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)ع(تیة لها صا یشیگىگلا اة یلاع تامالم هة اهناعنا نذیظسهشمثتیة لها تایىنعم و لیاػف نذنکاشپ اة اه ناعنا تیةشت هة حاذم کمک

یعامتجا و یدشف یگذنصاظ

 داهج و هفیظو تخانش

هنیمص

خظاس نامیا و تشیطة

 تشخآ و ایند تخانش

یكالخا و یداطتكا یاهانة هة نذیظس
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یمالظا - یناشیا صاخ باجح اة سىػح یگژیو

فذه

نانص یاشة نص صوس ندىة سوآفیلکت

)اهیلع هللا مالظ(اشهص ترضح طارص سد نانص ندشک تکشح

)ط(اشهص ترضح طارص سد تکشح اة نانص مالم ّىلع و تمظعتسورض

قاذطم

هطورشم ذنت تاصساتم عورش سد نانص سىػح

شمع همه سد )ع(تیة لها ِتفشعم ِتمعن شکش یناىتان یشیگهجیتن

حاذم کسد و مهف و یظانشاتیص ی هناشن ،ییاتیص حذم یشیگهجیتن

ماضلا

)ط( اشهص ترضح طارص سد یىنعم یاهتلیػف و اهتنیص همه دىجو تلع

هشمث

 و هناهلةا تاغیلتت فالخ شة نص یداصآ و ظخشت
یدام یهنانیةشهاظ

یوشخا یذنمتداعظ و سىشک تضع

تسورض

رنه ثلاك سد تیة لها تفشعم و تتحم نذنکاشپ 

اه نهر نداد الج و اه لد ندشکنشوس سد نتشاد ییاذخ تین

فیاظو

مدشم شکف حطظ ذشس یاشة یحاذم صا هدافتظا

تلیلح نایة یاشة رنه صا هدافتظا

اهتلیػف و اهتتلنم شنیضگ سد تكد اة ثطاخم تیاذه

هشمث

تسورض یدام  فذه و تین نتشاد اة ناعنا طىلظ و لضنت

 ذنواذخ ناصاةرس فض سد حاذم نتفشگ ساشك

هناشن

ساک ندىتن ناظآ لیلد هة شصىمآ و شکف طرش

اهلد نتشگ عشاخ و مشن

)ط(اشهص همطاف صا یوشیپ هة اهلد نتشگ ثغاس

عمتعم نهر سد رنه فعاػم یسازگشیثاتتسورض

ثظانمهنیمص

بىخ شعش 

رنه قاذطم

 اهحاذم تیعمج صوس هة صوس یهعظىت

 مدشم لاتلتظا و قایتشا

اتیص گنهآ

شىخ یاذض

 مدشم هة هعماج یاهیذنمصاین نذناظانش سد تكد

اتیص و ضغمشپ ،بىخ یاهشعش صا هدافتظاتاماضلا

ام سایتخا سد دىجىم ِیاههیامرس تخانش

قالخا و تیىنعم

یتاغیلتت تظسد ساک و یظایظ یاه شالت 

شناد و یىیند یاه  یهاگآ 

)ط(اشهص ترضح مالم یایربک و تمظع

لیلد

مالم ییالاو مغسیلع )مالعلا مهیلع(همئا یگذنص و یشم یشیزپىگلا
لةالم هطلن

ام یناىتان و یتكایلیة مغسیلع همئا یگذنص شیظ تهج سد تکشح ام یهفیظو

 طرتظد صا سود و یةالك یاهتیىنعم اة یدام یایند نیغوسد ناگتعجشة

)ط(همطاف ترضح لیلجت و فیشعت صا نهر و لد ،ناةص سىطكیشیگهجیتن

ذیؤم

ناشیا تمظ هة تکشح و )ط(اشهص ترضح مارتحا هة )ص(ربمایپ نتظاخشة

ناشیا تیاغس نتعناد دىخ یاغس اة )ط(اشهص ترضح صا ربمایپ لیلجت

ینانچنآ یناذنصشف تیةشت و )ع(یلع ترضح یرسمه
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تاصساتم نىگانىگ یاه ناذیم سد ناشیا یهعماج نیذتم نانص سىػح

فافع و باجح صا نارتخد و نانص تتكاشم

یمالظا باللنا سد نانص سىػح

یلیمحت گنج و باللنا یصوشیپ صا ذعة تاصساتم سد نانص سىػح

نىطلخم یتح اهناعنا یهمه ندىةثیظآ عشعم سد

 ساثآ ندىة ساگذنام و یشوشفهىلج و ییامندىخ ندىة یا هظحل
تظایظ و قالخا ،هعماج شة نآ بشخم

صامن یهیامرس تخانش

یحاذم یهیامرس تخانش

قاذطم

یحاذمتاماضلا
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