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اصٛالً ػّٕیبت ٔشثٛط ث ٝچبح ،تٛصیغ  ٚجٕغآٚسی ثّیت ٞبی وبغزی ،فشایٙذی پشٞضی ،ٝٙصٔبٌٖیش  ٚتب ا٘ذاصٜای غیشلبثُ اػتٕبد
اػت .اٌش چٔ ٝتمبضیبٖ اػتفبدٜوٙٙذ ٜاص ٚػبیُ حُٕ٘ٚمُ ػٕٔٛی دس ػشتبػش د٘یب س ٚث ٝافضایؾا٘ذ ،أب تٛج٘ ٝىشدٖ ثٔ ٝؼئّٝ
ثشٚصسػب٘ی ایٗ فشایٙذ  ٚا٘جبْ ٔشاحُ ػٙتی آٖ ثبػث ثشٚص ٔـىالت فشاٚا٘ی دس عی چٙذیٗ ػبَ اخیش خٛاٞذ ؿذ.
یىی اص ساٜحُٞبیی و ٝأشٚص دس ؿٟشٞبی ثضسي ثشای ثشعشف وشدٖ ٔـىالت  ٚوبػتیٞبی ٘بؿی اص ثّیت ٞبی وبغزی ٚ
ٕٞچٙیٗ ثش٘بٔ ٝسیضی ٔٙبػت ثشای ٔؼبفشاٖ ث ٝوبس ثشدٔ ٜیؿٛد ،ثٟشٌٜیشی اص ثّیت اِىتش٘ٚیه اػت.
ثغٛس وّی اػتفبد ٜاص خذٔبت وبست ٛٞؿٕٙذ یب اثضاسٞبی ٔـبث ٝث ٝػٛٙاٖ ثّیت اِىتش٘ٚیىی دس ٘بٌٚبٖ حُٕ ٘ ٚمُ ػٕٔٛی،
وبسوشدی اػت و ٝدس ثؼیبسی اص ٘مبط د٘یب تحت ػٛٙا٘ؼیؼتٓ جٕغآٚسی خٛدوبس وشایٝ
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) AFCپیبدٜػبصی  ٚاػتفبد ٜؿذ ٜاػتٞ .ذف اصّی چٙیٗ ػیؼتٓٞبیی تؼٟیُ ،سٚاٖػبصی  ٚیىپبسچٝػبصی اػتفبد ٜاص خذٔبت
حُٕ ٘ ٚمُ دس حٛص ٠ؿٟشی اػت .
ثش ایٗ اػبع ثّیت اِىتش٘ٚیىی ،وبست ٛٞؿٕٙذی اػت و ٝلبثّیت خٛا٘ذٖ  ٚثجت اعالػبت ٔؼبفش سا دس ٍٙٞبْ اػتفبد ٜاص ٘بٌٚبٖ
حُٕ ٘ ٚمُ فشأ ٓٞیآٚسد .ایٗ وبست ثٕٞ ٝشا ٜػیؼتٓٞبی پیـتیجبٖ ث٘ ٝحٙٔ ٛبػجی ػّٕیبت ٔحبػج ،ٝجٕغآٚسی ،ا٘تمبَ  ٚحتی
ٚاسیض  ٚتؼٛیٚ ٝج ٜٛسا ث ٝصٛست یىپبسچ ٝا٘جبْ ٔیدٞذ.
وبست ثّیت اِىتش٘ٚیه و ٝدس ؿٟش اٛٞاص ث٘ ٝبْ ؿٟش٘ٚذوبست تٟی ٚ ٝتٛصیغ ٔی ٌشدد ،لبثّیت یىپبسچٝػبصی ایٗ ػّٕیبت سا دس وُ
٘بٌٚبٖ حُٕ ٘ ٚمُ ػٕٔٛی (اص جّٕ ٝاتٛثٛع ،تبوؼی ،لغبسٞبی ؿٟشی  )... ٚداسا ٔیثبؿذ؛ أب ث ٝوبسٌیشی آٖ تٟٙب دس یه جضء اص
ػیؼتٓ ٘یض ٔضایبی لبثُ تٛجٟی ث ٝد٘جبَ داسد .دس ٞش صٛست یىی اص سٚؽٞبی لبثُ لج َٛدس تٛػؼ ٚ ٝپیبدٜػبصی چٙیٗ
ػیؼتٓٞبیی ،اجشای آٖٞب دس ثخـی اص ٘بٌٚبٖ حُٕ ٘ ٚمُ  ٚپغ اص آٖ ٌؼتشؽ آٖ ث ٝتٕبٔی ٘بٌٚبٖ ٔیثبؿذ .دس ایٗ ساػتب اجشای
ایٗ عشح دس ٘بٌٚبٖ حُٕ ٘ ٚمُ اتٛثٛع دسٖٚؿٟشی لبثّیتٞبی ثؼیبسی سا ثشای ؿٟشداسی ثٕٞ ٝشا ٜداسد و ٝاص آٖ جّٕٔ ٝیتٛاٖ
ثٛٔ ٝاسد صیش اؿبسٕٛ٘ ٜد:
-

ػبٔب٘ذٞی ؿجى ٝپشداخت وشای ٝػفشٞبی دسٖٚؿٟشی  ٚایجبد ٔذیشیت ،وٙتشَ ٘ ٚظبست وبسا

-

اػٕبَ ٔذیشیت دلیك  ٚثٝسٚص ثش ػفشٞبی دس ٖٚؿٟشی ٔ ٚؼیشٞبی حشوت اتٛثٛعٞب

-

تغییش تذسیجی ػیبػت چبح ثّیت  ٚسٞبیی اص ٔـىالت ٔشثٛط ث ٝچبح ثّیتٞبی وبغزی

-

ایجبد فشصت ٌؼتشؽ خذٔبت وبست ٛٞؿٕٙذ ث ٝػبیش حٛصٜٞبی خذٔبت ؿٟشی

-

ایجبد صیشػبخت جٕغآٚسی ،رخیشٔ ٚ ٜذیشیت اعالػبت حُٕ ٘ ٚمُ ؿٟشی ثٙٔ ٝظٛس ثٟجٛد  ٚتٛػؼ٘ ٝبٌٚبٖ حُٕ ٘ ٚمُ ؿٟشی

-

ایجبد ٔٛلؼیت اػتشاتظیه ثشای ؿٟشداسی دس تٛػؼ ٝخذٔبت اِىتش٘ٚیه  ٚث ٝاؿتشانٌزاسی صیشػبخت ،اعالػبت  ٚتجٟیضات

-

ثٟجٛد ٔىب٘یضْ اسصیبثی ػّٕىشد سا٘ٙذٌبٖ ،اتٛثٛعٞب ٔ ٚؼیشٞبی حُٕ ٘ ٚمُ

-

اػٕبَ ٔىب٘یضْٞبی ٔختّف دس ٔحبػج ٝلیٕت ثّیت ثش اػبع ع َٛػفشٔ ،ؼیش عی ؿذٛ٘ ،ٜع ثّیتٛ٘ ،ع اتٛثٛع ..... ٚ
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-

حزف فش ًٙٞاػتفبد ٜاص پ٘ َٛمذ ث ٝػٛٙاٖ ثّیت دس ٘بٌٚبٖ حُٕ ٘ ٚمُ ػٕٔٛی
 -ػٕٔٛیػبصی  ٚتشٚیج اػتفبد ٜاص وبستٞبی ٛٞؿٕٙذ دس ٔیبٖ الـبس ٔختّف ٔشدْ

افضایؾ وبسایی جٕغآٚسی وشای ،ٝثبػث ایجبد سلبثت دس ثیٗ اپشاتٛسٞب ٕٞ ٚچٙیٗ اسائٝدٙٞذٌبٖ خذٔبت حُٕ ٘ ٚمُ ػٕٔٛی ؿذٜ
اػت .سٚؽٞبی ػٙتی جٕغآٚسی وشای ،ٝاؿخبف ٔختّفی سا دسٌیش ا٘جبْ وبسٞبی ٔختّفی اص جّٕ :ٝثّیتفشٚؿی ،ثبصسػی ثّیت،
صٙذٚلذاسی ٕٛ٘ ... ٚد ٜاػت .اػتفبد ٜاص پیـشفت تىِٛٛٙطی اخیش ،ػیؼتٓ جٕغآٚسی وشای ٝحُٕ٘ٚمُ سا ث ٝػیؼتٕی وبسآٔذ ٚ
ػیؼتٕبتیه تجذیُ وشد ٜاػت.
ػبٔب٘ ٝثّیت اِىتش٘ٚیه ،ثؼتش ٔٙبػجی سا ثشای ایجبد ٍٟ٘ ٚذاسی حجٓ ٔتٛٙػی اص اعالػبت ٔٛسد ٘یبص ثشای ثش٘بٔٝسیضی ٔٙبثغ
ؿٟشی و ٝػٕذتبً اص ٘ٛع ٔٙبثغ وٕیبة ٘یض ثـٕبس ٔیس٘ٚذ ،فشأ ٓٞیٕ٘بیذ.
ؿٟش٘ٚذوبست ثشای ٔؼبفشیٗ ٔضایبی ٔتؼذدی سا ث ٝاسٔغبٖ ٔیآٚسد ،یىی اص ٕٟٔتشیٗ ایٗ ٔضایب ،أىبٖ ٔجتٕغ ٕ٘ٛدٖ دیٍش
وبسثشدٞبی وبستٞبی اِىتش٘ٚیىی ثش سٚی یه وبست اػت.
ٕٞچٙیٗ یىی اص ٔٛضٛػبتی و ٝدس ساػتبی دِٚت اِىتش٘ٚیه لبثُ عشح  ٚثشسػی اػت ،اػتفبد ٜآػبٖ اص خذٔبت ؿٟشی اػت.
ثب تٛج ٝث ٝتٛػؼ ٝسٚصافض ٖٚؿٟشٞب  ٚخذٔبت ؿٟشی ،إٞیت سفب ٜحبَ ؿٟش٘ٚذاٖ ثیـتش ٔٛسد تٛج ٝلشاس ٔیٌیشد .ؿٟش٘ٚذوبست،
ث ٝػٛٙاٖ عشحی دس ساػتبی ػشػت ثخـیذٖ ث ٝایٗ آسٔبٖ ٚاسد ػشص ٝؿذ ٜاػت تب ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ لبثّیتٞبی ٌ٘ٛبٌ ،ٖٛػشػت
صیبد ٓٞ ٚچٙیٗ أٙیت ٔٙحصش ث ٝفشد ،جبیٍضیٗ ٔٙبػجی ثشای ا٘ٛاع پشداختٞبی پشاوٙذ ٜثبؿذ.
ثیؿه آ٘چٕٟٔ ٝتش اص دیٍش ػٛأُ تأثیشٌزاس دس اجشای ایٗ چٙیٗ عشحٞبیی ػٟیٓ ٔیثبؿذ ،فشصتٞبیی اػت و ٝحبِت ثبِمٜٛ
خٛیؾ سا یبفت ٚ ٝث ٝػٛٙاٖ اثضاسٞبی تصٕیٓػبص  ٚتصٕیٌٓیشٔ ،ذیشاٖ سا ث ٝایجبد ػبص  ٚوبسٞبی تٛػؼ ٝس ٖٕٛٙٞخٛاٞذ ػبخت.
دسن ضشٚستٞبی ثشخٛسداسی اص اثضاس  ٚأىب٘بت ٔذیشیت اعالػبت ثٛیظ ٜدس حٛصٔ ٠ذیشیت ٚاحذ ؿٟشی ،اص إٞیت ٚیظٜای
ثشخٛسداس اػت  ٚثشای دػتیبثی ث ٝچٙیٗ أىب٘ی ساٞىبسٞب  ٚساٞجشدٞبی تؼییٗ وٙٙذٜای سا دس جٛأغ أشٚصی عّت ٕ٘ٛدٚ ٜ
ثٟشٌٜیشی ٔغّٛة اص دػتبٚسدٞبی آٖ تٛا٘ؼت ٝاػت ث ٝػٛٙاٖ ؿیٜٞٛبی جذیذ ٔذیشیت ،وٙتشَ ،تصٕیٓػبصی  ٚتٛػؼ ٝث ٝؿٕبس
آیذ.
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