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دثی فیّذس ٔذیزیت ؽیزیٙی پشی را ثز عٟذٜ ٌزفت ٚ ثاب    

تبویذ ثز ٔؾتزی ٔذاری ثٝ لذری ٔٛفك ثٛد وٝ تاداذاد     

 4عذد در آٔزیىب ٚ      160ثٝ  1984ؽدجٝ ٞبیؼ تب عبَ 

ؽدجٝ در خبرج اس آٔزیىب رعیذ ٚ طی ایٗ ٔذت درآٔاذی  

 ٔیّیٖٛ دالری ٘صیت اٚ ؽذ  45
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چطٛری ٔیتٛا٘ٓ پَٛ ثیؾتزی ثٝ دعت ثایابٚرْطچاطاٛر     

ٔیتٛا٘ٓ عزٔبیٝ ثیؾتزی داؽتٝ ثبؽٓ طٍٔز ٔیؾٛد ثٝ ایٗ 

راحتی ثزٚتٕٙذ تز ٚ خٛٚؽجخت تز ؽذطدرعت اعت واٝ  

ٔٗ وبرْ را دٚعت دارْ ، ِٚی ایٗ ٕٔىٗ ٘یغت واٝ اس      

عٟذٜ ٕٞٝ لزض ٚ لِٛٝ ٞبیٓ ثزآیٓ، در حبِی وٝ ٔیذا٘آ  

 ٔیشاٖ درآٔذ عمفی دارد ٚ ثیؾتز اس آٖ ٕٔىٗ ٘یغت.

چطٛر ٔیتٛا٘ٓ حمٛق ثیؾتزی ثٍیزْط ایٗ وبر آعبٖ اعت 

ثخٛاٜ تب ثؾٛد! وبر تٛ ایٗ اعت وٝ ثٝ ٞغتی ثٍٛیی دلیمب 

چٝ ٔیخٛاٞی. اٌز یىی اس چیشٞبی وٝ ٔیخاٛاٞای پاَٛ       

ٔٗ ٔیخاٛاْ   )) اعت ، ثٍٛ چمذر پَٛ ٔیخٛاٞی.ٔثال ثٍٛ :  

عی رٚس دیٍٝ دٚ ّٔیٖٛ تٛٔبٖ ثٝ صٛرت غیز ٔٙتظزا٘ٝ ثٝ 

 دعتٓ ثزعذ. ((

دثزا فیّذس وٝ ثٝ دثی فیّذس ٔؾٟٛر اعت اعتمبد دارد وٝ   

)) ثشرٌتزیٗ ؽىغت در س٘ذٌی ایٗ اعت وٝ ٞزٌش تالػ   

٘ىٙیٓ(( ؽبیذ ثٝ ٕٞیٗ خبطز ثبؽذ وٝ ؽیزیٙی فازٚؽای    

 اس آؽپشخب٘ٝ وٛچه وبر  1977خب٘ٓ فیّذس وٝ در عبَ 

خٛدرا آغبس وزدٜ ثٛد ثٝ ؽزوتی پیاؾازٚ در صاٙادات          

ٔاّایاٖٛ     500ؽیزیٙی پشی تجذیُ ؽذ ٚ ارسؽی ثیؼ اس 

دالر یبفت ٚ ٕٞچٙیٗ دثی فیّذس ٞٓ ثٝ یىای اس لابثاُ        

احتزاْ تزیٗ س٘بٖ عزصٝ وغت ٚ وبر تجذیُ ؽذ . دثای       

فیّذس اس وٛدوی ٕٞٛارٜ ؽیفتٝ پختٗ ٚ خٛردٖ ؽیزیٙای  

 ثٛد.
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آٔزیىب تبعیظ وزد. وبر در رٚسٞبی اَٚ چٙذاٖ چٍٙی ثاٝ     

دَ ٘شد تب خبیی وٝ دثی خٛد ثٝ خیبثبٖ آٔذ ٚ ؽایازیاٙای       

آؽٙابیای   ٞبیؼ را ثٝ طٛر رایٍبٖ ثیٗ رٍٞذراٖ پخؼ وزد . 

ٔؾزیبٖ ثب طدٓ ؽیزیٙی ٞبی اٚ ثٛد وٝ ثبعث ؽذ آراْ آراْ   

ثٝ ٔؾتزیب٘ؼ افشٚدٜ ؽٛد. دثی فیّذس ٔذیزیت ؽیزیٙی پشی  

را ثز عٟذٜ ٌزفت ٚ ثب تبویذ ثز ٔؾتزی ٔذاری ثاٝ لاذری       

عذد   160ثٝ  1984ٔٛفك ثٛد وٝ تدذاد ؽدجٝ ٞبیؼ تب عبَ 

ؽدجٝ در دیٍز  11ؽدجٝ در خبرج اس آٔزیىب ٚ  4در آٔزیىب ٚ 

 1989وؾٛر ٞب دارد. ٕٞچٙیٗ ؽزوت خب٘ٓ فیّذس در عبَ   

ثٝ عٙٛاٖ اِٚیٗ ؽزوت فدبَ در صٙدت خزدٜ فزٚؽی ٔاٛاد    

غذایی اس عیغتٓ رایب٘ٝ ای ثزای سٔبٖ ثٙذی عّٕیبت تِٛیاذ  

ثٟزٜ ٌزفت ٚ ٘تیدٝ ثغیبر خٛثی وغت وزد.تب خابیای واٝ       

ٔذرعٝ التصبدی ٞبرٚارد اس ایٗ الذاْ ثٝ عٙاٛاٖ اعاتافابدٜ       

ٔٛفك اس تىِٙٛٛصی در ٔذیزیت وغت ٚ وبر ٘بْ ثازد. دثای        

ؽزوتؼ را ثٝ فزٚػ رعب٘ذ ٚ اس آٖ      1993فیّذس در عبَ 

ٔٛلع ثٝ عٙٛاٖ عخٍٙٛی ؽزوت فدبِیت ٔیىٙذ. ٕٞدٙیٗ اٚ 

وتبة ٞبی پز فزٚؽی در ٔٛرد آؽپشی ٘ٛؽت وٝ اِٚیٗ آٟ٘ب 

ثب اعتمجبَ چؾٍٕیزی ٔٛاخٝ ؽذ ٚ ثیؼ اس یه ّٔایاٖٛ ٚ     

 ٞشار ٘غخٝ اس آٖ در عطح خٟبٖ ثٝ فزٚػ رعیذ . 800

درطی عبَ ٞب اٚ تٛا٘غت دعتٛراِدُٕ ٞبی ٔخصاٛصای را     

عبٍِی ٔاداجاٛر     13ثزای پخت ؽیزیٙی تٟیٝ وٙذ. اِجتٝ در  

ؽذ وبر وٙذ تب ثتٛا٘ذ پَٛ السْ ثزای خازیاذ ٔاٛاد اِٚایاٝ          

عابِاٍای       19ؽیزیٙی پشی را ثذعت ثیبٚرد دثی فیّذس در   

اسدٚاج وزد ،اٚ در اثتذا خب٘ٝ دار ثٛد، أب وٕی ثدذ احغابط    

وزد وٝ ثبیذ وغت ٚ وبری را آغبس وٙذ ثٝ ٕٞایاٗ خابطاز       

عبِٝ ثٛد تصٕیٓ ٌزفت ٔغبسٜ ای ثزای تٟیٝ  20ٍٞٙبٔی وٝ 

 ٚ فزٚػ ؽیزیٙی ٞبیؼ تبعیظ وٙذ.

تصٕیٓ اٚ ٘ٝ ٔٛرد حٕبیت پذر ٚ ٔبدرػ لزار ٌزفت ٚ ٘اٝ       

ٔٛرد حٕبیت ٕٞغزػ.خب٘ٛادٜ اػ ٔدتمذ ثٛد٘ذ وٝ اٚ آیٙذٜ  

ٔٛفمی در حزفٝ ؽیزیٙی پشی ٘خٛاٞذ داؽات ، سیازا ٘اٝ          

عزٔبیٝ اِٚیٝ ای داؽت ٚ ٘ٝ تحصیالِت وبفی. أب ثاٝ رغآ      

عذْ حٕبیت خب٘ٛادٜ ، دثی فیّذس دعت اس تالػ ثزای یبفتٗ 

اٚ وٝ ثٝ خٛدػ ٚ ویفیت ؽیزیٙای  عزٔبیٝ ٌذار ثز ٘ذاؽت . 

ٞبیؼ اطٕیٙبٖ داؽت ثب خغت ٚ خٛی ثغیبر ٔاٛفاك ؽاذ      

ٞشار دالر دریبفت وٙذ ٚ اس ایاٗ طازیاك         25ٚأی ثٝ ارسػ

 در ایبِت وبِیفز٘یبی   1977اِٚیٗ ٔغبسٜ خٛد را در عبَ 

Www.kyansoftco.com 

http://www.kyansoftco.com/default.aspx
http://www.kyansoftco.com/default.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 کیان نامه
Www.kyansoftco.com 

ای ثب ٘بْ تدبٚ٘ی ٔصزف عپٝ آغبس ثٝ وابر     ٞبی خٟب٘ی ثٝ ایزاٖ رعیذ ٚ ٘خغتیٗ فزٚؽٍبٜ س٘دیزٜ ثٛد وٝ تدزثٝ 1328در عبَ 

ٞابی     ٞبی خذیذتزی ثب ٘بْ ا٘ذاسی ؽذ ٚ ثب ادأٝ ایٗ رٚ٘ذ فزٚؽٍبٜ ؽٕغی راٜ 1350وزد. ثدذٞب فزٚؽٍبٜ وٛرٚػ ٘یش در عبَ  

 ا٘ذاسی ؽذ٘ذ. در ایزاٖ راٜ… ؽٟز ٚ رٚعتب، وٛثز، رفبٜ، ؽٟزٚ٘ذ ٚ

 

 

 

 

ا٘ذ ٚ اس عاٛی     ٞب آ٘چٙبٖ وٝ ثبیذ ثٝ لذرتی خذی در ثبسار تجذیُ ٘ؾذٜ عبَ ٞٙٛس ایٗ فزٚؽٍبٜ 50أب ثب ٚخٛد ٌذؽت ثیؼ اس 

فازٚؽای در        ای یب ثٝ طٛر وّی صٙدت خزدٜ ٞبی س٘دیزٜ رعذ فزٚؽٍبٜ ؽٛ٘ذ. ثٝ ٘ظز ٔی ٔؾتزیبٖ آ٘چٙبٖ خذی ٍ٘زیغتٝ ٕ٘ی

 ٜ ا٘ذاسی یاه     ایزاٖ دعت ثٝ ٌزیجبٖ ٔؾىالتی اعت وٝ ٔب٘ع پیؾزفت خذٔبت تٛسیدی ٘ٛیٗ ؽذٜ اعت.ثٝ ٌفتٝ وبرؽٙبعبٖ، را

ٞبی سیبدی ٘یبس دارد، أب در عیٗ حبَ اس یه عٛ اؽتغبَ سا  ای، ثغیبر عزٔبیٝ ثز اعت ٚ ثٝ سیزعبخت ٔدٕٛعٝ فزٚؽٍبٜ س٘دیزٜ

ؽٛد. عالٜٚ ثز آ٘ىٝ ٘یبسٞبی ٔزدْ را ٘یاش ثاٟاتاز         ٚ اس عٛی دیٍز ٔٛخت تضٕیٗ فزٚػ ٔحصٛالت تِٛیذوٙٙذٌبٖ داخّی ٔی

 دٞذ. پٛؽؼ ٔی

تٛا٘ٙذ اؽاتاغابَ سایای        ٔیّیٖٛ ٚاحذ صٙفی ٚخٛد دارد وٝ ٔی 3ٌٛیذ: در ایزاٖ ثیؼ اس   یه ٔذرط دا٘ؾٍبٜ در ایٗ ٔٛرد ٔی

ٔٛرد ؽغُ ٔختاّا     42وٙذ،  پبیذار ٚ ِٔٛذی را ایدبد وٙٙذ. ثٝ ٌفتٝ أیز اخالصی وٝ در رؽتٝ ٔذیزیت ثبساریبثی تذریظ ٔی 

آیذ. ؽبیذ اس ٞإایاٗ رٚ        ٞبی ٔٙبعت ثزای ایدبد اؽتغبَ ثب ثجبت ثٝ حغبة ٔی فزٚؽی ٚخٛد دارد وٝ اس ثغتز در سٔیٙٝ خزدٜ

ٞبی ٔختاّافای را ثازای          اعت وٝ طی چٙذ عبَ ٌذؽتٝ ٔغٛٚالٖ دِٚت ثٝ ٚیضٜ ٚسارت صٙدت، ٔدذٖ ٚ تدبرت ثبرٞب ثز٘بٔٝ

 ٞب ثٝ ٘تیدٝ ٘زعیذٜ اعت. ا٘ذ، أب ٞٙٛس ایٗ ثز٘بٔٝ ای اعالْ وزدٜ ٞبی س٘دیزٜ ٌغتزػ فزٚؽٍبٜ

 مصائة فزيشگاٌ َای سوجیزٌ ای

http://www.kyansoftco.com/default.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 کیان نامه
Www.kyansoftco.com 

رغاجاتای       ٌٛیٙذ: عٕذٜ دِیُ پیؾزفت وٙذ ایٗ صٙدات در ایازاٖ ثای           فزٚؽی ٔی آٖ طٛر وٝ فدبالٖ عزصٝ خذٔبت خزدٜ

ای اعت. در ٚالع اس آ٘دبیی وٝ ثبسٌؾت عزٔبیٝ ٚ عاٛد ایاٗ           ٞبی س٘دیزٜ ا٘ذاسی فزٚؽٍبٜ ٌذاراٖ ثٝ ٔؾبروت در راٜ عزٔبیٝ

 دٞٙذ. ٞبی دیٍز وغت ٚ وبر را ثٝ فزٚؽٍبٜ داری تزخیح ٔی ٌذاراٖ راٜ ٞب ٞٙٛس آ٘چٙبٖ ٔطٕئٗ ٘یغت عزٔبیٝ ثٍٙبٜ

ٞبی  ٞب ٚ ٘بآؽٙبیی فدبالٖ ثٝ رٚػ عالٜٚ ثز ایٗ ٞشیٙٝ ثبالی ّٔه، ضد  تِٛیذوٙٙذٌبٖ در تبٔیٗ وبالٞبی ٔٛرد ٘یبس فزٚؽٍبٜ

 ای در ایزاٖ اعت. ٞبی ر٘دیزٜ داری اس دیٍز دالیُ اصّی ؽىغت تدزثٝ فزٚؽٍبٜ ٘ٛیٗ فزٚؽٍبٜ

ؽٛد.: در حابَ حابضاز             ای ٔحغٛة ٔی ٞبی س٘دیزٜ تزیٗ چبِؼ پیؼ رٚی فزٚؽٍبٜ در حمیمت ٞشیٙٝ ثبالی أالن ثشري

ٞبیی وٝ در ا٘ذیؾٝ تبعیظ چٙذیٗ ؽدجٝ ثب ٔتزاص ثبال در وؾٛر ٞغتٙذ ثٝ خبطز ثٟبی سیبد سٔیٗ ٚ ّٔه ثب ٔؾاىاُ    فزٚؽٍبٜ

ٝ  ٞب در فزٚػ اخٙبط خٛد ٔی رٚ یب در ٟ٘بیت ٘بچبر ثٝ خجزاٖ ٞشیٙٝ ثٝ رٚ ٞابی خابری      ؽٛ٘ذ. در وٙبر ٔؾىُ ثٟبی ّٔه، ٞشیٙ

ٔیّیٖٛ تٛٔبٖ در ٔابٜ ثازآٚرد        400ای ٘یش حتی تب  ٞبی دٚرٜ ٞبی ا٘زصی ٚ ٔبِیبت ٞب اس خّٕٝ ثٟبی حبُٔ ایٗ لجیُ فزٚؽٍبٜ

 پذیز ٘یغت. فزٚؽی أزٚس در وؾٛر چٙذاٖ أىبٖ ؽٛد وٝ تبٔیٗ ایٗ ٔمذار درآٔذ در صٙدت خزدٜ ٔی

ای ٘یش چٙذاٖ وبر آعب٘ی ٘یغت. اس آ٘دبیی وٝ در حبَ حبضز ٌزدػ   ٞبی س٘دیزٜ ا٘ذاسی فزٚؽٍبٜ ٌذاراٖ ثزای راٜ خّت عزٔبیٝ

ای چٙذاٖ چؾٍٕیز ٘یغات  ثاٝ      ٞبی س٘دیزٜ ا٘ذاسی فزٚؽٍبٜ ٔبِی ایٗ صٙدت، عٛدآٚری آٖ ٚ در ٘تیدٝ تٛخیٝ التصبدی راٜ

ٞبی التصبدی ٘ذار٘ذ ٚ درٚالاع آٖ     ا٘ذاسی ایٗ دعتٝ اس ثٍٙبٜ ٞبی راٜ ٌذاراٖ رغجتی ثٝ ٔؾبروت در طزح ٕٞیٗ خبطز عزٔبیٝ

ٞبی ٔدذٚدی وٝ ایٗ رٚسٞب در حبَ فدبِیت ٞغتٙذ ثٝ خبطز فبصّٝ سیبد ثب اعتب٘ذاردٞب ثاٝ ٚالاع ثاٙاٍابٜ           دعتٝ اس فزٚؽٍبٜ

َ   »ای واٝ ؽابٔاُ             ٞبی س٘دیازٜ  فزٚؽی را ٘ٝ فمط ؽبُٔ فزٚؽٍبٜ رٚ٘ذ. اٚ وٝ خزدٜ  التصبدی ثٝ ؽٕبر ٕ٘ی ٞاب،  «ٔاٍابٔاب

فزٚؽی، تٛسیع وبال ثاذٖٚ ٚاعاطاٝ اس تاِٛایاذ تاب                 ؽٕبرد. ٚیضٌی اصّی خزدٜ  ٞب ٚ حتی ٔزاوش خزیذ ثزٔی«ٞبیپزٔبروت»

ا٘ذ. اٚ ثٝ عٙٛاٖ   ٞبی سیبد چٙذاٖ ٔٛفك ٘جٛدٜ وٙٙذٜ اعت وٝ در ایزاٖ ثٝ درعتی اخزایی ٘ؾذٜ ٚ ثٝ خبطز ٚخٛد ٚاعطٝ ٔصزف

ٔتزٔزثاع لصاذ      9000ٌذار ثب افشایؼ فضبی فزٚؽٍبٜ ثٝ  ٔثبَ اس ٔزوش خزیذی در أبْ سادٜ حغٗ تٟزاٖ ٘بْ ثزد وٝ عزٔبیٝ

داؽت وٝ ثٝ عٛدآٚری ثیؾتز دعت یبثذ، ِٚی پزٚصٜ ٘بوبْ ٔب٘ذ.عالٜٚ ثز ایٟٙب حضٛر وٕزً٘ تِٛیذوٙٙذٌبٖ ٔاحاصاٛالت ثاب        

ٞب ٘یش اس دالیُ اعتمجبَ ضدی  ٔزدْ اس ایٗ ٔزاوش خزیذ اعت. در حابَ      وٙٙذٜ وبالٞبی ایٗ فزٚؽٍبٜ ویفیت ثٝ عٙٛاٖ تبٔیٗ

حبضز ثز٘ذٞبی داخّی آ٘مذر ثبویفیت ٘یغتٙذ ٚ اس عٛی دیٍز ٚارد وزدٖ ثز٘ذٞبی خبرخی ٘یش ٘ٝ تٟٙب ثٝ صزفٝ ٘ایاغات ٚ        

 س٘ذ. ؽٛد، ثّىٝ ثٝ اصُ حٕبیت اس تِٛیذات داخّی ٞٓ آعیت ٔی ٔٛخت افشایؼ لیٕت تٕبْ ؽذٜ ٔی
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 کیان نامه

 ٌذارا٘ی اس تزویٝ ٚ ٔبِشی در راٜ ایزاٖ  عزٔبیٝ 

 وٙذ. ایٗ ٕٞبٖ ٘ىتٝ ای اعت وٝ حغٗ رادٔزد، ٔذیز ٔزوش أٛر اصٙبف ٚسارت صٙدت، ٔدذٖ ٚ تدبرت ثٝ آٖ اؽبرٜ ٔی

فزٚؽی ٚ فدبالٖ ایٗ صٙدت چٙذاٖ لبثُ تٛخٝ ٘یغت  ثاٙابثازیاٗ ا٘اٍایاشٜ السْ را در                 ٞبی دِٚت اس صٙدت خزدٜ حٕبیت

ٞابی ٔاٛعاظ         ٌٛیذ: در حبَ حبضز الذأبتی ثزای ٔدبفیت ٔبِیبتی ؽازوات      ٌذاراٖ ثٝ ٚخٛد ٕ٘ی آٚرد.اٚ اِجتٝ ٔی  عزٔبیٝ

ا٘ذ ٚ لزار اعات   ٞبیی در ایٗ ٔٛرد دادٜ ای در دعت اخزا اعت ٚ ٔغٛٚالٖ عبسٔبٖ أٛر ٔبِیبتی ٞٓ ٚعذٜ ٞبی س٘دیزٜ فزٚؽٍبٜ

ٞبی ٔتمبضی ثذٞذ.أب آٖ طٛر وٝ  ٔیّیبرد تٛٔب٘ی در ٘ظز ٌزفتٝ ؽذٜ تغٟیالتی ثٝ ؽزوت 300٘ظبْ ثب٘ىی ٘یش اس ٔحُ اعتجبر 

ٞب ٕٞچٙبٖ ثزای فدبالٖ ثخؼ خصٛصی در حذ یه رٚیاب اعات ٚ ثاٝ ایاٗ              آیذ ایٗ ٚعذٜ اس اظٟبرات ایٗ ٔمبْ ٔغَٛٚ ٔی

ٞبی ٔبِیبتی خجزٞبی خٛؽی را ثاٝ       ٞب ٔحمك ٘خٛاٞذ ؽذ  چٝ طی چٙذ عبَ ٌذؽتٝ ثبرٞب ٔغٛٚالٖ در ٔٛرد ٔدبفیت سٚدی

 ا٘ذ فدبالٖ ایٗ صٙدت دادٜ

 دٞذ. فزٚؽی خجز ٔی ای خزدٜ ٞبی س٘دیزٜ ا٘ذاسی فزٚؽٍبٜ ٌذاراٖ خبرخی ثزای راٜ اِجتٝ ثب تٕبْ ایٟٙب رادٔزد اس خّت عزٔبیٝ

ای در وؾاٛر         اعالْ وزد٘ذ وٝ عٝ ٔدٕٛعٝ فزٚؽٍبٜ س٘دایازٜ   87ثز اعبط طزح تحَٛ التصبدی دِٚت، ٔغٛٚالٖ در عبَ 

ٞابیاپاز       ا٘ذاسی خٛاٞذ ؽذ تب ثٝ ایٗ تزتیت تحِٛی ٘یش در ثبسار ایزاٖ ثٝ ٚخٛد آیذ، أب اس آٖ سٔبٖ تبوٖٙٛ فمط فزٚؽٍبٜ    راٜ

ٔبروت وٝ اِجتٝ ثٝ اعتمبد وبرؽٙبعبٖ ثغیبر ٔٛفك ثٛدٜ ثٝ عزصٝ ظٟٛر رعیذٜ اعت. ثٝ ٌفتٝ رییظ ٔزوش أٛر اصٙبف ٚسارت  

ٌذارا٘ی اس تزویٝ  ای در وؾٛر اعت، ٔذاوزاتی ثب عزٔبیٝ ٞبی س٘دیزٜ صٙدت، ٔدذٖ ٚ تدبرت وٝ در ٚالع ٔتِٛی اصّی فزٚؽٍبٜ

 ؽٛد. ا٘ذاسی دٚ ٔدٕٛعٝ دیٍز ا٘دبْ ؽذٜ وٝ ٘تیدٝ آٖ در آیٙذٜ ٘شدیه ٔؾخص ٔی ٚ ٔبِشی ثزای راٜ
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 کتاب پیشىُادی ایه ماٌ

 
ٌیزی ٔٛفمیت، وبرآٔذی ٚ پبیذاری یه عیغتٓ  ثزای ا٘ذاسٜ

ٔذیزیتی ثبیذ ٘تبیح ثٝ دعت آٔذٜ اس آٖ عیغتٓ را ثزرعی ٚ 

تزیٗ ؽزوت تِٛیذ وٙٙذٜ  تحّیُ وزد. ٔبیىزٚعبفت ثشري

افشارٞبی وبٔپیٛتزی در خٟبٖ اعت وٝ تِٛیذات خٛد را در  ٘زْ

وؾٛر ثٝ وبرثزاٖ تدبری، خبٍ٘ی ٚ صٙبیع ٔختّ   60ثیؼ اس 

فزٚؽذ. ٕٞیٗ عبُٔ، عیغتٓ ٔذیزیتی ٔبیىزٚعبفت را در  ٔی

ٞب ٚ صٙبیع  خٟبٖ تدبرت رلبثتی، ثٝ اٍِٛیی ثزای ٕٞٝ ؽزوت

ٔختّ  تجذیُ وزدٜ اعت. عیجغتٓ ٔذیزیت ٚ راٞجزی 

اٍ٘یش اعت  ثٝ طٛری وٝ  ٔبیىزٚعبفت عیغتٕی ثذیع ٚ ؽٍفت

ٞبی ثبسرٌب٘ی ٚ  تٛاٖ ردپبیی اس ایٗ عیغتٓ را در دا٘ؾىذٜ ٕ٘ی

ٞبی ٔٛفك در  ٌیز٘ذٜ ٔذیزیت خٟبٖ یبفت. تزثیت تصٕیٓ

ٞبیی وٝ ثب عزعت سیبد در حبَ تغییز آ٘ی ٞغتٙذ، اس  تدبرت

افتذ.  ٞب اتفبق ٕ٘ی ٌبٜ در دا٘ؾىذٜ ٞبیی اعت وٝ ٞیچ ِٔٛفٝ

إٞیت فزد تصٕیٓ ٌیز٘ذٜ ٟ٘بیی ٚ اصّی در خٟبٖ تدبرت 

رلبثتی اس ٔغبئُ ٟٔٓ ٚ اعبعی ٔذیزیت وبرثزدی اعت. ٘مؼ 

)ثیُ ٌیتظ( در عیغتٓ ٔذیزیتی ٔبیىزٚعبفت، تحّیُ ٚ 

ٞبی  ٞبی فٙی ٚ آٔیختٗ آٖ ثب اعتزاتضی تفغیز دیذٌبٜ

ای اس ٔذیزیت ٚ راٞجزی اعت. در وتبة حبضز  ثبساررعب٘ی، خاللیت ٚ تیشٞٛؽی اعت. ٔٙؼ ٔذیزیتی )ٌیتظ( آٔیشٜ

 ٞبی ایٗ ٔٙؼ ؽىبفتٝ ؽذٜ اعت  ٌی ٚیضٜ
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