕبَ ثلاي ٌقك ؿكعبَ التٔبؿٞبي ثب

 ٚ ٞب ثل٘بٔٝ ٕ٘ٛؿٖ ُىٛفب رٟت كا ٔتغـ ُّٔ ًبمٔبٖ رلائٓ ٚ ٔؾـك ٔٛاؿ ؿفتل ثٝ ؿاّٚٛجب٘ٝ وٕىٟبي اػٜبء ػ٘ٛ، وِٛكٞبي ـ 8       

 .ؿاؿ ؽٛاٞٙـ للاك ٔـ٘ظل وٙٛاٌ٘يٖٛ، ايٗ ارلاء ٞـف ثب تًٛؼٝ ؿكعبَ وِٛكٞبي ؿك ٔنثٛك ؿفتل امٛليك ٞب پلٚهٜ

 فساد تِ هشتَط اعالعات تحليل ٍ تجضيِ ٍ هثادلِ آٍسي، جوع ـ 61 هادُ        

 ٔلثٛٙ رلائٓ آٟ٘ب ؿك وٝ اعٛاِي ٚ اٚٗـبع ٘ين ٚ ؽٛؿ لّـٕلٚ ؿك فٌـبؿ ثٝ ٌلايـَ وبكُٙبًبٖ، ِٔٛكت ثب ػ٘ـٛ وِٛك ٞـل ـ1        

 .ؿاؿ ؽٛاٞـ للاك ٔــ٘ظل كا يبثـ ٔي اكتىبة فٌـبؿ ثٝ

 ثب كا اٛالػبت ٚ فٌبؿ ثب كاثٜٝ ؿك تغّيّي وبكُٙبًي اظٟبك٘ظلٞبي ٚ آٔبكٞب ام ِٔتلن اًتفبؿٜ ٚ تًٛؼٝ ػ٘ٛ، وِٛكٞبي ـ2       

 رٟت ٞـب كٚيٝ ثٟتليٗ ثٝ ٔلثٛٙ اٛالػبت ٘ين ٚ ِٔتـلن كُٟٚبي ٚ اًتـب٘ـاكؿٞب تـؼبكيف، ثبُـ ٕٔىٗ وٝ ربيي تب ٚ تًٛؼٝ ٞـف

 .ؿاؿ ؽٛاٞٙـ للاك ٔــ٘ظل اي ٜٔٙمٝ ٚ إِّّي ثيٗ ًبمٔبٟ٘بي امٛليك كا فـٌبؿ ثب ٔجبكمٜ ٚ پيِـٍيلي

 للاك ٔـ٘ظل آٟ٘ب، احلثؾِي ٚ وبكايي اكميبثي ٚ فٌبؿ ثب ٔجبكمٜ رٟت كا ػّٕي الـأبت ٚ ًيبًتٟب ثل ٘ظبكت ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ3       

 .ؿاؿ ؽٛاٞـ

 فٌي ووه ٍ التصادي تَسعِ اصعشيك وٌَاًسيَى ايي اجشاء: الذاهات سايش ـ 62 هادُ       

 ثب إِّّي ثيٗ ٕٞىبكيٟبي امٛليك أىبٖ تبعـ كا ُٛؿ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ّٜٔٛة ارلاء ثٝ ٔٙزل وٝ الـأبتي ػ٘ٛ وِٛكٞبي ـ1       

 .ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞٙـ اتؾبف اؽْ، ٛٛك ثٝ پبيـاك تًٛؼٝ ثل ٚ اػٓ ٛٛك ثٝ ثلربٔؼٝ فٌبؿ ٔٙفي تأحيلات ٌلفتٗ ؿك٘ظل

 ًّٕٔٛي تالُٟبي اي ٜٔٙمٝ ٚ إِّّي ثيٗ ًبمٔبٟ٘بي ٘ين ٚ يىـيٍل ثب ٕٞبٍٞٙي ثب ٚ ثبُـ ٕٔىٗ وٝ تبعـي ػ٘ٛ وِٛكٞبي ـ2       

 :آٚكؿ ؽٛاٞٙـ ػُٕ ثٝ ميل ؿكٔٛاكؿ كا
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 اؽيلاِقول وِٛكٞبي ظلفيت تغىيٓ ٞـف ثب تًٛؼٝ عبَ ؿك وِٛكٞبي ثب ٔؾتّف ًٜٛط ؿك ؽٛؿ ٕٞىبكيٟبي اكتمبء ـ اِف       

 .فٌبؿ ثب ٔجبكمٜ ٚ پيٍِيلي ثلاي

 ٚ فٌبؿ ثب ٔجبكمٜ ٚ پيٍِيلي ثلاي تًٛؼٝ عبَ ؿك وِٛكٞبي تالُٟبي ام عٕبيت رٟت ٔبِي ٚ ٔبؿي وٕىٟبي اكتمبء ـ ة       

 .وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ آٔين ٔٛفميت ارلاء ثلاي آٟ٘ب ثٝ وٕه

 ثلآٚكؿٖ ثلاي آٟ٘ب ثٝ وٕه رٟت ٌقك ؿكعبَ التٔبؿ ثب وِٛكٞبي ٚ تًٛؼٝ ؿكعبَ وِٛكٞبي ثٝ فٙي وٕه اكائٝ ـ ح       

 ثٝ وبفي ٚ ٔٙظٓ ؿاّٚٛجب٘ٝ وٕىٟبي تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞٙـ تالٍ ػ٘ٛ وِٛكٞبي ٔٙظٛك ثـيٗ. وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ارلاء ٔٙظٛك ثٝ آٟ٘ب ٘يبمٞبي

 ػ٘ٛ وِٛكٞبي. ثٕٙبيٙـ اًت، ُـٜ ٌلفتٝ ؿك٘ظل ٔتغـ ُّٔ ًبمٔبٖ ٔبِي وبك ٚ ًبم ؿك ٔٙظٛك ثـيٗ ؽبّ ٛٛك ثٝ وٝ عٌبثي

 ام ٘بُي ػٛايـ اكمٍ ٔؼبؿَ يب پَٛ ؿكٓـي اؽتٔبّ ثٝ ٘ين كا اي ٚيوٜ تٛرٝ تٛا٘ٙـ ٔي وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ٔفبؿ ٚ ؿاؽّي لبٖ٘ٛ ثلاًبى

 .ؿاك٘ـ ٔؼَٕٛ عٌبة، آٖ ثٝ وٕه رٟت وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ٔفبؿ ٛجك ُـٜ ٔٔبؿكٜ أٛاَ يب رلْ

 ٔبؿٜ ايٗ ٛجك وٝ تالُٟبيي ثٝ آٟ٘ب ُـٖ ّٔغك ثلاي ٔمت٘ي ؿكٓٛكت ٔبِي ٔؤًٌبت ٚ وِٛكٞب ًبيل تِٛيك ٚ تلغيت ـ ت       

 آٟ٘ب ثٝ وٕه رٟت تًٛؼٝ ؿكعبَ وِٛكٞبي ثٝ رـيـتل تزٟينات ٚ ثيِتل آٔٛمُي ٞبي ثل٘بٔٝ اكائٝ امٛليك ٚيوٜ ثٝ ُٛؿ، ٔي ا٘زبْ

 .وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ اٞـاف ثٝ ؿًتيبثي ؿك

 ٔلثٛٙ تتلتيجب ًبيل يب ٔٛرٛؿ ؽبكري وٕه تؼٟـات ثٝ آٚكؿٖ ٚاكؿ ؽـُٝ ثـٖٚ ثبُـ، ٕٔىٗ وٝ ربيي تب الـأبت ايٗ ـ 3       

 .ثٛؿ ؽٛاٞـ ؿٚرب٘جٝ يب اي ٜٔٙمٝ إِّّي، ثيٗ ًٜٛط ؿك ٔبِي ٕٞىبكيٟبي ثٝ

 تًٛٚ ُـٜ ثيٙي پيَ إِّّي ثيٗ ٕٞىبكيٟبي كُٟٚبي ٕ٘ٛؿٖ ٔؤحل ثلاي المْ ٔبِي تلتيجبت ٌلفتٗ ؿك٘ظل ثب ػ٘ٛ وِٛكٞبي ـ4       

 وٕه ؿكٔٛكؿ صٙـرب٘جٝ يب ؿٚرب٘جٝ ٞبي ٔٛافمتٙبٔٝ يب تلتيجبت تٛا٘ٙـ ٔي فٌبؿ وٙتلَ ٚ وِف پيٍِيلي، رٟت ٚ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ

 .ٕ٘بيٙـ ٔٙؼمـ تـاكوبتي ٚ ٔبؿي

 ارلائي كاٞىبكٞبي ـ ٞفتٓ فُٔ       

 وٌَاًسيَى ايي عضَ وطَسّاي فشاّوايي ـ 63 هادُ       

 ثيٗ ٕٞىبكي ٚ ػ٘ٛ وِٛكٞبي ظلفيت ثٟجٛؿ ٔٙظٛك ثٝ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ػ٘ٛ وِٛكٞبي( وٙفلا٘ي) فلإٞبيي ًٚيّٝ ثـيٗ ـ1       

 .ُٛؿ ٔي تِىيُ آٖ ارلاء ؿك تزـيـ٘ظل ٚ تلغيت ٚ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ؿك ٔٙـكد اٞـاف ثٝ ٘يُ ثلاي آٟ٘ب

 ثلٌناك وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ُـٖ االرلاء المْ ام پي ًبَ يه عـاوخل كا ػ٘ٛ وِٛكٞبي فلإٞبيي ٔتغـ، ُّٔ ًبمٔبٖ ؿثيلوُ ـ2       

 .ُـ ؽٛاٞـ ثلٌناك فلإٞبيي ٔٔٛة وبك آئيٗ ثلاًبى ػ٘ٛ وِٛكٞبي فلإٞبيي ػبؿي ٌِ٘تٟبي آٖ ام پي. ولؿ ؽٛاٞـ
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 ثٝ ٔلثٛٙ لٛاػـ امرّٕٝ ٔبؿٜ ايٗ ؿك ٔٙـكد فؼبِيتٟبي ارلاء ثل عبوٓ ٔملكات ٚ وبك آئيٗ ػ٘ٛ، وِٛكٞبي فلإٞبيي ـ3       

 .ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ تٔٛيت كا فؼبِيتٟب ايٗ ارلاء ثلاي ُـٜ تمجُ ٞبي ٞنيٙٝ پلؿاؽت ٚ ٘بظلاٖ ُلوت ٚ پقيلٍ

 ٔبؿٜ ايٗ( 1)ثٙـ ؿك ٔٙـكد اٞـاف ثٝ ٘يُ ثلاي وبكي كُٟٚبي ٚ تِليفبت فؼبِيتٟب، ؿكٔٛكؿ ػ٘ٛ وِٛكٞبي فلإٞبيي ـ4       

 :ولؿ ؽٛاٞـ تٛافك ميل ٔٛاكؿ امرّٕٝ

 ٚ تلغيت امرّٕٝ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ پٙزٓ تب ؿْٚ فّٟٔبي ٚ( 62)ٚ( 60)ٔٛاؿ ٔٛرت ثٝ ػ٘ٛ وِٛكٞبي فؼبِيتٟبي تٌٟيُ ـ اِف       

 .ؿاّٚٛجب٘ٝ وٕىٟبي ثٌيذ

 رٟت آٔين ٔٛفميت ٞبي كٚيٝ ٚ فٌبؿ اٍِٛٞبي ٚ ٌلايِٟب ؿكؽّٔٛ ػ٘ٛ وِٛكٞبي ثيٗ ؿك اٛالػبت ٔجبؿِٝ تٌٟيُ ـ ة       

 فول ٔبؿٜ ايٗ ؿك وٝ اي ٌٛ٘ٝ ثٝ ٔلثٛٙ اٛالػبت ِ٘ل امٛليك امرّٕٝ رلْ ام ٘بُي ػٛايـ ثبمٌلؿا٘ـٖ ٚ آٖ ثب ٔجبكمٜ ٚ پيٍِيلي

 .اًت ُـٜ

 .غيلؿِٚتي ًبمٔبٟ٘بي ٚ ًبمٚوبكٞب ٚ ٔلثٛٙ إِّّي ثيٗ ٚ اي ٜٔٙمٝ ًبمٔبٟ٘بي ثب ٕٞىبكي ـ ح       

 فٌبؿ ام پيٍِيلي ٚ ٔجبكمٜ رٟت إِّّي ثيٗ ٚ اي ٜٔٙمٝ كاٞىبكٞبي تًٛٚ ُـٜ تٟيٝ ٔلثٛٙ اٛالػبت ام ٔٙبًت اًتفبؿٜ ـ ت       

 .غيلٗلٚكي وبكي ؿٚثبكٜ ام ارتٙبة ٔٙظٛك ثٝ

 .ػ٘ٛ وِٛكٞبي تًٛٚ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ارلاء اي ؿٚكٜ ثلكًي ـ ث       

 .آٖ ارلاء ٚ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ثٟجٛؿ ثلاي پيِٟٙبؿٞبيي اكائٝ ـ د       

 وٝ الـأي ٞل پيِٟٙبؿ ٚ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ارلاء ؿكؽّٔٛ ػ٘ٛ وِٛكٞبي فٙي وٕه اِنأبت ؿاؿٖ للاك تٛرٝ ٔٛكؿ ـ س       

 .ثلًـ ٘ظل ثٝ ٗلٚكي كاثٜٝ ايٗ ؿك اًت ٕٔىٗ

 ؿكارلاء ػ٘ٛ وِٛكٞبي تًٛٚ ٔتؾقٜ الـأبت ؿكٔٛكؿ المْ آٌبٞي ػ٘ٛ، وِٛكٞبي فلإٞبيي ٔبؿٜ، ايٗ( 4)ثٙـ ٘ظل ام ـ 5       

 ثلكًي كاٞىبكٞبي ٚ آٟ٘ب تًٛٚ ُـٜ اكائٝ اٛالػبت امٛليك كا ا٘ـ ٕ٘ٛؿٜ ثلؽٛكؿ آٟ٘ب ثٝ كاٜ ايٗ ؿك وٝ ِٔىالتي ٚ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ

 .آٚكؿ ؽٛاٞـ ؿًت ثٝ ُٛؿ، ثلللاك ػ٘ٛ وِٛكٞبي فلإٞبيي تًٛٚ اًت ٕٔىٗ وٝ تىٕيّي

 ايٗ ارلاء ثلاي ؽٛؿ لبٍ٘ٛ٘قاكي ٚ اؿاكي الـأبت ٚ ٞب كٚيٝ ٛلعٟب، ٞب، ثل٘بٔٝ ثٝ ٔلثٛٙ اٛالػبت ػ٘ٛ، وِٛك ٞل ـ 6       

. ولؿ ؽٛاٞـ فلاٞٓ ػ٘ٛ وِٛكٞبي فلإٞبيي ثلاي اًت، ولؿٜ ٔملك ػ٘ٛ وِٛكٞبي فلإٞبيي وٝ اي ٌٛ٘ٝ ثٝ كا وٙٛاٌ٘يٖٛ

 ٚ ػ٘ٛ وِٛكٞبي ام ؿكيبفتي اٛالػبت امرّٕٝ اٛالػبت ثلاًبى الـاْ ٚ ؿكيبفت كاٜ ٔؤحلتليٗ ػ٘ٛ وِٛكٞبي فلإٞبيي
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 وٝ تِليفبتي ٛجك وٝ ٔلثٛٙ غيلؿِٚتي ًبمٔبٟ٘بي ام ؿكيبفتي ٞبي ؿاؿٜ. ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ ثلكًي كا إِّّي ثيٗ ٓالعيتـاك ًبمٔبٟ٘بي

 تٛرٝ ٔٛكؿ اًت ٕٔىٗ ٘ين ا٘ـ ُـٜ ُٙبؽتٝ ٔؼتجل ٔمت٘ي ٛٛك ثٝ ولؿ، ؽٛاٞـ ٌيلي تٕٔيٓ آٖ ؿكٔٛكؿ ػ٘ٛ وِٛكٞبي فلإٞبيي

 .ٌيلؿ للاك

 وٕه ثلاي كا ٔٙبًجي ًبمٚوبك يب ٟ٘بؿ ٞل ِنْٚ ؿكٓٛكت ٔبؿٜ، ايٗ( 6)تب( 4)ثٙـٞبي ٔٛرت ثٝ ػ٘ٛ وِٛكٞبي فلإٞبيي ـ 7       

 .ؿاؿ ؽٛاٞـ تِىيُ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ٔؤحل ارلاء ثٝ

 دتيشخاًِ ـ 64 هادُ       

 .ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ فلاٞٓ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ػ٘ٛ وِٛكٞبي فلإٞبيي ثلاي كا المْ اي ؿثيلؽب٘ٝ ؽـٔبت ٔتغـ ُّٔ ًبمٔبٖ ؿثيلوُ ـ1       

 :آٚكؿ ؽٛاٞـ ػُٕ ثٝ كا ميل الـأبت ؿثيلؽب٘ٝ ـ2       

 ٚ تلتيجبت آٚكؿٖ ػُٕ ثٝ ٚ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ( 63)ٔبؿٜ ؿك ٔٙـكد فؼبِيتٟبي ا٘زبْ ؿك ػ٘ٛ وِٛكٞبي فلإٞبيي ثٝ وٕه ـ اِف       

 ػ٘ٛ؛ وِٛكٞبي فلإٞبيي رٌّبت ثلاي المْ ؽـٔبت ولؿٖ فلاٞٓ

 ؿك وٝ ٓٛكتي ثٝ ػ٘ٛ وِٛكٞبي فلإٞبيي ثٝ اٛالػبت اكائٝ يثلا ػ٘ٛ وِٛكٞبي ثٝ وٕه ؿكؽٛاًت، ثلاًبى ـ ة       

 ٚ اًت؛ ُـٜ ثيٙي پيَ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ( 63) ٔبؿٜ( 6)ٚ( 5)ثٙـٞبي

 .ٔلثٛٙ إِّّي ثيٗ ٚ اي ٜٔٙمٝ ًبمٔبٟ٘بي ؿثيلؽب٘ٝ ثب المْ ٞبي ٕٞبٍٞٙي تٕ٘يٗ ـ ح       

 ٟ٘بيي ٔفبؿ ـ ِٞتٓ فُٔ       

 وٌَاًسيَى ايي اجشاء ـ 65 هادُ       

 ؽٛاٞـ اتؾبف كا ٚاؿاكي لب٘ٛ٘ي الـأبت امرّٕٝ المْ الـأبت ؽٛؿ، ؿاؽّي لبٖ٘ٛ اًبًي آَٛ ثلاًبى ػ٘ٛ وِٛك ٞل ـ1       

 .ٕ٘بيـ تٕ٘يٗ كا وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ٔٛرت ثٝ ؽٛؿ تؼٟـات ارلاء تب ٕ٘ٛؿ

 ؿك ُـٜ ثيٙي پيَ ٔٛاكؿ ثٝ ٌ٘جت ُـيـتلي يب تل رـي الـأبت فٌبؿ، ثب ٔجبكمٜ ٚ پيٍِيلي رٟت تٛا٘ـ ٔي ػ٘ٛ وِٛك ٞل ـ2       

 .ٕ٘بيـ اتؾبف كا وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ

 اختالفْا فصل ٍ حل ـ 66 هادُ       
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 فُٔ ٚ عُ ٔقاولٜ امٛليك كا وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ارلاء يب تفٌيل ثٝ ٔلثٛٙ اؽتالفبت تب ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞٙـ تالٍ ػ٘ٛ وِٛكٞبي ـ1       

 .ٕ٘بيٙـ

 ٔـت ظلف ٔقاولٜ امٛليك ٘تٛاٖ وٝ كا وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ارلاء يب تفٌيل ثب كاثٜٝ ؿك ػ٘ٛ وِٛك صٙـ يب ؿٚ ثيٗ اؽتالف ٞل ـ2       

 تبكيؼ ام ثؼـ ٔبٜ َُ صٙب٘ضٝ. ُـ ؽٛاٞـ اكربع ؿاٚكي ثٝ ػ٘ٛ وِٛكٞبي ام يىي ؿكؽٛاًت ثٝ ثٙب ٕ٘ٛؿ، فُٔ ٚ عُ ٔؼمَٛ

 ػ٘ٛ وِٛكٞبي ام يه ٞل ٕ٘بيٙـ، تٛافك ٞٓ ثب ؿاٚكي ثلٌناكي ؿكؽّٔٛ ٘تٛا٘ٙـ ٔنثٛك ػ٘ٛ وِٛكٞبي ؿاٚكي، ؿكؽٛاًت

 .ؿٞـ اكربع ؿيٛاٖ آٖ ثٝ ؿاؿٌٌتلي إِّّي ثيٗ ؿيٛاٖ اًبًٙبٔٝ ٛجك ؿكؽٛاًت، ثلاًبى كا اؽتالف تٛا٘ـ ٔي ٔنثٛك

 ثٝ ّٔنْ كا ؽٛؿ وٝ وٙـ اػالْ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ثٝ اِغبق يب تٔٛيت يب پقيلٍ تٙفيق، أ٘بء ٍٞٙبْ ؿك تٛا٘ـ ٔي ػ٘ٛ وِٛك ٞل ـ3       

 اًت، ٌلفتٝ ؿك٘ظل كا ُلٛي عك صٙيٗ وٝ ػ٘ٛي ٞلوِٛك ثب كاثٜٝ ؿك ػ٘ٛ وِٛكٞبي ًبيل. ؿا٘ـ ٕ٘ي ٔبؿٜ ايٗ( 2)ثٙـ كػبيت

 .ثٛؿ ٘ؾٛاٞٙـ ٔبؿٜ ايٗ( 2)ثٙـ كػبيت ثٝ ّٔنْ

 ثٝ اي اٛالػيٝ اكًبَ ثب ٞلمٔبٖ ؿك تٛا٘ـ ٔي اًت ٌلفتٝ ٘ظل ؿك ُلٛي عك ٔبؿٜ ايٗ( 3)ثٙـ ٛجك وٝ ػ٘ٛي وِٛك ٞل ـ4       

 .ٕ٘بيـ ٓلفٙظل ٔنثٛك ُلٙ عك ام ٔتغـ، ُّٔ ًبمٔبٖ ؿثيلوُ

 الحاق ٍ تصَية پزيشش، تٌفيز، اهضاء، ـ 67 هادُ       

 رٟت ٔىنيه ٔليـا، ؿك( ٌُٕي ٞزلي 1382 آفك 20 تب 18) ٔيالؿي 2003 ؿًبٔجل يبمؿٞٓ تب ٟ٘ٓ تبكيؼ ام وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ـ1       

 ٔتغـ ُّٔ ًبمٔبٖ ٔمل ؿك( ٌُٕي ٞزلي 18/9/1384) ٔيالؿي 2005 ؿًبٔجل ٟ٘ٓ تبكيؼ ام آٖ ام پي ٚ وِٛكٞب تٕبٔي أ٘بء

 .ثٛؿ ؽٛاٞـ ٔفتٛط

 وِٛك يه عـالُ وٝ آٖ ُلٙ ثٝ ثٛؿ، ؽٛاٞـ ٔفتٛط ٘ين اي ٜٔٙمٝ التٔبؿي ٚعـت ًبمٔبٟ٘بي أ٘بء ثلاي وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ـ2       

 .ثبُـ ولؿٜ أ٘بء كا وٙٛاٌ٘يٖٛ ٔبؿٜ ايٗ( 1)ثٙـ ٛجك ًبمٔب٘ي صٙيٗ ػ٘ٛ

 ٔتغـ ُّٔ ًبمٔبٖ ؿثيلوُ ٘نؿ تٔٛيت، يب پقيلٍ تٙفيق، اًٙبؿ. ثبُـ ٔي تٔٛيت يب پقيلٍ تٙفيق، ثٝ ٔٙٛٙ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ـ3       

 وٝ ٕ٘بيـ تٛؿيغ كا ؽٛؿ تٔٛيت يب پقيلٍ تٙفيق، ًٙـ تٛا٘ـ ٔي ؿكٓٛكتي اي ٜٔٙمٝ التٔبؿي ٚعـت ًبمٔبٖ. ُـ ؽٛاٞـ تٛؿيغ

 عـٚؿ ؽٛؿ، تٔٛيت يب پقيلٍ تٙفيق، ًٙـ ؿك ٔنثٛك ًبمٔبٖ. ثبُـ ولؿٜ ػُٕ تلتيت ايٗ ثٝ آٖ ػ٘ٛ وِٛكٞبي ام يىي عـالُ

 عـٚؿ ؿك تغييلي ٞل ًبمٔب٘ي صٙيٗ. ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ اػالْ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ؿك عىٓ ٔٛكؿ ٔٛٗٛػبت ؿكٔٛكؿ كا ؽٛؿ ٓالعيت

 .كًب٘ـ ؽٛاٞـ اًٙبؿ أيٗ اٛالع ثٝ كا ؽٛؿ ٓالعيت
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 ايٗ ػ٘ٛ آٖ، ػ٘ٛ وِٛك يه عـالُ وٝ اي ٜٔٙمٝ التٔبؿي ٚعـت ًبمٔبٖ يب وِٛك ٞل اِغبق رٟت وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ـ4       

 اي ٜٔٙمٝ التٔبؿي ٚعـت ًبمٔبٖ. ُـ ؽٛاٞـ تٛؿيغ ٔتغـ ُّٔ ًبمٔبٖ ؿثيلوُ ٘نؿ اِغبق اًٙبؿ. ثبُـ ٔي ٔفتٛط ثبُـ وٙٛاٌ٘يٖٛ

 صٙيٗ. ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞـ اػالْ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ؿك عىٓ ٔٛكؿ ٔٛٗٛػبت ؿكٔٛكؿ كا ؽٛيَ ٓالعيت عـٚؿ ؽٛؿ، اِغبق مٔبٖ ؿك

 .كًب٘ـ ؽٛاٞـ اًٙبؿ أيٗ اٛالع ثٝ كا ؽٛؿ ٓالعيت ؿكعـٚؿ تغييلي ٘ٛع ٞل ًبمٔب٘ي

 ضذى االجشاء الصم ـ 68 هادُ       

 ام٘ظل. ُـ ؽٛاٞـ االرلاء المْ اِغبق يب تٔٛيت پقيلٍ، تٙفيق، ًٙـ أيٗ ًي تٛؿيغ ام پي كٚم ٘ٛؿٔيٗ ؿك وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ـ1       

 وِٛكٞبي تًٛٚ ُـٜ تٛؿيغ اًٙبؿ ثل ػالٜٚ ًٙـي ػٙٛاٖ ثٝ اي ٜٔٙمٝ التٔبؿي ٚعـت ًبمٔبٖ تًٛٚ ُـٜ تٛؿيغ ًٙـ ٞل ثٙـ ايٗ

 .ُـ ٘ؾٛاٞـ تّمي ًبمٔب٘ي صٙيٗ ايٗ ػ٘ٛ

 ًٙـ أيٗ ًي تٛؿيغ ام پي كا وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ وٝ اي ٜٔٙمٝ التٔبؿي ٚعـت ًبمٔبٖ يب وِٛك ٞل ثب كاثٜٝ ؿك وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ـ2       

 ام پي كٚم أيٗ ًي ؿك ُٛؿ، ٔي ّٔغك آٖ ثٝ يب ؿٞـ ٔي للاك تٔٛيت يب پقيلٍ تٙفيق، ٔٛكؿ اِغبق، يب تٔٛيت پقيلٍ، تٙفيق،

 االرلاء المْ ٔبؿٜ ايٗ( 1)ثٙـ ٔٛرت ثٝ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ وٝ ؿكتبكيؾي يب ًبمٔب٘ي يب وِٛك صٙيٗ تًٛٚ ٔلثٛٙ ًٙـ تٛؿيغ تبكيؼ

 .ُـ ؽٛاٞـ االرلاء المْ( ثبُـ ٔؤؽلتل وٝ ٞلوـاْ) ُٛؿ ٔي

 اصالح ـ 69 هادُ       

 ٚ پيِٟٙبؿ كا اي آالعيٝ تٛا٘ـ ٔي ػ٘ٛي وِٛك ٞل وٙٛاٌ٘يٖٛ، ايٗ ُـٖ االرلاء المْ تبكيؼ ام ًبَ پٙذ ُـٖ ًپلي ام ثؼـ ـ1       

 پيِٟٙبؿ، ٔٛكؿ ؿك ٌيلي تٕٔيٓ ٚ كًيـٌي ٔٙظٛك  ثٝ كا پيِٟٙبؿي آالعيٝ ٞٓ اٚ ٚ ٕ٘بيـ اكًبَ ٔتغـ ُّٔ ًبمٔبٖ ؿثيلوُ ثٝ كا آٖ

 ػُٕ ثٝ كا تالُي ٞل ػ٘ٛ وِٛكٞبي فلإٞبيي. ؿاؿ ؽٛاٞـ اٛالع وٙٛاٌ٘يٖٛ ػ٘ٛ وِٛكٞبي فلإٞبيي ٚ ػ٘ٛ وِٛكٞبي ثٝ

 تٛافمي ٞيش ٚ ٘لًـ ٘تيزٝ ثٝ ارٕبع ثٝ كًيـٖ رٟت تالُٟب تٕبٔي صٙب٘ضٝ. ثلًـ ارٕبع ثٝ آالعيٝ ٞل ؿكٔٛكؿ تب آٚكؿ ؽٛاٞـ

 ؿك ؿٞٙـٜ كأي ٚ عبٗل ػ٘ٛ وِٛكٞبي آكاء اوخليت ًْٛ ؿٚ ٌٔتّنْ آالعيٝ تٔٛيت عُ، كاٜ آؽليٗ ػٙٛاٖ ثٝ ِ٘ٛؿ، عبُٓ

 .ثٛؿ ؽٛاٞـ ػ٘ٛ وِٛكٞبي فلإٞبيي ٌِ٘ت

 كا ؽٛؿ كأي عك ؿاكؿ، للاك آٟ٘ب ٓالعيت صٟبكصٛة ؿك وٝ ٔٛٗٛػبتي ؿكٔٛكؿ اي ٜٔٙمٝ التٔبؿي ٚعـت ًبمٔبٟ٘بي ـ2       

 صٙب٘ضٝ. ٕ٘ٛؿ ؽٛاٞٙـ اػٕبَ ٌٞتٙـ، وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ػ٘ٛ وٝ آٖ ػ٘ٛ وِٛكٞبي تؼـاؿ ثب ثلاثل آكاي تؼـاؿ ثب ٔبؿٜ ايٗ ٔٛرت ثٝ

 ٚ ولؿ ٘ؾٛاٞٙـ اػٕبَ كا ؽٛؿ كأي عك ٔنثٛك ًبمٔبٟ٘بي ثبُٙـ، ولؿٜ اػٕبَ كا ؽٛؿ أيك عك ٔنثٛك ًبمٔبٟ٘بي ػ٘ٛ وِٛكٞبي

 .ثبِؼىي

 .ثبُـ ٔي ػ٘ٛ وِٛكٞبي تٔٛيت يب پقيلٍ تٙفيق، ثٝ ٔٙٛٙ ٔبؿٜ ايٗ( 1)ثٙـ ٛجك ٔٔٛة، آالعيٝ ـ3       
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 يب پقيلٍ تٙفيق، ًٙـ تٛؿيغ تبكيؼ ام پي كٚم ٘ٛؿ ػ٘ٛ، وِٛك يه ؿكٔٛكؿ ٔبؿٜ، ايٗ( 1)ثٙـ ٛجك ٔٔٛة، آالعيٝ ـ4       

 .ُـ ؽٛاٞـ االرلاء المْ ٔتغـ ُّٔ ًبمٔبٖ ؿثيلوُ ٘نؿ ٔنثٛك، آالعيٝ تٔٛيت

 آٖ ثٝ ثٛؿٖ ّٔنْ ثٝ ٌ٘جت كا ؽٛؿ كٗبيت وٝ ػ٘ٛي وِٛكٞبي ثب كاثٜٝ ؿك ُٛؿ، ٔي االرلاء المْ اي آالعيٝ وٝ ٔٛلؼي ـ 5       

 وٝ ثٛؿ ؽٛاٞٙـ اي آالعيٝ ٞل ٚ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ٔفبؿ ثٝ ّٔنْ وٕبوبٖ ػ٘ٛ وِٛكٞبي ًبيل. ثٛؿ ؽٛاٞـ االرلاء المْ ا٘ـ، ؿاُتٝ اثلام

 .ا٘ـ ولؿٜ تٔٛيت يب پقيلٍ تٙفيق، لجالً

 عضَيت اص خشٍج ـ 70 هادُ       

. ُٛؿ ؽبكد وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ؿك ػ٘ٛيت ام ٔتغـ ُّٔ ًبمٔبٖ ؿثيلوُ ثٝ وتجي اٛالػيٝ اكًبَ ثب تٛا٘ـ ٔي ػ٘ٛ وِٛك ٞل ـ1       

 .ُـ ؽٛاٞـ ٘بفق ٔتغـ ُّٔ ًبمٔبٖ ؿثيلوُ تًٛٚ اٛالػيٝ ؿكيبفت ام پي ًبَ يه ٔنثٛك ػ٘ٛيت ام ؽلٚد

 ُـٜ ؽبكد وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ؿك ػ٘ٛيت ام اي ٜٔٙمٝ التٔبؿي ٚعـت ًبمٔبٖ يه ػ٘ٛ وِٛكٞبي تٕبٔي وٝ ؿكٓٛكتي ـ2       

 .يبفت ؽٛاٞـ پبيبٖ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ ؿك ٔنثٛك ًبمٔبٖ ػ٘ٛيت ثبُٙـ،

 مثبٟ٘ب ٚ اًٙبؿ أيٗ ـ 71 ٔبؿٜ       

 .ُٛؿ ٔي تؼييٗ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ اًٙبؿ أيٗ ػٙٛاٖ ثٝ ٔتغـ ُّٔ ًبمٔبٖ ؿثيلوُ ـ1       

 كؿاكثلؽٛ يىٌبٖ اػتجبك ام آٖ اًپب٘يبيي ٚ كًٚي فلاٌ٘ٛي، اٍّ٘يٌي، صيٙي، ػلثي، ٌ٘ؼ وٝ وٙٛاٌ٘يٖٛ ايٗ آُ ٌ٘ؾٝ ـ2       

 .ُـ ؽٛاٞـ تٛؿيغ ٔتغـ ُّٔ ًبمٔبٖ ؿثيلوُ ٘نؿ ثبُٙـ ٔي

 ايٗ ثبُٙـ، ٔي اؽتيبك ؿاكاي ؽٛؿ ٔتجٛع ؿِٚتٟبي ٛلف ام ٔمت٘ي ٛٛك ثٝ وٝ ميل االؽتيبك تبْ ٕ٘بيٙـٌبٖ فٛق ٜٔبِت تأييـ ؿك       

 .ا٘ـ ولؿٜ أ٘بء كا وٙٛاٌ٘يٖٛ

 ٔٛكػ يىِٙجٝ كٚم ػّٙي رٌّٝ ؿك ٔبؿٜ يه ٚ ٞفتبؿ ٚ ٔمـٔٝ ُبُٔ وٙٛاٌ٘يٖٛ ٔتٗ ثٝ ٔٙ٘ٓ ٚاعـٜ، ٔبؿٜ ثل ِٔتُٕ فٛق لبٖ٘ٛ       

 ٔزٕغ ًٛي ام 20/7/1387 تبكيؼ ؿك ٚ تٔٛيت اًالٔي ُٛكاي ٔزّي پٙذ ٚ ِٞتبؿ ٚ ًئـ ٚ يىٟناك ؽلؿاؿٔبٜ يىٓ ٚ ثيٌت

 .ُـ ؿاؿٜ تِؾيْ ٘ظبْ ّٔٔغت ثب ٔٛافك ٘ظبْ ّٔٔغت تِؾيْ


