ماده18ـ تهيه و استقرار نظام اطالعرساني مناقصات
اىف ـ ؿبػٍبُ ٍ٘ظف اؿت دضامثغ ظغف كق ٍبٓ ّغًافؼاع ٍ٘عصّيبػ ثغاي ايجبص پبيگبٓ ٍيي
اعالععؿبّي ٍْبقصبت عا ثغاي طسيغٓؿبػي ٗ اّتقبه اعالػبت ٍؼبٍالت (اػٌ اػ ٍْبقصبتيمٔ ثب
عػبيت تلغيفبت ٗ يب اػ عغيق تغك تلغيفبت اّجبً ٍيك٘ص) صع صؿتگبٕٓبي ٍ٘ض٘ع ثْض « ة»
ٍبصٓ ( )1قبُّ٘ تٖئ ٗ عآاّضاػيمْض ،ثٔ ّذ٘يمٔ قجو اػ پبيبُ ٍٖيت يبصكضٓ ،پبيگبٓ ٍيي
اعالععؿبّي ٍْبقصبت ايجبص ك٘ص ٗ ثجت ٗ ّگٖضاعي اعالػبت صع آُ اٍنبُپظيغ ثبكض.
عيت پبيگبٓ ٍيي اعالع عؿبّي ٍْبقصبت ٗ آٍ٘ػف صؿتگبٕٓبي ٍغمؼي ثغ
ة ـ عإجغي ٗ ٍضي
ػٖضٓ ؿبػٍبُ اؿت ٗ آٍ٘ػف مبعمْبُ صؿتگبٕٖبي ٍْبقصٔگؼاع ثغ ػٖضٓ صؿتگبٓ ٍغمؼي
ٍغث٘ط ٍيثبكض.
پ ـ ٍغادو ايجبص ٗ اؿتقغاع ؿبٍبّٔ اعالععؿبّي ٍْبقصبت صع صؿتگبٕٖبي ٍْبقصٔگؼاع ثبيض
ٍـتْضؿبػي ٗ ثجت ك٘ص.

ماده19ـ اطالعرساني پيش از فراخوان
اىف ـ ص٘عتجيـٔ پيق اػ فغاس٘اُ (ٍ٘ض٘ع ثْض «ة» ٍبصٓ « »6ايِ آييِّبٍٔ)َٕ ،ؼٍبُ ثب
اّتلبع فغاس٘اُ صع ٍذيظ كجنٔ اعالع عؿبّي ٍْبقصبت جغيبُ ٍييبثض.
ة ـ ٕغگّ٘ٔ تغييغ صع ص٘عتجيـٔ پيق اػ فغاس٘اُ ٍـتيؼً تٖئ ص٘عتجيـٔ جضيض ا ؿت
ص٘عتجيـٔ قجيي ّجبيض پبك يب ٗيغايق ك٘ص.
پ ـ تلـشيص ضغٗعت اّتـلبع ثغآٗعص ميي ٍ٘ض٘ع ٍْبقصٔ (ٍ٘ض٘ع عصيف (4ـ )3جؼء « »4ثْض
(اىف) ٍبصٓ « »6ايِ آييِّبٍٔ) ثب صؿتگبٓ ٍْبقصٔگؼاع اؿت

ماده20ـ اطالعرساني فراخوان مناقصات
اىف ـ آگٖيٕب (صػ٘ت ثٔ ٍْبقصبت ػٍَ٘ي يب فغاس٘اُ اعػيبثي ميفي ٍْبقصٔگغاُ)َٕ ،ؼٍبُ ثب
اّتلبع صع عٗػّبٍٔ مثيغاالّتلبع ،ثبيض اػ عغيق پبيگبٓ ٍيي اعالععؿبّي ٍْبقصبت ثٔ اعالع
ػًَ٘ ثغؿض.
ة ـ ٕغ گّ٘ٔ تغييغ صع ٍفبص فغاس٘اُ ٍْبقصبت ،اػ جَئ تَضيض ٍٖيت صعيبفت ٗ تذ٘يو اؿْبص،
تْٖب اػ عغيق اّتلبع فغاس٘اُ ج صيض ٍجبػ اؿت .
پ ـ صع ٍْبقصبت ٍذضٗصٍ ،فبص فغاس٘اُ ٗ اؿبٍي صػ٘تكضگبُ ثٔ ٍْبقصٔ صع پبيگبٓ ٍيي
اعالععؿبّي ٍْبقصبت جغيبُ ٍييبثض ٗ ايِ ٍ٘ض٘ع جبيگؼيِ اعؿبه قبثو تصضيق صػ٘تْبٍٔ
ّش٘إض كض.

ماده21ـ اطالعرساني ارزيابي ميفي مناقصهگران
اىف ـ اعالػبت ػيغ ٍيت٘اّض صع فغايْض اعػيبثيميفي ٍْبقصٔگغاُ صع پبيگبٓ ٍيي اعالععؿبّي
ٍْبقصبت جغيبُ يبثض:
1ـ آگٖي صػ٘ت ثٔ اعػيبثي ميفي ٍْبقصٔگغاُ.
2ـ اؿتؼالً اعػيبثي ميفي.
3ـ اعالععؿبّي اعػيبثي كنيي پيلْٖبصٕب.
4ـ ص٘عتجيـٔ پبيبّي اعػيبثي ميفي ٍْبقصٔگغاُ.
ة ـ ص٘عتجيـٔ ٍ٘ض٘ع ثْض «ث» ٍبصٓ ( )9ايِ آييِ ّبٍَٕٔ ،ؼٍبُ ثب اعؿبه صػ٘تْبٍٔ ثبيض صع
پبيگبٓ ٍيي اعالععؿبّي ٍْتلغ ك٘ص.
پ ـ آگٖي صػ٘ت ثٔ اعػيبثي ميفي ٍْبقصٔگغإَُ ،ؼٍبُ ثب اّتلبع صع عٗػّبٍٔ مثيغاالّتلبع ،ثبيض
صع پبيگبٓ ٍيي اعالععؿبّي ٍْبقصبت جغيبُ يبثض.

ماده22ـ اطالعرساني مناقصات يل مرحلهاي
اىف ـ اعالػبت ػيغ صع فغايْض اعالععؿبّي ٍْبقصبت يل ٍغدئاي جغيبُ ٍييبثض:
1ـ اعالععؿبّي پيق اػ فغاس٘اُ.
2ـ اعالععؿبّي فغاس٘اُ.
3ـ اعالععؿبّي اعػيبثي كنيي پيلْٖبصٕب.
4ـ اعالععؿبّي اعػيبثي ميفي ٍْبقصٔگغاُ عجق ٍبصٓ ( )21ايِ آييِ ّبٍٔ صع ٍْبقصبت ٍذضٗص
يل ٍغدئاي.
تبصره ـ صع ٍ٘اعصي مٔ فٖغؿت م٘تبٓ ٍْبقصٔگغاُ صالديتضاع قجالً تٖئ كضٓ ثبكض (ٍ٘ض٘ع
ثْض «ة» ٍبصٓ ( )26قبُّ٘) ،فٖغؿت ٍؼث٘ع پي٘ؿت ص٘عتجيـٔ ٍ٘ض٘ع ثْض «ث» ٍبصٓ ( )9ايِ
آييِّبٍٔ س٘إض كض.
 5ـ اعالععؿبّي جيـٔ گلبيق پبمتٕبي ٍْبقصٔ ٗ تؼييِ ثغّضٓ.
ة ـ اعالععؿبّي پيق اػ فغاس٘اُ عجق ٍبصٓ ( ٗ )19اعالععؿبّي فغاس٘اُ عجق ٍبصٓ (ٗ )20
اعالععؿبّي اعػيبثي ميفي ٍْبقصٔگغاُ عجق ٍبصٓ ( ٗ )21اعالععؿبّي جيـٔ گلبيق
پبمتٕبي ٍْبقصٔ ٗ تؼييِ ثغّضٓ ،دبٗي ٍـتْضات ٍ٘ض٘ع ثْض «اىف» ٍبصٓ ( )10ايِ آييِّبٍٔ،
ثبيض قجو اػ اّؼقبص قغاعصاص اّجبً ك٘ص.

ماده 23ـ اطالعرساني مناقصات دو مرحلهاي
اىف ـ اعالععؿبّي ٍْبقصبت صٗ ٍغدئاي كبٍو ٍ٘اعص ػيغ ٍيثبكض:
1ـ اعالععؿبّي پيق اػ فغاس٘اُ.
2ـ اعالععؿبّي فغار ٗاُ.
3ـ اعالععؿبّي اعػيبثي كنيي پيلْٖبصٕب.
4ـ اعالععؿبّي اعػيبثي ميفي ٍْبقصٔگغاُ صع ٍْبقصبت صٗ ٍغدئاي ٍذضٗص.
 5ـ اعالععؿبّي اعػيبثي فْي ٗ ثبػعگبّي.
 6ـ اعالععؿبّي اعػيبثي ٍبىي پيلْٖبصٕب ٗ تؼييِ ثغّضٓ ٍْبقصٔ.
ة ـ اعالععؿبّي پيق اػ فغاس٘اُ عجق ًاصٓ ( ٗ )19اعالععؿبّي فغاس٘اُ عجق ٍبصٓ (ٗ )20
اعالععؿبّي اعػيبثي ميفي ٍْبقصٔگغاُ عجق ٍبصٓ ( ) 21ايِ آييِّبٍٔ اّجبً ٍيك٘ص.
پ ـ ص٘عتجيـٔ پبيبّي اعػيبثي فْي ـ ثبػعگبّي پيلْٖبصٕبٍ٘ ،ض٘ع ثْض «پ» ٍبصٓ ( )11ايِ
آييِّبٍٔ ،ثبيض صٗ عٗػ مبعي قجو اػ گلبيق پبمتٕبي ٍبىي اعالععؿبّي ك٘ص.
ت ـ اعالععؿبّي ص٘عتجيـٔ پبيبّي اعػيبثي ٍبىي ،ثبيض صٗ عٗػ مبعي قجو اػ اّؼقبص قغاعصاص اّجبً
ك٘ص.

ماده24ـ اطالعرساني توضيح و تشريح اسناد
اىف ـ اعالععؿبّي ت٘ضيخ ٗ تلغيخ اؿْبص ،كبٍو ٍ٘اعص ػيغ ٍيثبكض:
1ـ ٍتِ پغؿقٕبي ٍْبقصٔگغاُ ٗ پبؿشٖبي ٍْبقصٔگؼاع.
2ـ اعالػئ جيـبت پغؿق ٗ پبؿز دض٘عي.
 3ـ تلغيخ ثغسي اػ اثٖبٍٖبي ٍغث٘ط ثٔ ٍفبص اؿْبص ٍْبقصٔ پؾ اػ ت٘ػيغ تَبً يب ثشلي اػ
اؿْبص.
ة ـ صع ص٘عت تلنيو جيـٔ ت٘ضيخ اؿْبص يب پبؿز ثٔ پغؿلٖبي ٍْبقصٔ گغاُ صعثبعٓ اؿْبص ٗ
كغايظ ٍْبقصٔ ،ص٘عتجيـٔ ت٘ضيخ اؿْبص ٗ پبؿزٕبي يبصكضٓ ،ثبيض ثٔ اؿْبص ٍْبقصٔ پي٘ؿت
ٗ ثغاي مـبّي مٔ قجالً اؿْبص عا صعيبفت َّ٘صٓاّض ،عجق ٍبصٓ ( )22قبُّ٘ ،اعؿبه ك٘ص.
اعالععؿبّي ت٘ضيخ ٗ تلغيخ اؿْبص ثبيض قجو اػ پبيبُ ٍٖيت تـييٌ اؿْبص اّجبً ك٘ص ٗ
چْبّچٔ اعالػبت ٍظم٘ع صع ثْض « اىف» ايِ ٍبصٍٓ ،ـتيؼً تْظيٌ ٍـتْضٕبي جضيض ثبكض ،ثبيض
ٍضت تَضيض صع فغايْض اعالععؿبّي اػالً ك٘ص.

ماده25ـ اطالعرساني قراردادهاي مشاوره
اىف ـ ٍـتْضٕب ٗ اعالععؿبّي ٍْبقصبتي مٔ ٍ٘ض٘ع آّٖب سضٍبت ٍلبٗعٓ (ٍظم٘ع صع ثْض « ٕـ»
ٍبصٓ « »29قبُّ٘) ثبكضٍ ،غبثق ثب ٍْبقصبت صٗ ٍغدئاي ٍذضٗص (عٗف قيَت تغاػكضٓ)
ٍيثبكض.
ة ـ ٍـتْـضؿبػي ٗ اعالععؿـبّي ؿـبيغ عٗفٕـبي اّتشبة ٍلبٗع ثغ اؿبؽ ٍقغعات آييِّبٍٔ
ثْض « ٕـ» ٍبصٓ ( )29قبُّ٘ تؼييِ ٍيك٘ص.

ماده26ـ مشخصات سامانة اطالعرساني مناقصات
اىف ـ ؿبٍبّٔ اعالععؿبّي ٍْبقصبت ثبيض صاعاي ٗيژگيٖبي ػيغ ثبكض :
1ـ قبثييت عصيبثي فغايْض پيبصٓؿبػي .
2ـ قبثييت ٍـتْضؿبػي ٗ عصيبثي ايجبص ٗ تغييغ صاصٕٓب (ت٘ؿظ ٍغاجغ طي صالح(
3ـ قبثييت ٍـتْضؿبػي ٗ عصيبثي سغٗجيٕب .
4ـ قبثييت تَغمؼ اعالػبت ثب پينغٓثْضي غيغٍتَغمؼ .
5ـ قبثييت عصيبثي جغيبُ اعالػبت .
6ـ اٍْيت ٗ آػٍُ٘پظيغي صذت جغيبُ اعالػبت .
7ـ ػضً اٍنبُ اصالح ٗ تغييغ اعالػبت ثجت كضٓ .
8ـ قبثييت تٖئ ّـشٔ پلت٘أّ ت٘ؿظ صؿتگبٕٖبي ٍغمؼي .
ة ـ ؿبٍبّٔ اعالععؿبّي ٍْبقصبت صع پينغٓثْضي ّٖبيي ،صعٗاػٓ اعالػبتي ثب ٗيژگيٖبي ػيغ
ٍيثبكض :
1ـ قبثييت ت٘ؿؼٔ ٍـتَغ .
2ـ قبثييت ؿبػگبعي ثب ؿبٍبّٕٔبي ٍْبقصٔگؼاعي اىنتغّٗيني .
3ـ قبثييت ؿفبعكي مغصُ اعالػبت صعيبفتي ت٘ؿظ مبعثغاُ .
پ ـ ميفيت ّظبً اعالععؿبّي ثبيض ثٔ ّذ٘ي ٍضيغيت ك٘ص مٔ تؼضاص ٗ ثؼعگي سغبٕب ،چگبىي ٗ
پي٘ؿتگي ّقصٖب ٗ ت٘اعث آّٖب مبٕق يبثض .
ت ـ فٖغؿت ٍْبقصٔگغاُ صالديتضاع مٔ ت٘ؿظ ٍغاجغ قبّّ٘ي تلشيص صالديت ٍيكّ٘ض،
كبٍو عكتٔ ،پبئ ،ظغفيت ،ؿ٘اثق مبعي ٗ ّيؼ ادنبً ٕيأت عؿيضگي ثٔ كنبيبت (ٍ٘ض٘ع
ٍبصٓ « »8قبُّ٘) ثبيض صع پبيگبٓ ٍيي اعالععؿبّي ٍْبقصبت ٍْتلغ ك٘ص .
ث ـ ٍْبقصٔگغاُ ٍتقبضي ثغاي كغمت صع اّ٘اع ٍْبقصبتٍ٘ ،اعص تغك تلغيفبت ٍْبقصٔ ٗ ٍ٘اعص
ٍلَ٘ه ٍبصٓ ( )29قبُّ٘ ،ثبيض اعالػبت ثجتيٍ ،بىيبتي ٗ ثئَ مبعمْبُ س٘ص عا صع پبيگبٓ ٍيي
اعالععؿبّي ٍْبقصبت ثٔ صؿتگبٕٓبي ٍْبقصٔگؼاع اػالً مْْض .

تبصره1ـ اعالػبت ٍ٘ض٘ع ثْض «ث» ايِ ٍبصٓ صغفًب ثغاي صؿتگبٕٓبي ٍْبقصٔگؼاع ٗ
صؿتگبٕٓبي ٍغمؼي ٍغث٘ط قبثو ٍلبٕضٓ ٍيثبكض .
تبصره2ـ ّغً افؼاع پبيگبٓ ٍيي اعالععؿبّي ثبيض ثٔ ّذ٘ي عغادي ك٘ص مٔ اعالػبت ٍْبقصبت
ٕغيل اػ صؿتگبٕٓبي ٍلَ٘ه قبُّ٘ قبثو صؿتغؿي ثغاي ػًَ٘ ثبكض .

ماده27ـ مذيريت ريسل در نظام اطالعرساني مناقصات
اىف ـ عإـجغصٕبي اصيي صع ٍضيغيـت عيــل ّـظبً اعالععؿبّي ثٔ كغح ػيغ تؼييِ ٍيكّ٘ض :
1ـ پغٕيؼ اػ اػ عيـلٕبي ٍـتقيٌ ٗ غيغٍـتقيٌ .
2ـ صفغ عيـنٖب .
3ـ اّتـبة عيـنٖب ثٔ ٍْلأ ايجبص عيـل .
ة ـ اىگ٘ي عغادي ؿبٍبُٓ اعالع عؿبّي ثب ٕضف ٍضيغيت عيـل ،ثبيض ثٔ ص٘عت ٍـتَغ اعتقب
يبثض ٗ تنَيو ك٘ص .
پ ـ عغادي ؿبٍبّٔ اعالععؿبّي ثٔ ٍْظ٘ع مبٕق عيـل ،ثبيض ثٔ ص٘عت ٍغدئ ثٔ ٍغدئ
پيبصٓؿبػي ك٘ص .ؿبٍبّٔ اعالععؿبّي اػ ّظغ ٗؿؼت ٗ پيچيضگي صع فغاگغصي ٍغدئ ثْضي
كضٓ گـتغف ٍييبثض .

ماده  28ـ ثبت و پاك مردن اطالعات شبنه ملي

اىف ـ پبك مغصُ اعالػبت ٍغث٘ط ثٔ ٍـتْضات ٍْبقصٔ صع صٗعٓ اعالععؿبّي ثغسظ ،جؼ صع ٍـ٘اعص
اجتْـبةّبپظيغ فْـي (ثٔ تلشيص ٍضيغ پبيگبٓ) ٍَْـ٘ع اؿت .ايِ ٍ٘اعص ػجبعتْض اػ :
1ـ كغايغي اؿت مٔ صع آُ صاصٕٓبي ٍ٘ج٘ص صع ثبّل اعالػبت يب پبيگبٓ ٍيي اعالععؿبّي
ٍْبقصبت ّبس٘اؿتٔ صگغگُ٘ ك٘ص .
2ـ ّقص صع جغيبُ اعالػبت .
3ـ ت٘قف صع فؼبىيت تَبً يب ثشلٖبيي اػ ؿبٍبّٔ .
4ـ اعالػبت ٍذغٍبّٔ (ٍظم٘ع صع ثْض « ج» ٍبصٓ « »23قبُّ٘) مٔ ؿٖ٘ي ٗاعص كجنٔ
اعالععؿبّي ٍْبقصبت كضٓ ثبكض .
ة ـ ثجت ٗ مْتغه سغب صع ٗعٗصيٕب ٗ سغٗجيٕب صع جغيبُ اعالػبت ثغ ػٖضٓ ٍْبقصٔگؼاع اؿت.
ٕغ گّ٘ٔ سغبيي صع ٗعٗصيٖب ثب يل ؿْض جضيض اصالح ٍيك٘ص .
پ ـ صٗعٓ اعالععؿبّي ثغسظ كبٍو ٍـتْضات ٍْبقصبت ٗ اعالػبت ٍغث٘ط ثٔ قغاعصاصٕب ٗ
اصالدبت ٗ اىذبقبت آّٖب تب يل ٍبٓ ثؼض اػ پبيبُ ٍضت قغاعصاصٕب ٍيثبكض .ؿ٘اثق ٍْبقصبتي مٔ
ٍضت اعالععؿبّي آّٖب ٍْقضي كضٓ اؿت ،صع پبيگبٓ ٍيي اعالععؿبّي ٍْبقصبت ّگٖضاعي ٗ
صع ص٘عت صعس٘اؿت ٍتقبضيبُ اػ عغيق پـت اىنتغّٗيل اعؿبه ٍيك٘ص .
تبصره1ـ صؿتگبٕٓبي ٍْبقصٔگؼاع ٍيت٘اّْض اعالػبت ٍغث٘ط ثٔ ٍْبقصبت س٘ص عا ػالٗٓ ثغ پبيگبٓ
ٍيي اعالععؿبّي ٍْبقصبت اػ عإٖبي صيگغ
ّيؼ ثٔ اعالع ػًَ٘ ثغؿبّْض .
تبصره2ـ پبك مغصُ اعالػبت ثبيض ثٔ ّذ٘ي اّجبً ك٘ص مٔ ؿ٘اثق آّٖب صع ؿبػٍبُ قبثو
صؿتغؽ ثبكض .صع ص٘عت پبك مغصُ اعالػبت ثغسظ صع كغايظ يبصكضٓ صع ثْض « اىف» ايِ ٍبصٓ
پؾ اػ عفغ ٍ٘اعص ،ثبيض ٍجضصًا صع پبيگبٓ ٍيي اعالععؿبّي جغيبُ يبثض .
ماده 29ـ امنيت اطالعات

اىف ـ ٍـتْضٕبي اعؿبه كضٓ ثٔ ثبّل اعالػبت ٍْبقصبت ثبيض ثغاي ػًَ٘ ٍغصً قبثو صؿتغؽ
ثبكض .
ة ـ ثٔ ٍْظ٘ع تأٍيِ اٍْيت ٗ صذت اعالػبت ،پلت٘أّ اعالػبت صع صؿتگبٓ ٕبي ٍغمؼي ثٔ
ص٘عت ؽيغٍتَغمؼ ٗ صع ؿبٍبّٔ ٍيي اعالع عؿبّي ٍْبقصبت ثٔ ص٘عت ٍتَغمؼ ثبيض ايجبص ك٘ص .
پ ـ ؿبٍبّٔ سضٍت عؿبُ پـت اىنتغّٗيل ٍغمؼي ثب ٗيژگيٖبي ػيغ اػ ؿ٘ي ؿبػٍبُ ايجبص
ٍيك٘ص :
1ـ عصيبثي ٗ ثجت پـتٖبي اىنتغّٗيل ٍجبصىٔ كضٓ .
2ـ عصيبثي ٗ ثجت ٍـتْضٕب صع پبيگبٓ ٍيي اعالععؿبّي ٍْبقصبت .
3ـ صعيبفت ٍـتْضٕبي ٍْبقصبت پؾ اػ پبيبُ ٍضت اعالععؿبّي ثغسظ .

ماده 30ـ نقشها و استانذاردها
اىف ـ ٍـئ٘ىيتٖبي ٍْبقصٔگؼاع صع ّظبً ٍـتْضؿبػي ٗ اعالععؿبّي ٍْبقصبت ػجبعتْض اػ:
ٗة ٗ اىنتغّٗيني.
1ـ اجغاي ٍـتْضؿبػي ٍنت
2ـ اجغاي فغايْض اعالععؿبّي.
3ـ ٗاعص مغصُ اعالػبت ٍؼبٍالت (اػٌ اػ ٍْبقصٔ ٗ تغك ٍْبقصٔ ) صع پبيگبٓ ٍيي اعالع عؿبّي
ٍْبقصبت.
4ـ ٍضيغيت عيـل اعالػبت.
ة ـ ٍـئ٘ىيتٖبي ػيغ قبثو ٗاگظاعي ثٔ ٍضيغيت عغح ّيـت:
1ـ ٍـتْضؿبػي ٗ اعالععؿبّي پيق اػ فغاس٘اُ.
2ـ ٍـتْضؿبػي ٗ اعالععؿبّي اعػيبثي ٍبىي يب تغك ٍْبقصٔ.
3ـ ٍـتْضؿبػي ٗ اعالععؿبّي تجضيض ٗ ىغ٘ ٍْبقصٔ.
پ ـ ٍـؤٗىيت آٍ٘ػف ٗ ّظبعت ثغ ٍـتْضؿبػي ٗ اعالع

عؿبّي ٍْبقصبت صع صؿتگبٓ ٕبي

ٍْبقصٔگؼاع ،ثغ ػٖضٓ صؿتگبٓ ٍغمؼي ٍغث٘ط ٍيثبكض.
ت ـ ٍـؤٗىيت ايجبص ٗ عإجغي پبيگبٓ ٍيي اعالععؿبّي ٍْبقصبت ثغ ػٖضٓ ؿبػٍبُ اؿت.
ث ـ ثٔ ٍْظ٘ع ايجبص عٗئ ٗادض،

« ؿبػٍبُ» ٍيت٘اّض اؿتبّضاعصٕب ،عإَْبٕبي مبعثغص،

صؿت٘عاىؼَيٖب ٗ ٍلشصبت فْي ٍغث٘ط عا صع تؼبٍو ثب صؿتگبٓ ٕبي ٍغمؼي ،دـت ٍ٘عص تٖئ،
اثالؽ يب ثْٖگبً َّ٘صٓ ٗ صع پبيگبٓ ٍيي اعالععؿبّي ٍْبقصبت ٍْتلغ مْض
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