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-4مقدمٍ

سـييط آِٞي ٗهطف زض خٞاٗغ  ٝاكعايف خ٘ؼيز اظ َطكي  ٝديكطكز سٌٜٞٓٞغي  ٝنٜبيغ ؿصايي اظ زيِط ؾ ،ٞاكعايف  ٝسـييط زض ً٘يز ٝ
ًيليز دؿ٘بٛس١ب ضا ٗٞخت ُطزيس ٟاؾز .اظ لٛدبييً ٠ثرف ػ٘سٟاي اظ ١عي١ ٠ٜبي ٗسيطيز دؿ٘بٛس ثٗ ٠طحٔ ٠خ٘غلٝضي  ٝحْ٘ لٙ
ٗطثٗ ٌٞيُطززٓ ،صا الظٕ اؾز ٗسيطيز ١بي اخطايي دؿ٘بٛس ثٜٗ ٠ظٞض حلظ ٗحيٍ ظيؿز اظ لثبض ظيبٛجبض سد٘غ دؿ٘بٛس١ب  ٝنطك ٠خٞيي زض
اؾشلبز ٟاظ ٗٞاز آٝيً ٝ ٠ب١ف ١عي١ ٠ٜبي ٗسيطيز دؿ٘بٛس ثب اسربش سساثيط الظٕ ٛؿجز ثً ٠ب١ف ٗيعا ٙدؿ٘بٛس سٓٞيسي اهسإ ٘ٛبيٜس .اظ
ايٚض ٝديطٗ ٝبز 5 ٟلييٛ ٚبٗ ٠اخطايي هبٗ ٙٞٛسيطيز دؿ٘بٛس ،اي ٚقيٛ ٟٞبٗ ٠سحز ػٜٞا ٙقيٛ ٟٞبٗ ٠اخشٜبة ً ٝب١ف اظ سٓٞيس دؿ٘بٛس ػبزي
سسٝي ٚقس ٝ ٟزض ؾطاؾط ًكٞض خٜج ٠هبٛٞٛي  ٝاخطايي زاضز.

َ-3دف

١سف اي ٚقيٛ ٟٞبٗ ، ٠اضائ ٠زؾشٞضآؼْ٘ اخطايي  ٝسٞني١٠بي الظٕ ثطاي اخشٜبة ً ٝب١ف سٓٞيس دؿ٘بٛس١بي ػبزي ق٢طي زض ؾُٞح
ٗرشٔق كؼبٓيز ١ب ،دطؾ ٝ ْٜاكطاز زضُيط زض چطذ ٠سٓٞيس ايٞٛ ٚع دؿ٘بٛس١ب اؾز٘١ ٝ .چٜي ٚضاٜ٘١بيي ًبضثطا ٙث ٠ؾ٘ز ٜٗبؾتسطيٚ
ُعي١٠ٜبي اخشٜبة اظ سٓٞيس دؿ٘بٛس ٗي ثبقس .حطًز ث ٠ؾ٘ز اخشٜبة اظ سٓٞيس دؿ٘بٛس  ٝث٢شط ٗهطف ًطزٜٗ ٙبثغ زض يي خبٗؼٛ ، ٠يبظٜٗس
سطًيجي اظ اهساٗبر خبٗغ  ٝيٌذبضچ ٠اؾز.

-8دامىٍ كبربرد

زاًٗ ٠ٜبضثطز اي ٚقيٛ ٟٞبٗ ٠اظ ٛظط زؾشِب١ٟبي ث٢طٟثطزاض ،زضثطُيطٛسٗ ٟسيطيز١بي اخطايي دؿ٘بٛس ٗيثبقٜس ً ٠زض ضاؾشبي ٗسيطيز اخطايي
دؿ٘بٛس١بي ػبزي زض ٗحسٝز١ٟبي سحز دٞقف ذٞز ٞٗ ،حق ث ٠اخطاي ٝحبيق ٜٗسضج زض هبٗ ٙٞٛسيطيز دؿ٘بٛس١ب  ٝلئيٛ ٚبٗ ٠اخطايي لٙ
١ؿشٜس.
زاًٗ ٠ٜبضثطز اي ٚقيٟٛٞبٗ ،٠س٘بٗي ٜٗبَن ق٢طي ًكٞض ثب سٞخ ٠ث ٠اٞٓٝيز١بي ظيط ٗيثبقس:
اٍلَيت اٍل -خبًَاسّب ٍ هٌبصل هسىًَي
اٍلَيت دٍم -هشاوض تَليذ اًجَُ پسوبًذ ػبدي ضبهل:


ٗدش٘غ١بي سدبضي  ٝازاضي ٗ ٝؿٌٛٞي.

 كطٝقِب١ٟبي ثعضٍ ٗبٜٛس ق٢طٛٝس  ٝضكبٟ
 ازاضار ٢ٛ ٝبز١بي زٓٝشي  ٝؿيط زٓٝشي
ٗ طاًع لٗٞظقي ٗبٜٛس ٗساضؼ ،زاٛكِب١ٟب  ٝلٗٞظقِب١ٟب
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-4تعبريف

ػال ٟٝثط ػجبضار  ٝانُالحبر ٜٗسضج زض ٗبز )2( ٟهبٗ ٙٞٛسيطيز دؿ٘بٛس١ب (ٗهٞة  ٝ )1383لييٛ ٚبٗ ٠اخطايي لٗ( ٙهٞة ،)1384
ػجبضار  ٝانُالحبر ظيط زض قيٛ ٟٞبٗ ٠ظيط ثً ٠بض ٗيضٝز.
 اجتٌبة اص تَليذ پسوبًذ (وبّص دس هجذا) :زاٗ٠ٜاي ٝؾيؼي اظ ُعي١٠ٜب ً ٠اظ َطين ٗحسٝز ٞ٘ٛزٗ ٙهبضف ؿيطيطٝضي،
َطاحي ٜٗبؾت ،اؾشلبزٗ ٟدسز ،ثبظيبكز  ٝاؾشلبز ٟاظ ٗحهٞالسي ً ٠دؿ٘بٛس ً٘شطي سٓٞيس ٗيًٜٜس ٜٗ ،دط ثً ٠ب١ف ٗيعا ٙسٓٞيس
دؿ٘بٛس ٗي ُطززً( .ب١ف يب خُٔٞيطي اظ سٓٞيس دؿ٘بٛس يب اٛحطاف ل ٙاظ ٗؿيط خطيب ٙدؿ٘بٛس ثب اؾشلبز ٟاظ ضٝق٢بيي ٞ١قٜ٘سا ٠ٛزض
ٗطحٔ ٠سٓٞيس يب ٗهطف ٗحهٞالر ٛظيط ؛ ثبظيبكز ،اؾشلبزٗ ٟدسز ،اكعايف ػ٘ط ٗليس ٗحهٞالر ٛ ٝظبيط ل ٙسٞؾٍ سٓٞيس ًٜٜسُبٝ ٙ
ٗهطف ًٜٜسُبً ٙبال)
 سيستنّبي هذيشيت هحيطصيست :اثعاض ٗليسي اؾز ً ٠ؾبذشبضي ثطاي اضظيبثي اثطار ظيؿزٗحيُي ضا كطاٗ ٖ١ي٘ٛبيس
 ٝث ٠اكعايف ثبظز١ي ٗٞاز ،ثطٛبٗ٠ضيعي ثٜٔسٗسر  ٝاؿٔت ثً ٠ب١ف ١عي١٠ٜب ً٘ي ٗيًٜسُ .ؿشطـ ؾيؿشٖ١بي ٗسيطيز
ٗحيٍظ يؿز ،اثعاض ًٔيسي زض خ٢ز اخشٜبة اظ سٓٞيس دؿ٘بٛس١بي ثرف ثبظضُبٛي ،ثؿش ٠ثٜسي ،ؾبذز  ٝؾبظ  ٝنٜبيغ ٗيثبقس.
 هشاوض استفبدُ هجذد ٍ تؼويشٗ :طاًع ٗؿشؤي ١ؿشٜس ً ٠اٌٗب ٙاكعايف َ ّٞػ٘ط  ٝاؾشلبز ٟثيكشط اظ ٗحهٞالر ضا سٞؾٍ
ٗهطف ًٜٜسُب ٙكطاٗ ٖ١ي٘ٛبيٜس  ٝزض ًب١ف ٗيعا ٙدؿ٘بٛس١بي زكٜي ٛوف زاضٛس.
 هطَقّبي هصشف پبن :ايٗ ٚكٞم١ب ثطذالف ٗبٓيبر١ب  ،يي اثعاض سكٞيوي اهشهبزي اؾز ً ٠ثب ١سف ايدبز اِٛيع ٟزض
ضكشبض اخشٜبة ً ٝب١ف سٓٞيس دؿ٘بٛس ثس ٙٝسح٘يْ خطي٘ ، ٠ثً٠بض ٗيضٛٝس.
 ثشچستگزاسي سجض :ثطچؿت ُصاضي ؾجع ًبالي سٓٞيسي ثب ١سف اَالع ضؾبٛي ً٘ ٝي ثٗ ٠هطف ًٜٜس ٟثطاي اٛشربة
ٗحهٞالسي ثب هبثٔيز ثبظيبكز  ٝؾبظُبض ثب ٗحيٍ ظيؿز اٛدبٕ ٗي قٞز.


ساّجشدّبي اطالع سسبًي :ضا١جطز١بيي ثطاي ثبالثطز ٙؾُح لُب١ي ػ٘ٗ ٕٞطزٕ ٗ ٝكبؿْ ً ٠ثب ١سف سـييط ضكشبض ٝ
اَالعضؾبٛي زضثبض ٟسٌٜيي١بي اخشٜبة اظ سٓٞيس دؿ٘بٛس نٞضر ٗيدصيطز.

 ساّجشدّبي تشٍيجي :ضا١جطز١بيي قبْٗ كطَٜ١ؾبظي ،سـييط ػبزار زض آِ١ٞبي ٗهطكي ،سطؿيت ث ٠ذطيس ًبال١بي ثبزاٝإ،
اؾشلبزٗ ٟدسز  ٝسؼ٘يط ٛ ٝظبيط ل ٠ً ٙسـييطار ضكشبضي زض ٗهطف ًٜٜس ٟضا ثٞؾئ ٠ا١طٕ١بي سكٞيوي  ،ػ٘ٔي ذٞاٜ١س ًطز.
 ساّجشدّبي لبًًَي :ضاٌ١بض ٜٗبؾجي ثطاي اخشٜبة اظ سٓٞيس دؿ٘بٛس زض ثرف١بي سٓٞيسًٜٜس ،ٟسٞظيغ ًٜٜسٝ ،ٟاضز ًٜٜسٝ ٟ
ٗهطف ًٜٜس ٟاؾز ٗ ٝحسٝزيز١ب ،آعاٗبر  ٝيٞاثٍ ظيؿز ٗحيُي ضا ثطاي س٘بٗي ثرف١ب ايدبز ٗيًٜس.
 هسئَليت گستشدُ تَليذوٌٌذُ :ضا١جطزي اؾز ثطاي سٓٞيس ًٜٜسُبً ٙبال سب ٗؿئٓٞيز ثرف ػ٘سٟاي اظ دطزاظـ يب زكغ
ٗحهٞالسكب ٙضا دؽ اظ ٗهطف (اظ ٛظط ٗبٓي يب اخطايي) سوجْ ٘ٛبيٜس .اي ٚضا١جطز  ،سٓٞيسًٜٜسُبً ٙبال ضا ث ٠ؾ٘ز َطاحي ؾجع ٝ
اكعايف ثبظز١ي ٗحهٞالر  ،ؾٞم ذٞا١س زاز.
 پسوبًذ خطه :ل ٙزؾش ٠اظ دؿ٘بٛس ٗي ثبقس ًٗ ٠ي سٞاٛس زض ٗطاًع ثبظيبكزٗ ،دسزاً سجسيْ ثٞٗ ٠از هبثْ اؾشلبز ٟقٛٞس .ايٚ
دؿ٘بٛس ١ب قبْٗ؛ اٞٛاع دالؾشيي ،چٞةً ،بؿص ،دبضچٛ ٝ ٠ظبيط لٗ ٙي ثبقس.
 پسوبًذ تش :دؿ٘بٛس سط ث ٠ل ٙزؾش ٠اظ دؿ٘بٛس اَالم ٗيُطزز ً ٠كؿبزدصيط اؾز  ٝالظٕ اؾز ثٗ ٠طاًع اٗحبء ٗيبٛي ٗبٜٛس سٓٞيس
ً٘ذٞؾز  ٝزك ٚث٢ساقشي ١سايز قٛٞس .اي ٚدؿ٘بٛس قبْٗ سٗ ٠بٛس١ ٟبي ٗٞاز ؿصايي ،ذٞضاًي  ٝلقـبّ١بي ؿيطهبثْ ثبظيبكز ٗي ثبقس.
 سويت هَاد :قبْٗ ٗيعاٞٗ ٙاز قي٘يبيي  ٝثيٞٓٞغيٌي ذُطٛبى ٗٞخٞز زض اٞٛاع دؿ٘بٛس١ب  ٝقسر اثط ل ٙثط ٗحيٍ ثيٞٓٞغيٌي
 ٝكيعيٌي ٗي ثبقس.
2

 افضايص هبًذگبسي :اٛدبٕ كطايٜس١بي نٜؼشي ثط ضٝي ٗحهٞالر ًٜٗ ٠دط ث ٠زٝإ ثيكشط ًبال  ٝزيطسط سجسيْ قس ٙل ٙث٠
دؿ٘بٛس ُطزز.


استفبدُ هجذد :يٌي اظ ضٝق٢بي ًب١ف سٓٞيس دؿ٘بٛس ٗي ثبقس ً ٠ػجبضر اؾز اظ سكٞين ث ٠اؾشلبزٗ ٟدسز ثيكشط
ٗحهٞالر .اي ٚثب يي ثطٛبٗٗ ٠حٔي ٗجبزٓ ، ٠ث٠ضاحشي هبثْ اٛدبٕ اؾز.
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-5سبزمبودَي ي تشکيالت

ٗسيطيز اخطايي دؿ٘بٛس ٗٞحق اؾز س٘٢يسار الظٕ ٗ ٝكرهي ضا ثٜٗ ٠ظٞض ؾبظٗبٛس١ي ديكجطز ا١ساف اي ٚقيٟٛٞبٗ ٠زض سكٌيالر
ؾبظٗبٛي ذٞز زض ٛظط ثِيطز ،ث٠ُٛٞ٠اي ً ٠ثب چبضر سكٌيالسي اثالؿي ؾبظٗب ٙق٢طزاضي٢ب  ٝز١يبضي٢بي ًكٞض ٗـبيطر ٛساقش ٠ثبقس.

 -6راَبردَبي اجتىبة ي كبَش تًليد پسمبود

ثُٞض ًٔي اثعاض١بي اخشٜبة ً ٝب١ف سٓٞيس دؿ٘بٛس ث ٠ؾ ٠زؾش ٠قبْٗ ضا١جطز١بي اَالع ضؾبٛي  ٝسطٝيدي  ٝهبٛٞٛي سوؿيٖثٜسي ٗيقٛٞس.
ضا١جطز١بي اَالع ضؾبٛي ث ٠ثبالثطز ٙؾُح لُب١ي ػ٘ٗ ٕٞطزٕ ٗ ٝكبؿْ س٘طًع زاضٛس  ٝاي ٚضا١جطز ثب ١سف سـييط ضكشبض  ٝهبزض ؾبذشٚ
سه٘ي٘بر ثب لُب١ي اظ َطين اَالع ضؾبٛي زضثبض ٟسٌٜيي١بي اخشٜبة اظ سٓٞيس دؿ٘بٛس ،ثطٛبٗ١٠بي لٗٞظقي  ٝثطچؿتُصاضي نٞضر
ٗيدصيطز .ضا١جطز١بي سطٝيدي ٗيسٞاٛس قبْٗ كطَٜ١ؾبظي ،سـييط ػبزار زض آِ١ٞبي ٗهطكي ،سطؿيت ث ٠ذطيس ًبال١بي ثبزاٝإ ،اؾشلبزٟ
ٗدسز  ٝسؼ٘يط ٛ ٝظبيط ل ٙثبقسً ٠اي ٚضا١جطز١ب سـييطار ضكشبضي زض ٗهطف ًٜٜس ٟضا ثٞؾئ ٠ا١طٕ١بي سكٞيوي ،ػ٘ٔي ذٞاٜ١س ًطز.
ضا١جطز١بي هبٛٞٛي ث ٠ل ٙزؾش ٠اظ هٞاٛيٜي اَالم قٞز ً ٠سٞؾٍ ٗؿئٓٞي ٝ ٚق٢طزاضي١ب ثطاي خ٘غ لٝضي دؿ٘بٛس  ٝزضيبكز دؿ٘بٛس اظ
ٗهطف ًٜٜسٝ ٟيغ ٗيقٞز .اي ٚهٞاٛيٗ ٚي سٞاٛس قبْٗ زضيبكز ٗؿشويٖ ٗبٓيبر يب ١عي ٠ٜذسٗبر ق٢طزاضي ٗطسجٍ ثب خ٘غ لٝضي دؿ٘بٛس يب
ٗحسٝزيز زض زضيبكز  ٝخ٘غ لٝضي ٗوبزيط ٗكرهي اظ دؿ٘بٛس قٞز ً ٠زض ٛشيد ٠اي ٚػْ٘ٗ ،هطف ًٜٜس ٟثٜٗ ٠ظٞض سُبثن ذٞز ثب هبٙٞٛ
ٗٞخٞز يب ثب اِٛيع ٟقبضغ ً٘شط زض اظاي سحٞيْ دؿ٘بٛس ،ثَ ٠طم ٗرشٔق ؾؼي زض ًب١ف دؿ٘بٛس سٓٞيسي ٗي٘ٛبيس ً ٠ثطاي زؾشيبثي ث ٠ايٚ
اٗط ُ ،طايف ث ٠ؾ٘ز ضا١جطز١بي اَالع ضؾبٛي  ٝسطٝيدي ٗيلٝضٛس .اظ ايٚض ،ٝضا١جطز١بي اَالع ضؾبٛي  ٝسطٝيدي ث ٠ػٜٞا ٙيي ضا١جطز
ٗ ٖ٢ثطاي ثرف ٗهطف ًٜٜسٗ ٟيسٞاٛس ٛوف ٗ٘٢ي ضا ايلب ٘ٛبيس.
الظ ٕ ث ٠شًط اؾز ًٞٗ ٠اضز اضائ ٠قسٗ ، ٟطث ٌٞث ٠دؿ٘بٛس١بي ػبزي ٗي ثبقس ٞٗ ٝاضز ٗطث ٌٞث ٠دؿ٘بٛس١بي ػ٘طاٛي  ٝؾبذش٘بٛي اظ هجيْ
ذبى ٛ ٝربٓ ، ٠زض قيٟٛٞبٗٗ ٠طث( ٠َٞقيٛ ٟٞبٗ ٠اخطايي شذيط ٟؾبظي  ٝخ٘غ لٝضي دؿ٘بٛس١بي ػ٘طاٛي  ٝؾبذش٘بٛي ) ث ٠ق٘بض19381 ٟ
ٗٞضخ  1393/5/20اثالؽ ُطزيس ٟاؾز.

 -4-6راَبردَبي اطالع رسبوي

ضا١جطز١بي اَالع ضؾبٛي ث ٠ثبالثطز ٙؾُح لُب١ي ػ٘ٗ ٕٞطزٕ ٗ ٝكبؿْ  ،س٘طًع زاضٛس .اي ٚضا١جطز ثب ١سف سـييط ضكشبض  ٝهبزض ؾبذشٚ
سه٘ي٘بر ثب لُب١ي اظ َطين اَالع ضؾبٛي زضثبض ٟسٌٜيي١بي اخشٜبة اظ سٓٞيس دؿ٘بٛس  ٝثطٛبٗ١٠بي لٗٞظقي نٞضر ٗيدصيطز ً ٠قبْٗ
ٗٞاضز شيْ ٗيثبقس:
 اطالع سسبًي دسثبسُ تىٌيهّبي اجتٌبة اص تَليذ پسوبًذ:
ٗسيطيز١بي اخطايي دؿ٘بٛس ٗٞحلٜس ثَ ٠طم ظيط اَالػبر ٗطث ٌٞث ٠اخشٜبة اظ سٓٞيس ً ٝب١ف دؿ٘بٛس ضا زض اذشيبض ثرف١بي ٗرشٔلي
ٛظيط ؛ ثبظضُبٛي ،نٜبيغ ،ذبٞٛاز١ٟب  ٝازاضار هطاض زٜ١س:
 ايدبز دٞضسبّ اَالع ضؾبٛي لٛالي ٚثب كطاٞ٘ٛ ٖ١ز ٙزاٗٝ ٠ٜؾيؼي اظ اَالػبر ػ٘ٔي زضثبض ٟسٌٜيي١بي اخشٜبة اظ سٓٞيس
دؿ٘بٛس ٗ ٝعايبي ل ٙثطاي ٗهطفًٜٜسٗ ٝ ٟحيٍظيؿز.
 سساضى اثعاض١بي لٛالي ٚخ٢ز ٗحبؾج ٝ ٠ضزيبثي زاز١ٟبي دؿ٘بٛس ً ٠سٞؾؼ ٠ثطٛبٗ ٠اخشٜبة اظ سٓٞيس دؿ٘بٛس ضا سؿ٢يْ
ٗي٘ٛبيس.
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 ايدبز ٗطاًع اَالع ضؾبٛي ثب دكشيجبٛي اظ َطين سٔل ٝ ٚدطؾف  ٝدبؾد١بي لٛالي ٚايٜشطٛشي.
 سساضى ذسٗبر ٜٗبؾت ثبظيبكز ثطاي ؾبًٜيٗ ٝ ٚكشطيب ٙسدبضي  ٝاضائ ٠سٞني١٠ب  ٝضاٜ٘١بيي الظٕ زضٗٞضز ٛحٟٞ
ًب١ف سٓٞيس دؿ٘بٛس.
 اَالع ضؾبٛي لزضؼ ٗطاًع زضيبكز ًبال١بي ثبظيبكشي ٗهطف ًٜٜسُب ٙزض ؾُح ٗحُٜٔٗ ٝ ٠و ٠ثٛ ٠حٞيًٗ ٠طزٕ
ث٠ضاحشي  ٝثب ً٘شطيٗ ٚكٌْ ث ٠ل٢ٛب زؾشطؾي زاقش ٠ثبقٜس  ٝثشٞاٜٛس ًبال١بي ثبظيبكشي ذٞز ضا سحٞيْ زٜ١س .يٜ٘بً
الظٕ اؾز لزضؼ ايٗ ٚطاًع ث ٠ضٝـ١بي ٜٗبؾت ؾبظُبض ثب ٗحيٍ ظيؿز ث ٠اَالع ٗطزٕ ضؾبٛس ٟقٞز .ضٝـ١بي
دبيساض  ٝؾبظُبض ثب ٗحيٍ ظيؿز ٗيسٞاٛس ثهٞضر ٗؼطكي ًٔيٗ ٠طاًع اظ َطين ٝة ؾبيز١بي ايٜشطٛشي ،سبثٔ١ٞبي ثعضٍ
زض ٗحُٜٔٗ ٝ ٠و ٠ثطاي ٗؼطكي ٗطاًع زضيبكز ٗحهٞالر ثبظيبكشي ،چبح اػالٗي ٠ضٝي ثطُ١٠بي نس زضنس ثبظيبكشي ٝ
سحٞيْ ل٢ٛب ثٗ ٠طزٕ ثبقس.
 اسائِ ثشًبهِّبي آهَصضي
ثطٛبٗ١ ٠بي لٗٞظقي اخشٜبة اظ سٓٞيس دؿ٘بٛس ثبيؿشي ثطاي ؾُٞح ٗرشٔق خبٗؼ ٝ ٠ث ٠ذهٞل اػًبي ًبضُط١ٝبي ٗطسجٍ ثب ثحث دؿ٘بٛس ٝ
زض ضز١ٟبي ٗرشٔق ازاضي اٛدبٕ قٞز .اهساٗبر ظيط ثبيس سٞؾٍ ٗسيطيز١بي اخطايي دؿ٘بٛس ػبزي نٞضر دصيطز:
 لٗٞظـ ق٢طٛٝسي زض ظٗيٛ ٠ٜح ٟٞاؾشلبزٗ ٟدسز اظ ٗحهٞالر ،ذطيس ث ٠نٞضر كٔ٠اي ،اٛشربة اخٜبؼ ثب ثؿش ٠ثٜسي
هبثْ ثبظيبكز يب اؾشلبزٗ ٟدسز.
 لٗٞظـ  ٝسكٞين ق٢طٛٝسا ٙزاضاي حيبٌ اذشهبني ثطاي سٓٞيس ً٘ذٞؾز ذبِٛي اظ دؿ٘بٛس١بي ٗٞاز ؿصايي  ٝسأٗيٚ
سد٢يعار الظٕ ثطاي لٛب.ٙ
ٌ٘١ بضي ثب ٗساضؼ ثطاي لٗٞظـ زاٛف لٗٞظا ٝ ٙسطؿيت لٛب ٙث ٠خساؾبظي  ٝاخشٜبة اظ سٓٞيس زض ٜٗعّ.
 لٗٞظـ ث ٠اسحبزي ٠نٜٞف  ٝكطٝقٜسُب ٙثطاي ًب١ف سٓٞيس دؿ٘بٛس  ٝاضائ ٠ضاٌ١بض زضذهٞل خبيِعيٜي حطٝف ٝ
ثؿش ٠ثٜسي هبثْ ثبظيبكز.
 لٗٞظـ ذطيساضا( ٙديكٝ٠ضا ٝ ٙذب٠ٛزاضا )ٙثطاي ًب١ف سٓٞيس دؿ٘بٛس  ٝاؾشلبز ٟاظ ٗحهٞالر  ٝذسٗبسي ً ٠دؿ٘بٛس
ً٘شطي سٓٞيس ٗيًٜٜس  ٝثسيَ ٚطين اثطار ظيؿزٗحيُي ضا ًب١ف زٜ١س  ٝدؿ٘بٛسقب ٙضا ثٜٗ ٠ظٞض ثبظيبكز  ،سلٌيي
ًٜٜس.
 لٗٞظـ سٓٞيسًٜٜسُب ٝ ٙسطؿيت لٛب ٙث ٠اؾشلبز ٟثيف اظ ديف اظ ٗٞاز ثبظيبكشي ً ٠ثب ٘١بِٜ١ي ٝظاضر نٜؼزٗ ،ؼسٝ ٙ
سدبضر نٞضر ُيطز.
 لٗٞظـ كطٝقٜسُب ٙثطاي ًب١ف ٗيعا ٙثؿش٠ثٜسي ٗٞاز ذطيساضي قس ٟسٞؾٍ ٗهطف ًٜٜسٗ ٝ ٟحهٞالسي ضا ث٠
كطٝـ ثطؾبٜٛس ًً٘ ٠شط ث ٠دؿ٘بٛس سجسيْ قٛٞس سب ث ٠ذطيساضا ٙزض سٓٞيس ً٘شط دؿ٘بٛس ً٘ي ًٜٜس.
 ثطُعاضي ًالؾ٢بي لٗٞظقي زض كطِٜ١ؿطا١ب  ٝؾطاي ٗحٔ ٠زضذهٞل سؼ٘يطار آٝيٝ ٠ؾبيْ  ٝسد٢يعار ًبٗذيٞسطي ٝ
ٓٞاظٕ ٜٗعّ.
 لٗٞظـ ػ٘ٗ ٕٞطزٕ  ٝسٓٞيس ًٜٜسُبً ٙبال زضذهٞل ثطچؿت ُصاضي ٗحهٞالر هبثْ ثبظيبكز ٗ ٝؼطكي  ٝقٜبؾبٛسٙ
ػالئٖ ٗطث .٠َٞك٢طؾز اي ٚػالئٖ زض ديٞؾز ق٘بض 2 ٟلٗس ٟاؾز.
 س٢ي ٝ ٠درف لُ٢ي١بي سجٔيـبسي زضذهٞل لٗٞظـ ٗطزٕ زض ًب١ف سٓٞيس اظ َطين ضؾب١٠ٛبي اضسجبٌ خ٘ؼي.
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ضا١جطز١بي سطٝيدي ٗيسٞاٛس قبْٗ كطَٜ١ؾبظي ،سـييط ػبزار زض آِ١ٞبي ٗهطكي ،سطؿيت ث ٠ذطيس ًبال١بي ثبزاٝإ ،اؾشلبزٗ ٟدسز،
سؼ٘يط ٛ ٝظبيط ل ٙثبقس .اي ٚضا١جطز١ب سـييطار ضكشبضي زض ٗهطف ًٜٜس ٟضا ثٞؾئ ٠ا١طٕ١بي سكٞيوي  ،ػ٘ٔي ذٞاٜ١س ًطز .سدطثيبر ٗليس زض
اي ٚظٗي ٠ً ٠ٜثبيس سٞؾٍ ٗسيطيز اخطايي دؿ٘بٛس ثً ٠بض ُطكش ٠قٞز ث ٠قطح ظيط ٗيثبقس:


حوبيت اص تَافمبت داٍطلجبًِ:

ًبضُط١ٟٝب ٗ ٝسيطيز١بي اخطايي دؿ٘بٛس ػبزي ،ثبيؿشي اظ سٞاكوبر  ٝسؼ٢سار زأَٝجب ،٠ٛح٘بيز١بي ٗبٓي ،كؼبٓيز١بي سجٔيـي ٝ
ح٘بيز١بي ضا١جطزي ثطاي ا١ساف اخشٜبة اظ سٓٞيس دؿ٘بٛس ثٝ٠ؾئ ٠ثرف١بي ٗرشٔق ٗبٜٛس ٗكبؿْ  ٝسٓٞيس ًٜٜسُبً ٙبال اؾشوجبّ ًٜٜس.


تشٍيج استفبدُ هجذد:
-

ٗسيطيز١بي اخطايي ٗيسٞاٛس سؿ٢يالر  ٝس٘٢يسار الظٕ ثطاي ايدبز ٗطاًع خ٘غ لٝضي ،اؾشلبزٗ ٟدسز ٝؾبيْ زؾش ٠زٕٝ
ضا ثٝ٠خٞز لٝضٛسٗ .كبث ٠ايٞٗ ٚاضز زض ثطٛبٗ ٠اخشٜبة اظ سٓٞيس دؿ٘بٛس ٗيسٞاٛس ثهٞضر ؾبيز١بي ايٜشطٛشي حطاج ٝؾبئْ،
َطح ١بي ٗجبزٓ ٠ضايِب ٙثطاي ٝؾبئٔي ًٗ ٠هطف ًٜٜس ٟس٘بيْ ث ٠اؾشلبز ٟاظ ل ٙضا ٛساضز  ،ثً٠بض ضٝز.

-

سٞنيٗ ٠يقٞز ًبضُط١ٟٝب ٗ ٝسيطيز١بي اخطايي دؿ٘بٛس ػبزي ،ثطاي سطٝيح اؾشلبزٗ ٟدسز  ،اظ ٗكٞم١بي ٗبٓي  ٝيبضا٠ٛ
اؾشلبز٘ٛ ٟبيٜس.

-

سرليق زض ػٞاضو ؾبٓيب ٠ٛق٢طزاضي زضذهٞل ٗكبؿْ كؼبّ زض ظٗي ٠ٜاخشٜبة ً ٝب١ف سٓٞيس دؿ٘بٛس ٛظيط ٌٗب٢ٛبي
كطٝـ اخٜبؼ زؾز ز ٝ ٕٝسٓٞيسي ١بي اؾشلبزًٜٜ ٟس ٟاظ ثؿش ٠ثٜسي ً٘شط  ٝهبثْ ثبظيبكز  ...ٝسٞؾٍ ًبضُط١ٟٝب ٝ
ٗسيطيز١بي اخطايي دؿ٘بٛس ػبزي ،ديك٢ٜبز ٗيُطزز.

-

ٗسيطيز اخطايي دؿ٘بٛس١ب ٗيسٞاٛس ٛؿجز ث ٠ثطٛبٗ٠ضيعي ،ؾبٗبٛس١ي  ٝؾبظٗبٛس١ي ٗكبؿْ ٗطث ٌٞث ٠ذطيس  ٝكطٝـ
اخٜبؼ زؾز ز ٕٝاهسإ ٘ٛبيس .اضائ ٠ثطٛبٗ ٠ظٗبٛجٜسي  ٝظ ٙٝثٜسي ٜٗبَن ق٢ط ثطاي كؼبٓيز اي ٚنٜق يطٝضي اؾز.
ديك٢ٜبز ٗي قٞز خس ّٝثطٛبٗ ٠ظٗبٛي كؼبٓيز اي ٚاكطاز اظ هجْ ث ٠اَالع ػ٘ ٕٞضؾبٛس ٟقٞز.



سيبستّبي تطَيمي:
 ًبضُط١ٟٝب ٗ ٝسيطيز١بي اخطايي دؿ٘بٛس ػبزي ٗيسٞاٜٛس ؾيبؾز١بي سكٞيوي ٛظيط يبضاً٘ ٝ ٠ٛي ١عي ٠ٜثطاي ذطيسًبال١بيي ً ٠هبثٔيز اؾشلبزٗ ٟدسز ضا زاضٛس  ٝيب اي ٠ٌٜػ٘ط ٗليس ثيكشطي زاضٛس ضا اػ٘بّ ٘ٛبيس.
-

سٞنيٗ ٠يقٞز ٗسيطيز١بي اخطايي زض ثبظاض١بي ػطيٗ ٠ي ٝ ٟٞسط ٟثبض  ،سساثيطي اسربش ٘ٛبيٜس سب ؿطك١٠بي ػطي٠
ؾجعيدبرٗ ،حهٞالر ثس ٙٝزٝض ضيع ضا ثب هي٘ز ٜٗبؾت ثٗ ٠كشطيب ٙػطي٘ٛ ٠بيٜس سب ٗكشطيبٛ ٙؿجز ث ٠ذطيس ايٞٛ ٚع
ٗحهٞالر سطؿيت ُطزٛس .زضٛظط ُيطي سرليق زض اخبض ٟث٢بي اي ٚؿطك١٠ب ٗيسٞاٛس ٗإثط ثبقس.

-

ٗسيطيز اخطايي دؿ٘بٛس ثبيس سساثيطي اسربش ٘ٛبيس سب زض ثبظاض١بي ػطيٗ ٠ي ٝ ٟٞسط ٟثبضٗ ،كشطيب ٙث ٠خبي ًيؿٛ ٠بئٛٞي اظ
ًيؿ١٠بي دبضچ٠اي اؾشلبز٘ٛ ٟبيٜس .اكعايف هي٘ز ًيؿ١٠بي ٛبئٛٞي ٛؿجز ثً ٠يؿ١٠بي دبضچ٠اي ٗ ،يسٞاٛس ضاٌ١بض
ٜٗبؾجي ثبقس.
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تشٍيج تحميك ٍ پژٍّص:

دػ١ٝف ثط ضٝي ضكشبض ٗهطف ًٜٜس ٝ ٟػٞاْٗ اهشهبزي  ٝاخش٘بػي سبثيطُصاض ضٝي اخشٜبة اظ سٓٞيس دؿ٘بٛس ٛ ،وُ ٠قطٝع ٗ٘٢ي ثطاي
لٗبزًٟطز ٙثطٛبٗ١٠بي اخشٜبة اظ سٓٞيس دؿ٘بٛس اؾز  ٝسٞنيٗ ٠يقٞز ًبضُط ٟٝاؾشبٛي ٗ ٝسيطيز اخطايي ثهٞضر ٗؿش٘ط اٌٗبٛبر  ٝثٞزخ٠
ٜٗبؾت ثطاي اٛدبٕ سحويوبر يٌذبضچ١ ٝ ٠سكٜ٘س زض ظٗي١٠ٜبي ؾيؿشٖ١بي ٗسيطيز دؿ٘بٛس دبيساض ،سٞؾؼ ٠اثعاض١ب  ٝؾيبؾز١بي اخشٜبة اظ
سٓٞيس ضا كطا٘ٛ ٖ١بيٜس.

 -8-6راَبردَبي قبوًوي

ضا١جطز١بي هبٛٞٛي ث ٠ل ٙزؾش ٠اظ هٞاٛيٜي اَالم ٗيُطزز ً ٠سٞؾٍ ٗؿئٞالٗ ٝ ٙسيطيز اخطايي دؿ٘بٛس ثطاي خ٘غلٝضي  ٝزضيبكز دؿ٘بٛس
اظ ٗهطف ًٜٜسٝ ٟيغ ٗيقٞز .اي ٚهٞاٛيٗ ، ٚهطف ًٜٜس ٟضا سطؿيت ثً ٠ب١ف ٗيعا ٙسٓٞيس دؿ٘بٛس ٗي٘ٛبيس .اي ٚضا١جطز١ب ،آعاٗبر ٝ
ٗحسٝزيز١بيي ضا ثطاي سٓٞيس ًٜٜسٝ ،ٟاضز ًٜٜس ٝ ٟسٞظيغ ًٜٜس ٟكطاٗ ٖ١يًٜس ًٗ ٠يسٞاٛس سٞؾٍ ٗسيطيز اخطايي زض هبٓت ًبضُط١ٟٝبي
ٗكشطى س٢ي ٝ ٠سسٝي ٝ ٚدؽ اظ سهٞيت سٞؾٍ قٞضاي اؾالٗي ق٢ط ثطاي اخطا ث ٠ضز١ٟبي ٗرشٔق اثالؽ ُطزز .ثطذي اظ ؾيبؾز١بي ضايح
زض اي ٚثرف ػجبضسٜس اظ:

 الضاهبت ٍ هطَقّب
 ًبضُط١ٟٝب ٗ ٝسيطيز١بي اخطايي دؿ٘بٛس ػبزي ٗيسٞاٜٛس اظ يي ؾطي آعاٗبر هبٛٞٛي ٛظيط ػٞاضو ٗؿشويٖ دؿ٘بٛسٗشٜبؾت ثب ٗيعا ٙدؿ٘بٛس ػبزي سٓٞيس قس ، ٟث٠ػٜٞا ٙيي سٌٜيي ٗإثط  ٌْ٘ٗ ٝزض خ٢ز ًب١ف دؿ٘بٛس سٓٞيسي اؾشلبزٟ
٘ٛبيٜس .اي ٚاهساٗبر سحز ػٜٞا ٙسساٗ ٕٝؿئٓٞيز ٗهطف ًٜٜس ٟثطاي ذطيس  ٝسٓٞيس دؿ٘بٛس ثبقس.
 ًبضُط١ٟٝب ٗ ٝسيطيز١بي اخطايي دؿ٘بٛس ػبزي ٗيسٞاٜٛس ثط اؾبؼ ٗبز 8 ٟهبٗ ٙٞٛسيطيز دؿ٘بٛس ٗ ٝبز 12 ٟلييٛ ٚبٗ٠اخطايي ل ،ٙؾيبؾز ١بي سكٞيوي  ٝسٜجي٢ي ضا ثطاي سٓٞيس ًٜٜسُبٗ ٙحهٞالر زض ٛظط ثِيطٛس سب ل٢ٛب ثً ٠ب١ف دؿ٘بٛس
سٓٞيسي ٗحهٞالسكب ٝ ٙثبظيبكز ل ، ٙا٘١يز ثيكشطي ثسٜ١س.


خط هطيّبي خشيذ سجض سبصهبى ّبي دٍلتي

ٗسيطيز١بي اخطايي ثطاي يٌذبضچِي ذٍٗكي١بي ذطيس ؾجع ثبيس ثب َطح١بي اخشٜبة اظ سٓٞيس دؿ٘بٛس ثٗ ٠بٛسُبضي زضاظ ٗسر  ٝهبثٔيز
سؼ٘يط ٗحهٞالر ذطيساضي قس ، ٟسأًيس اؾبؾي زاقش ٠ثبقٜس  ٝزض ذطيس سد٢يعار ٗٞضز ٛيبظ  ،اي١ ٚسف ضا ٗسٛظط هطاض زٜ١س .ثط اي ٚاؾبؼ
الظٕ اؾز زض س٘بٗي ازاضار  ٝؾبظٗب١ٙبي سبثؼ ٠اؾشبٛساضي١ب  ٝق٢طزاضي١ب ٗٞاضز ظيط اخطايي ُطزز:
-

آعإ ازاضار ث ٠سأًيس ثط ذطيس ؾجع سد٢يعار ٞٓ ٝاظٕ ٗٞضز ٗهطف.

-

ٜٗ٘ٞػيز اؾشلبز ٟاظ حطٝف يٌجبض ٗهطف ؿيط هبثْ ثبظيبكز.

-

آعإ شذيط ٟؾبظي  ٝسلٌيي ًبؿص ثبَٔ ٝ ٠ثطٛبٗ ٠ضيعي خ٢ز خ٘غ لٝضي  ٝحْ٘ ل٢ٛب ثٗ ٠طاًع ثبظيبكز.

-

لٗٞظـ ًٔي ٠دطؾ ْٜازاضار  ٝسكٞين لٛب ٙث ٠اخشٜبة اظ سٓٞيس دؿ٘بٛس.

-

س٢ي ٠ثطٝقٞض١بي لٗٞظقي  ٝاخطايي زضذهٞل اٛشربة ٗحهٞالر ؾجع ٛ ٝح ٟٞذطيس زض خ٢ز ًب١ف سٓٞيس دؿ٘بٛس ثطاي
ازاضار  ٝؾبظٗب١ٙب.
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-

زض ٛظطُيطي ٗكٞم١بي ٗبٓي ثطاي ازاضار ثطسط  ٝآِ ٞزض اي ٚظٗي ٝ ٠ٜسوسيط اظ ل٢ٛب ثٜٗ ٠ظٞض سطٝيح كطٗ َٜ١حيٍظيؿشي.

-

آعإ ٗسيطيز ١بي اخطايي ث ٠ضػبيز لييٛ ٚبٗ ٠اخطايي ٗسيطيز ؾجع ؾبظٗب ٙحلبحز ٗحيٍ ظيؿز زض خ٢ز ًب١ف سٓٞيس
دؿ٘بٛس ػبزي.

 -7راَکبرَبي پيشىُبدي كبرگريٌَب در راستبي راَبردَب

 -4-7راَکبرَبي اطالع رسبوي

١طيي اظ ًبضُط١ ٟٝبي اقبض ٟقس ٟزض اي ٚقيٛ ٟٞبٗٔٗ ،٠عٕ ث ٠سكٌيْ خٔؿبر ٗطسجٍ ثطاي ٘١بِٜ١ي زض ذهٞل ٛح ٟٞاخطايي
قسٞٗ ٙاضز اي ٚضا١جطز ٗي ثبقٜس .ثٜٗ ٠ظٞض ٘١بِٜ١ي ،سؿ٢يْ  ٝاخطاي ٗٞكويز لٗيع ضاٌ١بض١ب  ،اًيساً سٞنيٗ ٠يُطزز ضاٌ١بض١ب
اظ َطين ًبضُط١ ٟٝبي ثبالزؾز ث ٠ثرف١بي دبييٚسط (يؼٜي اظ ًبضُطٔٗ ٟٝي ،ث ٠اؾشبٛي  ٝؾذؽ ث ٠قٞضاي ق٢ط  ٝق٢طزاضي)
ػ٘ٔيبسي ُطزز سب ثسي ٚسطسيت اظ اٛدبٕ ثطٛبٗ١ ٠ب  ٝؾيبؾز ١بي اَالع ضؾبٛي ٗٞاظي خُٔٞيطي ثؼْ٘ ليس .ثب ايٝ ٚخٞز چٜبٙچ٠
ًبضُط١ ٟٝبي ثبالزؾزٞٗ ،اضز اَالع ضؾبٛي ضا ث٠ذٞثي دٞقف ٛساز ٟثبقٜسً ،بضُط١ٟٝبي دبيي ٚزؾز ٗي سٞاٛس ل٢ٛب ضا يب اظ
ًبضُط ٟٝثبالزؾز ذٞز زضذٞاؾز ٘ٛبيٜس يب اي ٠ٌٜذٞز ثطاي اخطاي ل ،ٙزض ؾُح ًبضُط ٝ ٟٝحٞظ ٟكؼبٓيز ذٞز ضاؾبً اهسإ ٘ٛبيٜس.
اي ٚضاٌ١بض١ب  ٝآعاٗبر زض هبٓت ؾ ٠ؾُح ًبضُطٔٗ ٟٝي ،اؾشبٛي  ٝقٞضاي ق٢ط ث ٠قطح شيْ اضائٗ ٠ي قٞز:
ٗ سيطيز١بي اخطايي ثً٘ ٠ي ًبضُط١ٟٝبي اؾشبٛي  ٝق٢طي ٗيسٞاٜٛس ثب ايدبز  ٝضا ٟاٛساظي سبض٘ٛبي اَالػبر ث٠
ضٝظ زض ذهٞل اخشٜبة اظ سٓٞيس دؿ٘بٛس ،ضاٜ٘١بيي  ٝاَالع ضؾبٛي الظٕ ثطاي ذبٞٛاز١ٟب زض خ٢ز اخشٜبة اظ سٓٞيس
دؿ٘بٛسٛ ،ح ٟٞاؾشلبزٗ ٟدسز ٗحهٞالرٛ ،ح ٟٞزؾشيبثي خبيِب١ٟبي ٗؼبٝيٗ ٠حهٞالر زؾز ز ،ٕٝثطٛبٗ١٠بي
سٞؾؼ ٠ثبظاض ،ذطيس ؾجع  ٝلُ٢ي١بي سجٔيـبسي ،اخشٜبة اظ سٓٞيس دؿ٘بٛس ضا كطا ٖ١لٝضٛس .سجٔيؾ  ٝاَالع ضؾبٛي زض ايٚ
سبض٘ٛبٗ ،يسٞاٛس قبْٗ َيق ٝؾيؼي اظ اَالػبر ثطاي اهكبض ٗرشٔق خبٗؼ ٠ثبقس .اي ٚاَالع ضؾبٛي ٗيسٞاٛس اظ
ؾبزٟسطي ٚكؼبٓيز١ب زض خ٢ز خُٔٞيطي اظ سٓٞيس دؿ٘بٛس سب زاٗٝ ٠ٜؾيؼي اظ اَالػبر ػ٘ٔي زضثبض ٟسٌٜيي١بي
اخشٜبة اظ سٓٞيس دؿ٘بٛس ٗ ٝعايبي ل ٙثطاي ٗهطف ًٜٜسٗ ٝ ٟحيٍظيؿز ضا زضثطُيطز.
 ضا ٟاٛساظي سبض٘ٛبي ق٢طي اَالع ضؾبٛي ًب١ف سٓٞيس دؿ٘بٛس سٞؾٍ ٗسيطيز١بي اخطايي ٗيسٞاٛس زض ضاؾشبي
كؼبٓيز ١بي اَالع ضؾبٛي زض سبض٘ٛبي ٗٔي  ٝاؾشبٛي ثب ١سف ٗكرهبر اذشهبني ٗطاًع كؼبٓيز ١بي ًب١ف اظ
سٓٞيس دؿ٘بٛس زض ؾُح ق٢طزاضي ذسٗبر اضائ٘ٛ ٠بيس .اَالػبر ٗٞضز ٛيبظ ق٢طٛٝساٛ ٙظيط ق٘بض١ ٟبي س٘بؼ ثطاي
اٛدبٕ اي ٚكؼبٓيز ١ب ،ذسٗبر هبثْ اضائ ٠ق٢طزاضي زض ٛوبٌ ٗرشٔق ق٢طٛ ،حٗ ٟٞكبضًز ٗطزٕ زض اي ٚكؼبٓيز ١ب،
ُطز٘١بيي١ب  ٝخٔؿبسي ً ٠ثهٞضر ػ٘ٗٞي يب ذهٞني زض ذهٞل اي ٚكؼبٓيز ١ب ،اظ ٗٞاضز هبثْ اضائ ٠زض اي ٚسبض٘ٛب
ٗي ثبقس.
 سٞنيٗ ٠يقٞز ًبضُط١ٟٝبي اؾشبٛي  ٝق٢طي اظ َطين ٗسيطيز١بي اخطايي ث ٠اضائ ٠اثعاض١بي ث ٠ضٝظ (لٛالي )ٚزض
سبض٘ٛب ،خ٢ز ٗحبؾج ٝ ٠ضزيبثي زاز١ٟبي دؿ٘بٛس اهسإ ٘ٛبيٜس ٠ٛٞ٘ٛ .اي اظ اي ٚاثعاض١ب ٗيشٞاٛس ٗحبؾجٗ ٠يعاٙ
نطك٠خٞيي ضيبٓي ،اٛطغي  ٝسٓٞيس ُبظ١بي ُٔرب ٠ٛاي ث ٠اظاي ػسٕ سٓٞيس ٗوساض ٗكرهي اظ دؿ٘بٛس١بي ٗرشٔق
سٞؾٍ ٗهطف ًٜٜس ٟثبقس.
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ٗ سيطيز١بي اخطايي دؿ٘بٛس ػبزي ث٘١ ٠طاً ٟبضُط١ٟٝبي اؾشبٛي  ٝق٢طي ٗيسٞاٜٛس ثب ايدبز ٗطاًع اَالع ضؾبٛي
اؾشبٛي  ٝق٢طي ثب دكشيجبٛي اظ َطين سٔلُٞ ٚيب يب ٗؿشويٖ ٘١ ٝچٜي ٚدطؾف  ٝدبؾد١بي لٛالي ٚزض سبض٘ٛبي
ًبضُط ٟٝزض خ٢ز ا١ساف اخشٜبة اظ سٓٞيس دؿ٘بٛس اهسإ ٘ٛبيٜس.
 سٞنيٗ ٠يقٞز ٗسيطيز١بي اخطايي ثب ثطُعاضي خٔؿبر ثب ضٝأؾبي اسحبزي١٠ب  ٝانٜبف سٓٞيسًٜٜسُب ٙزض ؾُح
ق٢ط١بي اؾشبٗ ٙجبزضر ٝضظيس ٝ ٟثب اضائ ٠ضاٌ١بض١بي ٜٗبؾت ثً ٠ب١ف ثؿش ٠ثٜسي  ٝزٝضضيع ٗحهٞالر سٓٞيسي
ً٘ي ٘ٛبيٜس.
 اؾشلبز ٟاظ اثعاض١بي سجٔيـبسي ثطاي اَالع ضؾبٛي  ٝسكٞين ٗطزٕ ث ٠ضػبيز ذطيس ٗحهٞالسي ً ٠ث ٠ؾيبؾز١بي
اخشٜبة ً ٝب١ف سٓٞيس دؿ٘بٛس ً٘ي ٗي٘ٛبيس ٗ ،يسٞاٛس زض ؾُح ًبضُط ٟٝاؾشبٛي  ٝق٢طي  ٝسٞؾٍ ٗسيطيز١بي
اخطايي نٞضر دصيطز .ث ٠ػٜٞاٗ ٙثبّ٘٢ٗ ،شطي ٚاثعاض١بي سجٔيـبسي ٗٞخٞز ثطاي ايً ٚبضُط١ٟٝب ػجبضسٜس اظ :ضؾب١٠ٛبي
اؾشبٛيُٗ ،جٞػبر ،سبض٘ٛبي ق٢طي  ٝسبثٔ١ٞبي سجٔيـبسي( .قطح ًبٗٔي اظ اهساٗبر سجٔيـبسي زض ديٞؾز  1اضائ ٠قسٟ
اؾز٠ٛٞ٘ٛ ).اي اظ اي ٚاهساٗبر قبذم ث ٠قطح شيْ ٗيثبقس:
-

ذطيس ٗحهٞالر  ٝذسٗبسي ً ٠دؿ٘بٛس ً٘شطي سٓٞيس ًٜٜس.

 ذطيس اخٜبؼ ثهٞضر كٔ٠اي  ٝاؾشلبز ٟاظ ل ٙثهٞضر خعء ث ٠خعء.-

لٗٞظـ زض ظٗيٛ ٠ٜح ٟٞاؾشلبزٗ ٟدسز اظ ٗحهٞالر.

-

ذطيس اخٜبؼ ثب ثؿش٠ثٜسي ً ٠هبثٔيز اؾشلبزٗ ٟدسز زاقش ٠يب حدٖ ًٖ  ٝهبثْ ثبظيبكز (ثؼٜٞاٗ ٙثبّ اؾشلبز ٟاظ
ثبَطي١بي هبثْ قبضغ).

 سٞنيٗ ٠يقٞز ٗسيطيز١بي اخطاييٛ ،ؿجز ث ٠لٗٞظـ ق٢طٛٝسا ٙخ٢ز قٜبذز  ٝسلٌيي دؿ٘بٛس١بي ق٢طي
ٜٗبَن ٗؿٌٛٞي ث ٠ز ٝثرف دؿ٘بٛس سط  ٝدؿ٘بٛس ذكي اهسإ ٘ٛبيٜس .دؿ٘بٛس سط ث ٠ل ٙزؾش ٠اظ دؿ٘بٛس اَالم
ٗيُطزز ً ٠كؿبزدصيط اؾز  ٝالظٕ اؾز ثٗ ٠طاًع اٗحبء ٗيبٛي ٗبٜٛس سٓٞيس ً٘ذٞؾز  ٝزك ٚث٢ساقشي ١سايز قٛٞس.
اي ٚدؿ٘بٛس قبْٗ سٗ ٠بٛس١ ٟبي ٗٞاز ؿصايي ،ذٞضاًي  ٝلقـبٓ٢بي ؿيطهبثْ ثبظيبكز ٗي ثبقس .دؿ٘بٛس ذكي لٙ
زؾش ٠اظ دؿ٘بٛس ٗي ثبقس ًٗ ٠ي سٞاٛس زض ٗطاًع ثبظيبكزٗ ،دسزا سجسيْ ثٞٗ ٠از هبثْ اؾشلبز ٟقٛٞس .اي ٚدؿ٘بٛس ١ب
قبْٗ ،اٞٛاع دالؾشيي ،چٞةً ،بؿص ،دبضچٛ ٝ ٠ظبيط لٗ ٙي ثبقس.
 ديك٢ٜبز ٗيقٞز ٗسيطيز١بي اخطايي ثب ايدبز ٗطاًع خ٢ز زضيبكز ًبال١بي ثبظيبكشي ٗهطف ًٜٜسُب ٙزض ؾُح
ٗحُٜٔٗ ٝ ٠و ، ٠اَالع ضؾبٛي ٘ٛبيس١ ٠ٛٞ٘ٛ .بيي اظ ايٞٛ ٚع ٗحهٞالرً ،لفٓ ،جبؼ  ٝقيك١ ٠بي ٗهطكي زض ٗٞاز
ؿصايي ٗي ثبقس .ث ٠ػٜٞا ٠ٛٞ٘ٛ ٙزض ذهٞل قيك ،٠الظٕ اؾز ٗطاًع خ٘غ لٝضي قيك١ ٠بي ثبظيبكشي زض ١ط ٗحٔ٠
ثطاي زؾشطؾي لؾب ٙق٢طٛٝسا ٙثهٞضر ٗحلظ١ ٠بي ٗرهٞل َطاحي  ٝاخطا قٞز (ثب سلٌيي ض١ َٛبي ٗرشٔق
قيك ٠خ٢ز ثبظيبكز ث٢شط قيك ٠زض ٗطاًع ثبظيبكز) ٠ٛٞ٘ٛ .زيِط ايٞٛ ٚع ٗطاًعً ،بال١بي حديٖ ٗؿشٔ٢ي قسٛ ٟظيط
ٗجٔ٘بٝ ٝ ٙؾبئْ چٞثي اؾز ً ٠اظ َطين ؾُْ ١بي دؿ٘بٛس ٗؼ٘ٓٞي هبثْ خ٘غ لٝضي سٞؾٍ ذسٗبر ق٢طي
ق٢طزاضي ٘ٛي ثبقس .الظٕ اؾز ٗحْ ١بي ايٗ ٚطاًع ث ٠ضٝـ ١بي ٜٗبؾت ؾبظُبض ثب ٗحيٍ ظيؿز ث ٠اَالع ٗطزٕ
ضؾبٛس ٟقٞز .اي ٚضٝـ ١ب قبْٗ ٗؼطكي ًٔيٗ ٠طاًع اظ َطين سبض٘ٛبي ايٜشطٛشي ق٢طزاضي ،سبثٔ١ٞبي ثعضٍ زض ٗحٔٝ ٠
ُٜٗو ٠ثطاي ٗؼطكي ٗطاًع زضيبكز ٗحهٞالر ثبظيبكشي ،چبح اػالٗي ٠ضٝي ثطٍ ١بي نس زضنس ثبظيبكشي  ٝسحٞيْ
ل٢ٛب ثٗ ٠طزٕ اٛدبٕ ُيطز.
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 سٞنيٗ ٠يقٞز ٗسيطيز ١بي اخطايي ثب ثطُعاضي خٔؿبر ثب كطٝقٜسُب ٙػ٘س ٟكطٝـ  ٝذطز ٟكطٝـ زض ؾُح ق٢ط
ًٗ ٠ؼ٘ٞال زض ٗحْ كطٝـ ذٞز يبيؼبر دؿ٘بٛس هبثْ سٞخ٢ي سٓٞيس ٗي ٘ٛبيٜس ا١ش٘بٕ ٝضظٛس (ذهٞنبً ثبظاض١بي
ػطيٗ ٠ي ٟٞسط ٝ ٟثبض  ٝانٜبف ٗي ٟٞكطٝقي يب ػ٘س ٟكطٝقب ٙزض ثبظاض١بي ٗطًعي ق٢ط).
ٗ سيطيز ١بي اخطايي ٗيسٞاٜٛس ذسٗبر اذشهبني ثطاي ثبظيبكز ٜٗبؾت ٗحهٞالر زض ؾُح ق٢ط ضا ثطاي
ق٢طٛٝساٗ ٝ ٙكشطيب ٙسدبضي ق٢ط كطا٘ٛ ٖ١بيٜس  ٝزض ذهٞل ٛحً ٟٞب١ف سٓٞيس دؿ٘بٛس ،سٞني١٠ب  ٝضاٜ٘١بيي
الظٕ ضا ثطاي ل١ٙب اضائًٜٜ ٠س .ث ٠ػٜٞاٗ ٙثبّ ٗي سٞا٘١ ٙبٜٛس َطح سلٌيي اظ ٗجساء ثطاي انٜبف ٛيع اٌٗبٛبسي كطاٖ١
ُطزز  ٝاظ َطين ضٝق٢بي ٗرشٔق لٗٞظقي  ،لٗٞظـ ١بي الظٕ ث ٠ل٢ٛب اضائُ ٠طزز.
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١ط ؾً ٠بضُطٗ ٟٝي سٞاٛس كؼبٓيز ُؿشطز ٟاي زض ظٗي ٠ٜكطاٞ٘ٛ ٖ١ز ٙضاٌ١بض١بي ٗإثط ثطاي ؾيبؾز ١بي سطٝيدي  ٝسجٔيـبسي زاقش ٠ثبقٜس.
٘١بٜٛس ؾيبؾز١بي اَالع ضؾبٛي ،كؼبٓيز ١بي ًبضُط١ ٟٝبي دبيي ٚزؾز ٗيسٞاٛس زض ضاؾشبي كؼبٓيز ًبضُط١ ٟٝبي ثبالسط ثبقس  ،اٗب زض
نٞضر ػسٕ اهسإ ٜٗبؾت ًبضُط١ ٟٝبي ثبالزؾزً ،بضُط١ٟٝبي زيِط ٗيسٞاٜٛس ذٞز ضاؾبً اهسإ ث ٠اٛدبٕ كؼبٓيز١بي ًبضُط١ ٟٝبي
ثبالزؾز زض ٗحسٝز ٟكؼبٓيز ذٞز ٘ٛبيٜس .ػ٘س ٟسطي ٚضاٌ١بض١ب  ٝآعاٗبر اخطايي ايً ٚبضُط١ ٟٝب ث ٠قطح شيْ ٗي ثبقس:
 سٞنيٗ ٠يقٞز ًبضُط١ٟٝبي اؾشبٛي ٗ ٝسيطيز١بي اخطايي اظ ١طُ ٠ٛٞح٘بيز ٗ ٝكبضًز ٗبٓي ٗ ٝؼٜٞي اظ سٞاكوبر ٝ
سؼ٢سا ر زأَٝجب ٠ٛثب سٓٞيسًٜٜسُب ،ٙسٞظيغ ًٜٜسُبٝ ،ٙاضزًٜٜسُب ،ٙكطٝقٜسُبٗ ،ٙكبؿْ  ٝؾبظٗب١ ٙبي زٓٝشي ٝ
ذهٞني ثب ١سف اخشٜبة ً ٝب١ف اظ سٓٞيس دؿ٘بٛس اؾشوجبّ ٘ٛبيٜس .ث ٠ػٜٞا ، ٠ٛٞ٘ٛ ٙح٘بيز اظ ١طُ ٠ٛٞسٞاكن ثب
سٓٞيسًٜٜسُب ٙثٛ ٠حٞيًٗ ٠يعا ٙثؿش ٠ثٜسي ٗحه ّٞؾجي سط ً٘ ٝشط قس ٟيب اي ٠ٌٜاؾشلبز ٟاظ ٗٞاز ثبظيبكشي ثيكشط ٝ
اظ ٗٞاز ذبٕ خسيس اؾشرطاخي ً٘شط قس ٟيب ايَ ٠ٌٜطاحي ٗحهٞالر ثب سٓٞيس دؿ٘بٛس ً٘شط قٞز.
 سٞنيٗ ٠ي قٞز ٗكبضًز ٗبٓي (ٗثال ثهٞضر يبضا )٠ٛثطاي يي زٝضٗ ٟكرم (ٗثال چٜسي ٚؾبّ) ثطاي ً٘ي ١عي٠ٜ
ذطيس ًبال١بيي ثب هبثٔيز اؾشلبزٗ ٟدسز يب ػ٘ط ٗليس ثيكشط سٞؾٍ ًبضُط١ٟٝبي اؾشبٛي  ٝق٢طي نٞضر دصيطز .الظٕ
اؾز اي ٚؾيبؾز ثب اَالع ضؾبٛي ًبكي ثٗ ٠طزٕ اٛدبٕ قٞز  ،ثٛ ٠حٞيً ٠س٘بيْ ث ٠ذطيس ايٞٛ ٚع ًبال١ب ثيكشط قٞز.
زض َي اي ٚزٝضٗ ،ٟطزٕ ثب اؾشلبز ٟاظ ذطيس ًبالي ثبزاٗ ٕٝؼ٘ٞالً دؽ اظ اس٘بٕ زٝضٛ ٟيع س٘بيْ ث ٠ذطيس ايٞٛ ٚع ًبال١ب
ديسا ذٞاٜ١س ٞ٘ٛز ١طچٜس ايً ٚبال زيِط سٞؾٍ ًبضُط ٟٝكٞم ح٘بيز ٗبٓي ٛكٛٞس .آجش ٠الظٕ اؾز زض اي ٚذهٞل
ًبضُط١ٟٝب ثب اٛدبٕ ٗؿبػي ٛ ٝظطؾٜدي ٗ ،يعا ٙػالهٜٗ ٠سي  ٝاكعايف س٘بيْ ٗطزٕ ضا ٞ٘١اض ٟدبيف ٘ٛبيس  ٝزض
نٞضر ٛيبظٗ ،كبضًز ٗبٓي ثطاي ٗسر ٗكرهي س٘سيس ُطزز .ايٗ ٚكبضًز ٗبٓي ٗ ،يسٞاٛس اظ َطين ايدبز  ٝح٘بيز
اٛد٘١ ٚب  ٝؾبظٗب١ ٙبي زٓٝشي  ٝؿيطزٓٝشي ( )NGOكؼبّ ٗ ٝطسجٍ ثب ٗحيٍ ظيؿز ثب ١سف ايدبز ٗطاًع خ٘غ لٝضي
يب ثبظيبكز ٝؾبيْ زؾش ٠ز ٕٝيب ً ٠ٜ٢ثٞخٞز ليٜس .ثسيَ ٚطم كط َٜ١ؾبظي ثطاي سحٞيْ يب كطٝـ ايٝ ٚؾبئْ سٞؾؼ٠
زازٗ ٟيقٞز .يي  ٠ٛٞ٘ٛاظ اي ٚاهسإ  ،ح٘بيز ٗبٓي ٗ ٝؼٜٞي اظ ايدبز ٗإؾؿ١٠ب  ٝكطٝقِب١ٟبي ذيطي ٠خ٢ز
خ٘غ لٝضي ٝؾبئْ زؾش ٠ز ٝ ٕٝكطٝـ ٗدسز ل٢ٛب اؾز .زض ايٞٗ ٚضز ؾٞز حبنْ اظ كطٝـ اخٜبؼ زؾش ٠ز ٕٝزض ايٚ
كطٝقِب١ ٟب زض اٗٞض ذيطيٗ ٠هطف ذٞا١س قس .سطٝيح اي ٚؾيبؾز ثب سٞخ ٠ث ٠ػالهٜٗ ٠سي ٗص١جي ٗطزٕ زض اٗٞض ذيطي٠
ٗي سٞاٛس ث ٠سسضيح ٗٞضز اؾشوجبّ ٗطزٕ هطاض ُيطز.
 ثطٛبٗ٠ضيعي خ٢ز ح٘بيز ٗبٓي ٗ ٝؼٜٞي زض ايدبز سبض٘ٛب١بي ذطيس  ٝكطٝـ ٝؾبئْ زؾش ٠ز ٕٝسٞؾٍ ٗطزٕ ٗيسٞاٛس
سٞؾٍ ًبضُط١ ٟٝبي اؾشبٛي  ٝق٢طي اٛدبٕ قٞز .ثسيَ ٚطين ثؿيبضي اظ ٝؾبئْ ثالاؾشلبز ٟسٞؾٍ ثطذي ق٢طٛٝساٙ
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ثدبي ضٝا ٠ٛقس ٙث ٠ؾ٘ز ٗؿيط دؿ٘بٛس  ،ث٠ضاحشي  ٝثب ً٘شطيٗ ٚعاح٘ز  ٝثس١ ٙٝعي ٠ٜسٞؾٍ ذٞز ق٢طٛٝس زض سبض٘ٛب
هطاض زازٗ ٟيقٞز  ٝآجش ٠زيِط ٛيبظي ث ٠لُ٢ي سجٔيـبسي  ٝدطزاذز ١عي ٠ٜلُ٢ي ٛيؿز .اظ لٛدبئيٌ ٠كطٝـ ايٝ ٚؾبئْ
ثبػث ؾٞزلٝضي ١طچٜس ٗرشهط ثطاي كطٝقٜس ٟذٞا١س ثٞز ،ث ٠سسضيح اؾشوجبّ اظ ايَ ٚطح اكعايف ذٞا١س يبكز .ايٚ
َطح ٗيسٞاٛس ً٘ي قبيبٛي ث ٠خبثدبيي ٝؾبئْ زؾش ٠ز ٕٝسٞؾٍ ٗطزٕ َٞ ٝالٛي قس ٙػ٘ط ل٢ٛب ديف اظ سجسيْ قسٙ
ث ٠دؿ٘بٛس ٘ٛبيس.
 سرهيم ثٞزخ ٠سحويوبسي  ٝدػ١ٝكي ؾبال ٠ٛثطاي سٞؾؼ ٝ ٠سطٝيح اؾشبٛساضز١بي ٗٔي زض ظٗي ٠ٜاذشهبني اخشٜبة ٝ
ًب١ف سٓٞيس دؿ٘بٛس ػبزي ق٢طي ٗيسٞاٛس ثطاي يي زٝض ٟاكن ظٗبٛي ٗكرم ثطاي اٛدبٕ سؼساز ٗكرهي دػ١ٝف
سٞؾٍ ًبضُط ٟٝاؾشبٛي  ٝق٢طي سهٞيت قٞز  ٝثٗ ٠حوويٝ ٚاخس قطايٍ ٝاُصاض ُطزز .ػٜبٝي ٚدػ١ٝف ١ب ٗي ثبيؿز
ثهٞضر اذشهبني قس ٟثطاي ١ط يي اظ ظيطثرف ١بي ٗكبؿْ س٢يُ ٠طزز (ٗثال ثطاي دؿ٘بٛس١بي ازاضي ،نٜؼشي،
سدبضي يب نطكبً ثطاؾبؼ ؾيبؾز ١بي اَالع ضؾبٛي ،سطٝيدي يب هبٛٞٛي)ٛ .شيد ٠دػ١ٝف ١بي اٛدبٕ قسٗ ٟي ثبيؿز
ًبضثطزي ثٞز ٝ ٟثهٞضر ًشت هبثْ سٞظيغ زض اذشيبض ؾبظٗب١ ٙب ٗ ٝإؾؿبر ١سف هطاض ُيطز.
 ثطٛبٗ ٠ضيعي خ٢ز ح٘بيز ٗبٓي ٗ ٝؼٜٞي اظ سٞؾؼ ٝ ٠سطٝيح اثعاض١ب ٛ ٝطٕ اكعاض١بي ؾيؿشٖ ١بي ٗسيطيز ٗحيٍ ظيؿز
زض ثرف١بي ٗرشٔق سٓٞيس  ،ذهٞنبً ثؿش ٠ثٜسي ثب ١سف اخشٜبة ً ٝب١ف اظ سٓٞيس دؿ٘بٛس ٗيسٞاٛس سٞؾٍ ًبضُطٟٝ
اؾشبٛي  ٝق٢طي اٛدبٕ قٞز .اي ٚاثعاض١ب ثبيس دؽ اظ سٞؾؼ ٠زض اذشيبض سٓٞيسًٜٜسُب ،ٙسٞظيغ ًٜٜسُب ٙهطاض ُيطز .سطٝيح
اؾشلبز ٟاظ اي ٚاثعاض١ب سٞؾٍ سٓٞيسًٜٜسُب ٙثبيس ثب ؾيبؾز ١بي سكٞيوي ٘١طا ٟثبقس ثٛ ٠حٞيً ٠اؾشلبزًٜٜ ٟس ٟاظ ايٚ
اثعاض١ب (سٓٞيسُٜٜسُب )ٙثَ ٠طم ٗرشٔق  ،ح٘بيز ٗبٓي ٗ ٝؼٜٞي قٛٞس  ٝثهٞضر زٝضٟاي سكٞين قٛٞسٗ .كٞم ١بي
ٗبٓيبسي  ٝدطزاذز ً٘شط ػٞاضو ؾبٓيب ٠ٛق٢طزاضي ٗيسٞاٛس خعء ؾيبؾز ١بي سكٞيوي زضٛظط ُطكش ٠قٞز.
 سطٝيح اؾشلبزٗ ٟدسز  ٝسؼ٘يط ٝؾبئٔي ً ٠اظ ًبض اكشبز ٟاٛس  ٝػسٕ سطٝيح زٝض ضيرشٝ ٚؾبئْ ذطاة ٛ ،وف ٗ٘٢ي زض
ًب١ف سٓٞيس دؿ٘بٛس زاضز .ثطاي ايٜٗ ٚظٞض ٗكٞم١بي ٗبٓيبسي  ٝػٞاضو ؾبٓيب ٠ٛق٢طزاضي ثطاي انٜبكي ً ٠كؼبٓيز
ل٢ٛب اؾشلبزٗ ٟدسز  ٝسؼ٘يط ٝؾبئْ ذطاة ً ٝبضًطز ٟاؾز ٗي سٞاٛس ٗٞضز سٞخ ٠هطاض ُيطز .زض ثطذي ٗٞاضز ٗي سٞاٛس
ًب١ف يب ٗؼبكيز ٗبٓيبر زض كطٝـ ًبال١بي اؾشلبز ٟقس ٟزض ٛظط ُطكش ٠قٞز.
 سطٝيح  ٝكط َٜ١ؾبظي ثطاي خُٔٞيطي اظ آِ١ٞبي ٛبٜٗبؾت ًٜٗ ٠دط ث ٠سٓٞيس دؿ٘بٛس ظيبزي زض ؾُح خبٗؼ٠
ٗي ٘ٛبيس  ٝخبيِعيٜي ل٢ٛب ثب آِ١ٞبي ٜٗبؾت ً ٠اظ سٓٞيس دؿ٘بٛس خُٔٞيطي ٞ٘ٛز ٟيب ٗيعا ٙلٙضا ثٗ ٠يعا ٙهبثْ
ٗالحظ٠اي ًب١ف ٗيز١س ٗ ،يسٞاٛس سٞؾٍ ًبضُط ٟٝق٢طي  ٝق٢طزاضي نٞضر دصيطز .ثؼٜٞا ،٠ٛٞ٘ٛ ٙحطٝف يٌجبض
ٗهطف ً ٠زض زٝضا ٙاذيط ثكسر زض ثؿيبضي اظ ٗطاؾٖ ١ب  ٝاػيبز ٗٞضز اؾشلبز ٟهطاض ٗيُيطز ٜٗ ،دط ث ٠لٓٞزُي ظيبزي
ٗيقٞز  ٝثبيس ثب سطٝيح آِ١ٞبي ٜٗبؾت ٛظيط؛ اؾشلبز ٟاظ حطٝف ثب هبثٔيز اؾشلبزٗ ٟدسز يب ثبظيبكز يب اؾشلبز ٟاظ
حطٝف ثب دؿ٘بٛس ثٗ ٠طاست ً٘شط ،خبيِعيُ ٚطزز.
 ق٢طزاضي١ب ثب سٞخ ٠ث ٠زضيبكز ػٞاضو ؾبٓيبٗ ٠ٛيسٞاٜٛس ؾيبؾز ١بي سكٞيوي ًب١ف ػٞاضو ضا ثطاي انٜبف زاذْ
ق٢ط ًً ٠بض١بي سؼ٘يطاسي يب كطٝـ ٝؾبئْ زؾش ٠ز ٕٝضا ث ٠ػ٢س ٟزاضٛس ث ٠اخطا ُصاضز٘١ .چٜي ٚزض ؾُح اؾشبٙ
كؼبٓيز ١بي ذسٗبسي ً ٠اظ سٓٞيس دؿ٘بٛس خُٔٞيطي ٗي ٘ٛبيٜس (ٛظيط ذسٗبر سؼ٘يطاسي) ح٘بيز ثيكشطي قٞز.
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ضاٌ١بض١ب  ٝآعاٗبر ؾيبؾز ١بي هبٛٞٛي زض ١ط ؾً ٠بضُط ٟٝثط اؾبؼ هٞاٛيٜي اؾز ً ٠ثبيس ث ٠سهٞيت ١طًبضُط ٟٝضؾيس ٝ ٟاظ ٛظط هبٛٞٛي
هبثْ اخطا ثبقس .ػ٘س ٟسطي ٚاي ٚضاٌ١بض١ب  ٝآعٗبر اخطايي ث ٠قطح شيْ ديك٢ٜبز ٗي قٞز.
ٗ بٓيبر يب ػٞاضو ٗؿشويٖ دؿ٘بٛس ٗشٜبؾت ثب ٗيعا ٙدؿ٘بٛس سٓٞيس قس( ٟذهٞنبً ثؿش ٠ثٜسي ٗحه ، )ّٞيٌي اظ
ٗإثطسطي ٚضٝـ ١ب زض خ٢ز ًب١ف دؿ٘بٛس سٓٞيسي اظ ٗحه ّٞسٓٞيس قس ٟاؾز .زضيبكز ٗبٓيبر يب ػٞاضو ٗشٜبؾت ثب
ٗيعاٞٛ ٝ ٙع دؿ٘بٛس سٓٞيسي يب ٗحهٞالر حبٝي سطًيجبر ذُطٛبى ٗ ،يسٞاٛس سٓٞيس ًٜٜس ٟضا ث ٠ؾ٘ز ًب١ف ٗيعاٙ
ثؿش ٠ثٜسي ؾٞم ز١س .زض ديٞؾز  3اي ٚقيٛ ٟٞبٗٛ ، ٠حٗ ٟٞحبؾجٗ ٠بٓيبر  ٝػٞاضو ث ٠ػٜٞاٗ ٠ٛٞ٘ٛ ٙحبؾج ٠قسٟ
اؾز ًٗ ٠ي سٞاٛس ث ٠ػٜٞاٗ ٙجٜبيي ثطاي ٗحبؾجبر سٞؾٍ ًبضُط١ٟٝبي اؾشبٛي  ٝق٢طي يب ق٢طزاضي١ب ٗٞضز اؾشلبزٟ
هطاض ُيطز .آجش ٠زض ثطذي ٗٞاضز ٗيسٞاٛ ٙؿجز ث ٠اذص ١عيًٗ ٠ٜبػق اظ ٗحهٞالسي ً ٠دؿ٘بٛس ظيبز  ٝؿيطهبثْ
ثبظيبكشي سٓٞيس ٗي ٘ٛبيٜس اهسإ قٞز .ث ٠ػٜٞا ٠ٛٞ٘ٛ ٙحطٝف يٌجبض ٗهطف (چ ٠سٓٞيسي زاذْ يب ٝاضز ًكٞض قس٠ً )ٟ
ثهٞضر ًبْٗ  %100 ٝثهٞضر دؿ٘بٛس زكغ ٗي قٛٞس ثبيس ١عي ٠ٜػٞاضو يب ٗبٓيبر ل ٙثٛ ٠حٞي ثبقس ً ٠ثشٞاٛس
دبؾرِٞي خ٘غ لٝضي  ٝاحيبء يب ثبظيبكز ًبْٗ ل ٙثبقس.
 سٞنيٗ ٠يقٞز ًبضُط١ٟٝبي اؾشبٛي  ٝق٢طي ،ؾيبؾز١بي سساٗ ٕٝؿئٓٞيز سٓٞيس ًٜٜس ٟثب ١سف اٛشوبّ ثؼًي اظ
١عي١٠ٜبي زكغ ث ٠ػ٢س ٟسٓٞيسًٜٜس ٟضا اخطايي ٘ٛبيٜس  ،ثٛ٠حٞيً ٠سٓٞيس ًٜٜس ٟضا ث ٠ؾ٘ز ؾطٗبيُ٠صاضي ثطاي اكعايف
ثبظز١ي ٗحهٞالر  ٝاكعايف چطذ ٠ػ٘ط ٗٞاز ٗهطكي  ،ؾٞم ز١س.
 آعاٗي ٞ٘ٛز ٙسٓٞيس ًٜٜسُبً ٙبال ث ٠سؼ٢س ثطاي ثبظيبكز  ٝاحيبي دؿ٘بٛس حبنْ اظ ٗهطف ًبالي سٓٞيسي ًٗ ٠يسٞاٛس
سٞؾٍ ًبضُط١ٟٝبي اؾشبٛي  ٝق٢طي اٛدبٕ قٞز .ثسيٗ ٚؼٜي ً ٠ثركي اظ دؿ٘بٛس ثؿش ٠ثٜسي ً ٠احيب يب ثبظيبكز ل٢ٛب
١عي ٠ٜثط ٗي ثبقس ثبيس سٞؾٍ ذٞز سٓٞيسًٜٜس ٟاحيبء  ٝثبظيبكز قٞز .آعإ ث ٠احيب  ٝثبظيبكز سٞؾٍ سٓٞيس ًٜٜس ٟثبيس
نطكبً ثطاي سٓٞيسًٜٜسُب ٙثعضٍ (ٛظيط ًبضذب ٠ٛشٝة ل )ٚ١اٛدبٕ دصيطز  ٝسٓٞيسًٜٜسُبًٞ ٙچي ً ٠اٌٗب ٙاحيبء يب
ثبظيبكز ٗحه ّٞضا ٛساضٛس ٗي ثبيؿز ١عي ٠ٜلٙضا زض هبٓت سساٗ ٕٝؿإٓيز سٓٞيس ًٜٜس ، ٟدطزاذز ٘ٛبيس .زض اي ٚحبٓز،
احيبء  ٝثبظيبكز ثب ١عي ٠ٜزضيبكز قس ٟاظ اي ٚسٓٞيس ًٜٜسُب ٙزض ٗطاًع ٗرهٞل احيبء  ٝثبظيبكز اٛدبٕ ٗي قٞز.
ٗ سيطيز١بي اخطايي اظ َطين ًبضُط١ٟٝبي اؾشبٛي  ٝق٢طي ٗيسٞاٜٛس ذٍ ٗكي ذطيس ؾجع  ٝضػبيز ل ٙزض ١ط
كطاذٞاٛي قبْٗ هطاضزاز١ب  ٝديك٢ٜبز ٜٗبههبر ثب زيِط قطًز ١بي زٓٝشي  ٝذهٞني ٛ ٝظبيط ل ٙضا ثطاي ؾبظٗبٙ
١بي زٓٝشي ٗسٛظط هطاض زٜ١س .ػ٘س ٟسطيٌٛ ٚبر ٗٞضز سٞخ ٠زض ذٍٗكي ذطيس ؾجع ػجبضر اؾز اظ ايدبز دؿ٘بٛس ً٘شط
دؽ اظ ٗهطفٗ ،بٛسُبضي زضاظ ٗسر ،هبثٔيز سؼ٘يط ٗحهٞالر ذطيساضي قس ٝ ٟزضنس سٞاكن قسٟاي اظ ٗحهٞالر
ثبظيبكشي ًٗ ٠يسٞاٛس سٞؾٍ ًبضُط١ٟٝبي اؾشبٛي  ٝق٢طي اخطايي ُطزز.
ٗ ؼبكيز ػٞاضو  ٝح٘بيز ثهٞضر يبضا١٠ٛب  ٝؾبيط ٗكٞم١بيي ً ٠ثبػث ٝضٝز ثيكشط ٗحهٞالر ؾجع چ ٠اظ َطين
سٓٞيس  ٝچ ٠اظ َطين ٝاضزار ث ٠ثبظاض قٞز ٛيع ٗيسٞاٛس سٞؾٍ ًبضُط١ٟٝبي اؾشبٛي  ٝق٢طي اخطايي ُطزز.
 آعإ نٜبيغ سٓٞيسي ث ٠زضيبكز ٗدٞظ١بي ٗحيٍ ظيؿشي ثطاي ازاٗ ٠كؼبٓيز ذٞز .زضيبكز ايٗ ٚدٞظ ٗحيٍ ظيؿشي ً٠
زض ١ط ظٗبٛي ٗشٜبؾت ثب اٌٗبٛبر نٜبيغ سٓٞيسي ٗي سٞاٛس ؾرشِيطا ٠ٛسط قٞز ،ثبيس ثط اؾبؼ َطاحي ؾجع ٗحهّٞ
ٝاحس سٓٞيسي ثطاي اكعايف زٝإ ،هبثٔيز سؼ٘يط  ٝاؾشلبزٗ ٟدسز ٗحهٞالر زض َطاحي چطذ ٠ػ٘ط ٗحهٞالر ،
دبيُ٠صاضي قٞز  ٝسٞنيٗ ٠يقٞز ايٗ ٚدٞظ١ب سٞؾٍ ًبضُط ٟٝاؾشبٛي نبزض ُطزز.
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 آعإ سؼطكٝ ٠اضزار ًبال ثط اؾبؼ ٗيعا ٙسٓٞيس اٞٛاع دؿ٘بٛس دؽ اظ دبيب ٙػ٘ط ٗليس ضٝي اٞٛاع ًبال١بي ٝاضزاسي.
زضيبكز اي ٚسؼطك ٠اظ ٝاضز ًٜٜسٗ ٟيسٞاٛس سٞؾٍ ًبضُط ٟٝاؾشبٛي اخطايي ُطزز.
 آعإ سٓٞيسًٜٜسُبٗ ٙحهٞالر ٛؿجز ث ٠زضج ػالئٖ ثطچؿت ًبال ُٗبثن ديٞؾز  .2اي ٚآعإ ثطاي ٝاضز ًٜٜسُب، ٙ
ٗي سٞاٛس ثهٞضر ٗحسٝزيز ثطاي ًبال١بي ٝاضزاسي نٞضر دصيطز يب ايٝ ٠ٌٜاضز ًٜٜسٔٗ ٟعٕ ث ٠س٢ي ٝ ٠زضج ثطچؿت ،
ثط ضٝي ًبال١بي ٝاضز قس ٟثبقس.
 آعإ كطٝقٜسُب ٙث ٠سٓٞيس دؿ٘بٛس ً٘شط  ٝزضيبكز ػٞاضو ظيبز  ،زض نٞضر سٓٞيس دؿ٘بٛس ثيكشط اظ حس اؾشبٛساضز .ايٚ
ٗيعا ٙحس اؾشبٛساضز ثبيس سٞؾٍ ًبضُط ٟٝقٞضاي ق٢ط ثطاي انٜبف ٗرشٔق ٗشٜبؾت ثب ٗيعاٝ ٙؾؼز كًبي ًبضي ل٢ٛب ،
سؼيي ٝ ٚث ٠ل٢ٛب اثالؽ ُطزز.
ث ٠ػٜٞا ، ٠ٛٞ٘ٛ ٙثبظاض ػطيٗ ٠ي ٝ ٟٞسط ٟثبض يب كطٝقٜسُب ٙخعئي كطٝـ ٗي ٝ ٟٞؾجعيدبر ً ٠يٌيي اظ كطٝقيٜسُب ٙثيب سٓٞييس دؿي٘بٛس ثيبال
ٗيثبقٜس  ،الظٕ اؾز ٛؿجز ث ٠حس اؾشبٛساضز سٓٞيس دؿ٘بٛس ًٜ ،شطّ قٛٞس .زض نٞضر اخطاي اي ٚؾيبؾز ،اي ٚنٜق ٞ٘١اض ٟذٞز ضا ٗٔعٕ ثي٠
س٢يٗ ٠حهٞالر ثب ًيليز ثبالسط ً ٠دؿ٘بٛس ً٘شطي زاضٛس ٗي ٘ٛبيٜس .ث ٠ػٜٞاٗ ٙثبّ اسحبزي ٠نٜق ٗي ٝ ٟٞسط ٟثبض ً ٠زض ثطذيي اظ قي٢ط١ب
ٛظيط س٢طا ، ٙكطٝقٜسُبٗ ٙيبزي ٚسط ٟثبض ٗحٔي ضا ٗٔعٕ ث ٠كطٝـ ١ط ٗحه ّٞكوٍ ثب يي ٛطخ ٗي ٘ٛبيسٗ ،ي سٞاٛس ٛؿجز ث ٠انيالح لٝ ٙ
س٢يٗ ٠حهٞالر ثب چٜس ٛطخ  ٝزض ٛشيدً ٠يليز ١بي ٗرشٔق ثطاي اهكبض ٗرشٔق خبٗؼ٘ٛ ٠بيس .ثسي٢ي اؾز ًٗ ٠حهٞالر ثب ًيليز ثيبالسط
اُطچ ٠هي٘ز ثبالسطي زاضز ثطاي كطٝقٜس ٟاٞٓٝيز ثيكشطي زاضز  ،چطاً ٠دؿ٘بٛس ً٘شطي زض ٗحْ ايدبز ٗيي ٘ٛبييس .آجشي ٠سيطٝيح ٘١عٗيبٙ
ؾيبؾز ١بي اَالع ضؾبٛي  ٝسجٔيـي ٛيع ثطاي ذطيساضا( ٙق٢طٛٝسا )ٙزض ضاؾشبي ذطيس ٗي ٝ ٟٞؾيجعيدبر ثيب ييبيؼبر ً٘شيط ٗيي سٞاٛيس زض
ٗٞكويز اي ٚؾيبؾز  ،ثؿيبض ٗإثط ٝاهغ ُطزز.
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ثط اؾبؼ ؾيبؾز١بي اضائ ٠قس ٟزض اي ٚقيٛ ٟٞبٗ ٠زض هبٓت ؾً ٠بضُطٗ ٝ ٟٝسيطيز١بي اخطايي دؿي٘بٛس  ٝثيب سٞخيٝ ٠ييؼيز ٗ ٝكيٌالر
ٗٞخٞز ،الظٕ اؾز ثطٛبٗ٠ضيعي١ب  ٝاخطاي َطح١بي اخشٜبة اظ سٓٞيس دؿ٘بٛس ثب سبًيس ثط اي ٚاٞٓٝيز ثٜسي نٞضر دصيطز:
 ايدبز سبض٘ٛبي ث ٠ضٝظ اَالع ضؾبٛي ثطاي اكعايف لُب١ي ثٜٗ٠ظٞض خُٔٞيطي ً ٝب١ف سٓٞيس دؿ٘بٛس١ب ػبزي ق٢طي زض
ؾُح ١ط ق٢ط سٞؾٍ ٗسيطيز١بي اخطايي دؿ٘بٛس ػبزي.
 سلٌيي دؿ٘بٛس ١بي ق٢طي ث ٠ز ٝزؾش ٠دؿ٘بٛس١بي ذكي  ٝسط ٌٗ ٝبٛيعٕ ١بي ٗدعاي خ٘غ لٝضي ٗ ٝسيطيز ل٢ٛب
سٞؾٍ ٗسيطيز١بي اخطايي دؿ٘بٛس١بي ػبزي.
 سهٞيت هٞاٛي ٚزضيبكز ػٞاضو ٗ ٝبٓيبر اظ ٝاحس١بي سٓٞيسي  ٝنٜؼشي ًٞچي  ٝثعضٍ ٘١ ٝچٜيٝ ٚاضزًٜٜسُبً ٙبال
ثٜٗ ٠ظٞض ًب١ف دؿ٘بٛس  ٝثؿش ٠ثٜسي ٗحهٞالر سٞؾٍ ًبضُط ٟٝاؾشبٛي.
 اكعايف اَالع ضؾبٛي اظ َطين ضؾب١ ٠ٛبي ػ٘ٗٞي ٗٔي ،اؾشبٛي ٗ ٝحٔي  ٝاظ َطين چبح ثطٝقٞض  ٝسبثٔ١ٞبي ثعضٍ
زض ؾُح ق٢ط  ٝثعضُطا١ ٟب سٞؾٍ ١ط ؾً ٠بضُطٗ ٝ ٟٝسيطيز١بيي اخطايي.
 ثطُعاضي ُطز٘١بيي١بي ٗحٔي ،ق٢طي سٞؾٍ قٞضايبضي١ب  ٝق٢طزاضي١ب زض ؾُح ق٢ط ثب ٗكبضًز ُؿشطزٟ
ق٢طٛٝسا ٝ ٙثطضؾي ضٝـ١بي ًب١ف سٓٞيس دؿ٘بٛس  ٝاكعايف لُب١ي ٗطزٕ سٞؾٍ ٗسيطيز١بي اخطايي.
 آعإ ذٍ ٗكي ذطيس ؾجع  ٝضػبيز ل ٙزض ًٔي ٠هطاضزاز١ب زض ؾبظٗب١ ٙبي زٓٝشي سٞؾٍ ًبضُطٔٗ ٟٝي  ٝاؾشبٛي ٝ
ٗسيطيز١بيي اخطايي دؿ٘بٛس ػبزي.
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 ايدبز سبض٘ٛبي ث ٠ضٝظ خ٢ز اَالع ضؾبٛي ثطاي اؾشلبزٗ ٟدسز اظ ٝؾبئْٛ ،ح ٟٞسؼ٘يط ل٢ٛب ٘١ ٝچٜي ٚسبض٘ٛبي ث ٠ضٝظ
ثطاي ذطيس  ٝكطٝـ ٝؾبئْ زؾش ٠ز ٝ ٕٝثالاؾشلبز ٟسٞؾٍ ًبضُط ٟٝاؾشبٛي.
 ح٘بيز زض ايدبز ٗٞؾؿبر ذيطي ٠ثب ٗسيطيز ٗحٔ ٠اي ثطاي زضيبكز ٝؾبئْ زؾش ٠ز ٝ ٕٝكطٝـ ل٢ٛب سٞؾٍ
ٗسيطيز١بي اخطايي دؿ٘بٛس١بي ػبزي.
 سرهيم ثٞزخ ٠سحويوبسي  ٝدػ١ٝكي ؾبال ٠ٛسٞؾٍ ًبضُط١ٟٝبي اؾشبٛي  ٝق٢طي ٗ ٝسيطيز١بي اخطايي خ٢ز
سسٝي ٚاؾشبٛساضز١ب  ٝزؾشٞضآؼْ٘١بي سرههي زض ظٗي ٠ٜاذشهبني اخشٜبة ً ٝب١ف سٓٞيس دؿ٘بٛس١بي ػبزي ق٢طي.
زض ي٘ ٚقٜبؾبيي نٜٞف ٝ ٝاحس١بيي ً ٠دؿ٘بٛس ثيكشطي سٓٞيس ٗيًٜٜس  ٝثطٛبٗ٠ضيعي سٞؾٍ ٗسيطيز١بي اخطايي زض خ٢ز ٗحسٝز ٞ٘ٛزٙ
سٓٞيس دؿ٘بٛس زض اي ٚنٜٞف  ٝآعإ ل٢ٛب ث ٠ضػبيز ٗٞاضز ٗطسجٍ ثب ًب١ف دؿ٘بٛس اظ ا٘١يز ثؿيبض ثباليي ثطذٞضزاض ٗيثبقس ٗ ٝؿشٔعٕ لٛبٓيع
كيعيٌي دؿ٘بٛس١بي ػبزي زض اي ٚنٜٞف ٝ ٝاحس١ب ٗي ثبقس سب ٛؿجز ث ٠قٜبؾبيي ٞٛع دؿ٘بٛس سٓٞيسيً ،ب١ف  ٝيب اٛحطاف ل٢ٛب اظ خطيبٝ ٙ
ٗؿيط دؿ٘بٛس اهسإ ٘ٛبيٜس.
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پيَست  -1تَصيِّبي ثيطتش ثشاي ساّجشد ّبي اطالع سسبًي ٍ تشٍيجي

-

-

-

اخشٜبة ً ٝب١ف سٓٞيس دؿ٘بٛس ػبزي زض هبٓت ضا١جطز ١بي اَالع ضؾبٛي  ٝسطٝيدي ثَ ٠طم ٗرشٔق ٗي سٞاٛس ثٌبض ضٝز .زض ايٚ
ديٞؾز ثطذي اظ ٗشسا ّٝسطي ٚاي ٚضٝـ ١ب ٗؼطكي ٗي ُطزز ً ٠الظٕ اؾز سٞؾٍ ًبضُط١ ٟٝبي ٗرشٔق ثٛ ٠حٜٗ ٞبؾت زض حٞظٟ
كؼبٓيز سحز دٞقف ًبضُط١ ٟٝب  ،اَالع ضؾبٛي  ٝسطٝيح ُطزز .حٞظ ٟكؼبٓيز اي ٚز ٝضا١جطز ث ٠اٞٛاع ٗطاًع سٓٞيس دؿ٘بٛس ػبزي
هبثْ سٞؾؼ ٠اؾز .انٔي سطي ٚايٗ ٚطاًع ً ٠زض ثطٛبٗ ٠ضيعي ًبضُط١ ٟٝب ٗي سٞاٛس ٗٞضز سٞخ ٠هطاض ُيطز ث ٠قطح شيْ ٗي ثبقس.
ٗدش٘غ١بي ٗؿٌٛٞي
ٗدش٘غ١بي سدبضي  ٝازاضي
ٗطاًع لٗٞظقي ٛظيط ٗساضؼ  ٝزاٛكِب١ ٟب
ٗطاًع زضٗبٛي  ٝث٢ساقشي
ازاضار ٢ٛ ٝبز١بي زٓٝشي  ٝؿيط زٓٝشي
١شْ١ب  ٝضؾشٞضا١ٙب
ؾبٗبٛس١ي ثبظاض ٗي ٝ ٟٞسط ٟثبض  ٝذطز ٟكطٝقبٗ ٙطث٠َٞ

ػ٘س ٟسطي ٚػبزار  ٝآِ١ٞبي ٗهطف زض ثيٗ ٚطزٕ ً ٠سـييط زض ل٢ٛب ٛوف لكطيٜي ٗإثطي زض سٓٞيس دؿ٘بٛس١ب زاضٛس ػجبسٜس اظ:
(ٛ )1ح ٟٞذطيس ًبال  ٝذسٗبر.
(ٛ )2حٗ ٟٞهطف ًبال  ٝذسٗبر  ٝػبزار درز  ٝدع  ٝزٝضضيع حبنْ اظ ل٢ٛب.
( )3سٓٞيس زيِط دؿ٘بٛس ١بي ذبِٛي ٛ ٝح ٟٞخ٘غ لٝضي  ٝزٝض ضيعي ل٢ٛب.

زض ذهٞل ٛح ٟٞذطيس ًبال ٗ ٝحهٞالر ،الظٕ ث ٠شًط اؾز ً ٠سوطيجبً يي دٜدٖ دؿ٘بٛس ذبِٛي ٗطزٕ اظ ثؿش ٠ثٜسي حبنْ اظ ذطيس اظ
ذطز ٟكطٝقي١ب حبنْ ٗيقٞز .ثٜبثطايُ ٚب١ي اٝهبر ذطيس ٞ١قٜ٘سا ٝ ٠ٛثب زهز ٗيسٞاٛس ايٗ ٚيعا ٙدؿ٘بٛس ضا ث ٠ضاحشي سب حس هبثْ سٞخ٢ي
ًب١ف ز١سٞٗ .اضز شيْ ثؼٜٞا ٙثرف ػ٘سٟاي اظ ػٞاضو سٓٞيس دؿ٘بٛس ٗحؿٞة ٗيقٛٞس ً ٠الظٕ اؾز اظ َطين ؾبظٗب١ٙبي شيطثٍ ٝ
ق٢طزاضي١ب  ،لُب١ي  ٝكطَٜ١ؾبظي ٜٗبؾت ثيٗ ٚطزٕ اٛدبٕ قٞز:
ٞ٘١ اض ٟث٘١ ٠طا ٟثطز ٙؾبى ٗرهٞل ثطاي ذطيس ٗي سٞاٛس ٜٗدط ثً ٠ب١ف حدٖ هبثْ سٞخ٢ي اظ ًيؿ١ ٠بي دالؾشيٌي قٞز
ًٞ٘١ ٠اض ٟسٞؾٍ ؾٞدطٗبضًز١ب ثٗ ٠كشطيب ٙزازٗ ٟيقٞز .زض اي ٚضاؾشب ث٢شط اؾز ٗحهٞالر  ٝذطيس ثب ثؿش ٠ثٜسي ١بي
ؿيطيطٝضي اخشٜبة قٞز .ثؼٜٞا ٠ٛٞ٘ٛ ٙحشي زض نٞضر ذطيس قيطيٜي  ٝلخيْ ل٢ٛب ضا زض دبًز١بي ًبؿصي ً ٠حدٖ دؿ٘بٛس
ًبؿصي ً٘شطي زاضٛس ذطيساضي قٛٞس.
 اٛشربة ٗحهٞالر ثب زٝإ ثيكشط  ٝهبثٔيز اؾشلبزٗ ٟدسز ٛظيط اؾشلبز ٟاظ ثبسطي ١بي هبثْ قبضغ  ٝػسٕ ذطيس ثبسطي ١بي يي ثبض
ٗهطف ً ٠اظ ١ط ز ٝخٜجٗ ٠حيٍ ظيؿشي  ٝاهشهبزي ٜٗبؾت سط ٗي ثبقٜس.
 ذطيس١بي ١لشِي يب ضٝظاٗ ٠ٛحبؾج ٠قس ٝ ٟث ٠اٛساظٛ ٟيبظ ٗ ٝهطف ذبٞٛاز ٟاٛدبٕ قٞز سب ٛيبظ ث ٠زٝض ضيعي ٗٞاز ؿصايي ؾبٖٓ ث٠
ػٔز ً ٠ٜ٢قس ٝ ٙكؿبز ٛجبقس.
 ذطيس١ب سب حس ٌٗ٘ ٚث ٠نٞضر ًٔي اٛدبٕ قٞز .ثؼٜٞاٗ ٙثبّ  ،ثطٛح ثطاي ٗهطف َٞالٛيٗسر ذطيساضي قٞز .ثب اي ٚضٝـ
ًيؿ١٠بي ً٘شطي ثطاي ثؿش٠ثٜسي اؾشلبزٗ ٟيقٛٞس.


سٞنيٗ ٠يقٞز سب حس ٌٗ٘ ٚاظ ذطيس اؾجبةثبظي١بي ثبسطيزاض اخشٜبة قٞز .ثبسطي١ب حبٝي ٗٞاز ؾ٘ي ١ؿشٜس ًٗ ٠يسٞاٛس ثطاي
ًٞزًب ٙذُط لكطي ٚثبقس ٘١ ٝچٜيٞٗ ٚخت سٓٞيس ثيكشط دؿ٘بٛس١بي ذُطٛبى ٗيقٛٞس.
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زض ذهٞل ٗهطف ٗحهٞالر  ٝػبزار درز  ٝدع  ٝزٝضضيعي حبنْ اظ ل٢ٛب سٞني١٠بي ظيط ٗيسٞاٜٛس ث ٠ػٜٞاٗ ٙإثطسطي ٚضاٌ١بض ١بي
ًب١ف دؿ٘بٛس ذبِٛي اَالم قٞز ً ٠الظٕ اؾز كط َٜ١ؾبظي ٜٗبؾت اٛدبٕ قٞز:
 ؾؼي زض ًب١ف دؿ٘بٛس  ٝثبهي٘بٛس ٟؿصا ً ٠زض كط َٜ١اٗطٝظي ٗب ،ؾجت زٝض ضيعي حدٖ هبثْ سٞخ٢ي اظ ٗٞاز ؿصايي ث٠زٓيْ
ٗبٛس ٟقس ٝ ٙػسٕ اؾشلبز ، ٟزٝض ضيرشٗ ٠يقٞز ً ٠اي ٚاٗط اظ َطف زيِط ثبػث اكعايف ١عي١ ٠ٜبي ظٛسُي ٛيع ٗيقٞز.

ٗ هطف زضؾز ٗيسٞاٛس سب حس ظيبزي ١عي١٠ٜبي ذبٞٛاز ٟضا دبيي ٚثيبٝضز  ٝاظ سٓٞيس ثيف اظ اٛساظ ٟدؿ٘بٛس خُٔٞيطي ًٜس.


اظ دبضچ١٠بي دٜج٠اي ثطاي ُطزُيطي  ٝاؾشلبز ٟزض لقذعذب ٠ٛاؾشلبز ٟقٞز ً ٠ثبظز١ي ث٢شطي زاقش ٝ ٠زٝإ  ٝػ٘ط ٗليس ثيكشطي
ٛيع زاضٛس.

 حطٝف ؿصا اثشسا ًبٗالً ذبٓي قٛٞس  ٝؾذؽ قؿش ٠قٛٞس ً ٠ثسي ٚسطسيت ضَٞثز ً٘شطي ٝاضز دؿ٘بٛس ذٞا١س قٞز.
 ذطزٛ ٟب ٝ ٙدؿ٘بٛس ؾلط ٟقبْٗ ؾجعي١ب ٛيع ٗيسٞاٛس ثطاي سـصيَ ٠يٞض ذبِٛي  ٝدطٛسُب ٙاؾشلبز ٟقٞز  ٝاظ ضيرش ٠قس ٙزض
زضً ٙٝيؿ ٠دؿ٘بٛس خُٔٞيطي قٞز.
 اُط ذب ٠ٛزاضاي حيبٌ  ٝثبؿچٗ ٠يثبقس  ،ثٛ ٠حٞي ثطٛبٗ ٠ضيعي قٞز ًٗ ٠وساضي اظ دؿ٘بٛس١بي لقذعذبٗ ٠ٛثْ دٞؾز سرٖٗطؽ،
يبيؼبر ؾجعي ٗ ٝي ٝ ٟٞيبيؼبر ُٞقشي  ٝزيِط ٗٞاز هبثْ سدعي ، ٠زض ثبؿچ ٠ثً٘ ٠ذٞؾز سجسيْ قٛٞس.
 ؿصا ضا ث ٠اٛساظٟاي ًٗ ٠ي ذٞا١يس ثرٞضيس زض حطف ثطيعيس سب ث ٠اي ٚسطسيت ٗٞاز ؿصايي سجسيْ ث ٠دؿ٘بٛس ٛكٞز.

دس خصَظ تَليذ ديگش پسوبًذّبي خبًگي ٍ ًحَُ جوغ آٍسي ٍ دٍسسيضي آًْب ًيض هَاسد ريل لبثل اسائِ هيثبضذ:
 ثطاي زكغ الٗخ١بي ؾٞذش٢ٛ ، ٠بيز زهز ثؼْ٘ ليس  ،چطاًٞٗ ٠از ٗٞخٞز زض ل١ٙب ث ٠قسر لاليٜس ٟاؾز .الظٕ اؾز اظ هطاض زازٙ
ل٢ٛب زض ٗحٔي ً ٠هبثْ قٌؿش ٚاؾز ،ذٞززاضي ق ٞز  ٝزض نٞضر هطاض زاز ٙزض ًيؿ ٠دؿ٘بٛس حش٘ب ثب ٝؾبئْ ٜٗبؾت ٛظيط ًبؿص
يب ٗوٞاي ثبَٔ ٠دٞقبٛس ٟقٞز ً ٠احش٘بّ قٌؿش ٠قس ٙل ٝ ٙايدبز لٓٞزُي سب ضؾيس ٙثٗ ٠وهس ثبظيبكز  ،ث ٠حساهْ ثطؾس.
 اظ حطٝف ييثبض ٗهطف ً ٠زض َي ؾبّ١بي اذيط زض كطٗ َٜ١ب اؾشلبز ٟاظ ل ٙذهٞنبً زض ٗطاؾٖ ١ب  ٝاػيبز ثطاي دصيطايي
ث٠قسر اكعايف يبكش ٠اؾز ً٘ ،شط اؾشلبز ٟقٞز .ثطاي ايٜٗ ٚظٞض ؾؼي زض خؿشد ٞثطاي اؾشلبز ٟاظ خبيِعي١ ٚبي زيِط ٛظيط
حطٝف هبثْ اؾشلبزٗ ٟدسز سٞؾٍ ٗهطف ًٜٜسُبٞٗ ، ٙضز سٞخ ٠هطاض ُيطز.
 حشياالٌٗب ٙاظ ٗهطف ٛبئ ٙٞذٞززاضي قٞز  ،ظيطا اي ٚدالؾشيي١ب اؿٔت هبثْ اؾشلبزٗ ٟدسز ٛيؿشٜس .دالؾشيي١ب اظ ٗٞاز
ؿيطهبثْ سدعي١ ٠ؿشٜس ٗ ٝحيٍ ظيؿز ضا ث ٠قسر لٓٞزٗ ٟيًٜٜس.


اظ حطٝف دالؾشيٌي ثبزٝإ  ٝزضزاض ثطاي ٢ِٛساضي ٗٞاز ؿصايي زض يرچبّ يب ٗٞاز ؿصايي ذكي ٗبٜٛس هٜس  ٝقٌط  ٝازٝي٠
اؾشلبز ٟقٞز.

 زض ظٗب ٙدطيٜز  ٝچبح اٝضام اظ ١ط ز ٝضٝي ًبؿص  ٝاظ س٘بٕ هؿ٘ز١بي ١ط ضٝي ل ،ٙاؾشلبز ٟقٞز٘١ .چٜي ٚزض ظٗبٛي ً ٠يي
ضٝي ًبؿص اؾشلبزٗ ٟي قٞز  ٝزيِط ٗٞضز اؾشلبزٛ ٟيؿز زض هؿ٘ز ذبني ٢ِٛساضي قٞز  ٝثطاي ٗهبضف زيِط اظ خ٘ٔ ٠دطيٜز
ُطكش ٚزض ؾ٘ز زيِط ل ٙاؾشلبز ٟقٞز٘١ .چٜي ٚچٜبٛچ ٠زؾشِب ٟچبدِط اي ٚهبثٔيز ضا زاضز ٞ٘١اض ٟثٜحٞي سٜظيٖ قٞز ً٠
ثهٞضر ديف كطو ثطاي ًبؿص١بي ١ط ز ٝض ٝؾليس ٘١ ،يك ٠ز ٝض ٝچبح ٘ٛبيس.


ث٘١ ٠طا ٟزؾش٘بّ ًبؿصي ،يي يب ز ٝزؾش٘بّ دبضچ٠اي ٛطٕ  ٝهبثْ قؿشك ٞزاقش ٠ثبقيس سب ث ٠اي ٚسطسيت ٗهطف زؾش٘بّ
ًبؿصيسب ٙضا ث ٠حساهْ ثطؾبٛيس.
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ٗ سيطيز ٗٞاز لٓي زض ٜٗعّ يب ٛعزيي لٗ ٙيسٞاٛس ٗوساض دؿ٘بٛس سٓٞيس قس ٟضا ثٗ ٠وساض هبثْ سٞخ٢ي ًب١ف ز١سً٘ .ذٞؾز ًطزٙ
زض حيبٌ ٜٗعّ يب ٗحْ سٓٞيس ٗيسٞاٛس نٞضر دصيطز.

ثؿيبضي اظ ٓٞاظٕ ذبِٛي ٗرهٞنب ٓٞاظٕ ثطهي  ٝآٌشطٛٝيٌي دؽ اظ ٗسسي اؾشلبز ٌٚ٘ٗ ٟاؾز ذطاة يب ً ٠ٜ٢قٛٞس  ،ثٛ٠حٞيً ٠اٌٗبٙ
سؼ٘يط ل٢ٛب ثطاي ٗهطف ًٜٜس ٟث ٠نطكٛ ٠جبقس يب اي ٠ٌٜاؾشلبز ٟاظ ل٢ٛب زيِط ثطاي ٗهطف ًٜٜس ٟؾرز ثبقس يب اي ٠ٌٜاظ ضز ٟذبضج قس ٟثبقس.
الظٕ اؾز زض اي ٚذهٞل لٗٞظـ ١بي الظٕ ثٗ ٠هطف ًٜٜس ٟثطاي ثطذٞضز ثب ايٞٓ ٚاظٕ ثهٞضر ًبْٗ اضائ ٠قٞز .زض ذهٞل زؾشِب١ٟبيي
ً ٠زچبض ذطاثي ٗيقٛٞس ٛظيط ًبٗذيٞسط ،سد٢يعار آٌشطيٌي  ٝاؾجبة ٜٗعّ ،الظٕ اؾز ٗؿئٓٞي ، ٚلٗٞظـ١بي دبي٠اي زض خ٢ز
كط َٜ١ؾبظي سؼ٘يط ايٝ ٚؾبيْ ضا ثَ ٠طم ٗرشٔق ثطاي ٗهطف ًٜٜسُب ٙكطا٘ٛ ٖ١بيٜس .اٛدبٕ اي ٚػْ٘ اظ ١ط ز ٝخٜج ٠اخشٜبة اظ سٓٞيس
دؿ٘بٛس  ٝحلظ ٗحيٍ ظيؿز  ٖ١ ٝاظ خٜج ٠اهشهبزي ثطاي ٗطزٕ ٗ ،ليس  ٝؾٞزلٝض ذٞا١س ثٞز .اي ٚلٗٞظـ١ب ٗيسٞاٛس ث ٠ضٝـ ١بي شيْ
اٛدبٕ قٞز:
ُٜ دبٛس ٙسؼ٘يطار دبي ٠اي  ٝآٝي ٠ثؿيبضي اظ ٓٞاظٕ ٜٗعّ  ٝسد٢يعار ٗٞضز ٛيبظي ً ٠زض ظٛسُي ضٝظٗط ٟاؾشلبزٗ ٟيقٛٞس زض ًشت
زضؾي ثطاي زاٛف لٗٞظا ٙزض زثيطؾشب ٙيب زاٛكِب١ ٟب ثطاي زاٛكدٞيب.ٙ
 ثطُعاضي زٝض١ ٟب يب ًبضُب١ ٟبي لٗٞظقي ثب ح٘بيز ٗؿإٓي ٚق٢طي يب ؾبظٗب١ ٙبي شيطثٍ زض ؾُٞح ٗرشٔق قٞضايبضي ١ب،
ق٢طزاضي ١بي ٜٗبَن ثطاي لقٜبيي ُط١ ٟٝبي ٗرشٔق ٗطزٕ زض ؾُح ق٢ط ثطاي لقٜبيي ثب ٢ِٛساضي ٓٞاظٕ  ٝسد٢يعار ٜٗعّ.
 اؾشلبز ٟاظ ثطٛبٗ١ ٠بي ضؾب ٠ٛاي ثطاي ٗؼطكي ضٝـ١بي دبي ٝ ٠آٝي ٠سؼ٘يط ٢ِٛ ٝساضي ٓٞاظٕ ٗٞضز اؾشلبز ٟضٝظٗطٗ ٟطزٕ ً٠
ٗهطف ًٜٜسُب ٙدؽ اظ ٗسسي ل٢ٛب ضا ثؼٜٞا ٙدؿ٘بٛس زٝض ٗي ضيعٛس.


چبح ثطٝقٞض١ب ُٗ ٝبٓت لٗٞظقي ٗطث ٝ ٠َٞدرف  ٝسٞظيغ ل٢ٛب ثيٗ ٚهطف ًٜٜسُب.ٙ



ايدبز ٝة ؾبيز ١بي ايٜشطٛشي ٗطث ٌٞث ٠لٗٞظـ ١بي سؼ٘يط ٢ِٛ ٝساضي ٓٞاظٕ ٗٞضز اؾشلبز.ٟ

 سٞؾؼ ٠زٝض١ٟبي لٗٞظقي ثبظيبكز ثٜٗ ٠ظٞض ايدبز اُب١ي  ٝاهسإ زض ظٗيً ٠ٜب١ف سٓٞيس دؿ٘بٛس.
 سٓٞيس ٗدسز  ٝثبظؾبظي ٛيع اقٌبٓي اظ سؼ٘يط  ٝاؾشلبزٗ ٟدسز ١ؿشٜس ً ٠زض ل ٙاخعاي ٗحهٞالر خسيس ثٌبض ٗيضٛٝسٗ .ؼ٘ٞالً
ٗحهٞالر ثبظؾبظي قس ٝ ٟزٝثبض ٟسٓٞيس قس ٟقبْٗ ًبضسطيحٞٓ ،اظٕ ٜٗعّٞٗ ،سٞض١ب  ٝزٝضثي١ٚبي يٌجبض ٗهطف ٗيثبقٜس.
آجش ٠سـييط ضٝيٌطز ٛؿجز ث ٠دؿ٘بٛس ٗ ،ؿشٔعٕ اهسإ ٗ ٠٘١ب ث ٠ػٜٞا ٙاكطاز يي خبٗؼ ٠اؾز .ثط ٘١ي ٚاؾبؼ زٓٝز ثبيؿشي ثب ضٝـ١بي ظيط
ث ٠سؿطيغ اي ٚضٛٝس زض اكطاز  ٝثرف ثبظضُبٛي ثذطزاظز:


ايدبز اقشيبم ثطاي ثطسطي زض ٗسيطيز دبيساض دؿ٘بٛس اظ َطين َطح "ٜٗبَن ثس ٙٝدؿ٘بٛس" ًٜٗ ٠دط ث ٠ثطٝظ َطح١بي اثساػي ٝ
اهساٗبر قبيؿش ٠ذٞا١س ُطزيس.

ً ب١ف اؾشلبز ٟاظ دبًز١بي يٌجبض ٗهطف ثٞؾئ ٠ايدبز سؼ٢س ثطاي كطٝقٜسُب.ٙ
 كطاً ٖ١طز ٙؾُْ١بي ثيكشط ثبظيبكز زض ٜٗبَن ػ٘ٗٞي.
 سبًيس ثيكشط ثط ًب١ف دؿ٘بٛس  ٝاكعايف ثبظيبكز زض ٗساضؼ.
زض ي٘ ، ٚك٢طؾشي اظ كؼبٓيز١بي ًب١ف زض ٗجسأ ثطاي دؿ٘بٛس١بيي ً ٠ثرف اػظ٘ي اظ دؿ٘بٛس١بي ٜٗبَن ٗؿٌٛٞي ضا سكٌيْ ٗيزٜ١س
زض خس ّٝظيط اضائ ٠قس ٟاؾز.
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فؼبليتّبي وبّص دس هجذأ ثشاي پسوبًذّبي هٌبطك هسىًَي
تشويت پسوبًذ
پسوبًذّبي غزايي
وبغز

ًَع پسوبًذ (فؼبليتّبي وبّص دس هجذأ)
دؿ٘بٛس حبنْ اظ س٢ي ٠ؿصا (ً٘ذٞؾز ًطز ٙزض ٗحْ)
ضٝظٛبٗٛ( ٠ؿر١٠بي آٌشطٛٝيٌي ،اؾشلبز ٟاظ ؾيؿشٖ١بي ً٘ذٞؾز ًطز ٙزض ٗحْ)
سجسيْ ًذي يي ض ٝث ٠ز ٝضٝ
اؾشلبز ٟاظ اي٘يْ  ٝؾيؿشٖ اسٗٞبؾي ٙٞازاضي
ًيؿ١٠بي ذٞاضثبض كطٝقي (ًيؿ١٠بي هبثْ اؾشلبزٗ ٟدسز)

همَا
پالستيه

ثؿش٠ثٜسي (اخشٜبة اظ ذطيس ٗحهٞالر ثيف اظ حس ثؿش٠ثٜسي قس)ٟ
ثؿش٠ثٜسي ايبكي (اخشٜبة اظ ذطيس ثب ٗؿئٓٞيز سٓٞيس ًٜٜس)ٟ
حطٝف ؿصا ٞٛ ٝقيسٛي (اخشٜبة اظ ذطيس  ٝاؾشلبز ٟاظ حطٝف هبثْ اؾشلبزٗ ٟدسز)
ًيؿ١٠بي ذٞاضثبض كطٝقي (ًيؿ١٠بي هبثْ اؾشلبزٗ ٟدسز)
اثعاض ٝ ٝؾبيْ (اخبضً ٟطز ٙثب اٛشربة ًيليزُ ،عي١٠ٜبي هبثْ سؼ٘يط)

پبسچِ
ضبيؼبت ثبغي
ضيطِ
لَطيّبي حلجي
آلَهيٌيَم

ٓجبؼ١بي ٛبذٞاؾش( ٠زاز ٙثٞٗ ٠ؾؿ ٠ذيطي)٠
دؿ٘بٛس حبنْ اظ ثبؽ١ب  ٝچٜ٘عاض١ب (ً٘ذٞؾز ًطز ٙزض ٗحْ)
حطٝف (اخشٜبة اظ ذطيس ،اؾشلبزٗ ٟدسز زض ٗحْ)
حطٝف ؿصا (اخشٜبة اظ ذطيس ،اؾشلبزٗ ٟدسز زض ٗحْ)
هَٞي١بي ٞٛقيسٛي (اخشٜبة اظ ذطيس ،اؾشلبزٗ ٟدسز زض ٗحْ)

ضٝـ١بي ٗرشٔلي ثطاي خُٔٞيطي اظ سٓٞيس دؿ٘بٛس ذبِٛي ٝخٞز زاضز ً ٠قبْٗ ذطيس ؾجع  ٝاؾشلبز ٟاظ ٗحهٗ ٝ ّٞكبضًز زض ثطٛبٗ١٠بي
ٗجبزٓ ٝ ٠اؾشلبزٗ ٟدسز اظ ٗٞاز ٗيثبقٜس ً ٠ثبيؿشي سٞؾٍ ؾبظٗب١ٙبي شيطثٍ  ،لٗٞظـ١بي الظٕ زاز ٟقٞز  ٝزض شيْ ثركي اظ ل ٙاضائ٠
قس ٟاؾز:
 ذطيس ؾجع  ٝاؾشلبزٗ ٟدسز اظ ٗحه ، ّٞسٞخ ٠ضا ث ٠ؾ٘ز سأثيطار ظيؿز ٗحيُي سه٘ي٘بر ذطيس ٛ ٝحً ٟٞبضثطز ل١ٙب ؾٞم
ٗيز١س .ثطاي ٗثبّ  ،ذطيس ػ٘سٟاي ٗحهٞالر ،سٓٞيس دؿ٘بٛس١بي ثؿش٠ثٜسي ضا ًب١ف ٗيز١س.


ذطيس ٗحهٞالسي ً ٠ثبزٝإ ١ؿشٜس يب ي٘بٛز َٞالٛيسطي زاضٛس ،كبنٔ ٝ ٠ظٗب ٙث٢طٟثطزاضي ضا سب ِٜ١بٕ زكغ اكعايف ٗيز١س.
حطٝف ٝ ٝؾبيْ هبثْ اؾشلبزٗ ٟدسز ،نبث١ٙٞبي ؿٔيظ قس ٝ ٟثبسطي١بي هبثْ قبضغ١ ،عي١٠ٜبي زكغ دؿ٘بٛس ضا ث ٠ػٔز ذطيس
ً٘شط ً ،ب١ف زاز ٝ ٟثبػث نطك٠خٞيي ثيكشط ٗيقٛٞس١٠ٛٞ٘ٛ .بي زيِط اظ اؾشلبزٗ ٟحهٞالر ؾجع ،قبْٗ ٢ِٛساقش ٚحطٝف
ؿصا خ٢ز اؾشلبزٗ ٟدسز٢ِٛ ،ساضي  ٝسؼ٘يط ٝؾبيْ  ٝاؾشلبزٗ ٟدسز اظ ًيؿ١٠بي ذطيس ٗيثبقس.
18

ٗ كبضًز زض ثطٛبٗ١٠بي ٗجبزٓ ٝ ٠اؾشلبزٗ ٟدسز ٗيسٞاٛس قبْٗ ذطيس اظ كطٝقِب١ٟبي ٓٞاظٕ زؾز ز ،ٕٝثبظزيس  ٝكطٝـ اهالٕ ٝ
يبيؼبر ثبؿي ،ذطيس ٗٞاز ثبظؾبظي  ٝثبظيبثي قس ٟيب ا١ساي ل ٙثبقس .اخبض ٟزاز ،ٙاخبضً ٟطز ٙيب هطو ُطكش ٚچيع١بيي ً ٠اؿٔت
ٗٞضز ٛيبظ ٛجبقٜس ٛيع ،سٓٞيس دؿ٘بٛس ضا ًب١ف ٗيز١س .ثطاي ٗثبّ  ،كؼبٓيز١بيي ٛظيط اخبض ٟاثعاض ،اؾشلبز ٟقطيٌي اظ يي زؾشِبٟ
چ٘ ٚظٛي يب اخبضً ٟبٗذيٞسط ٠٘١ ،اظ ذطيس اخٜبؼ  ،ٞٛسٓٞيس ٗحهٞالر خسيس  ٝزكغ ٢ٛبيي ثطٝر١بي ٛبذٞاؾش ، ٠خُٔٞيطي
ٗيًٜٜس .زض خس ّٝظيط ضا١جطز١بي ٗهطف ًٜٜسُب ٙثطاي ًب١ف زض ٗجسأ  ،اضائ ٠قس ٟاؾز.
ساّجشدّبي هصشف وٌٌذگبى ثشاي وبّص دس هجذأ
ساّىبس
اجتٌبة اص ثستِثٌذي غيش
ضشٍسي

ًوًَِّب
اٛشربة اهالٗي ثب حساهْ ثؿش٠ثٜسي يب ثس ٙٝثؿش٠ثٜسي
ذطيس ًٔي يب ٗشطاًٖ قسٞٗ ٟاز

اًتخبة سٍشّبيي وِ سويت اؾشلبز ٟاظ ٗٞاز دبى ًٜٜسٟاي ً ٠زاضاي سطًيجبر ذُطٛبى ٛجبقٜس.
پسوبًذ سا وبّص هيدّذ.
اؾشلبز ٟاظ ٗسيطيز حكطار ث ٠خبي اؾشلبز ٟاظ لكز ًف١ب
اٛشربة ثبسطي١بيي ثب خيً٘ ٟٞشط
اؾشلبز ٟاظ زٗبؾٜح١بي زيديشبٓي ث ٠خبي خيٟٞاي
اؾشلبز ٟاظ ض١َٛب  ٝخ١ٞط١بي ؿيطؾ٘ي
اؾشلبز ٟاظ خ٘غلٝضي دؿ٘بٛس ذُطٛبى ذبِٛي
تَجِ ثِ هحصَالت لبثل
استفبدُ هجذد

حطٝفٝ ،ؾبيْ  ٝاؾجبة هبثْ اؾشلبزٗ ٟدسز
زؾش٘بّ١ب  ٝح١٠ٓٞبي دبضچ٠اي ث ٠خبي ًبؿصي
ثبسطي١بي هبثْ قبضغ
ٗٞاز دبى ًٜٜس ٟهبثْ دط ًطزٗ ٙدسز

ًگْذاسي ٍ تؼويش ٍسبيل
ثب دٍام

اٛشربة ٝؾبيْ آٌشطٛٝيٌي  ٝزؾشِب١ٟبي ًبضلٗس  ٝدبيساض
زٛجبّ ًطز ٙثطٛبٗ ٠ظٗبٙثٜسي ٜٗبؾت
اؾشلبز ٟاظ سبيط١بيي ثب ٗبٛسُبضي َٞالٛي
سؼ٘يط  ٝانالح ٓجبؼ١بً ،لف١ب ً ٝيق١ب
س٢ي ٠الٗخ١بي كٔٞضؾٜز ثب ػ٘طي َٞالٛي

استفبدُ هجذد اص ويسِّب ،ظشٍف ٍ

اؾشلبزٗ ٟدسز اظ ًبؿص ،دالؾشيي ً ٝيؿ١٠بي دبضچ٠اي

لَطيّب ٍ ...

اؾشلبزٗ ٟدسز اظ ًبؿص١ب  ٝدبًز١بي يبيؼبسي
19

ًوًَِّب

ساّىبس

قؿش ٝ ٚاؾشلبزٗ ٟدسز اظ هَٞي١ب ،س١َٜب  ٝحطٝف
شذيط ٟچٞة١بي ذطز ٟثطاي دطٝغ١ٟب ً ٝبض١بي زيِط
لشض گشفتي ،اجبسُ دادى يب

اخبض ٟيب هطو ُطكشٞٓ ٚاظٕ ٗ٘٢بٛي ،اثعاضٝ ،ؾبيْ  ٝسد٢يعار

استفبدُ ضشيىي اص الالم

آٌشطٛٝيٌيٞٗ ،از دبى ًٜٜسً ٟق  ٝكطـ ... ٝ
ديك٢ٜبز ًطز ٙهجْ اظ زٝض اٛساذشٝ ٚؾبئي ٛظيط سٔٞيعي ،ٙٞزٝضثيٝ ٚ
اثعاضلالر
سوؿيٖ ًطز ٙضٝظٛبٗ١٠ب ٗ ٝدالر

فشٍش يب اّذاء اجٌبس ثِ جبي دٍس زازٓ ٙجبؼ ،دبضچٞٓ ،٠اظٕ ذبٗ ٝ ٠ٛجٔ٘ب ٙث ٠كطٝقِب١ٟب ٗ ٝإؾؿبر
اًذاختي آىّب

ذيطي ،٠كطٝـ زض اٛجبض١ب  ٝزؾز ز ٕٝكطٝقي١ب

ووپَست وشدى صٍائذ ثبغچِ ٍ

ً٘ذٞؾز ًطزٞٗ ٙاز ؿصايي زض حيبٌ ٜٗعّ يب ازاضار

خشدُّبي غزا

ض١ب ٞ٘ٛز ٙچً٘ٞ ٚسب ٟقس ٟضٝي ذٞز چ٘١ٚب يب ً٘ذٞؾز ل١ٙب ثب زيِط
قبخ  ٝثطٍ١بي انالح قس ٟزض ثبؿچ٠

ٗوبيؿ١ ٠عي َّٞ ٠ٜػ٘ط ٗحهٞالر ثب زٝإ  ٝهبثْ اؾشلبزٗ ٟدسز ثب ١عي١٠ٜبي ًبال١بي ييثبض ٗهطف ٗ ،ليس  ٝؾٞزٜٗس اؾز ،ظيطا
١عي١٠ٜبي ؾبٓيبٗ ٠ٛحهٞالر ضا زض َي ػ٘ط ٗليسقب ٙاضظيبثي ٗيًٜسٗ .حهٞالر ثب زٝإ زض ٗد٘ٞع ،هي٘ز ثيكشطي زاضٛس  ،اٗب هي٘ز
ؾبٓيب ٠ٛل١ٙب ٌٗ٘ ٚاؾز ً٘شط اظ ٗحهٞالر ييثبض ٗهطف ثبقس.

كطنز١بي كطاٝاٛي ثطاي ًب١ف زاز ٙدؿ٘بٛس اظ َطين ذٍ ٗكي١بي ثبظاض كطٝـ ٝخٞز زاضٛس .ثطذي اظ اي ٚضٝـ١ب ػجبضسٜس اظ:


اٞٓٝيز هي٘زُصاضي ثطاي ٝؾبيْ هبثْ اؾشلبزٗ ٟدسز ،هبثْ دط ًطزٝ ٝ ٙؾبيْ ثب زٝإ ً ٠دؿ٘بٛس ضا ًب١ف ٗيز١سٛ ،ظيط
زؾشِب١ٟبي ًذي زٝض.ٝ

ٝ خٞز قطًز١بيي ًً ٠بال١ب ضا ثب اؾشلبز ٟاظ حطٝف هبثْ اؾشلبزٗ ٟدسز  ،ثؿش٠ثٜسي ًطز ٝ ٟثطاي ٗوهس ٗٞضز ٛظط اضؾبّ
ٗيًٜٜس .ثطاي ٗثبّ ٗ ،جٔ٘ب ٙضا ٗي سٞا ٙثب دٞقف ١بي هبثْ اؾشلبزٗ ٟدسز ،ثؿش ٠ثٜسي ،حْ٘  ٝاضؾبّ ٞ٘ٛز.


ٗصاًط ٟثٜٗ ٠ظٞض ي٘بٛز َٞالٛي سط  ٝخبٗغ سط  ٝسٜظيٖ هطاضزاز١بي اضائ ٠ذسٗبر ثيكشط زض ِٜ١بٕ ذطيس ًبال١بي ثب زٝإ.

 اخبضً ٟطز ٙسد٢يعار ث ٠خبي ذطيس ل ٠ً ،ٙاِٛيعٟاي ثطاي سؼ٘يطًبضاً ٙبال١بي ثبزٝإ ذٞا١س قس.
 ذطيس ٝؾبئي ً ٠ثشٞاٜٛس ٗهطف ًبؿص ضا ًب١ف زٜ١سٗ ،ثْ زؾشِب١ٟبي كشًٞذي  ٝچبدِط١بي ٓيعضي زٝض.ٝ
ضا١جطز١بي ذطيس ٗطث ٌٞثً ٠ب١ف زض ٗجسأ  ،زض خس ّٝظيط اضائ ٠قس ٟاؾز.
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ساّجشدّبي خشيذ هشثَط ثِ وبّص دس هجذأ
ساّجشدّبي خشيذ

ًوًَِ ّب

ٗهطف ث٢ي٠ٜ

ًذي زَ ٝطك٠
دؿز آٌشطٛٝيٌي

اخبض ٟزاز ٙيب اخبضً ٟطزٗ ٙحهٞالر يب ٝؾبيْ،

اخبضً ٟطز ٙاثعاضي ًُ ٠ب١ي ٗٞاهغ ٗٞضز ٛيبظ ١ؿشٜس.

ثؿش ٚهطاضزاز خ٢ز اضائ ٠ذسٗبر

اخبضٗ ٟحهٞالر سٌٜٞٓٞغيي (ًبٗذيٞسط ،زؾشِب١ٟبي كشًٞذي)

ذطيس ٗحهٞالر سٓٞيس ٗدسز ،زٝثبض ٟؾبذش ٠قسٟ

ؾبذز ٗدسز ثرف١ب ٗ ٝبقي ٚلالر

يب ثبظؾبظي قسٟ

ٓٞاظٕ ثبظؾبظي قسٟ
سٛٞط ًبضسطيح ٓيعضي زٝثبض ٟدط قسٟ
ٗحهٞالسي ثب ػ٘ط َٞالٛي (سبيط  ٝالٗخ)

ذطيس ٗحهٞالر ثب زٝإ سط

ُبضاٛشي١بي َٞالٛي ٗسر
ٗحهٞالر س٘يعًٜٜس ٟؾجع

ذطيس ٗحهٞالر ثب ٗٞاز ثي ذُط

ض١َٛب  ٝسٛٞط١بيي ثب دبي ٠لة
ًب١ف ٗهطف ثبسطي
ذطيس ٗحهٞالسي ً ٠هبثْ ثبظُطزاٛس ،ٙهبثْ

كٜدب١ٙبي هبثْ دط ًطزٗ ٙدسز

اؾشلبزٗ ٟدسز  ٝهبثْ دط ًطزٗ ٙدسز ثبقٜس.

حطٝف هبثْ اؾشلبزٗ ٟدسز زض ؿصاذٞضي١ب
حطٝف  ٝؿصا١بي حديٖ
ذطيس ث ٠نٞضر ػ٘سٟ

ذطيس ٗحهٞالسي ثب ثؿش٠ثٜسي ً٘شط يب ثؿش٠ثٜسي

ذطيس ٗٞاز ؿٔيظ قسٟ

ثب هبثٔيز اؾشلبزٗ ٟدسز

اخشٜبة اظ ذطيس ٗحهٞالسي ثب ثؿش٠ثٜسي ثبٞٛي٠

سوؿيٖ يب اؾشلبزٗ ٟدسز اظ ٜٗبثغ

اؾشلبز ٟقطيٌي اظ ًبٗذيٞسط١ب
ًشبثربٗ ٠ٛطخغ



ثطاي سطٝيح ًب١ف زض ٗجسأ ٛ ،ح ٟٞث٢طٟثطزاضي١ب ضا ٛيع ٗيسٞا ٙسـييط زاز .ثطاي ٗثبّ  ،ازاضار زاضاي دطزيؽ  ٝكًبي ؾجع
ٗيسٞاٜٛس يبيؼبر ثبؿي ضا زض ٗحْ سٓٞيس ً٘ذٞؾز ًطز ٝ ٟػٔق١بي چيس ٟقس ٟضا ضٝي ظٗي ٚثبهي ثِصاضٛس.
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ًبضٜٗسا ٙضا ٗي سٞا ٙلٗٞظـ زاز سب ًبؿص ً٘شطي ٗهطف ًطزٗ ٝ ٟحهٞالر هبثْ زكغ ضا ٗهطف ٞ٘ٛزٞٗ ٝ ٟازي ًٌٚ٘ٗ ٠
اؾز زٝض اٛساذش ٠قٛٞس ضا ٗدسزاً اؾشلبزًٜٜ ٟس.

ً بؿص١بي ازاضي  ،ثرف ثعضُي اظ خطيب ٙدؿ٘بٛس ؾبظٗبٛي ضا سكٌيْ ٗيزٜ١س  ٝؾبظٗب١ٙب زهز ظيبزي ضٝي ًٜشطّ ،اؾشلبزٝ ٟ
زكغ ل ٙزاضٛس .ثب اؾشلبز ٟاظ س٢يً ٠ذي ز ٝضٗ ٝيسٞاٗ ٙوساض هبثْ سٞخ٢ي زض ٗهطف ًبؿص نطك٠خٞيي ٞ٘ٛز .حشي ٗهطف ً٘شط
ًبؿص ٗيسٞاٛس اظ َطين ًب١ف ًذي١ب  ،اؾشلبز ٟث٢ي ٠ٜثسؾز ليس .ثطذي زيِط اظ ضٝـ١ب خ٢ز ًب١ف زازً ٙبؿص  ٝدؿ٘بٛس
ػجبضسٜس اظ:
 اؾشلبز ٟاظ اي٘يْ خ٢ز ثطهطاضي اضسجبٌ ث ٠خبي ًبؿص
ٝ يطايف  ٝؿٍٔ ُيطي زهين زض ًبٗذيٞسط هجْ اظ چبح
 شذيط ٟكبيْ١ب ثط ضٝي ١بضز زيؿي ًبٗذيٞسط  ٝچبح ل ٙس٢ٜب زض ٗٞاهغ يطٝضي
 دط ًطزَ ٙجن١بي چبدِط ٓيعضي ثب ًبؿص١بي يي ض ٝاؾشلبز ٟقسٟ
ً ب١ف دؿز ًطز ٙسب حس ٌٗ٘ٚ
 اؾشلبز ٟاظ سٌ١٠بي ًبؿص ثطاي يبززاقز١بي ًٞسبٟ
 سـييط زاز ٙؾطٝيؽز١ي ؿصاذٞضي ثٛ ٠حٞي ً ٠اظ ثكوبة١بٓ ،يٞا١ٙب ٞٓ ٝاظٕ هبثْ اؾشلبزٗ ٟدسز زض لقذعذب ٠ٛاؾشلبز ٟقٞز،
ٗيسٞاٛس دؿ٘بٛس ً٘شطي سٓٞيس ًٜسٗ .يسٞاٗ ٙطزٕ ضا سكٞين ٞ٘ٛز سب حطٝككب ٙضا ثب زض ٛظط ُطكش ٚسرليق يب ذطيس ايبكي اظ
ٓٞاظٕ زٝض ضيرشٜي ثبظُطزاٜٛس .خ٘غلٝضي خساُب ٠ٛدؿ٘بٛس١بي لٓي سٞإ ثب يي ثطٛبٗ ٠سٓٞيس ً٘ذٞؾز زض ٗحْ ٛيع يٌي اظ
اٞٓٝيز١بي ٗٞثط ًب١ف زض ٗجسا ٗيثبقسً٘ .ذٞؾز ًطز ٙدؿ٘بٛس١بي لٓي زض ٗحْ سٓٞيس زض زثؿشب١ٙب ،زثيطؾشب١ٙب ،زاٛكِب-ٟ
١ب١ ،شْ١ب ،اضزُٝب١ٟب ٗ ٝطاًع ًٜلطاٛؽ ،ثي٘بضؾشب١ٙب ،ضؾشٞضا١ٙب ٗيسٞاٛس اٛدبٕ قٞز.
 زٝض اٛساذشً ٚبٗذيٞسط١ب ٗؿئٔ٘٢ٗ ٠ي اؾز ظيطا ثَٞ ٠ض ضٝظاكعٛٝي ًبٗذيٞسط١ب  ٝكٔعار ٗهطف قس ٟزض ل١ٙب زٝض ضيرشٗ ٠ي-
قٛٞس .اظ لٛدب ًً ٠بٗذيٞسط١ب ث ٠ؾطػز اظ ٗس ٗياكشٜس ٗ ،ؼ٘ٞالً َي  2سب  3ؾبّ ثؿيبضي اظ ؾبظٗب١ٙب ث ٠خبي ذطيس ًبٗذيٞسط
سه٘يٖ ث ٠اخبضً ٟطز ٙلٗ ٙي ُيطٛس .اخبضً ٟطز ،ٙزض ٝاهغ ضٝـ ُؿشطـ زازٗ ٙؿئٓٞيز سٓٞيسًٜٜس ٟث٢ِٛ ٠ساضي اظ ًبٗذيٞسط١ب
اؾز .ػال ٟٝثط اي ، ٚاخبضً ٟطزً ٙبٗذيٞسط١ب  ،ؾبظٛسُب ٙضا سكٞين ٗيًٜس سب ًبٗذيٞسط١بيي سٓٞيس ًٜٜس ً ٠ثشٞا ٙل١ٙب ضا ث٠
ٜٗظٞض اؾشلبزٗ ٟدسز  ٝثبظيبثي اضسوب زاز .ضٝـ١بي زيِطي ً ٠ثطاي ًبٗذيٞسط١بي ًبضًطزٝ ٟخٞز زاضز ،ػجبضسٜس اظ ،زاز ٙل ٙث٠
ٗساضؼ  ٝؾبظٗب١ٙبي ؿيطاٛشلبػي ،كطٝـ ٗدسز  ،سؼٞيى يب ثبظيبكز ل١ٙب.
 آهَصش ٍ فشٌّگ سبصي:
يٌي اظ ٗ٘٢شطي ٚػٞاْٗ ٗٞكويز زض زؾشيبثي ث ٠ا١ساف اخشٜبة اظ سٓٞيس ً ٝب١ف سٓٞيس دؿ٘بٛس١ب ذهٞنبً زض ثيٗ ٚهطف ًٜٜسُب ،ٙلٗٞظـ
 ٝكطَٜ١ؾبظي  ٝثبالثطز ٙلُب١ي ػ٘ٗٞي ٗطزٕ ٗ ٝهطف ًٜٜسُبٗ ٙيثبقس .ثطاي ايٜٗ ٚظٞض الظٕ اؾز ٗؿئٓٞي ، ٚضا١جطز١بي ٗرشٔق
سطٝيح اخشٜبة ً ٝب١ف سٓٞيس دؿ٘بٛس ضا لٗٞظـ زٜ١س ً ٠زض اي ٚهؿ٘ز ث ٠ثؼًي اظ اي ٚثطٛبٗ١٠بي لٗٞظقي اقبضٗ ٟيقٞز:


لٗٞظـ ٗهطف ًٜٜسُب ٙث ٠ذطيس اخٜبؼ ثب ثؿش٠ثٜسي ً ٠هبثٔيز اؾشلبزٗ ٟدسز زاقش ٠ثبقٜس.

 لٗٞظـ ق٢طٛٝسي زض ظٗيٛ ٠ٜح ٟٞاؾشلبزٗ ٟدسز اظ ٗحهٞالر.
 لٗٞظـ ٗطزٕ ث ٠ذطيس اخٜبؼ ثهٞضر كٔ٠اي  ٝاؾشلبز ٟاظ ل ٙثهٞضر خعء خعء.
 لٗٞظـ١بي دبي ٠اي ثٗ ٠هطف ًٜٜسُب ٙزض خ٢ز كط َٜ١ؾبظي سؼ٘يط سد٢يعار آٌشطٛٝيٌيً ،بٗذيٞسط ... ٝ
22

 كطَٜ١ؾبظي زض ظٗي ٠ٜث٘١ ٠طا ٟثطز ٙؾبى ٗرهٞل ثطاي ذطيس.
 اضائ ٠سٞني١٠ب  ٝلٗٞظـ١بي الظٕ ثٗ ٠طزٕ ثطاي ؾٓٞ٢ز خ٘غ لٝضي دؿ٘بٛس١بي هبثْ ثبظيبكز سٞؾٍ ق٢طزاضي.
 كطَٜ١ؾبظي  ٝلٗٞظـ ٗطزٕ زض خ٢ز سجسيْ دؿ٘بٛس١بي ذبِٛي ثً٘ ٠ذٞؾز.
 لٗٞظـ  ٝكطَٜ١ؾبظي ؾيؿشٖ ١بي اسٗٞبؾي ٙٞازاضي  ٝاؾشلبز ٟاظ اي٘يْ خ٢ز ثطهطاضي اضسجبٌ ث ٠خبي ًبؿص
 لٗٞظـ ذطيس ٗحهٞالسي ثب حساهْ ثؿش٠ثٜسي  ٝذطيس ًٔي.
 افضايص ػوش هفيذ هحصَالت ٍ خشيذ وبالي ثبدٍام:
اؾشلبز٢ِٛ ٝ ٟساضي اظ سد٢يعار ٞٓ ٝاظٕ ثبزٝإ  ٝثب ًيليز ثبال  ،ثٗ ٠ؼٜي زٝض ضيعي ً٘شط اؾز١ .عي١ ٠ٜبي ذطيس آٝي ٠ثيكشط ايٞٗ ٚاز ،
اؿٔت ثب ١عي١ ٠ٜبي ً٘شط سؼ٘يط٢ِٛ ،ساضي  ٝزكغ  ،هبثْ سٞخي ٠اؾز .ثطذي اظ ضاٌ١بض١ب زض ظٗي ٠ٜػ٘ط ٗليس ٗحهٞالر ػجبضسٜس اظ:


ذطيس ٗحهٞالسي ً ٠ثب زٝإ ١ؿشٜس يب ي٘بٛز َٞالٛيسطي زاضٛس.

ٗ صاًط ٟثٜٗ ٠ظٞض ي٘بٛز َٞالٛيسط  ٝخبٗغسط  ٝسٜظيٖ هطاضزاز١بي اضائ ٠ذسٗبر ثيكشط زض ِٜ١بٕ ذطيس ًبال١بي ثب زٝإ.
 اٞٓٝيز هي٘زُصاضي ثطاي ٝؾبيْ ثب زٝإ ً ٠سٓٞيس دؿ٘بٛس ضا ًب١ف ٗيز١س.
 اٛشربة ٝؾبيْ آٌشطٛٝيٌي  ٝزؾشِب١ٟبي ًبضلٗس  ٝدبيساض.
 س٢ي ٠الٗخ١بي كٔٞضؾٜز ثب ػ٘طي َٞالٛي.
 اؾشلبز ٟاظ ثبسطي١بي هبثْ قبضغ.
 هصشف ثْيٌِ:
ٗهطف ث٢يٗ ًٖ ،٠ٜهطف ًطزٛ ٙيؿز  ،ثٌٔ ٠اؾشلبز ٟزضؾز اظ ٗحهٞالر اؾز  ،ثٛ ٠حٞي ً ٠ث ٠سٓٞيس ً٘شطيٗ ٚوساض دؿ٘بٛس ٜٗدط قٞز.
ٗهطف ث٢ي ٠ٜاظ َطين ٗٞاضز ظيط اٌٗبٛذصيط ذٞا١س ثٞز:
 ذطيس ٞ١قٜ٘سا ٝ ٠ٛزاقش ٚثطٛبٗ ٠ثطاي ذطيس ٗيسٞاٛس ٗيعا ٙدؿ٘بٛس ضا ث ٠ضاحشي سب حس هبثْ سٞخ٢ي ًب١ف ز١س .ثٜبثطايٚ
ذطيس١بي ١لشِي يب ضٝظاٗ ، ٠ٛحبؾج ٠قس ٝ ٟث ٠اٛساظٛ ٟيبظ ٗ ٝهطف ذبٞٛاز ٟاٛدبٕ قٞز.
 زض ظٗب ٙدطيٜز  ٝچبح اٝضام  ،اظ ١ط ز ٝضٝي ًبؿص  ٝاظ س٘بٕ هؿ٘ز١بي ١ط ضٝي ل ،ٙاؾشلبز ٟقٞز.
 سٞخ ٠اًيس ث ٠سبضيد ٗهطف ٗٞاز ؿصايي زض ظٗب ٙذطيس.
 شذيطٞٗ ٟاز ؿصايي ُٗبثن ثب زؾشٞضآؼْ٘ ضٝي ثؿش ٠ثٜسي.
ً ذي زَ ٝطك٠
ٝ يطايف  ٝؿٍٔ ُيطي زهين زض ًبٗذيٞسط هجْ اظ چبح.
 شذيط ٟكبيْ١ب ثط ضٝي ١بضز زيؿي ًبٗذيٞسط  ٝچبح ل ٙس٢ٜب زض ٗٞاهغ يطٝضي.
 اؾشلبز ٟاظ سٌ١٠بي ًبؿص ثطاي يبززاقز١بي ًٞسب.ٟ
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هذيشيت ًسجي پسوبًذّبي آلي ًظيش ووپَست:
ٗسيطيز ٗٞاز لٓي زض ٜٗعّ يب ٛعزيي لٗ ٙيسٞاٛس ٗوساض دؿ٘بٛس سٓٞيس قس ٟضا ثٗ ٠وساض هبثْ سٞخ٢ي ًب١ف ز١سً٘ .ذٞؾز ًطز ٙزض
حيبٌ ٜٗعّ ،ض١ب ٞ٘ٛز ٙچً٘ٞ ٚسب ٟقس ٟضٝي ذٞز چ٘١ٚب يب ً٘ذٞؾز ل١ٙب ثب زيِط قبخ  ٝثطٍ١بي انالح قس ٟزض ثبؿچ، ٠
ثبيؿشي سٞؾٍ ؾبظٗب١ٙبي شيطثٍ ث ٠ذهٞل ؾبظٗب ٙحلبحز ٗحيٍ ظيؿز  ٝؾبظٗب ٙق٢طزاضي١ب لٗٞظـ زاز ٟقٞز.
استفبدُ هجذد ٍ تؼويش هحصَالت:
ٝظاضر نٜبيغ ،ؾبظٗبٗ ٙحيٍ ظيؿز  ٝق٢طزاضي١ب ٘١ ٝچٜي ٚؾبيط ٢ٛبز١بي ؿيط زٓٝشي ثبيؿشي سؿ٢يالر  ٝاَالػبر الظٕ
ثطاي ايدبز ٗطاًع خ٘غ لٝضي ،اؾشلبزٗ ٟدسز  ٝسؼ٘يط ٝؾبيْ زؾش ٠ز ٕٝيب ً ٠ٜ٢ضا ثٞخٞز لٝضٛس .اؾشلبزٗ ٟدسز  ٝسؼ٘يط
ٗحهٞالر اظ ضا١جطز١بي ظيط اٌٗبٛذصيط ذٞا١س ثٞز:
َ طح ١بي ٗجبزٓ ٠ضايِب ،ٙؾبيز١بي ايٜشطٛشي حطاج ٝؾبئْ  ٝا١ساي ٗحهٞالر ثٗ ٠إؾؿبر ذيطيٗ ٝ ٠ساضؼ ثطاي ٝؾبئٔي ً٠
ٗهطف ًٜٜس ٟل١ٙب س٘بيْ ث ٠اؾشلبزٛ ٟساضز.
ٗ هطف ثبهي٘بٛس ٟؿصا زض ظٗبٜٗ ٙبؾت ث ٠خبي زٝض ضيرش ٚل ٙث ٠ؾُْ دؿ٘بٛس.
 اخبضً ٟطز ٙيب هطو ُطكشٝ ٚؾبئي ً ٠اؿٔت ٗٞضز ٛيبظ ٘ٛيثبقٜس ،سٓٞيس دؿ٘بٛس ضا ًب١ف ٗيز١س.
 زازٓ ٙجبؼ ،دبضچٞٓ ،٠اظٕ ذبٗ ٝ ٠ٛجٔ٘ب ٙث ٠كطٝقِب١ٟب ٗ ٝإؾؿبر ذيطي ٝ ٠زؾز ز ٕٝكطٝقي١ب.
 ذطيس ٗحهٞالسي ً ٠هبثْ ثبظُطزاٛس ،ٙهبثْ اؾشلبزٗ ٟدسز  ٝهبثْ دط ًطزٗ ٙدسز ثبقٜس.
 اٞٓٝيز هي٘زُصاضي ثطاي ٝؾبيْ هبثْ اؾشلبزٗ ٟدسز ،هبثْ دط ًطز ٠ً ٙسٓٞيس دؿ٘بٛس ضا ًب١ف ٗيز١س.
 ػٞزر ثؿش ٠ثٜسي ٗحهٞالر ث ٠سٓٞيس ًٜٜسُب ٙيب ٝاضزًٜٜسُبً ٙبال (ؾيؿشٖ ؾذطز ٝ ٟثبظدطزاذز).
 اؾشلبزٗ ٟدسز اظ ًبؿص ،دالؾشيي ً ٝيؿ١٠بي دبضچ٠اي.
 قؿش ٝ ٚاؾشلبزٗ ٟدسز اظ هَٞي١ب ،س١َٜب  ٝحطٝف.
 سؼ٘يط  ٝانالح ٓجبؼ١بً ،لف١ب ً ٝيق١ب.
 اخبض ٟيب هطو ُطكشٞٓ ٚاظٕ ٗ٘٢بٛي ،اثعاضٝ ،ؾبيْ  ٝسد٢يعار آٌشطٛٝيٌي.


سوؿيٖ ًطز ٙضٝظٛبٗ١٠ب ٗ ٝدالر.

تَصيِ ّبيي ثشاي وبّص پسوبًذ غزايي :
چٜبٛچٗ ٠هطف ًٜٜسُب ٙزض ظٛسُي ضٝظا ٠ٛث ٠سٞني١ ٠بي ؾبزٗ ٝ ٟإثط ثطاي ًب١ف دؿ٘بٛس١بي ؿصايي سٞخ٘ٛ ٠بيٜس  ،ػال ٟٝثط اي ٠ٌٜث٠
ًب١ف دؿ٘بٛس١بي ؿصايي ً٘ي ٗيًٜٜسٗ ،ي سٞاٜٛس زض ١عي١ ٠ٜبي ٗهطكي ٛيع نطك ٠خٞيي هبثْ ٗالحظ٠اي ضا ايدبز ٘ٛبيٜس .ثركي اظ
ٗ٘٢شطي ٚاي ٚسٞني١ ٠ب ػجبضسٜس اظ:
 -1ذطيس ٞ١قيبضا ٝ ٠ٛزاقش ٚثطٛبٗ ٠ثطاي ذطيس ،ثسي ٚنٞضر ً ٠ثطاي ١ط ١لش ٠ك٢طؾز اهالٕ ٗٞضز ٛيبظ يبززاقز قٞزٞ٘١ .اضٞٗ ٟاز
ؿصايي زاذْ يرچبّ  ٝهلؿ١ ٠ب چي قٞز  ٝكوٍ اهالٕ ٗٞضز ٛيبظ ثطاي ذطيس يبززاقز قٛٞس .ثِٜ١ ٠بٕ ُطؾِٜي  ،ذطيس اٛدبٕ
ٛكٞز  ،چ ٙٞثيكشط اظ لٛچٛ ٠ً ٠يبظ اؾز ذطيس اٛدبٕ ذٞا١س قس .ث ٠خبي ذطيس ٗي ٝ ٟٞؾجعيدبر اظ هجْ ثؿش ٠ثٜسي قس ،ٟايٚ
اهالٕ ٗي سٞاٜٛس ث ٠نٞضر ثبظ  ٝثس ٙٝثؿش ٠ثٜسي  ،ذطيساضي قٛٞس .ثسي ٚسطسيت  ،ث ٠اٛساظٟي ٗٞضز ٛيبظ ذطيس اٛدبٕ ٗي قٞز.
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 -2سٞخ ٠اًيس ث ٠سبضيد ٗهطف ٗٞاز ؿصايي زض ظٗب ٙذطيس .ث ٠ػٜٞاٗ ٙثبّ  ،اُط ثطٛبٗ٠اي ثطاي ذٞضز ٙيي ٗبز ٟؿصايي ٗكرم ثب
سبضيد ٗهطف ًٞسبٛ ٟساضيس ،زٛجبّ ٘١بٗ ٙبز ٟؿصايي ثب سبضيد ٗهطف َٞالٛيسط ثطٝيس يب ضٝظي ً ٠ث ٠لٛ ٙيبظ ديسا ًطزيس لٗ ٙبزٟ
ؿصايي ضا س٢يًٜ ٠يس.
ًٜ -3شطّ زاقش ٚيي يرچبّ ؾبٖٓ :قبْٗ ًٜشطّ لة ثٜسي  ٝزٗبي يرچبّ .ثطاي ٗبٛسُبضي  ٝسبظُي ثيكشط الظٕ اؾز ٗٞاز ؿصايي
ثي 1 ٚسب  5زضخ ٠ؾبٛشيِطاز ٢ِٛساضي قٛٞس.
 -4شذيطٞٗ ٟاز ؿصايي ُٗبثن ثب زؾشٞضآؼْ٘ ضٝي ثؿش ٠ثٜسي ثبيؿشي نٞضر ُيطز.
 -5زض ظٗب ٙذطيس ؿصا١بي خسيس اظ كطٝقِب ،ٟس٘بٗي اهالٕ هسي٘ي زض يرچبّ يب هلؿ ، ٠خٔٞسط هطاض زاز ٟقٛٞس .هطاض زاز ٙؿصا١بي
خسيس زض هؿ٘ز ػوت  ،ثً ٠ب١ف احش٘بّ ديسا ًطز ٙاهالٕ ً ٝ ٠ٜ٢كبؾس زض ٗحْ شذيط ٟاي ٚاهالٕ ً٘ي ٗيًٜس.
 -6زض ظٗب ٙنطف ؿصا ٗ ،وساض ً٘شطي ؿصا ؾط ٝقٞز :ثب زضى اي١ ٠ٌٜط ًؿي ٗيسٞاٛس دؽ اظ س٘بٕ قس ٙؿصايف ،زٝثبض ٟؿصا ؾطٝ
ًٜس  ،زض اي ٚنٞضر اسالف ٗٞاز ؿصايي ًب١ف ٗييبثس.
ٗ -7هطف ثبهي٘بٛس ٟؿصا ث ٠خبي زٝض ضيرش ٚل ٙث ٠ؾُْ دؿ٘بٛس ٛ ،ظيط اؾشلبز ٟاظ ل ٙثطاي قبٕ يب ٛب١بض ضٝظ ثؼس يب ثطاي اؾشلبز ٟزض
ٗٞهؼيز ٜٗبؾت زيِطي ٜٗ ،د٘س قٛٞسٗ .ي١ٟٞبيي ً ٠زض حبّ ذطاة قس١ ٙؿشٜس ٗيسٞاٜٛس زض زؾط ٗيٟٞاي ٗٞضز اؾشلبز ٟهطاض
ُيطٛس .ؾجعي١بيي ً ٠زض حبّ دالؾيس ٟقس١ ٙؿشٜس ٗيسٞاٛس زض ؾٞح ٗٞضز اؾشلبز ٟهطاض ُيطز.
ٜٗ -8د٘س ًطز :ٙثؼٜٞا ٠ٛٞ٘ٛ ٙاُط كوٍ ٗوساض ً٘ي اظ ٛبٗ ٙهطف ٗيقٞز ثوي ٠لٜٗ ٙد٘س قٞز  ٝزض حسٝز يي ؾبػز هجْ اظ
ظٗبٛي ًٗ ٠دسزاً ث ٠لٛ ٙيبظ اؾز چٜس ثطـ زض حس ٛيبظ ثيط ٙٝلٝضز ٟقٞز.
 -9ثطُطزاٛسٞٗ ٙاز ؿصايي ثطاي سـصي ٠ثبؿچ :٠ثؼًي اظ دؿ٘بٛس١بي ؿصايي اخشٜبة ٛبدصيط ١ؿشٜس  ،ثٜبثطايٜٗ ٚبؾت اؾز يي ٗرعٙ
ً٘ذٞؾز ثطاي يبيؼبر ٗي ٝ ٟٞؾجعيدبر زض ٛظط ُطكش ٠قٞز .زض ً٘شط اظ يي ٗب ٟق٘ب يي ً٘ذٞؾز ثب اضظـ ثطاي ُيب١بٙ
ذٞا١يس زاقز.
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پيَست  -2ػالئن ٍ ًطبًِ ّبي ثشچست هحصَالت
ثطچؿت ُصاضي ًبالي سٓٞيسي  ،ثب ١سف اضائ ٠ضاٜ٘١بيي زض ذهٞل هبثٔيز ثبظيبكزٛ ،ح ٟٞثبظيبكز  ٝثبيس١ب ٛ ٝجبيس١بي زٝضضيع يي
ٗحه ّٞسٞؾٍ ٗهطف ًٜٜسُب ، ٙاٛدبٕ ٗي قٞز ً ٠ث ٠ػٜٞا ٙيٌي اظ اهساٗبر ٗإثط زض خ٢ز ٗسيطيز ًٜشطّ ً ٝب١ف سٓٞيس دؿ٘بٛس
هٔ٘ ساز ٗي قٞز .اي ٚثطچؿت ُصاضي (سحز ػٜٞا ٙثطچؿت ُصاضي ؾجع ًبال) ثطاي ًٔي ٠اخعاي ٗحه ّٞسٓٞيس قسٗ ، ٟرهٞنبً ثؿش ٠ثٜسي
لٗ ٠ً ٙؼ٘ٞالً زٝضضيع ٗي قٞز (ٛظيط ًبضس ،ٚثؿش ٠ثٜسي ذبضخي يب زاذٔي ،دٞقف ًبؿصي يب دالؾشيٌي ،زضة كٔعي يب دالؾشيٌي ،دبي٠
كٔعي ،چٞثي يب دالؾشيٌي يب اٞٛاع ظائسار زيِط)  ،آعاٗي اؾز .ثطچؿت ُصاضي ثبيس سٞؾٍ سٓٞيس ًٜٜسٗ ٟحه ّٞثط ضٝي ل ٙزضج قٞز ،
ثٛ٠حٞيً ٠سٞؾٍ ٗهطف ًٜٜس ، ٟهبثْ ضؤيز ثبقس .ثٜٗ ٠ظٞض يٌذبضچِي ،ػالئٖ ثطچؿت ُصاضي ديك٢ٜبزي  ،ثط اؾبؼ ػالئٖ ٝ
اؾشبٛساضز١بي ثي ٚآ٘ٔٔي اؾز ً ٠زض ثؿيبضي اظ ًكٞض١بي سٞؾؼ ٠يبكش ٠ث ٠ػٜٞا ٙاؾشبٛساضز ٞٗ ،ضز دصيطـ هطاض ُطكش ٝ ٠زض حبّ حبيط
اؾشلبزٗ ٟي قٞز ( .)www.recyclenow.com/زٓيْ انٔي زضج اي ٚػالئٖ ثط ضٝي ٗحهٞالر ،ضاٜ٘١بيي ٗهطف ًٜٜس ٟزض خ٢ز
ً٘ي ث ٠ثبظيبكز ٗحه ٝ ّٞػسٕ ١سايز دؿ٘بٛس١بي هبثْ ثبظيبكز يب دؿ٘بٛس ١بي ذُطٛبى (خعء ٝيػ )ٟػبزي ث ٠ؾ٘ز ٗحْ زك ٚدؿ٘بٛس
ػبزي (ٗؼ٘ٞال ٜٓسكيْ) زض ظٗب ٙسٓٞيس اؾز .اٞٛاع ثطچؿت ُصاضي ديك٢ٜبزي ثطاي زضج ثط ضٝي ٗحهٞالر  ،ث ٠قطح خس ّٝشيْ اؾز.
هبثْ شًط اؾز ً ٠ثط ضٝي يي ٗحه ، ّٞثؿش ٠ث ٠قطايٍ  ،زٝضضيع١بي اخعاي ٗرشٔق ل ٝ ٙذٞال  ٝهبثٔيز ثبظيبكز  ٝػسٕ ثبظيبكز ل،ٙ
ٗي سٞا ٙاظ ز ٝػالٗز يب ثيكشط  ،اؾشلبزٞ٘ٛ ٟز.

ػٌَاى
لبثليت پبيِ ثبصيبفت
()recycle

تَصيف
انٔي سطي ٚػالٗز ثبظيبكز خعء ٗطث ٠َٞاؾز .اي ٚػالٗز ثٗ ٠هطف
ًٜٜس ٟاػالٕ ٗي ٘ٛبيس ً ٠ؾؼي ًٜيس ١ط ظٗبٛيًٗ ٠يؿط اؾز  ،ثبظيبكز
ضا ثهٞضر ٜٗبؾت اٛدبٕ ز١يسٗ .هطف ًٜٜس ٟثب زيس ٙاي ٚػالٗز  ،الظٕ
اؾز ث ٠زٛجبّ ٗحْ١بي ٜٗبؾت ثطاي ثبظيبكز اي ٚدؿ٘بٛس ثبقس.

لبثليت ثبصيبفت ثصَست
گستشدُ

ػالٗز ثبظيبكز زض يي ظٗي ٠ٜؾجع ضٗ ، َٛطث ٌٞث ٠ظٗبٛي اؾز ً ٠زض
ثيف اظ  75زضنس ٜٗبَن ٗ ،طاًع ثبظيبكز ٗطثٞٗ ٠َٞخٞز اؾز .زض ايٚ
ٗثبّ  ،ثُطي ( )BOTTLEاظ خٜؽ قيك )GLASS( ٠اؾز.

()widely recycled

لبثليت ثبصيبفت ثصَست
هحلي (چه وٌيذ)

ػالٗز ثبظيبكز زض يي ظٗيٗ ٠ٜكٌي ضٗ ، َٛطث ٌٞث ٠ظٗبٛي اؾز ً٠
اٌٗب ٙثبظيبكز ثي 20 ٚسب  75زضنس ٗ ،يؿط اؾز .زض ايٗ ٚثبّ ٗ ،حلظ٠
ظيطي )TRAY( ٚاظ خٜؽ كٞيْ ( )PLASTICاؾز.

( check local
)recycling
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ضىل

ػٌَاى
لبثليت ثبصيبفت دس حبل
حبضش ٍجَد ًذاسد
( not currently

تَصيف
ػالٗز ثبظيبكز ثب يي ذٍ ٗٞضة ًكيس ٟقس ٟضٝي ل ٙزض ظٗيٗ ٠ٜكٌي
ضٗ ، َٛطث ٌٞث ٠ظٗبٛي اؾز ً ٠زؾشطؾي ث ٠سؿ٢يالر ثبظيبكز زض
ُٜٗوً٘ ، ٠شط اظ 20زضنس اؾز .زض ايٗ ٚثبّ الي ٠ضٝي )FILM( ٠اظ
خٜؽ دالؾشيي ( )PLASTICاؾز.

)recycled
چشخِ ثبصيبفت
()Mobius Loop
چشخِ ثبصيبفت ثب دسصذ

اًسبى تويض
()Tidyman

ػالٗز هبثْ ثبظيبكز قس ٙاؾز  ٝآجش ٠ثٗ ٠ؼٜي ًبالي سٓٞيسي ثبظيبكز
قس٘ٛ ٟي ثبقس.
ػالٗز هبثٔيز ثبظيبكز زضنس ٗكرهي اظ ًبال اؾز.

اي ٚػالٗز ثسيٗ ٚؼٜي اؾز ً ٠دؿ٘بٛس ضا ثب زهز  ٝثب ٗالحظ ، ٠زكغ
٘ٛبئيس  ٝضيرز  ٝدبـ ٜ٘ٛبئيس .اي ٚػالٗز ٗطث ٌٞث ٠ثبظيبكز ٛيؿز ،
اٗب اي ٚيبزلٝضي ضا ثطاي ٗهطف ًٜٜس ٟزاضز ً ٠يي ق٢طٛٝس ذٞة ثبقيس
 ٝدؿ٘بٛس ضا ثٜٗ ٠بؾت سطي ٚقٌْ ٌٗ٘ ٚزكغ ٘ٛبئيس.

ًمطِ سجض ( The
)Green Dot

اي ٚػالٗز ٓعٗٝبً ثٗ ٠ؼٜي هبثْ ثبظيبكز ثؿش ٠ثٜسي ٛيؿز  ،ثٌٔ٠
ث٠ػٜٞاٛ ٙكب٠ٛاي اؾز ضٝي ثؿش ٠ثٜسي ثؿيبضي اظ ًكٞض١بي اضٝدبيي
ً ٠زالٓز ثط اي ٚزاضز ً ٠سٓٞيس ًٜٜس ٟثطاي ثبظيبكز ثؿش ٠ثٜسي،
ٗكبضًز ٗبٓي زاقش ٠اؾز.

پالستيه ّب ()Plastics

اي ٚػالٗز ٛ ،كب ٙزٜ١سٞٛ ٟع دالؾشيي هبثْ ثبظيبكز ٗي ثبقس .اٞٛاع
١PETب  ٝثُطي ١بي  HDPEزض اًثط ثرف ١بي ٗحٔي هبثٔيز
ثبظيبكز زاضٛس.
ثب زهز ثٝ ٠ؾٍ لضٕ ثبظيبكز ٗ ،ؼ٘ٞالً حطٝف يب اػساز ُ ٝب١ي ١ط زٝ
ٞٛقش ٠قس ٟاؾز .دالؾشيي١ب ثب سٞخ ٠ثٞٛ ٠ػكب ٙثُ 7 ٠ط ٟٝسوؿيٖ
ثٜسي ٗيقٛٞس .ثب اي ٚقٜبذز دالؾشيي١بي هبثْ ثبظيبكز  ٝذُطٛبى ،
هبثْ قٜبؾبيي ذٞاٜ١س ثٞز ً ٠ثهٞضر ظيط ٗؼ٘ٞالً ٗؼطكي ٗي قٛٞس.
ق٘بض PETE :1 ٟيب ٘١ ٠ً PETب ٙثُطي ١بي لة ٗؼسٛي اؾز ً٠
ًٖ ذُط  ٝهبثْ ثبظيبكز ١ؿشٜس.
ق٘بض HDPE :2ٟيب دٔي اسئٗ ٚشطاًٖ .حطٝف ٗبيغ حطككٞيي  ٝؾبيط
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ضىل

تَصيف

ػٌَاى

ٗٞاز قؿشك ، ٞاظ اي ٚهجيْ دالؾشيي١ب ١ؿشٜس ً ًٖ ٠ذُط  ٝهبثْ
ثبظيبكز ١ؿشٜس.
ق٘بضٗ ٠ً PVC :3ٟؼ٘ٞالً ٓ١٠ٓٞب  ٝثُطي١بي ضٝؿٗ ٚبيغ  ،اظ ايٚ
خٜؽاٛس ً ٠ذُطٛبى  ٝث ٠ؾرشي هبثْ ثبظيبكز ١ؿشٜس.
ق٘بض LDPE :4 ٟيب دٔي اسئ ٚثب سطاًٖ ًٖ٘١ .بً ٙيؿ١٠بي ٛبئٛٞي
ذطيس ً ًٖ ٠ذُط  ٝهبثْ ثبظيبكز ١ؿشٜس.
ق٘بض PP :5 ٟيب دٔي دطٝدئ .ٚحطف ٗبؾز ٛ ٝي ٞٛقيسٛي١ب ًًٖ ٖ١ ٠
ذُط  ٖ١ ٝهبثْ ثبظيبكز ١ؿشٜس.
ق٘بض PS:6 ٟيب دٔي اؾشيط١ٙب ً٘١ ٠ب ٙحطٝف يٌجبض ٗهطف ١ؿشٜس ً٠
ٛؿجشبً ًٖ ذُط  ٝهبثْ ثبظيبكز ٗيثبقٜس.
ق٘بض :7 ٟؾبيط ٗٞاضز .اظ ًيؽ ًبٗذيٞسط ُطكش ٠سب حطٝف ؿصا ً ٠ثؿش ٠ث٠
ٗٞضز ٌٗ٘ ٚاؾز ذُطٛبى يب ثي ذُط  ٝهبثْ ثبظيبكز ثبقٜس.
ضيطِ ()Glass

آلَهيٌيَم لبثل ثبصيبفت
( Recyclable

اي ٚػالٗز ثٗ ٠ؼٜي اي ٚاؾز ًُٓ ٠لب ثُطي ١بي قيك ٠اي ضا زض
ؾُْ ١بي خ٘غ لٝضي ثُطي ثب سلٌيي ض ، َٛزكغ ٘ٛبئيس
اي ٚػالٗز ثٗ ٠ؼٜي اي ٚاؾز ً ٠دؿ٘بٛس ايً ٚبال ٗي سٞاٛس زض
سؿ٢يالر ثبظيبكز لٓٗٞيٜي ، ٕٞاؾشلبز ٟقٞز.

)Aluminium
آّي لبثل ثبصيبفت
()Recyclable Steel
پسوبًذ ٍسبئل
الىتشًٍيىي

اي ٚػالٗز ثٗ ٠ؼٜي اي ٚاؾز ً ٠دؿ٘بٛس ايً ٚبال ٗي سٞاٛس زض
سؿ٢يالر ثبظيبكز ل ، ٚ١اؾشلبز ٟقٞز.
ػالٗز ؾُْ يب ٗرع ٙشذيط ٟدؿ٘بٛس يطثسض ذٞضز( ٟػسٕ ضيرش ٚزض
ؾُْ دؿ٘بٛس) ٗ ،ؼ٘ٞالً ضٝي ثبسطي١ب  ٝسد٢يعار آٌشطيٌي ٝ
آٌشطٛٝيٌي يب ثؿش ٠ثٜسي١بي ل٢ٛب  ،حي ٗي قٞز  ،ثسيٗ ٚؼٜي اؾز
ً ٠دؿ٘بٛس حبنٔ ٠يب ثبيس ثطاي سؼ٘يط  ٝاؾشلبزٗ ٟدسز ٗهطف قٞز يب
اي ٠ٌٜثبيس زض ٗحْ ١بي ٗرهٞني ثبظيبكز قٞز ١ ٝطُع ٛجبيس ث٘١ ٠طاٟ
دؿ٘بٛس ٗؼ٘ٓٞي زض ؾُْ ١بي دؿ٘بٛس ضيرش ٠قٞز.
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ضىل

ػٌَاى
لبثليت ووپَست

تَصيف

ضىل

اي ٚػالٗز ثٗ ٠ؼٜي هبثٔيز ً٘ذٞؾز نؼٜشي دؿ٘بٛس يي ٗحهّٞ
اؾز .اي ٚػالٗز زض اضٝدب ُٗبثن اؾشبٛساضز EN 13432/14955
ثؼٜٞا ٙيي ػالٗز سدبضي ثيٞدالؾشيي اضٝدبيي  ،ثجز قس ٟاؾز.

وبغز ()Paper

اي ٚػالٗز ٗطث ٌٞثُٞٞٓ ٠ي قٞضاي خِٜٔجبٛي ثبظضُبٛبٗ ٙي ثبقس  ٝث٠
ٗؼٜي اي ٚاؾز ًً ٠بؿص يب ٗوٞا اظ حساهْ  75زضنس ًبؿص يب كيجط ٗوٞاي
دؿ٘بٛس ؾبذش ٠قس ٟاؾز ١ ٝيچيي اظ ثرف ١بي ل ٙزاضاي كيجط
دؿ٘بٛس سٓٞيسي اظًبضذبٛ ٠ٛيؿشٜس.

چَة

ُٓٞٞي قٞضاي خِٜٔجبٛي اؾشٞاضز Forest Stewardship ( FSO
ٗ )Councilطث ٌٞثٗ ٠حهٞالسي چٞثي اؾز ًَ ٠جن هٞاٛي FSO ٚاظ
خ٢ِٜٔب ثب ٗسيطيز نحيح  ،س٢ي ٠قٛٞس.

ػال ٟٝثط ثطچؿت ُصاضي هبثٔيز ثبظيبكز ،ثطچؿت ُصاضي ٗيعا ٙؾ٘ي ثٞز ٙثؿش ٠ثٜسي ًبال ٞٗ ٝاز ٗشكٌٔ ٠لٛ ٙيع ٗي سٞاٛس ثط ضٝي ًبال
يب ثؿش ٠ثٜسي ل ٙزضج ُطزز٘١ .بٜٛس ٜٗ٘ٞػيز١بي اؾشلبز ٟاظ ثؿش ٠ثٜسي ،ثطچؿت ُصاضي ٗحه ّٞزض نسز ًب١ف زاز ٙاؾشلبز ٟاظ ٗٞاز
ؾ٘ي اظ َطين سـييط زاز ٙآِ١ٞب ٗ ٝسّ١ب ثطاي ٗهطف ًٜٜسُب ٙاؾز .ثطچؿت١بي ٗحهٛ ٠ً ّٞكب ٙزٜ١س ٟسطًيجبر ؾ٘ي ٗحهٞالر
اؾز ٌٚ٘ٗ ،اؾز ثط سه٘يٖ ل ٙزؾش ٠اظ ٗكشطيبٛي ً ٠ثطچؿت ضا ٗيذٞاٜٛس  ٝذطيس ٗوبيؿ٠اي اٛدبٕ ٗيسٜ١س ،سبثيطُصاض ثبقس٘١ .چٜي ٚايٚ
ٞٛع ثطچؿت ُصاضي ٗحهٗ ، ّٞي سٞاٛس ضٝي سه٘يٖ اٛشربة ٗٞاز آٝي ٠ل ٙزؾش ٠اظ سٓٞيسًٜٜسُبٛي ًِٛ ٠طا ٙثطچؿت ُصاضي ٗحه ّٞثط
سه٘يٖ ٗكشطي١بيكبٗ ٙي ثبقٜسٛ ،يع سأثيط ُصاض ثبقس.
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پيَست  -3هحبسجِ هبليبت ٍ ػَاسض ثستِ ثٌذي ثشاي تَليذوٌٌذُ يب ٍاسدوٌٌذُ
زض اي ٚديٞؾز ٛ ،حٗ ٟٞحبؾجٗ ٠بٓيبر  ٝػٞاضو ثؿش ٠ثٜسي ًبال١ب ثطاي سٓٞيسًٜٜس ٟيب ٝاضزًٜٜس ٟث ٠ػٜٞا ٙيي  ٠ٛٞ٘ٛاضائ٠
ٗيقٞز .اػساز اضائ ٠قس ٟزض ايٜدب نطكبً ث ٠ػٜٞا ٠ٛٞ٘ٛ ٙاضائ ٠قس ٟاؾز ً ٠ثطُطكش ٠اظ اؾشبٛساضز١بي ًكٞض١بي اسحبزي ٠اضٝدب
(ٗ )EUي ثبقس .ثطاي ٗحبؾج١ ٠طُٗ ٠ٛٞبٓيبر يب ػٞاضو زض زاذْ ًكٞض ،الظٕ اؾز اػساز اي ٚثرف ٗشٜبؾت ثب قطايٍ زاذٔي ٝ
ٗٞخٞز سـييط زاز ٟقٛٞس.
ثطاي سؼيي ٚػٞاضو ١ ٝعي ٠ٜحبنْ اظ دؿ٘بٛس ثؿش ٠ثٜسي يي ٗحهًٔ ، ّٞي ٠اكطازي ً ٠زض س٢يٗ ٠حهٛ ّٞوف زاقش ٠اٛس
ٗي ثبيؿز زض اي ٚكطليٜس زضٛظط ُطكش ٠قٛٞس .اي ٚاكطاز ثهٞضر حويوي يب حوٞهي زض حبٓز ًٔي ث ٠ػٜٞا ٙسٓٞيس ًٜٜس ٟثؿش ٠ثٜسي
ٗحه ّٞقٜبذشٗ ٠ي قٛٞس ً ٠ثً ٠الؼ ١بي ٗرشٔق سٓٞيس ًٜٜس ٟثهٞضر شيْ قٜبذش ٠قس ٝ ٟزؾش ٠ثٜسي ٗي قٛٞس:
 .1ؾبظٛس :ٟقرم حويوي يب حوٞهي ًٞٗ ٠از ذبٕ ثؿش ٠ثٜسي ضا ٗي ؾبظز.
 .2سجسيْ ًٜٜس :ٟقرم حويوي يب حوٞهي ًٞٗ ٠از ثؿش ٠ثٜسي ضا ثطاي ٗحه ّٞثؿش ٠ثٜسي يب قٌْ ز١ي ثؿش ٠ثٜسي
اؾشلبزٗ ٟي ًٜس يب ل ٙضا لٗبزٗ ٟي ًٜس.
 .3دطًٜٜس ٟيب ثؿش ٠ثٜسي ًٜٜس :ٟقرم حويوي يب حوٞهي ًً ٠بال ٗ ٝحه ّٞضا زض زاذْ ثؿش ٠ثٜسي هطاض ٗي ز١س.
ٝ .4اضز ًٜٜس :ٟقرم حويوي يب حوٞهي ً ٠ثؿش ٠ثٜسي يب ٗٞاز ثؿش ٠ثٜسي ضا ثً ٠كٞض ٝاضز ٗي ٘ٛبيس.
 .5كطٝقٜس :ٟقرم حويوي يب حوٞهي ً ٠ثؿش ٠ثٜسي ضا ثطاي ٗهطف ًٜٜس ٟل ٙثؿش ٠ثٜسي  ،كطاٗ ٖ١ي ٘ٛبيس.
 .6اضائ ٠زٜ١س ٟذسٗبر :قرم حويوي يب حوٞهي ً ٠ثؿش ٠ثٜسي ثب هبثٔيز اؾشلبزٗ ٟدسز ضا ثطاي ٗهطف ًٜٜس ٟثؿش ٠ثٜسي
ثهٞضر ًطاي ٠يب هطو  ،كطاٗ ٖ١ي ٘ٛبيس.
قرم حويوي يب حوٞهي ً ٠زض يي ؾبّ ثؼٜٞا ٙيٌي اظ ًالؼ ١بي سٓٞيس ًٜٜس ٟكٞم هطاض ُيطز ثؼٜٞا ٙسٓٞيس ًٜٜس ٟل ٙؾبّ اَالم
ٗي قٞز ٗ ٝي ثبيؿز آعإ ٗؿئٓٞيز سٓٞيسًٜٜس ٟضا زض ٘١ب ٙؾبّ ثؼ٢س ٟزاقش ٠ثبقس .آعٗبر سٓٞيس ًٜٜس ٟثطاي احيب  ٝثبظيبكز دؿ٘بٛس
ثؿش ٠ثٜسي  ،ػجبضر اؾز اظ احيب  ٝثبظيبكز ثركي اظ دؿ٘بٛس ثؿش ٠ثٜسي ً ٠زض يي ؾبّ سٓٞيس ٞ٘ٛز ٟاؾزٗ .وساض احيبء يب ثبظيبكز
دؿ٘بٛس ثطاي ١ط سٓٞيس ًٜٜس ٟثط اؾبؼ ٞٛع ٗ ٝيعا ٙدؿ٘بٛس سٓٞيس قس ٟحبنْ ثؿش ٠ثٜسيٞٛ ،ع ًالؼ سٓٞيس ًٜٜس ٝ ٟثط حؿت زضنس
ٗٞضز اٛشظبض ثبظيبكز زض ١ط ؾبّ  ،سٞؾٍ ؾبظٗب١ ٙبي ٗؿئٗ ، ّٞحبؾج ٝ ٠سؼييٗ ٚي قٞز .ثسي ٚنٞضر ٗيعا ٙاحيب  ٝثبظيبكز دؿ٘بٛس
ٗي سٞاٛس ثط اؾبؼ ؾ ٠انْ ظيط ٗحبؾجُ ٠طزز:
ٗ .1وساض دؿ٘بٛس ثؿش٠ثٜسي ً ٠ثٞؾئ ٠سٓٞيسًٜٜس ٟثبيؿشي احيب ( )Zقٛٞس ٛؿجز ث ٠زضخ ٝ ٠ضسج ٠سٓٞيس ًٜٜس ٠ً ٟث ٠ل ٙسؼٔن
ٗيُيطز  ،ثط حؿت ضاثُ ٠ظيط هبثْ ثيبٗ ٙي ثبقس.
Z=P×C×X
ً ٠زض ضاثُ ٠كٞمٗ ;P ،وساض سٜبغ ثؿش ٠ثٜسي ٞٗ ٝاز ثؿش ٠ثٜسي سٞؾٍ سٓٞيس ًٜٜس ٟزض ؾبّ؛  ;Cزضنس ٗكرم قسٗ ٟطسجٍ ثب ٞٛع
ًالؼ سٓٞيس ًٜٜسٟ؛ ;Xزضنس ٗكرم ٗطسجٍ ثب ٗيعا ٙزضنس ثبظيبكز ٗٞضز اٛشظبض زض ؾبّ ٗطثٗ ;Z ٝ ٠َٞوساض سٜبغ دؿ٘بٛس ثؿش٠
ثٜسي اؾز ً ٠ثبيس زض ؾبّ ٗطث ٠َٞسٞؾٍ سٓٞيس ًٜٜس ٟاحيب قٞز .چٜي ٚضٝاثُي زض حبّ حبيط زض ثؿيبضي اظ هٞاٛيً ٚكٞض١بي
ديكطكش ٠اضٝدبيي  ٝلٗطيٌبيي ثطاي سٓٞيس ًٜٜسُبُٜ ٙدبٛس ٟقس ٟاؾزٗ .يعا ٙيطايت ١سف (ٗٞضز اٛشظبض) ثبيس سٞؾٍ ؾبظٗب١ ٙبي
ٗحيٍ ظيؿشي ثب سٞخ ٠ث ٠سٞا ٙثبظيبكز ًكٞض ٗ ٝيعا ٙضقس ثبظيبكز زض ؾبّ ١بي لسي زض يي كطليٜس سسضيدي  ٝاكعايكي سؼطيق ُطزز
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سب سٓٞيس ًٜٜسٛ ٟيع ثشٞاٛس ذٞز ضا ثشسضيح ثب هٞاٛي ٚؾرشِيطا ٠ٛسط ٝكن ز١س .ثؼٜٞاٗ ٙثبّ  ،زض يٌي اظ ًكٞض١بي اسحبزي ٠اضٝدب ٗوساض
يطيت  Xثطاي ؾبّ١بي  2006سب  2010ث ٠سطسيت ثطاثط  66زضنس سب  70زضنس ثب ضقس ؾبال ٠ٛيي زضنسي ثطاي ١طؾبّ سؼطيق
قس ٟاؾز  ٝثطاي ؾبّ ١بي  2010سب  2012ثطاثط  74زضنس سٜظيٖ قس ٟاؾز .اي ٚاكعايف ٛكبٗ ٙي ز١س ً ٠ؾبظٗب ٙحلبحز ٗحيٍ
ظيؿز ٗطث ٠َٞدؽ اظ ُصقز چٜسي ٚؾبّ  ٝسدطث ٠سٓٞيس ًٜٜسُب ٝ ٙسُجين ذٞز ثب ٗوطضار زاذٔي  ٝاكعايف سٞا ٙثبظيبكز
ٗحهٞالر  ،ث٠سسضيح اي ٚهٞاٛي ٚزض ايً ٚكٞض ؾرز سط ٗي قٞز  ٝآعاٗبر ٗؿئٓٞيز سٓٞيس ًٜٜس ٟثطاي ثبظيبكز دؿ٘بٛس حبنْ اظ
ثؿش ٠ثٜسي ًبال  ،اكعايف ٗييبثس.
 .2سٓٞيس ًٜٜس ٟثبيس ثركي اظ دؿ٘بٛس ثؿش ٠ثٜسي ذٞز ضا ً ٠زض انْ كٞم ٗحبؾجُ ٠طزيس ثهٞضر ثبظيبكز احيب ٘ٛبيس .ثط
اؾبؼ اي ٚهب ،ٙٞٛسٓٞيس ًٜٜسٞٗ ٟحق ث ٠احيبء ثركي اظ دؿ٘بٛس كٞم ث٠نٞضر ثبظيبكز ٗي ثبقس  ٝزض ػْ٘  ،سً٘يٜي
ثطاي آعإ سٓٞيس ًٜٜس ٟث ٠ثبظيبكز اؾز  ٝچٜبٛچ ٠ثؿش ٠ثٜسي كٞم هبثٔيز ثبظيبكز ٛساقش ٠ثبقس  ،سٓٞيس ًٜٜس ٟثب چبٓف
ٗٞاخ ٠ذٞا١س قس .ثٜبثطاي ٚاي ٚهب ٙٞٛسٓٞيس ًٜٜس ٟضا ث ٠ؾ٘ز ثؿش ٠ثٜسي ثب ً٘شطيٗ ٚيعا ٙؿيطثبظيبكشي ؾٞم ذٞا١س زاز.
ثؼٜٞاٗ ٙثبّ  ،زض يٌي اظ ًكٞض١بي اسحبزي ٠اضٝدب  ،الظٕ اؾز حساهْ 92زضنس ٗيعا ٙاحيبء ٗحبؾج ٠قس ٟزض ضاثُ ٠كٞم
ثطاي سٓٞيس ًٜٜس ٟث٠نٞضر ثبظيبكز اٛدبٕ قٞز.
 .3ثؼٜٞا ٙثركي اظ آعإ ثطاي احيبي دؿ٘بٛس ثؿش ٠ثٜسي ثهٞضر ثبظيبكز ً ٠ثبيس ثب ضػبيز انْ  2اٛدبٕ قٞز ،الظٕ اؾز
ثطاي ١ط يي اظ اٞٛاع دؿ٘بٛس١بي ثؿش ٠ثٜسي ٗيعا ٙثبظيبكز ل٢ٛب ثط اؾبؼ ضاثُ ٠شيْ ٗحبؾجُ ٠طزز:

Q=M× C× Y
ً ٠زض ضاثُ ٠كٞم ٗ ;M ،وساض ٗٞاز هبثْ ثبظيبكز زض ثؿش٠ثٜسي يب ٗٞاز ثؿش٠ثٜسي ثطحؿت سٗ ٚهطف قس ٟسٞؾٍ سٓٞيس ًٜٜس ٟزض
ؾبّ؛  ;Cزضنس ٗكرم قسٗ ٟطسجٍ ثب ٞٛع ًالؼ سٓٞيس ًٜٜسٟ؛  ;Yزضنس سؼيي ٚقسٗ ٟطسجٍ ثب ٞٛع ٗبز ٟهبثْ ثبظيبكز ثب سٞخ٠
ث ٠ا١ساف ثبظيبكز ثطاي ؾبّ زض ٛظط ُطكش ٠قسٟ؛ ٗ ;Qوساض دؿ٘بٛس١بي ثؿش٠ثٜسي ثطاي ١ط سٞع ٗبز ٟهبثْ ثبظيبكز ثطحؿت سٚ
ٗيثبقس .ث ٠ػٜٞاٗ ٙثبّ ٗوبزيط  Yثطاي ٗٞاز هبثْ ثبظيبكز زض يٌي اظ ًكٞض١بي اسحبزي ٠اضٝدب ،ثطاي ؾبّ ١بي  2006سب 2012
ثهٞضر زضنس١بي ٛكب ٙزاز ٟقس ٟزض خس ّٝشيْ ديك٢ٜبز قس ٟاٛس٘١ .بٗ ٠ً ٠ُٛٞٙالحظٗ ٠ي قٞز ايٗ ٚوبزيط ثهٞضر سسضيدي
ثب سٞخ ٠ث ٠اكعايف هبثٔيز ١بي ثبظيبكز  ٝلٗبزُي سٓٞيس ًٜٜسُب ، ٙؾرشِيطا ٠ٛسط قس ٟاؾز.

جذٍل  -1اّذاف ثبصيبفت ثشاي ثشخي اص هَاد لبثل ثبصيبفت
2102

2100

2101

2112

2112

2112
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مواد

81

81

81

74

73/5

69/5

65

قيك٠

41

41

41

33

32/5

31

29

لٓٗٞيٜيٕٞ

71

71

69

59

58/5

57/5

56

كٞالز

69/5

69/5

69/5

68

67/5

67

66/5

ًبؿصٗ/وٞا

32

32

29

25

24/5

24
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22

22

22

21

21/5

21

19/5
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چٞة

زضنس ١ط يي اظ ًالؼ ١بي سٓٞيس ًٜٜس ٟثهٞضر ظيط اضائ ٠قس ٟاؾز:
 ؾبظٛس 6 :ٟزضنس
 سجسيْ ًٜٜس 9 :ٟزضنس
 دط ًٜٜس ٟيب ثؿش ٠ثٜسي ًٜٜس 37 :ٟزضنس
 كطٝقٜس 48 :ٟزضنس
 اضائ ٠زٜ١س ٟذسٗبر 85 :زضنس
ٝاضز ًٜٜسٛ ٟيع ثط حؿت ايٛ ٠ٌٜوف ١ط يي اظ ٗٞاضز كٞم ضا ايلب ٘ٛبيس ثبيس ثهٞضر سد٘ؼي زضنس ٗطث ٠َٞضا حؿبة ٘ٛبيس .ثطاي ٗثبّ
 ،چٜبٛچٝ ٠اضز ًٜٜس ، ٟذٞز كطٝقٜسٗ ٟحه ّٞيب ٗهطف ًٜٜس٢ٛ ٟبيي ل ٙاؾز ثبيس 100زضنس يطيت ضا ثطاي ايٜٗ ٚظٞض زض ٛظط
ثِيطز (.)%100;%48+%37+%9+%6
اظ لٛدبييً ٠اٌٗب ٙاحيب ثطاي ثطذي اظ سٓٞيس ًٜٜسُبًٞ ٙچي ٝخٞز ٛساضز ،ل٢ٛب زض نٞضر س٘بيْ ٗي سٞاٜٛس آعاٗبر ثطاي ثبظيبكز
دؿ٘بٛس١بي ثؿش٠ثٜسي زض ؾبّ ٗطث ٠َٞضا ثط اؾبؼ ٗحبؾج ، ٠ث٠نٞضر ثبظيبكز زضنسي اظ دؿ٘بٛس١بي ثؿش٠ثٜسي ث ٠ضٝـ
سرهيم  ٝث ٠نٞضر ظيط ٗحبؾج٘ٛ ٠بيٜس:
Z=A×B
ً ٠زض ضاثُ ٠كٞم;A ،ثط حؿت يطيجي اظ ًْ كطٝـ ؾبال ٠ٛسٓٞيسًٜٜس ٟزض دبيب ٙؾبّ ٗبٓي ثسؾز ٗي ليس ٗ ;B ٝيعا ٙسرهيم
ثبظيبكز ٗي ثبقس ً ٠زض يٌي اظ ًكٞض١بي اسحبزي ٠اضٝدب ثطاي ؾبّ ٗطثٗ ،٠َٞوبزيط سرهيم ٗشلبٝسي زض ٛظط ُطكشٗ ٠يقٞز ً ٠زض
خس ّٝظيط لٗس ٟاؾز.
جدول  -2تخصیصهای بازیافت
تخصیص بازیافت

سال مربوطه
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22

2117

22

2118

22
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22
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 Zsثطاثط ٗوساض دؿ٘بٛس١بي ثؿش٠ثٜسي ثط حؿت س ٠ً ٚثبيؿشي زض ؾبّ ٗطث ٠َٞثبظيبكز قٞز.
٘١چٜي ٚهبثْ شًط اؾز ًًٔ ٠يً ٠الؼ ١بي سٓٞيسًٜٜسُب ٙكٞم  ،ذٞز ٗدجٞض ث ٠ثبظيبكز يب احيبي ٗحه ّٞذٞز ٛيؿشٜس ٗ ٝي سٞاٜٛس
ايً ٚبض ضا ثب دطزاذز ١عي ٠ٜثٗ ٠طاًع دطزاظـ احيب  ٝثبظيبكز دؿ٘بٛس  ٝزضيبكز ُٞا١ي ثبظيبكز  ٝدؿ٘بٛس ٗطث ، ٠َٞث ٠اٛدبٕ ثطؾبٜٛس.
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