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 الذام دستگاُ هجري

( سازهاى 92
 تثليغات اسالهي

ًاوبئ زيسٺً( 1 ُٗ ٽٍب ي  يي اػشمب٭ يٵَى يىا٘و ي س ًڅىٍ هًٞٛ ٍا ٍ  ،يٽٍب ػمٮ ي،يس َاڇ ث اكش
ًڅ ن، و٪ڈ ي ډٖئ ٍُٗ ًوييىٍ د يي اػشمب٭ يٵَى يَيٌد زيٹبًو الډ يَب ثب ا ًٍ سٺً يٕا  زيٍث ډى٪

ٕبهزُي بو ٍيَٕډب يَب َ َا يي اػشمب٭ ياٖو ًڅ يث ٘ س  ييػُ
ٍسٺب( 2 آډي يا َب يٽٍب ُبى َٵ يډٌَج يو شٶبىٌ ُا ٩ ٌُ زيي ٕا يكبو ٍث ٍي٭چم يَب كً  ًنيهًٍٞٛ 

ٕشبىٍٍ  يػُبى ٍُٗ ځٶشمبن يا ٕٮٍ ا ي ي ًس ًڅ يَب ُٕب ٣ ٍث ٽٍب ي س ًَث ًان  ييډ ُ  يپيٍث ٭ى ا
ٍ هيا يَب ٙبهٍ  ډشٮبڃ ي٭جبىر ي سٺَة ث

( ٍزارت صٌؼت، 99
 هؼذى ٍ تجارت

آيٍ زيسٺً َٽز يًو  ٍٙ ٍٿ ډچ يَب ى مپٍب زيي كمب يِث  َُ َٽز آن يا اُ  ثىيبن ىا٘و يَب َب ثبٙ 
 ډوشچٴ يَب ډًٚٷ ؼبىيا ٸي٥َ

 
 ياتيًظارت ٍ ارز :3هادُ
َا هيا يډؼَ يَب ىٕشڂٌب ٽچيٍ ٗ اػ ٍِا َسج٤ ٍث ي٩ب يٕىي، ځ ٍا  ٴيثىي ډ  هًى 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 28/8/1399                                                                            157022ٌٍٙمب
 جٌاب آلاي اكثرپَر

 هذيرػاهل هحترم رٍزًاهِ رسوي كطَر
، سيييه ٙيٌ ىٍ ًٍٙاي ٭بڅي كٶب٩ز «ٕبُي وبډٍ ايمىي ىٍ سًوڄ آييه»ثٍ ديًٕز 

ٌ ( ډبى1ٹبوًوي ٽبٍ، ډى٢ڈ ثٍ څًف ٵَٚىٌ آن ٽٍ ثٍ إشىبى سجٌَٞ ) 86ٵىي ډ٫ً١ً ډبىٌ 
ثٍ سًٙيق ي سًٞيت يُيَ ډلشَڇ سٮبين، ٽبٍ ي ٍٵبٌ اػشمب٭ي  26/8/1399ډٌٽًٍ ىٍ ډًٍم 

 ًٙى.  ٍٕييٌ إز، ثَاي ىٍع ىٍ ٍيُوبډٍ ٍٕمي إٍبڃ ډي
 ډٮبين يُاٍر سٮبين، ٽبٍ ي ٍٵبٌ اػشمب٭ي ـ كبسڈ ٙبٽَډي

 
 26/8/1399                                                                            154859ٌٍٙمب

 سازي ًاهِ ايوٌي در تًَل آييي
ي  يٕبُ مهيَان، ثب َيٳ ايا يإالډ ي( ٹبوًن ٽبٍ ػم86ًٍُ( ي )85ثٍ إشىبى ډًاى )

ٽٍ ىٍ ػچٍٖ ډًٍم  "يٕبُ ايمىي ىٍ سًوڄ وبډٍ آييه"اُ ٽبٍ،  ياُ كًاىص وبٙ يَيٚڂيد
ن ًٍٙا ديٚىُبى ٙيٌ إز، ٤ًٕ آسيييه ي س "ًٍٙاي ٭بڅي كٶب٩ز ٵىي" 20/05/1399
 ځَىى.  َٙف ُيَ سًٞيت ډي ثٍ

 
 "يساز ًاهِ ايوٌي در تًَل آييي"

 ات يكلـ  فصل اٍل
ٹبوًن ٽبٍ، ثٍ ډى٪ًٍ  85وبډٍ ثٍ إشىبى ډبىٌ هييه آيَيٳ ي ىاډىٍ ٽبٍثَى: ا ـ9هادُ

 يَباُ ٽبٍ ىٍ ٽبٍځبٌ ياُ كًاىص وبٙ يَيٚڂيٽًٍٚ ي د يي ډبى يبوز اُ ډىبث٬ اوٖبويٝ
 ه ٙيٌ إز. ياُ ډٮبىن سييٱيَ ثٍ يٕبُسًوڄ

ٍ ايه آييهيسٮبٍ ـ2هادُ ُيَ ىٍ ډٮبوي ډَٚيف ً ٴ: ى ٦الكبر   ٍيوي:  ڄ ٍث ٽبٍ ډييوبډٍ ٝا
، سؼَثٍ ي ييٌ ثب ډُبٍر ٵىيى : ډى٪ًٍ ٙوٜ آډ1ًُٗزيٝالك ياڅٴ( ٙوٜ ىاٍا

ٽبٍ إز  ٤يډل ىٍ يبسي٭مچ ي ٽىشَڃ ډوب٥َار يبثي، اٍُييالُڇ ثٍ ډى٪ًٍ ٙىبٕب ييسًاوب
ي إشلپبڇ  يياٍيَب، دبىيٌييػًى آال ي٘ ًَا، ثٍَٕيٙبډڄ دب يٶيٽٍ كٖت ډًٍى، ي٩ب

َب ٍا  ي ٍٵ٬ آن يډًاٍى وٺٜ اكشمبڅ ييه ٙىبٕبيآالر ي َمـىهيِار ي ډبٙيه، سؼُيُډ
 ًٙى. ډي ىاٍ إز ي س٤ًٕ ٽبٍٵَډب ثپبٍ ځَٵشٍ٭ُيٌ

ي  يمىياډًٍ ډَسج٤ ثب ا يَمبَىڂٶٍ و٪بٍر ي يإز ٽٍ ي٩ يٵَى :يمىية( ډٖئًڃ ا
 ىاٍ إز.ٍا ٭ُيٌ ييبر اػَايه ٭مچيك يكٶب٩ز ٵى

َ يه ُيډٮ يه ثٍ ډپبويي اٍسجب٣ اُ ٦ٕق ُډ يىٕشَٕ يإز ثَا ي: ځٌٍځب2َح( ؿبٌ
 ًٙى. يىٍػٍ وٖجز ثٍ اٵٸ كٶَ ډ 18٘ اُ يٍ ثيه، ٽٍ ثب ُايي٦ٕق ُډ

ًوڄ: كٶٍب ٍ ُ ير( س ٦ق ُډيى ًٍر اٵٺيَٕ   ٝ  ًٙى.  ډي اوؼبڇ يجبً اٵٺيب سٺَي يه ٽٍ ٍث

ب ي يٮيثب ډىٚأ ٥ج يِيٍ ثَوبډٍثيين َٹبثڄ اوش٪بٍ ي يز ٱيي١ٮ: ي٤ ا٦١َاٍيص( َٙا
َب  َ آنيي و٪بځبُ  ٘يِٗ، ٍَبيٍځبُ، ، وٚز يًُٕ ، ُڅِڅٍ، اوٶؼبٍ، آس٘الةيَٕ يو٪ ياوٖبو

 ځَىى. يي ډبڅ يثَيُ هٖبٍار ػبوسًاوي ثب٭ض  يٽٍ ډإز 

                       
-Competent person 

- Shaft 

٘ اُ كي يُا إز ٽٍ ىٍ ًٍٝر سؼم٬ ثي آس٘ يٕم ين: ځبُيٍيّيي َيع( ًٕڅٶ
 ًٙى.  يًُٕسًاوي ډىؼَ ثٍ آس٘ يب اوٶؼبٍ ډيه اٙشٮبڃ ييٍ ي سؼبيُ اُ كي دبيټ وبكيآن ىٍ 

 ځبُىَىيٌ  ڄيسٚپ ياٝچ ٹبثڄ اٙشٮبڃ ٽٍ ډبىٌثً ي  يٍوڀ، ث يث يځبُ ؽ( ځبُډشبن:
  َى.يځ يډ ٹَاٍ إشٶبىٌ ډًٍى ًٕهز ٭ىًان ثٍ ي إز يٮي٥ج

ي  ييآ يثٍ يػًى ډ ٽَثه وبٹٜ ًٕهشه إز ٽٍ ثَ اطَ ييٽَثه: ځبُيف( ځبُ ډىًٽٖ
 . إز سَ هيٕىڂ يٽم ًَا اُ ي ثً يث ٍوڀ، يث ،يٕم

ىٍ ًٍٝر سمبٓ ب ثوبٍ ٽٍ يټ ځبُ يه ٱچ٪ز ىٍٝي اُ يٽمشَ :3ه اوٶؼبٍييم( كي دب
 ٮڄب ډٚشيډىٶؼَ ٙيٌ ب ځَډب( يٍيثبُ ؼبى اكشَاٷ )ډظڄ ػَٹٍ، ٙٮچٍ يډىج٬ ا ب ډًاػٍُ ثبي

 ى.ًٙ ډي
 يىيَ ُډيَب ي اوؼبڇ ي٩بيٴ ډوشچٴ ُ ډلڄ سًٹٴ، ثبٍځيَي ي سوچيٍ ياځهَځبٌ: يى( دٌ

  ًٙى. ُډيه اكياص ډي ٽٍ ډٮمًالً ىٍ ډلڄ اٍسجب٣ ثب ؿبٌ ٹبئڈ يب ؿبٌ ډبيڄ ىٍ ُيَ
ً٭ٍ اٹياډبر ي ٵٮبڅبر اډياىي وؼبر: يً( ٭مچ يٳ يَب ىٍ ك زيٍث ډؼم  َ ه كبىٍط ثب

ٕبو َا ياډياىٍ َٕب يث ٍ ٕآ يُبٍ لى  ٍٝ ٍ ى َٵشب ٍ ډيي وؼبر ډؼَيكبن ي ډٞييډبن ځ  .ًٙى يت ځٶش
 يِ ٙٲچيډؼبُ ٹبثڄ ٹجًڃ ٭ًاډڄ ډوب٥ٌَ آډَ ي: ډٺبىيٍ( كييى ډؼبُ ډًاػٍُ ٙٲچ

 ًٙى.ييٌ ډيٕىؼ آنآيٍ ثب بنيَب ي ٭ًاډڄ ُىيٌيِان آاليٽٍ ډ إز
 يهمررات ػوَهـ  فصل دٍم

ز، سياث ـ3هادُ ٍٵَډب ډپچٴ ٕا ٕبٓ ٵَآ يب٥يډبر اكشَ ي اٹيايٽب ز يَيډي ىييالُڇ َث ا
 ي: يي اػَا ومب يىيث٘ يد يٕبُ بر سًوڄيَ ٍا ىٍ ٭مچيٖټ ډٚشمڄ ثَ ډًاٍى ُيٍ

  يي كٶب٩ز ٵى يمىيډوب٥َار ا يياڅٴ( ٙىبٕب
 ي٦يډل ي٘ ًَاية( ٽىشَڃ ي دب

 ٍيح( سًُ
  يڄ اٍسجب٥ييٕب (ر
 الةيٽىشَڃ ٕ( ص
 يپيي اڅپشَ يپيِار ډپبويسؼُ( ع
 يِار كٶب٩ز ٵَىيسؼُ( ؽ
 إشٶبىٌ اُ ډًاى ډىٶؼٌَ( ف
 ٸ يي كٶب٩ز ىٍ ثَاثَ كَ يَيٚڂيد( م

 ييى( ٍيٙىب
 ي٤ ا٦١َاٍيياٽى٘ ىٍ َٙا ييٍ ىٕشًٍاڅٮمڄ اػَايسُ( ً

 يَب ٸ اٙوبٛ ي ٽىشَڃ ٕبډبوٍيٍ ي ٙمبٍٗ ىٹيًٌ سوچيٙ يبسيٍ ثَوبډٍ ٭مچيٍ( سُ
 يٍيى ي هَيع

 سًوڄ يياٍيُ( ٽىشَڃ ي دب
َايمُس يىي٘ثيّ( د ٍ اػ ًڃ ا ييار الُڇ ٍث ډى٪ً ٍاڅٮمڄ ي ٝا َان يمىيىٕشً ٤ٕ ٽبٍځ  ًس

 ز.يز ٵٮبڅيَ ډًاٍى ډَسج٤ ثب ډبَيٓ( ٕب
اُ  ي٘ اُ ثَهًٍىاٍيد يٕبُ ىٍ ٽبٍځبٌ سًوڄ ياوٖبو يَييو يَيثٍ ٽبٍځ ـ تثصرُ

ٸ ډَاػ٬ يډشىبٕت ثب و٫ً ٽبٍ ډمى٫ً إز ي ٽبٍٵَډب ډپچٴ إز اُ ٥َ يمىيآډًُٗ ا
 ي.يز وٖجز ثٍ آډًُٗ ٽبٍځَان هًى اٹياڇ ومبيٝالك يىاٍا

 يَب يٍيى ي هَيع ٽبٍځَان ىٍ سمبڇ ػجٍُ يمه ثَايا يٌٍا ىٕشَٕ سأډيه ـ4هادُ
آالر ي  هياُ ػمچٍ ثَهًٍى ډبٙ يَيٚڂيز اًٝڃ ديثب ٍ٭ب يبسي٭مچ يَب ٖشڂبٌيي ا يٽبٍ
 إز. يِار ډشلَٻ ثب ٽبٍځَان اڅِاډيسؼُ

 يٕبُ سًوڄبر يډؼبُ ىٍ ٭مچٱيَ يَب ييٍيى ي يىٕشَٕ يََبيٍ ډٖيٽچ ـ 5هادُ
 َٚياٍىَىيٌ ډٚوٜ ًٙوي.  مه ډٖييى ي ثب ٭الئڈيٸ ايي ثٍ ٥َيه ثبيَ ٦ٕق ُډيُ ثٍ

َث٣ً ٍث ډ٦بڅٮبر ُډيٽبٍٵَډب ثب ـ 6هادُ ٖبر يسإٔ يََبي، ډٖيٙىبٕهيي ډٖشىيار ډ
َا يٍيٽَثهيَ يَبٍ يډيٵًن، ال َار اُ ييٙىبٕب يىٍ ډى٦ٺٍ اكياص سًوڄ ث ػمچٍ  ډوب٥

طجز ي  يٹبثڄ اٙشٮبڃ، اوٶؼبٍ ي ٕم يَب ِان سٞب٭ي ځبُيي ډ يىيَ ُډيآة ُ يَبٕٶٌَ
 ي.يومب يوڂُيٍا

ي  ييٍيى يډجبى ٸيِار اُ ٥َيسؼُ ي اوشٺبڃ ٽبٍځَان مهيسَىى ا يثَا ـ7هادُ
ِ ًٙوي ي يًاٍ سؼُيى بيوَىٌ ي  كٶب٧، ثٍ يىٕشَٕ يََبيډٖ إز يثبُ، ١َيٍ يَب ىَبوٍ

 ڈ ًٙوي. يسلپ يدبٙ ثب ٍيٗ ثشًن ي٭جًٍ يََبيډٖ بُيىٍ ًٍٝر و

 ٍ ارتثاطات ياطالع رساًـ  فصل سَم

ٍٵَډب  ـ 8هادُ ًويب ومبيٽب ځ يي يىيٌ ٹبو جز ٍث ثپٍب ز ٖو ٍا يَيډپچٴ ٕا  يٙوٜ ىا
َار ٭مچيَيز ٍث ډى٪ًٍ طجز ا٥ال٭بر ډييٝالك َاثٱيَ يبسيز ډوب٥ ٙبډڄ ه ِار يسؼُ يډٮمًڃ )

ٖشيبسي٭مچ ٍا٘و يٕ  شَ ي،  ٍا٘و ي ٍي٭مچ ٖث ًوڄ،ٕ يٍ ىيِٗ ُا وبكيبر،  ٺٴ س َب يٕ   ٌ ڄ، يًٍا
َاثيًُٕ آ٘س ُ، ه ز ځب ٍ، ٚو ً ي، اوٶؼب َب(  َ آنيي و٪ب يبسيآالر ٭مچهيډٙب يٍ، وٺٜ ٵىيٕبډبٍو ُس

                       
- Lower Explosive Limit 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85
http://198.200.200.205:7001,151300899046,PDF.TextOperations,151301312382
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ز، اٹياڇ ومبيز ايٽٍ َث ٵٮبڅ ًَط ٕا َان ډ ځ ٍ يه ٵَى ثبيي. ايمه ٽٍب ٖشىي ى ًٍر ډ  ٝ ٍا ٍث َاست  ي ډ
ًثز ٽٍبياهش ٕز و ََد  ٍٕ ٖئًڃ ا ي( ثٮييٶز ٽٍبي)ٙ يب ٍ ىَي. يمىيي ډ َا  ، ٹ

الُڇ ٍا ثٍ ٍيٗ ډىبٕت ثٍ ا٥ال٫ ٽبٍځَان  يمىيا يي َٚياٍَبيٽبٍٵَډب ثب ـ تثصرُ
 ٶز ثَٕبوي.يََ ٙ

بر يډ٦مئه ي ډىبٕت ىٍ ٥ًڃ ٭مچ يٕبډبوٍ اٍسجب٥ سأډيه ي يىيث٘ يد ـ9هادُ
ه ٹجڄ اُ َٙي٫ ََ يَمـىإز؛  يس٤ًٕ ٽبٍٵَډب اڅِاډ ي٤ ا٦١َاٍيي ىٍ َٙا يٕبُ سًوڄ

 ىبن كبٝڄ ًٙى. يا٥م يڄ اٍسجب٥يي اُ ٝلز ٭مچپَى يٕبي، ثبيوًثز ٽبٍ
َ ډىبث٬ يٍ ډٖشٺڄ اُ ٕبيډىج٬ سٲٌ يي ىاٍايثب يډَٽِ ٽىشَڃ ٕبډبوٍ اٍسجب٥ ـ9تثصرُ

 ٔ ثبٙي. يٹبىٍ ثٍ اٍائٍ َٕي ي٤ ثلَاويٍ ٽبٍځبٌ ثًىٌ ي ىٍ َٙايسٲٌ

، ٽبٍٵَډب يٸ ٕبډبوٍ ًٝسياٍسجب٣ اُ ٥َ يىٍ ًٍٝر ٭يڇ اډپبن ثَٹَاٍ ـ2تثصرُ
ز ىٍ يٝالك يټ ٙوٜ ىاٍايه ي إشٺَاٍ يڂِيِار ػبيسؼُ سأډيه ډپچٴ إز وٖجز ثٍ

 ي. ياٍسجب٣ اٹياڇ ومب يثَٹَاٍ يبر َٝٵبً ثَاي٥ًڃ ډير ٭مچ

مبوپبٍان يبن ديډ يًٌ ډىبٕت ي ډ٦مئه اٍسجب٥يي ٙيثب ياٝچ يٽبٍٵَډب ـ10هادُ
ډًطَ ثَ  يياىَبيبٍځبٌ ٍا ثٍ ډى٪ًٍ سجبىڃ ا٥ال٭بر ډَث٣ً ثٍ ٍيب ٽي٤ ٽبٍ يٵٮبڃ ىٍ ډل

 َى.يٽبٍځَان ثپبٍ ځ يمىيا

ي ثٍ ًٍٝر ډلپڈ ي ډ٦مئه يثبُ ثب يَب ت سىي ي ىَبوٍيثب ٙ يَب آة ٌٍا ـ11هادُ
 ٹبثڄ ډٚبَيٌ ي هًاوب، ډٚوٜ ًٙوي.ىَىيٌ  ڈ َٚياٍيدًٙبويٌ، ډلًٍٞ ي ثب ٭ال

 ِ يتَْـ  فصل چْارم

 يه ثَايَ ٦ٕق ُډيُ يٽبٍَب  ٍ ػجٍُيي ٕبڅڈ ىٍ ٽچ يٽبٵ يًَا يهسأډ ـ92هادُ
 إز. يه٦َوبٻ اڅِاډ يب ځبَُبيًڇ، ىډٍ ياُ سؼم٬ ًٍار ځَى ي ٱجبٍ، ٵ يَيٚڂيد

ًـ 13هادُ ٗ ُس ُ ٍي ٌ ا ٕشٶبى َا يپيٍ ډپبويا ًوڄبر ي٭مچ يث ِاډ يُٕب س ز، ياڅ ٽٍ  هياډڂَ ٕا
ٍائٍ وٺٍٚ ٍا سأييي ىٍ ډًٍيَب ي ډلبٕجبر سًُ ٽبٍٵَډب ثب ا َاػ٬ ىا ز وٚبن ىَي ٽٍ يٝالك يډ

ا يٮيٍ ٥جيسًُ ًايكؼڈ ي ػَ سأډيه يىٍ سمبڇ ٵًٞڃ ٕبڃ َث ز. يبُ، ٽبٵيډًٍى و يبن َ  ٕا

ٍ سًوڄ اُ يي ٕبډبوٍ سًُي، ثبيپيٍ ډپبويىٍ ًٍٝر إشٶبىٌ اُ ٍيٗ سًُ ـ94هادُ
 ي.٤ الُڇ ثَهًٍىاٍ ثبٙيًَا، ىٍ َٙا يپيبن ډپبويز ډٮپًٓ ٽَىن ػُز ػَيٹبثچ

ََ ٽبٍځَ ٙبٱڄ  يه ثَايَ ٦ٕق ُډيبُ ىٍ ُيٕبڅڈ ډًٍى و يكياٹڄ ًَا ـ15هادُ
ي  يبسيب ؿبٌ، ډىب٥ٸ ٭مچيبن ًَا ىٍ سًوڄ يػَ يٺٍ إز؛ َٕ٭ز ه٦يډشَ ډپٮت ثَ ىٹ6

)وٍ ي  15/9ي كياٹڄ يٽىي، ثب يب سًوڄ ډيىيٌ ىٍ اسمٖٶَ ىاهڄ ؿبٌ يي آاليٽٍ سًڅ يكٶبٍ
 . ٺٍ ثبٙييدبوِىٌ ٝيڇ( ډشَ ىٍ ىٹ

ًڇ ي ىيى كبٝڄ اُ اوٶؼبٍ ٍا ثٍ هبٍع اُ يز اوشٺبڃ ٵيي ٹبثچيٍ ثبيٕبډبوٍ سًُ ـ16هادُ
 ځَٵشه و٪َ ىٍ ثيين إشٶبىٌ، َىڂبڇ ىٍ ييثب ٍيسًُ يثبُ ىاٙشٍ ي ىٍَب ي٤ ٽبٍ ي ٵ٢بيډل

 .ًٙوي ثٖشٍ ًَا بنيػَ ػُز

 مه١ ىٍ ٱجبٍ ي ځَى ايؼبى اُ ػچًځيَي ثَاي الُڇ سمُييار يَيثپبٍځ ـ97هادُ

 إز. ي١َيٍ وٺڄ ي كمڄ ي ُډبن ثبٍځيَي ىٍ َمـىيه ي آالرډبٙيه ثب كٶبٍي

 يىائمي، ثَا سًُيٍ ٕبډبوٍ وٞت ُډبن سب ډًٹز سًُيٍ إشٶبىٌ اُ ٕبډبوٍ ـ98هادُ
 يكٶبٍ اػَاي ثَاي ويبُ ډًٍى َٙاي٤ ٽچيٍ ٕبډبوٍ ثبيي ايه إز؛ ياڅِاډ يىيَ ُډيكٶبٍي ُ

 ىاٍا ثبٙي. وب٩َ ډُىيٓ و٪َ ي ٭مًډي ،يٵى وٞبرإشبوياٍىَب ي ډٚ ٍا ډ٦بثٸ ثب 

ؿبڃ ُوي  ييي ٱجبٍ، ثب ځَى ٍٕبوين كياٹڄ ثٍ ثَاي ُيَُډيىي كٶبٍي ىٍ ـ99هادُ
 َى.يسَ اوؼبڇ ځ ٍيٗ ثٍ

 ډمپه ٵبٝچٍ وِىيپشَيه اُ ثبيي بر اوٶؼبٍي٭مچ اُ وبٙي ىيى ي ځَى ي ٱجبٍ ـ22هادُ

 ډشَ ثبٙي. 30 اُ ثي٘ ييبٝچٍ وجبٵ ًٙى، ايه زيثيَين سًوڄ َيا ثٍ ٽبٍ ػجٍُ ثٍ
 َبيبر اوٶؼبٍ ي ٵٮبڅيزي٭مچ اُ وبٙي ٱجبٍ ي ي ځَى ىيى ثبيي سًُيٍ ٕبډبوٍ ـ29هادُ

 ياٍى وًٚى. ډؼبيٍ يَبىاهڄ سًوڄ ي ٽبٍځبٌ ثٍ اوشٺبڃ ىَي ٽٍ ډؼيىاً يولً اػَايي ٍا ثٍ 

اُ  ي وڂُياٍي ډ٦چًة ي١ٮيز ىٍ ييثب سًُيٍ ډؼبٍي ي َبىٕشڂبٌ ٽچيٍ ـ22هادُ
 .ځَىى َيسٮم ٮبًيَٕ يكٶب٩ز ًٙى ي ىٍ ًٍٝر هَاث ىييځيإٓيت ََځًوٍ

َ يبر ُيي هًٞٝيځبُىاٍ ثب يَب بر اكياص سًوڄيٍ ًَا ىٍ ٭مچيٕبډبوٍ سًُ ـ23هادُ
 ٍا ىاٍا ثبٙي:

 ٸ،ياڅٴ( ډٺبيډز ىٍ ثَاثَ كَ
 ثىيي ٥جٺٍډشىبٕت ثب  يِار ػبوجيه ي سؼُية( ډؼُِ ثٍ ٕبډبوٍ اسٞبڃ ثٍ ُډ

 َ ډًاٍى ډَسج٤.يٹبثڄ اٙشٮبڃ ي اوٶؼبٍ ي ٕب يَب٤يډل
 تًَل يص َّايپاـ  فصل پٌجن

ٍا ـ24هادُ جز ٍث سٮيز ثبيٝالك يٙوٜ ىا ٘ ډٖشمَ ي ٽىشَڃ يًٌ دبيهٙ ييي ٖو
ًايٶيٽ ًوڄ ٍث ډى٪ًٍ سٮ يزَ  ٌ، ډييه ٭يڇ سؼبيُ ُا كييى ډؼُب سٮييس ي َبيهٙ  ٞب٭ي  يِان ځُب ډش

َب ٍ ًًس َٵ ،يِڅيى يُا ډ ًا،يػَ ي كؼڈ ،يًٕهز ډٞ ٙپٍب ،يػًٙپٍب بنَ   يَب زيٵٮبڅ ي يَث
ٲچيٽٍب ي ى يَييو يپِييٵ  ٙ ٚبٍث ُا كييى ډؼُب ى ډ ًٍا ٦ق ُډُي ىٍ يډچ يڂَ ډ ي. يه اٹياڇ ومبيَٕ 

ٍا ٜ ىا ٍ طجز ي وڂُيٍايٝالك يٙو ز. يز ډ٩ًٴ ث ٍ ٕا ٍ ډلڄ ٽب َسج٤ ى ٖشىيار ډ  ډ

ًايآال يِان ځبَُبيډ ـ25هادُ ًوًٽٖ يىيٌ ىٍ َ ًوڄ )ډ  شَيّن،يو يياٽٖ يى ثه،يٽَيس
َ يي اُ ډٺبىيَب( وجب ًڇيٵ ثوبٍار ي ٱجبٍ، ي ځَى ،يٕم يځبَُب ڂَيى ي يٍيّنيَ ييًٕڅٶ

 ي. يسؼبيُ ومب يډچ يكييى ډؼبُ ډًاػٍُ ٙٲچ

ڈ( ي)وًُىٌ ي و 5/19ي ىٍ ډلييىٌ يسًوڄ ثب يْن ډًػًى ىٍ ًَايِان اٽٖيډ ـ26هادُ
ِان يي ٹجڄ إُىؼ٘ ډيْن ًَا، ثبياٽٖ ِانيٖز ي ىي( ىٍٝي ثبٙي ي ٕىؼ٘ ډي)ث 22سب 
 ٤ ٽبٍ اوؼبڇ ًٙى.يډل يًَا يَب ىيٌيَ آاليٕب

اٙشٮبڃ ي اوٶؼبٍ ىٍ  ٹبثڄ يځبَُب َيي ٕب ِان ځبُ ډشبنيډ يَيځ اوياٌُ ـ27هادُ
وبډٍ(، هييه آيا 6)ډ٫ً١ً ډبىٌ  يٙىبٕهيٽٍ ثَ إبٓ ډ٦بڅٮبر ُډ يكٶبٍ يََبيډٖ

٘ اُ يٍيى ٽبٍځَان ثٍ سًوڄ ىٍ ََ يي ديٕز، ثبډٌٽًٍٽڈ ا يٖټ ډشٞب٭ي ٙين ځبَُبيٍ
بر ځَڇ اُ يه ىٍ َىڂبڇ ٭مچيي َمـى يٽبٍ يَب ه وًثزيټ ثبٍ ىٍ ثيي كياٹڄ  يوًثز ٽبٍ

 إز.  يىٍ ٥ًڃ سًوڄ اڅِاډ ًاٍَبيى بي ٽٴ ٕٺٴ ػجٍُ ٽبٍ، َياُ ُ يمشَيٕبوش 30 ٵبٝچٍ

ٹبثڄ اٙشٮبڃ  يَبب ځبُيي ځبُ ډشبن يډىٚبء سًڅ يَبىٍ ًٍٝر يػًى ٍځٍ ـ9تثصرُ
 َى.يي ثٍ ًٍٝر ډيايڇ ي ډٖشمَ اوؼبڇ دٌيځبُ ډٌٽًٍ ثب يَيځ ، اوياٌُيَ كٶبٍيىٍ ډٖ

شٮبڃ ي  ـ2تثصرُ ًٍر طجز كياٹڄ ىي ډًٍى ځبُ ٹبثڄ ٙا ٌيب اوٶؼبٍ كيىٍٝ   يَيځه اويُا
 َى.يي ثٍ ًٍٝر ډٖشمَ اوؼبڇ دٌي، ٕىؼ٘ ځبُ ثبيَ كٶبٍيځبُ ډشبن ىٍ ډٖ

ًٍر سؼبي ـ28هادُ ُ  ٹبثڄ يځبَُب َيب ٕبيِان ځبُ ډشبن يُ ډىٍٝ  شٮبڃ ي اوٶؼبٍ ا ٙا
ًايه يَ ٦ٕق ُډيبر ُيكييى ډؼبُ ىٍ كٶَ ځٚش يب ىٍَ  ًوڄ ثب يَث ٝچٍ ػَيُا س ٷ يي ثالٵب بن َث

ً يَب ِار ٍث ػِ ىٕشڂبٌيسمبڇ سؼُ ًوڄ ٹ٬٦ ٙيٌ ي ٽچيدمذبّ ي ُس َان ٍثيٍ س ځ َان  ٍ ٽٍب ػِ ٽبٍځ
َايډًٍى و َا يبُ ث  ٍٙ ٍَا ٤يٍٵ٬ ه٦َ ى ًوي.يه َياي٦ٕق ُډ ياډه ٍي ي، ٍث ډپبويا٦١  زٙ 

ًٍو ٭مچ ـ29هادُ ٙپبٍيبر ػًٙپٍبياوؼبڇ ََ ځ ځَڇ ىٍ ىاهڄ  يَ ٽبٍَبيب ٕبي ي، َث
ٌ ًوڄ ډَٚي٣ ٍث اويُا شٮبڃ )ډشىبٕت ثب ٥جٺٍ يِان ځبَُبيډ يَيځ س  يَب٤يډل يثىيٹبثڄ ٙا

شٮبڃ ي اوٶؼبٍ( ي ىٍ ٱچ٪ز ٽمشَ ُا  ُ كيي 10ٹبثڄ ٙا ز. ييى ډؼبُ دبىٍٝي ا  ه اوٶؼبٍ ډؼبُ ٕا

ىٍ  يِڅيىٱيَ ثب ٕبډبوٍ اكشَاٷ يآالر ډًسًٍ هيِار ي ډبٙيإشٶبىٌ اُ سؼُ ـ32هادُ
 ځبُ ٹبثڄ اٙشٮبڃ ي اوٶؼبٍ ډمى٫ً إز.  يىاٍا يَب سًوڄ

 ز،يډبوىي ٽجَ ؼبى ػَٹٍيڄ ايإشٶبىٌ اُ ٙٮچٍ ثبُ ي يٍيى ډىبث٬ ثب دشبوٖ ـ39هادُ
 ي إز ځبُ ي ًٍار ٹبثڄ اٙشٮبڃ ي اوٶؼبٍ ډمى٫ً يىاٍا يَب سًوڄ ٵىيٻ ي ډًاٍى ډٚبثٍ ثٍ

 ه هًٞٛ إز.يالُڇ ىٍ ا يي ٽىشَڅ يډپچٴ ثٍ اوؼبڇ اٹياډبر و٪بٍس ٽبٍٵَډب
 ٘ي(، دبTBM) 1ًٕشٍيد يٌِ كٶبٍيډپبو آالر هيډبٙ اُ َىڂبڇ إشٶبىٌ ـ32هادُ

وٞت ٙيٌ ىٍ  ثبال ي  يل٦ٕ يإشٶبىٌ اُ آٙپبٍٕبَُب ثب ييثب اٙشٮبڃ ٹبثڄ يډيايڇ ځبَُب
 َى.يه اوؼبڇ دٌيٹٖمز ٝٶلٍ كٶبٍ ډبٙ يػچً

ي ٹبثڄ اٙشٮبڃ  ي٘ ًَا ىٍ ىاهڄ سًوڄ ي ٽٚٴ ځبُ ٕميىٍ ًٍٝر دب ـ33هادُ
٤ ٽبٍ ثٍ يٽىشَڃ ډل يَ ٍا ثَايي اٹياډبر ُيز ثبيٝالك ييٍيّن، ٙوٜ ىاٍايي َيًٕڅٶ

 اٵَاى اوؼبڇ ىَي: يي هٶڂ يًُٕاُ آس٘ يَيٚڂيډى٪ًٍ د

ثَإبٓ كييى  يبن ََ وًثز ٽبٍيىٍ ُډبن َٙي٫ ي ډ ي٦يډل ي٘ ًَايدب (اڅٴ
 ثٍ ٥ًٍ ډٮمًڃ اوؼبڇ ًٙى. يډؼبُ ډًاػٍُ ٙٲچ

٘ يِان ٱچ٪ز ځبُ ثٍ ثيىٍ ًٍٝر سؼبيُ ډ يٽبٍ يَبًَا ىٍ ػجٍُ ي٘ ډشًاڅية( دب
ppmاُ 

 َى.يٶز اوؼبڇ ځيٙ يبن ي اوشُبي، ثب ىٕشڂبٌ ډؼُِ ثٍ وٚبوڂَ ىٍ اثشيا، ډ5 2
ًڅٶح(  ًٍر سؼبيُ ٱچ٪ز ځبُٕ  ًٍويثب ppm10٘ ُا ييٍيّن ٍث ثيي َيىٍٝ   يَيځي وم

 َى ي ثٍ ٽبٍځَان ا٥ال٫ ىاىٌ ًٙى.يثٍ ًٍٝر ډيايڇ اوؼبڇ دٌ
ي ١مه يثب ppm20٘ اُ ييٍيّن ثٍ ثيي َي٘ ٱچ٪ز ځبُ ًٕڅٶير( ىٍ ًٍٝر اٵِا

ِار يىٌ اُ سؼُٙبډڄ )إشٶب يي اٹياډبر ا١بٵيكٖت ډًٍى، ثب يي ثَٞ يا٭الڇ َٚياٍ ًٝس
 َى.يٍ اٵَاى( ًٍٝر ځيٍ، سوچي٘ كؼڈ سًُي، اٵِايسىٶٖ

ِا ـ34هادُ ًٍر اٵ َبيب ٕبي٘ ٱچ٪ز ځبُ ډشبن ي يىٍٝ  شٮبڃ  يَ ځبُ اوٶؼبٍ  بيٹبثڄ ٙا
بن ًَا، ٙوٜ يَ ثَځٚز ػَيب ىٍ ډٖيه يَ ٦ٕق ُډيه اوٶؼبٍ ىٍ ُيي٘ اُ كي دبيث ثٍ

  َ ٍا اوؼبڇ ىَي:يي اٹياډبر ُيز ثبيٝالك يىاٍا

 بن ًَا يػَ ي٘ ىثياڅٴ( اٵِا
 ب اوٶؼبٍيٹبثڄ اٙشٮبڃ  يَ ځبَُبي٘ ډيايڇ ٱچ٪ز ځبُ ډشبن ي ٕبية( ٽىشَڃ ي دب

ب اوٶؼبٍ ثٍ يٹبثڄ اٙشٮبڃ  يَ ځبَُبي٘ ٱچ٪ز ځبُ ډشبن ي ٕبيح( ىٍ ًٍٝر اٵِا
ب ډؼبيٍر ي يپيځَڇ ىٍ وِى يه اوٶؼبٍ اوؼبڇ ٽبٍَبيي٘ اُ كي دبيىٍٝي ث 10ِان يډ

 ٮبً ډشًٹٴ ًٙى. يي َٕيًٍ ثبډٌٽ يځبَُب
شٮبڃ ٍث ثيٹبثڄ اوٶؼبٍ  يَ ځبَُبيب ٕبيِان ٱچ٪ز ځبُ ډشبن يٽٍ ډ ير( َىڂبډ ُ يب ٙا ٘ ا

ُ كي دب 20 َان ثبييىٍٝي ا ٕي، ٽبٍځ َيه اوٶؼبٍ َث ًوڄ َياييٕ  ع س ًوي.يٮبً ٍث هٍب  زٙ 
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 ب اٙشٮبڃ ثٍيٹبثڄ اوٶؼبٍ  يَ ځبَُبيب ٕبي٘ ٱچ٪ز ځبُ ډشبن يص( ىٍ ًٍٝر اٵِا
ِار ي يثٍ سؼُ يثَٷ ٍٕبو يَب ي سمبڇ ٕبډبوٍيه اوٶؼبٍ ثبييىٍٝي اُ كي دب 20٘ اُ يث

 ٍ ًَا ډشًٹٴ ًٙى. يِار سًُيثٍ ػِ سؼُ ييٍيٙىب
ِان ٽمشَ اُ يثٍ ډ يبثييٍيى ډؼيى ٽبٍځَان ثٍ ىاهڄ سًوڄ، ډى٣ً ثٍ ىٕش ـ تثصرُ

 ٹبثڄ اوٶؼبٍ إز. يه اوٶؼبٍ ځبَُبييىٍٝي كي دب 20
َ ه٦َوبٻ ځبُ ي٘ ډٺبىيڄ اٵِايثٍ ىڅ يٕبُ سًوڄبر يسًٹٴ ٭مچ ڇَىڂب ـ35هادُ

 ياوياُ اٙشٮبڃ ي اوٶؼبٍ، يٍيى ډؼيى ٽبٍځَان ثٍ ىاهڄ سًوڄ ي ٌٍا ٹبثڄ يَ ځبَُبيٕب بي ډشبن
ِان ډؼيى ځبَُب س٤ًٕ ٙوٜ يه ډييي سٮ يَيځ ، ډى٣ً ثٍ اوياٌُآالر ډبٙيه ِار ييسؼُ
ي ثًى.ي٤ ايَٙا سأډيه ثَ يز ي اهٌ ډؼًُ ډپشًة ډجىيٝالك يىاٍا  مه ٽبٍځبٌ هًَا

ثب  ي٦يډل ي٘ ډٖشمَ ًَايثب ػً ٹبثڄ اوٶؼبٍ، و٪بٍر ي دب يَب ىٍ سًوڄ ـ36هادُ
 إز:   يَ اڅِاډيز ډًاٍى ُيٍ٭ب

شٶبىٌ ىٍ َىڂبڇ اوٶؼبٍ ٹبثڄ هًىٽبٍ ځبُ ٘يِار دبياڅٴ( سؼُ  ىٍ يكٶبٍ آالر هيډٙب ُا ٕا
 ًٙى. يىيث٘ يي ديسًوڄ ثب يٚشثَځ يًَا َيډٖ ىٍ ي ڄيٍ يثبال يَب ٹٖمز

ًا ٘ية( ٕبډبٍو دب ًوڄ يډيايڇ َ ٍايثب ىاهڄ س ىَىيٌيسؼُ يي ىا  يياٍيٙى ِار َٚيٍا
ثَٷ ىٍ ػجٍُ ٽبٍ، ډشبطَ  بنيٍ ًَا اډپبن ٹ٬٦ ػَيسًُ ي دمذبّ ِاريسؼُ يإشظىب ثًىٌ ي ثٍ

 ه ٍا ىاٙشٍ ثبٙي.يَ ٦ٕق ُډيبر ُياُ ٭مچ
بر ځَڇ يىي ٭مچيٵَآ يًٍٝر ډيايڇ ىٍ ٥ ىاهڄ سًوڄ ثٍ يِان ځبَُبيح( ٕىؼ٘ ډ

 إز. يَ ډًاٍى ډٚبثٍ اڅِاډيب ٕبي( يي ػًٙپبٍ ي)ثَٙپبٍ
ي  يِان ځبُ ٕميي ډي٘ اُ يٍيى ٽبٍځَان ثبيي اوٶؼبٍ ي د يبر كٶبٍير( دٔ اُ ٭مچ

 ًٙى. يَيځاٙشٮبڃ ي اوٶؼبٍ ىيثبٌٍ اوياٌُ ٹبثڄ

ِان آن، يډ ٫ ځبَُب يٽبٍ ٙبډڄ وً ٤يډل يًَا يي ٽم يٶيٽ يَب ٕىؼ٘ ـ37هادُ
ي طجز ٙيٌ ي يثب و٪بٍر ه ډير ُډبنيي َمـى ن ي ٕب٭ز اوؼبڇ آُډًنيسبٍ ډلڄ آُډًن،
  ثبٙي. اُ ٽبٍځبٌ ىٍ ىٕشَٓ يَىڂبڇ ثبٍُٕ

َ ثًىٌ ي ىٍ ٽبٍځبٌ طجز يبر ُيډلشً يي ىاٍايه ٵٞڄ ثبيډٖشىيار ا يسمبډ ـ38هادُ
 ًٙى: يي وڂُياٍ

 ن اوؼبڇ آُډًن ي و٫ً آن،ياڅٴ( سبٍ

 ز يٝالك يٍ ٙوٜ ىاٍايسأييي ة(

 غ آُډًن يح( وشب

 ٸ آُډًن. يډلڄ ىٹ ير( وٚبو
 ييرٍضٌاـ  فصل ضطن

ٍٵَډب ثب ـ39هادُ جز ٍث ديٽب ًوڄ ييكياٹڄ ٍيٙىب سأډيه يىي٘ثيي ٖو ډ٦بثٸ  الُڇ ىٍ س
ًٍر ويَ اٹياڇ ومبيَ ُيثب ډٺبى َان ٙبٱڄ ىٍ ُيي ي ىٍٝ  ُ، ٽبٍځ ٦ق ُډيب ٍا ٍثيَٕ  ِار يسؼُ ه 
 ي. يډؼُِ ومب يٵَى ييٍيٙىب

يٌ ىٍين سًوڄ يَٕدًٙ يَب٤يىٍ ٽبٍځبٌ،  ډل ي٭مًډ ٕبُ ي ٕبهز ډىب٥ٸاڅٴ( 
َيَب ي ٙبډڄ اوجبٍَب،  څًٽٔ. 54ثَاثَ  ي ؿبٌ ٹبئڈ يهَيػ يَب ٌٍا ٍَا

 ،يَيثبٍځ يٕپًَب ډلييى، يىٕشَٕ يَب ٌٍا ووبڅٍ، يىدً ،يِيٍډى٦ٺٍ ثشًن ة(
 څًٽٔ. 33ب ثَاثَ َ َځبٌيسٮم ي يَيځًٕهز يَب ڂبٌيػب

  څًٽٔ. 107 كياٹڄ يٕبُ سًوڄبر يه ٭مچيٽبٍ ك ػجٍُ ح(
 يىيث٘يد ياي ثٍ ځًوٍيسًوڄ ي ولًٌ وٞت آن ثب ييَ ٕبډبوٍ ٍيٙىبيډٖ ـ42هادُ

 َى. يي ٹ٬٦ ډياٍ ٹَاٍ وڂ ييځيى تيًٙى ٽٍ ىٍ ډٮَٟ إٓ

ت َبييډلڄ ىٍ وجبيي َبالډخـ 49هادُ ًوي ٞو هًٍى اكشمبڃ ٽٍ ٙ َاى َث  آالر ډبٙيه ي اٵ

  .ثبٙي ىاٙشٍ يػًى َب آن ثٍ

بر اوٶؼبٍ ىٍ ػجٍُ يىٍ ٭مچ مهيكمڄ ا ٹبثڄ ييٍيٙىب ِاريإشٶبىٌ اُ سؼُ ـ42هادُ
 اُ ډًاى ډىٶؼٌَ ډؼبُ إز.  يډشَ 15 ز كياٹڄ ٵبٝچٍيٽبٍ ډى٣ً ثٍ ٍ٭ب

 ي٤ ٽبٍ ثَاي٤ ډليَٙا يثىيډشىبٕت ثب ٥جٺٍ ٍيٙىبيي ٕبډبوٍ يىيث٘يد ـ43هادُ
 إز. ياڅِاډ ُيَُډيىي ٵ٢بَبي

ٙم٬  5 اُ ٽمشَ وجبيي ُيَُډيىي ٵ٢بَبي وٺب٣ ٽچيٍ ىٍ ٍيٙىبيي ٙير ـ44هادُ
 څًٽٔ( ثبٙي.  54 بي)

 ثبٙىي. ىاٙشٍ ٹَاٍ ٍيٙىبيي ډٮَٟ ىٍ ثبيي َمًاٌٍىَىيٌ  َٚياٍ ٭الئڈ ـ45هادُ

 يٍ كٌترل آتص سَز يريگيپطـ  فصل ّفتن 

ًوڄ بريىٍ ٭مچ ىن آ٘سثبُ ي ٍيٙه ٽَ يَب ؼبى ٙٮٍچياـ 46هادُ ز. ډمى٫ً يُٕب  س  ٕا

 َيٕب ي يثَٙپبٍ ،ي)ػًٙپبٍ بر ځَڇيىٍ ًٍٝر ١َيٍر اوؼبڇ ٭مچ ـ تثصرُ
 إز. يز اڅِاډيٝالك يٽٖت ډؼًُ الُڇ اُ ٽبٍٵَډب ي ٙوٜ ىاٍا ځَڇ( بري٭مچ

ؼبى يا بر ييإشٮمبڃ ىهبو زيډمىً٭ ز ثبيٹبثڄ ٍؤ يَٚياٍ وٞت ٭الئڈ ـ47هادُ
 إز. ياڅِاډ يًُٕ ي آس٘ اوٶؼبٍ ه٦َ يىاٍا ډىب٥ٸ ٘ ىٍثبُ آس يَب ٙٮچٍ

ډمى٫ً إز ي  هيَ ُډيُ ىٍ هيٌَ ي إشٶبىٌ اُ ثىِيًه ََځًوٍ كمڄ، ـ48هادُ
كياٽظَ  هيَ ٦ٕق ُډيُ يآالر ډًسًٍ هيي ډبٙ ِاريسؼُ يِڃ ثَايًٕهز ى يٕبُ ٌَيًه
 ټ ٕب٭ز ډَٞٳ، ډؼبُ إز.ي يثَا

ٵٺ٤ ثب  هيَ ٦ٕق ُډيُ ه ثٍي٦ٕق ُډ اُ ِڃيى ًٕهز اوشٺبڃ يٽٚڅًڅٍ ـ49هادُ
 :إز َ ډؼبُي٤ ُيز َٙايٍ٭ب

 ثب ِاريسؼُ سأډيه يه ثَايُډ ډٖشٺَ ىٍ ٦ٕق ب ډوِنيسبوپَ  زي٩َٵ اڅٴ( كياٽظَ
  ثبٙي. ٕب٭ز ٽبٍ 24 يبُ ثَايو ډًٍى ډٺياٍ ًٕهز

ډؼُِ  إشبوياٍى، چىڀيٙ بي څًڅٍ ټي چٍييٕ ي ثٍيثٍ وبُڃ ثب ي٦ٕل ة( اسٞبڃ ډوِن
 اوؼبڇ ًٙى، َيٙ ثٍ

 ثبٙي. يي َمًاٌٍ هبڅيثب ًٕهز اوشٺبڃ ُډبن اُٱيَ ثٍ ياٍسجب٥ ح( څًڅٍ
 ًٙوي. ډلبٵ٪ز ت ي ٝيډٍيإٓ اُ ؿبٌ ىٍ اوشٺبڃ ًٕهز يَب ر( څًڅٍ

 ٩َيٳ ىٍ ييثب هيُډ َيُ ىٍ ِڃيى ًٕهز ي ٔيځَ ٍيٱه، يوڂُياٍ ـ 52هادُ
 ډوبُن اُ ډشَ 90 ٵبٝچٍ كياٹڄ زيثب ٍ٭ب آس٘ ثَاثَ ىٍ ډٺبيڇ ډىب٥ٸ ىٍ ي ىٍثٖشٍ ي ډلپڈ

 َى.يًٍٝر دٌ  َځبٌ ؿبٌيدٌ اُ ډشَ 30ي  يىيَ ُډيُ ٹبثڄ اوٶؼبٍ

ه يډ٦م يثىي ٍث ولًب آةيِ يٍ ثب هبٻ ييثب ٌَ ًٕهزيڂبٌ ًهيي ػب  ډل٥ًٍ ـ 59هادُ
ًٍر ٍ سب ًٙى ډلًٍٞ ي ډلييى ٍ آن ځَىى. يِٗ يىٍٝ  ًهز ډبو٬ ُا اوشٚب زٕ   ب ٚو

 يډشَ 30 اُ ٘يىٍ ٵبٝچٍ ث ييه ثبيشٮبڃ ډًػًى ىٍ ٦ٕق ُډاٙ ٹبثڄ ډًاى ـ 52هادُ
ي اُ يه ٵبٝچٍ ثبيا سأډيه ىٍ ًٍٝر ٭يڇ اډپبن ًٙوي؛ ٌَيًه هيَ ُډيُ ثٍ يىٕشَٕ ٍاٌ اُ
 ثٍ ٭ىًان كبئڄ إشٶبىٌ ًٙى. آس٘، ثَاثَ ټ ٕب٭ز ىٍيثب ډٺبيډز كياٹڄ  ډٺبيڇ ډبو٬ ټي

 َ ٦ٕقيُ ِاريسؼُ ي آالر هيډًٍى إشٶبىٌ ىٍ ډبٙ ټييٍيڅيَ ٮبريډب ـ 53هادُ
 ثبٙىي. بى(يي ىٍ ډٺبثڄ آس٘ ډٺبيڇ )وٺ٦ٍ اٙشٮبڃ ُيه ثبيُډ

بو آ٘س يَب ٽذًٖڃ ـ 54هادُ  يَب ٽىىيٌ هبډًٗ َيٕب بي ييبيميدًىٍ هٚټٙ  يٚو
َ وًاٍ يډٖ ٤ ٽبٍ، ىٍيٖټ ډليٍ يبثيه٦َ ي اٍُ ييي ثَ إبٓ ډٖشىيار ٙىبٕبيثب ډٮبىڃ

 ي.وٺبڅٍ وٞت ي آډبىٌ ثٍ ٽبٍ ثبٙى

 ًٕهز بي ٔيځَ ٌَ ٍيٱه،يي ًه يوڂُياٍ ىٍ ډلڄ ييٍيٙىب سأډيه ـ 55هادُ
 ډشَ اُ 8ٵبٝچٍ كياٹڄ  ز يډلبٵ٪ز ٙيٌ ي ثب ٍ٭ب يِار ثَٹيِڃ سىُب ثب إشٶبىٌ اُ سؼُيى
 ه ډىب٥ٸ ډؼبُ إز. يا

ىَبوٍ  اُ يډشَ 30ٵبٝچٍ  ىٍ بي هيُډ َ ٦ٕقيُ ىٍ ٽٍ ييَب ٕبٌُ سمبڇ ـ 56هادُ
ىٍ  ٕب٭ز ټي كياٹڄ ٽٍ ًٙوي ٕبهشٍ يډًاى اُ ييثب إز، ياٹ٬ هيُډ٦ٕق  َيُ ييٍيى

 .ثبٙىي ىاٙشٍ ډٺبيډز يثَاثَ آس٘ ًُٕ

 ډىٶؼٌَ ډًاى يَيي ثپبٍځ ييػبثؼب ،يٌَ ٕبُيي ًه يََ ځًوٍ وڂُياٍ ـ 57هادُ

 يَب ي ىٕشًٍاڅٮمڄ يډَسج٤ ثب ايمى يي ډ٦بثٸ ثب ١ًاث٤ ي ډٺٍَار ډچيثب يٕبُ ىٍ سًوڄ
 اوؼبڇ ًٙى.  اى ډىٶؼٌَيٽىىيٌ ډًيسًڅ

َا ـ 58هادُ جٍب يث ڄ ُا آٚس ًاى كٝب ىڀ ي ډ زٕ  ىٙا ٌ  يَث ًاى ډىٶؼَ ٽٍ اكشمبڃ يػًى ډ
ى؛ ثب ٍ آن يػًى ىٍا ٌ ى ًاو٬ اي٭مڄ وپَى َان ثب ډ ځ ًوي. يي ٽٍب ٍ ډلبٵ٪زٙ  ش ًٕا ٍ وبه َار اوٶؼب ُ اط  مه ا

ًاى ډىٶؼٌَ ٭مڄ وپَى ىٍ كبىٍط يٹ٫ً ىٍ ًٍٝر اكشمبڃ ـ تثصرُ َ يثب ٌ،اطَ يػًى ډ ي َ
ًٍو ٭مچ َايځ ًى. يمىيىبن ُا ايَ سب كًٞڃ ا٥ميىٍ ډى٦ٺٍ سلز سبط ييبر اػ ًٹٴٙ   ، ډش

 آّيَ ڄيالُڇ اُ ٹج يمىييار ايي سمُياوٶؼبٍ ثب بري٭مچ َٙي٫ ٘ اُيد ـ 59هادُ

 َ اوؼبڇ ًٙى. يسلز سبط يَبي ډٖييى ٽَىن ډلييىٌ ه٦َ ا٭الڇ

 ات كار گرميػولـ  فصل ّطتن

َ يي ٕب ي، ثَٗ ٽبٍيبر ٽبٍ ځَڇ )ػًٗ ٽبٍيَ ىٍ ٭مچياًٝڃ ُز يٍ٭ب ـ 62هادُ
 إز: ياڅِاډ ٽبٍ ځَڇ(

ٍ  24ټ ىيٌٍ ي٘ ُا ډَٞٳ يث ْن ي ًٕهز ځبُياٽٖ چىيٍيٕ يٕبُ ٌَياڅٴ( ًه ٕب٭ش
َا ٙپٍب ،يػًٙپٍب اوؼبڇ يث ٍ ُي٭مچ َيٕب بي يَث ز.ي٦َٕق ُډيبر ځَڇ ى  ه ډمى٫ً ٕا

ڂَ يى بي يثَٙپبٍ ،يز ػًٙپبٍيًن ډًٹٮَاډيډٺبيڇ ىٍ ثَاثَ آس٘، د ة( وٞت ډًاو٬
 .إز ي١َيٍ يىيَ ُډيبر ُيبر ځَڇ ىٍ ىاهڄ كٶَي٭مچ

( ىٍ C6H8ه )يچه دَيدبىيڄ إشيډش ٬ ييچه،ځبُ ډبيإشٶبىٌ اُ ځبُ إش ـ61هادُ
٤ هبٛ يه ىٍ َٙايَ ٦ٕق ُډيبر ځَڇ( ُي٭مچ َيٕب ي يثَٙپبٍ ،يبر ځَڇ )ػًٙپبٍي٭مچ

ه يي ډٺٍَار ا يمىيز اڅِاډبر ايز ي ثب ٍ٭بيٝالك يىاٍاثب ډؼًُ ډپشًة ٽبٍٵَډب ي ٙوٜ 
 َ إز.يدٌوبډٍ اډپبنهييآ

  يٌيرزهيهٌاطك ز ين ٍ ًگْذاريتحکـ  فصل ًْن

 يوٖجز ثٍ ثٍَٕ يٽبٍ ي ٹجڄ اُ َٙي٫ ََ وًثزيز ثبيٝالك يٙوٜ ىاٍا ـ62هادُ
 ي.يومب ػجٍُ ٽبٍ اٹياڇ يَبًاٌٍيى ي ٕٺٴ يهبٻ ىٍ وًاك ي إشلپبڇ يياٍيدب ِانيډ

ٍٕ يز اٹياډبر كٶب٩شيٍ٭ب ـ تثصرُ ٜ يا يَىڂبڇ َث ه ډىب٥ٸ ٍث ډى٪ًٍ كٶب٩ز ٙو
ٍا َ ٍيٝالك يىا َاث ٗ ٕىڀيز ىٍ ث َب يَبِ شَ ِاډ يڅٸ ي ٖث ٍا٘و اڅ ز.  يهبٻ ٹبثڄ   ٕا

جبن ىٍ يوڂُجبن ي دٚش يَبياٍ هبٻ س٤ًٕ ٕبٌُيوبدب يڈ ثٖشََبيسلپ ـ63هادُ
 إز. يِٗ هبٻ اڅِاډياُ ٍاو٘ ي ٍ يَيٚڂيد يىاهڄ سًوڄ ثَا
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٤ يثب سًػٍ ثٍ َٙا َبٕىڀؾيي د يمه ٕبډبوٍ وڂُياٍي٭مچپَى ا يثٍَٕ ـ 64هادُ
ز ثب يٝالك يثٍ ًٍٝر ډٖشمَ س٤ًٕ ٙوٜ ىاٍا يياٍيه ي ٵبٝچٍ اُ ډىبث٬ وبدبيُډ

 إز. يځٚشبيٍٕىغ( اڅِاډ يډوًٞٛ )ىاٍا يآؿبٍَب

ه َىڂبڇ يي ٍاو٘ ُډِٗ ياُ ه٦َ ٍ يَيػچًځ يكٶب٩ز ٽبٍځَان ثَا ـ 65هادُ
 إز. ياڅِاډ يڈ ي وڂُياٍيسلپ يَب وٞت ٕبډبوٍ

ًٍويثب يډؼمً٭ٍ ٕبډبٍو وڂُيٍا ـ 66هادُ ًى ٽٍ سپ يا ي ٍث ځ تٙ  َب  وڂُياٍويٌ ځبٌٍ يٞو
ٽَىٌ ي اُ ډلڄ هًى  يَيه ػچًځياُ ٵٚبٍ ُډ يډٺبيڇ ثًىٌ سب اُ څىڂَ ياٍىٌ وبٙ يثٍ ٹيٍ ٽبٵ

 يډؼبيٍ ثَا يِار وڂُياٍيه سؼُيث يػبوج يبٍَب٬ ډُيوٞت َٕ يىيث٘ يهبٍع وًٚى؛ د
 إز.  يٚشَ ١َيٍيث يياٍيىبن اُ ډٺبيډز ي دبيا٥م

َا ؼبىيا ثب٭ض ٽٍ يٍاٚو بي ٙيٌ تيسوَ يَبهيُډ ـ 67هادُ َوبٻ ٤يٙ ًوي ډي ه٦ ٙ 
 يب وٺٜ ٵىيٕبډبوٍ  يثٍ ٕبډبوٍ وڂُياٍويٌ ډؼُِ ٙيٌ ي ىٍ ًٍٝر هَاث ثٍ َٕ٭ز، ييثب

 ثَىاٙشه اُ ٹجڄ ٕبډبوٍ وڂُياٍويٌ، ٠يسٮً َىڂبڇ. ًٙوي ٠يب سٮًيڈ يآن، اٝالف، سَډ
 ًٙوي. وٞت ييػي يَب ي وڂُياٍويٌيثب يٌ،يى تيإٓ يَب ٕبډبوٍ

 يثَا يجبن كٶب٩شيب ََ و٫ً ٕبٌُ وڂُجبن ي دٚشي يكٶب٩ش ٕذَ وٞت ـ 68هادُ
َ ي يبر سٮميب ىٍ َىڂبڇ ٭مچيياٍ ي يوبدب يٽبٍځَان ىٍ وًاك َ سَىىيډٖ يمىيا سأډيه
 إز.  يبر اڅِاډيَٙي٫ ٭مچ اُ ٘ي، ديوڂُياٍ

ٍٵَډب ثب ـ 69هادُ ٍٕيٽب جز ٍث َث ځ ييٍايِان دبيډ يي ٖو شَ هبٻ ٍث ډى٪ًٍ ػًچ ُ  يَيٖث ا
ٖز وٙب ييٍايوبدب ين هبٻ َث اَط آة يډلشمڄ َث ٵَي ٚو ٖشٍٙ   ٙ ٦ل يَبُا َ يب ُي يٍيانٕ 

شَ هبٻ وم يَب اٹياڇ ٍث َد ومًىن ثو٘ ي٦ٕل ٖز ٽَىٌ ٖث ًاوٮيثب ا بيي؛ يبٚو َ يىٍ ډٖ يؼبى ډ
٦ل يَب آة ٦ليب ُي يٍيانٕ  يٌ ي ثبي، ډبو٬ ُا ٍٕيَٕ  َوبٻٙ  ت ين آة ٍث ډىب٥ٸ ه٦  ٞو

ٌ ى ٭الئڈ ىَىي ى ييٍايَٚيٍا ځ ييٍاييٙ  َ ػًچ ٍ ه٦ ٍ ىاهڄ ډى٦ٺ َاى ث ُ يٍيى اٵ  ثٮمڄ آيٍى.  يَيا

ىڀ ُا ٹٖمشي ـ72هادُ  ي َبه ډٌَُيىَمـ ډبوي يثبٹي ډي ٕىڀ ُا ثيَين ٽٍ َبديؾٕ 
 ًٙى. ىاىٌ دًٙ٘ ډلبٵ٨ سَٽيت يټ ثب َب،ٕىڀ ديؾ ٽٚ٘ ي وٞت اُ دٔ ثبيي ياََٙب

ًٍر ١ٮٴ ډيڄ ـ79هادُ َا ديؾ يب ډٍُب ىٍٝ  ًوڄ،يسلپ يٕىڀ ث  ؿبڃ كٶَ ثب ثبيي ڈ س

ُبٍ د ػييي ىٍ تيٚيٽىبٍ ډ جز ٍث ٞو  اٹياڇ ومًى. ي٦يډل يُٕبمهيي ا يا١بٵ ډٍُب ډيڄ ه، ٖو

١َثٍ  ََځًوٍ ډٺبثڄ ىٍ وٞت، اُ دٔ ٕب٭ز 48 ډير ي ثٍيڀ ثبٕى ديؾ ـ72هادُ
 .ًٙى ي ٵٚبٍ ډلبٵ٪ز

اوٶؼبٍ، دٔ  ډشَي اُ ډ٬١ً  10 ډلييىٌ ىٍ ډًػًى ډُبٍَبي ډيڄ ٽچيٍ ـ73هادُ
١َيٍر  ييي ثٍ ډى٪ًٍ ٙىبٕبيبر اوٶؼبٍ ىٍ سًوڄ ثبيٕب٭ز اُ ٭مچ 4ٙين  ياُ ٕذَ

 .ويځيَ ٹَاٍ ديـ٘ يب آُډبي٘ ٽٚ٘ ڈ ډؼيى سلزيسلپ

 چاُـ  فصل دّن

 ٘ اُي٭مٸ ث َب ي ؿبٌ ثب ؿبڅٍ يسَىى ٽبٍځَان ىٍ ىَبوٍ يٍيى يَب ډلڄ ـ74هادُ
 اڅًاٍ، ،يثشًو څًڅٍ ،يٵًالى دًٙ٘ ټي س٤ًٕ ييمشَ( ثبيٖز ٕبوشيټ ډشَ ي ثي) ډشَ 2/1

 ي ډٖييى ًٙوي.  يٕبُ ډٖشلپڈ، ډٺبيڇ ډىبٕت ډًاى َيٕب بي ٕوز ٕىڀ

وز ي دب ي٭جًٍ يَب ُا ثو٘ٱيَ ؿٌب يَ كٶٍبيسمبڇ ٥ًڃ ډٖ ـ75هادُ ىڀٕ   ٕ ٍ يُا يا
ًثيثب ٍ ه ٍثىي يي ث ُب ٌ ي كٶ٨ ي وڂُيٍا يډ وز ي ډٺبيڇ يډ ُا ؿٌب ٽٍ يُډبو ًٙى. يٙي ىڀٕ  بنٕ 

ٍثىي يډ ٭جًٍ ُب ز؛ ډ ىڀ ډلشمڄ ٕا ٗ هبٻ يٕ  ٍ ٥ًڃ ييثب يٽىي ي اكشمبڃ َث  ډشَ 5/1 كياٹڄ ث
ٕبوشي)  ٌ َ ي دىؼب ٕىڀ ډشَ( يټ ډش َا ىاهڄ  شٍ ،ييٍايدب أډيهس يٕوز ث ٍ ىٙا ي اىاډ  .ثٙب

 يجيثٍ ٥ًڃ سٺَ ا٥َاٳ ؿبٌ يډىبٕت ي ډُبٍثىي يوٞت دًٙ٘ كٶب٩ش ـ76هادُ
 إز. ياڅِاډ ثبالسَ اُ ٦ٕق ىَبوٍ ؿبٌ ټ ډشَي

مشَ( يٕبوش 30ډشَ ) 3/0ىيٍ ىَبوٍ ؿبٌ ثٍ  يؿىبوـٍ اٍسٶب٫ دًٙ٘ كٶب٩ش ـ تثصرُ
مشَ( ىٍ يٕبوش 30) يډشَ 3/0دبهًٍ  سأډيه إشبوياٍى ثب يټ وَىٌ كٶب٩شيي يثب بثي،ي ٽبَ٘

 يىَبوٍ يٍيى ىٍ ا٥َاٳ يثىيت يثب إشٶبىٌ اُ ٙ ٤ ا٥َاٳ ىَبوٍ ؿبٌ وٞت ًٙى ييډل
 ي.يثٮمڄ آ يَيٮبر ثٍ ىاهڄ ىَبوٍ ػچًځيؿبٌ، اُ يٍيى ډب

 ىبن اُيز ثٍ ډى٪ًٍ ا٥ميٝالك يٙوٜ ىاٍا يَيٽبٍٵَډب ډپچٴ ثٍ ثپبٍځ ـ77هادُ
 ىٍ يآسٚجبٍ برياسمبڇ ٭مچ اُ دٔ ياٍيوبدب يَب ځًٌ بي ثچًٻ اڅًاٍ، ىثبن،وَ ًاٌٍ،يى إشلپبڇ

ي ىٍ ا٫َٕ يٹز وٖجز ثٍ ا٥ال٫ يډٚبَيٌ وٺٜ ثب ًٍٝر ىٍ ؿبٌ إز ي ٙوٜ ډٌٽًٍ
 ي.ييٍيى ٽبٍځَان اٹياڇ ومب اُ َار ػُز ٍٵ٬ وٺٜ، ٹجڄيثٍ ياكي سٮم يٍٕبو

 يَب ڈيي ٕيثب يځَٵشڂاُ ثَٷ يَياوٶؼبٍ ثٍ ډى٪ًٍ ػچًځ َٙي٫ ٘ اُيد ـ78هادُ
 ډؼِا ًٙوي. ٍٕبوب ډًاى ڂَيى ي َب ڄيٍ َب، څًڅٍ ثَٷ، ه٣ً٦ اُ بن اوٶؼبٍيػَ اوشٺبڃ

 يحفارـ  ازدّنيفصل 

شٶبىٌ ُا ُا ٹجڄ ـ79هادُ ٍايكٶٍب ِاريسؼُ ٕا ًان ٙوٜ ىا ٍ ىٕشڂبٌ ٍث ٭ى َاًس  ي، اد
ٍٕيز ثبيٝالك جز ٍث َث ًاٹٜ يي ٖو  .يياٹياڇ ومب َب آن ياكشمبڅ يمىيي ا يٵى ي ٍٵ٬ و

 يىٍ هًٞٛ ه٦َار اكشمبڅ يي ډلڄ كٶبٍيثب ي٘ اُ اٹياڇ ثٍ كٶبٍيد ـ 80هادُ
 ًٙى. ييي ٙىبٕب يثٍَٕ

مه ثًڇ يز ايڂَ ډى٣ً ثٍ سظجيثٍ ډلڄ ى يكٶبٍ هيي اوشٺبڃ ډبٙ ييػبثؼب ـ89هادُ
 ډؼبُ إز. ِاريسؼُ ي ٍ اثِاٍَبيي ٽچ يي ىٽڄ كٶبٍ

َانـ  82هادُ ٍَا ٽبٍځ شٺ ز. ڄ ىٍ َىڂبڇ ٽبٍيُي ي ٕجي ػبډجً ىٍثب َُي ىٍ ٕا  ډمى٫ً ٕا

َ ډشٍ ٍييثب يٹجڄ ُا اٹياڇ ٍث كٶبٍ ـ 83هادُ شٍ ٙين ٽبډڄٕ   1يٍاى كٶٍب يي ُا ٖث
 ىبن كبٝڄ ومًى.ي( ا٥ميچٍ كٶبٍي)ډ

ه ػبډجً يډبٙ يَٕډشٍ ٍي يوڂُياٍ يمه ثَايا يَب ب ٹٶٍٖيٍ ٩َيٳ يسٮج ـ84هادُ
 إز.  ي( اڅِاډيسًوچ يه ؿبڅِوي)ډبٙ 2ڄيىٍ

 يَب چٍ ػټيز ي ډُبٍ ثٍ يٕيڄ ٵٺ٤ دٔ اُ سظجيس٤ًٕ ػبډجً ىٍ يكٶبٍ ـ 85هادُ
 آن ډؼبُ إز.

٘ اُ يڄ ثب اٍسٶب٫ ثيه ػبډجً ىٍيڂبٌ ادَاسًٍ ډبٙيثٍ ػب يثٍ ډى٪ًٍ ىٕشَٕ ـ 86هادُ
 يسَىى ادَاسًٍ اڅِاډ يډشَ ثَا يٕبوش 45كياٹڄ  يمه ثب دُىبيټ ٍاٌ دچٍ ايٍ يډشَ، سٮج3

 إز.

 ډمى٫ً إز. يىٕشڂبٌ كٶبٍ يإشٺَاٍ ي ًٕاٍ ٙين اٵَاى ډشٶَٹٍ ثَ ٍي ـ 87هادُ

 ٵٺ٤ ىٍ كبڅز سًٹٴ ٽبډڄ ىٕشڂبٌ ډؼبُ إز. يه كٶبٍيَ ډبٙيسٮم ـ 88هادُ
َى ياوؼبڇ دٌ يي ثٍ ولًيػبډجً ثب ي٦ًٕف ىٕشڂبٌ كٶبٍ يسَىى ي ٽبٍ ٍي ـ 89هادُ

 ڄ ځَىى.ي٭ٍَٙ ػبډجً ىٍ يٽٍ ډبو٬ اُ څٲِٗ ي ٕٺ٣ً اٙوبٛ اُ ٍي

َڇ ـ92هادُ ٍَا ىٍ ىٕشَٓيٕىڀ ثب يَيځ َٕٽغ ډوًٞٛ څٸ يَب َا شٺ  ي ىٍ ډلڄ ٕا
 ًٙوي. يمه وڂُياٍي٤ ايثًىٌ ي ىٍ َٙا

ثَىاٙز  يثَا يٹيٍس يپيډپبو يِار ثبٍثَىاٍيىٍ ًٍٝر إشٶبىٌ اُ سؼُ ـ91هادُ
َان ٽٍ اكشمبڃ يػًى ډًاى ډىٶؼٌَ ٭مڄ وپَىٌ ىٍ آن إز؛ ٽبٍځ يٕىڀ كبٝڄ اُ آسٚجبٍ

 ي ثب ډًاو٬ ډىبٕت اُ ثَيُ اكشمبڃ اوٶؼبٍ وبهًإشٍ كٶب٩ز ًٙوي. يىٍين ؿبٌ ثب

 ٽٍ «ٍ ًَايٽبوبڃ سًُ» ثَ ا٭الڇ يډجى يب٥يڈ َٚياٍىَىيٌ ي اكشيوٞت ٭ال ـ92هادُ
 إز. يٕىڀ ي هبٻ دًٙبويٌ ٙيٌ إز، اڅِاډ بي آة س٤ًٕ

 ڄ ډمى٫ً إز.ډبويٌ اُ اوٶؼبٍ ٹج يډؼيى ىٍ سٍ ؿبڃ ثبٹ  كٶَ ؿبڃ ـ93هادُ

 ّا  كطٌذُـ  فصل دٍازدّن
ٍ( ىٍ سؼُ ـ94هادُ َاًس ٍاي٭بډڄ اوؼبڇ ٽٍب )اد وٜ ىا ًانٙ   ز،يٝالك يِار ٽٚىيٌ ٍث ٭ى

َار، ثٍ ډى٪ًٍ يي ثٮي اُ سٮم يٶز ٽبٍيډٌٽًٍ ٍا ٹجڄ اُ َٙي٫ ََ ٙ يِار ډًسًٍيي سؼُيثب
 ٹَاٍ ىَي.  يَب ډًٍى ثٍَٕ ىبن اُ ٝلز ٭مچپَى آنيا٥م

ي ي٤ ٽبٍ ډإطَ إز ثبيډل يمىيٽٍ ثَ ا يبسيِار ٭مچيسؼُ يٵى يَب وٺٜ ـ95هادُ
 ه ٍٵ٬ ًٙوي.يډبٙ يٹجڄ اُ ٍاٌ اوياُ

ي اُ يثب يٕبُبر سًوڄيډًٍى إشٶبىٌ ىٍ ٭مچ يِار كمڄ ي وٺڄ ٹيٍسيسؼُ ـ96هادُ
 مه ثَهًٍىاٍ ثبٙىي.يٕبډبوٍ سًٹٴ ډىبٕت ي ا

 ِاريي اُ سؼُيبَ ٹ٦بٍَب، ثيو٪ يِار ٽٚىيٌ ډشلَٻ ٹيٍسيسؼُ ـ97هادُ
 َٚياٍ ثٍ ٽبٍځَان ثَهًٍىاٍ ثبٙىي.  يَٚياٍىَىيٌ ٵٮبڃ ډىبٕت ثَا

هًىٍي ٍا ٹجڄ ي َىڂبڇ كَٽز  يياٍيڈ َٚياٍىَىيٌ ٙىيي ٭اليادَاسًٍ ثب ـ98هادُ
 ي.يِار ٽىشَڃ ومبيسؼُ

ت سؼُ ـ99هادُ ٙىبيٞو ٍي ُب ييِار  ت ىٍ اثشيا ي اوش ِاډيٍچ وٺچييٕ يډىٕب ىٌ ي ٭بډڄ  يٍ اڅ ًث
ٙىباوؼب ٍي  ٍ ٕبډبو الډز  لز يٕ   ُٝ ز ا ٍ ډپچٴ ٕا ي.يډٙب ييڇ ٽب ٌ هًى ډ٦مئه ثٙب ٚىي  ه ي ٽ

ثبُىاٍويٌ اُ كَٽز ډٮپًٓ  ب اثِاٍيىاٍ ثٍ سَډِ  تيٙ ِ وًاٍ وٺبڅٍيسؼُ ـ100هادُ
 إز. ياڅِاډ

 ٥ًٍ ثٍ چٍيه ٽٍ آن يٕيا ډڂَ ډمى٫ً إز، وٺبڅٍ وًاٍ ًٕاٍٙين ٽبٍځَان ثَ ـ929هادُ
 .ثبٙي ٙيٌ ي٥َاك اٙوبٛ ڄوٺ ي كمڄ يثَا هبٛ

 .إز اٵَاى ٵٺ٤ ثب ثبالثَ ډوًٞٛ كمڄ وٶَ ډؼبُ ييػبثؼب ـ922هادُ

َان َث سؼُ ـ923هادُ ًاٍ ٙين ٽبٍځ َوٚ يثيين ٝىيڅ يكمڄ ي وٺڄ سًوچ ِاريٕ  هيٕ
َثٍ، ٍا اُ يٽٍ ي هًٍى ثب ١ ز. ډلبٵ٪ز ڂَيى ٦ًٕف ي ِاريسؼُ َث  ٽىي، ډمى٫ً ٕا

ىيٌ ىٍ كبڅز ٍيٙه ډمى٫ً إز ي َىڂبڇ ِار ٽٚيٍَب ومًىن سؼُ ـ104هادُ
 ي ز هبډًٗ ي ىويٌ ىٍ كبڅز هالٛيىٍ ي١ٮ يي اٝچيي ٽچيڄ ٽٚىيٌ ثبيسًٹٴ يٕب

كَٽز آن ىٍ  اُ يَيػچًځ يثَا الُڇ يَب ب٣ياكش چٍ ٽٚىيٌ ٵٮبڃ ًٙوي يييٕ يسَډَِب
 َى.ياوؼبڇ ځ ز سًٹٴ ي هبډًٗيي١ٮ

شٶبىٌ ُا ډٖ ـ925هادُ ًٍر ٕا پٍ ٍث ډى٪ًٍ يچيَ ٍيىٍٝ  ڄ ي، ََىي 3ٍډيٍا ثبُځٚز ٽبٖڅ
ٌ آَه ثب ڄ يٍا ًٝا َ ډٶٞڄ ډشٞڄ ٙيٌ ي ىٍ ٵ َسج٤ ځَىوي.يپييٍث  يډشَ 60ي ىٍَ   ڂَ ډ

 يََبيڄ ُوؼياُ ٹج يي ثٍ ډشٮچٺبسيَب ثب َب، آن هيډبٙ يٍ ىٕشيَىڂبڇ سوچ ـ926هادُ
اُ  يَيػچًځ يب وڂُياٍويٌ ثَايٽىىيٌ  ڄ ٹٶڄيڂَ يٕبيب ىيَب،  ىاٍ، ډٖييىٽىىيٌ ٹالة
 .ه ډؼُِ ثبٙىييډبٙ يياّځًو

آالر ثٍ ډى٪ًٍ ډمبوٮز هيِار ي ثبٍ َىڂبڇ كمڄ ثب ډبٙيمه سؼُيډُبٍ ا ـ927هادُ
 إز. ياڅِاډ ياُ څٲِٗ ي ياّځًو

                       
 -  Rod 

- Jumbo Drill 

- Trolley 
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 ياسٞبڃ ىٕش يي ثبالٍيويٌ، ثَا يچيِار ٍيَ سؼُيِار ډشلَٻ و٪يسؼُ ـ108هادُ
 ي ډشًٹٴ ًٙوي. يب اوؼبڇ ٽبٍ ثبيڂَ يپييثٍ 

شـ 929هادُ َان ثٕا ٍَا ٽبٍځ ز.يِار ىٍ كبڃ كَٽز يه سؼُيٺ ٍ كبڃ ٽبٍ ډمى٫ً ٕا  ب ى

ه يځَىويٌ ي ىٍ كبڃ ؿَه٘ ډبٙ يَب ٔ ٹٖمزيي َٕي يَ، وڂُياٍيسٮم ـ992هادُ
 ً ىٍ َىڂبڇ ٽبٍ ىٕشڂبٌ ډمى٫ً إز.يب څًٽًډًسي

ټ ىٍٝي( ىٍ كبڃ كَٽز ي٘ اُ يت )ثيً ىٍ ٙيٽٍ څًٽًډًس ي٦يىٍ َٙا ـ999هادُ
مه يَ اسٞبالر ايََب ي ٕبيَب، اُ ُوؼ ياځه ياٝچ يَب ىَىيٌ ٌ ثَ اسٞبڃي ٭الييإز، ثب

 ِ إشٶبىٌ ًٙى.يو يٽمپ

ِ يي سؼُيڄ ثبيٍ يً ٍيياُ كَٽز وبهًإشٍ څًٽًډًس يَيػچًځ يثَا ـ112هادُ
 ز ًٙوي.يډىبٕت سظج يز دبٍٻ ٹَاٍ ځَٵشٍ ي ثب سَډَِبيىٍ ي١ٮ يچيٍ

ُبيډٮبىڃ آن ثبىىيٌ ٽ ِار ډشًٹٴيب سؼُيٽىىيٌ  ډٖييى ـ993هادُ  يََبيډٖ يي ىٍ اوش
 َوي.يإشٶبىٌ ٹَاٍ ځ ثيين 

 ترق يوٌياـ  سدّنيفصل س

ٍ ًَا يسًُ يَب بن آة، سچٶه، ٽبوبڃيػَ يََبيي اُ ډٖيثَٷ ثب سأډيه ه٣ً٦ ـ994هادُ
ًاى َبىيب ٕبي َاث يَ ډ  ًٙوي. يثىي ٸيًٙوي، ډؼِا ي ٭ب ډي ٍيډىبث٬ سٲٌ يي ٍٕبوب ٽٍ ثب٭ض ه

ډَٚي٣ ثٍ ډلًٍٞ ومًىن ىٍ ډلٶ٪ٍ  يٕشٶبىٌ اُ سَاوٖٶًٍډبسًٍ ٍيٱىا ـ115هادُ
 آن ىٍ ثَاثَ آة ثالډبو٬ إز.  يٸ ثىييٸ ي ٭بيډٺبيڇ ىٍ ثَاثَ كَ

 ل ٍ تاالترّايجرثمـ  فصل چْاردّن
)ډلٶ٪ٍ ثبالثَ( ىٍ ىاهڄ  1څًاُڇ ىٍ ىاهڄ ٹٶٔ ي اثِاٍ ډًاى، ييػبثؼب ـ996هادُ

َى ي ډبو٬ اُ ٕٺ٣ً يي طجبر ٽبډڄ اوؼبڇ ځ يياٍيى ٽٍ ثب دبَياوؼبڇ دٌ يي ثٍ ولًيَب ثب ؿبٌ
 َب ثٍ ىاهڄ ؿبٌ ًٙى. آن

اثشيا  ىٍ ٽبٍځَان ثٍ َٚياٍ يډىبٕت، ثَاىَىيٌ  وٞت ؿَاٯ ځَىان َٚياٍ ـ997هادُ
  إز. يىٍ َىڂبڇ اوشٺبڃ ثبٍ ١َيٍ ؿبٌ يي اوشُب

 ي ادَاسًٍ ييبث ؿبٌ ىٍ يوڂُياٍ ي َيبر سٮميَٙي٫ ََ ځًوٍ ٭مچ اُ ٹجڄ ـ998هادُ
 َى.ياوؼبڇ ځ يمىيبر ډ٦چ٬ ٙيٌ ي اٹياډبر اي٤ ٽبٍځبٌ اُ ٭مچيډل اٵَاى ىٍ َيٕب

ت ٭الئڈ ـ999هادُ تىَىيٌ  َٚيٍا ٞو ٦َٕق يُ َځبٌيٌد ؿبٌ ي يىَبٍو يٍيى ىٍ ډىٕب
 إز. يىٍ َىڂبڇ ٽبٍ اڅِاډ هيُډ

ي ٕبُځبٍ ثب  ڈ ثپٖڄياُ و٫ً ٕ ييه ثبيب ٽبثي ٹٶٔ ي ٽبثڄ ثبالثَ هيث اسٞبڃ ـ922هادُ
 ثبٙي. ٕبډبوٍ ثبالثَ

 ي٥ًٍ ييثب ( ثبالثَيڈ ثپٖڄ )ٽبثڄ ٵًالىيٕ ثٍ هيي ٽبث ثبٍ اسٞبالر ـ929هادُ
 ١َثٍ ثٍ بي ثبالثَ يَييو سٮبىڃ، ٭يڇ اٍسٮبٗ، ثبالثَ، يٽٚٚ يَييو ٙيٌ ثبٙي ٽٍ ٕبهشٍ
 ثب٭ض ٍَب ٙين ي ٹ٬٦ اسٞبڃ وڂَىى. اسٞبڃ،

اسٞبڃ ډًٍى و٪َ ًٽَ ٙيٌ  سأډيه يثَا ټ ٹالة،٦بويب ٙيإشٶبىٌ اُ ١بډه  ـ تثصرُ
 ٖز.يه ډبىٌ ډؼبُ ويىٍ ا

َطٺ ـ922هادُ َاٽىىيٌ  ٽىشَڃ ډلييى ييٽچ ټيٍث  ييثب ڄيػ  يَيثبٍځ ُا يَيػچًځ يث
 .ډؼُِ ٙيٌ ثبٙي ثبُي وًٻ ىٍ ييكي ډؼبُ ي ډٖبٵز ػبثؼب اُ ٘يث

َبيٽچ ـ تثصرُ َا ٵٺ٤ ډلييىٽىىيٌ يي وٺٜ ٭مچپَى  َىڂبڇ ىٍ ثبٍ ٽَىن ډلييى يث
ز يىي٘ثيد ٌ ٕا ًان ٍث ييوجب ي ٙي شٶبىٌ يبسي٭مچ يَب ٽىشَڃ َيٕب هيڂِيػب ٭ى ًوي. ٕا ٙ 

ًٙوي،  يكمڄ وٶَ ي ثبٍ إشٶبىٌ ډ يٽٍ ثٍ ٥ًٍ ډٚشَٻ ثَا ييىٍ ثبالثََب ـ923هادُ
 ټ ي ثٍ ي١ًف ډٚوٜ ثبٙىي. يِان َٕ٭ز كمڄ وٶَ ي ډًاى ثٍ سٶپيي ډيثب

ز ٽبډڄ يثٍ ٥ًٍ َمِډبن ىٍ ىاهڄ ٹٶٔ ٵٺ٤ ثب سظجكمڄ ثبٍ ي ادَاسًٍ  ـ924هادُ
 ه ډؼبُ إز.يثبٍ ي اډپبن ٽىشَڃ كَٽز ثبالثَ اُ ىاهڄ ٽبث

 ي.يسؼبيُ ومب يي اُ كي ډؼبُ ٥َاكيَٕ٭ز إٓبوًٍٖ كمڄ ثبٍ وجب ـ925هادُ

ب يٍٚ اُ و٫ً وٚپه يي ٙيٍٚ ىٍ إٓبوًٍٖ ثبيىٍ ًٍٝر إشٶبىٌ اُ ٙ ـ126هادُ
 كٶب٩ز ٙيٌ ثبٙي.

ٸ اُ و٫ً دًىٍ هٚټ يكَ يټ ٽذًٖڃ ا٥ٶبيي ثٍ كياٹڄ يََ ثبالثَ ثب ـ927هادُ
 ډؼُِ ثبٙي. ييبيميٙ

ي ىٍ ىٕشَٓ ادَاسًٍ ٹَاٍىاٙشٍ ي اډپبن يثبالثَ ثب يبسي٭مچ يَب ٽىشَڃ ـ928هادُ
 ٵَاَڈ ثبٙي. يي ا٦١َاٍ ي٤ ٭بىيسًٹٴ ٕبډبوٍ ىٍ َٙا

َ كَٽز ثٍ يثبٍ ىٍ ډٖ ييىاډىٍ ػبثؼبٽىىيٌ  ډلييى ييَبيإشٶبىٌ اُ ٽچ ـ129هادُ
 ي ٵَډبن ډمى٫ً إز.ي٭ىًان ٽچ

ٖشڂبٌ يمه ي ډىبٕت ىٍ ََ ايا ياٍسجب٣ ًٝس ياډپبن ثَٹَاٍ يىيث٘ يد ـ932هادُ
 إز. ياڅِاډ

ثَاثَ كياٽظَ  6ي كياٹڄ يڈ ثپٖڄ ثبيٕ يمىيب ٵبٽشًٍ ايىبن يت ا٥مي١َ ـ939هادُ
 ز ډؼبُ ثبالثَ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ًٙى.ي٩َٵ

                       
 - Cage 

ٍٕـ 932هادُ ٍ ي سؼُ يؿٚم يثُب ِا ٍ ٍثيِار  ثبياث َاًس ٤ٕ اد ٶشڂ ي ًس  َى. ياوؼبڇ ځ يًٍٝرَ 

ِار ي ډچلٺبر يمه سؼُي٤ ايق ي َٙايىبن اُ ٭مچپَى ٝليثٍ ډى٪ًٍ ا٥م ـ933هادُ
ي سٖز ثبٍ ثَ إبٓ  يىي ډًوشبّ ىٕشڂبٌ، ثبٍُٕيي دٔ اُ وٞت ي اسمبڇ ٵَآيثبالثَ ثب

 َى.يز ىٕشڂبٌ اوؼبڇ دٌيىٍٝي وَم ٩َٵ100

ڄ يِار ي ډچلٺبر ثبالثَ ىٍ ډًاٹ٬ ًيمه سؼُي٤ ايَٙا يسٖز ثبٍ ي ثبٍُٕ ـ934دُها
 إز:  ياڅِاډ

 ٹبوًن ٽبٍ، 89اڅٴ( ىٍ ُډبن وٞت ثٍ إشىبى ډبىٌ 
ٍ ك ٌَية( ى ىٍا ه ُث ًٍو ََ ُا ، ٔديَث ًَطييسٲ بي يَ يسٮم ځ ٍ ي َار ډ ٕبهشب  َ َ، ث ٌ ثبالث  ُٕب

 ،يثَىاٍ ثٌَُ هيك ىٍ ح( سٖز ٕبالوٍ
 .ي٤ ا٦١َاٍيىٍ َٙا يمىيا ِارياُ ٭مچپَى سؼُ ر( دٔ

ثبالثَ  ياىياٍ يمىيوبډٍ ا يځًَا يي وٖجز ثٍ طجز ي وڂُياٍيٽبٍٵَډب ثب ـ935هادُ
 ي:يَ اٹياڇ ومبيډٚشمڄ ثَ ډٶبى ُ

 ،اُ ثبالثَ ين سٖز ثبٍ ي ثبٍُٕياڅٴ(سبٍ
 ،ياوؼبڇ سٖز ي ثبٍُٕ يز ثَايٝالك يٙوٜ ىاٍا ية( اډ٢ب

 ثبالثَ، يَ ډٚوٞبر ٵىيٕببڃ ثب يح( ٙمبٌٍ َٕ
 ي ٕالډز ىٕشڂبٌ ىٍ دَيويٌ ډوًٞٛ ىٕشڂبٌ. يمىيوبډٍ ا يځًَا ير( وڂُياٍ

ب ډًاى ي دٔ اُ ََ ځًوٍ يثبالثَ كمڄ وٶَ ي  يبسي٭مچ يٹجڄ اُ ٍاٌ اوياُ ـ936هادُ
 َى.ياوؼبڇ دٌ ياوياُي سٖز ٍاٌيَار ثبيسٮم

ٍاڇ ثبالَث ثب ـ937هادُ ثب  يپيي اڅپشَ يپيٽىىيٌ ډپبوٹٴي كياٹڄ ٍث ىي ډشًيٕبډبٍو ى
ًاوب َ يډٖ يسًٹٴ ثبالَث دٔ ُا ٥ ييس ٌ ٕبوشيډشَ ) 5/1َ كياٽظ  مشَ( ډؼُِ ثبٙي.يټ ډشَ ي دىؼب

ًاوت ٽبث ـ938هادُ َان ثبيسمبڇ ػ ٌ ؿٚم يٍچ سًٍيي ٍث يٕيه كمڄ ٽبٍځ  يډٺبيڇ ثب اويُا
ٍسٶب٫  يډشَيچيډ 13  شَ( ډلًٍٞ ٙيٌ ثبٙي.  ډ يټ ډشَ ي َٚشبى ي دىغ ٕبوشيډشَ ) 85/1سب ا

 ييڂبٌ ٽبٍ ىٍ اٍسٶب٫، ډَٚي٣ ثٍ ٭يڇ ػبثؼبيإشٶبىٌ اُ ثبالثَ ثٍ ٭ىًان ػب ـ939هادُ
 ټ ډشَ ډؼبُ إز.يسب اٍسٶب٫  يآن ي كٶب٧ ځٌاٍ

ثب  ياُ ػىٔ يٍٷ ٵًالى يي ثٍ ٕذَ كٶب٩شيكمڄ وٶَ ثب يه ثبالثََبيٽبث ـ942هادُ
ه يب ډًاى ډٮبىڃ ثب ډٺبيډز ډٚبثٍ ي َمـىيډشَ  يچيڈ( ډي)ؿُبٍ ي و ١5/4وبډز كياٹڄ 

 ه، ډؼُِ ثبٙي.يىٍة ٽبث يپيٹٶڄ ډپبو

َب ـ141هادُ ٕذَ ثبالَث  ٘ٙ ع يجيٍا ي ػُزٙ ييٙ يكمڄ وٶَ ثب يًد مز هٍب  ٕ ت آن ٍث
ٍ ولً يىي٘ثيد ٍَا يځَىى، ث َيع ا٦١ ٍ اډپبن ه ٍ آن ٍث يٽ ٚب َا ثب ٵ ًى. يٕمز ثبال ث ڈٙ  ََا َ ٵ ځ  ٽٍب

ي اُ  يَيي اُ ٕٺ٣ً اػٖبڇ اُ ا٥َاٳ ؿبٌ ػچًځيثب يب٩شاثٮبى ٕذَ كٶ ـ942هادُ
 ي.يٙوٜ ډلبٵ٪ز ومب

َا يَب ٽىشَڃ ـ943هادُ ٓ  يي ٍث إٓبويثب يبسي٭مچ يىيَبياوؼبڇ ٵَآ يثبالَث ث ىٍ ىٕشَ
ٍ ثبٙي سب ي َاًس َ ياد ًاويٕ  َايثش ٍَايٮبً ىٍٙ  ٍ اٹياڇ ومب ي٤ ا٦١ جز ٍث ٹ٬٦ ٕبډبو  ي.يٖو

 اهذاد ٍ ًجاتـ  فصل پاًسدّن
 ي ي٤ ا٦١َاٍياډياى ي وؼبر ىٍ َٙا يبسيٍ ثَوبډٍ ٭مچيي سُ يىيث٘ يد ـ944ادُه

 إز. يډٖشىيار آن ىٍ ٽبٍځبٌ س٤ًٕ ٽبٍٵَډب اڅِاډ يطجز ي وڂُياٍ

ټ ٽبٍځَ هبٍع اُ سًوڄ ثٍ ډى٪ًٍ ٽىشَڃ ي ٙمبٍٗ يڈ كياٹڄ يك٢ًٍ ىا ـ945هادُ
ڈ اډياى ي وؼبر ىٍ يٍ س٬ ثيَٕ يٍٕبو ي ا٥ال٫ يٸ يٍيى ي هَيع اٙوبٛ ي طجز إبډيىٹ

 ډمى٫ً إز. يإز ي اٍػب٫ ََ ځًوٍ ٽبٍ ډشٶَٹٍ ثٍ ي ياڅِاډ ي٤ ا٦١َاٍيَٙا

 5ڈ يټ سيي يوٶَ ٽبٍځَ ىٍ ىاهڄ سًوڄ، ثب 25ثب اٙشٲبڃ سب  يَب ٽبٍځبٌ ـ946هادُ
ىاٙشٍ ثبٙىي؛ ىٍ ًٍٝر  يز اُ ډَاػ٬ ٹبوًويٝالك ياډياى ي وؼبر ډ٩ًٴ، ىاٍا يوٶَ
ه يَ ٦ٕق ُډيوٶَ ٙبٱڄ ىٍ ُ 25ََ  يَان ٙبٱڄ ىٍ ىاهڄ سًوڄ، ثٍ اُا٘ سٮياى ٽبٍځياٵِا

ي ٙي؛ س يڈ ٹجچيډ٩ًٴ ثٍ سٱيَ يوٶَ 5ڈ يټ سيكياٹڄ  ي ىٍ يډٌٽًٍ ثب يَب ڈيا١بٵٍ هًَا
 . ٺٍ اُ ػجٍُ ٽبٍ، ډٖشٺَ ًٙوييىٹ 30كياٽظَ  يٵبٝچٍ ُډبو

وؼبر ي  اډياى ي يبسيه ثَوبډٍ ٭مچيٽبٍٵَډب ډپچٴ إز، وٖجز ثٍ سيي ـ9تثصرُ
سًوڄ، إشٶبىٌ اُ  يِٗ اكشمبڅيٸ، ډوب٥َار ٍيڈ ثب اًٝڃ ډجبٌٍُ ثب كَيس يآډًُٗ ا٭٢ب

 ي.يِار ډَسج٤ اٹياڇ ومبيي سؼُ يسىٶٖ ىٕشڂبٌ
ز  ثٍ يٝالك يي س٤ًٕ ډَاػ٬ ىاٍايڈ اډياى ي وؼبر ثبيز اٵَاى سيٝالك ـ2تثصرُ

 َى. يٹَاٍځ سأييي ي يبثيًٍٝر ٕبالوٍ ډًٍى اٍُ
ىبر يسمَ يٸ ثَځِاٍيڈ اډياى ي وؼبر اُ ٥َيس يا٭٢ب يآډبىځكٶ٨  ـ947هادُ
ِار اډياى ي وؼبر ثَ إبٓ يٝلز ٭مچپَى سؼُ يإز ي ثٍَٕ ياڅِاډ يډى٪ڈ ٵٞچ

َى ي ځِاٍٙبر ي يي س٤ًٕ ٽبٍٵَډب اوؼبڇ دٌيإشبوياٍى ډٮشجَ ي ىٍ وجًى آن اڅِاډبر ٕبُويٌ ثب
 ًٙى. يوڂُياٍي ىٍ ډلڄ ٽبٍځبٌ طجز ي يډٖشىيار اٹياډبر ډٌٽًٍ ثب

 15َان، ډٚشمڄ ثَ يا يإالډ يٹبوًن ٽبٍ ػمًٍُ 85وبډٍ ثٍ إشىبى ډبىٌ  آييه  ايه
كٶب٩ز  ي٭بڅ يه ػچٍٖ ًٍٙايپٞي ي ٙٞز ي ىيډيسجٌَٞ ىٍ  15ډبىٌ  ي  147ٵٞڄ 

ٹبوًن ٽبٍ، ىٍ  86ه ي ثٍ إشىبى سجٌَٞ ووٖز ډبىٌ يسيي 20/05/1399ن يىٍ سبٍ يٵى
 إز.   يٌياػشمب٭ي ٍٕ ًيت يُيَ سٮبين، ٽبٍ ي ٍٵبٌ ثٍ سٞ 26/08/1399سبٍين  

 يُيَ سٮبين، ٽبٍ ي ٍٵبٌ اػشمب٭ي ـ ډلمي َٙيٮشمياٍي




