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 ت:س( اهذاف ًط1

اداسُ اهَس ؿْش اص هْوتشیي اّذاف دٍهیي  ًـؼت ؿْش اًذیـی هشوض هٌبلؼبت ٍ هـبسوت ؿْشًٍذاى دس هختلف تجیي الگَ ّبی ثشسػی ٍ 

هختلف، اؿىبل هختلف هـبسوت پظٍّؾ ّبی ؿَسای اػالهی ؿْش ّوذاى هی ثبؿذ. دس ایي ًـؼت، ثب حوَس الـبس ٍ ًوبیٌذگبى گشٍُ ّبی 

 اجتوبػی ثَیظُ دس لبلت ًشح ؿَسای اجتوبػی هحالت هَسد ًمذ ٍ ثشسػی لشاس گشفت.

 ٍ پیطیٌه هَضَع: ( طرح هساله2

 ،اجتوبػی اهَس اص اػن ؿیٌی ؿْش صًذگی ّبی جٌجِ ّوِ ثِ پشداختي ،ایشاى دس ؿْشًـیٌی سؿذ ثِ سٍ سًٍذ ٍ ؿْشّب جوؼیت افضایؾ ثباهشٍصُ، 

 جبهؼِ دیذگبُ اص. اػت داًٍلجبًِ ٍ اسادی ،آگبّبًِ هـبسوت ثش هجتٌی هشدم هـبسوت هؼتلضم ػیبػی، حتی ٍ ػوشاًی فشٌّگی، التلبدی،

 اص اػن صًذگی اثؼبد ّوِ دس ٍ اػت اجتوبػی ّبی فؼبلیت دس ؿشوت فؼبالًِ ٍ داًٍلجبًِ ٍ گشٍُ ثِ تؼلك احؼبع هؼٌبی ثِ هـبسوت ؿٌبػی

 دس هـبسوت هفَْم هْوتشیي ًىتِ دس ثشسػی ثَدى اسادی ٍ داًٍلجبًِ ،ثبیذ اؿبسُ داؿت ٍتجلَس هی یبثذ  فشٌّگی ٍ اجتوبػی ،لبدیلتا ،ػیبػی

 سٍاثي تؼویك ٍ تحىین هَجت ثلٌذهذت دس اجتوبػی ّبی گیشی تلوین ٍ ّب فؼبلیت افشاد دس هـبسوت جلت. هی ثبؿذ فَق ّبی ػشكِ ّوِ

 ّب ّضیٌِ پشداخت ثِ فمي ؿْشدس  هشدم هـبسوت اص دیذگبُ كبحت ًظشاى .ؿذ خَاّذ كذس ػؼِ ٍ یگبًگی احؼبع افضایؾ ،جبهؼِ اػوبی ثیي

هی  تبثیشگزاس آًْب صًذگی ویفیت دس هؼتمین ًَس ثِ ثِ ٍیظُ هَاسدی وِ ٍ ّب گیشی تلوین یٌذآفش هشدم دس اػت ثْتش ثلىِ ،ؿَد ًوی هٌحلش

 پیشٍ هلَثِ ّوذاى ؿْشداسی اجتوبػی، ّبی گشٍُ ٍ هشدم فؼبل هـبسوت ثش هجتٌی ؿْشی هذیشیت ساػتبی دس. ذٌثبؿ ػْین ٍ ؿشیه ثبؿذ،

 ایي اٍلیِ ّبی پبیِ 94ػبل  پبیبًی ّبی هبُ دس ع((همذ هـْذ ؿْش هحالت اجتوبػی سای))ؿَ ىَگال اص گیشی ثْشُ ثب ٍ شؿْ اػالهی ؿَسای

 افضایؾ ًیض ٍ ؿْشداسی ٍ هشدم ثیي یّوىبس ٍ تؼبٍى افضایؾ ((ّوذاى ؿْش هحالت اجتوبػی ؿَسای)) ًشحًْبد. اص هْوتشیي اّذاف  ثٌب سا ًشح

 ثیي دس اًؼبًی ًیشٍّبی ٍ ّب ظشفیت اص ثیـتش چِ ّش یگیش ثْشُ ٍ ؿْش ثِ هشدم خبًش تؼلك حغ افضایؾ ،ؿْشداسی ثِم هشد اػتوبد حغ

 . ثبؿذ هی هحالت ٍ اجتوبػی گشٍّْبی
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 :ضرکت کٌٌذگاى( 3

دثیشخبًِ  سییغ) هٌتظشی هجتجی ػیذ ،(هـْذ ؿْش اػالهی ؿَسای اجتوبػی ٍ فشٌّگی وویؼَى سییغ) اكَلی احؼبى دوتش :( اعضای پٌل1

 ًمذی... اػذا دوتش ،(ّوذى ؿْش اػالهی ؿَسای اجتوبػی ٍ فشٌّگی وویؼَى سییغ) ػلوبػی سهَاى ،(هـْذ ؿْش هحالت اجتوبػی ؿَسای

 (ػوَ ّیبت ػلوی داًـگبُ ثَػلی ػیٌب ّوذاى ))هذیش پٌل(( )

ًوبیٌذگبى تـىل هؼتوذیي هحالت، هتخللیي حَصُ هذیشیت ؿْشی، هذیشاى ٍ وبسؿٌبػبى ؿْشداسی ّوذاى، اكحبة سػبًِ، ( هخاطبیي: 2

 ّبی هشدم ًْبد، داًـجَیبى ٍ ػوَم هشدم ّوذاى

 )سخٌراًی ها(: ( گسارش کاهل ًطست ضهر اًذیطی4

 هَهَع ثب ؿْشاًذیـی ًـؼت اٍلیيثبصخَسد خَة  ثِ اؿبسُ ثب ّوذاى ؿْش ؿَسای ّبی پظٍّؾ ٍ هٌبلؼبت هشوض سئیغ ًـؼت ایي اثتذای دس

 .وشد ثیبى ّوذاى ؿْش هـىالت ٍ هَهَػبت تخللی ثشسػی  سا ّب ًـؼت ایي ثشگضاسی اص ّذف"، ثشسػی اثؼبد ٍ آثبس والى ؿْش ؿذى ّوذاى"

 هی دًجبل ؿْشی هذیشیت حَصُ دس سا هختلفی ّبی ثشًبهِ ّوذاى ؿْش ؿَسای ّبی پظٍّؾ ٍ هٌبلؼبت هشوض ایٌىِ ثیبى ثب ًجبت ثبداهی حویذ

 اػت. ؿذُ تؼشیف هتفبٍت ٍ هـخق هَهَػی ثب ؿْشاًذیـی ًـؼت یه هبُ ّش ثشایثش اػبع ثشًبهِ سیضی كَست گشفتِ  :داؿت اظْبس وٌذ،

تلَیت ؿَسای اػالهی ؿْش ّوذاى ًیض سػیذُ اػت سا اص جولِ الذاهبت اسصؿوٌذ هشوض هٌبلؼبت  ثِوِ اخیشا  ؿْشًٍذی آهَصؽ ػٌذ تذٍیي ٍی

 .اػت ثشگشفتِ دسسا  ؿْشًٍذی آهَصؽ ػیبػت هٌبلت ٍ هَهَػبت ؿَسا داًؼتٌذ وِ توبم

 هبُ خشداد دس آى اختتبهیِ وِ ثشگضیذُ ؿْشًٍذاى جـٌَاسُ یفشآیٌذ اجشای ثِ اؿبسُ ثب ّوذاى ؿْش ؿَسای ّبی پظٍّؾ ٍ هٌبلؼبت هشوض سئیغ

 .وشد تؼجیش پزیش هـبسوت ؿْشًٍذاًی داؿتي ثِ سا جـٌَاسُ ایي دس ؿْشًٍذاى ثبالی حوَس ؿَد؛ هی ثشگضاس

ثب حوَس دس هیض پٌل ثلَست سػوی هذیشیت ًـؼت سا ثش  ّوذاى ػیٌب ثَػلی داًـگبُ ؿْشی ؿٌبػی جبهؼِ داًـیبسجٌبة آلبی ًمذی  اداهِ دس

 ثشًبهِ ٍ تَػؼِ جْت تٌْبیی ثِ ّوذاى تبسیخی اػتجبس ایٌىِ ثیبى ثب جلؼِ وبسؿٌبػی سا آغبص وشدًذ. ٍی ،ػْذُ گشفتِ ٍ ثب دػَت اص ػبیش اػوب

 تبویذی ٍ كشاحت ثِ  تَاى هی اجتوبػی هـبسوت اّویت ثبة دس: گفت ؿَد، هی هحؼَة تَجْی لبثل ػشهبیِ ٍ ثشٍت ًگش، آیٌذُ ؿْشی سیضی

 .وشد اؿبسُ اػت، ؿذُ آٍسدُ لشآى دس ّن ٍ هب اػبػی لبًَى دس  وِ
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 ٍ وشد للوذاد هـبسوت هَهَعاّویت  ثش گَاّی سا حَصُ ایي دس جْبى هؼبكش ؿْشی سیضی ثشًبهِ ٍ تَػؼِ دػتبٍسدّبی پٌل ایي هذیش

 ٍاثؼتِ سا هَجَد ّبی پیچیذگی ثب هؼبكش ؿْشّبی هَفك اداسُ ؿْشی، سیضی ثشًبهِ ٍ تَػؼِ اهش هتَلی ّبی ػبصهبى ًگشؽ ٍ ًگبُ: گفت

  .داًٌذهی ؿْشًٍذاى  هـبسوت ثِ

 سٍص ثِ اص ًـبى ّب ًـؼت ایي ثشگضاسی: گفت، اػت ؿْشی خَة حىوشاًی ٍ هذیشیت اهَس، گش تؼْیل ؛هـبسوت ایٌىِ ثش تبویذ ثب ًمذی اػذالِ

 سا هتفبٍتی ّبی ًگبُ هـىالت حل ٍ هَهَػبت جْت ثتَاًذ تب .داسدآى ؿَسا  هٌبلؼبت هشوض ٍ ؿْش ؿَسای اػوبی یتادس ٍ آیٌذُ ثِ ًگبُ ثَدى،

 .ثبؿذ ؿبّذ

ثب سا ثِ ػٌَاى یىی اص الضاهبت داؿتي جبهؼِ ای ػبلن، پَیب ٍ  هشدم ثیي دس پزیشی هؼئَلیت حغ ایجبد ٍ اجتوبػی ّبی هـبسوت افضایؾایـبى 

 ٍ ّب تَاًوٌذی ًیبصّب، ؿٌبػبیی ثِ ٍاثؼتِ هـبسوت افضایؾ ایي ٍ اػت هـبسوت افضایؾ دًجبل ثِ اهشٍص جبهؼِ: داؿت اظْبس ٍ ًـبى ثش ؿوشد

 .ثبؿذ هی هحالت ّبی ظشفیت

 فشٌّگی ٍ اجتوبػی ّبی ثبفت ،هختلف هحالت ایٌىِ ثِ تَجِ ثب: دیگش ػوَ ایي پٌل ػٌَاى داؿت ّوذاى ؿْش ؿَسای ػوَػلوبػی سهَاى 

 ّوِ ثشای ولی كَست ِث هؼبئل اص ثؼوی. وٌین فبدُتاػ هحالتّوِ  ثشای هـخقٍاحذ ٍ  ثشًبهِ یه اص تَاًین ًوی ثٌبثشایي ،داسًذ هتفبٍتی

 ّویبساى هحلِ، ػشای ؿذى هٌشح ٍی .ثبؿذ داؿتِ ٍجَد آى دس هحالت ثِ ٍیظُ ًگبُ ثبیذ هؼبئل اص دیگشی ثخؾ اهب ،داسد اجشا تیلبثل جبهؼِ

 .وشد ػٌَاىدس هذیشیت ؿْشی  هشدم هـبسوت اص جولِ ًوًَِ ّبی سا ّب یبسی ؿَسا ثحث ٍ هحلِ

 ثش آى توشوض ٍ ؿْشاًذیـی ثشگضاسی ایي ًـؼت هشدم، ظشفیت اص اػتفبدُ ثش تبویذ ثب ّوذاى ؿْش ؿَسای اجتوبػی فشٌّگی، وویؼیَى سئیغ 

 ّوذاى ؿْش دس هَثش الذاهی ثش لشاس اگش ّؼتین ایي ثِ لبئل پٌجن ؿَسای دس هبداًؼت ٍ گفت:  پشاّویت ٍ تَجِ لبثل سا هحالت اجتوبػی ؿَسای

 .ثگیشین ًظش دس سا هختلف ّبی ثخؾ دس ؿْشًٍذاى هتفبٍت  ًیبصّبی ٍیظُ ًگبّی ثب ثبیؼتی اػت،

 ٍ خَاًذ ػبدُ هؼئلِ ًشح یه سا هحالت اجتوبػی ؿَسای هَهَع هـْذ، ؿْش ؿَسای اجتوبػی فشٌّگی وویؼیَى سئیغ ًـؼت ایي اداهِ دس

 ثِ ثشًبهِ ایٌىِ ثشای ٍ داسد ًیبص ًشح ریٌفؼبى ّوضادپٌذاسی ٍ تؼلك احؼبع  ثِ ثبؿذ، داؿتِ هَفمی هذیشیت ثتَاًذ ػیؼتن ّش ایٌىِ ثشای: گفت

 آًْب دس تؼلك حغ ٍ ؿْشًٍذاى دس هؼئَلیت احؼبع ایجبد :افضٍد اكَلی احؼبى .ثبؿٌذ داؿتِ سهبیت ثبیؼتی ریٌؼبى ؿَد، اجشا هَثش ٍ دسػتی

 هجٌب ّویي ثش ٍ اػت ؿذُ ًشاحی ّذف ایي پیشاهَى هـْذؿْش  هحالت اجتوبػی ؿَسای ٍالغ دس ٍ ؿذ خَاّذ ؿْشًٍذاى هـبسوت افضایؾ ثبػث

 ؿٌبػبیی هـْذ هحالت اجتوبػی ؿَسای ػوش اص ػبل 8 گزؿت اص ثؼذ ًشح لَت ٍ هؼف ًمبى ایٌىِ ثِ اؿبسُ ثب ٍی .وٌذ هی دًجبل سا خَد وبس

 ایي ٍ وٌین اداسُ سا ؿْش آًْب هحَسیت ٍ ؿْشًٍذاى ییجَ هـبسوت هجٌبی ثش ٍ وشدُ ثشًشف سا ایشادّب داسین للذدس دٍسُ جذیذ : گفت اػت، ؿذُ

 .گشداًذ هی ثبص جبهؼِ ثِ ًـبى ٍ اهیذ وِ اػت تؼلك احؼبع ٍ هـبسوت

 ًشح دس تَاًذ هی وِ وٌذ احؼبع ٍلتی...  ٍ هب هذیش ٍ هب پیش هب، جَاى: وشد ًـبى خبًش هـْذ ؿْش ؿَسای اجتوبػی فشٌّگی وویؼیَى سئیغ

 .ثَد خَاّین ؿبّذ ّب ًشحاجشای  دس سا هَثشتشی خشٍجی هؼلوب ،دّذ اسائِ سا خَد ًظش ٍ ثبؿذ داؿتِ ًمؾ ؿْشی هذیشیت ّبی

ی ؿَسا تـىیل: گفت گزسد، هی ًشح ایي ػوش اص ػبل 8 ثِ ًضدیه ایٌىِ ثِ اؿبسُ ثبًیض  هـْذ ؿْش هحالت اجتوبػی ؿَسای دثیشخبًِ سئیغ

 هؼبًٍتصیش هجوَػِ  ّبی هذیشیت اص یىی ثِ هجوَػِ ایي اوٌَى ّن ٍ ؿَد هی هحؼَة هـْذ ؿْش دس هَفك ای تجشثِاجتوبػی هحالت 

 .اػت ؿذُ تجذیل ،هی ثبؿذ هـْذ ؿْش دس پبیذاس ٍ هَثش ًْبدی وِ ؿْشداسی اجتوبػی فشٌّگی
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 همبثل دس بر خورد می کنیم که "حىوشاًی خَة ؿْشی"هذیشیت ؿْشی ثب هفَْم جذیذی ثِ ًبم  اهشٍصُ دس: افضٍد هٌتظشی هجتجی ػیذ

 ّوبًگًَِ حىوشاًی ًَع ایي دس. اهَس ؿْش اػتاداسُ  دس ؿْشًٍذاى هـبسوتاكل هْن دس آى  ٍ داد لشاس "هذاس دٍلت ؿْشی هذیشیت ٍ حىوشاًی"

  .هی دّذ خجش هشدم هـبسوت اص هحَسی هحلِ دّذ، هی ًـبى گزؿتِ دس ایشاًی ٍ جْبًی تجشثِ وِ

 وبلجذی ثؼذ اص وِ داسد اػبػی چٌذ سوي ایشاًی ؿْش: گفت ّوذاى ػیٌب ثَػلی داًـگبُ ؿْشی ؿٌبػی جبهؼِ داًـیبس ،پٌل دٍم لؼوت اثتذای دس

 ّبی ًْبد ٍ تفىشات ػشی یه هىبًیٍ ایي هجوَػِ ّب ػوال تجؼذ  اؿبسُ وشد داسالخالفِ ٍ داسالحىَهِ هیذاى جبهغ، هؼجذ ثبصاس، هی تَاى ثِ

 .ّؼتٌذ ؿْشی ػیبػی ٍ اجتوبػی

 ثبصاس لبلت دس ػِ ّش هزّت ٍ التلبد ػیبػت، وِ لبپَ ػبلیػوبست  ٍ اهبم هؼجذ الِ، لٌف ؿیخ هؼجذ، جْبى ًمؾ هیذاى: افضٍد ًمذی اػذالِ

 هحالت التلبدی ٍ اجتوبػی ،فشٌّگی ّبی ٍیظگی ثب ایشاًی هؼتجش ؿْش ّش. ّؼتٌذ حَصُدس ایي   هلبدیك ثْتشیي صا ،ًوَد پیذا هی وٌٌذ اكفْبى

 .وٌذ صًذگی وجب دس فشد وِ وٌذ هی يیتؼی صهیي لیوت ٍ خبًِ هتشاط وِ اهشٍص ثشخالف اػت، گشفتِ  هی ؿىل هشدم

 ًـبى خبًش اػت، دادُ هی خذهبت ؿْش ول ثِ وِ ثبصاس هبًٌذ اػت، ثَدُ ّن ػبم ًیبصّبی ثِ پبػخگَیی هجشاّبی ػشی یه ایٌىِ ثیبى ثب ٍی

 ّبی گزاسی ػیبػت داسای ؿْش اداسُ ثٌبثشایي ،اًذ وشدُ هی اداسُ سا هحالت هحتؼت، ٍ داسٍغِ والًتش، هبًٌذ اسوبًی ّن اجتوبػی ثؼذ اص :وشد

 .اػت ؿذُ هی تـىیل... ٍ هحلِ ّوؼبیگی، هبًٌذ خشد ٍاحذّبی اص ؿْش اداسُ حبل ػیي دس ٍ ثَدُ والى

 داًؾ اگش اػت، تَجِ لبثل ایشاى دس هب ؿْشی هذیشیت ػبثمِ ٍ ؿْشی داًؾ ؿْشی، خَة حىوشٍایی ٍ ؿْشی خَة اداسُ ثشای: گفت پٌلهذیش 

 .ثگیشین دیگشاى اص چیضی ًیؼت الصم ثجشین، وبس ثِ خَدهبى دیشٍصی تجبسة ثب سا اهشٍصی

 ػپغ سییغ دثیشخبًِ ؿَسای اجتوبػی هحالت ؿْش هـْذ گضاسؿی اص چگًَگی ایجبد ایي ؿَسا دس ؿْش هـْذ اسایِ وشدًذ.

. اػت گزاؿتِ ػش پـت سا هشحلِ ػِ تبوٌَى ؿَسا ایي: گفت اػت، ؿذُ  تـىیل 9889 ػبل اص هحالت اجتوبػی ؿَسای ایٌىِ ثیبى ثب هٌتظشی

 لشاس هالن ًیضّش هحلِ  فىشی ٍ اجتوبػی ؿشایي ٍ هـخق هحلِ 958  هشصثٌذی ایي دس ٍ ؿذ هشصثٌذی هحالت هـْذ ؿْش ًمـِ سٍی ثش اثتذا

 دٍسُ اص دس ؿْش( اجتوبػی ًْبدّبی ٍ ّب اًجوي تـىیل)هجٌی ثش  ؿْش اػالهی ؿَساّبی اختیبسات ٍ ٍظبیفلبًَى  اص  76 هبدُ 7 ثٌذ ًجك .گشفت

 .گشدیذ تـىیل ّن ّب ؿَسایبسی اًجوي ایٌىِ هوي. ؿذ تـىیل هب اهٌبی ّیئت ٍ فؼبل هب ؿَساّبی اًجوي ؿَساّب، اٍل

 تمَیت ٍ ؿْشًٍذاى هحلِ، ّبی فؼبلیت تمَیت آى آغبص وِ سػیذین تشی هٌؼجن ٍ ؿذُ تؼشیف ثبص اّذاف ثِ هب اٍلیِ تـىیل اص ثؼذ: افضٍد ٍی

 دسًظش اٍل ّذف ػٌَاى ثِ ،ؿذ هی اجتوبػی ػشهبیِ افضایؾ ثبػث ٍ ثَد ؿْش ثِ تؼلك حغ احؼبع ثِ سػیذى ساُ تٌْب وِ ای هحلِسٍیىشد 

 .گشدیذ گشفتِ

 اػتفبدُ ٍ گیشی تلوین یٌذآفش دس ؿْشًٍذاى هـبسوت جلت ٍ هشدم ثیي ّوجؼتگی ایجبد هـْذ ؿْش هحالت اجتوبػی ؿَسای دثیشخبًِ سئیغ 

 سٍػبی ،هحالتاجتوبػی  ؿَسای تـىیل اثتذای دس: داؿت اظْبس ٍ وشد هؼشفی دٍم ّذف سا ؿْشًٍذی فشٌّگ استمب جْت دس هشدم ظشفیت اص

 ّش ػبالًِ كَست ثِ ٍ گشدیذ تؼییي هحلِ افشاد اص یىی ٍی سییغ ًبیت ٍ ؿذًذ يیتؼی ّبؿَساایي  ییغس ػٌَاى ِث ؿْشداسیهختلف  َاحیً

  .دّذ اًؼىبع سا هحلِ خجشّبی تب دادین لشاس سػبًِ یه هحلِ ّش ثشای ّب ایي وٌبس دس. داؿت اػتجبس تَهبى هیلیَى دُ اجتوبػی ؿَسای
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 دسكذ 59: وشد خبًشًـبى ،ٍجَد داسًذ هـْذ هحالت اجتوبػی ؿَسای دس فؼبل ػوَ 555 ٍ ّضاس یهایٌىِ اهشٍصُ  ثِ اؿبسُ ثب هٌتظشی هجتجی

آًْب ًیض  هلَثِ 229 ٍ ّضاس یهثشگضاس ؿذُ ٍ  هحلِ 958 دس جلؼِ 455 ٍ ّضاس یه ًی ایي ػبلْب ّؼتٌذ؛ ثبًَاى دسكذ 49 ٍ آلب وٌٌذگبى هـبسوت

 .اػت ؿذُ اجشا

 ٍ دّذ ًوی اًجبم ؿْشداسی ثشای سا خذهبت توبم هحلِ اجتوبػی ؿَسای ایٌىِ ثِ اؿبسُ ثب هـْذ ؿْش  هحالت اجتوبػی ؿَسای دثیشخبًِ سئیغ

 ٍ وٌٌذ هی فؼبلیت خجشگضاسی یه ّوچَى ّب سػبًِ ایي وِ اػت ؿذُ تـىیل هحلِ ّش ثشای ّبیی سػبًِ: افضٍد اػت، هشدهی وبهالً ػبختبس یه

 اجتوبػی ؿَسای دس دٍسُّش  فؼبلیت ًَل .اػت ؿذُ تؼشیفهختلف  هحالتاًالع سػبًی الذاهبت  ثشای ًیض هحلِ جبهغ پَستبل ٍ ؿْشآسا سٍصًبهِ

 ٍ هؼشفی هی ؿًَذ. ِؿٌبخت ٍیظُ ؿْشًٍذی وبست یهثب اػتفبدُ اص اػت وِ اػوب  ػبلِ دٍ هحالت

 دس اهؼبل: گفت ؿذ، تفَین هحالت اجتوبػی ؿَسای ثِ ّن ثشخَسداس ون هحالت ثبصآفشیٌی ًشح دس هـْذ همذع ایٌىِثب اؿبسُ ثِ دس پبیبى  ٍی

 هحالت آًْب ًظش ًجك وِ ؿذ ػَال ثْبس ّبی الوبى ٍ آهیضی سًگ ی ًحَُ دسثبسُ هحالت هشدم اص ًَ ػبل اص اػتمجبل دس ثْبس خبًِ ػٌَاى ثب ًشحی

  .ؿذ اجشا ًْبد هشدم ّبی اًجوي اص یىی تَػي هشاحل ایي ٍ آساػتین سا

 دس پبیبى ًـؼت حبهشیي ػَاالتی دس خلَف هَهَع جلؼِ هٌشح ٍ وبسؿٌبػبى ثِ آًْب پبػخ دادًذ.

 پرسص ٍ پاسخ:

 ؟ داؿتِ اًذ ٍسٍدًیض  اجشایی حَصُهـْذ  دس هحالت اجتوبػی ؿَسای آیب: ػَال. 9

  :ًذاسین ٍسٍد اجشا صهیٌِ دس ٍ اػت گزاسی ػیبػت ٍ ًظبست حَصُ دس ػوذُ فؼبلیت ایي ؿَساآلبی هٌتظشی. 

 

 اػت؟ ؿْشی هذیشیت اداهِ یب اػت ؿْشی هذیشیت اص هؼتمل هحالت ؿَسای آیب: ػَال. 2

ثِ ؿَسای هحالت ثِ جْت اًجبم هَثشتش ثخـی اص آى سا  آلبی هٌتظشی: هذیشیت ؿْشی )ؿْشداسی( اص اختیبساتی وِ هتؼلك ثِ خَد اػت،

 اهَس ٍاگزاس هی وٌذ.

 ؟ اػت وذام هحالت اجتوبػی ؿَسای ثشای تْذیذ ثضسگتشیي ؟ثفشهبیئذ هحالت اجتوبػی ؿَسای ّبی آػیت اص: ػَال. 8

 حوَس، هحالت اجتوبػی ؿَسای تْذیذ ثضسگتشیي، ثیفتذ اتفبق حَصُ ایي دس اػت هوىي وِ ًلجی لذست ٍ ًلجی وتش اكَلی: اًحلبسد 

 . وشد تَجِ آى ثِ ثبیؼتی لذست ٍ ثشٍت وؼت ثبثت هحالت اجتوبػی ؿَسای دس فؼبلیت ٍ

 اػت؟ وذام هحالت اجتوبػی ؿَسای ثبسص ٍیظگی: ػَال. 4 

ؿذى آًْب هی دس ػیبػت ّبی حَصُ خَد ٍ اجشایی ا ثذیي هؼٌی وِ ؿَس .ّؼتٌذ ؿَساّب اجشایی ثبصٍی هحالت اجتوبػی ؿَسایدوتش اكَلی: 

 تَاًذ اص پتبًؼیل هَجَد دس ؿَسای اجتوبػی هحالت اػتفبدُ وٌذ.

 چیؼت؟ ًـؼت ایي ًْبیی ّذف: ػَال. 5
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  :ووتشی ّضیٌِ ثب اتفبق ایي تب ؿَد هی اًجبم ؿْشًٍذاى هـبسوت ٍ وبسؿٌبػبى تَػي وِ اػت فشآیٌذ ایي اكَلی اجشایدوتش اكَلی 

 .ثیفتذ اتفبق

 ثبؿذ؟ اػتوبد هَسد تَاًذ هی اػت ٍاثؼتِ دٍلت ثِ ایٌىِ ثِ تَجِ ثب هحالت اجتوبػی ؿَسای: ػَال. 6

  :اجتوبػی ؿَسای دس حبوویت ثٌبثشایي ٍ اػت اؿتجبُ وبسی هحالت اجتوبػی ؿَسای ثِ هَهَع ؿْشداسی ٍسٍد ایٌىِآلبی هٌتظشی 

 اص لؼوتی ؿْشداسی ثلىِ ًیؼت ایٌگًَِ اػت، ثبًل اػبع اص هحالت اجتوبػیؿَسای  پیـٌْبدی هذل ٍ وٌذ دخبلت ًجبیذ هحالت

 .آٍسد ٍجَد ثِ آًْب دس تؼلك حغ ٍ وشدُ دػَت هـبسوت ثِ سا ؿْشًٍذاى تب دّذ هی هحالت اجتوبػی ؿَسای  ثِ سا خَد اختیبسات

  ًیؼت؟ ؿْش اػالهی ؿَاسی ّوبًٌذ هحالت اجتوبػی ؿَاسی اًتخبثبت وبس ٍ ػبص چشا: ػَال. 7

  :دس ّوگشایی جْت ػبختبس ایي ًیؼت ؿْش اػالهی ؿَسای اداهِ هـْذ دس هحالت اجتوبػی ؿَسایآلبی دوتش اكَلی ٍ هٌتظشی 

 سا خَد لبًًَی اختیبسات اص ثشخی وِ این وشدُ هىلف سا ؿْشداسی ،هـْذ ؿْش اػالهی ؿَسای دس ٍ اػت ؿذُ تؼشیف ؿْشداسی دسٍى

 .ّؼتٌذ ؿْش اكلی ًفؼبى ری ّوبى وِ وٌذ تؼشیف خَد ثشای ؿشیه ٍ ثگزاسد هـبسوت ثِ

  ؿَد؟ هی هشدم ّبی ّضیٌِ وبّؾ ثبػث ًشح ایي یبآ: ػَال. 8

  :یبثذ هی وبّؾ ّب ّضیٌِ حتوب هشدم توسبهـ ثِ تَجِ ثبآلبی هٌتظشی. 

  اػت؟ ؿذُ پیوبیـی ٍ پبیؾ هـْذ ؿْش دس هحالت اجتوبػی ؿَسای ثِ ًؼجت هشدم خلَف ًظشات دس یبآ :ػَال. 9

  :هبجشا ثخـی اثش ًتَاًؼتین ٍ اػت ًـذُ فشاگیش هَهَع ایي هـْذ ؿْش دس ػبل 8 اص ثؼذ وِ اػت ایي ؼفه ًمبى اص یىیدوتش اكَلی 

  .وٌٌذ هی ًگبُ هَهَع ثِ تشدیذ ثب ّوچٌبى هشدم ٍ دّین ًـبى هشدم ثِ سا

  :هـْذ ؿْشی هذیشیت هیبًی ػٌَح ٍ ػبصهبًی دٍسى ساّجشدّبی ٍ ّب گیشی تلوین دس ّن هذیشاى ثلىِ هشدم تٌْب ًِآلبی هٌتظشی 

 فشٌّگ ثبیؼتیلزا . اػت پبگیش ٍ دػت هحالت اجتوبػی ؿَسای هَهَػبت وِ وٌٌذ هی احؼبع ًْبآ ٍ داسد ٍجَد ّوچٌبى تشدیذ ایي

 .وشد تمَیتًیض  سا ػبصهبًی

  ؟ ؿَد هی اجشا هـْذ ٍ ّوذاى دس فمي چشا ٍ داسد لبًًَی جٌجِ ًشح ایي یبآ: ػَال. 95

 تب دّذهی  هشدم ثِ هـبسوت جْت سا خَد اختیبسات اص یتلؼو وِ اػت هحلِ دس تغییش اختیبست كبحت ،لبًَى اػبع ثش ؿْشداس: اكَلی دوتش

 هـبسوت اجشا ٍ گیشی تلوین دس سا هَهَع ًفؼبى ری وِ اػت ایي هذیشیت ًَع ثْتشیي ٍ وٌذ تمَیت ٍ ٍسدُآ ٍجَد ثِ ًْبآ دس سا تؼلك احؼبع

 ثبیؼتی خَد ٍظبیف اجشای ثشای ػبصهبى اثش ایي گَیین هی هب اػت ؿْشًٍذی اهَس دس هذاخلِ وِ اػت ٍظبیفی داسای ؿْشداسی ػبصهبى. دٌّذ

 .ثبؿذ هشدهی هـبسوت ٍ هشدم ّبی ًیبص ثشاػبع

  داسد؟ هـبسوت اص ًـبى دیگشی هَهَػبتی چِ ػَاسم پشداخت اص غیش: ػَال. 99

  :اػت هَهَع ّویي ؿْشًٍذی هـبسوت اص ثشداؿت تشیي ػٌحی ٍ تشیي ًبصلدوتش ًمذی 
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  اػت؟ ثَدُ چِ هحالت اجتوبػی ؿَسای تـىیل ثِ هـْذ دس دٍػتبى تَجِ دلیل :ػَال. 92

  :خَاٌّذ هَثش ؿْشی هذیشیت دس وِ هشدهی داؿتي ٍ هـْذ ؿْش اػالهی ؿَاسی هـبسوت دس پبیبى ثی تَاًبیی ٍ اػتؼذاددوتش اكَلی 

 .اػت هحالت اجتوبػی ؿَسای تـىیل اًگیضُ هْوتشیي هحلِ ٍ ؿْشی اهَس دس ؿْشًٍذی هـبسوت ثِ توبیل ٍجَد دیگش ػجبست ثِ، ثَد

 


