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تعاریف
پؿت  ،قجْ ٦اضتجبعي ٕؿتطز ٥اي اؾت ّ١ ٦ؿجت ثٍ ٦جٝ ٗ٤ح٤ٞالتٝ ،طؾ٤الت  ٣ذطز ٥ثبض اظ ىطؾت٢سٝ( ٥كتطي) زض چ٨بض چ٤ة ٍ٤ا١يَٝ ٣ ٠ــطاضت ٚٝي
٣ثي ٠اٚٚٞٙي (ترههـي،تدبضي ،فٝ٤ٞي) ثب زضيبىت ٧ــعي٧ ٦٢ــبي ٝـطثـ٤عــ ٦اٍسا ٣ ٛزض َٝهــس ثطاثط ١كــب١ي ٢ٝسضج ثط ض٣ي آٝ ٟح ٦ٙ٤ٞثٕ ٦يط١سٝ( ٥كتطي)
تح٤ي٘ ٝي ٞ١بيس .اي ٠تقطيو ثطاي ّٚي ٦قجْ٧ ٦بي زٙ٣تي  ٣ذه٤ني ثب ىقبٙيت پؿتي ٝهساً زاضز (ٝطؾ )٦ٙ٤فجبضت ّٚي ٍبث٘ اتالً ث٧ ٦ط چيعي اؾت ّ ٦ت٤ؾظ
پؿت ٍج ٣ ٗ٤خبثدب ٝي ٕطزز.
ٝكتطي ٝساضي زض ن٢قت پؿتٝ :كتطي اظ ١ؾط پؿت ٧ط قرم حَيَي يب حٍَ٤ي اؾت ٍّ ٦هس زاضز ٝطؾ ٦ٙ٤يب ٝطؾ٤الت ذ٤ز ضا اظ عطيٌ قجْ ٦ي
پؿتي اظ ٝحٚي ثٝ ٦ح٘ زيٖط ا١تَبٗ ز٧س يب اظ زيٖط ذسٝبت پؿتي ث٨ط٢ٝ ٥س ٝي ٕطزز  ٣حبضط اؾت ٧عي ٦٢ذسٝت زضيبىتي ضا ثپطزاظز ،اٙجت ٦ظٝب١ي ث ٦ايّ ٠بض ضامت
اؾت ّ ٦زض ذسٝبت پؿتي اضئ ٦قس ٥اضظقي ضا ثجي٢س ّ ٦پطزاذت آ٧ ٟعي ٦٢ضا ت٤خيٞ١ ٦بيس.
تبضيرچ ٦پؿت :تيْط ايدبز پؿت ضا اظ ٍ٣تي ٝي ت٤ا ٟخؿتدّ ٤طز ّ ٦ثكط ،ذ٤ز ضا ١يبظ٢ٝس ٝؿبفست ٤٢ٞ٧فب ٟزيس  ٣ظ١سٕي اختٞبفي ضا ث٢يب٨١ ٟبز .ث ٦اي٠
تطتيت ثب ضقس  ٣ت٤ؾق ٦خ٤اٝـ قْ٘٤١ ،ؿ  ٣حد ٜض٣اثظ ثي ٠ا١ؿب٧ ٟب تنييط يبىت١ ٣ ٦يبظ٧بي خسيس ث٤خ٤ز آٝس ،٥آزٝيب ٟضا ث ٦ؾٞت اذتطاؿ  ٣اثساؿ ن٢بيـ ،تد٨يعات ٣
حتي آزاة ،ضؾَٝ ٣ ٛ٤طضات ٕ١٤بٕ ٟ٤ؾ ً٤زاز .اظ خ١ ٦ٚٞيبظ٧بي اؾبؾي خ٤اٝـ ثكطي چ ٦زض ثي ٠تِ تِ اىطاز ،چ ٦زض ؾغح ٕؿتطز ٥زض ثي ٠خبٝق٧ ٦بي ٝرتٚو،
اضتجبط اؾت .اي ٠اضتجبط  ٜ٧ثقس ٝق٤٢ي ١ ٣يبظ٧بي ض٣حي اىطاز ضا قبٝ ٘ٝي ق٤ز  ٜ٧زض ٢ٝبؾجبت ٝبزي ٝ ٣جبزالت ٝرتٚو ثي ٠ا١ؿب٧ ٟب ذ٤ز ضا ١كبٝ ٟي ز٧س.
قجْ ٦پؿتي خ٨ب١ي :اظ آمبظ اَ١الة ن٢قتي زض اض٣پب ،ضىت ٦ضىت ٦ثب پيكطىت ٧بيي ّ ٦زض فطن ٦ف ٣ ٜٚن٢قت پسيس آٝس١ ،يبظ ّك٤ض٧بي ز١يب ث ٦اضتجبعبت
پؿتي ثي ٠اٚٚٞٙي ثيكتط احؿبؼ قس .ؾبثَ ٦پؿت ٝسض ٟث ٦ؾبٗ  ، 0841يق٢ي ظٝب١ي ّ ٦تٞجط ث٤ؾي ٦ٚپؿت ثطيتب١بي ّجيط اذتطاؿ قس ،ثطٝي ٕطزز .زض ؾبٗ 0874
ٝيالزي زض ّ٢يطا١ؿي ّ ٦زض ق٨ط ثط ٟؾ٤ئيؽ ثب حض٤ض ٞ١بي٢سٕبّ 22 ٟك٤ض ا١دبٕ ٛطىت ،اتحبزي ٦پؿت خ٨ب١ي پبي ٦ضيعي قس .ضؾبٙت انٚي اي ٠اتحبزي ٦اظ ثس٣
تبؾيؽ ،پيف ٍسٝي زض ظٝيْٞ٧ ٦٢بضي ٧بي ثي ٠اٚٚٞٙي  ٣تكْي٘ قجْ ٦پؿتي خ٨ب١ي ث٢ٝ ٦ؾ٤ض تؿ٨ي٘ زض اضتجبعبت پؿتي ثي ٠اٚٚٞٙي اؾت .اتحبزي ٦پؿتي خ٨ب١ي
يْي اظ اضٕب٨١بي اذتهبني ؾبظٝبٝ ٘ٚٝ ٟتحس ث٤ز ٜ٧ ٣ ٥اّّ 089 ٟ٤٢ك٤ض فض ٤آ٧ ٟؿت٢س.
ضرٍرت اصالحات
ثب ٣خ٤ز اي ٠تبضيد ع٤ال١ي ،اٝط٣ظ ٥ن٢قت پؿتي زؾتر٤ـ تنييطات اؾبؾي قس ٥اؾت .ضٍبثت ض٣ظاىع ،ٟ٣ا١تؾبضات ٝكتطيب ٟخسيس ،پيكطىت٨بي ى ٠آ٣ضي  ٣ثي٠
اٚٞٙي قسّ ٟؿت ّ ٣بض ،چبٙك٨بي ظيبزي ضا ثطاي اي ٠ثرف ذسٝبتي ايدبز ٤ٞ١ز ٥اؾت .تنييطاتي ّ ٦فٞستب ؾيؿت٨ٞبي پؿتي ّك٤ض٧بي فض ٤ؾبظٝب ٟت٤ؾق٣ ٦
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ْٞ٧بضي اٍتهبزي ضا زض٤١ضزيس١س ،اّ ٟ٤٢ثّ ٦ك٤ض٧بي ّٞتط ت٤ؾق ٦يبىت ٦ضؾيس ٥ا١س .اي ٠زضحبٙي اؾت ّ ٦ثبظاض پؿتي اظ يِ ٝحيظ ْٞ٧بضا ٦١ثٝ ٦حيظ ضٍبثتي تجسي٘
ٝي ق٤ز .اٝب ٧طچ٢س ٤١ؾبظي پؿتي آضاٝتط ث ٦خ٨ب ٟزضحبٗ ت٤ؾق ٦ضؾيس ٥اؾت ،اٝب اي ٠ثرف ٤٢٧ظ ١يبظ حيبتي ث ٦ؾيؿت٨ٞبي ثب ّيييت پؿتي زاضز ّ ٦ثت٤ا٢١س اظ
ىطنت٨بي زضحبٗ ؽ٤٨ض ؾ٤ز ثجط١س  ٣ث ٦چبٙك٨بي آي٢س٣ ٥اّ٢ف ١كب ٟثس٢٧س .زض ذيٚي اظ ٤ٝاضز ،انالح ثرف ٝربثطات ؾطيقتط ضا ٥ذ٤ز ضا عي ّطز ٥اؾت ٙ٤ٝ ٣ي٦
پؿتي ضا ّ ٜ٧ ٦ث ٦خ٨ت ٕيطي ٝدسز ضا٧جطزي  ٜ٧ ٣ؾبذتبضيبثي ٝكتطُ  ١يبظ زاضز ،پكت ؾط ٝي ٕصاضز .إط ٍطاض اؾت ذسٝبت پؿتي زض ّك٤ض٧بي زضحبٗ ت٤ؾق ٦ث٦
ثَبي ذ٤ز ازا ٣ ٦ٝث ٦تَبضب٧بي اضتجبعي زضحبٗ تنييط ٣اّ٢ف ١كب ٟثس٢٧س ،پيكطىت اؾبؾي زض ؾغ٤ح ذ٤زٝرتبضيّ ،يييت ذسٝبت ،ث٨ط٣ ٥ضي ،تٞطّع ثط ّؿت ّ ٣بض ٣
اْٝب٤ٝ ٟىَيت ٝبٙي حيبتي ا١سٞ٧ .ب١غ٤ض يْٝ ٦ربثطات ٍج٘ اظ آ٨١ب ا١دب ٛزاز ٥اؾت ،ازاضات پؿت ثبيس انالحبت ٍبٖ١٤١عاضي١ ،ؾبضتي ٨١ ٣بزي ضا ا١دب ٛزازٝ ٣ ٥ج٢بيي
ثطاي ضقس آتي ّ٘ ثرف ث٣ ٦خ٤ز ثيب٣ض١سَٝ .طضات ظزايي  ٣آظازؾبظي تسضيدي ثبظاض ف٢بنط ٞ٨ٝي زض اي ٠ىطاي٢س ٧ؿت٢س
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٣اغ "Network" ٥ثٝ ٦ق٢بي ت٤ض ،ت٤ضي٧ ،ط چيع مطثبٗ  ٣قجْ ٦اؾت اي ٠انغالح ،اٝط٣ظّ ٥بضثطز ىطا٣ا١ي زض ف ٛ٤ٚاضتجبعي زاضز؛ چ ٦زض اضتجبعبت ا١ؿب١ي ٣
اختٞبفي  ٣ؾبظٝب١ي  ٣چ ٦اضتجبعبت آ١ب ٣ ٓ٤ٙچ ٦زيديتبٗ .ايْ١ ٠تٍ ٦بث٘ شّط اؾت ّ ٦تقجيطي ّ ٦اظ قجْ ٦زض ثطذي ّتبة٧ب ٝيق٤زٞ٧ ،ب ٟؾيؿت٧ٜبي تقبٚٝي اؾت.
٣ ٣اغ١ "Communicational" ٥يع نيت ٝ ٣كتٌ اظ " "Communicationثٝ٦ق٢بي اضتجبط ،ضؾبٖ١طيٝ ،جبزٕ ٣ ٦ٙيت٣ق٤٢ز اؾت .قجْ٧٦ب قب٘ٝ
ٕط٧٥٣بيي ٧ؿت٢س ّ ٦اظ عطيٌ ث٢س٧بي اضتجبعي ث ٦يْسيٖط ٝطتجظ ٝيق١٤س .زضؾت ٞ٧بٟع٤ض ّ ٦ض٣اثظ ٕ ٣ط٧٥٣ب اظ عطيٌ تقب ٘ٝؾبذتبضث٢سي ٝيق١٤س ،قجْ٧٦ب ١يع
ث ٜ٧٦پي٤ؾت٦ا١س٧ .ط قجْ ٦ثب ا١تَبٗ اعالفبت ىطزي اظ ٕط٧٣ي ثٕ ٦ط٧٣ي زيٖط ايدبز ٝيق٤ز .قجْ٧٦بي اضتجبعي ،ث ٦ن٤ضت٧بي ى٢ي  ٣ؾرت (زيديتبٗ  ٣آ١بٓ٤ٙ
چ ٟ٤تٚي ٣ ٠اي٢تط١ت) ١ ٣يع ث ٦ن٤ضت اضتجبعبت ٝيبٟىطزي ٕ ٣ط٧٣ي اظ عطيٌ قيب٧ي ْٝ ٣ت٤ة ثط٣ظ ٝييبث٢س ّ٤١ ٦ؿ ا ٗ٣آ ٟاظ ظيطؾبذت٧بي  ٜ٨ٝخبٝق ٦اعالفبتي
اؾت .فٚيضم ٜاٞ٧يت "قجْ ٦اضتجبعي"ّٞ ،تط ث ٦تجييٝ ٠يٝ٤٨ي  ٣ث٣٦يػ ٥تيب٣ت  ٣تقب ٘ٝآ ٟثب قجْ ٦اعالفبتي پطزاذت ٦قس ٥اؾت ٤ٕ ٣يب ٝحََي ٠ايٝ ٠ؿب ٜ٨ٝ ٦ٙضا
ٝيط٣ك اٖ١بقت ٣ ٦ث ٦اٍؿبّ ٣ ٛبضثطز٧بي آ٧ٟب ثيكتط ت٤خ٤ٞ١ ٦ز٥ا١س  ٣زض ثؿيبضي اظ ٤ٝاضز اي ٠ز ٣ث٦خبي ١ ٜ٧يع ثّ٦بض ثطزٝ ٥يق١٤س .ثقس اظ تقطيو قجْ ،٦اّ ٟ٤٢الظٛ
اؾت ثب تقطيو اضتجبعبت ،ضا ٥ضا ثطاي تجيي ٠خبٝـ ٝي ٛ٤٨قجْ ٦اضتجبعي ىطا٢ّ ٜ٧ي.ٜ
اضتجبعبت ،ىطاي٢سي اؾت ّ ٦اضٕب١يؿ٧ٜب ضا ث ٦يْسيٖط پي١٤س ٝيز٧س .اي ٠اضٕب١يؿ ٠ْٞٝ ٜاؾت ث ٦ز ٣ز٣ؾت ّ ٦ثب ٜ٧نحجت ٝيّ٢٢س ،ض٣ظ١ب٧٦ٝب ٣
ذ٤ا٢١سٕب ٟآ٧ٟبّ ،ك٤ض  ٣ذسٝبت پؿتي  ٣ؾيؿت ٜتٚي ٠آ ٟاقبض ٥زاقت ٦ثبقس .زض ٧ط اضتجبعي چ٨بض خعء انٚي ٣خ٤ز زاض١س ّ ٦فجبضتا١س اظ :ىطؾت٢سٕ ،٥يط١س ،٥پيب٣ ٛ
ٝحيظ اضتجبعي٧ .سه اظ ثطٍطاضي اضتجبط ،ا١تَبٗ پيبٞ١( ٛبز) اظ عطيٌ ٝحيظ اضتجبعي ثي ٠ىطؾت٢سٕ ٣ ٥يط١س ٥اؾت .ثب ايَٝ ٠س ،٦ٝث ٦تقطيو قجْ ٦اضتجبعي ٝيپطزاظي:ٜ
٧طٕب ٥يِ ىطآي٢س اضتجبعي ث ٦الاٍ٘ يِ ىطآي٢س اضتجبعي زيٖط ٝته٘ ق٤ز ،يِ قجْ ٦اضتجبعي ايدبز ٝيق٤ز.
ًقش شبکِّاي ارتباطي در ایجاد ّنگرایي
ايدبز اضتجبط زض ٝيب ٟاىطازٕ ،ط٧٥٣ب  ٣ىط٧ٔ٢٧ب ثطاي حيؼ يِ ٕط ٥٣ا١ؿب١ي اظ ضط٣ضيبت اؾت .ثط ٞ٧ي ٠اؾبؼ اؾت ّ١ ٦ؾطيٕٜ٧ ٦طايي ثب ١ؾطي٦
قجْ٧٦ب ٣اثؿتٖي يب اضتجبط ١عزيْي زاضز؛ ظيطا اضتجبط ،قجْ٦اي اظ ض٣اثظ ثي ٠اىطاز ايدبز ٝيّ٢س ّ ٦ؾبذتبض خبٝق ٦ضا زضثط ٝيٕيطز .قجْ٧٦بٕ ،ط٧٥٣ب ضا ث ٦يْسيٖط ٝطث٤ط
ٝيّ٢٢س ٕط٧٥٣ب ثط اؾبؼ افتَبزات ٝكتطُ ،اضظـ٧ب  ٣ضىتبض ثٝ ٜ٧٦يپي١٤س١س  ٣ثب ّب٧ف اضتجبعبتٝ ،يعا ٟت٤٢ؿ زض زاذ٘ ٕط٧٥٣ب اىعايف ٝييبثس ،ؾبذتبض ؾيؿت ٜاظ
ٝ ٜ٧يپبقس  ٣فس ٛافتٞبز يب تعٙعٗ ث٣ ٦خ٤ز ٝيآيس .ثب اىعايف اضتجبط زض زاذ٘ ٕط٧٥٣ب ْ١بت ٝكتطُ اىعايف ثيكتطي پيسا ٝيّ٢س ،ؾبذتبض٧ب ت٤ؾقٝ ٦ييبث٢س ٣
ٕٜ٧طايي ث٣ ٦خ٤ز ٝيآيس.
تفاٍت ٍ تعاهل شبکِ اطالعاتي ٍ شبکِ ارتباطاتي
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زٙ٣ت اْٙتط١٣يِ ،تدبضت اْٙتط١٣يِ ،ق٨ط٧بي اْٙتط١٣يِ ،آ٤ٝظـ اْٙتط١٣يِ ٝ ٣دبظي  ٣زيٖط ٤ٞ١ز٧بي خبٝق ٦اعالفبتيٖٞ٧ ،ي ثط قجْ٧٦بي اعالفبتي ٝجت٢ي
٧ؿت٢س ،ث ٦ْٚذ٤ز ٤١في قجْ ٦اعالفبتي ٝيثبق٢س .قجْ٧٦بي اعالفبتي ١يع ذ٤ز ثط ظيطؾبذت٧بي قجْ٧٦بي اضتجبعي ث٢ب ٕصاقت ٦قس٥ا١س .تيب٣ت اضتجبط  ٣اعالؿ ،زض
ٝ ٦ٞ٧سٗ٧بي اضتجبعي  ٣اعالفبتي ث٦ع٤ض ض٢ٞي ثيب ٟقس ٥اؾت ٞ٧ ٣ب ٟتيب٣ت حبٝ ٣ ٘ٝح ٗ٤ٞاؾت« .اضتجبط٣ ،ؾي ٦ٚا١تَبٗ اعالفبت اؾت».
تقب ٘ٝاي ٠ز ٣قجْ ،٦زض حسي ٣ثيٌ اؾت ّ ٦ثبفث قس ٥اؾت ثؿيبضي آٟز ٣ضا يْي ثيبٖ١بض١سٝ .حََب ٟثطاي اؾتَطاض خبٝق ٦اعالفبتي ف٤ا ٘ٝثؿيبضي ضا
ثيبٝ ٟيّ٢٢س ّ ٦يْي اظ ٜ٨ٝتطي ٠آ٧ٟب ظيطؾبذت٧بي اضتجبعبت اظ ضا ٥ز٣ض اؾت .ظيط ؾبذت اضتجبعي ،ثيب٢٢ّٟس ٥قجْ٧٦بيي اؾت ّ ٦ث٦ع٤ض ىيعيْي ا١تَبٗ  ٣اضتجبط ضا
تأٝيٝ ٠يّ٢٢س  ٣ثيكتط ١بؽط ث٣ ٦خ ٦ؾرتاىعاي تحٌَ خبٝق ٦اعالفبتي ٧ؿت٢س .خبٝقّ ٦كب٣ضظي ثب ضا٧٥بي ق٤ؾ ٣ ٦آؾيبٙت  ٣خبٝق ٦ن٢قتي ثب ّ٦ٙ٤ٙكي٧بي ١يت ٣
ٕبظ ق٢بذتٝ ٦يقس١س ،اٝب ثبيس خبٝق ٦اعالفبتي ضا ثب ظيطؾبذت٧بي ىيجط٤١ضي ٝ ٣ربثطاتي ٝقطىي ّطز ٣ .ايدبز قجْ٧٦بي اعالفبتي ٝبٙي ٝ ٣جبز٦ٙاي ت٨٢ب زض ؾبي ٦ت٤ؾق٦
ؾيؿت٧ٜبي اضتجبعي ٝيؿط اؾت.
شبکِ ارتباطات غیردیجیتال
قجْ ٦اضتجبعبت ميطزيديتبٗ ،ث٧ ٦ط ٤١ؿ قجْ ٦اضتجبعياي ٝيٕ٤ي٢س ّ ٦ثط اؾبؼ اضتجبعبت قيب٧ي (ٝيبٟىطزي يب ٕط٧٣ي)  ٣يب ث ِّٞ ٦ضؾب٧٦١بي آ١بٓ٤ٙ
چ ٟ٤ت٤ٚيعي ٣ ٟ٤تٚي ٠ثبثت  ٣ىبّؽ ٕط٧٣ي ن٤ضت ٕيطز .چ ٦قجْ ٦ث٦ن٤ضت ىطزي ثبقس چ« ٟ٤خبٝق ٦ث٦ع٤ض ّبٝ ٘ٝيت٤ا١س ثطحؿت قجْ٧٦بي اضتجبط زضُ ٕطزز٣ .
چ ٦ؾبظٝب١ي؛ ظيطا ؾبظٝب٧ٟب چيعي ث ٦خع ٝد٤ٞف٦اي اظ چ٢س قجْ١ ٦يؿت٢س .پػ٧٣كٖطا ٟاضتجبط خٞقي ١كب ٟزاز٥ا١س ّ ٦اثتْبضات  ٣اعالفبت اظ عطيٌ قجْ٧٦بي ثي٠
اقربل زض خبٝق ٦پرف ٝي ق١٤س .إطچ٣ ٦ؾبي٘ اضتجبط خٞقي اثعاضي ٧ؿت٢س ،اٝب ا١سيك٧٦ب  ٣اعالفبت فٞالً اظعطيٌ قجْ٧٦بي ّالٝي ثي ٠اىطاز پرف ٝيق١٤س .زض
ىطآي٢س ا١تكبض ز٣ض ٟيِ ىط ،ٔ٢٧امٚت ٝطز ٛظٝي٦٢اي ٝكتطُ ثطاي ىْط ّطز ٟضا ث٣ ٦خ٤ز ٝيآ٣ض١س .ث٦ف٤٢اٝ ٟثبٗ :يِ ضا٢١س ٥تبّؿي ّ ٦زض آ ٟچ٢س ١يط ثب ٜ٧نحجت
ٝيّ٢٢س ١ ٣بؽط يب ٝكبضّت ّ٢٢س ٥زض ٕيتٖ٤ؾت ،ثب ا١تَبٗ اي ٠زاز٧٥ب ث ٦ؾبيط ٝؿبىطي ٠زض ّ٤ضؼ٧بي ثقسي ،يِ قجْ ٦اضتجبعي اختٞبفي اظ ٤١ؿ زضٕٟ٣ط٧٣ي ٣
ٝيبٟىطزي ضا ث٣ ٦خ٤ز ٝيآ٣ضز.
كلیات فرآیٌدّاي عولیاتي در پست
ىطآي٢سٝ ،د٤ٞف ٦اي اظ ىقبٙيت ٧ب ٣ ٣ؽبيو ٧سى٢ٞس اؾت ّ ٦ثط اؾبؼ ٝطاح٘ ٝكرم  ٣تقيي ٠قس ٥ن٤ضت ٝي ٕيطز ث ٦قْٚي ّ ٦ثب اؾتيبز ٥اظ ظيطؾبذت
٧بي الظ ٣ ٛض٣ـ ْٝ ٣ب١يؿ٧ ٜبي ذبل ،يِ يب چ٢س ٣ض٣زي ضا ث ٦يِ يب چ٢س ذط٣خي تجسي٘ ٝي ٞ١بيس .ىطآي٢س فٚٞيبتي زض ن٢قت پؿت زض يِ ٞ١بي ّٚي قب٘ٝ
چ٨بض ٝطحٍ ٦ٚج ٣ ٗ٤خٞـ آ٣ضي ،تدعي ٣ ٦آٝبز ٥ؾبظي ،ض٧ؿپبضي  ٣ح ٣ َ٘١ ٣ ٘ٞزض ٨١بيت ت٤ظيـ اؾت ّ ٦ثط ض٣ي ا٤١اؿ ٝطؾ٤الت پؿتي ّ ٦ت٤ؾظ ٝكتطيب ٟث٦
٣احس٧بي پؿتي تح٤ي٘ ٝي ق١٤س ،افٞبٗ ٝي ٕطزز.
هرحلِ قبَل ٍ جوع آٍري

ىطآي٢س فٚٞيبتي پؿت ثب ٍجٝ ٗ٤طؾ٤الت اظ ٝكتطيب ٟآمبظ ٝي ٕطزز .زض ايٝ ٠طحٝ ،٦ٚكتطي ٝطؾ ٦ٙ٤يب ٝح ٦ٙ٤ٞذ٤ز ضا ثب ٝطاخق ٦ث ٦يْي اظ ٣احس٧بي ٍجٗ٤
پؿ ت ،زض ٍبٙت ؾط٣يؽ پؿتي زٙر٤ا ٥ذ٤ز تح٤ي٘ زاز ٣ ٥فٞال چطذ ٦فٚٞيبت پؿتي ثط ض٣ي آٝ ٟطؾ ٦ٙ٤آمبظ ٝي ٕطزز.
هرحلِ تجسیِ ٍ آهادُ سازي

ٝكتطيب( ٟىطؾت٢سٕب )ٟپؿتٝ ،طؾ٤الت ذ٤ز ضا ثب ٧سه تح٤ي٘ زا ٟآ ٟث ٦قرم زيٖطي (ٕيط١سٕب )ٟزض اٍهي َ١بط ّك٤ض  ٣حتي ؾبيط ّك٤ض٧بي خ٨بٟ
ث ٦زى بتط ٍجٝ ٗ٤ي ؾپبض١س .ث ٦اي ٠تطتيت يِ زىتط ٍج ٗ٤ض٣ظا ٦١تقساز ٍبث٘ ت٤خ٨ي ٝطؾ ٦ٙ٤تح٤ي٘ ٝي ٕيطز َّٝ ٦هس آ٨١ب ٧ط خبي ز١يب ٝي ت٤ا١س ثبقس ،پؽ ٝسيطيت
١ؾب ٛث٢سي ثطاي عجَ ٦ث٢سي  ٣ثبضآ٣ضي ايٝ ٠طؾ٤الت الظ ٛاؾت تب ٧ط ّسا ٛثَٝ ٦هس ٨١بيي ثطؾ٢س .اي ٠اٍسا ٛزض ٝطح ٦ٚتدعي ٣ ٦آٝبز ٥ؾبظي ن٤ضت ٝيٖيطز.

هرحلِ رّسپاري ٍ حول ٍ ًقل

ٝطح ٦ٚي ض٧ؿپبضي اظ  3ثرف انٚي تكْي٘ ٝي ق٤ز .زض ثرف اّ ٗ٣يؿ٧ ٦بي ضؾيس ٥اظ ٝطحٍ ٦ٚج٘ فٚٞيبت پؿتي ،ثب ت٤خ ٦ثَٝ ٦هس آ٨١ب  ٣ثط١ب٦ٝ
اضؾبٗ تدعي ٦قسٝ ٣ ٥كرهبت ّيؿ٧ ٦بي ٝطث٤ط ث٧ ٦ط ذظ زض ثطٕ٧ ٦بي ٝره٤ل ث١ ٦بٕ ٛصض١ب  ٦ٝثجت ٝي ٕطز١س ،ؾپؽ زض ٣ؾيَٚ١ ٦ٚي٢ٝ ٦بؾت ثبضٕيطي ٝي ق١٤س.
زض ثرف زّ ٛ٣بٝي ٟ٤ثبضٕيطي قس ٥ثب ت٤خ ٦ثٝ ٦ؿيط تقيي ٠قسَٝ ٣ ٥هس ٨١بيي حطّت ذ٤ز ضا ثطاي ضؾب١سّ ٟيؿ٧ ٦ب ٝ ٣ح٤ٞالت ثَٝ ٦هس آمبظ ٝي ّ٢س .زض ثي٠
ٝؿيط ّيؿ٧ ٦بي پؿتي ٝطث٤ط ث ٦ق٨ط٧بي ثي ٠ضا٧ي ّ ٦ثَ١ ٦بط ٝجب زٝ ٦ٙك٤٨ض١س ضا ١يع تح٤ي٘ زاز ٣ ٥احيب١ب ٝطؾ٤الت آ٨١ب ثطاي ضؾب١س ٟثَٝ ٦هس تح٤ي٘ ٝي ٕيطز.
ثرف ؾ ٛ٤ىقبٙيت ٧بي ٝطح ٦ٚض٧ؿپبضي  ٣ح ،َ٘١ ٣ ٘ٞتح٤ي٘ ّيؿ٧ ٦ب ٝ ٣ح٤ٞالت ثٝ ٦تهسيب ٟازاضات پؿت َٝهس اؾت .ثب ت٤خ ٦ث ٦اٞ٧يت ٤ٝض٤ؿ
٤ٞ٧اض٧ ٥ط ٤١ؿ تح٤ي٘ ٕطىت ٠يب تح٤ي٘ زازٝ ٟطؾ٤الت ثي٣ ٠احس٧بي پؿتي ّ ٦انغالحبً تح٤ي٘  ٣تح١ ٗ٤بٝيسٝ ٥ي ق٤ز ،ثب اذص اٝضبء  ٣ضؾيس ٞ٧طا ٥اؾت .زض
َٝهس ّيؿ٧ ٦بي ضؾيس ٥ثبظٕكبيي قس ٣ ٥ثقس اظ ا١دب ٛفٚٞيبت الظٝ ،ٛطؾ٤الت ث٣ ٦احس ت٤ظيـ زازٝ ٥ي ق١٤سٝ .ؿيط حطّت ٣ؾيَٚ١ ٦ٚي ٦حبٝ ٘ٝطؾ٤الت ٝ ٣ح٤ٞالت
پؿتي ثط اؾبؼ اضتجبعبت پؿتي  ٣ث ٦ن٤ضتي ٧سى٢ٞس عطاحي ٝي ق٤ز ضا ذظ پؿتي ٝي ٕ٤ي٢س.
هرحلِ تَزیع

آذطيٝ ٠طح ٦ٚثطاي تْٞي٘ چطذ ٦ي فٚٞيبت پؿتي ،ت٤ظيـ اؾت .زض ايٝ ٠طحٝ ٦ٚطؾ٤الت ضؾيسٞ٧ ٥ب٢١س ٝطح ٦ٚآٝبز ٥ؾبظي ٝي ثبيؿت زض ٍيؿ٧ ٦بي
ٝره٤ل تدعي ٦ق١٤س ،ثٞ٧ ٦ي ٠زٙي٘ ٝطح ٦ٚي ت٤ظيـ ضا ٝطح ،٦ٚتدعي ٣ ٦ت٤ظيـ ١يع ٝي ١ب٢ٝس .اٝب تدعي ٦زض ايٝ ٠طح ٦ٚثط اؾبؼ تَؿي ٜث٢سي ٧بي آزضؼ اٝبّ٠
ٝح٘ َٝهس ن٤ضت ٝي ٕيطزٞ٧ .بٍ ٦ّ ٦١٤ٖ١جال  ٜ٧اقبض ٥قس ىطآي٢س فٚٞيبت پؿتي قب ٘ٝچ٨ط ٝطحٍ ٦ٚج ،ٗ٤آٝبز ٥ؾبظي ،ض٧ؿپبضي  ٣ت٤ظيـ اؾت ّٝ ٦طؾ٤الت
پؿتي اظ ٙحؾ ٦تح٤ي٘ ٕطىت ٠اظ ىطؾت٢س ٥تب ٙحؾ ٦تح٤ي٘ زاز ٟثٕ ٦يط١س،٥اي ٠چ٨بض ٝطح ٦ٚضا عي ٝي ّ٢٢س.
اتصال اقتصاد قدین ٍ جدید تَسط خدهات پستي
قجْ٧ ٦بي پؿتي(خٞـ آ٣ضي ،ح ٣ َ٘١ ٣ ٘ٞت٤ظيـ ٝطؾ ٦ٙ٤پؿتي ،ىط٣قٖب٨٧بي ذطز ٥ىط٣قي) ٝي ت٤ا٢١س ثطاي عيو ٣ؾيقي اظ ذسٝبت ثب اضظـ اىع٣ز٥
ثْبض ض١٣س .ؾيؿت ٜپ ؿتي خسيس ٝي ت٤ا١س ث ٦اضائ ٦ض٣ق٨بي ٙدؿتيِ ثطاي يْپبضچّ ٦طز ٟخطيب٨١بي اعالفبتي ،ىيعيْي ٝ ٣بٙي ّ٢ّ ِٞس .ازاضات پؿت ١يع ٝي ت٤ا٢١س
فال ٥٣ثط ذسٝبت پطزاذت  ٣ن٢س٧ ً٣بي اٝب١ت ثطاي ّؿت ّ ٣بض٧ب ٝ ٣كتطيبّ ،ٟبضّطز٧بي اخطا  ٣ت٤ظيـ ضا ثطاي تدبضت اْٙتط١٣يِ اضائ٢٢ّ ٦س ٣ .ؾطا١دب ٛاي،٦ْ٢
اؾتيبز ٥اظ ىط٣قٖب٨٧بي ذطز ٥ىط٣قي پؿتي ٞ٧ب٢١س َ١بط زؾتطؾي ث ٦اي٢تط١ت اظ عطيٌ پبيب٧ ٦١بي زٙ٣تي تبظ ٥ثطاي ثبظزيس  ٣اضظيبثي قط٣ؿ ٝي ق٤ز .حتي ىضبي
ٝدبظي ثقس ىيعيْي زاضز  ٣آ ٟخبيي اؾت ّ ٦ذسٝبت پؿتي ٍبث٘ اعٞي٢ب٣ ٟخ٤ز زاض١س ٞ٧ ٣طا ٥ثب تَبضبي ظيبز ٧ؿت٢س .ثب ِ١خ٨ب١ي اظ تالـ ّك٤ض٧بي ٝطخ٤ؿ ذ٤ز
ثطاي ث٨ج٤ز ٣ؾيـ ؾيؿت٨ٞبي پؿتي ذ٤ز ٍ ٣طاض زاز ٟاي ٠ؾيؿت٨ٞب ث ٦ف٤٢ا ٟتؿ٨ي٘ ّ٢٢س٧ ٥بي تدبضت اْٙتط١٣يِ حٞبيت ٝي ّ٢سٝ .قص ،ِٙثب١ ِ١يع تبّيس ٝي ّ٢س
ّ ٦ؾْ٤ي ذسٝبت ٍبث٘ اعٞي٢ب ٣ ٟاؾبؾي پؿتي اٝط٣ظ ،پيف ١يبظ ضط٣ضي ثطاي ىطاّ ٜ٧طز ٟض٣ق٨بي تدبضت اْٙتط١٣يِ  ٣ثب اضظـ اىع٣ز ٥اؾتٝ .قص ،ِٙؾيؿتٜ
پؿتي اؾت٤اض ٍ ٣بث٘ اعٞي٢ب ٟثطحؿت ت٤ا١بيي ذ٤ز خ٨ت ت٤ا٢ٞ١س ّطزٝ ٟقبٝالت پيچيس ٥ىيعيْي ،اعالفبتي ٝ ٣بٙي ّ ٦زض ّب ٟ٤١اٍتهبز خسيس ٧ؿت٢س ،اظ  ٦ٞ٧ث٨تط
اؾت.
سیستن جریاى هرسَلِ درشبکِ پست
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دٍرًوایي خَب براي اپراتَرّاي پستي
ثقس اظ قط٣ؿ ثب ايدبز ؾْ٤ي ذسٝبت ٝطّعي ّبضآٝس ٤ٍ ٣ي ،اپطات٤ض٧بي پؿتي زض ٍ٤ٝقيت فبٙي ٍطاض ٝي ٕيط١س تب ذظ تٙ٤يس ذ٤ز ضا ٝت٤٢ؿ ّ٢٢س  ٣ض٣ق٨بي
اثتْبضي ضا ّ ٦ث ٦تَبضب٧بي زضحبٗ تنييط ٝكتطي پبؾد ٝي ز٢٧سٕ ،ؿتطـ ثس٢٧س .اٍتهبز خسيس ١يبظ ث ٦ن٢قت پؿتي زاضز ّ ٦ثت٤ا١س اي ٠ض٣ق٨ب ضا اضائ٢ّ ٦سٕ .ط ٥٣ثبِ١
خ٨ب١ي آٝبز ٥اؾت تب اظ اي ٠ىطاي٢س حٞبيت ّ٢س  ِّٞ ٣ثّ ٦ؿت اعٞي٢ب ٟاظ ن٢قت پؿتي ثبظيٖط انٚي زض فهط اي٢تط١ت اؾت .ثب ْٞ٧بضي ثب اتحبزي ٦خ٨ب١ي پؿتي،
ؾبظٝب٨١بي ثي ٠اٚٚٞٙي زيٖط  ٣ثرف ذه٤نيٝ ،ي ت٤ا١ي ٜث طاي ىطاّ ٜ٧طز ٟث٨تطي ٠ترهم  ٣تدطث٤ٝ ٦خ٤ز ثطاي اي ٠ىطاي٢س تنييط  ٣تح ٗ٤ثب يْسيٖط ّبض ّ٢ي.ٜ
ثبٞ٧ ِ١چ٢ب ٟث ٦پيب٨ٝبي انٚي ٧سايت پؿت ث ٦ؾٞت زيٖط اعٞي٢ب ٟزاضز  ٣اٝط٣ظ زض ٍ٤ٝقيت ث٨تطي ١ؿجت ثٍ ٦ج٘ ثطاي حٞبيت اظ تحٌَ آ٨١ب ٍطاض زاضي .ٜاي٠
ثط٣ق٤ض ضا خ٨ت ث ٦ض٣ظ ّطز ٣ ٟتَ٤يت اي ٠پيب٨ٝب  ٣ىطاّ ٜ٧طز ٟاٖ١يع ٥خسيس ثطاي انالح پؿتي زض ّك٤ض٧بي زضحبٗ ت٤ؾق ٦عطاحي ّطز ٥ا١س٤ٍ .يب ٝقتَسي٦ّ ٜ
ثرف پؿتي ثب ثبظتقطيو ٝحيغ٨بي ٨١بزي  ٣ثبظاض ذ٤زٝ ،ي ت٤ا١س اظ ىطنت٨بي ثطخؿت ٦اي ّ ٦اَ١الة ى ٠آ٣ضي ٧بي اعالفبتي  ٣اضتجبعبتي ىطاّ ٜ٧طز ٥اؾت ،ؾ٤ز
ثجطز.
رًٍدّا در رفرم پستي :درسْایي از بررسيّاي هَردي
اّثط ضىط٧ ٛبي پؿتي ف٤ا ٣ ٘ٝا٧ساه ثؿيبض ٝكبث٨ي زاض١س١ .يط٧٣بي انٚي ا٨ٙب ٛثرف ٤ٝج خبضي پط٣غ٧٥بي ٤١ؾبظي پؿتي ،زض ؾطتبؾط ز١يبي ت٤ؾق٦
يبىت ٣ ٦زض حبٗ ت٤ؾق١ ٦ؿجتبً يْؿب٢١س .ضٍبثت خسيس ،تنييط ى٢ب٣ضي ،ا١تؾبضات ثيكتط ٝكتطيب ٣ ٟخ٨ب١ي ؾبظي ثبظاضٝ ،حيغي ٢ٝبؾت ثطاي ضىط ٛپؿتي ايدبز ٤ٞ١ز٥ا١س .زض

ثطذي ٤ٝاضز ،تيْيِ ٣ظاضترب٧٦١بي پؿت  ٣تٖٚطاه  ٣تٚي ٠ؾبثٌ 3ثّ ٦ؿت ّ ٣بض٧بي ٝتقسز فبٚٝي  ٜ٨ٝزض خ٨ت تنييط ث٤ز ٥اؾتٞ٧ .چ٢ي ،٠اّثط ثط١ب٧ ٦ٝبي ضىطٛ
پؿتي ا٧ساه ٝكبث٨ي ١ؾيط ث٨ج٤ز ّيييت ؾط٣يؽ ،اضائ ٦يِ ؾط٣يؽ ٖٞ٧ب١ي ّبضآٝس ،اؾتيبز ٥ث٨تط اظ زاضائي ٧بي زٙ٣تي ،تضٞي ٠اؾتَالٗ  ٣ثجبت ٝبٙي ٝدطي
زٙ٣تي ،ت٢ؾي ٜثبظاض پؿتي زض خ٨ت تضٞي ٠ضٍبثت ؾب٢ٝ ٣ ٜٙبؾت  ٣تطميت ثرف پؿتي ث ٦ىقبٙيت ث٨تط ٝ ٣كبضّت اٍتهبزي ثيكتط ضا ز١جبٗ ٤ٞ١ز ٥ا١س
راّبردّاي گًَاگَى دستیابي بِ اّداف
ث ٦ضمٝ ٜكبث٨ت ف٤اَٝ ٣ ٘ٝبنس ،ثطضؾي ٧بي ٤ٝضزي زض ايٝ ٠د٤ٞف١ ٦كبٝ ٟيز٢٧س ٝؿيط ٣احسي ثطاي ضىط ٛپؿتي ٣خ٤ز ١ساقت ٦ث ٦ْٚضا٨٧بي ٕ١٤بٕٟ٤
زيٖطي  ٣ثقضبً ضا٨٧بيي ىطفي ثطاي ضؾيس ٟث ٦اي٣ ٜ٨ٝ ٠خ٤ز زاضزٝ .بزاٝي ّّ ٦ك٤ضي زض نسز اىعايف ؾ٨ب ٛذ٤ز اظ ثبظاض ٝحه٤الت پؿتي پبي ٦ث٢ٞؾ٤ض زؾتيبثي ث٦
اىٌ٧بي اٍتهبزي ثعضٕتطي ثط ٝيآيسّ ،ك٤ض زيٖط ٝي ت٤ا١س اٍسا ٛث ٦ث٨ج٤ز ثركي ث ٦اضظـ ٝحه٤الت ذ٤ز خ٨ت زؾتيبثي ث ٦ؾ٤زآ٣ضي ثيكتط ٞ١بيس .قطايظ اٍتهبزي
ذبل ،ؾ ٠٢حبّٞيتي  ٣تح١ ٗ٤يبظ٧بي ثبظاضٖٞ٧ ،ي ٝؿتٚع ٛضا٧جطز٧بي ٢ٝحهط ث ٦ىطز  ٣قي٧٥٤بي ذبني ٝيثبق٢س.
ظَْر رًٍدّاي كلي هتعدد
ض١٣س٧بي ّٚي ٝتقسزي زض ضىط ٛؾط٣يؽ٧بي پؿتي ّك٤ض٧بي ن٢قتي زض حبٗ ؽ٤٨ض١س ّ ٦فجبضت٢س اظ:
 آظازؾبظي ثبظاض ،ثؿيبضي اظ ّك٤ض٧ب ٕعي٧ ٦٢بي ٝتقسزي خ٨ت تقيي ٠ا١حهبض پؿتي  ٣ح٤ظ٧ ٥بي ذبل خ٨ت اضائ ٦ؾط٣يؽ خ٨ب١ي ا١تربة ٤ٞ١ز ٥ا١س.
ٝبزاٝيْ ٦ثطذي ّك٤ض٧ب اٍسا ٛث ٦حصه ّب ٘ٝا١حهبض اظ عطيٌ آظاز ؾبظي ثبظاض ّطز ٥ا١س ،ثؿيبضي اظ ّك٤ض٧ب ،ىطاي٢س ٝؿتٞطي زض ٕكبيف ثبظاض٧ب ث ٦ض٣ي
ضٍبثت ىعاي٢س ٥ضا آمبظ ٤ٞ١ز ٥ا١س.
 ضىطَٝ ٛطضاتي ،ثطذي ٝدطيب ٟپؿتي اظ آظازي تدبضي  ٣اؾتَالٗ ٝسيطيتي ىطا٣ا١ي ثطذ٤ضزاض١س ٝبزاٝيْ ٦ؾبيطي ٠تحت ّ٢تطٗ٧بي قسيس َٝطضاتي ٍطاض زاض١س .ثب
اي٢حبٗٞ٧ ،ب١غ٤ض ّ ٦ثطضؾي ٧بي ٤ٝضزي ١كب ٟزاز ٥ا١سٖ٢٧ ، ،بٝيَْٝ ٦طضات پؿتي ث١ ٦ؾبضت ثط ؾغح ٍيٞت ّ ٣يييت ؾط٣يؿ٨بي ٖٞ٧ب١ي ٞ٧چ٢ي٠
تضٞي ٠ضٍبثت ؾب ٜٙزض ثبظاض ٝحه٤الت ٝحس٣ز قس ٥ا١س ،ؾبظٝب٨١بي پؿتي ثيكتطيٝ ٠يعا٤ٝ ٟىَيت ضا ّؿت ٤ٞ١ز ٥ا١س.
ٝ كبضّت ىعاي٢س ٥ثرف ذه٤ني٣ ،ضقيت حٍَ٤ي ٝدطيب ٟپؿتي زٙ٣تي زض حبٗ تنييط اؾت  ٣ث ٦ؾ٤ي ذه٤ني ؾبظي پيف ٝيض٣ز .اي ٠زض حبٙيؿت ّ٦
ثؿيبضي اظ ٤ٝؾؿبت پؿتي ىطاي٢س تدبضي ؾبظي ضا ث٢ٞؾ٤ض ضٍبثتي ٝب١س ٟآمبظ ٤ٞ١ز٥ا١س .زض في ٠حبٗ ،ثؿيبضي اظ ثرف٧بي ذه٤ني ١يع زض ىقبٙيت٧بي
ٝدطيب ٟپؿتي زٙ٣تي ٝكبضّت ٝيّ٢٢س .قي٧ ٥٤بي ٕ١٤بٕ١٤ي ثطاي زؾتيبثي ث ٦اي ٠ض١٣س اىعايكي ٣خ٤ز زاضز اظ خ:٦ٚٞ
ٝ قبىيت  ٣تبٝي ٠ذبضخي زض ؾبذتبض ؾ٢تي قطّتي پؿت
ٍ طاضزاز٧بي ٝسيطيتي ثب ؾبيط ٝدطيب ٟپؿتي (ٙج٢ب ٣ ٟتطي٢يساز  ٣ت٤ثبٕ)٤
 تطتيجبت ٣إصاضي (آضغا١تي٤ٕ ٣ ٠اتٞبال) ؾطٝبيٕ ٦صاضي٧بٝ ،كبضّت٧ب  ٣ائتالى٨بي ضا٧جطزي (آىطيَبي خ٤٢ثي)
 قطّت٨بي زاضاي ؾ٨بٝ ٛكتطُ (آٞٙب٢ٚ٧ ،ٟس  ٣ؾٖ٢بپ٤ض)
اضظيبثي ّب٢ٝ ٘ٝبىـ ٧ط يِ اظ اي٤ٝ ٠اضز١ ،يبظ٢ٝس نطه ٍ٣ت  ٣زاقت ٠تدطثيبت ثيكتط اؾت .ثب اي٢حبٗٝ ،يت٤ا ٟاشفب٤ٞ١ ٟز٧ ،ط چٝ ٦يعا ٟؾطٝبيٕ٦صاضي
ت٤ؾظ قطيِ ذه٤ني ثيكتط ثبقس١ ،يبظ ث ٦تحٚي٘ پيكي ٠ف٤ا ٘ٝثب ٥٤َٙذغط (ثطاي ٝثبٗٝ ،يعا ٟىقٚي  ٣ثب ٥٤َٙخطيب١بت َ١سي ثبظاض پؿت٧ ،عي ٦٢اضائ ٦ؾط٣يؽ ٖٞ٧ب١ي،
ؾطٝبيٕ ٦صاضي الظ ٛخ٨ت ثجبت ٝبٙي ّ ٣بٝالً ضٍبثتي ؾبذتٝ ٠دطي زٙ٣تي  ٣ميط )٥ثيكتط اؾت.
هطالعات بیي الولل
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ّك٤ض ّط ٥خ٤٢ثي ثب ٝؿبحتي حس٣ز ّ 99268يٝ٤ٚتط ٝطثـ  ٣خٞقيتي ٝ 47يٚي١ ٟ٤يطي ،زض قطً آؾيب  ٣خ٤٢ة قج ٦خعيطّ ٥ط٣ ٥اٍـ قس ٦ّ ٥اظ قطً ث ٦زضيبي
غاپ،٠اظ خ٤٢ة ث ٦تّ ٦ٖ٢ط ٣ ٥اظ مطة ث ٦زضيبي ظضز ٝحس٣ز ٝي ق٤زٕ .ؿتط ٥ي ؾط٣يؽ پؿتي خ٨ب١ي،ت٤ؾظ ٍ٤ا١يَٝ ٣ ٠طضات پؿتي تقييٕ ٠طزيس٤ٝ ٣ ٥اضز ظيط ضا زض ثط
ٝي ٕيطز:
 پؿت ١ب٧ ٦ٝب تب ّ 2يٕ ٤ٚط.ٛ
 اٝب١بت تب ّ 21يٕ٤ٚط.ٛ
ث ٦اؾتث٢بي ذسٝبت ا١حهبضي ى ً٤اٙصّط ،ؾبيط ؾط٣يؽ ٧ب  ٣ذسٝبت پؿتي ٍبث٘ ضٍبثت ٧ؿت٢س٣ .ضقيت ّؿت ّ ٣بض پؿت ّط ٥خ٤٢ثي .پؿت ّط ٥خ٤٢ثي ( Korea
 ،)Postثب ؾبثَ ٦ىقبٙيتي ثيف اظ يْهس ؾبٗ ،زاقت ٠ثيف اظ ّ 43111بض٢ٝس  ٣ىط٣ـ ؾبٙيب ٦١اي ثيف اظ  71تطيٚيّ ٟ٣٣ ٟ٤ط ٥خ٤٢ثي،ث ٦ف٤٢ا ٟپ٢دٞي ٠قطّت
ثعضٓ تدبضي ،ثقس اظ قطّت٨بي ؾبٝؿ٧ ،ٔ١٤ي١٤ساي ،اٗ خي ّ ٣ط ٥تٛ٤ّ ٦ٚ؛ ث ٦ع٤ض ٕؿتطز ٥اي زض ؾطتبؾط ايّ ٠ك٤ض ىقبٙيت ٝيٞ٢بيس .اي ٠قطّت ثب زاقت ٠ثيف اظ
 3711زىتط پؿتي زض ؾطتبؾط ّط ٥خ٤٢ثي ،ؾبٙيب ٦١ثبٙل ثط ٝ 4/8يٚيبضز ٝطؾ ٦ٙ٤پؿتي ضا زض ؾطتبؾط ايّ ٠ك٤ض ت٤ظيـ  ٣زضآٝس ٍبث٘ ت٤خ٨ي ١يع ّؿت ٝي ٞ١بيس .پؿت
ّط ٥خ٤٢ثي زض يِ ٖ١ب:٥
 تقساز ّ٘ ّبضّ٢ب١ 43111 :ٟيط.
 تقساز ّ٘ زىبتط پؿتي زض ؾطتبؾط ّط ٥خ٤٢ثي 3711 :زىتط.
 زضنس ١كب١ي ٧بيي ّ ٦ذسٝبت پؿتي زضيبىت ّطز ٥ا١س%95/7 :
 زضنس ت٤يـ ثٍ٤ٝ ٦ـ ٝطؾ٤الت پؿتي%94/6 :
 ؾطا ٦١تطاىيِ ٝطؾ٤الت پؿتيٝ 012/0 :طؾ٦ٙ٤
پست فراًسِ

حس٣ز ؾط٣يؽ ٧بي ا١حهبضي يب ضظض ٦ّ ٣زض ؾبٗ  ،2113ث١ ٦ب٧ ٦ٝبي تب ٕ 011ط ٛثب ؾ ٦ثطاثط ١طخ پبي ٦تقيي ٠قس ٥ث٤ز زض ؾبٗ  2116ث١ ٦ب٧ ٦ٝبي تب
ٕ 51ط ٛثب  5/2ثطاثط ٍيٞت پبيّ ٦ب٧ف يبىت .پؿت ىطا١ؿ ٦زض چ٨بض ثرف ّؿت ّ ٣بضي پؿتي ىقبٙيت ٝي ّ٢س :پؿت ١ب٧ ٦ٝب ،اٝب١بت اّؿپطؼ ،ذطز ٥ىط٣قي
ثبْ١ساضي ثب ْٞ٧بضي پؿت ثب ٣ ِ١ت٤ظيـ ٝحه٤الت  ٣ذسٝبت اظ عطيٌ ؾط٣يؽ ذطز ٥ىط٣قي پؿت ىطا١ؿ.٦
فْٚٞطز ٝبٙي پؿت ىطا١ؿ ٦زض ؾبٗ 2117
فْٚٞطز ٝبٙي زض ؾبٗ 2007
ٕطزـ ٤ٝخ٤زي پؿت ىطا١ؿ٦
ٕطزـ ٤ٝخ٤زي ٝطؾ٤الت ثجتي
ٕطزـ ٤ٝخ٤زي ٝطؾ٤الت اّؿپطؼ
ٕطزـ ٤ٝخ٤زي اٝب١بت پؿتي
ؾطٝبيٕ ٦صاضي زاذٚي
ؾ٤ز فٚٞيبتي
زضآٝس پؿت ثبِ١

پست هالسي

ٝيعا( ٟي٤ض)٣
ٝ 819/20يٚيبضز
ٝ /572/11يٚيبضز
ٝ 171/3يٚيبضز
ٝ 33/1يٚيبضز
ٝ 204/1يٚيٟ٤
ٝ 285/1يٚيٟ٤
ٝ 712/4يٚيبضز

ضقس ١ؿجت ث ٦ؾبٗ 2006
(ث ٦زضنس)
8/3
2/1
8/6
4/7
6
10
5

ّك٤ض ٝبٙعي ثب حس٣ز ٝ 27يٚي١ ٟ٤يط خٞقيت ٝ ٣ؿبحت ّ 329847يٝ٤ٚتط ٝطثـ ز خ٤٢ة قطٍي آؾيب ٣اٍـ قس ٣ ٥ت٤ؾظ زضيبي چي ٠خ٤٢ثي ث ٦زٍ ٣ؿٞت پ٢يؿ٤الض ٣
ث٤ض ٤١تَؿي ٜقس ٥اؾت .پؿت ٝبٙعي زض ؾبٗ  2110ذه٤ني ؾبظي قس  ٣زض ى٨طؾت ث٤ضؼ ؾ٨ب٤ّ ٛاالالٝپ٤ض ٍطاض ٕطىت .زٙ٣ت ٝبٙعي تَطيجب زاضاي  31زضنس اظ
ؾ٨ب ٛقطّت ٝبزض ترههي پؿت ٝبٙعي اؾت .ؾط٣يؽ ٖٞ٧ب١ي ث ٦ن٤ضت ٍج ،ٗ٤ح ٣ ٘ٞت٤ظيـ پؿت ١ب٧ ٦ٝبي تب ّ 2يٕ٤ٚط ٣ ٛاٝب١بت تب ّ 21يٕ٤ٚط ٛثب ١طخ ٣احس زض
ؾطاؾط ّك٤ض تقطيو قس ٥اؾت .ذسٝبت ا١حهبضي يب ضظ٣ض قس ٥زض پؿت ٝبٙعي ،اضائ ٦ذسٝبت ٝطث٤ط ث ٦پؿت ١ب٧ ٦ٝبي تب ّ 2يٕ٤ٚط ٣ ٛاٝب١بت تب ّ 21يٕ٤ٚطٛ
ا١حهبضي اؾت .ضٍبثت زض تٞب ٛؾغ٤ح ث ٦ميط اظ ؾط٣يؽ ٧بي ا١حهبضي ،آظاز اؾت.
فْٚٞطز ؾ٨ب ٣ ٛؾ٤ز ؾ٨ب:ٛ
پؿت ٝبٙعي زض ؾبٗ  2117ث ٦ؾ٤ز فٚٞيبتي ٍبث٘ ٍجٝ 29 ٗ٤يٚي ٟ٤زالض زؾت يبىت .ض٢ٞبً ٝجٚل  01ؾ٧( ٠ط  011ؾ ٠ثطاثط ثب  0ضيٖ٢يت ٝبٙعي اؾت ).ث ٦اظاء ٧ط
ؾ 5 ٦ّ ٜ٨ؾ ٠آ ٟث ٦ف٤٢ا ٟؾ٤ز ٍ٤ٝتي  5 ٣ؾ ٠زيٖط ث ٦ف٤٢ا ٟؾ٤ز ٣يػ ٥پطزاذت قسٍ .يٞت ٧ط ؾ ٜ٨پؿت ٝبٙعي  2/95ضيٖ٢يت ث٤ز ّ ٦زض  30زؾبٝجط 2117
ثٝ ٦يعا 2/44 ٟضيٖ٢يت ّب٧ف يبىت.
آٝبض زضآٝس  ٣تطاىيِ پؿت ٝبٙعي
زضآٝس
(ٝيٚي ٟ٤زالض)
تطاىيِ

پؿت
162

ّ٤ضيط
42

ذطز ٥ىط٣قي
32

ٙدؿتيِ
2

ٝ 1/4يٚيبضز

ٝ 9/8يٚيٟ٤

ٝ 106/5يٚيٟ٤

٤٧ايي 5749 :ت٠
ظٝي٢ي 318000 :ت٠

ؾ ٜ٨زضآٝس

%65/9

%17/2

%13

پست آلواى

خ٤٨ٞضي ىسضاٗ آٞٙب ،ٟث ٦پبيترتي ثطٙي ،٠ثب ٝؿبحتي حس٣ز ّ 357122يٝ٤ٚتط ٝطثـ  ٣خٞقيتي ٝ 82يٚي١ ٟ٤يطي ،زض اض٣پبي ٝطّعي ٣اٍـ قس ٥اؾت.
ؾط٣يؽ پؿتي خ٨ب١ي زض آٞٙب ،ٟقب ٘ٝح ٘ٞؾطتبؾطي پؿت ١ب٧ ٦ٝب (قبٝ ٘ٝطؾ٤الت ؾيبضقي ،ثي ٣ ٦ٞتح٤ي٘ زض َٝبث٘ زضيبىت ث٨بء ) 4تب ّ 2يٕ٤ٚط ٣ ٛاٝب١ت تب 21
ّيٕ٤ٚطٝ ٛي ق٤ز .پؿت آٞٙب ٟزاضاي حٌ ا١حهبضي ح١ ٘ٞب٧ ٦ٝب تب ٕ 011ط 3/ٛثطاثط ١طخ يِ ١بٕ 21 ٦ٝطٝي ٝ ٣طؾ٤الت پؿت ٝؿتَي ٜتب ٕ 51طٝ ٛي ثبقس .ثبظاض
پؿت ثي ٠اٚٚٞٙي ث ٦ع٤ض ّب ٘ٝآظاز ؾبظي قس ٥اؾت .زض تبضيد ا ٗ٣غا٤١ي ،2116 ٦ح٤ظ ٥ا١حهبض ،ثب ّب٧ف ؾَو ٣ظٍ ٣ ٟيٞت پؿت ١ب٧ ٦ٝب ثٕ 51 ٦ط 2.5 /ٛثطاثط،
ثيكتط قس .آظاز ؾبظي ّب ٘ٝثبظاض زض تبضيد ا ٗ٣غا٤١ي 2118 ٦ن٤ضت ٕطىت .ان٤الً٧ ،يچٖٝ ٦١٤حس٣زيتي ذبضج اظ ح٤ظ ٥ا١حهبضي ؾط٣يؽ ٣خ٤ز ١ساضز  ٣ثطاي ح٘ٞ
١ب٧ ٦ٝبي زاضاي ١كب١ي  ٣پؿت ٝؿتَي ٜتب ّ 0يٕ٤ٚطٝ ٛد٤ظ الظ ٛاؾت .پؿت آٞٙب" 5ٟثط١س تدبضي " ٕط ٥٣پيكتبظ اضائ٢٢ّ ٦س ٥ذسٝت پؿت ٙ ٣دؿتيِ ز١يبؾت ّ٦
عيو ٣ؾيقي اظ ذسٝبت ٕؿتطز ٥اضتجبعي ٙ ٣دؿتيْي ضا ثٝ ٦كتطيب ٟؾطتب ؾط ز١يب اضائٝ ٦ي ّ٢س .اي ٠قطّت ثب زاقت ٠حس٣ز ّ 511111بض٢ٝس زض ثيف اظ ّ 221ك٤ض
 ٣ؾطظٝي ،٠قجْ ٦اي خ٨ب١ي ٝتٞطّع ثط ذسٝبتّ ،يييت  ٣پبيساضي تكْي٘ زاز ٣ ٥ثب ىقبٙيت زض ح٤ظ٧ ٥بيي ١ؾيط حيؼ ٝحيظ ظيؿتّ ،ب٧ف ٝربعطات  ٣آ٤ٝظـ ٦ٞ٧
خب١جٝ ٦ت٨قس ثٝ ٦ؿئٙ٤يت اختٞبفي ٝي ثبقس
ثطذي آٝبض  ٣اضٍب ٣ ٛپبضاٝتط٧بي انٚي ٢ٝترت
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ف٤ا ٘ٝانٚي تبثيطٕصاض ثط ّؿت ّ ٣بض پؿتي ثب ٣خ٤ز تنييط  ٣تحٝ ٗ٤ؿتٞط زض ٝحيظ پؿت ّ ٣ؿت ّ ٣بض پؿتي ،اظ ثيٞ٨ٝ ٠تطي ٠ف٤ا ٘ٝانٚي تبثيطٕصاض ثط ايّ ٠ؿت
ّ ٣بضٝ ،ي ت٤ا٤ٝ ٟاضز ظيط ضا ثطقٞطز.
 خ٨ب١ي ؾبظي
 تبٝي ٠ذبضخي ٢ٝبثـ
 ضايب ٦١اي ؾبظي
 تنييطات اٍٚيٞي
 ضا٧جطز قطّتي
ٞ٨ٝتطيٝ ٠ح٤ض٧بيي ّ ٦ضا٧جطز قطّتي پؿت آٞٙب ٟثط اؾبؼ آ٨١ب ث٢ب ٕطزيس ٥فجبضت٢س اظ ٞ٧ؿ٤يي ثب ضٍبثت ٧ب  ٣حيؼ ٣ضقيت ضٍبثتي ،ث٨طٕ ٥يطي حساّثطي اظ ؽطىيت
٧بي ٤ٝخ٤ز ،حٞبيت اظ ٝكتطي  ٣تْطي ٜاضثبة ضخ٤ؿ ٝ ٣كبضّت زض آؾب ٟؾبظي ظ١سٕي ٝكتطيب.ٟ
پست شاپي

ّك٤ض غاپ ،٠ثب ٝؿبحتي حس٣ز ّ 788773يٝ٤ٚتط ٝطثـ  ٣خٞقيتي ٝ 728يٚي١ ٟ٤يطي ،زض قٞبٗ قطً آؾيب ٍطاض ٕطىت ٣ ٦اظ  7033خعيط ٥تكْي٘ قس٥
اؾت .اظ ١ؾط ن٢قتي ،ايّ ٠ك٤ض يْي اظ پيكطىت ٦تطي ٣ ٠ن٢قتي تطيّ ٠ك٤ض٧بي خ٨ب ٟاؾت  ٣ؾبذت ى٤الز ،ا٤١اؿ اتٝ٤جي٘ٝ ،بقي ٠آالتّ ،كتي٤٧ ،اپيٞب  ...٣زض ظٝط٥
ٞ٨ٝتطي ٠ن٢بيـ آٍ ٟطاض زاض١س.
٣ضقيت حٍَ٤ي پؿت غاپ٠
٣ظاضت اضتجبعبت  ٣ا٤ٝض زاذٝ ،٦ٚطخقي زٙ٣تي ٝ ٣ؿئٝ ٗ٤سيطيت ؾط٣يؽ پؿتي  ٣ذسٝبت ٝبٙي پؿت قب٤ٝ ٘ٝض٤فبت فٝ٤ٞي اتحبزي١ ٦ؾيط ث٤زخ،٦
تكْيالت  ٣احْب ٛاتحبزي ٦اؾت  ٣پؿت غاپ ٦ّ ٠قطّتي زٙ٣تي ٝ ٣ؿئ٤ٝ ٗ٤ض٤فبت فٚٞيبتي ؾط٣يؽ پؿتي  ٣ذسٝبت ٝبٙي پؿت قب٢ّ ٘ٝتطٗ ّيييت ،ا٢ٝيت پؿتي،
ٝحبؾجبت  ٣تجبزٗ اْٙتط١٣يْي اعالفبت اؾتٝ ،دطي ٢ٝترت پؿتي ايّ ٠ك٤ض ٝي ثبقس .زض ا١غجبً ثب احْب ٛاتحبزي ٦خ٨ب١ي پؿت ،زض ذه٤ل ان٘ اضائ ٦ؾط٣يؽ
ٖٞ٧ب١ي ،ذسٝبت پؿتي ثبيس ثب ّٞتطي٧ ٠عي ٣ ٦٢ثغ٤ض فبزال ٦١زض ؾطتبؾط ّك٤ض ثٝ ٦ٞ٧ ٦طز ٛاضائٕ ٦طز١س.
زض آ٣ضي٘  ، 2337قطّت زٙ٣تي خسيسي ثب ١ب ٛپؿت غاپ ٠ث ٦خبي آغا١ؽ ذسٝبت پؿتي ّ ٦يْي اظ آغا١ؽ ٧بي ٣ظاضت ّك٤ضٝ ،سيطيت زٙ٣تي  ٣ازاضات
پؿت ٝ ٣ربثطات ث٤ز ،تبؾيؽ قس .قطّت پؿت غاپ ٠زض ٝبْٙيت زٙ٣ت اؾت ،ؾّ ٦ؿت ّ ٣بض انٚي (ذسٝبت پؿتي ،ثبْ١ي  ٣ثي )٦ٞزاضز ّ ٣بضّ٢ب ٟآ ٟزض اؾترساٛ
زٙ٣ت ٧ؿت٢س٣ .ؽبيو ٣ظاضت يبز قس ٣ ٥پؿت غاپ ٠زض ؾبٗ  2337اظ يْسيٖط تيْيِ قس١س .پؿت غاپ ٠زاضاي يِ قرهيت حٍَ٤ي ٝدعا ث٤زٝ ٣ ٥تق٨س ث ٦اييبي
٣ؽبيو ١بقي اظ احْب ٛاتحبزي ٦خ٨ب١ي پؿت اؾت٣ .ظاضت ٝصّ٤ض اظ ؾبٗ  ،2330ث٣ ٦ظاضت اضتجبعبت  ٣ا٤ٝض زاذ ٦ٚتنييط ١ب ٛزازٍ .ب ٟ٤١ت٤ظيـ ٝطؾ٤الت ت٤ؾظ ٝدطيبٟ

ثرف ذه٤ني ّ ٦اظ ا ٗ٣آ٣ضي٘  2337ث ٦اخطا زضآٝس ،ثٝ ٦دطيب ٟثرف ذه٤ني اخبظ ٥زاز تب ١ؿجت ث ٦اضائ ٦ذسٝبت ت٤ظيـ ّ ٦پيكتط زض ا١حهبض زٙ٣ت ث٤ز ،اٍساٛ
ّ٢٢س .ايٍ ٠ب ٟ٤١ت٤ؾظ ٝدطيب ٟثرف ذه٤ني ثٞ٧ ٦طا ٥ؾيؿت ٜپؿتي خبضيٕ ،عي٧ ٦٢بي پيف ض٣ي ّبضثطا ٟضا اىعايف زاز ٣ ٥ض ٠ٞازا ٦ٝاضائ ٦ؾط٣يؽ ٖٞ٧ب١ي،
ضٍبثت ٍبث٘ ت٤خ٨ي زض ّؿت ّ ٣بض پؿتي ايدبز ٤ٞ١ز .ق طّت پؿت غاپ ،٠ذسٝبت پؿتي ٢ٝسضج زض ٍب ٟ٤١پؿتي ضا اضائ٤ٞ١ ٦ز١ ٣ ٥ؿجت ث ٦ت٤ؾق ٣ ٦اضائ ٦ؾبيط ذسٝبت
پؿتي ٣يػ ٥اٍسا ٝ ٛي ٞ١بيس .پؿت غاپ٧ ،٠عي ٦٢اضؾبٗ ١ب٧ ٦ٝب ّ ٣بضت٨بي پؿتي ضا ٤٢ٝط ث ٦ته٤يت ٣ظاضت اضتجبعبت  ٣ا٤ٝض زاذ ٦ٚتقييٝ ٠ي ّ٢س .ؾبيط ١طذ٨ب ت٤ؾظ
پؿت غاپ ٠تقيي ٣ ٠ىَظ ٍج٘ اظ اخطا ث ٦اعالؿ ٣ظاضت ٝصّ٤ض ٝي ضؾ٢س.
ؾيؿت ٜحؿبثساضي پؿت غاپ ٠ثط اؾبؼ ض٣ق٨بي حؿبثساضي اؾتب١ساضز ّؿت ّ ٣بض٧ب عطاحي قس ٥اؾت .پؿت غاپٕ ٠عاضق٨بي ٝبٙي ٧ط ؾبٗ ضا ت٨يٝ ٦ي
ّ٢س ّ ٦ثبيس ث ٦ته٤يت ٣ظاضت اضتجبعبت  ٣ا٤ٝض زاذ ٦ٚثطؾ٢س .ايٕ ٠عاضق٨ب زض ؾ ٦ثرف؛ ذسٝبت پؿتي ،ثبْ١ي  ٣ثي ٦ٞاضائٝ ٦ي ق١٤س .ته٤يت ٕعاضق٨بي ٝبٙي ّ ٣ؿت
ّ ٣بضي٤٢ٝ ،ط ث ٦حؿبثطؾي شيحؿبثب ٟزاذٚي قطّت  ٣حؿبثطؾب ٟذبضخي اؾتّ .ؿت ّ ٣بض پؿتي غاپ ،٠ىقبٙيت ذ٤ز ضا اظ ؾبٗ  7787آمبظ ٤ٞ١ز ١ ٣ب ٛآ ٟاظ ٣ظاضت
اضتجبعبت ث٣ ٦ظاضت پؿت ٝ ٣ربثطات ،ؾپؽ ث ٦آغا١ؽ ذسٝبت پؿتي غاپ ٣ ٠زض ٨١بيت ث ٦پؿت غاپ ٠تنييط يبىت .زض ا ٗ٣اّتجط  ،2338ذه٤ني ؾبظي پؿت غاپ ٠زض
زؾت٤ض ّبض ٍطاض ٕطىت .پؿت ايّ ٠ك٤ض ؾطا١دب ٛثٕ ٦ط ٥٣پؿت غاپٝ ٠تكْ٘ اظ ؾط٣يؽ پؿتي ،قجْ ٦پؿت ،پؿت ثب ٣ ِ١ثي ٦ٞتجسي٘ قس ٣ ٥ظيط ١ؾط قطّت ٝبزض
ترههي پؿت غاپ ٠ث ٦ىقبٙيت ذ٤ز ازا ٦ٝزاز .اّ ٟ٤٢زض ثبخ٧ ٦بي زىبتط پؿتي ،ا٤١اؿ ذسٝبت پؿتي ،ثبْ١ي  ٣ثي ٦ٞاضائٝ ٦ي ق١٤س.
زض ظٝي ٦٢ذسٝبت پؿتي ،پؿ ت ايّ ٠ك٤ض ا٤١اؿ ذسٝبت پؿتي اظ خ ٦ٚٞپؿت ١ب٧ ٦ٝب ،اٝب١بت پؿتي ،پؿت ؾيبضقي ،اّؿپطؼ ،ا٤١اؿ ذسٝبت ٝبٙي ،ثي ٦ٞاي ٣
ميط ٥ضا اضائ٤ٞ١ ٦ز ٣ ٥زضآٝس ٍبث٘ ت٤خ٨ي ّؿت ٤ٞ١ز ٥اؾت .آٝبض٧بي ٤ٝخ٤ز حْبيت اظ اىعايف تطاىيِ زض عيو ٕ١٤بٕ ٟ٤ذسٝبت پؿتي ايّ ٠ك٤ض زاضز ّ ٦اٙجت ٦ث٨ط٥
ٕ يطي ث٨ي ٦٢پؿت ايّ ٠ك٤ض اظ ى٢ب٣ضي٨بي ٤١ي ٠پؿتي  ٣ث٨ؿبظي ٣ضقيت ثب ٧سه اضتَبي ث٨ط٣ ٥ضي ضا ١جبيس اظ ١ؾط ز٣ض زاقت .زض ح٤ظ ٥ثي ٠ا١ ٘ٚٞٙيع پؿت ايّ ٠ك٤ض
ثؿيبض ىقبٗ ث٤ز ،٥ض١٣سي ض ٣ث ٦ضقس ضا عي ٤ٞ١ز ٣ ٥زض ٨١بيت زضآٝس ٍبث٘ ت٤خ٨ي ١يع ّؿت ٤ٞ١ز ٥اؾت.
ؾبيط ىقبٙيت٨بي پؿت غاپ٠
 ث٨ؿبظي ٝطاّع خٞـ آ٣ضي  ٣ت٤ظيـ
زض ؾبٗ ٝ ، 2338طاّع خٞـ آ٣ضي  ٣ت٤ظيـ ،ث٢ٞؾ٤ض تغجيٌ ثب چبضچ٤ة ٤١ي ٠ؾبظٝب١ي  ٣ثب ٧سه ت٤ؾق ٦قجْ ٦ضٍبثتي ّ ٣بضآٝس ،ثب ٤ٝىَيت ث٨ؿبظي قس١س .زض اي٠
ضاؾتب ،حس٣ز  0833زىتط پؿتي خٞـ آ٣ضي  ٣ت٤ظيـٕ ،ط ٥٣ث٢سي قس ٣ ٥ث 7733 ٦زىتط پؿتي ٝره٤ل تدعيٝ ٣ ٦جبزالت پؿتي ثب ١بٝ ٛطاّع ّ٢تطٗ 2033 ،زىتط
پؿتي ٣يػ ٥ت٤ظيـ ٝطؾ٤الت تدعي ٦قس ٥زض ٝطاّع ّ٢تطٗ ثب ١بٝ ٛطاّع ت٤ظيـ  7333 ٣زىتط پؿتي خ٨ت يْپبضچ ٦ؾبظي فٚٞيبت تدعي ٣ ٦تح٤ي٘ ث ٦زىبتط پؿتي ٝدب٣ض
تَؿي ٜقس١س.
 اخبض ٥زاز ٟىضبي ٝبظاز زض زىبتط پؿتي
زض ضاؾتبي ايدبز ضىبٝ ٥كتطيب ،ٟپؿت غاپ ٠اظ ؾبٗ  2337اي ٦١٤ٖ٢ىضب٧ب ضا ثطاي ٝهبضىي ٞ٧چ ٟ٤ايدبز ٕبٙطي ٞ١ ٣بيكٖب ،٥آٝيي تئبتط ،ىط٣ـ اٍال٣ ٛ
ّبال٧بي ٝره٤ل ٕطزقٖطا ،ٟآغا١ؽ ٝؿبىطتي ،ىط٣ـ ذ٤اضثبض  ...٣اخبضٝ ٥ي ز٧س.
ٝبقي٨٢بي ذ٤زّبض ١يع اظ ؾبٗ  2330ثطاي ىط٣ـ ا٤١اؿ ٤١قيس١ي زض ؾب٨٢ٙبي زىبتط پؿتي تقجي ٦قس ٥ا١س.
 تقجي ٦ن٢س ً٣پؿت زض ٝنبظ٧ ٥ب  ٣ىط٣قٖب٧ ٥ب
پؿت غاپ ،٠ثطاي خٞـ آ٣ضي ٝطؾ٤الت پؿتي ،اٍسا ٛث١ ٦هت ن٢س ً٣پؿت زض ىط٣قٖب٨٧بٝ ،نبظ٧ ٥ب ٝ ٣طاّع ذطيس ٤ٞ١ز ٥اؾت .زض ايٝ ٠طاّع ،تٞجطّ ،بضت پؿتبٗ
 ٣ثطذي ٝحه٤الت پؿتي زيٖط ١يع فطضٝ ٦ي ٕطزز.

 ىقبٙيت٨بي ظيؿت ٝحيغي قب ٘ٝتس٣ي ٠ثط١بٝ ٦ٝيبٝ ٟست پؿت غاپ٤ٝ ٠ؾ ٛ٤ث ٦عطح «پؿت اّ ،»٤اؾتيبز ٥اظ ٣ؾيٝ ٦ٚره٤ل «ي -٤پِ» ثطاي خٞـ آ٣ضي
ضبيقبت خ٨ت ثبظيبىت آ٨١ب ،ؾبذت زىبتط پؿتي ثي٤ٙ٤غيِ خسيس ث٢ٞؾ٤ض ؾبظٕبضي ثب ٝحيظ ظيؿت ،ثب ّب٧ف آالي٢س٧ ٥بي زي اّؿيس ّطث ٣ ٠اؾتيبز ٥اظ
ّبمص ثبظيبىتي ثطاي ت٨يّ ٦بضت پؿتي.
 ض٣اثظ ثب ؾبظٝب٨١بي زاذٚي
زض ضاؾتبي ث٨ج٤ز ظ١سٕي ٝطز ٣ ٛت٤ؾق ٦ا٤ٝض ؾبظٝب٨١بي زٙ٣تي ،اٍساٝبتي ث ٦قطح ظيط ث ٦ف ٘ٞآٝس ٥اؾت:
 ِّٞ ث ٦زٙ٣ت٨بي ٝحٚي زض ظٝي ٦٢نس٣ض ّبضت ق٢بؾبيي ،ىط٣ـ ثٚيت ،اضائ ٦اعالفبت زض ٤ٝضز ثبظيبىت ضبيقبت ...٣
 تبييس ٕ٤ا٧ي اٍبٝت  ٣زيٖط اؾ٢بز  ٣ثجت ١ب ٛضؾٞي
 ؾط٣يؽ اٝب١بت"ىط٣ؾبت "٤ثطاي اضؾبٗ ّبتب ٣ ٓ٤ٙثط٣ق٤ض اظ عطيٌ ي -٤پِ اظ زىبتط پؿتي ثطاي تجٚيل زض ٤ٝضز زيس١ي ٧بي ّك٤ض
 ؾط٣يؽ ٧يٞب٣اضي ،ثب ْٞ٧بضي ثطذي ؾبظٝب٨١بي زٙ٣تي ،اظ ؾبٗ  7998ث ٦اىطاز ؾب٢ٞٙس ثبالي  83ؾبٗ ذسٝبتي اضائٝ ٦يس٧س .ث٢ح٤يْ ٦اي٠
اىطاز ٍبزض١س زضة ٢ٝعٗ ذ٤ز اظ ثطذي ذسٝبت ث٨ط٢ٝ ٥س ق١٤سٝ .كبضّت زض ىقبٙيت٨بي اختٞبفي قب ِّٞ ٘ٝث ٦ضىب ٥اختٞبفي :زض ١ؾط ٕطىت٠
ترييو زض ١طذ ٨بي پؿتي ثطاي ٝقٙ٤ٚيٝ ،٠قبىيت اظ ٧عي ٦٢پؿتي ثطاي ٝطؾ٤الت ؾيبضقي حب٣ي ٧سايبي ذيطي ،٦تح٤ي٘ حَٝ ً٤ؿتٞطي ثٖيطاٟ
 ...٣ا١دب ٛاٍساٝبت الظ ٦ٝزض قطايظ اضغطاضي :اضائ ٦ذسٝبت ٕ١٤بٕ ٟ٤ث ٦اىطاز ١يبظ٢ٝس زض قطايظ اضغطاضي  ٣ى ً٤اٙقبز.٥
 ذظ ٝكي ٝسيطيت
ىٚؿيٝ ٦سيطيت پؿت غاپ ٠فجبضتؿت اظ تالـ ثطاي اضائ ٦ذسٝبت ثٝ ٦ٞ٧ ٦كتطيب ،ٟتق٨س زض ظٝيٝ ٦٢كبضّت زض م٢ي ؾبظي ؾجِ ظ١سٕي ٝطز ٣ ٛخبٝق ٣ ٦ايدبز
اضظـ خسيس  ٣ازا ٦ٝضقس ثب تَ٤يت افتٞبز ّ ٦حبٝي پؿت ايّ ٠ك٤ض اؾت٢ٝ .ك٤ض پؿت غاپ ٠فجبضتؿت اظ:
ٝ كتطي ٝساضي  ٣تالـ حساّثطي زض خ٨ت خٚت افتٞبز ٖٞ٧ب١ي
ٝ كتطي ٝح٤ضي  ٣ثيكتطي٤ّ ٠قف زض خ٨ت ّؿت ضضبيت ٝكتطيبٟ
 حيؼ اضتجبط ١عزيِ ثب ٝطز ٣ ٛاختٞبفبت ٝحٚي
 زضُ اٞ٧يت حيؼ اعالفبت ذه٤ني ٝكتطيبٟ
ٝ كبضّت ثب خ٤اٝـ ٝحٚي اضائ٢٢ّ ٦س٨ّْٞ ٥بي ضىب٧ي  ٣فطض ٦ذسٝبت ٝغ٤ٚة ث ٦آ٨١ب
 حيؼ ا٢ٝيت خبٝق ٣ ٦ق٨ط١٣ساٟ
 تك٤يٌ  ٣تط٣يح حيؼ ٝحيظ ظيؿت  ِّٞ ٣ث ٦تح٤ي٘ ز١يبيي ث٨تط ث١ ٦ؿ٘ آي٢س٥
 اتربش ض٣يْطي خ٨ب١ي ٝ ٣كبضّت ىقبٗ ثب ٝدبٝـ ثي ٠اٚٚٞٙي
 تبّيس ثط ا٢ٝيت  ٣اي٢ٞي ٝبٙي ثب اؾتيبز ٥اظ ض٣ق٨بي ٝسيطيتي  ٣ثب زض ١ؾط ٕطىت٢ٝ ٠بىـ فٝ٤ٞي  ٣تبثيط آ ٟثط ثبظاض
 تجسي٘ ث ٦ؾبظٝب١ي ٝغ٤ٚة  ٣ذ٤قبي٢س ّبضّ٢بٝ ٣ ٟكتطيب.ٟ
 ثيب١ي ٦پؿت غاپ ٠زض ذه٤ل ٝحيظ ظيؿت:
 پيط٣ي اظ ٍ٤ا١يَٝ ٣ ٠طضات ٝطث٤ط ثٝ ٦حيظ ظيؿت  ٣اٍسا ٛالظ ٛزض خ٨ت ّب٧ف آ٤ٙزٕي
 تس٣ي ٠ا٧ساه  ٣آضٝب٧ ٟبي ظيؿت ٝحيغي  ٣تالـ زض خ٨ت ١ي٘ ث ٦آ٨١ب
 اٍسا ٛزض خ٨ت نطى ٦خ٤يي حساّثطي زض ٢ٝبثـ ا١طغي  ٣ثبظيبىت ٤ٝاز اؾتيبز ٥قس٥

 اتربش ض٣يْطزي ىقبٗ زض خ٨ت ايدبز ىط ٔ٢٧ثبظيبىت زض خبٝق ٣ ٦اؾتيبز ٥اظ ٤ٝاز ؾبظٕبض ثب ٝحيظ ظيؿت
 اعالؿ ضؾب١ي ٖٞ٧ب١ي پيطاٝ ٟ٤ٝحيظ ظيؿت ٙ ٣ع ٛ٣حيبؽت اظ آٟ
ٝ كبضّت ىقبٗ زض ثط١ب٧ ٦ٝبي ظيؿت ٝحيغي  ٣اضتَبي ؾغح إٓب٧ي ّبضّ٢بٝ ٣ ٟكتطيب ٟاظ ذظ ٝكي ٧بي ظيؿت ٝحيغي.
 چك ٜا١ساظ ٝسيطيت پؿت غاپ٠
 اضائ ٦ذسٝبت ٝغ٤ٚة  ٣پطخبشث ٦ثٝ ٦كتطيب ٟزض ؾطتبؾط ّك٤ض
 ؾ٤زآ٣ضي  ٣اؾتَالٗ ٝبٙي ٧ط يِ اظ ثرف ٧بي پؿت غاپ( ٠ؾط٣يؿ٨بي پؿتي ،ثبْ١ي  ٣ثي )٦ٞثب اؾتيبز ٥اظ اثعاض٧بي ٝسيطيتي ثرف ذه٤ني
 ايدبز ؾبظ ّ ٣بض٧بيي ثطاي اضظيبثي فْٚٞطز ّبضّ٢ب ٣ ٟث٨ج٤ز  ٣تَ٤يت ٝحيظ ّبض خ٨ت تك٤يٌ ّبضّ٢ب ٟثٝ ٦كبضّت ىقبٗ ٕ ٣ؿتطز ٥زض ّٚي٦
ا٤ٝض ،نطه ١ؾط اظ خبيٖب ٣ ٥ضز ٥قنٚي آ٨١ب .
پست ّلٌد 

ّك٤ض ٢ٚ٧س ،ثب ٝؿبحتي حس٣ز ّ 07320يٝ٤ٚتط ٝطثـ  ٣خٞقيتي ٝ 70يٚي١ ٟ٤يطي ،زض قٞبٗ مطة اض٣پب ٣اٍـ قس ٣ ٥ثب ّك٤ض٧بي آٞٙب ،ٟثٚػيِ  ٣ىطا١ؿ٦
ٝ ٜ٧طظ اؾت .اظ ١ؾط ن٢قتي ،ايّ ٠ك٤ض زض ضزيو پيكطىت ٦تطيّ ٠ك٤ض٧بي اض٣پبيي ٍطاض زاقت ٣ ٦تٙ٤يس  ٣نبزضات ا٤١اؿ ٤ٝاز مصايي ،تٙ٤يسات ٝقس١ي ،ىطا٣ضز٧ ٥بي
قيٞيبيي ،ن٢بيـ چبح ١ ٣كط ٝ ٣بقي ٠آالت ثطٍي  ٣اْٙتط١٣يْيٕ ٣ ٕ٘ ،يب ...٣ ٥زض ظٝطٞ٨ٝ ٥تطي ٠ن٢بيـ آٍ ٟطاض زاض١س٣ .ظاضت ا٤ٝض اٍتهبزيٝ :طخقي زٙ٣تي ٝ ٣ؿئٗ٤
ٝسيطيت ا٤ٝض پؿتي اؾت ّ٣ ٦ؽبيو ظيط ضا ثط ف٨س ٥زاضز:
 تس٣ي ٠ذظ ٝكي پؿتي زض ؾغح ٚٝي  ٣ثي ٠اٚٚٞٙي
ٞ١ بي٢سٕي پؿت ٢ٚ٧س زض ؾبظٝب٨١بي ثي ٠اٚٚٞٙي زؾت ا١سضّبض ا٤ٝض پؿتي
 اضتَبي ٢ٝبىـ پؿت ٢ٚ٧س زض ثبظاض٧بي پؿتي ذبضخي
 حيبؽت اظ ٢ٝبىـ فٝ٤ٞي زٙ٣ت ثق٤٢ا ٟؾ٨بٝساض ٝدطي پؿتي.
ٝ ، OPTAطخـ ٝؿتَ٘ ١ؾبضتي ا٤ٝض پؿت ٝ ٣ربثطات اؾت ّٝ ٦ؿئ١ ٗ٤ؾبضت ثط اخطاي ٍ٤ا١يَٝ ٣ ٠طضات پؿتي ،ث٤يػ ٥فْٚٞطز ٝدطي زٙ٣تي پؿت اظ حيث
اضائ ٦ذسٝبت پؿتي اخجبضي اؾت .ض٣يبٗ تي پي خي پؿت ثي ٣يٝ 6دطي ٢ٝترت اؾت ّٝ ٦ؿئ ٗ٤اضؾبٗ ّٚي ٦اٍال ٛپؿتي  ٣ازاضّٚ ٥ي ٦ا٤ٝض ٝطث٤ط ث ٦پؿت اؾت.
ايٝ ٠دطي 33،زضنس ؾ٨ب ٛپؿت ّب١ت٤ض ٟثي ٣ي ضا زض اذتيبض زاقت 33 ٣ ٦زضنس ثَيٝ ٦تق ٌٚث ٦پؿت ثب ِ١ا٣ ٟي اؾت .پؿت ّب١ت٤ض ٟثق٤٢ا ٟقجْ ٦زىبتط پؿتي ٣
َ١بط ؾط٣يؽ ز٧ي زض ٢ٚ٧س ،قب ٘ٝزىبتط ا٤ٝض ٝكتطّي ٠ىقبٙيت ٝي ّ٢س  ٣زىبتط اذيط اٙصّط ١يع ثق٤٢ا ٟققجبت پؿتي ثطاي ٧ط ز ٣قطيِ ىقبٙيت ٝي ّ٢٢س.
ض٣يبٗ تي پي خي پؿت ثي ٣يٝ ،دطي پؿتي زٙ٣تي ٢ٚ٧س ،ظيط ٝد٤ٞف ٦قطّت ٝبزض ترههي تي پي خي ا٣ ٟي ث٤ز ٦ّ ٥اظ ٝب ٥آ٣ضي٘  2333ث ٦تي ا ٟتي
ا٣ ٟي 7تنييط ١ب ٛزاز .زٙ٣ت  77/0زضنس اظ ؾ٨ب ٛآ١طا زض اذتيبض زاضز  ٣ثَي ٦ؾ٨بٖٞ٧ ٛب١ي اؾت .ؾ٨ب ٛتي ا ٟتي زض  0ثبظاض ث٤ضؼ فٞس ٥ز١يب يق٢ي آٝؿتطزا،ٛ
ىطاْ١ي٤ضت٢ٙ ،س١ ٣ ٟي٤ي٤ضُ زاز  ٣ؾتس ٝي ق٤ز .تي ا ٟتي ،ذسٝبت پؿتي ،اّؿپطؼ ٙ ٣دؿتيِ ضا اظ عطيٌ ض٣يبٗ تي پي خي پؿت ،تي ا ٟتي اّؿپطؼ  ٣تي اٟ
تي ٙدؿتيِ اضائٝ ٦ي ٞ١بيس عي چ٢س ؾبٗ ٕصقت ،٦پؿت ٢ٚ٧س ،ث٢ٞؾ٤ض ٞ٧ؿ٤يي ثب پيكطىت٨بي ثبظاض ،زؾتر٤ـ تنييطات  ٣تح٤الت ؾبذتبضي ىطا٣ا١ي قس ٥اؾت.
ٞ٨ٝتطي ٠ىقبٙيت٨بي پؿت ايّ ٠ك٤ض زض ؾ ٦ثرف انٚي تدبضت ،تٙ٤يس  ٣ؾط٣يؽ اٝب١بت ن٤ضت ٝي ٕيط١س.
 حيغ ٦ؾط٣يؽ ٖٞ٧ب١ي
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 حّٚ ٘ٞيٝ ٦طؾ٤الت قب ٘ٝپؿت ١ب٧ ٦ٝب ٝ ٣غج٤فبت تب ّ 2يٕ٤ٚط ٣ ٛاٝب١بت تب ّ 73يٕ٤ٚط ٛثب ١طذ٨بي اؾتب١ساضز ٣احس  ٣ثب ٍيٞت ٢ٝبؾت ٣
قطايظ يْؿبٟ
 اضؾبٗ ٝطؾ٤الت ؾيبضقي  ٣ثي٦ٞ
 اضائ ٦ؾط٣يؽ ٖٞ٧ب١ي ثطاي ّٚيٝ ٦طؾ٤الت ٣اضز ٣ ٥نبزض ٥قب ٘ٝپؿت ١ب٧ ٦ٝبٝ ،غج٤فبت  ٣اٝب١بت زض ا١غجبً ثب احْب ٛاتحبزي ٦خ٨ب١ي
پؿت.
پؿت ٢ٚ٧س ،زاضاي اٝتيبظ ا١حهبضي خٞـ آ٣ضي ،تدعي ٣ ٦ت٤ظيـ ٝطاؾالت تب ٕ 733ط ٛاؾت ٤٢ٝط ث ٦اي٧ ٦ْ٢عي ٦٢پؿتي آ٨١ب ثيف اظ ؾ ٦ثطاثط ١طخ پبي٦
ثطاي يِ ١بٕ 23 ٦ٝطٝي ١جبقس٤ٝ .اضز يبز قس ٥زض ٍ٤ا١يَٝ ٣ ٠طضات پؿتي ٢ٚ٧س آٝس ٥ا١س .پؿت ٢ٚ٧س ،زض ظٝيٝ ٦٢طاؾالت ثبالي ٕ 733طٝ ،ٛغج٤فبت ،اٝب١بت  ٣ؾبيط
٤ٝاضز ٝطث٤ط ث ٦پؿت ،ثب ؾبيط قطّت٨بي زاذٚي  ٣ذبضخي ضٍبثت ٝي ّ٢س .ؾ٤اي ؾط٣يؿ٨ب  ٣ذسٝبت اخجبضي ،پؿت ٢ٚ٧س ،ذ٤ز ٝؿتَيٞبً ٕؿتطٝ ٣ ٥كرهبت ذسٝبت
پؿتي ٍبث٘ اضائ ٦ذ٤ز ضا تقييٝ ٠ي ّ٢س .اّثط ّبضّ٢ب ٟپؿت ٢ٚ٧س "( "TNT Postزض ايّ ٠ك٤ض) ثه٤ضت ٍطاضزازي ٝكن ٗ٤ثّ ٦بض١س  ٣اظ آ١دبئيْ ٦پؿت ٢ٚ٧س يِ
قطّت ذه٤ني اؾتّ ،بضّ٢ب ٟآ ٟزض اؾترسا ٛزٙ٣ت ١يؿت٢س .قطايظ ّبضٞ٧ ،چ٢ي ٠حَ ٣ ً٤زؾتٞعز اّثط ّبضّ٢ب ٟزض ٢ٚ٧س ثب ؾبيط قطّت٨بي ثبظضٕب١ي ٍبث٘ ٍيبؼ
اؾت .اي ٠قطايظ زض ضاؾتبي قطايظ ثرف ثبظاض زض ٢ٚ٧س ٝي ثبق٢س.
پؿت ٢ٚ٧س ،ثب ز ٣ؾط٣يؽ انٚي فبزي  ٣اّؿپطؼ ،زؾت ا١سض ّبض اضؾبٗ  ٣ح ٘ٞاؾ٢بزٝ ،ساضُ ّ ٣بال٧ب ث ٦ؾطتبؾط ز١يبؾت ّ ٦ثب ىقبٙيت زض ثرف ح٣ ٘ٞ
ت٤ظيـ ثٍ٤ٝ ٦ـ ٝطؾ٤الت ،ث ٦ن٢قتي ٕؿتطز ٥تجسي٘ قس ٥اؾت ث٢ح٤يْ ٦ح٤ظ ٥ىقبٙيت  ٣اضائ ٦ؾط٣يؽ آ ٟتٞبٝي ٝطظ٧ب ضا زض٤١ضزيس ٣ ٥ثب زاقت ٠ثيف اظ ٧ 707عاض
پطؾ ٘٢زض اّثط ّك٤ض٧بي ز١يب ،عي ؾب٨ٙبي اذيط زضآٝسي ثبٙل ثط ٝ 77يٚيبضز ي٤ضّ ٣ؿت ٤ٞ١ز ٣ ٥ؾ٤ز فٚٞيبتي آ ٟث ٦ثيف اظ ٝ 7792يٚي ٟ٤ي٤ض ٣ثبٙل ٕطزيس ٥اؾت.
ؾطفت ،ا٢ٝيت  ٣ت٤ظيـ ثٍ٤ٝ ٦ـ ٝطؾ٤الت ،زمسم ٦ا نٚي پؿت ٢ٚ٧س ث٤ز ٣ ٥خٚت حساّثطي ضضبيت ٝكتطيب٧ ،ٟسه انٚي آٝ ٟي ثبقس .زض ايٝ ٠يب ،ٟث٨طٕ ٥يطي ث٨ي٦٢
اظ ١يط٧٣بي ّبض آظ٤ٝزٝ ،٥كتطي ٝساضي ،ثْبضٕيطي ث٨تطي ٣ ٠ض٣ظآٝستطي ٠تد٨يعات ٣ ٣ؾبئ٘ ٢ٝ ٣بؾت تطي ٠ظيطؾبذت٨بٞ٧ ،چ٢ي ٠حطّت زض ضاؾتبي خٚت ٧ط چ ٦ثيكتط
ضضبيت ٝكتطي  ٣تال ـ زض خ٨ت حيؼ افتٞبز آ٨١ب اظ ٞ٨ٝتطي ٠ف٤ا ٘ٝپيكطىت  ٣اضتَبي ٣ضقيت پؿت ايّ ٠ك٤ض ٝي ثبقس.
 ضؾبٙت  ٣ضا٧جطز پؿت ٢ٚ٧س
ضؾبٙت پؿت ٢ٚ٧سٕ ،صاضزٕ ٟب٧ ٛب ىطاي ا١تؾبضات ٝكتطيب ٟزض ظٝي ٦٢اضؾبٗ  ٣حٝ ٘ٞطؾ٤الت زض ؾطتبؾط ز١يبٞ٧ ،چ٢ي ،٠اىعايف ّبضايي ،اي٢ٞي  ٣تْطيٝ ٜكتطيبٟ
اؾت٧ .سه اي ٠قطّت ،پيكجطز ن٢قت اظ عطً ظيط اؾت:
 ايدبز حؽ مط٣ض  ٣اىتربض ٝ ٣جب٧بت زض ٝطز ،ٛ


تْطيٝ ٜكتطي  ٣ا١دب٣ ٛؽبيو ٝح ٦ٙ٤ث ٦ث٨تطي١ ٠ح.٤



ضا٧جطز پؿت ٢ٚ٧س ،تٞطّع ثط ىطاي٢س اضؾبٗ  ٣ت٤ظيـ ث٨يٝ ٦٢طؾ٤الت اظ عطيٌ ٝسيطيت ّبضق٢بؾب ٦١ثط قجْ٧ ٦بؾت .اي ٠قطّتٝ ،د٤ٞف ٦اي اظ قجْ٧ ٦بي
پؿتي ثب ٣يػٕي ٧بي ٕ١٤بٕ ٟ٤زض ؾطفت ،ظٝب١ج٢سي٣ ،ظ ٣ ٟتقساز ٝطؾ٤الت ضا ٝسيطيت ٝي ٞ١بيس .ؾط٣يؽ فبزي  TNTثيكتط زض زاذ٘ ٢ٚ٧س ىقبٗ ث٤ز ٣ ٥ثب ٣خ٤ز
ضّ٤ز زض ثبظاض  ٣ث ٦زٙي٘ اىعايف ضٍبثتّٞ ،بّب ٟثطتطي ذ٤ز ضا حيؼ ّطز ٣ ٥اظ ٣ضقيت ٝغ٤ٚثي ثطذ٤ضزاض اؾت .ؾط٣يؽ اّؿپطؼ  ، TNTزض ؾبيط ّك٤ض٧ب ١ؾيط
ّك٤ض٧بي قطً آؾيب اظ خ٢٧ ٦ٚٞس ،چي٢ٝ ،٠غَ ٦خ٤٢ة قطً آؾيب  ٣ثؿيبضي اظ ّك٤ض٧بي آٝطيْبي خ٤٢ثي ١ؾيط ثطظي٘  ٣ؾبيط ٢ٝبعٌ ىقبٙيت چكٖٞيطي زاضز .ىقبٙيت
اي ٠قطّت پؿتي ،زض اض٣پب  ٣ؾبيط ٢ٝبعٌ ز١يب ١يع ثؿيبض چكٖٞيط اؾت.
ضا٧جطز ٝبٙي پؿت ٢ٚ٧س ثط ؾٝ ٦ح٤ض انٚي ظيط اؾت٤اض ٕطزيس ٥اؾت:

 خ٨ت ز٧ي فْٚٞطز تدبضي ثب اؾتيبز ٥اظ ٝقيبض٧بي اضظقي  ٣اؾتب١ساضزؾبظي ض١٣س ىقبٙيت٨ب
 حيؼ ا١قغبه پصيطي ٝبٙي خ٨ت تَ٤يت ثؿتط٧بي ضقس اظ عطيٌ ترهيم ؾطٝبي ،٦ازمب ،ٛائتاله  ٣تِٚٞ
 حيؼ ّبضآٝسي ؾبذتبض ؾطٝبي.٦
اي ٠ؾٝ ٦يّٚ ٛ٤٨يسي زض ضا٧جطز ٝبٙيٝ ،ؿتَيٞبً ثّ ٦بضايي ٝسيطيت ثحطا٢ّ ٣ ٟتطٗ زاذٚيٝ ،سيطيت ثحطا٧ ٟبي ٝبٙي  ٣ؾبذتبض٧بي ثي ، ٦ٞايدبز
ؾبذتبض٧بي ٍب١٤١ي  ٣تبٝي ٠افتجبضات اقبض ٥زاض١س .ايدبز ٤ٝاظ ٦١زض ثبظٕكت ؾطٝبيٕ ٦صاضي ٧بي ّ٤تبٝ ٥ست ٝ ٣يبٝ ٟست اظ عطيٌ ضقس ؾ٤ز آ٣ض ،ت٤ظيـ ؾ٤ز ؾ٨ب٣ ٛ
ثبظذطيس ؾ٨ب .ٛثب اتربش ضا٧جطز ٝبٙي ّ ٦پيكتط شّط آ ٟضىت ،پؿت ٢ٚ٧س زض ؾب٨ٙبي اذيط ،ث ٦زضآٝس فٚٞيبتي چكٖٞيطي ثبٙل ثط ٝ 77378يٚي ٟ٤ي٤ض ٣زؾت يبىت ٦اؾت.
ٝيعا ٟؾ٤ز اي ٠قطّت ١يع زض ؾب٨ٙبي اذيط حبئع اٞ٧يت ىطا٣ا١ي ث٤ز ٥اؾت.
 ف٤ا ٘ٝانٚي تبثيط ٕصاض
اظ ف٤ا ٘ٝانٚي تبثيطٕصاض ثط ١تبيح ٝبٙي پؿت ٢ٚ٧سٝ ،ي ت٤ا ٟث٤ٝ ٦اضز ظيط اقبضّ ٥طز:
ٝ يعاٝ ٟطؾ٤الت پؿتي ت٤ظيـ قس ٥ت٤ؾظ آ،ٟ
 تقساز ٝطؾ٤الت ٝ ٣ح٧ ٦ٙ٤ٞبيي ّ ٦ت٤ؾظ اي ٠قطّت پؿتي ح ٘ٞقس ٥ا١س،
 تطّيت ؾط٣يؿ٨بي اضائ ٦قس ٥ثٝ ٦كتطيب ٟت٤ؾظ پؿت ٢ٚ٧س،
 ث٨بي زضيبىتي ت٤ؾظ اي ٠قطّت پؿتي خ٨ت اضائ ٦ؾط٣يؿ٨ب
ٝ ت٤ؾظ ض٣ظ٧بي ّبضي  ٣ت٤ظيـ زض ٧ط ؾبٗ
 ؾطفت ٕؿتطـ قجْ ٦تي ا ٟتي
 ت٤ا١بيي پؿت ٢ٚ٧س زض ٝسيطيت ٧عي٧ ٦٢بي فٚٞيبتي
ٍ بثٚيت اي ٠قطّت زض ٞ٧ب ٔ٢٧ؾبظي ٧عي٧ ٦٢ب ثب ؾغ٤ح تطاىيِ پؿتي
 ت٤ا١بيي پؿت ٢ٚ٧س زض تدٞيـ ؾ٤ز٧بي حبن٦ٚ
ت ي ا ٟتي اّؿپطؼ ،ثعضٕتطي ٠قجْ٤٧ ٦ايي  ٣خبز ٥اي اّؿپطؼٞ٧ ،چ٢ي ٠ذغ٤ط ٤٧ايي ثي ٠اٚٚٞٙي تي ا ٟتي زض اض٣پب ضا ازاضٝ ٥ي ّ٢س  ٣ثب زاقت ٠ثيف
اظ ٧ 90عاض پطؾ 08 ،٘٢ىط١٣س ٤٧اپيٞب ،زض حس٣ز ٣ 20733ؾيَٚ١ ٦ٚي ٦خبز ٥اي  ٣قجْ ٦اي ٕؿتطز ،٥زاضاي ثيف اظ  2733ا١جبض ٝ ٣طّع ٝي ثبقس  ٣ث٤اٍـ يِ ٝدطي
پؿتي ثؿيبض ىقبٗ زض ؾطتبؾط اض٣پبؾت.
ٝ ؿئٙ٤يت اختٞبفي
حؿت ٝب٤ٝضيت ،تي ا ٟتي ذ٤ز ضا زض ٝؿئٙ٤يت ّك٤ض٧بيي ّ ٦زض آ٨١ب ىقبٙيت ٝي ّ٢س ؾ٨يٝ ٜي زا١س .خ٨ب١ي ؾبظي  ٣اىعايف تطاىيِ پؿت ثي ٠اٚٚٞٙي،
ٝحٚي ثطاي اىعايف ؾ٤ز آ٣ضي اي ٠قطّت پؿتي اؾت .ثب ّٞتط قس ٟىبنٝ ٦ٚيبٍ ٟبض٧ ٥ب١ ٣ ،عزيْي ٧ط چ ٦ثيكتط ؾبّ٢بّ ٟط ٥ظٝي ٣ ٠زض ١تيد ٦ت٤ؾق ٦ثيكتط ٚٝت
٧بٝ ،ؿبئ٘ ٝ ٣كْالت ثرف ن٢قت  ٜ٧ثيكتط قس ٣ ٥تي ا ٟتي ١يع ٝؿئٙ٤يت ذ٤ز ضا ؾٖ٢ي ٠تطٝي ثي٢س .اخطاي اؾتب١ساضز٧بي ثي ٠اٚٚٞٙي زض تقيي ٠ضا٧جطز ٝؿئٙ٤يت
اختٞبفي  ٣ىقبٙيت٨بي تي ا ٟتي ،انٚي  ٜ٨ٝث ٦قٞبض آٝس ٣ ٥اي ٠قطّت ،فْٚٞطز ذ٤ز ضا ثب اخطاي اؾتب١ساضز٧بي پ٢دٖبٝ ٦١سيطيتي ث ٦قطح ظيط ث٨ج٤ز ثركيس ٥اؾت:
 اؾتب١ساضز ّيييت
ٝ حيظ ظيؿت
 اي٢ٞي  ٣ؾالٝت

ّ بض  ٣حَّ ً٤بضّ٢ب٣ ٟ
 ت٤ؾق ٦آ٤ٝظـ ٧ب.
پؿت تي ا ٟتي ٤ٞ٧اض ٥زض حبٗ ت٤ؾق ٦قجْ ٦ذ٤ز ث٤ز ٣ ٥ثق٤٢اٞ٨ٝ ٟتطي ٠ثبظاض پؿتي اض٣پب ،زض حبٗ حطّت ث ٦ؾ٤ي آظاز ؾبظي ّب ٣ ٘ٝث٨ج٤ز قجْ٧ ٦بي
ت٤ظيـ ذ٤ز ٝي ثبقسٝ .سيطا ٟقجْ ٦پؿتي اض٣پب٣ ،ضقيت پؿت ٢ٚ٧س ضا ثؿيبض ٝغ٤ٚة اضظيبثي ّطز ٣ ٥ث ٦ت٤ؾق ٣ ٦اضتَبي ٧ط چ ٦ثيكتط آ ٟاٝيس ثؿت ٦ا١س .تي ا ٟتي،
ثيكتطيٝ ٠يعا ٟؾ٨ب ٛثبظاض اض٣پب ضا زض اذتيبض زاقت ٣ ٦پؽ اظ آ ،ٟزي اذ اٗ ،ي ٤پي اؼ  ٣پؿت ىطا١ؿ ٦زض ٝطاح٘ ثقسي ٍطاض زاض١سٞ٧ .طاؾتب ثب اىعايف ٧عي٧ ٦٢بي ح٘ٞ
 ٣ َ٘١ ٣ؾ٤ذت ،ث٨بي ذسٝبت پؿتي ١يع زض ؾب٨ٙبي اذيط زض اّثط ّك٤ض٧بي اض٣پبيي اىعايف يبىت ٦اؾتٙ٣ .ي ا١تؾبض ٝي ض٣ز پؽ اظ آظاز ؾبظي ّب ٘ٝثبظاض٧بٍ ،يٞت٨ب
ّب٧ف يبث٢سٞ٧ .چ٢ب ٦ْ١ى٢ب٣ضي ٧ب زض حبٗ ٝتح ٗ٤ؾبذت ٠ز١يبي اضتجبعبت ٧ؿت٢س ،پؿت ٢ٚ٧س ١يع زض نسز اضائ ٦خسيستطي ٠ذسٝبت ثٝ ٦كتطيب ٟثطآٝس ٣ ٥ث ٦ث٨تطي٠
١ح ٤اظ ث ٦ض٣ظتطي ٠ى٢ب٣ضي ٧بي اْٙتط١٣يْي ث٨ط ٥ثطزاضي ٤ٞ١ز ٣ ٥ؾيؿت٧ ٜبي پيكطىت ٦پيٖيطي  ٣ضزيبثي ضا ع٤ضي عطاحي ٤ٞ١ز ٥تب زض ذطيس٧بي اي٢تط١تي ث ٦ث٨تطي٠
١ح٤ٝ ٤ضز اؾتيبزٍ ٥طاض ٕيط١س..
كلید ساختي آیٌدُ :دریافت اصَل هقدهاتي ّویي اهرٍز
ؾطا١دب ٛاي ،٦ْ٢ت٤ؾقَ١ ٦ف ثرف پؿتي ثطاي ٞ٧بٖ٢٧ي ثب ؾطفت فهط اي٢تط١ت ،ثؿتٖي ث ٦ت٤ا١بيي ازاضات پؿت زض ٝسيطيت  ٣ازاضّ ٥ؿت ّ ٣بض انٚي
ذ٤ز ث ٦ض٣ـ ٤ٝثط زاضز .ذسٝبت پؿتي ٤ٝثط ٍ ٣بث٘ اعٞي٢ب ،ٟاظ خ ٦ٚٞذسٝبت ٝبٙي پؿتي ثبيس پبي ٦ؾبذت ٠ىطنت٨بي ّؿت ّ ٣بض آتي ى ً٤اٙصّط ثبق٢س .اٙ٣ي٠
ٕب ٛؾط٣يؿ٨بي پؿتي زض ذيٚي اظ ّك٤ض٧بي زضحبٗ ت٤ؾق ٦اي ٠اؾت ّ ٦اي ٠پبي ٦ذسٝبت انٚي ٍبث٘ اعٞي٢ب ٟضا ايدبز ّ٢٢س ،زضحبٙيْٞ٧ ٦عٝب ٟىطنت٨بيي ضا ثطاي
تقب ٘ٝثب ى ٠آ٣ضي٨بي زيديتبٙي زضحبٗ ؽ٤٨ض پيس ا ٝي ّ٢٢سٞ٧ .ب١غ٤ضيْٝ ٦ثب٨ٙبي ّبؾتبضيْب ،ا١س١٣عي ،تب١عا١يب ،تطي٢يساز  ٣ت٤ثبٕ ٣ ٤اض٣پبي ٝطّعي  ٣قطٍي ١كبٟ
ٝي ز٧سٝ ،ي ت٤ا ٟثب انالح پؿتي ثط١ب ٦ٝضيعي قس ٣ ٥پيٖيطي خسي ث ٦اي٧ ٠سه زؾت پيسا ّطز.
جایگاُ حول ٍ ًقل تركیبي در كشَر زًجیرُاي با حلقِّاي گن شدُ
زض تقبضيو حٝ ٣ َ٘١ ٣ ٘ٞيب٧ي٣ ٜاثؿت ٦ث ٦آ ،ٟح َ٘١ ٣ ٘ٞتطّيجي ٝيٝ٤٨ي اؾت ّ ٦زض ايطا ٟچ٢سا ٟق٢بذت ٦قس١ ٥يؿت ٧طچ٢س ّبضق٢بؾب ٟحـ٤ظ ٥حٞـ٘ ٣
ٝ َ٘١قتَس١س ح َ٘١ ٣ ٘ٞتطّيجي اظ ض٣ـ٧بيي اؾت ّ ٦إط ثت٤ا١س ث١ ٦ح ٤احؿ ٠ؾط٣يؽ ثس٧سٝ ،يت٤ا١س ٤ٝخجبت ت٤ؾق ٣ ٦ضقس زضآٝس٧بي حبن٘ اظ تطا١عيـت ضا ٧ـ ٜزض
پي زاقت ٦ثبقس .اٙجت ٦ح َ٘١ ٣ ٘ٞث ٦ف٤٢ا ٟاؾبؼ ت٤ؾق ٦اٍتهبزي ٧ط ّك٤ضي ٝحؿ٤ة ٝي ق٤ز ٧ ٣ط ٤١ؿ آٝ ٟيت٤ا١س اظ قبذم٧بي  ٜ٨ٝت٤ؾق ٦يبىتٖي ثبقس ّـ ٦زض
اي ٠ثي ٠ح َ٘١ ٣ ٘ٞضيٚي ذ٤ز قبّٚ ٥يس اي ٠ت٤ؾق ٦اؾت ّ ٦اَ١الة ن٢قتي ض٣ي آ ٟحطّت ٝيْ٢س .يْي اظ ْ١بتي ّ٤ٝ ٦خت قس ٥ح َ٘١ ٣ ٘ٞتطّيجي چ٢ـسا ٟخبيٖـب٥
فٚٞيبتي زض ايطا ٟپيسا ٢ْ١س،تْٞي٘ ١ج٤ز ٟح٧ ٦َٚبي ح َ٘١ ٣ ٘ٞاؾت ّ ٦ثبيس اي ٠ظ١ديط ٥ضا تْٞي٘ ّ٢س .ثؿيبضي اظ ث٢بزض ّك٤ض پؽ ّطا٧٦١بي ٢ٝبؾت ضيٚـي  ٣خـبز٥اي
١ساض١س تب ّباليي ّ ٦ثَٝ ٦هس آ ٟث٢سض حٝ ٘ٞيق٤ز ضا تب ث٢سض ثقسي  ٣يب َٝهس ثقسي ح٢٢ّ ٘ٞس .إط  ٜ٧پؽ ّطا٦١اي ثطاي ث٢ـبزض ٣خـ ٤زاقـت ٦ثبقـس ،آ ٟث٢ـسض خبيٖـب٥
٢ٝبؾت ثي٠اٚٚٞٙي ١ساضز ّ ٦ث ٦ف٤٢ا٧ ٟسه ّكتي٧بي تدبضي ق٢بذت ٦ق٤ز .اظ اي ٠ض ٣ت٤ؾق ٦ظيط ؾبذت٧بي ضيٚي  ٣حَٚ١ ٘ٞي زض ؾبٗ٧بي ٕصقت٤ٝ ٦ضز ت٤خ٣ ٦يػٍ ٥طاض
ٕطىتٝ ٣ ٦ؿ٤ال  ٟزض تالـ ٧ؿت٢س تب ثب ٕؿتطـ  ٣اخطاي پط٣غ٧ ٥بي ٝرتٚو ضيٚي  ،خبز ٥اي ٤٧ ،ايي  ٣زضيبيي ٕب٧ ٛبي ٤ٝثط زض ت٤ؾق ٦اٍتهبزي ّك٤ض ضا ثطزاض١س.
اٝب ثب اي ٠حبٗ  ٣ثب ٣خ٤ز ايّ ٦ّ ٠طيس٣ض قطً ث ٦مطة اْٝب٢ٝ ٟبؾجي ضا ثطاي تطا١عيت ّبال ٨ٝيب ّطز ٥اٝب ٤٢٧ظ ظيط ؾبذت ٧بي ٝـ٤ضز ١يـبظ ثـطاي تطا١عيـت
ّبال اظ عطيٌ ّك٤ض ىطا١ ٜ٧كس ٥اؾت .قبيس تح٤التي ّ ٦زض ؾبٗ ٧بي اذيط زض ح٤ظ ٥ن٢قت ح َ٘١٣ ٘ٞضيٚي پبؾري عجيقي ث ٦ثطذي چبٙف ٧بي ٝ ٣ ٜ٨ٝغـطح خبٝقـ٦
ّ١٤٢ي ثكطي زض ظٝي٧ ٦٢بي ا١طغيٝ ،حيظ ظيؿت ،اي٢ٞي ،ق٤ٚمي زض ق٨ط٧بي ثعضٓ ٝ ٣ؿئ ٦ٚخ٨ب١ي قس ٟثبقس.ظيطا زض ثي ٠ض ٣ق٨بي ٝرتٚو ح ،َ٘١ ٣ ٘ٞحَ٘١ ٣ ٘ٞ
ضيٚي اظ ٝعايبيي چٝ ٟ٤هطه ؾ٤ذت ّٞتط ،ؾـبظٕبضي ث٨تـط ثـب ٝحـيظ ظيؿـت ،اي٢ٞـي ثـبالتطٍ ،بثٚيـت ا١تَـبٗ ا١جـّ ٥٤ـبال ٝ ٣ؿـبىط  ٣ضاحتـي ؾـيط ثطذـ٤ضزاض اؾـت.
٧طچ٢س آٝبض تطا١عيت ّبال اظ ايطا ٟعي ؾبٗ٧بي ثط١ب ٦ٝچ٨بض ٛت٤ؾق ٦ض١٣س ض ٣ث ٦ضقسي زاقت ٦اؾت ،اٝب اي ٠اضٍبٝ ٛت٢بؾت ثب پتب١ؿي٘ ٤ٝخ٤ز  ٣خبيٖبّ ٥ك٤ض ١يؿت.اضتَبي
اي ٠ؾ ٜ٨اظ ن٢قت تطا١عيت ٢ٝغَ ٣ ٦خ٨ب١ ٟيبظ٢ٝس ٖ١ب٧ي ٣يػ ٥ث ٦اي ٠ثرف اظ اٍتهبز ّك٤ض اؾت تب ثب ثط١ب٦ٝضيعي زٍيٌ  ٣ث٢ٚسٝست  ٣ايدبز ظيطؾبذت٧بي حَ٘١ ٣ ٘ٞ

ظٝي ٦٢خ٨ف آ ٟىطا ٜ٧ق٤ز .زض حبٗ حبضط ؾ ٜ٨تطا١عيت ّبال اظ ايطا ٟؾبالٝ 2 ٦١يٚيبضز زالض اؾت اي ٠زض حبٙي اؾت ّ ٦ثب ت٤خ ٦ث ٦ظيط ؾبذت٧بي ا١دب ٛقس ٥عي چ٢س
ؾبٗ اذيط اي ٠ضٍٝ ٜيت٤ا١ؿت تب چ٢سيٝ ٠يٚيبضز زالض اىعايف يبثس.
 ٜ٧اّ ٟ٤٢ؾ ٜ٨ايطا ٟاظ تطا١عيت ّبال ٝ 5يٚي ٟ٤ت ٣ ٠ثب احتؿبة ؾ٤آحٝ 01 ،يٚي ٟ٤ت ٠زض ؾبٗ اؾت زض حبٙي ّ ٦ؽطىيت ٤ٝخ٤ز ّك٤ض ؾبال ٦١ثـيف اظ21
ٝيٚي ٟ٤ت ٠اؾت  ٣آٝبض ٤ٝخ٤ز ١كبٖ١ط ذبٙي ث٤ز ٟثيف اظ  51زضنس اظ ؽطىيت تطا١عيتي ّك٤ض اؾت.تطا١عيت زض ٙنت ثٝ ٦ق٢ي فج٤ضٕ ،صض  ٣ضا ٥اؾـت .تطا١عيـت ّـبال ثـ٦
ٝق٢ي ٣ض٣ز ّبال ث ٦يِ ّك٤ض  ٣ذط٣ج اظ ٝطظ زيٖط ٝي ثبقس ّ ٠ْٞٝ ٦اؾت ثب اؾتيبز ٥اظ اْٝب١بت حّ َ٘١ ٣ ٘ٞك٤ض ١يع ٞ٧طا ٥ثبقس .زض خ٨ت ٕؿتطـ ٧ـط چـ ٦ثيكـتط
تطا١عيت ّبال ٝي ثبيس ثْ١ ٦بتي اظ خ ٦ٚٞثي ٠اٚٚٞٙي ث٤ز ٟتطا١عيتَٝ ،ط ٟ٣ث ٦نطى ٦ث٤ز٣ ٟخ٤ز تؿ٨يالت  ٣اْٝب١بت الظ٢ٝ ٣ ٛبؾت ثـ٤ز٣ ٟضـقيت حٞـ٘ َ١ ٣ـ٘ ت٤خـ٦
زاقت تب خطيب ٟتطا١عيت ّبال ثب ٤ٝىَيت ٞ٧طا ٥ثبقس
ٍیصگیْاي حول ٍ ًقل چٌد ٍجْي
٢ٝؾ٤ض اظ ح َ٘١ ٣ ٘ٞچ٢س٣خ٨ي ا١تَبٗ ّبال اظ ّك٤ضي ثّ ٦ك٤ض زيٖط،حساٍ٘ ثب ز ٣قي ٥٤ح ٣ ٘ٞتحت ٍطاضزاز ٝ ٣ؿئٙ٤يت ٣احس ٝطث٤عٝ ٦يثبقـس ٞ٧٣ـي٠
ٝؿئٙ٤يت ،اي٤١ ٠ؿ ح ٘ٞضا اظ حٝ ٘ٞدعا  ٣چ٢سقي٥٤اي ٝتٞبيعٝيؾبظز .قرهي ّ ٦ذ٤ز يب ٞ١بي٢س٥اـ ثب ا١قَبز ٍطاضزاز ح ٘ٞچ٢س٣خ٨يٝ،ؿئٙ٤يت ح ٘ٞزض تٞبٝ ٛؿيط
ضا ٝيپصيطزٝ ،تهسي ح ٘ٞچ٢س٣خ٨ي١بٝيسٝ ٥يق٤ز .اٝط٣ظ ٥ثرف حَ١ ،َ٘١ ٣ ٘ٞف ٞ٨ٝي  ٜ٧زض ت٤ؾق ٦اٍتهبزي  ٜ٧ ٣زض تقب ٘ٝظيؿت ٝحيغي خ٨ب ٟضا اييب ٝي
ّ٢س ،ض٣يْطز خبٝـ "چ٢س ٣خ٨ي" ؾيؿت ٜحٕ،َ٘١ ٣ ٘ٞبٝي  ٜ٨ٝث ٦ؾ٤ي "خبثدبيي پبيساض" فال ٥٣ثط پيكطىت ٧بي ى٢ي ٝرتٚو زض ظٝي٣ ٦٢ؾبي٘ َٚ١ي ٦پبُ تط  ٣ثـب
نطى ٦تط اظ ٙحبػ ٝهطه ا١طغي اؾت.
چٖٝ ٦١٤ي ت٤ا ٟث٨ط٣ ٥ضي ؾيؿت ٜح َ٘١ ٣ ٘ٞضا اىعايف زاز؟
تاثیر سیستوْاي حول ًقل در شبکِ ّاي پستي
خبثدبيي ،يِ فبٝ ٘ٝؿ ٜٚزض ظ١سٕي اٍتهبزي ٝب ٧ؿت  ٣ثبٍي ذ٤ا٧س ٝب١س  ٣اظ ان ٗ٤ذبل پبيبيي  ٣حيبؽت ظيؿت ٝحيغي تجقيت ٝي ّ٢سٞ٧ .بٟ
ٍٕ ٦ّ ٦١٤جالً اقبض ٥قسٙ٤ٝ ،يي ٠زض قطايظ ٤ٝخ٤ز ،ا١تؾبض ٍغـ ضاثغٝ ٦يب١ ٟيبظ ث ٦خبثدبيي ،تبٝي ٠قجْ ٦ح ٣ َ٘١٣ ٘ٞتَبضبي ت٤ؾق ٦اٍتهبزي ضا ّ ٦زض ثطذي
َٝبالت ؾيبؾي ف٤٢ا ٟقس ٥ضا ٣اٍـ ثي٢بٞ١ ٦١ي زا٢١س .فٚي ضم٣ ٜيػٕي ٧بي خنطاىيبيي يب اختٞبفي -اٍتهبزي ٧ط ّك٤ض ،تَبضبي خبثدبيي ثبيس پبؾد زاز ٥ق٤زٙ٣ .ي
ٝي ت٤ا ٟثب ث٨ج٤ز ّبضايي ؾيؿت ٜح َ٘١ ٣ ٘ٞاظ عطيٌ اؾتيبز ٥حساّثط اظ پبيساضتطي ٠قي٧ ٥٤بي حَٚ١ ٣ ٘ٞي  ٣اىعايف ث٨ط٣ ٥ضي ثرف ٧بي ٝرتٚو ؾيؿت،ٜ
ف٤اضو اي١ ٠يبظ ضا ترييو زاز .ثطاي ايّ ٠بض ثبيس ته٤يط ّٚي ضا زض ١ؾط آ٣ضزٙ٣ ،ي زض في ٠حبٗ ض٣ي ٤١احي ذبل ٝتٞطّع قسّ.ب ٟاضايٝ ٦د٤ٞف ٦اي اظ ٍ٤ا١ي٠
ثطاي اؾتيبز ٥زض تٞبٝي ٣ضقيت ٧ب ٣خ٤ز ١ساضز ٜ٨ٝ .آ ٟاؾت ّ ٦ثب اتربش يِ ض٣يْطز ا١قْبؾي ،ض٣ي پبضاٝتط٧بي ٝرتٚيي ّ ٦زض ظيط ٝغطح ٝي ق١٤سٝ ،تٞطّع قس.
اظ زيسٕبّ ٥ييي ،ثطاي تقطيو عطح ٧بي اخطايي ٢ٝبؾت  ٣زؾتيبثي ث ٦ض٣يْطز تطّيجي يْپبضچ٧ 8 ،٦سه ضا٧جطزي ظيط ثبيس زض ١ؾط ٕطىت ٦ق١٤س:
ٍ بثٚيت زؾتطؾي ف ٛ٤ٞثطضؾي قس ٥اظ عطيٌ ث٨ي ٦٢ؾبظي  ٦ٞ٧قجْ٧ ٦ب ثب ا٤ٙ٣يت ز٧ي ث ٦قي٧ ٥٤بي ؾيط ؾبظٕبض ثب ٝحيظ ظيؿت.
 ؾٙ٤٨ت زؾتطؾي ثطاي .٦ٞ٧
ٝ ست٧ /عي.٦٢
 اعالؿ ضؾب١ي ثّ ٦بضثطا ٣ ٟتهٞيٕ ٜيطا.ٟ
ّ يييت ذسٝت ضؾب١ي ثّ ٦بضثطا.ٟ
 ضاحتي.
 اي٢ٞي.
ّ يييت ظ١سٕي.
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ح ٣ َ٘١ ٣ ٘ٞخبثدبيي ّبال  ٣اؾ٢بز ٝ ٣ساضُ ٍ ٣ج ٣ ٗ٤ت٤ظيـ آ٨١ب زض زضة اٝبّٝ( ٠ؿْ١٤ي -تدبضي -ازاضي  ٦ّ )...٣ث ٦اضتجبعبت پؿتي ٝقطىي ٣
ٝك٤٨ض قس ٥اؾت ،ث ٦ف٤٢ا ٟفب ٘ٝظيط ث٢بييَ١ ،ف اؾبؾي زض ت٤ؾق ٦اٍتهبزي اختٞبفي  ٣ىطٖ٢٧ي خ٤اٝـ زاضز ٣ ،زض ظٝطٞ٨ٝ ٥تطي١ ٠يبظ٧بي خبٝق ٦اٝط٣ظي ث٦
قٞبض ٝي ض٣ز .ز ض حبٗ حبضط ّ ٦خ٤اٝـ ثكطي ثره٤ل ّك٤ض٧بي زض حبٗ ت٤ؾق ٣ ٦ت٤ؾق١ ٦يبىت ٦ثب ثحطا٧ ٟبي ٕ١٤بٕ١٤ي زض ظٝيٝ ٦٢هطه ؾ٤ذت ،آ٤ٙزٕي ٤٧ا،
تطاىيِ ٧بي ؾٖ٢ي ٣ ٠ميط ٥ض٣ث ٦ض٧ ٣ؿت٢س خبثدبيي ٝح٤ٞالت ٝ ،طاؾالتٝ ،طؾ٤الت  ٣اٝب١بت ث ٦قْ٘ قرهي  ٣يب ؾ٢تي ثبفث اتاله ٍ٣ت  ٣ا١طغي  ٣فسٛ
ّبضايي ١يط٣ي ا١ؿب١ي ٨١ ٣بيتب ّب٧ف ث٨ط٣ ٥ضي ٝي ق٤ز  ٣ؾطفت اضائ ٦ذسٝبت ضا ثب ّب٧ف خسي ٤ٝاخٝ ٦ي ؾبظز .قجْ٧ ٦بي پؿتي زٙ٣تي  ٣ذه٤ني ،اىطاز ضا
ٍبزض ٝي ؾبظ١س تب ث ٦ا٤ٝض تدبضي ،ازاضي  ٣قر هي ض٣ظا ٦١ذ٤ز ثب آضاٝف ذبعط ثپطزاظ١س .ت٤ؾقٕ ٣ ٦ؿتطـ ذسٝبت ى ً٤اٙصّط ثب ثْبضٕيطي ى٢ب٣ضي خسيس زض فطن٦
٧بي ؾرت ١ ٣طٝ ٣ ٛنع اىعاضي ١ ٣يع قجْ ٦اي ،زض اي ٠ذه٤ل  ٣حصه ٕعي٧ ٦٢بي ميط ضط٣ضي ث ٦ؾب ٜٙؾبظي ٝحيظ ظ١سٕي  ٣ؾالٝت ٝطزّ ِّٞ ٛطز ٣ ٥ثب
ايدبز نطى ٦خ٤يي زض ٍ٣ت  ٣ؾ٤ذت ّ ٣ب٧ف ٧عي٧ ٦٢بي ٚٝي ،اىعايف ث٨ط٣ ٥ضي ٚٝي ،ضقس ثبظاض ّؿت ّ ٣بض ذسٝبت  ٣زض ٨١بيت ث ٦ضقس اٍتهبز ٚٝي ّك٤ض٧ب
ّ ِٞقبيب ٟت٤خ٨ي ٝي ّ٢س.ت٤خ ٦ث ٦ضقس ض٣ظ اىع ٣ ٟ٣ضٍبثت  ٣تالـ ىطا ٜ٧آ٣ض١سٕب ٣ ٟتبٝي٢٢ّ ٠سٕب ٟاي ٠ؾط٣يؽ ٧ب ثطاي ث ٦زؾت آ٣ضز ٟثبظاض ثيكتط  ٣زض
١تيد ٦ؾ٤ز اىع١٣تط ،تبٝي٢٢ّ ٠سٕب ٟؾط٣يؽ ضا ث ٦ؾٞت ايدبز ؾط٣يؽ ٧بي خسيسي ّكب١س ٦ّ ٥زض ع ٗ٤ظٝب١ ٟيبظ آ٨١ب ٜ٧ ،زض ٝيب ٟاپطات٤ض٧بي پؿتي (زٙ٣تي ٣
ذه٤ني) ّ ٜ٧ ٣بضثطا ٟحؽ قس ٥اؾت ،ؾط٣يؽ ٧بي تقبٚٝي 8تجبزٗ زاز٧ ٥ب ث ٦ن٤ضت آ١الي ،٠ثطاي اؾتيبز ٥اظ ؾط٣يؽ ٧بي ْٝت٤ة (پؿتي)  ٣ؾط٣يؽ ٧بي
ته٤يطي ٣ ٣يسي٤يي اظ خ ٦ٚٞاي ٠ؾط٣يؽ ٧ب ٧ؿت٢س.
خ٨ت پيف ثي٢ي ٧ب  ٣ثطآ٣ضز٧بي زٍيٌ  ٣نحيح زض ت٤ؾق ٦اي ٦١٤ٖ٢ؾط٣يؽ ٧بي ٝكتطي ٝح٤ض ،تدطثيبت زيٖط ّك٤ض٧ب ١كبٝ ٟي ز٧س ّ ٦اپطات٤ض٧ب زض
زاذ٘ ٝد٤ٞف ٦ذ٤ز چ٢سي ٠قجْ ٦عطاحي  ٣ضا ٥ا١ساظي ٝي ّ٢٢س  ٣ث ٦ن٤ضت اؾتيبزٝ ٥كتطُ 9اظ ٍؿٞت٨بي ٝرتٚو قجْ٧ ٦ب ثطاي ؾط٣يؽ ٧ب اؾتيبزٝ ٥يٞ٢بي٢س.
حساٍ٘ ؾ ٦قجْ ٦انٚي پيِ ٤ٝت٤ضي ، 10قجْ ٦پؿتي ،11قجْ ٦ح ٣ َ٘١ ٣ ٘ٞا١جبضـ  ٣پطزاظـ ثبض 12زض عطاحي  ٣اخطا قجْ٧ ٦بي تٞبٝي اپطات٤ض٧بي زاذٚي ٣
ذبضخي زيسٝ ٥ي ق٤زٞ٧ .چ٢ي ٠ثب اؾتيبز ٥اظ ض٣ق٨ب  ٣ان ٗ٤آّبزٝيِ  ٣فٞٚي پيف ثي٢ي ٧بي الظ ٛخ٨ت حد ٣ ٜا١ساظ ٥قجْ ٦ضا ٝي ٞ١بي٢سٞ٨ٝ .تطي ٠پبضاٝتطي
ّ ٦الظ ٛاؾت زض ٝطح ٦ٚپيف ثي٢ي ث ٦آ ٟپطزاذت ٦ق٤ز ،ثطآ٣ضز تَطيجي تقساز ذسٝت ٕيط١سٕبٝ ٟطث٤ط ث٧ ٦ط يِ اظ ا٤١اؿ ؾط٣يؽ ٧ب  ٣زض ١تيد ٦اْٝب ٟثطآ٣ضز
ؾط٣يؽ ٧بي ٤ٝضز ١يبظ ثطاي ٧ط قج ْٝ ٦ي ثبقس ّٝ ٦يعا ٟزٍت  ٣نحت آ ٟث٢ٝ ٦عّ ٦ٙب٧ف ضيؿِ ؾطٝبيٕ ٦صاضي زض اي ٠ثبظاض ٝي ثبقس .ثطاي ايدبز اْٝب ٟزٍت
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٧طچ ٦ثيكتط زض پيف ثي٢ي ٝيعا ٟؾط٣يؽ ٧ب  ٣ذسٝبت ٤ٝضز ١يبظ آي٢س ٥قجْ٧ ٦ب٧ ،ط اپطات٤ض زض ٧ط ّك٤ض ١ؿجت ث ٦ؾيبؾت٨بي ٍب١٤١ي ،ؾيبؾي ،اختٞبفي  ٣اٍتهبزي
تقساز  ٣ا١ساظ٧ ٥ط قجْ ٦ضا ثطآ٣ضز ٝي ٞ١بيس ٞ٨ٝ ٣تطي ٠اثعاض پيف ثي٢ي ،اعالفبت ٢ٝغَ ٦اي ٤ٝخ٤ز ٝي ثبقس.
٧سه ٕصاضي ٝسيطا ٟاضقس ثبال زؾتي اپطات٤ض٧بي زٙ٣تي  ٣ذه٤ني ١يع اظ ْ١بت ثؿيبض  ٣ ٜ٨ٝتبثيطٕصاض زض عطاحي  ٣اخطا قجْ٧ ٦ب ٝي ثبقس ،ظيطا حٞبيت
ايكب ٟزض ز٣ضإ ٟصاض اخطا  ٣پيبز ٥ؾبظي قجْ٧ ٦ب اظ ٞ٨ٝتطي٤ٝ ٠اضز زض ث٤خ٤ز آٝس ٟاي ٦١٤ٖ٢قجْ٧ ٦ب اؾت .زاضايي ٝكتطُ  ٦ٞ٧اپطات٤ض٧بي (زاذٚي  ٣ذبضخي)
پؿتي ٤ٝضز ٝغبٙق ، ٦قجْ ٦اي اظ زىبتط  ٣ققت آ٨١ب اؾت ّ ٦ثعضٕتط ٕ ٣ؿتطز ٥تط اظ قجْ ٦تِ تِ ثب٨ْ١ب  ٣حتي چ٢سي ٠ثب ِ١اؾت .ته٤يط اي ٠قجْ٧ ٦ب زض
اش٧ب ٟف ٛ٤ٞته٤يطي ٍبث٘ افتٞبز ٢ٝ ٣بؾت اؾت .ثطاي ّب٧ف ٧عي٧ ٦٢بي َ١بط قجْ٧ ٦ب ،اپطات٤ض٧ب ؾقي ٝي ّ٢٢س ثب افغبي ٞ١بي٢سٕي ث ٦اقربل حَيَي ٣
حٍَ٤ي ثرف ذه٤ني  ٣يب ٝكبضّت  ٣اؾتيبز ٥اظ ؾطٝبيٕ ٦صاضي ايكبٝ ٟيعاٍ ٟبث٘ ت٤خ٨ي اظ ٧عي٧ ٦٢بي ؾطٝبيٕ ٦صاضي ٝؿتَي ٜذ٤ز ضا ثْب٢٧س .ث ٦ع٤ضيْ ٦زض
ٝسٗ پيك٨٢بزي ثطاي قطّت ح.ؼ.ت اضؼ ثبٙل ثط  %26حد ٜضيبٙي ؾطٝبيٕ ٦صاضي اظ ١بحي ٦ثرف ذه٤ني تبٝي ٠ذ٤ا٧س قس  ٣تقساز ٝتَبضيب ٟثب ٣ ٥٤َٙثبٙيق٘
زض اي ٠ضاثغ١ ٦ؿجتب ذ٤ة ٝي ثبقس .اظ ١ؾط حد ٜىيعيْي  %49زض تقساز ققت  %77 ٣زض تقساز ذ٤زض %011 ٣ ٣تقساز ٤ٝت٤ضؾيْٚت اظ ١بحي ٦ثرف ذه٤ني
تبٝي ٠ذ٤ا٧س قس.
زض حبٗ حبضط ث ٦خع قجْ ٦پؿت زٙ٣تي  ٣ثطذي اظ ثٖ٢ب٨٧بي ثبضثطي ّ ٦زاضاي تقساز ققت ثيف اظ يْهس زىتط ٝي ثبق٢س ٧يچْسا ٛاظ ىقبٙي ٠اي ٠ن٢قت
زاضاي قجْ٧ ٦بي عطاحي قس ٥ثطاي قجْ ٦اضؼ ث ٦ن٤ضت يْپبضچ ٣ ٦تقبٚٝي ١يؿت٢س.
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