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تشًاهِ ّؼتِای ایشاى ًگشاًی ّویـگی هاػت

احتوال ّشگًَِ پاػخ دهـق یا ایشاى ٍ سٍػیِ سا دس ًظش داسین



اریان وجهان

آهشیکا ،فشاًؼِ ٍ اًگلیغ
هٌـَس هلل هتحذ سا تخَاًٌذ

سشویس خجشی سوصنبمه اسن -نکمکبیکنکذه سکوسیکه دس
سبصمب ملل دس واونص ثه تجبوص ثه سوسیه اص آمکشیکىکب،
انالیس و فشانسه خواست منطوس ملل متکحکذ سا دوثکبسه
ثخواننذ.ثه گضاسش مهش نمبینذه سوسیه دس سبصمب مکلکل
دس واونص ثه تجبوص ثه سوسیه اص آمشیىب ،انکاکلکیکس و
فشانسه خواست منطوس ملل متحکذ و مکفکبد آ دسثکبسه
احتشاک ثه حبومیت وطوسهب و ػذک ثىبسگیکشی صوس دس
سواثط ثین الملل سا دوثبسه ثخواننذ.ثطبس الجؼفشی ثه طؼنه
گفت آمشیىب ،ثشیتبنیب و فشانسه ثبیذ منطوس ملل متحذ سا
ثخواننذ.وی سه نسخه اص منطوس ملل متحذ سا نطب داد و
گفت دو نسخه ثکه انکاکلکیکسکی و یکىکی ثکه فکشانسکه
است.نمبینذه سوسیه دس سبصمب ملل ضنجه ضت دس نطست
اضطشاسی ضوسای امنیت وه ثه دسخواست سوسیه جهکت
ثشسسی تجبوص  ۳وطوس مزووس ثه سوسیه تطىکیکل ضکذه
ثود ،اػ ک وشد وه وطوسهبی مزووس ثب این حمله منطوس
سبصمب ملل متحذ سا نمض وشده انذ.الجؼفکشی ثکب ثکیکب
اینىه وطوسهبی متجبوص ثذو آنىه تیم حمیکمکت یکبة
سبصمب منغ تسلیحبت ضیمیبیی وبس خود سا دس سکوسیکه
آغبص ونذ ،الذاک ثه حمله ثش اسبس ادػبهکبی ثکی اسکبس
وشدنذ ثه تأخیش دس سسیذ این تیم ثه سوسیه اضبسه وکشد
و گفت دالیل این تأخیش هنوص مطخص نیست .ػلیکشغکم
اینىه این تیم اص دیشوص دس ثیشوت ثود ولی تب ثکه دمطکك
ثشسذ یه سوص طول وطیذ گویب ثه این تیم گفته ضذ ثود
صجش ونیذ تب حمله انجبک ضود!

سشویس خجشی سوصنبمه اسن-مبیه پکنکس ثکب دفکبع اص حکملکه
غیشلبنونی غشثیهب ثه سوسیه ،گفت واضناتن احکتکمکبل هکب دسثکبسه
هشگونه پبسخ دمطك و متحذانص سا دس نظش داسد.ثه گضاسش ثبضابه
خجشنابسا جوا  ،مبیه پنس ،مؼبو سئیس جمهوس آمکشیکىکب ،دس
مصبحجه ثب ضجىه تلویضیونی سویتشص الیو ،ثب تىشاس ادػبی واضناکتکن
ػلیه دولت سوسیه گفت اگش ثبس دیاش اص تسلیحبت ضیکمکیکبیکی دس
سوسیه استفبده ضود آنابه اسذ و متحکذانکص ثکبیکذ ثکهکبی آ سا
ثپشداصنذ.او دس ادامه ادػبهبی خود افضود ضت گزضته ( ثکه ولکت
محلی) آمشیىب حملهای موفمیتآمیض ضذ صیشسبختهبی مهم تسلیحبت ضیمیبیی دس سوسیه انکجکبک
داد .این حمله ثه طوس لبثل توجهی توانبیی سوسیه سا ثشای حم ت ضیمیبیی ضذ غیشنظبمیب ثیگکنکبه
تضؼیف وشد .این حم ت ثشنبمه تسلیحبت ضیمیبیی سوسیه سا تضؼیف وشد؛ این دسستتشین الکذاک
اخ لی ثود وه می توانست صوست گیشد .همبنطوس وه من ثب سئیس جمهوس صکحکجکت وکشدک ،مکب
میتوانیم ثه نیشو هبی خود و متحذانمب خود وه این حم ت سا ثه طوس حشفهای و ثب این موفکمکیکت،
فوقالؼبده انجبک دادنذ ،افتخبس ونیم.



الٍسٍف اص تَافق تا پاسیغ دستاسُ دٍها
قثل اص حولِ غشب تِ ػَسیِ پشدُ تشداؿت

اسدٍغاى :حولِ تِ ػَسیِ اقذاهی دسػت تَد!
سشویس خجشی سوصنبمه اسن -سئیس جمکهکوس
تشویه ثب تىشاس ادػب هبی واهی خود ػلیه دمطك
اص حمله سهجبنجه آمشیىب ،انالیس و فشانسه ثکه
سوسیه حمبیت وشد.
ثه گضاسش گشوه ثینالملل ثبضابه خجکشنکاکبسا
جککوا ثککه نککمککل اص ضککجککىککه تککلککویککضیککونککی
ایپیتیا  ،سجت طکیکت اسدوغکب  ،سئکیکس
جمهوس تشویه ،اص حمله ثه سکوسیکه حکمکبیکت
وشد.
او ثب مطشح وشد ادػبهبیی واهی ػلیه دمطك گفت دس سوصهبی اخیش ضبهذ الذامبت نمبیطی ثودیم وه
آمشیىب و سوسیه ثه دنجبل حمله سطیم سوسیه ثب تسلیحبت ضیمیبیی دنجبل می وشدنذ .انالیس و فکشانسکه
ػملیبتی سا ضذ سوسیه ثب موضه و هواپیمب انجبک دادنذ وه اػ ک ضذ محذود ثکوده اسکت .مکب وضکغ
موجود سا همیطه دنجبل میونیم .انجبک این حمله ضذ سطیمی وه ثبسهب مشتىت این حم ت ضذه اسکت
و این حم ت ثی پبسخ مبنذه ثودنذ ،غیشلبثل تصوس ثود .اسصیبثی مب این است وه این ػملیکبت دسسکت
ثوده است .چشا؟ چو هیچ ساهی وجود نذاسد وه مب ثتوانیم وضغ آ وکودوکب سا وکه ثکه خکبطکش
تسلیحبت ضیمیبیی دچبس آسیت ضذه ثودنذ ،دسن ونیم.
سئیس جمهوس تشویه ثب اضبسه ثه حمله ادػبیی ضیمیبیی دس سوسیه گفت ػبمل این حم ت الصک اسکت
وه تبوا این الذاک خود سا پشداخت ونذ .این موضوع تنهب نجبیذ دس ساثطه ثب س حهبی ضیمیبیی وجکود
داضته ثبضذ.

سشویس خجشی سوصنبمه اسن -وصیش خبسجه سوسیه اص توافك
میب مسىو و پبسیس دسثبسه ضهش دومبی سوسیه لجل اص حمله
وطوسهبی غشثی ثه این وطوس خجش داد.ثه گکضاسش ایسکنکب،
سشگئی الوسوف ،وصیش خکبسجکه سوسکیکه دس وکنکفکشانکس
مطجوػبتی گفت والدیمیش پوتین ،سئیسجمهوسی سوسیه اص
امبنوئل مبوشو  ،همتبی فشانسوی خود خواست اسنکبدی سا
دسثبسه حمله ضیمیبیی ادػبیی دس سوسیه اسائه ونذ امب او ایکن
مسبله سا سد وشد .وطوسهبی آمشیىب ،فشانسه و انالیس هیکچ
اسنبدی دال ثش استفبده اص س ح ضیمیبیی دس سکوسیکه اسائکه
نىشدهانذ .غشة ثش مسبئلی ثشای حمله ثه سوسیه تىیه وشد وه تنهب دس سسبنههب و ضجىههبی اجکتکمکبػکی
پخص ضذه ثود .الوسوف تأویذ وشد هماب می داننذ وه این حمله ومی لکجکل اص آغکبص فکؼکبلکیکت
وبسضنبسب سبصمب منغ تسلیحبت ضیمیبیی انجبک ضذ .سوسیه و فشانسه توافك وشده ثودنذ وکه پکبسیکس
وبسضنبسبنی سا ثه ضهش دومبی سوسیه ثفشستذ امب ثب وصاست دفبع سوسیه تمبسی ثشلشاس نطذ.وی اظهبسات
دسثبسه ممبنؼت اص سسیذ وبسضنبسب سبصمب منغ تسلیحبت ضیمیبیی ثه سوسیه سا نبدسسکت دانسکت و
تأویذ وشد وه وبسضنبسب آمبده سفتن ثه دومب ثشای آغبص فؼبلیت خود هستنذ.الوسوف گفت حمک ت
غشة ثه سوسیه لبثل لجول و لبنونی نیست .اظهبسات دسثبسه دومب سا لج هم دسثبسه حکملکه ادػکبیکی دس
خب ضیخو ضنیذه ثودیم.وی گفت وصاست دفبع آمشیىب (پنتبگو ) حمله ثه سوسیه سا ایناونه توجیکه
وشد وه دمطك ثب استمجبل اص وبسضنبسب مخبلفت وشده است امب این دسست نیست .مب ثب دولت سکوسیکه
ثشای تسهیل مأموسیت تیم تحمیمبت دسثبسه استفبده اص س ح ضیمیبیی ثه توافك سسیذه ثودیم.

تکاب ظشفیتّای هٌاػثی
تشای تَػؼِ ٍ ایداد اؿتغال داسد

سشویکس خکجکشی سوصنکبمکه اسن -اسکتکبنکذاس
آرسثبیجب غکشثکی گکفکت ضکهکشسکتکب تکىکبة
پتبنسیل هبی منبسجی ثشای توسؼه و ایجبد اضکتکلکبل
داسد وه ثبیذ اص آ هب نهبیت استکفکبده سا وکشد.ثکه
گککضاسش خککجککشگککضاسی تسککنککیککم اص تککىککبة،
نخستین جلسه ضوسای اداسی ضهشستب تىبة ثکب
حضوس استبنذاس آرسثبیجب غشثی ثشگضاس ضذ.
استبنذاس آرسثبیجب غشثی دس این جلسه ضمن اػ ک
دیذاس ثب وصیش ساه و ضکهکشسکبصی دس مکوسد جکبده
مواص تی تىبة اظهبس داضت پیایش سه مکوضکوع
اسبسی وطبوسصی ،گشدضاشی و آة و فکبضک ة
تىبة خواهم ثود.محمذمهذی ضهشیبسی ثکب ثکیکب
اینىه سفغ محشومیت اص منبطك دوسافتبده و مکحکشوک

سشویس خجشی سوصنبمه اسن-جیمض متیس ،وصیش دفبع آمشیکىکب دس
نطستی دس مجلس سنب گفت وه ثشنبمه هسکتکه ای ایکشا نکاکشانکی
همیطای واضناتن است.
ثه گضاسش ثبضابه خجشنابسا جوا  ،جیمض متیس ،وصیش دفبع آمشیىب
و جوصف دانفوسد ،سئیس ستبد مطتشن نیشوهبی مسلح ایکن وطکوس
دس نطست ومیته نیشوهبی مسلح مجلس نمکبیکنکذگکب ایکن وطکوس
حضوس یبفتنذ.جیمض متیس دس گضاسش ثودجه نظبمی سبل  ۸۱۰۲ثکه
ومیسیو نیشو هبی مسلح مجلس نمبینذگب آمشیىکب ،اػک ک وکشد
وجود ثبصداسنذگی هستهای ضشوسی است .مهم است وه دس این مسیش ثه س حهبی مکتکؼکبسف اػکتکمکبد
نىنیم.وی مذػی ضذ آمشیىب ثه پبیب داد ثه جنگ داخلی سوسیه اص طشیك فشآینذ طنو مکتکؼکهکذ اسکت.
استص مب ثشای همىبسی ثب هم پیمبنب آمبده خواهذ ضذ .ثب هذف حفظ ثشتشی دس سلبثتهبی نظبمکی ،ثکه
تمویت توانمنذی خود ادامه خواهیم داد.وصیش دفبع آمشیىب دس این نطست ثه چبلصهبی هسته ای پکیکص
سوی آمشیىب اضبسه وشد و گفت ثب آنىه تحوالت اخیش موجت ایجبد تحشوبت مثجت ضذهانذ ،تحشوکبت
هستهای وشه ضمبلی صلح و امنیت منطمه سا تهذیذ وشده و دس سبصمب ملل ،ثب مکحکىکومکیکت جکهکبنکی
وطوسهب مواجه ضذه است.

استب نکیکبصمکنکذ
ثککشنککبمککه سیککضی
جککذی مککذیککشا
اسککت ،تککبوککیککذ
وشد ضهشسکتکب
تکککککککىکککککککبة
پککتککبنسککیککل هککبی
منبسجی ثشای توسؼه و ایجبد اضتلبل داسد وه ثبیذ اص
آ هب نهبیت استفبده سا وشد.استبنذاس آرسثکبیکجکب
غشثی یبدآوس ضذ سکشمکبیکه گکزاسی دس ثکخکص
گشدضاشی ضهشستب تىبة و مجکمکوػکه تکخکت
سلیمب سجت سضذ و توسؼه التصبدی این ضهشستب
می ضود.نمبینذه مشدک میبنکذوآة ،ضکبهکیکن دط و
تىبة دس مجلس ضوسای اس می نیض دس این جلسکه
تصشیح وشد امیذواسیم سفش استبنذاس آرسثکبیکجکب
غشثی ثه تىبة سجت حل مطى ت و سفکغ ػکمکت
مبنذگیهبی این ضهشستب ضود.

ؿْشداسی هشًذ

کاؿت یک هیلیَى تَتِ گل ٍ ّ 20ضاس اصلِ ًْال دس اسدتیل

سشویس خجشی سوصنبمه اسن -ضهشداس اسدثیل گفت دس هکمکیکن
یه مبه اخیش ثیص اص یه میلیو ثوته گل وبضته ضذه و  ۸۱هکضاس
اصله نهبل مثمش و غیشمثمش نیض دس سطح ضهش اسدثکیکل غکشس ضکذه
است.ثه گضاسش ایسنب ،حمیذ لطفاللهیب اظهبس وشد تمبک تک ش
مب ثش این است تب دس اجشای همه پشوطه هب ثه ضىل اصولکی و فکنکی
گبک هبی ثنیبدین ثشداسیم و لطؼب ثشاسبس ثکودجکه مصکوة ضکوسای
ضهش سؼی خواهیم وشد تب دس مسیش تحمك آ حشوت ونیکم.وی ثکب
لذسدانی اص ت ش ضوسا دس تصویت متمم ثودجه و همچین الیحه ثودجه  79خبطکشنطکب وکشد مکتکمکم
ثودجه ػملىشد ضهشداسی سا دس ثهتشین ضىل و لبلت ثه نمبیص گزاضت و مب ثب دلکت ثکیکطکتکش تک ش
خواهیم وشد تب دس سبلجبسی ثه همه هذفازاسیهب دست یبثیم و مشدک ثه ضىل گویب و ثه ػینه تکحکوالت
سا دس خیبثب هب ،ووچههب و  ...مؼبثش خود مطبهذه وننذ.ضهشداس اسدثیل دس ادامه ثیب وشد مجموػه ضکوسا
و ضهشداسی دس جلت سضبیت مشدک اص هیچ ت ش و همتی دسیغ نمیوننذ و مب یه اساده جمؼکی سا دس
پیطجشد اهذاف و سفغ موانغ ضبهذ هستیم و لطؼب دس این ثبة جلت و توسؼه فشصتهبی سشمبیکه گکزاسی
صمینهای سا فشاهم خواهذ وشد تب ثتوانیم ثه اهذاف موسد نظش دس سبلجبسی دست یبثیم.

ؿْشداسی هشًذ

آگْی هٌاقصِ ػوَهیًَ$تت دٍم#

تاػتٌاد هدَص ؿواسُ  96/12/27 –1084ؿَسای اػالهی هحتشم ؿْش هشًذ ؿْشداسی هشًذ دس ًظش داسد پشٍطُ ّای ػوشاًی ػاال
 97سا تشاػاع فْشػت تْای ػال  96تذٍى تؼذیل ٍ هاتِ التفاٍت تا ؿشایظ ریل اص عشیق ؿشکت ّای ٍاخذالـشایظ اخشا ًوایذ:
 -1کلیِ ؿشکت کٌٌذگاى هی تَاًذ خْت کؼة اعالػات تیـتش تِ ٍاحذ ػوشاًی ؿْشداسی هشاخؼِ ًوَدُ ٍ اػٌاد هٌاقصِ سا اخاز
ًوایٌذ.
 -2ػپشدُ ؿشکت دس هٌاقصِ دس صَست ٍاسیض ًقذی تحؼاب ػپشدُ ؿواسُ  1004444تٌام ؿْشداسی ًضد تاًک ؿْش ٍ یا اسائِ ضواًت
ًاهِ هؼتثش تاًکی خَاّذ تَد.
 -3ؿْشداسی دس سد یا قثَل پیـٌْادات هختاس هی تاؿذ.
 -4کلیِ کؼَسات قاًًَی ٍ ّضیٌِ آگْی تؼْذُ تشًذُ هٌاقصِ ّا هی تاؿذ.
 -5کلیِ ؿشکت کٌٌذگاى هی تَاًٌذ پیـٌْادات خَد سا تا سٍص پٌدـٌثِ هَسخِ  1397/02/06تِ دتیشخاًِ ؿْشداسی تحَیل ٍ سػیذ
اخز ًوایٌذ.
 -6پیـٌْادات دس دٍ $پاکت الف #حاٍی ػپشدُ ؿشکت دس هٌاقصِ ٍ گَاّیٌاهِ صالحیت پیواًکاس ٍ تغییشات اػاػٌاهِ ٍ اهضااّاای
هداص ؿشکت هشتَعِ ٍ ػایش اػٌاد هٌاقصِ تحَیلی ؿْشداسی تا هْش ٍ اهضاء ؿشکت کٌٌذُ داسای اػتثاس خَاّذ تَد$.پاکت ب #حاٍی
تشگ پیـٌْاد قیوت خَاّذ تَد.
 -7پیـٌْادات ٍاصلِ ساع ػاػت  11سٍص ؿٌثِ هَسخِ  1397/02/08دس خلؼِ ّیات ػالی هؼاهالتی کِ دس هحل ؿْشداسی تـکیل
خَاّذ ؿذ تاص ٍ قشائت خَاّذ ؿذ.
 -8خشیذ هصالح تشخیحاً اص ؿشکت فیال تتي یا ػاصهاى ػوشاى ٍ تاصآفشیٌی فضای ؿْشی ؿْشداسی خَاّذ تَد.
فْشػت تْاء

سدیف

هَضَع پشٍطُ

هقذاس کاس

تشآٍسد اٍلیِ

هثلغ ػپشدُ

ٍاحذ کاس

1

خذٍلگزاسی ًقاط هختلف ؿْش

3685

4/999/424/760

250/000/000

هتش عَل

ساُ ٍ تاًذ

2

احذاث آتشٍ کَچِ ّا ٍ خیاتاًْا

1720

999/942/640

50/000/000

هتش عَل

ساُ ٍ تاًذ

3

ػال 1396

تک خذٍل فضای اص هیذاى تشهیٌال تا اٍّاًی ّش دٍ
عشف

2890

999/838/850

50/000/000

هتش عَل

ساُ ٍ تاًذ

4

تک خذٍل دس ًقاط هختلف ؿْش

2889/87

999/793/740

50/000/000

هتش عَل

ساُ ٍ تاًذ

5

خذٍلگزاسی خیاتاى ساُ هیذاى تشُ تاس ٍ صیش گزس تؼثت

965

999/536/385

50/000/000

هتش عَل

ساُ ٍ تاًذ

6

خذٍلگزاسی  24هتشی ساُ آّي

1154

999/565/950

50/000/000

هتش عَل

ساُ ٍ تاًذ

7

احذاث کاًیَ کَچِ ّا ٍ خیاتاًْا

1670

998/811/970

50/000/000

هتش عَل

ساُ ٍ تاًذ

8

خذٍلگزاسی  16هتشی ؿشقی

944

999/740/368

50/000/000

هتش عَل

ساُ ٍ تاًذ

9

ػاهاًذّی اتَتاى خادُ هشًذ -خلفا احذاث خَب ٍ
خذٍل

3000هتش تک
خذٍل
 1500هتش خَب

2/626/465/500

140/000/000

هتش عَل

ساُ ٍ تاًذ

10

تکویل پل تتٌی خیام

................

703/018/655

100/000/000

............

ساُ ٍ تاًذ

11

تؼَیض پل ػشداس هلی

................

703/018/655

100/000/000

............

ساُ ٍ تاًذ

12

احذاث پل ٍسٍدی ؿْشک صثا

................

2/242/044/685

125/000/000

............

ساُ ٍ تاًذ

13

احذاث دیَاس ػٌگی سٍدخاًِ داخل ؿْش ٍ حشین ؿْش

500

4/381/537/000

225/000/000

هتش عَل

اتٌیِ

14

احذاث دیَاس ػٌگی ػیل تٌذ اًتْای هیٌاخَس

225

1/971/691/650

100/000/000

هتش عَل

اتیٌِ

15

خاتدایی تاػیؼات ػاتشگزسّای ػغح ؿْش

................

1/000/000/000

50/000/000

تا اػتؼالم
اص اداسات

هقغَع

حؼیي کاٍُ -ؿْشداس هشًذ

تاسیخ اًتـاسًَتت اٍل ًَ % 1397/01/20:تت دٍم% 1397/01/27:سٍصًاهِ ػشاػشی اسک

آگْی هضایذُ فشٍؽ $خَدسٍّای فشػَدًَُ#تت اٍل
تاػتٌاد تٌذ 5صَستدلؼِ  88هَسخِ 1397/01/18ؿَسای اػالهی هحتشم ؿْشداسی هشًذ دس ًظش داسد تاؼاذاد دُ
دػتگاُ خَدسٍ اص خَدسٍّای فشػَدُ سا اص عشیق هضایذُ ػوَهی تـشح خذٍل صیش تِ قیوت کاسؿٌاػی تاِ فاشٍؽ
تشػاًذ.
سدیف

ًَع خَدسٍ

هذل خَدسٍ

ؿواسُ اًتظاهی

قیوت کاسؿٌاػی$سیال#

1

ٍاًت ًیؼاى

1364

584/25ج45

20/000/000

2

پظٍ 405

1382

744/25ج69

35/000/000

3

آهیکَ 4/5

1387

823/25ج32

95/000/000

4

آهیکَ

1387

821/25ج32

125/000/000

5

آرسخؾ

1381

473/15ع75

115/000/000

6

آرسخؾ

1382

463/15ع75

115/000/000

7

آرسخؾ

1381

492/15ع75

120/000/000

8

ٍاًت هضدا

1369

533/25ج46

68/000/000

9

آرسخؾ

1382

882/15ع75

110/000/000

10

آرسخؾ

1381

472/15ع75

110/000/000

ؿشایظ هضایذُ:

 -1کلیِ ؿشکت کٌٌذگاى هضایذُ هی تَاًذ خْت کؼة اعالػات تیـتش ٍ تاصدیذ ػیٌی اص خَدسٍّای فشػَدُ تِ ٍاحاذ
پاسک هَتَسی ؿْشداسی هشًذ ٍاقغ دس خیاتاى خلفا ًشػیذُ تِ پل هشاخؼِ ٍ اػٌاد هضایذُ سا اخز ًوایٌذ.
 -2ؿشکت کٌٌذگاى تایؼتی پٌح دسصذ #" 5$قویت پایِ سا تصَست ًقذی تحؼاب ؿواسُ  1004444ؿْشداسی ًضد تاًک
ؿْش ؿؼثِ هشًذ ٍاسیض ٍ یا تصَست ضواًت ًاهِ تاًکی هؼتثش تؼٌَاى ػپشدُ ؿشکت دس هضایذُ اسائِ ًوایٌذ.
 -3ؿشکت کٌٌذگاى هی تَاًٌذ پیـٌْادات خَد سا دس پاکت ػشتؼتِ تا آخش ٍقت اداسی سٍص ؿٌثِ هَسخِ  97/02/15تِ
دتیشخاًِ ؿْشداسی اسائِ ٍ سػیذ اخز ًوایٌذ.
 -4پیـٌْادات ٍاصلِ دس ػاػت  11سٍص یکـٌثِ هَسخِ  97/02/16تا حضَس کلیِ اػضای کویؼیَى ػالی هؼاهالتی دس
هحل ؿْشداسی تاص ٍ قشائت خَاّذ ؿذ.
 -5ؿْشداسی دس سد یا قثَل کلیِ پیـٌْادات هختاس اػت.
 -6کلیِ ّضیٌِ ّای آگْی ٍ ًقل ٍ اًتقال اػٌاد هشتَط تِ هؼاهلِ تؼْذُ تشًذُ هضایذُ خَاّذ تَد.
 -7تشًذگاى اٍل ٍ دٍم ٍ ػَم ّشگاُ حاضش تِ هؼاهلِ ًـًَذ ػپشدُ ؿشکت دس هضایذُ آًْا تِ ًفغ ؿْشداسی ضاثاظ
خَاّذ ؿذ.

حؼیي کاٍُ -ؿْشداس هشًذ
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