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 ٹٶا٫ٌيٚ

 
 

 "پيشگيري از حوادث كودكان در مدارس راهنماي"

 

 

 

 

 :ٯ٠ذٯٸ

 ؿٶد ٯي ٧ضاسؽ دثؼتبٱ ٵ ػٌح ٣ٶد٣ؼتبٱ دس ثخلٶف ،ٹب ثچٸ حٶادث ٯٶسد دس ٣ـٶس خبسد ٵ داخ٪ اص ٣ٸ آٯبسي  

 آٳٺب ،ٯذسػٸ ٯحذٵدٷ ثٸ ٹب ثچٸ ؿذٱ ٵاسد ثب ٣ٸ ٣ٴٴذ ٯي خيب٩ اي ٓذٷ .ٯي ػبصد تٶجٸ ٟبث٪ ٵ ٯٺٮ اٳذاصٷ ثي سا ٯٶهٶّ

 ٯحذٵدٷ دس ػٶاٳح ٵ حٶادث ايجبد ٣ٸ اػتٔذاد كٶستي دس .٣ٴذ ٳٰي تٺذيذ سا آٳٺب خٌشي ٹيچ ٵ ثٶد خٶاٹٴذ ٣بٯ٪ دسايٰٴي

٣ٸ  اػت اي ٯذسػٸ ٣ٰتش ٵ ثٶدٷ خبٳٸ اص ثيـتش ٯشاتت ثٸ آٳٺب ٧ٶؿي ثبصي ٵ ٹب ثچٸ تشا٣ٮ ،ٛوب ٯحذٵديت ٬ٓت ثٸ ٯذاسع

 اص ثيؾ ٣ٸ اي خبٳٸ دس ٣ٸ داٳٴذ ٯي ٓضيض ٯبدساٱ ٵ پذساٱ.ٳ٤ٴذ تجشثٸ سا ثضس٥ يب ٣ٶچ٢ اي حبدحٸ ٹٜتٸ ٹش يب سٵص ٹش

 ٣ٸ اػت كٶست دسايٲ تٴٺب .ثبؿذ ٯي دسػت ٯذيشيتٵ اٳوجبى ثٸ ٳيبص ٵ اػت ٯـ٤٪ ٛشصٳذاٱ داسد ٣ٴتش٩ ٵجٶد ثچٸ ي٢

 ػب٫ٮ ًٜ٪ ي٢ راتي خٰيشٷ دس ؿيٌٴت ٵ ثبصي٨ٶؿي . ايجبد ٣شد خبٳٸ دس حبدحٸ اص خب٫ي ٵ آسا٭ ٳؼجتب ٯحيٌي تٶاٱ ٯي

 ٯذاسع ٬٣يٸ ثبؿذ الص٭ ؿبيذ ،اػت اٹٰيت حبئض ٵ ٯـ٤٪ اٯشي ٯذاسع، دس ٳيٮ ٟذ ٵ ٟذ ثچٸ ٣ٴتش٩ كذٹب ٳتيجٸ دس . اػت

 ٳٶاٟق ٵ آٱ ٯح٪ ،حبدحٸ ٳٶّ ر٣ش ثب ،اٛتذ ٯي اتٜبٝ آٳٺب دس ٣ٸ ٵػٶاٳحي حٶادث ٵ خٶد ايٰٴي ٵهٔيت اص ٯبٹيبٳٸ ٧ضاسؿي

 ٵ ٣ـٚ ٯذاسع دس صا ٹبي حبدحٸ ٣بٳٶٱ ٵ هٔٚ ٳ٠بى ، حٶادث ٬٣يٸ تح٬ي٪ ٵ تجضيٸ ثب تب ،دٹٴذ ٵاحذ ٯش٣ض ي٢ ثٸ ٯٶجٶد

 سْٛٵ ايٰٴي ٹبي تٶكيٸ ٓٴٶاٱ ثٸ ٯجحج ايٲ دس آٳچٸ .آيذ ثٸ ٰٓ٪ ٯ٬ٌٶة اٟذا٭ ٯـبثٸ حٶادث اص ج٬ٶ٧يشي جٺت دس

 ٯشٵسي ثب ٣ٸ ٯذاسع ٹؼتٴذ ٯؼئٶ٫يٲ ايٲ ث٤٬ٸ ، ثبؿذ ٳٰي ٯذاسع دس آٳٺب ٹٰٸ ٵجٶد ثش د٫ي٪ ،ٯي ٧شدد پيـٴٺبد ٳٶاٟق

 ػبختٰبٱ ٯٶاسد اص ثشخي دس ٯخب٩ ثشاي . آٵسٳذ ٰٓ٪ ثٸ سااؿ٤بالت ٯٶجٶد سْٛ ،ثشٳبٯٸ سيضي ثشايٹب تٶكيٸ ايٲ ثش ٰٓيٞ

 آٯٶصاٱ داٳؾ ايٲ دسٳتيجٸ ؿذٷ تحٰي٪ ٯذسػٸ ػبختٰبٱ ثش ٯح٬ي ٹبي ٳيبص ٵ آٯٶص داٳؾ ث٤٬ٸ ، ػبختٸ ٳـذٷ ٯذسػٸ ثشاي

ايٲ ٯجٰٶٓٸ آٯٶصؿي  .ٯي ٧يشٳذ ٟشاس ٹٶا ٵ حشاست ،كذا ٳٶس،ج٬ٰٸ  اص ٯحيٌي ٳبٯ٬ٌٶة ٓٶاٯ٪ ٵ ؿشايي تحت ٣ٸ ٹؼتٴذ

ي ٯؼئٶ٫يٲ ٵ آٯٶص٧بساٱ ثشاي داٳؾ آٯٶصاٱ ٵ آ٧بٹ ثٸ ٯشثيبٱ ثٺذاؿت ثشاي آٯٶصؽ ٣بس٣ٴبٱ ثٺذاؿتي ٵ جٺت اػتٜبدٷ
 ثشسػي،ثشٳبٯٸ سيضي ٵ اجشاي تٶكيٸ ٹبي ايٰٴي دس ساػتبي پيـ٨يشي اص حٶادث ٣ٶد٣بٱ دس ٯذاسع تٺيٸ ؿذٷ اػت.

 
 
 

 ٶس ٯٴيش ٯٺذي پ تٺيٸ ٵ تٴِيٮ:
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 :مدرسٍ ساختمان مًرد در ایمىی َاي تًصیٍ
 ثشٝ ،اػت خيغ صٯيٲ ٵ ٯشًٶة ٣ٸ   ٹٶا صٯؼتبٱ ٛل٪ دس ثخلٶف ٯذاسع دس حبدحٸ ايجبد ٓٶاٯ٪ تشيٲ ٯٺٮ اص ي٤ي   

 اػتبٳذاسدٹبي ثبالتشيٲ اص ٯذاسع ثخلٶف ، ٰٓٶٯي اٯب٣ٲ دس دٳيب ٹبي پيـشٛتٸ ٣ـٶس دس اػت ٯؼ٬ٮ آٳچٸ .ثبؿذ ٯي

 ،٧شدد ٯي سٓبيت ثشٝ ٳِش اص ػبختٰبٱ ٯذسػٸ دس ثٴيبدي ٳ٤بتي ٵ ٣ٴٴذ ٯي اػتٜبدٷ ػبختٰبٱ دس ثشٝ ٣ـي ٵ ػيٮ ايٰٴي

 آٳٺب اص ثٔوي ٣ٸ اػت ٟذيٰي ٹبي ػبختٰبٱ ٯب اك٬ي ٯـ٤٪ .ٯبٳذ ٳٰي خٌشثبٟي ايجبد ثشاي هٔٚ ٳ٠ٌٸ ٣ٶچ٤تشيٲ ٣ٸ

  .پبؿٴذ ٯي ٹٮ اص ص٫ض٫ٸ ي٢ ٫شصؽ ثب ٣ٶچ٤تشيٲ

 :ثبؿذ ٯي ري٪ ثٸ ؿشح صٯيٴٸ ايٲ دس ٬٣ي ٹبي تٶكيٸ

 .آيذ ثٰٔ٪ اٟذا٭ الص٭ ٯٴبػت ٣ٴتٶسٹبي ٳلت جٺت دس ٵ ٯحبػجٸ ثبيذ ،ٯذسػٸ ٯلشٛي ثشٝ ٯيضاٱ* 

 .ؿٶد ٳلت ٣ٴتٶس اص ثٔذ ٵ اٳتخبة خٶد٣بس ٳٶّ اص ٛيٶصٹب ٬٣يٸ *

 ثٌٶس ٛٶالدي ٹبي ٫ٶ٫ٸ دس ٵ ٯٴبػت اٳتخبة ٳٶّ اص ٵ ٯحبػجٸ ، ٯتخلق ي٢ ثٶػي٬ٸ ٯذسػٸ ٹبي ٣ـي ػيٮ ٬٣يٸ* 

 .٧شدٳذ ٳلت ٣بس صيش 

 اص يب ٵ ؿٶد ٧شٛتٸ ٳِش دس ايٰٴي سٵپٶؽ ٯخلٶف پشيضٹب ثشاي ٵ ٧شدٳذ ثبصسػي ٯبٹيبٳٸ ثٌٶس پشيضٹب ٵ ٬٣يذٹب ٬٣يٸ *

 .٣ٴٴذ ٛشٵ آٱ دس دي٨شي چيض يب ٵ ٬ٛضي ٯي٬ٸ ، ٯيخ ٳتٶاٳٴذ ثٸ ساحتي اًٜب٩ ٣ٸ ،٧شدٳذ اٳتخبة ٳٶٓي

 .ٳجبؿٴذ ٹب ثچٸ دػتشع دس ٣ٸ ٳلت ؿٶٳذ استٜبٓي دس ثبيذ ٬٣يذٹب ٵ پشيضٹب ٬٣يٸ ،ٹب ؿيشخٶاس٧بٷ ٵ ٹب ٣ٶد٣ؼتبٱ دس *

 ثبٓج ،پشيض ي٢ اص اٳذاصٷ اص ثيؾ ثبس ٧شٛتٲ. ٧شٛت اٳـٔبة ي٢ اص ثيؾ ٹٰضٯبٱ  ٳجبيذ اٳـٔبة ٳ٠ٌٸ ي٢ يب پشيض ي٢ اص *

 ٯي ؿٶد. ٵ اتلب٫ي ػٶصي آتؾ ايجبد ٵ ػيٮ ؿذٱ ٧ش٭

 ثٌٶس احتٰب٫ي خٌشات ٣بس ايٲ ثب . ٯجٺض ثبؿذ صٯيٲ اتلب٩ ػيؼتٮ ثٸ ثبيؼت ٯي ،ٯذسػٸ سػبٳي ثشٝ ؿج٤ٸ ٬٣ي ثٌٶس *.

 .يبثذ ٯي ت٬٠ي٪ اي ٯالحِٸ ٟبث٪

 .٧شدد ثبيذ ٯٰٴٶّ ديٶاسٹب ٵ دسختبٱ ؿبخٸ سٵي ، ٯذسػٸ ثبص ٯحٶًٸ دس ٯٶٟت ٹبي ٣ـي ػيٮ *

 ٹبي ثچٸ دػت اص تب ،ؿٶد ٟٜ٪ دسة آٱ ٵ ٳلت ٯحٜٶٍ ٵ ايٰٲ جٔجٸ دس ،ثبيؼت ٯي ٯذسػٸ ثشٟي تبػيؼبت ٬٣يٸ *

 .ؿٶد ٳٶؿتٸ "ٳضٳيذ دػت" ٵ ٓجبست خٌش ٓالٯت جٔجٸ سٵي ٵ ثبؿذ اٯبٱ دس ٣ٴج٤بٵ
 .رود می بکار آشپسي گرما و ایجاد آزمایشگاهی، مصارف براي مدارس بيشتر در و جا همه در امروزه گاز

 : اػت خبكي اٹٰيت داساي ٧بص ٯٶسد دس ري٪ ٳ٤بت   

 دٵس ٣بٯال ٹب ثچٸ دػتشع اص ٵ ٯحبِٛت ٧ـتٸ آٛتبة اؿٔٸ ٵ ثبساٱ اص ٵ ؿٶٳذ دادٷ ٟشاس ػبيٸ دس ثبيذ ٧بص ٣پؼٶ٫ٺبي *

 .٧شدٳذ ٵ ٯحبِٛت ٯحلٶس ،٬ٛضي ؿج٤ٸ ثٶػي٬ٸ تشجيحب ٵ ثبؿٴذ

 ؿش٣ت آٱ ٛٴي ٯؼئٶ٫يٲ تبئيذ ٵ ثٸ ثٶدٷ ايشاٱ ٧بص ٯ٬ي ؿش٣ت ؿذٷ تلٶيت اػتبٳذاسد ثب ،ثبيؼت ٯي ٧بص ٣ـي ٫ٶ٫ٸ *

 .ثبؿذ سػيذٷ

 ٧ٶٳٸ ٹش تب ،ؿٶٳذ ٵاْٟ دٟيٞ ثبصسػي ثبصديذ ٵ ٯٶسد ثبيذ ٹٜت٨ي ثٌٶس آٱ ٣ـي ٫ٶ٫ٸ ٵ ؿيش ؿبٯ٪ ،ؿج٤ٸ ٬٣يٸ ٵ ٧بص اجبٝ *

 .٧شدد ٵ سْٛ ٣ـٚ ػيؼتٮ دس ٛٴي ٳ٠ق يب ٧بص تشاٵؽ



 ثب ٯؼيش ايٲ دس ٹب ثچٸ دٵيذٱ چٶٱ .ثبؿذ ٯي ٹب ثچٸ ثشاي حبدحٸ ٵ خٌش ٹبي ٣بٳٶٱ اص ي٤ي ٯذسػٸ پ٤٬بٱ ٵ پ٬ٸ*

 ثٸ ٯجٺض ٫ضٵ٭ كٶست دس ٣ٸ ٣ٶتبٷ ٵ ٓشين پ٤٬بٳٺبي ٵجٶد ٫زا ، ثبؿذ اص خٌش خب٫ي تٶاٳذ ٳٰي آيذ ٯي ثٶجٶد ٣ٸ اصدحبٯي

 ٣بٛي ٳٶس ٯيٲتأ . ثبؿذ ٯي خٌشات ٯٶحش ت٬٠ي٪ دس ٹب ثچٸ رٹبة ٵ ايبة ٣ٴتش٩ ٹٰچٴيٲ ٵ ثٶدٷ ًشٛيٲ دس ٵ دػت٨يشٷ ٳشدٷ

 .ثبؿذ ٯي ساٹشٵٹب ٵ ٹب پ٬ٸ ا٫ضاٯي ؿشايي اص ٳيض

 ثٸ ٹب ثچٸ سٛتٲ .٧شدد ٟٜ٪ ٫ضٵ٭ دسكٶست ٵ ثٶدٷ ؿذيذ ٣ٴتش٩ تحت ثبيؼت ٯي ٯذسػٸ ثب٭ پـت ثٸ دػتيبثي ساٹٺبي

 .آٵسد ٯي ثٶجٶد جذي حٶادحي ٧شثٸ يب ٵ ت٠ٔيت پشٳذ٧بٱ احتٰبال ٵ ٣ٴج٤بٵي احش دس ثب٭ پـت

 ٣ٴٴذ ٯي ايجبد ٹب ثچٸ ثشاي خٌش چٴذيٲ ثخبسيٺب ايٲ .اػت ٯتذاٵ٩ ػٶص ٳٜت ٹبي ثخبسي اص اػتٜبدٷ ٯذاسع ثشخي دس*

 ٵ آٱ ٣بسي دسجٸ دػت ٵ ثخبسي ؿذٱ ٵاط٧ٶٱ ث٬ٔت ػٶصي آتؾ ، ثخبسي ثب تٰبع احش دس ثچٸ ٹب ػٶخت٨ي اص ٓجبستٴذ ٣ٸ
 ٧بصي ٯؼٰٶٯيت ثبالخشٷ ٵ آٱ اٳٜجبس يب ٵ ٵآتؾ ٧شٛتٲ ؿذٱ تجخيش ٳتيجٸ دس ٵ ثخبسي دإ ٣ٶسٷ دس ػشد ٳٜت سيختٲ يب

 ثب ٯحذٵدٷ ساثي ٹبي ٫ٶ٫ٸ ٵ دٵد٣ؾ ثيٲ استجبى ايجبد يب ٵ ثخبسي ػٶختٲ ثذ احش ثش دس ٣الع تذسيجي ثٌٶس آٯٶصاٱ داٳؾ

 .ٹب دٵد٣ؾ ؿذٱ ٯؼذٵد ث٬ٔت ٧بصٹب صدٱ پغ ٵ ٣الع

 ٣ٴٴذٷ ٜٓٶٳي هذ ٯٶاد ثب ػبختٰبٱ ٣ٚ يب ؿؼتـٶي ٵ صٯؼتبٱ دس ٹب ٣ٜؾ ثٶدٱ خيغ ث٬ٔت ٹب ثچٸ خٶسدٱ ٫يض احتٰب٩*

 .ؿٶد ٯجزٵ٩ ٣بٛي تٶجٸ ٳيض ثبيذ ٯٶسد ايٲ دس ٣ٸ داسد ٵجٶد

 ٵ ٹب ػٴ٦ ايٲ دٟيٞ ثبصسػي ٫زا.٣ٴذ سا تٺذيذ ٹب ثچٸ جبٱ تٶاٳذ ٯي ٯذاسع ػبختٰبٱ ٳٰبٹبي اص ٣بؿي ٵ ػٴ٦ ػ٠ٶى*

 .٧شدد ٯي تٶكيٸ آٹٴيٲ ٹبي پيچ ديٶاسٹب ثٶػي٬ٸ پيـبٳي ثش آٳٺب ٣شدٱ ٯح٤ٮ

 ٟؼٰت تٰب٭ ٵ آيذ ثٰٔ٪ ثبيؼت ٯي دػتـٶئي ٯذاسع ٵ تٶا٫ت تٺٶيٸ ٵ ٳِبٛت ٵ ثٺذاؿت سٓبيت ٯٶسد دس ٣ٶؿؾ ٳٺبيت*

 سٵي ديٶاسٹب ٳٶؿتٲ يبد٧بسي ٵ ٣شدٱ ٳ٠بؿي ٵ ٳٶؿتٲ اٯ٤بٱ ، ٳِبٛت ساحتي ثش صيشا ٓالٵٷ.٧شدد ٣بسي ٣بؿي ثبيذ آٱ ٹبي

 .٣ٴذ ٯي ػ٬ت ٹب ثچٸ اص سا
 ٟجي٪ اص ٳ٤بتي ثٸ ٣شدٱ تٶجٸ ٵ سٓبيت ثشٳذ ، ٯي ٹٰشاٷ سا خٶد ٳبٹبس ٹب ثچٸ يب ٵ داسٳذ ت٘زيٸ اٯ٤بٳبت خٶد ٣ٸ ٯذاسػي دس

 .داسد سا اٹٰيت ٗزا ٣ٰب٩ اص ثٔذ ٵ ٟج٪ ٹب ثچٸ دػت ؿؼتٲ

        ٯ٬ٌت ايٲ صيشا،اػت ٯٺٮ اٳذاصٷ ٛل٬ي ثي ؿشايي ٵ سٵص ؿجبٳٸ ػبٓبت ثب ٯتٴبػت دسع دس٣الع ٣بٛي ٳٶس تبٯيٲ*

 .ؿٶد ٵاْٟ ٯٶحش ثچٸ ٹب چـٮ ػالٯت دس صٯبٱ ٯشٵس ثٸ تٶاٳذٯي 

 چـٰي احتٰب٫ي ٳٶاٟق ٵ اًٜب٩ ديذ ثٸ ٟذست تٶجٸ يب ػيبٷ تختٸ ثٸ ٳؼجت ٹب ثچٸ ٳـؼتٲ ثشاي ٯٴبػت ٛبك٬ٸ سٓبيت*

 .ثبؿذ ٯي ٯذسػٸ اٵ٫يبي اص ٵُبيٚ ٵ ثٶدٷ ٯٺٮ اٳذاصٷ ثي داسٳذ ٣ٸ

 . اػت ٯٺٮ ثؼيبس آٱ ػالٯت ٵ ػبصثذٱ ٵ ػٶخت ثشاي ٣بٛي ا٣ؼيظٱ ٵ ثٶدٷ هشٵسي صٳذ٧ي اداٯٸ ثشاي ػب٫ٮ ٹٶاي*
 دػت٨بٷ سٵي ثش ، ًٶالٳي ٯذت ثشاي ٹٮ آٱ دي٨ش آٯٶص داٳؾ دٹٺب ثب ثٌٶسٯـتش١ ٣الع ٯحذٵدٷ دس ٳبػب٫ٮ ٹٶاي تٴٜغ

 ٯذت ٵ آٳٺب تٔذاد ٵ اٛشاد ثب ٳيبص ٯتٴبػت ٣بٛي ٵ ػب٫ٮ ٹٶاي تبٯيٲ ٫زا . ٧زاسد ٯي تبحيش آٯٶصاٱ داٳؾ ػالٯت تٴٜغ ٵ

 .ثبؿذ ٯي هشٵسي ، ٣الع صٯبٱ

 ٳ٤ٴذ ُبٹش ٛٶساً سا خٶد ٯٴٜي تبحيش ؿبيذ ،آٯٶصاٱ داٳؾ ٳـؼتٲ ًشص ٵ ػبخت ٳِش اص ٣الع ٹبي كٴذ٫ي ثٶدٱ ٯٴبػت ٳب*

 آٱ ثٴذي اػتخٶاٱ دس هبئبتي حتي ٵ ٧زاسدٷ ػالٯت داٳؾ آٯٶصاٱ سٵي ثش ٳبٯ٬ٌٶثي ٯؼ٬ٰب احشات صٯبٱ ٯشٵس ثٸ ٵ٫ي 

 .آٵسد ثٶجٶد ٯي
 



 مدرسٍ حیاط ي َا بچٍ بازي محًطٍ مًرد در ایمىی َاي تًصیٍ

 اثت٤بسي ٣بسٹبي ٵ ثبصي ؿذٷ ٯـ٘ٶ٩ جٰٔي دػتٸ ًٶس ثٸ ،ٯي سٵٳذ ٯذسػٸ حيبى ثٸ٣الع دسع اص ثٔذ آٯٶصاٱ داٳؾ   

 ج٬ت ٣ٴذ ٯي تٺذيذ سا ٹب ثچٸ ٣ٸ احتٰب٫ي خٌشات ثب سا تٶجٸ ٯؼئٶ٫يٲ آٳٺب اص تٔذادي ر٣ش ثب ايٴجب دس ٣ٸ ،دٹٴذ ٯي اٳجب٭

 پبيٸ  ،دسختبٱ اص ٹب ثچٸ سٛتٲ ثبال .٣ٴذ ٯي ٹب تبئيذ صٯيٴٸ ايٲ دس سا خٌش ٵجٶد ، ٯٶجٶد آٯبس ٵ ٧زؿتٸ تجبسة .٣ٴيٮ ٯي

 ثٸ ٵ ثٶدٷ ٹٰشاٷ خٌشاتي ثب ٹٰيـٸ ،ٯذسػٸ ٣ٶتبٷ ٹبي ديٶاس يب ٵ يب ثؼ٤تجب٩ ٵا٫يجب٩ ٹبي ٯي٬ٸ  ،ثشٝ ٹبي پبيٸ ، پشچٮ

 .اػت ػ٠ٶى ٧شديذٷ يب ٧شٛت٨ي ثشٝ ثٸ ٯٴجش  ،ثٶدٱ ٯشًٶة ٵ ثٶدٱ ٫يض ٬ٓت ثٸ صٯؼتبٱ ٛل٪ دس خلٶف
 ايٲ ٯتبػٜبٳٸ ٵ٫ي ، ثبؿذ ٯي هشٵسي ثچٸ ٹب ٵ ٯذاسع ثشاي ٗيشٷ ٵ ػشػشٷ ، تبة اال٬٣ٴ٦، اصٟجي٪ ثبصيٺب اػجبة ٵ ٵػبي٪

 ٯؼئٶ٫يٲ ٯؼ٬ٮ ٵُبيٚ ٫زا .اػت ثٶدٷ دثؼتبٱ ٵ ٣ٶد٣ؼتبٱ دس حبدحٸ ٵ ايجبد خٌش ٣بٳٶٳٺبي اص ي٤ي ٛٔب٫يت ٯحذٵدٷ

 :تٶجٸ دٟيٞ ٳٰبيٴذ ري٪ ٯٶاسد ثٸ ٣ٸ ٯذسػٸ اػت

 ثبس( ي٢ اي ٹٜتٸ ٣بس٣شد آٳٺب)حذاٟ٪ حؼٲ ٵ ثٶدٱ ػب٫ٮ اص اًٰيٴبٱ ٯٴِٶس ثٸ ٵػبي٪ ايٲ ثبصسػي ٵ ثبصديذ *

 ٵػبي٪ ايٲ اص ٛٴي ٵ كحيح اػتٜبدٷ دس اًٜب٩ آٯٶصؽ *

 .خٌشات احتٰب٫ي ٵجٶد ٓذ٭ اص اًٰيٴبٱ ٯٴِٶس ثٸ ٹب ثچٸ ٣بس٣شد ثش ٯذاٵ٭ ٳِبست *

 .ثبصي ٵػبي٪ ثب ٹب ثچٸ ػٴي ؿشايي تٌجيٞ ٵ ٳٶثت سٓبيت ٳِش اص ٹب ثچٸ ٣ٴتش٩ *

 ػ٠ٶى يب ٵ خ٨ٜي ايجبد ٵ اص آة پش اػتخش دس ػ٠ٶى ٣ٸ ،ثبؿٴذ ٯي اختلبكي ؿٴبي اػتخش ٯذاسع داساي اص تٔذادي*

  .داسد ٛشاٵاٱ ػبث٠ٸ ، ٯش٥ احتٰبال ٵ ٧شدٱ ٵ ؿ٤ؼت٨ي ػش ايجبد ٵ آة ثذٵٱ اػتخش داخ٪ ثٸ اًٜب٩

 ثٰٔ٪ اػتخش ػبختٲ ايٰٲ جٺت دس ٯ٠توي ٵ ٯٴبػت اٟذا٭ ٛل٬ي ؿشايي ٧شٛتٲ ٳِش ثب دس ثبيؼت ٯي ٯذسػٸ ٯؼئٶ٫يٲ ٫زا

 ٵسٟٸ يب تختٸ ثٶػي٬ٸ اػتخش سٵي پٶؿبٳذٱ ، استٜبّ ٯٴبػت ثب اػتخش دٵس ثٸ ٣ـيذٱ ٳشدٷ اص ٓجبستٴذ آٳٺب ٯٺٰتشيٲ ٣ٸ آٵسٳذ

 . احتٰب٫ي خٌشات ٯٶسد دس آٳٺب آٯٶصؽ ثبالخشٷ ٵ داٳؾ آٯٶصاٱ سٵي ثش ٳِبست ٯذاٵ٭ ٵ ٣ٴتش٩ ، داس ٯٶد ٹبي
 ٵ ي٤ذي٨ش ثٸ جٰٔي دػتٸ ٵ ٛشدي ح٬ٰٸ ٹبي ،ٹب ثٴذي دػتٸ ٵ ٧شٵٹٺب ايجبد ،ي٤ذي٨ش ثب داٳؾ آٯٶصاٱ ثبس خـٶٳت سٛتبس

ٯٶاسدي  دس ٵ ثٶدٷ آٛشيٲ حبدحٸ ٯٰٔٶال ،ٗشثي اي حبدحٸ ٹبي ٛي٬ٮ اص ت٬٠يذ ثٸ خي ٣ؾ ٵ خٶد٣بس ٵ ٵٯي٬ٸ چٶة اص اػتٜبدٷ

 ٵ ٯذاٵ٭ ٳِبست ،ٯؼتٰش اٳوجبى ٣بس ايجبد ايٲ ٓالد .اػت ؿذٷ ؿ٤ؼت٨ي يب ٵ ٰٓيٞ ٹبي صخٮ ايجبد ٵ چـٮ ٣ٶسي ثبٓج

 .ثبؿذ ٯي ٯذسػٸ اٵ٫يبء ًشٙ اص آٳٺب ٣ٴتش٩

 ٵ ٹب پ٬ٸ ؿ٤ؼت٨ي احتٰبال ٵ صيبد ،ؿيت ٣ٮ ٓشم ٬ٓت ثٸ ٯذاسع اص ثٔوي ٯحٶًٸ دس پ٬ٸ ٟجي٪ اص ػٌح اختالٙ ٵجٶد*

 ثٸ تٶاٳذ ٯي ثبساٱ ٵ ثشٙ ثٶدٱ ثب صٯؼتبٱ ٛل٪ دس ٹب ػٌح اختالٙ ايٲ .٣شدٷ اػت حبدحٸ ايجبد دػت٨يشٷ ٵ ٳشدٷ ٳذاؿتٲ

 .ثبؿذ صا حبدحٸ ٵ خٌشٳب١ ٳحٶي ٯوبٓٚ

 ٵ ديٶاس ٛشػٶد٧ي ث٬ٔت ٣ٸ اػت ٯـبٹذٷ ؿذٷ ٯٶاسدي ٯتبػٜبٳٸ ٵ٫ي ، ثبؿذ ٳٰي ٯٰٔٶ٩ اٯشي ٯذاسع ديٶاسٹبي سيضؽ*

 ٯذسػٸ ديٶاسٹبي ثبصسػي . اػت آٵسدٷ ثبس ثٸ اًٜب٩ ثشاي جبٳي ٵ خٌشات ٛشٵسيختٸ ديٶاس ،اٯش ٯؼئٶ٫يٲ تٶجٸ ٓذ٭

 خٌش ٯٔشم دس ٹب ثچٸ ٣ٸ ٯٶأٟي اص ي٤ي .ثٰبٳذ دٵس ٳِش اص ٳجبيذ ، ٣ٴذ ٯي جزة سًٶثت ٣ٸ صٯؼتبٱ دس ٛل٪ ثخلٶف

ٯٰٔٶال  ٯٶسد ايٲ دس . ثبؿذ ٯي آٳٺب خشٵد ٵ ٯذسػٸ اص ؿذٱ تٌٔي٪ ٹٴ٨ب٭ ، ٯي ٧يشٳذ ٟشاس ؿذٱ ٨٫ذ ٵ ػ٠ٶى ، اٛتبدٱ

 ٣ٰب٩ ،خشٵد ٹٴ٨ب٭ ٹب ثچٸ ٣ٴتش٩ اٳوجبى ٵ ايجبد ٫زا .ثيٴٴذ ٯي كذٯٸ ٵ آػيت ٣ٸ ٹؼتٴذ ٹب تشيٲ هٔيٚ ٵ٣ٶچ٤تشيٲ 

 .داسد اٹٰيت
 



 :عمًمی بُداشت ي ایمىی تجُیسات ي يسایل

 اٵ٫يٸ احتٰب٫ي حٶادث ٵ خٌشات ثب ثشاي ٯ٠بث٬ٸ ٵ ٯجٺض ،ٯٴبػت ٰٓٶٯي ثٺذاؿت ٵ ايٰٴي تجٺيضات ثٸ ثبيذ ٯذسػٸ ٹش   

 :ٯي ٣ٴيٮ تٶكيٸ ٣الػٸ ؿؾ ٯٰٔٶ٫ي دثؼتبٱ ي٢ ػٌح دس سا ري٪ ٵػبي٪ جٺت ثذيٲ.ثبؿذ خٶد٣ٜب

 دػت٨بٷ ي٢ حذاٟ٪ ؿبٯ٪ احتٰب٫ي آتؾ ػٶصيٺبي ثب ٯ٠بث٬ٸ ثشاي ٣بٛي اٳذاصٷ ثٸ ،ٯٴبػت ٳٶّ اص حشيٞ اًٜبء ٣پؼٶ٫ٺبي 1-

٣پؼٶ٩  دػت٨بٷ دٵ حذاٟ٪ ٵ ثشٟي ػٶصيٺبي آتؾ ٵ خبٳٸ آؿپض ثشاي ٣شثٴي٢ ٳٶّ ٧بص اص ٣ي٬ٶيي 6 ٳـبٳي آتؾ ٣پؼٶ٩
 حتٰب ًج٠بت تٔذد كٶست دس .٧شدد تٶكيٸ ٯي ٗيشٷ ٵ ٧بص ٵ ٳٜت ػٶصي آتؾ ثشاي ؿيٰيبيي ٧بص پٶدس ٳٶّ اص ٳـبٳي آتؾ

استٜبّ  دس ٹٰٸ ثشاي سٵيت ٟبث٪ ٵ ٹب ثچٸ دػتشع اص دٵس ٵػبي٪ ايٲ ٵ ؿٶد ٳِش٧شٛتٸ دس دػت٨بٷ دٵ حذاٟ٪ ًج٠ٸ ٹش ثشاي

 .ؿٶد ٳلت ديٶاس سٵي صٯيٲ ٯتشي 1/5
 ٵ ثشاٳ٤بسد ي٢ ٵ ٹب ثچٸ ثشاي اػتشاحت تخت ي٢ ٵاحتٰبال ٛٶسي ٯٶاْٟ دس اػتٜبدٷ ثشاي اٵ٫يٸ ٤ٰ٣ٺبي جٔجٸ ي٢-2

 .ثبؿذ ٯي اٵ٫يٸ ٹبي ٢ٰ٣ اٳجب٭ ثشاي ٳيبص ٯٶسد ٵػبي٪ ،حذاٟ٪ ٣ٴٴذٷ ٜٓٶٳي هذ تجٺيضات ٵ ٵػبي٪ ٯ٠ذاسي

 خٌش ٯٶاْٟ ثشاي ٰٓٶٯي خٌش ػيؼتٮ آال٭ ثٸ ٯجٺض ثبيذ ، ثبؿٴذ ٯي ًج٠ٸ ي٢ اص ثيؾ داساي ٣ٸ ٯذاسػي ٬٣يٸ 3-

 .ثبؿٴذ
 ٯٶسد ٓبدي ؿشايي دس تٴٺب ٳٸ ٣ٸ ،ث٬ٴذ٧ٶ( ثبؿذ ٯخال ) ٯٴبػت جٰٔي استجبى ػيؼتٮ ي٢ داساي ثبيؼت ٯي ٯذسػٸ ٹش-4

 .داسد ٹ٨ٰبٱ ثب تٰبع ٵ خٌش آال٭ ثشاي سا صيبدي اٹٰيت اهٌشاسي ٵ ٯٶاْٟ حؼبع دس ث٤٬ٸ ، ٧يشد ٯي ٟشاس اػتٜبدٷ
 ، ٳـبٳي آتؾ ٯٶسد دس سا الص٭ ثبيؼت ٳ٤بت ٯي ،ٯؼئٶ٫يت ٯيضاٱ ثٸ تٶجٸ ثب ٯذيش تب ػشايذاس اص ٯذسػٸ ٯؼئٶ٫يٲ ٬٣يٸ-5

 .ٛشا٧يشٳذ ٳجبت ٵ اٯذاد ٵ اٵ٫يٸ ٹبي ٢ٰ٣

 دس ٯذسػٸ اص ٹب ثچٸ اهٌشاسي اجشائي تخ٬يٸ ًشح داساي ثبيذ ، ثبؿٴذ ٯي ًج٠ٸ ي٢ اص ثيؾ داساي ٣ٸ ٯذاسػي ٬٣يٸ 6-

 .٧شدد تٰشيٲ آٱ اجشاي حؼٲ اص اًٰيٴبٱ ثشاي ي٤جبس ٯبٹي ٵ حذاٟ٪ تٺيٸ ثبيؼت ٯي ًشح ايٲ ٵ ثٶدٷ خٌش ٯٶاْٟ
 ٵ پ٬يغ ،ٹب،اٵسطاٳغ ثيٰبسػتبٱ ، آتؾ ٳـبٳي ٯشا٣ض ثب استجبى ٳحٶٷ ، ٹب ت٬ٜٲ ؿٰبسٷ ٯٶسد دس دٟيٞ ٵ ٣بٛي اًالٓبت

 .ثبؿذ اختيبس دس سٵص ؿجبٳٸ دس ًٶ٩ ٵ تٺيٸ ثبيذ ،ٹب ثچٸ اٵ٫يبي ٹٰچٴيٲ

 :َا بچٍ مًرد در ایمىی َاي تًصیٍ

      اجشا ٟبث٪ ٣بس دس جذيت ٵ ٯذاٵ٭ ٵ ٳِبست ،٣ٴتش٩ اٳوجبى ايجبد ٵػي٬ٸ ثٸ٣بٯال  ؿٶد ٯي دادٷثٸ ؿشح صيش  ٣ٸ ٳ٤بتي      

 .ثبؿذ ٯي

 .ٯٰٴٶّ ٧شدد ثبيذ ٯذسػٸ ثٸ آٱ آٵسدٱ اكٶال يب ٵ ٯذاد تشاؿيذٱ ثشاي تيٖ اص اػتٜبٷ 1-
 .آيذ ثٰٔ٪ ج٬ٶ٧يشي ٯذسػٸ ػٶصٱ ثٸ ٵ ٣جشيت ، ثٶ٣غ پٴجٸ ، چبٟٶ ٟجي٪ اص خٌشٳب١ ٵػبي٪ ٵ اؿيبء آٵسدٱ اص-2

 اٳ٨ـت ٣شدٱ ٛشٵ ثبٓج تش جذي دسٯٶاسد ٵ ٣ذٵست ايجبد ثبٓج ٯٰٔٶال ٣ٸ ٧شٛتٲ ٣ـتي ٵ ي٤ذي٨ش ثب ٹب ثچٸ ؿٶخي-3

    ٧شدد. ٵ اص ايٲ ٟجي٪ ؿٶخي ٹبي خٌشٳب١ ت٠٬ي جذي ثبيذ .٧شدد ٯي دس ثذٱ ٯذاد ٣شدٱ ٛشٵ يب ٧شٛتٲ ٧بص ، چـٮ دس

 .٧زاسد ثٸ جبي ٳبٯ٬ٌٶة احشي ،٣شدٷ د٫ٺشٷ ٵ تشع ايجبد ػب٩ ٵ ػٲ ٣ٮ ٹبي ثچٸ دس تٶاٳذ ٯي
 ٣شد. ٯٴْ ٧شد دٵسٷ ٛشٵؿٴذ٧بٱ اص ٵرٗب٩ اختٸ ٫ٶاؿ٢ ،صا٫ضا٢٫ ٟجي٪ اص خٶسا٣ي ٯٶاد خشيذ اص ثبيؼت ٯي سا ٹب ثچٸ-4



 ايٰٴي اٯٶس دس ٯٔبٵٳت ،ٹ٤ٰبسي ،تٔبٵٱ اكٶ٩ ثٸ ا٣ٴٶٱ اصٹٮ ثبيؼت ٯي ثبؿٴذ ٯيثبالتش  ػٴيٲ دس ٣ٸ سا آٯٶصاٱ داٳؾ5-

 .ٳٰٶد تـٶيٞ ٵ تشٗيت ٯذد٣بسي ٵ اٵ٫يٸ ٹبي٢ٰ٣  ،ٳـبٳي آتؾ ،

 :٧شدد ر٣شٯي ثٺيٴٸ ثشداسي ثٺشٷ جٺت خالكٸ ًٶس ثٸ ٯذسػٸ ايٰٴي ٰٓذٷ ٳ٤بت ،پبيبٱ دس

   مدرسٍ ایمىی وکت011ٍ

 ثٸ دسة ػٶصي آتؾ ٯبٳٴذ حٶادحي آٯٶصاٱ ٹٴ٨ب٭ داٳؾ ٹجٶ٭ كٶست دس تب ،ؿٶد ثبص ثيشٵٱ ًشٙ ثٸ ٹب ٣الع دسة1-

 . ؿٶد ثبص ساحتي

 . ثبؿذ ػب٫ٮ ٵ ٯٴبػت دػت٨يشٷ داسي ٹب ٣الع دسة 2-

 داٳؾ ػش ثش ثضس٥ ٹبي ت٤ٸ سيضؽ ٳب٧ٺبٳي ثبٓج اػت ٯ٤ٰٲ صيشا . ثبؿذ ٹب ديٶاس ٵ ػ٠ٚ دسص، تش١ ٛبٟذ ٣الع -3

 . ٧شدد آٯٶصاٱ

 . ؿٶد حبدحٸ ايجبد ٵ ػشخٶسدٱ ثبٓج ٣ٸ ٳجبؿذ ٫يض ٣الع ٣ٚ ٹبي ٯٶصائي٢ 4-

 ثبؿذ. ؿذٷ ٳلت ديٶاس ثٸ ٯح٤ٮ دسع ٣الع تبث٬ٶي 5-

 . ثبؿذ ؿذٷ ٳلت صٯيٲ ػٌح اص ثبالتش  تشجيحبً ٵ آٯٶصاٱ داٳؾ تشدد ٯؼيش اص خبسد اي ٧ٶؿٸ دس ٣الع ثخبسي6- 

 . ٳـٶد اػتٜبدٷ دسع ٣الع دس االٯ٤بٱ حتي ػيبس ٹبي پٴ٤ٸ 7-

 ٵ ص٫ض٫ٸ ٯخ٪ حٶادحي ثشٵص كٶست دس تب .ثبؿذ ثبص ٹٰيـٸ ٯذسػٸ ٰٓٶٯي ساٹشٵٹبي ( دٵ٭ دسة ) اهٌشاسي ٹبي دسة 8-

 .ؿٶٳذ خبسد دسة ثتٶاٳٴذ چٴذ اص آٯٶصاٱ داٳؾ ػٶصي آتؾ

 داٳؾ ٣ٶد٣بٳٸ ٣ٴج٤بٵي صيشا ثبؿذ ٯٴبػت ٳلت حٜبٍ ٵ استٜبّ ثب ، ٯذسػٸ ٹبي ػب٫ٲ دس ٣ٶ٫ش ٯخ٪ صا ػشٯب ٵػبي9٪-

 . ؿٶد ايجبد حٶادث دي٨شي ٵ ٓوٶ ٳ٠ق ٣ٸ ؿٶد ٯي ثبٓج آٯٶصاٱ

 . ؿذٷ ثبؿذ ٳلت ديذ ٯٔشم دس ٵ دػتشع دس ،ٯٴبػت ٯ٤بٱ دس حشيٞ اًٜبء ٣پؼٶ10٩-

 . ٳيبص اػت ٯذسػٸ دس ػبختٰبٱ ٹش اصاي ثٸ حشيٞ اًٜبء ٣پؼٶ11٩-

 . ثبؿذ تٶ٣بس سٵؽ ثٸ ٯذسػٸ ثشٝ ٣ـي ػيٮ-12

 . ثبؿذ ايٰٲ سٵ٣ؾ داساي ثشٝ پشيضٹبي13-

 ٵ ثشٝ ٹبي ػيٮ ثٶدٱ ٫خت ٵ اتلبالت، ٛشػٶد٧ي ٯخ٪ ٧شدد حبدحٸ ثشٵص ثٸ ٯٴجش ٣ٸ ٯٶاسدي ، ٣ـي ثشٝ دسػيؼتٮ14-

 . ثبؿذ ٳذاؿتٸ ٵجٶد ...

 .ثبؿذ ٯحبَٛ جٔجٸ داساي ثشٝ ٣ٴتٶس15-

 . ٯذسػٸ حيبى ٣ٚ دس ... ٵ ٹب چب٫ٸ ٵ ٹب ٧ٶدا٩ ٵجٶد ٓذ٭-16

 . دسٯذاسع اٵ٫يٸ ٹبي ٢ٰ٣ جٔجٸ ٵجٶد17-

 . ثذاٳٴذ سا اٵ٫يٸ ٹبي ٢ٰ٣ جٔجٸ اص اػتٜبدٷ ٳحٶٷ ، ٯذسػٸ ٯذيشاٱ 18-

 . ثذاٳذ سا ٳـبٳي آتؾ ٣پؼٶ٩ اص اػتٜبدٷ ٳحٶٷ ، ٯذسػٸ ٯذيشاٱ 19-

 . ثبؿذ ٯٴبػت ؿيت ٵ استٜبّ داساي ٹب پ٬ٸ20-



 . ثبؿٴذ داؿتٸ ٯٴبػت ٹبي ٳشدٷ ٹب پ٬ٸ21-

 . ثبؿذ ٳٶسػٴجي اػتبٳذاسدٹبي ٯٌبثٞ ٯٴبػت ٳٶس-22

 . ثذاٳٴذ حشيٞ اًٜبء ٣پؼٶ٩ اص اػتٜبدٷ ثب سا آتؾ ٣شدٱ خبٯٶؽ ٳحٶٷ آٯٶصاٱ داٳؾ23-

 . دٹذ اٳجب٭ ٹٰٶاسٷ ٬ٰٓي كٶست ثٸ سا خٶد ٛٔب٫يت ٯذسػٸ پ٬يغ24-

 . ثبؿذ پ٬يغ ياداس ٯذسػٸ25-
 ؿٶد ٯي ٯٴتٺي خ٬ٶت تش خيبثبٱ ثٸ دسثي ٣ٸ اص آٯٶصاٱ تشجيحبًداٳؾ ٵ ٳجبؿذ ٯٴتٺي ؿ٬ٶٕ ٹبي خيبثبٱ ثٸ ٯذسػٸ دسة-26

 .ٳٰبيٴذ تشدد

 . ٳ٤ٴٴذ اػتٜبدٷ ػي٬٤ت ٯٶتٶس اص ٳبٯٸ ٧ٶاٹي ثذٵٱ ٯذسػٸ آٯٶصاٱ داٳؾ27-

 . ٳٰبيٴذ ايٰٴي اػتٜبدٷ اص٣الٷ ،ثبؿٴذ ٯي ٯٶتٶسػي٬٤ت اص اػتٜبدٷ ثٸ ٯجبص ٣ٸ آٯٶصاٳي داٳؾ28-

 . ثذاٳٴذ سا ػي٬٤ت ٯٶتٶس ثب كحيح ساٳٴذ٧ي اكٶ٩ دثيشػتبٳي آٯٶصاٱ داٳؾ ٬٣يٸ-29

 . ثبؿذ ... ٵ آييٴٸ ، اػتبٳذاسد تشٯض ، چشإ ساٹٴٰب ، ؿجشٳ٦ چشإ ثٸ ٯجٺض ثبيذ آٯٶصاٱ داٳؾ ٹبي ػي٬٤ت ٯٶتٶس ٬٣يٸ30-

 سا ػٶاس ٯٶتٶس آٯٶصاٱ داٳؾ ثبصآٯٶصي ي٤جبسج٬ؼبت ٵٟت چٴذ ٹش ،اٳتِبٯي ٳيشٵي ٣بسؿٴبع ٹ٤ٰبسي ثب ٯذسػٸ ٯذيشاٱ31-

 .ثبؿٴذ داؿتٸ

 آٯٶصاٱ داٳؾ دػتشع اص دٵس ٯح٪ ٯٴبػت دس ٵ ٳ٠ق ثذٵٱ .ٳيؼتٴذ ػٶص ٧بص ٣ٸ ٯذاسػي دس ٳٜت( ) ػٶخت ٯٴجْ-32

 .ثبؿذ
 . ٳجبؿذ دسػي ٹبي ٵ٣الع ساٹشٵٹب دس ٳٜتي پيت ، ٳٜتي ٧ب٫ٲ ، ٳٜت ثـ٤ٸ ، ٳٜت ٯٴجْ ٵجٸ ٹيچ ثٸ33-

 . ثذاٳٴذ سا خيبثبٱ اص ٓجٶس ٳحٶٷ آٯٶصاٱ داٳؾ ٬٣يٸ34-

 .ثبؿذ ٳذاؿتٸ ٹٰشاٷ ... ٵ صٳجيش ، چبٟٶ ٯبٳٴذ ٵػبي٬ي آٯٶصاٱ داٳؾ ٹش٧ض-35

 . ثبؿذ اٯٲ آٯٶصاٱ داٳؾ ٵسصؽ ٯحيي36-

 .ؿٶد اػتٜبدٷ ٯبػٸ يب ٳش٭ آٱ تـ٢ صيش دس ،داسد ٵجٶد ٯذاسع دس ا٧ش ػشػشٷ ٵ اال٬٣ٴ٦ ، تبة ثبصي ٵػبي37٪-

 . ثبؿذ داؿتٸ ٵجٶد ساٳٴذ٧ي ٵ اػتبٳذاسدٹبي ساٹٴٰبيي ثب ٯٌبثٞ ٵ ٯٴبػت ٣ـي خي ثبيذ ٯذاسع ٬٣يٸ يج٬ٶ دس38-

 ثبؿذ. ٯتش 2 ثٸ استٜبّ ٯحبَٛ ٳشدٷ داساي ٯذسػٸ ٹبي ثب٤٫ٲ39-

 ثبؿذ. ػبٳتي ٯتش 20ٵ  ٯتش 2كٴذ٫ي سديٚ اٵ٫يٲ اص تبث٬ٶ ٛبك٬ٸ -40
 .ثبؿذ( داؿتٸ ٟشاس چپ ػٰت دس ٹب پٴجشٷ ) ثتبثذ چپ ػٰت اص ٳٶس41-
 ٯتش ثبؿذ. 5/1صٯيٲ  اص پٴجشٷ استٜبّ-42

 . ثبؿذ ٣الع ٯؼبحت پٴجٮ ي٢ پٴجشٷ ٯؼبحت43-
 .ٯؼ٤ٶٳي ثبؿذ( ٳٶاحي دس ثبؿذ) داؿتٸ ٟشاس سٵػتب يب ؿٺش ٯحذٵدٷ دس ثبيذ ٯذسػٸ-44

 . ثبؿذ دػتشػي داؿتٸ ٧بص ٵ ت٬ٜٲ ،ثشٝ ،آة ٯخ٪ تبػيؼبت ٵ اٯ٤بٳبت ٬٣يٸ ثٸ ٯذسػٸ45-

 ، كٴٔتي ٣بسخبٳجبت ٯبٳٴذ صا ٓٶاٯ٪ آ٫ٶد٧ي ٯجبٵست ٵ ٯؼيش دس ٳجبيذ ، ثبد ٵصؽ جٺت تٔييٲ ثٸ تٶجٸ ثب ٯذسػٸ46-

 آجشپضي ٹبي ٣ٶسٷ ، ٣ـتبس٧بٹٺب ، ٹب خبٳٸ ثبٕ ، ٯشٗذاسي ٵ داٯذاسي ، ٛبهالة ؿٺشي ، صثب٫ٸ دٛٲ ٹبي ٯح٪ ، ؿيٰيبيي



 ٯذسػٸ ٛبك٬ٸ ٯتش 500 حذاٟ٪ ) داؿتٸ ثبؿذ ٗجبس ٵ ٧شد ، ثٶ ايجبد اػت ٯ٤ٰٲ ٳحٶي ثٸ صيشا ثبؿذ ... ٵ ٣ٶد اٳجبؿت ٯح٪ ،

 . ثبؿذ داؿتٸ خٌش آٯٶصاٱ ثشاي داٳؾ ... ٵ اػت( ا٫ضاٯي ٹب ٯ٤بٱ ايٲ اص

 . ثبؿذ ٯجٺض ٯٴبػت ٳشدٷ ثٸ ٵ ٳجٶدٷ ٫٘ضٳذٷ ثبيذ پشت٨بٷ ثٸ ٯـشٙ ٹبي پ٬ٸ47-

 . ػبٳتي ٯتشثبؿذ 30آٱ  ٓشم حذاٟ٪ ٵ ػبٳتيٰتش 18 ٹب ٯذسػٸ دس ٹب پ٬ٸ استٜبّ حذا٣خش48-

 ثشاي دس ٵ پٴجشٷ ٹب ٳجبيذ اص ؿيـٸ ثضس١ )جب٭(اػتٜبدٷ ؿٶد.-49

 . ثبؿذ داؿتٸ تش ٟشاس پبئيٲ ًج٠بت دس يذ ثب ،ًج٠ٸ چٴذ ٯذاسع دس خشدػب٩ آٯٶصاٱ داٳؾ ٣الع50-

 . اػت ٯٰٴٶّ دسع ٣الع ثب ٯشتجي تشاع ٵ ثب٤٫ٲ ٧ٶٳٸ ٹش ايجبد-51

 ٳٜش 8 ُشٛيت ثٸ ًج٠ٸ دٵ تخت ،ٯشثْ ٯتش40 حذٵد اتبٝ ٹش ثشاي ثبيذ خٶاة اتبٝ ٯؼبحت سٵصي ؿجبٳٸ ٯذاسع دس52-

 ذ.ثبؿ

 . ٧شٛتٸ ؿٶد ٳِش دس ػٌح ٯشثْ ٯتش 5 ثبيذ ،سٵصي ؿجبٳٸ خٶاة اتبٝ دس ٳٜش ٹش ثشاي53- 

 . ٳٜشثبؿذ 8 اص ثيؾ ٳجبيؼتي ٹب خٶاث٨بٷ دس ٰٓٶٯي اتبٝ ٹش دس اٛشاد تٔذاد حذا٣خش54-

 . ثبؿذ ٯ٠بٵ٭ ٗيشٷ ٵ ٯٶادؿيٰيبيي ٵ حشاست ثٸ ٳؼجت ٵ ؿؼتـٶ ٟبث٪ ثبيذ آٱ ٯيضٹبي ٣ٚ ٵ آصٯبيـ٨بٷ 55ٚ٣-

 ٬٣ش صٳي ٯذاٵ٭ ٯٴجْ آة ًجٞ اػتبٳذاسد ثبيذ كٶست ث٨يشد. ،آة سٵػتب ٯتل٪ ٳيؼتٴذ دس ٯذاسػي ٣ٸ ثٸ ؿج٤ٸ-56
 ػبٳتي ٯتش اص ػٌح صٯيٲ  60-75ٯخت٬ٚ تحلي٬ي  ٹبي دٵسٷ دس آٯٶصاٱ داٳؾ ػٲ ثب ٯتٴبػت ،ٹب سٵؿٶيي استٜبّ-57

  .ثبؿذ

ثشاثش     ثبيؼتي سٵؿٴبيي ؿذت ،ٳٰبيٴذٯي  اػتٜبدٷ ٯلٴٶٓي ٳٶس اص اججبساً ٣ٸ ٹبيي ٣الع يب ؿجبٳٸ ٹبي ٣العدس 58-

 . ٳٴٰبيٴذ آٯٶصاٱ داٳؾ دسچـٮ خيش٧ي ايجبد ٣ٸ ،ًٶسي ثبؿذ تبثؾ ٳحٶٷ ٵ ثٶدٷ ٫ٶ٣غ 500 ا٫ي  300
 .ثبؿذ ٫ٶ٣غ100-150ٯيضاٱ ٳٶس ساٹشٵٹب ثبيؼتي ثشاثش-59
  .ؿٶد ٧شٛتٸ ٳِش دس ٫ٶ٣غ 60-100 ثبيذ ٹب دػتـٶيي ٵ ٹب تٶا٫ت ، ٹب ٣ٲ سخت ثشاي ٳٶس سٵؿٴبيي ٯيضاٱ-60

 ثبؿذ. ٧شاد ػبٳتي دسجٸ 18-20 ثيٲ ٹب ٣الع جٺت ٯٴبػت حشاست دسجٸ61-
  . ثبؿذ دسكذ 50-60 ٯٴبػت دس ٣الع ٹب سًٶثتٯيضاٱ  -62

 سا ا٣ؼليظٱ  حلذاٟ٪  تلب  ؿلٶد  ٣لالع ٹلذايت   اص خلبسد  ثلٸ  حلشاست  ٯٶ٫لذ  دػلت٨بٹٺبي  ػلٶخت  اص حبكل٪  ٧بصٹبي63-

 ًلٶس  ثلٸ  سا ٣لالع  ٛولبي  ٵ ثبؿلذ  ٳذاؿلتٸ  ٵجلٶد  ٧شٛت٨لي  ٧لبص  ػلٶصي ، آتلؾ   خٌش ،٣ٴذ ٯلشٙ ٣بٯ٪ ػٶخت ثشاي

 . ٳٰبيذ ٧ش٭ ي٤ٴٶاخت
 ٵيلظٷ ٯـلخق   ٓاليلٮ  ثلب  ٵ ػلجض  سٳل٦  ثلب  ثبيلذ  ،خشٵجلي  اهلٌشاسي  دسثٺلبي  ثلٸ  ٯٴتٺلي  ٹلبي  ساٷ-64

 . ٧شدد ٯـخق ٛشاس اهٌشاسي ٯح٪ تب ٧شدد
 . ثبؿذ ٳذاؿتٸ اهٌشاسي ٵجٶد ٹبي دسة ٯؼيش دس ... ٵ ٣ٰذٹب ، ٳي٤ٰت ، ٯيض ٯخ٪ اهبٛي ٵػبي65٪-
 .ثبؿذ ثشاثش حشيٞ دس ٯ٠بٵ٭ اهٌشاسي ٹبي دسة ٯؼيش دس اي ػبصٷ ٵػبي٪ االٯ٤بٱ حتي-66

 . اػت ٯٰٴٶّ ٯذسػٸ ٯحٶًٸ دس آة حٶهچٸ ٵ حٶم ٧ٶٳٸ ٹش ٵجٶد  -67

 ٵ...( ٯٶصائي٢ ، ػشاٯي٢ ، ٣بؿي ) ٟبث٪ ؿؼتـٶ ٵ ٯ٠بٵ٭ جٴغ اص ثبيؼتي ٹب آصٯبيـ٨بٷ ٵ ٹب ٣بس٧بٷ ٣ٚ ٵ ديٶاسٹب68-

 . ثبؿذ ٣ٜـٶي ًشٙ ثٸ ٯٴبػت داساي ؿيت ٵ ٳجٶدٷ ٫٘ضٳذٷ ٣ٚ ٵ ، ثبؿذ

 . ثبؿذ ٹٶا جٺت تٺٶيٸ ،ػب٫ٲ حجٮ ثب ٯتٴبػت تٺٶيٸ دػت٨بٷ داساي ثبيذ ٣بس٧بٷ ٵ آصٯبيـ٨بٷ-69



 ٵ ايشاٱ اػالٯي جٰٺٶسي ٣بس ٟبٳٶٱ 96ٯبدٷ  تجلشٷ ٵ 85 ٯبدٷ ثب ٯٌبثٞ ٣بس٧بٷ ٵ آصٯبيـ٨بٷ دس ٣بس ايٰٴي دػتٶسا٫ٰٔ٪-70

 . ٧شدد ٳلت سٵيت ٟبث٪ ٯٴبػت ٯح٪ دس تٺٶيٸ ٯٶسد چٴذ ٳلت ٵ ٣بس٧بٷ آصٯبيـ٨بٷ دس ٣بس ايٰٴي دػتٶسا٫ٰٔ٪

  اي ت٘زيٸ ٵ ثٺذاؿتي ٹبي ٛٔب٫يت جٺت اٳجب٭ ٣بٯ٪ تجٺيضات ثٸ ٯجٺض ثٺذاؿتي خذٯبت اتبٝ داسي ثبيذ ٯذسػٸ ٹش 71-

 ٯٶاْٟ دس اٵ٫يٸ ٹبي ٢ٰ٣ ، ػٴجي ؿٴٶايي ، ػٴجي ثيٴبيي ، ثيٰبسيبثي آٯٶصاٱ ؿبٯ٪ داٳؾ دسٯبٳي ثٺذاؿتي ٯٔبيٴبت )

 . ثبؿذ ...( ٵ ثشٵص حبدحٸ

 ثبيذ ثب آػٜب٫ت يب ثتٶٱ ٣ٚ ٵ ٳِبيش آٱ ٯذسػٸ ٯحٶًٸ ، ٯذسػٸ ٯحيي دس ٗجبس ٵ ٧شد ايجبد اص ج٬ٶ٧يشي ٯٴِٶس ثٸ72-

 د.٧شد ٯٜشٵؽ

 ٣بس٣ٴبٱحوٶس ثب ( ثٺذاؿت ج٬ؼٸ ؿٶساي ) ايٰٴي ٯـ٤الت ح٪ ٵ پي٨يشي جٺت تـ٤يالتي ثبيذ ٹٰٶاسٷ ٯذاسع73-  

 . ثبؿٴذ داؿتٸ ي سٵػتبييثٺذاؿت

 . ؿٶد ت٤شاس ي٤جبس(ثبيذ ٯبٷ ٹش ) ٹٰٶاسٷ ٛٶٝ ج٬ؼبت-74

 ٵ دسيبٛت ٯش٣ضثٺذاؿت اص ٹبي اػتبٳذاسد ٛش٭ ًجٞ سا حٶادث آٯبس ٹٰٶاسٷ ٹؼتٴذ ٯشثي ثٺذاؿت ٯٶُٚ ٵ ٯذسػٸ ٯذيش 75-

 . ٳٰبيٴذ حجت

 . ث٨يشٳذ يبد سا ػٶاسي دٵچشخٸ ٯ٠شسات ثبيذ ػٶاس دٵچشخٸ ٣ٶد٣بٱ ٬٣يٸ76-

 ٯشثي ٵ ٣ٴٴذ ٯجٺض ... ٵ تشٯض ، ، ثٶٝ چشإ ثٸ سا آٳٺب دٵچشخٸ ٣ٴٴذ دسخٶاػت خٶد ٵا٫ذيٲ اص ثبيذ آٯٶصاٱ داٳؾ77-

 . ثبؿذ ٯي ثشٳبٯٸ ايٲ ٯتٶ٫ي ٯذسػٸ ثٺذاؿت

 . ٧يشد اٳجب٭ اس٧ٶٳٶٯي ٵسصؿي اكالحي حش٣ت 5حذاٟ٪ آٯٶصاٱ داٳؾ ي٤جبس ػبٓت ٳيٮ ٹش دسع ٣الع دس 78-

 . ثجيٴٴذ سا ٯذسػٸ ٵ ٣ٶد٣بٱ ايٰٴي آٯٶصؽ ثبيذ آٯٶص داٳؾ ٵا٫ذيٲ 79-

 . ثبؿذ ٳلت اٵ٫يٸ ٹبي ٹبي ٢ٰ٣ جٔجٸ ٣ٴبس ٵ ٯذسػٸ دس ( اػتبٳذاسد ًجٞ اٵ٫يٸ) ٹبي ٢ٰ٣ ٵػبي٪ ٫يؼت-80

 . ثذاٳٴذ سا ٧شٛت٨ي ثشٝ حبدحٸ ثب ثشخٶسد ًشيٞ آٯٶصاٱ داٳؾ-81

 اٳجب٭ سا ٵسصؽ ٹبي تؼت ،ػالٯت ٟب٫ت ؿٴبػٴبٯٸ دس ػٴ٨يٲ ٵسصؿٺبي اص ٳبؿي خٌشات ٯٴِٶس ثٸ ثبيذ اٯٶصاٱ داٳؾ 82-

 . ٳٰبيذ ػب٩ ٵسصؽ ًي دس ٯشثي ٳِش اػبع ثش ٵ دادٷ

 . ثذاٳٴذ سا ٹبي ٗزايي ٯؼٰٶٯيت ٵ ػٰٶ٭ ٹبي ٯؼٰٶٯيت اص پيـ٨يشي ٳحٶٷ آٯٶصاٱ داٳؾ83-
 ٯذسػٸ اص خبسد ٵ ٯذسػٸ دس تٜشيحي ٯٴبػت ٹبي ثشٳبٯٸ ثبيذ ٯذسػٸ ، خٶد٣ـي اص ٳبؿي ٯخبًشات ٣بٹؾ ٯٴِٶس ثٸ-84

 . ٳٰبيذ ثش٧ضاس آٯٶصاٱ داٳؾ ثشاي سا ٵ ػبيش تچٺيضات  تٜشيحي ٹبي ٣الع ،ٵسصؿي ٹبي ٣الع ، اسدٵٹب ٳِيش
 خبٳٸ ٵ ٯذسػٸ ٯؼيش دس ٵ اًشاٙ ٯذسػٸ ٵ ٯذسػٸ دس صا آتؾ ٯٶاد ػبيش ٵ تشٟٸ ثب ٹب ثبصي اٳجب٭ ٵ ٛشٵؽ ٵ خشيذ-85

  .اػت ٯٰٴٶّ آٯٶصاٱ داٳؾ تٶػي
 ٣تبثخبٳٸ ، ٯٌب٫ٔٸ اتبٝ ، دسع ٛشا٧يشي آٳٺب)٣الع ثب دسع ٳٶّ ، آٯٶصاٱ داٳؾ ٟذ ٵ ػٲ ثٸ ، ٯيضٹب ٟذ ٵ ث٬ٴذي اٳذاصٷ-86

 . ؿٶد ٯٌبثٞ اػتبٳذاسد ثبيذ ( ٵ... سػٮ ، ٳ٠بؿي ٣الع ،

 . ٳ٨شدد ٹب چـٮ خيش٧ي ٯٶجت ٵ ثٶدٷ تٰيض ٵ كبٙ ثبيذ ٯيضٹب ػٌح-87



 اتبٝ ٣ٚ ثٸ آصادي ثٸ پبي داٳؾ آٯٶص ٳـؼتٲ ٣ٚ ٹٴ٨ب٭ ٣ٸ ثبؿذ اي ٧ٶٳٸ ثٸ ثبيذ ٣الع ٳي٤ٰت يب ٹب كٴذ٫ي ٵ ٯيض 88-

داؿتٸ  دسجٸ 105 ا٫ي 100 اي صاٵيٸ ٳي٤ٰت ػٌح ثب ٵ ثٶدٷ ٯتٰبي٪ ٠ٓت ثٸ كٴذ٫ي ٣ٰي يب ٳي٤ٰت پـتي ٵ ؿٶد ٯٰبع

 . ٧يشد ٟشاس آٯٶص داٳؾ ػبٓذ ػٌح دس ثبيذ ٯيض ث٬ٴذي هٰٴبً . ثبؿذ

 . ثبؿذ ؿيٰيبيي ٯ٠بٵ٭ ٯٶاد ٵ حشاست ثٸ ٳؼجت ٣ٸ ثبؿذ ٳحٶي ثٸ ثبيذ آصٯبيـ٨بٷ ٯيضٹبي 89-

 ٯٴبػت ٯح٪ دس آصٯبيـ٨بٹي ثب اػتبٳذاسدٹبي ٯٌبثٞ ٵ ٧يشٳذ ٟشاس ػشثبص ُشٵٙ دس ٳجبيذ آصٯبيـ٨بٷ ؿيٰيبيي ٯٶاد ٹش٧ض90-

 . ٧يشد ٟشاس

 ٵ ػ٠ٚ ثٸ صدٱ كذٯٸ اص تب ٧شدد ٯشتجبً ٣ٴتش٩ ثب٭ پـت رخيشٷ آة ٯٴجْ ٫ٶ٫ٸ ٵ ٣ٶ٫ش ؿٴبٵس ، ٧شٯب ٛل٪ ؿشٵّ اص ٟج٪ 91-

 . ؿٶد ج٬ٶ٧يشي آٯٶصاٱ ػش داٳؾ ثش ػ٠ٚ سٵ٣ؾ اص ٹبيي ت٤ٸ سيضؽ
 ثؼت ٵ چٜت ، دسٹب دػت٨يشٷ ثبيذ ٵٟت ي٤جبس چٴذ ٹش ٹب دسة اٛتبدٱ ٵ ؿذٱ ٫ٞ ،صد٧ي صٳ٦ اص پيـ٨يشي ٯٴِٶس ثٸ-92

 . ؿٶد ٣بسي سٵٗٲ ٳيبص كٶست دس ثبيذ ٫ٶالٹب خلٶف ثٸ . ، ثشسػي ٧شدددس ٫ٶالي ٵ ٹب پٴجشٷ ؿيـٸ ٹبي دػت٨يشٷ

 ٛٴي ٳيشٵٹبي ٳِبست ثب ٣بس ايٲ ،ثبؿذ ٣ـي ٯي تي٘ٸ ٵ ديٶاسٹب ت٘ييش ثٸ ٳيبص ثبالججبس ٛوب اص ثٺتش اػتٜبدٷ ثشاي چٴبٳچٸ93-

 . ؿٶد خٶدداسي ٣بسؿٴبػبٳٸ ٗيش اكالحبت اص ٵ ٧يشد كٶست ٯـخق ٳِش ٯٺٴذػيٲ تحت يب ٯذاسع ٳٶػبصي ػبصٯبٱ

 اػتبٳذاسدٹبي اػبع ثش ثبيذ ،داسد آٯٶصاٱ ٟشاس داٳؾ تشدد ٯؼيش دس ٣ٸ ٯذاسع اًشاٙ ٛبهالة ٵ آة سٵثبص ٹبي ٣بٳب٩ 94-

 . ثجيٴٴذ ساػتب ايٲ دس سا الص٭ آٯٶصاٱ آٯٶصؽ داٳؾ ٵ ؿذٷ تجٺيض ٵ اكالح ايٰٴي

 ثٸ ٵ ٣ـي ٳشدٷ تشاثشي ٵ ساٷ اداسٷ ٵ ٵ ساٳٴذ٧ي ساٹٴٰبيي ٣بسؿٴبع ٳِش صيش ثبيذ ٹؼتٴذ ٺبٹثضس٧شا ٳضدي٢ ٣ٸ ٯذاسػي 95-

 سا تٶػي الص٭ آٯٶصؽ آٯٶصاٱ داٳؾ ٵ ٧شدد ٳلت ساٳٴذ٧بٱ ػشٓت ٣ٴتش٩ ثشاي تبث٬ٶٹبي ٯشثٶًٸ ٵ ٣ـي صٳجيش اي ٧ٶٳٸ

 . ثذاٳٴذ اٷثضس٧ش اص ٓجٶس

 . ثبؿذ داؿتٸ ٟشاس ٺبثضس٧شاٹ ٵ آٹٲ ساٷ خٌٶى ،صٳذاٱ ،٧ٶسػتبٱ، ثيٰبسػتبٱ جٶاس دس ٳجبيذ ٯذسػٸ 96-

 ٹبي پؼت ، ٧بصسػبٳي ٛشٓي ٵ اك٬ي صٯيٴي( خٌٶى يب ٹٶايي ) ثشٝ ٟٶي ٛـبس ٹبي ٣بث٪ حشيٮ اص خبسد ثبيذ ٯذسػٸ 97-

 ؿيٰيبيي تش٣يجبت ٯٴٜجشٷ ،ٯحتشٟٸ ٯٶاد اٳجبسٹبي ،٧بص ٹبي ٣پؼٶ٩ ٛشٵؽ ٵ ٯح٪ ٓشهٸ ،ثٴضيٲ پٰپ ،ٟٶي ٛـبس صٯيٴي

 . ٳـٶد ٵاْٟ سٵدخبٳٸ اك٬ي ٵ ٛشٓي آثشيض حٶصٷ ٹبي ٯؼيش دس ٳيض ... ٵ ثبٛت ا٫يبٙ ،چٶة ،الػتي٢ ،پبسچٸ ،٣بٗز ٯبٳٴذ

 ٵ ؿذٷ اػتٜبدٷ ٯٴبػت ػٴ٦ اص پٴجشٷ استٜبّ ٣ٚ تب حذاٟ٪ ٵ كبٙ ،دسص ثذٵٱ ،خـ٢ ٣بٯالً ثبيذ ٹب ٣الع ديٶاسٹبي 98-

 ج٬ٶ٧يشي جٺت الص٭ تٰٺيذات ٵ ٧شدد آٯيضي سٳ٦ ٣بسي ٳبص١ جذاٵ٩ ٵ آٯٶصؽ سٳ٦ ٛوبي جذٵ٩ ثب ٯٌبثٞ ػٌح ث٠يٸ

 .ؿٶد ٧شٛتٸ ٳِش دس جشاي ديٶاسٹبي ٣العػٌح ٯشثْ ٯتش 1. ؿٶد اٳجب٭ ٯجبٵس ٣الع ثٸ كٶت اٳت٠ب٩ اص

 .٧شٛتٸ ؿٶدٯتش ٯشثْ ػٌح دس ٳِش 25/1 ثبيذ حذاٟ٪ ٣الع دس آٯٶص داٳؾ ٹش ثشاي -99
  اص ٳجبيذ ٣الع ػ٠ٚ استٜبّ .ٯي ثبؿذ ٓشم ٯتش 7 ٵ ًٶ٩ ٯتش 8 دسع ٣الع ثشاي ٟجٶ٩ ٟبث٪ اثٔبد حذا٣خش100-

 آٱ ثٸ ثبيذ صٵد يب ٯؼ٬ٰب ديش ٣ٸ اػت ٯذسػٸ ي٢ ثشاي آ٩ ايذٷ ؿشايي ، ؿذٷ تٶكيٸ ثخؾ ايٲ دس آٳچٸ. ثبؿذ ٯتش٣ٰتش3

 ٵ ثجشيٮ ث٤بس صٯيٴٸ ايٲ دس د٧ش٧ٶٳي ي٢ ثشاي سا ٵ اجتٰبٓي ٛشدي اػتٔذادٹبي ٵ اٯ٤بٳبت ٬٣يٸ ثبيذ ٯب ٹٰٸ .٧شدد تٶجٸ

 ٵ يب آٯٶصؽ ٯشثيبٱ ٵ اٵ٫يب اٳجٰٲ ، ٯذاسع اٵ٫يبي اص سا ٯٔجضات تٰب٭ ٵ ثبؿيٮ ٳبُش ٠ٛي ثچٸ ٹب اٵ٫يبي ثٔٴٶاٱ ٳجبيذ
 ٯشثيبٱ ٵ اٵ٫يب اٳجٰٲ ٵ ٹب ثچٸ ٯت٠بث٪ اٵ٫يبي ٯؼئٶ٫يت احؼبع ٵ ٹ٤ٰبسي ، تٔبٵٱ ٣ٰي ثب ثٴبثشايٲ .ثخٶاٹيٮ پشٵسؽ

 .ٳٰٶد ح٪ ٯـ٤الت سا تٶاٱ ٯي ٯذسػٸ



      ٹٰٸ ثبؿٴذ. ٯي ثبٕ ايٲ ٹبي ٵ ٯيٶٷ ٹب ٧٪ ٯب ٹبي ثچٸ ٵ ٹؼتٴذ ثٶ٭ ٵ ٯشص ايٲ ٹبي ثبٕ ٹب دثؼتبٱ ٵ ٣ٶد٣ؼتبٳٺب

 .خٶاٹذ ٯي د٫ؼٶص ثبٗجبٳي ٵ ٣بٯ٪ حٜبُت ٯٴبػت ، سؿذ ؿشايي ػب٫ٮ ٧٪ ي٢ ٣ٸ داٳيٮ ٯي

 

 اٯيذ آٱ سٵصثٸ 
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