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ٛٞش ٔبِی ثخطی اص ٛٞش ضٕبست ؤ ٝیتٛا٘ذ ٔٛضٛفبت ٔشثٛط ثٔ ٝسبئُ ٔ ٚطىالت
ٔبِیتبٖ سا ضٙبسبیی  ٚآٖ سا حُ وٙذٕٞٝ٘ٛ٘ .بی سبدٜای اص ایٗ ٔطىالت و ٝایٗ ٛٞش لبدس ثٝ
سفـ آٖ است ضبُٔ ٘ذاضتٗ دسآٔذ وبفی  ٚپیذا وشدٖ ساٞىبسٞبیی ثشای دسآٔذصایی ثیطتش،
ثذٞیٞبی صیبد ،داضتٗ پ٘ ٚ َٛبآٌبٞی ثشای استفبدٔ ٜفیذ اص آٖ است.
ٛٞش ٔبِیتبٖ سا تمٛیت وٙیذ /ساٞ ٜبی دسآٔذصایی سا یبد ثٍیشیٕجٌ ٝضاسش ٌش ٜٚسجه ص٘ذٌی
خجشٌضاسی دا٘بٕ٘ ،یتٛا٘یٓ ایٗ حمیمت سا ا٘ىبس وٙیٓ و ٝثشای سفـ ٘یبصٞبی اِٚی ٝص٘ذٌیٔبٖ ثٝ
پ َٛاحتیبج داسیٓ  ٚثٕٞ ٝیٗ دِیُ ٘ؾٓ دادٖ ث ٝأٛس ٔبِی ٔ ٚسبئُ ٔشثٛط ث ٝپ ٚ َٛداضتٗ دا٘ص
 ٚآٌبٞی ٔشثٛط ث ٝآٖ ثشای تهته افشاد خبٔق ٝضشٚسی است ،اِجتٕ٘ ٝیتٛاٖ ایٗ ادفب سا داضت
و ٝثب پٔ َٛیتٛاٖ خٛضجختی سا خشیذِٚ ،ی اٌش غبدلب٘ ٝث ٝایٗ ٔٛضٛؿ ٍ٘ب ٜوٙیٓ آیب ثیپِٛی
آسأطی ثٕٞ ٝشا ٜداسد؟
ثیپِٛی  ٚفىش وشدٖ دائٓ ث ٝآٖ خض اضغشاة ٍ٘ ٚشا٘ی ٔ ٚجتال ضذٖ ث ٝا٘ٛاؿ  ٚالسبْ ثیٕبسیٞبی
خسٕب٘ی  ٚسٚا٘ی ٘ىتٔ ٝثجتی ٘ذاسد .پس ثبتٛخ ٝث ٝإٞیت ٔسبِ ٝپ َٛثٟتش است ثٛٞ ٝش ٔبِی
خٛد و ٝیىی اص ثشتشیٗ ٛٞشٞب دس صٔیٔ ٝٙبِی  ٚالتػبدی است ثیطتش تٛخ ٚ ٝسقی وٙیٓ آٖ سا
تمٛیت وشد ٚ ٜثیطتش ث ٝآٖ ثپشداصیٓ تب ثب استفبد ٜاص ایٗ ٛٞش ٓٞ ،ثتٛا٘یٓ دس حُ وشدٖ
ٔطىالت ٔبِیٔبٖ ثٟتش فُٕ وٙیٓ  ٓٞ ٚساٜٞبی دسآٔذصایی ثیطتش سا یبد ثٍیشیٓ.
ٔتبسفب٘ ٝاٌش ضٕب ٛٞش ٔبِی پبییٙی داضت ٝثبضیذ ٔطىالت ٔبِیتبٖ ٕٞیط ٝحُ ٘طذ ٜثبلی
ٔیٔب٘ذ ٞ ٚشٌض اص ثیٗ ٕ٘یسٚد ،ثّى ٝدس یه ثش ٝٞاص صٔبٖ وٕشً٘تش  ٚدس صٔب٘ی دیٍش پشسً٘تش
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ٔیضٛد .اٌش ٛٞش ضٕب دس ایٗ صٔی ٝٙپبییٗ است ،ثبیذ ٔقّٔٛبت ٔبِی خٛد سا افضایص دٞیذ .ثب
ایٗ افضایص ٔیتٛا٘یذ ٔطىالت ٔبِی سا حُ وشد ٚ ٜلٛیتش اص لجُ ضٛیذ.
افشاد ثسیبسی ٞستٙذ و ٝثب ٚخٛد تحػیالت ثبال ،سختىٛضی ،غذالت  ٚثسیبسی اص غفبت
پسٙذیذٛٞ ٜش ٔبِی پبییٙی داس٘ذ ٞ ٚشٌض دس ص٘ذٌی خٛد اص ٘ؾش ٔبِی احسبس سضبیت ٕ٘یوٙٙذ.
آ٘بٖ ث ٝاستقذادٞبی ٔبِی خٛد پی ٘جشدٜا٘ذ  ٚفمظ یبد ٌشفتٝا٘ذ عجك فبدت غجح اص خٛاة ثیذاس
ضذ ٚ ٜسش سبفت ٔمشس سش وبس خٛد حبضش ض٘ٛذ ،پس اص ثبصٌطت ثٙٔ ٝضَ غزای ٔختػشی
خٛسد ٚ ٜث ٝسختخٛاة س٘ٚذ.
دسٚالـ ایٗ ٌش ٜٚفمظ وبسفشٔبیبٖ خٛد سا و ٝضبیذ ٘ػف آ٘بٖ  ٓٞتحػیالت ٘ذاس٘ذ ،پِٛذاستش
ٔیوٙٙذ  ٚخٛد ٕٞیط ٝدسخب ٔیص٘ٙذ .اٌش آ٘بٖ وٕی ث ٝخٛد سختی دٙٞذ  ٚاص استقذادٞبی ٔبِی ٚ
تحػیالتطبٖ استفبد ٜوٙٙذ ٔیتٛا٘ٙذ ثشای خٛدضبٖ وبس وٙٙذ .إٞیت ایٗ ٛٞش ث ٝایٗ دِیُ
است و ٝثب ٚخٛد ٔطىالت ٔبِی  ٚسبی ٝا٘ذاختٗ آٖ ثش ص٘ذٌی ٔبِ ،زت  ٚضبدی سا احسبس
ٕ٘یوٙیٓ ٕٞ ٚیط ٝثب خٛد وّٙدبس ٔیسٚیٓ.
یىی اص ٔسبئّی و ٝدس تقییٗ ٛٞش ٔبِی ٔ ٟٓاست ٔیضاٖ ٛٞش ٞیدب٘ی ٔبست؛ اٌش افشاد
٘تٛا٘ٙذ دس صٔیٞٝٙبی فٛاعف ،احسبسبت  ٚفبدتٞبی ثذ خٛد سا وٙتشَ وٙٙذ ،لغقب دس وٙتشَ ٚ
حفؼ پَٞٛبیطبٖ  ٓٞثب ٔطىُ سٚثٝسٔ ٚیض٘ٛذٔ .ثال افشادی وٕٞ ٝیط ٝفبدت داس٘ذ ثیص اص
دسآٔذ خٛد خشج وٙٙذ ،ثضسيتشیٗ ٔمشٚضبٖ د٘یب ٞستٙذ  ٚحتٕب الصْ است ساٜحُ ٔٙبسجی ثشای
ایٗ ٔطىُ خٛد پیذا وٙٙذ .پس چ ٝخٛة است یبد ثٍیشیٓ سٚی ٛٞش ٔبِی خٛد وبس  ٚآٖ سا
تمٛیت وٙیٓٞ ،شچ ٝایٗ وبس سا ثبدلتتش ا٘دبْ دٞیٓ ٔیتٛا٘یٓ ٔطىالت ٔبِی خٛد سا ساحتتش حُ
وشد ٚ ٜحشفٝایتش ضٛیٓ.
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دس افضایص ٛٞش ٔبِی ث ٝتٛغیٞٝبی صیش تٛخ ٝوٙیذ:

 ثشای چیضٞبیی و ٝاسصش داس٘ذ ،سشٔبیٌٝزاسی وٙیذ :سشٔبیٌٝزاسی ثشای ٔٛاسد ثیاسصش،
اسصش چیضٞبی ثباسصش سا  ٓٞاص ثیٗ ٔیثشد.
 چطٓ  ٚرٙٞی ٛٞضیبس داضت ٝثبضیٓ :اص تدشثیبت ٔبِی دیٍشاٖ ثخٛثی استفبد ٜوٙیذ  ٚثش
ضىستٞبی خٛد  ٚدیٍشاٖ تٕشوض وٙیذٔ .غٕئٗ ثبضیذ پیشٚصی ٔمبثُ ضىست ٘یست ثّىٝ
دس ٖٚآٖ است.
 اٞذاف ٚاال ا٘تخبة وٙیذ :ثسیبسی اص وبسضٙبسبٖ ٔبِی ثٔ ٝشدْ پیطٟٙبد ٔیوٙٙذ ثشای ٔٛفك
ضذٖ اٞذاف وٛچه سا ا٘تخبة وٙٙذ ،أب ث ٝیبد داضت ٝثبضیذ ثشای دستیبثی ث ٝثٟتشیٗ ،ثبیذ
ثٟتشیٗٞب سا ا٘تخبة وشد  ٚثٟتشیٗ ثٛد.
ٕٞ چٙیٗ اٌش ٔیخٛاٞیذ دس صٔیٔ ٝٙبِی ٔٛفك ضٛیذ ،ث ٝد٘جبَ ٔحیظ ٔٙبست ثشای سضذ
ٔبِیتبٖ ثبضیذ تب ثتٛا٘یذ اص تٛا٘بییٞب  ٚلبثّیتٞبی خٛد ث ٝثٟتشیٗ ضىُ استفبد ٜوٙیذٔ .ثال
اٌش ضٕب دس ٔحیغی وبس ٔیوٙیذ و ٝفمظ دس آٖ ضىست ٘ ٚبأیذی تقشیف ضذ ٜاست دِیّی
٘ذاسد آ٘دب ثٕب٘یذ ،صیشا ایٗ یبس ٘ ٚبأیذی دس ضٕب  ٓٞسخ ٝٙوشدٞ ٚ ٜیچٌب ٜث ٝسضبیت
ضغّی ٕ٘یسسیذ.
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 استقذاد  ٚتٛا٘بییٞبی خٛد سا دسیبثیذ :افشادی و ٝسقی ٕ٘یوٙٙذ استقذادٞب  ٚلبثّیتٞبی
خٛد سا وطف وٙٙذ ،افشاد تٙجّی ٞستٙذ و ٝفمظ وبسٞبی سبد ٚ ٜثیدسدسش سا ا٘دبْ ٔیدٙٞذ.
ثبیذ تٛا٘بییٞبی خبظ خٛد سا پیذا وشد ٚ ٜث ٝخٛدٔبٖ اخبص ٜدٞیٓ دس آٟ٘ب ث ٝسضذ  ٚتىبُٔ
ثشسیٓ.
 خب٘ٓٞبٔ ،ذیش ٔبِی تٛإ٘ٙذ ثشای خب٘ٛاد ٜتٛا٘بیی ص٘بٖ ثشای ٔذیشیت ٔبِیضبٖ تب حذ
صیبدی ث ٝایٗ أش ثستٍی داسد و ٝثشخی اص خشافٞٝبی صیش سا وبٔال اص ر ٗٞخٛد پبن وٙٙذ.
 پ َٛثشای یه صٖ ضبدی ٕ٘یآٚسد ،اِجتٕ٘ ٝیتٛاٖ ٕٞیط ٝضبدی سا ثب پ َٛخشیذ أب دس فمش
ٔب٘ذٖ  ٓٞثشای یه صٖ خٛضحبِی ثٕٞ ٝشا٘ ٜذاسدٌ .بٞی پ ٚ َٛاستفبد ٜدسست آٖ
ساٜٞبیی پیص پبی ضٕب ٔیٌزاسد وٞ ٝیچ چیض دیٍشی لبدس ث ٝا٘دبْ آٖ ٘یست .ایٗ خّٕٝ
ٔقشٚف سا ث ٝیبدداضت ٝثبضیذ و ٝیىی اص سشٔبیٝداساٖ ٔیٌفت ٗٔ :ثشٚتٕٙذ ثٛدٜاْ ،فمیش
 ٓٞثٛدٜاْ .ثبٚس وٙیذ ثشٚتٕٙذ ثٛدٖ ثٟتش اص فمش است .اٌش ضٕب ٕ٘یتٛا٘یذ اص پ َٛخٛد ِزت
ثجشیذ ث ٝایٗ دِیُ است وٕ٘ ٝیدا٘یذ چٍ ٝ٘ٛاص پ َٛثشای حُ ٔطىالتتبٖ استفبد ٜوٙیذ.
حذالُ ،پٔ َٛیتٛا٘ذ ضٕب سا ٘ضد یه دسٔبٍ٘ش خٛة ثجشد.
 غحجت وشدٖ دسثبس ٜپ َٛدس ضأٖ یه خب٘ٓ ٘یستٚ ،القب ٌفت ٌٛٚدسثبس ٜپ َٛچ ٝاستجبعی
ٔیتٛا٘ذ ث ٝضأٖ ٙٔ ٚضِت یه خب٘ٓ داضت ٝثبضذ؟ حمیمت غحجت وشدٖ دسثبس ٜپ٘ َٛیست
و ٝدیٍشاٖ سا آصاس ٔیدٞذ ،ثّىٛٞ ٝش  ٚروبٚت ثشخی ص٘بٖ دس صٔیٞٝٙبی ٔبِی است وٝ
آ٘بٖ سا آصسدٔ ٜیسبصد .ص٘بٖ فشأٛش ٘ىٙٙذ دا٘ص  ٚپٞ َٛش د ٚثشای آ٘بٖ لذست سا ثٝ
اسٔغبٖ ٔیآٚسد.
 ایٗ خشاف ٝسا ثبٚس ٘ىٙیذ ؤ ٝشداٖ دس أٛس ٔبِی  ٚپ َٛاص ص٘بٖ ثبٛٞشتش٘ذ ،آیب طٖ
٘بضٙبختٝای ث٘ ٝبْ طٖ پ َٛدس ٔشداٖ ٚخٛد داسد و ٝدس ص٘بٖ ٘یست .ثبسٞب اتفبق افتبد ٜوٝ
ص٘بٖ ثٛٞ ٝش ٔبِی ٔشدا٘طبٖ اعٕیٙبٖ وشدٜا٘ذ  ٚدس ٟ٘بیت ٚسضىست ٝضذٜا٘ذ.
 اٌش دس آٔذ یه صٖ ثبالتش اص ٕٞسشش ثبضذٛٔ ،خت سشخٛسدٌی ٕٞسش ٚی ٔیضٛد ،ایٗ
ثبٚس تب ا٘ذاصٜای دسست است ،چشاو ٝاغّت ثبال ثٛدٖ دسآٔذ صٖ ثبفث ایدبد تٙص  ٚافتٕبد
ث٘ ٝفس دس دیٍشی ٔیضٛد .أب ضٕب ثب ٔذیشیت دسستٌ ،فتٌٞٛٚبی غبدلب٘ ٝدسثبسٜ
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ٔسبئُ ٔبِی ٞ ٚضیٞٝٙب  ...ٚثب ٕٞسشتبٖ ٔیتٛا٘یذ ایٌٗ ٝ٘ٛتٙصٞب سا دس خب٘ ٝاص ثیٗ ثجشیذ
 ٚثب اسائ ٝایذٜٞبی خٛة حتی ثبفث دسآٔذصایی ٕٞسشتبٖ  ٓٞثطٛیذ.
٘ یبصی ٘یست تب ایٗ ا٘ذاص ٜسٚی تحػیالت فبِی ثشای ضغُ پشدسآٔذ تبویذ داضت ٝثبضیذ:
چشاو ٝدسآٔذ ضٕب ثٝفٛٙاٖ دسآٔذ ثب٘ٛی ثقذ اص اصدٚاج ٔحسٛة ٔیضٛدٔ .غٕئٗ ثبضیذ
افشادی و ٝایٗ تػٛس ٘بدسست سا دس ضٕب ایدبد ٔیوٙٙذ فمظ لػذ داس٘ذ ٔب٘ـ پیطشفت ضٕب
ث ٝسغٛح فبِی تحػیّی ض٘ٛذ.
 ص٘بٖ ثشای أٛس ٔشثٛط ث ٝپٔ ٚ َٛحبسجبت ٔٙبست ٘یستٙذ :چشا ثشخی ثش ایٗ فمیذٜا٘ذ وٝ
دختشاٖ دس سیبضیبت لٛی ٘یستٙذ ثٙبثشایٗ ٔحبسجبت ث ٝآ٘بٖ ٔشثٛط ٕ٘یضٛد؟ تحمیمبت
٘طبٍ٘ش آٖ است و ٝدختشاٖ  ٚپسشاٖ ث ٝیه ا٘ذاصٔ ٜیتٛا٘ٙذ دس دسس سیبضی ٔٛفك
ض٘ٛذ ،أب دختشاٖ ثشای یبدٌیشی سیبضیبت ٍ٘شا٘ی ثیطتشی داس٘ذ.

ثبیذ ٘ ٚجبیذٞبی تمٛیت ٛٞش ٔبِی

ٞ ش سٚص صٔب٘ی سا ث ٝخٛا٘ذٖ ٔغبِجی دسثبس ٜپٔ ٚ َٛسبئُ التػبدی اختػبظ دٞیذ.
ثش٘بٔٞٝبی التػبدی ضجىٞٝبی تّٛیضی٘ٛی سا ثجیٙیذ  ٚثب ٔغبِق ٝوتبةٞب ٔ ٚدالت التػبدی
اعالفبت ٔبِی خٛد سا ثبال ثجشیذ.
 پسا٘ذاص وشدٖ سا ضشٚؿ وٙیذ .فشلی ٕ٘یوٙذ چمذس دسآٔذ داسیذ  ٚاص چٔ ٝجّغی ٔیخٛاٞیذ
پسا٘ذاص وشدٖ سا ضشٚؿ وٙیذ ،حتٕب ٔجّغی سا ثٝفٛٙاٖ پسا٘ذاص وٙبس ثٍزاسیذ تب دس غٛست
٘یبص ٔحتبج ٘ضدیهتشیٗ فشد خب٘ٛادٜتبٖ ٘ ٓٞطٛیذ.
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 اص ٔذیش ضذٖ ٘تشسیذ .اص داضتٗ ٔٛلقیت ضغّی ثبالتش  ٚحمٛق پبی ٝثیطتش استمجبَ وٙیذ.
افتٕبد ث٘ ٝفس خٛد سا ثبال ثجشیذ  ٚسقی وٙیذ ٟٔبستٞبی ٔذیشیت  ٚتدبست سا ثخٛثی
فشاٌیشیذ  ٚث ٝآٖ فُٕ وٙیذ.
ٍٙٞ بٔی و ٝضشایظ سٚحی خٛثی ٘ذاسیذِ ،غفب خشیذ ٘ىٙیذ .خشیذ وشدٖ یه ساٜحُ
وٛتبٜٔذت ثشای حبَ ثذ ضٕبستٕٔ .ىٗ است دس ٕٞبٖ ِحؾ ٝحبِتبٖ خٛة ضٛد أب ایٗ
احسبس صٚدٌزس است.
 دس ثشاثش ٚسٛس ٝخشج وشدٖ ٔمبٔٚت وٙیذ .سقی وٙیذ دس ِحؾٝای وٚ ٝسٛسٔ ٝیضٛیذ تب
پَٞٛبیتبٖ سا یىدب خشج وٙیذ ،ث ٝاحسبسبت دیٍشی فىش وٙیذ و ٝثتٛا٘ذ ضٕب سا اص خشج
وشدٖ فبعفی ثشٞب٘ذ.
 اص خٛد ثپشسیذ دس خشج وشدٖ پ َٛتحت تبثیش چ ٝضشایظ  ٚافشادی ٞستیذ .ثٝفٛٙاٖ ٔثبَ
اٌش ثٚ ٝاسغ ٝاصدٚاج ث ٝیىجبس ٜث ٝعجم ٝثشٚتٕٙذ سا ٜپیذا وشدٜایذ ،عجیقتب ضشٚؿ ث ٝخشج
وشدٖ پَٞٛبی خٛد ٔیوٙیذ  ٚدسٚالـ خٛدٕ٘بیی ٔیوٙیذٔ .شالت ثبضیذ آسأص خٛد سا ثب
ایٗ خٛد ٕ٘بییٞب ِٚ ٚخشخیٞب اص دست ٘ذٞیذ.
 ث ٝاسصشٞبیتبٖ تٛخ ٝوٙیذ .ثشخی ثش ایٗ فمیذٜا٘ذ و ٝثشٚت ،فب٘ی  ٚصٚدٌزس است چشاوٝ
ٕٔىٗ است ثب یه ثیٕبسی یب دٌشٌ٘ٛی ضشایظ التػبدی ٘بٌٟبٖ  ٕٝٞپَٞٛب ٘بثٛد ضٛد.
پس ٔتٙبست ثب اسصشٞبیتبٖ ص٘ذٌی وٙیذ ٘ٔ ٝتٙبست ثب ثشٚتتبٖ.
 ثشای استفبد ٜاص اسثی ٝخٛد ثش٘بٔٝسیضی غحیحی داضت ٝثبضیذٚ .لتی اسثیٝای ث ٝضٕب
ٔیسسذ ایٗ تػٛس سا داضت ٝثبضیذ و ٝایٗ آخشیٗ ضب٘س ضٕبست .ثب اسثی ٝخٛد ثشای
آیٙذٜتبٖ سشٔبیٌٝزاسی وٙیذ.
ٞ یچ ٌب ٜاخبص٘ ٜذٞیذ تٕبْ داسایی ٔطتشنتبٖ ث٘ ٝبْ ضشیه ٔبِیتبٖ ثبضذ .حتی اٌش ایٗ
ضشیه ٔبِی ٘ضدیهتشیٗ فشد ث ٝضٕب ثبضذ.
ٛٔ اؽت احسبسبتتبٖ ثبضیذ .اخبص٘ ٜذٞیذ احسبسبتتبٖ ٔب٘قی ثشای حسبة  ٚوتبة
ٔبِیتبٖ ضٛد  ٚث ٝآسب٘ی اص حك خٛد ثٍزسیذ.
 اخبص٘ ٜذٞیذ ٔذسن تحػیّیتبٖ تقییٗوٙٙذ ٜسش٘ٛضتتبٖ ضٛد .فمظ ث ٝایٗ دِیُ وٝ
ٔذسن فالٖ سضت ٝسا داسیذ ٘جبیذ دس ضغُ وٓدسآٔذ ٔشثٛط ث ٝآٖ سضتٔ ٝطغ َٛث ٝوبس
ضٛیذ.
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 دس وبسٞبی خیشی ٝضشوت وٙیذ .ثشخی افشاد آٖ لذس غشق دس خٕـآٚسی پٞ َٛستٙذ و ٝدیٍش
تٛخٟی ثٔ ٝستٕٙذاٖ  ٚاعشافیبٖ ٘یبصٔٙذ خٛد ٘ذاس٘ذٞ .یچٌب٘ ٜیبصٔٙذاٖ سا فشأٛش ٘ىٙیذ ٚ
پِٛتبٖ سا فمظ ثشای خٛدتبٖ خشج ٘ىٙیذ .ثشای دیٍشاٖ ٔ ٓٞبی ٝثٍزاسیذ.
 ث ٝفشص٘ذاٖ خٛد ثمجٛال٘یذ ؤ ٝیخٛاٞیذ اص ٘ؾش ٔبِی ٔستمُ ثبضیذ .اٌش دائٕب فشص٘ذا٘تبٖ اص
ضٕب پ َٛعّت ٔیوٙٙذ ،یبدآٚسی وٙیذ و ٝدٚست ٘ذاسیذ دس سٚصٌبس پیشی ٔحتبج وسی
ثبضیذ .اِجت ٝوٕه وشدٖ ث ٝفشص٘ذاٖ ثذ ٘یست ،أب ایٗ وبس ٘جبیذ ث ٝغٛست فبدت ضٛد.
ٔٙجـ دا٘ب خجش

ٛٞش 'ٔبِی'  ٚافضایص آٖ ث ٝسٚش ساثشت ویٛسبوی

ٍٕٞی ٔشدْ د٘یب چ ٝفمیش  ٚچ ٝثشٚتٕٙذ ٔطىُ ٔبِی داس٘ذ.ثسیبسی فىش ٔی وٙٙذ اٌش پ َٛصیبدی
داضت ٝثبضٙذ ٔطىالت ٔبِی آٟ٘ب تٕبْ ٔی ضٛد دس حبِیى ٝایٙغٛس ٘یست  ٚپ َٛثیطتش ٔسبئُ ٔبِی
ثیطتشی سا ث ٝد٘جبَ داسد(٘ٛیسٙذ :ٜث ٝخبعش داسْ دس ٔمغقی آ٘چ ٝو ٝدسآٔذ داضتٓ فمظ ث ٝا٘ذاصٜ
ٞضیٞ ٝٙبیٓ ثٛد  ٚپِٛی ثشای پس ا٘ذاص وشدٖ ٘ذاضتٓ ِٚی اص ِحبػ فىشی ساحت ص٘ذٌی ٔی وشدْ
ٔ ٚذتی ثقذ اص یىی اص وبسٞبئی و ٝلجال ا٘دبْ داد ٜثٛدْ پ َٛخٛثی ثذستٓ سسیذ  ٚثشای ٔذتی
خٛاة  ٚخٛسان سا اص ٔٗ ٌشفت.چشا؟چ ٖٛثبیذ تػٕیٓ ٔی ٌشفتٓ آٖ پ َٛسا دس چ ٝخبئی سشٔبیٝ
ٌزاسی و ٓٙتب اسصش آٖ وٓ ٘طٛد  ٚثتٛا٘ذ ثشٚت ثیطتشی ٘یض تِٛیذ وٙذ  ٚایٗ دغذغ ٝثضسٌی
ثشای وسب٘ی و ٝسشٔبی ٝداس٘ذ ٔی ثبضذ).
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پ َٛث ٝتٟٙبئی ٔطىالت ٔبِی ضٕب ساحُ ٕ٘ی وٙذ.تحػیالت ٔ ٓٞطىالت ٔبِی ساحُ ٕ٘ی
وٙذ.داضتٗ یه ضغُ ٔ ٓٞطىالت ٔبِی سا حُ ٕ٘ی وٙذ .پس چ ٝچیضی ٔطىالت ٔبِی سا حُ ٔی
وٙذ؟ خٛاة ایٗ سئٛاَ ((ٛٞش ٔبِی)) است.

ٛٞش ٔبِی ٔطىالت ٔبِی سا ثشعشف ٔی وٙذٛٞ.ش ٔبِی ثخطی اص ٛٞش وّی ٔبست و ٝثشای
حُ ٔطىالت ٔبِی اص آٖ استفبدٔ ٜی وٙیٓ.
ٔطىالت ٔبِی سایح دس د٘یبی أشٚص  ،تغجیك ٘ذاضتٗ دسآٔذٞب ٞ ٚضیٞ ٝٙبی ص٘ذٌی٘،ذاضتٗ خب٘ٝ
ضخػی،ثذٞىبسیٞ ،ضیٞ ٝٙبی ٔبضیٗٞ،ضیٞ ٝٙبی ثٟذاضتی  ٚدسٔب٘ی …ٚاست و ٝثب استفبد ٜاص
ٛٞش ٔبِی ٔی تٛاٖ آٟ٘ب سا ثشعشف وشد.
اٌش ٛٞش ٔبِی سا دس خٛد تمٛیت ٘ىٙیٓ سٚص ث ٝسٚص ٔطىالت ٚخیٓ تش ٔی ض٘ٛذ  ٚضشایظ سٚص ثٝ
سٚص سخت تشٚ .القیت ایٗ است و ٝپ َٛتبثیش ث ٝسضائی ثش سجه ص٘ذٌی  ٚویفیت ص٘ذٌی
داسد.پ َٛآسبیص ٔی آٚسد،آصادی صٔب٘ی  ٚآصادی ا٘تخبة ٔی آٚسدِٚ .ی ثذست آٚسدٖ پ َٛثٝ
تٟٙبئی اٌش ثب استفبد ٜاص ٛٞش ٔبِی ٘جبضذ ٔٙدش ث ٝثشٚتٕٙذ ضذٖ ٕ٘ی ضٛد.
ایٗ ٘ىت ٝسا ثبیذ دس ٘ؾش داضت و ٝاٌش ثتٛا٘یذ ٔطىالت ٔبِی سا حُ وٙیذ ٛٞش ٔبِی ضٕب سضذ
ٔی وٙذ ٚٚلتی ٛٞش ٔبِی سضذ وٙذ ثشٚتٕٙذ تش ٔی ضٛیذ  ٚاٌش ٔطىالت ٔبِی سا حُ ٘ىٙیذ سٚص
ث ٝسٚص فمیش تش ٔی ضٛیذ.
فّت فمش
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فمش حبغُ غشق ضذٖ یه ضخع دس ٔسبئّی است وٕ٘ ٝی تٛا٘ذ آٟ٘بسا حُ وٙذ.تٕبْ دالیُ فمش
ٔطىالت ٔبِی ٘یستٙذ.افتیبد،اصدٚاج ثب فشد ٘ب ٔٙبست٘،ذاضتٗ ٟٔبست وبسی ٔٚطىالتی اص ایٗ
دست ٘یض ٔی تٛا٘ذ دالیُ فمش ثبضذ.

ثشخی اص ٔطىالت ٔبِی أشٚص٘،ٜؾیش ثذٞی ٞبی ثیص اص حذ  ٚدستٕضد پبئیٗ ٘بضی اص ضشایغی
است و ٝثشعشف ٕ٘ٛدٖ آٟ٘بخبسج اص تٛاٖ یه فشد است ٔ ٚقضالتی است ؤ ٝشثٛط ث ٝدِٚت ٚ
سیبست ٌزاسیٟبی ضقیف التػبدی  ٚسا٘تٟبئی و ٝدس التػبد ٞب ٚخٛد داسد ٔی ثبضذ.
پس ثبیذ ث ٌٝ٘ٛ ٝای ٛٞش ٔبِی خٛد سا تمٛیت وشد تب دس ّٟٔى ٝای و ٝسٚص ث ٝسٚص فشغ ٝثش
ا٘سبٟ٘ب دس وّی ٝخٛأـ ت ًٙتش ٔی ضٛد  ٚفمش  ٚسوٛد ٌستش ٜثیطتشی ٔی یبثذ ،ثتٛاٖ ث ٝآصادی
ٔبِی دست پیذا وشد.
تغییش لٛا٘یٗ پ َٛدس د٘یبی أشٚص

دس سبَ  1۷۹1سیچبسد ٘یىس ٖٛسئیس خٕٟٛس ٚلت آٔشیىب ،ثب یه سیبست التػبدی اضتجبٜ
،پطتٛا٘ ٝعال سا اص چبح پ َٛخذیذ وٙبس صد ٛٔ ٚخت تغییش دس لٛا٘یٗ پٌ َٛشدیذ.
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ایٗ سیبست ٔٛخت ٌشدیذ و ٝپ َٛاسصش خٛد سا اص دست ثذٞذ  ٚاسصش آٖ ث ٝدس خشیبٖ ثٛدٖ
پٚ َٛاثست ٝثبضذ.ث ٝفجبست دیٍش ثب تٛخ ٝث ٝسیبستٟبی التػبدی ٔٛخٛد د٘یب  ٚتغییش لٛا٘یٗ
لذیٕی پ ، َٛپس ا٘ذاص وشدٖ پٙٔ َٛدش ث ٝوبٞص اسصش پٔ َٛی ضٛد  ٚالصْ است تب ٞش ٌٝ٘ٛ
٘مذیٍٙی ث ٝخبی پس ا٘ذاص وشدٖ تجذیُ ث ٝداسائی (ٌ )ASSETشدد .دس حبِیى ٝدس لٛا٘یٗ لذیٕی
پ ، َٛپس ا٘ذاص وشدٖ پ َٛخبیٍب ٜخبغی دس ثیٗ ٔشدْ داضت ٘ ٚطبٖ دٙٞذٛٞ ٜش ٔبِی ثٛد.دس
حبِیى ٝدس لٛا٘یٗ خذیذ ،دیٛاٍ٘ی ٔبِی ٔحسٛة ٔی ضٛد.

دس د٘یبی و٘ٛٙی تجذیُ فٛسی پ َٛث ٝداسائی  ٚتجذیُ یه داسائی ث ٝداسائی دیٍش ٘طبٖ دٙٞذٜ
ٔیضاٖ ٛٞش ٔبِی ٔی ثبضذ.
ٚلتی خبٌ٘ ٝشاٖ ٔی ضٛد یب لیٕت عال ثبال ٔی سٚد  ٚیب لیٕتٟبی سٟبْ دس ثبصاسٞب سضذ ٔی وٙذ
ٔقٙی آٖ ایٗ است و ٝاسصش پ َٛوبٞص پیذا وشد ٜاست  ٚدسآٔذ افشاد ثب وبٞص اسصش پَٛ
وبٞص ٔی یبثذ.
٘ٛیسٙذ :ٜثب تٛخ ٝث ٝضشایظ و٘ٛٙی و ٝثسیبسی اص ٔسبئُ ٔ ٚطىالت التػبدی دس وطٛسٞبی
ٔختّف ٔٙدّٕ ٝایشاٖ ضشایظ ٔطبثٟی پیذا وشد ٜا٘ذ تجذیُ ٘مذیٍٙی ث ٝداسائی پبیذاس و ٝثتٛا٘ذ
دسآٔذ  ٚاسصش افضٚد ٜایدبد وٙذ  ،ثٛٞ ٝش ٔبِی ثبال ٘یبص داسد و ٝخٛضجختب٘ ٝثذست اٚسدٖ
ٛٞش ٔبِی ثبال ٔی تٛا٘ذ ثب آٔٛصش ث ٝیه ٟٔبست دس افشاد تجذیُ ضٛد.
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چٍ ٝ٘ٛثشٚتٕٙذاٖ سٚص ث ٝسٚص ثشٚتٕٙذ تش ٔی ض٘ٛذ؟

وّیذ ثشٚتٕٙذ ضذٖ دس ایٗ است و ٝتطخیع دٞیذ سیستٓ تغییش لٛا٘یٗ پ٘ َٛب فبدال٘ٝ
است.لٛا٘یٗ سا یبد ثٍیشیذ  ٚاص آٟ٘ب ث٘ ٝفـ خٛد استفبد ٜوٙیذ .ایٗ وبس ٘یبصٔٙذ ٛٞش ٔبِی است ٚ
ٛٞش ٔبِی سا ثبیذ ثب حُ وشدٖ ٔطىالت ٔبِی ثذست آٚسد.ثشٚتٕٙذاٖ ٔطىالت ٔبِی سا ثقٛٙاٖ
فشغتی ثشای یبدٌیشی ٔی ثیٙٙذ.فشغتی ثشای سضذ،فشغتی ثشای ثبٛٞش ضذٖ  ٚفشغتی ثشای
ثشٚتٕٙذ ضذٖ.
ثشٚتٕٙذاٖ ث ٝخبی ٌشیختٗ،دٚسی وشدٖ یب تؾبٞش ث ٝایٙىٔ ٝطىالت ٔبِی اغال ٚخٛد ٘ذاس٘ذ ثٝ
ٔطىالت ٔبِی خٛش آٔذ ٔی ٌٛیٙذ چٔ ٖٛی دا٘ٙذ دس ٔطىالت ٔبِی فشغتٟبئی ٞست و ٝدس آٖ
ٔی تٛا٘ٙذ ثبٛٞش تش ض٘ٛذ  ٚدس ٘تید ٝثشٚتٕٙذ تش ض٘ٛذ.
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فمشا چٍ ٝ٘ٛثب ٔطىالت ٔبِی ثشخٛسد ٔی وٙٙذ؟

فمشا ٔطىالت ٔبِی سا تٟٙب ثػٛست ٕٞبٖ ٔطىُ ٔی ثیٙٙذ.ثسیبسی اص آٟ٘ب احسبس ٔی وٙٙذ
لشثب٘ی پ َٛضذ ٜا٘ذ.ثسیبسی فىش ٔی وٙٙذ تٟٙب ضخػی ٞستٙذ ؤ ٝطىُ ٔبِی داس٘ذ.
تٟٙب تقذاد وٕی اص آٟ٘ب ٔی فٕٟٙذ ؤ ٝطىالت ٔبِیطبٖ ٘بضی اص ٘حٍ٘ ٜٛشضطبٖ است٘ .بتٛا٘ی
آٟ٘ب دس حُ ٔطىالت ٔبِی  ٚیب اختٙبة اص ٔمبثّ ٝثب آٖ ثبفث ضذٔ ٜطىالت ٔبِی آٟ٘ب ثیطتش ٚ
ثیطتش ضٛد ٚ .ث ٝخبی ایٙىٛٞ ٝش ٔبِی خٛد سا افضایص دٙٞذ ٔطىالت ٔبِی خٛد سا افضایص ٔی
دٙٞذ.
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٘ح ٜٛثشخٛسد لطش ٔتٛسظ ثب ٔطىالت ٔبِی

فمشا لشثب٘یبٖ پٞ َٛستٙذ  ٚلطش ٔتٛسظ ص٘ذا٘یبٖ پ.َٛلطش ٔتٛسظ ث ٝخبی ایٙىٔ ٝطىالت ٔبِی
خٛد سا حُ وٙٙذ،فىش ٔیىٙٙذ ٔی تٛا٘ٙذ دس ثشاثش ٔطىالت ٔبِی صسٍ٘ی ث ٝخشج دٙٞذ.آٟ٘ب پَٛ
خشج ٔی وٙٙذ  ٚث ٝدا٘طٍبٔ ٜی س٘ٚذ تب ثتٛا٘ٙذ ضغّی ٔغٕئٗ پیذا وٙٙذ.
اوثش آٟ٘ب ایٙمذس ثبٛٞش ٞستٙذ و ٝثتٛا٘ٙذ پ َٛدسآٚس٘ذ  ٚخّٛی ٔطىالت ٔبِیطبٖ یه سذ ایدبد
وٙٙذ.آٟ٘ب خب٘ ٝای ٔی خش٘ذٞ،ش سٚص ث ٝسش وبس خٛد ٔی س٘ٚذ  ٚاص عشیك سٟبْ یب اٚساق ٔطبسوت
ثشای دٚساٖ ثبص٘طستٍیطبٖ پس ا٘ذاص ٔی وٙٙذ.
ای ٍٝ٘ٛٙافشاد دس سٗ  ۵0سبٍِی وطف ٔی وٙٙذ و ٝدس دفتش وبسخٛد ص٘ذا٘ی ٞستٙذ.آٟ٘ب وبسٔٙذا٘ی
ثب اسصش  ٚثب تدشثٞ ٝستٙذ.أٙیت ضغّی داس٘ذ  ٚضبیذ پ َٛوبفی ث ٝدست ٔی آٚس٘ذِٚ .ی دس فٕك
دس ٖٚخٛد ٔی دا٘ٙذ و ٝاص ِحبػ ٔبِی ث ٝداْ افتبد ٜا٘ذ  ٚفبلذ ٛٞش ٔبِی ثشای تشن دفتش وبس خٛد
ٞستٙذ.
اوثش ایٗ افشاد فبلذ اعالفبت ٔبِی الصْ ٞستٙذ ثٙبثشایٗ ثشای أٙیت ٔبِی اسصش لبیُ ٔی ض٘ٛذ ٚ
ث ٝخبی ایٙى ٝوبسآفشیٗ ض٘ٛذ ثشای وبسآفشیٙبٖ وبس ٔی وٙٙذ .ث ٝخبی ایٙى ٝخٛد سشٔبی ٝضبٖ سا
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ٔذیشیت وٙٙذٔ،ذیشیت سشٔبی ٝضبٖ سا ث ٝدیٍشی ٔی سپبس٘ذ ٚ .ث ٝخبی افضایص ٛٞش ٔبِیطبٖ،
خٛد سا ث ٝوبس دس دفبتشضبٖ ٔطغٔ َٛی وٙٙذ.

٘ح ٜٛثشخٛسد ثشٚتٕٙذاٖ ثب ٔطىالت ٔبِی

پٙح ٘ٛؿ ٛٞش اغّی ٚخٛد داسد و ٝیه فشد ثبیذ دس خٛد ایدبد وٙذ تب ثشٚتٕٙذ ضٛد و ٝدس
لسٕتٟبی ثقذة ث ٝآٟ٘ب پشداختٔ ٝی ضٛد.اٌش ضخػی ث ٝایٗ پٙح ٛٞش ٔسّظ ضذ ٜثبضذ ثٝ
وٕبَ ٔبِی دست یبفت ٝاست.
ثشٚتٕٙذاٖ اٌش سا ٜحُ ٔطىالت ٔبِی خٛد سا ٘ذا٘ٙذ دسخب ٕ٘ی ص٘ٙذ  ٚخٛد سا ٔخفی ٕ٘ی وٙٙذ.آٟ٘ب
ث ٝد٘جبَ وبسضٙبسب٘ی ٔی ٌشد٘ذ تب ثتٛا٘ٙذ ث ٝآٟ٘ب وٕه وٙٙذ تب ٔطىالتطبٖ سا حُ وٙٙذ .دس ایٗ
س٘ٚذ آٟ٘ب ٛٞضٕٙذ تش ضذ ٚ ٜثشای ٔطىُ ثقذی ٔدٟضتش خٛاٙٞذ ضذ.ثشٚتٕٙذاٖ تسّیٓ ٕ٘ی
ض٘ٛذ ثّىٔ ٝی آٔٛص٘ذ  ٚاص عشیك آٔٛختٗ ثشٚتٕٙذ تش ٔی ض٘ٛذ.
حُ ٔطىالت ٔبِی
اوثشافشاد وبس ٔی وٙٙذ تب ٔطىالت ٔبِی دیٍش ٔشدٔبٖ سا حُ وٙٙذأب چ ٝوسی ٔطىالت ٔبِی
وبسٌشاٖ  ٚوبسٔٙذاٖ سا حُ ٔی وٙذ؟
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فمشا  ٚالطبس ٔتٛسظ ثشای ثشٚتٕٙذاٖ وبس ٔی وٙٙذ ِٚی اص حُ ٔطىالت ٔبِی خٛد فبخض٘ذ.ث ٝخبی
ایٙى ٝثٔ ٝطىالت ٔبِی ثقٛٙاٖ فشغتٟبئی ثشای ثبٛٞش تش ضذٖ ثٍٙش٘ذ ث ٝخب٘ٔ ٝی س٘ٚذ سٚی
غٙذِی ٔی ٘طیٙٙذ ضبْ ٔی خٛس٘ذ،تّٛیضیٔ ٖٛی ثیٙٙذ  ٚغجح سٚص ثقذ ثٔ ٝحُ وبس ٔی س٘ٚذ تب
فشدی سا ثشٚتٕٙذ وٙٙذ.
ٔتبسفب٘ ٝتحػیالت  ٚسخت وٛضی اٌش ثب استفبد ٜاص ٛٞش ٔبِی ٕٞشا٘ ٜجبضذ ٕ٘ی تٛا٘ذ ٔٛخت
تِٛیذ ثشٚت ضٛد.
ثبصی ثب پَٛ؟

 ٕٝٞآدٟٔب چ ٝثذا٘ٙذ  ٚچ٘ ٝذا٘ٙذ دس حبَ ا٘دبْ ثبصی ثب پٞ َٛستٙذٙٔ.تٟب ضذت دخبِت دس ثبصی
فشق ٔی وٙذ.ثشخی ضذیذ تش ثبصی ٔی وٙٙذ،اص لٛا٘یٗ آٌبٙٞذ  ٚاص آٟ٘ب استفبدٔ ٜی وٙٙذ تب ثیص اص
دیٍشاٖ ثشای خٛد وبس وٙٙذ ثقضی اص ٔشدْ ثشای یبدٌیشی  ٚپیشٚصی ٔطتبق تش٘ذ ٚصٔبٖ ثیطتشی
سا ث ٝایٗ وبس اختػبظ ٔی دٙٞذ.اوثش افشاد دس حبَ ثبصی ٞستٙذ ضبیذ ثذ ٖٚایٙى ٝثذا٘ٙذ داس٘ذ
ثبصی ٔی وٙٙذ ِٚی فمظ ثشای ایٗ ثبصی ٔی وٙٙذ و٘ ٝجبص٘ذ  ٚثشای ثشد ثبصی ٕ٘ی وٙٙذ.
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تفبٚت ٛٞش ٔبِی ثب ٛٞش رٙٞی()IQ

ٛٞش ٔبِی تٟٙب ثخطی اص ٛٞش رٙٞی است و ٝثشای حُ ٔطىالت ٔبِی اص آٖ استفبدٔ ٜی
ضٛدٕٔ.ىٗ است ضخػی داسای ٛٞش رٙٞی ثبالئی ثبضذ ِٚی ٛٞش ٔبِی پبئیٙی داضت ٝثبضذ ٚ
ثشفىس.
ٛٞش ٔبِی داسای عجم ٝثٙذی خبظ خٛد ث ٝضشح صیش ٔی ثبضذ.
 – 1وست دسآٔذ ثیطتش :اوثش آدٟٔب دسآٔذ داس٘ذ ِٚی وسی و ٝدسآٔذ ثیطتشی داضت ٝثبضذ ٛٞش
ٔبِی ثبالتشی داسد.
ٔ – 2حبفؾت اص پٔ :َٛحبفؾت اص پ َٛدس ثشاثش ادٟٔبئی ؤٕ ٝىٗ است ثب تشفٙذ پ َٛضٕب سا
ثذصد٘ذ  ٚیب پشداخت ٞضیٞ ٝٙبئی ٔب٘ٙذ ٔبِیبت و ٝدس غٛست دا٘ستٗ لٛا٘یٗ ٔشثٛعٕٔ ٝىٗ است
ثتٛا٘یذ وٕتش پشداخت وٙیذ ثیبٍ٘ش ٛٞش ٔبِی است.
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 – ۳ثٛدخ ٝثٙذی پ :َٛثٛدخ ٝثٙذی پٔ َٛثُ یه ثشٚتٕٙذ ٘یبصٔٙذ ٛٞش ٔبِی ثبالئی است .اٌش
وسی ثتٛا٘ذ ٔب٘ٙذ ثشٚتٕٙذاٖ ثٛدخ ٝثٙذی ثشای پ َٛخٛد داضت ٝثبضذ ٔی تٛا٘ذ ثشٚتٕٙذ ضٛد.
ٔثال اٌش یه ٘فش دس سبَ ٔ10یّی ٖٛتٔٛبٖ دسآٔذ داضت ٝثبضذ  ٚدٔ ٜیّی ٖٛتٔٛبٖ ٞ ٓٞضی ٝٙداضتٝ
ثبضذ دس ٔمبثُ وسی و ٝدٔ ٜیّی ٖٛتٔٛبٖ دسآٔذ داسد ٞ ٚطت ٔیّی ٖٛتٔٛبٖ ٞضی ٚ ٝٙدٔ ٚیّیٖٛ
تٔٛبٖ اص پِٟٛبی خٛد سا سشٔبیٌ ٝزاسی ٔی وٙذ داسای ٛٞش ٔبِی ضقیفی است.ایٙى ٝوسی
ثتٛا٘ذ فبسك اص ٔیضاٖ دسآٔذ خٛد ٔجّغی اص دسآٔذ خٛد سا پس ا٘ذاص  ٚسشٔبیٌ ٝزاسی وٙذ داسای
ٛٞش ٔبِی ثبالئی است.
 -۴تمٛیت پ َٛخٛد :ثسیبسی اص افشاد ٕ٘ی دا٘ٙذ پس ا٘ذاصٞبی خٛد سا چٍ ٝ٘ٛسشٔبیٌ ٝزاسی
وٙٙذ تب ثتٛا٘ٙذ پ َٛخٛد سا تمٛیت وٙٙذ.ثشخی اص افشاد پ َٛخٛد سا دس ثب٘ه ٔی ٌزاس٘ذ  ٚاص حذالُ
سٛدی و ٝثب٘ه ٔی دٞذ استفبدٔ ٜی وٙٙذ .دس وطٛس ٔب غبِجب سٛد پشداخت ضذ ٜتٛسظ ثب٘ىٟب اص
٘شخ سضذ تٛسْ پبئیٗ تش است ثٙبثشایٗ پ َٛدس ٔذت صٔبٖ ٔطخع اسصش خٛد سا اص دست ٔی
دٞذ .خشیذ اٚساق ٔطبسوت  ٚأثبِٕٞ ٓٞ ٟٓیٙغٛس است.ای ٍٝ٘ٛٙوبسٞب ٘یبص ثٛٞ ٝش ٔبِی ثبالئی
٘ذاسد ِٚ.ی سشٔبیٌ ٝزاسی ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝضٕب ثتٛا٘یذ ثب ٘شخ سٛدی ثیطتش اص ٘شخ تٛسْ  ٚحتی
ثبالتش پ َٛخٛد سا تمٛیت وٙیذ ٘یبصٔٙذ ٛٞش ٔبِی ثبالئی است .ث ٝفجبست دیٍش ٞشچ ٝسٛد
ثبالتشی اص سشٔبی ٝخٛدتبٖ ثتٛا٘یذ وست وٙیذ داسای ٛٞش ٔبِی ثبالتشی ٞستیذ.
 -۵افضایص اعالفبت ٔبِی خٛدٚ :اٌزاسی وبس سشٔبیٌ ٝزاسی ث ٝدیٍشاٖ ٔب٘ـ افضایص دا٘ص ٔبِی خٛد تبٖ
ٔی ضٛد.ثقجبست دیٍش اٌش ضخع دیٍشی پِٛتبٖ سا ٔذیشیت وٙذ ٕ٘ی تتٛا٘یذ ٛٞش ٔبِی خٛد سا افضایص
دٞیذ  ٚدس اغُ ضٕب ثب پ َٛخٛدتبٖ ث ٝخبی خٛد،ث ٝدیٍشاٖ پبداش ٔی دٞیذ.
اٌش ایٗ پٙح ٛٞش ٔبِی سا دس خٛد ایدبد وٙیذ ثٟتش ٔی تٛا٘یذ ٔطىالت خٛد سا حُ وشدٛٞ ٚ ٜش ٔبِی خٛد سا
افضایص دٞیذ.
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