نکات اجرايی ساختمان سازی
 .1ثشاي أذاصٖ گيشي ػٍّيبت خبوي دس ِتشٖ  ٚثشآٚسد اص ٚاصذ ِتش ِىغة اعتفبدٖ ِي ؽٛد .
 .2آرش خؽبئي  ،آرشي اعت وٗ دس أذاص٘بي  25×25×5عبٔتيّتش دس عبختّبٔٙبي لذيّي ثشاي فشػ وف صيبغ ٚ
غيشٖ ثىبس ِي سفت.
 .3چٕبٔچٗ الصَ ثبؽذ دس اِتذاد ديٛاسي ثب استفبع صيبد وٗ دس صبي عبختٓ آْ ٘غتيُ ثؼذا ديٛاس ديگشي عبختٗ ؽٛد
ثبيذ السيض أزبَ د٘يُ.
٘ .4شگبٖ اثتذا  ٚأتٙبي يه ديٛاس دس ؼٛي ديٛاس ديگشي ثِ ُٙتصً ؽٛد  ،ثٗ آْ ديٛاس دس تاللي گفتٗ ِي ؽٛد .
 .5دس عبختّبٔٙبي ِغىٔٛي (ثذ ْٚصيشصِيٓ)سٚي پي سا ِؼّٛال ثيٓ  30تب  50عبٔتي ِتش اص عؽش صِيٓ ثبالتش ِي
عبصٔذ وٗ ٔبَ ايٓ ديٛاس وشعي چيٕي اعت .
 .6لٛط دعتٗ عجذي داساي صيجبيي خبصي ثٛدٖ  ٚدس وبس٘بي ِؼّبسي عٕتي اعتفبدٖ ِي ؽٛد .
 .7صذالً استفبع عشگيش دس پٍٗ ِ 2تش ِي ثبؽذ.
ٚ .8يژگيٙبي عمف چٛثي :اٌف)لجال ػًّ والفىؾي سٚي ديٛاس أزبَ ِي گيشد ة )ػًّ تشاص وشدْ عمف دس والف
گزاسي أزبَ ِي ؽٛد د )فبصٍٗ د ٚتيش اص  50عبٔتيّتش تزبٚص ّٔي وٕذ د )تيش٘ب صتي االِىبْ ُ٘ لؽش ٘غتٕذ .
 .9گچ ثالٔؾٗ وٕذگيش ثٛدٖ ٌٚي داساي ِمبِٚت صيبد ِبٕٔذ عيّبْ عفيذ اعت .
 .10ثٗ عيّبْ عفيذ سٔگ ِؼذٔي اوغيذ وشَ اظبفٗ ِي وٕٕذ تب عيّبْ عجض ثٗ دعت آيذ .
 .11عٕگ رگشي سٔگ وٗ عخت ِ ،مب ٚ َٚداساي سگٗ ٘بي عفيذ  ٚدس عٕٕذد  ٚخشَ آثبد فشاٚاْ اعت .
 .12دعتگبٖ وّپىتٛس  ،دعتگب٘ي اعت وٗ فمػ عؽٛس سا ٚيجشٖ ِي وٕذ  ،صيش وبس سا آِبدٖ  ٚعؽش سا صيش عب صي
ِي وٕذ.
 .13ػًّ ٔصت صفضبت فٍضي (ثيظ پٍيتٙب) دس صِبْ  48عبػت ثؼذ اص ثتٓ سيضي صٛست ِي گيشد .
 .14صِبٔي وٗ خبن (صِيٓ) ثغيبس ٔشَ ثٛدٖ ِ ٚمبِٚت آْ وّتش اص يه ويٍٛگشَ ثش عبٔتيّتش ِشثغ ثبؽذ اص فٔٛذاعيْٛ
پي صفضٗ اي اعتفبدٖ ِي گشدد .
.15

لؽش دايشٖ ثت ْٛط ِيشي  ،ثش سٚي صفضٗ ِخصٛؿ آصِبيؼ آة ثت ، ْٛصذٚد  30تب  35عبٔتيّتش ِي ثبؽذ .

.16

صذٚد دسرٗ صشاست رٚة ؽذْ خبن آرش ٔغٛص  1600دسرٗ ِي ثبؽذ.

.17

ٔبَ آرشي وٗ اص ظخبِت ٔصف ؽذٖ ثبؽذ  ،آرش ٔيُ اليي ٔبِيذٖ ِي ؽٛد .

.18

ٔبَ ديٛاس٘بي رذاوٕٕذٖ  ٚتمغيُ پب ستيؾٓ ٔبَ داسد.

.19

ػًّ ثشداؽتٓ خبن وف اؼبق  ٚسيختٓ  ٚوٛثيذْ عٕگ ؽىغتٗ ثزبي آْ سا ثٍٛوبژ ِي گٛيٕذ .

.20

صِيٓ غيش لبثً تشاوُ ِ٘ٛٛعي ٔبِيذٖ ِي ؽٛد .

.21

ػّك پي ٘بي خبسري يه عبختّبْ دس ِٕبؼك ثبساْ خيض صذالً  50عبٔتيّتش اعت .

.22

ٔبَ فعبي ِٛرٛد ثيٓ د ٚسديف پٍٗ چؾُ ٔبِيذٖ ِي ؽٛد .

.23

دس عمف ٘بي چٛثي صذاوخش فبصٍٗ د ٚتيش  50عبٔتيّتش اعت.

.24
.25

عيّبْ ٔٛع اٚي ثشاي ديٛاس٘ب  ٚفٔٛذاعيٙٔٛبي ِؼٌّٛي اعتفبدٖ ِيگشدد .
اوغيذ آ٘ٓ سا ثشاي تٙيٗ عيّبْ لشِض سٔگ  ،ثب وٍيٕگش عيّبْ عفيذ آعيبة ِي وٕٕذ.

.26

ٔبَ ديگش ٌ٘ ٌٗٛبي عيبٖ ثذ ْٚدسص ِبٔغّبْ ٔبَ داسد .

.27

عشيؼتشيٓ  ٚػٍّي تشيٓ ٚعيٍٗ ارشاي اتصبالت عبختّبْ ،پٍٙب ٔ ٚظبيش رٛػ ِي ثبؽذ .

.28

صبلً دسرٗ صشاست ثشاي ثتٓ سيضي  10دسرٗ ِي ثبؽذ.

.29

ظخبِت أذٚد عمف ثب ِالت گچ  ٚخبن ثبيذ ثيٓ  1تب  2عبٔتيّتش ثبؽذ .

.30

أذٚد صيش ليشٚگٔٛي ِ ،بعٗ عيّبْ اعت .

.31

چٕبٔچٗ گٛدثشداسي اص عؽش صِيٓ ّ٘غبيٗ پبئيٓ تش ثبؽذ  ،صذاوخش فبصٍٗ ؽّؼٙب ِ 2/5تش ِي ثبؽذ.

.32

دس پي وٕي ٘بي وُ ػّك دس صِيٓ ٘بي ِبعٗ اي صذٚد صاٚيٗ ؽيت  30تب  37دسصذ ِي ثبؽذ .

.33

ثشاي ايزبد ِمبِٚت ِٕبعت دس ؼبق ظشيظ صذالً خيض لٛط ثبيذ  3عبٔتيّتش ثبؽذ .

.34

ٌ٘ ٌٗٛبي ِبٔغّبْ عيبٖ  ٚثذ ْٚدسص  ،گبص سعبٔي

.35

دس ثت ْٛسيضي ديٛاس٘ب  ٚعمفٙب  ،صفضبت لبٌجي فٍضي ِٕبعت تشٔذ .

.36

اص اعىذيپش ثشاي خبوجشداسي  ،صًّ  ،تخٍيٗ  ٚپخؼ ِٛاد خبوي اعتفبدٖ ِي گشدد .

.37

اتصبي عت ْٛثٗ فٔٛذاعي ْٛثٗ ٚعيٍٗ عتىب أزبَ ِي گيشد .

.38

ثشاي ٌ ٌٗٛوؾي فبظالة يٙتش اعت اص ٌ ٌٗٛچذٔي اعتفبدٖ گشدد .

.39

پش وشدْ د ٚيب عٗ الٔٗ اص تيشآ٘ٓ الٔٗ صٔجٛسي دس ِضً تىيٗ گب٘ٙب رٙت اصديبد ِمبِٚت ثشؽي اعت .

.40

ثٙتشيٓ  ٚثب اعتفبدٖ تشيٓ اتصبالت دس اعىٍت فٍضي اص ٔظش اعتضىبَ  ٚيه پبسچگي اتصبالت ثب رٛػ اعت .

.41

استفبع وف داسثغت رٙت ارشاي ؼبق ظشثي تب صيش تيشآ٘ٓ عكف ثشاثش اعت ثب لذثٕب +پٕذ عبٔتيّتش .

.42

دس عبختّبٔٙبي ِغىٔٛي وٛچه (يه يب د ٚؼجمٗ) لؽش داخٍي ٌ٘ ٌٗٛبي گبٌٛأيضٖ ثشاي آة سعبٔي ثبيذ

 1/2ايٕچ ثبؽذ .
ٚ .43رٛد عٌٛفبت عذيُ،پتبعيُ ِٕ ٚيضيُ ِضٍٛي دس آة پظ اص تشويت ثب آٌِٛيٕبت وٍغيُ  ٚعٕگ آ٘ه ِٛرٛد دس
عيّبْ عجت وُ ؽذْ ِمبِٚت ثتِ ْٛي گشدد .
.44

صِبْ ٔصت صفضبت ثيظ پٍيت ِؼّٛال ثبيذ  48عبػت پظ اص ثت ْٛسيضي فٔٛذاعي ْٛأزبَ ؽٛد .

.45

ثشاي عبخت ثبدثٕذ ثٙتش اعت اص ٔجؾي  ،تغّٗ ٔ ،بٚدأي ِ ٚيٍگشد اعتفبدٖ گشدد .

.46

٘ذف اص ؽٕبژثٕذي والف ّٔٛدْ پي ٘بي ثٕب ثٗ يىذيگش ِ ٚمبِٚت دس ثشاثش صٌضٌٗ ِي ثبؽذ .

.47

عمفٙبي وبرة ِؼّٛال صذٚد  30تب  50عبٔتيّتش پبييٓ تش اص عمف اصٍي لشاس ِي گيشد .

.48

لالة أتٙبيي دس ِيٍگشد٘بي يه پٛتشثتٔٛي ثشاي ػبًِ پئٛذ ثيؾتش آسِبتٛس دس ثتِ ْٛي ثبؽذ .

.49

صذ فبصً ثيٓ وف پٕزشٖ تب وف اؼبق سا دعت أذاص پٕزشٖ ِيگٛيٕذ .

.50

دس عبخت وفشاژ عتٙٔٛب  ،لبٌت اصٍي عت ْٛثٛعيٍٗ چٛة چٙبستشاػ ِٙبس ِي گشدد .

.51

ؼٛي پٍٗ ػجبست اعت اص رّغ وف پٍٗ ٘بي صغبة ؽذٖ ثب اصتغبة يه وف پٍٗ ثيؾتش .

.52

آرش رٛػ ثيؾتش دس فٔٛذاعيِٛ ْٛسد اعتفبدٖ لش اس ِي گيشد.

.53

احش صٔگ صدگي دس آ٘ٓ ثب افضايؼ لٍيبيت دس فٍض ٔغجت ِغتميُ داسد .

.54

اص اِتيبصات آرش ٌؼبثي صبف ثٛدْ عؽٛس آْ  ،صيجبيي ّٔب  ،رٍٛگيشي اص ٔفٛص آة ِي ثبؽذ .

.55

دس وٛسٖ ٘بي آرشپضي ثيٓ خؾتٙب صفضٗ وبغزي لشاس ِي دٕ٘ذ .

.56

ثٙتشيٓ ّٔ ٗٔٛلؽؼبت وؾؾي ظٍغ تضتبٔي خشپب٘ب ِي ثبؽذ .

.57

تيش٘بي ثتٓ آسِٗ ،خبِٛتٙب(وّشثٕذ٘ب) ٔيشٚي ثشؽي سا خٕخي ِي وٕٕذ .

.58

چغجٕذگي ثت ٚ ْٛفٛالد ثغتگي ثٗ ايٕىٗ آسِبتٛس٘بي داخً ثت ْٛصٔگ صدٖ ٔجبؽذ .

.59

ؽيشٖ يب وف ثت ْٛصِبٔي سِ ٚي صٔذ وٗ تٛعػ ٚيجشٖ وشدْ ٘ٛاي آصاد داخً ثت ْٛاص آْ خبسد ؽذٖ ثبؽذ .

.60

آٌٛئه دس احش ٚرٛد دأٗ ٘بي عٕگ آ٘ٓ دس خؾت خبَ دس آرش٘ب پذيذاس ِي گشدد .

.61

خؾه وشدْ چٛة ثٗ ِؼٕي گشفتٓ ؽيشٖ آْ اعت .

.62

ٌغبص ثٗ ِؼٕي پيؼ آِذگي لغّتي اص ديٛاس .

.63

ِمذاس وشثٓ دس چذْ ثيؾتش اص عشة اعت .

.64

ٌ٘ ٌٗٛبي آة تٛعػ آ٘ه خيٍي صٚد پٛعيذٖ ِي ؽٛد .

.65

آرش عفيذ  ٚثّٕٙي دس ّٔبي عبختّبْ ثيؾتشيٓ وبسثشد سا داسد .

.66

آرش خٛة آرشي اعت وٗ دس ِٛلغ ظشثٗ صدْ صذاي صٔگ ثذ٘ذ .

.67

السيض يؼٕي اداِٗ ثؼذي ديٛاس ثصٛست پٍٗ پٍٗ اتّبَ پزيشد .

.68

وشَ ثٕذي ّ٘يؾٗ ليً اص ؽشٚع أذٚد وبسي گچ  ٚخبن أزبَ ِي گيشد .

.69

ثشاي خُ وشدْ ِيٍگشد تب لؽش ِ 12يٍيّتش اص آچبس اعتفبدٖ ِي گشدد .

.70

اعپشيظ يؼٕي پبؽيذْ ِبعٗ  ٚعيّبْ سٚاْ  ٚؽً سٚي ديٛاس ثتٔٛي.

.71

ثشاي ديشگيشي گچ عبختّبٔي اص پٛدس آ٘ه ؽىفتٗ اعتفبدٖ ِي گشدد .

.72

ِؾت ٛيؼٕي ايزبد عٛساخٙبئي دس عؽش خبسري ديٛاس٘ب رٙت عبختٓ داسثغت .

.73

ثتِ ْٛؼّٛال پظ اص  28سٚص صذاوخش ِمبِٚت خٛد سا ثٗ دعت ِي آٚسد .

.74

پئٛذ ٍٕ٘ذي اص ا ختالغ پئٛذ٘بي وٍٗ ساعتٗ  ٚثٍٛوي ؽىً ِي گيشد .

.75

ٚرٛد ثٕذ ثشؽي دس پئٛذ ِمبِٚت ديٛاس سا ظؼيف ِي وٕذ .

.76

وبٍِتشيٓ پئٛذ اص ٔظش ِمبِٚت دس ِمبثً ثبس٘بي فؾبسي ٚاسدٖ پئٛذ ثٍٛوي ِي ثبؽذ .

.77

لپبْ وشدْ دس اصؽالس يؼٕي ؽبلٌٛي ّٔٛدْ ٔجؼ ديٛاسٖ .

.78

خػ تشاص دس عبختّبْ ثشاي أذاصٖ ثشداسيٙبي ثؼذي ِ ٚىشس دس عبختّبْ اعت .

.79

ظخبِت  ٚلؽش وشعي چيٕي دس عبختّبٔٙب ثيؾتش اص ديٛاس٘بعت .

.80

پبستيؾٓ ِيتٛأذ اص رٕظ چٛة  ،پالعتيه  ٚفبيجشگالط ثبؽذ .

.81

اص ديٛاس٘بي ِضبفظ ثشاي تضًّ ثبس٘بي افمي ِ ٚبيً اعتفبدٖ ِي ؽٛد .

.82

ِالت ثبتبسد اص ِصبٌش ِبعٗ  ،عيّبْ  ٚآ٘ه عبختٗ ِي ؽٛد .

.83

ِمذاس ػّك عؽٛس فٔٛذاعيٙٔٛب اص صِيٓ ؼجيؼي دس ّ٘ٗ ِٕبؼك يىغبْ ٔيغت .

.84

ِالت عبسٚد اص ِصبٌش آ٘ه  ،خبوغتش  ،خبن سط ٌٛ ،ئي ِ ٚبعٗ ثبدي عبختٗ ِي ؽٛد .

.85

ِالت دس ديٛاس چيٕي عبختّبْ صىُ چغت سا داسد .

.86

ِالت آثي اگش ثؼذ اص عبختٗ ؽذْ اص آة دٚس ٔگٙذاؽتٗ ؽٛد فبعذ ِي گشدد .

.87

دس ِزبٚست ػبيمىبسي (ليشٚگٔٛي)اص ِالت ِبعٗ عيّبْ اعتفبدٖ ِي ؽٛد .
آة  +عيّبْ

+250آ٘ه

ِ +150بعٗ

.88

ثشاي عبخت ِالت ثبتبسد

.89

پيٗ داس ٚتشويجي اص ِصبٌش آ٘ه  ،خبن سط  ،پٕجٗ  ٚپيٗ آة ؽذٖ

.90

اثؼبد عشٔذ٘بي پبيٗ داس  1تب  1/5ػشض  ٚؼٛي  1/5تب ِ 2تش .

.91

ِؼّٛال ثشاي وشَ ثٕذي ديٛاس٘بي داخٍي عبختّبْ (اؼبلٙب) اص ِالت گچ  ٚخبن اعتفبدٖ ِي ؽٛد .

.92

ؼشص تٙيٗ گچ دعتي يب گچ تيض ػجبست اعت اص ِمذاسي آة  +گچ ثباظبفٗ ِمذاسي عشيؼ .

.93

ٚرٛد ّٔه دس ِالت وبٖ گً ِٛرت ِيؾٛد وٗ دس آْ گيبٖ عجض ٔؾٛد .

.94

ٕ٘گبَ خٛدگيشي صزُ گچ  1تب  1/5دسصذ اظبفٗ ِي ؽٛد.

.95

گچ وؾتٗ يؼٕي گچ اٌه ؽذٖ ٚسصدادٖ  +آة.

 .96أذٚد٘بي ؽيّيبيي دس عبي  1948وؾف ؽذ وٗ تشويت آْ پشٌيت  ،پٕجٗ ٔغٛص ِٛاد سٔگي ِ ٚيىب ِي ثبؽذ
وٗ ثؼذ اص  8عبػت خؾه ِيؾٔٛذ  ٚثؼذ اص د ٚتب عٗ ٘فتٗ اعتضىبَ ٔٙبيي سا پيذا ِي وٕٕذ  ٚدس ِمبثً گشِب ،
عشِب  ٚصذا ػبيك ثغيبس خٛثي ٘غتٕذ.
.97

عشاِيه ثٙتشيٓ ػبيك صٛتي اعت  ،صيشا عٌٍٙٛبي ٘ٛايي ثغتٗ اي داسد وٗ ظخبِت آْ  6تب ِ 10يٍيّتش

اعت.
.98
.99

آوٛعيت ٔيض ػبيك خٛثي ثشاي صذاعت .
أذاصٖ عشٔذ٘بي چؾُ ثٍجٍي ِ 5يٍيّتش اعت .

.100

عشٔذ عٛساط دسؽت ثٗ عشٔذ ِيٍيّتشي ِؼ٘ٛس اعت.

.101

أذٚد٘بي ٘ٛايي يؼٕي أذٚدي وٗ دس ِمبثً ٘ٛا خٛدگيشي خٛد سا أزبَ ِي دٕ٘ذ .

.102

تشويت أذٚد تگشگي يب ِب٘ٛئي پٛدس عفيذ عٕگ  +عيّبْ سٔگي +آة (دس صبٌت ؽً) ِي ثبؽذ.

ٚ .103لتي ثب عٕگ عّجبدٖ  ٚآة سٚوبس عيّبٔي سا ِي ؽٛيٕذ تب عٕگٙبي اٌٛاْ خ ٛد سا ٔؾبْ دٕ٘ذ ثٗ اصؽالس
آة عبة ؽذٖ ِي گٛيٕذ .
.104

وبس ؽيؾٗ گزاسي دس آة عبة  ٚؽغتٗ أزبَ ِي گيشد .

.105

فشق أذٚد عمف ثب ديئبس دس فعب٘بي ثغتٗ (ِبٕٔذ اؼبق) ايٓ اعت وٗ أذٚد عمف عجه  ٚديٛاس٘ب

ِؼٌّٛي ِي ثبؽذ .
.106

ِّٙتشيٓ ػبًِ اعتفبدٖ اص أذٚد دس عمف ٘بي چٛثي ِضبفظت اص آتؼ عٛصي ِي ثبؽذ .

.107

عمفٙبيي ثب تيشآ٘ٓ ِؼٌّٛي ؼبق ظشثي  ٚثتٕي ِغٍش دس دسرٗ صشاست  400تب  500دسرٗ تغييش ؽىً

پيذا ِي وٕٕذ.
.108

ظخبِت أذٚد گچ  ٚخبن صذٚدا  2عبٔتيّتش اعت.

.109

تٛفبي تختٗ  30تب  40عبٔتيّتشي وٗ تشاؽيذٖ  ٚعجه اعت .

.110

ػٍت تشن أذٚد دس عمفٙبي چٛثي افت تيش٘بعت .

.111

عمف وبرة دس ِمبثً گشِب  ،عشِب  ،سؼٛثت  ٚصذا ػبيك خٛثي ثٗ صغبة ِي آيذ .

.112

دس صيش عبصي عمف رٙت ارشاي أذٚد دس وٕبس دسيب اص ٔي ثبفتٗ ؽذٖ ثيؾتش اعتفبدٖ َ ط ؽٛد .

.113

تٛسي گبٌٛأيضٖ دس ٔگٙذاسي پؾُ ؽيؾٗ دس عمفٙبي عجه  ،عؽش ديٛاس٘بي ليشأذٚد  ٚعؽش تيشإٓ٘ٙبي

عمف وبسثشد داسد.
.114

ِصشف ِيٍگشد رٙت ارشاي صيش عبصي عمفٙبي وبرة  9ػذد دس ٘ش ِتش ِشثغ ِي ثبؽذ .

ِٛ .115اسد اصٍي اعتفبدٖ اص عمفٙبي وبرة ثيؾتش ثٗ ِٕطٚس وُ وشدْ استفبع  ،ػجٛس وبٔبٌٙب ٘ ٌٌٗٛ ٚب  ٚصيجبيي آْ
ِي ثبؽذ وٗ ؽجىٗ آْ صتّب ثبيذ تشاص ثبؽذ .
.116

ثٙتش اعت دس عمفٙبي ثتٔٛي ِيٍٗ ٘بي ٔگٙذاسٔذٖ عمف وبرة لجً اص ثت ْٛسيضي وبس گزاؽتٗ ؽٛد .

.117

دس عمفٙبي وبرة ِشتجػ ثب ٘ٛاي آصاد (ِبٕٔذ ثبٌىٓ) أذٚد گچ ِٛ +ي گٛعبٌٗ  ٚآ٘ه اعتفبدٖ ِي ؽٛد .

.118

ؽبٌٛدٖ دس عبختّبْ يؼٕي پي  ٚفٔٛذاعي. ْٛ

.119

اثؼبد پي ِؼّٛال ثٗ ٚصْ ثٕب ٔ ٚيشٚي ٚاسدٖ ٛٔ ،ع خبن ِ ٚمبِٚت صِيٓ ثغتگي داسد .

.120

دس ّٔب عبصي عٕگ ِ ،ؼّٛال سيؾٗ عٕگ صذالً  10عبٔتيّتش ثبؽذ .

ساي عبخت فٔٛذاعيٙٔٛبي عٕگي اص ِالت ؽفتٗ آ٘ه اعتفبدٖ ِي ؽٛد  ٚثشاي عبخت
 .121دس فؾبس٘بي وُ ة
فٔٛذاعيٙٔٛبيي وٗ تضت ثبس٘بي ػظيُ لشاس ِي گيشٔذ اص ِالت ِبعٗ عيّبْ اعتفبدٖ ِي ؽٛد .

.122

دس عبختّبْ فٔٛذاعيٙٔٛبي عٕگي پش وشدْ عٕگٙبي ؽىغتٗ سا ِيبْ ِالت اصؽالصب پش وشدْ غٛؼٗ اي

ِي ٔبِٓد .
.123

پخؼ ثبس دس فٔٛذاعي ْٛعٕگي تضت صاٚيٗ  45دسرٗ أزبَ ِي گيشد.

.124

دس عبختّبٔٙبي آرشي يه ؼجمٗ ثشاي اصذاث فٔٛذاعي ْٛاگش اص ؽفتٗ آ٘ىي اعتفبدٖ ؽٛد التصبدي تش

اعت.
.125

دس پي ٘بي ؽفتٗ اي ثشاي عبختّبٔٙبي يه تب عٗ ؼجمٗ  100تب  150ويٍ ٛگشَ آ٘ه دس ٘ش ِتش ِىؼت الصَ

اعت.
.126

اصؽالس د ُٔ ٚدس ؽفتٗ سيضي يؼٕي تجخيش آة  ٚرزة دس خبن .

.127

ِؼٛال عٕگ ِصٕٛػي ثٗ ثتٓ اؼالق ِي ؽٛد .

.128

صاٚيٗ پخؼ ثبس فٕذاعي ْٛثتٕي ٔغجت ثٗ وٕبس ٖ ٘ب دس صذٚد  30تب  45دسرٗ ِي ثبؽذ.

.129

ثتٓ ِىش ثشاي پش وشدْ صزّٙب ِ ٚغتٛي وشدْ عؽٛس وبسثشد داسد .

.130

ِّٙتشيٓ ػًّ ٚيجشاتٛس دأٗ ثٕذي ِي ثبؽذ .

.131

ِؼّٛال ثبسگزاسي دس لؽؼبت ثتٕي ثزض تب٘ ٖٚب پظ اص ٘فت سٚص ِزبص ِي ثبؽذ .

.132

اص پي ِٕفشد ثيؾتش دس صِيٕٙبي ِمب َٚاعتفبدٖ ِي ؽٛد .

.133

ثتِ ْٛغٍش يؼٕي ثتٓ ثب فٛالد .

.134

اص ٔظش ؽىً لبٌجٕذي ثشاي فٔٛذاعيٙٔٛب لبٌت ِشثغ ِ ٚغؽيً ِمش ْٚثٗ عشفٗ ِظ ثبؽذ .

 .135پي ٘بي ٔٛاسي دس ػشض ديٛاس٘ب  ٚصيش عتٙٔٛب ثىبس ِي سٚد  ٚدس صٛستيىٗ فبصٍٗ پي ٘ب وُ ثبؽذ  ٚثب ديٛاس
ّ٘غبيٗ تاللي ّٔبيذ پي ٔٛاسي ثيؾتشيٓ وبسثشد سا داسد .
 .136دس آعّبْ خشاؽٙب ِ ،ؼّٛال اص پي ژٔشاي فٔٛذاعي ْٛاعتفبدٖ ِي ؽٛد ٚ ٚلتي اص ايٓ ٔٛع پي دس عؽضي
ثيؼ اص عؽش صيش ثٕب اعتفبدٖ ؽٛد صِيٓ ِمب ٚ َٚثبس٘بي ٚاسدٖ ثيؼ اص تضًّ صِيٓ اعت .
٘ .137شگب فبصٍٗ پي ٘ب اص ُ٘ وُ ثٛدٖ يب ّ٘ذيگش سا ثپٛؽٕذ يب يه اص پي ٘ب دس وٕبس صِيٓ ّ٘غبيٗ لشاس گيشد اص پي
٘بي ِؾتشن اعتفبدٖ ِي ؽٛد .
.138

اصؽالس ژٚئٓ دسص أجغبغ اعت.

.139

ِيتٛاْ ثٗ ربي د ٚپي ثب ثبس ِخبٌف اص پي رٚصٔمٗ اي اعتفبدٖ وشد .

.140

ثٙتشيٓ ِٓ ٚاعت تشيٓ ٔٛع پي دس ِٕبؼك صٌضٌٗ خيض پي ساديٗ ژٔشاي اعت .

.141

دس ارشاي ؽٕبژثٕذي رٙت اتصبي ثٗ فٔٛذاعيِ ْٛؼّٛال ؽٕبژ٘ب اص ثبال  ٚپبييٓ ّ٘غؽش ٘غتٕذ .

.142

دس وفشاژثٕذي پي چٙبسگٛػ اص ٔظش عشػت  ٚارشا التصبدي تش اعت .

 .143دس ػبيك ثٕذي اص گٔٛي اعتفبدٖ ِي وٓيُ ،صيشا اص ربثزبيي ليش رٍٛگيشي ِي وٕذ  ٚصىُ آسِبتٛس سا داسد وٗ دس
پؾت ثبَ اص رٍٔ ٛبٚداْ ثٗ ثؼذ پِ ٓٙي ؽٛدوٗ دس  2اليٗ گٔٛي أزبَ ِي گيشدوٗ گٔٛي ٘ب دس اليٗ ثؼذي ٔغجت
ثٗ اليٗ لجً ثب صاٚيٗ  90دسرٗ ثشسٚي ُ٘ لشاس ِي گيشٔذ .
 .144صيش ليشٚگٔٛي اص أذٚد ِالت ِبعٗ عيّبْ اعتفبدٖ ِي ؽٛد وٗ ثؼعي اص ِٕٙذعبْ دس صيش ليش أذٚد ِالت
ِبعٗ آ٘ه اعتفبدٖ ِي وٕٕذ وٗ دس ايٕصٛست ليشٚگٔٛي فبعذ ِي ؽٛد .
 .145اص لٍ ٖٛعٕگ (ِبوبداَ) دس ؼجمٗ ُ٘ وف ِي تٛأيُ ثزبي ػبيك وبسي اعتفبدٖ وٕيُ وٗ ظخبِت آْ صذٚد
 30-40عبٔتيّتش خٛا٘ذ ثٛد.
.146

اگش دس ػبيمىبسي  ،ليش ثيؼ اص صذ ِؼّٛي ِصشف ؽٛد ثبػج ِي ؽٛد ليش دس تبثغتبْ ربثزب ؽٛد .

 .147ػبيمىبسي ليشٚگٔٛي ِي ثبيغت اص عش ربٔپٕبٖ صذٚدا  20عبٔتيّتش پبييٕتش ؽشٚع ؽٛد  ٚليشٚگٔٛيي وٗ سٚي
ربٔپٕبٖ وؾيذٖ ِي ؽٛد ثشاي رٍٛگيشي اص ٔفٛر ثبسػ ثب صاٚيٗ اعت .
.148

عؽش فٔٛذاعي ْٛثٗ ايٓ دٌيً ػبيك ِي ؽٛد وٗ اص ِىؼ آة تٛعػ ِالت ديٛاس چيٕي ٘ب ثٗ ثبال رٍٛگيشي

ِيىٕذ.
.149

دس ػبيمىبسي ػّٛدي سٚي ديٛاس٘بي آرشي ثٙتش اعت وٗ اص أذٚد ِبعٗ عيّبْ اعتفبدٖ ؽٛد .

.150

اصؽالس ص٘ىؾي يؼٕي رّغ وشدْ ٘ ٚذايت آة ،وٗ فبصٍٗ آثش٘ٚب دس ص٘ىؾي ثبيذ ثٗ صذي ثبؽذ وٗ ثٗ

پي ٘ب ٔفٛر ٔىٕذ.
.151

اگش تٛعػ عفبي صٖ وؾي وٕيُ ثبيذ صتّب دسص لؽؼبت سا ثب ِالت پشوٕيُ .

.152

صذالً ؽيت ٌ٘ ٌٗٛبي صٖ وؾي ثٗ عّت خٛظچٗ  2تب  4دسصذ ِي ثبؽذ .

.153

صذالً ؽيت ٌ٘ ٌٗٛبي فبظالة  2دسصذ اعت.

.154

ثشاي رٍٛگيشي اص ٚسٚد ث ٛثٗ داخً عبختّبْ  ،ؽتشگٍ ٛسا ٔصت ِي وٕٕذ .

 .155ػٍيتشيٓ ٔٛع ٌ ٌٗٛوؾي فبظالة اص ٔٛع چذٔي ِي ثبؽذ وٗ ثب ايٓ ٚرٛد دس اوخش عبختّبٔٙب اص ٌ٘ ٌٗٛبي
عيّبٔي اعتفبدٖ ِي ؽٛد وٗ ظؼف ايٓ ٌ٘ ٌٗٛب ؽىغت دس ثشاثش فؾبس٘بي عبختّبْ ِي ثبؽذ .
.156

عٓگ چيٕي ثٗ عجه صصيشي سرذاس ثيؾتش دس ديٛاس ّٔ ٚب عبصي اعتفبدٖ ِي ؽٛد .

.157

ظخبِت عٕگٙبي وف پٍٗ  ٚسٚي دعت أذاص پٕزشٖ  4/5عبٔتيّتش ِي ثبؽذ .

 .158رٙت اتصبي عٕگٙبي ّٔب ثٗ ديٛاس اعتفبدٖ اص ِالت ِبعٗ عيّبْ  ٚلالة ِٕبعجتش ِي ثبؽذ وٗ رٕظ
لالثٙب اص آ٘ٓ گبٌٛأيضٖ ِي ثبؽذ.
 .159عٕگ ِغٕي ِؼّٛال دس سٚي  ٚوٕبس وشعي چيٕي ٔصت ِي ؽٛد  ٚصٚايبي ايٓ عٕگ دس ّٔبعبصي صتّب
ثبيغتي گٔٛيبي وبًِ ثبؽذ .
.160

دس ّٔب عبصي ؼٛي عٕگ تب  5ثشاثش استفبع آْ ِي تٛأذ ثبؽذ .

ِ .161ؼّٛال  30دسصذ اص عٕگٙبي ّٔب ثبيغتي ثب ديٛاس پئٛذ داؽتٗ ثبؽٕذ وٗ صذالً گيش عٕگٙبي ّٔب عبصي دس
داخً ديٛاس  10عبٔتيّتش اعت .
.162

دس ثٕبئي دٚدوؾٙب ثبعتي اص ِخٍٛؼي اص ارضاء آرش اعتفبدٖ ؽٛد .

 .163دس ػٍُ عب ختّبْ دأغتٓ ِٛليؼت ِضٍي  ،اعتمبِت صِيٓ ِ ،صبٌش ِٛرٛد ٚ ،ظؼيت آة ٛ٘ ٚايي ِٕؽمٗ
ثشاي ؼشاصي عبختّبْ اٌضاِي ِي ثبؽذ .
 .164دس ؼشاصي عبختّبْ اثتذا اعتمبِت صِيٓ ٔغجت ثٗ عبيش ػٛاًِ اٌٛيت داسد  ٚالصَ ثٗ روش ِمبِٚت خبوٙبي
دعتي ّ٘ٛاسٖ ثب صِيٓ ؼجيؼي رٙت اصذاث ثٕب ٘ش گض لبثً ثبسگزاسي ٔيغت .
.165

صِيٕٙبي ِبعٙبي فمػ ثبس يه ؼجمٗ اص عبختّبْ سا ِي تٛأذ تضًّ وٕذ .

.166

ٕ٘گبَ تجخيش آة اص صيش پي ٘بي عبختّبْ ٚظؼيت سأؼ صٛست ِي گيشد .

 .167صِيٕي وٗ اص ؽٕٙبي سيض  ٚدسؽت  ٚخبن تؾىيً ؽذٖ دد ٔبِيذٖ ِي ؽٛد وٗ ِمبِٚت فؾبسي صِيٕٗ اي دد
 4/5-10ويٍٛگشَ ثش عبٔتيّتش ِشثغ ِي ثبؽذ .
.168

ِؽبٌؼبت ثش سٚي خبن ثبػج ِي گشدد ٚظغ فٔٛذاعي ، ْٛاثؼبد  ٚؽىً آْ ثتٛأيُ ؼشاصي وٕيُ .

.169

دس صضشا ثشاي آصِبيؼ خبن اص چىؼ  ٚاعيذ سليك اعتفبدٖ ِي گشدد .

.170

عيغّٛگشاف ّ٘بْ ٌشصٖ ٔگبس اعت .

.171

خبوي وٗ ثشٔگ عيبٖ ل ٖٛٙاي ثبؽذ ِمبِٚتؼ ثغيبس ػبٌي اعت وٗ ٔفٛر آة دس آٔٙب وُ  ٚثٗ عختي

أزبَ ِي گيشد.

.172

عٕذاژيب گّبٔٗ صٔي ّ٘بْ ِيٍٗ صدْ دس خبن  ٚثشداؽت خبن اص صِيٓ ِي ثبؽذ .

.173

اٚگش ّ٘بْ ٌ ٌٗٛصفبسي اعت.

.174

خبن چشة ثٗ سٔگ عجض تيشٖ  ٚداساي طيٍيىبت آٌِٛيٕي َٛآثذاس اعت .

.175

ِؼيبس چغجٕذگي خبن ايٓ اعت دسصذ دأٗ ٘بي آْ وٛچىتش اص ِ 0/002يٍيّتش ثبؽذ.

.176

اصؽالصب خبن ِشغٛة صد ٔبِگزاسي ِي ؽٛد .

 .177ثشاي رٍٛگيشي اص سيضػ ثذٔٗ  ٚاداِٗ پي وٕي ّ٘ ٚيٓ ؼٛس رٍٛگيشي اص ٔؾغت اصتّبٌي عبختّبْ ّ٘غبيٗ
ٚ ٚاژگٔٛي آْ  ٚرٍٛگيشي اص خؽشات ربٔي ثبيذ ديٛاس ّ٘غبيٗ سا تٕگ ثغت وٗ تضت صاٚيٗ  45دسرٗ أزبَ ِي گيشد.
.178

ديٛاس اؼشاف ِضً آعبٔغٛس ِؼّٛال اصِصبٌش ثت ْٛآسِٗ ِي عبصٔذ .

.179

پي عبصي وف آعبٔغٛس ِؼّٛال ِ 1/40تش پبييٓ تش اص وفغبصي اعت .

ٌٗ استجبغ د ٚاختالف عؽش ثٛاعؽٗ ؽيت سا اصؽالصب ساِپ ِي گٛيٕذ وٗ صذاوخش ؽيت
 .180لذيّي تشيٓ ٚعي
ِزبص آْ  12دسصذ ِي ثبؽذ وٗ ات  2/5دسصذ آْ سا ِيتٛاْ افضايؼ داد .
.181

ثشاي عبختٓ پٍٗ گشداْ ثيؾتش اص ِصبٌش ثت ْٛآسِٗ  ٚآ٘ٓ اعتفبدٖ ِي ؽٛد .

.182

پٍٗ ِؼٍك ّ٘بْ پٍٗ يىغش گيشداس اعت .

.183

پٍٗ آصاد دس ٚسٚدي عبختّبْ ثٗ صيبغ يب ٘بي ٙٔ ٚبس خٛسي اعتفبدٖ ِي ؽٛد .

.184

پٍٗ ٘بي خبسري عبختّبْ صتي االِىبْ ِي ثبيغت آرذاس ثبؽذ .

.185

ثٗ فعبي ِٛرٛد ثيٓ د ٚسديف پٍٗ چؾُ پٍٗ ِي گٛيٕذ .

.186

فٛاصً پشٚفيً ٘بي ربْ پٕبٖ پٍٗ  7-12عبٔتيّتش ِي ثبؽذ .

.187

ؽبخىٙبي فٍضي رتٕپٕبٖ ثٙتش اعت وٗ اص پ ٍٛٙثٗ تيش آ٘ٓ پٍٗ ِتصً ؽٛد .

.188

عشگيش يب صذفبصً ثيٓ د ٚسديف پٍٗ وٗ سٚيٚ ُٙالغ ِي ؽٔٛذ صذالً ِ 2تش ِي ثبؽذ.

.189

ؼٛي پٍٗ ِغبٚي اعت ثب تؼذاد وف پٍٗ َٔٙبي يه وف پٍٗ .

.190

پيؾبٔي پٍٗ ثٗ عٕگ استفبع پٍٗ اؼالق ِي ؽٛد .

.191

ثشاي رٍٛگيشي اص عشخٛسدْ دس پٍٗ ٌت پٍٗ ٘ب سا ؽيبس  ٚارذاس ِي عبصٔذ  ٚگب٘ي اٚلبت العتيه ِي وٛثٕذ

 .192اتصبي پٍٗ ٘بي ثبال سٔٚذٖ ثٗ داي ثتٕي (پبگشد) يٗ سٚي داي ثتٕي ِتصً ِي ؽٔٛذ ٌٚي پٍٗ ٘بي پبييٓ سٔٚذٖ
دس داي ثتٕي ثبيغتي ثٗ ِمبثً داي ثتٕي ٚصً ؽٔٛذ .
.193

ارشاي ربٔپٕبٖ پٍٗ ِؼّٛال ثب ِصبٌش چٛثي صيبتش ِي ثبؽذ .

.194

پٍٗ ٘بيي وٗ ِٔٛتبژ ِي ؽٔٛذ ثٗ پٍٗ ٘بي صٍضٔٚي ِؼشٚف ٘غتٕذ .

.195

اص ٔظش ايّٕي ارشاي پٍٗ فشاس ثب ِصبٌش ثتٕي ِٕبعجتش اعت.

 .196تيش٘بي پٛؽؼ دٕ٘ذٖ ثيٓ د ٚعت( ْٛسٚي پٕزشٖ ٘ب  ٚدسة ٘ب ) ٔؼً دسگبٖ ٔبَ داسد وٗ أتمبي ثبس تٛعػ آْ
يىٕٛاخت  ٚغي يىٕٛاخت اعت .
.197

گشٖ عبصي دس چٙبس چٛثٙبي دسة  ٚپٕزشٖ  ٚدوٛساعي ْٛثىبس ِي سٚد .

.198

تضًّ فؾبس تٛعػ ثتٓ  ٚتضًّ وؾؼ تٛعػ فٛالد سا ثٗ اصؽالس ّ٘گٓ ثٛدْ ثتٓ  ٚفٛالد ِي ٔبِٕذ .

 .199ثبٌؾته ثتٔٛي دس صيشعشي تيشآ٘ٓ ٘بي عمف ِصشف ِي ؽٛد وٗ رٕظ آْ ِي تٛأذ فٍضي  ،ثتٔٛي صيش
عشي  ٚثتٔٛي ِغٍش ثبؽذ .
.200

دس ارشاي تيش سيضي عمف ثب تيشآ٘ٓ ِ ،صشف ثبٌؾته والف ثتٕي  ٚپٍيت ِٕبعجتش اعت .

.201

ن ٘بي ِٕفشد صيشعشي  ،صذالً سيؾٗ اػ اص آوظ تيش سيضي عمف  25عبٔتيّتش اعت.
ثبٌؾت

.202

ارشاي ِٙبس تيش سيضي عمف ثب ِيٍگشد ِؼّٛي تش ِي ثبؽذ .

.203

ثشاي تشاص وشدْ تيش سيضي عمف ثبيذ ثٛعيٍٗ عيّبْ ّ٘ٗ دس يه افك تشاصي لشاس گيشد .

 .204ؼبق ظشثي اص ٔظش ظخبِت ثٗ عٗ دطتٗ تمغيُ ِي ؽٛدوٗ ِؼّٛي تشيٓ آْ ٔيُ آرشٖ ِي ثبؽذ وٗ
ِّٙتشيٓ ػبًِ ِمبِٚت دس ؼبق ظشثي خيض لٛط ِٕبعت اعت .
.205

دس صِغتبْ پظ اص دٚغبة سيضي ؼبق ظشثي  ،ثالفبصٍٗ ثبيغتي وف عبصي وبًِ سٚي عمف أزبَ ؽٛد .

.206

اگش ٘ٛا ثبسأي ثبؽذ پظ اص اتّبَ ؼبق ظشثي ٔجبيذ د ٚغبة سيخت.

.207

عمفٙبي ثتٕي لبثٍيت فشَ (ؽىً) گيشي ثٙتشي داسٔذ.

.208

ٚظيفٗ أغزبَ  ٚأتمبي ٔيش٘ٚب دس عمفٙبي ثتٕي ثؼٙذٖ آسِبتٛس ِي ثبؽذ .

.209

اٚدوبدس عمف ٘بي ثتٕي ثٗ ِٕظٛس خٕخي وشدْ ٔيشٚي ثشؽي ثىبس ِي سٚد .

.210

ثؽٛس ٔغجي ػًّ ثت ْٛسيضي ثيٓ د ٚتىيٗ گبٖ ِي ثبيغت صذاوخش ؼي يه سٚص ػٍّي ؽٛد .

.211

اص ٚيژگي ٘بي عمفٙبي ِزٛف عجىي آْ اعت وٗ دس ايٓ عمف ٘ب آسِبتٛس گزاسي ثصٛست خشپب ِي

ثبؽذ.
.212

تفبٚت عمف ٘بي پيؼ فؾشدٖ ثب عمف ٘بي ِزٛف عفبٌي وؾيذٖ ؽذْ آسِبتٛس٘ب ِي ثبؽذ .

.213

صذالً صِبْ ثشيذْ ِيٍگشد٘ب دس عمفٙبي پيؼ تٕيذٖ ِؼّٛال  7سٚص ِي ثبؽذ.

.214

ٔيشٚي وؾؾي رخيشٖ ؽذٖ دس آسِبتٛس عمفٙبي پيؼ تٕيذٖ ػبًِ خٕخي وٕٕذٖ ٔيشٚي فؾبسي اعت .

.215

دس عمفٙبي ِزٛف ٕ٘گبِي اص تيش٘بي دٚثً اعتفبدٖ ِي ؽٛد وٗ د٘بٔٗ  ٚؼٛي تيش صيبد ثب ؽذ.

.216

لجً اص سيختٓ پٛؽؼ ثت ْٛدس ارشاي تيشچٗ ثٍٛوٙب اثتذا ِي ثبيغت عؽش تيشچٗ  ٚثٍٛن ِشؼٛة ؽٛد .

.217

اصؽالصب ِيؼ گزاسي دس ثتٓ ِغٍش آسِبتٛس٘بي ؽجىٗ ّٔشٖ وُ اؼالق ِي گشدد .

.218

صذاوخش فبصٍٗ د ٚتيش دس عمفٙبي چٛثي  50عبٔتيّتش ِي ثبؽذ .

.219

ِؼُٚال صِبْ ثبص وشدْ لبٌجٙبي ِمؼش دس عمف ٘بي ثتٔٛي  5سٚص ِي ثبؽذ.

.220

اعتفبدٖ اص لبٌجٕذي ِمؼش ثتٕي دس عمفٙبي اعىٍت فٍضي  ٚثتٕي ِؼٌّٛتش اعت .

.221

وبثٍٙبي ثشق دس عمفٙبي ِمؼش داخً ٌ٘ ٌٗٛبي فٛالدي تؼجيٗ ِي ؽٛد .

.222

تٙذي آتؼ عٛصي ثٙتش اعت ٔٛع ثٕب ثتٕي ثبؽذ .
د
دس عبختّبْ ٘بيي وٗ ثيؾتش ِٛسد

.223

دس وبسخبٔٗ ٘بي صٕؼتي ِؼّٛال اص عمف اعپيظ دوظ اعتفبدٖ ِي ؽٛد .

.224

اصؽالصب ِف َٛٙعشعشا ّ٘بْ عمف ٔٛسگيش اعت .

.225

دس ؽيؾٗ خٛس٘بي ٔٛسگيش عمف ثشاي فعب٘بي ٚعيغ اص عپشي اعتفبدٖ ِيؾٛد صيشا اص خّؼ دس ؼٛي

رٍٛگيشي ِي وٕذ .
.226

ِّٙتشيٓ ِضيت عمفٙبي وبرة آوٛعتيه ثش عبلفٙبي وبرة ػبيك دس ثشاثش صذا ِي ثبؽذ .

.227

ِّٙتشيٓ ِضيت عمفٙبي وبرة آٌِٛيٕيِٛي ػذَ اوغيذاعي ْٛآْ ِي ثبؽذ .

.228

سٚػ رٍٛگيشي اص صٔگ صدگي آسِبتٛس دس ثتٓ ايٓ اعت وٗ رشَ آْ سا ِي گيشيُ  ٚداخً ةتٓ لشاس ِي د٘يُ .

.229

اتصبي عمف وبرة دس ساعتبي ديٛاس٘ب ثبػج پيؼ گيشي اص ربثزبيي عمف  ٚتشوٙبي ِٛئيٓ خٛا٘ذ ؽذ .

 .230لشٔيض يىؽشفٗ آة سا ثٗ يه عّت ِٕتمً ِي وٕذ ٕ٘ ٚگبِي اص لشٔيض د ٚؼشفٗ ٕ٘گبِي اعتفبدٖ ِي ؽٛد وٗ
د ٚؼشف ديٛاس آصاد ثبؽذ.
.231

لشٔيض صتّب ثبيذ آثچىبْ داؽتٗ ثبؽذ وٗ آثچىبْ ؽيبسٖ صيش لشٔيض ِي ثبؽذ .

.232

لشٔيضي وٗ تٛعػ آرش چيذٖ ِي ؽٛد ٘شٖ چيٕي ِي ٔبِٕذ .

 .233لشٔيض پبي ديٛاس٘بي داخٍي ثٗ ِٕظٛس رٍٛگيشي اص ِىؼ آة تٛعػ گچ  ٚ … ٚرٍٛگيشي اص ظشثٗ ٘ب  ٚخشاؽٙب
داؽت ثبؽذ .
ٖ
اعتفبدٖ ِي ؽٛد  ٚصتّب ثبيذ آثچىبْ

