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داصتقا رصع  دادرم 1395 -   17

نامرد تشادهب و  يزرواشک و  داهج  ياه  هناخترازو نیب  همان  مهافت ياضما 

لرتنک يریگـشیپ و  هنیمز  رد  كرتشم  يراکمه  همان  مهافت  یکـشزپ ، شزومآ  نامرد و  تشادـهب ، يزرواشک و  داهج  ياه  هناـخترازو  داصتقارـصع :

یتجح دومحم  ياضما  هب  هبنش  زور  دنب  هدام و 3  رد 4  هک  يراکمه  همان  مهافت  نیا  رد  .دندرک    هلدابم  طبترم  رطخ  لماوع  ریگاو و  ریغ  ياه  يرامیب 

يریگشیپ و اذغ ، تمالس  هعماج ، تمالس  رب  دیسر  یکشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ریزو  یمشاه  هداز  یضاق  نسح  دیس  يزرواشک و  داهج  ریزو 

هک نیا  نایب  اب  يزرواشک  داهج  ریزو  يراکمه ، همان  مهافت  نیا  ياضما  مسارم  رد  .تسا  هدش  دیکات  ریگاو  ریغ  ياه  يرامیب  یلرتنک  تالخادم  ياقترا 

يارب تفگ : تسا ، هتشادن  دوجو  يزرواشک  دوک  مومـس و  فرـصم  عیزوت و  تادراو ، دیلوت و  هنیمز  رد  یتراظن  همانرب و  راتخاس ، نامزاس ، هتـشذگ  رد 

کی طسوت  زین  يزرواشک  یضارا  رد  زاین  دروم  ياه  دوک  هتفرگ و  رارق  تاتابن  ظفح  نامزاس  راک  روتسد  رد  ییاه  همانرب  مومس ، رب  تراظن  یهدناماس و 

یم هضرع  مومس  نازرواشک  هب  هخـسن  نودب  هک  هاگـشورف  رازه  راهچ  زا  شیب  نونکات ، دوزفا : يو  .تسا  هدش  ییاسانش  یـسررب و  یگنهامه  داتس 

همان مهافت  نیا  ياضما  هک  درک  يراودیما  زاربا  یتجح  .دنا  هدش  راد  همانسانش  هدرک و  تفایرد  زوجم  هاگشورف  رازه  هس  زا  شیب  ییاسانـش و  دندرک ،

دیلوت داهنشیپ  .دوش  هتـشادرب  يرت  دنلب  ياه  ماگ  مدرم  ياذـغ  تمالـس  نینچمه  یکـشزپماد و  تاتابن و  ظفح  ياه  هزوح  رد  دوش  بجوم  يراکمه 

يزاس مرس  نسکاو و  هسسوم  زا  یناسنا  ياه  نسکاو  دیلوت  لاقتنا  راتـساوخ  همادا  رد  يزرواشک  داهج  ریزو  روتساپ  وتیتسنارد  یناسنا  ياه  نسکاو 

روظنم هب  كرتشم  هورگراک  کی  داد  داهنـشیپ  لاح  نیع  رد  يو  .دش  ناینب  شناد  ياه  تکرـش  روتـساپ و  وتیتسنا  هب  لوبق  لباق  دنیآرف  کی  رد  يزار 

یکشزپ شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ترازو  رظن  ریز  یصوصخ و  شخب  هب  یناسنا  ياه  نسکاو  يراذگاو  تراظن و  تیریدم ، دیلوت ، يارب  یلمع  مادقا 

ناوت یمن  هدش ، يدنب  هعطق  ياه  غرم  دیرخ  يارب  مدرم  ياضاقت  شیازفا  هجوت  اب  تفگ : درک و  هراشا  زین  غرم  ریمخ  عوضوم  هب  یتجح  .دوش  لیکشت 

يدنب هعطق  تروص  هب  ار  اه  غرم  هک  میا  هتـساوخ  ماد  روما  ینابیتشپ  تکرـش  زا  مدرم  زاین  هب  هجوت  اب  ام  دوزفا : يو  .تشذگ  غرم  ریمخ  دیلوت  رانک  زا 

راظتنا ناوت  یمن  دریگ و  یم  رارق  غرم  ریمخ  دیلوت  هیهت  دنیآرف  رد  هدش  هتـشاذگ  رانک  کچوک  تاعطق  زا  یـشخب  ور  نیا  زا  دنک و  هضرع  رازاب  هب  هدش 

دصرد زا 10  شیب  لاسما  هک  نیا  هب  ناـعذا  اـب  یتجح  .دنوش  لیدـبت  تاعیاض  هب  کچوک  تاعطق  نیا  اه ، هدافتـسا  ءوس  یـضعب  رطاخ  هب  هک  تشاد 

تسا و ناهج  تسخن  روشک  وزج 10  هویم  دیلوت  رد  ناریا  درک : حیرصت  تشاد ، میهاوخ  يزرواشک  تالوصحم  دیلوت  شیازفا  هتشذگ  لاس  هب  تبـسن 

دیلوت دصرد  ناهج و 4  تیعمج  دصرد  کی  دودح  ام  داد : همادا  يو  .میراد  مه  یفرصم  دب  هک  دنچ  ره  دوش  یم  فرـصم  لخاد  رد  تالوصحم  نیا  رثکا 

دیلوت يارب  يدایز  ياه  تیفرظ  ناریا  درک : ناشن  رطاخ  يزرواـشک  داـهج  ریزو  .دوش  یم  فرـصم  لخاد  رد  نآ  رتشیب  هک  میراد  ار  تابکرم  یناـهج 

اب لاح  نیمه  رد  يو  .تسا  هتفرگ  رارق  مدرم  تمالـس  ياتـسار  رد  ام  ياه  همانرب  رد  اه  هناخلگ  رد  تالوصحم  نیا  دیلوت  هعـسوت  دراد و  تاجیزبس 

دیاب تیفیک  اب  مومس  اه  میرحت  وغل  اب  .درک  دیکات  تالوصحم  نیا  فرصم  جیورت  رب  ملاس  ياذغ  ناونع  هب  نایزبآ  ریش و  فرصم  ندوب  نییاپ  هب  هراشا 

نداد ناشن  يارب  ار  تیمکاح  سلجم و  تلود ، ياه  يریگ  میمصت  راتفر و  یکشزپ ، شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ریزو  مسارم ، نیا  رد  دوش  روشک  دراو 

رگید اه  یناریا  هرفس  اهزور  نیا  اریز  دنشاب ، دوخ  ياذغ  تمالـس و  بقارم  دیاب  زین  دوخ  مدرم  تفگ : لاح  نیع  رد  دناوخ و  مهم  یگدنز  تسرد  کبس 

راهظا نایزبآ  تاجیزبس و  تاینبل ، رتشیب  فرـصم  رب  دـیکات  اب  يو  .تسا  هدش  هدولآ  دوف  تسف  رـضم و  ياهاذغ  هب  درادـن و  ار  هتـشذگ  يوب  گنر و 

ياهراک مهدزای  تلود  رد  هک  نیا  نایب  اب  یمشاه  .دنشاب  نآ  هیهت  هب  رداق  مدرم  هک  دشاب  يدح  رد  داوم  نیا  تمیق  اه و  هنیزه  مینک  شالت  دیاب  تشاد :

مومـس زاجم  ریغ  ياه  هاگـشورف  شهاک  درک : حیرـصت  تسا ، هتفرگ  ماجنا  يزرواشک  داـهج  ترازو  هزوح  رد  يزرواـشک  مومـس  هنیمز  رد  يداـیز 

هزوح رد  ار  اه  میرحت  وغل  تاکرب  زا  یکی  يو  .دراد  رکشت  ياج  هک  تسا  رثوم  ياه  مادقا  نیا  هلمج  زا  راد  همانسانش  مومـس  ینیزگیاج  يزرواشک و 

.دریگ رارق  هدافتـسا  دروم  يرادیرخ و  ربتعم  یجراخ  ياه  تکرـش  زا  تیفیک  اب  يزرواشک  مومـس  دـیاب  زورما  تفگ : تسناد و  مدرم  ياذـغ  تمالس 
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لاح رد  هتخانش و  اذغ  تمالس  نیمات  يارب  ار  اه  هاگولگ  يزرواشک  داهج  یکشزپ و  شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ياه  هناخترازو  تشاد : ناعذا  یمشاه 

هزوح رد  ار  مدرم  دنهاوخ  یم  یخرب  دوزفا : يو  .تسین  هدننک  نارگن  تمالس ، ظاحل  هب  مدرم  ياذغ  عاضوا  نونکا  هک  يروط  هب  دنتسه  روما  تاحالصا 

داهنشیپ زا  یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ریزو  .دشاب  تاعیاش  هدنرادزاب  دناوت  یم  هناخترازو  ود  نیا  روضح  دننک و  نارگن  یندـیماشآ  اذـغ و 

دروم رد  ار  شهوژپ  تاقیقحت و  راک  تسا  رتهب  ام  تفگ : درک و  لابقتـسا  روتـساپ  وتیتسنا  هناخترازو و  نیا  هزوح  هب  یناسنا  ياه  نسکاو  دیلوت  لاقتنا 

رد ناینب  شناد  تکرش  نونک 30  ات  دش : دروآدای  يو  .مینک  راذگاو  ناینب  شناد  ياه  تکرش  یـصوصخ و  شخب  هب  ار  دیلوت  میهد و  ماجنا  اه  نسکاو 

لرتنک يارب  تشادهب  يزرواشک و  داهج  ياه  هناخترازو  يراکمه  همان  مهافت  تایئزج  .تسا  هدش  يزادنا  هار  روتساپ ) وتیتسنا   ) تشادهب ترازو  هزوح 

كرتشم روط  هب  هک  دندش  دهعتم  يراکمه ، همان  مهافت  ياضما  اب  یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادـهب ، يزرواشک و  داهج  ياه  هناخترازو  اه  يرامیب 

يریگولج یضارا  يرایبآ  رد  بالضاف  فرصم  زا  لرتنک و  يزرواشک  تالوصحم  رد  ار  نیگنس  تازلف  ییایمیش و  ياهدوک  مومـس ، هدنامیقاب  اه ، هدنیالآ 

اضما هب  دنب  هدام و 3 رد 4  طبترم  رطخ  لماوع  اه و  يرامیب  لرتنک  يریگـشیپ و  هنیمز  رد  هک  هناخترازو  ود  نیا  كرتشم  يراکمه  همان  مهافت  رد  .دننک 

ظاحل هعـسوت  مشـش  همانرب  يارجا  تدم  رد  كرتشم  دهعت  تشه  تشادهب و  ترازو  يارب  دهعت   9 يزرواشک ،  داهج  ترازو  يارب  دهعت  دیسر 22 

هزات تالوصحم  يارب  یقیوشت  ياه  تسایـس  زا  هدـش ، فلکم  همان  مهافت  نیا  ساسا  رب  يزرواشک  داـهج  ترازو  شرازگ ، نیا  هیاـپ  رب  .تسا  هدش 

رد تکراشم  .دنک  تیامح  اه  هطـساو  فذج  روظنم  هب  يزرواشک  تالوصحم  شورف  یبایرازاب و  ياه  ینواعت  داجیا  بسانم و  تیفیک  تمیق و  اب  يروخ 

عفر فده  اب  رطخرپ  مومس  فذح  نازرواشک و  طسوت  اهنآ  زا  هنیهب  هدافتسا  بسانم و  ياهرایعم  تیاعر  اب  يزرواشک  ياهدوک  مومس و  تیفیک  ياقترا 

، وراد هدـنامیقاب  شیاپ  اه و  يرادـماد  اه و  هناخلگ  تاغاب ، عرازم ، ندرک  راد  همانـسانش  دـنیآرف  عیرـست  يزرواشک ، تالوصحم  كاخ و  بآ ، یگدولآ 

داهج ترازو  نینچمه  همان  مهافت  نیا  .تسا  يزرواشک  داهج  ترازو  تادـهعت  هلمج  زا  يزبآ  یماد و  ماخ  دـنیآرف  رد  ییایمیـش  داوم  ریاس  مومس و 

هخـسن ماظن  یهدـناماس  ییایمیـش ،  ریغ  یکیژولویب و  ياه  شک  تفآ  یتسیز ، ياهدوک  فرـصم  دـیلوت و  شیازفا  زا  تیامح  هب  فلکم  ار  يزرواشک 

نامرد و تشادهب ، ترازو  .تسا  هدرک  رطخ  رپ  ییایمیش  داوم  ریاس  مومس و  وراد ، فذح  يارب  يزیر  همانرب  یکـشزپماد و  یچیپ  هخـسن  یـسیون و 

هدنامیقاب شیاپ  يزرواشک ، تشادـهب  ياه  همانرب  بلاق  رد  نازرواشک  تمالـس  زا  تیامح  شزومآ و  هنیمز  رد  هک  هدـش  فظوم  زین  یکـشزپ  شزومآ 

تمالـس ینف و  ياه  هیـصوت  ندرک  ییارجا  روظنم  هب  بسانم  دروخرب  رازاب و  رد  هدـش  هضرع  يا  هناخلگ  یعارز و  یغاب ، تالوصحم  رد  اـه  هدـنیالآ 

طـسوت روشک  یکـشزپماد  نامزاس  يوس  زا  هرداص  یماد  ماخ  ياه  هدروآرف  لمح  یتشادهب  یهاوگ  ذـخا  يارب  طباوض  نیودـت  .دنک  مادقا  لوصحم 

تاعالطا و هیارا  كرتشم و  هتیمک  بوصم  یتایلمع  ياه  همانرب  ساسا  رب  تالخادـم  یلام  عبانم  بذـج  نیماـت و  ییاذـغ ، داوم  يروآرف  تاـجناخراک 

همان مهافت  مود  فرط  هب  دروم  بسح  یناسنا  تیعمج  رد  ناویح  ناسنا و  نیب  لاقتنا  لباق  ياه  يرامیب  اذـغ و  هار  زا  هلقتنم  ياه  يرامیب  ياه  شرازگ 

ود يراکمه ، همان  مهافت  نیا  ساسا  رب  .دور  یم  رامـش  هب  همان  مهافت  نیا  بوچراچ  رد  یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ترازو  تادهعت  رگید  زا 

هدنیالآ لرتنک  یلغـش ، روآ  نایز  لماوع  اب  نازرواشک  یلغـش  ههجاوم  یلرتنک  ياه  همانرب  زا  تیامح  هنیمز  رد  ار  یکرتشم  تادهعت  نینچمه  هناخترازو 

هدش لبقتم  يزرواشک  يرایبآ  يارب  بالضاف  فرصم  زا  يریگولج  يزرواشک و  تالوصحم  رد  نیگنس ، تازلف  ییایمیش و  ياهدوک  مومس ، هدنامیقاب  اه ،

همانرب يارجا  نیودت و  رد  يراکمه  ییاذغ و  داوم  رب  تراظن  عیزوت و  يرادهگن ، دیلوت ، رد  دـیدج  ياه  يروانف  زا  هدافتـسا  شرازگ ، نیا  هیاپ  رب  دنا . 

.تسا    هناخترازو  ود  كرتشم  تادهعت  رگید  زا  یبورکیم  دض  تمواقم  لرتنک  يریگشیپ و  یلم 
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راک بسک و  همانزور  دادرم 1395 -   17

؛  دندش دهعتم  اه  هناخترازو 

اه يرامیب  لرتنک  يارب  تشادهب  يزرواشک و  داهج  يراکمه  همان  مهافت 

، اه هدنیالآ  كرتشم  روط  هب  هک  دندش  دهعتم  يراکمه ، همان  مهافت  ياضما  اب  یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادـهب ، يزرواشک و  داهج  ياه  هناخترازو 

.دننک  يریگولج  یضارا  يرایبآ  رد  بالضاف  فرصم  زا  لرتنک و  يزرواشک  تالوصحم  رد  ار  نیگنس  تازلف  ییایمیش و  ياهدوک  مومس ، هدنامیقاب 

هب دنب  هدام و 3 رد 4  طبترم  رطخ  لماوع  اه و  يرامیب  لرتنک  يریگشیپ و  هنیمز  رد  هک  روبزم  ياه  هناخترازو  كرتشم  يراکمه  همان  مهافت  ساسارب     

هعسوت مشـش  همانرب  يارجا  تدم  رد  كرتشم  دهعت  تشه  تشادهب و  ترازو  يارب  دهعت   9 يزرواشک ،  داهج  ترازو  يارب  دهعت   22 دیسر ، اضما 

تالوصحم يارب  یقیوشت  ياه  تسایس  زا  هدش ، فلکم  همان  مهافت  نیا  ساسا  رب  يزرواشک  داهج  ترازو  شرازگ ، نیا  هیاپ  رب.تسا  هدش  ینیب  شیپ 

تکراشم.دنک تیامح  اه  هطساو  فذج  روظنم  هب  يزرواشک  تالوصحم  شورف  یبایرازاب و  ياه  ینواعت  داجیا  بسانم و  تیفیک  تمیق و  اب  يروخ  هزات 

فده اب  رطخرپ  مومس  فذح  نازرواشک و  طسوت  اهنآ  زا  هنیهب  هدافتسا  بسانم و  ياهرایعم  تیاعر  اب  يزرواشک  ياهدوک  مومـس و  تیفیک  ياقترا  رد 

، وراد هدنامیقاب  شیاپ  اه و  يرادماد  اه و  هناخلگ  اه ، غاب  عرازم ، ندرک  راد  همانسانش  دنیآرف  عیرـست  يزرواشک ، تالوصحم  كاخ و  بآ ، یگدولآ  عفر 

ترازو نینچمه  همانمهافت  نیا  ساسارب.تسا  يزرواشک  داهج  ترازو  تادهعت  هلمج  زا  يزبآ  یماد و  ماخ  دـنیآرف  رد  ییایمیـش  داوم  ریاس  مومس و 

یسیون و هخسن  ماظن  یهدناماس  ییایمیش ،  ریغ  یکیژولویب و  ياه  شک  تفآ  یتسیز ، ياهدوک  فرـصم  دیلوت و  شیازفا  دش  فلکم  يزرواشک  داهج 

نامرد و تشادهب ، ترازو   . دهد رارق  تیامح  دروم  ار  رطخ  رپ  ییایمیش  داوم  ریاس  مومس و  وراد ، فذح  يارب  يزیر  همانرب  یکشزپماد و  یچیپ  هخسن 

هدنامیقاب شیاپ  يزرواشک ، تشادـهب  ياه  همانرب  بلاق  رد  نازرواشک  تمالـس  زا  تیامح  شزومآ و  هنیمز  رد  هک  هدـش  فظوم  زین  یکـشزپ  شزومآ 

تمالـس ینف و  ياه  هیـصوت  ندرک  ییارجا  روظنم  هب  بسانم  دروخرب  رازاب و  رد  هدـش  هضرع  يا  هناخلگ  یعارز و  یغاب ، تالوصحم  رد  اـه  هدـنیالآ 

طـسوت روشک  یکـشزپماد  نامزاس  يوس  زا  هرداص  یماد  ماخ  ياه  هدروآرف  لمح  یتشادـهب  یهاوگ  ذـخا  يارب  طباوض  نیودـت.دنک  مادـقا  لوصحم 

تاعالطا و هیارا  كرتشم و  هتیمک  بوصم  یتایلمع  ياه  همانرب  ساسا  رب  هلخادـم  یلام  عبانم  بذـج  نیماـت و  ییاذـغ ، داوم  يروآرف  ياـه  هناـخراک 

رگید زا  مود ،  فرط  هب  دروم  بسح  یناسنا  تیعمج  رد  ناویح  ناسنا و  نیب  كرتشم  ياه  يرامیب  اذـغ و  هار  زا  لاقتنا  لـباق  ياـه  يراـمیب  شرازگ 

هناخترازو ود  يراکمه ، همانمهافت  نیا  ساسا  رب.دور  یم  رامـش  هب  همانمهافت  نیا  بوچراچ  رد  یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ترازو  تادهعت 

، اه هدـنیالآ  لرتنک  یلغـش ، روآ  نایز  لماوع  اب  نازرواشک  یلغـش  ههجاوم  یلرتنک  ياـه  هماـنرب  زا  تیاـمح  هنیمز  رد  ار  یکرتشم  تادـهعت  نینچمه 

دنا هدش  لبقتم  يزرواشک  يرایبآ  يارب  بالضاف  فرصم  زا  يریگولج  يزرواشک و  تالوصحم  رد  نیگنس ، تازلف  ییایمیش و  ياهدوک  مومس ، هدنامیقاب 

یلم همانرب  يارجا  نیودت و  رد  يراکمه  ییاذغ و  داوم  رب  تراظن  عیزوت و  يرادهگن ، دیلوت ، رد  دـیدج  ياه  يروانف  زا  هدافتـسا  شرازگ ، نیا  هیاپ  رب  .

تـالوصحم عاونا  نت  نویلیم  زا 110  شیب  هناـیلاس  .تسا  هناـخترازو  ود  كرتشم  تادـهعت  رگید  زا  یبورکیم  دـض  تمواـقم  لرتنک  يریگـشیپ و 

رداص فده  ياهروشک  هب  زین  تالوصحم  نیا  دازام  زا  یشخب  دوش و  یم  هضرع  یلخاد  رازاب  هب  دیلوت و  رویط  ماد و  یتالیـش ، یغاب ، یعارز ، يزرواشک 

.دوش    یم 
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 : داد ربخ  تشادهب  ترازو  اب  همان  مهافت ياضما  مسارم  رد  يزرواشک  داهج  ریزو 

روشک رد  غرمریمخ  نت  رازه  هنالاس 100 دیلوت 

نیا زا  نـت  رازه  هنالاس 100 هکارچ  دوش ، هئارا  كرتشم  راکهار  اهروشک  رگید  دـننام  غرمریمخ  فرـصم  يارب  دـیاب  : » تفگ يزرواـشک  داـهج  ریزو 

.دوش » یم دیلوت  روشک  رد  لوصحم 

لرتنک يریگشیپ و  هنیمز  رد  تشادهب  ترازو  اب  كرتشم  يراکمه  همان  مهافت  ياضما  مسارم  رد  یتجح  دومحم  ادبو  زا  لقن  هب  نیالنآدیپس  شرازگ  هب 

داهج ترازو  راکروتـسد  رد  مدرم  فرـصم  تلوهـس  يارب  دمجنم  ياه  غرم يدنب  هتـسب يدنب و  هعطق هعـسوت  : » درک راهظا  رطخ  لماوع  اه و  يرامیب 

هئارا كرتشم  راکهار  ایند  دننامه  نآ  فرـصم  يارب  دـیاب  هک  دوش  یم دـیلوت  قیرط  نیا  زا  غرم  ریمخ  نت  رازه  ات 100 هنالاس  دراد و  رارق  يزرواـشک 

« .دوش

هدش تبثم  دیلوت  عفن  هب  روشک  مدنگ  فرصم  دیلوت و  زارت  هتفر و  رتارف  نت  نویلیم  زرم 10 زا  زورما  هب  ات  مدنگ  ینیمضت  دیرخ  نازیم  هکنیا  نایب  اب  يو 

ناموت درایلیم  مدنگ 3800 دیرخ  لک  لاس 1392  رد  هک  یلاحرد  هدش  تخادرپ  ناراک  مدـنگ تابلاطم  زا  ناموت  درایلیم  نونکات 6000 : » دوزفا تسا ،

« .تسا هدوب 

هنازخ و زا  عبانم  نیمات  يارب  هک  دش  يرادیرخ  مدـنگ  ناموت  درایلیم  هنازور 170 دـیلوت ، شیازفا  اب  هامریت  همین  زا  : » داد همادا  يزرواشک  داـهج  ریزو 

فرصم هنارس  : » دوزفا یتجح  .دریگ » رارق  رایتخا  رد  تارابتعا  تصرف  نیلوا  رد  دنداد  روتـسد  يروهمج  سیئر تشاد و  دوجو  ییاه  تیدودحم اه  کناب

یناهج و نیگنایم  زا  رت  نییاپ فرصم ، شیازفا  دوجو  اب  نایزبآ  تاجیزبس و  دیلوت ، يدصرد  10 شیازفا دوجو  اب  روشک  رد  ریش  ریظن  ملاس  تالوصحم 

هنیمز رد  تشادهب  ترازو  يراکمه  اب  دـیاب  هک  تسا  یناهج  نیگنایم  زا  رتشیب  دوش ، یم يرامیب  بجوم  هک  نغور  رکـش و  تالوصحم  فرـصم  هنارس 

« .دوش يزاس  گنهرف ملاس  تالوصحم  هنارس  شیازفا 

مرگولیک ره  يازا  هب  رکـش  تمیق  رازاـب ، میظنت  داتـس  هبوصم  اـب  : » تفگ داد و  ربخ  روشک  رد  هتـشذگ  لاـس  رد  رکـش  ینت  نویلیم  دـیلوت 1.5 زا  يو 

اب هبنپ  دننام  یناسناریغ  فرصم  اب  هتخیرارت  تالوصحم  يور  تاقیقحت  : » درک حیرصت  يزرواشک  داهج  ریزو  .دوش » یم هضرع  سروب  رد  ناموت  2530

تیدج اب  عوضوم  نیا  هک  دننک  یم نارگن  ار  مدرم  یمومع  ناهذا  شیوشت  داجیا  اب  يا  هدع اما  دریگ ، یم تروص  روشک  رد  مومس  فرصم  شهاک  فده 

« .دریگ یم رارق  تراظن  تحت 

تلود رد  يزرواشک  داهج  ترازو  تامادقا  زا  مس  دوک و  هلمجزا  يزرواشک  ياه  هداهن يزاسدرادناتسا  ندش و  راد  همانـسانش هکنیا  هب  هراشا  اب  یتجح 

وتیتسنا ) تشادـهب ترازو  هب  يزار  يزاس  مرـس نسکاو و  تاقیقحت  هسـسوم  یناسنا  ياه  نسکاو دـیلوت  يراذـگاو  يارب  : » درک مالعا  تسا ، مهدزای 

بسچ :  رب  .میراد »     یگدامآ  ناریا ) روتساپ 

یتجح      دومحم  تشادهب , ترازو  اب  همان  مهافت ياضما  مسارم  رد  يزرواشک  داهج  ریزو  روشک , رد  غرمریمخ  نت  رازه  هنالاس 100 دیلوت 

5
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تسین هتخیرارت  مدرم  هرفس  جنرب  يزرواشک : داهج  ریزو 

رگید دـننام  غرم  ریمخ  فرـصم  يارب  دـیاب  تفگ : داد و  ربخ  يراج  لاس رد  نت  نویلیم  دیلوت 10  اب  مدـنگ  زارت  ندـش  تبثم  زا  يزرواشک  داهج  ریزو 

اب یتجح   دومحم  انسیا ، شرازگ  هب  .دوش  یم دیلوت  روشک  رد  لوصحم  نیا  زا  نت  رازه  هنالاس 100  هک  ارچ  دوش ، هئارا  كرتشم  راکهار  ایند  ياهروشک 

، تسا هدش  تبثم  دیلوت  عفن  هب  روشک  مدنگ  فرـصم  دیلوت و  زارت  هتفر و  رتارف  نت  نویلیم  زرم 10  زا  زورما  ات  مدنگ  ینیمضت  دیرخ  نازیم  هکنیا  نایب 

هدوب ناموت  درایلیم  مدنگ 3800  دیرخ  لک  لاس 1392  رد  هک  یلاح  رد  هدـش  تخادرپ  ناراکمدـنگ  تابلاطم  زا  ناموت  درایلیمرازه  نونکات 6  دوزفا :

هنازخ زا  عبانم  نیمأت  يارب  هک  دش  يرادیرخ  مدنگ  ناموت  درایلیم  هنازور 170  دیلوت ، شیازفا  اب  هامریت  همین  زا  داد : همادا  يزرواشک  داهج  ریزو  .تسا 

يزرواشک داهج  ریزو  .دریگ  رارق  رایتخا  رد  تارابتعا  تصرف  نیتسخن  رد  دـنداد  روتـسد  يروهمج  سیئر  تشاد و  دوجو  ییاه  تیدودـحم اه  کـناب و 

اما دریگ  یم تروص  روشک  رد  مومـس  فرـصم  شهاک  فده  اب  هبنپ  دـننام  یناسناریغ  فرـصم  اب  هتخیرارت  تالوصحم  يور  تاقیقحت  درک : حیرـصت 

مدرم هرفـس  جنرب  ییوس  زا.دریگ  یم رارق  تراظن  تحت  تیدج  اب  عوضوم  نیا  هک  دـننک  یم نارگن  ار  مدرم  یمومع  ناهذا  شیوشت  داجیا  اب  يا  هدـع

داتس هبوصم  اب  تفگ : داد و  ربخ  هتشذگ  لاس  رد  رکـش  ینت  نویلیم  دیلوت 1/5  زا  يو  .تسا   هعیاش  هراب  نیا  رد  اه    تبحـص مامت  تسین و  هتخیرارت 

رظن فالتخا  نیا  نانچمه  هکنیا  نایب  اب  يزرواشک  داهج  ریزو  .دوش  یم هضرع  سروب  رد  ناموت  مرگولیک 2530  ره  يازا  هب  رکش  تمیق  رازاب ، میظنت 

يدح هب  رکـش  دیلوت  ات  درک  يراودیما  زاربا  نت  رازه  نویلیم و 100  ود  اـی  تسا  نت  رازه  نویلیم و 800  کی  رکـش  هنالاس  زاین  نازیم  هک  دراد  دوجو 

.دوش  نیمأت  رکش  هزییاپ  دیلوت  لحم  زا  زین  لوصحم  نیا  يرسک  نت  رازه  دودح 500  هک  دبای  شیازفا 

  

داصتقا يایند  همانزور  دادرم 1395 -   17

دوش یم تخادرپ  يدوز  هب ناراکمدنگ  لوپ 

لداعم هک  میا  هدرک تخادرپ  لوپ  ناموت  دراـیلیم  رازه  نونکات 6  تفگ : ناراک  مدنگ لوپ  تخادرپ  هرابرد  يزرواشک  داهج  ریزو  امیـسوادص : يرازگربخ 

ادیپ يرتشیب  دومن  اه  یهدب نیا  تسا ، هدش  رتشیب  نآ  شزرا  مدـنگ و  دـیلوت  مجح  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا و  لاس 92  درکلمع  ربارب  ود  ات  مین  کـی و 

تخادرپ يارب  یگنیدـقن  نیمات  هلـصاف  رت  عیرـس هچ  ره  هک  تسا  نیا  رب  تلود  يداصتقا  داتـس  لوا و  نواعم  يروهمج و  سیئر دـیکات  اما  دـنک ، یم

.دسرب  لقادح  هب  تالوصحم  دیرخ  نازرواشک و 
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تسین  هتخیرارت  مدرم  هرفس  جنرب 

دهاوخ یم راکهار  غرمریمخ  فرصم  یتجح :

رگید دننام  غرم  ریمخ فرـصم  يارب  دـیاب  تفگ : داد و  ربخ  يراج  لاس  رد  ینت  نویلیم  دیلوت 10  اب  مدنگ  زارت  ندـش  تبثم  زا  يزرواشک  داهج  ریزو 

.دوش  یم دیلوت  روشک  رد  لوصحم  نیا  زا  نت  رازه  هنالاس 100  هکارچ  دوش ، هئارا  كرتشم  راکهار  ایند  ياهروشک 

اه و يرامیب لرتنک  يریگشیپ و  هنیمز  رد  یکشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ریزو  اب  كرتشم  يراکمه  همانمهافت  ياضما  مسارم  رد  یتجح  دومحم 

رارق يزرواشک  داهج  ترازو  راک  روتسد  رد  مدرم  فرصم  تلوهـس  يارب  دمجنم  ياه  غرم يدنب  هتـسب يدنب و  هعطق هعـسوت  درک : راهظا  رطخ  لماوع 

نایب اب  يو  .دوش  هئارا  كرتشم  راکهار  ایند  دننامه  نآ  فرـصم  يارب  دیاب  هک  دوش  یم دـیلوت  قیرط  نیا  زا  غرمریمخ  نت  رازه  ات 100  هنالاس  دراد و 

: دوزفا تسا ، هدش  تبثم  دیلوت  عفن  هب  روشک  مدنگ  فرصم  دیلوت و  زارت  هتفر و  رتارف  نت  نویلیم  زرم 10  زا  زورما  ات  مدنگ  ینیمضت  دیرخ  نازیم  هکنیا 

هدوب ناموت  درایلیم  رازه و 800  مدنگ 3  دیرخ  لک  لاس 1392  رد  هک  یلاح  رد  هدش  تخادرپ  ناراکمدـنگ  تابلاطم  زا  ناموت  درایلیم  رازه  نونکات 6 

.تسا 

هنازخ و زا  عبانم  نیمأت  يارب  هک  دش  يرادـیرخ  مدـنگ  ناموت  درایلیم  هنازور 170  دـیلوت ، شیازفا  اب  هامریت  همین  زا  داد : همادا  يزرواشک  داـهج  ریزو 

.دریگ  رارق  رایتخا  رد  تارابتعا  تصرف  نیلوا  رد  دنداد  روتسد  يروهمج  سیئر تشاد و  دوجو  ییاه  تیدودحم اه  کناب

   

تسا  نییاپ  ریش  فرصم  هنارس 

شیازفا دوجو  اب  نایزبآ  تاجیزبس و  دیلوت ، يدـصرد  شیازفا 10  دوجو  اب  روشک  رد  ریش  ریظن  ملاس  تالوصحم  فرـصم  هنارـس  درک : نایب  یتجح 

اب دیاب  هک  تسا  یناهج  نیگنایم  زا  رتشیب  دوش ، یم يرامیب  بجوم  هک  نغور  رکش و  تالوصحم  فرصم  هنارس  یناهج و  نیگنایم  زا  رت  نییاپ فرـصم ،

داد ربخ  هتشذگ  لاس  رد  رکش  ینت  نویلیم  دیلوت 5/1  زا  يو  .دوش  يزاس  گنهرف ملاس  تالوصحم  هنارس  شیازفا  هنیمز  رد  تشادهب  ترازو  يراکمه 

.دوش  یم هضرع  سروب  رد  ناموت  رازه و 530  مرگولیک 2  ره  يازا  هب  رکش  تمیق  رازاب ، میظنت  داتس  هبوصم  اب  تفگ : و 

روشک رد  مومس  فرـصم  شهاک  فده  اب  هبنپ  دننام  یناسناریغ  فرـصم  اب  هتخیرارت  تالوصحم  يور  تاقیقحت  درک : حیرـصت  يزرواشک  داهج  ریزو 

.دریگ  یم رارق  تراظن  تحت  تیدج  اب  عوضوم  نیا  هک  دننک  یم نارگن  ار  مدرم  یمومع  ناهذا  شیوشت  داجیا  اب  يا  هدع اما  دریگ  یم تروص 

تلود رد  يزرواشک  داهج  ترازو  تامادقا  زا  مس  دوک و  هلمج  زا  يزرواشک  ياه  هداهن يزاسدرادناتسا  ندش و  راد  همانـسانش هکنیا  هب  هراشا  اب  یتجح 

نامرد و تشادـهب ، ترازو  هب  يزار  يزاس  مرـس نسکاو و  تاقیقحت  هسـسوم  یناسنا  ياه  نسکاو دـیلوت  يراذـگاو  يارب  درک : مالعا  تسا ، مهدزای 

چیه درک : راهظا  هتخیرارت  تالوصحم  تراجت  دیلوت و  تیعضو  هرابرد  يزرواشک  داهج  ریزو  .میراد  یگدامآ  ناریا ) روتـساپ  وتیتسنا   ) یکـشزپ شزومآ 

ماجنا روشک  یتسیز  ینمیا  یلم  هتیمک  طوبرم و  تاررقم  طباوض و  بوچراچ  رد  هک  يراک  اهنت  درادن و  رارق  مدرم  ییاذـغ  هریج  رد  يا  هتخیرارت جـنرب 

.تسا  دنک ، فرصم  مس  هبنپ  ياه  هنوگ ریاس  زا  رتمک  هک  لوصحم  نیا  تشک  درکیور  اب  هبنپ  دودحم  دیلوت  هدش ،

یتالوصحم هک  تسا  ههد  ود  زا  شیب  زین  تادراو  اب  طابترا  رد  تفگ : درادن ، دوجو  هتخیرارت  تالوصحم  هنیمز  رد  ینارگن  چیه  هکنیا  رب  دیکأت  اب  یتجح 

رب ییاذغ  داوم  تیفیک  لرتنک  هنیمز  رد  یللملا  نیب یلم و  ياه  نامزاس دوش و  یم هضرع  یناهج  تراجت  رد  یللملا و  نیب حطـس  رد  ترذ  نغور و  دـننام 

زا دیـسر و  دهاوخ اهنآ  عالطا  هب  دشاب  هتـشاد دوجو  هنیمز  نیا  رد  یلکـشم  رگا  هک  میهد  یم مدرم  هب  ار  رطاخ  نانیمطا  نیا  دنراد و  تراظن  لئاسم  نیا 

هک دوش  داجیا  مدرم  هعماج و  يارب  شیوشت  ینارگن و  ات  تسا  راک  رد  ییاه  تسد دسر  یم رظن  هب  اما  دوش  یم يریگولج  ییاه  ینارگن لئاسم و  نینچ 

.مینک  عفد  ار  نآ  مینک  یعس  دیاب 
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شیازفا زور  هب  زور  لوصحم  نیا  دیلوت  ریخا  لاس  ود  یط  اما  دوب  دیلوت  زا  رتشیب  رکـش  تادراو  ینامز  تفگ : رکـش  دـیلوت  نازیم  هرابرد  نینچمه  يو 

نایب اب  يزرواشک  داهج  ریزو  .تسا  هتشاد  شیازفا  لاس 1392  هب  تبسن  دصرد  هلاس 40 ود  ینامز  هزاب  نیا  رد  نآ  دیلوت  هک  يا  هنوگ هب  تسا ؛ هتفای 

يراودیما زاربا  نت  رازه  نویلیم و 100  ای 2  تسا  نت  رازه  نویلیم و 800  کی  رکش  هنالاس  زاین  نازیم  هک  دراد  دوجو  رظن  فالتخا  نیا  نانچمه  هکنیا 

.دوش  نیمأت  رکش  هزییاپ  دیلوت  لحم  زا  زین  لوصحم  نیا  يرسک  نت  رازه  دودح 500  هک  دبای  شیازفا  يدح  هب  رکش  دیلوت  ات  درک 
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؛  درک مالعا  یتجح 

تسا نییاپ  ریش  فرصم  هنارس  هویم / هدننکدیلوت  روشک  عمج 10  رد  ناریا 

يراکمه اب  دیاب  تسا و  نییاپ  روشک  رد  ریش  هنارس  فرصم  تفگ : تسا  یناهج  طسوتم  دح  رد  روشک  هویم  فرـصم  نیگنایم  هکنیا  نایب  اب  داهج  ریزو 

.میهد  شیازفا  ار  تاینبل  فرصم  تشادهب  ترازو 

ياهدوک تیفیک  نییعت  يارب  یتسرد  راتخاس  نامزاس و  هتشذگ  ياه  لاس رد  هکنیا  هب  هراشا  اب  یتجح  دومحم  رهم ، زا  لقن  هب  نیالنآ  سدق  شرازگ  هب 

داجیا روشک  تاتابن  ظفح  نامزاس  رد  یگنهامه  داتس  مومس ، دوک و  طرش  دیق و  یب  دورو  زا  يریگولج  يارب  دوزفا : تشادن ، دوجو  مومـس  ییایمیش و 

ره هتشذگ  ياه  لاس رد  هنافساتم  هکنیا  نایب  اب  يو  .دنک  تراظن  مومس  نینچمه  یتادراو و  يدیلوت و  ییایمیـش  ياهدوک  تیفیک  یگنوگچ و  رب  ات  دش 

تادراو دیلوت و  يارب  راک  زاس و  داجیا  دوجو  اب  مه  زونه  تفگ : دش ، یم لمع  یفنـص  تروص  هب  درک و  یم دراو  دـیلوت و  مس  دوک و  یناکم  ره  رد  یـسک 

ریزو .دننک  دراو  دنناوت  یم ار  زاجم  ریغ  هچ  زاجم و  مومس  هچ  دندرک  ادیپ  یجراخ  ياهرازاب  رد  هچ  ره  دنراد  رواب  يا  هدع مومـس ، ییایمیـش و  ياهدوک 

شورف دورو و  دـیلوت ، هزاجا  یفیک  یبایزرا  زوجم و  دـییأت ، نودـب  يدوک  مس و  هنوگچیه  هک  تسا  نیا  رب  ام  هناخترازو  دـیکات  دوزفا : يزرواشک  داهج 

ات هک  یلاح  رد  دنا  هدرک تفایرد  یهاوگ  دییأت  بسچرب  زوجم و  یتادراو  يدیلوت و  ییایمیـش  ياهدوک  زا  يا  هدمع شخب  نونکا  مه  تفگ : یتجح  .درادن 

شیب دنتشادن و  زوجم  ییایمیش  ياهدوک  مومس و  هضرع  ياه  هاگشورف زا  مادکچیه  نیا  رب  هوالع  دوزفا : يو  .دنتشادن  يدرادناتسا  چیه  نیا  زا  شیب 

لباق تیعضو  زونه  ییایمیـش  ياهدوک  مومـس و  شخب  رد  هچرگا  درک : دیکات  يزرواشک  داهج  ریزو  .دندرک  یم تیلاعف  زوجم  نودب  هاگـشورف  رازه  زا 

هچ رد  میناد  یم نونکا  مه  میدرک و  یبایدر  ار  تالکـشم  يدیلوت ، تاجناخراک  رازاب و  رد  دوجوم  مومـس  دوک و  یفیک  یبایزرا  زا  سپ  اما  میرادن  یلوبق 

ار مس  دوک و  رازاب  میدرک  داجیا  هک  ینامزاس  راتخاس و  زا  هدافتسا  اب  مینک  یم شالت  نونکا  مه  داد : همادا  دیما  ریبدت و  هنیباک  وضع  .میراد  رارق  یتیعضو 

روشک وزج 10  ناهج  رد  هویم  دیلوت  هنیمز  رد  دوزفا : روشک  رد  هویم  مک  فرصم  هرابرد   هدش  هئارا  تاعالطا  هب  خساپ  رد  نینچمه  يو  .مینک  یهدناماس 

دح رد  نام  فرصم نیگنایم  لاح  نیا  اب  اما  میراد  هویم  یفرصمدب  تاعیاض و  هچرگا  دوش  یم فرصم  لخاد  رد  زین  دیلوت  نیا  رتشیب  میتسه و  ناهج  لوا 

تشادهب و ترازو  يراکمه  اب  دیاب  تفگ : درک و  داقتنا  روشک  رد  ریش  هنارس  فرصم  نازیم  ندوب  نییاپ  زا  يزرواشک  داهج  ریزو  .تسا  یناهج  طسوتم 

یتحار هب  نآ  رانک  زا  ناوت  یمن تسا و  لوصحم  کی  غرم  ریمخ  تشادراهظا : زین  غرم  ریمخ  هرابرد  یتجح  .میهد  شیازفا  ار  ریش  هنارس  فرصم  نامرد 

تروص هب  هک  تسا  نیا  دمجنم  غرم  تشوگ  هضرع  تالکشم  زا  یکی  تفگ : يو  .مینک  لح  لوصحم  نیا  دیلوت  هنیمز  رد  ار  نام  تالکشم دیاب  تشذگ ؛

هعطق تروص  هب  ار  دمجنم  غرم  تشوگ  میداد  داهنشیپ  ماد  روما  ینابیتشپ  تکرـش  هب  لکـشم  نیا  عفر  يارب  نیاربانب  دوش ؛ یمن هضرع  يدنب  هعطق 

ییاذغ گنهرف  رد  غرم  عون  نیا  فرـصم  ات  دشاب  هدش  يدنب  هعطق  تروص  هب  دیاب  دمجنم  غرم  هضرع  داد : همادا  یتجح  .دننک  هضرع  دمجنم و  يدنب 

.میشاب  هتشادن  لکشم  زین  غرم  ریمخ  دیلوت  يارب  دریگ و  ياج  مدرم 
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دهاوخ یم راکهار  غرمریمخ  فرصم  تسین / هتخیرارت  مدرم  هرفس  جنرب 

رگید دننام  غرم  ریمخ  فرـصم  يارب  دـیاب  تفگ : داد و  ربخ  يراج  لاس  رد  ینت  نویلیم  دیلوت 10  اب  مدنگ  زارت  ندـش  تبثم  زا  يزرواشک  داهج  ریزو 

.دوش  یم  دیلوت  روشک  رد  لوصحم  نیا  زا  نت  رازه  هنالاس 100  هکارچ  دوش ، هئارا  كرتشم  راکهار  ایند  ياهروشک 

نامرد و تشادهب ، ریزو  اب  كرتشم  يراکمه  همان  مهافت  ياضما  مسارم  رد  هبنـش )  ) زورما یتجح  دومحم  انـسیا ، زا  لقن  هب  نیالنآ  سدـق  شرازگ  هب 

تلوهس يارب  دمجنم  ياه  غرم  يدنب  هتسب  يدنب و  هعطق  هعسوت  درک : راهظا  رطخ  لماوع  اه و  يرامیب  لرتنک  يریگشیپ و  هنیمز  رد  یکشزپ  شزومآ 

فرصم يارب  دیاب  هک  دوش  یم  دیلوت  قیرط  نیا  زا  غرم  ریمخ  نت  رازه  ات 100  هنالاس  دراد و  رارق  يزرواشک  داهج  ترازو  راک  روتسد  رد  مدرم  فرصم 

دـیلوت و زارت  هتفر و  رتارف  نت  نویلیم  زرم 10  زا  زورما  ات  مدنگ  ینیمـضت  دیرخ  نازیم  هکنیا  نایب  اب  يو  .دوش  هئارا  كرتشم  راکهار  ایند  دـننامه  نآ 

لاس رد  هک  یلاح  رد  هدش  تخادرپ  ناراکمدـنگ  تابلاطم  زا  ناموت  درایلیم  نونکات 6000  دوزفا : تسا ، هدش  تبثم  دیلوت  عفن  هب  روشک  مدنگ  فرـصم 

ناموت درایلیم  هنازور 170  دیلوت ، شیازفا  اب  هامریت  همین  زا  داد : همادا  يزرواشک  داهج  ریزو  .تسا  هدوب  ناموت  درایلیم  مدنگ 3800  دیرخ  لک   1392

تـصرف نیلوا  رد  دنداد  روتـسد  يروهمج  سیئر  تشاد و  دوجو  ییاه  تیدودـحم  اه  کناب  هنازخ و  زا  عبانم  نیمات  يارب  هک  دـش  يرادـیرخ  مدـنگ 

تاجیزبس دیلوت ، يدصرد  شیازفا 10  دوجو  اب  روشک  رد  ریش  ریظن  ملاس  تالوصحم  فرصم  هنارس  درک : نایب  یتجح  .دریگ  رارق  رایتخا  رد  تارابتعا 

زا رتشیب  دوش ، یم  يرامیب  بجوم  هک  نغور  رکـش و  تالوصحم  فرـصم  هنارـس  یناهج و  نیگنایم  زا  رت  نییاپ  فرـصم ، شیازفا  دوجو  اب  ناـیزبآ  و 

نویلیم دیلوت 1.5  زا  يو  .دوش  يزاس  گنهرف  ملاس  تالوصحم  هنارـس  شیازفا  هنیمز  رد  تشادهب  ترازو  يراکمه  اب  دـیاب  هک  تسا  یناهج  نیگنایم 

.دوش یم  هضرع  سروب  رد  ناموت  مرگولیک 2530  ره  يازا  هب  رکش  تمیق  رازاب ، میظنت  داتس  هبوصم  اب  تفگ : داد و  ربخ  هتـشذگ  لاس  رد  رکـش  ینت 

روشک رد  مومس  فرـصم  شهاک  فده  اب  هبنپ  دننام  یناسنا  ریغ  فرـصم  اب  هتخیرارت  تالوصحم  يور  تاقیقحت  درک : حیرـصت  يزرواشک  داهج  ریزو 

یتجح .دریگ  یم  رارق  تراظن  تحت  تیدج  اب  عوضوم  نیا  هک  دننک  یم  نارگن  ار  مدرم  یمومع  ناهذا  شیوشت  داجیا  اب  يا  هدـع  اما  دریگ  یم  تروص 

تلود رد  يزرواشک  داهج  ترازو  تامادـقا  زا  مس  دوک و  هلمج  زا  يزرواشک  ياه  هداهن  يزاسدرادناتـسا  ندـش و  راد  همانـسانش  هکنیا  هب  هراشا  اـب 

نامرد و تشادهب ، ترازو  هب  يزار  يزاس  مرـس  نسکاو و  تاقیقحت  هسـسوم  یناسنا  ياه  نسکاو  دیلوت  يراذـگاو  يارب  درک : مالعا  تسا ، مهدزای 

چیه درک : راهظا  هتخیرارت  تالوصحم  تراجت  دیلوت و  تیعضو  هراب  رد  يزرواشک  داهج  ریزو  .میراد  یگدامآ  ناریا ) روتساپ  وتیتسنا   ) یکشزپ شزومآ 

ماجنا روشک  یتسیز  ینمیا  یلم  هتیمک  هطوبرم و  تاررقم  طباوض و  بوچراچ  رد  هک  يراک  اهنت  درادن و  رارق  مدرم  ییاذغ  هریج  رد  يا  هتخیرارت جـنرب 

ینارگن چیه  هکنیا  رب  دیکات  اب  یتجح  .تسا  دنک ، فرصم  مس  هبنپ  ياه  هنوگ  ریاس  زا  رتمک  هک  لوصحم  نیا  تشک  درکیور  اب  هبنپ  دودحم  دیلوت  هدش ،

یللملا نیب  حطس  رد  ترذ  نغور و  دننام  یتالوصحم  هک  تسا  ههد  ود  شیب  زین  تادراو  اب  طابترا  رد  تفگ : درادن ، دوجو  هتخیرارت  تالوصحم  هنیمز  رد 

نانیمطا نیا  دنراد و  تراظن  لئاسم  نیا  رب  ییاذغ  داوم  تیفیک  لرتنک  هنیمز  رد  یللملا  نیب  یلم و  ياه  نامزاس  دوش و  یم  هضرع  یناهج  تراجت  رد  و 

يریگولج ییاه  ینارگن  لئاسم و  نینچ  زا  دیسر و  دهاوخ  اهنآ  عالطا  هب  دشاب  هتـشاد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  یلکـشم  رگا  هک  میهد  یم  مدرم  هب  ار  رطاخ 

.مینک عفد  ار  نآ  هک  مینک  یعـس  دیاب  هک  دوش  داجیا  مدرم  هعماج و  يارب  شیوشت  ینارگن و  ات  تسا  راک  رد  ییاه  تسد  دسر  یم  رظن  هب  اما  دوش  یم 

شیازفا زور  هب  زور  لوصحم  نیا  دیلوت  ریخا  لاس  ود  یط  اما  دوب  دیلوت  زا  رتشیب  رکـش  تادراو  ینامز  تفگ : رکـش  دـیلوت  نازیم  هرابرد  نینچمه  يو 

نایب اب  يزرواشک  داهج  ریزو  .تسا  هتشاد  شیازفا  لاس 1392  هب  تبسن  دصرد  هلاس 40  ود  ینامز  هزاب  نیا  رد  نآ  دیلوت  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ هتفای 

يراودیما رازبا  نت  رازه  نویلیم و 100  ود  ای  تسا  نت  رازه  نویلیم و 800  کی  رکش  هنالاس  زاین  نازیم  هک  دراد  دوجو  رظن  فالتخا  نیا  نانچمه  هکنیا 

.دوش  نیمات  رکش  هزییاپ  دیلوت  لحم  زا  زین  لوصحم  نیا  يرسک  نت  رازه  دودح 500  هک  دبای  شیازفا  يدح  هب  رکش  ار  دیلوت  ات  درک 
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یناهج درادناتسا  موس  کی  ناریا  ریش  فرصم 

، نغور لثم  يداوم  زا  هیور  یب  هدافتسا  هکنیا  نایب  اب  درک و  داقتنا  ناریا  رد  ریش  هنارـس  فرـصم  شهاک  زا  یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ریزو 

.دشاب  ییاپورا  ياهروشک  موس  کی  ناریا  رد  ریش  فرصم  هنارس  هک  تسین  امروشک  هدنزارب  تفگ : دزادنا ، یمرطخ  هب  ار  مدرم  تمالس  رکش  کمن و 

، نغور لثم  يداوم  زا  هیور  یب  هدافتـسا  هکنیا  نایب  اب  درک و  داقتنا  ناریا  رد  ریش  هنارس  فرصم  شهاک  زا  یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ریزو 

.دشاب  ییاپورا  ياهروشک  موس  کی  ناریا  رد  ریش  فرصم  هنارس  هک  تسین  امروشک  هدنزارب  تفگ : دزادنا ، یمرطخ  هب  ار  مدرم  تمالس  رکش  کمن و 

، يزرواشک داهجریزو  یتجح  دومحم  اب  يراکمه  همانمهافت  ياضما  مسارمرد  يزرواـشکداهج و  هناـخترازو  رد  زورید  حبص  هک  یمـشاه  نسحدیس 

يراک دیاب  تسا و  هدیـسر  لقادح  هب  نونکا  هدوب ، ام  گنهرف  رد  هک  نایزبآ  تشوگ  روط  نیمه  اهربیف و  لثم  يداوم  فرـصم  دوزفا : درک ، یم ینارنخس 

.دنشاب  هتشاد  دوخ  ياه  هرفس رد  ار  داوم  نیا  دنناوتب  مدرم  هک  مینکب 

هدافتسا درادن و  ار  هتشذگ  تمالس  گنر  ام  زورما  ياه  هرفس هنافساتم  تفگ : ییاذغ  داوم  زا  هدافتسا  رد  مدرم  یگدنز  کبس  رییغت  هب  هراشا  اب  یمشاه 

: تفگ يزرواشک  تالوصحم  رد  یعارز  مومس  دوجو  هرابرد  نینچمه  یمشاه  .دنا  هتشاد هارمه  هب  ار  برچ  دبک  دننام  یـضراوع  اهدوف ، تسف  زا  ررکم 

شیب زا  تافآ  عفد  مومس  زاجمریغ  عیزوت  لحم  نونکا  مه  اما  تشادن  دوجو  یصاخ  تراظن  اهنآ  عون  تیفیک و  یعارز ، مومس  دروم  رد  نیا  زا  رت  شیپ 

.تسا  مهم  رایسب  يدرواتسد  نیا  هک  هدرک  ادیپ  شهاک  دروم  مراهچ  کی  هب  کیدزن  هب  دروم  رازه  زا 4

رگید فیرظ  رتکد  يروهمج و  سیئر ياه  شالت اب  تفگ : ماجرب  قفاوت  زا  دعب  روشک  هب  یعارز  مومس  تادراو  تیعضو  دوبهب  هب  هراشا  اب  تشادهب  ریزو 

.میشاب  هتشاد  دروم  نیا  رد  يا  هناهب میناوت  یمن
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دیپس دادرم 1395 -   17

 : تشادهب ریزو 

مینک یمن تیامح "  " ای یفن "  " ار هتخیرارت  تالوصحم 

هدادن خر  هراب  نیا  رد  روشک  رد  يدیدج  قافتا  چیه  هتشذگ  لاس  ات 10 تشه  یط  : » تفگ روشک  هب  هتخیرارت  تالوصحم  تادراو  هرابرد  تشادهب  ریزو 

.تسا »

هکنیا نایب  اب  يزرواشک ، داهج  ترازو  اب  يراکمه  همان  مهافت ياضما  مسارم  هیشاح  رد  یمـشاه  نسحدیـس  انـسیا ، زا  لقن  هب  نیالنآدیپس  شرازگ  هب 

زا یکی  : » تفگ مینک ، یم يریگیپ  ار  دوش  یم رازگرب  روهمج  سیئر تساـیر  اـب  هک  ییاذـغ  تینما  تمالـس و  یلاـع  ياروـش  تامیمـصت  تاـبوصم و 

نیا رد  اتدمع  اه  یندیماشآ مدرم و  ياذغ  يارب  مزال  تامادقا  هکارچ  تسا ، يزرواشک  داهج و  ترازو  روشک ، رد  دنمشزرا  مهم و  رایـسب  ياه  هاگتـسد

« .دوش یم ماجنا  هناخترازو 

داهج ترازو  تشادـهب و  تارزو  نایم  يا  همان مهافت زورما  : » دوزفا تسا ، هدروخ  هرگ  تمالـس  اب  يزرواشک  داهج  ترازو  تامادـقا  هکنیا  نایب  اـب  يو 

دش و اضما  همان  مهافت کی  بلاق  رد  هدوب ، ددعتم  ياه  هورگراک بلاق  رد  هدرشف  يراک  هک  هتـشذگ  ههام  دنچ  تامادقا  هک  يروط  هب .دش  اضما  يزرواشک 

رد مه  ییاذغ  تینما  تمالـس و  یلاع  ياروش تابوصم  يارجا  دهاش  همان ، مهافت نیا  تابوصم  يارجا  بلاق  رد  میراودـیما  ساسا  نیارب  .دوش  یم ارجا 

« .دوش یتایلمع  هدش ، ماجنا  تاقفاوت  میشاب و  تاتابن  تالغ و  هزوح  رد  مه  ینیئتورپ و  ییاذغ  داوم  هزوح 

مدرم دوخ  تسد  رد  مه  راک  نیا  زا  یشخب  هتبلا  : » داد همادا  تسناد و  اه  يرامیب زا  يریگـشیپ  مدرم و  تمالـس  ظفح  ار  مهافت  نیا  زا  فده  یمـشاه 

زا ای  دشاب  ایند  موس  کی روشک  رد  ام  ریش  فرـصم  هک  تسا  دب  رایـسب  رـضاح  لاحرد  .دننک  رت  کیدزن ناکاین  هرفـس  هب  ار  ناش  هرفـس دیاب  هک  تسا 

« .تسا مهم  رایسب  اذغ  دنک و  یم کمک  اه  يرامیب شهاک  ناکدوک و  دشر  هب  تابنبل  هک  درک  هجوت  دیاب  مینک ، هدافتسا  رتمک  تالغ  تاجیزبس و 

هتکن ییاذغ ، داوم  تمالـس  هرابرد  : » درک راهظا  دوش ، یم حرطم  روشک  رد  ییاذغ  داوم  هزوح  رد  هک  یتاعیاش  هرابرد  یلاوس  هب  خساپ  رد  تشادهب  ریزو 

مدرم هب  ات  میا  هداد ماجنا  ار  نامشالت  تیاهن  ام  .تسین  راذگرثا  هعیاش  تروص  نیا  رد  .مییوگ  یمن غورد  ام  هک  دننک  رواب  دیاب  مدرم  هک  تسا  نیا  مهم 

.مینک مالعا  مدرم  هب  ار  دراد  دوجو  اعقاو  هک  ار  هچنآو  مییوگن  غورد 

زا یکی  هراومه  هک  يروط  هب .دراد  دوجو  هراومه  اذغ  هزوح  رد  هعیاش  هتبلا  : » تفگ مدرم ، رد  رواب  نیا  داجیا  هب  تبـسن  يراودیما  زاربا  نمـض  یمـشاه 

داهج و ترازو  هکارچ  دنرادن ؛ تحص  تاعیاش  زا  يرایسب  هک  درک  هجوت  دیاب  لاح  نیع  رد  .تسا  اذغ  هزوح  تاعیاش  اکیرمآ  اپورا و  رد  هدمع  تالکـشم 

« .دننک یم لامعا  هزوح  نیا  رد  ار  ناشیاه  تراظن درادناتسا و ...  نامزاس  تشادهب ، ترازو  يزرواشک ،

نیا رد  : » داد همادا  دنتسه ، فلختم  دارفا  تسه و  لکـشم  هکلب  درادن ، دوجو  یلکـشم  الـصا  مییوگب  هک  تسین  تسرد  مه  نیا  هتبلا  هکنیا  نایب  اب  يو 

اتسار نیمه  رد  زین  ییاذغ  تینما  تمالـس و  یلاع  ياروش  تابوصم  هدوب و  مدرم  تمالـس  زا  تبقارم  اه ، هاگتـسد شالت  اما  دراد ، دوجو  قاچاق  هزوح 

« .تسا

نیع رد  : » درک راهظا  تاتابن ، ظفح  تافآ و  عفد  تهج  رد  مه  یکـشزپماد و  نامزاس  بلاق  رد  مه  يزرواشک  داهج  ترازو  شالت  هب  هراشا  اـب  یمـشاه 

کمک تامادقا  نیا  تسا و  نیگنس  رایـسب  مومـس  هیهت  عبنم  اهنآ و  نازیم  دنک ، یم هدافتـسا  هک  یمومـس  عون  هرابرد  هناخترازو  نیا  تیلوئـسم  لاح 

« .دنشاب هتشادن  ینارگن  مدرم  ات  دنک  یم

، دنراد نزو  هفاضا  روشک  مدرم  دصرد  هکنیا 50 : » تفگ دنـشاب ، نارگن  ناش  یگدنز کبـس  راتفر و  هنیمز  رد  دیاب  مدرم  هکنیا  نایب  اب  تشادـهب  ریزو 

هب اهنآ  تادراو  یگنوگچ  هتخیرارت و  تالوصحم  هراـبرد  يرگید  لاوس  هب  خـساپ  رد  یمـشاه  .تسا » مدرم  دوخ  تسد  تسین و  هناـخترازو  ریـصقت 
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ار دوخ  صاخ  بیاعم  دـیاوف و  هک  تسا  یملع  هکلب  تسین ، موکحم  ایند  رد  لک  روط  هب  هتخیرارت  تـالوصحم  هک  درک  هجوت  دـیاب  ـالوا  : » تفگ روشک ،

ناونع هب .دوش  ریگولج ي  اهنآ  زا  دیاب  هک  دنتـسه  یتارـضم  ياراد  مه  دنراد و  یتیامح  فرـصم  دراوم  ایازم و  مه  تالوصحم  نیا  لاح  نیع  رد  .دنراد 

« .دوش داجیا  اهنآ  يارب  یگدولآ  هک  میهد  یمن هزاجا  تسا و  یعیبط  الماک  تالغ  هزوح  رد  ام  یکیتنژ  نزاخم  لاثم 

ناهایگ و يور  يزرواشک  ترازو  تاناویح و  يور  ار  تاقیقحت  نیا  ام  هک  دوش  ماجنا  هنیمز  نیا  رد  یتاـقیقحت  ياـهراک  تسا  نکمم  هتبلا  : » دوزفا يو 

هرفس رس  ار  اهنیا  هک  مییوگب  غورد  هب  دیابن  اما  میهد ، ماجنا  ار  یتاقیقحت  تاعلاطم  نیا  دیاب  شناد  ياهزرم  رد  تکرح  يارب  میهد و  یم ماجنا  تاتابن 

« .میا هدروآ مدرم 

دورو هزاجا  ایوس ، ترذ و  نغور ، زج  هب  وراد  اذـغ و  نامزاس  : » داد همادا  تسا ، لرتنک  تحت  الماک  هتخیرارت  تالوصحم  تادراو  هکنیا  نایب  اب  یمـشاه 

هبنپ عون  کی  دروم  رد  طقف  زین  هضرع  حطـس  رد  .دـنوش  یم شیامزآ  ررکم  تروص  هب  مه  تـالوصحم  نیا  دـهد و  یمن ار  يرگید  هتخیرارت  لوصحم 

« .دراد دوجو  هتخیرارت  تالوصحم 

طورـشم تروص  هب زین  تالوصحم  نیا  ناقفاوم  اب  هتبلا  میتسه ، هارمه  دـنا  فلاخم هک  يدارفا  اب  امتح  ام  اه  هتخیرارت هرابرد  نیاربانب  : » درک دـیکات  يو 

مینک و یمن تیامح  ای  یفن  ار  تالوصحم  نیا  ماع  روط  هب تلود ، هن  يزرواشک و  داهج و  ترازو  هن  تشادهب و  ترازو  هن  ساسا  نیارب  .میوش  یم هارمه 

« .مینک یم عنم  ار  اهنآ  رضم  دراوم  رد  اما  میهد ، یم ار  ناشدورو  هزاجا  تسا  دیفم  تالوصحم  نیا  زا  هدافتسا  هک  يدراوم  رد 

دراو هتخیرارتریغ  تروص  هب ار  تالوصحم  نیا  میهاوخب  رگا  الاح  هدـش و  یم روشک  دراو  ایوس  ترذ و  نغور ، شیپ  لاـس  زا 10 هکنیا  نایب  اب  یمشاه 

يدیدج قافتا  چیه  هتشذگ  لاس  ات 10 تشه  یط  هتخیرارت  تالوصحم  هرابرد  : » تفگ دشاب ، تمیق  ربارب  نیدنچ  هب  ای  مینکن و  ادیپ  تسا  نکمم  مینک ،

ار تالوصحم  نیا  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  اما  دـش ، ماجنا  هتخیرارت  ياه  جـنرب هنیمز  رد  یقیقحت   2005 لاس رد  یفرط  زا  .تسا  هدادـن  خر  روشک  رد 

« .تسا هدادن  خر  روشک  رد  هتخیرارت  هزوح  رد  يدیدج  قافتا  چیه  هتشذگ  لاس  یط 10 رد  هکلب  دنا ؛ هدرک رازاب  دراو 
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دیپس دادرم 1395 -   17

 : يزرواشک داهج  ترازو  اب  همان  مهافت ياضما  مسارم  رد  تشادهب  ریزو 

تسین هدننک  نارگن ینارحب و  یلعف  عاضوا 

ظفح يارب  يدایز  ياه  تیلاعف هناخترازو  نیا  تسا و  تیمها  اب  رایـسب  مدرم  تمالـس  ظفح  رد  يزرواشک  داهج  ترازو  شقن  : » تفگ تشادـهب  ریزو 

.دیآ » یمن مشچ  هب  اهنآ  زا  يرایسب  هک  تسا  هداد  ماجنا  اهنآ  یگدنز  تیفیک  ءاقترا  مدرم و  تمالس 

زا رکـشت  اب  يزرواشک ، داهج  ترازو  اب  تشادهب  ترازو  همان  مهافت ياضما  مسارم  رد  یمـشاه  نسحدیـس  ادـبو ، زا  لقن  هب  نیالنآدـیپس  شرازگ  هب 

یسک رب  هعماج  رد  مدرم  تمالـس  ظفح  رد  يزرواشک  داهج  ترازو  شقن  : » درک مالعا  مدرم ، تمالـس  ظفح  ياتـسار  رد  هناخترازو  نیا  ياه  تیلاعف

هداد ماجنا  اتـسار  نیا  رد  ار  يدایز  ياه  تیلاعف یکـشزپماد  نامزاس  تاتابن و  ظفح  نامزاس  دـننام  ییاه  مرها اـب  هناـخترازو  نیا  تسین و  هدیـشوپ 

« .تسا

رطخ هب  ار  مدرم  تمالس  رکـش  کمن و  نغور ، لثم  يداوم  زا  هیور  یب هدافتـسا  : » دوزفا مدرم ، تمالـس  رب  هیذغت  شقن  ندرمـشرب  مهم  اب  یمـشاه 

تشوگ روط  نیمه  اهربیف و  لثم  يداوم  فرـصم  دشاب و  ییاپورا  ياهروشک  موس  کی  ریـش  فرـصم  هنارـس  هک  تسین  ام  روشک  هدنزارب  دزادنا و  یم

هتشاد دوخ  ياه  هرفس  رـس  رب  ار  داوم  نیا  دنناوتب  مدرم  هک  مینکب  يراک  دیاب  ام  هتبلا  دشاب و  هدیـسر  لقادح  هب  نونکا  هدوب ، ام  گنهرف  رد  هک  نایزبآ 

« .دنشاب

یمشاه .دنتسین » رادروخرب  یفاک  تمالس  زا  یلو  دنا  هتـشذگ زا  رت  نیگنر ام  زورما  ياه  هرفـس هک  میتسه  عوضوم  نیا  دهاش  ام  هنافـساتم  : » تفگ يو 

شقن تسا  هناخترازو  تلود و  رد  ام  دوخ  هب  طوبرم  هک  ییاه  شخب هک  میناد  یم مینک ، یم دزـشوگ  مدرم  هب  ار  دراوم  نیا  ام  هک  یلاـح  نیع  رد  : » دوزفا

« .دراد مدرم  تمالس  ظفح  رد  يرت  مهم رایسب 

تشادهب ریزو  .میریگب » رظن  رد  ار  نانآ  تمالس  ظفح  میشاب و  اهنآ  رکف  هب  نالک  ياه  يزاس میمصت رد  ام  هک  دنراد  راظتنا  مدرم  : » درک ناشنرطاخ  يو 

ررکم هدافتسا  درادن و  ار  هتشذگ  تمالس  گنر  ام  زورما  ياه  هرفس هنافساتم  : » تفگ ییاذغ ، داوم  زا  هدافتسا  رد  مدرم  یگدنز  کبـس  رییغت  هب  هراشا  اب 

« .دنا هتشاد هارمه  هب  ام  يارب  ار  برچ  دبک  دننام  یضراوع  اهدوف ، تسف  زا 

مشچ هب  هچرگا  هدش  ماجنا  تدم  نیا  رد  هناخترازو  نیا  رد  هک  ییاهراک  : » درک ناونع  يزرواشک ، داهج  ترازو  دیفم  ياه  تیلاعف هب  هراشا  اب  یمـشاه 

یصاخ تراظن  اهنآ  عون  تیفیک و  یعارز ، مومس  درومرد  نیا  زا  رت  شیپ تسا ؛ هتـشاد  هتـشذگ  تیعـضو  دوبهب  رد  یمهم  رایـسب  شقن  یلو  دنیآ  یمن

هک هدرک  ادـیپ  شهاک  دروم  مراهچ  کی  هب  کیدزن  هب  دروم  رازه  زا 4 شیب زا  تافآ  عفد  مومس  زاجمریغ  عیزوت  لحم  رـضاح  لاحرد  اما  تشادن ، دوجو 

« .تسا مهم  رایسب  يدرواتسد  نیا 

رگید فیرظ  رتکد  روهمج و  سیئر ياه  شالت اب  : » تفگ ماجرب ، قفاوت  زا  دـعب  روشک  هب  مومـس  تادراو  تیعـضو  دوبهب  هب  هراشا  اـب  تشادـهب  ریزو 

ادیپ رکف  هب  دیاب  ام  دشاب و  هدـننک  نارگن ینارحب و  ینونک  عاضوا  هک  منک  یمن رکف  نم  لاح  نیع  رد  میـشاب ؛ هتـشاد  دروم  نیا  رد  يا  هناهب میناوت  یمن

رد فافش  لکـش  هب  زین  ار  تاعالطا  دیاب  مینک ، یمن نارگن  تاعیاش  اب  ار  مدرم  هک  لاح  نیع  رد  ام  میـشاب ؛ اهنآ  عفر  تهج  رد  شالت  اه و  هاگولگ ندرک 

« .مینک لمع  نیا  زا  رتهب  اه  هناسر رد  دیاب  نیاربانب  میهد ؛ رارق  اهنآ  رایتخا 

اب هچنآ  دننام  ییاه  يراکمه زین  هزوح  نیا  رد  میناوتب  رگا  : » تفگ روشک ، یکشزپماد  هزوح  رد  يزرواشک  داهج  ترازو  ياه  تیلاعف هب  هراشا  اب  یمـشاه 

يارب مینک و  یم لابند  ار  فدـه  کی  ود  ره  اریز  مینک  تباقر  مه  اب  دـیابن  ام  دوب ؛ دـهاوخ  بولطم  رایـسب  میـشاب ، هتـشاد  میراد ، تاتابن  ظفح  نامزاس 

« .میتسه یلدمه  يراکمه و  دنمزاین  بولطم  هجیتن  هب  ندیسر 
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داهج ریزو  هب  باطخ  اهرهـش  هیـشاح  ات  اهاتـسور  زا  تمالـس  بقارم  زروهب و  يورین  رازه  زا 40 شیب روضح  هب  هراشا  اب  ناـیاپ  رد  تشادـهب  ریزو 

اب هنیمز  نیا  رد  دننک و  لمع  امـش  ناراکمه  ناونع  هب تافآ  عفد  مومـس  زا  هدافتـسا  یهدناماس  ياتـسار  رد  دـنناوت  یم اهورین  نیا  : » تفگ يزرواشک 

بسچ :  رب  .دنشاب »     هتشاد  يراکمه  يزرواشک  داهج  ترازو 

يزرواشک      داهج  ترازو  اب  همان  مهافت ياضما  مسارم  رد  تشادهب  ریزو  تسین , هدننک  نارگن ینارحب و  یلعف  عاضوا 

ناریا همانزور  دادرم 1395 -   17

 : تشادهبریزو

تسا یناهج  درادناتسا  موس  کی ناریا  رد  ریش  فرصم  هنارس 

هدنزارب دزادنا و  یم رطخ  هب  ار  مدرم  تمالس  رکـش  کمن و  نغور ، دننام  يداوم  زا  هیور  یب هدافتـسا  تفگ : یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ریزو 

هناخترازو رد  زورید  حبص  یمشاه ، نسحدیس  ادبو ، شرازگ  هب.دشاب  ییاپورا  ياهروشک  موس  کی  ناریا  رد  ریش  فرـصم  هنارـس  هک  تسین  امروشک 

روط نیمه  اهربیف و  دـننام  يداوم  فرـصم  درکراهظا : يزرواشک ، داهجریزو  یتجح  دومحم  اب  يراکمه  همانمهافت  ياضما  مسارمرد  يزرواشکداهج و 

هتـشاد دوخ  ياه  هرفـس رد  ار  داوم  نیا  دـنناوتب  مدرم  هک  مینکب  يراک  دـیاب  تسا و  هدیـسر  لقادـح  هب  نونکا  هدوب ، ام  گنهرف  رد  هک  نایزبآ  تشوگ 

، دنتسین رادروخرب  یفاک  تمالس  زا  یلو  دنا  هتشذگ زا  رت  نیگنر ام  زورما  ياه  هرفـس هک  میتسه  عوضوم  نیا  دهاش  هنافـسأتم  هکنیا  نایب  اب  يو.دنـشاب 

شقن تسا  هناخترازو  تلود و  رد  ام  دوخ  هب  طوبرم  هک  ییاه  شخب هک  میناد  یم مینک ، یم دزـشوگ  مدرم  هب  ار  دراوم  نیا  اـم  هک  یلاـح  نیعرد  دوزفا :

نیا تسا و  تیمها  اب  رایسب  مدرم  تمالس  ظفح  رد  يزرواشک  داهج  ترازو  شقن  درک : هفاضا  یمشاه.دراد  مدرم  تمالـس  ظفح  رد  يرت  مهم رایـسب 

.دیآ  یمن مشچ  هب  اهنآ  زا  يرایسب  هک  تسا  هداد  ماجنا  اهنآ  یگدنز  تیفیک  ياقترا  مدرم و  تمالس  ظفح  يارب  يدایز  ياه  تیلاعف هناخترازو 
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داصتقا يایند  همانزور  دادرم 1395 -   17

یناهج درادناتسا  موس  کی  ناریا  ریش  فرصم 

لثم يداوم  زا  هیور  یب  هدافتسا  هکنیا  نایب  اب  درک و  داقتنا  ناریا  رد  ریـش  هنارـس  فرـصم  شهاک  زا  یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ریزو  انریا :

ییاپورا ياهروشک  موس  کی  ناریا  رد  ریش  فرصم  هنارس  هک  تسین  امروشک  هدنزارب  تفگ : دزادنا ، یمرطخ  هب  ار  مدرم  تمالس  رکـش  کمن و  نغور ،

داهجریزو یتجح  دومحم  اب  يراکمه  هماـنمهافت  ياـضما  مسارمرد  يزرواـشکداهج و  هناـخترازو  رد  زورید  حبـص  هک  یمـشاه  نسحدیـس  .دـشاب 

تسا و هدیسر  لقادح  هب  نونکا  هدوب ، ام  گنهرف  رد  هک  نایزبآ  تشوگ  روط  نیمه  اهربیف و  لثم  يداوم  فرـصم  دوزفا : درک ، یم ینارنخـس  يزرواشک ،

داوم زا  هدافتسا  رد  مدرم  یگدنز  کبس  رییغت  هب  هراشا  اب  یمـشاه  .دنـشاب  هتـشاد  دوخ  ياه  هرفـس رد  ار  داوم  نیا  دنناوتب  مدرم  هک  مینکب  يراک  دیاب 

هارمه هب  ار  برچ  دبک  دننام  یضراوع  اهدوف ، تسف  زا  ررکم  هدافتـسا  درادن و  ار  هتـشذگ  تمالـس  گنر  ام  زورما  ياه  هرفـس هنافـساتم  تفگ : ییاذغ 

اهنآ عون  تیفیک و  یعارز ، مومس  دروم  رد  نیا  زا  رت  شیپ  تفگ : يزرواشک  تالوصحم  رد  یعارز  مومـس  دوجو  هرابرد  نینچمه  یمـشاه  .دنا  هتـشاد

ادیپ شهاک  دروم  مراهچ  کی  هب  کیدزن  هب  دروم  رازه  زا 4 شیب  زا  تافآ  عفد  مومس  زاجمریغ  عیزوت  لحم  نونکا  مه  اما  تشادن  دوجو  یصاخ  تراظن 

اب تفگ : ماجرب  قفاوت  زا  دعب  روشک  هب  یعارز  مومس  تادراو  تیعـضو  دوبهب  هب  هراشا  اب  تشادهب  ریزو  .تسا  مهم  رایـسب  يدرواتـسد  نیا  هک  هدرک 

.میشاب  هتشاد  دروم  نیا  رد  يا  هناهب میناوت  یمن رگید  فیرظ  رتکد  يروهمج و  سیئر ياه  شالت
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زایتما همانزور  دادرم 1395 -   16

؛  درک ناونع  تشادهب  ریزو 

تسا دوف  تسف  هب  هدولآ  اه  یناریا  هرفس 

هک تسین  ام  روشک  هدنزارب  دزادنا و  یم  رطخ  هب  ار  مدرم  تمالـس  رکـش  کمن و  نغور ، لثم  ياه  هدروآرف  زا  هیور  یب  هدافتـسا  تفگ : تشادهب  ریزو 

.دشاب  ییاپورا  ياهروشک  موس  کی  ریش  فرصم  هنارس 

یلاع ياروش  تامیمصت  تابوصم و  هکنیا  نایب  اب  يزرواشک ، داهج  ترازو  اب  يراکمه  همان  مهافت ياضما  مسارم  هیشاح  رد  یمشاه  نسح  دیـس  رتکد 

رد دنمـشزرا  مهم و  رایـسب  ياه  هاگتـسد زا  یکی  تفگ : مینک ، یم يریگیپ  ار  دوش  یم رازگرب  روهمج  سییر   تسایر  اب  هک  ییاذـغ  تینما  تمـالس و 

.دوش  یم ماجنا  هناخترازو  نیا  رد  اتدمع  اه  یندیماشآ مدرم و  ياذغ  يارب  مزال  تامادقا  هک  ارچ  .تسا  يزرواشک  داهج و  ترازو  روشک ،

میدوب و ناش  ناراکمه يزرواشک و  داهج  ریزو  رانک  رد  زورما  دوزفا : تسا ، هدروخ  هرگ  تمالـس  اب  يزرواشک  داهج  ترازو  تامادـقا  هکنیا  نایب  اب  يو 

ياه هورگراک بلاق  رد  هدرشف  يراک  هک  هتـشذگ  ههام  دنچ  تامادقا  هکیروطب  .دش  اضما  يزرواشک  داهج  ترازو  تشادهب و  تارزو  نایم  يا  همان مهافت

يارجا دـهاش  همان ، مهافت نیا  تابوصم  يارجا  بلاق  رد  میراودـیما  ساسا  نیا  رب  .دوش  یم ارجا  دـش و  اضما  همان  مهافت کـی  بلاـق  رد  هدوب ، ددـعتم 

یتایلمع هدش ، ماجنا  تاقفاوت  میشاب و  تاتابن  تالغ و  هزوح  رد  مه  ینیئتورپ و  ییاذغ  داوم  هزوح  رد  مه  ییاذغ  تینما  تمالس و  یلاعیاروش  تابوصم 

.دوش 

مدرم دوخ  تسد  رد  مه  راک  نیا  زا  یـشخب  هتبلا  داد : همادا  تسناد و  اه  يرامیب زا  يریگـشیپ  مدرم و  تمالـس  ظفح  ار  مهافت  نیا  زا  فده  یمـشاه ،

زا ای  دشاب  ایند  موس  کی روشک  رد  ام  ریـش  فرـصم  هک  تسا  دب  رایـسب  رـضاح  لاح  رد  .دننک  رتکیدزن  ناکاین  هرفـس  هب  ار  ناش  هرفـس دیاب  هک  تسا 

.تسا  مهم  رایسب  اذغ  دنک و  یم کمک  اه  يرامیب شهاک  ناکدوک و  دشر  هب  تابنبل  هک  درک  هجوت  دیاب  .مینک  هدافتسا  رتمک  تالغ  تاجیزبس و 

نیا مهم  هتکن  ییاذغ ، داوم  تمالـس  هرابرد  درک : راهظا  دوش ، یم  حرطم  روشک  رد  ییاذغ  داوم  هزوح  رد  هک  یتاعیاش  هرابرد  یلاوئـس  هب  خساپ  رد  يو 

غورد مدرم  هب  ات  میا  هداد ماجنا  ار  نامـشالت  تیاهن  ام  .تسین  راذگرثا  هعیاش  تروص  نیا  رد  .مییوگ  یمن غورد  ام  هک  دننک  رواب  دـیاب  مدرم  هک  تسا 

.مینک  مالعا  مدرم  هب  ار  دراد  دوجو  اعقاو  هک  ار  هچنآ  مییوگن و 

زا یکی  هراومه  هکیروط  هب  .دراد  دوجو  هراومه  اذـغ  هزوح  رد  هعیاش  هتبلا  تفگ : مدرم ، رد  رواب  نیا  داجیا  هب  تبـسن  يراودـیما  زاربا  نمـض  یمـشاه 

داهج و ترازو  هک  ارچ  دنرادن ؛ تحص  تاعیاش  زا  يرایسب  هک   درک  هجوت  دیاب  لاح  نیع  رد  .تسا  اذغ  هزوح  تاعیاش  اکیرمآ  اپورا و  رد  هدمع  تالکشم 

.دننک  یم لامعا  هزوح  نیا  رد  ار  ناشیاه  تراظن ...و  درادناتسا  نامزاس  تشادهب ، ترازو  يزرواشک ،

نیا رد  داد : همادا  دنتـسه ، فلختم  دارفا  تسه و  لکـشم  هکلب  درادن ، دوجو  یلکـشم  الـصا  مییوگب  هک  تسین  تسرد  مه   نیا  هتبلا  هکنیا  نایب  اب  يو 

.تسا  اتسار  نیمه  رد  زین  ییاذغ  تینما  تمالس و  یلاعیاروش  تابوصم  هدوب و  مدرم  تمالس  زا  تبقارم  اه ، هاگتسد شالت  اما  دراد ، دوجو  قاچاق  هزوح 

لاح نیع  رد  درک : راهظا  تاتابن ، ظفح  تافآ و  عفد  تهج  رد  مه  یکشزپماد و  نامزاس  بلاق  رد  مه  يزرواشک  داهج  ترازو  شالت  هب  هراشا  اب  یمشاه 

ات دنک  یم کمک  تامادقا  نیا  تسا و  نیگنس  رایسب  مومس  هیهت  عبنم  اهنآ و  نازیم  دنک ، یم هدافتسا  هک  یمومس  عون  هرابرد  هناخترازو  نیا  تیلوئـسم 

.دنشاب  هتشادن  ینارگن  مدرم 

، دنراد نزو  هفاضا  روشک  مدرم  دـصرد  هکنیا 50  تفگ : دنـشاب ، نارگن  ناش  یگدنز کبـس  راتفر و  هنیمز  رد  دیاب  مدرم  هکنیا  نایب  اب  تشادـهب  ریزو 

.تسا  مدرم  دوخ  تسد  تسین و  هناخترازو  ریصقت 

هتخیرارت تالوصحم  هک  درک  هجوت  دیاب  الوا  تفگ : روشک ، هب  اهنآ  تادراو  یگنوگچ  هتخیرارت و  تالوصحم  هرابرد  يرگید  لاوس  هب  خساپ  رد  یمـشاه 

فرـصم دراوم  ایازم و  مه  تالوصحم  نیا  لاح  نیع  رد  .دـنراد  ار  دوخ  صاخ  بیاعم  دـیاوف و  هک  تسا  یملع  هکلب  تسین ، موکحم  ایند  رد  لک  روط  هب 
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تسا و یعیبط  الماک  تالغ  هزوح  رد  ام  یکیتنژ  نزاخم  لاثم  ناونع  هب  .دوش  ریگولج ي  اهنآ  زا  دیاب  هک  دنتـسه  یتارـضم  ياراد  مه  دـنراد و  یتیامح 

.دوش  داجیا  اهنآ  يارب  یگدولآ  هک  میهد  یمن هزاجا 

ناهایگ و يور  يزرواشک  ترازو  تاناویح و  يور  ار  تاقیقحت  نیا  ام  هک  دوش  ماـجنا  هنیمز  نیا  رد  یتاـقیقحت  ياـهراک  تسا  نکمم  هتبلا  دوزفا : يو 

هرفس رس  ار  اهنیا  هک  مییوگب  غورد  هب  دیابن  اما  .میهد  ماجنا  ار  یتاقیقحت  تاعلاطم  نیا  دیاب  شناد   ياهزرم  رد  تکرح  يارب  میهد و  یم ماجنا  تاتابن 

.میا  هدروآ مدرم 

دورو هزاجا  ایوس ، ترذ و  نغور ، زج  هب  وراد   اذـغ و  نامزاس  داد : همادا  تسا ، لرتنک  تحت  الماک  هتخیرارت  تالوصحم  تادراو  هکنیا  نایب  اب  یمـشاه 

هبنپ عون  کی  دروم  رد  طقف  زین  هضرع  حطـس  رد  .دـنوش  یم شیامزآ  ررکم  تروص  هب  مه  تـالوصحم  نیا  دـهد و  یمن ار  يرگید  هتخیرارت  لوصحم 

.دراد  دوجو  هتخیرارت  تالوصحم 

هارمه طورـشم  تروص  هب  زین  تالوصحم  نیا  ناقفاوم  اب  میهارمه  دـنفلاخم ، هک  يدارفا  اب  امتح  اـم  اـه  هتخیرارت هراـبرد  نیارباـنب  درک : دـیکات  يو 

رد مینک و  یمن تیامح  ای  یفن  ار  تالوصحم  نیا  ماع  روط  هب  تلود ، هن  و  يزرواشک   داهج و  ترازو  هن  تشادـهب و  ترازو  هن  ساسا  نیا  رب  .میوش  یم

.مینک  یم عنم  ار  اهنآ  رضم  دراوم  رد  اما  میهد ، یم ار  ناشدورو  هزاجا  تسا  دیفم  تالوصحم  نیا  زا  هدافتسا  هک  يدراوم 

دراو هتخیرارتریغ  تروص  هب  ار  تالوصحم  نیا  میهاوخب  رگا  الاح  هدـش و  یم روشک  دراو  ایوس  ترذ و  نغور ، شیپ  لاس  زا 10  هکنیا  نایب  اب  یمشاه 

يدیدج قافتا  چیه  هتشذگ  لاس  ات 10  تشه  یط  هتخیرارت  تالوصحم  هرابرد  تفگ : دشاب ، تمیق  ربارب  نیدنچ  هب  ای  مینکن و  ادیپ  تسا  نکمم  مینک ،

ار  تالوصحم  نیا  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  اما  دش ، ماجنا  هتخیرارت  ياه  جـنرب هنیمز  رد  یقیقحت  لاس 2005  رد  یفرط  زا  .تسا  هدادن  خر  روشک  رد 

.تسا  هدادن  خر  روشک  رد  هتخیرارت  هزوح  رد  يدیدج  قافتا  چیه  هتشذگ  لاس  یط 10  رد  هکلب  .دنا  هدرک رازاب  دراو 

تالوصحم هک  دوب  دـنورانید  رتکد  داهنـشیپ  تفگ : رکـش ، نوچ  يراب  نایز تالوصحم  تمیق  شهاک  رب  ینبم  تشادـهب  ترازو  داهنـشیپ  هرابرد  يو 

.مینک  عورش  راگیس  زا  لوا  دیاب  مینک  زاغآ  ار  یمادقا  دشاب  انب  رگا  هنیمز  نیا  رد  .میهدن  رارق  مدرم  رایتخا  رد  نازرا  ار  روآ  نایز

رطخ هب  ار  مدرم  تمالس  رکش  کمن و  نغور ، لثم  يداوم  زا  هیور  یب  هدافتسا  دوزفا : مدرم  تمالس  رب  هیذغت  شقن  ندرمـشرب  مهم  اب  تشادهب  ریزو 

تشوگ روط  نیمه  اهربیف و  لثم  يداوم  فرـصم  دشاب و  ییاپورا  ياهروشک  موس  کی  ریـش  فرـصم  هنارـس  هک  تسین  ام  روشک  هدنزارب  دزادنا و  یم 

هتشاد دوخ  ياه  هرفس  رـس  رب  ار  داوم  نیا  دنناوتب  مدرم  هک  مینکب  يراک  دیاب  ام  هتبلا  دشاب و  هدیـسر  لقادح  هب  نونکا  هدوب ، ام  گنهرف  رد  هک  نایزبآ 

.دنشاب 

.دنتسین  رادروخرب  یفاک  تمالس  زا  یلو  دنا  هتشذگ  زا  رت  نیگنر  ام  زورما  ياه  هرفس  هک  میتسه  عوضوم  نیا  دهاش  ام  هنافساتم  تفگ : يو 

تلود و رد  ام  دوخ  هب  طوبرم  هک  ییاه  شخب  هک  میناد  یم  مینک ، یم  دزـشوگ  مدرم  هب  ار  دراوم  نیا  ام  هک  یلاح  نیع  رد  دوزفا : دروم  نیا  رد  یمـشاه 

هب نالک  ياه  يزاس  میمـصت  رد  ام  هک  دنراد  راظتنا  مدرم  درک : ناشنرطاخ  يو.دراد  مدرم  تمالـس  ظفح  رد  يرت  مهم  رایـسب  شقن  تسا  هناخترازو 

.میریگب  رظن  رد  ار  نانآ  تمالس  ظفح  میشاب و  اهنآ  رکف 

ار هتشذگ  تمالس  گنر  زورما  ام  ياه  هرفس  هنافساتم  تفگ : ییاذغ  داوم  زا  هدافتسا  رد  مدرم  یگدنز  کبس  رییغت  هب  هراشا  اب  نینچمه  تشادهب  ریزو 

.دنا  هتشاد  هارمه  هب  ام  يارب  ار  برچ  دبک  دننام  یضراوع  اهدوف ، تسف  زا  ررکم  هدافتسا  درادن و 

هب هچرگا  هدش  ماجنا  تدم  نیا  رد  هناخترازو  نیا  رد  هک  ییاهراک  درک : ناونع  يزرواشک  داهج  ترازو  دیفم  ياه  تیلاعف  هب  هراشا  اب  نینچمه  یمشاه 

تراظن اهنآ  عون  تیفیک و  یعارز ، مومس  دروم  رد  نیا  زا  رت  شیپ  تسا ؛ هتشاد  هتـشذگ  تیعـضو  دوبهب  رد  یمهم  رایـسب  شقن  یلو  دنیآ  یمن  مشچ 

ادیپ شهاک  دروم  مراهچ  کی  هب  کیدزن  هب  دروم  رازه  زا 4  شیب  زا  تافآ  عفد  مومس  زاجم  ریغ  عیزوت  لحم  رضاح  لاح  رد  اما  تشادن  دوجو  یـصاخ 

.تسا  مهم  رایسب  يدرواتسد  نیا  هک  هدرک 

یمن رگید  فیرظ  رتکد  روهمج و  سییر  ياه  شالت  اب  تفگ : ماجرب  قفاوت  زا  دعب  روشک  هب  مومـس  تادراو  تیعـضو  دوبهب  هب  هراشا  اب  تشادهب  ریزو 

ندرک ادیپ  رکف  هب  دیاب  ام  دشاب و  هدننک  نارگن  ینارحب و  ینونک  عاضوا  هک  منک  یمن  رکف  نم  لاح  نیع  رد  میشاب ؛ هتشاد  دروم  نیا  رد  يا  هناهب  میناوت 

رایتخا رد  فافش  لکش  هب  زین  ار  تاعالطا  دیاب  مینک ، یمن  نارگن  تاعیاش  اب  ار  مدرم  هک  لاح  نیع  رد  ام  میـشاب ؛ اهنآ  عفر  تهج  رد  شالت  اه و  هاگولگ 
18



.مینک  لمع  نیا  زا  رتهب  اه  هناسر  رد  دیاب  نیاربانب  میهد  رارق  اهنآ 

اب هچنآ  دننام  ییاه  يراکمه  زین  هزوح  نیا  رد  میناوتب  رگا  تفگ : روشک  یکشزپماد  هزوح  رد  يزرواشک  داهج  ترازو  ياه  تیلاعف  هب  هراشا  اب  یمـشاه 

ندیسر يارب  مینک  یم  لابند  ار  فده  کی  ود  ره  اریز  مینک  تباقر  مه  اب  دیابن  ام  دوب ؛ دهاوخ  بولطم  رایسب  میشاب ، هتشاد  میراد ، تاتابن  ظفح  نامزاس 

.تسا  یلدمه  يراکمه و  دنمزاین  بولطم  هجیتن  هب 

نیا راظتنا  میتسه و  كرتشم  دراوم  يرایـسب  رد  اریز  تسا  رگیدکی  اب  يراکمه  يورگ  رد  روما  نیا  رد  ام  تیقفوم  دوزفا : دروم  نیا  رد  تشادـهب  ریزو 

.میربب  شیپ  ار  اهراک  تیارد  تقافر و  اب  اهراک  هک  تسا 

هیهت يزار  هسسوم  رد  یماد  ياه  نسکاو  روتساپ و  وتیتسینا  رد  یناسنا  ياه  نسکاو  یشخب ، نیب  رتشیب  يراکمه  اب  هک  درک  يراوادیما  زاربا  یمـشاه 

.دنوش  دیلوت  و 

يزرواشک داهج  ریزو  هب  باطخ  اهرهش  هیـشاح  ات  اهاتـسور  زا  تمالـس  بقارم  زروهب و  يورین  رازه  زا 40  شیب  روضح  هب  هراشا  اب  تشادـهب  ریزو 

داهج ترازو  اب  هنیمز  نیا  رد  دننک و  لمع  امش  نازابرس  ناونع  هب  تافآ  عفد  مومـس  زا  هدافتـسا  یهدناماس  ياتـسار  رد  دنناوت  یم  اهورین  نیا  تفگ :

.دنشاب  هتشاد  يراکمه  يزرواشک 
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دزی باتفآ  دادرم 1395 -   16

يزرواشک  رگشهوژپ  ییایطوط   نیسحلادبع 

؟ میدش افکدوخ  مدنگ  دیلوت  رد  مه  زاب  ارچ 

شیپ نت و  نویلیم  زا 13  شیب  دیلوت  هب  نامروشک  یبایتسد  زا  يزرواشک  داهج  مرتحم  ریزو  ياه  هبحاصم یمـسر و  ياه  نوبیرت زا  یتفایرد  ياهربخ 

هتـشاد راظتنا  میناوت  یم ار  لوصحم  نیا  تادراو  فقوت  شدمایپ  رد  هک  ییاه  ربخ .دـهد  یم  يراج  لاس  رد  مدـنگ  نت  نویلیم  هد  زا  شیب  دـیرخ  ینیب 

هجیتن نینچ  هب  اما  نیمز  بآ و  عبانم  هب  تبسن  يدیمون  زا  يا  هرتسگ رد  ور و  شیپ  یمیلقا  طیارش  زا  نشور  نادنچ  هن  ياه  هناشن دوجو  اب  ارچ  .میـشاب 

اهنت هن  ار  نالک  ياه  تسایس تیریدمریذپان و  راکنا  شقن  دیدرت  نودب  ریخا  ههد  هس  ود  رد  مدنگ  دیلوت  ياهدورف  زارف و  یـسررب  ؟ میا هتفای تسد  يا 

هتسجرب صخاش  دامن و  هباثم  هب  هراومه  زاب  رید  زا  مدنگ  دیلوت  .دیامن  یم  راکـشآ  یبوخب  هباشم  ياه  هنیمز همه  رد  هک  یلم  نامرآ  نیا  هب  یبایتسد  رد 

هوبنا دـتمم  توس  اما  هاگ  میدـنارذگ  رظنم  نیا  زا  هک  ییاه  لاس ناسون  رد.تسا  هدـمآ  رامـش  هب  نامروشک  يزرواشک  شخب  رد  دوکر  ای  ییافوکش و 

تشگنا اتدمع  اه  لاس نآ  رد  .دز  یم اه  یناشیپ رب  تبانا  رهم  ساپس ، زا  شیب  مرـش و  نیچ  يداش ، توارط  زا  شیب  لوصحم  نیا  تادراو  ياه  یتشک

لاس 1385 رد  مدنگ  دیلوت  دروکر  لاح  رهب  .دنامب  یقاب  نیمز  رد  نانچمه  ییاه  یسرک هیاپ  هک  ات  تفر  یم ینامسآ  تالوزن  شهاک  تمـس  هب اه  هناشن

تیعمج يارب  اهنت  هن  ییافکدوخ  نشج  رد  دوب  هدمآ  مهن  تلود  رد  گرزب  ياه  وزرآ اب  هک  يریزو  ات  دش  هتسکش  دوب  هلاس  نیدنچ  دنیارف  کی  لصاح  هک 

نیا مه  زاب  مهد  تلود  نایاپ  رد  هک  هتبلا  .دهدب  ییافکدوخ  دیون  یساسا ، تالوصحم  همه  يارب  مهنآ  هدنیآ و  رفن  نویلیم  زا 120  شیب  يارب  هکلب  لاح 

يوزرآ هب  راب  رگید  یبایتسد  دـیدرت  نودـب.دروآ  یم دوخ  اب  اه  بآ يوسنآ  زا  اـما  ار  ریزو  ياـهوزرآ  هک  دوب  لاـس  رد  ینت  نویلیم   6 تادراو ياه  یتشک

رد يرگنزاب  براجت و  هب  لاسما  رت  غاد  ناتـسبات  رد  مدـنگ )  لوصحم  دـیلوت  رد  لقادـح   ) ییاـفکدوخ هب  یباـیتسد  ییاـناوت و  رد  اـم  مدرم  هنیرید 

ندنام تباث  لاس 1391 و  رد  نآ  هباشم  نامز  اب  رـضاح  لاح  درواتـسد  زا  ییارذـگ  هسیاقم  .دـیازفا  یم  هزوح  نیا  رد  نآ  ییارچ  زا  ام  ياه  یباـیزرا

ندش رت  ینارحب ظاحل  اب  هتبلا  ییارجا و  یسانشراک  هندب  یتاقیقحت و  ياه  ورین یبسن  تیفیک  تیمک و  یتالیکشت ، مجح  راتخاس و  لیبق  زا  ییاه  رتماراپ

شقن یمیلقا ، تارییغت 

نمرخ دوخ  هب  نمرخ  رس  ییاه  هدعو ياج  هب  نونکا  هک  یتیریدم.دیامن  یم راکـشآ  یبوخ  هب  ار  نالک  تیریدم  يراذگتـسایس و  ریذپانراکنا  لیدب و  یب 

.دشیدنا یم 

هراومه ياضف  هکنیا.دهد  یم  هدژم  هدنیآ  هام  يد  رد  ییافک  دوخ  نشج  يرازگرب  يراج و  لاس  رد  مدنگ  نت  نویلیم  زا 13  شیب  دیلوت  زا  اهربخ  نونکا 

یتبهوم هب  دنهاک  یم هدنیآ  یکیرات  زا  دوجو  عمش  اب  هک  دشاب  ینارازگراک  یمامت  هب  ساپـس  زا  زیربل  يداش و  نشج و  گنهآ  زا  هدنکآ  نامروشک  مدرم 

ییارجا یتیریدم و  تالیکـشت  يازجا  یمامت  نالک ، تیریدم  شقنندش  رت  گنررپ هتبلا  یلم و  درواتـسد  نیا  رد  هک  مینک  رواب  دیاب  اما  .دـنام  یم  گرزب 

ققحم و نآ  زا  .تسا  رادروخرب  يداـیز  عونت  زا  یلم  يزوریپ  نیا  رد  ناگدـننک  تکراـشم هریجنز  .دـنا  هتـشاد دوـخ  روـخارف  هب  ربارب و  يرثا  مهس و 

رد بش و  ياه  همین رد  هک  ینازرواشک  ات  دشیدنا  یم  هدنیآ  لاس  زا 15  شیب  هب  یتاقیقحت  عرازم  رد  مدنگ  ياه  پیتونژ يریگ  گر  ود  اب  هک  ینیسینکت 

رامـشب هاگ  دروآ  نیا  نارگراکیپ  یمامت  دراد  یمرب تریغ  نازادـگرونت  زا  نان  هک  نآ  ات  دـنراد و ......  قفوم  یتشادرب  هب  دـیما  مشچ  يرایبآ  يال  لگ و 

دوب ناکما  رگا  .میناتسب  رگید  تیرثکا  زا  یلم  ياه  هزیگنا رهوگ  اما  يدودعم  هب  هکس  يرامش  يادها  اب  هتشذگ  هدزباتش  ياه  نشج دننام  ادابم  .دنیآ  یم

يامیس هک  مینیبب  میتسناوت  یم  ار  اه  یگدرمژپ زا  رامشرپ  ياهامن  رایسب  هچ  دوش  يواکاو  نارضاح  زا  يریواصت  تسد  نیا  زا  یمسارم  ره  سپ  رد  هک 

شخب نالک  تیریدم  بیـصن  هک  دیاب  میامن  داهنـشیپ  مه  يا  هزیاج راتـشون  نیا  رد  هک  دـشاب  رارق  رگا  هتبلا  .دوب  هدـناشوپ  ار  دودـعم  ناریگب  هزیاج 

لاسرا.دشیدنا یمن یـشاداپ  هب  شمدرم  تیاضر  دنخبل  روشک و  یگدـنلاب  يدنلبرـس و  زج  هتبلا  هک  یتیریدـم  .دـش  یم نآ  یماح  تلود  يزرواشک و 

هاگدید 
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داصتقا رصع  دادرم 1395 -   17

یکناب تارابتعا  دنمزاین  يا  هناخلگ تشک  هعسوت 

هتفگ هب  هک  تسا  يزرواشک  داهج  ترازو  یمالعا  ياه  همانرب نیرتمهم  زا  یکی  يا  هناخلگ هتـسب و  ياضف  رد  يزرواـشک  تـالوصحم  تشک  هعـسوت 

.دهد  شهاک  زاب  ياضف  رد  یتنس  تشک  هب  تبسن  مهد  کی  ات  ار  يزرواشک  رد  بآ  فرصم  دناوت  یم يا  هناخلگ تشک  يزرواشک  ریزو  یتجح 

هتفگ هب  هک  تسا  يزرواشک  داهج  ترازو  یمالعا  ياه  همانرب نیرتمهم  زا  یکی  يا  هناخلگ هتـسب و  ياضف  رد  يزرواـشک  تـالوصحم  تشک  هعـسوت 

اه هناخلگ .دهد  شهاک  زاب  ياضف  رد  یتنس  تشک  هب  تبسن  مهد  کی  ات  ار  يزرواشک  رد  بآ  فرصم  دناوت  یم يا  هناخلگ تشک  يزرواشک  ریزو  یتجح 

امرس و زا  ار  دوخ  ناهایگ  دنراد و  هگن  دوخ  نورد  ار  يدیشروخ  يژرنا  دنناوت  یم دنراد  فافش  ياه  ششوپ  هلیـسو  هب  هک  يا  هتـسب  ياضف  هب  هجوت  اب 

نکشداب و یـشکهز ، کینبرک ، زاگ  يرایبآ ، يرون ، زاین  ترارح ، هجرد  یطیحم ، طیارـش  لرتنک  اوه ، نایرج  هتبلا  هک  دننک  تظفاحم  دح  زا  شیب  يامرگ 

هک دنک  کمک  رتمک  تارطاخم  اب  رت  یفیک رتشیب و  تالوصحم  دیلوت  هب  دناوت  یم هک  تسا  هناخلگ  کی  يزادنا  هار طیارـش  نیرت  مهم  زا  اه  هناخلگ تهج 

زا یکی  دوجوم  بآ  نارحب  هب  هجوت  اب  ناریا  رد  هناخلگ  هعـسوت  زاب ، ياضف  هب  تبـسن  يا  هناخلگ  ياضف  رد  بآ  یمهد  کی  فرـصم  هب  هجوت  اـب  هتبلا 

.تسا روشک  ياه  ترورض نیرتمهم 

رارق راک  روتـسد  رد  يزرواشک  داهج  ترازو  يدـیلک  حرط  تشه  زا  یکی  ناونع  هب  هک  هناخلگ )  ) يزرواشک هدـش  لرتنک  ياه  طیحم  لیمکت  هعـسوت و 

طیارش هب  هجوت  اب  طیارش و  لیهـست  اب  دیاب  یکناب  متـسیس  يزرواشک  ناسانـشراک  هتفگ  هب  هک  تسا  يا  هژیو  تالیهـست  تارابتعا و  دنمزاین  هتفرگ 

.دنشخب باتش  ار  يا  هناخلگ  تشک  هعسوت  نازرواشک  یمیلقا 

هعسوت قودنص  لحم  زا  يزرواشک و  کناب  یلخاد  عبانم  زا  يا  هناخلگ  ياه  تشک هعـسوت  هزوح  رد  یبسانم  تالیهـست  يزرواشک  کناب  هتفگ  هب  هتبلا 

حطس 196 رد  حرط  هب 421  لاسما  هام  دادرخ  تسخن  همین  رد  یناموت  دراـیلیم  تالیهـست 140  تخادرپ  هب  ناوت  یم هک  تسا  هدش  تخادرپ  یلم 

.تسا هدش  تخادرپ  فلتخم  ناتسا  هب 20  هک  درک  هراشا  هناخلگ  راتکه 

داهج ترازو  دـید  دـیاب  دـبلط و  یم يرتشیب  تالیهـست  تخادرپ  بآ ، نارحب  نینچمه  روشک و  رد  يزرواشک  تشک و  يالاب  حطـس  هب  هجوت  اـب  اـما 

دودح شیازفا  ینعی  هعسوت  متفه  مشـش و  همانرب  لوط  رد  هنیمز  نیا  رد  دوخ  فادها  هب  دناوتب  هک  تشاد  دهاوخ  رایتخا  رد  تالیهـست  ردقنآ  يزرواشک 

.دبای تسد  روشک  ياه  هناخلگ  حطس  يراتکه  رازه   50
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سدق همانزور  دادرم 1395 -   16

داد  ربخ  سراف  هب  یتلود  یناگرزاب  تکرش  نواعم 

يارب شالت  مدنگ و  ییافکدوخ  زا  روبع  ناراک / مدنگ تابلاطم  هیوست  يارب  راداهب  قاروا  شورف 
دازام مدنگ  نت  نویلیم  تارداص 2 

رارق هتفه  نیا  رد  هدش و  تخادرپ  هدنیآ  هام  کی  ات  مدنگ  ینیمضت  دیرخ  يارب  نازرواشک  دیرخ  تابلاطم  تفگ : ناریا ، یتلود  یناگرزاب  تکرـش  نواعم 

.دسرب  شورف  هب  رابتعا  نیمأت  يارب  راداهب  قاروا  يرادقم  تسا 

، نازرواشک هب  مدنگ  دیرخ  هنیزه  هیوست  تخادرپ و  دروم  رد  سراف ، اب  وگو  تفگ رد  نافورعم  یسابع  نسح  سراف ، زا  لقن  هب  نیالنآ  سدق  شرازگ  هب 

.تشاد دهاوخ  شیازفا  دصرد  هتشذگ 30  لاس  هب  تبسن  هک  درذگب ، نت  نویلیم  زرم 10  زا  مدنگ  ینیمضت  دیرخ  هک  میدوب  هدرک  دروآرب  لاسما  تفگ :

روشک رد  مدنگ  دیلوت  درک : ناشنرطاخ  هدش ، ماجنا  نآ  زا  لبق  لاس  هب 8  تبسن  ینیمضت  دیرخ  مقر  نیرتشیب  هتـشذگ  لاس  رد  هکنیا  هب  هراشا  اب  يو 

تکرش نواعم  هتفگ  هب  .دوش  یم يرادـیرخ  نازرواـشک  زا  ینیمـضت  تروص  هب  نآ  نت  نویلیم  دودـح 11  ات  هک  دـسر  یم نت  نویلیم  هب 13  لاسما 

يزیر همانرب لاح  رد  تلود  رانک  رد  رازاب  میظنت  داتس  میا و  هدرک روبع  تسا ، نت  نویلیم  هک 11  مدنگ  ییافکدوخ  زرم  زا  لاسما  ناریا ، یتلود  یناگرزاب 

يارب تلود  هک  داد  حیضوت  هنوگ  نیا  زین  نازرواشک  زا  مدنگ  ینیمضت  دیرخ  لوپ  تخادرپ  هوحن  دروم  رد  نافورعم  یسابع  .تسا  مدنگ  تارداص  يارب 

ات هک  میا  هدرک يزیر  همانرب هدش و  تخادرپ  نآ  دصرد  زورما 50  هب  ات  هک  هدرک  ینیب  شیپ عبانم  ناموت  دراـیلیم  رازه  مدنگ 14  نت  نویلیم  دیرخ 10 

لوپ مامت  هام  هس  ود ، ضرع  رد  دیاب  ینیمـضت  دیرخ  رد  ام  هک  تفگ  مه  ار  نیا  يو  .مینک  هیوست  نازرواشک  اب  ار  مقر  نیا  مامت  ناتـسبات  لصف  نایاپ 

تکرش نواعم  .میراد  رارق  راشف  تحت  تلاح  نیا  رد  هک  ددرگ  یمرب ام  هب  نآ  لوپ  لاس  کـی  لوط  رد  هک  یلاـح  رد  میزادرپب ، نازرواـشک  هب  ار  مدـنگ 

ینوناق فیلکت  هنیمز  نیا  رد  یـصوصخ  ياه  کناب تفگ : یـصوصخ ، کناب  ود  طسوت  ینیمـضت  دیرخ  تابلاطم  تخادرپ  مدع  دروم  رد  یتلود  یناگرزاب 

نازرواشک تابلاطم  تخادرپ  تباب  یلام  تالیهـست  هک  دـنک  فیلکت  نییعت  اه  کناب نیا  يارب  دـناوت  یمن يزکرم  کـناب  تاررقم  قبط  تلود  دـنرادن و 

درایلیم رازه و 500  نونکات  دزادرپب ، مدنگ  ینیمـضت  دیرخ  يارب  میقتـسم  روط  هب  تسا  رارق  هک  یناموت  درایلیم  رازه  زا 6  تلود  دوزفا : يو  .دنزادرپب 

رد نافورعم  یسابع  .دسرب  شورف  هب  مدنگ  ینیمضت  دیرخ  رابتعا  نیمأت  يارب  راداهب  قاروا  يرادقم  تسا ، رارق  هتفه  نیا  زا  هدرک و  تخادرپ  ار  ناموت 

هتـشذگ لاس  نمهب  يادـتبا  زا  میا ، هدیـسر ییافکدوخ  هب  مدـنگ  دـیلوت  رد  هک  ییاجنآ  زا  تفگ : ناریا ، هب  مدـنگ  تارداص  يارب  اه  سور لیامت  دروم 

.دوش  ماجنا  ددجم  تارداص  تقوم و  دورو  يارب  زوجم  هک  يدراوم  رد  رگم  تسا ، هدش  رارقرب  روشک  هب  مدنگ  تادراو  تیعونمم 

22



دیپس دادرم 1395 -   17

 : داد ربخ  تاتابن  ظفح  نامزاس  سیئر 

يزرواشک رطخرپ  مس  ملق  فرصم 19  تادراو و  دیلوت ، فذح 

.تسا » هدش  فذح  روشک  رد  رطخرپ  مومس  زا  ملق  هدزون  فرصم  تادراو و  دیلوت ، نونکات  : » تفگ روشک  تاتابن  ظفح  نامزاس  سیئر 

لرتنک يریگشیپ و  كرتشم  يراکمه  همان  مهافت ياضما  مسارم  رد  یناتـسغاب  یلعدمحم  امیـس ، ادص و  يرازگربخ  زا  لقن  هب  نیالنآدیپس  شرازگ  هب 

مومـس و یفیک  یبایزرا  تراظن و  حرط  يارجا  زا  تشادـهب  ترازو  يزرواشک و  داهج  ترازو  نیب  ماد  ياه  يرامیب اب  طبترم  رطخ  لماوع  اه و  يراـمیب

« .تسا هدش  تبث  ییاسانش و  حرط  نیا  رد  رطخ  مک  دیدج  مومس  ملق  نونک 40 ات  : » دوزفا داد و  ربخ  اه  شک تفآ

هب نییاپ  زود  اب  دیدج  ياه  شک تفآ فرـصم  دوش و  یم رطخرپ  مومـس  یمیدـق و  مومـس  نیزگیاج  جـیردت  هب  رطخ  مک  دـیدج  مومـس  : » تفگ يو 

« .دش دهاوخ  یفرعم  نازرواشک 

تبث هرامش  هک  یمومس  طقف  هدنیآ  لاس  زا  دوزفا : داد و  ربخ  یتادراو  يدیلوت و  مومس  دروم  تبث 260  زا  نینچمه  روشک  تاتابن  ظفح  نامزاس  سیئر 

نیزگیاج روشک  عرازم  رد  ترذ  تافآ  اب  هلباقم  يارب  رطخ  مک مومـس  يدوز  هب : » تفگ یناتـسغاب  .دـنراد  عیزوت  شورف و  هزاجا  دـنراد  يراجت  ماـن  و 

« .دش دهاوخ  یلعف  مومس 

تحت یناهج  ربتعم  ياه  تکرش مومس  دیلوت  يارب  یصوصخ  شخب  : » دوزفا داد و  ربخ  لانیجروا )  ) یلصا مومس  تادراو  دنور  لیهـست  زا  نینچمه  يو 

شهاک اب  مومس  نیا  ات  تسا  هدرک  داجیا  ار  یتالیهست  مومس  نیا  دیلوت  يارب  زین  تاتابن  ظفح  نامزاس  دنتـشاد و  یتارکاذم  اه  تکرـش نیا  سناسیل 

« .دوش عیزوت  دیلوت و  لخاد  رد  يدصرد  ات 30 تمیق 20 

هب مومـس  هنافـساتم  : » تفگ تسناد و  يزرم  قطانم  رد  هژیو  هب تالکـشم  نیرت  مهم زا  ار  قاچاق  مومـس  دوجو  روشک  تاتابن  ظفح  ناـمزاس  سیئر 

ار مومس  زا  دح  زا  شیب  هدافتسا  یلاسکشخ و  ییاوه ، بآ و  تارییغت  یناتـسغاب  .دوش » یم دراو  روشک  ياهزرم  زا  یجنل  هت  ناونع  اب  قاچاق و  تروص 

هب یگتـسباو  دندش و  لیدـبت  کی  هجرد  تافآ  هب  تافآ ، روشک  قطانم  زا  يرایـسب  رد  : » دوزفا تسناد و  روشک  هب  دـیدج  تافآ  دورو  لماوع  نیرت  مهم

« .تسا هتفای  شیازفا  مومس  فرصم 

اب اما  دشاب ، راتکه  رازه  ات 800  گنز 700  يرامیب  هب  مدنگ  عرازم  يالتبا  حطس  هک  میدوب  هدرک  ینیب  شیپ : » دوزفا روشک  تاتابن  ظفح  نامزاس  سیئر 

رازه 240 رد ییایمیشریغ  هزرابم  زا  یناتسغاب  .دش » فرصم  رتمک  مس  رتیل  رازه  تفای و 700 شهاک  راتکه  رازه  هب 60 هزرابم  حطس  عقوم  هب  هزرابم 

يو .دیسر » دهاوخ  راتکه  رازه  هب 750  ییایمیـشریغ  هزرابم  حطـس  یفاک  تارابتعا  صاصتخا  اب  : » درک دیکات  داد و  ربخ  يزرواشک  یـضارا  زا  راتکه 

بسچ :  رب  .تسناد      روشک  تاتابن  ظفح  نامزاس  تامادقا  رگید  زا  ار  دروم  هب 1300 دروم  رازه  زا 4 مس  زاجمریغ  ياه  هاگشورف دادعت  شهاک 

يراکمه همان  مهافت ياضما  روشک , تاتابن  ظفح  نامزاس  سیئر  یناتـسغاب  یلعدمحم  يزرواشک , رطخرپ  مس  ملق  فرصم 19  تادراو و  دیلوت ، فذح 

تشادهب      ترازو  يزرواشک و  داهج  ترازو  نیب  ماد  ياه  يرامیب اب  طبترم  رطخ  لماوع  اه و  يرامیب لرتنک  يریگشیپ و  كرتشم 
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دش ؟ دهاوخ  ایفام  فیرح  هویم  شیاپ  داتس 

یمسر يدابم  زا  قاچاق  ياه  هویم تادراو  همادا 

هلباقم يارب  شیپ  ههد  هس  رگا  تسین ، ردخم  داوم  قاچاق  اب  هلباقم  زا  رتمک  مه  هویم  قاچاق  اب  هلباقم  ياه  رسدرد ایوگ  قدصم : دومحم  نیالنآ -  سدق 

هک تسا  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  تلود  مه  الاح  هدش ، لیکـشت  ردخم  داوم  اب  هزرابم  داتـس  ناریا  هعماج  رد  دایتعا  نوزفا  زور  شرتسگ  ینویفا و  داوم  اب 

مرن هجنپ  تسد و  هویم  دنمتردق  يایفام  اب  دناوتب  دیاش  ات  دزادنیب  هار  يداتـس  دیاب  یجراخ  بیرغ  بیجع و  گنراگنر و  ياه  هویم دورو  اب  هلباقم  يارب 

.دنک 

هب يرـس  تسیفاک  مه  عوضوم  نیا  تابثا  يارب  .دوش  یم ناریا  ياهرازاب  دراو  زور  ره  قاچاق  ياه  هویم دنیوگ ، یم یتلود  ناریدم  یخرب  هچنآ  فالخرب   

یناوارف .دینیبب  دوخ  نامـشچ  اب  یناوارف  هب  ار  ...و  ییایلیـش  روگنا  يرـصم ، لاقترپ  یکرت ، لیلـش  رانا ، یتح  هک  سکول  ياه  هویم اهنت  هن  ات  دینزب  رازاب 

اب یتح  يزرواشک  داهج  ترازو  هک  تسا  خلت  تیعقاو  نیا  هاوگ  یبوخب  یغاب  تالوصحم  زا  يرایسب  تشادرب  لصف  رد  مه  نآ  رازاب  رد  قاچاق  ياه  هویم

هویم يایفام  رگید  ترابع  هب  ای  هویم  زاجمریغ  تادراو  اب  هلباقم  رد  مه  زاب  یناگرزاب  تیریدم  تکرـش  نتفرگ  رایتخا  رد  عازتنا و  نوناق  ندـش  ییارجا 

.تسا هداد  ربخ  هویم  قاچاق  شیاپ  داتس  لیکشت  زا  یشنکاو  رد  يزرواشک  داهج  ریزو  یتجح  سدنهم  یگزاتب  لیلد  نیمه  هب  تسا و  هتـشادن  یقیفوت 

نینچمه هویم و  قاچاق  تیعـضو  رمتـسم  دصر  لوؤسم ، ياه  هاگتـسد اب  یگنهامه  هفیظو  هک  هدش  دای  داتـس  ات  دـشک  یم لوط  تدـم  هچ  هکنیا  هتبلا 

روما نانواعم  روضح  اب  داتـس  نیا  عطق  روط  هب  اما  تسا ؛ مولعمان  دـسرب  ارجا  هلحرم  هب  دراد ، هدـهع  هب  ار  هدـیدپ  نیا  اب  هلباقم  ياهراکهار  ییاسانش 

طبترم ياه  ناتسا يزرواشک  داهج  ياه  نامزاس ناسیئر  تاتابن ، ظفح  یکشزپ و  ماد ياه  نامزاس ناسیئر  تالیش ، یماد ، تادیلوت  ینابغاب ، تعارز و 

همه ناعذا  هب  هک  یلاـح  رد  نیا و  دوجو  اـب  .دوش  یم لیکـشت  تایاکـش  هب  ییوگخـساپ  درکلمع و  یبایزرا  ، یـسرزاب تسارح و  رتافد  لک  ناریدم  و 

نیا لاؤس  تسا ، تلود  رایتخا  رد  هک  دریگ  یم ماجنا  یمـسر  يدابم  قیرطزا  هکلب  نابایب ، هوک و  زا  هن  قاچاق  ياه  هویم تادراو  زا  یـشخب  ناسانـشراک 

شا یلامتحا  جیاتن  ای  داتس  نیا  يراذگریثات  نازیم  نینچمه  دراد ؟ ترورض  يزرواشک  داهج  ترازو  رد  هویم  قاچاق  شیاپ  داتس  لیکـشت  ایآ  هک  تسا 

لیکشت يارب  يزرواشک  داهج  ریزو  روتسد  سلجم ، یعیبط  عبانم  يزرواشک و  بآ ، نویـسیمک  وضع  شیاپ  داتس  لیکشت  ترورض  * دوب ؟ دهاوخ  هچ 

ییالاب رایسب  ياه  تیفرظ زا  هویم  دیلوت  رد  ناریا   : دیوگ یم سدق  هب  دنک و  یم یبایزرا  یلخاد  دیلوت  زا  تیامح  ياتـسار  رد  ار  هویم  قاچاق  شیاپ  داتس 

دودح 40 هکنیا  هب  هراشا  اب  يربکا  یلع  .دـهدب  رگید  ياهروشک  هب  شخب  نیا  رد  ار  دوخ  ياهرازاب  هک  تسین  يزاین  چـیه  ور  نیا  زا  تسا ، رادروخرب 

اب رگا  روشک  رد  دیلوت  هنیزه  ندوب  الاب  بآ و  دوبمک  هب  هجوت  اب  دنک : یم حیرصت  دریگ ، یم ماجنا  يزرواشک  شخب  طسوت  روشک  رد  ییازلاغتـشا  دصرد 

رب دیکأت  اب  سلجم  رد  زاریش  مدرم  هدنیامن  .دوب   دهاوخ  گرزب  ياطخ  کی  دوشن ، هلباقم  يدـج  تروص  هب  يزرواشک  تالوصحم  رگید  هویم و  قاچاق 

: دیازفا یم دریگب ، رارق  ناریگ  میمصت  مامتها  دروم  دیاب  دشاب  یتمواقم  داصتقا  ياتسار  رد  دوش و  یلخاد  دیلوت  زا  تیامح  بجوم  هک  يراکهار  ره  هکنیا 

دناوت یم تسا و  تبثم  درکیور  کی  مادقا  نیا  دیدرت  یب اما  دوب ، دهاوخ  یعطقم  تروص  هب  هدش و  هتفرگ  ترورض  هب  انب  شیاپ  داتس  لیکشت  هب  میمصت 

یسدنهم ماظن  نامزاس  سیئر  شیاپ  داتس  يراذگریثأت  نازیم  .دـشاب  * روشک  داصتقا  يزرواشک و  هعماج  يارب  يریخ  أشنم  هویم  قاچاق  شهاک  اب 

ترازو اب  لوؤسم  ياه  اگتـسد ه كدنا  يراکمه  هدنهد  ناشن  ار  يزرواشک  داهج  ترازو  يوس  زا  شیاپ  داتـس  لیکـشت  مه  نارهت  ناتـسا  يزرواشک 

اه هاگتـسد رگید  تفایرد  یتقو  يزرواشک  داهج  ریزو  دسر  یم رظن  هب  دیوگ : یم دـنک و  یم یبایزرا  روشک  هب  هویم  قاچاق  اب  هلباقم  رد  يزرواشک  داهج 

تروص هب  لکـشم  نیا  عفر  نمـض  ات  داتفا  شیاپ  داتـس  داجیا  رکف  هب  دننک ، یمن لمع  هویم  قاچاق  زا  يریگولج  اب  طابترا  رد  دوخ  فیاظو  هب  یتسردب 

روشک هب  هتخانـشان  ياهیرامیب  تافآ و  یخرب  دورو  هب  اهنت  هن  هویم  قاچاق  هکنیا  هب  هراشا  اـب  یگرزب  اـضریلع  .دوش  دروخرب  هدش  دای  هدیدپ  اب  يدـج 

تلود و هاگن  هب  رما  نیا  دیوگ : یم هویم  قاچاق  شهاک  دروم  رد  دراذـگ  یم یفنم  ریثات  مه  شخب  نیا  ییازلاغتـشا  نازیم  رد  هکلب  دـش ، دـهاوخ  رجنم 
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رب هوالع  هک  تسا  نیا  دنمزاین  يزرواشک  تالوصحم  رگید  هویم و  رازاب  یهدناماس  هکنیا  نمض  دراد ، یگتسب  طوبرم  ياه  هاگتسد نیب  یگنهامه  حطس 

ریز یناگرزاب  تیریدـم  تکرـش  دـننام  هب  زین  ناگدـننک  فرـصم  زا  تیامح  نامزاس  دـننام  عوضوم  نیا  هب  طبترم  ياه  شخب رگید  یناگرزاب  شخب 

تالوصحم يراذـگ  هفرعت اهنت  نونکا  مه  اریز  دوش ، یمن ققحم  رظن  دروم  فدـه  تروص  نیا  ریغ  رد  دـنریگب ، رارق  يزرواشک  داـهج  ترازو  هعومجم 

زا ناگدننک  فرصم  ناگدننک و  دیلوت  زا  تیامح  روشک و  يداصتقا  هعسوت  هکنیا  نایب  اب  يو  .دریگ  یم ماجنا  يزرواشک  داهج  ترازو  يوس  زا  يزرواشک 

دیلوت زا  تیامح  هتبلا  .تسا  مهم  رایسب  هویم  قاچاق  شیاپ  داتس  لیکشت  نیاربانب  دنک : یم حیرـصت  تسا ، تلود  يزرواشک و  داهج  ترازو  مهم  فادها 

رد لمح  دـنمزاین  ار  روشک  هب  راب  هرت هویم و  دورو  يو  .دتفیب  قافتا  مهم  نیا  ات  دشاب  مهارف  دیاب  هک  دراد  ییاهزاین  شیپ  ناگدننک  فرـصم  ناگدـننک و 

ماجنارس دوش و  یم دراو  تاکرمگ  یمسر و  يدابم  زا  یلعج  ياه  همانراب اب  راد و  هناخدرـس ياهوردوخ  اب  اه  هویم نیا  دیوگ : یم دناد و  یم صاخ  طیارش 

هب دیاب  هدیدپ  نیا  اب  هلباقم  يارب  دـیازفا : یم هویم  قاچاق  زا  لصاح  يالاب  دوس  هب  هراشا  اب  یگرزب  .دروآ  یمرد رس  اهرهش  حطس  ياه  یشورف هویم  زا 

داهج ترازو  راک  طقف  ار  هویم  قاچاق  اب  هلباقم  يو  .دشاب  هتشادن  يداصتقا  هفرص  نایوجدوس  يارب  هویم  قاچاق  هک  درک  يزیر  همانرب ار  تادراو  يا  هنوگ

يرادرهش ینابزرم ، سیلپ  یناگرزاب و  تنواعم  تاکرمگ ، يربارت ، هکبش  دننام  لوؤسم  ياه  هاگتـسد همه  روظنم  نیدب  دیوگ : یم دناد و  یمن يزرواشک 

اب دهاوخ  یم تلود  رگا  اما  دشاب  هویم  قاچاق  اب  هلباقم  هار  رد  یتبثم  ماگ  دیاش  شیاپ  داتس  لیکـشت  .دننک  ***  يراکمه  هناخترازو  نیا  اب  دیاب  ...و  اه 

زاجم ریغ  تروص  هب  هویم  نت  نارازه  هنازور  رگید  ياه  شور یلعج و  ياه  همانراب اب  ات  دشاب  تاکرمگ  هب  شساوح  تسا  یفاک  دنک ، دروخرب  هدیدپ  نیا 

.دوشن      روشک  دراو 
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 : انسیا

درکن نازرا  ار  غرم  مه  یتلود  هضرع 

نانچمه دهد و  شهاک  ار  غرم  تشوگ  تمیق  هتـسناوتن  اما  هدش  هضرع  ریخا  هتفه  ود  یط  رازاب  میظنت  فده  اب  یتلود  دمجنم  غرم  تشوگ  هک  یلاح  رد 

.تسالاب  فرصمرپ  ینیئتورپ  لوصحم  نیا  خرن 

تفرگ میمصت  يزرواشک  داهج  ترازو  اتسار  نیا  رد  دیـسر و  ناموت  زا 8000  شیب  هب  رازاب  رد  غرم  تشوگ  تمیق  ریخا  هاـم  یط  انـسیا ، شرازگ  هب 

نانچمه هکلب  تفاین  شهاک  لوصحم  نیا  تمیق  اهنت  هن  اما  دـنک  رازاب  هناور  تمیق  ندرک  لداعتم  يارب  ار  دوخ  ياهرابنا  يزاس  هریخذ دـمجنم  تشوگ 

.تسا  ناموت  ییولیک 8000 و 9000  یقطنمریغ  ياه  تمیق دهاش  رازاب 

رازاب رد  يدوبمک  هنوگ  چیه  نونکا  مه  تفگ : انسیا  هب  هراب  نیا  رد  یتشوگ  غرم  نارادغرم  يرسارس  هیداحتا  لماعریدم  یناتسورس ، یلامک  یلعدمحم 

نت رازه  نویلیم و 200  ود  دودح  هنالاس  دراد  دوجو  روشک  رد  غرم  تشوگ  ینت  نویلیم  هس  دیلوت  تیفرظ  هک  یطیارـش  رد  درادن و  دوجو  غرم  تشوگ 

.تسا  یلخاد  فرصم  زاین و  زا  رتشیب  هک  دریگ  یم تروص  دیلوت 

زا رارف  يارب  نارادـغرم  تسا و  هدرک  ادـیپ  شهاک  غرم  تشوگ  شرورپ  ياه  نلاس رد  يزیر  هجوج مکارت  ناتـسبات  يامرگ  لیلد  هب  هچرگ  دوزفا : يو 

دیلوت رد  يدوبمک  چیه  هک  دهد  یم ناشن  فرـصمرپ  لوصحم  نیا  رازاب  دـیلوت و  رامآ  اما  دـننک  یم رازاب  هناور  رت  عیرـس ار  دوخ  لوصحم  رتشیب  تافلت 

.تسا  نآ  ینارگ  لماع  لوصحم  رازاب  رد  یلالد  درادندوجو و  غرم  تشوگ 

هتخورف يرادغرم  رد  ناموت  ییولیک 5000  يدقن  تروص  هب  هدنز  غرم  رضاح  لاح  رد  داد : همادا  یتشوگ  غرم  نارادغرم  يرسارس  هیداحتا  لماعریدم 

رتشیب ای  ناموت  ییولیک 8000  رازاب  رد  غرم  تشوگ  رگا  تسا و  نکمم  دوس  لقادـح  اب  لوصحم  نیا  دـیلوت  هدـش  مامت  هنیزه  غلبم  نیا  هک  دوش  یم

.تسین  نارادغرم  ناگدننکدیلوت و  رظندم  هجو  چیه  هب  تمیق  نیا  دوش  یم هضرع 

: تفگ دنک ، ادیپ  همادا  يزرواشک  داهج  ترازو  يوس  زا  دیاب  لوصحم  نیا  رازاب  ندیـسر  لداعت  هب  ات  یتلود  دمجنم  غرم  تشوگ  هضرع  هکنیا  نایب  اب  وا 

هک دننک  یم رازاب  رد  یلالد  هب  مادقا  رتشیب  ییوجدوس  فده  اب  یشورف  هدرخ فرصم و  رازاب  ات  هاگراتـشک  دیلوت و  زا  سپ  هلحرم  زا  اه  هطـساو زا  یخرب 

.تسا  هدش  غرم  تشوگ  ینارگ  ثعاب  لماع  نیمه 
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دنراد تسد  نالالد  درکن |  نازرا  ار  غرم  مه  یتلود  هضرع 

شهاک ار  غرم  تشوگ  تمیق  هتـسناوتن  هدش  هضرع  ریخا  هتفه  ود  یط  رازاب  میظنت  فده  اب  یتلود  دـمجنم  غرم  تشوگ  هکیلاحرد  نیالنآ : يرهـشمه 

هدش لوصحم  نیا  ینارگ  ثعاب  رازاب  رد  وجدوس  يا  هدع یلالد  نارادغرم ، هتفگ  هب  هک  تسالاب  فرصم  رپ  ینیئتورپ  لوصحم  نیا  خرن  نانچمه  دهد و 

.درادن  دوجو  يدوبمک  چیه  هنرگو 

تفرگ میمصت  يزرواشک  داهج  ترازو  اتسار  نیا  رد  دیـسر و  ناموت  زا 8000  شیب  هب  رازاب  رد  غرم  تشوگ  تمیق  ریخا  هاـم  یط  انـسیا ، شرازگ  هب 

نانچمه هکلب  تفاین  شهاک  لوصحم  نیا  تمیق  اهنت  هن  اما  دـنک  رازاب  هناور  تمیق  ندرک  لداعتم  يارب  ار  دوخ  ياهرابنا  يزاس  هریخذ دـمجنم  تشوگ 

غرم نارادغرم  يرسارس  هیداحتا  لماع  ریدم  یناتسورس ، یلامک  یلع  دمحم.تسا  ناموت  ییولیک 8000 و 9000  یقطنمریغ  ياه  تمیق دهاش  رازاب 

ینت نویلیم  هس  دیلوت  تیفرظ  هک  یطیارـش  رد  درادـن و  دوجو  غرم  تشوگ  رازاب  رد  يدوبمک  هنوگ  چـیه  نونکا  مه تفگ : انـسیا  هب  هرابنیا  رد  یتشوگ 

: دوزفا يو.تسا  یلخاد  فرـصم  زاین و  زا  رتشیب  هک  دریگ  یم تروص  دیلوت  نت  رازه  نویلیم و 200  ود  دودح  هنالاس  دراد  دوجو  روشک  رد  غرم  تشوگ 

رتشیب تافلت  زا  رارف  يارب  نارادغرم  تسا و  هدرک  ادیپ  شهاک  غرم  تشوگ  شرورپ  ياه  نلاس رد  يزیر  هجوج مکارت  ناتـسبات  يامرگ  لیلد  هب  هچرگ 

دوجو غرم  تشوگ  دیلوت  رد  يدوبمک  چیه  هک  دهد  یم ناشن  فرصمرپ  لوصحم  نیا  رازاب  دیلوت و  رامآ  اما  دننک  یم  رازاب  هناور  رت  عیرس ار  دوخ  لوصحم 

هب هدنز  غرم  رـضاح  لاحرد  داد : همادا  یتشوگ  غرم  نارادغرم  يرـسارس  هیداحتا  لماع  ریدم.تسا  نآ  ینارگ  لماع  لوصحم  رازاب  رد  یلالد  درادـن و 

رگا تسا و  نکمم  دوس  لقادح  اب  لوصحم  نیا  دیلوت  هدش  مامت  هنیزه  غلبم  نیا  هک  دوش  یم هتخورف  يرادغرم  رد  ناموت  ییولیک 5000  يدقن  تروص 

هکنیا نایب  اب  وا.تسین  نارادغرم  ناگدننکدیلوت و  رظندم  هجو  چیه  هب  تمیق  نیا  دوش  یم هضرع  رتشیب  ای  ناموت  ییولیک 8000  رازاب  رد  غرم  تشوگ 

زا یخرب  تفگ : دـنک ، ادـیپ  همادا  يزرواشک  داهج  ترازو  يوس  زا  دـیاب  لوصحم  نیا  رازاب  ندیـسر  لداعت  هب  اـت  یتلود  دـمجنم  غرم  تشوگ  هضرع 

نیمه هک  دننک  یم رازاب  رد  یلالد  هب  مادقا  رتشیب  ییوجدوس  فده  اب  یـشورف  هدرخ  فرـصم و  رازاب  ات  هاگراتـشک  دیلوت و  زا  سپ  هلحرم  زا  اه  هطـساو

.تسا  هدش  غرم  تشوگ  ینارگ  ثعاب  لماع 
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درکن نازرا  ار  غرم  مه  یتلود  هضرع 

خرن نانچمه  دهد و  شهاک  ار  غرم  تشوگ  تمیق  هتسناوتن  هدش  هضرع  ریخا  هتفه  ود  یط  رازاب  میظنت  فده  اب  یتلود  دمجنم  غرم  تشوگ  هک  یلاحرد 

يدوبمک چیه  هنرگو  هدش  لوصحم  نیا  ینارگ  ثعاب  رازاب  رد  وجدوس  يا  هدع یلالد  نارادغرم ، هتفگ  هب  هک  تسالاب  فرـصم  رپ  ینیئتورپ  لوصحم  نیا 

.درادن  دوجو 

تفرگ میمصت  يزرواشک  داهج  ترازو  اتسار  نیا  رد  دیـسر و  ناموت  زا 8000  شیب  هب  رازاب  رد  غرم  تشوگ  تمیق  ریخا  هام  یط  انـسیا ، شرازگ  هب 

نانچمه هکلب  تفاین  شهاک  لوصحم  نیا  تمیق  اهنت  هن  اما  دـنک  رازاب  هناور  تمیق  ندرک  لداعتم  يارب  ار  دوخ  ياهرابنا  يزاس  هریخذ  دمجنم  تشوگ 

نارادغرم يرسارس  هیداحتا  لماع  ریدم  یناتـسورس ، یلامک  یلع  دمحم  .تسا  ناموت  و 9000  ییولیک 8000  یقطنم  ریغ  ياه  تمیق دـهاش  رازاب 

نویلیم هس  دیلوت  تیفرظ  هک  یطیارش  رد  درادن و  دوجو  غرم  تشوگ  رازاب  رد  يدوبمک  هنوگ  چیه  نونکا  مه  تفگ : انـسیا  هب  هراب  نیا  رد  یتشوگ  غرم 

يو .تسا  یلخاد  فرصم  زاین و  زا  رتشیب  هک  دریگ  یم  تروص  دیلوت  نت  رازه  نویلیم و 200  ود  دودح  هنالاس  دراد  دوجو  روشک  رد  غرم  تشوگ  ینت 

تافلت زا  رارف  يارب  نارادغرم  تسا و  هدرک  ادیپ  شهاک  غرم  تشوگ  شرورپ  ياه  نلاس  رد  يزیر  هجوج  مکارت  ناتسبات  يامرگ  لیلد  هب  هچرگ  دوزفا :

تشوگ دیلوت  رد  يدوبمک  چیه  هک  دهد  یم  ناشن  فرـصم  رپ  لوصحم  نیا  رازاب  دیلوت و  رامآ  اما  دننک  یم  رازاب  هناور  رت  عیرـس ار  دوخ  لوصحم  رتشیب 

غرم رضاح  لاحرد  داد : همادا  یتشوگ  غرم  نارادغرم  يرسارس  هیداحتا  لماع  ریدم  .تسا  نآ  ینارگ  لماع  لوصحم  رازاب  رد  یلالد  درادن و  دوجو  غرم 

نکمم دوس  لقادح  اب  لوصحم  نیا  دیلوت  هدـش  مامت  هنیزه  غلبم  نیا  هک  دوش  یم  هتخورف  يرادغرم  رد  ناموت  ییولیک 5000  يدقن  تروص  هب  هدنز 

وا .تسین  نارادغرم  ناگدننکدیلوت و  رظندم  هجو  چیه  هب  تمیق  نیا  دوش  یم  هضرع  رتشیب  ای  ناموت  ییولیک 8000  رازاب  رد  غرم  تشوگ  رگا  تسا و 

: تفگ دنک ، ادیپ  همادا  يزرواشک  داهج  ترازو  يوس  زا  دیاب  لوصحم  نیا  رازاب  ندیـسر  لداعت  هب  ات  یتلود  دـمجنم  غرم  تشوگ  هضرع  هکنیا  نایب  اب 

هک دننک  یم  رازاب  رد  یلالد  هب  مادقا  رتشیب  ییوجدوس  فده  اب  یشورف  هدرخ  فرصم و  رازاب  ات  هاگراتشک  دیلوت و  زا  سپ  هلحرم  زا  اه  هطساو  زا  یخرب 

.تسا  هدش  غرم  تشوگ  ینارگ  ثعاب  لماع  نیمه 
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سدق همانزور  دادرم 1395 -   16

رصن داهج  هسسؤم  رد  رایواخ  نت  هنالاس 100  دیلوت  يارب  يزیر    همانرب

هنالاس 110 دیلوت  يارب  مزال  ياه  يزیر   همانرب تفگ : يزرواشک  تامدخ  یصصختردام  تکرش  لماعریدم  يدمحا :  نیـسح  يراس /  نیالنآ /  سدق 

.تسا  هدش  ماجنا  رصن  داهج  هسسؤم  رد  رایواخ  نت 

یبوخ ياه  ماگ سفق  رد  یهام  شرورپ  رد  رـصن  داهج  هسـسؤم  دوزفا : يزیورپ ، دیهـش  يرورپ  يزبآ  عمتجم  زا  دـیدزاب  هیـشاح  رد  ییاجر  ساـبع 

تفرشیپ دهاش  میراودیما  هتفرگ و  تروص  یبوخ  ياهراک  عمتجم  نیا  رد  دومن : هفاضا  يو  .تسا  هطبار  نیا  رد  ورشیپ  ياه  تکرش زا  یکی  هتشادرب و 

شرورپ رما  رد  رصن  داهج  هسسؤم  يراکمه  هب  هراشا  اب  يزرواشک  تامدخ  یـصصخت  ردام  تکرـش  لماعریدم  .میـشاب  دیلوت  رما  رد  يدمآرد  بوخ 

نت يرایواخ و 100  تشوگ  نت  رازه   10 هدـش ، مالعا ياه  همانرب ساسارب  تفگ : درک و  یبایزرا  تبثم  ار  هعومجم  نیا  ياه  تیلاعف يرایواخ ، نایهام 

، مینک یم کمک  رصن  داهج  هب  رایواخ  دیلوت  هزوح  رد  هکنیا  نایب  اب  ییاجر  .دوش  یم دیلوت  يزیورپ  دیهش  يرورپ  يزبآ  عمتجم  رد  هنالاس  روط    هب رایواخ 

.دریگب  لکش  هعسوت  نیا  ات  میهد  یم رارق  اهنآ  رایتخا  رد  ار  هقطنم  تاناکما  دومن : ناشنرطاخ 
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داد  ربخ  لوئسم  کی 

روشک هب  نوتیز  نغور  نت  قاچاق 7000 

.دوش  یم روشک  دراو  قاچاق  تروص  هب  نوتیز  نغور  نت  رازه  دودح 7  هنالاس  تفگ : نوتیز  یلم  ياروش  هریدم  تئیه وضع 

هک تسا  یلاح  رد  نیا  تسا و  زاـین  روشک  رد  نوتیز  نغور  نت  رازه  دودح 16  هنالاس  رضاح  لاح  رد  دوزفا : نیالنآ  میـسن  اب  وگو  تفگ رد  تلالج  ردان 

.دوش  یم دیلوت  لخاد  رد  نت  رازه  دودح 5  اهنت 

قیرط زا  رادقم  نیا  نت  رازه  دودح 5  هک  میراد  دوبمک  هنارس  فرـصم  يارب  نوتیز  نغور  نت  رازه  دودـح 11  يزیچ  باستحا  نیا  اب  درک : هفاضا  يو 

.دوش  یم روشک  دراو  قاچاق  تروص  هب  نت  رازه  دودح 7  یمسر و  تادراو 

فرـصم لباق  دوش و  یم دـیلوت  نازگه  طسوت  نوتیز  نغور  هلافت  زا  هک  تسا  سیموپ  نغور  قاچاق  ياه  نغور نیا  عاونا  زا  یکی  درک : ناشنرطاخ  يو 

.دننک  یم فرصم  يرادیرخ و  ار  لوصحم  نیا  نآ  رت  نییاپ تمیق  لیلد  هب  يدایز  ناگدننک  فرصم تسا و  دوجوم  رازاب  رد  هنافسأتم  اما  تسین  یکاروخ 

بیترت نیا  هب  ات  دهد  هئارا  یلخاد  ناگدننکدیلوت  يارب  ار  يرتشیب  تالیهـست  تلود  تسا  رتهب  تشاد : راهظا  نوتیز  یلم  ياروش  هریدـم  تئیه  وضع 

.دوش  هتفرگ  قاچاق  يولج  هدش و  رتشیب  دیلوت 

ياوه بآ و  رطاخ  هب  یتخردرـس  ياه  هویم هک  تسا  نیا  زین  شهاک  نیا  لیلد  هتفاـی و  شهاـک  دـصرد  دودح 40  نوتیز  دـیلوت  لاسما  دوزفا : تلالج 

.دز  دهاوخ  هبرض  دیلوت  هب  یمک  زین  عوضوم   نیمه  هک  تسا  هدش  شرازگ  نوتیز  سگم  تفآ  زین  اه  ناتسا زا  یخرب  رد  هدش و  رتمک  لاس  ییادتبا 

هیسور هب  ار  دوخ  تالوصحم  ات  میدرک  شالت  میتشاد و  دیلوت  رد  دازام  يرادقم  هتشذگ  لاس  ود  رد  درک : حیرصت  لوصحم  نیا  تارداص  اب  هطبار  رد  يو 

شروشک نوتیز  ندوب  تشرد  يدنسپرازاب و  يور  رب  هیکرت  اریز  تفرگن  تروص  قافتا  نیا  يا  هیکرت تالوصحم  گنررپ  روضح  لیلد  هب  اما  مینک  رداص 

.تسا  هدرک  راک 

دروم دراد  يرتزیر  ياه  هناد يا  هیکرت تالوصحم  هب  تبـسن  هکنیا  لیلد  هب  اما  تسا  عون  نیرتهب  معط  رظن  زا  ناریا  نوتیز  هک  دـنچره  دوزفا : تلـالج 

زیاس و يور  رب  دیاب  دشاب  هتشاد  یمهس  یناهج  ياهرازاب  رد  یلخاد  دیلوت  نوتیز  هک  میشاب  هتشاد  دصق  هچنانچ  نیاربانب  تفرگن ، رارق  اه  یسور دنسپ 

.میشاب  هتشاد  يرت  يدج يراذگ  هیامرس دوخ  تالوصحم  ياه  يدنب هتسب
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يزرواشک ياهزوجم  رودص  زکرمتم  ي  هناماس يزادنا  هار

ياتـسار رد  يرو و  هرهب شیازفا  هنیزه ، نامز و  شهاک  يزاس ، کباچ تامدـخ ، يزاس  فافـش فدـه  اب  يزرواشک  ياهزوجم  رودـص  زکرمتم  هناماس 

هعـسوت هورگراک  ي  هبوصم کینورتکلا و  هعـسوت  ییارجا  ینف و  طباوض  يارجا  روظنم  هب هیاس ، شرازگ  هب  .دش  يزادـنا  هار کینورتکلا  تلود  هعـسوت 

هناماس دـحاو ، هاگرد  کی  زا  تامدـخ  هئارا  ناکما  ندرک  مهارف  يارب  هرداص  ياهزوجم  دادـعت  عونت و  هب  هجوت  اـب  هناـخترازو و  یکینورتکلا  تامدـخ 

سیئر يدمحا  میرک  .تسا  هدش  يزادنا  هار یحارط و  هناخترازو  تاطابترا  تاعالطا و  يروانف  زکرم  طسوت  يزرواشک  شخب  ياهزوجم  رودص  زکرمتم 

ناتسلگ زربلا و  لیبدرا ، دزی ، سراف ، ناتسا  جنپ  رد  ریخا  هام  ود  یط  هناماس  نیا  يزادنا  هار زا  يزرواشک  داهج  ترازو  تاطابترا  تاالطا و  يروانف  زکرم 

مالعا يو  .دوش  یم ماجنا  روکذم  هناماس  طسوت  ناتسا  جنپ  نیا  رد  تمدخ  زوجم و 60  رودص 27  رضاح  لاح  رد  تفگ : داد و  ربخ  تولیاپ  تروص  هب 

، يدمحا .دش  دهاوخ  يزادنا  هار روشک  ياه  ناتسا مامت  رد  يزرواشک  ياهزوجم  رودص  زکرمتم  هناماس  یشزومآ ، هاگراک  يرازگرب  اب  سپ و  نیا  زا  درک :

تامدخ هب  یـسرتسد  يارب  نادنورهـش  تیاضر  يزاسدنمناوت و  هچراپکی ، یکینورتکلا  تامدـخ  رثوم  هضرع  ینیرفآراک ، يارب  تلود  يزاسدـنمناوت 

همادا يو  .درک  ناونع  یکینورتکلا  هعـسوت  یطابترا و  زور  ياه  يروانف زا  هدافتـسا  ياهزادنا  مشچ زا  ار  لعج  داسف و  اب  هلباقم  تیاهن  رد  یکینورتکلا و 

مدرم هب  ییوگخـساپ  تیفافـش و  شیازفا  تیفیک و  اب  تاعالطا  تامدخ و  هب  نادنورهـش  یـسرتسد  ییاراک و  یکباچ و  شیازفا  لابند  هب  تلود  داد :

داهج ترازو  تاطابترا  تاعالطا و  يروانف  زکرم  سیئر  .تسا  هدـش  يزادـنا  هار یحارط و  فدـه  نیا  اب  زین  يزرواشک  شخب  رد  هناـماس  نیا  تسا و 

، یناهج هبتر  ظاحل  هب  ام  تشاد : راهظا  دراد ، رارق  ناهج  هبتر 102  رد   IT ای تاطابترا  تاعالطا و  يروانف  هنیمز  رد  ناریا  هک  نیا  نایب  اب  يزرواـشک 

زا يرتهب  یناهج  هبتر  رد  ناتسقازق  هیکرت و  نیرحب ، دننام  هقطنم  ياهروشک  زا  یضعب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  میرادن و   IT هزوح رد  یبولطم  تیعضو 

.دنراد    رارق  ام 
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تفرگ  تروص  يزرواشک  داهج  ترازو  یمالسا و  دازآ  هاگشناد  نیب  همانمهافت  داقعنا  اب 

يا هناخلگ تادیلوت  رد  ناینب  شناد ياه  تیلاعف هعسوت 

ياتـسار رد  هک  يا  همانمهافت درک ؛ دـقعنم  يزرواشک  داهج  ترازو  ینابغاب  روما  تنواعم  اب  يا  همانمهافت زورید  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  ناگتخیهرف |

زور ياه  شناد يریگراک  هب رب  ینبم هدازریم  دیمح  یمالسا و  دازآ  هاگـشناد  سـسوم  تایه انما و  تایه سیئر  یناجنـسفر  یمـشاه ربکا  هللا  تیآ دیکات 

: تسا هتفگ  همانمهافت  نیا  تایئزج  هرابرد  یمالسا  دازآ  هاگـشناد  ناینب  شناد داصتقا  روما  يزیر و  همانرب نواعم  .تسا  يا  هناخلگ تادیلوت  رد  یناهج 

ياه تیلاعف هک  دراد  ار  ناکما  نیا  يزرواشک  هزوح  رد  طبترم  ياه  لحم هتشر نیمز و  بآ ، نوچ  ییاه  تیفرظ ندوب  اراد  لیلد  هب  یمالسا  دازآ  هاگشناد  »

.دهد » شرتسگ  يزرواشک  شخب  رد  ار  دوخ 

ياه تیلاعف شخب  رد  يراذگ  هیامرس ناینب ، شناد ياه  تکرش هعسوت  هنیمز  هس  رد  يراکمه  همانمهافت  نیا  دافم  یتشپدور ، يامنهر نودیرف  هتفگ  هب 

.تسا  هزوح  نیا  ناداتسا  يزاسدنمناوت  تدم و  هاتوک شزومآ  يرازگرب  يداصتقا و 

دازآ هاگـشناد  ناینب  شناد داصتقا  روما  يزیر و  همانرب تنواعم  هزوح  رد  یکرتشم  هناـخریبد  تسا  هدـش  ررقم  هماـنمهافت  نیا  قبط  هتفگ ، وا  هک  روطنآ 

هنیمز داجیا  يارب  ینوناق  تدـعاسم  يزرواشک و  فلتخم  ياـه  هنیمز رد  ینف  شناد  تامدـخ و  هئارا  رد  يراـکمه  نینچمه  دوش ، سیـسات  یمالـسا 

همانمهافت نیا  قبط  هک  تسا  يدراوم  زا  هناخلگ  رد  هدافتـسا  يارب  یـشیور  هیلوا  داوم  صیخرت  تادراو و  روظنم  هب مزال  يرادا  تالیهـست  بساـنم و 

.دش  هداد  رارق  يزرواشک  داهج  ترازو  ینابغاب  تنواعم  هدهعرب 

يزرواشک  یسدنهم  ماظن  نامزاس  اب  همانمهافت  داقعنا    

ماظن نامزاس  یمالـسا و  دازآ  هاگـشناد  نیب  يا  همانمهافت داقعنا  هب  همادا  رد  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  ناینب  شناد داصتقا  روما  يزیر و  همانرب نواـعم 

يربهر مظعم  ماقم  يوس  زا  یغالبا  ياه  تسایـس يارجا  ياتـسار  رد  همانمهافت  نیا  وا ، هتفگ  هب  .درک  هراشا  مه  یعیبط  عبانم  يزرواشک و  یـسدنهم 

، دیلوت لماوع  تیوقت  اب  داصتقا  رد  يرو  هرهب دشر و  نداد  رارق  روحم  هژیو  هب يزرواشک  شخب  رد  يرو  هرهب شیازفا  یتمواقم و  داصتقا  ققحت  رب  ینبم

.تسا  هدش  میظنت  ...و  راک  يورین  يزاسدنمناوت 

لیهست و يارب  يراکمه  ناینب ، شناد ياه  تکرش هعسوت  داجیا و  رد  يراکمه  : » تسا هتفگ  همانمهافت  نیا  يراکمه  عوضوم  هرابرد  یتشپدور  يامنهر

نیا رد  هدش  هراشا تاعوضوم  زا  يزرواشک  تاعالطا  شناد و  هکبش  یملع  ياوتحم  دیلوت  هنیمز  رد  يراکمه  یلیمکت ، تالیصحت  ياه  همان نایاپ تیاده 

غالبا یمالسا  دازآ  هاگشناد  ياهدحاو  مامت  هب  يا  همانشخب زین  زور  نیون و  ياه  شور اب  قباطم  يزرواشک  ياه  تیلاعف هعسوت  هرابرد  .تسا  همانمهافت 

.تسا » هدش 
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جنرب ینارگ  لماع  یتراظن  ياه  هاگتسد لرتنک  دوبن 

هب ناموت  رازه  ات 10 نیب 9500  یگتسکش ، دصرد  هس  ات  ود  نیب  رثکادح  اب  هکلا  ود  کی ، هجرد  یموب  جنرب  مرگولیک  ره  تفگ : ناریا  جنرب  نمجنا  ریبد 

ینوناق نامز  نایاپ  زا  سپ  هکنیا  رب  ینبم ناردـنزام  رادناتـسا  تاراهظا  صوصخرد  ناریا  جـنرب  نمجنا  ریبد  قیاش ، هدازیلع لـیمج  .دـسر  یم شورف 

اب هزرابم  حرط  تشاد : نایب  دوش ، یم دروخرب  فلختم  یفنـص  ياهدحاو  ناگدننک و  عیزوت اب  هدوب و  قاچاق  هلزنم  هب  رازاب  رد  جنرب  عیزوت  جنرب ، تادراو 

ار مدرم  باختنا  یلخاد  تادیلوت  زا  تیامح  هناهب  هب  ناوت  یمن درادن و  ییارجا  تیلباق  هکارچ  تسا ، يزتناف  ناتسا  نیا  رد  یجراخ  جنرب  شورف  دیرخ و 

هب ناتسا  نیا  زا  جنرب  نت  نیدنچ  اما  دوب  عونمم  ناتـسا  نیا  يدیلوت  جنرب  جورخ  زین   و 64  ياه 63  لاس رد  دوزفا : يو  .درک  دودحم  ناتـسا  نیا  رد 

لبق ینوناق و  تلهم  رد  تالوصحم  نیا  هکارچ  تسین  یتسرد  هار  تالوصحم  نیا  شورف  دیرخ و  يارب  تیعونمم  .تسا  هدـش  لمح  روشک  طاقن  رگید 

باختنا تیعونمم  اب  ناوت  یمن دنرادن و  ار  یلخاد  جنرب  دیرخ  ناوت  هک  دنتـسه  مه  یناسک  تسا ، هدش  رازاب  دراو  جنرب  تادراو  تیعونمم  مالعا  نامز  زا 

دوبن نآ ، زا  رتمهم  نالالد و  روضح  رازاب  رد  لوصحم  نیا  ینارگ  یلـصا  لماع  تشاد : راهظا  قیاش  هدازیلع اـنلیا ، شرازگ  هب  .درک  دودـحم  ار  دارفا  نیا 

اب زین  لوصحمرپ  جـنرب  مرگولیک  ره  نینچمه  درک : دـیکات  همادا  رد  يو  .دریگ  رارق  نالوئـسم  هجوت  دروم  دـیاب  هک  تسا  یتراظن  ياه  هاگتـسد لرتنک 

ادیپ شهاک  هدنیآ  هتفه  ود  ات  کی  یط  اهرازیلاش  زا  لاسما  هدـش  تشادرب  جـنرب  تمیق  .دـسر  یم شورف  هب  ناموت  ات 4500  نیب 4000  ییاه  تمیق

.دنک  یم
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ربخ

: داد ربخ  نالیگ  يزرواشک  داهج  سیئر 

لاسما هامرذآ  ات  جنرب  تادراو  تیریدم 

هامرذآ ات  یلخاد  لوصحم  دـیلوت  زا  تیامح  روظنم  هب يزرواشک  داهج  ریزو  غالبا  اب  جـنرب  تادراو  تیریدـم  زا  نالیگ  يزرواشک  داهج  نامزاس  سیئر 

لوصحم هب  ینالیگ  راوناخ  رازه  زا 300 شیب  یگدنز  درکراهظا : نالیگ  رد  جـنرب  تشادرب  لصف  زاغآ  هب  هراشا  اب  داژن  نابعـش اضریلع.داد  ربخ  لاسما 

ياه عوضوم زا  جنرب  تادراو  یهدـناماس  دوزفا : درک و  هراشا  لاس 92  زا  جنرب  هیور  یب تادراو  هب  تبـسن  تلود  هجوت  هب  يو  .تسا  هدروخ  هرگ  جنرب 

رد جنرب  نت  رازه  نویلیم و 500 ود  هنالاس  هکنیا  نایب  اب  نالیگ  يزرواشک  داهج  نامزاس  سیئر  .تسا  زیخ  جـنرب ياه  ناتـسا رد  هژیو  هب تیمها  زئاح 

هب داژن  نابعـش .دوش  یم فرـصم  روشک  رد  جنرب  نت  رازه  نویلیم و 200 هس  اـت  رازه  نویلیم و 800 ود  هنالاس  درک : حیرـصت  دوش ، یم دـیلوت  روشک 

تفرگ و جنرب  تدراو  تیریدـم  هب  میمـصت  تلود  لاـس 93  تفگ : درک و  هراـشا  روشک  هب  لاس 92  رد  جـنرب  ینت  رازه  نویلیم و 963 کـی تادراو 

يزرواشک داهج  ریزو  زا  لاسما  درک : نایب  لاس 94 ، رد  جنرب  نت  رازه  تادراو 528 هب  هراشا  اب  يو  .میتشاد  جنرب  تادراو  نت  رازه  و 177 نویلیم  کی

تادراو رب  يدصرد  ي 40 هفرعت لامعا  راتـساوخ  نالیگ ، يزرواشک  داهج  نامزاس  سیئر  .دوش  عونمم  جنرب  تادراو  هامرذآ  نایاپ  ات  میدرک  تساوخرد 

ار یلخاد  دیلوت  جنرب  اب  تباقر  ناوت  یتادراو  جنرب  ات  دوشن  دراو  یفیک  جـنرب  میدرک  تساوخرد  يزرواشک  داهج  ریزو  زا  تفگ : دـش و  روشک  هب  جـنرب 

هب جنرب  تادراو  درک : ناشنرطاخ  هدش ، مالعا  نامز  ات  جنرب  تادراو  تیریدـم  زا  يزرواشک  داهج  ریزو  غالبا  هب  هراشا  اب  داژن  نابعـش .دـشاب  هتـشادن 

زا دوش و  یم دیلوت  نالیگ  رد  روشک  جنرب  زا  دصرد  40 دش : روآدای  درک و  ناونع  اه  یناریا مود  ياذغ  ار  جنرب  يو ، .تسا  تیمها  زئاح  روشک  زاین  هزادنا 

ناردنزام نالیگ و  ياه  ناتسا هب  رصحنم  جنرب  دیلوت  هکنیا  نایب  اب  نالیگ  يزرواشک  داهج  نامزاس  سیئر  .تسا  مدرم  ي  هقالع دروم  يدنسپرازاب  رظن 

.دوش یم فقوتم  رگید  ياه  ناتـسا رد  جنرب  تشک  بآ  عبانم  تیریدـم  ياتـسار  رد  يزرواشک  داهج  ترازو  ياه  تسایـس قبط  درک : راهظا  دوش ، یم

اب رما  نیا  میهد و  شیازفا  دصرد  هب 50 دیاب  ار  ناتسا  رد  جنرب  دیلوت  شیازفا  دوزفا : درک و  دیکات  نالیگ  رد  جنرب  دیلوت  مهـس  شیازفا  رب  داژن  نابعش

يزاس ياچ هناخراک  يایحا  هب  همادا  رد  يو  .دنک  یم ادیپ  ققحت  یملع  یتاقیقحت و  ياه  تیلاعف يارجا  اب  هکلب  دوش ؛ یمن ماجنا  تشک  ياه  نیمز هعسوت 

نالیگ يزرواشک  داهج  نامزاس  سیئر  .تسا  هدـش  يزادـنا  هار نونکا  دوب و  هدـش  اهر  اه  لاس روکذـم  هناخراک  دـش : روآدای  درک و  هراـشا  دوردـیفس 

ینواعت ياه  تکرش يارب  تیفرظ  نت  رازه  ود  درکراهظا : تسا ، هدش  داجیا  ناتسا  يزرواشک  شخب  يارب  يدیدج  ياه  تیفرظ هکنیا  نایب  اب  نینچمه 

: درک مالعا  هاشنامرک  ياه  هنایاپ لقنو و  لمح ي  هرادا لکریدم  .تسا    هدش  داجیا  نالیگ  نارادماد 

دصرد شش  دوس  خرن  يدصرد و  تالیهست 70  اب  لقنو  لمح ناگوان  يزاسون  ي  هخرچ

یمومع لقنو  لمح ناگوان  يزاسون  هعـسوت و  حرط  تالیهـست  نازیم  رثکادح  درک : مالعا  هاشنامرک  ناتـسا  ياه  هنایاپ لقنو و  لمح ي  هرادا لکریدـم 

ناگوان يزاسون  هعسوت و  حرط  صوصخ  رد  یناورسخ  نمهب  سدنهم.تسا  دصرد  شش  دوس  خرن  اب  وردوخ  تمیق  زا  دصرد  70 يرهش ، نیب  رفاسم 

طیارـش زا  دنناوت  یم  ساب  لدیم سوب ، ینیم نو ، هیارک ، يراوس  ياهوردوخ  ناگدنراد  حرط ، نیا  يارجا  ياتـسار  رد  تشاد : نایب  یمومع ، لقنو  لمح

، ون ناگوان  حرط  رد  ناگدننک  تکرش هب  تالیهست ، نیا  تخادرپ  اب  هک  دنوش  دنم  هرهب دصرد  شـش  دوس  خرن  اب  وردوخ   تمیق  يدصرد  تالیهست 70

نایضاقتم شریذپ  دش : رکذتم  يزاسون ، هعسوت و  شخب  ود  رد  ناگوان  عون  کیکفت  هب  ییاطعا ، تالیهست  نازیم  هب  هراشا  اب  يو  .دوش  یم یلام  کمک 

ماجنا ناکما ) تروص  رد   ) ناتـسا حطـس  رد  دوجوم  بعـش  ای  يزکرم  ي  هبعـش رد  تالیهـست  تفایرد  تهج  لماع ، ياه  گنیزیل ای  اه  کـناب طـسوت 

سوب و ینیم زا  معا  يرهـش  نورب هدوسرف  یمومع  ناگوان  ندرک  جراخ  هدر  زا  حرط  نیا  يایازم  زا  یکی  درک : مـالعا  همادا  رد  یناورـسخ  .دریذـپ  یم
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زا ون ، ناگوان  دیرخ  تکرش  هب  هدوسرف  ناگوان  ندرک  جراخ  هدر  زا  دیسر  ي  هئارا اب  دنناوت  یم نایضاقتم  هک  تسا  نیعم  طاقسا  زکارم  رد  هیارک  يراوس 

هلیسو صیصخت  زا  سپ  دنراد  هفیظو  حرط  نیا  رد  ناگدننک  تکرش درک : دیکات  همادا  رد  لوئسم  ماقم  نیا  .دننک  هدافتسا  ناگوان  يزاسون  حرط  يایازم 

جراخ هدر  زا  هب  تبسن  تالیهست ، ياطعا  رب  ینبم  گنیزیل  ای  لماع  کناب  هیلوا  هیدییات  اب  نینچمه  تکرش و  طسوت  روتوم ) یساش و  هرامـش   ) ون هیلقن 

هلمج زا  ار  رتالاب  لاس و  ياه 25 نویماک نایاپ ، رد  هاشنامرک  ناتسا  ياه  هنایاپ لقنو و  لمح ي  هرادا لکریدم  .دننک  مادقا  هدوسرف  هیلقن  ي  هلیسو ندرک 

یمومع لقنو  لمح ناگوان  يزاسون  حرط  یمومع ، ناگوان  يزاسون  ياه  حرط زا  رگید  یکی  دوزفا : دروآ و  رامـش  هب هدوسرف  يراب  لـقنو  لـمح لـیاسو 

حرط نیا  هک  تسا  ...و  نت  زا 10  شیب  هدوسرف  نویماک  صلاخان  تیفرظ  لاعف ، دنمشوه  تراک  ياراد  وردوخ  لماش ، حرط  نیا  طیارـش   هک  تس  يراب

: كزیرهک رادرهش  .دوش    یم بوسحم  هاشنامرک  ناتسا  ياه  هنایاپ لقنو و  لمح لک  هرادا مهم  ياه  همانرب هلمجزا  زین 

تسا ناراگنربخ  ملق  تلاسر  نیرت  مهم ربخ ، شراگن  رد  تقادص 

ناج روشک ، يربخ  ي  هعماج دنمشزرا ، يوگلا  کی  ناونع  هب ات  درپس  ناج  دوخ  تلاسر  ماجنا  هار  رد  هک  تس  يراگنربخ تداهش  زورلاس  هام  دادرم   17

، تسا نادیواج  هدنز و  روشک  مدرم  هناسر و  باحصا  رطاخ  دای و  رد  هشیمه  هک  يراگنربخ  یمراص ،»  » دیهش راگنربخ  تداهش  زور  ندیسر  ارف  .دریگب 

باحـصا ي  هناقداص ياه  شـشوک تشادساپ  زور  تقیقح  رد  زور  نیا  .مییوگب  دازیرم  تسد توقادخ و  نامروشک  يربخ  ي  هعماج هب  ات  تس  يا هناهب

ربخ راشتنا  رد  يراد  تناما تقادص و  دنزرو و  یمن غیرد  یـششوک  چیه  زا  تاعالطا  راشتنا  عیزوت و  دـیلوت ، يارب  هک  تس  يا هدازآ ناراگنربخ  هناسر و 

تاعالطا هب  عیرس  یبایتسد  ددعتم ، هتفرشیپ و  یطابترا  ياه  يژولونکت دوجو  رضاح ، رصع  رد  .دوش  یم بوسحم  ناشربخ  رـصنع  لوصا و  نیرت  مهم

دناوتب هک  تسا  رابخا  تحص  تسا ، مهم  يربیاس  يزاجم و  یهانتیال  يایند  نیا  رد  هچنآ  اما  تسا ؛ هتخاس  ناسآ  لهـس و  هعماج  دارفا  ي  همه يارب  ار 

اب ير  هناسر  باحـصا  تشذگ ، هک  یلاس  لوط  رد  .دروایب  هارمه  هب  نابطاخم  يارب  ار  يرکف  تینما  شمارآ و  یمومع ، ناهذا  شاشتغا  داجیا  ياج  هب 

هب يرادرهش  ناریدم  ياه  لیلحت نانخس و  لاقتنا  رهش و  تالکشم  اه و  تیلاعف زا  یخرب  هنافصنم  دقن  كزیرهکرهـش ، تیریدم  تامادقا  رابخا  راشتنا 

يارب میراشف و  یم رهم  هب  ار  ناشتـسد  تسا ، هدروخ  مقر  رـشق  نیا  مان  هب  هک  زور  نیا  رد  دـندرک و  یهارمه  نامتلاسر  ماجنا  رد  ار  ام  نادـنورهش 

.میدنموزرآ  ار  یعقاو  حیحص و  رابخا  راشتنا  رد  تیقفوم  يزورهب و  یناسر ، عالطا ربخ و  ي  هصرع نارگ  شالت ي  همه
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ناریا همانزور  دادرم 1395 -   17

دیشمج تخت  میرح  رد  يراک  جنرب 

یفرعم هدیدپ  نیا  لماوع  زا  یکی  ناونع  هب  ار  انب  میرح  رد  يراک  جنرب  ناسانشراک  هتفرگ ، تدش  دیشمج  تخت  یلاوح  نیمز  تسـشنورف  هک  یلاح  رد 

.دننک  یم

، مهم عوضوم  کی  ناونع  هب  دننک  یم دیدهت  ار  دیشمج  تخت  یناهج  هعومجم  هکنیا  رب  هوالع  اه  كرت نیا  تفگ : سانش  ناتـساب  کی  رهم ، شرازگ  هب 

.دنک  یم هجاوم  رطخ  اب  زین  ار  مدرم  ناج 

تیعضو دوجو  اب  هنافسأتم  تفگ : دوش ، یم تشک  جنرب  دیـشمج ، تخت  فارطا  رد  تسـشنورف  تیعـضو  هب  هجوت  اب  هکنیا  هب  هراشا  اب  یبجر » زورون  »

دیاب رما  نالوئسم  تسا و  هعجاف  نیا  هک  دوش  یم هتشاک  جنرب  دیشمج  تخت  يرتمولیک  کی  رد  نویدگ  اتـسور  رد  تشدورم  تشد  رد  اه  كرت ینارحب 

.دوش  تشک  تسا  رب  بآ  لوصحم  کی  هک  جنرب  ینارحب ، تیعضو  نیا  اب  دراد  یلیلد  هچ  .دنریگب  ار  هدودحم  نیا  رد  تالوصحم  تشک  يولج 

جنرب نویدگ  دابآ و  یجاح  دابآ ، یگنز  ياهاتسور  هلمج  زا  متسر  شقن  دیشمج و  تخت  ود  کی و  هجرد  میرح  رد  نازرواشک  رضاح  لاح  رد  تفگ : یبجر 

هکنیا رب  هوالع  اه  تسـشنورف نیا  هنافـسأتم  تفگ : وا.دوش  يریگولج  هدیدپ  نیا  دیدشت  زا  هک  تشاد  راظتنا  ناوت  یم هنوگچ  ور  نیا  زا  دننک  یم تشک 

مادقا هدیدپ  نیا  لرتنک  يارب  رتعیرـس  هچره  دیاب  ور  نیا  زا  دنزادنا  یم رطخ  هب  زین  ار  مدرم  ناج  دننک  یم دـیدهت  ار  دیـشمج  تخت  یناهج  هعومجم 

.درک 

ناهیک همانزور  دادرم 1395 -   16

 : جنرب نمجنا  سیئر  بیان 

دش نازرا  ناردنزام  جنرب 

.دش  نازرا  ناموت  رازه  ییولیک 3  دودح  ناردنزام  جنرب 

رازه و رضاح 8  لاح  رد  رفـص  راجوب  مراط  جنرب  تفگ : يراس  رد  ناوج ، ناراگنربخ  هاگـشاب  راگنربخ  اب  وگو  تفگ رد  ناریا  جنرب  نمجنا  سیئر  بیان 

.دهد  یم ناشن  ار  تمیق  شهاک  ناموت  رازه  دودح 3 هک  دسر  یم شورف  هب  رازاب  رد  ناموت   300

.تسا  ناموت  رازه و 800  يدصرد 7  یگتسکش 10  لول و  اب  هناخراک  رد  جنرب  مقر  نیا  تمیق  دوزفا : نایربکا  یلع 

.تسا  عونمم  رذآ  لوا  ات  دادرم  لوا  زا  هام  تدم 4  هب  جنرب  تادراو  تفگ : تسا ، ماجنا  لاح  رد  اه  جنرب دیرخ  نونکا  هکنیا  نایب  اب  يو 

شیازفا 10 اب  لاسما  دوش  یم ینیب  شیپ دوزفا : دش ، دـیلوت  لاسراپ  جـنرب  نت  رازه  و 50  نویلیم  هکنیا 2  نایب  اب  ناریا  جـنرب  نمجنا  سیئر  بیان 

.دوش  دیلوت  جنرب  نت  رازه  نویلیم و 200   2 دیلوت ، يدصرد 

.دوش  یم ناربج  رازاب  رد  نآ  دوبمک  جنرب  نت  تادراو 500  اب  تسا و  رتمک  لاسما  تادراو  هب  زاین  دیلوت  شیازفا  هب  هجوت  اب  تفگ : نایربکا 

نازیم هب  هجوت  اب  لاسما  دنک و  یم دراو  کیژتارتسا  ریاخذ  رد  ینارحب  عقاوم  رد  ییاذغ  تینما  يارب  جـنرب  نت  رازه  تلود 300  هلاس  همه  دوزفا : يو 

.تسا  هدش  يزاس  هریخذ ینارحب  عقاوم  يارب  جنرب  نت  رازه  یلخاد 150  جنرب  هجوت  لباق  دیلوت 
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ناهیک همانزور  دادرم 1395 -   16

 : يزرواشک داهج  ترازو  تالغ  لکریدم 

تسا بسانم  روشک  رد  جنرب  دیلوت  نازیم  لاسما 

جنرب عرازم  زا  جنرب  نت  رازه  نویلیم و 300  ات 2  رازه  نویلیم و 200  لاسما 2  تفگ : يزرواشک  داهج  ترازو  یـساسا  تالوصحم  تالغ و  لکریدم 

.دوش  یم تشادرب  روشک 

لیـس و لیبق  زا  یـصاخ  لکـشم  هک  یتروص  رد  تسا  بسانم  يراج  لاس  رد  جنرب  دـیلوت  تیعـضو  درک : راهظا  مینـست  اب  وگو  تفگ رد  راسکاخ  هواک 

.دش  دهاوخ  ماجنا  یبسانم  تشادرب  دوشن  لوصحم  یبارخ  ثعاب  دیاین و  دیدش  ياه  ناراب

تشادرب لصف  نایاپ  ات  دوش  یم دروآرب  دیلوت  طیارش  نیرخآ  ساسا  رب  درک : دیکات  يزرواشک  داهج  ترازو  یـساسا  تالوصحم  تالغ و  رتفد  لکریدم 

.دوش  تشادرب  روشک  جنرب  عرازم  زا  جنرب  نت  رازه  نویلیم و 300  ات 2  نت  رازه  نویلیم و 200   2

.تسا  عونمم  اه  ناتسا ریاس  رد  لوصحم  نیا  دیلوت  دوش و  یم دیلوت  ناردنزام  نالیگ و  ناتسا  رد 2  روشک  جنرب  هدمع  يراج  لاس  رد 

.تسا  هدیسر  ناموت  رازه  ات 11  تمیق 7  هب  هتفای و  یهجوت  لباق  تمیق  شیازفا  فرصم  رازاب  رد  یناریا  جنرب  تمیق 

.دنا  هداد هدنیآ  ياه  هتفه رد  فرصم  رازاب  هب  دیدج  لوصحم  ندمآ  اب  ار  جنرب  تمیق  شهاک  هدعو  نالوئسم 
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راک بسک و  همانزور  دادرم 1395 -   17

 : يزرواشک ریزو 

دوش هئارا  كرتشم  راکهار  دیاب  غرمریمخ  فرصم  يارب 

رگید دننام  غرم  ریمخ  فرـصم  يارب  دـیاب  تفگ : داد و  ربخ  يراج  لاس  رد  ینت  نویلیم  دیلوت 10  اب  مدنگ  زارت  ندـش  تبثم  زا  يزرواشک  داهج  ریزو 

.دوش  یم  دیلوت  روشک  رد  لوصحم  نیا  زا  نت  رازه  هنالاس 100  هکارچ  دوش ، هئارا  كرتشم  راکهار  ایند  ياهروشک 

يریگـشیپ و هنیمز  رد  یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ریزو  اب  كرتشم  يراکمه  همان  مهافت  ياضما  مسارم  رد  هبنـش )  ) زورما یتجح  دومحم    

ترازو راک  روتسد  رد  مدرم  فرصم  تلوهـس  يارب  دمجنم  ياه  غرم  يدنب  هتـسب  يدنب و  هعطق  هعـسوت  درک : راهظا  رطخ  لماوع  اه و  يرامیب  لرتنک 

كرتشم راکهار  ایند  دننامه  نآ  فرـصم  يارب  دیاب  هک  دوش  یم  دـیلوت  قیرط  نیا  زا  غرم  ریمخ  نت  رازه  ات 100  هنالاس  دراد و  رارق  يزرواشک  داهج 

دیلوت عفن  هب  روشک  مدنگ  فرـصم  دیلوت و  زارت  هتفر و  رتارف  نت  نویلیم  زرم 10  زا  زورما  ات  مدنگ  ینیمـضت  دیرخ  نازیم  هکنیا  نایب  اب  يو.دوش  هئارا 

مدنگ 3800 دیرخ  لک  لاس 1392  رد  هک  یلاح  رد  هدـش  تخادرپ  ناراکمدـنگ  تابلاطم  زا  ناموت  درایلیم  نونکات 6000  دوزفا : تسا ، هدـش  تبثم 

يارب هک  دش  يرادیرخ  مدنگ  ناموت  درایلیم  هنازور 170  دـیلوت ، شیازفا  اب  هامریت  همین  زا  داد : همادا  يزرواشک  داهج  ریزو.تسا  هدوب  ناموت  درایلیم 

یتجح.دریگ رارق  رایتخا  رد  تارابتعا  تصرف  نیلوا  رد  دنداد  روتـسد  يروهمج  سیئر  تشاد و  دوجو  ییاه  تیدودحم  اه  کناب  هنازخ و  زا  عبانم  نیمات 

، فرـصم شیازفا  دوجو  اب  نایزبآ  تاجیزبس و  دیلوت ، يدصرد  شیازفا 10  دوجو  اب  روشک  رد  ریش  ریظن  ملاس  تالوصحم  فرـصم  هنارـس  درک : نایب 

اب دـیاب  هک  تسا  یناهج  نیگنایم  زا  رتشیب  دوش ، یم  يرامیب  بجوم  هک  نغور  رکـش و  تالوصحم  فرـصم  هنارـس  یناـهج و  نیگناـیم  زا  رت  نییاـپ 

داد ربخ  هتشذگ  لاس  رد  رکش  ینت  نویلیم  دیلوت 1.5  زا  يو.دوش  يزاس  گنهرف  ملاس  تالوصحم  هنارس  شیازفا  هنیمز  رد  تشادهب  ترازو  يراکمه 

: درک حیرـصت  يزرواشک  داهج  ریزو.دوش  یم  هضرع  سروب  رد  ناموت  مرگولیک 2530  ره  يازا  هب  رکش  تمیق  رازاب ، میظنت  داتـس  هبوصم  اب  تفگ : و 

داجیا اب  يا  هدع  اما  دریگ  یم  تروص  روشک  رد  مومس  فرصم  شهاک  فده  اب  هبنپ  دننام  یناسنا  ریغ  فرـصم  اب  هتخیرارت  تالوصحم  يور  تاقیقحت 

ندش راد  همانـسانش  هکنیا  هب  هراشا  اب  یتجح.دریگ  یم  رارق  تراظن  تحت  تیدج  اب  عوضوم  نیا  هک  دننک  یم  نارگن  ار  مدرم  یمومع  ناهذا  شیوشت 

يراذـگاو يارب  درک : مالعا  تسا ، مهدزای  تلود  رد  يزرواشک  داهج  ترازو  تامادـقا  زا  مس  دوک و  هلمج  زا  يزرواشک  ياه  هداهن  يزاسدرادناتـسا  و 

( ناریا روتـساپ  وتیتسنا   ) یکـشزپ شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ترازو  هب  يزار  يزاس  مرـس  نسکاو و  تاقیقحت  هسـسوم  یناسنا  ياه  نسکاو  دیلوت 

.میراد    یگدامآ 
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سدق همانزور  دادرم 1395 -   16

ناموت نویلیم   6 تمیق ؛ رثکادح  دش / نازرا  دصرد  نارفعز 10 

.داد  ربخ  ریخا  زور  دودح 20  رد  لوصحم  نیا  تمیق  يدصرد  شهاک 10  زا  نارفعز  یلم  ياروش  سیئر  بیان 

يالط خرن  ریخا  زور  دودح 20  رد  تشادراهظا : داد و  ربخ  رازاب  رد  نارفعز  تمیق  يدـصرد  شهاک 10  زا  انـسیا ، زا  لقن  هب  نیالنآ  سدق  شرازگ  هب 

درک مالعا  ناموت  نویلیم  ات 6  نویلیم و 900  نیب 4  رضاح  لاح  رد  ار  نارفعز  مرگولیکره  تمیق  يو  .تسا  هتفای  شهاک  دصرد  هب 10  کیدزن  خرس 

نازیم هکنیا  نایب  اب  نارفعز  یلم  ياروش  سیئر  بیاـن  .تسا  رازاب  رد  خرـس  يالط  هضرع  شیازفا  اضاقت و  شهاک  تمیق  شهاک  نیا  لـیلد  تفگ : و 

نآ هنیمز  نیا  رد  مهم  هتکن  درک : هفاضا  تسا ، هتـشادن  يرییغت  چیه  لبق ، لاس  هباشم  تدـم  هب  تبـسن  لاسما  تسخن  ههام  رد 3  نارفعز  تارداص 

تابث اه  تمیق دـیاب  داد : همادا  يریم  .تسا  مهم  اه  تمیق تابث  هکلب  تسین  مهم  لوصحم  نیا  تمیق  شهاـک  نارفعز ، ناگدـننکرداص  يارب  هک  تسا 

اـضاقت نازیم  زا  لوصحم  نیا  هضرع  رـضاح  لاح  رد  دوزفا : زین  نارفعز  رازاب  یتآ  ياهزور  طیارـش  هرابرد  يو  .درک  تارداص  ناوتب  هک  دنشاب  هتـشاد 

.دننام یم ون  لوصحم  رظتنم  و  دننک   یمن خرـس  يالط  دیرخ  هب  مادـقا  رگید  هامدادرم  رخاوا  زا  یجراخ  نارادـیرخ  هکنیا  نمـض  تسا  رتشیب  نآ  يارب 

يرایسب داقتعا  هب  زین  یفرط  زا  درک : هفاضا  دنک ، یم ادیپ  شهاک  زین  لخاد  فرصم  میرادن  رارق  یصاخ  تبـسانم  چیه  رد  نوچ  هکنیا  هب  هراشا  اب  يریم 

دوجو هدنیآ  ياهزور  رد  خرس  يالط  تمیق  شهاک  لامتحا  نیاربانب  دوب ؛ دهاوخ  هتشذگ  لاس  زا  رتشیب  يراج  لاس رد  نارفعز  دیلوت  ناراکردنا ، تسد  زا 

.دراد   
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 : يزرواشک نویسیمک  وضع 

دنک تیوقت  ار  نازرواشک  یلام  هینب  تلود 

ار نازرواشک  یلام  هینب  تساوخ  تلود  زا  يزرواشک  شخب  زا  تیامح  موزل  رب  دیکات  نمـض  یمالـسا  ياروش  سلجم  يزرواشک  نویـسیمک  وضع  کی 

.دنک  کمک  اه  نآ هب  تیوقت و 

همیب ناونع  تحت  ار  یتیامح  قودنص  هک  داتفا  رکف  نیا  هب  تلود  درک : ناونع  يزرواشک  همیب  قودنص  لیکشت  دنور  هب  هراشا  اب  هانپ  يدازکین هللا  بیبح   

شیب مک و  ار  دوخ  هفیظو  مه  قودنـص  نرازگراک  .دـنک  یم راک  دراد  هک  تسا  لاس  هب 32  کیدزن  قودنـص  نیا  دروآ ؛ دوجو  هب  يزرواشک  تالوصحم 

ار دوخ  لوصحم  هک  یناگدننک  همیب لوصحم  تمارغ  زونه  رضاح  لاح  رد  دراد  : همادا  وا.دراد  دوجو  یتالکـشم  اه  تمارغ تخادرپ  رد  اما  دنهد  یم ماجنا 

ار رابتعا  نیا  میروآ و  دوجو  هب  یمومع  هجدوب  رد  یلام  فیدر  میا  هتـسناوتن زونه  هک  تسا  نیا  مه  شتلع  .تسا  هدشن  تخادرپ  دنا  هدرک همیب  لبق  لاس 

تفایرد ار  شتراسخ  عقوم  هب  همیب  نوناق  ساسا  رب  دش ، دراو  هدـننکدیلوت  زرواشک و  هب  یتراسخ  هک  ینامز  ره  ات  میهد  رارق  همیب  قودنـص  رایتخا  رد 

رد نیا  دهدب ؛ زرواشک  هب  دریگب و  داتس  نیا  زا  ار  لوپ  دیاب  همیب  دهد ، یم رارق  ثداوح  داتـس  رایتخا  رد  ار  لوپ  تلود  تسا ؛ هداتفین  قافتا  نیا  نالا  .دنک 

کناب هک  تسا  نیا  هدمآ  شیپ  هک  يرگید  لکشم  درک : هفاضا  سلجم  هدنیامن  نیا.دراد  روشک  رد  يدایز  تالکشم  ثداوح  داتـس  ِدوخ  هک  تسا  یلاح 

تمارغ تخادرپ  قح  امـش  هک  هدرک  مالعا  داصتقا  ریزو  اما  .تسا  راکبلط  تلود  زا  يدایز  غلبم  لیلد  نیمه  هب  هدرک و  یم تخادرپ  ار  تمارغ  يزرواشک 

هنافـساتم اما  دنراد  یتمواقم  داصتقا  رب  يدایز  دیکات  يربهر  دش : رکذتم  هانپ  يدازکین.تسا هدشن  نیمات  مه  قودنـص  لوپ  رگید  يوس  زا  دـیرادن ، ار 

دوخ ياپ  يور  دناوت  یمن هدشن  تخادرپ  شتمارغ  هدـید و  تراسخ  زرواشک  یتقو  .دـننک  یم لمع  هلاسم  نیا  اب  ریاغم  اه  هناخترازو یخرب  هک  مینیب  یم

تراسخ ناونع  تحت  هک  ینییاپ  غلابم  هب  هراشا  اب  وا  ؟ دوش نازرواشک  هجوتم  نایز  ررض و  هک  دوش  یهجوت  یب ردق  نیا  دیاب  ارچ  .دنک  تیلاعف  دتسیاب و 

تفایرد دصرد  نوچ  دنرادن ، دنـشاب  هتـشاد  همیب  يارب  دـیاب  هک  ار  یقوذ  قایتشا و  نازرواشک  رـضاح  لاح  رد  تفگ : دوش ، یم تخادرپ  نازرواشک  هب 

يزرواشک نویسیمک  وضع  نیا.دصرد  هن 30  دسرب  دصرد  هب 10  دیاب  مقر  نیا  .تسا  دایز  زرواشک  يارب  دصرد  دصرد و 70   30 تسا ؛ مک  ناشتمارغ 

راک مه  بوخ  هک  تلود  هب  نم  داهنـشیپ  دننز ؛ یم مقر  ار  تکلمم  رادتقا  یلکـش  هب  دننک و  یم دـیلوت  ار  روشک  ياذـغ  نازرواشک  درک : ناونع  نینچمه 

.دوش    تیوقت  ناش  یلام هینب  دنوش و  کمک  نکمم  لکش  ره  هب  نازرواشک  هک  تسا  نیا  دنک  یم
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! دروخ دیلک  لیبدرا  رد  راب  نیا ینیمز  بیس خرن  شهاک  خلت  لایرس 

دیلوت هب  لوغشم  لیبدرا  تشد  رد  زرواشک  رازه  زا 14  شیب  نونکا  .تسا  هدیسر  ارف  لیبدرا  ناتسا  رد  ینیمز  بیـس تشادرب  نامز  هام  دادرم  زاغآ  اب 

، لاح نیا  اـب  .دوش  یم بوسحم  لوصحم  نیا  دـیلوت  هنیمز  رد  رترب  ناتـسا  ود  وزج  لـیبدرا  دنتـسه و  ینیمز  بیـس هژیو  هب  يزرواـشک  تـالوصحم 

تشادرب نامز  رد  دنرخ و  یم ار  یناموت  رازه و 500  رذب  اهنآ  .دنشاب  ینیمز  بیـس خرن  شهاک  خلت  هصق  رارکت  ریگرد  دیاب  لاسره  یلیبدرا  نازرواشک 

...دیلوت  هیلوا  ياه  هنیزه یتح  هک  دنشورفب  ناموت  زا 500  رتمک  ییولیک  ار  دوخ  لوصحم  دیاب 

نازرواشک لوصحم ، نیا  تشادرب  نامز  ندیـسر  ارف  اب  مه  زاب  درادن و  یمامت  لیبدرا  نازرواشک  يارب  راگنا  ینیمز  بیـس نییاپ  تمیق  خلت  هصق  رارکت 

ناتسا نیا  رد  ینیمز  بیس لوصحم  تشک  لیبدرا  ناتسا  يزرواشک  داهج  نامزاس  سیئر  يورس ، لیدع  هتفگ  هب  .دنا  هدش عوضوم  نیا  ریگرد  شالترپ 

هقطنم نازرواشک  يراکمه  اب  ناتـسا  يزرواشک  داهج  هدش ، ماجنا  ياه  يزیر همانرب قبط  .تسا  هدوب  ور  هبور  يدـصرد  شهاک 10  اب  يراج  لاس  رد 

مهزاب لاح  نیا  اب  اما  .دروخن  دیلک  رگید  يراب  روشک  رد  ینیمز  بیس نت  نیدنچ  ندرک  نفد  خلت  لایرس  ات  دنداد  شهاک  ار  ینیمز  بیس لوصحم  تشک 

زا 700 شیب  هنالاس  لیبدرا  رد  .دنتـسه  ور  هبور نآ  شورف  يارب  هدش  نییعت  خرن  هدش و  دیلوت  لوصحم  تمیق  نیب  نزاوت  مدـع  لضعم  اب  اه  یلیبدرا

هداد و صاصتخا  دوخ  هب  ار  روشک  صخاش  هبتر  الاب  دیلوت  نازیم  تیفیکاب و  ینیمز  بیس دیلوت  ظاحل  زا  ناتسا  نیا  .دوش  یم دیلوت  ینیمز  بیس نت  رازه 

هطوبرم نالوئـسم  يزرواشک و  داهج  نامزاس  یهجوت  یب زا  نازرواشک  لاح  نیا  اب  .دنراد  لوصحم  نیا  دـیلوت  رد  یـصاخ  تراهم  یلیبدرا  نازرواشک 

شورف عقوم  ریخا  لاس  دـنچ  رد  نازرواشک  .دـنرادن  ناراک  ینیمز  بیـس تشیعم  نیمات  هب  یهجوت  نایلوتم  ارچ  هک  دـنراد  هیالگ  رما  نیا  هب  تبـسن 

ناشبیـصن يدوس  شورف  نامز  رد  ضوعرد  دـنرخ و  یم الاب  تمیق  اب  ار  ینیمز  بیـس رذـب  اهنآ  .دـنا  هدـش هجاوم  يدایز  تالکـشم  اب  دوخ  لوصحم 

تمحز دنناوت ، یم هنادازآ  تحار و  لایخ  اب  مه  نایوجدوس  نالالد و  هکلب  دـنرادن ، رـشق  نیا  هب  کمک  يارب  يا  همانرب نایلوتم  اهنت  هن  هک  ارچ  دوش  یمن

اب دنریگب و  نازرواشک  يوس  هب  کمک  تسد  دنوش و  دراو  عقوم  هب  نایلوتم  رگا  هک  تسا  یلاحرد  نیا  .دننزب  بیج  هب  هبـش  کی  ار  نازرواشک  ههامدنچ 

، دـنناوت یم مه  نازرواشک  هکلب  دـنبای ، یم قنور  روشک  یتفنریغ  تارداص  اهنت  هن  دـننک ، لیهـست  ار  لوصحم  نیا  تارداص  دـنور  مزال  ياهراک  ماجنا 

رد ینیمز  بیس تارداص  هکنیا  هب  هراشا  اب  لیبدرا  ناتـسا  یناگرزاب  قاتا  سیئر  نذومریپ  نیـسح  .دننیبب  ار  دنا  هدیـشک هک  ییاه  تمحز هجیتن  هرخالاب 

تیامح ناتـسا  رد  ینیمز  بیـس لوصحم  ناگدننکرداص  زا  دیاش  دیاب و  هک  روطنآ  رـضاح  لاح  رد  دـیوگ « : یم تسا ، هدـش  دوکر  راتفرگ  ناتـسا  نیا 

رب هوالع  .دنشاب » رکف  هب  رما  نالوئسم  دیاب  هک  دوش  یم بوسحم  ناتسا  رد  کیژتارتسا  لوصحم  نیا  تارداص  دوکر  یلصا  للع  اهنت  نیا  هک  دوش  یمن

هن یلیدبت  عیانـص  ياه  هناخراک ثادحا  هک  ارچ  .دنز  یم گنل  روشک  يزرواشک  شخب  رد  یلیدبت  عیانـص  دوجو  ياپ  هشیمه  دش ، هتفگ  نونکات  هک  هچنآ 

ههامدنچ تمحز  نتفر  نیب  زا  ندـش و  دـساف لباقم  رد  گرزب  یعنام  هکلب  دـشاب ، هقطنم  نایموب  ییاز  لاغتـشا  شخب  رد  گرزب  یکمک  دـناوت  یم اهنت 

تادیلوت تارداص  يارب  ار  هار  دـیازفا و  یم زین  يدـیلوت  تالوصحم  شزرا  رب  روشک  رد  یعیانـص  نینچ  دوجو  نینچمه  .دوش  یم بوسحم  نازرواشک 

لیبدرا صوصخب  روشک  ياه  ناتـسا رد  ییاه  تیلباق نینچ  يور  ار  ناشیاهمـشچ  مه  زاب  نایلوتم  لاح  نیا  اـب  اـما  .دـنک  یم رتراومه  زین  يزرواـشک 

.دوش  یم ور  هبور لکشم  اب  مه  داصتقا  خرچ  شخرچ  نازرواشک ، ندش  ررضتم  رب  هوالع  هک  دندنب  یم
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لاس لوط  رد  راک  تشک و  دنک /  یم  یسررب  ار  ینیمز  بیس  تشک  دیلوت و  رازاب  زورما » تصرف  »

هایگ نیا  تشادرب  تشک و  دـیلوت ، .دراد  يدایز  نارادـفرط  ناهج  ياج  همه  رد  هک  تسا  يوقم  رایـسب  فرـصمرپ و  تالوصحم  زا  یکی  ینیمز  بیس 

رد دریگ و  یم  رارق  ناوارف  هدافتسا  دروم  یلیدبت  عیانـص  رد  هک  تسا  یمالقا  زا  یکی  نینچمه  تسا و  شیازفا  لاح  رد  ناهج  رد  زور  هب  زور  ینیمزریز 

ام هک  یتیزم  دریگ ؛ یم  تروص  تیدج  اب  یلیدبت  تالوصحم  هب  نآ  لیدبت  يروآرف و  روآدوس ، تیـصاخرپ و  هایگ  نیا  هدننک  دیلوت  هدمع  ياهروشک  همه 

هداد صاصتخا  دوخ  هب  ار  يزرواشک  یـضارا  زا  راتکه  رازه  هب 160  کیدزن  ناریا  رد  ینیمز  بیـس  .میا  هدوب  لفاغ  نآ  زا  دایز  دـیلوت  مجح  هقباس و  اب 

اب رتشیب  یـسررب  يارب  زورما » تصرف  » .تسا هدوب  نآ  زا  بوخ  لابقتـسا  فرـصم و  نازیم  هدـنهد  ناشن  لوصحم ، نیا  ینت  نویلیم  دیلوت 5  و  تسا 

.تسا هدرک  وگو  تفگ  ناریا  ینیمز  بیس  یلم  نمجنا  ریبد  یلین ، یلع  سدنهم 

رد هایگ  نیا  .دراد  يدایز  هقباس  هدوب و  لومعم  زابرید  زا  روشک  رد  ینیمز  بیـس  تشک  دیوگ : یم  روشک  رد  ینیمز  بیـس  دیلوت  تشک و  دروم  رد  یلین 

بآ تسا و  رب  بآ  هایگ  کی  ینیمز  بیـس  .تساوهو  بآ  كاخ و  فلتخم  ياه  طیحم  اب  راگزاس  ناـهایگ  وزج  دوش و  یم  هتـشاک  روشک  قطاـنم  رتشیب 

هفرص هب  صوصخ  رد  يدایز  ياهرظن  راهظا  هدوب و  يزرواشک  داهج  ترازو  ناسانشراک  هجوت  دروم  هشیمه  رطاخ  نیمه  هب  دنک و  یم  فرـصم  يدایز 

هقطنم ياهروشک  هب  دصرد ) ات 15  نیب 10   ) نآ زا  یشخب  دسر و  یم  یلخاد  فرصم  هب  روشک  رد  ینیمز  بیـس  دیلوت  مجح  رتشیب  .دوش  یم  نآ  ندوب 

نیب هنالاس  روشک  رد  دیوگ : یم  روشک  رد  ینیمز  بیس  فرصم  دیلوت و  نازیم  دروم  رد  ناریا  ینیمز  بیس  یلم  نمجنا  ریبددیلوت  مجح.دوش  یم  رداص 

.دیآ یم  تسد  هب  تشک  لباق  یضارا  راتکه  رازه  ات 160 زا 150  دیلوت  زا  رادقم  نیا  .دوش  یم  تشادرب  ینیمز  بیـس  نت  رازه  و 300 نویلیم  ات 5  5

ناتـسبات راهب و  رد  راک  تشک و  رتشیب  هتبلا  .تسا  هناتـسمز  هناتـسبات و  هراهب ، تشک  ياراد  دراد و  نایرج  لاس  لوط  رد  ابیرقت  لوصحم  نیا  تشک 

همین زا  ىیاوه  بآ و  طیارـش  هب  هجوت  اب  دنوش ، ىم  تشادرب  زییاپ  لیاوا  ناتـسبات و  رخاوا  هک  ىیاه  ىنیمز  بیـس   ىارب  تشاک  نامز.دوش  یم  ماجنا 

ياهرهـش نیرت  مهم  تسا و  تشک  نامز  نیا  هب  طوبرم  روشک  ىنیمز  بیـس  دصرد  هب 85  کیدزن  .دـبای  ىم  همادا  دادرخ  همین  ات  زاـغآ و  نیدرورف 

تشاک نامز  دوش  ىم  تشادرب  ناتسبات  لیاوا  راهب و  رخاوا  رد  هک  ىلوصحم  ىارب.زیربت  دورهاش و  نادمه ، ندیرف ، لیبدرا ، زا : دنترابع  نآ  هدننکدیلوت 

رادقم نیا  .ناهفصا  هموح  ناگرگ و  ناگزمره ، ناتسا  تفریج ، لوفزد ، زا  تسا  ترابع  نآ  تشک  قطانم  نیرت  مهم  تسا و  ناتـسمز  ات  زییاپ  رخاوا  زا 

یـصاخ قطانم  رد  مادک  ره  هک  تسا  عون  زا 50  شیب  ینیمز  بیـس  يرذب  ماقرا  دادعت  .دوش  یم  لصاح  لوصحمرپ  رذـب  مقر  تشه  تفه ، زا  دـیلوت 

یلصا بطق  هس  نادمه  ناهفصا و  لیبدرا ، ناتسا  هس  .دیآ  یم  لمع  هب  ناریا  ياج  همه  رد  الومعم  هک  تسا  یلوصحم  ینیمز  بیس.دنوش  یم  هدافتسا 

دصرد ات 40  نیب 30  ناتسا  نیا  هکنیا  نمض  .دوش  یم  لصاح  لیبدرا  ناتسا  رد  لوصحم  موس  کی  دودح  هک  دنتسه  ینیمز  بیـس  تشادرب  تشک و 

ینیمزریز و هایگ  نیا  تارداص  نازیم.دوش  یم  رداص  ناتسجرگ  ناتسنمرا و  ناجیابرذآ ، ياهروشک  هب  دراد و  تسد  رد  ار  روشک  ینیمز  بیس  تارداص 

، ناتـسکاپ زا  دـنترابع  هک  دنتـسه  هقطنم  ياهروشک  ناریا  ینیمز  بیـس  ياه  يرتشم  .دیـسر  نت  رازه  زا 600  شیب  هب  هتـشذگ  لاس  رد  هدزاـبرپ 

، ناجیابرذآ يروهمج  اهروشک  نیا  نیب  زا  .تاراما  ایلارتسا و  ناتسقازق ، ناتسکبزا ، ناتسنمکرت ، ناتسجرگ ، ناتسنمرا ، ناجیابرذآ ، قارع ، ناتسناغفا ،

رد دیازفا : یم  يزرواشک  هخاش  نیا  راک  تشک و  نالاعف  نالغاش و  دادعت  دروم  رد  يو.دننک  یم  نیمأت  ناریا  زا  ار  ناشزاین  رتشیب  قارع  ناتسنمکرت و 

ظاحل زرواشک  ره  يارب  راتکه  ات 3  نیب 2/5  يزرواشک  هنارس  روط  هب  رفن  ره  يارب  یفرع  لومعم و  روط  هب  یلو  درادن  دوجو  یقیقد  رامآ  صوصخ  نیا 

هزوح رد  ام  تالکشم  نیرت  مهم  دیوگ : یم  روشک  رد  ینیمز  بیس  هضرع  دیلوت و  ياه  يراتفرگ  تالکـشم و  هرابرد  یلینور  شیپ  تالکـشم.دوش  یم 

یتح دـنراد و  هگن  اردوخ  لوصحم  دـنناوت  یمن  مرگ  لوصف  رد  نازرواشک  هکنیا  نایب  اب  يو.دوش  یمن  هک  ییاه  تیاـمح  هتبلا  تسا و  هضرع  دـیلوت و 

زا هک  تسا  ناموت  ات 1200  رازه  نارهت  ناتسا  یـشورف  هدرخ  زکارم  رد  لوصحم  نیا  ياهب  دیازفا : یم  دنوش ، یم  هنیمز  نیا  رد  یهد  نایز  هب  روبجم 
42



دوبن تسا و  هدننک  دیلوت  زا  هدش  يرادیرخ  تمیق  ربارب  ود  زا  رتشیب  مقر  نیا  .دوش  یم  يرادیرخ  ناموت   400 ییولیک 500 ، هعرزم  رس  رد  زرواشک و 

یفاک و هناخدرـس  دوبن  رگید  مهم  هلئـسم  کی.دـنک  یم  یلاخ  ار  زرواشک  تسد  عیزوت ، دـنیآرف  رب  تراظن  مدـع  يزاب و  لالد  عیزوت ، بسانم  هکبش 

.دوش دساف  لاس  مرگ  لصف  رد  دریگب و  رارق  زاب  ياضف  ضرعم  رد  يدیلوت  لوصحم  زا  يدایز  رادقم  هک  دوش  یم  ثعاب  لکشم  نیا  .تسا  درادناتـسا 

هک فرـصم  هب  هجوت  اب.دراد  یتلود  ياه  تیامح  هب  زاین  دنیاشوخان  قافتا  نیا  زا  يریگولج  هک  تسا  دایز  هنافـسأتم  روشک  رد  ینیمز  بیـس  تفرردـه 

لباق نیگنس و  ددع  هک  میسر  یم  لاس  رد  ناموت  درایلیم  مقر 450  هب  ولیک ، ره  رد  ناموت  رازه  تمیق  طسوتم  تسا و  لاـس  رد  نت  نویلیم  دودح 4/5 

هک هنوگ  نآ  هنافسأتم  هک  دوش  یم  دیلوت  روشک  رد  ینیمز  بیس  نت  نویلیم  زا 5 شیب  هنالاس  يزرواشک  داهج  ترازو  نالوئسم  هتفگ  هب  .تسا  یهجوت 

ییاذـغ ياه  هدروآرف  نآ ، يزرواشک  تشک  زا  ریغ  .میدرکن  لمع  قفوم  مینک ، هدافتـسا  يدـیلوت  ماخ  لوصحم  هدوزفا  شزرا  شیازفا  تهج  رد  دـیاب 

داهج ریزو  نواعم.دوش  یم  رجنم  ییاذغ  عیانص  هعـسوت  ییاز و  لاغتـشا  هب  يروآدوس ، رب  هوالع  هک  دیآ  یم  تسد  هب  ینیمز  بیـس  زا  يدایز  یتعنص 

دشاب و ینیمز  بیـس  تارداص  يارب  یجراخ  ياهروشک  فرـصم  ياهرازاب  هب  تمـس  هب  دیاب  ام  هاگن  تسا  هتفگ  ینیمز  بیـس  دیلوت  هرابرد  يزرواشک 

ار مقر  نیا  شورف  ياهرازاب  شیازفا  رازاب و  نیا  تیبثت  اب  ناوت  یم  تسا ، نترازه  ات 750 دودح 450 ام  تارداص  مهس  هک  یلاح  رد  تسا  هدرک  دیکأت 

روشک رد  یماد  يزرواشک و  تالوصحم  دیلوت  هصرع  رد  یـشورف  ماخ  رب  ینتبم  یتنـس و  هاگن  زا  داقتنا  اب  يو.دش  دـیلوت  دـشر  بجوم  داد و  شیازفا 

اب دیاب  هک  میراد  تفررده  دوش  یم  لماش  ار  نت  نویلیم  کی  دودح  يزیچ  هک  روشک  ینیمز  بیس  يدیلوت  لوصحم  دصرد  کیدزن 20 هزورما  درکراهظا :

.میناسرب  لقادح  هب  ار  تاعیاض  نیا  نامیاهدرکلمع  هاگن و  رییغت 
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دهد  یم شرازگ  تشوگ  رازاب  تیعضو  زا  راکو » بسک »

تشوگ ینارگ  هناهب  هدنز  ماد  تارداص 

ات 5 ینارگ 3  يدنفسوگ و  تشوگ  ولیک  ره  یناموترازه  7 ات  ندش 5  نارگ  دمآ ، یمن شیپ  رکـش  راکتحا  ینارگ و  يارجام  غرم و  تمیق  شیازفا  رگا 

نیا هچرگ  تخادـنا ؛ هیاس  تشوگ  ینارگ  يور  رکـش  غرم و  ینارگ  اما  دـمآ  یم مشچ  هب  رتشیب  ریخا  هام  کی  یط  هلاسوگ  تشوگ  ولیک  ره  یناموترازه 

.دنکن  دنم  هلگ تشوگ  رازاب  تیعضو  هب  تبسن  ار  مدرم  هک  تسین  گنررپ  مه  اهردقنآ  هیاس 

يزرواشک داهج  ترازو  نالوئسم  حیـضوت  راتـساوخ  دنراد و  تیاکـش  تشوگ  رازاب  میظنت  هوحن  زا  مدرم  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  ینادیم  ياه  شرازگ   

.تسا یتراظن  ياهداهن  تلفغ  یشورف و  نارگ  عقاو  رد  هدش ، ینارگ  بجوم  هچنآ  درادن و  تحص  رازاب  رد  دوبمک  دندقتعم  مه  ناسانشراک  .دنتسه 

یتراظن ياه  نامزاس لاعفنا  هیاس  رد  تشوگ  یشورف  نارگ 

الاب یقطنمریغ  تروص  هب  اه  یباصق رد  تمیق  اما  دراد  دوجو  مه  لاسما  عوضوم  نیا  دوش و  یم ور  هبور هضرع  دازام  اب  الومعم  ناتسبات  رد  تشوگ  رازاب 

.دننک یمن يدروخرب  مه  یتراظن  ياهداهن  هتفر و 

ریاشع ياه  ماد اه و  يدنبراورپ ياه  ماد هضرع  دیوگ : یم راکو » بسک   » هب بلطم  نیا  نایب  اب  ییاذغ  تالوصحم  رازاب  سانشراک  يرغصا ، رومان دمحم   

هجاوم هضرع  دازام  اب  رازاب  لیلد  نیمه  هب  دـنک  یم ادـیپ  شهاـک  ناتـسبات  رد  یبسن  روط  هب تشوگ  فرـصم  یفرط  زا  دوش و  یم رتشیب  ناتـسبات  رد 

دنور ریخا  هام  کی  یط  تشوگ  تمیق  هدش و  سکعرب  تیعـضو  مینیب  یم یلو  دنک  ادیپ  شهاک  هب  لیم  دیاب  تمیق  یعقاوم  نینچ  رد  اتدـعاق  دوش و  یم

.دراد يدوعص 

فلتخم طاقن  رد  ار  يدنفـسوگ  تشوگ  اه  یباصق دـیازفا : یم تسین ، تشوگ  شورف  تباب  اه  یباصق دوس  رب  یتراظن  هکنیا  ناـیب  اـب  سانـشراک  نیا   

، تسا ناموت  رازه و 500  ییولیک 11  هک  هدنز  ماد  تمیق  باستحا  اب  تشوگ  نیمه  هک  یلاح  رد  دنـشورف  یم ناموترازه  ات 33  ییولیک 30  زا  نارهت 

تـشوگ ولیک  ره  رد  ینعی  .تسا  ناموترازه  دودـح 27  مه  نآ  شورف  يارب  یقطنم  لوقعم و  تمیق  دوش و  یم مامت  ناـموترازه  دودح 22  اهنآ  يارب 

.دیآ رد  ییادص  تاریزعت  ای  تیامح  نامزاس  زا  هکنآ  نودب  دوش  یم یشورف  نارگ  ناموترازه  ات 6  يدنفسوگ 3 

دراو دازام  تشوگ  نترازه  هنالاس 40  تفگ : میرادن ، هدنز  ماد  هنیمز  رد  يدوبمک  هنوگ  چیه هکنیا  نایب  اب  نارادواگ  یفنـص  نمجنا  هریدم  تایه سیئر 

.تسا هدنام  رادماد  تسد  يور  ماد  دوش و  یم

نینچ تشادراهظا : تسا ، هدش  رازاب  رد  تشوگ  تمیق  شیازفا  ببس  ماد  دوبمک  هکنیا  رب  ینبم  هدش  حرطم  ثحابم  هب  شنکاو  رد  یـسدقم  دمحادیس 

هولج رازاب  رد  تشوگ  ینارگ  رـصقم  ار  ناگدننکرداص  و  ناگدننکدیلوت   دنراد  دصق  يا  هدع هکنیا  نایب  اب  يو  .درادـن  تحـص  ناونع  چـیه  هب  يا  هلاسم

هریدم تایه سیئر  .تسا  هتفای  شیازفا  هدننک  فرـصم يارب  اما  هدشن  نارگ  هدـننکدیلوت  يارب  تشوگ  تمیق  هک  تساجنیا  بلاج  هتکن  دوزفا : دـنهد ،

حرطم ار  قوف  ثحابم  هک  دنتـسه  رازاـب  رد  رتشیب  تمیق  شیازفا  يارب  ینیچ  هنیمز لاـحرد  دارفا  نیا  درک : حیرـصت  روشک  نارادواـگ  یفنـص  نمجنا 

.دننک یم

ناموت دودح 3000  ناگدـننک  فرـصم يارب  شهاک و  ناموت  ناگدـننکدیلوت 1000  يارب  تشوگ  تمیق  ریخا  ياه  هام یط  هکنیا  نایب  اـب  یـسدقم   

ناموت رازه و 300  هدننک 11  دیلوت يارب  هدنز ) هلاسوگ   ) نیگنـس ماد  مرگولیکره  دیلوت  هدش  مامت  تمیق  رـضاح  لاح  رد  تفگ : تسا ، هتفای  شیازفا 

.دناسر یم شورف  هب  ناموترازه  تمیق 10  اب  یتخس  هب  ار  دوخ  ماد  رادماد  هک  یلاحرد  تسا 

رازه و دیاب 27  رثکادح  ناگدننک  فرصم يارب  تشوگ  خرن  دشاب ، ناموت  رازه و 300  رادماد 11  زا  هدش  يرادیرخ  ماد  تمیق  رگا  یتح  داد : همادا  يو 

ینادنچ توافت  زین  کبس  ماد  طیارش  هکنیا  هب  هراشا  اب  یسدقم  .تسا  ناموترازه  زا 35   شیب  رضاح  لاح  رد  ددع  نیا  هک  یلاحرد دشاب  ناموت   500
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يرادیرخ نارادماد  زا  ار  تشوگ  یسک  تسا و  هدنام  ریاشع  تسد  يور  دنفسوگ  رضاح  لاحرد  دوزفا : درادن ، نیگنس  ماد  اب 

.دنک یمن  

صصختمریغ دارفا  تیلاعف  اب  هدنز  ماد  تارداص  شیازفا 

قنور اب  هک  تسا  یتدم  تفگ : دراد ،  تراهم  صـصخت و  هب  جایتحا  هدنز  ماد  تارداص  هکنیا  مالعا  اب  زین  هدنز  ماد  ناگدـننکرداص  یلم  عمجم  سیئر 

ناگدننکرداص درک : حیرصت  نایروپ  روصنم  .دنا  هدرک مادقا  روظنم  نیا  يارب  اه  نامزاس یخرب  هب  هتسباو  صصختمریغ و  يدارفا  ماد ، تارداص  نتفرگ 

زا ار  ماد  نیا  هقرفتم  دارفا  اما  دراد ، دوجو  اهنآ  رد  یگتـشابنا  هک  دننک  یم هیهت  ییاه  ناکم زا  ار  هدـنز  ماد  يزرواشک ، داهج  ترازو  یگنهامه  اب  یعقاو ،

رازاب دراو  تسا  رارق  هک  یتشوگ  نامه  ینعی  دنرخ ؛ یم اه  هاگراتشک فارطا  زا  رتشیب  اه و  هطساو

.دوش لخاد 

هب تمیق ، نتفر  الاب  نآ   يازا  هب  دوبمک و  نیا  هک  دـننک  یم روصت  همه  هتفای و  شهاک  اـه  یباـصق رد  هضرع  يارب  تشوگ  لـیلد  نیمه  هب  يو ، هتفگ  هب 

هب دارفا  نیا  دورو  زج  يزیچ  يدنفسوگ ، تشوگ  ینارگ  تلع  هدرک و  تباث  ار  نیا  فالخ  ياه 89 و 90  لاس هبرجت  هک  یلاح  رد  .تسا  تارداص  رطاخ 

.دوبن    یتارداص  رازاب 
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دش زاغآ  ناریا  رد  یسنجریغ  يامرخ  ریثکت 

رد راب  نیتسخن  يارب  یسنج ، ریغ  میقتسم و  ییاز  مادنا  شور  زا  امرخ  لوجم  مقر  ریثکت  تفگ : يزرواشک  يژولونکتویب  هدکشهوژپ  یملع  تأیه  وضع 

.دش  زاغآ  ناریا  يزرواشک  يژولونکتویب  هدکشهوژپ  رد  روشک 

هنیمز رد  شهوژپ  قیقحت و  هب  لاـس  تدم 5  هب  هک  هدکـشهوژپ  نیا  یملع  تأیه  وضع  یماغرـض  اضر  مینـست ، زا  لقن  هب  نیالنآ  سدـق  شرازگ  هب 

قیرط زا  امرخ  ماقرا  دیلوت  يارب  تفگ : هراب  نیا  رد  تسا  لوغشم  یهایگ  تفاب  تشک  يروانف  هویـش  هب  لوجم  مقر  يامرخ  ریثکت  لکتورپ  هب  یبایتسد 

.دوب  هارمه  يریگ  مشچ  ياه  تیقفوم  اب  هک  تفرگ  ماجنا  هدکشهوژپ  طسوت  يددعتم  ياه  حرط نونکات  هتـشذگ  ياهلاس  زا  یـسنج  ریغ  ییاز  نینج 

هدکـشهوژپ تسا و  دوجوم  يراجت  ماقرا  رد  یـسنج  ریغ  ییاز  نینج  شور  زا  لوجم  يامرخ  ریثکت  لکتورپ  هک  درک  مالعا  ناوت  یم  نونکا  دوزفا : يو 

وضع .تسا  نآ  لیوحت  شزومآ و  هب  رضاح  یمسر  ياهدادرارق  بوچراچ  رد  دوجوم  ياه  لکتورپ  تفایرد  هب  یصوصخ  ياه  تکرـش  لیامت  تروص  رد 

اب یناتخرد  دیلوت  هب  رجنم  اتدمع  هک  دوش  ریثکت  رذب )  ) یـسنج قیرط  زا  دناوت  یم امرخ  لخن  دوزفا : يزرواشک  يژولونکتویب  هدکـشهوژپ  یملع  تأیه 

یناتخرد اریز  تسا ، رت  بسانم  یسنج  ریغ  ریثکت  : درک دیکات  يو  .دش  دهاوخ  هدافتسا  اه  شوجاپ  زا  یسنج  ریغ  قیرط  هب  ای  دوش و  یم  بوغرمان  هویم 

ریغ ریغتم و  مک ، رایسب  دوش  یم  دیلوت  امرخ  لخن  ره  طسوت  هک  یشوجاپ  دادعت  اما  دننک ، یم  دیلوت  تیفیک  نامه  اب  يا  هویم  يردام و  هیاپ  هباشم  اقیقد 

يراجت ماقرا  دروم  رد  میقتسم  ییاز  مادنا  یسنجریغ و  ییاز  نینج  شور  هژیوب  يدایدزازیر  ياه  کینکت  زا  هدافتسا  لیلد  نیمه  هب  تسا ، لرتنک  لباق 

رد نآ  زا  يدودعم  دادعت  هدوب و  روشک  هب  یتادراو  یمقر  لوجم  يامرخ  مقر  تفگ : یماقرض  .دنرادروخرب  یصاخ  تیمها  زا  رن  ماقرا  نینچمه  یموب و  و 

هرهب لباق  دـنمدوس و  رایـسب  یهایگ  تفاب  تشک  يرواـنف  شور  هب  نآ  ریثکت  تسا  رادروخرب  ییـالاب  تیفیک  زا  هک  ییاـجنآ  زا  تسا و  دوجوم  روشک 

دش دوبان  قارع  ثعب  میژر  شتآ  ریز  روشک  ياه  ناتـسلخن  دصرد  رب 70  غلاب  یلیمحت  گنج  لاس  زا 8  دـعب  هکنیا  هب  هراشا  اب  يو  .تسا    يرادرب 

رد روشک  هزورما  هک  تسا  نیا  نآ  هرمث  هتـشاد و  هفقو  یب  یـشالت  اه  ناتـسلخن  نیا  يایحا  رد  روشک  ناققحم  نازرواشک و  هناتخبـشوخ  درک :  دیکات 

نایاپ رد  یماغرض  اضر  دراد .  رارق  رـصم  روشک  زا  دعب  مود  هاگیاج  رد  امرخ  نت  رازه  نویلیم و 500  دـیلوت 1  اب  لوصحم  نیا  یناهج  رازاب  اب  تباقر 

تالجم رد  ددعتم  تالاقم  پاچ  نآ  هرمث  هک  تسا  يرتکد  دشرا و  يوجشناد  رمتسم 4  یتاقیقحت  هژورپ  لوجم  يامرخ  یسنج  ریغ  ریثکت  حرط  تفگ :

رد ینیرفآ  راک  داجیا  هب  یصوصخ  ، ياه  تکرش  هب  ینف  شناد  هئارا  یتاقیقحت و  ياه  هنیمز  رد  دناوتب  لکتورپ  نیا  مراودیما  .دوب  یلخاد  ياه  هرگنک  و 

، دیلوت هصرع  هب  نآ  زا  جتنم  ینف  شناد  يروانف و  لاقتنا  ناینب ، يروانف  ياه  شهوژپ  يارجا  تاقیقحت ، يزاس  يراجت  تسا  ینتفگ  .دوش  رجنم  روشک 

جیورت شزومآ و  تاقیقحت ، نامزاس  لاس  رترب  ناروانف  تسرهف  رد  هدکـشهوژپ  یملع  تأـیه  وضع  یماغرـض  اـضر  ماـن  يریگرارق  یلـصا  لـیالد 

.تسا  يزرواشک 
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! یگنرف هجوگ رد  تارتین  هناشن  دیفس  ياه  هگر دوجو 

: تسا حرش  نیا  هب  هعیاش  نیا  نتم  .تسا  هدش  رشتنم  یگنرف  هجوگ رد  دوجوم  دیفس  ياه  هگر هرابرد  یعامتجا  ياه  هکبش رد  يا  هعیاش تسا  زور  دنچ 

هچرگا .دوش » یم ناطرس  بجوم  هک  تس  اهدوک  مومس  هدنامیقاب  تارتین و  هناشن  رازاب ، رد  دوجوم  ياه  یگنرف هجوگ یخرب  رد  دیفـس  ياه  هگر دوجو  »

نیا اما  دنوش ، یم تشادرب  ای  تشاک  یتشادهبریغ  طیارش  رد  هک  تسا  ملاسان  ییاذغ  داوم  زا  یشان  ناسنا  زورما  ياه  يرامیب تالکشم و  زا  يرایـسب 

اه یگنرف هجوگ یضعب  رد  هک  يدیفـس  ياه  هگر .دشاب  اهنآ  ندوب  از  ناطرـس لیلد  ییاذغ  تالوصحم  رد  يداعریغ  یگژیو  ره  هک  تسین  ینعم  نیا  هب 

يارب .دنک  یم تیاکح  لوصحم  نیا  رد  ییاذغ  لداعت  مدع  زا  دراوم  زا  يرایـسب  رد  تسین و  یگنرف  هجوگ ندوب  از  ناطرـس ای  تارتین  هناشن  دراد  دوجو 

اه و يزبس هیقب  دروم  رد  ییاذغ  لداعت  نیا  دریگ و  یمن گنر  یبوخب  دشر  ماگنه  رد  دشاب ، یعیبط  دح  زا  رتمک  یگنرف  هجوگ رفسف  ای  میـسلک  رگا  لاثم 

ار نآ  تعرسب  مه  هایگ  تفاب  .دوش  یم كاخ  دراو  هتـسش و  تالوصحم  يرایبآ  ماگنه  ییایمیـش ، ياهدوک  رد  دوجوم  تارتین  .تسا  جیار  زین  اه  یفیص

هب يدایز  دوک  نازرواشک  یتقو  اما  درادن ، ناسنا  ندب  يارب  یصاخ  لکشم  تیرتین  هک  دوش  یم لیدبت  تیرتین  هب  تارتین  یتدم  زا  سپ  دنک و  یم بذج 

ناسنا تمالـس  يارب  هک  دنک  یم ادیپ  عمجت  هایگ  تفاب  رد  يدایز  تارتین  درادن و  تیرتین  هب  تارتین  لیدبت  يارب  یفاک  تصرف  هایگ  دنهد ، یم لوصحم 

يا هویم تاجیزبس  زا  یگنرف  هجوگ دـهد و  یم خر  يزایپ  يا و  هویم تاجیزبس  زا  رتشیب  یگرب  تاجیزبس  رد  تارتین  عمجت  یلک  روط  هب  .دراد  رطخ  زین 

اب تارتین  .دـنوش  فرـصم  رت  هزات تالوصحم  درک و  يرتشیب  تقد  دـیاب  تارتین  عمجت  لامتحا  تلع  هب  وهاک  ندروخ و  يزبس  فرـصم  رد  اـما  تسا ،

دح ات  اه  بیکرت نیمه  دنتسه و  نادیـسکا  یتنآ نیماتیو و  زا  راشرـس  اه  يزبس اه و  هویم اما  تفر ، دهاوخن  نیب  زا  لوصحم  يریگ  تسوپ ای  وشو  تسش

اب دنناوت  یم هک  دراد  نپوکیل  نادیـسکا  یتنآ نیماتیو C و  ییالاب  مجح  یگنرف  هجوگ لاثم  يارب  .دـننک  یم یثنخ  ار  اه  تارتین لـثم  يداوم  رثا  يداـیز 

فرصم دنراد و  يرتشیب  نادیـسکا  یتنآ نیماتیو و  دنوش ، يرادهگن  لاچخی  رد  رتمک  دنـشاب و  رت  هزات اه  يزبس اه و  هویم هچره  .دننک  هلباقم  اه  تارتین

فابرعش  هدیپس  .دوب  دهاوخ  رتدیفم  اهنآ 

ناسارخ همانزور  دادرم 1395 -   17

دادرم رد  اه  هویم  تمیق  شهاک  اه و  ینیئتورپ  ینارگ 

دادرم  رد  اه  هویم  تمیق  شهاک  اه و  ینیئتورپ  ینارگ 

ینایاپ هتفه  رد  ناموت  زا 7500  يزکرم  کناب  شرازگ  قبط  تفای و  همادا  مه  دادرم  لوا  هتفه  رد  غرم  ینارگ 

ینارگ دنور  رب  نانچمه  مه  غرم  مخت  .دیسر  ( 5 هب 8 /  یهتنم  دادرم –  ییادتبا  هتفه  رد  ناموت  هب 8300  ریت 

ياه يزبس  اه و  هویم  هتبلا  .دنـشاب  اهزور  نیا  ینارگ  راددروکر  رکـش  دنق و  رانک  رد  غرم  مخت  غرم و  ات  تسا 

.دنتشاد   تمیق  شهاک  لبق  ياه  هتفه  لثم  هزات 
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رازاب رد  رکش  تمیق  رب  تراظن  دیدشت 

رد هتفه  نیا  یط  رکـش  تمیق  یتموکح  تاریزعت  تراظن  دیدشت  رازاب و  رد  رکـش  هضرع  شیازفا  اب  تفگ : یتلود  یناگرزاب  تکرـش  یناگرزاب  نواعم 

.تشاد  دهاوخ  یلوزن  دنور  رازاب 

تلع دارفا  یخرب  هک  ارچ  تسا ، رازاب  رد  رکش  تمیق  نتفر  الاب  رصقم  یسک  هچ  هرخالاب  هک  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  نافورعم   یسابع  نسح  سراف :

هدننک هیفصت تاجناخراک  دنک ، یم تبحص  دوخ  نظ  زا  رکـش  دروم  رد  یـسک  ره  تشاد : راهظا  دننک ، یم ناونع  رازاب  رد  ماگنهرید  تادراو  و  دوبمک  ار 

، دننک دراو  رکش  ناشدوخ  ات  دنلیام  مه  تاجناخراک  یفرط  زا  دیایب  نییاپ  اه  تمیق هدش و  عابشا  رازاب  ات  دینک ، یمن دازآ  ار  تادراو  ارچ  دنیوگ ، یم رکش 

.تسا  راک  نیرت  ناسآ ندرک  دراو  هک  تفگ  دیاب  اما 

راک نیرتهب  نیا  اما  دننک ، دراو  رکـش  لیزرب  زا  زور  دنچ  ضرع  رد  یتحار  هب  دنهدب و  ار  تفن  تارداص  زا  یلاصحتـسا  لوپ  دنهاوخ  یم درک : هفاضا  يو 

.میریگب  رظن  رد  مه  ار  لخاد  دیلوت  تیوقت  دیاب  هک  ارچ  تسین ،

رکشین زا  یلاصحتسا  رکش  درک : حیرصت  روشک ، لخاد  رد  یلاصحتسا  رکش  رد  هدش  دروآرب  ماقرا  هب  هراشا  اب  یتلود  یناگرزاب  تکرش  یناگرزاب  نواعم 

تالکش 2 ینیریش و  عیانص  باستحا  اب  ام  فرـصم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  هدش و  دروآرب  نت  رازه  نویلیم و 520  کی  لاس 94  يارب  دنق  ردنغچ  و 

.تسا  نت  رازه  نویلیم و 160 

طسوتم 6 روط  هب  هنازور  تسا و  مرگولیک  لاس 28  لوط  رد  رفن  کی  هنارس  تفگ : درک و  يا  هراشا روشک  رد  رکش  فرصم  هنارـس  هب  نافورعم  یسابع 

هک تسین  زاین  رکش  تادراو  هب  رتشیب  نت  رازه  ات 700  دودـح 600  هک  تسا  نیا  رب  داهج  ترازو  داقتعا  دوش و  یم فرصم  روشک  رد  رکش  نت  رازه 

.دسرب  نت  نویلیم  کی  هب  دیاب  مقر  نیا  دنیوگ  یم ناعفنیذ 

دهاوخ ریثأت  تادراو  نازیم  رب  ًاـعطق  هک  دوش  لاصحتـسا  رکـش  نت  رازه  نویلیم و 650  کـی  یعارز 95  لاـس  رد  هک  درک  ینیب  شیپ نـینچمه  يو 

.تشاذگ 

رابنا ار  الاک  نیا  دنا ، هدـیرخ الاک  سروب  زا  رکـش  هک  ییاهنآ  تفگ : مه  رازاب  رد  رکـش  ینارگ  تلع  دروم  رد  یتلود  یناگرزاب  تکرـش  یناگرزاب  نواعم 

هک ارچ  تشاد ، دهاوخ  یلوزن  دـنور  رازاب  رد  رکـش  تمیق  هتفه  کی  تدـم  هب  زورما  زا  تسا و  عوضوم  یـسررب  لاح  رد  یتموکح  تاریزعت  و  دنا  هدرک

.دش  دهاوخ  رتشیب  هضرع 

نماد عوضوم  نیا  هب  دارفا  یخرب  یهاوخ  هدایز اهنت  درادن و  دوجو  رکش  دروم  رد  يدوبمک  چیه  هک  داد  لوق  رکش  ناگدننک  فرـصم هب  نافورعم  یسابع 

.تسا  هدز 
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درک  ناونع  یتلود  یناگرزاب  تکرش  یناگرزاب  نواعم 

تشاد دهاوخ  یلوزن  دنور  هتفه  نیا  یط  رکش  تمیق  رازاب / رد  رکش  تمیق  رب  تراظن  دیدشت 

رد هتفه  نیا  یط  رکـش  تمیق  یتموکح  تاریزعت  تراظن  دیدشت  رازاب و  رد  رکـش  هضرع  شیازفا  اب  تفگ : یتلود  یناگرزاب  تکرـش  یناگرزاب  نواعم 

.تشاد  دهاوخ  یلوزن  دنور  رازاب 

الاب رصقم  یسک  هچ  هرخالاب  هک  شـسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  سراف ، اب  وگو  تفگ رد  نافورعم  یـسابع  نسح  سراف ، زا  لقن  هب  نیالنآ  سدق  شرازگ  هب 

دروم رد  یـسک  ره  تشاد : راهظا  دـننک ، یم ناونع  رازاب  رد  ماگنهرید  تادراو  دوبمک و  ار  تلع  دارفا  یخرب  هک  ارچ  تسا ، رازاـب  رد  رکـش  تمیق  نتفر 

زا دیایب  نییاپ  اه  تمیق هدش و  عابشا  رازاب  ات  دینک ، یمن دازآ  ار  تادراو  ارچ  دنیوگ ، یم رکش  هدننک  هیفصت تاجناخراک  دنک ، یم تبحص  دوخ  نظ  زا  رکش 

لوپ دـنهاوخ  یم درک : هفاضا  يو  .تسا  راک  نیرت  ناسآ ندرک  دراو  هک  تفگ  دـیاب  اما  دـننک ، دراو  رکـش  ناشدوخ  اـت  دـنلیام  مه  تاـجناخراک  یفرط 

دیلوت تیوقت  دیاب  هک  ارچ  تسین ، راک  نیرتهب  نیا  اما  دننک ، دراو  رکش  لیزرب  زا  زور  دنچ  ضرع  رد  یتحار  هب  دنهدب و  ار  تفن  تارداص  زا  یلاصحتـسا 

حیرصت روشک ، لخاد  رد  یلاصحتسا  رکـش  رد  هدش  دروآرب  ماقرا  هب  هراشا  اب  یتلود  یناگرزاب  تکرـش  یناگرزاب  نواعم  .میریگب  رظن  رد  مه  ار  لـخاد 

باستحا اب  ام  فرصم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  هدش و  دروآرب  نت  رازه  نویلیم و 520  کی  لاس 94  يارب  دنق  ردنغچ  رکشین و  زا  یلاصحتسا  رکش  درک :

رفن کی  هنارس  تفگ : درک و  يا  هراشا روشک  رد  رکش  فرصم  هنارس  هب  نافورعم  یسابع  .تسا  نت  رازه  نویلیم و 160  تالکش 2  ینیریش و  عیانص 

دودح هک  تسا  نیا  رب  داهج  ترازو  داقتعا  دوش و  یم فرـصم  روشک  رد  رکـش  نت  رازه  طـسوتم 6  روط  هب  هنازور  تسا و  مرگولیک  لاس 28  لوط  رد 

درک ینیب  شیپ نینچمه  يو  .دسرب  نت  نویلیم  کی  هب  دیاب  مقر  نیا  دنیوگ  یم ناعفنیذ  هک  تسین  زاین  رکـش  تادراو  هب  رتشیب  نت  رازه  ات 700   600

تکرش یناگرزاب  نواعم  .تشاذگ  دهاوخ  ریثأت  تادراو  نازیم  رب  ًاعطق  هک  دوش  لاصحتسا  رکـش  نت  رازه  نویلیم و 650  کی  یعارز 95  لاس  رد  هک 

یتموکح تاریزعت  دنا و  هدرک رابنا  ار  الاک  نیا  دنا ، هدیرخ الاک  سروب  زا  رکش  هک  ییاهنآ  تفگ : مه  رازاب  رد  رکـش  ینارگ  تلع  دروم  رد  یتلود  یناگرزاب 

یسابع .دش  دهاوخ  رتشیب  هضرع  هک  ارچ  تشاد ، دهاوخ  یلوزن  دنور  رازاب  رد  رکش  تمیق  هتفه  کی  تدم  هب  زورما  زا  تسا و  عوضوم  یـسررب  لاح  رد 

هدز نماد  عوضوم  نیا  هب  دارفا  یخرب  یهاوخ  هدایز اهنت  درادن و  دوجو  رکـش  دروم  رد  يدوبمک  چیه  هک  داد  لوق  رکـش  ناگدـننک  فرـصم هب  نافورعم 

.تسا 
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 : سلجم يداصتقا  نویسیمک  سیئر 

تسا تنطیش  رکش  رازاب  رد  يزاسوج 

.دننک  یم يزاسربخ  يزاسوج و  رکش  رازاب  يارب  تنطیش  اب  يا  هدع تفگ : یمالسا  ياروش  سلجم  يداصتقا  نویسیمک  سیئر 

.تسا  هدماین  سلجم  هب  تراجت  هیامرس و  رازاب  نوناق  حالصا  يارب  يا  هحیال چیه  دوزفا : سراف ، اب  وگو  تفگ رد  یمیهارباروپ  اضردمحم 

نوناق هرابود  حالصا  دروم  رد  تلود  هحیال  تفگ : دراد ، زاین  نوناق  حالصا  هب  اه  تکرش هریدم  تئیه  شاداپ  دوس و  میـسقت  رد  رییغت  هکنیا  نایب  اب  يو 

.دش  دهاوخ  یسررب  سلجم  ناگدنیامن  يوس  زا  حرط  هیارا  بلاق  رد  ای  تراجت و 

هدمع درکیور  اما  دیامیپ ، یم ار  دوخ  ینوناق  ریسم  یصوصخ  شخب  هک  تسناد  دیاب  ماع  یماهس  ياه  تکرش يارب  دوس  صیصخت  هوحن  رد  تفگ : يو 

اه تکرـش یتایلمع  ياهدرکلمع  اب  اه  شاداپ دوس و  تاقوا  یهاگ  تسا ، طابترا  رد  یمومع  عفاـنم  اـب  یلکـش  هب  هک  شخب  نیا  رد  یمومع  ياـهداهن 

.تسا  ناریا  زورما  داصتقا  ياه  شلاچ زا  یکی  عوضوم  نیا  هک  درادن  یطابترا 

هب حرط  ای  هحیال  ناونع  تحت  هراب  نیا رد  نونکات  يزیچ  تفگ : هیامرـس  رازاب  نوناق  تراجت و  نوناـق  هراـبود  حالـصا  دروم  رد  سلجم  هدـنیامن  نیا 

داهنـشیپ تفایرد  هدامآ  سلجم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .تسا  هدش  ناونع  هنیمز  نیا  رد  عوضوم  حرط  يارب  ییاهداهنـشیپ  اهنت  هدشن و  هیارا  سلجم 

.تسا  هنیمز  نیا  رد  مشش  همانرب  يارب 

دمجنم و غرم  ای  رکش  هلمج  زا  اهالاک  نیا  رازاب  رد  اه  ینارگن یخرب  يزرواشک و  یساسا  ياهالاک  هضرع  دروم  رد  سلجم  يداصتقا  نویـسیمک  سیئر 

الاک سروب  قیرط  زا  تالماعم  تیفافش  زا  عنام  ات  دننک  یم ییاه  تنطیش هدننکاوغا ، ياه  يزاسربخ الاک و  رازاب  رد  راصحنا  هناهب  هب  یخرب  تفگ : مدنگ 

.دنوش 

هدـش و فیرعت  الاک  سروب  رد  هک  ییاهرازبا  دوش و  تیریدـم  الاک  سروب  قیرط  زا  دـناوت  یم یـساسا  ياهالاک  ياضاقت  هضرع و  مزیناکم  دوزفا : يو 

.دشخب  دوبهب  ار  نآ  دنک و  کمک  فانصا  تلود و  هب  دناوت  یم هک  تسا  ییاه  تیفرظ هدنهد  ناشن هدمآ  شخب  نیا  رد  هک  ییاهدرکیور 

هب دنوشن و  هضرع  الاک  سروب  رد  اهالاک  هک  دننک  یم رارصا  دنتسه ، تیفافـش  مدع  لابند  هک  یناسک  درک : ناونع  سلجم  يداصتقا  نویـسیمک  سیئر 

ياهرازاب هک  زورما  يایند  رد  تسناد  دیاب  .دوش  تیریدم  یلکـش  هب  دیاب  هک  دننک  یم تنطیـش  الاک  سروب  رکـش  رازاب  رد  راصحنا  نوچمه  ییاه  هناهب

روشک ییالاک  ياهرازاب  هعـسوت  يارب  یبسانم  هاگیاج  دناوت  یم هدعاق  قبط  الاک  سروب  دنا ؛ هدـش یتنـس  یکیزیف و  ياهرازاب  تفرـشیپ  همدـقم  یلام 

.دشاب  هتشاد 
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  : نیالنآ مج  ماج  اب  وگ  تفگ و  رد  ییاذغ  داوم  نارادکنب  هیداحتا  سیئر 

دوش دصر  بوخ  دیاب  اهرابنا  يدوجوم  رازابرد / رکش  تمیق  يدصرد  شهاک 10 

عیزوت هتشذگ و  هتفه  رد  رکش  نت  رازه  صیخرت 50  ربخ  اما  تسا ، هدماین  رازاب  هب  رکش  یتادراو  راب  زونه  تفگ : ییاذغ  داوم  نارادکنب  هیداحتا  سیئر 

تسا .  هدش  رازاب  رد  رکش  تمیق  يدصرد  شهاک 10  ثعاب  يراج  هتفه  رد  رکش  نت  رازه   70

راکتحا درکلمع  لیلد  هب  رازاب  رد  رکـش  تمیق  شیازفا  ایآ  هک  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  نیالنآ  مج  ماج  راگنربخ  اب  وگ  تفگ و  رد  رهاـط  اـقآ  دـمحم 

هک یمیمصت  اب  نیرکتحم و  درکلمع  هن  تسا  هدوب  رازاب  رد  ماخ  رکش  دوبمک  لیلد  هب  رازاب  رد  رکـش  ینارگ  لیلد   : تفگ دوبمک ؟  ای  تسا  هدوب  ناگدننک 

ریثات لوصحم  نیا  رازاب  رب  شیپ ، هتفه  زا  ناگدننک  عیزوت  هب  الاک  سروبرد  رکـش  هضرع  هزاجا  نینچمه  دش و  هتفرگ  رازاب  رد  دوبمک  نیا  ناربج  يارب 

هی طقف  دش و  یمن  هضرع  رکـش  نارادکنب ،  ناگدـننک و  عیزوت  هب  هتـشذگ ، هتفه  هینـشراهچ  ات  الاک  سروب  رد  يو  هتفگ  هب  تشاذـگ .  ياج  رب  یتبثم 

هضرع و لداعت  دهاش  دش ، ذاختا  هتـشذگ  هتفه  زا  هک  یبوخ  میمـصت  اب  اما  دش  یم  هضرع  لوصحم  نیا  زوجم  ياراد  يدیلوت  ياههاگراک  اه و  هناخراک 

دیآ یم  دوجوب  ینارگ  ات  دـیابن  هکنیا  هب  هراشا  اب  رهاطاقآ  .دنتـسه  طبترم  فورظ  لثم  یعیزوت  يدیلوت و  فونـص  هک  ارچ  دوب ،  میهاوخ  رازاب  رد  اضاقت 

هدوب رازاب  رد  رکش  لوصحم  دوبمک  هدمآ  شیپ  ياه  ینارگ  لیلد  تشاد :  راهظا   ، مینادب رصقم  دنتسه  رت  فیعض  هک  ار  فانـصا  میدرگب و  رـصقم  لابند 

هتفه نیا  صیخرت و  ماخ  رکش  نت  رازه  هتشذگ 50  هتفه  هدش  مالعا  رابخا  هب  هجوت  اب  درک ،  دهاوخ  تفا  اه  تمیق  اتدعاق  دوبمک  نیا  ناربج  اب  تسا و 

دورو دنور  ات  دوب  هدشن  ینیب  شیپ  البق  لوصحم  نیا  دوبمک  ارچ  هک  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  يو  دوش .  یم  عیزوت  رازاـب  رد  عیزوت  نت  رازه  زین 70 

یمن رـسک  ردقنآ  رابنا  دوجوم ي  دوش  ماجنا  لبق  زا  یگنهامه  رگا  تفگ :  دنکن ،  داجیا  نیماترد  یلکـشم  دشک  یم  لوط  یهام  دـنچ  هک  روشک  هب  الاک 

اهرابنا و هظحل  ره  دیاب  تسا و  يزرواشک  داهج  ترازو  هدـهعرب  رازاب  نیا  میظنت  لاح  ره  هب  میوش .  هجاوم  تمیق  شیازفا  دوبمک و  اب  یتدـم  هک  دوش 

دهدن ار  هعماج  زاین  فافک  دیلوت  نازیم  رگا  تسین و  رادرب  یخوش  ییاذغ  داوم  تسا .  ردقچ  يدوجوم  هک  دوش  صخشم  اتدنک  دصر  یبوخ  هب  ار  اه  رازاب 

مه نالا  میا  هتشاد  میدق  زا  ناهنپ  رابنا  ام   : تفگ روشک  رد  ناهنپ  ياهرابنا  دادعت  زا  شدروآرب  هرابرد  يو  دوش .  نیمات  تادراو  قیرط  زا  دیاب  نآ  دوبمک 

هک تسا  یـشرازگ  لحمزا  مه  دوش  یم  هتفرگ  اه  الاک  يدوجوم  زا  هک  يرامآ  درک .  رظن  راهظا  قیقد  ناوت  یمن  تسین و  راـمآءزج  الـصا  اـهنآ  میراد و 

دناوت یم  اهنیا  همه  دراد ،  شیاهرابنا  زا  داهج  ترازو  دوخ  هک  تسا  يرامآ  مه   ، دنهد یم  رارق  هناخترازو  رایتخا  رد  هناهام  تروص  هب  نارادـکنب  ءاضعا 

ياه لحم  اههاگنب و  زا  ار  اهرامآ  اهنآ  تسین  كالم  دوش  یم  هتفرگ  ام  زا  هک  يرامآ  فاصوا  نیا  اب  مه  زاب  هتبلا  تسا ،  ردـقچ  يدوجوم  هک  دـهد  ناشن 

رکش تیعضو  هرابرد  يو  تسا .  تلود  دوخ  تسد  گرزب  ياههاگنبو  اهرابنا  اما  تسا  یـصوصخ  شخب  تسد  اههاگنب  نیا  دـنریگ ،  یم  زین  زادـناراب 

رد میراودیما  دندرک و  مادقا  عقوم  هب  نیلوئـسم  مه  زاب  یلو  دوش  للعت  نآ  نیمات  دروم  رد  هک  تسا  هدش  ثعاب  يرادا  یـسارکورب  دیاش   : تشادراهظا

سییر میشاب .  رکـش  بوصم  تمیق  نامه  ققحت  دهاش  هدنیآ  هتفهات  میهد و  خساپ  ار  لخاد  زاین  میناوتب  هدش  دراو  ماخ  ياه  رکـش  عیزوت  اب  هتفه  نیا 

تالوصحم یخرب  رد  طقفو  درادن  دوجو  رازاب  رد  يدوبمک  عون  چیه  کنیا  مه   : تفگ ییاذغ  داوم  ریاس  تیعـضو  دروم  رد  ییاذغ  داوم  نرادکنب  هیداحتا 

لداعتم مه  نآ  تمیق  رازاب  هب  دـیدج  لوصحم  هضرع  تشادرب و  اب  اما  تسالاب  تمیق  يردـق  تسا  لصف  رخآ  هکنیا  لیلد  هب  تابوبح  لـثم  يزرواـشک 

نیالنآ  مج  ماج  راگنربخ  شنمدار -  امیس  دش .  دهاوخ 
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داد  ربخ  بآ  يزرواشک و  يدربهار  تاعلاطم  یلم  زکرم 

ناریا رد  يزرواشک  لوصحم  رالد  درایلیم  هنالاس 3 تفررده 

هک هدوب  رالد  درایلیم  ناریا 3 رد  يزرواشک  تالوصحم  تاعیاض  زا  یـشان  يداصتقا  نایز  درک : مالعا  بآ  يزرواـشک و  يدربهار  تاـعلاطم  یلم  زکرم 

.تسا  ات 1393  ياه 1390  لاس رد  ییاذغ  عیانص  يزرواشک و  تالوصحم  تادراو  شزرا  لک  ِطسوتم  دصرد  24

یهاگ .دشابن  انـشآ  هزادنا  نیا  هب  ییاذغ » تاعیاض   » دیاش اما  دنتـسه  انـشآ  اذغ » زیررود   » اب همه  ًابیرقت  مینـست ، زا  لقن  هب  نیالنآ  سدق  شرازگ  هب 

متـسیس لیلد  هب لوصحم  نیا  یهاگ  دور ؛ یم تسد  زا  یفلتخم  لیالد  هب فرـصم  زا  لـبق  اـت  نآ  زا  سپ  اـی  تشادرب  لـحارم  رد  لوصحم  زا  یـشخب 

تاعیاض نیا  اما  .دوش  یم دراو  نآ  هب  یتراسخ  یهاگ  دوش و  یم لیدبت  ینتخیررود  داوم  هب  دـهد و  یم تسد  زا  ار  دوخ  تیفیک  لقنو  لمح ای  يرادـهگن 

يارب ییاذغ  تاعیاض  ارچ  .دشاب  هتشاد  لابند  هب يداصتقا  دوس  هدوب  رارق  هدش و  اه  نآ فرص  بآ  يریداقم  هک  دنتـسه  یتالوصحم  تقیقح  رد  ییاذغ 

ظفح يداصتقا و  هعسوت  ییاذغ ، تینما  دوبهب  دمآرد ، شیازفا  رب  تاعیاض  شهاک  ناهج  ياهروشک  یمامت  رد  شرازگ  نیاربانب  تسا ؟  مهم  اهروشک 

.دشاب توافت  یب اه  نآ ربارب  رد  دناوت  یمن يروشک  چیه  هک  دـنراد  تیمها  ردـق  نآ دراوم  نیا  وئاف  ياه  شرازگ ساسا  رب  .تسا  راذگرثا  تسیز  طیحم 

.دنراذگ یم رثا  ییاذغ  تاعیاض  يور  هک  دنتـسه  يدراوم  هلمج  زا  روشک  ره  یلخاد  ياه  تخاسریز نینچمه  ییاذـغ و  داوم  دـیلوت  ياهوگلا  اه و  شور

لقادح هب  ار  ییاذغ  تاعیاض  دننک  شالت  دیاب  اه  نآ همه  دشاب ، هک  هزادناره  اهروشک  يداصتقا  متسیس  غولب  هعسوت و  حطـس  هک  تسا  نیا  رما  تیعقاو 

هک تسا  حـضاو  .دوش  یم طوبرم  نازرواشک  دـمآرد  هب  عوضوم  نیا  لـیالد  زا  رگید  یکی  .دـنراد  هگن  نکمم  حطـس  نیرت  نییاپ رد  ار  نآ  دـنناسرب و 

، ناهج رد  اذـغ  يزرواشک و  تالوصحم  تاعیاض  داـیز  مجح  هب  هجوت  اـب  .دـنراذگ  یم نازرواـشک  دـمآرد  يور  یفنم  میقتـسم و  يریثأـت  تاـعیاض 

هب يداهن  چیه  ناریا  رد  لاح  هب  ات  .دشاب  اذغ  دیلوت  ياه  هنیزه شهاک  تهج  رد  یهار  دناوت  یم تاعیاض  نیا  شهاک  تهج  رد  روآدوس  يراذگ  هیامرس

يزرواشک تادیلوت  تیمها  وس و  کی زا  بآ  نارحب  اب  ناریا  ههجاوم  اما  .دوب  هتخادرپن  نآ  زا  یـشان  ِبآ  ِتافلت  تاعیاض و  رادـقم  عماج  قیقد و  هعلاطم 

یئزج تروص  هب هلئـسم  نیا  هب  بآ  يزرواشک و  يدربهار  تاعلاطم  یلم  زکرم  هدـش  ثعاب  رگید ، فرط  زا  روشک  رد  ییاذـغ  تینما  نیمأـت  ظاـحل  هب

رد وئاـف  .دوب  هدرک  هئارا  هنیمز  نیا  رد  یـشرازگ  لاس 2011  رد  وئاف )  ) دـحتم للم  ياذـغ  رابراوخ و  نامزاس  ناهج ، حطـس  رد  نیا  زا  شیپ  .دزادرپب 

طسوتم دمآرد  اب  دمآردرپ و  ياهروشک  رد  اذغ  زیررود  تاعیاض و  داجیا  يور  دئوس ، ياذغ  يروانف و  تسیز یللملا  نیب يوتیتسنا  کمک  هب دوخ  شرازگ 

رد وئاف  شرازگ  ياه  هتفای اقیرفآ  يارحص  بونج  ياذغ  لک  لداعم  یتعنص  ياهروشک  زیررود  ياذغ  .تسا  هتخادرپ  دمآرد  مک ياهروشک  رد  نینچمه  و 

رد .دراد  دوجو  ود  نیا  نیب  یتوافت  اما  تسالاب  هعسوت  لاح  رد  ياهروشک  لثم  یتعنـص  ياهروشک  رد  اذغ  تاعیاض  نازیم  دهد  یم ناشن  لاس 2011 

ياهروشک رد  اما  .دوش  یم داجیا  نآ  ِيروآرف  ات  لوصحم  تشادرب  زا  سپ  لحارم  رد  تاعیاض  نیا  زا  دـصرد  زا 40 شیب  هعسوت » لاح  رد   » ياهروشک

اذغ يزیررود  وئاف ، تاعلاطم  ساسا  رب  .دوش  َ یم هتخیر  رود  ییاهن  هدننک  فرـصم تسد  رد  اه و  یـشورف هدرخ رد  اذغ  دـصرد  زا 40 شیب  یتعنص » »

هدشدیلوت ياذغ  لک  هزادنا  هب ًابیرقت  هدش  هتخیر  رود  ياذغ  زا  مجح  نیا  هک  تسا  نت  نویلیم  لداعم 222 یتعنص  ياهروشک  رد  هدننک  فرصم تسد  هب

یلم زکرم  دـنوش  یم لیدـبت  تاعیاض  هب  یعارز  یغاب و  تالوصحم  زا  دـصرد  11.8 نت .) نویلیم  230  ) تساقیرفآ يارحـص  بونج  ياـهروشک  رد 

، دنا هداد صاصتخا  دوخ  هب  ار  بآ  فرصم  نیرتشیب  هک  یغاب  هدمع  لوصحم  یعارز و 6  هدمع  مهم و  لوصحم  بآ 17  يزرواشک و  يدربهار  تاعلاطم 

نآ زا  دصرد  7 هعلاطم ، نیا  قبط  هک  تسا  هدوب  یـسررب  دروم  یعارز  تالوصحم  وزج  مدنگ  لاثم  يارب  تسا ، هداد  رارق  یـسررب  دروم  هدرک و  باختنا 

یعارز لوصحم  کی  ناونع  هب مدـنگ  بیترت  نیا  هب  .دوش  یم لیدبت  تاعیاض  هب  يرادـهگن  لقنو و  لمح نامز  رد  نآ  زا  دـصرد  و 8 تشادرب  نامز  رد 

نیا زا  دصرد  .دـنا 2 هدوب هعلاطم  دروم  یغاب  تالوصحم  زا  زین  تابکرم  .دوش  یم لیدـبت  تاـعیاض  هب  دـهد و  یم تسد  زا  ار  دوخ  مجح  زا  دـصرد  15

دهد یم ناشن  شهوژپ  ییاهن  جیاتن  .دوش  یم لیدبت  تاعیاض  هب  يرادهگن  لقنو و  لمح نامز  رد  نآ  زا  دصرد  تشادرب و 14 نامز  رد  یغاب  تالوصحم 
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هب دنوش ، یم لیدبت  تاعیاض  هب  یغاب  تادیلوت  لک  زا  دصرد  لداعم 14.5 نت  رازه  یعارز و 2267 تادیلوت  لک  زا  دصرد  لداعم 11.1 نت  رازه  7574

بآ ِيداصتقا  نایز  .تسا  تادیلوت  لک  زا  دـصرد  لداعم 11.8 نت  رازه  یعارز 9841 یغاب و  تالوصحم  لـک  تاـعیاض  طـسوتم  روط  هب بیترت  نیا 

بآ تاعیاض ، دروآرب  زا  سپ  .تسا  بآ »  » رـس رب  یلـصا  يارجام  دوش ، یمن دودـحم  تالوصحم  دوخ  هب  اه  یباـیزرا نیا  اـما  تسا ؟ ردقچ  هدـش  فلت

ای لایر  يزکرم 10889 کـناب  یمـسر  راـمآ  قبط  بآ  بعکمرتم  ره  يداـصتقا  يرو  هرهب شزرا  .دوش  یم یـسررب  نآ  يداصتقا  نایز  هدـش و  فلت

هدوب بعکمرتم  درایلیم  اب 6.26 ربارب  ات 93  لاس 92  رد  یعارز  تالوصحم  تاعیاض  زا  یشان  یبآ  تافلت  نازیم  .تسا  هدش  هبـساحم  رالد  دصرد  33

ِبآ تافلت  نازیم  یلعف ، طیارـش  رد  هک  هدش  دروآرب  روط  نیا عومجم  رد  .تسا  هدوب  بعکمرتم  درایلیم  یغاب 3.04 تالوصحم  يارب  نازیم  نیا  .تسا 

يارب دنک  نیمأت  ار  رفن  نویلیم  هنازور 2.7 نیئتورپ  يژرنا و  دـناوت  یم هک  یتاعیاض  .تسا  بعکمرتم  درایلیم  لداعم 9.3 يزرواشک  تاعیاض  زا  یشان 

اب ربارب  لاـس 93  رد  ناریا  تیعمج  هکنیا  هب  هجوت  اـب  تفگ : روط  نیا ناوت  یم دوش ؛ رت  تحار دور ، یم ردـه  قیرط  نیا  زا  هک  يژرنا  نازیم  كرد  هکنیا 

نیمأت روشک  رد  ار  رفن  رازه  نویلیم و 700 هنازور 2 نیئتورپ  يژرنا و  تسناوت  یم هدش  فلت يزرواشک  تاعیاض  تسا ، هدوب  رفن  رازه  نویلیم و 856 77

دروآرب رالد  درایلیم  تاعیاض 3 نیا  زا  یـشان  يداصتقا  نایز  .دـنک  يریگولج  يزرواشک  تالوصحم  نت  نویلیم  دودح 5 تادراو  زا  تسناوت  یم ای  دـنک ،

نیا رانک  رد  اما  .تسا  هدوب  ات 1393  ياه 1390  لاس رد  ییاذغ  عیانص  يزرواشک و  تالوصحم  تادراو  شزرا  لک  ِطسوتم  دصرد  هک 24 تسا  هدش 

.تسا يزرواشک  نویسازیناکم  راتخاس  حالصا  يزاسون و  زیهجت ، یهدناماس ، راکهار ، نیتسخن  .تسا  هدش  هئارا  زین  ییاهراکهار  تاداهنشیپ و  جیاتن ،

يزرواشک و تالوصحم  تاعیاض  هنیمز  رد  ناریا  رد  هک  یشهوژپ  کی  نیمه  .دریگب  رارق  راک  روتـسد  رد  دیاب  زین  اذغ  فرـصم  يزاس  هنیهب نآ  رانک  رد 

نآ هب  بآ  هزوح  رد  يروشک  تاماقم  تسا  مزال  بیترت  نیا  هب  دهد ، یم ناشن  ار  هلئـسم  نیا  تیمها  یبوخ  هب هتفرگ  تروص  بآ  داصتقا  يور  نآ  تارثا 

.دنهدب  ناشن  يرتشیب  هجوت 

تاعالطا همانزور  دادرم 1395 -   16

الاک سروب  رد  يزرواشک  تالوصحم  هضرع 

يالاک سروب  یمومع  طباور  شرازگ  هب  .دوب  ینیمـضت  تمیق  حرط  بلاق  رد  یلخاد  دـیلوت  یماد  وج  نت  و 311  رازه  هضرع 195  دهاش  الاک  سروب 

.دش هضرع  يزرواشک  تالوصحم  رالات  رد  دمجنم  غرم  نت  مورود و 25  مدنگ  نت   500 دیفس ،  رکش  نت  رازه   7 يا ، هناد  ترذ  نت  رادقم 400  ، ناریا

رد ناهفصا  نهآ  بوذ  تکرش  درگلیم  دبس  وکلاریا و  تکرـش  موینیمولآ  شمـش  تلیب و  نت  و 789  رازه  رادقم 3  نینچمه  ، تسا یکاح  شرازگ  نیا 

ناریا يالاک  سروب  یتارداص  رالات  رد  یتبوطر  قیاع  ریق و  نت  رازه و 418  شرازگ 73  نیا  ساسا  رب  .دش  هضرع  یندعم  یتعنص و  تالوصحم  رالات 

نت  400 ریق ، عاونا  نت  رازه و 800  هضرع 36  نابزیم  ناریا  يالاک  سروب  یمیشورتپ  یتفن و  ياه  هدروآرف  رالات  نینچمه  .تفر  هضرع  يولبات  يور 

.دوب  تاک  بول  نت  رازه  موتاب و 2  مویکو  نت  رازه   22 درگوگ ، نت   100 سکاو ، سپالس  نت  رازه  کی  كاینومآ ، نت  رازه و 418   2 يرمیلپ ، داوم 
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روشک رسارس  رد  دساف  ییاذغ  داوم  نت  ءاحما 4 

طیحم تشادهب  ناسرزاب  طسوت  فرـصم  لباقریغ  دـساف و  ییاذـغ  داوم  نت  راهچ  دودـح  ندـش  مودـعم  زا  تشادـهب  ترازو  هناماس 190  سیئر 

.داد  ربخ  روشک  رسارس  یکشزپ  مولع  ياه  هاگشناد

نکاما رد  یتشادهب  تالکشم  صوصخ  رد  تشادهب 190  هناماس  زا  یمدرم  هلـصاو  تایاکـش  رابخا و  قبط  تفگ : هدازاقآ  بارحم  سراف ، شرازگ  هب 

هزابرد فرصم  لباقریغ  هتشذگ و  فرـصم  خیرات  ییاذغ  داوم  عاونا  ولیک  رازه و 834  هس  رادقم  روشک  رد  ییاذـغ  داوم  عیزوت  هیهت و  زکارم  یمومع و 

.دش  مودعم  يروآ و  عمج  يراج ، لاس  هام  دادرم  ات 9  ریت  ینامز 25 

عاونا هیفـصتریغ ، کمن  هچولک ، کیک و  غرم ، مخت  رگربمه ، سیـسوس و  غرم ، ياپ  غرم و  جـنرب ، لماش ؛ ییاذـغ  داوم  نیا  هدـمع  تشاد : راهظا  يو 

، یلحم نان  میلح ، روشرایخ ، سمادآ ، لسع ، ینیریـش ، هلف ، يازتیپ  کشاول ، هباشون ، کـیک ، ردوپ  هماـخ ، رینپ ، ریـسوم ، تساـم  غود و  ومیلبآ ، هویمبآ ،

.تسا  هدوب  ینتسب  رتسلد و  سس ، کمشپ ، یطقسم ، اولح ، یشرت ،

ییاذغ داوم  نیرتشیب  تفگ : تسا ، هدـش  يریگیپ  تفایرد و  هناماس 190  هب  تایاکـش  هئارا  اب  مدرم و  قیرط  زا  اه  شرازگ نیا  هکنیا  نایب  اب  هدازاـقآ 

هک تسا  هدوب  زربلا  یقرـش و  ناجیابرذآ  دزی ، نارهت ، ناهفـصا ، يوضر ، ناسارخ  سراف ، مق ، ناگزمره ، ياه  ناتـسا رد  یمودعم  هدش و  يروآ  عمج 

دوخ تایاکش  رابخا و  یتشادهب ، نیزاوم  ندرکن  تیاعر  هدهاشم  تروص  رد  تساوخ  نانطومه  زا  نینچمه  يو.دش  مودعم  ییاضق  مکح  اب  اهنآ  یمامت 

رد هناماس  ناسانشراک  اب  ياه 1490 و 190 ) هرامش  ) تشادهب 190 هناماس  ياه  نفلت قیرط  زا  لیطعت ) مایا  یتح   ) زور هنابـش  تاعاس  یمامت  رد  ار 

.دنراذگب  نایم 
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درولگ دس  زا  ناردنزام  قرش  تشد  بآ  نیمات  موزل 

نیرت مهم اکن  درولگدس  زا  تشد  نیا  بآ  نیمأت  هدوب و  هجاوم  لکشم  اب  ینیمزریز  ياه  بآ ظاحل  زا  هک  تسا  یطیارش  رد  نونکا  ناردنزام  قرش  تشد 

.تسا  تشد  نیا  ییایوپ  رد  لماع 

لوحت درولگ ، دس  يریگبآو  تسا  هجاوم  لکـشم  اب  ینیمزریز  ياه  بآ ظاحل  زا  ناردنزام  قرـش  تشد  تفگ : بلطم  نیا  نایب  اب  ناردـنزام  رادناتـسا 

اب تسا و  هدش  ییارجا  هکبـش  هخاشرـس و  دـس ، داجیا  نونکا  هک  دـنک  یم فرطرب  ار  هقطنم  نیا  فلتخم  ياهزاین  هک  تسا  هقطنم  رد  میظع  يداصتقا 

جنر یفلتخم  ياه  تیمورحم زا  ناردنزام  قرش  دوزفا : رادولج  حالف  عیبر  .دوش   یم فرطرب  هقطنم  بآ  تالکشم  زا  يرایسب  يراج  لاس  رد  نآ  يریگبآ 

ياه تیفرظ هب  هراشا  اب  نینچمه  يو  .مینک  شالت  ناندناسر  تیلعف  هب  رد  ییاسانـش و  ار  فلتخم  ياهدادعتـسا  يراکمه  لماعت و  اب  دیاب  هک  درب  یم

هناخلگ نیرت  گرزب ثادحا  هلاکنایم ، هقطنم  رهشهب ، رد  دابآریما  ردنب  دوجو  تفگ : ناردنزام  قرـش  رد  يزرواشک  تعنـص و  يدیلوت ، ياهدحاو  فلتخم 

یعیبط و فلتخم  ياه  هبذاج هاگولگ و  رد  یتعنـص  كرهـش  اکن و  رد  نامیـس  هناخراک  هاگورین و  دوجو  نینچمه  دابآریما و  ردـنب  رانک  رد  روشک  لاـمش 

اب حالف  .دوش  ماجنا  بسانم  يراذگ  هیامرـس مزال ، ياه  تخاسریز ندوب  مهارف  هب  هجوت  اب  دیاب  هک  تسا  هقطنم  مهم  ياه  لیـسناتپ رگنایب  يدادادـخ ،

نیا ھک  ینامز  ات  تسا و  سلجم  تلود و  مدرم ، ھبناج  ھمھ لماعت  یراکمھ و  رد  راعـش  نیا  ققحت  تفگ : لـمع  مادـقا و  یتمواـقم ، داـصتقا  لاـس  ھب  هراـشا 

ھب رب  دیکأت  اب  یو  .دناشوپ  لمع  ھعماج  ھلئسم  نیا  ھب  لماعت  اب  لمع و  رد  دیاب  اذل  تسب و  لد  اھراعـش  ھب  ناوت  یمن دوشن ، داجیا  ھعماج  داحآ  نیب  رد  تدحو 

اتـسار نیا  رد  زین  یناتـسرھش  نالوئـسم  تسا و  اھ  هژورپ نیا  مامتا  رب  ام  شالت  دوزفا : ناردـنزام  ناتـسا  رد  مامت  ھمین یاھ  هژورپ اھراک و  ندـناسر  مامتا 

زا یریگولج  اب  دـیاب  ھک  هدـشداجیا  یتمواقم  داـصتقا  ندرک  ھنیداـھن  یارب  یبساـنم  تاراـبتعا  قیقد و  یزیر  ھماـنرب تفگ : ناردـنزام  رادناتـسا  .دننک  مادـقا 

.دوش    شالت  راکو  بسک قنور  یداصتقا و  قنور  یارب  یزرواشک  شخب  زا  تیامح  قاچاق و  زا  یریگولج  ھیور ، یب تادراو 
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دراد ترورض  يرایتخب  لاحمراهچ و  ریاشع  تالکشم  هب  هجوت 

یتالکشم اب  اما  دنراد ، ناتسا  نیا  یتسد  عیانص  یماد و  تادیلوت  رد  ییازسب  شقن  هکنیا  دوجو  اب  يرایتخب  لاحمراهچ و  ریاشع  رف / یجرف  گنـشوه 

یتیعمج راوناخ و  و 657  رازه  اب 14  ریاشع  .دش  دهاوخ  ریاشع  یگدـنز  طیارـش  دوبهب  هقطنم و  يداصتقا  قنور  ثعاب  اهنآ  عفر  هک  دنتـسه  هجاوم 

ناتسا ریاشع  زا  دصرد  .دنهد 95  یم لیکشت  ار  روشک  ریاشع  زا  دصرد  ناتسا و 10/64  تیعمج  زا  دصرد  دودح 14/6  رفن ، رازه و 39  لداعم 126 

راهچ گنل و  تفه  هخاش  ود  هب  يرایتخب  ریاشع  .دریگ  یمرب رد  يدرکهد     ناراد  هلگ  يزارهچ و  برع  ییاقـشق ، ماوقا  ار  یقبام  دنتـسه و  يراـیتخب 

رد .دنتـسه  باب  یکرود  یناتـسهد و  هس  باب ، دنورادهب  باب ، ینارانید  باب ، يداباب  هفیاط  گرزب  جنپ  زا  گنل  تفه  هفیاط  دـنوش و  یم میـسقت  گنل 

ناتسا ییایفارغج  هرتسگ  دصرد  زا 85  شیب  رد  ریاشع  هک  هدش  هتخانـش  يریاشع  هناماس  رب 190  غلاب  هعسوت و  نوناک   36 موب ، تسیز  ناتسا 5 

.دننک  یم نیمأت  ار  یماد  ياه  هدروآرف ریاس  زمرق و  تشوگ  دصرد   25 یماد ، دحاو  نویلیم  دودح 1/5  ندوب  اراد  اب  ناتسا  ریاشع  .دنراد  روضح 

ندروآرد تکرح  هب  رد  ناتـسا  نیا  ریاشع  مهم  شقن  هب  ناریا »  » اب وگ  و تفگ رد  يرایتخب  لاحمراهچ و  ریاـشع  روما  لکریدـم  روپ » نیـسح  ییحی  »

روشک نیشنریاشع  ياه  ناتسا نیب  رد  ار  حطس  دحاو  رد  مکارت  لوا  هبتر  تیعمج و  مود  هبتر  ناتسا  ریاشع  تفگ : درک و  هراشاروشک  يداصتقا  هخرچ 

، نداعم ناوارف ، بآ  عبانم  یناسنا ، عبانم  یهلا ، بهاوم  هب  ناوت  یم هک  تسا  یعیبط  عبانم  ناوارف و  ياـه  تیلباـق ياراد  يریاـشع  قطاـنم  .تساراد 

ریذـپان بانتجا ار  چوک  عتارم ، زا  يرادرب  هرهب ماد و  شرورپ  همزال  تسا و  يرادـماد  رب  ینتبم  ریاشع  داـصتقا  .درک  هراـشا  هریغ  اـه و  لـگنج عتارم ،

يریاشع ياهراوناخ  یلام  نیمأت  عبانم  زا  زین  یتسد  عیانص  يرگشدرگ و  نایکام ، شرورپ  يرادروبنز ، يرادغاب ، تعارز ، يرورپماد ، رب  هوالع  .دنک  یم

، یلاسکشخ دوزفا : درک و  هراشا  ریاشع  یتشیعمو  یعامتجا  تالکـشم  هب  روپ  نیـسح .تساقوچ  میجاج و  میلگ ، یلاق ، لماش  یتسد  عیانـص  هک  تسا 

تارابتعا ندشن  نیمأت  يریاشع و  قطانم  رد  ییارجا  ياه  هاگتسد گنرمک  روضح  ریاشع ، يدیلوت  تالوصحم  ینیمضت  دیرخ  دوبن  دیلوت ، يالاب  هنیزه 

.تسا  تالکشم  نیا  هلمج  زا  یتاونس  نودم  ياه  همانرب دوجو  اب  زاین  دروم 

داصتقا يایند  همانزور  دادرم 1395 -   17

ناتسزوخ يزرواشک  رد  بآ  نارحب 

ار راتکه  نویلیم  کی  زا  رتمک  بآ ، دوبمک  لیلد  هب يزرواشک  نیمز  راتکه  نویلیم  زا 2  شیب  نتشاد  اب  ناتسزوخ  روپ : فالع دمحم  زاوها ، داصتقا ، يایند 

، هخرک ياه  هناخدور .تسا  شخب  نیا  رد  روشک  یلـصا  ياـه  بطق زا  يزرواـشک  تـالوصحم  نت  نویلیم  دیلوت 14  اب  ناتـسا  نیا  .درب  یم تشکریز 

.دندش  لمحتم  ار  یلاسکشخ  زا  یشان  تراسخ  نیرتشیب  هتشذگ  یعارز  لاس  رد  هرهز  یحارج و 
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اهروشک ریاس  هب  يوضر  ناسارخ  زا  یما  ماخ د  ياه  هدروآرف  ماد و  تارداص  يدصرد  دشر 11 

ربخ ناتـسا  نیا  ءادبم  زا  ناهج  ياهروشک  ریاس  هب  یماد  ماخ  ياه  هدروآرف  ماد و  تارداص  يدصر  دشر 11  زا  يوضر  ناسارخ  یکشزپماد  لک  هرادا 

.داد 

یکشزپماد لک  هرادا  یتسیز  تینما  هنیطنرق و  هرادا  سیئر  يوضر  ، ناسارخ  یکـشزپماد  لک  هرادا  یمومع  طباور  زا  لقن  هب  نیالنآ و  سدق  شرازگ  هب 

نت رازه  يارب 21  رالد  نویلیم  مقر 23  داد و  خر  لاسما  يادتبا  ههام  ینامز 4  هزاب  رد  نازیم ، نیا  دوزفا : ربخ  نیا  مالعا  اب  يوضر  ناسارخ  ناتـسا 

ار ناتـسا  تارداص  دصقم  یمیهاربا  دوعـسم  .دیـسر  تبث  هب  ناتـسا  یکـشزپماد  ياه  هنیطنرق  رد  یماد  ماـخ  ياـه  هدروآرف  ماد و  تارداـص  عاونا 

يو .دنا  هدوب  ناتـسا  تارداص  دصقم  روشک  تدم 21  نیا  یط  دوزفا : درک و  رکذ  سراف  جـیلخ  هزوح  هنایم و  يایـسآ  اپورا ، هیداحتا  وضع  ياهروشک 

ینزو رظن  زا  هتـشذگ  لاس  هباشم  تدم  اب  هسیاقم  رد  نازیم  نیا  دوزفا : تسناد و  نت  رازه  هدشدای 12  تدم  یط  زین  ار  یکاروخ  غرم  مخت  تارداص 

رد یمیقتـسم  شقن  هک  تسناد  يدراوم  هلمج  زا  ار  یتادراو  یتارداص و  ياـه  هلومحم  یـسررب  رد  تقد  یمیهاربا ، .تسا  هتشاد  شیازفا  نت   1000

هب طونم  اهروشک  رگید  رد  یمالـسا  يروهمج  رویط  ماد و  اب  طبترم  یتارداص  ياه  هلومحم  شریذپ  دش : روآدای  دراد و  روشک  داصتقا  هعماج و  تمالس 

زا یکشزپماد  ربتعم  یهاوگ  ياراد  يا  هلومحم  ات  تسا و  قداص  زین  یتادراو  ياه  هلومحم  هنیمز  رد  مهم  نیا  تسا و  یکشزپماد  ربتعم  یهاوگ  نتشاد 

یکـشزپماد نامزاس  یماد  هنیطنرق  هچراپکی  هناماس  رد  اه  هلومحم  هیلک  ساسا  نیا  رب  تشاد و  دهاوخن  ار  روشک  هب  دورو  هزاجا  دـشابن ، ادـبم  روشک 

زا یماد  ماخ  ياه  هدروآرف  ماد و  تارداص  يارب  زوجم  دادعت 1033 يراج  لاس  يادتبا  ههام  یط 4  تفگ : يو  .ددرگ  یم  تبث  نیالنآ  تروص  هب  روشک 

زا ناتسا  یماد  ماخ  ياه  هدروآرف  رویط و  ماد و  تالدابم  هیلک  رـضاح ، لاح  رد  .ددرگ  یم  روآدای  .تسا  هدش  رداص  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  يوس 

.دریذپ  یم  ماجنا  یکشزپماد  زوجم  اب  یناتسا  لخاد  هنیطنرق  یناتسا و 3 نیب  هینطنرق  2 يزرم ، هینطنرق  4
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 : یبونج ناسارخ  يزرواشک  داهج  سیئر 

درادار یبونج  ناسارخ  رد  امرخ  تشکریز  حطس  نیرتشیب   ، سبط ناتسرهش 

هک تسا  ناتسارد  امرخ  تخرد  تشکریز  یضارا  زا  راتکه  رازه و 969  تفگ : یبونج  ناسارخ  يزرواشک  داهج  نامزاس  سیئر  دنجریب : نیالنآ - سدق 

.تسا  راتکه  رازه و609  اب  سبط  ناتسرهش  هب  طوبرم  امرخ  تشکریز  حطس  نیرتشیب 

تخرد تشکریز  یضارا  زا  راتکه  رازه و 969  یبونج  ناسارخ  رد  تشاد : راهظا  دنجریبرد  نیالنآ  سدق  راگنربخ  اب  وگو  تفگ رد  قلطم  روپ  یلو مشاه 

حالصا ماقرا  دوزفا : يو  .تسا  راتکه  رازه و609  اب  سبط  ناتسرهش  هب  طوبرم  یبونج  ناسارخ  رد  امرخ  تشکریز  حطـس  نیرتشیب  هک  تسا  امرخ 

شوخ هراخ  سبط ، یلحم  وکرپ ، لماش  یموب  ماقرا  و  يدـهاز ، يربد ، یحرب ، میرب ، مرایپ ، یتفاضم ، باکبک ، لماش  یبونج  ناـسارخ  رد  اـمرخ  هدـش 

بیصن لایر  درایلیم  تشادرب و 293  امرخ  نت  رازه 457  لاسما 6  دوش  یم ینیب  شیپ  تفگ : یبونج  ناسارخ  يزرواشک  داهج  نامزاس  سیئر  .تسا 

رازه و 870 هتشذگ 5  لاس  هک  تسا  رفن  رازه و 600  یبونج  ناسارخ  رد  امرخ  نارادرب  هرهب دادعت  لاسما  دوزفا : قلطم  روپ  یلو  .دوش  نارادرب  هرهب 

همادا هامرهم  طساوا  ات  زاغآ و  هام  دادرم  لیاوا  زا  یبونج  ناـسارخ  رد  اـمرخ  تشادرب  تشاد : ناـیب  يو  .دـش  تشادرب  یبونج  ناسارخ  رد  امرخ  نت 

.دش  نازرواشک  بیصن  لایر  درایلیم  هتشذگ 267  لاس  رد  هتشاد و 
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ناتسنمکرت ناتسناغفا و  هب  ناتسا  زا  رویط  ماد و  كاروخ  تارداص  يدصرد  شیازفا 71 

.تسا  هتشاد  شیازفا  دصرد  زا 71 شیب  اهروشک  ریاس  دصقم  هب  يوضر  ناسارخ  ناتسا  زا  رویط  ماد و  كاروخ  تارداص 

تارداص تشاد : راهظا  ربخ  نیا  مالعا  اب  يوضر  ناسارخ  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  یتسیز  تینما  هنیطنرق و  هرادا   سیئر  نیالنآ ، سدق  شرازگ  هب 

رظنزا هتشذگ  لاس  هباشم  تدم  هب  تبـسن  هک  تسا  هدوب  رالد  رازه  زا 475  شیب  شزرا  هب  نت  يراج 950  لاس  لوا  ههام  رد 3  رویط  ماد و  كاروخ 

.تسا هدوب  ناتسنمکرت  ، ناتسناغفا ياهروشک  زین  نآ  دصقم  هتشاد و  شیازفا  نت  ینزو 393 

لک هرادا  نیا  زوجم  اب  هک  ناتـسا  رد  هدـش  دـیلوت  رویط  ماد و  كاروخ  تشاد : مالعا  زین  رویط  ماد و  كاروخ  تارداص  دروم  رد  یمیهاربا  دوعـسم  رتکد 

طاقن یـصقا  رد  لک  هرادا  نیا  زا  زوجم  ياراد  هناخراک  زا 60 شیب  شالت  لصاح  هک  هدوب  هقطنم  كاروخ  نیرت  تیفیک  ابءزج  تسا  هدش  رداص  دـیلوت و 

.تسا ناتسا 

ددرگ یم  تبث  نیالنآ  تروص  هب  روشک  یکشزپماد  نامزاس  یماد  هنیطنرق  هچراپکی  هناماس  رد  رویط  ماد و  اب  طبترم  ياه  هلومحم  هیلک  دش  روآدای  يو 

.دراد روشک  داصتقا  هعماج و  تمالس  رد  یمیقتسم  شقن  هک  تسناد  يدراوم  هلمج  زا  ار  یتادراو  یتارداص و  ياه  هلومحم  یسررب  رد  تقدو 

ربتعم یهاوگ  نتـشاد  هب  طونم  اهروشک  رگید  رد  یمالـسا  يروهمج  رویط  ماد و  اب  طبترم  یتارداص  ياـه  هلومحم  شریذـپ  دـش : روآداـی  یمیهاربا 

، دشابن ادبم  روشک  زا  یکـشزپماد  ربتعم  یهاوگ  ياراد  يا  هلومحم  ات  تسا و  قداص  زین  یتادراو  ياه  هلومحم  هنیمز  رد  مهم  نیا  تسا و  یکـشزپماد 

.تشاد  دهاوخن  ار  روشک  هب  دورو  هزاجا 

58



شنیرفآ همانزور  دادرم 1395 -   17

 : هیمورا رادنامرف  ;nbsp&

هیمورا هچایرد  يایحا  رد  عیرست  لماع  نیون ؛ يرایبآ  زا  هدافتسا 

سابع .دـشخب  یم  تعرـس  ار  هیمورا  هچاـیرد  ياـیحا  دـنور  يراـیبآ  نیون  ياـه  شور  يارجا  تفگ : هیمورا  رادـنامرف  شنیرفآ  راـگنربخ  هیمورا -  

هب هراشا  اب  هیمورا  هوک  دابآرگسع  ياتسور  رد  ولزان  هناخدور  بایاپ  یضارا  راشف  تحت  يرایبآ  هکبـش  يارجا  یحارط و  ینز  گنلک  نییآ  رد  یناخ  نسح

کی هیمورا  هچایرد  ندش  کشخ  لضعم  دشاب و  یم  یناهج  یلم و  نارحب  بآ ، نارحب  دوزفا : یناتـسا  نالوئـسمو  مدرم  ياه  هغدـغد  مهم و  لئاسم 

مهم رما  نیا  هب  دوش و  ینادردق  هیمورا  هچایرد  يایحا  ناتـسا و  هعـسوت  ناراکردـنا  تسد مامت  زا  دـیاب  داد : همادا  يو  .تسا  یطیحم  تسیز  نارحب 

نآ هعسوت  ناتسا و  يارب  يراذگ  هیامرـس  هکلب  هنیزه  ناونعب  هن  هیمورا  هچایرد  يایحا  ياه  هژورپ  رد  هدش  هنیزه  ياه  هیامرـس یمامت  هک  ددرگ  هجوت 

يرایبآ و نیون  ياهـشور  يارجا  اب  تفگ : درک و  دیکات  يزرواشک  شخب  رد  یفرـصم  بآ  يزاس  هنیهب ترورـض  رب  هیمورارادنامرف  .دـشاب  دـناوت  یم 

.میشخبب عیرست  ار  هیمورا  هچایرد  يایحا  دنور  یبآریاخذ  ظفح  بآ و  فرـصم  رد  ییوج  هفرـص  رب  هوالع  يدایز  دح  ات  میناوت  یم نازرواشک  تکراشم 

نیا رد  دیاب  هدوب و  بآ  هنیمز  رد  لضعم  نیرت  مهم رـضاح  لاح  رد  داد : همادا  ینیمز ، ریز  ياه  هرفـس  یبآ و  عبانم  دوبمک  تیدودحم و  هب  هراشا  اب  يو 

سلجم رد  هیمورا  هدنیامن  .دوش  یتایلمع  ییارجا و  مزال  تامادقا  دوجوم  طیارش  ياقترا  رییغت و  ياتـسار  رد  دریگ و  تروص  یقیقد  يزیر  همانرب هنیمز 

بوسحم يزرواشک  هنیمز  رد  دعتسم  ياهاتـسور  زا  هیمورا  ناتـسرهش  هوک  دابآ  رگـسع  ياتـسور  هکنیا  نایب  اب  مسارم  نیارد  زین  یمالـسا  ياروش 

حرط 56 يارجا  اب  هدش و  ینز  گنلک هوک  دابآ  رگـسع  ياتـسور  يزرواشک  یـضارا  زا  راتکه  دودـح 305  رد  حرط  نیا  زورما  تشاد : راهظا  دوش ، یم

ناونع میهدب ، تسد  زا  ار  دوخ  يزرواشک  هیمورا و  هچایرد  میهاوخ  یمن ام  هکنیا  نایب  اب  يرداهب  يداه  .دش  دهاوخ  ییوج  هفرص بآ  فرـصم  رد  دصرد 

زین دبای و  یم شهاک  زین  بآ  فرصم  نازیم  تفای و  دهاوخ  اقترا  يزرواشک  شخب  ناتسا  يزرواشک  یضارا  رد  يرایبآ  نیون  ياه  متسیس يارجا  اب  درک :

مدرم و شالت  اب  هک  میلاحـشوخ  زورما  داد : همادا  یمالـسا  ياروش  سلجم  رد  هیمورا  هدـنیامن  .دوش  یم مهارف  هیمورا  هچایرد  ياـیحا  عیرـست  هنیمز 

.دوب  یلعف  تیعضو  زا  رت  نییاپ نآ  حطس  هک  لبق  ياه  لاس فالخرب  هدمآ ، الاب  رتم  مین  بآ  حطس  هیمورا  هچایرد  لپ  ریز  رد  طبریذ  ییارجا  ياههاگتسد 
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تاعیاض زا  بآ  يرالد  درایلیم  نایز 3

زا یشان  هتفر  تسد زا  بآ  يداصتقا  شزرا  یسررب  هب  يا  هعلاطم رد  ناریا  قاتا  بآ  يزرواشک و  يدربهار  تاعلاطم  یلم  زکرم  ندعم : تعنص و  هورگ 

ناریا قاتا  بآ  يزرواشک و  يدربهار  تاعلاطم  یلم  زکرم  شرازگ  .تسا  هتخادرپ  ات 1393  ياه 1392  لاس هلصاف  رد  يزرواشک  تالوصحم  تاعیاض 

هعـسوت «، » ییاذغ تینما  دوبهب  «، » دمآرد شیازفا   » رب تاعیاض  شهاک  ناهج  ياهروشک  یمامت  رد  دـهد  یم ناشن  ییاذـغ  تاعیاض  بآ و  هنیمز  رد 

اهنآ ربارب  رد  دناوت  یمن يروشک  چیه  هک  دراد  تیمها  يدح  ات  دراوم  نیا  وئاف »  » ياه شرازگ ساسا  رب  .تسا  راذگرثا  تسیز » طیحم  ظفح  يداصتقا و 

.دشاب  توافت  یب
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تخوس شتآ  رد  دنزاش  عتارم  زا  راتکه   60

يراگنا لهـس رثارب  ناتـسرهش  نیا  یعیبط  عبانم  یعترم  ياه  نیمز زا  راتکه   60 تفگ : دـنزاش  ناتـسرهش  يرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  هرادا  سیئر 

.دش  شتآ  همعط  نادرگ  تعیبط 

ات نآ  راهم  هک  دش  زاغآ  دنزاش  ناتـسرهش  نادیـس  هقطنم  رد  هعمج  تعاس 18  زا  يزوس  شتآ نیا  دوزفا : انریا  اب  وگو  تفگ رد  يدـمحم  یفطـصم 

.دیماجنا  لوط  هب  هبنش  دادماب  کی  تعاس 

یعیبط و عبانم  سیئر  .تسا  زاین  رابتعا  لایر  نویلیم  دودح 700  يزوس ، شتآ نیا  رثارب  هدش  بیرخت  ياه  نیمز يزاسزاب  ایحا و  يارب  داد : همادا  يو 

، دنزاش هاگـشیالاپ  هناتـسآ و  دنزاش ، ياه  ناتـسرهش یناشن  شتآ ياهورین  یتلود و  لماوع  مدرم ، زا  رفن  زا 60  شیب  درک : نایب  دـنزاش  يرادزیخبآ 

.دندرک  يریگولج  رتشیب  ياه  تراسخ زورب  زا  راهم و  ار  يزوس  شتآ هقطنم ، نیا  يرادشخب  رمحا ، لاله  ناتسرهش ، نیا  يدرونهوک  تئیه 

زا ناتـسرهش  نیا  یعیبط  عبانم  ياـه  نیمز رد  يزوس  شتآ دروم  عوقو 20  يروآدای  اب  دـنزاش  ناتـسرهش  يرادزیخبآ  یعیبط و  عباـنم  هرادا  سیئر 

لماع تلاخد  زا  ناشن  نیا  هک  هداتفا  قافتا  هعمج  هبنـشجنپ و  ياهزور  رد  اـه  يزوس شتآ نیا  دـصرد  ات 80   70 دوزفا : نونکات  يراج  لاس  يادـتبا 

.دراد  یناسنا 
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تسا مکاح  لامش  ياه  لگنج هب  يراکنامیپ  هاگن 

سفنت زا  تعنامم  ربارب  رد  دیاب  هحیال  نیا  نافلاخم  درک : راهظا  لامـش " ياه  لگنج تحارتسا   " هحیال زا  عافد  نمـض  روشک  ینابلگنج  نمجنا  سییر 

.دنهد  هئارا  يراکهار  اه  لگنج

تقفاوم هحیال  نیا  اب  اصخـش  تفگ : دراد ، ینافلاخم  لگنج  تحارتسا  هحیال  هکنیا  هب  هراشا  اب  يریلدایک  يداـه  تیروهمج  يربخ  هکبـش  شرازگ  هب 

لیلد نیرتمهم  نیلوا و  .دراد  دوجو  لامش  ياه  لگنج رد  یحرط  نینچ  يارجا  ترورض  لیلد  دنچ  هب  مدقتعم  متـسه و  لگنج  تحارتسا  رادفرط  مراد و 

لثم یکـشخ  همین  کشخ و  روشک  رد  زیچان  حطـس  نازیم  نیا  .تسا  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  روشک  دصرد  کی  اهنت  لامـش  ياه  لگنج هک  تسا  نآ 

.تسا  یگرزب  تمینغ  ناریا 

هیجوت لگنج  تحارتسا  هحیال  اب  تفلاخم  تسا و  ییاز  نابایب تمس  هب  ماگ  کی  نتشادرب  يانعم  هب  تخرد  کی  عطق  ناریا  روشک  رد  هکنیا  نایب  اب  يو 

هب دنراد و  ییالاب  رایـسب  یخیرات  شزرا  دنا ، هداد صاصتخا  دوخ  هب  ار  يدودحم  حطـس  هکنیا  رب  هوالع  لامـش  ياه  لگنج درک : راهظا  درادـن ، یقطنم 

نیا میتسه و  لامـش  ياه  لگنج گرم  دـهاش  هزور  ره  رـضاح  لاح  رد  رگید  يوس  زا  .دـنوش  یم بوسحم  ایند  یکیتنژ  ریاخذ  یعیبط و  ثاریم  ناونع 

.تسا  یشاپورف  لاح  رد  اه  لگنج

تسا  مکاح  بوچ  يراکنامیپ  هاگن  افرص  لامش  ياه  لگنج هب 

هاگن افرـص  لامـش  ياه  لگنج هب  رـضاح  لاح  رد  درک : دیکات  اه  لگنج هب  يداصتقا  هاگن  زا  زیهرپ  ترورـض  هب  هراشا  اب  ناریا  ینابلگنج  نمجنا  سییر 

يداصتقا هاگن  یعیبط  ياه  لگنج هب  ایند  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  میتسه  اه  لگنج زا  ناتخرد  جورخ  عطق و  لابند  اهنت  تسا و  مکاح  بوچ  يراکنامیپ 

.دنوش  یم هجوت  دنهد  یم هئارا  اه  متسیسوکا نیا  یتامدخ  اه و  سیورس هب  تسا و  حرطم  یمتسیسوکا  یکیژولوکا و  هاگن  هکلب  دنرادن ؛

رد دوزفا : تسا ، یعیبط  تامدخ  ییعبط و  عبانم  لکشتم  یعیبط  هیامرس  نیا  دراد و  دوجو  یعیبط  هیامرـس  کی  يروشک  ره  رد  هکنیا  نایب  اب  يریلدایک 

نیرت لزان زا  یکی  .دنهد  یم رارق  هدافتسا  دروم  ار  اهنآ  تامدخ  هکلب  دننک ، یمن يرادرب  هرهب میقتـسم  تروص  هب  یعیبط  عبانم  زا  هتفرـشیپ  ياهروشک 

.تسا  هدنام  لوفغم  ام  روشک  رد  هک  دنراد  يرگید  رامش  یب تامدخ  اه  لگنج هجیتن  رد  تسا  بوچ  اه  لگنج تامدخ 

لامش  ياه  لگنج ظفح  رد  ناهج  لک  رادتناما  ناریا ،

، دنهد یم تسد  زا  ار  اهنآ  ناهج  لک  اهنآ  نتفر  نیب  زا  تروص  رد  تسا و  یکیتنژ  ریاخذ  وزج  لامش  ياه  لگنج ناریا ، ینابلگنج  نمجنا  سییر  هتفگ  هب 

.میتسه  لامش  ياه  لگنج ظفح  رد  ناهج  لک  رادتناما  ام  نیاربانب  .داد  تسد  زا  ار  هنوگ  نیا  ناهج  لک  ضرقنم  یتقو  ناردنزام  ربب  لثم 

، تسا حرطم  زین  لامش  ياه  لگنج یناتساب  یخیرات و  یتخانشابیز و  يرگشدرگ ، ياه  يرادرب هرهب هکنیا  هب  هراشا  اب  ینابلگنج  هزوح  سانـشراک  نیا 

، دننک ادـیپ  دـنناوت  یم هک  ییاج  اهنت  دـننیبب ، هدـش  دوبان  نونکا  مه هک  ار  دوخ  ياه  نیمزرـس یخیرات  ياه  لگنج دـنهاوخب  ناییاپورا  زورما  رگا  تفگ :

.تسا  حرطم  لامش  ياه  لگنج دروم  رد  هک  تسا  یثحابم  زین  ...و   نبرک  بآ ، هریخذ  اوه ، بآ و  ياه  ثحب نیا  رب  هوالع  .تسا   لامش  ياه  لگنج

تسا  يا  هتسجخان دنویپ  بوچ ، دیلوت  اه و  لگنج تیریدم  دنویپ 

ندز هرگ  درک : راهظا  دوش ، یم رکف  لامـش  ياه  لگنج زا  يداصتقا  يرادرب  هرهب هب  اهنت  ناریا  رد  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  ناریا  یناـبلگنج  نمجنا  سییر 

هک دوش  یم نیا  هب  رجنم  پوچ  لگنج و  تیریدم  ندز  هرگ  یلو  میتسه  لگنج  تیریدم  قفاوم  ام  همه  .تسا  یطلغ  رایـسب  راک  بوچ  لگنج و  تیریدم 

.تسا  هتسباو  بوچ  دیلوت  هب  يرادلگنج  حرط  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  نیا  دنوش و  اهر  اه  لگنج بوچ ، نداد  تسد  زا  اب  هدنیآ  رد 

هاگن نیا  دوجو  رطاخ  هب  طیارـش  نیا  تفگ : دنرادن ، يرادلگنج  حرط  بوچ  دیلوت  مدع  رطاخ  هب  ناریا  لامـش  ياه  لگنج فصن  هکنیا  نایب  اب  يریلدایک 
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.دوش  یم یقلت  بوچ  دیلوت  يانعم  هب  اهنت  يراد  لگنج هک  تسا 

روشک  بوچ  دصرد  اهنت 10  هدننک  نیمأت لامش  ياه  لگنج

تحارتسا هحیال  نافلاخم  داد : همادا  دروآ ، یم راب  هب  تدم  دنلب  تاراسخ  یعیبط  عبانم  هب  تدم  هاتوک  هاگن  هکنیا  نایب  اب  ناریا  ینابلگنج  نمجنا  سییر 

اب  . دوش هتفرگ  يدج  دیاب  هک  دراد  دوجو  بوچ  هحیال  نوچ  ییاهدنب  هحیال  نیا  رد  .دنهد  هئارا  يراکهار  دوخ  تفلاخم  ربارب  رد  دیاب  لامـش  ياه  لگنج

دصرد اهنت 10  هقطنم  نیا  ياه  لگنج تحارتسا  ناتخرد و  عطق  زا  تعنامم  دوش ، یم نیمأت  لامـش  ياه  لگنج زا  بوچ  دصرد  اهنت 10  هکنیا  هب  هجوت 

.دنک  یم فقوتم  ار  روشک  بوچ 

ناشن ار  بعکم  رتم  نویلیم  هب 10  زاین  اهدروآرب  اما  تسا  ام  روشک  بوچ  فرـصم  بعکم  رتم  نویلیم  رضاح 6.5  لاح  رد  هکنیا  هب  هراشا  اب  يریلدایک 

ریغ رد  میراد  زاین  بوچ  تادراو  هب  امتح  هجیتن  رد  دنک  یم دـیلوت  بوچ  بعکم  رتم  رازه  نارادرب 500  هرهب هتفگ  هب  لامش  ياه  لگنج تفگ : دهد ، یم

.دوب  دهاوخ  رارقرب  نانچمه  بوچ  قاچاق  تروصنیا 

راذگ هلحرم  ندرک  یط  يارب  هنیزه  هجدوب و  نیمأت  لامش " ياه  لگنج تحارتسا   " هحیال ياهدنب  زا  یکی  هکنیا  نایب  اب  ناریا  ینابلگنج  نمجنا  سییر 

هزادنا هب  هجدوب  نیا  تفگ  ناوت  یم یتح  تسه ، مه  زیچان  رایـسب  عبانم ، نیا  تیمها  ربارب  رد  هکلب  تسین ؛ یموجن  هجدوب  مه  هجدوب  نیا  دوزفا : تسا ،

.دوش  یمن لکشم  راچد  نآ   نیمأت  رد  تلود  نیاربانب  تسین ، مه  لابتوف  میت  کی  هجدوب 

دوش  یمن لاعفریغ  بوچ  عیانص  اه  لگنج سفنت  هحیال  اب 

لاعفریغ بوچ  عیانص  اه  لگنج سفنت  هحیال  اب  تفگ : دننک ، یم حرطم  زین  ار  لاغتشا  ثحب  لامـش  ياه  لگنج سفنت  نافلاخم  هکنیا  نایب  اب  يریلدایک 

اب دنتـسه  ناتخرد  عطق  ریگرد  هک  دارفا  زا  يدودحم  دادعت  اهنت  هکلب  تسا ؛ هدـش  ینیب  شیپ روظنم  نیمه  هب  هحیال  نیا  رد  بوچ  تادراو  دوش و  یمن

هدننک عطق  هکنیا  ياج  هب  دنناوت  یم دارفا  نیا  .درک  داجیا  نیزگیاج  لاغتـشا  اهنآ  يارب  ناوت  یم مزال  ياه  يزیر همانرب اب  هک  دـنوش  یم هجاوم  لکـشم 

.دننک  کمک  ناتخرد  هعسوت  ایحا و  تظافح ، رد  دنشاب  لامش  ياه  لگنج ناتخرد 

تامعن نتشاد  زا  دودحم  دادعت  نیا  لاغتشا  ظفح  هناهب  هب  ار  روشک  دیابن  تسا و  دودحم  رایسب  دارفا  نیا  دادعت  دوزفا : ناریا  ینابلگنج  نمجنا  سییر 

.دراد  دوجو  زین  دارفا  نیا  لاغتشا  ناربج  ناکما  تسرد  عبانم  هجدوب و  نیمأت  اب  هتبلا  مینک  دودحم  لامش  ياه  لگنج

رد نیا  تفگ : دـننک ، یم دـیکات  لامـش  ياه  لگنج زا  یلحم  مدرم  يداصتقا  هرهب  رب  لگنج  سفنت  هحیال  نافلاخم  یخرب  هکنیا  هب  هراشا  اب  يریلداـیک 

لزان طیارش  رد  مدرم  دوش  یمن هقطنم  نیا  یموب  مدرم  بیصن  يدوس  دنرب و  یم ار  اه  لگنج يداصتقا ، هرهب ناراد  هناخراک ناراکنامیپ و  هک  تسا  یلاح 

/ .دوش یم دوبان  اهنآ  تسیز  طیحم  هقطنم  مدرم  تسد  هب  دوش و  یم هتفرگ  راک  هب  ناتخرد  عطق  يارب  رگراک  ناونع  هب  اهنت  دننک و  یم یگدنز  يداصتقا 

مایپ  نایاپ 
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