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 مقدمه

ٍ ًتبيح حبنل اظ آى ثط خبهِٗ ٍ گصاضي التهبزي ثسليل تأثيطات ظيبزي وِ هفبّين ٍ هَيَٖبت التهبزي  اّويت ؾيبؾت

. ؾبظي ثِ يه ضٍيىطز خْبًي تجسيل قَز ّبي اذيط حطوت ثِ ؾوت قفبف ظًسگي ضٍظهطُ زاضز ثبٖث قسُ اؾت تب زض زِّ

گصاضي اظ اّويت  ّبي فٗبل التهبزي زض ؾيبؾت زض ايي هيبى ثطذَضزاضي اظ آهبض ٍ اَالٖبت وبهل ٍ زليك اظ ّوِ ثرف

 . فطاٍاًي ثطذَضزاض اؾت

ّبي التهبزي ثبٖث قسُ اؾت تب زؾتيبثي ثِ آهبض ٍ اَالٖبت  ّب زض ٖطنِ فٗبليت زض ايي هيبى ٍخَز ثطذي اظ پسيسُ

ّبؾت وِ ثبٖث  اظ خولِ ايي پسيسُ 1ّبي هطثٌَ ثِ التهبز ثرف غيط ضؾوي ٍخَز فٗبليت. پصيط ًجبقس زليك اهىبى

گصاضاى لطاض ًگيطز ٍ  ضيعاى ٍ ؾيبؾت َض وبهل زض زؾتطؼ ثطًبهِّبي التهبزي ثِ َ قَز تب اَالٖبت هطثٌَ ثِ فٗبليت هي

ايي پسيسُ ثسليل اثطاتي وِ زض ٖطنِ . وٌس ّبي فطاٍاًي ضٍثطٍ هي ضيعي ضا ثب چبلف ايي ًجَز زؾتطؾي ثِ اَالٖبت، ثطًبهِ

يىبضي، وبّف ّبي زٍلت، افعايف ث التهبز، اختوبٔ ٍ فطٌّگ ثسًجبل زاضز ثِ ٌَٖاى تْسيسي ثطاي تدبضت، زضآهس

 .ضٍز ثِ قوبض هي... تَليسات زاذلي، ووطًگ قسى تٗلمبت هلي، پبيجٌس ًجَزى ثِ ههطف تَليسات زاذلي ٍ

ّبي ثرف غيط ضؾوي زض التهبز  ّبي هطثٌَ ثِ ايي پسيسُ ٍ فٗبليت ثِ ّويي هٌَٓض اظ ؾبلْب پيف ثطاي ضفٕ ًگطاًي

ٍ تهَيت لَاًيي  1381زض ؾبل « ي هجبضظُ ثب لبچبق وبال ٍ اضظؾتبز هطوع»ايطاى، الساهبتي اًدبم قسُ اؾت وِ تكىيل 

 1286ثطضؾي هؿتٌسات تمٌيٌي هطثٌَ ثِ لبچبق گَيبي ايي ٍالٗيت اؾت وِ اظ ؾبل . هتٗسز، ثطاي ايي هَئَ اؾت

هَضز تَخِ « لبًَى تكىيل ايبالت ٍ ٍاليبت ٍ زؾتَضالوٗل حىبم»ّدطي قوؿي هَئَ لبچبق ثب تهَيت 

ٍ تكىيل ؾتبز هصوَض، توبم زؾتگبّْب ٍ  1381ثطغن چٌيي ؾبثمِ ََالًي، تب لجل اظ ؾبل . ى لطاض گطفتِ اؾتگصاضا لبًَى

اًس ثِ نَضت هٌتعٔ ٍ ثسٍى ّوبٌّگي ثب يىسيگط ثِ ٍْبيف ذَز  ًْبزّبيي وِ هتَلي هجبضظُ ثب لبچبق وبال ٍ اضظ ثَزُ

تَاًٌس زض هجبضظُ ثب پسيسُ لبچبق وبال ٍ اضظ ًمف  ي وِ هيوطزًس ٍ ثب تكىيل ؾتبز هَضز ًٓط، توبم زؾتگبّْبي ٖول هي

چٌيي هَاضزي، هَئَ لبچبق ٍ آثبض آى ّوچٌبى ثٌَٗاى   ثِ ضغن. زاقتِ ثبقٌس، هىلف قسًس تب ثب ؾتبز ّوىبضي وٌٌس

 .قَز يىي اظ هًٗالت التهبز وكَض تلمي هي

رف غيط ضؾوي التهبز، اليحِ هجبضظُ ثب لبچبق وبال ٍ ّبي ث زض ضاؾتبي زؾتيبثي ثِ ّسف هطثٌَ ثِ اظ ثيي ثطزى فٗبليت

ثِ هدلؽ قَضاي اؾالهي اضائِ  9/3/1390اضظ وِ ثب ليس يه فَضيت زض ّيأت ٍظيطاى ثِ تهَيت ضؾيسُ ثَز، زض تبضيد 

هبزُ اؾت وِ ثِ اهًبء ضئيؽ خوَْض، ٍظضاي زازگؿتطي،  74فهل ٍ  12ايي اليحِ زاضاي همسهِ تَخيْي ٍ قبهل . قس

گصاضي،  حوبيت اظ فًبي هٌبؾت ثطاي ؾطهبيِ»ض، ثبظضگبًي ٍ اهَض التهبزي ضؾيسُ اؾت ٍ زض آى اّساف هطثٌَ ثِ وكَ

                                                
تٛاْ تؼزيفي جاِغ ٚ ِأغ  د٘ذ وٗ بزاي آْ ّٔي التصاد بخغ غيز رطّي داراي گظتزدگي سيادي اطت ٚ ِطاٌؼٗ ِتْٛ ِٛجٛد در ايٓ سِيٕٗ ٔؼاْ ِي. 1

بزاي . ػٛد ٍي ِٕظٛر ّٔي٘ايي اطت وٗ بٗ ػٍٍي در حظابٙاي ِ ٌٚي در يه ِفَٙٛ ٚطيغ، ِٕظٛر اس فؼاٌيت التصادي غيز رطّي ّ٘اْ فؼاٌيت. ارائٗ وزد

، تزجّٗ ِٕٛچٙز ٔٛربخغ ٚ واِزاْ ‹‹ رائٛي ريظىاٚيج ٚ ٚيٕچٕشٚ طيظتٛ -جي تِٛاص. جي››اطالػات بيؼتز، بٗ وتاب التصاد غيز رطّي ٔٛػتٗ 

 .طپٙزي اس طزي أتؼارات ِؤطظٗ تحميمات پٌٛي ٚ بأىي ِزاجؼٗ ػٛد
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« ...ّبي ؾبلن التهبزي ٍ  ّبي هطثٌَ ثِ وبال ٍ اضظ، گؿتطـ فٗبليت اقتغبل، تَليس هلي، زؾتيبثي ثِ قفبفيت زض فٗبليت

 . هَضز تَخِ لطاض گطفتِ اؾت

 حيهِهشٍسي كلي ثش  هفبد ال .1

هُبلٗبتي ضا اًدبم زازُ ٍ  ّساف هجبضظُ ثب لبچبق وبال ٍ اضظؾتبز هجبضظُ ثب لبچبق وبال ٍ اضظ ثِ هٌَٓض زؾتيبثي ثِ ا

اًساظّب، لَُ هدطيِ ثسًجبل فطاّن وطزى  ٍ ثطاي تحمك ايي چكن 1اًساظّبيي ضا هَضز تَخِ لطاض زازُ اؾت چكن

هجبضظُ ثب لبچبق وبال ٍ »ثِ ّويي هٌَٓض اليحِ يه فَضيتي وِ . ثؿتطّبي لبًًَي ثطاي زؾتيبثي ثِ آى اؾت

 .تمسين هدلؽ قَضاي اؾالهي قس« اضظ

فهل اٍل اليحِ . اليحِ زاضاي فهَل هتٗسزي اؾت ٍ ّط وسام اظ آًْب هَيَٖبتي ضا هَضز تَخِ لطاض زازُ اؾت 

ٌ ثِ لبچبق وبال ٍ اضظ، ثِ وليبت ٍ تٗبضيف ثىبض گطفتِ قسُ زض هتي اليحِ اذتهبل زاضز ٍ تٗبضيف هطثَ

ّبي هدبظ هكطٌٍ، اؾٌبز هثجتِ گوطوي، ثْبي  تكطيفبت گوطوي، تكطيفبت لبًًَي وبالّبي هدبظ ٍ هؤٌَ، وبال

اي،  يبفتِ، لبچبلچي حطفِ اضظ ٍ وبال، تٗطيف لبچبق، اؾٌبز ذالف ٍالٕ، اؾٌبز هثجتِ گوطوي، لبچبق ؾبظهبى

 .بي زٍلت ٍ ؾتبز زض ايي فهل اضائِ قسُ اؾتّ ؾبظهبى وبقف، ؾبظهبى هأهَض ٍنَل زضآهس

. فهل زٍم اليحِ ثب ٌَٖاى پيكگيطي اظ لبچبق ثب تٗطيفي وِ اظ آى زض فهل اٍل اضائِ قسُ اؾت، اذتهبل زاضز

ايي فهل ثبيس اضائِ وٌٌسُ ضاُ حلْبي هٌبؾت ٍ هتٌبؾت ثب . ازاهِ زاضز 7ٍ تب هبزُ  قطٍٔ قسُ 2ُ بزه ايي فهل اظ

ايي فهل ثِ هَيَٖبتي چَى هَْف ثَزى زٍلت ثِ زض . گيطي لبچبق وبال ٍ اضظ ثبقس ِ قىلزاليل هطثٌَ ث

ايي . اليحِ ثطاي پيكگيطي اظ لبچبق وبال ٍ اضظ اقبضُ قسُ اؾت قسُ زض ثيٌي ّبي پيف اؾتفبزُ ٍ اتربش ضاّىبض

اي ٍ ثيي الوللي،  ّسات هٌُمِّب ٍ هٗب ًبهِ اؾتفبزُ اظ ْطفيت زيپلوبؾي وكَض زض هَافمت: ّب ٖجبضتٌس اظ ضاّىبض

ؾبظي، اضتمبء ويفي هحهَالت  ّبي ٍاضزاتي، فطٌّگ ّبي هطظي، الساهبت هطثٌَ ثِ ضّگيطي وبال ّوىبضي

ّبي اًؿبًي هطثٌَ ثِ حَظُ هجبضظُ ثب لبچبق، هتٌبؾت وطزى ؾَز ثبظضگبًي،  زاذلي، حفّ ٍ نيبًت اظ ؾطهبيِ

قًَس، ًهت وس ضهعيٌِ ثط ضٍي  ثِ نَضت ضؾوي ٍاضز وكَض هيثطذَضزاضي اظ وس ضّگيطي ثطاي وبالّبثي وِ 

ّبي هطثٌَ ثِ ًهت وس ضهعيٌِ،  اًساظي ؾبهبًِ ّب زض وكَض هجسأ، ّوىبضي گوطن ٍ ٍظاضت ثبظضگبًي ثطاي ضاُ وبال

ّبي تجليغي ٍ نسا ٍ  ؾبظي اظ ؾَي زؾتگبُ ّبي فٌي ثطاي وٌتطل اظ ؾَي ٍظاضت ثبظضگبًي، فطٌّگ تأهيي ًيبظ

ّبي انلي تحميك ٍ پػٍّف، تْيِ ٍ  ّب، هحَض ٍ زض ايي فهل ؾتبز ثٌَٗاى هطخٕ ترههي تٗييي اٍلَيت ؾيوب

      .ٍ اضظ هٗطفي قسُ اؾتّب ٍ اَالٖبت ٍ آهبض هطثٌَ ثِ لبچبق وبال  اضائِ ثطآٍضز

                                                
وٗ در تابظتاْ طاي " طاٌٗ ِبارسٖ با لاچاق واال ٚ ارس 11افك "اْ با ػٕٛاْ التصاد پٕٙاْ با ػٕٛاْ بزاي اطالػات بيؼتز بٗ طزي أؼارات التصاد پٕٙ .1

 .ِٕتؼز ػذ، ِزاجؼٗ ػٛد 1388
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َض يب ثِ وك وبال زض ايي هَضز، هَيَٖبتي چَى ٍاضز وطزى. زض فهل ؾَم ثِ ههبزيك لبچبق تَخِ قسُ اؾت

اي وِ ثِ نَضت هَلت ثِ  ذبضج وطزى وبال اظ وكَض ثسٍى تكطيفبت گوطوي، ذبضج ًىطزى وبال يب ٍؾبيل ًمليِ

ّب ٍ ٍؾبيل ثطاي پطزاظـ، تطاًعيت ذبضخي ٍ هطخَٖي ْطف  قًَس، ٍضٍز هَلت ايٌگًَِ وبال وكَض ٍاضز هي

ي، اضائِ اؾٌبز ذالف ٍالٗي زض هَضز هْلت همطض اظ للوطٍ گوطوي، تحَيل ًسازى وبالي تطاًعيت زاذلي قره

ّبيي وِ نبزضات لُٗي آى هؤٌَ اٖالم قسُ اؾت ٍ  ذطٍج يب تحَيل ٍؾبيل ًمليِ ٍ وبال، ثطًگطزاًسى وبال

اْْبض آًْب ثِ ٌَٖاى ذطٍج هَلت، تَٗيى يب ون ٍ ثيف اْْبضي وبالي تطاًعيت ذبضخي ٍ زاذلي، ذبضج وطزى 

ّبيي وِ ٍضٍز يب  ب ثسٍى پطزاذت يب تأهيي حمَق ٍضٍزي، شوط وطزى وبالوبال اظ اهبوي گوطوي ثسٍى اْْبض ي

نسٍض آى هؤٌَ اؾت ثِ ٌَٖاى وبالي هدبظ هكطٌٍ يب هدبظ ٍ يب ّط ًبم زيگطي، ٍخَز وبالي ايبفي ثْوطاُ 

ّبي خٗلي ثطاي  وبالي اْْبض قسُ ٍ شوط ًكسى آى زض اؾٌبز تؿليوي، اضائِ اؾٌبز ذالف ٍالٕ ٍ يب هدَظ

ّبي اْْبض قسُ ثِ گوطن ثِ هٌَٓض اؾتفبزُ اظ هٗبفيت، تَٗيى وبالي نبزضاتي وِ ثطاي آى پطٍاًِ نبزض  وبال

ّبيي وِ زاضاي اضظـ ووتط ٍ يب هكوَل نبزضات ٍ يب هكطٌٍ ّؿتٌس،  قسُ اؾت ٍ خبيگعيي وطزى آى ثب وبال

ٍي وبال ٍ يب لفبفِ آى ثب گَاّي ّبي شوط قسُ ثط ض اي وِ ٖالئن ٍ آزضؼ اضائِ هكرهبت غيط ٍالٗي، ثِ گًَِ

ّب ٍ تؿْيالت ثطاي ههبضف ذبل، ٍاضزات  هجسأ وكَض ؾبظًسُ هغبيط ثبقس، ٍاگصاضي وبالي هكوَل هٗبفيت

ّبيي وِ زض لَاًيي ٍ همطضات ثطاي آًْب تؿْيالتي ثطاي ههبضف قرهي لحبِ قسُ اؾت، ذبضج  تدبضي وبال

ًكيٌي ٍ هلَاًي، ٍضٍز، ذطٍج ٍ  ّبي هكوَل تؿْيالت هطظ وبالّبي ٍاضزاتي تدويٕ قسُ هؿبفطي ٍ  وطزى وبال

تَظيٕ ٍ ٖطيِ  يب ذطيس ٍ فطٍـ اضظ ثسٍى ضٖبيت يَاثٍ تٗييي قسُ اظ ؾَي زٍلت ٍ ثبًه هطوعي ٍ ثبظ

 .يجٍ قسُ، هَضز تَخِ لطاض گطفتِ اؾت ّبي وبال

زض ايي هَضز، هدبظاتْبيي چَى  .ّبي هطثٌَ ثِ ههبزيك لبچبق ضا شوط وطزُ اؾت فهل چْبضم اليحِ، هدبظات

هيعاى خطائن ًمسي زض هَضز وبال ّبي هدبظ، هدبظ . يجٍ وبال يب اضظ تب خطيوِ ًمسي هَضز تَخِ لطاض گطفتِ اؾت

ّبي غيط  اي وِ ثِ حول لبچبق وبال زض ايي لؿوت زض هَضز ٍؾبيل ًمليِ. اي ٍ اضظ هتفبٍت اؾت هكطٌٍ، يبضاًِ

ّبيي زض ًٓط گطفتِ قسُ  وٌٌس، هدبظات وِ ثِ ًگْساضي وبالي لبچبق السام هيهوٌَِٖ السام وٌٌس ٍ اهبوٌي 

 .اؾت يٌس ًيع هدبظات ّبيي پيف ثيٌي قسُّوچٌيي ثطاي وؿبًي وِ اؾتوطاض زض اهط لبچبق ًوب. اؾت

ذتن  22قطٍٔ قسُ ٍ ثِ هبزُ  17ّبي هوٌَِٖ اذتهبل زاضز وِ اظ هبزُ  ثِ لبچبق وبال  فهل پٌدن اليحِ

 ّب ّبي هوٌَِٖ زض تٗطيف اضائِ قسُ زض فهل اٍل، وبالّبيي ّؿتٌس وِ ٍاضز يب نبزض وطزى آى وبال. زقَ هي

 ضا ّب لبچبق ايٌگًَِ وبال ي وؿيثطا. ثسليل ههبلح هلي يب قطٔ همسؼ اؾالم، ثِ هَخت لبًَى هؤٌَ قسُ اؾت

ز اؾتفبزُ زض هَضز ايٌگًَِ ّبيي ًٓيط حجؽ، خعاي ًمسي ٍ يجٍ ٍؾبيل ًمليِ هَض قَز هدبظات هطتىت هي

ّبي هوٌَِٖ ٍ ٍؾبيل  ّوچٌيي زض ثبضُ اهبوي ًگْساضي وبال. ّب ثِ ًفٕ زٍلت زض ًٓط گطفتِ قسُ اؾت وبال

زض هَازي اظ ايي فهل، زضثبضُ . ّبيي تٗييي قسُ اؾت وٌٌس ًيع هدبظات ّب ضا خبثدب هي اي وِ ايٌگًَِ وبال ًمليِ
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فطٌّگي يب نسٍض حيَاًبت ٍحكي ٖبزي، هَخَزات آثعي، پطًسگبى قىبضي  -لبچبق ٍ ذبضج وطزى اهَال تبضيري

خطائن هطثٌَ ثِ لبچبق هَاز . ٍ غيط قىبضي، ٍؾبيل پعقىي ٍ ٍؾبيل ثْساقتي، هدبظاتْبيي زض ًٓط گطفتِ قس

 .هرسض ٍ ضٍاًگطزاى، اؾلحِ، هْوبت ٍ اًؿبى ًيع تبثٕ لَاًيي هطثٌَ ثِ ذَز ذَاّس ثَز

اظ خولِ خطائن هطثٌَ ثِ اضتىبة . اي اذتهبل زاضز يبفتِ ٍ حطفِ طثٌَ ثِ لبچبق ؾبظهبىفهل قكن ثِ خطائن ه

ّبيي اظ هَاز هطثٌَ ثِ ايي  زض ثٌس. يجٍ وبال ثِ ًفٕ زٍلت ٍ حجؽ ثِ تٌبؾت ثْبي وبال: ايي ٖول ٖجبضتٌس اظ

اي هحؿَة  بلچي حطفِيبفتِ ضا زاضًس ٍ يب لبچ فهل، ثطاي وؿبًي وِ ًمف ؾبظهبًسّي ٍ ّسايت گطٍُ ؾبظهبى

 .ّبيي تٗييي قسُ اؾت قًَس هدبظات هي

ثِ ثيبى  29-27هَاز . ّبي آى ضا ثيبى وطزُ اؾت فهل ّفتن اليحِ ههبزيك هطثٌَ ثِ خطائن هطتجٍ ٍ هدبظات

ثط ايي اؾبؼ، ثطاي خٗل اؾٌبز وتجي يب زيديتبلي گوطوي، هْط ٍ هَم ٍ يب پلوپ . ايي هَيَٖبت پطزاذتِ اؾت

ّبي نبزضات ٍ ٍاضزات، ضهعيٌِ، اؾٌبز هطثٌَ ثِ  آٍضي ٍ فطٍـ اهَال توليىي، هدَظ ٌبز ؾبظهبى خوٕگوطوي، اؾ

اؾتبًساضز، ثْساقت، ثجت ؾفبضـ يب اؾتفبزُ هىطض اظ اؾٌبز انيل گوطوي ٍ يب هجبقطت، قطوت يب هٗبًٍت 

 .ّبيي تٗطيف قسُ اؾت ّبي زٍلت هدبظات ّبي وبقف يب ٍنَل زضآهس هأهَضيي ؾبظهبى

ّبي وبقف ٍ  ّبيي زذبلت زاضًس وِ زض فهل ّكتن اليحِ، ؾبظهبى ّبي لبچبق ؾبظهبى ٖوستبً زض وكف وبال 

ّبيي  ّبي هؿلح، گوطن ٍ ؾبظهبى ًيطٍي اًتٓبهي، ٍظاضت اَالٖبت، ًيطٍ. همطضات هطثٌَ ثِ آى شوط قسُ اؾت

قًَس، اظ خولِ ايي  ي هحؿَة هيوِ همبهبت ٍ هأهَضيي آًْب ثِ هَخت لَاًيي ٍ همطضات ذبل يبثٍ زازگؿتط

ّبي وبقف ثب وبالي  زض ايي فهل زض هَضز ًحَُ ثطذَضز ّط يه اظ ايي ؾبظهبى. ضًٍس ّب ثِ قوبض هي ؾبظهبى

 .لبچبق هىكَفِ همطضاتي تٗييي قسُ اؾت

 ؾبظهبى ٍ اًمالة زازگبُ زازؾطا،. اؾت "لبچبق خطم ثِ ضؾيسگي زض نبلح هطاخٕ"فهل ًْن اليحِ ثب ٌَٖاى 

ّبي  ضؾيسگي ثِ پطًٍسُ. قًَس حىَهتي اظ خولِ هطاخٕ نبلح ثطاي ضؾيسگي ثِ خطم لبچبق هحؿَة هي تٗعيطات

 .قَز هطثٌَ ثِ لبچبق، ثًٗبً ثِ نَضت هكتطن ٍ يب هٌفطزاً تَؾٍ هطاخٕ هَضز ًٓط اًدبم هي

پطٍاًِ ٍضٍز گوطوي، : اظايي اؾٌبز ٖجبضتٌس . فهل زّن اليحِ اؾٌبز هثجتِ گوطوي ضا هَضز تَخِ لطاض زازُ اؾت

پطٍاًِ گوطوي، لجى ؾپطزُ وبالي تطذيم قسُ، لجى وبالّبي هتطٍوِ، يجُي ٍ ثالنبحت، پطٍاًِ تطاًعيت، 

ّبيي اظ هَاز ايي فهل زض  ّب ٍ تجهطُ زض ثٌس... . پطٍاًِ هطخَٖي، پطٍاًِ ٍضٍز هَلت، وبضت هؿبفطي نبزضُ ٍ

 .ّبي هجسأ ٍ اؾتفبزُ اظ آًْب ًيع تَييحبتي اضائِ قس َضهَضز اٖتجبض اؾٌبز نبزضُ اظ ؾَي گوطوبت وك

زض ايي فهل . گيطي زض هَضز ايٌگًَِ اهَال ضا هكرم وطزُ اؾت فهل يبظزّن اهَال ًبقي اظ لبچبق ٍ تهوين

ّب  ّبي لبچبق هىكَفِ چگًَِ زض هَضز ايٌگًَِ وبال ّبي وبقف ٍ يبثُيي وبال وِ ؾبظهبى ُهكرم قس

.  ييي قسُ اؾتوبقف تٗ ّب، همطضاتي ثطاي ؾبظهبى ٍالٕ زض ايي فهل ثِ تٌبؾت ًَٔ وبال زض. گيطي وٌٌس تهوين
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اي ًعز  ، هكرم وطزُ اؾت  وِ وليِ ٍخَُ حبنل اظ اخطاي ايي لبًَى ثِ حؿبة ٍيػ11ُزض فهل  55هبزُ 

. گيطز بال ٍ اضظ لطاض ضنس ٍخَُ ٍاضيعي زض اذتيبض ؾتبز ثِ هٌَٓض هجبضظُ ثب لبچبق و 100ذعاًِ ٍاضيع قَز ٍ هٗبزل 

اي اؾت وِ اظ َطف ؾتبز پيكٌْبز ٍ ثِ تهَيت ّيأت ٍظيطاى  ًحَُ ّعيٌِ وطزى آى ًيع هُبثك آئيي ًبهِ

 . ضؾس هي

زض ايي فهل . ازاهِ زاضز 74-56ايي فهل اظ هبزُ . فهل زٍاظزّن ثِ همطضات ٖوَهي اذتهبل زازُ قسُ اؾت

خطم لبچبق، ًبتَاًي حبهل زض تٗييي ٍ اثجبت اضؾبل وٌٌسُ يب نبحت زض هَضز تىطاض اضتىبة، تٗسز هبزي اضتىبة 

انلي وبالي لبچبق، اذتهبل هحل ٍ هىبى ثطاي ًگْساضي وبالي لبچبق ثسٍى اَالٔ ٍ يب اظ ضٍي ٖوس ٍ 

ٖبلوبً اظ ؾَي نبحت هىبى، هٗبًٍت زض خطائن لبچبق، قطوبء هطثٌَ ثِ خطائن لبچبق، تَلف ٍؾبيل ًمليِ آثي، 

ّبي هدبظ، حول، ًگْساضي، ترليِ ٍ ثبضگيطي  ّب يب فطٍزگبُ ّب، پبيبًِ َّايي زض اهبوٌي غيط اظ اؾىلِ ظهيٌي ٍ

ّبي هوٌَِٖ تَؾٍ ٍؾبيل ًمليِ آثي زض آثْبي ثيي الوللي ٍ حول آى ثِ همهس ايطاى، ًحَُ تكريم  وبال

ٍ قرهيت هطتىت، هجبزي هدبظ ٍضٍزي ٍ ذطٍخي وكَض، تٗييي هدبظات زض هَضز زفٗبت اضتىبة خطم 

ّبي خعاي ًمسي، تكىيل پبيگبُ اَالٖبت هحىَهيي ثِ حىن لُٗي لبچبق زض  گيطي زض هَضز هحىَهيت تهوين

ّبي هؿلح،  ّبي اخطايي، ًٓبضتي، نسا ٍ ؾيوب، ؾتبز ول ًيطٍ گوطن ايطاى، تكىيل ؾتبزي هتكىل اظ زؾتگبُ

ؾتبز هطوعي هجبضظُ ثب لبچبق وبال ٍ اضظ، ًحَُ  لَُ لًبئيِ، ًيطٍي اًتٓبهي، ثبًه هطوعي ٍ ثرف ذهَني ثٌبم

 .                   ًبهِ اخطايي اليحِ ٍ زض هَضز اٖتجبض ثطذي لَاًيي تَييحبتي اضائِ قس ٍ ظهبى ثٌسي تٌٓين آئيي

 ّبي لبچبق ٍ اثؼبد آى ثشسسي دالحيل ٍ صهيٌِ .2

ّبي هطثٌَ ثِ اهطاض  ّعيٌِ. هٕ اؾتّبي التهبزي افطاز خبهِٗ خعء اليٌفه حيبت افطاز خَا اًدبم فٗبليت
 :هٗبـ زض لبلت تبثٕ ههطف ويٌعي ثِ نَضت ظيط اؾت

  

 
 

( )ثٗالٍُ ههطف المبيي يب هيل ًْبيي ثِ ههطف ( )ضا ثطاثط ثب هربضج هؿتمل ( )زض ضاثُِ ثبال ههطف 
 1.يبثس ّوطاُ افعايف زضآهس افعايف هي زّس هيعاى ههطف ثِ  ولي ًكبى هي اؾت وِ ثَُض زض ًٓط گطفتِ قسُ

اگط ثرَاّين آًطا زض هَضز فطز ٖوَهيت زّين، . تَاى ثِ تبثٕ ههطف فطز ٍ خبهِٗ تٗوين زاز ضاثُِ ثبال ضا هي
ثسيي . قَز هي  تَاى ايٌگًَِ ثحث وطز وِ ثركي اظ ههطف فطز ثسٍى ايٌىِ تبثٗي اظ زضآهس ثبقس، اًدبم هي

هؿتمل اظ زضآهس اؾت ( )اگط فطز ثرَاّس ثِ حيبت ذَز ازاهِ زّس، يه ههطفي زاضز وِ ايي ههطف هٌٗي 
ٍ چِ فطز قبغل ثبقس ٍ چِ قبغل ًجبقس، ًبچبض اؾت ايي هيعاى اظ ههطف ضا ثطاي ازاهِ حيبت ذَز اًدبم 

 .زّس
                                                

. 
1
 التصاد تابغ ِصزف ِٛرد ٔظز را بٗ ٘زيه اس وتابٙاي التصاد والْ ِزاجؼٗ وٕيذ بٗ صٛرت باال در ٔظز گزفتٗ ػذٖ اطت وٗ در ايٓ ٔٛػتار اس وتاب   

 . والْ تزجّٗ ِحّذ حظيٓ تيش٘ٛػاْ تاباْ اطتفادٖ ػذٖ اطت
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لحبِ خغطافيبيي ٍ   وٌس وِ ثِ سگي هياي ظً فطزي ضا زضًٓط ثگيطيس وِ ؾطپطؾت ذبًَازُ اؾت ٍ زض هٌُمِ
هُبثك تبثٕ ههطف اضائِ قسُ، . يب تَظيٕ ًبٖبزالًِ اهىبًبت زض وكَض فطنت اقتغبل وبفي ٍ هٌبؾت ضا ًساضز

فطز هَضزًٓط ثطاي تبًهيي هربضج هؿتمل افطاز تحت تىفل ذَز ثسًجبل ايدبز فطنت قغلي ثطاي تأهيي 
اي هطظي  ثسٍى قه اگط فطز هعثَض زض هٌُمِ. ثَز   ت تىفل ذَاّسّبي ظًسگي ذَز ٍ زيگط افطاز تح حسالل

ّبي خغطافيبيي ٍ يب ضاّْبي   اظ ايي ٍ آًؿَي هطظ ّبي تأهيي هٗبـ اٍ خبثدبيي وبال ظًسگي وٌس، يىي اظ ضاُ
آثبض هٌتكطُ اظ ؾَي ؾتبز هطوعي   زض هَضز ظًسگي ثب ايي ذهَنيت، زض يىي اظ هدوَِٖ. ثَز  زيگط ذَاّس

 1:لبچبق وبال ٍ اضظ ايٌگًَِ آهسُ اؾت ظُ ثبهجبض
ظزايي اظ   ّبي اختوبٖي ٍ هحسٍزيت  قسُ زض ضاؾتبي حصف ًبثطاثطي ّب ٍ الساهبت اًدبم  ضيعي ضغن ثطًبهِ ٖلي»

ي الظم  ًمبٌ هطظي، ّوچٌبى زض ثؿيبضي اظ ًَاحي هطظي وكَض، ضقس ٍ تَؾِٗ نَضت ًگطفتِ ٍ حتي ظهيٌِ
تب ثطذي اظ هطظًكيٌبى وكَض ثِ هٌَٓض   اؾت ٍ ايي ثبٖث قسُ آفطيٌي قىل ًگطفتِ  ظايي ٍ وبض ثطاي اقتغبل

ّبي غيطضؾوي ٍ لبچبق وبال گطايف  تأهيي هٗيكت ذَز، زض زام لبچبلچيبى وبال گطفتبض قسُ ٍ ثِ فٗبليت
 «.وٌٌس پيسا

گيطي  اليل قىليىي اظ ز 2ّبي قطلي ثِ ََض ولي تأهيي حسالل هٗيكت ٍ ٍخَز فمط ٍ ثيىبضي زض اؾتبى
ثِ ََض ولي ثسليل تَظيٕ ًبٖبزالًِ اهىبًبت زض وكَض ٍ . ضٍز لبچبق ٍ تَؾِٗ التهبزي غيطضؾوي ثكوبض هي

 . ّبي اقتغبل هٌبَك هطظي وكَض، لبچبق وبال زض هٌبَك هطظي هؿجَق ثِ ؾبثمِ اؾت ثَيػُ ووجَز فطنت
اي ثبقس وِ تغييطاتي ضا زض  تهبزي ثِ گًَِّبي والى ال اؾت وِ اگط ؾيبؾتضٍقي زض وٌبض ايي هَاضز، حبل 

. تَاًس زض تكسيس هَئَ لبچبق هؤثط ثبقس ًطخ اضظ ٍ يب تٌٓين ٍ تٗييي آى ثِ نَضت زؾتَضي ثبقس، هي
ثْطحبل ثركي اظ زاليل هطثٌَ ثِ لبچبق وبال ٍ اضظ زض وكَض زاليل التهبزي زاضز وِ ايي ًيع ثبٖث 

تَاى  ولي شيٌفٗبى هطثٌَ ثِ حَظُ لبچبق ضا ثِ نَضت ظيط هي ثِ ََض. قَز شيٌفٗبًي زاقتِ ثبقس هي
 :ثٌسي وطز َجمِ

 ؾبوٌبى ٍ قْطًٍساى هطظًكيي 

 ُقَز ٍ پٌْبى وبضيْبي ظيبزي ضا  اي پيچيسُ هحؿَة هي ثسليل ايي وِ لبچبق ثِ نَضت شاتي پسيس

، لًبيي، اًتٓبهي ٍ تَاًس شيٌفٗبًي ضا زض حَظّْبي ازاضي ٍ ؾبظهبًي ازاضات زٍلتي ثسًجبل زاضز، هي

گيطي  اهٌيتي زاقتِ ثبقس ٍ َٖاهل لبچبق زض ثطذي اظ فطآيٌسّبي لبًًَي ًفَش وطزُ ٍ اظ هحول آًْب ثْطُ

  3.وٌٌس هي

تَاى ثِ زاليل التهبزي،  ثب ايي تَييحبت، زاليل هطثٌَ ثِ پيسايف ٍ گؿتطـ لبچبق زض وكَض ضا هي

اهٌيتي ٍ اًتٓبهي اقبضُ وطز وِ زض ازاهِ ايي لؿوت هَضز  اختوبٖي، فطٌّگي، خغطافيبيي، لبًًَي، ؾيبؾي،

 .گيطز تَخِ لطاض هي

                                                
1
 . 242، صفحٗ 1388طاٌٗ ِبارسٖ با لاچاق واال ٚ ارس، تابظتاْ  11طتاد ِزوشي ِبارسٖ با لاچاق واال ٚ ارس،افك .  

2
 .162ّ٘اْ، صفحٗ .  

1  . 79، ؽ 1388 ٚ ارس، تابظتاْ طاٌٗ ِبارسٖ با لاچاق واال 11طتاد ِزوشي ِبارسٖ با لاچاق واال ٚارس، افك   
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 زاليل التهبزي ، اختوبٖي، فطٌّگي  .1

 ّبي هطظي ثِ ََض  ّبي التهبزي وكَض ثِ ََض ٖبم ٍ ثبظاضچِ تُٗيلي يب ضوَز زض فٗبليت

 ذبل

 ّبي تدبضي لبًًَي ووجَز هٌبثٕ هبلي هطظًكيٌبى ثطاي فٗبليت 

 بي وبفي اقتغبل زض وكَض ثِ ََض ٖبم ٍ ثطاي خوٗيت ؾبوي زض اؾتبًْب ٍ ّ ًجَز فطنت

 هٌبَك هطظي وكَض ثِ ََض ذبل

 ويفيت پبييي وبالّبي تَليس قسُ زض وكَض 

 هتٌَٔ ًجَزى وبالّبي تَليس قسُ زض وكَض 

  تَظيٕ ًبٖبزالًِ اهىبًبت ٍ ًجَز ظيطثٌبّبي الظم ثطاي ايدبز ٍ تَؾِٗ اقتغبل زض هٌبْك

 َضهطظي وك

 ًٓبم اضظي حبون زض وكَض 

ثطاي لبچبق . گيطز ٍ پيف ًيبظ لبچبق وبال، لبچبق اضظ اؾت لبچبق وبال ثَؾيلِ اضظ نَضت هي

اضظ الظم اؾت تب ثركي اظ پَل هلي ثِ پَل ذبضخي تجسيل قَز وِ زض هتَى التهبزي آى ضا 

تفبزُ لطاض زض پػٍّكي وِ زض ايي گعاضـ هَضز اؾ. وٌٌس پسيسُ خبًكيٌي پَل اَالق هي

هيليَى زالض ذبضج اظ ؾيؿتن ثبًىي  61فمٍ  1338زّس وِ زض ؾبل  گطفتِ اؾت، ًكبى هي

 12حدن زالضّبي زض گطزـ ثبلغ ثط  1384اُ زض پبيبى اؾفٌس هبُ ؾبل . زض گطزـ ثَز

ثط ايي اؾبؼ ضًٍس نَٗزي حدن زالضّبي زض گطزـ ًكبى . هيليبضز زالض ثطآٍضز قسُ اؾت

زض هُبلِٗ هَضز ًٓط، حدن زالضّبي  1حدن لبچبق وبال ٍ ذسهبت اؾت زٌّسُ ضًٍس نَٗزي

زضنس هدؤَ پَل زاذلي ٍ ذبضخي ثطآٍضز قسُ اؾت وِ َٖاهل  39زض گطزـ حسٍز 

گصاض ّؿتٌس وِ هحسٍزيت زض ثبظاضّبي ؾطهبيِ، َٖاهل ًْبزي،  التهبزي ثؿيبضي زض آى تأثيط

ي ًطخ تَضم زاذلي ٍ ذبضخي، افعايف ًطخ اذتالف ثيي ًطخ ثْطُ زاذلي ٍ ذبضخي، اذتالف ثي

ّبي التهبزي  گصاضي، ًبهكرم ثَزى ؾيبؾت اضظ زض ثبظاض هَاظي، ثبال ثَزى ضيؿه ؾطهبيِ

 .زٍلت اظ خولِ َٖاهلي ّؿتٌس وِ زض هُبلِٗ هصوَض هَضز اقبضُ لطاض گطفتٌس

                                                
در ايٓ ِطاٌؼٗ تؼزيف جأؼيٕي پٛي ايٕگٛٔٗ آِذٖ .  74ؽ . 1387طاي . ٔؼظت اٚي تا دُ٘: وتاب اٚي. ٘اي تخصصي التصاد پٕٙاْ طٍظٍٗ ٔؼظت. 1

رجي تّاَ يا بخؼي اس ايٓ ٚظايف ٘زگاٖ پٛي ٍِي بٗ ػٍت تٛرَ ٚ وا٘غ ارسع داخٍي ٔتٛأذ اس ػٙذٖ أجاَ ٚظايف طٕتي خٛد بزآيذ ٚ پٛي خا: اطت

.را بز ػٙذٖ بگيزد، جأؼيٕي پٛي صٛرت گزفتٗ اطت
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زاًين وِ زض  هي .زض اضتجبٌ ثب ضاثُِ ثيي ًطخ اضظ ٍ لبچبق وبال ًيع هُبلت ظيط لبثل َطح اؾت

قَز  قَز ٍ ايي ضٍـ ثبٖث هي حبل حبيط ًطخ اضظ زض وكَض ثِ نَضت زؾتَضي تٗييي هي

يىي اظ هٗبيت ٖوسُ ايي ضٍـ زض وٌبض ٖيَة زيگط آى ايي . وِ ًطخ اضظ تثجيت قسُ ثبقس

اؾت وِ اضظـ پَل هلي ثِ نَضت ههٌَٖي ثِ هيعاى ثبالتطي اظ ليوت ٍالٗي ثبظاض حفّ 

ّبي زاذلي ٍ ذبضخي افعايف  قَز وِ قىبف ليوت سليل تَضم زاذلي ثبٖث هيقَز ٍ ايي ث

يبثس ٍ ثب تَخِ ثِ ايي وِ لبچبق وبال اظ خبيي وِ ليوت ووتطي زاضز ثِ خبيي وِ ليوت 

قَز،  ثسليل پبييي ثَزى ليوت وبالي ذبضخي زض همبيؿِ ثب ليوت  ثبالتطي زاضز اًدبم هي

 .   ثِ نَضت گؿتطزُ زض وكَض قبيٕ قَزوبالي هكبثِ ايطاًي، لبچبق وبال 

 اهٌيتي ٍ اًتٓبهي-زاليل ؾيبؾي .2

 ّب ٍ ًجَز ثجبت ؾيبؾي ٍ اهٌيتي ٍ  حوبيت اظ   ّبي ّوؿبيِ زض وٌتطل هطظ يٗف وكَض

 ّب ثطذي گطٍُ

 ٍخَز هٗبثط غيطضؾوي ٍضٍز ٍ ذطٍج وبالي لبچبق 

 ّب ّبي ثيگبًِ زض هٌُمِ ٍ حوبيت اظ ثطذي اظ گطٍُ ًفَش زٍلت 

 ٗف اؾتفبزُ اظ اثعاض زيپلوبؾي ثطاي خلَگيطي اظ لبچبقي 

 ًبآگبّي اظ لَاًيي ٍ همطضات گوطوي. 

 حوبيت ثطذي اظ همبهبت هحلي زض ايدبز هٗبثط غيطضؾوي 

 ّب ٍ زيگط ًمبٌ وكَض ّبي ٖوسُ لبچبق وبال زض حَالي هطظ ٍخَز ثبضاًساظ 

 ال ثسليل تَييحبت اٖتمبز ًساقتي ثطذي اظ هؿئَالى هحلي ثِ هجبضظُ ثب لبچبق وب

 اي گيطي هٌبظٖبت هحلي ٍ هٌُمِ اهٌيتي ٍ قىل

 خغطافيبيي زاليل .3

 اي وِ  ثِ گًَِ. ّبي ّوؿبيِ ّبي خغطافيبيي آثي ٍ ذكىي ثب وكَض ثطذَضزاضي اظ هطظ

زض حبل حبيط هَلٗيت خغطافيبيي وكَض ٍ ثطذَضزاضي اظ ّعاضاى ويلَهتط هطظ آثي ٍ 

ذيع ٍ تًبز هٌبفٕ اوثط  ّبي لبچبق ٍ وكَضهكتطن ٍ ّودَاضي ثب هٌبَك  ظهيٌي

ّبي لبچبق ضا زض وكَض تكسيس  ّبي ّوؿبيِ زض ثطذَضز ثب لبچبق وبال، فٗبليت وكَض

 1.وطزُ اؾت

ضٍز وِ هطاخِٗ ثِ هُبلٗبت  الصوط اظ خولِ زاليل لبثل تَخِ زض هَضز لبچبق وبال ٍ اضظ ثكوبض هي هَاضز فَق 

زّس ٍ زض ٍالٕ هؤيس زاليل شوط قسُ ّؿتٌس،  بيي ضا ًيع ًكبى هيّ ثٌسي اًدبم قسُ ًيع چٌيي تمؿين

                                                
 .4ؽ .1385تيزِاٖ .7841ػّارٖ ِظٍظً«بزرطي پذيذٖ لاچاق واال در ايزاْ»خالصٗ گشارع طزح پژٚ٘غ.٘اي ِجٍض ػٛراي اطالِي ِزوش پژٚ٘غ. 1
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زض ايي هُبلِٗ آهسُ اؾت وِ َٖاهل  1.زض گوطن ايطاى اًدبم قسُ اؾت 1381اي اؾت وِ زض ؾبل  هُبلِٗ

ثٌسي وطز وِ زض  تَاى تمؿين هؤثط ثط لبچبق ضا ثِ زٍ زؾتِ وليِ َٖاهل پيسايف ٍ َٖاهل گؿتطـ هي

 گؿتطـ َٖاهل ٍ اؾت گطفتِ لطاض تَخِ هَضز ايطاى زض وبال لبچبق گؿتطـ ٍ سايفپي َٖاهل 1ًوَزاض 

ضيعي  اهىبى ثطًبهِ ،1زض خسٍل . اًس لبچبق ثِ َٖاهل التهبزي، لبًًَي، فطٌّگي ٍ ؾبيط َٖاهل تمؿين قسُ

ت ٍ هس ى هست، هيب ثطاي وبّف لبچبق ثب تَخِ ثِ َٖاهل پيسايف ٍ گؿتطـ آى زض ؾِ اثٗبز ظهبًي وَتبُ

 .اؾت هست هَضز تَخِ لطاض گطفتِ  ثلٌس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
٘اي لاچاق بٗ  ٘اي ٘ذايت فؼاٌيت بزرطي لاچاق واال ٚ را٘ىار»با ػٕٛاْ 1381اي وٗ تٛطط خظزٚ ٔٛر ِحّذي در طاي  رجٛع ػٛد بٗ ِطاٌؼٗ. 1

 .«٘اي لأٛٔي ٚ رطّي طيظتُ
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 َٖاهل پيسايف ٍ گؿتطـ لبچبق وبال زض ايطاى.1ًوَزاض 

 ػَاهل پيذاحيص                                                          ػَاهل گستشش              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1381. گّزن ايزاْ. بزرطي لاچاق واال ٚ را٘ىار٘اي ٘ذايت بٗ ِظيز٘اي لأٛٔي ٚ رطّي. ٔٛرِحّذي، خظزٚ: ِآخذ

 

 

 

تَؾِٗ ًيبفتگي التهبز ايطاى ٍ ٖسم اتربش اؾتطاتػي  .1

 هٌبؾت تَؾِٗ

يٗف ؾبذتبض ٍ ؾيبؾت ّبي تَليسي زض خْت  .2

 كَضّبي و تأهيي ًيبظ

 ّسف ّبي ثبظضگبًي ثي لَاًيي ٍ همطضات ٍ ؾيبؾت .3

ّب ٍ ًطخ حمَلي ٍ َٖاضيي ٍ  ثبال ثَزى ًطخ تٗطفِ .4

 اي ٍخَز هَإً غيط تٗطفِ

 ّب هحسٍزيت .5

 ّبي لبًًَي هوٌَٖيت .6

 ّبي قطٖي هوٌَٖيت .7

 ّبي زٍلتي هوٌَٖيت .8

 ثطذي العاهبت لبًًَي .9

 ؾَزآٍضي لبچبق وبال .10

 ٖسم تَليس ثطذي اظ وبالّب زض وكَض  .11

 ػَاهل التصبدي

 ًٓبم اضظي ًبوبضآهس .1

 ٍخَز اًحهبضات ٍ فًبي ضاًتي .2

3. ِ  زض هٌبَك هطظي ثيكتط ًيبفتگي، ثيىبضي ٍ فمط تَؾٗ

 ّبي زض حبل تَؾِٗ اتربش اؾتطاتػي تَؾِٗ نبزضات وكَض .4

 ٍيٗيت التهبزي ٍ ًحَُ ثطذَضز وكَضّبي ّوؿبيِ ثب لبچبق ثِ ايطاى .5

 ّب زليك هطظهحسٍزيتْبي اهىبًبتي ٍ هبلي زض وٌتطل  .6

 ظايي ٍؾيٕ لبچبق اقتغبل .7

 ّعيٌِ ضيؿه ٍ هربَطُ .8

 هٌبثٕ اضظي تأهيي وٌٌسُ لبچبق .9

 ػَاهل لبًًَي
 لَاًيي ؾبذتبض .1

 لَاًيي ًمم .2

 لَاًيي قفبفيت ٖسم .3

 لَاًيي وفبيت ٖسم .4

 لبچبق ثب يىؿبى ثطذَضز ٍ تٗطيف ٖسم .5

 لًبيي هحبون زض ضٍيِ ٍحست ٍخَز ٖسم .6

 ػَاهل فشٌّگي
 هطظي هٌبَك ثطذي ضز لبچبق قسى فطٌّگي .1

 سبحيش ػَاهل
 لَاًيي وبهل اخطاي زض اًؿبًي ًيطٍي ٍ هسيطيتي يٗف .1
 هٌبَك آظاز  .2
 ّبي هطظي  ثبظاضچِ ّب ٍ گصض .3
 ثَضٍوطاؾي .4
 ّب ّبي ََالًي ذبوي ٍ آثي ٍ قطايٍ ٍيػُ آى ٍخَز هطظ .5
 پيچيسُ ٍ هكىل ثَزى هجبضظُ ثب لبچبق وبال .6
 ترلفبت ازاضي .7
 زٍلتي ّبي لبچبق ثطذي اضگبى .8
 ؾبيط َٖاهل .9
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 اهىبى وبّف آثبض ّط يه اظ َٖاهل هؤثط ثط لبچبق وبال زض وَتبُ هست، هيبى هست ٍ ثلٌس هست: 1خسٍل 

    ػَاهل پيذاحيص لبچبق كبال( الف
 ًيبفتگي التهبز ايطاى ٍ ٖسم اتربش اؾتطاتػي  تَؾِٗ .1

 ٌبؾت تَؾِٗه
  × 

 ّبي تَليسي زض خْت تأهيي  يٗف ؾبذتبض ٍ ؾيبؾت .2

 ّبي وكَض  يبظً
  × 

   × ّسف ّبي ثبظضگبًي ثي لَاًيي ٍ همطضات ٍ ؾيبؾت .3
 ز هَإً ّب ٍ ًطخ حمَق ٍ َٖاضو ٍ ٍخَ ثبال ثَزى تٗطفِ .4

 اي يط تٗطفِغ
×   

   × ّب هحسٍزيت .5
   × ّبي لبًًَي هوٌَٖيت .6
    ّبي قطٖي هوٌَٖيت .7
  ×  ّبي زٍلتي هوٌَٖيت .8
    ثطذي العاهبت لبًًَي .9

  ×  ؾَزآٍضي لبچبق وبال .10
    ّب زض وكَض تَليس ًكسى ثطذي اظ وبال .11

 ػَاهل گستشش لبچبق كبال( ة

 ػَاهل التصبدي: 1-ة
   

   × ًٓبم اضظي ًبوبضاهس .1
   × ٍخَز اًحهبضات ٍ فًبي ضاًتي .2
 ×   تَؾِٗ ًيبفتگي، ثيىبضي ٍ فمط ثيكتط زض هٌبَك هطظي .3
 ّبي زض حبل  اتربش اؾتطاتػي تَؾِٗ نبزضات زض وكَض .4

 َؾِٗت
   

ّبي ّوؿبيِ ثب  ٍيٗيت التهبزي ٍ ًحَُ ثطذَضز وكَض .5
 لبچبق

 ×  

 ×   ّب زض وٌتطل زليك هطظّبي اهىبًبتي ٍ هبلي  هحسٍزيت .6
 ×   اقتغبل ظايي ٍؾيٕ لبچبق .7
  ×  ّعيٌِ ضيؿه ٍ هربَطُ .8
    وٌٌسُ لبچبق هٌبثٕ اضظي تأهيي .9

    ػَاهل لبًًَي: 2-ة
   × لَاًيي ؾبذتبض .1
   × لَاًيي ًمم .2
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   × لَاًيي قفبفيت ٖسم .3
   × لَاًيي وفبيت ٖسم .4
   × لبچبق ثب يىؿبى ثطذَضز ٍ تٗطيف ٖسم .5
   × لًبيي هحبون زض ضٍيِ ٍحست ٍخَز ٖسم .6

    ػَاهل فشٌّگي:3-ة
 ×   هطظي هٌبَك ثطذي زض لبچبق قسى فطٌّگي .1

    سبحيش ػَاهل: 4-ة
  ×  لَاًيي وبهل اخطاي زض اًؿبًي ًيطٍي ٍ هسيطيتي يٗف .1
  ×  هٌبَك آظاز  .2
  ×  ّبي هطظي  ثبظاضچِ ّب ٍ گصض .3
  ×  ثَضٍوطاؾي .4
  ×  ّب ي ذبوي ٍ آثي ٍ قطايٍ ٍيػُ آىّبي ََالً ٍخَز هطظ .5
  ×  پيچيسُ ٍ هكىل ثَزى هجبضظُ ثب لبچبق وبال .6
   × ترلفبت ازاضي .7
   × ّبي زٍلتي لبچبق ثطذي اضگبى .8
  ×  ؾبيط َٖاهل .9

 ّ٘اْ: ِآخذ

حبيط زٍ زؾتِ زاليل شوط قسُ ٍ هُبلت هطثٌَ ثِ َٖاهل پيسايف لبچبق زض وكَض گَيبي ايي ٍالٗيت اؾت وِ زض حبل 

وٌس ٍ ٍخَز چٌيي  ّبي والى التهبزي اتربش قسُ زض وكَض فطنت الظم ضا ثطاي اًدبم لبچبق فطاّن هي ثطذي اظ ؾيبؾت

يبفتِ اًدبم قَز ٍ ٖوستبً ًجبيس ايٌگًَِ تهَض وطز وِ  ّبيي ثبٖث قسُ اؾت وِ ثًٗبً لبچبق ثِ قىلي ؾبظهبى فطنت

 . گيطز بيبى ٍ ثِ قىل اًفطازي نَضت هيّبي نيبزي، چْبضپ لبچبق وبال نطفبً تَؾٍ لبيك
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 ضذُ ثشاي جلَگيشي اص گستشش لبچبق هَفك ًجَدُ است؟  ّبي ثكبس گشفتِ چشا ساّكبس .3

ّبي هطثٌَ ثِ ٌٖبنط  ّبي اختوبٖي ّوبًٌس ضفتبض ٍ ٖولىطز اًؿبى، اظ افىبض، آضاء ٍ ًگطـ پسيسُ

ضفتبضّبي  وِ لهس اثطگصاضي ثط ثطاي آگبّي اظ َٖاهلي . ي ذَيف هتأثط ّؿتٌس زٌّسُ قىل

ّبي هطثٌَ ثِ ايي  ّبي هطثٌَ ثِ ايدبز اًسيكِ اختوبٖي زاضًس، الظم اؾت تب تالـ قَز وِ ثؿتط

تط ثبقس،  زض ايي هيبى ّط چِ پسيسُ پيچيسُ. ّب هَضز قٌبؾبيي خسي لطاض گيطز ضفتبض ٍ ثبٍض

تط  تط ٍ ؾٌديسُ سيسُ ثبيس زليكثركي ثِ آى پ ضيعي ٍ َطاحي ؾٌبضيَ ثطاي وٌتطل ٍ ًٓن ثطًبهِ

 . ثبقس

تطيي  هؤثطاى ثط لبچبق اظ هطظًكيٌبًي وِ زض زٍضافتبزُ ي وِ زاهٌِ 1زٌّس هٌبثٕ زض زؾتطؼ ًكبى هي

اظ ايي هٌٓط پسيسُ . گيطي خبهِٗ ٍؾٗت زاضز تطيي ؾَُح تهوين ًمبٌ وكَض ؾبوي ّؿتٌس تب ٖبلي

اؾت تب ثط ثؿيبضي اظ  اؾت وِ ثبٖث قسُ  لبچبق زض وكَض زاضاي ٍيػگي ذبل ٍ هٌحهط ثفطزي

ايي ٍالٗيت گَيبي آى اؾت وِ لبچبق زض . گصاض ٍ اظ ثؿيبضي اظ هؿبئل اثطپصيط ثبقس هؿبئل اثط

ّبي هرتلف ثط آى هؤثط  ّب ٍ ثبٍض اي اظ اًسيكِ وكَض زاضاي پيچيسگي ذبل ذَز اؾت ٍ هدوَِٖ

ٖي، ؾيبؾي، اهٌيتي، لبًًَي ٍ فطٌّگي وِ اؾت ٍ اظ ايي حيث ثب تَخِ ثِ زاليل التهبزي، اختوب

اي چٌس ٍخْي اؾت وِ ثطآيٌس ايي زاليل ضا  زض پيسايف ٍ گؿتطـ آى هؤثط ّؿتٌس، لبچبق پسيسُ

 :تَاى خؿتدَ وطز زض ٖجبضت ظيط هي

وٌٌسگبى،  وٌٌسگبى، تَليس فطٍقبى، ههطف زض ايطاى ؾَُح هرتلفي اظ هطزم، انٌبف، ثبظاضيبى، زؾت»

ّبي ازاضي،  ًمل، قجىِ تَظيٕ، نٌبيٕ، زؾتگبٍُ  وٌٌسگبى، ؾيؿتن حول نبزض وٌٌسگبى، ٍاضز

زؾتگبُ زيپلوبؾي، ًرجگبى،  ّبي اَالٖبتي،  اضگبى  لًبيي ٍ تمٌيٌي، ّبي ًٓبهي، زؾتگبُ

  2«.پطزاظاى ٍ ّعاضاى هَضز زيگط زض پسيسُ لبچبق ًمف هؤثط زاضًس تئَضي

پطٍض اؾت ٍ زض ايي  اي هَافك ٍ هربلف ذَز، پسيسُثط ايي اؾبؼ پسيسُ لبچبق زض هؿيط تحَالت 

زض ٍالٕ . اي ثسًجبل حصف ٍ وٌتطل آى ٍ خوٗي زيگط زض پي تَؾِٗ ٍ گؿتطـ آى ّؿتٌس هؿيط ٖسُ

قًَس ٍ ايي ضٍيىطز ًبقي اظ آى اؾت وِ  اي زيگط هتًطض هي اي اظ پسيسُ لبچبق هٌتفٕ ٍ ٖسُ ٖسُ

ذتبضي التهبز وكَض اؾت وِ ٍخَز ٖطيِ ٍ تمبيب ثطاي لبچبق وبال زض ايطاى يىي اظ ثيوبضيْبي ؾب

                                                
1
 .طاٌٗ ِبارسٖ با لاچاق واال ٚ ارس 11طتاد ِزوشي ِبارسٖ بالاچاق واال ٚ ارس، افك . 

2
 .87ّ٘اْ صفحٗ . 
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آى اظ خولِ ٖلل اؾبؾي زض ضٍاج پسيسُ لبچبق ٍ آى ّن زض حدن گؿتطزُ آى زض التهبز وكَض 

  1.اؾت

اي ظيبز زض التهبز وكَض  ثب ايي تَييح وَتبُ ضٍقي اؾت وِ پسيسُ لبچبق زاضاي چِ اثٗبز ٍ گؿتطُ

اًسضوبضاى ؾتبز هجبضظُ ثب لبچبق وبال ٍ اضظ، يىي اظ  بى زؾتثطغن ايي گؿتطُ ٍ هُبثك اشٖ. اؾت

. هكىالت ٍ هَإً اؾبؾي هجبضظُ ثب لبچبق وبال ٍ اضظ، ًجَز لبًَى خبهٕ زض هَضز ايي هَئَ اؾت

ضؾس وِ  ٌَٖاى هي 30االخطا زض ايي ذهَل ثيف اظ  زّس وِ تٗساز لَاًيي الظم ّب ًكبى هي ثطضؾي

ي تمٌيٌي زاضًس ٍ ّط وسام اظ  ؾبثمِ 1386ّدطي قوؿي تب ؾبل  1312ايي لَاًيي اظ حسٍز ؾبل 

 .اًس ايي لَاًيي ثب ًگبُ ذبل ٍ ثب تَخِ ثِ همتًيبت ّوبى ظهبى تهَيت قسُ

االخطا تَؾٍ لَاًيي زيگط ًيع اظ خولِ هكىالت هطثٌَ ثِ  ثحث تٗبضو ًؿد ثًٗي اظ لَاًيي الظم

اٖوبل تٗطيعات حىَهتي هطثٌَ ثِ  ي ط لبًَى ًحَُآهسي ثطذي لَاًيي ًٓي ًبوبض.  ايي حَظُ اؾت

ّبي لبًَى هَخَز زض لبًَى  لبچبق وبال ٍ اضظ، لبًَى اهَض گوطوي، ٖسم اؾتفبزُ ثْيٌِ اظ ْطفيت

تسٍيي ٍ تهَيت لبًَى خبهٕ هجبضظُ ثب لبچبق وبال ٍ   ضفٕ ذالءّبي هطثٌَ ثِ تْيِ،  ًٓبم نٌفي،

ّبي هطثٌَ ثِ لَاًيي ٍ  اظ خولِ يٗف... ثط اضظـ افعٍزُ ٍاخطا ًىطزى زليك لبًَى هبليبت   اضظ،

 . ضٍز همطضات هجبضظُ ثب لبچبق وبال ٍ اضظ ثِ قوبض هي

ّبي لجلي گعاضـ، ضٍقي اؾت وِ پسيسُ  ثب تَخِ ثِ تَييحبت اضائِ قسُ زض ايي لؿوت ٍ لؿوت

ؾبذتبض التهبز وكَض اي زض التهبز وكَض اؾت ٍ ثطذي ًيع هٗتمسًس وِ  لبچبق زاضاي اثٗبز گؿتطزُ

ثِ ََض ذالنِ، زاليل هطثٌَ ثِ ٖسم هَفميت . اي اؾت وِ تكسيس وٌٌسُ ايي پسيسُ اؾت ثِ گًَِ

ّبي ثىبضگطفتِ قسُ ثطاي خلَگيطي اظ لبچبق ضا زض هَاضزي چَى ًساقتي ًگبُ خبهٕ ثِ ٖلل  ضاّىبض

زى لَاًيي ٍيٕ قسُ ثب ٍ زاليل هطثٌَ ثِ پيسايف ٍ تكسيس پسيسُ لبچبق زض وكَض، ًبهتٌبؾت ثَ

ٖلل ٍ زاليل پيسايف ٍ تكسيس آى ٍ ًجَز ضٍيىطز ؾيؿتوي ثِ حل هؿبئل، هكىالت ٍ زاليل 

 .هَخس هطثٌَ ثِ لبچبق خؿتدَ وطز

 

 

 

                                                
1
  1385تيزِاٖ  7841ػّارٖ ِظٍظً « ي پذيذٖ لاچاق واال در ايزاْبزرط»خالصٗ گشارع طزح پژٚ٘غ .٘اي ِجٍض ػٛراي اطالِي ِزوش پژٚ٘غ. 
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 ثشسي هفبد الحيهِ  .4

تمسين هدلؽ قَضاي  09/03/1390هبزُ زض تبضيد  74اليحِ هَضز ًٓط زض زٍاظزُ فهل ٍ ثب    

ضـ هفبز اليحِ ثِ نَضت ولي هَضز تَخِ لطاض گطفتِ اؾت ٍ زض ايي گعا 1زض ثرف . اؾالهي قس

زض همسهِ تَخيْي اليحِ اقبضُ قسُ اؾت وِ . قَز تط تَييحبتي اضائِ هي ثرف ثِ نَضت خعئي

وي وطزى  اي ّوِ خبًجِ ٍ فطاگيط ثب خطم لبچبق وبال ٍ اضظ نَضت گيطز تب ثب ضيكِ الظم اؾت هجبضظُ

ثط ايي اؾبؼ، فهل زٍم اليحِ ثِ پيكگيطي اظ . التهبز وكَض ذٌثي قَزآى، ذُط ايي پسيسُ ثطاي 

اي ضا ثِ هٌَٓض خلَگيطي اظ  زض ٍالٕ ايي فهل ثبيس ضاّىبضّبي الظم ٍ خبهٕ. لبچبق اذتهبل زاضز

كِ  دّذ اهب ثشسسي هَاد احيي فصل ًطبى هي. ثيٌي وٌس ايدبز ٍ گؿتطـ لبچبق وبال ٍ اضظ پيف

همذهِ تَجيْي ثِ اصَل حبكن ثش هجبسصُ ثب لبچبق كبال ٍ اسص الحيهِ ثشغن آًچِ كِ دس 

ّبي هشثَط ثِ دالحيل پيذاحيص،  پشداختِ است، ًگبّي جبهغ ٍ ّوِ جبًجِ ثِ ساُ حل

گيطي  ثرف ٖٓيوي اظ زاليل پيسايف، قىل .گيشي ٍ گستشش لبچبق كبال ٍ اسص ًذاسد ضكل

لي ضيكِ التهبزي زاضز ٍ حل ايي ٍ گؿتطـ پسيسُ لبچبق زض ؾيبؾتْبي التهبزي ٍ ثِ ََض و

هَئَ ثبيس زض فهل زٍم اليحِ ثب تَخِ ثِ تَييحبت هٌسضج زض همسهِ تَخيْي اليحِ ثِ نَضت 

اهب هَاز هٌسضج زض ايي فهل گَيبي ايي ٍالٗيت اؾت وِ حل پسيسُ . تطي پيگيطي قَز ثؿيٍ

. ِ اؾتز تَخِ لطاض گطفتلبچبق زض التهبز وكَض اظ ًٓط َطاحبى َطح ثِ ٌَٖاى هَيَٖي ؾبزُ هَض

هَادي كِ دس احيي فصل آهذُ است، پذحيذُ لبچبق ثِ ػٌَاى حيك ٍالؼيت  دس ٍالغ ثب

پيچيذُ ٍ چٌذ ٍجْي ثشاي التصبد كطَس ثِ طَس ػبم ٍ هٌبطك هشصي كطَس ثِ طَس 

زض ايي فهل اظ اليحِ ثبيس هَيَٖبتي چَى ايدبز  .خبظ هَسد پزحيشش لشاس ًگشفتِ است

ّبي هطثٌَ ثِ فطٍـ ايٌگًَِ وبالّب ٍخَز  هٌبؾت زض هٌبَمي وِ لبچبق ٍ ثبظاضّبي قغلي  فطنت

زاضز، ضاّْبي تأهيي هٗيكت هٌبؾت ٍ قبيؿتِ ٍ زض ذَض قأى ثطاي اؾتبًْبي هطظي، ايدبز اًگيعُ 

گصاضي زض ايٌگًَِ هٌبَك، اتربش ؾيبؾتْبي هٌبؾت التهبزي ثطاي ايدبز  ثطاي تَؾِٗ ؾطهبيِ

ؾت اضظي هٌبؾت ثِ هٌَٓض ضٍقي قسى اضظـ ٍالٗي پَل هلي ٍ وبّف قفبفيت، تٌٓين ؾيب

پؽ اظ آى وِ چٌيي اهىبًبتي ثطاي . ثبيس هَضز تَخِ لطاض گيطز... قىبف ليوت زاذلي ٍ ذبضخي ٍ 

ايٌگًَِ هٌبَك فطاّن قس ٍ يب ؾيبؾتبضظي هٌبؾجي اتربش قس، ثبيس اًتٓبض زاقت وِ لبچبق ٍ فٗبليت 

ًگشي، دس ًظش  ثذٍى چٌيي جبهغ. ّبي التهبزي ووتط قَز فٗبليتثرف غيط ضؾوي زض ٖطنِ 

ظيطا لبچبق وِ . ًيض فؼبليت لبچبق سا كن ًخَاّذ كشدفتي جشائن ٍ هجبصاتْبي سٌگيي گش

ساّْبي التصبدي حل كشد ّبي التهبزي ضيكِ زاضز ضا ثبيس اظ  ثركي اظ آى زض التهبز ٍ ؾيبؾت

ساُ حل هٌبسجي ثشاي همبثلِ ثب آى ًخَاّذ ثَد ٍ  ّبي لضبحيي، اهٌيتي ٍ اًتظبهي ٍ ساُ حل

اگط زض غيط ايي نَضت ثَز، حسالل زض . اي است كِ دس الحيهِ هغفَل هبًذُ است احيي همَلِ
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هَضز لبچبق هَاز هرسض وِ خطاين ؾٌگيٌي ًيع ثطاي آى زض لَاًيي ٍخَز زاضز، ثبيس تبوٌَى زض وكَض 

 .قس ضيكِ وي هي

اذتهبل زاضز ثؿيبض ... زيك، هدبظاتْب، لبچبق وبالّبي هوٌَِٖ ٍ فهَل ثٗسي اليحِ وِ ثِ ههب

ٍلَٔ لبچبق اظ  پيكگيطي اظ ظيطا. ؾت ًساضًسهفهل ّؿتٌس ٍ ايي فهَل ثب فهل زٍم اليحِ تٌب

 .   ت اهىبى پصيط ًيؿتَطيك تكسيس هدبظا

گيطي  قىلثِ ََض ولي ثب تَخِ ثِ تَييحبت هٌسضج زض هتي گعاضـ ٍ زاليل هطثٌَ ثِ پيسايف ٍ 

( ّبي لبچبق ٍ اثٗبز آى هُبثك اَالٖبت هٌسضج زض لؿوت ثطضؾي زاليل ٍ ظهيٌِ)لبچبق زض وكَض 

ضيكِ زاضز ثبيس ... ثسليل ايٌىِ پسيسُ لبچبق زض َٖاهل التهبزي، اختوبٖي، فطٌّگي، لبًًَي ٍ

َخِ لطاض حلي زض اليحِ هَضز تَخِ لطاض گيطز وِ ثِ نَضت ؾيؿتوي َٖاهل هصوَض ضا هَضز ت ضاُ

ًذاسد ٍ ًجَد  ي سا دس حل هؼضل لبچبق دس كطَساهب هفبد الحيهِ چٌيي سٍحيكشد ٍ ًگبّ. زّس

ضَد كِ دستيبثي ثِ ّذف ركش ضذُ دس همذهِ  ًگبُ احيي چٌيٌي دس الحيهِ ثبػث هي

ّبي ػولي الصم ثِ هٌظَس پيطگيشي اص  حل دس ٍالغ الحيهِ ساُ. پزحيش ًجبضذ تَجيْي اهكبى

 .تصبد كطَس اسائِ ًكشدُ استجشم لبچبق دس ال

االخطا  اليحِ شوط قسُ اؾت، اظ تبضيد الظم 74ًىتِ لبثل تَخِ زض اليحِ ايي اؾت وِ زض هبزُ 

قسى ايي لبًَى ثطذي لَاًيي ًٓيط لبًَى هدبظات هطتىجيي لبچبق، هَازي اظ لبًَى اهَض گوطوي، 

ضي زضيبيي ٍ ثطذي زيگط اظ لبًَى هطثٌَ ثِ خلَگيطي اظ ٖول لبچبق تَؾٍ ٍؾبيٍ ًمليِ هَتَ

قَز وِ ايي هَئَ اظ خولِ  لَاًيي وِ اؾبهي آًْب زض ايي هبزُ شوط قسُ اؾت، هٌؿَخ هي

 .   قَز ّبي زيگط چٌيي ضٍيىطزي ووتط زيسُ هي ضٍز زض لَايح يب َطح ّبي اليحِ ثِ قوبض هي ٍيػگي
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 گيشي جِثٌذي ٍ ًتي جوغ .5

تطيي ًمبٌ وكَض  ت وِ اظ هطظًكيٌبًي وِ زض زٍض افتبزُگؿتطزگي لبچبق زض وكَض ثِ لسضي اؾ

ثب ايي اثٗبز، پسيسُ لبچبق زض . گيطي خبهِٗ ٍؾٗت زاضز تطيي ؾَُح تهوين ؾبوي ّؿتٌس تب ٖبلي

وكَض زاضاي ٍيػگي ذبل ٍ هٌحهط ثفطزي اؾت ٍ گَيبي ايي ٍالٗيت وِ لبچبق زض وكَض زاضاي 

 .پيچيسگي ذبل اؾت

زّس وِ ثسليل ًجَز فطنت وبفي ثطاي اقتغبل ٍ وبضآفطيٌي  اضـ ًكبى هيهُبلت هٌسضج زض هتي گع

زض ول وكَض ثِ ََض ٖبم ٍ زض هٌبَك هطظي وكَض ثِ ََض ذبل، تَؾِٗ ًيبفتگي التهبز، يٗف 

ّبي والى التهبزي ًبهٌبؾت، ًٓبم اضظي ًبوبضآهس،  ّبي تَليسي، اتربش ؾيبؾت ؾبذتبض ٍ ؾيبؾت

ّبي هطظي، ضوَزي ثَزى ٍيٗيت التهبزي  يتْبي تدبضي زض قْطووجَز هٌبثٕ هبلي ثطاي فٗبل

فطٌّگي قسى لبچبق زض ثطذي هٌبَك، ٍخَز ثطذي هالحٓبت ًي، ّبي خغطافيبيي ََال وكَض، هطظ

ثبٖث قسُ اؾت وِ يىي اظ ضاّْبي تأهيي هٗيكت ... ذيع ٍ زض هسيطاى ٍ هؿئَالى هٌبَك لبچبق

ثب ايي ٍيٗيت ضٍقي اؾت وِ . ٍ لبچبق وبال ثبقس ّبي غيطضؾوي افطاز خبهِٗ، اًدبم فٗبليت

اهب الحيهِ اسائِ ضذُ ثذٍى . گطايف ؾبوٌيي ثطذي هٌبَك وكَض ثِ لبچبق ضيكِ التهبزي زاضز

ّبي لضبحيي ٍ اهٌيتي  دس ًظش گشفتي احيي هَضَع، ثذًجبل احيي است كِ ثب استفبدُ اص ضيَُ

جَد داسد، اص جولِ احيشادات ثب احيي ًگشضي كِ دس الحيهِ ٍ. پذحيذُ لبچبق سا حل كٌذ

اسبسي هشثَط ثِ الحيهِ، ًذاضتي ًگبُ جبهغ ثِ حل هسئلِ لبچبق دس كطَس است ٍ احيي 

ٍ  ًگشش، ًَحيذ هَفك ًجَدى الحيهِ دس ّذف هشثَط ثِ حل هؼضل لبچبق دس كطَس است

اي چٌذ ٍجْي  لبچبق پذحيذُ تَاى لًبٍت وطز، ثب تَخِ ثِ ايي وِ زض هَضز اليحِ ايٌگًَِ هي

تَاى ثب  است ٍ داساي اثؼبدي التصبدي، اجتوبػي، سيبسي، فشٌّگي ٍ لبًًَي است،  ًوي

تذٍحيي لبًًَي كِ ًگبُ كيفشي، لضبحيي، اهٌيتي،  ًظبهي ٍ حيب تطذحيذ هجبصات داسد، پذحيذُ 

يوي ايٌىِ زض ثطذي هَاز هطثٌَ ثِ ايي اليحِ ثِ اضائِ ضاُ حل  .لبچبق سا دس كطَس حل كشد

ّيچ ثِ ٌَٖاى هثبل، . ُ اؾت وِ ضٍـ زؾتيبثي ثِ آى ًيع هكرم ًكسُ اؾتالتهبزي تَخِ قس

ساُ حل ػولي ثشاي دستيبثي ثِ ّذف استمبء كيفي ههصَالت داخلي كِ ًَع خبسجي آى 

فصل دٍم آهذُ است اسائِ ًطذُ ( 2)هبدُ « ت»ضَد كِ دس ثٌذ  ثِ داخل كطَس لبچبق هي

ب تَجِ ثِ اثؼبد لبچبق كبال ٍ اسص، هَاد دّذ كِ ث احيي سٍحيكشد دس الحيهِ ًطبى هي.است

ّب ٍ هطكالت هشثَط ثِ پذحيذُ  هٌذسج دس الحيهِ ٍ ثخصَظ فصل دٍم آى ثب چبلص

لبچبق ّن سطح ًيستٌذ ٍ دس ٍالغ جٌس ساُ حل اسائِ ضذُ دس الحيهِ تٌبسجي ثب جٌس 

 . هطكل ًذاسد
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ّبي هطثٌَ ثِ  بتيثج ثِ ََض ولي ثسليل گؿتطزگي لبچبق وبال زض ثطذي هٌبَك وكَض، ثي

گصاضي زض ٖطنِ التهبز وكَض، حبوويت ًٓبم اضظي زؾتَضي ٍ ًجَز ًگطـ  گصاضي ٍ لبًَى ؾيبؾت

ؾيؿتوي ٍ زاقتي ًگبُ اًتعاٖي ثِ همَلِ التهبز ٍ هفبّين ٍ هَيَٖبت هطتجٍ ٍ ثَخَز آٍضًسُ آى، 

     . رَاّس ثَزٍ اضظ زض وكَض ً وبّف هيعاى لبچبق وبال لبزض ثِثِ قىل وًٌَي  شيل اليحِ

 :ثب اؾتٌبز ثِ هُبلت هٌسضج زض هتي گعاضـ

 ّبي قغلي هٌبؾت ٍ تأهيي هربضج ظًسگي زض وكَض هْوتطيي ٖبهل تَؾِٗ  اظ آًدبيي وِ ًجَز فطنت

گصاضي، زض  ضٍز، تَخِ ثِ تَؾِٗ ٍ ايدبز ظيطثٌبّبي الظم زض وكَض، افعايف ؾطهبيِ لبچبق وبال ثِ قوبض هي

ّب هحؿَة  اظ خولِ ضاّىبض... گصاضي زض هٌبَك هطظي ٍ ل ثطاي تَؾِٗ ؾطهبيًِٓط گطفتي هعايبي ذب

 .قَز هي

  ثب تَخِ ثِ ايٌىِ زض هَضز لبچبق وبال ٍ هجبضظُ ثب آى لَاًيي هتٗسزي ٍخَز زاضز ٍ لبًَى خبهٗي زض هَضز آى

ثبقس ٍ ثتَاًس ٍخَز ًساضز، تسٍيي ٍ تٌٓين لبًًَي خبهٕ وِ زاضاي ضٍيىطز ؾيؿتوي ثِ حل پسيسُ لبچبق 

 .زاليل هطثٌَ ثِ گؿتطـ لبچبق زض وكَض ضا هَضز تَخِ لطاض زّس، اظ خولِ يطٍضيبت اؾت

 ّب ٍ اهَض ظيطثٌبيي هطثٌَ ثِ لبچبق  ّبي ًَيي زض وٌتطل هطظ ّبي هىبًيعُ ٍ فٌبٍضي ثىبضگيطي ؾيؿتن 

 ي كطَس سا فؼبليتْبي هشثَط ثِ لبچبق كبال ثخص ثضسگي اص فؼبليتْبي التصبدي هٌبطك هشص

ّبحيي دس سطَح گستشدُ ثِ هٌظَس خشحيذ ٍ فشٍش احيٌگًَِ كبالّب  تطكيل هي دّذ ٍ ثبصاسچِ

ّبي ثخص خصَصي، اصٌبف ٍ ثخصَظ اتبق  ثب پزحيشش احيي ٍالؼيت، تطكل.ٍجَد داسًذ

ثبصسگبًي ٍ صٌبحيغ ٍ هؼبدى احيشاى ثذليل گستشدگي فؼبليت آى دس استبًْبي هختلف كطَس، 

تَاًذ ًمص  گزاسي حَصُ تجبست ٍ ًفَري كِ ثش تجبس داسد، هي س سيبستتجشثِ ٍ ًمطي كِ د

ّبي  دس احيي هيبى ًمص تطكل. ثسيبس هْوي سا دس ًهَُ هذحيشحيت ثش لبچبق كبال داضتِ ثبضذ

ضًَذ ٍ دس سبخت  فؼبل صٌؼتي كِ اػضبء آًْب اص فؼبالى ثخص هَلذ التصبد كطَس ههسَة هي

ٍ حشكت دس هسيش استشاتژي ٍ ساّجشدي كِ ّذف  ّبي جبحيگضحيي ثب لبچبق ٍ تَسؼِ كبال

تَاًٌذ ًمص هؤثشي داضتِ  كٌذ، هي ثْجَدكيفيت ٍ سبخت ههصَالت صٌؼتي سا تؼييي هي

ّبي هٌبست  حل ّبي هَسد ًظش ثشاي حيبفتي ساُ ثذحيي هٌظَس تطكل. ثبضٌذ، لبثل تَجِ است

ّب ٍ اسائِ آى ثِ دٍلت، هجلس ٍ  حل ثشاي همبثلِ ثب لبچبق كبال ٍ اسص ٍ دستيبثي ثِ احيٌگًَِ ساُ

ثِ اص ًظشات كبسضٌبسبى ٍ هتخصصيي هشثَطِ ًيبص  استفبدُّبي سسوي كطَس ثِ  گش ًْبددحي

 .داسًذ ٍ اص احيي حيث ثبحيذ تمَحيت ضًَذپطتيجبًي 

 ّبي غطثي ٍ خٌَثي وكَض ًيع لبچبق وبال ثؿيبض لبثل تَخِ اؾت  ّبي قطلي وكَض، زض ثرف ٖالٍُ ثط هطظ

هجبزالت غيط ضؾوي ٍ ٍضٍز وبالي لبچبق اظ تطويِ ٍ ٖطاق ثِ ايطاى ثِ ظهبًي ََالًي ٍ تبضيرچِ 
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زض ايي هيبى، فطٍپبقي حىَهت زض ٖطاق ٍ ًجَز اهٌيت وبهل زض ايي وكَض ثبٖث قسُ اؾت وِ . گطزز ثطهي

ًسّي ّبي لبچبق ؾبهب زض ًَاحي هطظي ايطاى ٍ ٖطاق، ثؿيبضي ا ظخَاًبى ٍ ًيطٍّبي وبض هٌُمِ زض قجىِ

. ٍ ظًسگي آًْب ثِ زضآهسّبي حبنل اظ لبچبق گطُ ذَضزُ اؾت 1وٌٌس قًَس ٍ اظ ايي َطيك اهطاض هٗبـ هي

ّب، پبؾبغّب ٍ اهبوي  ّبي غطثي وكَض ثبظاض اي اؾت وِ زض ثطذي اظ قْط ٍيٗيت زض ايي هٌبَك ثِ گًَِ

گؿتطزُ هؿبفطيي ثميِ فطٍـ ظيبزي ثطاي وبالّبي لبچبق قىل ثگيطز ٍ زض ايي هٌبَك حًَض ثؿيبض 

ّبي لبچبق، اظ هٓبّط ثبضظ ٍ آقىبض لبچبق ٍ تَؾِٗ آى زض وكَض ثِ  ّبي وكَض ثِ هٌَٓض ذطيس وبال قْط

 .ضٍز ضٍز ٍ تسثيط الظم ثوٌَٓض ايدبز اقتغبل ثطاي ايٌگًَِ هٌبَك اظ خولِ يطٍضيبت ثِ قوبض هي قوبض هي

 َض ثِ لحبِ ويفي، قىل ْبّط، هتٌَٔ ًجَزى ٍخَز ًَالم ٍ ايطازات هَخَز زض وبالّبي تَليسي وك

وبالّبي تَليس قسُ زض وكَض اظ خولِ زاليل زيگطي اؾت وِ ثبٖث هي قَز ههطف وٌٌسُ زاذلي، 

وبالّبي ذبضخي ضا ثِ وبالّبي تَليس قسُ زض زاذل تطخيح زّس ٍ ايي ضٍيىطز ثبٖث هي قَز تب فًبيي 

قسُ زض زاذل قَز ٍ ويفيت پبييي وبالّبي تَليسي ثطاي گؿتطـ لبچبق ٍ ههطف وبالّبي هكبثِ تَليس 

وٌٌسُ ثطاي پبؾرگَيي ثِ ًيبظ ذَز ثسًجبل وبالّبي زيگط ثبقس وِ ثطَطف وطزى  قَز تب ههطف ثبٖث هي

وٌٌسُ زاذلي  آى اظ خولِ ضاّىبضّبي الظم ثوٌَٓض ايدبز هُلَثيت ثطاي ههطف ايي وبالّب ثطاي ههطف

 .اؾت

ػلل ٍ ػَاهل ثَجَد  وِ ثب تَخِ ثِ اييزض اًتْب الظم اؾت وِ يبزآٍضي قَز، . قَز وِ زض اًتْب الظم اؾت يبزآٍضي

آٍسًذُ لبچبق كبال ٍ اسص دس كطَس سحيطِ التصبدي داسد، ساُ حل آى سا ًيض دس حل هسبئل التصبدي جستجَ 

اي  ب الحيهِّبي حمَلي ٍ ث احيي دس حبلي است كِ الحيهِ اسائِ ضذُ ثذًجبل احيي است كِ اص طشحيك سٍش. كشد

دس .  كِ ثيطتش هَاد آى حمَلي ٍ كيفشي است، هطكل التصبدي سا حل كٌذ كِ ػوالً اهكبى پزحيش ًخَاّذ ثَد

تش ٍ ثب تَجِ ثِ دالحيل ركش ضذُ هشثَط ثِ پيذاحيص ٍ گستشش لبچبق كبال دس كطَس،  حيك سطح ٍسيغ

   .ين ّستٌذهذت ٍ ثلٌذ هذت لبثل تمس هذت، هيبى ّب ثِ اثؼبد صهبًي كَتبُ حل ساُ
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