
 

 

� و ) ��ا���ن ���(، او��� ���ه 
	ب �� ای�ان �ا
  

#ان  �# )' » �%�$�#ن "!��� ا ��  '(

-#,� �' )� رای ا�*�ی� ا ��ی 
  

  .-#د ,�/' "!�ی2 -�ه )�-�، )' ��ر 0��1' /.

 '/����در;� و )�ای "!��� ) -:�( ۶٠ھ� )�ای /6#ر، ا�*�ی� /��5، )�ای ا

 �6=�د ھ�>�> '( ،�,�/' /6@? ,�6ه )�-

�CیB آن را در ھ� /#رد �#د ���ه "!��� 

١ 

، او��� ���ه 
	ب �� ای�ان )از ای� )' )!�، ���ه
��د /.(#, FG6" اریH�,��  .)�-� ":%�%�ت آن /!IJ�/ �K�"�L0 )�ای )

./ '0N1 .$� ه )' ھ����%�$�#ن "!��� ا ��«-#د �' از ط�ی�  ـ  �# �
  .د-#

-#,� �' )� رای ا�*�ی� ا ��ی  ھ� 0N1' /. ـ /:#)�ت ���ه )' "%�/. ":�/�R از J%�' )�1%�ری
��Kی. �' در آ���ه، )' /!� ��، ا�H -�ه )�-�  .,�/' "!�2K -�ه ا

.� ی!K�*ـ رای ا� :  

  .در;� آرا )�-�) <�Vه( ۵٠ا�*�ی� /��5، دارای )�T از 

� ,$L.، دارای )��06ی� رای )�-�K�*ا�.  

��Kردی، در /#ارد /!��، �' در آ#/ �,�/' "!�ی2 -�ه )�-�، )' ��ر 0��1' /. ا�*�ی

�/'  ��1ی���ھ� )�ای /6#ر، ا�*�ی� /��5، )�ای ا
�از آرای �) دو�#م( ٣/٢�  .��ه �Cوری ا

��K��1ی در /#اردی �' در ای� آ  �6=�د ھ�>�> '( ،�,�/' /6@? ,�6ه )�-
  .-#د ر��$' از ا�*�ی� /��5 و ی� ا�*�ی� ,$L. ا��N0ده /.

�CیB آن را در ھ� /#رد �#د ���ه "!��� . -#د ھ� از رای -G$0' ا��N0ده /. ـ در /#رد )�1%�ری


	�ار آ������
��� ��	�ه   

 

 ��� اول

   ھ������

از ای� )' )!�، ���ه(ـ ���ه )��,�Hار ١ـ١
��د /.(#, FG6" اریH�,��":%�%�ت آن /!IJ�/ �K�"�L0 )�ای )

ـ  �# ���ه )' ھ� �$. 0N1' /.٢ـ١
��ه /!��. /.� #-

ـ /:#)�ت ���ه )' "%�/. ":�/�R از J%�' )�1%�ری٣ـ١
��Kی. �' در آ���ه، )' /!�

   

� ی!.۴ـ١K�*ـ رای ا�

ا�*�ی� /��5، دارای )�T از ) ا�2

� ,$L.، دارای )��06ی� رای )�-�) بK�*ا�

ا�*�ی� /#ردی، در /#ارد /!��، �' در آ��K) ج

   

��1ی ـ در ":%�١Rـ۴ـ١
��د (#, FG6" ٣/٢,�م

   

��1ی در /#اردی �' در ای� آ��K ـ )�ای ":%�٢Rـ۴ـ١
ر��$' از ا�*�ی� /��5 و ی� ا�*�ی� ,$L. ا��N0ده /.

  

ـ در /#رد )�1%�ری٣ـ۴ـ١
./ ��.  



٢ 
 

   

  ��� دوم 

  $#"ق ا ��ی ��	�ه

  .ھ�ی ���ه 
�#ر ی�)� ـ ھ�  �# ���ه 
� دارد در "%�م ,$6�١ـ٢

�د ���ه /I�5 )�-�٢ـ٢�  .ـ ھ�  �# ���ه 
� دارد از "%�/. ا

��ه -��� دا-0' )�-�٣ـ٢� ]
�L/ دارد در "%�م �
  .ـ ھ� �# ���ه 

��د ��,�ی�ا  ھ�ی /@2�0 ���ه و ار�1ن نـ ھ�  �# ���ه 
� دارد �#د را )�ای ار۴�1ـ٢(#, FG6" ھ�ی
��.  

ھ�ی ���ه و ی� در "FG6  ـ ھ�  �# ���ه 
� دارد ھ�  �# دی�� ���ه را )�ای  �#ی� در ار�1ن۵ـ٢
���د ��,�ی�ا �(#,.  

� ��1ی ـ ھ�  �# ���ه 
� دارد در "%�/. رای۶ـ٢� �  .ھ� -��

ھ�ی ���ه را /#رد �aال _�ار داده و  ,�/' ���ه، ھ� ��ام از ار�1ن آی��ـ ھ�  �# ���ه 
� دارد )�)� ٧ـ٢
b�  .1#ی. )�-� �#اھ�ن <�

ـ ھ�  �# ���ه 
� دارد )' -FG ��دی و ی� )' -J FG%!.، ھ%�اه )� دی�� ا ��ی ���ه، ٨ـ٢
R�%:" د _�ار )�ای�=  .��1ی )' ���ه ارا�' )�ھ� <�6


�ا_F از <�L�06,.  در د�0#ر ��ر ���ه _�ار /.ای�#,' _�ارھ� در ;#ر". : "L:�ه '� �,��1٢٠)�$�( (
�  .در;� ا ��ی ���ه )��#ردار )�-

   

  وظ�ی� ا ��ی ��	�ه

� آ٩��Kـ٢�� ـ ھ�  �# ���ه /#ظ2 ا� ���ه را ر �ی� '/�,.  

٢-١٠- �� �� د�0#ر ��ر ":#یB -�ه ���ه را ر �ی�  .ھ�  �# ���ه /#ظ2 ا

�ـ ھ�  �# ١١ـ٢�� در�#ا���ه /#ظ2 ا� ��Kه در ��ر�#ب ای� آ��,�/' را  ھ�ی ھ�>� ر��$' �
�� �  .ر �ی

   

  ��� '"م 

  ر'(�) ��	�ه

��ه "#�i ھ�>� )�1	اری ���ه /�06ک ا gم /.١ـ٣� ��%�  .-#د ـ ر

/%�G �#اھ� » ھ�>� )�1	اری ���ه /�06ک«
�#ر /�Vزی در ���ه /�jوه )#ده و )� "L" : ?�@6:�ه
  .)#د
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�i ٢ـ٣#" .�ھ�>� «ـ )�ای آ�kز ��ر ���ه و 1	یT ھ�>� ر��$' ���ه، "���B ھ�>� ر��$' 
  .-#د )� آ/�د�L_ .1. /!��. /.» )�1	اری ���ه /�06ک


�#ر دا-0' )�-�,�N از ھ� "FG6  ٢"�L" : lj�J:�ه B���" در ای�.  

��ه <p از دادن 1	ارش از ط�ف ھ�>� )�1	اری ���ه /�06ک در �:#ص رو,� "�ارک ٣ـ٣� ��%�ـ ر
��Kا/�ت /�)#ط' در آ	اش )� ا�	ی�ت ای� 1�q/ ه و  �م��. ا gم  ����ه، "#�i ھ�>� ر��$' � '/�,

  .-#د /.

� ر��$' ���ه ا gم /.ـ رای و���0. "=� در /#اردی �' ھ�>�  ۴ـ٣�� /�Vز ا�.  

   

�ر', ا +*�ر
��� ا ��ی ��	�ه  

)' » ھ�>� )�1	اری ���ه /�06ک«ـ  �#ی� ھ� ر��r. �' از ط�ف یG. از �' �Jی�ن و از ط�ی�  ۵ـ٣
� /�� آ,G' /#رد ا �0اض sK و ی� J%!. از ر��r در �#د ���ه _�ار ���ه /!��. -�ه )�-�، /!�L0 ا�

  .)���د

�' ,�N از ا ��ی ���ه را )�ای  ۶ـ٣ B���" �( .,#�$�%� ،ر ��ر �#د�kه در آ��ـ ھ�>� ر��$' �
� ھ�ی /#رد ا �0اض "!��� /. )�ر�. ا �L0ر,�/'�.  

ای� �%�$�#ن در �Jی�ن ��ر ���ه و "� /I5r ا,0@�)�ت ار�1ن /��	ی ,�	، )' "�C�rھ�ی �Jی� )�ای : "L:�ه
  .��1د و ":%�R /.  �#ی� در ���ه ر���1. ��ده

   .-#,� ھ� ,=��. /. ـ )� "���� ,V�0' ��ر �%�$�#ن از �#ی ھ�>� ر��$'، ا �L0ر,�/'٧ـ٣

   

  ��� .-�رم 

  د'+"ر ��ر ��	�ه 

��ه <�6=�د » ھ�>� )�1	اری ���ه /�06ک«ـ د�0#ر ��ر ���ه "#�i ١ـ۴� '( Bو )�ای ":#ی R�u"
  .-#د /.

  .-#,� ' روی د�0#ر ��ر، در �#د ���ه <Hی��0' ,%.ا��Lاھ <�6=�دات �.: ١"L:�ه 

ھ� آن <�6=�دی �' /#رد <Hی�ش ھ�>� )�1	اری ���ه /�06ک _�ار ,���0' )�-�، /#ط )' : ٢"L:�ه 
,�ا-0' )�-�، ا
��0ج )' "�ارک /�%#,. ) ,�N را دا-0' )�-�؛ ب) )�$�(٢٠ا/��ی 
�ا_F ) ایG' ا�2

./ R�%:" ه ارا�' �1دد "#ا,� )�ای��  .��1ی )' �

ـ د�0#ر ��ر ���ه <p از ":#یB، ��ر<�ی' ���ه �#اھ� )#د و "#�i ھ�>� ر��$' ���ه <�T )�ده ٢ـ۴
  .�#اھ� -�

,�N را ) )�$�(٢٠ـ ھ� ,#ع ای�Vد "���q /�%#,. در د�0#ر ��ر /:#ب، /#ط )' ایG' ا/��ی 
�ا_F ٣ـ۴
  .)�-� ' )�-�، /$�0	م /�اJ!' )' آرای ا ��ی ���ه و �$B ا�*�ی� /��5 آن /.دا-0
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/0�1 ���  

  '�2+�ر ��	�ه

. -�/F ١ـ۵�  -#د،  /!��. /. ٣از �:F  ٢,�N )#ده و ط�� )�  ٧"�  ۵ـ ھ�>� ر��$' 

.٢ـ۵�  : ـ وظ�ی2 ھ�>� ر��$' 

��ه و �#ش١ـ٢ـ ۵� Tآ/�1#ی.،  ـ �61ی  

� ٢ـ٢ـ ۵( �Lه ط��� ��%�  ، ٣از �:F  ٣ـ ا gم ر

  .ـ )�1	اری ا,0@�)�ت ھ�>� ر��$' ���ه٣ـ٢ـ۵

,�N �#اھ� )#د �' از /��ن ا ��ی ���ه، )� رای /@N. و /R�r0$  ٧"�  ۵ـ ھ�>� ر��$' ���ه ٣ـ ۵
  .-#,� )�1	ی�ه /.

   

  :$#"ق و وظ�ی� ھ�8) ر�6�7 ��	�هـ ۴ـ ۵

��ه،  �ن آ��Kـ )' ":#یB ر��,١ـ۴ـ۵� '/�,  

  ـ اداره �J$�ت و <��L6د د�0#ر ��ر ���ه، ٢ـ۴ـ۵

�B )�ای ای� ا/� و ارا�' آن )' ���ه،  ـ "R�u ز/�ن٣ـ۴ـ۵��ی /(  

  ھ�ی ���ه،  ھ�ی ���ه /�,� �%�$�#ن ـ )�1	اری ا,0@�)�ت )�ای ار�1ن۴ـ۴ـ۵

  ا,�،  ��ه �' /#رد ا �0اض )#دهھ�ی ا ��ی � ـ "�ی�� ,=�ی. ,V�0' )�ر�. ا �L0ر,�/'۵ـ۴ـ۵

  ـ ر����C�r" '( .1ھ�ی �Jی� )�ای  �#ی� در ���ه، ۶ـ۴ـ۵

  ـ "!��� /��6ن ���ه )�ای "=�' ;#رت �J$�ت ���ه، ٧ـ۴ـ۵

�د ���ه )' ار�1ن٨ـ۴ـ۵���ه،  ـ "=�' 1	ارش از رو,� ��ر و ا,�r0ل ,�0یy و ا� B@0  ھ�ی /

  )� ��رج از آن،  ـ )�_�اری ار"�Lط /��ن ���ه٩ـ۴ـ۵

  ـ اداره "%�م ا/#ر �.، "�ار��". و ر��ھ. ���ه، ١٠ـ۴ـ۵

  ـ "=�' 1	ارش ���ه )�ای ا,�60ر )��و,.، ١١ـ۴ـ۵

  ھ�ی ���ه،  ـ ,�uرت )� ��ر و ھ�ای� �%�$�#ن١٢ـ۴ـ۵

��د و ,�uرت )� -%�رش آرای /�)#ط'،  ـ )�1	اری ا,0@�)�ت )�ای ار�1ن١٣ـ۴ـ ۵(#, FG6" ی	ھ�ی /��  

  .ـ "�%�� 
r#ق ا �� و ���ه، �' در ا/� /�6ر�� و �' در ,�١۴R�%:" '( Fـ۴ـ۵
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  ھ�ی ��	�ه �(��6"نـ ۵ـ۵

ھ�ی ���ه )�)� ,��ز، )� "6@�? ھ�>� ر��$' ���ه و ی� )� <�6=�د ا ��ی ���ه  ـ �%�$�#ن١ـ۵ـ۵
,�N از ا ��ی ���ه، )�ای ر���1. )' یs و ی� �� /#رد از ) )�$�( ٢٠)' ا/��ی 
�ا_F /�6وط 

� ارا�' =J د��د�0#ر ��ر ���ه و ,�	 ا,�u0م دادن )' <�6=�دھ�ی ارا�' -�ه و "R�u و "�وی� ,=�ی. ا
./ F�G6" ه��� '( �,#-.  

  .-#,� . و /R�r0$ آ,=� ا,0@�ب /.ھ� از /��ن ا ��ی ���ه و )� رای /@N ـ ا ��ی �%�$�#ن٢ـ۵ـ۵

در;� از آرای ���ه را  ٣٠)�ی$� )�T از  ھ�، ھ�sK از ��,�ی�اھ� /. )�ای  �#ی� در �%�$�#ن: "L:�ه
�� B$�.  

� ـ ھ� �%�$�#ن از /��ن ا ��ی �#د sK ر��� را )!#ان /@�L ا,0@�ب /.٣ـ۵ـ۵�.  

� ٧*� ,�N و 
�ا� ٣ـ "!�اد ا ��ی ھ� �%�$�#ن 
�ا_F ۴ـ۵ـ۵�  .,�N ا


�ا_F از ۵ـ۵ـ۵ '� ���1 �ـ <�6=�دات ر���ه )' �%�$�#ن در ;#ر". /#رد )j[ �%�$�#ن _�ار �#اھ
�#م ا ��ی �%�$�#ن )��#ردار )�-�، در �%�$�#ن sی .,�L�06>  ه،  ۵ھ�ی�N,و در  ٢ �N,

  .,�N ٣,�Nه،  ٧ھ�ی  �%�$�#ن

ن )��#ردار )�-� ی� )!#ان آ��0,�"�# در �%�$�#ن ـ <�6=�دا". �' از <�L�06,. ا�*�ی� �%�$�#۶ـ۵ـ۵

r#ق )�ا)� )�ای رای �( ،�  .��1ی )' ���ه ارا�' �#اھ� -� /�5ح )�-

   .-#,� ھ� )� ا�*�ی� /��5 آرا ا"@�ذ /. ـ ":%�%�ت در �%�$�#ن٧-۵ـ۵

� C%� د�0' ـ �%�$�#ن٨ـ۵ـ۵Nی�ش _�ار ,���0' ھ� /#ظH> دا". �' /#رد�=�، آ,=� را )' ا, )�ی <�6
���ه 1	ارش ��.  

� ٩ـ۵ـ۵( '( �G"ی��0' ,�6ه و ی� )� اH> دا". �' در �%�$�#ن�=ـ در د�0#ر ��ر _�ار ۶ـ۵ـ۵ـ <�6
RV ا ��ی ���ه، /. ,���0'> sی F_ا�
 .,�L�06> �0-ق )�ا)� )�  ا,�، در ;#رت دا#r
 �( �"#ا,

  .��1ی )' ���ه ارا�' -#,� ":%�%�ت �%�$�#ن، )!#ان <�6=�د )�یF )�ای رای

��ه، ,�u �#د را /�r0$%~ )' ١٠-۵ـ۵� �j; ط�ح در .��FL_ ،B از )�ر�ـ �%�$�#ن در ز/�ن /
 �� -#,�، ا gم /. /. ١١ـ۵ـ۵<�6=�د دھ��1,. �' /6%#ل )�.  

   

  :ھ� � A�1�-�دھ� 
@"ۀ ر'�<=, �(��6"نـ ١٢ـ۵ـ۵

� /�5#). از "�ارک، <�6�N�� ��/l" ن)�ای#�$�%� '� ��ھ� رو,� "�ارک زی� را در )��#رد )'  =�د ای� ا
�6=�دھ�ی دری��6�> .0' ��>.  

6=�دھ�) ا�2�> '( �L$, ن#�$�%� IC#/ ���!" : ی��0' -�هH> د�=��وJ. ای� /�
�' "!�ادی <�6
  . ا,� و "!�ادی <�6=�د <0��KH' ,�6ه

��C#" :ی آن ا����5 ا / �� و ا ���. از �%�$�#ن �' /#IC دی��ی /u#ر از �%�$�#ن، ا�*�ی�
� )' ای� ی� آن <�6=�د دار,�، /6%#ل /�ا
F )!�یL$, �,ا.  

  .ای "!��� /�"Lۀ <�6=�دھ�ی <Hی��0' ,�6ه )' <�6=�دھ�ی ادی0.، �� . و <�ی') ب

�6=�دھ�ی ادی0. ا�	ا/�ً /�jود )' /�rرات -�#ۀ ,��رش ,�$�> .',#%, :p��l" اری وH�,��(.  
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� ��/F آ��0,�"�# )�-� ی� /N=#/. <�ی' ای /. <�6=�د <�ی'� sی ی�� "#ا,� )' /!�. ای در ای� ی� آن 
 ًg*/"�� sی ی�V� در ھ� R$�����#�
Hف ��%ۀ " ،  

  /Hا��ه )� <�6=�ددھ��1ن در )�رۀ <�6=�دھ� و در )�رۀ /�"Lۀ آ,=�، ) ج

1. )' <�6=�دھ�ی ادی0. در ا���0ر �%�) د����ر�� . $�#ن ا(#, sاز ی p> . �� دھ�ی�=6�>
6=�دھ�ی <�ی'. -#,� )j[ /@��2 و /#ا�� )' رأی ���ه H1ا-0' /.�>  ]j( �ای <p از دو ,#)

  -#,�،  /@��2 و /#ا�� )' رأی ���ه H1ا-0' /.

1. )' <�6=�د در ���ه، <�6=�ددھ�ه، )'  #ان /#ا��، ھ%#اره 
� /Nj#ظ دا) ه���رد )' ھ��م ر

� واH1ار ��دن ای� 
� �#د )' یs ر��� دی��،  ��  و ھ%�


� واH1ار ��دن 
� �#د )' یs ) و ���%�$�#ن، )'  #ان /@��2، ھ%#اره 
� /Nj#ظ دارد و ھ%�
  ر��� دی��، 

  .ھ� )$�0 ":�ی� -�ۀ ھ� /�
�' از ر���1.) ز

   

  :وظ�ی� �C*� �(��6"نـ ۶ـ۵

  $�#ن، ـ ��ا�#ا,�ن و اداره �J$�ت �%�١ـ۶ـ۵

  ـ ھ%�ھ�. )� ھ�>� ر��$' ���ه، ٢ـ۶ـ۵

  .ـ "R�u 1	ارش از ��ر��د �%�$�#ن و ارا�' آن )' ���ه٣ـ۶ـ۵

1. )' ���' <�6=�دھ�۴ـ۶ـ۵���  ـ "�%�� ر

   

�' دو ,�N در ھ� ,#)� )#ده و "#�i ھ�>� ر��$' ���ه "!���  ھ�ی �J$�ت ���ه /6.ـ ٧ـ۵
  .ھ� �#اھ� )#د ��1ی ھ� و ,�0یy رای )�داری از رو,� ��ر، درج ":%�R دار ,$@'  =�ه-#,�،  /.

��C#" :.,ا�@�)�داری از آ,=�  ھ� /�	م )' ی�ددا-� ھ�ی ���ه iLC �#اھ� -� و /H/ .6ا��ات و 
�0$�,.  

   

/AD ���  

  ��	�ه ھ�ی و ط�ح ا'��دـ ١ـ۶

6#ر �' "� دو ھ١Nـ١ـ۶/ ����ه، ارا�' -�ه و در د��0س ا ��ی ـ <�6=�د ط�ح � F�G6" از FL_ '0
���ه )�-�.  

��ه ارا�' -�ه و د��0س ا ��ی ٢ـ١ـ۶� F�G6" از FL_ '0Nدو ھ �" '� '/����� ا�ـ <�6=�د ط�ح 
���ه )�-�.  

�٣ـ١ـ۶��. ,�	 "�)I -�ای�L/�, iده در )�ھ�ی �#ق ا��� ��  .ـ <�6=�د ط�ح 

� ��Kـ <�6=�د ط�ح آ۴ـ١ـ۶���ه /�06ک ,�	 "�)I -�ای�L/�, iده ا� '/�, .  



٧ 
 

  ��	�ه �Gارھ�یـ ٢ـ۶

s" FG- '( در /#رد ��ص و '� �6=�دا". ھ0$�> R�%:" ای�( . #C#/  ی�ن�J و ی� در FL_ ��1ی از
��ه ارا�' /.� �,#-.  

6=�د ا ��ی ���ه /�6وط: ١"L:�ه �> �( 'G)' ایG' ا/��ی  _�ارھ�ی. �' "#�� ھ�>� ر��$' و ی� ای
 F_ا�
٢٠ )�$�( (./ ،�  ."#ا,� در د�0#ر ��ر ���ه _�ار �N, �,��1 را دا-0' )�-

   

   ��	�ه ھ�ی ط�ح � ر'�<=,ـ ٣ـ۶

� در د�0#ر _�ار /. ـ ھ�>� ر��$' ���ه )�)� د�0#ر ��ر، ط�ح١ـ٣ـ۶(#  .دھ� ھ�ی /#J#د را )

)���د، ھ�>� ر��$' ���ه )� )� "6@�?، )' ی�K s ـ )�ای ی�ر�. ھ� ط�
. �' در د�0#ر _�ار ٢ـ٣ـ۶
� در /#رد ط�ح و_� ا�0:�ص /.Lj; ای�( �N, دھ� دو.  

� در /#رد ط�ح: ٢"L:�هLj; ن  )�ای�@�� �' از _C#/ FL#ع و �Jی��ه �ھ�، "�rم "��j�Jً )� ر��rی. ا
�  .�#د را )' ھ�>� )�1	اری ���ه /�06ک، ��L0ً ا gم ��ده )�-

� )� رای ا�*�ی� ,$L. ا ��ی ���ه "!��� /. ;#رت "!�د ط�ح ـ در٣ـ٣ـ۶L/ ��  .-#د ھ�، 

� /�_FL آن ,�Lی� �%�0 از : ١"L:�ه �� و L/ ��  .رای )�-�) ده( ١٠ا�g0ف آرای ا�H -�ه /��ن 

�ھ� از د�0#ر ��ر ���ه ��رج /.: ٢"L:�ه ���ی�  ،�L/ ��  .-#,� <p از "!��� 

� �#اھ� ��د ـ )�ای ر���۴.1ـ٣ـ۶Lj; 2��@/ ا�� و#/ sدی، ی�=  .)' ھ� ط�ح <�6

�ن /#ا�� و /@���C�r" ،2ی ��Nی� )j[ و ی� در ;#رت  ا ��ی ���ه /.: ١"L:�ه @�"#ا,� <�T از 
�G( ��ا�� و /@��2 دی#/ sK �Lj; ی�C�r" ز��, .��ھ�  ھ�>� ر��$' ���ه در <Hی�ش ای� در�#ا

��  ./@�0ر ا

� �' از _C#/ FL#ع و �Jی��ه : ٢"L:�ه��ن /#ا�� و /@���r" ،2م "��j�Jً )� ر��rی. ا@�در ای�اد 
��ن �#د را )' ھ�>� )�1	اری ���ه /�06ک، ��L0ً ا gم ��ده )�-@�.  

�۵ـ٣ـ۶�
� د��ع از یs ط�ح )� <�6=�د دھ�ه ا ،��rـ در د��ع از ھ� ط�ح در ;#رت "!�د /#ا�.  

�ـ "�rم د۶ـ٣ـ۶��ا,. )� /@��2 ا@�  . ر ای�اد 

  .ـ ارا�' ط�ح �J I/�Jی� در ���ه /�Vز ,�$�٧ـ٣ـ۶


. )' -٨s" FGـ٣ـ۶g;و ا .r�_�" ،.��%G" دھ�ی�=ھ�ی از _FL ارا�'  /#C# . روی ط�ح ـ ارا�' <�6
��  .-�ه، در ���ه /�Vز ا

   

 /+Iھ ���  

  =� در �L �MA<ی< ھ�ی ھ<ای) ا
+C�ب ار=�نـ ١ـ ٧

   



٨ 
 

�(�6=�دی و <p از ":#یB آن <�T )�ده �#اھ� -� )�> '/����  .ا

   

 /+Aھ ���  

  ��	�ه �-(�
�نـ ١ـ٨

��ه -��� دا-0' )�-� ـ /=%�,�ن ���ه /١�jـ١ـ٨� ]
�L/ ا,� �' در "%�م.  

ھ�ی  ا,� )� ا gم "%�یF و )� دا-�0 رای /6#ر". )'  �#ی� �%�$�#ن ـ /=%�,�ن ���ه /٢�jـ١ـ٨
��ه در آی��.  

........  

��Kاھ. در  ای� آ#��u, و �u, دل�L" از p> ،ه�:L" و دوازده �( T- و ھ�06د و F:� �,�/' )� ھ6
� ":#یB ,=�ی. )' ���ه /�06ک ارای' -�ه و )� =J ارH�,��در;� آرای ���ه )'  ٩۶.٧/��ن ا ��ی )

 b٢٠١٨/�رس  ٣٠/:�دف )�  ��١٣٩٧وردی� /�ه  ١٠"�ری ���  .)' ":#یB ر

  


