

 -���ب اول          ��  در ا�ر 
  ����ت             ·
  در ����� داد��ھ�� -��ب اول              ·
  و���� در د��وي -��ب دوم              ·
� -��ب ��م              ·��� ! "�  دادر
  ()&'& !%$ -��ب #��رم              ·
  /$.�م -�اھ" -��ب ,+)*              ·
  �2ا�& - ��ب 01*              ·
·              *�  داوري -��ب ھ3
·              *�  ھ5'+4 دادر�" و ا���ر  - ��ب ھ0
  47��82 -��رت و ا.�7ر �4 ا!)�م (�6& - ��ب !�*              ·

   
  ����ت           ·
·              

١�ده  :  

2&!" و ��زر��!" در داد��ھ��ي �:�2"، آ'�� دادر�" 2&!"، 2):��4 ا��ل و 92$را(" ا�� �4 در �92م ر��&�" �4 ا�2ر ��7" و ���4 د��وي   

  ا!�9ب، ()&'& !%$، د'�ان ���" ��0ر و ��'$ 2$ا.�B C.�2 4� 4� "6!�ن �2ظ@ �4 ر��'� آن 2" ��1+& �4 ��ر 2" رود.

  

٢�ده  :   

&ه �B!�!" ھ�K داد��ھ" !:" (�ا!& �4 د��ا'" ر��&�" �+& J2$ ا'� �I 1 4 '� ا1 �ص ذ'+F3 '� و��D�B �' E* �92م '� !:�'+

  آ!�� ر��&�" �4 د��ا را �$ا�$ �B!�ن در-�ا�� !:�ده ��1+&.

  

٣�ده  :   

92�N" ��در و '� /�2�M- EM !:�'+&. در ��ر(" �4  *O� ،ده$� "�&���NBت داد��ھ�� �2ظ3+& �2ا/�B Pا!�� �4 د��وي ر

�+�د ��B  F��+2 4!�!" در �B 4�NBا!�� R'$� �' E2�� 4��S�2 !�7ده '� 2��6رض ��1+&، '� ا�� �82$و�4 و.�د !&ا1�4 ��1&، �� ا

��وي 62�7$ و ا��ل ��T2 4� "B�9'$ �� �2از'� 4�NB *O� ،&1�7! "�$1 را ��در !:�'+& و !:���ا!+& �4 ���!4 / �' "2��62�7$ ا

�+O@ از�2 Uع ورز!& و ا�+���Oت '� !I9 '� ا.:�ل '� (�6رض �Bا!�� از ر��&�" �4 د��ا و �&ور �O* ا2  4�-�+1 P� ا��9ق

  1&ه و �4 2)�زات آن �OX2م -�اھ+& 1&.

��& ��1& و �B!�ن را -�ف 1$ع �&ا!& ,$و!&ه �4 4761 د'J$ي .�� ر��&�" ار.�ع -�اھ& 1&. : ����ه (2 "S�B 4Z!�+#  

  

٤�ده  :  

  �O* ��در �++&. داد��ھ�� 3�O2+& در �2رد ھ$ د��ا �4 ط�ر -�ص (��6� (��O@ !:�'+& و !�7'& �4 ��رت ��م و ��" 

  

٥�ده  :  

  �' \9! E��B ���'$ �Bا!� C.�2 4� 4� ن '� در �2اردي�!�B �آراي داد��ھ�� 68B" ا�� J2$ در �2ارد 92$ر در ��ب #��رم ا'

.&+1�� $%! &'&()  

  

٦�ده   :  

اد��ه C�)$) E��B ا[$ ��9د و B$اردادھ�'" �E 2 4 !%* �:�2" '� �$-�ف ا-�ق ��+�T2 4� 4'$ �� �2از'� 1$ع ��1& در د

.���!  

  

٧�ده  :  

� در آن د��ا �O:" ��در !0&ه ���4 �2ھ�� ھ�K د��ا'" !:" (�ان در U�� 4��$2($ ر��&�" !:�د (� ز�2!" �4 در 4��$2 ! �

  ���B C.�2 4� $J2 ،&1!�ن.

  

٨�ده  :   



��ز�2ن '� اداره دو��" !:" (�ا!& �O* داد��ه را (��T$ دھ& �' ":�و '� از ا.$اي آن .����$ي �+& J2$ داد��ھ" �4  ھ�K �92م ر

  �O* ��در !:�ده و '� U�� F.$2($، آن ھ* در �2اردي ��B 4!�ن �62� !:�ده ��1&.

  

٩�ده  :   

  ر��&�" �4 د��و'" �E7B 4 از (�ر'^ ا.$اي ا'� �B!�ن ا42�B 1&ه �C�)$) 4 92$ر در ا'� �B!�ن ادا42 2" '��&.

�����B _�� آراي ��دره از  ،�ا��$اض و ()&'& !%$ و /$.�م، (���B Fا!�� 2)$ي در ز�2ن �&ور آ!�ن J2 &1�� "2$ ا'� �4 آن �Bا!�

-�ف 1$ع 1+�-�4 �1د. !�B 4��� 4� �7$اردادھ�ي �&م �����" �E7B 4 از (�ر'^ ا.$اي ا'� �B!�ن از داد ��ھ�� ��در 1&ه و 

$%! &'&() "�&��  '� /$.�2" ا�� �C�)$) 4 92$ر در ا'� �B!�ن �:E 2" �1د. در ز�2ن ا.$اي ا'� �B!�ن در .$'�ن ر

  
  

  )�ب اول : در '&%$# داد"�ه ھ�           ·

   

  /EM اول : در ����� ذا(" و !�7" داد��ھ��            ·

  ن/EM دوم : ا-��ف در ����� و ($(�E� C آ            ·

    

     -�, اول : در '&%$# ذا�
 و �*�
 داد"�ھ(�            ·

١٠�ده  :  

  F.$2 ن�!�B 4� در �2اردي $J2 ��� �4 د��وي، ��C �2رد در ����� داد��ھ��ي �:�2" و ا!�9ب ا��� ! "�&��ر

  د'J$ي را (��6� �$ده ��1&.

   

١١�ده  :  

2��Jه !&ا1�4 ��1&، در  د��ا ��'& در داد��ھ" ا42�B �1د �4 -�ا!&ه، در ��زه�Bه دارد و ا�$ -�ا!&ه در ا'$ان ا�J�2�Bآن ا "'�NB

 EX2 �' ه و�J�2�B42 �$دد. و ھ$��ه در ا'$ان ا�Bا &'�� EX2 4 ��1&، در داد��ه ھ:�ن���B�2 �!�O دا1 EX2 ر(" �4 در ا'$ان��

42�B4 ��1&، د��ا در داد��ھ" ا���B�2 �!�O !&ا1�4 و�" �2ل �a$ 2+�9ل دا1  FB2+�9ل در ��زه آن وا $�a 2" �1د �4 �2ل

2��Jه -�د، ا42�B د��ا -�اھ& �$د. �Bا EX2 4 ��1&، -�اھ�ن در داد��ه�  ا�� و ھ$��ه �2ل �a$ 2+�9ل ھ* !&ا1

��ن �4 داد��ه در آن واFB ا��. (9��* �+&ي ��زه �NB'" �4  : ����ه�$�1 �' b � c' و$:�B از ����زه �NB'" ��7رت ا

�:��T) ،4���! �' F$ي در ����� ��م داد��ه 2��9$ در آن !:" دھ&. وا�&ھ�'"(2 E�7B از  

  

١٢�ده  :  

د��وي 2$��ط �4 ا�2ال �a$ 2+�9ل ا�* از د��وي ��O��2، 52ا�:�، 2:�!�6 از �M) ،P$ف �&وا!" و ��'$ ��9ق را.F �4 آن در  

،��  ا�$ #4 -�ا!&ه در آن ��زه �92* !1�7&. داد��ھ" ا42�B 2" �1د �4 �2ل �a$ 2+�9ل در ��زه آن واFB ا

  

١٣�ده  :  

در د��وي ��زر��!" و د��وي را.F �4 ا�2ال 2+�9ل �4 از ��9د و B$اردادھ� !�1" 1&ه ��1&، -�اھ�ن 2" (�ا!& �4 داد��ھ"  

  ر.�ع �+& �B �' &9� 4$ار داد در ��زه آن واFB 1&ه ا�� '� (�6& 2" ��'�� در آن .� ا!)�م �1د.

  

١٤�ده  :  

 .���2� دE'U و ا�2رات از داد��ھ" 2" �1د �4 دE'U و ا�2رات �2رد در-�ا�� در ��زه آن واFB ا�) ��  در-�ا



  

١٥�ده  :  

در ��ر(" ��S�2 4ع د��ا 2$��ط �4 �2ل 2+�9ل و �a$ 2+�9ل ��1&، در داد��ھ" ا42�B د��ا �0�2د �4 �2ل �a$ 2+�9ل در ��زه 

  د��ا در ھ$ دو B�:�، !�1" از 'c 2+�0ء ��1&.آن واFB ا��، �4 1$ط آ ن �4 

  

١٦�ده  :  

��@ ا�2�B دار!& '� را.F �4 ا�2ال �a$ 2+�9ل 2�6&دي   2 "D�NB 6&د ��1& �4 در ��زه ھ�ي�ھ$ ��ه 'c اد�� را.F �4 -�ا!&��ن 2

��@ واFB 1&ه ا!&، -�اھ�ن 2" (�ا!& �4 ھ$'c از داد��ھ��ي �� 2 "D�NB زه ھ�ي '�د1&ه 2$ا.46 !:�'&.��1& �4 در ��زه ھ�ي  

  

١٧�ده  :  

ھ$ د��ا'" �4 در ا[+�ي ر��&�" �4 د��اي د'J$ از ط$ف -�اھ�ن '� -�ا!&ه '� I 1 [��_ '� از ط$ف 2�&ا���� ا��" �$ [��_ 

42�B ا42�B �1د، د��اي ط�ري !��2&ه 2" �1د. ا'� د��ا ا�$ �� د��اي ا��" e7)$2 '� داراي 'c 2+�0ء ��1&، در داد��ھ" ا

.��  �0�2د �4 د��اي ا��" در آ!)� ا42�B 1&ه ا

  

١٨�ده  :  

  ! �اھ& ��د. �١٧+�ان ا����ب، (��($ '� ھ$ اظ��ري �4 د/�ع X2��ب �1د، د��اي ط�ري !�7ده، 02:�ل �2ده 

  

١٩�ده  :  

،��ر��&�" �4 د��ا (�  ھ$��ه ر��&�" �4 د��ا 2+�ط �4 ا[�7ت اد��'" ��1& �4 ر��&�" �4 آن در ����� داد��ه د'J$ي ا

�&ار 2��B@ 2" �1د. در ا'� �2رد، -�اھ�ن �O2@ ا�� ظ$ف 2&ت 'c �2ه در داد��ه ���R ا42�B د��ا ���� F.$2 از *�:M) ا( �ذ

�+& و ر��& آن را �4 د/�$ داد��ه ر��&�" �++&ه (���* !:�'&، در �a$ ا'� ��رت B$ار رد د��ا ��در �0�2د و -�اھ�ن 2" (�ا!& 

  [�7ت اد�� در داد��ه ���R 2)&دا ا42�B د��ا !:�'&.,h از ا

  

٢٠�ده   :  

�4، د'� و '� 2$��ط �4 و��'�ي 2��/" ��1& (� ز�2!" �4 ($�4 (9��* !0&ه در داد��ه �4 (4�$ 2��/" ا�$ #4 -�ا� F.د��وي را

�2�Bا �2��Jه 2��/" در ا'$ان، آن EX2 ��ده و ا�$ آ-$'�Bا ��Jه 2��/" ��62م !1�7&، ر��&�" ��X2 4" ا42�B 2" �1د �4 آ-$'

.��2��/" در ا'$ان، در ��زه آن ��ده ا �!�O� EX2 �  د��وي '�د1&ه در ����� داد��ھ" ا�� �4 آ-$'

  

٢١�ده  :  

 4��4، در ��زه آن ا�2�B دا1�O1ور �' @B��2 I 1 4� 42 �1د�Bدر داد��ھ" ا &'�� "J��O1ور �' @B�) 4� F.د��اي را

�4 در ��زه آن �$اي ا!)�م ا�� و #+�!4Z در �O1ور �' @B��ا'$ان ا�2�B !&ا1�4 ��1&، در داد��ھ" ا42�B 2" �1د �2 4

  �2�62ت -�د 4761 '� !:�'+&�" دا1�4 '� دارد.

  

٢٢�ده  :  

� د��وي 2$��ط �4 ا�E 1$�� و �+Z:ھ ،���$1���ي ��زر��!" �4 2$�5 ا��" آ!�� در ا'$ان ا "J��O14 ور� F.د��وي را

� 1$�� و 1$��ء و ا-��/�ت ����4 ��� 1$��ء و د��وي ا1 �ص د'J$ ���4 1$�� (� زB�� ��$1 4� "!�2" ا�� و  د��وي��

�" �4�3M) 4 ا�2ر 1$�� در .$'�ن ا��، در 2$�5 ا��" 1$�� ا42�B �0�2د.Bل (� و�X!5 در ��رت ا�!  

  

٢٣�ده  :  



�، در �X2" �4 (�6& در آ!)� واFB 1&ه '� U�� 4� "�X2 ��'& در د��وي !�1" از (�6&ات 1$�� در E��92 ا1 �ص -�رج از �$1

2�6&د در .�ھ�ي 2 ��@ ��1& د��وي  C61 42 �0�2د. ا�$ 1$�� داراي�B* �$دد '� .�'" �4 ,�ل ��'& ,$دا-� �1د ا���آ!)� (

B4 4761 ط$ف 4�2�62 در آن وا� "�X2 آن �4 !�1" از (�6&ات ھ$ 4761 '� ا1 �ص -�رج ��'& در داد��ه $J2 ،42 �1د�Bا ��F ا

  4761 '�د1&ه �$#�&ه 1&ه ��1& �4 در ا'� ��رت !�5 د��وي در 2$�5 ا��" 1$�� ا42�B -�اھ& 1&.

  

٢٤�ده  :  

� �4 د��اي ا��" را دارد '� ا��&ا �4 آن ��� ! "�&��ر��&�" �4 د��اي ا���ر �4 ط�ر ��" �� داد��ھ" ا�� �4 ����� ر

.��  ر��&�" !:�ده ا

  

  : ٢٥ه �د

 EX2 $و ا� ��ھ$��ه �+& [�7 ا��ال در ا'$ان (+%�* 1&ه و ذي !F3 �92* -�رج از ��0ر ��1& �� داد��ه EX2 �&ور �+& ا

��ن (�$ان -�اھ& ��د.��+& و ا�2�B -�اھ�ن ھ$ دو -�رج از ��0ر ��1& در ����� داد��ه �:�$�1 "2 *�%+)  

    4 %, آن-�, دوم : ا�0&ف در '&%$# و ���$            ·

٢٦�ده  :  

(I� 0 ����� '� �&م ����� ھ$ داد��ه !��7 �4 د��ا'" �4 �4 آن ر.�ع 1&ه ا�� �� ھ:�ن داد��ه ا��. 2+�ط �����  

  (�ر'^ (9&'* داد-�ا�� ا�� J2$ در �2ردي �4 -�ف آن 92$ر 1&ه ��1&.

  

٢٧�ده  :  

 "�&��!&ا!& �� �&ور B$ار �&م �����، ,$و!&ه را �4 داد��ه �����&ار در ��ر(" �4 داد��ه ر��&�" �++&ه -�د را ���R �4 ر

ار��ل 2" !:�'&. داد��ه 2$.�ع ا���O2 4@ ا�� -�رج از !��� !��7 �4 ����� اظ��ر !%$ !:�'& و #+�!4Z اد��ي �&م 

��ن ار��ل 2" �+&. راي داد���ه ()&'& !%$ در (I� 0 ����� را !jk'$د، ,$و!&ه را .�� �E ا-��ف �4 داد��ه ()&'& !%$ ا

  ����� Uزم اU(�7ع -�اھ& ��د. 

��ن ��E� F.$2 ،&1 ا-��ف �C�)$) 4 '�د1&ه،  : ����ه�در ��ر(" �4 ا-��ف ����� ��� داد��ھ��ي دو ��زه �NB'" از دو ا

  د'�ان ���" ��0ر 2" ��1&.

  

٢٨�ده  :  

� در �2اردي �4 داد��ھ�� ا�* از ھ$ ��ه ��� داد��ه ھ�ي �:�2"، !%�2" و ا!�9ب در �2رد ��+Z:�1د ھ P9X2 ف������، ا-

 E� ا!+&، ,$و!&ه �$اي&� R��� از -�د !3" ����� �++& و '� -�د را "'�NB $�a F.2"، !%�2" و ا!�9ب �4 ����� 2$ا�:�

U ،����� I� 0) ص�M- ل -�اھ& 1&. راي د'�ان ���" ��0ر در��  زم اU(�7ع 2" ��1&.ا-��ف �4 د'�ان ���" ��0ر ار

  

٢٩�ده  :  

��ن و د'�ان ���" ��0ر، -�رج از !��� -�اھ& ��د. �  ر��&�" �B 4$ار ھ�ي �&م ����� در داد��ه ()&'& !%$ ا

  

٣٠�ده  :  

����ن �� داد��ه �&وي در �2رد ����� ا-���ن و '� داد��ه ()&'& !%$ ا�ف ھ$��ه ��� د'�ان ���" ��0ر و داد��ه ()&'& !%$ ا

.��  �1د ��C �2رد، !%$ U "��� F.$2زم اU(�7ع ا

  
  

  و��7# در د�6وی -)�ب دوم     



   
٣١�ده  :  

  ھ$ 'c از 2�&ا���� 2" (�ا!+& �$اي -�د �&ا�l$ (� دو !3$ و��E ا!� �ب و $62/" !:�'+&.  
٣٢�ده  :  

زار( �!4 ھ�، �2���ت دو��" و وا���4 �4 دو��، �$1���ي دو��"، !��دھ�ي ا!�9ب ا��2" و �2���ت �:��a "2$دو��"، و 
��3ده از و��ي داد���$ي �$اي ط$ح ھ$ ��!4 د��ا '� د/�ع و (C�96 د��وي 2$��ط از ��1$دار'�� و ��!��O 2" (�ا!+& ��وه �$ ا

 ":���3ده !:�'+& : اداره �B�9" -�د '� ��ر2+&ان ر�� 'O" از 1$ا'e ز'$ �4 �+�ان !:�'+&ه �B�9" ا�  -�د �� دا1
  
��Jھ��ي 2$��ط. ١�  ) دارا ��دن ����!h در ر1�4 ��9ق �� دو ��ل ���49 ��رآ�2زي در /�($ �B�9" د
  ) دو ��ل ���49 ��ر �NB'" '� و���� �4 1$ط �&م X2$و��2 از ا1��Tل ��NB Ea�02 4وت '� و����. ٢

� 0) 42�! "/$62 4Dوي -�اھ& ��د. ارا "!�!�B �92م *D�B �' ز�2ن��� �92م ا.$ا'" '$)U�� د1&ه �4 ��&ه�' e'ا�$از 1$ا I
 .��  !:�'+&�" �B�9" �4 2$ا.�NB F'" ا�5ا2" ا

٣٣�ده  :  
  9$ر �$د'&ه ا��. و��ي 2�&ا���� ��'& داراي 1$ا'�B C.�2 4� 4� &+1�� "8ا!�� را.F �4 و���� در داد��ھ�� �$اي آ!�ن 2 

٣٤�ده  :  
�+& ر�:" '� �a$ ر�:" ��1&. در ��رت ا-�$، در �2رد و���� !�42 ھ�ي (+%�:" در ا'$ان،   C.�2 4� ��� اO:2 و����

و��E 2" (�ا!& ذ'E و���� !�42 (�'�& �+& �4 و���� !�42 را �M 1 E��2 در ��Nر او ا�N2 '� �2$ �$ده '� ا!�0J زده ا��. در 
�" '� �+���" .:��ري ا��2" ا'$ان ��ر(" �4 ��� �و���� در-�رج از ا'$ان داده 1&ه ��1& ��'& �4 ��اھ" 'O" از �2�2ر'

� !�42 اي �Dآ C.�2 4� ا'$ان "���+� �' "�����&. F.$2 ��اھ" و���� !�42 ا1 �ص �92* در ��0رھ�ي /�B& �2�2ر $�
�ر -�ر.4، ظ$ف 2&ت �4 �2ه (��4 و �C'�M) 4 ر�B h�Dه 4�D�NB -�اھ& ��د �4 (��e وزارت داد���$ي �� ھ:�Oري وزارت ا2

  -�اھ& ر��&. ا�$ و���� در .��4 دادر�" داده �1د، 2$ا(C در ��ر()���B 4& و �4 ا�N2ي E��2 2" ر�& و 
 .&+'�:! P'&M) �0 او راJ!ا[$ ا �' �N2ز!&ان '� �62ون وي ��'& ا h�Dدر ز!&ان ��1&، ر E��2 4Z!�+#  

  ��ر(" �E��2 4 ا�N2، �2$ '� ا[$ ا!�0J -�د را ا!�Oر !:�'&، داد��ه �4 ا'� �S�2ع !�5 ر��&�" -�اھ& !:�د.  در ����ه :
٣٥�ده   :  

�l+�ء �$ده '� (���E در آن -�ف 1$ع �و���� در داد��ھ�� E2�1 (:�م ا-���رات را.F �4 ا2$ دادر�" ا�� .5 آ!4Z را �E��2 4 ا
� در ا�2ر ز'$ ��'&O�� ،&1��  : �1د R'$M) 42�! در و���� Eرات و�����  ا-

١ ."�  ) و���� را.F �4 ا��$اض �4 راي، ()&'& !%$، /$.�م -�اھ" و ا��ده دادر
  ) و���� در 4X��M2 و ��زش. ٢
٣ .&+��$داد �  ) و���� در اد��ي .E6 '� ا!�Oر و ($د'& !��7 �4 �+& ط$ف و ا
٤ .E��. �  ) و���� در (��6
  د��ا �4 داوري و (��6� داور. ) و���� در ار.�ع ٥
٦ .E���) و���� در (  
  ) و���� در (��6� M2&ق و ��ر1+�س. ٧
  ) و���� در د��اي -��رت. ٨
�$داد داد-�ا�� '� د��ا. ٩�  ) و���� در ا

  ) و���� در .�I 1 C [��_ و د/�ع از د��اي [��_. ١٠
  ) و���� در ورود I 1 [��_ و د/�ع در �7Bل آن. ١١
  ر د��اي 2�E��9 و د/�ع در �7Bل آن. ) و���� د١٢
  ) و���� در اد��ي ا���ر. ١٣
١٤ .&+���  ) و���� در �7Bل '� رد 
  

  ا�1ره �4 1:�ره ھ�ي '�د1&ه در ا'� �2ده �&ون ذ�$ �S�2ع آن، (X2 R'$M��ب !:" �1د.  : ����١ه 
���+&، ��1دت، اB$ار، ��6ن و ا'�ء E���) E��B !:" ��1&.  : ����٢ه   

  
٣٦�ده  :  

  E��2 م �4 و.�ه ا'&ا�" �4 !�م�OX2 j-ت آن و ا���:� C�96) ور �$گ ا.$ا'" و&� ��و��E در دادر�"، در ��ر(" �P در -�ا
  را -�اھ& دا�1 �4 در و���� !�R'$M) 42 1&ه ��1&. 

٣٧�ده  :  
5ل و��F!�2 E از .$'�ن دادر�" ! �اھ& ا�$ E��2 و��E -�د را �5ل !:�'&، 2$ا(C را ��'& �4 داد��ه و و��E 562ول اط�ع دھ&. � 

 .&�$� E��2 ي�N2و �4 ا &�B 4��. در ��رت &'�� Eد. اظ��ر �31ھ" �5ل و����  
٣٨�ده  :  

  E4 از ط$ف داد��ه �4 و��� "'��a��ا ��+Z:ا�2ت وي در �&ود و����، ھ&Bا ��(� ز�2!" �4 �5ل و��E �4 اط�ع او !$��&ه ا
ھ& ��د، و�" ,h از اط�ع داد��ه از �5ل و��E، د'J$ او را در ا�2ر را.F �4 دادر�"، و��E ! �اھ& 2" �1د �2[$ در �E��2 P -�ا

 .�-�+1  
٣٩�ده  :  

  ،&'&. Eو�� e��) �' �M 1 4� &+O�2 ا-�8ر E��2 4� �36ي -�د را �4 داد��ه اط�ع دھ&، داد��ه��در ��ر(" �4 و��E ا
E��2 4 '� 62$/" و��E .&'&، �&ا�l$ �4 2&ت 'c �2ه 2��B@ 2" �$دد. و���" �4 دادر�" را (C�96 !:�'& و دادر�" (� 2$ا.6

��36ي و��E و ���36ء، �O2@ ا�� آن را �4 اط�ع E��2 -�د �$��!& و ,h از آن �S�2ع ا�داد-�ا�� (9&'* �$ده در ��رت ا
 .���e داد��ه �E��2 4 ا��غ 2" �1د، ر/I9! F �4 ��&ه E��2 ا�) I9! F/ا-�8ر ر  

٤٠�ده  :  



��36 '� �5ل '� 2:+�ع 1&ن '� (P��6 از و���� '� ��زدا�1 وي #+�!4Z ا-U "X�S�) jزم !1�7&،  �در ��رت /�ت و��E '� ا
 4� R�S�) 2" �+& و �� ذ�$ �2ارد &�B h�(2 را در ��رت C)داد��ه 2$ا ،R�S�) 4� و در ��رت !��ز &�دادر�" �4 (�-�$ !:" ا/

�e و��E .&'& در ��2& 92$ر �$اي اداي (�S�� R�S$ �1د. E��2 اط�ع 2" دھ& �4 1�) �' �M   
٤١�ده  :  

و��ء 3�O2+& در ھ+�Jم �N� 4:��X2ر دا1�J2 &+1�� 4$ ا'� �4 داراي �jر �2.�" ��1+&. .��ت ز'$ �jر X2 4.�2��ب 2"  
  �1د : 

  ) /�ت 'O" از ����Jن !�7" '� �77" (� در.4 اول از ط497 دوم. ١
  �F!�2 4� "S$2 4 از �$�� ��ده '� �$��، N2$ (I� 0 داده �0�2د.  ) ا���ء٢
��E و ز�F!�2 4� 4�5 از ��Nر در داد��ه ��1&. ٣ E�7B ي از$�B ادث�� (  
  ) وF'�B -�رج از ا-���ر و��F!�2 4� E از ��Nر وي در داد��ه �1د. ٤

��X:4 �4 داد��ه ار��ل دارد. داد��ه در ��ر(" �4 آن و��j62 Eور �2ظ@ ا�� �jر -�د �4 ط�ر ��7" �� دE'U آن �$اي .��4 2
�&ار �$اي ���� F.$2 4� را C)4 را ادا42 داده و 2$ا:��X2 رت .$'�ن�M+'ا $�a ر او را 4.�2 �&ا!&، درj� 4� &ا[$ 2" دھ C�)$)

اد��ه ��'& ��� آن وC�96) �B ا!�%�2" و��E اط�ع -�اھ& داد. در ��ر(" �4 .��4 داد��ه �j� ��� 4ر و��E ()&'& �1د، د
  ر��&�" �6&ي داد��ه �E��2 4 اط�ع دھ&. در ا'� ��رت، .��4 �6&ي داد��ه �4 ��� �&م ��Nر و��E، ()&'& ! �اھ& 1&. 

٤٢�ده  :  
� !1�7& در داد��ھ" ��N� 4ر او �$ا�$ �B!�ن  O:2 ��!آ ��� F:. ھ:�25ن در دو '� #+& داد��ه د��ت �1د و Eدر ��ر(" �4 و��
� �P آ'��& و '� در ��رت دا1�$3� 4X'U $J'�1د و �4 داد��ھ��ي د $S�� ،&1�� "2ا�5ا �� دادر�" ��3$ي '� ��'$ �Bا!��

  (���E، و��E د'J$ي $62/" !:�'&. 
٤٣�ده  :  

��6� و��E .&'& ��'& در ز�2!" ا!)�م �1د �C.�2 4 ()&'& .��4 داد��ه !J$دد، در �a$ ا' ) �' E�36ء و����+�Mرت داد��ه �5ل '� ا
  �4 ا'� ��� .��4 را ()&'& -�اھ& �$د. 

٤٤�ده  :  
در ��ر(" �O' 4" از ا��Xب د��ا در دادر�" دو !3$ و��E 62$/" �$ده و �4 ھ�c' K از آ!�� �4 ط�ر 2+3$د �P اB&ام !&اده  

��4 (��e ھ$ دو '� ��Nر 'O" از آ!�ن �� و��ل 4X'U از و��E د'J$ �$اي رX'U ل��&�" داد��ه ��/" ا�� و در ��رت ��1&، ار
 �' E4 ھ$ دو و��Z!�+# .را ادا42 -�اھ& داد "�&���&م و��ل 4X'U از و��C'�a E، داد��ه �&ون (�.4 �4 اظ��رات و��S�� E$، ر
'O" از آ!�ن �jر �2.�" �$اي �&م ��Nر ا��م !:�ده ��1&، در ��رت S$ورت، .��4 دادر�" ()&'& و ��� ()&'& .��4 و 

 �Bاھ& 1&. و� ! &'&() Eر و���N� 4 �6&ي داد��ه �4 ��� �&م�رت .��� �  ر��&�" �E��2 4 !�5 اط�ع داده �0�2د. در ا'
٤٥�ده  :  

��6� و��E 2)�ز در داد��ه ()&'& !%$ و د'�ان ���" ��0ر را دا1�4 ��1&، ھ$��ه  ) P� �' ام&Bا P� 42�! و���" �4 در و����
��36ء و از رو'� راي ا2�+�ع !:�'&، ��'& داد��ه راي را �E��2 4 ا��غ !:�'& در ا'� ��رت ,h از �&ور راي '� در FB�2 ا���غ ان ا

 "� E�36ء و����ا��&اي 2&ت ()&'& !%$ و /$.�م، روز ا��غ �4 و��E '�د1&ه X2��ب ا�� J2$ ا'� �E��2 4 [��� !:�'& از ا
X2��ب -�اھ& 1& و #+�!4Z از .�� اB&ام و��S E$ر و ز'�!" �E��2 4 اط�ع ��ده در ا'� ��رت ا��&اي 2&ت از روز اط�ع وي 

��7B "36ل �0�2د و 2&'$ �2 Eو /$.�م و�� $%! &'&() ��وارد �1د، و��E 2�|�ل 2" ��1&. در -�Mص ا'� �2ده، داد-�ا
/$62 &'&. Eام �$ده '� و��&Bا �M 1 4� &'�:! ا-�8ر E��2 4� "7�" �+& و '� ا�$ داد-�ا�� د/�$ داد��ه �O2@ ا�� �4 ط�ر �

  !�I9! ،&1�� IB آن را �$ ط$ف !:�'&. 
٤٦�ده  :  

  5�! E���) در E($ را !&ارد '� �$اي و���� در آن داد��ه 2)�ز !1�7& و و��U�� در داد��ه "�ا��غ داد!�42 �4 و���" �P� 4 دادر
1�7&، 62�7$ ! �اھ& ��د. !  

٤٧�ده  :  
E7B از ا!�N9ي ���2 ()&'& !%$ و /$.�م -�اھ" /�ت �+& '� 2:+�ع از و���� �1د '� �4 وا��B 48ه ا�$ و��E �6& از ا��غ راي و  

  �B 4'$�Bدر �4 ا!)�م وظ�43 و���� !1�7&، ا��&اي ���2 ا��$اض از (�ر'^ ا��غ �X2 E��2 4��ب -�اھ& 1&. 
E '�د1&ه �P و���� در U�� 4��$2($ را دارد ���4 آراي در �2اردي �4 ط$ح د��ا '� د/�ع �4 و���4 و��E .$'�ن '�/�4 و و�� ����ه :

  ��دره ��'& �4 او ا��غ �1د و 72&اء ��2���ي و �2ا�& از (�ر'^ ا��غ �4 و��X2 E��ب 2" �$دد.

  
  

  دادر8
 �:*�$9 -)�ب �8م           ·

     

�    M/��   E اول : داد-�ا

�EM/4 دوم :     ��   ���ي -�ا

��م :     � EM/"�&��   .$'�ن داد-�ا�� (� .��4 ر

   .��4 دادر�"/EM #��رم :     �



�     : *(+, EM/���$داد د��ا و داد-�ا�   (��B@ دادر�" و ا

�     : *01 EM/"B�3)ا�2ر ا   

�     : *��2� د��E و اظ��ر !�EM/42 ھ3�)   

�     : *�   د��وي (M$ف �&وا!"، 2:�!�6 از �P و 52ا�:�/EM ھ0

�     : *�! EM/آن ����زش و در-�ا   

   ر��&�" �4 دEM/E'U دھ* :     �

   راي/EM '�زدھ* :     �

    

  -�, اول : داد�0ا#8     �

�?< اول : �=�>; داد�0ا#8  

$وع ر��&�" در داد��ه 2���5م (9&'* داد-�ا�� 2" ��1&، داد-�ا�� �4 د/�$ داد��ه ���R و در !�9ط" �4 1 : ٤٨�ده 

2�6&د ا�� �4 د/�$ 4761 اول (���* 2" �$دد. C61 داد��ه داراي  

ا!&ه، (�ر'^ 2&'$ د/�$ داد��ه ,h از و��ل داد-�ا�� ��'& /�ري آن را [�7 �$ده، ر��&ي 02�:E �$ !�م -�اھ�ن، -� : ٤٩�ده 

 .&'�:! &�B * را���ر'^ (�) ��(���* (روز و �2ه و ��ل) �� ذ�$ 1:�ره [�7 �4 (9&'* �++&ه داد-�ا�� �&ھ& و در �$گ داد-�ا

  (�ر'^ ر��& داد-�ا�� �4 د/�$، (�ر'^ ا42�B د��ا X2��ب �0�2د.

٥٠�ده  : C61 ري     ھ$��ه داد��ه داراي�/ &'�� $�2�6&د ��1& 2&'$ د/  h, از "O' 4� آن را .�� ار.�ع ،��از [�7 داد-�ا

.&!��  C61، �4 !%$ رh�D 4761 اول '� �62ون وي �$

�?< دوم : �Aا>@ داد�0ا#8  

  داد-�ا�� ��'& �4 ز��ن /�ر�" در روي �$���ي #�," �M 2ص !�1�4 1&ه و ��وي !�Oت ز'$ ��1& : : ٥١�ده 

2��Jه و١�Bا ،���" ا�O2Uن ET1 -�اھ�ن. ) !�م، !�م -�!�اد�"، !�م ,&ر، �  

�e و��E (9&'* �1د �M 02ت و��E !�5 ��'& درج �$دد.�) ��  (M7$ه : در ��ر(" �4 داد-�ا

2��Jه و ET1 -�ا!&ه.٢�Bم، !�م -�!�اد�"، ا�! (  

٣.&1�7! "��2 ،4��� !�7ده و '� -�اO:2 ء��� ��4 و ���ي آن J2$ آن ���6) 4���6� -�ا) (  

  C.�2 آن -�اھ�ن -�د را 2��PX 47��82 2" دا!& �4 ط�ري ��M92 4د واRS و رو1� ��1&. ) (�6&ات و .��(" �4 �٤4

  ) آ!4Z �4 -�اھ�ن از داد��ه در-�ا�� دارد.٥

٦ C�)$) 4� 4�7l2 4ه، اد�$�a و �) ذ�$ اد�4 و و��'�" �4 -�اھ�ن �$اي ا[�7ت اد��ي -�د دارد، از ا�+�د و !�1�)�ت و اط�ع �6�82

"2 4�1�! RSو وا  R�X� �2 آ!�ن را �4 ط�ر�Bا EX2 ت و�M 02 2" و���1د و ا�$ د��E، ��اھ" ��اه ��1&، -�اھ�ن ��'& ا

.&+� ��62  



  ) ا�N2ي داد-�ا�� دھ+&ه و در ��رت �)5 از ا�N2، ا[$ ا!�0J او.٧

�� و دھ���ن و -����ن ��X! 4ي !�1�4  : ����١ه �2��Jه ��'& �� (:�م -����Mت از E�7B �1$ و رو�Bا ������1د �4 ا��غ �4 

.&1�� �O:2  

1�4 -�اھ& 1&.:  ����٢ه �! ،"B�9� I 1 ه�J�2�Bم و ا�! ��  #+�!4Z -�اھ�ن '� -�ا!&ه B�9� I 1" ��1&، در داد-�ا

2���" '� و�" '� 2&'$'� 1$�� و ا�l2ل آن را دا1�4 ��1& در  : ٥٢�ده  �' *�B ب د��ا، �+�ان�Xاز ا� c' $در ��ر(" �4 ھ

�  � ��'& (R'5M �1د.داد-�ا

�?< �8م : �ارد ��B$C داد�0ا#8  

� �$اي �4 .$'�ن ا/��دن آن ��'& �4 1$ح �2اد آ("  : ٥٣�ده O� 4 2" �1د�/$'j, داد��ه $��e د/�) ��در �2ارد ز'$ داد-�ا

  (E�:O �1د :

���ي آن �$ا�$ �B!�ن (:7$ ا��Mق !0&ه '� ھ5'+4 '�د١�  1&ه (�د'4 !0&ه ��1&.  ) در ��ر(" �4 �4 داد-�ا�� و ,��

�" �4 �+&ھ�ي ( ٢ Bن ر��'� !0&ه ��1&. ٥١) �2ده  ٦،  ٥،  ٤،  ٣،  ٢) و�!�B �  ا'

در �2ارد '�د1&ه در�2ده E7B، 2&'$ د/�$ داد��ه ظ$ف دو روز !I'�9 داد-�ا�� را �4 ط�ر ��7" و EM32 �4 -�اھ�ن  : ٥٤�ده 

او ���2 2" دھ& (� !I'�9 را ر/4Z!�+# .&'�:! F در ���2 92$ر اB&ام �4 ر/I9! F  اط�ع داده و از (�ر'^ ا��غ �4 2&ت ده روز �4

!+:�'&، داد-�ا�� �B C.�2 4$اري �4 2&'$ د/�$ و در �7�a �02را��4، .�!�0� او ��در 2" �+&، رد 2" �$دد. ا'� B$ار �4 

:�ن داد��ه �O1'� !:�'&. راي داد��ه در ا'� -�Mص -�اھ�ن ا��غ 2" �1د و !�72$ده 2" (�ا!& ظ$ف ده روز از (�ر'^ ا��غ �4 ھ

.��  68B" ا

در ھ$ �2رد �4 ھ5'+4 ا!��0ر آ��" ظ$ف 'c �2ه از (�ر'^ ا��غ ا-�8ر'4 د/�$ (�د'4 !�0د، داد-�ا�� �4 و���4 د/�$ رد  : ٥٥�ده 

�2اردي �4 -�اھ�ن داد-�ا�� ا���ر از  -�اھ& 1&. ا'� B$ار ظ$ف ده روز از (�ر'^ ا��غ �O1 E��B'� در داد��ه 2" ��1&، .5 در

ھ5'+4 دادر�" (9&'* �$ده ��1& �4 در ا'� ��رت 2&ت 'O:�ه '�د1&ه، از (�ر'^ ا��غ داد!�42 رد ا���ر �4 !�72$ده X2��ب 

  -�اھ& 1&.

٥٦�ده  :  ���B C.�2 4$اري ھ$ ��ه در داد-�ا��، -�اھ�ن '� EX2 ا�2�B او ��62م !1�7& ظ$ف دو روز از (�ر'^ ر��& داد-�ا

  �4 2&'$ د/�$ داد��ه و در �7�a �02را��4 .�!�0� او ��در 2" �+&، داد-�ا�� رد 2" �1د.

�?< F(�رم : E$��8(�ي داد�0ا#8  

-�اھ�ن ��'& رو!��M) �' �1'$ ا�+�د -�د را ,���� داد-�ا�� !:�'&. رو!��M) �' �1'$ ��'& -�ا!� و �82��9 آن ��  : ٥٧�ده 

���M92 .&1د از ��اھ" آن ا�� �4 د/�$ داد��ھ" �4 داد-�ا�� �4 آ!)� داده �0�2د '� د/�$ 'O" از ا�E ��اھ" 1&ه 

داد��ھ��ي د'O' �' $J" از ادارات [�7 ا�+�د '� د/�$ ا�+�د ر�:" و در .�D" �4 ھ�c' K از آ!�� !1�7& � 0&ار O' �' EX2" از 

�+& در -�رج از ��0ر (��4 1&ه ��'& ادارات دو��" �82��9 آن را �4 ا�E ��اھ" �$ده ��1& د $'�M) �' �1�!ر ��ر(" �4 رو

�82��9 آن �� ا�E در د/�$ 'O" از ��3رت -�!4 ھ� و '� �+���J$ي ھ�ي ا'$ان ��اھ" 1&ه ��1&. ھ$ ��ه ا�+�دي از E�7B د/�($ 

���'" �4 2&رك اد���� -�رج !�:�B ،&1�� EM32 ��!ل آ���+�42 1$�� و ا2��'h 1&ه ,���� داد-�ا�� ��زر��!" '� ا

2" �$دد. ��وه �$ ا1 �ص و �2�92ت /�ق، و��ي ا��Xب د��ا !�5 2" (�ا!+& �82��9 رو!�1���ي (9&':" -�د را �� ا�E را 



� ر�:" '� �2�2ر'� �+���" ��C �2رد ��اھ" -�اھ+& !:�د.�:.$�2  

'� (M2 $'�M&ق، ($.:4 ��اھ" 1&ه آن !�5 ��'& در ��ر(" �4 ا�+�د �4 ز��ن /�ر�" !1�7&، ��وه �$ رو!��1  : ٥٨�ده 

� ر�:" '� �2�2ر'� �+���" ��C �2رد ��اھ" �:.$��� داد-�ا�� �1د. ��X ($.:4 و �82��9 رو!��1 �� ا�E را 2��,

  -�اھ+& !:�د.

٥٩�ده  : l2 4� ي&+��e و�"، �B*، و��E و '� !:�'+&ه �B!�!" -�اھ�ن (9&'* �1د، رو!��1 �) ���:� ا�$ داد-�ا �7

4 ,���� داد-�ا�� (���* داد��ه 2" �$دد.� ،��  داد-�ا�� دھ+&ه ا

4  : ٦٠�ده  �! c' 4 و در ��رت (6&د -�ا!&ه �4 (6&اد آ!�� �4 ��وه �آ!�ن ��'& در دو ! ��داد-�ا�� و ���4 �$���ي ,��

  (9&'* داد��ه �1د.

�EM/ 4 دوم :              ·�  ���ي -�ا

�4 از !%$ ھ5'+4 دادر�" و ا�O2ن ()&'& !%$ -�اھ" ھ:�ن T�72" ا�� �4 در داد-�ا�� �B& 1&ه :  ٦١�ده ����ي -�ا

  ا�� J2$ ا'� ��B 4!�ن ($(�C د'J$ي �62� �$ده ��1&.

�C�)$) 4� 4 ز'$ (��6� 2" �1د : :  ٦٢�ده �  ���ي -�ا

�4 ,�ل را'�١�ا'$ان ��1&، ���ي آن ��7رت ا�� از ��72 �2رد 47��82، و ا�$ ,�ل -�ر." ��1&، ارز'��" آن �4 !$خ  ) ا�$ -�ا

�X2 4��ب 2" �1د.�  ر�:" ��!c 2$�5ي .:��ري ا��2" ا'$ان و در (�ر'^ (9&'* داد-�ا�� ���ي -�ا

٢2 4���" از �E را 47��82 2" !:�'& ���ي -�ا:�B c' $(:�م ) در د��اي #+& -�اھ�ن �4 ھ F:. E��� �� ����وي ا

���'" �4 47��82 2" �1د.:�B  

٣ E��� از ���4 ��7رت ا����3 و '� ,$دا-� �1د، ���ي -�ا�) در د��وي را.F/�+2 4� F و �B�9" �4 ��'& در �2ا�& �62� ا

X&ود �4 ز�2ن �62� .:F (:�م اB��ط و 2+�/6" �4 -�اھ�ن -�د را ذي �P در 47��82 آن 2" دا!&. در ��ر(" �P� 4 !�72$ده 2

 �3����4 2��وي ا�� �� ���F/�+2 F:. E ده ��ل '� آ!4Z را �4 ظ$ف ده ��ل ��'& ا�!�7ده و '� �2دام ا�6:$ ��1& ���ي -�ا

.&+�  

٤ "��62� �$ده و -�ا!&ه (� او��� .��4 دادر ���T�72 4" ا�� �4 -�اھ�ن در داد-�ا�) در د��وي را.F �4 ا�2ال، ���ي -�ا

  د و '� ا��$اض !O$ده J2$ ا'� ��B 4!�ن ($(�C د'J$ي �62� �$ده ��1&.�4 آن ا'$ا

1&، :  ٦٣�ده �� "�&��4 ��� ا��Xب د��ا ا-��ف ���E �1د و ا-��ف �2[$ در 2$ا�E �6&ي ر��#+�!4Z !��7 �4 ���ي -�ا

�4 را (��6� -�اھ& �$د.�  داد��ه E7B از 1$وع ر��&�" �� .�C !%$ ��ر1+�س، ���ي -�ا

·               "�&����م : .$'�ن داد-�ا�� (� .��4 ر EM/  

�?< اول : �G>�ن داد�0ا#8  

2&'$ د/�$ داد��ه ��'& ,h از (E�:O ,$و!&ه، آن را /�را در ا-���ر داد��ه B$ار دھ&. داد��ه ,$و!&ه را ��2%4 و در ��ر(" :  ٦٤�ده 

��ر (��6� و�B �4 د/�$ ا����� و روز و �2ه و ��ل) را (��6� �E2�� 4 ��1& ,$و!&ه را �� �&ور د) "���ده 2" !:�'& (� و�B دادر

��ر ا��غ داد-�ا�� را ��در !:�'&. و�B .��4 ��'& ط�ري �62� �1د �4 /���4 ��� ا��غ و�B �4 ا��Xب د��ا و روز .��4 �و د



�$ از ,+� روز !1�7&.:�  

�0ر ��1& /���4 ��� ا��غ و�B و روز .��4 �:�$ از دو �2ه ! �اھ& در �2اردي �4 !�0!" ط$/�� د��ا '� 'O" از آ!�� در -�رج از �

  ��د.

٦٥�ده  :  �:S &!ا��ا�$ �c' C.�2 4 داد-�ا�� د��وي 2�6&دي ا42�B �1د �J'&O' �� 4$ ار(�7ط ��E2 !&ا1�4 ��1+& و داد��ه !

c در ��رت ����� .&ا��!4 ر��&�" c' "2 دادر�" �4 آ!�� ر��&�" �+&، د��وي ا42�B 1&ه را از 'c�O3) $J'&O و �4 ھ$ '

  �+& و در �a$ ا'� ��رت !��7 �4 آ!4Z ����� !&ارد �� �&ور B$ار �&م �����، ,$و!&ه را �4 2$ا.R��� F ار��ل 2" !:�'&.

٦٦�ده  : $�ا��ده  در ��ر(" �4 داد-�ا�� !�IB ��1& و داد��ه !��ا!& ر��&�" �+& .��ت !I9 را �B& !:�ده، ,$و!&ه را �4 د/

2" دھ&. �2ارد !I9 ط" ا-�8ر'4 �4 -�اھ�ن ا��غ �0�2د، -�اھ�ن �O2@ ا�� ظ$ف ده روز از ا��غ، !�اIB ا��م 1&ه را 

 �'�O1 E��B ار ظ$ف ده روز از (�ر'^ ا��غ$B �(E�:O !:�'& و �$!4 د/�$ داد��ه �C.�2 4 �&ور B$ار، داد-�ا�� را رد -�اھ& �$د. ا'

  �1&، راي داد��ه در ا'� -�Mص 68B" ا��.در ھ:�ن داد��ه 2" �

�?< دوم : ا)&غ  

٦٧�ده  :  "!�J'�� ي آن را در ,$و!&ه������ر داد��ه دا'$ �4 ا��غ اوراق د��ا، 2&'$ د/�$ 'c !� 4 از داد-�ا�� و ,���,h از د

  دارد. 2" �+& و !� 4 د'J$ را �� S:�'* آن و ا-�8ر'4 .�� ا��غ و (���* �4 -�ا!&ه ار��ل 2" 

٦٨�ده    :  &���2�2ر ا��غ �O2@ ا�� �&ا�l$ ظ$ف دو روز اوراق را �I 1 4 -�ا!&ه (���* �+& و در �$گ د'J$ ا-�8ر'4 ر

� اوراق، ا2�+�ع او را در �$گ ا-�8ر'�B 4& وا��ده 2" !:�'&.�  ��J$د. در ��رت ا2�+�ع -�ا!&ه از �$/

��O!� ' : ����١ه  EX2 از c' $ت �2�2ر ا��غ اوراق در ھ���� ��ر �E:� 4 2" آ'&. �$اي ا��غ در EX2 ��ر ��ر�+�ن دو�� و �2

�4 -&�2ت �:�2" و �$1���، اوراق �4 ��ر�B "+'5�:� 2$��ط '� !5د رh�D ��ر2+& 2$��ط ار��ل 2" �1د. ا1 �ص '�د 1&ه 

در �a$ ا'� ��رت �4 2)�زات 92$ر در �B!�ن 2�|�ل ا.$اي ا��غ 2" ��1+& و ��'& �&ا�l$ �4 2&ت ده روز اوراق را ا��ده !:�'+&، 

  ر��&�" �4 ( ��3ت اداري �OX2م 2" �$د!&.

�EX2 �' �!�O ��ر او �E:� 4 2" آ'&. : ����٢ه  EX2 ارد ا��غ اوراق در&! �!�O�  در �2اردي �4 زن در 2+5ل �1ھ$ 

ر !�0!" (��6� 1&ه �O' 4" از ����Jن '� -�د�2ن ھ$ ��ه �2�2ر ا��غ !��ا!& اوراق را �I 1 4 -�ا!&ه �$��!& ��'& د : ٦٩�ده 

� و و��6S ظ�ھ$ي آ!�ن �$اي (:�5 اھ:�� اوراق '�د 1&ه ��/" ��1&، ا��غ !:�'& و !�م و �:� ��$!&ه ا-�8ر'4 را در �او �4 

  !� 4 دوم �B& و آن را ا��ده �+&.

�+�Oف �++&، #+�!4Z -�ا!&ه '� ھ$ 'c از ا1 �ص '�د1&ه در �2ده E7B در 2 : ٧٠�ده �� �$���ي ا-�8ر'4 ا�EX !1�7+& '� از �$/

 $'���2�2ر ا��غ ا'� �S�2ع را در !� 4 ا-�8ر'�B 4& !:�ده !� 4 دوم را �4 !�0!" (��6� 1&ه ا��Mق 2" �+& و �$گ اول را �� 

و �� دادن ر��&، اوراق اوراق د��ا ��دت 2" دھ&. در ا'� ��رت -�ا!&ه 2" (�ا!& (� .��4 ر��&�" �4 د/�$ داد��ه 2$ا.46 

  2$��ط را در'�/� !:�'&.

�" ا'$ان �E:� 4 2" آ'&. �2�2ران '�د1&ه  : ٧١�ده ���ا��غ داد-�ا�� در -�رج از ��0ر �4 و���4 �2�2ران �+���" '� 

&+����3رت و '� ھ$ و���4 اي �4 ا�O2ن دا1�4 ��1& �$اي -�ا!&ه 2" /$ �و 2$ا(C را  داد-�ا�� و S:�'* آن را و���4 �2�2ر'

از ط$'P وزارت ا�2ر -�ر.4 �4 اط�ع داد��ه 2" ر��!+&. در ��ر(" �4 در ��0ر EX2 ا�2�B -�ا!&ه، �2�2ران �+���" '� 



�" !1�7+& ا'� اB&ام را وزارت ا�2ر -�ر.4 �4 ط$'9" �4 92�N" �&ا!& ا!)�م 2" دھ&.���  

٧٢�ده  : ��62� �$ده ا�� !�0!" -�ا!&ه !�7ده '� E7B از ا��غ (��T$ ھ$ ��ه ��62م �1د �X2" را �4 -�اھ�ن در داد-�ا �

�4 را در �$گ د'J$ ا-�8ر'�B 4& �+& و ظ$ف دو روز اوراق را ��دت O! ��$ده ��1& و �2�2ر ھ* !��ا!& !�0!" او را ,�&ا �+& ��'& ا'

  �غ -�اھ& �B (.&1!�ن 2&!" (��6� 1&ه ��1& �4 در ھ:�ن EX2 ا�١٠١٠دھ&. در ا'� ��رت �$ا�$ �2ده (

�0!"  : ٧٣�ده ! �در ��ر(" �4 -�اھ�ن !��ا!& !�0!" -�ا!&ه را �62� !:�'& '� در �2رد �2ده h, E7B از ا-�8ر ر/I9! F از (��6

��ر داد��ه �32د داد-�ا�� 'c !��� در 'O" از روز!�42 ھ�ي ��l$ ا�+��0ر �4 �ا��م !�(�ا!" �+& �+� �4 در-�ا�� -�اھ�ن و د

�$ از 'c �2ه ��1&.ھ5'+4 -�ا:� &'�7! "�&��  ھ�ن آ��" -�اھ& 1&. (�ر'^ ا!��0ر آ��" (� .��4 ر

در د��وي را.4 �4 اھ��" �62� ا�* از ده '� �1$ '� � 0" از �1$ �4 �&ه آ!�� �MX2 $�aر ا�� ��وه �$ آ��"  : ٧٤�ده 

�4 -�اھ�ن آ!�� را �62رض -�د 62$/" 2"  �32د داد-�ا�� �4 1$ح �2ده c' ،E7B !� 4 از داد-�ا�� �I 1 4 '� ا1 ��"

  �++& ا��غ 2" �1د.

در د��وي را.F �4 ادارات دو��" و ��ز�2!�� '�ا���4 �4 دو�� و �2���ت �2�2ر -&�2ت �:�2" و �1$دار'�� و !�5  : ٧٥�ده 

 h�D4 ر� *'�:S اوراق ا-�8ر'4 و ���2���(" �4 (:�م '� � 0" از �$�2'4 آ!�� 2�P�6 �4 دو�� ا *D�B �' C2 �ط F.$2 $�د/

�92م او ا��غ و در !� 4 اول ر��& ا-j 2" �1د. در ��رت ا2�+�ع رh�D د/�$ '� D�B* �92م او از ا-j اوراق، 2$ا(C در �$گ 

� اوراق ا-�8ر'4 و S:�'* و !&ادن ر��& ( �@ از ا!)�م وظ�43 ��+�Oف از �$/�ا-�8ر'�B 4& و اوراق ا��ده 2" �1د. در ا'� �2رد ا

�اھ& ��د و �4 و���4 2&'$ د/�$ داد��ه �4 2$ا.4X��� F ا��م و �4 2)�زات 92$ر در �B!�ن ر��&�" �4 ( ��3ت اداري �OX2م -

  -�اھ& 1&.

  در د��وي 2$��ط �C61 4 2$ا.U�� F '� وا���4 �4 دو�� �4 2�|�ل د/�$ 4761 2$��ط '� D�B* �92م او ا��غ -�اھ& 1&. ����ه :

��'$ ا1 �ص �B�9" داد-�ا�� و D�:S* آن �D�B �' $'&2 4* �92م او '� دار!&ه �P ا�N2 و در در د��و : ٧٦�ده  4� F.ي را

�2��4 �� ر��'� 92$رات �2اد (  $�  ) ا��غ -�اھ& 1&.٧٢،  ٦٩،  ��٦٨رت �&م ا�O2ن �4 2�|�ل د/

� !J : ����١ه O:2 1&ه ���6) EX2 �2ده ھ$��ه ا��غ اوراق د��ا در �$دد، اوراق �4 آدرس آ-$'� �X2" �4 �4 اداره در �2رد ا'

�7 �$1��� 62$/" 1&ه ا��غ -�اھ& 1&.]  

�4�3M) $'&2 �' "J ا��غ -�اھ&  : ����٢ه �O1 4�3 ا�2ر ورM) آن �4 اداره *D�:S و ���4، داد-�ا�O1در د��وي 2$��ط �4 ور

.&1  

4�3M !1�7+&، اوراق ا-�8ر'4 و D�:S* آن �4 آ-$'� 2&'$ در د��وي 2$��ط �4 �$1���ي EX+2 1&ه �4 داراي 2&'$ ( : ����٣ه 

  E7B از ا!�Xل در آ-$'� �X2" �4 �4 اداره [�7 �$1��� 62$/" 1&ه ا��، ا��غ -�اھ& 1&.

ا�$ -�ا!&ه در ��زه داد��ه د'J$ي ا�2�B دا1�4 ��1& داد-�ا�� و D�:S* آن (��e د/�$ آن داد��ه �4 ھ$ و���4 اي  : ٧٧�ده 

 �O:2 4� 2" '� � 0&اري '� �1راي�%���1& ا��غ 2" �1د و ا�$ در EX2 ا�2�B -�ا!&ه داد��ھ" !1�7& (��e �2�2ر'� ا!

��3ر1" دو 4N7B ا��غ �0�2د. ا1 �ص '�د1&ه �$ا�$ 92$رات، 2�|�ل ا.$اي �R�X ا2$ ا��غ و  ��, �� �' EX2 "2��ا

��Jه '� ز!&ان ��1&، داد-�ا�� و اوراق د��ا �4 و���4 اداره ز!&ان �4 ا��ده اوراق -�اھ+& ��د. در ��ر(" �4 -�ا!&ه در ��زدا1

  !�72$ده ا��غ -�اھ& 1&.



ھ$ 'c از ا��Xب د��ا '� و��ي آ!�ن 2" (�ا!+& �X2" را �$اي ا��غ اوراق ا-�8ر'4 و S:�'* آن در �1$ي �4 $92  : ٧٨�ده 

��6� 1&ه ا��غ 2" �$دد. داد��ه ا�� ا!� �ب !:�ده، �4 د/�$ داد��ه ا��م �++& در) EX2 4 د��ا در� F.رت ���4 �$���ي را�M+'ا  

ھ$ ��ه 'O" از ط$/�� د��ا �X2" را �4 اوراق او��4 در آن EX2 ا��غ 1&ه '� �X2" را �4 �$اي ا��غ اوراق ا!� �ب  : ٧٩�ده 

� در ��ر(" �4 !�0!" �62� در داد-�ا�� ا1��7ه ��1& ��'�+Z:دھ& و ھ $��T) را �$ده R�X� ت�M 02 و &'&. EX2 ري�/ &

���P ا��غ 2" �1د. EX2 اوراق در ھ:�ن ،���" �4 �4 ا'+* ($(�E:� C !0&ه اBداد��ه اط�ع دھ&. (� و $�  �4 د/

�" -�د را (EX2 $��T ا�2�B ���ب �$ده،  : ٨٠�ده B�2 /$(��ي��ي !:" (�ا!+& 2$�ھ�c' K از ا��Xب د��ا وو��ي داد��

  ��اي 2$��ط �4 -�د را در EX2 !�72$ده در-�ا�� �++&.ا��غ اوراق د

�4 2" �1د �EX2 4 ا�2�B �$ا�$ �2ده (/$'j, "�B�2 و�Bا EX2 $��T) 4� ١٠٠٤ا��م 2$��ط $��T) "6Bن 2&!" �4 ط�ر وا�!�B (

ھ:�ن EX2 او��4 ا��غ  '�/�4Z!�+# .&1�� 4 �$ داد��ه ��62م �1د �4 ا��م (EX2 $��T ا�2�B �$ -�ف واFB ��ده ا�� اوراق �4

  -�اھ& 1&.

  (�ر'^ و و�B .��4 �4 -�اھ�ن !�5 �$ا�$ 92$رات ا'� �B!�ن ا��غ 2" �$دد. : ٨١�ده 

� اوراق '�د1&ه در �2ده �، (�ر'^ ا��غ X2��ب ٦٨و !&ادن ر��& �4 1$ح 2+&رج در �2ده  ٦٧(M7$ه : (�ر'^ ا2�+�ع -�ا!&ه از �$/

  -�اھ& 1&.

  �غ ��'& 2$ا(C ز'$ را در !� 4 اول و دوم ا��غ !�R'$M) 42 و ا�N2 !:�'& :�2�2ر ا� : ٨٢�ده 

  ) !�م و �M 02ت -�د را �4 ط�ر رو1� و -�ا!�.١

�" !��7 �4 2 �طC ا-�8ر'4 دارد.٢:� 4# 4� �  ) !�م ��" �4 داد-�ا�� �4 او ا��غ 1&ه �� (��6� ا'

  :�م �$وف.) EX2 و (�ر'^ ا��غ �� (��6� روز، �2ه و ��ل �� (٣

٨٣�ده  :  ��در ���4 �2اردي �C.�2 4� 4 92$رات ا'� X72_ اوراق �I 1 $�a 4 2 �طC ا��غ �1د در ��ر(" داراي ا���7ر ا

.��  �4 �$اي داد��ه X2$ز �1د �4 اوراق �4 اط�ع 2 �طC ر��&ه ا


�?< �8م : ا>�ادات و �ا�I ر$8�"  

٨٤�ده  : �:S &!�7 �4 �2ھ�� د��ا ا'$اد �+& : در �2ارد ز'$ -�ا!&ه 2" (�ا�! ^��,  

١.&1�� 4�  ) داد��ه ����� !&ا1

) د��ا ��� ھ:�ن ا1 �ص در ھ:�ن داد��ه '� داد��ه ھ* �$ض د'J$ي �7B ا42�B 1&ه و (�X ر��&�" ��1& و '� ا�$ ھ:�ن د��ا ٢

  !��� د��ا'" ��1& �4 �� اد�� -�اھ�ن ار(�7ط ��E2 دارد.

�J"، ) -�اھ�ن �4 .��" از .�٣�O1ور *O� 4(���ت �B!�!" از T� E�7B$، �&م ر1&، .+�ن '� 2:+���� از (M$ف در ا�2ال در !

.&1�� 4�  اھ��� �B!�!" �$اي ا42�B د��ا !&ا1

  ) اد�� 2��.I 1 4 -�ا!&ه !1�7&.٤

  �1&.) ��" �4 �4 �+�ان !:�'+&�" ا42�B د��ا �$ده از E�7B و���� '� و�B �' �'U:���2 و �:� او X2$ز !٥7

�9 ��� ھ:�ن ا1 �ص '� اC��� 4� "�� 1 د��ا D�B* �92م آ!�ن ھ��+&، ر��&�" 1&ه !��7 �4 ٦���) د��اي ط$ح 1&ه 

  آن �68B *O" ��در 1&ه ��1&.



٧.\7B وھ47 �&ون @Bو E�7B 4 ��1& از�  ) د��ا �$ /$ض [�7ت، ا[$ �B!�!" !&ا1

  ) �2رد د��ا 02$وع !1�7&.٨

  +" '� ا��:��" ��1&.) د��ا .25" !�7ده ��4O ظ٩

١٠.&1�7! F3! اھ�ن در د��اي 82$و�4 ذي�- (  

  ) د��ا -�رج از �B &��2!�!" ا42�B 1&ه ��1&.١١

-�اھ�ن �P دارد !��7 �4 ��" �4 �4 �+�ان و���� '� و�B �' �'U:���2 '� و��'� ,��^ د��ا را داده ا�� در  : ٨٥�ده 

  ��ر(" �4 �:� او X2$ز !1�7& ا��$اض !:�'&.

  در ��ر(" �4 -�ا!&ه اھ��� !&ا1�4 ��1& 2" (�ا!& از ,��^ در �2ھ�� د��ا ا2�+�ع �+&. : ٨٦�ده 

�C7 ا'$اد 2��7B�6 ��دث �1د. : ٨٧�ده  4� �  ا'$ادات و ا��$ا�Sت ��'& (� ,�'�ن او��� .��4 دادر�" �E:� 4 آ'& J2$ ا'

ادات و ا��$ا�Sت وارده ا( �ذ (M:�* 2" !:�'&. در ��رت 2$دود داد��ه E7B از ورود در �2ھ�� د��ا، !��7 �4 ا'$ : ٨٨�ده 

� ا'$اد، وارد �2ھ�� د��ا 1&ه ر��&�" -�اھ& !:�د.�-�+1  

 ٢٧ھ$��ه داد��ه، -�د را ���R !&ا!& �72درت �4 �&ور B$ار �&م ����� 2" !:�'& و طP7 �2ده  �2٨٤ده  ١در �2رد �+&  : ٨٩�ده 

ھ$ ��ه د��ا در داد��ه د'J$ي (�X ر��&�" ��1&، از ر��&�" �4 د��ا -�د داري �$ده  �2٨٤ده  �٢:E 2" �+& و در �2رد �+& 

�& و در ��'$ �2ارد '�د1&ه در �2ده �$/ "2 ��  B$ار رد د��ا ��در �2+:�'&. ٨٤,$و!&ه را �4 داد��ھ" �4 د��ا در آن 82$ح ا

0&ه ��1& داد��ه �O2@ !��� .&ا از �2ھ�� د��ا !��7 �4 آن ھ$ ��ه ا'$ادات (� ,�'�ن .��4 اول دادر�" ا��م !:  ٩٠�ده 

  راي دھ&.

  دادرس در �2ارد ز'$ ��'& از ر��&�" ا2�+�ع !:�ده و ط$/�� د��ا !�5 2" (�ا!+& او را رد �++&. : ٩١�ده 

&1�� 4�  .ا�@) B$ا�� !�7" '� �77" (� در.4 ��م از ھ$ ط497 ��� دادرس �� 'O" از ا��Xب د��ا و.�د دا1

$1�72 '� 2�E3O ا�2ر دادرس '� ھ:�$ او ��1&. �  ب) دادرس �B* '� 2 &وم 'O" از ط$/�� ��1& و '� 'O" از ط$/�

  ج) دادرس '� ھ:�$ '� /$ز!& او، وارث 'O" از ا��Xب د��ا ��1&.

  ده ��1&.د) دادرس ����9 در �S�2ع د��اي ا42�B 1&ه �4 �+�ان دادرس '� داور '� ��ر1+�س '� ��اه اظ��ر !%$ �$

ه) ��� دادرس و 'O" از ط$/�� و '� ھ:�$ '� /$ز!& او د��اي �B�9" '� .5ا'" 82$ح ��1& و '� در ���P 82$ح ��ده و از (�ر'^ 

.&1�� 4�1jJ! ل��  �&ور �68B *O" دو 

  و) دادرس '� ھ:�$ '� /$ز!& او داراي !M 1 F3" در �S�2ع 82$وح ��1+&.

,h از �&ور B$ار ا2�+�ع از ر��&�" �� ذ�$ .��، ر��&�" !��7 �4 �2رد را �4 دادرس '� دادرس  ٩١در �2رد �2ده  : ٩٢�ده 

دادر��ن د'J$ داد��ه �X2ل 4Z!�+# .&'�:! "2 داد��ه /�B& دادرس �4 (6&اد ��/" ��1&، ,$و!&ه را �$اي (E�:O دادر��ن '� ار.�ع 

� داد��ه  �4 4761 د'J$ !5د رh�D 4761 اول ار��ل 2" دارد و در ��ر(" �4'$�O'1&، ,$و!&ه را �4 !5د�� $J'4761 د &B�/ داد��ه

  ھ* �$ض ار��ل 2" !:�'&.

·              "�  /EM #��رم : .��4 دادر



  ا��Xب د��ا 2" (�ا!& در .��4 دادر�" ��Nر '�/�4X'U �' 4 ار��ل !:�'+&. : ٩٣�ده 

4  : ٩٤�ده � Eب د��ا 2" (�ا!& �4 .�ي -�د و���Xاز ا� c' $ھ I 1 ر�N� داد��ه 62$/" !:�'+& و�" در �2اردي �4 دادرس

-�اھ�ن '� -�ا!&ه '� ھ$ دو را Uزم �&ا!& ا'� �S�2ع در �$گ ا-�8ر'�B 4& 2" �1د. در ا'� ��رت �N� 4� @�O2 �M 1ر -�اھ+& 

  ��د.

 �ذ (M:�* !���. در �2ردي �&م ��Nر ھ$ 'c از ا��Xب د��ا و '� و��E آ!�ن در .��4 دادر�" F!�2 ر��&�" و ا(:  ٩٥�ده 

�4 داد��ه �4 ا-R�S�) j از -�اھ�ن !��ز دا1�4 ��1& و !�72$ده در .��4 (��6� 1&ه ��S$ !�0د و �� ا-R�S�) j از -�ا!&ه ھ* 

� در ��ر(" �4 �� د��ت �7B" ھ�c' K از ا��Xب د��ا ��S$ !�0!&، و داد��ه !��ا!& در �2ھ�� �+Z:ا!& راي �&ھ&، ھ��داد��ه !

  �ا �&ون ا-R�S�) j راي ��در �+& داد-�ا�� ا��8ل -�اھ& 1&.د�

-�اھ�ن ��'& ا�E ا�+�دي �4 رو!��1 آ!�� را S:�:4 داد-�ا�� �$ده ا�� در .��4 دادر�" ��S$ !:�'&. -�ا!&ه  : ٩٦�ده 

.&'�:! $S�� "��+�د !:�'& در .��4 دادر�رو!��1 ا�+�د -�ا!&ه  !�5 ��'& ا�E و رو!��1 ا�+�دي را �4 2" -�اھ& �4 آ!�� ا

��'& �4 (6&اد -�اھ�!�� �4 ��وه '! c� c' .&1�� 4 !� 4 از رو!�1���ي '�د1&ه در ,$و!&ه ��'�J!" و !� 4 د'J$ �4 ط$ف 

  (���* 2" �1د.

�+�د -�د در �2رد ا'� �2ده ھ$ ��ه 'O" از ا��Xب د��ا ! �اھ& '� !��ا!& در داد��ه ��S$ �1د، #+�!4Z -�اھ�ن ا�� ��'& ا�E ا

�& و اU در �را، و ا�$ -�ا!&ه ا�� ا�E و رو!��1 ا�+�د را �4 و��E '� !:�'+&ه -�د �$اي ارا'4 در داد��ه و ��2%4 ط$ف �$3

��ر(" �4 آن �+& ��دي ��1& و �2رد ($د'& و ا!�Oر واFB �1د، ا�$ -�ا!&ه ��1& از �&اد دE'U او -�رج 2" �1د و ا�$ -�اھ�ن 

�+& �4 اد�4 د'J$ي !1�7& در آن -�Mص ا��8ل 2" �$دد. در ��ر(" �4 -�ا!&ه �4 وا�48 �:" 2&ت ��1& و داد-�ا�� وي �2

��ا!& ا�+�د -�د را ��P� &+� $S دارد (�-�$ .��4 را در-�ا�� !:�'&، #+�!4Z داد��ه در-�ا�� او را 92$ون �4 ! $J'د E'Uد �'

  ر��&�" 2" !:�د. ��X دا!�� �� (��6� .��4 -�رج از !���، !��S�2 4� �7ع

در ��ر(" �4 -�ا!&ه (� ,�'�ن .��4 اول دادر�" دU'�" ا42�B �+& �4 د/�ع از آن �$اي -�اھ�ن .5 �� ارا'4 ا�+�د  : ٩٧�ده 

  .&'& 92&ور !1�7& در ��رت (�S�9ي -�اھ�ن و (I� 0 4.�2 ��دن آن از ��ي داد��ه، ���2 2+��C داده -�اھ& 1&.

�4 -�د را �4 در داد-�ا�� (R'$M �$ده در (:�م 2$ا�E دادر�" �* �+& و�" ا/5ودن آن '� -�اھ�ن 2" (�ا:  ٩٨�ده �!& -�ا

 &1�� 4�� ا�� �4 �� د��اي ط$ح 1&ه 2$��ط ��ده و 2+�0 وا�&ي دا1O:2 ")در ��ر ���4 '� در-�ا�(�X! $��Tه د��ا '� -�ا

  و (� ,�'�ن او��� .��4 آن را �4 داد��ه ا��م �$ده ��1&.

  داد��ه 2" (�ا!& .��4 دادر�" را �4 در-�ا�� و ر�S'� ا��Xب د��ا /e9 �$اي '�7Oر �4 (�-�$ ��+&ازد. : ٩٩ه �د

١٠٠�ده  :  �'$�O'ر داد��ه !5د�����6� 1&ه داد��ه (E�O0 !�0د و '� �2!6" �$اي ر��&�" دا1�4 ��1& �4 د) �Bھ$ ��ه در و

�62� -�اھ& 1&. �O:2 "�&��  و�B ر

  �2اردي �4 �&م (E�O0 داد��ه 2+��C �4 ط$/�� !1�7&، و�B ر��&�" �&ا�l$ ظ$ف 2&ت دو �2ه -�اھ& ��د.(M7$ه : در 

��ر ا-$اج ا1 ��" را �C.�2 4 ا-��ل !%* .��4 �1!& �� ذ�$ !�Xه ا-��ل در ��رت .��4  : ١٠١�ده �داد��ه 2" (�ا!& د

ر !:�'&. ا'� �O* /�ري ا.$ا 2" �1د و ا�$ CO)$2 از ا��Xب د��ا ��در �+& و '� (� ���� و #��ر ���� �h7� *O آ!�ن را ��د

  '� و��ي آ!�ن ��h7� 4� &1 از 'c (� ,+� روز �OX2م -�اھ& 1&.



  در �2ارد ز'$ ��� اظ��رات ا��Xب د��ا ��'& !�1�4 �1د : : ١٠٢�ده 

�" �4 ���ن 'O" از آ!�ن 02�:B $� E$ار ��1&.١Bو (  

�" �O' 4" از ا��Xب د٢B�3ده !:�'&.) و��  ��ا � �اھ& از اظ��رات ط$ف د'J$ ا

  ) در ��ر(" �4 داد��ه �4 .��" درج ��� ��7رت را Uزم �&ا!&.٣

)�  : ١٠٣�ده O' ��!د��اي ط$ح 1&ه دار!& در ھ:�ن داد��ه 82$ح ��1&، داد��ه �4 (:�2" آ �� E2�� ي �4 ار(�7ط$J'ا�$ د��وي د

��6� رh�D 4761 اول 'O)� ر��&�" -�اھ& ر��&�" 2" !:�'& و #+�!4Z در #+& 61) �� C61 از "O' 47 82$ح 1&ه ��1&، در

.&+'�:! $NX�  1&. در �2رد ا'� �2ده و�� '� ا��Xب د��ا 3�O2+& از د��وي 2$��ط، داد��ه را 2�

�ر()���B 4& و در ,�'�ن ھ$ .��4 دادر�" #+�!4Z �4 .��ت �B!�!" .��4 د'J$ي Uزم ��1&، ��� 52��ر، ز'$ � : ١٠٤�ده 

�" از آن :�B e9/ 5'4 ��ده و() E��B ب د��ا ا��غ -�اھ& 1&. در ��ر(" �4 د��ا�Xو �4 ا� ���6) &6� 4��. ����روز و 

�" د'J$ ر��&�" را ادا42 -�اھ& داد.:�B 4� �7�! راي 2" دھ& و �:�B �7 �4 ھ:�ن�ور راي ��1&، داد��ه !&� "N�92  

·             @�B�) : *(+, EM/  ���$داد د��ا و داد-�ا�  دادر�" و ا

١٠٥�ده  :  "�ھ$ ��ه 'O" از ا��Xب د��ا /�ت !:�'& '� X2)�ر �1د '� �:� 'O" از آ!�ن �C.�2 4� 4 آن �:�، دا-E دادر

�0� و !�. �2��B@ و 2$ا(C را �4 ط$ف د'J$ ا��م �2&ارد. ,h از (��6 �B�2 را �4 ط�ر "�&��1&ه زا'E �$دد داد��ه ر

�� ذي !F3، .$'�ن دادر�" اداJ2 &��' "2 42$ ا'� �4 /�ت '� �)$ '� زوال �:� 'O" از ا��Xب د��ا (�[�$ي در دادر�" در-�ا

  !��7 �4 د'J$ان !&ا1�4 ��1& �4 در ا'� ��رت دادر�" !��7 �4 د'J$ان ادا42 -�اھ& '�/�.

�EX2 4 �2�2ر'� !%�2" '� �2�2ر'� دو��" '� در ��رت (��B@ '� ز!&ا!" 1&ن 'O" از ا��Xب د��ا '� �5':�  : ١٠٦�ده   

� داد��ه ���2 ��/" �$اي (��6� و��E �4 آ!�ن 2" دھ&.O� .�1د ":! @B��2 "�  2��/$ت S$وري، دادر

�$داد د��ا و داد-�ا�� �C�)$) 4 ز'$ ��رت 2" ��$د : : ١٠٧�ده �  ا

$�د �+&. در ا'� ��رت داد��ه B$ار ا��8ل داد-�ا�� ��در ا�@) -�اھ�ن 2" (�ا!& (� او��� .��4 دادر�"، داد-�ا�� -�د را 2�

.&'�:! "2  

�$داد �+&. در ا'� ��رت داد��ه B$ار رد د��ا ��در 2" �ب) -�اھ�ن 2" (�ا!& �2دا2" �4 دادر�" (:�م !0&ه د��اي -�د را ا

.&'�:!  

� ا�� �4 '� -�ا!&ه O:2 ب د��ا در �2ردي�Xا�$ات ا�j2 *��$داد د��ا ,h از -�راS" ��1& و '� -�اھ�ن از د��اي -�د �4 ج) ا

  ��" �$ف !%$ �+&. در ا'� ��رت داد��ه B$ار ��9ط د��ا ��در -�اھ& �$د.

·              "B�3)01* : ا�2ر ا EM/  

K�89 �0ا$�?< اول : ��  

١ 9$  : در �0ا#8 ��

4  : ١٠٨�ده � F.را ��� داد-�ا:S �' ���" �4 -�اھ�ن 2" (�ا!& /E7 از (9&'* داد-�اBو �) "�ا�E د��ا '� در .$'�ن دادر

: ���4 !:�'& و داد��ه �7B 4� @�O2ل آن ا��2� -�ا�) ��  �68B *O" ��در !0&ه ا�� در �2ارد ز'$ از داد��ه در -�ا



.&1�� ":��+& ر 4� &+�  ا�@) د��ا 2�

.&1�� e'$3) �' F��N) 4 در 62$ض��  ب) -�ا

�2� ��1&.ج) در �2اردي از E�7B ()�ري وا-�ا�� 1&ه �) ��  ��B C.�2 4� 4!�ن، داد��ه �7B 4� @�O2ل در -�ا

� ا�� �4 ط$ف E��92 وارد آ'& !9&ا �4 �+&وق داد���$ي �k$دازد.O:2 4� را(" را��د) -�اھ�ن، -  

'j, "2 را ��2�) ���4 �4 !%$ داد��ھ" ا�� �4 در -�ا�� 5�2ان -�ا�$د. (M7$ه : (��6� 5�2ان -��رت ا��:��"، ��در !%$ �$/

  �&ور B$ار (��2� ���2ل �4 ا'&اع -��رت -�اھ& ��د.

�l+�ي �2اردي �4  : ١٠٩�ده ����ي 2$��ط �4 ا�2ر ��7" �4 ا�در ���4 د��وي 2&!" ا�* از د��وي ا��" '� ط�ري و در-�ا

5'+4 دادر�" و ��B P!�ن ا�2ر ��7" 2$ا.46 �4 داد��ه را 92$ر دا1�4 ا��، -�ا!&ه 2" (�ا!& �$اي (�د'4 -��رات !�1" از ھ

� ا�� -�اھ�ن �OX2م �1د از داد��ه (�S�9ي (��2� !:�'&. داد��ه در ��ر(" ��S�9) 4ي 52��ر را �� (�.4 �4 !�ع و O:2 4� 4ا�����

2��B@ -�اھ& �2!& و  "��" �4 -�اھ�ن (��2� !&ھ&، دادرBدر 2" !:�'& و (� و�� �وFS د��ا و ��'$ .��ت 4.�2 �&ا!&، B$ار (��2

�ر(" �4 2&ت 92$ر در B$ار داد��ه �$اي دادن (��2� N9+2" �1د و -�اھ�ن (��2� !&ھ& �4 در-�ا�� -�ا!&ه B$ار رد در �

  داد-�ا�� -�اھ�ن ��در 2" �1د.

#+�!4Z �$ داد��ه X2$ز �1د �4 2+%�ر از ا42�B د��ا (�-�$ در ا!)�م (�6& '� ا'jاء ط$ف '� a$ض ورزي ��ده، داد��ه �O2@  ����ه :

��� �&ور �B �' *O$ار، -�اھ�ن را �4 (�د'4 �4 �$ا�$ ھ5'+4 دادر�" �F3! 4 دو�� �OX2م !:�'&. ا:S در  

� در �2رد د��وي 2��+& �4 ا�+�د ر�:" و د��وي  : ١١٠�ده �+Z:4 '� �$ات ��1& و ھ�3� �' c# ��!آ &+�در د��و'" �2 4�

"��:�4 2��B@، -�ا!&ه !:" (�ا!& �$اي (��2� -��رات ا���� .&'�:! �  -�د (�S�9ي (��2

�2� از داد��ھ" 2" �1د �4 ����� ر��&�" �4 د��ا را دارد. : ١١١�ده   �) ��  در -�ا

در ��ر(" �4 در -�ا�� �++&ه (��2� (� ده روز از (�ر'^ �&ور B$ار (��2� !��7 �4 ا�E د��ا داد-�ا�� !&ھ&،  : ١١٢�ده 

  �T 2" !:�'&.داد��ه �4 در-�ا�� -�ا!&ه، B$ار (��2� را �

1&. : ١١٣�ده �� ��62 ��4 ��62م '� ����4 2" �1د �4 5�2ان -�ا/$'j, ")در ��ر ��2�) ��  در -�ا

�+& ر�:" و  : ١١٤�ده  4� &+��2 P� 4� ")در ��ر ،��!��7 �4 ط�C '� �2ل �62+" �4 ھ+�ز ��2& (���* آن !$��&ه ا

2�) ��� !:�د.در 62$ض (e'$3) �' F��N ��1& 2" (�ان در -�ا�  

�2� 1&ه ��1& 2&'$ د/�$ �O2@ ا�� ,$و!&ه را /�ري �4 !%$ داد��ه �$��!&، داد��ه  : ١١٥�ده �) ��در ��ر(" �4 در -�ا

  �&ون ا-�8ر �4 ط$ف، �4 دE'U در -�ا�� �++&ه ر��&�" !:�ده، B$ار (��2� ��در '� آن را رد 2" !:�'&.

�1د، !�72$ده �P دارد ظ$ف ده روز �4 ا'� B$ار ا��$اض !:�'&. داد��ه در ا.و���  B$ار (��2� �4 ط$ف د��ا ا��غ 2" : ١١٦�ده 

.&'�:+�2 @��O) �  .��4 �4 ا��$اض ر��&�" !:�ده و !��7 �4 آن (��6

� !1�7& و (�-�$ ا.$ا :  ١١٧�ده O:2 از آن ا.$ا �1د. در �2اردي �4 ا��غ /�ري h, ري �4 -�ا!&ه ا��غ و�/ &'�� �B$ار (��2

�4 �$دد ا��&ا B$ار (��2� ا.$ا و�hk ا��غ 2" �1د.��  ��_ (e'$3) �' F��N -�ا

68" ���4  : ١١٨�ده B *O� را -�اھ& داد. در ��رت �&ور ��2�) F/ار ر$B دد داد��ه$� F3)$2 ��2�) C.�2 4� ")در ��ر

�2� -�د �4 -�د F3)$2 2" �1د.�) ،���$داد د��ا و '� داد-�ا�  -�اھ�ن '� ا



١١٩�ده  : .���! $%! &'&() E��B ،�  B$ار �7Bل '� رد (��2

در ��ر(" �B 4$ار (��2� ا.$ا �$دد و -�اھ�ن �C.�2 4 راي �OX2 "68Bم �4 ��8ن د��ا �1د و '� �9" �$اي او �4  : ١٢٠�ده 

4� �او وارد 1&ه ا�� ��  ا[�7ت !$�&، -�ا!&ه �P دارد ظ$ف ���� روز از (�ر'^ ا��غ �68B *O"، -��ر(" را �4 از B$ار (��2

(���* دE'U �4 داد��ه ��در �++&ه B$ار، 47��82 �+&. 47��82 -��رت در ا'� �2رد �&ون ر��'� (0$'�3ت آ'�� دادر�" 2&!" و 

,$دا-� ھ5'+4 دادر�" ��رت �J�2$د. �32د (�S�9 �4 ط$ف ا��غ �0�2د (� #+�!4Z د/��" دا1�4 ��1& ظ$ف ده روز از (�ر'^ ا��غ 

U68" �� دB راي �'E آن را �+�ان !:�'&. داد��ه در و�B /�ق ا��6ده �4 دE'U ط$/�� ر��&�" و راي 92�N" ��در 2" !:�'&. ا'

 ���k$ده 1&ه و �4 در-�ا "��:�ا��.در ��ر(" �4 -�ا!&ه در ���2 92$ر 47��82 -��رت !+:�'& و.�" �4 ���� -��رت ا�

  -�اھ�ن �4 او 2��$د 2" �1د.

٢ $  9: اC*�م ��

�2� در ا'� �B!�ن ��7رت ا�� از (��B@ ا�2ال ا�* از 2+�9ل و �a$ 2+�9ل. : ١٢١�ده �)  

١٢٢�ده  : .&'�:! @�B�) ي را �4 ��ض ان$J'1&، داد��ه !:" (�ا!& �2ل د�� �O:2 آن @�B�) ده و�� ��62 ��� ،4��  ا�$ -�ا

�62� ��ده : ١٢٣�ده  ��� �' &1�7! ��62 ��� 4��� !1�7&، داد��ه �62دل �B:�  در ��ر(" �4 -�اO:2 آن @�B�) "و�

.&+� "2 @�B�) ا�2ال -�ا!&ه $'���4 از �  -�ا

-�ا!&ه 2" (�ا!& �4 ��ض ��2" �4 داد��ه 2" -�اھ& (��B@ �+& و '� (��B@ �$ده ا��، و.4 !9& '� اوراق ���دار �4 :  ١٢٤�ده 

� 2" (�ا!& در -�ا�� (E'&7 ��2" را ��B�) 4@ 5�2ان ھ:�ن �2ل در �+&وق داد���$ي '� 'O" از ��!��O ود'6�+Z:ارد. ھjJ� 4

1&ه ا�� �4 �2ل د'J$ �+:�'& 02$وط �4 ا'� �4 �2ل ,�0+��د 1&ه از !%$ �B:� و ����� /$وش از �B�) �7B 4� "��2@ 1&ه 

���B�) 4@ 1&ه ��E'&7) &1 �2ل 2+�ط �4 ر�S'� -�اھ�ن ا��$ !1�7&. در �2اردي �4 ��� -�ا:� ��  �.ا

�2� از داد��ھ" 2" �1د �B 4$ار (��2� را ��در �$ده ا��. داد��ه �O2@ ا�� ظ$ف دو روز �4  : ١٢٥�ده �) E'&7) ��در-�ا

  در-�ا�� (E'&7 ر��&�" �$ده، B$ار 92�N" ��در !:�'&.

1& : ١٢٦�ده  @�B�) 2+�9ل و ��رت �$داري و ارز'��" و ��3 ا�2ال $�a ا�2ال ا�* از 2+�9ل و @�B�) �9ق� @�B�) ه و

 "+�� b�, "!&2 م�Oن ا.$اي ا��!�B 4 ($(�7" �4 در� ،��� &ا2" -�ا!&ه و ا�2ال 2+�9ل وي �4 !5د I 1 [��_ �2.�د ا�ا

.��  1&ه ا

از �MX2ل ا�2ك و ����a �4 92&ار دو ��م ��* -�ا!&ه (��B@ 2" �1د. ا�$ �MX2ل .:F آوري 1&ه ��1& �2�2ر  : ١٢٧�ده 

را I 02 و (��B@ 2" !:�'&. ھ$��ه �MX2ل .:F آوري !0&ه ��1& �$دا�1 آن -�اه، د/6�� و '� �4 د/�6ت ��  ا.$ا ��* -�ا!&ه

 Kھ� P� زد. �2�2ر ا.$ا�� F�82 ل�MX2 �1�2�2ر ا.$ا را از ز�2ن �$دا ����Nر �2�2ر ا.$ا �E:� 4 -�اھ& آ2&. -�ا!&ه �O2@ ا

 e9/ ،ل را !&ارد�MX2 �1ر ,�&ا -�اھ& �$د. ��!4 د-��� در ا2$ �$دا�N� آوري 2" �1د F:. 4� "��MX2 5�2ان ��$اي (��6

  -�اھ�ن '� !:�'+&ه او !�5 در FB�2 �$دا�MX2 �1ل ��N� Pر -�اھ& دا�1.

U�MX2(" �4 در 62$ض (F��N ��1& /�را ارز'��" و �&ون ر��'� (0$'�3ت �� (M:�* و !%�رت داد��ه /$و-�4 1&ه، و.4  ����ه :

�k$ده داد���$ي (�د'F 2" �$دد.���E در ���ب   

١٢٨�ده  :  $� ��2� ��1& در -�ا�� �++&ه (��2�) "S�9��62� و �2رد اد��ي 2 ��4Z!�+# "J �2ل (��B@ 1&ه ���O1در ور



��'$ ط��O7ران �P (9&م دارد.  

��م از ��ب  : ١٢٩�ده  EM/ 4 /$وش آن �$دد ر��'� 92$رات� "��+2 "��2 �ھ0�* ا'� �B!�ن در ���4 �2اردي ��2�) 4

.���l+��ت د'�) ا�5ا2" ا�2)  

>7�L M:A دوم : ورود >?�  

ھ$ ��ه l��] I 1" در �S�2ع دادر�" ا��Xب د��اي ا��" �$اي -�د 2��E'�B "9� �9 ��1& و '� -�د را در  : ١٣٠�ده 

�* دادر�" ا��م !0&ه ا��، وا- 4� "�Bا!&، 2" (�ا!& (� و&� F3+'ذ �رد د��ا �$دد، #4 ا'� �PX2 4 1&ن 'O" از ط$/�

ر��&�" در 2$��4 �&وي ��1& '� در 2$��4 ()&'& !%$. در ا'� ��رت !�72$ده ��'& داد-�ا�� -�د را �4 داد��ھ" �4 د��ا در آ!)� 

  82$ح ا�� (9&'* و در آن 2+%�ر -�د را �4 ط�ر �$'R ا��ن !:�'&.

١٣١�ده  : �:S و رو!��1 2&ارك و _��] I 1 ورود ��D* آن ��'& �4 (6&اد ا��Xب د��اي ا��" ��6وه 'c !� 4 داد-�ا

  ��1& و 1$ا'e داد-�ا�� ا��" را دارا -�اھ& ��د.

,h از و��ل داد-�ا�� I 1 [��_ و�B ر��&�" �4 د��اي ا��" �4 وي !�5 ا��م J�2$دد و !� 4 اي از  : ١٣٢�ده 

�� D�:S* آن را �$اي ط$/�� د��اي ا��" ار��ل 2" �1د.���ر داد��ه و�B .��4  داد-�ا�در ��رت !�7دن و�B ��/" �4 د

  دادر�" (��T$ و �4 ا��Xب د��ا ا��غ -�اھ& 1&.

ھ$ ��ه داد��ه ا�$از !:�'& �4 د��اي [��_ �4 2+%�ر (�7!" و '� (�-�$ ر��&�" ا�� و '� ر��&�" �4 د��اي ا��" :  ١٣٣�ده 

را از د��اي ا��" .&ا (c�O3 !:�ده �4 ھ$ 'c .&ا��!4 ر��&�" 2"  2+�ط �4 ر��&�" �4 د��اي [��_ !:" ��1& د��اي [��_

.&+�  

١٣٤�ده  :  "�رد '� ا��8ل داد-�ا�� و '� رد د��اي F!�2 _��] I 1 از ورود او در 2$��4 ()&'& !%$ ! �اھ& ��د. ($(��7ت دادر

� '� ()&'& !%$ �$ا�$ 92$رات �:��2$ا.��  F �4 آن 2$��4 ا��.در �2رد I 1 [��_ در ھ$ 4# 4��$2 ! �

  >7�L M:A 4NG : �8م >?�  

ھ$ 'c از ا��Xب د��ا �l��] I 1 C�. 4" را Uزم �&ا!&، 2" (�ا!& (� ,�'�ن .��4 اول دادر�" .��ت و دE'U -�د  : ١٣٥�ده 

�ا در 2$��4 را اظ��ر �$ده و ظ$ف �4 روز ,h از .��4 �� (9&'* داد-�ا�� از داد��ه در -�ا�� .�C او را �+:�'&، #4 د�

.$%! &'&() �' &1�� ���� !  

�OX2م �����a 4�" در ��ر(" �4 � �اھ& در -�ا�� .�I 1 C [��_ را �+:�'&، ��'& داد-�ا�� .�C را  : ١٣٦�ده 

��داد-�ا�� ا��$اض (�ا�2 �4 د/�$ داد��ه (���* �+&، 62�$ض ���P� 5�! 4 دارد در او��� .��4 ر��&�" �4 ا��$اض، .��ت و 

E'Uرا (9&'* داد��ه !:�'&. د _��] I 1 C�. ��  -�د را اظ��ر �$ده و ظ$ف �4 روز داد-�ا

4 ��1&. :  ١٣٧�ده  �! c' ب د��ا �4 ��وه�X4 (6&اد ا�� &'�� *D�:S و رو!��1 2&ارك و _��] I 1 C�. ��داد-�ا

  ن ھ:�!+& داد-�ا�� ا��" -�اھ& ��د..$'�ن دادر�" در �2رد .�I 1 C [��_، 1$ا'e داد-�ا�� و !�5 �2ارد رد '� ا��8ل آ

��دن داد-�ا�� و :  ١٣٨�ده �در ��ر(" �4 از FB�2 (9&'* داد-�ا�� (� .��4 دادر�"، 2&ت (��6� 1&ه ��/" �$اي /$

  D�:S* آن �$اي ا��Xب د��ا !1�7& داد��ه و�B .��4 دادر�" را (��T$ داده و �4 ا��Xب د��ا ا��غ 2" !:�'&.

١٣٩�ده  : �] I 1 ھ$ ��ه داد��ه .���_ �C�. 4 �0�2د -�ا!&ه X2��ب و (:�م 92$رات را.F �4 -�ا!&ه در��ره او .�ري ا



�2��ا!& داد-�ا�� .�C را از داد-�ا�� ا��" (c�O3 !:�ده  ��ا�$از !:�'& �I 1 C�. 46 [��_ �4 2+%�ر (�-�$ ر��&�" ا

.&+� "�&��  �4 ھ$ 'c .&ا��!4 ر

١٤٠�ده  : ��.�O� �� ،_��] I 1 C* را.F �4 ا�E د��ا E��B ()&'& !%$ ا��. در ��ر(" �B 4$ار در B  4��$2$ار رد داد-�ا

 "�&��()&'& !%$ /�^ �1د، ,h از /�^ B$ار داد، ر��&�" �4 آن �� د��اي ا��"، در داد��ھ" �4 �4 �+�ان ()&'& !%$ ر

  E:� 4� ،&'�:! "2 2" آ'&.

,(�=��?< F(�رم : د�6اي   

ا!&ه 2" (�ا!& در E��92 اد��ي -�اھ�ن، ا42�B د��ا !:�'&. #+�� د��ا'" در ��ر(" �4 �� د��اي ا��" !�1" از -� : ١٤١�ده 

 &1�7! E��9�'c 2+�0 ��ده '� ار(�7ط ��E2 دا1�4 ��1&، د��اي 2�E��9 !��2&ه 1&ه و (�ا�2 ر��&�" �0�2د و #+�!4Z د��اي 2

�" ار(+�7ط ��E2 �2.�د ا�� �4 ا( �ذ (M:�* در ھ$ 'c  در داد��ه ���R �4 ط�ر .&ا��!4 ر��&�" -�اھ&Bدو د��ا و ��� .&1

  �2[$ در د'J$ي ��1&.

�4 و ا�l2ل آن �4 �$اي :  ١٤٢�ده �� د��وي (��($، ��R، /�^، رد -�اO�� .42 �0�2د�Bا ��د��اي 2�C.�2 4� E��9 داد-�ا

  �د و !��ز �4 (9&'* داد-�ا�� .&ا��!4 !&ارد.د/�ع از د��اي ا��" اظ��ر 2" �1د، د��اي 2�X2 E��9��ب !:�0

داد-�ا�� د��اي 2�E��9 ��'& (� ,�'�ن او��� .��4 دادر�" (9&'* �1د و ا�$ -�اھ�ن د��اي 2�E��9 را در .��4  : ١٤٣�ده 

ارد رد '� ا��8ل دادر�" ا42�B !:�'&، -�ا!&ه 2" (�ا!& �$اي (��4 ,��^ و اد�4 -�د (�-�$ .��4 را در-�ا�� !:�'&. 1$ا'e و �2

  داد-�ا�� ھ:�!+& 92$رات داد-�ا�� ا��" -�اھ& ��د.


G9 از ا���ع دو�7(�ي �0ر$�� Q0ا : ;RSE >?�  

ا(�7ع دو����ي -�رج، #4 -�اھ�ن ا��" ��1+& و '� �4 �+�ان I 1 [��_ وارد د��ا �$د!&. �+� �4 در-�ا�� ط$ف  : ١٤٤�ده 

 ��� اO:2 4� ")ر��ر!&. در د��ا، �$اي (�د'4 -�k�� C��+2 ����� ھ5'+4 دادر�" و �P ا�����4 �4 آن �OX2م �$د!& ��'& (��2

�4 2" �1د./$'j, "��2� /e9 از -�ا!&ه (467 ا'$ان و (� ,�'�ن .��4 اول دادر�) j-ا ��  -�ا

  در �2ارد ز'$ ا(�7ع ���J!4 ا�$ -�اھ�ن ��1+& از دادن (��2� �62ف 2" ��1+& : : ١٤٥�ده 

2��7ع وي، ا(�7ع ا'$ا!" از دادن #+�� (��2+" �62ف ��1+&. ) در ��0ر١  

٢.c# 4 و�3�  ) د��وي را.F �4 �$ات، 

٣.E��9�  ) د��وي 2

٤.&1�� "2 ":��+& ر 4� &+�  ) د��وي �2 4�

٥.@B��  ) د��وي �4 �$ ا[$ آ��" ا42�B 2" �1د از E�7B ا��$اض �4 [�7 و د��وي ���2 4

�"، (����6 -�ر." -�اھ�ن '� ()&'& !%$ -�اه �0@ �1د و '� (����6 ا'$ان از او ��C و '� ھ$ ��ه در ا[+�ي دادر : ١٤٦�ده 

.&'�:! ��2�) ���C7 �62/�� از (��2� از او زا'E �$دد، -�ا!&ه '� ()&'& !%$ -�ا!&ه ا'$ا!" 2" (�ا!& در -�ا  

�2�، ر��&�" و 92&ار و ���2 : ١٤٧�ده �) ���2�  داد��ه �O2@ ا�� !��7 �4 در-�ا�) "�Bو (� و &'�:! ��k$دن آن را (��6

2��B@ -�اھ& �2!&. در ��ر(" �4 2&ت 92$ر �$اي دادن (��2� N9+2" �$دد و -�اھ�ن (��2� !&اده  "�داده !0&ه ا�� دادر

� ��S�9) 4ي -�ا!&ه و در 2$��4 ()&'& !%$ �4 در-�ا�� ()&'& !%$ -�ا!&ه، B$ار رد -�ا�� ��در ��2" ��1& در 4��$2 ! �



  �$دد.

2"  : ١٤٨�ده  ���6) �#+�!4Z �$ داد��ه ��62م �1د 92&ار (��2+" �4 (��6� �$د'&ه ��/" !���، 92&ار ��/" را �$اي (��2

���6� 1&ه �$ا�$ �2ده /�ق اB&ام 2" �1د.) �  �+&. در ��رت ا2�+�ع -�اھ�ن '� ()&'& !%$ -�اه از �k$دن (��2

�2� د��E و             ·�) : *�  اظ��ر !�EM/  42 ھ3

�?< اول : ��$9 د$7,  

١٤٩�ده  :  P�9X) E�7B و 2&ارك د��اي آ!�ن از E'U�3ده از د��در �2اردي �4 ا1 �ص ذي !F3 ا��:�ل دھ+& �4 در آ'+&ه ا

� و ا�2رات �2.�د در EX2 و Dا$B �3ده از����6م !%$ ��ر1+���ن '� د/�($ ()�ري '� ا�'� �X2" و ��C اط�ع از �6�82� و ا

�2� آ!�� را �+:�'&. �) ��2�j6ر '� 2�6�$ -�اھ& 1&، 2" (�ا!+& از داد��ه در -�ا ،��دU'�" �4 !5د ط$ف د��ا '� د'J$ي ا

.��  �M92د از (��2� در ا'� �2ارد /e9 ��2%4 و ��رت �$داري از ا'� ��!4 دE'U ا

١٥٠�ده  :  E7B �' و "�� ا�� در ھ+�Jم دادرO:2 Eد�� ��2�) ��  از ا42�B د��ا ��1&.در-�ا

4# ��7" '� �31ھ" ��'& ��وي !�Oت ز'$ ��1& : : ١٥١�ده  Eد�� ��2�) ��  در -�ا

  ) �M 02ت در-�ا�� �++&ه و ط$ف او.١

�2� د��E 2" �1د.٢�) ��  ) �S�2ع د��ا'" �4 �$اي ا[�7ت آن در -�ا

٣.���2� د��E 1&ه ا�) ��  ) او�Sع و ا��ا�" �C.�2 4 در -�ا

اد��ه ط$ف E��92 را �$اي (��2� د��E ا��Nر 2" !:�'& و�" �&م ��Nر او F!�2 از (��2� د��E !���. در ا�2ري �4 د : ١٥٢�ده 

.&'�:! "2 Eد�� �  /�ر'� دا1�4 ��1& داد��ه �&ون ا��Nر ط$ف، اB&ام ��2�) 4

�2� داد��ه 2" (�ا!& (��2� د��E را �4 دادرس ��" ا�7&ل '� 2&'$ د/�$ داد��ه ار. : ١٥٣�ده �) e9/ 4� در �2اردي $J2 &ع دھ�

د��E 72+�ي �O* داد��ه B$ار ��$د در ا'� ��رت S�B" ��در �++&ه راي ��'& �M 1 اB&ام !:�'& '� �5ارش (��2� د��C.�2 E و[�ق 

  داد��ه ��1&.

2 : ١٥٤�ده �) ��� !1�7&، در-�اO:2 Eد�� �� د��E �&ون (��6� در ��ر(" �4 (��6� ط$ف E��92 �$اي در -�ا�� �++&ه (��2�

�4 و �4 .$'�ن �jا1�4 -�اھ& 1&./$'j, ط$ف  

��3ده، �� داد��ه 2" ��1&. : ١٥٥�ده   ��2� د��E �$اي ��3 ان ا�� و (I� 0 در .4 ارزش آن در �2ارد ا�)  

K�?< دوم : اظ(�ر ��  

4 از د'J$ي 47��82 !:�'&، 02$وط �$ ا'� ھ$ �h 2" (�ا!& E7B از (9&'* داد-�ا��، �P -�د را �4 و���4 اظ��ر !�2 : ١٥٦�ده 

�4 ��2& 47��82 ر��&ه ��1&. �4 ط�ر ��" ھ$ �P� h دارد اظ��را(" را �4 را.F �4 �2�62ت و (�6&ات -�د �� د'J$ي ا�� و 

� اظ��ر !�42 �4 ط$ف ا��غ !:�'&. اظ��ر !�42 (��e اداره [�7 ا�+�د وا�2ك ��0:S &!��ر '� د/�($ � �اھ& ��8ر ر�:" �4 وي �$

  داد��ھ�� ا��غ 2" �1د.

(M7$ه : اداره [�7 ا�+�د و د/�$ داد��ھ�� 2" (�ا!+& از ا��غ اظ��ر !�42 ھ�'" �4 ��وي C��82 -�ف ا-�ق و -�رج از !5ا�� 

  ��1&، -�د داري !:�'+&.

ظ��ر!�42 �4 2 �طC ��1& ��'& آن در ��ر(" �4 اظ��ر !�42 602$ �4 (���* #�5ي '� و.4 '� �2ل '� �+&ي از ط$ف ا : ١٥٧�ده 



 �#�5 '� و.4 '� �2ل '� �+& ھ+�Jم (���* اظ��ر !�F.$2 4� 42 ا��غ، (�X !%$ و ��3ظ� آن B F.$2$ار ��$د، J2$ آن �4 ط$/�

  ھ+�Jم (EX2 &�6 و ($(�C د'J$ي را (��6� �$ده ��1+&.

  /EM ھ0�* : د��وي (M$ف �&وا!"، 2:�!�6 از �P و 52ا�:�               ·

  د��اي (M$ف �&وا!" ��7ر(�� از : : ١٥٨�ده 

اد��ي 2�M$ف ���P 72+" �$ ا'� د'J$ي �&ون ر�S'� او �2ل �a$ 2+�9ل را از (M$ف وي -�رج �$ده و ا��ده (M$ف -�د را !��7 

.&'�:! "2 ��  �4 آن �2ل در -�ا

  د��اي 2:�!�6 از �P ��7رت ا�� از : : ١٥٩�ده 

  (�S�9ي ��" �4 ر/F 2:�!�6 از �P ار(�3ق '� ا!��3ع -�د را در c�2 د'J$ي � �اھ&.

  د��اي 52ا�:� ��7رت ا�� از : : ١٦٠�ده 

2�M$/�ت او د��ا'" �C.�2 4� 4 آن 2�M$ف �2ل �a$ 2+�9ل در -�ا�� .����$ي از 52ا�:� ��" را 2" !:�'& �4 !��7 �4 

  52ا�* ا�� �&ون ا'� �4 �2ل را از (M$ف 2�M$ف -�رج �$ده ��1&.

در د��وي (M$ف �&وا!"، 2:�!�6 از �P و 52ا�:�، -�اھ�ن ��'& [��� !:�'& ��S�2 4ع د��ا ��C �2رد، E7B از  : ١٦١�ده 

���3ده او ��ده و �&ون ر�S'� او و '� ��a 4$ -�رج 1&ن c�2 از (M$ف وي و '� E7B از 2:�!�6 و '� 52ا�:� در (M$ف و '� �2رد ا

.��  و����B 4!�!" از (M$ف وي -�رج 1&ه ا

2"  : ١٦٢�ده  P� �3ده از���M) P7$ف و ا $� Eد�� ��O��2 &+�در د��وي (M$ف �&وا!" و 52ا�:� و 2:�!�6 از �P ا�$از 

$J'د P'$د را �4 ط�- P� �3ده از���M) P7$ف و ا $O'آن �4 ط$ف د $J2 &1�� .&'�:! ���]  

��ا!& !�M) 4� �7$ف �&وا!" و  : ١٦٣�ده �:! ،����" �4 را.��O��2 4� F '� ا�P� E ار(�3ق و ا!��3ع ا42�B د��ا �$ده ا

  2:�!�6 از �P، ط$ح د��ا !:�'&.

ا1)�ر و ھ$ ��ه در c�2 �2رد (M$ف �&وا!"، 2�M$ف ,h از (M$ف �&وا!"، a$س ا1)�ر '� ا�&اث �+� �$ده ��1&،  : ١٦٤�ده 

2" �2!& �4 2�M$ف �&وا!" ��O��2 "�&2 �2رد �M) *O$ف �&وا(" ��1& و در ظ$ف 'c �2ه از (�ر'^ ا.$اي  "B�� ")در ��ر �+�

  �O*، در ��ب ��O��2 �4 داد��ه �����&ار داد-�ا�� �&ھ&.

�MX2ل ر��&ه ��1& 2�M$ف در ��ر(" �4 در c�2 �2رد �M) *O$ف �&وا!" زرا�� 1&ه ��1&، ا�$ FB�2 �$دا�1  : ١٦٥�ده 

#+�!FB�2 4Z �$دا�MX2 �1ل !$��&ه ��1&، #4 ا'� �j� 4ر  �&وا!" ��'& /�ري �MX2ل را �$دا�1 و ا.$ت ا�:El را (�د'4 !:�'&. 

 *��� ا'+�B 4O:� زار�� را !�4� �7 �� ��2�M$ف �&وا!" 2 �$ ا �'�Sر C�. از h, 4� م�OX2 &1�� ه '� !$و'�&ه&�Dرو

�$!� او ,$دا-� �+& و c�2 را (M$ف !:�'& '� c�2 را (� ,�'�ن �$دا�MX2 �1ل در (M$ف 2�M$ف �&وا!" ��j� C��� "Bر و د�

� �OX2م �4 2" (�ا!& 2�M$ف �&وا!" را �4 62&وم �$دن زرا�� و ا��ح آ[�ر �+Z:آن را در'�/� �+&. ھ El:ارد و ا.$ت ا�jJ�

.&'�:! @�O2 4�7" �4 (��e وي ا!)�م �$/'$ )  

  در ��رت (�S�9ي �OX2م �4، داد��ه 2�M$ف �&او!" را �4 ,$دا-� ا.$ت ا�:El ز�2ن (M$ف !��OX2 5م 2" !:�'&.ه : ����

�8� داد���$ي ��1&،  : ١٦٦�ده ��S $%+2 و "D$2 در P� 2+�9ل و '� 52ا�:� '� 2:�!�6 از $�a ف �&وا!" �2ل$M) ھ$ ��ه

��8� ��j2ر �S�2 4� &+3�O2ع �O1'� -�اھ�ن ر��S &+'�:! ا�2ت �6&ي -�ا!&ه .����$ي&B�2.�د از ا!)�م ا FSو �� ��3 و "�&�



  و .$'�ن را �4 2$ا.�NB F'" اط�ع داده، �$ا�$ !%$ 2$ا.F '�د1&ه اB&ام !:�'+&.

�8� ��'& /�را ا��S ،2" داده �1د$. P9X) ع !5اع و�Bل و�:�ز (M7$ه : #+�!O' ��� 4� 4Z" از اB&ا�2ت ��j2ر در ا'� �2ده، ا�

  و�Bع ھ$ ��!4 در ��$ي وو�Bع .$م در �&ود وظ�'@ -�د .����$ي !:�'+&.

��3ده 2" �$ده ا!& و �N6" از آ!�ن  : ١٦٧�ده �در ��ر(" �4 دو '� #+& �2ل �a$ 2+��9" را ��8ر 02�$ك در (M$ف دا1�4 '� ا

��3ده �N6" د'J$ �1د ��C �2رد در �M) *O$ف ���3ده و '� 52ا�* ا��&وا!" '� 52ا�:� '� 2:�!�6 از �M) F!�2 P$ف '� ا

  X2��ب و 02:�ل 92$رات ا'� /EM -�اھ& ��د.

د��وي 2$��ط �F8B 4 ا!�60ب (�3�، ��ز، �$ق وو��'E (��'4 و !4��9 (از U�� E�7B�$ و ,�B$� 4" و ا�l2ل آ!��) �4 �2رد  : ١٦٨�ده 

2 &1�� "2 EM/ ���3ده در ا�2ال �a$ 2+�9ل ا�� 02:�ل 92$رات ا'�J$ ا'+4O اB&ا�2ت ��U از ط$ف �2���ت 2$��ط #4 ا

.&1�� 4��+& �B 4$ارداد ��رت �$/�2 �' "!�!�B 2)�ز �� "��M- �' "�  دو�

ھ$ �� ه l��] I 1" در �S�2ع ر��&�" �4 د��اي (M$ف �&وا!" '� 52ا�:� '� 2:�!�6 از �P در �&ود 92$رات  : ١٦٩�ده 

4� "�Bا!&، (� و&� F3+'4 #4 در 2$��4 �&وي '� ()&'& !%$ ��1&، 2" (�ا!& وارد د��ا �1د.  '�د1&ه -�د را ذ�/��! 4:)�- "�&��ر

92�N" ��در -�اھ& �$د. *O� ،ده�:! "�&��  F.$2 2$��ط �4 ا'� ا2$ ر

��.$، 1�72$، -�دم، ��ر�$ و ��8ر ��" اO�2 4� "�� 1" را از ط$ف د'J$ي 2�M$ف 2" ��1+& 2" (�ا!+& �4 :  ١٧٠�ده �2

 *D�B.&++� �'�O1 U�� ا�$ 92$رات$� c��2 "2�92  

�$ا'&ار، -�دم، ��ر�$ و ��8ر ��" ھ$ا�2� د'J$ي، #+�!h, 4Z از ده روز از (�ر'^ ا��غ اظ��ر!�c��2 42 '� �2ذون از  : ١٧١�ده 

  X2��ب 2" �1د.ط$ف � �' c��2�P� 4� " 47��82 دارد 72+" �$ 47��82 �2ل ا�2!"، از آن ر/M) F$ف !+:�'&، 2�M$ف �&وا!" 

2�M$ف  �' ��$داد و رھ+" و 1$ط" و !�5 در �2اردي �4 ��� ���C �2ل و ا�2�(M7$ه : د��اي ( ��4 2$��ط �4 �2�62ت �� �P ا

�$داد و.�د دا1�4 ��1&، 02:�ل 92$رات ا'� �2ده ! �اھ+& ��د.�  B$ار داد و 1$ا'e -��" �$اي ( ��4 '� ا

4 : ١٧٢�ده � "�&���+& ا�$ازي 'O" از ط$/�� �� ر��'� �32د �2ده  ا�$ در .$'�ن ر ،P� ف '� 52ا�:� '� 2:�!�6 از$M) د��اي

�+& '�د1&ه �2[$ در د��ا  ١٢٩٢ 4Z!�+# ،&1�� 1&ه '� !0&ه E��. ��B!�ن 2&!" �2رد ($د'& '� ا!�Oر '� .B E6$ار ��$د. ��6) 4#

&��  �" �++&ه �4 ا���� �+& !�5 ر��&�" -�اھ& �$د.��1& و !��ان از ط$'P د'J$ي ��9�9 را ا�$از !:�د، F.$2 ر

١٧٣�ده    :  �' "��4 د��وي (M$ف �&وا!" '� 52ا�:� '� 2:�!�6 از �c' 4� P ط$ف آن وزار( �!4 '� �2���ت و �$1���ي دو�

  وا���4 �4 دو�� ��1& !�5 �$ا�$ 92$رات ا'� �B!�ن ر��&�" -�اھ& 1&.

١٧٤�ده   :F3! 4� اھ�ن را �&وا!�  داد��ه در ��ر(" راي�- "/$M�2 c�2 ،ا�$از �+& -�ا!&ه "N�-�اھ�ن 2" دھ& �4 �4 ط�ر 92

��ر ���3ده -�اھ�ن !:�ده ا��. #+�!E7B 4Z از �&ور راي، -�اھ�ن (�S�9ي �&ور د�(M$ف و '� 52ا�:� '� 2:�!�6 از �P ا

��ر .����$ي از ا')�د �آ[�ر (M$ف و '� (E�:O ا���!" از E�7B ا�&اث �+� '� �B�2 !:�'& و داد��ه دE'U وي را I� 0) 4.�2 دھ&، د

a$س ا1)�ر '� ��0 و زرع، '� از ��� �$دن آ[�ر �2.�د و '� .����$ي از ادا42 52ا�:� و '� 2:�!�6 از �P را در c�2 �2رد د��ا 

���ر �� �&ور راي �4 رد د��ا F3)$2 2" �1د J2$ ا'� �F.$2 4 ()&'& !%$ د���ر 2)&دي درا'� -�Mص ��در -�اھ& �$د. ا'� د

  ��در !:�'&.

١٧٥�ده   : F.$2 ر���در ��ر(" �4 راي ��دره 72+" �$ ر/M) F$ف �&وا!" '� 52ا�:� '� 2:�!�6 از �P ��1&، ��/���4 �4 د



�8� داد���$ي ا.$ا -�اھ& 1& و در -�ا�� ()&'& !%$ F!�2 ا.$ا !:" ��1&. در ��رت��S �' ا.$اي داد��ه e� ��در �++&ه، (�

��ر داد��ه ا.$ا �++&ه �E7B ���� 4� *O از ا.$ا ا��ده 2" �1د و در �/�^ راي در 2$��4 ()&'& !%$، اB&ا�2ت ا.$ا'" �4 د

� !�B �' El2 ،&1�7:� آن و��ل و (�د'4 -�اھ& 1&.O:2 داد آن$���62� ��ده و ا �  ��ر(" ��OX2 4م �4، ��

&وا!" '� ر/F 52ا�:� '� 2:�!�6 از �P دو��ره �2رد �O* را (M$ف '� اh, 4� "�� 1 از ا.$اي �O* ر/M) F$ف � : ١٧٦�ده 

52ا�:� '� 2:�!�6 از �P �+:�'& '� د'J$ان را �4 (M$ف �&وا!" '� 52ا�:� '� 2:�!�6 از �P �2رد �O* وادار !:�'&، �4 2)�زات 

  92$ر در �B!�ن 2)�زات ا���OX2 "2م -�اھ+& 1&.

  ا'� /F��) EM (0$'�3ت آ'�� دادر�" !�7ده و -�رج از !��� �E:� 4 2" آ'&. ر��&�" �4 د��وي �S�2ع : ١٧٧�ده 

��زش و در-�ا�� آن              · : *�! EM/  

�?< اول : �8زش  

��زش -�(:4 دھ+&. : ١٧٨�ده  P'$2" (�ا!+& د��اي -�د را �4 ط �  در ھ$ 2$��4 از دادر�" 2&!" ط$/�

� �� ط$ف -�د در ��ر(" �4 در دادر�" -�اھ : ١٧٩�ده '$'���ن '� -�ا!&ه 2�6&د ��1+&، ھ$ �&ام از آ!�ن �2��ا!& .&ا از 

��زش !:�'&.  

�&ر -�رج از داد��ه واFB 1&ه  : ١٨٠�ده �� اO:2 5�! 2" �1د '� در داد��ه و FBوا ":���زش ��� ط$/�� '� در د/�$ ا�+�د ر

.&1�� ":�  و ��زش !��a 42$ر

١٨١�ده  : ���زش !�42 در ,$و!&ه 2$��ط ھ$ ��ه ��زش در د/ C.�2 4� ع را�S�2 *�$ ا�+�د ر�:" واFB 1&ه ��1&، داد��ه -

  �B& 2" !:�'& و ا.$اي آن (��F 92$رات را.F �4 ا.$اي �32د ا�+�د، Uزم اU.$ا -�اھ& ��د.

��رت hO6+2 h�(2 و  ھ$ ��ه ��زش در داد��ه واFB �1د، �S�2ع ��زش و 1$ا'e آن �4 ($(�7" �4 واFB 1&ه در:  ١٨٢�ده 

.&�  �4 ا�N2ي دادرس و '� دادر��ن و ط$/�� 2" ر

��زش �E:� 4  ����ه : *O� ار در$B 2)$ي "S�B e���زش در ��� ا.$اي B$ار واFB �1د، ��زش !�42 (+%�:" (� 4Z!�+#

.��  آ2&ه د ر داد��ه ا

١٨٣�ده    : ":���1& ط$/�� ��'& در داد��ه ��S$ 1&ه و �4  ھ$ ��ه ��زش -�رج از داد��ه واFB 1&ه و ��زش !��a 42$ ر

1�4 1&ه و �4 ا�N2ي دادرس داد��ه و ط$/�� 2" ر�& در ��رت �&م �! h�(2 در ��رت ���X آن اB$ار !:�'+&. اB$ار ط$/�

��Nر ط$/�� 2" ر�& در ��رت �&م ��Nر ط$/�� در داد��ه �&ون �jر 4.�2 داد��ه �&ون (�.4 �4 2+&ر.�ت ��زش !�42 

�  " را ادا42 -�اھ& داد.دادر

داد��ه ,h از ��Mل ��زش ��� ط$/�� �4 1$ح /�ق ر��&�" را -�* و �72درت �4 �&ور �5ارش ا���" 2"  : ١٨٤�ده 

!:�'& �32د ��زش !�42 �4 طP7 �32د /�ق (+%�* �0�2د !��7 �4 ط$/�� و وراث و D�B* �92م �B!�!" آ!�� !�/j و 62�7$ ا�� و 

� �FB�2 4 ا.$ا �jا1�4 �0�2د، #4 ا'� �4 �2رد ��زش �M 2ص �4 د��اي 82$و�4 ��ده '� E2�1 د��وي '� �2!+& ا��Oم داد��ھ�

  ا�2ر د'J$ي ��1&.

��زش �E:� 4 آورده ا!& Uزم  : ١٨٥�ده  4� "Sم ($ا�J+ھ �1���'" �4 ط$/�j� �0د، (�6&ات و! P9X2 زش��ھ$ ��ه 

  ا�$��'4 !���.



�?< دوم : در �0ا8# �8زش  

� ��8ر ��7" در -�ا�� !:�'& �4 ط$ف او �$اي ��زش  : ١٨٦ �ده��ھ$ �h 2" (�ا!& در �2رد ھ$ اد��'" از داد��ه ! �

  د��ت �+&.

($(�C د��ت �$اي ��زش ھ:�ن ا�� �4 �$اي ا��Nر -�ا!&ه 92$ر ا�� و�" در د��ت !��B &'�� 42& �$دد �4 ط$ف  : ١٨٧�ده 

  �$اي ��زش �4 داد��ه د��ت 2" �1د.

���زش و �6" در ا!)�م آن 2" !:�'&. در  : ١٨٨ده  4� @��O) ع !:�ده�:���6& ا(�N� 5ر ط$/��، داد��ه اظ��رات آ!�� را ا

1�4 �4 ا�N2 ط$/�� 2" ر��!&. ھ$ ��ه 'O" از �! h)�2 �9�9ت و �&م ��9/�2 را در ��رتXزش (����رت �&م 4� ��9/�2 

  ��ه 2$ا(C را در ��رت 2)��B h& 2" �+&.ط$/�� '� ھ$ دو ط$ف ! �اھ+& ا�N2 �++&، داد

��زش !���++& آ!�ن را �$اي ط$ح د��ا ار�1د -�اھ& �$د. : ١٨٩�ده  4� $S�� �  در ��ر(" �4 داد��ه ا�$از !:�'& ط$/�

��زش !���، داد��ه  : ١٩٠�ده  4� $S�� 4� &دھ ^��, "7�ھ$ ��ه �6& از ا��غ د��ت !�42، ط$ف ��S$ !0& '� �4 ط�ر �

  ا(C را در ��رت 2)��B h& �$ده و �4 در-�ا�� �++&ه ��زش �$اي اB&ام �B!�!" ا��م 2" !:�'&.$2

�+�Oف از ��زش !:�'&، �$ا�$ �2ده ��E:� U -�اھ&  : ١٩١�ده �ھ$ ��ه ط$ف �6& از ا��غ د��ت !�S�� 42$ 1&ه و ,h از آن ا

.&1  

�7 : ١٩٢�ده B ر در داد��ه '� �&م�N� ف ط$ف از�O+��ل ��زش �6& از ��Nر در ھ$ ��ل F!�2 !:" �1د �4 ط$/�� ��ر د'J$ از ا

��ر ��زش �1!&.�  ھ:�� داد��ه '� داد��ه د'J$ -�ا

  در ��رت ��Mل ��زش ��� ط$/�� �$ا�$ 92$رات 2$��ط �4 ��زش در داد��ه �:E -�اھ& 1&. : ١٩٣�ده 

��زش �� ,$دا-� ھ5'+4 دادر�" د��وي �a$ �2 ����ه : ���" و �&ون (0$'�3ت 82$ح و �2رد �$ر�" B$ار -�اھ& در -�ا

.�/$�  

·              E'U4 د� "�&��  /EM دھ* : ر

�?< اول : �N$�ت  

�+�د 2" !:�'+&. : ١٩٤�ده �  د��E ��7رت از ا2$ي ا�� �4 ا��Xب د��ا �$اي ا[�7ت '� د/�ع از د��ا �4 آن ا

'� (�6&ات '� B$ار دادھ� ا42�B 2" �1د، (���B Fا!�+" ا�� �4 در FB�2 ا!�96د دU'�" �4 �$اي ا[�7ت ��9د '� ا'���9ت  : ١٩٥�ده 

آ!�� 2)$ي ��ده ا��، J2$ ا'� �4 د��j2 E'Uر از اد�4 1$��4 اي ��1& �4 2)$ي !�7ده و '� -�ف آن در �B!�ن (R'$M 1&ه 

.&1��  

١٩٦�ده  : C�! ،ي$�B ن�:S E�7B ر." از�- F'�B4 �$اي ا[�7ت و� "�'U4 در  د� ��و �a$ه ا42�B 2" �1د، (���B F!�!" ا

  FB�2 ط$ح د��ا 2)$ي 2" ��1&.

ا�E �$ا�D ا��، �+��$ا'� ا�$ ��" P� "�&2 '� د'+" �$ د'J$ي ��1& ��'& آ!$ا ا[�7ت �+&، در �a$ ا'+�Mرت ��  : ١٩٧�ده 

���+& -�ا!&ه �O* �$ا�D ��در -�اھ& 1&.  

  �$ ��&ه ��" [��� 1&، ا�E �$ ��9ي آن ا�� J2$ ا'� �4 -�ف آن [��� �1د.در ��ر(" �P� 4 '� د'+"  : ١٩٨�ده 

�+�د ط$/�� د��ا ، ھ$ ��!P�9X) 4 '� اB&ا2" �4 :  ١٩٩�ده �در ���4 ا�2ر �B�9"، داد��ه ��وه �$ ر��&�" �4 دE'U �2رد ا



  �$اي �U �9�9� @0زم ��1&، ا!)�م -�اھ& داد.

٢٠٠�ده  : � "�'U4 د� "�&���X� 4 آن ��� ط$/�� �2رد ا-��ف و �2[$ در (M:�* !��'" ��1& در .��4 دادر�" �E:� 4 ر

  2" آ'& J2$ در �2اردي ��B 4!�ن ط$'P د'J$ي �62� �$ده ��1&.

(�ر'^ و EX2 ر��&�" �4 ط$/�� اط�ع داده 2" �1د J2$ در �2اردي ��B 4!�ن ط$'P د'J$ي (��6� �$ده ��1&. �&م  : ٢٠١�ده 

  �Xب د��ا F!�2 از ا.$اي (�9�9Xت و ر��&�" !:" �1د.��Nر ا�

�?< دوم : ا�Cار  

  ھ$ ��ه ��" اB$ار �4 ا2$ي !:�'& �4 د��E ذي �P ��دن ط$ف او ��1&، د��E د'J$ي �$اي [�7ت آن Uزم !���. : ٢٠٢�ده 

4 � : ٢٠٣�ده � "X'از ��ا "O' ا�$ه در داد��ه '� درj2 ��� �' ��4 داد��ه (9&'* 1&ه ا�� �E:� 4 آ'&، ا�$ اB$ار در داد-�ا

  اB$ار در داد��ه X2��ب 2" �1د، در �a$ ا'� ��رت اB$ار در -�رج از داد��ه (�9" �0�2د.

4 ��� j2ا�$ه در داد��ه �E:� 4 آ'& و ��7" ا�� در ��ر(" �4 در 'O" از ا�+�د '�  : ٢٠٤�ده � "�Bو ��اB$ار �31ھ" ا

��3ده !:�'& ��ا'X" �4 �4 داد��ه (9&'* �$د'�&ه اظ��ر 1&ه ��1&. در اB$ار �31ھ"، ط$/" �4 2" -�اھ& از اB$ار ط$ف د'J$ ا

  ��'& از داد��ه � �اھ& �4 اB$ار او را در ��رت �B h�(2& �1د.

�4 !:" �1د ا�* از ا'� �4 اB$ار در داد��ه  : ٢٠٥�ده /$'j, ��'� اB$ار و��E��2 4��� E -�د !��7 �4 ا�2ري ��B 4طF د��ا ا

  -�رج از داد��ه �E:� 4 آ2&ه ��1&.

�?< �8م : ا�S8د  


�V6 اد� (B7ا  

� ا�� در �X2" �4 ا�+�د : ٢٠٦�ده O:2 2" آ'& و E:� 4� و د/�($ در داد��ه �����4 �� "�&��  ر

  �'&.در آ!)� B$ار دارد ا!)�م ��$د. در ھ$ ��رت داد��ه 2" (�ا!& ر��&�" را �O' 4" از دادر��ن داد��ه �X2ل !:

4 :  ٢٠٧�ده � E��92 رت ھ$ ��ه ط$ف�� �� ا�� �F3! 4 ط$ف E��92 د��E ��1&، در ا'O:2 ي �4 در داد��ه ا�$از 2" �1د&+�

�+& او را !�د'& ه ��J$د. &'�:! ���+�د !:�'& ا�$از �++&ه �+& �P !&ارد ان را ,�J� h$د و '� از داد��ه در -�ا�  آن ا

�+&ي ا�$از �+& �4 در آن �+& د'J$ي ر.�ع 1&ه و 2$��ط �4 دادر�" ��1&، ط$ف E��92 ھ$ ��ه 'O" از ط$/� : ٢٠٨�ده  �

  �P دارد ا�$از �+& د'J$ را از داد��ه در -�ا�� !:�'& و داد��ه �4 ا'� در -�ا�� ($(�C ا[$ -�اھ& داد.

٢٠٩�ده  :  $J'5د ط$ف د! ����1&، �4 در -�ا�� ط$ف، ��'& آن ھ$ ��ه �+& �62+" �4 2&رك اد�� '� اظ��ر 'O" از ط$/�� ا

�+& ا�$از �1د. ھ$ ��ه ط$ف E��92 �4 و.�د �+& !5د -�د ا��$اف �+& و�" از ا�$از آن ا2�+�ع !:�'&، داد��ه 2" (�ا!& آ!$ا از .:�4 

7�4 �&ا!&.l2 �Dا$B  

�+�د �+&، د/�($ !�72$ده � : ٢١٠�ده ��'& در داد��ه ا�$از �1د. در ��ر(" �O' 4Z!�+# 4" از ط$/�� �4 د/�$ ��زر��!" ط$ف د'J$ ا

� !1�7&، داد��ه M 1" را �2�2ر �N� �� 4� &'�:! "2ر ط$/�� د/�($ را �62'+4 و آ!U 4Zزم ا�� -�رج O:2 ا�$از د/�($ در داد��ه

 $J2 ،&+� ع�+�� د/�$ از ا�$از و '� ارا4D د/�($ -�د ا2�ا'� �4 [��� !:�'& �4 !�'�" !:�'&. ھ�K ��زر��!" !:" (�ا!& �j� 4ر !&ا1

�+�د 1&ه ا�� از ا�$از آن -�دداري !:�'& و (�@ '� ��" �4 آن !&ارد. ھ$ ��ه ��زر��!" �4 �4 د/�($ او ا$��د/�$ او (�@ 1&ه '� د

7�4 اظ��ر ط$ف B$ار دھ&.l2 �Dا$B ا!& [��� �+&، داد��ه 2" (�ا!& آ!$ا از���" �4 آن را ھ* !$��  �&م د



�" از آن '� اظ��ر ��+" �32د آن در داد��ه �$ -�ف !%* '� ا�$ ا�$ا : ٢١١�ده :�B �' در داد��ه 92&ور !1�7& '� ا�$از (:�م &+�ز 

���l�� �' 42�� R��M2 �' "2�:� �3 ا��Xب '� د'J$ان ��1& رh�D داد��ه '� دادرس '� 2&'$ د/�$ داد��ه از .�!C او در ��Nر 

  ا-��ف ا�� -�رج !�'h 2" !:�'&.ط$/�� آن #4 را �U 4زم و را.F �4 �2رد 

٢١٢�ده  :  ")���ھ$ ��ه �+& '� اط���ت د'J$ي �4 2$��ط �4 �2رد د��ا ا�� در ادارات دو��" '� ��!��O '� �1$دار'�� '� �2

�$�2'4 دو�� (���h و اداره 2" �1!& �2.�د ��1& و داد��ه آن را �2[$ در �S�2ع (I� 0 دھ&، �4 در -�ا�� 'O" از  �� 4�

ا��Xب د��ا ��8ر ��7" �4 اداره '� ��ز�2ن 2$��ط، ار��ل رو!��1 �+& '� اط�ع Uزم را �� ذ�$ ��2&، 92$ر 2" دارد. اداره '� 

�" ��0ر و '� !%* �:�2" ��� R��M2 �� &+���ر داد��ه را ا!)�م دھ&. J2$ ا'� �4 ا�$از ���ز�2ن 2$��ط �O2@ ا�� /�ري د

� ��رت ��'& 2$ا(U R�S�) �� Cزم �4 داد��ه ا��م �1د. #+�!4Z داد��ه �2ا/�9 !:�د، .�از �&م ا�$از 2+�/�ت دا1�4 ��1& �4 در ا'

�+& �4 داد��ه ارا4D �1د. در ��رت ا2�+�ع، ��" �4 2�|����  "N�92 �X! 4� &'�� رت�� ��+& X2$ز -�اھ& 1&، در �a$ ا'

2��.4 او ا�� ,h از ر��&�" در ھ:�� داد��ه  &+� 4D�2ه (� �&م ارا b1 از "�و ا�$از ( �@ �4 ا!�M3ل �B�2 از -&�2ت دو�

��ل �OX2م -�اھ& 1&. c'  

  در �2رد (E'�X ا�+�د �$ي دو��" ��'& �� ا.�زه ر�B h�D ه 4�D�NB ��1&.:  ����١ه 

�2���ت '�1&ه در ا'� �2ده در ��ر(" �4 -�د !�5 ط$ف  : ����٢ه  $'��د��ا ��1+&، ادارات دو��" و ��!��O و �1$دار'�� و 

  5�2م �4 ر��'� �32د ا'� �2ده -�اھ+& ��د.

��ا!+& ا�+�د و اط���ت Uزم را �&ھ+&، ��'& د ر ,��^ داد��ه �� ذ�$  : ����٣ه ! ��#+�!4Z در ��2&ي �4 داد��ه �62� �$ده ا

  د��E (�-�$، (�ر'^ ا�$از ا�+�د و اط���ت را ا��م !:�'+&.

�+& را �4 ط�ر در �2اردي �4 ا�$از  : ٢١٣�ده  Eر داد��ه، ا�����+& Uزم ��1& ادارات، ��ز�2!�� و ��!h, ��O از در'�/� د Eا�

��دن د/�($ ا�2ر .�ري �4 داد��ه Uزم !��� ��B 4O�:� -�رج !�'�" 1&ه از آن د/�($ �4 �$/ .&+����9* �4 داد��ه 2" /$�2

.��  از ط$ف اداره ��اھ" 1&ه ��1& ��/" ا

�+�د ,$و!&ه ��3$ي اد��'" !:�'& �4 ر.�ع �4 آن ,$و!&ه Uزم ��1&، داد��ه 2" (�ا!&  ھ$ ��ه : ٢١٤�ده �'O" از ا��Xب د��ا �4 ا

�" را ار��ل !:�'&.�  ,$و!&ه را F.$2 .&+� 47��82 ذ'$��O2 e@ ا�� ,$و!&ه در-�ا

�+�د �4 ,$و!&ه د��اي 2&!" د'J$ي !:�'&، دا : ٢١٥�ده �د��ه �4 در -�ا�� او -�8ب �O' 4Z!�+# F.$2 4" از ا��Xب د��ا ا

�+�دي در 2&ت �62+" �4 او داده �1د. در ��رت �5وم داد��ه 2" (�ا!& �ذ'$��S�9) e !�42 اي �4 وي 2" دھ& �4 رو!��1 �2ارد ا

�4 و 4%��2 !:�'&.��+�د را -�ا�  ,$و!&ه �2رد ا

  ب) ا��Xر و ��د>�

��C �4 -�د را ا!�Oر ��" �4 ���4 او �+& �a$ ر�:" ا�$از 1 : ٢١٦�ده +�0 2J!و '� ا[$ا �N2�2$ '� ا �' e- &!د 2" (�ا�

  !:�'& و ا��Oم O+2$ �$ او C)$+2 2" �$دد و ا�$ �+&ي ا�$ازي 2+��I 1 4� C او !1�7& 2" (�ا!& ($د'& �+&.

٢١٧�ده  : . ���4 دادر�" �E:� 4 آ'& و اظ��ر ($د'& '� ا!�Oر !��7 �4 دE'U و ا�+�د ارا4D 1&ه ��" ا�O2Uن ��'& (� او��

 C)$�#+�!4Z در .��4 دادر�" O+2$ �1د و '� !��X� 4� �7 و �9* آن ��Oت !:�'& ��C �2رد آ[�ر ا!�Oر و ��Oت �$ او 2

� وا-�اھ" از آن، ا!�Oر '� ($د'& -�د را �4 :S اھ& 1&. در �2اردي �4 راي داد��ه �&ون د/�ع -�ا!&ه ��در2" �1د، -�ا!&ه�-



�+�د واFB 2" �1د !�5 اظ��ر ($د'& '� ا!�Oر ��'& (� او��� داد��ه ا���م 2" دارد. !��7 �4 2&ار�" �4 در 2$��4 وا-�اھ" �2رد ا

  .��4 دادر�" �E:� 4 آ'&.

�$داد !:�'&، داد��ه �4 ا�+�د و دE'U د'J$ ر.�ع  : ٢١٨�ده ��+& -�د را ا ،&+�در E��92 ($د'& '� ا!�Oر، ھ$ ��!4 ارا4D �++&ه 

�$داد !O$ده و �+& �2[$ در د��ا ��1&، �2��+& -�د را ا ،&+� C��� 4Z!�+# .�8ن آن ! �اھ& ��د� $� Eد�� &+��$داد �O+&. ا

.&'�:! "�&��  داد��ه �O2@ ا�� �4 ا���7ر آن ر

  ج) اد��ي .���6

�� ذ�$ د��E ا42�B �1د، J2$ ا'+4O ا'� �B!�ن  ٢١٧اد��ي .���6 !��7 �4 ا�+�د و 2&ارك ارا4D 1&ه ��'& �$ا�$ �2ده  : ٢١٩�ده 

  د��E اد��ي .���6 �6& از ��2& 92$ر و E7B از �&ور راي '�/� 1&ه ��1& در �a$ ا'� ��رت داد��ه �4 آن ($(�C ا[$ !:" دھ&.

٢٢٠�ده  :  "B�� �3ده����ر داد��ه �4 ط$ف E��92 ا��غ 2" �1د. در ��ر(" �4 ط$ف �4 ا�اد��ي .���6 و دE'U آن �4 د

�+& �S�2ع اد��ي .E6 را �4 د/�$ داد��ه (���* !:�'&. 2&'$ د/�$ ,h از  Eظ$ف ده روز از (�ر'^ ا��غ، ا� ����1&، �2ظ@ ا

�+& از  C��� 4 در ��2& 92$رZ!�+# .&'�:! "2 ه و داد��ه آن را /�ري �2$ و �2م&�!��در'�/� �+&، آن را �S�B $%! 4" داد��ه ر

�+& از �&اد دE'U او -�رج -�اھ& 1&.(���* آن �4 د/�$ -�دداري � ،&+  

�+& !&ا1�4  ����ه : E4 ا�� "�$��در �2اردي �4 و��E '� !:�'+&ه �B!�!" د'J$ي در دادر�" 2&ا-�4 دا1�4Z!�+# ،&1�� 4 د

�+& �4 او 2" دھ&. E4 ا�D7" �$اي ارا��:��ل دارد و داد��ه 2 ���2+��  ��P� &1 ا

٢٢١�ده  : �:S ���&ور �O* را.F �4 �2ھ�� د��ا !��7 �4 �+&ي �4 �2رد آن اد��ي .E6 1&ه ا��،  داد��ه �O2@ ا

�+& ��در !:�'& و در ��ر(" �4 آن را 2)�6ل  C��� 4� آن E'�X) ر�����6� ��O)@ !:�ده، ا�$ آن را �6(2ل (I� 0 !&ھ&، د)

�+& ا��8ل �$دد '� ��:�(" �X2 و '� (��T$ داده �&ا!&، (��O@ ا'+4O ��'& (:�م �+& از ��� �$ده �1د و '� B�:� 2)�6ل در روي 

� 2&ت �1j� داد��ه در �2ھ�� د��ا و *O� 68" 1&نB 4� ���1د (��6� -�اھ& �$د. ا.$اي راي داد��ه در ا'� -�Mص 2+�ط ا

را.F �4  در -�ا�� ()&'& !%$ '� ا�$ام �O* در �2اردي �E��B 4 ()&'& !%$ 2" ��1& و در ��ر(" �4 و.�د ا�+�د و !�1�4 ھ�ي

��ر ا��ده ا�+�د و !�1�4 ھ� را �4 ����7ن آ!�� 2" دھ&.�  د��اي .E6 در د/�$ داد��ه Uزم !1�7&، داد��ه د

��ر2+&ان داد��ه 2)�ز !���+& (�M'$ '� رو!��1 ا�+�د و 2&ار�" را �4 !��7 �4 آ!�� اد��ي .���6 1&ه �2دام �4  : ٢٢٢�ده 

� (��O@ !0&ه ا��، �4 ا1 �ص (���* !:�'+&، J2$ �� ا.�زه داد��ه �4 در ا'� ��رت �68B *O� C.�2 4" !��7 �4 آ!�� (��6

�+& اد��ي .���6 1&ه ا��. ( �@ از �32د ا'� �2ده 2���5م ��2�OX2 از  �!�5 ��'& در ��4�1 آن (R'$M �1د �4 !��7 �4 ا'

��ل ا!�M3ل از -&�2ت دو��" -�اھ& ��د. c' �) 4 �2ه�  

  ا'�S8 #7�د) ر$8�"
 )K '?# و 

-e، �2$، ا�N2 و ا[$ ا!�0J ا�+�د ��دي را �4 !��7 �4 آن ا!�Oر '� ($د'& '� اد��ي .E6 1&ه ��1&، !:" (�ان  : ٢٢٣�ده 

.��  ا��س (B P�78$ارداد، ھ$ #+& ��X� 4� *O� 4 آن 1&ه ا

�7 داده 1&ه ا��، ا�$ در ��ل 2" (�ان ��" را �e- 4 '� �2$ '� ا�N2 '� ا[$ ا!hO6+2 �0J در �+& �4 او !�:  ٢٢٤�ده 

 �' �0J!زدن ا �' ������ب '� ا-j ا[$ ا!P'&M) �' �0J �2$ د��ت !:�د. �&م ��Nر '� ا2�+�ع او از �O�����ت ��1&، �$اي ا

�+& (�9" �1د. �X� 4+'$B &!�2$ 2" (�ا P'&M)  



ر 'O" از ادارات '� �1$دار'�� '� ��!��O '� ا�$ اوراق و !�1�4 ھ� و 2&ار�" �4 ��'& �$ا��س (B P�78$ار ��$د د:  ٢٢٥�ده 

�$�2'4 دو�� (���h 1&ه ا�� �2.�د ��1&، �$ا�$ 92$رات �2ده  �� 4� ")���آ!�� را �P�78) EX2 4 2" آور!&.  �2٢١٢

� !1�7& و '� �4 !%$ داد��ه �X�M2 !1�7& و '� دار!&ه آ!�� در EX2 �' $�1 د'J$يO:2 P�78) EX2 4� ��!4 آوردن آZ!�+#  �2�Bا

4 !�1�4 ھ�، اوراق و 2&ارك '�د1&ه B$ار دارد، (E:� 4� P�78 آورد.� "�X2 ار داد��ه 2" (�ان در$B C.�2 4� &1�� 4�  دا1

�+& را �4 ��ر1+�س  : ٢٢٦�ده  �0 '� $�2J!ا[$ ا ،�N2ا ،e- P�78) ،&+�داد��ه �2ظ@ ا�� در ��رت S$ورت، د�B در 

� ا�:�E �4 �2رد و[�ق داد��ه ��1+&، ار.�ع !:�'&. اداره (I� 0 ر�:" '� اداره (I� 0 '� اداره (0 ��� h��, ھ�'� و I

� ا�:�E، ھ+�Jم ا��م !%$ �4 داد��ه ار.�ع �++&ه، ��'& ھ�'� و �M 02ت ��" را �4 در ا��م !%$ د-��� �� h��, ھ�'� و

��9* دا1�4 ا�� I 1 .&'�:! "/$62 '�د 1&ه از .�� 2�|���� و !�5 �2ارد ر�1�7�2&.2 ":�  د، در �O* ��ر1+�س ر

�+�د 2��* �+&، داد��ه �4 ھ$  : ٢٢٧�ده ��+& �2رد ا E6. 4� �62+" را I 1 ،"B�9� در د��اي &+� ���6. "�&2 4Z!�+#

دو اد�� 'c .� ر��&�" 2" !:�'&. در ��ر(" �4 د��اي �B�9" در .$'�ن ر��&�" ��1&، راي 68B" ��3$ي !��7 �4 ا���� 

+�&، �$اي داد��ه 2�F7 -�اھ& ��د. ا�$ ا���� '� .���6 �+& �C.�2 4 راي 68B" ��3$ي [��� 1&ه و �+& '�د1&ه '� .���6 

 �:S �3ده 2" ��1&. ھ$ ��ه در���+& داد��ه در اB�9� $2" ��1&، راي ��3$ي �$ا�$ 92$رات 2$��ط �4 ا��ده دادر�" E��B ا�2

ي �B�9" در داد��ه د'J$ي F�82 �1د، �S�2ع �4 اط�ع رh�D ��زه �NB'" ر��&�" داد��ه از ط$ح اد��ي .e7)$2 E6 �� د��ا

.&'�:! *�:M) ام ا( �ذ�) "�&���P7 ار.�ع �$اي ر 4 �4.�) �� �) &�  2" ر

�4 !:" �1د، و�" #+�!h, 4Z از ($د'& '� ا!�Oر  : ٢٢٨�ده /$'j, &+�,h از اد��ي .���6 �+&، ($د'& '� ا!�Oر !��7 �4 آن 

.E6 �1د /e9 �4 اد��ي .E6 ر��&�" -�اھ& 1&. در ��ر(" �4 اد��ي .E6 '� اظ��ر !%$ ($د'& و ا!�Oر !��7 �4 �+&، اد��ي 

 4� �7�! 4Z!�+# 4 !:" �1د و�/$'j, �7 �4 آن�ا!)�م ھ$ !�ع (�6&ي ! �' &+��+& 1&ه ��1&، د'J$ اد��ي ,$دا-� و.4 آن 

&، (6$ض �1د /e9 �4 اد��ي ,$دا-� و.4 '� ا!)�م (�6& ر��&�" -�اھ& ا���� �+& ھ:$اه �� د��اي ,$دا-� و.4 '� ا!)�م (�6

 .&1�� ":! "�&��  1& و (6$ض �4 ا���� E��B ر

  
�?< F(�رم : "�اھ  

  در �2اردي �4 د��E ا[�7ت د��ا '� �2[$ در ا[�7ت آن، ��اھ" ��اھ�ن ��1& �$ا�$ �2اد ز'$ اB&ام 2" �$دد.:  ٢٢٩�ده 

� ($��C ��اھ�ن �� ���+& �C�)$) 4 ذ'E 2" ��1& :در د��وي 2&:  ٢٣٠�ده �+Z:اه، ھ�� ���) (6&اد و .+"B�9(� "!  

ا�@) ا�E ط�ق و اB��م ان و ر.�ع در ط�ق و !�5 د��وي �a$ ��2" از E�7B 2��:�ن ��دن، ���غ، .$ح و (E'&6، ��3 از �MBص، 

  و����، و��� �� ��اھ" دو 2$د.

� ��F، �2�62ت، وB@، ا.�ره، و��� �F3! 4 2&�"،  ب) د��وي ��2" '� آ!�M92 4� 4Zد:] ،�از آن �2ل 2" ��1& از E�7B د'

 42�Bن ا�O24 �$اي -�اھ�ن اZ!�+# .2$د و دو زن c' �' اھ" دو 2$د�� �� ��CMa، .+�'�ت -D�8" و C.�2 4� &:� 471 د'4 ا

c' 4:�:S 4� اه 2$د '� دو زن�� c' "/$62 �� &!ر در  ��+4 1$�" !1�7& 2" (�ا��j2 اد��ي -�د را ا[�7ت �+&. در �2ارد &+���

�e -�اھ�ن ادا 2" �1د.�) &+��� hk�  ا'� �+&، ا��&ا ��اه وا.& 1$ا'e ��1دت 2" دھ&، 

ج) د��وي �4 اط�ع �$ آ!�� U�:62 در ا-���ر ز!�ن ا�� از E�7B وUدت، ر�Sع، ��Oرت، ���ب درو!" ز!�ن �� ��اھ" #�� ر زن، دو 

 c' �' 2$د و دو زن.2$د  



  د) ا��O! Eح �� ��اھ" دو 2$د و '� 'c 2$د و دو زن.

�2ده /�ق ھ$ ��ه  در ���4 د��وي �P� 47+. 4 ا�+��" دارد ا�* از ا�2ر .5ا'" '� 2&!" (��2" و �a$ آن) �4 1$ح :  ٢٣١�ده 

� &1�� $�6��اھ" �$ ��1دت ��اه ا��" ��7�a ��� 4 '� ��:�ري، �h7� ،$3، و ا�l2ل آن ��Nر ��اه ا��" 2�j6ر '� 2

  2�:�ع -�اھ& ��د.

  (M7$ه : ��اه �$ �1ھ& ا��" ��'& وا.& 1$ا'e 92$ر �$اي ��اه و ��اھ" ��1&.

ھ$ 'c از ط$/�� د��ا �4 2�:�c �4 ��اھ" 1&ه ا!&، ��'& ��اھ�ن -�د را در ز�2!" �4 داد��ه (��6� �$ده ��S$ و  : ٢٣٢�ده 

.&+'�:! "/$62  

  � ��اه و �2ارد .$ح وي �$ا�$ 1$ا'e 2+&رج در � b #��رم از ���ب دوم، در ا�2ر ��3$ي، ا'� �B!�ن 2" ��1&.���� : ٢٣٣�ده 

ھ$ 'c از ا��Xب د��ا 2" (�ا!+& ��اھ�ن ط$ف -�د را �� ذ�$ ��� .$ح !:�'+&. #+�!h, 4Z از �&ور راي �$اي داد��ه  : ٢٣٤�ده 

و.�د دا1�4 و�" �$ داد��ه 2 3" �2!&ه و راي ��در ھ* 2��+& �4 آن ��اھ" ��62م �1د �E7B 4 از اداي ��اھ" .��ت .$ح 

��ده، �2رد از �2ارد !9\ 2" ��1& و #+�!4Z .��ت .$ح �6& از �&ور راي ��دث 1&ه ��1&، �2[$ در ا���7ر راي داد��ه ! �اھ& 

  ��د.

�:��ل !:�'& دا ����ه :�  د��ه �&ا�l$ �4 2&ت 'c ھ3�4 ���2 -�اھ& داد.در ��ر(" �4 ط$ف د��ا �$اي .$ح ��اه از داد��ه ا

�:�ع O�2+& و �6& از ادا ��اھ" 2" (�ا!& از  : ٢٣٥�ده �داد��ه ��اھ" ھ$ ��اه را �&ون ��Nر ��اھ��'" �4 ��اھ" !&اده ا!& ا

.&'�:! P�9X) �6:�  ��اھ�� 2)

و 2)�زا(��ي �4 �$اي آن 92$ر 1&ه ا�� را  E7B از اداي ��اھ"، داد��ه �$�2 ��اھ" �jب و 2�|���� 2&!" آن : ٢٣٦�ده 

 &+���� و EX2 ا�2�B -�د را اظ��ر و � ،ET1 ،"از اداي ��اھ" !�م و !�م -�!�اد� E7B زد. ��اھ�ن���4 ��اه -�ط$ !�0ن 2" 

  '�د 2" �++& �4 (:�م ��9�9 را �3�4 و �a$ از ��9�9 #�5ي اظ��ر !+:�'+&.

2��B@����ه :  P� در ��ر(" �4 ا��9ق .��  �4 ��اھ" ��1& و ��اه ��S$ �4 ا(��ن ���+& !�0د ا�5ام �4 آن 2:+�ع ا

٢٣٧�ده  :  ��:�ع !:�'&. در ا'��2� �1د ��اھ" او را �&ون ��Nر ا��Xب د��ا ا�) $�داد��ه 2" (�ا!& �$اي ا'+4O آزادي ��اه ��

"2 F�82 ب د��ا را از اظ��رات ��اه�Xاز اداي ��اھ" ��/���4 ا� h, زد. ��رت��  

� ,h از اداي ��اھ" 2" (�ا!+& (��e داد��ه ��اU(" را  : ٢٣٨�ده O� ،&+� F8B ب د��ا !�7'& اظ��رات ��اه را�Xاز ا� c' Kھ�

  �4 2$��ط �4 د��ا 2" ��1& از ��اه �E:� 4 آور!&.

��اھ" راھ+:�'" '� در ���ن c:� C��82  داد��ه !:" (�ا!& ��اه را �4 ادا ��اھ" ($C�a '� از آن F+2 '� او را در ����3 : ٢٣٩�ده 

  !:�'&، ��e9/ 4O �2رد ��اھ" را ط$ح !:�ده و او را در ���ن C��82 -�د آزاد j� "2ارد.

٢٤٠�ده   : ،&+� �N2ا!& ا��اظ��رات ��اه ��'& ��+� در ��رت �B h�(2& و �4 ا�N2 '� ا[$ ا!�0J او �$�& و ا�$ ��اه ! �اھ& '� !

h�(2 در ��رت C)اھ& 1&. 2$ا�- &�B  

٢٤١�ده  : .��  (I� 0 ارزش و (�[�$ ��اھ" �� داد��ه ا

� در ��ر(" �4 92�N" �&ا!& ��اھ�ن را ا��Nر !:�'&. در  : ٢٤٢�ده �+Z:ب د��ا ھ�Xاز ا� "O' ��داد��ه 2" (�ا!& �4 در -�ا

��6� 1&ه ر��'� 2" �$دد و �) "'�NB ر'4، 92$را(" �4 �$اي ا��غ اوراق�Nداد��ه �4 ا��غ ا� E�O0) از E7B 4��'& �&اc' EB ھ3



  ��اه '� ��اھ�ن ا��غ �1د.

  ��اھ" �4 �$ا�$ �B!�ن ا��Nر 1&ه ا��، #+�!4Z در ��2& 92$ر ��Nر !���&، دو��ره ا��Nر -�اھ& 1&.:  ٢٤٣�ده 

٢٤٤�ده   :"N�� در �2اردي �4 داد��ه 92�+Z:ر در داد��ه و ھ�N� ور ��دن ��اه ازj62 ا!& 2" (�ا!& ��اھ" ��اه را  در ��رت&�

�:�ع �+&.�  در 2+5ل '� EX2 ��ر او '� در EX2 د��ا (��O' e" از �NBت داد��ه ا

در ��ر(" �4 ��اه در 92$ داد��ه د'J$ي ا�2�B دا1�4 ��1& داد��ه 2" (�ا!& از داد��ه B�) EX2@ او � �اھ& �4  : ٢٤٥�ده 

�:�ع �+&.�  ��اھ" او را ا

 ٢٣١#+�!4Z 72+�ي راي داد��ه ��اھ" ��اه ��1& و آن ��اه طP7 92$رات �2ده  ٢٤٥و  ٢٤٤ارد ��j2ر در �2د(�� در �2 : ٢٤٦�ده 

�+�د !:�'&.��2��ا!& �4 ��اھ" �1ھ& �$ ��اه ا��" ا e9/ "د �++&ه �4 ��اھ�+��  از ��Nر در داد��ه j62ور ��1& ا

٢٤٧�ده  :  ��ھ5'+4 آ2& و ر/� و .7$ان -��رت ���E از آن را �+:�'&، داد��ه 5�2ان ھ$ ��ه ��اه �$اي ��Nر در داد��ه در -�ا

�+�د �++&ه را �4 (�د'4 آن 5�2م 2" !:�'&.�  آن را�62� و ا


N? Y$=?� و ,? KS<�Z : ;RSE >?�  

٢٤٨�ده  : S�2 .&'�:! را ��در EX2 4+'�62 ار$B ب د��ا�Xاز ا� c' $ھ ���ع B$ار وو�B داد��ه 2" (�ا!& را�� '� �4 در-�ا

  ا.$اي آن ��'& �4 ط$/�� ا��غ �1د.

2"  : ٢٤٩�ده ���+�د !:�'&، ا�$ #4 �4 ط�ر ��" ��1& و ا�در ��ر(" �4 ط$/�� د��ا '� 'O" از آ!�ن �4 اط���ت اھEX2 E ا

 ��'O" از ط$/�� ��در �6�82� را ھ* ذ�$ !O++&، داد��ه B$ار (�X2 P�9X" ��در B 4Z!�+# .&'�:+�2$ار (�X2 P�9X" �4 در -�ا

�:�ع �1د.�  �$دد، ط$ف د'J$ د��ا �2��ا!& در �9�9X) FB�2ت، �6�82� -�د را در S�� EX2$ !:�'& �4 اط�ع آ!�� !�5 ا

�O' e" از دادر��ن داد��ه '� E:� 4� P�9X) "S�B آ'&.  : ٢٥٠�ده �) ��� اO:2 "�X2 P�9X) �' EX2 4+'�62 ار$B ا.$اي

از E7B �4 ط$/�� اط�ع داده �1د. در ��ر(" ��9�9X) EX2 4ت -�رج از ��زه داد��ه ��1&، داد��ه 2"  و�B و �9�9X) EX2ت ��'&

 �(�ا!& ا.$اي (�9�9Xت را از داد��ه EX2 در -�ا�� !:�'& J2$ ا'� �4 72+�ي راي داد��ه �62'+4 و '� (�9�9Xت �X2" ��1& �4 در ا'

"S�B I 1 e�  ��در �++&ه راي ��رت ��$د '� �5ارش �2رد و[�ق داد��ه ��1&. ��رت ��'& ا.$اي B$ارھ�ي ��j2ر (�

2�M&ي ا.$اي B$ار �9�9X) �' EX2 4+'�62ت �X2" ��رت .��4 (+%�* و �4 ا�N2ي �6�82� و ا��Xب د��ا 2"  : ٢٥١�ده 

.&!��  ر

4 �$ : ٢٥٢�ده � ����6م و ا.$اي (�9�9Xت از ا1 �ص '�د1&ه در �2ده �X! 4� E7Bي ا�اي ��اھ�ن 92$ر �$د'&ه ($(�C ا

  ا��. ھ$ 'c از ط$/�� 2" (+�ا!& �6�82� ط$ف د'J$ را �$ا�$ 92$رات .$ح ��اه، رد !:�'&.

٢٥٣�ده  :  .&+'�:! "S62$/" و �4 ��اھ" آ!�� ($ا EX2 اط�ع از آ!�ن در C�� د��ا 2" (�ا!+& ا1 ��" را �$اي �ط$/�

2�M&ي (�9�9Xت ��رت ا1 ��" را �4 ا��Xب د��ا ا.&!��� �ب �$ده ا!& !�1�4 و �4 ا�N2ي ط$/�� 2" ر!  

  �&م ��Nر 'O" از ا��Xب د��ا F!�2 از ا.$اي B$ار EX2 4+'�62 و (�9�9Xت �X2" ! �اھ& ��د.:  ٢٥٤�ده 

� ا�� C.�2 ��* '� اط:�+�ن  : ٢٥٥�ده O:2 4� ب 2" �$دد��X2 "'�NB از ا�2رات EX2 4+'�62 و P�9X) از E��� اط���ت

 "S�B.&1�� داد��ه '� �2[$ در آن  

�C.�2 ،"S�B e -$وج آن از �&اد دE'U وي 2"  : ٢٥٦�ده �) "�X2 P�9X) �' EX2 4+'�62 ار$B 4 ا.$اي����&م (��4 و



��1&. و ا�$ ا.$اي B$ار ��j2ر را داد��ه Uزم �&ا!&، (��4 و��ED ا.$ا در 2$��4 �&وي �� -�اھ�ن د��ا و در 4��$2 ()&'& !%$ �� 

'& !%$ -�اه 2" ��1&. در ��ر(" �4 �4 ��� �&م (��4 و���4، ا.$اي B$ار 92&ور !1�7& و داد��ه �&ون آن (+�ا!& ا!�0 راي ()&

  !:�'& داد-�ا�� �&وي ا��8ل و در 2$��4 ()&'& !%$، ()&'& !%$ -�اھ" 2��B@، و�" F!�2 ا.$اي �O* �&وي ! �اھ& ��د.

�?< A\; : ر�Gع )K ��ر �SAس  

داد��ه 2" (�ا!& را�� '� �4 در -�ا�� ھ$ 'c از ا��Xب د��ا B$ار ار.�ع ا2$ �4 ��ر1+�س را ��در !:�'&. در B$ار :  ٢٥٧�ده 

  داد��ه، ��S�2" �4 !%$ ��ر1+�س !��7 �4 آن Uزم ا�� و !�5 2&(" �4 ��ر1+�س ��'& اظ��ر ��9&ه �+&، (��6� 2" �$دد.

�2رد و[�ق را از ��� ���!" �4 داراي ����� در ر1�4 2$��ط ��S�2 4ع ا��، ا!� �ب !:�'& داد��ه ��'& ��ر1+�س  : ٢٥٨�ده 

�7� ��'& /$د ��1& (� در ��رت  �و در ��رت (6&د آ!��، �B &�B 4$�4 ا!� �ب 2" �1د. در ��رت �5وم (6&د ��ر1+���ن، �&ه 2+

  ا-��ف !%$، !%$ ا�l$'� �2ك �:B E$ار ��$د.

  %$ ا�l$'� در ��ر(" ا�� �4 ��ر1+�س از !%$ ( IM �� ھ* 2��وي ��1+&.ا���7ر ! ����ه :

٢٥٩�ده  :  ،&+O! �-4 از (�ر'^ ا��غ آن را ,$دا��:5د ��ر1+�س �4 ��&ه 2�S�9" ا�� و ھ$ ��ه ظ$ف 2&ت 'c ھ3�ا'&اع د

داد��ه !�5 (+�ا!& �&ون ا!)�م ��ر1+��" از �&اد دE'U وي -�رج 2" �1د. ھ$ ��ه B$ار ��ر1+��" �4 !%$ داد��ه ��1& و 

�:5د ��ر1+��" در 2$��4 �&وي �4 ��&ه -�اھ�ن و در 2$��4 ()&'& !%$ �4 ��&ه ���ر1+��" ا!�0 راي !:�'&، ,$دا-� د

���+& !�O� 5* ��در !:�'&،  �� "�()&'& !%$ -�اه ا��، در ��ر(" �4 در 2$��4 �&وي داد��ه !��ا!& �&ون !%$ ��ر1+�س �

  �8ل 2" �$دد و ا�$ در 2$��4 ()&'& !%$ ��1& ()&'& !%$ -�اھ" 2��B@ و�" F!�2 ا.$اي �O* �&وي ! �اھ& ��د.داد-�ا�� ا�

�:5د، داد��ه �4 ��ر1+�س ا-�8ر 2" �+& �4 ظ$ف  : ٢٦٠�ده �,��ز �&ور B$ار ��ر1+��" و ا!� �ب ��ر1+�س و ا'&اع د

2" ���2 (��6� 1&ه در B$ار ��ر1+��"، !%$ -�د را (9&'*  �!:�'&. و��ل !%$ ��ر1+�س �4 ط$/�� ا��غ -�اھ& 1&، ط$/�

(�ا!+& ظ$ف 'c ھ3�4 از (�ر'^ ا��غ �4 د/�$ داد��ه 2$ا.46 �++& و �� ��2%4 !%$ ��ر1+�س #+�!4Z 7�82" دار!& !��3 '� ا[�7(� ��8ر 

�رت آ�2ده ��دن، �72درت �4 ا!�0ي راي 2" ��7" اظ��ر !:�'+&. ,h از ا!�N9ي 2&ت '�د1&ه، داد��ه ,$و!&ه را ��2%4 و در �

.&'�:!  

��ر1+�س �7B 4� @�O2ل ا2$ ��ر1+��" �4 از داد��ه �4 او ار.�ع 1&ه J2 ،&1�� "2$ ا'� �4 داراي �jري ��1&  : ٢٦١�ده 

 "7��4 داد��ه �I� 0) 4� 4 داد��ه 4.�2 1+�-�4 �1د، در ا'� ��رت ��'& E7B از 1�72$ت �4 ��ر1+��" 2$ا(C را �4 ط�ر �

.��  ا��م دارد. �2ارد j62ور ��دن ��ر1+�س ھ:�ن �2ارد j62ور ��دن دادرس ا

��ر1+�س ��'& در 2&ت 92$ر !%$ -�د را ���7 (9&'* دارد، J2$ ا'� ��S�2 4ع از ا�2ري ��1& �4 اظ��ر !%$ در آن 2&ت :  ٢٦٢�ده 

�C د'J$ي (��6� و �4 ��ر1+�س و ط$/�� ا��م 2" �+&. در �2�$ !1�7&. در ا'� ��رت ��S�9) 4ي ��ر1+�س داد��ه 2 ���2+�

  ھ$ ��ل اظ��ر !%$ ��ر1+�س ��'& �$'R و 4.�2 ��1&.

ھ$ ��ه ��ر1+�س ظ$ف 2&ت �62� !%$ -�د را ���7 (9&'* داد��ه !+:�'&، ��ر1+�س د'J$ي (��6� 2" �1د. #+�!E7B 4Z از ا!� �ب 

د��ه وا�E �1د، داد��ه �4 آن ($(�C ا[$ 2" دھ& و ( �@ ��ر1+�س را �F.$2 4 '� ا-�8ر �4 ��ر1+�س د'J$ !%$ ��ر1+�س �4 دا

  ����� دار ا��م 2" دارد.

در ��رت �5وم (�9�9X) E�:Oت '� ا-R�S�) j از ��ر1+�س، داد��ه �2ارد(E�:O و (�R�S را در ��رت 2)�hO6+2 h و  : ٢٦٣�ده 



 R�S�) اھ& 1&. ھ$ ��ه �4 ��ر1+�س ا��م و ��ر1+�س را �$اي اداي�- C�. ر، ��ر1+�س�N� د��ت �2+:�'&. در ��رت �&م

 $J'آن را ��در و �4 ھ:�ن ��ر1+�س '� ��ر1+�س د E�:O) ار$B ،&دھ I� 0) IB�! را "�,h از ا-�X�S�) jت، داد��ه ��ر1+�

  �X2ل 2" !:�'&.

ر (��6� 2" �+&. ھ$ ��ه �6& از اظ��ر !%$ داد��ه �P ا�4:�5 ��ر1+�س را �� ر��'� �:�� و ����3 و ارزش �� : ٢٦٤�ده 

��ر و��ل آن را 2" �68" (��6� و دB 92&ار آن را ��8ر ،���C !�7ده ا�+���ر1+�س ��62م �$دد �P� 4 ا�4:�5 (��6� 1&ه 2

  دھ&.

د��ه �4 آن در ��ر(" �4 !%$ ��ر1+�س �� او�Sع و ا��ال P9X2 و ��62م �2رد ��ر1+��" �82��9 !&ا1�4 ��1&، دا : ٢٦٥�ده 

  ($(�C ا[$ ! �اھ& داد.

ا�$ 'O" از ��ر1+���ن در FB�2 ر��&�" و �02وره ��S$ ��د ه و�" �&ون �jر 4.�2 از اظ��ر !%$ '� ��Nر در  : ٢٦٦�ده 

.��4 '� ا�N2 ا2�+�ع !:�'&، !%$ ا�l$'� ��ر1+���!" �4 از ��_ ( IM �� ھ* 2��وي ��1+& �2ك �:E -�اھ& ��د. �&م 

�&.��Nر ��ر$� �N2و �4 ا P'&M) $J'ن د��  1+�س '� ا2�+��b از اظ��ر !%$ '� ا�N2ي راي، ��'& از ط$ف ��ر1+�

ھ$ ��ه 'O" از ا��Xب د��ا از ( �@ ��ر1+�س 2�N$ر 1&ه ��1& در ��ر(�4O ( �@ ��ر1+�س �C7 ا��" در ا')�د  : ٢٦٧�ده 

  &. S$ر و ز'�ن !�1" از �&م ا�+E��B F3 47��82 !���.-��رت �4 2�N$ر ��1& 2" (�ا!& از ��ر1+�س S 47��82$ر !:�'

ط$/�� د��ا در ھ$ �2رد �B 4$ار ر.�ع �4 ��ر1+�س ��در 2" �1د، 2" (�ا!+& E7B از اB&ام ��ر1+�س '� ��ر1+���ن  : ٢٦٨�ده 

� C، ��ر1+�س '� ��ر1+���ن د'J$ي را �� ($اS"، ا!� �ب و �4 داد��ه 62$/" !:�'+&. در ا'� ��رت +2 ���ر1+�س S$2" ا�$8/�

 �O:2 ب �0�2د� ��4 .�ي ��ر1+�س 2+� C داد��ه �$اي ا.$اي B$ار ��ر1+��" اB&ام -�اھ& �$د. ��ر1+��" �4 �4 ($اS" ا!

.&1�� ":�  ا�� �a$ از ��ر1+�س ر

� ��ر1+�س را �� �1د و ط$/� ا�$ Uزم ���9�9X) 4� &1ت ��ر1+��" در -�رج از 92$ داد��ه ر��&�" �++&ه ا.$ا  : ٢٦٩�ده 

��6� !O$ده ��1+&، داد��ه 2" (�ا!& ا!� �ب ��ر1+�س را �4 ط$'B P$�4 �4 داد��ھ" ��9�9X) 4ت در 92$ آن داد��ه ا.$ا ) "Sا$)

  2" �1د وا�jار !:�'&.

�S"�8 : ;�]ھ >?�  

2 : ٢٧٠�ده  ���B ،"S�9$ار ا(��ن ���+& در �2اردي �4 �&ور �O* داد��ه 2+�ط �4 ���+& 1$�" ��1&، داد��ه �4 در -�ا

.&'�:! "2 �  ��در �$ده و در آن، �S�2ع ���+& و M 1" را �4 ��'& ���+& '�د �+& (��6

٢٧١�ده  :  EDUد &B�/ 4� و���� وو��� ،C�! ،ح، ط�ق، ر.�ع در ط�ق�O! E�7B �9ق ا�+�س از� $'��در ���4 د��وي ��2" و 

$1 4� "�$1 &+��� &1�� $J'7$ د�  ح �2اد آ(" �2��ا!& �2ك و 2��+& �&ور �O* داد��ه B$ار ��$د.و 2&ارك 62

ھ$ ��ه -�اھ�نB�/ ( "�&2 )& ��+4 و ��اه وا.& 1$ا'e ��1& و -�ا!&ه O+2 (4��� "�&2)$ اد��ي -�اھ�ن ��ده �4  : ٢٧٢�ده 

  (�S�9ي -�اھ�ن، O+2$ اداي ���+& 2" !:�'& و �C.�2 4 آن اد�� ��eB -�اھ& 1&.

2"  : ٢٧٣�ده  ���] b'وي اد�� &+���#+�!4Z -�ا!&ه از اد��ي ���+& ا2�+�ع ورزد و ���+& را �4 -�اھ�ن وا�jار !:�'&، �� 

  �1د و در ��رت !�Oل اد��ي او ��eB و �C.�2 4 آن �O* ��در J�2$دد.

٢٧٤�ده  : � ��4 -�اھ& #+�!O+2 4Z$ از اداي ���+& و رد آن �4 -�اھ�ن، �O+2 4$ ا-�8ر 2" �+&، در �a$ ا'-�+1 E��! رت�



 *O� آن C.�2 4� وي اد�� [��� و &+���1&. �� ا�$ار -�ا!&ه �$ FS�2 -�د، داد��ه اداي ���+& را �4 -�اھ�ن وا�jار !:�ده و �� 

  ��در �0�2د و در ��رت !�Oل -�اھ�ن از اداي ���+&، اد��ي او ��eB -�اھ& 1&.

'" 72+" �$ �$ا�D ذ42 از ��ي -�اھ�ن '� در'�/� �2ل �2رد اد�� '� ��R و ھ47 ھ$ ��ه -�ا!&ه در ,��^ -�اھ�ن اد�� : ٢٥٧�ده 

!��7 �4 آن و '� (:��c �2ل �O' C.�2 4" از ��9د !�4�B !:�'&، د��ا C�9+2 1&ه، -�اھ�ن، -�ا!&ه و -�ا!&ه، -�اھ�ن (�9" 

  �0�2د و ��C �2رد �� آ!�ن ر/��ر -�اھ& 1&.

4 دادر�" در �7Bل اد��ي -�اھ�ن �4 ��� ��ر4S اي از O� E�7B+� ز��ن '� Uل ��دن ��Oت ھ$ ��ه -�ا!&ه در .��:  ٢٧٦�ده 

��Oت  4Z!�+# 4 را �$ط$ف 2" !:�'& وSا2$ 2$اد وي را �0@ '� ��ر IM �2 �' *.$�2 4���!:�'& S�B" داد��ه را�� '� �4 و

CBا�� $�j) �:S ا ��1& داد��هj'ف وي از ��ب (6:& و ا�O+���:�ن ��9�9، �4 ��ر �4 -�ا!&ه  -�ا!&ه و ا� "!�!�B 1$�" و

 ��2�OX2 $� *O� اھ�ن د��ا [��� و�- &+����4 2" �1د، در ا'� ��رت �� -�+1 E��! ،ف�O+��ا-�8ر �2+:�'& �4 در !��)4 ا

  -�ا!&ه ��در -�اھ& 1&.

٢٧٧�ده  : $B E�7B د از$�J�2 P�6) 4277" �4 ذ�ض، [:� 4�2�62، �2ل اU.�ره، د'4 در ���4 د��وي ��2" �4 �4 ھ$ ��� و 

� د��وي ��M92 4د از آن �2ل ا�� از R�� ،F�� E�7B، ا.�ره، ھ47، و��� �4 �+Z:ن �4 (�@ '� ا(�ف ھ�:S ،493! ،4'$�2 ،ت�'�+.

!D�8- �'�+. ،"�&2 F3" و C.�2 &:� 471 د'4 2" �1د. #+�!4Z �$اي -�اھ�ن ا�O2ن ا42�B ��+4 1$�" !1�7& 2" (�ا!& �� 

���+& اد��ي -�د را ا[�7ت �+&. c' 4:�:S 4� اه 2$د '� دو ��اه زن�� c' "/$62  

�e -�اھ�ن ادا 2" �1د. ����ه :�) &+��� hk�  در �2ارد ��j2ر در ا'� �2ده ا��&ا ��اه وا.& 1$ا'e، ��1دت 2" دھ& 

���+& -�اھ�ن !�U 5زم ا�� و در � : ٢٧٨�ده  ،42 ��+4�Bاز ا h, ��2 $� در د��اي eB���رت ا2�+�ع از ���+&، �P وي 

  �0�2د.

ھ$ ��ه -�اھ�ن، در د��اي �$ ��2، وارث ���P� C ��1& و �$ ا[�7ت اد��ي -�د ا42�B ��+4 �+& ��وه �$ آن ��'& ادا  : ٢٧٩�ده 

���+& !:�'&. در ��رت �&م ا(��ن ���+& �P �2رد اد�� ��eB -�اھ&1&.  

��* -�د ��'& اداي ���+& !:�'+& #+�!N6� 4Z" اداي ���+& !:�ده و در ��رت (6&د وراث ھ$ 'c ! : ����١ه  �7 �4��7 !�

  ��O! "N6ل �++& اد�� !��7 �4 ���!" �4 اداي ���+& �$ده [��� و !��O! 4� �7ل �++&��ن ��eB -�اھ& 1&.

42 ��+4 (��e : ����٢ه �Bاز ا h, &1�� ي$J'د I 1 6&د ��1+& و -�اھ�ن����+&  #+�!4Z وراث -�ا!&ه 2 c' اھ�ن، اداي�-

.&+� "2 �'�3�  

���+& !��� J2$ در �$! e9/ 4� �B�P� 47+. 4� �7 ا�+��" آن ���+& [��� ا�� و�"  : ٢٨٠�ده  P� "�$1 در �&ود

�$�B �� آن ���+& [��� ! �اھ& 1&. &�  

�م -&او!& 2��6ل �� ��'$ ز��!�� ادا �$دد و در ���+& ��'& B P��82$ار داد��ه و �� ��3 .��4 (وهللا، ���، (��) '� !:  ٢٨١�ده 

 $�a :�ن و��2 ��� "B$/ 2" !:�'&. در ھ$ ��ل ���رت !��ز ����T) 4 داد��ه ����3 اداي آن را از ��_ ز�2ن، �O2ن و ا��3ظ (��6

  2��:�ن در اداي ���+& �4 !�م -&او!& 2��6ل ! �اھ& ��د. 2$ا(C ا(��ن ���+& ��رت h�(2 2" �$دد.

��6� و�B !:�ده و ط$/�� را ا��Nر 2" !:�'&. در :  ٢٨٢ �ده) ،&+���در ��ر(" �4 ط$/�� ��S$ !1�7+&، داد��ه EX2 اداي 

  ا��Nر!��N� ��� 42ر �B& 2" �$دد.



داد��ه !:" (�ا!& �&ون در -�ا�� ا��Xب د��ا ���+& دھ& و ا�$ ���+& داد ا[$ي �$ آن 2�$(C ! �اھ& ��د و  : ٢٨٣�ده 

, 4Z!�+#.دد$� &'&() &+���  h از آن، در -�ا�� ا.$اي ���+& �1د ��'& 

٢٨٤�ده  :  h�(2 �31ھ" در ��رت ��� ا�� �31ھ" '� ��7" ��1&. در -�اO:2 "S�9����+& از ��ي 2 ��در -�ا

1�4 1&ه و �4 ا�N2ي در -�ا�� �++&ه 2" ر�& و ا'� در -�ا�� را (� ,�'�ن دادر�" 2" (�ان ا!)�م داد.�!  

���+& �$ �&م و.�د '� �&م و�Bع اد��ي 2&�"، '�د -�اھ& 1& و  : ٢٨٥�ده  ،&1�� $O+2 ي��در ��ر(" �4 ���+& از 

���+& از ��ي 2&�" ��1&، ���+& �$ و.�د '� و�Bع اد�� ���E:� 4� $O+2 4 -�اھ& آ2&. �4 ھ$ ��ل ��'& �M92د در  4Z!�+#

  ا'� ا�2ر ا��. -�ا�� �++&ه ���+& ��62م و �$'R ��1& �4 �&اc�2 از

���+& '�د �+& ��S$ ��1& ، داد��ه در ھ:�ن .��4 :  ٢٨٦�ده  &'�� "M 1 4� ")در ��ر ،&+����6& از �&ور B$ار ا(��ن 

���+& 2" دھ& و در ��رت �&م ��Nر (��6� و�B !:�ده، ط$/�� را د��ت 2" �+&. ا�$ ��" �4 ��'& ���+& '�د �+& �&ون �jر 

از ��Nر از ���+& ا2�+�ع !:�'& !�Oل X2��ب و داد��ه ا(��ن ���+& را �4 ط$ف د��ا رد 2" �+& و �� S�� 4.�2$ !�0د '� �6& 

  ا(��ن ���+&، �O* ��در -�اھ& 1& و �$!4 د��ا ��J�2 eB$دد. در �$گ ا��Nر'�N� ��. 4ر و !��)4 �&م ��Nر ��'& �B& �$دد.

� رد ���+& ���2 � �اھ&، داد��ه �2��ا!& �4 ا!&ازه اي �S C.�2 4$ر ا�$ ��" �4 ��'& ���+& '�د �+& �$اي �7Bل ' : ٢٨٧�ده 

  ط$ف !�0د �4 او 'c ��ر ���2 �&ھ&.

48  : ٢٨٨�ده �ا(��ن ���+& ��'& در .��4 داد��ه ر��&�" �++&ه �4 د��ا ا!)�م �1د. در ��ر(" �4 اد�� �++&ه ���+& ��ا

 C�� ر '��&، داد��ه�N� ا!& در داد��ه���62� 2" !:�'& '� دادرس داد��ه !5د �jر 4.�2 ! &+�����Nي �2رد، و�B د'J$ي �$اي Bا

او ��S$ �0�2د '� �S�B 4" د'J$ !���� �2&ھ& (� او را ���+& داده و ��رت h�(2 را �$اي داد��ه ار��ل �+& و �$ا��س آن راي 

  ��در 2" !:�'&.

���+& �$ده ا�� از (�S�9ي : ٢٨٩�ده  ���+&ات  ھ$ ��ه ��" �4 در -�ا�2 $'��-�د �$ف !%$ !:�'& داد��ه �� (�.4� 4 

  �4 د��ا ر��&�" !:�.ده و راي 92�N" ��در 2" !:�'&.


<�^C #(�$� : ;�\ھ >?�  

در ھ$ �2ردي �4 ر��&�" �4 دU'�" از �9�9X) E�7Bت از �6�82� و ��اھ�ن '� �X2 4+'�62" و '� ھ$ اB&ام د'J$ي �4  : ٢٩٠�ده 

92$ داد��ه ر��&�" �++&ه �4 د��ا ا!)�م ��$د و 1�72$ت داد��ه 1$ط !��j2 F.$2 ،&1�7ر �4 داد��ه 2" ��'�� -�رج از 

�&ار EX2 !���� 2" دھ& (� ��C �2رد اB&ام Uزم را 62:�ل و !��)4 را ط" ��رت h�(2 �4 داد��ه !���� دھ+&ه ار��ل ����

  و[�ق داد��ه ��1&.!:�'&. اB&ا�2ت ��j2ر در ��ر(" 62�7$ -�اھ& ��د �4 �2رد 

در �2اردي ��9�9X) 4ت ��'& -�رج از ��0ر ا'$ان �E:� 4 آ'&، داد��ه در �&ود 92$رات ��62د ��� دو�� ا'$ان و ��0ر  : ٢٩١�ده 

�2رد !%$، �4 داد��ه ��0ري �4 (�9�9Xت ��'& در �B:$و آن ا!)�م �1د !���� 2" دھ& (� (�9�9Xت را �E:� 4 آورده و ��رت 

  ر��ل دارد. ($(�C ا[$ �$ (�9�9Xت 4��:62 در -�رج از ��0ر 2��B@ �$ و[�ق داد��ه �4 !��)4 (�9�9Xت 2.&1�� "2)�h را ا

�" �4 از ط$ف داد��ھ��ي ��0رھ�ي د'J$ را.�9�9X) 4� Fت  : ٢٩٢�ده ���! ،E��9�داد ��ھ�ي ا'$ان 2" (�ا!+& �4 1$ط 2 4�2�62

  �NB'" �4 آ!�� داده �0�2د �7Bل �++&.

� #+�!4Z داد��ه ��0ر -�ر." ($(�C  : ٢٩٣ه �دO� ،&+ن ا'$ان ا!)�م 2" دھ�!�B $�را �$ا "'�NB �9�9تXداد��ھ��ي ا'$ان !���� (



-��" �$اي ر��&�" 62:�ل �$ده ��1&، داد��ه ا'$ان 2" (�ا!& �4 1$ط 4�2�62 2�E��9 و در ��ر(" �4 2 ��@ �� �2از'� ا��م 

  و ا-�ق ��+4 !1�7& �$ا�$ آن �:E !:�'&.و �Bا!�� 2$��ط �4 !%* �:�2" 

در !���� (�9�9Xت �NB'" -�رج از ��0ر، داد��ه !�Xه �$ر�" و (P�9X را �$ا�$ �Bا!�� ا'$ان (��6� و از داد��ه -�ر."  : ٢٩٤�ده 

&ه �4 ط$'P د'J$ي �4 �4 آن !���� داده �0�2د 2" -�اھ& �4 �$ا��س آن ��ر (�9�9Xت را ا!)�م دھ&. در ��ر(" �4 داد��ه '�د1

  اB&ام �4 �$ر�" و (P�9X !:�'& ا���7ر آن 2+�ط �4 !%$ داد��ه -�اھ& ��د.

  /EM '�زدھ* : راي              ·

�?< اول : '�ور و ا�\�ي راي  

,h از ا��م -�* دادر�" در ��رت ا�O2ن داد��ه در ھ:�ن .��4 ا!�0 راي !:�ده و �4 ا��Xب د��ا ا��م 2"  : ٢٩٥�ده 

  & در �a$ ا'� ��رت �&ا�l$ ظ$ف 'c ھ3�4 ا!�0 و ا��م راي 2" �+&.!:�'

  راي داد��ه ,h از ا!�0 �%3" ��'& !�1�4 1&ه و �4 ا�N2ي دادرس '� دادر��ن �$�& و !�Oت ز'$ در آن ر��'� �$دد: : ٢٩٦�ده 

  ) (�ر'^ �&ور راي.١

٢&�B �� آ!�ن "!�!�B ن��&+'�:! �' Eب د��ا '� و���Xت ا��M 02 ( .ه�J�2�Bا  

٣�  ) �S�2ع د��ا و در -�ا�� ط$/�

٤.���+&ات، ا��ل و �2اد �B!�!" �4 راي �$ا��س آ!�� ��در 1&ه ا�2 ،E'Uت، د��. (  

  ) �M 02ت و �:� دادرس '� دادر��ن داد��ه.٥

  ر �++&ه راي �$�&.راي داد��ه ��'& ظ$ف ,+� روز از (�ر'^ �&ور ,��+�'h 1&ه و �4 ا�N2ي دادرس '� دادر��ن ��د : ٢٩٧�ده 

�" از آن 92�N" �&ور راي ��1& �� در-�ا�� -�اھ�ن، داد��ه  : ٢٩٨�ده :�B e9/ 5'4 ��ده و() E��B در ��ر(" �4 د��.ا

  �O2@ �4 ا!�0ي راي !��7 �4 ھ:�ن B�:� 2" ��1&، و !�B 4� �7�:� د'J$، ر��&�" را ادا42 2" دھ&.

4 �2 : ٢٩٩�ده � F.4 راي داد��ه راZ!�+# ار !��2&ه$B رت�� �ھ�� د��ا و �BطF آن �4 ط�ر .O� ،&1�� "�� �' "'5*، و در �a$ ا'

  �0�2د.

�?< دوم : ا)&غ راي  

2&'$ د/�$ داد��ه �2ظ@ ا�� /�ري ,h از ا�N2ي داد!�42، رو!��1 آن را �4 (6&اد ا��Xب د��ا (��4 و در ��ر("  : ٣٠٠�ده 

� ��Nر دار!& �4 آ!�ن ا��غ !:�'& واU �4 �2�2ر ا��غ (���* و (��e وي �4 ا��Xب د��ا ��M 1 4 '� و��E '� !:�'+&ه �B!�!" آ!�

  ا��غ �$دد.

�&، !�7'& رو!��1 آن را �4 ��"  : ٣٠١�ده $� ���2&'$ '� ا��Nي د/�$ E7B از آن �4 راي '� داد!�42 �4 ا�N2ي دادرس '� دادر

�B!�ن ر��&�" �4  ٩ي ر��&�" �4 ( ��3ت اداري �4 2)�زات �+& ب �2ده (���* !:�'+&.در ��رت ( �@ O� 4� CO)$2* ھ��(��

  ، و ���OX2 $)Uم -�اھ& 1&.١٣٧٢( ��3ت اداري، �M2ب 

ھ�B �' *O� K$اري را !:" (�ان ا.$ا !:�د J2$ ا'� �4 �4 ��رت ��Nري و '� �4 ��رت داد!�42 '� رو!��1 ��اھ" :  ٣٠٢�ده 

��غ 1&ه ���X! .&1ه ا��غ داد!�42 و رو!��1 ان �$ا�$ 92$رات 2$��ط �4 ا��غ داد-�ا�� و ��'$ 1&ه آن �4 ط$/�� '� و��E آ!�ن ا

  اوراق ر�:" -�اھ& ��د.



#+�!4Z راي داد��ه ��a�" ��ده و �OX2م ���4 2)��ل ا�:�Oن ��1&، �32د راي �����4 آ��" در 'O" از روز!�42 ھ�ي  ����ه :

��0ر �X2 �' 5�$2" �� ھ5!Uا $�l� �0ر آ��"، (�ر'^ ا��غ راي�'+4 -�اھ�ن �$اي '�7Oر ��OX2 4م ���4 ا��غ -�اھ& 1&. (�ر'^ ا!

  X2��ب 2" �1د.

"���a ري و�N� *O� : م�� _X72  

�O* داد��ه ��Nري ا�� J2$ ا'� �4 -�ا!&ه '� و��D�B �' E* �92م '� !:�'+&ه �B!�!" وي در ھ�c' K از .���ت  : ٣٠٣�ده 

&0! $S�� 6" !0&ه ��1&.داد��هB7" !�5 د/�ع !+:�ده ��1& و '� ا-�8ر'4 ا��غ وا�  ه و �4 ط�ر �

در ��ر(" �4 -�ا!&��ن 2�6&د ��1+& و /N6� e9" از آ!�ن در .��4 داد��ه ��S$ �1!& و '� 4X'U د/���4 (���*  : ٣٠٤�ده 

hk��72درت �4 �&ور راي 2" !:�'&، راي داد��ه  !:�'+&، داد��ه !��7 �4 د��ا 82$و�4 ���4 ���4 -�ا!&��ن ر��&�" �$ده و 

!��7 �4 ���!" �4 در .���ت ��S$ !0&ه و 4X'U د/���4 !&اده ا!& و '� ا-�8ر'4، ا��غ وا6B" !0&ه ��X2 "���a &1��ب 

.��  ا

  X72_ #��رم : وا-�اھ"

!��2&ه 2" �1د. داد-�ا��  �OX2م ���P� C'�a 4 دارد ���a *O� 4�" ا��$اض !:�'&. ا'� ا��$اض وا-�اھ" : ٣٠٥�ده 

.��  وا-�اھ" در داد��ه ��در �++&ه �E��B "���a *O ر��&�" ا

�2  : ٣٠٦�ده �B!" �4 -�رج از ��0ر ا��روز و �$اي � ��!" �4 �92* ��0ر!& ����اي �$� "���a م�O���2 وا-�اھ" از ا�

4 62�$ض �4 �� �O* [��� !:�'& �&م اB&ام �4 وا-�اھ" در ا'� ���2 �4 د��E دار!& دو �2ه از (�ر'^ ا��غ وا6B" -�اھ& ��د. J2$ ا'

� داد-�ا�� وا-�اھ" �4 داد��ه ��در �++&ه راي ا��م :S ر -�د راj� 4.�2 ��دن E'Uرت ��'& د�� ��jر 4.�2 ��ده ا��.در ا'

*O� وا-�اھ" را ��در و ا.$اي ��5 2��B@ 2" �1د. .��ت ز'$  !:�'&. ا�$ داد��ه اد�� را I� 0) 4.�2 داد B$ار �7Bل داد-�ا�!

  �jر X2 4.�2��ب 2" �$دد:

١.��  ) F!�2 4� "S$2 �$�� ا

  ) /�ت 'O" از وا�&'� '� ھ:�$ '� اوUد.٢

٣.&1�7! �O:2 وا-�اھ" در ���2 92$ر ����E، ز�4�5، و �$'P �4 �$ ا[$ آن (9&'* داد-�ا E�7B 4 از'$�B ادث�� (  

  ن در ���2 92$ر داد-�ا�� وا-�اھ" (9&'* �$د.) (�h7� �' @�B ��دن ��X! 4ي �4 !��ا٤

#+�!4Z ا��غ وا�OX2 I 1 4� "6Bم ���4 �2�$ !1�7& و ا��غ E:� 4� "!�!�B آ'&، آن ا��غ 62�7$ ��ده و �O*  : ����١ه 

&0! "6Bا��غ وا *O� 4� ")ارده -�اھ& 1&. در ��رj� ا.$ا FB�2 4� 68" 1&نB و "!�!�B ���2 �N9!از ا h, "���a ه ��1& و

�OX2م ���4 2&�" �&م اط�ع از �32د راي ��1& �2��ا!& داد-�ا�� وا-�اھ" �4 داد��ه ��در �++&ه ���a *O�" (9&'* دارد. 

 F!�2 ��داد��ه �&وا -�رج از !��� در ا'� �2رد ر��&�" !:�ده B$ار رد '� �7Bل داد-�ا�� را ��در B .&+� "2$ار �7Bل داد-�ا

  ا.$اي �O* -�اھ& ��د.

�C از �OX2م �4 -�اھ& ��د. J2$ ا'� �4 داد!�42 '�  : ����٢ه �+�2 ��2�) j-7$ '� ا�62 �2�S "/$62 4� 2+�ط "���a *O� ا.$اي

  ا.$ا�OX2 4� 4�Dم ���C'�a 4 ا��غ وا6B" 1&ه و !�72$ده در ���2 92$ر از (�ر'^ ا��غ داد!�42 وا-�اھ" !O$ده ��1&.

ز ���2 '�د 1&ه �&ون �jر E��B 4.�2 ر��&�" در 2$��4 ()&'& !%$ �$ا�$ 92$رات 2$��ط �4 (9&'* داد-�ا�� -�رج ا : ����٣ه 



  آن 4��$2 2" ��1&.

#+�!�OX2 4Zم ���h, C'�a 4 از ا.$اي �O*، وا-�اھ" !:�'& و در ر��&�" �6&ي �F3! 4� *O او ��در �1د،  : ٣٠٧�ده 

  �4 وا-�اه 1�7�2&.-�اھ�ن 5�2م �4 .7$ان -��رت !�1" از ا.$اي �O* او�" 

: راh, 4� "D از ر��&�" وا-�اھ" ��در 2" �1د /e9 !��7 �4 وا-�اه و وا-�ا!&ه �2[$ ا�� و E2�1 ��" �4  �2٣٠٨ده 

وا-�اھ" !O$ده ا�� ! �اھ& J2 &1$ ا'� �4 راي ��دره E��B ()5'4 و (c�O3 !1�7& �4 در ا'� ��رت !��7 �4 ���!" �4 

  -�اھ" !O$ده ا!& !�5 (�$ي -�اھ& دا02.�1:�ل ���a *O�" ��ده و�" وا

�?< RSE; : ��?$_ راي  

� راي داد��ه ��� �B* رخ دھ& El2 از �B* ا/��دن ��:4 اي '� ز'�د 1&ن آن و '� ا1��7ھ"  : ٣٠٩�ده �ھ$ ��ه در (+%�* و !�1

�' ���" �4 از ان در -�ا�� ()&'& !%$ !0&ه، داد��ه راB4 ��1& (� و��47 ��رت �$/�X2 راي را  در ،F3! ذي ���4 در -�ا

(R�XM 2" !:�'&. راي (X�XM" �4 ط$/�� ا��غ -�اھ& 1&. (���* رو!��1 راي ا��" �&ون رو!��1 راي (X�XM" 2:+�ع 

�" �4 �2رد ا1��7ه !�7ده در ��رت ��68B ا.$ا -�اھ& 1&.:�B داد��ه در *O� .��  ا

وا-�اھ" '� ()&'& !%$ '� /$.�م ا�� (R�XM آن !�5 در 2&ت E��B "!�!�B  در �2اردي �4 ا�B �' *O� E$ار داد��ه E��B : ����١ه 

  وا-�اھ" '� ()&'& !%$ '� /$.�م -�اھ& ��د.

#+�!4Z راي �2رد (R�XM �4 وا�48 وا-�اھ" '� ()&'& !%$ '� /$.�م !9\ �$دد راي (X�XM" !�5 از ا���7ر -�اھ&  : ����٢ه 

  ا/��د.

�?< A\; : دادر8
 -�ري  

��ر �B�2 ��در 2" !:�'&. : ٣١٠�ده �  در ا�2ري �4 (��6� (��O@ آن /�ر'� دارد، داد��ه �4 در -�ا�� ذ'+F3 �$ا�$ �2اد ز'$ د

٣١١�ده  :  ���ر �B�2، ھ:�ن داد��ه -�اھ& ��د و در �a$ ا'�#+�!4Z ا�E د��ا در داد��ھ" 82$ح ��F.$2 &1 در -�ا�� د

  ����� ر��&�" �4 ا�E د��ا را دارد. ��رت F.$2 در -�ا��، داد��ھ" 2" ��1& �4

��ر �B�2، در 92$ داد��ھ" �a$ از داد��ھ��ي '�د 1&ه در �2ده E7B ��1&، در  : ٣١٢�ده �ھ$ ��ه �S�2ع در -�ا�� د

.&1�� 4���ر �B�2 از آن داد��ه �E:� 4 2" آ'&، ا�$ #4 ����� ر��&�" �4 ا�E د��ا را !&ا1�  -�ا�� د

٣١٣�ده  :  ���7" '� �31ھ" ��1&. در -�ا�� �31ھ" در ��رت �B h�(2& و �4 در -�ا� ��� اO:2 �B�2 ر���د

.&�  ا�N2ي در -�ا�� �++&ه 2" ر

�$اي ر��&�" �4 ا�2ر /�ري، داد��ه روز و ����ت 2+��7" را (��6� و ط$/�� را �4 داد��ه د��ت 2" !:�'&. در  : ٣١٤�ده 

��N �+& 2" (�ان �Bداد��ه �4 �2اردي �4 /�ر'� ��ر ا EX2 $�a و '� در E�86) ت�Bدر او "�&ون (��6� و�B و د��ت از ط$/�� و �

  ا�2ر '�د 1&ه ر��&�" !:�د.

  (I� 0 /�ري ��دن �S�2ع در -�ا�� �� داد��ھ" 2" ��1& �4 ����� ر��&�" �4 در -�ا�� را دارد. : ٣١٥�ده 

� ا�� دا'$ �$ (��B@ �2ل '� ا! : ٣١٦�ده O:2 �B�2 ر���  )�م �:E و '� F+2 از ا2$ي ��1&.د

��ر �B�2 داد��ه �4 ھ�K و.4 (�[�$ي در ا�E د��ا ! �اھ& دا�1. : ٣١٧�ده �  د

��ر �B�2 در ��ر(" �4 از E7B ا42�B د��ا !0&ه ��1&، در -�ا�� �++&ه ��'& �&ا�l$ ظ$ف ����  : ٣١٨�ده �,h از �&ور د



��ر، �4 2+%�ر ا[�7ت د���اي -�د �4 داد��ه ���R 2$ا.46 و داد-�ا�� -�د را (9&'* و ��اھ" آن را �4 روز از (�ر'^ �&ور د

��ر �B�2 �4 در -�ا�� ط$ف، از آن ���ر �B�2 ��در �$ده (���* !:�'&. در �a$ ا'� ��رت داد��ه ��در �++&ه د�داد��ھ" �4 د

  ر/F ا[$ -�اھ& �$د.

4 : ٣١٩�ده � "��:�2+��7" ا-j  داد��ه �O2@ ا�� �$اي .7$ان -��رت ا� ���ر E��� �B�2 2" �1د از -�اھ�ن (��2�از د

.&1�� "2 ���ر �B�2 2+�ط �4 �k$دن (��2�  !:�'&. در ا'� ��رت �&ور د

��ر h, �B�2 از ا��غ E��B ا.$ا�� و !%$ �4 /�ر'� ��ر، داد��ه 2" (�ا!& 92$ر دارد �E7B 4 از ا��غ ا.$ا �1د.:  ٣٢٠�ده �  د

��ر �B�2 ��1&، داد��ه در ��رت �X�M2 از در ��ر("  : ٣٢١�ده ���S�2 �� Cع د�+��4 ط$ف د��ا (��2+" �&ھ& �2 4

��ر �B�2 ر/F ا[$ -�اھ& !:�د.�  د

2" !:�'&  : ٣٢٢�ده  �T� آن را �B�2 ر�����ر �B�2 1&ه ا�� F3)$2 �1د، داد��ه ��در �++&ه د�ھ$ ��ه .��" �C.�2 4 د

��ر را ��T -�اھ& !:�د.و ا�$ ا�E د��ا در داد��ه 82$ح ���  1&، داد��ه ر��&�" �++&ه، د

��ر  ٣١٨در ��ر(" �4 �$ا�$ �2ده  : ٣٢٣�ده �ا42�B د��ا !�0د و '� در ��رت ا42�B د��ا، اد��ي -�اھ�ن رد �1د، 2�S�9" د

��ر 2�E:X 1&ه ا�� �OX2م -�اھ& 1&.�  �B�2 �4 .7$ان -��را(" �4 ط$ف د��ا در ا.$اي د

��ر �B�2 '� ر/F ا[$ از آن، #+�!4Z ظ$ف 'c �2ه از (�ر'^ ا��غ راي !��'"، در  : ٣٢٤�ده �-�Mص (��2� ا-j 1&ه از 2�S�9" د

��ر داد��ه، از �2ل �2رد (��2� ر/�B�) F@ -�اھ& 1&.�  �$اي 47��82 -��رت ط$ح د��ا !�0د، �4 د

��9 �2رد ا��$اض و ()& : ٣٢٥�ده �2 �B�2 ر���2�S�9" 2" (�ا!& �7Bل '� رد در -�ا�� د �O� .���! و /$.�م $%! &'

� (�S�9ي ()&'& !%$ �4 ا�E راي !��7 �4 آن !�5 ا��$اض و در -�ا�� ر��&�" !:�'&. و�" در ھ$ ��ل رد '� �7Bل در :S

.���! "2�.$/ "�&����ر E��B �B�2 ر�  -�ا�� د

��5م (�'�& رh�D ��زه �NB'" 2" ��1&. : ����١ه �2 �B�2 ر���  ا.$اي د

��5م ,$دا-� ھ5'+4 دادر�" �62دل د��وي �a$ ��2" ا�� : ���٢ه ��2 �B�2 ر���  در -�ا�� �&ور د

  
  

  �R�>� �`� -)�ب F(�رم           ·

     

  /EM اول : ا��Oم و B$ارھ�ي E��B !9\ و ()&'& !%$            ·
  آراي EM/ $%! &'&() E��B دوم :            ·
��م : ���2 ()&'& !%$            · EM/  
·            "�&��  /EM #��رم : داد-�ا�� و 92&�2ت ر
  /EM ,+)* : .��ت ()&'& !%$             ·

    

·              �`� �<�R� و a=� ,(�C ارھ�ي�C م و�X%اول : ا ,�-  

٣٢٦�ده  :  

  ارد ز'$ !9\ 2" �$دد:آراي داد��ھ��ي �:�2" و ا!�9ب در �2 
 (B7�7ه -�د �1د.ا�  S�B" ��در �++&ه راي 2��.4 ا1

  S�B" د'J$ي ," �4 ا1��7ه راي ��دره �7$د ��X! 4ي �4 ا�$ �S�B 4" ��در �++&ه راي (�j$ دھ&، 2�+47 �1د. ب)



/�B& ����� �$اي  داد��ه ��در �++&ه راي '� S�B"، ����� ر��&�" را !&ا1�4 ا!& و '� �6&ا �0@ �1د �S�B 4"ج) 

.��  ر��&�" ��ده ا
��ن �E ��0ر، رh�D ��زه  : ����١ه �2+%�ر از S�B" د'��j2 $Jر در �+& ب ��7رت ا�� از رh�D د'�ان ���" ��0ر، داد

  �NB'" و '� ھ$ S�B" د'J$ي �4 طP7 92$رات �B!�!" ,$و!&ه (�X !%$ او B$ار 2" ��$د.
��ن �E ��0ر در ��ر(" �4 داد��ه ا!�B "2�%: ����٢ه ��Nت ( �@ S�B" را �2[$ در �O* ��دره (I� 0 دھ& 2$ا(C را �4 داد

  ا��م O�2+& (� �4 ا�:�ل 92$ر ات ا'� �2ده اB&ام !:�'&.

  

٣٢٧�ده  :  

 #+�!S�B 4Z" ��در �++&ه راي 2��.4 ا1��7ه -�د �1د 2��&U ,$و!&ه را �4 داد��ه ()&'& !%$ ار��ل 2" دارد. داد��ه '�د 1&ه ��

  (�.4 �4 د��E ا�$ازي، راي ��دره را !9\ و ر��&�" �2ھ�ي -�اھ& �$د.

  

٣٢٨�ده  :  

�&Uل ,$و!&ه را �4 داد��ه  �2٣٢٦ده  ١در ��ر(" �4 ھ$ 'c از �2�92ت 2+&رج در (M7$ه �," �4 ا1��7ه راي ��دره �7$!& �� ذ�$ ا

U&��ل (�j$ دھ+&ه، راي را !9\ و ر��&�" �2ھ�ي 2" !:�'& ()&'& !%$ ار��ل 2" دار!&. داد��ه '�د 1&ه در ��رت ,j'$ش ا

  واU راي را (�'�& و �$اي ا.$ا �4 داد��ه �&وي ا��ده 2" !:�'&.

  

٣٢٩�ده  :  

در ��ر(" �4 �&م ����� S�B" ��در �++&ه راي اد�� �1د، F.$2 ()&'& !%$ ا��&ا �4 ا�E د��ا ر��&�" و در ��رت ا�$از، 

&��  �" -�اھ& �$د.راي را !9\ و دو��ره ر

    

·              �`� �<�R� ,(�C دوم :آراي ,�-  

٣٣٠�ده  :  

  $%! &'&() ��آراي داد��ھ��ي �:�2" و ا!�9ب در ا�2ر �68B "B�9" ا��، J2$ در �2اردي �4 ط�B P7!�ن E��B در -�ا

.&1��  

  

٣٣١�ده  :  

 : &1�� "2 $%! &'&() ��  ا��Oم ز'$ E��B در -�ا
 (B7در د��وي ��2ا) 4 ����2ن��4 '� ارزش آن از �  ) لایر 2�)�وز ��1&.٣،٠٠٠،٠٠٠" �4 -�ا

  ���4 ا��Oم ��دره در د��وي �a$ ��2".ب)
4 2�3$��ت د��ا در ��ر(" �O� 4* را.F �4 ا�E د��ا E��B ()&'& !%$ ��1&.ج) � F.را *O�  

��7 راي آ!�ن را�BطF د��ا B$ار داده ا��Oم 2��+& �4 اB$ار در داد��ه '� 2��+& �4 راي 'c '� #+& !3$ � ����ه :� ��ر1+�س �4 ط$/�

  ��E��B &+1 در -�ا�� ()&'& !%$ !��� J2$ در -�Mص ����� داد��ه '� S�B" ��در �++&ه راي.

  

٣٣٢�ده  :  

: &1�� $%! &'&() ��  B$ارھ�ي ز'$ E��B ()&'& !%$ ا��، در ��ر(" �O� 4* را.F �4 ا�E د��ا E��B در -�ا
(B7ار ا ا$B.4 از داد��ه ��در �1د� ��  ��8ل داد-�ا�� '� رد داد-�ا

�:�ع د��ا.ب)�  B$ار رد د��ا '� �&م ا



  B$ار ��9ط د��ا. ج)
  B$ار �&م اھ��� 'c از ط$/�� د��ا. د)

  

٣٣٣�ده   :  

�P� "7 ()&'& !%$ -�اھ" -�د را ��eB �$ده ��1+& ()&'& !%$ -�اھ" آ!�ن 2� P/د��ا �� (�ا ��:�ع در ��ر(" �4 ط$/�

  ! �اھ& ��د J2$ در -�Mص ����� داد��ه '� S�B" ��در �++&ه راي.
��ن 1�7�2&. : ٣٣٤�ده �  F.$2 ()&'& !%$ آراي داد��ھ��ي �:�2" و ا!�9ب ھ$ ��زه اي، داد��ه ()&'& !%$ 2$�5 ھ:�ن ا

  

٣٣٥�ده  :  

  ا1 �ص ز'$ �P در -�ا�� ()&'& !%$ دار!& :
(B7د��ا '� و�� '� !: ا �  �'+&��ن �B!�!" آ!��.ط$/�

  در �&ود وظ�'@ �B!�!" -�د. �2٣٢٦ده  �2�92١ت 2+&رج در (M7$ه  ب)

·             �`� �<�R� #N)  -�, �8م : 

٣٣٦�ده  :  

���2 در -�ا�� ()&'& !%$ ا��Xب د��ا، �$اي ا1 �ص �92* ا'$ان ���� روز و �$اي ا1 �ص �92* -�رج از ��0ر دو �2ه از 

  �N9ي 2&ت وا-�اھ" ا��.(�ر'^ ا��غ '� ا!

  

٣٣٧�ده  :  

�X2 �' 4)�ر '� /�ت �1د، �O1ي ���2 ()&'& !%$ ور�N9!از ا E7B &!اھ" دار�- $%! &'&() P� 4� "!��� از "O' ھ$ ��ه

B �' و در ��رت /�ت �4 وراث *�B 4� ر�(X2 4�3 و در �2ردM) $'&2 4� 4��O1ار در �2رد ور$B �' *O� ���2 .&'& از (�ر'^ ا��غ *D�

  �92م '� !:�'+&ه �B!�!" وراث 1$وع �0�2د.

  

٣٣٨�ده  :  

ا�$ �:� 'O" از ا1 �ص �4 �4 �+�ان !:�'+&�" از E�7B و�B �' �'U:���2 و '� و��'� در د��ا د-��� دا1�4 ا!& E7B از ا!�N9ي 

���6� �0�2د، 1$وع -�اھ&  2&ت ()&'& !%$ -�اھ" زا'E �$دد، ���2 92$ر از (�ر'^ ا��غ �B �' *O$ار �4 ��" �4 �4 ا') �:�

 F/" �4 از وي ر�ار �4 �$B �' *O� 1&، ���2 ()&'& !%$ -�اھ" از (�ر'^ ا��غ�� $(� F/48 ر��:� �4 وا �1& و ا�$ زوال ا'

  �)$ 1&ه ا�� 1$وع 2" �$دد.

·             
�ت ر$8�"�=  -�, F(�رم : داد�0ا8# و 

٣٣٩�ده  :  

ا�� -�د را ظ$ف ���2 92$ر �4 د/�$ داد��ه ��در�++&ه راي '� د/�$ 4761 اول داد��ه ()&'& !%$ 2�S�9" ()&'& !%$ ��'& داد-� 

'� �4 د/�$ ��زدا1��Jھ" �4 در آن .� (��B@ ا��، (���* !:�'&. ھ$ 'c از 2$ا.F '�د 1&ه در ��h, 4���/�� &'�� U از و��ل 

د��ا، (�ر'^ (���*، 1:�ره [�7 و داد!�42 �4 (9&'* �++&ه (���* داد-�ا�� آن را [�7 و ر��&ي 02�:E �$ !�م 2�S�9" و ط$ف 

  و در روي ���4 �$���ي داد-�ا�� ()&'& !%$ ھ:�ن (�ر'^ را �B& �+&. ا'� (�ر'^، (�ر'^ ()&'& !%$ -�اھ" X2��ب 2" �$دد.
�U اB&ام و داد-�ا�� را �4 در ��ر(" �4 داد-�ا�� �4 د/�$ F.$2 ()&'& !%$ '� ��زدا1��Jه داده �1د �4 1$ح �:  ����١ه 

داد��ه ��در �++&ه راي ار��ل 2" دارد. #+�!4Z داد-�ا�� ()&'& !%$ در �B ���2!�!" (9&'* 1&ه ��1&، 2&'$ د/�$ داد��ه 

  �&وي ,h از (E�:O آن، ,$و!&ه را ظ$ف دو روز �F.$2 4 ()&'& !%$ ار��ل 2" دارد.

  



داده �1د و '� در �2رد �B!�!" ر/J! I9! F$دد، �B C.�2 4$ار داد��ه ��در  در ��ر(" �4 داد-�ا�� -�رج از ���2: ����٢ه 

�++&ه راي �&وي رد 2" �1د. ا'� B$ار ظ$ف ���� روز از (�ر'^ ا��غ در E��B $%! &'&() F. $2 ا��$اض ا��، راي داد��ه ()&'& 

.��  !%$ 68B" ا

  

'� !�7دن راي و F.$2 ()&'& !%$ آن را �62� !:�'&. ا'� اF!�2 $2 از آن داد��ه ��'& ذ'E راي -�د، E��B ()&'& !%$ ��دن  : ����٣ه 

 .&'�:! $%! &'&() ��  ! �اھ& ��د �4 ا�$ راي داد��ه E��B ()&'& !%$ ��ده و داد��ه آن را 68B" ا��م �+&، ھ$ 'c از ط$/�� در -�ا

  

٣٤٠�ده    :  

2 F.4 2$ا� $%! &'&() ����jر در �2ده E7B (9&'* !0&ه ��1&، 2�S�9" ()&'& !%$ �� د��E در ��ر(" �4 در ���2 92$ر داد-�ا

و ���ن �jر -�د (�S�9ي ()&'& !%$ را �4 داد��ه ��در�++&ه راي (9&'* 2" !:�'&. داد��ه �O2@ ا�� ا��&ا �j� 4ر �+�ان 1&ه �4 

� �j, 4'$ش داد-�ا�� ()&'& �C.�2 4 �&م (9&'* داد -�ا�� در ���2 92$ر ��ده ر��&�" و در ��رت و.�د �jر 4.�2 !�7

.&'�:! "2 *�:M) ا( �ذ $%!  
  2" ��1&. ٣٠٦.��ت �jر 4.�2 ھ:�ن �2ارد ��j2ر در ذ'E �2ده :  ����ه

  

٣٤١�ده  :  

  در داد-�ا�� ��'& !�Oت ز'$ �B& �1د:
١(  ��2��Jه و ��'$ �M 02ت ()&'& !%$ -�اه و و��E او در ��ر(" �4 داد-�ا�Bداده ��1&.!�م و !�م -�!�اد�" و ا Eرا و��  
2��Jه و ��'$ �M 02ت ()&'& !%$ -�اه -�ا!&ه. )٢�Bم و !�م -�!�اد�"، ا�!  
٣( .��  �B �' *O$اري �4 از آن در -�ا�� ()&'& !%$ 1&ه ا
  داد��ه ��در �++&ه راي. )٤
  (�ر'^ ا��غ راي. )٥
  دE'U ()&'& !%$ -�اھ". )٦

  

٣٤٢�ده  :  

 �B دھ+&ه �+�ان ��:���2 '� وU'� '� و��'� '� و���� '� 2&'$'� 1$�� و ا�l2ل آن را دا1�4 ��1&، ��'& ھ$ ��ه داد-�ا

.&'�:! ���:� او 2" ��1&، ,���� داد-�ا �7l2 4� ي را&+� $'�M) �' �1�!رو  

  

٣٤٣�ده  :  

 �! c' 6&د ��دن ط$ف �4 (6&اد آ!�� ��6وه�  4 ��1&.داد-�ا�� و �$���ي ,���� آن ��'& در دو !� 4 و در ��رت 2

  

٣٤٤�ده  :  

2��Jه �B" 2" ��1& '� ا�دھ+&ه #4 � ���62� !0&ه و ��62م !1�7& �4 داد-�ا ��ا�$ �M 02ت ()&'& !%$ -�اه در داد-�ا

 C.�2 4� د1&ه�' ��او ��62م !1�7& و E7B از ا!�N9ي ���2، داد-�ا�� (E�:O '� ()&'& !�0د، ,h از ا!�N9ي ���2، داد-�ا

�ا�� را در'�/� !:�ده رد 2" �$دد. ا'� B$ار !��7 �4 ا��Xب د��ا ظ$ف ده روز از (�ر'^ ا��Mق �4 د'�ار B$ارداد��ھ" �4 داد-

  داد��ه E��B ا��$اض در داد��ه ()&'& !%$، -�اھ& ��د.
  ! �اھ& ��د. E2�1٣٢٦ �2ارد !��j2 \9ر در �2ده  ���2٣٣٦ 92$ر در ا'� �2ده و �2ده  : ����ه



  

٣٤٥�ده  :  

�در آن ر��'� !0&ه ��1& �4 .$'�ن  ٣٤٣و  ٣٤٢و �2اد  ٣٤١) �2ده ٦،  ٥،  ٤،  ٣،  ٢�" ��O! 4ت '�د1&ه در �+&ھ�ي (ھ$ دا د-�ا

!:" ا/�& و 2&'$ د/�$ داد��ه �&وي ظ$ف دو روز از (�ر'^ و��ل داد-�ا��، !I'�9 را �4 ط�ر (E�M3 �4 داد-�ا�� دھ+&ه �4 ط�ر 

��ج �4 ()&'& داد-�ا�� ا�� آن را ��7" اط�ع داده و از روز ا��غ ده روX2 $و ا� &+� F/را ر I'�9! 4� &ز �4 او ���2 2" دھ

  اB&ام -�اھ& 1&. �2٣٣٩ده  ٢()&'& !:�'&، در �a$ ا'� ��رت �$ا�$ (M7$ه 

  

٣٤٦�ده  :  

اد-�ا�� و 2&'$ د/�$ داد��ه �&وي ظ$ف دو روز از (�ر'^ و��ل داد-�ا�� و D�:S* آن و ,h از ر/c' ،I9! F !� 4 از د

 ��& �4 ظ$ف ده روز از (�ر'^ ا��غ ,��^ دھ&، ,h از ا!�N9ي ���2 '�د1&ه ا�* از ا'����ي آن را �$اي ا��Xب د��ا 2" /$���,

.&��$/ "2 $%! &'&() F.$2 4� ه ��1&، ,$و!&ه را&��4 ,�� " ر��&ه '� !$�  

  

٣٤٧�ده  :  

ا��M �$د'&ه F!�2 ا.$اي �O* -�اھ& ��د، ھ$ .+& داد��ه ��در �++&ه راي  ()&'& !%$ -�اھ" از آراي E��B ()&'& !%$ �4 در �B!�ن

�l+� 1&ه ��1&.�  آن را 68B" ا��م !:�ده ��J2 &1$ در �2اردي �4 ط�B P7!�ن ا

·             �`� �<�R� ت�)G : ;RSE ,�-  

٣٤٨�ده  :  

 : ��  .��ت در -�ا�� ()&'& !%$ �B 4$ار ز'$ ا
(B7�7ر 2 ا��+&ات داد��ه.اد��ي �&م ا��  

  اد��ي /9&ان 1$ا'�B e!�!" ��1دت ��1د. ب)
  اد��ي �&م (�.S�B 4" �4 دE'U ا�$ازي. ج)
  اد��ي �&م ����� S�B" '� داد��ه ��در �++&ه راي. د)
  اد��ي 2 ��@ ��دن راي �� �2از'� 1$�" و '� 92$رات �B!�!". ه)

�+�د 'O" از .�� ����ه :�ت ��j2ر در ا'� �2ده �E:� 4 آ2&ه ��1& در ��رت و.�د .��ت د'J$، ا�$ در -�ا�� ()&'& !%$ �4 ا

.&'�:! "2 "�&��  F.$2 ()&'& !%$ �4 آن .�� ھ* ر

  

٣٤٩�ده  :  

.&'�:! "2 "�&��� �2رد �B *O$ار �$/�4 ر��  e9/ $%! &'&() F.$2 �4 آن #4 �4 �2رد ()&'& !%$ -�اھ" ا�� و در 4��$2 ! �

  

٣٥٠�ده  :  

e'9\ راي در 2$��4  �&م ر��'� 1$ا! C.�2 ،در 2$��4 �&وي "!�!�B ان در ��2& 92$ر I9! F/و '� �&م ر ���B!�!" داد-�ا

()&'& !%$ ! �اھ& ��د. در ا'� �2ارد داد��ه ()&'& !%$ �4 داد-�ا�� دھ+&ه �&وي ا-�8ر 2" �+& �4 ظ$ف ده روز از (�ر'^ ا��غ 

� در ��ر(" �4 �:� داد-�ا�� دھ+&ه X2$ز !1�7& داد��ه راي !��7 �4 ر/I9! F اB&ام !:�'&. در ��رت �&م اB&ا�+Z:م و ھ

  ��دره را !9\ و B$ار رد د��اي �&وي را ��در 2" !:�'&.

  

٣٥١�ده  :  



#+�!4Z داد��ه ()&'& !%$ در راي �&وي �a$ از ا1��7ھ�(" از E�7B ا�&اد، ار�Bم، ��� �M 02 ،*�Bت ط$/�� و '� از �B* ا/��د�" 

 �:�B ا��ح راي، آن را (�'�& -�اھ& �$د.در آن �:S &+O! 4%��2 ي$J'ل د�O1ه ا&���4 �4 �4 ا[�7ت ر�  از -�ا

  

٣٥٢�ده  :  

 R��� F.$2 4� دھ& راي را !9\ و ,$و!&ه را I� 0) ")ذا �' "�X2 ����� &B�/ ھ$ ��ه داد��ه ()&'& !%$، داد��ه �&وي را

  ار��ل 2" دارد.

  

٣٥٣�ده  :  

در ��ر(" �B 4$ار �2رد �O1'� را P��82 �� �2از'� I� 0) "!�!�B دھ&، آن را (�'�& 2" �+&. در �a$ ا'�  داد��ه ()&'& !%$

  ��رت ,h از !9\، ,$و!&ه را �$اي ر��&�" �2ھ�ي �4 داد��ه ��در �++&ه B$ار ��دت 2" دھ&.

  

٣٥٤�ده  :  

��ر او (��O' e" از 2���0ران 4761 ا.$ا �0�2د و B$ار (P�9X و EX2 4+'�62 در داد��ه ()&'& !%$ (��e رh�D داد��ه '� ��4 د

 ����ن ��1& داد��ه ()&'& !%$ 2" (�ا!& ا.$اي B$ار را از داد��ه EX2 در -�ا�#+�!EX2 4Z ا.$اي B$ار در �1$ د'J$ ھ:�ن ا

��ن د'J$ ��1& �� ا��8ي !���� �NB'" �4 داد���ه EX2، در-�ا�� !:�'& و در ��ر(" �EX2 4 ا.$اي B$ار در ��زه �NB'" ا

  ا.$اي B$ار را -�اھ& !:�د.
1& (��S�B e" ��در�++&ه راي ا!)�م -�اھ& 1&  : ����ه�� EX2 4+'�62 �' اھ" ��اه�� e9/ در �2اردي �4 72+�ي راي داد��ه

  J2$ ا'� �4 �5ارش �2رد و[�ق داد��ه ��1&.

  

٣٥٥�ده  :  

�:�ع د��ا �4 .�� '�د1&ه در B$ار، 4.�2 !&ا!& و�" �4 در ��ر(" �4 داد��ه ()&'& !%$ B$ار داد��ه �&وي را د�ر �2رد رد '� �&م ا

�:�ع (I� 0 دھ&، در !��'� B$ار ��دره را (�'�& -�اھ& �$د.�  .��ت �B!�!" د'J$ د��ا را2$دود '� E��B $�a ا

  

٣٥٦�ده  :  

 $J2 ��ا'� ��B C.�2 4� 4!�ن ($(�C د'J$ي 92$ر 92$را(" �4 در دادر�" �&وي ر��'� �0�2د در 2$��4 ()&'& !%$ !�5 .�ري ا

  1&ه ��1&.

  

٣٥٧�ده  :  

�a$ از ط$/�� د��ا '� D�B* �92م �B!�!" آ!��، �h د'J$ي !:" (�ا!& در 2$��4 ()&'& !%$ وارد �1د، J2$ در �2اردي ��B 4!�ن 92$ر 

  2" دارد.

  

٣٥٨�ده  :  

I� 0 دھ&، راي داد��ه �&وي را !9\ و راي 92�N" ��در 4Z!�+# "2 داد��ه ()&'& !%$ اد��ي ()&'& !%$ -�اه را 4.�2 ( 

  !:�'&. در �a$ ا'� ��رت �� رد در-�ا�� و (�'�& راي، ,$و!&ه را �4 داد��ه �&وي ا��ده -�اھ& �$د.

  

٣٥٩�ده  :  



��3ده �a$ ط$/�� ()&'& !%$-�اھ" B$ار ��$د، J2$ در �2اردي �4 ر �اي ��دره E��B ()5'4 راي داد��ه ()&'& !%$ !:" (�ا!& �2رد ا

و (c�O3 !1�7& �4 در ا'� ��رت !��7 �4 ا1 �ص د'J$ ھ* �4 02:�ل راي �&وي ��ده و ()&'& !%$ -�اھ" !O$ده ا!&، (�$ي 

  -�اھ& دا�1.

  

٣٦٠�ده   :  

� راي داد��ه ()&'& !%$، ��� '� ا1��7ھ" رخ دھ& ھ:�ن داد��ه �� ر��'� �2ده �ا��ح -�اھ&  آن را ٣٠٩ھ$ ��ه در (+%�* و !�1

  �$د.

  

٣٦١�ده  :  

  (+%�* داد!�42 و ا��غ آن �C�)$) 4 92$ر در 2$��4 �&وي 2" ��1&.

  

٣٦٢�ده  :  

  اد��ي .&'& در 2$��4 ()&'& !%$ 2�:�ع ! �اھ& ��د و�" �2ارد ز'$ اد��ي .&'& X2��ب !:" �1د :
4 ��� �B 4� "��2:� آن در 2$��4 �&وي �2رد �B *O$ار �OX2 �:�B 47��82م �4 �4 ��� آن، �S�2ع راي �&وي ��ده و '� 7��82)١

.���4 ا/$�  
اد��ي ا.�ره ��� و 47��82 �4�9 اB��ط آن و ا.$ت ا�:El و د'�!" �4 ��2& ,$دا-� آن در .$'�ن ر��&�" �&وي، ر��&ه و  )٢

2�3$��ت از S E�7B$ر و ز'�ن �4 در ز�2ن .$'�ن د��ا '� �6& از �&ور راي �&وي �4 -�ا $'�� *O� 4 و �2رد�/$� P�6) "4 ا����

  واFB !0&ه '� ��2& ,$دا-� آن �6& از �&ور راي ر��&ه ��1&.
٣( .hO6��� �' El::" �4 ا.$ت ا��4 از ا.$ت ا�:��  (��T$ �+�ان -�ا

  

٣٦٣�ده  :  

اد-�ا�� ()&'& !%$ را #+�!4Z ھ$ 'c از ط$/�� د��ا داد-�ا�� ()&'& !%$ -�د را 2��$د !:�'+&، B ،$%! &'&() F.$2$ار ا��8ل د

  ��در 2" !:�'&.

  

٣٦٤�ده  :  

 $S�� "�در �2اردي �4 راي داد��ه ()&'& !%$ ��2�OX2 $� "+72 -�ا!&ه ��1& و -�ا!&ه '� و��E او در ھ�c�Z از 2$ا�E دادر

ا��غ وا6B" �4  !�7ده و 4X'U د/���4 و '� ا��$ا4�S اي ھ* !&اده ��1+& راي داد��ه ()&'& !%$ ظ$ف 2&ت ���� روز ,h از

.��  �OX2م ���4 '� و��E او E��B ا��$اض و ر��&�" در ھ:�ن داد��ه ()&'& !%$ 2" ��1&، راي ��دره 68B" ا

  

٣٦٥�ده  :  

  68B" 2" ��1& ٣٢٦آراي ��دره در 2$��4 ()&'& !%$ .5 در �2ارد 92$ر در �2ده 

  
  

·           ;RSE ب�(- 
  -��Gم �0اھ

     

  /EM اول : /$.�م -�اھ" در ا�2ر 2&!"            ·



·            _��] I 1 اض$�  /EM دوم : ا�

·            "���م : ا��ده دادر EM/  

    

·              
��  -�, اول : -��Gم �0اھ
 در ا�ر 

�?< اول : -��Gم �0اھ
 و آراي �G�- ,(�Cم  
٣٦٦�ده  :  

ر��&�" /$.�2" ��7رت ا�� از (I� 0 ا!�78ق '� �&م ا!�78ق راي �2رد در -�ا�� /$.�2" �� �2از'� 1$�" و 92$رات  

."!�!�B  

  

٣٦٧�ده  :  

�E��B 4 /$.�م -�اھ" !��� J2$ در �2ارد ز'$ :/�' ��68B $%! &'&() ��  آراي داد��ھ��ي �&وي �4 �4 ��� �&م در -�ا
(B7م  ا�Oا� :  

١(  4� "2�Oا�) ����2ن ��از ��72 �� b�� 4 آن��  ) لایر ��1&.٢٠،٠٠٠،٠٠٠-�ا
  ا��Oم را.F �4 ا��O! Eح و /�^ آن، ط�ق، !�C، �)$، وh7� ،_�] ،@B و (���� . )٢

  B$ار ھ�ي ز'$ 02$وط �4 ا'� �4 ا�O� E* را.F �4 آ!�� E��B ر��&�" /$.�2" ��1& : ب )
  ��در 1&ه ��B.&1$ار ا��8ل '� رد داد-�ا�� �4 از داد��ه  )١
  B$ار ��9ط د��ا '� �&م اھ��� 'O" از ط$/�� د��ا. )٢

  

٣٦٨�ده  :  

��ن E��B /$.�م -�اھ" !��� J2$ در �2ارد ز'$ :  �  آراي داد��ھ��ي ()&'& !%$ ا
(B7ا .@Bو و $(� ،C�! ،^ آن، ط�ق�ح و /�O! E4 ا�� F.م را�Oم ا��Oا�  

  را.F �4 آ!�� E��B ر��&�" /$.�B: &1�� "2$ارھ�ي ز'$ 02$وط �4 ا'� �4 ا�O� E*  ب)
  B$ار ا��8ل '� رد داد-�ا�� �4 از داد��ه ()&'& !%$ ��در 1&ه ��1&. )١
  B$ار ��9ط د��ا '� �&م اھ��� 'O" از ط$/�� د��ا. )٢

  

٣٦٩�ده  :  

 ! "2�.$/ "�&��  �اھ& ��د :ا��Oم ز'$ ا�$ #4 از �M2د'P �+&ھ�ي ا�@ در دو �2ده � &1�� E7B�C �2رد E��B ر
  ا��Oم 2��+& �4 اB$ار �BطF د��ا در داد��ه. )١
  ا��Oم 2��+& �c' 4'$%! 4 '� #+& !3$ ��ر1+�س �4 ط$/�� �4 ط�ر ��7" راي آ!�� را �BطF د��ا B$ار داده ��1+&. )٢
���+& ��B 4طF د��ا ��1&. )٣ 4� &+�  ا��Oم 2�
��eB �$ده ��1+&. ا�2�O" �4 ط$/�� �P /$.�م -�اھ" -�د را !��7 �4 آن )٤  
٥(  E4 ا�� F.را *O� 4� ")3$��ت آن ��در 2" �1د، در ��ر�2 4� F.4 د��وي ا��" را� "�&��� '� �6& از ر:S 4� "2�Oا�

.&1�7! "2�.$/ "�&��  د��ا E��B ر
٦( .��  ا��B C.�2 4� 4� "2�Oا!�� -�ص E��B $�a /$.�م -�اھ" ا

  

a=� ارد��?< دوم :   
٣٧٠�ده  :  



���4 ا( �ذ (4Z!�+# .&'�:! "2 *�:M 4761 ر�&�" �++&ه ,h از ر��&�" �� !%$ ا�l$'� ا��N در ا�$ام '� !9\ راي /$.�م -�ا

� ا�$ام آن، ,$و!&ه را �4 داد��ه ��در �++&ه ا��ده 2" !:�'& و اU طP7 92$رات :S &1�� �2.�د در ,$و!&ه E'Uن و د�!�B P��82 راي

  آ(" اB&ام -�اھ& 1&.

  

٣٧١�ده  :  

  در �2ارد ز'$ �B �' *O$ار !9\ 2" �$دد : 
١(  ،"�X2 ����� �'4 ��1& و در �2رد �&م ر���داد��ه ��در �++&ه راي، ����� ذا(" �$اي ر��&�" ��S�2 4ع را !&ا1

�" �4 !��7 �4 آن ا'$اد 1&ه ��1&.Bو  
�4 �1د. )٢-�+1 "!�!�B 1$�" و 92$رات �  راي ��دره -�ف �2از'
��ل دادر�" و �Bا�& آ2$ه و ��9ق ا��Xب د��ا در ��ر(" �4 �4 در.4 اي از اھ:�� ��1& �4 راي را از ا���7ر �&م ر��'� ا )٣

  �B!�!" ��+&ازد.
  آراي J'&O' �� $'�T2$، �&ون ��B C7!�!" در '�S�2 cع و ��� ھ:�ن ا��Xب د��ا ��در 1&ه ��1&. )٤
  ط$/�� (�.4 !0&ه ��1&. (�9�9Xت ا!)�م 1&ه !�IB ��ده و �4 دE'U و 2&ا/�6ت )٥

  

٣٧٢�ده  :  

  #+�!4Z راي ��دره �� �Bا!�� ���* در ز�2ن �&ور آن 2 ��@ !1�7&، !9\ !:" �$دد.

  

٣٧٣�ده  :  

� ا��7ب (�.��" آن �� �2ده اي �4 داراي 62+�ي د'J$ي O� ،&1�� 4�#+�!4Z �32د راي ��دره �� 'O" از �2اد �B!�!" �82��9 دا1

  '�د 1&ه !9\ 2" �$دد.ا�� (P�78 1&ه، راي 

  

٣٧٤�ده   :  

 $�a ي$J'ارداد 62+�ي د$B 42 2$��ط �4 آن�! ��+& '� �B!�ن '� آ'� R'$� 4 �4 �32دZ!�+# ،&1��ار داد$B در �2اردي �4 د��ا !�1" از

  از 62+�ي �2رد !%$ داد��ه ��در �++&ه راي داده �1د، راي ��دره در آن -�Mص !9\ 2" �$دد.

  

٣٧٥�ده  :  

4Z �&م ��X 2&ارك، ا�+�د و!�1�4 ھ�ي 72+�ي راي �4 ط$/�� در .$'�ن دادر�" ارا'4 !:�ده ا!& [��� �1د، راي ��دره #+�!

  !9\ 2" �$دد.

  

٣٧٦�ده  :  

 &'&() C7�#+�!4Z در �S�2ع 'c د��ا اراي �T2'$ي ��در 1&ه ��1& �&ون ا'� �4 ط$/�� و '� ��رت ا-��ف (��T$ !:�'& و '� �4 

ده دادر�" راي داد��ه !9\ �1د، راي �2-$ �" ا���7ر ��ده و �4 در -�ا�� ذ'+F3 �" ا���7ري آن ا��م 2" �$دد. !%$ '� ا��

� راي اول در ��رت �B �� �3�� 2!�ن !9\ -�اھ& 1&، ا�* از ا'� �4 آراي '�د1&ه از 'c داد��ه و '� داد��ھ��ي 2�6&د �+Z:ھ

  ��در 1&ه ��1+&.

  

٣٧٧�ده  :  



'O" از �7.�2ت !9\، راي �2رد (S�9" /$.�م !9\ 2" �1د ا�$ #4 /$.�م -�اھ" �4 آن .�� �4 �2رد !9\  در ��رت و.�د

�+�د !O$ده ��1&.�  B$ار �$/�4 ا

  


�?< �8م : ����G�- 4$م �0اھ  
٣٧٨�ده  :  

 : &+'�:! "2�.$/ "�&��  ا/$اد ز'$ 2" (�ا!+& �� ر��'� �2اد آ(" در -�ا�� ر
١( 2 *D�B ،د��ا �  �9م، !:�'+&��ن �B!�!" و و��ي آ!�ن.ط$/�
��ن �E ��0ر. )٢�  داد

  

٣٧٩�ده  :  

 $�/$.�م -�اھ" �� (9&'* داد-�ا�� �4 داد��ه ��در �++&ه راي �E:� 4 2" آ'&. 2&'$ د/�$ داد��ه ��j2ر ��'& داد-�ا�� را در د/

�� ��1:�ره [�7 �4 (9&'* �++&ه (���* و در روي  [�7 و ر��&ي 02�:E �$ !�م /$.�م -�اه و ط$ف او و (�ر'^ (9&'* داد-�ا

  ���4 �$���ي داد-�ا�� (�ر'^ (9&'* را �B& !:�'&. (�ر'^ (9&'* داد-�ا�� ا��&اي /$.�م -�اھ" X2��ب �0�2د.

  

٣٨٠�ده  :  

  در داد-�ا�� ��'& !�Oت ز'$ �B& �1د : 

  

١(  Eت /$.�م -�اه و و���M 02 $'��2��Jه و �Bداده ��1&.!�م و !�م -�!�اد�" و ا Eرا و�� ��  او در ��ر(" �4 داد-�ا
2��Jه و ��'$ �M 02ت /$.�م -�ا!&ه. )٢�Bم و !�م -�!�اد�" و ا�!  
٣( .��  �B �' *O$اري �4 از ان در -�ا�� /$.�م 1&ه ا
  داد��ه ��در �++&ه راي. )٤
  (�ر'^ ا��غ راي. )٤
  دE'U /$.�م -�اھ". )٦

  

٣٨١�ده   :  

'�� "2�.$/ ��  & �$���ي ز'$ ,���� �1د :�4 داد-�ا

  

�4 2" �1د. )١�  رو!�M2 $'�M) �' �1&ق �B �' *O$اري �4 از آن /$.�م -�ا
� ا��$ا�Sت /$.�2". )٢:N�2 4X'U  
�:� (9&'* �++&ه داد-�ا�� /$.�2" در ��ر(" �4 -�د /$.�م -�اه داد-�ا�� را !&اده  )٣ �7l2 2&رك �' E42 و���+�و���

.&1��  

  

٣٨٢�ده  :  

�ا�� و �$���ي ,���� آن ��'& در دو !� 4 و در ��رت 2�6&د ��دن ط$ف د��ا �4 (6&اد آ!�� �4 ��وه 'c !� 4 ��1&، �4 داد- 

�:� �e9/ 4 �4 !� 4 اول S:�:4 2" �1د. �7l2 ي 2&رك�+l��  ا

  

٣٨٣�ده  :  



�" �4 �$ا�$ 92$رات '�د1&ه در دو�2ه E7B (9&'* !0&ه و '� ھ5'+4 دادر�" آن ,$�دا-� !J$د'&ه ��1& �4 .$'�ن !:" داد-�ا

ا/�&. 2&'$ د/�$ داد��ه در �2ارد '�د1&ه ظ$ف دو روز از (�ر'^ ر��& داد-�ا��، !I'�9 آن را �4 ط�ر I 02 �4 داد-�ا�� دھ+&ه 

داده  ا-�8ر 2" !:�'& و از روز ا��غ ده روز �4 او ���2 2" دھ& �I'�9! 4 را ر/F �+&. در ��ر(" �4 داد-�ا�� -�رج از ���2

1&ه، '� در 2&ت '�د1&ه (E�:O !�0د، �B C.�2 4$ار داد��ھ" �4 داد-�ا�� �4 آن (���* �$د'&ه رد �0�2د. ا'� B$ار ظ$ف 

.��  ���� روز از (�ر'^ ا��غ �O1 E��B'� در د'�ان ���" 2" ��1&. راي د'�ان 68B" ا

  

٣٨٤�ده  :  

2" �62� !0&ه �.$/ ��و در !��)4 ھ�'� داد-�ا�� دھ+&ه ��62م !1�7&، داد-�ا�� ا�$ �M 02ت /$.�م -�اه در داد-�ا

��ا[$ 2" �2!& و ,h از ا!�N9ي ���2 /$.�م -�اھ" �B C.�2 4$ار داد��ھ" �4 داد-�ا�� �4 آن .� داده 1&، رد 2" �1د. 

��" ��0ر 2" ��1& راي B$ار '�د1&ه ظ$ف ���� روز از (�ر'^ ا��Mق �4 د'�ار د/�$ داد��ه ��در �++&ه، �O1 E��B'� در د'�ان �

.��  د'�ان 68B" ا

  

٣٨٥�ده  :  

���ي آن را �$اي ط$ف �در ��ر(" �4 داد-�ا�� /$.�م -�اھ" (E�:O ��1&، 2&'$ د/�$ داد��ه 'c !� 4 از داد-�ا�� و ,��

 "7�  د��ا، ار��ل 2" دارد (� ظ$ف ���� روز �4 ط�ر �

, 4� �� " ر��&ه '� !$��&ه ��1&، ,$و!&ه را ھ:$اه �� ,$و!&ه 2$��ط �4 راي ,��^ دھ&. ,h از ا!�N9ي ���2 '�د1&ه ا�* از ا'�

.&���4، �4 د'�ان ���" ��0ر 2" /$�  /$.�م -�ا

  

٣٨٦�ده  :  

� �C�)$) 4 ز'$ �:E 2" �$دد :O� 4 (�-�$ !:" ا!&ازد و� ��  در -�ا�� /$.�م، ا.$اي �O* را (�زO� 4� "!�2* !9\ !0&ه ا
(B7م �4 ��2" ا�OX2 4Z!�+# .&1 &اھ�- j-ا C��+2 �  ��1&، در ��رت �5وم �I� 0) 4 داد��ه E7B از ا.$ا از �OX2م ��2�) 4

2+��C �&ھ& ا.$اي �O* (�  ب) �#+�!�OX2 4Zم ��a 4$ ��2" ��1& و �I� 0) 4 داد��ه ��در �++&ه ��OX2 *Oم ����2�) 4

  �&ور راي /$.�2" �4 (�-�$ -�اھ& ا/��د.

  

٣٨٧�ده  :  

E��B /$.�م در �B ���2!�!" /$.�م -�اھ" !0&ه، '� �4 ھ$ ��� در آن �2ارد B$ار رد داد-�ا�� /$.�2" ��در و  ھ$ ��ه از راي

��ن �E ��0ر (�S�9ي �68B" 1&ه ��1& و ذ'+F3 2&�" -�ف 1$ع '� �B!�ن ��دن آن راي ��1&، 2" (�ا!& از ط$'P داد

  -�ا�� و ,$دا-� ھ5'+4 دادر�" /$.�2" ا��.ر��&�" /$.��S�9) .&'�:+� "2ي '�د1&ه 2���5م (9&'* داد
���2 (9&'* داد-�ا�� 'c �2ه ��C �2رد از (�ر'^ ا!�N9 ���2 /$.�م -�اھ" '� 68B" 1&ن B$ار رد داد-�ا��  : ����ه

.&1�� "2 "2�.$/ ��  /$.�2" '� ��غ راي د'�ان ���" ��0ر در -�Mص (�'�& B$ار رد داد-�ا

  

٣٨٨�ده  :  

� E� ن����0ر داد-�ا�� ر��&�" /$.�2" را در '�/� و در ��رت (E�:O ��دن آن از .�� D�:S* و 2��+&ات و د/�$ داد

 4Z!�+# E� ن�����ن �E ��0ر 2" ر��!&. داد�ھ5'+4 دادر�" �$ا�$ 92$رات، آن را [�7 و �S 4:�:4 ,$و!&ه ا��" �4 !%$ داد

�!�B �' 1$ع �ن، 92$ون �I� 0) �X� 4 دھ&، از د'�ان ���" ��0ر در اد��ي آ!�� را در -�Mص 2 ���3 ��� راي �� �2از'

-�ا�� !9\ آن را 2" !:�'&. در ��رت !9\ راي در د'�ان ���" ��0ر، �$ا�$ 92$رات 2+&رج در X72_ 01* ا'� �B!�ن اB&ام 

  -�اھ& 1&.
��ن �E ��0ر �4 (9&'* �++&ه داد-�ا�� ا�:  ����ه��غ 2" !:�'& �4 ظ$ف #+�!4Z داد-�ا�� (IB�! ":'&9 ��1& د/�$ داد



ده روز از آن !I9 �+&. ھ$ ��ه در ��j2 ���2ر اB&ام �4 ر/I9! F !�0د داد-�ا�� C�)$) E��B ا[$ ! �اھ& ��د. داد-�ا�� -�رج 

  از C�)$) E��B 5�! ���2 ا[$ !���.

  

٣٨٩�ده  :  

��ن ��OX2 ،Eم ���4 راي '�د 1&ه 2" (�ا!& �� ارا'�4 ��اھ" Uزم �4 داد��ه ا.$ا �++&ه راي، ,h از در-�ا�� !9\ از ط$ف داد

��ر (�B@ ا.$ا را (� ,�'�ن ر��&�" د'�ان ���" �2+��C د ��2�) j-از ا h, ��(�S�9ي (�B@ ا.$اي آن را �+:�'&. داد��ه �O2@ ا

  ��0ر ��در !:�'&.

  


�?< F(�رم : ���$4 ر$8�"  

  

٣٩٠�ده  :  

Dد h�Dاز و��ل ,$و!&ه �4 د'�ان ���" ��0ر، ر h, از "O' 4� و��ل C�)$) از �62و!�ن وي ,$و!&ه را �� ر��'� !��� و "O' �' ان��

 h�Dر I� 0) 4� �' ن�!�B C.�2 4� 4� در �2اردي $J2 &+O�2 "�&��C61 د'�ان ار.�ع 2" !:�'& 4761 2$.�ع ا��4 �4 !��� ر

  د'�ان ���" ��0ر، ر��&�" -�رج از !��� S$وري ��1&.

  

٣٩١�ده  :  

,$و!&ه !:" (�ان آن را از 4761 2$.�ع ا��4 ا-j و �4 4761 د'J$ ار.�ع �$د �B 5'�() 4� $J2!�ن، ر��'� �32د ا'�  ,h از ار.�ع 

.��  �2ده در �2رد ر��&�" ���4 داد��ھ�� !�5 ا�5ا2" ا

  

٣٩٢�ده  :  

Nاز ا� "O' 4� ،���! 4� �' &+� "2 4��) 2" را 46��82 و �5ارش�.$/ ���ي 4761 �$اي (��4 ر�S�2 ،4761 h�Dع داد-�ا

�5ارش ار.�ع 2" !:�'&. �5ارش ��'& .�F2 '6+" ��وي .$'�ن �2ھ�� د��ا و �$ر�" ��E2 در اط$اف ا��$ا�Sت /$.�م -�اه و 

�&Uل ��1&.�  .��ت �B!�!" �2رد ر��&�" /$.�2" �� ذ�$ ا
NB از c' $4 از ھZ!�+# ،2$ا.46 �4 ,$و!&ه �$اي (��4 �5ارش �:S ���ت �4 در آن ,$و!&ه د-��� دا1�4 ا!& ��O2 4761 �N@ ا

�&Uل در �5ارش �( �@ از �2اد �B!�!"، '� ا�:�ل a$ض و �" اط��" از �NB "!�72'" �02ھ&ه !:�د، آن را �4 ط�ر 02$وح و �� ا

��ر رh�D 4761 رو!�1�" از �5ارش '�د1&ه �4 داد��ه ���" ا!��NB "2�%ت ار��ل -�اھ& 1&.�  -�د (�j$ دھ&. �4 د

  

�ده ٣٩٣ :  

ر��&�" در د'�ان ���" ��0ر �&ون ��Nر ا��Xب د��ا ��رت 2" ��$د J2$ در �2اردي �4 4761 ر��&�" �++&ه د'�ان، ��Nر 

  آ!�ن را Uزم �&ا!&.

  

٣٩٤�ده  :  

\X2 4� ر'4 را�Nا� ����ده �0�2د. آن ��ه داد��ه �O2@ ا�$/ � �$���ي ا��Nر'4 �4 داد��ه �&وي EX2 ا�2�B ھ$ 'c از ط$/�

  و��ل، ا��غ و ر��& ان را �4 د'�ان ���" ��0ر ار��ل !:�'&.

  

٣٩٥�ده  :  



در FB�2 ر��&�"، ��N 5�:2 �5ارش ,$و!&ه و �32د اوراB" را �U 4زم ا�� B$ا�D �2+:�'& و ط$/�� '� و��ي آ!�ن در ��رت ��Nر 

&+'�:! ��+Z:د را اظ��ر !:�'+& و ھ�- C��82 4761 h�Dد را اظ��ر 2" (�ا!+& �� ا.�زه ر�- $%! "!�!�B در �2ارد E� ن���ه داد

2" !:�'&. اظ��رات ا1 �ص /�ق ا��j$ در ��رت .���B 4& و �4 ا�N2ي آ!�ن 2" ر�&. ��N 5�:2 �� (�.4 �4 اظ��رات آ!�ن 2" 

  (�ا!& E7B از �&ور راي، �5ارش -�د را ا��ح !:�'&.

  

٣٩٦�ده  :  

�4 ا( �ذ (h, *�:M از اB&ام طP7 92$رات �2اد /�ق، 4761 �ر��&�" �++&ه طP7 !%$ ا�l$'� در ا�$ام '� !9\ راي /$.�م -�ا

 Uا�$ام آن، ,$و!&ه را �4 داد��ه ��در �++&ه ا��ده 2" !:�'& و ا �:S &1�� �2.�د در ,$و!&ه E'Uن و د�!�B P��82 2" !:�'& ا�$ راي

  طP7 92$رات آ(" اB&ام -�اھ& 1&.

  

(�G�- #Nم �0اھ : ;RSE >?�
  

  

٣٩٧�ده  :  

� ا'$ان ���� روز و �$اي ا1 �ص �92* -�رج دو �2ه 2" ��1&.���  ���2 در -�ا�� /$.�م -�اھ" �$اي ا1 �ص 

  

٣٩٨�ده  :  

: ��  ا��&اي ���2 /$.�م -�اھ" �B 4$ار ز'$ ا
(B7ن از روز ا��غ. ا���  �$اي ا��Oم و B$ارھ�ي E��B /$.�م -�اھ" داد��ه ()&'& !%$ ا

م و B$ارھ�ي E��B ()&'& !%$ داد��ه �&وي �4 !��7 �4 آن ()&'& !%$ -�اھ" !0&ه از (�ر'^ ا!�N9ي ���2 ()&'& �$اي ا��O ب)

.$%!  

  

٣٩٩�ده  :  

  ا�$ /$.�م -�اھ" �4 وا��T2 48'$ ��دن دو �O* ��1& ا��&اي ���2، (�ر'^ آ-$'� ا��غ ھ$ 'c از دو �O* -�اھ& ��د.

  

٤٠٠�ده  :  

  ا'� �B!�ن در �2رد /$.�م -�اھ" از ا��Oم و B$ارھ� !�U 5زم ا�$��'4 2" ��1&. ٣٣٨و  92٣٣٧$رات �2اد  

  

a=� از cE ت��?< A\; : اC�ا  

  

٤٠١�ده  :  

,h از !9\ راي داد��ه در د'�ان ���" ��0ر، ر��&�" 2)&د �4 داد��ھ" �4 �4 1$ح ز'$ (��6� 2" �$دد ار.�ع 2" �1د و  

��  &�" 2" ��1& :داد��ه 2$.�ع ا���O2 4@ �4 ر
(B72)&د �4  ا "�&��ا�$ راي 2+�9ض �4 ��رت B$ار ��ده و '� ��9�9X) I9! ��� 4� 4� &1�� ":Oت !9\ 1&ه ا��، ر

  داد��ه ��در �++&ه آن ار.�ع �0�2د.
  ا�$ راي �4 ��� �&م ����� داد��ه !9\ 1&ه ��1&. �4 داد��ھ" �4 د'�ان ���" ��0ر ���R �&ا!& ار.�ع 2" �$دد. ب)
در ��'$ �2ارد !9\، ,$و!&ه �4 4761 د'J$ از ھ:�ن ��زه داد��ه �4 راي 2+�9ض را ��در !:�ده ار.�ع �0�2د و ا�$ ان ��زه  ج)

� داد��ه ��زه د'J$ ار.�ع �0�2د.'$�O'4 ��1& �4 !5د�  ��b از 'c 4761 داد��ه !&ا1



  

٤٠٢�ده  :  

  �O2@ ا�� !�اIB را �4 ��رت 'O)� و 02$وح ذ�$ !:�'&.در ��رت !9\ راي ��9�9X) I9! ��� 4ت، د'�ان ���" ��0ر 

  

٤٠٣�ده  :  

� ا1��7ھ" :N�ا�$ راي �2رد در -�ا�� /$.�م از !%$ ا����ب �OX2م �4 '� -��رات '� �M 02ت ط$/�� د��ا و !%�$ ان 2

� ا�$ راي داد��ه �4  ��1& �4 �4 ا��س راي �4:8 وارد !O+&. د'�ان ���" ��0ر آن را ا��ح و راي را ا�$ام 2" !:�'&.�+Z:ھ

� ا�O1ل د'J$ي !1�7&، د'�ان ���" ��0ر آن را :N��&Uل و !��)B �� P78+2 4$ار ��ده و 2���رت �O* ��در �1دو�" از ��_ ا

�4 -�اھ�ن ��در 1&ه ��1&، !9\ ��ار.�ع -�اھ& �B$ار (�9" و (�'�& 2" !:�'& و !�5 آن B�:� از راي داد��ه �4 -�رج از -�ا

.&1  
  ھ$ ��ه ��� '� ا1��7ه '�د1&ه در ا'� �2ده در راي /$.�2" واFB �1د، (R�XM آن �� د'�ان ���" ��0ر -�اھ& ��د. : ����ه

  

٤٠٤�ده  :  

��3ده �a$ ط$/�� /$.�م -�اھ" B$ار ��$د، J2$ در �2اردي �4 راي '�د1&ه �راي /$.�2" د'�ان ���" ��0ر !:" (�ا!& �2رد ا

�7! c�O3) 5'4 و() E��B م�.$/ ���4 ��ده و در-�ا�1& �4 در ا'� ��رت !��7 �4 ا1 �ص د'J$ ھ* �4 02:�ل راي /$.�م -�ا

  !O$ده ا!& (�$ي -�اھ& دا�1.

  

٤٠٥�ده  :  

  داد��ه 2$.�ع ا��4 �4 1$ح ز'$ اB&ام 2" !:�'& :
(B7م د ا�(!�9�9ت �2رد !%$ د'�ان ���" ��0ر را اX) ،�9�9تX) I9! ��� 4� *O� \9! آن در ��رت ��اده، �hk �� در !%$ �$/

  �72درت �4 �&ور راي 2" !:�'&.
در ��رت !B \9$ار، داد��ه �O2@ ا�� �$ا�$ راي د'�ان ���" ��0ر �4 د��ا ر��&�" �+& J2$ ا'� �4 �6& از !9\، �C7  ب)

�D در 2$��4 ()&'& !%$ ��در (�زه اي �$اي ا2�+�ع از ر��&�" �4 �2ھ�� د��ا ��دث �$دد. در ا'� -�Mص #+�!B 4Z$ار 2+�9ض ا��&ا

1&ه ��1&، �4 داد��ه ��در �++&ه B$ار ار.�ع 2" �1د و ا�$ در (�'�& B$ار داد��ه �&وي ��ده، ,$و!&ه �$اي ر��&�" �4 ھ:�ن 

  داد��ه �&وي ار.�ع 2" �$دد.

  

٤٠٦�ده  :  

��" ��0ر و 2+&ر.�ت ,$و!&ه، ا�$ اB&ام د'J$ي در �2رد �2ده E7B و ��'$ �2ارد !O� \9*، داد��ه 2$.�ع ا���X� �� 4ظ راي د'�ان �

��6� و�B و د��ت از ط$/��، اB&ام Uزم ) �� Uده و �72درت �4 ا!�0 راي 2" !:�'& و ا$� "�&��را Uزم !&ا!&، �&ون (��6� و�B، ر

  را 62:�ل و ا!�0 راي -�اھ& !:�د.

  

٤٠٧�ده   :  

+1 $J'&O' �� $'�T2 4� از دو راي ��دره "O' زم ھ$ ��هU $7��4 1&ه، �2ا/�B P!�ن ��ده و د'J$ي !9\ 1&ه ��1&، راي 62-�

  اB&ام -�اھ& 1&. ٤٠٦اU.$ا ا�� و #+�!4Z ھ$ دو راي !9\ �1د �$ا�$ �2ده 

  

٤٠٨�ده  :  



�&Uل طP7 راي او��4 اB&ام �4 �&ور راي��4 در د'�ان ���" ��0ر داد��ه �� ذ�$ ا� در ��ر(" �h, 4 از !O� \9* /$.�م -�ا

�&Uل، راي �ا�$اري !:�'& و ا'� راي �2رد در-�ا�� ر��&�" /$.�2" واFB �1د، 4761 د'�اان ���" ��0ر در ��رت ,j'$ش ا

داد��ه را ا�$ام، در �a$ ا'� ��رت ,$و!&ه در ھ��ت �:�B�9� C61 "2" 82$ح و #+�!4Z !%$ 4761 د'�ان ���" ��0ر �2رد ا�$ام 

�&Uل ھ��ت �:�2" د'�ان  B$ار �$/� �O* ��دره !9\ و ,$و!&ه��4 4761 د'J$ي ار.�ع -�اھ& 1&. داد��ه 2$.�ع ا��4 طP7 ا

92�N" ��در 2" !:�'&. ا'� �O* در �a$ �2ارد ��j2ر در �2ده  *O� 68" 2" ��1&. ���٣٢٦" ��0رB  

  

٤٠٩�ده   :  

  �$اي ()&'& ر��&�" �4 د��ا ,h از !9\، (9&'* داد-�ا�� .&'& Uزم !���.

  

٤١٠�ده  :  

�4 1&ه ا�� و -��4 �در راي د'�ان ���" ��0ر !�م و �M 02ت و EX2 ا�2�B ط$/�� و �B �' *O$اري �4 از آن /$.�م -�ا

 $�ا��$ا�Sت و دC.�2 4� "�'U !9\ '� ا�$ام �B �' *O$ار �0�2د �4 ط�ر رو1� و ��E2 ذ�$ 2" �$دد و ,h از ا�N2 آن در د/

  ھ& �M 2.&1ص �� �B& 1:�ره و (�ر'^ [�7 -�ا

  

٤١١�ده  :  

  !��7 �4 ا��Oم ��دره از داد��ه ()&'& !%$ و C61 د'�ان ���" ��0ر Uزم ا�$��'4 2" ��1&. 92٣٢٦$رات �2ده 

  

٤١٢�ده  :  

!��7 �4 ا��Oم داد��ه ()&'& !%$، د'�ان ���" ��0ر ا�� �h, 4Z!�+# 4 از  F.$2٣٢٦ ر��&�" �4 اد��ي �S�2ع �2ده 

��ن و '� در ��رت /9&ان 4761 د'J$ �4  ر��&�" آن را !9\ !:�د�.�� ر��&�" �O' 4" از C61 داد��ه ()&'& !%$ ھ:�ن ا

��ن د'J$ ار��ل 2" دارد. F.$2 ر��&�" �4 اد��ي ��j2ر !��7 �4 ا��Oم C61 د'�ان �� 4761 داد��ه ()&'& !%$ ا'$�O'5د!

ر��&�" �4 ,$و!&ه را �4 4761 د'J$ د'�ان ���"  ���" ��0ر، رh�D د'�ان ���" ��0ر ا�� �h, 4 از ر��&�" و !9\ آن،

  ��0ر ار.�ع �2+:�'&.

  


Z�� م�G�- : ;�]ھ >?�  

  

٤١٣�ده  :  

  ��� " �4 �4 داد-�ا�� /$.�2" 2" دھ& از �O:" �4 �2رد �O1'� /$.�2" ا�, �:S در e9/ &!م -�ا!&ه 2" (�ا�.$/

 "�$1 ��7 �4 .��" �4 آن را �S 4$ر -�د '� -�ف �2از'�2" !�.$/ "�&��و 92$رات �B!�!" 2" دا!& (�67 در -�ا�� ر

7" ,��^ دھ&، ھ$ #+& �!:�'& در ا'� ��رت در-�ا�� /$.�م (67" �4 ط$ف ا��غ �0�2د �4 ظ$ف 2&ت ���� روز �4 ط�ر �

  2&ت 92$ر �$اي در-�ا�� /$.�م !��7 �4 او 92�N" 1&ه ��1&.
٤١٤�ده  :  

�4 �0�2د./$.�م (e9/ "67 در E��92 /$.�م -� /$'j, ،1&ه FBم وا�.$/ ��  اه و از ��" �4 ط$ف در -�ا

  

٤١٥�ده   :  

 "2 eB���$داد !:�'& و '� داد-�ا�� او رد �1د �P در -�ا�� /$.�م (67" �ا�$ /$.�م -�اه داد-�ا�� /$.�2" -�د را ا

  �1د و ا�$ در-�ا�� /$.�م (67" 1&ه ��1& ��ا[$ 2" �$دد.



  

٤١٦�ده  :  

  در /$.�م (67" .�ري !���. ٣٨١و  ٣٨٠$ا'��j2 eر در �2اد ھ�c' K از 1

·             >7�L M:A دوم :ا��6اض ,�-  

٤١٧�ده  :  

  4� "�ا�$ در -�Mص د��ا'"، را'" ��در �1د �4 �4 ��9ق I 1 [��_ -��" وارد آورد و آن I 1 '� !:�'+&ه او در دادر

  !&ا1�4 ��1&، 2" (�ا!& !��7 �4 آن راي ا��$اض !:�'&.2+��" �4 راي 1&ه ا�� �4 �+�ان ا��Xب د��ا د-��� 

  

٤١٨�ده   :  

در �2رد �2ده P� _��] I 1 ،E7B دارد �4 ھ$ ��!4 اي راي ��دره از داد��ھ��ي �:�2"، ا!�9ب و ()&'& !%$ ا��$اض !:�'& و 

2" (�ا!+& �4 �+�ان I 1 [��_ ا��$اض  !�O� 4� �7* داور !�5 ���!" �4 -�د '� !:�'+&ه آ!�ن در (��6� داور 1$�� !&ا1�4 ا!&

.&++�  

  

٤١٩�ده  :  

: ��  ا��$اض I 1 [��_ �$ دو B�* ا
 (B74 ��1&.ا�  ا��$اض ا��" ��7ر(�� از ا��$اS" �4 ا��&ا از ط$ف I 1 [��_ ��رت �$/

��در 1&ه و ط$ف د'J$ ا��$اض ط�ري (�a$ ا��") ��7ر(�� از ا��$اض 'O" از ط$/�� د��ا �4 را'" �4 ����9 در 'c داد��ه  ب)

.��  �$اي ا[�7ت 2&��ي -�د، در ا[+�ي دادر�" آن راي را ا�$از !:�ده ا

  

٤٢٠�ده  :  

 4� ��ا��$اض ا��" ��'& �C.�2 4 داد-�ا�� و �4 ط$/�� �OX2م �4 و �OX2م ���4 راي �2رد ا��$اض ��1&. ا'� داد-�ا

68" 62�$ض �+4 را ��در �$دهB اھ& ��د. داد��ھ" (9&'* �0�2د �4 راي�- ���� ! "�  ا��. ($(�C دادر�" �2!+& دادر

  

٤٢١�ده  :  

 $) �ا��$اض ط�ري در داد��ھ" �4 د��ا در آن 82$ح ا�� �&ون (9&'* داد-�ا�� �E:� 4 -�اھ& آ2&، و�" ا�$ در.4 داد��ه ,�'�

4 راي را ��در �$ده ا�� (9&'* از داد��ھ" ��1& �4 راي 62�$ض �+4 را ��در �$ده، 62�$ض داد-�ا�� -�د را �4 داد��ھ" �

  2" !:�'& و �2ا/P ا��ل، در آن داد��ه ر��&�" -�اھ& 1&.

  

٤٢٢�ده   :  

ا��$اض E7B _��] I 1 از ا.$اي �O* �2رد ا��$اض، E��B ط$ح ا�� و �6& از ا.$اي آن در ��ر(" 2" (�ان ا��$اض !:�د �4 

4 .��" از � ����eB !0&ه ��1&.[��� �1د �B�9" �4 ا��س و j-�2 ا��$اض ا "!�!�B ت��.  

  

٤٢٣�ده  :  

در ��رت و��ل ا��$اض ط�ري از ط$ف 4Z!�+# _��] I 1 داد��ه (I� 0 دھ& �O:" �4 در -�Mص ا��$اض '�د1&ه ��در 

�0�2د �2[$ در ا�E د��ا -�اھ& ��د، (� ��Mل !��)4 ا��$اض، ر��&�" �4 د��ا را �4 (�-�$ 2" ا!&ازد. در �a$ ا'� ��رت �4 

�� داد��ه د'J$ي ��1& �4 2&ت ���� روز �4  ٤٢١اي ا��" ر��&�" �$ده راي �2&ھ& و ا�$ ر��&�" �4 ا��$اض �$ا�$ �2ده د��



ا��$اض �++&ه ���2 داده 2" �1د �4 داد-�ا�� -�د را �4 داد��ه 2$��ط (4Z!�+# .&'�:! *'&9 در ���2 92$ر اB&ام !O+& داد��ه 

  د.ر��&�" �4 د��ا را ادا42 -�اھ& دا

  

٤٢٤�ده  :  

 &1�7! �O:2 *O� ر و ز'�ن !�1" از ا.$اي$S 68" !:" ��1&. در �2اردي �4 .7$انB *O� ا.$اي $�-�) C.�2 _��] اض$�ا�

2+��B C$ار (�-�$ ا.$اي �O* را �$اي 2&ت  ��2�) j-از ا h, _��] ض$�62 ��داد��ه ر��&�" �++&ه �4 ا��$اض [��_ �4 در-�ا

�62� ��در 2" �+&.  

  

  : ٤٢٥ه �د

  "2 \9! 4�#+�!4Z داد��ه ,h از ر��&�"، ا��$اض [��_ را وارد (I� 0 دھ&، آن B�:� از �O* را �4 �2رد ا��$اض B$ار �$/

  !:�'& و ا�$ �32د �c�O3) E��B $�a *O ��1&، (:�م آن ا��T -�اھ& 1&.

·             
  -�, �8م : ا�6ده دادر8


�?< اول : G(�ت ا�6ده دادر8  
  : ٤٢٦ه �2د

� ا�� �4 .��ت ذ'E در -�ا�� ا��ده دادر�" �1د: O:2 4�/�' ��68B 4� "2�O�7 �4 ا��!  
  �S�2ع �O*، �2رد اد��ي -�اھ�ن !�7ده ��1&.)١
�4 ��در 1&ه ��1&. )٢�  �O* �4 5�2ان ��0�$ از -�ا
�+�د �4 ا��ل '� �4 �2اد 2��Nد ��1&. )٣�  و.�د (�Nد در �32د 'O� c* �4 !�1" از ا
٤ (*O�  &1�� د�N�2 ���7 (��e ھ:�ن داد��ه ��در 1&ه اB 4� ،ب آن�Xص ھ:�ن د��ا و ا��M- ي در$J'د *O� �� دره��

  �&ون آن �4 �C.�2 "!�!�B C7 ا'� �T2'$ت ��1&.
٥( .��  ط$ف E��92 در -�ا�� �++&ه ا��ده دادر�" ���4 و (7�9" �4 ��ر �$ده �4 در �O* داد��ه �2[$ ��ده ا
�+& �4 ا�+�دي ��ده �h, 4 از �&ور �O*، .�6" ��دن آ!�� [��� 1&ه ��O�.&1* داد��ه 2 )٦�  
,h از �&ور �O*، ا�+�د و 2&ار�" �4 د�� 2" آ'& �4 د��E ��9!�� در -�ا�� �++&ه ا��ده دادر�" ��1& و [��� �1د  )٧

.����م ��ده و در ا-���ر 2�S�9" !�7ده اO2 "�  ا�+�د و 2&ارك '�د1&ه در .$'�ن دادر

  


  �?< دوم : (N# در �0ا8# ا�6ده دادر8
٤٢٧�ده  :  

���2 در-�ا�� ا��ده دادر�" �$اي ا1 �ص �92* ا'$ان ���� روز و �$اي ا1 �ص �92* -�رج از ��0ر دو �2ه �4 1$ح ز'$  

: ��  ا
  !��7 �4 آراي ��Nري 68B"، از (�ر'^ ا��غ. )١
  و در-�ا�� ()&'& !%$. !��7 �4 آراي ��a�"، از (�ر'^ ا!�N9ي ���2 وا-�اھ" )٢

  

  ا'� �B!�ن �:E �0�2د. ٣٠٦در �2اردي �4 در-�ا�� �++&ه ا��ده دادر�" �jر �2.�" دا1�4 ��1& طP7 �2ده :  ����ه

  

٤٢٨�ده  :  

.��  #+�!4Z ا��ده دادر�" ��T2 ��. 4'$ ��دن دو �O* ��1& ا��&اي ���2 از (�ر'^ آ-$'� ا��غ ھ$ 'c از دو �O* ا



  

٤٢٩�ده   :  

ر ��ر(" �4 .�� ا��ده دادر�" .�6" ��دن ا�+�د '� ���4 و (C�9 ط$ف E��92 ��1&، ا��&اي ���2 ا��ده دادر�"، (�ر'^ د

.&1�7�2 C�9) 4 و��� �' E6. 2$��ط �4 ا[�7ت "'��! *O� ا��غ  

  

٤٣٠�ده  :  

��م ��ده، ا��&اي ���2 از O2 4� &1�� "د و 2&ار��+�(�ر'^ و��ل ا�+�د و 2&ارك '� اط�ع از ھ$ ��ه .�� ا��ده دادر�" و.�د ا

  و.�د آن ��X2:4 �0�2د. (�ر'^ '�د1&ه ��'& در داد��ھ" �4 �4 در-�ا�� ر��&�" 2" �+&، ا[�7ت �$دد.

  

٤٣١�ده  :  

  ا'� �B!�ن در ا��ده دادر�" !�5 ر��'� �0�2د. ٣٣٨و  �32٣٣٧د �2اد 
"�&����م : : ($(�C در -�ا�� ا��ده دادر�" و ر _X72  

  

  : �٤٣٢ده 

: ��  ا��ده دادر�" �$ دو B�* ا
(B7ا.&'�:! ��4 2�S�9" ا��ده دادر�" �4 ط�ر 2��E9 آن را در-�ا� �  ا��" �4 ��7ر(�� از ا'

ط�ري �4 ��7ر(�� از ا'� �4 در ا[+�ي 'c دادر�" �O:" �4 �+�ان د��E ارا4D �1د و ��" �O� 4* '�د1&ه ���4 او ا�$از ب)

�� ا��ده دادر�" !:�'&.�$د'&ه !��7 �4 آن در-�ا  

  

٤٣٣�ده  :  

 "�داد-�ا�� ا��ده دادر�" ا��" �4 داد��ھ" (9&'* �0�2د �4 ��در �++&ه ھ:�ن �O* ��ده ا�� و در-�ا�� ا��ده دادر

.��  ط�ري �4 داد��ھ" (J�2 *'&9$دد �O� 4* در آن .� �4 �+�ان د��E ا�$از 1&ه ا
  '& داد-�ا�� Uزم ظ$ف ؟ روز �4 د/�$ داد��ه (9&'* �$دد.,h از در-�ا�� ا��ده دادر�" ط�ري �� : ����ه

  

٤٣٤�ده  :  

داد��ھ" �4 داد-�ا�� ا��ده دادر�" ط�ري را در'�/� 2" دارد �O2@ ا�� آن را �4 داد��ه ��در �++&ه �O* ار��ل !:�'& و 

�" ��در 2" �$دد �2[$ در #+�!4Z دE'U در-�ا�� را �Bي �&ا!& و (I� 0 دھ& �O:" �4 در -�Mص در-�ا�� ا��ده دادر

 *O� ور&� �) ���" �O� 4* را.F �4 ا��ده دادر�" در ان �2[$ ا:�B 4 د��اي 82$و�4 را در� "�&��د��ا 2" ��1&، ر

  !��7 �4 ا��ده دادر�" �4 (�-�$ 2" ا!&ازد و در �a$ ا'� ��رت �4 ر��&�" -�د ادا42 2" دھ&.
(�X ر��&�" ��1& و در-�ا�� ا��ده دادر�" !��7 �4 آن �1د، در-�ا�� #+�!4Z د��ا'" در د'�ان ���" ��0ر  : ����ه  

�4 داد��ه ��در�++&ه �O* ار.�ع 2" �$دد. در ��رت �7Bل در-�ا�� '�د1&ه از ط$ف داد��ه، ر��&�" در د'�ان ���" ��0ر (� 

2��B@ -�اھ& 1&. *O� ور&�  

  

٤٣٥�ده  :  

  دد :در داد-�ا�� ا��ده دادر�" 2$ا(C ز'$ درج 2" �$ 
  !�م و !�م -�!�اد�" و EX2 ا�2�B و ��'$ �M 02ت در-�ا�� �++&ه و ط$ف او.)١
٢( .��  �O:" �4 �2رد داد-�ا�� ا��ده دادر�" ا



٣( .*O� ت داد��ه ��در �++&ه�M 02  
٤( .���" �C.�2 4 در-�ا�� ا��ده دادر�" 1&ه ا�.  

 &'�� &'�:! *'&9) Eرا و�� "�42 !�5 ,���� در ��ر(" �4 در-�ا�� ا��ده دادر�+��M 02ت او در داد-�ا�� ذ�$ و و���

  داد-�ا�� �$دد.
داد��ه ���R �&وا در �2رد �7Bل '� رد داد-�ا�� ا��ده دادر�" B$ار Uزم را ��در 2" !:�'& و در ��رت �7Bل در-�ا��  : ����ه

  د��وي ا��.�72درت �4 ر��&�" �2ھ�ي -�اھ& !:�د. ��'$ ($(��7ت ر��&�" P��82 92$رات 2$��ط �4 

  

٤٣٦�ده  :  

  در ا��ده دادر�" �4 .5 آ!4Z �4 در داد-�ا�� ا��ده دادر�" ذ�$ 1&ه ا��، .�� د'J$ي �2رد ر��&�" B$ار !:" ��$د.

  

٤٣٧�ده   :  

  ��در-�ا�� ا��ده دادر�" و,h از �&ور B$ار ��7B" آن �4 1$ح ذ'E اB&ام 2" �$دد :
(B7��2" ��1& ا.$اي ا$�a 4� م�OX2 4Z!�+# .&1 &اھ�- @B��2 *O�  

�2� و .7$ان -��رت ا��:��" ��I� 0) 4� &1 داد��ه از �OX2م �4 (��2�  ب)�) j-ن ا�O2و ا ��#+�!�OX2 4Zم �4 ��2" ا

2+��C ا-j و ا.$اي �O* ادا42 2" '��&.  
و ب اB&ام 2"  در �2اردي �4 در-�ا�� ا��ده دادر�" 2$��ط �B c' 4�:� از �� &1�� *O�C �2رد P��82 �+&ھ�ي ا�@ ج)

  �$دد.

  

٤٣٨�ده   :  

 *O� را !9\ و "�ھ$ ��ه ,h از ر��&�"، داد��ه در-�ا�� ا��ده دادر�" را وارد (I� 0 دھ&، �O* �2رد ا��ده دادر

 �' \9! �:�B ھ:�ن e9/ ،&1�� *O� از "�:�B 4� F.را "�92�N" ��در 2" !:�'&. در ��ر(" �4 در-�ا�� ا��ده دادر

�  �O* از ��_ ()&'& !%$ و /$.�م -�اھ" (��F 92$رات 2$��ط -�اھ& ��د. ا��ح 2" �$دد. ا'

  

٤٣٩�ده  :  

ا�$ .�� ا��ده دادر�" �T2'$ت دو�O* ��1&، داد��ه ,h از �7Bل ا��ده دادر�" �O* دوم را !9\ و �O* اول ��B 4ت -�د 

  ��B" -�اھ& ��د.

  

٤٤٠�ده  :  

$J�2 در�� "��4 ! �اھ& !.&1�h, 4� ":O� 4� �7 از ا��ده دادر/$'j, ��. از ھ:�ن "�  دد، د'J$ ا��ده دادر

  

٤٤١�ده  :  

  در ا��ده دادر�" �a$ از ط$/�� د��ا I 1 د'J$ي �4 ھ�K �+�ان !:" (�ا!& دا-E در د��ا �1د. 

  
  

·           ;\A ا6� -)�ب�  

     

  /EM اول : (��6� و���ب �2ا�&            ·



  ()&'& EM/&��2 دوم : دادن ���2 و             ·
  /EM اول : (��6� و���ب �2ا�&              ·

٤٤٢�ده  :  

�2ا�&ي را ��B 4!�ن (��6� !O$ده ا�� داد��ه �62� -�اھ& �$د. ��2& داد��ه ��'& �4 92&اري ��1& �4 ا!)�م ا2$ �2رد !%$ در آن  

��ل '� �2ه '� ھ3�4 و '� روز (��6� -�اھ& 1&. 4 ��1&. ��2& �4�  ا�O2ن دا1

  

�   : ٤٤٣ده 

.����ل دوازده �2ه، �2ه �" روز، ھ3�4 ھ�3 روز و �71!4 روز ���� و #��ر ���� ا ،"!�!�B ب �2ارد���  از !%$ ا�

  

٤٤٤�ده  :   

��Jه �NB'" 2$��ط ا�O2ن اB&ا2" !1�7&، آن �#+�!4Z روز آ-$ �M2 ،&��2دف �� روز (E�86 ادارات ��1& و '� �4 .�� آ�2ده !�7دن د

  !:" آ'& و روز آ-$، روزي -�اھ& ��د �4 ادارات �6& از (E�86 '� ر/F!�2 F ��ز 2" �1!&.روز �4 ���ب 

  

٤٤٥�ده  :   

� روز اB&ام .5 2&ت X2��ب !:" �1د.�+Z:روز ا��غ و ا��م و ھ ،��  ��2&ي �4 ا��&اي آن (�ر'^ ا��غ '� ا��م ذ�$ 1&ه ا

  

٤٤٦�ده  :   

E�7B ن از�!�B �وا-�اھ" و (E�:O داد-�ا�� �$اي ا/$اد �92* -�رج از ��0ر دو�2ه از (�ر'^ ا��غ 2"  ���4 �2ا�& 92$ر در ا'

.&1��  

  

٤٤٧�ده  :   

� ��2&ي �4 در �2رد 'c !3$ از آ!�ن ر��'� 2" �1د E2�1 د'J$ان !�5 '$) "!U6&د ��1+&، ط��#+�!4Z در 'c د��ا -�ا!&��ن 2

  -�اھ& 1&.

  

٤٤٨�ده  :  

��ه �$اي ��Nر ا��Xب د��ا (��6� �$ده ا�� �2!6" �$اي ر��&�" ,�b آ'&، ا!�N9ي ��2&، روز ي #+�!4Z در روز ي �4 داد 

.&+� "2 ���6) "�&��  -�اھ& ��د �4 داد��ه �$اي ر

  

٤٤٩�ده  :   

  �2ا�&ي �4 داد��ه (�ر'^ ا!�N9ي ان را �62� �$ده ��1& در ھ:�ن (�ر'^ N9+2" -�اھ& 1&.

    

  �� و ()&'& EM/&��2 دوم :دادن �2            ·

٤٥٠�ده  :  

���2 دادن در �2ا�&ي �4 از ��ي داد��ه (��6� 2" �$دد، /e9 �$اي '�7Oر 2)�ز -�اھ& ��د، J2$ در ��ر(" �4 در ا��م ��2& 

��� '� -�8'" 1&ه ��1& و '� 2�S�9" ���2 [��� !:�'& �4 �&م ا!)�م ��ر �2رد در-�ا�� داد��ه �4 ��� و.�د �2!6" ��ده 

F/4 ر� .��  آن در (�ان او !�7ده ا

.&1�� ":! "�  (M7$ه : 92$رات 2$��ط �4 �2ا�& E2�1 ()&'& .���ت دادر

  

٤٥١�ده  :   



()&'& �B ���2!�!" در �2رد ا��$اض ���a *O� 4�" و ()&'& !%$ -�اھ" و /$.�م -�اھ" و ا��ده دادر�" 2:+�ع ا��. J2$ در 

  �2ردي ��B 4!�ن (R'$M �$ده ��1&.

  

٤٥٢�ده  :   

���2 دادن ,h از ا!�N9ي �2ا�&ي ��B 4!�ن (��6� �$ده، در �a$ �2ارد '�د1&ه در �2ده /�ق در ��ر(" 2)�ز ا�� �4 در ا��م 

��3ده از �B &��2!�!" �4 ��� و.�د 'O" از �jرھ�ي ���� '� -�8'" 1&ه ��1& و '� 2�S�9" ���2 [��� !:�'& �4 �&م ا &��2

  �ده ا��.ا'� �B!�ن � ��j2٣٠٦ر در �2ده 

  

٤٥٣�ده   :  

1�7& (��6� 2" �1د.! $�0�� "!�!�B ���2 ر �4 در ھ$ ��ل ازj� F/ر �� C��+��:��ل، ���2 .&'&ي 2�  در ��رت �7Bل ا

    

  
  

  داوري - )�ب ھ[�;             ·

٤٥٤�ده  :  

ا -�اه در داد��ھ�� ط$ح 1&ه '� ���4 ا1 ��" �4 اھ��� ا42�B د��ا دار!& 2" (�ا!+& �� ($اJ'&O' "S$ 2+�ز�4 و ا-��ف -�د ر 

  !0&ه ��1& و در ��رت ط$ح در ھ$ 2$��4 اي از ر��&�" ��1&، �4 داوري 'c '� #+& !3$ ار.�ع دھ+&.

  

٤٥٥�ده  :  

� 4�2�62 5�2م �1!& و '� �B C.�2 4$ارداد .&ا��!4 ($اS" !:�'+& �4 در ��رت �$وز ا-��ف ��� آ!�ن �4 :S &+!2" (�ا ���2�6�2

  $ا.46 �++& و !�5 2" (�ا!+& داور '� داوران -�د را E7B '� �6& از �$وز ا-��ف (��6� !:�'+&.داوري 2
  در ���4 �2ارد ر.�ع �4 داور، ط$/�� 2" (�ا!+& ا!� �ب داور '� داوران را �I 1 4 [��_ '� داد��ه وا�jار �++&. ����ه :

  

٤٥٦�ده  :  

� ا(�7 �� FBاردادھ�ي وا$B ط$ف ا'$ا!" !:" (�ا!& �4 در �2رد �2�62ت و ��ع ا'$ا!" و -�ر."، (� ز�2!" �4 ا-��ف ا')�د !0&ه ا

 "��2�5م �1د �4 در ��رت �$وز ا-��ف �E آن را �4 داور '� داوران '� ھ��(" ار.�ع !:�'& �4 آ!�ن داراي ھ:�ن (���6 �X!ي از ا�X!

��" �4 2 ���3 دارد ��طE و ��ا[$  ��1+& �4 ط$ف 4�2�62 دارد. ھ$ 4�2�62 و B$اردادي �4 2 ��@ ا':�B 1& در�� "!�!�B F+2

  -�اھ& ��د.

  

٤٥٧�ده  :  

ار.�ع د��اي را.F �4 ا�2ال �:�2" و دو��" �4 داوري ,h از (C'�M ھ��ت وز'$ان و اط�ع 2)�h �1راي ا��2" ��رت 2" 

B 4� &1�� ")���S�2 ع د��ا از�S�2 �' د. در �2اردي �4 ط$ف د��ا -�ر." و$�� h�(2 C'�M) ،داده I� 0) *�2ن آن را�!�

 .��  �1راي ا��S 5�! "2$وري ا

  

٤٥٨�ده  :  

در ھ$ �2رد �4 داور (��6� �0�2د ��'& �S�2ع و 2&ت داوري و !��M 02 5ت ط$/�� و داور '� داوران �4 ط�ري �4 را/F ا1��7ه  

1& (��6� �$دد. در ��ر(" �4 (��6� داور �6& از �$وز ا-��ف ��1&،��  ��S�2ع ا-��ف �4 �4 داوري ار.�ع 1&ه ��'& �4 ط�ر رو1



  I 02 و 2$ا(C �4 داوران ا��غ �1د.
�" (��F  B١٣٩$اردادھ�ي داوري �E7B 4 از ا.$اي ا'� �B!�ن (+%�* 1&ه ا!& �� ر��'� ا�MO' E&و�" !�*  : ����ه���B!�ن ا

  92$رات ز�2ن (+%�* 2" ��1+&.

  

٤٥٩�ده  :  

�B �' 4�2�62$ارداد 2��6& �4 62$/" داور 1&ه و�" داور '� داوران -�د را �62� !O$ده ��1+& و در FB�2 �$وز  در �2اردي �4 ط$/�

ا-��ف ! �اھ+& و '� !��ا!+& در 62$/" داور ا-���M" -�د اB&ام و '� در (��6� داور [��_ ($اS" !:�'+&. و (��6� داور �4 داد��ه '� 

c' ،&1�� ل !0&ه�X2 5�! _��] I 1  E��92 4 ط$ف� ":�ط$ف 2" (�ا!& داور -�د را �62� �$ده �4 و���4 اظ��ر!�42 ر

��6� داور !:�'& و '� !��7 �4 (��6� داور [��_ ($اS" �+&. در ا'� ��رت ط$ف �O2 E��92@ ا�� ظ$ف ده ) ��62$/" و در-�ا

$اS" !:�'&. ھ$��ه (� ا!�N9ي 2&ت '�د1&ه اB&ام !�0د، روز از (�ر'^ ا��غ اظ��ر!�42 داور -�د را 62$/" و '� در (��6� داور [��_ (

�2��ا!& ��C �2رد �$اي (��6� داور �4 داد��ه 2$ا.46 �+&. F3+'ذ  

  

٤٦٠�ده  :  

در �2اردي �4 92$ر �$د'&ه ا�� �E ا-��ف �c' 4 !3$ داور ار.�ع �1د و ط$/�� ! �اھ+& '� !��ا!+& در ا!� �ب داور ($اS" !:�'+& و 

��36 دھ& و ط$ف !�72$ده ! �اھ& .�!�0� او را �62� �+& و '� در ھ$ �2ردي !�5 در ��ر(�" �4 داور 'O" از ط$/�� /�ت �1د، '� ا

� ��1&، ھ$ O:2 $�a داور از ط$ف او ��4 ا!� �ب داور �I 1 4 [��_ وا�jار 1&ه و آن I 1 از (��6� داور ا2�+�ع !:�'& '� (��6

ر �2رد !%$ -�د و���4 اظ��ر!�42 ازط$ف E��92 در-�ا�� !:�'& �4 ظ$ف ده روز از (�ر'^ 'c از ط$/�� 2" (�ا!+& �� 62$/" داو

�36" '� داوري �4 �2 �' "/���0� داور 2!�. �ا��غ اظ��ر!�42 !%$ -�د را در �2رد داور وا�& ا��م �+& و '� ��C �2رد در (��6

4 [��_ 2�j6ر �$د'&ه اB&ام !:�'&. در ��ر(" �4����� ا!�N9ي ���2، اB&اE:� 4� "2 !��'&، �$ا�$ B�:� ا-�$ �2ده  ا!� �ب او و

  E:� E7B -�اھ& 1&.

  

٤٦١�ده  :  

ھ$ ��ه !��7 �4 ا�B �' 4�2�62 E$ارداد را.F �4 داوري ��� ط$/�� ا-��/" ��1& داد��ه ا��&ا �4 آن ر��&�" و اظ��ر !%$ 2" 

.&'�:!  

  

٤٦٢�ده  :  

�62+" �$اي ا!� � ب داور ($اO! "S$ده ��1+&، داد��ه �����&ار �$اي (��6� داور، در ��ر(" �4 ط$/�� !��7 �4 داد��ه 

  داد��ھ" -�اھ& ��د �4 ����� ر��&�" �4 ا�E د��ا را دارد.

  

٤٦٣�ده  :  

�2�5م 1&ه ��1+& �4 در ��رت �$وز ا-��ف ��� آ!�� I 1 �62+" داوري !:�'& و آن I 1 ! �اھ& '� !��ا!& �4 � ھ$ ��ه ط$/�

  �+�ان داور ر��&�" �+& و �4 داور '� داوران د'J$ي !�5 ($اS" !+:�'&، ر��&�" �4 ا-��ف در ����� داد��ه -�اھ& ��د.

  

٤٦٤�ده  :  

 ���ا!+& در (��6� داور '� داوران (�ا/P �++&، ھ$ 'c از ط$/�! �در ��ر(" �4 در B$ارداد داوري، (6&اد داور �62� !0&ه ��1& و ط$/�

! c' &'��.&+'�:! �  3$ داور ا-���M" 62$/" و 'c !3$ �4 �+�ان داور ��م �4 ا(�3ق (��6



  

٤٦٥�ده  :  

 .&'�:! j-��7" داوران را اB ��در ھ$ �2رد �4 داور '� داوران، و���c' 4 ط$ف '� ط$/�� ا!� � ب 2" �1د، ا!� �ب �++&ه �O2@ ا

�S�2ع ا-��ف و 1$ا'e داوري و �M 02ت ط$/�� و داوران �4 ا��&اي 2&ت داوري روز ي ا�� �4 داوران �7Bل داوري �$ده و 

  ھ:4 آ!�� ا��غ 1&ه ��1&.

  

٤٦٦�ده  :  

  ا1 �ص ز'$ را ھ$ #+& �� ($اS" !:" (�ان �4 �+�ان داور ا!� �ب !:�د :
١( .&+�  اB�/ 4� "�� 1& اھ��� �B!�!" ھ�
  X2$وم 1&ه ا!&.ا68B *O� C.�2 4� 4� "�� 1" داد��ه و '� در ا[$ آن از داوري  )٢

  

٤٦٧�ده  :  

در �2اردي �4 داد��ه �4 .�ي ط$/�� '� 'O" از آ!�ن داور (��6� 2" �+& ��'& �&اEB از ��� دو �$ا�$ (6&ادي �4 �$اي داوري Uزم 

.&'�:! ��62 4�$B P'$زم را �4 طU داور '� داوران &+�  ا�� و وا.& 1$ا'e ھ�

  

٤٦٨�ده   :  

داوران و ا-��7B j"، !�م و !�م -�!�اد�" و ��'$ �M 02ت ط$/�� و �S�2ع ا-��ف و !�م و !�م  داد��ه ,h از (��6� داور '�

-�!�اد�" داور '� داوران و 2&ت داوري را ���7 �4 داوران ا��غ 2" !:�'&. در ا'� �2رد ا��&اي 2&ت داوري (�ر'^ ا��غ �4 ھ:4 داوران 

.&1�� "2  

  

٤٦٩�ده  :  

  ز'$ را �4 �:� داور (��6� !:�'& J2$ �� ($اS" ط$/�� :داد��ه !:" (�ا!& ا1 �ص 

  

� آ!�� �:�$ از ���� و,+� ��ل (:�م ��1&. )١� 4� "!���  
٢( .&+1�� F3+'4 در د��ا ذ� "!���  
٣( .&+1�� 4�  ���!" �O' �� 4" از ا��Xب د��ا B$ا�� �77" '� !�7" (� در.4 دوم از ط497 ��م دا1
  ��E '� 1�72$ ا�2ر 'O" از ا��Xب د��ا O' �'&+1�� "2" از ا��Xب د��ا 1�72$ ا�2ر آ!�ن ���.&1��E�3� �' *�B 4� "! '� و )٤
  ���!" �4 -�د '� ھ:�$ا!�0ن وارث 'O" از ا��Xب د��ا ��1+&. )٥
���!" �O' �� 4" از ا��Xب د��ا '� �� اB 4� "�� 1$ا�� !�7" '� ��7" (� در.4 دوم از ط497 ��م �� 'O" از ا��Xب  )٦

1�4 '� ��ل دادر�" ��3$ي دا1�4 ��1+&.د�j� ا دار!&، در�  
���!" �4 -�د '� ھ:�$ا!�0ن و '� 'O" از اB$��ي �77" '� !�7" (� در.4 دوم از ط497 ��م او �� 'O" از ا��Xب د��ا '�  )٧

  زو.4 و '� 'O" از اB$��ي !�7" '� �77" (� در.4 دوم از ط497 ��م او دادر�" 2&!" دار!&.
  ان دو�� در ��زه �2�2ر'� آ!�ن.��ر2+& )٨

  

٤٧٠�ده  :  

 .&1�� �  ����NB 4ت و ��ر2+&ان اداري Ea�1 در �NB *��X2'" !:" (�ا!+& داوري !:�'+& ھ$ #+& �� ($اS" ط$/�



  

٤٧١�ده  :  

4�$ (��6� �0�2د، ھ$ 'c از ط$/�� 2" (�ا!+& ,h از ا��م در .��4، در ��رت ��Nر و درB �� �7 از  در �2اردي �4 داور�a رت��

 ��(�ر'^ ا��غ (� ده روز، داور (��6� 1&ه را رد �++&، J2$ ا'� �4 �7.�2ت رد �6&ا ��دث �1د �4 در ا'� ��رت ا��&اي 2&ت روزي ا

�4 ��� رد ��دث �$دد. داد��ه ,h از و��ل ا��$اض، ر��&�" 2" !:�'& و #+�!4Z ا��$اض را وارد (I� 0 دھ& داور د'J$ي 

.&+� "2 ���6)  

  

٤٧٢�ده  :  

."Sا$) �� $J2 &!5ل آ!�ن را !&ار� P� �  �6& از (��6� داور '� داوران، ط$/�

  

٤٧٣�ده  :  

 �36��#+�!4Z داور ,h از �7Bل داوري �&ون �jر 4.�2 از E�7B 2��/$ت '� ��:�ري و ا�l2ل آن در .���ت داوري ��S$ !0&ه '� ا

  ن -��رات وارده (� ,+� ��ل از �P ا!� �ب 1&ن �4 داوري X2$وم -�اھ& ��د.دھ& و '� ازدادن راي ا2�+�ع !:�'&، ��وه �$ .7$ا

  

٤٧٤�ده  :  

��36 دھ& '� از دادن راي ا2�+�ع !:�'& و '� در  �!��7 �4 ا2$ي �4 از ط$ف داد��ه �4 داوري ار.�ع �0�2د ا�$ 'O" از داوران ا

S�2 4� $J'دو داور د &+O! ر ,�&ا�N� "ا����ع ر��&�" و راي -�اھ+& داد. #+�!4Z در ��� آ!�ن در �&ور راي .��4 داوري دو��ر 2

��36 داده '� از دادن راي ا2�+�ع !:�ده '� دو ��ر 2��ا�" در .��4 داوري ��Nر �ا-��ف ���E �1د، داد��ه �4 .�ي داوري �4 ا

B 4� ���N �2رد، ط$/�� داور ,�&ا !O$ده ظ$ف 2&ت ده روز داور د'J$ي �B &�B 4$�4 ا!� � ب -�اھ& !:�د، J2$ ا'Bب �4 ا� �E7 از ا!

د'J$ي 62$/" �$ده ��1+&. در ا'� ��رت 2&ت داوري از (�ر'^ �7Bل داور .&'& 1$وع 2" �1د. در ��ر(" �4 داوران در 2&ت B$ار 

��ا!+& راي �&ھ+& و ط$/�� �4 داوري ا1 �ص د'J$ ($اO! "S$ده ��1! ��+&، داد��ه �4 داد داوري '� �B 4� ")&2!�ن (��6� �$ده ا

  ا�E د��ا و/P 92$رات �B!�!" ر��&�" و راي ��در 2" !:�'&.
  در �2ارد /�ق راي ا�l$'� داوران �2ك ا���7ر ا��، J2$ ا'� �4 در B$ارداد ($(�C د'J$ي 92$ر ده ��1&. : ����ه

  

٤٧٥�ده  :  

��ف �4 داوري وارد د��ا 1&ه ��1&، 2" (�ا!& �� l��] I 1" �4 �$ا�$ �B!�ن �4 دادر�" .�C 1&ه '� E7B '� �6& از ار.�ع ا-

ط$/�� د��اي ا��" در ار.�ع ا2$ �4 داوري و (��6� داور '� داوران (��6� 1&ه ($اS" �+& و ا�$ �2ا/J! E��� �9$د'&، �4 د��اي 

  او �$ا�$ 92$رات �4 ط�ر 2��E9 ر��&�" -�اھ& 1&.

  

٤٧٦�ده  :  

ران (���* !:�'+&. داوران !�5 2" (�ا!+& (��X�Sت Uزم را ازآ!�ن � �اھ+& و ا�$ �$اي ا( �ذ ط$/�� ��'& ا�+�د و 2&ارك -�د را �4 داو

  (C�. *�:M !%$ ��ر1+�س S$وري ��1&، ��ر1+�س ا!� �ب !:��+&.

  

٤٧٧�ده  :  

�+& و�" ��'& 92$رات 2$��ط �4 داوري را ر��'���! "�  �++&. داوران در ر��&�" و راي، (��F 92$رات �B!�ن آ'�� دادر

  

٤٧٨�ده    :  



� ر��&�" 2��'�" �0@ �1د �4 2$��ط �4 و�Bع .$2" ��1& و در راي داور �2[$ ��ده و (c�O3 .��ت 2&!" از :S ھ$ ��ه

� در ��ر(" �4 د��ا 2$��ط ��O! 4ح '� ط�ق '� !�C ��ده و ر/F ا-��ف در ا2$ي �4 ر.�ع �4 �+Z:1�7& و ھ! �O:2 "'5ا.

��&�" �4 ا��O! Eح '� ط�ق '� !�C ��1&، ر��&�" داوران (� �&ور �O* !��'" از داد��ه �����&ار داوري 1&ه 2��B@ �$ ر

2��B@ 2" �$دد. C�! �' ح '� ط�ق�O! �' "'�7 �4 ا2$ .5ا�!  

  

٤٧٩�ده  :  

! �O:2 "!�!�B از .��ت "�1�7& 02:�ل اد��ي .E6 و (5و'$ در �+& �&ون (��6� ��E2 آن و '� در ��ر(" �C�96) 4 وي �4 .�

.&1�� ":! E7B �2ده  

  

٤٨٠�ده  :  

�e داد��ه ار.�ع �++&ه د��ا �4 داوري '� داد��ھ" �4 داور را ا!� �ب �$ده ا�� �4 داوران  O�٤٧٨* !��'" '�د1&ه در �2ده  �)

�ب �0�2د. ھ$��ه ا��غ �0�2د و آن #4 از 2&ت داوري در ز�2ن (�B@ ر��&�" داوران ��B" ��ده از (�ر'^ ا��غ �O* '�د1&ه ��

داور �&ون د-��� داد��ه ا!� �ب 1&ه ��O� ،&1* !��'" و���4 ط$/�� '� 'c ط$ف �4 او ا��غ -�اھ& 1&. داوران !:" (�ا!+& �$ 

  -�ف �32د �O:" �4 در ا2$ .5ا'" '� !�Oح '� ط�ق '� !�C ��در 1&ه راي �&ھ+&.

  

٤٨١�ده  :  

  در �2ارد ز'$ داور از ��� 2" رود :
�7" ط$/�� د��ا.  �� )١� "Sا$)  
  �� /�ت '� �)$ 'O" از ط$/�� د��ا. )٢

  

٤٨٢�ده  :  

.&1�7! P� &.�2 �  راي داور ��'& 4.�2 و E�&2 ��ده و �B �� @�� 2ا!�

  

٤٨٣�ده   :  

�4 ا�N2ي در ��ر(" �4 داوراي ا-���ر ��R دا1�4 ��1+& 2" (�ا!+& د��ا را �� ��R -�(:4 دھ+&. در ا'� ��رت ��R !�42 اي �4 

.��  داوران ر��&ه ��1& 62�7$ و E��B ا.$ا

  

٤٨٤�ده  :  

داوران ��'& از .��4 اي �4 �$اي ر��&�" '� �02وره و '� �&ور راي (E�O0 �0�2د F�82 ��1+& و ا�$ داور از 1$�� در .��4 

2 ��J$ ا'� �4 در B$ار داد ($(�C د'J$ي 92$ر '� دادن راي '� ا�N2ي آن ا2�+�ع !:�'&، را'" �4 �� ا�l$'� ��در �0�2د 2+�ط ا���7ر ا

 e�1&ه ��1&. 2$ا(C !�5 ��'& در �$گ راي �B& �$دد. ($(�E�O0) C .��4 و !�Xه ر��&�" و د��ت �$اي ��Nر در .��4، (�

ر'4 داوران (��6� -�اھ& 1&. در �2اردي �4 ار.�ع ا2$ �4 داوري از ط$'P داد��ه ��ده، د��ت ��N� 4ر در .��C.�2 4� 4 ا-�8

  د/�$ داد��ه �E:6 2" آ'&.
در �2اردي �4 ط$/�� �B C.�2 4$ارداد 5�2م 1&ه ا!& �4 در ��رت �$وز ا-��ف ��� آ!�� I 1 '� ا1 �ص �62+"  : ����ه

داوري !:�'& ا�$ 2&ت داوري �62� !0&ه ��1& 2&ت آن �4 �2ه و ا��&اي آن از روز ي ا�� ��S�2 4ع �$اي ا!)�م داوري �4 داور 

�:) �'.��  م داوران ا��غ �0�2د. ا'� 2&ت �� (�ا/P ط$/�� E��B (:&'& ا



  

٤٨٥�ده  :  

 $�#+�!4Z ط$/�� در B$ارداد داوري ط$'P -��" �$اي ا��غ راي داوري ,�O! "+�� b$ده ��1+&، داور �O2@ ا�� راي -�د را �4 د/

�E د��ا را دارد (���* !:�'&. د/�$ داد��ه ا�E راي را داد��ه ار.�ع �++&ه د��ا �4 داور '� '� داد��ھ" �4 ����� ر��&�" �4 ا

��ر داد��ه �$اي ا��Xب د��ا ار��ل 2" دارد.�  ��'�J!" !:�د ه و رو!��1 ��اھ" 1&ه آن را �4 د

  

٤٨٦�ده   :  

�" از آن رارد�++&، آن راي در B�:� 2$دود ��ا[$ -�اھ& :�B �' راي داور را �4 ا(�3ق ��8ر ��" و ،�  ��د.ھ$��ه ط$/�

  

٤٨٧�ده  :  

ا'� �B!�ن E7B از ا!�N9ي 2&ت داوري را�� �� داور '� داوران ا�� و ,h از ا!�N9ي آن (�  ٣٠٩(R�XM راي داوري در �&ود �2ده 

,�'�ن ���2 ا��$اض �4 راي داور، �4 در-�ا�� ط$/�� '� 'O" از آ!�ن �� داور '� داوران ��در �++&ه راي -�اھ& ��د. داور '� داوران 

O2 ��3+& ظ$ف ���� روز از (�ر'^ (�S�9ي (R�XM راي ا( �ذ (M:�* !:�'+&. راي (X�XM" �4 ط$/�� ا��غ -�اھ& 1&. در ا'

.&!�2 "2 @B��  ��رت ر��&�" �4 ا��$اض در داد��ه (� ا( �ذ (M:�* داور '� ا!�N9ي 2&ت '�د1&ه 2

  

٤٨٨�ده  :  

وري را ا.$ا !+:�'&، داد��ه ار.�ع �++&ه د��ا �4 داوري و '� داد��ھ" �4 ھ$��ه �OX2م ���4 (� ���� روز �6& از ا��غ، راي دا

����� ر��&�" �4 ا�E د��ا را دارد �O2@ ا�� �4 در-�ا�� ط$ف ذ'+F3 طP7 راي داور �$گ ا.$ا'" ��در �+&. ا.$اي راي 

.&1�� "2 "!�!�B ا�$ 92$رات$�  

  

٤٨٩�ده  :  

���B و ��  �� ا.$ا'" !&ارد :راي داوري در �2ارد ز'$ ��طE ا
١( .&1�� P� &.�2 �  راي ��دره �B �� @�� 2ا!�
٢( .��  داور !��S�2 4� "7�82 4� �7ع داوري !�7ده راي ��در �$ده ا
٣(  ��داور -�رج از �&ود ا-���ر -�د راي ��در !:�ده ��1&.در ا'� ��ر(� /e9 آن B�:� از راي �4 -�رج از ا-���رات داور ا

  ا��8ل 2" �$دد.
  ي داور ,h از ا!�N9ي 2&ت داوري ��در و (���* 1&ه ��1&.را )٤
٥(  @�� 2 ��راي داور �� آن #4 در د/�$ ا�2ك '� ��� ا��Xب د��ا در د/�$ ا�+�د ر�:" [�7 1&ه و داراي ا���7ر �B!�!" ا

.&1��  
  راي �4 و���4 داورا!" ��در 1&ه �4 2)�ز �4 �&ور راي !�7ده ا!&. )٦
  وري �" ا���7ر ��ده ا��.B$ارداد ر.�ع �4 دا )٧

  

٤٩٠�ده  :  

در �2رد �2ده /�ق ھ$ 'c از ط$/�� 2" (�ا!& ظ$ف ���� روز �6& از ا��غ راي داور از داد��ھ" �4 د��ا را ار.�ع �4 داوري �$ده '� 

O2 رت داد��ه�� ��@ ا�� �4 داد��ھ" �4 ����� ر��&�" �4 ا�E د��ا را دارد، �O* �4 ��8ن راي داور را � �اھ& در ا'

در-�ا�� ر��&�" �$ده، ھ$��ه راي از �2ارد ��j2ر در �2ده /�ق ��O� &1* �4 ��8ن آن دھ& و (� ر��&�" �4 ا�E د��ا و 

.&!�2 "2 @B��  68B" 1&ن �O* �4 ��8ن، راي داور 2



�2ه -�اھ& ��د.  !��7 �4 ا1 ��" �4 �92* -�رج از ��0ر 2" ��1+& دو ���2٤٨٨ '�د1&ه در ا'� �2ده و �2ده  : ����ه

ا'� �B!�ن و  ٣٠٦�$اي ا1 ��" �4 داراي �jر 4.�2 �4 1$ح 2+&رج در �2ده  1٤٨٨$وع ��2���ي (��6� 1&ه در ا'� �2ده و �2ده 

  آن ��ده ا!& ,h از ر/j� Fر ا����ب -�اھ& 1&. ١(M7$ه 

  

٤٩١�ده   :  

ع 1&ه ��1&، در ا'� ��رت ا��$اض �4 راي داور و �&ور �4Z!�+# *O ا�E د��ا در داد��ه 82$ح ��ده و از ا'� ط$'P �4 داوري ار.�

.&!�2 "2 @B��  �4 ��8ن آن، ر��&�" �4 د��ا (� 68B" 1&ن �O* ��8ن راي داور 2
در �2اردي �4 ار.�ع ا2$ �4 داوري از ط$'P داد��ه !�7ده و راي داور ��طE �$دد، ر��&�" �4 د��ا در داد��ه ��(9&'* : ����ه

� 4� ��  :E -�اھ& آ2&.داد-�ا

  

٤٩٢�ده  :  

 "68B ار$B �در ��ر(" �4 در-�ا�� ا��8ل راي داور -�رج از ��2& 92$ر ��1& داد��ه B$ار رد داد-�ا�� را ��در 2" !:�'&. ا'

.��  ا

  

٤٩٣�ده  :  

 @B�) ار$B رت داد��ه�� �F+2 ا.$اي آن را (� ا��$اض �4 راي داور F!�2 ا.$اي آن !���، J2$ آن �4 دE'U ا��$اض ؟ ��1&. در ا'

2+��C !�5 از 62�$ض ا-j -�اھ& 1&. ��2�) �N�B68" ��در 2" !:�'& و در ��رت اB *O� اض و �&ور$�  ,�'�ن ر��&�" �4 ا�

  

٤٩٤�ده   :  

وري #+�!4Z د��ا در 2$��4 /$.�2" ��1&، و ط$/�� �� (�ا/�S�9) Pي ار.�ع ا2$ �4 داوري را �+:�'+& '� �2رد از �2ارد ار.�ع �4 دا

�4 ار��ل 2" دارد.�  (I� 0 داده �1د، د'�ان ���" ��0ر ,$و!&ه را �$اي ار.�ع �4 داوري �4 داد��ه ��در �++&ه راي /$.�م -�ا

  

٤٩٥�ده  :  

راي داور /e9 در��ره ط$/�� د��ا و ا1 ��" �4 د-��� و 1$�� در (��6� داوري دا1�4 ا!& و D�B* �92م آ!�ن 62�7$ ا�� و 

  'J$ (�[�$ي ! �اھ& دا�1.!��7 �4 ا1 �ص د

  

٤٩٦�ده  :  

  د��وي ز'$ E��B ار.�ع �4 داوري !��� :
١( ."J��O1د��اي ور  
٢( .C�! ^ آن، ط�ق و�ح، /�O! E4 ا�� F.د��وي وا  

  

٤٩٧�ده  :  

h�Dر C'�M) 4� ي (��4 و$���ل '�7Oر (��e وز'$ داد�� 4� ,$دا-� �P ا�4:�5 داوري �$ا��س آ'�� !�42 اي ا�� �4 ھ$ 

.&��  �Bه 4�D�NB -�اھ& ر

  

٤٩٩�ده   :  

  در ��رت (6&د داور، �P ا�4:�5 �����'4 ��� آ!�ن (9��* �0�2د.



  

٥٠٠�ده  :  

4 ��� داور و ا��Xب د��ا B$اردادي در -�Mص 5�2ان �P ا�4:�5 2+96& 1&ه ��1&، �$ا�$ B$ارداد �:E -�اھ& 1&.Z!�+#  

  

٥٠١�ده  :  

9) �' C�9) ،h��&) $]ھ$��ه در ا ��M$ در ا!)�م وظ�43 داوران S$ر ��2" 2��.c' 4 ط$ف '� ط$/�� د��ا �$دد، داوران �$ا�$ �2از'

  �B!�!" 2�|�ل .7$ان -��رت وارده -�اھ+& ��د.

  
  

  ھKS<e دادر8
 و ا6*�ر -)�ب ھ\�;           ·

    

  ھ5'+4 دادر�" :  -�, اول            ·
  ا���ر از ھ5'+4 دادر�" :  -�, دوم             ·

    

·               "�  /EM اول : ھ5'+4 دادر

٥٠٢�ده  :  

�  " ��7ر(�� از:ھ5'+4 دادر
  ھ5'+4 �$���'" �4 �4 داد��ه (9&'* �0�2د. )١
  ھB 4+'5$ارھ� و ا��Oم داد��ه. )٢

  

٥٠٣�ده  :  

�7" '� �31ھ" ا�* از داد-�ا�� �&وي و ا��$اض ���a *O� 4�" و 2�E��9 وورود و .�C [��_ و ا��$اض � ��ھ5'+4 داد-�ا

در�" و ھ5'+4 و����+�42 و �$���ي ا.$ا'" و �a$ه ھ:�ن ا�� �4 در I 1 [��_ و داد-�ا�� ()&'& !%$ و /$.�م و ا��ده دا

��6� 1&ه ا�� �4� 4 �B١٣٧٣!�ن و��ل �$-" ازدرآ2&ھ�ي دو�� و M2$ف آن در �2ارد �62�، �M2ب  �2٣ده ) �، و '� ��'$ �Bا!�

  ��رت ا��Mق و ا��8ل (:7$ و '� وار'5 و.4 �4 ���ب -5ا!4 ,$دا-� 2" �$دد.

    

·             "�  /EM دوم : ا���ر از ھ5'+4 دادر

٥٠٤�ده  :  

�" �4 �2ل -�د �4 ط�ر �B �B�2در �4  $��62�$ از ھ5'+4 دادر�" ��" ا�� �4 �4 وا�48 �&م ��3'� دارا'" '� �&م د

  (�د'4 آن !���.

  

٥٠٥�ده  :  

� '� ()&'& !%$ '� /$.�م 82$ح -��� ! ��� در-�ا:S "��اھ& 1&. ط$ح ا'� اد�� �4 اد��ي ا���ر از ,$دا-� ھ5'+4 دادر

� ا��. اظ��ر!%$ در �2رد ا���ر از ھ5'+4 ()&'& !%$ -�اھ" و '� /$.�م -�اھ" �� داد��ھ" O:2 5�! 4!ا��&. ��C.�2 داد-�ا

.��  2" ��1& �4 راي �2رد در-�ا�� ()&'& !%$ و '� /$.�م را ��در !:�ده ا

  

٥٠٦�ده  :  



��'& ��1دت ��7" �&اEB دو !3$ از ا1 ��" �4 از و��6S ��2" و ز!&��!" او  در ��ر(" �4 د��E ا���ر ��1دت ��1د ��1&،

F�82 2" ��1+& �4 داد-�ا�� S:�:4 �1د. در ��1دت !��M 02 ،42ت و ET1 وو���4 ا2$ا �62ش 2&�" ا���ر و �&م 

��6� ��72 آن ��'& (R'$M 1&ه و��1د 2+�0 اط���ت) �� "�� ��2" او �$اي (�د'4 ھ5'+4 دادرO:)  ه�J�2�Bو ا E2�� ت�M 02 و

  -�د را ��8ر رو1� ذ�$ !:�'+&.

  

٥٠٧�ده   :  

2&'$ د/�$ ظ$ف دو روز از (�ر'^ و��ل داد-�ا�� ا���ر، ,$و!&ه را �S�B $%! 4" داد��ه $�2��!& (� #+�!�N� 4Zر ��1د را در 

��S$ !:�'&. 2&'$ د/�$ !� 4 د'J$ .��4 دادر�" Uزم �&ا!& �4 2&�" ا���ر ا-�8ر �1د �4 در روز 92$ر ��1د -�د را 

� روز .��4 دادر�" را (��6� و ا��غ 2" !:�'&. �4 ھ$��ل �O* ��دره :S ل و در��داد-�ا�� را �$اي ط$ف د��اي ا��" ار

.��  در -�Mص ا���ر ��Nري X2��ب ا

  

٥٠٨�ده  :  

�$ 2" (�ا!& در (:�م 2$ا�E 2$��ط �4 ھ:�ن �62/�� از ھ5'+4 دادر�" ��'& �$اي ھ$ د��ا �4 ط�ر .&ا��!E�MX) 4 �1د و�" 62

��3ده �+&.�  د��ا از �62/�� ا

  

٥٠٩�ده  :  

در �2رد د��وي 2�6&دي �4 2&�" ا���ر �$'c !3$ ھ* ز�2ن اO� &'�:! "2 42�B* ا���ري �! 4�O' 4� �7" از د��وي ��در  

  �1د !��7 �4 �4�9 د��وي !�5 �2[$ -�اھ& ��د. 

  

٥١٠�ده  :  

� /�ت �2رث در ھ$ 'c از  ا�$ 62�$ /�تO� ،&+'�:! �3ده���1د، ور[4 !:" (�ا!+& از �O* ا���ر ھ5'+4 دادر�" �2رث ا

� و ()&'& !%$ و /$.�م F!�2 .$'�ن دادر�" در آن 2$��4 !��� و ھ5'+4 دادر�" از ور[4 47��82 �0�2د، ��دادر����ي ! �

  J2$ آن �4 ور[4 !�5 ا���ر -�د را [��� !:�'+&.

  

٥١١�ده  :  

  ھ$ ��ه 2&�" ا���ر در د��اي ا��" �OX2م �4 واFB �1د و از ا���ر -�رج �$دد، ھ5'+4 دادر�" از او در'�/� -�اھ& 1&.

  

٥١٢�ده  :  

�4 !:" �1د. (�.$ي �4 2&�" ا���ر !��7 �4 ھ5'+4 دادر�" 2" ��1& ��'& �$ا�$ 92$رات /$'j, ر��ا� ��از (�.$، داد-�ا

�J" دھ&. ��47 .5 02:�ل ا'� �2ده ! �اھ+& ��د.�B!�ن ()�رت داد-�ا�� ور1�O  

  

٥١٣�ده  :  

��3ده !:�'& :�  ,h از ا[�7ت ا���ر، 62�$ 2" (�ا!& از 52ا'�ي ز'$ ا
�" از ھ5'+4 دادر�" در �2رد د��اD" �4 �$اي �62/�� از ھ5'+4 آن اد��ي ا���ر 1&ه  )١:�B �' از (�د'4 (:�م �B�2 ��/�62

.��  ا
٢(  Eو�� ��  S�62&(" و �B�2 ��/�62 از ,$دا-� �P ا�����P�.4 دا1



  

٥١٤�ده  :  

� ا�$ ��درآ2&ھ�ي -�د �+Z:دد، 5�2م �4 (�د'4 آن -�اھ& ��د ھ$� �O:�2 "��" از ھ5'+4 دادر:�B �' $ �4 (�د'4 (:�م�ھ$��ه 62

� ��72 ھ5'+4 داد��" از ھ5'+4 دادر�" را �k$دازد داد��ه �� در !%$ �$/:�B �' ا!& (:�م��ر�" و 5�2ان درآ2& وي و ھ5'+4 ھ�ي �

  S$وري ز!&�" 92&ار و 2&ت ,$دا-� ھ5'+4 دادر�" را (��6� -�اھ& �$د.

    

  
  

K�7�f 0*�رت و ا��Gر )K ا��Rم �Z(� - )�ب �(;           ·  

     

  /EM اول : ����ت             ·

·              EM/رات��دوم : -  

·             ���م : 2��l+��ت د' EM/  
    

  -�, اول : �N$�ت              ·

٥١٥�ده  :  
� (9&'* داد-�ا�� '� درا[+�ي دادر�" و '� ��8ر 2��E9 .7$ان -��رات !�1" ازدادر�" '� (�-�$ ا!)�م  :S دارد P� اھ�ن�-

� ا.$ت  (�6& '� �&م ا!)�م آن را ��M9) ��� 4� 4$ -�ا!&ه !��7 �4�+Z:ع از آن �4 وي وارد 1&ه '� -�اھ&1&، ھ�+�ادا �P '� ا2
�4 '� (�-�$ (���* آن از ��ب ا(�ف و (�C�7 از -�ا!&ه 47��82 !:�'&. -�ا!&ه !�5 2" (�ا!& �ا�:El را ��X� 4ظ �&م (���* -�ا

1&ه از -�اھ�ن 47��82 !:�'&. داد��ه در -��ر(" را �4 �:&ا از ط$ف -�اھ�ن �� ��* �PX2 $�a 4 ��دن در دادر�" �4 او وارد 
� �O* را.F �4 ا�E د��ا '� �O� C.�2 4* .&ا��!�OX2 4م :S ده و$� ��62 "�&���2ارد '�د1&ه 5�2ان -��رت را ,h از ر
���4 را �4 (�د'4 -��رت 5�2م -�اھ& !:�د. در ��ر(" �B 4$ارداد -��" را.F �4 -��رت ��� ط$/�� 2+96& 1&ه ��1& �$ا�$ 

B.&1 &ر -�اھ��  $ارداد ر/
در �a$ �2اردي �4 د��اي 47��82 -��رت 2���9 '� �6& از -�* دادر�" 82$ح �1د 47��82 -��ر(��ي �S�2ع ا'� :  ����١ه 

.���! ��  �2ده 2���5م (9&'* داد-�ا
  47��82 2" ��1&. -��رت !�1" از �&م ا�+E��B F3 47��82 !��� و -��رت (�-�$ (�د'4 در �2ارد E��B ،"!�!�B: ����٢ه 

  
٥١٦�ده  :  

#+�!4Z ھ$ 'c از ط$/�� از .��" �OX2م �4 و از .��" �OX2م ���4 ��1+& در ��رت (��وي -��رت ھ$'c در E��92 -��رت 
  ط$ف د'O� 4� $J* داد��ه (��($ -�اھ& 1& در �a$ ا'� ��رت !��7 �4 اO� 5�! 4/�S* ��در 2" �$دد.

  
٥١٧�ده  :  

� P'$4 �4 ط� "Dزش د��ا�� �:S 4� ��زش -�(:4 '�/�O� ،&1�� 4* �4 -��رت !��7 �4 آن د��ا ��در ! �اھ& J2 .&1$ ا'
  !��7 �4 -��رات وارده (M:�* -��" ا( �ذ 1&ه ��1&.

  
٥١٨�ده  :  

 .&'�:! "2 ��62� !0&ه ��1&، 5�2ان آن را داد��ه (��6 ":�  در �2اردي �4 92&ار ھ5'+4 و -��رات در �B!�ن '� (6$/4 ر
    
    

  -�, دوم :0*�رات             ·

٥١٩�ده  :  
-��رات دادر�" ��7ر(�� از ھ5'+4 دادر�" و �P ا�����4 و��E و ھ5'+4 ھ�ي د'J$ي �4 ��8ر 2���9* 2$��ط �4 دادر�" و 

."�X2 �9�9تX) 4+'5و ھ "�  �$اي ا[�7ت د��ا '� د/�ع Uزم ��ده ا�� ازP� E�7B ا�4:�5 ��ر1+�

  
٥٢٠�ده  :  

47��82 -��رت وارده، -�اھ�ن ��'& ا'� .�� را [��� !:�'& �4 ز'�ن وارده ��وا�48 !�1" از �&م ا!)�م (�6& '� (�-�$  در -�Mص
�4 ��ده ا�� در �a$ ا'� ��رت داد��ه د��اي 47��82 -��رت را رد -�اھ& �$د.�  آن و '� �&م (���* -�ا

  
٥٢١�ده  :  

 $S 4 !:" (�ان 47��82 !:�د.ھ5'+4 ھ�'" �4 �$اي ا[�7ت د��ا '� د/�ع�  ورت !&ا1



  
٥٢٢�ده  :  

� 2&'�ن، 2&'�ن ا2�+�ع از ,$دا-� !:�ده، در ��رت O:) و �در د��و'" ��S�2 4ع آن د'� و از !�ع و.4 را'� ��ده و �� 47��82، دا'
��U!4 از ز�2ن �$ر��& (� ھ+�Jم ,$دا-� و ,h از 47��82 ط��O7ر، داد��ه ��  �:�B I-�1 b��/ $��T) $��T) C�ر��'� (+�

 4� ��47 و �2رد �B *O$ار -�اھ& داد J2$ ا'�X2 2" �$دد �4 �4 (��c!�� e 2$�5ي .:��ري ا��2" ا'$ان (��6!U�� I-�1
.&+'�:! 4X��M2 ي$J'ه د�X! 4� �  ط$/�

    
    

  -�, �8م : *�Sg$�ت د>9             ·

٥٢٣�ده  :  
 ��FB�2 4 ا.$ا �jارده �0�2د ا.$ا راي از 2��l+��ت د'� ا�2ال �OX2م ���4 2:+�ع  در ���4 �2اردي �4 راي داد��ه �$اي و��ل د'

.&1�� "2  
�$داد �E '� � 0" از ا�2ال �OX2م ���e7S �' 4 آن 2��l+" 2" ��1&. :����ه �  ا��Oم .5ا'" داد��ھ��ي ���R 72+" �$ا

  
٥٢٤�ده  :  

�l+��ت د'� ��7ر(�� از:�2  
(B7م �� ا�OX2 �2رد !��ز �O�2."/$� وي ��ر��'� �1ون E3O) �X) 4 و ا/$اد�  

�C �� �1ن �OX2م ���4. ب)�+�  و���4 !4��9 �2رد !��ز و 2
  ا[�[�4 �2رد !��ز ز!&�" �4 �$اي ر/F ��اS �D$وري �OX2م ���4، -�!�اده و ا/$اد (E3O) �X وي Uزم ا��. ج)
  $اي 2&(" �4 �$/� آذو4B ذ-�$ه �0�2د.آذو4B �2.�د �B 4&ر ا����ج �OX2م ���4 و ا/$اد (�X (E3O وي � د)
�C �� �1ن آ!�ن. ه)�+�2 P�9X) و *�� E�9�9(" �$اي اھX) و ا�$از ��:" و C��  
و��'E و ا�5ار ��ر ��47، ,�40 وران، ��0ورزان و ��'$ ا1 ��" �4 و���4 ا2$ار �62ش �OX2م ���4 و ا/$اد (�X (E3O وي  و)

.&1�� "2  

  
٥٢٥�ده   :  

�C ��دن ا�2ال و ا��1 ���2ف در �2ده E7B �� �1ون و !��ز �OX2م ���I� 0) ،4 داد��ه در ��رت �$وز ا�+���ف !�2 4� �7-
��در �++&ه �U *Oزم اU.$ا، �2ك -�اھ& ��د. #+�!4Z ا�2ال و ا��j2 ��1ر ��b از �& !��ز و �1ون �OX2م ���I� 0) 4 داده 

��ر داد���  ه �4 /$وش ر��&ه �2زاد �$�1ن، ���� �OX2م �4 '� د'� ,$دا-� 2" �$دد.�1د و E��B ()5'4 و (c�O3 !1�7& �4 د

  
٥٢٦�ده  :  

.���l+��ت د'� (� ز�2ن ���ت �OX2م ���4 .�ري ا�2  

  
٥٢٧�ده  :  

�$داد ��� ��2" ��1& 02:�ل 92$رات ا'� /EM ! �اھ& ��د.�  #+�!4Z راي داد��ه 72+" �$ ا
    

=�رات : �<�8  
٥٢٨�ده  :  

��ر وU'�، رھ7$ ��7$ ا!�9ب ا�2م -:�+" (ره) (E�O0 �$د'&ه طP7 ا��ل ,+)* داد�$ا و د �اد��ه و'�ه رو��!�� �4 �$ا��س د
)٥) *��" (� ز�2!" �4 رھ7$ 62%* ا!�9ب ا��2" ادا42 ��ر آن را�X�M2 �&ا!+& �4 .$اD* ٥٧) و ,+)�ه و ھ3��) �B!�ن ا

  و 52ا'�ي �NBت و ��ر�+�ن آن (��F 92$رات ا1 �ص رو��!" ر��&�" -�اھ& �$د. و ,$دا-� ��9ق 
.&1�� "2 4�D�NB ه�B 4� 2$��ط  

  
٥٢٩�ده  :  

و  ٢١و  ١٩و  ١٨و ا��B�Xت و ا����ت آن و�2اد  ١٣١٨از (�ر'^ Uزم اU.$ا 1&ن ا'� �B!�ن، �B!�ن آ'�� دادر�" �M2 "!&2ب ��ل 
  و ��'$ �Bا!�� و 92$رات در �2ارد T�2 $'�T2" 2" �$دد. �B١٣٧٣!�ن (E�O0 داد��ھ��ي �:�2" و ا!�9ب �M2ب ��ل  ٣١و  ٢٣

 


