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 : خالصه طرح

صا ثب  طٌی، تحت استکبةِ یک سفتبسِ آسیتی ثِ ػٌَاى اضخبصی کِ ثذٍى داضتي سضبیت ٍاقؼی ٍ هیل ثبجبیگبُ آسیت پزیشِ قشثبًیبى جٌس

ثِ  اًذ، ایطبى سا دس هؼشض ثبصآسیت دیذگی ّبی جسوی ـ سٍاًی گشدیذُ ِ ٍ ثِ دًجبل آى هتحول ثشخی آسیتّبی جٌسی قشاس گشفت اًگیضُ

دس اغلت . دّذ س اص ٍقَع سفتبس آسیت صا قشاس هیّبی سٍحی ـ ػبطفی پ لطوِی ٍ ّبی جسو ای اص صذهِ هؼٌبی ٍسٍد ثؼذیِ طیف گستشدُ

جبیگبُ  ثِ هؼٌبی خبتوة فشآیٌذ آسیت دیذگی ًجَدُ ٍ هتؼبقت آى، اضخبظ یبدضذُ دس ت صاداهٌة سفتبس آسی هَاسد، خشٍج قشثبًیبى اص

ّبی ًبهطلَة اجتوبع ٍ  سٍاًیِ ًبضی اص ٍاکٌص لطوبتای اص صذهبت جسوی ٍ  قشثبًی جٌسی، دس هؼشض طیف گستشدُآسیت پزیشِ یک 

تَاى دس ثستش ًگشش غیشحوبیتی ٍ دس ثشخی  ّب سا هی هٌطبء ایي گًَِ آسیت .خَاٌّذ گشفت ّبی ًبدسست ًظبم ػذالت کیفشی قشاس سیبست

دس قجبل قشثبًیبى جٌسی  ّبی ًبدسستِ پبسخ دّیِ ًظبم ػذالت کیفشی جتوبع ٍ ّوچٌیي دس چْبسچَة سیبستهَاسد، ًگشش هٌفیِ ا

ضٌبسی، فقْی ٍ  ّبی جبهؼِ ایي پذیذُ سا دس حَصُ ای ثشگضاسی جلسِ دس جْت ًیل ثِ اّذاف رکش ضذُ ثش آى ضذین تب ثبلزا  .هالحظِ ًوَد

وبیت ایي ثش سش ساُ ح گزسد، هطکالت اجتوبػی، فقْی ٍ جضایی دس ٍاقغ ثب ثیبى آًچِ کِ ثش ثضُ دیذگبى جٌسی هی .ینجضایی ثشسسی کٌ

 افشاد ثیبى ضذُ ٍ دس صَست ٍجَد ساّی ثشای ثشٍى سفت اص ایي هطکالت، ثِ اسائِ ساُ حل ثپشداصین.

 ثِ ضشح ریل است: ًبى ثشًبهِهْوب 
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 یي جلسِ قشاس خَاّین داد.الصم ثِ رکش است دس پبیبى جلسِ صهبى پشسص ٍ پبسخ دس اختیبس حبضش
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