چارت سازماني پيشنهادي براي مجري

داؿت ٠ؿشّت پيٞبْ١بسي ثجت ؿذ ٥داساي كالحيت الص ٛاص ػبصٝب ٟثش١ب ٦ٝيب فض٤يت دس اتحبدي ٦ك٢و ا١ج٧٤ؼبصا،ٟ
ع٤سيْ ٦ثشاي فَذ ٍشاسداد دس حذ ػٞ٨ي ٦يب ت٤ا ٟخ٤د ثشاي ّبسىشٝبيبٍ ٟبث٘ پزيشؽ ثبؿ٢ذ.
 -1ت٤ا١بيي ٝتشٝ ٥حلٝ ٗ٤لشىي ثش اػبع س٣ؽ اجشاي اػتب١ذاسد ؿبٝ ٘ٝتشاط ٝحل ٣ ٗ٤تقذاد اتلبالت – ٝيضا٣ ٟ
ٝـخلبت ٝلبٙح ٝلشىي ث ٦تيْيِ .
 -2ت٤ا١بيي اسائ ٦عشح اختالط ثت ٠ػبص ٥اي ثشاػبع ١ـشيٕ ٣ 385 ٣ 120 ، 55 ،327 ٦ضاسؽ آصٝبيـبت ٝلبٙح ٤ٝج٤د
دسٝح٘ .
 -3ت٤ا١بيي اسائ ٦عشح ٣اجشاي ػَي٨بي تيشچ ٦ث ُ٤ٚثش اػبع ١ـشي. 385 ٣94 ٣ 82٦
 -4ت٤ا١بيي تـخيق  ٣تقييٝ ٣ ٠قشىي ٝـخلبت ثشاي ػبص٧ ٥بي تٞب ٛپبٚ١ي  ٣ض٤اثظ عشاحي ٝقٞبسي ثب ػيؼت ٜدي٤اس
ثبسثش ٝ$غبثٌ ١ـشي#385 ٦
 -5ت٤ا١بيي ٝحبػج ٣ ٦عشاحي ػبص ٥ثب دي٤اس ثبسثش دس حذاٍ٘ ػغح الص$ ٛض٤اثظ دس كذ دي٤اس ١ؼجي  ٣ثبصؿ. # ٤
 -6ت٤ا١بيي اسجبؿ ّبس٧بي عشاحي ثٝ ٦ـب٣سيٝ ٠جشة  ٣كالحيت داس – سؿتٝ ٦قٞبسي ،ػبص ٣ ٥تبػيؼبت .
 -7ت٤ا١بيي ثشآ٣سد ٍيٞت تٞب ٛؿذٝ ٥تش ٝشثـ صيش ث٢ب ثشاي عشح٨بي ت٨ي ٦ؿذ. ٥
 -8ت٤ا١بيي تجضي ٦ث٨ب  ٣اسائ ٦ى٨شػت ث٨ب  ٣آؿ٢بيي ثب ضشايت ٝقبدٗ پيٞب$ ٟثبثت ،ثبالػشي  ،ػ٤د٢ٝ ،غَ ٦اي ،كق٤ثت،
استيبؿ #ثشاي اسجبؿ ّبس٧بي اجشايي يب ؿشّت دس ٢ٝبٍلبت.
 -9ت٤ا١بيي ثبصاسيبثي  ٣ت٤جي ٦ى٢ي
 -10آؿ٢بيي ثب اك ٗ٤تجبست ٤ٍ ٣ا١ي ٠ثيٝ ٣ ٦ٞبٙيبت .
 -11داؿت ٠حؼ ٠ػبثَ ٣ ٦خ٤ؽ ١بٝي  ٣حؼ١ ٠يت ثشاي حيؼ ساثغ ٦پبيذاس ثب ؿشّت ٝ ٣ـتشيب. ٟ
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لوازم و تجهيسات پيشنهادي براي مجري

1

دػتٖب ٥ؿبتْشيت

حذاٍ٘  1فذد

2

ّٞپشػ٤س 350

حذاٍ٘  1فذد

3

ثت١٤يش 250

حذاٍ٘  1فذد

4

دسي٘ ثت٧$ ٠ّ ٠يٚتي #

حذاٍ٘  2فذد

5

دػتٖب ٥خٍ ، ٠ّ ٜغـ ّ ٣ ٠ث٢ذ صٝ ٟيٖٚشد

حذاٍ٘  1فذد

6

ٍيچي دػتي ٝيتٗ٤

حذاٍ٘  4فذد

7

ػـ٤اس ك٢قتي

حذاٍ٘  2فذد

8

جِ ػَيي ٝ 3تشي

9

تخت 5 ٦ػب١تي  400×25ػب١تي ٝتش

 60فذد

10

 ٦ٙ٤ٙداسثؼتي $ 6يب پش٣ىي٘ #60×40

 100فذد

11

ٍ٤عي 40×20

12

چ٨بس پبي ٦ىٚضي $يب ١شدثب# ^ ٟ

13

ٍبٙت ىٚضي ثت ٠ث ٦فشم  30ػب١تي ٝتش

14

ىشص  ،اسٕ ، ٥بصا١جش  ،ؿٞـ ٦آٝ٤ٙي٢يٝ٤ي

15

اثضاس دٍيٌ ا١ذاصٕ ٥يشي تشاص ٝ ٣تش ٙيضسي  $يب ٝقبدٗ آ ٟد٣سثيَ١ ٠ـ ٦ثشداسي #

16

پٞپ ثبد

 1دػتٖب٥

17

ّٚيپغ ص ٟپٝ٤٢بتيِ

1دػتٖب٥

 300فذد

 100ؿبخ٦
 4فذد
ٝ 100تش عٗ٤
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18

خـبة پٝ٤٢بتيِ

ّ 5بست٠

19

٣يجشات٤س ثشٍي

1دػتٖب٥

20

ػـ٤اس ك٢قتي

1دػتٖب٥

21

٣اتش جت

1دػتٖب٥

22

اثضاس سيض

23

ٝي٢ي ىشص

1دػتٖب٥

24

ٍيچي ٝيٖٚشد ثُش صٝي٢ي

1دػتٖب٥

25

ٍيچي ٝيت ٗ٤ثُش

 2فذد

26

تشاص ثضسٓ ٤ّ ٣چِ

 2فذد

27

ثي٘  ، ٔ٢ّٚ،ىشمٟ٤

 5فذد

ؿبيب ٟرّش اػت دس ك٤ست فذ ٛتٝ ِٚٞؼتَي ٜاٍال ٛى ً٤ت٤ػظ ٝجشي  ،ثٚحبػ تغ٤ي٘ صٝب١ي پش٣ط٧ ٥بي ا ٣ ٗ٣فذٛ
آؿ٢بيي پيٞبْ١بسا ٟجضئي ّٝ ٦ـبث ٦اٍال ٛى ً٤سا دس اختيبس داس١ذ ،پش٣ط ٥ث ٦دسػتي  ٣ث١ ٦ح٢ٝ ٤بػجي ث ٦پبيب١ ٟخ٤ا٧ذ
سػيذ.
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نكات مهم در چارت سازماني

 -1ت٤كي ٦اّيذ ،ثش اجشا ث ٦س٣ؽ  $ EPCعشح ،تبٝيٝ ٠لبٙح  ٣ػبخت ت٤ا ٛت٤ػظ يِ پيٞبْ١بس ٝبدسٝ #يثبؿذ.
چشا ّ ٦ؿشّتي ثب تخلق  ٣ػبثَ٤ٝ ٦ىٌ ٝ GCي ت٤ا١ذ اص اثتذاي پش٣ط ٥دس ٝشح ٦ٚخبّجشداسي ث ٦ك٤ست ٤ٝاصي ١ؼجت ث٦
ػيبسؽ ٍغقبت پب ،٘١آٖ٢٧شي  ٣اجشاي ضذ ص ٣ ٔ١تبٝي ٠ثٙ٤ت٨بي ّبؿت ػبثيشي٣ ٣ ٜاٗ پؼت ثبصؿ٧٤ب ،تبٝيٝ ٠لبٙح
تبػيؼبت ٝب٢١ذ ٧ ٦ٙ٤ٙبي چ٢ذ الي ٣ ٦ٙ٤ٙ ،٦اتلبالت پ٤ؽ ىيت٤ٍ ،عي ّٚيذ ،پشيض  ٣جقج ٦تَؼي٧ ٜبي تّ٤بس ٝت٢بػت ثب
ٝـ٨بي پبّ ،٘١شايٝ ٦قذ ٟؿٝ ٣ ٠بػ١ ،٦لت  ٣سا ٥ا١ذاصي آصٝبيـٖب ٥ثشاي عشاحي دسكذ اختالط ثت ،٠سا ٥ا١ذاصي ثچئ٢
پال١ت ثشاي ت٨ي ٦اٍتلبدي تشي ٠ثت ٣ ٠دػتٖب٨٧بي پٝ٤٢بتيِ د٣خت پب ٣ ٘١ؿبتْشيت ،ثٞ٨شا ٥تبٝي١ ٠يبص٧بي ا١شطي
ّٞ$پشػ٤س ،ط١شات٤س يب ثشً ؿجْ ٦اي ،#داسثؼت ،جٍِ ،بٙت  ٣ػبيش اثضاس ٝت٢بػت ثب ػشي ّبسي٨بي ٤ٝاصي اٍذاٞ١ ٛبيذ.

 -2دس عشاحي اثقبد دي٤اس  ٣ثبص ؿ٧٤ب ،حتي اَٞٙذ٣س ٝضشة كحيحي اص فشم ٍغقبت ٝ 1/2$تش #سا ٝذ ١ؾش ٍشاس داد ٥تب پشت
ٝحل٤الت سا ّ٢تشٗ ّشد ٣ ٥ث ٦حذاٍ٘ ثشػب١ذ.

 -3ج٨ت اجشاي ث٨ي ،٦٢ثش١ب ٦ٝصٝب١ج٢ذي پيـ٨٢بدي خ٤د سا ت٨ي ٣ ٦اصّبسخب ٦١تٙ٤يذ ّ٢٢ذ ،٥عي ٍشاسداد خشيذ ،تق٨ذ تح٤ي٘
ثٍ٤ٞـ ػيبسؿبت سا دسيبىت ٞ١بيذ.

 -4ثب تبٝي٢ٝ ٠بثـ ٝبٙي ٝت٢بػت ثب حج ٜپش٣ط ٥دسدػت اٍذا ٛخ٤د ،اص تق٨ذ ثجبت ٍيٞتي ّ ٦تٙ٤يذ ّ٢٢ذ ٥عي فَذ ٍشاسداد
ىش٣ؽ پب ٘١اسائٝ ٦ي د٧ذ ،ػ٤د ثجشد.

 -5تي ٜى٢ي ٝجشثي ؿب ٘ٝعشاح ١ ٣بؽش ػبصٝ ،قٞبسي  ٣تبػيؼبت دس اختيبس داؿت ٣ ٦آ٨١ب سا ثب دىتش ٢٨ٝذػي ؿشّت تٙ٤يذ
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ّ٢٢ذ ،٥ج٨ت دسيبىت ٝـب٣س ٥فبٙي ٦دس صٝي٧ ٦٢بي عشاحي١ ،ؾبست ،اجشا ،ت٨ي ٦چبست الص ٛثشاي سػيذ ٟث ٦صٝب١ج٢ذي
ٝغ٤ٚة ثي ٠تٙ٤يذ  ٣اجشا ٣ ،ت٨ي ٦ثش١ب ٦ٝصٝب١ج٢ذي ١يبص٧بي ٝلبٙح  ٣اثضاس پش٣طٞ٧ ،٥بٞ١ ٔ٢٧بيذ.

 -6ت٤ا١بيي تج٨يض ّبسٕب $ ٥ػبخت ػبختٞب٨١بي ٍ٤ٝت  ٣ػش٣يغ ٧بي ّبسٕشي  ٣ثشً ّـي  ٣ى٢غ ّـي ػبيت ٣ #تبٝي٠
٢ٝبثـ ٝبٙي ج٨ت اخز ضٞب١ت ١ب ٦ٝپيؾ پشداخت يب ٧ضي ٦٢اجشاي ى١٤ذاػي ٟ٤ثشاي دسيبىت ٣ا ٛا ٗ٣پش٣طٝ ٥ؼْ٨ٝ ٠ش سا
داؿت ٦ثبؿذ.

ٞ٧ -7ضٝب ٟثب ؿش٣ؿ ّبس ،تي٧ ٜبي ٝقٞبسي  ٣تبػيؼبتي خ٤د سا ج٨ت ٝغبٙقٝ ٦لبٙح  ٣ ْ٘ٞٝثشسػي  ٣ا١تخبة ث٨تشي٤١ ٠ؿ
آ ٦ّ ،ٟث ٦سّ٤سد ى٢ي -اٍتلبدي  ٣اجشايي ،دس صٝب٢ٝ ٟبػت ،دػت يبثذ ،ثْبس ٕيشد.
$ى٨شػتي اص ٝلبٙح ٤ٝ ْ٘ٞٝج٤د دس ثبصاس ايشا ٟدس ثخؾ  R&Dؿشّت ٣ج٤د داسد ٍ ٣بث٘ اسائٝ ٦يثبؿذ.

 -8ت٤ا١بيي اجشاي يِ پش٣ط ٥پبي٤ٚت ثشاي تشثيت ٝجشيب ٟجضء خ٤د  ٣اْٝبٝ ٟحبػج ٦دٍيٌ ٍيٞت تٞب ٛؿذ ٥اجشا سا داؿت٦
ثبؿذ تب دس اٙ٣ي ٠پش٣طٝ ٥تق ٌٚثّ ٦بسىشٝبي خ٤د ،ث ٦آص ٣ ٟ٤ٝخغب ٣اداس ٖ١شدد  ٣ثب اػتيبد ٥اص ١يش٣ي ا١ؼب١ي تشثيت ؿذ٥
خ٤د  ٣ثب اؿشاه ث ٦اثضاس ٤ٝسد ١يبص ،ث ٦سّ٤سد صٝب١ي  ٣اٍتلبدي ٝغ٤ٚة ١بئ٘ آيذ.

 -9پبي٤ٚت پ ٠ٚدس د ٣ػغح تقشيو ٝي ٕشدد:
اٙو -پش٣ط٤ّ ٥چِ :ج٨ت آ٤ٝصؽ  ٣تشثيت ٝجشيب ٟجضء ّ ٣ؼت تجشث ٦الصٝ ٣ ٛـخق ؿذ١ ٟيبص ٣اٍقي ث ٦تقذاد  ٣ا٤١اؿ
اثضاس الص ٛثشاي پش٣ط ٥ثضسٕتش  ٣تؼت ٝلبٙح  ْ٘ٞٝپب.٘١
ة -پش٣طٝ ٥ت٤ػظ :ج٨ت ثجت سّ٤سد ػشفت ٝ ٣ـخق ؿذٍ ٟيٞت تٞب ٛؿذ٣ ٥اٍقي  ٣تؼت ت٤ا ٟا١ج٧٤ؼبصي ػبص١ذ٥
ؿبيب ٟرّش اػت دس پش٣ط٤ّ ٥چِ ث ٦فٚت ػ ٜ٨ثبالي ٧ضي ٦٢تج٨يض ّبسٕب١ ٣ ٥يض ٝقغٚي پيٞبْ١بسا ٟجضء ١$لبة پب،٘١
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ٝتلذي ثت ،٠تبػيؼبت ْٝب١يْي  ٣ثشً  ٣آٖ٢٧شي  ٦ّ #.............. ٣ثبيذ ث ٦ك٤ست ػشي پـت ػشٝ ٜ٧ـن ٗ٤ثّ ٦بس ؿ١٤ذ ،ث٦
سّ٤سد ػشفت ٍ ٣يٞت ٣اٍقي ث ٦ك٤ست ايذ ٥اٗ اْٝبٗ پزيش ٞ١ي ثبؿذ ٣ .اك٤الً ػشفت اجشا ث ٦اي ٠س٣ؽ ١بؿي اص ثبصث٤دٟ
ججّ ٦٨بسي ثشاي ػشي ّبسي٨بي ٝت٤اٙي ٝي ثبؿذ ّ ٦دس ّبس ٝت٤ػظ ث ٦ثبال ٞ١بيبٝ ٟي ؿ٤د.
حج ٜپش٣طٝ ٥ضث٤س – پبي٤ٚت پ -٠ٚع٤سي ا١تخبة ٕشدد ّٝ ٦جشي ثت٤ا١ذ ث ٦سّ٤سد ٝغ٤ٚة اجشا ّٝ ٦قبدٗ عجَ ٦اي  21س٣ص
ثشاي ػيت ّبسي  ٣يب  30س٣ص س٣ي اتٞبّ ٛبس ٝي ثبؿذ ،سػيذ ٣ ٥ثش آ ٟاػبع ١ؼجت ث ٦ت٨ي ٦تج٨يضات ١ ٣يش٧٣بي ا١ؼب١ي
الص ٛج٨ت سػيذ ٟث ٦ثش١ب ٦ٝصٝب١ج٢ذي ٝذ ١ؾش پش٣ط ٥اكٚي ،دػت يبثذ.
دس پش٣ط٧٥بي ثضسٓ ثب ٢ٝبثـ ٝبٙي ّبىي ٝيت٤اٍ ٟيٞت تٞب ٛؿذ ٥اٝب١ي سا ثب ٝذيشيت ٢ٝبػت پيٞبْ١بسي  ،ث ٦حذ٣د ٧ 150ضاس
تٝ٤ب ٟسػب١ذ .اي ٠اٝش ثب سفبيت ٤ٝاسدي ٝب٢١ذ ث٢ٝ ٦بٍلٕ ٦زاؿت ٠اسجبؿ ّبس ث ٦پيٞبْ١بسا ٟجضء ٣يب اػتخذا ٛآ٨١ب  ٣ت٨ي٦
ٝلبٙح ثل٤ست فٞذ ،٥ث ٦خل٤ف ١لت  ٣سا ٥ا١ذاصي ثچي ٔ٢ج٨ت ٞٝب١قت اص خشيذ ثت ٠آٝبدٞ٧$ ،٥شا ٥ثب ايْ١ ٠تّ٘ ٦ّ ٦
٧ 30ضاس تٝ٤ب٧ ٟضيّ ٦ٙ٤ٙ ٦٢ـي  ٣آٖ٢٧شي ٍج٘ اص ػيت ّبسي ٧ضيٞ١ ٦٢ي ؿ٤دٍ #بث٘ دػتيبثي ٝي ثبؿذ.
ج٨ت اتٞبّ ٛبس حذاٍ٘ ٧ضي ٦٢الصٝ ٛجٚل ٧ 100ضاس تٝ٤ب $ ٟثب تقشيو ٝذٗ ٍبث٘ ػْ١٤ت ٝؼْ٨ٝ ٠شٝ #ي ثبؿذ $ .ثب اضبى٦
ؿذ٧ ٟضي٧ ٦٢بي ١بصُ ّبسي ٞ١ ٣ب ّ ٣يؼبصي  ٣ت٨ي ٣ ٦اجشاي آيت٧ ٜبي تبػيؼبتي#
ٙزا دس ٝج٤ٞؿ ٍيٞت تٞب ٛؿذ ٥حذاٍ٘ اي ٠ػيؼت ٜثؼت ٦ث ٦ا١تخبة ٕضي٧ ٦٢بي ٝتيب٣ت ١بصُ ّبسي ثي 250 ٠تب ٧ 270ضاس
تٝ٤ب ٟثشاي پيٞبْ١بس ث٤د ٣ ٥اص اي ٠ثبثت اختاله ٧ضي ٦٢ىش٣ؽ ٝتشي ػبختٞب ٦ّ$ ٟتب ث٨بس ٝ 89قبدٗ ٧ 300ضاس تٝ٤ب ٟافالٛ
ؿذ ٥اػت #ثب اسٍبٝ ٛضث٤س ،كشه تبٝي٧ ٠ضي٧ ٦٢بي ثبالػشي  ٣تج٨يض  ٣ػ٤د پيٞبْ١بس ٝيٖشد١ذ.
تبٝي٢ٝ ٠بثـ ٝبٙي پغ اص اجشاي ى١٤ذاػي ٟ٤ثب تل٤يت ٣ا ٛك٢قتي ػبصي ٝ 25يٚي ٟ٤تٝ٤ب١ي  ٣ػ٤ثؼيذ ٧بي ؿشّت ث٨ي٦٢
ػبصي ٝلشه ػ٤خت اص ٝضايبي اػتيبد ٥اص اي ٠س٣ؽ ٝيثبؿذ$ .تل٤يش ثخـ٢ب٧٦ٝبي ٝضث٤س دس ؿشّت ٣ج٤د داؿتٍ ٣ ٦بث٘
اسائٝ ٦يثبؿذ#.
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 -10ثضسٕتشي ٠فب ٘ٝاٍتلبدي ؿذ ٟا١ج٧٤ؼبصي ،خشيذ٧بي فٞذ ٣ ٥تحت ؿشايظ ٍشاسداد خشيذ ٝي ثبؿذ ّ ٦ثش اػبع آ ٟثب
دسيبىت افتجبسات  ٣افغبي تضٞي٧ ٠بي الص ٛثت٤ا ٟاص تٙ٤يذ ّ٢٢ذٕب ٟثضسٓٝ ،حل٤الت سا صيش ٍيٞت فشه ثبصاس ت٨ي٦
٤ٞ١د.
$اٙجت٢ٝ ٦ؾ٤س دس ايٍ ٠ؼٞت پبٞ١ ٘١ي ثبؿذ چشا ّ٤ٝ ٦اد اٙ٣ي ٦آ ٟاف ٜاص ٝيت١ EPS ٣ 1KP ٗ٤ؼ٤ص٧ ،ش د ٣تٙ٤يذ خبسج
ٝيثبؿ٢ذ  ٣ثشاي ٣اسدات آ ٟدس ؿشايظ ىقٚي ٝحذ٣ديت٨بي ىشا٣ا ٣ ٟخ٤اة َ١ذيٖ٢ي چـٕ ٜيشي ٣ج٤د داسد#.

توصيه هاي اجرايي
 -1اجشاي ػبص ٥پبٚ١ي اص ديذ تخللي يِ پيٞبْ١بس ٝبدس ،ػشيـ  ٣آػبٝ ٟي ثبؿذ ٙ ٣زا اي ٠س٣ؽ جضء ث٨تشي ٠س٣ؿ٨بي
ا١ج٧٤ؼبصي ٝؼْٝ ٠ي ثبؿذ .دسكذ پيؾ ػبختٖي ثبال ١ ٣يبص ث١ ٦يش٣ي ا١ؼب١ي ثب تقذاد ّٞتش ٙ٣ي ثب تخلق ثيـتش
ثب اػتيبد ٥اص تج٨يضات خبف اي ٠س٣ؽ ّ ٦دس ٝج٤ٞؿ ا١ج٧٤ؼبصي سا ث ٦ػٞت ك٢قتي ػبصي ػ ً٤داد ٣ ٥حجٜ
تٙ٤يذ ٝؼْ ٠سا دس في ٠اىضايؾ ّيييت ،ثبال ٝي ثشد ،اٝشيؼت ّٝ ٦ذ١ؾش ا١ج٧٤ؼبصاٝ ٟتخلق ٍشاس داسد.
 -2اص ديذّبسىشٝبيب ،ٟػشفت ثبالي اجشاي ّبس ،آيتٞي اػت ّ ٦ثب ٨ٝبس ت٤س ٣ ٛىشاس اص ٕشا ٟؿذٝ ٟلبٙح  ٣دػتٞضد٧ب دس
پش٣ط٧ ٥بي ثضسٓ  ٣ع٤ال١ي ١ ٣يض ثبصٕـت ػشيقتش ػشٝبيٕ ٦زاسي عي يِ ػيْ٘ ػبخت  ٣ىش٣ؽ ،اص ٝضيتي
اػتث٢بئي ثشخ٤سداس ث٤د ٦ّ ٥ثب ىش٨ٙ٤ٝبي اٍتلبد ّالٝ ٟيت٤ا ٟثشاي آٝ ٟقبدٗ سيبٙي اسصؽ اىض٣د ٥سا ٝحبػج٤ٞ١ ٦د.
 -3پغ اص اجشاي ى١٤ذاػي ،ٟ٤ثشاي ادا ٦ٝفٚٞيبت چ٢ذ آيت١ ٜلت پب ،٘١اجشاي اتلبالت  ٣ثبصؿ٧٤ب٨ٝ ،بس  ٣ؿبٍٗ٤
٤ٞ١د ٟآ٨١ب ،اجشاي ٝؼيش٧بي تبػيؼبت ْٝب١يْي  ٣ثشٍي  ٣آٖ٢٧شي دس  ٣پ٢جش ،٥ثل٤ست ٤ٝاصي ٞ٧ ٣ضٝب ٟاجشا ٝي
ؿ١٤ذ ،اي ٠اٝش ١يبص٢ٝذ ثش١ب ٦ٝسيضي حشى ٦اي  ٣تبٝي٢ٝ ٠بثـ ٝبٙي ٝت٢بػت ثب ػشفت ثبالي ّبس ،ج٨ت ػيبسؽ
ٝلبٙح  ٣تج٨يض  ٣تبٝي ٠اثضاس ١ ٣يش٣ي ا١ؼب١ي الص$ ٛج٨ت ٞٝب١قت اص ٝقغٚي پش٣طٝ #٥يثبؿذ.
ؿبيب ٟرّش اػت پغ اص ٝشاح٘ ى ً٤ثب ث٨ش ٥ثشد ٟاص يِ س٣ؽ ػشي ػبصي ،ثت ٠سيضي يب ثت ٠پبؿي دي٤اس٧بي اٙ٣ي٣ ٠احذ
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ؿش٣ؿ ؿذ ٣ ٥ػپغ ثب ١لت ػَو  ٣ؿٞـ ث٢ذيٝ ،يٖٚشد ٕزاسي  ٣ثت ٠سيضي آ ٟػيت ّبسي عجَ ٦اّ ،ٗ٣بٕ ٘ٝشديذّ٘ ٣ ٥
ٝشاح٘ ى ً٤ثشاي عجَ ٦يب ٣احذ ديٖش آمبص ٝيٖشدد.
ثذي٨ي اػت ١ي٘ ث ٦س٣اٗ ٝغ٤ٚثي ّ ٦دس ى ً٤ثيبٕ ٟشديذ ،ج٨ت دػتيبثي ث ٦سّ٤سد ٝغ٤ٚة ،اص پيذاّشد ٟيِ اّيپ
پيٞبْ١بس جضء ثب تجشث١ ٦لت پبٝ ،٘١يل٘ تش ث٤د١ ٣ ٥يبص ثٖ١ ٦شؿي ٝذيشيتي  ٣تبّتيْي ثٍ ٦ضي ٦داسد تب سا ٥ح٘ جضيي ٣
تْ٢يْي.
ت٤ضيح ثبال ثيبٖ١ش ١يبص پش٣ط ٥ث ٦تبٝيٝ ٠بٙي ٣يظ ٥اي ج٨ت ا١جب ٛحذ٣د  "70اص ٧ضي ّ٘ ٦٢ػبخت ٧ش عجَ ٦دس ٧شٝبٝ ٥ي
ثبؿذ  ٣تأٝي ٣ ٠كشه  "30ثبٍي ٝجٚل ١يض ثؼت ٦ث ٦ت٤ا ٟپيٞبْ١بس حذاّثش عي ٝب ٥ثقذ ،اجشاي آ ٟعجَ ٦اص ػبختٞب ٟسا ث٦
اتٞبٝ ٛيشػب١ذ.
 -4اسائ ٦جضئيبت ٝيلٚي ّ ٦پيٞبْ١بس ج٨ت پـتيجب١ي ى٢ي ٝبٙي  ٣اداسي اص پش٣ط ٥ثبيذ ثق ٘ٞآ٣سد تب پش٣ط ٥ث ٦سّ٤سد
ٝغ٤ٚة دػت يبثذ ،دس ك٤ستي ّ ٦ت٤ػظ ؿشّت تٙ٤يذ ّ٢٢ذ ٥ثّ ٦بسىشٝبي ميش تخللي اسائٕ ٦شدد ،ثقٚت فذٛ
٣ج٤د تخلق پيٞبْ١بس ٝبدس٢ٝ ،جش ث ٦ايجبد ػ٤ء تيب ٜ٧احتٞبٙي ػختي ّبس خ٤ا٧ذ ؿذ.
ٙزا ثّ ٦بسىشٝبيب ٟميش تخللي ثشاي اػتيبد ٥اص ى ٠آ٣سي ٧بي ٤١ي ٠مبٙجبً ت٤كيٝ ٦ي ٕشدد ٞ٧شا ٥ثب پيٞبْ١بس ٢ٝتخت ٣
ٝـب٣س ى٢ي ٢٨ٝذػي خ٤د دس جٚؼبت ٝقبسى ٦ثب ؿشّت حبضش ؿذ ٣ ٥ثب تخللي ؿذ٤ٝ ٟض٤فبت ٝتجبد٣ ٣ ٦ٙس٣د ث٦
جضئيبت ،ثب افتٞبد ثٕ ٦ش٨٧٣بي تخللي ٢ٝتخت خ٤د ،اداْٞ٧ ٦ٝبسي ؿب ٟدس ٝؼبي٘ ٝذيشيتي١ ،ؾبست ّٚي ،ح٘ ٝؼبئ٘
اػتشاتظيِ  ٣تبٝي٢ٝ ٠بثـ ٝبٙي ٝ ٣ـْالت اداسي پش٣ط٧ ٥ب خالك ٦ؿ٤د.
 -5اؿتجب٧بتي ّ ٦مبٙجبً ت٤ػظ ّبسىشٝبيب ٟميش تخللي دس تقشيو پش٣ط٧ ٥ب ك٤ست ٝي ٕيشد فجبست٢ذ اص :
 تَبضبي ّؼت اعالفبت ٍيٞت تٞب ٛؿذ ٥ث٢ب ،ثذ ٟ٣حض٤س پيٞبْ١بس ٦ّ ،دسكذي اص آيت٨ٞبي ٍيٞت دس اختيبسا٣ػت٧$ .ضي ٦٢تج٨يض ،ثبالػشي  ٣ػ٤د#
 اسائَ١ ٦ـٝ ٦قٞبسي ثب ػيؼت ٜتيش  ٣ػت١٤ي  ٣داساي پبسّي ٔ٢ج٨ت اجشاث ٦س٣ؽ دي٤اس ثبسثش تَبضبي ٝقشىي يِ اّيپ پيٞبْ١بس جضء ١لبة پب ٘١يب ثت ٠پبؽ ٝ $تلذي ؿبتْشيت #ج٨ت ح٘ ّٚي٤ٝ ٦ض٤فبت8

ثش١ب ٦ٝسيضي  ٣اجشايي عشح ا١ج٧٤ؼبصي!
 تَبضبي آ٤ٝصؽ اّيپ ميش ٝتخلق ت٤ػظ ؿشّت تٙ٤يذ ّ٢٢ذ $ ٥اّيپ ميش ٝتخلق اّيپي اػت ّ ٦داسايتحليالت  ٣تجشث ٦الص ٛدس صٝي ٦٢تْ٤ٙ٤٢طي ثت ٣ ٠پب١ ٘١ج٤د ٣ ٥تج٨يضات خبف اجشا ث ٦س٣ؽ ٝضث٤س سا دس
اختيبس ١ذاسد  ٣اص ا١جب ٛآص ٣ ٟ٤ٝخغب دس اجشاي يِ عشح پبي٤ٚت تب سػيذ ٟث٨ٝ ٦بست الص ،ٛثي ث٨ش ٥ثبؿذ#.
 فذ ٛت٤ج ٦ث١ ٦يبص ٝبٙي ،تج٨يضات ٢ٝ ٣بثـ ا١ؼب١ي ،ج٨ت دػتيبثي ث ٦سّ٤سد ٝغ٤ٚة  $حض٤س ٞ٧ضٝب ٟچ٢ذ اّيپثت ٠ػبص ،آسٝبت٤س ث٢ذ ،پبْٚ١بس ،تبػيؼبتي  ٣آٖ٢٧شي ٣ ٣ج٤د اثضاس ّبسي ّبىي ثشاي فذٝ ٛقغٚي پش٣ط ٥يب اّيپ
٧ب#
 فذ ٛثش١ب ٦ٝسيضي ج٨ت ا١تخبة ٝلبٙح  ْ٘ٞٝپغ اص ػيت ّبسي ثب ٝقيبس٧بي ى٢ي -اٍتلبدي -اجشايي فذ ٛت٤ج ٦ث ٦اْٝب ٟاىضايؾ ٍيٞت ا٤١اؿ ٝلبٙح دس ع ٗ٤پش٣ط ٣ ٥پيؾ ثي٢ي ١ح ٥٤تنييش سٍٍ ٜشاسداد ّبسىشٝب ثبپيٞبْ١بس يب ىش٣ؿ٢ذٝ ٥لبٙح.
$چٍ ٟ٤شاسداد خشيذ ػبختٞب ٟػبخت١ ٦ـذ ،٥دس عٝ ٗ٤ذت اجشاي خ٤دٝ ،تبثش اص ف٤ا ٘ٝاٍتلبدي ّال١ي اػت ٦ّ ،دس حيغ٦
اختيبسات پيٞبْ١بس يب تٙ٤يذ ّ٢٢ذٝ ٥لبٙح ٞ١يثبؿذ#.
 -6ثق٤٢اٝ ٟثبٗ ثشاي اجشاي يِ پش٣ط٣ 1000 ٥احذي عي ٝ 12ب ٥يْي اص ضقي٨بي س٣ؽ ػ٢تي ػبختٞب ٟػبصي ،فذٛ
٣ج٤د اػتبد ّبس٧بي ػييذ ّبسي ثب ٕچ ،ث ٦تقذاد الص ٛدس صٝب٤ٝ ٟسد ١يبص پش٣طٝ ،٥ي ثبؿذ ّ ٦اص ديذ يِ ّبسىشٝبي
تخللي ،س٣ؽ ١بصُ ّبسي ثبيذ دس پش٣طٝ ٥ضث٤س تنييش ٞ١بيذ ٕ ٣ش ٦١ثب ٝؼبيٚي اصاي ٠دػت ،پش٣ط ٥آَ١ذس ع٤ال١ي
ٝي ٕشدد ّ ٦١ ٦ت٨٢ب عي يْؼبٗ تٞب١ ٛـذ ،٥ث ٦ْٚت٤سٍ ٛبث٘ ت٤ج٨ي ث٧ ٦ضي٧ ٦٢ب افٞبٗ ؿذ ٣ ٥ػشٝبي ٦الص ٛثشاي
اتٞب ٛپش٣ط ٥ثب ػشٝبي ٦اٙ٣ي٤ٝ ٦ج٤د ،داساي اختاله ثضسٕي ٝي ؿ٤د ّّ ٦بس سا ١بتٞب ٛثبٍي ٝيٕزاسد.
 اسائ ٦اعالفبت آ٤ٝصؿي ١لت پب ٣ ٘١ثت ٠پبؿي آ٨١ب ثشاي پيٞبْ١بسي ّ ٦ػبثَ ٦اجشاي دي٤اس ثت٢ي داؿت ٦ثبؿذاٝشي اػت ػبد ٣ ٥خالك ٦ّ ٦حتي ٝي ت٤ا١ذ ميش حض٤سي  ٣ثل٤ست اسػبٗ يِ جض ٥٣ثبؿذ.
 ّؼت ٨ٝبست ثشاي سػيذ ٟث ٦ػشفت ّ ٣يييت اجشاي ٝغ٤ٚة١ ،يبص٢ٝذ ت٨يَٝ ٦ذاس ّبىي اص اثضاس الص ٣ ٛاػتٞشاس ٣9

تْشاس اجشاي  ٦١٤ٞ١تب سػيذ ٟث ٦تجشث ٦فٚٞي ٢ٝبػت ث٤د ٦ّ ٥ثشاي اّيپي ثب تجشث ٦اٝشي اػت ساحت  ٣دػت
يبىت٢ي.
 يبدٕيشي جضئيبت اجشايي ١لت پب ٣ ٘١ثت ٠پبؿي ّ ٦ٙ٤ٙ ٣ـي  ٣ثشً ّـي داخ٘ الية پٚي اػتبيش ٟثب ػـ٤اسك٢قتي  ٣ج٤ؿْبسي پش٣ىي٨ٚبي ػجِ  ٣اجشاي ضذ ص١ ٣ ٔ١لت آ ٟدس ّو  ٣ػَو ،ؿشط ّبىي ثشاي ٣س٣د
٤ٝىٌ ث ٦ا١ج٧٤ؼبصي ٞ١يثبؿذ.
 ؿشط ّبىيٝ ،ذيشيت تبّتيْي ٢٨ٝذػي ػبخت ٝي ثبؿذ ع٤سيْ ٦ثب تقشيو پش٣ط ،٥ت٤ا ٟتجضي ٣ ٦تحٚي٘ ثشايثشآ٣سد ٍيٞت  ٣تق٨ذ آ ٟعي د٣س ٥صٝب١ي ٤ٝسد ١ؾش ّبس ىشٝب ،دس پيٞبْ١بس ٣ج٤د داؿت ٦ثبؿذ ٣ ٣ي ثت٤ا١ذ اص
تقبّ ٘ٝب ٦ٞ٧ ٣ ٘ٝجب١ج ٦ثب ّبدس ّبسىشٝبي خ٤د دس صٝي٧ ٦٢بي صيش ث٨ش ٥ثجشد :تبٝي٢ٝ ٠بثـ ٝبٙي ،تبٝي٠
تج٨يضات  ٣اثضاس ١ ٣يش٣ي ا١ؼب١ي پـتيجب١ي ،اداسي ،ػيبسؿبت  ٣اجشا ،ت٤اىٌ س٣ي جضئيبت ١ح ٥٤اداّ ٦ٝبس دس
ك٤ست تنييش ٍيٞت ٝلبٙح ،فَذ ٍشاسداد خشيذ پب ٘١دس د٣س ٥پش٣ط ٦ّ ٥ثب پشداخت پيؾ پشداختي ٝقبدٗ ٍيٞت
٤ٝاد اٙ٣ي ٦اص تٙ٤يذ ّ٢٢ذ ٥تق٨ذ ثجبت ٍيٞت اخز ٕشدد ،ت٨ي ٦ثش١ب ٦ٝصٝب ٟث٢ذي دٍيٌ ١يبص ث ٦تٙ٤يذات ّبسخب٦١
ج٨ت سصسٍ ٣غقي خظ تٙ٤يذ  ٣فذ ٛتالٍي ثب ٝـتشيب ٣ ٟػيبسؿبت ديٖش تٙ٤يذ ّ٢٢ذ ،٥تأٝي ٠ضٞب١ت ١ب ٦ٝپيؾ
پشداخت يب ٢ٝبثـ ٝبٙي ثشاي ٣س٣د ث ٦پش٣طٝ ٥ؼْ٨ٝ ٠ش تب اجشاي ى١٤ذاػي ٣ ٟ٤اخز ٣ا٧ٛبي ٝ 25يٚي ٟ٤تٝ٤ب١ي
ك٢قتيػبصي
 ؿشّت تٙ٤يذ ّ٢٢ذ ٥دس ساثغ ٦ثب ٝـب٣س ٥فبٙي٢٨ٝ ٦ذػي ثشاي ت٨ي ٣ ٦اجشاي عشح٨ب خذٝبت صيش سا اسائٝ ٦ي ٞ١بيذ: اص آ١جب ّ ٦پش٣ط ٥فؾيٝ ٜؼْ٨ٝ ٠شٍ ،ب١٤١بً ث ٦جبي ػبص١ذ ٥كشه $اف ٜاص پيٞبْ١بس كالحيتذاس ستج ٦ث٢ذي ؿذ ٥يبا١ج٧٤ؼبص #ث ٦ػشٝبيٕ ٦زاس ١يبص داسد  ٣دس اصاي تح٤ي٘ ػبختٞب ٟتٞب ٛؿذ$ ٥يب اجشا تب پبيب ٟى١٤ذاػي #ٟ٤ث٦
پشداخت ٣ا ٛك٢قتي ػبصي ٝجبدست ٝي ٞ١بيذ ،تقب٤ٝ ٘ٝثش ؿشّت ثب ٝشاجقيٝ ٠حتش ٛاص عشيٌ ّبسىشٝبيبٟ
داساي ٧ضي ٦٢اجشاي ى١٤ذاػي ٟ٤ت٤أ ٛثب پيٞبْ١بسا ٟداساي ػبثَٝ ٦ييذ ا١ج٧٤ؼبصي  ٣ؿخليت٨بي حٍَ٤ي داساي
افتجبس ج٨ت ت٨ي ٦ضٞب١ت٢ب ٦ٝثبْ١ي ثشاي دسيبىت پيؾ پشداخت اص ثبٝ ،ِ١يؼش ٝيثبؿذ.
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 ٝقشىي اٙضاٝبت عشاحي ٝقٞبسي ثٝ ٦ـب٣س ّبسىشٝب يب ْٞ٧بسي دس ت٨ي ٦عشح ٝقٞبسي ثشاي پش٣ط٧ ٥بيي ّ ٦ث٦ٝشح ٦ٚفَذ ٍشاسداد دسآٝذ ٥ثبؿ٢ذ.
 ْٞ٧بسي ثب ٝـب٣س ؿ٨شػبصي ّبسىشٝب دس عشاحي ػبيت پش٣ط ٣ ٥چيذٝب ٟث٨ّ٤ٚب ج٨ت تقشيو ٝتشاط  ٣تقذاد ث٨ّ٤ٚب ٣تقذاد عجَبت ١ ٣ح ٥٤تأٝي ٠پبسّئ٢
 ٝقشىي اٙضاٝبت عشاحي ػبص ٥يب ت٨يَ١ ٦ـ٧ ٦بي ٝحبػجبتي ػبص ٥پغ اص تل٤يت سػٞي  ٣اثالك عشح ٝقٞبسي تأييذؿذ ٣ ٥دىبؿ اص آ٨١ب ثشاي پش٣ط٧ ٥بيي ّ ٦ثٝ ٦شح ٦ٚفَذ ٍشاسداد دس آٝذ ٥ثبؿذ.
 ت٨يٝ ٦تش ٣ ٥ثشآ٣سد پيـ٨٢بدي پب ،٘١ثتٝ ٣ ٠يٖٚشد ٝلشىي ثشاي پش٣ط٧ ٥بيي ّ ٦ثٝ ٦شح ٦ٚفَذ ٍشاسداد دس آٝذ٥ثبؿ٢ذ.
 فذ ٛتَج٘ ا٤ٝس پيٞبْ١بسيٝ ،ـبسّت  ٣ػشٝبيٕ ٦زاسي  ٣تق٨ذ ١ؾبست  ٣ػبيش ا٤ٝس ٢٨ٝذػي ّ ٦ثب ٝؼئٙ٤يت٨بيتٙ٤يذ ّ٢٢ذ ٥ػ٢خيتي ١ذاؿتٍ ٣ ٦ب١٤١بً ثق٨ذَٝ ٥بٝبت سػٞي ػبختٞبٝ ٟي ثبؿذ.
 ْٞ٧بسي ثب پيٞبْ١بس ج٨ت ثبصٖ١شي دس ٝتش ٣ ٥ثشآ٣سد ٍغقي پبٝ ٘١لشىي عجَ ٦يب ٝشح ٦ٚد ٛ٣پش٣ط ٦ّ ٥اص تجشث٦اٙ٣يٝ ٠شح ٦ٚاجشا ثذػت آٝذ ٥اػت.
 سفبيت ثش١ب ٦ٝصٝب ٟث٢ذي اٙ٣ي ٦اسائ ٦ؿذ ٥ت٤ػظ پيٞبْ١بس دس ك٤ست فَذ ٍشاسداد ىش٣ؽ  ٣داد ٟتق٨ذ ثشاي تٙ٤يذپب ٘١عجٌ ١يبص٧بي پش٣ط٥
 ٝقشىي ٝلبٙح  ْ٘ٞٝػيؼت ٜپب٤ٝ ٘١ج٤د دس ثبصاس ايشا ٟج٨ت ثشسػي  ٣ا١تخبة ت٤ػظ ٝـب٣س ّبسىشٝب  $ا٤١اؿػيؼت٧ ٜبي تبػيؼبتي ١ ٣بصُ ّبسي ٧ب ٞ١ ٣ب٧بي ػشيـ االحذاث#
 ٝقشىي  ٣ف٢ذاٙض ٛ٣ىش٣ؽ اثضاس خبف اجشاي پب٨ٚ١بٝ ،ؾ ث٢ذي  ٣ثت ٠پبؿي $ؿبتْشيت# ْٞ٧بسي ثب ٢٨ٝذع ١بؽش سػٞي ػبختٞب ٟج٨ت ٝقشىي س٣ؿ٨بي ١ؾبست  $ض٤اثظ ٣يظ ٥پب #٘١دس اٙ٣يٝ ٠شح ٦ٚاصپش٣ط٥
 دسيبىت ٝ ٦١٤ٞ١لبٙح ٝبػ ٣ ٦ػيٞب ٣ ٟا١جب ٛآصٝبيـبت ج٨ت اسائ ٦عشح اختالط ث٨ي ٦٢ثت ٠سيض دا ٦١ػبص٥اي11

 اسائَ١ ٦ـٝ ٣ ٦حبػجبت  ٣جضييبت دٍيٌ ٝشث٤ط ث ٦اػتيبد ٥اص ػيؼت ٜا١حلبسي خ٤د $ؿبيب ٟرّش اػت فٚيشمٜ٣ج٤د تقذاد ّثيشي تٙ٤يذ ّ٢٢ذ ٥پب ٘١تِ ٧ ،3Dيچٖ ٦١٤تي ٜعشاحي ٢٨ٝ ٣ذػي ػبص ٥دس اختيبس اّثش
تٙ٤يذّ٢٢ذٕب١ ٟج٤د ٣ ٥ت٤ا١بيي عشاحي ٍغش ٝيت ،ٗ٤چـٝ ٦ٞؾٍ ،غش  ٣تقذاد ثشؿٖيش  ٣ضخبٝت  ٣دس كذ
اختالط ؿبتْشيت ثشاي ػبص٧ ٥بي تٞب ٛپبٚ١ي دس آ٨١ب ٣ج٤د ١ذاسد.#
 ١ؾبست فبٙي ٣ ٦اعالؿ سػب١ي ٧بيي ّ ٦ث ٦تـخيق خ٤د ثشاي ّبسىشٝب ،پيٞبْ١بس ٣يب ٝـب٣س سػٞي الص ٛثبؿ٢ذ. تبئيذ ٝشح ٦ٚاي پش٣ط٧ ٥بي تحت ١ؾبست فبٙي ٦خ٤د ّ ٦ض٤اثظ الص ٛسا سفبيت ٤ٞ١د ٥ثبؿ٢ذ ج٨ت اخز ٣ا٨ٝبيك٢قتي ػبصي ٝؼْ٨ٝ ٠ش.
دس اي٢جب ؿبيذ رّش ايْ١ ٠ت ٦خبٙي اص ٙغو ١جبؿذ ّ ٦اسائ ٦اعالفبت ٍيٞت تٞب ٛؿذ ٥ػبختٞبّ ٟب$ ٘ٝيب دس حذ ػيت ّبسي#
دس ٝحذ٣د ٥اختيبسات ٣ ٣ؽبيو پيٞبْ١بس ٝبدس ث٤د ٣ ٥تٙ٤يذ ّ٢٢ذ ٥كشىبً ٝي ت٤ا١ذ ٍيٞت ٝحل ٗ٤خ٤د سا آ ٜ٧ ٟثش اػبع
َ١ـ ٣ ٦عشحي دٍيٌ ٝحبػج ٣ ٦تق٨ذ ٞ١بيذ.
اص ٞ٧ي ٠س ٣اػت ّ ٦ج٨ت تلٞيٕ ٜيشي دسػت ّبس ىشٝبيبٝ ٟحتش٤ٞ٧ ،ٛاس ٥ت٤كيٝ ٦ي ؿ٤د ثب ٢٨ٝذع ٝ$ـب٣س يب
پيٞبْ١بس #خ٤د دس جٚؼبت ٝقبسى ٦حض٤س يبث٢ذ .
دس ميش اي٢ل٤ست ػ٤االت ّٚيـ ٦اي ٝب٢١ذ" ٍيٞت پش٣طٝ ٥ب -ثذَ١ ٟ٣ـ -٦حذ٣داً چٝ ٦جٚني اػت؟"
ثذ ٟ٣دا١ؼتٝ ٠يضا ٟدي٤اس ٝلشىي دس ٧ش ٝتش ٝشثـ صيش ث٢بٍ ،يٞت س٣ص ٢ٝ ٣غَ٦اي ٝلبٙح َٝ ٣ذاس ٝلشه ٝيٖٚشد  ٣ثت٣ ٠
حجٝ ٜلبٙح ى١٤ذاػي ٟ٤عشح ؿذ ٥ثش اػبع َٝبٝ٣ت خبُ ،تبثيش ػ ٜ٨دي٤اس ٝـتشُ ثي٣ ٠احذ٧ب ،استيبؿ عجَْٞ٧ ٦و،
فذ ٛاعالؿ اص تقذاد ٣احذ٧ب يب عجَبت ٝ ٣ؼبئٚي ٝب٢١ذ ؿيجذاس ث٤د ٟيب ١ج٤د ٟثب .......... ٣ ٛثقال ٥٣آيتٍ ٜ٨ٝ ٜيٞت
يق٢ي"ثبالػشي  ٣ػ٤د" ٤ٝسد ا١تؾبس پيٞبْ١بس ٝبدس  ٦ّ $تقيي ٠آ ٟدس اختيبس ؿشّت تٙ٤يذ ّ٢٢ذٞ١ ٥ي ثبؿذ٢ٝ ،#جش ث ٦فذٛ
پبػخٖ٤يي دٍيٌ ث ٦ػ٤اٗ  ٜ٨ٝى ً٤خ٤ا٧ذ ؿذ.
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