مقدمه:

ارتجبط حمَق ٍ التصبد عبثمِ دیزیٌِ دارد .در لبًَى حوَراثی ثبثلیْب (وِ حذٍد  0222عبل لجل اس هیالد هغیح
تذٍیي یبفتِ) ،ػٌبٍیي التصبدی هبًٌذ :ثْزُ ٍ دعتوشد ثِ چؾن هیخَرد .حمَق ٍ التصبد ،دٍ ؽبخِ هغتمل ٍهْن ػلَم
اجتوبػی ّغتٌذ .ایي دٍ داًؼ ثؾزی ،ػلیزغن ثزخَرداری اس اعتمالل ،ثزای ثزلزاری ًظن ،اجزای ػذالت ٍ ایجبد
تؼبدل در رٍاثظ اجتوبػیّ ،وَارُ ثِ یىذیگز ًیبسهٌذ ٍ هزتجظ ثَدُاًذ .در دًیبی التصبدی اهزٍس ،ضزٍرت ٍجَد ایي
ارتجبط اس اّویت ٍیضُای ثزخَردارگزدیذُ اعت.
ثب ثِوبرگیزی اصَل ٍ لَاػذ حمَلی ،سهیٌِ لبًًَوٌذ ؽذى هَضَػبت هْن التصبدی ًظیز :لیوت وبال ٍ
خذهبت ،عزهبیِ گذاری خبرجی ،ارس ،دعتوشد ،صبدرات ٍ ٍاردات ،ثبًه ،ثیوِ ،اٍراق ثْبدار ،اػتجبر ،هبلیبتْب،
رلبثت ، ،تَلیذ ،تَسیغ ،هصزف ٍ ثغیبری اس ػٌبٍیي دیگز التصبدی فزاّن هیگزدد  .حمَق ثب ٍضغ لَاػذ خَد ثز
رٍاثظ التصبدی تأحیز هیگذارد .ثز ّویي اعبط ،التصبدداًبى ثزای تجییي یه عیبعت التصبدی عَدهٌذ ،تَجِ ثِ
ًظبم حمَلی ٍ لَاػذ حبون ثز آى را تَصیِ هی ًوبیٌذ .هغبلؼبت آًْب ًؾبًگز ایي ٍالؼیت اعت وِ «ٍجَد یه ًظبم
حمَلی وبرآهذ هی تَاًذ ثزای تَعؼِ ٍ دیؾزفت التصبدی ثغیبر هَحز ثبؽذ».0
حمَلذاًبى ًیش ثِ ًَثِ خَد ثز ایي ثبٍرًذ وِ ثزای ٍضغ ٍ اجزای لَاًیي ،ثٍِیضُ آًْبیی وِ ثب فؼبلیتْبی التصبدی
ارتجبط دارًذ ،تَجِ ثِ اصَل ،ضزٍریبت ٍ ػَاهل التصبدی السم اعت .حمَلذاًبى هیداًٌذ ثزای تذٍیي لَاػذحمَلی
در یه جبهؼِ سًذُ ٍ دَیب ،ضوي ضزٍرت اجتٌبة اس ًگبُ تجزیذی ،داؽتي ًگزػ هلوَط ٍ ٍالؼی السم اعت.
ّوچٌیي آًْب هیداًٌذ ،ثزای ٍضغ لَاػذ حمَلی ،رػبیت هالحظبت التصبدی ّوبًٌذ :هالحظبت تبریخی ،جبهؼِ
ؽٌبختی ،فلغفی ،رٍاًؾٌبختی ٍ ...اس اّویت ٍیضُای ثزخَردار اعت.
ارتجبط ًشدیه حمَق ٍ التصبد هَججبت دیذایؼ رؽتِ «حمَق التصبدی» را فزاّنًوَدُ اعت .اهزٍس دیگز
رؽتِّبی عٌتی حمَلی ًویتَاًٌذ ثِ تٌْبئی در ثزلزاری ًظن اجتوبػی ٍ ایجبد تؼبدل در رٍاثظ ٍ ثِ ٍیضُ اس ًَع
التصبدی آى هَفك گزدًذ .حمَق ػوَهی ثِ ٍاعغِ هحذٍدًوَدى آسادی التصبدی ایجبدخغز هیًوبیذ .حمَق
خصَصی ًیش لبدر ًخَاّذ ثَد در توبم حَسُ ّبی فؼبلیت التصبدی ایجبد ًظن ًوبیذ .ثز ایي اعبط ،اًذیؾِ عزح
ثزًبهِ درعی جبهغ دٍرُ وبرؽٌبعی ارؽذ حمَق التصبدی ،داًؾىذُ حمَق داًؾگبُ ؽْیذ ثْؾتی ، 31 ،ؿ.7.
 0دوتز یذالِ دادگز ،هَلفِ ّب ٍ اثؼبد اعبعی حمَق ٍ التصبد ،اًتؾبرات دضٍّؾىذُ التصبد داًؾگبُ تزثیت هذرط ٍ ًَر ػلن ،چبح اٍل،
 ، 31ؿ.

.
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رؽتِّبی وبرثزدی ٍ هیبى رؽتِای دب ثِ هیذاى ًْبدُ اعت .ثبایيًگبًُ ،ظن ٍ عبسهبى جذیذ اجتوبػی تَعظ رؽتِّبی
وبرثزدی دبیِریشی هی ؽَد.
حمَق التصبدی یىی اس ایي رؽتِّبی وبرثزدی ٍ هیبى رؽتِای اعت .حمَق تجابرت  ،حماَق هاذًی ،حماَق
وبر ،حمَق اداری ،حمَق هبلیِ ٍحمَق ثیي الولل ػوَهی ٍحمَق جشایی اهَر ثبسرگبًی در هحذٍدُ ایي حمَق ،ثاِ
وبر گزفتِ هیؽًَذ .حمَق التصبدی ،لَاػذ هَجَد در حَسُّبی گًَبگَى حمَلی رادر جْت ایجبد ًظن التصابدی
ثِ وبر هیگیزد  .ثذیي تزتیت ،حمَق التصبدی ،اثشار ایجبد ًظن ٍ تؼبدل در اهَر حمَلی ٍ عیبعت التصبدی خَاّاذ
ثَد.
حمَق التصبدی ،ثز هجٌبی ًیبسّبی جذیذ ٍ ثبتَجِ ثِ وبرثزد لَاػذ حمَلی ؽاىل گزفتاِ اعات .در ایاي رؽاتِ
جذیذ حمَلی ثب دعتِ ثٌذی لَاػذ حمَلی هَجَد ٍ ثز هجٌبی وبرثزد آًْب ٍ ّوچٌیي ثب ایجبد لَاػاذ حماَلی جذیاذ،
عؼی ثز ایجبد ًظن ٍ تؼبدل در رٍاثظ اؽخبؿ حمیمی ٍ حمَلی در اجتوبع هیؽَد .ثب ایاي ًگابُ ،حماَق التصابدی،
لَاػذی حمَلی ثب هبّیت ػوَهی ،خصَصی ٍ حتی ویفزی را در ػزصِ اجتوبع (اػن اس هلی ٍ ثیيالوللی) ٍ حَسُ-
ّبی التصبد خزد ٍ والى ٍضغ هی ًوبیذ.
حمَق التصبدی ثب توبیل ثِ ٍضغ لَاػذ آهزاًِ ،ثب ًظن ػوَهی ارتجبعی ًشدیه داؽتِ ٍ لَاػذ آى در ثغیبری اس
هَارد دارای اٍصبف لَاػذ حَسُ حمَق ػوَهی اعت .ثب ٍجَد ایيً ،ویتَاى تأحیز اثتىبرات ثخؼ خصَصی را در
تَعؼِ التصبدی ٍ عبسهبى ثخؾیذى ثِ جبهؼِ ًبدیذُ گزفت .ثب ایي ًگبُ حمَق التصبدی اس حمَق خصَصی ًیاش تاأحیز
هی دذیزد .حمَق التصبدی ،ػبهل اجزای تؼبدل در عیبعت التصبدی اعات .درایاي ًگابًُ ،ظابم حماَلی دذیاذُّابی
جذیذ التصبدی را درن وزدُ ٍ ضوي ًظن ثخؾیذى ثِ رٍاثظ در ایي سهیٌِ ،عؼی ثز ایجبد تؼبدل در رٍاثظ التصبدی
دارد.
حمَق التصبدی در داهي ًظبم رٍهی-صرهٌی ٍ در آلوبى ؽىلگزفتِ اعت .ثزخالف «التصبدحمَق» وِ یىی اس
ؽبخِّبی ػلن التصبد ثِ ؽوبر هی آیذ ،حمَق التصبدی یه رؽتِ وبهالً حمَلی اعت وِ ثِ تفغیز ،ثزرعی ٍ ًْبیتب
ٍضغ لَاػذ حمَلی هزتجظ ثب فؼبلیتْبی التصبدی هی دزداسد .ایي لَاػذ در رؽتِّبی حمَلی رلبثت ،هصزف ،تَسیغ
 ...هَرد ثزرعی لزار هی گیزًذ .در ایي ثزرعی« ،حمَق التصبدی» ثب هالحظِ دادُّبی التصبدی اس اصَل ٍ هَاسیي
حمَلی جْت ٍضغ لَاػذ ثزلزاری ًظن ،ػذالت ٍ تؼبدل ًغجی ثْزُ هی جَیذ .1ثِ ػجبرت دیگز« ،حمَق التصبدی»
ًگبّی حمَلی ثِ جٌجِّبی التصبدی رٍاثظ اجتوبػی دارد.

دوتز هحغي فزؽبد یىتب ،هفَْم حمَق التصبدی در ایزاى ،اًتؾبرات هذرعِ ػبلی ثبسرگبًی ، 11 ،ؿ. 2.
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وتبثی ثب ػٌَاى «هفَْم حمَق التصبدی در ایزاى» ثِ للن دوتز هحغي فزؽبد یىتب ٍ ثب ػٌبیت ثِ

حمَق فزاًغِ تَعظ اًتؾبرات هذرعِ ػبلی ثبسرگبًی ثِ چبح رعیذ .1ثِ ًظز هیرعذ ایي الذام ،اٍلیي گبم در جْت
هؼزفی «حمَق التصبدی» در ایزاى ثبؽذ .اس عَی دیگز ،ثب تَجِ ثِ ضزٍرتّبی اجتوبػی دیؼ آهذُ ،وتت ،همبالت،
دبیبىًبهِّبی وبرؽٌبعی ارؽذ ٍ رعبلِّبی دوتزی هتؼذدی ًیش ثِ سثبى فبرعی ٍ هزتجظ ثب اًذیؾِ «حمَق التصبدی» ثِ
رؽتِ تحزیز در آهذ.7
 1دوتز هحغي فزؽبد یىتب ،هفَْم حمَق التصبدی در ایزاى ،اًتؾبرات هذرعِ ػبلی ثبسرگبًی. 11 ،
 7هحوذرضب ؽفبئی ،ثزرعی تغجیمی ًظزیِ تغییز اٍضبع ٍ احَال در لزاردادّب ،دبیبىًبهِ وبرؽٌبعی ارؽذ حمَق خصَصی ،داًؾىذُ
حمَق داًؾگبُ ؽْیذ ثْؾتی ،ثِ راٌّوبئی دوتز عیذ هحوَد وبؽبًی . 11 ،دٍهیٌیه وبرٍ ،دبتزیه صٍیبرد ،تیجَفلَری ،هجبحخی اس
وتبة حمَق ثیيالولل التصبدی ،تزجوِ دوتز هحوذ اهبهی تالرهی ،چبح اٍلً ،بؽزٍ :احذ اهَر التصبدی ٍ ثیيالوللی . 17 ،ػلی
حغیي ًجفی اثزًذآثبدی ،ثشّىبری ٍ ؽزایظ التصبدی ،هجلِ تحمیمبت حمَلی ،ػ ،1 .ثْبر ٍ تبثغتبى  ، 72اس ؿ 0 7 .تب  .0 2ػلی
درٍدی ،ثزرعی همزرات دعیغِ ٍ تملت در وغت ٍ تجبرت در لَاًیي ایزاى ،دبیبىًبهِ دٍرُ وبرؽٌبعی ارؽذ حمَق جشا ٍ جزم ؽٌبعی،
داًؾگبُ ؽْیذ ثْؾتی . 70 ،فزّبد اهبم ،حمَق عزهبیِگذاری خبرجی در ایزاى ،چبح اٍلً ،ؾز یلذا . 7 ،یَعف دبؽبئی ،ایفبی
تؼْذ دَلی ،دبیبىًبهِ وبرؽٌبعی ارؽذ حمَق خصَصی ،ثِ راٌّوبئی دوتز هْذی ؽْیذی ،داًؾىذُ حمَق داًؾگبُ ؽْیذ ثْؾتی. 7 ،
دوتز حؾوت اهلل عوبٍاتی ،همذهِ ای ثز حمَق رلبثت تجبرتی ٍ ًمؼ آى در عیبعتگذاری ٍ تٌظین ثبسار ،اًتؾبرات فزدٍعی. 7 ،
دوتز حغي جؼفزی تجبر ،هغئٍَلیت هذًی عبسًذگبى ٍ فزٍؽٌذگبى وبالً ،ؾز دادگغتز . 71 ،رٍآى ثبعٍَرث ،دیَیظ ،دَلؾَیی
(تغْیز دَل) ،اًتؾبرات ول دؾتیجبًی ًبجب ،چبح اٍل . 71 ،دوتز اهیز حغیي آثبدی ،تؼبدل التصبدی در لزارداد ،هجلِ تحمیمبت
حمَلی ،ػ02 .ا  ، 1ثْبر 71

تب دبئیش  ، 71ؿ . 11 .دوتز اهیز حغیي آثبدی ،تؼبدل التصبدی در لزارداد (تؼبدل لضبئی) ،هجلِ

تحمیمبت حمَلی ،ػ 00 .ا  ،0سهغتبى 71

تب تبثغتبى  ، 71ؿ . 0 .ػلی یبعزی ،همذهِای ثز هجبًی وبرثزی عبسهبًْبی دَلی ٍ

هبلی ثیيالوللی ،ػ ، 3 .هؤعغِ ػبلی ثبًىذاری ایزاى . 77 ،ػجن حغٌی ،ػولیبت ثبًىی ثیيالوللی ا  ،ػ ، .هؤعغِ ػبلی
ثبًىذاری ایزاى . 77 ،دوتز حویذ ثزّبًی ،ثبًىذاری ٍ تأهیي هبلی ثیيالوللی ،ػ ، 1 .هؤعغِ ػبلی ثبًىذاری ایزاى . 71 ،هغؼَد
هشیٌی ،هحوذ حغي هْبجزی تْزاى ،ػولیبت ثبًىی ثیيالوللی ا  ،0ػ ،0 .هؤعغِ ػبلی ثبًىذاری ایزاى . 71 ،هحجَة ثلَری الىزاى،
ًظبم حمَلی اٍراق هؾبروت ،دبیبىًبهِ وبرؽٌبعی ارؽذ رؽتِ حمَق خصَصی ،داًؾىذُ حمَق داًؾگبُ ؽْیذ ثْؾتی . 71 ،دوتز
ثْزٍس ّبدی سًَس ،عزهبیِگذاری خبرجی در ایزاى ،تْزاىً ،ؾز ٍ دضٍّؼ فزساى . 71 ،هزضیِ اوزهی همذم ،ثزرعی تحلیلی هؼبّذات
دٍ جبًجِ جلت ٍ حوبیت اس عزهبیِگذاری خبرجی ،دبیبىًبهِ وبرؽٌبعی ارؽذ ،ثِ راٌّوبئی دوتز هحوذ جؼفز لٌجزی ،داًؾىذُ حمَق
داًؾگبُ ؽْیذ ثْؾتی . 71،هٌَچْز ثختیبری ،هجبًی ،هَاًغ ٍ رٍؽْبی حمَلی حوبیت اس عزهبیِ گذاریّبی تجبری ا التصبدی ثیي-
الوللی ،دبیبى ًبهِ دٍرُ وبرؽٌبعی ارؽذ حمَق خصَصی ،داًؾىذُ حمَق داًؾگبُ ؽْیذ ثْؾتی . 32 ،هجیذ ؽىَّی ،حمَق رلبثت
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ُ.ػ .دٍرُ وبرؽٌبعی ارؽذ حمَق التصبدی ثزای ًخغتیي ثبر در داًؾىذُ حمَق داًؾگبُ
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ُ.ػ .در داًؾىذُ حمَق داًؾگبُ ؽْیذثْؾتی راُ اًذاسی ؽذ .ػالٍُ ثز آى،

رؽتِ حمَق تجبری التصبدی ثیيالولل ًیش در داًؾگبُ تْزاى ایجبد گزدیذ .در ًتیجِ ایي الذاهبت ،جوَْری اعالهی
ایزاى ثِ وؾَرّبی دارای رؽتِ «حمَق التصبدی» دیَعت .دظ اس تبعیظ رؽتِّبی یبد ؽذُ ،تبلیف وتت ٍ همبالت
تخصصی در ایي حَسُ ٍ تذٍیي دبیبىًبهِّبی وبرؽٌبعی ارؽذ ٍ رعبلِ ّبی دوتزی هزتجظ ثِ حمَق التصبدی
افشایؼ چؾوگیزی داؽت.
آؽٌبیی ثب تجبرة وؾَرّبی دیؼوغَت ،دعت هبیِ ای ارسؽوٌذ اعت تب اس ایي عزیك سهیٌِ عبسی هٌبعت در
جْت آؽٌبیی ثب رؽتِ «حمَق التصبدی» در ًظبمحمَلیجوَْریاعالهیایزاى صَرت گیزد .در ایي رّگذر،
ًْبدّبی ًَدبّ ،وبٌّگ ثب ًیبسّبی ثَهی رؽذ وزدُ ٍ ثِ ثبرٍری خَاٌّذ ًؾغت .ثز ایي اعبط ،در عبل 71

ُ .ػ.

اٍلیي همبلِ ًگبرًذُ در هَرد یىی اس اعبعی تزیي هجبحج حمَق هصزف ،ثب ػٌَاى« :هزٍری اجوبلی ثز ًظزیِ تؼْذ
ثِ دادى اعالػبت در لزارداد اس دیذگبُ حمَق فزاًغِ» در دعتزط ػاللوٌذاى لزار دادُ ؽذ .3رؽتِ حمَق هصزف،
اسجولِ رؽتِّبی وبرثزدی سیز هجوَػِ حمَق التصبدی اعت .ثِ دًجبل آى ،در عبل 77

ُ.ػ .همبلِ دیگزی ثب

ثبسرگبًی در اتحبدیِ ارٍدبً ،ؾز هیشاى . 3 ،دوتز ًبصز وبتَسیبى ،هغؤٍلیت ًبؽی اس ػیت تَلیذ ،اًتؾبرات داًؾگبُ تْزاى . 3 ،ػلی
احوذی ،جبیگبُ لبًًَی عبسهبى تؼشیزات حىَهتی در دادرعی ٍ دیؼ گیزی اس جزائن التصبدی ،دبیبىًبهِ دٍرُ وبرؽٌبعی ارؽذ حمَق
جشا ٍ جزم ؽٌبعی ،اعفٌذ  . 30اثَالحغي ؽبوزی ،ثزرعی هغئَلیت ویفزی ػزضِ وٌٌذگبى هحصَالت صٌؼتی .هجلِ ًبهِ هفیذ ،ػ.
 ، 2عبل ًْن ،ثْوي ٍ اعفٌذ  ، 30اس ؿ 1 .تب  . 1ؽْزام هحوذی ،حوبیت ویفزی اس حمَق هصزف وٌٌذگبى هحصَالت صٌؼتی در
ایزاى ،دبیبىًبهِ دٍرُ وبرؽٌبعی ارؽذ حمَق جشا ٍ جزم ؽٌبعی ،داًؾىذُ حمَق داًؾگبُ ؽْیذ ثْؾتی . 3 ،هجتجی ّوتی ،ثزرعی ٍ
تحلیل حمَق التصبدی ٍ اجتوبػی در ًظبم جوَْری اعالهی ایزاى اس دیذگبُ تئَری ػذالت اجتوبػی جبى رٍلش ،ثِ راٌّوبئی دوتز
هحوذ حغیي سارػی ،دبیبىًبهِ وبرؽٌبعی ارؽذ حمَق ػوَهی ،داًؾگبُ ؽْیذ ثْؾتی . 3 ،دوتز احذ ثبلزسادُ (تزجوِ ٍ تألیف)،
جزائن التصبدی ٍ دَلؾَئی در دیؼ ًَیظ وٌَاًغیَى عبسهبى هلل هتحذ ػلیِ فغبد ٍ هبلی ٍ عبیز اعٌبد ثیيالوللی ،هجوغ ػلوی ٍ
فزٌّگی هجذ . 3 ،دزٍفغَر آیگٌبتغي سایذل َّّي فلذرى ،حمَق ثیيالولل التصبدی ،چبح عَم ،تزجوِ ٍ تحمیك تَعظ دوتز عیذ
لبعن سهبًی ،هؤعغِ هغبلؼبت ٍ دضٍّؾْبی حمَلی ؽْز داًؼ . 3 ،فبعوِ لٌبد ،اثؼبد ویفزی حمَق تجبرت الىتزًٍیىی ،رعبلِ
دوتزی ،ثِ راٌّوبئی دوتز ػلی حغیي ًجفی اثزًذآثبدی ،داًؾىذُ حمَق داًؾگبُ ؽْیذ ثْؾتی . 31 ،هجتجی جؼفزی ،هغبلؼِ تغجیمی
جزاین ثَرط ٍ اٍراق ثْبدار در حمَق جشای ایزاى ٍ فزاًغِ ،دبیبى ًبهِ وبرؽٌبعی ارؽذ داًؾگبُ اهبم صبدق (ع) ،هزداد . 31
 3دوتز ػجبط لبعوی حبهذ ،هزٍری اجوبلی ثز ًظزیِ تؼْذ ثِ دادى اعالػبت در لزارداد اس دیذگبُ حمَق فزاًغِ ،هجلِ وبًَى ٍوال ،ػ.
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ػٌَاى «راُ حل حمَق فزاًغِ در همبثلِ ثب ؽزٍط تحویلی در لزاردادّب» وِ هؼزف هجحج دیگزی اس ایي رؽتِ حمَلی
اعت ،تَعظ ًگبرًذُ تزجوِ گزدیذ 1.در عبل 77

ُ.ػ .جْت آؽٌبیی ولی ثب رؽتِ حمَق هصزف ًیش ،همبلِای ثب

ػٌَاى «هؼزفی حمَق هصزف ثب همذهِ ای اس هتزجن» ثِ چبح رعیذ.

2

الذاهبت ػلوی یبد ؽذُ تب ثِ اهزٍس اداهِ داؽتِ ٍ ًتیجِ آى ثِ چبح رعیذى دبًشدُ همبلِ (هغتمل ٍ هؾتزن) اس
ًگبرًذُ در ایي حَسُ اعت .ثِ هٌظَر دعتزعی آعبى ثِ ایي همبالت ،ثب ّوىبری عزوبر خبًن ؽْزساد حذادی،
وبرؽٌبط ارؽذ حمَق التصبدی ٍ داًؾجَی دوتزی حمَق خصَصی داًؾگبُ ؽْیذثْؾتی ٍ ثب حوبیت هذیزیت
هحتزم اًتؾبرات دران ،توبهی همبالت دیؼگفتِ ثِ تزتیت تبریخ چبح آًْب ٍ ثِ ؽىل تذٍیي ؽذُ اٍلیِ در هجالت
هزثَط ثِ ّزیه اس ایي همبالت ،در وتبة حبضز جوغ آٍری ؽذ .ثبیذ اضبفِ ًوَد ،ثِ جْت ارتجبط هفَْهی همبلِ
«حمَق التصبدی» ثب ػٌَاى وتبة حبضز ،همبلِ یبدؽذُ ثزخالف تزتیت تبریخی دیؼگفتِ در هَرد عبیز همبالت ،ثِ
ػٌَاى اٍلیي همبلِ ایي هجوَػِ اًتخبة ؽذُ اعت.

ػجبط لبعوی حبهذ
دبئیش 1
تْزاى

 .1دزفغَر فیلیخ عیولز ،تزجوِ دوتز ػجبط لبعوی حبهذ ،راُ حل حمَق فزاًغِ در همبثلِ ثب ؽزٍط تحویلی در لزاردادّب ،هجلِ
تحمیمبت حمَلی ،داًؾىذُ حمَق داًؾگبُ ؽْیذ ثْؾتی ،ػ. 77 ، 0 -0 .
 2دزفغَر صاى ولِ اٍلَآ ،هؼزفی حمَق هصزف ثب همذهِ ای اس هتزجن ،تزجوِ دوتز ػجبط لبعوی حبهذ ،هجلِ حمَلی ،دفتز خذهبت
حمَلی ثیي الوللی جوَْری اعالهی ایزاى ،ػ. 77 ،0 .

