نقص زواتط عمومی دز ایجاد مطازکت اجتماعی وتوسعه فضای سثص ضهسی

تٟی ٚ ٝتذٚیٗ  :حٕیذ سضا ػؼٍشی ٔذیش سٚاتظ ػٕٔٛی ػاصٔاٖ پاسوٟا  ٚفضای ػثض ؿٟشداسی وشد

مقدمه:

سٚاتظ ػٕٔٛی تشرٕ ٝای اػت اص ٚاط ٜاٍّ٘یؼی ٕٞ ٚ Public Relationsا٘غٛس و ٝاص ٔؼٙی آٖ تش ٔی آیذ ٚظیفٝاؽ تشسػی ٚ
پشداختٗ ت ٝچٍٍ٘ٛی تفا ٓٞسٚاتظ تیٗ ٍٕٞاٖ اػت ٍٙٞأی و ٝدس دایش ٜػّ ْٛاستثاعات ارتٕاػی تحج اص تفا ٓٞسٚاتظ ٔی ؿٛد الصٔة
آٖ ٚرٛد ٍٕٞاٖ اػت اص عشف دیٍش تٚ ٝضٛح سٚاتظ تیٗ ٍٕٞاٖ ٕٞیـ ٚ ٝت ٝؿیٞ ٜٛای ٌ٘ٛاٌٛٔ ٖٛرٛد اػت  ٚایٗ الصٔ ٝص٘ذٌی

ارتٕاػی اػت  .تٙاتشایٗ سٚاتظ ػٕٔٛی ٔٙحلشاً الذاْ ت ٝایزاد تفا ٓٞسٚاتظ تٔ ٝؼٙی اخق وّٕ٘ ٝثٛد  ٚ ٜتّى ٝضٕٗ تشسػی چٍٍ٘ٛی
تفآٞ

سٚاتظ

ٔٛرٛد تٌ ٝؼتشؽ  ٚػپغ تٙظیٓ  ٚتٟؼاصی آٖ دػت ٔی

ص٘ذ.

چکیده:
٘مؾ پش سً٘ ٔـاسوت دس تٛػؼ ٝارتٕاػی رای ٞیچ ٌ ٝ٘ٛتحج  ٚاػتذالِی سا تالی ٕ٘ی ٌزاسد .دأتٔ ٝـاسوتٟای ٔشدٔی دس صٔیٝٙ
ٞای ٔختّف سؿتٞ ٝای لٛی اص ٔٙاتغ سا تیٗ اسواٖ رأؼ ٝتٛرٛد ٔی آٚسد و ٝاص ٌؼؼت آٖ رٌّٛیشی ٕ٘ٛد ٚ ٜتاػج تمٛیت تیٗ ایٗ
اسواٖ ٔی ٌشدد .تالؽ ػاصٔاٖ پا سوٟا  ٚفضای ػثض ؿٟشداسی وشد دس د ٝٞاخیش دس رٟت رّة ٔـاسوت ٔشدٔی تشٌشفت ٝاص اػتماد
ٔذیشیت اسؿذ ػاصٔاٖ تٛد ٚ ٜدس ایٗ ٔؼیش ٌاْ ٞای اػاػی تشداؿت ٝؿذ ٜؤ ٝی تٛا٘ذ ػیاػت ٌزاساٖ تاال دػتی سا ت ٝدػتیاتی ت ٝتفٛق
ٟ٘ایی تش رزب ٔـاسوت ٔشدٔی خٛؿثیٗ ػاصد .ایٗ ٔماِٜ ٝب٘مؾ سٚاتظ ػٕٔٛی دس رّة ٔـاسوت ارتٕاػی ٔی پشداصد .
واضه های کلیدی:
افىاس ػٕٔٛی ٔ -ـاسوت  -اٞذاف ٔـاسوت – -تٛػؼ - ٝتفا – ٓٞسٚاتظ ػٕٔٛی
افکاز عمومی دز عصس کنونی :
دس ػلش ٔا ٕٞشا ٜتا ٌؼتشؽ سػا٘ٞ ٝای ٍٕٞا٘ی  ٚافضایؾ ػٛاد ٔشدْ ٘ ،یشٚی تاص ٜای پا ت ٝػشكٌ ٝزاؿت و ٝتذاٖ افىاس ػٕٔٛی ٔی
ٌٛییٓ .ایٗ ٘یشٚی رذیذ و ٝتزّی اسادٔ ٜشدْ  ٚخٛاػت آٟ٘اػت دس وُ رٟاٖ تٚ ٝیظ ٜدس وـٛسٞایی تا ٘ظأٟای پاسِٕا٘ی ٔ ٚشدٔی
٘مؾ ٕٟٔی دس ؿىُ دادٖ ت ٝحٛادث  ٚسخذادٞای ػیاػی  ٚالتلادی  ٚارتٕاػی داسد  ٚوٕتش دِٚتی اػت و ٝتتٛا٘ذ ٘ؼثت ت ٝلضا ٚت
افىاس ػٕٔٛی تی تفاٚت تاؿذ ػاصٔاٖ پاسوٟا تا تاحیش اص تٛاٖ افىاس ػٕٔٛی ٕٛٞاس ٜػؼی تش آٖ داؿت ٝتا ایٗ ٘یش ٚسا ت ٝػٛٙاٖ ػأُ ٔحشن
دس پیـثشداٞذاف تٛػؼ ٝفضای ػثض تىاس ٌیشد .اعالع سػا٘ی ٌؼتشد ٜدس خلٛف تش٘أٞ ٝای ارشایی ػاصٔاٖ اص عشیك تىاس ٌیشی سػا٘ٝ

ریش تا دأٌ ٝٙؼتشد ٜتٛػیّ ٝسٚاتظ ػٕٔٛی اص ا ٓٞالذأات دس رّة افىاس ػٕٔٛی تٛد ٜاػت .دایش ٜایٗ الذأات دس تشخی
ٞای ٔخاعة ج
ٔٛاسد ؿّٕٔ َٛی پیذا ٕ٘ٛد ٚ ٜتاحیش آٖ دس دیٍش وال٘ـٟش ٞا ٜبٚضٛح دیذٔ ٜی ؿٛد ٔ ٕٝ٘ٛ٘.لذالی آٖ عشح تاغث٘ٛثاؿی ت ٝػٛٙاٖ ٕ٘اد
فضای ػثض اػت

الف) تعسیف مطازکت
ٔـاسوت تٔ ٝؼٙای ٕٞىاسی  ٚاكُ تشاتشی افشاد یه ٌش ٜٚیا رأؼ ٝتا یىذیٍش اػت ٞشٌا ٜتیٗ ا٘ؼاٟ٘ا ٔـاسوت پذیذ آیذ و ٝخٛد
فشاٌشد ضشٚسی  ٚالصْ اػت دٌشٌ٘ٛی  ٚتح َٛدس رأؼ ٝؿىُ ٔی ٌیشد  ٚتاِٙذٌی  ٚسؿذ ؿخلیت فشدی  ٚارتٕاػی تٚ ٝرٛد ٔی
آیذ ٞش فشٍٙٞی تشای خٛد ٚیظيیٟایی داسد  ٚاص اٞذاف خاكی پیشٚی ٔی وٙذ ٔ.غاتك تا فش ًٙٞایشا٘ی و ٝتؼتش ٔؼاػذی تشای تش٘أٝ
ٞای دسختىاسی ٔحؼٛب ٔی ٌشدد دأ ٝٙػاللٙٔ ٝذاٖ تٔ ٝـاسوت دس تش٘أٞ ٝای ٞش ػاِ ٝایٗ ػاصٔاٖ دس ٞفت ٝدسختىاسی خاسد اص
ارثاس ٞای ػاصٔا٘ی تلٛست حشوتی ٔفشح  ٚتشخاػت ٝاص ٔیُ تاعٙی س ٚت ٝافضایؾ ٟ٘اد ٚ ٜایٗ ٘ـا٘ ٝدسػتی تش٘أٞ ٝای سٚاتظ ػٕٔٛی
ػاصٔاٖ دس رزب ٔـاسوت ٔی تاؿذ

ب) اهداف مطازکت
فشٔ ًٙٞـاسوت ٔی تٛا٘ذ اٞذاف ریُ سا دس تش داؿت ٝتاؿذ :
 .1افصایص میصان تهسه وزی تولید  :تٔ ٝحض تحمك فّؼفٔ ٝـاسوتی تِٛیذ افضایؾ ٔی یاتذ  ٚتٟش ٜتشٚسی دس تشاص تاالیی
لشاس ٔی ٌیشد وـٛس  ٚرٛأؼی و ٝایٗ ٌٞ ٝ٘ٛؼتٙذ وأالً ایٗ ٘ىت ٝسا ت ٝاحثات سػا٘ذ ٚ ٜؿاٞذ خٛتی تش ایٗ ٔذػی ا٘ذ تشای
ٕ٘ٔ ٝ٘ٛی تٛاٖ اص ٔذیشیت ٔـاسوتی إِٓاٖ  ٚطاپٗ ٘اْ تشد.
اال تسدن توان ساشمان تولیدی و تاشزگانی و افصایص اختیازات  :ػاصٔاٟ٘ای تِٛیذی  ٚتاصسٌا٘ی تٛاٖ خٛد سا دس
 .2ب
چشخ ٝتِٛیذ  ٚتزاست رؼتزٔ ٛیىٙٙذ تذیٟی اػت تا تاال سفتٗ فشٔ ًٙٞـاسوت دس آٟ٘ا ت ٝتذسیذ ٕٞا٘غٛس و ٝاؿاس ٜؿذ اص تٟشٚ ٜسی
تاال ػٛد خٛاٙٞذ تشد و ٝایٗ خٛد ت ٝتٛا ٖ ارشایی  ٚػّٕیاتی ؿاٖ ٔی افضایذ  ٚآ٘اٖ سا اص ػغحی ت ٝػغح تاالتش ٔیىـا٘ذ  ٚتا تحمك چٙیٗ
أشی ایٗ ػاصٔاٟ٘ا ٔیتٛا٘ٙذ اص اختیاسات تیـتشی تشخٛسداس ؿ٘ٛذ  ٚسٞثشی رأؼ ٝسا تا ٔذیشیت خٛیؾ تٛإ٘ٙذ تش ػاص٘ذ

.دس ػاصٔاٖ

پاسوٟا تا تٛر ٝت ٝخذٔاتی تٛدٖ ٔحل َٛاسائ ٝؿذ ٚ ٜا ص تیٗ سفتٗ رٙث ٝتاصسٌا٘ی آٖ ٔـاسوت ٔی تایؼت دس خذٔت ا٘تظاسات ؿٟش٘ٚذاٖ
تٛد ٚ ٜدأ ٝٙآٖ سا دس تش٘أٞ ٝای تشٚیزی رؼتزٕٛ٘ ٛد ٌ.ضاسؿات ٔذأ ْٚشدٔی دس ٔم ِٝٛلغغ دسختاٖ ػغح ؿٟش  ٚحؼاع ؿذٖ تٝ
ٔم ِٝٛفضای تؼض ؿٟشی و ٝا٘ؼىاع آٖ سا دس سادیٔ ٛحّی ؿاٞذ ٞؼتیٓ رّ ٜٛتاسصی اص ٔـاسوت ٔشدٔی دس حفظ ٍٟ٘ ٚذاسی فضای
ػثض ٔی تاؿذ و ٝت ٝػٛٙاٖ ٔحلٟ٘ َٛایی ػاصٔاٖ لاتُ تٛر ٝاػت
 -3نیسو مند ضدن نیسوی کاز  :اػاع فّؼفٔ ٝـاسوت ٘یشٙٔ ٚذ ؿذٖ اػضاء اػت تا  ٕٝٞآٟ٘ا تتٛاٖ ٘ذ تا حذاوخش تٛا٘ایی خٛد واس
وٗ٘ذ ٘یشٚی واس تا یه یه اػضاء رأؼٔ ٝـاسوتی ت ٝایٗ ػ ٛوـیذٔ ٜیـٛد  ٚآ٘چ ٝدس لاتّیت  ٚتٛاٖ خٛد داس٘ذ ت ٝآػا٘ی ٘ـاٖ ٔیذٙٞذ
 ٚایٗ فشكت سا ٔی یاتٙذ و ٝتذٞ ٖٚشاع آٖ سا تا دیٍشاٖ دس ٔیاٖ تٍزاس٘ذ  .اِثت ٝایٗ أش تیـتش دس رٛأؼی ؿىُ ٌشفتٔ ٚ ٝیٍیشد وٝ
اػاع سٚاتغـاٖ ْ تتٙی تش ٔـاسوت اػت  ٚدس فشاٌشد تٛػؼٔ ٝؼیش لاتُ تٛرٟی سا ٔیٍزسا٘ٙذ ٌٚش٘ ٝدس رٛأغ ػمة ٔا٘ذ ٚ ٜدػت تٝ

ٌشیثاٖ تا دؿٛاسیٟای ارتٕاػی  ٚػیاػی ایٗ خٛد ت ٝدؿٛاسیٟای تیـتش  ٚتضسٌتش تثذیُ ٔیـٛد .آٔٛصؽ ٘یشٞٚای ٔشدٔی  ٚآٔٛصؽ ٞای
غیش ٔؼتمیٓ اص عشیك ٌشٞ ٜٚای ٔشدْ ٟ٘اد د س د ٝٞاخیش ٔلذاق تاسص ٘یشٙٔٚذی تخؾ ٔـاسوتی ػاصٔاٖ اػت و ٝتا حضٛس فؼاَ دس تش٘أٝ
 ٜا ت ٝػٛٙاٖ تاصٚی ارشایی تٛإ٘ٙذی خٛد سا تٙٔ ٝل ٝظٟٛس ٔی سػا٘ذ
 -4ایجاد ضسایط مناسة تسای مالکیت گستسده تس اعضاء  :دس فّؼفٔ ٝـاسوتی ٔاِىیت دس دػت یه ٘فش یا یه ٌش ٜٚخاف
تالی ٘ٓی ٔا٘ذ تّى ٝدس ٔیاٖ اػضاء رأؼ ٝوأال پخؾ ٔیـ٘ٛذ ٞش وغ ت٘ ٝؼثت تٛا٘ایی اؽ ٔاِه أىا٘ات ٔٛرٛد ٔی ؿٛد  ٚتا تىاس
ٌیشی ٘یشٞٚای خالق ت ٝدأ ٝٙآٖ ٔی افضایذ وٕٞ ٝیٗ أش خٛد ٔٛرة تٛػؼٔ ٝیـٛد ٕٞ .ىاسی ٌشٞ ٜٚای ٔشدْ ٟ٘اد دس ػاِیاٖ اخیش
ٔٛرة تحمك ایٗ ٔغّة ٘ ٝتلٛست كذ دس كذ ِٚی لاتُ تٛر ٝتٛد ٜو ٝتشخی اص أىا٘ات ػاصٔاٖ سا ٘ظیش اػتفاد ٜاص ػاِٗ ٞای
آٔٛصؽ،وتة ،تشٚؿٛسٞای ا٘تـاس یافت ٚ ٝدیٍش ٔٛاسد دس سا ٜسػیذٖ ت ٝاٞذاف ٔـتشن دس اختیاس داؿت ٚ ٝتٟشٙٔ ٜذ ٌشدیذ ٜا٘ذ

توسعه:
ت ٝعٛس وّی تٛػؼ ٝرشیا٘ی اػت و ٝدس خٛد تزذیذ ػاصٔاٖ ٚ

ػَٕتٌیشی ٔتفاٚت وُ ٘ظاْ التلادی -ارتٕاػی سا تٕٞ ٝشا ٜداسد .

تٛػؼ ٝػال ٜٚتش ایٙى ٝتٟثٛد ٔیضاٖ تِٛیذ  ٚدسآٔذ سا دستشداسد  ,ؿأُ دٌشٌ٘ٛی ٞای اػاػی دس ػاخت ٞای ٟ٘ادی  ,ارتٕاػی-استثاعی-
اداسی ٕٞ ٚچٙیٗ ایؼتاسٞا  ٚدیذٌاٞ ٜای ػٕٔٛی ٔشدْ اػت  .تٛػؼ ٝدس تؼیاسی اص ٔٛاسد  ,حتی ػادات  ٚسػ ٚ ْٛػمایذ ٔشدْ سا ٘یض
دستشٔیٌیشد.

تفاهم:
ٚلتی فشدی دس رؼتزٛی سٕٛٙٞدٞای ػیٙی اص اسصیاتی ٞای ػیاػی  ٚػّٕی اػت ،تٕاْ آٖ چ ٝو ٝیه سؿت ٝتزشتی تا تزٟیضاتی و ٝدس
دػت داسد ٔی تٛا٘ذ دس ایٗ تاس ٜت ٝاحثات تشػا٘ذ چیضی ٘یؼت رضءٚ -1 :ػایُ ضشٚسی سػیذٖ ٜبیه ٞذف ٔؼیٗ  -2پیأذٞای ارتٙاب
٘اپزیش اػتفاد ٜاص ایٗ ٚػایُ  -3سلاتت اسصیاتی ٞای ٔتؼذد تش ػش ٘تایذ عّٔی ؿاٖ

پیص نیاشهای مطازکت
ت لثالً فشاٌ ٓٞشدد
دس ؿشایغی و ٝاٍ٘یض ٜپاییٗ تاؿذ تٕایُ تٔ ٝـاسوت پزیشی واٞؾ ٔی یاتذ  .تٙاتشایٗ الصْ اػت پیؾ ٘یاصٞای ٔـاسن
و ٝتؼضاً ػثاستٙذ اص:
 صٔاٖ وافی تشای ٔـاسوت دس اختیاس تاؿذ ٔ -ضایای ارتٕاػی آٖ اص صیاٖ ٞای احتٕاِی آٖ تیـتش تاؿذ  -افشاد اص تٛا٘ایی الصْ تشای واسسٚی آٖ ٔٛضٛع تشخٛسداس تاؿٗد  -تٛا٘ایی ٔتماتُ تشای استثاط فشا ٓٞتاؿذ -احؼاع تیٗ  ٚخغشی تشای ٞیچ یه اص عشف ٞا ٚرٛد
تاؽ  -تاال تٛدٖ آٌاٞی افشاد -ر ٛػیاػی ػآِ
٘ذاؿت ٝتاؿذ -.دس لّٕشٛٔ ٚضٛػات ٔشتٛط ت ٝافشاد دیٍش د

اندیطه های مهم دز مطازکت
الف – دزگیسی ذهنی و عاطفی

ٔـاسوت تٔ ٝؼٙی دسٌیشی رٙٞی  ٚػاعفی ت اػت  ٚتٟٙا ت ٝوٛؿؾ تذ٘ی ٔحذٚد ٘یؼت  .دس ٔـاسوت خٛد ؿخق دسٌیش اػت ٚ
ٟٔاست  ٚواسدا٘ی ٚی دسٌیش ٘یؼت  .دسٌیشی سٚاٖ ؿٙاختی اػت  ٝ٘ ٚرؼٕا٘ی  .ا٘ؼا٘ی ؤ ٝـاسوت ٔی وٙذ خٛد ـ دسٌیش اػت ٝ٘ ٚ
واس ـ دسٌیش  .تؼضی ٔذیشاٖ دسٌیش ؿذٖ دس واس سا ت ٝاؿتثا ٜتٔ ٝـاسوت ٚالؼی تؼثیش ٔی وٙٙذ .ایٙاٖ دس حشوت ٞای واِثذی ٔـاسوت
ٔی وٙٙذ  ٝ٘ ٚدس چیض دیٍشی  .ایٗ لؼٕتی اػت و ٝػاصٔاٖ پاسوٟا تا تاویذ تش آٖ ٔی تٛا٘ذ ؿٕٔ َٛـاسوت سا ٌؼتشد ٜتش ٕ٘ٛد ٚ ٜتا
فشاٌیشی تیـتش اص ٘یشٚی تیـتشی رٟت پیـثشد اٞذاف خٛد ػٛد رٛیذ
ب – انگیصش تسای یازی دادن
دٔٚیٗ ا٘ذیـ ٟٓٔ ٝدس ٔـاسوت آٖ اػت ؤ ٝـاسوت ٔشدْ سا ت ٝیاسی دادٖ تش ٔی اٍ٘یضد ٔ .شدْ اص سأ ٜـاسوت فشكت آٖ سا ٔی یاتٙذ
و ٝلاتّیت ٞای اتتىاس  ٚآفشیٙٙذٌی خٛد سا تشای دػتیاتی تٞ ٝذف ٞای ػاصٔاٖ ت ٝواس ٌیش٘ذ.
ٔـاسوت یه داد  ٚػتذ ارتٕاػی د ٚػٛیٔ ٝیاٖ ٔشدْ اػت  ٝ٘ ٚسٚؽ تحٕیُ ا٘ذیـٞ ٝا اص ػٛی پاییٗ دػت ٞا ت ٝتاال دػت  .اسصؽ ٚ
ػٛدٔٙذی تضسي ٔـاسوت آٖ اػت و ٝآفشیٙٙذٌی  ٕٝٞسا ت ٝواس ٔی ٌیشد.
ج – پریسش مسؤولیت
ػٔٛیٗ ا٘ذیـ ٝدس ٔـاسوت آٖ اػت ؤ ٝـاسوت ٔشدْ سا تش ٔی اٍ٘یضد تا دس وٛؿؾ ٞای ٌش ٜٚخٛد ٔؼؤِٚیت تپزیش٘ذ  .ایٗ فشاٌشد
ارتٕاعی اػت و ٝت ٝیاسی آٖ ٔشدْ تٔ ٝشحّ ٝخٛد ـ دسٌیش دس ػاصٔاٖ ٔی سػٙذ  ٚخٛاٞاٖ وأیاتی ػاصٔاٖ خٛد ٔی تاؿٙذ  .دس حاِی وٝ
افشاد تشای وٛؿؾ ٞای ٌشٞٚی ت ٝپزیشؽ ٔؼؤِٚیت سٔ ٚیآٚس٘ذ  ٚدس ٔییاتٙذ و ٝآٖ چ ٝسا خٛد ٔیخٛاٙٞذ ا٘زاْ ٔیدٙٞذ یؼٙی آ٘ىٝ
واسی سا ت ٝپایاٖ ٔی سػا٘ٙذ و ٝخٛد سا تشای آٖ ٔؼؤٔ َٚی ؿٕاس٘ذ.
ػاص  ٚواسٞای دػت یاتی تٔ ٝـاسوت
 -1دخاِت دادٖ دس فشآیٙذ تلٕیٓ ٌیشی ٕٛ٘ :د ػیٙی آٖ دس ایذٌ ٜیشی رٟت ٘اْ ٌزاسی پاسوٟا  ،عشح إِا ٖ ٞای ؿٟشی  ٚدسیافت
٘ظشات ٔشدٔی دس دغذغٞ ٝای فضای ػثض سا ٔی تٛاٖ ؿاٞذ تٛد.
ٔ -2زٟض وشدٖ ٔشدْ ت ٝدا٘ؾ ٞا ٟٔٚاست ٞای ٔٛسد ٘یاص.
اص آ٘زایی وٙٔ ٝاتغ ا٘ؼا٘ی تضسٌتشیٗ ػشٔای ٝتشای ٞش ػاصٔا٘ی تاؿذ ،الصْ اػت دس صٔی ٝٙآٔٛصؽ ػشٔایٌ ٝزاسی ؿٛد  .اػغای لذست ٚ
اختیاس ت ٝواسوٙا٘ی و ٝدا٘ؾ  ٚتحلق الصْ تشای حُ ٔؼایُ  ٚا٘زاْ تلٕیٓ ٌیشی ٞای الصْ سا ٘ذاس٘ذ،

ٞذایت وشدٖ آٟ٘ا ت ٝػٛی

ا٘زاْ اؿتثاٞات اػت ٕٛ٘ .د ػیٙی ایٗ ٔ ٟٓتشٌضاسی والع ٞای ٔتؼذد ؿأُ احذاث تاغچ ٝوٛچه ٔٙضَ ٔٗ  ٚا٘تماَ دا٘ؾ آٖ تٝ
ٔشدْ ٍٟ٘،ذاسی ٌّٟای آپاستٕا٘ی  ٚیا عشیك ٔثاسص ٜتا آفات تاغات ت ٝتاغذاساٖ اػت
 -3تٚ ٝرٛد آٚسدٖ اٞذاف فشدی  ٚػاصٔا٘ی

ٔشدْ ٔؼٕ ٛالً اص اٞذافی حٕایت ٔی وٙٙذ و ٝلادس ت ٝدسن آٖ تاؿٙذ ،تٙٔ ٝظٛس ٔـاسوت داؿتٗ ٔشدْ الصْ اػت اٞذاف وٛتأ ٜذت ٚ
تّٙذ ٔذت ػاصٔاٖ ت ٝكٛست ػاد ٚ ٜلاتُ ف ٟٓتثییٗ ؿٛد.
تش عثك ٌضاسؽ تحمیك ٔؤػؼ ٝتحمیمات ارتٕاػی ػاصٔاٖ ُّٔٔ ،ـاسوت دس تشداس٘ذ ٜػ ٝػٙلش اكّی اػت:
 -1ػٟیٓ ؿذٖ دس لذست
 -2وٛؿؾ ٞای ػٙزیذٌ ٜشٞ ٜٚای ارتٕاػی تشای دس دػت ٌشفتٗ ػش٘ٛؿت  ٚتٟثٛد اٚضاع ص٘ذٌی
 -3ایزاد فشكت ٞایی تشای ٌشٞ ٜٚای فشٚدػت
تسخی اش طسح های اجسا ضده دز طول سالیان اخیس که تا مطازکت مسدمی اجسایی گسدیده است

ارشای عشح ٞش خا٘ ٝیه دسخت تا ٔحٛسیت واؿت دسختاٖ ٔخٕش ٌالتی  ٚخشٔاِ ٛو ٝتشای اِٚیٗ تاس ٔـاسوت ٔاِىیٗ ٔٙاصَ سا دس
اختلاف فضای خلٛكی ت ٝتٛػؼ ٝفضای ػثض سخ داد ٜاػت
ٞفت ٝدسخت واسی  :تٙیاٖ اكّی ایٗ تش٘أ ٝتش ٔحٛس ٔـاسوت فؼاَ ٔشدْ تٙا ٌشدیذ ٚ ٜحاؿی ٝپش سٍ٘ی اص آٔٛصؽ ٔشدٔی ایٗ تش٘أ ٝسا
دس تش ٔی ٌیشد
ٕٞىاسی تا ٌشٞ ٜٚای ٔشدْ ٟ٘اد  :وٕه ت ٝتشٌضاسی رّؼات  ٚتش٘أٞ ٝای ارشایی ایٗ ٌشٞ ٜٚا اص عشیك حٕایت  ٚدس اختیاس ٌزاسدٖ
أىا٘ات
عشح ػیؼتٓ آتیاسی لغش ٜای دس ٔٙاصَ  :عشحی دیٍش دس رٟت حٕایت اص ٔٙاتغ ٔٛرٛد آب ٞ ٚذایت ٔلاسف آب ٔٙاصَ ت ٝكٛست
وأال التلادی
٘ظشػٙزی پاسوٟا اخز  ٚپایؾ ٘ظشات ٔشدٔی  :دس رٟت تٟشٌ ٜیشی اص ٘ظشات ٔشدٔی  ٚتىاس ٌیشی ایذٞ ٜای آ٘اٖ دس فضای ػثض ؿٟشی
اخز ٘ظشات واسوٙاٖ دس خلٛف اٞذاف ػاصٔاٖ ٔ ٚحٛس لشاس دادٖ آٖ دس تلٕیٓ ٌیشی ٞای ػاصٔاٖ
فشٍٙٞؼاصی دس ٔـاسوت ؿٟش٘ٚذی :تاویذ ٔذا ْٚتش آٔٛصؽ ؿٟش٘ٚذاٖ  ٚتشغیب ت ٝتـشیه ٔؼاػی دس تش٘أٞ ٝای تٛػؼ ٝفضای ػثض
تضسي تشیٗ ٘ظشػٙزی ؿٟشداسی تا حضٛس ٞ 18ضاس ٘فش دس دٔٚیٗ ٕ٘ایـٍاٌ ٚ ٌُ ٜیاٜ

ٔٙاتغ
ٞ -1شتشت ٔاسوٛص ،ٜآصادی  ٚلذست لا٘ ،ٖٛػضت اهلل فٛالد٘ٚذ ،تٟشاٖ :خٛاسصٔی
٘ -2یه ٌٟش ،ػثذاِحؼیٗ (ٔ ،)1353ـاسوت ٔفاٞیٓ  ٚؿٙاخت ا٘ٛاعٔ ،زّ ٝدا٘ـىذ ٜؿٕاس5 ٜ
 -3ویت دیٛیغ ،راٖ٘ ،یٛاسػتٛسْ ( )137۰سفتاس ا٘ؼا٘ی دس واسٔ ،حٕذػّی عٛػیٔ ،شوض آٔٛصؽ ٔذیشیت دِٚتی.
 -4فشصاْ (ٔ ،)1362ـاسوت واسٌشاٖ دس تلٕیٓ ٌیشیٟای داخّی واسٌأ ،ٜؤػؼ ٝواس  ٚتأٔیٗ ارتٕاػی
ٔ -5ؤػؼ ٝتحمیماتی تٛػؼ ٝارتٕاػی ػاصٔاٖ ُّٔ 1982

