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تفايت بیه يب سایت ي پًرتال

ثشخالف دیذٌبٞی و ٝثسیبسی اص افشاد داس٘ذ ٚة سبیت  ٚپٛستبَ دٔ ٚم ِٝٛوبٔال ٔتفبٚت ٞستٙذ.
اِجت ٝتؼبسیف صیبدی ثشای پٛستبَ ٚرٛد داسد و ٝثب رستز ٛدس ایٙتش٘ت ث ٝایٗ تؼبسیف خٛاٞیذ سسیذ .
ٔب دس ایٙزب لػذ داسیٓ وٕی ضفبف تش ث ٝلضیٍ٘ ٝب ٜوٙیٓ.
وّٕ ٝپٛستبَ دس صثبٖ فبسسی ثٔ ٝؼٙب ”دسیچ ” ,” ٝدسٌبٔ ” ٜؼٙی ٔی ضٛد ،أب دس د٘یبی فٙبٚسی ثهٝ
غفحٚ ٝثی ٌفتٔ ٝی ضٛد و ٝأىبٖ دستشسی آسبٖ وبسثش ثشای ا٘زبْ ٚظیف ٚ ٝیب دسخٛاست ٞبیی
و ٝداسد سا اص ٞشربیی ٔحیب وٙذ  .پٛستبَ سا ث ٝغٛست دسٚاص ٜای ث ٝسٛی یه ثب٘ه اعالػبتی ٔی
٘بٔٙذ ٔ .ؼٕٛال ٕٟٔتشیٗ ٘ىت ٝای و ٝدس ٔٛسد پٛستبَ ٔی تٛاٖ ٘بْ ثشد ایٗ است و ٝپٛستبَ ٕٛٞاسٜ
اسائ ٝدٙٞذ ٜخذٔبتی د ٚعشف ٝث ٝوبسثش ٔیجبضذ  .ثٛ٘ ٝػی پٛستبَ سا ٔی تٛاٖ یه ٔشوض اسائ ٝخذٔبت
 ٚاعالػبت ایٙتش٘تی دا٘ست  .پٛستبَ ٞب اغٛال داسای  4خػّت ٞستٙذ
 )1ا٘غجبق پزیشی
 )2اختػبغی وشدٖ
 )3یىپبسچ ٝسبصی
 )4پطتیجب٘ی ا٘زٕٟٙبی
ایٙتش٘تی
پٛستبَ ٔؼٕٛال ٘مص تسهٟهیهُ
وٙٙذ ٜای دس ا٘زبْ أٛس اداسی،
ثبصسٌب٘ی ،پژٞٚطی  ٚآٔٛصضی ٚ
٘یض وبسایی چٙذٌب٘ ٝداسد  ٚآ٘هشا
تجذیُ ث ٝیهه ٔهحهُ وهبس
اِىتش٘ٚیىی ثشای وبسثشاٖ وهشدٜ
است  .پٛستبَ ٞب ٔؼٕٛال یهه
سیستٓ اداسی وبسثش ٔحٛس است
ث ٝایٗ ٔؼٙی و ٝتٕبْ أىهب٘هبت
پٛستبَ ثش ایٗ اسبس پیص ثیٙی
ضذ ٜاست  .پٛستبَ ٔیتٛا٘ذ ٘مغ ٝضشٚع  ٚیب اِٚی ٝداضت ٝثبضذ و ٝوبسثشاٖ ثٔ ٝحض ٚسٚد ث ٝایٙتش٘ت
آٖ سا ٔطبٞذٕ٘ ٜبیٙذ  .دسست است و ٝضجبٞت ظبٞشی ثیٗ یه سبیت  ٚپٛستبَ فشاٚاٖ است ثهٝ
حذی و ٝدس ٍ٘ب ٜإ٘ َٚی تٛا٘یذ تفبٚت ٔحسٛسی ٔیبٖ یه سبیت  ٚپٛستبَ سا ٔتٛر ٝضٛیذ أهب
ثبیذ ثذا٘یذ و ٝایٗ د ٚوبٔال ٔتفبٚت اص یىذیٍش است ٔٛاسد صیش تفبٚت یه سبیهت  ٚپهٛستهبَ سا
ٔطخع ٔی ٕ٘بیذ .
 دسٌبٚ ٜسٚد ٔٙفشدی و ٝاص عشیك آٖ ٔی تٛاٖ ثٔ ٝزٕٛػٙٔ ٝبثغ ٔشتجظ ثب پٛستبَ دست یبفت. ٕ٘بیص ٞذفذاس اعالػبت ثب استفبد ٜاص تزشثیبت وبسثش. دستشسی تمسیٓ ثٙذی ضذ ٜث ٝا٘ٛاع داد ٚ ٜاعالػبت ٌش ٜٚثٙذی ضذ.ٜ دس اختیبس ٌزاضتٗ أىبٖ استجبط ٕٞ ٚىبسی ٔیبٖ تٕبٔی وبسثشاٖ  ٚاستفبد ٜوٙٙذٌبٖ پٛستبَ. أىبٖ پیٛستٗ ث٘ ٝشْ افضاسٞب  ٚسیستٓ ٞبی ٘شْ افضاسی وٌ ٝشدش وبسی ٔطخع  ٚتؼشیفضذ ٜای داس٘ذ.
يب سایت
ٚة سبیت ثٔ ٝزٕٛػ ٝای اص غفحبت ٚة ٌفتٔ ٝی ضٛد و ٝداسای یه دأ ٝٙایٙتش٘تی  ٚث ٝغٛست
ٔطتشن  ٚث ٝغٛست ٔزٕٛػ ٝای اص غفحبت ٔشتجظ و ٝدادٞ ٜبیی ٘ظیش غذا ،تػٛیشٔ ،تٗ  ٚفیّٓ
سٚی آٖ ٞب اسائٔ ٝی ضٛد لشاس ٔی ٌیشد  .یه ٚة سبیت ٔؼٕٛال اص ٔٙبثغ ٔحذٚدتشی تبٔیهٗ ٔهی
ضٛد  ٚحب٘یب پشاوٙذٌی وٕتشی داسد  ٚح َٛیه ٔحٛس ٛٔ ٚضٛع ٔطخػی دٚس ٔیض٘ذ  ٚتخػػی تش
است  .یه ٚة سبیت سا یه ٔٛضٛع ٔ subjectiveی ٘بٔٙذ  .دس ٞش ٚة سبیت أىهب٘هبتهی سا
ثشای یه ٚة سبیت تؼجیٔ ٝی وٙٙذ أب تٛر ٝث ٝایٗ ٘ىت ٟٓٔ ٝاست و ٝوبسثشی و ٝثب یهه ٚة
سبیت وبس ٔیىٙذ ثبیذ ثٛ٘ ٝػی ثب ٔٛضٛع آٖ ٚة سبیت ٔشتجظ  ٚیب ػاللٙٔ ٝذ ثبضذ .

ػٕش ا٘سبٖ چ ٖٛحجبثی ثی احههههش

ٕٞچ ٛسػذی دس پی اثشی ٌهزس

ػٕش دس سا ٜاست چ ٖٛپّه  ٓٞصدٖ

ا٘ذوهی ثٙطیٗ  ٚدسیبة ایٗ ٌٟش

ساست ٌفت اهلل یىتب ثب یمیههههٗ

ٞست آدْ ِحظٞ ٝبیص دس حهزس

چطٓ ثٍطب  ٚثجیٗ ای ٔذػههههی

رّٕ ٝدس خسشاٖ  ٚوفش٘ذ ایٗ ثطش

رض وسی و ٝثب دسایت سا ٜرسهت

ثب تٛسُ سفت دس ساٞی دٌهههش

٘یست سأ ٜخّػبٖ رض سا ٜػطهك

رض س ٜپیغٕجش  ٚآٖ سٚص حطهههش

ػبلجت سٚصی  ٕٝٞربٖ ٔی دٞیٓ

سشخٛش آ٘ب٘ی ؤ ٝی وشد٘ذ حزس
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بچٍَّای مؤمه باید ثبات قدم پیدا کىىد.

راوت

دویا احتیاج دارد کٍ زن مسلمان ًَیت خًد را وشان دَد
أشٚص ٔب ٔی تٛا٘یٓ أیذٚاس ثبضیٓ ٕٞچٙبٖ و ٝیه سٚص اسالْ تٛا٘ست دس
چٙبٖ فضبی فشٍٙٞی فبسذ  ٚغّغی ص٘ی ٔخُ صیٙت سا ثٚ ٝرٛد آٚسد ٜوٝ
اٍِ ٕٝ٘ٛ٘ ٚ ٛیه ا٘سبٖ ثضسي است  ٝ٘ ...فمظ یه صٖ ثشرست ... ٝأشٚص
 ٓٞتؼبِیٓ اسالْ  ٚفش ًٙٞاسالٔی ٔیبٖ ایٗ رٙزبَ غٛغبٌشا٘ ، ٝرٛسبصا٘ٝ
غشة ٕ٘ ٝ٘ٛیه صٖ ٔسّٕبٖ وبُٔ  ٚثضسي سا ٔی تٛاٖ ثٚ ٝرٛد ثیبٚسد ٚ ،
ٔب ث ٝایٗ احتیبد داسیٓ  ،أشٚص د٘یب احتیبد داسد ث ٝایٙى ٝصٖ ٔسّٕبٖ ٛٞیت
 ٚحمیمت فشٍٙٞی خٛدش سا ٘طبٖ ثذٞذ .
(ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی (ٔذظّ ٝاِؼبِی)) 1385/10/15

يبالگ
ٚثالي و ٝاص د ٚوّٕ log ٚ web ٝتشویت ضذ ٜاست ثٔ ٝؼٙی حجت ٚلبثغ سٚصا٘ ٝاست ٚدس تؼشیف
ٔی تٛاٖ ٌفت و ٝیه ٚثالي ٘ٛػی ٚة سبیت است و ٝحبٚی اعالػبتی ٔب٘ٙذ ٌضاسش سٚصا٘ه، ٝ
یبدداضت ٞبی ضخػیٔ ،مبالت ػّٕی  ٚاخجبس ٔٛسد ٘ظش غبحت ٚثالي است ٛ٘ .یسٙذ ٜی ٚثالي
سا ٚة ٘ٛضت یب تبس٘ٛیس ٔی ٘بٔٙذ ٔ .ؼٕٛال دس ا٘تٟبی ٞش ٔتٗ تبسیخ  ٚصٔبٖ پست لشاس ٔی ٌیشد .

دٞ ٚفتهه٘ ٝبٔ ٝاداس ٜوُ حشاسهت ضٟشداسی ضیشاص /سهبَ د ،ْٚضٕبسٞ ٜفتٓٞ ،فت ٝا َٚآثبٖ ٔب89 ٜ

٘سیٕٛ٘ ٝثخت

دس ػّٓ التػبد سا٘ت دسآٔذی است و ٝثی تالش ث ٝدست ٔی آیذ  .سا٘هت
خٛاسٞب ثب استفبد ٜاص ٘فٛر سیبسی  ٚالتػبدی ضبٖ یب اص عشیك آضٙبیب٘ی وهٝ
غبحت ایٗ ٘فٛر ٞستٙذ  ٚث ٝغٛست غیش لب٘٘ٛی ثٙٔ ٝبثغ ٔبِی دست پهیهذا
ٔی وٙٙذ  ٚث ٝوست حشٚت ٔی پشداص٘ذ  .سا٘ت خٛاساٖ یب ثب تٛسُ ث ٝػٛأُ
التػبدی ٔخُ سیبست ٞبی حٕبیتی  ،وٙتشَ لیٕتٟب ٔ ،هحهذٚدیهت ٞهبی
ثبصٌب٘ی  ٚ،یب ثب دستیبثی ا٘حػبسی  ٚپیص اص ٔٛػذ ث ٝاعالػبت التػهبدی
دس صٔیٞ ٝٙبیی ٔخُ ثبصاس ثٛسس ( سا٘ت اعالػبتی  ٚلضبیی )  ٚیب ثب ثهٟهشٜ
ٔٙذی اص تٛریغ ٔٙبثغ حشٚت  ٚلذست تٛسظ دِٚت  ٚاحضاة ( سا٘ت سیبسی )
 ٚ ،یب ثب ثٟش ٜثشداسی اص سٚاثظ خٛیطب٘ٚذی  ،لشاس ٌشفتٗ دس یه ٌهش ٜٚیهب
تطىُ خبظ ( سا٘ت ارتٕبػی )  ،حشٚت ٞبی وال٘ی سا حبغُ ٔی وٙٙذ وٝ
٘تیز ٝآٖ سا ٔی تٛاٖ تٛصیغ ٘بػبدال٘ ٝحشٚت ٌ ٚستشش تجؼیض دا٘ست .

پیبٔجش اوشْ (ظ):اِىبفی ،د ،6غفح18 ٝ

پیام تبریک
رٙبة آلبی سبسب٘ی غٕیٕب٘ ٝتشیٗ تجشیه سا ثشای ضىفتٗ ٘ ٌُ ٛصیهجهبی
ص٘ذٌیتبٖ اص ٔب پزیشا ثبضیذ آسص ٚداسیٓ و ٝایٗ فشص٘ذ ػضیض صیش سبیٝی پذس ٚ
ٔبدس ص٘ذٌی پُشثبسی داضت ٚ ٝلذٟٔبی وٛچىص ثشایتبٖ پش اص خیش  ٚثهشوهت
ثبضذ.

avayeandishe@shiraz.ir

تًصیٍ جدید رَبر اوقالب بٍ ویريَای
اوقالبی

چٙذی پیص ،سٞجش ا٘مالة دس رشیبٖ سفش ثٔ ٝطٟذ
ٔمذس ،ثٙٔ ٝضَ ضٟیذ سیذسضب ویص ثبفبٖ سفت ٚ ٝثب
خب٘ٛاد ٜی ایٗ ضٟیذ ثضسٌٛاس دیذاس وشد٘ذ .دس ثخطی اص
ایٗ دیذاس ،سٞجش ا٘مالة چٙیٗ ٔی فشٔبیٙذ :اص رّٕ ٝی
چیضٞبیی و ٝسٚی آٖ تىیٔ ٝی و ٓٙایٗ است وٝ
ثچّٞٝبی ٔؤٔٗ ٔب ،ثچّٞٝبیی و ٝث ٝایٗ سا ٜػمیذ ٜداس٘ذ ٚ
ٚالؼبً اص سٚی اٍ٘یض ٜداس٘ذ وبس ٔیوٙٙذ ،ثبیذ حجبت لذْ پیذا
وٙٙذٔ .ب وٓ ٘ذیذ ٜایٓ افشادی سا و ٝیه سٚصی ،چٙذ
ظ ٔستمیٓ ثٛد٘ذ ،ثؼذ چطٓ ضبٖ ث ٝپٚ َٛ
غجبحی دس خ ّ
ٔمبْ ٔ ٚب٘ٙذ ایٗ چیضٞب و ٝافتبد ،اص ایٗ س ٚث ٝآٖ سٚ
ضذ٘ذ .ضٕب دس ٔحذٚد ٜی ٘فٛر خٛدتبٖ ٞ -ش ٔمذاسی وٝ
ٔی تٛا٘یذ تإحیش ثٍزاسیذ  -وبسی وٙیذ و ٝثچّٞ ٝب دس ساٜ
ٔستمیٓ  ٚغشاط ٔستمیٓ حبثت لذْ ثٕب٘ٙذ .اٌش چٙب٘چ ٝدس
غشاط ٔستمیٓ حبثتلذْ ٔب٘ذ٘ذ  ٚحشوت وشد٘ذ

سشپشست اداس ٜوُ حشاست ضٟشداسی رٙبة آلبی
حسیٙی خٛا ،ٜاص حشاست ٞب ث ٝػٛٙاٖ پطتٛا٘ ٝای
لٛی ثشای ٔذیشاٖ دس ٔزٕٛػٞ ٝبی دٚائش ٔختّف
ضٟشداسی یبد ٕ٘ٛد  ٚخبعش ٘طبٖ سبخت :حشاست ٞب
لجُ اص ٞشچیض ثبیذ ٔزٕٛػ ٝسبصٔب٘ی خٛد سا
ثطٙبسٙذ .

کلیاد ي ا ٌ 4 /

تفايت بیه يب سایت ي پًرتال

کلیاد ي ا ٌ 2 /

ایطبٖ دس ادأ ٝاظٟبس داضت تٟٙب ٚظیف ٝحشاست
ٚسٚد تخّفبت ٘یست ثّى ٝاسائٔ ٝطبٚس ٜثٍٙٞ ٝبْ ثٝ
ٔذیشاٖ ٔزٕٛػ ٝضٟشداسی  ٚضٙبسبئی چبِص ٞب،
ٔٛا٘غ  ٚفشغت ٞب  ٚتجیٗ آٖ ثشای ٔذیشاٖ  ٚتػٕیٓ
ٌیشاٖ اص ثش٘بٔٞ ٝبی پیص سٚی ٞش یه اص ٔسئِٛیٗ
حشاست ثبیستی لشاس ثٍیشد.
ایطبٖ دس ادأ ٝثب ثیبٖ ایٗ ٔغّت و ٝدس رٛأغ
أشٚص ٍ٘ب ٚ ٜالذاْ پیطٍیشا٘ ٝثش الذأبت لٟشی
اِٛٚیت داسد افضٚد :حشاست ضٟشداسی دس ٘ظش داسد ثب
ضٙبسبیی آسیت ٞب  ٚچبِطٟبی ٔحیظ ٞبی ٔتجٛع
دس رٟت ایٗ ٔ ٟٓحشوت وشدٔ ٚ ٜسیش سا ثشای
ٕٛٞاس وشدٖ ٔٛا٘غ ثٙٔ ٝظٛس ثشداضتٗ لذْ ٞبی
استٛاستش  ٚدلیك تش ٟٔیب ٕ٘بیٙذ .آلبی حسیٙی خٛاٜ
خبعش٘طبٖ سبخت  :ثِ ٝغف خذا ٔزٕٛػ ٝسؼی
خٛاٞذ ٕ٘ٛد ثب ثشٌضاسی ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصضی دس
ساستبی دا٘ص سبصٔب٘ی ،ث ٝربی اتالف ثیٟٛدٙٔ ٜبثغ
 ٚسشٔبیٌ ٝزاسی ثش سٚی ٔسبئُ ٔ ٚطىالت وٓ
إٞیت ،سیبست ثبصداس٘ذٌی سا اػٕبَ  ٚاص افضایص
تخّفبت رٌّٛیشی ٕ٘بیٙذ.

ٞش وسی ربی خٛدش سا پیذا ٔی وٙذ؛ ٞش وسی
ٔٛلؼیتی سا ؤ ٝیتٛا٘ذ ٔفیذ ثبضذ ،پیذا ٔیوٙذ ٞ ٚیچ
ِضٔٚی ٘ذاسد و ٗٔ ٝثٍٛیٓ ضٕب دس فالٖ سضت ٝوبس
وٙیذ ،دس فالٖ لضی ٝوبس وٙیذ؛ ٘ٚ ،ٝلتی حبثت لذْ
ثٛد٘ذ دس سا ٜخذأ ،ی فٕٟٙذ چ ٝوبس ثبیذ ثىٙٙذ؛ ایٗ
تٛغی ٝی ٔؤوّذ ثٙذ ٜاستٕٞ».چٙیٗ سٞجش ا٘مالة دس
ایٗ دیذاس ،دس سفبسش ث ٝیىی اص عالة رٛاٖ حبضش
دس رٕغ فشٔٛد٘ذ« :سفبسش؛ آلبربٖ! دسس سا خٛة
ثخٛاٖ؛ اٖ ضبءأِّّّّ ٝبی خٛثی ثطٛی  ٚثتٛا٘ی دس
ِجبس پیغٕجش ثشای اسالْ خذٔت وٙی .اٌش ضٕب
سٚحب٘ی فبضُِ ّّٔبی ٔتذیِٗ ٔتمّیای ثطٛیذ ،فبیذ ٜتبٖ
خیّی ثیص اص خیّی چیضٞبی دیٍش است89/6/11«...

يال پًست

کلیاد ي ا ٌ 3 /

ایطبٖ ثب ثیبٖ ایٗ ٘ىت ٝو ٝسشٔبی ٝا٘سب٘ی ٔتخػع،ثٝ
ػٛٙاٖ ٔٛتٛس ٔحشن  ٚیىی اص ٕٟٔتشیٗ سشٔبیٞ ٝبی ٞش
ٔزٕٛػ ٝاستٌ ،فت ٔ :زٕٛػٔ ٝذیشیتی حشاست ثب ثٟشٜ
ٌیشی اص ٘یشٞٚبی ٔستؼذ  ٚحفظ آ٘بٖ تٛرٚ ٝیژ ٜای ثٝ
وبدس سبصی  ٚاستمبی تٛاٖ آ٘بٖ داضت ٝاست.
ٚی دس پبیبٖ اص وّیٕٞ ٝىبساٖ خٛاست تب ثب تٛوُ ثش خذا
تٛسُ ث ٝائٕ ٝسا سشِٛح ٝوبس خٛد لشاس دٙٞذ  ٚثب ثیبٖ ایٗ
حذیج ضشیف و ٝآثشٚی ٔ ٗٔٛاص وؼج٘ ٝیض ثبالتش است،
خٛاستبس دلت ػُٕ ثیطتش دس ا٘زبْ أٛسات ٔح ِٝٛخٛد
ضذ.
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کسی کٍ عاقبت کارش را وبیىذ خردمىذ
ویست

دٞ ٚفتهه٘ ٝبٔ ٝاداس ٜوُ حشاسهت ضٟشداسی ضیشاص  /سهبَ ا ،َٚضٕبسٞ ٜفتٓٞ /فت ٝا َٚآثبٖ ٔب89ٜ

يال پست چیست؟

ٚاَ پست والفی است و ٝدس عٞ َٛبی ٔطخع ثشای یىپبسچ ٝػُٕ ٕ٘ٛدٖ
دیٛاس ث ٝوبس ٔی سٚد .ایٗ ٚاَ پست ٞب سجت دسٌیشی دیٛاس ثب اسىّت  ٚدس ٘تیزٝ
استحىبْ دیٛاس خٛاٞذ ضذ .ایٗ إِبٖ ؤ ٝؼٕٛالً ث ٝغٛست تیش ٜست ٖٛعشاحی ٔی
ٌشدد ،ث ٝعٛس وّی دس فشیٓ ٞبی ثب دٞب٘ ٝثبال و ٝا٘تٟبی آٖ ثب دیٛاسپٛضص ٔی
ٌشدد ،لشاس ٔی ٌیشد.

avayeandishe@shiraz.ir

اوًاع يال پست:

ٚاَ پست ثٔ ٝؼٙبی ٍٟ٘ذاس٘ذ ٜدیٛاس  ٚث 2 ٝغٛست ٚاَ پست لبئٓ ٚ ٚاَ پست افمی
است.
 -1ایٗ ٚاَ پست ٞب سجت دسٌیشی دیٛاس ثب اسىّت  ٚدس ٘تیز ٝاستحىبْ دیٛاس
خٛاٞذ ضذ.
ٚ -2اَ پست لبئٓ صٔب٘ی و ٝدٞب٘ ٝثضسي ثبضذ اص سٚی تیش عجم ٝپبییٗ ث ٝصیش تیش
عجم ٝثبال دس دٞب٘ ،ٝرٛش ٔی ضٛد .

اَمیت استفادٌ از يال پست :

تفىشی و ٝدس ثیٗ ٟٔٙذسبٖ عشاح ٚرٛد داسد ِض ْٚثش سبِٓ ٔب٘ذٖ إِبٖ ٞبی اغّی
سبص ٜیؼٙی تیش ،ست ٚ ٖٛسمف ٞب ٔی ثبضذ  ٚسبِٓ ثٛدٖ ایٗ ثخص ٞب ضبٔٗ
ػّٕىشد ٔٙبست سبص ٜاست .أب صِضِٞ ٝبی اخیش ث ٝخػٛظ صِضِ ٝوشٔب٘طب٘ ٜطبٖ داد
و ٝحتی دس ضشایغی و ٝسبص ٜپبیذاس ثٕب٘ذ  ٚث ٝاػضبی اغّی آٖ آسیت ٚاسد ٘طٛد
آسیت دس اػضبء غیش سبص ٜای ( دیٛاسٞبی پیشأ٘ٛی ،تیغٞ ٝبٕ٘ ،بٞبی سبختٕبٖ،
تإسیسبت ٕٔ )... ٚىٗ است ػّٕىشد وّی سبص ٜسا صیش سؤاَ ثشد ٚ ٜآسیت ٞبی
التػبدی  ٚحتی رب٘ی رجشاٖ ٘بپزیشی پذیذ آٚسد .چشا و ٝسختی ٔیبٖ لبة ٞب تإحیش
ٔستمیٕی دس سبصٚ ٜاسد اص ایٗ سٔ ٚی تٛاٖ ث ٝإٞیت استفبد ٜاص ٚاَ پست پی ثشد.

ّٔه ٔزبٚس:
وّی ٝلغؼبت ٔبِىیت و ٝداسای ٔشص ٔطتشن ثب لغؼٛٔ ٝسد ٘ظش ثبضٙذ ،ضٕٙبً ٔؼبثش ػٕٔٛی رضء ّٔه ٔزبٚس ٘جٛد ٚ ٜدس ایٗ
ٌٛٔ ٝ٘ٛاسد ٕٞزٛاسی ٔغشح ٕ٘ی ثبضذ.
ٔحُ پبسویٙه:
ٔحّی ثشای تٛلف ٚسیّ٘ ٝمّی ٝتخػیع داد ٜضذ ٜثبضذ.
ثش ّٔه (لغؼ:)ٝ
تٕبْ  ٚیب لسٕتی اص یه یب چٙذ ضّغ اص اضالع ّٔه پس اص سػبیت ػمت ٘طیٙی ثش اسبس عشح ٞهبی ٔػهٛة ٚ
ضٛاثظ ٔ ٚمشسات عشح ؤ ٝزبٚس ٔؼجش ػٕٔٛی ثبضذ.
ثبِىٗ سٚثبص:
سغحی است ٔسمف دس عجمبت ثبالی ٕٞىف و ٝحذالُ اص یه عشف ث ٝعٛس ٔستمیهٓ
دس ٔزبٚست ٛٞای آصاد لشاس ٌشفت ٝاست.
ایٛاٖ:
سغحی است ٔسمف یب ٘یٕٔ ٝسمف دس عجمٕٞ ٝىف وه ٝحهذالُ اص یهه عشف ثب ٛٞای آصاد ثٝ
عٛس ٔستمیٓ استجبط داسد.
تراس:
سغح ثذ ٖٚسمف دس عجمبت سبختٕبٖ ث ٝغیش اص پطتجبْ سا ٌٛیٙذ
پیطأٔذٌی )ثبِىٗ سٚثست:)ٝ
ٞش ٌ ٝ٘ٛثیش ٖٚصدٌی سبختٕبٖ دس عجمبت ثبالی ٕٞىهف اص حهذ لغؼهٔ ٝبِىیت ٘سجت ث ٝثش ٔؼجش  ٚیب حذ ٔهزهبص
سغح اضغبَ اص عشف حیبط ٔیجبضذ

يظیفٍ يال پست:

ٚظیفٚ ٝاَ پست ٞب ا٘تمبَ ٘یشٞٚبی حبغُ اص ثبد  ٚصِضِ ٝاص دیٛاس ث ٝفشیٓ ٔی ثبضذ
وٛٔ ٝرت ػذْ تخشیت دیٛاس ٔی ٌشدد .ث ٝعٛس ػٕٔٛی اتػبَ آٖ دس ا٘تٟبی
ٔتػُ ث ٝفشیٓ ث ٝغٛست ِٛثیبیی رٟت ٔشاحُ ٘ػت  ٚثش سٚی ف٘ٛذاسی ٖٛثٝ
غٛست ٔفػُ ٔی ثبضذ.

ًَش اخالقی در سازمان

کسی کٍ عاقبت کارش را وبیىذ
خردمىذ ویست
لبَ اثٛػجذ اهللٍ ػّی ٝاِسالٌْ ِٚ ... :یس ثحبصْ ٔهٗ
ِٓ یٙظش فی ػٛالت ( .حبصْ ) یؼٙی آدْ خشدٔٙهذ ،
ثبٛٞش وسی است و ٝوبس سا ٔهحهىهٓ وهبسی
ٔی وٙذ ٔ ...ی فشٔبیذ آٖ وسی و ٝػبلجهت وهبس
خٛدش سا ٔالحظ٘ ٝىٙذ  ،خشدٔٙذ ٔ ٚحىهٓ وهبس
٘یست  .ثجیٙیذ  ،ایٟٙب  ٕٝٞدسس است ثشای ٔبٞب ،
ث ٝخػٛظ آٖ وسب٘ی و ٝاص ضٕبٞب ٔ ٚبٞب و ٝیه
ٔسئِٛیتی داس٘ذ  ،دس یه ٘مغ ٝای تػٕیٕی ٔهی
سبص٘ذ یب تػٕیٕی ٔی ٌیش٘ذ  .خت  ،یه وبس است
و ٝآدْ خٛضص ٔی آیذ ا٘زبْ ثذٞذ ٙٔ ٚفؼتی ٞهٓ
داسد أب ػبلجتص سا دس ٘ظش ٕ٘ی ٌیشد ٚ :اسد وبس ٔی
ضٛد ثذ ٖٚایٙى ٝػبلجتص سا دس ٘ظش ثٍیشد (ٔهخه )
ٚلتی و ٝداسیذ ٔسبثمٔ ٝی ثیٙیذ  ،ثذا٘هیهذ عهشف
ٔمبثُ ضٕب دس ٔمبثُ ایٗ حشوتی و ٝضٕب ا٘زبْ ٔی
دٞیذ  ،چ ٝحشوتی ا٘زبْ خٛاٞذ داد  ،فىهش آٖ سا
ثىٙیذ  ،آٖ ٚلت ثشای آٖ حشوتی و ٝا ٚثؼذؤ ا٘زبْ
خٛاٞذ داد  ،یه آٔبدٌی ای پیذا وٙیذ ثؼذ حشوهت
تبٖ سا ضشٚع وٙیذ  :ػبلجت وبس سا دیذٖ  ٚ ...اِٙظهش
فی اِؼٛالت تفتح اِمّٛة  ،یؼٙی اٌش ٔب دس ػهٛالهت
وبسٔبٖ دلت وٙیٓ  ،دَ سا ثبص ٔی وٙذ ٔ ،هٙهبفهز
فىشی ا٘سبٖ سا ٙٔ ،بفز سٚحی ٔ ٚؼٛٙی ا٘سهبٖ سا
ثبص ٔی وٙذ  (.أبِی عٛسی ٔزّس یبصد ٓٞغفحهٝ
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(بخص ايل)

أشٚص ٜیىی اص ٔٛضٛػبت ٔ ٟٓدس اداس ٜسبصٔبٟ٘ب ایزبد فشایٙذٞبی استجبعی ٔیبٖ فشدی ا ٚارتٕبػی افشاد دس دس ٖٚسبصٔبٖ ٔی ثبضذ ٕٞ ،چٙیٗ دس سبصٔبٟ٘بی أشٚصی ثسیهبسی اص
سفتبسٞب  ٚتػٕیٓ ٞبی وبسوٙبٖ ٔ ٚذیشاٖ تحت تإحیش اسضٟبی اخاللی آٟ٘ب است ٛٞ .ش اخاللی ثیبٍ٘ش آٖ است و ٝدس سٚاثظ ارتٕبػی چ ٝػّٕی ٔٙبست  ٚچ ٝػّٕی ٘هبٔهٙهبسهت
است  ،فشد احسبسبت دیٍشاٖ سا دسن وٙذ  ،ثب دیٍشاٖ ٕٞذِی ٕ٘بیذ ٔ ٚسئِٛیت وبسٞبی خٛیص سا ثپزیشد  .لضبٚت افشاد دس ٔٛسد دسستی یب ٘بدسستی وبسٞب ثش وٕیت  ٚوهیهفهیهت
ػّٕىشد آ٘بٖ  ٚث ٝتجغ آٖ  ،ػّٕىشد سبصٔبٖ  ٚدس ٘تیزٛٔ ٝفمیت آٖ ث ٝضذت تإحیش داسد  .ث ٌٝ٘ٛ ٝای ؤ ٝی تٛاٖ ٌفت ٛٞش اخاللی ثٔ ٝذیشاٖ وٕه ٔی وٙذ تهب سهبصٔهبٖ دس
ٔسیشی حشوت وٙذ و ٝتٕبٔی وبسوٙبٖ ثب داضتٗ حس اػتٕبد  ٚغٕیٕیت ٔٛرت اػتالی سبصٔبٖ ٌشد٘ذ .

ػذْ ارشای ٚاَ پٛست
تعاریف طرح تفصیلی (بخص سًم)

حذ رٛٙثی:
ضّؼی اص صٔیٗ و ٝدس رٛٙة لغؼٔ ٝبِىیهت لهشا ٌشفتهٝ
 ٚحهذاوخش  42دسر ٝصاٚی ٝثب رٟت ضشلی ه غشثی داضتٝ
ثبضهذ دس ٔهٛاسدی وه ٝلغؼ ٝصٔیٗ داسای د ٚضّغ ثب
صاٚی 42 ٝدسر٘ ٝسجت ث ٝرٟت ضشلی ه غشثی ثبضذ ضّغ
رٛٙثی ثب ٘ظش ضٟشداسی تؼییٗ ٔیٍشدد.
وبسثشی (٘ح ٜٛاستفبد ٜاص صٔیٗ)ٛ٘ :ع استفبد ٜاساضی ٚ
أبِه  ٚثٟش ٜثشدای اص ٔستحذحبت ایزبد ضذ ٜسا ٔی ٌٛیٙذ.
وبسثشی ٔػٛةٛ٘ :ع استفبد ٜاص اساضی  ٚأبِه ثشاسبس عشح ٔػٛة ٔی ثبضذ.
وبسثشی ٔزبص  :وبسثشی  ٚػّٕىشدی ٔی ثبضذ و ٝثب تٛر ٝثٛ٘ ٝع ػّٕىشدش
ٔیتٛا٘ذ ثهب سػبیه ت ضهٛاثظ ٔ ٚمهشسات دس پٞ ٟٝٙبی ٔختّف استمشاس یبثذ.
وبسثشی لبثُ تغییش:
وبسثشی  ٚػّٕىشدی ٔی ثبضذ و ٝاستمشاسش دس پٞ ٟٝٙب ٔٛٙط ث ٝاحشاص ضشایغی
اسهت وه ٝرٟهت آٖ دس عشح تفػیّی تؼییٗ ٔیٍشدد.
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ٚاحذ ٔسى٘ٛی:
ٔزٕٛػ ٝفضبیی ٔستمُ و ٝثشای سى٘ٛت یه خب٘ٛاس احذاث ٔهی ضهٛد  ٚداسای
حذالُ یهه اعهبق  ٚتإسیسبت ثٟذاضتی  ٚحٕبْ آضپضخب٘ ٚ ٝتٛاِت  ٚدستطٛیی
ثبضذ.
ٔسى٘ٛی ٚیالیی:
یه سبختٕبٖ ٔسى٘ٛی ٔستمُ ثب حیبط اختػبغی ٔحػٛس و ٝدسیه لغؼ ٝصٔیٗ
احذاث ضهذ ٚ ٜفمهظ ثشای سى٘ٛت یه خب٘ٛاس عشاحی  ٚپیطجیٙی ضذ ٜاست.
ٔسى٘ٛی چٙذخب٘ٛاسی:
ٔزٕٛػ ٝای اصتؼذاد وٕتش اص ٚ 10احذ ٔسى٘ٛی  ٚثیطتش دسیه لغؼٔ ٝبِىیت وهٝ
ٔحٛعه ٝآٖ اختػبغهی ٘جهٛدٚ ٜث ٝغٛست ٔطبع ث ٝوّیٚ ٝاحذ ٞب تؼّك داسد .
ٔزتٕغ ٔسى٘ٛی:
ٔزٕٛػٚ ٝاحذٞبی ٔسى٘ٛی ثبتؼذاد ٚ 10احذ ٔسى٘ٛی  ٚثیطتش دس یه لغؼهٝ
ٔبِىیهت لهشاس داسد  ٚداسای ٚسٚدی یب ٚسٚدی ٞبی ٚفضبٞبی ػٕٔٛی ٔطتشن
ثبضذ.

تؼبسیف ٛٞش  ٚاخالق ٛٞ :ش یه ٔفٔ ْٟٛج ٟٓاست و ٝدس ثسیبسی اص صٔیٞ ٝٙب سؼی دس تؼشیف آٖ ضذ ٜاست  .ثشخی اص ٔشثیبٖ ٛٞش سا تٛا٘بیی یبدٌیشی تؼشیف وشد ٜا٘ذ .ثشخی
اص صیست ضٙبسبٖ تٛا٘بیی تغجیك خٛد ثب ٔحیظ صیست سا ٛٞش ٔی ٘بٔٙذ  .ثشخی اص سٚا٘طٙبسبٖ تٛا٘بیی اعالػبتی ثشای سسیذٖ ثٞ ٝذف ٔٛسد ٘ظش اص عشیك استهذالَ سا ػهبٔهُ
ٛٞش ثشضٕشد٘ذ  .ثشخی اص ٚاِذیٗ تػٛس ٔی وٙٙذ وٛٞ ٝش ٔختع فشص٘ذاٖ آٟ٘ب است  .ثشخی اص ٔذیشاٖ ٛٞش سا ث ٝػٛٙاٖ یه رّ ٜٛثبویفیت  ٚضخػیتی است و ٝث ٝآٟ٘ب دادٜ
ٔی ضٛد ٕٞ ٚچٙیٗ تػٛس ایٙىٔ ٝذیشاٖ دیٍش اص آٖ ثی ثٟشٔ ٜی ثبضٙذ  .أب ٛٞش دس ایٙزب ٛٞش سبصٔب٘ی ٔؼشفی ٔی ضٛد و ٝثب تٛر ٝث ٝثشخی ٘ظشیٞ ٝب ثغهٛس وهّهی ٞهٛش
سبصٔب٘ی ٔزٕٛػ ٝتٛا٘بیی ٞبی رٙٞی یه سبصٔبٖ تؼشیف ٔی ضٛد  ٚاٖ سا داسای د ٚرضء ٔی دا٘ٙذ ٛٞ :ش سبصٔب٘ی ث ٝػٛٙاٖ یه فشایٙذ ٛٞ ٚش سبصٔب٘ی ث ٝػٛٙاٖ یه ٔحػَٛ
ٛٞش سبصٔب٘ی ث ٝػٛٙاٖ یه فشایٙذ  ،تزضی ٚ ٝتحّیُ تئٛسیه یه سبصٔبٖ سا ثب ٔزٕٛػ ٝای اص فشایٙذٞبی فشػی فشأ ٓٞی سبصد ٛٞ ٚش سبصٔب٘ی ث ٝػٛٙاٖ یه ٔحػ َٛخظ ٚ
ٔطی تشویجی  ٚعشح  ٚسإٙٞبییٟبیی رٟت عشاحی سیستٓ اعالػبتی ثشای سبصٔبٖ تٟیٔ ٝی وٙذ  .اِجت ٝایٗ د ٚرضء اص یىذیٍش ٔٙفه ٘جٛد ٚ ٜث ٝػٛٙاٖ د ٚػبُٔ ٚاثست ٝث ٝیىذیٍش
دس سبصٔبٖ ػُٕ ٔی وٙٙذ .تؼبسیف اخالق -1 :افالعٕٞ: ٖٛبٍٙٞی وشداس ٌ ٚفتبس  -2سمشاط :اخالق ٔزٕٛػ ٝای اص لٛاػذ است و ٝرٞٛش آٖ الذأی است و ٝضخع ٘سجت ث ٝآٖ
لٛاػذ  ٚثشای آٖ لٛاػذ لبئُ است  -3دی رٛسد ( : ) 1888اخالق تالضی ٘ظبْ یبفت ٝدس رٟت ٔؼٙبضٙبسی ث ٝتزبست ٔؼٛٙی فشدی  ٚارتٕبػی ،اص سا ٜتؼشیف  ٚتذٚیٗ لٛا٘یٙی وٝ
ثبیذ ٘بظش ثش سفتبس ا٘سبٟ٘ب ثبضذ تؼبسیف ٔی وٙذ  -4سایذ تشیٗ ٔؼٙبی اغالحی (اخاللی) دس ٔیبٖ ا٘ذیطٕٙذاٖ اسالٔی ػجبست است اص  :غفبت ٚ ٚیژٌیٟبی پبیذاس دس ٘هفهس وهٝ
ٔٛرت ٔی ض٘ٛذ وبسٞبیی ٔتٙبست ثب آٖ غفبت ث ٝعٛس خٛدرٛش  ٚثذ٘ ٖٚیبص ث ٝتفىش  ٚتبٔیُ اص ا٘سبٖ غبدس ضٛد .
ٛٞش اخاللی  :دس ساستبی ا٘زبْ وبسٞب ثب تٕبْ تٛاٖ  ٚثٟشٚ ٜسی ثبال تٛسظ وبسوٙبٖ ٔ ،ذیش ٔی ثبیست اص ٘ظش اخاللی رٛی سبِٓ ثشای وبسوٙبٖ سا دس سبصٔبٖ ثٚ ٝرٛد آٚسد  .ایٗ
أش ٘یبصٔٙذ ٚرٛد سٞجشی ثبٛٞش اخاللی ثبالست ٛٞ .ش اخاللی ضبُٔ ٌستش ٜفشاضٙبختی یب فشاػّٕی است وٚ ٝاوٙص ضٙبختٟب ٍ٘ ،شضٟب  ٚفؼبِیتٟبی اخاللی سا دس چهبسچهٛة
سیستٓ ٞبی اسصضی فشدی أىبٖ پزیش ٔی سبصد ٛٞ .ش اخاللی ٛٞ ،ش حیبتی ثشای  ٕٝٞا٘سبٟ٘ب است (٘مغ ٝػغفی ثشای تٕبْ ٛٞضٟب ٔحسٛة ٔی ضٛد ) ث ٝدِیُ ایٙىٞ ٝهٛش
اخاللی اضىبَ دیٍش ٛٞش سا ث ٝا٘زبْ وبسٞبی اسصضٕٙذ ٞذایت ٔی وٙذ  .اػٕبَ  ٚسفتبسٞبی اخاللی  ٚاسصضی ٔذیشاٖ ٘ ،ظیش سفتبسٞبی ٔٙػفب٘ ، ٝغبدلب٘ ٚ ٝاحتشاْ آٔیض اص عشیك
سبص  ٚوبسٞبی ٔغشح دس حٛص٘ ٜفٛر  ٚتإحیش ارتٕبػی ثش احسبسبت ٍ٘ ٚشضٟبیی ٘ظیش سضبیت  ،تؼٟذ ٚ ٚفبداسی ٕٞ ٚچٙیٗ ثش ادساوبتی ٘ظیش اػتٕبد  ٚػذاِت اداسن ضذ ٜوبسوهٙهبٖ
تإحیش ٌزاس است  .ایٗ سفتبسٞب دس حمیمت ٕٞبٖ اغٛٞ َٛش اخاللی ٔی ثبضٙذ ٔ ٚذیشاٖ ثب سػبیت ایٗ اغ َٛوٛٔ ٝرت خّك اػتٕبد دس وبسوٙبٖ سبصٔبٖ ٔی ضٛد ٌ ،بٔی ثضسي دس
رٟت سسیذٖ ث ٝاٞذاف سبصٔبٖ خٛد ثشٔی دا٘ذ ٞ .ذف ٛٞش اخاللی ایٗ است وٛٞ ٝیت فشد سا حفظ ٔی وٙذ  ٝ٘ ٚ ،تٟٙب اص ٛٞیت فشدی ثّى ٝاص ٛٞیت ٌشٛٞ ٚ ٜٚیت ارتٕبػهی
حٕبیت ٔی وٙذ ٛٞ .ش اخاللی ث ٝص٘ذٌی فشد ٞذف ٔی دٞذ  ٚسفتبس ٔٙبست سا تمٛیت ٔی وٙذ  ٚلبدس است پبیذاسی ص٘ذٌی ارتٕبػی سا دس ع َٛصٔبٖ فشا ٓٞسهبصد .أهشٚص ٜدس
تزضی ٚ ٝتحّیُ سفتبس سبصٔبٟ٘ب  ،پشداختٗ ث ٝاخالق  ٚاسصضٟب ی اخاللی یىی اص اِضأبت است  ،صیشا ٕ٘بد ثیش٘ٚی سبصٔبٟ٘ب سا سفتبسٞبی اخاللی آٟ٘ب ضىُ ٔی دٞذ .
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