رشته علمی کاربردی صنایع شیمیایی چیست؟

ٔمذٔ: ٝ
ؿیٕی ػّٓ اتٓ ٞب ،پی٘ٛذٞب ِٛٔ ٚىٞ َٛبػت .دا٘ـی ؤ ٝی تٛا٘ذ خٛاف ٔبد ،ٜچٍٍ٘ٛی
تغییشات  ٚؿی ٜٛتِٛیذ آٖ ٞب سا اص ٞؼت ٝاتٓ ٌشفت ٝتب وٟىـبٖ ٞب ثشسػی وٙذ  ٚسؿت ٝؿیٕی،
سؿت ٝای اػت و ٝث ٝپشٚسؽ ٔتخللب٘ی ٔی پشداصد و ٝثب ٔغبِؼ ٚ ٝتحمیك  ٚآصٔبیؾ ثٝ
اثذاع ٛ٘ ٚآٚسی پشداخت ٚ ٝیب فشآٚسدٞ ٜبی ؿیٕیبیی سا وٙتشَ ٔی وٙٙذ.

ٔؼشفی ؿیٕی:
«سؿت ٝؿیٕی داسای د ٚثخؾ ػّٓ ؿیٕی  ٚكٙبیغ ؿیٕی اػت و ٝػّٓ ؿیٕی ث ٝػٛٙاٖ یىی
اص ػّ ْٛپبی ٝصیشثٙبی ػّٔ ْٛختّفی ٕٞچ ٖٛثیِٛٛطی  ،ثیٛتىِٛٛٙطی  ،پضؿىی  ،د٘ذا٘پضؿىی ،
داسٚػبصی  ٚسؿتٞ ٝبی ٔتؼذد ٟٔٙذػی اػت .أب كٙبیغ ؿیٕیبیی ػجبست اػت اص كٙبیؼی

و ٝدس آٟ٘ب ٚاوٙؾ ؿیٕیبیی ا٘جبْ ٔی ٌیشد یؼٙی الؼبْ ٔٛاد اِٚی ٝتجذیُ ثٔ ٝحلٛالت
جذیذ ٔی ٌشدد و ٝخٛاف ایٗ ٔحلٛالت تب حذٚدی ثب ٔٛاد اِٚیٔ ٝتفبٚت اػت.
ثب تٛج ٝث ٝتؼشیف فٛق كٙبیغ ؿیٕی عیف ٌؼتشد ٜای اص كٙبیغ سا دس ثش ٔی ٌیشد و ٝاص
آٖ جّٕٔ ٝی تٛاٖ ث ٝكٙبیغ غزایی ،داسٚػبصی ،پتشٚؿیٕی  ،اِیبف ٔلٛٙػی  ،ثٟذاؿتی ٚ
آسایـی  ٚكٙبیغ تِٛیذ ِٛاصْ خبٍ٘ی اؿبس ٜوشد».
«ثشسػی ٔ ٚغبِؼ ٝاجٕبِی تشویت ،ػبختبس ٚ ٚیظٌی ٞبی ٔبدٕٞ ٚ ٜچٙیٗ وٙتشَ آصٔبیـٍبٞی
فشآیٙذٞبی ؿیٕیبییٔ ،غبِت  ٚفؼبِیتٟبیی اػت و ٝدس سؿت ٝؿیٕی دس ػغح وبسؿٙبػی اسائٝ
ٔی ٌشدد .دس ػغح وبسؿٙبػی اسؿذ  ٚدوتشا ٘یض دا٘ـجٛیبٖ دس ٌشایؾ ٞبی تخللی ایٗ
سؿت ٝو ٝػجبستٙذ اص :

ؿیٕی آِی ،
ؿیٕی تجضی، ٝ
ؿیٕی ٔؼذ٘ی ،
ؿیٕی فیضیه  ٚؿیٕی وبسثشدی ث ٝكٛست ػٕیمتشی ثب ثخـی اص ػّٓ ؿیٕی آؿٙب ٔی ٌشد٘ذ
تب دس آیٙذ ٜثتٛا٘ٙذ ٔشصٞبی دا٘ؾ ؿیٕی سا ٌؼتشؽ دٙٞذ».

ٞذف اص ٚجٛد سؿت ٝؿیٕی دس دا٘ـٍب:ٜ
ٞذف اص ایٗ دٚس ٜتشثیت وبسؿٙبػب٘ی اػت و ٝدس صٔیٞ ٝٙبی آٔٛصؽ دس دثیشػتبٖ ،تشثیت
وٕه پظٞٚـٍش ،آٔبد ٜوشدٖ دا٘ـجٛیبٖ ثشای ٚسٚدث ٝدٚسٞ ٜبی وبسؿٙبػی اسؿذ  ٚدوتشی
ثٙٔ ٝظٛس تبٔیٗ وبدس آٔٛصؿی ،پظٞٚـی ٔٛسد ٘یبص دا٘ـٍبٟٞب ٛٔ ٚػؼبت تحمیمبتی ،

وبسؿٙبػبٖ ٔٛسد ٘یبص كٙبیغ ؿیٕیبیی  ٚثی ٘یبصی اص وبسؿٙبػبٖ خبسجی ثتٛا٘ٙذ اص ػٟذٜ
ثشآیٙذ .دٚس ٜداسای دٌ ٚشایؾ :ؿیٕی وبسثشدی ،ؿیٕی ٔحض اػت .داٚعّت ثبیذ دس
دسٚع ؿیٕی ،فیضیه  ٚسیبضی دثیشػتبٖ لٛی ثٛد ، ٜػالل ، ٝاٍ٘یض ٚ ٜسٚحی ٝوبٚؿٍشی الصْ
سا داسا ثبؿذ .دسٚع ث ٝكٛست ػٕٔٛی  ،پبی ، ٝاِضأی (ٔـتشن ثیٗ دٌ ٚشایؾ ) ٚ
اختلبكی اسائٔ ٝی ؿٛد .ثؼضی دسٚع اِضأی ػجبست اػت اص  :ؿیٕی آِی  ،ؿیٕی تجضی،ٝ
ؿیٕی فیضیه ،ؿیٕی ٔؼذ٘یٔ ،ؼبدالت دیفشا٘ؼیُ .ػال ٜٚثش ایٗ دسٚع ٚ ۲۳احذ دسػی دس
ٞش ٌشایؾ ٚجٛد داسد .دس ؿبخ ٝؿیٕی وبسثشدی  ٚؿیٕی ٔحض ٚ ۳۲احذ اص ایٗ ٚ ۲۳احذ
ا٘تخبثی اػت.

أب دٌ ٚشایؾ ٔحض  ٚوبسثشدی چ ٝتفبٚتی ثب یىذیٍش داس٘ذ؟
«دس ٌشایؾ ٔحض ٔجٙبی وبس ػّٓ ؿیٕی اػت  ٚدا٘ـج ٛدسثبس ٜچٟبس ٌشایؾ اكّی ػّٓ
ؿیٕی و ٝػجبستٙذاص  :ؿیٕی آِی ٔ ،ؼذ٘ی  ،تجضی ٚ ٝؿیٕی فیضیه دسٚػی سا ٔغبِؼٔ ٝی
وٙذ .أب دس ؿیٕی وبسثشدی ،دا٘ـج ٛیىؼشی اص دسٚع ٔشثٛط ثٟٙٔ ٝذػی ؿیٕی ٔثُ اكَٛ
كٙبیغ ؿیٕیبیی  ٚتلفی ٝآة  ٚفبضالة سا ٘یضٔی ٌزسا٘ذ».
«تفبٚت ایٗ دٌ ٚشایؾ دس ٘حٍ٘ ٜٛشؽ آٟ٘ب ث ٝػّٓ ؿیٕی اػت چ ٖٛؿیٕی وبسثشدی
ٍ٘شؿی وبسثشدی ث ٝػّٓ ؿیٕی داسد ٔ ٚی خٛاٞذ اص آٔٛختٞ ٝبی ؿیٕی دس كٙؼت اػتفبدٜ
وٙذ  ٚثٕٞ ٝیٗ دِیُ فبسؽ اِتحلیالٖ ایٗ ٌشایؾ ثب ٔفبٞیٕی و ٝدس كٙبیغ ؿیٕی ٔغشح
اػت آؿٙبیی ثیـتشی داؿت ٚ ٝثٟتش جزة ثبصاس وبس ٔی ؿ٘ٛذ أب ٞذف ؿیٕی ٔحض
پشٚسؽ دا٘ـجٛیب٘ی اػت و ٝوبسٞبی تحمیمبتی ا٘جبْ ثذٙٞذ  ٚثب تحلیُ دس دٚس ٜفٛق
ِیؼب٘غ  ٚدوتشا ث ٝحُ ٔؼبئُ ٘ ٚبؿٙبختٞ ٝبی ػّٕی ؿیٕی ثپشداص٘ذ .اص ٕٞیٗ س ٚدسع
ٞبی ٘ظشی ٌشایؾ ؿیٕی ٔحض ثیـتش اص دسٚع وبسثشدی آٖ اػت».
«ٞشچٙذ و ٝؿیٕی ٔحض ثیـتش ث ٝتئٛسی ٞبی ػٕیمتش ؿیٕی ٔی پشداصد  ٚؿیٕی وبسثشدی
ثب اسائ ٝیه ػشی ٚاحذٞبی وبسثشدی ،استجبط ٘ضدیىتشی ثب كٙؼت داسد  ،أب ایٗ دٌ ٚشایؾ
دس ػغح ِیؼب٘غ فشق صیبدی ثب یىذیٍش ٘ذاس٘ذ  ٚاٌش وؼی ٔبیُ ثبؿذ اص ٞش دٌ ٚشایؾ

اعالع داؿت ٝثبؿذٔ ،ی تٛا٘ذ دس دسٚع اختیبسی  ،ثؼضی اص ٚاحذٞبی اختلبكی ٌشایؾ
دیٍش سا ا٘تخبة وٙذ)) .

تٛا٘بییٟبی فبسؽ اِتحلیالٖ :
فبسؽ اِتحلیالٖ ایٗ دٚسٔ ٜی تٛا٘ٙذ ٔؼؤِٚیت صٔیٞ ٝٙبی ٔختّف اص جّٕٛٔ ٝاسد صیش سا
ػٟذ ٜداس ثبؿٙذ:
ػٟذ ٜداس ؿذٖ ٔؼِٚٛیت ٞذایت آصٔبیـٍبٟٞب  ٚوٕه ث ٝأش تذسیغ ؿیٕی دس دا٘ـٍبٟٞب ،
ٕٞىبسی دس صٔیٞ ٝٙبی پظٞٚـی دس ٔٛػؼبت ریشثظ  ٚدا٘ـٍبٟٞب ،ػشپشػتی آصٔبیـٍبٟٞبی
وٙتشَ ویفیت ٔٛاد اِٚیٔ ٚ ٝحلٛالت دس كٙبیغ ؿیٕیبیی  ٚسفغ ٔـىالت ؿیٕیبیی كٙبیغ
ٔٛجٛد  ،اسائ ٝسٚؿٟبی ثٟتش جٟت ثبال ثشدٖ ػغح تِٛیذ اص ٘ظش ویفی  ٚوٕی.

ایٗ تٛا٘بیی ٞب ثلٛست دػت ٝثٙذی ؿذ ٜدسصیش آٔذ:ٜ
 )۱عشح٘ ،ظبست  ٚاجشای عشحٟبی تحمیمبتی وٛچه  ٚثضسي ؿیٕیبیی دس ػغٛح ٔختّف
وبسثشدی  ٚػّٕی ٔحض ،دس دا٘ـٍبٟٞب ،وبسخب٘جبت ٔ ٚشاوض تحمیمبتی  ،ثٙٔ ٝظٛس استمبی
وٕی  ٚویفی ٔحلٛالت ٔٛسد ٘یبص جبٔؼ. ٝ
ٔ )۳ؼِٚٛیت  ٚاسائ ٝخذٔبت دس آصٔبیـٍبٟٞبی وٙتشَ ویفی ،پیٍیشی  ٚاسائٔ ٝؼیبسٞبی
اػتب٘ذاسد ثٙٔ ٝظٛس افضایؾ وٕیت  ٚویفیت ٔحلٛالت تِٛیذی ٕٞ ٚچٙیٗ ٔٛاد ٔلشفی
وبسخب٘ٞ ٝب  ٚكٙبیغ.
 )۲اسائ ٝخذٔبت آٔٛصؿی دس ػغح دا٘ـٍبٟٞب  ،دثیشػتبٟ٘ب ٛٔ ٚػؼبت آٔٛصؿی.

 )۴اسائ ٝعشحٟبی پظٞٚـی ثٙٔ ٝظٛس اػتفبد ٜاص ٔٙبثغ اِٚی ٝاسص٘ذٛٔ ٜجٛد دس جبٔؼ ٝدس
جٟت افضایؾ ثٟشٚ ٜسی اص آٟ٘ب  ٚجٌّٛیشی اص كبدسات ثی سٚیٛٔ ٝاد اِٚی ٝاسصؿٕٙذ ٚ
تجذیُ آٟ٘ب ثٔ ٝحلٛالت ٚاػغ ٝای و ٝاسصؽ التلبدی ثبالتشی داس٘ذ.
 )۵اسائ ٝخذٔبت دس وبسخب٘جبت پتشٚؿیٕی  ،پالػتیه  ،الػتیه  ،سً٘  ٚسصیٗ  ،اِیبف ،
كٙبیغ غزایی  ،كٙبیغ داسٚیی ،ثٟذاؿتی  ٚؿٛیٙذٞ ٜب .
 )۶آٔبدٌی ثشای ادأ ٝتحلیالت دس ٔمبعغ ثبالتش ثشای تبٔیٗ وبدس ػّٕی دا٘ـٍبٟٞب  ٚػبیش
ٔشاوض ػّٕی.
 )۷وٕه ث ٝتٛػؼ ٝكٙبیغ دػتی و ٝدس ػغح ٌؼتشد ٜای دس جبٔؼ ٝپشاوٙذٞ ٜؼتٙذ؛ اص
جّٕ ٝػبخت سٍٟ٘بی ثٟتش ٔ ٚتٛٙع تش ،ثخلٛف اػتفبد ٜاص سٍٟ٘بی عجیؼی ٔٛجٛد دس
كٙؼت فشؽ.
 )۸اػتفبد ٜاص ٌیبٞبٖ داسٚیی فشاٚا٘ی و ٝدس ّٕٔىت ٔٛجٛد٘ذ ،ثٙٔ ٝظٛس اػتخشاج  ٚؿٙبػبیی
ٔٛاسد وبسثشد ایٗ ٌیبٞبٖ ث ٝوٕه ٔتخللبٖ داسٚػبص.

ٚضؼیت ادأ ٝتحلیُ دس ٔمبعغ ثبالتش :
أىبٖ ادأ ٝتحلیُ دس ایٗ سؿت ٝتب حذ دوتشی دس داخُ  ٚخبسج اص وـٛس ٚجٛد داسد.
دٚس ٜوبسؿٙبػی اسؿذ ؿیٕی دٚس ٜای ثب ٌشایـٟبی تخللی دس ٞـت ٌشایؾ (ؿیٕی آِی ،
ؿیٕی تجضی ، ٝؿیٕی ٔؼذ٘ی  ،ؿیٕی فیضیه  ،ؿیٕی وبسثشدی٘،ب٘ٛؿیٕی ،فیت ٛؿیٕی،ؿیٕی
پّیٕش ) اػت.
دٚس ٜدوتشای ؿیٕی ٘یض پغ اص دٚس ٜوبسؿٙبػی اسؿذ دس د ٚثخؾ «آٔٛصؿی  ٚپظٞٚـی»
اسائٔ ٝی ٌشدد.

سؿتٞ ٝبی ٔـبث٘ ٚ ٝضدیه ث ٝایٗ سؿت: ٝ
ؿبخ ٝوبسیشدی داسای ٚاحذٞبی ٔـبث ٝثب سؿتٟٙٔ ٝذػی ؿیٕی ٔی ثبؿذ.
ثب تٛج ٝث٘ ٝیبص دا٘ـٍبٟٞب ثٔ ٝذسع ؿیٕی٘ ،یبص كٙبیغ ٔختّف ؿیٕیبیی ث ٝپظٞٚـٍش ٚ
وٕجٛد ٔتخلق ایشا٘ی ثشای اداس ٜوٙتشَ ویفیت آصٔبیـٍبٟٞبی ؿیٕی كٙبیغ ٔٛجٛد،
إٞیت ایٗ سؿتٔ ٝـخق ٔی ؿٛد.

تٛا٘بیی ٞبی ٔٛسد ٘یبص  ٚلبثُ تٛكی: ٝ
ؿیٕی یؼٙی حفؼ وشدٖ كذٞب فشٔ ،َٛػذد  ٚسلٓ  .ایٗ تلٛس ثؼیبسی اص دا٘ؾ آٔٛصاٖ
دثیشػتب٘ی اػت  .تلٛسی و ٝاص دثیشػتبٖ ٞب ٘ـأت ٔی ٌیشد چشا و ٝحجٓ ٔغبِت وتبة
ؿیٕی دثیشػتب٘ی صیبد  ٚفشكت تذسیغ ٔحذٚد اػت  ٚث٘ ٝبچبس دثیشاٖ ٔ ٚحلالٖ ث ٝجبی
دسن  ٚاػتذالَ ٔفبٞیٓ ،ث ٝػٛی ٔؼبیُ رٙٞی  ٚحفظی وـیذٔ ٜی ؿ٘ٛذ .دس حبِی وٝ
ؿیٕی تّفیمی اص ٟٔبستٟبی رٙٞی  ٚاػتذالِی اػت  ٚاٌش وؼی ثخٛاٞذ دس ایٗ سؿتٛٔ ٝفك
ٌشدد ثبیذ دس ٞش د ٚصٔی ٝٙتٛإ٘ٙذ ثبؿذ  ٚحتی ٔی تٛاٖ ٌفت و ٝلذست اػتذالَ ثیؾ اص
لذست حبفظ ٝدس ایٗ سؿت ٝإٞیت داسد چ ٖٛحبفظ ٝفمظ ٔی تٛا٘ذ ث ٝوبس ػشػت ثذٞذ أب
حالَ ٔـىالت ٘یؼت.
ٕٞ ٚچٙیٗ دا٘ـجٛی ایٗ سؿت ٝالصْ اػت دس دسٚع سیبضی ،ؿیٕی  ٚفیضیه لٛی ثبؿذ ٚ
سؿت ٝؿیٕی سا دٚػت ثذاسد یؼٙی اص ٔغبِؼ ٝدسع ؿیٕی ِزت ثجشد  ٚخؼت٘ ٝـٛد.
«دا٘ـجٛی ؿیٕی ثبیذ ث ٝؿیٕی ػاللٙٔ ٝذ ثبؿذ ٘ ٝایٗ و ٝسؿت ٝؿیٕی دس فشْ ا٘تخبة
سؿت ،ٝا٘تخبة چ ٚ ّٟٓپٙجب ٓٞا ٚثبؿذٕٞ .چٙیٗ دا٘ـج ٛثبیذ ٔثُ ٔبسٌیشٞبی لذیٕی ؤ ٝبس

سا ٔی ٌشفتٙذ  ٚاص آٖ اػتفبد ٜثٟیٔ ٝٙی وشد٘ذ ،ؿجبع ثٛدٚ ٚ ٜػٛاع ٘ذاؿت ٝثبؿذ چٖٛ
ثؼضی اص ٔٛاد ؿیٕیبیی ٔثُ ٔبس خغش٘بوٙذ أب اٌش وؼی عشص اػتفبد ٜاص ٕٞیٗ ٔٛاد سا ثّذ
ثبؿذٛٔ ،ادی لبثُ وٙتشَ  ٚثؼیبس ٔفیذ ٞؼتٙذ».

آیٙذ ٜؿغّی  ،ثبصاس وبس
فشكت ٞبی ؿغّی فبسؽ اِتحلیالٖ ایٗ سؿت:ٝ
« ؿیٕی جضٔ ٚؼذٚد سؿتٞ ٝبیی اػت و ٝفبسؽ اِتحلیُ آٖ ٔی تٛا٘ذ ٕٞیـٔ ٝـغ َٛث ٝوبس
ثبؿذ .چٞ ٖٛش وبسخب٘ ٝای و ٝدایش ؿٛد ،دس ثخؾ وٙتشَ ویفیت وبالٞبی ػبخت ٝؿذ٘ ٜیبص
ث ٝیه ؿیٕیؼت داسد  ٚیب دس تٕبْ كٙبیغ احتیبج ث ٝفبسؽ اِتحلیالٖ ؿیٕی داسیٓ تب ٔٛاد
اِٚی ٝسا ثب تٛج ٝث ٝاػتب٘ذاسدٞبی جٟب٘ی ثشسػی وشد ٚ ٜسد یب لج َٛثىٙٙذ.
ػال ٜٚثش ٔٛاسد فٛق یه ؿیٕیؼت ٔی تٛا٘ذ دس خب٘ ٝخٛد ثب وٕتشیٗ أىب٘بت وبسٌب ٜوٛچىی
دایش وشد ٚ ٜثؼضی اص ٔٛاد ٔٛسد ٘یبص جبٔؼ ٝسا تِٛیذ وٙذ.
«فبسؽ اِتحلیالٖ ایٗ سؿت ٝتٛا٘بیی تغییش  ٚتجذیُ ثش سٚی ٔٛاد خبْ سا داس٘ذ  ٚث ٝیبسی
ٕٞیٗ تٛا٘بیی  ،تؼذاد صیبدی اص فبسؽ اِتحلیالٖ ایٗ سؿت ٝوبسٌبٟٞب یب وبسخب٘ٞ ٝبی ؿیٕیبیی
وٛچه یب ثضسي دایش وشد ٚ ٜدس وبس خٛد ٘یض ٔٛفك ثٛد ٜا٘ذ.
دس ضٕٗ فبسؽ اِتحلیُ ؿیٕی ٔی تٛا٘ذ دس وبسٌبٟٞب  ٚوبسخب٘ٞ ٝبی تٟیٛٔ ٝاد آِی ،داسٚیی
 ،سٍٟ٘ب  ،سصیٗ ٞب  ٚتٟی ٚ ٝتشخیق ٔٛاد ٔؼذ٘ی وبس ثىٙذ» .

اؿتغبَ صایی ایٗ سؿت: ٝ

«ؿیٕی سؿت ٝای اػت و ٓٞ ٝثشای فبسؽ اِتحلیالٖ ؿیٕی  ٓٞ ٚثشای افشاد ٔختّف جبٔؼٝ
فشكت ؿغّی ایجبد ٔی وٙذ .ثشای ٔثبَ ثب ایجبد ٞش ؿغُ دس كٙؼت پتشٚؿیٕی حذٚد
ثیؼت ؿغُ دس كٙبیغ پبییٗ دػتی ٚ ٚاثؼت ٝثٚ ٝجٛد ٔی آیذ».
«تٟٙب وبفی اػت ٚضؼیت ٚاسدات وـٛس خٛدٔبٖ سا ثشسػی وٙیٓ تب ثٚ ٝالؼیت ػخٗ ِیٛٙع
پبِٚی ًٙپی ثجشیٓ .چ ٖٛدسحبَ حبضش وـٛس ٔب ٞش ػبِ ٝحذٚد ٔ ۵یّیبسد دالس كشف خشیذ
 ۲۵۲۲وبالی ؿیٕیبیی ٔی وٙذ .یؼٙی ٔب یه ویّ٘ ٛفت سا  ۱۲ػٙت ٔی فشٚؿیٓ آٖ ٚلت
یه ویّ ٛاص ٔٛاد ؿیٕیبیی سا ٞ ۴۲ضاس ٞ ۵۲ ،ضاس  ٚحتی ثؼضی اص داسٞٚبی ؿیٕیبیی سا تب
ٞ ۱۲۲ضاس دالس خشیذاسی ٔی وٙیٓ  .ایٗ دس حبِی اػت و ٝوـٛس ٔب ث ٝدِیُ داؿتٗ ٞیذسٚ
وشثٗ ٞب ٙٔٚبثغ ٔؼذ٘ی ٕٞ ٚچٙیٗ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔتخلق ٔی تٛا٘ذ وبالٞبی ؿیٕیبیی
ثؼیبسی سا تِٛیذ وٙذ .وبسی و ٝچیٗ ا٘جبْ داد  ٚتٛا٘ؼت ثب وٕتشیٗ أىب٘بت  ،ثبصاس وبالٞبی
ؿیٕیبیی د٘یب سا لجض ٝوٙذ» .
«دس ضٕٗ ثبیذ تٛج ٝداؿت و ٝخشیذ وبالٞبی ؿیٕیبیی ٘ ٝتٟٙب ث ٝثٛدج ٝوـٛس فـبس
ػٍٙیٙی ٚاسد ٔی وٙذ ثّى ٝفشكت ٞبی ؿغّی كذٞب فبسؽ اِتحلیُ سؿت ٝؿیٕی سا ٘یض اص
ثیٗ ٔی ثشد .افشادی و ٝثبیذ ثب اػتفبد ٜاص ٔٙبثغ اِٚی ٝوـٛس ث ٝتِٛیذ وبالٞبی ؿیٕیبیی
ثپشداص٘ذ» .

ٔٛلؼیت ؿغّی فبسؽ اِتحلیالٖ ایٗ دٌ ٚشایؾ:
« فبسؽ اِتحلیُ ؿیٕی ٔحض دس ؿشٚع یه فؼبِیت كٙؼتی ٘مؾ داسد چشا و ٝاٚ
ساٞىبسٞبی تئٛسیه ػبخت یه ٔبد ٜسا اسائٔ ٝی دٞذ  ٚػپغ یه فبسؽ اِتحلیُ ؿیٕی
وبسثشدی  ٚیب ٟٔٙذع ؿیٕی عشاحی ٘یٕ ٝكٙؼتی ٔبدٛٔ ٜسد ٘ظش سا اسائٔ ٝی دٞذ».
ثشخی اص ٔشاوض جزة وبسؿٙبع ٞبی ؿیٕی ث ٝؿشح صیش اػت:
ٚصاستخب٘ٞ ٝبی آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ،

٘فت ،
كٙبیغ ػٍٙیٗ ،
كٙبیغ ٔ ٚؼبدٖ ،
فش ٚ ًٙٞآٔٛصؽ ػبِی ،
وـبٚسصی ٘ ٚیض آٔٛصؿٍبٟٞبی ؿیٕی،
كٙبیغ ؿیٕیبیی ٘ ٚظبیش آٟ٘ب .

٘ظش دا٘ـجٛیبٖ :
سؿت ٝؿیٕی اص ِحبػ ٔحتٛا ثؼیبس ٌؼتشد ٚ ٜثب اوثش كٙبیغ ث٘ ٝحٛی ٔشتجظ اػت ،ثٕٞ ٝیٗ
دالیُ صٔیٞ ٝٙبی پظٞٚؾ  ٚاػتخذاْ ثؼیبس ٚػیغ اػت.

