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 تؼالیتؼوِ 

 ػَمفصل 

 ایوٌی ًفت خام ٍ فشاٍسدُ ّای ًفتی

ٍاضذّای ًفت ٍ گاص تشای ًگِ داسی ًفت خام ٍگاص ٍ ًیض اًثاس وشدى فشاٍسدُ ّاای ًفتای ًیااص تاِ تؼاذادی      

 تؼیاسی هخضى داسًذ.

تؼذاد ایي هخاصى تِ ػَاهل هختلف ًضدیىی یا دٍسی ٍاضذ تِ هٌاتغ تاهیٌىٌٌذُ ًفت خام ٍ تؼذاد ٍ ظشفیات  

 پاالیؾ ٍ تٌَع فشآٍسدُ ّای تَلیذ ٍ ػشاًدام زگًَگی اًتمال ٍپخؾ فشآٍسدُ ّای داسد.ٍاضذّای 

دس صٌایغ ؿیویایی هَاد اسصؿوٌذ هاًٌذ تٌضیي یا گاص هایغ عی فشآیٌذ ّای هختلف اص هَاد ؿایویایی خاام   

خاام اص هٌااتغ    هاًٌذ ًفت خام خذا هی ؿًَذ یا اص آى ّا تَخَد هی آیٌذ. ساُ ّای هختلف تشای اًتمال هاَاد 

 ٍخَد داسد.هاًٌذ خغَط اًتمال یا تاًىش اػتفادُ هیـَد.تاهیي وٌٌذُ تِ ٍاضذ ّای 

 ٍظایف ولی هخاصى تِ ؿشش صیش اػت:

 رخیشُ هَاد اٍلیِ ٍ خَسان ٍاضذ ّا .1

 رخیشُ هَاد ٍاػغِ تَلیذ ؿذُ دس فشآیٌذ ّا .2

 رخیشُ فشآٍسدُ ّا .3

 رخیشُ هَاد تشای تاسگیشی ٍپخؾ .4

 یت هطصَلّوؼاى ًوَدى ویف .5

 هؼیاسی خْت اًذاصُ گیشی ضدن خَسان ٍهطصَالت تَلیذ ؿذُ .6

 عثمِ تٌذی هخاصى

ًَع ػیال یا تشضؼة فـاس تخاس هاادُ دخیاشُ   -هیتَاى اص دیذگاُ ّای هتفاٍتی هاًٌذ ؿىل ٌّذػی

 ؿذُ دس آى تاؿذ.

 تمؼین تٌذی ًوَد.تِ تِ عَس ولی هخاصى 

واِ اص خاَد گاصّاا ی    هَاد ؿیویایی خغشًان هاًٌذ اػیذ ٍ تاصّا ٍ ػیاالتی ,شگاصّا ٍ ػیاالت آتؾ گی

 خضسًان آصاد هیىٌٌذتایذ دس هخاصى دس تؼتِ ًگِ داسی ٍ رخیشُ ؿًَذ.

اػتَاًِ ای ٍ غیاشُ هیثاؿاذ تاشای    ,وشٍی ,ػمف ؿٌاٍس,هخاصى دس تؼتِ ؿاهل:هخضى تا ػمف ثاتت 

 فیضیىی هَاد هختلف اػتفادُ وشد.–خَاف ؿیویایی 
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 ی دیگش فـاس تخاس فشااسیت یا تِ ػثاست.1 

 ػوی تَدى .2 

 هیضاى آتؾ گیش تَدى هادُ هَسد ًظش.3 

 هخاصى رخیشُ ػاصی تشضؼة فـاس تخاس ػیال صَست هیگیشد

 oًظش ػوی تاؿذ یا آتؾ گیش تاؿاذ هاًٌاذ    دس صَستی وِ فـاس تخاس هادُ هَسد ًظش صیاد ًثاؿذ ٍلی هادُ هَسد

دی ایضٍ پشٍپیل فلَیَس فؼفات  اص هخاصى تا ػامف  –دی اتیل وشتٌات -آوشیل آهیذ–تشویثات ػٌگیي ًفتی 

 ثاتت اػتفادُ گشدد .

 o  0.5هَادی زَى ًفت خام وِ فـاس تخاس آًْا ووی صیاد تَدُ ٍ ضذٍد ًضدیاهPSI     تاؿاذ  اص ػامف ؿاٌاٍس

 EXTERNALدس اصاغحش  ,اػاتفادُ هیـاَد ایاي ًاَع ػامف ّاای ؿاٌاٍس فالاذ ػامف ثاتات تاَدُ            

FLOODING ROOF هیـَد وِ ایي هخاصى تشای هَادی وِ ػوی ًثَدُ یا آتؾ گیاش ی ووای   گفت ِ

 داسًذ هٌاػة اػت.

 o0.5ُ ای دس ّویي ضذٍد اگش فـاس تخاس هادPSI      تاؿذ ٍلی هادُ ی هزوَس ػاوی آتاؾ گیاش تاؿاٌذ اص ًاَع

 INTERNALخاصی هخضى تا ػمف ؿٌاٍس وِ داسای یه ػمف ثاتت تاؿذ ایي ًَع هخااصى دس اصاغحش   

FLOOTING ROOFگفتِ هیـَد. 

 o50-0.5دی وِ فـاس تخاس هادُ هَسد ًظش دسهَا PSI  اػتَاًِ ای افمای   –تاؿذ اص هخاصى تطت فـاس وشٍی

 اص هخاصى وشٍی اػتفادُ هیـَد. 50PSIاػتفادُ هیـَد. دسفـاس تاالی 

دسگاصّای هایغ وِ داسای ًمغِ خَؽ پاییي ٍ غالثا صیش صفش دسخِ ػاًتی گشاد هی تاؿاٌذ دس هخااصى ٍیاظُ    

ِ تِ پاییي تَدى دهای خَؽ ایي هَاد اوثاشا دس دهاای ػاادی    ای تٌام هخاصى ػشد رخیشُ هی گشدًذ تا تَخ

 هطیظ تِ ؿىل گاص هی تاؿٌذ لزا تشای رخیشُ وشدى آًْا دٍ ساُ ٍخَد داسد.

   دس فـاس تاال ٍدهای هطیظ 

 دسدهای پاییي ٍفـاس ضذٍد فـاس اتوؼفش 

-اص دیذ التصادی ٍ ایوٌی رخیشُ ػاصی تِ ؿىل دٍم هٌاػة تش هیثاؿذ اص خولِ ایي هَاد هی تَاى تِ اتیلي

 ًیتشٍطى ٍ...اؿاسُ ًوَد-LPG-آهًَیان-پشٍپاى-تَتادیي

شٍیذ(اؿااسُ  ّویؼف- -هخاصى اص ًَع تطت فـاس تا اؿىال خاصی ٍخَد داسًذ وِ اص آًْا هی تاَاى یاِ یدیا    

ع هخاصى ًگِ داسی هیىٌٌذ.اص اًَع دیگش هخاصى وِ واستشد ووتشی داسد هخاصى تیضَی ًًَوَد.ًیتشٍطى سا دس 

 هیثاؿذ.
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اًَاع گًَاگَى ًفت خام ػثه یا ػٌگیي سا هی تَاى تِ عاَس خاذا یاا آهیختاِ دس ایاي هخاضى ّاا رخیاشُ         

تیـتش تِ لَلِ ّای هایغ تخاس تشای گشم وشدى ًفات خاام    وشد.هخاصى ًفت خام اهشٍصی ػمف ؿٌاٍس داؿتِ ٍ

 دس فصل صهؼتاى ٍ پشٍاًِ ای ّوضى ٍ ػوك ػٌح هدْضًذ

 

ایي هخضى تشای دسیافت فشآٍسدُ ّای ًین تْایی اصیه ٍاضذ پاالیؾ ٍ دادى آًْا تاِ ٍاضاذّای دیگاش تاشای     

پاالیؾ تا دسیافت تشویثات گًَاگَى فشآٍسدُ ّای تیـتش اص آهیختگی ٍ اًتمال اًدام گشفتي فشآیٌذّای دیگش 

 آًْا تِ هخضى ّای فشآٍسدُ ّای ًْایی تِ واستشدُ هیـًَذ.

 

اًتماال   ,فشآٍسدُ ّای گًَاگَى ًفتی تٌا تِ هـخصات هَسد ًظش دس ایي هخضًْا تْیِ ٍ تِ ؿثىِ ّای پخاؾ 

 دادُ هی ؿًَذ.  

 

ّای ػثه ٍػٌگیي هاًٌذ گاص هایغ سٍغي هَتَس لیش ٍ... وِ تشای تشدى آًْا تِ ًمااط دٍس      تشخی اص فشآٍسدُ

دؿَاس یا ًـذًی اػت دس هخضى ّای تاسگیشی اًثاس ؿذُ ٍػپغ تِ ًفاتىؾ ّاا یاا    ,ص ساُ خغَط لَلِدػت ا

 هخضى داسّای ساُ آّي هٌتمل ٍتِ هطل هصشف فشػتادُ هی گشدد .

 

یـگیشی اص خغش ػشایت آتاؾ اص هخااصى تاِ ٍاضاذّای پااالیؾ ٍ تاشػىغ دس عاشش ّاش         ایوٌی ٍ پاص ًظش 

پاالیـگاُ هخضى ّای ًفت خام ٍ فشآٍسدُ ّاای ًیواِ ًْاایی ٍ ًْاایی دٍس اص هطَعاِ وااس خاًاِ لاشاس دادُ         

 هیـًَذ لشاسگاُ هخضى ّا اص گشد آهذى زٌذیي ضصاس خاوی یا آخشی تـىیل هیگشدد.

 

 ِ تمؼین هیٌوایٌذتِ عَس ولی فشآٍسدُ ّای ًفتی سا اص ًظشاًثاؿتي دس هخاصى تِ ػِ دػت

پًَذ تش ایٌر هشتغ ووتش اػت دس هخضى ّای ػامف داس ثاتات اًثااس     105فشآٍسدُ ّایی وِ فـاس تخاس آًْا اص .1 

 هی وٌٌذ.



4 
 

پًَذ تش ایٌر هشتغ تیـتش اػت دس هخاصى ػمف ؿٌاٍس ًگِ داسی های   105تخاس آى اص  فـاسفشآٍسدُ ّایی ن .2 

 ؿًَذ.

پًَذ تش ایٌر هشتغ ّؼاتٌذ دس هخاضى ّاای واشٍی یاا      100تا ًضدیه فشاٍسدُ ّایی وِ فـاس تخاس آى صیادتش .3 

 اػتَاًِ ای تطت فـاس اًثاؿتِ هیـًَذ

 هخضى ّای ػمف ثاتت :

ایي هخضى ّا اػتَاًِ ای لائن یا ػمف ثاتت هخشٍعی ؿىل تَدُ تش پایِ هٌاػة تاشیي اًاذاصُ لغاشٍ تلٌاذی     

 عشاضی ؿذُ اػت تشای تاهیي ظشفیت هَسدًیاص

(تاَدُ ٍ  GAS TIGHTهخضى ّایی وِ تشای اًثاؿتي هایؼات فشاس ػاختِ های ؿاَد تایاذ تاذٍى هٌفاز ی     

تغییشات فـاس تِ ٍػیلِ یـیش اعویٌاى ٍیظُ ای خٌثی هی گشدد.دیگش تدْیضات ایي ًَع هخضى ّا ػثاستٌذ اص 

ػواك ػاٌح ّاای    – تاشای آهیخاتي فاشآٍسدُ ّاا    ّوضى پشٍاًِ –ؿیشآب لَلِ ّای هاسپیسی تخاس –ضَضسِ 

 دهاػٌح ... –خَدواس 

َال دٍ ًَع اص ایاي  تَدُ ٍ تا هایغ تِ تاال ٍپاییي ضشوت هی وٌذ هؼودس ایي هخضى  ّا ػمف سٍی هایغ ؿٌاٍس 

 هخضى ّا تیـتش اص اًَاع دیگش تِ واس گشفتِ هی ؿًَذ:

ایي ػغص ّا هؼغص تَدُ اص فَالد ػااختِ های ؿاًَذ ٍ داسای     Pan Type)ػمف ّای هاّی تاتِ ؿىل ی.1 

پایِ ّای ػوَدی ّؼتٌذ وِ تِ هطیظ ػمف هتصل هی تاؿٌذ ًمغِ ضؼف ایي ػمف ّا ایاي اػات واِ تاِ     

 هطض ػَساظ ؿذى غشق هی ؿًَذ 

ٍ تَخالی پیشاهَى ػمف ًصاة  (وِ دس آى خضیٌِ ّای خؼثِ هاًٌذ poston Typeداس ی ػمف ّای خضیٌِ.2 

 ؿذُ آى سا ؿٌاٍس وشدُ اػت.

هخضى ّای فـاسی وشٍی یا اػتَاًِ ای تشای هماٍهت دس تشاتش فـاسّای تاال عشاضی ؿذُ ٍ هوىي اػات تاا   

 فـاس سا تطول وٌٌذ.,ایٌر هشتغ یا تیـتش  پًَذ تش 100

 گاص هایغ ٍ تٌضیي ّای ػثه تِ واس تشدُ هی ؿًَذ.-پشٍپاى-ایي ًَع هخضى ّا تشای ًگِ داسی تَتاى

 ذی یثاتت ٍ هتطشن(هطصَالت ًفتی ٍ ػَخت دس هخاصى اػتَاًِ ای تا ػمف گٌث,*ًفت 

 *تَتاى ٍپشٍپاى دس هخاصى یه دٍ خذاسُ گٌثذی تا ػمف وشٍی 

 *گَگشد دس اًثاس خاهذ ػشتاص 

 ًیتشات آهًَیَم دس اًثاس خاهذ ػش تؼتِ _*اٍسُ 
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تاا الیاِ   اػایذ ًیتشیاه دس هخااصى فاَالدی ضاذ صًا        –اػیذ فؼافشیه  -اػیذ ولشیه-*اػیذ ػَلفَسیه

 پحػتیىی یدس تواع تا اػیذ(

 *ولش دس هخاصى فَالدی 

 *یَستاى دس هخاصى فَالدی

 *آهًَیان دس هخاصى تِ سً  سٍؿي رخیشُ هی ؿًَذ.

 ایوٌی هخضى ّا تایذ داسای تدْیضات صیش تاؿٌذ. اصدیذگاُ

 تشای واّؾ تثخیش هَاد ػثه ًفتی ٍ خلَگیشی اص آتؾ ػَصی:

َال هخضى ّایی وِ فـاس تخاس تشای فشآٍسدُ ّای ػثه ًفتی هخضى ّای تا ػمف ؿٌاٍس ػاختِ هی ؿَد.هؼو

 پًَذ تش ایٌر هشتغ هغلك تاؿذ تِ ػمف ؿٌاٍس هدْض ّؼتٌذ. 11تا  1.5هَاد ًفتی هطتَای آًْا هیاى 

ایي هخضى ّا وِ داسای ػمف ؿٌاٍس ّؼتٌذ اص ٍسٍد َّا تِ هخضى ٍ ّن آهیضی تا تخاسّاای ًفتای هواًؼات     

 ٍ آتؾ ػَصی وِ دس اثش خشلِ ایداد هی ؿَد خلَگیشی ًوایذ.هی وٌٌذ ٍ اص ایي ساُ اص اًفداس 

*تشای خلَگیشی اص فشاس تخاس اص ػغص تٌضیي تْتش اػت تٌضیي س ا ّویـِ  دس هخاصى ػمف ؿٌاٍس ًگِ داؿت 

هخاصًی وِ پش اص تٌضیي تاؿٌذ لادس تِ تَلیذ تخاس لاتل اؿتؼال ًخَاٌّذ تاَد ٍلای هخااصًی واِ     عثیؼی اػت 

ًیوِ پش تاؿٌذ ایداد تخاس تٌضیي ًوَدُ .خغش ایداد تخاس تٌضیي آًْا تیـتش اص ػایش هَاسد تَیظُ صهاًی وِ ّاَا  

 تِ آى تشػذ خغش تضسگی تْوشاُ خَاّذ داؿت.

*گاصٍییل یىی دیگش اصهـتمات ًفت اػت وِ تش خحف تٌضیي دس دسخِ ضشاست هؼوَلی لاتال اًفدااس ًثاَدُ     

دسخِ ػاًت گاشاد تخاسّاایی تَلیاذ هیىٌاذ واِ تاا ّاَا         65یا  60تا ضشاست ٍلی ٌّگاهی وِ گشم هی ؿَد 

ّویـاِ دس  هخلَط ؿذُ ٍ اًفداس آهیض اػت تخاسات گاصٍییل هاًٌذ تٌضیي تؼلات ػاٌگیي تاش تاَدى اص ّاَا      

 یا تِ هخاصى اًثاؿتِ هی ؿَد.–لؼوت ّای پاییي هاًٌذ خن ّا 

تِ سً  ػفیذ سً  آهیضی ؿذُ اػات تاا وان تاشیي گشهااسا اص       ---اى تكهخضى ّای هطصَالت ػثه ٍ هی

هطیظ ٍ اًشطی تاتـی آفتاب خزب وشدُ دهای هطتَی هخاصى ّا  دس ووتشیي ضذ هوىي ًگِ داؿتِ ؿَد تا 

 همذاس تثخیش ٍ ّذس سفتي هَاد ػثه ًفت ّشزِ ووتش ؿذُ ؿشایظ خغشًاوی دس تاالی هخضى پذیذ ًیایذ.
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خشلِ ًاؿی اص الىتشیؼتِ ػاوي تِ آػاًی هی تَاًذ دس پاالیـگاُ  ٍ ٍاضذّای ًفت ٍگاص اًفداس ٍ آتؾ ػَصی 

ًفات واَسُ ٍ فاشآٍسدُ ّاای هـااتِ دس      -ًفت ػفیذ–ایداد وٌذ تمشیثا ولیِ فشآٍسدُ ّای ًفتی هاًٌذ تٌضیي 

ا الىتشیؼایتِ ػااوي تااسٍس های     لَلِ  ٍهخاصى ی–هشاضل هختلف پاالیؾ ٍ ٌّگام خشیاى یافتي دس تلوثِ ّا 

ؿًَذ .همذاس تاس الىتشیىی آى ّا تشضؼة ًَع هطصَل هتفاٍت اػت.ٌّگاهی وِ هطصَالت ًفتی تِ هخااصى  

تلوثِ هی ؿًَذ دٍ ًَع خغش الىتشیؼیتِ ػاوي تِ ٍخَد هی آیذ یىی خشلِ ّایی وِ هوىي اػت دس ػاغص  

دیگشآًىِ تصَست ػایك تَدى صهیي تاسالىتشیؼیتِ هایغ دس هخضى تَلیذ هی ؿًَذ ٍ تؼیاس خغشًان ّؼتٌذ ٍ 

دس هخضى هتشاون هی ؿَد دس ضالت دٍم خغش تشاون تاس الىتشیىی دس خذاسُ هخضى تا ًصة ػین صهیي اصتیي 

 هی سٍد.

تایذ اص پش وشدى هخاصى تا ػشػت صیاد ٍسیختي هایغ اص تاال وِ ایداد تحعن دس ػغص هایغ هی وٌذ خَدداسی .1 

 ؿَد.

د پغ اص ػاوي ؿذى هایغ هخضى دس هذت  زٌذ تاس الىتشیؼیتِ ای وِ تِ ٌّگام پشؿذى هخضى تَلیذ هی ؿَ

 ػاػت تخلیِ هی ؿَد. پغ اص آى خغش تَلیذ خشلِ اص تیي هی سٍد. 2ثاًیِ تا ضذٍد 

خاصى تِ ٍػیلِ ًَاس ػوك یاب هؼَل اًذاصُ گیشی تایذ تایؾ اص ّاش زیاض تاا     ٌّگام اًذاصُ گیشی هایؼات دس ه.2 

هخضى تاس الىتشیىی سا وِ اضتواال تا خَد ضول های وٌاذ تاِ صهایي تخلیاِ ٍػاپغ       –تواع دػت تِ ًشدُ 

 دسیسِ هخضى سا تاص وٌذ.

زاَى دس   واسوٌاى تایذ اص پَؿیذى وفؾ ّای الػتیىی یا.. وِ ػایك الىتشیؼیتِ هی تاؿٌذ خَدداسی وٌٌاذ. .3 

 ایي ضالت تذى آًْا ّویـِ ضاهل تاس الىتشیؼیتِ اػت.

ٌّگام ؿؼتـَی هخاصى تشج ّا ٍ ظشٍف پاالیؾ هَسد اػتفادُ لشاس هی گیشد تایذ اًتْای لَلِ دس هطل ٍسٍد .4 

آب یا تخاس تِ هخضى ،تا تذًِ هخضًِ تِ عَس واهل دس استثاط تاؿذ تاا اص ایدااد اخاتحف پتاًؼایل تاا هخاضى       

 خلَگیشی ؿَد

تِ ٌّگام ًمل ٍ اًتمال هَاد ًفتی دس هخااصى دٍ ػاهال ػاثة تااسٍس ؿاذى هخااصى یاا الىتشیؼایتِ ػااوي          .5 

 .هیگشدد

 

ایي ضالت هَلؼی اتفاق هی افتذ وِ هایؼات اص تاالی هخاصى ٍاسد ؿَد دس ٌّگاام سیاضؽ تاش ػاغص هایؼاات      

وِ فاصّای خاف خْت ّن آهیضی یّوَطى(ؿاذى داسًاذ    لغشات سیض پذیذ هی آیذ ّوسٌیي دس هخضى ّایی
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فَساى خْت یًاصل(هَخة ؿىؼتِ ؿذى ػغص هایؼات ٍ تَلیذ لغشات سیض هی ؿًَذ وِ تاسٍس ؿذى هخضى تا 

 هی تایؼت پاییي تش اص ًاصل ّا لشاس گیشًذ.الىتشیؼیتِ ػاوي هی گشدد.تِ ػثاستی ػغص هایغ 

 

ػاهل ایداد الىتشیؼیتِ ػاوي اص ایي ساُ پیسیذُ اػت تغَس ولی ٍلتی الىتشیؼیتِ ػاوي تَلیذ هیـَد  واِ  

ّیذسٍ وشتَسّا تا ًاخالصی ّایی زَى همذاس ووی اػیذ آب ٍ هَاد هؼذًی ّوشاُ تاؿٌذ تا صیاد ؿذى ػاشػت  

یىی تیـتش هیـَد تایذ داًؼت ػشػت خشیاى تٌْاا ػاهال هاَثش    خشیاى دس خغَط لَلِ ؿذت تَلیذ تاس الىتش

 ایداد الىتشیؼیتِ ػاوي ًیؼت تلىِ ػَاهل ؿٌاختِ ٍ ًاؿٌاختِ دیگش ٍخَد داسد.

یاا داسای تااس تؼایاس وان     *الىتشیؼیتِ ػاوي ٍلتی خٌثی هی ؿَد وِ خشیاى هَاد ًفتی تذٍى تاس الىتشیىی 

ٍاسد هخضى ؿَد.تِ ّواى ًؼثت وِ تَلیذ هی ؿَد تِ ٍػیلِ ی ػین تِ صهیي اص هخضى تذًاِ هخاضى خااسج    

 هی ؿَد.

س دس آهیضُ دسصذ ٍصًی غلظت ّیذسٍوشتَ 15تا  2*ضذ ًصاب لاتلیت اًفداس تخاسات ًفتی دس هخضى ّا هیاى 

 َّا ٍ تخاسات هَخَد دس هخضى اػت.

 

دیَاسُ ّوِ هخاصى تایذ تَػیلِ ػین تِ صهیي هتصل ؿَد اتتذا زالِ ای تِ ػوك وافی تا آًدا وِ تِ سعَتات  

تا هماٍهت اوتشیىای  زٌذ ال  ضفش هی ؿَد ػپغ یه ػین هؼی یا ًمشُ ای یا آلوٌیَهیعثیؼی صهیي تشػذ 

ؿایشیي تاا سٍی صافطِ     خَؽ دادى خاوِ رغال ٍ ًوه عؼام یا خَؽ ن سا تِ یه صفطِ هؼی یا پشذ یاو

هغ ؿفتِ هیىٌٌذ یمِ زالِ سا تا خان یا هاػِ پش هیىٌٌذ. واس ایي ػین ّذایت تاس الىتشیىای اص هخاضى تاِ    

 صهیي اػت.

 

ّوضهاى تا المای تاس الىتشیؼیتِ ػاوي دس اؿیای فلضی تخلیِ تاس الىتشیىی تِ صهیي صَست هی گیشد .تْویي 

ی فلضی ٍ خغش تَلیذ خشلِ دس اثش تواع تا تذى اًؼاى یا اؿیا اص تیي تشتیة تشاون الىتشیؼیتِ ػاوي دس اؿیا

 هی سٍد ٍ خغش آتؾ ػَصی تِ ووتشیي هیضاى خَد هی سػذ.

 

م الصتِ هٌظَس ضفاظت خاى افشاد وِ تا ٍػایل تشلی ػشٍ واس داسًذ ٍ خلَگیشی اص آػیة دیذى ٍػایل تشلی 

 اػت ولیِ ادٍات ٍ ٍػایل تشلی تِ ٍػیلِ ػین تا صهیي هشتثظ تاؿٌذ.

 

Kamran
Draft


