
١٣٩٢ ��وردی� ٧	��ر����،
ه��ت دو��

&�%$ #"!ی : ه��ت وز��ان
٩++�*�ر) وی() '�&�: 

�١٩٨٢٣*�ر) س�ل �"� و '� 

3ی��'�&� ا%�ای/ �2'!ن ا&!ر 1*�0/

٢٩/١٢/١٣٩١هـ                                                          	٧٧٧/ت٨	���٢�٢٧ر�
وزارت ا&!را82"�د5 و دارای/ ـ 1*�6 %*�!ر5 اس4&/ ای�ان

) -��3ن ا��ر �2�1* ـ�١ (&� (� 0$/&.�د وزارت ا��ر ا-',�د+ و دارای* و (� اس'&�د ��د� (١٢/١٣٩١/�ه$#" وزی�ان در ���� ��رخ 
ـ =ی$>���3 ا��ای* -��3ن ی�د�;� را (� ��ح زی� 9,�ی8 ��3د:�١٣٩٠,�ب 

3ی��'�&� ا%�ای/ �2'!ن ا&!ر 1*�0/
<=> اول ـ #;�ری: و ��90ت

�"? اول ـ #;�ری:
 اABCح�ت ��رد اس'?�د� در ای> =ی$>���3 در �<�3* �/�وح زی� (� �1ر �*رو3;:ـ١&�د)

ـ .١٣٩٠اDE ـ -��3ن: -��3ن ا��ر �2�1* ـ �,�ب 
�2�G ��.�ر+ اس�A* ای�ان. +H1�ب ـ �2�G ای�ان: س'�د �

�2�Gه�+ ا��ای* در سIB 1/�ر. :G�پ ـ �2
�ز+ در داKL 1/�ر.��$M +�.1��2 :*�L1.�+ دا�ت ـ �2

�2�G ای�ان. N$O/9 �) �P'>� +ا��$) <$�Q9 ی� *R3�) ���3"3��S د� ی� ارای��Tرت س�C �) ;U3 و�� V�9دی :<$�W9 ث ـ

�"? دوم ـ ��90ت
&�حH اول ـ حF!ق ورود5 و هDی��ه�5 ا'�Cم AB&�ت

�1[+ 9��N$L;� از �2�G �/��ل ا]HایZ ح�Uق ورود+ �3*��د.ـ٢&�د) 
�ار+ ع�ارض �CدراK��� *9 �1[+ ا^.�ر�;� در �2�G �3*��د.#�"�) ـ-� ا]HایZ ی� (

�� (ـ٣&�د),P9 +ا�) -��3ن، 3�خ هHی&� ا�b3م L;��ت (� ��ح زی� �/NO �*��د:	) ��د� (٣ در ا�
3�خ هHی&� ا�b3م L;��ت (&� (� 0$/&.�د �2�G ای�ان و 0س از W9ی$; وزی� ا��ر ;��) G�اDE ـ در�Cر9* �1 ارای�ده&;� L;��ت �2

ا-',�د+ و دارای* 9<$$> و ا�L eLاه; �;.
�(�ط و 0س از� ��g'ت (&� (� 0$/&.�د دس��;L م�b3ی&� اHخ ه�3 ;&��) *'Eه.�+ دو�g'دس �ب ـ در�Cر9* �1 ارای�ده&;� L;��ت س�ی

�(�ط 9<$$> و ا�L eLاه; �;.� �W9ی$; وزی� ا��ر ا-',�د+ و دارای* و وزی
�دوE'* اس" 3�خ هHی&� ا�b3م L;��ت 0س از اعAم �9سط ارای�ده&;� W9 �) "�;Lی$; ه$#"$M "�;L �;&ارد �1 ارای�ده�� �ج ـ در س�ی

ـ 9<$$> �*��د.١٣٨٢) -��3ن �k3م C&?* 1/�ر ـ �,�ب ١١ع��k3 *Eرت، ���Sع ��د� (
) -��3ن، ع��$�9* اس" �1 (�ا+ �O9$�، (�ر$2�+، ��(�bی* و C?�]* �1[ ا�b3م١ �&�kر از (�ر(�+ ���Sع (&; (ل) ��د� (#�"�) ـ
�*��د.

�ادار+ در داKL ا��1> �2�H�'�� *1م ��ا]U"ـJ&�د)$M ی� س�ع�ت K$B>9 +د� در روزه��>E1*) ]�قا� ا�b3م L;��ت (9/�ی?�ت �2
�k3ت ��رد��;L �) 8د� �'&�س�>Eت ]�قا��;L �&یHرت ه�C <در س�ع�ت ادار+ �*(��; �1 در ای *S�U'� *P'1 "اس�Lدر �) G��2
Kوس�ی <$�W9 �1ر وe� +ی&�ه�Hه "Lدا�دری�]" �Lاه; �;. ا�b3م L;��ت ی�د �;� در �Lرج از ا��1> �2�1* در ��9م او-�ت ��'�Hم 0

ر]" و =�; (�ع.;� �'S�U* اس".
�0'*،ـ١#�"�) 0$�د�1�دن 1$��ه�+  و   �.3=  *,O� +�$ا� و   ���9 �<�ی&�  و  l$0 س$�س*  و  0$�د�1�دن ���]�ان   L;��ت 

،KU3 و Kس��ت ح�m� ��3ی&;�2ن �R&ط ای�� �) �$�U3 K1$��ه�+ �0'* (� وس�ی +�س�ار1�دن ���]�ان و l$0 س$�س* و (�ر$2
� ��3ی; (� ��-V�B� V س�ز3; و ا^.�ر���3 ا���E* وSا3; �1ر�&;ان ��رد 3$�ز را ح��') �R&ا+ ای�$2�3;� �1[ را (K9ح�ی V��ری$س �2�G و �
$2�o$��9 �;3 ��3ی&;، (;ون ای&�R 3$�ز (� در�Lاس" -�P* وK9ح�ی V��رو��3" (�ر���3 و س�ی� اس&�د را -KP از ��وع �1ر (� �2�G و �

�ادار+ ی� ای�م K$B>9 ا�b3م �*$2�د.$M از س�ع�ت ادار+ ی� oد� (��; در ��9م او-�ت اع�>Eقا�[ "�;L �&یHه "Lدا�9ح,$K ا��ز� و 0
����3ه�+ �&ok، �<$> و �<��م (��; اح'$��* (� اعAم ��رد+ �O3اه;ـ ٢#�"�)) p)�B� �$�U3 K1" وس�ی�ه���2 س�ع�ت ورود و ح

(�د.
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�ی?�9* (� ا�P3ره�+ �2�1* وارد ��3;، (� ��ط ای&�Rـ ٣#�"�)/9 q$رج از س�ع�ت ادار+ (;ون ه�L اس" در <R�� <وا2>ه�+ را�=ه
2�]'> �1[ ی� ���رش �ح���Eه�+ =3.� در�Lاس" 3/;� و ]Uط ا��e2 "3ا�'> ��-'* �9 ]�ارس$;ن س�ع�ت �1ر ادار+ Kی&� ی� 9ح�ی�>�

.;��) �k3;� �;3�$2K9ح�ی V���ا+ �2�G و �) *'$E�#�� ون;)

&�حH دوم ـ اس�M8د) از ��!ن ا�K4Lت
�2�1* از ]&�وری.�+ �3ی> ـ +&�د) +�.E��2�G ای�ان ��^D اس" �'&�س8 (� ای�bد زی�س��k&� �) �.'Lر ا�b3م 9/�ی?�ت �2�1* و 1&'

�وR$3* ـ �,�ب 'REا � ]&�ور+ اAsع�ت و 0��g3�9ر+ (� رع�ی" -�ا�b9 <$3رت $k3ت 1/�ر+ ـ �,�ب ١٣٨٢��;L "ی�ـ�١٣٨ـ و �;ی
اس'?�د� ��3د� و (� ای�bد زی�س��b� ،�.'Lزه�+ �Cدر�، �<�]$'.� و ��&�ع$"ه� در ا�b3م 9/�ی?�ت �2�1* را در (�'� ]&�ور+ اAsع�ت و
�) *-�Uو ح *U$Uص ح�O8 ا�E�- د در�L <$���>'� +ر�b9 و *,O� "ر �&�س�ی* ه�ی�k&� �) <$&uت دری�]" ��3ی;. ه��s�P9ار
��b9ر+، ا�9ق (�زرC ،*3�2&�یV، �<�دن و 1/�ورز+ ��.�ر+$M س��تm� 1'.� و�� "Pv K1 اح�ال 1/�ر، ادار� "Pv ع�ت س�ز��نAsا
اس�A* ای�ان و س�ز��ن ا��ر ��E$�9* 1/�ر و س�ی� س�ز��3.� (ح�8 ��رد در ��ا-HE Vوم) اس'&�د ��3د� و س�ز��3.�+ ذ+ر(ط (�ی;

اAsع�ت ��(�ط را در (�'� ]&�ور+ اAsع�ت و ار�s�P9ت در اL'$�ر -�ار ده&;.
�ا9* ا�> و �0ی;ار در (�'� ��RP ��* اAsع�ت را#�"�) ـ)�O� و *s�P9ار +�.'Lس�� وزارت ار�s�P9ت و ]&�ور+ اAsع�ت ��^D اس" زی

�اهo ��3ی;.[ *R$3و�'REا G�در �2�1.�+ 1/�ر (� �&�kر ا��ا+ �2

��*N# س!م ـ Hح�&
 در ��ارد+ Ps �1ـp -ـ�3ـ�ن، �2�b� Gـ�ز (� اLـ�Q9 e$> اس" ا^.�ر1&&;� �*�9ا3; یR* از ��رد �S�� <$�Q9ع (&; (ح) ��د�ـO&�د)

)١D^�� G�) -��3ن را ا�O'3ب و ارای� ��3ی;. �C �) <$�Q9رت �1* (0س از اعAم ��ایط �9سط �2�G) ی� ��رد+ �9دیV �*��د و �2
�(�ط را =زاد ��3ی;.� <$�Q9 ،ا��تHEم ا�b30س از ا ��C�[A) "اس

�رات �2�1*، �3ع �Q9$> از س�+ �2�G ای�ان �L <$$>9اه; �;.ـ١#�"�)U� از D�O9 �U)ص دارا+ س��Oص ا��,Lدر 
�ارداد (�ـ٢#�"�)- ;Uو ع *�P- *g&ه��ه �) ��$) *Eا(ط ��را+ ع��S pPs ��$) +�.'1�� ($�����3ا+ اس" �1 �P'>� ���3��$) 

�2�G ای�ان �Cدر�*1&&;.

&�حH 	��رم ـ #�Pی�Mت و 5����8�0 1*�0/
 �1[ه� و وس�ی�U3 K$� (ز�$&*، دری�ی* و ه�ای*) �1 (� -���و �2�1* وارد ی� از =ن �Lرج �*��3;، اعo از ای&�R �/��ل ح�Uقـ٧&�د)

�2��L *1اه&; (�د. +�.E��و�* �/��ل 1&'L ان ورود+ و�ورود+ (��&; ی� ��P3&; و ���]
�ح زی� ا-;ام ��3ی&;:١٢ در ا��ا+ ��د� (ـ٨&�د)� �) ;&?^�� �.E�'&1 �) -��3ن، وزار�3�O9ه� و س�ز��3.�+ ��#�ل س�ی

�2�G در ای> ��اH1 در �2�1.�+ ا��ای* (� 3ح�+ �1 �k3 8ح� *RیH$[ ;واح ��b&0 +ا��ار ��3ی&;�2ن �9ما[L'$�ر �Lد در ا�U'ـ اس DEا
�ا�<�ن �Cرت $2�د.� �) K��1 *ی�g)ا��

]�1 N$L�� �2ـ�G، (� 3حـ�+ �1 ه$ـ��L �3�2xـ* در 9k3 اسـ�س�ب ـ o$k&9 سـ�عـ�ت �1ر+ و ای�م حQـ�ر ��3ی&ـ;�2ن �9ما[L'$ـ�ر �Lد (
�دد.g3 د�bـ�ر =�3ن ایQع;م ح Kـ$Eد �)

�2�G (� 3ح�+ �1 ز��ن 9�N$L �1[ �9 دو س�ل 0س �k3 اس�س�پ ـ o$k&9 �;ت (�زدی;، $2�3��3�+ و �0س�gOی* �Lد (� �sر K��1 و (
از [زما[��ا�;ن ای> =ی$>���3 ح;ا-K س* درC; �1هZ ی�(;.

�وR$3* (� 3ح�+ �1 �2�G ای�ان 9<$$> �*��3ی;. رع�ی"'REرت ا�C �) G�ت ـ ارای� اس&�د، �;ارG، �2اه*ه� و ��bزه�+ ��P9ط (� �2
ای> (&; �9سط س�ز��3.� و �mس��9* �1 در ا�b3م 9/�ی?�ت �2�1* �1[ دH$3 ،;&��)*� K$L اHEا�* اس".

�2�G واe2ار �*��د. �) *�P- *g&ه��ه �) �.E�ث ـ ]�اهo ��3دن ا��3�Rت [زم و =��زش �1ر1&�ن �2�G در ��ارد+ �1 (�L* از 1&'
*E�'� +�.3ان �9سط س�ز���ج ـ ا��9م و K$�R9 س�L'��3.�+ ادار+ از Eح�ظ سO"ا]Hار+ و 3�ما]Hار+ و 9ح�ی��b� K1 Kع� (� �2�G ای

�و�*.L د+ ورود+ و�P� در "Lس��ای�bد زی

(A�Qه*�ه� R8ا&�ت س�سDـ ا� RC�T Hح�&
در ا��ا+ ��د� (ـ٩&�د)  ١٣o'�$س <'� ،;��) ا(.�م و��د دا�'�   �[�>9 ع�Pرات �;ول  در  در ��ارد+ �1  =ن،   ��,P9 و  -��3ن   (

ه��ه&}�;� و ی�ددا�"ه�+ S�9$ح* =ن (� ز(�3.�+ رس�* 1&�ا�3$�ن ��(�ط �GA ع��L Kاه; (�د.
9<$$> �*2�دد:#�"�) ـ � �;ت ز��ن رس$;ن �1[ (� ��ح زی

.Kور (�ر���3 ح�;C |د� روز از �9ریH3�0 ف�^ ��یp ه�ای* ح;ا1~s از Kرت ح��Cـ در DEا
.Kور (�ر���3 ح�;C |روز از �9ری ",� Kرو�.�+ ح� �ب ـ س�ی

<=> دوم ـ #;��� ارزش و 2!اA�& AKأ
W�0 اول ـ ارزش ?"�

&�حH اول ـ ارزش 5W�0 ورود5 (واردا#/)
) -��3ن، اABCح�ت ��رد اس'?�د� در ای> �Pح� در �<�3* �/�وح زی� (� �1ر �*رو3;:	١ در ا��ا+ ��د� (ـ١٠&�د)

اDE ـ K~� +]�1: �1[ی* �1 از ه�� �.�ت از ���� C�,L$�ت ]$HیR* (��د+)، 1$?$" و �.�ت (�  �1[+ ا^.�ر�;� ورود+ ی��Rن
�دد.g3 *U�9 K~� از =ن 3$�" �1 �1[ (� ع&�ان V3�� {33&; ر�� �(��;. 9?�وH� +�.9ی* در ^�ه

ب ـ �1[+ �/�(�: �1[ی* �1 2��� از ه�� �.�ت ه��3&; 3$�" وC�,L *E$�ت و ��اد K$R/9ده&;� �/�(.* دارد �1 =ن را -�در
Kر+ از ���� ع�ا��b9 (Gر��) "�Aع lت =ن و و��د ی�� ا�b3م ده;. �1 "$?$1[، �.k3 3* را (� �1[+ ��رد��Rد ی�Rس�زد ع��*�

.;��)*� �)�/� +]�1 N$O/9 9<$$>1&&;� در
1�د� اس"، �1[ه�+#�"�) ـ ;$E�9 را �k3 �1 �1[+ ��رد *,O� �9سط ه��ن �;�;$E�9 �)�/� ی� K~� +]�1 رت ع;م و��د�Cدر 

E�9$;�;� �9سط س�ی� E�9$;1&&;�2ن از ه��ن 1/�ر �P;أ (� �.�ت ی��Rن ��L GAاه; (�د.
H$3 ی� �/�(� را K~� +]�1 و �'[�پ ـ �1[+ ه��ن �3ع ی� �UPs: �1[ی* �1 در 2�و� �1[ه�+ C +;$E�9&<" ی� (�L *'>&C ZOص -�ار 2
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.;3�$2*��در (
ت ـ ه���Hن: ز��3* �1 در =ن �;ت، -$�" ]�وش �1[ در 1/�ر �P;أ �v(" (�د� اس".

�د�]�وش) ا�b3م �;�L وش و��ی; و ]�وش در =ن سE�9) IB$;1&&;�، وارد1&&;�، ع�;� ]L �1 رت�b9 ح��ا+ از�ث ـ س�b9 IBر+: �
اس".

2�د3;.*� �S�ج ـ 3�ما]Hاه�+ �b9ر+: 3�ما]Hاه�ی* �C �) �1رت اE�9 ،��P3$;، (�زاری�(* و (� (�زار �,�ف ع
:;��) �چ ـ ا]�اد ��P9ط: ا]�اد+ �1 ار�P9ط =3.� (� یR* از ا��Rل زی

١.;&��) �gی;Rر+ ی�b9 ا��ر �ـ �1ر�&; ی� �;ی
٢.;3�� �'L�&� +ر�b9 lی�� -��3ن �b9رت (� ع&�ان �k3 ـ از
ـ �1ر]��� و �1ر�&; (��&;.٣
�ل ی� ��x&0 "$RE درC; ی� ($/'� از س.�م ی� حp رأ+ ی� ه� دو =3.� را در اL'$�ر'&1 ،o$U'���$M ی� o$U'�� ر�s �) �1 *,O� �ـ ه

دا�'� (��;.
�+ را 1&'�ل ��3ی;.	gدی o$U'���$M ی� o$U'�� رت�C �) �.3= از *Rـ ی
���'o$U �9سط �NO س��* 1&'�ل 2�د3;.�$M ی� o$U'�� رت�C �)�.3= دو �ـ ه
ـ =3.� ع�Q+ از ی�3�L lاد� (��&;.٧

�P9ط ه�'&; و یR* از =3.� ��3ی&;� ا3ح,�ر+، �9زی1V&&;� ا3ح,�ر+ ی� �Cح8 ا�'$�ز#�"�) ـ� �gی;Rر+ (� ی�b9 pی�s اد+ �1 از� ا]
�+ اس"، �&��u3 �/��ل �Sا(ط (&; (چ) ��3;، ا]�اد ��P9ط �ح��ب �*��3;.gا3ح,�ر+ دی

١ �GA ارزش �2�1* �1[+ ورود+ pPs ��د� (ـ١١&�د)�;�"Lو��ا+ �1[+ ]) "Lدا�0 K)�- ی� �;�"Lدا�) -��3ن، -$�" وا-<ً� 0
�ی; و س�ی� اس&�د C *�$��9ـ�ح8 �1[ وL اسـ�س س$ـ�هـ���P9ط �." Cـ;ور (� -��ـ�و �2ـ�1* ایـ�ان اس" �1 (��$M اد�($> ا]

�ایـط و �Sا(ـط �Uـ�ر در �ـ�د� ی�د�;� 9<$$> �*��د.� pـPs
0�داL" (�ی;#�"�) ـ K)�- ی� �;� "Lدا� در ا^.�ر ارزش �2�1* �1[+ ورود+ و رس$;2*ه�+ �2�G، ه��3�2 9<;یK در -$�" وا-<ً� 0

��0ی� اAsع�ت ع$&*، -�(K س&Zb و ��'&; و (� رع�ی" اe0 *�1 *E�Cی�]'� �;� ح��(;ار+ ا�b3م $2�د.)
�ی; و س�ی� اس&�د ��9$�*ـ١٢&�د)L ا^.�ر ��د و ی� ارزش �&;رج در س$�ه� G��ی; (� �2L ص �1[ی* �1 (;ون ارای� س$�ه��,Lدر 

�2�G و(� اس'&�د د[یK و �;ارG ��'&; و -�(�P- Kل، ��3'&�س8 (��;، �2�G (�ی; ارزش �1[ را pPs ��اد ( �k3 �) ]�1 8ح�C١٣�9 (
) 9<$$> ��3ی;.١٧(

) -�Pل 3/�د، ارزش =ن (�اس�س ارزش١١) -��3ن و ��د� (	١ ه���2 ارزش �2�1* �1[+ ا^.�ر�;� ورود+ pPs ��د� (ـ١٣&�د)
�'Lو�[ *1��ی; (0�و]�م) �1[+ ی�د�;� (�ا+ C;ور (� -���و �2L |ن (� �9ری��Hأ �1 ه�;P� ه��ن 1/�ر "Lو س� K~� +]�1 *1��2

�ار 2�]'� اس"، �L <$$>9اه; �;.- G��;� و ��رد -�Pل �2
�ی;) ��U� GAی�� (�ا+ (�رس* ��ایط#�"�) ـL س?�رش (��;، �9ری| ]�1'�ر (س$�ه� "Pv در ��ارد+ �1 واردات �1[ �<�ف از 

ه��L *3��Hاه; (�د.
) 9<$$> ��3د، ارزش =ن (�اس�س ارزش �2�1* �1[+١٣) و (١١ در L,�ص ارزش �2�1* �1[ی* �1 3'�ان (�اس�س ��اد (ـ١J&�د)

�وL'� �;� و ��رد[ *1��ی; (0�و]�م) �1[+ ی�د �;� (�ا+ C;ور (� -���و �2L |ن (� �9ری��Hأ �1 ه�;P� ه��ن 1/�ر "Lو س� �)�/�
�ار 2�]'� اس"، �L <$$>9اه; �;.- G�-�Pل �2

�ی; (�ی; ��رد ���9 -�ار 2�]'� و (�(" اA'L]�ت اح'��E* در �$��١)  و (١٣ در ا��ا+ ��اد (#�"�) ـL ار;U� رت و�b9 IBایط و س�� (
و ی� ���]" ح�K �1[ه�+ �~K ی� �/�(� در ��Uی�� (� �1[+ ��رد ارزشe2ار+ 9<;یK [زم �Cرت $2�د.

�اس�س ��اد (ـ +١&�د)) ��2�) 3'�ان ارزش �2�1* �1[+ ورود+ را 9<$$> ��3د، ارزش =ن �1[ در ا��ا+ (&; (پ)١) و (١٣) ، (١١ه
9<$$> �*2�دد:	��١د� ( ��ح زی� �) (*Uی�) -��3ن (ارزش 9?

"$>Sو و "Eواح; �1[+ وارد� (� ه��ن ح� ��وش دا�L* وارد1&&;�، (�اس�س -$�" ]�وش ه[ p)س* (� س�ا�اDE ـ در�Cرت دس'
�P9ط (���$M اد�ورود در (�زار دا�L* �1 ه���Hن (� �1[+ ��رد ارزشe2ار+ (� �Cرت ع�;�]�و�* ((� او�Eی" ($/'�ی> �U;ار) (� ا]

:��و�&;� ]�وL'� �*��د (-$�" ع�;� ]�و�* وارد1&&;�)، (� �1� ��ارد زی[
ـ س�د و ��Oرج �1* �<��ل (�ا+ ]�وش =ن �3ع �1[ از ه��ن �UPs ی� �3ع (D&C ی� 2�و� �S pPs �1 (]�1ا(ط -$�"e2ار+ �,�ب١

س�ز��ن ح��ی" �,�ف1&&;�2ن و E�9$;1&&;�2ن (� -$�" ا�S]� �*��د.
1�ای� ح�K و ($��.٢ K$P- �1[ از N$L�ـ هHی&�ه�+ �';اول (<; از 9
2�]'� اس".٣ p�>9 ]�1 وش�0�داL'*ه�ی* �1 (� ورود ی� ] �ـ ح�Uق ورود+ و س�ی

�وش دا�L*، ه���Hن (� ه��ن ح�E" و وS<$" ورود، ارزش (�اس�س -$�" ]�وش �1[+ وارد�#�"�) ـ[ �U)رت ع;م و��د س��Cدر 
�ی> �9ری| 0س از ورود �1[+ ��رد ارزشe2ار+ و ح;ا1~� (� ]���C �3د روز از �9ری| ورود �L <$$>9 ،]�1اه;'RدیH3 ی� �/�(� =ن در K~�

.;�
�اس�س -$�" ع�;�]�و�* (�9زی1V&&;�ه� و (&R;اران)) *1��وش دا�L* �9سط وارد1&&;�، ارزش �2[ �U)رت ع;م و��د س��C ب ـ در
+�&P� ،+ر�b9 IBوش =ن �3ع �1[ و (� ���9 (� س��د�]�و�* و 0س از �1� س�د �<��ل (�ا+ ]L ی� �/�(� =ن و ی� K~� ،�1[+ وارد�
�ای8 و درC;ه�+ س�دS .;� ;اه�L <$$>9)DEارد �&;رج در (&; (ا�� �-$�" ع�;�]�و�* وارد1&&;� -�ار �*$2�د و 0س از �1

�د�]�و�* �1[ه� (�اس�س �,�(�ت �1$�$�ن ه$#" ع��k3 *Eرت، ���Sع ��د� (L و�* و�) -��3ن �k3م C&?* 1/�ر ـ١٠ع�;�]
 ـ �L <$$>9اه; �;.�١٣٨٢,�ب 

،"Lدازش (س��پ ـ �&��u3 �1[+ وارد� ی� �~K ی� �/�(� =ن (� ه��ن وS<$" ورود (� ]�وش 3�س;، ارزش (�اس�س -$�'* �1 0س از 0
�P9ط ]�وL'� �*��د، 0س��$M ص�Oار) (� ا�;U� <ی��=ور+، (�'�(&;+ و 9<�$�)، (� �Cرت ع�;�]�و�* ((� او�Eی" ($/'[ ،K$�R9

از �1� ارزش ا]Hود� (�(" 0�دازش و �1� ��ارد �&;رج در (&; (اDE) �L <$$>9اه; �;.
) -��3ن	١) 9<$$> ��3د، ارزش =ن (� ���9 (� (&; (ت) ��د� (	١) �9 (١٣) و (١١ ارزش �1[ی* را �1 �3*�9ان (�اس�س ��اد (ـ١O&�د)

(ارزش �ح�س9�P*) از ��V ��ارد زی� �L <$$>9اه; �;:
ـ ارزش ��اد و هHی&�ه�+ س�L" ی� 0�دازش �1 در E�9$; ی� س�L" �1[ در 1/�ر �P;أ (�Rر ر]'� اس".١
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�(�ط (� E�9$; و ]�وش �1[+ ��رد ارزشe2ار+ �1 در (&; (٢� o$U'���$M و o$U'�� +ی&�ه�Hرج �1* (ه�O� ر 3/;�١ـ س�د و�k&� (
اس") �C �1در1&&;� در -$�" ]�وش �1[ در 1/�ر �P;أ �&�kر ��3د� اس".

0�داL" ا]Hود� ��د.١ـ س�ی� هHی&�ه�ی* pPs �1 ��د� (٣ K)�- ی� �;� "Lدا�) -��3ن (�ی; (� -$�" وا-<ً� 0
�ف �<���� (� ای�ان#�"�) ـs +1.�+ 1/�ره���2 �) *1��2�G ای�ان �*�9ا3; در ا��ا+ ای> ��د�، 9?�ه�P9 ���3oدل اAsع�ت �2 

�&<U; ��3ی;.
9<$$> 1�د، ارزش �2�1* =ن (�اس�س (&; (ث) ��د��١) �9 (١٣) و (١١ ا2� 3'�ان ارزش �2�1* �1[+ وارد� را pPs ��اد (ـ١٧&�د) (

�رات ��اد ی�د�;� در ��ارد زی� �L <$$>9اه;�;:	١(U� +�) -��3ن (��P&�+ �;ارG و اAsع�ت ����د و (� ا�B>3ف در (�Rر$2
) ع�Pر9&; از:١) و (١٣ـ رو�.�+ ا�B>3]* ��اد (١

اDE ـ ��ط ه�3��H* ی� H3دیl (�دن ز��ن C;ور K~� +]�1 ی� �/�(� �*�9ا3; (� ا�B>3فe0ی�+ (� �1ر (�د� ��د.
�ار $2�د.- *1�� از 1/�ر E�9 �;&&1;$E�9$; �;� �*�9اP� ;3&�+ ارزشe2ار+ �2$M +ی� �/�(.* �1 در 1/�ر K~� �;ب ـ �1[+ وارد�

�رات ��اد (U� p)�B� AًP- �1 *.)�/� ی� K~� �;1* �1[ه�+ وارد��) 9<$$> �;�ا3;، �*�9ا3; اس'?�د� ��د.�١) و (	١پ ـ ارزش �2
) ع�Pر9&; از:	١ـ رو�.�+ ا�B>3]* ��د� (٢

اDE ـ ای> ��ط �1 �1[ه� (� ه��ن وS<* �1 وارد �;�ا3; ]�و�L �'Lاه&; �;، �*�9ا3; (� ا�B>3فe0ی�+ (� �1ر (�د� ��د.
ب ـ ��ط ]�وش Z$0 از ا�QU3+ �3د روز �*�9ا3; (� 3ح� ا�B>3فe0ی�+ (� �1ر (�د� ��د.

�P&�+(on line)ـ در�Cر9* �1 -$�" ]�وش �1[ در (�زار دا�L* 1/�ر E�9$;1&&;� ی� در (�زار س�ی� 1/�ره� ی� ]�و���gه�+ (� Lط ٣
9<$$> ارزش -�ار $2�د، (� �1� س�د ($�" درC; از رو+ ].�س" -$�" ع�;�]�و�* و �1� س�د �.K درC; از رو+ ].�س"

�د�]�و�* و ��E$�ت و ع�ارض �'<��U در 1/�ر ]�و�&;� �P&�+ 9<$$> ارزش �Lاه; (�د.L
ـ در ��ارد+ �1 ارزش (�اس�س -$�"ه�+ �Cدرا9* و ی� از رو+ ].�س" -$�'.�+ 1/�ر �P;أ �&.�+ D$?O9 ی� ��ای�C Hدرا9* ع�د�E ی�

�ف س�ز3;�2ن �C ]�1در و �&�P ع���*s از �ً�$U'�� ;س" ��رد اس'&�د (�ی�(�ز0�داL"ه�+ ��E$�9* و �2�1* 9<$$> �*��د ].
دا�'� (��; و Cح" �&;ر��ت =ن (� وس$�� ����Uت ACح$';ار 1/�ر �P;أ (ا�9ق (�زر3�2*) و رایHن (�زر3�2* ��.�ر+ اس�A* ای�ان در
�ف ���Wران E��&1* دوE" ای�ان ی� د]'� اس&�دs أ �2اه* و از;P� ر) و ی� وزارت ا��ر ا-',�د+ و دارای* 1/�ر�Qرت ح�Cأ (در;P� 1/�ر

رس�* �حK 9,;یp ا��Qء �;� (��;.
�ا�P�1 ،Gی> و 9�ا1'�ر و ���$>=[ت �/�(� (�اس�س -$�"ه�+ �Cدرا9*ـ١#�"�)'?$E ،K$Uv� ارزش �Lدرو، ���$>=[ت راه��ز+، �

1/�ر �P;أ 9<$$> �*��د. ای> ].�س"ه� ه� س�ل 0س از اس'<Aم P'1* از ��3ی&;2* ��(�ط و ��Uی�� (� -$�'.�+ �.�3* ه��ن �1[
) ��,P9 ع�S�� و��) ��د� واح;� -��3ن �g3�g* �ح�س�P و و�Cل ح�Uق �2�1*، س�د (�زر3�2* و ��E$�ت�ی� �/�(� =ن �9سط �1ر 2

 ـ ی� �2�G ای�ان (�ا+ ��ارد+ �1 �/��ل١٣٧١ا�3اع �Lدرو و ���$>=[ت راه��ز+ واردا9* و س�L" داKL و -B<�ت =3.� ـ �,�ب 
-��3ن ی�د�;� �3*(��&;، ح�8 ��رد (�رس*، 9<$$> ارزش و �&'/� �Lاه; �;.

�اس�س رو�.�+ زی� 9<$$> �3*��د:ـ٢#�"�) ) *1� ارزش �2
اDE ـ -$�" ]�وش �1[ه�+ �~K و �/�(� E�9$;�;� در داKL 1/�ر.

�وا-<* و ]�-; ��'&;ات.$M +�.ب ارز�
�ی; و ی� س�ی� اس&�د �C *�$��9حe0 K)�- ،]�1 8ی�ش �O3اه; (�د:ـ ١٨&�د)L 1* �&;رج در س$�ه��در��ارد زی� ارزش �2

� �ح;ودی"ه�+ -�3�3* از ����g� ،;��) �'ی;ار و��د دا��L +ا��ف ی� اس'?�د� از �1[ (,9 p�3�2 -$; و �ح;ودی'* در ح�اDE ـ ه
�+ 3;ار3;.vی� =3.�ی* �1 در -$�" �1[ ا "Eوس$�� دو �) �;� VSا]$�ی* و �ح;ودی"ه�+ و��ح;ودی" ��

�ایط ی� �Aح9�k* (��; �1 3'�ان ارزش �1[+ وارد� را 9<$$> 1�د.� V)�9 ]�1 "�$- وش ی��ب ـ ]
���'o$U ع�ی;$M ی� o$U'�� ر�s �) ،ی;ار�L ��$ار+ ی� اس'?�د� (<;+ (� وسe2د ی� وا;b� وش�پ ـ (O/* از و��� ح���C از ]

) ��,P9 (ث) ;&) pPs �R3= �g� ،و�&;� ��د�) -��3ن، 9<;یK [زم ا�b3م ��د.١) ��د� (١]
� (� �?.�م (&; (چ) ��د� (gی;Rو�&;� (� ی��ی;ار و ]L ط (��&;.١٠ت ـP9�� (

�ی;ار و ]�و�&;� (�ـ١#�"�)L ط�P9ار �$vW9 د[ی�* در��رد �gدی pی�s ���P&�+ اAsع�ت ارای��;� �9سط وارد1&&;� ی� (� ه) G��2 � ا2
�C" س*روز� (�ا+ �0س�gOی* (� او٢٣-$�" در دس" دارد، (�ی; د[ی�L Kد را (� رع�ی" ��د� ([ lع وارد1&&;� رس�3$;� و یAsا �) (

(;ه;. �&��u3 وارد�v �;&&1(" 1&; �1 ارزش ا^.�ر+ او (� یR* از رو�.�+ زی� H3دیl (�د� و ه���Hن H$3 اس"، -�(e0 Kی�ش �Lاه; (�د:
�P9ط.١��$M ی;اران�L �) *1�ـ -$�" ]�وش K~� +]�1 ی� �/�(� (�ا+ C;ور (� -���و �2
�رات ��د� (٢U� pPs��یAًP- (*U 9<$$> �;� (��;.	١ـ ارزش �2�K~� +]�1 *1 ی� �/�(.* �1 (?9) (
�رات ��د� (٣U� pPs�) (�ح�س9�P*) -AًP 9<$$> �;� (��;.�١ـ ارزش �2�K~� +]�1 *1 ی� �/�(.* �1 (

�� (ـ٢#�"�),P9 د و١ ارز�.�+ �&;رج در��]ً� (� �&�kر ��Uی�� اس'?�د� ��د و درL,�ص �1ر(C اس" وارد1&&;� و�Lی; (&� (� در�) (
� ��1eر در ��د�C�&ار+، ع;U� ر+ و�b9 ح�Bط (� س�)���Uی�� ارزشه�+ ی�د�;� )ی� ارزش �1[ه�+ ��رد اA'Lف( (�ی; (� 9?�و9.�+ �

)١�;/3 KPU9 +ی&�ه�Hط 3$�'&; و هP9�� �gی;Rی;ار (� ی�L و�&;� و��و�&;� در ]�و�.�ی* �1 ][ �;� KPU9 +ی&�ه�H�3ن و ه�- (
�BP9&;، ���9 [زم (� ع�K =ی;.� �gی;Rی;ار (� ی�L و�&;� و��9سط ]�و�&;� در ]�و�.�ی* �1 ]

� ($>ا���E*ـ١٩&�د)P'>� V)�&� ی�(; ((�رس*)، از*� "�$- ��2�G �*�9ا3; در (�رس* ارزش �<��9A* �1[ه�ی* �1 دای�ً� $$�9 
(�&�(V اAsع�9*) و (�زاره�+ ($>ا���E* اس'?�د� و (� �P&�+ =ن ارزش �2�1* را 9<$$> ��3ی;.

وارد1&&;�2ن در �Cرت در�Lاس" P'1* �*�9ا3&; �9سط �2�G در ��ی�ن �g3�g* 9<$$> ارزش �1[ه�+ واردا�L *9د -�ارـ ٢٠&�د)
.;3�$2
از L;��ت ��1"ه�+ (�زرس* و ]&* ($>ا���E*ـ٢١&�د)  (K�R� رت�C �)) *1��2�G ای�ان ��bز اس" در (�رس* ارزش �2 

�ف -�ارداد (� 0�داL" هHی&� �1ر�&�س* و (�زرس* اس'?�د� ��3ی;.s ح وAC+ذ

&�حH دوم ـ ]Aور5
�2�G ارزش�١ در ا��ا+ ��د� (ـ٢٢&�د) ،;&'�� Kرت ع;م ارای� اس&�د و ی� ��3'&�س8 (�دن ارزش ا^.�ر �;� (� د[ی�C �3ن در�- (

�وج ازL �9 �1 *ی&�ه�یHه �[�Sا �) *�Lو�* =ن در (�زار دا�C +]�1;ور+ را (� اس'<Aم از ��ا�V ذ+ر(ط و (�اس�س -$�" ع�;� ]
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$2�د و 0س از �1� ��E$�9.� و ع�ارض ]�وش �L <$$>9اه; ��3د.*� p�>9 1* (� =ن��و �2��-
1�ای� ح�K و ($�� (�ر(�+، �Hء ارزش �2�C +]�1 *1;ور+ـ١#�"�) K$P- 1* از��وج از -���و �2L �1[ (<; از �) �U�>'� +ی&�ه�Hه 

.;��)*�3
�2�G ای�ان �*�9ا�k&� �) ;3ر 9<$$> ارزش �C +]�1درا9*، �1ر2�وه* �'/KR از ��3ی&;�2ن �2�G ای�ان و دس'�gه.�+ـ٢#�"�) 

K$R/9 �3 ذ+ر(ط�O9رت و وزار�b9 �>ان، س�ز��ن �9س�ذ+ر(ط ���K ا�9ق (�زرC ،*3�2&�یV، �<�دن و 1/�ورز+ ��.�ر+ اس�A* ای
ده;.

در ��ارد+ �C �1درات �1[ �&�ط (� 0�داL" ع�ارض �Cدرا9* (� �P&�+ ارزش (��;، �Cدر1&&;� �*�9ا3; ع�ارض �Cدرا9*ـ ٣#�"�)
�2��C �) Gرت �Q9$> �9دیV و (� C;ور �1[ ا-;ام ��3ی;. �k3 p)�B� را *E��'اح �U�>'�

&�حH س!م ـ س�ی� &�Fرات
�ف س* روز از 9<$$> ارزش در �2�G ا��ای* ی� ا(Aغ P'1*ـ٢٣&�د)^ G��ف �2s ور+ 9<$$> �;� از;C ارزش �1[ه�+ ورود+ و 

) -��3ن، در ACح$" ��ا�V	�9١٣سط �2�G ای�ان -�(K اع'�اض (�د� و رس$;2* (� اع'�اض (<; از ای> �.�" (� رع�ی" �.�" ��د� (
.;��)*� *1�رس$;2* (� اA'L]�ت �2

�"? دوم  ـ 2!اA�& AKأ و 1!اه/ اس��دA�& 5أ و �8�0ل 3ن
2!اA�& AKأ&�حH اول ـ 

 �1[ی* �1 ���9ً� در یl 1/�ر E�9$; �;�، ه��ن 1/�ر را (�ی; �P;أ =ن �1[ �ح��ب ��3د. ]Uط ��ارد زی� (� ع&�ان �1[ی* �1ـ٢J&�د)
2�]'� �Lاه; �;: �k3 در ،�;� ;$E�9 1/�ر l���9ً� در ی

�اج �*��3;.O'دری�+ ه��ن 1/�ر اس �اDE ـ �ح,�[ت �<;3* �1 از G�L، =(.�+ س�ز�$&* ی� از (�'
ب ـ �ح,�[ت 9�P3* �1 در ه��ن 1/�ر (�دا�" �*��3;.

0�ورش داد� �*��3;. �b3پ ـ ح$�ا�3ت ز3;�ا+ �1 در ه��ن 1/�ر (� د3$� =�;� و در ه��
ت ـ �ح,�[9* �1 از ح$�ا�3ت ز3;� در ه��ن 1/�ر (� دس" �*=ی&;.

�+ در ه��ن 1/�ر (� دس" �*=ی&;.$g$د+ ی� ��ه�$C ث ـ �ح,�[9* �1 از
ج ـ �ح,�[9* �1 از C$�د+ در دری� ی� س�ی� �ح,�[9* �1 از دری� (� وس$�� 1/'*ه�+ ه��ن 1/�ر (� دس" �*=ی&;.

� رو+ ع��� 1/'*ه�+ ه��ن 1/�ر �&ح,�ًا از �ح,�[ت (&; (ج) (� دس" �*=ی;.) �U'�� +�3ه��Lچ ـ �ح,�[ت �1 از �1ر
pه��ن 1/�ر ح �R&ط ای��اج �*��د، (� �O'ز�$&* ه��ن 1/�ر اس�ح ـ �ح,�[9* �1 از دری� ی� اع��ق =ن در �Lرج از =(.�+ س

ا3ح,�ر+ در =ن =(.� ی� اع��ق =ن را دا�'� (��;.
خ ـ -�ا�S و �Sی<�ت ح�KC از ع��$�ت س�L" ی� 0�دازش و ا�$�+ ��'<�K �1 در ه��ن 1/�ر ��V=ور+ �;� و ]Uط �&�س8 (�ا+

(�زی�]" ��اد �Lم (��&;.
.;3�� ;$E�9 (خ) �9 (DEا) +ًا از �ح,�[ت ا��ر� �;� در (&;ه��د ـ �1[ه�ی* �1 در ه��ن 1/�ر �&ح,

 و-'* دو ی� �&; 1/�ر در E�9$; �1[ دE�L" دار3; (ی<&* �1[ی* �1 ���9ً� در یl 1/�ر 3 ;$E�9/;�)، �P;أ =ن �1[ (�اس�سـ+٢&�د)
$$�9� اس�س* �L <$$>9اه; �;. �B)�S

�ی> ع��$�ت#�"�) ـL= أ �1[ 9<$$> �*��د، 1/�ر+ �1 در =ن;P� اس�س =ن 1/�ر�$$�9� اس�س* �B)�Sا+ اس" �1 ( �B)�S 
اس�س* 0�دازش ی� س�L" ا�b3م �;�، (� 3ح�+ �1 ای> ع��$�ت اس�س* ���8 0$;ایC Z?" و C�L$" ا�C* �1[+ 3.�ی*

2�دد.*�
$$�9� اس�س*، �2�G از -�اع; ه��ه&} �P;أ 9;وی> �;� �9سط ��را+ ه��Rر+ �2�1* اس'?�د�ـ٢O&�د) �B)�S +� در (�Rر$2

�Lاه; ��3د.
�ط درC;+ از ارزش 9<$$> �*��د،ـ٢٧&�د)� +�&P� �$$�9� اس�س* ( �B)�S �1 *'-و ،*���Eت ($>ا�U[ا+ =ی$>���3 ی� �9ا� در ا�

ارزشه� (�ی; pPs ��ازی> زی� �&�kر 2�دد:
*,O/� أ;P� ای> ��اد �u3�&� ل �*��د و�Cق ورود+ و�Uم ورود، ح�g&اس�س =ن (� ه�اDE ـ (�ا+ ��اد واردا9*، ارز�* �1 (

3;ا�'� (��&;، (�اس�س اوK)�- "�$- <$E ا�Pvت 0�داL" �;� در -���و �2�1* 1/�ر+ �1 =ن ��اد س�L'� �;� اس".
�اس�س -$�" �Cدرا9* =ن pPs ]�1 ��د� () ،KLدر دا �;� ;$E�9 +ا+ �1[ه��) -��3ن.�١ب ـ (

 ع��U3 �1 *9�$/* در 0$;ایC Z?" ی� C�L$" ا�C* �1[ه� 3;ار3; ی� ZU3 ا3;1* دار3; و (� L,�ص ع��$�9* �1 �ح;ود (�ـ٢٨&�د)
یl ی� �&; از ��ارد زی� (��;، (� ع&�ان ع��$�ت اس�س* 0�دازش ی� س��O3 *U�9 "Lاه&; �;:

اDE ـ ع��9�$* �1 (�ا+ ح?� �1[ در ��ی�ن ح�K ی� ا�P3ر 1�دن [زم اس".
+;&)�'�) K$P- ا+ ارس�ل از�ب ـ ع��$�9* �1 در (.�Pد (�'�(&;+ ی� 1$?$" ارای� (� (�زار �1[ ی� ع��9�$* �1 (�ا+ =��د� 1�دن �1[ (

�b;د و در��(&;+ دE�L" دار3;.
.K��1 ح,�ل� lی K$R/9 ر�k&� �) ا+ �ح,�[تHدن س�د� ا��1 oه�پ ـ س

ت ـ از هo �;اس�ز+ ���bع�ه�.
�) ��ط ای&C �R?" ا�C* �ح,�ل (� دس" =�;� از اA'Lط، اس�سً� ���ی� �) ،D�'O� +أه�;P� +دن �1[ه�+ دارا�ث ـ ���Oط 1

.;��P3 ،;3ط �;�ا��O� �gی;Rت �1[ه�ی* �1 (� ی�,O/�
ج ـ ذ(I ح$�ا�3ت.

��Hو��ت، �Eازم ی;1*، ا(Hار=[ت (�ا+ اس'?�د� (� ���$>، وس�یK، دس'��gه� ی� وس�ی�U3 K$�، دارا+ ه��ن �P;أ ���$>،ـ ٢٩&�د)
H$3 9<;اد �k3 و از �;� �'Lو�وس�یK، دس'��gه� ی� وس�ی�L �$�U3 Kاه; (�د، (� ��ط ای&�R (� ه��ا� =3.� وارد و �<��[ �.3= �) ]

�'&�س8 (� =3.� (��;.
) س$�'o ه��ه&} �;�	 �P;أ �Eازم (�'�(&;+ ه��ن �P;أ �1[+ دورن =ن �*(��;، (� اس'~&�+ ��ارد+ pPs �1 -�ع;� (ـ٣٠&�د)

�رات ای> =ی$>�E ���3ازم (�'�(&;+ (�ی; �;ا�UPs �3�2(&;+ ��د.U� ی�
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$3�و+ (�ق، ���$>=[ت ی� ا(Hار=[9* �1 در س�L" ی� 0�دازش �1[ ��رد اس'?�د� -�ارـ٣١&�د) K$P- أ ع�ا��* از;P� ،]�1 أ;P� <$$>9 در 
�+ در P� <$$>9;أ �1[ 3;ارد.$vW9 ر �3*��د و�k&� �'[�2

� در ا]HایZ ح�Uق ورود+ (��;، ���Kـ٣٢&�د)vm� ن، در ��ارد+ �1 (�ع� �ح;ودی" ی�= +�$$�9�ات در -�اع; �P;أ ی� روی�ه�+ (�Rر$2 
1* �3*2�دد.��1[+ ����د در ا���2 <1

&�حH دوم ـ 1!اه/ اس��دA�& 5أ و �8�0ل 3ن
 اABCح�ت ��رد اس'?�د� در ای> �Pح� در �<�3* �/�وح زی� (� �1ر �*رو3;:ـ٣٣&�د)

،�;&&1�S��(�ط (� �1[ �1 س�زE�9 ،�;3$;1&&;�، ع� �gس&; دی �ی� ه ـ ا^.�رP� ���3;أ: ($�ن �P;أ �C +]�1درا9* در س$�ه�   DEا
� ارای� �*ده&;.gح$"دار دیAC ص�Oدر1&&;� ی� ا��C

ب ـ ا^.�رP� ���3;أ �2اه* �;�: ا^.�رP� ���3;أ �1 (� وس$�� �2��C Gدر1&&;� �1[ �2اه* �;� اس".
پ ـ �2اه* �P;أ: س&; �O,�ص �&�س�ی* �1[ �1 در =ن ��Uم ی� �mس�� ACح$"دار، �2اه* �*�S�� +]�1 �1 ;&1ع �2اه*���3

دارا+ �P;أ 1/�ر �<$&* اس".
ت ـ �2اه* اس&�د+ �P;أ: ا^.�رP� ���3;أ، ا^.�رP� ���3;أ �2اه* �;� و �2اه* �P;أ.

 �2اه* �P;أ در ��ا-HE Vوم (�ا+ اع��ل 9<�]�ه�+ 9��$ح*، اع��ل �Sا(ط �b9ر+ ی� ا-',�د+ ا�O9ذ �;� ی�P3�� l ی� 9ح"ـ٣J&�د)
��ا]U"���3ه�+ دو ی� �&; ���P3 ی� اع��ل �Sا(ط ا�O9ذ �;� (� دK$E ���یK (.;ا�'* ی� ع���* ��L �PE�Bاه; �;.

 در ��ا-<* �1 �2�G در L,�ص �2اه* اس&�د+ �P;أ 9�دی; ی� ^> D�O9 دا�'� (��;، �*�9ا3; از ����Uت ACح$"دار 1/�رـ+٣&�د)
9�دی; و ��'&;ات، �9ی$; �2اه* اس&�د+ �P;أ را ��PE�B ��3ی;. �2�G �*�9ا3; (� اس'<Aم ����Uت Kد[ی ��Cدر1&&;� �2اه* (� ذ1

ACح$"دار س�ی� 1/�ره� درL,�ص �2اه* اس&�د+ �P;أ (� ��ط رع�ی" ع�K)�U'� K، �0س| ده;.
�م ((��2) �2اه* �P;أ، 3ح�� K$�R9، اس&�د ��رد HEوم (�ا+ C;ور و 1&'�ل Cح" =ن، �&KR� �) pPB و روی�ه�+ e0ی�]'�ـ ٣O&�د)[

�;� ($>ا�L *���Eاه; (�د.
�یp 1/�ر �C *~E�vدر �*��د، �2اه* �P;أ �Cدر� �9سط ����Uت IE�Cـ٣٧&�د)s أ 1/�ر �<$&* از;P� �) *در ��ا-<* �1 �1[ی 

�اس�س �2اه* 1/�ر �P;أ -�(�P- Kل �*(��;.) �E�v 1/�ر

<=> س!م ـ #�Pی�Mت �2? از ا\��ر
�ا+ �C�U;ـ٣٨&�د)) �$�U3 ��$وس KL(�ط)، دا��رات �U� اس�س� ���Wر �2�D^�� G اس" (��C�[A 0س از ا��ز� ���Wران (.;ا�" ((

) -��3ن �;�، �S> (�زرس* �1[+ ه��ا�، =ذو-�، �Eازم �,�]*، اس�ح� و �.��ت و -B<�ت ی;1* ����د،	�b9٩ر+ ���Sع ��د� (
اAsع�ت ��رد 3$�ز �2�G درL,�ص =3.� و L;�� و ���]�ان را اeL ��3ی;.

در �Cر��W� �1 *9ر �2�U� G;ار =ذو-� ����د در 1/'*، ه�ا0$�� ی� -�Bر را ($/'� از �$Hان 3$�ز وا-<* N$O/9 ده;ـ ٣٩&�د)
D-�9 ان در �;ت��*�9اHO� ;3ن =ذو-� را �.� و ��م (8��0) ی� [G و �.� 1&;، وE* (�ی; �U;ار =ذو-�ا+ �1 (�ا+ �,�ف �1ر1&�ن و ���]
در (&;ر ی� ]�ود��2 ی� ای�'��g را�=ه> [زم �*دا3;، در اL'$�ر =�3ن (egارد و در �Cرت 3$�ز (� =ذو-� �b;د، ا�P3ر 9ح" �k3رت �2�G (�ز و
�� و �ح'�-� ی� �O;ر و ی� س�ی� �1[ه�+ ��&�عا�Eرود ��ع* و -�3�3* ����د در 1/'* ی�b?&� ی; اس�ح�، ��اد�) G�(�'� ��د. �2
�ار داد� و (�ا+ ��9م- �$�U3 Kای> وس�ی KLر در �ح�* �ح?�ظ در دا�B- 3;� 1/'*، ه�ا0$�� و ی� ر�$س���ه�ا0$�� ی� -�Bر را (� اAsع ]
"1��2�G ح?� و ��-V ح �k3 "ر 9ح�P3س در ا�b�9ر�C o$k&9 �) ��3ی; و ی� =3.� را "P-ا��;ت D-�9، =3.� را �.� و ��م (8��0) و �

�د ��3ی;.'��
 در �Cر9* �1 ].�س" K1 (�ر (��3$?�") و ا^.�ر���3 ا���E* (� �.�ت ���.* اACح �;� (��;، در �Cر9* ��رد -�PلـJ٠&�د)

�$�O9 رت ا��ز��C <ای �$M د� (��;، در�1 �Qح، ا�ACارد ا�� ��Lاه; (�د o$��9 �1 1&&;� ه� یl از (ZOه�+ اACح �;� را (� ذ1
�ح���Eه� داد� �O3اه; �;. در �Cرت 3$�ز (� ارای� (�ر���3ه� (� ه&�gم o$��9 ا^.�ر���3 ا����O�3 ،*E 9,;یp �;� (�ر���3 �9سط

�1" ح�K و �P- K)�- KU3ل اس".�
 اACح ].�س" K1 (�ر (��3$?�") در ار�P9ط (� �3م $2�3;� و-'* -�(�P- Kل اس" �1 ح;ا1~� �9 س� روز ادار+ 0س از �O9$� �1[ـ١#�"�)

�2�G ارای� و ��'&; (� دس'�ر از �P;أ (�د� و �O�3ه�+ ا�C* (�ر���3 در اL'$�ر دس'�ر ده&;� (��;. �)
) -��3ن) اAsع�ت ���Sع ا^.�ر���3 ا���E* را دا�'�١٨ در �Cر9* �1 ].�س" K1 (�ر (��3$?�") ا��S��) �;� �Qع ��د� (ـ٢#�"�)

�G�3 (�ی; ا^.�ر���3 ا���E* �;اo$��9 �3�2 ��د.BL +ا+ �1[ه��) *Eد، و��*� �'[�(��;، (� ��+ ا^.�ر���3 ا���e0 *Eی
�G �&; �ح���Eا+ ـ٣#�"�)'/� ��ف ��3ی&;� ��1" ح�K و KU3 (� ع&�ان 3�1'$&� ی(LCL)l در ��ارد+ 3�1 �1'$&s و از ;��)

(� �3م یl ]�رواردر ا^.�ر���3 ا���E* ا^.�ر �;� (��; در �Cرت در�Lاس" و ارای� اس&�د ح�1* از �/'�G (�دن(FCL)�ح���Eا+ 
�� ��د� (,P9 ط، �/��ل�)�) -��3ن �*2�دد.3�1٢١'$&� �9سط ]�رواردر �

(�"�#Jا^.�ر���3ـ o$��9 ،;3د�ا� در ��ارد+ L ;&� �1ط 1/'$�ا3* از ]�Q+ یl 1/'* هo ز��ن اس'?�د� و (�ر�L ���3د را �Cدر 1
ا���E* �9سط ه� یl از ��3ی&;�2ن �BLط ی�د�;� e0ی�]'� �*��د.

2�دد �1 (� ع�m� *.��� Kس�� ح�K و KU3 اس&�د [زم را ه��ا� 3;ارد �1 ('�ا3; ا^.�ر���3ـJ١&�د) pU��2 �ح� در ��-V ورود �1[ ه
) -��3ن را m� ،;&1 o$��9س�� ��1eر �*�9ا3; از ری$س �2�G ا��ز� �O9$� (�ر وس$�� �U3$� ی�١٨ا���E* (� 3ح� ��1eر در ��د� (

�U;ار+ از =ن را 9ح,$K ��3ی; و 9ح" �k3رت ��3ی&;� �2�E�#�� �) G$" ح��K، (�'�ه�+ �Lد را �O9$� و رس$;2* ��3د� و K$,?9 =ن
را (� دس" =ورد. ری$س �2�G �حD^�� K اس" e0 <�Sی�ش �S�U9، �.�'* را �1 (�ا+ o$��9 ا^.�ر���3 ا���E* [زم N$O/9 داد�
��د، در ا��ز� ���3 �<$> ��3ی; و �9 و-'* �1 ا^.�ر���3 ا���E* داد� 3/;� اس"، ح��K �1[ (�ی; ��9م 9;ا($� اح'$�s* را رع�ی" ��3ی;.
l8 ی��� �) ;,U� 3.� (� =ن= Kد، ح��� Kح� +�gدی ;,U� �) ;ه�ای* و دری�ی* (�'�ه�ی* (��; �1 (�ی Kح� K��2 در وس�ی�ه

�2�G ورود+ رس$;� (��;. <$Eری$س او +�Qاه; (�د �1 (� ا��L *Eاز اوراق ا^.�ر���3 ا��� �O�3
$2�3;�، و^�یD (�رـJ٢&�د) K9ح�ی V��9��k3 8$9رت در ].�س" (�دار+، ��ا-P" در ��ی�ن ح�K �1[ از �O9 �BU3$� �9 ا�P3ره�+ � 

3;�، 9�Pv 8$9" ا�&�س* �1 (� ا�P3ره� و ا��1> �2�1* وارد ی� از =ن �Lرج�$2 K9ح�ی V�����ران ��1" ح�K و KU3 ($>ا���E* و �
�ز g3.;ار+ و 3ح�� Pv" د]�9� ا�P3ر،s ره�، �3��3ه� و�P3ل ���رش و رس$;2* (� �1[ه�+ ����د در ا�Cو ا *[�?C 8$9�2�دد، 9*�
�ز 9ح�یB- K<* �ح���Eه�، ]�م ((��2) د]�9� و �Cر�b�9سه�ی* �1 (�ی; درs ،ره��P3ا K1 ��ز g3.;ار+ و 3ح�� Pv" د]�9s �3��3ه� و
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�(�ط (� �O9$� و 9ح�یpPs K دس'�راK�>Eه�ی* �Lاه; (�د�1� �gی?�ت [زم دی�2�دد، 9<;اد �O�3ه�+ =3.� و 9/ o$k&9 *&$>� ارد��
$2�3;� �1[ 9.$� و 0س از �9ی$; �2�G ای�ان ا��ا �*��د. K9ح�ی V���9سط �

�]$> ��C�[A) �1 (<; از ا��9م �L �$�O9اه; (�د، (� �&�EH �2اه* U�9 ]�1 �$�O9* وـ١#�"�)s +�Qو 9ح�ل 0س از ا� Kس" 9ح�ی�.[ 
�وع �*��د و ای> اوراق (�ا+ ��9ی�� V-�� <$س" از ه��.[ 8��� �) �;� �$�O9 ار;U� �) "P�3 �;3�$2K9ح�ی V��� "$E�#��

."[��ار �Lاه; 2- GA� و eLW� ("�?$3��) ر�) K1 "س�ح��ب ].
در �Cر9* �1 ��1" ح�K و KU3 ($>ا���E* (� ع�K ���.* 3'�اO) ;3/* از �1[ را (� ��ح* �1 در ].�س" K1 (�رـ ٢#�"�)

�2�G و "U[ه;، �*�9ا3; (� ��ا;) Kر �;ا�3�2 9ح�ی�s �) Dردی �(��3$?�") -$; �;� اس"، (� l$R?9 عAیo و �/O,�ت ���Sع ه
�$�O9 ،;ر 9<$$> �*��3ی�k&� <ا+ ای�) �;3�$2 K9ح�ی V��$2�3;�، �1[ را در دو(� ((�رZ1 =(*) ی� در �ح�* �1 �2�G و � K9ح�ی V���
$2�3;� (;ه;. در ای> -K$P ��ارد �mس�� ح�K و KU3 �*�9ا3; (�ا+ K9ح�ی V����3د� و 9ح" �k3رت �Lد (<;ًا l$R?9 و 9ح�یK ا�P3ر �
�ف �Lد یl ی� �&; 3?� �P.g3ن �9 �0ی�ن ع�l$R?9 K و 9ح�ی��g) Kرد وs 3;� از�$2 K9ح�ی V��� *g&�1[ (� ه��ه "P-ا��k3رت و �
�وع �*��د �1 ع�l$R?9 K ا�b3م ی�]'� و �1[ (� ��ح ��1eر در ای> ��د� در �K)�U رس$;� *Oط از �9ریU[ �;3�$2 K9ح�ی "$E�#��

.;��) �;� K3;� 9ح�ی�$2 K9ح�ی V��� �)
$2�3;� و �2�G (�ی; (�ـJ٣&�د) K9ح�ی V�� ه���2 در ��ی�ن 0$�د� 1�دن �1[ از وس$�� �U3$� یl ی� �&; (�'� =س��W� ،;&$P) 8$ران �

ا9?�ق ��3ی&;� �mس�� ح�K و �C ��C�[A) KU3ر�b�9س و-�ع ا�� را (� درج �/O,�ت (�'�ه�ی* (��g3ه�ی*) �1 =س$8دی;� اس"
� (� ا^.�ر���3 ا���E* وgدی �O�3 و دو K9ح�ی *���Eا<$) KU3 و K1" ح��در س� o$k&9 �O�3 ��3ی&; �1 ی�O�3 l (� ��3ی&;� �

�س" K1 (�ر �S ("�?$3��)$�� =ن اE,�ق �*2�دد..[
$2�3;� در ح$> عe2"�Aار+ 9;ریb* (�ره�ی* �1 از وس$�� �O9 �$�U3$� �*��د،ـJJ&�د) K9ح�ی V�� ه���W� ��2ران �2�G و �

� �*رس; و ی� ای&�R ع�A" و ���ر� ا�L �.3= *�Cا�3 وk3 �) رد��L "و =س$8دی;� ی� دس �'�R� *ه;� ��3ی&; �1 (�'�ه�ی�/�
KU3 و K1" ح��� "$E�#�� �) ،9<$$> �*��د G�$2�3;� و �2 K9ح�ی V��� N$O/9 �) �1 8رو�> 3$�"، (�ی; در �ح�* �&�س

($>اg3 *���E.;ار+ ��د، �9 0س از �0ی�ن ی�]'> ع��$�ت �O9$� (�'�ه�+ س�oE، در(�ر� =3.� (� 3ح� زی� ع�K ��د:
اDE ـ (�'�ه�ی* �1 دارا+ ع�A" و ���ر� �Lا��P3 �3;، (� د-" �<�ی&� و در �Cر9* �1 ��1" ح�K و KU3 ($>ا���E* ('�ا3; ���ر�
و ع�A" =ن را N$O/9 ده;، (�ی; =ن را رو+ (�'� (� Lط �Lا�3 -$; 1&; و در �Cر�b�9س 9,�یI ��د و ا2� N$O/9 داد� �L�3 ،;/3ا�3

(�دن و ی� (*ع�A" و (*���ر� (�دن =ن (� 9<$$> وزن، در �Cر�b�9س ذ1� ��د.
ب ـ (�'�ه�ی* �1 در (�'�(&;+ =g'�R� �.3* ی� =�vر دس"�Lرد2* دی;� �*��د، (�ی; یl (� یl (� ��1ل د-" �9زی> و در �Cرت
ا-'�Qء (� b9;ی; E?�ف =3.� و ی� (� (�ز1�دن و �Cرت (�دار+ از �ح'�ی�ت =3.� ا-;ام و �Cر�b�9سه�+ [زم �1 ح�1* از �b$'3 رس$;2* و
�س;. در ای>) *���Eا<$) KU3 و K1" ح���� (��;، o$k&9 و (� ا���W� +�Qران ��(�ط و �$M ف و�?E ;ی;b9 دار+ و��9زی> و �Cرت(
;��) Kر9* �1 ��ی�C در *���Eا<$) KU3 و K1" ح����رد و (� وی�� در ��رد b9;ی; E?�ف و �Cرت(�دار+ از �ح'�ی�ت (�'�ه�، �

�*�9ا3; (�'�ه� را �.� و ��م (8��0) ��3ی; و ��ا89 در �Cر�b�9س -$; 2�دد.
 9ح�یK (�'�ه�+ �/��ل ای> ��د� (� ا��1> �2�1* در �Cر�P- *9ل �*��د �1 (&;ه�+ (اDE) و (ب) Aً��1 ا�b3م �;�#�"�) ـ

.;��)
$2�D^�� ]�1 �;3 اس" �Cرت ��bسه� و اس&�د ��(�ط و ح��ب �1[+ وارد� (� 1/'*ه� را در ه� س?� �9ـ +J&�د) K9ح�ی V���

]�1 *>B- ;$و 9,?$� و رس o$k&9 ،�$�O9 س� روز 0س از �0ی�ن ع��$�ت �$�U3 Kوس�ی �� و س�ی)�ه?" روز و در ��رد 1/'*ه�+ 3�1'$&
را (� ��1" ح�K و KU3 ($>ا���E* 9ح�یK ��3ی;.

�رات ��(�ط �9سط �;ی�ی" �&�UBـJO&�د)U� اس�س��ی?�ت ���Sع ای> (ZO در �&�ps =زاد �b9ر+ ـ C&<'* و وی�� ا-',�د+ (/9 
ا��ا �*2�دد.

<=> 	��رم ـ '[�AارW�0 5 در ا&�0� 1*�0/
W�0 5ارA�]' ���!^اول ـ ا'��ره�5 1*�0/ و &س ?"�

�2�G ی� ا(AغـJ٧&�د) *>B- �k3 غA)1* از �9ری| ا� �;ت ��bز g3.;ار+ �1[ه�ی* �1 دارا+ اA'Lف �2�1* �*(��; در ا�P3ره�+ �2
�ا�V رس$;2* (� اA'L]�ت �2�1* س� ��� اس".� *>B- +رأ

�G�3 ی� �1[ه�ی* H�'�� �1م W9س$��ت ی� H$.b9ات �LصـJ٨&�د)BL +ار+ �1[ه�;.g3 و Kا+ 9ح�ی� در�Cر9* �1 ا��3�Rت [زم (
�.3= <'[�2 K�9ا3; از 9ح�ی*� G��2 "U[ط و ��ا�)�� K3;� 0س از ارایـ� ��'&ـ;ات و د[یـ�$2K9ح�ی V��(��; و��د 3;ا�'� (��;، �
�Lددار+ ��3ی;، در ای> Cـ�رت ��1" ح�K و KU3 ($>ا���Eـ* ��(�ط ی� �CحD^�� ]�1 8 اس" �1[ را (� رع�ی" س�ی� �Uـ�رات اع�د� ی�
�2�G (� ا�P3ر �&�س8 ا�U'3ل ده; و ی� �Cح8 �1[ ه���Hن (� ورود �1[ اس&�د و �;ارG [زم را ارای� و (� "P-ا�(� ��#��L "$Eد و 9ح" �

9�N$L �1[ ا-;ام ��3ی;. �) "P�3 رات�U� �رع�ی" س�ی
0�وا�C �3درا9*، ع�Pر (9�اH3ی") �Lر�*،ـJ٩&�د) ،*Eا+ =ن ا^.�ر���3 ا���� 9ح�یK �1[ (� ا�P3ره�+ �2�1* و-'* -�Pل �*��د �1 (

�;� o$��9 G��2 *P'1 "U[م و ��ا�Rاح �) �'[����ع*، ع�Pر (9�اH3ی") دا�C ،*�Lر�b�9س �1[+ از =ب 2� ،+�ورود ��-"، 1�ان(
.;��)

 �1[ی* �1 (� ع&�ان -���ق PSط ی� D$-�9 �*��د در �Cر9* در ا�P3ره�+ �2��P- *1ل �*��د �1 ه��ا� �Cر���b9#�"�) ـ
.;��) �;� o$��9 ره��P3ت �1[ (��;، (� ای> ا�,O/� ط �1 ح�1* از�)�� G��2 ���3 ،D/1

�س" K1 (�ر ـ٠+&�د).[ Dردی ��(�ط ا�P3ر Pv" و (�ا+ ه� � ه� �1[ی* �1 (� ا�P3ره�+ �2�1* 9ح�یK �*��د، (�ی; (��C�[A در د]�9
o$��9 ]�1 �;&ده Kدر و (� 9ح�ی�C �3�2ر �;ا�P3ا �P- ،���3و (�ر *P'1 م�Rط، احPS س�b�9ر�C ،*1�0�وا�2 �3 �(��3$?�") و ه
$2�3;� (�ی; ��#��L "$Eد را �9سDU �'�سط ارزش �1[+ ����د در ا��1> �2�1* �1 ه� س�ل �9سط �2�G ای�ان K9ح�ی V����د. �

اعAم �*��د، ($�� ��3ی;.
2�]'> �1[، ���9* اAsع�ت در L,�ص �1[ه�+ 9ح�ی�* را (� �3ع، �$Hانـ١#�"�) Kن (� 9ح�ی��Hاس" ه� D^�� �;3�$2 K9ح�ی V��� 

و وزن (� 3ح�+ �1 �2�G 9<$$> �*��3ی;، (� �2�G اعAم ��3ی;.
2�دد، (�ی;ـ٢#�"�) +��وج از ا��1> �2�1*، �1[ د��ر =س$8دی;2* و ی� ]��د ی� �1L ر ی��P3�1[ از ا +� ه���2 در ز��ن D-�9 ی� (�ر$2
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3;� (� �2�G اAsع داد� ��د �9 (� ح�Qر ���Wر �2�G (� -$; ع�" �Cر�b�9س ��(�ط 9.$� �9�$2K9ح�ی V���ا89 �9سط �� ��C�[A)
س�ی� ا-;ا��ت -�3�3* ا�b3م $2�د.

/[�"8Bرس*/ و 1*�6ه�5 ا /&!*K 5ه��'�B8"�]/، ا'��ره� و س�دBدوم ـ ا'��ره�5 ا ?"�
� W9س$س ا�P3ر اC�,'Lـ* ��ا]U" ��3ی;، (� ��ط =ن �1 دارا+ ـ١+&�د)) *&P� ]�1 ن�Pح�C "اس�Lان �*�9ا3; (� در��2�G ای 

�ی> �2��L Gاه&; (�د و �2�G ی�د�;� g3 <�S.ـ;ار+ ح�ـ�ب'RدیH3 ـ�رتk3 "ـ* 9حC�,'Lره�+ ا�P3ا .;��) Kح ذی��ایـط (� ��
1* ��(�ط �Lاه; (�د. در Cـ�ر9* �1 در ا�P3ر اC�,'L* �1[+ س��L "Lرج دی;���رات �2U� +ا��1[+ ����د در =ن ��#ـ�ل ح�> ا�
0�وا�3 ع�Pر (9�اH3ی") دا��W� ;��P3 *�Lران �2�G 0س از رس$;2* =ن را �1[+ وارد� (� ا�P3ر U�9ـ* �) *R'� ر�P3د �1 و�ـ�د =ن در ا��

��3د� و در (ZO ورود+ د]'� ا�P3ر �L "Pvاه&; 1�د.
١DU�� +ره��P3ـ ا

اDE ـ ز�$&� ]<�E$" و E�9 +]�1$;+ (� �3ع �1[+ ��رد در�Lاس" (�ا+ g3.;ار+ در ا�P3ر �U)�B" دا�'� (��;.
�و�* و 3ح�� 8,3 و اE,�قL درب ورود+ و lر �ح,�ر و دارا+ ی�P3ا KLه� از دا���ه� و �3ر$2b&0 ح,�ر و� Aً��1 و DU�� ;ر (�ی�P3ب ـ ا

.;��P3 NO/� +ر�R��� ر+ از�v= �3�2q$ر ه�P3و3* درب ا�8��0 از دا�R��� KLر+ (� 3ح�+ (��; �1 از ��3+ ($
��Lردار و در �حK �&�س8 8,3 2�دد.) pی�ج ـ ا�P3ر از H$.b9ات و س����3ه�+ اعAم و اs?�+ ح

2�دد. <$�W9 ص�,L <�3ت [زم در ای�Rو ا� NO/� و3* =ن�$) �sر و �ح��P3در ا G��ار �2U'اس "$>Sد ـ و
هـ ـ ��ایط ا�P3ر از (�(" �3ع دی�ار، ار9?�ع دی�ار، ���ح" ا�P3ر، وS<$" رو�&�ی*، ��-<$" ا�P3ر (� Eح�ظ ]���C ا�P3ر �9 �2�G ا��ای*،
�ار =ن در داKL ی� �Lرج �ح��s واح; در�Lاس"1&&;�، (�اس�س �3ع �1[+ ��رد در�Lاس" �." g3.;ار+ درU'ح�ظ اسE ر از�P3ا "$>Sو

2�دد.*� NO/� ان�ا�P3ر، �9سط �2�G ای
ـ ا�P3ره�+ رو(�ز٢

)١اDE ـ رع�ی" �Hءه�+ (اDE)، (د) و (هـ) (&; (
.;&��)*�3 DU�� ر�P3ار+ در ا;.g3 K)�- ایط��]ً� ���g3 K.;ار+ �1[ه�+ حo$b و �1[ه�ی* اس" E �) �1ح�ظ �C ر رو(�ز�P3ب ـ ا

�3�2q$ر ه�P3و3* درب ا��و�* و 3ح�� 8,3 و اE,�ق 8��0 از دا�R��� KLر+ (� �Cر9* �1 از ��3+ ($L درب ورود+ و lج ـ دارا+ ی
.;��P3 NO/� +ر�R��� ر+ از�v=

�رات ای> ��د� �*(��;.#�"�) ـU� "ط (� رع�ی�&� *C�,'Lا G��دار+ از ا�P3ره� و س�د�3�Lه�+ ع���* و ای�bد واح;ه�+ �2)��.) 
�ار ���Wران اعHا�*٣٢واح; �2�G ا�S�� *C�,'Lع ��د� ( ـ ٢+&�د)U'ای* (�د� و (� اس��2�G ا� lی V)�9 *9A$R/9 ح�ظE �3ن از�- (

� (� �sر K��1 در =ن واح; ا�b3م �*��د. واح;ه�+ �2�1* اC�,'L* (� اس'~&�+ ��اد (k3 1* ��رد�) -��3ن٢٩) �9 (9٢٧/�ی?�ت �2
�رات ا�P3ره�+ �2��L *1اه&; (�د.U� ت �/��ل�.� ��رات ��(�ط (� ا�P3ره�+ اC�,'L* و از س�یU� V)�9

3�3* ��(�ط ��bز ]<�E$" دا�'� �1 عAو� (� �1[+ ـ٣+&�د)�- Vا�� ا�P3ره� و س�د�3�Lه�+ ع���* رس�*، �3�R* اس" �1 از �
دا�L* ع��م ا]�اد، �1[+ �2��S pPs �;/3 Gا(ط (ZO �.�رم -��3ن، -�(K ا�U'3ل و g3.;ار+ در =3.� �*(��;.

<=> RC�T ـ 5W�0 &�8و�a ،6`/ و وا1_ار5 <� 1*�6
�م ((��2) 9<$$> �;� از ـJ+&�د)[ pPs �O�3 ار�* در دوH2 o$��9 �) را G�$2�D^�� �;3 اس" در �0ی�ن ه� ه?'� �2 K9ح�ی V��� 

2�دی;� اس"، �V�B ��3ی;. ��#�ل �2�H2 Gارش دری�]'* را +�Tز =3.� س�b� D-�9 ار و �3ع �1[ی* �1 �;ت;U� ان از��ف �2�G ایs
�ا+ Pv" و ا-;ام (� �',;+ g3.;ار+ ح��ب �1[+ �'�وG ار��ع �*��3ی;. �',;+ ��1eر ���Sع �'�وG �;ن �1[ را (� �Cح8 �1[)
+;>) Kاح�9�N$L �1[ ا-;ام 3&��ی;، � �) "P�3 غA)ف ($�" روز از �9ری| ا�و =ور3;� =ن ا(Aغ �Lاه; ��3د �C �u3�&� �9ح�1 8[ ^

ا�b3م ��د.
�د� (��;، H2ارش �&?* (�ی; ارای� 2�دد.ـ١#�"�)R3 وز�b9 ز�b� �1[ی* از �;ت q$ه D-�9 ،�'?ه l��2 در �;ت ی� ه
9<$$> �;ت D-�9 �1[ و �9;ی; =ن در �&�ps =زاد �b9ر+ ـ C&<'* و وی�� ا-',�د+ (�اس�س �Sا(ط -��1e� ps�&� *3�3ر درـ ٢#�"�)

�(�ط، �/��ل� G�اL'$�ر س�ز��3.�+ ��#�ل =ن �&�ps �*(��; و 0س از ا�QU3+ �.�"ه�+ ی�د�;�، ��ا89 (� اعAم ].�س" (� �2
) ��,P9 ر در�U� oRد ح�?�) -��3ن �*(��;.٢) ��د� (

��ه�+ (٢ �1[+ ا^.�ر�;� (� �2�G در �sل �;ت ا�b3م 9/�ی?�ت �2�1*، �/��ل ��د� (ـ٣#�"�),P9 ن٢) و (١) -��3ن و=  (
.;��)*�

(�"�#Jـ) �1ر در ��د�e� ی?�ت�) -��3ن،٣٧ س�ز��ن ��V=ور+ و ]�وش ا��ال D^�� *R$��9 اس" ^�ف یl ه?'� 0س از ا�b3م 9/
P�3" (� ا�U'3ل �1[+ �'�وG (� ا�P3ره�+ �Lد ا-;ام ��3ی;.

$2�3;� �1[ 0س از ارس�لH2ارش ���Sع ��د� ( ـ++&�د)K9ح�ی V��� 	�2�G، (;ون اAsع �',;+ �g3ه;ار+ ح��ب �1[+ �) (
�و�1 �2��b� ،Gز (� �2اه* ا^.�ر���3ه�+ ارای� �;� از ح$� ����د+ �1[ �3*(��;.'�

b�B�# ا\��ر و /&!*K ت و ��ایط�Mی�P# ـ RP� <=>
b�B�# ا\��ر و /&!*K اول ـ ��ایط ?"�

�� ��د� ( ـO+&�د),P9 +ا��ی?�ت ا^.�ر و ارزی�(* و٣٨ (� �2�G ای�ان ا��ز� داد� �*��د در ا�/9 *g3�g� ،ایط�) -��3ن درL,�ص �
) KCس�ز+ (� رع�ی" ا��(�ط را 9.$� و 0س از W9ی$; وزی�ان ا��ر ا-',�د+ و دارای* و را� و �.� K�>E�3ن١٣٨اس&�د [زم، دس'�را�- (

) =ی$>���3 دا�L* ه$#" دوE" ا-;ام ��3ی;.١٩اس�س* ��.�ر+ اس�A* ای�ان و ��د� (
� در ��ارد+ �C �1ح8 �1[ (� ـ٧+&�د)g� ،دد� �C +]�1درا�k&� �) *9ر ا�b3م 9/�ی?�ت �2�1* (�ی; (� ا�P3ره�+ �2�1* 9ح�ل 2

�Cرت �S�U9 *P'1 ��3د� (��; �1 در ای> �Cرت �2�G �*�9ا3; ا��ز� ا�b3م ع��$�ت ارزی�(* در �Lرج از ای> ا��1> را �Cدر ��3ی;. در
�2�G �*�9ا�C *P'1 +�S�U9 �) ;3ح8 �1[ ی� ��3ی&;� ،;��) �;� <$�W9 �U�>'� ر9* �1 �1[ ا^.�ر و و����C ارد اس'~&�ی* و در��

-�3�3* و+ (� ا�b3م ع��$�ت ارزی�(* �1[ه�+ واردا9* در �Lرج از ا��1> �2�H$3 *1 ��ا]U" ��3ی;.
اKC اس&�د+ �1 (�ی; (� ا^.�ر�S ���3$�� ��د ع�Pر9&; از: ـ ٨+&�د)
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)، 9��P- ،�$,$L ا�P3ر،*���E($>ا KU3 و K1" ح���ی;، ح�K (ی� 9,�ی� 9,;یp �;� س&; ح�K �9سط �L ـ �1[+ ورود+: اس&�د DEا
�ی�k3 pم (�R3* وارد �;� (��;)، �2اه* �P;أ، �Cرت ع;PE&;+ (درs ر9* �1 �1[ از�C در) *R3�) زه� و�2اه*ه�+ [زم، اس&�د�b�
�ور+ (;ا�S .;3$�� ��3دن س&; ح�K وS <$3ا�- ��Cرت یR&�ا�P3 "Lدن �1[) و س�ی� اس&�د+ �1 �2�G در ا��ا+ -��3ن ی� س�ی
�ا+ �1[+ ورود+ از �&�ps =زاد �b9ر+ ـ C&<'* و وی�� ا-',�د+ (� س�ز�$> ا�C* �1 در �&�UB �<���� �;� ی� -�P ا�P3ر) �$,$L�9

�ور+ �3*(��;.S "اس �;� Kی;P9 ن=
�ی�k3 pم (�R3* وارد �;�ـ١#�"�)s ر9* �1 �1[ از�C در) l3�) "U[ا�� ،�$,$L�9 Hb) ;&ی� �&; س lی o$��9 �1 *در ��ارد اس'~&�ی 

]�1 N$L�(��;) و ��bزه� و �2اه*ه�+ [زم �$�� N$O/9 �) ،;��P3 ری$س �2�G ا^.�ر�P- ���3ل و (� ��ی�ن e2ا�'� �*��د. 9
.;��)*� *1��ی?�ت �2/9 K��1 م�b3ط (� ارای� ���9* اس&�د و ا�&�

در ��ارد+ �1 1/�ر س�ز3;� �1[ اح�از �;� و �ح,�ل 1/�ره�+ ��&�عا�P3 ����>�Eد� و �/��ل 9<�]�ه�+ 9��$ح* وـ ٢#�"�)
�ور+ �3*(��;.S أ;P� *ان ارای� �2اه��2�G ای N$O/9 �) ،دد�g3 +ار;U� +ح;ودی"ه��

� از �CحNO� ،;��) ]�1 8 ی�د�;� (�1ر�&; �NOـ٣#�"�)$M ���31&&;� ا^.�رo$��9 و o$k&9 �u3�&� *-�Uص ح�Oدر ��رد ا� 
�اس�س �'&* �1 �2�G ای�ان اعAم �Lاه; 1�د) (�ا+ 9�N$L �1[ (��; و (�گ)) ���3*[�ح�U-*) (�ی; دارا+ وE�1" رس�* و �<
وE�1" رس�* و �<�]*���3 ی� 9,�ی� =�S �.3$�� (��; و در (�گ وE�1"���3 رس�* ح;ود اL'$�رات وK$1 9<$$> �;� (��; و در
�د� دارا+ وE�1'&��� رس�* (��;. �<�]*���3 رس�* �mس��ت دوE'* در ��ردP��3 ،;��) *1��Cر9* �1 9�N$L 1&&;� �1رH2ار �2
���&'E�1�3ه� (� ��+ و�O9س?�ر �) p�>'� +]�1 �) "P�3 ر���L �3ه� (� �2اه* وزارت ا��ر�O9���3 س?�ر*[�p�>'� +]�1 (� =3.� و �<

رس�* e0ی�]'� �Lاه;�;.
(�"�#Jرس�*ـ ���&'E�11* دارا+ و��یp و+ ی� �1رH2ار �2s از �ً[�C ]�1 ل ا^.�ر�P- ،;��) *U$Uح NO� ]�1 8ح�C �1 +در ��ارد 

� ا�eT3�Rی� اس".P'>� *1�و �1رت �1رH2ار �2
ب ـ C +]�1;ور+: -�P ا�P3ر (در �Cرت 9ح�یK �1[ (� ا�P3ره�+ �2��b� ،(*1ز ارزی�(* در �Lرج از ا��1> �2�1* (ح�8 ��رد)،
�س$�ه� ]�وش (]�1'�ر)، ].�س" ع;) +;&PEدر �Cرت یR&�ا�P3 "Lدن �1[(، �2اه*ه� و ��bزه�+ -�3�3* )در �Cرت ���ل(، 9,�ی
��ا+ 9<$$> ��اد واردا9* (� �1رر]'� در �C +]�1درا9* (ح�8 ��رد) و س�ی) *>B- وا�3 ورود�0�وا�3 ورود ��-" (�ا+ 0�دازش ی� 0

�ور+ (;ا3;.S ح$"دارAC Vا��اس&�د+ �1 �2�G در ا��ا+ �,�(�ت �
ج ـ س�ی� روی�ه�: اس&�د و �2اه*ه�+ [زم (�ا+ اE,�ق (� ا^.�ر���3 1�ان (�+ (�1(��9ژ) و اE�U'3* و ع�Pر+ در (ZOه�+ ��(�ط

�/�L NOاه;�;.
 �Cح8 �1[ ی� ��3ی&;� -�3�3* و+ �*�9اKP- ;3 از o$��9 ا^.�رP'1 +�S�U9 pPs ���3* و ارای� اس&�د ��RE$" و 9ح" �k3رت ـ٩+&�د)

�ف �2�G و (� -�Pل ��#���L "$Eرات اح'��E* وارد�، �L +]�1د را رؤی" و (� �9زی> (�'�ه� ی� (�ز1�دن وs ران 9<$$> �;� از��W�
1�دن �1[ و 9<�ی� E?�ف =3.� ا-;ام ��3ی;. l/L دار+ و�دی;ن �ح'�ی�ت =3.� �." (� دس" =وردن �/O,�ت �1[ و �3��3(

ـ در#�"�)  ا-;ا��ت  ای>  از   *��3  +;&)�'�) در  ا�b3م �;�  $$�9�ات  و  �ح'�ی�ت   *E��'اح  +��1 و  ی�د�;�  ع��$�ت  ا�b3م   
$2��C ،�;3ح8 �1[ و ���Wر �k3رت1&&;� �2��L Gاه; رس$;، درج �*��د. K9ح�ی V��� +�Q�1 (� ا� *��b�9ر�C

�س" K1 (�ر (��3$?�") ی� (�ر���3 ح�K را ح'* ا2� �1[+ واح; و (� �3م �NO واح; وارد �;� ـO٠&�د).] lاز ی D�1[+ �&; ردی 
(��;، �3*�9ان در یl ا^.�ر���3 ا^.�ر ��3د، و�C *Eح8 �1[ ی� ��3ی&;� و+ �*�9ا3; (�ا+ یl ردی�L �) p�>'� +]�1 Dد در �Cر9*
Z$) �1 از یl (�'� (��; در �&; �3(" ا^.�ر���3ه�+ �'<;د o$k&9 و o$��9 ��3ی; و در ه� ح�ل �ح'�ا+ یl (�'� �1[ را �3*�9ان
� در ��ارد+ O) �1/* از �ح'�ی�ت (�'� ی�د�;� (� ���9 (�g� ،ل ��3د�P- و o$k&9 ���3ا^.�ر ZO) �l$R?9 و o$�U9 و (�ا+ ه

2�دد. G�9���P3 N$L; ی� (�ا+ (O/* از =ن ا^.�ر���3 ����ع* o$k&9 ی� (� �Cرت P'1* در�Lاس" واe2ار+ (� �2 K)�- ایط ورود��
�ی; واح;) s �1* (�ر���3ه�+ �'<;د ح�K �*��د، -�(K ا^.�ر (�ـ ١#�"�)L) ;ی�L ر ی� س$�ه��P'اع Z2/�ی lع ی�S�� +]�1

���8 یl ا^.�ر���3 �*(��;.
�2�1.�+ دا�L*ـ ٢#�"�) ;,U� �) +د+ ورود�P� وا2> از lی� ی (�&$'3�1) x&2 ر�) l��1$�ن، ی lی'*) �1 (� یH3ا��ح���Eه�+ ع�Pر+ (9

اعHام ی� از 1/�ر ع�Pر �*��3ی&; ح'* ا2� ���Sع �&;ی> (�ر���3 ی� راه&��� (�د� و ع�Pر (9�اH3ی") 1&&;� =ن واح; (��;، -�(K ا^.�ر (�
���8 یl ا^.�ر���3 ع�Pر+ (9�اH3ی'*) �Lاه; (�د.

�ر وارد ـO١&�د)R� ف��ع�د+ و ^�و]* �L 8E�M "$C�,L �1د را (����bع� �*ده; و ی� در ^�وف دارا+ �,$M وف� ه���2 �1[ در ^
l$R?9 ن�Rاه; (�د. در ��ارد+ �1 ا��L د�L �) ط�)�� eLW� ایط و��وف �;ا�UPs �3�2(&;+ و �/��ل �k� ف و�2�دد، ه� 1;ام از ^

�وف �9أ�ً� �/��ل 0�داeLW� "L ح�Uق ورود+ (�[9� �Lاه; (�د.k� ف و��وف ��P3; در ای> �Cرت ^k� ف از�^
�ر (�ع&�ان ورود ��-" e0ی�]'� �*��د.#�"�) ـR� ف��وف و R9$��2ه.�+ دارا+ �,^ � (�رx&2ه� (3�1'$&�ه�) و س�ی

 در ��ارد+ �1 ح�Uق ورود+ ی� ع�ارض �Cدرا9* از رو+ وزن دری�]" �*��د، وزن �1[ (�ی; (� ��9م E?�ف و ^�وف درو3* و ـO٢&�د)
�ف (اعo از ه� �3ع �ح?�k و^ *Pی�U9 س وزنTوس$�� �9زی>، 9<$$> و س �) G��و3* =ن (� ح�ل و وVS ع�د+ ه&�gم ا^.�ر در �2$)

2�دد: �E?�ف و R9$���2 و �k3ی� =ن) (� ��ح زی� �ح�س�P و از =ن �1
ـ (�ا+ �$/� ��م در C&;و-.�+ �/lP (-?��) ($�"درC; وزن (� ^�ف.١
ـ (�ا+ �$/� ��م و �$/�=[ت و �$&* در C&;وق س*درC; وزن (� ^�ف.٢
� H3�0د�درC; وزن (� ^�ف.٣gوف دی�ـ (�ا+ �$/�=[ت و �$&* در �1ر9> و در ^
ـ (�ا+ ��اد b�3* و ا�$�ء س�L'� �;� از =ن در C&;وق ��(* ($�"درC; وزن (� ^�ف.
 ـ (�ا+ �1[ه� در �1ر9> ((� �H �$/�=[ت و �$&*) ه/"درC; وزن (� ^�ف.	
 ـ (�ا+ س�ی� �1[ه�ی* �1 در C&;وق ی� ^�وف ��(* ی� ]�H+ وارد �*��H3�0 ;3د�درC; وزن (� ^�ف.�
�� وارد �*��د س� درC; وزن (� ^�ف.٧$M �0ر�� و +�.[�?E ی� 1$�� ی� K$P3ز ،�ـ (�ا+ �1[ی* �1 در ��ف ح,$

�یP* ی�د�;� در (&;ه�+ ��1eر ���E K?�].�ی* �1 �1[ را (� �sر 3���T) N-�3; از -lP/� �'O9 K$P ی� -?�� (�H در ��ردU9 اوزان
�$/� ��م) �O3اه; (�د و ه�$/� وزن NE�L حU$U* �1[ (�ی; 9<$$> ��د.

�ور+ از �Cح�1 8[ (�Oاه; Cح" �&;ر��ت �;ارG ��9$�* �1[+ واردا9* و ACح$" ـO٣&�د)S ان �*�9ا3; در ��ارد��2�G ای 
+�gE��&1 ;$یW9 �) ;ی�) Kا�9ق (�زر3�2* �ح +�Qو ا� ��Cدر1&&;� =3.� را (� 9,;یp ا�9ق (�زر3�2* در 1/�ر �P;أ (�س�C .;3ح" �.
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��.�ر+ اس�A* ای�ان در 1/�ر �P;أ رس$;� (��;.

�"? دوم ـ &�اح? �1دش ا\��ر'�&�
�م ((��2) ـOJ&�د)[) G��ف �2s ن از ����د (�دن �1[ (�ی; ا^.�ر���3 9<$$> �;� از�&$�sح8 �1[ ی� ��3ی&;� -�3�3* و+ 0س از ا�C 

eM�1+، س�ی� ح��Kه�+ اAsع�ت ی� ا^.�ر از را� دور) را از Eح�ظ اAsع�ت و و��� �2��U�>'� *1 �1 از �3ح$� و+ (�ی; اعAم ��د
�اس�س اس&�د ��(�ط K$�R9 و (� ه��ا� اس&�د [زم (� واح; e0ی�ش اس&�د در �2�o$��9 G ��3ی;. در ای> (ZO ا^.�ر���3 و اس&�د از)
�.�ت K$�R9 (�دن اAsع�ت و اس&�د �S$��، 3;ا�'> (;ه* -B<*، �ح�س�Pت، 3;ا�'> Lط�Lرد2*، اح�از ��RE$"، ار�P9ط اس&�د (�
�گ وE�1'&��� ی� ��3ی&;2* و �1رت �1رH2ار+ (در �Cرت HEوم) (�رس* �;� و در �Cر9* �1 ای�اد+ در ه� یl از ��ارد) <$&u�1[ و ه�
ی�د�;� �/�ه;� 2�دد، ا^.�ر���3 و اس&�د �." ر]NU3 V و K$�R9 (� ا^.�ر1&&;� ��'�د �*��د P�3 �9" (� اACح، K$�R9 و
ا��Q+ =ن ا-;ام و اع�د� ��3ی;. واح; e0ی�ش 0س از اeL ا^.�ر���3 ا��Qء�;� و ا�s$&�ن از K��1 (�دن اس&�د و �&;ر��ت ا^.�ر���3 و
Cح$I (�دن �ح�س�P ح�Uق ورود+ �'<��U، اس&�د را (� ا^.�ر�S ���3$�� و �.� و ��م و �/O,�ت =ن را در د]'� Pv" ا^.�ر���3 درج و
N$,O9 �) .;ده*� Kویس ارزی�(* 9ح�ی�ی� در رای��3 وارد و ���ر� Pv" =ن را (� -$; �9ری| در �'> ا^.�رR>&� ���3س �*��3ی; و (� س
���ر� Pv" و درج =ن در �'> ا^.�ر���3، �1[ ا^.�ر �;� U�9* و ا^.�ر���3 9ح" ای> ���ر� Pv" �;� �&�س�ی* و از ای> 0س �P3ی; از

اL'$�ر ���Wران �2��L Gرج ��د. -KP از ای> ��ح�� (ا^.�ر�1[) �Cح8 �1[ حp ه��3�2 اACح ی� $$�9� در ا^.�ر���3 را دارد.
�ایط و �9.$;ات [زم را �."#�"�) ـ� G� (� �&�kر دری�]" اAsع�ت ا^.�ر���3 ((� رع�ی" �ح����3 �)دن اAsع�ت �b9ر+ ا��Oص�2 (

�اهo �*��3ی;.[ *C�,L 9<�و3* و ZO) م ا��ر �9سط�b3ا
 0س از 9ح�یK ا^.�ر���3 (� س�ویس ارزی�(* و 9<$$> ارزی�ب و �1ر�&�س �9سط ��#�ل س�ویس ارزی�(*، ارزی�ب و �1ر�&�س ـ+O&�د)

�رس* را در ا^.�رR>&� ���3س و در �Cرت -�Pل ا^.�ر ی� pPs D$�R9 <$$>9 س�ی� ��اد -��3ن در ��ارد+ �1 اA'L]* �/�ه;�) x3'�ی
3/�د، ا^.�ر���3 را ا��Qء و �$Hان و��ه* را �1 (�ی; 0�داL" ��د (� ا^.�ر1&&;� اعAم و ا^.�ر���3 9ح�یK واح; C&;وق و 0�وا�3
�ل و Pv" =3.� و ا�PB3ق و���'&1 �) "P�3 ،�;&&1از ا^.�ر �U�>'� و��� <$�W9 ی� "Lدا�2�دد. واح; ��1eر 0س از دری�]" اس&�د 0*�
0�داL" �;� ا-;ام و ا^.�ر���3 و 0�وا�3ا+ را �1 (�اس�س �&;ر��ت ا^.�ر���3 در ای> واح; 9.$� �;� اس"، �.� و ا��Qء �*��3ی;.
�9 0�وا�3 را (� ا^.�رU)�B� ���3" و در �Cرت Cح" K9<$$> �*��د 9ح�ی G��ف ری$س �2s �1 از *,O� �) �3وا�سTس ا^.�ر���3 و 0
ا-;ا��ت ا�b3م �;�، (� -$; �9ری|، 0�وا�3 را ا��Qء و �.� ��3ی; سTس ا^.�ر���3 و اس&�د و 0�وا�3 9ح�یK �',;+ د]'� Pv" ا^.�ر���3
0�وا�3 را (� اeL رس$; 9ح�ی�C Kح8 ،�0�وا�3 و اAsع�ت Z$0 *�$�R9($&* �;� در =ن د]' +�Qر� و �9ری| ا���� "Pv �9 0س از �;�

�1[ ی� ��3ی&;� -�3�3* و+ و ا^.�ر���3 و اس&�د �S$�� را 9ح�یK واح; g3.;ار+ ا^.�ر���3 ��3ی;.
�2�G ای�ان �*�9ا3; ح�Uق ورود+ ا^.�ر+ �Cح8 �1[ را ه���Hن (� ا^.�ر �1[ Z$0 دری�]" ��3ی;.#�"�) ـ 

�"? س!م ـ رس�1A/ ا\��ر'�&� (ارزی�</)
�رات �2�1*، و�Cل و��� �'<�C ،�Uح" �&;ر��ت ا^.�ر���3 و اس&�د، �1[ه�+ ـOO&�د)U� +ا� (� �&�kر ح,�ل ا�s$&�ن از ا�

ارزی�(* و �]� و س�ی� �/O,�ت و ��bزه�+ [زم (�ی; ��رد >9 ا^.�ر�;� از Eح�ظ �3ع �&س، 9<;اد، وزن، ارزش، 1/�ر س�ز3;�، 
�ار $2�3;. و^�یD ارزی�(�ن، �1ر�&�س�ن و س�ی� �1ر1&�ن، 3ح�� �3��3(�دار+، NU3 اس&�د، D�O9 D/1 و H2ارش =ن،- *1��له�+ �2'&1
*��>Eدس'�را *s ���3وارس* در ا^.�ر xو وارس* ا9?�-* و درج 3'�ی �BL ب�O'3ل ا�Cاس�س ا�3ح�� و �$Hان وارس* و �<�ی&� (

�9سط �2�G ای�ان 9<$$> و ا(Aغ �*��د.
�2�G ی� �C +�S�U9ح8 �1[، وارس* و ارزی�(* �1[ �*�9ا3; (� ح�Qر �Cح8 �1[ ی� ��3ی&;� -�3�3* و+ ا�b3م#�"�) ـ N$O/9 �) 

��د.
 ه���2 در ��ی�ن ارزی�(* اA'L]�9* (� زی�ن دوE" �/�ه;� ��د، ارزی�(�ن ��^?&; �/�وح اA'Lف را در ا^.�ر���3 ��3'� و ـO٧&�د)

�ف س�ویس ارزی�(* o$k&9 و (� ا^.�ر�S ���3$�� و (�ا+ 9<$$>s ف ازA'Lح ا�ا��Q ��3ی&; و (�C ��C�[Aر�b�9س D�O9 ح�1* از �
�ی�� (� ری$س �2�G ارای� �*��د.�

 ه���2 در ��ی�ن ارزی�(* اH�'�� �1 *9�[A'Lم دری�]" 9?�وت ح�Uق ورود+ و هHی&�ه�+ ا�b3م L;��ت D/1 ;��P3 ��د و ـO٨&�د)
+�gن اس" (���+ �3م دی��Rق ورود+ =3.� ی�Uز �1 ح�b� +]�1 از دو �3ع *R�3م ی �R&ن (��; (��3&; ای��Rایط ورود ی��1[ دارا+ �
در ا^.�ر���3 ��3'� �;� (��;) در ای> �Cرت H$3 �/�ه;ات ���Wران (�ی; در ا^.�ر���3 -$; و (;ون �C o$k&9ر�b�9س D�O9 (� اAsع

�ی�� ���Sع ��د� (� eL0س از ا G�) -��3ن، ا��ز� اACح ��رد ا�'��P داد� �*��د.١١٠ری$س �2
� ارزی�(* D/1 ��د ارزی�(�ن ��^?&; ـO٩&�د)vا � ا2� �CحO/� ]�1 8,�ت �L +]�1د را (� زی�ن �Lد ا^.�ر 1�د� (��; و ��ا89 (

�/�ه;ات �Lد را زی� ا^.�ر���3 (&�ی�&; و =ن را (� �',;+ س�ویس ارزی�(* ��'�د دار3;. در �&$> ��ارد+ �',;+ س�ویس ارزی�(*
��^D اس" ��ا89 را (� �Cح8 �1[ اعAم 1&; و �Cح8 �1[ �*�9ا3; در �'> ی� 0/" ه��ن ا^.�ر���3 (� اس'&�د ��3'� ارزی�ب و W9ی$;
0�داL'* را (R&; و در ای> �Cرت ری$س �2�G ی� -���U� oم او 0س از رس$;2* در زی� H2ارش �[�Sداد ا��',;+ ی�د�;� �S�U9+ اس'

�',;+ ��1eر ا��ز� C;ور حoR اس'�داد را �Lاه; داد.
8 �9�یV در �1ر �Lد ��یK (�در�Lاس" اس'�داد ��P3; (�ی; ا3,�اف �Lد را در �'> ی�ـ ١#�"�)Pح8 �1[ ی� ��3ی&;� و+ (� س�C ��2�ه

0�داL'* را �O3اه; دا�". �[�Sداد ا�0/" ا^.�ر���3 ��3'� و ا��Qء ��3ی; و �Cح8 �1[ ی� ��3ی&;� او حp در�Lاس" اس'
0�داL'* ارای� و Pv" ��3ی; 0س از (�رس* �2�G وـ ٢#�"�) �[�Sداد ا�� اس') *&P� *ی�S�U9 ]�1 N$L��&��C �u3حKP- ]�1 8 از 9

) ��,P9 ل��/� �R&ط ای�) C �) ;��P3;ور حP�3 oR" (� اس'�داد ا-;ام �Lاه; 2�دی;. ا�b3مC١ح" �S�U9+ در�Lاس"1&&;� (��
�ی?�ت اس'�داد ��V3 از 9��O3 ]�1 N$Lاه; (�د./9

ری$س �2�G �*�9ا3; در ه� ��رد Q'U� �1* (;ا3; �1[ی* را �1 ارزی�(* =ن ا�b3م ی�]'� اس"، (�زدی; ��3د� و =ن �1[ راـ ٧٠&�د)
�+ از ���Wران �2�G دو(�ر� ارزی�(* و �<�ی&� ��3ی;.gر دی��W� ��O,ً� ی� (� وس$�� ه

<=> هR8M ـ روی�ه�5 1*�0/
�"? اول ـ W�0ه�5 ورود5
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&�حH اول ـ ورود 2`;/
�رات ��(�ط و 0�داL" ح�Uق ورود+ �*(��;.ـ٧١&�د)U� ا3$> و�- pPs زه�+ [زم�b� *���9 eLم اH�'�� ]�1 *>B- ورود 

&�حH دوم ـ ورود &!�2
 �1[ه�+ زی� �*�9ا3; (� ا�b� eLز از �2�G ای�ان (� ع&�ان ورود ��-" (�-���و �2�1* وارد ��د:ـ٧٢&�د)

اDE ـ �1[ه� (� �&�kر ع��S در ��3ی/�gه.�.
3* $3�وه�+�P$'/0 وزارت د]�ع و "U[ا� =3.� 0س از ارای� ��ا��دار+ ه�ای* و ]$�oه�+ ه�P�Rدار+ و ع�P��$[ +�.ه�g'ب ـ دس

.I���
�دار+.)�/U3 *و �.&;س *&[ ،*'$)�پ ـ دس'�gه.�+ �E�B<�ت ع��*، =��ز�*، 9

�حه�+) �Lص.s) +وژ�ه���اج و ا1'/�ف و 0O'و(*، راه��ز+، ح?�ر+، اس�ت ـ دس'�gه.� (�ا+ س;س�ز+، اس��Rس�ز+، [ی
ث ـ دس'�gه.� (�ا+ 8,3 و س�ار1�دن �1ر�3�Lه� و W9س$��ت C&<'* و �k3ی� =ن.

ج ـ دس'�gه.� (�ا+ 9<�$� ���$>=[ت و دس'�gه.�.
��o$U ای�ان (�ا+ اس'?�د� �O,* و ^�وف و R9$��2ه.�+ �&;(�ر �,�ف.$M ص�Oا� *,O� +��$0س�ار+ و ه�ا �$�U3Kچ ـ وس�ی

�ارداده� و ��ا]U"���3ه�+ �2�1* ($>اK)�- *���E ورود ��-" (�د� و دوE" ��.�ر+ اس�A* ای�ان ع�Qی"- pPs �1 *ح ـ �1[ه�ی
=ن را e0ی�]'� اس".

خ ـ وس�یK و �Eازم ا�;اد+ (� �&�kر l�1ه�+ (/�دوس'��3.

 دـ ^�وف و E?�فه�+ =��د� (�ا+ (�'�(&;+ �C +]�1درا9*.
.+�ذـ ه�ا��$0 (�ا+ ا��ر L;��9* از -K$P س���T* و ���]

 دا�.� �1 (�ا+ �C �) D$�>9رت ��-" وارد 1/�ر �*��3; و 3'�ج =3.� �/��ل ع&�ان واردات ��-" (�د� و 9/�ی?�ت ورود و#�"�) ـ
�رات =ی$>O� ���3,�ص D$�>9 اM&�م و اح/�م �,�ب ه$#" وزی�ان اس".U� V)�9 �.وج ای> دا��L

 �Eازم و -B<�ت ی;1* ه�ا0$��ه� ی� 1/'*ه�+ �Lر�* �1 ��1"ه�+ ��(�ط (� �&�kر 9<�ی� ی� ر]NU3 V ه�ا0$��ه� ی�ـ٧٣&�د)
"1��وح =3.� (� ا^.�ر�S ���3$�� ��د. ای> ا�$� در ا�P3ر �O,�ص �/� Hرت ری�C ;رت ��-" وارد �*1&&; (�ی�C �) �.$'/1
�) D^�� G��2 �1 +�gدی ��ف ��g3 "1.;ار+ �*��د و ه�u&$> د]'s �1 از +��g3ه;ار+ و �/O,�ت د-$p =ن (�ی; در د]'
�ف �2�G ���ر�e2ار+ و �L 8��0اه;s از AًP- �;ی�د� ��س;. د]�9) G��g3ه;ار+ =ن اس" Pv" و ه� دو د]'� (�ا���W� +�Qران �2
�ف ی� اع�د� ه� یl از ا-Aم (�ی; (� �k3رت �2�G (� ه�ا0$�� ی� 1/'* 9ح�یK و عAو� (� Pv" در 0/" 0�وا�3 ورود ��-",� V-�� .;�

�س;.) G��وج =ن از ا�P3ر Pv" و (� ا��Qء ���Wر �2L H$3 ��(�ط در ه� دو د]'�
) -��3ن) 9<$$> و اعAم �*1&;.١٠ورود ��-" ��'�Hم اH$� �) <$�Q9 eLا3* اس" �1 �2�G ای�ان (ح�8 ��د� (ـ ٧J&�د)
 در ��ارد زی� (� ��+ ا�Q9 eL$> (� اP'1 ;.>9 eL* ا1'?� �*��د: ـ+٧&�د)

).٧٣اDE ـ ورود ��-" �Eازم و -B<�ت ی;1* ه�ا0$��ه� و 1/'*ه�+ �Lر�* ���Sع ��د� (
.�.3= ��ر و �k3یR� ف�ب ـ ^�وف و R9$���2ه�+ دارا+ �,

;.>9 ��3ی/�gه.�  ��رد  در  و  �(�ط � ��E* س�ز��ن  9<.; ��#�[ن   �)  *'Eدو و �mس��ت  وزار�3�O9ه�  �1[ه�+   "-�� ورود  ـ  پ 
س?�ر�3�O9ه� و ی� ��3ی&;2*ه�+ س$�س* 1/�ر ��(�ط (� �2اه* وزارت ا��ر �Lر��.

�را9* �1 در (o/� ZO ای> =ی$>���3 ذ1� �;� اس" �<�ی&� و ـ٧O&�د)U� pPs ;دد (�ی� �1[ی* �1 (� ع&�ان ورود ��-" ا^.�ر �*2
"�A�3ع ع �ارزی�(* د-$p �;� و 0س از درج �/O,�ت و ع�A" رو+ �1[ در ا^.�ر���3 (� (�'�ه� ی� �ح'�ی�ت =3.� 8��0 �2�G ی� ه
�وج [زم (��; اE,�ق 2�دد و �2�G �;9* را �1 �1[ در s* =ن (�ی; از 1/�ر �Lرج ��د 9<$$>L V-�� �1[ در N$O/9 +ا�) �1 +�gدی

و در �'> 0�وا�3 �2�1* -$; و 0�وا�3 و �1[ در اL'$�ر �Cحe2 ]�1 8ا�'� ��د.
�ف �2��C Gدر1&&;� 0�وا�3 (0س از ��ا]U"ـ ٧٧&�د)s وا�3 ورود ��-" از��ف �Cح8 �1[ �;ت 0s از *P'1 +�S�U9 o$��9 رت�C در

�2�G ای�ان) �9 ح;ا1~� �K)�- ��� Z �9;ی; اس" (� ��ط ای&Z$0 �S�U9 �R از ا�QU3+ �.�" اوo$��9 �$E �;� (��;. در �Cر9* �1
G�(�ز هo اح'$�ج (� �9;ی; �b;د دا�'� (��; (� ��ط KP- �S�U9 o$��9 از ا�QU3 �;ت، ��ا]U" (� =ن ���1ل (� 8�1 ا��ز� از �2

ای�ان �Lاه; (�د.
�ا+ ��9ی� 0�وا�3 ورود ��-" و ا(�Bل �Q9$> ی� �C ،;.>9ح8 �1[ �*�9ا3; (� یR* از رو�.�+ زی� ا-;ام ��3ی;: ـ٧٨&�د)) 

اDE ـ �1[ را (� �2�G 9ح�یK و �S�U9+ ا(�Bل 0�وا�3 و �Q9$> ی� 9<.; را (&��ی;.
�رات ��(�ط ا^.�ر و 9�N$L ��3ی;.U� "رع�ی �) *>B- ا+ ورود�ب ـ �1[ را (

�رات و 9/�ی?�ت روی� ����ع* �*(��;. �2�G دا�L* �*�9ا�Q9 ;3$> ورودU� V)�9 �1 ]�1 "/2�پ ـ o$��9 ا^.�ر�k&� �) ���3ر (
�وج �1[ از 1/�ر -�Pل 1&;. ا(�Bل 0�وا�3 و �Q9$> ی� 9<.; �1[+ ورود ��-"L ".� <$�Q9 دن (�ع&�ان�) �P'>� رت�C را در "-��
*QU&� ق �;� رو+ �1[ و�,E1* ا��2 oیAدن 8��0 ی� ع�) oEوا�3 ورود ��-" و س�����1ل (� N$O/9 و O/� �) ]�1 p$PB9,�ت 0
3/;ن �;ت اع'�Pر 0�وا�3 �*(��;. در �Cر9* �1 (� ع�" از ($> ر]'> عAیo ی� P�3 ;��P3 <R�� ]�1 p$PB9 ،8��0" (� و�Cل
�راتU� pPs ;��) �'1* دا���وج �1[ را از -���و �2L ;,- ]�1 8ح�C �1 *9ر�C ا+ 9<.; ا-;ام و در��Q9$> و ی� 0*$2�+ ا�

�Cدرات ((;ون 0�داL" ه��3�2 و�.* از -K$P ��ی�C �Hدرا9* و A$.�9ت �Cدرا9*) ر]'�ر �Lاه; �;.
 ه��C ��2ح�O) ]�1 8اه; �1[ی* را �1 (� ع&�ان ورود ��-" وارد �;� اس" در ای�ان (?�و�; ی� (� �,�ف (�س�3; (�ی; -KP ازـ٧٩&�د)

�ا+ �1[+) *>B- ط داد� و ا^.�ر���3 ورود�)�� G�� ا(�Bل 0�وا�3 ورود ��-" (� �2) *&P� *P'1 "اس�Lوا�3، در�ا�QU3+ �;ت اع'�Pر 0
�Lد o$k&9 و 9/�ی?�ت ع���* ��(�ط (� واردات را ا�b3م ده;. ورود -B<* �1[+ ورود ��-" ��'�Hم ا�b� eLزه� و 0�داL" ح�Uق

ورود+ (� �eLW و ارزش ز��ن ا^.�ر ورود ��-" و 3�خ (�ا(�+ ارز (�اس�س ز��ن ا^.�ر ورود -�L *>Bاه; (�د.
�2�G ی� 9�B- N$L<* ی� (�2/" 3/�د، در �Cرت ـ٨٠&�د) Kر ح�8 ��رد 9ح�ی�U� "�.� ر9* �1 �1[+ ورود ��-" در�C در 

�رات -���ق (���Sع (&; (ب) ��د� (U� ع�;+ (�دن �/��ل N$O/9و١١٣ <$�Q9 ل�Cو �) "P�3 رت�C <ای �$M �3ن) و در�- (
�+ ا��ا+ 9<.; ا-;ام �Lاه; �;.$g$0

 �9 ز��3* �1 اعAم ��م -���ق و ی� و�Cل �Q9$> و ی� ��PE�B و�� 9<.; ا�b3م 3/;� اس" �Cح8 �1[ �*�9ا3; (� 0�داL"#�"�) ـ
) -��3ن P�3" (� 9ح�یK ی� 9�N$L ی� اع�د� �1[ ا-;ام ��3ی;.�١٠٩�ی�� ا�S�� *��k'3ع ��د� (
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&�حH س!م ـ ورود &!�2 <�ا�T 5دازش
ورود ��-" (�ا+ 0�دازش ��'�Hم ا�b� eLز -�P* از �2�G ای�ان اس". �$Hان �1[+ وارد� و �3ع 0�دازش در ��bز �Cدر� -$; ـ ٨١&�د)

9<$$> �*2�دد. G�و �9سط �2
�ـ١#�"�)k3 G��2 ،;��P3 NO/� دازش��ای8 �,�ف �C +]�1درا9* از �حK ورود ��-" (�ا+ 0S ی� K$1 G� در �Cر9* �1 (�ا+ �2

Vا���ض (��; �*�9ا�S�� ;3ع را (� �'>� G��2 �k3 �) �;&&1در�C �1 +م و ا-;ام �*��3ی;. در ��اردA>'س�ز��3.�+ ذ+ر(ط را اس
رس$;2* (� اA'L]�ت �2��S�� *1ع (ZO دوازدهo -��3ن ار��ع ��3ی;.

�2�G ای�ان A$.�9ت [زم (�ا+ �Cدر1&&;�2ن ��L&�م و �3��3 و �Cدر�s �) �1 *3�2;&&1ر �&ok ع��$�ت 0�دازش را ا�b3مـ ٢#�"�)
�*ده&; ]�اه�L oاه; 1�د.

 C;ور ��bز (�ا+ ورود ��-" (�ا+ 0�دازش ح;ا1~� (� �$Hان ^�]$" اس�* س�[�3 واح; E�9$;+ ذ+ر(ط ��bز اس".ـ٣#�"�)
�� ( ـ٨٢&�د),P9 +ا�) -��3ن �.�" C;ور �ح,�[ت (� دس" =�;� از �9ری| C;ور س&; 9�N$L �1[+ وارد� یl س�ل١	) ��د� (١ در ا�

�2�G ارای� 2�دد (�ا+ 2�و� �1[ی* (.;ا�'*، =رای/*، �) V?&ف ذی�s از *E�P- K)�- و ���� Kای> �.�" در ��ارد+ �1 د[ی .;��)*�
� -�(K �9;ی; �Lاه; (�د. درg�9 دو س�ل دی �2�وه.�+ �1[ی* ح;ا1~ �� و (�ا+ س�یgس�ل دی l�9 ی �داروی*، د3�L* و ��ادeMای* ح;ا1~
��ارد اس'~&�ء (� W9ی$; �1ر2�وه* �'/KR از ��3ی&;�2ن �9ما[L'$�ر وزار�3�O9ه�+ C&<"، �<;ن و �b9رت و �.�د 1/�ورز+ و �2�G ای�ان
�وری�ت �b9ر+ -�(K �9;ی; �Lاه;S �) ���9 �) ان�و ا�9قه�+ (�زرC ،*3�2&�یV، �<�دن و 1/�ورز+ و 9<�ون ��H1+ ��.�ر+ اس�A* ای

(�د.
 د($��3�L �1ر2�و� ی�د�;� در وزارت C&<"، �<;ن و �b9رت �*(��;.#�"�) ـ

$$�9� ��RE$"ـ٨٣&�د) �R&م ��د (;ون ای�b3از وارد1&&;� ا �$M *C�Oان �*�9ا3; �9سط ا���2�G ای "U[دازش 0س از ��ا� ع��$�ت 0
�رات ورود ��-" (�ا+ 0�دازش �Lاه; (�د.U� +ا��2�G ��#�ل ا� K)�U� ح�ل وارد1&&;� در �ا�b3م �;� (��; و در ه

�ا+ C;ور �ح,�[ت (� دس" =�;�، �Cح8 �1[ (�ی; ا^.�ر�C ���3درا9* را (� ذ1� ���ر� 0�وا�3 ورود ��-" و اE,�ق 9,�ی� =ن ـ٨J&�د)) 
o$k&9 و (� �2�o$��9 G ��3ی;. �2�G (� ه&�gم C;ور، ا-;ا��ت [زم (� �&�kر (�ز�&�س* و ا�PB3ق �1[+ وارد� و �ح,�[ت (� دس"

=�;� را �<��ل �9 ا��Rن ��9ی� �9سط �2�G ورود ��-"1&&;� �$�� ��د.
�2�G در ه� ز��ن �*�9ا3; از �1[+ وارد� و 3ح�� 0�دازش (�زدی; (�ع�K =ورد. �&��u3 �1[+ وارد� ی� �ح,�ل (� دس" =�;� ـ+٨&�د) 

) -��3ن ر]'�ر �Lاه; �;.����١١٣د pPs ،;��P3 (&; (ب) ��د� (
 (� C;ور �ح,�[ت (� دس" =�;� �Q9$>ه� و 9<.;ات اeL �;� 0س از (�رس* اس&�د و �;ارG و اح�از (�Rر$2�+ ��اد اوE$� ـ٨O&�د) 

واردا9* در �ح,�ل �Cدرا9* ا(�Bل و ��9ی� �Lاه; �;. در ��ارد+ �1 �ح,�[ت (� دس" =�;�، (� 9;ری�C xدر �*��د ا(�Bل و
��9ی� (�ا+ ه��ن �$Hان �C +]�1در �;� ا�b3م �Lاه; �;.

�2�G ای�ان �1[+ وارد� را (� ه��ن ح�E" اوE$�ـ١#�"�) "U[ا�� eLدازش، 0س از ا� وارد1&&;� �*�9ا3; ^�ف �.�" 9<$$> �;� (�ا+ 0
(� رع�ی" 9/�ی?�ت ����ع* از 1/�ر �Lرج و P�3" (� ا(�Bل �Q9$> و ��9ی� 9<.;ات �Lد ا-;ام ��3ی;.

�ا+ ورودـ ٢#�"�)) �u3�&� (;��) �'ف دا��درL,�ص �1[+ وارد� (�ا+ 0�دازش و ه��S <$&uی<�ت دارا+ ارزش �b9ر+ (-�(�$" �,
�رات ��د� (U� "ا^.�ر ��د، (� رع�ی *>B-د.٧٩��*� N$L�9 GA.'اس �) و (;ون �1

� از وارد�C �;&&1در ��د �1 در ای> �Cرت 0�وا�C �3درا9* ��(�ط (�ا+ـ ٣#�"�)$M *C�Oح,�[ت (� دس" =�;� �*�9ا3; (� �3م ا��
ا(�Bل �Q9$> ی� 9<.; �1]* اس".

� P9;یK (� ـ٨٧&�د)) *&P� "اس�Lط ارای� در��ر P�3" (� ای?�+ �L ;.>9د ا-;ام 3&��ی; (� �U� "�.� ح8 �1[ در�C �1 *9ر�C در 
-B<* ��3دن 0�وا�3 ورود ��-" (�ا+ 0�دازش -KP از ا�S�� ،"�.� +�QU3ع در 3�$�$�1* ��81 از ��3ی&;�2ن �9ما[L'$�ر �2�G ای�ان،
l3�) ان ح�8 ��رد و�وزارت C&<" �<;ن و �b9رت، ا�9قه�+ (�زرC ،*3�2&�یV، �<�دن و 1/�ورز+ و 9<�ون ��H1+ ��.�ر+ اس�A* ای
"Pv م�b3�1$�$�ن ی�د�;� و ا "U[رت ��ا�C رس* و در��(�ط (� +;$E�9 �3�O9ان و ح�8 ��رد وزار��H1+ ��.�ر+ اس�A* ای�
3�خ +�س?�رش (�9سط وزارت C&<"، �<;ن و �b9رت) (� 0�داL" ح�Uق ورود+ (�اس�س �eLW و ارزش ز��ن ا^.�ر ورود ��-" و (� (�ا(

ارز در ز��ن ا^.�ر واردات -B<* ا-;ام �Lاه; �;. د($��3�L �1$�$�ن ی�د�;� در وزارت C&<" �<;ن و �b9رت �*(��;.
�ح.�+) 3?"، �2ز و 0'�و�$�* �&��u3#�"�) ـs) +وژ�ه�� �ح,�[ت (� دس" =�;� از �1[+ ورود ��-" (�ا+ 0�دازش در ا��ا+ 0

� در �&�ps وی�� ا-',�د+ ا3�ژ+ 9ح�یK و ا^.�ر 2�دد درU'�� +�.1��2 �) G��2 �k3 "ا+ اس'?�د� در س�ی"ه�+ (�ح;ود�ه�+) 9ح�)
�رات ای> �Pح�، �Q9$&�ت و 9<.;ات ��LWذ� ��(�ط (� ورود ��-" (�ا+ 0�دازش -�(K ��9ی� (�د�، وK)�- *E اس'&�دU� "رت رع�ی�C

�ا+ ��ای�C Hدرا9* و واردات در ��C K)�Uدرات �3*(��;.)
�ر ح�8 ��رد 9�B- N$L<* ی� (�2/" و ی� �Cدر ـ٨٨&�د)U� "�.� دازش در� �&��u3 �1[+ وارد� ی� �ح,�[ت (� دس" =�;� از 0

� ای> �Cرت P�3" (�و�Cل �Q9$> و$M رات -���ق و در�U� ل��/� ،<$�Q9 ل�Cو �3/�د در �Cرت N$O/9 ع�;+ (�دن عAو� (
� -���ق، و�� �Q9$> وE�C* (� ع&�ان (O/* از ��ی��) *&P� *>B- +ور رأ;C رت�C اه; �;. در�L ا+ 9<.; ا-;ام��+ ا�$g$0

�&�kر �*��د.
�9 ز��3* �1 ��م -���ق اعAم و ی� و�Cل �Q9$> و ی� ��PE�B و�� 9<.; ا�b3م 3/;� اس" �Cح8 �1[ �*�9ا3; (� 0�داL"ـ ١#�"�)

9�N$L ی� اع�د� �1[ ا-;ام ��3ی;.�١٠٩�ی�� ا�S�� *��k'3ع ��د� ( �) "P�3 �3ن�- (
 C;ور �ح,�[ت (� دس" =�;� از �1[+ ورود ��-" (�ا+ 0�دازش، �/��ل �ح;ودی"ه�+ -�3�3* و 0�داL" ع�ارض �1[ه�+ـ٢#�"�)

�Cدرا9* �3*2�دد.

/K!%�& رم ـ��	 Hح�&
�ا+ 9�N$L �1[ (� ع&�ان اع�د� (� �Lرج از -���و �2��C ،*1ح8 �1[ ی� ��3ی&;� -�3�3* و+ (�ی; هHی&�ه�+ L;��ت ا�b3م ـ٨٩&�د)) 

�;� را 0�داL" 1&; و در ا^.�ر���3 9<.; 1&; �1 �1[ را در �.�'* �1 ری$س �2�G 9<$$> �*��3ی; از -���و �2��L *1رج س�زد. ای>
�.�" در �Cرت در�Lاس" �Cح8 �1[ ی� ��3ی&;� -�3�3* و+ (� ��ط و��د ع�" ���� ��'&; (� �;ارK)�- ،G �9;ی; اس".

(�'�ه�+ �1[+ ����ع* ی� درب �ح?�k (�ر وس$�� �U3$� =ن �1 در �2�1.�+ دا�L* ا^.�ر �*��د 8��0 �;� و (� 0�وا�3ـ ٩٠&�د)
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�1 (� ی�O�3 l ا^.�ر���3 اE,�ق �*��د در اL'$�ر �Cحe2 ]�1 8ارد� �*��د و ی�O�3 l از ا^.�ر���3 ��(�ط (��C�[A و (� �Cرت
�ز+ �1 �1[ از =�L �b3رج �Lاه; �; ارس�ل و �O�3 س�م (�ی3�g* �*��د.� G���'o$U (� ع&�ان �2

 ه���2 �1[ در�2�G دا�L* (� ع&�ان ����ع* ا^.�ر ��د �Cح8 �1[ (�ی; عAو� (� هHی&�ه�+ ا�b3م L;��ت �1 (� �sرـ٩١&�د)
G�0�داL" �*��3ی; �Q9$> [زم H$� �1ان =ن �9سط �2�G ای�ان �L <$$>9اه; �;، �9دیV ��3ی;. �1[+ ����ع* (�ی; از �2 *>B-
� ���Wرا3*k3 "ز+ و 9ح�� G��ز+ ح�K و 9ح�یK و 0�وا�3 و ا^.�رo$��9 H$3 ���3 ��د سTس (� اAsع �2� G��2 �9 �ً�$U'�� *�Lدا
G�2�دد و ���Wران (�ی; �9ری| ورود �2 �) ]�1 Kرج و ی� (� 1/'* ی� ه�ا0$�� 9ح�ی�L +ز��ف �2�G 9<$$> �*��د از را� ��bز �s �1 از
�وج �1[ را در د]'� �O,�ص ���ر�e2ار+ و Pv �;� 8��0" و در 0/" 0�وا�3 و ا^.�رH$3 ���3 ��3'� و ا��Qء ��3ی&; وL و�* و�L ز��
G��2 �) <$�Q9 ل�B)د �9 �." ا�� o$��9 ]�1 8ح�C �) �;� *�2اه* و ا^.�ر���3 �2اه Kح� G��ف ری$س �2s 3.� از= +�Qا�
�ا+ اع�د� ا^.�ر ��د در �Cر9* �1 از) G��ز+ ����د و در ه��ن �2� G���2 �1[+ ����ع* در �2��(�ط o$��9 ��3ی;. ه� *�Lدا
�k3 ��ز+ ح�K و زی� �BU3 �) ���Rد و ی� ی�� Kر 1/'* ی� ه�ا0$�� 9ح�ی�P3ا �) G��� و 9ح" �k3رت ���Wران �2�Rارزی�(*، ی Kح�

���Wران ع�Pر داد� ��د (� (�زرس* ا���E* ا1'?� 2�دی;� و در ای> ��رد �Q9$> دری�]" �3*��د.
�ز+ اO/� <$) *[A'L,�ت ^�ه�+ �1[ (� �&;ر��ت ا^.�ر���3 و 0�وا�3 �/�ه;� 2�دد ری$س �2�G (�ی; ازـ ٩٢&�د)� G�ه���2 در �2

*g3�g� ،*ع���از 1/�ر �Lددار+ و (� اA'Lف رس$;2* و در �Cرت HEوم از �2��C Gدر1&&;� 0�وا�3 � �وج �1[ L ور ا��ز�;C
�رات ��(�ط ح�8 ��رد ع�K ��3ی;.U� pPs D�O9 رت�C م و درA>'ت ی�د �;� را اس�[A'Lا

�و�* �*�9ا3; ح'* در �CرO/� �1 *9,�ت ^�ه�+ (�'�ه� (� �&;ر��ت#�"�) ـL ز�� G��2 ،D�O9 در ��ارد ^> -�+ ح�1* از 
ا^.�ر���3 و 0�واp)�B� �3 (��; (��<�ی&� و (�زرس* �1[ ا-;ام ��3ی;.

�فـ٩٣&�د)s از �'�) ��2�G (� (�'�ه� ی� وس$�� �U3$� �0ر� �;� ی� ��R'� ی� از ($> ر]'� (��; �ح'�ی�ت ه *-�,Eا oیA��2 ع� ه
�ی�� ا�S�� *��k'3ع ��د� (� ،D�O9 از��و�* �<�ی&� و (�زرس* �L K��1اه; �; و در �Cرت ع;م احL ز�� G�) -��3ن اeL و�2١١٠

�رات -���ق ی� �O9?�ت ا-;ام �Lاه; �;.U� pPs ح�8 ��رد D�O9 از�در �Cرت اح
�وج �1[ از -���و#�"�) ـL <�Q'� �1 ���3�2اه* �;� ا^.�ر �O�3 �1 ل �*��د�B)ع* و-'* ا����ا+ �1[+ �) �;� eLا <$�Q9 

1* (��; (� �2��Q9 �1 *1$> در =�b3 �9دیo$��9 �;� V ��د.��2
ه��C ��2ح8 �1[+ ����ع* �9 یl ��� 0س از �0ی�ن �.�" داد� �;� �O�3 �2اه* �;� ا^.�ر���3 را (� �2��C Gدر1&&;�ـ ٩J&�د)

�و�* اس'<Aم و ا2� �<��م ��د �1[+L ز�� G��ا+ ا(�Bل �Q9$> 9ح�یK 3&��ی; �2��1e� Gر ��ا89 را از �2) 0�وا�3 ����ع* 
�رات -���قU� +ا��ع�;+) ح�8 ��رد P�3" (� و�Cل و واری�Q9 H$> و ی� ا�$M ارد�� H� �)) �;/3 K9ح�ی G����ع* (� =ن �2�

ا-;ام �Lاه; ��3د.
�و�*#�"�) ـL G���2 �1[+ ����ع* (<; از �.�" 9<$$> �;� و -KP از �&�kر ��3دن �Q9$> (� در=�; ی� اعAم ��م -���ق (� �2� ه

�ی�� ا�S�� *��k'3ع ��د� (� "Lدا�) -��3ن �Lاه; (�د.o$��9١٠٩ �;� و ع�;+ �P3دن =ن (�ا+ �2�G اح�از ��د، �/��ل 0

&�حRC�T H ـ �K!ر (#�ا'Dی�) �Bر%/
2�دد �1[ را ^�ف �.�'* �1 �'&�س8 (� ���]"، �3ع وس$�� ح�K وـ+٩&�د)*� ;.>'� ،G� ع�Pرده&;� (� o$��9 ا^.�ر�2 �) ���3

�و�* �/NO �;� در 0�وا�3 ع�Pر، �Lرج ��3ی;.L G��2 pی�s ل س�ل 9<$$> �*��د از�,[
�2�G ای�انـ ١#�"�) *g&س�ز+ و (� ه��ه��;ت ز��ن و ��$�ه�+ ع�Pر �1[ه�+ �Lر�* از -���و �2�1* �9سط وزارت را� و �.

9<$$> �*2�دد.
�2�G ورود+ ی� �2�G ای�ان و (� اعAم ��ا89 (� �2�1.�+ ذ+ر(طـ ٢#�"�) "U[و�* (� ��ا�L G��2 ��9;ی; �.�" 0�وا�3 ی� $$�9

ا�eT3�Rی� اس".
b9;ی; و 9��$o (�'�(&;+، در��(&;+ و ع��$�ت (�ا+ K$.�9 ح�K �1[+ ع�Pر+، 0س از در�Lاس" �C *P'1ح8 �1[ ی�ـ ٣#�"�)

��3ی&;� -�3�3* و+ (� �k3رت �2��b� ،Gز �*(��;. ه���L �3�2رت وارد� (� �1[ ��3* از ا��ا+ ای> ��د� (� ع.;� در�Lاس"1&&;�
.;��)*�

(�"�#Jـ�) (�&$'3�1) x&2ل �1[ از (�ر�U'31* ی� ا�� �O9$� �1[ در ا���2 <1) *&P� �;&رده�Pاس" ع�Lو س�ز��3.�+ ذ+ر(ط، در G��2 
.;3���1$�ن، وا2> ی� ه�ا0$�� و (�R>Eس را �*e0ی

�1[+ ع�Pر+ 0س از ا�b3م 1&'�له�+ �2�1* و �9دی�Q9 V$> در �2�G ورود+، �.� و ��م (8��0) �*2�دد و در �Cر9* �1ـ ٩O&�د)
� و ��م (8��0) �;ن (��; (� �.� و ��م (8��0) وس$�� �U3$� ا1'?� �*��د. در �Cر9* �1 (�رx&2 ی� وس$��.� K)�- �$�U3 ��$وس
�ل �.� و ��م P�3 (8��0)" (� اE,�ق'&1 <�S G��2 ;��) oEو ��م (8��0) س� ��U3$� ح��K �1[+ ع�Pر+ (� ه&�gم ورود دارا+ �.
�ل �.� و ��م (8��0)'&1 ��2�G �*�9ا3; عAو� ( ،D�O9 و ��م (8��0) �;ی; ا-;ام �*��3ی;. در ��ارد ^> -�+ (� و��د �.�

�ح���Eه� را (� اس&�د و ا^.�رp$PB9 ���3 ��3ی;.
 در �Cرت �P3دن وس�ی�U3 K$� �&�س8 و ی� ع;م ا��Rن �.� و ��م (8��0)، �2�P� G;أ �*�9ا3; (� اع��ل رو�.�+ 1&'�E*#�"�) ـ

�&�س8 ا��ز� ع�Pر را (;ه;.
� �'�-D �*��د،ـ٩٧&�د) gدی  ���� Kی� د[ی ی� س�3ح�   *&[ NU3 "ر+ (� ع��Pع +]�1 Kح�� �$�U3  در ��ارد+ �1 وس$�� 

+�g�1[ در وس$�� دی +��ی> �2�G اAsع ده; �k3 �) �9رت �2�G و 0س از ر]KR/� V ی� (�ر$2'RدیH3�) ا89 را�ع�Pرده&;� ی� ح��K (�ی; �
� و��م (8��0) (��;، �1[ ع�Pر داد� ��د. در ای> ��ارد �C o$k&9 <�S H$3ر�b�9س و درج ���ر� �.� و ��م (8��0) در.� K)�- �1

�و�* اعAم �Lاه; �;.L 1.�+ ورود+ و�اس&�د ��(�ط، ��ا�2�) 89
�دن �Q9$> در ـ٩٨&�د) Tس �k3 س�ز+ از� ع�Pر �Lر�* �1[ (�ا+ ��1'.�+ ح�K و KU3 ای�ا3* دارا+ ��bز ]<�E$" از وزارت را� و �.

ح�b� +]�1 oRز U�9* �*��د.
�دن �Q9$>، ع�Pر (9�اH3ی") �*��د.ـ ١#�"�)Tا^.�ر���3 و س o$��9 �) ون 3$�ز;) ��1[+ 9ح" Z��0 �1ر$9 �3
 در ��ارد+ �1 �1[+ ع�Pر+ (� وس$�� �0" دوE'* ی� ��1"ه�+ ح�K و KU3 ری�* ی� را�=ه> ا^.�ر و (� �$�� ری�* ح�Kـ٢#�"�)

0�وا�3 ع�Pر (9�اH3ی") (� اeL 9<.; ا-;ام (� C;ور   <$�Q9 +�� �) ،+ر�Pان ع���b9ر+ ه��ا� ���]$M +]�1 <$&uد و ه���*�
�*��د.
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�;ارG [زم (�ا+ اE,�ق (� ا^.�ر���3 ع�Pر �Lر�* (� ��ح زی� �*(��;:ـ ٩٩&�د)
�ی;.L س$�ه� �اDE ـ 9,�ی

ب ـ 9,�ی� �Cرت ع;PE&;+ در �Cرت یR&�ا�P3 "Lدن �1[.
پ ـ (�ر���3 ی� راه&��� ی� 9,�ی� 9,;یp �;� =3.� �9سط �mس�� ح�K وKU3 ی� ].�س" K1 (�ر x&E ("�?$3��) ی� -�P ا�P3ر �Cدر� (�

وس$�� �&�ps =زاد �b9ر+ ـ C&<'* و وی�� ا-',�د+.
�زه�+ ز�$&*.� pی�s ی� �1[+ وارد� از x&E �9سط �;� Kاس'~&�+ �1[ه�+ ح� �) �$,$L�ت ـ 9

2�دی;� اس". Iی�ث ـ �2اه*ه�+ ��'&; (� -�ا$3> ��(�ط �1 در =HE �) �.3وم اeL �2اه* (�ا+ �1[+ ع�Pر+ 9,
         .(]�1 ���Rی Kرت ع;م ح��C ر (در�P3ا �P- KCج ـ ا

2�دد �9 (� ���8 =ن �1[+ـ١٠٠&�د)*� o$��9 �;&رده�Pع �) Kواح; ح� ��ر (� ازا+ هU� ی?�ت�0�وا�3 ع�Pر �Lر�* 0س از ا�b3م 9/ 
2�]'� و ح�K ��3ی;. 0�وا�3 ع�Pر (�ی; در �sل ��$� ع�Pر ه��ا� ح��K �1[ (��;. ی�O�3 l از ا^.�ر���3 ع�Pر و اس&�د Kد را 9ح�ی�L
p9,;ی �) "P�3 G��و�* ارس�ل �*2�دد �9 0س از و�Cل �ح���E (� =ن �2L G��2 �) �ً�$U'�� +ورود G��ف �2s از ��$�S

�وج �1[ در ا^.�ر���3 ا-;ام و (� �2�G ورود+ اع�د� ��3ی;.L
� ه�&�ع ���Sع ��د� (#�"�) ـ $M +]�1 و ;Cدر x&0 �	در ��رد �1[+ ه�&�ع ��زاد () ��,P9 +ا�)١٠٨) ��د� (٢) -��3ن �." ا�

�]ً� �1[+ ا�S]* g3.;ار+ و (�-$��3;� �1[ �1 (� ا^.�ر �U)�B" دارد ا��ز� ع�Pر داد� �*��د.C �3ن�-
2�دد �2�G ورود+ �/O,�ت �ح���E،ـ١٠١&�د)*� Kوس$�� ح� lاز ی Z$) �) �3وا�0 lع ی�S�� *ر��L ر�Pدر ��ارد+ �1 �1[+ ع 

�ر �." ع�Pر از -���و �2�1* وU� "�.� ،*و��L G�وس$�� ح�K، ���ر� 0�وا�3 ع�Pر و ���ر� �.� و ��م (8��0) اE,�-*، �3م �2
0�وا�3، 9ح�یK ع�Pرده&;� �*��3ی; �1 در �sل ��$� و (�ا+ �س�ی� اAsع�ت ��رد 3$�ز را در 0'� ع�Pر -$; و (� ه��ا� ی�O�3 l 9,�ی
G��ی> وس�U3��$$� ارس�ل و (� �2L= ا��0�وا�3 ه� KCاه; دا�". در ای> �3�2 ��ارد ا�L وا�3 را�0 KCا oR1* ح��وج از -���و �2L
�وج ی� 9ح�یK ��9م �ح���E ع�Pر+ (�L ;$یW9 وا�3 و�0 KCی� 9<.; ���1ل (� ارای� ا <$�Q9 ح�ل ��9ی� ��و�* �L o$��9اه; �;. در هL

�2��L Gاه; (�د.
�2�G ای�ان (� �2�1.�+ دا�L* در �sل ��$� ع�Pر 9ح�یK و (�ا+ س�ی� �&�kره�+ ��د�ـ١٠٢&�د) "Uر+ را �*�9ان (� ��ا]�P�1[+ ع 

)�رات ��(�ط 9�N$L ��3د، (� ��ط ای&�R در �1[ دKL و 9,�]* 3/;� (��;. در ای> ��ارد 0�وا�3 ع�Pر+٧U� pPs �3ن ا^.�ر و�- (
�و�* اعAم �Lاه; �;.L 1.�+ ورود+ و��9سط �2�G دا�L* ا(�Bل و ��ا�2 �) 89

�ا+ ا�b3م ع��$�ت (�زرس* و �.� و ��م b� (8��0);د ���Sع ��د� (ـ١٠٣&�د)) Kوس$�� ح� D-�9 		�) �b&� "�3ن �1 در 3.�ی�- (
2�دد �P3ی; از ($�" و �.�ر س�ع" �b9وز ��3ی;.*� KU3 و Kوس$�� ح� �ادا�� ��$

�) ی� وس$�� �U3$�ـ١٠J&�د)&$'3�1) x&2و ��م (8��0) (�ر ��و�* ی� �2�G دا�L* �/�ه;� 2�دد �ح?�k (�ر و �.L ز� �&��u3 در �
G�� در ��ارد ^> -�+ (� و��د D�O9 �1 در ای> �Cرت (� ا��ز� ری$س �2g� ور9* 3;ارد�S رد� اس"، (�زرس* �ح'�ی�ت�O3 "دس
�(�ط، 0س از (�رس* �&��u3 ���ی�9* �/�ه;� 3/�د، �Cر�b�9س o$k&9 و �S> درج ���ر� �.� و ���.�+ (8��0ه�+) -�P* و�

�وج �ح���E ی� �O9$� =ن و ا�b3م س�ی� ا-;ا��ت داد� �*��د.L رس* -$; و ح�8 ��رد ا��ز��) �b$'3 ی; در =ن;�
� و ��م (8��0) و �/O,�ت ^�ه�+ را p$PB9 ��3د� و 0س ازـ+١٠&�د).� VSر و و�Pوا�3 ع��و�* ��^D اس" �&;ر��ت 0L G��2 

�وج �1[ را 9ح" �k3رت ���Wری> �2��C Gدر ��3ی;.L ی� �$�O9 ا��ز� ،"U)�B� ن از�&$�sح,�ل ا
�ا89 را (� �2�G ورود+ـ١٠O&�د)� ��C�[A) �;� ی�د G��2 *1��وج �ح���E از -���و �2L و ی� ;,U� G��2 �) ]�1 K0س از 9ح�ی 

�(�ط، (� ا^.�ر1&&;� ی� ��3ی&;� و+ o$��9 �*��د �9 �." ا(�Bل 9<.;ات ی�� G�اعAم و ا^.�ر���3 �2اه* �;� �9سط ری$س �2
�و�* (�ی3�g* و عAو� (� =نL G��وج �1[ در 0/" =ن �2اه* �;�، در �2L �1 ر�Pوا�3 ع��Q9$>ه� (� �2�G ورود+ o$��9 ��3ی;. 0

�وج �1[ ��ا89 در رای��3 ی� د]'� �O,�ص ���ر�e2ار+ و �.� و ��م (8��0) و Pv" �*��د.L ی� Kح� 9ح�ی� �)
 ه��3�2 �1هZ ی� ا]HایZ در ا-Aم ��&�ع ع�Pر �Lر�* (&� (� 0$/&.�د ��را+ ا�&$" 1/�ر (� 9,�ی8 ه$#"وزی�ان �Lاه;ـ١٠٧&�د)

رس$;.
 ��&�ع$" ع�Pر ا-Aم ا]Hای/* س� ��� 0س از ا(Aغ 9,�ی���38 ه$#"وزی�ان -�(K ا��ا �Lاه; (�د.#�"�) ـ

� از �2�G ورود+ (��;ـ١٠٨&�د)$M ���3ر�) ;,U� �3*(��; و ��$� *1� در ��ارد+ �1 ع�Pر �1[ (;ون �O9$� و 9ح�یK (� ا���2 <1
�� �Lاه; (�د.�Rی Kح� oRدر ح

$2�+ در ��رد �1هZـ١٠٩&�د)o$�,9 ،*ی�Q- Vا��� *>B- oRغ حA)ور و ا;C �9 *ر��L ر�P1* در روی� ع��2 D�O9 از ز��ن و-�ع 
�2�G ای�ان اس". �) *���Eا<$) KU3 و K1"ه�+ ح��A$.�9ت (�ا+ �

�K!ر دا9B/&�حRP� H ـ
 �Cح8 �1[ ی� ��3ی&;� -�3�3* و+ در ��رد ع�Pر داO� *�L,* و ��1" ح�K و KU3 ($>ا���E* در ��ارد+ U� �1,;ـ١١٠&�د)

(�ر���3 (<; از ��ز ورود+ (��; (�ی; 0س از ا�b3م 9/�ی?�ت ��(�ط و C;ور 0�وا�3، �1[ را در �.�'* �1 �'&�س8 (� ���]"، �3ع وس$��
;,U� G��U3$� و ],�ل س�ل �9سط �2�G 9<$$> �*��د (� �.� و ��م (8��0) س�oE اE,�-* (� (�رx&2، �ح?�k (�ر ی� (�'�ه� (� �2

9ح�یK ��3ی;.
�ح زی� �*(��;:ـ١١١&�د)� �) ���Rی Kو ح� *,O� *�Lر دا�Pق (� ا^.�ر���3 ع�,Eا+ ا� �;ارG [زم (

�ی;.L س$�ه� �اDE ـ 9,�ی
ب ـ 9,�ی� �Cرت ع;PE&;+ در �Cرت یR&�ا�P3 "Lدن �1[.

.x&E ("�?$3��) ر�) K1 "س�پ ـ (�ر���3، راه&��� ی� 9,�ی� �2اه* �;� =3.� �9سط ��1" ح�K و KU3 ($>ا���E* ی� ].
� در ��ارد+ �1 (� ���8 (�رU� ���3,; 3.�ی* �1[g� ،+ر اس&�د�P'اع pی�s ی; �1[ از�L رت�C در l3�) *P'1 "U[و ��ا �$,$L�ت ـ 9

.;��) �;� <$$>9 *�L1.�+ دا��2
ث ـ �2اه*ه�+ ��'&; (� -�ا$3> ��(�ط �1 (�ا+ �1[+ ع�Pر دا�L* [زم اس".

�� (ـ١#�"�),P9 ع�S�� ،;��) +ز ورود�) -��3ن �1 �9سط ��1" ح�K و �C KU3رت�٠) ��د� (٣ در ��ارد+ U� �1,; (�ر���3 (<; از �
$2�د، ارای� ��ا]l3�) "U [زم �3*(��;.*�
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�� (ـ٢#�"�),P9 ع�S�� *�Lر دا�Pدر ��رد �1[+ ع ) -��3ن، رع�ی" (&;ه�+ ���Sع ��د� ی�د �;� اHEا�* �*(��;.�٠) ��د� (
 -KP از C;ور 0�وا�3 ع�Pر داO� *�L,*، ا^.�ر1&&;� (�ی; �Q9$>ه�+ [زم را (� �$Hان 9<$$> �;� �9سط �2�G ای�ان �9دیVـ١١٢&�د)

��3ی; وE* هHی&�ه�+ ا�b3م L;��ت (� �Cرت U3;+ و�Cل �*2�دد.
�دن �Q9$>، ع�Pر دا�L* �*��د.ـ١#�"�)Tا^.�ر���3 و س o$��9 �) ون 3$�ز;) � �1[+ 9ح" Z��0 �1ر$9 �3
 در L,�ص ع�Pر دا�L* 1$��ه�، (�'�ه� و ��س�[ت �0'*، �ح���Eه�+ ح�K �;� (� وس$�� را�=ه> و �1[ه�+ دوE'*ـ٢#�"�)

2�دد، (� ��+ �Q9$>، اV3��A) ;.>9 eL اس".*� Kح� ;,U� G�U'�� �1$�ً� از �2�P� G;أ (� �2
 در �Cر9* �1 در ��$� ع�Pر، �1[ ی� وس$�� ح�K =ن د��ر س�3ح� 2�دد، ع�Pرده&;� ی� ح��D^�� K (� اعAم ��ا89 (�ـ١١٣&�د)

�ی> �2�G �." اعHام ���Wر (�ا+ وارس* �1[ و �C o$k&9ر�b�9س �*(��;. �2�G 0س از ا�b3م ا-;ا��ت [زم (� �.� و ��م'RدیH3
b� (8��0);د ا��ز� ادا�� ��$� داد� و �O�3ا+ از �Cر�b�9س را (�ا+ �2�P� +�.1;أ و �U,; ع�Pر ارس�ل �Lاه; ��3د.

 0س از و�Cل �1[ (� �2�U� G,; 9<;اد و عAیo و �.� و ��مه�+ (8��0ه�+) (�'�ه� ی� وس�U3��$$� ح�8 ��رد وارس*ـ١١J&�د)
�دد �1[ (� ا�P3ر 9ح�یK و -�P ا�P3ر �Cدر و o$��9 9ح�یKده&;�g3 �;ه�/� *[A'Lر9* �1 ا�C و در p$PB9 �3وا�و (� �&;ر��ت 0
�ف �2�U� G,; �2اه* �9 (� ارس�لs از �2�دد. عAو� (� C;ور -�P ا�P3ر، 9ح�یK �ح���E (� -$; �9ری| در 0�وا�3 ع�Pر ی� و�E �1ر$9�3*�

�2�P� G;أ، ع�Pرده&;� ('�ا�Q9 ;3$> و �L ;.>9د را ��9ی� ��3ی;. �)
�ف =ن �2�o$k&9 G وـ+١١&�د)s �1[، از Kرده&;� ی� ح���Pر ع�Qح �) ��C�[A) س�b�9ر�C ،;,U� G� در �Cرت D/1 اA'Lف در �2

2�دد. �Cر�b�9س ��1eر (�ی;*� ;$- �0�وا�3 ی� �1ر$9�3 �ی�O�3 l =ن (� ��3ی&;� ��1" ح�K و KU3 ($>اo$��9 *���E و ��ا89 در زی
�ف ($�" و �.�ر س�ع" o$k&9 و ی�O�3 l =ن (�ا+ �2�P� G;أ ع�Pر ارس�ل ��د.^

 �9 ز��3* �1 ��م -���ق اعAم و ی� و�Cل �Q9$> و ی� ��PE�B و�� 9<.; ا�b3م 3/;� اس"، �Cح8 �1[ ی� ��3ی&;� -�3�3* و+#�"�) ـ
�ی�� ا�S�� *��k'3ع ��د� (� "Lدا��1[ (� �2�G ا-;ام ��3ی;.�١٠٩*�9ا0 �) ;3 K9ح�ی �) "P�3 �3ن�- (

�"? دوم ـ W�0ه�A[ 5ور5
&�حH اول ـ ]Aور 2`;/

 �C +]�1درا9* (� ا^.�ر در یR* از �2�1.�+ (دا�L* ی� ��ز+) ��bز �Cدرا9* و 0�داL" ع�ارض (در �Cرت p�>9) 0س ازـ١١O&�د)
�وج از ��زه�+ ��bز ���Sع ��د� (L وا�3 ا��ز��2�دد (� C;ور 0 eLرات (�ی; ا�U� 8��� �) �1 *�3ن و 9ح"١٠٣ارای� �2اه*ه�ی�- (

�k3رت ���Wران �2�G را �Lاه; دا�".
�2�G ای�ان (� ���9 (� �Q'U$�ت �b9ر+ �*�9ا3; ا��ز� ده; �C +]�1درا9* 1/�ر 9ح"#�"�) ـ  �P-�'��$M رت و-�ع ح�ادث�C در

�k3رت ���Wران �2�G از س�ی� راه.� �L H$3رج ��د.
2�دد 0س از ا�b3م ع��$�ت ارزی�(*، (� ه�یl ازـ١١٧&�د)*� o$��9 *�L1.�+ دا� در ��ارد+ �1 ا^.�رC ���3;ور+ در یR* از �2

�ز 9<$$> و در 0�وا�3� G��2 �9 G��ا+ ح�K �1[ از =ن �2) H$3 *'�.� ق و�,E1* ا�(�'�ه�+ ���Sع ا^.�ر���3 �.� و ��م �2 (8��0)
C;ور+ -$; �*��د.

� و ��م (8��0) ح�K �*��د، �2�G (�ـ١#�"�) .� K)�- �$�U3 Kی� وس�ی x&2ر (�ر�) Kح� �k?درا9* �1 در �ح�C +]�1 ص�,L در 
� و ��م (8��0) 1�دن �ح?�k ی� وس�U3��$$� ا�L �?'1اه; ��3د..�

�2�G ای�ان) (� ���9 (� �3ع �1[ و در �Cرت ا��Rن 1&'�ل �ح���E و Eح�ظ ��3دن س�ی�ـ٢#�"�)  "U[�9ا3; (0س از ��ا*� G��2 
�ایط، (� C;ور ا��ز� ح��C +]�1 Kدرا9* (;ون �.� و ��م ا-;ام ��3ی;.�

�ز+ رس$; در �Cر9* �1 �.� و ��مـ١١٨&�د)� G� �C +]�1درا9* �1 0�وا�3 =ن در �2�G دا�C *�Lدر �;� اس" و-'* �2 �) �1
�وج �1[ ا��ز� ع�Pر �1[ راL "Pv <�S وا�3 ا1'?� ��3د� و�(8��0) اE,�-* س�oE و دس" �O3رد� (��;، �2�p$PB9 �) G ^�ه�+ =ن (� 0
�وج �1[ را از ��ز در 0/" 0�وا�3 درج و 0س از �.� و ا��Qء =ن را (� �Cح8 �1[L |و �9ری Kت وس$�� ح��,O/� سTز �*ده; س�از �

ی� ح��o$��9 K �*��3ی;.
� و ��م#�"�) ـ.� Kو وس$�� ح� �k?دن و �<�ی&� (�'�ه�، �ح��ز+ �*�9ا3; در ��ارد س�ء^> -�+ (� P�3 D�O9" (� (�ز 1� G��2 

(8��0) �;� ا-;ام ��3ی;.
 �C +]�1درا9* �1 در �&�ps =زاد �b9ر+ ـ C&<'* و وی�� ا-',�د+ E�9$; �;� و (O/* از =ن ��اد او�L �$Eر�* �*(��;ـ١١٩&�د)

eLر ��3ی; 0س از ا�Pع *�Cز�$> ا��ی?�ت واردات -B<* در ��رد =ن ا�b3م 3/;� اس" در �Cر9* �1 در ز��ن �Cدرات از س/�1 9
H$� �) <$�Q9ان ��اد او�L �$Eر�* -�(C K;ور �*(��;.

� و ��م (8��0) یl ی� �&; (�'�، �ح?�k ی� وس$�� ح�K دس" �Lرد� ی� از ($> ر]'� (��;، ���Wران �2�G (�ی; (�ـ١٢٠&�د).� ��2� ه
� (��&;) =ن یl ی� �&; (�'�، �ح?�k ی� وس$�� ح�K را (�ز 1�د� و ��ردSح� Kدر �ح �ح�Qر ح��K و �Cح8 �1[ ی� ��3ی&;� و+ (ا2
pPB&� ع�S�� �u3�&� ،p$PB9 رت ع;م�C وا�3 (��; و ی� در��ار ده&; و �&��u3 �ح'�ی�ت از ه� ح$� �p)�B �&;ر��ت 0- p$-ارزی�(* د

�وج داد� ��د.١١٣(� (&; (د) ��د� (L وا�3 -$; و ا��ز���ا89 در 0� ،;��P3 �3ن�- (
�� (&; (ش) ��د� (ـ١٢١&�د),P9 ع�S��) �ً&$ع G��2 N$O/9 �) *>B- درات�C +]�1 �u3�&� ١١٩�) -��3ن) و (;ون اس'?�د� ی� 9<�$

9�N$L �*(��;.	�(� 1/�ر (�ز2/" داد� ��د (� رع�ی" �?�د ��د� ( K)�- +ق ورود�Uح "Lدا�) -��3ن (;ون 0
�2�G در �Lرج اس'?�د� ی� 9<�$� �;� (��;، (;ونـ١#�"�) N$O/9 �) ز2/" داد� �;� (� 1/�ر�) *>B- درات�C +]�1 �u3�&� 

.;��)*� N$L�9 K)�- +ق ورود�Uح "Lدا�3$�ز (� Pv" س?�رش، 0س از 0
 در ه�� ��ارد 9��C +]�1 N$Lدرات -B<* (�ز2/'* (از���� �Cدرات -B<* �1 از �حK ورود ��-" (�ا+ 0�دازش �1 (�ـ٢#�"�) 

1/�ر (�ز2/" داد� �*��د) �&�ط (� ارای� اس&�د C;ور ��(�ط و اeL �2اه*ه�+ -�B3$&�ا+ و (.;ا�'* و ای�&* و (�ز0�داL" و���
دری�]'* و اع�د� ا�'$�زات اس'?�د� �;� (�(" C;ور �1[ (از���� اس'�داد ح�Uق ورود+ (�(" �C +]�1درات -B<* از �حK ورود ��-"

�ا+ 0�دازش) �*(��;.)

(d>درا) ق ورود5!Fدوم ـ اس�8داد ح Hح�&
 در اس'�داد ح�Uق ورود+ اeL �;� از �1[+ واردا9* �1 ع$> =ن (�1[ی* �1 در داKL ع��* (� رو+ =ن ا�b3م 3/;� ی� ��ردـ١٢٢&�د)
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�]'� اس") �Cدر �*��د. ��ارد زی� (�ی; رع�ی" 2�دد:g3 ار�اس'?�د� -
�(�ط (�ا+ C;ور اHEا�* �*(��;.� l3�) "U[1* �;� (��;، ��ا�اDE ـ در �Cر9* �1 �1[ (� اس'?�د� از �k3م (�R3* وارد -���و �2

ب ـ 9/�ی?�ت C;ور (�ی; در ه��ن �2�1* �1 �1[ واردات -B<* و 9�N$L �;�، ا�b3م e0ی�د. ��ارد اس'~&�ء 0س از ارای� �S�U9 و (�رس*
�9سط �2�G ای�ان اعAم �Lاه; 2�دی;.

(� �&�kر K$.�9 �&�س�ی* و ا�PB3ق �1[+ واردات -B<* و �Cدرا�C ،*9در1&&;� (�ی; ه���Hن (� o$��9 ا^.�ر�C ���3درا9*،پ ـ
���Sع اس'�داد را (� -$; ���ر� 0�وا�3 ورود+ ��(�ط (� �2�C G;ور+ اعAم 1&; و �2�D^�� G اس" 9/�ی?�ت ارزی�(* �1[+

�Cدرا9* را (� �sر K��1 ا�b3م ده; و �b$'3 را در 0/" ا^.�ر�C ���3درا9* -$; ��3ی;.
ت ـ ]���C ز��3* ($> �1[+ واردات -B<* و �C +]�1درا9* (�ا+ �1[ه�ی* از -K$P ا-Aم (.;ا�'*، =رای/*، داروی*، د3�L* و ��اد
�ف �1[ (�-*��3;�,� +�QU3س�م از �;ت ا lی K-ح;ا �R3= ط�eMای* �1 دارا+ �9ری| �,�ف �*(��&; �Z ��� از ز��ن ورود (� �

(��; و (�ا+ س�ی� �1[ه� یl س�ل از �9ری| ورود �*(��;.
در ��رد ��اد، �1[ه�+ �,�]* و �Eازم (�'�(&;+ �Lر�* (�Rر ر]'� ی� �,�ف �;� در K$�R9 ،;$E�9 ی� (�'�(&;+ �C +]�1در#�"�) ـ 

� اس�س (&; (پ) ا-;ام �*2�دد.) �;�
 اس'�داد ح�Uق ورود+ �1[ه�+ واردا9* زی� در �Cرت �Cدرات ��bز �3*(��;:ـ١٢٣&�د)

اDE ـ �1[ی* �1 در داKL 1/�ر �<$�ب 2�دی;� ی� ]�س; �;� (��;.
ب ـ �1[ه�ی* �C �) �1رت ]��ا+ وارد �;� (��&; از -K$P 2&;م و ��.

2�دد. �2�D^�� Gـ١٢J&�د) G��2 o$��9 "اس�Lرد در�� ��P� <$$>9 �) و *P'1 رت�C �) �;&&1در�C داد (�ی; �9سط� در�Lاس" اس'
اس" ���3�S�U9 را Pv" و از �حK اع'�Pرات �,�ب ��(�ط (� ��PE�B �;ارG ��رد 3$�ز و 0س از (�رس* P�3" (� اس'�داد و��� ��(�ط (�

�Cدر1&&;� ا-;ام ��3ی;.
�د �;� (�ی; در ـ#�"�)'�� ��P� ا89 و�اس'�داد �*�9ا3; ��ح�� (� ��ح�� و (� ه� �ح���C �Eدرا�C *9رت e0ی�د �1 در ای> �Cرت �

0�وا�3ه�+ ورود+ و C;ور+ درج و �.� و ا��Qء ��د. <'�
 �&��U� �u3دی� ��اد، �1[ه� ی� �Eازم (�'�(&;+ (� �1ر ر]'� ی� �,�ف �;� در �C +]�1 ;$E�9درا�k&� �) *9ر اس'�داد ح�Uقـ+١٢&�د)

�k3 �) �;&&1در�C �1 +م و ا-;ام �*��3ی;. در ��اردA>'س�ز��3.�+ ذ+ر(ط را اس �k3 G��2 ،;��P3 NO/� G�ورود+ (�ا+ �2
�ض (��; �*�9ا�S�� ;3ع را (� ��ا�V رس$;2* (� اA'L]�ت �2��S�� *1ع (ZO ی�زدهo -��3ن ار��ع ��3ی;.'>� G��2

&�حH س!م ـ ]Aور &!�2
 در ��ارد زی� C;ور ��-" H�'�� ]�1م �9دیV 9<.; ی� H$� �) <$�Q9ا3* �1 �2�G ای�ان 9<$$> �*��3ی;، �*(��;:ـ١٢O&�د)

0�داL" و��ه* (��;. �) ;$U� رات�U� pPs ن= *>B- ور;C �1 *ـ �1[ی DEا
ب ـ C �1 +]�1;ور -B<* =ن ��&�ع ی� �/�وط (��;.

�ا+ C +]�1;ور ��-" (� ��+ �Q9$> (� اP'1 ;.>9 eL* ا1'?� �*��د:ـ١٢٧&�د)) � در ��ارد زی
اDE ـ �Eازم و -B<�ت ی;1* ه�ا0$��ه� و 1/'*ه�.

.�.3= �ب ـ R9$���2ه�+ �&;(�ر �,�ف و �ح?�kه�+ ح�K �1[ (�)ر(x&2 و �k3ی
پ ـ �1[+ س�ز��نه�+ دوE'* (� 9<.; ��#�ل ��E* س�ز��ن ��(�ط.

����9ر+ �1 (�ا+ ح�K (�ر و ���]� ($> ای�ان و س�ی� 1/�ره� 9�دد �*��3ی&;.$M �9ر+ و�� �$�U3 Kت ـ وس�ی
ث ـ ���$>=[ت و H$.b9ات (�ا+ ا�b3م L;��ت ]&* و �.&;س* 0س از ارای� �9ی$;ی� (�[9�ی> ��Uم دس'��g ا��ای* ذ+ر(ط.

�رات ��1eر در ای> (ZO (� اeLـ ١٢٨&�د)U� "ز اس" �*�9ان (� رع�ی�b� ن از 1/�ر= *>B- وج�L �1 را ZO) <�1[+ �/��ل ای
�وج -B<* =ن (����8 -�ا$3>L �1 *ص �1[ی�,L در *Eرج ��3د، و�L "-�� ور;C ان (� ع&�ان��2�G ای N$O/9 �) <$�Q9 9<.; ی�
��2�G ای�ان در ه� ��رد ا��Rنe0ی "U[ور ��-" (� ��ا;C وج (�ع&�ان�L ا��ز� ،<$�Q9 eLوط اس"، 0س از ا��رات ��&�ع ی� �/U� ی�
� ع;م) *&P� �3 ی� س�ز��ن ذ+ر(ط�O9ط (� �2اه* وزار�&� K$�R9 ی� ��وج �S�� +]�1ع ای> ��د� (� �&�kر 9<�$L �) "U[اه; (�د. ��ا�L

ا��Rن 9<�$� ی� K$�R9 در داKL 1/�ر �*(��;.
 �;ارG [زم (�ا+ اE,�ق (� ا^.�رC ���3;ور ��-" (� ��ح زی� �*(��;:ـ١٢٩&�د)

]�1 "$RE�� ـ اس&�د DEا
ب ـ ��bزه�+ ��رد 3$�ز

�$�U3 Kا+ وس�ی�) *��k'3و+ ا�پ ـ 0�وا�3 �&�س�ی* �Cدر� $3
�2�G ح�8 ��رد �*�9ا3; (�'�ه�+ �1[ه�ی* را �1 (�ا+ C;ور ��-" ا^.�ر �*2�دد، 0س از �O/� "U)�B,�ت �1[ (�ـ١٣٠&�د) 

�ا+ N$O/9 �1[ در ��-V (�ز2/" [زم (��; اE,�ق و سTس 0�واC �3;ور) �1 +�gدی "�A�3ع ع ��&;ر��ت ا^.�ر���3 �.� و ��م ی� ه
2�دد 9<$$> و در �'> 0�وا�3 -$; ��3ی; و 0�وا�3 و �1[ را در اL'$�ر �Cح8���-" �Cدر و �;9* را هo �1 �1[ در =ن �;ت (�ی; (� 1/�ر (

�1[ ی� ��3ی&;� -�3�3* و+ -�ار ده;.
�+ ازـ١#�"�) gدی �;� ��1&&;�، ���9ر 9<�$$�>�3 9�L��2 �1ر��س'�د� �*��د، ه[ � در L,�ص ���9ر ه�ا0$�� و 9 ".� �1 *'/1<�$

�ا89 را ه�C �) oرت P'1* 9,;یp ��3د� (��; (� اeL ح�Uق ورود+ (� ��+ ���9ر �Lرج� �R&ط ای�ه��ن �3ع (� ��+ =ن (?�س'; (� �
�;� e0ی�]'� و اA'Lف ���ر� س�ی�ل ��رد ���9 -�ار �3*$2�د.

 �Cح8 �1[ �*�9ا3; (� ارای� د[یK از �2��C Gدر1&&;� 0�وا�3 �9;ی; =ن را در�Lاس" ��3ی;، (� ��ط ای&�P��� �Rت �9;ی; (�ـ٢#�"�)
�(�ط �*�9اA� �) ;3ح�k در�Lاس" و� G��(�ط رس$;� (��;. �2� G��اح" در در�Lاس" ذ1� و -KP از ا�QU3+ �;ت 0�وا�2 �) �3C

�ا+ �9;ی; ارای� �;� اس"، �;ت اع'�Pر 0�وا�3 را �9;ی; ��3ی;.) 9* �1�P��� و Kرس* د[ی�)
�ف �2�G ای�ان را o$k&9 و o$��9ـ١٣١&�د)s ح8 =ن ی� ��3ی&;� -�3�3* و+ (�ی; ا^.�ر���3 9<$$> �;� از�C ،]�1 "/2ز�) V-�� در 

�2�1* رو+ �1[ دس" �O3رد� و oیA3/;� و ع *QU&� �3وا��2�G ��3ی;. �1[+ (�2/'* 0س از ارزی�(* در �Cر9* �1 �;ت اع'�Pر 0
�ف �2�G ای�ان) �Cدر و ی�O�3 l از =ن (� �Cحo$��9 ]�1 8 وs �2) 9<$$> �;� از��م (([ pPs) *'/2�����د (��; 0�وا�3 (
� (� س�ش 0�وا�3 او�S *E$�� و �.� و ��م و �1[ 9�N$L و �Q9$> ی� 9<.; �9دی<* ا(�Bل �*��د. �&��u3 ع��$�ت 9<�$� ی�gدی �O�3
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�3 ��(�ط �1 (� �9ی$; ا�9ق (�زر3�2* �حK رس$;� (��; -�(�P- Kل�L�2اه* �1ر ،;��) *-�,Eا oیAو ��م ی� ع �.� l[ مH�'�� K$�R9
اس". �2�G ای�ان ��bز اس" در �Cرت HEوم Cح" �.� و ا��Qء ا�9ق (�زر3�2* �حK را اس'<Aم ��3ی;.

0�واC �3;ور ��-" �9 ز��3* �1 اعAم ��م -���ق و ی� و�Cل �Q9$> و ی� ��PE�B و�� 9<.; ا�b3م 3/;�ـ١٣٢&�د) "�.� +�QU30س از ا 
�ی�� ���Sع ��د� (� "Lدا��2/" �1[ و o$��9 ا^.�ر0 �) ���3) �) "P�3 ;3ح8 �1[ �*�9ا�C "�3ن ا-;ام ��3ی;.١٠٩اس�- (

 9���RE$�، وا2>، ه�ا0$��، ���9ر x&E و 1/'* دا�L* �1 در �BLط ($> ای�ان و 1/�ره�+ �Lر�* 9�دد �*1&&; �/��لـ١٣٣&�د)
�ی?�ت �2�1* رع�ی" �3*��د و ]Uط (� دری�]" ا^.�ر���3 ا���E* ی�/2/" =3.� 9��ا+ ر]" و () *Eور ��-" �*(��;، و;C ع&�ان
�ت (�ا+ �ح���Eه�+ =3.� (� �2�G داد� �*��د و �/O,�ت وس�یط �1e� �$�U3ر H$3 در[��� ��س" K1 (�ر (��3$?�") �1 در ه.[

=ن �&<Rس اس" ا1'?� �*��د.
�ا+ ح�K (�ر و ���]� ($> ای�ان و س�ی� 1/�ره� 9�ددـ١#�"�)) �1 *�L�9ر+ و �.�ر�0ی�ن دا���$M �9ر+ و�� �$�U3 Kا+ وس�ی�) 

0�واC �3;ور ��-" �Cدر �*��د. ای> 0�وا�3ه� را �*�9ان (� �;ت یl س�ل �Cدر *�L�9ر+ دا�� *,O� �$�U3 K1&&; و وس�ی*�
�ز+� G���3د و در ALل ای> �;ت وس�ی�1e� �$�U3 Kر (� د]<�ت �*�9ا3&; ر]" و =�; ��3ی&; و در ای> ��رد ه� د]<� (�ی; ��رد �<�ی&� �2

�وج و ورود در 0/" 0�وا�3 و د]'�+ �1 (� ای> �&�kر �L �$.9اه; �; Pv" ��د.L |ا89 (� -$; �9ری��ار 2�]'� و �-
�]ً� (� Pv" اAsع�ت ا1'?� �*��د.ـ٢#�"�)C *و��L +�.b&2در ��رد (�ر 

2�دش ا^.�ر و رس$;2* (� ا^.�ر���3 (ارزی�(*) �1[+ ���Sع �Pح�ه�+ ],�لـ١٣J&�د) Kاح�� ،N$L��ایط ع���* ا^.�ر و 9� 
�رات (o/� ZO -��3ن و ای> =ی$>�L ���3اه; (�د. در L,�ص C;ور -�S�� ،*>Bع �Pح� اول ],K دومU� pPs ZO) <اول و دوم ای

) H$3 اHEا�* اس".١٣١ای> (ZO رع�ی" ��د� (

�"? س!م ـ س�ی� روی�ه�
&�حH اول ـ 5W�0 &س���5

�E* از���� �k3م دوـ+١٣&�د)'&1 +�.��k3 ان از�� و �1[+ ه��ا� ���][��� *1��2�G ای�ان �*�9ا3; (�ا+ ا�b3م 9/�ی?�ت �2 
�� اس'?�د� ��3ی;. ا�O'3ب یR* از ��$�ه� (� وس$�� ���]� (� �&�EH ا^.�ر �1[ �*(��;.$��

�ا+#�"�) ـ) �� R�� �1> اس" (� �sر �<��ل و ع�]* در �sل س?[��� lی K�>'�� رت اس" از ا�$�+ �3 و�Pع *,O� ازم�E 
N$O/9 .;� ;اه�O3 ر+ دارد�b9 �P&� �1 *�1[ی K��� د� ا���) "$[�>� ازم �/��ل�E <زم (��;. ای] +و *,O� اس'?�د�

اس'?�د� �O,* ی� �b9ر+ از �1[ (� �2�G اس".
�و�* از -���و �2�1* ��^?&; �1[+ ه��ا� �Lد را (� �2�G ا^.�ر ��3ی&;. ای> ا^.�ر �*�9ا3; (�ـ١٣O&�د)L ان ورود+ ی��[��� 

G��ف �2�G (� =�3ن ا^.�رO� ���3,�ص ���]�+ داد� ��د (�ی; =ن را (� د-" o$k&9 و (� �2s از �u3�&� م ��د و�b3رت �?�ه* ا�C
� (�زرس* =3.� را D/1 ��3ی;vا �) G��د� (��; و �2R3 ا^.�ر G�� ا�&�س �Lد را ��س�ز+ و (� �2[��� �u3�&� .;&��3ی o$��9

�رات -���ق �Lاه; (�د.U� ل��/�
1&;، �2�H�� Gم اس" (O/* از �1[+ ه��ا�ـ١#�"�)*� G� در �Cرت در�Lاس" ���]� �o$U ای�ان �1 -���و �2�1* 1/�ر را 9

�وج =ن �*(��; �/NO ��3ی; �9 در ��-V ورود �b;د =ن از 0�داL" ح�Uق ورود+ �<�ف ��د.L �) ز�b� �1 و+ را
�2��b� Gزـ٢#�"�) *Eاه&; (�د، و�O3 G��ان ع�Pر+ �9 ز��3* �1 س�E> ع�Pر (9�اH3ی") را 9�R3 G&&; �/��ل 1&'�له�+ �2[��� 

اس" در ه� ز��ن �1 [زم (;ا3; س�E> ی� �ح��s ع�Pر (9�اH3ی") را (�زرس* ��3ی;.
 در L,�ص ���]�ان �L �>P9رج �1 (� دا�'> e2ر���3 و روادی; (�Bر ع�Pر+ از ای�ان ع�Pر �*��3ی&; در �Cر9* �1 دارا+ـ١٣٧&�د)

�1 $3�و+ ا��k'3* اعAم �*��3ی; ا��ز� *B)ا�S اس�س ��2�G �*�9ا3; �." اس�ح� ��1eر ( ،;&��) *,O� اس�ح� ��رد 3$�ز
�رات ای> (�C ZOدر� ��3ی; (� ��ط (� ای&�R اس�ح� در ��-V ورود (�'�(&;+ و �.� و ��م (8��0) �;� و ��ا89 درU� "ر (� رع�ی�Pع
�وج ازL و ��م (8��0) ا��ز� ��و�* ارای� و 0س از رس$;2* و (�دا�'> �.L ز�� G��2 �) VSر���3 دار3;� =ن -$; و (� ه��ن وe2
�ز ورود+ ��^D اس" (� �Cح8 اس�ح� اعAم 1&; �1 حp اس'?�د� از اس�ح� در� G��2 K$P- <1/�ر داد� ��د. در ��ارد+ از ای
�ز� G��وج اس�ح� را (� �2L ;ی�) H$3 *و��L ز�� G��و�* اعAم و �2L G�داKL 1/�ر را (� �sر �p�B 3;ارد و ��ا89 را (� �2

ورود+ اAsع ده;.
��b9ر+ـ١٣٨&�د)$M ط� �1[+ ه��ا� ���]� ورود+ H$� �9ان ه/'�د د[ر (س�[�3) از 0�داL" ح�Uق ورود+ �<�ف و ��زاد (� =ن (� �

9��u3�&� .;��)*� N$L �1[+ ه��ا� ���]� �&�b9 �Pر+ 3;ا�'� (��; ((� K)�- *3�2س�د (�زر �(�دن (� اeL ح�Uق �2�1* و دو (�ا(
1* 9�N$L �*��د و در �Cر�b9 �P&� �1 *9ر+ دا�'� (��; در ��رد �1[+�اس'~&�+ �1[+ ��&�ع�) 0س از ا�b3م 9/�ی?�ت �2
�رات و ا�b3م 9/�ی?�ت ��(�ط (� �b9 +]�1ر+ اس" و در ��رد �1[+U� "ط (� رع�ی�&� G���bز و ��bز �/�وط 9�N$L =ن از �2

) -��3ن ا-;ام ��3ی; و �Cرت ریH و �/O,�ت �1[ (�ی; در ه&�gم ورود در �Cر�b�9س	��١٠&�ع، �2�D^�� G اس" (� pPs ��د� (
�س; و ی�O�3 l از =ن (� ���]� o$��9 و �?�د ��د� ��1eر در =ن �&<Rس 2�دد.) H$3 �[��� +�Qس و (� ا�R>&� *�$k&9

 در L,�ص ���]�ا3* �1 از 1/�ر �Lرج �*���u3�&� ;3 ا�$�ء ��&�عاE,;ور+ �1 ه��ا� دار3; (� �2�G ا^.�ر ��3ی&; وـ١٣٩&�د)
�وج =ن ا�$�ء را (� ���]� اعAم �9 و+ =3.� را (� داKL 1/�ر �&'KU ��3ی; و در ای> �Cرت 0س از ا�U'3لL "$اس" ��&�ع D^�� G��2

�3 ��ی��ا+ از ���]� و�Cل �3*��د.�gu$ه
�و�* �*�9ا3&; (� ��ا�<� (� �2�G (� در دس" دا�'> (�$ط -B<* �;� و e2ر���3 یl ه?'� -KP از س?� ا�$� و#�"�) ـL <ی�[��� 

�رات (� �2�G ا^.�ر و ا-;ام ��3ی&;.U� K��1 "رع�ی �) ;,U� د را �." (�ر���3 و ارس�ل (� 1/�ر�L *,O� ازم�E
�ا3*�1 (�ا+ �;ت �9�1ه* (� -���و �2�2* 1/�ر وارد �*��3; ����دانه� ی� (�'�ه�ی* ه��ا� دا�'� (��&;ـ١J٠&�د)[��� � ا2

V-�� 1* در��1 در �;ت D-�9 3$�ز+ (� اس'?�د� از =��P3 �.3; �*�9ا3&; در�Lاس" ��3ی&; (� �&�kر اح'�از از 9/�ی?�ت (�زرس* �2
�وج در ا�P3ر �2�G (� ا��g3 "3.;ار+ ��د. در ای> �3�2 ��ارد ا2� (�'� ی� ����دان در ].�س" K1 (�ر (��$3?�") -$; �;�L ورود و
�رات �1[+ ا�L  *E�U'3اه; (�د، وE* ا2� �Hء ا�$�+ ه��ا� ���]� (�د� و در ].�س" K1 (�ر (��$3?�") -$; 3/;�U� ل��/� ;��)
(��;، �S> 9ح�یK =3.� (� ا�P3ر (�ا+ =3.� (� ذ1� 9<;اد، وزن و �ح'�ی�ت، -�P ا�P3ر �Cدر و در د]'� ا�P3ر Pv" �*��د. در ای> ��رد (�'�
�وجL +ا�� و ��م و (� ا�P3ر 9ح�یK داد� ��د. 9ح�یb�  K;د (�'�ه� (� �Cح8 =ن (.� G�ی� ����دان  (�ی; (� ح�Qر �Cح8 =ن �9سط �2
از -���و �2�1* 1/�ر در �K)�U ا�P- eL ا�P3ر ��1eر �1 در 0/" =ن، ذی&?V رس$; داد� و (� 9,;ی��W� pر ACح$"دار �2�G �*رس;
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V?&رس$;، �1[ (� ذی eLل ا�P- ع، در�S�� از�� ای&�P- �R ا�P3ر �?�Uد �;� (��; �1 در ای> �Cرت 0س از احg� ،;� ;اه�L م�b3ا
9ح�یK �*��د.

�ر در ��د� (#�"�) ـU� "�.� ای> �1[ه� �9 �0ی�ن �) -��3ن(�1 �?�د =ن (�ه&�gم 9ح�یK �1[ (� ذی&?�L o$.?9 Vاه; �;) از -���و٢ ا2
�راتU� ح��ب و� Gو��دد، �1[ �'g3 N$L�9 G��ر و 0�داL" و��� �'<��U از �2U� ی?�ت��2�1* 1/�ر �Lرج 3/;� ی� (� ا�b3م 9/

�(�ط در ��رد =ن اع��ل �*��د.�
� �1 در ��-V ح��L "1د از �P;أ (�ع&�ان (�ر (� ��1'.�+ ح�K و KU3 ($> ا���E*ـ١J١&�د)[��� *,O� ازم�E و � اس�Pب س?

9ح�یK �*��د ح'* در �Cر9* �1 از یKP- ��� l �9 یl ��� (<; از ورود او، وارد -���و �2�1* 1/�ر ��د، اس�Pب س?� و ا�$�+
�رات ��(�ط ا�b3م �*��د. در ��ارد+ �1 اس�Pب س?� و ا�$�+ ��1eرU� "ن (� رع�ی= N$L��O,* ه��ا� و+ �ح��ب �*��د و 9
�$M اه; (�د و در�L N$L�9 K)�- ان) (� ه�$> 3ح���2�G ای N$O/9 �)) ���� رeط و��د ع��ر وارد ��د (� �U�  +رج از �.�"ه��L

١ای> �Cرت (� اع'�اض �Cح8 �1[، ��ا89 در �1$�$�نه�+ ���Sع ��اد () -��3ن -�(K رس$;2* �*(��;.�١) و (
�ا+ وس�یK ی�د �;� ��از ع�Pرـ١J٢&�د)) ��2���o$U ای�ان �1 (� وس�ی�L *,O� �$�U3 Kد وارد 1/�ر �*��3;، ه$M ان�[��� 

�ارداد �2�1* ورود ��-" وس�یO� �$�U3 K,* س�ل- �) pد+ 1/�ره�+ ��ح�g3�.� +�.3�3�1 از (l$'Tی� دی l$'Tی�(�1ر�3 دو�0س�ژ، 9
١٩	 �&<U;� در 3$�ی�رG در دس" دا�'� و (� �2�G ورود+ ارای� ده&; �*�9ا3&; �9 س� ��� (� ���9 (� �;ت اع'�Pر �1ر�3 دو�0س�ژ ی�

3* (� �2�G از وس$�� �L �$�U3د در 1/�ر اس'?�د� ��3ی&; و ی� در��QEدی� و��اW9 ا^.�ر���3 ی� o$��9 �) امHEون ا;) l$'Tی� دی l$'Tی�9
�;ت ��1eر �&;ی> (�ر (� وس$�� �Lد از راه.�+  ��bز وارد و �Lرج ��3;. �2�G ای�ان  �*�9ا3; (� در�Lاس" �'S�U* در �Cرت دا�'>

عeر ���� �;ت اس'?�د� از وس$�� �U3$� در داKL 1/�ر را ح;ا1~� �9 �0ی�ن �;ت اع'�Pر ��از  �9;ی; ��3ی;.
 اس'?�د� از �Hای�+ ای> ��د� �&�ط (� ا�'��ع ��ایط زی� در ��از ع�Pر �*(��;:ـ١#�"�) 

ـ ��از ی�د �;� (�ا+ ورود وس$�� �U3$�  (� ای�ان دارا+ اع'�Pر(��;.١
٢.;��) p)�B� وارد� �$�U3 ��$ت وس�,O/� �) ر�P�1ر در ��از عe� ف�Cـ �&;ر��ت و او
� ای&�R �3�1ن �Cدر1&&;�٣g� ،;��) �'ح* و��د 3;ا�ACو ا lرد2* ی� ح�L o�- ر�v= �;� از ی�د�� D�'O� +�.'��- از lی q$ـ در ه

� و ا��L +�Qد �2اه* 1�د� (��;..� �) �;�= Kح* را �1 (� ع�ACاز ا��
�رات ای> ��د� اس'?�د� ��3ی&; KP- �1 از ورود (� ای�ان ح;ا-K س� ���ـ٢#�"�) U� �9ا3&; از*� *s� ای�ا3$�ن ��L o$Uرج از 1/�ر (� �

�'�اE* در �Lرج ا-��" دا�'� (��&;.
�ایط ��1eر در (&;(ـ١J٣&�د)� V��� �;� ر ارای��Pر9* �1 ��از ع�C ورود+ در G��� ��د� (١ �2,P9(١) (��;، �/O,�ت ��از٢

�وس$�� �U3$� را در د]'� �O,�ص ���ر�e2ار+ و Pv �;� ��0" و P�3" (� س� �3ع ��از ع�Pر ��1eر در ��د� ی�د �;� (���ح زی
ع�K �*��3ی;:

ـ در ��رد �1ر�3 دو�0س�ژ �1 �<��ً[ ه� C?ح� =ن ��81 از دو -B<� �;ا�;3* و یB- l<� س�ش �*(��;، -B<� اول را از ��از  �Hbا١
�+ (� �Cح8 ��از ��'�د و وس$�� �U3$� راgی?�ت دی��2�G در س�ش (;ون 9/ "Pv دوم (� س�ش ��از را 0س از -$; ���ر� و �>B- و

در اL'$�ر او �*e2ارد.
�وج در �حK روادی;٢L در ح$> ورود و G��2 "Pv ط ���ر� وU[ ;&��)*�3 *3;/3ت �;ا�>B- +�1 دارا l$'Tو دی l$'Tی�ـ در ��رد 9

-$; و وس$�� �U3$� در اL'$�ر �Cح8 =ن e2ا�'� �*��د.
�2�G ورود+  (�ی; از دار3;� ��از  ع�Pر اس'<Aم  1&; �1 از 1;ام یl از  ��زه�+ 1/�ر (� وس$�� �L �$�U3د �Lرج �Lاه; �; و#�"�) ـ 

�و�* اAsع ده;. ه�u&$> دار3;�  ��از را �'��� 1&;، در �Cرت ]�وشL ز�� G���اب او را در د]'� ��1eر �&<Rس و ��ا89 را (� �2
�رU� ی?�ت��ی;ار (� یR* از �2�Gه�+ ��bز ��ا�<� و (� ارای�  0�وا�3 ع�Pر و ا�b3م 9/L �) o$��9 از KP- ;ان (�ی�وس$�� �L �$�U3د در ای
� ای> �Cرت ��ا89$M 1* دری�]" 1&; و در��ا+ واردات -B<*،  ح�Uق ورود+ و هHی&�ه�+ ا�b3م L;��ت =ن را 0�داL'� و 0�وا�2 �3)
�ز 0س از �<�ی&� وس$�� �U3$� و O/� p$PB9,�ت =ن (� ��از ع�Pر� G��وج، �2L م�g&اه;(�د. ه�L *1��رات -���ق �2U� ل��/�

�وج وس$�� �U3$� را (��2�G ورود+  اAsع �Lاه; داد.L و "Pv G��ا89 را در د]'� �O,�ص ���ر�e2ار+ و 8��0 �;� (� وس�2��$�
�و�* (�ـ١JJ&�د) L ورود+ ی� G��دد ��ا89 (� وس$�� �2g3 رج�L ر وارد �*��د از 1/�ر�P�1 (� ���8 ��از ع �$�U3 ��$��2 وس� ه

�ا3* ��.�ر+ اس�A* ای�ان ا-;ام ��3ی;.�$P��9د+  و ا�g3�.� ا+ �3�1ن�b� د -�3�3* از�g$0 +ا��2�G ای�ان اعAم �*2�دد �9 (

&�حH دوم ـ d�T س��س/ و <س�8ه�T 5س� س��س/
�رات ��(�ط (� l$0 س$�س* و ��ایط �Lص (�'�ه�+ l$0 س$�س*U� ـ oRی

�l$0س$�س* (1/�ره�+ ع�Pر (9�اH3ی") و �U,;) در ور-� �O,�ص l$0 س$�س* -$; �Lاه; �;. l$0س$�س* (�ی;ـ+١J&�د)$�� 
�وج از ��ز ور-� �O,�ص l$0 س$�س* و ع$> (�'� �0" س$�س* را �1 ح��K =ن �*(��; (� �2�G ارای� ��3ی;.L ورود و V-�� در

 l$0 س$�س* ��R> اس" ح��K (�'�ه�+ �0" س$�س* یl ی� �&; دوE" (��; �1 در ای> �Cرت (�'�ه�+ �Cدر� ازـ١JO&�د)
�(�ط �Hbا و �;ا�L 8��0 �3�2اه; �; و از ه�یl از ��Pد+  (� �D�'O� ;C�U  (�ی;� ;C�U� از lی��ف ه�یl از ��Pد+ (� ع&�ان هs

ور-� �O,�ص l$0 س$�س* ه��ا� l$0 س$�س* (��;.
�ف وزارت ا��ر �Lر�� ی� ��3ی&;2*ه�+ �D�'O یl دوE" در یlـ١J٧&�د)s در� از�C *ع �&; (�'� س$�س��b� ی� �'�) � وزن ه

�ت l$0 س$�س* �ح;ود (�ح;ود+ اس" �1 �9سط دوE" 9<$$> �*��د.[���
�ر در ای> ��د� وزن (�'� ی� (�'�ه�ی* اس" �1#�"�) ـU� س$�س* وارد �*��د، وزن l$0 در ��ارد+ �1 (�'�ه�+ س$�س* (;ون 

.;��) �;� "Pv ("�?$3��)ر�) K1 "س����Sع یl (�ر ���3  (�د� و در یl  ردیD  از ].
�رات  ��(�ط رع�ی" 3/;�ـ١J٨&�د)U� �1 ;&)ی� �ا�V ذ+ ACح اAsع � pی�s از ی�   o$U'�� رت�C �) G� ه� ��W� ��2ران �2

ای�ان ا��ر �Lر��  ی� وزارت  ای�ان  در  ا�Eداد   ����1 �ا+ ��3ی&;2*ه�+ دوE"ه�+ ) از �Lرج  اس"،�&��u3 (�'�ه�+ �0" س$�س* 
�ف ��3ی&;2* ه�+ 1/�ره�+ �Lر�* در ای�ان (� �Lرج ارس�ل �*��د،  (�'� ی�د �;� �9سط �2�G 8��0 و (� ح�Qرs س'�د� ی� از�[
�وج داد� �3*��د. در ای>L ا��ز� ورود ی� ،;��P3 ر�U� ایط���3ی&;�2ن  وزارت ا��ر �Lر�� و س?�رت ��1eر (�ز �;� و �&��u3 وا�; �

�3�2 ��ارد �Cر�b�9س در دو o$k&9 �O�3  و (� ا��Q+  ری$س �2�G،  ��3ی&;�2ن وزارت ا��ر �Lر�� و س?�رت �*رس;.
�رات ای> (��P3  ZO;#�"�) ـU�  p)�B� �1 ان�  (�'�ه�+ �0" س$�س* وارد� (� ع&�ان س?�ر�3�O9ه�+ 1/�ره�+  �Lرج در 9.
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در �Cرت l$0+�S�U9 س$�س* (� ��+ �.�و ��م و ارس�ل =ن (� ��H1  �*�9ا3; (� وس$�� ه��ن �L �)  l$0رج ع�دت 2�دد.
� از ا�$�ء و ��P9�Rت رس�* ��(�ط  (� ���Wری" و ا�b3م و^�یD =ن دو�S�� ،"Eع (&;ه�+(ـ١J٩&�د)$M *#$�  �3�2 q$و (٢ ه ((
2�دد.٣١٣) -��3ن ��(�ط (� -�ارداد وی> در(�ر� روا(ط س$�س* ـ �,�ب ��٢٧د�( Kی; (� وس$�� (�'� �0" س$�س* ح��P3 ـ

دوم ـ A$.�9ت و �<�]$'.�+ l$0 س$�س*
�ر در (&; یoR ای> �Pح� اعHام �*��د ��رد ح��ی" دوE" ��.�ر+ اس�A* ای�انـ٠+١&�د)U� ایط� l$0 س$�س* �1 (� رع�ی"  �

�ور+  (�ا+ ح?� و ح�اس" l$0 س$�س* و (�'� س$�س* ه��ا� و+S V-و 1/�ر+ ��^?&; در ��ا +�R/E <ری��W� د�  و�)
���ع;ت K��1 ��3ی&;.

�وج از ��ز 1/�ر ازـ١+١&�د) L ورود و V-�� س'�د� �*��د در��رات (&; یoR ای> �Pح�  ]U� p)�B� �1 *ه�+ �0"س$�س�'�) 
�ف ���WراندوE" (�ز و (�زرس* �3*��3;.s

�+ ه��ا� دا�'� (��;،  =ن �ح���Eه� �9(V#�"�) ـgه�+  دی�Eه�+ �0" س$�س* �ح���'�) � �&�l$0 �u3 س$�س*  عAو� (
� -��3نk3 �1 از ;��) *C�Oس$�س* از ا� l$0 ع&�ان  ��رات ع���* �Lاه; (�د،  وE* ا2� ح��K (�'� �0" س$�س* عAو� (U�
�$M ط (� �<�]$"ه� اس'?�د� ��3ی; و در�)��رات �U� اس" �*�9ا3; از �<�]$"  -�3�3* در ح;ود *C�L "$[�>� اس'?�د� از pدارا+  ح

�ر  در(�ر� �ح���Eه�+  ه��ا� و+  ا�b3م �*��د.U�  ی?�ت�ای> �Cرت ���]� ع�د+  U�9*  و 9/
�رات را�V (� ور-� �O,�ص l$0 س$�س* و روادی; �O,�ص l$0 س$�س*U�  س�م ـ

�ت را دا�'� و (�ا+ ر]" و (�2/"ـ٢+١&�د)[��� lر ی�P'د �1 اع��*� o$k&9 دو س�ش �) "Eس$�س* دو l$0 ص�,O� �-ور  
�ف وزارت  ا��ر �Lر�� 9.$� و (� �2�G ای�ان s اه; (�د�1 از�L +�3��3ا p)�B� *س$�س l$0 �-ص ور�,O� ;در �3*��د. روادی�C

اعAم �Lاه; �;.
�وج l$0ه�+ س$�س* دوE" ��.�ر+ اس�A*ـ٣+١&�د)L ورود و "Pv +ا��ز+ د]�9� �O,�ص س��;ار+  را (� G� ���Wران �2

�ت l$0 س$�س* یl ور-�  از د]'�  ��1eر را �1 ح�و+ اAsع�ت  ��(�ط[��� �ای�ان  و دو�L +�.'Eر�* g3.;ار+ ��3د� و در ه
�*(��; از د]'� �;ا ��3د� و �9سط �2�G ای�ان (� وزارت ا��ر �Lر�� �*]�س'&;.

&�حH س!م ـ &�س!Wت Tس�  <�� ا�*99/
 یoR ـ ��س�[ت وارد� از �Lرج 1/�ر

 1$��ه�+ ح�و+ ��س�[ت وارد� از �Lرج 1/�ر در د]�9� ��PدU� �E,; (� ح�Qر و �k3رت ���Wران�2����9 �) G (� Cح"ـJ+١&�د)
�ف �2�G ای�ان 9.$� �*2�دد (� رو+s �1 از +��ز+ و (�ر���3ه�+ ه��ا� =3.� (�ز �*��3;. ای> �k3رت (� زدن �.� G�P� 8��0;أ و �2

�مه�+ ((��2ه�+)�0'* �1 ع�Pرت از (�ر���3 1$��ه� و �ح'�ی�ت =3.� �*(��; اع��ل �*��د.[
 در �Cر9* �1 ��س��E 0س از ارزی�(* �/��ل 0�داL" ح�Uق ورود+ (��; در د]'�  �O,�ص Pv" و 0س از 9<$$> و���ـ++١&�د)

1�دن�٩١'<��U و و�Cل =ن (� 9��1e� 8$9ر در ��د� ( �) -��3ن  و در �Cرت �<�]$" (;ون C;ور 0�وا�3 ی� Pv �)  ،�'0" در د]'� ��1eر و �.
$2�3;� 9ح�ی�L Kاه; �;. �)  "$[�>� �.� �) �Eس��اس&�د  و �

�رات ع���* واردات �Lاه&; (�د.#�"�) ـU� 1* و��ی?�ت �2/9 V)�9،;&��) �'ر+ دا��b9 �P&� �1 *9]س��9�N$L �ح���Eه� و � 
(*�Lر دا�Pع) 1/�ر KLرج در دا�L س�[ت وارد� از�� �Eد�P� و Kدوم ـ ح�

�س�[ت �0'* در�.�ر o$k&9 �O�3 و �Cدر �*��د �1ـO+١&�د)� *�Lر دا�Pا^.�ر���3 ع *�Lر دا�Pس�[ت �0'*  ع� در ��رد �
G�یU� "�0 �) �O�3 l,; ارس�ل،  ی�O�3 l در P� "�0;أ �g3ه;ار+، ی�O�3 l �." �2اه* و اعAم و�Cل ��س�[ت (��2

�U,; و �O�3 �.�رم در �2�P� G;أ �g3ه;ار+ �*��د.
 در �Cر9* �1 ��س��E ع�Pر+ (� O/� �) ���9,�ت �&;رج در ا^.�ر���3 ��&�ع ی� ��bز �/�وط  �&�L'� ��د، (�ی; pPsـ١#�"�)

) -��3ن ا-;ام 2�دد.�١٢٣?�د ��د�(
 ادار� �0" �*�9ا3; در یl ا^.�ر���3 ع�Pر+  �&;ی> �ح���E و ��س��E �0'* را یl �� ا^.�ر ��3ی;.ـ٢#�"�)

) و 8��0 1$��ه� ی� (��	١ �k3رت در ا�� 1$��(&;+ و ارس�ل ��س�[ت ع�Pر داC �) *�L;ور ا^.�ر�S�� ���3ع ��د� (ـ٧+١&�د)
روشه�+ �Lد�1ر �b9 �ً3�3�- �1یH و (� ا��ا e2ا�'� �*��د اع��ل و �/�L NOاه; 2�دی;.

�راتـ#�"�) U� رج ر]'�ر و اع��ل�L ع$&ً� ه��3&; 1$��ه�+ وارد� از ;,U� �Eد�P� � در ��رد 1$��ه�+ ح�و+ ��س�]ت ع�Pر+ در د9�[
�Lاه; �;.

2/" ��س�[ت  �0'* وارد� از �Lرج 1/�ر ی� ارس�ل =U� �) �.3,; �;ی; در �Lرج از 1/�ر�س�م ـ (
 در ��رد ��س�[ت �0'* (�P� �) *'/2;أ و ی� ارس�U� �) *E,; �;ی; در �Lرج 1/�ر ا^.�ر���3 ����ع* در �.�ر �O�3ـ٨+١&�د)

� o$k&9 دZ0، ی�O�3 l در �2�P� G;أ و) �^�3 G��2 �) �O�3 lی ،Z01&&;� دo$k&9 *'�0 �Eد�P�  �o$k&9 و ی�O�3 l (� د]'
�O�3 �.�رم در P� "�0;أ g3.;ار+ �Lاه; �;. ��س�[ت (�2/'* �9سط ���Wران �2�G 8��0 �;� و در ��ف 1$��ه�ی* �1

�9سط ���Wران �0" و �2�G 8��0 �*��د (� د]�9� ��Pد�E �0'* ارس�ل �*2�دد.
�س��E و �9ری| ارس�ل =3.� درـ٩+١&�د)� "Pv Dردی Z0درج ���ر� د �) Z01&&;� دo$k&9 *'�0 �Eد�P� � ���Wران �2�G در د]�9

�O�3 ا^.�ر���3، ��ا89 ����ع �;ن ��س�[ت را �S> ع�دت �O�3 ا^.�ر���3 (� �2�P� G;أ اAsع �$;ه&;.
�وج#�"�) ـL و �Qا� Z0أ د;P� G��و�* را 0س از (�رس* Cح" �2 8��0L +ه�Z0د K9ح�ی �O�3 ;&?^�� +ز�� G� ���Wران  �2

از ��ز ��س�[ت را W9ی$; ��3ی&;.
�س�[ت� Vرم ـ �9زی�.�

�9زیN$O/9 V و (�2/" =ن (� �P;أ  (V3��A (��; (� o$k&9ـ١O٠&�د)  K)�-�$M *'�0 رات�U� pPs +ا�Eس�� در �Cر�1 *9 �
ا^.�ر���3 ����ع* (� 1/�ر ]�س'&;� ی� �U,; �;ی; از داKL 1/�ر ارس�ل و 0�وا�3 ی� 0'� �2�1* (� -$; ���ر� ا^.�ر���3 ����ع* و

�د �Lاه; �;.'�� G�ع�" (�2/" در -�Pل اeL رس$; ع$&ً� �." ا(�Bل (� �2

&�حH 	��رم ـ &�Fرات 1*�0/  &�<!ط <� ��و�[�ه��5 3زاد
�ارداد (� �2�G ای�ان ا��Rن e0ی� اس". (� �H �1[ه�+ـ١O١&�د) - ;Uو ع <$�Q9 V�9دی ،"U[زاد 0س از ��ا= ��gو�� دای���3دن  ]
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) -��3ن،  س�ی� �1[ه� -�(K  ع��S در ]�و��gه.�+ =زاد �$��P;.�١٢) و (��١٢٢&�ع  اعo از ورود+  و C;ور+ ���Sع ��اد(
o$k&9ـ١O٢&�د)  و   ]�1 9ح�ل  و   K9ح�ی  �) �(�ط � �رات U� رع�ی"   �) وارد �*��د  �Lرج  از  =زاد   ��gو��[ �3م   �)  �1 �1[ی*   

2�دد و در �Cر9* �1 ا�P3ر ]�و��L ��gرج از  ا�P3ره�+  �2�G (��; (� ا�b3م 9/�ی?�ت ورود ��-"*� ��gو��[ Kس،9ح�ی�b�9ر�C
(�ا�P3ر ]�و�KU'&� ��g �*��د. �1[+ داH$3 *�L (� ا�b3م 9/�ی?�ت و C;ور 0�واC �3;ور ��-" (� ]�و���g =زاد 9ح�یK و (� اعAم =ن

2�دد.*� *>B- ور;C �) Kی;P9 "-�� ور;C �3وا��و�* 0L ان��وج �9سط ���]L �) ط�)��و���g و ارای� اس&�د �[
�ا+ Pv" �1[+ وارد� از �Lرج و د]'� Pv" �1[+ـ١O٣&�د)) +� در ا�P3ر ]�و���g =زاد �1 در �Lرج از ا�P3ره�+  �2�1*  �*(��; د]'

�ف �2�G ای�ان 9<$$> �*��د g3.;ار+ و C?ح�ه�+  =ن از -KP  �9سط �2�G ���ر�e2ار+  و 9<;ادs �3��3ا+�1 از pPs �) *�Lدا
� و ��م �*��د..� �=ن  در اوC <$E?ح� -$; و �9سط ری$س �2�G ا��Q و د]'

 ��#�E$" ح?� و g3.;ار+ �1[ در ا�P3ر ]�و���g =زاد �L �1رج از ا�P3ره�+ �2���P$� *1; (� ع.;� دار3;�  ]�و���g (�د� وـ١OJ&�د)
�رات ��(�ط (� ورود ��-" ا-;ام �Lاه; �;.U� pPs ]�1 Zان ی� �1ه;U[ رت�C در

�و�* (� رع�ی" �&١٣٨�P �1[+ دارا+ ح�Uق ورود+ (� رع�ی" ��ایط �&;رج در ��د� (ـ+١O&�د)L +]�1 ان ورود+ و�[��� �) (
�و�* در -�Pل  C;ورL ورود+ و  �$�U3 Kوس�ی ��;L ی� �[��� ��و�* ]�وL'� �*��د. ]�وش �1[ (� هL ان���b9ر+ (� ���]$M
�$�U3 Kوس�ی ��;L ی� �[��� �) �O�3 lار+، ی;.g3  ��gو���وش �*(��;�1 در س� �C �O�3در و ی�O�3 l =ن در ][ �P-

�و�* 9ح�یK و �O�3 س�م (� �2�o$��9 G �*��د.L ورود+ و
�و�* ]�وL'� �*��د (�ی; در 1$��ه�+ �O,�ص -�ارداد� �;� وـ١OO&�د)L ان� �1[ی* �1 (� �<�]$" در ]�و���g =زاد (� ���]

2�دد. K3.� 9ح�ی= �)  ��gو���وش، �&�Uش (� �.� =ن ][ �P- �) ا��ه�
(�د. در ��ارد اس'~&�ی* (� در�Lاس"  دار3;� ـ١O٧&�د) ای> �Pح� ��L ��� Zاه;   �.�" ورود ��-" �L +]�1ر�* ���Sع 

�2�G ای�ان -�(K �9;ی; �*(��;. 0س از ا�QU3+  �.�"،  دار3;� ی� N$O/9 �) �;� ح�8 �3ع �1[، �;ت ی�د��و���g =زاد و ([
�رات ��(�ط و 0�داL" ح�Uق ورود+ 9�N$L ��3ی; و درU� "2/" ی� (� رع�ی�را ( �دار ]�و���g ی�د �;� ��^D اس" �1[ )��.)
2�دد و در �Cر9* �1 �1[ (� روی� ورود ��-" (� ا�P3ر ]�و��1e� ��gر در �Lرج*� Gو��رات �1[+ �'U� ر �/��ل�BLای&,�رت (;ون ا�$M

�رات �Pح� دوم ],K اول ای> (ZO ا-;ام �*��د.U� اس�س�) ;��) �;� KU'&� *1�از ا���2 <1
0�وا�3 ورود ��-" (� �ح� ا�U'3ل �S�� +]�1ع 0�وا�3  ورود ��-" (� ]�و���g =زاد (� ا�b3م �Lاه; رس$; و درـ١O٨&�د) � ��9ی� ه

�رات ��(�ط �Lاه; (�د.U� "و رع�ی ��gو���اس�س اعAم ]) *>B- �) "-�� وج�L �3وا�0 Kی;P9 و  *�Lرد �1[+ دا��

/��F8'ـ ا RC�T Hح�&
�ا+ ا�U'3ل �1[ ��1" ح�K و KU3 ی� ��3ی&;� و+ (�ی; ا^.�ر���3 (��2�o$��9 G ��3ی; ا^.�ر���3 (�ی; �P$> 9<;اد و �3عـ١O٩ &�د) ) 

(�'� و ع�A" و ���ر� و وزن (� ^�ف و �3ع �&س �ح'�+ (�'�ه�ی* (��; �1 ا�U'3ل =3.� ��رد �S�U9 اس".
$2�3;�  0س از دری�]" ا^.�ر��W� ،���3را3* (�ا+ �k3رت 9<$$> �*��3ی&; �1ـ١٧٠&�د) K9ح�ی V���2�G و � ،o$U'��  ل�U'3در ��رد ا 

�+ (�ر$2�+ �*��د در اوراق gو (� دی �$�O9 �$�U3 ��$وس lاز ی xت (�'�ه�ی* �1 (� 9;ری�,O/� .;&��) ]�1 ل�U'3ی�ن ا��ا-8 ��
�ا�U'3ل (� �&;ر��ت  ا^.�رp$PB9 ���3 و ا2� اA'L]* �/�ه;� 3/�د ��ا89 در زی ا��9م ع��$�ت  از   (�ر ���ر+ ی�ددا�" و 0س 
ا^.�ر���3  -$; و =ن را ا�R$� �Q&&; و ه���2 اA'L]* دی;� ��د ��ح اA'Lف را H2ارش  �$;ه&; �9 دس'�ر رس$;2*  و ر]V اA'Lف

�Cدر 2�دد.
���'o$U 0س از o$��9 ا^.�ر���3 و C;ور ا��ز�  �O9$� (� رع�ی" ه��ن ا�Cل و 9�P$9* �1 در (ZO س�مـ١٧١ &�د)$M ل�U'3در ��رد ا 

3;� �*2�دد.�$2K9ح�ی V��� Kل 9ح�ی�Cو (� رع�ی" ه��ن ا �;� �$�O9 �$�U3 ��$ر اس" (�'�ه� از وس�U� �3ن�-
� و (�ر$2�+ =ن، 9ح�یK ده&;� �1[ (�ی; (� �Cرت P'1* از �2�G وـ١٧٢&�د)gدی �$�U3 ��$وس �) �;� Kل �1[ه�+ 9ح�ی�U'3ا+ ا�) 

$2�3;� در�Lاس" C;ور  ا��ز� ا�U'3ل 1�د� و �O�3ا+ از ا^.�ر���3 و رس$; ا�P3ر را (� =ن �S$�� ��3ی; و در ای> �CرتK9ح�ی V���
+�� ح�K و 9ح" �k3رت ���Wرا3* �1 �2�G در C <�S;ور ا��ز� 9<$$> �*1&; (�ر$2gدی �$�U3 ��$در و (�'�ه� (� وس�C ل�U'3ا��ز� ا

2�دی;� و سTس ا��ز� ح�1" وس$�� ح�K �9سط �2��C Gدر �Lاه; 2�دی;.

&�حRP� H ـ �0ان<�5 (�0<!#�ژ)
�ا+ ا�b3م 9/�ی?�ت �1[+ 1�ان(�+، �Cح8 �1[ ی� ��3ی&;� -�3�3* و+ (�ی; ا^.�ر�S ���3$�� �;� (� اس&�د ��RE$" �1[ وـ١٧٣&�د)) 

� را (� �2�o$��9 G ��3ی;.g) ی� 9<.; ی� -$�د دیp�>9 رت�C زم (در] <$�Q9 زه�+ ��رد 3$�ز و�b�
�1[+ 1�ان(�+ (� ��+ ا^.�ر���3 (� اeL 9<.; و Pv" در د]�9� ا1'?� �*��د.#�"�) ـ Kح�� *�Lدری�ی* دا �$�U3 Kا+ وس�ی�) 

�س;. �;ت ی�د �;� را �2�P� G;أ درـ١٧J&�د)) ;,U� G��ف �2�P� G;أ 9<$$> �*��د (� �2s ی; در �;9* �1 از�) +��1[+ 1�ان( 
"�.� G�ه� ��رد (� ���9 (� �3ع وس�ی�U3 K$�، ���]"، 1$?$" را� و ],�ل �D�'O س�ل 9<$$> �*��3ی;. عAو� (� �;ت ��1eر، �2
�ا+ ارای� ا^.�ر���3 �2اه* �;� �2�U� G,; �1 ح;ا1~� =ن س� ��� از �9ری| و�Cل �1[ (� �2��L ;,U� Gاه; (�د، 9<$$>) H$3 +�gدی

�Lاه; ��3د.
 0س از �0ی�ن ع��$�ت ارزی�(* و C;ور 0�وا�3 1�ان(�+ (� 8��0 (�'�ه� و در �Cرت -�(K 8��0 (�دن وس$�� ح�K (� 8��0 =نـ+١٧&�د)

�Eا� �ح����O�3ا+ از 0�وا�3 و ا^.�ر���3 1�ان(�+ در اL'$�ر  �Cح8 �1[ -�ار �*$2�د. 0�وا�3 1�ان (�+  در ��9م �;ت ح�K  (�ی; ه�
0�واZ$) �) �3 از یl وس$�� ح�K ��د pPs ��د� ( lع ی�S�� +�) ا-;ام �Lاه; �;.١٠١(��;. در �Cر9* �1 �1[+ 1�ان (

�1[+ 1�ان(�+ (� در�Lاس" �C  *P'1ح8 �1[ و ��ا]U" ری$س �2�P� G;أ ا��Rن e0ی�ـ١٧O&�د) ;,U� G��2 � �9;ی;�.�" ی� $$�9
اس" �1 در ای> �Cرت ��ا89 (��2�U� G,; اوH$3  �$E اعAم �Lاه; �;.

�2�U� G,;،  در �Cر9* �1 �.�" 0�وا�3 1�ان (�+ �&QU* 3/;� (��;ـ١٧٧&�د) �) +�1�ان ( �E0س از رس$;ن �ح����C�[A) 
���Wران �2�O/� G,�ت �1[ را (� �&;ر��ت 0�واp$PB9 �3 و (�'�ه� و 8��0 =3.� را �<�ی&� �*1&&; و �&��u3 اA'L]* �/�ه;� 3/;

ورود �1[ را (� -$; �9ری| در �حO� K,�ص ا^.�ر���3 1�ان  (�+ 9,;یp،  ا��Q و (� �Cحo$��9 ]�1 8  �*��3ی&;.
�س; در �CرP�3 �1 *9" (� و�Cل �Q9$>  ی�ـ١٧٨&�د)) ;,U� G�0�وا�2 �) �3 "�.�  +�QU3�1 (<; از ا +�1�ان ( �Eح��� � ه

�ی�� اN$O/9 �)*��k'3  ری$س �2�G ا��ز� �O9$� و ورود �1[ داد� �*��د. در ��ارد+ � eL9<.; ا-;ا�* 3/;� (��; (� ا  +�$g$0
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� ��3* از -�� -.�ی� (]�رس ��ژور) ی� عeر ���.* (��; در ای> �Cرت �2�U� G,; (�ی; ��ا89 را (� ارس�ل �;ار�C Gح8$L�9 "�1 ع�
N$O/9 �;&&1V3�- و *[را �1 Kی]ان د��2�G ای �� ا�Pvت و��د ا9?�-�ت -.�+ ی� عeر ���� (� �2�G ای�ان H2ارش ��3ی;. ا2) *&P� ]�1
ده; ا��ز� C;ور �2اه* ورود �ح���E را (� �2��L ;,U� Gاه; داد و ��ا89 را (� �2�P� G;أ (�ا+ ع;م و�Cل �Q9$> ی� اس'�داد =ن

اعAم �*��3ی;.
1�ان(�+ ��R'� �;� (��; �ح'�ی�ت (�'� ی� (�'�ه� (�زرس* �*��د و درـ١٧٩&�د) �Eی� �&; (�'� از �ح�� l��2 8��0 ی� ه

G�� ع�; ��R'� ی� از ($> ر]'� اس"، �2$M دد �1 8��0ه���Cر9* �1 �ح'�ی�ت =3.� (� �&;ر��ت 0�واp)�B� �3 (��; و �<��م 2
��2  8��0 �2��R� *1'� ی� �ح� �;� و �/O,�ت �1[+ �ح'�+��U,; ا^.�ر���3 را �2اه* و (� �Cح8 =ن o$��9 �*��3ی;. ه
�رات �1[+U� اس�س��ا+ ا��ا+ �1 �) ،;.>9[ () +�$g$0 ی� <$�Q9 ل�Cو ��(�ط (� �&;ر��ت 0�وا�3 1�ان(�+ ���ی� (��; عAو� (� �'�)

ورود+ و در ��رد �1[+ ای�ا�1 ;&3�� *3[+ �Cدرا9* (�ز2/'* ر]'�ر �Lاه; �;.
1�ان(�+ زی�د9� از 9<;اد �&;رج در 0�وا�3 1�ان(�+ـ١٨٠&�د)  �Eح��� lه;� ��د �1 9<;اد (�'�ه�+ ی�/� ;,U� G� ه���2  در �2

�رات ��(�طU� pPs و ح�8 ��رد *U�9 *'/2درا9* (�ز�C +]�1 *3ا�اس" �U;ار ا�S]* �1[+ وارد� از �Lرج و در ��رد �1[+ ای
P�3" (� =3.� ر]'�ر �*��د و =ن �U;ار+ �1 ��(�ط (� 0�وا�3 1�ان(�+ اس" 0س از رس$;2* و ح,�ل ا�s$&�ن از ار�P9ط =ن (� 0�وا�3

2�دد.*� o$��9 در و�C H$3 ار;U� ا�'� �*��د و �2اه* ورود =نe2 ]�1 8ح�C ر�$'Lدر ا +�1�ان(
� از 9<;اد �&;رج در 0�وا�3 1�ان(� ـ١٨١ &�د)'�1 +�1�ان( �Eح��� lه;� ��د �1 9<;اد (�'�ه�+ ی�/� ;,U� G� ه���2  در �2

o$��9 ]�1 8ح�C �) ط�)��*(��; �2اه* ورود ]Uط U� �) "P�3;ار ����د �Cدر و 0س از رس$;2* و اح�از ار�P9ط (�'�ه� (� 0�وا�3 �
�2�D^�� ;,U� G اس" ��ا89 را (� �2�P� G;أ اعAم U� �) �9;ار �1�+ P�3 ]�1" (� و�Cل �Q9$> و ی� ا��ا+ <�S د. در��*�

9<.; ا-;ام ��3ی;.
�ف �2��C ;,U� Gدر 2�دی;� و (� �2�P� G;أ ـ١٨٢&�د)s د �1[ را �1 از;b� ا^.�ر���3 �2اه* �;� ورود +� �Cح8 �1[+ 1�ان(

o$��9 �*��3ی;. �2�P� G;أ در �Cر9* �1 �2اه*���3 ح�1* از ورود �1[ (� �2�U� G,; در �.�" 9<$$> �;� را روی" ��3ی;، دس'�ر
0�وا�3 (�ی3�g* �*��3ی;. �U)ا� س����9ی� �Q9$> ی� ا(�Bل 9<.; را �Cدر و ا^.�ر���3 �2اه* �;� ��1eر را (� ه�

�وج �g3 ]�1ه;ار+ـ١ #�"�)L ورود و "Pv  ص�,L در +� در ه� یl از �2�P� +�.1;أ و �U,; (�ی; اAsع�ت  ��(�ط (� �1[+ 1�ان(
��د.

�ا89 را (� �2�U� G,; اعAم و �2�D^�� ;,U� G اس"ـ٢#�"�)� +��2�P� G;أ ��^D اس"(��C�[A 0س از C;ور  0�وا�3 1�ان (  
0س از و�Cل g3�g� ]�1* ورود �1[ و �9ری| ورود =ن را (� -$; ���ر� و �9ری| ا^.�ر���3 ورود (� �2�P� G;أ  اAsع ده;.

<=> هR8P ـ #=�M9ت  1*�0/ و �2	�ق
 در L,�ص �1[ه�+ ��'<��* �1 (� اس'&�د  -��3ن �Lص (�ی; (�ا+ =3.� (�اس�س �1[+ �3 ح�Uق ورود+ 0�داL" ��د،ـ١٨٣&�د)

��(�اE'?�وت ح�Uق ورود+ ��3* از 9?�وت ($> ارزش وا-<* ��'<�K (� ارزش �3 9<$$> �;� �/��ل ��ی�� ی� ا(�Bل 0�وا�C �3درا9*
�O3اه; (�د.

�� ��د� (ـ١٨J&�د),P9 +ا�) -��3ن، �2�G ای�ان ��^D اس" P�3" (� ای�bد (�l3 اAsع�9* از 9<;اد �O9?�ت -B<* �;�،١١١ در ا�
س�(�U و وD�O'� "$>S، حob، �3ع و ارزش =ن ا-;ام ��3ی;.

�U)دارا+ س� D�O9 8R9��2�1.�+ ا��ای* (�ی; ��ی�� را (�اس�س اAsع�ت ����د در ای> (�l3 9<$$> و Pv" ��3ی&;. در ��ارد+ �1 �
-�P* در ��رد ی�S�� lع �Lص (��;،  روس�+ �2�G �*�9ا3&; (� 9<$$> ��ی�� �&�س8 و (�[9� از �$Hان ��ی�� -�P*، (� 3ح�+ �1

� (�زدار3;2* (��;، ا-;ام ��3ی&;.vدارا+ ا
را در ز�$&� ا��ا+ Cح$I و د-$p -��3ن ��Pرز�ـ+١٨ &�د) ای�ان �S> ه��Rر+ (� ��ا�V ذ+ ر(ط �*�9ا3; �9.$;ات [زم   G��2 

�اهo ��3ی;.�E�0١٣٨/�ی* ـ �,�ب [ *1�ـ در ز�$&� ا��ر �2
،(*'>&C از س&'* و oاع) ر;O� ی") ��ادH3ا��وج و ع�Pر (9L رز� �;+ (� ورود و�P� و ��)�U� ،+�$g/$0 ر�k&� �) ;3ان �*�9ا��2�G ای
از ���� س}ه�+ ��ادی�ب و دس'�gه.�+ �3ی>  (�زرس*  �دان و Z$0 س�ز�ه�+ ��اد ��1eر، از H$.b9ات و �$��ه�+ g3اد روا��

=��Rرس�ز اس'?�د� ��3ی;.
 وس�ی�U3 K$� ی� �1[ی* �C �) �1رت ع�Pر+، ورود ��-"، ورود ��-" (�ا+ 0�دازش ی� ����ع* و وس�ی�U3 K$�ا+ �1 (�ـ١٨O&�د)

�ا�" از س�+ ��ا��Q- Vی* 2�دی;�ا3;، �9) oRور ح;C �) *.'&� م -���ق�اس'&�د ��از ($>ا���E* وارد1/�ر�;�ا3; و ع�$�oM اعAم �
�1[ (� �2�G �/��ل ��ی�� ���Sع ��د� ( o$��9 اه&; (�د.١٠٩ز��ن�L �3ن�- (

)  -��3ن، �1[ی* اس" �1 از ه� ح$� (� �1[+١١٣ �&�kر از ع�Pرت «از �3ع �1[+ ا^.�ر�;�»، ���Sع (&; (ج) ��د� (ـ١٨٧&�د)
) -��3ن، ا^.�ر���3ا+ اس" �1 در =ن از اس&�د١١٣ا^.�ر�;� �U)�B" دا�'� (��;. �&�kر از ا^.�رAL ���3ف ���Sع (&; (خ) ��د� (

ALف وا-V اس'?�د� �;� (��;.
) -��3ن در �2�G ای�ان �*(��;.١١ د($��3�L �1$�$�ن  ���Sع ��د� (ـ١٨٨&�د)

<=> '�R ـ &;����ه� و &*�!��Kه�
�ف  وزارت ا��ر �Lر�� ��ا]P'1 ���3"U* (� ذ1�١١٩ در ��رد �S�� +]�1ع (&; (ب)  ��د� (ـ١٨٩&�د)s رد (�ی; از�� �) -��3ن در ه

�ف  �2�G ای�ان �Cدر و ا(Aغ ��د و 9�N$L =ن ���1لs اس'&�د =ن از �) "$[�>� oRدر و ح�C ص�,O� �3��3 pPs K��1  ت�,O/�
(� o$��9 ا^.�ر���3 (� ا��U� +�Qم �'S�U* و ا�b3م 9/�ی?�ت ��(�ط �Lاه; (�د.

<=> دهR ـ �0رD1ار 1*�0/
�ف  �Cح�Pن H�'�� ]�1م  دا�'> 0�وا�3 �1رH2ار+ �2�1* اس"، وE* س�ز��3.�+ـ١٩٠&�د)s از "E�11*(� و� ا�b3م 9/�ی?�ت �2

دوE'* و س?�ر�3�O9ه� �*�9ا3&; �1ر�&;ان ��9مو-" �Lد را (�ا+ ا�b3م ا��ر �2�1* �1[ه�+ �'<��L �) pد (� 9,�یI ح;ود اL'$�رات (�
�]* ��3ی&; (;ون ای&�R 3$�ز (� ارای� 0�وا�3 �1رH2ار+ �2�1* دا�'� (��&;. �Cح�Pن �1[ (ا��Oص ح�U-*) �*�9ا3&; �1ر�&;ان>� G��2

�]* ��3ی&;.>� G���9م و-" �Lد را �1 دارا+ وE�1" ���3 رس�* �*(��&; �." 9��L +]�1 N$Lد (� �2
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1* ��1" �*��3ی&;، اHEا�* (�ـ١#�"�)��ف �mدی�ن در ��ا�V رس$;2* (� اA'L]�ت �2s از "E�1�1 (� ��3ی&;2* ی� و *C�Oا� 
دا�'> 0�وا�3 �1رH2ار+ �2�1* 3;ار3;.

) و دارا (�دن ح;ا-K �;رG دیo�T (<; از s*١٩١ �1ر�&;ان ���Sع ای> ��د� (� دا�'> ��ایط (&;ه�+ (اDE)، (ب) و (ت) ��د� (ـ٢#�"�)
دور� =��ز�* ��رد W9ی$; �2�G ای�ان �1رت �C�,O* از �2�G ای�ان دری�]" �Lاه&; ��3د.

 �'S�U$�ن 0�وا�3 �1رH2ار �2�1* (�ی; دارا+ ��ایط زی� (��&;:ـ١٩١&�د)
اDE ـ �9(<$" ای�ان

3�3* ��(�ط) و ع;م س�(�U -���ق �2�1* (� �2اه* �2�G ای�ان.�- V��ب ـ ارای� �2اه* ع;م س�ء $0/$&� $1?�+ (از �
پ ـ دا�'> ح;ا-K �;رG �1ردا3* در ر�'�ه�+ ا��ر �2�1* ی� ح;ا-K �1ر�&�س* در س�ی� ر�'�ه�.

ت ـ دارا (�دن �2اه* �0ی�ن L;�" و ی� �<�]$" دایo از �k3 "�;Lم و^$?�.
.;��P3 "Eث ـ �1ر�&; دو

�ف �2�G ای�ان ح�8 3$�ز (�H2ار �*��د.s رت �1 از�b9 درات، واردات و�C ،*1�ج ـ ��]U$" در =ز��ن ��(�ط (� -�ا�2 <$3
چ ـ دا�'> ح;ا-K س> ($�" و x&0 س�ل ��9م.

 KP- �9 �1 *3��1 از [زما[��ا �;ن -��3ن دارا+ 0�وا�3 (�د�ا3;، از دا�'> ��ایط (&;ه�+ (پ) و (ج) ��'~&* �Lاه&; (�د.ـ١#�"�)
 یl �.�رم از س.�$� e0ی�ش �1رH2ار �2�1* (� (�ز�g'�/3ن �2�G اL',�ص �*ی�(; (� ��ط ای&�R ح;ا-K دو س�م دورانـ٢#�"�)

�L "�;Lد را در �2�G ��.�ر+ اس�A* ای�ان e2را3;� (��&;.
در ��رد ا��Oص ح�U-*، �;ی�ع��K ی� ری$س ه$#" �;ی�� =3.� (�ی; دارا+ ��ایط ی�د �;� (��;.ـ ٣#�"�)
(�"�#J 9*ـ�$E�� و (ب) 0س از ارای� �2اه* از س�+ س�ز��ن ا��ر (DEا) +ه�;&) ع�S�� ایط�1* (� ��ط دا�'> ��0�وا�3 �1رH2ار �2

� ع;م (;ه* ��E$�9* ه� دو س�ل یl (�ر pPs دس'�راE<��* �1 �9سط �2�G ای�ان 9.$� �*��د، �9;ی; �Lاه; �;.) *&P� 1/�ر
�ور+ (;اC ،;3;ور و ـ +#�"�)S 1" در دور� =��ز�* را�� pی�s از N$L�در ��ارد+ �1 �2�G ای�ان =�&�ی* (� رو�.�+ �;ی; 9

�9;ی; 0�وا�3 �1رH2ار �2�1* ���1ل (� ��1" در دور� ��(�ط �Lاه; (�د.
�ا+ �1ر�&;انـ ١٩٢&�د))+�Qدر �*��د. ا��C *1��]* رس�* �1رH2ار �2>� �) G��ف �2s ص از�,O� 1* �1رت��1رH2اران �2

اس&�د و ا^.�ر���3 (� �1رH2ار �2�1* ی� �1ر�&; ��9مو-" و ��^D او �1 دارا+ وE�1"���3 رس�* از و+ (��; ا�eT3�Rی� اس".
�� (�1١٩١ر�&;ان �1رH2اران �2�1* (�ی; دارا+ ��ایط ��1eر در (&; (ث) ��د� (#�"�) ـ ,P9 ١٩٠) ��د� (٢) وKP- �1 *C�O(��&;. ا� (

از ��ط دارا (�دن �;رG دیo�T �<�ف (�د�ا3;  -��3ن (�ع&�ان �1ر�&; �1رH2ار �2�1* دارا+ �1رت �O,�ص  ای>  از [زما[��ا �;ن 
.;&��)*�

�1رH2ار �2�D^�� *1 اس" =��ر ع��$�9* را �1 در �2�G ا�b3م �*ده; در د]'� �C�,O* ح�و+ اAsع�ت ��1eر درـ ١٩٣&�د)
�2�Pv G" و (� �ح� در�Lاس" �2�G =ن را �ا^.�ر���3 و 0�وا�3 �2�pPs *1 �3��3 9<$$> �;� �9سط �2�G ای�ان (� l$R?9 ه

0�وا�3 �1رH2ار �2�1* �9سط �2�G ای�ان ���ر�e2ار+ و 8��0 �*��د. +�Bم اع�g&ه �) ��رس* ارای� ��3ی;. ای> د]') ".�
�یp �1رH2ار �2�1*ـ ١٩J&�د)s و ی� از �ً,O� �1 ]�1 8ح�C <$) *99?�و *E��'اح oای�� 3ح�� ا�b3م 9/�ی?�ت �2�1* و �$Hان �k3 از 

ی� ��3ی&;� �Lد ا-;ام �*��3ی;، و��د 3;ارد. �2�G ای�ان ��bز اس" (�ا+ �Cح�Pن �1[ �1 از �1رH2اران �2�1* اس'?�د� �*��3ی;
$2�د. �k3 ط در�)��رات �U� ا3$> و�- p)�B� +ت وی��اA$.�9

��b9ر+ �1 ].�س" و �$Hان =3.�ـ +١٩&�د)$M +ه��Eر+ و �ح���b9 +�3��3ه� Kو 9ح�ی Kع&�ان ��#�ل ح��) Vی��1"ه�+ ح�K س�
(&� (� 0$/&.�د �2�G ای�ان و 9,�ی8 ه$#" وزی�ان 9<$$> �*��د ��bز3; =ن �3��3ه� و �ح���Eه� را ]Uط (� ارای� (�ر���3 و ]�1'�ر (�

�رات 9�N$L و 9ح�ی�C Kح�Pن =3.� ��3ی&;.U� ��2�G ا^.�ر و (� رع�ی" س�ی

b�B�# از A;> ا&�تA2ـ <�ز<��/ و ا Rی�زده <=>
/8Bدا�T ���aاول ـ 0س� دری��8/ و ا ?"�

� رس$;2* (� ا^.�ر���3 و اس&�د ��(�ط D/1 ��د (�ی; (��C�[A (� رع�ی" ��ایط �&;رج درـ ١٩O&�د)vا ��3�2 �1� دری�]'* �1 (�ه
�ف و+	��١٣د� (s از �;� *[��2�G ای�ان ی� ��3ی&;� �< K1 ا89 (�ی; (� ری$س�� ،D�O9 D/1 رت�C ل و در�Cو و �PE�B� �3ن�- (

H2ارش ��د.
�ی> �2�G ی� �2�G ای�ان و ی� ادارات ا��رـ١٩٧&�د)'RدیH3 ی� G����3 �1� دری�]'*ه�+ �Cدر� (�ی; ح�8 ��رد �9سط �2 �PE�B� 

�س;.) H$3 ]�1 �;&&1N$L�9 G����3 �1� دری�]'* �9سط �2�G ای�ان (�ی; (� اAsع �2 �PE�B� 89ا�ا-',�د+ و دارای* ا(Aغ ��د. �
�ی�� ���Sع ��د� (ـ١٩٨&�د)� "Lدا�0 ".� ١�ی�� و�S�� *E�Cع ��د� (٢� �u3�&� ،١) -��3ن) -��3ن 1?�ی" R3&;، �� (� اE'?�وت٠

از �حK در=�; ��ر+ (� �Cح8 �1[ 0�دا�L "Lاه; �; و �1���� در و�Cل ��ایo �ح�س�O3 �Pاه; �;.
� داد� �*��د �1 عAو� (�ـ١٩٩&�د)v9$8 ا��وج �1[ از �2�G ادع� �*��د و-'* 9L �1 (<; از *'Lدا�0 �[�Sاس'.�+ رد ا�Lدر �) 

�١�ایط ��د� (0�داL'* رو+ اوراق ��O� *0,�ص 9<$$> �;� �9سط �2�G ای�ان (� وس$�� �Cح�1 8[١ �[�Sاس" رد ا�L�3ن در�- (
ی� وK$1 و+ o$k&9 وا��Q �;� (��;. ا2� 1�S�U9&&;� دس'�س* (� اوراق ��O� *0,�ص 3;ا�'� (��; و ی� 3'�ا3; =ن را در ��ح�� اول
0�داL'* ���1ل (� o$k&9 وo$��9 اوراق �[�Sح�ل رد ا ��ور ز��ن �Lاه; (�د. در ه� Vs�- او �$Eاو +�S�U9 ;��3ی o$��9 و K$�R9

اس'�داد ���L *0اه; (�د.
�2�G ای�ان o$��9 ��د �2�G ای�ان �*�9ا3; در �Cر9* �1 در�Lاس" ح�و+ه���2 در�Lاس" اس'�داد ا�S]�ـ ٢٠٠&�د) �) *'Lدا�0

��9م ��ایط ��1eر در -��3ن و ای> =ی$>���3 (��; =ن را -�Pل و 0س از Pv" =ن (� �2�1* �1 س&; 9�N$L از =�C �b3در 2�دی;� اس" (�ا+
رس$;2* و ا-;ا��ت -�3�3* ارس�ل ��3ی;.

b�B�# س ازT /دوم ـ حس�<�س ?"�
�رات ��(�ط وـ٢٠١&�د)U� ا3$> و�- �) G��رس* و ا�PB3ق ا^.�ر���3ه�+ �2 �) *�$��9) ،N$L� ه;ف از ح��(�س* 0س از 9

pی�s ح" ا^.�ر ازC ن و�&$�sان �*�9ا3; �." ح,�ل ا�0�داC "Lح$I ح�Uق ورود+، ��E$�9.� و ع�ارض �'<�p اس". �2�G ای
*U$Uص ح�Oار+ �;� �9سط ا�;.g3 *3�2ع�ت (�زرAs9* و ا�P9�R� N$L�9 p)زر3�2*، س�ا�) +�.��k3 ،*E�� p)س�ا ،��رس* د]�9)
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���'o$U در واردات و �Cدرات �1[ دE�L" دار3;، ا-;ام ��3ی;.$M و ی� o$U'�� ر�s �) �1 *-�Uو ح
ح��(�س* 0س از 9�N$L �9سط ح��(�س�3* �1 در ا��ر �2�1* �.�ر9.�+ [زم را دار3;، ا�b3م �*��د. �2�G در �Cرتـ ١#�"�)

HEوم �*�9ا3; از L;��ت س�ز��ن ح��(�س* (وا(�'� (� وزارت ا��ر ا-',�د+ و دارای*) ی� ��س��ت ح��(�س* ��رد �9ی$; س�ز��ن
ح��(�س* ی� ���<� ح��(;اران رس�* ای�ان H$3 اس'?�د� ��3ی;.

 (� �&�kر ع��$�9* ��3دن ح��(�س* 0س از 9�N$L، ای�bد واح; ح��(�س* 0س از 9�N$L در �2�G ای�ان و �0"ه�+ـ٢#�"�)
س�ز��3* (�ا+ ح��(�س�ن =ن اHEا�* اس".

�ف ح��(�س* ��3;� ح;ا-K د� روز Z$0 از ��وع ح��(�س*،ـ٢٠٢&�د)s �) *P'1 غA)زم و ا] *g&ان 0س از ه��ه��2�G ای 
�9ری| ��وع ح��(�س* و اس��* 2�و� ح��(�س* را �." ه��Rر+ ح��(�س ��3;� اعAم �*1&;. 2�و� ح��(�س* ح;ا-K از
0�س" 2�و� ح��(�س* در اوE$> ���� ح��(�س* (�ی;��.�ر 3?� ���K ری$س، ح��(�س ار�; و ح��(�س�ن K$R/9 �*��د. س
�ا+ ا�b3م ح��(�س* و �9ری| �0ی�ن =ن را �." اAsع ح��(�س ��3;� اعAم ��3ی; و �&��u3 (� د[ی�* �9;ی; ای>) *Pی�U9 ت ز��ن;�

�;ت [زم (��;، ��ا89 (�ی; -KP از �0ی�ن ز��ن (� و+ اعAم ��د.
�ف x&0 روز از �9ری| ا(Aغ (� ارای� د[یK و 0س#�"�) ـ^ ��ف ح��(�س* ��3;�، و+ �*�9ا3; ح;ا1~s �) *س�از ا(Aغ (����3 ح��(

G��2 K1 را (&��ی;. ری$س N$L�����3 ح��(�س* 0س از 9) <'Lا3;ا pاس" (� 9<�ی�Lدر *P'1 رت�C �) ل�P- K)�- ات;&'��
�ف و+ 9<$$> �*��د، �*�9ا3; 0س از (�رس* در�Lاس" و د[یK ع&�ان �;� در ��اردs �1 از *,O� ان و ی����.�ر+ اس�A* ای

اس'~&�ی* (� (� 9<�یp ا3;اL'> ح��(�س* 0س از 9�N$L ��ا]U" ��3ی;.
�P9طدر �Cرت HEوم �*�9ا3;�2�G ای�انـ ٢٠٣&�د)� *'Eدو�$M و *'Eدو Vا��اAsع�ت ��رد 3$�ز ا��Oص 9ح" ح��(�س* را از �

.;&��)*� G�در�Lاس" ��3ی; و ��ا�V ی�د �;� ��^D (� ه��Rر+ K��1 و �0س�gOی* (� �2
 �Cح�Pن �1[، ��1'.�+ ح�K و KU3، �1رH2اران �2�1* و س�ی� ا��Oص ذ+ر(ط �1 ].�س" =3.� (� وس$�� �2�G ای�انـ٢٠J&�د)

".� N$L�را (� �;ت س� س�ل از �9ری| C;ور س&; 9 (�ی; د]�9� و س�ا(A��>� pت ��(�ط (� �1[ه�+ �Lد  اعAم �Lاه; �;، 
�ار ده&;.- G�ح��(�س* g3.;ار+ و 0س از در�Lاس" P'1* در اL'$�ر �2

�2�Gـ +٢٠&�د) *P'1 مAاع oM��(�ط �." ا�b3م ح��(�س* 0س از 9�N$L و ی� �Lددار+ از ارای� =3.� ع�$� �ع;م ارای� س�ا(p و د]�9
9�N$L �1[ �/��ل ��ی�� �<�دل دو �9 س� (�ا(� ارزش �1[+ ��رد ".� V-ف واAL س ��3;� و اس'?�د� از اس&�د�(� ا��Oص ح��(

�رس* �Lاه; �;.)
�ی�) ح��(�س ��3;� 3'�ا3; س�ا(p، اس&�د، اAsع�ت و د]�9� ��E* در�Lاس'* را#�"�) ـ  .- ��-) *>$Ps وز ح�ادث�) �vدر ا �u3�&�

�ی�� �O3اه; (�د.� "Lدا��ار ده;، ��1e� NOر �/��ل 0- G��." ح��(�س* در اL'$�ر �2
�0ی�نـ٢٠O&�د) �9ری|  از  روز  را ^�ف �,"  �(�ط � *P'1 *ارش رس�H2 ،*س�K$�R9 ح��( از  ای�ان ��^D اس" 0س   G��2 

ح��(�س* 9.$� و ی�O�3 l از =ن را �." اAsع و ا-;ام [زم (� �NO ح��(�س* ��3;� (� 3�/3* ا-��'��g و+ ا(Aغ ��3ی;.
�H2ار+ ���� �0ی�3* (� ا��Oص ح��(�س*#�"�) ـ ) <�S *س��ی> روز ح��(L= اس" در D^�� *س�0�س" 2�و� ح��(�س

+�Qس* و ا�����C ،�;3ر���b9 �0ی�3* ح��(�س* را ه��ا� (� ذ1� �3م و ع&�وی> ح��(�س* ��3;�2ن، ��Rن و �9ری| ا�b3م ح��(
2�و� ح��(�س* 9.$� و ی�O�3 l را (� ح��(�س* ��o$��9 �;3 ��3ی;. +�Qاز اع lی �ه

 رس$;2* (� اع'�ا�Sت H2 �) "P�3ارش �0ی�3* ح��(�س* و ��ایo 9<$$> �;� در ACح$" �1$�$�ن رس$;2* (�ـ٢٠٧&�د)
اA'L]�ت �2��L *1اه; (�د. اع'�اض1&&;�2ن ^�ف س* روز از �9ری| ا(Aغ H2 *P'1ارش �0ی�3* ح��(�س* 0س از 9�N$L �*�9ا3&;
D^�� ان��2�G ای�ان o$��9 ��3ی&;. �2�G ای �) *P'1 رت�C �) (رات�U� و �[�د[یK اع'�اض �Lد را (� �S�� l$R?9ع (ارزش، 9<
اس" (� اع'�اض رس$;2* ��3د� و �&��u3 د[یK ع&�ان �;� در اع'�اض ���� و ��رد e0ی�ش -�ار $2�د، �2�P�3 G" (� اACح و
�ف ح��(�س*s �) G�� ای&,�رت، د[یK رد اع'�اض (� �Cرت P'1* �9سط �2$M اه; ��3د و در�L س* ا-;ام�9<;یH2 Kارش ح��(
H2 +�3�vارش 3.�ی* ح��(�س* �2�G �*�9ا3; ا(Aغ  �9ری|  از  روز  �ف ح��(�س* ��3;� ^�ف د� s .;� ;اه�L غA)ا  �;3��
�$Eغ اوA)س* روز از ا "�.� "�e2 و3;� 0س از�در�Lاس" ار��ع 0�و3;� (� �1$�$�ن رس$;2* (� اA'L]�ت �2�1* را (&��ی;. ار��ع 0

�ر �&�ط (� �L �;� �PE�B� ��P� <$�W9اه; (�د.U� +�3�v غA)ی� د� روز از ا
�ا89 را H2 *sارش P'1* �."#�"�) ـ� ،N-د و �&�س�ی* �3ا�L +م رس$;2*ه��b3ان ��^?&; 0س از ا� ح��(�س�ن �2�G ای

�k3 ور;C س* و��اR>&� +;>) �3س ��3ی&;. 0س از �0ی�ن و H2 K$�R9ارش ح��($g/$0 3* و ا-;ا��ت�gو (�ی "Pv ،o'�$ح سACا
� =�L <$$>9 �.3اه; �; �1 ای>BL �P9ر �) *&P� +�3 ���ر�ا����].�+ ح��(�س* ���C �) �;3رت �حs از lی��ا+ ه) G��2 *>B-

."[��ف ح��(�س* ��3;� -�ار �Lاه; 2s �BL "ی����ر� �P&�+ ارز�$�(* ]<�E$'.�+ �;ی
�ف ح��(�س* ��3;� 0س از ا�b3م ح��(�س* 0س از 9�N$L و H2 o$��9ارش 3.�ی* ��(�ط و C;ور رأ+ـ٢٠٨&�د)s �u3�&� 

�یp اع��ل ��ادs اس" از D^�� G��ی�� N$O/9 داد� ��د، در �Cرت ا�'&�ع �NO از 0�داL" =ن، �2� "Lدا�-B<*، �/��ل 0
) -��3ن، ��ی�� را و�Cل ��3ی;.٨) و (٧(

<=> دوازدهR ـ &�ا%$ رس�1A/ <� ا��48Bت 1*�0/
 �1$�$�نه� (�ا+ رس$;2* (� 0�و3;�ه�+ اA'L]* (� ���9 (� -�ا$3> ��(�ط (� =ی$> دادرس* �;3*، و-" رس$;2* راـ٢٠٩&�د)

�." ح�Qر �mد+ ی� ��3ی&;� -�3�3* و+ ا(Aغ �*��3ی&;.
ع;م ح�Qر �mد+ ی� ��3ی&;� و+ (;ون عeر ���� ��V3 رس$;�O3 *2اه; (�د.

�د�ه�+ حp رس$;�S�� *2ع (ZO دوازدهo -��3ن �*(��;. ـ١#�"�)Tس "Lدا� e0ی�ش در�Lاس" ار��ع (� �1$�$�نه� �&�ط (� 0
�2�G (��; ���P ـ٢#�"�) �k3 ;$یW9 در� ع$&ً� در�C +رأ �u3�&� �3ن�- oدوازده ZO) ع�S�� *2;$رس pد�ه�+ ح�Tص س�,L در 

�د� (� �Cح8 �1[ ��'�د �*2�دد.Tس ��P� ارد�� ��د� (� در=�; -�k&� *>Bر و در س�یTس
� دو ـ٢١٠&�د)k3 ;ی;b9 روز �1ر+ ���� ع�د+ و �1$�$�ن x&0 K-ه?'� ح;ا � �1$�$�ن رس$;2* (� اA'L]�ت �2�1* (�ی; در ه

���� ع�د+ دا�'� (��&;. �حK$R/9 K �1$�$�نه� در �2�G ای�ان �Lاه; (�د.
١ اع�1e� +�Qر در (&;ه�+ (اDE) و (پ) ��د� (ـ١#�"�)�) ��,P9 ١) ��د� (٢) -��3ن �/��ل*U�9 (K1��از �;یso�3ن (ه�- (

.;3��*�
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� (� ح�Qر ���9* اع�Q رس�$" �*ی�(; و �,�(�ت =ن (� رأ+ ا1~�ی" K1 اع�Q (ح;ا-K س� 3?�)ـ٢#�"�)k3 ;ی;b9 ت �1$�$�ن���� 
� اس".P'>�

 در�Lاس" ��3ی&;�2ن ا��Oص در ��رد ار��ع اA'Lف (� �1$�$�نه� و ح�Qر در ����ت =ن در �Cرe0 *9ی�]'� �*��د �1ـ٢١١&�د)
.;��) �;� Iی�,9 �.3= ���3*[�ای> ��ارد در وE�1"���3 رس�* ی� �<

 �Cح8 �1[ ی� ��3ی&;� -�3�3* و+ �*�9اP'1 +�S�U9 �) ;3* از رؤس�+ �1$�$�نه� 0�و�L �;3د را -KP از K$R/9 ����تـ٢١٢&�د)
� ��#�ل ��(�ط �E�B<� ��3ی&;.k3 "�1$�$�3.� و 9ح Kرس$;2* در �ح

�دا�'> ه��3�2 9,�ی� ی� رو��3" ی� ا�S]� ��3دن �;ارG �;ی; �&�ط (� 8�1 ا��ز� �*(��;.)
 در �1$�$�3.� د]'�+ (� �3م د]'� e� �CAL "Pvا1�ات o$k&9 و �g3ه;ار+ �*��د. (� اعAم رس�$" ���� ���ر� ����ـ٢١٣&�د)

0�و3;� و �?�د رأ+ (� اL',�ر در =ن د]'� درج �� -$; و �eا1�ات ��(�ط (� هSح� +�Qاس��* اع �و �9ری| و س�ع" ��وع �eا1�ات (� ذ1
2�دد.*�

0�و3;� (�ی; در ه��ن ���� رو+ ور-� ��O� *0,�ص �&<Rس 2�دی;� و (� ا��Q+ اع�Q+ـ٢١J&�د) � �,�(�ت �1$�$�ن P�3" (� ه
K$,و3;� ی� 9ح�0 NU3 V[ا+ ر�� در ���� (�س; اعo از =o$�,9 �R3 3.�ی* ا�O9ذ و ی� ادا�� رس$;2* (� ���� (<;+ ���1ل و ی� (Sح�

�ار �Cدر �;� (��;.- ��g/�1ر�&�س ی� =ز��ی �k3
� �Lد را در زی� ور-� رأ+#�"�) ـk3 ;&'�$3 p[ی" ��ا�� ا1~k3 �) �1 *ی�Qدر ��د اع�C "ی� ه���2 در ���Sع* رأ+ �1$�$�ن (� ا1~

(�ع&�ان ا-�$" -$; و ا��Q �*��3ی&;.
�ا+ �UPs N$O/9(&;+ �9AR3��3 <'� ]�1ر س$�'o ه��ه&} �;�، ی�ددا�'.�+ S�9$ح* =ن و =را+ـ+٢١&�د)) ;&?^�� �.3�$�$�1 

�رات ��(�ط را (� �sر د-$C GA� p;ورU� ارد -�ا3$> و�� ��Cدر� از س�+ ��را+ ه��Rر+ �2�1* در L,�ص �UPs(&;+ �1[ و در س�ی
رأ+ -�ار داد� و در اوراق رأ+ �Cدر� (� �&�(V ی�د �;� ا��ر� ��3ی&;.

� �*�9ا3&;:ـ٢١O&�د)k3 ;ی;b9 1* و� �1$�$�نه�+ رس$;2* (� اA'L]�ت �2
اDE ـ در ��ارد+ �1 ��ا�<� (� 0�و3;� و س�ا(p و (�زدی; �1[ را [زم (;ا3&; یl ی� �&; 3?� از اع�Qء را (�ا+ (�زدی; و �E�B<� =ن 0�و3;� و

H2 �$.9ارش ���Wر ��3ی&;.
�فs از  �1 *C�Oی� ا� ی� ��ا�V ع��* و رس�*   +�(� �1ر�&�س رس�* داد�2' را  (;ا�S�� ;&3ع  در ��ارد+ �1 [زم  ـ  ب 
�]* �1 (�ی; =ن را 0�داL" ��3ی;s و (+�� داد�2'$M) *ح�� �1ر�&�سHEاpا3; ار��ع ��3د� و ح�;� *[�>� *'Eه.�+ دو�g'دس

.;&&1 <$$>9
پ ـ (� ��1$�ن �'S�U* �2اه$&��� (;ه&; �1 رو��3" �2اه* �;� اس&�د ��رد اس'&�د �Lد را از ا��Oص ح�U-* 9ح,$K ��3ی&; و

�رات =ی$> دادرس* �;3* رو��3" ��رد در�Lاس" را 9.$� و o$��9 ��3ی&;.U� "رع�ی �) ;&?^�� *-�Uص ح�Oا�
2�دد.*� pق ح�Uع و اح�S�� �3�2 ا-;ا�* �1 ���8 رو�> �;ن�ت ـ ا�b3م 9حp$U و ه

�2�G ـ ٢١٧&�د) K1 ری$س �kحA� +ا�0�و3;�، ��#�ل واح; ا��ر �1$�$�3.� رأ+ را ( �� 3.�ی* �1$�$�ن در ��رد هk3 ور;C 0س از
�یp د]'� س'ـ�د+ ��(�ط (� �1$�$�ن اع�د�s د+ ازm� �) غA)رأ+ را �." ا «;� �kحA�» ـ�رتPان ارس�ل و و+ 0س از -$; ع�ای

�Lاه; ��3د.
��ه�+ (ـ٢١٨&�د),P9 +ا�١) ��د� (٢) و (١ در ا�) ��,P9 ١) ��د� (١) و) -��3ن، دس'��gه�+ ذ+ر(ط (�ی; ��'&;ات ��(�ط (��

�P9ط (� ا��ر �b9ر+ و (�زر3�2* اع�Q+ �1$�$�3.� را (� �2�G ای�ان اعAم ��3ی&;.� "$E�>[ �U)س�

<=> س�DدهR ـ س�ی� &�Fرات
�2�G �*�9ا3; در �CرQ'U� �1 *9$�ت �b9ر+ و ح�K ای�bب ��3ی; (�ا+ ح�K �1[ه�ی* �1 9/�ی?�ت �2�1* =ن ا�b3مـ٢١٩&�د) 

2�دی;� اس"، 0'� ع�Pر �Cدر ��3ی;.
�یI 1&;. در �Cر9* ـ٢٢٠&�د),9 �P- <'� د� و �;ت ��9ی� =ن را در�Tس eLاس" ع�" ا D^�� د��Tض س�P- ور;C V-�� در G��2 

�د�Tاس" و�� س D^�� G��2 ،;&R3 �>ا���د� �Tا+ 9,?$� س��ر ی� �9;ی; (U� "�.� +�QU3ح8 �1[ ی� ��3ی&;� -�3�3* و+ �9 ا�C �1
G��ف �2s از �b$'3 غA)د� ���1ل (� ا�Tس Hان ی� �1$�$�نه�، واری�را (� در=�; �'?�-� �&�kر ��3ی;. در ��ارد ار��ع 0�و3;� (� �2�G ای

ای�ان �Lاه; (�د.
�د�ه�ی* �1 (�ا+ 9�N$L �1[ اeL �*��د 0س از ا�S�� "�.� +�QU3ع ای> ��د� (� C;ور -�P (� در=�;ه�+ ـ١#�"�)Tو�� س 

�[�Sط (� ا�)��رات �U� "دری�]" �;� اس" (� رع�ی �[�Sد� ا�Tاز و�� س *��P� م ��د ��9م ی���>� �u3�&� .;� ;اه�L ر�k&� ط�)��
�د� (� در=�;Tاس" �1 (� ���8 =ن س *QP- ور;C |در ای> ��ارد �9ری ��� Z� ور ز��ن�دری�]'* -�(K اس'�داد �Lاه; (�د. �P;أ �

�ف �2�G ای�ان �L �$.9اه; �;.s د� از�Tس �P- �2��&�kر 2�دی;� اس". (
�د�ـ٢#�"�)Tس �P- KCر و (� ارای� ا�U� "�.� ف��ف �'<.; ^s ا��ت -�3�3* ی� ای?�+ 9<.; ازHEا pUد� �&�ط (� 9ح�Tداد و�� س� اس'

�(�ط �*(��;.� G��2 �)
) -��3ن را �1� و (� ح��ب�2١�٠�1.�+ ا��ای* ��^?&; ه&�gم ا�U'3ل و��� ح�Uق ورود+ (� HLا�3 دو در�S�� ;Cع ��د� (ـ ٢٢١&�د)

�ف HLا�3 دار+ K1 1/�ر ا]''�ح و اعAم 2�دی;� اس"، واریH ��3ی&;.s �1 از *C�,O�
 �<�ون اول ر�$س��.�ر ـ �ح�;ر�S رح$�*
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