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 ٍ پیطیٌِ هَضَع: هسئلِطرح . 1

 فشآیٙذی ،ٌیشدثشٔی دس سا ثخـی سٚاٖ ٚ تٛإ٘ٙذػبصی ثبصػبصی، ٘ٛػبصی، ثٟؼبصی، ٘ظیش یٔفبٞیٕ وٝ ػبْ ٚاطٜ یه ػٙٛاٖثٝ "ؿٟشی ثبصآفشیٙی"

 جذیذی ؿٟشی فضبی الذاْ، ایٗ دس. ؿٛدٔی ٔٙجش( فؼبِیتی ٚ وبِجذی) فضبیی اكّی ٞبیٚیظٌی حفظ ثب جذیذ ؿٟشی فضبی خّك ثٝ وٝ اػت

 حجیجی،)د ٌزاس ٔی ٕ٘بیؾ ثٝ لذیٓ فضبی ثب سا ٔؼٙبیی ٚ ٔبٞٛی ٞبیتفبٚت لذیٓ، ؿٟشی فضبی ثب اػبػی ٞبیؿجبٞت ضٕٗ وٝ شودمی حبدث

 یه ثٝ ٟ٘بیت دس وٝ اػت ؿٟشی ٔـىالت حُ ثشای اییىپبسچٝ ٚ جبٔغ الذأبت ٚ ٍ٘شؽ ،ؿٟشی ثبصآفشیٙی دیٍشػجبستثٝ .(5: 1386 ٔملٛدی،

 .ا٘جبٔیذ خٛاٞذ ٔحیغی ٚ اجتٕبػی وبِجذی، التلبدی، پبیذاس پیـشفت

 ػبصیایٕٗ عشیك اص ٞب ٌبٜػىٛ٘ت دس ص٘ذٌی ویفی ؿشایظ استمب ؿٟشی، حیبت تجذیذ ٞبیثش٘بٔٝ ٚ ؿٟشی ثبصآفشیٙی ٞبیػیبػت اجشای اص ٞذف

 ؿغّی، ٞبیفشكت ایجبد ػبوٙبٖ، آٔٛصؽ ٔٛسد٘یبص، ؿٟشی خذٔبت تأٔیٗ ؿٟشی، ٞبیصیشػبخت ثٟجٛد ٚ تٛػؼٝ ،ٞبػبختٕبٖ ػبصیٔمبْٚ ٚ

 اػت ٚػبصػبخت ویفی ٞبیدػتٛساِؼُٕ ٚ لٛاػذ تشٚیج ٚ اٍِٛػبصی ،ٟ٘بدٔشدْ ایٔحّٝ خذٔبت دفبتش ٚ ٔحّی ٔذیشیت ٟ٘بدٞبی تمٛیت

 ٔـىالت ثب ٔمبثّٝ ثشای سٚؽیب  عشح ٞشٌٛ٘ٝ وٝ داسد تأویذ ٔغّت ایٗ ثش ؿٟشی ثبصآفشیٙی ایٗ، ثش ػالٜٚ .(74: 1389 ٕٞىبساٖ، ٚ پٛساحٕذ)

 .ثبؿذ ساٞجشدی ٚ ثّٙذٔذت اٞذاف داسای ثبیذ وٛچه، ٚ ثضسي ؿٟشٞبی

 ویفیت ٚ سلبثتی التلبد ٕٞچٖٛ تشیٌؼتشدٜ ٔجبحج ثب ثّىٝ ٘یؼت، ٔتشٚوٝ ٔٙبعك ػبصی ص٘ذٜ ثبص د٘جبَ ثٝ تٟٙب ،ؿٟشی ثبصآفشیٙیسٚیىشد 

 .داسد ػشٚوبس ،وٙٙذ ٔی ص٘ذٌی فمیش٘ـیٗ ٔحالت دس وٝ وؼب٘ی ثشای خلٛفثٝ ص٘ذٌی

 ثٝ سا سثظری ٞبیػبصٔبٖ وٝ ایٌٛ٘ٝثٝ اػت، ؿذٜتجذیُ ٔحٛسی ٚ جذی ٔٛضٛػی ثٝ ،ٞبآٖ ٘بپبیذاسی سفغ ٚ لذیٕی ٚ فشػٛدٜ ٞبیثبفت ثٝ تٛجٝ

 .اػت وشدٜ ٔغشح صٔب٘ی ٔختّف ٞبیدٚسٜ دس سا ٞب ثبفت ایٗ دس ٔذاخّٝ ِضْٚ ٚ دادٜ ػٛق ٔزوٛس ٞبیثبفت ثبصآفشیٙی ٚ ػبٔب٘ذٞی تىبپٛی

 فبسع، تٟشاٖ، ؿشلی، آرسثبیجبٖ ثٛؿٟش، ٔٙتخت اػتبٖ ٞفت دس جٕٟٛسسئیغ ٔؼتمیٓ دػتٛس ثب 1396 ػبَؿٟشی دس  ثبصآفشیٙی ثش٘بٔٝ اجشای

 ٚ احیب ٔمذٔبت ،ػبِٝپٙج ثش٘بٔٝ یه دس اػت لشاس ؿٟشی، ثبصآفشیٙی عشحؿذ.  آغبص اكفٟبٖ ٚ سضٛی خشاػبٖ ٔبص٘ذساٖ، ٕٞذاٖ، وشدػتبٖ،

 ٚ ٘ٛػبصی ثش ػالٜٚ ٔحّٝ، ٞش دس وٝ ایٌٛ٘ٝثٝ آٚسد، فشاٞٓ وـٛس وُ دس سا ؿٟشی ٘بوبسآٔذ ٚ فشػٛدٜ ٞبیثبفت اص ٔحّٝ 1334 ثبصآفشیٙی

 ایٗ ٚضؼیت ثب ٔتٙبػت التلبدی، ٚ اجتٕبػی ؿٟشی، فشٍٞٙی، فضبٞبی اص اػٓ صیشثٙبیی، ٚ سٚثٙبیی أىب٘بت وّیٝ ٔؼىٛ٘ی، ٚاحذٞبی ػبصیٔمبْٚ

 .یبثذ استمب ؿٟش ٞبیٔحّٝ دیٍش دس أىب٘بت

 ػتبد اػضبی جّؼٝ ٞشٔبٜ ساػتب ٕٞیٗ دس ٚ ؿذ آغبص ٔحّٝ 96دس  ٞباػتبٖ ػبیش ثب ٕٞضٔبٖ ٘یض ٕٞذاٖ اػتبٖ دس ؿٟشی ثبصآفشیٙی عشح

 .ؿٛدٔی تـىیُ ٕٞذاٖ اػتب٘ذاس ٘یىجخت ٔحٕذ٘بكش سیبػت ثٝ ؿٟشی ثبصآفشیٙی

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اّذاف ًطست:. 2

 ٚ ظبٞش ػـیٕب یىٙـٛاختی ثٝ ٔٙجش ؿٟشی تٛػؼٝ فشآیٙذٞبی دس ٔحّی ٚ ثٛٔی ٞبیاسصؽ ،فشٍٞٙی ،ٔىب٘ی خبف ٞبیٚیظٌی ثٝ تٛجٝ ػذْ

 تٕبیضات ٘بؿی اص ٞبیجزاثیت ٕٞچٙیٗ ٚ دادٜاصدػت سا خٛد ٞٛیت ٚ جبیٍبٜ ،فشًٞٙ تجّٛس ٔىبٖ ػٙٛاٖثٝ ؿٟشی ٔحالت ٚ اػت ؿذٜ ؿٟشٞب

 ٔٙظٛسثٝ تبسیخی ٞبیثبفت دس ثبصآفشیٙی ثٝ ٔشثٛط الذأبت  ثبصٍ٘شی ِضْٚ ساػتب ایٗ دس. اػت ؿذٜ وٕشً٘ ساػتب ایٗ دس فشٍٞٙی ٚ ٔىب٘ی

 ؿٛد. ٔی احؼبع ٔحالت ٞٛیتٕٙذی دس٘تیجٝ ٚ تؼّك حغ یاستمب ٚ ٞبپتب٘ؼیُ ،أىب٘بت اص اػتفبدٜ

 :کٌٌذگبىضرکت. 3

 ثبدأی ٘جبت ٟٔٙذع :سخٌراى ٍیژُ الف.-3

 ؿٟش اػالٔی ؿٛسای سییغ) ِٔٛٛیاثشاٞیٓ  دوتشٔؼبٖٚ ؿٟشػبصی ٚ ٔؼٕبسی ٚصاست ساٜ ٚ ؿٟشػبصی(، ) دوتش ایضدی بٖ:آلبی :پٌل اعضبی ة.-3

 .دا٘ـٍبٜ ثٛػّی ػیٙب( ػّٕیٞیئتػضٛ )ساٜ ٚ ؿٟشػبصی اػتبٖ ٕٞذاٖ(، دوتش ػجبد صادٜ  ٔذیشوُ) فشصاٟ٘ٝٔٙذع  ،(ٕٞذاٖ

، دا٘ـجٛیبٖ ٚ ػْٕٛ ٟ٘بدٔشدْ ٞبیتـىُٔذیشاٖ ٚ وبسؿٙبػبٖ ؿٟشداسی ٕٞذاٖ، اكحبة سػب٘ٝ، ٕ٘بیٙذٌبٖ  ،ٔتخللیٗهخبطبیي:  ج.-3

 ٔشدْ ٕٞذاٖ

 ّب(:)سخٌراًی گسارش کبهل ًطست ضْر اًذیطی .4

 ػٕٛٔی ٔـبسوت ثبصآفشیٙی،

 وٕتشیٗ كشف ثب ػٕٛٔی ٌؼتشدٜ ٔـبسوت اص ٌیشیثٟشٜ ٚ ٕٞچٙیٗ فشػٛدٜ ٔٙبعك دس ٔٛجٛد ٞبیپتب٘ؼیُ اص اػتفبدٜ دس ػؼی ثبصآفشیٙی ٞبیعشح

 ٕٞچٖٛ دیٍشی ػٙبٚیٗ تحت لجالً وٝ اػت ؿٟشی ثبصآفشیٙی اػت، ٔغشح وـٛس دس تبسیخی ٔشاوض ػبٔب٘ذٞی دس أشٚصٜ وٝ ثحخی. داس٘ذ سا ثٛدجٝ

 اجتٕبػی، ٞبیػشكٝ دس ٔشدٔی ٔـبسوت ساػتبی دس آٖ ٘ٛصایی ٚ ؿٟش احیبء دس ػؼیاػت،  ؿذٜٔغشح ػبٔب٘ذٞی ٚ ثٟؼبصی ٘ٛػبصی، ثبصػبصی،

 ٚ سٚػتبٞب وبِجذی فضبٞبی حفظ ثب ؿٟشی ثبصآفشیٙی دس. داسد سا ؿٟش تبسیخی ٔشاوض دس ص٘ذٌی ویفیت استمبی ٔٙظٛسثٝ وبِجذی ٚ ٔحیغی التلبدی،

 . ؿٛدٔی تأویذ ٞبآٖ ظبٞشی ٚ وبِجذی تـبثٟبت ثش تبسیخی ٞبیٔحّٝ

 ٕٞذاٖ، اػتبٖ ؿٟشػبصی ٚ ساٜ ٔذیشوُ وـٛس، ٚصاست ؿٟشػبصی ٚ ساٜ ٔؼبٖٚ حضٛس ثب ؿٟشی ثبصآفشیٙی ػٙٛاٖ ثب ؿٟشا٘ذیـی ٘ـؼت چٟبسٔیٗ

 ػبِٗ دس دا٘ـٍبٞی ٚ ؿٟشی وبسؿٙبػبٖ ٚ اػبتیذ ی اػالٔی ؿٟش ٕٞذاٖ،ؿٛسا ٞبیٚ پظٚٞؾ ٔغبِؼبت ٔشوض سئیغ ؿٟش، ؿٛسای سیبػت

 .ؿذ ثشٌضاس لشآٖ تبالس ٞبی ٕٞبیؾ

 

 

 



 

 
 

 :ٕٞذاٖ ؿٟش ؿٛسای ٔغبِؼبت ٔشوض سئیغ 

 ضْری ببزآفریٌی پبیلَت ّوذاى،

 ٔغبِؼبتی ٔشاوض ثب ٔمبیؼٝ دس ٚ اػت پیـشٚ ٔغبِؼبتی ٔشاوض اص ٔشوضایٗ  ایٙىٝ ثٝ اؿبسٜ ثب ؿٟشاػالٔی  ؿٛسای ٞبی پظٚٞؾٚ  ٔغبِؼبت ٔشوض سئیغ

 :داؿت اظٟبس اػت، ثشخٛسداس تٛجٟی لبثُ فؼبِیت اص ٔـٟذ ٚ ؿیشاص اكفٟبٖ، یضد،

 ٘ـؼت ٚ 8118 ٕٞذاٖسٚیذاد  ٔحالت، اجتٕبػی ؿٛسای ،ؿذٖ ٕٞذاٖ ؿٟش والٖثشسػی اثؼبد ٚ آحبس  ػٙبٚیٗ ثب ؿٟشا٘ذیـی ٞبی ٘ـؼت ػّؼّٝ

 .اػت ثٛدٜ آٖ دس حبضش ػّٕی ٞیئت اػبتیذ ٚ ٔغبِؼبت ٔشوض ٌب٘ٝ ٘ٝ ٞبی وٕیتٝ دس ٔغشح ٚ ٔؤحش ٞبی الذاْ اص ٔحالت ثبصآفشیٙی ٔٛضٛع ثب أشٚص

: افضٚد ؛اػت پشداختٝ آٖ اجشای ٚ تحّیُ ثشسػی، ثٝ دِٚت وٝ اػت روشی لبثُ ٚ ٟٔٓ ٔجبحج اصؿٟشی  ثبصآفشیٙی ایٙىٝ ثیبٖ ثب ٘جبت ثبدأی حٕیذ

ٚ  ساٜ ٚصاست ٔؼبٖٚ ٞبی حٕبیت ثب خلٛف ایٗ دس ٚ اػت ثبصآفشیٙی ٔمِٛٝ دس ٔغشح فشٍٞٙی ٚ تبسیخی اجتٕبػی، الصْ ٞبی ظشفیت یاداس ٕٞذاٖ

 .اػت ؿذٜ ا٘تخبة آفشیٙیصثب پبیّٛت ػٙٛاٖ ثٝ ٕٞذاٖ ،ؿٟشػبصی

 :ٕٞذاٖ ػیٙب ثٛػّی دا٘ـٍبٜ ؿٟشػبصی ٚ ٔؼٕبسی دا٘ـىذٜ اػتبدیبس

 است فرآیٌذی اهری ببزآفریٌی

 اص سا پیبدٜ ساٜ عشح ٘ظیش ثی اجشای ؿٟشا٘ذیـی، ٞبی ٘ـؼت ثشٌضاسی دس ٕٞذاٖ ؿٟش ؿٛسای ٔغبِؼبت ٔشوض اص تـىش ضٕٗ صادٜ ػجبد حؼٗ دوتش

 ٕٞذاٖ ایٙىٝ ثیبٖ ثب ػیٙب ثٛػّی دا٘ـٍبٜ ؿٟشػبصی ٚ ٔؼٕبسی ٌشٜٚ اػتبدیبس .خٛا٘ذ ثبصآفشیٗ ؿٟش ػٙٛاٖ ثٝ ٕٞذاٖ ٌشفتٗ لشاس پبیّٛت دالیُ

 ٚ ٞب چٕٗٚ  ٞب لٙبت، ٞب چـٕٝ ،ٞب ثبؽ ،ٞب دسٜ ٚجٛد: افضٚد اػت، ؿٙبختٝ ؿذٜ اػالْ جٟبٖ پبیذاس ػجض ؿٟش اِٚیٗ ٚ پبیذاس ػجض ؿٟش ػٙٛاٖ ثٝ

 .ثبؿذ ٔٛضٛع ایٗ ثش دِیُ تٛا٘ذ ٔی ٕٞذاٖ یلذیٕ ثبفت دس خبف ٞبی ٔحّٝ

 تأُٔ ٚ تٛجٝ تمبضبی ؿٟشی ثبصآفشیٙی أش جٟت سٚیذاد ایٗ ػبصی فشكت ٚ ٕٞذاٖ دس 8118 تبسیخی سٚیذاد خٛا٘ذٖ ٟٔٓ ثب ػجبد صادٜ حؼٗ

 تٛاٖ ٔی ٘ذست ثٝ. اػت تٕذٖ ٚ تبسیخ ،ٞب إِبٖ ؿٟش ٚ پضؿىبٖ دا٘ـٍبٞیبٖ، ؿٟش ٕٞذاٖ: وشد خبعش٘ـبٖ ٚ ؿذ خٛاٞبٖ سا ٔٛضٛع ایٗ ثش ثیـتش

 تخللی ٚ ثشتش ؿٟش ػٙٛاٖ ثٝ سا ٕٞذاٖ ثتٛا٘ذ وٝ ثبس یه ػبَ چٙذ یب ػبال٘ٝ ٞبی ٕٞبیؾ ثشٌضاسی ٚی .ٌشفت ػشاؽ سا ٞب پتب٘ؼیُ ایٗ داسای ؿٟشی

 پٛیب، ٌشدؿٍشی ؿٟش اػت؛ ٔغشح ٕٞذاٖ ثبصآفشیٙی ٞبی حٛصٜ دس صیبدی ٞبی ثشچؼت: ٌفت ٚ ثشؿٕشد ٔؤحش وٙذ ٔؼشفی ؿٟشی ثبصآفشیٙی دسصٔیٙٝ

 .داد خٛاٞذ جبی خٛد دس سا ػٙبٚیٗ ایٗ ٕٞٝ ثبؿذ ثبصآفشیٙی ؿٟش ثٝ ٔب سٚیىشد اٌش...  ٚ خالق ؿٟش آٚس، تبة ؿٟش

 :داؿت اظٟبس ٕٞذاٖ ػیٙب ثٛػّی دا٘ـٍبٜ ؿٟشػبصی ٚ ٔؼٕبسی ٌشٜٚ اػتبدیبس ادأٝ دس

 حبضش حبَ دس. ثبؿیٓ ؿبٞذ تٛا٘یٓ ٔی سا ؿٟشی ثبصآفشیٙی اص ٚیتشیٙی ٕٞذاٖ دس ٚ داسد سا الصْ پتب٘ؼیُ تیٔٛلؼی ٚ ٔٛضٛػی حبِت دٚ دس ٕٞذاٖ

 ٚ حبجی ٝٔحّ ٚ ّپبو وجبثیبٖ، دس سا ٔحالت اص ٚیتشیٙی ٕٞذاٖ. وٙذ فشكت ایجبد تٛا٘ذ ٔی أش ایٗ ٚ اػت ؿذٜ آغبص ٕٞذاٖ اص ٔحّٝ ػٝ ثبصآفشیٙی

 .اػت ؿذٜ ٌشفتٝ ٘ظش دس خلٛف ایٗ دس وٝ اػت ییٞب دسٜ اص فخشآثبد دسٜ ٔخبَ ػٙٛاٖ ثٝ اػت، وشدٜ جٕغ خٛد دس سا ٞب دسٜ اص ٚیتشیٙی

 ٚ اوجبتبٖ خیبثبٖ دٚ دس ثبؿذ ٔٛفك عشحی ؿٟشی ثبصآفشیٙی دس تٛا٘ذ ٔی خٕیٙی )سٜ( أبْ ٔیذاٖ اػت، داسا سا ٞب ٔیذاٖ اص ای ٔجٕٛػٝ ٕٞذاٖ

 .وٙیٓ پیذا ٚسٚد ٞٓ ٔٛضٛػی ٞبی حٛصٜ دس وٝ اػت أیذ ،ایٓ داؿتٝ اسصؿٕٙذی تجشثٝ دٞذ ٔی ٘ـبٖ سا ؿٟش ٞبی خیبثبٖ ثبصآفشیٙی وٝ ثٛػّی



 

 
 

 ایجبد دس اػتٕبدػبصی ثب خلٛكی ثخؾ ٞبیٌزاسیػشٔبیٝ دس یب وـٛس ثبصآفشیٙی دس ٔشدٔی ٞبی ٔـبسوت دس تٛاٖ ٔی: افضٚد دس ادأٝ ٚی

 .ثبؿیٓ ؿٟشی ثبصآفشیٙی ثشای پبیّٛتی ػظیٓ، ٞبی ظشفیت

صٔب٘ی  ثبصٜ یهداؿتٝ ثبؿیٓ دس اكُ ثشای آٖ  ثبصآفشیٙیای ثٝ ٍ٘بٜ پشٚطٜ اٌش. داؿت ایپشٚطٜ ٍ٘بٜ آٖ ثٝ ٘جبیذ ٚ اػت فشآیٙذی أشی ثبصآفشیٙی

 ؿٟشی یىپبسچٝ ٔذیشیت ثب ٟٔٓ ایٗ ٚ داسد ٚجٛد ٔحٛس تٛػؼٝ ٚ ػبص جشیبٖ ٍ٘بٜ ثٝ ٘یبص فشآیٙذ ایٗ دس. وٙذ ٔیوٝ ٔغبیشت ایجبد  ایٓ وشدٜتؼشیف 

 ثبصآفشیٙی فشآیٙذٞبی اص سا ؿٟشی ؿٛساٞبی ٚ ٟ٘بد ٔشدْ ٞبی ػبصٔبٖ، ؿٟشٚ٘ذاٖ دخبِت ؿٟشی، یىپبسچٝ ٔذیشیت تٛاٖ ٔی ٚ افتبد خٛاٞذ اتفبق

 .وشد ٔحؼٛة ؿٟشی

 ثٝ تٛاٖ ٔی ثؼتشٞبیی ٚ صٔیٙٝ چٝ تؼشیف ثب ٚ ثٛد خٛاٞذ ٔؤحش ؿٕبیُ وذاْ دس ؿٟشی ثبصآفشیٙی وٝ وشد ثشسػی ثبیذ :ٌفت ػجبد صادٜ حؼٗ

 آٖ ثشای سا ٚاحذی ٘مغٝ ٚ ٚػٛ ػٕت ٘تٛاٖ اػتٔٛجت ؿذٜ  ثبصآفشیٙی دس ٔختّف ٞبی دػتٍبٜ ٚجٛد ٚ وبسی ٔٛاصی. یبفت دػت یىپبسچٝ ٔذیشیت

 .ثشد خٛاٞذ ثیٗ اص سا ٞب فشكت ٚ ٞب ظشفیت اص ثؼیبسی أش ایٗ ٚ ؿذ ٔتلٛس

 ثٝ ػبوٙبٖ اٌش: داؿت اظٟبس داسد، ثؼتٍی ٔٛسد٘ظش ٔحُ ػبوٙبٖ ٔب٘ذٌبسی ثٝ ثبصآفشیٙی فشآیٙذ ٞش تٛفیك ؿبخق ایٙىٝ، ثیبٖ ثب ادأٝ دس ٚی 

 ٚ ثٛدٜ ثبصآفشیٙی عشح ٔٛفمیت ٔؼٙبی ثٝ دٞٙذ ٘ـبٖ خٛد اص سا ٔحُ دس ػىٛ٘ت ادأٝ ٚ حضٛس ثٝ تٕبیُ ٚ وٙٙذ احؼبع ثیـتشی تؼّك خٛد ٔحُ

 وبُٔ پشٚػٝ یه سا ثبصآفشیٙی تٛاٖ ٕی٘ ثخـیذ استمب سا ٔحیظ ٔٙظش ٚ ػیٕب ثتٛاٖ ایٙىٝ صػٓ ثٝ كشف ػبصیوف ٚ ػبصی جذاسٜ وبِجذی، ٞبی ٍ٘بٜ ثب

 .ثبؿٙذ ٔی آٖ ػبوٙبٖ اكّی ٔؼئّٝ ثبصآفشیٙی أش دس آٚسد ِزا ؿٕبس ثٝ

. ؿذ ٔتلٛس ثبصآفشیٙی جٟت ؿٟش ٔختّف ٘مبط ثشای سا ٚاحذی ٘ؼخٝ ٚ ٌشفت ٘ظش دس ؿٟشی ثبصآفشیٙی ثشای تٛاٖ ٕی٘ سا حبثتی اٍِٛی ٚ ٔذَ ٞیچ

 ٚ ٔحشن ٘مؾ تٛا٘ذ ٔی وٝ وبِجذی سٚیىشدٞبی اصجّٕٝ ،ؿذٜ ٌشفتٝ ٘ظش دس ٔختّفی سٚیىشدٞبی ،ثبصآفشیٙی ٘ظشی ٔجب٘ی دس ،اػبع ایٗ ثش

 .ثخـذ استمب سا التلبدی ٚ ای ٔحّٝ ٞبی ٞٛیت ٚ داؿتٝ ای تٛػؼٝ

. ثخـذ سٚ٘ك ٔب ؿٟشی ٘بوبسآٔذ ثبصاسٞبی ثٝ ثتٛا٘ذ تب ثبؿذ تجبسی ثبیذ فضب ایٗ دس ٔٛجٛد ٞبی ٍ٘بٜ ثشخی: وشد خبعش٘ـبٖ ػجبد صادٜ حؼٗ دوتش

 ٞبی ظشفیت ٚ اجتٕبػی ٞبی ػشٔبیٝ ثشحؼت ٔحالت ثٝ ٍ٘بٜ. وشد تٛجٝ ثبصآفشیٙی أش دس عشاحی سٚیىشدٞبی ثٝ تٛاٖ ٔی دیٍش ٍ٘بٞی دس ٕٞچٙیٗ

 .ثبؿذ ٔتفبٚت ثبیذ ثبصآفشیٙی أش دس آؿىبس ٚ پیذا

 :وـٛس ساٜ ٚصاست ؿٟشػبصی ٚ ساٜ ٔؼبٖٚ

 ؟کٌذ هی طی را درستی هسیر ببزآفریٌی آیب

 .پشداصْ ٔی آٖ چٍٍٛ٘ی ٚ ٔٛضٛع ایٗ چیؼتی ثٝ خٛد ثحج دس ٚ وشدٜ اػتمجبَ ٘ـؼت ایٗ اص ثٙذٜخبعش ٘ـبٖ وشد:  ایضدی دوتش

 ویفیت اص ٔٙظٛس .اػت ثٛدٜ غبِت ٔب ٞبی سیضی ثش٘بٔٝ ثش وٕیت ٘ظبْ ٚ ایٓ ثٛدٜ غبفُ ویفیت اص ؿٟشی ٞبی سیضی ثش٘بٔٝ دس ٔذیذی ٔذت: ٌفت ٚی

 حبضش حبَ دس ٚ اػت صیؼت ٔحیظ ٚ جبثجبیی ٘ظبْ ٘بوبسآٔذی ٞٛیت، ثحشاٖ ،ؿٟشی آٚسی تبة اجتٕبػی، ٞبی آػیت ؿٟشی، فمش ٕٞچٖٛ ٔٛاسدی

 .ٞؼتٙذ ٔؼبئّی چٙیٗ ایٗ دسٌیش ٔب ؿٟشٞبی دسكذ 31 اص ثیؾ



 

 
 

 آٖ ثب ؿذت ثٝ أشٚصٔبٖ ؿٟش٘ـیٙی ٘ظبْ دس وٝ خذٔبتی فمش ٚ آٔٛصؿی فمش دسآٔذی، فمش اػت، ٔغشح ٔختّفی اثؼبد دس فمش: افضٚد ایضدی دوتش 

 ثش ٌٛاٜ( دسٔب٘ی ثٟذاؿتی ػجض، فضبی آٔٛصؿی، ػشا٘ٝ) ٔٛجٛد اػتب٘ذاسدٞبی ػشا٘ٝ ٚ ویفی ٔٙظش اص ٔحالت ثشخی ٔمبیؼٝ ٚ تحّیُ. ٞؼتیٓ سٚثشٚ

 ٚجٛد ٚ تؼبدَ ٘جٛدداس٘ذ وٝ ٘بؿی اص  لشاس پبییٙی ثؼیبس ػغٛح دس ثّىٝ ا٘ذ ٘ـذٜ ٘ضدیه ػشا٘ٝ ػغح ثٝ تٟٙب ٘ٝ وٝ اػت ٔٙبعك ایٗ دس ٘بٌٛاس ٚضغ

 اػت. ّٔی ٔمیبع دس ٔب سیضی ثش٘بٔٝ ٘ظبْ دس ٞب ٘بثشاثشی

 وٝ ؿٛد ٔی ٔـىالتی ٚ ٔؼبئُ ثشٚص ثبػج ای ٔحّٝ ٚ ؿٟشی ٘ظبْ دس تٛػؼٝ ٔفْٟٛ دس تؼبدَ ٘جٛد: ٌفت وـٛس ٚصاست ٚ ؿٟشػبصی ساٜ ٔؼبٖٚ 

 ثب ٔمبیؼٝ دس ٕٞذاٖ ٞشچٙذ. ؿٛد ٔی دیذٜ...  ٚ ؿٛسیٗ خضش، چٖٛ ٔحالتی دس ٘بثشاثشی ایٗ ٕٞذاٖ دس. اػت ص٘ذٌی ویفیت وٙتشَ آٖ تشیٗ ٟٔٓ

 ٚ ػیؼتبٖ ،٘بثشاثشی جذَٚ دس. ٘یؼت ٔؼتخٙی ٘بثشاثشی ایٗ اص أب اػت ثشخٛسداس تشی ٔغّٛة ػغح اص...  ٚ ثٙذسػجبع چبثٟبس، ٕٞب٘ٙذ ؿٟشٞبیی

 .ػتٞب ٘بثشاثشی ٚجٛد ٔب ؿٟشٞبی دس اكّی ٔؼضالت اص یىی ٚ ٞؼتٙذ ٘ـیٗ حبؿیٝ ؿٟشٞب جٕؼیت دسكذ 64 ٚ داسد لشاس یه ستجٝ دس ثّٛچؼتبٖ

 ٔب وـٛساص ٔٙظش ویفیت ایٕٙی . داس٘ذ لشاس ثشاثشی ٔٙظش اص ٘بثؼبٔب٘ی ٚضؼیت دس ٔب ؿٟشٞبی ،ٔٛجٛد ؿشایظ اػبع ثش: داؿت اظٟبس ایضدی دوتش

اص  ؿذت ثٝ ٔتأػفب٘ٝ ٚ ٘ذاسد ٞب پذیذٜ ایٗ ثب ٔٛاجٝ دس سا الصْ آٚسی تبة داسد، ثشٚص آٖ دس ٔخبعشات ا٘ٛاع ٚ اػت ثالخیض وـٛس 11 جضٚ وٝ اصآ٘جبیی

 .ٞؼتیٓ سٚثشٚ ػٛا٘ح ٚ أذادسػب٘ی ٔب٘ٙذ ؿٟشی ٘ظبْ دس ٞبیی ٔحذٚدیت ثب ٚ ثشخٛسداس ٞؼتیٓ پبییٙی آٚسی تبة

 اػت خٛد حیبت دادٖ ٘ـبٖ دسكذد سٚدخب٘ٝ وٝ صٔب٘ی ٚ ایٓ وشدٜ تجذیُ فبضالة ٔؼیش یب خیبثبٖ ثٝ سا خٛد ٞبی سٚدخب٘ٝ: وشد خبعش٘ـبٖ ایضدی 

 .ؿٛد ٔی جٌّٛیشی اتفبق ایٗ اص ،ٔخشة الذأی ثب

 جشیبٖ ثش جذی تأحیش أب ٘جبؿذ ّٕٔٛع خیّی ٌفتیٓ ػخٗ ٞب آٖ اص ویفیت دس وٝ دیٍشی ٔٛاسد ٔب٘ٙذ ؿبیذ ،ٞٛیت ٔمِٛٝ: ؿذ یبدآٚس ایضدی

 ػٙٛاٖ ایٗ ٌٛیبی ؿٛد ٔی تِٛیذ ٔؼىٗ ػٙٛاٖ تحت وٝ ٞبیی لٛعی. ٘ذاسد ٔب ٌزؿتٝ فشًٞٙ ثٝ سثغی ٞیچ ػبصیٓ ٔی ٔب آ٘چٝ ٚ داسد ٔب یفشٍٞٙ

 دس ؿٟشٞب ؿٛیٓ ٔیثب ٍ٘بٜ ثٝ ٌزؿتٝ ٔتٛجٝ . ٞب ػبِی خـه ٚ ٞب ثْٛ صیؼت تخشیت ٔب٘ٙذ ؛اػت لشاسٌشفتٝ ثحشا٘ی ٚضؼیت دس صیؼت ٔحیظ وٝ اػت

 چیؼت؟ ا٘مغبع ٚ ٌؼؼت ایٗ دِیُ حبَ ،ٓثٛدی ثشخٛسداس ٔٛاسد ایٗ دس خٛثی پـتٛا٘ٝ اص ٚ داؿتٙذ لشاس ی٘ظیش ثی ویفیت

 تحت دِٚت وٝ اػت ػیبػتی یبدؿذٜ ویفی أٛس دس ضؼف ٚ ٘ملبٖ ثب ٔٛاجٝ حُ ساٜدس ادأٝ ػٙٛاٖ داؿت:  وـٛس ٚصاست ؿٟشػبصیٚ  ساٜ ٔؼبٖٚ

 اص وٝ ٞبیی ػشكٝ ٚ ٔحالت دس ٚ اػت ص٘ذٌی ویفیت افضایؾ ٚ ٔـىالت سفغ ثشای پبػخی حُ ساٜ ایٗ اػت، وشدٜ اتخبر ؿٟشی ثبصآفشیٙی ػٙٛاٖ

 دس فضب ایٗ ٚ اػت ص٘ذٌی ویفیت افضایؾ ٘یبصٔٙذ وٝ ٚجٛد داسد ٞبیی ػشكٝ ،وّی كٛست ثٝ .ثٛد ویفی أٛس ایٗ ؿبٞذ ثبیؼتی ؿٛد ٔی كحجت آٖ

 .داد خٛاٞذ سٚی ؿٟشی ثبصآفشیٙی

تغییش  سا خٛد ٘مؾثبیذ  ػیبػت ایٗ دس دِٚت. وٙیٓ ٔی ثشخٛسد پبییٗ ثٝ ثبال اص ٚ وٕی كٛست ثٝ ای تٛػؼٝ ٔجبحج دس ،ػٕذتبً :ٌفت ادأٝ دس ٚی

 ٔـبسوت حفظ، ثش ثبصآفشیٙی .ثیفتذ اتفبق آٖ ٞبی ؿبخق ٕٞٝ ثبیذ ؿٛد ٔی ؿٟشی ثبصآفشیٙی اص كحجت اٌش. ثبؿذ ٘ذاؿتٝ ٔؼتمیٓ ٔذاخّٝ ٚدٞذ 

 .داسد تأویذ ص٘ذٌی ویفیت افضایؾ ٚ ٔشدٔی

 لشاس الذأبت ٔحٛس ٞب ؿٟشداسی وٝ صٔب٘ی. ثبؿذ داؿتٝ تؼٟیٍّش ٚ حٕبیتی ٘مؾ ثبیؼتی ثبصآفشیٙی ٞبی پشٚطٜ دس دِٚت: داؿت اظٟبس ایضدی دوتش

 آٖ داسد ٚجٛد حبضش حبَ دس وٝ ٌٛ٘ٝ آٖ ؼتیٓتٛا٘ ٕی٘ ؿذ ٔی ػپشدٜ ٔب ثٝ ثٛػّی پیبدٜ ساٜ اٌش ،ؿذ خٛاٞذ تجذیُ ٔٛفمی ایپشٚطٜ ثٝ پشٚطٜ ٌیش٘ذ

ثبؿیٓ ٚ اص  ٔحٛس دِٚت٘جبیذ دیٍش . ٘تٛا٘ؼتیٓ ٔٛجٛد تٛاٖ ٚ ا٘شطی تٕبْ ثب ٚ ؿذ ػپشدٜ ٔب ثٝ الذأبت وٝ جٛالٖ دس وٝ ٕٞچٙبٖ دٞیٓ، ا٘جبْ سا

 .وشد حٕبیت ٚ داد لشاس خٛد اكّی جبیٍبٜ دس سا آٖ ٚ ٌزاؿت احتشاْ ؿٟشی ٔذیشیت ٔتِٛی اجشا یبد وٙیٓ ثٟتش اػت ثٝ ػٙٛاٖ ثٝدِٚت 



 

 
 

 ٍ٘ش ؿٟش سٚیىشدی ثبیذ: ؿذ یبدآٚس ٌیشد، لشاس ٔٛسدتٛجٝ ثبیذ ؿٟش تٕبْ ٌشفتٗ ٘ظش دس ٚ ؿٟشی ثٙذی پٟٙٝ یه دس ٞب ػیبػت ایٙىٝ ثٝ اؿبسٜ ثب ٚی

 ٔشدْ ٔغبِجبت پبػخٍٛی ٚ ؿٛد ٔغبِجٝ ؿٟش ؿٛسای ثب ٌفتٍٛ عشیك اص تمبضب ایٗ ٚ ثٛدٜ تمبضبٔحٛس ثبیذ الذأبت داؿتٝ ثبؿیٓ. ٔحٛسٔحّٝٚ 

 ٚ ثبصآفشیٙیدس  ای تجشثٝ ٞیچ تبوٖٙٛ. وشد خٛاٞذ د٘جبَ سا حك آٖ دِٚت ثبؿٙذ جشیبٖ ٕٞشاٜ ٔشدْ ٚ ٌیشدٔی كٛست ایٔغبِجٝ وٝ صٔب٘ی. ثبؿیٓ

 .ایٓ ذاؿتٝ٘ كذدسكذی ؿىُ ثٝ ویفیت استمبی

 سا ٔب اتفبلبت ایٗ ٚ اػت اسصؿٕٙذ ثؼیبس خٛد ٘ٛع دس وٝ اػت افتبدٜ اتفبق ٔؤحشی الذأبت ثبصآفشیٙی ٔؼیش دس: داؿت اظٟبس وـٛس ساٜ ٚصاست ٔؼبٖٚ

 ثبصآفشیٙی ٔؼیش دس پشإٞیتی ٞبی تجشثٝ ؿیشاصٚ  سؿت، تجشیض اسٚٔیٝ، ثبثُ، ٕٞذاٖ، یضد، اكفٟبٖ، دس. اػت ٜددا لشاس ؿٟشی ثبصآفشیٙی ٔؼیش دس

 .اػت ؿذٜ تؼشیف ثبصآفشیٙی ٔؼیش ٘یض ٌشٌبٖ ٘بئیٗ وبؿبٖ دس ٕٞچٙیٗ اػت، افتبدٜ اتفبق

 :ٕٞذاٖ ؿٟش ؿٛسای سئیغ

 .است ضْری ببزآفریٌی دٍلت، اصلی ّبی سیبست از

 ٞبی ٌبْ ثتٛا٘یٓ اٌش: داؿت اظٟبس اػت، ؿٟشی ثبصآفشیٙی ثحج دِٚت اكّی ٞبی ػیبػت اص یىی ثبصآفشیٙی حٛصٜ دس ایٙىٝ ثٝ اؿبسٜ ثب ِٔٛٛی دوتش

 تخشیت اص فشػٛدٜ ٞبی ثبفت ایٗ اص ٔتشٔشثغ ٞش احیبی شداسیٓ،ث ؿٟشی فشػٛدٜ ثبفت ٞىتبس ٞضاساٖ ثٝ تٛجٝ ثب ؿٟش ٚ ٞب اػتبٖ ٔشاوض دس ٔؤحشی

 .ؿذ خٛاٞذ ؿٟشٞب لٛاسٜ ثی ٚ ٘بٔتٛاصٖ تٛػؼٝ اص ٔب٘غ ٚ وشد خٛاٞذ جٌّٛیشی ؿٟشٞب اعشاف خیض حبكُ ٚ ٔشغٛة اساضی ٚ ثبغبت اص ٔتشٔشثغ كذٞب

 ثٝ ٕٞذاٖ، دسٌزؿتٝ: ؿذ یبدآٚس ؿذ ا٘تخبة دِٚت ایٗ دس وٝ ثٛد ای ٞٛؿٕٙذا٘ٝ ػیبػت ػیبػت، ایٗ ایٙىٝ ثیبٖ ثب ٕٞذاٖ ؿٟش ؿٛسای سئیغ

 ؿذٜ ا٘تخبة پبیذاس ػجض ؿٟش ػٙٛاٖ ثٝ اػالْ جٟبٖ دس ؿٟشٞب ثبؽ ٚ ٔشاتغ ،ٞب جٍُٙ ،صاس ثیـٝ خلٛكی ٚ ػٕٛٔی صٔیٗ ٞىتبس ٞضاساٖ ٚجٛد دِیُ

 حیذسٜ، ثٝ ٚ ؿٛد ٔی ؿشٚع ٔشیب٘ج اص وٝ ییٞب دسٜ اص تٛاٖ ٔی. وٙیٓ اػتفبدٜ ٘تٛا٘ؼتیٓ ثبیذ وٝ چٙبٖ آٖ پبیذاس ػجض ؿٟش ایٗ اص أب ٔتبػفب٘ٝ اػت

 دس ؿذٜ دسختىبسی وٝ اساضی آٖ اص ٞىتبس 411 وٝ اوجبتبٖ ػذ ػجض فضبی تٛاٖٚ  چـیٗ ٚ ادثیًٔش دسٜ ،ٌُ دسٜ ،آثبد ػجبع ،٘بٔٝ ٌٙج ،فخشآثبد

 ػٙٛاٖ ثٝ وٝ ؿٟشٞبیی ٞبیدسٜ سٚد پتب٘ؼیُ ٚ ؿٟشی ثبصآفشیٙی أش دس ٕٞذاٖ ٔٛجٛد تٛاٖ اٌش. ثشد ثٟشٜ اػت ٌشفتٝ لشاس ؿٟشی ٔذیشیت اختیبس

 ثٝ تٛجٝ ثب  ؿٟشی ثبصآفشیٙی دس .وشد احیب سا ٞبدسٜ سٚد تٛاٖ ٔی ثٍیشیٓ ٘ظش دس سا آیذ ٔی ٕٞذاٖ ؿٟش ثٝ اِٛ٘ذ ػٕت اص ٚ ٞؼتٙذ ٔب ؿٟشی ٞبیسیٝ

 پشداخت.ٞب  سٚد دسٜ اص حشاػت ٚ حفبظت ثٝ صیؼت ٔحیظ دٚػتذاساٖ ٚ ٞب ػٕٗ ٔشدْ، ٔـبسوت ثبتٛاٖ  لٛا٘یٗ ؿٛسا ٔی ٚ ضٛاثظ

 5 عی دس وٝ اػت ایٗ پٙجٓ ٚ چٟبسْ ؿٛسای افتخبس أب ثبؿذ ٘ٛیٗ ؿٟشػبصی ٞبی ٚیظٌی اص یىی ػبصیثّٙذٔشتجٝ ؿبیذ: داؿت اظٟبس ِٔٛٛی دوتش

 وٝ افشادی اص صیبدی ؿٕبس أشٚص. ٞؼتیٓ تجشثٝ داسای ٔحالت ٔشوض دس ثبصآفشیٙی دس ٔب. اػت ٘ىشدٜ كبدس ػبصی ثّٙذٔشتجٝ ٞبیٔجٛص ٌزؿتٝ ػبَ

 ثب. اػت ٔحالت آٖ دس ٞٛیتـبٖ چشاوٝ ٌشد٘ذ ثبصٔی خٛد لذیٕی ٔحالت ثٝ  ٚ ٔزٞجی ؿبد ٞبی ٔشاػٓ دس وٙٙذ ٔی ص٘ذٌی ؿٟش ٔشغٛة ٔٙبعك دس

 .وشد حُ سا داسد ٚجٛد ؿٟشػبصی ٔؼٕبسی دس وٝ ٞٛیتی ثحشاٖ تٛاٖ ٔی ثباسصؽ ٞبیثبفت ٚ ٞبٔحّٝ ثبصآفشیٙی ٚ احیب ،ثخـیذٖ ٞٛیت

 :ٕٞذاٖ اػتبٖ ؿٟشػبصی ٚ ساٜ اداسٜ ٔذیشوُ

 ًذارد ببزآفریٌی ًگبُ ببالدستی ّبی طرح

 دٞٝ چٙذیٗ ٌزؿت ثب ؿٟشی جبٔغ عشح: داؿت اظٟبس ٘ذاسد، ثبصآفشیٙی ٚػٛی ػٕت ٚ ٍ٘بٜ ،ثبالدػتی ٞبی عشح ٚجٛد ایٙىٝ ثیبٖ ثب فشصا٘ٝ ٟٔٙذع

 ایٗ دس ای ثش٘بٔٝ ٚ ػبصٚوبس آیب أب اػت تٟیٝ دػت دس حبضش حبَ دس ٕٞذاٖ جبٔغ عشح داسد،سا  ؿٟشٞب اداسٜ ثش ػؼی ٔـخق خذٔبت ؿشح ثب



 

 
 

 ٕٞچٖٛ سا ؿٟش اٌش. ٝ ؿٛدٌشفت ٘ظش دس ساٞجشدی ٚ ثبصآفشیٙی سٚیىشد تٟیٝ دػت دس جبٔغ عشح دس ٚوٙذ  ٞذایت سا ٔـبٚس وٝ داسد ٚجٛد خلٛف

 .داؿت ٘خٛاٞیٓ ای جضیشٜ ٍ٘بٜ دیٍش ثجیٙیٓ پیىشٜ

 ٘ظش دس سا سٚیىشد دٚ ٔـخق عٛس ثٝ ٚ ایٓ وشدٜ آغبص سا جبٔغ عشح ثبصٍ٘شی ٌزؿتٝ ػبَ اص: افضٚد ٕٞذاٖ اػتبٖ ؿٟشػبصی ٚ ساٜ اداسٜ ٔذیشوُ

 .ثٛد ٘خٛاٞذ ٔٛفك ٘جبؿذ جبٔؼٝ ٚالؼیبت ثب ٔتؼبسف وٝ عشحی ٚ ثبؿذ ٔشدْ ٚالؼی خٛاػت ٚ ٘یبص ثب ٔٛافك وٝ ثٛد خٛاٞذ ٔٛفك عشحی. ایٓ ٌشفتٝ

 دػت ثٝ ٔٛضٛع ایٗ دس ٚالغ ؿٙبختی تب ؿذ دػٛت ٔختّف ٔحبفُ ٚ ٔمبعغ دس جبٔغ عشح ٔـبٚس جّؼٝ، 51 اص ثیؾ ٟٔٓ ایٗ تأٔیٗ جٟت دس

 .آٚسیٓ

 تٛػؼٝ ٕٞذاٖ ؿٟش. اػت ٔـخق ٘یض آٖ خشٚجی ٚ اػت ؿذٜ ا٘جبْ ٔغبِؼبتی ثبصآفشیٙی ثب ساثغٝ دس دْٚ سٚیىشد دس: ؿذ یبدآٚس فشصا٘ٝ ٟٔٙذع

 .ثبؿذ ثشخٛسداس تٛاصٖ اص آٖ ٘مبط تٕبْ وٝ وٙذ حشوت ػٕتی ثٝ ثبیذ ٕٞذاٖ جبٔغ عشح ٚ اػت ٘ىشدٜ پیذا ٔتؼبدَ ٚ ٔتٛاصٖ

  



 

 
 

 
 ًتبیج ًطست: .5

 ػبصیایٕٗ عشیك اص ٞبٌبٜػىٛ٘ت دس ص٘ذٌی ویفی ؿشایظ استمب ؿٟشی، حیبت تجذیذ ٞبیثش٘بٔٝ ٚ ؿٟشی ثبصآفشیٙی ٞبیػیبػت اجشای اص ٞذف

 ؿغّی، ٞبیفشكت ایجبد ػبوٙبٖ، آٔٛصؽ ٔٛسد٘یبص، ؿٟشی خذٔبت تأٔیٗ ؿٟشی، ٞبیصیشػبخت ثٟجٛد ٚ تٛػؼٝ ٞب،ػبختٕبٖ ػبصیٔمبْٚ ٚ

 .اػت ٚػبصػبخت ویفی ٞبیدػتٛساِؼُٕ ٚ لٛاػذ تشٚیج ٚ اٍِٛػبصی ٟ٘بد،ٔشدْ ایٔحّٝ خذٔبت دفبتش ٚ ٔحّی ٔذیشیت ٟ٘بدٞبی تمٛیت

 ؿٟشی حبكُ ؿذ: ثبصآفشیٙیوٝ اص ایٗ ٘ـؼت دس جٟت استمب  ا٘ذاصٞبییچـٓ

 تؼشیف صٔب٘ی ثبصٜ یه آٖ ثشای اكُ دس ثبؿیٓ داؿتٝ ایپشٚطٜ ٍ٘بٜ شاٌ، داؿت ایپشٚطٜ ٍ٘بٜ آٖ ثٝ ٘جبیذ ٚ اػت فشآیٙذی أشی ؿٟشی ثبصآفشیٙی

 ٘مؾ ثبیذ آٖ ٞبیپشٚطٜ دس دِٚتداسد ٚ  یذتأو ص٘ذٌی ویفیت افضایؾ ٚ ٔشدٔی ٔـبسوت حفظ، ثش ثبصآفشیٙی .وٙذٔی ایجبد ٔغبیشت وٝ ایٓوشدٜ

 .ثبؿذ داؿتٝ تؼٟیٍّش ٚ حٕبیتی

 

 


