
 

  

، �����ان )ا��ی�(
	ن ��� ای�ان 
�ن �� ای�ان ��� ����� 	���، ,	ز*	ن ا()	د �"ا'
	ن ��� ای�ان ـ ط��"اران و#"ت �� و دی�� �

ھ	ی ا45م �"ه در *��1ر #0ب را .-ی���� و 
ھ	 (4ش :19ده و *1ازی8 ای8 


8 �"ه >	�"
�  .ھ	ی �	ص در ای8 ا,	,�	*� (

*�	,D	ت آزاد و د*��ا(
�C را �� >�ای ا,��Bار آ:@	 در ?	*�� ای�ان 
 �E	. �< 0ب# C:ت درو	D,	�* 8ای�<	�

#0ب، آزادی >
	ن را در درون �1د 
  

 

١ 


	ب �� ای�ان  ���� )��ا��ن ���(ا�

  »)�"ا'
	ن ���


	ن ��� ای�ان �� از و#"ت ,	ز*	ن �"ا'» )�"ا'
	ن ���(#0ب �� ای�ان 
�ن �� ای�ان ��� ����� 	���، ,	ز*	ن ا()	د �"ا'
	ن ��� ای�ان ـ ط��"اران و#"ت �� و دی�� �

ھ	ی ا45م �"ه در *��1ر #0ب را .-ی���� و  ھ	 و ارزش ا,�، (��� داوط�D	:� ا��ادی ا,� �� دی"�	ه
�B() *�، >�ای	,�	ی >� ا,"�Dی	. 	دار:" > Cد�	ج آن ارزش آ*	و آ* 	(4ش :19ده و *1ازی8 ای8  ھ 	ھ

  .ا,	,�	*� را .	ی� *�	,D	ت ,	ز*	:C �1د �Iار دھ�"

�< J
  :�	ر ����� �"ه در ای8 ا,	,�	*� ـ (��یM از یL ,�ی *K	ھ


�1د ـ رای ا��< �E	 C�E از ای8 �0ی��* 	��  :ھ	 *


O از < C��E۵آرا، ٠ "Rدر  

،���
  �C دارای رای >

��

8 �"ه >	�" �� در ز*
�ھ	ی �	ص در ای8 ا,	,�	*� (

������ ���ی ا���  

*�	,D	ت آزاد و د*��ا(
�C را �� >�ای ا,��Bار آ:@	 در ?	*�� ای�ان ) �"ا'
	ن ���(
C* ل	از ھ�9 در درون �1د ا95 O
< ،"�� "�� .< �E	. �< 0ب# C:ت درو	D,	�* 8ای�<	�

C* C:"ھ	ز*	, C:	�9ر�� ھ	و *� L

� ھ	ی د*��ا(U:�. ن را در درون �1د . �1د	
#0ب، آزادی >
C* �

1ن ,
	,C را >� ر,9Uو ��ا� O8 و #� ��ای
*	) ",	��.  


	ب �� ای�ان  ���� )��ا��ن ���(ا�

  


	ب �� ای�ان  ����ا�

مـ ١�  

�"ا'
	ن ���(#0ب �� ای�ان «

   

  #"�ی!ـ ٢

#0ب �� ای�ان «ـ ١ـ٢
�ن �� ای�ان ��� ����� 	���، ,	ز*	ن ا()	د �"ا'
	ن ��� ای�ان ـ ط��"اران و#"ت �� و دی�� �

ا,�، (��� داوط�D	:� ا��ادی ا,� �� دی"�	ه
�B() *�، >�ای	,�	ی >� ا,"�Dی	. 	دار:" > Cد�	آ*

ا,	,�	*� را .	ی� *�	,D	ت ,	ز*	:C �1د �Iار دھ�"

   

ـ (��یM از یL ,�ی *K	ھ
J >�٢ـ٢

ـ رای ا��< �E	 C�E از ای8 �0ی��١ـ٢ـ٢


O از » *��X«ـ < C��E

�C دارای رای >
���،ی�» :CDU«ـ 

�� در ز*
��» *1ردی«ـ 

   

��ـ ٣���� ���ی ا���

(ـ #0ب �� ای�ان ١ـ٣
C* رزه	D* C* ل	از ھ�9 در درون �1د ا95 O
< ،"��

C* C:"ھ	ز*	, C:	�9ر�� ھ	و *� L

� ھ	ی د*��ا(U:�.
C* �

1ن ,
	,C را >� ر,9Uو ��ا� O8 و #� ��ای
*	)
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�C*1I ،C ٢ـ٣U�? Z
�D) ��9? از Z
�D) �:1-ـ ھ��  	دود >1ده و ھ�9 ا5\�* C��U* و C�* از
"��U1ق >�ا>� >��1ردار ھB#.  

٣-٣- C* 0��9�*�
  .>	�" ,	��	ر #0ب ^

   

ت #'��&#�ـ ۴���� ����  

  .�1 ھ��U" ھ	ی ا:�a	C< در *B	>� ا:�a	ب ���"�	ن .	,` ـ ھ�9 ار�	ن١ـ۴

9
9	ت در ار�	ن٢ـ۴b) ـ C* د	a)ی� ا�  .�1:" ھ	 >�ا,	س رای ا�


1ن ـ (��
� ��ای٣Oـ۴Uو ��ا� 	*� آزاد  ھ	,�	0ام >� ا,�dا 	در درون #0ب > C,	
ھ	ی :�eی ,
  .ا,�


� *1ظ۴C9: Mـ۴d1gU* ر >� .-ی�ش	D?>� ا 	1ده و ا5\< �:	Dدر #0ب داوط� �
d1gU* 1:" ـ .-ی�ش�.  

��	ی (�@" >� ا:h	م آن، ر5	ی� *1ازی8 ,	ز*	:C و ا*� .	,۵aـ۴* �< �
d1gU* ا,�ـ .-ی�ش C'1�.  


�۶ـ۴d	�
�«ھ	ی روز*�ه، ,� ا*�  ـ در .
��Dد �d1gU*« ،»J
9b) ر	

� ا��d1gU* 1ب�
�ی در �	ر� «

�«و d1gU* �:	Dو *"ی�ی� ا,�» .-ی�ش داوط� C:"ھ	ز*	ی ,	راھ�9.  


�٧ـ۴d1gU* دوره ـ 	8 >�ای دوره ھ
d1gU* ای >1ده و C* رده	9��< �
d1gU* �< ی *)"ودی	1:" ھ�.  


� را ار�	ن ا:�a	ب : (�bDهd1gU* LE >1دن در 	ن و ی	ار� Lای ھ� دوره 5\1ی� در ی�< C:	*وده ز"(*

8 �1اھ" :19د
�  .���"ه (

9
J ـ #� *�	ر�� ا5\	، �� در اط4ع٨ـ۴b) در ��9
J ,	زی ر,	:C و b) و 	ی ھ�
�  �
D�ھ	ی �4ن >	 (
  .�1د ھ	ی �ز*� (	*
8 و (\9
C* 8 �	:	ل


� 	نـ در ا:�a	ب ار�٩ـ۴d1gU* Z1یK) و 	ھ  	< n,	��* ن	ر�� ز:	�* ،C�
U�? ا>�ی�< �R>� ا	، >�	ھ
C* 8
  .�1د (�"اد ا5\	ی زن (\9


J �"ه ١٠ـ۴e�) J
B�U* و Cر��	�* ،C�"ی�	9: C,د*��ا �
K�) س	ا, �< C)4
ـ ,	��	ر (��
  .ا,�

  .ا:" داده �"ه ای ,	*	ن ,	��	ر و *�	,D	ت (��
C)4 >	 ھ"ف :
� >� یL #0ب >�:	*� -۴-١١

   

  )��ا��ن ���(/.ی- در 
	ب �� ای�ان ـ *۵

  �2ای1 */.ی- ١ـ۵

  ـ .-ی�ش ا,	,�	*� و اھ"اف *�"رج در >�:	*� #0ب١ـ١ـ۵

  ,	ل ,8 ١۶ـ دا��8 #"ا�I ٢ـ١ـ۵
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�1:" *�� ای���  *)1Uب *C» )�"ا'
	ن ���(#0ب �� ای�ان «ا5\	ی ,� ?�ی	ن، 1\5 : ١(�bDه 
  .>	��"�4ف آ:�ا ا45م ��ده 

   

  ��6ی از */.ی- �4ره ٢ـ۵

  . و ��	ره �
�ی از آن داوط�D	:� ا,�» )�"ا'
	ن ���(#0ب �� ای�ان «E1\5� در  -١-٢ـ۵

>	 ا45م ا,��K	 1R �<رت ��CD . ھ� 5\1 #� دارد از E1\5� در ار�	ن ھ	ی #0ب ا,��K	 دھ" -٢-٢ـ۵
"�� C* ا"
. �
.q. . q ����8 ا,��K	 و?1د داردLE ھR�� ��K� >�ای . (p,1 5\1، ا,��K	 ر,9

�CK، ھ9	ن روال 5\�1
�ی . ����8 ا,��K	 1R �<رت ��CD ا0dا*C ا,��U* 1\5 �ز��	1رت >R در
  .در *1رد او ا?�ا �1اھ" �"

   

  ـ وظ�! */.٣ـ۵

  ـ .�دا�� #� 5\1ی�،١ـ٣ـ۵

  .ـ ا0�dام C�95 >� ا,	,�	*�٢ـ٣ـ۵

   

  ـ 
:.ق ا*/۴ـ۵

ھ	ی ,	ز*	:C �	:"ی"ا �1د و >� �	:"ی"ای *1رد :�e �1د  ـ ھ� 5\1 #� دارد >�ای 5\1ی� در ار�	ن١ـ۴ـ۵
  رای دھ"،

  .ھ	 را دارد از *1b>	ت ار�	ن ھ	ی *��na �1د و ا:�B	د :DU� >� آنـ ھ� 5\1 #� اط4ع ٢ـ۴ـ۵

:��ی	ت C<0# >	 ر5	ی� *1ازی8 و ـ ھ� 5\1 #� دارد :�eات �1د را در (9	1X, C*ح، *)	�� و ٣ـ۴ـ۵
8
  .ھ	ی *1?1د >
	ن ��ده و ی	 *���� ��" :	*� آی

ـ ھ� 5\1 #� دارد در ا()	دھ	ی ,
	,C �� >	 >�:	*� و ا,��ا(tی ,
	,C #0ب *s	ی�ت :"ا��� ۴ـ۴ـ۵

� دا��� >	�"،d	�� ،"��	D: آن n
Iو ر  

	ی� >	 اھ"اف #0ب :D	��KR �< "� ـ ھ� 5\1 #� دارد در :@	دھ	ی *":C، �� اھ"اف آ:@	 *۵sـ۴ـ۵

� :9	ی"d	�� Cba�.  

9
۶Jـ۴ـ۵b) 	ی� و ی	از ھ� �0ارش، �� 	ی" و  ـ ھ� 5\1 #� دارد (	9: �R	# ی *�>1ط >� �1د اط4ع�
�
  .در ?@� د�	ع از #1Bق �1د، >	 ا(�	 >� ای8 ا,	,�	*� اI"ام ��"

   

  ـ رو�� =>ی�ش */.ی-۵ـ۵

  *�B	Cu 5\1ی�،ـ (B	u	ی ��CD از ط�ف ��د ١ـ۵ـ۵


� ای8 �	ر را >�@"ه ٢ـ۵ـ۵d1gU* از ط�ف �1رای *��0ی �� C:	ار� 	ی� و ی	وا#" . p,1) 	u	B) ـ .-ی�ش
C* 1رتR ،�د �1اھ" دا��
�.  
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  ـ @?. */.ی- ۶ـ۵

  5"م .�دا�� #� 5\1ی� طO� C *	ه *�1اCd >"ون 5-ر *1?� -١ـ۶ـ۵

  ـ :ZB ا,	,�	*�٢ـ۶ـ۵

9
J ـ 1sd 5\1ی� >	 .
��@	د٣ـ۶ـ۵b) 	< و ���	ی �
51u1* C�(* "#1رت  واR ی �1رای *��0ی�
�
C* ا"
. C�95 "�� . ن	ار� �< Cن . را دارد» ر�"«5\1 *�>1ط� #� داد�1اھ	ار� �e:»"در ای8 » ر�

�C ا,�XI J�# ��
  . ز*

  .ـ 1sd 5\1ی�، #"ا�� >��1رد ا:\D	طC ا,�۴ـ۶ـ۵

   

ر #'��&#� -۶B��  

  �C�4ه -۶-١

9
����Jه -۶-١-١b) ن	ی8 ار��)�	< ، LE ل	ی ا,� �� دو ,�
� C* ر ��ا �1ا:"ه	1د >�.  

�	ده *C ����ه �1ق -۶-١- ٢d1رای *��0ی، ��ا �1ا:"ه  ا� 	E ی #0ب و	1م ا5\, Lدر�1ا,� ی 	1ا:" >)
  .�1د

١- ٣-۶- �,	
, �,	
  .ھ	ی C*195 #0ب >� 5@"ه ����ه ا,� �-اری و ("وی8 ,

9
9	ت ����ه > -۶-١- ۴b) م	ی� (9	د .	0 در *1رد ا,�h)�*	�,	,*�، *��1ر و ا	ی�  (>�:�>	 رای ا�
 ��X*(آرای ����ه "Rه در	h�. از O
<) C* n1یb) CDU: رای 	1:" و ی�.  


�ات در ا,�	د .	ی� : ١(�bDه 
s)(�*	�,	,1ر و ا��* ،�*	:�< ) در ����ه 	ا5\ "Rدر �b� �ی�>	 ا�
  ..-ی�ا,� ا*�	ن


8 ��ده » ر�"«\	ی �1رای *��0ی و :@	د ر,
"�C >� ��	ی	ت و داوری ����ه، (�"اد ا5 -۶-١- ۵
�را (
C* ب	a�:را ا 	و آ:@ "��.  

ھ	ی *��na ����ه، *1ظM >� ارا'� �0ارش از ���95د �1د >� ����ه >1ده و در *B	>� آن  ار�	ن -۶-١-۶
`,	. C* 1� "��	<.  

   

  2.رای ��4	ی - ۶-٢

ا,� �� در ����ه ا:�a	ب �"ه و   در �	��R دو ����ه  ,	ز*	:C  	نار�  (�ی8 *��0ی 5	Cd  �1رای -۶-٢- ١
�
d	�� C* �ت ����ه ھ"ای	1>b* 1ب�  . ��" ھ	ی #0ب را در �	ر

  :وظ	یM ای8 �1را D5	ر(�" از -۶-٢- ٢

٢-٢- ١-۶- �,	
  ھ	ی C*195 در �	ر�1ب *1b>	ت ����ه، ("وی8 ,

٢-٢- ٢-۶-  C'ـ ا?�ا C,	
, �g
  و :e	رت >� �	ر��د آنا:�a	ب ھ
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٢-٢- ٣-۶-  1��a, ب	a�:ن/ ا	1ی��a,  

ھ��	ه >� د�ی�C ?	ی یL ی	 ��" :�K از ا5\	ی �1رای *��0ی �	Cd >9	:"، ای8 �1را *h	ز  -۶-٢- ٣

8 5\1ی� >�ای �1رای *��0ی در آ��ی8 ����ه، >� (�(
n آرای ����ه، >	 ا��ی� دو D8 داوط�
ا,� از >


J ��" ,1م آرا، (��
n �1د را*�).  

۴ -٢-۶-  ،"��U
*1gUل ی	 :9	ی�"ه ھ� وا#" ��1ری و *1gUل ھ� ��وه �	ر �� 5\1 �1رای *��0ی :
C* ���� 1ب �"ه و در ا?4س آنU(* وری8 ای8 �1را	�* "���.  

�1رای *��0ی از >
8 ا5\	ی �1د ,� :�K را >� 1�5ان ھ
g� ر'
�U، >	 رای *CKa ا:�a	ب  -۶-٢- ۵
C* "�� .�g

	,C ـ ا?�ایC و ,	ی� ار�	ن ر'
C9: �U ا5\	ی ھ, �g
ھ	ی *��na  (1ا:�" 5\1 ھ

  .����ه >	��"

  ـ وظی! ھ�E- ر��D� 2.رای ��4	ی۶- ٢-۶

  ا:�a	ب ی�K: L از *
	ن ا5\	ی �1د >� 1�5ان *1gUل -۶-٢-۶- ١

  *"ی�ی� و ��ا�1ا:"ن ?�U	ت �1رای *��0ی -۶-٢-۶- ٢


�ی و :e	رت >� ُ#8U ا?�ای *-۶-٢-۶- ٣�
  1b>	ت �1رای *��0یـ .

۴ -۶-٢-۶- Cـ ا?�ای C,	
, �g
  . ��اھJ آوردن ا*�	ن :X	رت �1رای *��0ی >� �	ر��د ھ


� �0ارش از ?�U	ت �1رای *��0ی و ار,	ل آن >� ا5\	ی #0ب -۶-٢-۶- ۵@)  

   

  .�1رای *��0ی وظ
�K ("ارک و ��ا�1ا:"ن ����ه را >� 5@"ه دارد -۶-٢- ٧

   

٣-۶-  ���� -Eای� –ھ��Hا  

٣- ١-۶-  C,	
, �g
ا?�ایp,1) ،C �1رای *��0ی و از *
	ن ا5\	ی آن ا:�a	ب �"ه و در �	��R  - ھ

	ن ا?4س �1رای *��0ی، در �	ر�1ب >�:	*�، *��1ر، ا,	,�	*�، *1b>	ت ����ه و �1رای *��0ی *

�,	
, C* ورزی "��.  


	,�bD) : Cه, �g
  .�1رای *��0ی >	�" ا?�ایD: C	ی" >
��� از یL ,1م ا5\	ی -(�"اد ا5\	ی ھ

٣- ٢-۶-  C,	
, �g
ھ	ی �	ر، ا*1ر  ا?�ایC ھ"ای� و :e	رت >� (��
4ت، ا:��	رات *��0ی، ��وه - ھ

�* J	D,	ت >	 دی�� ا#0اب، ,	ز*	نe�) 0
  .ھ	 و :@	دھ	 را >� 5@"ه دارد *	Cd و :

٣- ٣-۶- C* 8

�
	,C ـ ا?�ایC را �1رای *��0ی (, �g
  .��" �9	ر ا5\	ی ھ

   

  وا
�ھی =ی� -۴-۶

١ -۴-۶- �
d	�#0ب �� »ھ	 در ھ� *)�، (p,1 ا5\	ی  وا#"ھ	ی .	ی� >�ای ,	ز*	:"ھC و .
��Dد �
  .�1:" و >� ��� داوط�D	:� ایh	د *C «)�"ا'
	ن ���(ای�ان 
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٢ -۴-۶- J
9b) ی� در	ی .	ی وا#"ھ�
ھ	 و روش |	ر �OE1 در �	ر�1ب *��1ر، ا,	,�	*� و *1b>	ت  �
  .�0ی �1د*�a	ر:"����ه و �1رای *�

  .#" :b	ب (��
� یL وا#" .	ی� ,� :�K ا,� -۴-۶- ٣

ھ	ی >	�(� ا:�a	ب  وا#"ھ	ی .	ی� از *
	ن ا5\	ی �1د، ی�K: L را >��1ان *1gUل و را>p >	 ار�	ن -۴-۶- ۴
C* "���.  

۵ -۴-۶- 8

� :	*� دا��C �1د را ("ویC* 8 وا#"ھ	ی .	ی�، آیd	�ھ	ی �1د را >�ای  ���" و �0ارش �
  .دھ�" ھ	ی >	�(� �Iار *C ر,	:C و ی	 >	ز(	ب در *51DX	ت ,	ز*	:C، در ا��
	ر ار�	ن اط4ع

   

  ھی 4ر �6وه -۵-۶


	,C  ��وه -۵-۶- ١, �g
ا?�ایC و ی	 �1رای *��0ی (��
� �"ه و >� ار�	ن  -ھ	ی �	ر >� .
��@	د ھ
  .>	��" �na��* C* 1 �1د .	,`

  . ھ	 را (	*
8 ���" ھ	ی *��na *1ظM ھ��U" *�0و*	ت �	�C >�ای .
��Dد وظ	یM ای8 ��وه ار�	ن -۵-۶- ٢

  .���" ھ	ی �	ر از *
	ن ا5\	ی �1د ی�K: L را >��1ان *1gUل و را>p ا:�a	ب *C ��وه -۵-۶- ٣


 :	*� دا��C �1د را ("ویC* 8 ھ	ی �	ر در 1Rرت :
	ز، آی
8 ��وه -۵-۶- ۴d	�ھ	ی �1د را  ����" و �0ارش �

	,C  >�ای اط4ع, �g
  .دھ�" ا?�ای�I Cار *C - ر,	:C و ی	 >	ز(	ب در *51DX	ت ,	ز*	:C، در ا��
	ر ھ

   

�2یت و داوری  -۶-۶ �I �6د ر���J�  »ر�2«

  .�1د ، در ����ه ا:�a	ب *C»ر�"«:@	د ر,
"�C >� ��	ی	ت و داوری  -۶-۶- ١

٢ -۶-۶- 
�
9�C* 8	ر ا5\	ی ای8 :@	د را ����ه ( "��.  

�"ا'
	ن (#0ب �� ای�ان «>�ای ر,
"�C و داوری .
�ا*1ن ��	ی	ت ��CD ا5\	ی » ر�"« -۶-۶- ٣
��q و ��	ی� ار�	ن از ی�"ی��، ا5\	 از ار�	ن» )���d	< و 	ی د15ی و  ھ	�D* ��:از ی�"ی��، >� ��ط آ 	ھ

C* �
��) ،"�	< C)4
��) C�":و ز �
d	�  .��دد ��	ی�، �

. ھ	ی ,	ز*	ن از اD�5	ر >��1ردار >1ده و �زم ا�?�ا,� >�ای ھ�9 ا5\	 و ار�	ن» ر�"«داورِی  -۴-۶-۶
  .را دارد» ر�"«(�@	 ����ه #� (h"ی":�e در *1رد I\	وت 

  �6ایN و ��ا�D4.ن ـ٧


1ن، ��وھC از ا5\	ی #0ب را در>� *١Cـ٧Uا��� 	و ی Oد,� ـ ��ای �� ":�
� �R�5 از Cدر ی� J�  ی	ھ
،Cھ	دی"� �'	U* �*	:�< ,	
  .��اک :�e دار:"C >	 ی�"ی�� ا�ای و ی	 ,

  .(1ا:" #�C #1ل ی1u1* Lع و >�ای *"ت �1(	ھC >� و?1د آی" ـ ��ای٢C* Oـ٧


1ن ـ ��ای٣Oـ٧Uو ��ا� 	ی ,  ھ	1ق >�ا>� ھB# 1د، از� ~#	D* ات و�e: ن	

	,C در :�� و >
  .>��1ردار:"


1ن دارای .�K)4م، :	م و ھ1ی� ?9�۴ـ٧Uنـ ��ا�	ز*	1ده و ,< C �,ا ���	ی.  



٧ 
 


1ن >�.	یۀ .�K)4م ��CD >1ده و (p,1 �1رای *��0ی ر,9
� *١Cـ۴ـ٧Uا��� �
  .ی	>" ـ (��


1ن را>CX را >�ای ایh	د ار(D	ط و ھ9	ھ��C >� �1رای *��0ی *���٢C* Cـ۴ـ٧Uـ ��ا�  "��.  


1ن ھ9	ن *1ازی�C ا,� �� ٣ـ۴ـ٧Uا��� C:ت درو	D,	�* �< J�	# 8:"ـ *1ازی	*� آ*"ھ	,�	در ای8 ا,.  


1ن >C�a از ۴ـ۴ـ٧Uای�ان «ـ ��ا� ��  .ا,�» )�"ا'
	ن ���(#0ب 


1ن *۵Cـ۴ـ٧Uده ��" ـ ��ا�	K�,ات �1د ا�e: C��5 �
�D) ت #0ب >�ای	:	1ا:" از ا*�).  


1ن۶ـ۴ـ٧Uا��� �
d	�  .(1ا:�" در ?�U	ت آ:	ن ���� ���" ھ	 C��5 و �K	ف ا,� و دی�� ا\5	 C* ـ �


1ن٧ـ۴ـ٧Uـ ��ا� "��U
  .ھ	 *h	ز >� ا()	د >	 :
�وھ	ی ,
	,�K�* Cد و *���� :


� ٨ـ۴ـ٧d	�
1ن *s	ی� >	 ا,	,�	*� >	�"، >�" از یL >	ر (-��، �Uا��� Lی C,	
, �
d	�� ��:	��ـ 

1ن (p,1 �1رای *��0ی *��� �1اھ" �"Uآن ��ا� C,	
9
J :@	یC در ای8 *1ارد >	 ����ه . ,b)

  .ا,�


1ن #� دری	�� #� 5\1ی� ?"ا�	:� را :"ارد، ا*	 �R"وق *��0ی *1ظM ا,� ��ا -٩ـ۴ـ٧U�

1ن را در #" (1ان (	*
8 ��" ھ0ی��Uی ��ا�	ھ.  


1ن *h	ز :
U� ار�	ن و ر,	:� *�B�U از #0ب دا��� >	�" -١٠ـ۴ـ٧Uا���.  

   

@�ـ ٨� NPI  

ھ	ی *	Cd ا5\	 و  از ط�ی� #� 5\1ی� و �L9» )�"ا'
	ن ���(#0ب �� ای�ان «ھ	ی *	Cd  ـ ھ0ی��١ـ٨
 8
  .�1د *Cدو,�"اران (	*

  .ر,C �"ه را >� ����ه ارا'� دھ" ـ �1رای *��0ی *1ظM ا,� �� �0ارش *	U# Cd	ب٢- ٨

   

  »)��ا��ن ���(
	ب �� ای�ان «ا�S&ل ـ ٩

>	 رای *1ا�� #"ا�I ھ�K	د و .�� درR" ا5\	ی آن  »)�"ا'
	ن ���(#0ب �� ای�ان «ا:)4ل  -١-٩
  ..-ی� ا,� ا*�	ن

   

در ����ه >�
	:�-ار >	  ��١٣٩٧وردی8 *	ه  ١٢(�bDه >� (	ری`  ۴>�" و  �b�١١٠ و  ٩ای8 ا,	,�	*� >	 
١،٨٢ "
  . درR" آرای ����ه >� (1bیn ر,

 


