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داصتقا رصع  رویرهش 1395 -   15

هنالاس  زاین  دح  زا  شیب  مدنگ  نت  نویلیم  يرادیرخ 1.3 

هنالاس زاین  دح  زا  شیب  مدنگ  نت  نویلیم  يرادیرخ 1.3 

هدش يرادـیرخ  نازرواشک  زا  دازام  مدـنگ  روشک ، هنالاس  زاین  دـح  زا  شیب  نت  رازه  نویلیم و 300  کی  لاسما  تفگ : يزرواشک  داـهج  ریزو  نواـعم 

هک تسا  نت  نویلیم  دودح 10  ام  روشک  رد  مدنگ  هنالاس  یلخاد  فرـصم  دوزفا : یقرـش  ناجیابرذآ  ناتـسا  رازاب  میظنت  هسلج  رد  يربنق  یلع  .تسا 

، بوخ ياه  یگدنراب  هیاس  رد  دیرخ  نازیم  نیا  درک : راهظا  يو  .تسا  هدش  يرادیرخ  ناراک  مدنگ  زا  زاین  رب  دازام  نت  رازه  نویلیم و 300  نونکات 11 

نواعم .تسا  هدـش  ققحم  مدـنگ  ینیمـضت  دـیرخ  تشادرب و  تشاد و  تشاک ، لحارم  رد  يزرواشک  داهج  یتیامح  ياه  همانرب  تلود ، ياه  تسایس 

مدنگ لوپ  زا  دصرد  زا 50  شیب  نونکات  دش : روآدای  دوش ، یم  لایر  درایلیم  رازه  دودح 144  مدنگ  نازیم  نیا  لوپ  هکنیا  نایب  اب  يزرواشک  داهج  ریزو 

.دش دهاوخ  تخادرپ  ناراک  مدنگ  لوپ  زا  یهجوت  لباق  شخب  هدنیآ  هتفه  یط  تلود ، ياه  همانرب  اه و  تسایـس  هب  هجوت  اب  هدش و  تخادرپ  نازرواشک 

زین یقرـش  ناجیابرذآ  حطـس  رد  داد : همادا  تسا ، نازرواشک  همه  دازام  مدنگ  لوپ  تخادرپ  هب  ممـصم  تلود  تشک  لصف  ات  هکنیا  رب  دیکات  اب  يربنق 

نازیم نیا  يا  هرود  چیه  رد  هدوب و  ناتسا  نیا  يارب  یخیرات  دروکر  کی  مدنگ  هریخذ  نازیم  نیا  هک  دراد  دوجو  هریخذ  مدنگ  فرـصم ، زور  يارب 700 

تادراو هب  مادقا  رتدوز  دیاب  تسا و  هدرک  يراگنا  لهس  رکش  هنیمز  رد  یـصوصخ  شخب  هکنیا  هب  هراشا  اب  يو  انریا ، شرازگ  هب  .تشادن  دوجو  هریخذ 

نت رازه  نویلیم و 500  کی  دودح  هک  تسا  نت  رازه  نویلیم و 200  ود  دودح  روشک  رد  رکش  هنالاس  فرصم  تفگ : درک ، یم  روشک  رد  رکـش  عیزوت  و 

راهظا دراد ، دوجو  رازاب  رد  رکـش  یفاک  دح  هب  نونکا  مه  هکنیا  نایب  اب  يزرواشک  داهج  ریزو  نواعم  .دوش  یم  دراو  جراخ  زا  هیقب  دـیلوت و  لخاد  رد  نآ 

زا مزال  ریبادت  ذاختا  اب  دوزفا : يربنق ، .دش  روشک  دراو  رکـش  یتشک  جنپ  هتـشذگ  مین  هام و  کی  یط  درادن و  دوجو  رکـش  هیهت  رد  یلکـشم  چیه  درک :

: تفگ درک و  یبایزرا  بوخ  ار  روشک  رد  دوجوم  جنرب  نغور و  تیعضو  يو ، .دوش  یم  نیمات  زین  کچوک  درخ و  ياهدحاو  زاین  دروم  رکـش  تلود ، يوس 

ياه هناد  نت  رازه و 800  ود  لاسما  دش : روآدای  يربنق  .درادـن  دوجو  شخب  نیا  رد  یلکـشم  هدوب و  بوخ  روشک  رد  کیژتارتسا  ریاخذ  هنیمز  نیا  رد 

ار روشک  رد  نغور  هنارس  فرـصم  يو  انریا ، شرازگ  هب  .تسا  هدش  تخادرپ  زین  اه  نآ  همه  لوپ  يرادیرخ و  یقرـش  ناجیابرذآ  نازرواشک  زا  ینغور 

زا هیقب  دوش و  یم  نیمات  روشک  لخاد  رد  یفرصم  نغور  دصرد  تفه  ات  شش  دودح  نونکا  مه  تشاد : راهظا  درک و  مالعا  نت  رازه  نویلیم و 400  کی 

لاسما دوش  یم  ینیب  شیپ  دوزفا : درک و  مالعا  لاس  رد  نت  رازه  نویلیم و 200  هس  دودح  ار  جنرب  یلخاد  فرصم  نازیم  يربنق ، .دوش  یم  دراو  جراخ 

.دوش  دیلوت  روشک  رد  جنرب  نت  رازه  نویلیم و 300  ود 

انریا  : عبنم
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سدق همانزور  رویرهش 1395 -   15

يزرواشکداهج : ریزو  نواعم 

روشک رد  مدنگ  هزور  هریخذ 700  تسا / راکهدب  مدنگ  تباب  نازرواشک  هب  لایر  درایلیم  رازه  تلود 72 

هک تسا  لایر  دراـیلیم  رازه  هب 144  کیدزن  نازرواشک  زا  هدـش  يرادـیرخ  مدـنگ  شزرا  تفگ : يزرواشکداهج  ریزو  نواعم  زیربت : نیالنآ - سدـق 

.دش  دهاوخ  تخادرپ  زین  تابلاطم  زا  یهجوت  لباق  شخب  هدنیآ  هتفه  تسا و  هدش  تخادرپ  نازرواشک  مدنگ  لوپ  دصرد  زا 50  شیب  نونکات 

لاس رد  مدنگ  نت  رازه  نویلیم و 300  ینیمضت 11  دیرخ  زا  ناتـسا  رازاب  میظنت  نویـسیمک  هسلج  رد  يربنق  یلع  زیربت ، زا  نیالنآ  سدق  شرازگ  هب 

، بوخ ياه  یگدنراب هجیتن  ار  روشک  رد  مدنگ  دیلوت  شیازفا  يو ، .تسا  روشک  یلخاد  فرـصم  زاین  زا  شیب  نازیم  نیا  تشاد : راهظا  داد و  ربخ  يراج 

مدنگ شزرا  تفگ : تسناد و  مدنگ  ینیمـضت  دـیرخ  تشادرب و  تشاد و  تشاک ، لحارم  رد  يزرواشک  داهج  یتیامح  ياه  همانرب تلود ، ياه  تسایس

هتفه یط  هدش و  تخادرپ  نازرواشک  مدنگ  لوپ  زا  دـصرد  زا 50  شیب  نونکات  هک  تسا  لایر  دراـیلیم  رازه  دودح 144  نازرواشک  زا  هدش  يرادیرخ 

دازام مدنگ  لوپ  تخادرپ  هب  ممـصم  تلود  تشک ، لصف  ات  هک  نیا  رب  دیکات  اب  يربنق  .دش  دهاوخ  تخادرپ  زین  تابلاطم  زا  یهجوت  لباق  شخب  هدـنیآ 

کی مدنگ  هریخذ  نازیم  نیا  هک  دراد  دوجو  هریخذ  مدـنگ  فرـصم ، زور  يارب 700  زین  یقرـش  ناجیابرذآ حطـس  رد  داد : همادا  تسا ، نازرواشک  همه 

نیمات هنیمز  رد  یـصوصخ  شخب  هک  نیا  هب  هراشا  اب  يو  .تشادن  دوجو  هریخذ  نازیم  نیا  يا  هرود چـیه  رد  هدوب و  ناتـسا  نیا  يارب  یخیرات  دروکر 

رد رکش  هنالاس  فرصم  تفگ : درک ، یم روشک  رد  رکش  عیزوت  تادراو و  هب  مادقا  رتدوز  دیاب  تسا و  هدرک  يراگنا  لهس ییاذغ  عیانـص  زاین  دروم  رکش 

ریزو نواعم  .دوش  یم  دراو  جراخ  زا  هیقب  دـیلوت و  لخاد  رد  نآ  نت  رازه  نویلیم و 500  کی  دودـح  هک  تسا  نت  رازه  نویلیم و 200  ود  دودح  روشک 

ریبادت ذاختا  اب  درادن و  دوجو  رکش  هیهت  رد  یلکشم  چیه  درک : راهظا  دراد ، دوجو  رازاب  رد  رکـش  یفاک  دح  هب  نونکا  مه هک  نیا  نایب  اب  يزرواشک  داهج 

.دوش  یم نیمات  زین  کچوک  درخ و  ياهدحاو  زاین  دروم  رکش  تلود ، يوس  زا  مزال 

راکتبا رویرهش 1395 -   14

رگید هام  ات 2  جنرب  تادراو  تیعونمم  همادا 

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

مالعا اریخا  تلود  يوگنخـس  انـسیا ، شرازگ  هب  .دوش  یم دراو  یلخاد  زاین  هزادـنا  هب  هناخترازو و  نیا  رظن  اب  زین  نآ  زا  سپ  دراد و  همادا  نآ  تشادرب 

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

ریزو نواعم  يربنق -  یلع  هراب  نیا  رد  .دنـشخبب  ار  ام  نازرواشک  میراودیما  هک  مینک  دراو  جنرب  يرادقم  دـیاب  یلخاد  زاین  نیمات  يارب  اما  درک  میهاوخ 

هام ود   ) زین نآ  نایاپ  ات  هدش و  عونمم  تشادرب  لصف  يادتبا  زا  جنرب  تادراو  هک  درک  مالعا  یتلود -  یناگرزاب  تکرـش  لماع  ریدـم  يزرواشک و  داهج 

.تسا  عونمم  رگید )
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ناهیک همانزور  رویرهش 1395 -   14

داد  ربخ  يزرواشک  داهج  ریزو  نواعم 

روشک زاین  دح  زا  شیب  مدنگ  نت  رازه  نویلیم و 300  کی  دیرخ 

هدش يرادـیرخ  نازرواشک  زا  دازام  مدـنگ  روشک ، هنالاس  زاین  دـح  زا  شیب  نت  رازه  نویلیم و 300  کی  لاسما  تفگ : يزرواشک  داـهج  ریزو  نواـعم 

.تسا 

دودح 10 ام  روشک  رد  مدنگ  هنالاس  یلخاد  فرصم  دوزفا : یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  رازاب  میظنت  هسلج  رد  بش  هبنـش  يربنق » یلع  ، » انریا شرازگ  هب 

.تسا  هدش  يرادیرخ  ناراکمدنگ  زا  زاین  رب  دازام  نت  رازه  نویلیم و 300  نونکات 11  هک  تسا  نت  نویلیم 

تشاد و تشاک ، لحارم  رد  يزرواشک  داهج  یتیامح  ياه  همانرب تلود ، ياه  تسایـس بوخ ، ياه  یگدنراب هیاس  رد  دـیرخ  نازیم  نیا  درک : راهظا  يو 

.تسا  هدش  ققحم  مدنگ  ینیمضت  دیرخ  تشادرب و 

لوپ زا  دصرد  زا 50  شیب  نونکات  دش : روآدای  دوش ، یم لایر  درایلیم  رازه  دودح 144  مدنگ  نازیم  نیا  لوپ  هکنیا  نایب  اب  يزرواشک  داهج  ریزو  نواعم 

.دش  دهاوخ  تخادرپ  ناراکمدنگ  لوپ  زا  یهجوت  لباق  شخب  هدنیآ  هتفه  یط  هدش و  تخادرپ  نازرواشک  مدنگ 

زین یقرـش  ناجیابرذآ  حطـس  رد  داد : همادا  تسا ، نازرواشک  همه  دازام  مدنگ  لوپ  تخادرپ  هب  ممـصم  تلود  تشک  لصف  ات  هکنیا  رب  دیکات  اب  يربنق 

نازیم نیا  يا  هرود چیه  رد  هدوب و  ناتـسا  نیا  يارب  یخیرات  دروکر  کی  مدنگ  هریخذ  نازیم  نیا  هک  دراد  دوجو  هریخذ  مدنگ  فرـصم ، زور  يارب 700 

.تشادن  دوجو  هریخذ 

نیا رد  یلکـشم  هدوب و  بوخ  روشک  رد  کیژتارتسا  ریاخذ  هنیمز  نیا  رد  تفگ : درک و  یبایزرا  بوخ  ار  روشک  رد  دوجوم  جـنرب  نغور و  تیعـضو  يو ،

.درادن  دوجو  شخب 
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زایتما همانزور  رویرهش 1395 -   14

نت رازه  نویلیم و 350   11 مدنگ ،  دیرخ  هزات  دروکر 

داد .  ربخ  نت  رازه  نویلیم و 350  نازیم 11  هب  مدنگ  دیرخ  هزات  دروکر  زا  ناریا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تکرش  نواعم 

تسا هدش  ماجنا  رویرهش   14 هبنشکی   زورما  حبص  ات  هقباس و  یب  ناریا  يزرواشک  خیرات  رد  دیرخ  رادقم  نیا  تشاد :  راهظا  نافورعم  یسابع  نسح 

تسا هدش  تخادرپ  ناموت  درایلیم  رازه و 200  لداعم 7  هدش  يرادیرخ  مدنگ  لوپ  ناموت  درایلیم  رازه و 400  زا 14  نونک  ات  و  دراد   همادا  نانچمه  و 

دوش .  یم  تخادرپ  هدنیآ  هتفه  ات 2  مه  هیقب  و 

مه ینغور  هناد  نـت  رازه  لاسما 67  هناتخبـشوخ   : تفگ مدـنگ  لوپ  عقوم  هب  تخادرپ  رد  ریخات  تباب  یهاوخرذـع  ناراکمدـنگ و  زا  ینادردـق  اب  يو 

.میرادن  یهدب  چیه  تسا و  هدش  تخادرپ  عقوم  هب  نآ  لوپ  هک  میا  هدرک  يرادیرخ 

رازه نویلیم و 650  کی  هب  یلخاد  رکشین  دیلوت  لاسما  تفگ :  داد و  ربخ  دنق  ردنغچ  تشادرب  اب  رکش  دیلوت  دیدج  دروکر  زا  نینچمه  نافورعم  یسابع 

.تسا  هدش  لیدعت  زین  اه  تمیق  تشاد و  دهاوخ  شهاک  نت  رازه  مه 100  تادراو  هب  زاین  نازیم  دسر و  یم  نت 

شهاک زین  اه  تمیق  هک  تسا  هدش  هضرع  رازاب  رد  نآ  زا  یشخب  زاغآ و  یلخاد  جنرب  تشادرب  هناتخبشوخ  درک :  حیرصت  مه  جنرب  تشادرب  هرابرد  يو 

دهد .  یم  ناشن 

ناموت رازه  زا 9  رتمک  هب  نونکا  مه  هک  دوب  هدیسر  مه  مرگولیک  رهرد  ناموت  رازه  ات 12  یلخاد  جنرب  تمیق  شیپ  هام  کی  ات  تفگ :  نافورعم  یسابع 

 ، یلخاد جنرب  تشادرب  اب  نامزمه  دادرم و  لوا  زا  تسا  لاس  نیدـنچ  هکنیا  نایب  اب  ناریا  یتلود  یناگرزاب  تامدـخ  تکرـش  نواعم  تسا .  هدـش  غلاب 

اه تمیق  هک  مینک  یم  شالت  نازرواشک  زا  تیامح  روشک و  جنرب  داصتقا  زا  تظافح  ترورض  هب  هجوت  اب  تفگ :  دوش ،  یم  عونمم  لوصحم  نیا  تادراو 

رد اما  دوش  یم  نازرواشک  هجوتم  نآ  ررض  نیرتشیب  دبای  یم  شهاک  اه  تمیق  هک  ینامز  هنافساتم  دباین و  شهاک  یلیخ  یلخاد  جنرب  تشادرب  لصف  رد 

دوش .  یم  نالالد  بیصن  عفانم  همه  یشورف  نارگ  ینارگ و  نامز 

يارب رثکادح  دیاب  نت  رازه  نویلیم و 300  دیلوت 2  هب  هجوت  اب  هک  دوش  یم  دروآرب  نت  نویلیم  ات 3  هنالاس  روشک  جنرب  یفرصم  زاین  نازیم  تفگ :  يو 

تالغ فرصم  هنارس  هنافساتم  درک :  حیرصت  نافورعم  یـسابع  دوش .  یم  دراو  ماجنا و  بسانم  نامز  رد  هک  دوش  يزیر  همانرب  نت  رازه  تادراو 700 

تمالس لوئسم  ياهداهن  میراودیما  هک  تسا  روآ  بجعت  مه  یللملا  نیب  ياه  نامزاس  رتشیب  يارب  الاب و  رایسب  ناریا  رد  جنرب  رکـش و  مدنگ ،  هژیو  هب 

دننک .  یشیدنا  هراچ  هنیمز  نیا  رد  روشک  رد  هیذغت 
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بونج ربخ  رویرهش 1395 -   14

نازرواشک مدنگ  لوپ  تخادرپ  يارب  تکراشم  قاروا  ناموت  درایلیم  رازه  شورف 3 

ات تفگ : میتسه ، ناراکمدنگ  تابلاطم  عقوم  هب  تخادرپ  صوصخ  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تایونم  ریگیپ  هکنیا  هب  هراشا  اب  يزرواشک  داهج  ریزو  نواعم 

.دوش یم تخادرپ  تکراشم  قاروا  شورف  قیرط  زا  ناراکمدنگ  تابلاطم  زا  ناموت  درایلیم  رازه  هدنیآ 3  زور  دنچ 

تانایب ات  دراد  راک  روتسد  رد  یتامادقا  هچ  يزرواشک  داهج  ترازو  هک  لاوس  نیا  هب  خساپ  رد  مینست ، يرازگربخ  اب  وگو  تفگ رد  هدنـشخب  يدهملادبع 

ام تسا و  زین  يزرواشک  داهج  ترازو  یلصا  هتساوخ  رما  نیا  تفگ : دوش  ماجنا  ناراکمدنگ  تابلاطم  عقوم  هب  تخادرپ  صوصخ  رد  بالقنا  مظعم  ربهر 

.دنک  تفایرد  یلوقعم  نامز  رد  دهد  یم لیوحت  تلود  هب  هک  یمدنگ  لوپ  هک  تسا  زرواشک  هدننکدیلوت و  قح  نیا  میدقتعم 

رازه میا 6  هتـسناوت زورما  هب  ات  اما  تسا  هدش  يرادیرخ  ناموت  درایلیم  رازه  لداعم 14  نازرواشک  زا  مدنگ  نت  نویلیم  زورما 11.3  هب  ات  دوزفا : يو 

.مینک تخادرپ  ار  نآ  ناموت  درایلیم 

: تفگ تسا ، هدنام  یقاب  ناراکمدنگ  تابلاطم  زا  ناموت  درایلیم  رازه  هکنیا 8  رب  دـیکات  اب  يزرواشک  داهج  ترازو  يداصتقا  روما  يزیر و  همانرب نواعم 

.دوش تخادرپ  نکمم  نامز  نیرتهاتوک  رد  ناراکمدنگ  تابلاطم  ات  میتسه  يزیر  همانرب تیریدم و  نامزاس  تلود و  اب  هرکاذم  لاح  رد 

اهنآ هب  نیمات و  ناراکمدـنگ  تابلاطم  زا  ناموت  درایلیم  رازه  تکراشم 3  قاروا  شورف  قیرط  زا  هدنیآ  زور  دـنچ  ات  يراج و  هتفه  رد  درک  حیرـصت  يو 

.دوش یم تخادرپ 

میا و هدرک ینزیار  هعجارم و  میتسناوت  یم هک  اـجک  ره  يزیر و  هماـنرب تیریدـم  ناـمزاس  هب  تلود ، هب  ناراکمدـنگ  تاـبلاطم  يارب  تفگ : هدنـشخب 

ات میراودیما  تفگ : تسا ، خیرات  هچ  لوقعم  تدم  نیا  نامز  هک  لاوس  نیا  هب  خساپ  رد  يو  .دوش  تخادرپ  تابلاطم  نیا  یلوقعم  تدم  رد  هک  میراودیما 

.دوش  تخادرپ  ناراکمدنگ  تابلاطم  مامت  هام  رویرهش  نایاپ 
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داد  ربخ  یتلود  یناگرزاب  تکرش  لماعریدم 

ناموت ییولیک 3400  يا  هلف رکش  رازاب / هب  هتشذگ  هتفه  یط  رکش  نت  رازه  قیرزت 95 

هدنیآ زور  ات 10  تفگ : داد و  ربخ  روشک  یبونج  ردانب  زا  هتشذگ  هتفه  یط  رکـش  نت  رازه  صیخرت 95  هیلخت و  زا  یتلود  یناگرزاب  تکرش  لماعریدم 

.دش  دهاوخ  روشک  دراو  رکش  نت  رازه  زین 30 

رابخا ردص  رد  هضرع  دوبمک  هناهب  هب  رکـش  تمیق  شیازفا  ثحب  ناضمر  كرابم  هام  زا  ریخا و  هام  ود  یط  سراف ، زا  لقن  هب  نیالنآ  سدـق  شرازگ  هب 

یشورف هدرخ ياه  هزاغم رد  مه  ناموت  ییولیک 4500  ات  یعطقم  رد  رکـش  ینادیم  تاشرازگ  قبط  هک  یعوضوم  .تسا  هتفرگ  رارق  اه  هناسر يداصتقا 

نایاپ ات  رگید  نت  رازه  هک 70  دوب  هداد  لوق  دوب و  هداد  ربخ  رازاـب  رد  عیزوت  رکـش و  نت  رازه  تادراو 55  زا  يربنق  یلع  هام  دادرم  يادتبا  دیـسر و 

ردنب زا  رکش  نت  رازه  هتـشذگ 70  هتفه  درک : ناشنرطاخ  عوضوم  نیا  دـییأت  اب  سراف ، راگنربخ  اب  وگو  تفگ رد  زورما  يربنق  .دوش   رازاب  دراو  دادرم 

: درک هفاضا  يو  .تسا  هدش  ضیخرت  هیلخت و  هر )  ) ینیمخ ماما  ردنب  زا  زین  رگید  نت  رازه  نآ 25  رانک  رد  تسا و  هدش  صیخرت  هیلخت و  ییاجر  دیهش 

هک دش  دـهاوخ  دراو  اه  مقر نیا  رب  هوالع  رکـش  نت  رازه  زین 60  هام  رهم  نایاپ  اـت  دوش و  یم روشک  دراو  رکـش  رگید  نت  رازه  هدنیآ 30  زور  ات 10 

نویلیم هک 1.5  دوش  یم فرصم  روشک  رد  رکش  نت  رازه  نویلیم و 200  هنالاس 2  سراف ، راگنربخ  شرازگ  هب  .دسر  یم نت  رازه  هب 230  نآ  عومجم 

مرگولیک ره  نونکا  مه  دهد ، یم ناشن  سراف  راگنربخ  ینادیم  ياه  شرازگ .دریگ  یم تادراو  زوجم  نآ  یقبام  نیمأت و  یلخاد  دـیلوت  قیرط  زا   نآ  نت 

ات رازه  زا 4  رهش  حطس  ياه  تکرامرپوس رد  رکش  یمرگ  ياه 900  هتسب اما  دسر ، یم شورف  هب  ناموت  نارهت 3400  تفن  رابنا  رازاب  رد  هلف  رکش 

.دوش  یم هضرع  ناموت  رازه   4500
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نازرواشک مدنگ  لوپ  تخادرپ  يارب  تکراشم  قاروا  ناموت  درایلیم  رازه  شورف 3 

ات تفگ : میتسه  ناراکمدـنگ  تابلاطم  عقوم  هب  تخادرپ  صوصخ  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تایونم  ریگیپ  هکنیا  هب  هراشا  اب  يزرواشک  داهج  ریزو  نواعم 

نیا هب  خساپ  رد  هدنشخب  يدهملادبع.دوش  یم تخادرپ  تکراشم  قاروا  شورف  قیرط  زا  ناراکمدنگ  تابلاطم  زا  ناموت  درایلیم  رازه  هدنیآ 3  زور  دنچ 

تابلاطم عقوم  هب  تخادرپ  صوصخ  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  ات  دراد  راک  روتـسد  رد  یتامادـقا  هچ  يزرواشک  يزرواشک  داـهج  ترازو  هک  لاوس 

لوپ هک  تسا  زرواشک  هدننکدیلوت و  قح  نیا  میدـقتعم  ام  تسا و  زین  يزرواشک  داهج  ترازو  یلـصا  هتـساوخ  رما  نیا  تفگ : دوش  ماجنا  ناراکمدـنگ 

رازه لداعم 14  نازرواشک  زا  مدـنگ  نت  نویلیم  زورما 11�3  هب  ات  دوزفا : يو.دـنک  تفایرد  یلوقعم  نامز  رد  دـهد  یم لیوحت  تلود  هب  هک  یمدـنگ 

تابلاطم زاناموت  دراـیلیم  رازه   8 .مینک تـخادرپ  ار  نآ  ناـموت  دراـیلیم  رازه  میا 6  هتـسناوت زورما  هب  ات  اما  تسا  هدـش  يرادـیرخ  ناـموت  دراـیلیم 

ناراکمدنگ تابلاطم  زا  ناموت  درایلیم  رازه  هکنیا 8  رب  دیکات  اب  يزرواشک  داهج  ترازو  يداصتقا  روما  يزیر و  همانرب نواعمتـسا  هدنام  یقابناراکمدنگ 

تخادرپ نکمم  نامز  نیرتهاتوک  رد  ناراکمدنگ  تابلاطم  ات  میتسه  يزیر  همانرب تیریدم و  نامزاس  تلود و  اب  هرکاذم  لاح  رد  تفگ : تسا  هدنام  یقاب 

هب نیمات و  ناراکمدـنگ  تابلاطم  زا  ناموت  درایلیم  رازه  تکراشم 3  قاروا  شورف  قیرط  زا  هدنیآ  زور  دـنچ  ات  يراج و  هتفه  رد  درک  حیرـصت  يو.دوش 

هعجارم و میتسناوت  یم هک  اجک  ره  يزیر و  همانرب تیریدـم  نامزاس  هب  تلود ، هب  ناراگمدـنگ  تابلاطم  يارب  تفگ : هدنـشخب.دوش  یم تخادرپ  اـهنآ 

تـسا خیرات  هچ  لوقعم  تدم  نیا  نامز  هک  لاوس  نیا  هب  خساپ  رد  يو.دوش  تخادرپ  تابلاطم  نیا  یلوقعم  تدم  رد  هک  میراودـیما  میا و  هدرک ینزیار 

.دوش  تخادرپ  ناراکمدنگ  تابلاطم  مامت  هام  رویرهش  نایاپ  ات  میراودیما  تفگ :
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تسا  هدش  راذگاو  یصوصخ  شخب  هب  مهدزای  تلود  رد  يا  هناخلگ عمتجم   14

تسا هدش  راذگاو  یصوصخ  شخب  هب  مهدزای  تلود  رد  يا  هناخلگ عمتجم   14

نایضاقتم و هب  راتکه  تحاسم 395  هب  يا  هناخلگ  عمتجم  مهدزای 14  تلود  رد  درک : مالعا  يزرواشک  ياه  كرهش  تکرش  لماع  ریدم  داصتقارصع :

تکرش نیا  طسوت  يا  هناخلگ  ياه  عمتجم  نیا  ياه  تخاس  ریز  دوزفا : يداجس  نیدلا  ماظن  دیـس  .تسا  هدش  راذگاو  طیارـش  دجاو  ناراذگ  هیامرس 

هجوگ نت  راتکه و 350  ره  رد  راـیخ  نت  دیلوت 400  تیفرظ  يا  هناخلگ  ياه  عمتجم  نیا  تشاد : راهظا  يو  .تسا  هدـش  نایـضاقتم  لیوحت  هدامآ و 

، نارهت یبرغ ، ناجیابرذآ  یقرش ، ناجیابرذآ  مالیا ، لیبدرا ، ياه  ناتـسا  رد  يا  هناخلگ  عمتجم   14 يداجـس ، هتفگ  هب  .دنراد  ار  راتکه  ره  رد  یگنرف 

ياراد یـضارا  زا  راتکه   119 درک : حیرـصت  يو  .دنا  هدش  راذگاو  نادـمه  ناتـسدرک و  ناتـسلگ ، دـمحاریوب ، هیولیگهک و  هاشنامرک ، نامرک ، بونج 

دنراد رارق  يراذگاو  ینایاپ  لحارم  رد  ناتسدرک  ناتسلگ و  نامرک ، يرایتخب ، لاحمراهچ  ناهفصا ، ياه  ناتسا  رد  زین  عمتجم  جنپ  بلاق  رد  تخاسریز 

رودص 14 يداجس  .دوش  یم  راذگاو  طیارش  دجاو  نایـضاقتم  هب  ناوخارف  ماجنا  اب  اه و  ناتـسا  يزرواشک  داهج  ياه  نامزاس  یفرعم  اب  جیردت  هب  هک 

، تخاس ریز  لیمکت  تایلمع  ماجنا  يراذگاو ، يارب  تیولوا  ياراد  يزرواشک  كرهـش  عمتجم و  یبایزرا 37  يزرواشک ، كرهش  داجیا  سیسات  هناورپ 

نیا تامادقا  رگید  زا  ار  روشک  ناتـسا  رد 13  یبای  دادعتـسا  شیامآ و  تاعلاطم  ماجنا  مامت ، همین  يا  هناـخلگ  عمتجم  یحارط 21  تاعلاطم  ماجنا 

: تفگ دنتسه ، یتالیش  یماد و  يزرواشک ، ياه  عمتجم  زا  يا  هعومجم  يزرواشک  ياه  كرهش  هک  نیا  نایب  اب  يو  .درمشرب  ریخا  لاس  ود  یط  تکرش 

كرهش تکرش  لماع  ریدم  .تسا  اه  عمتجم  نیا  رد  يزرواشک  دیلوت  هریجنز  زا  ینابیتشپ  تیریدم و  يزرواشک ، ياه  كرهش  تکرـش  یلـصا  هفیظو 

، يزرواشک ياه  كرهـش  ثادحا  یحارط و  هعلاطم و  يزیر ، همانرب  تراظن ، اه ، تخاسریز  هعـسوت  يربهار و  ساسا  نیا  رب  داد : همادا  يزرواشک  ياه 

تکرش نیا  هدهع  رب  ینیرفآراک  ناراذگ و  هیامرس  بلج  ییانبریز و  تاسیسات  شرتسگ  هب  طوبرم  تامدخ  هیارا  رازاب ، هعـسوت  زا  ینابیتشپ  تیامح و 

.دشاب  یم 
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 : یهاشلگ یسیع 

تارداص يرالد  نویلیم  هلق 63  رب  نایزبآ 

طاقن یصقا  هب  يراج  لاس  یط  نایزبآ  عاونا  يرالد  نویلیم  تارداص 63  زا  ناریا  تالیش  نایزبآ  رازاب  هعـسوت  يروآرف و  تیفیک  دوبهب  رتفد  لک  ریدم 

.دادربخ  ایند 

اب تالیش  دوزفا : تسا ، رادروخرب  یهجوت  لباق  يروآزرا  زا  يزرواشک  شخب  رد  تالیـش  هکنیا  نایب  اب  داصتقا  ویدار  اب  هبحاصم  رد  یهاشلگ  یـسیع 

يو .تسا  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  شخب  نیا  تارداـص  دـصرد  ضوع 10  رد  يزرواشک  شخب  تادـیلوت  عومجم  زا  دـصرد  کی  زا  رتمک  نتـشاد 

هدش رداص  ایند  طاقن  یـصقا  هب  روشک  زا  نت  نزو 24  اب  نایزبآ  عاونا  رـالد  نویلیم  يراج 63  لاس  تسخن  ههام  راهچ  یط  تشادراـهظا : نینچمه 

شخب مهم  ياه  تیباذـج زا  الاب  هدوزفا  شزرا  داجیا  هک  هلمج  نیا  هب  هراشا  اب  نایزبآ  رازاـب  هعـسوت  يروآرف و  تیفیک  دوبهب  رتفد  لـک  ریدـم  .تسا 

اهروشک و هعسوت  داصتقا و  رد  دناوت  یم هک  تسا  يزرواشک  مهم  ياه  شخب ریز  زا  يرورپ  يزبآ  شخب  هژیو  هب  تالیش  تعنـص  دوزفا : تسا ، تالیش 

نیمات رد  يرورپ  يزبآ  صوصخب  تالیش و  تعنـص  هاگیاج  هب  هجوت  موزل  تشادراهظا : يو  .دشاب  رثوم  هعماج  ییادز  تیمورحم  لاغتـشا و  نینچمه 

.تسا ریذپانراکنا  يرورـض و  يرما  روشک  يارب  يروآزرا  تارداص و  ییادز و  تیمورحم  نینچمه  هعماج و  یناور  یمـسج و  تمالـس  ییاذغ و  تینما 

رد هک  یمهم  شقن  رطاخب  هکلب  دنراد  هعماج  یفرـصم  ياذغ  نیمات  رد  نایزبآ  هک  یمهم  مهـس  لیلدب  اهنت  هن  تالیـش  تیمها  تشاد : نایب  یهاشلگ 

همانرب تادیهمت و  هب  هجوت  اب  تفگدوخ : نانخس  زا  يرگید  شخب  رد  نینچمه  يو  .تسا  شرتسگ  لاح  رد  زورب  زور  دنک  یم افیا  متسیس  وکا  يرادیاپ 

نایزبآ رازاب  هعسوت  يروآرف و  تیفیک  دوبهب  رتفد  لکریدم  .تسا  يراذگ  هیامرس  لاغتشا و  داجیا  رد  ورشیپ  نونکا  مه  تالیش  هتفرگ  ماجنا  ياه  يزیر

هعسوت تسین و  هدیـشوپ  سک  چیه  رب  یلم  دمآرد  يزرا و  عبانم  لوصح  هعماج و  شزرا  اب  نیئتورپ  زا  يا  هدمع شخب  نیمات  رد  تالیـش  شقن  دوزفا :

هکنیا نایب  اب  همادا  رد  يو  .دشاب  ییازدمآرد  زاین و  دروم  نایزبآ  نیمات  يروآزرا ، لاغتشا ، هب  يدایز  رایـسب  کمک  دناوت  یم شخب  نیا  ياه  تخاسریز

اهروشک يداصتقا  هعـسوت  دـشر و  رد  یتفن  ریغ  تارداص  شقن  تیمها و  تشادراهظا : تسا ، یتفنریغ  تارداص  يارب  یبسانم  عبنم  تالیـش  تعنص 

ناریا داصتقا  ینونک  طیارش  رد  یتفنریغ  تارداص  هعسوت  تشاد : نایب  یهاشلگ  .دریگ  یم رارق  یسررب  دروم  مهم  تاعوضوم  زا  یکی  ناونع  هب  هراومه 

هاگدید زا  اهنت  هن  یتفنریغ  تارداص  هعسوت  ور  نیا  زا  دنشاب  هتـشاد  رظن  رد  دیاب  روشک  نالوئـسم  هک  تسا  يداصتقا  یـسایس و  لئاسم  نیرتمهم  زا 

هورگ زا  يراک  رازاب "  طخ  يور  همانرب "  تسا ؛ ینتفگ  .تسا  رادروخرب  يا  هژیو تیمها  تیولوا و  زا  روشک  لخاد  رد  لاغتشا  داجیا  رظن  زا  هکلب  يروآزرا 

رتلماک رتگرزب و  ریوصت  کی  هئارا  فده  اب  هقیقد  تدم 55  هب  تعاس 11  سار  زور  ره  هبنشجنپ  ات  هبنش  زا  هک  تسا  داصتقا  ییویدار  هکبش  يزرواشک 

.دریگ  یم رارق  فیدر 98  ما  فا  جوم  يور  رب  يداصتقا  تاماهبا  عفر  يداصتقا و  مهم  ياهدادیور  زا  كرد  لباق  و 
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دنوش یم هدنازوس  قاچاق  ياه  هویم

قاچاق ياه  هویم هضرع  نازیم  هدش و  فیعضت  هویم  قاچاق  يور  تیساسح  لرتنک و  هک  درک  مالعا  ناشورف  يزبس هویم و  هیداحتا  سییر  تشهبیدرا :   

.هتفای شیازفا  هرابود 

نواعم تسا ، هدش  دراو  دنرادن  يزوجم  هک  هریغ  ایاپاپ و  رانا ، نوتیز ، دننام  ییاه  هویم كرمگ  هدش  رشتنم  یمـسر  رامآ  ساسا  رب  هک  یلاح  رد  دادرم :   

تادراو زوجم  هبناو  سانانآ  لیگران ، زوم ، اهنت  میتسه و  فلاخم  هویم  هنوگره  قاچاق  یمـسر و  تادراو  اب  هک  درک  مالعا  يزرواشک  داهج  ریزو  یناـبغاب 

رد دروخرب  درکلمع و  نیرتهب  دوش و  يریگیپ  دـیاب  یمـسر  يدابم  زا  قاچاق  ياه  هویم دورو  : » درک مالعا  تاتابن  ظفح  ناـمزاس  سییرزورما  و.دـنراد 

دینزب .» شتآ  ار  نآ  هک  تسا  نیا  قاچاق  ياه  هویم هنیمز 
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 : تاتابن ظفح  نامزاس  سیئر 

تسا قاچاق  ياه  هویم اب  دروخرب  نیرتهب  ندز  شتآ

عاونا قاچاق  یمـسر و  تادراو  دـهاش  نانچمه  اما  تسا  هدـش  رتشیب  قاچاق  ياه  هویم ياحما  فشک و  يارب  نالوئـسم  تیـساسح  هک  نیا  دوجو  اـب 

.تسا  هدشن  رداص  اهنآ  يارب  يزوجم  چیه  تاتابن  ظفح  نامزاس  سیئر  هتفگ  هب  هک  میتسه  ییاه  هویم

هب راک  دندرک و  لابند  رت  يدج ار  نآ  ياحما  فشک و  هویم و  هژیو  هب  قاچاق  تالوصحم  اب  دروخرب  یتلود  فلتخم  ياه  هاگتسد نالوئسم  هتشذگ  لاس  زا 

هدز شتآ  همه  مشچ  يولج  دیاب  قاچاق  تالوصحم  هک  دندرک  مالعا  تلود  تئیه  ياضعا  نایم  رد  یقطن  رد  اریخا  يربهر  مظعم  ماقم  هک  دیـسر  ییاج 

.دهدن  ار  یفلخت  نینچ  تأرج  دوخ  هب  رگید  یچقاچاق  ات  هدش 

رت يدج قاچاق  تالوصحم  اب  دروخرب  هنیمز  رد  هریغ  يزرواشک و  داهج  ترازو  زرا ، الاک و  قاچاق  اب  هزرابم  داتس  دننام  یلوتم  ياه  هاگتسد نایم  نیا  رد 

تاسلج هنیمز  نیا  رد  هدرک و  هبتاکم  رگیدکی  اب  زور  ره  تاتابن - ظفح  نامزاس  سیئر  يدـبیم - یناتـسغاب  یلعدـمحم  هتفگ  هب  دـندش و  هتـشذگ  زا 

کی مادک  یمسر و  ياهزرم  زا  کی  مادک  زا  تسین  صخشم  هک  دوش  یم هدید  رازاب  رد  نانچمه  قاچاق  یجراخ  ياه  هویم اما  .دننک  یم رازگرب  یکرتشم 

.تسا  هدش  دراو  روشک  هب  یمسرریغ  يدابم  زا 

قافتا يزرم  ياه  هلیم ندنک  یتح  يرب و  هلوک قیرط  زا  هویم  قاچاق  هتـشذگ  ياه  لاس رد  هچرگ  تفگ : انـسیا  هب  هراب  نیا  رد  يدـبیم  یناتـسغاب  هتبلا 

هتـشذگ زا  رت  يدج هریغ  زرا و  الاک و  قاچاق  اب  هزرابم  داتـس  كرمگ ، دننام  یلوتم  ياه  هاگتـسد هعماج ، اه و  هناسر تیـساسح  شیازفا  اب  اما  داتفا ، یم

.دراد  کیربت  ياج  دوخ  نیا  هک  دوش  یم يا  هناسر تعرس  هب  دتفیب  هنیمز  نیا  رد  هک  یقافتا  ره  دنا و  هدش

يزرواشک داهج  ترازو  دینزب و  شتآ  يربهر  مظعم  ماقم  هتفگ  هب  ار  نآ  هک  تسا  نیا  قاچاق  ياه  هویم هنیمز  رد  دروخرب  درکلمع و  نیرتهب  دوزفا : يو 

.تسا  طابترا  رد  هویم  قاچاق  اب  دروخرب  يارب  یلوتم  ياه  هاگتسد اب  هنازور  رمتسم و  تروص  هب  هراومه 

، دوش یم دراو  روشک  هب  زوجم  نودـب  نوتیز  ایاپاپ و  دـننام  ییاه  هویم هنوگچ  هک  نیا هرابرد  یلاؤس  هب  خـساپ  رد  نینچمه  تاتابن  ظفح  نامزاس  سیئر 

يدابم زا  هنوگچ  تالوصحم  نیا  هک  تسین  صخـشم  تسا و  هدرکن  رداص  لوصحم  ود  نیا  يارب  يزوجم  چـیه  يزرواشک  داهج  ترازو  درک : راـهظا 

داهج ترازو  يوس  زا  یمـسر  يدابم  زا  هعونمم  ياه  هویم دورو  فلخت و  نیا  رارکت  زا  يریگولج  يارب  اه  يریگیپ اما  تسا ، هدش  دراو  روشک  هب  یمـسر 

.دراد  همادا  يزرواشک 
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اه هاگشزرو  يارب  نمچ  تادراو  اب  یهایگ  ياهیرامیب  دورو 

هکنیا ناکما  روشک  هب  یجراخ  كاخ  دورو  تفگ : تسا  عونمم  روشک  هب  كاخ  لور و  نمچ  تادراو  هکنیا  نایب  اب  روشک  تاتابن  ظـفح  ناـمزاس  نواـعم 

دوش  یم نازرواشک  تادیلوت  تاتابن و  ریاس  هب  ندز  تراسخ  ثعاب  رما  نیا  دراد و  دوجو  دروایب  روشک  هب  ار  یهایگ  ياهیرامیب  زا  یعبنم 

یماد و ياهیرامیب  لاقتنا  دهاش  دراوم  زا  يرایـسب  رد  اریز  تسا  هدش  نالووسم  ینارگن  ثعاب  یهایگ  يزرواشک و  تالوصحم  تادراو  هک  تساهتدـم 

بآ و طیارش  رگید ، روشک  هب  يرامیب  لاقتنا  اب  اریز  هدش  رت  كانرطخ  رایسب  اهیرامیب  نیا  زا  يرایـسب  هک  هداد  ناشن  هقباس  .میا  هدوب  روشک  هب  یهایگ 

ینارگن نیا  هدش و  حرطم  زیربت  هاگـشزرو  يارب  نمچ  تادراو  ثحب  نونکا  .دـنک  یم  داجیا  يرتشیب  تارطخ  دوش و  یم  يرامیب  تیوقت  ثعاب  ییاوه 

روشک هب  كاخ  لور و  نمچ  تادراو  هکنیا  نایب  اب  روشک  تاتابن  ظفح  ناـمزاس  نواـعم  هطبار  نیارد  .میرادـن  مه  نمچ  دـیلوت  ناوت  ارچ  هک  دراد  دوجو 

ندز تراسخ  ثعاب  رما  نیا  دراد و  دوجو  دروایب  روشک  هب  ار  یهایگ  ياهیرامیب  زا  یعبنم  هکنیا  ناکما  روشک  هب  یجراخ  كاخ  دورو  تفگ : تسا  عونمم 

راگدای هاگشزرو  نمچ  تادراو  يور  شیپ  یشاوح  صوصخ  رد  مینست ، اب  وگو  تفگ رد  نایمئاق  يدهم  .دوش  یم نازرواشک  تادیلوت  تاتابن و  ریاس  هب 

صخـش هک  یتروص  رد  دوزفا : يو.تسا  عونمم  روشک  هب  لور  نمچ  كاخ و  تادراو  دوجوم  نیناوق  ساسا  رب  درک : راهظا  هیکرت ، روشک  زا  زیربت  ماـما 

نیا ریغ  رد  دنک  دراو  نامزاس  نیا  زا  مزال  تامالعتـسا  ماجنا  زا  دعب  رذب و  تروص  هب  ار  نآ  دـیاب  دراد  ار  لوصحم  نیا  تادراو  دـصق  یقوقح  یقیقح و 

دوخ اب  لور  ياهنمچ  داد : همادا  روشک  تاتابن  ظفح  نامزاس  هنیطنرق  نواـعم  .دوش  یمن هداد  نآ  صیخرت  هزاجا  دـیایب  مه  كرمگ  هب  رگا  یتح  تروص 

روآدای نایمئاق.میهد  یمن روشک  هب  ار  لوصحم  نیا  دورو  هزاجا  تسا  عونمم  ام  روشک  هب  كاخ  تادراو  هک  ییاجنآ  زا  دراد و  كاخ  رتمیتناس  کی  دودـح 

توافتم يروشک  ره  هب  هتـسب  طیارـش  نیا  هک  دوش  یم دراو  دوجوم  يا  هنیطنرق طیارـش  ساـسا  رب  اـهروشک  ریاـس  زا  زین  نمچ  رذـب  تادراو  دـش :

دیاب دـش و  تفلاخم  نآ  اب  هک  تشاد  لور  نمچ  تادراو  ياضاقت  يدازآ  هاگـشزرو  زین  لبق  لاـس  دودـح 10  تفگ : تاتابن  ظفح  نامزاس  نواعم.تسا 

دصق زیربت  ماما  راگدای  هاگشزرو  مینـست ، شرازگ  هب  .تسین  زیربت  ماما  راگدای  هاگـشزرو  هب  طوبرم  اـهنت  تادراو  تیعونمم  نیا  هک  تشاد  ناـعذا 

نواعم لبق  هتفه  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دـش  وربور  روشک  تاتابن  ظفح  نامزاس  تفلاخم  اـب  رما  نیا  اـما  تشاد  ار  هیکرت  روشک  زا  لور  نمچ  تادراو 

لور نمچ  تادراو  هب  طوبرم  لکشم  ناتسا  تاکرمگ  اب  هدش  ماجنا  ياهینزیار  ساسا  رب  تفگ : دوجوم  ياهشنت  عفر  يارب  یبرغ  ناجیابرذآ  رادناتـسا 

اب هدـش  ماجنا  ياهیگنهامه  لور و  نمچ  تادراو  هزاجا  رب  ینبم  یبرغ  ناجیابرذآ  يرادناتـسا  طسوت  تاراهظا  نیا  یلاح  رد  .تسا  هدش  لح  هیکرت  زا 

هب ار  لوصحم  نیا  تادراو  هزاجا  یتابن  تالوصحم  تادراو  صوصخ  رد  راد  تیحالـص عجرم  ناونع  هب  تاتابن  ظفح  نامزاس  هک  دوش  یم حرطم  كرمگ 

.دهد  یمن روشک 
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درک  دیکات  تاتابن  ظفح  نامزاس  سییر 

دریگب شتآ  دیاب  قاچاق  هویم  یمسر / يدابم  زا  هدش  دراو  هعونمم  ياه  هویم يریگیپ 

قاچاق یمسر و  تادراو  دهاش  نانچمه  تسا ، هدش  رتشیب  قاچاق  ياه  هویم ياحما  فشک و  يارب  نالووسم  تیساسح  هتشذگ  لاس  رد  هک  نیا دوجو  اب 

.دوش  یم يریگیپ  هداتفا  قافتا  دراوم  هدشن و  رداص  اهنآ  يارب  يزوجم  چیه  تاتابن  ظفح  نامزاس  سییر  هتفگ  هب  هک  میتسه  ییاه  هویم عاونا 

فشک و هویم و  هژیو  هب  قاچاق  تالوصحم  اب  دروخرب  یتلود  فلتخم  ياه  هاگتسد نالووسم  هتـشذگ  لاس  زا  انـسیا ، زا  لقن  هب  نیالنآ  سدق  شرازگ  هب 

هک دـندرک  مالعا  تلود  تایه  ياضعا  نایم  رد  یقطن  رد  اریخا  يربهر  مظعم  ماقم  هک  دیـسر  ییاج  هب  راـک  دـندرک و  لاـبند  رت  يدـج ار  نآ  ياـحما 

نایم نیا  رد  .دـهدن  ار  یفلخت  نینچ  تأرج  دوخ  هب  رگید  یچقاچاق  ات  دوش  هدز  شتآ  یچقاـچاق  مشچ  يولج  دـیاب  هویم  دـننام  قاـچاق  تـالوصحم 

هتشذگ زا  رت  يدج قاچاق  تالوصحم  اب  دروخرب  ي  هنیمز رد  هریغ  يزرواشک و  داهج  ترازو  زرا ، الاک و  قاچاق  اب  هزرابم  داتس  دننام  یلوتم  ياه  هاگتـسد

یکرتشم تاسلج  هنیمز  نیا  رد  هدرک و  هبتاکم  رگیدکی  اب  زور  ره  تاتابن -  ظفح  نامزاس  سییر  يدـبیم -  یناتـسغاب  یلعدـمحم  هتفگ  هب  دـندش و 

يدابم زا  کی  مادک  یمـسر و  ياهزرم  زا  کی  مادک  تسین  صخـشم  هک  دوش  یم هدید  رازاب  رد  نانچمه  قاچاق  یجراخ  ياه  هویم اما  .دننک  یم رازگرب 

يرب و هلوک قیرط  زا  هویم  قاچاق  هتشذگ  ياه  لاس رد  هچرگ  تفگ : انسیا  هب  هراب  نیا  رد  يدبیم  یناتـسغاب  هتبلا  .تسا  هدش  دراو  روشک  هب  یمسرریغ 

الاک و قاچاق  اب  هزرابم  داتس  كرمگ ، دننام  یلوتم  ياه  هاگتسد هعماج ، اه و  هناسر تیـساسح  شیازفا  اب  اما  داتفا ، یم قافتا  يزرم  ياه  هلیم ندنک  یتح 

: دوزفا يو  .دراد  کیربت  ياج  دوخ  نیا  هک  دوش  یم يا  هناسر تعرـس  هب  دتفیب  هنیمز  نیا  رد  هک  یقافتا  ره  دنا و  هدش هتـشذگ  زا  رت  يدـج هریغ  زرا و 

هراومه يزرواشک  داهج  ترازو  دـینزب و  شتآ  يربهر  مظعم  ماقم  هتفگ  هب  ار  نآ  هک  تسا  نیا  قاچاق  ياه  هویم ي  هنیمز رد  دروخرب  درکلمع و  نیرتهب 

هب خـساپ  رد  نینچمه  تاتابن  ظفح  نامزاس  سییر  .تسا  طابترا  رد  هویم  قاچاق  اب  دروخرب  يارب  یلوتم  ياه  هاگتـسد اب  هنازور  رمتـسم و  تروص  هب 

يزوجم چیه  يزرواشک  داهج  ترازو  درک : راهظا  دوش ، یم دراو  روشک  هب  زوجم  نودـب  نوتیز  ایاپاپ و  دـننام  ییاه  هویم هنوگچ  هک  نیا ي  هرابرد یلاوس 

يارب اه  يریگیپ اما  تسا ، هدش  دراو  روشک  هب  یمسر  يدابم  زا  هنوگچ  تالوصحم  نیا  هک  تسین  صخشم  تسا و  هدرکن  رداص  لوصحم  ود  نیا  يارب 

.دراد  همادا  يزرواشک  داهج  ترازو  يوس  زا  یمسر  يدابم  زا  هعونمم  ياه  هویم دورو  فلخت و  نیا  رارکت  زا  يریگولج 
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دریگب شتآ  دیاب  قاچاق  ياه  هویم 

.دوش  یم هدید  رازاب  رد  نانچمه  قاچاق  یجراخ  ياه  هویم - زوین نازور 

قاچاق یمسر و  تادراو  دهاش  نانچمه  تسا ، هدش  رتشیب  قاچاق  ياه  هویم ياحما  فشک و  يارب  نالووسم  تیساسح  هتشذگ  لاس  رد  هک  نیا دوجو  اب 

لاس زا  .دوش   یم يریگیپ  هداتفا  قافتا  دراوم  هدـشن و  رداص  اهنآ  يارب  يزوجم  چـیه  تاتابن  ظفح  نامزاس  سییر  هتفگ  هب  هک  میتسه  ییاه  هویم عاونا 

ییاج هب  راک  دندرک و  لابند  رت  يدج ار  نآ  ياحما  فشک و  هویم و  هژیو  هب  قاچاق  تالوصحم  اب  دروخرب  یتلود  فلتخم  ياه  هاگتسد نالووسم  هتـشذگ 

یچقاچاق مشچ  يولج  دیاب  هویم  دننام  قاچاق  تالوصحم  هک  دندرک  مالعا  تلود  تایه  ياضعا  نایم  رد  یقطن  رد  اریخا  يربهر  مظعم  ماقم  هک  دیـسر 

ترازو زرا ، الاک و  قاچاق  اب  هزرابم  داتس  دننام  یلوتم  ياه  هاگتسد نایم  نیا  رد  .دهدن  ار  یفلخت  نینچ  تأرج  دوخ  هب  رگید  یچقاچاق  ات  دوش  هدز  شتآ 

نامزاس سییر  يدبیم -  یناتـسغاب  یلعدمحم  هتفگ  هب  دندش و  هتـشذگ  زا  رت  يدج قاچاق  تالوصحم  اب  دروخرب  ي  هنیمز رد  هریغ  يزرواشک و  داهج 

هدید رازاب  رد  نانچمه  قاچاق  یجراخ  ياه  هویم اما  .دننک  یم رازگرب  یکرتشم  تاسلج  هنیمز  نیا  رد  هدرک و  هبتاکم  رگیدـکی  اب  زور  ره  تاتابن -  ظفح 

نیا رد  يدبیم  یناتسغاب  هتبلا  .تسا  هدش  دراو  روشک  هب  یمسرریغ  يدابم  زا  کی  مادک  یمسر و  ياهزرم  زا  کی  مادک  تسین  صخـشم  هک  دوش  یم

تیساسح شیازفا  اب  اما  داتفا ، یم قافتا  يزرم  ياه  هلیم ندنک  یتح  يرب و  هلوک قیرط  زا  هویم  قاچاق  هتشذگ  ياه  لاس رد  هچرگ  تفگ : انـسیا  هب  هراب 

هنیمز نیا  رد  هک  یقافتا  ره  دنا و  هدش هتشذگ  زا  رت  يدج هریغ  زرا و  الاک و  قاچاق  اب  هزرابم  داتس  كرمگ ، دننام  یلوتم  ياه  هاگتـسد هعماج ، اه و  هناسر

نآ هک  تسا  نیا  قاچاق  ياه  هویم ي  هنیمز رد  دروخرب  درکلمع و  نیرتهب  دوزفا : يو  .دراد  کیربت  ياج  دوخ  نیا  هک  دوش  یم يا  هناسر تعرس  هب  دتفیب 

قاچاق اب  دروخرب  يارب  یلوتم  ياه  هاگتسد اب  هنازور  رمتـسم و  تروص  هب  هراومه  يزرواشک  داهج  ترازو  دینزب و  شتآ  يربهر  مظعم  ماقم  هتفگ  هب  ار 

هب زوجم  نودب  نوتیز  ایاپاپ و  دننام  ییاه  هویم هنوگچ  هک  نیا ي  هرابرد یلاوس  هب  خساپ  رد  نینچمه  تاتابن  ظفح  نامزاس  سییر  .تسا  طابترا  رد  هویم 

تالوصحم نیا  هک  تسین  صخشم  تسا و  هدرکن  رداص  لوصحم  ود  نیا  يارب  يزوجم  چیه  يزرواشک  داهج  ترازو  درک : راهظا  دوش ، یم دراو  روشک 

زا یمـسر  يدابم  زا  هعونمم  ياه  هویم دورو  فلخت و  نیا  رارکت  زا  يریگولج  يارب  اه  يریگیپ اما  تسا ، هدـش  دراو  روشک  هب  یمـسر  يداـبم  زا  هنوگچ 

.دراد  همادا  يزرواشک  داهج  ترازو  يوس 
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دننک  یم فرصم  جنرب  اه  ییاپورا ربارب  اه 7  یناریا

دننک یم فرصم  جنرب  اه  ییاپورا ربارب  اه 7  یناریا

: تفگ تسا ، هدـش  مالعا  مرگولیک  ناریا 37.07  رد  جـنرب  هنارـس  فرـصم  هکنیا  نایب  اب  داهج  ترازو  یـساسا  تالوصحم  تالغ و  رتفد  لک  ریدـم 

رد ناریا  رامآ  زکرم  مالعا  ساسارب  ناریا  رد  جنرب  هنارس  فرصم  هکنیا  نایب  اب  راسکاخ  هواک  .دننک  یم فرصم  جنرب  اه  ییاپورا ربارب  ابیرقت 7  اه  یناریا

دسر یم رظن  هب  دیعب  اما  هدرکن   مالعا  ار  يراج  لاس رد  جنرب  هنارس  فرصم  نازیم  رامآ  زکرم  زونه  تشادراهظا : تسا ، مرگولیک   37.07 هتشذگ ، لاس 

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

فرـصم طسوتم  لوئـسم  ماقم  نیا  هتفگ  هب  .تسا  رتشیب  رایـسب  کیزکم  هیـسور و  اکیرمآ ، هتفای ، هعـسوت  ياهروشک  اپورا ، هیداحتا  زا  اما  رتمک  ایند 

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

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  رد  الاک  نیا 

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

دیاب هیذغت  ناصصختم  هکنیا  هب  هراشا  اب  راسکاخ  .تسا  مرگولیک  نپاژ 57.7  نیچ 75.8 و   رد  جنرب  هنارس  فرصم  طسوتم  تفگ : تسا ، جنرب  دنلیات 

درف ره  طسوتم  روطب  هک  دوب  نیا  نانآ  رظن  میتشاد  هیذغت  ناسانـشراک  اب  ام  هک  يا  هسلج رد  دوزفا : دنهدب ، رظن  روشک  رد  جنرب  فرـصم  نازیم  هرابرد 

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

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

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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دنراد ییاذغ  رقف  روشک ، تیعمج  دصرد  هدزای 

رب هکنیا  نایب  اب  ناریا  هیذـغت  یلم  هرگنک  نیمراهچ  یللملا و  نیب  هرگنک  نیمود  هیحاتتفا  رد  وراد  اذـغ و  ناـمزاس  سییر  ناوج : ناراـگنربخ  هاگـشاب 

یناریا 20 تیعمج  رد  یتفایرد  يرلاک  نیگنایم  هک  یلاح  رد  دنراد  اذغ  نیمات  لکشم  تیعمج ، دصرد  دودح 11  ناریا  رد  هدش  ماجنا  تاعلاطم  ساسا 

يروشک 50 نیگنایم  ساسا  رب  رامآ  نیا  هک  دسر  یم زین  دـصرد  هب 65  اه  ناتـسا یخرب  رد  نزو  هفاضا  رامآ  تفگ : تسا ، بولطم  دح  زا  شیب  دصرد 

اب درک : راهظا  دناوخ و  ریزگان  زورما  يایند  رد  ار  هریغ  یتعنص و  ياه  شور ییایمیش ، داوم  مومس ، زا  هدافتـسا  وراد  اذغ و  نامزاس  سییر.تسا  دصرد 

، ناریا ناهج و  رد  ییاذغ  ياه  یتلادع یب لیلد  هب  زین  نآ  رب  هوالع  هدش و  هرطاخم  راچد  ییاذغ  تینما  اذغ و  نیمات  ندـش ، یتعنـص  شیازفا  هب  هجوت 

.تسا  هدش  هجاوم  يدج  تالکشم  اب  زین  دارفا  یگدنز  هویش  تسیز و  طیحم 

، یللملا نیب ياهداهن  ياه  تیولوا وزج  ییاذـغ   تینما  اذـغ و  نیمات  تیمها  دوزفا : تسناد و  تیمهارپ  رایـسب  ار  تمالـس  نیمات  رد  هیذـغت  شقن  يو 

دوجو هب  يو  .تسا  يرورض  نآ  زا  یشان  تالکشم  زا  يریگولج  يارب  یگدنز  هویـش  هیذغت و  زا  تبقارم  ساسا  نیا  رب  هدوب و  یلم  ياهداهن  اه و  تلود

دوخ زاین  رب  دازام  ایند  رد  رفن  اهدرایلیم  هک  تسا  یلاح  رد  دارفا  نیا  ییاذـغ  رقف  تفگ : تشاد و  هراشا  ناهج  رد  ییاذـغ  رقف  هب  ـالتبم  رفن  اـه  نویلیم

.دنراد  يرلاک  تفایرد  اذغ و  فرصم 

عالطا لباق  هک  دوب  بولطمان  يدح  هب  دراوم  یخرب  رد  اه  یسررب نیا  هنافـساتم  درک : حیرـصت  داد و  ربخ  ریخا  لاس  ود  رد  هیذغت  ینمیا  یـسررب  زا  يو 

.دوبن  مه  یناسر 

زا یکی  دـش : روآدای  اهالاک  نیا  هب  مدرم  تحار  یـسرتسد  مدـع  ناسر و  بیـسآ  ياهالاک  تاغیلبت  تیعونمم  هب  طوبرم  ياه  تیلاعف هب  هراشا  اـب  يو 

.درب مان  نآ  لیالد  زا  ناوت  یم ار  مدرم  يزاس  هاگآ  هک  تسا  برچرپ  تاینبل  زا  مدرم  فرصم  شهاک  يا  هیذغت تمالس  تهج  رد  شالت  یلصا  ياهدومن 
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تدمدنلب همانرب  رد  نت  رازه  ات 500  ودرگ  دیلوت  شیازفا 

دورو اما  درک ، دراو  ودرگ  ياه  غاب هب  ار  ییاه  بیسآ نامرک  یبونج و  ناسارخ  نالیگ ، ناتسدرک و  نوچمه  اه  ناتسا یخرب  رد  یلاسکشخ  یگدزامرس و 

.دراد  رب  رد  ار  ینت  رازهراهچ  دیلوت  شیازفا  دیدج  ياه  غاب

ناریا و رد  ودرگ  دیلوت  هرابرد  انایا  اب  وگو  تفگ رد  زورید  يزرواشک  داهج  ترازو  ینابغاب  تنواعم  کشخ  يریـسدرس و  ياه  هویم روما  رتفد  لکریدـم 

رد نیا  دسر ، یم نت  رازه  نویلیم و 400  هس  هب  نآ  یناهج  دیلوت  تسا و  راتکه  نویلیم  کی  دودح  ناهج  رد  ودرگ  روراب  تشک  ریز  حطس  تفگ : ناهج 

هدش شرازگ  رفن  رازه  ودرگ 500  یناهج  نارادرب  هرهب دادعت  دوزفا : نت  نییور ناضمر.تسا  مرگولیک  مین  زا  رتمک  ناهج  دیلوت  هنارـس  هک  تسا  یلاح 

حطس درک : ناشنرطاخ  يو.تسا  ناتسودنه  نیارکوا و  کیزکم ، هیکرت ، ناریا ، اکیرمآ ، نیچ ، لماش  لوصحم  نیا  هدننکدیلوت  هدمع  ياهروشک  تسا و 

لاس رد  نت  رازه  دیلوت 220  نازیم  دوش و  یم لماش  ار  یناهج  تشک  ریز  حطـس  زا  دصرد  هک 15  تسا  راتکه  رازه  ناریا 146  رد  ودرگ  تشک  ریز 

2.75 یناریا ، ینویلیم  تیعمج 80  يارب  هنارس  دیلوت  تسا و  ناریا  هب  طوبرم  ودرگ  یناهج  دیلوت  زا  دصرد   6,5 داد : همادا  نت  نییور.تسا هدش  دروآرب 

درکلمع نازیم  درک : حیرصت  يو.میراد  دیلوت  هنارس  ناهج  ربارب  جنپ  زا  شیب  هک  دهد  یم ناشن  ماقرا  نیا  هک  تسا  هدش  دروآرب  رفن  ره  يارب  مرگولیک 

.تسا  یناهج  درکلمع  فصن  لداعم  ددع  نیا  هک  تسا  راتکه  ره  رد  مرگولیک  رازه و 860  کی دودح  ناریا  رد  ودرگ 

روشک رد  ودرگ  هدننکدیلوت  هدمع  ياه  ناتـسا دش : روآدای  يزرواشک  داهج  ترازو  ینابغاب  تنواعم  کشخ  يریـسدرس و  ياه  هویم روما  رتفد  لکریدم 

هوالع هک  تسا  نالیگ  ناهفصا و  دمحاریوب ، هیولیگهک و  یقرش ، یبرغ و  ناجیابرذآ  ناتسدرک ، هاشنامرک ، ناتـسرل ، سراف ، نامرک ، نادمه ، زا  ترابع 

.دراد  دوجو  ودرگ  تشک  ناکما  زین  روشک  قطانم  ریاس  رد  اه ، ناتسا نیا  رب 

رالد نویلیم   19 هدشرداص ، يودرگ  رادقم  نیا  شزرا  درک : دیکأت  درمـشرب و  نت  رازه  هس دودـح  ار  هتـشذگ  لاس  رد  ودرگ  تارداص  نازیم  نت  نییور

ناملآ و تیوک ، ناجیابرذآ ، نامع ، نیرحب ، رطق ، هیکرت ، قارع ، تاراما ، زا  ترابع  ودرگ  یتارداص  فده  ياهرازاب  تشاد : راهظا  يو.تسا  هدـش  دروآرب 

ات لداعم 20  تسوپ  اب  ودرگ  مرگولیک  ره  تمیق  تفگ : نینچمه  نت  نییور.دسر یم فرـصم  هب  روشک  لخاد  رد  دیلوت  رتشیب  هتبلا  هک  تسا  ناتـسلگنا 

.دوش  یم مامت  ناموت  رازه  ات 35  نآ 25  مرگولیک  ره  یشورف  هدرخ يارب  هک  دوش  یم دروآرب  ناموت  رازه   25

نغور يدصرد  لاصحتسا 54  تیلباق  نآ ، رد  دوجوم  ياه  نیماتیو نیئتورپ و  رب  هوالع  هک  تسا  شزرااب  یمیدق و  يرابکشخ  ودرگ  دوزفا : همادا  رد  يو 

.دراد  زین  ار 

ناریا رد  ودرگ  درکلمع  شهاک  لیالد  هرابرد  يزرواشک  داهج  ترازو  یناـبغاب  تنواـعم  کـشخ  يریـسدرس و  ياـه  هویم رو  ــ ما رت  ـــ فد لکریدـم 

امرس هب  ماقرا  یخرب  تیساسح  نآ ، رب  هوالع  دنتـسه و  دنلب  عافترا  ياراد  لاسنهک و  یمیدق ، روشک  قطانم  رتشیب  رد  ودرگ  ناتخرد  درک : ناشنرطاخ 

.تسا  دایز  رایسب  اه  يرامیب تافآ و  و 

هکلب دنوش ، یمن عطق  هشیر  زا  یمیدق  ناتخرد  هک  يا  هنوگ هب دراد ، راک  روتسد  رد  ار  دوجوم  ياه  غاب حالصا  يزرواشک  داهج  ترازو  داد : همادا  نت  نییور

تیریدم روشک ، هب  يراجت  ماقرا  دورو  درک : حیرصت  يو.مینک  حالصا  ار  یمیدق  ياه  غاب میناوتب  بیترت  نیدب ات  دوش  یم هدز  دنویپ  اهنآ  هب  مواقم  ماقرا 

هدـش هیـصوت  ودرگ  ياه  غاب يارب  رـضاح  طیارـش  رد  هک  تسا  ییاه  شور زا  بسانم  يرایبآ  یمیدـق و  ماـقرا  ضیوعت  ینزدـنویپ ، هیذـغت ، تاـفآ ،

رازه و کی زا  ار  دیلوت  نازیم  تسناوت  میهاوخ  يزرواشک  داهج  ترازو  ياه  همانرب زا  هدافتـسا  اب  هلاس  همانرب 10  کی  یط  دش : روآدای  نت  نییور.تسا

.میهد  ءاقترا  تدمدنلب  رد  راتکه  رازه  هب 150  راتکه  رازه  زا 146  زین  ار  اه  غاب حطس  میناسرب و  راتکه  رد  نت  هب 3,5  راتکه  رد  مرگولیک   864
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اه  یناریا هرفس  زا  لالح  ریغ  ياذغ  ندیچرب 

اه یناریا هرفس  زا  لالح  ریغ  ياذغ  ندیچرب 

دنم نوناق هب  مزال  ار  رما  نیا  دشاب ، لالح  تامدخ  اهالاک و  همه  دیاب  ناریا  یمالسا  روشک  رد  هک  نیا نایب  اب  تراجت  ندعم و  تعنص ، ریزو  داصتقارصع :

لالح ياذغ  دوشن ، تیاعر  اذغ  دیلوت  رد  اه  یتالابم یب یخرب  رگا  هک  تسا  دقتعم  يزرواشک  ترازو  رد  هیقف  یلو هدنیامن  رگید  يوس  زا  تسناد و  ندش 

يراذـگ تسایـس ياروش  تسـشن  نیمود  رد  هتـشذگزور  يزرواشک   داهج  ترازو  رد  هیقف  یلو  هدـنیامن  یملاـع   هللا  تیآ .دوش  یم مارح  هب  لیدـبت 

يرایسب هک  ارچ  دراد ، دوجو  هلب  تفگ : دراد ، دوجو  لالحریغ  ياذغ  ناریا  رد  ایآ  هک  شـسرپ  نیا  حرط  اب  لالح ، تامدخ  تالوصحم و  تراجت  يدربهار 

تراظن هاگتـسد  دیاب  هک  نیا رب  دیکات  اب  يو  .دش  دهاوخ  مارح  هب  لیدبت  لالح  ياذغ  دوشن  فرط  رب  دراوم  نیا  رگا  هک  دوش  یم  لامعا  اه  یتالابم یب زا 

هب ار  ثحب  نیا  دیاب  نیاربانب  دراد ؛ دوجو  یعرش  رظان  دادعت  نیمه  هب   هاگراتشک و  روشک 700  رد  درک : حیرصت  دشاب ، صخشم  اه  یتالابم یب نیا  رب 

يدربهار يراذـگ  تسایـس ياروش  هکلب  تسین ، ناریا  لخاد  رد  لالح  ياذـغ  يارب  اروش  راک  هدـمع  یملاع ، هللا  تیآ هتفگ  هب  .میهد  میمعت  اهالاک  همه 

، تشاد لالح  ياذغ  هب  لیامت  هک  ینامزاس  ای  روشک  ره  هک  يروط  هب دنک ؛ یهدـنامزاس  ار  عوضوم  نیا  دـهاوخ  یم لالح  تامدـخ  تالوصحم و  تراجت 

تالوصحم همه  تسا و  یمالـسا  روشک  ناریا  هک  تسا  تسرد  درک : راهظا  هداز  تمعن اضردمحم  نینچمه  .دـنک   نیمات  ناریا  قیرط  زا  ار  نآ  دـناوتب 

ناناملسم هب  یناریا  تامدخ  اهالاک و  هک  نیا  نایب  اب  يو  .دورب  شیپ  دنم  نوناق تروص  هب  دیاب  ریسم  نیا  اما  دشاب ، لالح  نآ  رد  دیاب  تامدخ  ییاذغ و 

، دنراد تیلوئسم  هنیمز  نیا  رد  یفلتخم  ياه  هاگتسد هک  نیا هب  هجوت  اب  هدش و  دنم  هطباض اهراک  تسا  مزال  تفگ : دوش ، یم هضرع  روشک  جراخ  لخاد و 

هک یمالـسا  يروشک  ناونع  هب  دیاب  دوزفا : تراجت  ندعم و  تعنـص ، ریزو  .تسا  هدرک  اروش  نیا  داجیا  هب  مادـقا  تعنـص  ترازو  داهنـشیپ  هب  تلود 

ایند اما  تسا ، لالح  ام  ياهالاک  مامت  هک  تسا  تسرد  نیاربانب  میسرب ؛ دوخ  قح  هب  دنک  هضرع  ایند  حطـس  رد  ار  لالح  تامدخ  اهالاک و  عاونا  دناوت  یم

تامدخ اهالاک و  تسین و  اذغ  هب  طوبرم  طقف  لالح  ثحب  هداز ، تمعن هتفگ  هب  .میهد  ماجنا  ار  راک  نیا  اهدرادناتـسا  نیودت  اب  دیاب  ام  دناد و  یمن ار  نیا 

نیا لومشم  لالح  ياه  لته ییاوه و  ياهزاورپ  يرگـشدرگ ، یهافر و  تامدخ  ییایمیـش ، داوم  یتشادهب ، یـشیارآ و  مزاول  وراد ، هلمج  زا  يا  هدرتسگ

صوصخ رد  تراجت  ندـعم و  ، تعنـص ریزو  تسایر  هب  ییاروش  تفگ : درادناتـسا  یلم  ناـمزاس  سیئر  نینچمه  شرازگ  نیارباـنب  .دوش  یم عوضوم 

ناراگنربخ هاگشاب  شرازگ  هب  .مینک  ایحا  ار  دمآرد  رپ  رازاب  نیا  زا  دوخ  مهس  ات  هدش  لیکشت  لالح  تالوصحم  یناهج  رد  روضح  يارب  يراذگ  تسایس 

هب دورو  مهدزای  تلود  رد  تشاد : راهظا  لالح  تالوصحم  یناهج  رازاـب  هب  دورو  صوصخ  رد  درادناتـسا  یلم  ناـمزاس  سیئر  تخب  زوریپ  هرین  ناوج  

ریزو تسایر  هب  ییاروش  لیکـشت  اب  هک  يروط  هب  تفرگ  دوخ  هب  يرت  يدـج  يوب  گـنر   ، لـالح تامدـخ  تـالوصحم و  تراـجت  یللملا  نیب  هصرع 

ات درک  دهاوخ  يراذگ  تسایـس  زین  اهروشک  ریاس  يارب  اروش  نیا  درک : حیرـصت  يو  .دوش  یم  لابند  يدـج  روط  هب  رما  نیا  تراجت  ندـعم و  ، تعنص

سیئر .دبای  شیازفا  هقطنم  رد  راذگ  ریثات  مهم و  روشک  کی  ناونع  هب  لالح  رازاب  زا  ار  ناریا  مهـس  صوصخ  نیا  رد  عماج  نوناق  کی  میظنت  رب  هوالع 

یلخاد صلاخان  دیلوت  لاس 2012  دوزفا : دنهد ، یم  لیکـشت  ار  ناهج  لک  تیعمج  زا  دصرد  ناناملسم 23  هکنیا  هب  هراشا  اب  درادناتسا  یلم  نامزاس 

يریگمشچ يروآ  زرا  دناوت  یم  اهرازاب  نیا  هب  دورو  نیاربانب  تسا ، هدوب  رالد  نویلیم  رازه  رب 8  غلاب  لالح  تالوصحم  تارداص  هنیمز  رد  اهروشک  نیا 

زا 2500 شیب  ایند  رد  لالح  تعنص  یلام  شدرگ  هک  نیا  نایب  اب  مدقم  يدنرم  دیحو  ساسا  نیا  رب  انسیا ، شرازگ  هب  .دشاب  هتشاد  هارمه  هب  ام  يارب 

یمهس دنهاوخب  هدرک و  دورو  هصرع  نیا  هب  زین  یمالسا  ریغ  ياهروشک  یتح  اهروشک  همه  هک  هدش  ثعاب  عوضوم  نیا  درک : راهظا  تسا ، رالد  درایلیم 

هداد رارق  بیوصت  دروم  ار  لالح  ياذغ  درادناتسا  یمالسا  ياه  يراکمه نامزاس  وضع  ناونع  هب  ناریا  هک  نیا نایب  اب  يو  .دنـشاب  هتـشاد  رازاب  نیا  زا 

هتفگ هب  .دسرب  مامتا  هب  هسلج ، نایاپ  رد  میراودیما  دریگ و  رارق  یسررب  دروم  اروش  نیا  لمعلاروتسد  هدش  انب  اروش  هسلج  نیمود  رد  داد : همادا  تسا ،

نیا هک  ارچ  تشاد ، دهاوخن  تفن  تارداص  هب  يزاین  کیدزن  هدنیآ  رد  دهد ، رارق  دوخ  رایتخا  رد  ار  رازاب  نیا  زا  دصرد  جنپ  یتح  دناوتب  ناریا  رگا  يدنرم ،
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لالح ثحب  هک  نیا نایب  اب  همتاخ  رد  زین  تخبزوریپ  هرین  تسشن  نیا  رد  نینچمه  .دنتسه  نآ  هب  دورو  لابند  هب  اهروشک  همه  تسا و  گرزب  رایسب  رازاب 

تدش اب  راک  نیا  هتـشذگ  لاس  هس  رد  تراجت  قنور  هب  هجوت  اب  تفگ : تسا ، هدش  هتفرگ  شیپ  هتـشذگ  ياه  لاس رد  یهقف  عجارم  عماجم و  فرط  زا 

.دوش  یم راذگاو  یعرف  ياه  هورگراک هب  راک  هدمع  اروش  لمعلاروتسد  نیودت  زا  سپ  هک  هدش  هارمه  يرتشیب 

انسیا  : عبنم
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 : يزرواشک داهج  ترازو  رد  هیقف  یلو  هدنیامن 

! دراد دوجو  روشک  رد  لالحریغ  ياذغ 

تیاعر رگا  هک  دراد  دوجو  اه  یتالابم یب زا  يرایـسب  تفگ : روشک  رد  لالحریغ  ياذـغ  دوجو  هب  هراشا  اب  يزرواشک  داهج  ترازو  رد  هیقف  یلو  هدـنیامن 

.دوش  یم مارح  ياذغ  هب  لیدبت  لالح  ياذغ  دوشن ،

ریزو هتفگاب  هطبار  رد  لالح  تامدـخ  تالوصحم و  تراجت  يدربهار  يراذـگ  تسایـس ياروش  تسـشن  نیمود  رد  یملاع  هللا  تیآ انـسیا ، شرازگ  هب 

هلب تشاد : راهظا  دراد ، دوجو  لالحریغ  ياذـغ  ناریا  رد  ایآ  هک  شـسرپ  نیا  حرط  اب  روشک ، لخاد  تامدـخ  اهالاک و  مامت  ندوب  لالح  رب  ینبم  تعنص 

.دوش  یم مارح  ياذغ  هب  لیدبت  لالح  ياذغ  دوشن  تیاعر  رگا  هک  دراد  دوجو  اه  یتالابم یب زا  يرایسب  هک  ارچ  دراد ، دوجو 

زین اهنآ  دادعت  هب  میراد و  هاگراتشک  روشک 700  رد  درک : حیرصت  دشاب ، صخـشم  اه  یتالابم یب نیا  رب  تراظن  هاگتـسد  دیاب  هک  نیا  رب  دیکأت  اب  يو 

.میهد  میمعت  اهالاک  همه  هب  ار  ثحب  نیا  دیاب  نیاربانب  دراد ؛ دوجو  یعرش  رظان 

تامدخ تالوصحم و  تراجت  يدربهار  يراذگ  تسایس ياروش  هکلب  تسین ، ناریا  لخاد  رد  لالح  ياذغ  يارب  اروش  راک  هدمع  یملاع ، هللا  تیآ هتفگ  هب 

ناریا قیرط  زا  ار  نآ  دناوتب  تشاد ، لالح  ياذـغ  هب  لیامت  هک  ینامزاس  ای  روشک  ره  هک  يروط  هب  دـنک ؛ یهدـنامزاس  ار  عوضوم  نیا  دـهاوخ  یم لالح 

.دنک  نیمأت 

تامدخ اهالاک و  ییاذغ ، داوم  رد  لالح  ثحب  یهدنامزاس  اروش  نیا  هفیظو  نیرت  مهم نیاربانب  داد : همادا  يزرواشک  داهج  ترازو  رد  هیقف  یلو  هدـنیامن 

.تسا  طبترم 

هب دوخ  لالح  تالوصحم  الاک و  ندنالوبق  يارب  ار  یطباوض  هک  میتسه  نیا  لابند  هب  هک  نیا  نایب  اب  تسشن  نیا  رد  زین  تراجت  ندعم و  تعنـص ، ریزو 

، دشاب لالح  نآ  رد  دیاب  تامدخ  ییاذغ و  تالوصحم  همه  تسا و  یمالـسا  روشک  ناریا  هک  تسا  تسرد  تشاد : راهظا  مینک ، نییعت  یللملا  نیب عماوج 

.دورب  شیپ  دنمنوناق  تروص  هب  دیاب  ریسم  نیا  اما 

دنم هطباض اهراک  تسا  مزال  تفگ : دوش ، یم هضرع  روشک  جراخ  لخاد و  ناناملـسم  هب  یناریا  تامدـخ  اهالاک و  هک  نیا  نایب  اب  هداز  تمعن اضردـمحم 

يو .درک  اروش  نیا  داجیا  هب  مادقا  تعنص  ترازو  داهنـشیپ  هب  تلود  دنراد ، تیلوئـسم  هنیمز  نیا  رد  یفلتخم  ياه  هاگتـسد هک  نیا  هب  هجوتاب  هدش و 

تسا تسرد  نیاربانب  میسرب ؛ دوخ  قح  هب  دنک  هضرع  ایند  حطس  رد  ار  لالح  تامدخ  اهالاک و  عاونا  دناوت  یم هک  یمالسا  يروشک  ناونع  هب  دیاب  دوزفا :

.میهد  ماجنا  ار  راک  نیا  اهدرادناتسا  نیودت  اب  دیاب  ام  دناد و  یمن ار  نیا  ایند  اما  تسا ، لالح  ام  ياهالاک  مامت  هک 

، ییایمیش داوم  یتشادهب ، یـشیارآ و  مزاول  وراد ، هلمج  زا  يا  هدرتسگ تامدخ  اهالاک و  تسین و  اذغ  هب  طوبرم  طقف  لالح  ثحب  تعنـص ، ریزو  هتفگ  هب 

.دوش  یم عوضوم  نیا  لومشم  لالح  ياه  لته ییاوه و  ياهزاورپ  يرگشدرگ ، یهافر و  یتامدخ 

21



سدق همانزور  رویرهش 1395 -   14

 : تعنص ریزو 

دوش دنمنوناق  دیاب  لالح  ياذغ  هیهت 

دنمنوناق تروص  هب  دیاب  راک  نیا  تفگ : دنوش ، هیهت  یعرـش  ياه  شور  اب  دـیاب  تامدـخ  اهالاک و  همه  هکنیا  نایب  اب  تراجت  ندـعم و  تعنـص ، ریزو 

.دریگ  تروص 

تامدخ تالوصحم و  تراجت  يدربهار  يراذگ  تسایس  ياروش  تسـشن  نیمود  رد  هداز  تمعن  اضردمحم  سراف ، زا  لقن  هب  نیالنآ  سدق  شرازگ  هب 

هب طوبرم  لحارم  هک  مینک  هیهت  لالح  تالوصحم  اذغ و  یعرـش ، حبذ  اب  هطبار  رد  یللملا  نیب  عماجم  هب  هئارا  يارب  یطباوض  دیاب  تشاد : راهظا  لالح ،

ینثا هعیش  هقف  طیارـش  ساسا ، نیا  رب  داد : همادا  يو  .تسا  هدیـسر  یمالـسا  ياهروشک  اب  هطبار  رد  طبریذ  عمجم  بیوصت  هب  هدـش و  یط  راک  نیا 

اهالاک و همه  تسا و  یمالسا  يروشک  ناریا  هک  تسا  تسرد  درک : حیرـصت  هداز  تمعن  .دش  وگلا  زین  ام  يارب  تفرگ و  رارق  ماع  لوبق  دروم  يرـشع 

هب روشک ، لخاد  رب  هوالع  یناریا  تامدخ  الاک و  اریز  دریگ  تروص  دنمنوناق  تروص  هب  دیاب  راک  نیا  یلو  دنوش ، هیهت  یعرش  ياه  شور  اب  دیاب  تامدخ 

رب انب  تلود  دـنراد ، تیلاعف  هنیمز  نیا  رد  فلتخم  ياه  هاگتـسد  هکنیا  هب  هجوت  اب  تشادراهظا : يو  .دوش  یم  هضرع  زین  رگید  ياهروشک  ناناملـسم 

نایب اب  يو  .تسا  يرازگرب  لاح  رد  اروش  نیا  ياه  تسشن  درک و  تقفاوم  شخب  نیا  رد  يراذگ  تسایس  ياروش  لیکشت  اب  تعنص  ترازو  داهنـشیپ 

میراودیما تفگ : دوش ، یم  بوصم  هلئـسم  نیا  هب  طوبرم  لمعلاروتـسد  لالح ، تراجت  يدربهار  يراذـگ  تسایـس  ياروش  تسـشن  نیمود  رد  هکنیا 

شقن رب  دیکأت  اب  تعنص  ریزو  .میوش  حرطم  دنک ، یم  هضرع  یللملا  نیب  حطـس  رد  ار  لالح  تامدـخ  الاک و  عاونا  هک  يروشک  ناونع  هب  ایند  رد  میناوتب 

یتشادهب و مزاول  دروم  رد  هکلب  دوش ، یمن  متخ  اذغ  هب  طقف  لالح  ثحب  تفگ : لالح ، تراجت  هب  طوبرم  ياهدرادناتـسا  نیودت  رد  درادناتـسا  نامزاس 

سیئر تخبزوریپ  هرین  سراـف ، شرازگ  هب  .تسا  حرطم  زین  لالح  ياهزاورپ  نینچمه  يرگـشدرگ و  یهافر و  تامدخ  ییایمیـش ، لئاسم  یـشیارآ ،

، تسا هدش  ینیب  شیپ  رالد  درایلیم  رازه  دودح 8  یمالسا  ياهروشک  یلخاد  صلاخان  دیلوت  هکنیا  نایب  اب  تسشن  نیا  رد  زین  درادناتـسا  یلم  نامزاس 

لیکشت ار  ایند  تیعمج  دصرد  ناناملسم 23  هکنیا  نایب  اب  يو  .دشاب  هتشاد  مقر  نیا  رد  ییالاب  مهـس  ناریا  هک  مینک  يزیر  همانرب  يروط  دیاب  تفگ :

.دشاب هتشاد  یمالسا  ياهروشک  یناهج  ياهرازاب  بذج  ار  يرثوم  شقن  دناوت  یم  تامدخ  تالوصحم و  يزاس  لالح  هلئسم  هب  هجوت  تفگ : دنهد ، یم 

مامت ندوب  لالح  رب  ینبم  تعنـص  ریزو  تبحـص  هب  شنکاو  رد  زین  يزرواشک  داهج  ترازو  رد  هیقف  یلو  هدـنیامن  یملاع ، هلا  تیآ سراـف ، شرازگ  هب 

، دوشن تیاعر  رگا  هک  دراد  دوجو  اه  یتالابم یب زا  يرایـسب  تفگ : دراد ، دوجو  زین  لالحریغ  ياذغ  ناریا  رد  هکنیا  نایب  اب  روشک ، لخاد  تامدخ  اهالاک و 

هاگراتشک روشک 700  رد  درک : حیرصت  دوش ، صخشم  دیاب  اه  یتالابم یب نیا  رب  رظان  هاگتسد  هکنیا  نایب  اب  يو  .دوش  یم لیدبت  مارح  هب  لالح  ياذغ 

تراجت يراذگ  تسایس ياروش  درک : دیکأت  يو  .میهد  میمعت  اهالاک  همه  هب  ار  ثحب  نیا  دیاب  سپ  میراد ، یعرش  رظان  زین  دادعت  نیمه  هب  دراد و  دوجو 

ناریا قیرط  زا  ار  نآ  دناوتب  تشاد ، لالح  ياذغ  هیهت  هب  لیامت  ینامزاس  ای  روشک  ره  ات  دـنک  یهدـنامزاس  ار  هزوح  نیا  هب  طوبرم  لئاسم  دـیاب  لالح 

رازه و ایند 2  رد  لالح  یلام  شدرگ  تیفرظ  هکنیا  نایب  اب  زین  درادناتـسا  نامزاس  سیئر  نواعم  مدقم  يدنرم  دـیحو  سراف ، شرازگ  هب  .دنک  نیمأت 

میهاوخن تفن  تارداص  هب  يزاین  هدنیآ  رد  دشاب ، هتـشاد  مهـس  رازاب  نیا  رد  زین  دـصرد  هزادـنا 5  هب  یتح  ناریا  رگا  تفگ : تسا ، رالد  دراـیلیم   500

.دنتسه  لالح  تالوصحم  رازاب  رد  نتشاد  شقن  لابند  هب  زین  یمالسا  ياهروشک  یتح  رضاح  لاح  رد  يو ، هتفگ  هب  .تشاد 
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ناهج لالح  ياذغ  دیلوترد  ناریا  زیچان  مهس 

نایب اب  تراجت  ندعم و  تعنص ، ریزو  - دیلوت هورگدش  حرطم  لالح  تامدخ  تالوصحم و  تراجت  يدربهار  يراذگ  تسایس ياروش  تسـشن  نیمود  رد 

رد هیقف  یلو هدنیامن  رگید  يوس  زا  تسناد و  ندش  دنم  نوناق هب  مزال  ار  رما  نیا  دشاب ، لالح  تامدخ  اهالاک و  همه  دیاب  ناری  یمالسا  روشک  رد  هک  نیا

هداز تمعن اضردمحم.دوش  یم مارح  هب  لیدبت  لالح  ياذـغ  دوشن ، تیاعر  اذـغ  دـیلوت  رد  اه  یتالابم یخرب ي رگا  هک  تسا  دـقتعم  يزرواشک  ترازو 

ار یطباوض  هک  میتسه  نیا  لابند  هب  هک  نیا نایب  اب  لالح  تامدخ  تالوصح و  تراجت  يدربهار  يراذگ  تسایس ياروش  تسشن  نیمود  رد  هبنشکیزور 

همه تسا و  یمالـسا  روـشک  ناریا  هک  تسا  تسرد  درک : راـهظا  مینک ، نییعت  یللملا  نیب عماوج  هب  دوخ  لـالح  تـالوصحم  ـالاک و  ندـنالوبق  يارب 

هب یناریا  تامدخ  اهالاک و  هک  نیا  نایب  اب  يو.دورب  شیپ  دنم  نوناق تروص  هب  دیاب  ریسم  نیا  اما  دشاب ، لالح  نآ  رد  دیاب  تامدخ  ییاذغ و  تالوصحم 

هنیمز نیا  رد  یفلتخم  ياه  هاگتـسد هک  نیا هب  هجوت  اب  هدـش و  دـنم  هطباض اهراک  تسا  مزال  تفگ : دوش ، یم هضرع  روشک  جراخ  لـخاد و  ناناملـسم 

يروشک ناونع  هب  دیاب  دوزفا : تراجت  ندعم و  تعنـص ، ریزو.درک  اروش  نیا  داجیا  هب  مادـقا  تعنـص  ترازو  داهنـشیپ  هب  تلود  دـنراد ، تیلوئسم   

لالح ام  ياهالاک  مامت  هک  تسا  تسرد  نیاربانب  میسرب ؛ دوخ  قح  هب  دنک  هضرع  ایند  حطـس  رد  ار  لالح  تامدخ    اهالاک و  عاونا  دناوت  یم هک  یمالسا 

تسین و اذـغ  هب  طوبرم  طقف  لالح  ثحب  هداز ، تمعن هتفگ  هب.میهد  ماجنا  ار  راک  نیا  اهدرادناتـسا  نیودت  اب  دیاب  ام  دـناد و  یمن ار  نیا  ایند  اما  تسا ،

ياه لته ییاوه و  ياهزاورپ  يرگشدرگ ، یهافر و    تامدخ  ییایمیـش ، داوم  یتشادهب ، یـشیارآ و  مزاول  وراد ، هلمج  زا  يا  هدرتسگ تامدـخ  اهالاک و 

ریزو هتفگ  اب  هطبار  رد  يزرواشک –  داهج  ترازو  رد  هیقف  یلو  هدـنیامن  یملاع –  هللا  تیآ تسـشن  نیا  همادا  رد.دوش  یم عوضوم  نیا  لومـشم  لالح 

، دراد دوجو  هلب  تفگ : دراد ، دوجو  لالحریغ  ياذغ  ناریا  رد  ایآ  هک  شسرپ  نیا  حرط  اب  روشک ، لخاد  تامدخ  اهالاک و  مامت  ندوب  لالح  رب  ینبم  تعنص 

رب تراظن  هاگتـسد  دیاب  هک  نیا رب  دیکات  اب  يو.دوش  یم مارح  هب  لیدبت  لالح  ياذغ  دوشن  تیاعر  رگا  هک  دراد  دوجو  اه  یتالابم یب زا  يرایـسب  هک  ارچ 

ار ثحب  نیا  دیاب  نیاربانب  دراد ؛ دوجو  یعرش  رظان  زین  اهنآ  دادعت  هب  میراد و  هاگراتشک  روشک 700  رد  درک : حیرصت  دشاب ، صخشم  اه  یتالابم یب نیا 

يدربهار يراذگ  تسایـس ياروش  هکلب  تسین ، ناریا  لخاد  رد  لالح  ياذغ  يارب  اروش  راک  هدـمع  یملاع ، هللا  تیآ هتفگ  هب.میهد  میمعت  اهالاک  همه  هب 

، تشاد لالح  ياذغ  هب  لیامت  هک  ینامزاس  ای  روشک  ره  هک  يروط  هب دنک ؛     یهدنامزاس  ار  عوضوم  نیا  دهاوخ  یم لالح  تامدخ  تالوصحم و  تراجت 

ثحب یهدنامزاس  اروش  نیا  هفیظو  نیرت  مهم نیاربانب  داد : همادا  يزرواشک  داهج  ترازو  رد  هیقف  یلو  هدنیامن.دنک  نیمات  ناریا  قیرط  زا  ار  نآ  دـناوتب 

نامزاس درادناتسا  يارجا  رب  تراظن  نواعمدیایب  مدرم  هرفس  رـس  تفن ، ياج  هب  لالح  ياذغ  لوپ.تسا  طبترم  تامدخ  اهالاک و  ییاذغ ، داوم  رد  لالح 

هب هک  تسا  رالد  درایلیم  زا 2500  شیب  یمالسا  ياهروشک  رد  لالح  تعنص  یلام  شدرگ  تیفرظ  تفگ : مسارم  نیا  هیـشاحرد  زین  درادناتـسا   یلم 

میهاوخن تفن  تارداص  هب  يزاین  کیدزن  هدـنیآ  رد  دریگب  رایتخا  رد  ار  رازاب  نیا  زا  دـصرد  جـنپ  اهنت  ناریا  رگا  درادناتـسا  یلم  نامزاس  نواع  هتفگ   

هـصرع نیا  هب  زین  یماسا  ریغ  ياهروشک  یتح  اهروشک  همه  هک  هدـش  ثعاب  هزوح  نیا  رد  تراجت  يالاب  مجح  درک :       راهظا  مدقم  يدنرم.تشاد 

ياذغ درادناتسا  یمالـسا  ياه  يراکمه نامزاس  وضع  ناونع  هب  ناریا  هک  نیا نایب  اب        يو.دنشاب  هتشاد  رازا  نیا  زا  یمهـس  دنهاوخب  هدرک و  دورو 

هک دریگ  رارق  یسررب  دروم  اروش  لمعلاروتسد  هدش  انب  نآ  رد  هک    تساروش  نیا  هسلج  نیمود  زورما  داد : همادا  تسا ، هداد  رارق  بیوصت  دروم  ار  لالح 

زا لالح  ثحب  هک  نیا نایب  اب  درادنات   – یلم  نامزاس  سییر  تخبزوریپ –  هرین  تسـشن  نیا  رد  نینچمه.دسرب  مامتا  هب  هسلج ، نایاپ  رد  میراودیما 

تدـش اب  راک  نیا  هتـشذگ  لاس  هس  رد  تراجت  قنور  هب  هجوت  اب  تفگ : تسا ، هدـش  هتفرگ  شیپ  هتـشذگ  ياه  لاس رد  یهقف  عجارم  عماجم و  فرط 

یلخاد صلاخان  دیلوت  هک  نیا نایب  اب  يو.دوش  یم راذگاو  یعرف  ياه  هورگراک هب  راک  هدمع  اروش  لمعلاروتـسد  نیودت  زا  سپ  هک  هدـش  هارمه  يرتشیب 

لخاد تامدخ  ییاذغ و  داوم  ندوب  لالح  يارب  اهنت  هن  ام  نیاربانب  درک : راهظا  تسا ، هدش  هدز  نیمخت  رالد  درایلیم   8000 زا   شیب  یمالسا  ياهروش 
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.مینک  يزیر  همانرب زین  یمالسا  ياهر    هب  یتارداص  رازاب  شیازفا  يارب  هکلب  روشک 
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یناکریه ياه  لگنج  تیعضو  زا  راکتبا  ینارگن  زاربا 

لگنج تحاسم  شهاک  دنور  درک : دیکات  روشک  یعیبط  ياه  لگنج  هدودحم  رد  بوچ  عیانـص  تیلاعف  زا  داقتنا  اب  تسیز  طیحم  تظافح  نامزاس  سییر 

.تسا  هدننک  نارگن  رایسب  یناکریه  یعیبط  ياه 

لقتسم ياه  شرازگ  مامت  تفگ : یناکریه  ياه  لگنج  تیعضو  زا  ینارگن  زاربا  اب  انـسیا  اب  وگ  تفگ و  رد  راکتبا ، هموصعم   ، نیالنآ مج  ماج  شرازگ  هب 

لیالد زا  دنامـسپ  هلابز و  دوجو  يربراک ، رییغت  قاچاق و  يرادرب ، هرهب  .دراد  یفلتخم  لیالد  هنافـساتم  تحاسم  شهاک  دـنور  هک  تسا  نیا  زا  یکاـح 

.تسا هدرک  نارگن  تدش  هب  ار  ام  هک  تسا  یناکریه  یعیبط  ياه  لگنج  تحاسم  شهاک 

فیاظو و کیکفت  ساسا  رب  تفگ : تسا ، هتفرگ  تروص  یتامادـقا  هچ  تسیز  طـیحم  ناـمزاس  يوس  زا  هطبار  نیا  رد  هک  لاوس  نیا  هب  خـساپ  رد  يو 

اه و لگنج  نامزاس  هدهع  هب  یلگنج  هدش  تظافح  فلتخم  یلم و  ياه  كراپ  لخاد  زج  هب  روشک  ياه  لگنج  ییارجا  تیریدم  تیلووسم  یلعف ، نیناوق 

اجنآ رد  یحرط  چیه  تسا و  تسیز  طیحم  نامزاس  رظن  ریز  يزکرم  زربلا  هدش  تظافح  هقطنم  رضاح  لاح  رد  راکتبا ، هتفگ  هب  .تسا  روشک  يرادزیخبآ 

.دوش یمن  ماجنا  يرادرب  هرهب  لماک  روط  هب  مه  اه  كراپ  رگید  رسایک و  دنبیان ، ناتسلگ ، یلم  كراپ  دننام  یلم  ياه  كراپ  رد  .دوش  یمن  يرادرب  هرهب 

سیئر .دـنراد  يرادـلگنج  ياه  حرط  لبق  ياه  لاس  زا  زین  اهنآ  هک  دنتـسه  اه  لگنج  ناـمزاس  تیریدـم  تحت  یلگنج  دازآ  قطاـنم  دراوم  نیا  زا  ریغ 

هعسوت هب  هجوت  اه و  لگنج  تیریدم  يارب  هام 92  نمهب  رد  يا  هبوصم  مهدزای  تلود  يادـتبا  زا  درک : راهظا  همادا  رد  تسیز  طیحم  تظافح  نامزاس 

ماجنا دیاب  هداتفا  ای  رامیب  هدید ، بیسآ  ياه  تخرد  هدودحم  رد  طقف  اه  لگنج  زا  يرادرب  هرهب  هک  دش  مالعا  نآ  هدام 6  رد  بیوصت و  یتظافح  رادیاپ و 

.تسا  ارجا  لاح  رد  هدش و  غالبا  هبوصم  نونکا  مه  .دش  تفلاخم  مه  لاسنهک  ناتخرد  عطق  داهنشیپ  اب  یتح  دوش ،

بوچ تادراو  لیهست  فده  اب  تاسلج  نیا  تفگ : تسا ، هدش  رازگرب  يددعتم  تاسلج  تحاسم  شهاک  زا  يریگولج  ياتـسار  رد  هکنیا  رب  دیکات  اب  يو 

عیانـص نیا  هب  یعیبط  ياه  لگنج  لخاد  رد  اقیقد  تسا و  هتـشاد  يریگمـشچ  دشر  روشک  بوچ  عیانـص  دادعت  میدش  هجوتم  هکنیا  لوا  دش ،  رازگرب 

.دوش هداد  بوچ  یتعنص  دحاو  زوجم  یعیبط  ياه  لگنج  تحاسم  لخاد  هک  هتشادن  یلیلد  هک  یتروص  رد  تسا  هدش  هداد  زوجم 

يرادرب هرهب  یعیبط  ریاخذ  زا  همه  تسا و  یتادراو  یتعنص و  بوچ  لحم  زا  اه  بوچ  زا  یمک  رایسب  رادقم  میدش  هجوتم  اه  یسررب  زا  دعب  دوزفا : راکتبا 

تکرح يریـسم  رد  هکنیا  نایب  اب  راکتبا  .دننک  یم  دیلوت  بوچ  یعیبط  ریاخذ  هب  اکتا  اب  بوچ  هدـننک  دـیلوت  ياه  تکرـش  زا  يدایز  دادـعت  دوش و  یم 

ترازو یتابن و  تافآ  عفد  نامزاس  نایم  يرظن  فالتخا  درک : هفاضا  هراشا و  دروم  نیا  رد  تافالتخا  هب  دوش ، ماجنا  بوچ  تادراو  مینک  کمک  هک  میدرک 

.دوش دراو  تسوپ  نودب  امتح  تسا  دقتعم  یتابن  تافآ  عفد  نامزاس  دوش و  دراو  تسوپ  اب  امتح  اه  بوچ  هک  دراد  دیکات  عیانـص  ترازو  .تسه  عیانص 

.دوشن  ماجنا  راک  نیا  هدش و  داجیا  لالتخا  بوچ  تادراو  رد  هک  هدش  ثعاب  شکمشک  نیا  هنافساتم 
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ییوراد ناهایگ  هراونشجو  هاگشیامن  رد  لوصحم  هئارا 2800 

ربخ ییوراد  ناهایگ  هراونشج  هاگشیامن و  نیموس  رد  هناروانف  لوصحم  هضرع 2800  زا  یتنس  بط  ییوراد و  ناهایگ  ياه  يروانف هعسوت  داتس  ریبد 

لاس رد  مرگ  هب 248  لاس 1380  رد  مرگ  زا 30  روشک  رد  نآ  ياه  هدروآرف ییوراد و  ناهایگ  فرصم  هنارس  هدش  ماجنا  يزاس  گنهرف اب  تفگ : داد و 

يو .دراد  همادا  هام  رویرهش  هبنشجنپ 18  زور  ات  زاغآ و  نارهت  یلصم  لحم  رد  زورما  زا  هراونشج  نیا  دوزفا : هراصع  نسحدمحم  رتکد  .دیسر   1394

لمع مادقا و  راعش  اب  هراونشج  زا  هرود  نیا  دش : روآدای  ییوراد  ناهایگ  هاگشیامن  رد  اه  هاگشهوژپ یهاگشناد و  یملع ، زکرم  روضح 147  هب  هراشا  اب 

ياه تکرـش هناروانف  تالوصحم  رانک  رد  راب  نیلوا  يارب  هراونـشج  زا  هرود  نیا  رد  ور  نیا  زا  دوش  یم رازگرب  یتمواقم  داصتقا  نارـشیپ  ناـینب ، شناد

زا يروانف   100 هدش ، هضرع  يروانف  زا 700  شخب  نیا  رد  هک  میدرک  ییوراد  ناهایگ  هزوح  رد  يزومآ  شناد هراونشج  يرازگرب  هب  مادقا  ناینب  شناد

ياه همانرب رگید  زا  ار  موتاربره ”  “ داجیا ییوراد  ناهایگ  هراونشج  نیموس  یملع  ریبد  .تسا  هدش  باختنا  هاگشیامن  نیا  رد  هضرع  يارب  نازومآ  شناد

عون نیا  صاوخ  اب  کیدزن  زا  ناگدننکدیدزاب  ات  دش  دـهاوخ  هضرع  هدـنز  ییوراد  هایگ  موتاربره 300  نیا  رد  داد : حیـضوت  درب و  مان  هاگـشیامن  نیا 

: تفگ ییوراد  ناهایگ  هزوح  رد  روشک  تفرشیپ  تیعضو  هب  هراشا  اب  یتنس  بط  ییوراد و  ناهایگ  ياه  يروانف هعسوت  داتس  ریبد  دنوش .  انـشآ  ناهایگ 

حرط زا 172  نونکات  هکنیا  رب  دیکات  اب  هراصع  .تسا  هتفای  شیازفا  دصرد  راهچ  هب  دصرد  مینو  کی زا  لمکم  ییوراد و  ناهایگ  فرـصم  هنارـس  مهس 

ناموت درایلیم  ضوعالب 55  تالیهست  نیا  مجح  هدوب و  ضوعالب  یلام  تیامح  نیا  دوزفا : تسا ، هدش  یلام  تیامح  ناینب  شناد ياه  تکرـش هناروانف 

لاح رد  هک  یهایگ  ياه  هنوگ زا  یخرب  روشک  نیناوق  ساسارب  درک : ناشنرطاخ  یتنـس  بط  ییوراد و  ناهایگ  ياه  يرواـنف هعـسوت  داتـس  ریبد  .تسا 

بط قیرط  زا  ینامرد  تامدـخ  هئارا  زاجمریغ  زکارم  داـجیا  هب  نینچمه  هراـصع  .تسا  ارجا  لاـح  رد  نآ  تشادرب  زا  يریگولج  نیناوق  تسا ، ضارقنا 

بط ياه  هدکتمالـس داجیا  هب  ناوت  یم هلمج  نآ  زا  هک  تسارجا  لاح  رد  تشادهب  ترازو  يوس  زا  ییاه  همانرب هنیمز  نیا  رد  تفگ : درک و  هراشا  یتنس 

: داد حیضوت  ییوراد  ناهایگ  هزوح  رد  روشک  ياه  هبتر هب  هراشا  اب  ییوراد  ناهایگ  هزوح  ققحم  نیا  .درک  هراشا  یکـشزپ  مولع  ياه  هاگـشناد رد  یتنس 

ناهایگ هار  هشقن  زا  ییامنور  زا  يو  دراد .  رارق  هیکرت  هرک و  ناتسودنه ، نیچ ، ياهروشک  زا  سپ  ییوراد  ناهایگ  هزوح  رد  ماخ  داوم  تارداص  رد  ناریا 

بیوصت هب  یگنهرف  بالقنا  ياروش  يوس  زا  ییوراد  ناـهایگ  يدربهار  دنـس  نونکاـت  درک : ناـشنرطاخ  داد و  ربخ  هراونـشج  زا  هرود  نیا  رد  ییوراد 

.دوبن  نشور  هزوح  نیا  اب  طبترم  ياه  هاگتسد فیلاکت  نونکات  یلو  دوب  هدیسر 
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؛  دنک یم یسررب  ار  هویم  یمسر  قاچاق  دشر  لیالد  زور  تسایس 

نازرواشک نمرخ  رد  قاچاق  شتآ 

نیا دـیلوت  رد  تفه  ات  کی  هبتر  تالوصحم  زا  يرایـسب  رد  تسا و  یغاب  تالوصحم  بطق  ناریا  هک  دـنداقتعا  نیا  رب  يزرواـشک  هزوح  ناسانـشراک 

نیا ناگدننکدیلوت  يارب  ار  يرایسب  تالکـشم  تادراو  يالاب  مجح  ریخا  ياه  لاس لوط  رد  دوجو  نیا  اب  اما  تسا  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  تالوصحم 

.تسا  هدرک  داجیا  هزوح 

تادراو لضعم  لح  تالوصحم و  نیا  قاچاق  زا  يریگولج  يارب  ار  يددـعتم  ياه  همانرب ریبادـت و  دـندقتعم  نایلوتم  هک  هداد  خر  یلاـح  رد  قاـفتا  نیا 

دهاش نانچمه  اما  تسا  هدش  رتشیب  قاچاق  ياه  هویم ياحما  فشک و  يارب  نالوئسم  تیـساسح  نونکات  هتـشذگ  لاس  زا  .دنا  هداد ماجنا  نآ  هیور  یب

.تسا  هدشن  رداص  اهنآ  يارب  يزوجم  چیه  نایلوتم  مالعا  قبط  میتسه و  هویم  عاونا  قاچاق  یمسر و  تادراو 

.دننز  یم نیمخت  زین  نت  رازه  هنازور 3  ات  ار  قاچاق  نیا  اه  نآ زا  یخرب  هک  دوش  یم رشتنم  روشک  هب  هدش  قاچاق  هویم  نازیم  زا  یفلتخم  ياهرامآ 

داتـس دننام  یلوتم  ياه  هاگتـسد نایم  فلتخم  تاسلج  تسا و  ماجنا  لاح  رد  نانچمه  مهم  نیا  نایلوتم  شالت  فالخرب  دیآ  یم رب  رما  دهاوش  زا  هچنآ 

.تسا  هدیسرن  هجیتن  هب  قاچاق  تالوصحم  اب  دروخرب  هنیمز  رد  ...و  يزرواشک  داهج  ترازو  زرا ، الاک و  قاچاق  اب  هزرابم 

ار قاچاق  اب  هزرابم  هب  يدج  دـقن  کی  قاچاق  تادراو  زا  يریگولج  رب  دـیکات  اب  يربهر  مظعم  ماقم  ریخا  ياه  هام یط  هک  هداد  خر  یلاح  رد  تاقافتا  نیا 

میا .» هدرکن لمع  يدج  یلیخ  قاچاق  اب  هزرابم  رد  الاح  ات  ام  : » دندومرف دندرک و  حرطم 

دارم : » دـندومرف ناشیا  .دـندیمان  روشک  گرزب » يالب   » ار اه  نآ زا  یکی  دـندش و  لئاق  زیامت  الاک  قاچاق  عون  ود  نایم  دوخ  تاشیامرف  رد  بالقنا  ربهر 

هک اهنیا  فرط ؛ نیا دروآ  یم شدوخ  لوک  يور  دراد  یمرب  ار  يزیچ  کـی  فرط  نآ دور  یم هک  تسین  یناتـسچولب  ِفیعـض  ِرَب  هلوک نـالف  قاـچاق ، زا  نم 

مالعا دندرک و  یفرعم  هتفای  نامزاس  قاچاق  ار  قاچاق  مود  عون  ناشیا  .درادـن » یلاکـشا  دوشن  مه  هزرابم  اهنآ  اب  درادـن ؛ یتیمها  اهنیا  تسین ، يزیچ 

میورب دـیاب  بخ ، دوشب ؟ روشک  دراو  قاچاق  نوگانوگ  سانجا  رنیتناک  اهدـص  ای  رنیتناک  اه  هد میوگ ؛ یم ار  گرزب  هتفای  نامزاس ياه  قاچاق نم  : » دـندرک

.مینک » دروخرب  اهنیا  اب  يّدج  روط  هب میناوت ؛ یم ام  میراد ، تردق  ام  میتلود ، ام  اهنیا ؛ اب  مینک  دروخرب 

، دیآ یم رکتبم  مدآ  رفن  کی  : » دندومرف دنداد و  رارق  رظندـم  ار  یلخاد  يالاک  اب  نآ  ینیزگیاج  قاچاق و  ثحب  هنیمز  نیا  رد  نینچمه  بالقنا  مظعم  ربهر 

هد نکن ! دیلوت  امش  ار  نیا  اقآ ! دنیوگ  یم دنور  یم دنک ؛ دیلوت  دهاوخ  یم تسا  دایز  روشک  رد  شفرصم  رایـسب  هک  ار  یـسنج  نالف  دراد ، مه  يا  هیامرس

عاونا و دـنروآ و  یم راشف  وا  هب  تفرن ، راب  ریز  رگا  ای  دـنک ، یم تحار  ار  شدوخ  دور و  یم راب  ریز  فرط  نآ ای  نکن ؛ دـیلوت  ریگب  درایلیم  یـس  ای  درایلیم 

فرط دننز و  یم هبرض  وا  هب  دننک ، یم تیانج  تیاهن  رد  هرخالاب  ای  دننک ، یم زبس  شهار  رس  ینوناق  عناوم  دننک ، یم تسرد  شیارب  ار  تالکشم  ماسقا 

دروخرب هداس  دوش  یمن اهزیچ  نیا  اب  تسین ، يا  هداس ياهزیچ  اهنیا  تسا ، یتّینما  ياهزیچ  اهنیا  تسا ، یّمهم  ياهزیچ  اـهنیا  .دـننک  یم نامیـشپ  ار 

تسا .» قاچاق  یلخاد ، دیلوت  ّمس  تسا ؛ يروج  نیا قاچاق  .درک 

یمسر  يدابم  زا  قاچاق 

روفو هک  تسا  دـقتعم  تادراو  مجح  نیازا  بجعت  راهظا  اب  تراجت د  ندـعم و  تعنـص ، ترازو  قباس  یلخاد  یناگرزاب  نواـعم  حـتفم ، قداصدـمحم 

.تسا  تلود  هب  داقتنا  نیرتگرزب  دشاب ، هدش  دراو  امسر  یجراخ  هویم  رگا  تسا و  روآ  بجعت رایسب  رازاب  رد  یجراخ  ياه  هویم

دوش یم رگم  هکارچ  تسا  تلود  هجوتم  هنیمز  نیا  رد  داقتنا  نیرتگرزب  مه  زاب  دشاب ، هدـش  دراو  قاچاق  قیرط  زا  یجراخ  ياه  هویم نیا  رگا  يو  هتفگ  هب 

راد لاچخی رنیتناک  اب  دیاب  امتح  اه  هویم نیا  درک ؟ دراو  يزرم  ياه  هچرازاب قیرط  زا  ار  ریذپ  بیسآ ياهالاک  زا  يرایسب  ییایلیش و  روگنا  لاقترپ ، بیس و 

.درادن  ییانعم  الصا  روشک  هب  اه  هویم نیا  قاچاق  ندرک  حرطم  نیاربانب  تسا ، هدش  روشک  دراو 

27



لکش نیا  اب  هویم  مجح  نیا  دورو  .تسا  تلود  فیعـض  دروخرب  زا  یـشان  مه  زاب  دشاب ، هدش  دراو  مه  قاچاق  قیرط  زا  اه  هویم نیا  رگا  یتح  يو  رواب  هب 

هدش روشک  دراو  نالوئسم  مشچ  يولج  يدورو و  یمسر  يدابم  زا  نشور ، زور  رد  قاچاق  ياه  هویم اعطق  تسا و  نکممریغ  قاچاق  لکـش  هب  لقن  و لمح

دیاب دوش  روشک  دراو  قاچاق  تروص  هب  اه  هویم نیا  رگا  دشاب ؟ هدـیدن  ار  اهنآ  مه  یـسک  دوش و  روشک  دراو  اه  نابایب زا  اه  هویم نیا  دوش  یم رگم  .تسا 

دریگ ؟ رارق  تساوخزاب  دروم  دراد  هدهعرب  ار  كرمگ  رب  تراظن  هک  یناگرا 

قافتا يزرم  ياه  هلیم ندنک  یتح  يرب و  هلوک قیرط  زا  هویم  قاچاق  هتشذگ  ياه  لاس رد  هک  تسا  دقتعم  مه  تاتابن  ظفح  نامزاس  سیئر  رگید  يوس  زا 

دنا هدش هتشذگ  زا  رت  يدج ...و  زرا  الاک و  قاچاق  اب  هزرابم  داتس  كرمگ ، دننام  یلوتم  ياه  هاگتسد هعماج ، اه و  هناسر تیساسح  شیازفا  اب  اما  داتفا ، یم

.دراد  کیربت  ياج  دوخ  نیا  هک  دوش  یم يا  هناسر تعرس  هب  دتفیب  هنیمز  نیا  رد  هک  یقافتا  ره  و 

داـهج ترازو  دـینزب و  شتآ  يربـهر  مظعم  ماـقم  هتفگ  هب  ار  نآ  هک  تسا  نیا  قاـچاق  ياـه  هویم هنیمز  رد  دروـخرب  درکلمع و  نیرتـهب  يو  هتفگ  هب 

.تسا  طابترا  رد  هویم  قاچاق  اب  دروخرب  يارب  یلوتم  ياه  هاگتسد اب  هنازور  رمتسم و  تروص  هب  هراومه  يزرواشک 

داهج ترازو  دیوگ : یم دوش ، یم دراو  روشک  هب  زوجم  نودب  نوتیز  ایاپاپ و  دـننام  ییاه  هویم هنوگچ  هکنیا  هرابرد  نینچمه  تاتابن  ظفح  نامزاس  سیئر 

هدش دراو  روشک  هب  یمـسر  يدابم  زا  هنوگچ  تالوصحم  نیا  هک  تسین  صخـشم  تسا و  هدرکن  رداص  لوصحم  ود  نیا  يارب  يزوجم  چیه  يزرواشک 

.دراد  همادا  يزرواشک  داهج  ترازو  يوس  زا  یمسر  يدابم  زا  هعونمم  ياه  هویم دورو  فلخت و  نیا  رارکت  زا  يریگولج  يارب  اه  يریگیپ اما  تسا ،

راکشآ  تاضقانت 

کی مادک  یمسر و  ياهزرم  زا  کی  مادک  تسین  صخشم  مهزونه  تسالاب و  رازاب  رد  قاچاق  یجراخ  ياه  هویم مجح  نانچمه  دراوم  نیا  مامت  دوجو  اب 

.تسا  هدش  دراو  روشک  هب  یمسرریغ  يدابم  زا 

رطخ لاغتشا ، يراذگ و  هیامرس ینوناق و  تراجت  دیلوت و  رما  رد  نآ  برخم  ریثأت  قاچاق و  هدیدپ  شرتسگ  هک  دنداقتعا  نیا  رب  هزوح  نیا  ناسانـشراک 

هک تسا  بجاو  دنشاب  لیخد  رما  نیا  رد  دنناوت  یم يوحن  هب  هک  ییاه  هاگتـسد همه  رب  درک و  هزرابم  نآ  اب  مامت  تیدج  اب  دیاب  هک  تسا  یگرزب  يدج و 

.دننک  افیا  هزرابم  نیا  رد  ار  دوخ  مهس 
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؛  میبایرد ار  روشک  يزرواشک 

یتادراو يوداج  اب  یناریا  يومیل  گرم 

ارچ هک  دنیاشگ  یم ضارتعا  هب  بل  قاچاق ، قیرط  زا  روشک  هب  هدش  دراو  يزرواشک  داوم  ياحما  عقوم  رد  هک  دنتسه  يرایسب  نانطو  مه تشهبکین / .ن 

ریخا ياه  لاس رد  هک  ییاه  یهاگآ ي  همه رانک  رد  هنافـساتم  .لیبق  نیا  زا  يدراوم  ای  دـننک  یمن شخپ  نادـنمزاین  نایم  ار  اهنآ  يزاس  مودـعم ياـج  هب

مدرم زا  يرایسب  .دنا  هتفر تسا  طابترا  رد  اهنآ  تمالس  اب  امیقتـسم  دننک و  یم فرـصم  هک  ییالاک  نیرتمهم  لابند  هب رتمک  دنا  هدرک بسک  نادنورهش 

يزرواشک تالوصحم  تسا  مزال  هک  ییاهدرادناتسا  صوصخرد  اما  دنناد  یم ار  هریغ  كاشوپ و  یقرب ، مزاول  وردوخ ، يروشک  یناهج و  ياهدرادناتـسا 

ور نیمه زا  تسه ، مه  ناگدننکدیلوت  ناگدننکرداص و  ناگدننکدراو ، زا  يرایسب  رد  هنافـساتم  يراگنا  لهـس نیا  .دنرادن  عالطا  نادنچ  دنـشاب  هتـشاد 

يزرواشک و تادیلوت  هب  يداصتقا ، ي  هخرچ يادـج  مه  تسردان  تادراو  اب  هک  میهد  یم تسد  زا  رتشیب  ار  دوخ  ياه  هاگیاج زور  ره  تارداص  رد  اهنت  هن

ناش ندب رگید  ي  هدنز تادوجوم  مامت  دننام  سپ  تسا ، ضحم  تیعقاو  کی  نیا  دنا و  هدنز یتادوجوم  ناهایگ  .میا  هدز رایسب  ياهررض  یموب  تادیلوت 

هب تبسن  هتـشاد و  هباشم  یطیارـش  هقطنم  ره  يزرواشک  تالوصحم  یلک  روط  هب .تسا  فیعـض  یخرب ، لباقم  رد  مواقم و  اه  يرامیب یخرب  لباقم  رد 

مامت اب  ناشندب  زین ، هقطنم  نآ  نانکاس  یتح  هلاس  نارازه  دنور  رد  .دنتـسه  مواقم  ابیرقت  دنک  یم دـیدهت  ار  اهنآ  تمالـس  هچره  اه و  مسیناگراورکیم

ساسارب ار  ییاهدرادناتـسا  نیناوق و  ایند  ياهروشک  یمامت  ابیرقت  ساسا  نیمهرب  .دراد  یگنهاـمه  تسا ، ناـشفارطا  ناـهایگ  ياـه  تفاـب رد  هچنآ 

رد هتـشاد و  هگن  ملاس  ار  دوخ  يزرواشک  تالوصحم  یهایگ و  شـشوپ  دنناوتب  هک  تسا  نآ  تهج  زا  راک  نیا  .دنا  هدرک نیودت  دوخ  یهایگ  تالوصحم 

تسا نکمم  دنک  یم تفایرد  ناریا  زا  ار  یتشادهب  مزال  ياهزوجم  مامت  هک  یتخرد  بیس لاثم  روط  هب .دننک  نیمضت  ار  ناش  نادنورهش یتمالـس  هجیتن 

هک تسا  مهم  يرورـض و  يردق  هب مادقا  نیا  .دنرتمک  یخرب  رتشیب و  نآ  رد  اه  مسیناگراورکیم یخرب  نوچ  دشابن  ملاس  نما و  ایناپـسا  روشک  ظاحل  زا 

هب تبسن  یـصاخ  يریگ  تخـس اهروشک  دهد  یم خر  اهالاک  هنوگ  نیا تادراو  تارداص و  ماگنه  رد  هک  مزال  ياه  شیامزآ یهایگ و  ي  هنیطنرق رب  هوالع

نآ ي  هقیلس متسیسوکا و  هب  هجوت  اب  صاخ  يروشک  يارب  هک  دنتسه  رایخ  دننام  يزرواشک  تالوصحم  زا  يرایـسب  اذل  دنهد ، یم بیترت  ماقرا  تادراو 

شرتومیل تسا  هدـش  تفآ  راچد  تسدران  تادراو  لیلد  هب  ریخا  ياه  لاـس رد  هک  یتـالوصحم  نیرتمهم  زا  یکی  .دـنوش  یم دـیلوت  يداژن و  هب هقطنم 

هدش احما  ومیل  ناتخرد  نونکا  اما  دوب  یناریا  يومیل  رطع  زا  رپ  روشک  بونج  رد  اهاتسور  اهرهش و  ياضف  ناتسبات  رد  هک  دوب  یناراگزور  .تسا  یناریا 

ات 85)  84  ) لاسکی ضرع  رد  اهنت  ومیل  تشکریز  حطس  يزرواشک  داهج  ترازو  یمـسر  رامآ  ربانب  .تسا  هتفرگ  ارف  ار  هقطنم  يراکیب  دنت  ي  هحیار و 

كوراج يرامیب  رثا  رد  تاغاب  ياحما  تلع  هب  هک  هدوب  راتکه  رازه  دودح 42 لاس 1384  رد  ومیل  تشکریز  حطس  .تسا  هتفای  شهاک  راتکه  رازه  12

هامرویرهش 1392 .تسا  هدش  لوصحم  ینت  رازه  دودـح 140 شهاک  بجوم  لماع  نیا  .تسا  هتفای  لزنت  راتکه  رازه  دودح 30 هب  لاس 85  رگوداج 

نازرواشک تسا و  هدش  نادور  ناتـسرهش  عرازم  زا  راتکه  رازه  دـنچ  ياحما  بجوم  يرامیب  نیا  : » درک مالعا  روشک  گرزب  ناراکومیل  زا  یکی  يریما 

يومیل اما  .دشاب  مواقم  تفآ  نیا  هب  تبسن  هک  دننک  میال  نیشرپ نوبیسل و  شرتومیل  نیریـشومیل و  تخرد  تشاک  هب  مادقا  نآ  ياج  هب دنا  هدش روبجم 

يومیل هتیدیـسا  نازیم  هک  دوش  یم مه  کـشخ  ناریا  رد  يریگبآ  زا  يادـج  ومیل  یفرط  زا  هتـشادن و  ار  ناریا  يوـمیل  بآ  نازیم  معط و  رطع ، یلیزرب 

لوط یلاس  دنچ  دش  هتشاک  هزات  ناتخرد  یهدراب  رگید  يوس  زا  .دهد  یمن یبوخ  کشخ  يومیل  دیدج  ماقرا  تسا و  توافتم  ندرک  کشخ  رد  یفرـصم 

هب تسا  مواقم  تفآ  نیا  هب  تبسن  نوبسیل  میال و  نیشرپ مقر  هکنیا  رب  ینبم ییاهربخ  .هقطنم » نانکاس  نازرواشک و  دمآرد  مدع ینعی  نیا  هک  دشک  یم

تـشک هب  مادقا  هک  مه  يدارفا  .دـننک  هیهت  ار  نآ  دـنناوتن  نارادـغاب  ي  همه هک  دـش  ببـس  تمیق  ینارگ  نآ و  لاهن  یفاکان  دادـعت  اما  دیـسر  شوگ 

نیب زا  بجوم  يرامیب  نیا  هک  یلاحرد .دننک  يادرب  هرهب ار  یبوخ  لوصحم  دندوب  هتـسناوتن  هنوگ  ياه  یگژیو زا  یهاگآان  لیلد  هب  دندوب  هدرک  اه  هنوگ نیا

کی روشک  نآ  نونکا  دش و  هتـشذگ  ياه  لاس رد  ومیل  ي  هدننکدیلوت ياهروشک  نیرت  بوغرم نیرت و  گرزب زا  یکی  ناونع  هب نامع  يومیل  تاغاب  نتفر 
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ناتخرد رامش  لاس 1377  رد  .دندش  ناریا  هب  یبرع  ي  هدحتم تاراما  زا  يرامیب  نیا  تیارـس  بجوم  ناگدـننکدراو  تسا ، ومیل  گرزب  هي  دـننکدراو

رد هلصا و  رازه و 658  هب 13 لاس 1382  رد  هلصا ، رازه و 438  ود  هب  لاس 1380  رد  هک  دوب  هلصا  اهنت 51  رگوداج  يوداج  يرامیب  لماع  هب  هدولآ 

ینعی نآ  دیلوت  بطق  رد  هژیو  هب روشک  تاغاب  رد  يرامیب  نیا  شرتسگ  .دیسر  هلـصا  رازه  هب 160 لاس 85  رد  و 222 و  رازه  هب 117  لاس 1384 

يزرواشک داهج  ترازو  رامآ  نیرخآ  ساسارب  .دریگب  رارق  راک  روتسد  رد  دمحاریوب  هیولیکهک و  هب  دیلوت  زکارم   لاقتنا  ات  دش  بجوم  ناگزمره  ناتـسا 

تسد هب لوصحم  نت  رازه  دودح 481  تحاسم  نیا  زا  هک  تسا  هدوب  راتکه  رازه  دودح 26 روشک  لک  رد  شرت  يومیل  تشکریز  حطس  لاس 93 ، رد 

.دنز یمن مقر  تخرد  يارب  يا  هجیتن گرم  زج  دنک و  یم راتفر  ناسنا  رد  زدـیا  سوریو  دـننامه  شرتومیل  هایگ  رد  رگداج  يوراج  يرامیب  .تسا  هدـمآ 

عجرم ناونع  هب يزرواشک  داهج  ترازو  .تسا  تفآ  ددجم  دورو  زا  يریگولج  يریگـشیپ و  يرامیب  نیا  اب  هلباقم  هار  اهنت  ناسانـشراک  یخرب  ي  هتفگ هب

اریز دزرو  مامتها  ناتخرد  ندش  هدولآ  زا  يریگولج  یـشاپ و  مس هب  تبـسن  هلاس  ره  روشک  ياه  هاگـشناد زا  نتفرگ  کمک  اب  یتسیاب  روشک  يزرواشک 

نیا هدوب  شرتومیل  ناگدننکرداص  نیرتمهم  زا  یکی  ناریا  لبق  ياه  لاس رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  .دنهد  ماجنا  ار  راک  نیا  دـنناوت  یمن ییاهنت  هب نازرواشک 

تالوصحم رب  حیحـص  تراظن  مدـع .دریگب  تروص  روشک  هب  يرتشیب  تادراو  هدـش  بجوم  هکلب  هتـشاذگ  ریثات  تارداص  نازیم  رد  اـهنت  هن شهاـک 

ررـض مدرم  هب  مه  دنا  هدید بیـسآ دوخ  مه  تسردان  تادراو  رطاخ  هب هک  دنتـسه  يرایـسب  تالوصحم  دوش  یمن دودحم  شرتومیل  هب  اهنت  يزرواشک 

رد هدش  هتفرگ  رظن  رد  ياه  هفلوم ندوب  رتمک  هلمج  زا  یتالکـشم  مه  درادناتـسا  نامزاس  دوخ  رد  يزرواشک  تالوصحم  ياهدرادناتـسا  .دنا  هدـناسر

نیناوق عضو  اهالاک و  نیا  ياهدرادناتـسا  حالـصا  اب  تسا  يرورـض  .تسا  دـهاش  ار  درادناتـسا  نیودـت  ندوب  یمیدـق  اهروشک و  ریاس  اب  هسیاـقم 

نادنورهش و تمالس  مه  ناگدننکدراو ، كرمگ و  نادنمراک  يارب  یـشزومآ  ياه  هاگراک يرازگرب  یتح  مدرم و  هب  یناسر  عالطا رانک  رد  رت  هناریگ تخس

.درک  يریگولج  يزرواشک  تالوصحم  يداصتقا  ي  هخرچ دیلوت و  رد  لالخا  زا  مه  نیمضت ، ار  ناهایگ 

ایوپ داصتقا  رویرهش 1395 -   14

دش زاغآ  نوماه  بالات  رد  ییایسآ  خلم  اب  هزرابم  تایلمع 

يارب تفگ : داد و  ربخ  زورید  زا   نآ  فارطا  عتارم  نوماه و  بالات  رد  ییایـسآ  خـلم  تفآ  اب  هزرابم  تایلمع  زاغآ  زا  روشک  تاتابن  ظفح  نامزاس  سییر 

از تراسخ  روشک  تاغاب  عرازم و  عتارم ، يارب  دـناوت  یم  هک  میا  هدـش  هجاوم  ناتـسناغفا  ياـهزرم  زا  ییایـسآ  خـلم  هلمح  نارحب  اـب  راـب  نیتسخن 

زور خلم  نیا  اب  هزرابم  يارب  دوزفا : نوماه  بالات  هب  ییایـسآ  خلم  هلمح  هرابرد  انریا  اب  وگ  تفگ و  رد  هبنـش  زور  يدبیم  یناتـسغاب  یلعدـمحم.دشاب 

هدش عورش  زورید  زا  هدرتسگ  لکـش  هب  تایلمع  دندش و  مازعا  هقطنم  هب  نارهت  زا  یـشاپمس  تازیهجت  تاودا و  اب  ناسانـشراک  زا  یهورگ  هتـشذگ 

لاح رد  تفگ : هدش ،  هدولآ  ییایسآ  خلم  تفآ  هب  هقطنم  نیا  عتارم  زا  راتکه  رازه  جنپ  دودح  یـسانشراک  ياهدروآرب  ساسارب  هک  نیا  نایب  اب  يو.تسا 

عرازم و رد  نآ  تیارـس  زا  يریگولج  تفآ و  نیا  لرتنک  يارب  اما  تسا ، هدش  هیهت  راتکه  رازه  هس  ات  ود  رد  خلم  لرتنک  يارب  تازیهجت  تاودا و  رـضاح 

هقطنم رد  ار  تفآ  نیا  رتعیرـس  هچره  میناوتب  ات  میراد  زاین  نارحب  تیریدـم  نامزاس  يرادـنامرف و  هلمج  زا  طبریذ  ياه  هاگتـسد  يراکمه  هب  تاغاب 

.مینک  لرتنک 
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يد همانزور 19  رویرهش 1395 -   15

مق یضارا  راتکه  رد 6  نیون  يرایبآ  يارجا 

.تسا  هتفرگ  تروص  مق  ناتسا  رد  نیون  يرایبآ  هتشذگ  لاس  هس  لوط  رد  راتکه  رازه   6 تفگ : مق  ناتسا  يزرواشک  داهج  نامزاس  سیئر 

شیازفا يارب  يا  هتسیاش تامادقا  شخب  نیا  رد  دیاب  نیاربانب  دراد ، هارمه  هب  ار  روشک  تفرشیپ  هعـسوت و  هک  تسا  يروما  هلمج  زا  يزرواشک  قنور 

تیفیک و اب  لوصحم  ناوتب  ات  درک  هدافتـسا  هقطنم  طیارـش  اب  راگزاس  ناهایگ  زا  ناوت  یم يزرواشک  هزوح  رد.دوش  ماجنا  يزرواشک  تالوصحم  یفیک 

رب هوالع  ات  تسا  يرورض  دوش ، بآ  فرصم  رد  ییوج  هفرص ببس  هک  ینیون  ياه  شور زا  هدافتسا  یبآ  مک نارحب  هب  هجوت  اب.دروآ  تسد  هب  ار  الاب  دیلوت 

اهرهـش يوس  هب  رـشق  نیا  ترجاهم  زا  ات  دوش ، مهارف  نازرواشک  تیلاعف  يارب  رتهب  طیارـش  دیاب.دیآ  تسد  هب  تیفیک  اب  لوصحم  مک ، بآ  فرـصم 

ببـس هزوح  نیا  هب  یهجوت  یب دوش ، یم بوسحم  ییافکدوخ  ياهروحم  زا  یکی  تسا و  روشک  داصتقا  كرحم  روتوم  يزرواـشک  اریز  دوش ، يریگولج 

داهج نامزاس  سیئر  ییالط ، اضردـمحم  اب  مق  ناتـسا  يزرواشک  تیعـضو  یـسررب  روظنم  هب.دوش  یم اهنآ  يـالاک  دورو  ناـگناگیب و  هب  یگتـسباو 

تعـسو ؟ دینک یم یبایزرا  روط  هچ  يزرواشک  یماد و  یتالوصحم  دـیلوت  هنیمز  رد  ار  مق  ناتـسا  هاگیاج  .میتخادرپ   وگو  تفگ هب  مق  ناتـسا  يزرواشک 

هب تبسن  یلو  دراد ، تعسو  هب  هجوت  اب  یغاب  یعارز  تالوصحم  دیلوت  هنیمز  رد  ییالاب  تیفرظ  مق  تسا ، رتمک  رگید  ياه  ناتسا هب  تبـسن  مق  ناتـسا 

نت رازه  نازیم 747  اـب  لاس 94  رامآ  ساسا  رب  نازرواـشک  شـالت  اـب  یلو  تسا  مق  رد  روشک  یـضارا  دـصرد   0.46 .تسا رخآ  فیدر  رد  روـشک 

يرتشیب تادیلوت  میراد ، رایتخا  رد  هک  ینیمز  هب  تبسن  دهد  یم ناشن  رامآ  نیا  نیاربانب  میتشاد ، ار  روشک  تادیلوت  دصرد  يزرواشک 0.67  تالوصحم 

تسا و اه  یمق زا  يرایسب  لغش  هدوب و  نیجع  اه  یمق اب  يرادماد  تسا ، رویط  ماد و  ثحب  رد  رتشیب  مق  ناتـسا  هقباس.دوش  یم لصاح  مق  ناتـسا  رد 

مق رهشماد  عمتجم.دراد  دوجو  مق  ناتسا  رد  یبوخ  ياه  يرادماد لیلد  نیمه  هب  هدوب  ماد  هطساو  هب  لاغتشا  لیلد  هب  دندش  مق  دراو  هک  ییاه  لیا بلغا 

کی هکنیا  نمـض  دشاب و  رقتـسم  ناکم  نآ  رد  یماد  دـحاو  رازه و 200  زا  شیب  هک  میرادـن  روـشک  رد  یعمتجم  چـیه  تـسا و  ریظن  یب روـشک  رد 

ناتسا .دوش  یم جراخ  ناتسا  زا  شورف  زا  سپ  دوش و  یم يراذگ  تمیق ناتسا ، هب  دورو  اب  ماد  روشک  ناتـسا  زا 18  هک  تسا  یماد  گرزب  يارسناوراک 

دیلوت مق  ناتـسا  رد  روشک  غرم  مخت  دصرد  تشه  دودح  روشک و  زمرق  تشوگ  دصرد  ؟5.6  تسا هدیسر  ییافکدوخ  هب  تالوصحم  مادک  هنیمز  رد  مق 

ثحب رد  رادناتـسا  تادیکات  ناتـسا و  ياه  تسایـس هب  هجوت  اب.تسا  روشک  مهدزاود  فیدر  رد  وج  تشک  هنیمز  رد  مق  ناتـسا  هدمع  روط  هب  دوش ، یم

رد هک  یتیعمج  ات  هدش  دیکأت  ساسا  نیا  رب  میشاب ، هتشاد  رظندم  اهاتـسور  هیـشاح  رد  ار  یلیمکت  یلیدبت  عیانـص  هدش  یعـس  ناییاتـسور  لاغتـشا 

اهاتسور هب  اهرهش  زا  هک  یناسک میشاب و  هتشاد  ار  سوکعم  ثحب  ای  میهد  شهاک  رهش  هب  ار  اهنآ  ترجاهم  هدرک و  ظفح  میناوتب  دراد ، دوجو  اهاتـسور 

یتمواقم داصتقا  قیداصم  هنیمز  رد  مق  ناتسا.تسا  رسیم  اهاتسور  رد  لاغتشا  لکـشم  ندش  فرطرب  اب  رما  نیا  دنوش ، هدنادرگرب  اهاتـسور  هب  دندمآ ،

تالوصحم رتشیب  رد  هک  هدرک  دـهعت  یتمواقم  داـصتقا  ثحب  رد  يزرواـشک  داـهج  ترازو  ؟ دراد یـشقن  هچ  تادراو  شهاـک  يزرواـشک و  شخب  رد 

مدنگ تارداص  تیفرظ  یتح  میدش و  افکدوخ  هنیمز  نیا  رد  درک ، مالعا  مدنگ  هنیمز  رد  تلود  لاثم  ناونع  هب  دسرب ، ییافکدوخ  هب  رورم  هب  کیژتارتسا 

ناتـسناغفا و قارع ، دننام  اهروشک  زا  يرایـسب  هب  هک  تسا  ناتـسا  زاین  دازام  غرم  مخت  دیلوت  دصرد  زا 70  شیب.دراد  دوجو  اهروشک  زا  يرایـسب  هب 

رد هنالاس  ابیرقت  و 90  ياه 89  لاس رد  ؟ دوش یم يریگیپ  هنوگچ  مق  ناتـسا  رد  نیون  ياه  يرایبآ ثحب  سراف.دوش : یم رداص  يا  هیـشاح ياهروشک 

یعون هب  نازرواشک  میدرک ، یم مالعا  ار  نیون  يرایبآ  ياه  ثحب نازرواشک  هب  نامز  ره  هدوب ، نیون  ياه  يرایبآ ششوپ  ریز  راتکه  ات 250  دودح 200 

راتکه رازه  تدم 6  نیا  لوط  رد  دنا ، هداتـسیا فص  رد  نیون  يرایبآ  يارب  هک  میراد  ینازرواشک  هتـشذگ  لاس  هس  لوط  رد  نونکا.دندرک  یم رارف  نآ  زا 

اطعا ارجا  دصرد  يازا 85  هب  ضوعالب  تالیهست  ناموت  نویلیم  راتکه 7  ره  يازا  هب  نیون  يرایبآ  ثحب  رد.تسا  هتفرگ  تروص  ناتسا  رد  نیون  يرایبآ 

تفایرد ناتسا  يارب  یبوخ  ياه  فیدر دوش  یم يریگیپ  لاسما  يارب  درادن و  دوجو  راشفریز  يرایبآ  هنیمز  رد  نازرواشک  هب  یهدب  چیه  نونکا  دوش ، یم
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ور دنور  يزرواشک  هنیمز  رد  ایآ.دندرک  ساسحا  ار  رما  نیا  نازرواشک  ریخا  لاس  دنچ  رد  هدوب و  يرورض  ناتـسا  يارب  نیون  يرایبآ  ثحب  تیمها.مینک 

هتشذگ 5.6 لاس  رد  هدوب و  تبثم  دشر  ياراد  ریبدت  تلود  ریخا  هلاس  هس  رد  يزرواشک  شخب  صخاش  ؟ تسا هدروخ  مقر  دوکر  ای  میدوب  دهاش  ولج  هب 

رب.درک تبثم  ار  روشک  درکلمع  زارت  يزوراشک  شخب  تبثم  يداصتقا  دشر  هک  يروط  هب  تسا  هتشاد  دوجو  يزرواشک  شخب  رد  يداصتقا  دشر  دصرد 

هدرک دهعت  هتـشذگ  لاس  تفرگ ، رارق  دییات  دروم  ناتـسا  بآ  تظافح  ياروش  همانرب  رد  هدش و  هئارا  تشک  يوگلا  همانرب  رادناتـسا  تادـیکات  ساسا 

ریز حطس  شهاک  دصرد  هب 18  کیدزن  دندرک و  يراکمه  هنیمز  نیا  رد  نازرواشک  میهد ، شهاک  دـنراد  یمک  درکلمع  هک  یـضارا  دـصرد  میدوب 15 

یمک بآ  هب  هک  میدرک  ناتسا  دراو  ترذ  عون  هس  ات  ود  ترذ  دننام  یتالوصحم  هزوح  رد.میتشاد  مق  ناتسا  رد  هجنوی  وج و  مدنگ ، تالوصحم  رد  تشک 

ناتسا دراو  هک  یماقرا  اب  نازیم  نیا  هک  تسا  تشادرب  نامز  زور  ات 100  نیب 95  ترذ  تشک  رد  لاثم  ناونع  هب  دنتشاد ، زاین  هتشذگ  ماقرا  هب  تبسن 

شیازفا راتکه  رازه و 520  ریخا 6  هلاس  هس  رد.دراد  هارمه  هب  ار  بآ  فرـصم  ثحب  رد  شهاک  دصرد  لقادح 25  هک  هدیسر  زور  ات 85  هب 80  هدش 

رظن زا  ناتسا  نیمود  تاقیقحت  ساسا  رب  هتشاد و  یبوخ  همانراک  ناتـسا  رد  هک  تسا  یتالوصحم  هلمج  زا  هتـسپ  میدوب ، دهاش  ار  تاغاب  تشک  حطس 

تروص ناتسا  رد  ییوراد  ناهایگ  تشک  راتکه  لاسما 79  ؟ تسا هداد  ماجنا  یتامادقا  هچ  ییوراد  ناهایگ  تشک  هنیمز  رد  مق  ناتسا  .تسا  هزم  معط و 

هب کیدزن  ریخا  هلاس  هس  رد.تشاد  زاین  یمک  بآ  هب  هک  دوب  نارفعز  يدمحم و  لگ  تشک  هدمع  روط  هب  هک  تسا  یبوخ  نازیم  ناتـسا  يارب  هک  هتفرگ 

هک مینک  یم ارجا  ناتسا  رد  یفیص  يزبس و  ياه  عمتجم بلاق  رد  هناخلگ  يراتکه  همانرب 70  میراد  رظن  رد  میتشاد ، يا  هناخلگ ناهایگ  تشک  راتکه   9

لاس هس  لوط  رد  ؟ تسا هتفرگ  تروص  يزرواشک  شخب  ناگوان  ندرک  هزیناکم  يارب   یتامادقا  هچ  سراف.تسا : هدش  رداص  اهنآ  سیـسأت  ياه  هناورپ

لقادح 1.2 نویسازیناکم  بیرض  دشر  نویـسازیناکم  هنیمز  رد  یتامادقا  نینچ  اب  هدش ، هفاضا  ناتـسا  نویـسازیناکم  ناگوان  هب  روتکارت  رب 57  غلاب 

هقباس یب هتشاد ، دوجو  لاس  هس  نیا  رد  نازرواشک  اه و  لکشت نامزاس ، نیب  هک  یلماعت  میراد  داقتعا.تسا  هدرک  ادیپ  شیازفا  ریخا  لاس  هس  رد  دصرد 

سراف   عبنم.دننک : حرطم  ار  دوخ  تالکشم  یتحار  هب  ات  دشاب  نازرواشک  يارب  ینما  هناخ  نامزاس  هدش  یعس  تسا و  هدوب 
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دش نازرواشک  تابلاطم  تخادرپ  رد  عیرست  راتساوخ  یقرش  ناجیابرذآ رادناتسا 

تشک ندوب  شیپ  رد  هب  هجوت  اب  تفگ : دش و  راتساوخ  ار  نازرواشک  تابلاطم  تخادرپ  رد  عیرـست  یقرـش  ناجیابرذآ رادناتـسا  زیربت : نیالنآ - سدق 

.دوب  دهاوخ  نانآ  هب  یگرزب  کمک  نازرواشک ، تابلاطم  تخادرپ  هزییاپ ،

يزرواشک شخب  هب  هنانابرهمان  هاگن  هب  هراشا  اب  ناتسا ، رازاب  میظنت  نویسیمک  هسلج  رد  زورما  هدازرابج  لیعامسا  زیربت  ، زا  نیالنآ  سدق  شرازگ  هب 

هب طقف  ناتسا  رد  ام  لاس 92  نایاپ  رد  دوب و  هدشن  هجوت  یساسا  ياهالاک  هریخذ  هب  تبسن  هتـشذگ  رد  هنافـساتم  تشاد : راهظا  هتـشذگ ، تلود  رد 

ناشنرطاخ تسا ، مدرم  زاین  دروم  یساسا و  ياهالاک  عقوم  هب نیمات  مهدزای  تلود  هغدغد  هک  نیا  نایب  اب  يو  .میتشاد    مدنگ  هریخذ  زور  دنچ  هزادنا 

، ینیمضت دیرخ  تمیق  عقوم  هب مالعا  نینچمه  نازرواشک و  تمه  يزرواشک و  هربخ  ناسانشراک  دورو  تلود و  ریبادت  رثا  رد  هتـشذگ  لاس  ود  رد  درک :

هدازرابج .تسا    ناتسا  يدیلوت  مدنگ  يزاس  هریخذ يارب  ولیس  دوبمک  ام  ياه  هغدغد زا  یکی  زورما  هتفای و  شیازفا  يریگمشچ  نازیم  هب  مدنگ  دیلوت 

کمک نازرواشک ، تابلاطم  تخادرپ  هزییاپ ، تشک  ندوب  شیپ  رد  هب  هجوت  اب  تفگ : دش و  راتساوخ  ار  نازرواشک  تابلاطم  تخادرپ  رد  عیرست  نینچمه 

ياهالاک نیمات  رد  یلکشم  یتلود  یناگرزاب  تکرش  ریبادت  ساسا  رب  هک  نیا  نایب  اب  همادا  رد  یقرش  ناجیابرذآ  رادناتـسا  .دوب    دهاوخ  نانآ  هب  یگرزب 

مالقا نیمات  رد  تکرش  نیا  رانک  رد  دنراد  ییاناوت  یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  ناناگرزاب  تفگ : درادن ، دوجو  ییاذغ  عیانص  زاین  دروم  هیلوا  داوم  یساسا و 

لماک شمارآ  رد  ناتسا  رازاب  نالووسم ، ییازفا  مه یلدمه و  يراکمه ، هیاس  رد  درک : ناشنرطاخ  يو  .دنشاب    نیرفآ  شقن عیانص  هیلوا  داوم  یساسا و 

هدازرابج .تسین    فالتخا  يارب  ییاج  اذل  تسا  مدرم  تالکـشم  لح  یـصوصخ  شخب  یتلود و  ناراکردنا  تسد همه  تین  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا و 

رد بسانم  فرـصم  ياهرازاب  دوجو  نغور و  رکـش و  دـننام  ییاذـغ  عیانـص  هیلوا  داوم  زا  یخرب  دـیلوت  رد  یلاخ  تیفرظ  دوجو  هب  هراشا  اـب  نینچمه 

رکش نیمات  لکـشم  هب  هراشا  اب  يو  .دننک    مامتها  هزوح  نیا  رد  يراذگ  هیامرس هب  تبسن  تساوخ  ناتـسا  یـصوصخ  شخب  زا  هیاسمه ، ياهروشک 

عیانص گرزب  دحاو  زاین 9  دروم  رکش  میداد  ماجنا  یتلود  یناگرزاب  تکرش  اب  هک  یتارکاذم  یط  تفگ : ریخا ، ياه  هام رد  ناتسا  ییاذغ  عیانص  زاین  دروم 

هدازرابج .تفرگ    رارق  ناتسا  رایتخا  رد  کچوک  ياهدحاو  زاین  نیمات  يارب  زین  رکش  يرادقم  میدرک و  نیمات  سروب  تبون  زا  جراخ  ناتسا  رد  ار  ییاذغ 

هچ نآ ره  میفظوم  تسا و  ییاذـغ  عیانـص  زاین  عقوم  هب نیمات  لابند  هب  تلود  دوزفا : دوش ، یمن ساسحا  صوصخ  نیا  رد  ینارگن  چـیه  هک  نیا  نایب  اب 

زا تفگ : دنرادن ، ار  سروب  زا  دیرخ  ناوت  ام  ناگدننکدیلوت  زا  يرایسب  هک  نیا  نایب  اب  يو  .میهد    ماجنا  تسا  مزال  ناگدننکدیلوت  رطاخ  نانیمطا  يارب 

دنهد رارق  عیانص  رایتخا  رد  يرادیرخ و  سروب  زا  ار  عیانص  زاین  دروم  مالقا  زیهجت ، نیمات و  ياه  تکرش داجیا  اب  میا  هتساوخ ناتسا  یـصوصخ  شخب 

هجیتن درک : حیرصت  دوخ  نانخس  نایاپ  رد  یقرش  ناجیابرذآ  رادناتسا  .تسا    یصوصخ  شخب  اب  يراکمه  هدامآ  هنیمز  نیا  رد  زین  یکناب  متسیس  هک 

دبس هب  طوبرم  هچ  نآ نیمات  رد  هک  میهد  یم نانیمطا  تسا و  هدوب  هعماج  یمومع  ياضف  رد  شمارآ  داجیا  هتـشذگ ، لاس  هس  رد  نالووسم  ياه  شالت

.دوب  دهاوخن  یلکشم  تساه  هداوناخ ییاذغ 
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درک  حرطم  ناتسا  يزرواشک  داهج  تالیش  ریدم 

دمحاریوب هیولیگهک و  رد  روشک  یبآدرس  نایهام  دصرد  دیلوت 10 

.دوش  یم دیلوت  ناتسا  نیا  رد  روشک  یبآدرس  نایهام  دصرد   10 تفگ : دمحاریوب  هیولیگهک و  يزرواشک  داهج  تالیش  ریدم 

یهام شرورپ  هعرزم  رضاح 202  لاح  رد  تفگ : یبآدرس  نایهام  دیلوت  رد  دمحاریوب   هیولیگهک و  ناتسا   يالاب  تیفرظ  هب  هراشا  اب  هانپ  ن ادزی شروک 

.تسا  لاعف  اهدحاو  نیا  دصرد  زا 70  شیب  هک  دراد  دوجو  ناتسا  رد 

يارب یهام  لاعف  عرازم  دوزفا : درک و  ناونع  رفن  ار 1500  عرازم  نیا  میقتسم  ییازلاغتشا  نازیم  دمحاریوب  هیولیگهک و  يزرواشک  داهج  تالیش  ریدم 

.تسا  هدرک  داجیا  لغش  میقتسمریغ  تروص  هب  رفن  رازه  دودح 3 

هب تبسن  هک  دش  دیلوت  ناتسا  رد  یبآدرـس  یهام  نت  و 119  رازه  هتشذگ 13  لاس  تفگ : ناتـسا  رد  یبآدرـس  نایهام  دیلوت  نازیم  هب  هراشا  اب  يو 

.میتسه  دهاش  ار  یبوخ  دشر  لاس 93  نت  رازه و 500  دیلوت 11 

نیا ندش  لاعف  اب  درک : راهظا  دـندش ، یفرعم  کناب  هب  تالیهـست  تفایرد  يارب  يرادرب  هرهب هناورپ  ياراد  هعرزم  هکنیا 40  هب  هراشا  اب  لوئسم  نیا 

.دبای  یم شیازفا  نت  رازه و 400  ود  هب  ناتسا  رد  یهام  شرورپ  نازیم  اهدحاو 

عرازم هب  تراسخ  ناموت  دراـیلیم  غلبم 20   VHS يرامیب تفگ : یهاـم  شرورپ  عرازم  هب   VHS يرامیب تراسخ  هب  هراشا  اب  همادا  رد  هاـنپ  نادزی

.دنتسه  يرامیب  نیا  هب  التبم  هعرزم  دنچ  اهنت  تسا و  یلوزن  يرامیب  نیا  عویش  دنور  رضاح  لاح  رد  هناتخبشوخ  هک  درک  دراو  ناتسا  رد  یهام  شرورپ 

.دبای  شیازفا  مرگولیک  هب 10  نازیم  نیا  دوش  یم ینیب  شیپ درک : حیرصت  تسناد و  مرگولیک  مین  جنپ و  ار  ناتسا  رد  یهام  فرصم  هنارس  يو 

داصتقا يایند  همانزور  رویرهش 1395 -   15

میوشن لفاغ  تاینبل  تعنص  تیزم  زا 

لحم رد  هامرویرهش  زا 23  روشک  یتارداص  ياه  يدنمناوت یفرعم  روظنم  هب  هتـسباو  عیانـص  تاینبل و  یللملا  نیب هاگـشیامن  نیتسخن  اه : هاگنب هورگ 

شخب نیرت  یتباقر نیرت و  گرزب روشک  ریش  تعنص  هکنیا  هب  هراشا  اب  هاگشیامن  نیا  يرازگرب  داتس  ریبد  .دوش  یم رازگرب  نارهت  یللملا  نیب هاگشیامن 

يروط هب تسا ؛ هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  ییاذغ  عیانص  تارداص  لوا  مهـس  ریخا  ياه  لاس رد  تاینبل  تعنـص  درک : دیکات  تسا ، روشک  ییاذغ  عیانص 

.میراد  تارداص  رالد  نویلیم  ات 700  دودح 600  هنالاس  تاینبل  شخب  رد  یلیدبت  عیانص  نارادماد و  تمه  اب  هک 
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تفای شهاک  مه  زاب  تاینبل  فرصم  هنارس 

هنارس : تفگ تسا  ریذپانراکنا  ترورض  کی  روشک  رد  ریش  فرصم  هکنیا  نایب  اب  هتسباو  عیانـص  تاینبل و  یللملا  نیب هاگـشیامن  نیتسخن  داتـس  ریبد 

.تفای  شهاک  هرابود  تاینبل  فرصم 

رد هتسباو   عیانص  تاینبل و  یللملا  نیب  هاگشیامن  نیتسخن  يرازگرب  زا  ناراگنربخ  عمج  رد  يربخ  تسـشن  رد  ینمچ  نیـسح  تیروهمج ، شرازگ  هب 

اب یللملا  نیب  هاگـشیامن  هرامش 6  نلاس  رد  هامرویرهـش  ات 26  زا 23  هاگـشیامن  نیا  تشاد : راهظا  داد و  ربخ  روشک  رد  يراج  لاـس  هاـمرویرهش 

.دوش  یم  رازگرب  تارداص  تیروحم 

.دش  دهاوخ  ریگ  نیمز  روشک  دریگن  رارق  هجوت  دروم  هلئسم  نیا  رگا  تفگ : تسا ، ریذپانراکنا  ترورض  کی  روشک  رد  ریش  فرصم  هکنیا  نایب  اب  يو 

دراو هتشاذگ و  رس  تشپ  ار  یناوج  هلحرم  روشک  تیعمج  لاس 90 ، زا  هکنیا  نایب  اب  هتسباو  عیانص  تاینبل و  یللملا  نیب  هاگشیامن  نیتسخن  داتس  ریبد 

هلحرم اب  ربارب  ناریا  رد  يدنملاس  هلحرم  هنافساتم  اما  دش  دهاوخ  يدنملاس  هلحرم  دراو  ناریا  تیعمج  هدنیآ  لاس  رد 35  تفگ : تسا ، هدش  یلاسنایم 

.تسا  ندش  ریگ  نیمز  رامیب و  يریپ و 

ملاس هیذغت  زا  هکنیا  لیلد  هب  دارفا  نیا  درک : حیرـصت  دراد ، دوجو  روشک  رد  دـنملاس  تیعمج  نویلیم  هدنیآ 26  لاس  رد 25  هکنیا  هب  هراشا  اـب  ینمچ 

.تشاد  دنهاوخ  تلود  يارب  یتفگنه  هنیزه  هدش و  يرامیب  راچد  دنا ؛ هدوبن  رادروخرب 

هلئسم نیا  هب  ام  زا  کیمادک  .میرذگ  یم  نآ  رانک  زا  یگداس  هب  ام  دراد و  دوجو  هک  تسا  یخلت  تیعقاو  نیا  درک : هفاضا  تاینبل  تعنص  سانـشراک  نیا 

.تسا  روشک  راظتنا  رد  هدنیآ  لاس  رد 35  یگرزب  نیا  هب  رطخ  هک  دراد  هجوت 

رارق اهنآ  ییاذغ  دبس  رد  یفاک  هزادنا  هب  ینبل  تالوصحم  دشاب و  هتـشاد  ملاس  هیذغت  روشک ، تیعمج  رگا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  درک : ناشنرطاخ  يو 

.دوب  میهاوخن  هجاوم  ینارحب  نینچ  اب  دریگب 

ندناجنگ تفگ : دوش ، یم  لاغـشا  دـنملاس  دارفا  طسوت  یناتـسرامیب  ياه  تخت  دـصرد  رـضاح 65  لاح  رد  رامآ  ساـسا  رب  هکنیا  ناـیب  اـب  ینمچ 

.دراد  یم  هگن  رود  نوصم  یلئاسم  نینچ  زا  ار  ام  هعماج  ناگدننک  فرصم  ییاذغ  دبس  رد  تاینبل  هلمج  زا  ملاس  ییاذغ  تالوصحم 

هتفای شیازفا  دصرد  دودح 34  زا 15.5  لاس  يالاب 50  تیعمج  زا  هک  ناوختـسا  یکوپ  هب  نایالتبم  رامآ  ات 90  ياهلاس 80  لصاف  دـح  تفگ : يو 

.تسا  هتفای  شهاک  دصرد  ات 24  نیب 6  نایناریا  ناوختسا  مکارت  هکنیا  نمض 

نویلیم هنالاس 400  ام  بالقنا  زا  لبق  ات  تفگ : دونشب ، ار  ناریا  مدرم  ياه  ناوختسا  نتسکش  يادص  ینامز  هچ  رد  دیاب  یسک  هچ  هکنیا  نایب  اب  ینمچ 

.میراد تارداص  هنیمز  نیا  رد  رالد  نویلیم  ات 700  نیب 600  هک  تسا  لاس  دودح 30  نونکا  مه  هک  یلاح  رد  میتشاد  ینبل  ياه  هدروارف  تادراو  رالد 

.مینک  هدافتسا  زین  هعماج  تمالس  اقترا  يارب  دوجوم  ياه  لیسناتپ  نیا  زا  دیاب  نیاربانب 

ياه هخرچ  رد  رفن  نویلیم  هب 2  کیدزن  ناریا  رامآ  زکرم  مالعا  ساسا  رب  هتسباو  عیانص  تاینبل و  یللملا  نیب  هاگشیامن  نیتسخن  داتـس  ریبد  هتفگ  هب 

.دنتسه  راکب  لوغشم  ینبل  ياه  هدروآرف  شورف  ات  هفولع  دیلوت  زا  ریش  تعنص  فلتخم 

رگا هک  تسا  یبوخ  قافتا  نیا  درک : حیرصت  داد و  رارق  هراشا  دروم  ار  ریش  تعنص  هریجنز  زا  تیامح  قودنص  داجیا  هنیمز  رد  تلود  ریخا  هبوصم  ینمچ 

.دبای  یم  اقترا  هعماج  تمالس  ایناث  هدرک  ادیپ  تاجن  ینونک  نارحب  زا  ریش  تعنص  الوا  دوش  یهدناماس  تسرد 

هنافساتم .دشاب  مرگولیک  دیاب 290  وکذم  ددع  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تفگ : تسین ، مرگولیک  زا 80  شیب  روشک  رد  تاینبل  فرصم  هکنیا  نایب  اب  يو 

.میدوب  هجاوم  زین  فرصم  شهاک  اب  هکلب  میدرکن  تفرشیپ  اهنت  هن  دشن  ماجنا  ییولج  هب  ور  تکرح  نوچ  اما  میتشون  زین  ییاه  همانرب  هنیمز  نیا  رد 
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زا تفگ : درک و  ناونع  يزاس  گنهرف  ثحب  ار  هنیمز  نیا  رد  رگید  مهم  هلئـسم  هتـسباو  عیانـص  تاینبل و  یللملا  نیب  هاگـشیامن  نیتسخن  داتـس  ریبد 

.دوب  طوقس  کی  یعون  هب  نیا  هک  درک  ادیپ  شهاک  دصرد  روشک 42  رد  تاینبل  فرصم  اه  هنارای  يدنمفده  حرط  يارجا  يادتبا 

دیپس رویرهش 1395 -   14

 : درک حیرشت  وراد  اذغ و  نامزاس  سیئر 

تاینبل زا  ملاپ  نغور  فذح  تلع 

.داد  هئارا  یتاحیضوت  روشک  رد  ینبل  تالوصحم  زا  ملاپ  نغور  فذح  تلع  درومرد  وراد  اذغ و  نامزاس  سیئر 

زا یکی  : » تشاد راهظا  هیذـغت ، يروشک  هرگنک  نیمهدراهچ  یللملا و  نیب هرگنک  نیمود  رد  دـنورانید  لوسر  رهم ، زا  لـقن  هب  نیالنآدـیپس  شرازگ  هب 

« .درک یم هدافتسا  يرگید  نازرا  یبرچ  زا  ریش  یبرچ  ياج  هب  تاینبل  تعنص  هک  دوب  نیا  میدرک  فذح  تاینبل  زا  ار  ملاپ  نغور  هک  یلیالد 

لماک فذح  زا  دنورانید  .دننک » تفایرد  هنارای  دنتسه ، تمالس  هب  ناسر  بیسآ ام  دید  زا  هک  ییاهالاک  دوش  یم ببـس  یلم  تسایـس  یهاگ  : » دوزفا يو 

تایلام هدش و  ظاحل  تاغیلبت  تیدودحم  دنراد ، الاب  رکش  برچ و  دیسا  کمن ، هک  ییاهالاک  يارب  : » تفگ داد و  ربخ  کیدزن  هدنیآ  رد  الاب  سنارت  یبرچ 

« .تسا راکروتسد  رد  اهالاک  نیا  زا  نتفرگ 

هنافساتم : » تفگ هیذغت  يروشک  هرگنک  نیمهدراهچ  یللملا و  نیب هرگنک  نیمود  هیحاتتفا  رد  زین  نارهت  یکشزپ  مولع  هاگـشناد  سیئر  نایرفعج  یلع 

يریگشیپ رد  دناوت  یم هک  تسا  ییاه  هورگ زا  یکی  هیذغت  هورگ  : » دوزفا يو  .مینک » یم رکف  تالکشم  لح  هب  طقف  میراد  تلاخد  تمالس  رد  هک  ام  همه 

« .دشاب لاعف  تالکشم  زا 

يدایز هنیزه  دیاب  اه  يرامیب یخرب  يارب  کیدزن  هدنیآ  رد  تسا و  يدج  هلئـسم  راچد  نآ  ضراوع  ندـش و  یتعنـص  اب  ام  هعماج  : » داد همادا  نایرفعج 

« .تسا برچ  دبک  دبک ، دنویپ  هب  رجنم  تلع  نیرتالاب  ینیمخ ، ماما  ناتسرامیب  رد  : » تفگ يو  .میزادرپب »

روشک تمالـس  ماظن  ياج  ياج  رد  ار  هیذغت  نمجنا  تکراشم  ياپدر  ناوت  یم : » تفگ زین  ناریا  هیذغت  نمجنا  سیئر  زازر  يازریم نیدلا  لالج همدا  رد 

يزاس و یبط ماد  زا  ناریا  تمالـس  ماظن  ییاهر  يارب  يدـنم  شزرا ياه  هرجنپ دوش ، رت  گنررپ ناریا  هیذـغت  هعماج  تکراشم  هچره  درک و  هدـهاشم 

بسچ :  رب  .دش »     دهاوخ  زاب  نامرد  رب  زکرمت 

وراد      اذغ و  نامزاس  سیئر  دنورانید  لوسر  هیذغت , يروشک  هرگنک  نیمهدراهچ  یللملا و  نیب هرگنک  نیمود  تاینبل , زا  ملاپ  نغور  فذح  تلع 
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رازاب رد  غرم  تمیق  شهاک 

هدنرپ و هیداحتا  سیئر  - یناخ فسوی يدـهم  .درک  مالعا  ناموت  ار 7700  اه  یـشورف  هدرخ  رد  غرم  مرگولیک  ره  خرن  یهام  هدـنرپ و  هیداحتا  سیئر 

ار هاگراتـشک  برد  یـشورف  هدمع  رد  خبط  هب  هدامآ  غرم  خرن  وا  .درک  مالعا  ناموت  ار 5100  هدـنز  غرم  تمیق  انلیا  راگنربخ  اب  وگو  تفگ رد  یهاـم -

هدوب هجاوم  یناموت  ات 300  شهاک 200  اب  رازاب  رد  لوصحم  نیا  تمیق  هکنیا  رب  دـیکات  اب  یهام  هدـنرپ و  هیداحتا  سیئر  .درک  مالعا  ناـموت   6900

.تسا ناموت  7700 یشورف ) هدرخ  زکارم  ) یفنص ياهدحاو  برد  شورف  ناموت و  یفنص 7050 ياهدحاو  برد  عیزوت  الاک  نیا  خرن  تشاد : نایب  تسا 

.درک  مالعا  ناموت   7700 غرم تمیق  اب  ربارب  ار  رمک  نودب  غرم  نار  ناموت و  ار 6700  رمک  اب  غرم  نار  مرگولیکره  خرن  نایاپ  رد  وا 
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هژیو هجوت  دنمزاین  ياچ ، تعنص 

یفیک و لرتنک  هاگـشیامزآ  دوبن  ینف ، يورین  دوبمک  يزاس ، ياچ  ياه  هناـخراک تـالآ  نیـشام دـصرد   50 زا شیب  ندوب  هدوسرف  وگـشوخ /  راـتخم 

يور شیپ  تالکـشم  نیرت  مهم زا  یلیوحت ، ياچ  زبس  گرب  اب  اه  هناخراک تیفرظ  نتـشادن  یناوخمه  بسانمان و  يدنب  هتـسب دیلوت ، طخ  نویـساموتا 

.دبلط  یم ار  نالوئسم  تمه  اهنآ  عفر  هک  تسا  نالیگ  رد  ياچ  تعنص 

دیلوت هکنیا  يارب  دندقتعم : تسا ، روشک  لصا  رد  نالیگ و  ياچ  دیلوت  زکرم  هک  ناجیهال  ناتسرهش  لاشتک » و« کلچ »  » ياهاتـسور راکیاچ  نازرواشک 

يزاس هنیهب ياچ و  ياه  غاب يزاسون  تشادرب ، ات  تشاک  نامز  زا  زرواشک  زا  هطوبرم  نالوئسم  تیامح  دنمزاین  دریگب ، قنور  ناتـسرهش  نیا  رد  ياچ 

ياه نیمز یگدنز ، تیعـضو  دوبهب  يارب  دنوشن  روبجم  نازرواشک  ات  دوش  مهارف  یطیارـش  دـیاب  تسا ، یناریا  ياچ  یفیک  حطـس  دوبهب  يارب  اه  هتوب

.دنهد  يربراک  رییغت  ای  هدرک  اهر  ار  دوخ  يزرواشک 

لاس هب  تبسن  رت  بسانم  تمیق  اب  ار  ياچ  زبس  گرب  هدرک و  مهارف  تلود  هک  يدیدج  طیارش  هب  تبسن  زین  هقطنم  نیا  ناراکیاچ  زا  یمتسر » رفـص  »

اب رتراودیما و  هتشذگ  ياه  لاس هب  تبسن  نازرواشک  هتفرگ  شیپ  رد  لاسما  تلود  هک  مادقا  نیا  اب  دیوگ : یم تسا و  راودیما  دنک ، یم يرادیرخ  هتشذگ 

.دنا  هدش راک  هب  لوغشم  يرتهب  هزیگنا 

لابند یتنـس  لوادـتم  شور  هب  اه  هناخراک رد  ياچ  دـیلوت  هوحن  هکنیا  هب  هراشا  اب  ناجیهالرد  ياچ  ناراد  هناخراک  زا  یناجاقآ » دـیمح  ، » لاح نیمهرد 

ياچ هیهت  روظنم  هب  نئمطم  عبانم  دـیاب  دراوم  نیا  نتفرگ  رظنرد  اب  دـیوگ : یم تسا ، يدـنب  هجرد کشخ و  ریمخت ، شلام ، سالپ ، لماش  هک  دوش  یم

.درک  ییاسانش  زین  ار  روشک  یفرصم  ياچ  نیمأت  یگنوگچ  ینیب و  شیپ

تیفیکاب ياه  ياچ وزج  دیآ و  یم لمع  هب لدتعم  قطانم  رد  تسا و  یماسآ  ینیچ  دیربیه  عون  زا  یناریا  ياچ  دیازفا : یم یناریا  ياچ  تیفیک  دروم  رد  يو 

زا ندشن  هدافتسا  لیلد  هب یفرط ، زا  .دراد  يریسمرگ  قطانم  ياه  ياچ تیبوغرم  دصرد  ات 65  یهد 60  گنر  ثیح  زا  هک  تسایند  معط  رطع و  رظن  زا 

.دور  یم رامش  هب ایند  ياه  ياچ نیرت  ملاس نیرت و  صلاخ زا  ناریا  ياچ  زبس ، گرب  دیلوت  لحارم  رد  یتابن  تافآ  عفد  مومس  هنوگره 

تخادرپ دیوگ : یم دناد و  یم ياچ  تعنـص  رد  راک  بسک و  هعـسوت  رب  راذگریثأت  عناوم  نیرت  مهم زا  ار  بولطم  هیلوا  داوم  دوبمک  ياچ ، راد  هناخراک  نیا 

فرـصم دیلوت و  قنور  رد  یمهم  شقن  دناوت  یم یلخاد  ياچ  فرـصم  يزاس  گنهرف یجراخ و  ياچ  عاونا  دورو  زا  يریگولج  ناراکیاچ ، تابلاطم  عقومب 

.دشاب  هتشاد  مدرم  نیب  رد  یناریا  ياچ 
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تسا  هدرک  فیعض  ار  راجتریاس  اب  یناریا  رجات  تباقر  تردق  هک  هدیسر  دصرد  هب 22 زا 13  نارفعز  تارداص  هفرعت 

دوبر نارفعز  راسخر  زا  گنر  تارداص  هفرعت  شیازفا  هیور و  یب  تادراو 

دننام ییاهروشکرد  لوصحم  نیا  ناگدننکدیلوت  دادـعت  شیازفا  هلمجزا  تالکـشم  زا  یخربزوربو  نارفعز  تارداص  هفرعت  ندوبالابو  اه  میرحت  دوجو 

بیان هتفگ  هب  هک  يروط  هب  دنکن ، يرپس  ار  یبوخ  ياهزور  اریا ن  نارفعز  ات  هدش  بجوم  یلخاد  ياهرازابرد  یبلقت  تالوصحمروفو  ناتسناغفاو و  نیچ 

تسا هدش  رداص  یجراخ  ياهرازاب  هب  لوصحم  نیازارالد  رازه  نویلیم و 200  طقف 62  لاسما  تسخن  ههامراهچردروشک  نارفعز  یلم  ياروش  سیئر 

...تردق  شهاک  رگید ، فرط  زا  .دهد  یم  ناشن  ار  يدیدش  تفا  هتشذگ  لاس  هباشم  تدم  هب  تبسن  هک 

عوضوم نیاو  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  نارفعز  یناهج  دیلوت  عومجمزا  دـصرد   93 لاس ، رد  نت  دیلوت 300  طسوتم  اب  ناریا  دـهد  یم  ناشن  اهرامآ 

، هیسور نورپسا  ریازج  ناتسودنه ، ياهروشک  مود و  ماقم  نت ، طسوتم 25  دیلوت  اب  زین  ایناپسا  .دروآ  تسدب  ار  لوا  ماقم  هنیمز  نیا  رد  ات  هدش  بجوم 

، نت طسوتم 25 دـیلوت  اب  هک  دـنور  یم  رامـش  هب  ییاهروشک  هلمجزا  زین  نانوی  ایلارتسا و  ناملآ ، ایلاتیا ، هسنارف ، نیچ ، ناویات ، نپاژ ، يزلام ، روپاگنس ،

یبونج ناسارخ  ناتسا  رد  دنجریب  نایارس و  سودرف ، ناتسجب ، نئاق ، ياه  ناتسرهش  هک  یلاحرد  .دنا  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  موس  ماقم  ًاعومجم 

اما دندوب ، روشک  رد  نارفعز  دیلوتو  تشک  زات  هکی  اهلاس  ات  يوضر  ناسارخ  ناتسا  ردروباشین  راوزبس و  دابانگ و  زرخاب ، دابیات ، هیردیح ، تبرت  هوازو ، 

ات دش  بجوم  دیور  یم  یبوخب  دشاب  کشخ  مرگ و  ناتسبات  میالم و  ياهناتسمز  ياراد  هک  یطاقن  رد  يریسمرگ و  همین  تسا  یهایگ  نارفع  هک  اجنآزا 

دیلوت عمج  هب  زین  دندوب  ییاوهو  بآ  یگژیو  نینچ  ياراد  هک  زین  مقو  نارهت   ، ناتـسرل نامرک ،  سراف ،  ياه  ناتـسارد يرگید  قطانم  ریخا  ياهلاسرد 

ییاذغ شزرا  نازیم  نیرتالاب  هک  دـیآ  یم  رامـش  هب  یناهایگ  هلمج  زا  نارفعز  نارفعز  رس  يور  یلخاد  تالکـشم  هیاس  .دندنویپب  نارفعز  ناگدننک 

.تسین روط  نیا  تقیقحرد  امادروآ  ناغمرا  هب  هدـننک  دـیلوت  يارب  ار  دوس  نیرتشیب  ـالاب و  شورف  زا  دـیاب  هک  یلاـحرد  دوجو  نیا  اـب  دراد  ار  ییورادو 

شهاک زا  زین  دراوم  یخرب  ردو  هدنام  تباث  لوصحم  نیا  تمیق  هک  تسا  یلاس  دـنچ  اما  اه  هنیزه  تمیق  شیازفا  دوجو  اب  دـهد  یم  ناشن  اه  یـسررب 

هک یلاحرد  :" دیوگ یم  ناوج  هب  فنص  نیا  تالکشم  صوصخرد  تانئاق  یمیدق  ناراک  نارفعز  زا  نایدمحا  اضرمالغ  .تسا  هدوب  رادروخرب  یسوسحم 

رایـسب اه  هنیزه  هب  تبـسن  هتفر  الاب  مهرگاو  هدرکن  ادـیپ  شیازفا  ای  نارفعز  تمیق  اما  دور  یم  الاب  يزرواشک  تامدـخو  نارفعز  زایپ  تمیق  هلاسره 

اهلالد .دهد " داب  هب  ار  ناراک  نارفعز  هلاسکی  تامحز  دناوت  یم  هک  تسا  یتالکشم  هلمجزا  امرـس  زوربو  تفآ  عویـش  دیازفا ": یم  يو  .تسا " كدنا 

وم نیا  نایم  نیارد  هک  دنا  هدنکفا  هیاس  يزرواشک  ثحبرد  اصوصخ  يدیلوت  تالوصحم  رسرب  هراومه  هک  دنتسه  یتالـضعم  هلمج  زا  زین  اه  هطـساوو 

ناهج رد  نارفعز  ناگدـننکدیلوت  هگرج  هب  نیچو  ناتـسناغفا  روشکود  هک  دوب  شیپ  لاسدـنچ  .درک  هراـشا  نارفعز  شورف  رد  لـضعم  نیا  هب  دـیاب 

نالالد ات  هدش  بجوم  عوضوم  نیا  اما  دنشاب  هتشاد  يدج  تباقر  یناریا  لوصحم  نیا  اب  دنا  هتسناوتن  تیمکو  تیفیک  ظاحل  زا  نونک  ات  دنچره  دنتسویپ 

ناتـسناغفاو نیچزا  نارفعز  ندرکدراو  اب  نالالد  زا  یخرب  ریخا  ياهلاسرد  :" دیوگ یم  صوصخ  نیارد  نایدمحا  .دنربب  عوضوم  نیازا  اردوس  نیرتالاب 

تمیق شهاکو  تیفیک  نتفر  لاوس  ریز  ثعاب  عوضوم  نیا  هکارچ  دنا  هدز  ناگدـننکدیلوت  هب  ار  هبرـض  نیرترتشیب  یناریا  لوصحم  مان  هب  اهنآ  شورفو 

اب وجدوس  يا  هدـع  ات  هدـش  بجوم  رازاب  نیارب  تراظن  دوبن  هک  ارچ  دوش  یمن  متخ  اهنیا  هب  اهنت  یلخاد  تالکـشم  اـما  .تسا " هدـش  ناریا  نارفعز 

رد .دنهد  شهاک  لوصحم  نیا  هب  ار  نارادیرخ  دامتعا  مک  مکو  هدـناسر  شورف  هب  یلـصا  ياج  هبار  یبلقت  تالوصحم  هنابلغتم  ياه  شورزا  هدافتـسا 

تمیق دوجوابات  هدـش  بجوم  يدـیلوت  نارفعزرب  تراضن  دوبن  : " دـیوگ یم  ناوج  هب  صوصخ  نیارد  نارفعز  یلم  ياروش  سییر  بیان  اتـسار  نیمه 

تیـصاخ یهد  گنر  يالاب  تردق  :" دیازفا یم  ماشتحا  نسحم  .دسرب " شتـسد  هب  یبلقت  لوصحم  اما  دزادرپ  یم  نارفعز  يارب  رادـیرخ  هک  ییالاب 
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یم همادا  هنومن  هدننک  رداص  نیا  .دراد " لوصحم  نیا  تیفیک  رد  يرایـسب  ریثاـت  هک  تسا  یلماوع  هلمج  زا  نارفعز  رد  دوجوم  تبوطر  نازیمو  ییوراد 

يارب دیاب  هک  تسا  یلاحرد  نیا  دهد  نالوج  یتحار  هب  رازاب  رد  یبلقت  نارفعز  ات  هدش  بجوم  طبر  يذ  ياهنامزاس  يوس  زا  لرتنکو  تراظن  دوبن  :" دهد

رازاب هن  تسا  بولطم  تارداص  هن  دننک ".  هیهت  ار  لصا  سنج  دـنناوتب  یتحار  هب  مدرم  ات  دوش  رداص  تخاس  هناورپو  يرابجا  درادناتـسا  لوصحم  نیا 

هلمج زا  تالکشم  یخرب  زورب  اما  دوب  بیترت 137و147  هب  نارفعز  تارداص  نازیم  ياهلاس 92و 93 یط  هک  یلاحرد  دهد ، یم  ناشن  اهرامآ  یلخاد 

يروط هب  .دسرب  نت  هب 107 لاس 94  یط  تارداص  نازیم  نیا  اتدش  بجوم  ناتـسناغفاو  نیچ  نوچمه  ییاهروشک  رد  لوصحم  نیا  دیلوتو  اه  میرحت 

نیارد نارفعز  یلم  ياروش  سییر  بیاـن  .تسا  هدیـسر  دصرد  هب 50  دصرد  زا 80 نارفعز  تارداص  زاروشک  مهـس  نونکا  مه  رـضاح  لاـحرد  هک 

هفرعت لامعاو  ناتـسبرع  اصوصخ  سراـف  جـیلخ  ياـهروشکزا  یخرب  يوس  زا  نارفعز  ندـیرخنو  اـه  میرحت  :" دـیوگ یم  صوصخ  نیارد  صوصخ 

اهنت لاسما  ههام  4 رد هک  يروط  هب  دـنک  ادـیپ  شهاک  تارداص  نازیم  تدـش  هب  ریخا  ياهلاسرد  ات  هدـش  بجوم  لوصحم  نیا  تادراو  يدـصرد  35

هب يا  هفرعت  نیرتمک  نودـب  لوصحم  نیا  ریخا  لاس  دـنچ  ات  هک  یلاحرد   :" دـیازفا یم  ماشتحا  نسحم  .میتشاد " نارفعز  تارداص  رـالد  نویلم  62

لوصحم نیا  هکنیا  مالعا  اب  اما  دش  یم  هدرب  گنک  گنهو  نیچ  نوچمهاهروشک  یخرب  هب  یتحار  هب  نارفاسم  یخرب  يوسزا  ینادـمچ  تارداص  ناونع 

شیازفا .دننک " یم  دروخرب  عوضوم  نیااب  تدشاب  اهروشک  نیا  كرمگو  تسا  هدش  نییعت  يدصرد  هفرعت 35 نآ  ياربدیآ  یم  باسح  هب  ینامرد  هایگ 

یکناب تالیهـست  دوس  ندوب  الاب  دنرب  یم  جنر  نا  زا  ناگدـننکرداصو  هدـننکدیلوت  هک  یتالکـشمزا  یکی  تارداص  هفرعت  نتفرالابو  تالیهـست  دوس 

البق  : " دـیوگ یم  صوصخ  نیارد  ماشتحا  نسحم  .تسا  دصرد  بیترت 20و22 هب  ود  نیا  دوس  رـضاح  لاح  رد  هک  يروط  هب  تسا  تارداـص  هفرعتو 

تارداص هفرعت  البق  هک  یلاحرد  تارداص  شخب  رداما   ، تسا هدیـسر  دـصرد  هب 20 نازیم  نیا  رـضاح  لاحرد  هک  دوب  دصرد  30 یکناب تالیهستدوس 

ایناپسا هلمجزا  ییاهروشک  رد  نارفعزراجتریاس  اب  یناریا  رجات  تباقر  تردق  المع  هک  هدیـسر  دصرد  هب 22 نازیم  نیا  نونکا  دوب  دصرد  نارفعز 13 

یبونج ناسارخرد  اهنت  نارفعز  لبق  لاس  دنچ  ات  هک  یلاحرد  دهد  یم  ناشن  اه  یسررب  .دریگب " ماجنا  يدج  تامادقا  هنیمز  نیارد  دیاب  هک  دریگیمار 

ییاوهو بآ  یگژیو  نینچ  ياراد  هک  زین  مقو  نارهت   ، ناتـسرل نامرک ،  سراف ،  ياه  ناتـسارد يرگید  قطانم  نونکا  مه  اـما  دـش  یم  تشک  يوضرو 

تسا .  هدش  هابشا  لوصحم  نیازا  رازاب  رضاح  لاحرد  هک  يروط  هب  .دندنویپب  نارفعز  ناگدننک  دیلوت  عمج  هب  زین  دندوب 
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نامرک رد  هتسپ  ياه  غاب  ندش  کشخ 

.تسا  هداد  ربخ  اه  غاب  ندش  کشخ  زا  نامرک ،  ناتسا  هتسپ  ياه  غاب  زا  ینادیم  شرازگ  کی  رد  هسنارف  يرازگربخ  - زوین نازور 

رگا دیوگ  یم  وا  .دنراد  لاغتشا  یگدننار  ای  يرگراک  نوچ  ییاهراک  هب  هدرک و  ترجاهم  اهرهش  هب  شیاتسور  نانکاس  زا  يرایـسب  يدابآ  زوریف  هتفگ  هب 

زا نامرک ،  ناتسا  هتسپ  ياه  غاب  زا  ینادیم  شرازگ  کی  رد  هسنارف  يرازگربخ  .دنام  دهاوخن  یقاب  يزیچ  چیه  الامتحا  دییایب  اجنیا  هب  رگید  لاس   10

.تسا  هداد  ربخ  یبآ  یب  نارحب  یمیلقا و  تارییغت  لیلد  هب  هقطنم  نیا  يزرواشک  ياه  نیمز  اه و  غاب  شرتسگ  هب  ور  ندش  کشخ  یبآ و  یب  نارحب 

تشک و یجیردت  ندش  لیطعت  زا  هقطنم  نازرواشک  زا  لقن  هب  هداد و  ربخ  ینیمز  ریز  ياه  بآ  حطـس  هقباس  یب  شهاک  ای  نتفای  نایاپ  زا  شرازگ  نیا   

.تسا  هداد  ربخ  یبآ  یب  رثا  رد  اهنآ  راک 

دیفس اهنآ  ياه  هخاش  باتفآ  رون  شبات  رثا  رد  دنا و  هدش  کشخ  هک  تساهلاس  هتسپ  ناتخرد  ناجریس  هقطنم  رد  ییاتسور  رد  شرازگ : نیا  ساسا  رب 

هتشاذگ نایاپ  هب  ور  هدش و  کشخ  قطانم  نیا  ینیمز  ریز  ياه  بآ  هتـشذگ ،  ياه  ههد  یط  رد  ینیمز  ریز  ياه  بآ  هیور  یب  فرـصم  رثا  رد  .دنا  هدش 

.تسا 

.دسر  یم  رظن  هب  كورتم  هرمعتسم  کی  دننامه  تیعمج  یب  ياتسور  تسا و  هدرک  كرت  ار  هقطنم  نیا  شیپ  لاس   10 زرواشک   هداوناخ  نیرخآ 

زا تسا  هتسناوت  هدحتم  تالایا  اهنت  هک  تسا  هدوب  نت  رازه  ناریا 250  هتسپ  دیلوت  هتشذگ  لاس  .تسا  ناریا  یتفن  ریغ  تارداص  نیرت  گرزب  هتـسپ 

.دریگب  یشیپ  دیلوت  نازیم  نیا 

سَفَن یلاسکشخ ،  نارحب  یمیلقا و  تارییغت  دسر  یم  رظن  هب  اما  دنا ، هتفای  قنور  هتسپ  تارداص  هطساو  هب  نامرک  ناتسا  ياهرهـش  هک  تساه  لاس 

.تسا  هتخادنا  شرامش  هب  ار  ناتسا  نیا  رد  هتسپ  تشک  دیلوت و 

اه لادوگ  نیا  تسا .  نیمز  رد  بمب  تباصا  لحم  هیبش  هک  تسا  هدش  داجیا  نیمز  رد  گرزب  ياه  لادوگ  زا  ینالوط  طخ  کی  ناجریس  رهش  یکیدزن  رد 

.دنا  هدش  داجیا  نآ  رثا  رد  نیمز  تسَشِن  ینیمز و  ریز  ياه  بآ  زا  هیور  یب  هدافتسا  رثا  رد 

.تسا  هتفر  نیب  زا  هقطنم  نیا  رد  يزرواشک  دیوگ : یم  دابآدزیا  ياتسور  زرواشک  يدابآ " زوریف  یلع  نسح  "

یناجریس  زرواشک  يدابآ  زوریف  یلع  نسح    
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.تسا هتفرگ  رارق  ریثات  تحت  تدش  هب  یلاسکشخ  یبآ و  یب  رثا  رد  زین  وا  راک  تشک و  .تسا  هدرک  یگدنز  دابآدزیا  رد  نرق  مین  زا  شیب  زرواشک  نیا    

.دنراد  دای  هب  ار  يدالیم  مهدفه  نرق  رد  سابع  هاش  تنطلس  ییالط  نارود  دنتسه  یمیدق  رایسب  هک  وا  ناتخرد  زا  یخرب 

هدیسر رتم  هب 150  ینیمز  ریز  ياه  بآ  قمع  کنیا  مه  اـما  دوب  يرتم  قمع 10  رد  هقطنم  ینیمز  ریز  ياه  بآ  تسا  هدوب  كدوک  یتقو  دـیوگ  یم  وا 

.دراد  دوجو  مه  بآ  يروش  یخلت و  لکشم  نآ  رب  هوالع  تسا و 

.دنراد  لاغتشا  یگدننار  ای  يرگراک  نوچ  ییاهراک  هب  هدرک و  ترجاهم  اهرهش  هب  شیاتسور  نانکاس  زا  يرایسب  يدابآ  زوریف  هتفگ  هب 

.دنام  دهاوخن  یقاب  يزیچ  چیه  الامتحا  دییایب  اجنیا  هب  رگید  لاس  رگا 10  دیوگ  یم  وا 

ناوج همانزور  رویرهش 1395 -   14

دش یلم  تبث  ناجنسفر  هتسپ 

.داد  ربخ  نامرک  هتسپ  یلم  تبث  زا  نامرک  ناتسا  يرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  لکریدم 

راپـسا ینامرک ، هدولاف  وتوق و  هسلج  نیا  رد  تفگ : سوملمان  راثآ  تبث  یـصصخت  هتیمک  هسلج  رد  نامرک  هتـسپ  یلم  تبث  هب  هراشا  اب  ییاـفو  دومحم 

موسر بادآ و  زارثا  رـضاح 50  لاح  رد  دوزفا : داد و  ربخ  بونج  یلگ  رونت  نکـسم و  یلم  تبث  زا  يو  .دندیـسر  تبث  هب  زین  دنرز  ناهوس  کبابرهش و 

میهاوخ هدش  هتفگ  ياه  هدنورپ  یناهج  تبث  يریگ  یپ  هکنیا  هب  هراشا  اب  ییافو  .تسا  هدش  تبث  روشک  سوملمان  یلم  راثآ  تسرهف  رد  نامرک  ناتسا 

نیا دیاب  درک : دـیکات  يو  .تسا  رادروخرب  ییالاب  تمدـق  زا  هتـشاد و  ییالوط  دـی  یتنـس  ياه  یکاروخ  تاغوس و  ثیح  زا  نامرک  ناتـسا  تفگ : دوب ،

هکنیا هب  هراشا  اب  نامرک  ناتسا  يرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  لکریدم  .دوش  یفرعم  نایناهج  هب  شیپ  زا  شیب  هتخانشان  ياه  تیفرظ 

.دراد  رارق  روشک  ردص  رد  رظن  نیا  زا  نامرک  تفگ : تسا  یناهج  تبث  هدنورپ  جنپ  ياراد  نامرک 
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يدوبان هناتسآ  رد  ناریا  هتسپ  تاغاب 

رد نامرک  ناتسا  رد  هتسپ  تشک  بآ  هیور  یب  تشادرب  یلاسکشخرثا و  رد  هژیو  هب  دنک و  یم  دیدهت  ار  ناریا  زیخ  هتسپ  قطانم  بآ ، هیور  یب  هدافتسا 

موش هدیدپ  اب  تساهتدم  هکروشک  بونج  ياهاتسور  زا  یکی  تیعضو  یـسررب  اب  یـشرازگرد  ایـسآزوین » لنچ   » يربخ هاگیاپ  .تسا  ندش  دوبان  لاح 

: تسا هدمآ  شرازگ  نیارد  .تسا  هداد  ربخ  نامرک  ناتسا  رد  يراک  هتـسپ  بیرخت  هب  ور  دنور  زا  تسا  هدش  هجاوم  ینیمزریز  ياهبآ  هیور  یب  تشادرب 

تفررده يزرواشک و  هیور  یب  هدافتسا  اه  ههد  رثا  رد  ینیمزریز  بآ  ياه  هرفس  .دنا  هدیکشخ  تساهتدم  ناریا  بونج  رد  ییاتسور  رد  هتـسپ  ناتخرد 

هدش هنکـس  زا  یلاخ  اتـسور  دنا و  هدرک  كرت  ار  اجنیا  شیپ  لاس  ناشیاه 10  هداوناخ  هارمه  هب  هقطنم  نازرواشک  نیرخآ  .دـنا  هدیـسر  مامتا  هب  بآ ،

بونج رد  نامرک  ناتسا  رد  .دش  دیلوت  ناریارد  هتـسپ  نت  رازه  هتشذگ 250  لاس  .تسا  تفن  زا  سپ  ناریا  یتارداص  يالاک  نیرتمهم  هتـسپ  .تسا 

دوبان لاحرد  تعنص  نیا  هیور ، یب  تشک  ییاوه و  بآ و  تارییغت  اب  اما  تسا ، هدوب  نازرواشک  یلـصا  يدیلوت  تالوصحم  زا  یکی  هراومه  هتـسپ  ناریا ،

لاس دودح 50  هک  يدابآ ، زوریف  یلع  نسح  هتفگ  هب  .دوش  یم  هدید  هدش  کشخ  بآ  ياه  هاچ  يدایز  دادعت  ناجریس ، رهـش  یکیدزنرد  .تسا  ندش 

ردقنآ یلع  نسح  هتسپ  ياه  تخرد  زا  یـضعب  .تسا  هدش  دوبان  هقطنم  نیا  رد  يزرواشک  هدرک  یگدنز  هقطنم  نیا  یکیدزن  رد  دابآ  دزیا  ياتـسور  رد 

یتقو تفگ : وا  .تسا  هدرک  درز  ار  نانآ  ياه  گرب  هقطنم  روش  بآ  اما  دنروایب ، دای  هب  ار  مهدفه  نرق  رد  يوفص  سابع  هاش  ییالط  نارود  هک  دنراد  رمع 

يدایز نینکاس  البق  اتـسور  نیا  .تسا  روش  خلت و  نآ  بآ  اما  تسا ، رتم  هاچ 150  قمع  نونکا  اما  تشاد ، قمع  رتم  ات 10  هاچ 6  نیا  مدوب  هچب  نم 

شلاچ اب 2  ناریا  .دنام  دهاوخن  اجنیا  زا  يزیچ  رگید  درذـگب  هک  لاس  .دنا 10  هدش  هدننار  ای  رگراک  نالا  دـنا  هتفر  اجنیا  زا  هک  یناسک  رتشیب  .تشاد 

دعاقتم يارب  شالت  دوش و  یمن  هدید  نآ  ندرک  شکورف  زا  ینادنچ  هناشن  هک  هلاس  نیدـنچ  يرـسارس  یلاسکـشخ  اب  هلباقم  .تسا  هجاوم  یـساسا 

ینوناقریغ ناریارد  دوجوم  بآ  پمپ  رازه  زا 750 دروم  رازه  دودح 300 .دوجوم  بآ  زا  هدـشن  لرتنک  هدافتـسا  ندرک  فقوتم  تهج  نازرواشک  ندرک 

هک داد  ماجنا  ار  یقیقحت  ناریا  یناگرزاب  قاـتا  لاسرد 2013 ، .تسا  ناریا  رد  ینیمزریز  بآ  ياه  هرفـس  شهاک  هدـمع  لیالد  زا  یکی  نیا  .دنتـسه 

، يدامتم ياه  نرق  يارب  .تسا  ییاز  نابایب  لیلد  هب  دوخ  هتـسپ  عرازمزا  راتکه  رازه  هنالاس 20 نداد  تسد  زا  لاحرد  نامرک  ناتـسا  داد ، یم  ناشن 

ریز زا  ار  بآ  هک  تانق »  » ناونع تحت  ینیمزریز  ياه  لاناک  زا  يا  هکبش  .درک  یم  هدافتـسا  ناهج  يرایبآ  ياه  متـسیس  نیرت  هدیچیپ  زا  یکی  زا  ناریا 

زا تظافح  هب  ینادنچ  هجوت  هتشذگ ، نرق  کی  هتفشآ  ياه  تسایـسو  یقرب  بآ  ياه  پمپ  ندمآ  اب  اما  .تخاس  یم  لقتنم  کشخ  ياه  تشد  هب  اه  هوک 

یلم رتفد  وضع  يرصان ، نسحم  .تخاس  دراو  یبآ  عبانم  هب  يرتشیب  بیسآ  اه  میرحت  نارود  رد  ییاذغ  داوم  دیلوترد  ییافکدوخ  تسایـس  دشن و  بآ 

.دنتسه  نایاپ  یب  بآ )  ) عبانم هک  میتسه  هنیرید  مهوت  نیا  زا  روبع  لاحرد  یمارآ  هب  ام  تفگ : نارهت  رد  ییاوه  بآ و  تارییغت 
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 : داد ربخ  نانمس  ناتسا  هتسپ  نمجنا  ریبد 

ناغماد رد  ناریا  هتسپ  رادیرخ  ياهروشک  يارفس  روضح  اب  نانمس  ناتسا  هتسپ  هراونشج  ییاپرب 

.داد ربخ  ناغماد  رد  ناریا  هتسپ  رادیرخ  ياهروشک  یخرب  يارفس  روضح  اب  نانمس  ناتسا  هتسپ  هراونشج  ییاپرب  زا  نانمس  ناتسا  هتسپ  نمجنا  ریبد 

.دش  دهاوخ  رازگرب  ناغماد  رد  هامرویرهش  25 و 26  ياهزور 24 ، رد  هراونشج  نیا  درک : راهظا  ربخ  نیا  مالعا  اب  نایسابع   روصنم 

رد دنتسه  نامروشک  هتسپ  نایرتشم  زا  هک  روشک  دنچ  يارفس  روضح  تفگ : یلم   هراونشج  نیا  هژیو  نانامهیم  صوصخ  رد  یشسرپ  هب  خساپ  رد  يو 

.دش  دنهاوخ  مالعا  صخشم و  هراونشج  هژیو  نانامهیم  همه  هدنیآ  زور  دنچ  فرظ  هدش و  یعطق  هراونشج  نیا 

هتسپ و تاغاب  زا  دیدزاب  نمض  ناغماد  رد  روضح  اب  نانامهیم  نیا  هک  تسا  رارق  درک : حیرصت  نانمـس ، ناتـسا  قاتا  يزرواشک  نویـسیمک  وضع  نیا 

.دنوش  انشآ  زین...و  هتسپ  يدنب  هتسب يروآرف و  هتسپ ، تارداص  رد  نانمس  ناتسا  ياه  تیفرظ اب  هراونشج  رد  روضح 

، اه تیفرظ نیا  دوجو  اب  هنافساتم  درک : ناشنرطاخ  تسا ، هدش  هتخانش  ایند  رد  ناتسا  نیا  هتسپ  هکنیا  هب  ناعذا  اب  نانمس  ناتسا  هتـسپ  نمجنا  ریبد 

.دسر  یم فرصم  هب  يروخ  هزات تروص  هب  فلتحم  لیالد  هب  نانمس  ناتسا  هتسپ  هدمع  شخب 

ياه ناتسرهش رگید  ناغماد و  رد  هتـسپ  دیلوت  يالاب  مجح  درک : ناشنرطاخ  هراشا و  ناغماد  اصوصخ  ناتـسا و  هتـسپ  بولطم  تیفیک  هب  نایـسابع 

.درک  هدافتسا  نآ  زا  دیاب  هک  هدرک  مهارف  نانمس  ناتسا  رد  هتسپ  تراجت  يارب  یبوخ  تصرف  نانمس  ناتسا 

درک و یبایزرا  یبآ  عبانم  دوبن  ار  دیلوت  شهاک  نیا  لیالد  نیرتمهم  هدوب ، وربور  شهاک  اب  لاسما  نانمـس  ناتـسا  هتـسپ  دیلوت  هکنیا  هب  ناعذا  اب  يو 

.تسا  دیلوت  شهاک  نیا  لماوع  نیرتمهم  زا...و  سرتسد  رد  یبآ  عبانم  دوبمک  یلاسکشخ و  موادت  یگدنراب ، شهاک  تفگ :

یبوخ هدوزفا  شزرا لوصحم  نیا  دوزفا : درک و  دیکات  ناتسا  نیا  هتسپ  ياه  غاب رد  يرایبآ  نیون  ياه  شور زا  هدافتـسا  موزل  رب  یناغماد  راک  هتـسپ نیا 

.دریگ  تروص  يرتشیب  شالت  ناتسا  رد  نآ  هعسوت  يارب  دیاب  اذل  دراد  هارمه  هب  روشک  يارب 
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يزرواشک شخب  رد  بآ  فرصم  دنور  یسررب 

.دریگ یمن تروص  يزرواشک  روحم  اب  ناریا  هعـسوت  عطق  روط  هب دیوگ : یم يزرواشک ، شخب  رد  روشک  بآ  فرـصم  دنور  هب  هراشا  اب  ورین  ریزو  نواعم 

دنراد یمک  دیلوت  شزرا  اما  دننک  یم فرصم  يدایز  بآ  هک  یتالوصحم  ات  دوش  نیودت  تسایس  نیا  ناریا  رد  دیاب  انـسیا ، اب  وگو  تفگ رد  ینادیم  میحر 

رد هک  نیا نایب  اب  افبآ  بآ و  روما  رد  ورین  ریزو  نواـعم  .دریگ   یمن تروص  يزرواـشک  روحم  اـب  ناریا  هعـسوت  عطق  روط  هب هک  ارچ  دوش ، جراـخ  هدر  زا 

دنک یم داجیا  يرتشیب  لاغتـشا  اهنت  هن  تعنـص  شخب  رد  بآ  درک : ناشن  رطاخ  دراد ، دوجو  يدایز  دح  ات  يرو  هرهب شیازفا  ناکما  يزرواشک  شخب 

، میـشاب حطـس  رد  هعـسوت  لابند  هب  دیابن  دودحم  قطانم  زا  ریغ  هب  يزرواشک  رد  هک  نیا نایب  اب  ینادیم  .دراد  یپ  رد  زین  ار  يرتشیب  دیلوت  شزرا  هکلب 

.درک فرطرب  يزرواشک  شخب  رد  ار  بآ  لکـشم  ناوت  یم قیرط  نیا  زا  اهنت  هک  ارچ  میـشاب ، يرو  هرهب ءاقترا  لابند  هب  دیاب  يزرواشک  رد  درک : راهظا 

شخب رد  بآ  فرـصم  نازیم  هنیمز  رد  تاعالطا  رامآ و  ي  هئارا يارب  ورین  يزرواشک و  داـهج  ترازو  رظن  فـالتخا  هب  هراـشا  اـب  لوئـسم   ماـقم  نیا 

روط هب دـیآ  یم دوجو  هب  ماقرا  رامآ و  یخرب  راشتنا  ي  هنیمز رد  ییاه  مهافت ءوس هک  تسا  نیا  فاکـش  نیا  دوجو  لیالد  زا  یکی  درک : دـیکات  يزرواـشک ،

رامآ نیا  هک  دننک  یم نامگ  هابتشا  هب  دارفا  زا  یخرب  اما  تسا ، تدمزارد  هب  طوبرم  دوش  یم حرطم  يزرواشک  بآ  فرصم  نازیم  يارب  هک  يرامآ  لاثم  :

.تسا  لاس  نامه  هب  طوبرم 

نیگنایم روط  هب داد : همادا  دوش ، یم يزرواشک  شخب  هب  طوبرم  بآ  زا  یمظعا  شخب  ایند  مامت  رد  هک  نیا نایب  اب  اـفبآ  بآ و  روما  رد  ورین  ریزو  نواـعم 

نیرتهب یلعف  طیارش  رد  درک : حیرصت  يو.تسا  لوقعم  یعیبط و  يرما  فرصم  دایدزا  نیا  دسر و  یم يزرواشک  فرصم  هب  ایند  بآ  فرصم  دصرد   70

لاح رد  هک  ارچ  دوش ، يا  هژیو هجوت  هلاسم  نیا  هب  دـیاب  زین  يزرواشک  هزوح  رد  میهد و  ءاقترا  ار  دـیلوت  شزرا  يرو  هرهب قیرط  زا  هک  تسا  نیا  راکهار 

شخب رد  بآ  يرو  هرهب صخاش  هب  هراـشا  اـب  اـفبآ  بآ و  روما  رد  ورین  ریزو  نواـعم  .تسا  نییاـپ  رایـسب  يزرواـشک  هزوح  رد  بآ  يرو  هرهب رـضاح 

نیا هب  دـیاب  اما  دوش ، یم حرطم  مرگولیک  ایند 2.5  رد  طسوتم  روط  هب بآ  دـحاو  ره  يازا  هب  کشخ  ماخ و  لوصحم  دـیلوت  درک : ناـعذا  يزرواـشک ،

نیا رب  ایند  رد  يزرواشک  بآ  يرو  هرهب صخاش  رضاح  لاح  رد  هک  نیا نایب  اب  نایاپ   رد  ینادیم  .تسین  بسانم  صخاش  نیا  هک  تشاد  هجوت  عوضوم 

تـسا انعم  نیا  هب  عوضوم  نیا  درک : ناشن  رطاخ  دوش ، یم دیلوت  يداصتقا  شزرا  نازیم  هچ  بآ  بعکمرتم  ره  يازا  هب  هک  تسا  هدش  يراذگ  هیاپ انبم 

.دشاب  هتشاد  ییالاب  يداصتقا  شزرا  بآ  مک  فرصم  نیع  رد  هک  دوش  تشک  یلوصحم  هچ  هک 
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تسین لح  لباق  بآ  لاقتنا  ياه  هژورپ  اب  یبآ  مک  نارحب 

يارب دازام  بآ  روشک  ياج  چـیه  رد  تفگ : تسنادـن و  روشک  یبآ  نارحب  لح  راکهار  ار  بآ  لاقتنا  یعیبط  عبانم  سانـشراک  تسیز و  طیحم  لاعف  کی 

.میریگب  رظنرد  هقطنم  نامه  ياه  يدنمناوت  ساسارب  ار  هقطنم  ره  هعسوت  دیاب  یلاسکشخ  تیعضو  هب  هجوت  اب  میرادن و  لاقتنا 

کی یلاسکـشخ  تسا و  هدش  عقاو  کشخ  همین  کشخ و  قطانم  رد  یعیبط  روط  هب  ام  روشک  تفگ : هراب  نیا  رد  روپکاخ  ناموه  تیروهمج ، شرازگ  هب 

دیاب ام  داد : همادا  يو.میوش  وربور  روشک  فلتخم  قطانم  رد  یبآ  شنت  نارحب و  اب  یلاسکـشخ  نیا  زورب  اب  دـیابن  اـما  تسا ، روشک  رد  یعیبط  هدـیدپ 

هک نیا  تفگ : روپکاخ.دنکن  هجاوم  یبآ  نارحب  شنت و  اب  ار  ام  دشکب  لوط  هک  یتدم  ره  اه  یلاسکشخ  نیا  هک  مینک  میظنت  يروط  ار  بآ  عبانم  تیریدم 

نیرتشیب يزرواشک  شخب  رد  ام  .ددرگ  یمرب  بآ  عباـنم  زا  يرادرب  هرهب  يزیر و  هماـنرب  تیریدـم و  ثحب  هب  هتفر  نارحب  تمـس  هب  ارچ  اـم  روشک 

دنبرمک يور  هک  يروشک  يارب  نیا  دنک و  یم  فرـص  بآ  دـصرد  ات 35  نامدـنار 30  اب  يزرواشک  فلتخم  ياهرامآ  ساسارب  میراد و  ار  بآ  فرـصم 

شخب رد  داد : همادا  تسیز  طیحم  لاعف  نیا.تسا  هعجاف  کی  تسا  یناهج  نیگنایم  نازیم  موس  کی  نآ  ياه  شراب  نازیم  تسا و  هدش  عقاو  کشخ 

رد بآ  هدننک  فرصم  گرزب  ياه  هناخراک  دننک و  یم  هدافتـسا  بآ  تفر  رده  زا  يریگولج  يارب  اه  بالـضاف اه و  باسپ زا  ایند  ياج  همه  رد  زین  تعنص 

هدرکن يرمثرمثم  راک  چیه  هراب  نیا  رد  مه  تعنص  شخب  رد  یلو  دنتسه  بآ  یناخرچزاب  ياه  هاگتسد  اه و  هناخ  هیفصت  نتـشاد  هب  مزلم  تعن  شخب 

الاب ياه  هنیزه  یتخس و  اب  هک  یبرش  بآ  تفگ : میراد ، یناسربآ  هکبـش  رد  فالتا  دصرد  ات 30  دودح 28  برـش  شخب  رد  هکنیا  نایب  اب  روپکاخ.میا 

دصرد ات 20 اهروشک  مامت  یناهج  ياهدرادناتسا  ساسارب  تفگ : يو.دور  یم  رده  ییاتسور  يرهش و  یناسربآ  ياه  هکبش  رد  دوش ، یم  فرصم  هدامآ 

تسا و نارحب  زرم  نیا  هک  دننک  یم  هدافتـسا  مه  دصرد  ات 40  زین  اهروشک  زا  یخرب  دنتـسه و  لاس  رد  شدرگ  لباق  بآ  عبانم  زا  هدافتـسا  هب  زاجم 

ار شدرگ  رد  بآ  عبانم  زا  دـصرد  ات 80  نیب 70  هدش  هداد  هک  یتوافتم  ياهرامآ  ساسارب  ام  روشک.دنراد  رارقرطخ  طیارـش  رد  دـصرد  زا 40  رتالاب 

نارحب نیا  زا  میهاوخب  رگا  تشاد و  یبآ  شنت  نارحب و  زج  يراظتنا  دیابن  میراد  ار  یبآ  عبانم  زا  يرادرب  هرهب  لدم  نینچ  یتقو  تسا و  هدرک  فرـصم 

تارابتعا رگا  درک : نایب  یعیبط  عبانم  سانشراک  نیا.میشاب  هتشاد  رظن  دیدجت  تعنص  برش و  يزرواشک ، شخب  هس  ره  رد  دیاب  مییرذگب  تمالـس  هب 

دننام ییاه  شخب  رد  هک  یلام  عبانم  يراذگ و  هیامرس  نازیم  اب  يرایبآ  نامدنار  شیازفا  يرایبآ و  هویش  تشک و  يوگلا  حالصا  رد  ار  يزرواشک  شخب 

ار ابآ  لاقتنا  يو.دنتـسین  هسیاقم  لباق  مه  اب  تارابتعا  نیا  نازیم  هک  مینیب  یم  مینک ، هسیاقم  دوش  یم  فرـص  بآ  لاقتنا  ياه  هژورپ  اـی  يزاـس  دـس 

ینامز ات  مینک و  لح  ار  لکشم  یعطقم  تقوم و  تروص  هب  هک  میتسه  نیا  لابند  هب  متـسیس  حالـصا  ياج  هب  تفگ : تسنادن و  بآ  نارحب  عفر  راکهار 

یبآ مک  نارحب  میسر و  یمن  بآ  نارحب  رادیاپ  لح  هب  دشاب ، رگید  قطانم  بآ  عبانم  هب  هجوت  دیکات و  يانبم  رب  بآ  نارحب  لح  هب  تبسن  ام  درکیور  هک 

نازیم میا و  هتفرگ  شیپ  هک  ار  یطلغ  ياه  شور  دیاب  تفگ : روشک  رد  یبآ  نارحب  لکـشم  لح  هرابرد  روپکاخ.تسین  لح  لباق  بآ  لاقتنا  ياه  هژورپ  اب 

يو.میشاب هتشاد  یطیحم  تسیز  ياه  يزیر  همانرب  هقطنم  ره  ناوت  ساسارب  هدرک و  فقوتم  ار  میا  هتـشاد  بآ  عبانم  زا  هک  یطلغ  ياه  يرادرب  هرهب 

روشک زا  هقطنم  ره  رد  دیاب  مینک و  لح  ار  بآ  نارحب  میناوت  یمن  میراد  یطلغ  هعسوت  درکیور  نوچ  میشاب  هتـشاد  بآ  لاقتنا  هژورپ  اه  هد  رگا  ام  تفگ :

رب يدرکیور  دیابن  دراد  يرگـشدرگ  ياه  تیفرظ  هک  ناهفـصا  دننام  یناتـسا  رد  ًالثم  مینک ؛ يزیر  همانرب  یتسیز  طیحم  ناوت  اه و  تیفرظ  ساسارب 

مایپ  نایاپ  .میشاب / هتشاد  يزرواشک  تعنص و  يانبم 
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دش ارجا  تیقفوم  اب  هیمورا  هچایرد  بآ  تیبثت  هلحرم 

زا دش و  ارجا  تیقفوم  اب  هتشذگ  لاس  یط 2  هیمورا  هچایرد  تیعضو  بآ و  تیبثت  حرط  لوا  هلحرم  درک : مالعا  هیمورا  هچایرد  تاجن  یلم  حرط  يرجم   

دنق ياه  هناخراک  دنق  ردنغچ  دـیرخ  دادرارق  داقعنا  تیعونمم  هسلج  رد  يرتنالک  یـسیع  .دوش  یم  زاغآ  یبآ  هنهپ  نیا  يایحا  هلاس  تشه  هرود  لاسما 

هب ار  هیمورا  هچایرد  يایحا  لوق  یناحور  رتکد  لاس 1392  رد  يروهمج  تسایر  تاباختنا  زا  لبق  تفگ : یبرغ  ناجیابرذآ  نازرواشک  زا  ناتسا  زا  جراخ 

 ، هدش یلمارف  يا  هلئسم  هیمورا  هچایرد  يایحا  هلئسم  هکنیا  هب  هراشا  اب  يو.دش  زاغآ  هچایرد  نیا  يایحا  يارب  ییاه  حرط  نامزمه  داد و  ناتسا  مدرم 

.درک  لیلجت  هیمورا  هچایرد  يایحا  يارب  شالت  رطاخ  هب  ناریا  تلود  زا  دحتم  للم  نامزاس  لکریبد  نوم  یک  ناب  تسیز ، طیحم  یناهج  هتفه  رد  تفگ :

هیمورا  هچایرد  زیربآ  هضوح  رد  تشک  بوانت  تیاعر 

تشک بوانت  تیاعر  درک : نایب  هیمورا  هچایرد  زیربآ  هضوح  رد  تشک  بوانت  تیاعررب  دیکات  اب  هیمورا  هچایرد  تاجن  یلم  حرط  يرجم  هورگراک و  ریبد 

زا يریگولج  رانک  رد  تشک  يوگلا  حالـصا  دوزفا : يو.تسا  يرورـض  یطیحم  تسیز  تادـیدهت  اب  هلباـقم  تشک و  نیمز  يراـمیب  زا  يریگولج  يارب 

يرجم هورگراک و  ریبد.تسا  رادروخرب  یـصاخ  تیمها  زا  یبآ ، هنهپ  نیا  هبآ  قح  نیمات  تهج  هیمورا  هچایرد  زیربآ  هضوح  رب  بآرپ  يزرواشک  هعـسوت 

دیرخ دادرارق  درک : نایب  یبرغ  ناـجیابرذآ  ناتـسا  رد  بآرپ  لوصحم  ناونع  هب  دـنق  ردـنغچ  تشک  هب  هراـشا  اـب  هیمورا  هچاـیرد  تاـجن  یلم  حرط 

دنق ردنغچ  نازیم  نیا  دیاب  داد : همادا  يو.دراد  دوجو  دـیلوت  دازام  نت  رازه  دودح 300  تسا و  نت  نویلیم  نازرواشک 1.5  اب  ناتسا  دنق  تاجناخراک 

دنق ردنغچ  دیلوت  هدش  مامت  تمیق  زارت  هب  هجوت  رب  دیکات  اب  يو.دبای  صیصخت  اهنآ  تیفرظ  ساسا  رب  ناتـسا  دنق  ياه  هناخراک  هب  یفاضا ، هدش  دیلوت 

ناجیابرذآ ناتـسا  زا  هیامرـس  بآ و  جورخ  زا  هک  دوش  يرتشیب  هجوت  زکرمت و  عوضوم  نیا  رب  دـیاب  تفگ : یفرـصم  بآ  ربارب  رد  تالوصحم  ریاس  و 

ریاس هب  اه  هناخراک نیمه  قیرط  زا  ردنغچ  ناتـسا ، دنق  ياه  هناخراک  تیفرظ  دازام  ردـنغچ  دوجو  تروص  رد  درک : نایب  يرتنالک.دوش  يریگولج  یبرغ 

رب دادرارق  هدنیآ  لاس  زا  درک : نایب  همادا  رد  يو.دوش  رت  گنت  نالالد  ییوجدوس  نالوج و  يارب  هصرع  ات  دوش  رداص  ناتسا  زا  جراخ  دنق  ياه  هناخراک 

يوگلا حالصا  رب  هوالع  ات  دوش  یم  راتکه  تشک  تروص  هب  دادرارق  نیزگیاج  راکردنغچ  نازرواشک  اب  ناتسا  دنق  ياه  هناخراک  مزال  ژانت  نازیم  ساسا 

رد مه  یبرغ  ناجیابرذآ  رادناتسا.دوش  هدافتسا  زین  تشک  ریز  دحاو  ره  رد  يدیلوت  دنق  ردنغچ  تیفیک  شیازفا  تهج  يرایبآ  نیون  ياه  شور زا  تشک ،

لاس رد  دنق  ردنغچ  تشک  ریز  حطـس  راتکه  رازه  نازیم 38  زا  ناریزو  تئیه  هبوصم  قبط  هیمورا  هچایرد  يایحا  داتـس  داهنـشیپ  هب  تفگ : هسلج  نیا 

الاب نانچمه  ناتسا  رد  دنق  ردنغچ  تشکریز  حطس  ات  هدش  بجوم  نازرواشک  ندرکن  نیکمت  دوزفا : تداعس  یلعنابرق  .میدیـسر  راتکه  هب 31   1391

یلو هدش ، نییعت  ناتـسا  ياهدنق  هناخراک  كاروخ  نیمات  تهج  راتکه  رازه   23 يراج ، لاس  رد  نازرواشک  هب  یغالبا  تشک  حطـس  تفگ : يو  .دشاب 

دنقردـنغچ دازام  شورف  رب  ینبم  يرتنالک  رتکد  ياه  همانرب  اهداهنـشیپ و  درک : راـهظا  يو.تسا  رتشیب  راـتکه  رازه  تشه  تشک  ریز  یعقاو  حـطس 

دنق ردنغچ  يدیلوت  ژانت  ساسا  رب  دادرارق  داقعنا  نینچمه  هیمورا و  هچایرد  يایحا  داتس  يرادناتـسا و  دییات  زوجم  اب  ناتـسا  دنق  ياه  هناخراک  طسوت 

، یبرغ ناجیابرذآ  ناتـسا  يزرواشک  داهج  نامزاس  سییر  .تفرگ  دـهاوخ  رارق  ام  يراـک  هماـنرب  سأر  رد  تسا و  یلاـع  رایـسب  هدـنیآ  لاـس  يارب 

هیارا يراـج  لاـس  رد  ار  دوخ  درکلمع  شرازگ  هسلج  نیا  رد  زین  ناتـسا  دـنق  ياـه  هناـخراک ناریدـم  ناتـسا و  يا  هقطنم بآ  تکرـش  لماعریدـم 

.تسا  هتسباو  يزرواشک  تالوصحم  تشک  هب  هطخ  نیا  مدرم  دصرد  تشیعم 35  تسا و  يزرواشک  داصتقا  رب  یکتم  یناتسا  یبرغ  ناجیابرذآ.دنداد 
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دوش یمن  لح  بآ  لاقتنا  اب  یبآ  مک  نارحب 

شخب  رد  روشک  بآ   فرصم  نیرتشیب 

شخب رد  ام  .ددرگ  یمرب  بآ  عبانم  زا  يرادرب  هرهب  يزیر و  همانرب  تیریدـم و  ثحب  هب  هتفر ، نارحب  تمـس  هب  ارچ  ام  روشک  هک  نیا  تفگ : روپکاـخ 

يارب نیا  دنک و  یم  فرـصم  بآ  دـصرد  ات 35  نامدـنار 30  اب  يزرواشک   ، فلتخم ياهرامآ  ساسارب  میراد و  ار  بآ  فرـصم  نیرتشیب  يزرواـشک 

تـسیز طیحم  لاعف  نیا.تسا  هعجاف  کی  تسا ، یناهج  نیگنایم  نازیم  موس  کی  نآ  ياه  شراب  نازیم  هدش و  عقاو  کشخ  دنبرمک  يور  هک  يروشک 

گرزب ياه  هناخراک دننک و  یم  هدافتـسا  بآ  تفر  رده  زا  يریگولج  يارب  اه  بالـضاف اه و  باسپ زا  ایند  ياج  همه  رد  زین  تعنـص  شخب  رد  داد : همادا 

چیه هراب  نیا  رد  مه  تعنص  شخب  رد  یلو  دنتسه ؛ بآ  یناخرچزاب  ياه  هاگتسد  اه و  هناخ  هیفصت  نتشاد  هب  مزلم  تعنص  شخب  رد  بآ  هدننک  فرصم 

.میا  هدرکن  يرمثرمثم  راک 

دور  یم  رده  ییاتسور  يرهش و  یناسربآ  ياه  هکبش  رد  برش  بآ 

هدامآ الاب  ياه  هنیزه  یتخس و  اب  هک  یبرش  بآ  تفگ : میراد ، یناسربآ  هکبش  رد  فالتا  دصرد  ات 30  دودح 28  برش  شخب  رد  هکنیا  نایب  اب  روپکاخ 

زاجم دصرد  ات 20 اهروشک  مامت  یناهج  ياهدرادناتسا  ساسارب  تفگ : يو.دور  یم  رده  ییاتسور  يرهش و  یناسربآ  ياه  هکبش  رد  دوش ، یم  فرصم 

زا رتالاب  تسا و  نارحب  زرم  نیا  هک  دننک  یم  هدافتسا  مه  دصرد  ات 40  زین  اهروشک  زا  یخرب  دنتسه و  لاس  رد  شدرگ  لباق  بآ  عبانم  زا  هدافتـسا  هب 

فرـصم ار  شدرگ  رد  بآ  عبانم  زا  دصرد  ات 80  نیب 70  هدش ، هداد  هک  یتوافتم  ياهرامآ  ساسارب  ام  روشک.دنراد  رارق  رطخ  طیارـش  رد  دـصرد   40

تمالـس هب  نارحب  نیا  زا  میهاوخب  رگا  تشاد و  یبآ  شنت  نارحب و  زج  يراظتنا  دـیابن  میراد  ار  یبآ  عبانم  زا  يرادرب  هرهب  لدـم  نینچ  یتقو  هدرک و 

شخب تارابتعا  رگا  درک : نایب  یعیبط  عبانم  سانشراک  نیا  .میشاب  هتـشاد  رظن  دیدجت  تعنـص  برـش و  يزرواشک ، شخب  هس  ره  رد  دیاب  میرذگب ،

دس دننام  ییاه  شخب  رد  هک  یلام  عبانم  يراذگ و  هیامرس نازیم  اب  يرایبآ  نامدنار  شیازفا  يرایبآ و  هویـش  تشک و  يوگلا  حالـصا  رد  ار  يزرواشک 

راکهار ار  بآ  لاقتنا  يو.دنتـسین  هسیاقم  لباق  مه  اب  تارابتعا  نیا  نازیم  هک  مینیب  یم  مینک ، هسیاقم  دوش  یم  فرـص  بآ  لاقتنا  ياه  هژورپ  ای  يزاس 

هک ینامز  ات  مینک و  لح  ار  لکـشم  یعطقم  تقوم و  تروص  هب  هک  میتسه  نیا  لابند  هب  متـسیس  حالـصا  ياـج  هب  تفگ : تسنادـن و  بآ  نارحب  عفر 

اب یبآ  مک  نارحب  میسر و  یمن  بآ  نارحب  رادیاپ  لح  هب  دشاب ، رگید  قطانم  بآ  عبانم  هب  هجوت  دیکات و  يانبم  رب  بآ  نارحب  لح  هب  تبـسن  ام  درکیور 

.تسین  لح  لباق  بآ  لاقتنا  ياه  هژورپ 

بآ عبانم  زا  هک  یطلغ  ياه  يرادرب  هرهب  نازیم  میا و  هتفرگ شیپ  هک  ار  یطلغ  ياه  شور  دیاب  تفگ : روشک  رد  یبآ  نارحب  لکـشم  لح  هرابرد  روپکاخ 

هتشاد بآ  لاقتنا  هژورپ  اه  هد  رگا  ام  تفگ : يو  .میشاب  هتشاد  یطیحم  تسیز  ياه  يزیر همانرب  هقطنم ، ره  ناوت  ساسارب  هدرک و  فقوتم  ار  میا  هتشاد 

یتسیز طیحم  ناوت  اه و  تیفرظ ساسارب  روشک  زا  هقطنم  ره  رد  دیاب  مینک و  لح  ار  بآ  نارحب  میناوت  یمن  میراد ، یطلغ  هعسوت  درکیور  نوچ  میـشاب ،

.میشاب  هتشاد  يزرواشک  تعنص و  يانبم  رب  يدرکیور  دیابن  دراد ، يرگشدرگ  ياه  تیفرظ  هک  ناهفصا  دننام  یناتسا  رد  الثم  مینک ؛ يزیر  همانرب 
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ادرف ياذغ  دیلک   ، یبآ عبانم 

هب ور  ياضاقت  هب  خـساپ  ناکما  يزرواشک و  تا  دـیلوت شیازفا  لیـسناتپ  هب  هجوت  اـب  بآ  عیزوت  یگنوگچ  هب  دراد  یهاـگن   ، تسا هدـمآ  یپ  رد  هچنآ    

هراق رد  بآ  تشادرب  تیعضو  دیناوخ *** : یم  ار  ینایاپو  مود  شخب  کنیا  دیدرک و  هظحالم  زورید  ار  نآ  لوا  شخب  هک  ناهجو  ناریا  رد  اذغ  شیازفا 

هسیاقم رد  .دنا  هداد ياج  دوخ  رد  ار  اقیرفآ  هراق  تیعمج  دصرد  عومجم 46  رد  اهروشک  نیا  دهد ، یم ناشن  هراق  نیا  تیعمج  رپ  روشک  شش  اقیرفآ و 

ات زا 12  مه  تشادرب  لک  زا  يزرواشک  بآ  مهس  .تسا  اقیرفآ  لامش  زا  رتمک  ًامومع  اهروشک  نیا  رد  بآ  هنارـس  تشادرب  اقیرفآ  لامـش  ياهروشک  اب 

.تسالاب رایـسب  اهنآ  زا  یخرب  رد  يزرواشک  بآ  بعکم  رتم  کی  تشادرب  ءازا  رد  ییاذغ  يژرنا  دیلوت  دهد : یم  ناشن  رامآ  تسا .  توافتم  دـصرد   97

روشک 750 نیا  رد  یگدنراب  نازیم  .دنک  یم دیلوت  يژرنا  رتشیب  ربارب  بآ 25  بعکم  رتم  کی  تشادرب  لباقم  رد  اقیرفآ  هراق  لک  اب  هسیاقم  رد  ادناگوا 

صخاش تشاد : هراشا  دیاب  هتکن  نیا  هب  .دنا  هدـش زیهجت  يرایبآ  يارب  يدـح  ات  يزرواشک  ياه  نیمز زا  دـصرد  اـهنت 17  تسا و  رتمیلیم  ات 1500 

نیرتمک هقطنم  هتفای  هعـسوت  ياهروشک  هک  تسا  یلاح  رد  نیا.تسا  اذغ  دـیلوت  يارب  بآ  یهدزاب  رد  رتماراپ  نیرترثؤم  نیرتمهم و  یگدـنراب  نازیم 

.درک هراشا  ادـناگوا  اینک و  وگنک ، کیتارکومد  يروهمج  ياهروشک  هب  هنیمز  نیا  رد  ناوت  یم هکناـنچ  ؛ دـنراد ار  يزرواـشک  يارب  بآ  تشادرب  تبـسن 

ناشن ناریا  ییایسآ و  مهم  ياهروشک  رد  بآ  تشادرب  عضو  هیسونایقا  ایـسآ و  .تسا  دصرد  اهنت 5  ریذـپدیدجت  بآ  عبانم  زا  وگنک  هنالاس  تشادرب 

یبسن روط  هب  هقطنم  نیا  تیعمجرپ  ياهروشک  اما  دـنا ، هداد ياج  دوخ  رد  ار  ناـهج  تیعمج  زا  رفن  دراـیلیم  زا 3  شیب  اهروشک  نیا  هچ  رگا  دـهد ، یم

نایم نیا  رد  .تساهروشک  نیا  رد  نیمز  هژیو  هب  يزرواشک  دیلوت  عبانم  ریاس  ای  بآ  عبانم  یبسن  دوبمک  هدنهد  ناشن  هک  دنراد  يرتمک  هنارس  تشادرب 

شخب رد  هدوزفا  شزرا  رـالد  هدرک و 1161  تشادرب  بآ  بعکمرتـم  رفن 1145  ره  ءازا  هب  رتمک  ًاتبـسن  تیعمج  ناوارف و  عبانم  دوجو  اـب  اـیلارتسا 

زا رتشیب  رایسب  روشک  نیا  ییاذغ  داوم  دیلوت  تسا ، روشک  نیا  صلاخان  دیلوت  زا  دصرد  اهنت 2  دیلوت  مجح  نیا  هک  یلاح  رد  دنک ، یم  داجیا  يزرواشک 

يارب بآ  تشادرب  تبسن  دسر : یم  رظن  هب  .تسا  هدش  رداص  ایلارتسا  يدیلوت  تالغ  موس  ود  لاس 2011  رد  هکنانچ  ، تسا شنادنورهش  هنازور  زاین 

یناوارف تیعمج ، دادعت  هب  يژرنا  هضرع  هنارس  .تسا  زبس  بآ  یمک  شراب و  یمک  زا  یشان  ًاتدمع  هک  تسا  الاب  ییایسآ  ياهروشک  رثکا  رد  يزرواشک 

نیا رد  هدش  هضرع  يژرنا  عومجم  زا  تسا و  ناهج  رد  ملاپ  نغور  هدننکدیلوت  نیرتگرزب  يزنودنا  لاثم  ناونع  هب  .دراد  یگتـسب  تشک  يوگلا  عبانم و 

کی تشادرب  لباقم  رد  يژرنا  دیلوت  لکش  نیمه  هب  .تسا  دصرد  ناریا 2  يارب  مقر  نیا  هک  یلاح  رد  تسا  یهایگ  نغور  هب  طوبرم  دصرد  روشک 30 

داوم عاونا  زا  یخرب  یهدزاب  بآ ، ینیعم  رادقم  فرـصم  اب  رگا  .تسا  هتـسباو  فرـصم  يوگلا  تشک و  يوگلا  تیعمج و  یمیلقا ، طیارـش  هب  بآ ، دحاو 

ناونع هب  دبای ، یم شیازفا  بآ  دحاو  کی  ءازا  رد  يژرنا  هضرع  هک  تسا  یعیبط  دـشاب ، يزرواشک  تالوصحم  هیقب  زا  رتالاب  حطـس  دـحاو  رد  یکاروخ 

زواجت تمحز  هب  دصرد  زا 5  ییایسآ  ياهروشک  رد  يا  هتساشن ياه  هشیر تسا و  تالغ  هب  هتسباو  ًاتدمع  ایـسآ  رد  ییاذغ  يژرنا  هضرع  يوگلا  لاثم 

اب هسیاقم  رد  یناویح  ياه  هدروآرف مهس  هدش و  هضرع  يژرنا  هطبار  صوصخ  رد  رگید  هتکن  .دسر  یم مه  دصرد  ات 30  اقیرفآ  رد  هک  یلاح  رد  دنک  یم

دنه 9 و ناریا 10 ، يارب  مقر  نیا  تسا ، دـصرد  ایلارتسا 32  رد  هدش  هضرع  يژرنا  رد  یناویح  ياه  هدروآرف مهـس  تسا ، یهایگ  ياه  هدروآرف مهس 

، وئاف رامآ  ربانب  .دـنراد  ار  شراب  نازیم  نیرتشیب  يزنودـنا  نیرتمک و  ناتـسبرع  ییایـسآ ، بختنم  ياهروشک  ناـیم  رد  .تسا  دـصرد  ناتسکاپ 22 

مامت دنک و  یم قدص  مه  سراف  جیلخ هیشاح  یبرع  ياهروشک  رگید  يارب  تیعضو  نیا  .دنک  یم تشادرب  بآ  ریذپدیدجت  بآ  عبانم  ربارب  ناتسبرع 9 

دح زا  شیب  راشف  اب  هجاوم  ياهروشک  هلمج  زا  تشادرب  دصرد  اب 70 و 68  بیترت  هب  مه  ناریا  ناتسکاپ و  .دنتسه  ییاذغ  داوم  صلاخ  هدننکدراو  اهنآ 

رایتخا رد  یفاک  ياذغ  هجیتن  رد  هک  دنک  یم رداص  جراخ  هب  ار  نآ  زا  یـشخب  هنارـس  يژرنا  دیلوت  يرلاک  ولیک  اب 2400  ناتسکاپ  .دنتسه  بآ  عبانم  رب 

رتهب ترابع  هب  .تسا  هدش  رداص  نآ  نت  نویلیم  هک 7  هدرک  دیلوت  تالغ  نت  نویلیم  روشک 36  نیا  لاس 2011  رد  .دریگ  یمن رارق  روشک  نیا  مدرم 
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ییاذغ داوم  رودص  هب  مادقا  روشک  تیعمج  زا  یگرزب  شخب  ندنام  هنسرگ  بآ و  عبانم  رب  راشف  اب  ناتـسکاپ  يرفن  نویلیم  روشک 180  تفگ  ناوت  یم

ود نیا  هدـنیآ  ياهلاس  رد  دور  یم راظتنا  دراد و  هباشم  یتیعـضو  ناتـسکاپ  تدش  هب  هن  یطیارـش  اب  مه  دنه  .دنک  یم رداص  بآ  یترابع  هب  ای  دنک  یم

رد اما  دراد ، ییاذغ  تالوصحم  تارداص  روشک  نیا  دـنچ  ره  نیچ ، صوصخ  رد  .دـنوش  جراخ  ییاذـغ  داوم  صلاخ  ناگدـننکرداص  تسرهف  زا  روشک 

نیا لاس 2011  رد  هنومن  ناونع  هب  دراد ، تادراو  رد  یـشیازفا  دنور  تسا و  یلـصا  ییاذغ  داوم  هدـمع  هدـننکدراو  نونکا  مه  تفگ  ناوت  یم عومجم 

نآ تادراو  نت و  نویلیم  لاس 7ر42  نیا  رد  نیچ  یتارداص  ییاذغ  داوم  لک  .تسا  هدرک  دراو  نت  نویلیم  رداص و 7ر12  تالغ  نت  نویلیم  روشک 7ر2 

الاب لاح  رد  یفیک  رظن  زا  مه  یمک و  رظن  زا  مه  ییاذغ  داوم  يارب  اضاقت  تسا و  شیازفا  لاح  رد  نیچ  بآ  عبانم  رب  راشف  .تسا  هدوب  نت  نویلیم   139

زا بختنم  ياهروشک  هعومجم  .تسا  رادروخرب  یفاک  بآ  عبانم  زا  یبسن  روط  هب  اما  .دوش  یم لماش  ار  یتوافتم  ياه  میلقا اپورا  هراق  اـپورا  .تسا  نتفر 

زج هب  .دنراد  يرتشیب  بآ  تشادرب  دـنراد ، رارق  اپورا  یبونج  هقطنم  رد  هک  ییاهروشک  .دـهد  یم شـشوپ  ار  هراق  تحاسم  تیعمج و  رتشیب  هراق  نیا 

نیرتمک ناملآ  .تسا  میلقا  امد و  ریثأت  هدنهد  ناشن هک  دنراد  ینییاپ  تشادرب  لک  هب  يزرواشک  يارب  بآ  تشادرب  تبسن  اهروشک  هیقب  ایناپسا  هیکرت و 

تشادرب بآ  دصرد  لاح 80  نیع  رد  دوش ، یم فرص  تعنـص  شخب  رد  روشک  نیا  یتشادرب  بآ  دصرد   82 دراد ، ار  يزرواشک  يارب  تشادرب  تبسن 

ًاتدمع يراجت  هطبار  نیا  هک  تسا  هدننکدراو  مه  هدننکرداص و  مه  ییاذغ  مالقا  یمامت  رد  روشک  نیا  .تسا  یحطـس  ياه  بآ لحم  زا  روشک  نیا  هدش 

بآ عبانم  هک  اجنآ  زا  دنتـسه و  تامدخ  تعنـص و  تیروحم  اب  يداصتقا  ياراد  ًابلاغ  ییاپورا  ياهروشک  .تسا  اپورا  هیداحتا  وضع  ياهروشک  ریاس  اب 

يارب ییاذـغ  يژرنا  هضرع  دازام  ياراد  ًالومعم  دنتـسین ، هقیـضم  رد  هیامرـس  يژولونکت و  رظن  زا  دـنراد و  اذـغ  دـیلوت  يارب  بسانتم  میلقا  یفاک و 

نازیم هب  هک  تسا  ایناپسا  هب  طوبرم  بختنم  ياهروشک  نایم  رد  ریذپدیدجت  عبانم  هب  تبسن  بآ  تشادرب  تبسن  نیرتشیب  .دنتـسه  دوخ  نادنورهش 

بآ تشادرب  تبـسن  نازیم  نیرتشیب  نینچمه  .تسا  دـصرد  هیـسور 5ر1 دـئوس و  ياهروشک  يارب  تبـسن  نیا  هک  یلاح  رد  تسا ، دـصرد  6ر28 

، اپورا بختنم  ياهروشک  تیعمج  دشر  .تسا  دصرد  و 64  بیترت 75  هب  هک  تسا  ایناپـسا  هیکرت و  ياهروشک  هب  طوبرم  تشادرب ، لک  هب  يزرواشک 

رد اضاقت  شیازفا  هب  هجوت  اب  دنام و  دنهاوخ  ییاذـغ  داوم  هدـننک  رداص  اهروشک  نیا  مه  هدـنیآ  رد  نیاربانب  تسا ، نییاپ  رایـسب  تبثم  خرن  اب  ای  یفنم 

هراق اکیرمآ  .تفای  دهاوخ  شیازفا  تارداص  روظنم  هب  اهروشک  نیا  يزرواشک  دـیلوت  دایز  لامتحا  هب  اه ، تمیق ندـش  بسانم  لامتحا  اهروشک و  ریاس 

اکیرمآ و هدحتم  تالایا  اداناک ، گرزب  روشک  هس  لماش  یلامـش  تمـسق  .تسا  هتفرگ  رارق  نیمز  هرکمین  ود  رد  یبونج  یلامـش و  شخب  ود  اب  اکیرمآ 

اه نیمزرس نیا  .دنوش  یم لماش  ار  یعیسو  ياه  نیمزرس دنتشاد و  تیعمج  رفن  نویلیم  هب 470  کیدزن  لاس 2011  رد  روشک  هس  نیا  .تسا  کیزکم 

ریذپ دیددجت بآ  عبانم  زا  دصرد  تشادرب 15  اب  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  .دریگ  یم رب  رد  ار  ناهج  ياه  نابایب نیرتمرگ  ات  دمجنم  یبطق و  قطانم  لماش 

تارداص نت  نویلیم  تادراو و 6ر178  نت  نویلیم  روشک 7ر70  نیا  لاس 2011  رد  .تسا  ناهج  يزرواشک  ياه  هدننک دـیلوت  نیرتگرزب  زا  لاس  رد 

تسا الاب  روشک  نیا  يزرواشک  بآ  تشادرب  تبسن  اپورا  یتعنص  ياهروشک  اب  هسیاقم  رد  دوش  یم هظحالم  هک  روطنامه  .تشاد  يزرواشک  تالوصحم 

روظنم هب  بآ  تشادرب  زا  دصرد  زا 40  شیب  يا ، هیامرس ناوت  الاب و  يژولونکت  دوجو  مغر  یلع رتهب  ترابع  هب  .تسا  یمیلقا  ياه  توافت زا  یـشان  هک 

نیا تسا ، هدشن  هئارا  وئاف  طسوت  اداناک  بآ  لک  تشادرب  رامآ  .دوب  دصرد  ناملآ 9ر2  يارب  تبسن  نیا  هک  یلاح  رد  تسا ، يزرواشک  شخب  رد  فرصم 

کیزکم هتفگ ، شیپ  گرزب  روشک  ود  فالخرب  .دوش  یم رداص  روشک  ود  نیا  يدیلوت  تالغ  زا  یمین  تسا و  يزرواشک  ناگدننکرداص  زا  یکی  مه  روشک 

عبانم زا  دصرد  اهنت 17  هک  یلاح  رد  تسا ، جراخ  هب  هتسباو  اذغ  نیمات  يارب  کیزکم  .تسا  يرت  نییاپ یگتفای  هعسوت ياه  صخاش ياراد  هراق  نیا  رد 

هعسوت تبسن  هب  دنرادروخرب و  ناوارف  یبآ  عبانم  زا  اهروشک  رثکا  اکیرمآ  هراق  یبونج  تمسق  رد  .دوش  یم تشادرب  لاس  رد  روشک  نیا  ریذپدیدجت  بآ 

، دنراد يزرواشک  تالوصحم  دیلوت  يارب  یهجوت  لباق  تیفرظ  هوقلاب  روط  هب  اهروشک  نیا  رثکا  .دنا  هدـش عبانم  نیا  زا  یبسن  هدافتـسا  هب  رداق  یگتفای 

تبسن .تسا  الئوزنو  نآ  زراب  هنومن  هک  دنتسین  لخاد  دیلوت  لحم  زا  دوخ  نادنورهش  يارب  یفاک  ياذغ  نیمات  هب  رداق  اهنآ  زا  یخرب  رـضاح  لاح  رد  اما 

ياه شرازگ ساسارب  .دوش  یم هتفرگ  رظن  رد  نآ  فراصم  عباـنم و  يرادـیاپ  يارب  هک  تسا  یـصخاش  بآ ، ریذـپدیدجت  عباـنم  زا  هنـالاس  تشادرب 

رارق بآ  نارحب  هناتـسآ  رد  دنک ، یم تشادرب  لاس  رد  ار  بآ  ریذپدیدجت  عبانم  دصرد  زا 40  شیب  هک  يروشک  ای  هقطنم  ره  یللملا ، نیب ياه  ناـمزاس

رتماراپ نیرتمهم  شراب  نازیم  ییایفارغج و  تیعقوم  دـش ، هتفگ  هک  روطناـمه  اریز  .درادـن  ار  قطاـنم  ماـمت  هب  میمعت  تیلباـق  راـیعم  نیا  هتبلا  .دراد 
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طخ یکیدزن  رد  هک  ییاهروشک  دـنا و  هتفرگ رارق  بطق  کیدزن  الاب و  ییایفارغج  ضرع  رد  هک  ییاهروشک  .تسا  بآ  اب  طبترم  ياـهرامآ  رب  راذـگریثات 

رد دننک ، یم هدافتسا  زبس  بآ  زا  ابلاغ  دنراد و  يرتمک  تشادرب  تبسن  دنتسه و  بآ  ناوارف  عبانم  ياراد  دنراد ، رارق  يریسمرگ  نارابرپ  قطانم  اوتسا و 

رد اهروشک  نیا  تشادرب  تبـسن  .دـنرب  یم هرهب  ینیمز  ریز  عبانم  زا  بلغا  دـنراد و  يرتشیب  تشادرب  تبـسن  راچان  هب  ناراب  مک  ياهروشک  هک  یلاح 

هتفای نامزاس  يرایبآ  هچرگا  ، تفگ دیاب  .دـشاب  هلاس  دـنچ  ینامز  هرود  لوط  رد  تشادرب  نازیم  زا  رتمک  عبنم  هیذـغت  هک  دوب  دـهاوخ  ینارحب  یطیارش 

دصرد زا 20  رتمک  رد  ناهج  يزرواشک  دیلوت  زا  دصرد  زا 40  شیب  دنک ، یم افیا  اذغ  دیلوت  رد  یمهم  شقن  اما  دراد ، يزرواشک  بآ  زا  یمک  اتبسن  مهس 

يارب ناهج  رد  هدش  تشادرب  بآ  دصرد  عومجم 70  رد  دـننک  یم دروآرب  یللملا  نیب ياه  نامزاس لاح  نیع  رد  دریگ ؛ یم تروص  يزرواشک  ياه  نیمز

تشک ریز  حطس  شیازفا  لیـسناتپ  .تسا  زاین  يژرنا  اذغ و  شیازفا  لاح  رد  اضاقت  هب  خساپ  يارب  يرتشیب  بآ  هدنیآ  رد  دوش و  یم فرـص  يزرواشک 

بجوم هک  ینیشنرهش  نیمز و  تیفیک  شهاک  رد  باتـش  لیلد  هب  يزرواشک  ياه  نیمز زا  راتکه  نویلیم  ات 7  هنالاس 5  اما  دراد ، دوجو  زونه  ناهج  رد 

هب هک  تسا  ناهج  رد  يزرواشک  نیمز  هنارـس  شهاک  ینعم  هب  تیعمج  شیازفا  .دوش  یم جراخ  دـیلوت  هخرچ  زا  دوش ، یم ياه  يرادرب هرهب ندرک  اهر 

رتشیب فرصم  ینعم  هب  ینمض  روط  هب  حطـس  دحاو  رد  لوصحم  رتشیب  رادقم  دروآ و  تسدب  حطـس  دحاو  رد  لوصحم  يرتشیب  رادقم  دیاب  بیترت  نیا 

ردـص رد  ناتـسکاپ  نیچ و  دـنه ، ياهروشک  هک  دراد  قلعت  ایـسآ  هب  ینیمزریز  عبانم  زا  یتشادرب  بآ  موس  ود  .تسا  بآ  عبانم  رب  رتشیب  راـشف  بآ و 

بآ عبانم  .دراد  موادت  دصرد  هنالاس 2  دشر  اب  تسا و  هدش  ربارب  هس  هتشذگ  لاس  لوط 50  رد  ینیمزریز  عبانم  زا  تشادرب  خرن  .دنراد  رارق  تسرهف 

بآ زا  دصرد  دودـح 43  رد  دوش و  یم نیمات  نآ  زا  اه  ناسنا یندـیماشآ  بآ  زا  یمین  هب  کیدزن  تسا و  بآ  نیمات  عبنم  نیرت  هدـمع نونکا  ینیمزریز 

فلتخم ياهروشک  قطانم و  رد  نآ  عیزوت  یگنوگچ  ناهج و  ریذـپدیدجت  بآ  نازیم  يدنب  عمج .دوش  یم لماش  ار  يزرواشک  يرایبآ  رد  رثوم  یفرـصم 

نیرتمک زا  تیعمج ، دادعت  هب  هجوت  اب  هژیو  هب  اپورا  بونج  يدـح  ات  يزکرم و  يایـسآ  ایـسآ و  برغ  بونج  اقیرفآ ، لامـش  قطانم  هک  تسا  نآ  رگنایب 

هب بآ  یفاک  رادقم  یلامش  ياکیرما  نیتال و  ياکیرمآ  هیـسونایقا ، اپورا ، اقیرفآ ، يارحـص  ریز  ياهروشک  نینچمه.دنرادروخرب  ریذپدیدجت  بآ  نازیم 

داجیا دوخ و  يارب  یفاک  ياذغ  دیلوت  هب  رداق  اهنآ  زا  يرایـسب  دیلوت ، لماوع  ریاس  نیمات  تروص  رد  دنراد و  رایتخا  رد  يزرواشک  يارب  تشادرب  روظنم 

فلتخم ياهروشک  طسوت  بآ  تشادرب  یـسررب  .دنتـسه  هدنیآ  ياه  لاس رد  يژرنا  اذغ و  ياضاقت  دازام  هب  ییوگخـساپ  دح  ات  هضرع  دـیلوت و  دازام 

زا هدافتسا  دروم  بآ  عبنم  عون  ، رگید يوس  زا  .تساهروشک  ریاس  زا  رتشیب  ریذپدیدجت  عبانم  هب  تشادرب  تبـسن   ، کشخ قطانم  رد  هک  دهد  یم ناشن 

دـنراد و راـیتخا  رد  ار  بآ  زا  یتخاونکی  ناـیرج  دـننک ، یم تشادرب  ینیمزریز  بآ  عبنم  زا  هک  ییاـهروشک  تسا ؛ بآ  تشادرب  رد  مهم  لـیاسم  رگید 

هلاس دـنچ  ینامز  هرود  لوط  رد  اهنآ  تشادرب  تبـسن  دـیاب  اما  .دـننک  تشک  یمیاد  تالوصحم  دـننک و  میظنت  نآ  اب  ار  دوخ  تشک  يوگلا  دـنناوت  یم

ياهروشک نیرتمهم  زا  شدالگنب  ناتـسکاپ و  اکیرمآ ، هدـحتم  تالایا  دـنه ، نیچ ، تیعمجرپ  ياهروشک  هک  اجنآ  زا  .دـشاب  عبنم  هیذـغت  اب  بساـنتم 

، دنـشاب هدننکدراو  رگا  هدش و  تارداص  دیلوت و  تیدودـحم  داجیا  ببـس  اهروشک  نیا  رد  تیعمج  شیازفا  دنتـسه ، ینیمزریز  بآ  زا  هدـننک  تشادرب 

دوخ رد  ار  ناهج  تیعمج  دـصرد  هب 40  کیدزن  روشک  جـنپ  نیا  .دـبای  یم  شیازفا  يزرواشک  تالوصحم  يارب  یناهج  رازاب  زا  اهنآ  ياـضاقت  نازیم 

ییاهروشک مه  هدنیآ  رد  هوقلاب  روط  هب  تسا و  رارقرب  یلک  لداعت  رضاح  لاح  رد  زاین  دروم  ياذغ  نازیم  اذغ و  دیلوت  يارب  بآ  عبانم  نازیم  نایم  .دنراد 

هلاسم اما  اذغ  هب  یـسرتسد  .دوش  مهارف  یفاک  ياذغ  دنزاس و  عفترم  ار  هدمآ  دوجو  هب  زاین  دازام  دیلوت  شیازفا  اب  دنناوت  یم دنراد  بآ  یفاک  عبانم  هک 

رد اهورین  دنیآرب  اه و  تمیق دوزفا و  دنهاوخ  رازاب  نیا  رد  اذغ  يارب  اضاقت  نازیم  رب  دـنرادن  دـیلوت  يارب  یفاک  عبانم  هک  ییاهروشک  اریز  .تسا  يرگید 

دش و دنهاوخ  وربور  هدنیآ  رد  بآ  هنیمز  رد  يدج  ياه  شلاچ اب  دنه  نیچ و  ریظن  ییایسآ  تیعمجرپ  ياهروشک  .دوب  دنهاوخ  هدننک  نییعت  هک  تسا  رازاب 

تیریدم .تفای  دهاوخ  شیازفا  ییاذغ  داوم  هدننک  دراو  ياهروشک  نیمات  هنیزه  درک و  دنهاوخ  دراو  اه  تمیق رب  ییاذـغ  داوم  رازاب  رد  ار  يرتشیب  راشف 

زا اهدحاو  نیا  رارقتسا  هوحن  زا  يدیدج  شیامآ  فیرعت و  زاب  مزلتسم  ناریا  رد  يرهش  تامدخ  تعنص و  يزرواشک ، ياه  شخب رد  بآ  فرصم  حیحص 

هسیاقم .دنوش  يرگنزاب  دیاب  تامدخ  اهالاک و  فرصم  دیلوت و  ياهوگلا  رتهب  ترابع  هب  .تسا  رگید  يوس  زا  بسانم  ياه  يژولونکت باختنا  وس و  کی 

هتفای هعـسوت  ياهروشک  رد  یتح  بآ  عبانم  تیریدم  يراذگتـسایس و  هک  دـهد  یم ناشن  شرازگ  نیا  رد  اهروشک  يزرواشک  يارب  بآ  تشادرب  رامآ 

مزال طیارش  ناکما و  تسا و  بآ  عبانم  تیریدم  يزاس  میمـصت يریگ و  میمـصت رد  لماوع  تیعماج  نتفرگ  رظن  رد  لیلد  هب  رما  نیا  تسین و  ناسکی 

.دوش  مهارف  دیاب  یتشادرب  بآ  لابق  رد  اذغ  لوصحم و  رتشیب  دیلوت  يارب 
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نایناریا رصع  رویرهش 1395 -   14

 : ورین ریزو  نواعم 

تسین ناریا  هعسوت  روحم  يزرواشک 

.دریگ  یمن تروص  يزرواشک  روحم  اب  ناریا  هعسوت  عطق  روط  هب  تفگ : يزرواشک ، شخب  رد  روشک  بآ  فرصم  دنور  هب  هراشا  اب  ورین  ریزو  نواعم 

زا دنراد  یمک  دیلوت  شزرا  اما  دننک  یم فرصم  يدایز  بآ  هک  یتالوصحم  ات  دوش  نیودت  تسایس  نیا  ناریا  رد  دیاب  انـسیا ، اب  وگتفگ  رد  ینادیم  میحر 

شخب رد  هکنیا  نایب  اب  افبآ  بآ و  روما  رد  ورین  ریزو  نواعم.دریگ  یمن تروص  يزرواشک  روحم  اـب  ناریا  هعـسوت  عطق  روط  هب  هکارچ  دوش ، جراـخ  هدر 

هکلب دـنک  یم داجیا  يرتشیب  لاغتـشا  اهنت  هن  تعنـص  شخب  رد  بآ  درک : ناشنرطاخ  دراد ، دوجو  يدایز  دـح  ات  يرو  هرهب شیازفا  ناکما  يزرواشک 

راهظا میشاب ، حطـس  رد  هعـسوت  لابند  هب  دیابن  دودحم  قطانم  زا  ریغ  هب  يزرواشک  رد  هک  نیا نایب  اب  ینادیم.دراد  یپ  رد  زین  ار  يرتشیب  دیلوت  شزرا 

اب يو.درک  فرطرب  يزرواشک  شخب  رد  ار  بآ  لکـشم  ناوت  یم قیرط  نیا  زا  اهنت  هکارچ  میـشاب ، يرو  هرهب ياقترا  لابند  هب  دـیاب  يزرواشک  رد  درک :

زا یکی  درک : دـیکات  يزرواشک ، شخب  رد  بآ  فرـصم  نازیم  هنیمز  رد  تاعالطا  رامآ و  هئارا  يارب  ورین  يزرواشک و  داهج  ترازو  رظن  فالتخا  هب  هراشا 

شخب ایند  مامت  رد  هک  نیا نایب  اب  ینادـیم.دیآ  یم دوجو  هب  ماقرا  رامآ و  یخرب  راشتنا  هنیمز  رد  ییاه  مهافت ءوس هک  تسا  نیا  فاکـش  نیا  دوجو  لیالد 

دایدزا نیا  دسر و  یم يزرواشک  فرصم  هب  ایند  بآ  فرصم  دصرد  نیگنایم 70  روط  هب  داد : همادا  دوش ، یم يزرواشک  شخب  هب  طوبرم  بآ  زا  یمظعا 

.میهد  ءاقترا  ار  دیلوت  شزرا  يرو  هرهب قیرط  زا  هک  تسا  نیا  راکهار  نیرتهب  یلعف  طیارش  رد  درک : حیرصت  يو.تسا  لوقعم  یعیبط و  يرما  فرصم 
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تراجت همانزور  رویرهش 1395 -   14

  : ورین ریزو  نواعم 

تسین ناریا  هعسوت  روحم  يزرواشک 

.دریگ  یمن تروص  يزرواشک  روحم  اب  ناریا  هعسوت  عطق  روط  هب دیوگ : یم يزرواشک ، شخب  رد  روشک  بآ  فرصم  دنور  هب  هراشا  اب  ورین  ریزو  نواعم 

جراخ هدر  زا  دنراد  یمک  دیلوت  شزرا  اما  دننک  یم فرـصم  يدایز  بآ  هک  یتالوصحم  ات  دوش  نیودت  تسایـس  نیا  ناریا  رد  دیاب  تفگ : ینادـیم  میحر 

يزرواشک شخب  رد  هک  نیا نایب  اب  افبآ  بآ و  روما  رد  ورین  ریزو  نواعم.دریگ  یمن تروص  يزرواشک  روحم  اـب  ناریا  هعـسوت  عطق  روط  هب هک  ارچ  دوش ،

دیلوت شزرا  هکلب  دنک  یم داجیا  يرتشیب  لاغتـشا  اهنت  هن  تعنـص  شخب  رد  بآ  درک : ناشن  رطاخ  دراد ، دوجو  يدایز  دح  ات  يرو  هرهب شیازفا  ناکما 

رد درک : راهظا  میـشاب ، حطـس  رد  هعـسوت  لابند  هب  دـیابن  دودـحم  قطانم  زا  ریغ  هب  يزرواشک  رد  هک  نیا نایب  اب  ینادـیم.دراد  یپ  رد  زین  ار  يرتشیب 

هب هراشا  اب  يو.درک  فرطرب  يزرواشک  شخب  رد  ار  بآ  لکـشم  ناوت  یم قیرط  نیا  زا  اهنت  هک  ارچ  میـشاب ، يرو  هرهب ءاقترا  لابند  هب  دیاب  يزرواشک 

لیالد زا  یکی  درک : دـیکات  يزرواشک ، شخب  رد  بآ  فرـصم  نازیم  هنیمز  رد  تاعالطا  رامآ و  ي  هئارا يارب  ورین  يزرواشک و  داهج  ترازو  رظن  فالتخا 

بآ فرصم  نازیم  يارب  هک  يرامآ  لاثم  روط  هب دیآ  یم دوجو  هب  ماقرا  رامآ و  یخرب  راشتنا  ي  هنیمز رد  ییاه  مهافت ءوس هک  تسا  نیا  فاکـش  نیا  دوجو 

ریزو نواعم.تسا  لاس  نامه  هب  طوبرم  رامآ  نیا  هک  دننک  یم نامگ  هابتـشا  هب  دارفا  زا  یخرب  اما  تسا ، تدمزارد  هب  طوبرم  دوش  یم حرطم  يزرواشک 

دصرد نیگنایم 70  روط  هب داد : همادا  دوش ، یم يزرواشک  شخب  هب  طوبرم  بآ  زا  یمظعا  شخب  ایند  مامت  رد  هک  نیا ناـیب  اـب  اـفبآ  بآ و  روما  رد  ورین 

نیا راکهار  نیرتهب  یلعف  طیارش  رد  درک : حیرصت  يو.تسا  لوقعم  یعیبط و  يرما  فرصم  دایدزا  نیا  دسر و  یم يزرواشک  فرصم  هب  ایند  بآ  فرصم 

رـضاح لاح  رد  هک  ارچ  دوش ، يا  هژیو هجوت  هلاسم  نیا  هب  دـیاب  زین  يزرواـشک  هزوح  رد  میهد و  ءاـقترا  ار  دـیلوت  شزرا  يرو  هرهب قیرط  زا  هک  تسا 

، يزرواشک شخب  رد  بآ  يرو  هرهب صخاش  هب  هراشا  اب  افبآ  بآ و  روما  رد  ورین  ریزو  نواـعم.تسا  نییاـپ  رایـسب  يزرواـشک  هزوح  رد  بآ  يرو  هرهب

هک تشاد  هجوت  عوضوم  نیا  هب  دیاب  اما  دوش ، یم حرطم  مرگولیک  ایند 2.5  رد  طسوتم  روط  هب بآ  دحاو  ره  يازا  هب  کشخ  ماخ و  لوصحم  دیلوت  تفگ :

هب هک  تسا  هدش  يراذگ  هیاپ انبم  نیا  رب  ایند  رد  يزرواشک  بآ  يرو  هرهب صخاش  رـضاح  لاح  رد  هک  نیا نایب  اب  ینادـیم.تسین  بسانم  صخاش  نیا 

نیع رد  هک  دوش  تشک  یلوصحم  هچ  هک  تسا  انعم  نیا  هب  عوضوم  نیا  درک : نایب  دوش ، یم دـیلوت  يداـصتقا  شزرا  نازیم  هچ  بآ  بعکمرتم  ره  يازا 

انسیا  : عبنم.دشاب هتشاد  ییالاب  يداصتقا  شزرا  بآ  مک  فرصم 
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