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دس ایشاى ببصاس سشهبیِ بذلیل فشاّن سبصی سبصٍکبسّبی کبّص لذست ًفَر دٍلت دس التػبد ،راتب دس همبیسِ بب ببصاس پَل (ببًک ّب) داسای هضیت ًسبی است .حبل

بشای آًکِ ببصاس سشهبیِ جبیگبُ خَد سا دس تبهیي هبلی دس التػبد کطَس تمَیت ًوبیذ هی ببیست دس سِ حَصُ الذاهبت بٌیبدی اًجبم پزیشد.
 .1یکذستِ الذاهبت هشبَط بِ سیبستْبی کالى حکَهت هی ببضذ کِ تب چِ حذ حکَهت ٍ دٍلت حبضش است اص اجشا ٍ بٌگبُ داسی فبغلِ
بگیشد .دس طی  33سبل گزضتِ هب بب فشٌّگ دٍلت بضسگ ،کسب ٍ کبس سا یبد گشفتِ این .بذلیل عذم ٍجَد فشٌّگ هسئَلیت خَاّی ٍ
پبسخذّیّ ،وَاسُ ًْبدّبی دٍلتی ٍ دٍلت ،بضسگتش ٍ بضسگتش ضذُ اًذ .لزا دس ایي بعذ هی ببیست ًْبدّبی هلی ًظبست ٍ حسببشسی اص
لبیل سبصهبى حسببشس ی ،دیَاى هحبسببت ،سبصهبى ببصسسی کل کطَس تمَیت ٍ کبسکشد خَد سا اص گضاسضذّی بِ اسصیببی عولکشد تغییش
دٌّذ.
 .2دستِ دٍم الذاهبت هشبَط بِ عولکشد دٍلت دس حَصُ التػبدی است .دس ایي حَصُ کِ عوذتب دس اختیبس دٍلت هی ببضذ ،تمَیت ٍ بْبَد
سبختبس ًْبدّبی ًبظش هبلی بَیظُ ادغبم ٍ یک کبسِ کشدى ًْبد ًبظش ببصاسّبی هبلی ،ایجبد استببط بب ببصاسّبی هبلی خبسج اص کطَس،
خػَغی سبصی دس ضشکت ّبی دٍلتی ٍ  ...هی ببیست اًجبم پزیشد.
ًْ .3بیتب دس دستِ سَم الذاهبت دست اًذاسکبساى ببصاس سشهبیِ لشاسداسد .هبّیت ٍجَدی ببصاسّبی هبلی تخػیع بْیٌِ هٌببع بب ّذف
افضایص سفبُ اجتوبعی است .ببصاسّبی هبلی (پَل ٍ سشهبیِ) طبیعتب تَام بب سِ هطخػِ :سیسک ،عذم تمبسى اطالعبتی ٍ هطکل
ًوبیٌذگی هی ببضٌذًْ .بد ًبظش دس بلٌذهذت هی ببیست دس جْت کبّص ّش  3هطخػِ فَق دس ببصاس الذام ًوبیذ .ساُ کبسّبی اجشایی
کِ دس ایي حَصُ ببیذ تمَیت ضًَذ هی تَاًذ ضبهل هَاسد صیش ببضذ:


تعشیف ٍ تمَیت ًْبدّبی هبلی جذیذ ٍ هَجَد .دس ایي بیي هْوتش اص ّوِ هَسسبت ستبِ بٌذ ،غٌذٍق ّب ٍ ضشکت ّبی سشهبیِ
گزاسی ٍ هطبٍس سشهبیِ گزاسی هی ببضٌذ .بشای تَجِ بِ ضشٍست ٍجَد ًْبدّبی ستبِ بٌذ کبفی است بِ هبلغ  00333هیلیبسد
تَهبى هعَلبت ببًکی اضبسُ ًوبئین .تمَیت ضشکت ّبی سشهبیِ گزاسی اص طشیك اسصیببی عولکشد ٍ سَق دادى سشهبیِ گزاساى
غیشحشفِ ای ،ببعث کبّص سیسک ،کبّص عذم تمبسى اطالعبتی ٍ حل هطکل ًوبیٌذگی هی ضَد .چشا کِ ًْبدّبی هبلی
حبضشاًذ بببت اطالعبت پَل پشداخت ًوبیٌذ ٍلی اضخبظ حمیمی ًِ .سشهبیِ گزاسی هستمین اضخبظ غیشحشفِ ای تٌْب ًَسبى
ببصاس سا افضایص ٍ عوذتب بب اًگیضُ ّبی سفتِ ببصاًِ اًجبم هی پزیشد .دس ّیچ جبی دًیب ببصًطستگبى پبی ثببت تبالس اغلی
هعبهالتی بَسع ًیستٌذ.



افضایص ضفبفیت اطالعبتی ببصاس ،بب تمَیت ضوبًت ّبی اجشایی ٍ تطذیذ هجبصات ّب .ضفبفت ببصاس بب دخبلت ًْبد ًبظش دس فشایٌذ
اجشا بذست ًوی آیذ .دس ّیچ جبی دًیب ًْبد ًبظش ًوبد ببص ٍ بستِ هی کٌذ ٍ یب دس هکبًیسن عشضِ ٍ تمبضب دخبلت هی کٌذ .اگش بب
سالح حوبیت اص حمَق سشهبیِ گزاس ٍاسد ببصاس ضَین ،آى ٍلت هی ضَد ّش کبسی سا دس ببصاس اًجبم داد ،هثال جلَگیشی اص افطب
اطالعبت غحیح! .ایي سالح حذ ٍ هشص ًذاسد.



همشسات صدائی ٍ تسْیل همشساتی دس جْت اهکبى هعشفی ابضاسّبی جذیذ خػَغب دس حَصُ هذیشیت سیسک .دس حبل حبضش تمشیبب
ّیچگًَِ ابضاس هذیشیت سیسک دس ببصاس سْبم ٍجَد ًذاسد .عوذُ ابضاسّبی هذیشیت سیسک ضبهل اختیبسّب ،فشٍش استمشاضی،
ّcdsب ٍ یب ابضاسّبی جذیذ اص لبیل ّmbsب ٍ ابضاسّبی سبختبسهٌذ اص لبیل اٍساق تضویي اغل هی ببضٌذ کِ ببصاس سشهبیِ تمشیبب
بب ایي هفبّین ًبآضٌب ٍ یب بی تَجِ هی ببضذ.



ادغبم ٍ استببط بب بَسع ّبی خبسجی .اص ساُ کبسّبی تَسعِ ًمص ببصاس سشهبیِ ،آضٌبئی بب آخشیي دستبٍسدّبی هبلی ٍ تکٌَلَطیک
دس سبیش کطَسّبست .بذٍى استببط بب ببصاسّبی خبسجی ،اًتمبل ایي داًص بسیبس کٌذ ٍ پشّضیٌِ خَاّذ بَد .بِ عٌَاى هثبل دس ایي
خػَظ هی تَاى بِ عذم هَفمیت ساُ اًذاصی لشاسدادّبی اختیبس دس ببصاس سشهبیِ بذلیل عذم آضٌبئی بب سبصٍکبسّبی هذیشیت
سیسک ایي ابضاسّب اضبسُ ًوَد.

