ساٌّوای خشیذ اص استاًثَل
استاًثَل تضسگتشیي ضْش کطَس تشکیِ ٍ هشکض فشٌّگی ٍ اقتصادی آى است .ایي ضْش دس کٌاس تٌگِ تسفش ٍ دسیای هشهشُ قشاس داسد.
تٌگِ تسفش دٍ قاسُ آسیا ٍ اسٍپا سا خذا هیکٌذ ٍ استاًثَل تٌْا ضْش تضسگ خْاى است کِ دس دٍ قاسُ قشاس داسد .تٌذس طثیؼی ضاخ
طالیی یا خلیح دس ایي ضْش ٍاقغ است.

هشاکض خشیذ استاًثَل :
اگِ قصذ سفش تِ استاًثَل سا داسیذ اٍلیي چیضی کِ هْن است  ،دلیل سفش ّست ٍ چقذس هیخَاّیذ ّضیٌِ تشای آى تپشداصیذ .اگش
قصذ تداست ٍ خشیذ سا داسیذ  ،تِ ضوا هحلِ آکساسای سا تَصیِ هیکٌین.

چشا آکساسای ؟
صیشا ایي هٌطقِ هشکض فشٍش ػوذُ پَضاک  ،کیف  ،کفص ٍ پاسچِ ّست ٍ ،دس ایي هٌطقِ ضوا تِ ساحتی هیتَاًیذ تْتشیي پَضاک سٍ
تصَست ػوذُ خشیذاسی کٌیذ  .دس ثاًی ایي هحل ًضدیک هشاکض تاسیخی استاًثَل ّن ّست (هیذاى سلطاى احوذ  ،ایا صَفیِ ،
هسدذ سلطاى احوذ ٍ کاخ ) الثتِ تایذ گفت توام افشاد دیگشی ّن کِ تشای گشدش تِ استاًثَل هیشًٍذ اص ایٌدا خشیذ هیکٌٌذ.

حاال اص کدای آکساسای خشیذ کٌین؟
خیاتاى آکساسای یا هحلِ آکساسای تِ چٌذیي هحلِ تقسین هیطَد  ،تشای خشیذ پَضاک  ،ضوا هتَاًیذ دس خَد خیاتاى اصلی ٍ یا تِ
خیاتاى فشػی کِ تِ آى الللی هیگي تشٍیذ  ،اها پاسچِ فشٍضْا دس هحلِ ضاّضادُ تاضی (ضْضادُ تاضی) قشاس داسًذ .تشای خشیذ کیف ،
کفص ًشسیذُ تِ هیذاى سلطاى احوذ تْتشیي خای هوکي ّست .الثتِ تایذ هتزکش ضذ کِ تَ ایي خیاتاى تاصاس قذیوی استاًثَل ّن
ٍخَد داسُ تٌام گشًذ تاصاس هؼوَال تَسیستْا تشای خشیذ تِ ایي هحل هیشًٍذ .هشکض طال ٍ صٌایغ دستی ّست  ،حتوا تِ اًٍدا سشی
تضًیذ.
ضوا اص آکساسای هیتَاًیذ تِ ٍسیلِ هتشٍ تِ سایش هٌاطق استاًثَل تشیذ  ،ساستی قیوت تلیط هتشٍ  ۱٫۵لیش تیطتش ًیست  ،ساستی اص
فشٍدگاُ آتاتَسک تا خَد آکساسای تا هتشٍ اهکاى پزیشُ.
ضوا دس هٌطقِ آکساسای ّتلْای خَتی هیتًَیذ پیذا کٌیذ کِ اص ًظش اهکاًات ٍ ّضیٌِ تسیاس هٌاسة ّستٌذ  ،ایي ّتلْا اص ۳ستاسُ تا ۵
ستاسُ آهادُ پزیشایی اص ضوا ّستٌذ.

ػثواى تی  ,چی ّست؟
ایي ػثواى تی چیض خاصی ًیست تلکِ ًام یک هٌطقِ ًضدیک آکساسای  ،کِ هشکض پَضاک صًاًِ دس استاًثَل  ،تشای توام خاًوْا یک
تْطت ٍاقؼی هحسَب هیطَد.اًٍدا ضوا ّش ًَع پَضاک صًاًِ ای سٍ کِ فکش کٌیذ هیتَاًیذ پیذا کٌیذ.

هٌطقِ سلطاى احوذ :
ایي هٌطقِ دسست تؼذ اص آکساسای ضشٍع هیطِ اص هیذاى سلطاى احوذ ٍ پطت آى سا هیگَیٌذ سلطاى احوذ ،ضوا تَ ایي هٌطقِ تیطتش
تَسیست خاسخی هیثیٌیذ ٍ تس ،دس ایي هٌطقِ تیطتش هغاصُ خْت فشٍش صٌایغ دستی ّست ٍ ّتلْای تسیاس خَتی سٍ هیتَاًیذ اًٍدا
تا قیوت تسیاس هٌاسة پیذا کٌیذ.

تکسین
ٍ اها تکسین (تقسین )  :فاصلِ تیي آکساسای ٍ تکسین تَسیلِ یک پل سٍی دسیای هشهشُ قشاس داسُ ،هٌطقِ تکسین اص ًظش هَقؼیت
اختواع هشکض دفاتش ٍکال ٍ پضضکاى ٍ هغاصّایی است کِ هؼوَال اخٌاس (پَضاک) تصَست اٍسخیٌال یا اصلی پیذا هیطَد.

حاال تایذ کدای تکسین تشین؟
تشای خشیذ تْتشیي خایی کِ هیتَاًیذ تشٍیذ خیاتاى استقالل ّست ،تَی ایي خیاتاى ضوا هیتَاًیذ تْتشیي پَضاک اٍسخیٌال تشک سا
پیذا کٌیذ ،اکثش هاسکْای هؼشٍف ًوایٌذگی داسًذ .ایي خیاتاى سٍص ضة ضلَؽ ٍ اکثش هغاصّا تا ساػت  ۱۱ضة تاص ّستٌذ.
دس هٌطقِ تکسین ضوا هیتًَیذ ّتلْای  ۵ ٍ ۴ستاسُ تسیاس لَکسی سا پیذاکٌیذ  ،کِ داسای اهکاًات تسیاس خَتی ّستي ٍ ًضدیک هشاکض
خشیذ ّن هیثاضٌذ  ،ضوا احتیاج تِ پشداخت ّضیٌِ ایاب رّاب ًیستیذ.
ٍ اها دٍس هیذاى تکسین  ،پش اص سستَساًْایی کِ اص ضوا تا دًٍش کثاب  ،هک دًٍالذ  ،پیتضا  ،پیذُ ٍ یٌگي پزیشایی هکٌٌذ.

هشتش کداست؟
هشتش هشکض فشٍش الثسِ صًاًِ تصَست ػوذُ است اها  ،دس صهاى حشاج ضوا هیتًَیذ تْتشیي تْتشیي لثاس  ،داهي ٍ تاج سا اص اًٍدا
تخشیذ  ،یک ٍقت ّضیٌِ صیاد ًکٌیذ ،اص آکساسای هیتًَیذ تا هتشٍ تشیذ ٍ تشگشدیذ  ،ساستی یک
ایي اص هشاکض خشیذ استاًثَل خایی کِ هیتًَیذ تْتشیي خشیذ اًدام تذیي.

ػالی ّن داسُ.

