گبٖ ِّىٓ اعت دچبس ٚعٛعٗ ؽٛيذ وٗ والط دسط ٚلتتبْ سا تٍف ِيىٕذ  ٚدضٛس
دس ِذسعٗ عجت وّجٛد ٚلت ثشاي ِغبٌؼٗ آْ دعتٗ اص وتبثٙبي دسعي ِيگشدد وٗ
ثشاي ؽّب دس وٕىٛس ِ ُٙاعت ٌٚي اؽتجبٖ ّ٘يٓ جب اعت وٗ ثب ايٓ تصٛس اص والط
غيجت ِيوٕيذ  ٚيب ثب تأخيش ثٗ والط ِيسٚيذ  ٚاص ٔىبت ِّٙي وٗ ِّىٓ اعت دس
جّغ والط ثٗ ر٘ٓ خٛد  ٚدٚعتبٔتبْ ثشعذ غبفً ِيؽٛيذ ِغّئٓ ثبؽيذ اوثش
عشادبْ خٛد ِؼٍُ ثٛدٖ ٘ ٚغتٕذ  ٚعؤاالت سا ثش اعبط عؤاالتي وٗ ِّىٓ اعت
ثٗ ر٘ٓ ؽّب خغٛس وٕذ عشادي ِيوٕٕذ .
ٔگشػ ٔ ٚظش دأؼ آِٛصاْ دسثبسٖ ِذسعٗ ثش چگٔٛگي ِغبٌؼٗ  ٚدسط خٛأذْ  ٚدتي
سفتبس ا ٚتبثيش داسد ثؼضي اص دأؼ آِٛصاْ ثٗ دسط  ٚوالط ٔگشػ ِٕفي داسٔذ  ٚثٗ
اصغالح ثٗ دسط  ٚوالط ِ ٚؼٍُ ِذسعٗ خٛؽجيٓ ٔيغتٕذ عجيؼي اعت وٗ ايٓ
گش ٖٚاص دأؼ آِٛصاْ تٛجٗ صيبدي ثٗ يبدگيشي ِ ٚغبٌؼٗ ٔؾبْ ّٔيذٕ٘ذ  ٚدس ٔتيجٗ
ِٛفميت ٘بي چٕذأي ٔيض وغت ّٔي وٕٕذ ثذيٓ تشتيت ٔگشػ ِثجت داؽتٓ يب
خٛؽجيٕي ٔغجت ثٗ ِذسعٗ ِيتٛأذ ثبػث ِٛفميت دس ِذسعٗ  ٚوٕىٛس  ٚيب
اِتذبٔبت ٚسٚدي ٘ش ِؤعغٗاي گشدد .
گبٖ ِّىٓ اعت دچبس ٚعٛعٗ ؽٛيذ وٗ والط دسط ٚلتتبْ سا تٍف ِيىٕذ  ٚدضٛس
دس ِذسعٗ عجت وّجٛد ٚلت ثشاي ِغبٌؼٗ آْ دعتٗ اص وتبثٙبي دسعي ِيگشدد وٗ
ثشاي ؽّب دس وٕىٛس ِ ُٙاعت ٌٚي اؽتجبٖ ّ٘يٓ جب اعت وٗ ثب ايٓ تصٛس اص والط
غيجت ِيىٕيذ  ٚيب ثب تبخيش ثٗ والط ِيشٚيذ  ٚاص ٔىبت ِّٙي وٗ ِّىٓ اعت دس جّغ
والط ثٗ ر٘ٓ خٛد  ٚدٚعتبٔتبْ ثشعذ غبفً ِيؾٛيذ ِغّئٓ ثبؽيذ اوثش عشادبْ
خٛد ِؼٍُ ثٛدٖ ٘ ٚغتٕذ  ٚعٛاالت سا ثش اعبط عٛاالتي وٗ ِّىٓ اعت ثٗ ر٘ٓ
ؽّب خغٛس وٕذ عشادي ِيىٕٕذ  .اگش چٗ گب٘ي دس ايٓ والط ٘ب دسثبسٖ دسعٙب
اعالػبت وُ  ٚيب تىشاسي ثٗ دعت ِي آٚسيذ ٌٚي ّ٘يٓ ؽّب سا ثظ اعت وٗ يه
ٔىتٗ وٗ ِّىٓ اعت جض ٚعٛاالت وٕىٛس ثبؽذ دس آٔجب پيذا وٕيذ ٚ .لتي ثغٛس ِٕظُ
ثٗ والط ٘ب ِيشٚيذ خجش٘ب  ٚاعالػبت ضشٚسي ِ ٚفيذ ِشثٛط ثٗ دسط  ٚتىٍيف ٚ
اِتذبْ سا دسيبفت ِي وٕيذ  .يبدداؽت ثشداسي ُ٘ يىي اص ٔىبت اعبعي اعت وٗ
ثٗ ؽّب وّه ِي وٕذ تّشوض وٕيذ ٘ ٚش آٔچٗ دس والط ِي گزسد اص رٕ٘تبْ دٚس
ٔگشدد .
● عؤاي وٕيُ
ٔىتٗ ديگش وٗ دبئض اّ٘يت اعت ايٓ اعت وٗ چگ ٗٔٛعٛاي وٕيُ .گبٖ ٔغجت ثٗ
ِٛضٛع ِٛسد ثذث دس والط آگب٘ي  ٚتغٍظ داسيذ ٌٚي ثشاي سٚؽٓ تش ؽذْ ِغبٌٗ
الصَ اعت يه عٛاي ِغشح وٕيذ .عٛاي وشدْ جض ُِٙ ٚصٔذگي دأؼ آِٛصي ٚ

دأؾجٛيي اعت  ٚثبػث افضايؼ تّشوض فىش  ،افضايؼ عشػت يبدگيشي  ٚجٍٛگيشي
اص ثٗ خٛاة سفتٓ  ٚخيبي پشداصي دس والط دسط ِيؾٛد .
● چگ ٗٔٛگٛػ وٕيُ؟
ٔىتٗ عِٛي وٗ ِي ثبيغت خٛة ثٗ آْ تٛجٗ وٕيذ ايٓ اعت وٗ خٛة گٛػ وشدْ
سا يبد ثگيشيذ  .اص آٔجب وٗ أغبْ دس عشاعش صٔذگي ثيؾتش اص ساٖ ؽٕيذْ يبد ِيگيشد تب
اص ساٖ ِغبٌؼٗ ِّ ،ىٓ اعت ؽّب فىش وٕيذ گٛػ وشدْ وبسي آعبْ اعت اِب ثبيذ ثٗ
ؽّب يبدآٚسي وُٕ وٗ خٛة گٛػ وشدْ  ٚيبدداؽت ثشداؽتٓ دِٙ ٚبست ٚاثغتٗ ثٗ
يىذيگشٔذ  .اگش ؽّب گٛػ وشدْ سا ثٗ خٛثي يبد ٔگيشيذ ّٔي تٛأيذ ثٗ خٛثي
يبدداؽت ثشداسيذ  .يبدگيشي اص عشيك خٛة گٛػ وشدْ ثٗ داليً ريً اّ٘يت داسد :
(۱ثٗ جٙت تمٛيت دبفظٗ ؽٕيذاسي يؼٕي آٔچٗ سا وٗ ؽّب اص ساٖ ؽٕيذْ دس دبفظٗ
خٛد ثجت ِي وٕيذ .
 )۲دس ثيؾتش ِٛاسد ؽّب جض ثب اعتفبدٖ اص سٚػ خٛة گٛػ وشدْ سا٘ي ثشاي ضجظ ٚ
ثجت گفتٗ ٘ب ٔذاسيذ
آْ چيض٘بيي وٗ خٛة گٛػ وشدْ سا دس دبفظٗ ؽّب تمٛيت ِيوٕذ ايٓ اعت :
 )۱لجً اص سفتٓ ثٗ والط ِغبٌت سا ثخٛأيذ ايٓ ػًّ دس ثٙتش دسن وشدْ ِغبٌت ثٗ
ؽّب وّه ِيىٕذ .
 )۲ثٗ ِٛلغ دس والط دسط دبضش ؽٛيذ چ ْٛثيؾتش ِغبٌت ِ ٚ ُٙخالصٗ ِٛضٛع
دسعي  ،دس اٚي والط اسائٗ ِيؾٛد .
 )۳عؼي وٕيذ ِؾىالت ِ ٚغبئً ؽخصي خٛد سا دس عٛي والط اص ر٘ٓ دٚس
وٕيذ .
 )۴اگش ِيتٛأيذ دس سديف اٚي والط ثٕؾيٕيذ ،دس ايٓ صٛست گٛػ وشدْ آعبٔتش
ِيؾٛد .
 )۵اگش اص ػيٕه اعتفبدٖ ِيىٕيذ دتّب دس والط آْ سا ثٗ چؾُ ثضٔيذ .
 )۶آغبص  ٚپبيبْ صذجت ٘بي ِؼٍُ سا ثب دلت ثيؾتشي گٛػ وٕيذ .
 )۷ثٗ ػجبستٙبيي وٗ ِؼٍُ سٚي آْ تبويذ داسد ثيؾتش تٛجٗ وٕيذ  .يه ِغٍت ػجبست
اعت اص ِمذِٗ ِ ،تٓ يب ِغٍت اصٍي ٔ ٚتيجٗ گيشي  .ثذيٓ تشتيت دس ايٓ عٗ
ِشدٍٗ ٔىبت گٕجبٔذٖ ِيؾٔٛذ  ،پظ ثٗ دلت  ٚخٛة گٛػ وٕيذ  ٚيبدداؽت
ثشداسيذ .

٘)۸ش عٛاٌي وٗ دس رٕ٘تبْ تذاػي ِيؾٛد يبدداؽت وٕيذ  ٚثؼذ اص والط
ثپشعيذ .
)۹دس پبيبْ اگش ٔتٛأغتيذ تذت ٘يچ ؽشايغي ثٗ والط ثشٚيذ اص يبدداؽتٙبي
دٚعتبْ اعتفبدٖ وٕيذ .
● أگيضٖ
أگيضٖ يىي اص ػٛاًِ ِ ُٙيبدگيشي اعت  ٚدؽٛاستشيٓ ثخؼ ٘ش وبسي ؽشٚع آْ
اعت  .فشد ثبيذ ثش خٛد ِغٍظ ؽٛد  ٚثٗ ٘ش ؽىً ِّىٓ وبس سا ؽشٚع وٕذ ثشاي
أجبَ ثغيبسي اص وبس٘ب يه دٚسٖ آِبدگي الصَ اعت وٗ عي آْ فشد ثٗ وبسي وٗ ثبيذ
أجبَ د٘ذ آؽٕبيي پيذا ِيىٕذ  ٚثتذسيج ثٗ ثبالتشيٓ عغخ ثبصد٘ي ِيشعذ  .لغغ
وشدْ ثي ِٛلغ وبس يب ِغبٌؼٗ ثبصد٘ي سا وب٘ؼ ِيذ٘ذ  ،چ ْٛدٚثبسٖ ثبيذ خٛد سا گشَ
وٕذ  .ايٓ ٔىتٗ ثغيبس ِ ُٙاعت وٗ ٚلتي ؽبداة  ٚعشدبي ٘غتيذ ِغبٌؼٗ سا
ؽشٚع وٕيذ  ٚثب ؽذت ثٗ ِغبٌؼٗ اداِٗ د٘يذ ثٙتش اعت ِغبٌؼٗ دس ِذت ِٕبعجي
ِثال يىي – د ٚعبػت پيگيشي ؽذٖ  ٚثب ؽذت اداِٗ يبثذ  ٚثؼذ اص تٕفظ ٚ
اعتشادت دٚثبسٖ اص عش گشفتٗ ؽٛد .
ِغبٌؼٗ عٛالٔي  ٚؽجبٔٗ سٚصي ثبػث وغبٌت  ٚخغتگي ِيؾٛد  .خغتگي وُ سا
ِيتٛاْ ثب تغييش وتبة دسعي ِٛسد ِغبٌؼٗ ججشاْ  ٚثشعشف وٕيذ اِب خغتگي صيبد ثب
تغييش ِٛضٛع ِغبٌؼٗ ثشعشف ّٔيؾٛد ثٗ خبعش داؽتٗ ثبؽيذ وٗ خٛاة وبفي ٚ
اعتشادت  ٚتفشيخ ثشاي دفظ ٘ٛؽيبسي وبًِ  ٚعش دبي ثٛدْ ضشٚسي اعت ٘ .ش
لذس ِيضاْ تّشوض  ٚدلت دس صِبْ ِغبٌؼٗ ثيؾتش ثبؽذ ِيضاْ يبدگيشي افضايؼ ِي
يبثذ  ،ثٗ ػال ٖٚپيگيشي دس ِغبٌؼٗ ثبػث ِيؾٛد وٗ ػاللٗ  ٚاؽتيبق صيبدتش ؽٛد ٚ
ّ٘يٓ ػاللٗ صيبد ثٗ ٔٛثٗ خٛد أگيضٖ  ٚؽٛق يبدگيشي سا افضايؼ ِيذ٘ذ .

