
 


�م ������� ا�� �و�و �� ا���� �طوط ������ن ����
ن ،����
ن ،��و ا
	ن و ا�رھ� �
�� �و�� 
طوح �� در �ظر �ر��ن 
�)�و�ت و'���ت را �!�ص �� ���د ا�� �� در ا���� از �% ا�زار ���� د��ر �رای �!��ص 
طوح ��ز�!�� و ھ���ن 

 '���ت/�)�و�ت ا
�*�ده �� ���م �� �� ا�ن 
طوح ���و �و�و �*�� �� !ود.


�
�م ا�� �و�و از ا0داد 	��� ا�ن ا�د����ور در ���و �و�وھ� در ا/ل ھ��ن 
طوح ���و ��� �وده ا�� �� -'�ظ ��ر�ردی �ودن �� 
 ��ظ���ت آن ا
�*�ده !ده ا
ت.

)�� ��!�د.9-1در ���وع ���و �و�و ھ� �3ر�� از 0دد (  

 

 

 

�� ��!د ا0داد !�/� 
�زی !ده و �وآ�وزان ��  5در �/و�ر �وق �� در وا89 �ب �ر�وط �� ��ظ���ت ���و��� در �*�د �ر�در 

�م !�/� �ود را و�را�ش �����د.�وا��د �� ر�وع ��
� ا�ن ا0داد   

 ا�� ��ر�رد ا�ن 
طوح و �'وه ا�رای آن �ر روی �% �رت �و�� ا
ت؟


)ف و  �رازیدر �/و�ر 	���ن �� �% ��ودار 9��ت از 
=م  ���
ا
ت را در �ظر �� ��ر�م �� ر�وع �� ���م �ر�م ھ*��� و !��
ا �� ���م.�ف ����ر ���و �و�ورا از 
)ف �� �ف ا�ر  
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�� �0وان �=��ر�ن 
طA �� �را�م ��@ی �ر�ورد 9��ت را �!�ھده �� �����م.%52در �/و�ر �وق   

و در  %52و %63و %��72 ا/�ح ھ�ی �و��ه �دت 	� در 	� ا��دا �� 
طA %��100 ��0ر�� �� ا
��رت 9��ت از �)ط� /*ر �� 
 Aط
ا/�ح ���ن �دت �و�� را �� ا���م ر
��ده ا
ت. %�35=��ت �� �ر�ورد ��   

�� �0وان �% '���ت 9وی �% 
طA ��زدار�ده 9��ت ��!د �� ��  52%
طA  ،در ا�ن �/و�ر ا��ظ�ر �� ر�ت �� در �وج ا/�'�
 Aط
ا�ن �=م /ورت 	ذ�ر��� ا
ت.35%!�
ت آن در   

 Aط

=م �رای �% ��زه 	س از ا/�ح در �ر�!ت 9%52ا��  �E� و�ت 9وی �0ل ��وده و رو�د�(� Aط
��ت �� �0وان �% 
 Aط
���ر �� ر�زش و /�ود ��9ل �و�� 9��ت �� !ود. %52ز���� ���ن �دت ،���F ��وده ا
ت.���و@ !�
ت   

 

=�ی �و�� �رای ھ���طور �� در �/و�ر �وق �!�ھده !د 
طوح ���و �و�و �� �0وان �% 
طوح �ر�!�� و ��رف '���ت/�)�و��

=م در �% �'E�ل ������ل �E� رآ�� دار�د. �!��ص �=�ر رو�د��  


)ف و �ف ����ر ��Eد �دت  %� ���
ھ�واره �رای �!��ص 
طوح ����ر '���ت/�)�و�ت �� ���م �ر�م ھ*��� ر��� و�� !��

�رش !��
��� �����د � �� ��!����% �'E�ل �م �ط� را دا!�� ��!�د.�و�=�ی ���ن �دت و �و��ه �دت را �را
�س ا�ن 
طوح ��ز  
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 �/و�ر ارا�G !ده در �ط�-ب �و3�'� ��@ را ا�ن ��ر �� /ورت �ر���� �� ا�د����ور ا�� �و�و ��'ظ� ���د

 

 

در/د را �� �وان !��
��� �رد.%�52'دوده 
طA �� �% ���ه ��E و H�ر 'ر�� ای ھم �� 
�د�� ��'�� �را��� 9��ت در   


��� �� از ا�د����ور ا�� �و�و در �'E�ل ������ل ا
�*�ده �� ���د �� �و�� �� دا��د �% ا�ر 9وی �و�و �و�� �� �0وان �
 �)�و�ت �� '���ت �0ل �� ��د.

���و �و�و و �و�و !��
��� �رد�م.و ا���� �� �ر��ب ��'�� �)�و�ت 9وی را �� ���و  ،�� �9ل از ا�رای ا�د����ور ا�� �ر روی �رت
ا�� �و�و �� �!��ص �=�ر ا�ن 
طوح '���ت و �)�و�ت �=�ر�ن �/��م را �� ھ���م ورود �� �روج در �% �����E  �� �وا��م 

 ا���ذ �����م.


ن و ����
ن و �� د���ل آن در آ
���� �روج از �را�م ا�ر �و�و و �راس 9وی ���� %52در �/و�ر �وق �� !�
ت 
طA �)�و�ت 

�م ������� ا�� �و�و !�ھد ھ
��م.�
 �روج از ا�ر �و�و ��� از 9و��ر�ن 
����-=�ی �ر�د را در 

 �� �و�� �� ا���� ���م �ر�م �ورد �'ث ھ*��� �� ��!د ھد�� �� �رای ورود در �ظردار�م 9ط�� ���ن �دت �واھد �ود.
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0 �� Aط
 �
و �0.0وان �% ھدف �و��ه �دت در �ظر �ر��� �� !و�د.�طور ��Fل 	س از ا
��رت 9��ت از 
طAدر ���و �و�و ھر 
 Aط
�واھد �ود.%35�� 26ھدف اول �� �F� ��9%�ت 9��ت روی   

 �E/��9��ت در �% ��زه �و
��� 9رار �� ��رد %��52  35از   

 Aط
��ر�� �� ��م،ھدف 9���� ��دی �� (�و��ه �دت) در/د �� !�/� آن را �% 
����ل 9وی %52	س از ��F�ت 9��ت روی 
�ر��ب د��ر اھداف را �� �وان �� را'�� !��
��� ��ود. ندر/د �واھد �ود.�� ا�72%  

) ����ر 95�رورد�ن �10رازی/�� ��ر�J در 	���ن ���م �ط�-ب ��@ را �رای �% �!��ص �=�ر در �رت روزا�� 
=م �ورد �'ث (
 د��ر �رور �� ���م:

 

 Aط
�� �0وان �'دوده �)�و�ت 9وی �0ل �رده و �رای  %35ن 	س از �ر�!ت 9��ت از 
طA ��و�300در �'دوده 52% ����9

=م را ���F ��وده ا
ت. ا�� 	س از !�
ت 
طA �)�و��� �ورد �ظر �� �روج �������=� از  �E� زه ز���� ���ن �دت رو�د�� %�

ن !�ھد �% 
����ل 9وی �رای ورود �� �����E ھ
��م.ا�ر ��واھ�م ��و��003و�و را ھم در 	� دا!�� 	س از ��F�ت 9��ت روی 
 اھداف ������� را در ا�ن �'E�ل �رر
� ���م :

ن 	س ��و�370،ن ھدف �و��ه �دت �را
�س �و3�'��� �� ��@�ر �*�� !د��و���300 /درو 
����ل �ر�د 	س از ��F�ت 9��ت روی 
 Aط
ر �رت �وق ا�ن ھدف �')ق !ده ا
ت. ا�� �رای اھداف ��@�ر ���ز��د ��F�ت روی �� ��!د �� د%72از �ر�ورد 9��ت �� 

 �E��72%
طA �)�و���   Aط
 �� ���
در/د �واھ�م !دو...��90 ��!د �� 	س از ��F�ت 9��ت روی ا�ن 
طA وارد �% ��زه �و  

 



�م ������� ا�� �و�و 9رار ���رد ا�!�ا...ا��دورام �ط�-ب آ�وز!� �� �� ز��ن 
�ده ���ن !د �ورد ا
�*�ده ��9�0دان �� �  

 

1396�رورد�ن ��012س 
��دت/  
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