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اػضبی هحتزم  ثب حضَر 99در عبل  یخزاعبى رضَ یهؼبدى ٍ کؾبٍرس غ،یفٌب ،یاتبم ثبسرگبً یگزدؽگز َىیغیکو ًؾغت دٍهیي

 .ثزگشار ؽذاتبم ثبسرگبًی  هزکشیدر هحل عبختوبى  کویغیَى

 
 :رئیظ کویغیَى گزدؽگزی، آهبی ػلیشادُ هٌبد

 یبىدادُ ٍ هغبلجبت را ث یحثب اعتبًذار فَرت گزكت ٍ هؾکالت را تَض یهکبتجِ ا یغیَىکو ینکزًٍب اس عز یَعثالكبفلِ پظ اس ؽ -

ثب حضَر  یضٍُ یتب خلغِ ا یناعتبى درخَاعت کزد یدٍلت ٍ ثخؼ خقَف یگلت ٍ گَ یؽَرا یزخبًِدث یظ. اس رئینکزد

درفذ اهتقبد کالًؾْز هؾْذ  05 یال 05چزا کِ  یبثذٍ هؾکالت آى اختقبؿ  یاعتبًذار ٍ هغئَالى هزثَعِ ثِ هَضَع گزدؽگز

 .اعت یٍاثغتِ ثِ حَسُ گزدؽگز یبهزثَط ٍ 

 یبتی،هبل یّب یت. در حبل حبضز هؼبكینهغبلجبتوبى را ثِ فَرت هؼوَل هغزح کٌ یذکِ دٍلت دارد، ثب یغیِ ثِ ؽزاثب تَخ -

ْب هَاخِ ثب آً یکِ كؼبالى حَسُ گزدؽگز یٌذآ یثِ ؽوبر ه یاس خولِ هغبئل یاختوبػ یيهختلق، هجبحث هزتجظ ثب تبه یّب ػَارك

 یؾتزاخزا ٍ تحون آى ّب ث یتهبثل ین،داؽتِ ثبؽ یٍخَد دارد، لذا اگز هب هغبلجبت هؾخـ تز یشً یگزیّغتٌذ. الجتِ هؾکالت د

 .خَاّذ ثَد

اس كؼبالى  یًخَاّذ داؽت ٍ ثخؾ یهغلَث یتٍضؼ یدر عبل خبر یفَرت گزكتِ، فٌؼت گزدؽگز یّب یبثیهتبعلبًِ ثزاعبط ارس -

 .ٌٌذثخؼ هجبرسُ ک یيؽبى در ا یِعزهب یثوب یثزا یذفٌؼت ثب یيا

 

  یخزاعبى رضَ یاتبم ثبسرگبً یگزدؽگز یغیَىکو یظرئ یتًب یوَری،ثبثت تخبًن 

 .ًخَاّذ داؽت یکٌذ ٍ خزٍخ یدٍا ًو یاس فٌؼت گزدؽگز یدرد یذخذ یٍ عبختبرعبس یتؾکل عبس -

 یگزدؽگز یغیَىؽَد ٍ کو یهزثَط ه یزاىا یٍ ثِ اتبم ثبسرگبً یغتً یگزدؽگز یغیَىکو یبراتاخت یغِاس اهَر در ح یکغزی -

 .هٌدز خَاّذ ؽذ یخَث یحثِ ًتب یهغبلجبت ثِ سٍد یيرا اس دٍلت داؽتِ ٍ ا یهغبلجبت خَث یشً یزاىاتبم ا

اس  یٌذًُوب یکعبختبر حذاهل  یيٍ ػٌَاى ؽذُ اعت کِ در ا یدبدا« گبم دٍم»ثِ ًبم  یاعاله یؽَرا یبسدّندر هدلظ  یعبختبر -

را  یگزدؽگز یَىكزاکغ یزاى،اتبم ا یشؽَد. ّوشهبى ً یهغبئل فٌؼت گزدؽگز یگیزحضَر داؽتِ ثبؽذ تب پ یفٌؼت گزدؽگز
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ؽَد، هغبئل را ثِ  یارائِ ه یزاىکِ ثِ هدوَػِ اتبم ا یخَث یؾٌْبداترٍد ثب تَخِ ثِ اعالػبت ٍ پ یه یذخَاّذ داد. اه یلتؾک

 .ینثبؽ یگیزتز پ یفَرت خذ

ثَد ٍ رًٍذ کبر  ینخَاّ یشهغئلِ ً یيا یگیزآؿبس خَاّذ ؽذ کِ هغؼب هب پ یوِخذ ثا یثزا یگزدؽگز یبىثجت ًبم راٌّوب یاس ّلتِ آت -

 .کزد ینخَاّ یرا ثزرع

 

 هؾْذ یاتبم ثبسرگبً یًظبرت راّجزد یهغئَل ؽَرا ی،اهت آهبی

 یيثِ ا ینرٍد ثتَاً یه یذ. اهینّوبٌّگ کٌ یالولل یيث یخَدهبى را ثب كزٌّگ ّب ٍ اعتبًذاردّب ینًتَاًغتِ ا یدر حَسُ گزدؽگز -

 .یناعتلبدُ کٌ یلپتبًغ یيعوت حزکت کزدُ ٍ اس ا

ٍ  یهَرد ثزرع یتخقق یّب یتِحَسُ در کو یيحضَر دارًذ، اگز هغبئل ا یگزدؽگز یغیَىکِ در کو یگغتزدُ ا یقع یلثِ دل -

. آى ثِ هزاتت هغلَة تز خَاّذ ثَد یؽَد، خزٍخ یبثیٍ ػبرضِ  یؽٌبع یتخبهغ آع یٍ در هبلت ثغتِ ا یزدهزار گ یبثیارس

 یيا یتَاًوٌذعبس یآهبدُ کٌذ ٍ ثزا یثغتِ ا یغنرًٍن فٌؼت تَر یحزکت کٌذ کِ ثزا یثِ عوت یذثب یگزدؽگز یغیَىکو

 .ؽَد یبدآٍرفٌؼت را  یيتَعؼِ ا یبسّبیً یؼفٌؼت، ثِ دٍلت پ

 

 یخزاعبى رضَ یاتبم ثبسرگبً یگزدؽگز یغیَىکو یزدث ی،ّبؽو آهبی 

اػضب  یکِ ثب ّوکبر یاس اهذاهبت خَث یکی .یذثزگشار گزد 99در عبل  یغیَىکو یتاس سهبى ؽزٍع كؼبل یغیَىًؾغت کو ؽؼ -

ارگ رادکبى ٍ هَسُ  یخلغبت در اهبهتگبُ ثَم گزد یدر خبرج اس هحل اتبم ثَد. ثزگشار یغیَىدٍ خلغِ کو یاًدبم گزكت ثزگشار

 .اػضب ثِ ّوزاُ داؽت یرا اس عَ یثبسخَرد هثجت یؽٌبع یبُگ یگزاس ثبؽ گزدؽ یذثبسد یيثشرگ خزاعبى ٍ ّوچٌ

هَارد اؽبرُ  یيتَاى ثِ ا یآًْب ه یيؽذ کِ اس هْوتز یگیزیٍ پ یعبل گذؽتِ ثزرع یع یغیَىکو یاس عَ یهَضَػبت هختلل -

 یرٍ یؼپ یچبلؼ ّب ی،ٍ دكبتز خذهبت هغبكزت ییيعتبرُ ثِ پب 3 یاهبهت یثز ارسػ اكشٍدُ ٍاحذّب یبتهبل یتًوَد: هؼبك

ٍ هوزرات هخل  یيهَاً یلگز،تغْ یٍسارت ثْذاؽت در خقَؿ ؽزکتْب یذًبهِ خذ ییيهَى آیزاعالهت پ یگزدؽگز یؽزکتْب

 .یثحزاى کزًٍب ثز فٌؼت گزدؽگز یزتأث ی،حَسُ گزدؽگز

 

  یزّتل الـذ یزهذ یبى،ؿلَرآهبی 

 یذکٌذ، لذا ثب یدعت ٍ پٌدِ ًزم ه یویثب هؾکالت ػو یفٌؼت گزدؽگز یيا. کبرآهذ اعت یتتَل یکكبهذ  یفٌق گزدؽگز -

درفذ حوَم آًبى پزداخت  00هبُ کبرگزاى ثب  یيكزٍرد یکبریث یوِتٌْب ث یزاخ یرٍسّب یع. ؽَد یؾیذُاًذ یهْن چبرُ ا یيا یثزا

 .اعت یجبىدعت ثِ گز یبریاعت کِ هؾز کبرگز ثب هؾکالت ثغ یدر حبل یيؽذُ اعت. ا
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  یخبهؼِ ّتلذاراى خزاعبى رضَ یزػبهلهذ یتی،ؽبُ ٍال خبًن

 یيتوزکش کزد، ّوچٌ یؾٌْبداتثز راُ حل ّب ٍ پ یذهَاخِ اعت، لذا در حبل حبضز ثب یثحزاً یبرثغ یتیثب ٍضؼ یفٌؼت گزدؽگز -

ّز  ىیغیَکو یاػضب. یذحبفل آ یؾتزیآى ث یزگذاریکٌٌذ تب تبث تفذا درخَاع یکهغبلجبتؾبى را  یذفٌؼت ثب یيكؼبالى ا یتوبه

 یتؾکل ّب یگزد یبٍ  یاتبم ثبسرگبً یزفذا ؽًَذ ٍ هغبلجبتؾبى را اس هغ یکاػضب  یيدارًذ اهب اگز ا یثِ ًَثِ خَد هغبلجِ گز یک

 .حبفل خَاّذ آهذ یثْتز یحثخؼ ثِ گَػ هغئَالى ثزعبًٌذ، هغؼب ًتب یيكؼبل در ا

 

 ّتل تبرا یزػغبر، هذآهبی 

 21را ثب  یکبریث یوِپزداخت ث یویهؼوَل ثَد، چزا کِ دٍلت ثِ عز یزؿ یبكت یـتخق یکِ ثِ فٌؼت گزدؽگز یهتبعلبًِ ٍاه -

ّز  یٍخَد ًذارد ٍ ثِ اسا یالشاه یزٍّبًکزدى ً یلاػالم ؽذ کِ در تؼذ یيهحَل کزدُ اعت، ّوچٌ یدرفذ ثْزُ ثِ ثخؼ خقَف

 .ت ثبؽذ، ٍام پزداخت خَاّذ ؽذیکِ هؾـَل ثِ كؼبل یزٍییً

ؽبى را حلظ کٌٌذ. ثِ  یاًغبً یزٍیّتل ّب تَاى ًذارًذ تب ًیٌذ. آ یثِ ؽوبر ه یثٌگبُ اهتقبد یکثزٍت  یيوٌذتزارسؽ یهٌبثغ اًغبً -

 .ؽذ اّذثِ چِ ؽکل خجزاى خَ یتٍضؼ یيداًن ا یاهب ًو ینهبى را اس دعت داد یاًغبً یزٍیً یِهب عزهب یظؽزا یيدر ا یلدل یيّو

هغئلِ تَخِ  یيکٌٌذ، ثِ ا یهغبلجِ ه یٌِّش یكؼبل در فٌؼت گزدؽگز یاس ثٌگبُ ّب یظؽزا یيکِ در ا یخذهبت یعبسهبى ّب -

 .دارًذ یتدرفذ كؼبل25تز اس  ییيپب یتیّتل، ثب ظزك 105ّتل اس  95ًذارًذ کِ فزكب 

ثز ارسػ  یبتثزدرآهذ ٍ هبل یبتهزار دّذ، هبل یدٍلت یاس ارگبى ّب یتوبم توزکش خَد را ثز هغبلجِ گز یذثب یگزدؽگز یغیَىکو -

 یبتکِ درآهذ فلز اعت، پزداخت هبل یكؼل یظٍخَد داؽتِ ثبؽذ، حبل در ؽزا یتَاى پزداخت کزد کِ درآهذ یه یاكشٍدُ را سهبً

 یبتاس پزداخت هبل یكؼبل در حَسُ خذهبت گزدؽگز یهدوَػِ ّب یگز، ّتل ّب ٍ د99عبل  یبىتب پب بیغتیًذارد. لذا ث ییهؼٌب

 .هؼبف ؽًَذ

 

 یآت یهبئن هوبم ؽزکت خذهبت هغبكزت ی،یًوب آهبی

 یگزدؽگز یٌِدر سه یدارًذ، چَى ثخؼ خقَف یخبؿ اًتظبر ّوکبر یظؽزا یياس دٍلت در ا یكؼبالى فٌؼت گزدؽگز -

 یٌِدر سه یگیزیپ یرٍد تب ثزا یفٌق کوک کٌذ. لذا اس دٍلت اًتظبر ه یيکؾَرّب ثِ ا یزهبًٌذ عب یذًذارد ٍ لذا دٍلت ثب ییدرآهذسا

 یتهؼبك ی،ثِ هٌظَر حلظ کبرهٌذاى، ارائِ ٍام ّب ثب ثْزُ کن ٍ دٍرُ ثبسپزداخت عَالً یبىکبركزهب یتتوَ یبتی،هبل یاػوبل ثخؾَدگ

 یؼرا در پ یوِ ٍ... اهذاهبت هَثزیثذٍى خز یاهغبط ثبًک ینتؼَ ی،دٍلت یَىاًذاختي د یندرفذ، ثِ تؼَ 35اس پزداخت  یبىکبركزهب

 .یزدگ
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 یخذ یثبؽٌذ، ثِ هؼضل یبًؾبىهؾتز یپبعخگَ یذکِ ثب یّب ثِ دكبتز خذهبت هغبكزت یزالیيپزداخت هغبلجبت اهتبعلبًِ ػذم  -

 .ینهَضَع ّغت یيدٍلت در ا یخذ یگیزیؽذُ اعت ٍ خَاعتبر پ یلتجذ

 

 ّتل آپبرتوبًذاراى اعتبى یخبهؼِ حزكِ ا یزػبهلهذ یلیبى،آخآهبی 

حَسُ در  یياعت کِ كؼبالى ا یداؽتِ ثبؽذ. ًخغت هغبلجبت کالً یگیزیٍ پ یهغبلجِ گز یذدر دٍ خجِْ ثب یگزدؽگز یغیَىکو -

تَاى ثبر  یحَسُ ٍخَد دارد، ه یيکِ در ا لَثیهغ یکزدٍ رٍ یاعاله یؽَرا یذهدلظ خذ یلثَدًذ کِ ثب تَخِ ثِ تؾک یگیزگذؽتِ پ

اؽبرُ  یدٍلت یسائزعزاّب یقتکل ییيّلتِ ٍ تؼ یبىپب یالتتَاى ثِ تؼغ یکزد کِ اس خولِ آى ّب ه یگیزیهغبلجبت را پ یيا یگزد

 .ًوَد

ثِ  یذثب یاهبهت یدر ٍاحذّب یثْذاؽت یکبهل پزٍتکل ّب یتکِ در هؾْذ ٍخَد دارد ٍ رًٍذ رػب یاهبهت یٍاحذّب یوٌیثحث ا -

 .یزدالسم فَرت ثگ یهزدم اػتوبدعبس یؽَد تب ثزا یاعالع رعبً یخَث

 

 اعتبى  یگزدؽگز یبىراٌّوب یاًدوي فٌل یزُهذ یأتّ یظرٍح ثخؼ، رئ خبًن

ثِ ٍاعغِ  یبىاس راٌّوب یک یچدٍلت ثْزُ هٌذ ؽًَذ اهب هتبعلبًِ ّ یتیحوب یاس ثغتِ ّب یشً یگزدؽگز یبىهوزر ثَد راٌّوب -

 یلیَىه 15در اثتذا عخي اس  .دارًذ یوِؽَد کِ کذ ث یه ییّب ُؽبهل ثٌگب یشً یتیحوب یثغتِ ّب یيٍ ا یغتٌذً یوِؾبى ثؽـل

تَاًٌذ اس  یه یشً یگزدؽگز یبىاعت. حبل اگز اػالم ؽَد کِ راٌّوب یبكتِتَهبى کبّؼ  یلیَىه 0 یال 0هجلؾ ثِ  یيتَهبى ثَد کِ ا

 یياس كؼبالى ا وبیتدر ح یداد، هغؼب گبم ثشرگ یؼهغبلجبت را اكشا یيثتَاى ا یگیزیٍ پ یشًیاعتلبدُ کٌٌذ ٍ ثب را یالتتغْ یيا

 .خَاّذ ؽذ فٌق ثزداؽتِ

 

 اعتبى یٍ خْبًگزد یدكبتز خذهبت هغبكزت یاًدوي فٌل یظرئ یتًب ی،دٍائ آهبی

 یشً یبكتِ یـّغتٌذ ٍ هتبعلبًِ ثب اخذ ٍام تخق یدٍلت یغتندر حبل حبضز ثذّکبر هزدم، ثبًک ّب ٍ ع یهغبكزت یآصاًظ ّب -

 .ؽَد یتز ه ینآى ّب ػو یتز ٍ ثذّکبر یآى ّب خذ یچبلؼ ّب

 

 یفٌق دكبتز خذهبت هغبكزت یظسادُ، رئ یٍل آهبی

 یيرا ثِ ًلغ ا یدعتبٍرد ی،كؼبل در ثخؼ خقَف یتؾکل ّب یاًدبم گزكتِ اس عَ یّب یهتبعلبًِ تبکٌَى هکبتجبت ٍ ًبهِ ًگبر -

اس هب  یهجبلؾ کالً کِ یٍارد آٍردُ اعت، در حبل یداخل یّب یزالیيثز آصاًظ ّب ٍ ا یثخؼ حبفل ًکزدُ ٍ ثبلؼکظ كؾبر هضبػل
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ّب هَخَد اعت اهب  یزالیيا یيا یثبًک یهزار دارد. ًکتِ هبثل تَخِ آى اعت کِ پَل در حغبة ّب یخبرخ یّب یزالیيا یبردر اخت

 .پَل را پزداخت کٌٌذ یيکِ ا یغتٌذحبضز ً

 05اس  یؼل حبضز ثدر حب. ٍ ... هَاخِ ّغتٌذ ییادارُ کل دارا ی،اختوبػ یيّوچَى تبه یثب هغبئل یهتبعلبًِ كؼبالى گزدؽگز -

 .ّغتٌذ یهغؼ یلدرفذ اس دكبتز هب تؼغ

 

 عالهت اعتبى  یگزدؽگز یاًدوي حزكِ ا یظرئ یکًَبم،ً آهبی

ٍ  یغیَىدُ ّب کویغتٌذ. فذا ً یکحَسُ  یياعت اهب هتبعلبًِ كؼبالى ا یکغبى یدرفذ هؾکالت كؼبالى حَسُ گزدؽگز 95 یجبتوز -

. لذا ینفذا ثبؽ یک یغتیحَسُ كؼبل ّغتٌذ ٍ اگز هزار ثبؽذ هغبلجبت هب ثِ گَػ هغئَالى ثزعذ ثب یيدر ا لقهخت یهدوَػِ ّب

 .تب هؾکالتوبى حل ٍ كقل ؽَد یزدؽکل ثگ یاتبم ثبسرگبً یشثبًیثِ ه یدر حَسُ گزدؽگز یخبهؼ یهدوغ هؾَرت یذثب

 

 یرخب در خزاعبى رضَ یلیؽزکت حول ٍ ًول ر یزهذ ی،ّبؽوآهبی 

 ینثَد یذٍارٍ اه یبكتِدرفذ کبّؼ  15ثِ  یلیحول ٍ ًول ر یتحبکن اعت. ظزك یدؽَار یبرثغ یتٍضؼ یلیدر فٌؼت رهتبعلبًِ  -

 10ثِ  یتظزك یزهبُخزداد ٍ ت یکپ یبمحبلت در ا یيثذتز ؽذ. در ثْتز یتٍضؼ لبًِؽَد اهب هتبع یؾتزث یتظزك یيهبُ ا یزکِ در ت

 .اعت یذُدرفذ رع

هَاخِ  یلیثز فٌؼت ر یبرثغ یبىس یلثخؼ ٍ تحو یيدر ا یزیثب کبّؼ هغبكزپذ ی،كبفلِ اختوبػ یتثب ٍخَد رػب یلیدر فٌؼت ر -

 .یزدگ یهغبكزاى هزار ه یبردر اخت یؽًَذ ٍ هبعک ٍ پذ الکل یه یهغبرّب در ٍرٍد ٍ خزٍج ثب هَاد اعتبًذارد ضذػلًَ ی. توبهینّغت

ّن  یک یي. ّوچٌیزًذعلز هزدم در ًظز ثگ یثزا یشرا ً یالتیکٌذ ٍ تغْ یتَرا تو یفٌؼت گزدؽگز یّب یزُسًد یذدٍلت ثب -

ؽبهل  یاس خذهبت گزدؽگز یفَرت کِ ثغتِ ا یيثذ یزدفَرت پذ یغتیفٌؼت ثب یيكؼبالى ا یيث یدر حَسُ گزدؽگز ییاكشا

 ٍ ثِ هغبكزاى ارائِ گزدد. یٍِ ... تْ یدرٍى ؽْز یحول ٍ ًول، اهبهت، گزدػ ّب

دٍلت هی تَاًذ در راعتبی کبّؼ  تٌبعجی ٍخَد ًذارد، لذاثیي ّشیٌِ ّب ٍ درآهذّبی ثٌگبّْبی اهتقبدی در ٍضؼیت كؼلی  -

ّبی هبلیبتی، تأهیي اختوبػی، ػَارك ؽْزداری ٍ هجَك خذهبت، ًغجت ثِ هؼبف   ّبی ثٌگبّْبی اهتقبدی اس خولِ ّشیٌِ ّشیٌِ

 ٌذُ ثِ فَرت اهغبعی اهذام ًوبیذ.اخت آًْب ثِ عبل آیًوَدى پزداخت آًْب ٍ یب هَکَل ًوَدى پزد

 

 خبًِ هغبكز اعتبى یتیزهذ ی،هحزاث آهبی

پغوبًذ ٍ  كیت ّبی هبلیبتی، تأهیي اختوبػی،در خلغِ ؽَرای گلتگَی دٍلت ٍ ثخؼ خقَفی السم اعت ثِ عِ هَضَع هؼب -

 ػَارك ؽْزداری پزداختِ ؽَد.
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هذی ًذاؽتِ اًذ هبلیبت تؼلن ثٌگبّْبی اهتقبدی کِ عی ایي چٌذ هبُ ّیچگًَِ كؼبلیت ٍ درآکِ چزا ثبیذ ثِ هغزح اعت ایي عؤال  -

در ؽزایغی کِ اهبهتگبّْب ٍ ّتلْب کبهال تؼغیل ثَدُ اًذ، اخذ ػَارك پغوبًذ ٍ هغزح ؽذى هزارداد سثبلِ تَعظ ؽْزداری گیزد؟ 

 ػبدالًِ ثٌظز ًوی رعذ.

 

 ؽْز هؾْذ  یزاًیًبٍگبى تبکغٍ ًظبرت ثز  یهؼبٍى ثبسرع ی،ًبظز آهبی

 یدر حَسُ تبکغ. فَرت دادُ اعت یزاًیاس ثخؼ تبکغ یتدر راثغِ ثب حوب یکزًٍب اهذاهبت خَث یَعؽ یظدر ؽزا یؽْزدار -

 یگزیاس ّز سهبى د یؼث یگزدؽگز یتبکغ یدبدضزٍرت ا. دارد دٍخَ یبعتگذاریٍ ع یشیثِ ثزًبهِ ر یبسً یٌذُدر آ یگزدؽگز

پزًٍذُ را  یيٍ هغتوز ثزگشار کٌذ ٍ ا یتخقق ییخقَؿ ًؾغت ّب یيؽَد در ا یتوبضب ه یؽَد لذا اس اتبم ثبسرگبً یاحغبط ه

 .ثِ ثوز ثزعبًذ

 

  یخزاعبى رضَ یاعتبًذار یيسائز یاهَر ركبّ یّوبٌّگ یزکلهذ ی،هزثبً آهبی

 یّب یٌِّش ی،اختوبػ یيداؽتِ ثبؽذ، ثِ عَر هثبل در هغبئل تبه یؾتزیاثتکبر ػول ث یغتیهَضَػبت ثب یدر ثزخ یثخؼ خقَف -

 کٌذ. یبىارگبى ّب را ث یيخَد اس ا لجبتعزح اًتوبد فزف، هغب یثِ خب یذٍ ... ثب یخذهبت
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