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ناسارخ همانزور  رویرهش 1395 -   14

هدنیآ لاس  رد 5  مید  هعسوت  اب  يزرواشک  دیلوت  يدصرد  شیازفا 25 

هدنیآ  لاس  رد 5  مید  هعسوت  اب  يزرواشک  دیلوت  يدصرد  شیازفا 25 

اهرازمید هدمع  ناریا  رد  تفگ : ناریا  رد  مید  تشک  هعـسوت  يارب  ادراکیا  یناهج  نامزاس  اب  ناریا  كرتشم  دادرارق  هب  هراشا  اب  يزرواشک  داهج  ریزو 

راتکه نویلیم  رب 2  غلاب  یحطس  رد  لاس  تدم 5  فرظ  ار  دوخ  دیلوت  میناوت  یم ادراکیا  کمک  اب  روظنم  نیمه  هب  دنراد ، کشخ  همین کشخ و  تیعـضو 

رد راک  نیا  هک  میراودیما  هدـش  ماجنا  ياه  ینیب  شیپ ساسا  رب  دوزفا : یتجح  دومحم  مینـست ، شرازگ  هب  .میهد  هعـسوت  مید  يزرواشک  تالوصحم 

نامزاس اب  يدادرارق  داقعنا  اب  نینچمه  داد : همادا  يزرواشک  داهج  ریزو  .دنک  کمک  روشک  يزرواشک  تالوصحم  دـیلوت  هب  دـصرد  هدشدای 25  تدم 

.میوش زکرمتم  ترذ  یبآ و  مدنگ  تشک  هعسوت  رد  هلاس  جنپ  هرود  کی  رد  دش  ررقم  تسا ، کیزکم  رد  نآ  زکرم  هک  تیمیس » »

  

يرالاس مدرم  رویرهش 1395 -   14

هدنیآ لاس  یط 5  مید  تادیلوت  يدصرد  دشر 25 

شیازفا و هنیمز  رد  تیمیـس  و  ادراکیا )  ) کشخ قطانم  رد  يزرواشک  تاقیقحت  یللملا  نیب زکرم  ود  اب  يزرواشک  ترازو  نیب  يا  همان مهافت هتـشذگزور 

دناوت 25 یم هلاس  شـش  همان  مهافت نیا  تسا  دقتعم  يزرواشک  ریزو  هک  دش  اضما  ناینب ، مدنگ يرادرب  هرهب ماظن  مید و  تالوصحم  يرو  هرهب دـیلوت 

داهج ترازو  همان  مهافت ياضما  مسارم  هیشاح  ردزورید  یتجح  دومحم  انسیا ، شرازگ  هب.دهد  شیازفا  ار  یمید  يزرواشک  تالوصحم  تادیلوت  دصرد 

عمج رد  ناینب  مدـنگ يرادرب  هرهب ماظن  مید و  تالوصحم  يرو  هرهب دـیلوت  شیازفا و  هنیمز  رد  تیمیـس  ادراکیا و  یللملا  نیب نامزاس  ود  اب  يزرواشک 

ياه يراکمه تسا  هتسباو  دحتم  للم  نامزاس  هب  هک  وئاف  هلمج  زا  يرایـسب  یللملا  نیب ياه  نامزاس اب  يزرواشک  داهج  ترازو  درک : راهظا  ناراگنربخ 

دش مهافت  کشخ  قطانم  رد  مید  تالوصحم  هنیمز  رد  دیسر ، ءاضما  هب  ادراکیا  یناهج  تاقیقحت  نامزاس  اب  هک  يدادرارق  رد  دراد و  یبسانم  یللملا  نیب

رادیاپ تروص  هب  مید  تالوصحم  دیلوت  تشادرب و  هب  دـصرد  لقادح 25  میراودیما  هک  دیایب  دوجو  هب  هنیمز  نیا  رد  يا  هلاس جـنپ  يراکمه  دادرارق  هک 

یناریا نازرواشک  میراودـیما  تسا و  دوجوم  زین  نامزاس  نیا  رد  دراد  دوجو  ایند  رد  هک  مید  يزرواشک  تالوصحم  ماقرا  عاونا  دوزفا : يو.دوش  هفاـضا 

میراودـیما تفگ : یتجح.دـنهد  ماجنا  دوخ  تالوصحم  دـیلوت  شیازفا  ياتـسار  رد  ار  هدافتـسا  نیرتهب  ماقرا  نیا  زا  ادراکیا  اب  يراـکمه  اـب  دـنناوتب 

یللملا نیب تایبرجت  ات  دوش  بجوم  تسا  هدرک  ءاضما  تیمیس  ادراکیا و  یللملا  نیب نامزاس  ود  اب  زورما  يزرواشک  داهج  ترازو  هک  يراکمه  همان  مهافت

ياه مدق يزرواشک  شخب  رادیاپ  هعسوت  ياتـسار  رد  دنناوتب  کیدزن  زا  نازرواشک  دریگ و  رارق  يزرواشک  شخب  رایتخا  رد  نامزاس  ود  نیا  رد  دوجوم 

.دنرادرب    یبسانم 
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داصتقا ناهج  رویرهش 1395 -   13

مید هعسوت  اب  ناریا  يزرواشک  تادیلوت  يدصرد  شیازفا 25 

یناهج نامزاس  اب  ناریا  كرتشم  دادرارق  هب  هراشا  اب  يزرواشک  داهجریزو  - دـیلوت هورگ  دریگ  یم  تروص  هدـنیآ  لاـس  یط 5  يزرواشک : داهجریزو 

يدصرد شیازفا 25  مید و  تشک  هعسوت  راتکه  نویلیم  رب 2  غلاب  یحطس  رد  هلاس و  يا 5  هرود رد  تفگ : ناریا  رد  مید  تشک  هعسوت  يارب  ادراکیا 

: درک راهظا  ناراگنربخ  عمج  رد  ادراکیا ، تیمیس و  یللملا  نیب یتاقیقحت  تاسسوم  اب  دادرارق  ياضما  هیـشاح  رد  یتجح  دومحم  .دوش  یم مهارف  دیلوت 

وئاف نامزاس  هب  ناوت  یم نآ  هلمج  زا  هک  تسا  هتـشاد  یفلتخم  ياهیراکمه  هتـشذگ  زا  يزرواشک  شخب  یتاقیقحت  یللملا  نیب ياـهنامزاس  اـب  ناریا 

میراد یللملا  نیب ياهنامزاس  اب  یتاقیقحت  هژیوب  يزرواشک  ياهشخبریز  رد  یفلتخم  ياهدادرارق  دوزفا : يو  .درک  هراشا  دحتم  للم  نامزاس  هب  هتسباو 

داهج ریزو  .دناسر  یم اضما  هب  يدادرارق  ناریا  کشخ  قطانم  رد  مید  تالوصحم  دیلوت  صوصخ  رد  ادراکیا  یناهج  تاقیقحت  نامزاس  اب  ناریا  زورما  و 

تدم فرظ  ار  دوخ  دیلوت  میناوت  یم ادراکیا  کمک  اب  روظنم  نیمه  هب  دنراد  کشخ  همین کشخ و  تیعضو  اهراز  مید هدمع  ناریا  رد  داد : همادا  يزرواشک 

هدـش ماجنا  ياهینیب  شیپ ساسا  رب  درک : حیرـصت  یتجح  .میهد  هعـسوت  مید  يزرواشک  تالوصحم  راـتکه  نویلیم  رب 2  غلاب  یحطـس  رد  لاس   5

نامزاس رد  تفگ : يو  .میشاب  هتـشاد  تشادرب  شیازفا  دنک و  کمک  روشک  يزرواشک  تالوصحم  دیلوت  هب  دصرد  هدش 25  دای  تدم  رد  هک  میراودیما 

نیا اب  یناریا  ناققحم  ناسانـشراک و  دنویپ  اب  میراودیما  دنراد و  روضح  یناهج  ناققحم  نینچمه  مید و  تالوصحم  مالقا  ماسقا  عاونا  ادراکیا  یناهج 

یناهج هسسوم  اب  زورما  هکنیا  هب  هراشا  اب  دوخ  ياهتبحص  همادا  رد  يزرواشک  داهج  ریزو  .میـشاب  هتـشاد  مید  تروص  هب  يرادیاپ  تادیلوت  هسـسوم 

دادرارق نیا  تشاد و  میهاوخ  يراکمه  یبآ  ترذ  مدنگ و  دیلوت  یتاقیقحت  ياهشخب  رد  ساسا  نیا  رب  تفگ : میناسر  یم اضما  هب  يدادرارق  زین  تیمیس 

يزرواشک اهسالپ ، موز  يور  رب  دادرارق  نیا  ساسا  رب  دش : روآدای  یتجح  دوش  یم رادیاپ  مدنگ  دیلوت  رد  ییافکدوخ  .دبای  یم همادا  لاس  تدم 5  فرظ 

رد لاسما  تفگ : نایاپ  رد  يو  .دریگ  یم رارق  هجوت  دروم  يزرواشک  شخب  رد  یطیحم  تسیز لئاسم  هب  هجوت  اهیرامیب و  اب  هزرابم  یتظاـفح ، رادـیاپ و 

رادیاپ دیلوت  هب  تشاد  میهاوخ  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاهیراکمه  يزرواشک و  شخب  تاقیقحت  ساسا  رب  میراودیما  میـسر و  یم ییافکدوخ  هب  مدنگ  دیلوت 

.میبای  تسد  مدنگ 
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سدق همانزور  رویرهش 1395 -   13

دبای یم  شیازفا  دصرد  یللملا 25  نیب  نامزاس  ود  کمک  اب  روشک  مید  تادیلوت 

رد مید  تشک  راتکه  نویلیم  حطـس 2  رد  هلاس  جـنپ  هرود  کی  رد  ادراکیا »  » یللملا نیب  نامزاس  اب  همان  مهافت  ياضما  اب  تفگ : يزرواشک  داهج  ریزو 

.دوش  روشک  مید  تادیلوت  يدصرد  شیازفا 25  هب  رجنم  دناوت  یم  هک  دبای  یم  هعسوت  کشخ  ناتسا  جنپ 

تالغ يدیلوت  ياه  ماظن  يرو  هرهب  شیازفا   » هژورپ دانـسا  ياضما  نییآ  رد  هبنـش ) ) زورما یتجح  دومحم  مینـست ، زا  لقن  هب  نیالنآ  سدق  شرازگ  هب 

یللملا نیب  ياه  نامزاس  اب  ام  دوزفا : تیمیـس » ادراکیا و   » لک ناریدم  اب  ناریا » رد  ناینب  مدنگ  یعارز  ياه  ماظن  مدنگ و  يرو  هرهب  شیازفا  روحم و 

.میراد یفلتخم  ياهدادرارق  تسا ، للم  نامزاس  هب  هتسباو  هک  وئاف  هلمج  زا  يزرواشک  تالوصحم  تاقیقحت  هنیمز  رد  هک 

هنیمز رد  ادراکیا »  » یناهج تاقیقحت  نامزاس  اـب  دادرارق  داد : همادا  تسا ، یناوارف  ياـهراز  مید  ياراد  کـشخ و  هقطنم  رد  ناریا  هکنیا  ناـیب  اـب  يو 

.دوش یم  ییارجا  روشک  کشخ  ناتسا  جنپ  رد  راتکه  نویلیم  حطس 2  رد  لاس  تدم 6  رد  هک  دش  دقعنم  کشخ  قطانم  رد  مید  تالوصحم 

.دنک کمک  دیلوت  يرادیاپ  يرو و  هرهب  شیازفا  هب  دصرد  اه 25  ینیب  شیپ  قبط  دناوتب  مادقا  نیا  درک : يراودیما  زاربا  یتجح 

هک و تسا  فلتخم  ياه  شخب  رد  یناهج  ناصـصختم  ياراد  هک  دور  یم  رامـش  هب  ناهج  مید  ماقرا  کناب  زا  يا  هعومجم  ادراکیا  نامزاس  دوزفا : يو 

.تسا هتشاد  يراکمه  ناریا  اب  مید  تادیلوت  یتاقیقحت  ياه  هژورپ  رد  هتشذگ  ههد  دنچ  رد 

هعـسوت هنیمز  رد  دوش  یم  رارقرب  ادراکیا  نامزاس  اب  ام  نازرواشک  ناسانـشراک و  ناققحم ، نیب  هک  يدنویپ  اب  میراودیما  تفگ : يزرواشک  داهج  ریزو 

هلاس جنپ  همانرب  کی  رد  تیمیس  طسوت  یبآ  ترذ  مدنگ و  دیلوت  .میهد  ** ماجنا  يدنمشزرا  تامادقا  دیلوت  يرادیاپ  مید و  تشک 

رد هلاس  جنپ  هرود  کی  رد  دش  ررقم  تسا ، کیزکم  رد  نآ  زکرم  هک  تیمیس »  » نامزاس اب  يدادرارق  داقعنا  اب  نینچمه  داد : همادا  يزرواشک  داهج  ریزو 

.میوش زکرمتم  ترذ  یبآ و  مدنگ  تشک  هعسوت 

زا يریگولج  دـیلوت و  يرادـیاپ  يارب  یتظافح  يزرواشک  اه ، يرامیب  اب  هزرابم  مسالپ ،» مرژ   » لـئاسم رد  دـناوت  یم  تامادـقا  نیا  تشادراـهظا : يو 

.دشاب هتشاد  هارمه  هب  ام  يارب  ار  دیلوت  رد  يرو  هرهب  شیازفا  تیاهنرد  دوش و  عقاو  رثوم  یطیحم  تسیز  تالکشم 

یجراخ و یلخاد و  ناققحم  نیب  ار  طابترا  دـنویپ و  نیا  میناوتب  تیمیـس  ادراکیا و  یللملا  نیب  ياه  نامزاس  کـمک  اـب  میراد  شـالت  درک : هفاـضا  يو 

.مینک  لابند  روشک  عرازم  رد  نازرواشک 
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زورما نطو  رویرهش 1395 -   13

رویرهش نایاپ  ات  ناراکمدنگ  اب  باسح  هیوست

نویلیم حطس 2  رد  هلاس  هرود 5  يارب  هک  دـش  اضما  ناریا  کشخ  قطانم  رد  مید  تالوصحم  هنیمز  رد  ادراکیا  یناهج  تاقیقحت  نامزاس  اب  يدادرارق 

ياه ماظن يرو  هرهب شیازفا  دادرارق  هب  هراشا  اب  يزرواشک  داهج  ریزو  یتجح ، دومحم  سراف ، شرازگ  هب  .دوش   یم ماجنا  روشک  ناتسا  رد 5  راتکه و 

شیازفا 25 هب  ناوتب  دوش  یم ینیب  شیپ تفگ : کیزکم  تیمیـس  داهن  وئاف و  نامزاس  رد  ادراکیا  اب  مدـنگ  يرو  هرهب شیازفا  روحم و  تـالغ يدـیلوت 

نآ زکرم  هک  تیمیس  اب  دادرارق  دوزفا : زین  هناخترازو  نیا  مود  دادرارق  هرابرد  یتجح  .درک  کمک  مید  تالوصحم  يرادیاپ  تشادرب و  تشاک و  يدصرد 

اب هزرابم  مسالپ و  مرژ  هنیمز  رد  یبآ  تالوصحم  هنیمز  رد  هلاـس  هرود 5  کی  يارب  هک  تسا  زکرمتم  ترذ  یبآ و  مدـنگ  هب  طوبرم  تسا ، کـیزکم  رد 

لاح نیمه  رد  .دشاب  رثوم  دیلوت  شیازفا  رد  دناوت  یم یطیحم  تسیز تالکشم  زا  يریگولج  دیلوت و  يرادیاپ  يارب  یتظافح  يزرواشک  ثحب  اه  يرامیب

هدنـشخب يدهملادبع  .داد   ربخ  رویرهـش  نایاپ  ات  ناراکمدـنگ  یناموت  درایلیم  رازه  تابلاطم 8  تخادرپ  زا  يزرواشک  داهج  ریزو  يداـصتقا  نواـعم 

.دش دهاوخ  شریذپ  هضرع و  الاک  سروب  شریذپ  تایه  رد  ناراکمدنگ  تابلاطم  هیوست  يارب  مدنگ  يزاوم  فلس  قاروا  هدنیآ  زور  ات 3  فرظ 2  دوزفا :

درایلیم رازه  دودـح 14  مدـنگ  نازیم  نیا  غلبم  تفگ : تلود  يوس  زا  يراج  یعراز  لاس  رد  مدـنگ  نت  نویلیم  يرادیرخ 3/11  هب  هراشا  اب  هدنشخب 

.تسا  هدش  تخادرپ  نآ  ناموت  درایلیم  رازه  نونکات 6  هک  تسا  ناموت 
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ناریا همانزور  رویرهش 1395 -   13

يراج لاس  رد  يروشک  لوصحم  نت  نویلیم  دیلوت 117  ینیب  شیپ

نویلیم هب 117  لاسما  يزرواشک  تالوصحم  دیلوت  هتفرگ ، تروص  ياه  ینیب شیپ قبط  تفگ : يزرواشک  داهج  ترازو  يداصتقا  يزیر و  همانرب نواعم 

داهج ترازو  یتمواقم  داصتقا  بوصم  ياه  حرط ياه  تفرشیپ تامادقا و  شیاپ  هسلج  رد  هدنشخب  يدهملادبع  مینست ، شرازگ  هب  .دیـسر  دهاوخ  نت 

عیانص شخب  رد  مامت  همین  حرط   7500 يزرواشک ، تالوصحم  تاعیاض  شهاک  هدوزفا و  شزرا  شیازفا  يروآرف ، روظنم  هب  درک : حیرصت  يزرواشک ،

سیئر .دش  دهاوخ  يرادرب  هرهب لیمکت و  لاس  نایاپ  ات  اه  کناب يوس  زا  تالیهـست  ناموت  درایلیم  رازه  صاصتخا 16  اب  يزرواشک  یلیمکت  یلیدبت و 

هب اه  کناب يوس  زا  ناموت  درایلیم  رازه  شـش  هام ، رویرهـش  نایاپ  ات  همانرب  قبط  درک : ناشنرطاخ  يزرواشک  داهج  ترازو  یتمواـقم  داـصتقا  داـتس 

.تفای  دهاوخ  صاصتخا  يزرواشک  یلیمکت  یلیدبت و  عیانص  مامت  همین  ياه  حرط

دش  که  مه  زاب  تفیئوس 

هدافتـسا يرت  هناریگتخـس  یتینما  ياه  هیور زا  ات  تساوخ  اهنآ  زا  هکبـش ، نیا  وضع  ياه  کناب هیلع  دیدج  يربیاس  تالمح  ياشفا  اب  تفیئوس  هکبش 

ياه کناب هیلع  دیدج  يربیاس  تالمح  ياشفا  اب  تفیئوس )  ) یکناب نیب  تالاقتنا  لقن و  یللملا  نیب هکبـش  زرتیور ، زا  لقن  هب  مینـست  شرازگ  هب  .دـننک 

شدالگنب يزکرم  کناب  زا  يرـالد  نویلیم  تقرس 81  زا  سپ  رت  هناریگتخـس هدش  یحارط  یتینما  ياه  هیور زا  تیعبت  يارب  ار  اهنآ  هکبـش ، نیا  وضع 

اهنآ زا  یخرب  هک  يربیاس  ياه  تقرـس يارب  دـیدج  ياه  شالت هک  هدرک  مالعا  شنایرتشم  هب  یـصوصخ  يا  همان رد  تفیئوس  .تشاذـگ  راشف  تحت 

زا سپ  ار  دوخ  ياه  شالت يربیاس  ناقراس  هک  دـهد  یم ناشن  تالمح  نیا  ياشفا  .تسا  هدـش  هدـهاشم  فرط  نیا  هب  نئوژ  هام  زا  هدوب  زیمآ  تیقفوم

.دنهد  یم رارق  فده  ار  فیعض  یتینما  ياه  هیور اب  ییاه  کناب ًاصخشم  دنا و  هداد شیازفا  شدالگنب  يزکرم  کناب  زا  يرالد  نویلیم  تقرس 81 
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CIS هقطنم هیسور و  هب  يزرواشک  تالوصحم  تارداص  یگنیدقن  نیمأت  يارب  کناب  مویسرسنک 3 

هیـسور گرزب  ياه  هاگـشورف يارب  ار  يزرواشک  تالوصحم  دـنناوتب  هک  ییاه  لکـشت هنافـسأتم  تفگ : ینابغاب  روما  رد  يزرواشک  داهج  ریزو  نواعم 

.دنا  هداد لیکشت  مویسرسنک  نازرواشک  یتارداص  تالوصحم  یگنیدقن  نیمأت  يارب  کناب  نونکا 3  میرادن و  دنک  رداص  يروآ و  عمج

هدش ببس  ناریا  یمیلقا  طیارش  تفگ : هیـسور ، رازاب  هب  یناریا  هویم  تارداص  تیعـضو  نیرخآ  دروم  رد  سراف ، اب  وگو  تفگ رد  یبسامهط  یلعدمحم 

ریاس تادیلوت  زا  رتهب  بتارم  هب  یناریا  هویم  رد  نآ  رد  دوجوم  دنق  نازیم  گنر و  معط ، میشاب و  هتشاد  تیزم  هویم  عاونا  زا  يرایـسب  دیلوت  رد  هک  تسا 

.تساهروشک 

زا زین  تابکرم  شمشک و  روگنا ، تفگ : درک و  هراشا  ییوراد  ناهایگ  يدمحم و  لگ  نارفعز ، هتسپ ، هلمج  زا  یغاب  تالوصحم  تارداص  دادعتسا  هب  يو 

.دنراد  ار  رگید  ياهروشک  هب  تارداص  يارب  یبوخ  تیفرظ  هک  دنتسه  یتالوصحم  هلمج 

روط نآ  اما  تاجیزبس  هویم و  تارداص  يارب  هیـسور  گرزب  رازاب  تیفرظ  داجیا  مغریلع  هکنیا  هب  خـساپ  رد  يزرواشک  داهج  ریزو  ینابغاب  روما  نواعم 

لامـش ياهرهـش  زا  یکی  رد  ، میتشادن سرتسد  رد  یتارداص  بسانم  هنایاپ  هلمج  زا  اه  تخاسریز هنافـسأتم  تفگ : میا ، هدشن رازاب  نیا  دراو  دـیاب  هک 

.تسا  ثادحا  تسد  رد  تفریج  ناتسرهش  رد  مه  دروم  کی  تسا و  یتارداص  هنایاپ  داجیا  لابند  هب  یصوصخ  شخب  روشک 

دننک رداص  هیسور  رازاب  هب  هیهت و  نازرواشک  لخاد و  زا  ار  هیسور  گرزب  ياه  هاگشورف رظندروم  سنج  دنناوتب  هک  ییاه  لکشت زونه  درک : حیرـصت  يو 

.دننک  رداص  هیسور  هب  هلومحم  کی  رد  ار  بیس  نت  رازه  دص  دنناوتب  لاثم  ناونع  هب  میرادن ،

هک دنا  هدیسر هجیتن  نیا  هب  نالوئسم  نونکا  دوزفا : میربب و  یپ  دوخ  فعض  طاقن  هب  رتشیب  دش  ببس  هک  درمـشرب  یتصرف  ار  هیـسور  رازاب  یبسامهط 

.میهد  ماجنا  ار  یتاحالصا  ییانبریز  روما  رد  مینک  دوخ  بیصن  یتارداص  ياهرازاب  زا  ار  یمهس  میناوتب  هکنیا  يارب  دیاب 

یکرمگ زیمآ  تیقفوم زبس و  رودـیرک  همان  تقفاوم داجیا  نآ  هجیتن  تفگ : درک و  هراشا  دوخ  یـسور  ياتمه  اب  يزرواشک  داـهج  ریزو  تارکاذـم  هب  يو 

.تسا  هیسور  هب  تالوصحم  رودص  يارب 

هلمج زا  فلتخم  ياهرازاب  هب  یغاب  تالوصحم  يرالد  درایلیم  دـنچ  تارداص  يارب  يزیر  همانرب هچ  هکنیا  هب  خـساپ  رد  يزرواشک  داـهج  ریزو  نواـعم 

نآ دصرد  هتسپ 75  لوصحم  نت  رازه  زا 250  لاثم  ناونع  هب  هک  میا  هدرک مالعا  فلتخم  ياه  شخب رد  ار  دوخ  ياه  تیفرظ تفگ : دـیا  هدرک هیـسور 

.میدرک  مالعا  لباقم  فرط  هب  ار  نیا  هک  دوش  رداص  دیاب  نآ  دصرد  يدیلوت 90  نارفعز  نت  زا 360  ای  دراد  يرداص  تیلباق 

لابند هب  مویسرسنک  نیا  هطساو  هب  تفگ : داد و  ربخ  تارداص  هعسوت  نواعت و  هعسوت  کناب  يزرواشک ، کناب  زا  لکشتم  یمویسرسنک  لیکشت  هب  يو 

رارق  ناگدننکرداص  رایتخا  رد  ار  یگنیدقن  هک  تسا  رارق  یمزیناکم  یط  اه  کناب نیا  میتسه و  هیسور  هزوح CIS و  ياهروشک  هب  تارداص 

.دنهد 
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دنوش یم  يرایبآ  نردم  ياه  شور  اب  روشک  ياه  غاب  زا  راتکه  رازه   500

یلعدمحم.دنا هدش  زهجم  نردـم  يرایبآ  ياه  شور  هب  روشک  ياه  غاب  زا  راتکه  رازه  نونکات 500  تفگ : يزرواشک  داهج  ریزو  ینابغاب  روما  نواعم 

زا راتکه  رازه  هنایلاس 100  زیهجت  يزرواشک  داهج  ترازو  ياه  همانرب  زا  یکی  دوزفا : نیوزق  یبرغ  توملا  هب  رفـس  هیـشاح  رد  هعمج  زور  یبسامهط 

داهج ریزو  ینابغاب  روما  نواعم.دوش  ماجنا  اه  کناب  تیامح  نارادـغاب و  تکراشم  اب  دـیاب  هک  تسا  يرایبآ  نردـم  ياـه  شور  هب  روشک  ياـه  غاـب 

هکنیا نایب  اب  يو.دنتـسه  رورابریغ  راتکه  رازه  مقر 340  نیا  زا  دوزفا : دـناوخ و  راتکه  رازه  نویلیم و 650  ود  ار  روشک  ياه  غاب  حطـس  يزرواشک 

زا شیب  یگدـنراب  زا  رادروخرب  ییاوه و  بآ و  ظاحل  هب  دعتـسم  قطانم  رد  دوجو  نیا  اب  دوزفا : تسا ، دودـحم  یبآ  مک  لیلد  هب  روشک  ياه  غاب  هعـسوت 

.دشاب  یم  هجوت  دروم  اه  غاب  هعسوت  ریثکت و  رتمیلیم   400
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درک  حرطم  ناریا  یتلود  یناگرزاب  تکرش  لماع  ریدم 

میتسه روشک  هب  جنرب  رکش و  نت  نویلیم  تادراو 1.8  هب  زاین  ایلاتیا / هب  ناریا  مورود »  » مدنگ تارداص 

مدنگ تادراو  هب  يزاین  لاسما  تفگ : داد و  ربخ  ایلاتیا  هب  مورود »  » مدنگ تارداص  زا  ناریا  یتلود  یناگرزاب  تکرـش  لماع  ریدم  زیربت : نیالنآ - سدق 

.تسا  هدش  دیلوت  مدنگ  یلخاد  زاین  زا  شیب  هکارچ  میرادن ،

زیربت رهش  زا  زیربت  یناگرزاب  قاتا  رد  هیکرت  یقرش و  ناجیابرذآ يراذگ  هیامرس تراجت و  سنارفنک  رد  يربنق   یلع  زیربت ، زا  نیالنآ  سدق  شرازگ  هب 

رد دراد و  زاین  تینما  تابث و  لماع  ود  هب  لقادـح  يداصتقا  تالدابم  تراجت و  مجح  نالک  داصتقا  رظن  زا  تشاد : راهظا  درک و  دای  ناریا  بلق  ناونع  هب 

يو .تسا  رثوم  يداصتقا  تالدابم  مجح و  شیازفا  رد  یتیموق  لئاسم  یعامتجا و  یگنهرف و  لئاسم  یلاعتم ، طباور  رثوم  لـماوع  لـماع  ود  نیا  راـنک 

یناگرزاب تکرش  لماع  ریدم  .دنـشاب  ایند  هقطنم و  رد  هعـسوت  روهظون  ياهروشک  دنناوت  یم هیکرت  ناریا و  يالاب  تاکارتشا  هب  هجوت  اب  درک : حیرـصت 

دروم رالد ه  درایلیم  هب 30  روشک  ود  يداصتقا  تالدابم  حطس  دور  یم راظتنا  يداصتقا  یـسایس و  يوق  تاطابترا  هب  هجوت  اب  درک : هفاضا  ناریا  یتلود 

ناتسا نیا  نالوئسم  یقرش و  ناجیابرذآ زا  هک  یتخانـش  اب  درک : ناونع  يزرواشک  داهج  ریزو  نواعم  .دسرب  تسا ، روشک  ود  ياه  روهمج سیئر دیکات 

یتلود یناگرزاب  تکرش  لماع  ریدم  .دشکب  شود  هب  ناتسا  نیا  ار  ناریا   هیکرت و  يرالد  درایلیم  تالدابم 30  مجح  زا  یمظعا  شخب  میناوت  یم میراد 

نیا .تسا  هدش  دیلوت  مدنگ  یلخاد  زاین  زا  شیب  لاسما  میرادن و  مدنگ  تادراو  هب  يزاین  لاسما  دش : رکذـتم  روشک  رد  مدـنگ  ریاخذ  هب  هراشا  اب  ناریا 

.تسا هدش  دـیلوت  روشک  رد  مدـنگ  نت  نویلیم  هب 13  کـیدزن  لاـسما  تفگ : درک و  مـالعا  نت  نویلیم  ار 10  روشک  رد  مدـنگ  یلخاد  زاـین  لوؤسم ،

رداص ایلاتیا  هب  دور  یم راک  هب  ینوراکام  دیلوت  يارب  هک  مورود  »  » مدنگ زا   یشخب  رـضاح  لاح  رد  درک : حیرـصت  یتلود  یناگرزاب  تکرـش  لماعریدم 

نازیم تفگ : درک و  مالعا  نت  نویلیم  ار 1.5  روشک  رد  رکش  دیلوت  نازیم  يربنق ، .میهد  رارق  هیکرت  رایتخا  رد  زین  ار  نآ  زا  یشخب  میناوت  یم میا و  هدرک

لماع ریدم  .میشاب  هتـشاد  يراکمه  هیکرت  روشک  اب  هنیمز  تادراو  رد  هنیمز  نیا  رد  میناوت  یم هک  تسا  نت  نویلیم  هنالاس 2.3  روشک  رد  رکش  فرصم 

نویلیم ناریا 2.2 رد  جنرب  دـیلوت  نازیم  هک  یلاح  رد  تسا  نت  نویلیم  دودح 3.1  لاس  رد  روشک  جنرب  زاین  داد : حیـضوت  ناریا  یتلود  یناگرزاب  تکرش 

تسا رضاح  زین  هنیمز  نیا  رد  ناریا  هک  درک  روشک  دراو  جنرب  نت  نویلیم  کی  هنالاس  دیاب  جنرب ، نازیم  نیا  دوبمک  ناربج  يارب  يو ، هتفگ  هب  .تسا  نت 

.دشاب  هتشاد  يراکمه   هیکرت  روشک  اب 
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دراد  همادا  هدنیآ  هام  ود  ات  جنرب  تادراو  تیعونمم 

دراد همادا  هدنیآ  هام  ود  ات  جنرب  تادراو  تیعونمم 

لصف نایاپ  ات  لوصحم  نیا  تادراو  تیعونمم  هک  درک  دیکات  يزرواشک  ریزو  نواعم  جنرب ، تادراو  يریگرـس  زا  رب  ینبم  نالوئـسم  یخرب  مالعا  یپرد 

نیمات يارب  هک  درک  مالعا  اریخا  تلود  يوگنخس  .دوش  یم دراو  یلخاد  زاین  هزادـنا  هب  هناخترازو و  نیا  رظن  اب  زین  نآ  زا  سپ  دراد و  همادا  نآ  تشادرب 

يارب اما  درک  میهاوخ  تیامح  نازرواشک  زا  دراد و  رارق  یبسانم  حطس  رد  تیفیک  رظن  زا  یناریا  جنرب  هک  نیا مغر  یلع مینک و  دراو  جنرب  دیاب  یلخاد  زاین 

يزرواشک و داهج  ریزو  نواعم  يربنق -  یلع  هراب  نیا  رد  .دنـشخبب  ار  ام  نازرواشک  میراودیما  هک  مینک  تادراو  جنرب  يرادقم  دـیاب  یلخاد  زاین  نیمات 

.تسا عونمم  رگید ) هام  ود   ) زین نآ  نایاپ  ات  هدش و  عونمم  تشادرب  لصف  يادتبا  زا  جنرب  تادراو  هک  درک  مالعا  یتلود -  یناگرزاب  تکرش  لماع  ریدم 

تشادرب لصف  رد  يزرواشک  تالوصحم  رگید  دننام  جنرب  تادراو  يزرواشک  تالوصحم  رازاب  میظنت  یلخاد و  دیلوت  زا  تیامح  ياتـسار  رد  دوزفا : يو 

زاین زا  یشخب  هک  نیا هب  هجوت  اب  داد : همادا  يربنق  .دنتسه  رازاب  هب  نآ  هضرع  دوخ و  لوصحم  تشادرب  لاح  رد  ناراکیلاش  نونکا  مه تسا و  عونمم  نآ 

صخشم و يزرواشک  داهج  ترازو  يوس  زا  جنرب  تادراو  نازیم  تشادرب ، لصف  نایاپ  زا  سپ  دوش ، یم نیمات  تادراو  قیرط  زا  جنرب  هب  روشک  یلخاد 

یلخاد زاین  نیمات  يارب  لوصحم  نیا  تادراو  هب  تبسن  يزرواشک  شخب  نالک  ياه  تسایس ساسارب  دوش  یم هداد  هزاجا  یـصوصخ  شخب  هب  سپس 

نویلیم و کی  دودح  هنالاس  هک  دوب  هدرک  مالعا  انـسیا  هب  يزرواشک –  داهج  ریزو  تعارز  نواعم  زرواشک –  سابع  نیا  زا  شیپ  نینچمه  .دنک  مادـقا 

لـصف نایاپ  ات  جنرب  تادراو  اما  میدـنمزاین  لوصحم  نیا  تادراو  هب  یلخاد  زاین  یقبام  نیمات  يارب  هک  دوش  یم دـیلوت  روشک  رد  جـنرب  نت  رازه   800

.تسا  عونمم  تشادرب 

انسیا  : عبنم
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دوش یم تخادرپ  يدوز  هب  ناراک  مدنگ يدرایلیم  تابلاطم 7000 

دیرخ زا  يزرواشک  ریزو  نواعم  هک  تسا  هدـنام  یقاب يزرواشک  لوصحم  نیرت  کیژتارتسا ناونع  هب  مدـنگ  ینیمـضت  دـیرخ  نایاپ  اـت  يا  هتفه دـنچ 

ات زین  نآ  هدنام  یقاب هدش و  تخادرپ  ناراک  مدنگ تابلاطم  زا  دـصرد  دودـح 50  تفگ : داد و  ربخ  لوصحم  نیا  ینت  رازه  نویلیم و 300  ینیمضت 11 

.دوش  یم تخادرپ  نیمات و  دیرخ  لصف  نایاپ 

دودح نونکات  مدنگ  ینیمضت  دیرخ  تشادرب و  لصف  يادتبا  زا  درک : راهظا  انسیا ، اب  وگو  تفگ رد  یتلود –  یناگرزاب  تکرش  لماع  ریدم  يربنق –  یلع 

درایلیم هک 7200  تسا  هدش  يرادیرخ  نازرواشک  زا  ناموت  درایلیم  رازه و 400  زا 14  شیب  شزرا  هب  لوـصحم  نیا  زا  نت  رازه  نویلیم و 300   11

تخادرپ نیمات و  مدنگ  دیرخ  لصف  نایاپ  ات  يدوز و  هب  زین  نآ  یقبام  هدـش و  تخادرپ  نونکات  ناراکمدـنگ  تابلاطم  دـصرد –  لداعم 50  ناموت – 

.دوش  یم

دیرخ دـیلوت و  رد  يا  هقباس یب دروکر  لاسما  دوزفا : یعارز  يراج  لاس  رد  مدـنگ  بسانم  یفیک  یمک و  دـیلوت  تباب  نازرواشک  زا  رکـشت  نمـض  يو 

، مینک رداص  هیاسمه  ياهروشک  هب  ار  مورد  یلومعم و  مدنگ  میناوت  یم یلخاد  زاین  نیمات  نمض  دهد  هزاجا  تلود  رگا  نیاربانب  دش ؛ تبث  مدنگ  ینیمضت 

نازرواشک تابلاطم  یقبام  تخادرپ  يارب  درک : مالعا  يزرواشک  داهج  ریزو  نواعم.دراد  رارق  ییالاب  حطس  رد  یفیک  رظن  زا  هدش  دیلوت  لوصحم  هک  ارچ 

تابلاطم زا  یمظعا  شخب  قیرط  نیا  زا  میناوت  یم دـهد و  یم  خر  هدـنیآ  هتفه  ات  قاـفتا  نیا  هک  میتسه  مدـنگ  يزاوم  فلـس  قاروا  شورف  لاـبند  هب 

.مینک  تخادرپ  ار  ناراک  مدنگ

اب سراف  نت ، رازه  نویلیم و 400  کی  اب  ناتسزوخ  ياه  ناتسا تفگ : فلتخم  ياه  ناتـسا رد  کیژتارتسا  لوصحم  نیا  دیلوت  تیعـضو  هراب  رد  يربنق 

دننام ییاه  ناتسا نآ  زا  سپ  دنراد و  ار  مدنگ  ینیمـضت  دیرخ  دیلوت و  موس  ات  لوا  ياه  هبتر نت  رازه  اب 900  ناتسلگ  نت و  رازه  نویلیم و 360  کی 

.دنا  هداد صاصتخا  دوخ  هب  ار  لوصحم  نیا  ینیمضت  دیرخ  دیلوت و  نازیم  نیرتشیب  هریغ  یبرغ و  ناجیابرذآ  نادمه ، هاشنامرک ،

هب نازرواشک  زا  ینغور  هناد  نت  رازه  دودح 170  لاسما  درک : راهظا  درادن ، نازرواشک  رگید  هب  یهدب  چیه  یتلود  یناگرزاب  تکرـش  هکنیا  نایب  اب  يو 

دیلوت ات  دوش  یم ببـس  لماع  نیمه  هدش و  تخادرپ  دـصرد  تروص 100  هب  اه  نآ تابلاطم  هک  هدـش  يرادـیرخ  ناموت  درایلیم  دودح 170  شزرا 

هب میناوتب  دنشاب و  هتشاد  لوصحم  نیا  دیلوت  نازیم  تشک و  ریز  حطـس  شیازفا  يارب  دعب  ياه  لاس رد  يرتشیب  ي  هزیگنا ینغور  ياه  هناد ياه  هدننک

.میبای  تسد  کیژتارتسا  لوصحم  نیا  رد  ییافکدوخ  بیرض  شیازفا  ياتسار  رد  دوخ  هدش  ینیب  شیپ  تدم  دنلب  فادها 
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روشک رد  امرخ  ینت  رازه  نویلیم و 150  کی  دیلوت  زا  نت  رازه  تارداص 200 

.تسا  ینیب  شیپ لباق  يراج  لاس  رد  نت  رازه  نویلیم و 150  کی  لداعم  يدیلوت  روشک ، رد  امرخ  روراب  يراتکه  رازه  حطس 200  زا 

ياه غاب تفگ : ربخ  نیا  مالعا  اب  انایا  اب  وگو  تفگ رد  يزرواشک  داهج  ترازو  ینابغاب  تنواعم  يریـسمرگ  همین يریـسمرگ و  ياه  هویم رتفد  لکریدـم 

ینیب شیپ لباق  ار  نت  رازه  نویلیم و 150  کی  لداعم  يدیلوت  تسا  روراب  نآ  راتکه  رازه  هک 200  راتکه  رازه  لداعم 230  یتشک  ریز  حطس  اب  امرخ 

يو.تشاد دهاوخ  همادا  هامرهم  رخاوا  ات  هدش و  زاغآ  روشک  یبونج  ياه  ناتـسا ياه  ناتـسلخن زا  امرخ  تشادرب  دوزفا : روپ  نسح مساقلاوبا.دـنا  هدرک

درک دراو  ار  ییاه  بیسآ روشک  یبونج  قطانم  یخرب  رد  الاب  ترارح  امرخ ، هشوخ  یگدیکشخ  يرامیب  زا  ریغ  هب  يراج  یعارز  لاس  رد  درک : ناشنرطاخ 

.دشن  رجنم  دیلوت  شهاک  هب  هتبلا  هک 

نآ اب  امرخ  ياه  غاب هک  یلکـشم  نیرتشیب  داد : همادا  يزرواشک  داهج  ترازو  ینابغاب  تنواعم  يریـسمرگ  همین يریـسمرگ و  ياه  هویم رتفد  لکریدم 

يارب درک : حیرصت  روپ  نسح.میرادرب مدق  یمیدق  ياه  غاب ینیزگیاج  حالصا و  تمـس  هب  دیاب  هک  تسا  یلعف  ياه  غاب ندوب  هدوسرف  دنتـسه ، ور  هبور

شیازفا ار  حطس  دحاو  رد  درکلمع  نازیم  میناوتب  بسانم  ياه  صیصخت اب  دور  یم دیما  هک  میتسه  رابتعا  دنمزاین  یمیدق  ياه  غاب حالـصا  ینیزگیاج و 

، دیدج غاب  راتکه  رازه  کی ندـش  هفاضا  اب  دـیدج  لاس  رد  دـش : روآدای  يو  .درادـن  دـیلوت  شیازفا  تیفرظ  نیا  زا  شیب  یمیدـق  ياه  غاب نوچ  میهد 

لوصحم زا  نت  رازه   200، دوش یم ینیب  شیپ يراج  لاس  رد  درک : دیکأت  نایاپ  رد  روپ  نسح .مینک  یم ینیب  شیپ ار  امرخ  دیلوت  ینت  رازه  شیازفا 100 

اهروشک  ریاس  هب  روشک  رد  هدشدیلوت  يامرخ 

.دوش  رداص 
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فرصم شهاک  اب  تادراو  زا  يزاین  یب / اپورا ربارب  ناریارد 7 جنرب  فرصم 

اه یناریا تفگ : تسا ، هدش  مالعا  مرگولیک  ناریا 37.07 رد  جنرب  هنارس  فرصم  هکنیا  نایب  اب  داهج  ترازو  یساسا  تالوصحم  تالغ و  رتفد  لک  ریدم 

.دننک  یم فرصم  جنرب  اه  ییاپورا ربارب  ابیرقت 7 

، هتشذگ لاس  رد  ناریا  رامآ  زکرم  مالعا  ساسارب  ناریا  رد  جنرب  هنارـس  فرـصم  هکنیا  نایب  اب  راسکاخ   هواک  رهم ، زا  لقن  هب  نیالنآ  سدق  شرازگ  هب 

ددع نیا  دسر  یم رظن  هب  دـیعب  اما  هدرکن   مالعا  ار  يراج  لاس رد  جـنرب  هنارـس  فرـصم  نازیم  رامآ  زکرم  زونه  تشادراهظا : تسا ، مرگولیک   37.07

رتمک ایند  زا  ناریا  هنارس  فرصم  درک : هفاضا  تسا ، مرگولیک  ناهج 57.2  رد  جنرب  هنارس  فرصم  طسوتم  هکنیا  هب  هراشا  اب  يو  .دشاب  هدرک  يرییغت 

رد جنرب  هنارس  فرصم  طسوتم  لوئسم  ماقم  نیا  هتفگ  هب  .تسا  رتشیب  رایسب  کیزکم  هیسور و  اکیرمآ ، هتفای ، هعسوت  ياهروشک  اپورا ، هیداحتا  زا  اما 

رد الاک  نیا  هنارس  فرـصم  طسوتم  دوزفا : راسکاخ  .دننک  یم فرـصم  جنرب  اه  ییاپورا ربارب  ابیرقت 7  اـه  یناریا تسا و  مرگولیک  اپورا 5.3  هیداحتا 

تالوصحم تالغ و  رتفد  لک  ریدم  .تسا  مرگولیک  اکیرمآ 11.2  کیزکم 6.2 و  رصم 41.5 ، هیسور 5 ، دنه 73.2 ، هعسوت 68.1 ، لاحرد  ياهروشک 

جنرب دنلیات  يزلام و  نیپیلیف ، نپاژ ، نیچ ، هلمج  زا  ایسآ  یقرش  بونج  ياهروشک  یفرـصم  ياذغ  هدمع  هکنیا  نایب  اب  يزرواشکداهج  ترازو  یـساسا 

هرابرد دیاب  هیذغت  ناصـصختم  هکنیا  هب  هراشا  اب  راسکاخ  .تسا  مرگولیک  نپاژ 57.7  و   نیچ 75.8  رد  جنرب  هنارس  فرـصم  طسوتم  تفگ : تسا ،

دیاب درف  ره  طسوتم  روطب  هک  دوب  نیا  نانآ  رظن  میتشاد  هیذغت  ناسانـشراک  اب  ام  هک  يا  هسلج رد  دوزفا : دـنهدب ، رظن  روشک  رد  جـنرب  فرـصم  نازیم 

رگا داد : همادا  دنک ، یم فرصم  جنرب  مرگ  هنازور 103  طسوتم  روط  هب  یناریا  ره  رـضاح  لاحرد  هکنیا  نایب  اب  يو  .دنک  فرصم  جنرب  مرگ  هنازور 90 

يارب ار  مرگولیک  هنارس 32  فرصم  طسوتم  راسکاخ  .دیـسر  دهاوخ  مرگولیک  مین  هب 32 و  ام  هنارس  فرـصم  دنک  ادیپ  شهاک  مرگ  هب 90  ددع  نیا 

نویلیم و 560 دودح 2  جنرب  هب  روشک  زاین  دسرب  مرگولیک  هب 32  روشک  رد  جنرب  هنارس  فرصم  هک  یتروص رد  تفگ : تسناد و  لآ  هدیا رایـسب  روشک 

روشک زاین  رضاح  لاحرد  شرازگ  نیا  ساسارب  .دش  میهاوخ  زاین  یب  تادراو  زا  ام  دراد و  دوجو  روشک  لخاد  رد  نآ  نیمات  ناکما  هک  دوب  دهاوخ  نترازه 

.دوش    یم دراو  هیقب  دیلوت و  روشک  لخاد  رد  نآ  نت  نویلیم  هب 2  کیدزن  هک  تسا  نت  نویلیم  دودح 3  جنرب  هب 
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تسا ناهج  رد  لسع  هدننکدیلوت  نیمتشه  ناریا 

.دور  یم رامش  هب  ناهج  رد  لسع  هدننک  دیلوت  روشک  نیمتشه  ناریا  تفگ : روشک  یماد  مولع  یتاقیقحت  هسسوم  سیئر 

لسع نت  رازه  هتشذگ 77  لاس  تفگ : روشک  رد  لسع  روبنز  يودنک  رازه  نویلیم و 900  شش  دوجو  هب  هراشا  اب  انسیا  اب  وگتفگ  رد  ییاضر  یـضترم 

.تسا  یناریا  درف  ره  يازا  هب  لسع  مرگولیک  دیلوت 11  يانعم  هب  هک  دش  دیلوت  روشک  رد 

شقن تالوصحم  نیا  تفگ : دور  یم رامش  هب  کیژتارتسا  تالوصحم  زج  زمرق  تشوگ  غرم و  مخت  غرم ، ریـش ، نوچمه  یتالوصحم  هکنیا  نایب  اب  يو 

.دراد  روشک  ییاذغ  تینما  رد  يراکنا  لباقریغ 

دیلوت هنارس  دیلوت  نازیم  نیا  اب  تفگ : داد و  ربخ  هتشذگ  لاس  رد  ریـش  نت  رازه  نویلیم 200  دیلوت 9  زا  روشک  یماد  مولع  یتاقیقحت  هسسوم  سیئر 

.دیسر  مرگولیک  هب 110  لاس 94  رد  روشک  ریش 

يزرواشک و هزوح  هب  تسایس  نیا  ياه  همانرب دصرد   50 درک : حیرصت  هراشا و  يزرواشک  يرورپماد و  هزوح  رد  یتمواقم  داصتقا  ياه  همانرب هب  ییاضر 

.ددرگ  یم زاب  ییاذغ  تینما  صوصخ  هب  يرورپماد 

تسا هتشاد  دشر  دصرد  شش  ات  جنپ  هتشذگ  لاس  هباشم  تدم  هب  تبـسن  نونکات  لاس 95  يادتبا  زا  يرورپماد  تالوصحم  دـیلوت  هکنیا  نایب  اب  يو 

مرگولیک هب 110  روشک  رد  ریش  دیلوت  هنارس  دیلوت  نازیم  نیا  اب  هک  دش  دیلوت  روشک  رد  ریـش  نت  رازه  نویلیم و 200  هتشذگ 9  لاس  رد  داد : حیضوت 

.دسر  یم

مقر نیا  مشش  همانرب  نایاپ  ات  ناریا  رد  اما  تسا  مرگولیک  ناهج 170  رد  ریش  دیلوت  نیگنایم  داد : همادا  روشک  یماد  مولع  یتاقیقحت  هسسوم  سیئر 

.دسرب  مرگولیک  هب 160  دیاب 

تادراو قیرط  زا  دوبمک  نیا  تسا و  یلخاد  زاین  زا  رتمک  مقر  نیا  دش ، دـیلوت  روشک  رد  زمرق  تشوگ  نت  رازه  دودح 810  لاس 94  درک : مالعا  ییاضر 

.دش  نیمات 

هفاضا مقر  نیا  هب  مرگولیک  کی  دـیاب  مشـش  همانرب  نایاپ  ات  تسا و  مرگولیک  روشک 10�5  رد  زمرق  تشوگ  دیلوت  هنارس  رـضاح  لاح  رد  دوزفا : يو 

.دوش 

شیب هب  روشک  غرم  دیلوت  لاس 94  رد  هک  يروط  هب  تسا  ناهج  ياهروشک  نیتسخن  زج  غرم  دیلوت  دشر  هنیمز  رد  ناریا  تفگ : همادا  رد  لوئـسم  نیا 

.دیسر  نت  رازه  نویلیم 100  زا 2 

هب 2 لوصحم  نیا  دـیلوت  هعـسوت  مشـش  همانرب  نایاپ  ات  تسا  رارق  دوش و  یم بوسحم  نیئتورپ  نیمات  يارب  یبسانم  عبنم  غرم  درک : هفاضا  ییاضر 

.دسرب  نت  رازه  نویلیم و 300 

زین لوصحم  نیا  دیلوت  مشـش  همانرب  نایاپ  ات  تفگ : داد و  ربخ  لاس 94  رد  غرم  مخت  نت  رازه  دیلوت 930  زا  دوخ  نانخـس  زا  يرگید  شخب  رد  يو 

.دسرب  نت  رازه  نویلیم و 100  کی  هب  دیاب 
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رگید هام  ات 2  جنرب  تادراو  تیعونمم  همادا 

نیا تادراو  تیعونمم  هک  درک  دـیکات  يزرواشک  ریزو  نواعم  جـنرب ، تادراو  يریگرـس  زا  رب  ینبم  نالوئـسم  یخرب  مالعا  یپرد  نیالنآ : يرهـشمه 

.دوش  یم دراو  یلخاد  زاین  هزادنا  هب  هناخترازو و  نیا  رظن  اب  زین  نآ  زا  سپ  دراد و  همادا  نآ  تشادرب  لصف  نایاپ  ات  لوصحم 

رد تیفیک  رظن  زا  یناریا  جنرب  هکنیا  مغر  یلع مینک و  دراو  جنرب  دیاب  یلخاد  زاین  نیمات  يارب  هک  درک  مالعا  اریخا  تلود  يوگنخـس  انـسیا ، شرازگ  هب 

ار ام  نازرواشک  میراودیما  هک  مینک  تادراو  جنرب  يرادقم  دیاب  یلخاد  زاین  نیمات  يارب  اما  درک  میهاوخ  تیامح  نازرواشک  زا  دراد و  رارق  یبسانم  حطس 

لصف يادتبا  زا  جنرب  تادراو  هک  درک  مالعا  یتلود -  یناگرزاب  تکرش  لماع  ریدم  يزرواشک و  داهج  ریزو  نواعم  يربنق -  یلع  هراب  نیا  رد.دنـشخبب 

يزرواشک تالوصحم  رازاب  میظنت  یلخاد و  دیلوت  زا  تیامح  ياتسار  رد  دوزفا : يو.تسا  عونمم  رگید ) هام  ود   ) زین نآ  نایاپ  ات  هدش و  عونمم  تشادرب 

نآ هضرع  دوخ و  لوصحم  تشادرب  لاح  رد  ناراکیلاش  نونکا  مه تسا و  عونمم  نآ  تشادرب  لصف  رد  يزرواشک  تالوصحم  رگید  دننام  جـنرب  تادراو 

، تشادرب لصف  نایاپ  زا  سپ  دوش ، یم نیمات  تادراو  قیرط  زا  جنرب  هب  روشک  یلخاد  زاین  زا  یشخب  هکنیا  هب  هجوت  اب  داد : همادا  يربنق.دنتسه  رازاب  هب 

شخب نالک  ياه  تسایس ساسارب  دوش  یم هداد  هزاجا  یصوصخ  شخب  هب  سپـس  صخـشم و  يزرواشک  داهج  ترازو  يوس  زا  جنرب  تادراو  نازیم 

داهج ریزو  تعارز  نواعم  زرواشک -  سابع  نیا  زا  شیپ  نینچمه.دـنک  مادـقا  یلخاد  زاـین  نیماـت  يارب  لوصحم  نیا  تادراو  هب  تبـسن  يزرواـشک 

هب یلخاد  زاین  یقبام  نیمات  يارب  هک  دوش  یم دیلوت  روشک  رد  جنرب  نت  رازه  نویلیم و 800  کی  دودح  هنالاس  هک  دوب  هدرک  مالعا  انسیا  هب  يزرواشک - 

.تسا  عونمم  تشادرب  لصف  نایاپ  ات  جنرب  تادراو  اما  میدنمزاین  لوصحم  نیا  تادراو 

15



سدق همانزور  رویرهش 1395 -   14

مداد حیضوت  مدش و  راضحا  مدشن ؛ تشادزاب  نارهت : ناتسا  يزرواشک  داهج  سیئر 

اب هک  مدش  راضحا  تاحیضوت  یخرب  هئارا  يارب  تفگ : الاک  قاچاق  اب  هطبار  رد  دوخ  تشادزاب  بیذکت  اب  نارهت  ناتـسا  يزرواشک  داهج  نامزاس  سیئر 

.دش  فرطرب  دوجوم  تاماهبا  هدنب  تاحیضوت 

قاچاق لیلد  هب  يو  تشادزاب  هرابرد  هک  یثحابم  صوصخ  رد  نارهت  ناتسا  يزرواشک  داهج  نامزاس  سیئر  مینست ، زا  لقن  هب  نیالنآ  سدق  شرازگ  هب 

عوضوم اب  هطبار  رد  نالوئسم  ریاس  رانک  رد  تالاوس  زا  ياهراپ  هب  ییوگخـساپ  يارب  هکلب  ما  هدشن  تشادزاب  هدنب  درک : راهظا  تسا  هدش  حرطم  الاک 

زاین نیمات  يارب  هطوبرم  هویم  ياه  هلومحم  دوزفا : يروصنم  فرشا  یلع  .مدش  راضحا  ییاضق  عجارم  طسوت  دیع  بش  رازاب  نیمات  يارب  هویم  تادراو 

هتشادن دوجو  طابترا  نیا  رد  ینوناق  عنم  تسا و  هدش  دراو  ییاتسور  نواعت  طسوت  يزرواشک  داهج  ریزو  میقتـسم  روتـسد  اب  لاس 93 و  رد  دیع  بش 

روتسد اب  لاس 93  رد  هلومحم  نیا  درک : راـهظا  يروصنم  .دش  فرطرب  هنیمز  نیا  رد  دوجوم  تاماهبا  هدنب  تاحیـضوت  هئارا  اب  درک : دـیکات  يو  .تسا 

نیا دوزفا : يو  .دش  يرادیرخ  هاشنامرک  ياه  هچازاب  زا  ییاتـسور  نواعت  طسوت  دـیع  بش  رد  مدرم  زاین  نیمات  يارب  يزرواشک  داهج  ریزو  میقتـسم 

دراد ار  راک  نیا  هزاجا  عازتنا  يرو و  هرهب  شیازفا  نوناق  قبط  مه  ریزو  دش و  يادیرخ  ییاتسور  ینواعت  ياه  هیداحتا  طسوت  میقتـسم  روط  هب  تادراو 

لاقترپ لوصحم  لماش  اهنت  هدوب و  نوناق  بوچ  راهچ  رد  هدـش  ماجنا  تادراو  درک : ناشن  رطاـخ  يروصنم  .دهد  تادراو  هزاجا  يرورـض  عقاوم  رد  ات 

رگید تسا و  هدرک  لاوس  دنا  هدوب  هیـضق  نیا  اب  طبترم  هک  یناسک  هدنب و  زا  طابترا  نیا  رد  اضق  هاگتـسد  تفگ : دوخ  تشادزاب  صوصخرد  يو  .تسا 

: تفگ يو  .مداد  هئارا  ار  مزال  ياه  خساپ  هدش و  راضحا  اضق  هاگتسد  هب  اهنت  مدوب و  هدشن  تشادزاب  نم  درک : حیرصت  يروصنم  .درادن  دوجو  یلکشم 

.مرادن  هدش  ماجنا  لاقترپ  تادراو  مجح  صوصخ  رد  یعالطا  هدنب  تسا  هدش  ماجنا  ییاتسور  نواعت  طسوت  تادراو  هکنیا  هب  هجوت  اب 
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قاچاق اب  هطبار  رد  نارهت  يزرواشکداهج  سیئر  راضحا 

اب هک  مدش  راضحا  تاحیضوت  یخرب  هئارا  يارب  تفگ : الاک  قاچاق  اب  هطبار  رد  دوخ  تشادزاب  بیذکت  اب  نارهت  ناتـسا  يزرواشک  داهج  نامزاس  سیئر 

.دش  فرطرب  دوجوم  تاماهبا  هدنب  تاحیضوت 

هدـش حرطم  الاک  قاچاق  لیلد  هب  يو  تشادزاب  هرابرد  هک  یثحابم  صوصخ  رد  نارهت  ناتـسا  يزرواشک  داهج  نامزاس  سیئر  تیروهمج ؛ شرازگ  هب 

يارب هویم  تادراو  عوضوم  اب  هطبار  رد  نالوئسم  ریاس  رانک  رد  تالاوس  زا  ياهراپ  هب  ییوگخساپ  يارب  هکلب  ما  هدشن  تشادزاب  هدنب  درک : راهظا  تسا 

.مدش  راضحا  ییاضق  عجارم  طسوت  دیع  بش  رازاب  نیمات 

طسوت يزرواشک  داهج  ریزو  میقتسم  روتـسد  اب  لاس 93 و  رد  دـیع  بش  زاین  نیمات  يارب  هطوبرم  هویم  ياـه  هلومحم  دوزفا : يروصنم  فرـشا  یلع 

.تسا  هتشادن  دوجو  طابترا  نیا  رد  ینوناق  عنم  تسا و  هدش  دراو  ییاتسور  نواعت 

.دش  فرطرب  هنیمز  نیا  رد  دوجوم  تاماهبا  هدنب  تاحیضوت  هئارا  اب  درک : دیکات  يو 

زا ییاتسور  نواعت  طسوت  دیع  بش  رد  مدرم  زاین  نیمات  يارب  يزرواشک  داهج  ریزو  میقتسم  روتسد  اب  لاس 93  رد  هلومحم  نیا  درک : راهظا  يروصنم 

.دش  يرادیرخ  هاشنامرک  ياه  هچازاب 

هزاجا عازتنا  يرو و  هرهب  شیازفا  نوناق  قبط  مه  ریزو  دش و  يادیرخ  ییاتسور  ینواعت  ياه  هیداحتا  طسوت  میقتـسم  روط  هب  تادراو  نیا  دوزفا : يو 

.دهد  تادراو  هزاجا  يرورض  عقاوم  رد  ات  دراد  ار  راک  نیا 

.تسا  لاقترپ  لوصحم  لماش  اهنت  هدوب و  نوناق  بوچ  راهچ  رد  هدش  ماجنا  تادراو  درک : ناشن  رطاخ  يروصنم 

یلکشم رگید  تسا و  هدرک  لاوس  دنا  هدوب  هیضق  نیا  اب  طبترم  هک  یناسک  هدنب و  زا  طابترا  نیا  رد  اضق  هاگتـسد  تفگ : دوخ  تشادزاب  صوصخرد  يو 

.درادن  دوجو 

.مداد  هئارا  ار  مزال  ياه  خساپ  هدش و  راضحا  اضق  هاگتسد  هب  اهنت  مدوب و  هدشن  تشادزاب  نم  درک : حیرصت  يروصنم 

.مرادن  هدش  ماجنا  لاقترپ  تادراو  مجح  صوصخ  رد  یعالطا  هدنب  تسا  هدش  ماجنا  ییاتسور  نواعت  طسوت  تادراو  هکنیا  هب  هجوت  اب  تفگ : يو 
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تسین یندش  فقو  لگنج 

.دش  يدیدج  هلحرم  دراو  هییاضق  هوق  سیئر  حیرص  تاراهظا  اب  دهشمقآ  لگنج  راتکه  هدنورپ 5600 یکالفا :  هللادسا 

زا تنایص  یلم  شیامهرد  هییاضق  هوق  سیئر  تاراهظا  هب  هراشا  اب  عتارم  اه و  لگنج نامزاس  یـضارا  روما  تظافح و  نواعم  روصنم ، دوعـسم  سدنهم 

هتشذگ هبنشراهچ  هک  شیامه  نیا  رد  هییاضق  هوق  سیئر.داد  ربخ  هییاضق  هوق  سیئر  رتفد  هب  هژیو  یگدیـسر  يارب  دهـشمقآ  هدنورپ  لاسرا  زا  فقو ، 

یعدم فاقوا  هک  ار  لگنج  راتکه  رازه  هب 6 طوبرم  هدنورپ  تفگ : روشک  عتارم  اه و  لگنج نامزاس  نالوئـسم  هب  باطخ  دش  رازگرب  سدقم  دهـشم  رد 

دوش و یمن فقو  هاگچیه  لگنج  عترم و  هک  ارچ  مینک  یسررب  ار  نآ  هژیو  تروص  هب ام  ات  دیهد  لیوحت  هییاضق  هوق  هب  تسا  فقو  نآ  راتکه  تسا 5600

هوق هک  داد  ناشن  يراس  بونج  رد  دهشمقآ  لگنج  يراتکه  هدنورپ 5600 یسررب  يارب  یناجیرال  قداص  هللا  تیآ هژیو  روتـسد.تسا  مدرم  هب  قلعتم 

لگنج راتکه  فقو 5600 هب  طوبرم  ربخ.تسا  روشک  عتارمو  اه  لگنج زا  تنایص  ظفح و  هب  ممصم  يربهر  مظعم  ماقم  تاشیامرف  ياتـسار  رد  هییاضق 

رد دهد »؟ یم تاجن  ار  یناکریه  لگنج  ییاضق  هاگتـسد  » ناونعاب هتـشذگ  هامدادرم  راب 23 نیتسخن  يراس ، بونج  رد  دهـشمقآ  هقطنم  رد  یناـکریه 

هدام تاررقم  يارجا  هب  ضارتعا  اب  تسا  یضارا  نیا  ندوب  فقو  یعدم  هک  يراس  ناتسرهش  فاقوا  هرادا  ربخ ، نیا  ساسارب  .دش  رشتنم  هحفص  نیمه 

ندوب یلگنج  هب  هجوت  اب  هدحاو  هدام  نویـسیمک  وضع  یـضاق  اما  دنک ؛ یم يریگیپ  ار  هصرع  نیا  ندوب  فقو  هعجارم و  هدـحاو  هدام  نویـسیمک  هب  56

یپ رد  .دننک  یم دییأت  ار  هدحاو  هدام  نویسیمک  یضاق  يأر  مه  رظندیدجت  يودب و  هاگداد  بعش  دهد و  یم یضارا  ندوب  یلم  هب  يأر  رظن ، دروم  هصرع 

هدـحاو و هدام  نویـسیمک  وضع  یـضاق  ياه  همانداد ضقن  نمـض  روشک  یلاع  ناوید تاضق  روشک ، یلاع  ناوید زا  فاقوا  هرادا  یهاوخ  ماجرف اب  اما  نآ 

هکنیا رب  يو  دیکأت  هییاضق و  هوق  ماقم  نیرتالاب  حیرـص  روتـسد  اب  نونکا.دـنهد  یم رظن  دروم  هصرع  ندوب  فقو  هب  يأر  رظندـیدجت  يودـب و  هاگداد 

سدنهم .دوش  هدنادرگزاب  یعیبط  عبانم  هب  دهشمقآ  لگنج  راتکه  دور 5600 یم راظتنا  تسا ، مدرم  هب  قلعتمو  دوش  یمن فقو  هاگچیه  عترم  لـگنج و 

هب دهـشمقآ  هدـنورپ  هب  یگدیـسر  يارب  هییاضق  هوق  هژیوروتـسد  هرابرد  عتارم  اه و  لگنج نامزاس  یـضارا  روما  تظافح و  نواـعم  روصنم ، دوعـسم 

یضارا بآ و  تابقر ، دانسا  لاطبا  نوناق  هب  هرصبت  قاحلا 2 نوناق  هرصبت 6  ییارجا  لمعلاروتسد  ياتسار  رد  فقو  زا  تنایص  شیامه  تفگ : يرهشمه 

همادارد روصنم  .دوب  هییاضق  هوق  سیئر  شیامه  نیا  هژیو  نامهم  دـش و  رازگرب  عتارمو  اه  لگنج دانـسا و  تبث  فاقوا ، نامزاس  تکراـشم  اـب  هفوقوم 

سپس دشاب ؟ هدش  رداص  يأر  نیا  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  درک  حیرـصت  دهـشمقآ  لگنج  هدنورپ  هب  هراشا  اب  یناجیرال  هللا  تیآ شیامه  نیارد  دوزفا :

هدنورپ يار ، نیا  یـسانش  بیـسآ  نمـض  ات  دنک  لاسرا  هییاضق  هوق  هب  هیهت و  هدـنورپ  نیا  زا  یعماج  شرازگ  ات  تساوخ  اه  لگنج نامزاس  زا  ناشیا 

لاسرا ناشیا  رتفد  هب  یمسر  همان  اب  هیهت و  رظن  دروم  شرازگ  هبنش )  ) زورید هییاضق ، هوق  سیئر  روتسد  هب  انب  دوزفا : يو.دوش  یگدیـسر  هژیو  روط  هب

، روصنم دوعسم  سدنهم.دوش  هدنادرگزاب  یعیبط  عبانم  هب  دهـشمقآ  لگنج  راتکه  فرطرب و 5600 لکـشم  ناشیا ، تبثم  هاگن  اب  دور  یم راظتنا  دش و 

هکنیا هب  هجوت  اـب  دـش  رازگرب  فاـقوا  ناـمزاس  رد  شیپ  هتفه  هک 2 يا  هسلج رد  تفگ : عتارم  اه و  لـگنج ناـمزاس  یـضارا  روما  تظاـفح و  نواـعم 

فاقوا و نامزاس  نیباـم  یف  لاس 90 )  ) همانقفاوت ساسارب  هک  دنداد  دـعاسم  لوق  فاقوا  نالوئـسم  دراد  صاخ  یلوتم  دهـشمقآ  لگنج  راتکه  5600

.ددرگ یمزاب یعیبط  عبانم  هب  ییاضق  مادقا  نودب  رظندروم  هصرع  تروص  نیارد  هک  دننک  نیکمت  هب  باجم  ار  صاخ  یلوتم  عتارم ، اه و  لگنج نامزاس 

دروم دهـشمقآ  لگنج  ندوب  فقو  ياعدا  فاقوا  نامزاس  نالوئـسم  رظن  زا  اریز  هدرک ، مالعا  مه  ییاضق  عجرم  هب  ار  عوضوم  نیا  فاـقوا  يو ، هتفگ  هب 

.تسین  دییأت 
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؛  ناگداش دور  هب  ارقف  یهام  دورو  هب  شنکاو 

تسا ایپالیت  تادراو  یماح  تلود 

لامتحا تفگ : ، دنشاب ناگداش  دور  هب  ایپالیت  دورو  يوگخساپ  دیاب  یتلود  نالووسم  هکنیا  نایب  اب  نایزبآ  تارداص  شرورپ و  ریثکت ، هیداحتا  لماعریدم 

.دراد  دوجو  نایزبآ  یموب  ياه  هنوگ ضارقنا 

ناسانشراک نایم  رد  ار  يا  هدرتسگ ياه  ینارگن ناگداش  دور  هب  ایپالیت  یهام  دورو  هرابرد  ناریا  تالیش  نامزاس  سیئر  ریخا  تاراهظا  رهم  شرازگ  هب 

.تسا  هدروآ  دوجوب 

یلامـش قطانم  رد  هنوگ  نیا  ندـش  اهر  يارب  يدایز  ینارگن  ام  دریم و  یم هجرد  يامد 10  رد  ایپالیت  یهام  تسا : هدرک  مالعا  اریخا  یحلاـص  نسح 

ناگداش دور  هب  یهام  نیا  دورو  ثعاب  هدش و  دراو  روشک  هب  ایپالیت  یهام  ام  تراظن  نودب  دنورا  هقطنم  قیرط  زا  ناتسزوخ  ناتسا  رد  اما  میرادن  روشک 

.تسا  هدش 

ياه هنوگ ریاس  نداتفا  رطخ  هب  ثعاـب  رما  نیا  هک  دراد  دوجو  روشک  يزکرم  ناتـسا  یتح  نوراـک و  هخرک و  هب  یهاـم  نیا  دورو  لاـمتحا  يو  هتفگ  هب 

.دوش  یم نایزبآ 

ياه بآ رد  نآ  شرورپ  دنک ، یم هیذغت  زین  يزیچره  زا  هدوب و  عیرس  یهام  نیا  دشر  هکنیا  هب  هجوت  اب  دنراد   داقتعا  ناسانشراک  یخرب  هنیمز  نیمه  رد 

رطخ رد  روشک  یموب  ياه  هنوگ نیاربانب  دـش  دـهاوخ  یمتـسیسوکا  تارییغت  رگید و  نایزبآ  نتفر  نیب  زا  بجوم  دازآ  ياه  بآ  هب  نآ  ذوفن  اـی  یلخاد و 

.دنریگ    یم رارق  ضارقنا 

دشاب هتشاد  تحـص  ناگداش  دور  هب  ایپالیت  دورو  هلاسم  رگا  تفگ : رهم  هب  اتـسار  نیا  رد  ناریا  نایزبآ  تارداص  شرورپ و  ریثکت ، هیداحتا  لماعریدم 

.تسا  ایپالیت  یهام  دروم  رد  یکشزپماد  تالیش و  هدرتسگ  غیرد و  یب  تاغیلبت  اه و  تیامح هجیتن  نیا  تفگ  نالوئسم  هب  دیاب 

نیا اعطق  میـشاب و  زین  نآ  يدعب  جیاتن  رظتنم  دـیاب  دوزفا : تسا ، روشک  رد  ایپالیت  دـیلوت  تادراو و  زا  تیامح  هیلوا  هجیتن  قافتا  نیا  هکنیا  نایب  اب  يو 

.درک  دهاوخ  لکشم  راچد  ار  ام  متسیسوکا  یهام 

تظاـفح ناـمزاس  هنوگچ  یگرزب ، تارطخ  نینچ  دوجو  اـب  هک  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  ناـیزبآ  تارداـص  شرورپ و  ریثکت ، هیداـحتا  لماعریدـم 

قطاـنم رد  مه  نآ  هعرزم  ،  10 دودـحم ، دادـعت  هب  تسیز  طیحم  نامزاس  تفگ : تسا ؟ هدرک  رداص  ار  روشک  رد  ایپالیت  شرورپ  هزاـجا  تسیزطیحم 

هب راک  ات  هدش  ببس  یتلود  ياه  نامزاس یخرب  هزادنا  یب  راشف  اما  تسا  تسردان  ام  هاگدید  زا  زین  رما  نیمه  هتبلا  هک  هداد  ار  هزاجا  نیا  روشک  يزکرم 

.دسرب  اجنیا 

نتفر  نیب  زا  نداتفا و  رطخ  رد  لامتحا  دنتـسین و  ایپالیت  لرتنک  هب  رداق  هطوبرم  ياه  نامزاس هک  تسا  نآ  هدـنهد  ناشن  هلاسم  نیا  هکنیا  نایب  اب  يو 

دنشاب وگخساپ  هلاسم  نیا  ربارب  رد  تالیش  یکشزپماد و  نامزاس  تالیش ، تاقیقحت  هسـسوم  دیاب  نالا  درک : حیرـصت  دراد ، دوجو  ام  یموب  ياه  هنوگ

هیجوت ار  دوخ  تادراو  ات  دنا  هدروآ  يرطخرپ  هنوگ  هب  ور  دوش  ، یم هدش و  راک  اهنآ  يور  رب  روشک  رد  هک  يرطخ  مک  ياه  هنوگ زا  تیامح  ياج  هب  ارچ  هک 

.دننک 

؟ دراد دوجو  ناگداش  دور  رد  هدـش  اهر  يایپالیت  اب  هلباقم  يارب  يرازبا  ایآ  هک  شـسرپ  نیا  هب  نایزبآ  تارداص  شرورپ و  ریثکت ، هیداحتا  لماعریدـم 

دنک ادیپ  همادا  دنور  رگا  اما  دنک  اه  یهام نیا  فذح  هب  مادـقا  متـسیسوکا  دوخ  هک  دراد  دوجو  نآ  لامتحا  دـشاب ، دودـحم  اه  نآ دادـعت  رگا  داد : خـساپ 

.دراد  دوجو  يرازبا  تفگ  دوش  یمن

درک ؟ روشک  دراو  قاچاق  تروص  هب  ار  یهام  دوش  یم رگم  هک  هدمآ  شیپ  لاوس  نیا  ام  يارب  درک : هفاضا  یمساق 

19



ار مزال  ياهرادـشه  اهراب  اهراب و  البق  هنیمز  نیا  رد  ام  تفگ : داد و  رارق  هراـشا  دروم  ار  ارجاـم  نیا  ربارب  رد  دـیلوت  یلوتم  ياـه  هیداـحتا شنکاو  يو 

یتحار هب  تروص  نیا  ریغ  رد  دنتـسه ؛ ایپالیت  تادراو  یماح  اه  یتلود دوخ  تسا و  تلود  تسد  یلرتنک  یتراظن و  ییارجا ، ياهرازبا  هنافـساتم  میا  هداد

.دنوش  نآ  عنام  دنتسناوت  یم

لباق تیفیک  رظن  زا  یهام  نیا  دندقتعم  دننک و  یم یقلت  ییاذغ  شزرا  هنوگره  دـقاف  ار  ایپالیت  ناسانـشراک  زا  يرایـسب  هک  تسا  نآ  هجوت  بلاج  هتکن 

.تسین  الآ  لزق هلمج  زا  لخاد  تادیلوت  اب  هسیاقم 

تاغیلبت اب  درادـن  مه  ینادـنچ  تیفیک  هک  یهام  نیا  تفگ : رهم  هب  درک و  ناونع  اه  یهام  نیرت  تیـصاخ یب  زا  یکی  ار  ایپالیت  هنیمز  نیمه  رد  یمـساق 

.تسا   هدز  نماد  نآ  تیبوبحم  هب  زین  عوضوم  نیمه  دریگ و  یم رارق  راوناخ  رایتخا  رد  فرصم  هب  هدامآ  هکنیا  نمض  هدرک  ادیپ  یهاگیاج  نینچ 

تیفیک یهام  نیا  تفگ : دـسرب ، شورف  هب  روشک  رد  الاب  تمیق  اب  ایپالیت  تسا  هدـش  ببـس  لوئـسم  ياه  هاگتـسد ياه  یتراظن یب  هکنیا  نایب  اب  يو 

.دشاب  هتشاد  يدایز  شزرا  هک  درادن  ییالاب  ییاذغ 

هب یهام  نیا  ناریا  رد  هک  یلاح رد  دـنمان  یم ارقف  یهام  ار  ایپالیت  ایند  رد  درک : حیرـصت  ناریا  نایزبآ  تارداص  شرورپ و  ریثکت ، هیداـحتا  لماعریدـم 

.دوش  یم هضرع  مدرم  هب  سکول  يالاک  کی  ناونع 

نیمه هک  تسا  دایز  رایـسب  نآ  دیلوت  مجح  مک و  یهام  نیا  دیلوت  هنیزه  دوزفا : تسا ، نازرا  رایـسب  ایپالیت  یهام  یناهج  تمیق  هکنیا  نایب  اب  یمـساق 

.دشابن  الاب  نآ  یناهج  خرن  هدش  ثعاب  هلاسم 

رد لبق  لاس  تادراو  زا  یـشخب  رـضاح  لاـحرد  تفگ : داد و  رارق  هراـشا  دروم  ار  روشک  هب  هتـشذگ  لاـس  یط  یهاـم  نیا  تادراو  هدرتسگ  مجح  يو 

.دش  روشک  دراو  ایپالیت  رالد  نویلیم  زا 60  شیب  لاس 94  هکنیا  نمض  دراد  رارق  اه  هناخدرس

.میداد  ماجنا  ایپالیت  تادراو  طقف  میدرک ، رداص  لبق  لاس  هک  ییوگیم  فصن  هزادنا  هب  ام  نیاربانب  داد : همادا  یمساق 
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زورما تصرف  رویرهش 1395 -   14

 / ناریا نایزبآ  ناگدننکرداص  هیداحتا  لکریبد  ییادخ ، ربکا  یلع  رتکد  اب  زورما » تصرف   » يوگو تفگ 
نایزبآ شرورپ  تعنص  رد  يراذگ  هیامرس  نشور  هدنیآ 

يریگراک هب  اـهراکو و  بسک  زا  یعونتم  هخرچ  داـجیا  يرفن ، رازه  میقتسم 220 ییاز  لاغتـشا  يرالد ، نویلیم  يروآزرا 350 اب  ناریا  ناـیزبآ  تعنص 

شا یناگرزاب  تبثم  زارت  ظاحل  هب  هزوح  نیا  تیمها.تسا  ناریا  داصتقا  رد  هجوت  لباق  یهاگیاج  ياراد  یناسنا  يورین  ظاحل  هب  فلتخم  ياه  صصخت 

رد نایزبآ  رازاب  زا  ات  درک  مهارف  ییادخ  ربکا  یلع  رتکد  اب  ار  زورما » تصرف   » يوگو تفگ  ياه  هنیمز  تساراد ، يراذگ  هیامرس  يارب  هک  ییاه  تیفرظ  و 

يراذگ هیامرس  ياهدیدهت  اه و  کسیر  هزوح ، نیا  رد  يراذگ  هیامرس  ياه  تیفرظ  يزبآ ، تارداص  تادراو و  نایزبآ ، رازاب  ینیب  شیپ  ناهج ، ناریا و 

.دیوگب ...و  نامروشک  رد  يزبآ  فرصم  گنهرف  جیورت  یللملا و  نیب  حطس  رد  يزاسرازاب  تیمها  هیلوا ، هیامرس  نایزبآ ، هزوح  رد 

، تسد نیا  زا  ییاه  تیفرظ  اه و  هناخدور  اه و  هچایرد  اضعب  ینالوط و  لحاوس  زا  يرادروخرب  لیلد  هب  زابرید  زا  ناریاـیزبآ  تارداـص  تادراو و  تیمها 

قطانم زا  يرایسب  لد  هب  تعنص  نیا  تسین و  ایرد  هب  کیدزن  قطانم  هب  دودحم  يرورپ  يزبآ  اما  زورما  .تسا  هدوب  يزبآ  شرورپ  يارب  بسانم  یناکم 

هب يزاین  الـصا  هک  دنـشاب  داقتعا  نیا  رب  ناسانـشراکریغ  یتح  ناسانـشراک و  زا  یـضعب  ات  هدش  بجوم  ناریا  رد  يزبآ  دیلوت.تسا  هدرک  ذوفن  ناریا 

.قفاوم اضعب  فلاخم و  اضعب  .دراد  دوجو  یناوارف  ياـه  ثیدـحو  فرح  ناریا  هب  يزبآ  تادراو  دروم  رد  لـیلد  نیمه  هب  .میرادـن  هزوح  نیا  رد  تادراو 

یم یلخاد  نادایـص  قح  رد  ملظ  یعون  ار  هزوح  نیا  رد  تادراو  هاگ  دـنراذگ و  یم  ایپالیت  نوچ  ینایهام  تمالـس  ياه  هبنج  يور  تسد  هاگ  ناـفلاخم 

.تسا هیوسود  یتراجت  نایزبآ ، تراجت  دیوگ : یم  زورما » تصرف   » هب هطبار  نیا  رد  هتشاد و  هزوح  نیا  هب  نالک  یهاگن  اما  ییادخ  ربکا  یلع  رتکد.دنناد 

يراجت تادهعت  هکنیا  يارب  ای  دننک  یم  رداص  ار  ناشدیلوت  دازام  ای  هدننکرداص  ياهروشک  هک  تروص  نیا  هب  .دوش  یم  تیاعر  ایند  همه  رد  هدعاق  نیا 

ریاس زا  یلخاد  رازاب  ياهدوبمک  ناربج  يارب  دـننک و  رداص  ار  دوخ  دـیلوت  زا  یـشخب  تسا  نکمم  دـننک ، ظفح  دوخ  تراجت  فرط  ياهروشک  اب  ار  دوخ 

، تسا رتشیب  یلخاد  دیلوت  نازیم  زا  دوش ، یم  دیلوت  يورسنک  تروص  هب  الومعم  هک  نت  یهام  فرصم  ناریا  رد  لاثم  ناونع  هب.دننک  دراو  يزبآ  اهروشک 

یهام رگید  زا  .دننک  راک  دوخ  ياه  تیفرظ  همه  اب  دنناوتب  یهام  ورسنک  هدننکدیلوت  ياه  هناخراک  ات  میـشاب  هتـشاد  تادراو  دیاب  هزوح  نیا  رد  نیاربانب 

يوگخـساپ تسا و  مک  ناشدیـص  ای  ایپالیت  دـننام  دنتـسین  ناریا  رد  ای  هک  درک  هراشا  ییاه  یهام  هب  ناوت  یم  دوش ، یم  ناریا  رازاـب  دراو  هک  ییاـه 

تاجناخراک قنور  هکنیا  رب  هوالع  ینایزبآ  نینچ  تادراو  دنک : یم  هفاضا  همادا  رد  يو.دنوش  دراو  دیاب  ینایزبآ  نینچ  نیاربانب  دنتـسین ، یلخاد  ياهزاین 

زا ناریا  رد  فرصم  هنارس  رضاح  لاح  رد  نوچ  .تشاد  دهاوخ  یپ  رد  مه  ار  روشک  رد  فرصم  هنارـس  شیازفا  دراد ، لابند  هب  ار  يدنب  هتـسب  يروآرف و 

تصرف  » هب ناهج  ناریا و  رد  يزبآ  فرصم  هنارس  دروم  رد  ناریا  نایزبآ  ناگدننکرداص  هیداحتا  لکریبد.دوش  ناربج  دیاب  تسا و  رتمک  یناهج  هنارس 

دراد يا  هراشا  همادا  رد  يو.تسا  مرگولیک  یناهج 20 فرصم  هنارس  هک  یلاحرد  مرگولیک  ناریا 10 رد  يزبآ  هنالاس  فرصم  هنارس  دیوگ : یم  زورما »

شیازفا .مرگولیک  یناهج 9 هنارس  هدوب و  مرگولیک  کی  ناریا  رد  يزبآ  فرصم  هنارس  لاس 57  دیازفا : یم  ناریا و  رد  يزبآ  فرصم  هنارـس  هقباس  هب 

رد نینچمه  ییادخ  رتکد.دبای  همادا  ناکامک  دیاب  دشر  نیا  دهد و  یم  ناشن  اهروشک  ریاس  هب  تبسن  ار  يدصرد  دشر 50 عقاو  رد  ولیک  هب 10 ولیک  کی 

رالد نویلیم  شزرا 200 هب  نت  رازه  یتعنـص 70 نایهام  هزوح  رد  هتـشذگ  لاس  رامآ  قباطم  دیوگ : یم  ناریا  هب  يزبآ  تادراو  تارداص و  نازیم  دروم 

.و اه  یهام  ریاس  وگیم ، اهورسنک ، رایواخ ، لماش  هک  تسا  هدوب  رالد  نویلیم  شزرا 350 هب  نت و  رازه  مه 85 هتشذگ  لاس  تارداص  .میا  هتشاد  تادراو 

: دیازفا یم  همادا  رد  يو.دنک  یم  هبرجت  ار  یتبثم  یناگرزاب  زارت  هک  تسا  يزرواشک  هزوح  شخب  اهنت  نایزبآ  هزوح  هک  دـنک  یم  هفاضا  تسا و  هدوب  . . 

رصم و دـننام  هنایمرواخ  سراف و  جیلخ  هیشاح  ياهروشک  ایسآ ، قرش  بونج  زا  معا  ایند  روشک  زا 40  شیب  هب  یناریا  نایزبآ  تالوصحم  هتشذگ  لاس 

تسرهف رد  یتارداص  مهم  فده  کی  ناونع  هب  زین  هیسور  روشک  راب  نیتسخن  يارب  ناـیم  نیا  رد  هـک  دـش  رداص  اداناک  کیزکم و  یتح  اپورا و  نانبل ،
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یط كرمگ  یمسر  رامآ  قبط  دنک : یم  ناشنرطاخ  هتشذگ  لاس  رد  هیسور  هب  تارداص  رامآ  هرابرد  همادا  رد  يو.تفرگ  رارق  ناریا  نایزبآ  ناگدننکدراو 

، ناجیابرذآ هــب  میقتسمریغ  قیرط  زا  زین  نازیم  نیمه  لداعم  هدوب و  نت  هیـسور 487 هـب  یشرورپ  يوگیم  یمسر  تارداص  هتشذگ ، لاس  لوا  هام  9

شیازفا رد  تلود  ياه  تیامح  ریثات  هب  هراشا  اب  همتاخ  رد  یفنص  لاعف  نیا.تسا  هدش  لاسرا  هیسور  هب  ناتسغاد  لقتسم  يروهمج  یتح  ناتسنمرا و 

رازاب رد  ناریا  نایزبآ  هضرع  هنیمز  رد  تراجت  هعسوت  نامزاس  قیرط  زا  تلود  تدعاسم  يراکمه و  دـنک : یم  حیرـصت  هیـسور  هب  ناـیزبآ  تارداـص 

نایزبآ تعنص  یناگرزاب  تبثم  زارتنایزبآ  هزوح  ياه  شلاچ.دشاب  هتشاد  روشک  نیا  هب  نایزبآ  تارداص  شیازفا  رد  یتبثم  رایسب  شقن  دناوت  یم  هیسور 

ياه تیفرظ  دیاب  تسا  مهارف  ناریا  رد  يزبآ  دیلوت  تیفرظ   هک  ردق  نامه  اریز  دروخن ، مشچ  هب  تعنص  نیا  رد  یلکـشم  چیه  هک  هدشن  بجوم  ناریا 

لاس رد  ناریا  رد  وگیم  شرورپ  هعرزم  نیتسخن  دیوگ  : یم   وگیم  رازاب  هب  هراشا  اب  هطبار  نیا  رد  ییادخ  رتکد.مینک  مهارف  مه  ار  يزبآ  شورفودـیرخ 

زا اهنت  نونکات  اما  دنتـسه ، يرادرب  هرهب  هدامآ  یگمه  هدـش و  هدافتـسا  راـتکه  رازه  زا 14 شیب  وگیم  شرورپ  تعنـص  رد  .تسا  هدـش  داـجیا   72

: دنک یم  هفاضا  همادا  رد  ییادـخ  رتکد.تسا  یگنیدـقن  دوبمک  مه  رما  نیا  لیلد  .تسا  هدـش  يرادرب  هرهب  راتکه  رازه  ینعی 7 تیفرظ  نیا  دصرد  50

اهنت هکنیا  هن  دشاب  شورفودیرخ  دیلوت و  تاناکما  ساسارب  تیامح  هک  دوب  دهاوخ  ینالقع  یتروص  رد  اهنت  میشاب  هتشاد  تیامح  راظتنا  تلود  زا  هکنیا 

نایزبآ تعنص  یلاخ  ياه  تیفرظ  رضاح  لاح  رد  دهد : یم  همادا  يو.میهدب  رده  ار  اه  هیامرس  مینک و  کمک  رازاب  ندش  عابشا  هب  یتالیهست  ياطعا  اب 

منک هراشا  دیاب  هطبار  نیا  رد  .دننک  یم  راک  دوخ  تیفرظ  دصرد  اب 40 يروآرف  ياه  هناخراک  نینچمه  هدیسر و  مه  یبامرگ  یبادرس و  نایهام  شخب  هب 

نینچ دوجو  لیلد  يو.دننک  یم  دیلوت  نت  رازه  دودح 2 اهنت  یلعف  طیارش  رد  دنراد  يدیلوت  تیفرظ  نت  رازه  هک 20 زین  نایزبآ  ياذغ  دیلوت  تاجناخراک 

ار يرایسب  ياه  هیامرس  باوخ  ياه  هنیمز  رما  نیمه  دیوگ : یم  هتـسناد و  يدیلوت  تیفرظ  نازیم  نیا  يارب  یللملا  نیب  یبایرازاب  مدع  ار  ییاه  شلاچ 

هدش ماجنا  وگیم  يدودح  ات  رایواخ و  نیریش ، بآ  گنچرخ  لوکامریغ ، نایهام  يارب  ییاهرازاب  هتبلا  دنک : یم  هفاضا  همادا  رد  ییادخ.تسا  هدرک  مهارف 

رت هنمادرپ  رت و  قیمع  رایسب  یبایرازاب  دیاب  یللملا  نیب  حطس  رد  الآ  لزق  یهام  دروم  رد  هژیو  هب  اما  .دشاب  اهنیا  زا  شیب  دیاب  وگیم  دروم  رد  هژیو  هب  هک 

نیا رد  .دوش  کیدزن  یناهج  حطس  هب  هتفای و  شیازفا  فرصم  هنارـس  ات  مینک  جیورت  هعماج  رد  ار  نایزبآ  فرـصم  گنهرف  دیاب  نینچمه  .میهد  ماجنا 

فرصم هنارس  رگا  دیازفا : یم  هطبار  نیا  رد  يو.دراد  یپ  رد  یگرزب  یتسردنت  یتشادهب و  جیاتن  هک  دبای  یم  شیازفا  زین  ملاس  تشوگ  فرصم  تروص 

نیا رد  .تسا  هدـش  هفاضا  یلخاد  رازاب  رد  فرـصم  هب  نت  رازه  ینعی 80 ناریا ، ینویلیم  تیعمج 80 هب  هجوت  اب  دـبای ، شیازفا  ولیک  کـی  یتح  یلخاد 

دیلوت هب  رطاخ  غارف  اب  هتشاد و  يرتمک  ياه  هغدغد  هدننکدیلوت  هدش و  ایهم  شفرصم  رازاب  نوچ  دبای  یم  شهاک  مه  يراذگ  هیامرـس  کسیر  تروص 

هک يدیلوت  طخ  يزادـنا  هار  يارب  يدـقن  کمک  هن  تسا  یللملا  نیب  یلخاد و  يزاسرازاب  تسا ، تلود  هفیظو  دـیلوت  دروم  رد  هچنآ  نیاربانب.دزادرپ  یم 

تالیش هزوح  ياهراکو  بسکنایزبآ  هزوح  ياهراکو  بسک  هخرچ.دوش  یم  هجاوم  تسکش  اب  یحابص  دنچ  زا  دعب  تسین ، شلوصحم  يارب  يرازاب  نوچ 

زا ناوت  یم  ار  رما  نیا  .دننک  یمن  ساسحا  ار  یهجوت  لباق  دوکر  تفگ  ناوتب  دیاش  هک  دنور  یم  رامـش  هب  ناریا  رد  ییاه  هزوح  هلمج  زا  رـضاح  لاح  رد 

هرک نوچ  ییاهروشک  زا  یجراخ  یلخاد و  ناراذگ  هیامرـس  دنا و  هدش  ثادـحا  ریخا  ياه  هتفه  یط  هک  تفایرد  يدایز  يدـیلوت  ياهدـحاو  راک  هب  زاغآ 

زا یکی.دـنا  هدرک  دـقعنم  مه  ار  ییاهدادرارق  اضعب  و  هدرک   یگدامآ  مالعا  ناریا  نایزبآ  شورف  دـیلوت و  رازاب  رد  روضح  يارب  ...و  رطق  نامع ، یبونج ،

.تسا اهراکو  بسک  زا  یعونتم  گرزب و  هخرچ  داجیا  تالیـش ، هزوح  هب  اه  هیامرـس  نداد  قوس  هنیمز و  نیا  رد  يدیلوت  طوطخ  يزادنا  هار  تبثم  هوجو 

بجوم رما  نیمه  .درادن  روشک  زا  جراخ  هب  يا  هژیو  یگتسباو  تسا و  هتسباو  یلخاد  یعیبط  عبانم  هب  يدصرد  ات 90 تروص 80  هب  ابیرقت  هک  يدنیآرف 

ات یهام  هچب  دیلوت  زا  دیوگ : یم  زورما » تصرف   » هب هنیمز  نیا  رد  ییادخ  رتکد.دوش  هدوزفا  هزوح  نیا  ییاز  لاغتشا  راکو و  بسک  دادعت  رب  هک  دوش  یم 

ياه هناخراک  يزبآ ، شرورپ  ياهدحاو  .دوش  یم  داجیا  لغش  نارازه  راکو و  بسک  اه  هد  هدننک ، فرصم  تسد  هب  ندیسر  هاگـشورف و  رد  يزبآ  روضح 

، اه پمپروتوم  جنس ، يروش  ياه  هاگتسد  هداوه ، ياه  هاگتسد  ناگدننکدیلوت  یسدنهم ، و  ینف   تامدخ  هدنهد  هئارا  ياه  تکرش  نایزبآ ، ياذغ  دیلوت 

ات دیلوت  ریسم  رد  هدش  داجیا  ياهراکو  بسک  هلمج  زا  ...و  يا  هریجنز   ياه  هاگشورف  لقن ، لمح و  متسیس  راد ، لاچخی  ياه  نیـشام  ياه  هدننکدیلوت 

لوغشم ناریا  نایزبآ  تعنص  رد  میقتسم  تروص  هب  رفن  رازه  زا 220 شیب  رضاح  لاح  رد  دوجوم  رامآ  ربانب  دنک  یم  هفاضا  يو.دنتسه  نایزبّآ  فرصم 

نیا تبثم  هوجو  رگید  هب  هراشا  اب  نینچمه  يو.دنا  هدش  دمآرد  لغش و  بحاص  هدش  دای  مقر  ربارب  هس  ات  زین  میقتـسمریغ  تروص  هب  دنتـسه و  راک  هب 

بآ ره  رد  يدس و  ره  تشپ  هچنانچ  .تسا  نآ  تبثم  جـیاتن  زا  ناریا  طاقن  همه  رد  تعنـص  نیا  ياهراکو  بسک  یگدـنکارپ  دـیوگ : یم  اهراکو  بسک 
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الآ لزق  ناوت  یم  مه  درکرهـش  رد  الثم  هکلب  درادن  جاور  ایرد  رانک  رد  اهنت  تعنـص  نیا  دهد  یم  ناشن  هک  دـنا  هدرک  يزبآ  شرورپ  هب  مادـقا  ینادـنب 

رد ناریا  نایزبآ  ناگدننکرداص  هیداحتا  سیئرناریا  نایزبآ  تعنص  رازاب  ینیب  شیپ.تسا  هتفرگ  تروص  يراذگ  هیامرـس  نینچ  هکنیا  امک  داد  شرورپ 

رد يراذگ  هیامرس  هک  يداصتقا  .تسا  ایوپ  يداصتقا  اب  یتعنص  يا  هزوح  هزوح ، نیا  دیوگ : یم  تعنص  نیا  هدنیآ  زا  شا  ینیب  شیپ  دروآرب و  اب  طابترا 

تالوصحم دـیلوت  یلکروط  هب  .دور  یم  رامـش  هب  يزرواشک  هزوح  زا  یـشخب  نایزبآ  هزوح  دـنک : یم  هفاضا  همادا  رد  يو.دـنک  یم  هیجوت  ار  هزوح  نیا 

هزوح تادیلوت  تالیش  نامزاس  رامآ  ربانب  .تسا  لاس  رد  نت  نویلیم  ادودح 110 ...و  يزبآ  یغاب و  ات  هتفرگ  تاینبل  هزوح  یماد و  زا  ناریا  رد  يزرواشک 

لک زا  دصرد  کی  زا  رتمک  تالیـش  مهـس  ینعی  .تسا  يرورپ  يزبآ  هب  طوبرم  نآ  نت  رازه  نایم 400 نیا  رد  هک  تسا  نت  نویلیم  کی  ناریا  ناـیزبآ 

رد رالد  درایلیم  دودـح 4 يزرواشک  تارداص  لک  هک  تروص  نیا  هب.تسا  هجوت  لباق  يزرا  ياه  هدروآ  ظاحل  هب  اما  .تسا  يزرواـشک  شخب  تادـیلوت 

هناشن ار  هزوح  کی  زا  لوصحم  تارداص  ناوت  ییادخ  رتکد  .نآ  دصرد  دودح 10 ینعی  تسا  نایزبآ  هزوح  هب  طوبرم  شرالد  نویلیم  هک 350 تسا  لاس 

ام هک  دریگ  یم  تروص  یلاحرد  تارداص  نیا  دـهد : یم  همادا  هدرک و   رکذ  یللملا  نیب  ياهرازاب  رد  تعنـص  نآ  تباقر  لباق  ياه  تیفرظ  ناوت و  زا  يا 

زارت يروآزرا و  تارداص و  رد  تعنـص  نیا  هاگیاج  هب  هجوتاب  نیاربانب.میراد  نتفگ  يارب  یفرح  یناـهج  ياـهرازاب  رد  یلو  میتسین  ( wto  ) وضع زونه 

هک دوش  یم  روآدای  نایاپ  رد  يو.تسا  يراذگ  هیامرس  يارب  هجوت  لباق  یهاگیاج  تفگ  ناوت  یم  تسا و  رادروخرب  یبوخ  هدنیآ  زا  شا  یتارداص  تبثم 

دیلوت اهنت  نوچ  دنتسه  ناریا  نایزبآ  تعنـص  رد  راذگریثات  ياهروتکاف  نیرت  مهم  زا  هعماج  رد  يزبآ  فرـصم  گنهرف  جیورت  یللملا و  نیب  يزاسرازاب 

دنچ يدراوم  هیلوا  هنیزه   .تشاد  يدروآرب  شا  هیلوا  ياه  هنیزه  زا  ناوتب  دیاب  يراکو  بسک  ره  عورش  ياربهیلوا  هیامرس.درب  یمن  ییاج  هب  هار  فرص 

دحاو کی  راک  هب  زاغآ  يارب  تالآ  نیشام  اه و  هاگتـسد  يرادیرخ  یناسنا ، يورین  .تسا  دراوم  نیا  زا  یکی  ناکم  اج و  نیمز و  هیهت  .دوش  یم  لماش  ار 

نازیم راک و  تعسو  هب  هجوت  اب  هتبلا  تسا و  رارقرب  ناتـساد  نیمه  زین  نایزبآ  تعنـص  دروم  رد.تسا  راکو  بسک  کی  ياه  هنیزه  رگید  زا  زین  يدیلوت 

يدنب هتسب  ای  دنک  يراذگ  هیامرس  يروآرف  شخب  رد  تسا  رارق  هکنیا  .تسا  زاین  یعونتم  هیلوا  هیامرس  نازیم  راذگ ، هیامرس  درف  يراذگ  فده  دیلوت و 

ياهدـحاو رـضاح  لاح  رد  هتفرگ  تروص  ياه  یـسررب  قباطم  .دوب  دـهاوخ  توافتم  مه  هیامرـس  نیمز و  نازیم  عون  يزبآ ، شرورپ  هعرزم  داجیا  اـی 

باستحا اب  .دسر  یم  مه  راتکه  نیدنچ  هب  یهاگ  يدنب  هتسب  ياهدحاو  دروم  رد  نیمز  ثحب.دننک  یم  هدافتسا  نیمز  رتم  رازه  ات 3 نیب 2  يزاسورسنک 

هاگتسد يرادیرخ  دریگ ، یم  رب  رد  ار  کیناکم  قرب و  یکشزپماد و  تالیش و  ناسانشراک  ات  وشو  تسش  يارب  هداس  رگراک  زا  یفیط  هک  یناسنا  يورین 

ياهدحاو يارب  نازیم  نیا  هتبلا.دراد  زاین  ناموت  درایلیم  یلقادح 2 هیامرس  هب  يزاسورسنک  ثحب  رد  الثم  يدیلوت  دحاو  ره  نیمز  تالآ و  نیـشام  اه و 

رد يا  هناخراک  الثم  .دراد  زاین  هیلوا  هیامرـس  ناموت  درایلیم  ات 12 یهاگ  لاس  رد  ینت  رازه  نیدنچ  دیلوت  يارب  يراذگ  هیامرـس  تسا و  کچوک  رایـسب 

، میرحت هب  اهنت  يراذگ  هیامرس  ياه  کسیراهدیدهت  اه و  کسیر.تسا  هدرک  يراذگ  هیامرس  ناموت  درایلیم  7 لاس ، رد  ینت  رازه  دیلوت  يارب  رهشوب 

.دوش یم  لقتنم  شراکو  بسک  هزوح  هب  راذگ  هیامرـس  درف  دوخ  زا  اه  کسیر  یهاگ  .تسین  طوبرم  یکناب  ياه  یـس  لا  ندشنزاب  یگنیدـقن و  دوبمک 

هب دورو  نیاربانب.تسا  نارادرب  هرهب  زا  یضعب  ینف  شناد  نادقف  ناریا ، نایزبآ  تعنـص  ياه  دیدهت  اه و  کسیر  نیرت  گرزب  رـضاح  لاح  رد  هچنانچ 

يراذگ هیامرـس  يارب  تالیـش  نامزاس  ياه  یهگآ  ساسا  رب  افرـص  رگا  .تشاد  دهاوخن  لابند  هب  ار  يدنیاشوخ  جیاتن  یفاک  شناد  نودـب  هزوح  نیا 

بیصن یتیقفوم  دشاب ، هتشاد  ار  مزال  ینف  شناد  هکنآ  یب  دنک  مادقا  يراذگ  هیامرس  هب  یسک  تالیش  ياه  نیمز  زا  هدافتسا  يارب  افرـص  دوش و  مادقا 

جنپ راتکه  کی  زا  ایند  رد  رگا  هدش  بجوم  هک  یلماع.تسا  هزوح  نیا  ياه  دیدهت  رگید  زا  يرادرب  هرهب  دـیلوت و  طوطخ  ندوبن  زور  هب  .دوش  یمن  دارفا 

يراذگ هیامرـس  .تسا  رازاب  هب  طوبرم  دراد  دوجو  هزوح  نیا  يارب  هک  يرگید  دیدهت  .دیایب  تسد  هب  نت  هس  اهنت  ناریا  رد  دیآ  یم  تسد  هب  يزبآ  نت 

یلخاد و يزاسرازاب  یبایرازاب و  نودب  نیاربانب  .دوش  یم  رجنم  هیامرـس  نتفررده  تیاهن  رد  رازاب و  ندش  عابـشا  هب  اهنت  شورف  رازاب  هب  هجوت  نودب 

دراد يداصتقا  هیجوت  يراذگ  هیامرس  نینچ  دوش  صخشم  هکنیا  يارب  هیلوا  یـسررب  نودب  هزوح  نیا  هب  دورو  اذل.دش  هزوح  نیا  دراو  دیابن  یللملا  نیب 

عاونا دیلوت  دروم  رد  اما  دنـسانش  یم  ناهج  حطـس  رد  ار  ناریا  نایزبآ  زا  یـضعب  هک  دنامن  هتفگان  .دوش  رجنم  هیامرـس   نتفررده  هب  دناوت  یم  هن ، ای 

ریاس اب  ییاه  توافت  اه و  تهابـش  راکو  بسک  ره  راک  هب  زاغآ  زوجم  بسک و  هناورپاهزوجم.تسا  هتفرگن  تروص  يا  هفرح  یباـیرازاب  دـیدج  ناـیزبآ 

ياهزوجم دیاب  نآ  زا  لبق  هتبلا  .تسا  یکـشزپماد  نامزاس  زا  زوجم  ذخا  هب  زاین  اه  هزوح  ریاس  اب  ییاذغ  داوم   هزوح  ياه  توافت  زا  یکی  .دراد  اه  هزوح 

هک تروص  نیا  هب  .دریگب  تروص  یجنس  تیفرظ  دیاب  ادتبا  رد  زین  نایزبآ  هزوح  رد  .دوش  هدیجنـس  رظن  دروم  يراذگ  هیامرـس  هب  زاین  نازیم  یتعنص و 
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زوجم .هن  ای  دراد  دوجو  رظن  دروم  هقطنم  رد  يراکو  بسک  نینچ  داجیا  تیفرظ  ایآ  هک  دوش  یم  یجنس  تیفرظ  يراذگ  هیامرـس  يارب  رظن  دروم  ناکم 

هب یلوصا  تقفاوم  نتفرگ  اه و  حرط  هئارا  يارب  يدنب  هتـسب  يروآرف و  ياهدحاو  اه و  تکرـش  همادا  رد.دنک  یم  رداص  تالیـش  نامزاس  ار  شخب  نیا 

ار یلوصا  تقفاوم  يزرواشک  داهج  ترازو  اهنت  البق  هک  تسا  رکذ  لباق  .دـننک  یم  هعجارم  يزرواشک  داهج  ترازو  تراجت و  ندـعم و  تعنـص ، ترازو 

هیامرس هلحرم  نیا  رد.دشاب  هتـشاد  مه  ینف   یتشادهب و  لرتنک  ياهزوجم  دیاب  تسا  ییاذغ  داوم   هب  طوبرم  شخب  نیا  هک  ییاجنآ  زا  .درک  یم  رداص 

یم یفرعم  شخب  نیا  زاین  دروم  ياهزوجم  رودص  يارب  یکـشزپماد  نامزاس  هب  ار  اهنآ  هیداحتا  دنهد و  یم  هئارا  هیداحتا  هب  ار  دوخ  ياضاقت  ناراذـگ 

البق هک  یتاصخشم  اب  لوصحم  دیلوت  تخاس و  هناورپ  هرامش  دور ، یم  رامش  هب  مزال  ياهزوجم  تفایرد  هلحرم  نیرخآ  یعون  هب  هک  هلحرم  نیا  رد  .دنک 

.دننک  زاغآ  ار  ناشراک  دنناوت  یم  دننک و  یم  تفایرد  تسا ، هتفرگ  رارق  دییات  دروم  اه  ینیبزاب  اه و  یسررب  رد  هدش و  رکذ 
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ناهیک همانزور  رویرهش 1395 -   13

 : نایزبآ شرورپ  ياه  ینواعت هیداحتا  لماعریدم 

دنک یم تیلاعف  تیفرظ  دصرد  اب 10  اهنت  وگیم  تعنص 

وگیم تعنـص  تفگ : دوش  یم هتفرگ  راک  هب  وگیم  دیلوت  ياه  تیفرظ دصرد  اهنت 10  هکنیا  هب  هراشا  اب  نایزبآ  شرورپ  ياه  ینواعت هیداحتا  لماعریدـم 

.میتسه  لفاغ  ام  اما  دراد  ار  راتکه  ره  رد  میقتسمریغ  تروص  هب  لغش  میقتسم و 3  تروص  هب  لغش  داجیا 1/5  تیفرظ 

، میراد ار  وگیم  شرورپ  ریثکت و  روشک  ناتـسا  رد 5  تفگ : وگیم  تعنص  رد  ییاز  لاغتشا هرابرد  مینـست ، يرازگربخ  اب  وگو  تفگ رد  یمـساق  نالـسرا 

.دش رداص  یشرورپ  وگیم  دصرد  لوا 90  ياه  لاس نامه  زا  دش ، ماجنا  یتارداص  هاگن  اب  تفرگ  لکش  روشک  رد  هک  يزور  زا  زین  وگیم  شرورپ  ریثکت و 

هک تسا  هدش  یتعنـص  هب  لیدبت  یتادراو  تعنـص  ینعی  .تسا  هدش  یموب  ناگدـننکدیلوت  طسوت  راک  نیا  شناد  زا  یمظعا  شخب  اه  لاس نیا  یط  رد 

.دنراد  ار  نآ  ینف  شناد  مدرم 

رهشوب ناتسا  رد  ام  دنتسین  ، ور  هبور یبسانم  تیعضو  اب  ناتسا  رد 3  هنافسأتم  دنراد ، ار  راک  نیا  تیلباق  روشک  رد  هک  یبونج  ناتسا   4 داد : همادا  يو 

ناتسا رد 3  .دوش  یم دیلوت  ناتـسا  نیا  رد  روشک  وگیم  دـصرد  دودح 65  تسین و  مه  دب  تیعـضو  اما  میتسین  ور  هبور لاغتـشا  بولطم  تیعـضو  اب 

.میتسه  هجاوم  نارحب  اب  ًالمع  تسین و  یبسانم  تیعضو  اه  تخاسریز ندوب  هدامآ  دوجو  اب  ناتسچولب  ناتسیس و  ناگزمره و  ناتسزوخ ،

لئاسم و ریگرد  ناتسزوخ  ناتسا  رد  .میتسه  ناوارف  شلاچ  راچد  اجنآ  رد  .تسا  هدش  هتخاس  وگیم  شرورپ  يارب  یـضارا  راتکه  زا 5  شیب  راهباچ  رد 

.تسا  یلیطعت  هناتسآ  رد  وگیم  تعنص  رد  لغش  نارازه  .میتسه  دیلوت  هنیمز  رد  ددعتم  تالکشم 

تصرف هس  و  میقتسم ، یلغش  تصرف  مین  کی و  ات  کی  شرورپ  راتکه  ره  رد  .تسین  بسانم  تیعضو  زین  تیعـضو  نادابآ  هدبئوچ  رد  تفگ : یمـساق 

.دوش  یم داجیا  میقتسمریغ  یلغش 

.درادن  دوجو  اه  شخب نیا  تیفرظ  زا  هدافتسا  يارب  يا  همانرب اما  دراد  دوجو  اه  تخاسریز نیا   

زا یکی  .تسا  هدافتسا  لاح  رد  تیفرظ  دصرد  کی  زا  رتمک  ناتـسچولب  ناتـسیس و  ناتـسا  رد  .دوش  یم هدافتـسا  تیفرظ  دصرد  اهنت 10  نادابآ  رد 

.میور  یم دیدج  ياه  يزیر همانرب غارس  هب  تسا  هدشن  لح  شخب  نیا  تالکشم  زونه  هک  تسا  نیا  تالکشم 

يوس زا  يزرواشک  ياه  تیلاعف دـصرد  هکنیا 99  هب  هراشا  اب  یهام  وگیم و  شرورپ  ریثکت و  ینواعت  ياـه  تکرـش يرـسارس  هیداـحتا  لماعریدـم 

.تسا  تلود  تسد  رد  يزرواشک  ياه  تیلاعف دصرد  دودح 1  اهنت  درک : نایب  دوش  یم ماجنا  اه  ینواعت

یتلودریغ شخب  رد  تارداص  رازاب و  دیلوت ، ینعی  .تسا  هدوب  ینواعت  شخب  رایتخا  رد  يزرواشک  شخب  دوش ، غالبا  لصا 44  ياه  تسایس هکنآ  زا  لبق 

.تسا  هدوب 

رد يزرواشک  ياه  تیلاعف دصرد  هکنیا 99  دوجو  اب  دوزفا : تسا  نواعت  رایتخا  رد  يزرواشک  شخب  تادـیلوت  دـصرد  زا 75  شیب  هکنیا  نایب  اـب  يو 

یتمواقم يداصتقا  ياه  تسایـس اب  ریاغم  هلئـسم  نیا  هک  تسا  تلود  يوس  زا  اه  يریگ میمـصت دصرد  دودـح 80  تسا ، یتلود  ریغ  ینواعت و  رایتخا 

.تسا 

.تسا  نییاپ  یناهج  یلم و  درادناتسا  هب  تبسن  شخب  نیا  رد  یتنس  یگدنام  بقع لیلد  هب  يزرواشک  شخب  رد  يرو  هرهب
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درک  مالعا  يزرواشک  داصتقا  يزیر و  همانرب ياه  شهوژپ هسسؤم 

نابایب هب  ندش  لیدبت  ضرعم  رد  يزرواشک  ياه  نیمز زا  یمین 

نابایب هب  ندش  لیدبت  ضرعم  رد  روشک  يزرواشک  یـضارا  دـصرد  زا 50  شیب  درک : مالعا  يزرواشک  داصتقا  يزیر و  همانرب ياـه  شهوژپ هسـسؤم 

.تسا 

رب ییایمیش  داوم  زا  هدافتسا  لیلحت  ناونع  اب  یشهوژپ  هجیتن  ییاتسور ، هعسوت  يزرواشک و  داصتقا  يزیر و  همانرب ياه  شهوژپ هسـسؤم  شرازگ  هب 

.دش  رشتنم  تسیز  طیحم  هیاپ و  عبانم 

دصرد ًاعومجم 5  یگدولآ  زا  یـشان  تراسخ  روشک و  هدنوشدیدجت  یعیبط  عبانم  بیرخت  نازیم  ریخا ، ياه  لاس رد  هتفرگ  تروص  تاعلاطم  ساسارب 

ییایرد عبانم  تسا ، رتالاب  یناهج  ياهدرادناتسا  زا  نارهت  هژیو  هب  گرزب  ياهرهـش  رد  اوه  یگدولآ  نازیم  .تسا  هدش  دروآرب  یلم  صلاخان  دمآرد  لک 

نینچمه ینیمزریز و  یحطـس ، ياه  بآ عبانم  .دـنا  هتفرگ رارق  بیرخت  ضرعم  رد  تدـش  هب  اه  یگدولآ شیازفا  هیور و  یب ياه  يرادرب هرهب هجیتن  رد 

تحت ار  عماوج  زا  يرایـسب  یـساسا ، شلاچ  کی  ناونع  هب  هتفای و  لزنت  یفیک  یمک و  رظن  زا  اه  هدنیالآ عاونا  دورو  هیور و  یب هدافتـسا  هجیتن  رد  كاخ 

.تسا  هداد  رارق  ریثأت 

روشک یضارا  دصرد  دودح 45  .دنهد  یم تسد  زا  ار  دوخ  یهد  هرهب يزیخلصاح و  بترم ، روط  هب  تیریدمءوس  هجیتن  رد  زین  دوجوم  زیخ  لصاح یضارا 

عتارم رثکا  .تسا  نابایب  هب  ندش  لیدبت  ضرعم  رد  روشک  یضارا  دصرد  زا 50  شیب  هداد و  لیکشت  رتم  یلیم زا 150  رتمک  شراب  اب  ییاه  نیمزرس ار 

عبانم بیرخت  اه و  هدنیالآ دیلوت  زا  يریگـشیپ  شهاک و  .دبای  یم لزنت  اهنآ  ياه  تیلباق جـیردت  هب  هتفرگ و  رارق  ارچ  دروم  دوخ  لمحت  تیفرظ  زا  شیب 

رب راذگرثا  طبترم و  نیناوق  یلم و  ياه  حرط اه و  همانرب اه ، تسایـس دربهار  رد  حالـصا  يرگنزاب و  تامدخ و  ییانبریز و  يدیلوت ، ياهدـنیآرف  رد  هیاپ 

، بیرخت دشر  هب  ور  دنور  اب  هلباقم  روظنم  هب  ییاتـسور  يرهـش و  نارمع  يژرنا ، لقن ، لمح و  بآ ، يزرواشک ، تعنـص ، ياه  شخب رد  تسیز  طیحم 

.دوش  هجوت  نآ  هب  دیاب  هیاپ  عبانم  ياهشخبریز  زا  کی  ره  يارب  رادیاپ  هعسوت  هب  ندیسر  تهج  رد  هک  تسا  ییاه  لح هار  هعومجم 
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ناهج ناریا و  رد  يزرواشک  بآ  عبانم  یسررب 

بآ هخرچ  درک : مالعا  ناهج  رد  يزرواشک  بآ  عبانم  تیعضو  یسررب  دروم  رد  یشهوژپ  رد  يزرواشک  داصتقا  يزیر و  همانرب ياه  شهوژپ هسـسوم    

دوجو هب  اذغ  نیمأت  یکاروخ و  داوم  دیلوت  .دشاب  بعکم  رتمولیک  درایلیم  دودح 486  مجح  نیا  دوش  یم دروآرب  دراد و  یتباث  ًاتبسن  مجح  نیمز  هرک  رد 

هب ءاکتا  اب  اذغ  نیمأت  .تسا  راظتنا  زا  رود  بآ ، نودب  دیلوت  اما  تسا ، هدش  عادبا  كاخ  نودـب  يزرواشک  دـیلوت  يژولونکت  هزورما  .دراد  یگتـسباو  بآ 

دیلوت يارب  موسرم  يرما  بآ  میقتـسم  تراـجت  اریز  تسا ، هتـسباو  روشک  نآ  سرتسد  رد  دوجوم و  بآ  نازیم  هب  ًاترورـض  روشک  ره  یلخاد  عباـنم 

عماوج رد  یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا ، هدرتسگ  ياه  شقن ياراد  دراد ، درف  ره  یگدـنز  موادـت  رد  هک  یتاـیح  شقن  زج  هب  بآ ، .تسین  يزرواـشک 

، فلتخم لحارم  رد  یتامدخ  یتعنص و  تالوصحم  عاونا  دیلوت  يارب  هکنانچ  دید ، ار  بآ  ياپ  در  ناوت  یم ناسنا  زاین  دروم  ياهالاک  مامت  دیلوت  رد  .تسا 

مهرد هب  هجوت  اب  هک  تسا  هتـسباو  روشک  ره  بآ  عبانم  ییاراد  هب  ییاذغ  تینما  نیمأت  تسا و  لیدب  یب اذغ ، دـیلوت  رد  بآ  شقن  .تسا  زاین  دروم  بآ 

هجرد هدننک  صخشم  روشک ، ره  رد  عبانم  دیدجت  اب  نآ  تبـسن  یتشادرب و  بآ  نازیم  هقطنم ، روشک و  ره  رد  بآ  عبانم  نازیم  ییاذغ و  تینما  یگدینت 

تسا و هتسب  هخرچ  کی  ناهج  رد  بآ  هخرچ  هک  اجنآ  زا  .دنک  یم نشور  روشک  نآ  يارب  ار  اذغ  نیمأت  کسیر  تسا و  هقطنم  ای  روشک  نآ  ییاذغ  تینما 

رثؤم ناهج  رد  اذغ  ياضاقت  هضرع و  رب  دناوت  یم هقطنم  ره  رد  اذغ  ياضاقت  نازیم  اب  بآ  عبانم  زا  يرادروخرب  رد  لداعت  مدع  دراد ، یـصخشم  نازیم 

هک ییاهروشک  يوس  زا  ییاذـغ  داوم  رتشیب  ياضاقت  .دـننک  یم شقن  يافیا  نآ  رد  ناهج  ياهروشک  رتشیب  هک  دروآ  مهارف  ار  یتباـقر  هنحـص  هدوب و 

اضاقت و شیازفا  .تشاذگ  دهاوخ  ریثأت  اهروشک  نیا  داصتقا  رب  هدش و  یناهج  رازاب  رد  اهنآ  یبسن  ياه  تمیق رییغت  بجوم  دنتسه ، داوم  نیا  هدننکدراو 

یتسیز و طیحم  تالکـشم  دروآ و  دهاوخ  راشف  دنتـسه ، ییاذغ  داوم  هدننکرداص  هک  ییاهروشک  بآ  عبانم  رب  تارداص ، دـیلوت و  شیازفا  نآ  لابند  هب 

مامت ییاذـغ  تینما  اب  بآ  هلأسم  نیاربانب ، تشاد ؛ دـهاوخ  یپ  رد  ار  اهروشک  نیا  رد  ییاذـغ  داوم  دـیلوت  يارب  بساـنم  بآ  تیفیک  تیمک و  شهاـک 

لـصتم مه  هب  يوق  ای  فیعـض  هک  دـنریگ  یم رارق  يریجنز  ياه  هقلح  رد  يا  هنوگ هب  اهروشک  قطانم و  همه  ظاحل  نیا  زا  تسا و  هدروخ  هرگ  اـهروشک 

بیصن هک  تسا  یمهس  ناهج و  رد  بآ  عبانم  دوجوم  تیعضو  نییبت  هعلاطم  نیا  زا  فده  .دننک  ینثتسم  طابترا  نیا  زا  ار  دوخ  دنناوت  یم رتمک  دنتسه و 

هب خساپ  ناکما  هدرب و  یپ  هقطنم  ره  رد  دـیلوت  شیازفا  لیـسناتپ  هب  ناوت  یم ناهج  رد  بآ  عیزوت  یگنوگچ  نییبت  اب  تسا ، هدـش  روشک  ای  هقطنم  ره 

ياه میمـصت هدرب و  یپ  یناهج  هصرع  رد  ییاذغ  تینما  ياه  کسیر زا  یـشخب  هب  هجیتن  رد  دیجنـس و  هقطنم  ره  رد  ار  اذـغ  شیازفا  هب  ور  ياضاقت 

رد ریذپدیدجت  بآ  نازیم  هچ   : * هکنیا دروم  رد  ییاه  شسرپ هب  اتـسار  نیا  رد  .درک  ذاختا  هدنیآ  طیارـش  اب  ندش  ور  هبور روظنم  هب  یبسانم  یتیریدم 

؟ تسا نازیم  هچ  هب  يزرواـشک  شخب  رد  بآ  فرـصم  تسا * ؟ نازیم  هچ  هب  بآ  عباـنم  زا  تشادرب  تسا * ؟ هنوگچ  نآ  عیزوت  دراد و  دوـجو  ناـهج 

تینما هریجنز  رد  اهروشک  تیعقوم  كرد  هب  هک  دوش  هداد  خـساپ  دـیاب  تسا ؟ هنوگچ  ناهج  زا  هقطنم  ره  رد  اذـغ  هب  زاین  بآ و  عبانم  نازیم  لداـعت  *

هتفرگ رارق  هدافتسا  دروم  یسررب و  یللملا  نیب نامزاس  يرامآ  عبانم  اه ، شسرپ نیا  هب  ییوگخـساپ  يارب  .دنک  کمک  بآ  عبانم  رظنم  زا  ناهج  ییاذغ 

یهلا تبهوم  زا  يدنم  هرهب نازیم  ادتبا  .تسا  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  اذغ  دیلوت  لماع  رظنم  زا  يزرواشک  رد  هدافتسا  دروم  بآ  یـسررب ، نیا  رد  .تسا 

نازیم سپس  هدش و  هئارا  نآ  رامآ  یـسررب و  دنک ، یم صخـشم  ار  بآ  یناسنا  زاین  عقاو  رد  هک  تیعمج  بسح  رب  ناهج  ییایفارغج  هقطنم  ره  رد  بآ 

دوش یم دروآرب  .دراد  یتباث  ًاتبسن  مجح  نیمز  هرک  رد  بآ  هخرچ  بآ  عبانم  .تسا  هدش  هظحالم  بآ  يریذـپدیدجت  تشادرب و  نایم  لداعت  تشادرب و 

هب  ) نیریـش بآ   » ناونع تحت  اهایرد  سونایقا و  دازآ  ياه  بآ زا  جراخ  هخرچ ، نیا  زا  لصاح  بآ  .دـشاب  بعکمرتمولیک  درایلیم  دودح 486  مجح  نیا 

اه هاگتنوکس رد  یندیماشآ  بآ  تعنص و  يزرواشک ، رد  هدافتسا  دروم  بآ  عون  نیا  .تسا  حلطـصم  یـسیلگنا ،» ) نابز  هب   ) هزات بآ   » و یـسراف ») نابز 

، لاناک دس ، ریظن  ییاه  هزاس داجیا  اب  هک  تسا  ینیمزریز  بآ  هیذغت  عبنم  اه و  هناخدور ندش  يراج  لماع  نیمز  حطس  رد  یگدنراب  زا  لصاح  بآ  .تسا 
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طسوتم ًابلاغ  دوش و  یم هبساحم  بآ  هخرچ  نازیم  هیاپ  رب  ًالومعم  هقطنم  ره  رد  بآ  عبانم  يریذپدیدجت  .دننک  یم ادیپ  يرادرب  هرهب تیلباق  تانق  هاچ و 

ناسکی و ناهج  فلتخم  قطانم  رد  شراب  عیزوت  هک  اجنآ  زا  .تسا  هلاس  هد  ًالثم  تدـمدنلب  هرود  کی  رد  ینیمزریز  بآ  اه و  هناخدور بآ  هنالاس  نایرج 

دوجو ساسارب  ًالومعم  یناسنا  ياه  هاگتنوکـس .دـنیآ  یم دوجو  هب  توافتم  تاجرد  اب  بوطرم  کـشخ و  قطاـنم  زا  یفیط  هجیتن  رد  تسین ، تخاونکی 

بجوم لکشم  زورب  تروص  رد  ییاجباج  ناکما  رتمک و  تیعمج  هتشذگ  نامز  رد  .تسا  هتفرگ  لکـش  هتـشذگ  نامز  رد  فلتخم و  قطانم  رد  بآ  عبانم 

تیعمج تفرگ و  یم تروص  ترجاهم  ًالومعم  یبآ ، مک طیارـش و  ندش  داح  تروص  رد  دوش و  حرطم  رت  کچوک ياه  هزادنا رد  یبآ  مک لکـشم  دـش  یم

رد رگید و  يا  هنوگ هب  لکشم  نیا  دیاب  قطانم  یخرب  رد  بآ  دوبمک  شراب و  عیزوت  رییغت  نآ  لابند  هب  ییاوه و  بآ و  تارییغت  هزورما  اما  دش ، یم اجباج 

عبانم و دوجو  هب  نآ  هب  یـسرتسد  بآ و  یمهارف  نازیم  هب  هقطنم ، ره  رد  بآ  يرادرب  هرهب راتخاس  .دوش  لح  یـسایس  هدننکدودحم  ياهزرم  بوچراچ 

کی ره  .تسا  نزاوتمان  رایسب  قطانم  رد  ریذپدیدجت  بآ  هنارس  رادقم  عیزوت  .تسا  هتسباو  هقطنم  نآ  رد  کیژولونکت  يدمآراک  يرادرب و  هرهب تاناکما 

بآ بعکم  رتم  نتشاد 5195  اب  اقیرفآ  ًالثم  .دنهجاوم  بآ  یسرتسد  یمهارف و  زا  ینوگمهان  عیزوت  اب  مه  دوخ  نیمزرس  نورد  رد  اهروشک  ای  قطانم  زا 

شکارم سنوت و  ریازجلا ، یبیل ، رصم ، ياهروشک  دنک  یم میـسقت  مین  ود  هب  ار  هراق  نیا  هک  تسا  یگرزب  يارحـص  ياراد  لاس ، رد  ریذپدیدجت  هنارس 

ییاهروشک دنشاب و  هتشاد  یسرتسد  لاس  رد  هدشدیدجت  بآ  هنارس  بعکمرتم  هب 1146  دنناوت  یم اهنت  دنا  هدش عقاو  ارحص  یلامش  تمـسق  رد  هک 

، يداصتقا تابث  یب بسانمان و  ياهراتخاس  ینف و  تاناکما  نیمأت  نادـقف  لیالد  هب  بلغا  بآ ، بعکمرتم  هنارس 6147  اب  دنتسه ، عقاو  ارحص  ریز  هک 

يزرواشک تنوکس و  تیلباق  تسا و  خی  زا  هدیشوپ  یعیسو  قطانم  اکیرمآ  لامش  رد  .دنتـسین  نآ  زا  بسانم  يرادرب  هرهب هب  رداق  یعامتجا  یـسایس و 

مه یبونج  ياکیرمآ  رد  .تسا  یتسیز  طیحم  يداصتقا و  بسانم  هیجوت  اب  نآ  لاقتنا  هب  زاین  دوجوم ، بآ  ناوارف  عبانم  زا  يرادرب  هرهب يارب  اذل  درادـن ،

ياهروشک هژیو  هب  هنایمرواخ و  .دنتـسه  هدش  تظافح  قطانم  ای  هدوب  لگنج  زا  هدیـشوپ  اه  نیمز هک  دریگ  یم رارق  سرتسد  رد  بآ  یقطانم  رد  ًالومعم 

ًاتبـسن نآ  یبآ  زاین  دراد و  ییالاب  تدش  نآ  رد  ریخبت  تسا و  یلامـش  هرکمین  مرگ  قطانم  زا  هقطنم  نیا  دنتـسه ؛ بآ  دوبمک  اب  هجاوم  قطانم  زا  یبرع 

نیمه هک  یلاح  رد  دنراد ، رایتخارد  ار  یبآ  عبانم  نیرتمک  بآ  بعکمرتم  هنارس 1175  اب  یبرع  ياهروشک  یبرع  ياهروشک  رد  بآ  هنارس  .تسا  رتشیب 

يالاب اهروشک  نیا  رد  بآ  هنالاس  یمهارف  هنارـس  هک  هیروس  قارع و  یناـتیروم ، هب  ناوت  یم تسین ، اـهروشک  نیا  رد  یتخاونکی  عیزوت  ياراد  رادـقم 

تیعمج .تسا  بعکم  رتم  ریز 100 اهنآ  يارب  مقر  نیا  هک  دنتـسه  سراف  جـیلخ  هیـشاح  ياهروشک  لباقم  رد  درک و  هراشا  تسا ، بعکمرتم   2500

دنتسه و لاس  رد  دصرد  دشر 5ر2  ياراد  طسوتم  روط  هب  هک  دوش  یم دروآرب  لاس 2013  رد  رفن  نویلیم  دودح 371  رد  روشک ) 21  ) یبرع ياهروشک 

شیازفا ینعم  هب  اـهروشک  نیا  تیعمج  يرفن  نوـیلیم  زا 200  شیب  شیازفا  .دور  رتارف  رفن  نوــیلیم  زا 600  لاـس 2050  رد  دوش  یم ینیب  شیپ

بآ عبانم  هنارس  نیرتشیب  هک  دنتسه  یقطانم  هیسونایقا  هیسور و  اپورا ، لامـش  یبونج ، ياکیرمآ  .تسا  ایند  طاقن  ریاس  زا  بآ  يارب  هقتـشم  ياضاقت 

، ینف رظن  زا  هک  دنتـسه  یلیالد  هلمج  زا  تسیز  طیحم  ظفح  رازاـب و  زا  يرود  دـعاسمان و  ياوه  بآ و  دوجو  نیا  اـب  ؛ دـنراد راـیتخارد  ار  ریذـپدیدجت 

لماش مه  ایـسآ  بونج  رگید ، يوس  زا  .دنوش  یم قطانم  نیا  رد  اذغ  دـیلوت  يارب  دوجوم  بآ  نیمز و  زا  هدافتـسا  مدـع  بجوم  یتیریدـم  يداصتقا و 

هلمج زا  یللملا  نیب ياهداهن  یخرب  .دنتـسه  اهنآ  نیرتمهم  زا  ناریا  ناتـسناغفا و  شدالگنب ، ناتـسکاپ ، دنه ، هک  تسا  دنه  سونایقا  هزوح  ياهروشک 

نیا لاح  ره  رد  تسا .) دحتم  للم  نامزاس  ییایفارغج  يدـنب  میـسقت انبم  شرازگ  نیا  رد   ) دـنناد یمن اهروشک  زا  هدر  نیا  وزج  ار  ناریا  یناهج ، کناب 

هب تیانع  اب  .دنتسه  نکاس  اهروشک  نیا  رد  ناهج  تیعمج  دصرد  ینعی 23  دـنا ؛ هداد ياج  دوخ  رد  ار  ناهج  تیعمج  رفن  درایلیم  دودح 7ر1  اهروشک 

.تسا شهاک  هب  ور  تسا  لاس  رد  بعکمرتم  هک 2450  یلعف  سرتسد  رد  هنارس  بآ  عبانم  طیارـش ، ریاس  تابث  ضرف  اب  هقطنم و  نیا  تیعمج  دشر 

لاس رد  اهروشک  نیا  تیعمج  .تسا  رگید  کچوک  روشک  دنچ  مانتیو و  جوبماک و  نیپیلیف ، همرب ، دنلیات ، يزنودنا ، ياهروشک  لماش  ایسآ  یقرـش  بونج 

هک تسا  رفن  نویلیم  لداعم 250  یتیعمج  اـب  هقطنم  نیا  یمالـسا  روشک  نیرت  تیعمجرپ يزنودـنا  .تسا  هدوب  رفن  نویلیم  هب 620  کیدزن   2013

هنارس عبانم  نینچمه  .تسا  دصرد  همرب 8ر0 نیپیلیف 7ر1 و  دصرد  دنلیات 3ر0  دصرد ، مانتیو 1ر1  دصرد ، تیعمج 2ر1  هنالاس  طسوتم  دشر  ياراد 

زا يرایسب  رد  نافوت  دعاسمان و  ياوه  بآ و  اما.تسا  ایسآ  قطانم  ریاس  زا  رتشیب  هدوب و  لاس  رد  بعکمرتم  نازیم 10464  هب  هقطنم  نیا  نیریش  بآ 

بآ عبانم  زا  يرادرب  هرهب يارب  هدـنرادزاب  لماع  هقطنم  ياهروشک  زا  یخرب  رد  يداصتقا  یکیزیف و  ياه  تخاـسریز فعـض  هقطنم و  نیا  ياـه  هریزج
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بآ هنارـس  بعکمرتم  و 4953  بیترت 8179  هب  هک  تسا  نیپیلیف  يزنودـنا و  هقطنم  نیا  یتیعمج  ياـه  نوناـک نیرتمهم  .تسا  اذـغ  دـیلوت  يارب 

دودح رد  اهروشک  نیا  تیعمج  .تسا  نپاژ  ناتـسلوغم و  هرک ، نیچ ، ياهروشک  لماش  ایـسآ  قرش  ایسآ  قرـش  بآ  عبانم  .دنراد  لاس  رد  ریذپدیدجت 

ریذپدیدجت بآ  عبانم  هنارس  تسا و  تبثم  نپاژ ) زج  هب   ) هقطنم نیا  ياهروشک  رد  تیعمج  دشر  .تسا  هدش  دروآرب  لاس 2013  رد  رفن  درایلیم  59ر1 

، ناملآ ياهروشک  لماش  مه  اپورا  برغ  .دننک  یم یگدنز  قوف  ییایسآ  هقطنم  هس  رد  ناهج  تیعمج  زا  یمین  زا  شیب  .تسا  لاس  رد  بعکمرتم   2126

اب ناملآ  ریذپدیدجت و  بآ  هنارـس  بعکم  رتم  اب 9180  شیرتا  اهروشک  نیا  نایم  رد  .تسا  گروبمازکول  سیئوس و  دـنله ، شیرتا ، کـیژلب ، هسنارف ،

بآ هنارـس  اب  ناریا  تشاد : هراشا  دیاب  اجنیا  رد  .دـنراد  رایتخا  رد  ار  هقطنم  یبآ  عبانم  نیرتمک  نیرتشیب و  یبسن  روط  هب  بیترت  هب  بعکم  رتم   1860

زا يرایـسب  تشک  راتکه  کی  یبآ  زاین  زا  بآ ، رادـقم  نیا  .تسا  هدـش  عقاو  ناهج  کشخ  قطانم  زا  یکی  رد  لاـس  رد  بعکم  رتم  ریذپدیدجت 1814 

هدنهاک يدنور  هراشا  دروم  بآ  هنارس  بیترت  نیا  هب  .دوش  یم دروآرب  دصرد  روشک 1ر1  تیعمج  دشر  خرن  .تسا  رتمک  ناریا  رد  يزرواشک  تالوصحم 

بآ عبانم  ییاذغ و  داوم  ياضاقت  رد  رییغت  هنوگره  تسا و  تیعمج  هب  بآ  ناور  تبسن  رظن  زا  عضو  نیرتدب  رد  یبسن  روط  هب  ایسآ  هراق  .تشاد  دهاوخ 

عبانم زا  تشادرب  .درک  دهاوخ  رییغت  شوختسد  ار  اهروشک  ریاس  ییاذغ  تینما  ًاعطق  يزنودنا و …  دنه و  نیچ ، ریظن  نآ  تیعمج  رپ  ياهروشک  ای  هراق 

.تسا حجرا  روما  ریاس  رد  نآ  فرـصم  رب  اذـغ  يارب  بآ  فرـصم  یقطنم  روط  هب  تسا و  یهیدـب  يرما  اذـغ  دـیلوت  يارب  بآ  عبانم  زا  تشادرب  یبآ 

زا دشاب و  هتشاد  مدقت  اه  شخب ریاس  رد  نآ  فرصم  رب  اذغ  دیلوت  روظنم  هب  بآ  تشادرب  دنک ، یم باجیا  روشک  ره  يارب  رادیاپ  ییاذغ  تینما  يرارقرب 

نازیم ندوب و  مهارف  نیمز و  هرک  فلتخم  قطانم  رد  توافتم  یمیلقا  طیارش  .دریگ  تروص  اذغ  دیلوت  رد  بآ  يریگراک  هب  رد  ییاراک  رثکادح  رگید  يوس 

، يژولونکت حطـس  هلمج  زا  يرگید  لماوع  یمیلقا ، طیارـش  رب  هوالع  .تسا  نآ  فرـصم  تشادرب و  نازیم  رب  رثؤم  لـماع  نیرتمهم  بآ  هب  یـسرتسد 

رب .تسا  رثؤم  یعیبط  عبانم  زا  بآ  تشادرب  تیفیک  تیمک و  رب  یگنهرف  یعاـمتجا و  تایـصوصخ  يداـصتقا و  لـیاسم  تیعمج ، مکارت  تشک ، يوگلا 

رد دوب ، ریذپناکما  یگداس  هب  قطانم  نیب  سایق  دش و  یسررب  بآ  هب  نتشاد  یسرتسد  یمهارف و  رد  یعیبط  ياهدادعتسا  هک  نیـشیپ  تمـسق  فالخ 

ار روشک  ره  بآ  ماظن  يدمآراک  میهاوخب  رگا  رگید  ترابع  هب  .درادن  دوجو  قطانم  هسیاقم  ناکما  قوف ، رثؤم  لماوع  هب  هجوت  نودـب  بآ  تشادرب  دروم 

، يزرواشک اذغ ، هنیمز  رد  روشک  ياه  يژتارتسا دیلوت و  فرصم و  ياهوگلا  یتیعمج و  یمیلقا ، تیعضو  زا  عماج  تاعالطا  هب  زاین  مینک  هسیاقم  روشک  اب 

اهریگبآ اه و  هچایرد اه ، هناخدور نیمزریز ، زا  دـناوت  یم عبنم  عون  بسح  رب  بآ  عبانم  زا  تشادرب  .میراد  یجراخ  تراـجت  داـصتقا و  تسییز و  طـیحم 

بآ میقتسم )  ) ناراب بآ  هب  یبآ و  بآ  ینیمزور ، نیمزریز و  عبانم  هب  یللملا  نیب نوتم  رد  .دریگ  تروص  نامـسآ  تالوزن  زا  میقتـسم  تروص  هب  ای  دشاب 

تامدـخ يداصتقا و  ياه  شخب  ) فرـصم عون  ساسا  رب  ار  بآ  تشادرب  رامآ  وئاف ، يرامآ  عجرم  ناونع  هب  دنتـسا » اوکآ  » تیاس .دوش  یم قـالطا  زبس 

مامت ًابیرقت  يارب  نآ  رامآ  هک  ینامز  هرود  نیرخآ  .دـهد  یمن هیارا  ار  زبس ) بآ   ) ناراـب بآ  میقتـسم  تشادرب  اـما  .دـنک  یم هیارا  عبنم  عون  و  يرهش )

دادعت يارب  دنتـسین و  لماک  اهرامآ  رخأتم  ياه  لاس رد  تسا ، ياه 2002-1998  لاس تسا ، هدـش  هیارا  روکذـم  يرامآ  تیاس  رد  قطانم  اهروشک و 

بعکمرتم اهنت 1ر191  لاس  رد  ریذـپ  دـیدجت  بآ  عبانم  بعکمرتم  هنارـس 5195  نتـشاد  هب  هراق  نیا  اقیرفآ  هراق  .دنراد  دوجو  اهروشک  زا  يرتمک 

هب 1ر1 کیدزن  لاس 2012  رد  هراق  نیا  تیعمج  .دوش  یم تشادرب  هراـق  نیا  ریذـپدیدجت  بآ  زا  دـصرد  ًاـبیرقت 7ر3  ینعی  .دراد  تشادرب  هنارس 

ناکما .تسا  نزاوتمان  هراق  نیا  ياهروشک  نایم  رد  تدش  هب  بآ  عبانم  تیعمج و  عیزوت  تسا و  شیازفا  لاح  رد  دصر  خرن 5ر2  اب  هک  دوب  رفن  درایلیم 

طقف اجنیا  رد  اذل  درادـن ، دوجو  زاین  دروم  ياهرامآ  یخرب  نادـقف  ای  یگدـنکارپ  لیلد  هب  هراق  نیا  روشک  ای 56 )  ) مامت 54 بآ  عضو  یلیضفت  یـسررب 

دهد یم ناشن  اقیرفآ  لامش  ياهروشک  رد  بآ  عبانم  زا  تشادرب  هنارس  .تسا  هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  هراق  نیا  تیعمجرپ  روشک  دنچ  اقیرفآ و  لامش 

یلخاد عبانم  لحم  زا  اذغ  نیمأت  يزرواشک و  لکـشم  نیرتمهم  بآ  دوبمک  دنا ، هداد ياج  دوخ  رد  ار  اقیرفآ  هراق  تیعمج  دـصرد  روشک 20  شش  نیا 

ییاذغ يژرنا  نیرت  هدمع هک  نغور  رکـش و  تالغ ، هنیمز  رد  هک  يروط  هب  دنتـسه ، ییاذغ  تالوصحم  هدـمع  هدـننک  دراو  اهروشک  نیا  مامت  تسا و 

زبس بآ  عبانم  زا  روشک  نیا  هکیلاح  رد  دراد ، ار  بآ  هنارس  تشادرب  نیرتشیب  رـصم  نایم  نیا  رد  .تسا  تادراو  هب  هتـسباو  دصرد  ات 90  ًاضعب  تسا ،

داجیا هدوزفا  شزرا  رالد  هک 296  یلاح  رد  دنک ، یم يزرواشک  فرص  بّآ  بعکمرتم  دوخ 864  دنورهش  رفن  ره  ءازا  رد  نینچمه  رصم  .تسا  هرهب  یب

يزرواشک شخب  رد  هدوزفا  شزرا  رالد  ره  ءازا  رد  سنوت  لباقم ، رد  بآ ، بعکم  رتم  يزرواشک 3ر3  شخب  هدوزفا  شزرا  رالد  ره  يارب  ینعی  دنک ، یم

اه و يژتارتسا وس و  کی  زا  رتشیب  یگدـنراب  نازیم  زا  يرادروخرب  یمیلقا و  طیارـش  دـمایپ  اه  توافت نیا  .دوش  یم تشادرب  بآ  بعکمرتم  اهنت 8ر0 
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.تسا شیازفا  لاح  رد  لاس  رد  دصرد  ود  هب  کیدزن  خرن  اب  اقیرفآ  لامش  تیعمج.تسا  رگید  يوس  زا  توافتم  يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس ، طیارش 

روشک شش  نیا  لاس 2011  رد  دنتـسه ، ییاذغ  داوم  تادراو  هب  رداق  دمآرد  نیمه  هب  ءاکتا  اب  دنتـسه و  تفن  هدـننک  رداص  ریازجلا  یبیل و  روشک  ود 

تالوصحم تادراو  تیعمج ، دشر  و  لاس ) رد  بعکم  رتم   1146  ) هقطنم نیا  ریذپدیدجت  بآ  عبانم  هب  تیانع  اب  دنا ، هدرک دراو  تالغ  نت  نویلیم  7ر38 

.دنک یم تشادرب  ار  ریذپدیدجت  بآ  عبانم  زا  دـصرد  یبرع 97  روشک  نیرت  تیعمج رپ  رـصم  نونکا  مه  .تفای  دـهاوخ  شیازفا  اهروشک  نیا  یکاروخ 

دراد  همادا  .دراد  ار  هقطنم  نیا  رد  تشادرب  تبسن  نیرتمک  يدصرد  تشادرب 43  اب  مه  شکارم 
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سدق همانزور  رویرهش 1395 -   13

نارادغاب : هیداحتا  سیئر 

يزرواشک تادیلوت  دصرد  ندوب 70  ملاس  / تسا غورد  روشک  رد  کیناگرا  لوصحم  دیلوت 

ملاس یغاب  تادیلوت  دصرد   70 تفگ : درادن ، دوجو  روشک  رد  یتایلمع  تروص  هب  کیناگرا  لوصحم  دیلوت  زونه  هکنیا  نایب  اب  نارادـغاب  هیداحتا  سیئر 

.تسا 

عوضوم کی  یتالوصحم  نینچ  دیلوت  تشاد : راهظا  کیناگرا  یغاب  تالوصحم  دیلوت  دروم  رد  ولداش  یبتجم  مینست ، زا  لقن  هب  نیالنآ  سدق  شرازگ  هب 

.دوش مهارف  نآ  دیلوت  يارب  طیارش  نامز  رورم  هب  سپـس  هنیداهن و  مدرم  نیب  فرـصم  دیلوت و  رد  نآ  گنهرف  دیاب  تسخن  هلحرم  رد  هک  تسا  صاخ 

شیازفا ار  تادیلوت  رتشیب  ، مس  دوک و  زا  هدافتسا  اب  هک  دوب  هنوگنیا  یغاب  تالوصحم  دیلوت  يارب  يزیر  همانرب  هتـشذگ  ياهلاس  رد  هکنیا  نایب  اب  يو 

هتشذگ هب  تبسن  دیلوت  درکیور  هکنیا  يارب  دنتسه و  کیناگرا  دیلوت  گنهرف  جیورت  لابند  هب  ریخا  ياهلاس  یط  رضاح  لاح  رد  درک : ناشنرطاخ  دنهد ،

ار لئاسم  یخرب  دیاب  زین  هعماج  لباقم ، رد  یلو  هدوب  قفاوم  ملاس  لوصحم  دیلوت  اب  زین  نازرواشک  هک  تسا  یلاحرد  نیا  .دراد   نامز  هب  زاین  دـنک  رییغت 

تالوصحم دـیلوت  رد  ار  یعیبط  ياه  تفآ یخرب  بسانمان و  رهاظ  هلمج  زا  ار  لئاسم  یخرب  دـیاب  مدرم  داد : همادا  نارادـغاب  هیداـحتا  سیئر  .دریذپب 

زین نآ  دنویپ  ندز و  هملق  رد  یتح  تخرد  یعیبط  دشر  رد  یفرـصت  لخد و  چیه  هک  تسا  نیا  کیناگرا  لوصحم  دیلوت  زا  روظنم  اریز  .دـنریذپب  کیناگرا 

مهارف نآ  طیارش  هک  یتروصرد  کیناگرا  لوصحم  دیلوت  هکنیارب  دیکأت  اب  ولداش  .دشابن  بسانم  اه  هویم رهاظ  تسا  نکمم  نیاربانب  دشاب  هتشادن  دوجو 

يزرواشک رگا  ینعی  نیا  تسا و  یکلام  هدروخ  تروص  هب  تسا  نازرواشک  رایتخا  رد  هک  ییاه  نیمز رـضاح  لاح  رد  دوزفا : تسین ، یتخـس  راک  دـشاب 

ناکما دشاب ، هتـشادن  يدصق  نینچ  تسا  يرگید  زرواشک  رایتخا  رد  هک  نآ  رواجم  نیمز  اما  دنک  دیلوت  کیناگرا  تروص  هب  ار  دوخ  تالوصحم  دـهاوخب 

يو .تشاد  دهاوخن  هجیتن  دوش  ماجنا  هک  یشالت  ره  نیاربانب  .دراد  دوجو  رواجم  نیمز  اب  یگنهامه  لیلد  هب  زرواشک  کیناگرا  تالوصحم  ندید  بیسآ 

عیزوت داصتقا  لوحت  حرط  ساسارب  تفگ : دوشن ، دیلوت  ناونع  نیااب  یلوصحم  لباقم  رد  میروایبرد و  ار  کیناگرا  تادیلوت  يادا  میناوت  یم هکنیا  نایب  اب 

لاح رد  هک  منک  نایب  ار  عوضوم  نیا  مناوت  یم تحارص  اب  اما  میشاب ، هتشاد  کیناگرا  تادیلوت  میا  هتـسناوتن زونه  یلو  هدش  عونمم  مس  ییایمیـش و  دوک 

هدافتـسا ییایمیـش  مس  دوک و  زا  دیلوت  دنور  رد  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  دوش و  یم دـیلوت  ملاس  تروص  هب  یغاب  تالوصحم  دـصرد  زا 70 شیب  رضاح 

ای ونان  یماد ، ياهدوک  رتشیب  دوش و  یمن هدافتسا  ییایمیش  مس  دوک و  زا  روشک  تاغاب  رتشیب  رد  درک : ناشنرطاخ  نارادغاب  هیداحتا  سیئر  .دوش   یمن

نیمهرب .دـنک  ملاسان  ار  لوصحم  هک  تشاد  دـهاوخن  دوجو  ییاهن  لوصحم  رد  مس  زا  يا  هدـنامیقاب هک  یعون  هب  .دریگ  یم رارق  هدافتـسا  دروم  ورکیم 

لوصحم دیلوت  اما  .تسا  رتهب  ملاس  لوصحم  دیلوت  رد  هعسوت  لاحرد  ياهروشک  زا  يرایسب  اب  هسیاقم  رد  نامروشک  یغاب  تالوصحم  تادیلوت  ساسا 

اما هدش  رازگرب  کیناگرا  تالوصحم  دـیلوت  ققحت  يارب  تلود  اب  يددـعتم  تاسلج  تشاد : راهظا  نایاپ  رد  ولداش  .تسا  رگید  عوضوم  کی  کیناگرا 

ار مزال  ياه  هنیمز همه  دیاب  هدش  هراشا  عوضوم  نیا  هب  زین  يداصتقا  لوحت  حرط  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  نیاربانب  .تسا  هدیـسرن  یتایلمع  هطقن  هب  زونه 

لوصحم چـیه  تفگ  ناوت  یم هک  تسا  زیچان  يردـق  هب  یغاب  کیناگرا  تالوصحم  دـیلوت  رـضاح  لاح  رد  .دـننک  مهارف  تـالوصحم  نیا  دـیلوت  يارب 

.درادن  دوجو  یکیناگرا 
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مج ماج  همانزور  رویرهش 1395 -   13

لباز هب  ییایسآ  ياه  خلم موجه 

.دراد  همادا  تیدج  اب  يزرواشک  عرازم  محازم  ياه  خلم اب  هلباقم  یشاپمس  تفگ : دنمریه  ناتسرهش  يزرواشک  داهج  ریدم 

خلم لاغشا  رد  یضارا  یشاپ  مس  محازم  یلصف  ياه  نافوت  هچ  رگا  تفگ : یمتسر  بیبح  ، ناتسچولب ناتسیس و  زا  نیالنآ  مج  ماج  راگنربخ  شرازگ  هب 

یضارا و یشاپمس  هب  تبسن  ات  دنراد  تلهم  زور  اهنت 10  هطوبرم  ياه  هاگتسد دوزفا : يو  .دراد  همادا  تیدج  اب  راک  نیا  یلو  تسا  هدش  ییایسآ  ياه 

هتفه کی  زا  محازم  ياه  خلم تسا ؛ ینتفگ  .دننک  یم يراذگ  مخت  هب  مادقا  اه  خلم ماجنا ، مدع  تروص  رد  هک  دننک  مادقا  ییایـسآ  ياه  خلم ندرب  نیب  زا 

.دنتسه تارشح  نیا  راهم  لاح  رد  مدرم  يراکمه  اب  يزرواشک  داهج  نالوئسم  دنا و  هدروآرد دوخ  لاغشا  هب  ار  دنمریه  لباز و  ناتسرهش  عرازم  شیپ 

نیالنآ  مج  ماج  راگنربخ  رف - یهوکش 
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تاعالطا همانزور  رویرهش 1395 -   13

تعیبط اب  راگزاس  هارمه و  یتسیز  يزرواشک 

ماد يارب  هک  يا  هفولع  یتح  .تسا  یتشادـهب ) یـشیارآ و  ییوراد ، یماد ،  ) دـیلوت هلحرم  ات  هعرزم  زا  درادناتـسا  ًالماک  متـسیس  کیناگرا  يزرواشک    

یکیتنژ  يراکتسد  هک  یتادوجوم  زا  دیابن  کیناگرا  ياه  متسیس  رد.دشاب  یعیبط  الماک  دیاب  دوش ، یم  فرصم 

كاخ یتسیز  تیلاعف  یتسیز و  ياه  هخرچ یتسیز ، عونت  هک  تسا  دیلوت  تیریدم  یتخانش  موب  هناماس  کی  کیناگرا  يزرواشک.دوش  هدافتسا  دنا ، هدش

دننام کیناگرا  يزرواشک  رد  هدش  ماجنا  ياه  تیلاعف  زا  يرایسب  اریز  دهاک ؛ یم يا  هناخلگ  تارثا  زا  کیناگرا  يزرواشک  نینچمه.دشخب  یم  دوبهب  ار 

شیازفا ثعاب  یـششوپ  ناهایگ  زا  هدافتـسا  كاخ ، هب  يزرواشک  تاعیاض  ندـنادرگزاب  نژورتین ، هدـننک  تیبثت  ناهایگ  زا  هدافتـسا  مخـش ، لقادـح 

تفاب تیبثت  ثعاب  تسا و  گنهامه  يژولوکا  اب  کیناگرا  يزرواشک.دوش  یم  ثعاب  ار  نبرک  يزاس  هریخذ  ظـفح و  هدـش و  كاـخ  هب  نبرک  تشگزاـب 

.دوش  یم نیمز  رتمک  یگدولآ  ییاذغ و  داوم  هخرچ  نبرک ، هخرچ  بآ ، هخرچ  ظفح  كاخ ،

هک ییایمیـش  تابیکرت  دـیق  زا  ار  دوخ  هتفرـشیپ  ياه  شور  تروص  هب  یتسیز  مولع  ياه  هتفای  زا  يریگ  هرهب  اـب  دراد  یعـس  کـیناگرا  يزرواـشک 

کیناگرا يزرواشک  تالوصحم.دنک  کمک  يزرواشک  تالوصحم  كاخ و  تیفیک  دوبهب  هب  هدرک و  اهر  تسا  هتـسباو  نآ  هب  رایـسب  یتعنـص  يزرواشک 

یهایگ تافآ  عفد  مومس  هنوگ  چیه  لبق  لاس  دنچ  زا  هک  یکاخ  رد  دنشاب و  گنهامه  یعیبط  متـسیس  اب  دشر  لحارم  یمامت  رد  هک  دنتـسه  یتالوصحم 

تیوقت یهایگ  تسوپمک  دننام  یعیبط  داوم  اب  طقف  تسا و  هدشن  هدافتسا  نآ  رد  ییایمیـش  داوم  اه و  شک  هرـشح  اه ، شک  چراق  اه ، شک  فلع  دننام 

.دننک  دشر  دوش ، یم 

عون نیا  رد  .دوش  هتـشاذگ  ناینب  ناشیرادـیاپ ، هب  کمک  اه و  نآ اب  طابترا  هوحن  هدـنز ، یکیژولوکا  ياه  هخرچ ساـسا  رب  دـیاب  کـیناگرا  يزرواـشک 

تیریدـم نینچمه ، .دـشاب  یعیبط  ياه  هخرچ یکیژولوکا و  نزاوت  اب  بسانتم  یتسیاب  یعیبط ، عبانم  زا  تشادرب  ياهمتـسیس  اههاگارچ و  يزرواشک ،

، يژرنا داوم و  بسانم  تیریدم  و  تفایزاب )  ) ددجم هدافتسا  اب  یتسیاب  اه  هداهن  لماوع و  دوش و  گنهامه  گنهرف  دننام  یلحم  طیارش  اب  دیاب  کیناگرا 

یتسیاب کیناگرا  يزرواشک.دریگ  رارق  راک  روتـسد  رد  یعیبط  عبانم  رب  راشف  شهاک  تسیز و  طیحم  تیفیک  ءاقترا  تسا  مزال  نینچمه  .دـبای  شهاک 

عماوج دارفا و  تمالس  هک  دزاسیم  ناشن  رطاخ  عوضوم  نیا  .دهد  شیازفا  ظفح و  ار  نیمز  هرک  عومجم  رد  اهناسنا و  تاناویح ، ناهایگ ، اهکاخ ، تمالس 

.دوش  یم  اهناسنا  تاناویح و  تمالس  هبرجنم  هک  دنیآ  یم دوجو  هب  ملاس  تالوصحم  ملاس ، ياه  كاخ زا  تسین و  ادج  متسیسوکا  تمالس  زا  یناسنا 

دوک زا  ندرکن  هدافتسا  کیناگرا و  تعارز  اب  تسا ؛ هداس  رایـسب  هلأسم  .تسا  هدش  یفرعم  نیمز  هرک  تاجن  يارب  یهار  ناونع  هب  کیناگرا  يزرواشک 

.دنک یم  کمک  نآ  ندش  لداعتم  هب  هکلب  دروخ  یمن  مه  هب  یطیحم  تسیز  لداعت  نیاربانب  هدـش و  هتـشاذگ  مارتحا  یتسیز  ياه  هخرچ  هب  ییایمیش ،

معط و دنرادن و  ناشدوخ  رد  یـشک  تفآ  مس و  چیه  دنتـسه و  رت  يذغم  هک  یتالوصحم  دوش ؛ یم  دیلوت  يرتالاب  تیفیک  اب  رتشیب و  لوصحم  نینچمه 

.دنراد  یعقاو  یلکش 

زا  هنوگ  دنچ  ای  کی  زا  یفاک  دادعت  يواح  هک  دوش  یم  قالطا  يا  هدننک  زیخلصاح  داوم  هب  یتسیز  ياهدوک  ای  کیژولویب  دوک  یتسیز ـ  ياهدوک 

يزیخ و لصاح  تیوقت  یتسیز ، ياهدوک  فرـصم  زا  فده  .دنوش  یم  هضرع  یبسانم  هدنرادهگن  داوم  يور  هک  دنتـسه  يزکاخ  دـیفم  ياه  مسیناگرا 

زا دیاب  ییایمیـش  ياهدوک  دیلوت  يارب.تسا  موب  تسیز  يزاس  هدولآ  زا  رود  هب  رتشیب  تشادرب  رت و  ینغ  ملاس و  ییاذغ  ياهزاین  نیمأت  كاخ ، يروراب 

رتمک زین  بآ  كاخ و  اوه و  یگدولآ  سپ  دوش  یمن  هدافتـسا  داوم  نیا  زا  کیناگرا  يزرواشک  رد  نوچ  درک و  هدافتـسا  تفن  دننام  یندشن  دیدجت  عبانم 

.تسا 

هب توافت  نیا  تلع  .دنتـسه  رتهب  بلق  تمالـس  يارب  دـنبای  یم  شرورپ  جـیار  ياه  شور  هب  هک  یعاونا  اب  هسیاقم  رد  کیناگرا  تاجیزبس  اه و  هویم 
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یهددوک نیاربانب  دـنریگ و  یم  رارق  هایگ  سرتسد  رد  یتحار  هب  جـیار  ياهدوک  رد  دوجوم  یلآ  ریغ  نژورتین  .دوش  یم  طوبرم  كاخ  رد  دوجوم  نژورتین 

یم کمک  كاخ  رد  ندـش  یندـعم  هب  هدرک و  هیزجت  ار  یلآ  داوم  یکیژولویب  ياـهدوک.دوش  یم  اهدـیئونوالف  حوطـس  شهاـک  ثعاـب  ًـالامتحا  داـیز 

اه کیلوباتم  دض ياه  نومروه  اهدوک  نیا  .دننک  یم  لح  لباق  ار  میسلک  يرت  نهآ و  موینیمولآ ، تافسف  هیبش  تافسف  لح  لباق  ریغ  داوم  نینچمه.دننک 

زا  ار  تافسف  زین  دنوش و  یم  ناهایگ  هشیر  دشر  شیازفا  ثعاب  هک  دننک  یم  دیلوت  ار 

بذج هشیر و  شرتسگ  ثعاب  دنتـسه و  ناهایگ  دشر  كرحم  یعون  هب  یعیبط  ياه  نومروه  دیلوت  اب  کیژولویب  ياهدوک.دننک  یم  ادج  كاخ  ياه  هیال 

، دـنوش یم  هدرب  راک  هب  هناد  ای  كاخ  يارب  یکیژولویب  ياـهدوک  یتقو.دـنوش  یم  نآ  درکلمع  شیازفا  تیاـهن  رد  ییاذـغ و  داوم  بآ و  رتهب  رتشیب و 

یم لوصحم  دصرد  ات 25  شیازفا 10  ثعاب  طیحم  كاخ و  يور  یفنم  تاریثأت  نتشاد  نودب  دنهد و  یم  شیازفا  ار  يذغم  داوم  هب  یسرتسد  تیلباق 

.دنوش 

داوم نیا  .دنور  یم  رامش  هب  اه  نآ  نیرت  مهم  زا  یکی  اه  شک  تفآ  ییاذغ ، نوگانوگ  ياه  هدنیالآ  نایم  زا  تافآ ـ  عفد  مومس  نیزگیاج  یتسیز  هزرابم 

یعیبط متـسیسوکا  ندیـشاپ  مه  زا  ثعاب  هکلب  دنراذگ ، یم  یقاب  ییاذغ  داوم  يور  ار  مس  رثا  دنرب و  یم  نیب  زا  ار  كاخ  ياه  مسیناگراورکیم  طقف  هن 

رگیدکی اب  اه  مسیناگراورکیم  رثکا  هک  ییاهدمایپ  رد  شاشتغا  ای  ینمیا  ياه  متسیس  فیعضت  ییاذغ ، ياه  هریجنز  یگتخیـسگ  مه  زا  هعرزم و  فارطا 

شک تفآ  اب  طبترم  لیاسم  صوصخ  رد  يرایسب  ینارگن  هزورما.دنوش  یم  ناگدننک  فرـصم  نازرواشک و  تمالـس  نداتفا  رطخ  هب  دننک و  یم  هلدابم 

هلمج  زا  ییایمیش  ياه 

يایاقب تیمـس  رثا  هلأسم  نینچمه  .دراد  دوجو  یکـشزپماد  تشادـهب و  يزرواشک ، رد  روهظون  تافآ  زورب  ناـیغط و  یطیحم و  تسیز  ياـه  یگدولآ

دروم رایسب  نیگنس  تازلف  اه و  شک  تفآ  يایاقب  روآ ، نایز  ییایمیش  داوم  زا  کیناگرا  تالوصحم  ندوب  يراع  ییاذغ و  داوم  رد  اه  شک  تفآ  مومس و 

ءوس تارثا  دـنریگ و  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  ییاذـغ  داوم  دـیلوت  رد  هک  دنتـسه  يزتنـس  داوم  زا  ییایمیـش  ياـه  شک  تفآ.تسا  هتفرگ  رارق  هجوت 

یقاب  تسیز  طیحم  هدننک و  دیلوت  هدننک ، فرصم  تمالس  رب  يریذپانراکنا 

اه غاب  عرازم ، تافآ  اب  هزرابم  دیاب  کیناگرا  لوصحم  دیلوت  يارب.تسا  رادیاپ  يزرواشک  ياتسار  رد  دیدج  يدرکیور  تافآ  کیژولویب  لرتنک.دنراذگ  یم

و 

.دننک  ظفح  ار  عرازم  يزبس  یگدولآ ، داجیا  نودب  دنناوت  یم  هک  دوش  هدرپس  یتارشح  هب  اه  هناخلگ 

هدافتسا عیسو  حطس  رد  اه  نآ  هنوگ  دودح 80  دنا و  هدش  هتفرگ  راک  هب  تافآ  هیلع  هک  هدش  هتخانش  یکیژولویب  دیفم  لماع  هنوگ  زا 600  شیب  نونکات 

راوخ هقاس  مخت  امارگوکیرت  روبنز  ورال  .دراذگ  یم  مخت  نآ  يور  جنرب  راوخ  هقاس  تفآ  مخت  ندرک  ادیپ  اب  امارگوکیرت  روبنز  لاثم ، ناونع  هب  .دنوش  یم 

.دوش  یم  هعرزم  لخاد  رد  دوخ  تیعمج  شیازفا  جنرب و  راوخ  هقاس  تیعمج  شهاک  ثعاب  دنک و  یم  تیزاراپ  ار  جنرب 

يارب ار  هنیمز  لوصحم ، هب  ندز  بیـسآ  نودـب  دـناوت  یم  هویم  هقاس و  گرب ، تافآ  هیلع  كزودـشفک  لـثم  یعیبط  نانمـشد  زا  يریگ  هرهب  نینچمه 

هدنکم تافآ  هنک و  هتش ، لرتنک  يارب  اه  نآ  زا  دنتسه و  تافآ  یعیبط  نانمشد  زا  رگراکـش  ياه  كزودشفک.دنک  مهارف  هایگ  اب  اه  نآ  لباقتم  یتسیزمه 

تروص رد  عقاو ، رد  .دنک  یم  افیا  ار  رگراکش  شقن  تابکرم ، ياچ و  تاغاب  رد  سوملوتپیرک »  » مان هب  نآ  زا  یـصاخ  عون  نینچمه ، .دوش  یم  هدافتـسا 

تفآ مومس و  هب  تبسن  تدش  هب  هرـشح  نیا  نوچ  تسین ، ریذپ  هیجوت  یمـس  عون  چیه  زا  هدافتـسا  اه ، غاب  رد  اه  كزودشفک  یفاک  عقوم و  هب  روضح 

ود طقف  هناخلگ  طیحم  رد  رگا  عقاو ، رد  .دنور  یم  رامش  هب  اهنآ  کیژولویب  لرتنک  لماوع  اه و  هتش  یعیبط  نانمشد  زا  اه  كزودشفک.تسا  ساسح  شک 

هیذغت  هتش  عون  دودح 50  زا  يا » هطقن  تفه  كزودشفک   » ًالثم .دنور  یم  نیب  زا  اه  هتش  همه  دوش  اهر  كزودشفک  هس  ای 

.دوش  یم  هدافتسا  کیژولویب  هزرابم  يارب  ایند  رسارس  رد  تسا و  یچراکش  تارشح  ياه  هنوگ  نیرت  ناوارف  نیرت و  فورعم  زا  لاب  باق  نیا  .دنک  یم 

فرصم ار  ناهج  هنالاس  ییاذغ  تالوصحم  زا  مشـش  کی  دودح  هک  ارچ  دنوش  یم  يدنب   هقبط رشب  نانمشد  ناونع  هب  هرشح  هنوگ  رازه  زا 10  شیب 

نیا دیاب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ییایمیـش  مومـس  زا  ییایمیـش  هزرابم  شور  رد  .دراد  دوجو  تافآ  نیا  اب  هزرابم  يارب  ینوگانوگ  ياه  شور  .دننک  یم 

هدافتسا تفآ  لرتنک  يارب  هدنز  دوجوم  کی  زا  کیژولویب  هزرابم  شور  رد  .دوش  دراو  تسیز  طیحم  هب  يرتمک  بیـسآ  ات  درب  راک  هب  تیاهن  رد  ار  شور 
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درک و هزرابم  تفآ  اب  وحن  نیرتهب  هب  ناوت  یم  یقیفلت  هزرابم  شور  رد  یلو  .دور  یم  رامش  هب  اه  شور  نیرت  بسانم  زا  یکی  شور  نیا  هک  دوش  یم 

.دننک  هدافتسا  شور  نیا  زا  هک  دوش   یم هیصوت  نازرواشک  هب  ًالومعم 

هخرچ زا  دنراد  يدایز  برخم  تارثا  هک  یمومس  دشاب و  رتمک  طیحم  رد  نآ  برخم  تارثا  هک  دوش  هدافتسا  یمومـس  زا  هک  تسا  نیا  رب  شالت  هزورما 

زا  ای  تسا  رتمک  اه  نآ  سنراک  هرود  هک  یمومس  زا  دوش  یم  هداد  حیجرت.دنوش  فذح  فرصم 

ییایمیشریغ ياه  شور  ینیزگیاج  تمس  هب  يزرواشک  هزورما.دوش  هدافتسا  ییایمیشریغ  ياه   شور ریاس  و  « B.t  » کیژولویب ياه  شور  اه ، نومرف 

.تسین  هفرص  هب  نورقم  زرواشک  يارب  یگدولآ  هنیزه و  رظن  زا  مس  هک  ارچ  تسا ، مومس  زا  هدافتسا  ياج  هب 

کی لیدبت  ثعاب  دناوت  یم هدننک  مومـسم  ییایمیـش  لماع  زا  مک  یلیخ  رادقم  یتح  هک  دنا  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  ینونک  شناد  ساسا  رب  نادنمـشناد 

ربارب ود  دارفا  ریاس  هب  تبسن  دنتسه  مومـس  ضرعم  رد  هک  ینارگراک  رد  ناطرـس  زورب  لامتحا  نینچمه  .دوش  یناطرـس  لولـس  کی  هب  ملاس  لولس 

رتشیب دنراد ، رارق  D لثم 4-2 - یمومـس  ضرعم  رد  هک  يدارفا  رد  نآ  زورب  لاـمتحا  هک  تسا  ییاـه  ناطرـس هلمج  زا  زین  دـیئوریت  ناطرـس.تسا 

ياذغ یتنس  يزرواشک  ياه  شور يارجا  تسین و  يرورض  یعونـصم  ياهدوک  اه و  شکتفآ زا  هدافتـسا  هک  دنتـسه  یعدم  کیناگرا  نازرواشک.تسا 

اب ییاهشک  تفآ  رطخ ، یب  ياهنغور  دنمدوس ، تادوجوم  زا  ناوت  یم تافآ  لرتنک  يارب  یتسیز  يزرواشک  رد.دنک  یم دـیلوت  ار  يرت  تیفیک  اب  رتملاس و 

.تسا  هدش  لامعا  ییاهتیدودحم  زین  تابیکرت  نیمه  دربراک  يارب  اما  درک  هدافتسا  هریغ  یهایگ و  أشنم 

ياه بآ  یگدولآ  شهاک  ییایمیش ، مومس  زا  هدافتسا  شهاک  ثعاب  تسا و  هضراع  نودب  تافآ  يدوبان  يارب  يزرواشک  رد  دیفم  تارـشح  زا  هدافتـسا 

يارب ار  یفاک  ملاس و  ياذغ  میناوتب  ات  دنک  یم  کمک  رادیاپ  يزرواشک  بلاق  رد  تافآ  کیژولویب  لرتنک.دوش  یم  ییاذـغ  تمالـس  شیازفا  ینیمزریز و 

.مینک  ظفح  هدنیآ  ياه  لسن  يارب  ار  نیمز  هرک  تسیز و  طیحم  مهارف و  رضاح  لسن 

تسا هتفای  شرتسگ  ناریا  يزرواشک  ياه  غاب  عرازم و  رد  رتشیب  لوصحم  دیلوت  يارب  ییایمیش  ياه  دوک مومس و  دح  زا  شیب  هدافتسا  رضاح  لاح  رد 

هب ور  یلاح  رد  لضعم  نیا  .دوش  یم  روشک  رد  كانرطخ  ياه  يرامیب  زورب  ثعاب  يزرواشک  تالوصحم  رد  ییایمیـش  ياه  دوک مومـس و  نیا  يایاقب  و 

.دوش  یمن  یتراظن  يزرواشک  عرازم  رد  مومس  نیا  زا  هدافتسا  نازیم  هوحن  رب  دندقتعم  يزرواشک  ناسانشراک  هک  تسا  شیازفا 

یناتسوب  شونرهم  *

 habitatexpressions code وgreenblender زا : اه  سکع  *

35



مج ماج  همانزور  رویرهش 1395 -   14

سکع ناریا +  زکرمتم  ناتسرانا  نیرتگرزب 

هب هاگولگ  مرک  تفآ  هلمح  لابند  هب  اهزور  نیا  هک  تسا  ییاه  توقای تیاکح  ناریا  زکرمتم  ناتـسرانا  نیرت  گرزب رد  کیناگرا  رانا  نیرت  بوغرم دـیلوت 

.دنوش  خرس »  » اه هلعش نایم  رد  ات  هدش  هدرپس  شتآ لد 

يرتمولیک ات 50  درپس  اه  هداج تسد  هب  ار  دوخ  دیاب  ناریا  زکرمتم  ناتسرانا  نیرت  گرزب هب  ندیسر  يارب  رهم ، زا  لقن  هب  نیالنآ و  مج  ماج  شرازگ  هب 

ار هداج  « نِسآ رَس   » هندرگ کیراب  چیپ  رب  راوس  .دناوخ  یمارف دوخ  هب  ار  وت  رانا  تاغاب  خرس  زبس و  جاوما  هک  ییاج  ناتسرل ؛ ناتسا  رد  تشدهوک  رهش 

ار نآ  دیاب  هک  میـسرب  يا  هگنت هب  رتمولیک  دنچ  زا  سپ  ات  میراذـگ  یم رـس  تشپ  مه  ار  بارگ » ، » کیراب يا  هداج زا  نتـشذگ  زا  دـعب  میور و  یم نییاپ 

تشدهوک ناتسرهش  يرتمولیک  رد 50  وایس » گنت  ریز   » ناتسرانا ناریا ! خرس  توقای  ياه  ییابیز سمل  يارب  ییاج  دیمان ، ناتسرل  ناتسرانا  هزاورد 

زبـس يا  هگنت رد  هک  تسا  روشک  زکرمتم  ناتـسرانا  نیرت  گرزب یعون  هب ناریا و  ياـه  ناتـسرانا نیرت  گرزب زا  یکی  راـتکه  رازه و 200  تعـسو  اب 

؛ تسا هدرک  هریخ  دوخ  هب  ار  اه  مشچ ناریا  زکرمتم  ناتسرانا  نیرت  گرزب اجنیا  هاگولگ »  » مرک زیت  ياه  نادند يال  ناتسرانا  راوه » .تسا « هتفرگرارق 

لد هب  ار  تلایخ  یتسیا و  یم طقف  دناسرب ؛ ناشیاهتنا  هب  ار  دوخ  دـناوت  یمن هاگن  دـنا و  هنارک یب زبس ، خرـس و  يایرد  کی  دـننام  هب  هک  يرانا  ناتخرد 

هآ تسین ، ییابیز  همه  نیا زا  يربخ  رگید  ینز  یم ناتسرانا  لد  هب  یتقو  اما  .دریگب  جوا  ییابیز  همه  نیا ياکنخ  زا  تلد  ات  يراپس ؛ یم ناتسرانا  جاوما 

رد هاگولگ » مرک   » تفآ .دورب    داب  رب  ناتـسرانا  نابحاص  هلاس  کی جنرتسد  ات  دـنا  هتفرگرارق اه  تفآ هلمح  جامآ  هک  ییاهرانا  تسا و  نارادـغاب  هلان  و 

زا بایس » گنت  ریز   » رانا هراونشج  رد  هتـشذگ  لاس  هک  ییاه  هدعو دوجواب  اما  تسین ، يا  هزات عوضوم  ناریا  ناتـسرل و  زکرمتم  ناتـسرانا  نیرتگرزب 

، تسا هدش  دنلب  هاگولگ  مرک  زیت  ياه  نادند يال  هک  تسا  گنت  ریز  ناتـسرانا  شوماخ  راوه »  » مهزاب دیچیپ ، ناتـسرانا  ياضف  رد  نالوئـسم  نوبیرت 

تیفیک لوا  فرح  يراگزور  هک  ییاهرانا  .دکمب  ار  ناش  یگدنز نوخ  ات  هدیبسچ  تفـس  ار  اهرانا  یگدـنز  يولگ  هداتفا و  رانا  ياه  غاب ناج  هب  هک  یمرک 

يولگ نانچ  هاگولگ ، مرک  الاح  دش ، یم رداص  روشک  زا  جراخ  هب  رگید  ياه  ناتـسا ماناب  هک  دـندوب  رادـبآ  ابیز و  نانچ  نآ دـندز و  یم ار  ناریا  رانا  رازاب 

صقر زا  رـس  دیاب  دیلوت  ياه  هبعج رد  ندش  هدیچ  ياج  هب هک  يرانا  دنک ، یم لیدبت  هدیدنگ  يرانا  هب  ار  نآ  یندز  مه  هب  مشچ  رد  هک  هتفرگ  ار  شدشر 

، دناسرب شناتخرد  کت  کت ياپ  شلیب  تیاده  اب  ار  بآ  هسوب  دنز و  یم هرگ  زور  هب ار  بش  رادغاب  یتقو  تسا  روآدرد  .دروایبرد  شتآ  نازوس  ياه  هلعش

موجه اما  دزیوایب  شدـنخبل  رب  یتیاضر  قیمع  سفن  دـنببب و  اه  هخاش يالاب  ار  شیاه  یگتـسخ اه و  یباوخن بش  لصاح  تمحز ، لاس  کی  زا  سپ  ات 

هتشذگ ریپ  رادغاب  ترارم  زا  لاس  کی  ناتسرانا  رد  يدیماان  يوب  ندیچیپ  .تسا  هدناشن  هنیپ  هب  شناتسد  فک  نوچ  ار  شرانا  خرـس  هنت  هاگولگ  مرک 

هک یشتآ  دراپـسب ، شتآ  دنلب  هپت  هب  ات  دراذگب  اه  هبعج توبات  رد  ار  ناش  هدرمژپ شعن  تسا  راچان  اه  هبعج رد  خرـس  ياهرانا  ندیچ  ياج  هب وا  تسا و 

ریبدت تسد  هب  اهنت  اهنت و  رادـغاب  ياه  مشچ الاح  .دنک  يریگشیپ  ار  غاب  ياه  تمـسق رگید  هب  یگدیدنگ  تیارـس  ات  دنازوس  یم ار  هدیدنگ  ياهرانا 

شهودنا تسد  يور  هک  دنک  کیدزن  يرانا  هدرک  مرو شعن  رادغاب و  فیحن  يادص  هب  ار  مشچ  شوگ و  کیدزن  زا  دـیایب و  هک  هدـش  هتخود ینالوئـسم 

مرک هلمح  تسا ، هدروخ  دـنویپ  بان  لوصحم  نیا  ناگدـنهد  شرورپ يدـیماان  يوب  اب  ناتـسرل  خرـس  توقای  يوب  اهزور  نیا  .تسا      هدـش  رابنلت 

دنرب و نتشادن  ناتسرل ، گنر  شوخ رانا  رکیپ  رب  نالالد  جارح  بوچ  يدنب ، هتسب فعـض  رانا ، يروآرف  يارب  یلیمکت  یلیدبت و  عیانـص  دوبن  هاگولگ ،» »

دادرهم  » نیا ناموت ! ییولیک 250  ناتـسرل  توقای  .دهد  یم جـنر  ار  ناتـسرل  رانا  هک  تسا  یتالکـشم  زا  یـشخب  اهنت  لوصحم  نیا  یـشورف  نازرا

یلیدبت و عیانص  دوبمک  لیلد  هب  تفگ : هتشذگ  لاس  هام  نابآ  رد  هک  دوب  يزرواشک  داهج  نامزاس  تقو  سیئر  ناتسرل و  رادناتـسا  نواعم  يرفنـضغ »

هب رانا  بر  هیهت  يارب  ناـموت  ات 300  ییولیک 250  اب  ناتـسرهش  نیا  يدیلوت  رانا  زا  نت  رازه  دودح 12  تشدهوک  بالیس  رد  ناتـسرل  رد  يروآرف 

نینچمه .مینک  لح  ار  نازرواشک  لکشم  میتسناوت  یم رتهب  تشاد  دوجو  ناتـسا  رد  یلیدبت  عیانـص  نینچ  رگا  هک  یلاحرد دش  هتخورف  اه  ناتـسا رگید 
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هدش هناد  ياهرانا  ياه  هساک دندرک و  رازگرب  رانا  هراونشج  گنت » ریز   » ناتسرانا خرس  زبس و  يایرد  رانک  رد  نالوئـسم  هک  دوب  هتـشذگ  لاس  هامرهم 

.دـهد   ناشن  يدوخ  نالوئـسم  نادـند  ریز  ناریا  ناتـسرانا  نیرت  گرزب رانا  معط  ات  دـش  تسد  هب تسد راضح  نیب  تشرد ، ياه  توقای نوچ  خرس 

يارجا ثحب  رد  میا  هتسناوتن هنافسأتم  تفگ : لاس 1394  رانا  هراونشج  رد  تشدهوک  ناتسرهش  تقو  رادنامرف  اه  هطساو بیج  رد  نارادغاب  جنرتسد 

بصن دیاب  اتسار  نیا  رد  هک  تسا  مدرم  نایم  بآ  میـسقت  وایـس ،» گنت  ریز   » ناتـسرانا تالکـشم  زا  یکی  مینک و  لمع  بوخ  اه  غاب يرایبآ  متـسیس 

دوش داجیا  ناتسرانا  تسد  نییاپ هقطنم  رد  دس  کی  دیاب  تدمدنلب  رد  داد : همادا  يدمحم  مرک  .دشاب  اه  تیولوا زج  هقطنم  نیا  بآ  دنمشوه  ياهروتنک 

هب هنیمز  نیا  رد  تفگ و  گنت  ریز  رانا  دنرب  نتشادن  زا  بایـس » گنت  ریز   » رانا هراونـشج  رد  يدمحم  .دشاب    رثؤم  نآ  تاغاب  هعـسوت  رد  دناوت  یم هک 

رداص رگید  ياه  ناتـسرهش اه و  ناتـسا مان  هب  یلو  تسا  روشک  رانا  نیرتهب  بایـس » گنت  ریز   » رانا ارچ  هک  درک  هیالگ  يزرواشک  داهج  هناخ  ترازو 

هجوت اب  هکارچ  دنک  هاتوک  هقطنم  نیا  رانا  رازاب  زا  ار  اه  هطساو تسد  دناوتب  هک  تسا  ییاه  ینواعت داجیا  ام  ياه  هتساوخ زا  یکی  درک : نایب  يو  .دوش  یم

راتکه رازه  هب 40  ناتسرل  رانا  تاغاب  هعسوت  ناکما  .درک  دنهاوخ  يرتشیب  دوس  نارادغاب  دوش  هتشادرب  نایم  زا  اه  هطساو رگا  مدرم ، یلام  فعـض  هب 

هک تسا  راتکه  رازه و 100  راهچ  زا  شیب  ناتسرل  رانا  تاغاب  حطس  دیوگ : یم هطبار  نیا  رد  ناتسرل  يزرواشک  داهج  ینابغاب  ریدم  دنوراهب » زورهب  »

رانا و تاغاب  راتکه  رازه و 862  ود  تشدهوک  ناتـسرهش  رد  رـضاح  لاح  رد  دوزفا : يو  .دوش  یم تشادرب  راـنا  نت  رازه  زا 34  شیب  حطـس  نیا  زا 

ینابغاب ریدمتـسا  يروشک  طسوتم  زا  رتشیب  نت  راهچ  دودح  هک  تسا  نت  دودح 17  ناتسرل  رد  رانا  تشادرب  طسوتم  .دراد  دوجو  عمتجم  تروص  هب

يروشک طسوتم  زا  رتشیب  نت  راهچ  دودـح  هک  تسا  نت  دودح 17  ناتسرل  رد  رانا  تشادرب  طسوتم  تفگ : ناتسرل  ناتـسا  يزرواشک  داهج  نامزاس 

ناتسرل دش : روآدای  .دوش  یم رداص  سراف  جیلخ هزوح  ياهروشک  قارع و  هیـسور ، نپاژ ، ياهروشک  هب  ناتـسرل  يدیلوت  رانا  هکنیا  مالعا  اب  يو  .تسا 

هب هجوت  اب  دوزفا : دنوراهب  .تسا  بوغرم  كاخ  اوهو و  بآ بسانم  رایسب  طیارـش  هب  هجوت  اب  رانا  تاغاب  هعـسوت  لاحرد هک  تسا  ییاه  ناتـسا زا  یکی 

ناتسا يزرواشک  داهج  نامزاس  ینابغاب  ریدم  هتفگ  هب  .دوش  مهارف  دناوت  یم راتکه  رازه  ات 40  رانا  تاغاب  هعسوت  هنیمز  تشک  نیا  رد  ییاز  لاغتـشا

سیئر ینودیرف » نمهب  داتفا « اه  ناتـسرانا ناج  هب  هاگولگ »  » مرک .دوش  یم دیلوت  تشدهوک  ناتـسرهش  رد  ناتـسرل  رانا  دصرد  دودح 73  ناتسرل 

هدش هاگولگ  مرک  تفآ  راچد  روشک  زکرمتم  ياه  ناتسرانا نیرت  گرزب زا  یکی  ناونع  هب تشدهوک  بایـس  گنت  هکنیا  نایباب  تشدهوک  يزرواشک  داهج 

زا میناوت  یم ام  غاب ، حیحص  یتیریدم  راکاب  تشاد : نایب  يو  .دراد      دوجو  اه  ناتـسرانا مامت  رد  هک  تسا  یتفآ  هاگولگ  مرک  تفآ  تشاد : راهظا  تسا ،

هب ار  غاب  هب  هدراو  ياه  تراسخ ناوت  یم غاب  حیحـص  یتیریدم  راکاب  هکنیا  نایباب  تشدهوک  يزرواشک  داهج  سیئر  .مینک  يریگولج  تفآ  نیا  نایغط 

ینودیرف .تسا  هدولآ  ياهرانا  ندز  شتآ  ندرک و  لاچ  هدولآ ، ياهرانا  جورخ  هدولآ ، ياهرانا  يروآ  عمج لـماش  یتیریدـم  راـک  تفگ : دـناسر ، لقادـح 

« گنت ریز  زبس  خرس و   » يایرد .تسا  غاب  حیحص  یتیریدم  ياهراک  زا  رگید  یکی  امارگوکیرت » روبنز   » زا هدافتسا  دننام  یکیژولویب  هزرابم  درک : هفاضا 

ناتـسرهش دراو  هقطنم  ره  زا  هک  ییاه  لاهن تفگ : تسناد و  حیحـصان  يرواب  ار  لاهن  لاـقتنا  هلیـسو  هب تفآ  ییاـجباج  يو  اه  هدـعو جاوما  نایم  رد 

تافآ و زا  یـشان  تاراسخ  نازیم  .تسا  هتفرگ  تروص  اه  نآ دـیلوت  هلحرم  رب  تراظن  هدـش و  تیاعر  ًامتح  اـه  نآ هنیطنرق  ثحب  دوش ، یم تشدـهوک 

هورگ سیئر  مدقم  یلیلج  ارهز  هک  دوش  یم حرطم  یلاح  رد  نانخس  نیاتسا  توافتم  مقر  عون  قطانم و  بسحرب  الاب و  هب  دصرد  زا 10  رانا  ياه  يرامیب

ناونع و اه  ناتـسا رثکا  رد  رانا  ياه  غاب تالکـشم  زا  ار  اه  يرامیب تافآ و  يزرواشک  داهج  ترازو  ینابغاب  روما  تنواـعم  يریـسمرگ  همین  ياـه  هویم

ار رانا  هاگولگ  مرک  يو  .تسا  توافتم  مقر  عون  قطانم و  بسحرب  الاب و  هب  دصرد  زا 10  رانا  ياه  يرامیب تافآ و  زا  یشان  تاراسخ  نازیم  درک : حیرصت 

ياهرانا ياحما  امارگ ، وکیرت  تراک  زا  هدافتـسا  يروت ، اب  هویم  شـشوپ  اه ، مچرپ زا  رانا  هویم  جات  ندرک  كاپ  تفگ : تسناد و  راـنا  مهم  ياـه  تفآ زا 

رانا هراونشج  زا  لاس  کی  تسرد  الاح  .دور  یم رامش  هب  تفآ  نیا  لرتنک  يارب  اه  مادقا نیرت  مهم اه  غاب هنیهب  هیذغت  يرون و  ياه  هلت زا  هدافتسا  هدولآ ،

ياه هدـعو هوبنا  اب  یفرط  زا  هدرکن و  اهر  هدرـشف و  ار  غاب  يولگ  نانچمه  هاگولگ  مرک  فرط  کـیزا درذـگ و  یم ناریا  ناتـسرانا  نیرت  گرزب زکرم  رد 

تالکشم ناشورخ  جاوما  رد  نانچمه  بایس  گنت  ریز  زبس  خرس و  يایرد  ات  دنتشاذگ  اج  رـس  تشپ  ار  رانا  هراونـشج  هک  میتسه  ور  هبور ینالوئـسم 

دننک یم رکف  هدش  هداد هدعو  دنمشوه  ياهروتنک  هب  نانچمه  بآ ، دوبمک  لکشم  اب  گنت  ریز  ناراد  غاب  اما  تشذگ  لاس  کی  تسرد  .دروخب  هطوغ  دوخ 

.دوش       یم ریزارس  اه  هطساو بیج  هب  ناشملاس  ياهرانا  دوس  زونه  هکیلاح  رد  دوش  داجیا  ناتسرانا  تسد  نییاپ رد  دس  کی  دوش  یم روطچ  هک  نیا و 
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دش ییامنور  زاریش  رد  يدیشروخ  يژرنا  هب  زهجم  يزرواشک  هاچ  نیتسخن 

ارجا ار  يدیـشروخ  يژرنا  هب  يزرواشک  ياه  هاچ زیهجت  حرط  روشک ، رد  راب  نیتسخن يارب  زاریـش  هاگـشناد  ناـققحم  تاـعالطا : راـگنربخ  زاریش ـ 

زاف زا  يرادرب  هرهب نییآ  رد  زاریش  هاگشناد  سیئر  ماقم  مئاق يوفـص  ربکا  یلع دیس  .دوش  یم ییامنور  درواتـسد  نیا  زا  ینییآ  رد  يدوز  هب  هک  دنا  هدرک

ترواجم رد  يدیشروخ  يژرنا  زا  قرب  دیلوت  هناماس  داجیا  دوزفا : دش ، رازگرب  سراف  رادناتسا  روضح  اب  هک  زاریش  هاگـشناد  هیاپ  مولع  هدکـشناد  مود 

یملع تایه  وضع  .تسا  هدـش  هنیزه  نآ  يارجا  يارب  لایردرایلیم  نونکات 7  و  دش  زاغآ  لاس 93  زا  يزرواشک  هدکشناد  رد  رقتـسم  هاچ  هقلح  کی 

يژرنا زا  قرب  دیلوت  هناماس  کی  دش ، ارجا  زاریش  قرب  عیزوت  تکرش  يراکمه  اب  هک  حرط  نیا  رد  درک : هفاضا  زاریش  هاگشناد  قرب  یسدنهم  هدکشناد 

ییانشور تعاس  نتفرگ 8  رظنرد  اب  هک  دش  داجیا  تاو  ياه 200  لناپ زا  يریگ  هرهب اب  تاوولیک  50 یمسا تردق  هب  کیناتلووتف  هب  موسوم  يدیشروخ 

، هژورپ نیا  رد  يدیشروخ  يژرنا  زا  يریگ  هرهب اب  دش : روآدای  زاریش  هاگشناد  سیئر  ماقم  مئاق.دراد ار  زور  رد  قرب  تاوولیک  دیلوت 320  تردق  زور ، رد 

دوجو سراف  رد  بآ  هاچ  هقلح  رازه   66 سراف ، يا  هقطنم بآ  تکرش  ناسانشراک  مالعا  ربانب  دوزفا : وا  .دنوش  یم يرایبآ  يزرواشک  یضارا  زا  راتکه  10

.دنتسه  هدافتسا  لاح  رد  ینیمزریز  عبانم  زا  بآ  تشادرب  يارب  لزید ، تخوس و  زا  يریگ  هرهب اب  رگید  یمین  یقرب و  اهنآ  زا  یمین  هک  دراد 
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 : نیالنآ سدق  اب  وگو  تفگرد  سبط  يزرواشک  داهجریدم 

سبطرد امرخ  رادرب  هرهب  رفن  1500/ دوش یم  تشادرب  سبط  ياهناتسلخن  زا  امرخ  نترازه  زا 5  شیب 
دراد دوجو 

هدش و حالـصا  يامرخ  نت  رازه  زا 5  شیب  حطـس  نیا  زا  دوش  یم ینیب  شیپ تفگ : سبط  ناتـسرهش  يزرواشک  داهج  ریدم  دنجریب : نیالنآ - سدق 

.دوش  تشادرب  یموب 

ماقم ناتسرهش  نیا  تشاد : راهظا  ناتـسرهش  نیا  رد  امرخ  تشادرب  زاغآ  هب  هراشا  اب  دنجریبرد ، نیالنآ  سدق  راگنربخ  اب  وگو  تفگ رد  ییاشخب  دواد 

حطـس سبط  يزرواشک  داهج  ریدـم  نامزاس و  سیئر  نواعم  .تسا  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  ناتـسا  ياـمرخ  دـیلوت  تشکریز و  حطـس  تسخن 

نیا زا  دوش  یم ینیب  شیپ هک  تسا  روراب  اهناتـسلخن  نیا  زا  راتکه   1145 تفگ : درک  مالعا  راتکه  ار 1615  ناتسرهش  نیا  ياهناتسلخن  تشکریز 

ماقرا رفن و  ار 1500   ناتسرهش  نیا  رد  امرخ  نارادرب  هرهب  دادعت  یـشخب  .دوش  تشادرب  یموب  هدش و  حالـصا  يامرخ  نت  رازه  زا 5  شیب  حطس 

نیا يدیلوت  يامرخ  سبط  ییاوه  بآ و  دـعاسم  طیارـش  هب  هجوت  اب  دوزفا : درمـشرب و  یتفاضم ، يدـهاز ، باکبک ، ار  هدـش  حالـصا  يامرخ  هدـمع 

نیرت مهم يو  .تسا  رادروخرب  يرتهب  تیفیک  تیمک و  زا  هدش ، حالصا  ياه  شوجاپ دیرخ  ادبم  ياهناتـسا  رد  يدیلوت  يامرخ  هب  تبـسن  ناتـسرهش 

یبر ، یحرب ، یش ، یش  يزینخ ، مرایپ ، يدهاز ، ماقرا  راد  هنارای تفاب  تشک  لاهن  هلـصا  رازه  عیزوت 3  ار  يراج  یعارز  لاس   رد  هدش  ماجنا  تامادـقا 

تافآ هیلع  یقیفلت  هزرابم  یناتـسا  تارابتعا  زا  هدافتـسا  اب  لاسما  تفگ : درک و  مالعا  یتفاضم  مقر  راد  هنارای امرخ  شوجاـپ  هلـصا  و 2500   ون  گنر 

هدش بصن  راکش  تهج  يرون  هلت  بیرکت و 12  سره و  لخن  هلصا  دادعت 250  اتسار  نیمه  رد  هتفرگ و  تروص  اتسور  ود  رد  امرخ  رادخاش  کسوس 

تفآ اب  هزراـبم  يارب  بصن و  ینومرف  هلت  امرخ 25  ییانح  یموطرخرـس  کسوس  تفآ  یبایدر  يارب  درک : نایب  سبط  يزرواشک  داهج  ریدـم  .تسا 

هاگراک کی  امرخ  یناشفا  هدرگ  هیذغت و  اب  نارادلخن  ییانـشآ  تهج  دوزفا : یـشخب  .تسا  هدش  عیزوت  هیهت و  مومـسم  همعط  مرگولیک  شوم 110 

زا راتکه  هک 250  دنا  هدش يریگراک  هب رظان  رفن  یغاب 5  یعارز و  شخب  رد  یکـشزپ  هایگ تامدخ  دیرخ  حرط  لحم  زا  تسا و  هدش  رازگرب  یـشزومآ 

هلصا رضاح 8000   لاح  رد  دش : روآ  دای  سبط  يزرواشکداهج  ریدم  نامزاس و  سیئر  نواعم  .دنا  هداد رارق  ششوپ  تحت  ار  ناتسرهش  ياهناتسلخن 

.دوش  یم يرادهگن  ناتسرهش  يراگزاس  هناخلگ  رد  اهناتسلخن  هعسوت  يارب  امرخ  تفاب  تشک  لاهن 
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مق رد  نازرواشک  زا  مدنگ  نت  رازه  دیرخ 18 

.داد  ربخ  یمق  نازرواشک  زا  وج  نت  رازه  مدنگ و 17  نت  رازه  لیوحت 18  زا  تفگ : مق  ناتسا  يزرواشک  یفنص  ماظن  سیئر  مق - 

هک هدش  ررقم  هتفرگ  تروص  ياه  يریگ میمصت  قبط  تفگ : مق  ناتسا  رد  وج  مدنگ و  ینیمضت  دیرخ  هب  هراشا  اب  رهم ، راگنربخ  اب  وگتفگ  رد  نموم  یلع 

نت رازه  تفه  شورف.دوش  تخادرپ  نازرواشک  هب  تقو   عرـسا  رد  لوپ  نآ  شورف  اب  ات  دوش  هضرع  سروب  رازاب  رد  نازرواشک  زا  هدش  يرادـیرخ  وج 

سروب رازاب  رد  نآ  نت  رازه  تفه  نونکات  رادقم  نیا  زا  هک  دش  لیوحت  نازرواشک  زا  مق  ناتسا  رد  وج  نت  رازه  دودح 17  داد : همادا  يوسروب  رد  مق  وج 

ررقم تلود  داد : همادا  مق  ناتسا  يزرواشک  یفنـص  ماظن  سیئر.تسا  هدش  تخادرپ  نازرواشک  هب  زین  نآ  لوپ  هتخورف و  ناموت  ولیک 720  ره  يازا  هب 

هدش مالعا  تمیق  سروب و  رد  هدش  هتخورف  وج  توافتلا  هب  ام  هک  دنک  يرادـیرخ  ناموت  رازه و 20  تمیق  هب  نازرواـشک  زا  ار  وج  ولیک  ره  هک  دوب  هدرک 

زا هدش  يرادیرخ  ياه  مدـنگ  یمامت  تمیق.تسا  هدـشن  تخادرپ  نازرواشک  هب  توافتلا  هبام  نیا  نونکات  تسا و  ناموت  رضاح 300  لاح  رد  تلود  

قبط هک  هدش  لیوحت  مق  نازرواشک  زا  مدـنگ  نت  رازه   18 درک : نایب  هراشا و  زین  مدنگ  ینیمـضت  دیرخ  هب  همادا  رد  نمومدش  تخادرپ  مق  نازرواشک 

تفایرد ار  دوخ  مدـنگ  هنیزه  لک  یمق  نازرواـشک  هناتخبـشوخ  هک  تسا  هدـش  يراذـگ  تمیق  ناـموت  رازه و 250  وـلیک  ره  يارب  بوـصم  تـمیق 

لاس رد  هک  یتالوصحم  هنیزه  نونکات  مق  نازرواشک  اما  تسا  هدـش  تخادرپ  مق  نارزواشک  هب  مدـنگ  لماک  تمیق  هچ  رگا  تشاد : زاربا  يو.دـنا  هدرک

هدش دیلوت  وج  ودنگ و  تفگ : مق  مدنگ  وج و  لوصحم  تیفیک  هرابرد  مق  يزرواشک  یفنص  ماظن  سیئر.دنا  هدرکن تفایرد  ار  هدش  تراسخ  راچد  هتشذگ 

.تسا  هدش  تیاعر  دیرخ  نیرتهب  يارب  ینیمضت  دیرخ  طیارش  یمامت  زین  نازرواشک  زا  دیرخ  رد  تسا و  رادروخرب  ییالاب  تیفیک  زا  مق  رد 
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دش هتسکش  لیبدرا  رد  مدنگ  دیلوت  دروکر 

.داد  ربخ  لیبدرا  ناتسا  رد  یلاوتم  لاس  نیمود  يارب  مدنگ  دیرخ  دیلوت و  دروکر  ندش  هتسکش  زا  لیبدرا  ناتسا  يزرواشک  داهج  نامزاس  سیئر 

ناتـسا نیا  رد  مدنگ  دیلوت  دروکر  یلاوتم  لاس  نیمود  يارب  یناتـسا  نالوئـسم  هبناج  همه تیامح  نازرواشک و  شالت  اب  هکنیا  نایب  اب  يورـس  لیدع 

ياه لاس رد  بسانم  يراذگ  هیامرس اب  ات  میداد  ماجنا  زاتمم  صخاش و  لکـش  هب  ار  يراک  مدنگ  نت  رازه  دیلوت 580  اب  ام  دوزفا : تسا ، هدش  هتسکش 

يدیلوت و حرط  يزرواشک 48  داهج  نامزاس  تمه  هب  تلود  هتفه  تشادیمارگ  رد  هکنیا  نایب  اب  يو  .میهد  شیازفا  نانچمه  ار  مقر  نیا  میناوتب  هدنیآ 

بآ يزاس  هنیهب یلیمکت ، یلیدـبت و  عیانـص  لماش  اه  هژورپ نیا  درک : ناـیب  دیـسر ، يرادرب  هرهب هب  ناـموت  دراـیلیم  يراذگ 63  هیامرـس اب  ینارمع 

همه رد  ار  يدشر  هب  ور  دنور  کی  هتشذگ  ياه  لاس هب  تبـسن  هک  هدوب  ...و  ردام  غرم  شرورپ  يدیلوت ، ياه  حرط نایزبآ ، یهام و  شرورپ  يزرواشک ،

نیا زا  تفگ : دش و  روآدای  يزرم  ياه  بآ راهم  هب  ار  يربهر  مظعم  ماقم  هژیو  تیانع  يورس  .میتسه  دهاش  یلیمکت  یلیدبت و  عیانص  هژیو  هب  اه  شخب

ییارجا و يرایبآ  نیون  متسیس  ات  تفای  صاصتخا  لیبدرا  ناتسا  هب  راتکه  رازه  رد 62  نیرفآادخ  دس  بایاپ  هژورپ  يارجا  يارب  رالد  درایلیم  کی  لحم 

.دوش  یم هدوزفا  لیبدرا  ناتسا  تالوصحم  هب  نت  رازه  نویلیم و 400  کی  زا  شیب  اه  هژورپ نیا  زا  يرادرب  هرهب اب  هک  دوش  یتایلمع 
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يزرواشک کناب  طسوت  رویط  ماد و  شرورپ  تالیهست  لایر  درایلیم  رازه  تخادرپ 168 

نیا رد  نیون  ياه  شور  زا  هدافتـسا  تسا و  زورما  یگدـنز  تایرورـض  زا  هعماج  زاـین  دروم  ینیئتورپ و  ییاذـغ  عباـنم  ناونع  هب  رویط  ماد و  شرورپ 

تادراو و شهاک  تشادهب ، تمالس و  هنیهب  لرتنک  تادیلوت ،  يزاس  درادناتـسا  دیلوت ، ندرک  يداصتقا  هعـسوت و  هار  رد  یـساسا  تسا  یماگ  تعنص ،

یـسانشراک و یلام ،  تیامح  اب  يزرواشک  کناب  .هتـسباو  تالوصحم  ریاس  لسع و  ینبل ، یتشوگ ، ياه  هدروارف  تارداص  هعـسوت  يارب  يزیر  همانرب 

ات  تسا  هدیـشوک  هراومه  تالوصحم  ، نیا  ناگدـننک  عیزوت  هکبـش  هب  یکینورتکلا  یکناب  تامدـخ  هئارا  رویط و  ماد و  شرورپ  ياه  حرط  زا  یتراظن 

ماجنا  هب  ییازلاغتشا  ینیرفآراک و  يداصتقا ،  يزرواشک  هعسوت  هعماج ،  ییاذغ  تینما  نیمات  رد  ار  دوخ  تلاسر 

.دناسر 

رد تالیهست  هرقف  رازه  بلاق 849  رد  رابتعا  لایر  درایلیم  رازه  رب 168  غلاب  لاس 1394  نایاپ  ات  دیما  ریبدت و  تلود  تیلاعف  يادـتبا  زا  کناب  نیا 

.دوش  یم  لماش  ار  کناب  نیا  یتخادرپ  تالیهست  لک  زا  دصرد  دودح 23  مقر  نیا  هک  تسا  هدرک  تخادرپ  رویط  ماد و  شخب 

ياه حرط  عاونا  لماش  ماد  شخبریز  رد  رویط ، ماد و  یتخادرپ  تالیهـس  لـک  زا  دـصرد  لداعم 64  لایر  دراـیلیم  رازه  رب 107  غلاـب  نازیم ، نیا  زا 

نازیم نیرتشیب  ماد ، شخب  ریز  رد  تسا  رکذ  ناـیاش  .تسا  هدوب  رتـش و …  بسا ، زب  ، هلمجزا  اـه  ماد  ریاـس  شرورپ  يراددنفـسوگ و  يرادواـگ ،

لک دصرد  لداعم 47  لایر  دراـیلیم  رازه  غلبم 78  هب  اعمج  يراورپ  هلاسوگ  يریـش و  واـگ  شرورپ  ياـه  حرط  عاونا  هب  طوبرم  یتخادرپ  تالیهـست 

.تسا  رویط  ماد و  شخب  یتخادرپ  تالیهست 

هدش تخادرپ  رویط  شخبریز  رد  رویط ،  ماد و  شخب  رد  هدش  تخادرپ  تالیهـست  لک  دـصرد  لداعم 35  لایر  درایلیم  رازه  هب 60  بیرق  نینچمه 

 ، رویط شخب  رد  هدـش  تخادرپ  تالیهـست  نیرتشیب  .دوش  یم  لماش  ار   … نوملقوب و غرمرتش ، راذـگ ، مخت  یتشوگ و  غرم  عاونا  شرورپ  هک  تسا 

.تسا  هدوب  راذگمخت  یتشوگ و  غرم  شرورپ  هب  طوبرم  دصرد ،  لداعم 96 

هعسوت ثادحا ، فرص  هک  تسا  هدرک  تخادرپ  تالیهست  لایر  درایلیم   1506 اعمج   لسع  روبنز  شرورپ  يارب  دیما  ریبدت و  تلود  رد  يزرواشک  کناب 

.تسا  هدش  روشک  حطس  رد  لسع  روبنز  ياهودنک  يزاس  هنیهب  و 

ياه تیلاعف  زا  درادناتسا ،  ياه  هاگراتـشکو  یکـشزپماد  ياه  کینیلک  ثادحا  یماد ، ياه  وراد  هیهت  يارب  تالیهـست  تخادرپ  اب  نینچمه  کناب  نیا 

.دنک  یم  تیامح  رویط  ماد و  شخب  هب  هتسباو 

زا تمالـس ، تیفیک و  یناهج  ياهدرادناتـسا  سایقم  رد  رویط  ماد و  شخب  هب  هتـسباو  تالوصحم  ریاس  ینبل و  یتشوگ و  ياه  هدروارف  دیلوت  شیازفا 

روظنم هب  يزرواشک  کناب  لماعریدم   هریدم و  تایه  سیئر  هدازدیهـش  یـضترم  ياه  همانرب  تلود و  ياه  تسایـس  یتمواقم ،  داصتقا  فادـها  هلمج 

درادناتسا هدش و  دییات  ياه  حرط  هب  تالیهـست  تخادرپ  اب  يزرواشک  کناب  طسوت  مهم  نیا  تسا و  روشک  يداصتقا  قنور  رادیاپ و  تراداص  هعـسوت 

.دوش  یم  ماجنا  دیلوت  لحارم  مامت  رد  ناگدننکدیلوت  زا  تیامح  تالیهست و  فرصم  دنور  رب  تراظن  رویط ، ماد و 
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هدش  نایهام  يرامیب  عویش  تلع  هسنارف  زا  ییالآ  لزق  نایهام  مخت  قاچاق  دورو 

دنواهن یهام  شرورپ  عرازم  سا.چا "  . يو  " هلمح

سپـسوروشکدراو هسنارفزا  هک  یقاچاق  هدنز  يالآ  لزق  نایهام  قیرطزا   ، هزوپ يزیرنوخ  ای  سا.چا   . يو يرامیبراب  نیلوا  يارب  هک  دوب  شیپ  لاس  هس 

هک یلاحرد  دنکادیپ ، عویش  دنواهن  یهام  شرورپ  عرازم  نایم  رد  تدش  هب  یسوریو  يرامیب  نیااتدش  بجوم  دندوب ، هدش  هداتسرف  نادمه  ناتـسا  هب 

فرصم دشاب  یکشزپماد  یگنهامه  اب  اهنآ  هضرعو  دنشاب  هدیسر  دیص  نس  هب  اه  یهام نیا  هک  یتروص رد  نادمه  ناتسا  یکـشزپماد  لکریدم  هتفگ  هب 

...ناتسرهشرد  یهام  ناگدنهد  شرورپ ات  دشن  بجوم  عوضوم  نیا  امادرادن  اهناسنا  يارب  یلکشم  چیه  نآ 

12 رد الآ ، لزق یهام  شرورپ  رب  هوالع  هک  تسا  دنواهن  ناتـسرهش  هب  قلعتم  نادمه  ناتـسا  رد  يدـیلوت  ياه  یهام  دـصرد  ات 60   50 اهرامآ ، قبط 

دنواهن :" دیوگ یم  صوصخ  نیارد  دنواهن  يزرواشک  داهج  ییارجا  ینف و  نواعم  دننک  یم  رومآ  روپک و  نوچمه  یبامرگ  یهام  شرورپ  هب  مادقا  رختسا 

63 دیازفا ": یم  دنمدرخ  نیسح  .دراد " ار  الآ  لزق یهام  شرورپ  هنیمزرد  لوا  هبتر  هک  دور  یم  رامش  هبروشک  تالیـش  یلحاس  ریغ  ناتـسرهش  نیلوا 

تالیش سانشراک  نیا  .دننک " یم تیلاعف  یبامرگو  یبآرس  نایهام  تادیلوت  هنیمزرد  هکدراد  دوجو  دنواهن  رد  یبامرگ  یبادرـس و  یهام  شرورپ  دحاو 

شرورپ عرازم  رضاح  لاح  رد  ات  تسا  هدش  بجوم  تالکشم  یخرب  زورب  هک  تسا  نت  اهدحاو 450  نیا  زا  تشادرب  تیفرظ  نیگنایم   :" دهد یم  همادا 

دوب لاس 92 دنفسا  یهام 15  شرورپ  ياه  هعرزم  ناج  يالب  سا  چا  يو  .دنراد " تیلاعف  لاس  رد  نت  ینعی 150  تیفرظ  دصرد  اب 30  دنواهن  یهام 

درک صخشم  هنیمز  نیارد  يدعب  ياه  یسررب  .دش  شرازگ  دنواهن  رد  الآ  لزق  یهام  شرورپ  عرازمرد  سا   . چا  . يو يرامیب  عویـش  زا  دروم  نیلوا  هک 

نیا ماجنارس  .تسا  هدرک  ادیپ  عویـش  دوب  هتفای  هارروشک  هب  هسنارف  روشک  زا  هک  قاچاق  یتادراو  نایهام  ياه  مخت قیرطزا  یـسوریو  يرامیب  نیا  هک 

دنواهن يزرواشک  داهج  ریدم  .دوش  دراو  دنواهن  ناتـسرهش  ناگدنهد  شرورپ هب  تراسخ  ناموت  اه  درایلیم  هام  کی  زارتمک  رد  ات  دش  بجوم  عوضوم 

هب اتـسار  نیا  رد  هک  درک  دراو  ار  يریذپان  ناربج  تراسخ  ایند  ياهروشک  زا  يرایـسب  رد  یتادراو  یـسوریو  يرامیب  نیا  :" دیوگ یم  صوصخ  نیا  رد 

یلیطعت ببـس  لاس  هس  نیارد  هک  دـش  دـنواهن  رد  یهام  شرورپ  عرازم  اه و  تیاس دراو  رگناریو  سوریو  نیا  هسنارف  زا  الآ  لزق  یهام تادراو  لـیلد 

اما هطبار  نیا  رد  مزال  ياه  شزومآو  تامادقا  یمامت  دوجو  اب  دیازفا ": یم  يرقاب  دـمحا  .دش  یناموت  درایلیم   12 تراسخ ندروآدراو  اهنآزا و  يدادعت 

ندرکن تیاعر  یکشزپماد ، ناسانشراک  ینوناقریغ  لاقتنا  لقن و  و  هنیطنرق ندرکن  تیاعر  .دراد " دوجو  یهام  شرورپ  ياهتیاسرتشیب  رد  يرامیب  زونه 

 . تسا هدـش  یهام  شرورپ  ياه  هعرزم  زا  یخربرد  يرامیب  نیا  عویـش  ثعاب  هک  دـنناد  یم  یلماوع  هلمج  زا  ار  ینوناـقریغ  لاـقتنا  لـقن و  و  هنیطنرق

یم تسا ، هدرک  ادیپ  عویش  دنواهن  ناتسرهش  یهام  شرورپ  عرازم  رد  اهنت  سا.چا   . يو يرامیب  هکنیا  هب  هراشا  اب  نادمه  ناتسا  یکشزپماد  لکریدم 

وجدوس دارفا  زا  یخرب  طسوت  الآ  لزق  نایهام  ینوناقریغ  لاقتنا  لقن و  هنیطنرق و  ندرکن  تیاعر  ار  يراـمیب  نیا  راـشتنا  لـماع  نیرت  هدـمع دـیوگ " :

هکنیا هب  هجوت  اب  اما  هدرک  لاعف  ناتسا  رد  هنیطنرق  داجیا  روظنم  هب  ار  ییاه  پیکا ناتـسا  یکـشزپماد  دیازفا " :  یم  یلوسر  اضردومحم  رتکد  .تسا "

نیا لرتنکو  يریگولج  ياههار  هب  هراشا  اـب  يو  .درادن " دوجو  اه  هار همه  هنیطنرق  ناکما  نیاربانب  تسا  دایز  ناتـسا  یعرف  یلـصا و  ياه  هار دادـعت 

تارظن هئارا  روظنم  هب  هدولآ  زکارم  هب  نارهت  زا  هدـبز  ناسانـشاک  مازعا  یهام ، شرورپ  ياه  تیاس زا  یپاـیپ  ياهدـیدزاب  دـهد ": یم  همادا  يراـمیب 

هک ینامز ات  میوگب  دـیاب  اما  تسا  يرامیب  نیا  ندـشن  ریگارف  روظنم  هب  یکـشزپماد  تامادـقا  هلمج  زا  هدولآ  ياه  یهام يزاس  مودـعم یـسانشراک و 

تراسخ تخادرپ  تالیهست و  دنمزاین  ناگدید  تراسخ  .دوب " دهاوخ  راگدنام  زین  يرامیب  نیا  دریگن ، ماجنا  اه  تیاس نیا  يارب  هناریگـشیپ  تامادقا 

ناربج اردوخ  ياهررض  دنتسناوتن  اهنآ  رتشیبو  هدش  تراسخ  راچد  تدش  هب  ناگدننک  دیلوت  اتدش  بجوم  نادمه  ردریخا  لاس  دنچرد  يرامیب  نیا  زورب 
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تراسخ تدش  :" دیوگ یم  ناوج  هب  صوصخ  نیارد  یمالـسا  ياروش  سلجم  رد  دنواهن  مدرم  هدـنیامن  .دندش  یگتـسکشرو  راچدزین  يدادعتو  دننک 

هب هراشااب  اـین  مارهب  نسح  .دـنوش " لیطعت  هقطنم  نیا  رد  یهام  شرورپ  ياه  هچـضوح  زا  يرایـسب  ات  هدـش  بجوم  سا.چا.يو  يرامیبزا  یـشان 

تدش هب  دنتـسیاب  دوخ  ياپ  يور  دنناوتب  هکنیا  يارب  ناگدید  تراسخ  دیازفا ":  یم  دنواهن  رد  یهام  ناگدـنهد  شرورپ  یناموت  درایلیم  تراسخ 12

تراسخ هدش  ماجنا  هک  یتامادقا  اب  دهد ": یم  همادا  سلجم  يژرنا  نویسیمکوضع  .دنتسه "  تراسخ  ناربجو  مک  هرهب  اب  تالیهست  تخادرپدنمزاین 

تلودو ناسانشراک  ات  دبلط  یم  تالکشم ، نیا  دوجواب  .دننک " تفایرد  اردوخ  تراسخ  زین  یقبام  تسارارقو  هدش  ناربج  ناگدنهد  شرورپزا  يدادعت 

.دنریگب  ار  دوجو  روشک  طاقن  ریاس  هب  نآ  طیارس  امتحا ل  هک  ار  نارحب  نیا  يولج  رتعیرس  هچره 

داصتقا يایند  همانزور  رویرهش 1395 -   14

هتسپ ولیک  تخرد 200  ره 

رد وا  .دروآ  تسد  هب ناوت  یم هتسپ  ولیک  ات 200  ناکدرا 100  هتسپ  ياه  غاب رد  تخرد  ره  زا  درک : مالعا  ناکدرا  رهش  ناراک  هتـسپ هیداحتا  سیئر 

لاس زا  شیب  دنناوتب  ناکدرا  مدرم  دور  یم دیما  تسا  ینیچ  هتسپ هام  هک  رویرهـش  زاغآ  اب  تفگ : رویرهش 52  رد 14  یلحم  راگنربخ  کی  اب  وگ  و تفگ

هب ناکدرا ، هتسپ  ولیک  نارازه  هنالاس  تسا و  هتسپ  هب  هتسباو  شنانکاس  یگدنز  ناکدرا و  رهـش  داصتقا  تسا : هدش  روآدای  وا  .دننک  تشادرب  هتـشذگ 

نارازه ناتسرهش ، نیا  رد  تسا و  ناریا  رهش  نیمود  ناجنسفر ، زا  دعب  هتـسپ ، لوصحم  دیلوت  تخرد و  شرورپ  رظن  زا  ناکدرا  .دوش  یم رداص  جراخ 

دهد یم لیکشت  ار  دزی  ناکدرا  مدرم  هدمع  تارداص  زا  یکی  زبس  يالط  نیا  هتسپ ، .دننک  یم یگدنز  نآ  هویم  شورف  هتسپ و  ياه  غاب هعسوت  هار  زا  رفن 

هتفای شهاک  دایز  يرادـقم  هب  ناکدرا  ياه  غاب تالوصحم  ( 52  ) لاسما هچرگ  .دـنیوگ  یم مه  زبس » يالط  هعرزم   » هتـسپ ياه  غاب هب  ناکدرا  مدرم  و 

لاس 52) رد   ) دزی ناکدرا  رد  وا ، هتفگ  هب  .تسا  هتشاداو  تاغاب  رد  يزور  هنابش راک  هب  ار  اهنآ  لوصحم  عیرـس  شورف  هب  ناکدرا  مدرم  دیما  یلو  تسا ،

.تسا  هتسشن  لوصحم  هب  نآ  تخرد  رازه  طقف 30  هک  دراد  دوجو  گرزب  کچوک و  هتسپ  تخرد  هلصا  نویلیم  کی  هب  کیدزن 
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تفر رتارف  ناریا  زا  هیمورا  هچایرد  يایحا  هلئسم 

هتفه رد  للم  نامزاس  لکریبد  نوم  یک  ناب  تسا و  هتفر  رتارف  ناریا  زا  هیمورا  هچایرد  يایحا  هلئـسم  تفگ : هیمورا  هچاـیرد  تاـجن  یلم  حرط  يرجم 

.درک  ینادردق  هیمورا  هچایرد  يایحا  يارب  ناریا  تلود  زا  تسیز  طیحم  یناهج 

زا یبرغ  ناجیابرذآ  زا  جراخ  دنق  تاجناخراک  دنق  ردنغچ  دیرخ  دادرارق  داقعنا  تیعونمم  هسلج  رد  زورما  رصع  يرتنالک  یسیع  تیروهمج ، شرازگ  هب 

دیرخ دادرارق  لاس 95  رد  تشاد  : راهظا  دش  رازگرب  يرادناتسا  تاسلج  نلاس  لحم  رد  هک  دنقردنغچ  دیلوت  حطس  شهاک  ناتـسا و  لخاد  نازرواشک 

.تسا  نت  نویلیم   1.5 نازرواشک   اب  ناتسا  دنق  تاجناخراک 

رب ناتـسا  دنق  ياه  هناخراک هب  یفاضا  هدش  دیلوت  دنق  ردنغچ  نازیم  نیا  دیاب  دراد و  دوجو  دـیلوت  دازام  نت  رازه  دودح 300  نازیم  نیا  زا  دوزفا : يو 

.دبای  صیصخت  اهنآ  تیفرظ  ساسا 

هناخراک جنپ  طسوت  ًافرص  نآ  مامت  دور و  رتارف  دیابن  نت  نویلیم  زا 1.5  ناتسا  دنقردنغچ  دیلوت  نازیم  زین  یتآ  ياه  لاس يارب  درک : حیرـصت  يرتنالک 

.دوش  یم فرصم  ًافرص  ناتسا  لخاد  دنقردنغچ 

اب تسیز ، طیحم  یناهج  هتفه  رد  للم  نامزاس  لکریبد  نوم  یکناب  تفگ : تسا  هتفر  رتارف  ناریا  زا  هیمورا  هچایرد  يایحا  هلئسم  هکنیا  هب  هراشا  اب  يو 

ینادردق هیمورا  هچایرد  يایحا  يارب  ناریا  تلود  شالت  زا  درک و  مالعا  هدیدنسپ  بوخ و  رایسب  یتکرح  ار  هیمورا  هچایرد  يایحا  ناریا  تلود  زا  رکشت 

.درک 

رد هناتخبشوخ  هک  دوب  هداد  ناتـسا  مدرم  هب  ار  هیمورا  هچایرد  يایحا  لوق  یناحور   1392 لاس رد  يروهمج  تسایر  تاباختنا  زا  لبق  دوزفا : يرتنالک 

تشک يوگلا  حالصا  هک  میوش  یم هیمورا  هچایرد  يایحا  هلاس  هرود 8  دراو  لاسما  زا  تسا و  هدیسر  مامتا  هب  تیقفوم  اب  هچایرد  تیبثت  هتشذگ  لاس  ود 

.تسا  رادروخرب  یصاخ  تیمها  زا  نآ  هبآ  قح  نیمأت  تهج  هیمورا   هچایرد  زیربآ  هضوح  يزرواشک  هعسوت  مدع  رانک  رد 

دتامن دیدهت  اب  هلباقم  تشک و  نیمز  يرامیب  زا  يریگولج  يارب  ناتسا  نازرواشک  درک : حیرصت  هیمورا  هچایرد  تاجن  یلم  حرط  يرجم  هورگراک و  ریبد 

.دنوشن  راچد  يوضر  یناسارخ  ناتسا  لکشم  هب  ات  دننک  تیاعر  ار  تشک  بوانت  هرود  ًامتح  تسا ) ناهایگ  هشیر  تفآ  هک  یبوکسورکیم  دوجوم  یعون  )

عوضوم نیا  رب  دیاب  ناتسا  نالوئسم  شالت  مامت  دوزفا : يدیلوت  تالوصحم  تمیق  دنق و  ردنغچ  دیلوت  هدش  مامت  تمیق  زارت  مدع  هب  هراشا  اب  يرتنالک 

قیرط زا  ناتسا ، دنق  ياه  هناخراک تیفرظ  دازام  دوجو  تروص  رد  دوش و  هتفرگ  یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  زا  هیامرس  بآ و  جورخ  هزاجا  هک  ددرگ  زکرمتم 

.دوش  رت  گنت نالالد  ییوجدوس  نالوج و  يارب  هصرع  ات  ددرگ  رداص  ناتسا  زا  جراخ  دنق  ياه  هناخراک ریاس  هب  اه  هناخراک نیمه 

تشک تروص  هب  دادارق  نیزگیاج  راکردنغچ  نازرواشک  اب  ناتسا  دنق  ياه  هناخراک مزال  ژانت  نازیم  ساسا  رب  دادرارق  هدنیآ  لاس  زا  درک : حیرـصت  يو  

.دوش  هدافتسا  تشک  ریز  دحاو  ره  رد  يدیلوت  دنق  ردنغچ  تیفیک  شیازفا  تهج  يرایبآ  نیون  ياهشور  زا  تشک  يوگلا  حالصا  رب  هوالع  ات  دوش  راتکه 

دنقردنغچ  تشک  يراتکه  رازه  شهاک 7 

تایه هبوصم  قبط  هیمورا  هچایرد  يایحا  داتس  داهنشیپ  هب  تفگ : هیمورا  هچایرد  يایحا  تیها  رب  دیکات  اب  هسلج  نیا  رد  مه  یبرغ  ناجیابرذآ  رادناتـسا 

.میدیسر  راتکه  هب 31  لاس 1391  رد  دنقردنغچ  تشک  ریز  حطس  راتکه  رازه  نازیم 38  زا  ناریزو 

تسا هدوب  ناتسا  ياهدنق  هناخراک  كاروخ  نیمأت  تهج   راتکه  رازه  يراج 23  لاس  رد  نازرواشک  هب  یغالبا  تشک  حطس  دوزفا  : تداعـس  یلعنابرق 

.میتسه  تشکریز  حطس  يراتکه  رازه  شیازفا 8  دهاش  نازرواشک ، نیکمت  مدع  لیلد  هب  هک 

داتس يرادناتسا و  دییأت  زوجم  اب  ناتسا  دنق  ياه  هناخراک طسوت  دنقردنغچ  دازام  شورف  رب  ینبم  ایحا  داتس  ياه  همانرب تاداهنشیپ و  درک : دیکات  يو  
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.تفرگ  دهاوخ  رارق  اهراک  سأر  رد  تسا و  یلاع  رایسب  هدنیآ  لاس  يارب  دنق  ردنغچ  يدیلوت  ژانت  ساسا  رب  دادارق  داقعنا  هیمورا و  هچایرد  يایحا 

مایپ / ياهتنا 
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تاعالطا همانزور  رویرهش 1395 -   13

! يزرواشک ییاذغ و  تاعیاض  دیلوت  يارب  بآ  بعکمرتم  درایلیم   32

ياهزاین عفر  يارب  ییارجا  ياه  هاگتسد هک  تساه  لاس دوش ! یم ینابرق  یسورع  ازع و  رد  هک  تسا  هدش  یغرم  لاثم  روشک    ینیمزریز ياه  بآ عبانم    

نیا يامغی  دنزگ  زا  زین  داگراساپ  دیشمج و  تخت  هلمج  زا  روشک  یخیرات  راثآ  نیرتگرزب  یتح  دنرب و  یم هانپ  هاچ  رفح  هب  برش  يزرواشک و  یتعنص ،

نینچ رد  .دوش  یمن هدید  نادنورهش  رد  هن  نالوئسم و  اه و  هاگتسد راتفر  رد  هن  مه  ینادنچ  ینارگن  هطبار  نیا  رد  دنتسین و  ناما  رد  یهلا  گرزب  تمعن 

نالیب لک  ربارب  ینعی 3  دوش ؛ یم يزرواشک  تالوصحم  ییاذـغ و  داوم  تاعیاض  لیم و  فیح و  فرـص  بآ ، بعکمرتم  دراـیلیم  هک 32  تسا  یطیارش 

ییاذغ و تینما  هرابرد  ورین  ترازو  يافبآ  بآ و  نالک  يزیر  همانرب رتفد  نواعم  یمهف ـ  تیاده  رتکد  ییاذغ  يزرواشک و  تاعیاض  روشک ! هنالاس  یفنم 

ياه لاس یط  يزرواشک ، داهج  ترازو  رامآ و  زکرم  تاـعالطا  قباـطم  دیوگ : یم ناریا  تیعمج  ندـش  ینویلیم  ییاهن 150 قفا  رد  نآ  نیمات  ناـکما 

هب هک  هتشاد  دوجو  روشک  زا  جراخ  هب  ییاذغ  یگتـسباو  دصرد  ات 40  دودح 35  عقاو  رد  تسا و  هدوب  دـصرد  ات 64  روشک 60  ییاذغ  تینما  هتشذگ 

درایلیم  8 تعنص ، شخب  رد  بعکمرتم  درایلیم  روشک 2 یفرصم  بآ  بعکمرتم  درایلیم  زا 100  رگید ، يوس  زا  .تسا  رت  قیقد دصرد  مقر 40  نم  رظن 

هتشاد ییاذغ  ییافکدوخ  دصرد  تلاح 65  نیرتهب  رد  رگا  لاح  .دوش  یم فرصم  يزرواشک  شخب  رد  بعکمرتم  درایلیم  ات 91  برش و 90  بعکمرتم 

تاعیاض اذغ و  بآ و  فرـصم  يوگلا  نیمه  همادا  اب  يزرواشک ، يرو  هرهب  بآ ، نامدـنار  نازیم ، نیا  اب  ناریا  یلعف  ینویلیم  تیعمج 80  يارب  میشاب ،

 – ییاذغ تاعیاض  فرص  بآ  بعکمرتم  درایلیم  هنافساتم 32  دیازفا : یم يو  .دش  دهاوخ  مکاح  روشک  رب  بآ  ینارحب  قوف  عاضوا  ییاذغ ، يزرواشک و 

یفنم نالیب  ربارب  لداعم 3  هک  دننک  یم هلابز  ياه  لطـس یهار  ار  بآ  مجح  نیا  لوئـسم  ياه  هاگتـسد ام و  نانطومه  ینعی  دوش ، یم روشک  يزرواشک 

میهاوخ دوش ، هدیشیدنا  يزرواشک  تاعیاض  شهاک  يارب  يریبادت  زین  دبای و  شهاک  تدش  هب  ییاذـغ  داوم  زیررود  رگا  ینعی  .تسا  روشک  ياه  تشد

هب یلعف  تیعمج  ییاذـغ  تینما  بآ و  نیمات  يارب  میورب ، شیپ  دـنور  نیمه  اب  رگا  تروص  نیا  ریغ  رد  .مییآ  قئاف  روشک  یبآ  مک  لکـشم  رب  تسناوت 

هک تسا  یلاح  رد  نیا  .تسا  هتشادن  دوجو  ناریا  هدش  تبث  خیرات  رد  لقادح  يوج  تالوزن  زا  یمجح  نینچ  هتبلا  هک  میراد  زاین  بعکمرتم  درایلیم   175

شهاک اب  ریخا  لاس  رد 5  بعکمرتم و  درایلیم  هب 115  ریخا  لاس  رد 10  هک  هدوب  بعکمرتم  درایلیم  هتشذگ 130  رد  روشک  ریذپدیدجت  بآ  عبانم  لک 

شیازفا امد  نازیم  شهاک و  روشک  یحطس  ياهبآ  زا  دصرد  یمیلقا 25 تالوحت  هیاس  رد  نینچمه  .تسا  هدیسر  بعکمرتم  درایلیم  هب 104  ریگمشچ 

هک 29 تسا  هدش  هجاوم  یبعکمرتم  درایلیم  يرسک 120  اب  روشک  ینیمز  ریز  ياه  بآ نزاخم  ریخا  لاس  رد 47  روشک  بآ  عبانم  يرسک  .تسا  هتفای 

نآ زا  بعکمرتم  درایلیم  هک 37  ریخا ، لاس  هب 17 طوبرم  نآ  بعکمرتم  دراـیلیم  و 92  هلاس  هرود 47  لوا  لاس  رد 30  نآ  رگید  بعکمرتم  دراـیلیم 

، تسا هدش  هجاوم  یگرزب  شلاچ  اب  ینیمز  ریز  ياه  بآ مه  یفیک  دعب  زا  رگید ، يوس  زا  .تسا  هداتفا  قافتا  دوش ، یم ریخا  ههد  کی  زا  رتمک  هب  طوبرم 

اه تشد زا  يدادعت  رد  هک  دهد  یم ناشن  شیازفا  ربارب  زا 2  شیب  ریخا  هلاس  هرود 17 رد  عبانم  نیا  يروش  هدش ، ماجنا  تاعلاطم  ربانب  هک  یبیترت  هب 

روشک مهم  ياه  تشد زا  يرایـسب  نامرک و  رد  ناجریـس  ناجنـسفر و  ياه  تشد یقرـش و  ناجیابرذآ  رد  نیمآریـش  هواس  مق ، دابآ و  فیرـش  دننام 

هب اه  يرادرب هرهب موادت  تروص  رد  هکنیا  لمات  لباق  هتکن  .تسا  هدش  هجاوم  یلمحت  لباق  ریغ  یفیک  تارییغت  اب  ینیمزریز  ياه  ناوخبآ یفیک  تیعـضو 

نالک يزیر  همانرب رتفد  نواعم  .دش  دـهاوخ  نکممریغ  اه  نآ رد  نکاس  سوفن  روضح  کیدزن و  رایـسب  قطانم  نیا  یبآ  عبانم  يدوبان  هیور ، یب  تروص 

تینما نیمات  لیلد  نیمه  هب  دـهد : یم رادـشه  میا ، هدـش  هجاوم  اه  باناور مجح  شهاک  اب  ریخا  ياه  لاس یط  هکنیا  نایب  اـب  ورین  ترازو  ياـفبآ  بآ و 

هب رگا  تسین و  ریذپ  ناکما روشک  يارب  هجو  چیه  هب  یلعف ، تیعمج  يارب  یلعف  ییاذغ  میژر  نینچمه  فرـصم و  هوحن  نیا  وگلا و  نیا  اب  روشک  ییاذغ 

لباق یلعف  لکـش  هب  تایح  همادا  ناکما  تروص  نیا  رد  دـش و  دـهاوخ  وربور  لرتنک  لباقریغ  قیمع و  ینارحب  اب  نامروشک  میورب ، شیپ  لکـش  نیمه 

اهاتسور اهرهش و  اه ، ناتسا زا  یخرب  رد  نارحب  نیا  زا  یشخب  نونکا  مه  زا  هکنیا  امک  .دوب  دهاوخ  ناریا  راظتنا  رد  يراوگان  ریوصت  دوب و  دهاوخن  روصت 
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هچ دوش ، ربارب  ناریا 2  تیعمج  رگا  دینک  مسجت  الاح  .تسا  هتشاد  هارمه  هب  زین  یناج  تافلت  یتح  هنافـساتم  یبآ  ياه  شکمـشک تسا و  هدش  زاغآ 

اب دـیلوت  هجوتم  رتشیب  هک  روشک  یبآ  نارحب  درک ، ناـشنرطاخ  دـیاب  دروخ ! میهاوخ  رب  یعاـمتجا  ياـه  نارحب هچ  هب  تسا و  زاـین  بآ  یمیظع  مجح 

زا طقف  سراف  جیلخ  هیـشاح  ياهروشک  هب  هناودنه  نت  تارداص 4000  يراج  لاس  رد  هک  تسا  یلاح  رد  تسا ، يزرواشک  شخب  رد  نیئاـپ  نامدـنار 

مرگولیک ره  دـیلوت  يارب  یلاـح  رد  نینچمه  .تسا  هتـشاد  رب  رد  هنیزه  روـشک  يارب  بآ  رتـیل  نوـیلیم  درایلیم و 500  کی  لداعم  ناـجنز ، ناتـسا 

روشک 362 يارب  لاس 1393  رد  ینیمز  بیس  نت  رازه و 800  تارداص 391 هک  دوش  یم فرصم  بآ  رتیل  دودح 925  طسوتم  روط  هب  ینیمز  بیس

یبآ تاظحالم  هچ  يزرواشک  شخب  رد  هک  لاوس  نیا  هب  خـساپ  رد  یمهف  رتکد  یبآ  ياـج  هب  مید  تشک  تسا ! هدروخ  بآ  رتیل  نویلیم  و 415  درایلیم 

موش روآدای  دیاب  دش ، هراشا  اهنآ  هب  هک  يدراوم  بآ و  نامدنار  شیازفا  رب  هوالع  دنک : یم حیرـصت  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  دیاب  روشک  طیارـش  اب  بسانتم 

دیلوت نیاربانب ، .دوش  یم ماجنا  یبآ  تشک  زا  دیلوت  نازیم  نیرتشیب  تسا و  یضارا  دصرد  زا 10  رتمک  ناریا  رد  مید  تشک  اهروشک  رگید  فالخ  رب  هک 

رد يزرواشک  تالوصحم  تراجت  مجح  ییوس ، زا  .درک  يرکف  نآ  لاح  هب  دیاب  دنک و  یم دراو  بآ  ینیمزریز  عبانم  رب  يدایز  رایسب  راشف  شخب  نیا  رد 

نآ ینیمزریز  عبانم  رب  ار  يراشف  هک  تسا  مید  یـضارا  تالوصحم  زین  نآ  هدمع  هک  دور  یمن رتارف  دصرد  دودح 3  زا  تسین و  يریگمشچ  مقر  ناهج 

رد بآ  يرو  هرهب  شیازفا  هلمج  زا  .دـنک  رییغت  فرـصم  ياـهوگلا  اـه  شخب همه  رد  دـیاب  مادـقا ، نیرتـمهم  ناونع  هب  سپ  .دـنک  یمن دراو  اهروشک 

زا هرابدنچ  هدافتسا  باسپ ، زا  هدافتسا  بآ ، بعکمرتم  ره  فرصم  يازا  هب  مرگولیک  هب 5ر2  مرگولیک  کی  زا  رتمک  زا  دیلوت  نازیم  ندناسر  يزرواشک و 

رادیاپ روشک  تسا  رارق  رگا  هک  دشاب  نیا  نادرمتلود  هعماج و  داحآ  مزع  دیاب  نینچمه  .تساهوگلا  رییغت  تایرورـض  هلمج  زا  ییاذغ  میژر  رییغت  بآ و 

هک دنریذپب  دیاب  همه  يو ، هتفگ  هب  .دوش   لیدـبت  یلم  قاثیم  هب  دیاب  نیا  دسرب و  فرـصم  هب  هدنوش  دیدجت  بآ  عبانم  دصرد  زا 60  شیب  دیابن  دنامب ،

لباق ینالقع و  الصا  هک  میراد  یتادیلوت  رـضاح  لاح  رد  .دنـشاب  دنبیاپ  نآ  هب  دور و  رتارف  بعکمرتم  درایلیم  زا 70  دیابن  روشک  رد  بآ  فرـصم  فقس 

رت هفرص هب  نورقم  يداصتقا  رظن  زا  دوش ، نآ  ندشن  تشک  راتساوخ  دهد و  لوپ  دنک  یم تشک  هناودنه  هک  يزرواشک  هب  تلود  رگا  الثم  .تسین  هیجوت 

لح يارب  هکنیا  ياج  هب  دوش  یم وربور  ینارحب  اب  روشک  نامز  ره  میدهاش  هنافـساتم  .دربب   نایم  زا  ار  بآ  عبانم  دوش و  هتـشاک  هناودنه  ات  دوب  دهاوخ 

.دننک یم شومارف  ار  هلاسم  لصا  رگیدکی ، ندیشک  همکاحم  هب  ندرک و  مهتم  اب  دننیب و  یم یحطـس  لکـش  هب  ار  عوضوم  دوش ، ادیپ  یلم  ماجـسنا  نآ 

ار زبس  ياضف  يرایبآ  یتدم  يارب  مدرم  يراکمه  اب  يرادرهش  هتـشذگ ، ياه  لاس رد  اکیرمآ  ياینرفیلاک  تلایا  یلاسکـشخ  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

رد يزاس  گنهرف ای  بآ  فرصم  رد  ییوج  هفرص هرابرد  دنوش  یم رضاح  رتمک  اه  يرادرهش ناریا  رد  اما  دوش ، تیریدم  یلاسکشخ  نارحب  ات  درک  عطق 

یلم تسایس  رازگرب و  بآ  يارب  یمومع  يارآ  یلم و  قاثیم  کی  تسا  يرورـض  نیاربانب  .دـننک  يراکمه  بآ ، تینما  هرابرد  یناسر  یهاگآ  هنیمز و  نیا 

يافبآ بآ و  نالک  يزیر  همانرب رتفد  نواعم  یلم  قافو  موزل  .دـنکن  يدـعب  فلتخم  ياه  تلود اه و  هرود رد  ات  دوش  بوصم  هشیمه  يارب  راـب  کـی  بآ 

هلمج زا  یعامتجا  ياه  شلاچ هب  بآ  يا  هزوح نیب  لاقتنا  رد  هنافـساتم  دـیوگ : یم ناریا  رد  بآ  طیارـش  ندـش  ینارحب  داعبا  هب  هراشا  اب  ورین  ترازو 

زا فافش  تروص  هب  بآ  لاقتنا  تاعالطا  دیاب  نم  رظن  هب  نیاربانب  .میا  هدروخرب  ییاتسور  يرهش و  نیب  یناتسا و  نیب  یموق  ینیمزرس و  ياه  يریگرد

همه اریز  .دوشن  مهارف  تاساسحا  جوم  رب  ندش  راوس  يارب  اضف  دننادب و  ار  بآ  لاقتنا  لیالد  ات  دریگب  رارق  مدرم  رایتخا  رد  ورین  ترازو  تیاس  قیرط 

، نارحب نیا  تیریدم  لرتنک و  رد  لامها  هنوگره  میشاب  رایـشوه  دیاب  تسا و  بآ  نارحب  هب  نامروشک  دورو  زا  یکاح  یللملا  نیب یناهج و  ياه  صخاش

هدش لیدبت  یعامتجا  نارحب  کی  هب  کنیا  ناریا  رد  بآ  نارحب  هک  رادـشه  نیا  اب  يو  .دـماجنا  یم یعامتجا  يداصتقا و  یـسایس ، ياه  شنت زورب  هب 

ظفح هنیمز  رد  یلم  قافو  کی  هب  یبایتسد  اب  دیازفا : یم دهد ، یم خر  نآ  رس  رب  ییاه  شنت روشک  ياهاتـسور  اهرهـش و  نیرت  کچوک رد  یهاگ  تسا و 

ياه هنیزه فرـص  اب  نارحب  نیا  لرتنک  ناکما  ناریگ ، میمـصت  نادرمتلود و  هب  کـمک  يارب  مدرم  یناوخارف  بآ و  فرـصم  رد  يرگنزاـب  یبآ ، عباـنم 

عیانص رارقتسا  رد  شیپ  ههد  ياطخ 4  ارچ  هک  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  ورین  ترازو  يافبآ  بآ و  نالک  يزیر  همانرب رتفد  نواعم  .دراد   دوجو  رت ، نییاپ

ياه هناخراک ناجنز  نیوزق و  دـننام  ینارحب  ياه  تشد رد  هلمج  زا  هک  میدـهاش  تسا و  رارکت  لاح  رد  هرابود  کنیا  ناریا ، يزکرم  تالف  رد  يدـالوف 

زا مدرک ، یم رورم  ار  یناتسا  شیامآ  دنـس  یتقو  دیوگ : یم میریگب ، سرد  مه  شیپ  لاس  تاهابتشا 40  زا  تسین  رارق  ایوگ  دنا و  هدش ثادحا  يدالوف 

.دینیب یمن اه  ناتسا نیب  یتوافت  چیه  ابیرقت  مهدب ، امش  هب  مرادرب و  دنـس  نیا  رد  ار  ناتـسا  مان  رگا  ینعی  .دوب  روآ  فسات  هتبلا  بلاج و  یلیخ  رظن  کی 
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کشخ ریغ  کشخ و  یبونج  اب  یلامش  ياه  ناتسا نیب  یتوافت  دنشاب و  يزرواشک  يزاسوردوخ و  دالوف ، تعنص  بحاص  دنهاوخ  یم اه  ناتسا همه  ینعی 

ریگرد و نایلوتم  بایغ  رد  زاجمریغ  ياه  تشادرب .تسا  روآ  فسات  هک  هدشن  هتفرگرظن  رد  اه  ناتسا ياه  تیزم تیفرظ و  عقاو  رد  .دینک  یمن هظحالم 

دیدزاب راتساوخ  ، همانزور هب  هعجارم  اب  زربلا  ناتسا  درگتشه  هقطنم  زا  يرادغاب  يزرواشک و  سانـشراک  این ـ  فراع  اضردمحم  شرازگ ، نیا  میظنت  راد 

نامگنت و رهش  درگتـشه ، هقطنم  زا  دیدزاب  رد  .دش  هقطنم  نیا  رد  بآ  زاجم  ریغ  ددـعتم  ياه  هاچ نارافح  طسوت  بآ  تراغ  هدـهاشم  هقطنم و  نیا  زا 

دودح لاس ، تدم 3  هب  اهنآ  ياه  نیمز هراجا  نازرواشک و  هب  هعجارم  اب  يدارفا  دیوگ : یم تاعالطا  همانزور  رگشرازگ  هب  این  فراع دابآ - تلود  ياتسور 

نودب دننک و  یم رفح  هعرزم  طسو  رد  قیمع  هاچ  هقلح  کی  ناموت ، نویلیم  دودح 70  فرص  اب  سپس  دنریگ و  یم رایتخا  رد  ار  ناشیاه  نیمز راتکه   30

دوس راک  تشک و  نیا  زا  ناموت  درایلیم  کی  زا  شیب  مه  رخآ  تسد  .دـنزرو  یم تردابم  يزور  هنابـش  تروص  هب  بآ  زا  هدافتـسا  هب  يا  هظحـالم چـیه 

هقطنم رب  يا  هقطنم بآ  تکرـش  رگم  هک  لاوس  نیا  هب  خـساپ  رد  این  فراع  .دـننک  تخادرپ  ار  تمیق  يذ  بآ  نیا  هنیزه  ای  تاـیلام  هکنآ  یب  دـنرب ، یم

ورین ترازو  یلاح  رد  .تسا  عوضوم  نیمه  زا  مه  نم  بجعت  َاقافتا  دـیوگ : یم تسا ، هدافتـسا  لاح  رد  زاجمریغ  ياه  هاچ دادـعت  نیا  هک  درادـن  تراظن 

رد هناخترازو  نیا  هعومجم  ریز  ياه  تکرـش دوجو  اب  هک  دهد  ناماس  ینیمزریز  ياهبآ  ینارحب  عاضوا  هب  یـشخب  لداعت  حرط  يارجا  اب  دنک  یم شالت 

نینچمه يو  .دنتـسه  یهلا  تبهوم  نیا  جارات  لوغـشم  رگیدکی  زا  مک  ياه  هلـصاف رد  مه  نآ  زاجمریغ  ياه  هاچ دایز  دادعت  نیا  نشور  زور  رد  هقطنم ،

ياهاتسور یلاها  تسا ، یکاح  شرازگ  نیا  دنریگ ! یم مه  قرب  يا  هقطنم قرب  ياه  تکرـش زا  زاجم  ریغ  ياه  هاچ نارافح  هکنیا  بلاج  دوش : یم یعدم 

ریداقم رد  یتحار و  هب  رد  زاجم  ریغ  ياه  هاچ نارافح  هک  دـنرادروخرب  بآ  تمعن  زا  تعاس  دـنچ  طـقف  زور  رد  بآ  دوبمک  تلع  هب  یلاـح  رد  هقطنم  نیا 

هب بآ  هزوح  زا  ییاهرامآ  هزور  همه  هک  درک  ناشنرطاخ  دیاب  .دنهد  یم رارق  هدافتسا  دروم  زور  هنابـش  رد  دوخ  یـصخش  عفانم  يارب  ار  بآ  الاب ، رایـسب 

ار يا  هیور یب  فرصم  هنوگ  ره  هزاجا  دوخ  هب  بآ ، نایرج  ندید  هناخ و  بآ  ریش  ندرک  زاب  فرـص  هب  درادن و  یتیمها  اه  یلیخ يارب  هک  دروخ ؛ یم مشچ 

دـنک و یم یط  ار  دوخ  ینایاپ  ياه  لاس روشک  یبآ  ریاخذ  هک  تسا  نیا  تیعقاو  اما  تسین  مه  مک  اهنآ  دادـعت  هک  سنج  نیا  زا  ینادنورهـش  دـنهد ، یم

طیارش رد  اما  تسا ، لکشم  زین  نآ  رد  یبآ  یب  روصت  یتح  هک  ییاه  لاس دنک ، رتمک  ار  اه  لاس نیا  دادعت  دناوت ، یم مدرم  نالوئـسم و  ياه  يراگنا لهس

رذگ میظع  نارحب  نیا  زا  توافت  یب  ردقنآ  میناوتن  دیاش  میزادنیب ، بآ  نارحب  ياه  رامآ هب  يرذگ  رگا  .دوش   یم يراج  نهذ  رد  ندروخ  بآ  دـننام  یلعف 

نینچ دنتسه  وربور  ناریا  زا  شیب  یگدنراب  دوبمک  اب  هک  ییاهروشک  هک  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  یبآ  ياه  شنت لوا  هبتر  یلاح  رد  ناریا  هک  ارچ  مینک ،

بآ زاجم  ریغ  هچ  زاجم و  هچ  ياه  هاچ دادعت  ناتسدرا ، دننام  ییاهرهش  رد  ناتـسا و  نیا  رد  هکنیا  نایب  اب  ناهفـصا  زا  يدنورهـش  .دنرادن  ار  يا  هبتر

نیا ياه  هاچ هنافساتم  درادن و  بآ  هاچ  ناتسدرا  هزادنا  هب  يا  هقطنم چیه  ناهفصا  فارطا  رد  دیوگ : یم تاعالطا  همانزور  رگشرازگ  هب  تسا ، زیمآ  هعجاف

ناتسدرا رد  هک  يزور  زا  دسانش و  یمن زرم  بآ  يو ، هتفگ  هب  .تسا  هدش  ناهفـصا  لامـش  ياه  تانق ندش  کشخ  ثعاب  هتـشذگ  لاس  رد 60  رهش 

تفریج ناتسرهش  زا  يرگید  دنورهش  يرادتقا ـ  يدهم  .دوش  یم هدید  اه  تانق ندش  کشخ  رد  نآ  هجیتن  دنا ، هدرک رامش  یب  ياه  ندز هاچ  هب  عورش 

بونج وا ، هتفگ  هب  .تسا  ناـمرک  بونج  رد  نآ  هقلح  دودـح 8000  هک  دراد  دوجو  زاجمریغ  هاچ  هقلح  رازه  دودح 10  نامرک  ناتسا  رد  دیوگ : یم مه 

دوخ هب  ار  روشک  تسخن  هبتر  يدـیلوت  ماقرا  یـضعب  رد  هک  دراد  لوصحم  دـیلوت  نت  نویلیم  دودـح 5  هنالاس  هک  تسا  يزرواشک  بطق  کی  نامرک 

زاغآ ینامز  زا  اقیقد  اهنآ  رفح  هک  تفگ  دیاب  اما  دیآ ، رظن  هب  بیجع  رایـسب  زاجمریغ  ياه  هاچ دادعت  نیا  دوجو  دیاش  لوا  هاگن  رد  .تسا  هداد  صاصتخا 

دور لیله  نیمه  زا  نامرک  بونج  يزرواشک  بآ  هک  ارچ  .دـنتخاس  ار  تفریج  دـس  دور ، لیله  ینعی  نامرک  بونج  هناخدور  اهنت  يور  هک  ( 71 لاس  ) دش

ثادحا لیالد  زا  یکی  دـیازفا : یم يرادـتقا  .دنتـسه  بایراف   45 هرامـش هناخرتفد  رد  هباقح  ياراد  نازرواـشک  هک  يروط  هب  تسا ، هدـش  یم نیماـت 

تفا تدش  هب  ینیمز  ریز  ياه  بآ حطس  نونکا  مه  نآ  یپ  رد  اما  تسا  هدرکن  دیلوت  قرب  تاواگم  کی  یتح  نونکات  َالمع  هک  دوب  قرب  دیلوت  تفریجدس ،

بآ حطـس  دوش و  یمن هیذغت  مه  ینیمزریز  ياه  هرفـس درادن ، یبآ  لیله  هناخدور  نوچ  تسا و  يدوبان  لاح  رد  نامرک  بونج  مدرم  يزرواشک  هدرک و 

هژورپ دور ، لیله  ياه  هخاشرـس تفریج و  دس  تسدالاب  رد  هکنیا  رت  هدـننک نارگن  هتکن  .تسا  هدـش  هجاوم  یپ  رد  یپ  شهاک  اب  ینیمزریز  ياه  هرفس

مدرم رفن  نویلیم  کی  یگدنز  دیـسر و  دهاوخ  رفـص  هب  تفریج  دـس  هب  بآ  يدورو  المع  راک  نیا  اب  هک  تسا  ماجنا  تسد  رد  بآ  لاقتنا  لنوت  ثادـحا 

ندعم تعنص و  هناخراک ، دقاف  نامرک  بونج  هنافـساتم  داتفا ، دهاوخ  رطخ  هب  تسا  يزرواشک  اهنآ  دصرد  زا 90  شیب  لغش  دمآرد و  هک  نامرک  بونج 

هب ینیمزریز  یحطس و  عبانم  زا  دح  زا  شیب  ياه  تشادرب داعبا  هرابرد  بآ  سانشراک  ینیـسح ـ  دمحا  دیس  .دراد  دوجو  يزرواشک  لغش  طقف  تسا و 
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رجنم اه  ندمت چوک  هب  دهد ، یم ناشن  تشد  تسشنورف  اب  ار  دوخ  هک  يریوک  قطانم  رد  هیور  یب  ياه  تشادرب دیوگ : یم تاعالطا  همانزور  رگـشرازگ 

40 نیریش ، بآ  بعکمرتمره  ءازا  هب  زین  روشک  یلامش  قطانم  رد  يو ، هتفگ  هب  .تسا  كانفسا  رایسب  يزکرم  تالف  رد  نارحب  نیا  داعبا  هک  دش  دهاوخ 

یگیبدواد  دمحم  .درادن  روشک  يزکرم  قطانم  نارحب  زا  یمک  تسد  هک  درک  دهاوخ  ذوفن  نیریش  بآ  عبانم  هب  روش  بآ  بعکمرتم 
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