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 ت:س( اهذاف ًط1

ًطست ضْش اًذیطی هشکض هطبلؿبت ٍ پژٍّص ّبی ضَسای اٍلیي هْوتشیي اّذاف  کالى ضْش ضذى ضْش ّوذاى اصهختلف  آثبس تجیيثشسسی ٍ 

آثبس  دس هَسدهخبلفبى ٍ هَافمبى ًػش خَد سا اسالهی ضْش ّوذاى هی ثبضذ. دس ایي ًطست، ثب حضَس الطبس ٍ ًوبیٌذگبى گشٍُ ّبی هختلف، 

 .دادًذهَسد ًمذ ٍ ثشسسی لشاس  ذىکالى ضْش ضهختلف 

 ٍ پيطيٌه هَضَع: ( طرح هساله2

 هیلیَى ۸ اص ثیص کِ ضَدهی گفتِ ضْشّبیی ثِ ضْش هبدس یب ضْشکالى ضذُ آٍسدُ هتحذ هلل سبصهبى تَسط کِ کالًطْش الوللیثیي تؿشیف دس

 حبل دسؾیي. ضَدهی ضٌبختِ ضْشکالى ؾٌَاى ثِ تْشاى ضْش تٌْب ایشاى دس الوللیثیي تؿشیف دیذگبُ اص سٍ ایي اص. ثبضٌذ داضتِ خوؿیت ًفش

 خوؿیت هیضاى ّب،فؿبلیت سطح ثشحست ًیض ضْشّب اًَاؼ ثٌذیتمسین ثبضذ، هی هتفبٍت هختلف کطَسّبی دس ضْش هفَْم تؿشیف کِ طَسّوبى

 هبدسضْش هؿبدل ضْشکالى اصطالح ایشاى کطَس سایح ادثیبت دس . اهبًیست یکسبى یکذیگش ثب گًَبگَى کطَسّبی دس ضْش ًفَر حَصُ ٍ پزیشی

 همیبس دس کِ سیبسی - التصبدی هشکضیتی ٍاخذ ٍ داضتِ خوؿیت ًفش هیلیَى یک حذالل کِ ضَدهی اطالق ضْشّبیی ثِ ٍ است( هتشٍپلیس)

 دس ضْشسبصی ٍ هسکي ٍلت ٍصیش کیبسؿیذی هحوذ تَسط ۱۳۸۷ سبل دس کالًطْش تؿشیف. ثبضذ ثشخَسداس هشکضی هَلؿیتی اص هلی یب ایًبحیِ

 دلیل ثِ. ضًَذهی هحسَة ضْشکالى ًفش ّضاس ۵۰۰ اص ثیص خوؿیت ثب ضْشّبی آى طجك ٍ ضذ اصالح هؿوبسی ٍ ضْشسبصی ؾبلی ضَسای

 ثْشُ افضٍدُ اسصش ثش هبلیبت لبًَى هضایبی اص تَاًٌذهی ًفش هیلیَى یک ثبالی ضْشّبی فمط ایشاى دس ضْشکالى اص ٍاحذ حمَلی تؿشیف ًذاضتي

 اهب ضًَذ ضْشکالى سسوی ٍ لبًًَی صَست ثِ تَاًٌذهی ًفش هیلیَى یک صیش ضْشّبی هؿوبسی ٍ ضْشسبصی ؾبلی ضَسای تصَیت ثب. ثجشًذ ثیطتشی

 ثِ اَّاص ٍ لن تجشیض، ضیشاص، کشج، اصفْبى، هطْذ، تْشاى، ضْشّبی حبضش حبل دس. ثجشًذ ثیطتشی ثْشُ افضٍدُ اسصش ثش هبلیبت لبًَى اص تَاًٌذًوی

 .ضًَذهی هحسَة ضْشکالى سسوی صَست

 ضؿبؼ ثِ ّوذاى» ایذُ ثب ۸۰ دِّ ّبیسبل دس کِ ثَد هَضَؾی ضْشیکالىٍ  ثَدُ هطشح ّوذاى ضْشی کالى هَضَؼ پیص دِّ یک اص ثیص اص

 ٍالؽ ثِ هدذد ؾٌَاى ضذ، هدلس دس فبهٌیي ٍ ّوذاى هشدم ٍلت ًوبیٌذگبى اص یکی آى اص پس ٍ ضذ هطشح ٍلت ًوبیٌذُ صثبى اص «کیلَهتش ۱۵

 ّبصیشسبخت حَصُ دس سسیذُ اؾتجبسات ًَؼ ٍ ضْشی هذیشیت ّبی ایذُ ٍ ّبثشًبهِ ضْش، ّبیٍسٍدیاص لحبظ  ّوذاى ضْشیکالى کِ گفت ثبیذ

 ثِ ّویي دلیل ًیبص ثِ ثشسسی ّبی ثیطتش داسد کِ ایي ًطست ثشگضاس گشدیذ. دّذهی ًطبى ضْشّبکالى اص تشًبتَاى



 

3 | P a g e  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :ضرکت کٌٌذگاى( 3

(، حویذ ثبداهی ًدبت )سییس هشکض هطبلؿبت ٍ پژٍّص ّبی ضَسای دکتش اثشاّین هَلَی )سییس ضَسای اسالهی ضْش ّوذاىسخٌراًاى: 

 اسالهی ضْش ّوذاى(

ؾجبس صَفی)ضْشداس  (،)ًوبیٌذُ هشدم ّوذاى ٍ فبهٌیي دس هدلس ضَسای اسالهی ضْش ّوذاى حویذسضب حبخی ثبثبیی :( اعضای پٌل1

(، هحوذسضب ؾشالچیبى ّوذاى ضْش اسالهی ضَسای ؾضَسحیوی فش ) ؾلیسیذ هسؿَد ؾسگشیبى )ؾضَ ضَسای اسالهی ضْش ّوذاى(،  ّوذاى(،

 ؾضَضْشسبصی(، هْذی سیبحی خشم ) هتخصص داًطگبُ، ؾلوی ّیئت ؾضَ)ؾضَ ّیئت ؾلوی داًطگبُ، هتخصص هؿوبسی(، هْشاى گَهِ )

 ضْشسبصی(. هتخصص داًطگبُ، ؾلوی ّیئت ؾضَهحیط صیست(، حسي سدبد صادُ ) هتخصص داًطگبُ، ؾلوی ّیئت

هشدم  ًوبیٌذگبى تطکل ّبی هشدم ًْبد، داًطدَیبى ٍ ؾوَم، سبى ضْشداسی ّوذاى، اصحبة سسبًِهذیشاى ٍ کبسضٌب ٍهتخصصیي ( هخاطبيي: 2

 ّوذاى

 )سخٌراًی ها(: ( گسارش کاهل ًطست ضهر اًذیطی4

 ضْش، اسالهی ضَسای اؾضبی ٍ سئیس حضَس ثب «ّوذاى ضذى کالًطْش آثبس ٍ اثؿبد ثشسسی» هحَسیت ثب ضْشاًذیطی تخصصی ًطست ًخستیي

 .ضذ ثشگضاس ّوذاى ضْش الوللی ثیي ٍ لشآًی ّبی ّوبیص تبالس دس هختلف ّبیحَصُ کبسضٌبسبى ٍ سسبًِ فؿبالى هدلس، ًوبیٌذُ ضْشداس،

 ضْشی هسبئل ثشسسی ّذف ثب ضْشاًذیطی ّبیًطست سلسلِ ثشگضاسی: ًدبت ثبداهی*

 هَضَؾبت دلیك ٍ کبسضٌبسی ثشسسی ایٌکِ ثِ تَخِ ثب: گفت ًطست ایي اثتذا دس ّوذاى ضْش اسالهی ضَسای ّبی پژٍّص ٍ هطبلؿبت هشکض سئیس

 هشکض ایي ّوت ثِ ضْشاًذیطی تخصصی ًطست ایي ساستب ایي دس ضَساست؛ هطبلؿبت هشکض ّبیسسبلت تشیيهْن اص ضْشی هذیشیت حَصُ ثب هشتجط

 .سسیذ اًدبم ثِ پژٍّطی ٍ ؾلوی

 هختلف اثؿبد ثشسسی ثبّذف کِ است ضْش ضَسای هطبلؿبت هشکض ّبیثشًبهِ اص ضْشاًذیطی ّبیًطست سلسلِ ثشگضاسی: افضٍد ًدبت ثبداهی حویذ

 ضْشی هذیشیت تصویوبت صهیٌِ دس سٍضٌگشی سا ّبًطست ایي اّذاف تشیياصلی اص یکی ٍی، .ضذ خَاّذ ثشگضاس هبّیبًِ صَست ثِ ضْشی هسبئل

 لشاس دلیك ثشسسی هَسد داًطگبُ خجشُ اسبتیذ ٍ کبسضٌبسبى تَسط فٌی ٍ هحیطیصیست التصبدی، ثُؿذ اص ضْشی هْن هجبحث: داد اداهِ ٍ ثشضوشد

 اّذاف دیگش اص سا ضْشی هذیشاى ثشای سبصیتصوین ٍ ضْشًٍذاى اطالؼ ٍ آگبّی ثشای دلیك کبسضٌبسی ًػشات اسائِ ّوچٌیي ًدبتثبداهی .هیگیشد

 .کشد اؾالم ضْش تخصصی ّبیًطست ایي

 ّوذاى ضْش ثِ کالًطْشّب ثَدخِ تخصیص ضشٍست: هَلَی *

 حشین دس: گفت است، هخبلفبًی ٍ هَافمبى داسای لطؽ طَس ثِ ضْشکالى هجبحث ایٌکِ ثیبى ثب ًطست ایي دس ًیض ّوذاى ضْش اسالهی ضَسای سئیس

 .سًٍذهی ضوبس ثِ ّن تْذیذ ًَؾی ثِ اهب ضًَذ؛هی هحسَة فشصت غشفیت، یک ؾٌَاى ثِ کِ داسد ٍخَد سٍستب ۳۲ حذٍد ّوذاى ضْش

 کِ است ایگًَِ ثِ کبسکشدّب ٍ کبسثشی حفع ثب سٍستبّب فیضیکبل کبلجذ چیذهبى هَضَؼ، ایي دس پیطشٍ کطَسّبی توبهی دس: افضٍد هَلَی اثشاّین

 .ثجشًذ ثْشُ ضذُ اسائِ خذهبت اص تَاًٌذ هی ضْشًٍذاى ٍ هبًذُ ثبلی گشدیثَم فضبی ٍ سٍستب التصبد
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 ًػش دس ًیض سا هْن ایي ثبیذ الجتِ ضَد؛ الحبق ٍ اًتخبة سٍستب چٌذ کِ است ایي پیطٌْبد داسین، تْیِ دست دس کِ خبهؿی طشح دس: کشد اغْبس ٍی

 .ّستٌذ ًبساضی ضذُ، الحبق سٍستبّبی اّبلی کِ گشفت

 ؾٌَاى ثِ ضْش ثِ الحبق ثب اکٌَى دٌّذ هی ضکل سا سٍستب آى التصبد سٍستبّب، دس کِ هطبغلی: کشد ثیبى ،۵۵ هبدُ ۲۰ ثٌذ ثِ اضبسُ ثب اداهِ دس هَلَی

 .ضذ ًخَاّذ دادُ آًْب ثِ فؿبلیت اخبصُ ٍ ضذُ هحسَة هضاحن هطبغل

 خوؿیت ایٌکِ دلیل ثِ: کشد تأکیذ هیگیشد، تؿلك ضْشّب کالى ثِ هدلس دس کِ ّبیی ثَدخِ طشیك اص ّوذاى ضْش ثِ  ثَدخِ تخصیص ضشٍست ثش ٍی

 صبلح ثْبس، ضْشّبی اداهِ دس کِ این کشدُ آغبص سا ّوذاى ضْشی هذیشیت هدوَؾِ ثِ سا( هالیش) اصًذسیبى ضْش الحبق است، ًفش هیلیَى یک صیش هب

 .گشفت ثبیذ ًػش دس ّن سا هشیبًح ٍ فبهٌیي ٍ ثْبس ضْشستبى اللدیي ٍ آثبد

 سا هختلف هجبحث ثبیذ ٍ ًیست خطب ٍ آصهَى صهبى دیگش داسین، اختیبس دس کِ هحذٍدی هٌبثؽ ثِ تَخِ ثب: گفت اداهِ دس ّوذاى ضْش ضَسای سئیس

 افك ّبی گزاسی سیبست ثشای ٍ کشدُ ساٌّوبیی سا ضَسا ٍ ضْشی هذیشیت هدوَؾِ کِ خَاّین هی اسبتیذ ٍ اصکبسضٌبسبى ثٌبثشایي کٌین؛ ثٌذی اٍلَیت

 .دٌّذ هطبٍسُ ّوذاى، ضْش ۱۴۰۰

 ًیست هب دست ضذى کالًطْش: ثبثبیی حبخی *

 ثِ ضذ ثضسگ ضْشی اگش ٍ ًیست هب دست ضذى ضْش کالى ایٌکِ ثیبى ثب اداهِ دس ًیض اسالهی ضَسای هدلس دس فبهٌیي ٍ ّوذاى هشدم ًوبیٌذُ

 ّیچ سٍستب چٌذ الحبق ٍ سسبًذ حذالل ثِ سا آًْب ثبیذ ثبضذ، ضؿف ۱۰۰ داسای ضذى ضْش کالى هَضَؼ اگش: گفت ضَد، هی ضْش کالى خَد خَدی

 .اًذ ضذُ ادغبم ضْش ثِ... ٍ هشادثیگ دسُ هحوذیِ، کَی خولِ اص سٍستب ۲۰ تب ۱۰ گزضتِ سبل ۲۰ دس کِ ّوبًطَس ًذاسد ضذى ضْش کالى ثِ استجبطی

. است دیگش ضْشّبی اص هتفبٍت ّن اهکبًبتص است، ثشخَسداس ثبالتشی لذست ٍ هَلؿیت اص کِ ضْشی ّش کطَس، دس: کشد ثیبى ثبثبیی حبخی حویذسضب

 .داسد ضْشی ثشًبهِ ثِ ًیبص ایي ٍ ثیبٍسین ضْش ثِ سا اضتغبل ٍ ثشٍت لذست، تب کٌین پیذا دست کطَس غشة هشکضیت ثِ ثبیذ هب ثٌبثشایي

 ثْشُ ثیطتشیي تب ثبضذ داضتِ ساّجشدی چِ ثبضذ، ثبیذ چگًَِ ثبضذ، خَاّذ هی ضْش کالى اگش کِ کشد صحجت حَصُ ایي دس ثبیذ اهشٍص: کشد اضبفِ ٍی

 .ثجشین آى اص سا

 ثشسبًین حذالل ثِ سا ّب آسیت سیضی، ثشًبهِ ثب: صَفی *

 هتَخِ سا ثیطتشی ّبی ًگبُ ٍ هٌبثؽ ٍ داضت خَاّذ ّوشاُ ثِ خَد ثب صیبدی هضایبی لطؿب ّوذاى ضذى ضْش کالى ایٌکِ ثِ اضبسُ ثب ّوذاى ضْشداس

 چَى ّبیی غشفیت داضتي اختیبس دس ثب کِ کٌین تبهل ٍ داسین سا ضذى ضْش کالى غشفیت چمذس کِ کٌین تبهل ًکتِ ایي دس ثبیذ: گفت کٌذ، هی ضْش

 .ثشسبًین -است اش ٍالؿی خبیگبُ سضاٍاس کِ آًگًَِ- اثشگزاسی حَصُ دس ثضسگی ثِ سا ّوذاى ثتَاًین ضْش دس ًخجگبى ٍ هذیشاى

 .ثشسبًین حذالل ثِ سا ّب آسیت هطلَة، هذیشیتی ثب ثتَاًن تب ثبضین داضتِ ثشًبهِ ضْش ثِ سٍستبّب الحبق ثشای ثبیذ: است هؿتمذ صَفی ؾجبس
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 است ضْشی یکپبسچِ هذیشیت لبًَى ًجَد دلیل ثِ ضْش آضفتگی:صادُ ًَسالِ *

 ثبیذ: گفت ًذاسد، ضذى ضْش کالى ثِ استجبطی ّیچ سٍستبّب الحبق ایٌکِ ثیبى ثب ّن ّوذاى ضْش اسالهی ضَسای ضْشسبصی هؿوبسی کویسیَى سئیس

 خَاٌّذ ثشخَسداس ثْتشی ضشایط اص ّب سٍستبیی آیب ایٌکِ ثش کشد تأهل ٍ داد لشاس ثشسسی هَسد الحبق اص ثؿذ سا ّب سٍستبیی اضتغبل ٍ التصبدی ٍضؿیت

 خیش؟ یب ضذ

 ضَد هی هحسَة سٍستب التصبدی هحَس ؾٌَاى ثِ آى دس داهذاسی ۲۰۰ ٍخَد کِ ضَسیي سٍستبی هثبل ؾٌَاى ثِ ایٌکِ ثِ اضبسُ ثب صادُ ًَسالِ ًشگس

 .است ضذُ تجذیل کٌٌذُ هصشف ثِ اکٌَى هیطذُ، هحسَة کٌٌذُ تَلیذ کِ سٍستبیی: افضٍد داضت، ًخَاٌّذ فؿبلیت هدَص دیگش ضذى ضْشی ثب

 حبضیِ اتفبق ایي ثب ًتیدِ، دس کِ ضَد هی توبم گشاًتش ضْش، ثِ ضذُ الحبق سٍستبّبی ثشای ضْشی خذهبت ٍ ّب ثیوِ اًطؿبثبت، ّضیٌِ: داد اداهِ ٍی

 .داضت ًخَاّذ سا ًیبصّب اص حدن ایي ثِ پبسخگَیی تَاى ضْشی هذیشیت ٍ ضذُ ثیطتش آیذ هی ٍخَد ثِ ضْش ثشای کِ ّبی ّضیٌِ ٍ ًطیٌی

 ٍ هْن دالیل اص سا ضذ لغَ تَسؿِ ضطن لبًَى دس ٍ ثَد ضذُ تؿشیف چْبسم ٍ سَم لبًَى دس کِ ضْشی یکپبسچِ هذیشیت ًجَد اداهِ دس صادُ ًَسالِ

 تب ثبضین لَاًیي دس خَد ؾوذُ ٍ اسبسی هطکالت سفؽ دًجبل ثِ ثبیذ هب: گفت ٍ ثشضوشد ضْشی هذیشیت دس آهذُ ٍخَد ثِ ّبی آضفتگی دس اسبسی

 .سسبًین سبهبى ثِ سا هطکالت یکپبسچِ، هذیشیتی ایدبد ثب ثتَاًین

 هیکٌذ هختل سا سٍستبیی صًذگی ضْشی، لَاًیي: ؾسگشیبى *

 چِ هشدم توبم ثشای است هَغف دٍلت اسبسی، لبًَى هجٌبی ثش: گفت ّن ّوذاى ضْش اسالهی ضَسای اداسی اهَس ٍ حمَلی ًػبست کویسیَى سئیس

 لبًًَی هجحث خلط هَضَؼ ایي دس کِ صد الحبق ثِ دست ًجبیذ ّب سٍستبیی هؿیطت تأهیي دلیل ثِ تٌْب ٍ کٌذ فشاّن اهکبًبت ضْش دس چِ ٍ سٍستب دس

 .داسد ٍخَد

 لَاًیي سٍستبّب، الحبق ثب: افضٍد کشد، ایدبد یکپبسچِ ضْشی هذیشیت ثبیذ هٌبثؽ هٌػن ٍ هٌبست تَصیؽ دس ایٌکِ ثش تأکیذ ثب ؾسگشیبى هسؿَد سیذ

 دخیل سا هطبٍساى ًػش ٍ ًػشگشفتِ دس ضْش حشین دس سا ضْشی تَسؿِ افك ثبیذ ثٌبثشایي کشد؛ خَاّذ هختل سا ّب سٍستبیی صًذگی لطؽ طَس ثِ ضْشی

 .ثبضذ داضتِ لبًًَی الضاهبت کِ ّشچٌذ کٌین،

 .ضَین هَاخِ ّب آسیت حذالل ثب تب دّین اًدبم سا الصم ّبی ثیٌی پیص ٍ ًگشی آیٌذُ صهیٌِ ایي دس ثبیذ: است هؿتمذ ٍی

 ضَد تؿشیف هبلیبت دس ضْشی پبیذاس دسآهذ: فش سحیوی *

 ضْش هحذٍدُ ثِ هَخَد هَلؿیت ثِ تَخِ ثب سٍستب چٌذ ٍسٍد ایٌکِ ثیبى ثب اداهِ دس ًیض ّوذاى ضْش اسالهی ضَسای ؾوشاًی فٌی کویسیَى سئیس

 سا اتفبق ایي ّضیٌِ آیب کِ است ایي سَال اهب دّذ؛ اًدبم سا هَضَؼ ایي کِ داسد سا ایي ثضبؾت ٍ تَاى ضْشداسی ّشچٌذ: گفت است، ًبپزیش اختٌبة

 دٍلت؟ یب ثپشداصًذ ثبیذ هشدم

 ثبیذ هب صیشا هیطَد، هحسَة تجؿیض ًَؾی ثِ گیشد، هی تؿلك کالًطْشّب ثِ افضٍدُ اسصش ٍ اهکبًبت ایٌکِ ثِ تَخِ ثب: کشد اضبفِ فش سحیوی ؾلی

 .ًطَین تشاکن فشٍش ثِ هدجَس تب کٌین تؿشیف هبلیبت هجحث دس سا ضْشداسی ًیبص هَسد هبلی هٌبثؽ تأهیي ٍ ضْشی پبیذاس ّبی دسآهذ
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 ثبضٌذ گشا هصشف فمط کالًطْشّب است هوکي: ؾشالپچبى *

 ثب تخصصی پٌل ایي دثیش ؾٌَاى ثِ است ضْش هذیشیت حَصُ ٍ هؿوبسی هتخصص ٍ سیٌب ثَؾلی داًطگبُ ؾلوی ّیأت ؾضَ ؾشالپچبى، هحوذسضب

 هٌبفؽ ؾبم طَس ثِ ضذى ضْش کالى آیب کِ کشد تأهل صهیٌِ ایي دس ثبیذ: گفت داسد، ٍخَد ضذى ضْش کالى ثحث دس هؿبیجی ٍ هضایب ایٌکِ ثِ اضبسُ

 گشدد؟ ثبصهی خبصی تؿذاد ثِ یب گیشد ثشهی دس سا ضْشًٍذاى

 سبختبس ٍ ضْش کالى غبلت فشٌّگی، ّبی ٍیژگی:. کشد اغْبس پشداخت، تَاى هی کیفی ٍ کوی ٍیژگی ًَؼ دٍ ثِ ضْش کالى هجبحث دس ایٌکِ ثیبى ثب ٍی

 .است کیفی هَخَد اختوبؾی

 داضتِ سا ثیطتشی خوؿیت پزیشش لبثلیت کِ ثبضذ ای گًَِ ثِ ثبیذ آى سبختبس ٍ داضتِ صا دٍسى تَسؿِ ضشایط ثبیذ کالًطْش: کشد ؾٌَاى ؾشالپچبى

 چٌذ ثبضذ؛ ًذاضتِ ٍخَد غبلت فشٌّگ ضْش، کالى دس اگش ٍ ّستٌذ حبضیِ داسای ّب ضْش کالى توبم کِ گشفت ًػش دس ثبیذ ّن سا ًکتِ ایي الجتِ. ثبضذ

 .ثبضٌذ گشا هصشف فمط ّب ضْش کالى است هوکي ٍ ضَد هی حبکن فشٌّگی

 ضْش دس هذت ثلٌذ ٍ هذت هیبى هذت، کَتبُ فشآیٌذ یک ثشای سیضی ثشًبهِ ضشٍست: سدبدصادُ *

: گفت است، گشفتِ لشاس خْبًی ّبی ضْش کبس دستَس دس دیگشی ّبی سٍیکشد ّب ضْش تَسؿِ دس اهشٍصُ ایٌکِ ثِ اضبسُ ثب ضْشی کبسضٌبسبى اص دیگش یکی

 ثلکِ داضت؛ آى ثِ خبسی ٍ ضذُ تؿشیف فضبیی دس ؾذدی ٍ کوی ًگبّی ًجبیذ ٍ است پَیب ٍ صًذُ هَخَدی ضْش کِ پزیشفت سا ٍالؿیت ایي ثبیذ

 هذت ثلٌذ ٍ هذت هیبى هذت، کَتبُ فشآیٌذ یک دس سا اتفبلبت ایي کِ است ایي اّویت داسای هَضَؼ ضذى ضْش کالى ٍ ضْش ثِ سٍستب دسالحبق

 .داضت ثشًبهِ آى ثشای ٍ کشد تؿشیف

 اهب این؛ ثَدُ آى ّبی اًسبى دًجبل ثِ سپس ٍ سبختِ سا ضْش اثتذا کِ است ثَدُ ایٌگًَِ ضْشی سٍیکشدّبی هحَس تبکٌَى: داد اداهِ سدبدصادُ حسي

 ضْشی گشدضگشی ٍ ضْشی آٍسی تبة ضْش، تَسؿِ دس هشدم هطبسکت ًحَُ اختوبؾی، کیفیت سبصی، ًطبى خالق، ضْش چَى ّبیی سٍیکشد ثب اهشٍصُ

 .گیشد لشاس ًػش هذ ثبیذ هَاسد ایي ٍ ّستین سٍثشٍ... ٍ

 افتذ؟ هی اتفبق چِ صهیي ثشای ضْش ثِ سٍستبّب الحبق ثب: خشم سیبحی *

 دس آى ثِ سٍستبّب ایي الحبق ثب ّوذاى خوؿیت: گفت کِ ثَد پٌل ایي دس حبضش اؾضبی اص دیگش یکی ًیض صیست هحیط کبسضٌبس خشم، سیبحی هْذی

 ًفش هیلیَى یک خوؿیت ثِ آیٌذُ سبل ۲۰ تب ّوذاى دس خوؿیت سضذ ًشخ ثِ تَخِ ثب ٍ کشد خَاّذ پیذا افضایص ًفش ّضاس ۷۰ ثیٌبًِ خَش حبلتی

 .کشد ایدبد ضْش کالى تب است فشصتی کِ سسیذ خَاّذ

 ایدبد خوؿیت توشکض دس ثبیذ: است هؿتمذ داد، اّویت ّن افتذ هی اتفبق صهیي ثشای فشآیٌذ ایي دس کِ آًچِ ثِ ثبیذ ایٌکِ ثش تأکیذ ثب اداهِ دس ٍی

 تَسؿِ اهکبى هحیطی صیست ًػش اص ّوذاى ایٌکِ ثِ تَخِ ثب ٍ ضًَذ هذیشیت چگًَِ ّب پسوبًذ ضَد، تمسین چگًَِ آثی هٌبثؽ کِ کٌین تأهل ضذُ،

 .ضَین ٍاسد ّن هشتؽ تَسؿِ صهیٌِ دس ًذاسد، ٍخَد آى دس خٌگل

 ثشٍین ضذى کالًطْش سوت ثِ ثشًبهِ ٍ آگبّی ثب: گَهِ *



 

7 | P a g e  
 

 تَخِ ثب: کشد تأکیذ داد، لشاس تَخِ هَسد سا ضْشی کالى تبثش ٍ تأثیش حَصُ ثبیذ ایٌکِ ثِ اضبسُ ثب تخصصی پٌل ایي اداهِ دس ضْشی طشاح گَهِ، هْشاى

 خَد ثشای سا ضْشی کالى هجحث چگًَِ دیگش کطَسّبی کِ کشد ثشسسی ثبیذ ًذاسد، ٍخَد اخوبؼ خیلی ضْش کالى ثشای خوؿیتی ثحث دس ایٌکِ ثِ

 .اًذ کشدُ استفبدُ آى ّبی فشصت اص چگًَِ ٍ  کشدُ ثَهی

 .سفت پیص ضذى ضْش کالى سوت ثِ آى، هجٌبی ثش ًَیسی ثشًبهِ ٍ ّب داضتِ اص آگبّی ثب سٍد هی اًتػبس: افضٍد ٍی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


