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﹩︴ ︻﹠﹢ان ﹁﹠︀وری: ︻﹞﹙﹍︣︠ 
︍︀﹨︀ن  ︨️︺﹠ ﹫︀ر︮  ﹠﹫︀ن:︋  ︫︣﹋️ دا﹡︩︋ 

︀︠︐﹞︀ن و ...، دارای   ︨︹︀﹠  ︮، ﹩﹊︫︤︎ ﹩︨︡﹠﹞ ﹤﹚﹝︗ از ︿﹚︐﹞ ︹︀﹠ ﹝︺︣﹁﹩ ﹝︭﹢ل: ﹋︀ر︋︣د در︮ 
﹢ ︧️ و︫  ︀﹋︦ و ﹝﹢︑﹢ر، دارای ا︨︐︀﹡︡ارد IP66 و ﹇︀︋﹙﹫️︫  ︋٣︩ ﹋﹠︐︣ل د︨︐﹩، ﹋﹠︐︣ل︋ 

ارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩:١٥ ﹝﹫﹙﹫︀رد ر︀ل
٨- ٣٣٩٣٢٢٧٥-٠٣١:﹟﹀﹚︑

www.behyaar.com :️︀︨
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︀ز﹝︀ن(﹋﹫︀ن)  ︨﹩︑︀﹫ ︣ور﹨︀ی ︀﹝︀﹡﹥ ﹀︀︸️ از ا︵﹑︻︀ت︨  ︻﹠﹢ان ﹁﹠︀وری:︨ 

︣داز ﹫︀م︎  ﹠﹫︀ن:︎  ︫︣﹋️ دا﹡︩︋ 
 ︡﹠ا﹁︤اری در ﹁︣آ ️  ︣ ︑﹢﹋﹟ ﹨︀ی︨  ﹞︀ره ٧٠٩٦١، ︑﹊﹫﹥︋   ︫﹤ ﹝︺︣﹁﹩ ﹝︭﹢ل: دارای ﹎﹢ا﹨﹩ ︔︊️ ا︠︐︣اع︋ 
 ﹤ ︀﹡﹥ ﹨︣ ﹋︀ر︋︣︋  ــ︣︀﹟، ﹋﹠︐︣ل د︨︐︨︣ــ﹩ ︗︡ا﹎ ﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ا﹀︀ی ﹡﹆︩︨  ︀﹜️ ﹋︀ر︋︣ان︋  اــ︣از ا︮
︣ور﹨︀ی   ︨︀ ︡ه ﹋︀ر︋︣ان︋  ️ داده ﹨︀ی ﹝︊︀د﹜﹥︫  ﹢دن و︮   ︋﹤﹡︀ ﹞︣﹞ ﹟﹫﹞︀︑ ،︣ور ︩ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ﹝︤ر︻﹥︨  ︋
 ،Monitoring، Modification ﹏﹞︀  ︫﹤﹊︊  ︫️︑ در ﹋︀ر︋︣د﹨︀ی ︕ت را﹑﹝ ︣ی از﹫﹎﹢﹚︗ ،️︸︀﹀ ️︑
 ︹ــ﹢رت ﹝︐﹞︣﹋︤ و ︑﹢ز  ︮﹤ ︑﹊ــ︣ار و Man in the Middle، ا﹝ــ﹊︀ن ︑︺︣ــ︿ LAN﹨︀ی ﹝︖︀زی ا﹝﹟︋ 
 ﹩در ︵︣ا ﹩﹞﹢ ︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹋︀ر︋︣دی ︗️ ︑︀﹝﹫﹟ ا﹝﹠﹫️ آن ﹨︀ و دا﹡︩ ﹋︀﹝﹑︋  ﹥ ︑︽﹫﹫︣ در︋  ︫︡ه، ︻︡م ﹡﹫︀ز︋ 

︀﹝︀﹡﹥ ا︨️.  ︨﹟ا ﹜﹞ ︀ی﹨ ﹩﹎︥︀ی ر﹝︤﹡﹍︀ری از ︗﹞﹙﹥ و﹨ ﹜︐︎︣و︑﹊﹏ ﹨︀ و ا﹜﹍﹢ر
ارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩:٥٠ ﹝﹫﹙﹫︀رد ر︀ل

٣٣٣٧٥٥٥٠-٠٣١:﹟﹀﹚︑
www.payampardaz.com :️︀︨
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(Addstar)︡ه﹠﹢ ﹢در︫  ︻﹠﹢ان ﹁﹠︀وری: دا﹡﹥ ﹨︀ی ر﹡﹍﹩ ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده در︎ 
﹠﹫︀ن: ﹁ـ︡ک ︫︣﹋️ دا﹡︩︋ 

 ︡﹫﹛﹢︑ ︹︀﹠ ︀ ﹁︣﹝﹢﹐︨ــ﹫﹢ن و︥ه، ﹊﹩ از ا﹁︤ود﹡﹩ ﹨︀ی ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده در︮   ︋Addstar :ل﹢︭﹞ ﹩﹁︣︺﹞
︎﹢در ︫﹢﹠︡ه ا︨️. ا﹞ ﹟︭﹢ل ︋︣ ︀︎﹥ ﹝﹢اد ﹝︺︡﹡﹩ ︋︀ ︠﹙﹢ص ︋︀﹐ ﹁︣﹝﹢﹜﹥ ︫︡ه و از ﹜︀ظ ︸︀﹨︣ی ︋﹥ 
︀ ︑﹠﹢ع ر﹡﹌ ﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د ︲﹞﹟  ︣﹋﹠﹠︡ه︋   ︎﹉ رت﹢  ︮﹤  ︋Addstar .︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹩﹍﹡رت ﹎︣ا﹡﹢ل ﹨︀ی ر﹢︮

﹢﹠︡ه ﹝﹩ ﹎︣دد.  ﹢در︫  ︀︻︒ ا︖︀د ز︀︊﹩ ︸︀﹨︣ی در︎   ︋﹢︪︐︧  ︫︡﹠︣آ﹁ ﹤  ︋﹉﹝﹋
 ︡︡︗ ︀ی﹨︡︣﹎ ︡﹫﹛﹢︑ ︎︀ک ︑﹢ان﹢﹊﹫﹡ ️﹋︣ ︡ه ا︨️ ﹋﹥︫   ︫﹟ای ︑︡و ﹤﹡﹢﹎ ﹤  ︋Addstar ︡﹫﹛﹢︑ ﹩﹠﹁ ︩﹡دا
﹢﹠︡ه را دارد. در وا﹇︹ ا﹝﹊︀ن  ︣ ا︨ــ︀س ﹡﹫︀ز و ﹁︣﹝﹢﹐︨ــ﹫﹢ن ﹝﹢رد ﹡︷︣ ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡﹎︀ن︫  از ا﹞ ﹟︭﹢ل︋ 
 ︡﹫﹛﹢︑ ︳ ﹢﹠︡ه در︠  ﹢در﹨︀ی︫  ︀︤︋﹠︡ی و ﹁︣﹝﹢﹜﹥ ﹋︣دن ا﹋︓︣ ﹝﹢اد او﹜﹫﹥︎  ︩ د﹨﹩،︨  ︫﹢ ﹎︣ا﹡﹢ل ︨ــ︀زی،︎ 

﹀︀رش ﹝︭︣ف ﹋﹠﹠︡ه و︗﹢د دارد. ︣ ا︨︀س ﹡﹫︀ز و︨  ﹢رت ﹎︣ا﹡﹢ل︋   ︮﹤  ︋Addstar

ارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩:٢٠ ﹝﹫﹙﹫︀رد ر︀ل
٣٢٦٤٩٩٣٥-٠٣١ :﹟﹀﹚︑

www.fadakgroup.ir :️︀︨
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﹫︧︐﹛ و﹋﹫﹢م ︑︣ا︎﹩ ز︠﹛ ︻﹠﹢ان ﹁﹠︀وری:︨ 

︍︀﹨︀ن  ︨︀﹢ ﹠﹫︀ن: ﹁﹟ آور︎  ︫︣﹋️ دا﹡︩︋ 
︀ ﹡︀️ د﹇️ ﹁︪︀ر ﹝﹠﹀﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز را  ︀ ︵︣ا﹩ ﹋︀﹝﹑ ا︣ا﹡﹩ ﹇︀در ا︨ــ️ ︑︀︋  ﹝︺︣﹁﹩ ﹝︭﹢ل: ا﹟ د︨ــ︐﹍︀ه︋ 
︀︫︡ و دارای دو ﹝︡ ﹋︀ری  ﹞︌ در در﹝︀ن ز︠﹛  ﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠︡.﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا﹟ د︨︐﹍︀ه  ﹋︀﹝﹑ ﹨﹢︫﹞﹠︡ ﹝﹩︋   ︎︳︨﹢︑
 ️︑ در﹝︀ن را ︡︀م ﹁︣ا﹝︑ ﹤﹋ ︫︡︀ ︎﹫﹢︨︐﹥ و ﹝︐﹠︀وب و ﹨﹞︙﹠﹫﹟  ﹡﹞︀︪﹍︣ د︖﹫︐︀ل و ︻﹑﹛ ﹨︪︡ار د﹨﹠︡ه ﹝﹩︋ 

︪﹩ در﹝︀ن را ︑︱﹞﹫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︀﹡︀ت , ا︔︣︋  ﹫︪︣﹁︐﹥ ︑︣﹟ ا﹝﹊ ︀ ا︨︐﹀︀ده از︎  ﹢د ﹝﹫﹍﹫︣د و︋  ﹋﹠︐︣ل︠ 
ارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩:١٨ ﹝﹫﹙﹫︀رد ر︀ل

٠٩١٣ ٣١٣ ٠١٥٣ :﹟﹀﹚︑
www.fanavarco.com :️︀︨
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﹝︡︣ ﹝︧﹢ول: ﹝︡ی ﹋︪﹞﹫︣ی
︀﹫﹡ ﹩︨︣د︋﹫︣: ︻︊︀س ﹝﹫︣زا

ا︻︱︀ی ︑︣︣﹥: ﹝﹞︡ ︗﹢اد ا﹝﹫︡ی، 
︗﹢اد ︗︺﹀︣︎﹫︪ــ﹥، ﹞ ︡﹫﹝︡وی، ︻﹙﹩ ﹇﹫﹢﹝﹫︀ن 

︍︣ ا︨︡︀ن  ︨︡﹝﹞ ،ر﹢ ﹝︥﹎︀ن ︤د︀ن︎ 
د︋﹫︣ ︑︣︣﹥ و ﹝︧﹢ول ا︗︣ا: ︀﹝︡ ︻︀︋︡ی

︀د﹇﹩  ﹠︀﹩، آرش︮   ︋﹜︣﹞ :︀ره﹝  ︫﹟︀ران ا﹊﹝﹨
﹩﹝︫︀﹨ ︡﹫و

 :﹩آرا ﹤﹀ ︵︣ا﹩ و︮ 
﹋︀﹡﹢ن ︵︣ا﹩ و ︀پ ﹋︐﹫︊﹥ ﹋︀ران

︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩︫ 

︩ ︋﹠﹫︀ن ﹊﹩ از ا︨︀︨﹩ ︑︣﹟ ﹋︀ر﹨︀  ️ ﹨︀ى دا﹡ ﹋︫︣
در ﹝﹆﹢﹜﹥  ا﹇︐︭︀د ﹝﹆︀و﹝︐﹩ ا︨️.

﹫︀﹡︀ت ﹝﹆︀م ﹝︺︷﹛ ر﹨︊︣ی   ︋
در د︡ار ا︨︀︑﹫︡ دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀
١١ ︑﹫︣﹝︀ه ١٣٩٣

︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن  ︫﹤﹞︀﹠﹚︭﹁
﹀ـ︣ / ︑ـ︀︋︧︐ـ︀ن ١٣٩٣ ﹞ـ︀ره︮  ︨︀ل اول /︫ 

٣ ︑﹫︣﹝︀ه ١٣٩٣ ١١

︣ف اول
︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن  ︫﹩﹁︣︺﹞

︣︊  ︠﹉ ــ︤ارش﹎
︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری  ﹎︤ارش آ﹝︀ری از و︲︺﹫️︎ 

︿﹚︐﹞ ر﹨︀ی﹢︪﹋
﹎﹀️ و ﹎﹢/ د﹋︐︣ ﹝︭︴﹀﹩ ﹋︣﹞﹫︀ن ا﹇︊︀ل

︀﹠﹝از  ا  ︡︋︀زد
︀ز﹝︀ن ﹨︀ ︡ن︨   ︫︣︐ ︣ای︋  ﹝︣︋﹫﹍︣ی (﹝︪︀وره ﹝︣︡️) را﹨﹩︋ 

﹩︡ا﹛ا ﹜﹚︻ ﹟︧ ︡﹫ ﹎﹀️ و ﹎﹢/ د﹋︐︨︣ 
︨︀ز﹝︀ن ﹨︀ی ﹨﹞﹊︀ر

︥و﹨︩ و ﹁﹠︀وری ا︨︐︀ن ا︮﹀︀ن ﹠︡وق ︾﹫︣ دو﹜︐﹩︎   ︮️﹋︫︣
︡ا︋﹠︡ه ﹎﹀️ و ﹎﹢/ ﹜﹫﹑︠ 
︵ـ︣ح ﹨︀ی ﹋︧︉ و ﹋︀ر
︀ ا︣﹡ـ︀ ︊︣ی︋   ︠﹏﹞︀︺︑

︀ل١٣٩٣ ﹇︣ارداد﹨︀ی ︑︖︀ری ︨︀زی در ﹡﹫﹞﹥ اول︨ 
اد︋﹫︀ت ﹜︽︀ت
﹝︺︣﹁﹩ ﹋︐︀ب

ـ︣ق و ا﹡︣ژی ︎︀رک ﹁﹠︀وری︋ 
ا︠︊︀ر دا︠﹙﹩

︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری  ﹝︣﹋︤ ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︑﹢︨︺﹥ ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡ و︎ 
﹢﹊︧﹡﹢ ︣︷﹡ ︣︀ن ز﹀︮در ا

About IRIS

About ISTT

About Festival
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ــ️ ﹋﹥  ــ️ را از ﹡︷︣ دور دا︫ ــ﹟ وا﹇︺﹫ ــ︡ ا ︀︊﹡
ــ﹫︀ری از  ︧ ــ︺﹥︋  ــ︣ی و ︑﹢︨ ــ﹊﹏ ﹎﹫ ــ︣وزه ︫ ا﹝
︡︎︡ه ﹨︀ی ﹡﹢︸﹢ر ﹁﹠︀وری از درون ︎︀رک ﹨︀ی 
ــ﹢ر﹨︀  ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ا︑﹀︀ق ﹝﹩ ا﹁︐︡. ︑﹞︀﹝﹩ ﹋︪
﹥ ︻﹠﹢ان  ︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری︋   ︎️﹢﹆︑ ︋︣ای
︩ ︋﹠﹫︀ن ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی  ز︣︋﹠︀ی ︑﹆﹅ ا﹇︐︭︀د دا﹡
 ﹩︐︀﹝ ﹟﹫﹡︀د ﹇﹢ا︖ای دار﹡︡ ﹋﹥ ا ﹤︐﹁︀︀ر︐︠︀︨
ــ﹫︣  ︧﹞ ﹟ــ﹢د و در ا ــ︀﹝﹏ ﹝﹩ ︫ و ︮﹫︀﹡︐﹩ را ︫
 ︳ــ︉، ︫︣ا ︨︀﹠﹞ ﹩︴﹫﹞ ︀د︖ــ﹠︡ ︋︀ ا ︫﹢﹋ ﹩﹞
️ ﹨︀ی ﹋﹢﹉ و  ــ︣﹋ ︣ای︫  ــ️ را︋  ﹋︀ر و ﹁︺︀﹜﹫
️ ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︊︐﹠﹩  ﹝︐﹢︨︳ و ︗︢ب ︫︣﹋
ــ﹩ ﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠﹠︡.  ــ︀وری در ︎︀ر ک ﹨︀ی ︻﹙﹞ ﹠﹁ ︣︋
︡︋﹩ ا︨️ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︻﹞︣ ﹋﹢︑︀ه ︫﹊﹏ ﹎﹫︣ی 
ــ︀وری در ا︣ان ﹡﹆︩ دو﹜️  ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و﹁﹠
 ︩ــ︀ و ا﹁︤ا ــ︺﹥ و ﹝﹢﹁﹆﹫️ ا﹟ ︎︀رک ﹨ در ︑﹢︨
 ︹︀﹠ ــ︣﹁️︮  ︪﹫ ــ︡ و︎  ﹡﹆︩ آن ﹨︀ در ار︑﹆︀، ر︫
ــ️ و ︋︣ای  ــ︣ و ﹫︀︑﹩ ا︨ ــ﹫︀ر ﹝﹣︔ ــ﹩ ︋︧ دا︠﹙
ــ︡ ﹝﹆︀م  ــ︀ن ﹝﹢رد ︑︀﹋﹫ ﹫﹠︋ ︩ ــ︀د دا﹡ ــ﹅ ا﹇︐︭ ﹆︑
︩ ﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د،  ﹛︀ ︹﹁ر ︀  ︋︡︀ ﹝︺︷﹛ ر﹨︊︣ی،︋ 
︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری را ︑﹆﹢️ ﹋﹠﹫﹛ ز︣ا ﹨︣ 
 ️﹢﹆︑ ︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و﹁﹠︀وری در ﹋︪﹢ر ا﹡︡ازه︎ 
 ﹜﹢︫ ﹩﹞ ﹉︤د﹡ ﹤︺︨﹢︑ ︡﹠︣آ﹁ ﹤  ︋︣︐︪﹫  ︋،︡﹡﹢︫

و ا﹝︣وز ا︣︑ ﹜﹞ ﹟﹟ ﹡﹫︀ز ﹋︪﹢ر ا︨️.
 ️﹢﹆︑ ــ︀ در ﹨ ️ ــ﹟ ﹁︺︀﹜﹫ ︣︐﹝﹞ ــ﹩ از ﹊
︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ﹨﹞﹍﹢﹡﹩ و ﹨﹞︧︀﹡﹩ 
︋︀ ﹁︣آ﹠︡ ا︵﹑︻︀ت در ︗️ ﹡﹢︫︡ن و ا︨︐﹀︀ده 
از ا︋︤ار﹨︀ی ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا︨️، ︣ا ﹋﹥ ﹇︡رت 
 ︣︲︀ ︭︣︻ ــ︀ن ــ﹍︣ف ا﹡︧ ــ︀ی︫  ﹨ ️ و ﹇︀︋﹙﹫
ــ︤ و رازی ﹋﹥  ــ︣ ر﹝ ︣ا︨ در ︗︀ن ︎︣︑﹢ل و︨ 
 ﹤ ــ︐﹫︀︋﹩︋  ــ﹢ن د︨ ــ﹛ ﹝︣﹨ ــ﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹫ در آن ز﹡︡﹎
ــ️ و  ــ﹟ آ﹎︀﹨﹩ ﹨︀︨ ︣︑ و ︑︀زه ﹟︣︑ ﹤︐﹁︣ــ ︪﹫︎
 ︀﹨ ︩ ︑﹑ش ︋﹩ و﹇﹀﹥ و ﹎︧︐︣ده ︋︣ای ﹋︧︉ دا﹡
ــ︣ دوره ﹋﹠﹢﹡﹩،  ــ︐︣ و ﹝﹀﹫︡︑ و آ﹎︀﹨﹩ ﹨︀ی ︋﹫︪
 ﹏︡︊︑ ــ︀ت ــ︣ ا﹡﹀︖︀ر ا︵﹑︻ ــ را ︋﹥ ︻︭ ︀ر︑
ــ️. ا﹡﹀︖︀ر ا︵﹑︻︀ت ار︑︊︀ط ﹝︧︐﹆﹫﹛  ﹋︣ده ا︨
و ︑﹠﹍︀︑﹠﹍﹩ ︋︀ ︫﹫﹢ه ︎﹫︙﹫︡ه ﹋︀ر و ز﹡︡﹎﹩ ︋︪︣ 
ــ﹫︹ و ︋︀  ــ︣ دارد. ︋︣ه ︋︣داری و︨ ︲︀ ︣ــ ︭︻
︀﹐ از ︵︊﹫︺️ و ا﹝﹊︀﹡︀ت ﹝︀دی ﹝︧︐﹙︤م   ︋️﹫﹀﹫﹋
ا︨︐﹀︀ده از ا︋︤ار، ︑︖﹫︤﹨︀ و روش ﹨︀ی ︻﹙﹞﹩ 
︀ ︀ری ︗︧︐﹟ از دا﹡︩  ــ️ ﹋﹥ ︗︤︋  و ﹝︡رن ا︨
.︡ ﹫︪︐︣ و ︑︀زه ︑︣ ﹁︣ا﹨﹛ ﹡﹢ا﹨︫︡  و ا︵﹑︻︀ت︋ 
 ،﹟﹫﹆ ﹤︋ ﹩﹡﹢﹠﹋ ︣ا︑﹩ در د﹡﹫︀ی﹫﹫︽︑ ﹟﹫﹠ ︀︋
 ﹟︣︠ــ﹥ آ ــ︡ ﹋ ــ︫︡  ﹢ا﹨﹠ ــ︤م︠  ــ︀ز﹝︀ن ﹨︀ ﹝﹙ ︨
﹍﹫︣﹡︡، ز︣ا  ــ︀ر︋  ــ︀ی ︻﹙﹞﹩ را در ا︠︐﹫ ︡︎︡ه ﹨
ــ︀ت  ــ﹢ژی ا︵﹑︻ ــ﹥ ︑﹊﹠﹢﹜ ــ︡ ﹋ ــ︣ ﹝﹩ ر︨ ︷﹡ ﹤︋

 .︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ︀﹫﹞ ﹩ــ ︀﹡ را ︋︣ای ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ︣﹍ــ﹫︀ری از ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی ﹨︀ی د ️ ﹨︀ی ︋︧ ــ︀︠ ︨︣ز
︣ای ا﹡︺﹊︀س  ︧︐︣ی ا︨️︋  ︀ ﹝︀︵︊︀ن، ︋   ︋﹤﹢︨ار︑︊︀ط دو ﹉ ︣ای ︀ز﹝︀﹡﹩︋  ــ︣﹥ درون︨  ︪﹡
 ︣﹨ ﹤﹚﹋︀ ــ︉ دارد، ا﹟ در ︀﹜﹩ ا︨️ ﹋﹥︫  ــ︀ز﹝︀ن ﹋﹥ ﹉ ﹋︀ر﹋︣د ﹝﹠︀︨ ا︵﹑︻︀ت و ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی︨ 
﹢ده  ︀ز﹝︀﹡﹩ و ژور﹡︀﹜﹫︧﹛ ︑︭︭﹩ ا︨︐﹢ار︋  ︣ دو ﹝﹢ر ︗︀﹝︺﹥ ︫﹠︀︨﹩︨  ﹡︪︣﹥ درون ︨︀ز﹝︀﹡﹩︋ 

︣ای ﹋︀ر﹋﹠︀ن ﹡﹫︧️.   ︋️︣︡﹞ ︀د و︐ ︣ف ر︠︡اد﹨︀ی ﹢زه︨  و ﹡︐﹫︖﹥ آن، ا﹡︺﹊︀س︮ 
﹥ ︲︣ورت ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ و ا﹡︐﹆︀ل   ︋﹤︗﹢︑ ︀ ︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن︋  روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩︫ 
ا︵﹑︻︀ت و دا﹡︧︐﹠﹩ ﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د در ا﹟ ﹝︣﹋︤ ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︋﹥ د﹍︣ ا﹁︣اد ︻﹑﹇﹞﹠︡ و ﹝︣︑︊︳ 
 ﹩︻﹢︲﹢﹞ ﹩︭︭︑ ﹤﹞︀﹠﹚︭﹁ ︀︑ ︡ــ ــ︡ ︋︣آن ︫ در ﹢زه ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری و ﹝︣ا﹋︤ ر︫
 ﹩︓︀︊﹞︀ن و﹫﹠ ︣﹋️ ﹨︀ی دا﹡︩︋  ﹊﹏ ﹎︣﹁︐﹥ در︫  ــ︀س رو︡اد﹨︀ی︫  ︣ا︨ ــ︣﹁︣دا را︋  ︋︀ ︻﹠﹢ان︫ 
﹥ ︗﹙﹢ در  ــ﹟ ر﹨﹍︢ر ﹎︀﹝﹩︋  ان از ا﹢︐  ︋︀︑ ︡︀﹝﹡ ︀ده﹞ــ︀وری آ ︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و﹁﹠ ︑︭︭ــ﹩ در︎ 
︣ای ︻﹑﹇﹞﹠︡ان ا ﹟﹢زه و در ﹡︐﹫︖﹥  ︑﹢︨︺﹥   ︋﹤︻﹢﹝︖﹞ ﹟را︨︐︀ی ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ د︨︐︀ورد﹨︀ی ا

 .︫︡︀ ﹥ ﹨﹞︣اه دا︫︐﹥︋  ︩ ︋﹠﹫︀ن و︀﹝️ از د︨︐︀ورد﹨︀ی آ﹡︀ را︋  ️ ﹨︀ی دا﹡ ﹋︫︣
︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و  ︣ک ﹨︀ و︎   ︫﹤ ︀︉ ﹡︷︣ان︋  ــ︀س ﹡﹍︀ه︮  ︣ا︨ ــ︣﹁︣دا ﹡﹫︤︋  ا﹡︐︀ب ︻﹠﹢ان︫ 
ــ️. ز︣ا دا﹡︩ و ﹁﹠︀وری  ︋﹥ ︻﹠﹢ان  ︡ه ا︨ ︩ ﹝﹢ر ا﹡︐︀ب︫  ــ︣﹨︀ی دا﹡ ﹁﹠︀وری ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︫
 ﹅︣︵ ︀ی دا﹡︪﹩ از﹨︣ ــ️.︫  ــ︺﹥ ا﹟ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹨︀ ا︨ ︨﹢︑ ️︗ ا﹨︣م ﹟︣︑ و ﹇﹢ی ﹟︣︑ ﹜﹞
﹢د را دار﹡︡ و  ︣ای ذ﹠﹀︺︀ن︠  ﹙﹅ ارزش ا﹁︤وده︋  ︩ ﹝﹢ر، ﹇︀︋﹙﹫️︠  ︎︥و﹨︩، ﹁﹠︀وری و ︑﹀﹊︣ دا﹡
﹥ راه ﹏  ﹨︀ی  ︣ دا﹡︩︋  ﹢د را از ︵︡︊︑ ﹅︣﹏ ﹡﹞﹢دن دارا﹩ ﹨︀ی ﹝︊︐﹠﹩︋  ︨︣﹝︀﹥  ﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩︠ 

﹡﹢آورا﹡﹥ ︑﹢︨︺﹥ ﹝﹩ د﹨﹠︡.
ــ︀زی، در  ︨ ﹌﹠﹨︣﹁ ︣ ︐﹢ا﹡︡ در ا﹟ ر﹨﹍︢ر ︻﹑وه︋  ــ︣﹁︣دا︋   ︫﹩︭︭︑ ﹤︣ــ ا﹝﹫︡ آن ﹋﹥ ﹡︪
ــ﹟ ﹝︣ا﹋︤ ﹇︡م ﹨︀ی  ︀ی ﹁﹊︣ی ﹝﹢︗﹢د در ا﹨ ﹩ــ︀ن  و دارا ︊︀  ︮︣︐ ــ﹥︋  ︣﹨ ﹩﹁︣︺﹞ ــ︐︀ی را︨

︣دارد.  ارز︫﹞﹠︡ی︋ 

ــ️ ﹋﹥  دا︫
ــ﹫︀ری از  ︧︋
ن ︎︀رک ﹨︀ی 
ــ﹢ر﹨︀  ︪﹋ ﹩
﹥ ︻﹠﹢ان  ری︋ 
︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی 
 ﹩︐︀﹝ ﹟﹫
ــ﹫︣  ︧﹞ ﹟ا 
 ︳︫︣ا ،︉
ی ﹋﹢﹉ و 
﹩﹠︐︊﹞ ﹩﹚﹚﹝
﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠﹠︡. 
 ︫﹊﹏ ﹎﹫︣ی 
﹡﹆︩ دو﹜️ 
 ︩ـ︀ و ا﹁︤ا
 ︹︀﹠  ︮️﹁︣
ــ️ و ︋︣ای 
ــ︡ ﹝﹆︀م  ﹫﹋︀︑ 
ی ﹝﹢︗﹢د، 
﹋﹠﹫﹛ ز︣ا ﹨︣ 
 ️﹢﹆︑ ر﹢︪
 ﹜﹢︫ ﹩﹞﹉
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﹤﹞ ︡ ﹆﹞
ــ︡ ا﹇︐︭︀دی و ا︖︀د ا︫︐︽︀ل ﹁︀رغ ا﹜︐︭﹫﹑ن  ︩ ︋﹠﹫︀ن ﹡﹆︩ ﹝﹞﹩ در ر︫ ️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت دا﹡ ــ︣﹋ ︫
﹥ ︻﹠﹢ان ﹝﹢︑﹢ر ﹝︣﹋﹥ ا﹇︐︭︀د در ﹨︣   ︋︀﹡ای ﹋﹥ از آ ﹤﹡﹢﹎ ﹤  ︋︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ︀﹀ــ﹢ری ا ــ﹍︀﹨﹩ در ﹨︣ ﹋︪ دا﹡︪
 ﹟رت ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️ ︑︀ ﹝﹫︤ان ﹝﹢﹁﹆﹫️ ا﹢ ــ﹢د. ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏ ︑﹑ش ﹨︀ی ز︀دی︮  ــ﹢ری ︀د ﹝﹩ ︫ ︪﹋
ــ﹫﹢ه ﹨︀ ︋︣ای ︑﹆﹅ ا﹟ ا﹝︣  ︫ ﹟︣︐﹝﹞ از ﹩﹊ .︡︋︀ ︡اوم︑ ︀﹡و ﹇﹢ام آ ﹩︀﹢︎ و ︩ا﹁︤ا ︀﹨ ️ ــ︣﹋ ︫
ا︖︀د «﹝︣ا﹋︤ ر︫︡ و ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری» ا︨️ ︑︀ از ︵︣﹅ ارا﹥ ﹝︪︀وره، در ا︠︐﹫︀ر ﹇︣ار دادن 
️ ﹨︀ی ﹋﹢﹉ و  ــ︣﹋ ﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ ︀﹝️ از︫  ــ﹩، ارا﹥ ﹋﹞﹉ ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ و︋  ــ︀ی اداری و ﹋︀ر﹎︀﹨ ︱﹁

️ ﹨︀ دا﹝﹟ زده ︫﹢د. ﹋︫︣ ﹟︀ن ︋﹥ ر︫︡ و ︑﹢︨︺﹥ ا﹫﹠︋ ︩ ﹝︐﹢︨︳ دا﹡
︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و  ︀ز﹝︀ن ﹝﹢︨︦ ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡ و︎  ﹥ ︻﹠﹢ان او﹜﹫﹟︨  ︫︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن︋ 
︩ ︋﹠﹫︀ن و ︑﹢﹜﹫︡ ︔︣وت از ︻﹙﹛  ️ ﹨︀ی دا﹡ ﹁﹠︀وری در ﹋︪﹢ر ︋︀ ﹨︡ف ︀﹝️ از ا︖︀د و ︑﹢︨︺﹥ ︫︣﹋
راه ا﹡︡ازی ︫︡ه ا︨️. ︫︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن ﹁︺︀﹜﹫️ ا︗︣ا﹩ ︠﹢د را از ︨︀ل ١٣٨٠ ︋﹥ 
 ﹉﹢﹋ ︀ی﹨ ️ ﹋︣  ︫️و ﹨︡ا ️︀﹝ ︡ف﹨ ︀ ︀ راه ا﹡︡ازی او﹜﹫﹟ ﹝︣﹋︤ ر︫︡ در ﹋︪﹢ر و︋  ︵﹢ر ︗︡ی︋ 
︩ ︋﹠﹫︀﹡﹩ ﹋﹥ ا︡ه ﹨︀ی ﹡﹢آورا﹡﹥ و ﹁﹠︀ورا﹡﹥ دا︫︐﹥ و ا﹝﹊︀﹡︀ت ﹐زم ︗️ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ﹡﹞﹢دن آن  و ﹡﹢︎︀ دا﹡
﹥ ︑﹢︨︺﹥ ا﹇︐︭︀د ﹝︊︐﹠﹩  ﹠︺️ و دا﹡︪﹍︀ه︋  ﹥ ︻﹠﹢ان ﹙﹆﹥ ی وا︨︳ ﹝﹫︀ن دو﹜️،︮  را ﹡︡ار﹡︡، آ︾︀ز ﹋︣د و︋ 

︋︣ دا﹡︩ و ﹡︡︊︑ ︀︐︀﹏ ︻﹙﹛ ︋﹥ ︔︣وت در ﹋︪﹢ر ا﹀︀ی ﹡﹆︩ ﹋︣ده ا︨️.

︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن ︵︣ح ︗︀﹝︹ و ﹁︱︀﹨︀ی ﹋︀﹜︊︡ی︫ 
︣ک در ﹉ ا﹁﹅  ︣ای ︑﹢︨︺﹥︫  ﹥ ︻﹠﹢ان ا︋︤ار ا︮﹢﹜﹩ ︵︣ا﹞ ﹩﹫︴﹩ و ﹋︀﹜︊︡ی︋  ︣ک︋  ︵︣ح ︗︀﹝︹︫ 
︀رک ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری،  ــ︀﹝﹏ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای از ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡ ﹁﹠︀وری، ٥ ︑︀ ١٠︎  ــ︀﹜﹥، در ٥٢٠ ﹨﹊︐︀ر︫   ︨٢٠
︩ ︋﹠﹫︀ن، ﹁︱︀﹨︀ی ︨︊︤ و ﹁︱︀﹨︀ی ︨﹊﹢﹡️  ️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت دا﹡ ــ︣﹋ ︎﹑ک ﹨︀ی ﹇︀︋﹏ وا﹎︢اری ︋﹥ ︫
︩ ︋﹠﹫︀ن، ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ــ︣ی ︋︣ای ا︨﹊︀ن و ا︨︐﹆︣ار ︵︊﹆﹥ ︠﹑ق و ﹋︧︉ و ﹋︀ر﹨︀ی دا﹡ ︫

︡ه ا︨️  ︫﹩︣ا︵ ﹩﹡︀︗

 ︫︣ک ︻﹙﹞﹩ و
︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن
︣ای  ︋︧︐︣ی ﹝﹠︀︨︉︋ 
 ︑﹢﹜﹫︡ ︔︣وت از ︻﹙﹛
 و راه ا﹡︡ازی ﹋︧︉ و
︩ ︋﹠﹫︀ن ﹋︀ر﹨︀ی دا﹡
 ︨︀︠︐︀ری ﹝﹢︔︣ در
︀︡ار  ا︖︀د ا︫︐︽︀ل︎ 
 ︋︣ای ﹁︀رغ ا﹜︐︭﹫﹑ن
دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀

 ﹩﹁︣ ︺﹞
︫ــ︣ک  ︻ـ﹙﹞﹩  و 
﹀︀ن ︑﹆﹫﹆︀︑﹩   ︮ا

﹀︀ن ︀︑﹩   ︮ا ﹆﹫﹆︑ ︣ک  ︻﹙﹞﹩  و  ︫﹩﹁︣︺﹞

[ [



٣

︀﹜︊︡ی  ︭﹢︮﹩ در ︑﹢︨︺﹥ ﹁︱︀﹨︀ی ﹋  ︩︠  ︢اری︋  ﹎ ﹤︀ ﹞︣ ﹀︀ن و︨  ︀︑﹩ ︮ا ﹆﹫﹆︑ ︣ک ︻﹙﹞﹩ و︫

︩ ︋﹠﹫︀ن ︀ و ﹝﹢︨︧︀ت دا﹡ ﹨ ️ ﹋︣  ︫﹤  ︋﹤ارا ﹏︋︀ ︡﹝︀ت ﹇ ︫︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن و︠ 
︀﹜﹟ ا︗︐﹞︀︻︀ت، ا︑︀ق ︗﹙︧︀ت،  ︡﹝︀ت ا︨︐﹆︣ار: ﹁︱︀ی اداری، ﹁︱︀ی آز﹝︀︪﹍︀﹨﹩/﹋︀ر﹎︀﹨﹩،︨   ︠•

︑︖﹫︤ات اداری
ــ﹩ ﹎︣ی، ﹋︀ر︎︣دازی، ︑︀︌ و ︑﹊︓﹫︣، ﹝︣﹋︤ ︑﹙﹀﹟/﹡﹞︀︋︣، ا﹝﹠﹫️ و ︣ا︨️،  • ︠︡﹝︀ت ︻﹞﹢﹝﹩: ﹝﹠︪

︨︀﹜﹟ ︾︢ا︠﹢ری
﹩﹊﹡︀ ︡﹝︀︑﹩، ا︻︐︊︀ر ︑﹆﹫﹆︀︑﹩، ا︻︐︊︀رات و︥ه، ︑︧﹫﹑ت︋  ︡﹝︀ت ﹝︀﹜﹩ و ا︻︐︊︀ری: ا︻︐︊︀ر︠   ︠•

﹀︀ن ︀︑﹩   ︮ا ﹆﹫﹆︑ ︣ک  ︻﹙﹞﹩  و  ︫﹩﹁︣︺﹞

ــ︤اری  • ︠︡﹝ــ︀ت آ﹝﹢ز︫ــ﹩ و ﹝︪ــ︀وره ای: ︋︣﹎
 ،﹩﹇﹢﹆ ︪︀وره ﹨︀ی﹞ ﹤ــ﹩، ارا دوره ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫

︀زار︀︋﹩ و ︻﹙﹞﹩ ︀زر﹎︀﹡﹩،︋   ︋،﹩﹛︀﹞
︀زار︀︋﹩ و ﹨﹞﹊︀ری ﹨︀ی   ︋،﹩︋︀ ︣وژه ︡﹝ــ︀ت︎   ︠•

︫︊﹊﹥ ای
و  ــ﹍︀ه ﹨︀  ︪︀﹞آز ︑︭︭ــ﹩:  و  ﹁﹠ــ﹩  ︠︡﹝ــ︀ت   •
﹩︭︭︑ و ﹝︪︀وره ﹨︀ی ﹁﹠﹩ و ﹩︭︭︑ ︀ر﹎︀ه ﹨︀ی﹋
︡﹝ــ︀ت ا﹡︐﹆︀ل ﹁﹠︀وری: ﹞︀️ از ︔︊️ ا︠︐︣اع   ︠•
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩، ﹝︪︀وره در ز﹝﹫﹠﹥ ارزش ﹎︢اری  دا︠﹙﹩ و︋ 
︣ا︳ ﹁︣وش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝︭﹢ل، ﹁︣ا﹨﹛ ﹋︣دن︫ 

︡﹝︀ت ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ و ﹋︐︋︀︀﹡﹥ ای  ︠•

 ﹩︑︀﹆﹫﹆︑ ︣ک ︻﹙﹞﹩ و︫ ︀ی ا︨ـ︐﹆︣ار در﹨ ️ ︤﹞
﹀︀ن ︮ا

︣︠﹢رداری از ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و  ︣﹁﹥ ︗﹢﹩ ا﹇︐︭︀دی و︋   ︮•
﹝﹆︣رات ﹝﹠︀︵﹅ آزاد

ــ︀وری  ــ﹛ و ﹁﹠ ــ︤ای ︻﹙ ــ︳ ﹨﹛ ا﹁ ﹫﹞ ــ︐﹀︀ده از • ا︨
ــ︀﹡﹩  ــ﹩ و ا﹡︧ ــ︣﹝︀﹥ ﹨︀ی دا﹡︪ ــ︣ی از ︨ و ︋︣ه ﹎﹫

دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ی ﹋︪﹢ر
️ ﹨︀ی  ــ︣﹋ ــ︀ت ﹝︐︭︭︀ن و ︫ ــ﹫﹏ ار︑︊︀︵ ︧︑ •

︩ ︋﹠﹫︀ن ﹝︧︐﹆︣ دا﹡
ــ︀م  ــ︣ارداد و ا﹡︖ ــ︡ ﹇ ــ﹥ ︻﹆ ــ︡ن ز﹝﹫﹠ ــ﹛ ︫ • ﹁︣ا﹨

︹︀﹠ ︀ز﹝︀ن ﹨︀ و︮   ︨︀  ︋︿﹚︐﹞ ︎︣وژه ﹨︀ی
ــ︣﹁︐﹥  ــ︀ت و ︑︖﹫︤ات ︎﹫︪ ــ︡ی از ا﹝﹊︀﹡ • ︋︣ه ﹝﹠

آز﹝︀︪﹍︀﹨﹩ و ﹋︀ر﹎︀﹨﹩
 ︿﹚︐﹞ ︣ه ﹝﹠︡ی از آ﹝﹢زش ﹨︀ و ﹝︪︀وره ﹨︀ی︋ •

﹩﹇﹢﹆ در ا﹝﹢ر ︋︀زر﹎︀﹡﹩، ﹝︀﹜﹩ و

️ از ا︖︀د  ︀ ﹝ ︀ن و﹀ ︀︑﹩ ︮ا ﹆﹫﹆︑ ︣ک ︻﹙﹞﹩ و︫
︩ ︋﹠﹫︀ن ︀ و ﹝﹢︨︧︀ت دا﹡ ﹨ ️ ﹋︣ و ︑﹢︨︺﹥︫ 

• ا︨︐﹆︣ار ﹨︧︐﹥ ﹨︀ی ﹁﹠︀وری در دوره ر︫︡ ﹝﹆︡﹝︀︑﹩
︩ ︋﹠﹫︀ن ﹡﹢︎︀  ️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت دا﹡ ــ︣﹋ • ا︨︐﹆︣ار ︫

در ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡ ﹁﹠︀وری
ــ︀ن  ﹫﹠︋ ︩ ــ︀ت دا﹡ ️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧ ــ︣﹋ ــ︐﹆︣ار ︫ • ا︨

ر︫︡︀﹁︐﹥ در ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری

︡ ﹁﹠︀وری ︤ ر︫ ﹝︣ا ﹋
• ﹝︣﹋︤ ر︫︡ ﹝﹆︡﹝︀︑﹩

• ﹝︣﹋︤ ر︫︡ ︗︀﹝︹ ﹁﹠︀وری
ICT ︫︡ر ︤﹋︣﹞ •

• ﹝︣﹋︤ ر︫︡ ﹁﹠︀وری ﹁﹢﹐د
• ﹝︣﹋︤ ر︫︡ وا︡﹨︀ی ﹁﹠︀وری ﹡︖︿ آ︋︀د
︀︲︫︣ ︀ی ﹁﹠︀وری﹨︡ر︫︡ وا ︤﹋︣﹞ •

• ﹝︣﹋︤ ر︫︡ ﹨﹠︣
• ﹝︣﹋︤ ر︫︡ ﹁︣﹨﹠﹌، ﹨﹠︣ و ر︨︀﹡﹥
• ﹝︣﹋︤ ر︫︡ ︑︭︭﹩ ﹋︪︀ورزی

︣ک و ﹝︖︐﹞︹ آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩  • ﹝︣﹋︤ ر︫︡ ﹝︪︐︣ک︫ 
︮﹠︺️ آب و ︋︣ق

• ﹝︣﹋︤ ر︫︡ وا︡﹨︀ی ﹁﹠︀وری ﹝︊︀ر﹋﹥

︡ه ﹡﹢ع ﹁︱︀ ︋︣ه ︋︣داری︫ 
(︹︋︣﹞ ︣︐﹞)

︣ه ︋︣داری آ﹝︀ده︋ 
(︹︋︣﹞ ︣︐﹞)

٩,۵۵٠٣,٠٥٠﹝︣ا﹋︤ ر︫︡
-۶,٨٩٨︨︀︠︐﹞︀ن ﹨︀ی ﹠︡ ﹝︧︐︀︗︣ه

-۵,٣١۶﹋︀ر﹎︀ه ﹨︀ی ︑︖︀ری ︨︀زی ا︨︐﹫︖︀ری
﹩︭︭︑ ︀ه ﹨︀ و ﹋︀ر﹎︀ه ﹨︀ی﹍︪︀﹞١,٣٠۴آز-
﹩︮﹢︭︠ ︩︋ ٢٩,٠٠٠٣٤,٠٠٠﹁︱︀﹨︀ی

-١,٢٨٠﹢زه ︨︐︀دی

﹥ وا︡﹨︀ی ﹁﹠︀وری  ︡ه︋  ارا︲﹩ وا﹎︢ار︫ 
﹩︀  ︋﹫ ︀رک ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری︫  ٦٣,٠٠٠ ﹝︐︣﹝︣︋︹ در︎ 

﹩︀  ︋﹫ ︀رک ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری︫  ︡ه در︎  ﹑ک︎﹑ک ﹨︀ی وا﹎︢ار︫   ︎٦٥
︀ز  ︀︠️ و︨  ︎﹑ک ﹨︀ی در ︀ل︨ 
﹩︀  ︋﹫ ︀رک ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری︫  ﹑کدر︎   ︎١٧

︡ه و در د︨️ ا︡اث  ︣ه ︋︣داری︫  ارا︲﹩︋ 
﹩︀  ︋﹫ ︀رک ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری︫  ٣٨,٠٠٠ ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ در︎ 

︩ ︋﹠﹫︀ن  ️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت دا﹡ ﹋︣ ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری︫  ﹝﹫︤ان︨ 
︣ک ١٧٠٠ ﹝﹫﹙﹫︀رد ر︀لدر ارا︲﹩︫ 

﹩﹡﹢﹊︧﹞
︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹞﹩
︤︊ ﹝﹢ر﹨︀ی ︨ 
︀﹨︀ی ︑﹢︨︺﹥ ︱﹁

︣ک  ︫﹜︣ ︤︊ ﹁︱︀﹨︀ی︨ 
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︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری 
﹩︀︋ ﹫︫ ︎︀رک ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری •
• ︎︀رک ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ا︋﹢ر︀ن

دوره ر︫︡ ﹝﹆︡﹝︀︑﹩

١٣٤︫︣﹋️ و ٨٦ ﹨︧︐﹥ ﹁﹠︀وری
﹝﹢︨︧﹥ ﹁﹠︀وری

︐﹞︀ن ﹨︀ی ︀︨︠
 ﹠︡ ﹝︧︐︀︗︣ه:
︡٥٢ وا 

ارا︲﹩ و ﹠︡ ﹝︧︐︀︗︣ه: 
︡٦٥ وا

︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری﹝︣ا﹋︤ ر︫︡ ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری

️ و ︑﹢﹜﹫︡ ︀︨︠
٪٢٢

﹩︗︀︧﹡
٪٢

﹁﹢﹐د
٪٤

﹩︨︡﹠﹞ ︀ت﹞︡ ︠
٪٢

︣︀ ︨
٪٤

️ ﹁﹠︀وری ︧ز
٪٢  ﹩︨︡﹠﹞ 

︀﹜﹢ژی ﹝﹢اد و ﹝︐
٪٥︡﹡︀ ︣ی و︎ ︧﹞  ︫️ ︣ ︡ ﹞

٪٥

︋︣ق و ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉
٪٧

︀وری ﹠﹁﹢﹡︀ ﹡
٪٦

﹋︪︀ورزی و
﹫﹟ آ﹐ت ﹋︪︀ورزی ︀︫﹞ 

٪٤

﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و ار︑︊︀︵︀ت
٪٢٠

﹩︀ ﹫﹝﹫  ︫︹︀ ﹠ ︫﹫﹞﹩ و︮ 
٪١٧

︀ل ١٣٩٢ ︀︀ن︨  ︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن در︎  آ﹝︀ر وا︡﹨︀ی ﹝︧︐﹆︣ در︫ 

﹡﹞﹢دار
 ️﹫﹛︀  ز﹝﹫﹠﹥ ﹁︺

️ ﹨︀ و  ﹋︫︣
﹝﹢︨︧︀ت 

︩ ︋﹠﹫︀ن ﹝︧︐﹆︣  دا﹡
︣ک ︻﹙﹞﹩ و  در︫ 
﹀︀ن ︀︑﹩ ︮ا ﹆﹫﹆︑

﹡﹞﹢دار
 ︀﹨ ️ ﹋︣  ︑︺︡اد︫ 

و ﹝﹢︨︧︀ت 
︩ ︋﹠﹫︀ن دا﹡

︣ک   ﹝︧︐﹆︣ در︫ 
 ﹉﹫﹊﹀︑ ﹤︋

︿﹚︐﹞ ︨︀ل ﹨︀ی

١٣٨٠ ١٣٨٢ ١٣٨٤ ١٣٨٦١٣٨١ ١٣٨٣ ١٣٨٥ ١٣٨٧ ١٣٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٢

٣٥٠

٣٠٠

٢٥٠

٢٠٠

١٥٠

١٠٠

٥٠

٠

١٧ ٣١
٥٦

٨٧
١١٥

١٣٢ ١٤٢

١٩٣ ٢٠٣
٢٢٣

٢٥٩

٢٩٧

٣٣٧

﹀︀ن ︀︑﹩   ︮ا ﹆﹫﹆︑ ︣ک  ︻﹙﹞﹩  و  ︫﹩﹁︣︺﹞



٥

︫︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن و ا︫︐︽︀ل ﹁︀رغ ا﹜︐︭﹫﹑ن دا﹡︪﹍︀﹨﹩

ــ️.  ا︨ ــ﹩  ا︮﹙ ــ﹩  ﹡﹍︣ا﹡ و  ــ﹥  د︾︡︾ ﹁︀رغ ا﹜︐︭﹫ــ﹑ن،  ︋﹫ــ﹊︀ری  ﹝︺︱ــ﹏  ــ﹩  ﹚︺﹁  ︳ــ︣ا ︫ در   •
ــ︐﹥ ﹨︀ ︋︀﹐ی ٢٠در︮︡  ــ︣ا︳ ﹁︺﹙﹩ در︮︡ ︋﹫﹊︀ری در ︋﹫﹟ ﹁︀رغ ا﹜︐︭﹫﹑ن در ︋︺︱﹩ از ر︫ • در ︫

ا︨️ ﹋﹥ ا﹟ در︮︡ ︋︧﹫︀ر ﹡﹍︣ان ﹋﹠﹠︡ه ا︨️.
ــ️ ﹋﹥  ﹢ا﹨︡ دا︫ ــ﹍︀﹨﹩ و︗﹢د︠  ــ︀ل آ﹠︡ه، ︀ر و ﹡﹫﹛ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹁︀رغ ا﹜︐︭﹫﹏ دا﹡︪ ــ﹩ ︀ر︨  ︵ •

︣︐﹝﹞﹟ و ︣︐︋﹟ راه ﹏ ︋︣ای ا︫︐︽︀ل آ﹡︀ «﹝︣ا﹋︤ ر︫︡ و ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری» ا︨️.
 ﹉ ﹤﹋ ــ﹢د دارد ــ︡ ا︐﹞︀ل ا﹟ و︗ ــ﹩ ا︮﹀︀ن ١٠ در︮ ︑︀﹆﹫﹆︑ ــ﹩ و ــ︣ک ︻﹙﹞ ــ︀رج از︫  • در︠ 
︣ک ٧٥ در︮︡ ا︨️. ﹢د ا﹝︀ ﹡︣خ ﹝﹢﹁﹆﹫️ در︫  ﹥ ﹉ ﹁︺︀ل ا﹇︐︭︀دی ﹝﹢﹁﹅︫   ︋﹏︡︊︑ ﹏﹫︭︐﹛︀رغ ا﹁

ــ﹩ ا︮﹀︀ن، ﹨︣ ﹁︀رغ ا﹜︐︭﹫﹏ ﹋︀رآ﹁︣﹟ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹉ ﹋︧ــ︉ و ﹋︀ر  ︑︀﹆﹫﹆︑ ︣ک ︻﹙﹞﹩ وــ • در︫ 

︀ل ١٣٩٢ ︀︀ن︨  ︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن در︎  ︩ ︋﹠﹫︀ن ﹝︧︐﹆︣ در︫  ️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت دا﹡ ﹋︣ ︀︾﹏ در︫   ︫﹩﹡︀ آ﹝︀ر ﹡﹫︣وی ا﹡︧

﹀︀ن ︀︑﹩   ︮ا ﹆﹫﹆︑ ︣ک  ︻﹙﹞﹩  و  ︫﹩﹁︣︺﹞

︎︀ره و﹇️ ︑﹞︀م و﹇️
﹡﹫︣وی ا﹡︧︀﹡﹩

︣︀︨ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫︡ د﹋︐︣ا ︣︀︨ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫︡ د﹋︐︣ا
٢٢ ٩٢ ٦٠ ٧ ٧ ٧٨ ٥٥ ٢ وا︡﹨︀ی ﹁﹠︀ور ر︫︡ ﹝﹆︡﹝︀︑﹩
١٢٩ ٣١٦ ٢٤٦ ٨١ ١٦٤ ٤٢٥ ٢٣٦ ٣٨ وا︡﹨︀ی ﹁﹠︀ور ﹝︧︐﹆︣ در ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡

١٠٦ ٣٣١ ٢٩٤ ١٩٢ ٣٤٢ ١٧٦٥ ٣٠٤ ٥٣ وا︡﹨︀ی ﹁﹠︀ور ﹝︧︐﹆︣
﹩︀  ︋﹫ ︀رک ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری︫   در︎ 

٢٥٧ ٧٣٩ ٦٠٠ ٢٨٠ ٥١٣ ٢٢٦٨ ٥٩٥ ٩٣ ︹﹝︗
︀ره و﹇️: ١٨٧٦ ﹋﹏ ﹡﹫︣وی︎                                                              ﹋﹏ ﹡﹫︣وی ︑﹞︀م و﹇️: ٣٤٦٩ 

ــ︀ن ا︖︀د ﹋﹠︡ و ﹨︣ ﹋︧ــ︉ و ﹋︀ر ︡ا﹇﹏  ﹫﹠︋ ︩ دا﹡
︋︣ای ١٠ ︑︀ ١٥ ﹡﹀︣ ︫︽﹏ ا︖︀د ﹋﹠︡.

︩ آ﹝﹢︠︐﹍︀ن دا﹡︪﹍︀﹨﹩ در ︫︣ک  ــ︐︽︀ل دا﹡ • ا︫
ــ﹢ارد ز﹝﹫﹠﹥  ــ﹫︀ری ﹝ ︧ ــ️ ︑﹊︀︔︣ی دارد و در︋  ﹛︀

ا︫︐︽︀ل ︾﹫︣ ﹝︧︐﹆﹫﹛ را ﹡﹫︤ ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡.
︀ ا︖︀د ︗︀ذ︋﹥،  ﹀︀ن︋  ︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ︮ا  ︫•
︐︽︀ل، ز﹝﹫﹠﹥ ︗﹙﹢﹎﹫︣ی  ︋︧︐︣﹨︀ و ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی ﹝﹠︀︨︉ ︫ا

.️ ︣ا﹨﹛ ﹋︣ده ︨ا از ﹝︀︗︣ت ﹡︊﹍︀ن را ﹁



٦

︫︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن و ︑︖︀ری ︨︀زی 
﹁﹠︀وری

ــ︳  ــ︡ه ︑﹢︨ ــ︩ از ٧٠٠ دا﹡ــ︩ ﹁﹠ــ﹩ ︑﹢﹜﹫︡ ︫ ﹫︋
ــ︣ک  ︫ ــ︀ن  ﹫﹠︋ ︩ دا﹡ ــ︀ت  ︧︨﹢﹞ و   ︀﹨ ️ ــ︣﹋ ︫

︡ه ا﹡︡. ︑︖︀ری ︨︀زی︫ 
︨︡️ آ﹝︡ه  ︋︧﹫︀ری از ﹁﹠︀وری ﹨︀ و ﹡﹢آوری ﹨︀ی︋ 
︩ ︋﹠﹫︀ن ﹝︧︐﹆︣  ️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت دا﹡ ــ︣﹋  ︫︳︨﹢︑
 ﹤︋ ﹏︡︊︑ ︀ن﹀︮ا ﹩︑︀﹆﹫﹆︑ ︣ک ︻﹙﹞﹩ وــ در ︫
ــ︡ه ا﹡︡ ﹋﹥ ا﹟ ا﹝︣ ﹡﹥  ︴﹢ط ︑﹢﹜﹫︡ی︫  ︮﹠︀ــ︹ و︠ 
︣ه ﹝﹠︡ی ︗︀﹝︺﹥ از د︨︐︀ورد﹨︀ی ﹁﹠︀ورا﹡﹥ را   ︋︀﹠︑
 ︒︻︀ ﹢رت ︾﹫︣﹝︧︐﹆﹫﹛︋   ︮﹤  ︋﹤﹊﹚ ︋﹥ ﹨﹞︣اه دا︫︐﹥︋ 

︡ه ا︨️. ا︫︐︽︀ل ﹡﹫︫︤ 
ــ︀ت  ــ︀ و ا︠︐︣ا︻ ــ﹩ از ﹡﹢آوری ﹨ ــ﹟ ︋︣︠ ﹫﹠︙﹝﹨
ــ︐﹆︣ در  ︩ ︋﹠﹫︀ن ﹝︧ ــ︀ت دا﹡ ️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧ ــ︣﹋ ︫

︫︣ک ︋﹥ ︮﹢رت ر︨﹞﹩ ︔︊️ ︫︡ه ا︨️.

﹀︀ن ︀︑﹩   ︮ا ﹆﹫﹆︑ ︣ک  ︻﹙﹞﹩  و  ︫﹩﹁︣︺﹞

︻﹠﹢ان ︿رد
︀زی ︗️ ﹝︭︣ف در ر︐﹥ ﹎︣ی ﹝︡اوم  ︋︩︡﹡︀︑ در﹢  ︎﹩︐︺﹠  ︮﹤﹝﹫﹡ ︡﹫﹛﹢︑ ١

﹢﹜﹢﹡﹢﹫︡ی ﹫︣﹨︀ی ﹨﹫︡رو﹜﹫﹊﹩︨   ︫️︠︀︨ ٢

︐︣و︫﹫﹞﹩ ︀︹ ﹡﹀️، ﹎︀ز و︎  ﹠ ️ ﹋︀ر︋︣د در︮  ︗ م﹢﹫﹡︀ ︩ ﹨︀ی ﹡﹢﹟︋ ﹫﹟ ﹁﹙︤ی ﹡﹫﹊﹏- ︑﹫︐ ︫﹢  ︎﹤︺︨﹢︑ ٣

﹩︣ا ︀﹙﹢ت︮  ﹫﹢﹜﹢ژ﹉ در ﹝﹆﹫︀س︎  ﹥ روش︋  ﹥ ﹝﹢اد ﹡﹀︐﹩︋  ︀ک ﹨︀ی آ﹜﹢ده︋  ا﹫︀ء و ا︮﹑ح︠  ٤

﹢﹠︡ه ︡︗ ︣﹫﹎ ﹩︐︡ در ﹝﹢اد︫  ︑︡و﹟ دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︑﹢﹜﹫︨︡  ٥

︴﹢ح ز︣﹟ ﹋﹑ف   ︨︣︀زی ︑︭︀و ︣دازش و ذ︠﹫︣ه︨   ︎︩﹫ ﹫︧︐﹛ ︑︭﹢︣︋︣داری،︎  ︀زی︨  ︎﹫︀ده︨  ٦

... ...

﹢︎︣ آ﹜﹫︀ژ   ︨︦﹠︗ ︀ ﹝︀︫﹫﹠﹊︀ری ﹇︴︺︀ت︋  ٧٠٤

︩ ︋﹠﹫︀ن ︫︣﹋️ دا﹡ ︻﹠﹢ان ﹁﹠︀وری ︿رد
︫︣﹋️ ﹁︣ا︑﹉ ︀﹞︣ ︀︠️ ا︑︀﹡﹢ل و ﹝︭﹢﹐ت ︗︀﹡︊﹩ از ︲︀︺︀ت︠  ︵︣ا﹩ و︨  ١

︫︣﹋️ آ︡ا﹡﹞︀ی ﹡﹆︩ ︗︀ن ︑﹢﹜﹫︡ ا﹁︪︀﹡﹥ ز︻﹀︣ان ٢
︫︣﹋️ ﹁﹠︀وری ﹨︀ی ﹡﹢﹟ ﹁︡ک ﹠︐︤ی ﹫﹙﹫﹊︀ت آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢م︨   ︨﹩︐︺﹠  ︮︡ ﹫﹛﹢︑ ٣
︀﹐د ︣و︫︀ت︎   ︎️﹋︫︣ ︀ ﹁﹠︀وری ﹨︀ی ﹡﹢ ︨︀︠️ ا﹡﹢اع ﹁﹫﹙︐︣︋  ٤
︫︣﹋️ ر﹨︍﹢︀ن ﹝︀﹨﹢ر ︣ای ا﹡︐﹆︀ل ﹁︀︲﹑ب ︣ا﹝﹫﹊﹩︋  ︑﹢﹜﹫︡ ﹜﹢﹜﹥ ﹨︀ی︨  ٥
︤︊  ︨︣﹫﹀  ︨️﹋︫︣ ﹉ژ﹢﹛﹢﹫ ︑﹢﹜﹫︡ ﹋﹢د آ﹜﹩︋  ٦

... .... ...
﹫︘ و رزوه  ︎︡ ️ ﹝︀︫﹫﹟ ﹨︀ی ﹝︭﹢ص ︑﹢﹜﹫ ︠︀ ︣د ا﹡﹢اع رو﹜﹫﹠﹍﹩ -︨  ︡ د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ﹁︣م د﹨﹩︨  ️ و ︑﹢﹜﹫ ︠︀︨ ٤٣

︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن ︩ ︋﹠﹫︀ن ﹝︧︐﹆︣ در︫  ︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت دا﹡ ︀ز︫   ︨️︺﹠ ︣ ﹁﹠︀وری ﹨︀ی︮  ︡ه ﹝︊︐﹠﹩︋  ︴﹢ط ︑﹢﹜﹫︡ ا︖︀د︫  ﹠︀︹ و︠   ︮﹩︠︣︋

︿﹚︐﹞ ︀ل ﹨︀ی  ︨﹉﹫﹊﹀︑ ﹤ ︣ک︋  ︩ ︋﹠﹫︀ن ﹝︧︐﹆︣ در︫  ️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت دا﹡ ﹋︣ ﹡﹞﹢دار ︑︺︡اد ︔︊️ ا︠︐︣ا︻︀ت︫ 
١٣٨٢ ١٣٨٤ ١٣٨٦١٣٨٣ ١٣٨٥ ١٣٨٧ ١٣٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٢

٣٥٠

٣٠٠

٢٥٠

٢٠٠

١٥٠

١٠٠

٥٠

٠
١ ٢ ١٤

٤١
٧٣

١٥٣
١٧١

٢٢٥

٢٧٥
٣٠٥

٣٢١



٧

︹︀﹠  ︮︀ ︩ ︋﹠﹫︀ن︋  ︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن در ا︖︀د ار︑︊︀ط ﹝﹢︨︧︀ت دا﹡  ︫﹤︋︣ ︖︑
︋﹫︩ از ١١٥٥ ︎︣وژه ︎︥و﹨︪﹩- ﹋︀ر︋︣دی:

٢٤٠ :(﹩﹨︀﹍︪︀﹞آز ﹤﹡﹢﹝﹡ ️︠︀︨) ری﹢﹞ ︡هاز ︵︣ح ﹨︀ی ا ️︀﹝ •
• ︀﹝️ از ︑﹆﹫﹆︀ت در ﹝︣﹙﹥ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡﹫﹞﹥ ︮﹠︺︐﹩ و ︑︖︀ری ︨︀زی: ١٠٥

• ︀﹝️ از ︎︣وژه ﹨︀ی در ز﹝﹫﹠﹥ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و ار︑︊︀︵︀ت (︵︣ح ︑﹊﹀︀): ١٣٠ 
 ︀﹡︀ز﹝︀ن ﹨︀: ٦٠٠ (﹋﹥ ٢٢٠ ﹝﹢رد آ ﹠︀︹ و︨  ︥و﹨︪﹩- ﹁﹠︀وری ︗️ ر﹁︹ ﹡﹫︀ز︮  ︣وژه ﹨︀ی︎  • ا︗︣ای︎ 

︨﹀︀رش ︫︣﹋️ ﹁﹢﹐د ﹝︊︀ر﹋﹥ ا︨️)
• ︀︨︣ ﹝﹢ارد (︵︣ح ﹨︀ی آ﹝︀︩ ا︨︐︀ن، ا︻︐︊︀رات ︗︪﹠﹢اره ︫﹫︀︋ ﹩ و ...): ٨٠

• ﹋︧︉ ا﹝︐﹫︀ز ارز︀︋﹩ ٩٧ از ﹁﹢﹐د ﹝︊︀ر﹋﹥

﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︫︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن و ار︑︊︀︵︀ت︋ 
• ا︠︢ ٣٠٠ ﹨︤ار د﹐ر ︀﹝️ ﹝︀﹜﹩ ︋︣ای آ﹝﹢زش ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡ در ︨︀ل ٢٠٠٤

• ا︠︢ ︗︀︤ه ١٠٠ ﹨︤ار د﹐ری ︨︀ل ٢٠١٠ ︋︀﹡﹉ ︑﹢︨︺﹥ ا︨﹑﹝﹩ در ﹢زه ︻﹙﹢م و ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی
ــ︣﹋️ و ﹝﹢︨︧﹥  ــ︳ ٧︫  ︨﹢︑ (ASPA Award) ﹩﹝﹚︻ ︀رک ﹨︀ی  ︎﹩︀﹫ــ • ﹋︧ــ︉ ︗︀︤ه ا﹡︖﹞﹟ آ︨
︩ ︋﹠﹫︀ن ︫︣ک در ︨︀ل ﹨︀ی ٢٠٠٦، ٢٠٠٧، ٢٠٠٩، ٢٠١٠، ٢٠١١، ٢٠١٢ ، ٢٠١٣ و ٢٠١٤ دا﹡

ــ︡ و  ــ︺﹥ ﹝︣ا﹋︤ ر︫ ــ︐﹆︣ار ﹝︣﹋︤ ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︑﹢︨ • ا︨
ــ﹊﹢ در  ︧﹡﹢ ︣︷﹡ ︣ــ︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری، ز ︎︀رک ﹨

(IRIS) ︣ک︫
ــ﹟ ︎︀رک ﹨︀ی  ــ︀ت ﹝︡︣ه ا﹡︖﹞ ــ️ در ﹨﹫ ﹢︱︻ •

(ASPA) ︀﹫︨آ ﹩﹝﹚︻
ــ︀ی ︻﹙﹞﹩ و  ــ﹟ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︎︀رک ﹨ ــ﹢ ا﹡︖﹞ ︱︻ •
ــ﹅ ﹡﹢آوری (IASP) و دو دوره ︻︱﹢️ در  ︵︀﹠﹞

﹨﹫︀ت ﹝︡︣ه ا﹟ ا﹡︖﹞﹟
ــ︤اری ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و  ﹎︣︋ •
ــ︀ل ﹨︀ی ٢٠٠٦ و  ﹁﹠︀وری (ASPA-IASP) در ︨

٢٠١١

︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن ﹋︀ر﹋︣د ا︻︐︊︀رات︫ 
• ﹋﹞﹉ ︋﹥ ا︖︀د ︋﹫︩ از ٣٠٠ وا︡ ﹁﹠︀ور

︣ای دا﹡︩ آ﹝﹢︠︐﹍︀ن   ︋﹏︽ ﹫︩ از ٥٠٠٠︫  • ا︖︀د︋ 
دا﹡︪﹍︀﹨﹩

ــ︣ ٧٠٠ ﹝﹫﹙﹫︀رد  ــ︀دی ︋︀﹜︼ ︋ ــ︀د ︸︣﹁﹫️ ا﹇︐︭ ︖ا •
︑﹢﹝︀ن

• ﹁︣﹨﹠﹌ ︨︀زی ﹝﹢︔︣ در ﹋︀ر آ﹁︣﹠﹩ ﹁﹠︀ورا﹡﹥
ــ︳ ︑﹢﹜﹫︡  ــ︀ز و ︠ ︨ ️ ــ︀وری ︮﹠︺ ــ︀د ٣٧ ﹁﹠ ︖ا •
︩ ︋﹠﹫︀ن ﹝︧︐﹆︣ ️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت دا﹡ ﹋︣  ︫︳︨﹢︑

 ︩  ︋﹤︀﹞︣ ﹫︩ از ٢٠٠ ﹝﹫﹙﹫︀رد ︑﹢﹝︀ن︨  • ︗︢ب︋ 
﹩︮﹢︭︠

• د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ︮︡﹨︀ دا﹡︩ و ﹁﹠︀وری ︑︖︀ری ︫︡ه 

 ﹩︑︀﹆﹫﹆︑ ︣ک ︻﹙﹞ـ﹩ ود︨ـ︐︀ورد﹨︀ی ︫ـ ︣ ︀︨ـ
﹀︀ن ︮ا

• ︋︣﹎︤اری ده دوره ︗︪﹠﹢اره ︫﹫︀︋ ﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ 
﹩﹠︣﹁و ﹁﹟ آ ﹩﹠︣﹁︀رآ﹋

ــ﹢د﹋︀ن و  ــ﹩ ﹋ ــ︀رک ︻﹙﹞ ــ﹟ ︎ ــ︡ازی او﹜﹫ • راه ا﹡
﹫︩ از ١٠٠ ﹨︤ار  ــ︡︋  ︀زد ــ﹢ر و︋  ﹡﹢︗﹢ا﹡︀ن در ﹋︪

︩ آ﹝﹢ز  ﹡﹀︣ دا﹡
• ا︠︢ ﹝﹢ا﹁﹆️ ﹇︴︺﹩ ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡ ︗︀﹝︹ ﹁﹠︀وری و 
 (ICT) ︣ا﹋︤ ر︫︡ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و ار︑︊︀︵︀ت﹞
ــ︀وری ︋﹥ ︻﹠﹢ان  ــ﹢م، ︑﹆﹫﹆︀ت و ﹁﹠ از وزارت ︻﹙
او﹜﹫﹟ ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡ دارای ﹝﹢ا﹁﹆️ ﹇︴︺﹩ در ﹋︪﹢ر

ــ﹛ و ﹁﹠︀وری  ــ︀رک ︻﹙ ــ﹩ ︎ ــ️ ﹇︴︺ ــ︢ ﹝﹢ا﹁﹆ • ا︠
ــ﹫︀︋ ﹩ از وزارت ︻﹙﹢م، ︑﹆﹫﹆︀ت و ﹁﹠︀وری  ︫
ــ︀رک دارای ﹝﹢ا﹁﹆️ ﹇︴︺﹩ در  ــ﹟ ︎ ︋﹥ ︻﹠﹢ان او﹜﹫

﹋︪﹢ر
ــ﹩ ا︮﹀︀ن  ︑︀﹆﹫﹆︑ ــ﹩ و ــ︣ک ︻﹙﹞ • ا﹡︐︀ب ︫
ــ︀رک ︻﹙﹛ و   ︎️﹀﹨ ﹟﹫ ــ﹥ اول در︋  ــ﹢ان ر︑︊ ــ﹥ ︻﹠ ︋
ــ﹢ر ︋︣ ا︨︀س دو ︫︀︬︠ ︑︺︡اد  ﹁﹠︀وری ︋︣︑︣ ﹋︪
︩ ︋﹠﹫︀ن ﹁︺︀ل و ﹝﹫︤ان ﹎︣دش ﹝︀﹜﹩  ️ ﹨︀ی دا﹡ ﹋︫︣

︑﹢︨︳ وزارت ︻﹙﹢م، ︑﹆﹫﹆︀ت و ﹁﹠︀وری
• ا﹡︐︀ب ︎︀رک ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︫﹫︫ ﹩︀︋ ︣ک 
︀رک   ︎﹟︣︑︣ ﹥ ︻﹠﹢ان︋  ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن︋ 
ــ﹢ر در ︗︪﹠﹢اره ﹝﹙﹩ ︑︖﹙﹫﹏ از  ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ﹋︪

︎︥و﹨︪﹍︣ان و ﹁﹠︀وران ︋︣︑︣ در ︨︀ل ١٣٩٢

﹀︀ن ︀︑﹩   ︮ا ﹆﹫﹆︑ ︣ک  ︻﹙﹞﹩  و  ︫﹩﹁︣︺﹞
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﹠﹫︀ن  ا﹇︐︭︀د دا﹡︩︋ 
 ︤﹍︀︗ ︡︀︋﹟ ا﹇︐︭︀د
﹢د  ︫️﹀﹡ ﹤  ︋﹩﹊︐﹞
د﹋︐︣ ا︨︀ق ︗︀﹡﹍﹫︣ی

︤ارش  ﹎ــ
︣︊  ︠﹉[ [

︐︀ری، ﹝︺︀ون ︻﹙﹞﹩ و  ــ﹢ر﹡︀︨  ﹥ ﹨﹞︣اه د﹋︐︨︣  ــ︀ق ︗︀﹡﹍﹫︣ی ﹝︺︀ون اول ر﹫︦ ︗﹞﹢ر︋  د﹋︐︣ ا︨
 ︣زاده، وز ️﹝︺﹡ ︀︲ر ︡﹝﹞ ︡س﹠﹞ ،︣و﹫﹡ ︣︀ن، وز﹫ ️﹫ ︡﹫﹝ ︣︐﹋ر،  د﹢﹝︗ ︦﹫︀وری ر﹠﹁
︮﹠︺️، ﹝︺︡ن و ︑︖︀رت، د﹋︐︣ ﹝﹞﹢د ﹎﹢درزی وز︣ ورزش و ︗﹢ا﹡︀ن و ︗﹞︺﹩ از ﹝︺︀و﹡︀ن وزرا، 
ــ︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن د︡ن ﹋︣د﹡︡ و در ادا﹝﹥ ﹡﹫︤، ٥ ﹝︭﹢ل  ︫ ︿﹚︐﹞ ︀ی﹨ ︩︋ از

.︫︡ ﹩︀﹝﹡︣ک، رو︫ ﹟︀ی دا﹡︩ ︋﹠﹫︀ن در ا﹨ ️﹋︫︣ ︡︡︗
﹝︺︀ون اول ر﹫︦ ︗﹞﹢ر در ا﹟ ︋︀زد︡ ︋︀ ︋﹫︀ن ا﹠﹊﹥ در ︨︀ل ١٣٧٢ راه  ا﹡︡ازی ︫︣ک ︻﹙﹞﹩ و 
﹆︀﹫︀ن ﹡︥اد و دو︨︐︀﹡︪︀ن در  ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن ︑﹢︨︳ آ﹇︀︀ن ﹜﹢ح ﹝﹢︨﹢ی، د﹋︐︣ ﹁︫︣︙﹫︀ و د﹋︐︨︣ 
﹢د ا︡ه ﹋︀﹝﹙﹩  ︀︡ ا﹟ ا︡ه، در ز﹝︀ن︠  ــ︡، ا︸︀ر ﹋︣د: وا﹇︺︀︫  ﹠︺︐﹩ ا︮﹀︀ن، ﹝︴︣ح︫  ــ﹍︀ه︮  دا﹡︪
 ﹏︡︊︑ ︡ه ا︨️ و ︣ک ﹨︀ی ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ راه ا﹡︡ازی︫  ﹥ ﹨︣ ︀ل ﹝︀ ﹝﹩ دا﹡︧︐﹫﹛ در د﹡﹫︀︫  ﹡︊﹢د.︋ 

.︡﹠﹋ ️﹋︣ ︣﹫︧﹞ ﹟در ا ︀﹝︐ ︡︀︋ ،﹜﹨ ︣انن ﹨︀ی ا︮﹙﹩ ︑﹢︨︺﹥ ︫︡ه ا﹡︡ و ا﹢﹡︀﹋ ﹤︋
ــ︀ق ︗︀﹡﹍﹫︣ی ا﹁︤ود: ﹝︡︑﹩ ︋︒  ︫︡ ﹋﹥ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥  آن ︑﹢︨︳  ــ︣ ﹁︣دا، د﹋︐︣ ا︨ ︋﹥ ﹎︤ارش︫ 
﹢رای ︻︀﹜﹩ ا﹡﹆﹑ب  ︡ در︫  ﹢د، ﹋﹥ در ﹡︀️ ﹇︣ار︫  ا︨︐︀﹡︡اری و ︀ وزارت آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩ ﹝︭﹢ب︫ 
ــ﹢را ︋﹥ ︑︭﹢︉ ر︨﹫︡. وی ادا﹝﹥ داد: ︋﹥ ﹜︴︿  ︫ ﹟ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︑﹢︨︳ ا ﹟ــ﹢د و ا ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹝︴︣ح ︫
︠︡ا ︋︀ ︑﹢︲﹫︀ت آ﹇︀ی د﹋︐︣ ﹋︪﹞﹫︣ی ا﹝︣وز ︫︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای ا︨️ 

﹋﹥ در ︵﹢ل ا﹟ ︨︀ل ﹨︀ دو︨︐︀ن ︋︀ ︗︡️ د﹡︊︀ل ﹋︣ده ا﹡︡.
 ︳︫︣ا ﹜﹨ ﹩﹠︺ .︡﹠﹋ ︡ا﹫︎ ﹤︺︨﹢︑ ︡︀︋ ︀﹝︐ ︣انوا﹇︺﹫︐﹩ ﹋﹥ و︗﹢د دارد، ا ﹤﹊﹠وی ︋︀ ا︫︀ره ︋﹥ ا

︣︊  ︠﹉ ︤ارش ﹎
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︡ رو﹊︣دی  ︀  ︋︩ ︎︥و﹨
﹨︡ف دار و ﹋︀ر︋︣دی 

 ﹏ ︣ای  ︋︀ ︑ ︡ ︫︀  ︋﹤︐ د︫ا
︐﹀︀ده  ︀﹏ ﹝﹢رد ︨ا ︧﹞

 ﹟︣ار ﹎﹫︣د، در ا ﹇
︩ ﹝﹢رد  ︥و﹨ ︮﹢رت︎ 

﹢ا﹨︡  ︣ار︠  ﹇ ️ ︀﹝
️﹁︣ ﹎

︐︀ری ﹢ر﹡︀︨  د﹋︐︨︣ 

ــ﹩، ﹝﹠︀︵﹅، ︗﹢ا﹡︀ن ︑︭﹫﹏ ﹋︣ده و ﹨﹛ ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹋﹥ ا︣ان در آن ﹇︣ار دارد، ﹎﹀️: را﹨﹩ ︗︤  ︀ر︑
 ︣︲︀ ︀ل ︣د، و︗﹢د ﹡︡ارد. در﹫﹍ ا ﹤﹊﹠﹉ ﹋︪﹢ر ︑﹢︨︺﹥ ︀﹁︐﹥ و  ︀︡ا﹇﹏ در ﹝︧﹫︣ ︑﹢︨︺﹥ ﹇︣ار︋ 
 ﹫ ︣ق ︑︀ ︾︣ب، ﹋︪﹢ری ﹋﹥ در آن ︔︊︀ت و ا﹝﹠﹫️ ﹋︀﹝﹏ و  ﹉︀ر﹢ب اداره ︮  در ﹝﹠︴﹆﹥، از︫ 

و︗﹢د دارد، ا︣ان ا︨️.
 ﹩︀ر︑ ️︗ ﹤︋ ﹤﹋ ︀ه ﹋﹠﹫﹛، آن ﹋︪﹢ری﹍﹡ ﹤﹆︴﹠﹞ ﹟وی ا︲︀﹁﹥ ﹋︣د: از ﹡︷︣ ︑﹢︨︺﹥ ﹨﹛ ﹡﹫︤ در ا
 ️︗ ﹤︋ ︣︲︀ ــ︀ل  ــ﹢ر ﹝﹠︴﹆﹥ در ــ️. ا﹜︊︐﹥ ﹊﹩ دو ﹋︪ ﹫︡ا ﹋﹠︡، ا︣ان ا︨ ــ︺﹥︎  ــ️ ︑﹢︨ ﹐زم ا︨
︀︵︣ ا﹠﹊﹥ آن ﹨︀   ︠﹤ ــ︣﹁️ ﹡﹥︋  ︪﹫  ︎﹟و﹜﹩ ا ︡﹠︫︀ ــ︺﹥، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ از ﹝︀ ︗﹙﹢︑︣︋  ︬ ﹨︀ی ︑﹢︨ ــ︀︠ ︫
︠﹫﹙﹩ ︠﹢ب و ﹇﹢ی ︑︣ ︣﹋️ ﹋︣د﹡︡، ︋﹙﹊﹥ ︋﹥ ︠︀︵︣ ا﹠﹊﹥ ﹝︀ در ﹝﹢ا﹇︺﹩ ︗﹠﹌ ︑﹞﹫﹙﹩ دا︫︐﹫﹛ و 

️ ﹨︀﹩ در ︋︣﹨﹥ ای از ز﹝︀ن ︋︀︻︒ ︫︡ه ﹋﹥ ﹁︀︮﹙﹥ ای دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛. ︨︀﹫︨ ﹩︠︣︋ ﹜﹨
︀ل اول  ﹫︡ا ﹋﹠﹫﹛، در ١٠ ︨  ︡ه ر︫︡ ٨ در︮︡ی︎  ــ﹛ ا﹡︡از ﹋﹥ ﹎﹀︐﹥︫  ︪ ︡﹠ــ ﹫︀ن ا﹠﹊﹥ در︨   ︋︀ وی︋ 
︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ﹡︷︀رت  ︀ ﹝︺︀و﹡️︋  ــ️، ادا﹝﹥ داد: ﹝︀ ︐﹩ در ︗﹙︧﹥ ای︋  ﹢ده ا︨ ــ︡ آن ٢/٤ در︮︡︋  ر︫
 ﹤﹛︀ ︀︡ در ١٠︨   ︋،﹜﹫︨︣ ﹥ ر︫︡ ٨ در︮︡ی︋  ︀ز︋   ︋﹤﹊﹠︣ای ا ︒ ﹋︣د﹛ و︋  را﹨︊︣دی ر﹝︗ ︦﹫﹢ر︋ 
 ︀ ــ︡ دور از د︨︐︨︣﹩  ﹨︧️؛ ︡ا﹇﹏︋  ــ﹫﹛. در وا﹇︹ ﹉ ر︫ ︫︀ ــ︐﹥︋  ــ︡ ١٢ در︮︡ی را دا︫ دوم، ر︫

︻﹞﹙﹊︣د ﹎︫︢︐﹥ ر︫︡ ا﹇︐︭︀دی ︾﹫︣ وا﹇︺﹩ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡.
️ ﹎﹫︣ی  ︗ ــ️ ﹋﹥ ﹝︀ در ــ︡ و ا﹟ ا︨ وی ︑︭︣ ﹋︣د: ︑﹠ ︀﹉ ا︑﹀︀ق ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ه ︋︀︫
︑︽﹫﹫︣ ا︖︀د ﹋﹠﹫﹛. ︺﹠﹩ ︋﹥ ا﹇︐︭︀دی ︋︨︣﹫﹛ ﹋﹥ ︋﹥ ︗︀ی درآ﹝︡﹨︀ی ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩، ﹡﹀️ و ︮﹠︺︐﹩ ﹋﹥ 
︋﹥ ﹨︣ ︀ل در ا﹟ ︨︀ل ﹨︀ ︻﹞︡︑︀ ︮﹠︀︹ ﹝︺﹞﹢﹜﹩ ︋﹢ده و در ﹋︪﹢ر ︑﹢︨︺﹥ ︎﹫︡ا ﹋︣ده ، ︮﹠︺️ دا﹡︩ 

.︫︡︀ ︋﹠﹫︀ن ︣ف ا︮﹙﹩︋ 
وی ︋︀ ا︫︀ره ︋﹥ ا﹠﹊﹥ ︋︀﹐︠︣ه ﹊﹩ از د﹐︫ ﹅﹫﹁﹢︑ ﹏︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن ا﹟ ا︨️ 
﹢د،  ــ︣ک در دل آن ا︖︀د︫   ︫﹟︤ر﹎﹢اری ﹇︊﹢ل ﹋︣د ﹋﹥ ا  ︋︀ ﹠︺︐﹩ ا︮﹀︀ن آن ﹝﹢﹇︹︋  ــ﹍︀ه︮  ﹋﹥ دا﹡︪
 ﹤﹡︀︋︀︐﹋ ︣ود، ا﹝︀ او﹜﹫﹟ ﹡﹫︀زش دا﹡︪﹍︀ه و دو﹝﹫﹟ ﹡﹫︀زش  ︋︣﹍د ﹋﹥ ︗︀ی د﹢  ︋︒  ︋﹩﹚﹫ ︻﹠﹢ان ﹋︣د:︠ 
﹠︺︐﹩ ا︮﹀︀ن ا︨️.  ️ ﹨︀ی دا﹡︪﹍︀ه︮  ــ︀︠  ︨︣ز ︀﹠د. وی ا﹁︤ود: ﹨﹞﹥ ا﹢ ︀ ا﹝﹊︀﹡︀ت︋  ــ︉ و︋  ︨︀﹠﹞
︀︡ از ا﹟ ﹁︣︮️ ا︨︐﹀︀ده ﹋︣د.  ﹠︺︐﹩ ﹋︪﹢ر ا︨️ و︋  ا﹟ دا﹡︪﹍︀ه ﹊﹩ از ﹝︣︑ ﹜﹟ دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ی︮ 
ــ︖﹢، ﹁︀رغ ا﹜︐︭﹫﹑ن و  ︑ ︩︭﹫﹑ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩، دا﹡︪ ــ︀﹡﹩ ﹋﹥ ا﹝︣وز و︗﹢د دارد. در︋  ﹡﹫︣وی ا﹡︧
﹞️ ا﹇︐︭︀د دا﹡︩  ــ️، ﹝﹩ ︵﹙︊︡ ﹋﹥ ﹝︀ ︋﹥︨  ــ︺﹥  ای ﹋﹥ ﹡﹫︀ز ا︨ ﹨﹛ ﹡﹫︀ز ︋﹥ ﹋︀ری ﹋﹥ و︗﹢د دارد و ︑﹢︨

.﹜﹫﹠﹋ ️﹋︣ ︀ن﹫﹠︋
ــ︺﹥ ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری، ︑﹢﹜﹫︡ ﹁﹠︀وری  ــ﹞️  ﹜﹫﹠﹋ ️﹋︣︐﹞︀ ﹝﹢︲﹢ع ︑﹢︨  ︨﹟ا ﹤ وی ﹎﹀️: ا﹎︣︋ 
ــ﹥ در ﹝︺︀و﹡️ ︻﹙﹞﹩  ــ️، ﹋ ️ ﹨︀ی ا︮﹙﹩ ا︨ ﹢﹛از ا ﹩﹊  ــ︀زی ﹥ ︔︣وت و ︑︖︀ری︨  ــ﹏ آن︋  ︡︊︑ و
ــ﹢د ودر ﹡︀️ در  ــ︦ ︗﹞﹢ر و در وزارت ︻﹙﹢م، ︑﹆﹫﹆︀ت و ﹁﹠︀وری ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫ ﹫ــ︀وری ر و ﹁﹠
 ︣﹫︧﹞ ﹟د و د︨︐﹍︀ه ﹨︀ در ا﹢  ︫︿︣︺︑ ︡︀  ︋︬︪﹞ رت﹢  ︮﹤ ︫︣ک  ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن︋ 

.︡﹠﹠﹋ ️﹋︣
ــ️. ا︮﹀︀ن از ﹡︷︣  ــ﹩ از ﹝︣ا﹋︤ ︠﹢ب ا︨ ﹊ ت ﹨︀ و﹢﹚︀︎ ــ﹩ از ﹊ ︀ن﹀︮ا ﹤﹊﹠ــ︀ن ا ــ︀ ︋﹫ وی ︋
ــ︖﹢︀ن، ︑︺︡اد ا︨︀︑﹫︡ ︠﹢ب و ︋︀  ــ﹫︀ر ︋︀﹐﹩ دارد، ا︸︀ر ﹋︣د: ︑︺︡اد دا﹡︪ ــ﹍︀﹨﹩ ا︨︐︺︡اد ︋︧ دا﹡︪
 ﹩︐︺﹠︮ ﹜﹞ دو﹝﹫﹟ ا︨︐︀ن ︀﹝︐ ︡ــ ــ︀︋﹆﹥ ی ︮﹠︺︐﹩ در ا︮﹀︀ن و︗﹢د دارد. ︋︀﹐︠︣ه ا﹎︣ اول ﹡︊︀︫ ︨
︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ﹋﹥  ﹢︋﹩ و︗﹢د دارد. در ز﹝﹫﹠﹥︎  ا︣ان ا︨️.در ا︮﹀︀ن ﹡﹫︣وی ﹋︀ر آز﹝﹢ده︠ 

 .︡﹠﹋ ﹩﹞ ️﹋︣ ︀وری ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د و در را︨︐︀ی ︑︖︀ری ︨︀زی﹠﹁ ︡﹫﹛﹢︑
ــ️  ︨︀﹫  ︨﹟از ا ︀﹝︐ ︀﹞ :️﹀﹎ ︀ن﹀︮︡ور ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری در ا︣﹋ ــ︀د ︖ا ﹤ ــ︀ره︋  ︀ ا︫ وی︋ 
ــ︐﹫﹛ ﹋﹥ ︋︐﹢ا﹡﹫﹛  ــ﹛. ا﹝﹫︡وار ﹨︧ ﹫﹠﹋ ﹩﹞ ️︀﹝ ــ﹢ر ــ️ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛، ا﹜︊︐﹥ در ﹋﹏ ﹋︪ ︀﹝ ــ︀ن ﹀︮در ا

﹍﹫︣د. ️ ﹨︀ی ︋﹢د︗﹥ ای ﹋﹥ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ا︨️ ا﹡︖︀م︋  ︀﹝ ،﹩︀﹠  ︋︣︀ی ز﹨ ️ ︀﹝
ــ︐︀ری ﹁︣﹝﹢د﹡︡ و دو︨︐︀ن د﹍︣ ﹨﹛ ﹎﹀︐﹠︡، در︨️  وی ا﹁︤ود: ا﹟ د︾︡︾﹥ ﹨︀﹩ ﹋﹥ آ﹇︀ی د﹋︐︣ ︨
 ﹤  ︋︡︀︊﹡ ︀﹞ ﹑︮و﹜﹩ در ﹝﹆﹫︀س ا ،︫︡︀ ︡ه︋  ﹢﹜﹩ ︗︀﹩ ﹨︡ر︫   ︎﹉ ︩﹨︥و ــ️ در︎  ــ️؛ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ ا︨

 .﹜﹫﹠﹋ ﹤︗﹢︑ ﹟ا
 ﹩︐ ،﹩﹝﹋ ︡د︻ ﹉ ،️︨د︗﹥ ﹋﹏ ﹋︪﹢ر ا﹢ وی ادا﹝﹥ داد: ﹋︪﹢ری ﹋﹥ ٨٠٠ ﹨︤ار ﹝﹫﹙﹫︀رد ︑﹢﹝︀ن︋ 
﹋﹞︐︣ از ﹉ در︮︡ ︋﹥ ︎︥و﹨︩ ︑︺﹙﹅ ﹝﹩ ﹎﹫︣د. ︋︺︡ ﹝︀ ︋﹫︀﹛ و د︾︡︾﹥ ﹝︀ن ا﹟ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ 
 ﹟آن ︑﹢︗﹥ ﹋︣د. ا︮﹑ ذ﹨﹠﹞︀ن را روی ا ﹤  ︋︡︀︊﹡ ︀︺﹇ــ︡. وا ︫︀ ــ︡ه︋   ﹩︀︗ ﹉﹉ ︻︡دی ﹨﹛ ﹨︡ر︫
﹢د  ︥و﹨︩ ا﹡︖︀م︫  ︥و﹨︩،١٠︎  ︣و﹛، از ١٠٠︎  ︥و﹨︩︋   ︎️﹝  ︨﹤ ︑﹞︣﹋︤ ﹡︡﹨﹫﹛. ﹨︣ ﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛︋ 

و ︋︣ای ﹋︪﹢ر ا︔︣﹎︢ار ︋︀︫︡، ︠﹫﹙﹩ ︠﹢ب ا︨️.
 ﹉ ﹤︐︧﹡︀ن ︑﹢ا﹀︮ا ﹩︑︀﹆﹫﹆︑ و ﹩﹝﹚︻ ︣ک︫ ﹤﹋ ️︨م ا﹢﹚︺﹞ ︀ل ︣﹨ ﹤︋ ﹤﹊﹠وی ︋︀ ا︫︀ره ︋﹥ ا
︀︡ د﹡︊︀ل ﹋﹠﹠︡،  ﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ﹋︀ری ︗︡ی ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ دو︨︐︀ن ﹨﹞﹥︋  ︤ر﹎﹩ ا﹡︖︀م د﹨︡ و ﹝﹟︋  ﹋︀ر﹨︀ی︋ 

︣︊  ︠﹉ ︤ارش ﹎
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ــ﹉ ﹋﹠︡. ﹋︣︡ور﹨︀ی  ــ﹢ان ﹋︣د: دو﹜️ ﹨﹛ ﹋﹞ ﹠︻
﹥ ﹝︭﹢︋﹥ ای ﹨︧️،  ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ﹨﹛ ا﹎︣ ﹡﹫︀زی︋ 
 ︴︨ در ﹤ دو﹜️ و ︴ــ ــ﹢د. ﹥ در ︨ ︫ ﹤﹫︑
ــ︡  ︫︀ ــ﹢رای ︻︐︿ و در ︗︀ی د﹍︣ی ا﹎︣ ﹇︣ار︋  ︫
ــ﹢د. ︐﹩ ا﹎︣ ﹇︣ار  ــ﹥ آن ︑︭﹞﹫﹛ ﹎︣﹁︐﹥ ︫ را︗︹ ︋
ــ︀ل ︫﹢د ︋﹥ ︵﹢ر  ــ︡  ︋﹥ ﹝︖﹙︦ ﹐﹥ ای ار︨ ︫︀︋
ــ︀ل ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ︋︐﹢ا﹡﹫﹛ از ا﹟ ﹁︣︮️ ︋︣ای  ︗︡ی د﹡︊

﹫︪︐︣ی ﹋﹠﹫﹛. ︑﹢︨︺﹥ ﹋︪﹢ر ا︨︐﹀︀ده︋ 
ــ︀ره ای ︗︤ ا﹟ ﹡﹫︧ــ️.   :ــ︣د ــ︡ ﹋ وی ︑︀﹋﹫
ــ︩ ︋﹠﹫︀ن ︤﹍︀︗ ︡︀︋﹟ ا﹇︐︭︀د ﹝︐﹊﹩  ا﹇︐︭︀د دا﹡
ــ﹢د ﹋﹥  ــ﹢د. ﹨︣ ︣ف د﹍︣ی ﹎﹀︐﹥︫  ــ﹥ ﹡﹀️︫  ︋
ــ﹞️ ﹝︺︡ن،   ︨﹤  ︋﹜︣︊ ﹥ ﹡﹀️ را︋  ــ︀د ﹝︐﹊﹩︋  ا﹇︐︭
ــ﹞️ ﹡﹆︀ط د﹍︣، ا﹠︀ ︾﹫︣ وا﹇︺﹩ ا︨️. ﹝︀  ︨ ﹤︋
ــ﹥ ︮﹢رت ︗︡ی در  ــ︐﹫﹛ ﹋﹥ ︋︐﹢ا﹡﹫﹛ ︋ ا﹝﹫︡وار ﹨︧
︐﹢ا﹡︡ ﹡﹆︩   ︩︣﹋️ ﹋﹠﹫﹛ و ا︮﹀︀ن ﹨﹛︋   ︋﹟ا

.︡﹠﹋ ︀﹀د را ا﹢︠
ــ︦  ﹫ــ︀وری ر ــ﹩ و ﹁﹠ ــ︀ون ︻﹙﹞ ــ﹥ ﹝︺ در ادا﹝
ــ️: ا︻︐﹞︀د ︋﹥ ︋ــ︩ ︭︠﹢︮﹩  ــ﹢ری ﹎﹀ ﹝︗
ــ﹟ ︵ ﹅︣﹊﹩ از  از ا ︀﹨ ︩ ︥و﹨ ــ﹩︎  ــ﹟ ﹝︀﹜ و ︑︃﹝﹫
️ ﹨︀ی ︎︥و﹨︪﹩ در  راه ﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی ︫︡ن ﹁︺︀﹜﹫

﹋︪﹢ر ا︨️.
ــ︐︀ری، ﹝︺︀ون ︻﹙﹞﹩ و ﹁﹠︀وری  ــ﹢ر﹡︀ ︨ د﹋︐︣ ︨
︀زد︡ ︲﹞﹟ ا﹇︐︭︀دی   ︋﹟ری در ا﹢﹝︗ ️ــ ︨︀ر
 ︡︀︋ ︩ــ ــ︣د: ︎︥و﹨ ﹋ ︭︣︑ ︩ــ ــ﹞︣دن ︎︥و﹨ ︫
︣ای   ︋︀︑ ︫︡︀  ︋﹤︐ رو﹊︣دی ﹨︡ف دار و ﹋︀ر︋︣دی د︫ا
﹢رت   ︮﹟︣ار ﹎﹫︣د، در ا ︐﹀︀ده ﹇ ︀︧﹞ ﹏﹏ ﹝﹢رد ︨ا
ــ︡ ﹎︣﹁️.  ﹢ا﹨ ︣ار︠  ــ ــ️ ﹇ ︀﹝ ــ﹢رد ــ︩ ﹝ ︎︥و﹨
 ﹩﹛︀ ︭﹢︮﹩ و ︑︃﹝﹫﹟ ﹝  ︩︠  ︋﹤ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا︻︐﹞︀د︋ 
︎︥و﹨︩ ﹨︀ از ا ﹅︣︵ ﹟﹊﹩ از راه ﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی 

.️ ︥و﹨︪﹩ ︨ا ️ ﹨︀ی︎  ﹫﹛︀ ︫︡ن ﹁︺
ــ︡ن ﹇︀﹡﹢ن ︀﹝️ از  ︫ ﹩وی ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا︗︣ا
 ﹟︣ای ا ــ︀زی︋  ︀زار︨ ︩ ︋﹠﹫︀ن و︋  ️ ﹨︀ی دا﹡ ــ︣﹋ ︫
︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ا︮﹙﹩ ﹝︺︀و﹡️ ︻﹙﹞﹩  ️ ﹨︀ را از︋  ــ︣﹋ ︫

و ﹁﹠︀وری ر﹝︗ ️︨︀﹢ری ا︻﹑م ﹋︣د.
︣ک   ︫︦﹫ــ﹞﹫︣ی ر  در ادا﹝﹥ د﹋︐︣ ﹝︡ی ﹋︪
﹥ رو﹡︡ ︑﹢︨︺﹥  ︀ ا︫︀ره︋  ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن︋ 
︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن،  ﹊﹏ ﹎﹫︣ی︫  و︫ 
︣ک ︻﹙﹞﹩ و  ــ︀ل ﹎︫︢︐﹥︫  ا︻﹑م ﹋︣د: ︵﹩ ٢٠︨ 
︣ ١٠٠ ﹝﹫﹙﹫︀رد   ︋︼﹛︀ ︀ ا︻︐︊︀ری︋  ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن︋ 
 ،️︠︀ ︣ای︨  ــ︐︀ن︋  ︑﹢﹝︀ن ٤٠ ﹨﹊︐︀ر از ارا︲﹩ ا︨
 ︩︋ ︀ن و﹫﹠︋ ︩ ️ ﹨︀ی دا﹡ آ﹝︀ده ︨︀زی و ︋﹥ ︫︣﹋
ــ️. ︵﹩ ا﹟ ا﹇︡ا﹝︀ت  ︭︠﹢︮﹩ وا﹎︢ار ︫︡ه ا︨
ــ︽﹏ ا︖︀د  ︫ ﹏﹫︭︐﹛ــ︡ود ٥ ﹨︤ار ﹁︀رغ ا  ︋︣ای
︣ای  ︥و﹨︪﹩ ﹋︀ر︋︣دی︋  ︫︡ه ا︨️ و ١١٠٠ ︵︣ح︎ 
️ ︋﹥ ا﹡︖︀ م ر︨﹫︡ه ا︨️. ︺﹠ ﹏ ﹝︪﹊﹑ت ﹢زه︮ 
ــ︤ود: ︻﹑وه ︋︣ ﹝﹢ارد ﹝︢﹋﹢ر ٣٧﹋︀ر︠︀﹡﹥  وی ا﹁
ــ︺﹥  ︨﹢︑ ــ︀ی  ﹁﹠︀وری ﹨ از  ــ︐﹀︀ده  ا︨ ــ︀  ︋ ــ﹩  ︐︺﹠︮
 ﹩︑︀﹆﹫﹆︑ ــ﹩ و ــ︣ک ︻﹙﹞ ــ﹥ در ︠︀رج از ︫ ︐﹁︀
ــ︣وش  ﹁ ــ️.  ــ︡ه  ا︨ ︫ ــ︡ازی  راه ا﹡ ــ︀ن  ﹀︮ا

︣  ٢٥٠ ﹝﹫﹙﹫︀رد ︑﹢﹝︀ن ︋﹢ده ا︨️. ــ︀ل ١٣٩٢ ︋︀﹜︼ ︋ ︀︀ن آذر﹝︀ه ︨ ــ︣ک ﹨﹛ ︑︀︎  ــ︐﹆︣ در︫  ️ ﹨︀ی ﹝︧ ــ︣﹋ ︫
︀﹙﹢ت  ﹥ ︻﹠﹢ان︎  ︣ای ا︖︀د ﹋︣︡ور ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری︋  ــ﹞﹫︣ی ﹎﹀️: ﹨﹫︃ت دو﹜️ دو ﹝︭﹢︋﹥︋  د﹋︐︣ ﹋︪
 ﹩︪︋ ︡ور﹨︀ ﹋﹥ ︑﹙﹀﹫﹅ دو ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹡﹢آوری ﹝﹠︴﹆﹥ ای و︣﹋ ﹟ر︨︀﹡︡ه ا︨️ ا ︉﹢︭︑ ﹤︋ ︀ن﹀︮در ا
 ﹤︋﹢︭﹞ ﹟﹛ دو﹜️ از اا﹝﹫︡وار ︫︡︀ ﹠﹫︀ن︋  ︡ن ا﹇︐︭︀د دا﹡︩︋   ︫﹩︑︀﹫﹚﹝︻ ﹤﹋︣﹞ ا︨️ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝﹢︑﹢ر

﹞﹫︀ت ﹋﹠︡ ︑︀ در ﹡︣﹞ ﹤︋ ️︀﹙﹥ ا︗︣ا ︋︨︣︡.

︩ ︋﹠﹫︀ن رو﹡﹞︀﹩  از  ︎﹠︕  ﹝︭﹢ل  دا﹡
ــ︀ق ︗︀﹡﹍﹫︣ی  ︀ ︱﹢ر د﹋︐︣ ا︨ ﹠﹫︀ن︋  ﹠︕ ﹝︭﹢ل دا﹡︩︋   ︎︡︀زد  ︋﹟︤ارش، در ا﹎ ﹟ــ︀س ا ︋︣ا︨
ــ︣﹋️ ﹨︀ی دا﹡︩ ︋﹠﹫︀ن  ــ﹢ی ︫ ــ︡. ا﹞ ︕﹠︎ ﹟︭﹢ل از ︨ ︫ ﹩︀﹝﹡ری رو﹢﹝︗ ︦﹫︀ون اول ر︺﹞

︡ه ا﹡︡. ﹝︧︐﹆︣ در ︫︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن ︵︣ا﹩ و ︑﹢﹜﹫︫︡ 
 ،«﹩﹝︗﹢︀ ﹫﹢رآ﹋︐﹢ر︋  ﹥ روش ﹡︀﹡﹢︋  ︡ه︋   ︫﹤﹫︑ ️︨﹢︍﹝﹋ ــ︐﹛ و﹋﹫﹢م ︑︣ا︎﹩ ز︠﹛»، «﹁﹠︀وری ︧﹫︨»
ــ︀ی ر﹡﹍﹩ ﹝﹢رد  ــ︣ی ︀ر)»، «دا﹡﹥ ﹨ ــ︣ور﹨︀ی ﹫﹋) ﹩︑︀﹫︀ن ︨ ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹀︀︸️ از ا︵﹑︻︀ت ︨ ︨»
ــ︳ دا﹡︪﹞﹠︡ان و  ــ︐﹠︡ ﹋﹥ ︑﹢︨ ︧﹨ ﹩﹛﹢︭﹞ ٥ «﹩︴ ــ﹢﹠︡ه»، «﹁﹠︀وری ︻﹞﹙﹍︣︠  ــ︐﹀︀ده در ﹝﹢اد︫  ا︨
ــ︣﹋️ دا﹡︩  ﹫︩ از ٣٧٠︫  ــ︡ه ا﹡︡.︋  ــ︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن ︑﹢﹜﹫︫︡  ﹁﹠︀وران ا︣ا﹡﹩ در︫ 
︋﹠﹫︀ن در ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ از ︗﹞﹙﹥ ﹡︀﹡﹢﹁﹠︀وری، ﹝﹠︨︡﹩ ︎︫︤﹊﹩، ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت، ﹋︪︀ورزی 

︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن ﹁︺︀ل ﹨︧︐﹠︡. و ﹝﹢اد در︫ 

︣︊  ︠﹉ ︤ارش ﹎
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︀  ﹋︊︀ز  ︠﹟︧
 ︦﹫︪︀ور ر﹞
︫︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن

ا︻︷﹛ دا﹡︩
﹩︋︀︀ر︫﹠︀س ﹡︷︀رت و ارز﹋
︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن  ︫

︤ارش آ﹝︀ری از و︲︺﹫️  ﹎
︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری 
︿﹚︐﹞ ر﹨︀ی﹢︪﹋[ [

ــ﹢آوری (IASP) ︋﹫︩ از  ــ﹩ و ﹝﹠︀︵﹅ ﹡ ــ﹟ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹞ ا﹡︖﹞
ــ﹫︀ی  ــ︩ ﹝﹠︴﹆﹥  آ﹁︣﹆︀، آ︨ ــ﹢ر ﹝︗ ︿﹚︐︀ن در︫  ــ﹢ از ٧٠ ﹋︪ ︱︻٤٠٠
ــ﹞︀﹜﹩ و آ︨﹫︀ی ︾︣︋﹩ دارد.  ــ︣﹇﹩، ارو︎︀، آ﹝︣﹊︀ی ︗﹠﹢︋﹩، آ﹝︣﹊︀ی ︫ ︫
ا﹟ ا﹡︖﹞﹟ ﹁︺︀ل ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝﹠︷﹛ آ﹝︀ری را در ︭︠﹢ص و︲︺﹫️ 
ــ︀ی ﹝︐﹙︿ ارا﹥ ﹝﹩ د﹨︡. در  ︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری از ︗﹠︊﹥ ﹨ ــ﹢د︎  ︗﹢﹞

ــ︀ل ٢٠١٢، و︲︺﹫️ ١١٩ ︎︀رک ︻﹙﹛  ــ﹠︖﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه در ︨ ︨︣︷﹡ ﹟︣︠آ
 ،﹟﹫ ،︀دا﹡︀﹋ ،﹏︋︣ز ،︩︣︑ــ﹢ر (آرژا﹡︐﹫﹟، ا︨︐︣ا﹜﹫︀، ا و ﹁﹠︀وری از ٣٨ ﹋︪
ــ﹥، آ﹜﹞︀ن، ﹨﹠︡و︨︐︀ن، ا︣ان،  ﹋︣وا︨﹩، دا﹡﹞︀رک، ا︨︐﹢﹡﹩، ﹁﹠﹑﹡︡، ﹁︣ا﹡︧
 ،︀﹞︀﹡︀︎ ،﹉︤﹊﹞ ،︀ن، ﹜︐﹢﹡﹩، ﹜﹫︐﹢ا﹡﹩، ﹝︀﹜︤ی﹡﹢ ،﹩︋﹢﹠︗ ژا︎﹟، ﹋︣ه ،︀﹫﹛︀︐ا
ــ︍︀﹡﹫︀،  ــ﹙﹢و﹡﹩، آ﹁︣﹆︀ی ︗﹠﹢︋﹩، ا︨ ــ﹫﹥، ا︨ ــ︐︀ن، ︎︣︑︽︀ل، ﹇︴︣، رو︨ ︧﹛

︤ارش آ﹝︀ری از و︲︺﹫️  ﹎
︿﹚︐﹞ ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ﹋︪﹢ر﹨︀ی

(﹉︥﹚︋) ﹟﹢﹛ ﹩﹝﹚︻ ︎︀رک
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 ﹅︣︵ و و﹡︤و﹐) از ︀﹊︣﹞ا﹡﹍﹙︧︐︀ن، آ ،﹤﹫﹋︣︑ ،︦﹡﹢︑ ،︡﹠﹚﹨ ،︡﹠﹚︀︑ ،︡﹢︨
︨︡️ آ﹝︡ه   ︋︕︀︐﹡ از ﹩︠︣︋ ︀︖﹠︡ه ﹋﹥ در ا ︎︨︪︣﹠︀﹝﹥ ︑️ وب ︋︣ر︨﹩︫ 
ــ︀س ︨︀︋﹆﹥  ــ︡ه ︋︣ ا︨ ــ﹩︫  ــ﹢د. ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︋︣ر︨ ︫ ﹩﹞ ﹤ارا

︡ه ا﹡︡.  ﹢رت ز︣ ︑﹆︧﹫﹛ ︋﹠︡ی︫   ︮﹤  ︋،️﹫﹛︀︺﹁

︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ١- ا︖︀د︎ 
﹝﹀﹢م ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری از د﹨﹥ ١٩٥٠ ﹝﹫﹑دی ︫﹊﹏ ﹎︣﹁️. ر︫︡ 
︡︡ه در ﹋︪﹢ر﹨︀ی ﹝︗ ︿﹚︐︀ن ز﹝︀﹡﹩ ا︑﹀︀ق ا﹁︐︀د   ︎﹟︡ار ا︀ ــ︺﹥︎  و ︑﹢︨
ــ︺﹥ ا﹇︐︭︀د ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣  ــ︀︠︐︀ری ﹝﹢︔︣ و ﹇︡ر︑﹞﹠︡ ︋︣ای ︑﹢︨ ــ﹥ ا﹀﹞ ﹟﹢م ︨ ﹋
دا﹡︀﹩ و ا﹁︤ا︩ ﹡﹢آوری ﹨︀ ︫﹠︀︠︐﹥ ︫︡. در د﹨﹥ ٨٠ ﹝﹫﹑دی، ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ 
︀رک ﹨︀ی  ا﹀﹞ ﹟﹢م ︋﹥ ﹋︪﹢ر﹨︀ی ارو︀︎﹩ ر︨﹫︡، ︗︩ ︋︤ر﹎﹩ در ا︖︀د︎ 
︀رک ﹨︀ی  ︀︣ ﹇︀ره ﹨︀، ︑︀︨﹫︦︎  ︀ ︑﹢︨︺﹥ آن در︨  ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ا︑﹀︀ق ا﹁︐︀د و︋ 
︀رک ﹨︀ی  ︣ ا﹟ ا︨︀س ١٩/٣٪︎   ︋.︡ ︀ ا﹁︤ا︀﹝﹡ ︩﹩ رو︋︣و︫  ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری︋ 
︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری در د﹨﹥ ١٩٨٠، ٢٤/٤٪ در د﹨﹥ ١٩٩٠ و ٥١/١٪ در د﹨﹥ ٢٠٠٠ 
︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و  ــ﹫︦︎  ــ﹢دار ز︣ رو﹡︡ ︑︀︨ ــ︡ه ا﹡︡. ﹡﹞ ــ﹑دی راه ا﹡︡ازی︫  ﹫﹞
 ﹤︐﹊﹡ ﹟ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡، ا﹜︊︐﹥ ذ﹋︣ ا ــ︀وری در د﹨﹥ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ﹝﹫﹑دی را ﹡︪ ﹠﹁
︀ل ﹨︀ی ٢٠١٠ و ٢٠١١ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  ︨﹏﹞︀  ︫︀﹁︣ ︲︣وری ا︨️ ﹋﹥ د﹨﹥ ٢٠١٠︮ 

︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ٢- ﹝﹏ ا︨︐﹆︣ار︎ 
ــ︩ ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و  ــ︐︣ ﹝︀﹨﹫️ و ﹡﹆ ــ︣ای درک ︋﹫︪ ︋ ﹜﹞ ﹏﹞ــ﹩ از ︻﹢ا ﹊
 ︩  ︋﹟ــ️. در ا ︨︀﹡آ ️﹫﹛︀︺﹁ ︳﹫﹞ ــ︐﹆︣ار و ــ﹩ ﹝﹏ ا︨ ︣ر︨ ﹁﹠︀وری،︋ 
︣﹨︀ و دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟   ︫﹤ ︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ﹡︧︊️︋   ︎️﹫︺﹇﹢﹞

︡ه ا︨️. ︣ر︨﹩︫  ︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری︋  ︣ای︎  ︀︣ ﹝﹢︨︧︀ت︋  ا﹨﹞﹫️︨ 

︀﹨︫︣ ٢-١- ﹝﹢﹇︺﹫️ ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری و
︋︣ر︨﹩ ﹨︀ی ا﹡︖︀م ︫︡ه ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︡︎ ﹉︡ه 
ــ︣﹨︀ ﹇︣ار دار﹡︡ و ︋︀ ﹎︫︢️  ــ︣ی ﹨︧︐﹠︡ و ﹁﹆︳ ٥/٩٪ آ﹡︀ ︠︀رج از ︫ ︫
 ﹏﹞ .️︨ا ﹤︐﹁︀ ︩︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ا﹁︤ا ــ︣ی︎  ز﹝︀ن، ﹝︀﹨﹫️︫ 
 ︣در ﹡﹞﹢دار ز ︀﹨︫︣ ــ︐﹆︣ار ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹡︡ازه ا︨
︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری در  ــ︐︣︎  ︪﹫ ︣ ا﹟ ا︨︀س︋  ــ︡ه ا︨️.︋  ــ︀ن داده︫  ︪﹡
︣ای   ︋﹩﹫︗﹢︑ ﹤︐︊﹛از ٥٠٠ ﹨︤ار ﹡﹀︣ ︗﹞︺﹫️ ﹇︣ار دار﹡︡. ا ︣︐﹝﹋ ︀  ︋﹩︀﹨︫︣
︣﹨︀ی ﹋﹢﹉ و︗﹢د  ︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری در︫  ﹫︪︐︣ ا︨︐﹆︣ار︎  در︮︡︋ 
ــ︣﹨︀ی ﹋﹢﹉ ︗﹞︺﹫️ ﹋﹞︐︣ از ٥٠٠  ــ︡ارد. در ا﹟ ﹡﹞﹢دار ﹝﹠︷﹢ر از ︫ ﹡
﹫﹟ ٥٠٠ ﹨︤ار ︑︀ ﹉ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹡﹀︣ و  ــ︳ ︗﹞︺﹫️︋  ــ︣﹨︀ی ﹝︐﹢︨ ﹨︤ار ﹡﹀︣،︫ 

︫︣﹨︀ی ︋︤رگ ︗﹞︺﹫️ ︋﹫︩ از ﹉ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹡﹀︣ ا︨️.

 ٪٥/٩) ︀﹨︣ ︀رج از︫  ︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری︠  ﹢دن ︑︺︡اد︎   ︋﹟﹫︀  ︎︡﹠ ︣﹨
﹋﹏ ︎︀رک ﹨︀) ︡︎︡ه ︫︣ی ︋﹢دن ︎︀رک ﹨︀ را ︑﹆﹢️ ﹝﹩ ﹋﹠︡، و﹜﹩ ︋︣ر︨﹩ ﹨︀ 
 ﹉︤د﹡ ︤﹫﹡ ︀﹨︫︣ ︪︀ن داده ﹋﹥ ٨٥/٧٪ ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︠︀رج از﹡
ــ︀وری در ﹁︀︮﹙﹥  ــ︀ ١٤/٣٪ ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠ ﹠︑ ︣ار دار﹡︡ و﹇ ︀﹨︣ــ ︫ ﹤︋
ــ︣﹨︀ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡. ﹡﹞﹢دار ز︤︗ ︣﹫︀ت ﹝︣︋﹢︵﹥  ︋﹫︩ از ٢٥ ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ی︫ 

را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡.

٢-٢- ﹝﹢﹇︺﹫️ ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری و دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀
 ﹤︵﹢﹞ ــ︀ن  ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ا﹋︓︣ ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری، ︠︀رج از ﹡﹞﹢دار ﹡︪
ــ︡. ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری  ــ﹍︀ه ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡ ︀ ز﹝﹫﹟ ﹨︀ی ﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ دا﹡︪
 ︣ ﹢رای︫   ︫︀ ︀رک و ﹢د︎   ︠﹤ ﹫︪︐︣ در ز﹝﹫﹟ ﹨︀ی ﹝︐︺﹙﹅︋  ــ﹍︀ه︋  ︠︀رج دا﹡︪

.︡﹠︐︧﹨ ︣﹆︐︧﹞

️﹫﹛︀ ︺﹁ ﹤﹆︋︀ ︣ ا︨︀س︨  ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡ه در ﹡︷︨︣﹠︖﹩︋  ︎︀ر ک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری︫ 

︣ ︀رج از︫  ︀ر ک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︠  ﹝﹏ ا︨︐﹆︣ار︎ 

︀﹨︣ ︀ر ک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری در︫   ︎️﹫︺﹇﹢﹞

︿﹚︐﹞ ︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری در د﹨﹥ ﹨︀ی رو﹡︡ ︑︀︨﹫︦︎ 

︤ارش آ﹝︀ری از و︲︺﹫️  ﹎
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︀رج از دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡،  ︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری،︠   ︎︣︐︪﹫  ︋﹤︣﹎ا
ــ﹍︀ه ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡.  ﹥ ︡ا﹇﹏ ﹉ دا﹡︪  ︋﹉ــ﹫︀ر ﹡︤د ︧ و﹜﹩ ا﹋︓︣ آن ﹨︀ (٨٢/٣٪)︋ 
 ﹤︵﹢﹞ ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ٥٧/١٪ ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری در ︪﹡ ︣دار ز﹢﹝﹡
ــ︡ و ٢٥/٢٪ در ﹁︀︮﹙﹥ ٥ ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ی از  ﹥ آن ﹇︣ار دار﹡  ︋﹉︤د﹡ ︀ ــ﹍︀ه و دا﹡︪

︡ه ا﹡︡. دا﹡︪﹍︀ه وا﹇︹︫ 

 ﹩︑︀﹆﹫﹆︑ ︤﹋ی ﹝︣ا﹐︀ ︀ ︑︺︡اد︋  ︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری در ﹝﹠︀︵﹆﹩︋   ︎︀﹞﹢﹝︻
ــ︺︀ع ٥٠  ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ در ︫ ︪﹡ ︣ــ﹢دار ز ــ︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡. ﹡﹞ ــ﹍︀ه ﹨︀ ﹇ و دا﹡︪
 ︤﹋︣﹞ ︀ ︣ی٤٥/٤٪ ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری، ︋﹫﹟ ٦ ︑︀ ٢٠ دا﹡︪﹍︀ه و︐﹞﹢﹚﹫﹋

︑﹆﹫﹆︀︑﹩ و︗﹢د دارد.

٢-٣- ار︑︊︀ط ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری و دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀
︀رک ﹨︀ی   ︎﹟﹫ ﹡﹞﹢دار ز︣ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︣︐﹝﹞﹟ ﹡﹢ع ﹨﹞﹊︀ری ﹝︪︐︣ک︋ 
ــ﹍︀﹨﹩ در  ــ﹍︀ه ﹨︀، و︗﹢د ﹎︣وه ﹨︀ی ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ دا﹡︪ ــ﹛ و ﹁﹠︀وری و دا﹡︪ ﹚︻
ــ︐︣ک، ︑﹢ا﹁﹆︀ت  ــ️. از د﹍︣ ا﹡﹢اع ﹨﹞﹊︀ری ﹝︪ ــ︀رک ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ا︨ ︎
ــ︐︣اک  ﹥ ا︫  ︋﹅︣︵ ــ﹍︀ه ﹨︀ از ︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری و دا﹡︪  ︎﹟﹫ ﹨﹞﹊︀ری︋ 
️ ﹨︀ی ︻﹙﹞﹩ ﹡︷﹫︣ ︑︖﹫︤ات آز﹝︀︪﹍︀﹨﹩ و ﹋︀ر﹎︀﹨﹩  ــ︀︠ ︨︣︢ا︫︐﹟ ز﹎
﹠︺️ ︀ د﹁︀︑︣ ا﹡︐﹆︀ل   ︮︀ ــ︣ ار︑︊︀ط︋  ︣︠﹩ ﹝﹢ارد د﹁︐ ــ︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در︋  ︫︀︋ ﹩﹞
ــ️.  ــ︡ه ا︨ ــ︐﹆︣ ︫ ــ﹍︀ه ﹨︀ در ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ﹝︧ ــ︀وری دا﹡︪ ﹠﹁
︀رک ﹨︀ی  ﹫﹟ ا︨︀︑﹫︡، دا﹡︪︖﹢︀ن و ﹝﹆﹆﹫﹟ دا﹡︪﹍︀ه و ﹡﹢آوران︎  ار︑︊︀︵︀ت︋ 
ــ︡ ﹋﹥  ︀رک ﹝﹩ ︋︀︫ ــ﹍︀ه و︎  ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری از د﹍︣ ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی ﹨﹞﹊︀ری دا﹡︪

ا﹟ ﹝﹢ارد در ﹡﹞﹢دار ز︣ در ︀︨» ︩︋︣» ﹇︣ار دارد.

️ ﹨︀ی  ــ︀︠ ︨︣ــ﹛ و ﹁﹠︀وری ﹋﹥ از ز ــ︐﹥ از ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙ ــ﹩ آن د︨ ︋︀ ︋︣ر︨
︻﹙﹞﹩ دا﹡︪﹍︀ه ﹡︷﹫︣ آز﹝︀︪﹍︀ه ﹨︀ی ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ︋﹥ ︮﹢رت ﹝︪︐︣ک ا︨︐﹀︀ده 
︀رک ﹨︀ی   ︎️﹫﹛︀︺﹁ ﹤﹆︋︀  ︨︩ا﹁︤ا ︀ ــ️ ﹋﹥︋  ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ﹇︀︋﹏ درک ا︨
️ ﹨︀ی ︎︥و﹨︪﹩ و ﹁﹠︀وری  ــ︀︠ ︨︣ا﹝﹊︀﹡︀ت و ز ︩و ﹁﹠︀وری و ا﹁︤ا ﹜﹚︻
️ ﹨︀ی ︻﹙﹞﹩  ــ︀︠ ︨︣ز .︡︋︀ ﹩﹞ ︩﹨︀﹋ ﹤﹠﹫﹞ز ﹟ــ︀رک، ﹨﹞﹊︀ری ﹨︀ در ا ︎
 ️﹫﹛︀︺﹁ ﹤﹆︋︀ ــ︀س︨  ︣ ا︨ ــ﹍︀ه ﹨︀︋  ︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری و دا﹡︪ ــ︐︣ک︎  ︪﹞

︎︀رک در ﹡﹞﹢دار ز︣ ﹡︪︀ن داده ︫︡ه ا︨️.

ــ︐﹆︣ار ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و  ــ︖﹢︀ن را در ﹝﹠︀︵﹅ ا︨ ﹡﹞﹢دار ︋︺︡ ︗﹞︺﹫️ دا﹡︪
 ﹩︀﹨ ︀ن دا﹡︪﹍︀ه﹢︖ــ ــ︀﹝﹏ ︑︺︡اد دا﹡︪ ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡. ا﹟ آ﹝︀ر︫  ﹁﹠︀وری ﹡︪
ــ️ ﹋﹥ ار︑︊︀ط ر︨﹞﹩ ︋︀ ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری دا︫︐﹥ ا﹡︡. ا﹜︊︐﹥ ︋︣︠﹩  ا︨
 ﹟دا﹡︪﹍︀ه ار︑︊︀ط دا︫︐﹥ ا﹡︡ ﹋﹥ در ا ﹉ از ︩﹫  ︋︀ ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری︋ 
ــ︖﹢︀ن دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ی ﹝︣︑︊︳ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه  ︮﹢رت ︗﹞︺﹫️ ﹋﹏ دا﹡︪

﹥ دا﹡︪﹍︀ه ︀ر ک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ﹡︧︊️︋  ﹝﹢﹇︺﹫️ ا︨︐﹆︣ار︎ 

︀ ﹡︤د︣︐﹊﹟ دا﹡︪﹍︀ه ﹝﹠︴﹆﹥ ︀ر ک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری︋   ︎﹤﹚︮︀﹁

﹩︑︀﹆﹫﹆︑ ︤﹋︡اد دا﹡︪﹍︀ ه ﹨︀ و ﹝︣ا︺︑
︀ر ک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︺︀ع ٥٠ ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ی︎   در︫ 

︀ دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ ︀ر ک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری︋  ار︑︊︀ط︎ 

ز︨︣︀︠️ ﹨︀ی ︻﹙﹞﹩ ﹝︪︐︣ک 
︎︀ر ک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری و دا﹡︪﹍︀ ه ﹨︀

︤ارش آ﹝︀ری از و︲︺﹫️  ﹎
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ا︨️. ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل ١٢/٦٪ ︎︀رک ﹨︀ در ﹝﹠︀︵﹆﹩ ︋︀ ﹋﹞︐︣ از ٥٠٠٠ دا﹡︪︖﹢ 
﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡.

٢-٤- ار︑︊︀ط ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︋︀ د﹍︣ ︨︀ز﹝︀ن ﹨︀
 ﹟﹫ ︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ار︑︊︀ط ﹝﹠︴﹆﹩︋  ︭ــ﹢ص ﹡﹆︩ دو﹜️ در︎  در︠ 
﹥ ﹡﹆︩ دو﹜️  ــ️ ︑﹢︗﹥︋  ︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری و ا﹨﹞﹫ ــ️︎  ــ︀︋﹆﹥ ﹁︺︀﹜﹫ ︨
︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری، ﹡﹆︩  ︀ ر︫︡︎   ︋﹤﹋ ︉﹫︑︣︑ ﹟ا ﹤ ﹝︪︀﹨︡ه ﹝﹩ ︫﹢د.︋ 
︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و  ﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠︡. ا﹎︣﹥ ٥٠ در︮︡︎  ــ️ ︑︀ ︡ودی ﹋︀﹨︩︎  دو﹜
 ﹜﹞ ︀وری ︋︀ ︨︀︋﹆﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ٢٦ ︑︀ ٤٠ ︨︀ل ﹨﹞︙﹠︀ن ﹡﹆︩ دو﹜️ را ︋︧﹫︀ر﹠﹁
︑﹙﹆﹩ ﹋︣ده ا﹡︡. ﹡﹞﹢دار ز︣ ا﹨﹞﹫️ دو﹜️ ︋︣ای ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری را 

︀︋﹆﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ آ﹡︀ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡. ︋︣ ا︨︀س︨ 

︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری  ︎﹩﹊︤﹫﹁ ٣- ﹁︱︀ی
 ،﹏﹋ ️︀︧﹞ ︀ی﹨ ︬ ــ︀︠  ︫︀ ︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری︋  ︩ ا﹡︡ازه︎   ︋﹟در ا
︡ه  ️ ﹨︀ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی︫  ﹝︀︧️ ز︣︋﹠︀ی ︨︀︠︐﹞︀ن ﹨︀ و ︸︣﹁﹫️ ا︨︐﹆︣ار ︫︣﹋
﹙﹅ ﹡﹢آوری،   ︠️﹫﹁︣︸ ︀  ︋﹤︧︀﹆﹞ ︀رک در  ︎﹩﹊︤﹫﹁ ︀ی︱﹁ ﹏﹞︀︻ ︡﹠︣﹨ .️︨ا
︡ ﹎︀ن و  ﹠﹠﹋︡﹫﹛﹢︑ ﹟﹫ ️ ﹨︀ی ︗︡︡ و ا﹁︤ا︩ ﹨﹞﹊︀ری︋  ــ︣﹋ ــ﹫﹏ ا︖︀د︫  ︧﹡︀︐︎
ــ️.  ︣︠﹢ردار ا︨ ︩ ︋﹠﹫︀ن از ا﹨﹞﹫️ ﹋﹞︐︣ی︋  ﹝︭︣ف ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹝︭﹢﹐ت دا﹡
ا﹜︊︐﹥ ︑︖︣︋﹥ ﹡︪︀ن داده ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︋︤رگ ︑︣ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︎︀رک ﹨︀ی 

︣﹨︀ و ﹝﹠︴﹆﹥ دا︫︐﹥ ا﹡︡. ﹋﹢﹉ ︑︣ ﹡﹆︩ ﹝﹢︔︣︑︣ی در ︑﹢︨︺﹥ ا﹇︐︭︀دی︫ 

٣-١- ا﹡︡ازه ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری
︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری را از ﹡︷︣ ﹝︀︧️ ﹋﹏ ز﹝﹫﹟  ︺︡ و︲︺﹫️︎  ﹡﹞﹢دار︋ 

︀﹝﹏ ﹁︱︀﹨︀ی ﹋︀﹜︊︡ی ﹝﹢︗﹢د، ﹁︱︀ی  در ا︠︐﹫︀ر ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡. ا﹟ ز﹝﹫﹟︫ 
︨︊︤، ︎︀ر﹋﹫﹠﹌ و ︀︨︣ ﹁︱︀﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د ︀ آ︑﹩ ︎︀رک ﹝﹩ ︋︀︫︡.

 ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ــ︀وری را︋  ــ︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠ ︀رک ﹨ ــ﹢دار ز︣ و︲︺﹫️︎  ــ﹟ ﹡﹞ ﹫﹠︙﹝﹨
︀رک ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡. ︀︠︐﹞︀ن ﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د︎  ز︣︋﹠︀ی︨ 

︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡.   ︎︤︊ ﹡﹞﹢دار ز︀︧﹞ ︣️ ﹁︱︀ی︨ 
︀︾︀ت،  ــ﹫︡ه از در︠︐︀ن، ﹎﹫︀﹨︀ن،︋  ︫﹢ ــ︊︤، ﹝﹢︵﹥ ﹨︀ی︎  ﹝﹠︷﹢ر از ﹁︱︀ی︨ 
︭﹢︮﹩ و ﹝﹢︨︧︀ت ﹝︧︐﹆︣  ️ ﹨︀ی︠  ﹋︣  ︫︤︊ ﹞﹟ و ... ا︨️ و ﹁︱︀ی︨ 

در ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری را ﹡﹫︤ ︫︀﹝﹏ ﹝﹩ ︫﹢د.

️ ﹨︀ در ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ٣-٢- ︸︣﹁﹫️ ا︨︐﹆︣ار ︫︣﹋
️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت در  ﹡﹞﹢دار ︋︺︡ ﹡︪︀ن د﹨﹠︡ه ︡ا﹋︓︣ ︸︣﹁﹫️ ا︨︐﹆︣ار ︫︣﹋
︀رک ﹨︀ ︸︣﹁﹫️  ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ا︨️. در ا﹟ ︑﹆︧﹫﹛ ︋﹠︡ی ٥٥/٤٪︎ 

︀ر ک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︣ای︎  ا﹨﹞﹫️ دو﹜️︋ 

︀︠︐﹞︀ن ﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د ︣︋﹠︀ی︨  ا︨︀س ز ︣ ︀ر ک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری︋  ا﹡︡ازه︎ 

︀ر ک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری  ︎︤︊ ﹝︀︧️ ﹁︱︀ی︨ 

﹏﹋ ️︀︧﹞ ا︨︀س ︣ ︀ر ک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری︋  ا﹡︡ازه︎ 

︤ارش آ﹝︀ری از و︲︺﹫️  ﹎
︿﹚︐﹞ ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ﹋︪﹢ر﹨︀ی

︀ر ک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︣ار︎  ﹆︐ ︀  در ﹝﹠︴﹆﹥ ︨ا ︀ ه ﹨ ️ دا﹡︪︖﹢︀ن دا﹡︪﹍ ﹫︺﹝︗
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︣﹋️ (︎︀رک ﹨︀ی ﹋﹢﹉)، ١٦/٨٪  ︸︣﹁﹫️ ا︨︐﹆︣ار  ا︨︐﹆︣ار ﹋﹞︐︣ از ٢٠٠︫ 
ــ︣﹋️ (︎︀رک ﹨︀ی ﹝︐﹢︨︳) و ١٨/٥٪ ︸︣﹁﹫️ ا︨︐﹆︣ار  ︫ ٢٠٠ ︑︀ ١٠٠٠ ﹟﹫︋

︋﹫︩ از ١٠٠٠ ︫︣﹋️ (︎︀رک ﹨︀ی ︋︤رگ) دار﹡︡.

٣-٣- ︻﹠︀︮︣ ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری
 ﹤ ︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری︋  ︋︣ ا︨︀س ﹡﹞﹢دار ز︣، ︻﹠︀︮︣ ا︮﹙﹩ ﹝﹢︗﹢د در︎ 
︥و﹨︪﹩ و ا﹝﹢ر ر﹁︀﹨﹩ (﹁︱︀﹨︀ی ورز︫﹩،  ــ︡، ا﹝﹊︀﹡︀ت︎  ︑︣︑﹫︉ ﹝︣ا﹋︤ ر︫
 ﹟از ا ﹉ ︣ــ ﹨ ﹤﹋ ﹩︀﹨ ــ︡ ︎︀رک ــ﹠︡ و در︮ ــ﹥، ︑︣︀ و ...) ﹝﹩ ︋︀︫ ﹡︀︋︀︐﹋

︩ ﹨︀ را دار﹡︡ در ﹡﹞﹢دار ﹝︪︬ ︫︡ه ا︨️. ︋

︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری  ︀︠︐︀ر︎  ️ و︨  ﹫﹊﹛︀﹞ -٤
︩ ﹨︀ی دو﹜︐﹩ و  ︋ ️﹋ــ︀ر ــ︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︻﹞︡︑︀ ﹝︭﹢ل ﹝︪ ︎︀رک ﹨
ــ﹍︀ه ﹨︀، ︮﹠︀︹ و ︨︀ز﹝︀ن  ﹨︀ی ا︗︣ا﹩ ا︨️.  ︭︠﹢︮﹩ ﹡︷﹫︣ دو﹜️، دا﹡︪

︀رک و︗﹢د  ــ︣ای راه ا﹡︡ازی︎   ︋︀﹨ ︩   ︋﹟︀ری ا﹊﹝﹨ از ﹩﹀﹚︐﹞ ــ︀ی ﹝︡ل ﹨
ــ︡ و دارای ﹇︀︋﹙﹫️  ــ﹉ ﹝︡ل ﹋︀رآ﹝  ︿︣︺︑ ــ﹥ ا﹨﹞﹫️ دارد ــ︀ آ﹡︙ دارد، ا﹝
︀رک  ️ ﹨︀ی ﹝︧︐﹆︣ در︎  ﹋︣ ︣︹ ﹡﹫︀ز﹨︀ی︫  ﹥ ︑︽﹫﹫︣ات︨   ︋︨︀ ︣ای︎  ا﹡︺︴︀ف︋ 

.︫︡︀︋ ﹩﹞

٤-١- ﹝︀﹜﹊﹫️ ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری
ــ️. ا﹋︓︣  ــ︀وری ﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ دو﹜️ ا︨ ــ︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠ ــ️ ٥٤/٦٪ ︎︀رک ﹨ ﹫﹊﹛︀﹞
﹢︥ه  ــ﹢﹡︡،︋  ﹢رت دو﹜︐﹩ اداره ﹝﹩ ︫  ︮﹤ ــ︀وری ﹨﹠﹢ز︋  ــ︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠ ︎︀رک ﹨
︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری در ﹝︣ا﹏ او﹜﹫﹥ راه ا﹡︡ازی، ا︾﹙︉ دو﹜︐﹩ ﹨︧︐﹠︡. 
ــ﹥ ﹝﹠︷︣ ﹋︀﹝﹑ دو﹜︐﹩،  ︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری را از︨  ﹡﹞﹢دارز︣ و︲︺﹫️︎ 

﹋︀﹝﹑ ︭︠﹢︮﹩ و ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝︪︐︣ک دو﹜︐﹩ و ︭︠﹢︮﹩ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡.

 ﹩﹚﹞ ️﹛دو ﹤ ︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ﹝︐︺﹙﹅︋  ا︮﹙﹩ ︑︣﹟ ﹝︀﹜﹊﹫️ دو﹜︐﹩︎ 
ا︨️ و ︎︦ از آن ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ دا﹡︪﹍︀ه دو﹜︐﹩، دو﹜️ ﹝﹠︴﹆﹥ ای، دو﹜️ ﹝﹙﹩، 
 ︣ــ︣ار دارد. ﹡﹞﹢دار ز ــ﹩ و ︋︀﹡﹉ دو﹜︐﹩ ﹇ ــ︀ی ︻﹞﹢﹝﹩، ا︑︀ق ︋︀زر﹎︀﹡ ﹡︀د﹨

در︮︡ ﹨︣ ﹉ از ا﹟ ﹝﹢ارد را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡.

️ ﹨︀ی  ــ︣﹋  ︫﹤  ︋﹅﹚︺︐﹞ ︀ ︑︡ ــ︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︻﹞ ︀رک ﹨  ︎﹩︮﹢︭  ︠️ ــ ﹫﹊﹛︀ ﹞
﹛ را دار﹡︡. ﹡﹞﹢دار   ︨﹟︣ ︐︪﹫  ︋﹩︮﹢︭ ︦ از آن ﹡︀د﹨︀ی︠  ﹢ده و︎   ︋﹩︮﹢︭︠

︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡.  ︎﹩︮﹢︭  ︠️ ﹫﹊﹛︀ ﹞ ️ ︣ و︲︺﹫ ز

︀ر ک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︻﹠︀︮︣ ا︮﹙﹩︎ 

︀ر ک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری  ︎﹩︮﹢︭  ︠️﹫﹊﹛︀ ﹞

︀ر ک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︣﹋️ ﹨︀ در︎  ︸︣﹁﹫️ ا︨︐﹆︣ار︫ 

︀ر ک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︀﹜﹊﹫️ دو﹜︐﹩︎  ﹞

︀ر ک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︻﹠︀︮︣ ا︮﹙﹩︎ 

︀ر ک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︀ر ک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری﹝︀ ﹜﹊﹫️︎   ︎️﹫﹊﹛ ︀﹞

︀ر ک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری  ︎﹩︮﹢︭  ︠️﹫﹊﹛︀ ﹞

︤ارش آ﹝︀ری از و︲︺﹫️  ﹎
︿﹚︐﹞ ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ﹋︪﹢ر﹨︀ی

︫︣ ﹡﹢آوری دا︡وک (﹋︣ه ︗﹠﹢︋﹩)
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 ﹤  ︋︀﹡︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری را ﹋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ آ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹡﹞﹢دار ز︣ و︲︺﹫️︎ 
︭﹢︮﹩ ا︨️، ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡. ︩ دو﹜︐﹩ و︠   ︋﹤ ︮﹢رت ﹝︪︐︣ک ﹝︐︺﹙﹅︋ 

٤-٢- ﹝︣︡️ و اداره ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری
ــ﹛ و ﹁﹠︀وری در  ــ︀ز﹝︀ن ﹨︀ی ︀︲︣ در ﹨﹫︀ت ا﹝﹠︀ی ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙ ︨ ﹜ــ ︨
 ﹟︣︐︪﹫ ــ﹍︀ه ﹨︀︋  ︣ ا﹟ ا︨︀س، دا﹡︪ ــ️.︋  ــ︡ه ا︨ ــ︀ن داده︫  ︪﹡ ︣دار ز﹢﹝﹡
ــ︀وری دار﹡︡. ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع  ــ﹢ر را در ﹨﹫︀ت ا﹝﹠︀ی ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠ ︱
ــ﹍︀ه ﹨︀ ا︨️ ﹋﹥ ﹇︊﹑  ︀ دا﹡︪ ︀ر ک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری︋  ︋﹫︀﹡﹍︣ ا﹨﹞﹫️ ار︑︊︀ط︎ 

﹡﹫︤ ︋﹥ آن ا︫︀ره ︫︡.

٤-٣- ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︨︐︀دی ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری
 ️︡اد ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︨︐︀دی ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ﹋﹥ و︸﹫﹀﹥ ﹡︷︀رت، ﹨︡ا︺︑
ــ﹩ ﹝︣︡️ ︎︀رک را  ــ︐﹆︣ و ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙ ️ ﹨︀ی ﹝︧ ــ︣﹋ و ارا﹥ ︠︡﹝︀ت ︋﹥ ︫
 ︡︀ ــ︀﹡﹩ ﹋﹛︋  ــ️ ا﹝︀ ﹨﹞﹫﹟ ︑︺︡اد ﹡﹫︣وی ا﹡︧ ــ︣ ︻︡ه دار﹡︡، ︻﹞﹢﹝︀ ﹋﹛ ا︨ ︋
 ︣ــ﹠︡. ﹡﹞﹢دار ز ︫︀ ︣︠﹢ردار︋  ــ﹢زه︋   ﹟︭ــ︬ ﹐زم در ا︑ ــ﹥ و از ︑︖︣︋
︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ و  ︐︀دی︎  و︲︺﹫️ ︑︺︡اد ﹋︀ر﹋﹠︀ن︨ 
 ︣﹀﹡ ٥ ︑︀ ١٥ ︀ ︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری︋  ﹨﹞︀﹡﹍﹢﹡﹥ ﹋﹥ ﹝︪︬ ا︨️ ٤٣/٦٪︎ 
﹫︩ از ٢٥ ﹡﹀︣ اداره ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. ا﹜︊︐﹥   ︋︀ ︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری︋  و ٣١/١٪ از︎ 
ــ﹫︀ری از ︠︡﹝︀ت ﹇︀︋﹏ ارا﹥ ︑﹢︨︳ ︎︀رک ﹨︀ ︋﹥ ﹡﹢ ﹝﹠︀︨︊﹩ ︋︣و﹡︧︍︀ری  ︧︋

︫︡ه ا︨️.

︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری   ︎﹩︐︣︡﹞ ︀ی﹨ ️ ︧ ــ︊️︎  ︧﹡ ︣دار ز﹢﹝﹡ ﹟﹫﹠︙﹝﹨
️ ﹨︀ی ︨︀ز﹝︀﹡﹩ ︎︀رک را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡. ︧︎ ﹏﹋ ﹤︋

︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ﹢د︗﹥ و ا︻︐︊︀رات︎   ︋-٥
ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری، ﹝﹠︀︋︹ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز  ︋﹢د︗﹥ ︗︀ری ︨
︣ای  ️ ﹨︀ و ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ ا︻︐︊︀رات ︗︀ری︋  ــ︣﹋ ︡﹝︀ت ︋﹥︫   ︠﹤ارا ️︗
اداره ︎︀رک ︋﹢ده و ︫︀﹝﹏ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری در ︨︀︠️ و ︨︀ز﹨︀، ︑︀︨﹫︧︀ت 
ــ﹢دار ز︣ و︲︺﹫️  ــ﹢د. ﹡﹞ ــ︡اری و ︑︺﹞﹫︣ات ﹡﹞﹩ ︫ ﹍﹡ ــ﹩ و ︀﹠︋︣ز
ــ︀﹜﹫︀﹡﹥  ــ︀س ﹝﹫︤ان ︋﹢د︗﹥ ︗︀ری ︨ ــ﹛ و ﹁﹠︀وری را ︋︣ ا︨ ــ︀ی ︻﹙ ︎︀رک ﹨

(﹨︤ارد﹐ر) ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡.

ــ︳ ︋︩ دو﹜︐﹩  ــ︡ه ︀﹝️ ﹝︀﹜﹩ از ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︑﹢︨ ﹝︻
 ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ️ ﹨︀ی دو﹜︐﹩ را︋  ︀﹝ ︡︮در ︣ــ﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د. ﹡﹞﹢دار ز ︮

︨︀︋﹆﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡.

︀ر ک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︐︀دی︎  ︑︺︡اد ﹋︀ر﹋﹠︀ن︨ 

︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری  ︎﹤﹡﹐︀ ︋﹢د︗﹥ ︗︀ری︨ 

︀ر ک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︩ دو﹜︐﹩ از︎   ︋﹩﹛︀ ﹞ ️︀﹝

﹩﹡︀ ︀ز﹝ ︧️ ﹨︀ی︨   ︎﹏﹋ ﹤ ︀ر ک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︋   ︎﹩︐︣︡﹞ ︀ی﹨ ️︧  ︎️︊︧﹡

︤ارش آ﹝︀ری از و︲︺﹫️  ﹎
︿﹚︐﹞ ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ﹋︪﹢ر﹨︀ی

︀ر ک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︀﹜﹊﹫️ ﹝︪︐︣ک︎  ﹞

︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︨︀ز﹝︀ ن ﹨︀ی ︀︲︣ در ﹨﹫︀ت ا﹝﹠︀ی︎ 
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︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری  ︎️ ﹫﹛︀ ٦- ز﹝﹫﹠﹥ ﹁︺
︉ ︑︣﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی ﹁﹠︀وری ﹋﹥ ︸︣﹁﹫️  ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︻﹞︡︑︀ ﹝﹠︀︨
ــ﹥ ︻﹠﹢ان ﹁︺︀﹜﹫️  ــ︀د ارزش ا﹁︤وده دار﹡︡ را︋  ︖ــ﹢آوری و ا ︣ای ﹡ ــ︣ی︋  ︑﹐︀︋
﹝﹢ری ︠﹢د ا﹡︐︀ب ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. در ا︋ ﹟︩ ز﹝﹫﹠﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ 

و ﹁﹠︀وری ﹝﹢رد ︋︣ر︨﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️.

︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ٦-١- ﹢زه ﹨︀ی ﹁﹠︀وری  در︎ 
︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری  ️ ﹨︀ی ﹝︧︐﹆︣ در︎  ﹋︣ ︺︡ی ز﹝﹫﹠﹥ ﹁︺︀﹜﹫️︫  ﹡﹞﹢دار︋ 
 ️︧︀وری ا︵﹑︻︀ت و ار︑︊︀︵︀ت و ز﹠﹁ ،︣︲︀ ︀ل ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡. در را ﹡︪

﹁﹠︀وری در ︋︀﹐︑︣﹟ رده ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡.

ــ︐︣﹟ ﹝﹫︤ان ا﹨﹞﹫️ در  ︪﹫ ــ︀وری ﹋﹥ دارای︋  ــ︩ ﹁﹠  ︫︣دار ز﹢﹝﹡ ﹟﹫﹠︙﹝﹨
ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡. ــ︊️ ﹨︣ ﹉ را ﹡︪ ــ️ و ﹡︧ ︋﹫﹟ ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ا︨

︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری  ︎﹩︭︭︑ ﹤﹠﹫﹞٦-٢- ز
ــ︐﹆︣  ️ ﹨︀ی ﹝︧ ــ︣﹋ ــ︀س ز﹝﹫﹠﹥ ﹁︺︀﹜﹫️︫  ︣ ا︨ ــ﹛ و ﹁﹠︀وری︋  ــ︀ی ︻﹙ ︎︀رک ﹨

︀ر ک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ﹁﹠︀ور ی ﹨︀ی ا︮﹙﹩ در︎ 

︀ر ک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︀﹜﹫️ ﹨︀ی ا︮﹙﹩︎  ︺﹁

︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ﹁﹠︀وری ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ در︎ 

ــ﹩، ﹡﹫﹞﹥ ︑︭︭ــ﹩ و ︗︀﹝︹  ︭︭︑ ︀رک ﹨︀ی ــ︐﹥︎  ــ﹥ د︨  ︨﹤ ــ︡︋  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠
︣ روی  ﹉︀ ︑︺︡اد ﹋﹞﹩   ︋︀﹁︣  ︮،﹩︭︭︑ ︀رک ﹨︀ی  ︎.︡﹡﹢ ︑﹆︧﹫﹛ ︋﹠︡ی︫ 
ــ﹀︀﹁﹩ روی  ︫ ︡﹫﹋︀︑ ﹩︭︭︑ ﹤﹝﹫﹡ ︀رک ﹨︀ی ــ︀ ︑﹞︣﹋︤ دار﹡︡.︎  از ﹁﹠︀وری ﹨
️ ﹨︀ی ﹁︺︀ل  ــ︣﹋  ﹉︀ ︑︺︡اد ﹋﹞﹩ از ﹁﹠︀وری ﹨︀ دار﹡︡، ا﹝︀ در ︻﹫﹟ ︀ل ︫
︀رک ﹨︀ی ︗︀﹝︹،  ︢︣ش ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و در︎  ــ︀ی د﹍︣ ﹁﹠︀وری را ﹡﹫︤︎  در ﹢زه ﹨
 ︣ــ︣ی ︠︀︮﹩ در ﹡﹢ع ﹁﹠︀وری ﹝﹢︗﹢د در ︎︀رک و︗﹢د ﹡︡ارد. ﹡﹞﹢دار ز ︑︣︋

﹡︧︊️ ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری در ﹨︣ د︨︐﹥ را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡.

︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ️ ﹨︀ی ا︮﹙﹩︎  ﹫﹛︀︺﹁ -٦-٣
ــ︺﹥،  ــ︉ او﹜﹢︑ ،️﹆﹫﹅ و ︑﹢︨ ﹫︑︣︑ ﹤ ــ﹛ و ﹁﹠︀وری︋  ︀رک ﹨︀ی ︻﹙ ــ️︎  ﹫﹛︀ ︺﹁
ــ﹩، ︠︡﹝︀ت ︋︀ ارزش ا﹁︤وده، ︨︀︠️  ︨︡﹠﹞ ر︫︡، آ﹝﹢زش، ︠︡﹝︀ت ︤﹋︣﹞
ــ︡.  ــ︐︣ک ﹝﹩ ︋︀︫ ︀︋﹩، ﹁︣وش و ︑︖︀رت و د﹁︐︣ اداری ﹝︪ ︀زار ﹝︭﹢﹐ت،︋ 
︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡. ️ ﹨︀ را در︎  ﹫﹛︀ ︺﹁ ﹟ا ️︊︧﹡ ،︣دار ز﹢﹝﹡

︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︢︣ش در︎  ︀︋﹏ ارا﹥ و ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی︎  ︡﹝︀ت ﹇  ︠-٧
ــ︀وری، ﹝︺﹞﹢﹐  ︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠ ــ﹥ ﹁︺︀﹜﹫️︎  ــ﹥ رو﹊︣د و ز﹝﹫﹠ ــ︀ ︑﹢︗﹥︋  ︋
ــ︐﹆︣ ارا﹥ ﹝﹩ ︫﹢د. ︑﹠﹢ع  ــ︀ت ﹝︧ ️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧ ــ︣﹋ ︠︡﹝︀ت ﹝︐﹠﹢︻﹩ ︋﹥ ︫
 ﹤︋ ︀﹨ ️ ــ︣﹋ ــ︀ز ︋﹢دن آ﹡︀ ︑︀︔﹫︣ ﹝﹞﹩ در ︑︣︾﹫︉ ︫ ــ︀ت و ﹝﹠︴︊﹅ ︋︣ ﹡﹫ ﹞︡︠
ــ﹟ د﹇﹫﹅ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی  ﹫﹫︺︑ ︣﹍ــ️. از ︵︣ف د ﹢ا﹨︡ دا︫ ︀رک︠  ــ︐﹆︣ار در︎  ا︨
︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری  ️ ﹨︀ ﹊﹩ از ﹋﹙﹫︡ی ︑︀︊﹞ ﹟︣︒ در︎  ﹋︣ ︢︎︣ش︫ 
ــ﹢د. در  ︀رک︫   ︎︡﹡︣ ــ︀ز ار︑﹆︀ی ︗︀﹍︀ه و︋  ــ️، ︣ا ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ز﹝﹫﹠﹥ ︨ ا︨
︢︣ش  ︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری و ﹝︺﹫︀ر︎  ︡﹝︀ت ﹇︀︋﹏ ارا﹥ در︎   ︩︠  ︋﹟ا

︣ر︨﹩ ﹝﹩ ︫﹢د.  ︋︀﹨ ️ ﹋︫︣

٧-١- ︠︡﹝︀ت ﹇︀︋﹏ ارا﹥ در ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری
ــ︥ه ︠︡﹝︀ت ︋︀  ﹢︋ ــ︀وری ــ﹛ و ﹁﹠ ــ︀ی ︻﹙ ــ﹥ در ︎︀رک ﹨ ــ﹏ ارا ــ︀ت ﹇︀︋ ﹞︡︠
ــ️ ﹋﹥ ︋︀︻︒ ﹝﹠︭︣ ︋﹀︣د  ارزش ا﹁︤وده ︋︀﹐ از ︗﹞﹙﹥ ﹝︣︑ ﹜﹟ ︻﹢ا﹝﹙﹩ ا︨
 ﹤︀ت ﹇︀︋﹏ ارا﹞︡ ︺︡ی ︻﹞︡ه︠  ︀رک ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ﹝﹩ ︫﹢د. ﹡﹞﹢دار︋  ︫︡ن︎ 

︑﹢︨︳ ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری و در︮︡ ﹨︣ ﹉ را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡.

︤ارش آ﹝︀ری از و︲︺﹫️  ﹎
︿﹚︐﹞ ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ﹋︪﹢ر﹨︀ی

︀ر ک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری  ︎﹩︭︭︑ ﹤﹠﹫﹞ز
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️ ﹨︀ در ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ٧-٢- ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ︢︎︣ش ︫︣﹋
ــ︀ت در ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛  ️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧ ــ︣﹋ ــ﹟ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ︢︎︣ش ︫ ︣︐﹝﹞
ــ﹥ ︑︣︑﹫︉ در ٩٦/٦٪  ــ️. ا﹟ دو ﹝︺﹫︀ر︋  ــ︀وری، ﹡﹢آوری و ﹁﹠︀وری ا︨ و ﹁﹠
 ﹟︣︐﹝﹞ ︣ــ﹢دار ز ــ﹢د دارد. ﹡﹞ ــ﹛ و ﹁﹠︀وری و︗ ــ︀ی ︻﹙ و ٨٢/٢٪ ︎︀رک ﹨
︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و  ــ﹟︎  ﹫ ــ︡ آ﹡︀ را در︋  ️ ﹨︀ و در︮ ــ︣﹋ ︢︣ش︫  ــ︀ی︎  ﹝︺﹫︀ر﹨

﹁﹠︀وری ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡.

︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︀ و ﹝﹢︨︧︀ت در︎  ﹨ ️ ﹋︣  ︫️ ٨- و︲︺﹫
ــ︀س ︑︺︡اد  ــ︀وری را ︋︣ ا︨ ــ﹛ و ﹁﹠ ــ︀ی ︻﹙ ︀رک ﹨ ــ️︎  ــ︡ و︲︺﹫ ︺ ــ﹢دار︋  ﹝﹡

ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡. ٣١/١٪ ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ﹋﹞︐︣  ️ ﹨︀ی ﹝︧︐﹆︣ ﹡︪ ﹋︫︣
 ٥٠ ︑︀ ٢٠٠ ﹟﹫ ︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری︋  ــ︐﹆︣ و ٥٢/٢٪︎  ــ︣﹋️ ﹝︧ از ٥٠︫ 
﹫︩ از  ــ﹛ و ﹁﹠︀وری︋  ︀رک ﹨︀ی ︻﹙ ــ︐﹆︣ دار﹡︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ٥/٩٪︎  ــ︣﹋️ ﹝︧ ︫
ــ︐︣ از ١٠٠  ــ︐﹆︣ و ٤٢/٩٪ ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︋﹫︪ ــ︣﹋️ ﹝︧ ︫ ٤٠٠

︫︣﹋️ ﹝︧︐﹆︣ دار﹡︡.

﹡﹞﹢دار ︋︺︡ی ﹡︪︀ن  ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︋︣ان ا﹇︐︭︀دی ︗︀ن ︑︀︔﹫︣ی در ︗︢ا︋﹫️ 
 ﹤ ︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ﹡︡ا︫︐﹥ ا︨️،︋  ️ ﹨︀ی ︗︡︡ در︎  ﹋︣ ــ︐﹆︣ار︫  ا︨
ــ︀ ١٠٪ ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛  ﹠︑ ﹩︖﹠ــ ﹡﹢ی ﹋﹥ در ١٢ ﹝︀ه ﹝﹠︐﹩ ︋﹥ ز﹝︀ن ﹡︷︨︣

︀ر ک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︣﹋️ ﹨︀ در︎  ︢︣ش︫  ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی︎ 
︀ر ک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ﹝︧︐﹆︣ در︎  ﹋︣ وری︑︺︡اد ﹋﹏︫  ﹛و ی رک ︣در︎ ت ﹢ و ️ ︣ ﹏ اد

︀ر ک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︀︋﹏ ارا﹥ در︎  ︠︡﹝︀ت ﹇

︤ارش آ﹝︀ری از و︲︺﹫️  ﹎
︿﹚︐﹞ ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ﹋︪﹢ر﹨︀ی
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︀ر ک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ️ ﹨︀ی ﹝︧︐﹆︣ در ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡︎  ﹋︫︣

︀ر ک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︀﹜︩ ﹨︀ی ا︮﹙﹩︎  

︀ر ك ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹢﹁﹆﹫️︎ 

︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︢︣ی︎   ︎️︋︀ ︫︀︬︠ ﹨︀ی ر﹇

︀ر ک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︣﹋️ ﹨︀ی ﹝︧︐﹆︣ در︎   ︫﹟﹫﹚︾︀ ︑︺︡اد ﹋﹏︫ 

︣﹋️ ﹨︀ی ﹝︧︐﹆︣  ︑︽﹫﹫︣ در ︑︺︡اد︫ 
︀ر ک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری (در ١٢ ﹝︀ه ﹎︫︢︐﹥) ﹛در︎ 

ــ︡ه ا﹡︡ و در ٦٨ ٪  ــ︐﹆︣ ﹝﹢ا︗﹥︫  ️ ﹨︀ی ﹝︧ ــ︣﹋ ︀ ﹋︀﹨︩ ︑︺︡اد︫  و ﹁﹠︀وری︋ 
️ ﹨︀ی ﹝︧︐﹆︣ ا﹁︤ا ︩︀﹁︐﹥ ا︨️. ﹋︣ ︎︀رک ﹨︀ ︑︺︡اد︫ 

️ ﹨︀ی  ــ︀︾﹏ در ︫︣﹋ ــ︀ن د﹨﹠︡ه ︑︺︡اد ﹡﹢آوران و ﹁﹠︀وران ︫ ︪﹡ ︣دار ز﹢﹝﹡
﹝︧︐﹆︣ در ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ا︨️.

ــ︡ ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و  ️ ﹨︀ی ﹝︧︐﹆︣ در ﹝︣ا﹋︤ ر︫ ــ︣﹋ ــ︊️ ︫ ︧﹡ ︣دار ز﹢﹝﹡
ــ︐﹆︣ را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡. در ٣٩/٥٪ ︎︀رک ﹨︀ی  ️ ﹨︀ی ﹝︧ ﹁﹠︀وری ︋﹥ ﹋﹏ ︫︣﹋

️ ﹨︀ در ﹝︣﹋︤ ر︫︡ ﹝︧︐﹆︣ ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡. ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری، ٢٠-١١٪ ︫︣﹋

︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ️ ︢︎︣ی︎  ︋︀ ︀ و ر﹇ ﹨ ︩ ﹛︀  ،️﹫﹆﹁﹢﹞ ﹏﹞٩- ︻﹢ا
ــ︡ی ︣︐﹝﹞﹟ ︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹢﹁﹆﹫️ از ﹡﹍︀ه ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری  ﹡﹞﹢دار ︋︺
ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡. در راس ﹨﹞﹥ ︻﹢ا﹝﹏ ︗︀﹍︀ه و ا︻︐︊︀ر ︎︀رک و ﹨﹞︙﹠﹫﹟  را ﹡︪

ار︑︊︀ط ︎︀رک ︋︀ دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ و ﹝︣ا﹋︤ آ﹝﹢ز︫﹩ ︻︀﹜﹩ ﹇︣ار دارد.

︩ ﹨︀ از ﹡﹍︀ه ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری  ﹛︀ ﹟︣︐﹝﹞ ︣ــ﹢دار ز ﹝﹡ ﹟﹫﹠︙﹝﹨
 ﹟︣︐﹝﹞ ︀ی دو﹜️ از﹨ ️ ︀﹝ و ﹡︊﹢د ﹩﹛︀﹞ ︹︋︀﹠﹞ را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡. ﹁﹆︡ان

️ ﹨︀ی ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︋﹥ ︫﹞︀ر ﹝﹩ رود. ︡ود﹞

️ ︢︎︣ی ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛  ــ︐﹆︣، ︣︐﹝﹞﹟ ︻︀﹝﹏ ر﹇︀︋ ️ ﹨︀ی ﹝︧ ﹋︫︣ ️﹫﹀﹫﹋
️ ︢︎︣ی و ﹝﹫︤ان  ︬ ﹨︀ی ر﹇︀︋ ︠︀︫ ﹟︣︐﹝﹞ ︣و ﹁﹠︀وری ا︨️. ﹡﹞﹢دار ز

ا﹨﹞﹫️ آ﹡︀ از ﹡﹍︀ه ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡.

﹜ ︎﹩ ︩ 

︤ارش آ﹝︀ری از و︲︺﹫️  ﹎
︿﹚︐﹞ ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ﹋︪﹢ر﹨︀ی

﹢﹁﹫︀ آ﹡︐﹩ ︎﹢﹜﹫︦ (﹁︣ا﹡︧﹥) ︎︀رک ﹁﹠︀وری︨ 
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﹩﹀︴︭﹞︣ د﹋︐
 ﹋︣﹞﹫︀ن ا﹇︊︀ل
︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ا﹝﹢ر ﹁﹠︀وری   ︋﹏﹋︣︡﹞
وزارت ︻﹙﹢م، ︑﹆﹫﹆︀ت و ﹁﹠︀وری

️ و ﹎﹢ ﹀﹎[ [

︴﹢ح ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩، ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫︡ و  ﹢د را در︨  د﹋︐︣﹝︭︴﹀﹩ ﹋︣﹞﹫︀ن ا﹇︊︀ل ︑︭﹫﹑ت︠ 
︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری و ﹝︣ا﹋︤  ــ️. ﹁︺︀﹜﹫️ ا︪︀ن درز﹝﹫﹠﹥︎  د﹋︐︣ی درا﹝︣﹊︀ ﹎︢را﹡︡ه ا︨
︀ل ﹨︀   ︨﹟وی در ︵﹩ ا .︡ ︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن آ︾︀ز︫  ︀ل ١٣٧٣ در︫  ر︫︡ از︨ 
︣ک   ︫︦﹫ر ︦︍ ︥و﹨︩ و ﹁﹠︀وری و︨  ️ ﹨︀ی ا︗︣ا﹩ ﹝︐︺︡دی از ︗﹞﹙﹥ ﹝︺︀ون︎  ﹝︧﹢و﹜﹫
︻﹙﹞﹩ و︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن و ︎︦ از آن ﹝︺︀ون ﹁﹠︀وری وزارت ︻﹙﹢م، ︑﹆﹫﹆︀ت و ﹁﹠︀وری 
︀رک ﹨︀ی  ︧﹫︀ری از︎  ــ﹢و﹜﹫️ وی در وزارت ︻﹙﹢م،︋  ــ︐﹥ ا︨️. در دوره ﹝︧ ﹥ ︻︡ه دا︫ را︋ 
︣ای ︑﹢︨︺﹥  ــ︀︠︐︀ری و ﹇︀﹡﹢﹡﹩︋  ﹠︀ی︨   ︋︣ــ﹊﹏ ﹎︣﹁︐﹠︡ و ز ــ︫︡  ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری و ﹝︣ا﹋︤ ر︫
︀رک ﹨︀،   ︎︀ ــ︺﹥ در را︋︴﹥︋  ︣﹡︀﹝﹥ ︀رم ︑﹢︨ آن ﹨︀، از︗﹞﹙﹥ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ا︗︣ا﹩ ﹝︀ده ٤٧ ﹇︀﹡﹢ن︋ 
ــ﹫︡. در︀ل ︀︲︣ د﹋︐︣ ﹋︣﹞﹫︀ن ا﹇︊︀ل ︻︱﹢ ﹨﹫︃ت ︻﹙﹞﹩ دا﹡︪﹍︀ه ︑︣︋﹫️  ︋﹥ ︑︭﹢︉ ر︨

︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ا﹝﹢ر ﹁﹠︀وری وزارت ︻﹙﹢م و︑﹆﹫﹆︀ت و ﹁﹠︀وری ا︨️.   ︋﹏﹋︣︡﹞ ︡رس و﹞
ــ﹞︀ره ا﹢﹍︐﹀﹎ ﹤﹞︀﹠﹚︭﹁ ﹟﹩ در︋︀ره ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︋︀ ا︪︀ن  ــ︐﹫﹟ ︫ ︧﹡ در

ا﹡︖︀م داده ا﹛ ﹋﹥ در ادا﹝﹥، ا﹟ ﹎﹀️ و ﹎﹢ را ﹝﹩ ︠﹢ا﹡﹫︡.

﹋︣︡ور﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری 
 ︡﹠︫︀  ︋﹩﹊︤﹫﹁ ️︠︀︨︣ز ﹤﹊﹠از ا ︩﹫︋

︣﹡︀﹝﹥ ای ﹨︧︐﹠︡  ︋️︠︀︨︣ز

︣﹞﹫︀ن ا﹇︊︀ل ﹋ ﹩﹀︴︭﹞ ︣ ️ و ﹎﹢/ د﹋︐ ﹀﹎
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️ ﹨︀ی ﹋︀ری د﹁︐︣ ︋︣﹡︀﹝﹥ رــ︤ی ا﹝﹢ر ﹁﹠︀وری وزارت ︻﹙ــ﹢م، ︑﹆﹫﹆︀ت و  ﹢﹛ــ︀ل ا • آ﹇ــ︀ی د﹋︐︣ ا﹇︊
﹁﹠︀وری ﹫︧️؟

﹫︡ا  ︒ ﹁﹠︀وری ورود︎   ︋﹤ ــ︣ د﹨﹥ ٧٠ و اوا﹏ د﹨﹥ ٨٠︋  ــ﹢م، ︑﹆﹫﹆︀ت و ﹁﹠︀وری از اوا︠ وزارت ︻﹙
﹥ وزارت ︻﹙﹢م، ︑﹆﹫﹆︀ت  ــ﹩︋  ــ︀م ا﹟ وزار︑︀﹡﹥ از وزارت ﹁︣﹨﹠﹌ و آ﹝﹢زش ︻︀﹜ ــ︣د، و﹇︐﹩ ﹋﹥ ﹡ ﹋
ــ︀ل ﹨︀  ــ︡. از ﹨﹞︀ن︨  ــ︐﹥︫  ــ︀وری ︑︽﹫﹫︣ ︀﹁️ و ﹇︀﹡﹢ن وزارت ︻﹙﹢م، ︑﹆﹫﹆︀ت و ﹁﹠︀وری ﹡﹢︫ و ﹁﹠
️ ﹨︀ی آن ﹡﹫︤ در  ــ﹢م و ﹝︀﹝﹢ر ــ︀︠︐︀ر وزارت ︻﹙ ﹥ ا﹟ ﹁﹊︣ ا﹁︐︀د﹡︡ ﹋﹥︨  ــ﹢م︋  ــ﹢و﹜﹫﹟ وزارت ︻﹙ ︧﹞
ــ︐︀ی ا﹟ ﹇︀﹡﹢ن ︗ ﹤﹋ ︡︋︀ ︣﹫﹫︽︑ ︡︀︋ ︡︡﹊﹩ از ﹝︀︊︒ ︗︡ی ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ︋︒ ﹁﹠︀وری ︋﹢د.  را︨
ــ︡ی ︑️ ︻﹠﹢ان  ︡︗ ️﹡︡ی ︋﹢د ﹋﹥ ﹝︺︀و ﹤ــ ــ︀ ٨٤  ا﹨﹞﹫️ ︋︒ ﹁﹠︀وری ︋ ــ︀ل ﹨︀ی٨٠ ︑ ︨ ﹩︵
︣ ︻︡ه  ــ﹢و﹜﹫️ ا﹟ ﹝︺︀و﹡️︋  ︣ای ﹝︡︑﹩ ﹨﹛ ﹝︧ ــ︡ ﹋﹥︋   ︫︿︣︺︑ ﹤﹡︀︑︣ای وزار ﹝︺︀و﹡️ ﹁﹠︀وری︋ 
︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ا﹝﹢ر ﹁﹠︀وری،  ــ︣︋  ــ︀ن و ا﹋﹠﹢ن ﹡﹫︤ در د﹁︐ ــ﹢د. ﹨︡ف ﹢زه ﹁﹠︀وری در آن ز﹝ ــ︉︋  ﹡︀︖﹠ا
﹫﹟ ا﹟ ﹝︣ا﹋︤  ــ﹍︀ه ﹨︀ و ﹝︣ا﹋︤ ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ و ا︖︀د ار︑︊︀ط︋  ️ ﹨︀ی دا﹡︪ ﹫﹛︀︺﹁ ︣ ــ︺﹥ ﹁﹠︀وری ﹝︐﹊﹩︋  ︨﹢︑
ــ︀︠︐︀ر  ﹥ ︻︊︀ر︑﹩ د﹍︣، ا﹟ ﹇︀﹡﹢ن و︨  ــ️.︋  ﹢ده ا︨ ︩ ﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی ︗︀﹝︺﹥︋   ﹠︺️ و︋  ︀زار،︮   ︋︀︋
﹥ د﹡︊︀ل ا︖︀د  ︥و﹨︪﹩︋  ︀ ﹨︡ف دا︫︐﹟ ر︨︀﹜︐﹩ ﹁︣ا︑︣ از دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ و ﹝︣ا﹋︤︎  ︗︡︡ در وزارت ︻﹙﹢م︋ 
ــ︀ل ﹨︀  ﹠︀︋︣ا﹟  ا﹇︡ا﹝︀ت ﹝﹞﹩ در آن︨  ﹢د.︋  ــ﹢ر︋  ︩ ﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی ﹋︪  ︀ ︗︀﹝︺﹥ و︋  ــ﹩︋  ــ﹏ ار︑︊︀︵ ︎
ــ︀وری وزارت ︻﹙﹢م را در آن  ــ﹛ ︣︐﹝﹞﹟ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝︺︀و﹡️ ﹁﹠ ــ︀︡ ا﹎︣ ︋﹢ا﹨﹫ ︮﹢رت ﹎︣﹁️ ﹋﹥ ︫
︀رک  ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری و ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡ ا︫︀ره ﹋﹠﹛ .در  ︀︡ ︋﹥ ا︖︀د و ︑﹢︨︺﹥ ا︡ه︎   ︋﹜︣︊ ــ︀ل ﹨︀ ﹡︀م︋  ︨
 ﹩︀ی ا︗︣ا﹨︡﹠︣آ﹁ ﹤﹊﹚ ﹢د︋   ︋﹤︐﹁︣﹎ ﹏﹊ ــ︫︡  ︀رک ﹨︀ و ﹝︣ا﹋︤ ر︫  ︎﹟از ا ﹩︀﹨ ﹤﹡﹢﹝﹡ ︀﹠︑ ﹤﹡ ــ︀ل ٨٤ ︨

ا ﹤﹊﹠﹍﹢﹡﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹝﹢﹁﹅ ︻﹞﹏ ﹋︣ده و ﹝︧︐﹠︡ات ﹐زم ︋︣ای ا﹡︖︀م ﹋︀ر آن ﹨︀ ︑︡و﹟ ︫︡ه ︋﹢د.
﹢رت ﹎︣﹁️ ا﹝︀  ︀رک ﹨︀ و ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡︮  ︀ل ︑﹢︨︺﹥ ﹋﹞﹩ در︎  ﹥ ﹝︡ت ﹨︪️︨  ︀ل ﹨︀ی ٨٤ ︑︀ ٩٢︋   ︨﹟﹫︋
 ﹤  ︋︀﹞ ﹤﹊ر﹢︵ ﹤ ﹩ ︑﹢︗﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️.︋  ﹥ ︗︣اًت ﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️ ﹋﹥ ﹝﹢رد︋  از ﹜︀ظ ︑﹢︨︺﹥ ﹋﹫﹀﹩︋ 
﹫︪︐︣ی ﹡﹫︀ز  ️ ﹨︀ی ﹝︀دی و ﹝︺﹠﹢ی︋  ︀﹝ ︣ا﹋︤ ر︫︡ و﹞ ︀رک ﹨︀ و  ︎﹟︡ی از ا︡︗ ︡ل ﹨︀ی﹞ ﹩︣ا︵
دا︫︐﹫﹛. ا﹜︊︐﹥ ﹡︀︊︡ از ﹅ ﹎︫︢️ ﹋﹥ ا﹇︡ا﹝︀ت ︋︧﹫︀ر ﹝﹢︔︣ی ﹡﹫︤ در ا﹟ ﹨︪️ ︨︀ل ︮﹢رت ﹎︣﹁️ 
︩ ︋﹠﹫︀ن ﹋﹥ ︋︧︐︣ را  ️ ﹨︀ی دا﹡ ︋﹥ ︭︠﹢ص در را︋︴﹥ ︋︀ ﹇︀﹡﹢﹡﹍︢اری از ︗﹞﹙﹥ ﹇︀﹡﹢ن ︀﹝️ از ︫︣﹋
﹠︡وق ﹡﹢آوری و  ــ﹥ درآن ﹇︀﹡﹢ن،︮  ﹢د ﹋ ﹫﹙﹩ ﹝﹢︔︣ی︋  ︀رک ﹨︀ ﹁︣ا﹨﹛ ﹋︣د. ا﹟ ﹇︡م︠  ــ︺﹥︎  ــ︣ای ︑﹢︨ ︋
︒ ﹝﹠︀︵﹅ و︥ه ﹁﹠︀وری ︣﹋ ︀︡ور﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ﹨﹛ در  ــ︡. در ﹝﹢رد︋  ــ﹊﹢﹁︀﹩ ﹨﹛ د︡ه︫  ︫

د︨︐﹢ر ﹋︀ر دو﹜️ ︋﹢د ﹋﹥ ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی ا︗︣ا﹩ آن ︠﹫﹙﹩ ︎﹫︩ ﹡︣﹁️.
 ︀ ــ︀وری وزارت ︻﹙﹢م، ︑﹆﹫﹆︀ت و ﹁﹠︀وری︋  ︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ا﹝﹢ر ﹁﹠ ــ︀ ا﹠﹊﹥ ا﹜﹢️ ﹨︀ی ﹋︀ری د﹁︐︣︋  ا﹝
ــ﹩ در ا﹟ را︨︐︀ ا︫︀ره  ﹥ ︀ر ﹝﹢ر ا︨︀︨  ︋﹟﹞ ︡﹫﹨︡ ــ️، ا︗︀زه︋  ︧﹫ ــ︡ه ــ︀︋﹆﹥ ﹝︴︣ح︫   ︨﹤  ︋﹤︗﹢︑
︀رک ﹨︀ و ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡   ︎﹏﹞︀ ️ ﹨︀ی ︑﹢︨︺﹥ ﹁﹠︀وری ﹋﹥ ﹁﹆︳︫  ︠︀︨︣ز ️﹫﹀﹫﹋ ﹤ ﹋﹠﹛: ﹝﹢ر اول ︑﹢︗﹥︋ 
️ ﹨︀﹩ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋﹥ ︑﹢︨︺﹥  ︠︀︨︣د ︋﹙﹊﹥ ﹝︣ا﹋︤ ︎︥و﹨︪﹩ و دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ی ﹝︀ ﹨﹛ ز﹢︫ ﹩﹝﹡
︀رک ﹨︀ و   ︎﹤﹋ ﹜﹫﹠﹫︊ ︀︫﹫﹛ و︋  ﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ارز︀︋﹩ دا︫︐﹥︋  ︀︡ از ا﹇︡ا﹝︀ت︮   ︋︀﹞ ︦ ﹁﹠︀وری ﹋﹞﹉ ﹋﹠﹠︡.︎ 
 ︣ ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡ ود﹍︣ ﹝︣ا﹋︤ ︑﹢︨︺﹥ ﹁﹠︀وری ﹝︀ ﹍﹢﹡﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ آ︀ در را︨︐︀ی ﹝︀﹝﹢ر︐︪︀ن ﹇︡م︋ 
︣ه وری   ︋︩اول ا﹁︤ا ﹤﹞︀﹡︣  ︋︦ ــ﹫︡.︎  ︪ ︊﹢د︋  ﹝﹩ دار﹡︡ و ا ﹤﹊﹠﹍﹢﹡﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان ︻﹞﹙﹊︣د آن ﹨︀ را︋ 
ــ﹍︀ه ﹨︀ ا︨️ و ا﹠﹊﹥ از دا﹡︪﹍︀ه ﹡︧﹏ اول ﹋﹥  ﹥ دا﹡︪ ︣﹡︀﹝﹥ دوم ︑﹢︗﹥︋  ﹢د.︋  ﹢ا﹨︡︋   ︠︀﹨ ️ ــ︀︠ ︨︣در ز
 ﹟︣﹁م ﹋﹥ دا﹡︪﹍︀ه ﹋︀رآ﹢ ﹥ دا﹡︪﹍︀ه ﹡︧﹏︨  ︥و﹨︩ ا︨️︋  ﹝﹢رش آ﹝﹢زش و ﹡︧﹏ دوم ﹋﹥ ﹝﹢رش︎ 
ــ﹍︀ه ﹨︀ ار︑︊︀ط ︋︣﹇︣ار ﹋︣ده و  ــ︐﹫﹛ ︋︀ دا﹡︪ ــ️ ︑︡︊﹏ ﹎︣دد. ︋︡﹜﹫﹏ ا﹨﹞﹫️ ا﹟ ︋︣﹡︀﹝﹥ در ︑﹑ش ﹨︧ ا︨
 ﹩︑︀﹆﹫﹆︑ ︕︀︐﹡ ︀ری ︨︀زی︖︑ ﹌﹠﹨︣﹁ ﹤  ︋︡︀ ﹁︣﹨﹠﹌ ﹋︀رآ﹁︣﹠﹩ را در آن ︑﹢︨︺﹥ د﹨﹫﹛. در دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀︋ 
︣﹡︀﹝﹥ ﹝︀ ﹇︣ار دارد ﹋﹥ ا﹇︡ا﹝︀ت  ﹥ ا︖︀د د﹁︀︑︣ ﹁﹠︀وری در︋  ــ︐︀ ﹋﹞﹉︋  ــ﹢د. در ا﹟ را︨ ︗﹠︊﹥ ︻﹞﹙﹩ داده︫ 
︠﹢︋﹩ ﹨﹛ در ا﹟ را︨︐︀ ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ و ﹝︧︐﹠︡ات آن ︋︣ای ارا﹥ ︋﹥ دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ در د︨️ ︑﹫﹥ ا︨️. 
ــ️. وزارت ︻﹙﹢م، ︑﹆﹫﹆︀ت و ﹁﹠︀وری ︑﹢ا﹡︀﹩ ا﹡︖︀م  ﹠︀︹ ا︨  ︮︀ ــ﹢م در د﹁︐︣ ا︖︀د ار︑︊︀ط︋   ︨﹤﹞︀﹡︣︋
 ︩ ﹠︺️ ﹋﹥ ﹝﹠︷﹢ر︋   ︮︀  ︋﹉︀د ار︑︊︀ط ﹡︤د︖ــ︀ ا ــ️ ﹝﹍︣︋  ﹢︋﹩ ﹡﹢ا﹨︡ دا︫  ︠﹤ ﹢د را︋   ︠️ر﹢﹞︀﹞
︀ وزارت ﹡﹫︣و،   ︋️︗ ﹟﹫﹝﹨ ﹤ ــ️. ︋  ــ︀ورزی و ︾﹫︣ه ا︨ ︡﹝︀ت، ﹋︪ ــ️ ا︻﹛ از︠  ا﹇︐︭︀دی ︗︀﹝︺﹥ ا︨
 ﹩︋﹢ وزارت ﹡﹀️، وزارت ︗︀د ﹋︪︀ورزی و  وزارت ار︑︊︀︵︀ت و ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ︑﹀︀﹨﹛ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی︠ 
ــ︡ه و ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞﹢﹡﹥ ︋︒ ا︖︀د ︎︀رک ︑︭︭﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ︋︣ق و ا﹡︣ژی ﹋﹥ ا︠﹫︣اً ︋︀ ﹋﹞﹉  ︫ ︡﹆︺﹠﹞
﹠︺️ ﹡﹀️ و ﹎︀ز  ــ︡ه و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ز﹝﹫﹠﹥ ا︖︀د ﹝﹠︀︵﹅ و︥ه ﹁﹠︀وری در︮  ︣وع︫  ــ﹍︀ه ﹡﹫︣و︫  ︎︥و﹨︪
ــ︀ورزی در ز﹝﹫﹠﹥ ا︖︀د ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡  ︀ وزارت ︗︀د ﹋︪  ︋︀ ا﹡︖︀م ﹎︣﹁︐﹥ و ﹩︋﹢ ﹨﹛ ﹋︀ر﹨︀ی ﹝︴︀﹜︺︀︑﹩︠ 
︭﹢ص  ︣﹡︀﹝﹥ آ︠︣ در︠  ــ﹢د. و︋   ︫﹩ا︗︣ا ︀﹨ ﹤﹡︀︑وزار ﹟ا ﹉﹝﹋ ︀  ︋﹜ــ︀ورزی و ︾﹫︣ه ﹋﹥ ا﹝﹫︡وار ︪﹋
︣ ﹝﹩ ﹎︣دد  ︀ل ﹨︀ی ٨٣-٨٤︋   ︨﹤ ︣وع آن︋  ﹝﹠︀︵﹅ و︥ه ﹁﹠︀وری ︣﹋ ︀︡ور﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ا︨️ ﹋﹥︫ 
﹢رت ﹎︣﹁️.  ︺︡ ا︮﹑︀︑﹩ ﹡﹫︤ روی آن︮  ﹥ ︑︭﹢︉ دو﹜️ ر︨﹫︡ و︋  ︀ل ٨٤︋  و آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی آن در︨ 

ــ︡ه و﹜﹩  ــ﹩ و ﹇︀﹡﹢﹡﹩ آن ا﹡︖︀م ︫ ︀﹠︋︣ــ︀ی ز ﹋︀ر﹨
︐﹢ا﹡﹫﹛ آن را   ︋﹜ــ︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹝︀ ا﹝﹫︡وار ︪﹡ ﹩︑︀﹫﹚﹝︻
︤رگ از ﹇︊﹫﹏ ﹝︪︡، ا︮﹀︀ن   ︋︣  ︫︡﹠ ︣ان و︑ در
 ﹟ر ﹋﹙﹩ ا﹢︵ ﹤  ︋.﹜﹫﹠﹋ ﹩ــ︀زی و ا︗︣ا ﹫︀ده ︨ و ...︎ 
︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی  ️ ﹨︀ی ﹋︀ری د﹁︐︣︋  ﹢﹛و ا ﹤﹞︀﹡︣ ــ︀ر︋  

ا﹝﹢ر ﹁﹠︀وری ا︨️.

• ﹜︴﹀︀ در ︭︠﹢ص ﹡﹆︩ ︀﹝︐﹩ وزارت ︻﹙﹢م، 
ــ︀وری از ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری  ︑﹆﹫﹆︀ت و ﹁﹠

︑﹢︲﹫ د﹨﹫︡.
︡ون  ــ︀وری︋  ــ︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠ ︀رک ﹨ ــ︀د︎  ︖ا ً︀ ــ﹙﹞ ︧﹞
ــ︀وری  ــ︀ت و﹁﹠ ﹆﹫﹆︑ ،ــ﹢م ــ️ وزارت ︻﹙ ︀﹝
ا﹝﹊︀ن ︢︎︣ ﹡﹫︧️ و ا ﹟﹞ ️︀﹠︡ ︗﹠︊﹥ دارد. 
︀﹝﹏ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ︵︊﹅  ︗﹠︊﹥ اول ﹝︀︧﹏ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ را︫ 
ــ﹊﹏ ﹎﹫︣ی  ــ︀ت ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹝︖﹙︦ و دو﹜️، ︫ ︋﹢︭﹞
ــ︐︣ش  ــ﹢رای ﹎︧ ︫ ﹅︣︵ ︎︀رک ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری از
ــ﹢رای  ︢︣د.︫  ــ﹢رت︎  ــ︡︮  ︀ ــ﹢م︋  و وزارت ︻﹙
ــ️ ﹋﹥ ︮︡ور  ــ︐︣ش دارای ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠︀وری ا︨ ︧﹎
ــ︡  ــ﹛ و ﹁﹠︀وری و ﹝︣ا﹋︤ ر︫ ــ﹢ز ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙ ︖﹞
ــ︣د. ︎︦ او﹜﹫﹟  ــ﹥ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ﹎﹫ ︐﹫﹝﹋ ﹟ــ﹅ ا ︣︵ از
ــ﹥ وزارت ︻﹙﹢م  ــ️ ﹋ ــ︐︣ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ا︨ ــ️ ︋︧ ︀﹝
ــ︡. ︗﹠︊﹥  ــ︤ ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠ ــ﹟ ﹝︣ا﹋ ︀د ا︖ــ️ ا ︗
ــ︀ت و ﹁﹠︀وری  ﹆﹫﹆︑ ،ــ﹢م ــ﹥ وزارت ︻﹙ ﹊﹠دوم ا
ــ︡،  ــ︀ و ﹝︣ا﹋︤ ر︫ ــ︀ط ︋﹫﹟ ︎︀رک ﹨ ــ︀د ار︑︊ ︖ــ﹥ ا ︋
ــ﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥  ﹝﹋ ﹩︑︀﹆﹫﹆︑ ︤﹋︣ا﹞ ــ﹍︀ه ﹨︀ و دا﹡︪
︀رک ﹨︀   ︎︣︐ ﹥ ︻﹞﹙﹊︣د︋  ــ︐﹍﹩︋  ا﹟ ار︑︊︀ط و ﹨﹞︊︧
 ﹤﹊﹠ا ︣﹍و ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡ ﹝﹠︖︣ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. ﹡﹊︐﹥ د
ــ︀وری  ﹉﹢زه  ــ﹢م، ︑﹆﹫﹆︀ت و ﹁﹠ وزارت ︻﹙
 ﹟ــ﹩، ︋﹠︀︋︣ا ــ️ ﹡﹥  ﹉﹢زه ︻﹞﹙﹫︀︑ ــ︐︀دی ا︨ ︨
ــ︺﹥ ار︑︊︀ط ︋﹫﹟ ا﹟ ﹝︣ا﹋︤ دارد. در  ــ︺﹩ ︋︣ ︑﹢︨ ︨
ــ︀ره  ــ﹛ ︋﹥ ﹡﹆︩ ا﹡︖﹞﹟ ﹨︀ ا︫ ــ﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨ ا
ــ︀ و ﹝︣ا﹋︤  ــ﹟ ︎︀رک ﹨ ــ︊︐︀﹡﹥ ا﹡︖﹞ ــ﹥ ︠﹢︫ ﹋ ﹜﹠﹋
ــ︡ در ا︣ان ا︖︀د ︫︡ه و ︑﹢ا﹡︀﹩ ا︗︣ای ﹡﹆︩  ر︫
 ﹩︋︀ارز ︒ ــ﹥ را دارد و در︋  ــ︡ی در ا﹟ ز﹝﹫﹠ ﹫﹚﹋
ــ﹫︀ری  ︧ ــ﹥ د﹁︐︣︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ا﹝﹢ر ﹁﹠︀وری ﹋﹞﹉︋  ︋

﹡﹞﹢ده ا︨️.
ــ︀ت و  ﹆﹫﹆︑ ،ــ﹢م ــ︣ در وزارت ︻﹙ ﹍ــ︒ د︋
ــ︢ب ﹝﹠︀︋︹ ﹝︀﹜﹩  ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ و ︗ ﹨ ️ ︀﹝ ــ︀وری ﹠﹁
ــ︐︣ ︋︣ای ︎︀رک ﹨︀ و ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡ ﹥ ︋﹥ ︮﹢رت  ︪﹫︋
﹢رت   ︮﹤  ︋﹤ ︣ا﹋︤ و﹞ ﹟د ا﹢ ︋﹢د︗﹥ ا︠︐︭︀︮﹩︠ 
ــ️ وزارت ︻﹙﹢م ︀ از  ــ︀ی ﹝︐﹞︣﹋︤ در د︨ ﹨ ︿رد
ــ︀رت را﹨︊︣دی  ︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ﹡︷ ــ﹅ ﹝︺︀و﹡️︋  ︣︵
ــ️ ︀﹝️ از  ︗ ﹤﹋ ️ــ ــ️ ︗﹞﹢ری ا︨ ︨︀ر

︎︀رک ﹨︀ و ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡ در د︨︐﹢ر ﹋︀ر ﹝︀ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

ــ︀وری وزارت  • ︋︣﹡︀﹝ــ﹥ د﹁︐︣ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ا﹝﹢ر ﹁﹠
 ﹤﹠︀د﹡ ــ︀ت و ﹁﹠︀وری در ︭︠﹢ص﹆﹫﹆︑ ،م﹢﹚︻
ــ︀ن دا﹡︪ــ﹍︀﹨﹫︀ن و  ﹫﹞ ﹩﹠︣﹁ــ︣دن ﹁︣﹨﹠ــ﹌ ﹁﹟ آ﹋

﹁︀رغ ا﹜︐︭﹫﹑ن ﹫︧️؟

︣﹞﹫︀ن ا﹇︊︀ل ﹋ ﹩﹀︴︭﹞ ︣ ️ و ﹎﹢/ د﹋︐ ﹀﹎



٢٢

 ️︊ ــ︀ره ﹋﹠﹛ ﹋﹥ و﹇︐﹩︮  ﹥ ا﹟ ا︫ در در︗﹥ اول︋ 
از ﹁﹟ آ﹁︣﹠﹩ (Technopreneurship) ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ در 
 ︒ ــ﹩ از︋  ︮︀ ــ︀︠﹥︠   ︫﹉ ان﹢﹠︻ ﹤ ــ️︋  ﹆﹫﹆
ــ﹩  ︪︋ ﹩﹠︺ ﹜ــ ــ︀ل ﹝﹩ ﹋﹠﹫ ــ﹩ آن را د﹡︊ ﹠︣﹁︀رآ﹋
ــ﹩ از  ︪ ــ️ و︋  ︩ ︋﹠﹫︀ن ا︨ ــ﹩ ﹋﹥ دا﹡ ﹠︣﹁از ﹋︀رآ
 ﹤﹠︀د﹡ ر ا︨️. ︋︣ای﹢﹞ ︀وری﹠﹁ ﹤﹋ ﹩﹠︣﹁︀رآ﹋
﹢د ﹁︣﹨﹠﹌  ــ﹥ اول︠  ــ︣دن ا﹟ ﹁︣﹨﹠﹌، در در︗ ﹋
 ﹩﹠︺ ــ﹢د ︫ ﹤﹠︀د﹡ ︡ــ ︀︋ ــ﹢ر ــ﹩ در ﹋︪ ﹠︣﹁︀رآ﹋
ــ﹥ ︮﹢رت ﹝︖︤ا  ــ﹥ ﹁﹟ آ﹁︣﹠﹩ را ﹡﹞﹩ ︑﹢ان ︋ ﹛﹢﹆﹞
 ﹩﹠︣﹁آ ﹟﹁ ً︀ ــ﹙﹞ ــ﹩ ︋︊﹫﹠﹫﹛. ﹝︧ ﹠︣﹁ــ﹥ ﹋︀رآ از ﹝﹆﹢﹜
ــ︣ی ﹝﹆︐︱﹫︀ت ︠︀ص ︠﹢د را دارد و﹜﹩ ا﹎︣  ︧﹊
 ﹤︋ ً︀ ــ﹫﹛ ﹝︧﹙﹞ ︫︀︋ ﹤︗﹢︑ ﹩︋ ﹩﹠︣﹁︀رآ﹋ ﹌﹠﹨︣﹁ ﹤︋
ــ︀ در ﹝﹢رد  ــ﹫︡. ا﹝ ــ﹛ ﹡﹢ا﹨﹫﹛ ر︨ ــ﹩ ﹨ ﹠︣﹁آ ﹟﹁
ــ﹢ر،  ــ﹌ ﹋︀رآ﹁︣﹠﹩ در ﹋︪ ــ︺﹥ ﹁︣﹨﹠ ــ﹢ه ︑﹢︨ ﹡
 ﹌﹠﹨︣﹁ ﹩﹠︺ ️ــ ــ﹍︀ه ﹨︀ ا︨ ﹇︡م اول آن در دا﹡︪
ــ︺﹥ ︎﹫︡ا  ــ﹍︀ه ﹨︀ی ﹝︀ ︑﹢︨ ﹋︀رآ﹁︀︋ ﹩﹠︣︡ در دا﹡︪
ــ︡ از ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی  ــ︀ره ︫ ــ﹢ر ﹋﹥ ا︫ ــ︡ و ﹨﹞︀﹡︴ ﹠﹠﹋
ــ﹍︀ه ﹨︀ی ﹋︀رآ﹁︣﹟ و ︑﹢︨︺﹥  ︒ دا﹡︪ ︗︡ی ﹝︀︋ 
 ﹤︺︨﹢︑ ﹅︣︵ ــ﹍︀ه از ﹁︣﹨﹠﹌ ﹋︀رآ﹁︣﹠﹩ در دا﹡︪
ــ️. ا︖︀د ا﹟ د﹁︀︑︣  د﹁︀︑︣ ﹋︀رآ﹁︣﹠﹩ در آن ﹨︀ ا︨
︩ ﹨︀ی ︻﹙﹞﹩  ︥و﹨ ــ︀ز﹝︀ن︎  ــ︳︨  ــ︐﹥ ︑﹢︨ از ﹎︫︢
 ﹟ــ﹢رت ﹝﹩ ﹎︣﹁︐﹥ و ﹇︭︡ ︋︣ ا و︮﹠︺︐﹩ ا︣ان ︮
ــ️ ﹋﹥ د﹁︐︣ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ا﹝﹢ر ﹁﹠︀وری ﹡︷︀رت  ا︨

د﹇﹫﹅ ︑︣ی ︋︣ ا﹟ ﹋︀ر دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.
ــ﹩ در ا︖︀د  ﹝﹞ ــ﹫︀ر ﹡﹊︐﹥ ﹋﹙﹫︡ی ﹋﹥ ﹡﹆︩ ︋︧
ــ︀ن  ﹡︀﹞︣﹇ ــ﹩  ﹁︣︺﹞ دارد  ــ﹩  ﹠︣﹁︀رآ﹋ ــ﹌  ﹠﹨︣﹁
ــ﹀︀﹡﹥  ــ︡. ﹝︐︀︨ ــ﹏ ︗﹢ان ﹝﹩ ︋︀︫ ︧﹡ ﹤ ــ﹩︋  ﹠︣﹁︀رآ﹋
ــ﹍︀ه ︋﹥ د﹡︊︀ل  ــ﹫︀ری از دا﹡︪︖﹢︀ن ﹝︀ در دا﹡︪ ︧︋
ــ︐﹠︡ و در︮︡  ــ︐︡ام ﹨︧ ــ︡رک ︗️ ا︨ ا︠︢ ﹝
 ︀ ــ︀د ﹋︀ر ︖ــ︣ ا ــ︀ ︋﹥ ﹁﹊ ــ︖﹢︀ن ﹝ ــ﹩ از دا﹡︪ ﹝﹋
ــ︀︡ د﹜﹫﹏  ــ﹠︡. ︫ ــ︣ای ︠﹢د ﹝﹩ ︋︀︫ ــ﹩ ︋ ﹠︣﹁︀رآ﹋
ــ︡ ﹋﹥ ﹇︣﹝︀﹡︀ن ا﹟ ﹡︧﹏ ︗﹢ان  ︫︀︋ ﹟ا︮﹙﹩ آن ا
︀ً ﹋︀رآ﹁︣﹠︀ن و ﹁︺︀﹐ن در  ﹝︀ در دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀، ︲︣ور︑
︻︣︮﹥ ا﹇︐︭︀دی ﹡﹫︧︐﹠︡. ︀︫︡ ا﹜﹍﹢ی ︋︧﹫︀ری از 
︀ ا︠︢   ︋﹤﹋ ︫︡︀  ︋﹟ا ︀﹞ ﹏﹫︧﹡︀︐  ︎︀ ﹥ و︥ه ا﹁︣اد︋  آ﹡︀ن︋ 
﹝︡رک د﹋︐︣ی در دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ ا︨︐︀د ︫﹢﹡︡. ︋︣︠﹩ 
ــ︐︡ام در  ــ︤ ادا﹝﹥ ︑︭﹫﹏ ﹡︡اده و ︋﹥ د﹡︊︀ل ا︨ ﹫﹡
ــ︐﹠︡ و ﹁﹆︳ در︮︡  ︧﹨ ﹩︮﹢︭ ︋︩ دو﹜︐﹩ و︠ 
︣ای  ﹋﹞﹩ از دا﹡︪︖﹢︀ن ﹝︀ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ︑︭﹫﹏ را︋ 
 .︡﹠︫︀ ﹢د در ﹡︷︣ دا︫︐﹥︋  راه ا﹡︡ازی ﹋︧︉ و ﹋︀ر︠ 
 ﹤︐﹁︀ ﹤︺ــ ــ﹢ری ︑﹢︨ ــ﹌ را ︋︀ ﹋︪ ﹠﹨︣﹁ ﹟ــ︀ل ا 
ــ﹫︀ری از  ︧  ︋﹤﹫ــ﹥ ﹋﹠﹫︡. رو ︧︀﹆﹞ ︀﹊︣﹞ــ︡ آ ﹠﹡︀﹞
دا﹡︪︖﹢︀ن در ﹋︪﹢ر﹨︀ ︋﹥ ︨﹞️ ا︖︀د و دا︫︐﹟ 
 ﹟︀ن ا﹡︀﹞︣﹇  .️ــ ﹋︧ــ︉ و ﹋︀ر ︠﹢د ﹝︐﹞︀﹏ ا︨
ــ︣﹁︐﹥ ا﹁︣اد ﹝﹢﹁﹅  ــ︖﹢︀ن در ﹋︪﹢ر﹨︀ی ︎﹫︪ دا﹡︪
ــ︀وری و ا﹇︐︭︀دی ﹝︀﹡﹠︡ ︋﹫﹏ ﹎﹫︐︦،  در ︻︣︮﹥ ﹁﹠
 ﹟ــ﹥ ا ــ﹩ ﹋ ﹛︀ ــ︐﹠︡. در ــ︤ و ... ﹨︧ ــ︐﹫﹢ ︗︀︋ ا︨
ــ﹢ر ﹡︡ار﹛. از ا﹟ رو ﹝︀ ا﹎︣  ﹁︣﹨﹠﹌ را ﹝︀ در ﹋︪
 ﹤﹠︮ ︀ن ا﹁︣ادی ﹋﹥ در﹝︀﹨ ــ﹍︀ه ︋︐﹢ا﹡﹫﹛ در دا﹡︪

ا﹇︐︭︀دی و ﹁﹠︀وری ﹝﹢﹁﹅ ︋﹢ده و ﹝︭﹢﹐ت و ︠︡﹝︀ت ︗︡︡ی را ︋︀ ﹡﹢آوری وارد ︗︀﹝︺﹥ ﹋︣ده ا﹡︡ 
 ﹩﹠︣﹁︀ن ﹋﹠﹫﹛ ︋﹥ ︑﹢︨︺﹥ ﹁︣﹨﹠﹌ ﹋︀رآ﹞︣﹇ ﹤︋ ﹏︡︊︑ ︀ن و ﹡︧﹏ ︗﹢ا﹡﹞︀ن ︎︣ر﹡﹌ و﹢︖ــ را ︋︣ای دا﹡︪
 ﹟︤ی ا﹝﹢ر ﹁﹠︀وری ﹝︧﹢ول ار ﹤﹞︀﹡︣ ︐﹢ان ﹎﹀️ د﹁︐︣︋  ︀ً ﹫︤ی ﹡﹫︧️ ﹋﹥︋  ﹝﹚︧﹞ ﹟و ا ﹜︣ده ا﹋ ﹉﹝﹋
﹍﹫︣د ︻︣︮﹥  ﹢رت︋  ︀︡ در آن︮  ﹫︀︨︐﹍︢ار ﹨︧︐﹫﹛ و ︻︣︮﹥ ای ﹋﹥ ا﹟ ﹋︀ر︋  ︐︀د و︨  ا﹟ ﹋︀ر ا︨️. ﹝︀︨ 
﹍﹫︣د ﹡﹥  ﹢رت︋  ️ ﹨︀ در دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀︮  ﹫﹛︀︺﹁ ﹟ا ﹤﹋ ﹜﹫﹠﹋ ﹉﹝﹋ ︡︀  ︋︀﹞ ﹟︀︋︣ا﹠ ــ️.︋  ︠﹢د دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀︨

در وزارت ︻﹙﹢م، ︑﹆﹫﹆︀ت و ﹁﹠︀وری. 
ــ️.  ــ️ ا︻︐﹆︀د دا︫ ﹥ ﹋︀ر﹨︀﹩ ﹋﹥ ︗﹠︊﹥ ︸︀﹨︣ی دارد و ﹝︐﹞︣﹋︤ ا︨  ︋﹩﹚﹫ وا﹇︺﹫️ ا﹠﹊﹥ ﹡﹞﹩ ︑﹢ان︠ 
﹡﹞﹩ ︠﹢ا﹨﹛ ز﹞︀ت دو︨︐︀ن در ︋﹠﹫︀د ﹡︊﹍︀ن ︀ د﹁︀︑︣ ﹡︊﹍︀ن در ا︨︐︀ن ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ را ز︣ ︨﹢ال 
 ﹜﹫︨︣︍ ﹢د︋  ﹢ال ︗︡ی را از︠   ︨﹟ا ︡︀ ﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د و﹜﹩︋  ﹢︋﹩ در آن ﹨︀︮  ﹥ ﹨︣ ︀ل ﹋︀ر﹨︀ی︠  ︋︊︣م︋ 
ــ﹢د ︋︀︻︒ ﹁︣﹨﹠﹌  ــ﹫﹑︑﹩ ﹋﹥ ︋︣ای ا﹁︣اد ﹡︊﹥ ا︖︀د ﹝﹩ ︫ ︧︑ ﹩︠︣︋ ︀ ︀ن﹍︊﹡ ︣︐﹁︀د د︖ا ︀︋ ︀آ ﹤﹋
ــ﹫︣  ــ︡؟ ︀ ︋︀ ﹝︺︣﹁﹩ ا﹜﹍﹢﹨︀﹩ ︋︣ای ا﹟ ا﹁︣اد ﹡︊﹥ ا﹝﹊︀ن ا﹡︐︀ب ﹝︧ ــ﹢ر ︠﹢ا﹨︡ ︫ ﹡﹢آوری در ﹋︪
 ﹏﹫︊﹇ ﹟از ا ﹩︑﹑﹫︧︑ ق و﹢﹆ ،ل﹢︎ ﹤︋ ﹤︊﹡ ﹉ ﹟﹞ ︡ه﹫﹆︻ ﹤︋ .﹜در︨️ ︋︣ای آن ﹨︀ را ﹁︣ا﹨﹛ آور
 ﹩﹚﹫ ﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع︠   ︋.️﹁︀ ︡﹨ا﹢ ــ︡ راه ﹨︀ی ا﹟ ﹝﹢ارد را︠  ︫︀  ︋﹤︊﹡ ً︀ ــ﹩ ﹋﹥ وا﹇︺ ا︐﹫︀ج ﹡︡ارد ﹋︧

﹝︀دی ﹎︣ا︀﹡﹥ ︎︣دا︠︐﹥ ︫︡ه ا︨️ در ︀︋ ﹤﹋ ﹩﹛︀︡ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︋﹥ ا﹟ ﹇︱﹫﹥ ︎︣دا︠️.

• ︋﹥ ﹡︷︣ ︫﹞︀ ﹍﹢﹡﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان در ︗️ ︑﹢ا﹡﹞﹠︨︡︀زی ︎︀رک ﹨︀ و ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡ ﹎︀م ︋︣دا︫️؟
 ︡︀ ︀رک ﹨︀ و ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡ ﹝︀︋  ﹥ ﹝︺﹠︀ی ︡﹞ .﹤﹝﹚﹋ ︰﹞︣ان︎  ︺︡ اول آ﹝﹢زش︋  ︺︡ دارد،︋  ا﹟ ﹇︱﹫﹥ دو︋ 
︀رک ﹨︀ و ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹎︣﹁️  ــ︀ل ﹨︀ی او﹜﹫﹥ ا︖︀د︎  ︊﹫﹠﹠︡. ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع در︨  آ﹝﹢زش︋ 
ــ︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن در اوا﹏ د﹨﹥ ٨٠  ــ︳ دو︨︐︀ن در︫  ︣وژه ای ︑﹢︨ ــ︐︀︎  و در ا﹟ را︨
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ و︗﹢د دار﹡︡  ﹢ب︋  ︡ ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن︠   ︫︬︪﹞ ﹤︐﹁︣﹎ رت﹢ ︣ر︨﹩ ﹨︀ی︮  ︡. در ︋   ︫︿︣︺︑
ــ︀ده ای  ﹥ ا︣ان ﹋︀ر︨  ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹨﹛ ﹨︤﹠﹥ دارد و آوردن آن ﹨︀︋  ︀︡ از آن ﹨︀ ا︨  ︋︀﹞ ﹤﹋
 ️︑ ــ︀زی ︎︀رک ﹨︀ و ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡ از ︋︣﹡︀﹝﹥ ای ــ︀ل ﹨︀ ︋︀﹡﹉ ︗︀﹡﹩ ︋︣ای ︑﹢ا﹡﹞﹠︨︡ ﹡﹫︧ــ️. در آن ︨
︻﹠﹢ان ︣︺︑ InfoDev︿ ﹋︣ده ︋﹢د ﹋﹥ از ︵︣﹅ ﹋﹞﹉ ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ و ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
ــ︣ای در︀﹁️ ﹋﹞﹉ از ︋︀﹡﹉ ︗︀﹡﹩ ﹝﹢﹁﹅ ﹡︊﹢د﹛ ا﹝︀  ــ﹩ ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡. در او﹜﹫﹟ ا﹇︡ام ︋ ︀﹨ دوره
ــ︣ی ︑﹞﹫︡ات و ﹋﹞﹉ ﹨︀﹩ در ︑﹫﹥ ︎︣و︎﹢زال آن و ﹋︀ر﹎︣و﹨﹩ ﹋﹥ ︋︀ ︎︀رک ︻﹙﹛  ︧﹊ ︀︋ در ﹇︡م دوم
و ﹁﹠︀وری ︤د و ﹝︣﹋︤ ر︫︡ رو︩ ︑︪﹊﹫﹏ ︫︡، ﹝﹢﹁﹅ ︋﹥ در︀﹁️ ٣٠٠ ﹨︤ار د﹐ر از ︋︀﹡﹉ ︗︀﹡﹩ و 
︋︣﹎︤اری ﹋︀ر﹎︀ه ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫﹩ ︋﹥ ﹝︡ت دو ︨︀ل ︫︡﹛. در ︋︣﹎︤اری ا﹟ دوره ﹨︀ ︑﹢ا﹡︧︐﹫﹛ ︑︖︣︋﹫︀ت 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ و دا︠﹙﹩ را ︋︀ ﹨﹛ ︑﹙﹀﹫﹅ ﹋﹠﹫﹛ و ﹋︀ر﹎︀ه ﹨︀ی ﹝﹢﹁﹆﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛. ﹝︐︀︨﹀︀﹡﹥ ﹝︡︑﹩ ا︨️ ﹋﹥ 
 ﹜﹞ ︀ی﹨ ﹤﹞︀﹡︣ ﹥ راه ا﹡︡ازی ﹝︖︡د آن ا︨️ ﹋﹥ ﹊﹩ از︋  ︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫﹩ ﹝︽﹀﹢ل ﹝︀﹡︡ه و ﹡﹫︀ز︋   ︋﹟ا
﹝︀ در د﹁︐︣ ا︨️. ﹎︀م دوم ﹋﹥ در ︑﹢ا﹡﹞﹠︨︡︀زی ︋︣دا︫︐﹥ ︫︡ه ︋︒ ︫︊﹊﹥ ︨︀زی ︋﹫﹟ ︎︀رک ﹨︀ و ﹝︣ا﹋︤ 

︣﹞﹫︀ن ا﹇︊︀ل ﹋ ﹩﹀︴︭﹞ ︣ ️ و ﹎﹢/ د﹋︐ ﹀﹎



٢٣

ــ︡ ا︨️. ︡︋﹟ ﹝﹠︷﹢ر ︋︣﹎︤اری ︗﹙︧︀ت ︨﹥  ︀︀ر ﹝︀ه ﹊︊︀ر ﹝︡︣ان ︎︀رک ﹨︀ و ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡ از  ر︫
︧﹫︀ری را  ــ︡ه ﹋﹥ ﹝﹢ارد︋   ︫︒︻︀ ــ︀ت︋  ︧﹚︗ ﹟ا﹁︣اد در ا ﹟﹫ ــ️ ﹋﹥ ︑︊︀دل ︑︖︣︋﹫︀ت︋  ️ ﹨︀ی ﹝︀︨ ﹢﹛ا
ــ﹩ ﹋﹥ ︋︀ ︱﹢ر  ــ︣ ︋﹫︀﹝﹢ز﹡︡. در ا﹠︖︀ ︋︡ ﹡﹫︧ــ️ ︋﹥ ︠︀︵︣ه ای از ﹨﹞︀ن دوره ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫ ﹍︡﹊ از
︣﹎︤اری ︡﹠﹟ دوره، ﹝︐﹢︗﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع  ︺︡ از︋  ︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫︡ ا︫︀ره ﹋﹠﹛.︋  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩︋  ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن︋ 
︀رک ﹨︀ و ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡  ﹢د ﹝︀ در︎  ﹢د ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن︠  ︫︡﹛ ﹋﹥ ﹡﹊︀ت آ﹝﹢ز﹡︡ه ای ﹋﹥ در ︑︊︀دل ︑︖︣︋﹫︀ت︠ 
ــ︐︣ از ︑︡ر︦ ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ آ﹝﹢ز﹡︡ه ا︨️. ﹡﹊︐﹥ ﹝︓︊️ ا﹟ دوره ﹨︀ ﹎︣د﹨﹞︀﹩ و  ︪﹫︋ ً︀ ﹨︀﹎
ا︨︐﹀︀ده از ﹝︡ل ﹨︀ی ارا﹥ ︫︡ه در ا﹟ ﹋︀ر﹎︀ه ﹨︀ ︗️ ︑︽﹫﹫︣ و ︋﹊︀ر﹎﹫︣ی آن ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ︑︖︣︋﹫︀ت 

﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ︠﹢د ﹝︀ ا︨️.
ــ﹠﹢اره ﹨︀، ﹝︖﹑ت و  ــ︣د از ︗﹞﹙﹥ ︗︪ ــ﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹝︴︣ح ﹋ ــ﹛ در ا﹟ ز﹝﹫﹠ ــ︀ی د﹍︣ی ﹨ ﹨ ︩ ︋
﹠︡ه   ︋﹤﹋ ︩ر︫︡ ﹁﹠︀وری رو ﹤﹞︀﹠﹚︭﹁ ︀ ﹩︑︀﹆﹫﹆︑ ︣ک ︻﹙﹞﹩ و  ︫﹤﹞︀﹠﹚︭﹁ ﹟﹫﹝﹨ ︡﹠﹡︀﹞ ︀﹨ ﹤﹞︀﹠﹚︭﹁
︀رک ﹨︀ و ﹝︣ا﹋︤  ﹥ ︑﹢ا﹡﹞﹠︨︡︀زی︎  ﹨﹛ ︻︱﹢ ﹨﹫︀ت ︑︣︣﹥ آن ﹨︧︐﹛ از ﹝﹢اردی ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋ 

ر︫︡ ﹋﹞﹉ ﹋﹠﹠︡.

 ﹜︨ ﹟ان ا﹢︑ ﹩﹞ ﹤﹡﹢﹍ ︤ان ا︨️؟﹫﹞ ﹤ ︀ن در ا﹇︐︭︀د ﹋︪﹢ر﹫﹠︋ ︩ • ︋﹥ ﹡︷︣ ︫﹞︀ ︨﹛ ا﹇︐︭︀د دا﹡
را ا﹁︤ا︩ داد؟

 .︡︀ن را در ︑﹢︨︺﹥ از دو ﹝﹠︷︣ ﹝﹩ ︑﹢ان د﹫﹠︋ ︩ ــ﹛ ا﹇︐︭︀د دا﹡ ﹫﹙﹩ ز︀د ﹡﹫︧ــ️.︨   ︠︣︲︀ ︀ل در
 .﹜︡ار﹡ ︣﹫︧﹞ ﹟را﹨﹩ ︗︤ ا ︀﹞ ﹤﹊﹠ب ا︨️ و  دوم ا﹢ ــ﹫︀ر︠  ︧ ︣ دا﹡︩︋  ــ︺﹥ ﹝︊︐﹠﹩︋  ︨﹢︑ ﹤﹊﹠ا ﹩﹊
 ﹩︋﹢︠ ︤﹫ ﹤﹋ ️︧ــ﹫﹡ ﹟ا﹇︐︭︀د دا﹡︩ ︋﹠﹫︀ن ︮︣﹁︀ ا ﹩﹠︺ ﹜﹠﹋ ︡﹫︀︑ ا﹨﹛ روی ﹡﹍︀ه دوم﹢︠ ﹩﹞ ﹟﹞
 ،﹜︣و ︧﹫︀ری از ﹋︪﹢ر﹨︀ از ︗﹞﹙﹥ ﹝︀﹜︤ی ︀ ﹋︣ه ا﹟ ﹝︧﹫︣ را︋  ﹢ب ا︨️ ﹝︀ ﹨﹛ ﹝︀﹡﹠︡︋   ︠﹤﹊﹠ا︨️ و ا
 ︣﹍ــ︹ ︵︊﹫︺﹩ ﹨﹞︀﹡﹠︡ ﹡﹀️ و ﹝︺︀دن د ︋︀﹠﹞ ︣ ــ︀ ︀ره ای ︗︤ ا﹟ ﹡︡ار .﹜︺﹠﹩ ا﹇︐︭︀د ﹝︐﹊﹩︋  ــ﹥ ﹝ ﹊﹚︋
﹥ ︣اج ﹝﹩ ﹎︢ار .﹜︣اج  ︡ادادی ﹋︪﹢ر را︋  ︗﹢اب ﹡﹢ا﹨︡ داد ﹝︀ ﹁﹆︳ دار﹛ ﹝﹠︀︋︹ و ︔︣وت ﹨︀ی︠ 
ــ️، ﹝︀ ︐﹩ در ︻﹙﹛ و ﹡﹫︣وی ا﹡︧︀﹡﹩ ﹨﹛  ﹥ ﹡﹀️ و ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ ﹡﹫︧ ــ﹢ر ﹁﹆︳ ﹝︡ود︋  ︀م ﹋︪ ﹝﹢اد︠ 
ــ︐﹀︀ده از آن را  ﹢د ︑﹢ا﹡︀﹩ ا︨ ــ︀﹡﹫﹛ و︠  ﹥ ︀پ ﹝﹩ ر︨ ــ﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. ︺﹠﹩ و﹇︐﹩ ﹝︀ ﹝﹆︀﹜﹥ را︋  ︠︀م  ﹁︣و︫
﹡︡ار﹛ و د﹍︣ان از آن ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و ︋︣ه ﹝﹩ ︋︣﹡︡ ︠︀م ﹁︣و︫﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛.  ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ︫﹊﹏ و﹇︐﹩ 
︀رج از  ــ️ را ﹡︡ار﹛ و در︠  ︡ه ا︨  ︫ ️ ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری و ︑︣︋﹫ ــ︀﹡﹩ ﹋﹥︨  ︑﹢ا﹡︀﹩ ﹡﹍﹥ داری ﹡﹫︣وی ا﹡︧

 .﹜ر ﹝︪︽﹢ل ︋﹥ ﹋︀ر، ︠︀م ﹁︣و︫﹩ ﹋︣ده ا﹢︪﹋
ــ︀س ﹝︡ل ﹨︀ی ︑﹢︨︺﹥  ︣ ا︨ ــ️ و د﹍︣ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛︋  ﹠﹫︀ن ﹉ ︲︣ورت ا︨ ︋﹠︀︋︣ا﹟ ا﹇︐︭︀د دا﹡︩︋ 
︨﹠︐﹩ ︎﹫︩ ر﹁️ و ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︑︽﹫﹫︣ رو﹊︣د دار﹛. ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹥ ا︨️ ﹋﹥ در دو﹜️ ︀زد﹨﹛ در ︗﹙︧︀ت 
ــ︺﹥ ﹇︣ارد﹨﹫﹛  ︩ ︋﹠﹫︀ن را  ا﹜﹍﹢ی ︑﹢︨ ﹝﹊︣ر ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹋﹥ ﹝︀ ︀ره ای ﹡︡ار﹛ ︗︤ ا﹠﹊﹥ ا﹇︐︭︀د  دا﹡
︺︀ر ا﹇︐︭︀د  ﹢ی ﹝︧﹢و﹜﹫﹟ ﹝︴︣ح ﹝﹩ ︫﹢د و ا ﹩﹠︺ ﹟﹉ ︲︣ورت ﹝︰ ا︨️. ︻﹙﹫︣︾﹛︫  ﹡﹫︤ از︨ 
ــ︐﹥ و ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩  ــ︩ ︋﹠﹫︀ن در ︋︣﹡︀﹝﹥ ︀رم و ︎﹠︖﹛ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︗︀﹍︀ه ︠﹫﹙﹩ ︋︀﹐﹩ ﹡︡ا︫ دا﹡
︀رک ﹨︀ و ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡ و دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ی ﹋︀رآ﹁︣﹟ در ا﹇︐︭︀د   ︎﹜ ﹥ ︗︣ات ﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️︨  ︫︡ن دارد.︋ 
 ﹤﹋ ﹜︣﹫﹍︋ ــ️ و ﹝︀ در ︮﹢ر︑﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ در ﹝︧﹫︣ ا﹇︐︭︀د دا﹡︩ ︋﹠﹫︀ن ﹇︣ار ــ﹫︀ر ︋︀﹐︨ ︩ ︋﹠﹫︀ن ︋︧ دا﹡
ــ︡ه و ︋︐﹢ا﹡﹠︡ ﹡﹆︩ ︠﹢د را ︋﹥   ︫︤﹫︖︑ ︀﹞ ــ﹍︀ه ﹨︀ی ــ︡، ﹝︣ا﹋︤ ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ و دا﹡︪ ︎︀رک ﹨︀ و ﹝︣ا﹋︤ ر︫
 ︀﹨ ﹤﹡︀︑وزار ︣﹍و د ﹩︐︀﹝ د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹍︢ار و د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ︣﹍از ︵︣ف د .︡﹠﹠﹋ ︀﹀ا ﹩︋﹢︠
︀رک ﹨︀ و  ﹫︩ دار﹛ و︎  ﹠︀︋︣ا﹟ ﹝︀ راه درازی را در︎  ︣دار﹡︡.︋  ︀︡ در ا﹟ ﹝︧﹫︣ ﹇︡م︋   ︋️︺﹠  ︩︮ و︋ 

﹝︣ا﹋︤ ر︫︡ ﹡﹆︩ و︥ه و ﹝﹞﹩ در آن دار﹡︡.

• ﹨ــ︡ف از ا︖︀د ﹝﹠︀︵﹅ و︥ه ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری در ﹋︪ــ﹢ر ﹫︧ــ️؟ ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹫︡ ــ﹥ ﹝︤ا︀﹩ ︋︣ای 
︀︫︡؟ ︑﹢︨︺﹥ آن ﹝﹠︴﹆﹥ دا︫︐﹥︋ 

 ،﹜ــ️ را دار ︺﹠︮ ،﹜ــ︀وری را دار ــ﹩ و ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠ ــ﹍︀ه را دار﹛، ﹝︣ا﹋︤ ︎︥و﹨︪ ــ︀ دا﹡︪ ﹞
 ﹩︀﹨ ︣هدا ︡﹠﹡︀﹝﹨ ︀﹠﹛، و﹜﹩ ادو﹜︐﹩ را ﹨﹛ دار ︩︋ در ﹤︀﹞︨︣ و ﹩︮﹢︭︠ ︩︋ ︢ار﹎ ﹤︀﹞︨︣
 ﹜ــ︀ن ﹇︡م ︋︣دار ﹫﹠︋ ︩ ــ﹛ در ︗️ ا﹇︐︭︀د دا﹡ ــ︐﹠︡. در ︮﹢ر︑﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫ ــ︐﹠︡ ﹋﹥ از ﹨﹛ ︗︡ا ﹨︧ ︧﹨
︩ ︋﹠﹫︀ن و︗﹢د  ــ︀د دا﹡ ــ︺﹥ ا﹇︐︭ ︩ آ﹁︣﹠︀ن ︑﹢︨ ﹆﹡ ﹟ــ︐﹞︀︑﹫﹊﹩ ︋﹫﹟ ︑﹞︀م ا ﹋﹥ ار︑︊︀ط ار﹎︀﹡﹫﹉ و ︨﹫︧
دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. ﹝﹠︀︵﹅ و︥ه ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︣﹋ ︀︡ور﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری (︑︀﹋﹫︡ ﹝﹟ ︋︣ ﹋︣︡ور ︻﹙﹛ و 
︀ ﹝﹠︀︵﹅ و︥ه ا﹇︐︭︀دی ا︫︐︊︀ه ﹎︣﹁︐﹥   ︋ ً︀ ︱︺ ﹥ ا︗ ﹟️ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹠︀︵﹅ و︥ه ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری︋  ﹁﹠︀وری︋ 

︣﹡︀﹝﹥ ای ﹨︧︐﹠︡.  ︋️︠︀︨︣ز ﹉ ︡﹠︫︀  ︋﹩﹊︤﹫﹁ ️︠︀  ︨︣ز ﹉ ﹤﹊﹠از ا ︩﹫ ﹝﹩ ︫﹢د)︋ 
ــ︡ه، ︋﹥  ︫ ﹟︀ی آن ﹨﹛ ︑︡و﹨ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫︀ن ﹋﹥ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و آ﹀︮︡وری در ا︣﹋ ︀د︖︋︣ای ﹝︓︀ل ︋︣ای ا
د﹡︊︀ل ز︡︗ ️︠︀︨ ︣︡ ﹡﹫︧︐﹫﹛ ︋﹙﹊﹥ ﹨︡ف از ا︖︀د ا︣﹋ ﹟︡ور ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ا︮﹀︀ن ا﹟ ا︨️ 

﹡﹊︐﹥ ﹋﹙﹫︡ی ﹋﹥ ﹡﹆︩ 
︋︧﹫︀ر ﹝﹞﹩ در ا︖︀د 

 ﹩﹠︣﹁︀رآ﹋ ﹌﹠﹨︣﹁
دارد، ﹝︺︣﹁﹩ ﹇︣﹝︀﹡︀ن 

 ﹏︧﹡ ﹤  ︋﹩﹠︣﹁︀رآ﹋
︗﹢ان ﹝﹩ ︋︀︫︡

 ﹝﹠︀︵﹅ و︥ه ︻﹙﹛ و 
﹁﹠︀وری ︣﹋ ︀︡ور﹨︀ی 

 ︩﹫ ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری︋ 
 ︣ز ﹉ ﹤﹊﹠از ا

                     ︡﹠︫︀  ︋﹩﹊︤﹫﹁ ️︠︀︨
 ️︠︀︨︣ز ﹉
︋︣﹡︀﹝﹥ ای ﹨︧︐﹠︡

︣﹞﹫︀ن ا﹇︊︀ل ﹋ ﹩﹀︴︭﹞ ︣ ️ و ﹎﹢/ د﹋︐ ﹀﹎



٢٤

 ︩ ﹠︀︹ ا︮﹀︀ن و︋  ﹠︺︐﹩ ا︮﹀︀ن، دا﹡︪﹍︀ه ا︮﹀︀ن،︮  ︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩، دا﹡︪﹍︀ه︮   ︫﹤﹋
︀︻︒ ︑﹢︨︺﹥ ﹝﹠︴﹆﹥ ای   ︋﹤﹋ ︡﹡︣﹫﹍ ︣﹡︀﹝﹥ ای ﹇︣ار︋  ︠︡﹝︀ت و ︑﹢ر︧﹛ ا︮﹀︀ن ﹨﹞﹥ در  ﹉︀ر﹢ب︋ 
 ︡︣﹫﹍︋ ︣︷﹡ ︣ان ︗︡ا ﹡﹫︧︐﹠︡. ﹝︧︀︋﹆﹥ ﹁﹢︑︊︀﹜﹩ را در﹍︋︀ز ︀﹠ا ︣﹍︊︀رت د︻ ﹤︋ ﹩﹠︺ .︡﹡﹢︫ ︀ن﹀︮ا
 ︀ ︀زی ︑﹫﹞﹩ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹞﹥︋  ﹢ر︑﹫﹊﹥︋  ︀زی ﹋﹠﹠︡، در︮  ︀ز﹊﹠︀ن ︑﹫﹛ ︑﹉ ︑﹉ در ز﹝﹫﹟︋   ︋︫︡︀ ﹋﹥ ﹇︣ار︋ 
︩ ︋﹠﹫︀ن ﹨﹛  ﹠︀︋︣ا﹟ در ﹫︴﹥ ا﹇︐︭︀د دا﹡  ︋.﹜﹫﹡︤ ︐﹢ا﹡﹫﹛ ﹎﹏︋   ︋﹤﹋ ︡﹠﹨︡ ︀س︋   ︎︣﹍︡﹊ ﹤ ︀زی ﹋﹠﹠︡ و︋   ︋﹜﹨
 ،﹩︮﹢︭︠ ︩︋ ︢ار﹎ ﹤︀﹞︨︣ ،️︺﹠︮ ،ــ﹍︀ه، ﹝︣ا﹋︤ ︎︥و﹨︪﹩، ︎︀رک ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︀︋︡ ︋﹫﹟ دا﹡︪
︣﹡︀﹝﹥ ای  ︦ ︗﹠︦ ﹝﹠︀︵﹅ و︥ه ﹁﹠︀وری از ︗﹠︦︋   ︎.︫︡︀ ــ︐︀﹡︡اری ︑︺︀﹝﹏ و︗﹢د دا︫︐﹥︋  ︋︀﹡﹉ ﹨︀ و ا︨
﹢ا﹨︡   ︩︠ا﹁︤ا ︫︡︀ ️ ﹨︀ ﹨﹛ ︑﹢︨︺﹥ ︀︋﹠︡. ﹝︓﹑ ا﹎︣ ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡ ﹋﹛︋  ︠︀︨︣ب ا︨️ ز﹢ ا︨️. ا﹜︊︐﹥︠ 
︀﹁️ ا﹎︣ ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︎︀رک ︗︡︡ ︋︀︫︡ ا︖︀د ﹝﹩ ﹎︣دد. ﹨﹞︀﹡﹠︡ ︑︣ان ﹋﹥ ︋︀ ا︖︀د ﹋︣︡ور ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری 

︑︺︡اد ︎︀رک ﹨︀ ا﹁︤ا ︡︋︀  ﹩﹞ ︩︀ در ︮﹢رت ﹡﹫︀ز ︋﹥ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ︗﹢︭︑ ︡︡︉ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
ــ﹛: ١- ﹋︣︡ور ﹨︀ی ︻﹙﹛ و  ︺︡ ﹡﹍︀ه ﹋﹠﹫ ــ︀وری از دو︋  ــ﹥ ﹋︣︡ور﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠  ︋︡﹫﹨︡ ــ︀زه︋  ــ︀ ا︗ ا﹝
ــ︐﹠︡ ﹋﹥ از آن ︑️ ︻﹠﹢ان  ︤﹫﹡ Regional Innovation Systems︀د ﹝﹩ ︫﹢د  ﹁﹠︀وری ﹋﹥ ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹨︧
ــ﹥ در﹝﹠︀︵﹆﹩ ﹇︀︋﹏  ﹛﹢﹆﹞ ﹟ــ﹢﹡︡.ا ــ︀ص ا︖︀د ﹝﹩ ︫  ︠﹤﹆︴﹠﹞ ﹉ ــ︀د در ــ︺﹥ ا﹇︐︭ ﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑﹢︨ ــ﹥︋  ﹋
 ﹟﹫﹝﹨ ﹤ ﹥ ﹨﹞﹍︣ا﹩ دار﹡︡︋  ︡ه ا︨️ و﹜﹩ ﹡﹫︀ز︋  ️ ﹨︀ی ﹐زم ا︖︀د︫  ︠︀︨︣︀ده ︨︀زی ا︨️ ﹋﹥ ﹇︊﹑ ز﹫︎
ــ﹩                                  ︪  ︋︀ ﹩︭︭︑ ︡ور﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری︣﹋ -︤رگ ﹝︡ ﹡︷︣ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡. ٢ ــ︣﹨︀ی︋   ︫️︗
(Sectoral Innovation Systems) ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ︋︣ای ︎﹫︀ده ︨︀زی آن ﹨︀ ︋ ﹉︩ ا﹇︐︭︀دی ︠︀ص ﹝︡ 
ــ︺﹥ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹡﹀️ و ﹎︀ز ︮﹢رت ︋﹍﹫︣د،  ــ︣ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د. ﹝︓ً﹑ در ﹉ ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹠︡ ︑﹢︨ ︷﹡
ــ﹢د و ︀ ﹨﹞﹫﹠︴﹢ر ﹋︣︡ور ︻﹙﹛ و  ــ﹟ ︣﹋ ﹉︡ور ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︋︣ای ﹡﹀️ و ﹎︀ز ا︖︀د ﹝﹩ ︫ ︀︋︣ا﹠︋
﹁﹠︀وری ︋︣ای ﹋︪︀ورزی و ︾﹫︣ه. ﹨︣ دو ﹡﹢ع ا︣﹋ ﹟︡ور﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری را ﹝︡ ﹡︷︣ دار﹛ ا﹝︀ در 
︀ل ︀︲︣ در ﹋︪﹢ر آ﹡︙﹥ در ا﹜﹢️ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️ از ﹡﹢ع ﹝﹠︴﹆﹥ ای ا︨️ ﹋﹥ در ︑︣ان، ا︮﹀︀ن، 

﹝︪︡ و ︫ ︡﹠︣ ︋︤رگ د﹍︣ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ا︨️.

 ﹤ ︣ک︫ ﹟ا ︡﹫﹠﹋ ﹩﹞ ︣﹊﹁ ،︡︀ن ︋﹢ده ا﹀︮ا ﹩︑︀﹆﹫﹆︑ ︣ک ︻﹙﹞﹩ واز رو︨ــ︀ی ︫ــ ﹩﹊ ︀﹝︫ــ •
︨︣︡؟ ﹢د︋  ﹥ ا﹨︡اف او﹜﹫﹥︠  ﹝﹫︤ان ︑﹢ا﹡︧︐﹥︋ 

 ︩﹫︎ ︹︨︣ ﹩﹚﹫︠ ︀ن﹀︮ا ﹩︑︀﹆﹫﹆︑︣ک ︻﹙﹞﹩ وــ ــ﹥ ﹋﹠﹫﹛، ︫ ︧︀﹆﹞ ︀﹨ــ﹢ر ︪﹋ ︣﹍ا﹎︣ ︠﹢د را ︋︀ د
﹡︣﹁︐﹥ ا︨️. ︵﹩ ︨﹀︣﹨︀﹩ ﹋﹥ در ا﹟ ﹝︡ت ︋﹥ ﹋︪﹢ر﹨︀ی ﹝︐﹙︿ دا︫︐﹥ ام ︋︀ ﹝﹆︫ ﹤︧︀︣ک ︻﹙﹞﹩ 
 .﹜رو ﹩﹞ ︩﹫ ــ﹛ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︀ ﹋﹠︡︎  ︨︀︧ــ︀︋﹥ ا ــ︣ک ﹨︀ی ﹝︪ ︀رک ﹨︀ و︫   ︎︀ و︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن︋ 
﹢ده ام،  ﹢دم ﹨﹛ ﹊﹩ از ﹝︧﹢و﹐ن آن︋  ︣ک ﹋﹢︑︀﹨﹩ ﹋︣ده ا﹡︡. ﹝﹟︠  ﹍﹢﹛ ﹋﹥ ﹝︧﹢و﹐ن︫  ﹡﹞﹩ ︠﹢ا﹨﹛︋ 
︧︐︣ ﹋︧︉ و  ︀︡ آ﹝︀ده ﹡︊﹢ده ا︨️. ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥︋  ︀︡ و︫  ︧︐︣ ا﹟ ﹇︱﹫﹥ در ﹋︪﹢ر آن ︵﹢ر ﹋﹥︋   ︋︡︀︫
﹋︀ر در ﹋︪﹢ر ﹝︀ ︠﹫﹙﹩ آ﹝︀ده ﹡﹫︧️ و ︋︩ ︭︠﹢︮﹩ در ﹋︪﹢ر ﹝︀ ︑﹆﹢️ ﹡︪︡ه ا︨️. ﹡﹥ ︋﹥ ﹝︺﹠﹩ 
️ ﹨︀ی  ﹋︣ ︩ روی ︑﹢︨︺﹥ ا﹇︐︭︀دی و︫  ﹫ ﹙﹊﹥ ﹝﹢ا﹡︹ ︗︡ی︎  ︭﹢︮﹩ ﹝︀ زر﹡﹌ ﹡﹫︧️︋   ︩︠  ︋﹤﹊﹠ا
 ﹩︑︀﹆﹫﹆︑ ︣ک  ︻﹙﹞﹩ وــ  ︫﹟︀︋︣ا﹠ ︩ ︋﹠﹫︀ن و︗﹢د دارد.︋  ️ ﹨︀ی دا﹡ ــ︣﹋ ︭﹢ص︫   ︠﹤ ــ﹩︋  ︮﹢︭︠
ــ﹢ر را در  ︪﹋ ︳ــ︣ا ا︮﹀︀ن ︋︀ ﹡﹆︴﹥ ا︡ه آل ﹁︀︮﹙﹥ ز︀دی دارد. ا﹝︀ ا﹎︣ ︗﹞﹫︹ ︗︀ت را ︋﹠﹍︣﹛ و ︫
ــ︡ ﹇︣ار  ︀رک ﹨︀ و ﹝︣ا﹋︤ ر︫ ــ︹ ز︀دی ﹁︣اروی︎  ــ︐﹥ ﹋﹥ ﹝﹢ا﹡ ــ︀ل ﹎︫︢ ︭﹢ص در ٨︨   ︠﹤  ︋﹜︣﹫﹍  ︋︣︷﹡
دا︫︐﹥ ا︨️، ︫︣ک ﹝﹢﹁﹅ ︑︣﹟ ﹝﹢ردی ا︨️ ﹋﹥ ﹝︀ در ا︣ان دار .﹜︺﹠﹩ و﹇︐﹩ ︋﹥ ︻﹞﹙﹊︣د ︫︣ک 
 ﹟﹞ ︣︷﹡ ﹤ ﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ در آن ﹡﹍︀ه ﹝﹩ ︫﹢د︋  ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری︮  ــ︊️︨  ︧﹡ ﹤ ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن︋ 
︀ل ﹎︫︢︐﹥ ︡ود ١٠٠ ﹝﹫﹙﹫︀رد ︑﹢﹝︀ن از ﹝﹠︀︋︹  ︣ک ︵﹩١٥︨  ﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩︫  ﹢ده ا︨️.︋  ﹢ب︋   ︠﹩﹚﹫︠
︣ک ︱﹢ر دار﹡︡  ــ︣﹋️ در︫   ︫٣٧٠ ︣  ︋︼﹛︀  ︋︣︲︀ ︀ل ــ️. در ــ︐﹀︀ده ﹋︣ده ا︨ ︻﹞﹢﹝﹩ و ﹝﹙﹩ ا︨
ــ︣ک (︗﹞︺︀ ︡ود ٥٠٠ ︫︣﹋️) ٥٠٠٠ ﹡﹀︣ در  ️ ﹨︀ی ︠︀رج ︫︡ه از ︫ ــ︣﹋ ﹋﹥ ︋︀ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹟ ︫
︫︣ک ﹝︪︽﹢ل ︋﹥ ﹋︀ر︫︡ه ا﹡︡. ︋︀ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹟ ﹝﹫︤ان ﹝﹠︀︋︹ ﹨︤﹠﹥ ︫︡ه، ︋︣ای ﹨︣ ا︫︐︽︀﹜﹩ ﹋﹥ ︋︣ای 
 ﹟ا ︀︋ ﹩﹠︺ .️︨︣خ ︋︧﹫︀ر ︠﹢︋﹩ ا﹡ ﹟︫︡ه ﹋﹥ ا ﹤﹠︤﹨ ︀ن ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥، ٤٠﹝﹫﹙﹫﹢ن ︑﹢﹝︀ن﹠︣﹁︀رآ﹋
︩ ︋﹠﹫︀ن داده ︫︡ه ا︨️ و ︋︀ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹟ ﹝︪﹊﹑ت از ﹡︷︣ ﹝﹟  ️ ﹨︀ی دا﹡ ﹋︫︣ ﹤︋ ﹤﹋ ﹩︐︀﹝ ︼﹚︊﹞
ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︋︣ای ا︖︀د  ــ️. ا﹟ را ︀︋︡ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁️ ﹋﹥ ﹡︣خ ︨ ﹋︀ر ︠﹫﹙﹩ ︠﹢︋﹩ ا﹡︀م ﹎︣﹁︐﹥ ا︨

﹫︪︐︣ ا︨️. ا︫︐︽︀ل در د﹍︣ ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ ﹝︀﹡﹠︡ ︮﹠︺️ و ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و ار︑︊︀︵︀ت ︠﹫﹙﹩︋ 
ــ﹩، ︑︺︡اد  ﹊︤﹫﹁ ﹤︺ــ ــ︀︠️، ︑﹢︨ ︨︣︀د ز︖ــ︀ظ ا ﹛ ﹤︋ ︀ن﹀︮ــ﹩ ا ︑︀﹆﹫﹆︑ ــ﹩ و ــ︣ک ︻﹙﹞ ︫
️ ﹨︀ی ﹝﹢﹁﹅، ︑︺︡اد ﹁﹠︀وری ﹨︡︊︑ ﹤﹋ ﹩︀﹏ ︋﹥ ︮﹠︺️ ︫︡ه  ️ ﹨︀ی ︢︎︣ش ︫︡ه، ︑︺︡اد ︫︣﹋ ــ︣﹋ ︫
و ︑︺︡اد ا︡ه ﹨︀ی ︑︖︀ری ︨︀زی ︫︡ه ر︑︊﹥ اول را دارد. ا﹜︊︐﹥ ﹝︀ ︎︀رک ﹨︀ی ﹝﹢﹁﹅ د﹍︣ی در︠︣ا︨︀ن، 
 ️︤﹞ ﹤︐︫︣ک دا︫ ﹤﹋ ﹤︙﹡آ .﹜︤د، ﹁︀رس، ︨﹞﹠︀ن، اراک، ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه و ... دار ،﹩﹇︫︣ ︀ن︖︀︋آذر
︡ه ا︨️. ﹢ب آ﹡︖︀ را ﹝﹢︗︉︫  ︡﹡﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩︠  ﹊﹏ ﹎﹫︣ی ا︡ه ﹨︀ی او﹜﹫﹥ و︋  ︑﹆︡م ز﹝︀﹡﹩ ا︨️ ﹋﹥︫ 

︫︣ک ︻﹙﹞﹩ و 
︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن 
︋﹥ ﹜︀ظ
️︠︀︨︣︀د ز︖ا 
﹩﹊︤﹫﹁ ﹤︺︨﹢︑

️ ﹨︀ی  ﹋︣ ︑︺︡اد︫ 
︡ه ︢︎︣ش︫ 

️ ﹨︀ی  ﹋︣ ︑︺︡اد︫ 
﹝﹢﹁﹅ ، ︑︺︡اد 
 ﹏︡︊︑ ﹤﹋ ﹩︀﹨ ︀وری﹠﹁
︡ه و ︑︺︡اد   ︫️︺﹠  ︮﹤︋
ا︡ه ﹨︀ی ︑︖︀ری ︨︀زی 
︫︡ه ر︑︊﹥ اول را دارد

︣﹞﹫︀ن ا﹇︊︀ل ﹋ ﹩﹀︴︭﹞ ︣ ️ و ﹎﹢/ د﹋︐ ﹀﹎
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︣ک  ر﹫︦ و ﹝︺︀ون︫ 
︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن 

 ︀﹠﹝ر در ا﹢︱ ︀︋
﹝︴︣ح ﹋︣د﹡︡:

︣﹋︐﹩ ︵︣ح  • ا ﹎︫︣ 
 ،︫︡︀ ﹡﹢آورا﹡﹥ ﹡︡ا︫︐﹥︋ 
︣ود ︣ک︋  ︀︋︡ از︫ 

 ﹏︽ ︣ای ا︖︀د ﹨︫︣   ︋•
︣ک ٤٠ ﹝﹫﹙﹫﹢ن  در︫ 

﹨︤﹠﹥ ﹝﹩ ︫﹢د
• در آ︫﹠︀ ﹋︣دن ︗︀﹝︺﹥ 

︣ک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و   ︫︀︋
﹜ده ا﹢ ﹁﹠︀وری ﹝﹢﹁﹅︋ 

︀﹠﹝از ا ︡ ︋︀زد[ [

ــ︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن ︋︀ ︱﹢ر در ﹝﹫︤﹎︣د ︠︊︣ی ا﹞﹠︀ ﹎﹀️: ﹝︀ در  ︫ ︦﹫ر
 ﹜︣وع ﹋︣د  ︫﹅﹚︴﹞ ︣﹀ ﹫︩ از︮  ︀ل︎  ︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹁﹅ ﹨︧︐﹫﹛ ﹢ن ١٠︨   ︨﹉ د﹝︀ن﹢  ︠︴︨
ــ︐﹆︣ ﹋﹥ ︋︣ای ٥٥٠٠ ﹡﹀︣ ا︖︀د  ــ︣﹋️ دا﹡︩ ︋﹠﹫︀ن ﹝︧ ــ︐︣ از ٣٥٠ ︫ ︪﹫︋ ︣︲︀ ︀ل ا﹝︀ در
ــ︐︽︀ل ﹋︣ده ا﹡︡ در ︫︣ک ﹝︪︽﹢ل ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︧︐﹠︡ و ︑﹞︀م ا﹟ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ﹁︀رغ ا﹜︐︭﹫﹑ن  ا︫
دا﹡︪﹍︀﹨﹩ ﹨︧︐﹠︡. ﹎︣دش ﹝︀﹜﹩ ا︐﹋︫︣ ﹟︀ی دا﹡︩ ︋﹠﹫︀ن ﹡︤د﹉ ︋﹥ ٥٠٠ ﹝﹫﹙﹫︀رد ︑﹢﹝︀ن 
ــ﹫︀ر ﹝﹢﹁﹅ ︻﹞﹏ ﹋︣د﹛ ا﹝︀ ا﹎︣ ︋﹢ا﹨﹫﹛  ــ︴ ︠﹢د﹝︀ن ︋︧ ــ️. ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ︋﹍﹢﹫﹛ در ︨ ا︨
︧﹫︀ر   ︋﹜﹫﹠﹋ ︩︖﹠ ﹢د︗﹥︨  ︀ ٤٠٠﹨︤ار ﹝﹫﹙﹫︀رد ︑﹢﹝︀ن︋  ــ﹢ر︋  ︴ ا﹇︐︭︀د ﹋︪ ــ︣ک را در︨  ︫

ر﹇﹛ ﹡︀﹫︤ی ﹝﹩ ︫﹢د.
︀ ﹨︡ف  ــ﹢ری︋  ــ︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری در ﹨︣ ﹋︪ ︀رک ﹨ ــ﹫︦︎  ــ﹥ ﹎︤ارش ا﹞﹠︀ ا﹝︣وزه ︑︀︨ ︋
﹑ق  ﹊︀ر﹎﹫︣ی ا﹡﹢اع ﹡﹢آوری ﹨︀ و ︑﹢ان︠  ︣ای︋  ــ︐︺︡︋  ︧﹞ ︳ــ︣ا ــ︺﹥ ﹁﹠︀وری و ا︖︀د︫  ︨﹢︑
︣ک   ︫.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︿﹚︐﹞ ︹︀﹠ ︭﹢︮﹩ و︮  ︥و﹨︪﹩ دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ در ﹝﹢︨︧︀ت︠  ︻﹙﹞﹩ و︎ 
︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡︧︐﹫﹟ و ︑﹠︫ ︀︣ک در ﹡﹢ع ︠﹢د ︑﹢ا﹡︧︐﹥ ︋︀ ا︖︀د 
و ︀﹝️ ︋﹫︩ از ٣٧٠ ︫︣﹋️ دا﹡︩ ︋﹠﹫︀ن در راه دا﹡︩ ︋﹠﹫︀ن ︨︀زی ا﹇︐︭︀د ﹎︀م ︋︣دا︫︐﹥ 
و ﹡﹆︩ وا︨︴﹩ ﹝﹫︀ن دا﹡︪﹍︀ه ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︣︐﹝﹞﹟ ﹝︣﹋︤ ︻﹙﹛ آ﹁︣﹠﹩ و ︋︀زار ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︣﹋︤ 

.︡﹠﹋ ︀﹀ا ﹩﹠︣﹁︣وت آ︔ ﹜﹞
ــ︣ک ︻﹙﹞﹩ و  ــ﹢اد ا﹝﹫︡ی ر﹫︦ و ﹝︺︀ون︫  ︗ ︡﹝﹞ ︣︐﹋ــ﹞﹫︣ی و د ــ︣ ﹝︡ی ﹋︪ د﹋︐
︒ و ﹎﹀︐﹍﹢ در  ــ﹥︋   ︋︀﹠﹝︤اری ا﹎︣︊ ــ︡ی از︠  ︀زد ــ﹠︊﹥ در︋  ــ﹩ ا︮﹀︀ن روز دو︫ ︑︀﹆﹫﹆︑
︣دا︠︐﹠︡. ﹝︡ی ﹋︪﹞﹫︣ی  ﹠﹫︀ن︎  ️ ﹨︀ی دا﹡︩︋  ﹋︣ ︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری و︫  ︭︠﹢ص︎ 
﹁︀رغ ا﹜︐︭﹫﹏ ر︫︐﹥ ﹝﹊︀﹡﹫﹉ از دا﹡︪﹍︀ه McGill ﹋︀﹡︀دا ︋﹢ده در ︀ل ︀︲︣ ︻︱﹢ ﹨﹫︀ت 
ــ️ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝﹞︡ ︗﹢اد ا﹝﹫︡ی دارای د﹋︐︣ای ر︫︐﹥  ︻﹙﹞﹩ دا﹡︪﹍︀ه ︮﹠︺︐﹩ ا︮﹀︀ن ا︨
ــ️ ﹝︣﹋︤ ﹝﹠︴﹆﹥ ای  ︨︀ــ️ و ر ــ﹍︀ه ︑﹢ر﹡︐﹢ ﹋︀﹡︀دا ا︨ ︋︣ق- ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ و ﹝︀︋︣ات از دا﹡︪
ــ︺﹥ ︎︀رک ﹨︀ و ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡ ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ز ︣︷﹡ ︣﹢﹡︧﹊﹢ (آ︣︦) را ︋︣︻︡ه دارد.  ︨﹢︑

در ادا﹝﹥ ا﹟ ﹎﹀️ و  ﹎﹢ آ﹝︡ه ا︨️. 

︀﹠﹝از  ا  ︡ ︋︀زد
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• آ﹇︀ی د﹋︐︣ ﹋︪ــ﹞﹫︣ی ︋﹫︩ از ١٠ ︨ــ︀ل از ا︖︀د ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری در ا︣ان ﹝﹩ ﹎︢رد و در 
ــ︀وری وارد اد︋﹫︀ت  ︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠ ــ︀ن و︎  ﹫﹠ ــ︀﹜﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝︀︊︒ ا﹇︐︭ــ︀د دا﹡︩︋  ︡ود دو︨ 
﹝︧﹢و﹐ن ﹋︪﹢ر ︫︡ه ﹋﹥ ﹡︪︀ن د﹨﹠︡ه ا﹨﹞﹫️ ﹝﹢︲﹢ع ا︨️، ﹜︴﹀︀ ︑︺︣︿ ︗︀﹝︺﹩ از ا﹟ ︎︀رک ﹨︀ و 

.︡﹫︫︀ ﹠﹫︀ن دا︫︐﹥︋  ️ ﹨︀ی دا﹡︩︋  ﹋︣  ︫﹩﹠︺ آن ﹤︻﹢﹝︖﹞ ︣ز ﹟︣︐﹝﹞ ︣ا﹋︤ ر︫︡ و﹞
 ﹌﹠﹨︣﹁ ﹤ ــ﹅ دا﹝﹟ زدن︋  ︣︵ ︣وت از︔ ﹤  ︋﹜﹚︻ ﹏︡︊︑ ــ︣ای ــ︀︠︐﹩︋   ︨︣ــ︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ز ︎︀رک ﹨
ــ﹩ ︀︋︡ در ا﹡︐︀ ︋︣ای ︑﹢﹜﹫︡ ︔︣وت  ــ️. ︋﹥ ا﹟ ﹝︺﹠﹩ ﹋﹥ ︑﹢︗﹥ ا︮﹙﹩ ﹝︀ ︋﹥ ﹝︣ا﹋︤ ︎︥و﹨︪ ﹡﹢آوری ا︨
﹠︺︐﹩ ︑﹢﹜﹫︡ ︔︣وت ﹝﹩ ﹋﹠︡ ا﹝︀ ︑﹀︀وت ا︨︀︨﹩ آن ﹨︀  ﹠︺︐﹩ و  ︀﹉ ﹋︀ر︠︀﹡﹥︮  ︣ک︮   ︫﹉ ﹑︓﹞ .︫︡︀︋
︋︀ ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ﹡︊﹢د ز︣︋﹠︀ی دا﹡︩ ︋﹠﹫︀ن آن ا︨️ ︀︋︡ ︑﹢︗﹥ دا︫️ ︋︣ای ︑︡︊﹏ ا︡ه ︋﹥ 
️ ﹨︀ی دا﹡︩ ︋﹠﹫︀ن ا︨️ ﹜︢ا ︀︋︡ ︑﹞︀م ︨︣﹝︀﹥ ﹋︀ر﹞︀ن را  ︔︣وت و ﹋︧︉ و ﹋︀ر ︻﹠︭︣ ا︮﹙﹩ ﹝︀ ︫︣﹋
﹢د را  ︐﹢ا﹡﹠︡ ا︡ه ﹨︀ی︠   ︋﹤﹋ ︫︡︀ ﹠﹫︀ن︋  ️ ﹨︀ی دا﹡︩︋  ﹋︣ ــ︡ و ︑﹢︨︺﹥ ﹨﹞﹫﹟︫  ــ︐﹫︊︀﹡﹩، ر︫ ︪ در وا﹇︹︎ 

﹥ ︔︣وت ﹋﹠﹠︡.  ︋﹏︡︊︑

 ︿︣︺︑ ︀  ︋︡﹫︐﹀﹎ ﹤﹋ ﹩﹀︣︺︑ .︡﹫︐︧﹨ ︣ان︧ــ︐﹫﹟ ﹝︣﹋︤ ر︫︡ ا﹡ ︣︡﹞ ﹟﹫︐︧﹡ ︀﹝ • آ﹇︀ی ﹋︪ــ﹞﹫︣ی︫ 
١٣٧٩ ﹋﹥ او﹜﹫﹟ ﹝︣﹋︤ ر︫︡ ︫﹊﹏ ﹎︣﹁️ ︑﹀︀و︑﹩ دا︫︐﹥؟ آ︀ ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︋︀ز︑︺︣︿ ا﹟ ﹝︣ا﹋︤ دار﹛؟

 ﹤ ︡ه ا︨️︋   ︫︣︐︪﹫ ــ︀ل ︑︽﹫﹫︣ ﹋︣ده و︋   ︨١٤ ﹟ــ︡ه ا﹝︀ ︑︖︣︋﹫︀ت در ا ︋﹥ ︵﹢ر ︐﹛ ︑︺︀ر︿ ︻﹢ض ﹡︪
 ﹤︋ ︀﹞ ﹤︗﹢︑ ︀﹠︑ ﹜︣ش ﹝﹩ ﹋︣د︢︎ ︫︡را در ﹝︣﹋︤ ر ︀﹨ ️ ــ︣﹋ ــ︀ل ﹨︀ ﹋﹥ او﹜﹫﹟ ︫ ا﹟ ﹝︺﹠﹩ ﹋﹥ در آن ︨
︀﹝﹏ ﹡﹫︀ز ﹨﹞︀ن روز   ︫︀﹠︑ ︀ت﹞︡  ︠﹟د ﹋﹥ ا﹢  ︋﹤︐﹁︀ ︀ن ا︨︐﹆︣ار﹫﹠ ️ ﹨︀ی دا﹡︩︋  ﹋︣  ︫﹤ ︡﹝︀ت︋   ︠﹤ارا
﹥ آن   ︋︣︲︀ ︀ل و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ﹜ــ︤وده ا︲︀﹁﹥ ﹋︣د ︀ ارزش ا﹁ ︡﹝︀ت︋  ﹥ آن︠  ــ﹢د ا﹝︀ ﹋﹛ ﹋﹛︋  ــ︀︋  آن ﹨
 ﹤﹊﹠ا ﹏﹫﹛︣ده ا﹝︀ ︋﹥ د﹊﹡ ︣﹫﹫︽︑ ︿︀ر︺︑ ﹤︣﹎در ﹋﹏ ا .﹜ا︲︀﹁﹥ ﹋︣د ﹌﹠︀ت ﹝︪︀وره ای و ﹝﹠︐﹢ر﹞︡︠
 ︣︐︋ ︤﹫﹡ ︣﹆︐︧﹞ ︀ی﹨ ️ ︨︀ل ﹨︀ ﹎︫︢︐﹥ و ︑︖︣︋﹫︀ت ﹝︀ ا﹁︤ا ︩︀﹁︐﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ︐﹛ ﹝﹫︤ان ︎﹫︪︣﹁️ ︫︣﹋
︣ای ا︖︀د ﹉ د︨︐︀ورد ٣  ﹠﹫︀ن︋  ︣﹋️ دا﹡︩︋   ︫﹉ ︩﹫ ︀ل︎   ︨︡﹠ ر ﹝︓︀ل ا﹎︣ در﹢︵ ﹤ ــ️︋  ــ︡ه ا︨ ︫
️ ﹨︀﹩ دار﹛ ﹋﹥ در ز﹝︀ن ﹋﹢︑︀﹨﹩ ︀︫︡ ۶ ﹝︀ه ﹋︀ر  ﹋︫︣ ︀﹞ ︣︲︀ ︀ل ۴ ︨︀ل ز﹝︀ن ﹡﹫︀ز دا︫️ در ︀
︋︤ر﹎﹩ را ارا﹥ ﹝﹩ د﹨﹠︡ ﹝︀﹡﹠︡ ︫︣﹋️ دا﹡︩ ︋﹠﹫︀ن آ︑︊﹫﹟ ﹋﹥ و﹇︐﹩ ﹝︧︐﹆︣ در ﹝︣﹋︤ ر︫︡ ︫︣ک ︻﹙﹞﹩ 
︀ و︗﹢د  ︡ ﹋﹥ ا﹜︊︐﹥︋  ﹥ ︵︣ا﹩ آ︋﹠﹞︀ی ﹝﹢ز﹊︀ل ﹝﹫︡ان ا﹝︀م ︻﹙﹩ (ع)︫  ﹢د ﹝﹢﹁﹅︋  و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن︋ 
 ︡︀ن وا﹀︮ا ﹩︑︀﹆﹫﹆︑ و ﹩﹝﹚︻ ︣ک︫ ︫︡ر ︤﹋︣﹞ ︀ن ﹝︧︐﹆︣ ﹡︊﹢د و در﹀︮در ا ️﹋︫︣ ﹟ا ﹤﹊﹠ا

﹡︖︿ آ︋︀د ا︨︐﹆︣ار دا︫️ ︀︤ ا﹨﹞﹫️ ا︨️.

︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ﹫︧️؟ • ︣︐﹝﹞﹟ ︲︣ورت ا︖︀د︎ 
ا﹝﹫︡ی: ا﹎︣ ︋﹥ رو﹡︡ ︑︭﹫﹏ و آ﹝﹢زش در ﹋︪﹢ر ﹡﹍︀ه ﹋﹠﹫﹛ ﹝︀ ︨﹢اد او﹜﹫﹥ را در د︋︧︐︀ن ﹝﹩ آ﹝﹢ز﹛ و 
﹢اد ﹋︀ری ︀د ﹝﹩ ﹎﹫︣﹛، دوره ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩  ︀﹥ را در د︋﹫︨︣︐︀ن، در دوره ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ در دا﹡︪﹍︀ه︨  ︨﹢اد︎ 
 ﹩﹝﹚︻ ﹟ا ︡︀ ︣ای ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ﹋︣دن ︑ ﹉﹆﹫﹅ ا︨️، ا﹝︀︋  ︣ای ︀د﹎﹫︣ی روش ︑﹆﹫﹅ و د﹋︐︣ا︋  ار︫︡︋ 
︡ه وارد ﹝﹫︳ ﹋︧︉ و ﹋︀ر ︫﹢د و ︋︐﹢ان ︑﹢﹜﹫︡ ︔︣وت ﹋︣د و ︋︣ای ر﹁︀ه ﹝︣دم ﹝﹢رد  ﹋﹥ آ﹝﹢زش داده︫ 
 ﹤﹚︮︀﹁ ︡ ﹢ا︨︐﹥︫  ﹠︺️ در دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀︠   ︮︀ ︀ ︑︪﹊﹫﹏ د﹁︐︣ ار︑︊︀ط︋  ــ︐﹀︀ده ﹇︣ار ﹎﹫︣د ﹋﹥ ا﹜︊︐﹥ ﹝︡︑﹩︋  ا︨
ــ︡  ﹥ ﹝︺﹠﹩ ﹝︣﹋︤ ر︫ ــ️ ﹡﹫︀﹁️، ﹋﹙﹞﹥ ا﹠﹊﹢︋︀︑﹢ر︋  ︀︮﹩ د︨  ︠﹅﹫﹁﹢︑ ﹤ ــ﹢د ا﹝︀︋   ︫︣ ︀زار︎  ﹝﹫︀ن ︻﹙﹛ ︑︀︋ 
︀ی  ︐﹢ا﹡︡ روی︎  ︀ ︀﹝️ ا︵︣ا﹁﹫︀ن ر︫︡ ﹋﹠︡ ︑︀︋   ︋︡︀ ــ︡ه︋  ــ️ ﹁︣ض ﹋﹠﹫︡ ﹋﹢د﹋﹩ ﹋﹥ ︑︀زه ﹝︐﹢﹜︫︡  ا︨
️ ﹨︀ی دا﹡︩ ︋﹠﹫︀ن ﹡﹢ ︎︀ ︋︣ای ︎︣ ﹋︣دن  ــ︣﹋ ︠﹢د ︋﹥ ز﹡︡﹎﹩ ادا﹝﹥ د﹨︡ و ا﹟ ﹝︣ا﹋︤ ﹡﹫︤ ︋︀ ﹞︀️ از ︫

﹁︀︮﹙﹥ ﹝﹫︀ن دا﹡︪﹍︀ه ︑︀ ︋︀زار ﹎︀م ︋︣ ﹝﹩ دارد.

️ ﹨︀ی ︠﹢د د︨️ ︀﹁︐﹥ و  • در ︀ل ︀︲︣ ︫ــ︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن ﹥ ﹝﹫︤ان ︋﹥ ر︨ــ︀﹜
در ﹋︖︀ ﹇︣ار دارد؟

︣ک ﹉ ﹨︡ف دار﹛ و آن ا︖︀د و  ﹋︪﹞﹫︣ی: در ا﹟ ﹝﹢رد ﹎﹀︐﹟ ﹠︡ ﹡﹊︐﹥ ︲︣وری ا︨️؛ ﹝︀ در︫ 
 ﹤︀ی ﹝︧︐﹆︣ ارا﹨ ️ ﹋︣ ︀︡ آ﹝︀ر از ︑︺︡اد و ﹎︣دش ﹝︀﹜﹩︫  ﹠﹫︀ن ا︨️ و︋  ️ ﹨︀ی دا﹡︩︋  ﹋︣ ︀﹝️ از︫ 
 ﹤  ︋︣﹀ ️ ﹨︀ی ﹝︧︐﹆︣ از︮  ﹋︣ ︀ل ︑︺︡اد︫  ︦ از ١٠︨   ︎﹩﹠︺ ﹜د﹢ ﹥ ﹡︷︣م ﹝﹢﹁﹅︋   ︋﹤﹚︣﹞ ﹟در ا ﹤﹋ ﹜﹫﹠﹋
︋︀﹐ی ٣٥٠ ︫︣﹋️ دا﹡︩ ︋﹠﹫︀ن ر︨﹫︡ه ا︨️ ا﹝︀ ﹝﹢رد د﹍︣ی ﹋﹥ ﹝﹟ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹛ ا︫︀ره ﹋﹠﹛ و ︋﹥ ﹡︷︣م 
﹢ده ا﹛ آ︫﹠︀ ﹋︣دن ︗︀﹝︺﹥ و ﹝︧﹢و﹐ن   ︋﹅﹁﹢﹞ ︣︎﹢ ﹥ ﹇﹢ل ﹝︺︣وف︨  ﹢ده و︋   ︋﹅﹁﹢﹞ ︣︐︪﹫  ︋﹤﹚︧﹞ ﹟در ا
️ ﹨︀ی دا﹡︩ ︋﹠﹫︀ن ︋﹢ده و ﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️ ︗︀ ا﹡︡ا︠︐﹟ و ︋﹥  ︋︀ ﹝︊︒ ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری و ︫︣﹋
 ️﹫﹆﹁﹢﹞ ﹉ ︡﹡ر ﹝﹩ ︑﹢ا﹢︪﹋ ︣︲︀ ︀ل ︀ز ︲︣وری﹫﹡ ﹉ ان﹢﹠︻ ﹤ ︀زی ا﹟ واژه ﹨︀︋   ︨﹌﹠﹨︣﹁ ﹩﹛﹢﹇
 ﹟ا ﹤︺︨﹢︑ ︡﹢﹍ ︧﹫︀ر ︀︤ ا﹨﹞﹫️ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︡︣ ار︫︡ ا︗︣ا﹩ ا︨︐︀ن︋   ︋﹟د. ا﹢ ︋︤رگ ﹝︧﹢ب︫ 

️ ﹨︀ در ا﹟ ﹝﹢رد دارد. ا︨︐︀ن در ﹎︣و ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ا︨️ و ا﹟ ﹡︪︀ن از ︑︽﹫﹫︣ ذ﹨﹠﹫

ا﹝﹫︡ی:
 و﹇︐﹩ ﹋︧﹩ 
 ﹏︡︊︑ ︀وری را﹠﹁ ﹉
 ︴ ︋﹥ ﹝︭﹢ل در︨ 
︋︧﹫︀ر ﹋﹢﹉ ﹋︣د 
︐﹢ا﹡︡  ︋︡︀︫

 آن ﹝︭﹢ل را در 
︧︀زد و  ︨︴ و︨﹫︹︋ 
 ︀  ︋︀﹠︑ ﹤﹋ ︫︡︀  ︋︡﹆︐︺﹞
︣﹝︀﹥ و  ا︨︐﹀︀ده از︨ 
︎﹢ل ﹝﹩ ︑﹢ان
 ا﹟ ﹋︀ررا ا﹡︖︀م داد

 ︀﹠︑ ︣م︷﹡ ﹤  ا﹝︀︋ 
︣﹝︀﹥ ﹎︢ار  ︨︣﹝︀﹥ و︨ 
︋︀︻︒ ︑﹢﹜﹫︡ ا﹡︊﹢ه 
و ﹝﹢﹁﹆﹫️ آن 
︡﹋﹠﹠︡ه  ﹫﹛﹢︑
 ﹤﹊﹚  ︋︡ ﹡﹢ا﹨︫︡ 
آن ﹁︣د ︀ ︑﹫﹛ ﹋︀ری ﹡﹫︀ز 
دار﹡︡ در ﹝﹢رد اد︋﹫︀ت 
︀زار ︑﹢﹜﹫︡، ا﹇︐︭︀د و︋ 
 ا︵﹑︻︀ت ز︀دی

 ︡﹠﹠﹋ ︉︧﹋ 
︡﹡︣﹫﹍ و ︀د︋ 

︀﹠﹝از  ا  ︡ ︋︀زد



٢٧

﹢د؟ ︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن ︑︀﹝﹫﹟ ﹝﹩︫  ︀ص ﹥ ﹝﹫︤ان ﹡﹫︀ز ا﹇︐︭︀دی ﹋︪﹢ر در︫  ﹢رت︠   ︮﹤  ︋•
﹋︪﹞﹫︣ی: ﹝︀ در ︨︴ ︠﹢د﹝︀ن ﹉ ︨︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹁﹅ ﹨︧︐﹫﹛ ﹢ن ١٠ ︨︀ل ︎﹫︩ از ︮﹀︣ ﹝︴﹙﹅ ︫︣وع 
︣ای ٥٥٠٠ ﹡﹀︣ ا︖︀د ا︫︐︽︀ل  ﹠﹫︀ن ﹝︧︐﹆︣ ﹋﹥︋  ︣﹋️ دا﹡︩︋  ﹫︪︐︣ از ٣٥٠︫   ︋︣︲︀ ︀ل ا﹝︀ در ﹜︣د﹋
︣ک ﹝︪︽﹢ل ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︧︐﹠︡ و ︑﹞︀م ا﹟ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ﹁︀رغ ا﹜︐︭﹫﹑ن دا﹡︪﹍︀﹨﹩ ﹨︧︐﹠︡.  ﹋︣ده ا﹡︡ در︫ 
 ﹜﹫﹢﹍ ــ️. ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛︋  ﹥ ٥٠٠ ﹝﹫﹙﹫︀رد ︑﹢﹝︀ن ا︨  ︋﹉︀ن ﹡︤د﹫﹠ ️ ﹨︀ی دا﹡︩︋  ــ︣﹋  ︫﹟︣دش ﹝︀﹜﹩ ا﹎
 ︀ ︴ ا﹇︐︭︀د ﹋︪﹢ر︋  ــ︣ک را در︨  ﹢ا﹨﹫﹛︫  ــ﹫︀ر ﹝﹢﹁﹅ ︻﹞﹏ ﹋︣د﹛ ا﹝︀ ا﹎︣︋  ︧ ــ︴ ︠﹢د﹝︀ن︋  در︨ 
٤٠٠﹨︤ار ﹝﹫﹙﹫︀رد ︑﹢﹝︀ن ︋﹢د︗﹥ ︨﹠︖︩ ﹋﹠﹫﹛ ︋︧﹫︀ر ر﹇﹛ ﹡︀﹫︤ی ﹝﹩ ︫﹢د ا﹝︀ ﹝﹞ ﹤﹚︧﹛ ا﹟ ا︨️ 
︤رگ ﹋︪﹢ر  ︣داری ﹨︀ی︋   ︫︀ دارد و ﹤﹛︀  ︨٥٠ ﹤﹆︋︀ ︤ر﹎﹩ ﹝︓﹏ ﹁﹢﹐د ﹋﹥︨   ︋︹︀﹠  ︮︀ ﹢د را︋   ︠﹤︣﹨ ﹤﹋
 ﹟ا ︣︐﹝﹞ ﹤︐︊﹛و ا ﹜︀ر ﹝﹢﹁﹅ ︻﹞﹏ ﹋︣د﹫︧  ︋﹤﹛︀  ︨١٠ ﹤﹆︋︀  ︨︀ ﹥ ا﹟ ﹡︐﹫︖﹥ ﹝﹩ ر︨﹫﹛ ﹋﹥︋  ﹇﹫︀س ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛︋ 

ا︨️ ﹋﹥ ︗︀ی ر︫︡ و ︑﹢︨︺﹥ درا ﹟﹢زه ︋﹥ ︫︡ت و︗﹢د دارد.

• در ا︖︀د ا︫ــ︐︽︀ل ︻﹞﹙﹊︣د ︫﹞︀ ﹍﹢﹡﹥ ︋﹢ده؟ ︋﹥ ﹡︷︣ ︫﹞︀ ︑︺︡اد ٥٥٠٠ ﹡﹀︣ر﹇﹛ ︠﹢︋﹩ ︋︣ای ا︖︀د 
ا︫︐︽︀ل ا︨️؟ 

ــ︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ا︨️  ﹋︪ــ﹞﹫︣ی: ︋︀ ر﹇﹛ ︋﹢د︗﹥ ای ﹋﹥ ︋︣ای ︫
ــ️  ــ﹢د ا﹟ در ︀﹜﹩ ا︨ ︫ ﹩﹞ ﹤﹠︤﹨ ــ︽﹏ ﹝︊﹙︼ ٤٠ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ︑﹢﹝︀ن ــ﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️ ︋︣ای ا︖︀د ﹨︣ ︫ ﹞
ــ︹ ٣٠٠ ﹝﹫﹙﹫﹢ن،  ︀﹠ ــ︽﹏، در︮  ︣ای ﹨︫︣  ــ﹛ ١٥٠ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ︑﹢﹝︀ن︋  ــ︀ت ا﹟ ر﹇ ــ﹥ در وزارت ار︑︊︀︵ ﹋
 ﹤﹝﹨ ﹜︀د ﹋︣د︖ا ︀﹞ ﹤﹋ ﹩︀﹨ ﹏︽ــ ــ️ و ﹡﹫︫︤  ــ︽﹏ ا︨ ︣ای ﹨︫︣  در وزارت ﹋︀ر ٤٠٠ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ︑﹢﹝︀ن︋ 
ــ﹍︀﹨﹩ ا︨️ در ︮﹢ر︑﹫﹊﹥ د﹍︣ ︨︀ز﹝︀﹡︀ ﹨﹞﹥ ا﹇︪︀ر را در ︋︣ ﹝﹩ ﹎﹫︣د.  ︋︣ای ﹁︀رغ ا﹜︐︭﹫﹑ن دا﹡︪
ــ﹢ری ﹝︀﹡﹠︡ ﹫﹟ ﹋﹥ دارای ٥٣ ﹝﹠︴﹆﹥ ﹁﹠︀وری ا︨️ و ︑﹢ا﹡︧︐﹥ ١٠ در︮︡  ﹢ا﹨﹫﹛ ﹋︪ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا﹎︣︋ 
ــ︡ ا﹇︐︭︀دی دو ر﹇﹞﹩  ︀ ر︫ ﹫﹠﹫﹛ ﹋﹥ در د﹨﹥ ا︠﹫︣︋   ︋﹩﹞ ﹜﹫﹡︤ ﹢︫ــ︩ د﹨︡ ﹝︓︀ل︋  ــ﹢ر را︎  ا﹇︐︭︀د آن ﹋︪
️ ﹨︀﹩ دا︫︐﹫﹛ و دار﹛ ﹋﹥ ﹎︣دش ﹝︀﹜﹩ آن ﹨︀ از  ﹋︣ ︣ک︫  رو︋︣و︨️ و ا﹟ در ︀﹜﹫︧️ ﹋﹥ ﹝︀ در︫ 
٣٠﹝﹫﹙﹫﹢ن در ︵﹢ل ﹊︧︀ل ︋﹥ ٣٠٠ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ︑﹢﹝︀ن ر︨﹫︡ه و ︀ ︋︀ ۵ ﹡﹀︣ ︎︨︣﹠﹏ در ︨︀ل اول ︋﹥ ٢٠﹡﹀︣ 
︣ا︋︣ی را دارد ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️ ر︫︡  ﹥ ︑︣︑﹫︉ ر︫︡ ١٠ و ۴︋   ︋﹤﹋ ﹤︐﹁︀ ︩︡ی ا﹁︤ا︺ ︀ل︋  ︎︨︣﹠﹏ در︨ 

﹝︀ ﹡﹫︤ دو ر﹇﹞﹩ ا︨️.

️ ﹨︀ی ﹝︧︐﹆︣ ﹝﹢﹁﹅ ︋﹢ده ا﹛ در ︮﹢ر︑﹫﹊﹥ در ︋︣﹡︀﹝﹥ ︎﹠︖﹛  • ︫﹞︀ ا︫︀ره ﹋︣د︡ ﹋﹥ از ﹡︷︣ ︑︺︡اد ︫︣﹋
️ ﹨︀ی دا﹡︩ ︋﹠﹫︀ن در ﹋︪﹢ر ︋﹥ ︻︡د ٢٠﹨︤ار  ︑﹢︨ــ︺﹥ ︎﹫︩ ︋﹫﹠﹩ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ︀︋︡ ︑︺︡اد ﹋﹏ ︫ــ︣﹋
︧ــ﹫︀ر دور از د︨ــ︐︣س ﹡︪︀ن   ︋﹜︖﹠  ︎﹤﹞︀﹡︣ ︀ و︗﹢د آ﹝︀ر ﹝﹢︗﹢د و ا﹡︐︀ی︋   ︋︣︲︀ ︀ل ︋︨︣ــ︡ ﹋﹥ در

﹝﹩ د﹨︡ ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹫︡ د﹜﹫﹏ ا ﹤﹚︧﹞ ﹟﹫︧️؟
﹋︪ــ﹞﹫︣ی: ﹝︀ در ﹋︪﹢ر در ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹡﹢︧﹩ ︠﹢ب ︻﹞﹏ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ا﹝︀ ﹝︐︀︨﹀︀﹡﹥ در ا︗︣ا در ︋︣︠﹩ ﹝﹢ارد 

ــ︡  ــ︐﹫﹛ در ︋︣﹡︀﹝﹥ ︎﹠︖﹛ ﹇︣ار ︋﹢د ر︫ ــ︿ ﹨︧ ﹫︺︲
 ﹏﹐و د ︪︡﹡ ﹅﹆﹞ ︀﹞ــ︡ ا ا﹇︐︭︀دی ٨ در︮︡ ︋︀︫
 ﹩ــ﹩ در ﹝﹢ارد ا︗︣ا ﹀﹠﹞ ︣﹫︔︀︑ ﹜︐ ــ﹥ ︵﹢ر ︋ ︣﹍د

.️︧﹫﹡ ︣﹫︔︀︑ ﹩︋ ︤﹫﹡ ﹤﹚︧﹞ ﹟︢ارد ﹋﹥ در ا﹎ ﹩﹞

ــ︀ ارز︀︋﹩ از  آ ﹜︢ر﹍ • از ﹋﹞﹫ــ️ و ︑︺ــ︡اد ﹋ــ﹥︋ 
︣ک ︻﹙﹞﹩ و  ﹠﹫︀ن ﹝︧︐﹆︣ در︫  ️ ﹨︀ی دا﹡︩︋  ﹋︫︣
﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د؟ ﹝︺﹫︀ر ﹋﹫﹀﹫️  ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن︮ 

﹞︀ ﹫︧️؟  ︫﹩︖﹠︨
ــ︐﹠︡  ️ ﹨︀﹩ و︗﹢د دا︫ ــ︣﹋ ــ︣ک ︫ ا﹝﹫︡ی: در ︫
ــ︣اودات  ــ︐﹠︡ و ﹝ ــ﹩ ﹝﹫﹙﹫︀ردی دا︫ ــ︣دش ﹝︀﹜ ﹎ ﹤﹋
ــ︡ و ﹝︀ آن ﹨︀  ــ︀م ﹝﹩ داد﹡ ــ︀درات ︠︀ر︗﹩ ا﹡︖ و ︮
 ،︀﹨ ️ ــ︣﹋ ︫ ﹟ــ﹛ و د﹜﹫﹏ ا︠︣اج ا ــ︣اج ﹋︣د را ا︠
ــ︣ک ﹋﹥ ﹨﹞︀ن ﹁︺︀﹜﹫️  ــ﹢د ︀ر﹢ب ﹋︀ری︫  ︊﹡
﹢د. ا﹜︊︐﹥ ︑︖︀رت،  ︩ ︋﹠﹫︀ن ا︨️ در ﹋︀ر﹨︀ی آ﹡︀ن︋  دا﹡
︮︀درات و واردات ﹝﹢رد ﹝︓︊︐﹩ ا︨️، ا﹝︀ و﹇︐﹩ ﹋︀ر 
ــ﹢آوری در ا︖︀د ﹝︭﹢ل  ــ︺﹥ و ﹡ ــ﹅ و ︑﹢︨ ﹫﹆︑
︩ ︋﹠﹫︀ن ﹡︊︀︫︡  ﹥ ا︮︴﹑ح دا﹡ ︀︫︡ و︋  و︗﹢د ﹡︡ا︫︐﹥︋ 

︣ک ﹁︺︀﹜﹫️ ﹋﹠︡. ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ در︫ 
️ ﹨︀ی ﹝︧︐﹆︣ در ︫︣ک  ــ︣﹋ ﹋︪﹞﹫︣ی: ا﹜︊︐﹥ ︫
ــ︣ک  ﹫︣ون︫  ︀︡ در︋  ــ︣ ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ا︡اث ﹋﹠﹠︡︋  ا﹎
︀ز   ︨️︺﹠ ا︡اث ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ در ز﹝︣ه ﹁﹠︀وری ﹨︀ی︮ 
ــ︣ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹡﹢آورا﹡﹥ در ﹋︀ر︠︀﹡﹥  ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د و ا﹎

﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡ ︀︋︡ ﹋﹑ از ︫︣ک ︋︣و﹡︡.

ــ︣﹝︀﹥ ﹐زم  ــ︀وری ︑﹢﹜﹫︡ ﹋︣د ا﹝︀︨  • ا﹎ــ︣ ﹁︣دی ﹁﹠
ــ︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و  ــ︣ای ︑﹢﹜﹫︡ ا﹡︊﹢ه را ﹡︡ا︫ــ️،︎  ︋
 ﹤ ︀ن﹀︮ا ﹩︑︀﹆﹫﹆︑ ︣ک ︻﹙﹞﹩ و︫ ︀وری و﹠﹁
︀زی  ﹥ ︑︖︀ری︨  ︣﹝︀﹥ و ﹋﹞﹉︋  ﹡﹆︪﹩ در ︗︢ب︨ 

ا﹟ ﹁﹠︀وری دارد؟
 ﹤︋ ﹏︡︊︑ ــ︀وری را ــ﹉ ﹁﹠  ﹩ــ ا﹝﹫ــ︡ی: و﹇︐﹩ ﹋︧
︐﹢ا﹡︡   ︋︡︀ ︧﹫︀ر ﹋﹢﹉ ﹋︣د︫   ︋︴ ﹝︭﹢ل در︨ 
ــ︀زد و ﹝︺︐﹆︡  ︧ ــ﹫︹︋  ــ︴ و︨ آن ﹝︭﹢ل را در︨ 
﹢ل ﹝﹩ ︑﹢ان  ــ︡ ﹋﹥ ︑﹠︀ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ︨︣﹝︀﹥ و︎  ︫︀︋
 ﹤︀﹞︣ــ ︨ ︀﹠︑ ــ﹥ ﹡︷︣م ــ︀م داد ا﹝︀ ︋ ــ﹟ ﹋︀ر را ا﹡︖ ا
ــ﹢ه و ﹝﹢﹁﹆﹫️  ــ︡ ا﹡︊ ــ︢ار ︋︀︻︒ ︑﹢﹜﹫ ﹎ ﹤︀﹞︣ــ و ︨
 ﹜﹫︑ ︀ ــ﹥ آن ﹁︣د ــ︡ ︋﹙﹊ آن ︑﹢﹜﹫︡ ﹋﹠﹠︡ه ﹡﹢ا﹨︡ ︫
﹋︀ری ﹡﹫︀ز دار﹡︡ در ﹝﹢رد اد︋﹫︀ت ︑﹢﹜﹫︡، ا﹇︐︭︀د و 
︋︀زار ا︵﹑︻︀ت ز︀دی ﹋︧ــ︉ ﹋﹠﹠︡ و ︀د ︋﹍﹫︣﹡︡، 
ــ︣﹝ ︀﹠︑ ،﹤︀﹊﹩ از  ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️ ︨
ــ️ و  ــ︀ی ︑﹢﹜﹫︡ ا﹡︊﹢ه ﹉ ا︡ه و ﹁﹠︀وری ا︨ ﹡﹫︀ز﹨
ــ﹥ ا﹎︣ ﹨︣﹋︡ام  ــ︀ی د﹍︣ی ﹡﹫︤ و︗﹢د دارد ﹋ ﹡﹫︀ز﹨
﹡︊︀︫﹠︡ ﹝﹢︗︉ ︫﹊︧ــ️ ︑﹑ش ﹨︀ی ︑﹫﹛ ﹋︀ری و 
 ﹉ ︀د︖︀ر ا﹋ ﹟ــ︡. ا﹜︊︐﹥ ﹐ز﹝﹥ ا ﹢ا﹨︫︡  ︀ ﹁︣د︠ 
 ﹤﹋ ︀﹠︺﹞ ﹟ــ️ ︋﹥ ا ︑﹫﹛ ﹋︀ری ﹝︐︭︬ و ﹇﹢ی ا︨
ــ﹛ ﹋︀ری ﹝﹠︷﹛ و ﹝︐︭︬ و  ا﹎︣ ︀︮︉ ا︡ه ︑﹫
ــ︡ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ در ︫︣ک  ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ا︡ه ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫

﹢د.  ︫︣﹆︐︧﹞
ــ︐︣ از ا﹠﹊﹥ ﹁︣د ا︡ه ︎︣داز ﹝﹢رد  ﹋︪﹞﹫︣ی: ︋﹫︪

︀﹠﹝از  ا  ︡ ︋︀زد



٢٨

 ﹉ ︀︋ ︣دی﹁︣﹨ ﹤﹋ ️︧﹫﹡ ﹟ری دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ا︨️، ا﹢﹞ ︡ه︀ری ﹋﹥ ا﹋ ﹜﹫︑ ︫︡︀︋ ﹤︗﹢︑
ــ︡ و ︎︀رک ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︫﹢د ︋﹙﹊﹥ ︋﹫︪︐︣ ﹐زم ا︨️ ︋︀ ︑︪﹊﹫﹏  ا︡ه ︋︐﹢ا﹡︡ وارد ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹝︣ا﹋︤ ر︫

︑﹫﹛ ﹋︀ری ﹝﹠︧︖﹛ و ﹇﹢ی در ادا﹝﹥ ﹉ ︫︣﹋️ دا﹡︩ ︋﹠﹫︀ن ا︖︀د ︫﹢د.

 ︀﹡︣ای آ ︀︫ــ﹠︡ ﹥ را﹨﹊︀ری︋  ــ︀︡ ︑﹫﹛ ﹋︀ری ﹝﹠︧ــ︖﹞﹩ ﹡︡ا︫ــ︐﹥︋  ︦ ﹋︧ــ︀﹡﹩ ﹋﹥ ا︡ه دار﹡︡ و︫   ︎•
︎﹫︪﹠︀د ﹝﹩ ﹋﹠﹫︡؟

︩ ︋﹠﹫︀ن  ️ ﹨︀ی دا﹡ ﹋︣  ︫﹤ ﹫︩ روی آن ﹨︀ ﹇︣ار دارد ﹝︺︣﹁﹩ آن ﹨︀︋  ﹋︪﹞﹫︣ی: ﹊﹩ از راه ﹨︀ی ︗︡︡ی ﹋﹥︎ 
︣︡، ︑︖︀ری ︨︀زی ﹋﹠﹠︡.  ︠︀ رت ﹝︪︀ر﹋︐﹩ و﹢  ︮﹤  ︋︀ ︡ه راا﹡﹠︡ آن ا﹢︐  ︋︀﹨ ️ ﹋︣ ﹝︧︐﹆︣ ا︨️ ︑︀︫ 

 ﹤ ︡︀﹫ ﹥ و︗﹢د︋  ︭﹢ص ﹆﹢ق ﹁︣دی ﹋﹥ ا︡ه را ﹝︴︣ح ﹝﹩ ﹋﹠︡︋  ︀ ا﹟ ﹡︷︣ ﹡﹍︣ا﹡﹩ ﹨︀ی در︠   ︋︡︀  ︫•
︡ه ا︨️؟ ︑﹞﹫︡ا︑﹩ ا﹡︪︡﹫︡ه︫ 

﹋︪﹞﹫︣ی: ︫︣ک ︋︀ ︋︣ر︨﹩ ا︡ه و ﹇﹫﹞️ ﹎︢اری آن ︑﹞︀م ﹝︧﹫︣ ﹝︺︣﹁﹩ ︑︀ ︣︠︡ و ︀﹞︨︣ ︀﹥ ﹎︢اری 
︋︣ آن ا︡ه را ︋︣ر︨﹩ و ︑️ ﹡︷︣ دارد و ﹡︀︮ ︡︀︊︊︀ن ا︡ه در ا﹟ ︭︠﹢ص ﹡﹍︣ا﹡﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡.

 
 ﹩︑︀﹆﹫﹆︑ و ﹩﹝﹚︻ ︣ک︫ و ︑﹢︨︺﹥ ︠﹢د را در ﹅﹫﹆︑ ︀ی﹨︡ا﹡﹠︡ وا﹢︑ ﹩﹞ ︀ی ︋︤رگ﹨ ️ ﹋︫︣ ︀آ •

ا︮﹀︀ن ﹝︧︐﹆︣ ﹋﹠﹠︡؟ 
️ ﹨︀ی ︋︤رگ ا︨︐︀ن ا︮﹀︀ن وا︡﹨︀ی ︑﹆﹫﹅ و ︑﹢︨︺﹥ ︠﹢د را در ︫︣ک  ا﹝﹫︡ی: ︋︧﹫︀ری از ︫︣﹋
 ﹟︀ل ﹝︢ا﹋︣ه ﹨︧︐﹫﹛ ﹋﹥ ا﹜︊︐﹥ ا در ︤﹫﹡ ︣﹍ــ︣﹋️ د  ︫︡﹠ ︀ ــ︐﹆︣ ﹋︣ده ا﹡︡ و ا﹜︊︐﹥ در ︀ل ﹝︢ا﹋︣ه︋  ︧﹞

﹠﹫︀ن ا︨️ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡. ️ ﹨︀ی دا﹡︩︋  ﹋︣ ︮﹠︀︹ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از ︑︧﹫﹑ت ﹝﹢︗﹢د ﹋﹥ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥︫ 

︣ای   ︋︀﹠︑ ︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︣ای ا︨︐﹆︣ار در︎   ︋︀﹨ ️ ﹋︣ ︧ــ﹫︀ری از︫  ﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ــ︡ ﹨︡ف︋   ︋•
ا︨︐﹀︀ده از ︑︧﹫﹑ت ﹝﹢︗﹢د در ا﹟ ︎︀رک ﹨︀ ا︨️. ﹡︷︣ ︫﹞︀ در ا﹟ ︋︀ره ﹫︧️؟

﹢د  ﹠﹫︀ن ا﹡︖︀م ﹝﹩︫  ️ ﹨︀ی دا﹡︩︋  ﹋︣  ︫﹩︋︀︀ر﹎︣وه ارز﹋ ﹩︋︀ا︨︀س ارز ︣  ︋﹤﹋ ﹩︐﹋︣ ا﹝﹫︡ی: ا﹜︊︐﹥ ﹨︫︣ 
﹠﹫︀ن ﹋︧ــ︉ ﹋﹠︡ ﹅ دارد ﹋﹥ از ︑︧﹫﹑ت ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠︡ و ا︧﹞ ﹟﹙﹥ ﹨﹛ و︗﹢د دارد ﹋﹥  ﹝︖﹢ز دا﹡︩︋ 
 ︫︡︀︊﹡ ︣﹆︐︧﹞ ︣﹍︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری د  ︎︀ ︣ک و ︀︫︡ ا﹝︀ در︫  ︩ ︋﹠﹫︀ن︋  ︣﹋︐﹩ دا﹡ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️︫ 
︀رک ﹨︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹁︱︀ی ﹨﹛ ا﹁︤ا﹩ و ︑︊︀دل  ️ ﹨︀ در︎  ﹋︣ ﹥ آن ﹨︀ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا︨︐﹆︣ار︫  ﹫︪﹠︀د ﹝︀︋  ا﹝︀︎ 

︑︖︣︋﹥ را ︋﹥ آن ﹨︀ ︋︡﹨︡ ﹋﹥ در ︎﹫︪︣﹁︐︪︀ن ︋︧﹫︀ر ︀︤ ا﹨﹞﹫️ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.

• در روز﹨︀ی ا﹡︐︀﹩ دو﹜️ ﹨︪ــ︐﹛ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ای در ︭︠﹢ص ا︖︀د ﹝﹠︀︵﹅ و︥ه ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری در 
 ﹏︀ل ﹨﹠﹢ز ﹝︣ا  ︨١٠ ﹤  ︋﹉از ﹡︤د ︦ ︡ ﹋﹥ ﹡︧︐﹫﹟ ﹝﹠︴﹆﹥ ﹡﹫︤ ا︮﹀︀ن ا︨️ ا﹝︀︎  ﹋︪ــ﹢ر ﹝︭﹢ب︫ 

︑︪﹊﹫﹏ ا﹟ ﹝﹠︴﹆﹥ ا﹡︖︀م ﹡︪︡ه ا︨️؛ د﹜﹫﹏ ا﹟ ا﹝︣ و ﹡﹫︤ ︲︣ورت ا︖︀د ا ﹅︵︀﹠﹞ ﹟﹫︧️؟
﹋︪﹞﹫︣ی: ا﹟ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ و ا︖︀د ﹠﹫﹟ ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹉ ا︡ه ︋︤رگ ︋﹢د ﹋﹥ ︋︀ ﹨︡ف دا﹡︩ ﹝﹢ر ﹋︣دن 
ــ️ ا﹝︀ ﹝︐︀︨﹀︀﹡﹥  ــ︡ ﹋﹥ ︋﹥ ﹡︷︣م ﹉ ا﹜︤ام ز︧ــ️ ﹝﹫︴﹩ ا︨ ︫ ︉﹢︭︑ ︀ن﹀︮ــ﹢ر و ا ا﹇︐︭︀د ﹋︪
ــ﹛ ︑﹑ش ﹨︀﹩ ︮﹢رت  ️ ﹨︀ی ﹡﹛ و د﹨ ــ︡ ا﹎︣﹥ در دو﹜ ــ﹊﹫﹏ آن ا﹡︖︀م ﹡︪ ــ︀م ︗︡ی در ︑︪ ا﹨︐﹞
﹎︣﹁️، ا﹝︀ ︋﹥ ︵﹢ر ︗︡ی در ︑︪﹊﹫﹏ آن ﹎︀م ︋︣دا︫︐﹥ ﹡︪︡ ﹋﹥ ا﹝﹫︡وار﹛ در دو﹜️ ︗︡︡ ا﹟ ا︑﹆︀ق 

︮﹢رت ︢︎︣د.

﹞︀ دا﹡︪﹍︀ه ﹋︀﹡︀دا  ﹠︡ی ﹝︧ــ ﹤﹚﹉ ﹁︣︲﹫﹥ ︑︨︣ــ﹫﹛ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ و ﹉ ︗﹢اب ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹛،︫  ︣ای ︗﹞︹︋   ︋•
︣︐﹟ دا﹡︪ــ﹍︀ه ﹨︀ی ﹋︪ــ﹢ر ﹨︧ــ︐﹫︡،  ﹢ا﹡︡︡ و در ︀ل  ﹩﹝﹚︻ ️﹫﹨ ﹢︱︻ ︣︲︀﹊﹩ از︋  درس︠ 
 ︀ ﹞︀ ︵︣﹩ دارد ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋  ــ︣ ﹋﹑س درس ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫︡ ﹨︧︐﹫︡ و دا﹡︪︖﹢ی︫  ﹁︣ض ﹋﹠﹫︨︡ 
﹢د︑︀ن آ﹎︀﹨﹩  ﹥ رو﹫︀ت دا﹡︪︖﹢︠   ︋︀﹝ ︩ ︋﹠﹫︀ن ︑︀︨ــ﹫︦ ﹋﹠︡ و︫  ــ︣﹋️ دا﹡ ا︖︀د ﹉ ︑﹫﹛ ﹋︀ری،︫ 
︣ای ︑︀︨﹫︦   ︋﹏︀﹝︑ ︪ــ﹢د و ا﹜︊︐﹥ ا︋︣از  ︋﹅﹁﹢﹞ ️﹋︣  ︫︦﹫︨︀︑ ︀ ︐﹢ا﹡︡︋   ︋︡︀ــ  ︫︀﹠︑ و ︡︀ــ  ︫﹤﹋ ︡دار
﹞︀ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋︣ده و   ︫﹤ ︺︡ دا﹡︪ــ︖﹢︋   ︋﹤︐﹀﹨ ︡﹠ ︀﹞︣د،ا﹫﹎ ﹩﹞ ︀﹝ ︫ــ︣﹋️ و ﹝︪ــ︀وره ﹨︀ی ﹐زم را از︫ 
﹞︀ ﹝︪﹢رت ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡، ︗﹢ا︋︐︀ن  ︢︣ش ﹎︣﹁︐﹥ و از︫  ︣ای دوره د﹋︐︣ا︎  ﹝﹩ ﹎﹢︡ ﹋﹥ از دا﹡︪﹍︀ه ﹋︀﹡︀دا︋ 

﹫︧️؟
د﹋︐︣ ا﹝﹫︡ی: ا﹜︊︐﹥ ︑︭﹫﹏ در دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ی ﹝︺︐︊︣ ︠︀رج از ﹋︪﹢ر ﹝︧﹙﹥ ︠﹢︋﹩ ا︨️ و ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ در 
 ︡﹠ ︣ای ﹢دش را ︡ا﹇﹏︋   ︠︦﹡︀ ︀︫︡ ا﹝︀ ︑﹢︮﹫﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ﹋﹥︫  ︧﹫︀ر ﹝﹢︔︣︋  ︴ دا﹡︩ ﹁︣د︋  ︋︀﹐︋︣دن︨ 

︨︀ل در ا︣ان ا﹝︐︀ن ﹋﹠︡.                                  
︀︋︡ی ︻ ︡﹞︀ /﹢﹎  و ️﹀﹎

︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و 
 ﹩︐︠︀  ︨︣︀وری ز﹠﹁
 ﹤  ︋﹜﹚︻ ﹏︡︊︑ ︋︣ای
︔︣وت از ︵︣﹅ دا﹝﹟ 
 ﹌﹠﹨︣﹁ ﹤ زدن︋ 
 ﹟ا ﹤ ﹡﹢آوری ا︨️.︋ 
﹝︺﹠﹩ ﹋﹥ ︑﹢︗﹥ ا︮﹙﹩ 
︥و﹨︪﹩  ﹥ ﹝︣ا﹋︤︎   ︋︀﹞
︣ای ︑﹢﹜﹫︡   ︋︀︐﹡در ا ︡︀︋
︫︡︀ ︔︣وت︋ 

︀﹠﹝از  ا  ︡ ︋︀زد
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(️︣ ︡ ︣︋﹫﹍︣ی (﹝︪︀وره ﹝ ﹞
︀ز﹝︀ن ﹨︀ ︡ن︨   ︫︣ ︐ ︣ای︋  ] را﹨﹩︋  [

ــ︀ز﹝︀ن ﹨︀ ﹡﹫︤  ــ︣﹁️ ﹁﹠︀وری، ︨ ــ︉ ︋︀ ︎﹫︪ ︨︀﹠︐﹞
ــ︡ه ا﹡︡ و ︵︊﹫︺﹩  ﹠﹫︀ن︫  ــ︐﹥، دا﹡︩︋  ︋﹫︩ از ﹎︫︢
ــ︀ن، ﹡﹫︀ز﹝﹠︡  ــ︩ ︋﹠﹫ ــ︀ز﹝︀ن ﹨︀ی دا﹡ ــ️ ﹋﹥ ︨ ا︨
 ﹟ــ︐﹠︡. در ا ︩ ︋﹠﹫︀ن ﹨︧ ــ︣ان و ﹋︀ر﹋﹠︀ن دا﹡ ︡﹞
ــ︣ا︡﹞ ️﹫︋︣︑ ︳︣ان ﹝︐︭ــ︬ ﹡﹫︤ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡  ︫
ــ︀﹜﹥  ︧﹞ ﹟ــ️. ا ــ︀زی ا︨ آ﹝﹢زش و ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ ︨
ــ﹛ ا﹋﹠﹢ن در د﹡﹫︀  ــ︡ازه ای ا﹨﹞﹫️ دارد ﹋﹥ ﹨ ︋﹥ ا﹡
ــ﹟ ﹢زه  ــ﹩ در ا ــ︀ی ﹁︣اوا﹡ ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹨ ︨

︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️.
 ︀︑ ︭︡﹊ ﹟﹫︋ ️︣︡﹞ ا﹝︣وزه ︋︀زار ﹝︪︀وره»
ــ﹢د ﹋﹥  ︣آورد ﹝﹩ ︫ ﹠︖︀ه ﹝﹫﹙﹫︀رد د﹐ر︋  ﹊︭︡ و︎ 
از ا﹟ ﹝﹫︤ان دو ︨﹢م آن ︋﹥ ﹋︪﹢ر﹨︀ی آ﹝︣﹊︀ و 

﹆﹫﹥ ﹋︪﹢ر﹨︀  ــ︐﹥ و︋  ارو︎︀ی ︾︣︋﹩ ا︠︐︭︀ص دا︫
﹁﹆︳ ﹉ ︨﹢م از ا﹟ ︋︀زار را در ا︠︐﹫︀ر دار﹡︡.» 

﹞︀ره ١٢٤).  ︫︣﹫︋︡︑ ﹤﹚︖﹞)
از  ــ︣  ︔︀︐﹞ ــ︀ز﹝︀ن ﹨︀  ︨ ــ﹩،  ﹡﹢﹠﹋  ︳ــ︣ا ︫ در 
ــ︐﹠︡. ︗︀﹝︺﹥ ︋︪︣ی  ︧﹨ ﹩﹡︀︗ ت ﹝﹙﹩ و﹐﹢︑
ــ﹍︀ه ︑︀زه ا︨️.  ︪︠︣ ﹉ ﹤︋︣︖︑ ︀ل در ︤﹫﹡
︀ ﹝﹢︲﹢︻︀ت و  ــ︀ز﹝︀ن ﹨︀ی ﹝︀︋  ــ︀﹏ ا﹝︣وز︨  ︧﹞

︧﹫︀ر ﹝︐﹀︀وت ا︨️. ﹝︪﹊﹑ت ﹇︣ن ﹎︫︢︐﹥︋ 
﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای از ﹝︀︧﹏ در ﹨﹛ ︑﹠﹫︡ه 
﹥ را ﹏︋︀﹇ ﹩︐﹏ ﹡﹫︧︐﹠︡، ﹝﹢︲﹢︻︀ت ﹝︀ را   ︋﹤﹋

︫﹊﹏ داده ا﹡︡.
︐︀ب، در   ︫︀ ــ︀︠︐︀ر آن ﹡﹫︤︋  ︀زار و︨   ︋︳ــ︣ا ︫

︀ل د﹎︣﹎﹢﹡﹩ ا︨️. ︋︣︠﹩ ﹝︪︀︾﹏ ︋﹥ ︨︣︻️ 
ــ﹢ازات،  ﹞ ﹤ ــ︐﹠︡ و︋  ــ︡ن ﹨︧ ــ︀ل ︢ف︫   در
ــ︀︾﹏ ︗︡︡ی ︗︀ی آن ﹨︀ را ا︫︽︀ل ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.  ︪﹞
در ﹨﹞﹫﹟ ︫︣ا︳، ︨︀ز﹝︀ن ﹨︀ی دا﹡﹞ ﹩︀﹢ر ﹡﹫︤ 
ــ︀ی ﹋︧ــ︉ و ﹋︀ر، ا︖︀د و  ــ﹥ روز در ﹁︱ روز︋ 
︑﹆﹢️ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. ا﹟ ︨︀ز﹝︀ن ﹨︀ ︋﹥ ︵﹢ر ︵︊﹫︺﹩ 
ــ﹫﹟  ــ﹏ ︎﹫︪ ــ︀ز﹝︀ن ﹨︀ی ﹡︧ ــ︡ ︀︋﹉ ︑︣ از ︨ ︀︋
︀﹐︑︣ی ︋﹥ ︑﹢﹐ت  ــ﹢ان︋  ︑ ︀  ︋︡︀ ــ﹠︡. آن ﹨︀︋  ︫︀︋

.︡﹠﹢﹎ ︨︀  ︎﹩︴﹫﹞
ــ️  ︋﹥ ﹨︣ ︀ل، ﹇﹢ا︻︡ ︋︀زی ا﹇︐︭︀د، ︨﹫︀︨
ــ﹩ در ︀ل  ــ︀ور ﹡﹊︣د﹡ ــ︐︀ب ︋ ــ﹌ ︋︀ ︫ و ﹁︣﹨﹠
 ︡︀︋ ︀﹨ ــ︀ز﹝︀ن ︨ ﹤﹋ ️︨︀︖﹠ــ️. در ا ︑︽﹫﹫︣ ا︨

﹤︪﹫︎︣ ︗﹢اد ︗︺﹀
︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن  ︫︦﹫︪︀ور ر﹞

(️ ︣ ︡ ︣︋﹫﹍︣ی (﹝︪︀وره ﹝ ﹞
︀ز﹝︀ن ﹨︀ ︡ن︨   ︫︣ ︐ ︣ای︋   را﹨﹩︋ 
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︑﹢ا﹡ ﹩︀︀د﹎﹫︣ی ﹝﹀︀﹨﹫﹛ و ﹇﹢ا︻︡ ︑︀زه را دا︫︐﹥ 
 ﹩︀﹨ ا︨️، آن ﹩︺﹫︊︵ ︳ــ︣ا ︫ ﹟در ا .︡﹠︫︀︋
﹥ روز  ــ﹢ان︋  ــ︡ ﹝︀﹡︡ ﹋﹥ ﹇︡رت و ︑ ﹢ا﹨﹠ ــ﹩︠  ﹇︀︋
ــ︀ز﹝︀ن ﹨︀ی  ــ︡. ﹝︡︣ان ︨ ــ︡ن را ﹋︧ــ︉ ﹋﹠﹠ ︫
دا﹡︀﹩ ﹝﹢ر، ﹐زم ا︨️ ﹢زه ︑﹢ا﹡﹞﹠︨︡︀زی 
 ︤︖﹞ ︀رت﹞ ︀ر ﹤ــ ــ︀ن را ︋ ︠﹢د و ﹋︀ر﹋﹠︀﹡︪
﹋﹠﹠︡: ﹨﹞﹍︀﹝﹩ ︋︀ دا﹡︩ روز ︗︀ن، ︋︣ه ﹎﹫︣ی 
️ ﹨︀، ا﹡︴︊︀ق ︋︀ ︑﹢﹐ت ﹝﹙﹩  ــ︉ از ﹁︣︮ ︨︀﹠﹞
و ︗︀﹡﹩ و از ﹨﹞﹥ ﹝﹞︐︣،(︀د﹎﹫︣ی ︀د﹎︣﹁︐﹟) 
ــ﹊﹏ د﹨﹩ ︋﹥ ذ﹨﹠﹫️،  ︫ ،﹩﹡﹢﹠﹋ ︳ــ︣ا ا﹝︀ در ︫
ــ﹠︀ ︋︀  ــ﹥ ﹨︀ی ﹝︡︣ان ︗﹢ان  ﹡︀آ︫ ︪︡﹡ا﹁﹊︀ر و ا
ــ︀﹏ ﹝︣︡︐﹩ و ا﹇︐︭︀دی و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︻︊﹢ر  ︧﹞
ــ﹠︐﹩ ︋﹥  ــ︣ز ﹁﹊︣ و ر﹁︐︀ر﹨︀ی ﹝︡︣ان ︨ دادن ︵
 ️︨ ︦︋ ــ︐﹍︀ری ︨︀ز﹝︀﹡﹩، ﹋︀ری ︨﹞️ ر︨
 ﹉ ،ــ﹟ و︗﹢د ــ️. ︋︀ ا ــ️ ﹁︨︣︀︨ و ﹎︀ه ︵︀﹇
 ︡﹠︣آ﹁ ﹟ــ︣ ا ︋ ︡︀︋ ﹤︋︣︖︑ ︀︋ ــ︣ده و ﹝︣︋﹩ ﹋︀ر﹋

.︡آ ﹅︀﹁

د︫﹢اری ﹝︡ا︠﹙﹥ ﹎︣ی:
﹝︡ا︠﹙﹥ در ︗️ ︑︽﹫﹫︣ ا﹜﹍﹢﹨︀ی ذ﹨﹠﹩ و ﹋︀ری، 
︀ور﹡︡   ︋﹟ا ︣ ︧﹫︀ری از ا﹁︣اد︋  ︋︦ د︫﹢ار ا︨️.︋ 
ــ﹢ل ﹝︡ل ﹨︀ی   ــ︀ز﹝︀﹡﹩ در ــ﹥ ﹝︡ا︠﹙﹥ ﹨︀ی ︨ ﹋
 ﹩﹚﹐ــ﹢د﹝﹠︡ ﹡﹫︧ــ️. ا﹜︊︐﹥ د ﹁﹊︣ی، ﹠︡ان ︨
 ︣﹫﹫︽︑ ﹤﹊﹠ا ️︧﹡ :︋︀ور و︗﹢د دارد ﹟ا ︣︋ ︤﹫﹡
ــ﹫︀ر  ︧ ــ️ ا﹁︣اد و ﹍﹢﹡﹥ ﹁﹊︣ ﹋︣دن آن ﹨︀︋  ذ﹨﹠﹫
ــ﹢ار︑︣ از ︑︽﹫﹫︣ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹥ ﹋︀ری ا﹡︖︀م  د︫
ــ︀ت و ﹡︷︀م  ــ︀ت و ذ﹨﹠﹫ ــ︣ا ﹁︣︲﹫ ــ︡؛ ز ﹝﹩ د﹨﹠
ــ﹥ ﹝︡︣ان و  ــ︣اد و از ︗﹞﹙ ــ︐︣ ا﹁ ︪﹫ ــ︣ی در︋  ﹊﹁

 ﹩﹠︺ ،︀﹨ ︡ه و در ﹡︀︠﹢دآ﹎︀ه آن  ︫︨ر﹨︊︣ان، را
︴﹢ح ︑﹀﹊︣ آ﹎︀﹨︪︀ن، ا︨︐﹆︣ار ︀﹁︐﹥ ا︨️.   ︨︣ز
ــ︣ای ︋︣︠﹩  ــ﹢ع ﹝︡ا︠﹙﹥ ﹎︣ی ︋ ﹡ ﹟ــ﹥ ا دوم ا﹡﹊
 ︡︀︊﹡ ︀﹞ــ️. ا ــ﹫︀ری از ﹝︡ا︠﹙﹥ ﹨︀︨ ﹡︣م ︑︣ از ︋︧
 ﹟︣ا﹝﹢ش ﹋︣د ﹋﹥ ︋︀ و︗﹢د د︫﹢اری ︸︀﹨︣ی ا﹁
ــ﹢د آن، ︑︽﹫﹫︣  ﹡﹢ع ﹝︡ا︠﹙﹥ و ︵︊﹫︺️ ﹋﹞︐︣ ﹝︪
 ﹟︣︑︡﹫﹀﹞ و ﹟︣︑ ــ︣دن ا﹁︣اد، ﹇﹢ی روش ﹁﹊︣ ﹋
روش، ︋︣ای ︑︽﹫﹫︣ ﹡︀﹩ ر﹁︐︀ر و در ﹡︐﹫︖﹥ ︑︀︔﹫︣ 

﹎︢اری ︋︣ ﹡︐︀︕ و د︨︐︀ورد﹨︀ی ︨︀ز﹝︀ن ا︨️.
ــ︣  ﹊﹀︑ ــ︀د  ︖ا و  ــ︣اد  ا﹁ ــ️  ذ﹨﹠﹫ در  ــ︣  ﹫﹫︽︑
 ︤﹫ ︡ی ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ دو﹠︣ی، ﹁︣آ︢︎ ️ ﹝︧﹢و﹜﹫
 ﹤﹡﹢﹍ ،︡﹠︣︢︍︋ ا﹁︣اد ﹤﹊﹠ا ️︧﹡ ،︀ز دارد﹫﹡
️ ﹨︀ و ︫︣ا︳ ز︣ ﹋﹠︐︣ل ︠﹢د  ــ︊️ ︋﹥ ﹝﹢﹁﹆﹫ ︧﹡
ــ︣دن ︋﹥  ــ﹥ ︗︀ی ﹁﹊︣﹋ ︋ ﹤﹊﹠ــ︡، دوم ا ــ︣ ﹋﹠﹠ ﹊﹁
ــ️ و ﹝﹠﹀﹩ راه ﹨︀ی ︗︤﹍︀﹟، در  ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی ﹝︓︊

﹢د. ️ ﹨︀ ا﹡︪︡﹫︡ه︫  ﹝﹢رد ﹝﹢﹁﹆﹫
ــ﹫︀ری از ا﹜﹍﹢﹨︀ی ذ﹨﹠﹩ ﹝︡︣ان ﹋︧︉ و  ︧︋
﹋︀ر﹨︀ و ر﹁︐︀ر﹨︀ی آ﹡︀ن، ﹡︀︠﹢دآ﹎︀﹨︀﹡﹥ و ا﹜︐︤ا﹝﹩ 
ــ︐︣ ﹋︀ر﹨︀﹩ را ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡  ا︨️ و آن ﹨︀ ︋﹫︪
﹫︪︐︣ ا﹡︖︀م  ــ️ ﹋﹥︋  ــ︀ده ﹋︀ر﹨︀﹩ ا︨ ﹋﹥ ︑﹊︣ار︨ 
️ ﹨︀ ﹡﹫︤ آ﹡︙﹥ را د﹍︣ان ا﹡︖︀م  ــ︣﹋ ﹝﹩ د﹨﹠︡، ︫
 ﹤﹊﹠د﹨﹠︡ ﹋︍﹩ ﹋︣ده و ︋︡ون ︑﹢︗﹥ د﹇﹫﹅ ︋﹥ ا ﹩﹞
ــ︀ ︑︖︣︋﹥ د﹍︣ان  ــ︣ا︳ و ﹝﹢﹇︺﹫️ آن ﹨︀ ︋ ︫ ︀آ
﹝︐﹀︀وت ا︨️، آن را در︀﹁️ و ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.
ــ﹢رداری از ﹋﹫﹀﹫️  ــ﹟ ︋︣︠ ــ︣ان ︋︤رگ ︲﹞ ر﹨︊
ــ︽﹙﹩،  ــ︩︫  ــ︐︣ا︑︥﹉، دا﹡ ــ︡ درک ا︨ ︀ ــ︀﹐︋  ︋
︣ ﹋︧ــ︉ و  ــ︣ ﹁﹠︀وری  و دا﹡︩ ﹝︣︡️ را︋  ﹫︔︀︑
ــ︡ در ﹨︡ا️ ا﹁︣اد  ︀︋ ــ︀ن ︋︡ا﹡﹠︡. ر﹨︊︣ان ﹋︀ر︫
 ﹟﹫﹠ ﹤﹞ــ﹠︡. ﹐ز ︫︀ ــ︣ ﹎︢ار︋  ــ︀ن ︑︀︔﹫ ︀ز﹝︀﹡︪ و︨ 
﹫ در ز﹝﹫﹠﹥  ــ﹠︀︠️ ر﹁︐︀ر﹨︀ی︮  و︲︺﹫︐﹩،︫ 
 ︡︀︋ ر، ر﹨︊︣ان﹢︷﹠﹞ ﹟︡︋ .️ــ ﹋︧︉ و ﹋︀ر ا︨
 ﹤︋︣︖︑ ︀ در ﹝﹫︳ ﹋︀ر، ز︣ ﹡︷︣ ﹝︣︋﹫︀ن ﹋︀ردان و︋ 
ــ﹟ ︵︣﹅ ﹁︣آ﹠︡ ﹝︣︋﹫﹍︣ی ︋︣  ︣ار ﹎﹫︣﹡︡ و از ا﹇
ــ︀ن داده ا︨️  ــ﹢د. ︑﹆﹫﹆︀ت ﹡︪ آن ﹨︀ ا︻﹞︀ل ︫
 ﹉ ،﹅﹁﹢﹞ ︣ــ ︡﹞ ــ︣ ر﹨︊︣ و ــ︣وزه در ﹋﹠︀ر ﹨ ا﹝

﹝︣︋﹩ و را﹨﹠﹞︀ی آ︫﹠︀ و د﹜︧﹢ز و︗﹢د دارد.

︣︋﹩ ﹋﹫︧️؟ ﹞ ،️︧﹫ ︣ی﹍﹫︋︣ ﹞
 ︀ و ﹩︋︣﹞ ﹉ ︣ای ﹋︀ر ︑︀﹋﹠﹢ن ﹨﹫︘ ﹝︡ل ﹁︣ا﹎﹫︣︋ 
 ﹉ ــ︣ی او و︗﹢د ﹡︡ارد. ﹝︣︋﹫﹍︣ی ﹍﹫︋︣﹞ ﹏﹝︻
ــ️، ︋﹙﹊﹥ ﹝﹢﹇︺﹫️ و  ﹋︀ر ﹁﹠﹩ ︀ ﹋︀ر ﹁﹊︣ی ﹡﹫︧
﹁︣︮︐﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︠﹢د ﹝︡︣ان ︀︋︡ ︠﹢ا︨︐︀ر آن 
︋︀︫﹠︡ و آن را ︢︍︋︣﹡︡؛ ا﹜︊︐﹥ ﹝︣︋﹫﹍︣ی ﹋︀ر ︋︧﹫︀ر 
 ︀ ﹥ ا﹁︣اد ﹋﹞﹉ ﹋﹠﹫︡ ︑︀︋   ︋﹤﹊﹠ــ️. ا ــ﹢اری ا︨ د︫

︣ ︀﹜︪﹩ ا︨️. ﹫︀﹠︡، ﹋︀ر︎  ﹝﹢︲﹢︻︀ت، ﹋﹠︀ر︋ 
 ﹩ ︣ آن ﹡﹫︧️ ︑︀ در︎   ︨︣ ــ︐﹥︋  ︫﹢﹡ ﹟ا ﹤ ︣﹎ا
ــ︡. ︋︀ ا ﹟︀ل  ــ︣دن واژه ﹝︣︋﹫﹍︣ی ︋︀︫ ﹋ ﹩﹠︺﹞
ــ﹩(mentor) را ︋﹥  ︋︣﹞ ︀ ر﹢︐﹠﹞ ﹉ ︀ر﹋︣د﹨︀ی﹋
ــ﹢رت دادن، آ﹝﹢زش دادن، را﹨﹠﹞︀﹩ ﹋︣دن  ︪﹞

ــ︐﹥ ﹋﹢︫ــ︩  ︫﹢﹡ ﹟و ﹝︣︋﹫﹍︣ی ︋﹫︀ن ﹋︣ده ا﹡︡. ا
ــ﹩ (﹝︣︋﹫﹍︣ی  ﹠︺ ــ︣ی ــ﹩ از ﹝︣︋﹫﹍ ــ︀ ﹡﹢︻ دارد ︑
ــ︡ه و  ــ﹫﹢ه ا︔︊︀ت ︫ ︫ ﹉ ر﹁︐︀ری) را ︋﹥ ︻﹠﹢ان
ــ﹠︐﹩ و  ــ︢ار در ︗️ ︑︽﹫﹫︣ ر﹁︐︀ر ﹝︡︣ان︨  ا︔︣﹎
﹡﹫︤ ا︖︀د ر﹁︐︀ر﹨︀ی ﹝﹠︴﹆﹩ ︋︣ای ﹝︡︣ان ︗﹢ان 
ــ︹ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹝︣︋﹫﹍︣ی  ــ︡. ︋︺︱﹩ از ﹝﹢ا﹇ ﹝︴︣ح ﹋﹠
 ️︣︡﹞ ︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ و ،︀﹨ ️ ﹢﹛︋︣ای ︑︺﹫﹫﹟ او
ــ︣ه وری ﹁︣دی  ︋ ︣︋ ﹩︻﹢﹡ ﹤︋ ﹤﹋ ️ــ ز﹡︡﹎﹩ ا︨

ا︨︐﹢ار ا︨️.
 ﹩﹡︀﹠︎ ﹤﹝﹫﹡ ،︀﹨ ــ︀ن ﹝︡︣ان ﹨﹞︙﹢ن ﹨﹞﹥ ا﹡︧
در و︗﹢د︫︀ن ﹨︧️ ﹋﹥ آن «ر﹁︐︀ر» آ﹡︀ن ا︨️. 
ــ️ ا﹝︀  ــ︣ای د﹍︣ان ﹇︀︋﹏ رو️ ا︨ ا﹟ ر﹁︐︀ر ︋
 ︀ ــ︀﹨︡ه آن ﹡﹫︧ــ️. ﹁﹆︳︋  ︪﹞ ﹤ ــ﹢د ﹁︣د ﹇︀در︋  ︠
ــ️ ﹋﹥  ــ﹢رد از ﹡︀﹫﹥ د﹍︣ان ا︨ ــ️ ︋︀ز︠ ﹁︀در

﹝﹩ ︑﹢ان ︀د ﹎︣﹁️ و ︑︽﹫﹫︣ ﹋︣د.
ــ﹥ ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی  ــ︣د ﹝︣︋﹫﹍︣ی ﹨﹞ ﹊ــ﹥ رو ︣﹎ا
︣ه وری،  ﹢زه ﹝︣︡️ از ︗﹞﹙﹥: ا︨︐︣ا︑︥ی،︋ 
ــ︽﹙﹩، ︋︀زار، ﹁﹠︀وری و ا﹝︓︀﹜﹛ را در  ︫ ﹩︣ا︵
 ﹟﹫ ︣ ﹢زه ﹝︀رت ﹨︀ی︋  ــ︣د ا﹝︀ ︑﹞︣﹋︤︋  ﹫﹎ ﹩﹞ ︣︋
 ﹟ردار ا︨️. ا﹢︠︣ ــ︐︣ی︋  ︪﹫ ﹁︣دی از ا﹨﹞﹫️︋ 
ــ︣ ا︻﹞︀ل و ر﹁︐︀ر  ــ﹢ع ﹝︣︋﹫﹍︣ی ︲﹞﹟ ︑﹞︣﹋︤ ︋ ﹡
﹢د را  ــ︡ ︑︀ ر﹁︐︀ر︠  ﹥ آ﹡︀ن ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠ ــ︣ان،︋  ر﹨︊
از ﹝﹠︷︣ د﹍︣ان ︋︐︣ ﹋﹠﹠︡. ︋︣ای ﹝︡︣ان ار︫︡، 
ــ﹩ ﹝︣︋﹫﹍︣ی  ﹠︺ ،ــ︣ی ــ﹢ع ﹝︣︋﹫﹍ ﹡ ﹟ــ︀ل ا ا︻﹞

ر﹁︐︀ری، ارز︫﹞﹠︡ و ﹝︺﹠︀دار ا︨️.

︣وع ﹋﹠﹠︡ ﹢د︫  ︡ از︠  ︀ ر﹨︊︣ان︋ 
 ︣﹫﹫︽︑ ﹉ ﹩︐ ،ــ︴﹢ح ︋︀﹐ی ﹨︣ ︨︀ز﹝︀ن در ︨
ــ﹫︀ر  ︧ ــ️ ﹋﹢﹉ در ر﹁︐︀ر، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︑︀︔﹫︣︋  ︊︓﹞
ــ︀ز﹝︀ن دا︫︐﹥  ﹢د ﹝︡︣ و︨  ︣ ︻﹞﹙﹊︣د︠  ز︀دی︋ 
ــ︀ن ︑︽﹫﹫︣  ــ﹩ ﹋﹥ ︠﹢ا﹨ ــ︡.ر﹨︊︣ان و ﹝︡︣ا﹡ ︫︀︋
︣ ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ا︑﹀︀ق   ︋︡︀ ــ︐﹠︡︋  ــ︀ن ﹨︧ در ﹋︀ر﹋﹠︀﹡︪
ــ﹠︡ ﹋﹥:« ︋︣ای ﹋﹞﹉ ︋﹥ ︑﹢︨︺﹥  ــ︐﹥ ︋︀︫ ﹡︷︣ دا︫
د﹍︣ان، ︀︋︡ ا︋︐︡ا از ︠﹢د ︫︣وع ﹋﹠﹠︡» ﹝︣︋﹫︀ن 
ــ︡ ︑︀ ︋﹥ ︑︽﹫﹫︣ ﹝︓︊️ و ︋﹙﹠︡  ﹝︣︡️ ︑﹑ش دار﹡
ــ﹠︖︩ در ر﹁︐︀ر  ــ︡ت و در ︻﹫﹟ ︀ل ﹇︀︋﹏ ︨ ﹞
ــ︡.  ﹠︋︀ ️ــ ــ︀ن د︨ ︪︣﹍﹫︋︣﹞ ️ــ︑ ــ︣ان ︡﹞
ــ﹩ ﹝︣︡️، ﹝﹆︡ار ︑︽﹫﹫︣  ︋︣﹞ ﹉ ــ﹩ ﹋︀ر ︋︀ارز
 ﹟ــ️ ﹋﹥ ا ﹝︓︊️ در ر﹁︐︀ر﹨︀ی ﹋﹙﹫︡ی ر﹨︊︣ ا︨
ــ﹩ ر﹨︊︣ ا﹡︖︀م  ــ︳ ذی ﹡﹀︺︀ن ا︮﹙ ︨﹢︑ ﹩︋︀ارز
ــ﹟ ز﹝﹫﹠﹥، ﹋﹫﹀﹫️  در ا ﹜﹞ ﹤︐﹊﹡ ︀﹞ــ﹢د. ا ︫ ﹩﹞
ــ︐︣ ﹝﹢ا﹇︹، ﹝︣︋﹫︀ن ︋︀  ︫︣ا︳ ر﹨︊︣ان ا︨️. ︋﹫︪
︑︖︣︋﹥ ︋︀ ر﹨︊︣ان ︋﹩ ﹝︊︀﹐ت ﹋﹥ ﹁︀﹇︡ اراده ︋︣ای 
︑︽﹫﹫︣ ﹨︧︐﹠︡، ﹋︀ر ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹠︡. ﹝︣︋﹫︀ن (﹝︪︀وران) 
 ︡︻ ــ︀دق و ــ﹥ ﹋︀ر، ا﹁︣اد ﹡︀︮ ــ﹠︀︋  ــ︣ و آ︫ ︖︊︐﹞
 ،︣︷﹠﹞ ﹟ــ︡. از ا ــ﹊﹟ را از ︠﹢د دور ﹝﹩ ﹋﹠﹠ ︫
ــ﹩ ﹋︀ردان، آن  ︋︣﹞ ﹉ ﹜﹞ ﹩ــ ﹎︥ــ︀د و و ا︻︐﹆
ــ️ ﹋﹥ ﹠︀﹡︙﹥ ﹁︣دی ︵︀﹜︉ ﹡﹫︧ــ️ و ﹇︭︡  ا︨
ــ︡ارد، ﹡︀︊︡ و﹇️ ︠﹢د را ︋︣ای  ︑︽﹫﹫︣ ︠﹢د را ﹡

(️ ︣ ︡ ︣︋﹫﹍︣ی (﹝︪︀وره ﹝ ﹞
︀ز﹝︀ن ﹨︀ ︡ن︨   ︫︣ ︐ ︣ای︋   را﹨﹩︋ 
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ــ︀ن  او ﹨︡ر داد! ﹡﹊︐﹥ د﹍︣ آن ﹋﹥، ︑﹆﹫﹆︀ت ﹡︪
ــ︣ ﹝﹢﹁﹆﹫️  ــ﹥ اول، ﹝︐︽﹫ ﹚︣﹞ ــ️، در داده ا︨
 ﹟︪︀ور ﹡﹫︧️، ︋﹙﹊﹥ ا﹞ ︀ ﹜﹚︺﹞ ︀ ﹩︋︣﹞ ،︤﹫﹞آ
ــ︣﹁️  ــ︐﹠︡ ﹋﹥ ︎﹫︪ ︠﹢د ﹁︣د و ﹨﹞﹊︀ران او ﹨︧
ــ︀س  ــ﹟ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ︋︣ ا﹟ ا︨ ــ︡ ﹝︡ت را ︑︺﹫﹫ ﹠﹚︋
 ︣︷﹡ ️︑ ﹤﹋ ﹩ــ ــ﹩ و ا﹡﹍﹫︤ه ﹋︧ ︫﹢﹋ ️ــ ︨
﹝︣︋﹫﹍︣ی ا︨️، ︋︧﹫︀ر ﹝﹛ ︑︣ از ﹝︣︋﹩ ︋︀﹨﹢ش 
 ︣︷﹡ ️︑ ﹤﹋ ﹩︧﹋ ︣﹝︐ــ ا︨️! ︑﹑ش ﹨︀ی ﹝︧
﹝︣︋﹩ ︻﹞﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡، ︋︧﹫︀ر ︋︀ ﹝︺﹠︀︑︣ از ا︡ه ﹨︀ی 

ز ﹤﹡︀﹋︣﹉ ﹝︣︋﹩ ا︨️.

︐︫︣︡ن ا﹁︣اد ︣︋﹫﹍︣ی،︋  ﹨︡ف ﹝
ــ﹢رد ﹝﹢︲﹢︻﹩  ــ︣ان در ﹝ ︡﹞ ︣︓﹋ــ﹥ ا ︻﹙️ آ﹡﹊
︠︀ص، ﹡﹞﹩ آ﹝﹢ز﹡︡ و ر︫︡ ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹠︡ ا﹟ ا︨️ 
﹋﹥ ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ آ﹡︙﹥ را ﹋﹥ ﹐زم ا︨️ در︋︀ره آن 
﹝﹢︲﹢ع ﹝﹩ دا﹡﹠︡. آن ﹨︀ ا﹟ ذ﹨﹠﹫️ ︠︴︣﹡︀ک را 
︣﹎﹫︣﹡︡ه ﹨﹞﹥ دا﹡︩  ــ︀ن در︋  ــ︡ ﹋﹥ ا︵﹑︻︀︑︪ دار﹡
ــ️؛ در ﹡︐﹫︖﹥  ــ﹢د در ﹝﹢رد آن ﹝﹢︲﹢ع ا︨ ︗﹢﹞
﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹝︴︀﹜︉  ︣ای آ﹝﹢زش و︋   ︋﹩︫﹑︑ ︘﹫﹨
ــ︡  ــ︡ ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹠︡. ا﹟ ︵︣ز ︑﹙﹆﹩ ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ر︫ ︡︗
ــ﹥ از ﹝︡︣ان ︾﹫︣  ــ﹟ ﹎﹢﹡ ــ︣ی را ︋︣ای ا و ︀د﹎﹫
 ️︣︡﹞ ــ︀وره ــ﹟ ﹝﹩ ﹋﹠︡.ا﹟ د︡﹎︀ه، ﹝︪ ﹊﹝﹞
ــ﹩ ا︲︀﹁﹩ ﹝﹩ دا﹡︡!  ــ️ ︑﹙︿ ﹋︣دن و ︻︀﹝﹙ را و﹇
ــ︐﹞︣، ︡ا﹇﹏  ــ﹥ آ﹝﹢︠︐﹟ ﹝︧ ــ﹢ش ﹡﹊﹠﹫﹛ ﹋ ﹁︣ا﹝
ــ︣ط ﹝﹢﹁﹆﹫️ در ﹨︣ ﹢زه  و از ︗﹞﹙﹥ «﹋︧︉  ︫

و ﹋︀ر» ا︨️.
ــ︡: ﹋︀ر  ﹩︋︣﹞ ﹉︀ ﹝︪︀ور  ــ︀ره︫  ︩ ︑︣ ا︫ ﹫︎
 ﹟﹫﹠ ︡ــ ︀﹝﹡ ــ﹑ش ــ﹥ ︑ ــ️ ﹋ ــ️ آن ا︨ ︣︡﹞
﹝︡︣ا﹡﹩ را از ﹎︫︢︐﹥ ︻︊﹢رد﹨︡. ﹝︪︀ور ﹝﹩ دا﹡︡ 
ــ️ ﹎︫︢︐﹥ ا︨️. ﹨︣ ︎﹙﹉  ﹋﹥ آ﹡︙﹥ رخ داده ا︨
 ︀︋ ︀﹠︑ .ــ︡د ــ︐﹥ ﹝﹩ ︎﹫﹢﹡ ــ﹢د ︋﹥ ﹎︫︢ ﹋﹥ زده ﹝﹩ ︫
ــ︡.  ︫ ︣︐︋ ــ️ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان ــ︣ آ﹠︡ه ا︨ ︋ ︤﹋︣﹝︑
 ،️︣︡﹞ ــ︀ور ــ︦ ︑﹑ش و ﹨︡ف ﹝︣︋﹩ و ﹝︪ ︎
﹥ ﹢زه  ــ︡ن ا﹁︣اد ا︨️. ﹉ ﹝︣︋﹩ آ︫﹠︀︋   ︫︣︐︋
ــ︣ ︀د ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥  ﹫﹫︽︑ ︉﹛︀︵ ︣︡﹞ ﹤ــ ﹋︀ری اش︋ 
ــ︐﹥ ا︨️. ﹨﹞﹢اره ︀︋︡ رو  ︫︢﹎ ،﹤︐︫︢﹎ ﹤ ︣﹨
ــ︐﹥،  ــ﹢ر از ︻︊﹢ر از ﹎︫︢ ــ️. ﹝﹠︷ ــ﹥ آ﹠︡ه دا︫ ︋
ــ︐﹥  ︺﹠﹩ ا﹠﹊﹥ ︠﹢د را در ﹇︀﹜︉ ر﹁︐︀ر﹨︀ی ﹎︫︢
ــ︐﹥،  ــ﹢ر از ︻︊﹢ر از﹎︫︢ ــ︡. ﹝﹠︷ ــ﹢س ﹡﹊﹠﹫ ︊﹞
ــ️. ﹡﹊︐﹥  ︻︊﹢ر از ︠﹢د، ﹡﹀︦ ︠﹢د و ﹝﹠﹫️ ا︨
ــ️ ﹋﹥  ︭﹢ص آن ا︨  ︠﹟ــ︀ره در ا ﹝﹛ ﹇︀︋﹏ ا︫
ــ﹢ول ﹋︀ر و  ﹝︣︋﹫︀ن ﹝︣︡️ ﹝﹩ دا﹡﹠︡:«﹝︣دم ﹝︧
ز﹡︡﹎﹩ ︠﹢د︫︀ن ﹨︧︐﹠︡؛ ︎︦ ﹋﹢︫︩ ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹠︡ 
︀ور  ــ︀ز﹡︡ ﹋﹥ آن ﹨︀ وا﹇︺︀︋  ︧ ︑︀ ﹝︡︣ان را آ﹡﹍﹢﹡﹥︋ 
 ︡﹡︣﹫﹍  ︡︀︀د︋  ــ﹛︋  ــ︡» ر﹨︊︣ان و ﹝︡︣ان ﹨ ﹡︡ار﹡
ــ︀ز﹝︀ن، ︑﹢︨︳ ا﹁︣اد آن ︋﹥  ︨ ﹩︀﹡ ️﹫﹆﹁﹢﹞ ﹤﹋

د︨️ ﹝﹩ آ︡ و ﹡﹥ ر﹨︊︣!
ــ︐﹍︀ن ﹢زه  ــ︀ل ﹎﹙︡ا︨﹞﹫️ از ︋︣︗︧ ﹝︀ر︫
ــ︡  ــ️ ﹝︺︐﹆ ︣︡﹞ ــ︀وره ــ︀﹡﹩ و ﹝︪ ــ︹ ا﹡︧ ︋︀﹠﹞

ــ﹊﹙﹩  ــ︀ز﹝︀ن ﹝︪ ــ﹥ :«︀︊﹡ ︀﹝︐︡ در︨  ــ️ ﹋ ا︨
ــ︡ ︑︀ ︱﹢ر ﹝︣︋﹩ و ﹝︪︀ور  ــ︐﹥ ︋︀︫ و︗﹢د دا︫
ــ﹥ ﹋︀ر﹝︣︋﹩ آن  ــ︡، ︋﹙﹊ ــ︤ام ︎﹫︡ا ﹋﹠ ــ️ ا﹜ ︣︡﹞
 «︡﹡﹢︫ ︣︐︋ ︀︑ ︡﹠﹋ ﹉﹝﹋ ﹅﹁﹢﹞ ا︨️ ︑︀ ︋﹥ ا﹁︣اد
ــ﹟ ︑﹢︮﹫︿  ــ︀ ا ــ﹞︀ره ١٢٤). ︋ ــ﹥ ︑︡︋﹫︫︣ ﹚︖﹞)
﹝︣︋﹫﹍︣ی ﹁︣︮︐﹩ ا︨️ ︋︣ای ︋︐︣ ︫︡ن ا﹁︣ادو 
︨︀ز﹝︀ن ﹨︀. ︑﹞︀م ﹢زه ﹨︀ی ﹝︣︋﹫﹍︣ی در ﹝﹢رد 
ــ︐﹥ ︑︭﹢ر ︋︣ ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥  ــ️. در ﹎︫︢ ︋︊﹢د ا︨
ــ︣دن ︻﹞﹙﹊︣د  ﹋ ︣︐︋ ــ︣ی ﹁﹆︳ ︋︣ای ﹋︀ر ﹝︣︋﹫﹍
ــ️؛ ا﹝︀ ﹝︣︊﹍︣ی ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋﹥ ا﹁︣اد  ︲︺﹫︿ ا︨
 ︣︐︋ ﹤﹋ ︡﹠﹋ ﹉﹝﹋ ︣د ︠﹢ب﹊﹚﹝︻ ︀︋ ︀ن︣︡﹞ و
ــ﹢﹡︡. ا﹜︊︐﹥ ا﹟ آ﹁️ در ا﹁︣اد و ﹝︡︣ان ﹝﹢﹁﹅  ︫
و︗﹢د دارد ﹋﹥ ا︧︀س ︑︺︡ ︋﹥ ︑︽﹫﹫︣ در ر﹁︐︀ر 
︠﹢د ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹠︡، در ︲﹞﹟، ﹝︪﹢رت و ا﹡︡رز را 

.︡﹡︣︢︎ ﹩﹞ ﹅﹁﹢﹞ از ا﹁︣اد ︀﹠︑
ــ︣ی ﹇︣ار  ﹍﹫︋︣﹞ ︡﹠ــ️ ﹁︣آ︑ ﹤﹋ ﹩ــ ﹝︡︣ا﹡
ــ﹟ ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹛  ﹞ :︡﹠﹢﹍︋ ︀﹠︑ ︡︀︊﹡ ︡ــ ﹡︣﹫﹎ ﹩﹞
 ﹤  ︋︡︀ ﹢م. آن ﹨︀︋   ︫︣︐ ︀ص︋  ︀︋︡ در آن ﹝﹢رد︠ 
ا︨︀︎ ︩︨︣︎ ﹟ د﹨﹠︡ ﹋﹥ ا﹎︣ ﹝﹟ در آن ر﹁︐︀ر 
ــ﹢م، ﹥ ︑︽﹫﹫︣ وا﹇︺﹩ در ︫︣﹋️  ︫ ︣︐︋ ︡ی﹫﹚﹋
 ︣﹍ــ︀زه داد ︑︀ ا﹁︣اد د ﹝﹟ رخ ﹝﹩ د﹨︡. ︀︋︡ ا︗
ــ︀وران  ــ️ ︋﹍﹢﹠︡! در ا﹋︓︣ ﹝﹢ا﹇︹ ﹝︪ ﹨﹛ در︨
ــ︀ن ﹝﹩ د﹨﹠︡،  ﹝︣︡️ راه ﹨︀ی ﹝﹫︀ن ︋︣ی را ﹡︪
ــ︐﹠︡،  ا﹝︀ ا︾﹙︉ ا﹁︣ادی ﹋﹥ ︋﹥ د﹡︊︀ل ﹝﹢﹁﹆﹫️ ﹨︧
ــ︽﹢ل ا﹨︡اف ﹋﹢︑︀ه ﹝︡ت ﹨︧︐﹠︡ و ︋︣  ︪﹞ ︀︊﹛︀︾
 ︡︀ ــ︣ان︋  ــ︣ج ﹝﹩ د﹨﹠︡. ر﹨︊  ︠﹤ ــ﹢اس︋  آن و︨
﹇︊﹏ از ﹨︣ ︮︊️ و ︑︭﹞﹫﹞﹩، ︑︀﹝﹏ ﹋﹠﹠︡. در 
ــ︀وران ﹝︣︡️ در ﹋﹠︀ر آن ﹨︀  ︪﹞ ،︳ــ︣ا  ︫﹟ا
 ،︬﹫ــ ــ︀ ︑﹙﹫﹏، د﹇️، ︑︪ ــ︐﹠︡ ︑︀ ︋ ﹇︀در ﹨︧
 ﹏  ــ︣ ︋︣ای ︔﹢﹞ ﹩﹚ ــ﹫︣، راه ــ و ︑﹀︧ ﹫︲﹢︑
 ﹟﹫﹠ ︣ان در︡﹞ .︡﹠︀﹝﹡ ﹤ــ﹊﹑ت آ﹡︀ن ارا ︪﹞
ــ︀ن  ︪︀﹨ زود︑︣ و ﹝﹢﹁﹅ ︑︣ ︋﹥ ﹨︡ف ﹩︴ــ︣ا ︫
 ﹤︐︫﹢﹡ ﹟ا ︩︋ ︀ن︀︎ ﹩﹑︵ ﹤︐﹊﹡ .︡﹠ــ ﹝﹩ ر︨
ــ︐﹠︡  ــ️ ﹋﹥: « ﹝︣︋﹫︀ن ﹝︣︡️ ﹇︀در ﹨︧ ا﹟ ا︨
 ︡﹠ارز︫﹞﹠︡ در ﹁︣آ ︣︮︀﹠︻ ﹩︀ــ ︨︀﹠︫ ﹟﹝︲ ︀︑
ــ︀د ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥  ︖ــ﹩ را ا ︀﹨ ︩ ــ﹥ دا﹡ ﹋︀ر، ﹝︖﹞﹢︻
 ﹤︋ ﹏︡︊︑ ،وه ︋︣ ر﹁︹ ﹡﹫︀ز ر﹨︊︣ان و ︨︀ز﹝︀ن﹑︻
ــ︀زی ︨︣﹝︀﹥ ﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ و  ︑﹢﹜﹫︡ و ذ︠﹫︣ه ︨

دارا﹩ ﹨︀ی ﹝︀دی ︋︣ای ︫︣﹋️ ︫﹢﹡︡.
﹟ ا﹠﹊﹥ ﹝︣︋﹩ ﹎︣ی ا﹋﹠﹢ن در ︗︀ن،  ﹋﹢︑︀ه︨ 
ــ️ ﹋﹥  ــ︡ی دارد. د︣ ز﹝︀﹡﹩ ا︨ رو﹡︡ رو ︋﹥ ر︫
︣ای آ﹝﹢︠︐﹟   ︋﹩﹡︀﹫︋︣﹞ ،﹉ ︣﹨ ،︤رگ ــ︣ان︋  ر﹨︊
ــ︺﹥  ﹢د دار﹡︡ ﹋﹥ ﹝︣ز﹨︀ و ا﹁﹅ ﹨︀ی ︑﹢︨ در ﹋﹠︀ر︠ 
و ﹝﹢﹁﹆﹫️ ︫︣﹋️(︨︀ز﹝︀ن) را در ﹝︺︣ض ﹡﹍︀ه 
آ﹡︀ن ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨﹠︡. در ︀ل  ︀︲︣ ﹋︀ر «در﹝︀ن» 
ــ︤رگ رو ︋﹥  ــ︀ز﹝︀ن ﹨︀ی ︋ ــ︣ ︨ (therapy) در ا﹋︓
ا﹁﹢ل ر﹁︐﹥ و ︻﹞﹏ «﹝︣︋﹫﹍︣ی» (coaching) اوج 
︀ز ﹨﹛  ﹞︀ره ﹨︀ی آ﹠︡ه︋  ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️.(ا﹡︪︀ا    ً در︫ 

در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ︋︀ ︫﹞︀ ︨﹟ ︠﹢ا﹨﹫﹛ ﹎﹀️)

︀﹐ی ﹨︣  ︴﹢ح︋  در︨ 
 ﹉ ﹩︐ ،︨︀ز﹝︀ن

 ﹉﹢﹋ ️︊︓﹞ ︣﹫﹫︽︑
در ر﹁︐︀ر، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ 

 ︣ ︧﹫︀ر ز︀دی︋   ︋︣﹫︔︀︑
﹢د ﹝︡︣ و  ︻﹞﹙﹊︣د︠ 
.︫︡︀ ︨︀ز﹝︀ن دا︫︐﹥︋ 

ر﹨︊︣ان و ﹝︡︣ا﹡﹩ 
﹢ا﹨︀ن ︑︽﹫﹫︣ در   ︠﹤﹋
﹋︀ر﹋﹠︀﹡︪︀ن ﹨︧︐﹠︡ 

︣ ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ا︑﹀︀ق   ︋︡︀︋
:﹤﹋︡﹠︫︀ ﹡︷︣ دا︫︐﹥︋ 

 ﹤︺︨﹢︑ ﹤ ︣ای ﹋﹞﹉︋   ︋»
︀︡ ا︋︐︡ا از  د﹍︣ان،︋ 

︣وع ﹋﹠﹠︡» ︠﹢د︫ 

(️ ︣ ︡ ︣︋﹫﹍︣ی (﹝︪︀وره ﹝ ﹞
︀ز﹝︀ن ﹨︀ ︡ن︨   ︫︣ ︐ ︣ای︋   را﹨﹩︋ 



٣٢

 ﹩︡ا﹛ا ﹜﹚︻ ﹟︧ ︡﹫ د﹋︐︨︣ 
︣ا︨︀ن ︀رک ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری︠   ︎︦﹫ر

آ﹠︡ه ﹡﹍︣ی در ︻︣︮﹥ ﹁﹠︀وری ﹊﹩ از ا﹜︤ا﹝︀ت 
︀︡ار ﹋︪﹢ر ا︨️ ︗︡ی ︑﹢︨︺﹥︎ 

️ و ﹎﹢ ﹀﹎[ [

• آ﹇︀ی د﹋︐︣ ︻﹙﹛ ا﹜︡ا︀﹞︣﹀︋ ﹩﹫︡ ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹡︀وری ︋︀ ﹥ ︲︣ور︑﹩ ︑︪﹊﹫﹏ ︫︡؟
 ﹤︍︀ر﹊ دار و ﹤︀︎ ﹤︺︨﹢︑ از ا﹜︤ا﹝︀ت ︗︡ی ﹩﹊ ︡ه ﹡﹍︣ی در ︻︣︮﹥ ﹁﹠︀وری﹠︀وری و آ﹠﹁ ﹤︺︨﹢︑
ــ﹢ر ا︨️. ︋﹥ ︻﹑وه ﹡︣خ ︑︡︊﹏ دا﹡︩ ︋﹥ ﹁﹠︀وری در ﹋︪﹢ر ﹝︀ ︻﹙﹩ ر︾﹛ ︗︀﹍︀ه ︋︀﹐﹩ ﹋﹥ در  در ﹋︪
 ﹩︪︡﹡︀ره ا ︤ی ور ﹤﹞︀﹡︣  ︋﹤︭﹫﹆﹡ ﹟︣ای ︗︊︣ان ا  ︋︡︀ ︀﹫﹟ ا︨️ و︋  ︧﹫︀ر︎   ︋﹜در د﹡﹫︀ دار ﹜﹚︻ ︡﹫﹛﹢︑
 ﹩﹠︺ ︀ز﹫﹡ ﹟ا ﹤︋ ﹩﹢﹍ــ ﹡﹞﹢د. ا︖︀د ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری در ﹉ د﹨﹥ ا︠﹫︣ ︻﹞︡︑︀ ︋︣ای ︎︀︨
︀رک ﹨︀ی  ﹠﹫︀ن ﹝﹩ ︋︀︫︡. ﹝﹩ دا﹡﹫﹛ ﹋﹥︎  ــ︺﹥ ﹨﹞﹥ ︗︀﹡︊﹥ ﹁﹠︀وری و ︵︊︺︀ ﹎︧︐︣ش ﹝﹢︨︧︀ت دا﹡︩︋  ︨﹢︑
︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری در ﹋︪﹢ر﹨︀ی ︑﹢︨︺﹥ ︀﹁︐﹥ ︨︀︋﹆﹥ ا﹩ ︵﹢﹐﹡﹩ دارد، ﹡﹊︐﹥ ﹝﹞︐︣ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︑﹢︨︺﹥ 
 ﹤﹡︀﹀︨︀︐﹞ ﹤﹋ ︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹤︐﹁︀ ﹤︺︨﹢︑ ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری در ﹋︪﹢ر﹨︀ی ︿︀︸︀وری از ︗﹞﹙﹥ و﹠﹁
︥و﹨︪﹩ ا︨️ و ﹁﹠︀وری در ︗︀﹍︀ه  رو﹊︣د ︾︀﹜︉ ا﹟ وزارت و ︵︊︺︀ دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ ︻﹞︡︑︀ آ﹝﹢ز︫﹩ و︎ 
 ︩﹫︋ ﹤︮︣︻ ﹟︣ورت ار︑﹆︀ی ﹁﹠︀وری و ﹁︣﹨﹠﹌ ︨︀زی در ا︲ ﹜︡ی و︸﹫﹀﹥ ﹨︀ ﹇︣ار دارد. ا﹝﹫︡وار︺︋
︭﹢ص ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری  ﹢د در︠  ﹫︩ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹎﹫︣د. ﹝﹆︀م ﹝︺︷﹛ ر﹨︊︣ی در ا︋﹑︾﹫﹥ ا︠﹫︣︠  از︎ 

﹡﹫︤ ﹨﹞︙﹢ن ﹎︫︢︐﹥  ︋︣ ︗︀﹍︀ه ︎︣ ا﹨﹞﹫️ ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︑︀﹋﹫︡ ﹡﹞﹢ده ا﹡︡ .

︀رک ﹨︀ ﹥ ︑︀︔﹫︣ی ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ در ر︫︡ ا﹇︐︭︀دی ﹋︪﹢ر﹨︀ ا﹀︀ ﹋﹠﹠︡؟  ︎﹟ا •
﹢د ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡  ﹠﹫︀ن︠  ــ︀ت ﹁﹠︀ور و دا﹡︩︋  ︀ دا︫︐﹟ ﹝﹢︨︧ ︀رک ﹨︀ و ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡ ﹁﹠︀وری︋  ــ️︎  ︡︋﹩ ا︨
﹥ ا︡ه و  ︀︫﹠︡. ︑︡︊﹏ دا﹡︩︋  ــ︣﹁️ ︗︀ی ︗︀ی ﹝﹫﹟ ﹝︀ دا︫︐﹥︋  ︪﹫ ــ︺﹥ و︎  ﹡﹆︩ ﹨﹞﹥ ︗︀﹡︊﹥ ای در ︑﹢︨
︀رک ﹨︀︨️. ︱﹢ر  ﹙﹅ ︔︣وت، ︵︊︺︀ از ︗﹞﹙﹥ و ︸︀︿ ذا︑﹩︎  ︀زی و︠  ﹁﹠︀وری و ﹝︭﹢ل و ︑︖︀ری︨ 
︀︣ ﹋︪﹢ر﹨︀   ︨﹤ ︀درات ﹁﹠︀وری︋  ︀ر︗﹩ و︮  ︀زار﹨︀ی دا︠﹙﹩ و︠  ﹠﹫︀ن در︋  ﹝︭﹢﹐ت ﹁﹠︀ورا﹡﹥ و دا﹡︩︋ 
︣﹝︀﹥ ﹎︢اری   ︨﹟︀︋︣ا﹠ ﹊﹏ د﹨﹩ ا﹇︐︭︀د ﹝︀ ︑︀︔﹫︣ ︗︡ی دار﹡︡.︋  ﹨﹞﹥ و ﹨﹞﹥ در ر︫︡ ا﹇︐︭︀دی ﹋︪﹢ر و︫ 
 ﹜ ︀رک ﹨︀ و ︑﹆﹢️ آن ﹨︀ ﹝﹢︗︉ ر︫︡ ︑﹢﹜﹫︡ دا﹡︩ ﹝﹢ر ﹝﹩ ︋︀︫︡ و ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︨︡  ️ ﹨︀ی︎  ︠︀  ︨︣در ز

ــ﹟ ︻﹙﹛ ا﹜︡ا﹩ دارای در︗﹥  ︧ ︡﹫ــ ︨
ــ﹊﹢  ــ﹍︀ه ﹎﹑︨ ــ︣ی (Ph.D) از دا﹡︪ د﹋︐
︀ل ١٩٩٦ در ر︫︐﹥ آ﹝﹢زش  ا﹡﹍﹙︧︐︀ن در︨ 
ــ︀   ︋(Mathematics Education) ﹩ــ ︲︀ر
﹎︣ا︩ روان ︫﹠︀︨﹩ ︀د﹎﹫︣ی ر︀︲﹫︀ت، 
ــ﹩  ــ﹍︀ه ﹁︣دو︨ ︻︱﹢ ﹨﹫️ ︻﹙﹞﹩ دا﹡︪
ــ️ و  ــ︐︀دی) ا︨ ــ﹥ ا︨ ــ︀ در︗ ︋) ︡ــ ︪﹞
ــ︣ان و  ا ﹩︲︀ــ﹟ ر ــ️ در ا﹡︖﹞ ﹢︱︻
 ︀﹊︣﹞ــ﹩ آ ︲︀ــ︀ن ر ــ﹢رای ﹝﹙﹩ ﹝︺﹙﹞ ︫
دارد.  ــ﹢د  ︠ ــ﹥  ﹋︀ر﹡︀﹝ در  را   (NCTM)
ــ︣ ر﹫︦ ︎︀رک ︻﹙﹛ و  ︲︀ ︀ل وی در

︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ا︨️. ﹁﹠︀وری︠ 
 ︒︊﹞ ــ﹩ در ︭︠﹢ص ﹢﹎ ــ️ و ﹀﹎
️ ﹨︀ی  ــ︣﹋ ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری و︫ 
ــ﹟ ︻﹞﹙﹊︣د ︎︀رک  ــ︩ ︋﹠﹫︀ن و ﹨﹞︙﹠﹫ دا﹡
︀ وی  ــ︀ن ر︲﹢ی︋  ︣ا︨ ــ﹛ و ﹁﹠︀وری︠  ﹚︻

دا︫︐﹫﹛ ﹋﹥ در ادا﹝﹥ ﹝﹩ ︠﹢ا﹡﹫︡:

﹩︡ا ﹛ا ﹜﹚︻ ﹟︧ ︡ ﹫  ︨︣ ️ و ﹎﹢/ د﹋︐ ﹀﹎



٣٣

ــ﹢ر را از واردات ﹝︭﹢﹐ت  ﹢د ا︠︐︭︀ص د﹨︡ و ﹋︪  ︠﹤ ︀ر︗﹩ را︋  ︀زار﹨︀ی دا︠﹙﹩ و︠  ــ﹩ از︋  ︋﹢︠
﹢ا﹨︡ دا︫️. ﹥ ﹨﹞︣اه︠   ︋﹩ا ﹤︱﹑﹞ ﹏︋︀﹇ ارزی ﹩﹢︗ ﹤﹁︣ ﹢د︮  ﹩ ﹡﹫︀ز ﹋﹠︡ ﹋﹥︠  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ﹁﹠︀ورا﹡﹥︋ 

• ﹡﹆︩ ﹡﹢آوری و ︠﹑﹇﹫️ در ︑﹢︨︺﹥ ︑﹢﹜﹫︡ ﹍﹢﹡﹥ ا︨️؟
︣︻️ در ︀ل ﹋︀﹨︩ ا︨️   ︨﹤ ︵﹢ل ︻﹞︣ ا︡ه ﹨︀ و روش ﹨︀ی ﹡﹢ در ︻︣︮﹥ ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری در ︑﹢﹜﹫︡︋ 
و د﹡﹫︀ ︋︀ ﹉ ︫︣ا︳ ︠︴︣ در ا ﹟﹢زه ﹨︀ رو︋︣و︨️ ︋﹥ ︵﹢ری ﹋﹥ ︨︀ز﹝︀ن ﹨︀ی ︨﹠︐﹩ و روش ﹨︀ی 
ــ︀ی ر﹇︀︋︐﹩ ︗︡ی ا﹝︣وز  ــ︀زو ﹋︀ر ﹝﹢﹁﹆﹫️ در ﹁︱ ــ️ ﹝﹢︔︣ را ﹡︡ار﹡︡. ︨ ــ﹥ ا﹝﹊︀ن ﹫︀ت و ر﹇︀︋ ﹠﹋
ــ﹩ و  ︨︀﹫ ﹑﹇︀﹡﹥ در ﹨﹛ ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی ذ﹨﹠﹩، ا︗︐﹞︀︻﹩، ا﹇︐︭︀دی،︨  ــ﹫﹢ه ﹨︀ی︠  ︣ ﹡﹢آوری و︫   ︋︤﹋︣﹝︐﹞
︀ ﹋︀ر﹋︣دی ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن  ﹑﹇﹫️ دو ﹝﹀﹢م ﹝︐﹀︀وت︋  ﹥ ︀دآوری ا︨️ ﹋﹥ ﹡﹢آوری و︠  ز﹡︡﹎﹩ ا︨️. ﹐زم︋ 
ــ︺﹥ ︑﹢﹜﹫︡ ︻︊︀رت  ︣ ﹁﹠︀وری و ︑﹢︨ ــ︐﹠︡ ﹁︣آ﹠︡ ﹡﹢آوری ﹝︊︐﹠﹩︋  ︧﹨ ︳︊︑︣﹞ ﹩ا ﹤﹡﹢﹎ ﹤ و در ︻﹫﹟ ︀ل︋ 
︣ ﹞ ﹉︭﹢ل ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز و ﹇︀︋﹏ ر﹇︀︋️ در  ﹥ و︨﹫﹙﹥ آن دا﹡︩ ﹁﹠﹩︋   ︋﹤﹋ ﹩︀﹨ ️ ﹫﹛︀︺﹁ ﹤﹚︧﹚ ا︨️ از︨ 
ــ﹥ ﹢زه ی ﹡﹢آوری در ا︡ه ﹨︀، ﹁︣آ﹠︡﹨︀ و روش ﹨︀ی ︑﹢﹜﹫︡ و در  ︋︀زار ︑︡︊﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد و ︀︋︡ در ︨
﹑﹇﹫️ ﹡﹢آوری ﹡﹀︐﹥ ا︨️.  ﹑﹇﹫️ ﹡﹫︧️ ا﹝︀ در ذات︠  ﹢رت ﹎﹫︣د. ﹡﹢آوری ﹜︤و﹝︀︠  ﹝︭﹢﹐ت︮ 
﹢رت ﹉ ﹁︣﹨﹠﹌ و را﹨︊︣دی ﹨﹞﹫︪﹍﹩ در ﹨﹞﹥ ی ︻︣︮﹥ ﹨︀ی ︑﹢︨︺﹥   ︮﹤  ︋︡︀  ︋️﹫﹇﹑ ﹡﹢آوری و︠ 
️ ﹨︀ی ﹝﹢︔︣ ︑﹢﹜﹫︡ی ︢ف ︠﹢ا﹨﹫﹛ ︫︡. ﹡﹢آوری و  دا﹡︩ ︋﹠﹫︀ن درآ︡ و﹎︣﹡﹥ ا﹎︣ از ﹎︣دو﹡﹥ ی ﹁︺︀﹜﹫

.︡﹠︫︀  ︋﹟︣﹁آ ︩﹆﹡ ︀︑ ︡﹡﹢  ︫️︣︡﹞ ︡︀  ︋️﹫﹇﹑︠

• ︋﹥ ﹡︷︫︣﹞︀ ︋﹥ ﹥ ﹝﹫︤ان ا﹨︡اف ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری در ﹋︪﹢ر ﹝﹆﹅ ︫︡ه ا︨️؟
 ﹤﹛︀  ︨﹟︡﹠ ﹤︋︣︖︑ ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ﹢ال ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ﹋﹠﹊︀ش ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹅ ﹝﹫︡ا﹡﹩ ا︨️ و﹜﹩︋   ︨﹟ا ﹤  ︋︨︀︎
﹥ ﹡﹆︴﹥ ﹝︴﹙﹢ب  ﹥ ا﹟ ا﹨︡اف ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل ا︨️ ا﹝︀ ︑︀ ر︨﹫︡ن︋  ︀︡ ︻︣ض ﹋﹠﹛︋   ︋﹤︮︣︻ ﹟در ا ﹩︐︣︡﹞
﹁︀︮﹙﹥ ﹝︀ ز︀د ا︨️. ﹝︐︀︨﹀︀﹡﹥ ٣٢ ︎︀رک ﹋︪﹢ر ز︣ ︎﹢︫︩ وزارت ︻﹙﹢م در ︻︣︮﹥ ︗︀ری و ︻﹞︣ان 
︑﹠︀ ١٠٠ ﹝﹫﹙﹫︀رد ︑﹢﹝︀ن از ︋﹢د︗﹥ ﹋︪﹢ر را دار﹡︡ ﹋﹥ از ︋﹢د︗﹥ ﹉ دا﹡︪﹍︀ه ﹝︐﹢︨︳ ﹨﹛ ﹋﹞︐︣ ا︨️. 

• دور﹡﹞︀ی آ﹠︡ه ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︋﹥ ﹡︷︣ ︫﹞︀ ﹍﹢﹡﹥ ا︨️؟
 ﹟︐﹁︀ ︣ای ﹥ ﹢زه ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری︋  ︀ص ﹝﹆︀م ﹝︺︷﹛ ر﹨︊︣ی︋  ︧﹫︀ر ﹝︴﹙﹢ب ﹝﹫︡ا﹡﹛؛ ︑﹢︗﹥︠  دور﹡﹞︀ را︋ 
ــ︀︣ ﹋︪﹢ر﹨︀ و ︑﹢︗︀ت دو﹜️ ﹝︀﹥ د﹜﹍︣﹝﹩ و ا﹝﹫︡واری ز︀دی  ــ﹑م و︨  ︗︀﹍︀ه و︥ه در د﹡﹫︀ی ا︨
ا︨️. ا﹜︊︐﹥ ︑﹢︗︀ت ︻﹙﹞﹩ و︥ه ︋﹥ ︑﹢︨︺﹥ ﹋﹫﹀﹩ ︎︀رک ﹨︀ ﹡﹫︤ ا﹟ دور ﹡﹞︀ را ︫﹀︀ف ︑︣ ︠﹢ا﹨︡﹡﹞﹢د.

• ︋﹥ ﹡︷︣ ︫﹞︀ در︮︡ ر ﹉︧﹉ ﹎︣وه ﹋︀ری ︋︣ای ︑︪﹊﹫﹏ ﹉ ︫︣﹋️ دا﹡︩ ︋﹠﹫︀ن ﹥ ﹝﹫︤ان ا︨️؟
️ ﹨︀ی ﹡﹢︎︀ی  ــ︣﹋ ــ️ ﹋︀ری ︋︣ایsme﹨︀ و ︫ ــ︡. ر︧ــ﹉ ﹝﹢﹁﹆﹫ ︫︀ ــ﹟ در︮︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝︐﹀︀وت︋  ا
 ﹤﹡︀︐︊︫﹢ ︣ا︨︀ن︠  ︀رک︠  ــ︡ در︎  ــ️ و ﹎︀﹨﹩ ︑︀ ٩٠٪ ﹨﹛ ﹝﹩ ر︨ ︨﹐︀ ︩ ︋﹠﹫︀ن در ﹨﹞﹥ ︗︀ی د﹡﹫︀︋  دا﹡
︩ ︋﹠﹫︀ن ︻﹙﹞﹩ ︑︣،  ــ︣﹋️ دا﹡  ︫﹉ ــ﹊﹫﹏ و اداره ــ️ ﹨︣ ا﹡︡ازه ︑︪ ﹢ده ا︨ ر︧ــ﹉ ٢٠ ︑︀ ٢٥ در︮︡︋ 
ــ︣ ﹁﹠︀وری ︋︣ای  ــ︡ ︵︊︺︀ ﹝﹫︤ان ر︧ــ﹉ آن ︀︎﹫﹟ ﹝﹩ آ︡. در وا﹇︹ ﹨ ــ﹞﹠︡︑︣ ︋︀︫ ﹋︀ر︋︣دی ︑︣ و ﹨﹢︫

︑︖︀ری ︨︀زی و ﹝﹢﹁﹆﹫️ در ︋︀زار ر﹇︀︋️ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ﹠︡ ︻︀﹝﹏ ا︨️ ﹋﹥ ︻︊︀ر︑﹠︡ از: 
١. ︵︣ح ﹋︧︉ و ﹋︀ر ﹝﹠︀︨︉ ︋︣ای ︑︊﹫﹫﹟ ا︨︐︣ا︑︥ی و ﹡﹆︪﹥ راه.

٢. ︵︣ح ︑﹢︗﹫﹥ ﹝︀﹜﹩ و ا﹇︐︭︀دی.
٣. ﹝︡ل ﹋︧︉ و ﹋︀ر ﹝﹠︀︨︉ ︋︣ای ا︗︣ا﹩ ︨︀زی ا︡ه ﹨︀.

٤. ﹝︣︡️ ر︧﹉ و ر︢︎ ﹉︧︣ی.
.︀﹨ ️ ٥. دا︫︐﹟ ﹡︷︀م و ﹝︣︡️ ﹡﹢آوری و ︠﹑﹇﹫️ در ﹁︺︀﹜﹫

٦. ︫﹠︀︨︀﹩ و ︑﹙﹫﹏ ︋︀زار ر﹇︀︋️ و ﹡﹫︀ز ﹝︪︐︣︀ن دا︠﹙﹩ و ︠︀ر︗﹩.
٧. ر︮︡ ﹁﹠︀وری ︋︣ای ﹡﹍︀ه ︋﹥ آ﹠︡ه ﹝︴﹙﹢ب ︑︣. 

︩ ︋﹠﹫︀ن  ︣﹋️ دا﹡  ︫﹉ ︣ای  ︋﹉︧در︮︡ ر ︩﹨︀﹋ ︀ ︩رداری از ز﹡︖﹫︣ه ﹨︀ی ارزش ا﹁︤ا﹢︠︣  ︋.٨
﹉ ︑︀︋︹ ︾﹫︣ ︠︴﹩ ا︨️ و ︋﹥ ﹝︐︽﹫︣﹨︀ی ﹁︣اوان و ﹝︐﹠﹢ع در ﹢زه ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ وا︋︧︐﹥ ا︨️.

• آ︀ رو﹡︡ ︢︎︣ش در ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ﹝﹠︀︨︉ ا︨️ ︀︋ ︀︡ ا︮﹑︀︑﹩ ︮﹢رت ﹎﹫︣د؟
﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩   ︋﹤﹋ ️ ︡﹩ ︨ا  ︋.﹤︐﹁︀ ﹤︺︨﹢︑ ︀رک ﹨︀ی ﹥ و︥ه در︎   ︋︫︡︀ ︀︡ ﹋﹫﹀﹩ ︑︣ و و︨﹫︹ ︑︣︋  ︢︣ش︋  رو﹡︡︎ 
︀︫︡ و︋︀  ︤ان ︑﹢︨︺﹥ ︀﹁︐﹍﹩ ﹝︐﹀︀وت︋  ﹫﹞ ︀ دن و﹢  ︋︀︎﹢﹡ ﹑︓﹞ ️﹋︣ ︀ و︲︺﹫️︫  ︢︣ش ﹝︐﹠︀︨︉︋  ︀︋︡ رو﹡︡︎ 
 ︳︣ا  ︫﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ﹥ ︻﹑وه︋  ︢︣ش ﹡﹞﹢د.︋  ️ ﹨︀ی ﹁﹠︀ور را︎  ﹋︣ ︀︋️ ﹡﹞﹩ ︑﹢ان︫  ﹉ د︨︐﹢ر ا﹜︺﹞﹏ ﹊︧︀ن و ︔
︢︣ش  ﹥ روز ﹎︣د﹡︡. ا﹜︊︐﹥︎  ︀ز﹡﹍︣ی و︋  ︢︣ش ﹝︐﹠︀و︋︀︋  ︀︡ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ و د︨︐﹢را﹜︺﹞﹏ ﹨︀ی︎  ز﹝︀ن و ﹝﹊︀ن︋ 

﹥ ﹋﹞︊﹢د و ﹝︪﹊﹑ت   ︋﹜﹨ ﹩︡ه ا﹝︻ ﹩︪ ︀رک ﹨︀︋  در︎ 
.️ ︀︠︐﹩ و ﹡﹫︣وی ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ﹋︀رآ﹝︡ ﹝︣︑︊︳ ︨ا  ︨︣ز

︭ــ﹢ص ﹡﹆︩ ︀﹝︐﹩ دو﹜️  ــ﹞︀ در︠   ︫︣︷﹡ ﹤  ︋•
 ﹟ا ︡︀︋ ︀؟ آ ️︧﹫ ︀ی دا﹡︩ ︋﹠﹫︀ن﹨ ️ از ︫ــ︣﹋

﹫︡ا ﹋﹠︡؟ ️ ﹨︀ ﹎︧︐︣ش︎  ︀﹝
ــ︀وری و  ــ︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠ ︀رک ﹨ ــ︀ی د﹡﹫︀︎  ــ﹥ ︗ در ﹨﹞
️ ﹨︀ی ﹝︀دی  ︀﹝ رد﹢﹞ ︀ن﹫﹠ ️ ﹨︀ی دا﹡︩︋  ــ︣﹋ ︫
﹢ده ام   ︋︡﹨︀ ﹢د ﹝﹟︫  ــ︐﹠︡،︠  ︧﹨ ︀﹨ ️ و ﹝︺﹠﹢ی دو﹜
 ﹉ ــ﹥ ︋︣ای ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹋﹥ ︎︀رک ا﹡︐︀︎﹢﹜﹫︦ ﹁︣ا﹡︧
﹠﹫︀ن  ️ ﹨︀ی دا﹡︩︋  ــ︣﹋ ﹡﹫︣وی ﹋︀ر ﹝︐︭︬ در︫ 
 ︀ ــ﹢ض ︎︣دا︠ــ️ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ــ︤ار ﹢رو ︋﹑︻ ﹨ ١٥
ــ﹫︦ آ﹜﹞︀︑﹩ ︋︣ای  ــ︊︐︀ ︗︡︡ ا﹜︐︀︨ ﹨﹞﹫﹟ ︎︀رک ﹡︧
﹑ ︻﹢ض  ــ︤ار د﹐ر︋  ــ︣﹋️ ١٥٠ ﹨  ︫﹉ ︦﹫ــ ︨︀︑
ــ﹥ ﹋﹞﹉ ﹨︀ی ﹁︺﹙﹩ ︋﹥  ــ️ ﹋ ﹝﹩ ︎︣دازد . ︡︋﹩ ا︨
︀︡ روان ﹎︣دد و ﹨﹛  ﹠﹫︀ن ﹨﹛︋  ️ ﹨︀ی دا﹡︩︋  ــ︣﹋ ︫
ــ︐︣  ︋﹥ و︥ه ﹡﹆︩  ــ︉ ︋︀ ︎︣وژه ﹨︀ی آ﹡︀ن ︋﹫︪ ︨︀﹠︐﹞
﹊﹢﹁︀﹩ از  ﹠︡وق ﹝︀﹜﹩ ﹡﹢آوری و︫  ️ ﹨︀ی︮  ︀﹝
︧﹫︀ر ︑︀︔﹫︣﹎︢ار  ﹠﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋  ️ ﹨︀ی دا﹡︩︋  ــ︣﹋ ︫
VC﹩﹛︀﹞ ︣︢︋︣ای   ︎﹉︧︀د ﹝﹢︨︧︀ت ر︖ا .︫︡︀︋
︢︣ی ﹝︀﹜﹩ از ﹝﹢︨︧︀ت دا﹡︩   ︎︣︴ ️ ﹨︀ی︠  ︀﹝
︤رگ  ﹨﹛ ﹉ ︲︣ورت ا︨️ ﹋﹥ ︗︀ی آن ﹨︀  ︋﹠﹫︀ن︋ 

︀﹜﹩ ا︨️.  ︠︀︊︣﹆︑ ︀﹞ در ﹋︪﹢ر

︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری  • ︑︺︀﹝﹑ت و ﹝﹫︤ان ار︑︊︀ط︎ 
︀ ︡﹊﹍︣ را ﹍﹢﹡﹥ ارز︀︋﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹫︡؟ ﹋︪﹢ر︋ 

ــ︀  ︊︣﹆︑ ــ︿ و ــ︀ت ︲︺﹫ ــ﹑ت و ار︑︊︀︵ ــ﹟ ︑︺︀﹝ ا
︡ه و   ︫︿︣︺︑ ای ﹤﹊︊ ــ︊︐﹩ ا︨️. در وا﹇︹︫  ︨︀﹠﹞
ــ︉ از ﹨﹞﹊︀ری ﹨︀ی ﹁﹠︀ورا﹡﹥ و ︗﹢د ﹡︡ارد و  ︨︀﹠﹞
 ﹩︠︣ ︧︀ ﹁﹆︡ان ا﹟ ا﹎︣ ﹝﹢︗︉ ﹝﹢ازی ﹋︀ری︋   ︋﹤
ــ﹢د.  ــ︩ ︋﹠﹫︀ن و ﹁﹠︀ور ﹨﹛ ︋︪ ️ ﹨︀ی دا﹡ ــ︣﹋ از ︫
ــ︀ی  ﹉﹢زه ﹁﹠︀وری ﹨﹛ ︑︺︀﹝﹑ت  ︐﹩ ︎︀رک ﹨
️ ﹨︀ی ﹁︭﹙﹩ ︋︣︠﹩ از  ــ ز︀دی ﹡︡ار﹡︡ ا﹜︊︐﹥ ﹡︪︧

ا﹟ ︑︺︀﹝﹑ت را ﹝﹢︗︉ ﹝﹩ ︫﹢د.

 ﹤︋ ﹩︑︀﹞︡︠ ﹤ ــ︀رک ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︠︣ا︨ــ︀ن ︎ •
﹠﹫︀ن ﹝︧︐﹆︣ ارا﹥ ﹝﹩ د﹨︡؟ ️ ﹨︀ی دا﹡︩︋  ﹋︫︣

︀رک  ﹠﹫︀ن در︎  ️ ﹨︀ی دا﹡︩︋  ﹋︣  ︫﹤ ︠︡﹝︀ت ︻﹞︡ه︋ 
ــ﹩ و ا﹇︐︭︀دی،  ــ︀وره ﹨︀ی ︻﹙﹞ ︪﹞ ﹤ــ︀ن ارا ︠︣ا︨
ــ﹢زه ی ︑︖︀رت   ــ﹢ع و ﹐زم در ــ︀ی ﹝︐﹠ آ﹝﹢زش ﹨
ــ﹫﹑ت، ︋︣﹎︤اری  ــ︀زار، ︎︣دا︠️ ︑︧ ــ︀زی و ︋ ︨
ــ﹍︀ه ﹨︀ی  ︪︀﹝﹡ ــ︣﹋️ در ــ︀ی ︀﹝️ از ︫ ︑﹢ر﹨
ــ﹟ ︋﹥ ︮﹢رت  ــ﹩، وا﹎︢اری ز﹝﹫ ــ﹩ و ︠︀ر︗ دا︠﹙
ــ︀﹜﹥)، وا﹎︢اری ﹝﹊︀ن  ــ﹩ ﹝︡ت (٣٣︨ ا︗︀ره ︵﹢﹐﹡
ــ︣ای  ︋ ــ️  ﹡︀﹝︲ ــ﹢رت  ︮ در  ــ﹉  ﹝﹋ ــ︐﹆︣ار،  ا︨
 ︣︀  ︨︀ ️ ﹨︀ی ﹁﹠︀ور، ﹝﹊︀︑︊︀ت ﹐زم︋  ﹋︣ ﹝︪︐︣︀ن︫ 
ــ﹩ و ︭︠﹢︮﹩ ︋︣ای  ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی دو﹜︐﹩ ،︻﹞﹢﹝ د︨
﹏ ﹝︪﹊﹑ت ﹋︀ری آ﹡︀ن، ﹋﹞﹉ ︋﹥ ا﹝﹢ر ︮︀درات 
︡﹝︀ت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز آن ﹨︀    ︠︣︀ ️ ﹨︀ و︨  ﹋︣ ﹁﹠︀ورا﹡﹥︫ 

﹩︡ا ﹛ا ﹜﹚︻ ﹟︧ ︡ ﹫  ︨︣ ️ و ﹎﹢/ د﹋︐ ﹀﹎



٣٤

︨︀ز﹝︀ن ﹨︀ی ﹨﹞﹊︀ر
︣ دو﹜︐﹩  ﹠︡وق ︾﹫  ︮️ ﹋︫︣

﹀︀ن  ︐︀ن ︮ا ︩ و ﹁﹠︀وری ︨ا ︎︥و﹨

:﹤︙︀ر ︑
﹢م  ︣ ا︨︀س ﹝﹀︀د ﹝︀ده ١٠٠ ︋︣﹡︀﹝﹥︨  ︥و﹨︩ و ﹁﹠︀وری ا︨︐︀ن ا︮﹀︀ن︋  ﹠︡وق ︾﹫︣ دو﹜︐﹩︎  ــ︣﹋️︮  ︫
︣﹡︀﹝﹥ ︀رم ︑﹢︨︺﹥ و در ︀ر﹢ب آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ا︗︣ا﹩ ﹝︀ده ﹝︢﹋﹢ر  ︑﹢︨︺﹥ و ︑︀﹋﹫︡ ﹝︖︡د در ﹝︀ده ٤٥︋ 
︦ از ︑︪﹊﹫﹏  ︀ل ١٣٨٤،︎   ︨﹏︀ل ١٣٨٣ و اوا و ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ﹝︭﹢ب ﹨﹫︀ت ﹝︐︣م وز︣ان،  در اوا︨︠︣ 
 ︩ ︀م و︋  ︀ز﹝︀ن ﹨︀ی دو﹜︐﹩ ﹝︺︀دل ٤٩٪︨  ︀ ﹝︪︀ر﹋️ دو﹜️ و︨   ︋،﹩︧﹢﹡ ︣ه︢ ︗﹙︧︀ت ﹝︐︺︡د و︎ 
 ﹤ ️ ﹨︀ی ا︮﹀︀ن︋  ﹋︣ ــ﹞︀ره ٢٥٦٦٢ در اداره ︔︊️︫   ︫️︑ ︀م ︑︀︨﹫︦ وــ ︭︠﹢︮﹩ ﹝︺︀دل ٥١٪︨ 
 ﹏از اوا ،﹩و ﹇︣ارداد﹨︀ی ا︗︣ا ︀﹨ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫ــ︐﹢را﹜︺﹞﹏ ﹨︀ و آ ــ﹫︡ه و ︎︦ از ︑﹫﹥ و ︑︡و﹟ د︨ ︔︊️ ر︨

︨︀ل ٨٥ ﹁︺︀﹜﹫️ ︠﹢د را آ︾︀ز ﹡﹞﹢د.

﹠︡وق: ﹨︡ف︮ 
ــ︀وران و  ــ﹍︣ان و ﹁﹠ ︥و﹨︪ ــ︀دی و ﹝︺﹠﹢ی از︎  ﹞ ️︀﹝ ،︀ــ ﹠︡وق ﹨ ــ﹥︮  ﹡﹢﹍﹠ــ﹫︦ ا ــ︡ف از ︑︀︨ ﹨
 ﹤︣دو﹜︐﹩ ارا﹫︾ ︩ ــ﹩، ﹋︀ر︋︣دی ﹋﹥ ︑﹢︨︳︋  ︥و﹨︪ ﹠﹫︀ن و ︵︣ح ﹨︀ی ︻﹙﹞﹩،︎  ️ ﹨︀ی دا﹡︩︋  ــ︣﹋ ︫

﹝﹩ ︫﹢د، ﹝﹩ ︋︀︫︡.

﹠︡وق:  ︮️ ﹫﹛︀ ﹝﹢︲﹢ع ﹁︺
:︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︀د ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ﹝︣︋﹢︵﹥ ︋﹥ ︫︣ح ز﹀﹞ ︉︧ ︡وق﹠ ﹝﹢︲﹢ع ﹁︺︀﹜﹫️︮ 

١- ا︻︴︀ی وام و ︑︧﹫﹑ت ︋﹥:
︥و﹨︩ ﹨︀ی ﹋︀ر︋︣دی ﹁︣﹨﹠﹍﹩،  ــ﹩،︎  ︥و﹨︪ ︣ای ا︗︣ای ︵︣ح ﹨︀ی︎   ︋﹩﹇﹢﹆ و ﹩﹆﹫﹆ ︀صــ • ا︫

﹨﹠︣ی و ﹁﹠︀وری.
ــ﹫︡ه  ــ︣ای ا︗︣ای ﹝︣﹙﹥ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡﹫﹞﹥ ︮﹠︺︐﹩ ︵︣ح ﹨︀ی ︋﹥ ﹡︐﹫︖﹥ ر︨ ︋ ﹩﹇﹢﹆ و ﹩﹆﹫﹆ ︀صــ • ا︫

︎︥و﹨︪﹩ و ﹁﹠︀وری.
ــ︀ص ﹆﹫﹆﹩ و ﹆﹢﹇﹩ ︋︣ای ︑︡و﹟ دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︀︮﹏ از ︑﹆﹫﹆︀ت و ا﹡︐﹆︀ل ﹡︐︑ ︕︀﹆﹫﹆︀ت  • ا︫

.︡﹫﹛﹢︑ ﹤﹚︣﹞ ﹤︋
ــ﹩. ــ︀ی ︎︥و﹨︪ ــ︣ح ﹨ ــ︢اری در ︵ ﹎ ﹤︀﹞︣ــ ــ︀ر﹋️ و ︨ ــ︣ و ﹝︪ ︢︎ ﹉︧ــر ﹤︀﹞︣ــ ــ﹟ ︨ ﹫﹞︀︑ -٢

︡ه  ︥و﹨︪﹩ و ﹁﹠︀وری در ﹝﹆︀︵︹ ︑︺﹫﹫﹟︫  ﹥ ﹝﹢﹇︹ ︑︺︡ات و ا﹇︧︀ط ︵︣ح ﹨︀ی︎  ︣دا︠️︋   ︎﹟﹫﹝︱︑ -٣
﹥ ا﹡︱﹞︀م  در ﹇︣ارداد در ازای در︮︡ ﹝︪︭﹩ از ﹋﹏ ر﹇﹛ ﹇︣ارداد و و︮﹢ل ﹝︴︀﹜︊︀ت ︵︣ح از ﹋︀ر﹁︣﹝︀︋ 

︧︠︀رت ﹡︀︫﹩ از د︣﹋︣د ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از و﹇﹀﹥ در ا︗︣ای ︵︣ح.
٤- ︮︡ور ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ﹝﹢︨︧︀ت ︎︥و﹨︪﹩ و ﹁﹠︀وری ︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ ︋﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن 
. ﹅﹆﹞ ﹝︣︋﹢︵﹥ ︋︣ای ا︗︣ای ︵︣ح ﹨︀ی ︎︥و﹨︪﹩ و ﹁﹠︀وری در ﹇︊︀ل ا︠︢ ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹐زم از

﹠︡وق:  ︮﹩﹛︀ ﹞ ︹︋︀ ﹠﹞
﹠︡وق ︧︉ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ﹝︭﹢ب ﹨﹫︀ت ﹝︐︣م وز︣ان ︻︊︀ر︑︧️ از:  ︮﹩﹛︀﹞ ︹︋︀﹠﹞

• ﹋﹞﹉ ︋﹑︻﹢ض ︀ ﹝︪︀ر﹋️ دو﹜️.
• ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︋︀﹡﹉ ﹨︀ و وام و ︑︧﹫﹑ت ﹝﹢︨︧︀ت ﹝︀﹜﹩ و ا︻︐︊︀ری.

︥و﹨︪﹍︣ان ﹝﹠﹀︣د. ﹠﹀﹩ و︎  ︥و﹨︪﹩، وا︡﹨︀ی ︑﹆﹫﹅ و ︑﹢︨︺﹥ ︑︪﹊﹏ ﹨︀ی︮  ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹝︣ا﹋︤︎   ︨•
• ﹋﹞﹉ ﹨︀ و ا︻︀﹡︀ت ا︫︀ص ﹆﹫﹆﹩ و ﹆﹢﹇﹩ و ︀︨︣ ﹝﹠︀︋︹ ﹝︖︀ز ﹇︀﹡﹢﹡﹩.

• ︨﹢د ︀︮﹏ از ︻﹞﹙﹫︀ت ﹝﹢︲﹢ع ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی ︮﹠︡وق.
• ا︻︐︊︀رات ﹝︭﹢ب وزار︑︀﹡﹥ ﹨︀، ︨︀ز﹝︀ن ﹨︀، ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت دو﹜︐﹩.

[ [

﹨︡ف از ︑︀︨﹫︦ 
﹠︡وق ﹨︀،   ︮﹤﹡﹢﹍﹠ا
︀﹝️ ﹝︀دی و ﹝︺﹠﹢ی 
︥و﹨︪﹍︣ان و  از︎ 
️ ﹨︀ی  ﹋︣ ﹁﹠︀وران و︫ 
﹠﹫︀ن و ︵︣ح ﹨︀ی  دا﹡︩︋ 
︥و﹨︪﹩،   ︎،﹩﹝﹚︻
﹋︀ر︋︣دی ﹋﹥ ︑﹢︨︳ 
 ﹤︣دو﹜︐﹩ ارا﹫︾ ︩︋
﹝﹩ ︫﹢د، ﹝﹩ ︋︀︫︡

︨︀ز﹝︀ن ﹨︀ی ﹨﹞﹊︀ر
﹀︀ن ︐︀ن ︮ا ︩ و ﹁﹠︀وری ︨ا ︥و﹨ ︣ دو﹜︐﹩︎  ﹠︡وق ︾﹫  ︮️ ﹋︣ ︫
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︥و﹨︪﹩ ﹋︀ر︋︣دی و ﹝︪﹢ق  ﹥ ︔﹞︣ ر︨︀﹡︡ن ︵︣ح ﹨︀ی ︻﹙﹞﹩︎  از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ﹊﹩ از د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ﹝︐﹊﹀﹏︋ 
︣ک   ︫﹟ر ا﹢︱ ︀ن ﹝﹩ ︋︀︫︡، ﹜︢ا﹀︮ا ﹩︑︀﹆﹫﹆︑ ︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︩ ︋﹠﹫︀ن︫  ️ ﹨︀ی دا﹡ ﹋︣  ︫﹩﹞︀ و
︩ ︻﹞︡ه ای  ︡︡ آورده ︑︀︋  ﹠︡وق ﹁︣︮︐﹩ را︎  ︣ای︮  ︀﹝︡ار (︋︺︡ از دو﹜️)︋   ︨﹟︣︐﹎︤ر ︋﹥ ︻﹠﹢ان︋ 
️ ﹨︀ی ﹝︧︐﹆︣ در ︫︣ک ︻﹙﹞﹩  ️ ﹨︀ی ﹝︀دی و ﹝︪︀ر﹋︐﹩ ا﹟ ︮﹠︡وق ︋﹥ ︫︣﹋ ︀﹝ ت و﹑﹫︧︑ از
ــ︀﹝︡اران و  ــ️ ﹋﹥ ﹋﹙﹫﹥ ︨ ــ﹢د. ﹐زم ︋﹥ ذ﹋︣ ا︨ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ و ︎︀رک ︻﹙﹞﹩ و ﹁﹠︀وری ﹝︣︑︊︳ داده ︫
 ،️︀﹝ ﹟ــ﹢ده از ا ــ﹩ و ﹋︀ر︋︣دی︋  ︥و﹨︪ ــ︣ ﹝︖﹞﹢︻﹥ آ﹡︀ن ﹠︀﹡︙﹥ دارای ︵︣ح︎  ︀ی ز﹨ ️ ــ︣﹋ ︫

︧︉ ︲﹢ا︋︳ ︋︣︠﹢ردار ︋﹢ده و ﹨︧︐﹠︡.

︡ه:  ا﹨﹛ ا﹇︡ا﹝︀ت ا﹡︖︀م︫ 
 ﹟﹫ ــ﹢ان ﹝︡ود︋  ــ﹑م ٢٤ ﹁︣ا︠ ︀ ا︻ ــ︀ل ١٣٩٢︋  ︀︀ن︨  ــ︀︎  ــ︀ل ١٣٨٥ ︑  ︨﹏ــ︡وق از اوا ﹠ ــ﹟︮  ١- ا
 ︩﹠︤﹎ ︡وق ︋﹢ده﹠ ــ︀﹝︡اران ︠﹢د از ٢٦٧ ︵︣ح وا︮﹙﹥، ︑︺︡اد ٢٤١ ︵︣ح ﹋﹥ ﹝﹠︴︊﹅ ︋︀ ︲﹢ا︋︳︮  ︨
ــ﹫︡ه و در ﹝︖﹞﹢ع ﹝︺︀دل  ــ﹩ ﹨︀ی ﹁﹠﹩ و ا﹇︐︭︀دی ١٨٩ ︵︣ح ︋﹥ ︑︭﹢︀﹡ ︉﹩ ر︨ و ︎︦ از ︋︣ر︨
ــ︐﹀︀ده از ︻﹆﹢د  ــ︡ه و ︋︀ ا︨ ــ﹫﹑ت در ︀ر﹢ب ︋︣﹡︀﹝﹥ ز﹝︀ن ︋﹠︡ی ︫ ٥٩/٣٢٥/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل ︑︧
ــ︡ و ︑︀  ﹥ ︵︣ح ﹨︀ی ﹝︢﹋﹢ر ︑︭﹫︬ داده︫  ــ︀︵﹩،︋  ــ︀ر﹋️ ﹝︡﹡﹩ و ﹁︣وش ا﹇︧ ــ︀ی ﹝︪ و ﹇︣ارداد﹨
﹠︡وق   ︮︳︣ا ﹫︪︣﹁️ ﹋︀ر و ︑︀﹝﹫﹟︫   ︎﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ︑︀ر ﹝︢﹋﹢ر ﹝︺︀دل ٥١/١٩٥/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل آن︋ 

︎︣دا︠️ ︫︡ه ا︨️.
︣ای  ︥و﹨︪﹩︋  ︡ور ٢٢ ﹁﹆︣ه ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥︎   ︮﹤ ﹢د، ﹝︊︀درت︋  ﹠︡وق در ︵﹢ل دوران ﹁︺︀﹜﹫️︠   ︮﹟٢- ا
﹠︡وق  ︀﹝︡اران︮   ︨﹤︻﹢﹝︖﹞ ︣ده و ز﹢ ︥و﹨︪﹩︋  ︭﹢︮﹩ ﹋﹥ دارای ﹁︺︀﹜﹫️ ︻﹙﹞﹩،︎  ️ ﹨︀ی︠  ﹋︫︣

️ ﹨︀ی د﹍︣ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن وا︗︡ ︫︣ا︳ را دارد. ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡، ﹡﹞﹢ده و آ﹝︀د﹎﹩ ﹢﹍︨︀︎﹩ ︋﹥ در︠﹢ا︨
︣﹝︀﹥ ﹎︢اری  ﹥ ٥ ﹁﹆︣ه ﹝︪︀ر﹋️ در︨  ــ︀ل ١٣٩٢ ﹝︊︀درت︋  ︀︀ن︨  ــ︀ل ١٣٨٥ ︑︀︎  ﹠︡وق از︨   ︮﹟٣- ا
ــ︣ ﹝︖﹞﹢︻﹥  ︀ی دا﹡︩ ︋﹠﹫︀ن ز﹨ ️ ــ︣﹋ ــ﹩ ︫ ــ︀زی ﹝︭﹢﹐ت ︎︥و﹨︪ ــ︣ و ︑︖︀ری ︨ ︢︎ ﹉︧ــر
︨︀﹝︡اران ︋﹥ ︮﹢رت vc ﹡﹞﹢ده ﹋﹥ ︋﹞︡ا    ً ︋︀ ﹝﹢﹁﹆﹫️ رو︋︣و ︫︡ه. ا﹝﹫︡ ا︨️ ا﹟ رو﹡︡ در آ﹠︡ه 

.︡︋︀ ︣ش︐︧﹎
ــ︣ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹋︀ر﹎︤ار و ︻︀﹝﹏ ︮﹠︡وق  ︲︀ ︀ل ︀ن در﹀︮ــ︐︀ن ا ٤- ︮﹠︡وق ︎︥و﹨︩ و ﹁﹠︀وری ا︨
﹡﹢آوری و ︫﹊﹢﹁︀﹩، ︮﹠︡وق ︑﹢︨︺﹥ ﹁﹠︀وری ﹨︀ی ﹡﹢﹟ و ︎︀رک ︎︣د︦ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︻︀﹝﹏ ا︻︴︀ی 
︑︧﹫﹑ت ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹝︺︀و﹡️ ︻﹙﹞﹩ و ﹁﹠︀وری ر︀︨️ ﹝︐︣م ︗﹞﹢ری در ا︨︐︀ن ا︮﹀︀ن ﹝﹩ ︋︀︫︡ 

و ﹝︢ا﹋︣ا︑﹩ ︋︀ د﹍︣ د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ﹞︀️ ﹋﹠﹠︡ه ︗️ ا︠︢ ︻︀﹝﹙﹫️ را د﹡︊︀ل ﹝﹩ ﹋﹠︡.
 ﹩︀﹞︣﹁ــ﹩ ﹋︀ر ــ︀ت ﹝︡︣ه ا﹡︖﹞﹟ ︮﹠﹀ ــ︐︀ن ا︮﹀︀ن، ︻︱﹢ ﹨﹫ ــ︩ و ﹁﹠︀وری ا︨ ــ︡وق ︎︥و﹨ ﹠  ︮-٥
﹠︡وق ﹨︀ی ا︨︐︀﹡﹩  ﹥ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ از︮  ﹢ده و︋  ︴︢︎︣︣ ﹋︪﹢ر︋  ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری︠  ︮﹠︡وق ﹨︀ و ﹡︀د﹨︀ی︨ 
ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی ﹝︣︑︊︳ ﹝︣﹋︤ی ︋﹥  ــ︀ ︮﹠︡وق ﹨︀ و د︨ ــ︀ی ﹨﹞﹊︀ری و ︑︺︀﹝﹏ ︋ ــ️ ا﹁︤ا︩ ز﹝﹫﹠﹥ ﹨ ︗ در

︮﹢رت ﹁︺︀ل ︻﹞﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡.
 ️︺﹠ ــ﹊︀ری︮  ــ︊﹊﹥ ﹨﹞ ــ﹢رای را﹨︊︣دی︫  ــ︐︀ن ا︮﹀︀ن در︫  ــ︩ و ﹁﹠︀وری ا︨ ︥و﹨ ــ︡وق︎  ﹠  ︮-٦

︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︠︴︢︎︣︣ ﹋︪﹢ر، ︱﹢ری ﹁︺︀ل دا︫︐﹥ و دارد.

︥و﹨︩ و  ︮﹠︡وق︎ 
﹁﹠︀وری ا︨︐︀ن ا︮﹀︀ن 

 ﹤  ︋︣︲︀ ︀ل در
︻﹠﹢ان ﹋︀ر﹎︤ار و ︻︀﹝﹏ 

︮﹠︡وق ﹡﹢آوری و 
﹠︡وق   ︮،﹩︀﹁﹢﹊︫
︑﹢︨︺﹥ ﹁﹠︀وری ﹨︀ی 

︣د︦ و  ︀رک︎  ﹡﹢﹟ و︎ 
﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︻︀﹝﹏ ا︻︴︀ی 

︑︧﹫﹑ت ﹝︣︑︊︳ 
︋︀ ﹝︺︀و﹡️ ︻﹙﹞﹩ و 

﹁﹠︀وری ر﹞ ️︨︀︐︣م 
︗﹞﹢ری در ا︨︐︀ن 

 ︫︡︀ ا︮﹀︀ن ﹝﹩︋ 

︨︀ز﹝︀ن ﹨︀ی ﹨﹞﹊︀ر
﹀︀ن ︐︀ن ︮ا ︩ و ﹁﹠︀وری ︨ا ︥و﹨ ︣ دو﹜︐﹩︎  ﹠︡وق ︾﹫  ︮️ ﹋︣ ︫
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ــ︣﹋️  ﹥ ︑︀︨ــ﹫︫︦  ︭﹢ص ︗︢ب ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡ان︋  ️ ﹨︀ی در︠  ︢︣ش ــ﹥ ﹁︺︀﹜﹫ • واــ︡ ︗ــ︢ب و︎ 
︩ ︋﹠﹫︀ن ا﹡︖︀م داده ا︨️؟ دا﹡

 ﹩︀﹝﹠﹨ــ﹥ ا︵﹑︻︀ت و را ارا ︀ ﹢د،︋  ︀ص︠  ــ️ و ︻﹞﹙﹊︣د︠  ﹫﹨︀﹞ ️﹚︻ ﹤ ︢︣ش︋  ــ︢ب و︎  ــ︡ ︗ وا
ــ︡ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ︋︣﹎︤اری  وا ﹟ــ️. در ا ــ︣ک ا︨ ــ︐﹆︣ار، ﹊﹩ از ﹢زه ﹨︀ی ﹁︺︀ل ︫ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ا︨
︩ ﹨︀ی ﹉ روزه در ︨︀ز﹝︀ن ﹨︀ و  ︀﹝﹨ ،﹩﹫︗﹢︑ ︪︀ن، ︗﹙︧︀تا ﹩︀﹝﹠﹨︀ن و را﹫︲︀﹆︐﹞ ︀︋  ️ ︧︪﹡
ــ﹍︀ه ﹨︀ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹝︺︣﹁﹩ ︠︡﹝︀ت ︎︀رک ︻﹙﹞﹩ و ﹁﹠︀وری و ﹝︣﹋︤ ر︫︡ و ﹍﹢﹡﹍﹩ ︫﹊﹏ ﹎﹫︣ی  دا﹡︪
ــ︐︺︡ و ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡ ︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ا﹇︐︭︀دی در  وا︡﹨︀ی ﹁﹠︀وری ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ و از ا︣︵ ﹟﹅ ا﹁︣اد ﹝︧

﹢زه ﹁﹠︀وری ︫﹠︀︨︀﹩ و ︗︢ب ﹝﹩ ︫﹢﹡︡.

︣ای ︗︢ب ا﹁︣اد ︗️ ︑︪﹊﹫﹏ وا︡﹨︀ی ﹁﹠︀ور ﹨︧︐﹠︡؟ ︣ک︋  • ﹡ ﹤︀د﹨︀﹩ ﹨︡ف ا︮﹙﹩︫ 
️ ﹨︀ی دا﹡︩ ︋﹠﹫︀ن  از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ﹨︡ف ا︮﹙﹩ ︫︣ک ︑︖︀ری ︨︀زی د︨︐︀ورد﹨︀ی ﹁﹠︀وری ︑﹢︨︳ ︫︣﹋
ــ︀ت آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩، ﹝︣ا﹋︤  ــ︣ک ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡ دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ و ﹝﹢︨︧ ــ︡ ﹡︀د﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹨︡ف︫  ︫︀︋ ﹩﹞
ــ﹊﹏ ﹨︀ی  ﹠︀︹، ا﹡︖﹞﹟ ﹨︀، ﹝︖︀﹝︹ و ︑︪ ــ︺﹥︮  ︑﹆﹫﹆︀︑﹩، ﹝︣ا﹋︤ ا﹇︐︭︀دی، وا︡﹨︀ی ︑﹆﹫﹅ و ︑﹢︨

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹩﹀﹠︮

︩ ︋﹠﹫︀ن ﹫︧️؟ ︣﹋️ دا﹡  ︫︦﹫︨︀︑ ️︗ ︣ش ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن︢  ︎︳︣ا  ︫•
︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ ︢︎︣ش در ︫︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن در ︨﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ ا︮﹙﹩ ︫︣ک ︺﹠﹩، دوره 

️ و ﹎﹢ ﹀﹎[ [

 ﹩︑︀﹞︡﹆﹞ ︡ دوره ر︫
︣ای ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن  ︋
︉ و  راه ا﹡︡ازی ﹋︧
﹠﹫︀ن،   ︋︩ ﹋︀ر﹨︀ی دا﹡
︣ای   ︋﹩﹡︀ ️ ز﹝ ︮︣﹁ ﹉
 ️︗ ﹩﹎آ﹝︀د ︉ ︧﹋
︤ ر︫︡  ﹋︣﹞ ﹤ ورود︋ 
︡ ︀︫︋ ﹩﹞

︡ا︋﹠︡ه   ︠﹑﹫﹛
︢︣ش  ︨︣︎︨︣️ د﹁︐︣ ︗︢ب و︎ 

ــ﹍︀ه ︑︣ان ا︨️. از  ــ︖﹢ی ار︫︡ ﹋︀رآ﹁︣﹠﹩ دا﹡︪ ــ﹫﹞﹩ و دا﹡︪ ــ﹠︀س︫  ︡ا︋﹠︡ه ﹋︀ر︫  ︠﹑﹫﹛
﹁︣ود﹟ ١٣٧٣ در ﹝︣﹋︤ ا︵﹑︻︀ت ︻﹙﹢م و ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی، د﹁︐︣ ︵︣ح و ︋︣﹡︀﹝﹥ و د﹁︐︣ ︗︢ب و 

﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ا︨️. ︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن ﹝︪︽﹢ل︋  ︢︎︣ش︫ 
︀ ا︪︀ن را ﹝﹩ ︠﹢ا﹡﹫︡:  ︋﹩﹢﹍︐﹀﹎ ﹤ در ادا﹝﹥︋ 

﹠︡ه ︡︋ا ️ و ﹎﹢/ ﹜﹫﹑︠  ﹀﹎
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ر︫︡ ﹝﹆︡﹝︀︑﹩، ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡ ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری (﹝︣﹋︤ ر︫︡ ︗︀﹝︹ ﹁﹠︀وری، ﹝︣﹋︤ ر︫︡ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت 
︀﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️   ︋﹫ ︀رک ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری︫  و ار︑︊︀︵︀ت و ﹝︣﹋︤ ر︫︡ ︑︭︭﹩ ﹁﹢﹐د) و︎ 
︣ ﹁﹠︀وری  ﹥ ا︡ه ﹝︊︐﹠﹩︋  ﹢د را دارد ا﹝︀ ﹝﹩ ︑﹢ان︋  ︀ص︠   ︠︳︣ا  ︫﹤﹚︣﹞ ﹤  ︨﹟︣ش در ﹨︣﹋︡ام از ا︢︎
 ﹤ ــ︉︋  ︀ ﹝﹢︲﹢ع ﹁︺︀﹜﹫️ و ︑﹫﹛ ﹋︀ری ﹝﹠︀︨ ــ︉︋  ــ︉ و ﹝︐﹠︀︨ ︣﹡︀﹝﹥ ﹋︀ری ﹝﹠︀︨ ︀ رو﹊︣د ا﹇︐︭︀دی︋  و︋ 

︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن ا︫︀ره ﹋︣د. ︻﹠﹢ان ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ا︮﹙﹩ ︢︎︣ش در︫ 

• دوره ر︫︡ ﹝﹆︡﹝︀︑﹩ ﹫︧️ و ︫︣ا︢︎ ︳︣ش در ا﹟ دوره ﹫︧️؟ 
﹠﹫︀ن، ﹉ ﹁︣︮️ ز﹝︀﹡﹩  ــ︩︋  ︣ای ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن راه ا﹡︡ازی ﹋︧ــ︉ و ﹋︀ر﹨︀ی دا﹡ ــ︡ ﹝﹆︡﹝︀︑﹩︋  دوره ر︫
ــ︡. در ا﹟ دوره ا﹝﹊︀ن آ︫﹠︀﹩ ﹋︀رآ﹁︣﹠︀ن ︋︀  ︋︣ای ﹋︧ــ︉ آ﹝︀د﹎﹩ ︗️ ورود ︋﹥ ﹝︣﹋︤ ر︫︡ ﹝﹩ ︋︀︫
︋︀زار، ︑﹊﹞﹫﹏ ︑﹫﹛ ﹋︀ری، ︑︓︊﹫️ ا︡ه، ︔︊️ ︫︣﹋️ و ﹋︧︉ ﹨﹢ ️﹆﹢﹇﹩ ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ︫﹢د ︋﹥ ﹡﹢ی 
﹋﹥ ︋﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︑︀ ر︧﹉ ﹨︀ی دوره ر︫︡ ﹋︀﹨︩ ︀︋︡. ﹨︧︐﹥ ﹨︀ی ﹁﹠︀وری در ︮﹢رت 
ــ︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن  ــ︡ ︫ ﹝﹢﹁﹆﹫️ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︎︦ از ︵﹩ ﹝︣ا︢︎ ﹏︣ش در ﹝︣ا﹋︤ ر︫

﹝︧︐﹆︣ ︫﹢﹡︡. ز﹝︀ن ا﹟ دوره ︫︩ ﹝︀ه ا︨️.
︡د ︑︪﹊﹫﹏  ︀ ز﹝﹫﹠﹥ ﹋︀ری ﹝︪ــ︬ ﹋﹥ در︮  ︩ آ﹝﹢︠︐﹥︋  ــ﹊﹏ از ︑︺︡ادی دا﹡ ︑﹫﹛ ﹨︀ی ﹝︐﹆︀︲﹩ ﹝︐︪
 ︿︣︺︑ ︀ی ﹁﹠︀وری﹨ ﹤︐︧﹨ ︡﹠︫︀ ︣﹋️ ﹝︧︐﹆﹏ ﹆﹢﹇﹩ و ا︖︀د  ﹉︣﹁﹥ در ز﹝﹫﹠﹥ ای ﹨︡﹁﹞﹠︡︋   ︫﹉
﹢دن ا︡ه ﹝︊︐﹠﹩  ︣ا︨︀س ﹝﹑ک ﹨︀﹩ ﹨﹞︙﹢ن دارا︋  ︣ک،︋  ︢︣ش ﹨︧︐﹥ ﹁﹠︀وری ︑﹢︨︳︫  ــ﹢د.︎  ︫ ﹩﹞
ــ︀﹡﹩ (︡ا﹇﹏ ﹉ ﹡﹀︣ ﹝︐︭︬ ︑﹞︀م و﹇️ و دو ﹡﹀︣ ﹝︐︭︬ ︎︀ره  ︋︣ ﹁﹠︀وری، ︑︣﹋﹫︉ ﹡﹫︣وی ا﹡︧
 ﹤﹋ ︬︭︐﹞ ︪︀ور﹞ ﹉ ﹤︐︧﹨ د﹢︫ ﹩﹞ ﹤﹫︮﹢︑ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︬︀ری ﹝︪ــ﹋ ﹤﹞︀﹡︣ و﹇️) و︋ 
﹢د  ــ﹥ ﹡﹞︀︡، در ︑﹫﹛︠  ︀زار ﹨︡ف ارا  ︋︀ ــ﹩ و ار︑︊︀ط︋  ــ︀وره ﹨︀ی ﹐زم را در ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی ︻﹙﹞ ــ︡ ﹝︪ ︋︐﹢ا﹡

 .︫︡︀ دا︫︐﹥︋ 

• ︢︎︣ش در ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡ ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ﹍﹢﹡﹥ ا︨️؟
ــ︉ ︋︀ ﹝﹢︲﹢ع ﹁︺︀﹜﹫️،  ــ︉ و ﹝︐﹠︀︨ ا︡ه ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹁﹠︀وری و ︋︀ رو﹊︣د ا﹇︐︭︀دی، ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹋︀ری ﹝﹠︀︨
︢︣ش در ا﹟ ﹝︣ا﹋︤ ا︨️، ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹐زم ا︨️ ︑︣﹋﹫︉  ︣ای︎  ــ﹩︋  ﹥ ر﹋﹟ ا︨︀︨ ــ︉︨  ︑﹫﹛ ﹋︀ری ﹝﹠︀︨
ــ﹠︀س ار︫︡  ــ︀﹝︡اران وا ︡︡ا﹇﹏ دو ﹡﹀︣ ا︻︱︀ی ︑﹞︀م و﹇️ و ﹉ ﹡﹀︣ ﹋︀ر︫ ﹡﹫︣و﹨︀ی ﹨﹞﹊︀ر و︨ 
 ︣﹀﹡ ﹉ ﹏﹇︡ا و (︀ر﹊﹝﹨ ︀ ︨︦﹢﹞ ﹢︱︻) ︫︡︀ر︫﹠︀س ار﹋ ︀ ︀ر︫﹠︀س﹋ ︣﹀﹡ ﹉ و (︨︦﹢﹞ ﹢︱︻)
ــ﹠︀س ︠︊︣ه و ﹞ ︀﹆﹅ ︋︀ ︨︀︋﹆﹥ ︎︥و﹨︪﹩ ︀ ا︗︣ا﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ︑︭︭﹩ ﹁︺︀﹜﹫️ وا︡(﹝︪︀ور  ﹋︀ر︫

.︫︡︀ ︀ ﹝﹢︨︦) دا︫︐﹥︋ 

• در ادا﹝﹥ ︢︎︣ش در ︎︀رک ︋︣ ﹥ ا︨︀︨﹩ ︮﹢رت ﹝﹩ ︢︎︣د؟  
 ،(﹩︐︺﹠ ــ︣﹁︐﹥ و ︡ا﹋︓︣ ﹡﹫﹞﹥︮  ︪﹫  ︎︡﹫﹛﹢︑ ︡ در ) ﹩︮﹢︭ ︀ص، وا︡﹨︀ی ﹁﹠︀وری︠  ﹢رت︠   ︮﹤︋
️ ﹨︀ی ︠︡﹝︀ت ﹝﹠︨︡﹩ (دا﹡︩ ﹝﹢ر ︋︀ ﹨︡ف ارا﹥ ︠︡﹝︀ت ﹁﹠︀وری)، وا︡﹨︀ی ︑﹆﹫﹅ و  ــ︣﹋ ︫
︑﹢︨︺﹥ وا︋︧︐﹥ ︋﹥ ︮﹠ ︹︀︀ ︨︀ز﹝︀ن ﹨︀، ﹝︣ا﹋︤ ︑﹆﹫﹆︀︑﹩- ︑﹢︨︺﹥ ای، آز﹝︀︪﹍︀ه ﹨︀ و وا︡﹨︀ی ︑﹢﹜﹫︡ 
﹥ دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ و ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹨︀ی  ﹠︺︐﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹁﹠︀وری ﹨︀ی ﹡﹢﹟، وا︡﹨︀ی ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ وا︋︧︐﹥︋   ︮﹤﹝﹫﹡
︠︡﹝︀︑﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ در︠﹢ا︨️ ورود ︋﹥ ︎︀رک ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︫﹫︀︋ ﹩ را دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡ ا﹜︊︐﹥ دا︫︐﹟ 
﹢دن ﹝﹠︀︋︹  ︀︋﹆﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹢﹁﹅، دارا︋  ــ︀ل︨  ﹢دن ︡ا﹇﹏ دو︨  ــ︬، دارا︋  ︪﹞ ﹑﹞︀﹋ ﹩﹇﹢﹆ ️﹫︺︲و
 ️﹞︡ ️ ﹨︀ و در︠  ﹫﹛︀︺﹁ ﹤︺︨﹢︑ ️︗ ︬ای ﹝︡ون و ﹝︪ــ ﹤﹞︀﹡︣ ــ︐﹟︋  ︀︎︡ار ﹝︀﹜﹩ و ا﹇︐︭︀دی، دا︫
 ︳︫︣ا (︣﹀﹡ ︩︡ا﹇﹏ ︫ــ) ︣︷﹡ ــ︐︀ی ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹢رد ــ︐﹟ ﹡﹫︣و﹨︀ی ︑﹞︀م و﹇️ ﹝︐︭︬ در را︨ دا︫

︢︎︣ش ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن در ︎︀رک ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︫﹫︀︋ ﹩ ا︨️.

• ︑︀﹋﹠﹢ن ︢︎ ﹤︧﹚︗ ︡﹠︣ش ︑﹢︨︳ ا﹟ وا︡ ا﹡︖︀م ︫︡ه ا︨️؟ 
﹢︊︫︐︀﹡﹥ در  ــ️ و︠  ــ︡ه ا︨ ــ﹥ ﹝︀︭︊﹥ ا﹡︖︀م︫  ﹫︩ از ١٠٠٠ ︗﹙︧ ــ︀ل ٨٠ ︑︀ ﹋﹠﹢ن در ︡ود︋  از︨ 

︡ه ا︨️.  ︫︶﹀ ︡ه ﹨︀ی ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن︧︀ت ا﹝﹠﹫️ ا﹚︗ ﹟ا ﹩﹞︀﹝︑

️ ﹨︀ی  ﹋︣  ︫﹤﹛﹢﹆﹞ ︀  ︋﹩︀﹠︫︤ان آ﹫﹞ ﹤ ،︣ش︢ ﹥ وا︡ ︗︢ب و︎  ﹥ ﹝︣ا︗︺︀ن︋   ︋﹤︗﹢︑ ︀  ︋︡﹫﹠﹋ ﹩﹞ ︣﹊﹁ •
دا﹡︩ ︋﹠﹫︀ن و︗﹢د دارد؟ 

 ﹩︀﹠︫︣ک ﹝︣ا︗︺﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ آــ ︩ ︋﹠﹫︀ن ︋﹥ ︫ ــ︣﹋️ دا﹡ ــ﹊﹫﹏ ︫ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ا﹠﹊﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀﹡﹩ ﹋﹥ ︋︣ای ︑︪
︀︡ در ا﹟ را︋︴﹥ در ︗︀﹝︺﹥  ︣ا︳ و ﹍﹢﹡﹍﹩ ا︨︐﹆︣ار را ﹡﹞﹩ دا﹡﹠︡ ﹋﹥︋  ︀ ا﹟ ﹝﹆﹢﹜﹥ دار﹡︡ ا﹝︀︫   ︋﹩︤︗

︢︣د. ﹢رت︎  ︐︣ی︮  ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩︋ 

︢︣ش  ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩︎ 
︣ک ︻﹙﹞﹩ و  در︫ 
︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن 
︣﹡︀﹝﹥ ا︮﹙﹩   ︋﹤ در︨ 
︫︣ک ︺﹠﹩، دوره 

ر︫︡ ﹝﹆︡﹝︀︑﹩، ﹝︣ا﹋︤ 
ر︫︡ ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری 

(﹝︣﹋︤ ر︫︡ ︗︀﹝︹ 
﹁﹠︀وری، ﹝︣﹋︤ ر︫︡ 
﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و 

ار︑︊︀︵︀ت و ﹝︣﹋︤ ر︫︡ 
︑︭︭﹩ ﹁﹢﹐د) و 

︎︀رک ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری 
︀﹩ ا︨️  ︋﹫︫

﹠︡ه ︡︋ا ️ و ﹎﹢/ ﹜﹫﹑︠  ﹀﹎



٣٨

﹡︀م ︵︣ح: 
︀ز︀﹁️ ﹁︱ــ﹢﹐ت دام و ︵﹫﹢ر و  ــ︐﹀︀ده از︋  ︀ ا︨  ︋﹩﹝︗﹢︀ ــ︀ری︋  ︀ ﹡︀م ︑︖ ︪ــ﹉︋  ــ️︠  ︨﹢︍﹝﹋ ︡﹫﹛﹢︑

︲︀︺︀ت ﹋︪︀ورزی ︋﹥ ︮﹢رت ︎﹢در و﹎︣ا﹡﹢ل ︋﹥ ︸︣﹁﹫️ ︑﹢﹜﹫︡ ٢٠ ︑﹟ در روز 

︡ ﹁﹠︀وری:  ︀م وا﹡
 ︀﹫︫︣  ︎️︺﹠  ︮︡وا ﹢﹡︀﹡ ️﹋︫︣

:﹏﹞︀ ︻︣︡ ﹞
﹩﹚﹫ د﹋︐︣ ﹁︫︣﹫︨︡ 

︠﹑︮﹥  ︵︣ح: 
 ️︗ ︀ت ﹋︪︀ورزی︺︀︲ ﹩︠︣ ︀ ا﹁︤ودن︋  ︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹝︡﹁﹢ع دام و ︀ ︵﹫﹢ر و︋   ︋﹩﹝︗﹢︀  ︋️︨﹢︍﹝﹋
ــ﹥ ︑﹫﹥ ا﹞ ﹟︭﹢ل از  ︣و︨ ــ﹢د. در︎  ︫ ﹩﹞ ﹤﹫︑ ️ــ ﹋﹠︐︣ل ︑︣﹋﹫︉ در︮︡ ﹝﹢اد ﹝︽︢ی دا︠﹏ ﹋﹞︍﹢︨
 ︹︧︣︑ ژی﹢﹛﹢﹠﹊︑ ﹟ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢د. ︻﹙️ ا︨︐﹀︀ده از ا ︳﹫﹞ در ﹤︐﹁︪︣﹫ ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی ا﹋︧﹫︡ا︨﹫﹢ن︎ 
︡ن در ﹝︡ت ٧ روز، ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ا︑﹑ف ﹝﹢اد ﹝︽︢ی دا︠﹏ ﹋﹞︍﹢︨️ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟   ︫️︨﹢︍﹝﹋ ︡﹠︣آ﹁
 ︩﹨︀﹋ ﹤ ــ︡. از ︗﹞﹙﹥ ﹝︤ا︀ی ا﹟ ︵︣ح ﹝﹩ ︑﹢ان︋  ا﹝﹊︀ن ا﹁︤ودن ︻﹠︀︮︣ ︾︢ا﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ﹎﹫︀ه ﹝﹩ ︋︀︫
﹎︀ز﹨︀ی ﹎﹙︀﹡﹥ ای، ز︧️ ︨︀ز﹎︀ر ︋﹢دن و ︻︀ری از ︋﹢ی ﹡︀﹝︴︊﹢ع، ︻︀ری از ︋︢ر ︻﹙︿ ﹨︣ز و ﹐رو 
ــ﹥ ای،  ــ︐﹀︀ده در ز﹝﹫﹟ ﹨︀ی ﹝︀︨ ــ︣ات، ﹋﹞﹉ ︋﹥ ا︮﹑ح ︠︀ک (ا﹁︤ا︩ ︑︣﹋﹫︊︀ت آ﹜﹩)، ﹇︀︋﹏ ا︨ ︪
ــ︴﹩)، ﹋﹠︐︣ل ﹁︀︨︩︣ ︠︀ک، ا﹁︤ا︩ ︨︣︻️ ر︫︡ ﹎﹫︀ه،  ︨ ︣﹫︊︑ ︩﹨︀﹋) ︡اری آب﹍﹡ ️﹫﹚︋︀﹇
︣︻️ ︑﹢﹜﹫︡ ﹋﹞︍﹢︨️ و ﹋︀﹨︩   ︨︩ا﹁︤ا ،︡﹫﹛﹢︑ ﹟﹫ ا︑﹑ف ﹝﹢اد ﹝︽︢ی ﹝﹢︗﹢د در ﹋﹢د در ︩﹨︀﹋

︀︑﹢ژن ﹨︀ ا︫︀ره ﹋︣د. ﹫﹞︀ری زا و︎  ︪﹞﹍﹫︣ ︻﹢ا﹝﹏︋ 
︣ای   ︋﹩︣ی و ︗︢ب ﹝﹢اد ︾︢ا︢ ﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ا︨️ ﹋﹥ د︨︐︣س︎   ︋﹩﹝︗﹢︀  ︋️︨﹢︍﹝﹋ ︡﹫﹛﹢︑ ︡﹠︣آ﹁
ــ﹢د. از ︵︣ف د﹍︣، در ﹁︣آ﹠︡ ︑﹢﹜﹫︡ ا﹞ ﹟︭﹢ل، ا︖︀د  ︫ ﹩﹞ ︹︧︣︑ و ﹏﹫ــ آو﹡︡﹨︀ی ﹎﹫︀﹨﹩ ︑︧
︀ً ﹋﹙﹫﹀︣م ﹨︀ی ﹝︡﹁﹢︻﹩  ︮﹢︭ ︣دن ﹝﹫﹊︣و ار﹎︀﹡﹫︧﹛ ﹨︀ی ﹝︱︣︠   ︋﹟﹫ ︊︉ از︋   ︨︉︨︀﹠﹞ ﹩︴﹫﹞ ︳︫︣ا

در ︡ ا︨︐︀﹡︡ارد ︫︡ه ا︨️.
﹫﹀﹫︖︀ت،   ︨،﹤︖﹡﹢ ،︕﹡︣ ــ︐﹀︀ده ︗️ ﹎﹠︡م،︋  ــ️ و ﹇︀︋﹏ ا︨ ﹢در و ﹎︣ا﹡﹢ل ا︨ ︭﹢رت︎  ا﹟ ﹋﹢د︋ 

︋︀︾︀ت ﹝﹫﹢ه و ...... ﹝﹩ ︋︀︫︡.

️ ︵︣ح: آ︣︠﹟ و︲︺﹫
ا﹞ ﹟︭﹢ل ︋﹥ ﹝︣﹙﹥ ︑﹢﹜﹫︡ ا﹡︊﹢ه ︋︀ ︸︣﹁﹫️ ︑﹢﹜﹫٢٠︡ ︑﹟ در روز ر︨﹫︡ه و ︑︀﹋﹠﹢ن ٨ ﹝﹢رد ﹜﹫︧︀﹡︦ 
ــ︐︀ن  ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران ︋︩ ︭︠﹢︮﹩ در ا︨ ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی ︗️ راه ا﹡︡ازی ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ︑﹢﹜﹫︡ ا﹟ ﹋﹢د ︋﹥︨ 

︡ه ا︨️. ا︮﹀︀ن(︫︣︲︀ و ا︮﹀︀ن)، ﹎﹙︧︐︀ن، ﹝︣﹋︤ی، ﹝︀ز﹡︡ران(︪︋︣) وا﹎︢ار︫ 

︵ـ︣ح ﹨︀ی 
︉ و ﹋︀ر ︧﹋[ [

︡﹫﹛﹢︑
﹉︪  ︠️ ︨﹢︍﹝﹋ 
﹩﹝︗﹢︀ ︀ ﹡︀م ︑︖︀ری︋  ︋

︡﹫﹛﹢︑

 ︀﹫︫︣  ︎️ ︺﹠  ︮︡ وا ﹢﹡︀ ﹡ ️ ﹋︣ ︉ و ﹋︀ر /︫  ︵︣ح ﹋︧



٣٩

︣ ︑﹢︲﹫︀ت: ︀  ︨
 ️︗ ﹤﹫﹛﹝﹢︲﹢ع ﹨﹞﹊︀ری ︋︭﹢رت وا﹎︢اری ا﹝︐﹫︀ز ﹜﹫︧︀﹡︦ ﹁﹠︀وری در ازای ︎︣دا︠️ ﹝︊﹙︽﹩ او -
ــ︀﹡︦ (٥٠٪ ︋︭﹢رت ﹡﹆︡ی و ٥٠٪ آن ︋︭﹢رت ﹝︭﹢ل ︎︦ از ︋︣ه ︋︣داری ︠︳ ︑﹢﹜﹫︡) و  ︧﹫﹛ ﹅

﹨﹞︙﹠﹫﹟ در︀﹁️ ﹝︊﹙︽﹩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان رو︀﹜︐﹩  ︋︭﹢رت ٥٪ ﹁︣وش ﹝︭﹢ل ︋﹥ ﹝︡ت ١٠ ︨︀ل ا︨️.
︳ ︑﹢﹜﹫︡ را در   ︠﹩︪︀﹞︤ات ︑︀ راه ا﹡︡ازی آز﹫︖︑ ︡︣  ︠﹤﹚︣﹞ ︣ح ﹝︪︀وره ﹨︀ی ﹐زم از︵ ︉︀  ︮-
ا︠︐﹫︀ر ︣︠︡ار ﹜﹫︧︀﹡︦ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡ و  ﹝︀ده ﹨︀ی ر︤ ﹝︽︢ی و ︑︧︣︹ ﹋﹠﹠︡ه ﹁︣ا﹠︡ ﹋﹞︍﹢︨️ ︫︡ن 

︑﹢︨︳ ︫︣﹋️ ﹡︀﹡﹢ وا︡ ︮﹠︺️ ︎︫︣﹫︀ در ا︠︐﹫︀ر ︑﹢﹜﹫︡ ﹋﹠﹠︡ه ﹋﹞︍﹢︨️ ﹇︣ار داده ﹝﹩ ︫﹢د.
وا﹎︢اری ﹜﹫︧︀﹡︦ ﹁﹠︀وری در ︀︨︣ ا︨︐︀ن ﹨︀ی ﹋︪﹢ر ( ︋﹥ ︾﹫︣ از ا︨︐︀ن ا︮﹀︀ن،﹎﹙︧︐︀ن، ﹝︣﹋︤ی و 

﹝︀ز﹡︡ران) در او﹜﹢️ ﹇︣ار دارد.

︻﹞︡ه ﹝﹢اد او﹜﹫﹥ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ﹡﹫︣وی ا﹡︧︀﹡﹩ (﹡﹀︣) ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز (﹝︐︣ ﹝︣︋︹)

﹁︱﹢﹐ت دام و ︵﹫﹢ر و 
︲︀︺︀ت ﹋︪︀ورزی ١٤

٣,٠٠٠

︣︀ ﹝﹢︵﹥ و︨  ا﹡︊ــ︀ر ︡﹫﹛﹢︑ ﹟﹛︀︨

١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠

︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︔︀︋️
︀︠︐﹞︀نز﹝﹫﹟ ︤﹨ ︣︀︨﹠﹥ ﹨︀﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت﹝﹢︵﹥ ︨︀زی و︨ 

١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠٥,٥١٧,٠٠٠,٠٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

︡ه ﹝︭﹢ل  ﹇﹫﹞️ ︑﹞︀م︫ 
(﹨︣ ﹋﹫﹙﹢﹎︣م)

﹇﹫﹞️ ﹁︣وش ﹝︭﹢ل
︣﹝︀﹥ (﹨︣ ﹋﹫﹙﹢﹎︣م) ︀ز﹎︪️︨  دوره︋ 

١٥ ﹝︀﹨﹥٣,٥٧٠٨,٠٠٠

︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹆︡ار ︑﹢﹜﹫︡ ( ︑﹟)︨︀ل ︺︡ از ﹋︧︣ ﹝︀﹜﹫︀ت ﹋﹏ ﹁︣وش︨  ︀﹜︬ ︵︣ح︋  ︨﹢د︠ 

٦,٠٠٠٤٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠١٩,٩٣٠,٠٠٠,٠٠٠اول 
٦,٠٠٠٤٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠١٩,٩٣٠,٠٠٠,٠٠٠دوم
٦,٠٠٠٤٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠١٩,٩٣٠,٠٠٠,٠٠٠︨﹢م
٦,٠٠٠٤٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠١٩,٩٣٠,٠٠٠,٠٠٠︀رم
﹜︖﹠︎٦,٠٠٠٤٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠١٩,٩٣٠,٠٠٠,٠٠٠

︨︣﹝︀﹥ در﹎︣دش - ٣ ﹝︀﹨﹥
︦﹡︀︧﹫﹛ ﹅ ﹤﹠︤﹨︢اری ︵︣ح﹎ ﹤︀﹞︣  ︨﹏﹋

︀﹨ ﹤﹠︤﹨ ︣︀︨ ق و﹢﹆ اد او﹜﹫﹥ و﹢﹞
٥,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠٢٥,٣٦٧,٠٠٠,٠٠٠

︗︡ول (١): ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ی ﹨︀ی ا︗︣ای ︵︣ح

︣﹝︀﹥ ﹎︢اری در ︵︣ح (ر︀ل) ︗︡ول (٢): ﹝︪︭︀ت︨ 

︀︋﹩ در ︵︣ح (ر︀ل) ارز ︕︀︐﹡ :(٣)︡ول︗

:﹩﹛︀ ا︵﹑︻︀ت ﹝

 ︀﹫︫︣  ︎️ ︺﹠  ︮︡ وا ﹢﹡︀ ﹡ ️ ﹋︣ ︉ و ﹋︀ر /︫  ︵︣ح ﹋︧



٤٠

﹡︀م ︵︣ح: 
︀ص   ︠﹩︐︺﹠ ︑﹢﹜﹫︡ رو︾﹟ ﹨︀ی︮ 

︡ ﹁﹠︀وری:  ︀م وا﹡
︫︣﹋️ ﹁﹠﹩ و ﹝﹠︨︡﹩ ﹋﹫﹞﹫︀ ﹁︣آ︗ ︩﹆﹡ ︡﹠︀ن

:﹏﹞︀ ︻︣︡ ﹞
︡ ر︲︀ ﹇︣﹝︀ن ﹁︣د ﹝︡س ا﹠﹞

︠﹑︮﹥  ︵︣ح: 
︀ ﹝︭﹢﹐ت  ︀﹐، ﹋﹫﹀﹫️ ﹇︀︋﹏ ر﹇︀︋️︋  ︀ دا﹡︩︋  ︀ص︋   ︠﹩︐︺﹠ در ا﹟ ︵︣ح ﹨︡ف ︑﹢﹜﹫︡ رو︾﹟ ﹨︀ی︮ 
ــ﹩ ﹋﹫﹞﹫︀ ﹁︣ا︗ ︩﹆﹡ ︡﹠︀ن  ︨︡﹠﹞ ــ︣﹋️ ﹁﹠﹩ و ــ️. ︫ ارو︀︎﹩ و در ︻﹫﹟ ︀ل ﹇﹫﹞️ ︀︎﹫﹟ ︑︣ ا︨
﹢رت  ︀︫︡ و در︮   ︋﹩﹞ ﹐︀ ︀ ﹁﹠︀وری︋   ︋﹩︐︺﹠ ﹥ ﹁︣﹝﹢﹐︨﹫﹢ن روا﹡﹊︀ر﹨︀ی︮  دارای ︑︭︬ د︨︐﹫︀︋﹩︋ 
️ ا﹁︤اری ﹝︪︀︋﹥، ا﹝﹊︀ن ︑﹢﹜﹫︡ ︑︺︡اد ﹝︐﹠﹢︻﹩  ︀ ا︨︐﹀︀ده از ︑︖﹫︤ات︨  ﹠︺︐﹩ و︋   ︮︡راه ا﹡︡ازی وا
 ︡ا﹨︡ دا︫️. ︸︣﹁﹫️ ا︨﹞﹩ وا﹢ ﹠﹞ ︹︀︐﹙︿ و︗﹢د︠  ــ︐﹀︀ده در︮  ︀ص ﹝﹢رد ا︨ از رو︾﹟ ﹨︀ی︠ 
ــ︡. در ︀ل ︀︸︣ وا︡ ﹡﹫﹞﹥ ︮﹠︺︐﹩ ا﹟ ︵︣ح در  ــ︀ل ﹝﹩ ︋︀︫ ﹝﹢رد ﹡︷︣ ١ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹜﹫︐︣ رو︾﹟ در ︨
﹫﹛ آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢م و ﹝︦  ﹢ده و دو ﹡﹢ع رو︾﹟ ﹋︪︩︨  ︀ل در ︀ل ﹋︀ر︋  ︸︣﹁﹫️ ︡ود ١٠٠ ﹨︤ار ﹜﹫︐︣ در︨ 
︡ه ا︨️. ﹝︭﹢ل   ︫﹤︀زار ارا  ︋﹤ ﹢﹡︡ه ︑﹢﹜﹫︡ و︋   ︫﹏ ﹟︾︣اه رو﹝﹨ ﹤ ︣ق︋   ︋️︺﹠ ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده در︮ 
﹢ده و  ︀ر︗﹩︋  ︀ ﹝︭﹢ل ر﹇﹫︉︠   ︋﹩︀﹫﹝﹫ ﹢اص ﹁﹫︤﹊﹩ و︫  ﹠︺︐﹩ دارای︠   ︮﹤﹝﹫﹡ ︡︡ی در وا﹫﹛﹢︑
ــ︡. در ︀ل ﹞ ︣︲︀︭﹢﹐ت ︑﹢﹜﹫︡ی  ︀ر︗﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ در ︻﹫﹟ ︀ل ﹇﹫﹞︐﹩ ︑﹆﹞ ︿︭﹡ ︀︊︭︣﹢ل︠ 
️ ﹨︀ی ﹝︐﹠﹢ع  ــ﹢ع ﹋︀ر︋︣ی و ﹋﹫﹀﹫ ﹡ ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ﹠︺︐﹩ در ٩ ﹎﹞ ︡︣︐﹙︿ و︋  ــ︡ ﹡﹫﹞﹥︮  ــ︣﹋️ در وا ︫
آ﹝︀ده و در ︀ل ارا﹥ ︋﹥ ︋︀زار ﹝︭︣ف ﹝﹩ ︋︀︫︡. ﹝︀︨︊︀ت ا﹇︐︭︀دی ا︀﹞︨︣ ﹟﹥ ﹎︢اری ︋︣ای ︑﹢﹜﹫︡                    
 ︣﹍︡ه ﹜﹫﹊﹟ ا﹝﹊︀ن ︑﹢﹜﹫︡ رو︾﹟ ﹨︀ی د ︀ل ا﹡︖︀م︫  ١ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹜﹫︐︣ رو︾﹟ ﹋︪︩ آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢م و ﹝︦ در︨ 

︋︀ ︑︖﹫︤ات ﹝︢﹋﹢ر و︗﹢د ︠﹢ا﹨︡ دا︫️.

︋︀زار ﹨︡ف: 
﹢ده ﹋﹥ در ︀ل ︀︲︣ در ︡ود  ﹫﹛ و ﹋︀︋﹏ ﹝︧﹩ و آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢﹝﹩︋  ﹇︀︋﹏ ا︨︐﹀︀ده ︑﹢︨︳ ︑﹢﹜﹫︡ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن︨ 

٢٠٠ ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ﹋﹢﹉ و ︋︤رگ در ︀ل ︀︲︣ در ﹋︪﹢ر ﹝︪︽﹢ل ︋﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡.

﹙﹢غ ︵︣ح:  ︋︴︨
︀ل ١٣٩٢  ︀ل در آ︋︀ن ﹝︀ه︨  ﹥ ︸︣﹁﹫️ ١٠٠ ﹨︤ار ﹜﹫︐︣ در︨  ︀﹙﹢ت ︑﹢﹜﹫︡ رو︾﹟ ﹋︪︩ آ﹜﹢﹝﹫﹠﹢م︋   ︎︡وا

راه ا﹡︡ازی ︫︡ه و ︑︀ ︀︎︀ن ︨︀ل ١٣٩٢ ︋﹥ ﹝﹫︤ان ٣ ﹨︤ار ﹜﹫︐︣ از ا﹟ رو︾﹟ ︋﹥ ﹁︣وش ر﹁︐﹥ ا︨️. 

︑﹢﹜﹫︡ رو︾﹟ ﹨︀ی 
︀ص   ︠﹩︐︺﹠︮

︻﹞︡ه ﹝﹢اد او﹜﹫﹥ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ﹡﹫︣وی ا﹡︧︀﹡﹩ (﹡﹀︣) ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز (﹝︐︣ ﹝︣︋︹)

رو︾﹟ ﹨︀ی ︀︎﹥ و 
ا﹁︤ود﹡﹩ ﹨︀ی ﹝︣︋﹢︵﹥ ١٠

١,٠٠٠

︣︀ ﹝﹢︵﹥ و︨  ا﹡︊ــ︀ر ︡﹫﹛﹢︑ ﹟﹛︀︨

٣,٠٠ ٤,٠٠ ٣,٠٠

︗︡ول (١): ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ی ﹨︀ی ا︗︣ای ︵︣ح
:﹩﹛︀ ا︵﹑︻︀ت ﹝

︉ و ﹋︀ر ︵︣ح ﹋︧
︩ ︗︀ن ﹆﹡ ︡ ﹠︣ا ﹁ ︀ ﹫﹝﹫﹋ ﹩︨︡﹠﹞ و ﹩﹠﹁ ️ ﹋︣ ︫



٤١

︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︔︀︋️
︀︠︐﹞︀نز﹝﹫﹟ ︤﹨ ︣︀︨﹠﹥ ﹨︀﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت﹝﹢︵﹥ ︨︀زی و︨ 

٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠٤,٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠٣,٨٢٠,٠٠٠,٠٠٠٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠

︀﹜﹫︀﹡﹥(﹜﹫︐︣)﹡︀م ﹝︭﹢﹐ت ﹇﹫﹞️ ﹁︣وش﹝﹆︡ار ︑﹢﹜﹫︨︡ 

٥٠٠,٠٠٠٧٥,٠٠٠رو︾﹟ ﹋︪︩ آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢م

٥٠٠,٠٠٠٦٥,٠٠٠رو︾﹟ ﹋︪︩ ﹝︦

 ﹤﹡︀﹫﹛︀  ︨﹤﹠︤﹨ از ﹋︧︣ ﹝︀﹜﹫︀ت ︡︺ ︀﹜︬ ︵︣ح︋  ︨﹢د︠ 

٤٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠١٧,٦٢٥,٠٠٠,٠٠٠
﹤﹡︀﹫﹛︀ ︣﹝︀﹥ درآ﹝︨︡  ︀ز﹎︪️︨  دوره︋ 

١٧ ﹝︀﹨﹥٧٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

︨︣﹝︀﹥ در﹎︣دش - ٣ ﹝︀﹨﹥
︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︵︣ح  ︨﹏﹋

︀﹨ ﹤﹠︤﹨ ︣︀︨ ق و﹢﹆ اد او﹜﹫﹥ و﹢﹞
٤,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠١٤,٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠

︣﹝︀﹥ ﹎︢اری در ︵︣ح (ر︀ل) ︗︡ول (٢): ﹝︪︭︀ت︨ 

︀︋﹩ در ︵︣ح (ر︀ل) ارز ︕︀︐﹡ :(٣)︡ول︗

٤١

︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︔︀︋️
︀︠︐﹞︀ن ︤﹨ ︣︀︨﹠﹥ ﹨︀﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت﹢︵﹥ ︨︀زی و︨ 

٤,٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠٣,٨٢٠,٠٠٠,٠٠٠٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠

︀﹜﹫︀﹡﹥(﹜﹫︐︣)ت ﹇﹫﹞️ ﹁︣وش﹝﹆︡ار ︑﹢﹜﹫︨︡ 

٥٠٠,٠٠٠٧٥,٠٠٠﹫﹠﹫﹢م

︦٥٠٠,٠٠٠٦٥,٠٠٠

 ﹤﹡︀﹫﹛︀ ︺︡ از ﹋︧︣ ﹝︀﹜﹫︀ت ﹠﹥︨  ︀﹜︬ ︵︣ح︋  ︨﹢د︠ 

٤٦,٥٠٠,٠٠١٧,٦٢٥,٠٠٠,٠٠٠
﹤﹡︀﹫﹛︀  ︨︡﹞ ﹤︀﹞︣ ︀ز﹎︪️︨  دوره︋ 

١٧ ﹝︀﹨﹥٧٠,٠٠٠,٠٠

﹤﹨︀﹞ ٣ در﹎︣دش- ٣
︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︵︣ح  ︨﹏﹋

︀﹨ ﹤﹠︤﹨ ︣︀︨ ق و﹢﹆ و
٤,٧٥٠,٠٠٠,٠١٤,٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠

︣﹝︀﹥ ﹎︢اری در ︵︣ح (ر︀ل) ︀ل)): ﹝︪︭︀ت︨  ) ︵ ﹎︢ا ︀ ︀ ︪ ل(ل (٢٢)

︀︋﹩ در ︵︣ح (ر︀ل) ارز ︕︀︐﹡ :(٣)︡ول︗



٤٢

︊︣ی  ︠﹏﹞︀︺︑
︣﹡ــــ︀ ︀  اـ  ︋

در ا ﹤﹋ ️︧︪﹡ ﹟︀ر︫﹠︊﹥ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︋︣ر︨﹩ را﹨﹊︀ر﹨︀ی ﹨﹞﹊︀ری و ︑︺︀﹝﹏ ︠︊︣ی ︋︀ ا︣﹡︀ ︋︣﹎︤ار 
 ﹩︑︀﹆﹫﹆︑ ︣ک ︻﹙﹞﹩ وــ ــ︀ل از ﹁︺︀﹜﹫️ ︫ ــ﹞﹫︣ی ا﹁︤ود: در︀﹜﹫﹊﹥ ︋﹫︩ از ١٢ ︨ ــ︡؛ ﹝︡ی ﹋︪ ︫
ــ️ ﹝﹩ ﹎︢رد، ﹨﹠﹢ز  ﹢د ︗︀ی داده ا︨ ــ﹛ و ﹁﹠︀وری را در︠  ︀رک ︻﹙ ــ︡ و︎  ــ︀ن ﹋﹥ ﹠︡ ﹝︣﹋︤ ر︫ ﹀︮ا
︋︧﹫︀ری از ﹝︣دم و ﹝︧﹢﹜﹫﹟ ︋︀ ﹡﹆︩ و ا﹨﹞﹫️ ا︫ ﹟︣ک و ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری آ︫﹠︀ ﹡﹫︧︐﹠︡.

︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ﹡﹫︀ز﹝﹠︡  ــ︐︣ از︎  ︪﹫  ︋﹤︣﹨ ︣ه وری ــ﹠︀︠️ و︋   ︫︩وی ︑︀﹋﹫︡ ﹋︣د: ا﹁︤ا
﹁︣﹨﹠﹌ ︨︀زی و ﹋﹞﹉ ر︨︀﹡﹥ ﹨︀ ︋﹢︥ه ا︣﹡︀ ا︨️.

﹥ ا﹠﹊﹥ ا﹟ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ز︣ ﹡︷︣ وزارت ︻﹙﹢م،  ︀ ا︫︀ره︋  ︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن،︋   ︫︦﹫ر
 ﹤﹡︀︑وزار ﹟︀ی ﹝︐︺︀رف ا﹨ ﹤︻﹢﹝︖﹞︣ز ︣︀︨ ︀︋ ︀﹞ ︀ل ﹟ــ️؛ ا﹁︤ود: ︋︀ ا ︑﹆﹫﹆︀ت و ﹁﹠︀وری ا︨

﹝︐﹀︀وت ﹨︧︐﹫﹛ و ﹨﹠﹢ز ﹁︱︀ی ﹋︀ری ا︋ ﹟︩ ︋︣ای ︻﹞﹢م ﹠︡ان ︫﹠︀︠︐﹥ ︫︡ه ﹡﹫︧️.
﹊﹏ ﹎﹫︣ی، ﹁︺︀﹜﹫️ و رو﹡﹅  ︣ای︫  ︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ﹝﹊︀﹡﹩︋  ﹋︪﹞﹫︣ی ﹎﹀️: ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡ و︎ 

﹠﹫︀ن ا︨️. ️ ﹨︀ی دا﹡︩︋  ﹋︫︣
️ ﹨︀ی دا﹡︩ ︋﹠﹫︀ن  ــ︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن را ︀﹝️ از ︫︣﹋ ــ︀﹜️ ا︮﹙﹩ ︫ وی، ر︨
 ﹤︀﹞︨︣ ︣ه وری︋ ︡ف ︑﹢︨︺﹥ ﹁︱︀ی ﹋︧︉ و ﹋︀ر، ا︫︐︽︀ل ﹝﹢﹜︡ و﹨︀︋ ️︀﹝ ﹟ا﹡︡ و ﹎﹀️: ا﹢︠
 ﹟و ︠︡﹝︀ت ا ️︀﹝ ﹩﹍﹡﹢﹍ ︣دم از﹞ ︀ی ﹝︀﹜﹩ و ︻﹙﹞﹩ ︮﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د و ﹐زم ا︨️ ︻﹞﹢م﹨

.︡﹠︫︀ ︫︣ک ﹨︀ ﹝︴﹙︹︋ 
وی ﹋﹞﹉ ر︨︀﹡﹥ ﹨︀ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ را ︋︧﹫︀ر ﹝﹀﹫︡ و ﹝﹢︔︣ دا﹡︧️ و ا︸︀ر ﹋︣د: ﹝︀ ︋︪︡ت ︋﹥ ا︵﹑ع 

︩ ︋﹠﹫︀ن ﹡﹫︤ ﹋﹞﹉ ︫﹢د. ر︨︀﹡﹩ از ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ و ﹞︀️ ﹡﹫︀ز دار﹛ ︑︀ ︋﹥ ︑﹢︨︺﹥ ا﹇︐︭︀د دا﹡
ــ︺﹥ را  ــ﹢ر ︋︣ای ︑﹢︨ ــ︀ن، رو﹊︣د ﹁︺﹙﹩ ﹋︪ ﹀︮ــ﹩ ا ــ﹍︀ه ︮﹠︺︐ ــ︀ت ︻﹙﹞﹩ دا﹡︪ ــ﹟ ︻︱﹢ ﹨﹫ ا

[ [

︫﹠︀︠️ ︻︀﹝﹥ ﹝︣دم
 از ﹝︀﹨﹫️ و ﹋︀ر﹋︣د 
︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری 
︋︧﹫︀ر ︲︺﹫︿ ا︨️

 ️︠︀﹠  ︫﹟و ار︑﹆︀ی ا
﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ﹋︀ر ر︨︀﹡﹥ ای 
️ ︨ا
﹀︀ن ︀︑﹩ ︮ا ﹆﹫﹆︑ ︣ک ︻﹙﹞﹩ و  ︫︦ ﹫ر

︀ ا︣﹡ـ︀ ︊︣ی︋   ︠﹏﹞︀︺︑



٤٣

︩ ︋﹠﹫︀ن  ️ ﹨︀ی دا﹡ ــ︣﹋ ــ﹉ از︫   ︣ــ ــ️: ا﹎︣ ﹨ ﹢ا﹡︡ و ﹎﹀ ــ︀ن︠  ﹫﹠ ــ︩︋  ️ ﹨︀ی دا﹡ ــ︣﹋ ــ﹥︫  ــ﹥︋  ︗﹢︑
ــ﹫︀ری ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ــ﹉ ︋︧ ــ﹟ رو﹊︣د ﹋﹞ ــ︊︣د ا ــ﹥ ︎﹫︪ ــ﹠︡ ︋ ــ︐﹥ ︋︀︫ ــ﹢ل ﹁﹠︀وری ﹡﹫︤ دا︫ ︭﹞ ﹉ــ 

︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن ﹝︧︐﹆︣  ﹠﹫︀ن در︫  ︣﹋️ دا﹡︩︋  ﹫︀ن ا﹠﹊﹥ ا﹋﹠﹢ن ︡ود ٣٥٠︫   ︋︀ وی︋ 
﹙﹊﹥ دارای ارزش  ︥و﹨︪﹩ ﹡﹫︧️︋  ︣﹋️ ﹨︀، ﹁﹆︳ ﹉ د︨︐︀ورد︎   ︫﹟ت ا﹐﹢︭﹞ :ا︨️ ︑︀﹋﹫︡ ﹋︣د

دا﹡︩ ﹁﹠﹩ و ︑︖︀ری ا︨️ ﹋﹥ از ︵︣﹅ آن ﹝﹩ ︑﹢ان ا︫︐︽︀﹜︤ا﹩ و درآ﹝︡زا﹩ ﹋︣د.
 ︀ ــ﹑﹝﹩ ﹝︣﹋︤ ا︮﹀︀ن︋  ︊︣﹎︤اری ︗﹞﹢ری ا︨  ︠︦﹫ــ︡، ر ︣﹎︤ار︫   ︋︀﹡︪︧︣ــ️ ﹋﹥ در ا﹡ ﹟در ا
ــ︀﹡﹥، از آ﹝︀د﹎﹩ ﹝︣﹋︤ ا︮﹀︀ن ︋︣ای ﹨﹞﹊︀ری دو  ️ ﹨︀ی ر︨ ــ︣ را﹨﹊︀ر﹨︀ی ︋︣ه وری از ﹇︀︋﹙﹫ ︪︑
ــ︐︀ی ا﹁︤ا︩ ︑﹢﹜﹫︡، ا︖︀د ا︫︐︽︀ل و ︋﹊︀ر﹎﹫︣ی  ــ︣ک ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ا﹟ ا︨︐︀ن در را︨ ︫ ︀︋ ﹤﹢ــ ︨

︊︣داد. ︨︣﹝︀﹥ ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ و ︻﹙﹞﹩ و ︑﹢︨︺﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︗︀﹝︺﹥︠ 
︊︣﹎︤اری ︗﹞﹢ری  ︀ز﹝︀ن︠   ︨﹩﹛︀︻ ️︣︡﹞ ︢اری ﹨︀ی﹍︐︨︀﹫  ︨︪︣︑ ︀ ــ﹙︴︀﹡﹞︣ادی︋   ︨︡﹝﹞
ــ︀﹡﹩  ــ﹑﹝﹩ در ا﹁︤ا︩ ﹋﹫﹀﹫️ ︠︊︣ ﹎﹀️: ︑﹢︗﹥ ︠︀ص ︋﹥ ︑﹢﹜﹫︡ات ﹁︀︠︣، ا︔︣ ﹎︢ار و ا︵﹑ع ر︨ ا︨

﹨﹢︫﹞﹠︡ از او﹜﹢️ ﹨︀ی ﹝﹢رد ︑︀﹋﹫︡ ﹝︣︡️ ا︣﹡︀ ا︨️.
ــ︀ر ﹫︮ و ︋﹥ ﹝﹢﹇︹ را ﹅ ﹝︣دم دا﹡︧ــ️ و ا﹁︤ود: ︑﹆﹅ ا﹟ ا﹝︣  ــ﹥ ا︵﹑︻︀ت و ا︠︊ وی، ارا

︀ ر︨︀﹡﹥ ا︨️.  ︋︣︊ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ﹨﹞﹊︀ری ﹨︀ی ﹝︐﹆︀︋﹏ ﹝﹠︀︋︹︠ 
ــ﹑﹝﹩ ﹝︣﹋︤ ا︮﹀︀ن ︋︀ ︑︀﹋﹫︡ ︋︣ ا﹠﹊﹥ ا﹝︣وزه ﹝︣دم ︧ــ︉ ﹡﹫︀ز  ر﹫︦ ︠︊︣﹎︤اری ︗﹞﹢ری ا︨
︩ ︋﹠﹫︀ن  ــ︀ز، ﹝︣ا﹋︤ دا﹡ ﹫﹡ ﹟ا ﹤ ــ︀ ︑﹢︗﹥︋  ــ︀دی دار﹡︡، ا︸︀ر ﹋︣د:︋  ز ﹤︗﹢︑ ﹩﹝﹚︻ ︒ــ︀︊﹞ ﹤ــ روز︋ 
ــ︣ ︑︭﹫﹏ ﹋︣ده و  ️ ﹨︀ی ︋︣ا︋︣ و ︋︣ه ﹝﹠︡ی ﹝︣دم ︋﹢︥ه ﹇︪ ــ︀﹡﹩ و ا︖︀د ﹁︣︮ ︀︋︡ ︋︣ای ا︵﹑ع ر︨
︠﹑ق از ︠︡﹝︀ت ︎︀رک ﹨︀ ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وی، ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹋﹠﹠︡ و ︻︀﹝﹥ ﹝︣دم را در ︗︣︀ن ا﹟ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ و 

﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ﹇︣ار د﹨﹠︡. ️ ﹨︀ی︮  ﹫﹛︀︺﹁
ــ﹢ر  ــ︡ و ارا﹥ ا︡ه ﹨︀ی ﹡﹢ در ﹋︪ ︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری و ﹝︣ا﹋︤ ر︫ ــ︐︀ن ا︮﹀︀ن در ز﹝﹫﹠﹥︎  ا︨

︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︨️.  ︫﹟﹫︐︧﹡ ︉︀ ︎﹫︪︣و و︮ 
ــ﹫︀︋ ﹩ و ا︋﹢ر︀ن ︋﹫︣و﹡﹩ و ﹨︪️  ــ︣ک دارای دو ︎︀رک ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︋﹥ ﹡︀م ﹨︀ی ︫ ︫ ﹟ا

﹝︣﹋︤ ر︫︡ وا︡﹨︀ی ﹁﹠︀وری ا︨️.
️ ﹨︀ی  ︀﹝ د و از﹢ ﹠﹫︀ن در آن ﹝︧︐﹆︣ ﹝﹩︫  ️ ﹨︀ی دا﹡︩︋  ﹋︣ ︎︀رک ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ﹝﹊︀﹡﹩ ا︨️ ﹋﹥︫ 

︣︠﹢ردار ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. ﹢د︋  ﹑﹇︀﹡﹥ و ﹁﹠︀ورا﹡﹥︠  ﹝︺﹠﹢ی و ﹝︀﹜﹩ ︗️ ︑︖︀ری ︨︀زی ا︡ه ﹨︀ی︠ 
︥و﹨︪﹩ و ﹋︀ر آ﹁︣﹠︀ن در آن ﹝︧︐﹆︣  ️ ﹨︀ی ﹡﹢︎︀، ﹨︧︐﹥ ﹨︀ی︎  ﹋︣ ﹝︣﹋︤ ر︫︡ ﹡﹫︤ ﹝﹊︀﹡﹩ ا︨️ ﹋﹥︫ 

﹝﹩ ︫﹢﹡︡ ︑︀ ︋︣︠﹢رداری از ﹞︀️ و ﹝︪︀وره ﹨︀ی ﹐زم، ر︫︡ ﹋﹠﹠︡.
︩ ︋﹠﹫︀ن ﹇︊﹏ از ورود  ️ ﹨︀ی دا﹡ ــ︣﹋ ــ︡، ﹝︀﹝﹠﹩ ︋︣ای ︫﹊﹏ ﹎﹫︣ی و ︎︀ ﹎︣﹁︐﹟ ︫ در وا﹇︹ ﹝︣﹋︤ ر︫

آن ﹨︀ ︋﹥ ︎︀رک ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ا︨️.
ــ︡ ﹁﹠︀وری در  ︀رک ﹨︀ و ﹝︣ا﹋︤ ر︫  ︎︣  ︋﹜﹋︀ ︣﹊﹀︑ ︀م از﹛ا ︀ ــ︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن︋  ︫
﹢رای ︻︀﹜﹩ ا﹡﹆﹑ب ﹁︣﹨﹠﹍﹩   ︫︉﹢︭︑ ﹤ ︀ل ١٣٧٥︋  ــ﹠︀﹝﹥ آن در︨  ︡ و ا︨︀︨ ــ︀ل ١٣٧٢ ︑︀︨﹫︫︦  ︨

﹋︪﹢ر ر︨﹫︡.
 ﹩︀﹡︨︀ز﹝︀ن ﹝︧︐﹆﹏ ︋︀ ﹨︡ف ︑﹢︨︺﹥ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ دا ﹉ ︀ن ︋︺﹠﹢ان﹀︮ا ﹩︑︀﹆﹫﹆︑ ︣ک ︻﹙﹞﹩ وــ ︫
﹠︺︐﹩ ا︣ان  ︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری در ا︮﹀︀ن، ﹇︴︉ ا﹇︐︭︀دی و︮  از ︵︣﹅ ا︖︀د ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡ و︎ 

︫﹊﹏ ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️.
︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری در ﹋︪﹢ر،  ــ︀ز﹝︀ن ﹝﹢︨︦ ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡ و︎  ﹥ ︻﹠﹢ان او﹜﹫﹟︨  ــ︀ز﹝︀ن︋   ︨﹟ا
﹠﹫︀ن، ز﹝﹫﹠﹥ ﹐زم را  ️ ﹨︀ی دا﹡︩︋  ﹋︣ ︣ای ︑﹢︨︺﹥ ﹁︺︀﹜﹫️︫  ︧︐︣ی ﹝﹠︀︨︉︋  ︀ ا︖︀د︋  ︑﹑ش ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︑︀︋ 
︀ر︗﹩ ﹁︣ا﹨﹛ آورد. ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹨︀ی دا︠﹙﹩ و︠  ︋︣ای ︑︖︀ری ︨︀زی د︨︐︀ورد﹨︀ی آن ﹨︀ و ︗︢ب︨ 
﹫﹟ ﹝﹠︀︋︹ و   ︋︡﹡﹢﹫ ︣ای ا︖︀د︎  ︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ا﹝﹊︀﹡︀ت ︑﹆﹫﹅ و ︑﹢︨︺﹥︋  ︣ک،︨   ︫﹟ا ﹩﹡﹢﹡︀﹇ ︿︀︸و
﹢ی   ︨﹤ ﹠︺︐﹩، ︗️ دادن ﹝﹣︔︣ ︗︀﹝︺﹥ ︻﹙﹞﹩ ﹋︪﹢ر︋  ﹝︀رت ﹨︀ی دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ و ﹝︣ا﹋︤ ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ و︮ 
ــ︉ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹋︀ر︋︣دی و ︑︖︀ری  ــ︐﹥ ﹨︀ی ﹝﹢رد﹡﹫︀ز و ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ا︖︀د ز﹝﹫﹠﹥ ﹝﹠︀︨ ︑﹆﹫﹅ در ر︫

﹋︣دن ﹡︐︑ ︕︀﹆﹫﹆︀ت ا︨️.
︀رج  ︣ای ︗︢ب دا﹡︪﹞﹠︡ان و ﹝︐︭︭︀ن دا︠﹏ و︠  ــ﹩︋  ︥و﹨︪ ــ︉ ︻﹙﹞﹩ و︎  ا︖︀د ﹁︱︀ی ﹝﹠︀︨
ــ︀ و ﹡﹢آوری ﹨︀ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹁﹠︀وری و  ﹨ ️ ﹫﹇﹑ ︣ای ︋︣وز︠   ︋﹟﹫︭︭︐﹞ ﹩﹠﹁ ︩﹡ــ﹢ر، ار︑﹆︀ی دا از ﹋︪
︣ک ﹡﹫︤ از  ــ︐﹀︀ده از ا﹝﹊︀﹡︀ت︫  ️ ﹨︀ی ︗﹞︺﹩ ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ و ا︨ ــ︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ﹁︺︀﹜﹫ ــ︀︻﹥ ﹁︣﹨﹠﹌ و︨  ا︫

د﹍︣ و︸︀︿ آن ا︨️.
︩ ︋﹠﹫︀ن  ️ ﹨︀ی دا﹡ ــ︣﹋ ــ﹍︀﹨﹩ در︫  ︩ آ﹝﹢︠︐﹍︀ن دا﹡︪ ﹠︕ ﹨︤ار و ٥٠٠ ﹡﹀︣ از دا﹡ ︣ای︎  ــ︀ ﹋﹠﹢ن︋  ︑

︡ه ا︨️.  ︫﹩︀ن ا︫︐︽︀﹜︤ا﹀︮ا ﹩︑︀﹆﹫﹆︑ ︣ک ︻﹙﹞﹩ و ﹝︧︐﹆︣ در︫ 
︩ ︋﹠﹫︀ن در ا︫ ﹟︣ک ﹝︧︐﹆︣ و ﹁︺︀ل ا︨️. ا﹋﹠﹢ن ︡ود ٣٧٠ ︫︣﹋️ دا﹡

ا︨︐︀ن ا︮﹀︀ن 
︀رک ﹨︀ی  در ز﹝﹫﹠﹥︎ 

︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری و 
 ﹤︣ا ﹋︤ ر︫︡ و ارا﹞

ا︡ه ﹨︀ی ﹡﹢ در ﹋︪﹢ر 
 ︉︀ ︎﹫︪︣و و︮ 

︣ک ︻﹙﹞﹩   ︫﹟﹫︐︧﹡
و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︨️.

︣ک دارای دو   ︫﹟ا
︎︀رک ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری 

 ﹩︀  ︋﹫ ︋﹥ ﹡︀م ﹨︀ی︫ 
﹫︣و﹡﹩ و  ا︋﹢ر︀ن︋ 

﹨︪️ ﹝︣﹋︤ ر︫︡ 
وا︡﹨︀ی ﹁﹠︀وری ا︨️

︀ ا︣﹡ـ︀ ︊︣ی︋   ︠﹏﹞︀︺︑



٤٤

︣ارداد﹨ـ︀ی  ﹇ـ
︀زی ︑︖︀ری︨ 

︀ل ١٣٩٣  در ﹡﹫﹞﹥ اول︨ 
[ [

آ︋﹠﹞︀ی ﹝﹢ز﹊︀ل ﹝﹫︡ان ا﹝︀م ︻﹙﹩(ع)
︋︣ ا︨︀س ﹇︣اردادی ﹝﹫︀ن ︫︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن و ︫︣داری ا︮﹀︀ن ︋﹥ ارزش ﹉ ﹝﹫﹙﹫︀رد و

٢٧٠ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ︑﹢﹝︀ن ا︗︣ا﹩ ︫︡ه ا︨️.

︡ ﹡︖︿ آ︋︀د  دا﹡︪﹍︀ه آزاد ا︨﹑﹝﹩ وا ﹏︀︋﹢﹞ ﹤﹡︀ ﹞︀︨
 ︿︖﹡ ︡دا﹡︪﹍︀ه آزاد ا︨﹑﹝﹩ وا ﹏︀︋﹢﹞ ﹤﹡︀﹞︀ ︀زی︨  ﹫︀ده︨   ︎،﹩︀ل و ︵︣ا ﹥ ﹝︡ت ٧︨  ﹝︪︀ر﹋️ در ﹁︣وش︋ 
ــ︀﹝﹏ ︑﹊︓﹫︣، ︑﹢ز︹، ︋︀زار︀︋﹩، ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩، ︋︣وزر︨︀﹡﹩ و ︑﹢︨︺﹥ ﹁﹠﹩ و ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی ︋﹥  آ︋︀د ︋﹥ ﹝︡ت ٨ ﹝︀ه ﹋﹥ ︫
︴ دا﹡︪﹍︀ه و  ︀ ﹝︪︀ر﹋️ ︵︣﹁﹫﹟ در︨  ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹋﹥ ﹋﹙﹫﹥ ا﹟ ﹝﹢ارد︋  ︭﹢رت︨  ︴﹞ ﹩﹀﹫﹋ ︭﹢ل︋  ﹝﹠︷﹢ر ار︑﹆︀︨ 

﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹋︤ وا︋︧︐﹥ ︋﹥ آن ︮﹢رت ﹝﹩ ︢︎︣د

︀ ﹁﹢﹐د ﹝︊︀ر﹋﹥ ︀ز︋  ﹇︣ارداد︋ 
︣﹋️ ﹁﹢﹐د ﹝︊︀ر﹋﹥  ︣وژه ﹨︀ی ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز︫  ﹠﹫︀ن و︎  ︡﹝︀ت دا﹡︩︋  ﹥ ﹝﹠︷﹢ر ا﹡︖︀م︠  ︀ز︋   ا﹡︺﹆︀د ﹇︣ارداد︋ 

﹥ ﹝︊﹙︼ ٢٠﹝﹫﹙﹫︀رد ر︀ل ︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن︋   ︫︳︨﹢︑

﹉︪  ︠︡ ﹡︀ ﹝︧  ︎️ ﹁︀د در﹢ د︨︐﹍︀ه︠ 
﹇︣ارداد ︨︀︠️ د︨︐﹍︀ه ︠﹢د در︫ ︀︋ ﹉︪︠ ︡﹡︀﹝︧︎ ️﹁︀︣داری 

*** ا︠︡ ا﹝︐﹫︀ز ٩٨ از ١٠٠ در ارز︀︋﹩ ︻﹞﹙﹊︣د ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︠︡﹝︀ت ︫︣﹋️ ﹁﹢﹐د ﹝︊︀ر﹋﹥ در ︨︀ل ٩٢

︀ل١٣٩٣ ﹇︣ارداد﹨︀ی ︑︖︀ری ︨︀زی در ﹡﹫﹞﹥ اول︨ 
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﹩﹁︣ ︺﹞
 ﹋︐ـ︀ب

﹫ـ︀ت ا︋د
︀ ت ]﹜︽ــ [[ [

 :﹩︑︀﹞︡﹆﹞ ︡ ر︫
 ﹩︑︀﹞︀︋ری ا﹢﹞ ︡هو ︑︓︊﹫️ ا ﹩︀︨︀﹠ ــ︣ک ﹋﹥ در︫  ــ︫︡  ︑﹫﹛ ﹨︀ی ﹝︐﹆︀︲﹩ در ﹝︣ا﹋︤ ر︫
︀︫﹠︡ و ︀ ﹨﹠﹢ز  ︀زار ﹡﹫︀ز ︋﹥ ز﹝︀ن دا︫︐﹥︋  ــ﹠︀︠️︋  ــ︐﹥ و ︗ ︀️ ︑﹊﹞﹫﹏ ︑﹫﹛ ﹋︀ری و︫  دا︫
﹝﹢︨︧﹥ ﹆﹢﹇﹩ ︔︊️ ﹡﹊︣ده ا﹡︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹨︧︐﹥ ﹨︀ی ﹁﹠︀وری ︋︣ای ورود ︋﹥ دوره 

.︡﹠︀﹝﹡ ︣ک ا﹇︡ام ر︫︡ ﹝﹆︡﹝︀︑﹩︫ 
﹝︡ت ز﹝︀ن ︱﹢ر در ا︣﹞ ﹟﹙﹥ ۶ ﹝︀ه ﹝﹩ ︋︀︫︡.

︢︣ش در دوره ر︫︡ ﹝﹆︡﹝︀︑﹩: ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی︎ 
• ا︡ه ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹁﹠︀وری و ︋︀ رو﹊︣د ا﹇︐︭︀دی

• ︑﹫﹛ ﹋︀ری ﹝﹠︀︨︉
• ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹋︀ری

﹨︧︐﹥ ﹁﹠︀وری: 
 ﹏﹊ ــ︀س ا︡ه ﹝﹢ری︫  ︣ ا︨ ــ︡ ﹝﹆︡﹝︀︑﹩ و︋  ︢︣ش در دوره ر︫ ︑﹫﹛ ﹋︀ری ﹋﹥ در ا︋︐︡ای︎ 

﹎︣﹁︐﹥ ا︨️.

︤ ر︫︡: ﹋︣﹞
️ ﹨︀ی  ﹋︣ ︣ای ا︖︀د︫   ︋﹩︐︀﹝ ︀ی︱﹁ ﹟﹫﹞︀︑ ︀ز﹝︀﹡﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹨︡ف ا︮﹙﹩ آن  ﹝︣﹋︤ ر︫︨︡ 
️ ﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی آن ﹨︀ از︵︣﹅ ار︑﹆︀ ﹁︣﹨﹠﹌ ﹡﹢آوری و  ــ︡ و ︑﹢︨︺﹥ ﹁︺︀﹜﹫ ︩ ︋﹠﹫︀ن، ر︫ دا﹡
️ ﹨︀ی ﹝︧︐﹆︣ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︐﹊﹩ ︋︣ ︑︖︀ری ︨︀زی د︨︐︀ورد﹨︀ی ︻﹙﹞﹩  ــ︣﹋ ︫ ﹉︧ر ︩﹨︀﹋

︥و﹨︪﹩ ﹁︺︀﹜﹫️ دار﹡︡.  و︎ 
د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ا﹟ ﹨︡ف، در ﹐ ︡﹠﹥ ﹋︀ری ︑︺︣︿ ﹝﹩ ︫﹢د: 

︹︀﹠ ︀︊︀ن ا︡ه، دا﹡︩ آ﹝﹢︠︐﹍︀ن و ﹝︐︭︭︀ن︮  • ا︖︀د ا﹡﹍﹫︤ش و ︗︢ب ﹋︀رآ﹁︣﹠︀ن،︮ 
• ︑︀﹝﹫﹟ و ارا﹥ ︠︡﹝︀ت،

 ،️︀رت و ﹨︡ا︷﹡ •
• ا﹡︐﹆︀ل ︑︖︣︋﹥ 

• آ﹝﹢زش ﹨︀ی ﹝︀رت ﹨︀ی ﹋︧︉ و﹋︀ر

︎︀رک ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری: 
 ﹤ ــ︺﹥ ﹁﹠︀وری و︋  ــ︀︠︐︀ر﹨︀ی ﹝﹢︔︣ در ︑﹢︨ ﹥ ︻﹠﹢ان ﹊﹩ از︨  ــ︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری︋  ــ︀رک ﹨ ︎
ــ﹫︀ری از  ــ︐︽︀ل زا︑ ﹩︭︭﹩ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ︋︧ ــ︺﹥ ا﹇︐︭︀د دا﹡︩ ﹝﹢ر و ا︫ ︑︊︹ آن، ︑﹢︨
﹋︪﹢ر﹨︀ی ︗︀ن وا﹇︹ ︫︡ه ا︨️. ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری، ﹝︀﹨ ︳﹫﹩ ﹝﹠︀︨︉ ︋︣ای 
ا︨︐﹆︣ار و ︱﹢ر ︣﹁﹥ ای ︫︣﹋️ ﹨︀ی ﹋﹢﹉ و ﹝︐﹢︨︳، وا︡﹨︀ی ︑﹆﹫﹅ و ︑﹢︨︺﹥ 
 ﹤ ︀ دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀︋  ︀ ︡﹊﹍︣ و︋  ︀ز﹡︡ه︋  ــ︐﹠︡ ﹋﹥ در ︑︺︀﹝﹏︨  ︥و﹨︪﹩ ﹨︧ ــ︀ت︎  ︮﹠︀︹ و ﹝﹢︨︧

️ ﹨︀ی ﹁﹠︀وری ا︫︐︽︀ل دار﹡︡.  ﹫﹛︀︺﹁

︡﹫﹛﹢︑ ️ ︣︡﹞ :︀م ﹋︐︀ب﹡
ــ﹫︡ ﹝︡ی ا﹜﹢ا﹡﹩، ﹝﹠︡س  ﹝﹢﹜﹀︀ن: د﹋︐︣ ︨

﹡︭︣ا    ً ﹝﹫︫︣﹀﹫︺﹩
︡ه ا︨️  ﹝﹢︲﹢ع: در ا﹟ ﹋︐︀ب ﹋﹢︫ــ︩︫ 
ــ︊️ ︋﹥  ــ﹥ ︋﹥ ﹡﹫︀زی ﹋﹥ در ︗︀﹝︺﹥ ﹡︧ ︗﹢︑ ︀︋
ــ︀ت و ︑﹢﹜﹫︡ات  ﹞︡  ︠︣︐︋﹢﹚︴﹞ ﹤︣﹨ ﹤ــ ارا
 ﹤﹋ ﹩﹠و︗﹢د دارد، روش ﹨︀، ا︮﹢ل و ﹝﹢از
ــ﹥ ﹝︣︡️ ︻﹞﹙﹫︀ت ︀ ︑﹢﹜﹫︡ ﹝︴︣ح  در ز﹝﹫﹠

ا︨️ ︋﹥ ز︋︀﹡﹩ ︋︧﹫︀ر ︨︀ده ︋﹫︀ن ︫﹢د.
﹫︣ ︑﹢﹐ت  ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝﹢اردی ﹨﹞︙﹢ن︨ 
﹝︣︡️، ﹝︣︡️ ︻﹙﹞﹩، روا︋︳ ا﹡︧︀﹡﹩، 
︀ز﹝︀﹡﹩، ﹝︣︡️ در ﹇︀﹜︉  ﹝﹊︐︉ ر﹁︐︀ری︨ 
 ️︣︡﹞ ﹜︐ــ ــ︐﹛ و ﹝︡ل ︨︀زی، ︨﹫︧ ︧﹫︨

︣ر︨﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️. ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ﹝﹢رد︋ 

اد︋﹫︀ت ﹜︽︀ت/ ﹝︺︣﹁﹩ ﹋︐︀ب
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 .︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹤︣ق و ا﹡︣ژی ارا ︀رک ﹁﹠︀وری︋  ︣﹡︀﹝﹥ ﹋︀ری︎   ︋﹤﹫︑ ︕︀︐﹡ ــ﹩ از رو﹡︡ و ﹫︩ رو ﹎︤ار︫ ــ﹠︡︎  ︨
ــ︺﹥  ــ︺﹥ ا﹇︐︭︀دی، ︑﹢︨ ــ︀وری در د﹡﹫︀ی ا﹝︣وز ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡ ﹉︀د ﹝﹢︔︣ در ︑﹢︨ ــ︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠ ︎︀رک ﹨
ــ︺﹥ ﹁﹠︀وری و ︑﹢︨︺﹥ ﹉ ︮﹠︺️ ︫﹠︀︠︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. ︋︧﹫︀ری از ︡︎︡ه ﹨︀ی ﹡﹢︸﹢ر  ﹝﹠︴﹆﹥ ای، ︑﹢︨

﹁﹠︀ورا﹡﹥ و ﹡﹢آورا﹡﹥، درون ا﹟ ︎︀رک ﹨︀ ︫﹊﹏ ﹎︣﹁︐﹥ و ︑﹢︨︺﹥ ︀﹁︐﹥ ا﹡︡. 
﹉ ︎︀رک ︻﹙﹞﹩ ︨︀ز﹝︀﹡﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹢︨﹫﹙﹥ ﹝︐ ﹟﹫︭︭︣﹁﹥ ای اداره ﹝﹩ ︫﹢د و ﹨︡ف ا︮﹙﹩ آن 
ــ︀︑﹩  ️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧ ــ︣﹋ ا﹁︤ا︩ ︔︣وت در ︗︀﹝︺﹥ از ︵︣﹅ ار︑﹆︀ ﹁︣﹨﹠﹌ ﹡﹢آوری و ر﹇︀︋️ در ﹝﹫︀ن︫ 
    ﹉ ︡ف﹨ ﹟ــ︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ا ــ️ ﹋﹥ ﹝︐﹊﹩ ︋︣ ︻﹙﹛ و دا﹡︩ در ﹝﹫︳ ︎︀رک ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ︋︣ای د︨ ا︨
️ ﹨︀ی  ﹋︣ ︎︀رک ︻﹙﹞﹩، ︗︣︀ن دا﹡︩ و ﹁﹠︀وری را در ﹝﹫︀ن دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀، ﹝﹢︨︧︀ت ︑﹆﹫﹅ و ︑﹢︨︺﹥،︫ 
️ ﹨︀ی ﹝︐﹊﹩ ︋︣ ﹡﹢آوری را از  ︭︠﹢︮﹩ و ︋︀زار، ︋﹥ ︣﹋️ ا﹡︡ا︠︐﹥ و ﹝︣︡️ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ر︫︡ ︫︣﹋

  .︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹏﹫︧︑ ﹩︪︀ی زا﹨︡﹠︣ا﹋︤ ر︫︡ و ﹁︣آ﹞ ﹅︣︵
ــ︣ک ︻﹙﹞﹩ و  ــ︀رک ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری،︫   ︎،﹩︑︀﹆﹫﹆︑ ــ︀رک ــ︀ی ﹝︐﹙﹀﹩، ﹨﹞︙﹢ن︎  ــ﹥ ﹡︀م ﹨ ︣﹎ا
ــ﹟ ︋︀︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹋︀ر﹋︣د  ــ︀﹨︡ه ﹋︣د، ﹜﹫﹊ ــ﹏ و ... را ﹝﹩ ︑﹢ان در اد︋﹫︀ت ﹝﹢︲﹢ع ﹝︪ ــ﹩، ︑﹊﹠﹢︎ ︑︀﹆﹫﹆︑
︎︀رک ﹨︀ آ﹡︀ را ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ︀ر د︨︐﹥ ﹋﹙﹩ «︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹞﹩»، «︎︀رک ﹨︀ی ﹁﹠︀وری»، و «︎︀رک ﹨︀ی 

﹠︺️» ︑﹆︧﹫﹛ ﹋︣د.   ︮﹤ ︀رک وا︋︧︐﹥︋   ︎︀ ﹩︐︺﹠ ︑︖︀ری» و«︎︀رک ﹨︀ی︮ 
 ،️︺﹠ ــ︣﹁️︮  ︪﹫ ﹠︺️ ﹝﹢رد ﹡︷︣ و ﹜︤وم︎   ︩︮︀ز رو ︋﹥ ا﹁︤ا﹫﹡ ﹤︋ ــ ︨︀ ﹠︺︐﹩ در︎  ︀رک︮  ــ﹉︎  
ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹨﹞︀ن ︮﹠︺️ و ︀ ︋﹥ در︠﹢ا︨️ آن ا︖︀د ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. ︎︀رک ﹨︀ی ︮﹠︺︐﹩ ︋︀  ︨ ︀︋ ﹐﹢﹝︺﹞

آ﹡︙﹥ در ︀ل ︀︲︣ ︋﹠︀م ︫︣ک ﹨︀ی ︮﹠︺︐﹩ ا︗︣ا ﹝﹩ ︫﹢د ︑﹀︀وت ﹝︀﹨﹢ی دار﹡︡.   
ــ︀﹝﹏  ــ︣ک ﹨︀ی ︮﹠︺︐﹩ ﹁﹆︳ ︫ در وا﹇︹ ︫
︑︺︡ادی ﹋︀ر︠︀﹡﹥ و ﹋︀ر﹎︀ه ︑﹢﹜﹫︡ی ﹝﹩ ︫﹢د، ا﹝︀ 
︩ ︋﹠﹫︀ن  ️ ﹨︀ی دا﹡ ــ︣﹋  ︫﹩︐︺﹠ ︀رک ﹨︀ی︮  در︎ 
ــ︺﹥  ــ️، د﹁︀︑︣ ︑﹆﹫﹅ و ︑﹢︨ ــ︐﹥ ︋﹥ ︮﹠︺ وا︋︧
️ ﹨︀ی ارا﹥ د﹨﹠︡ه  ــ︣﹋ ــ︀ ︮﹠︺️ و ︫ ︋ ︳︊︑︣﹞
 ︀﹨ ️ ﹋︣  ︫︣︀  ︨﹤  ︋﹐︀ ︀ ارزش  ا﹁︤وده︋  ︠︡﹝︀ت︋ 

.︡﹠︐︧﹨ ︣﹆︐︧﹞
ــ︀ره ﹋︣د ﹋﹥  ﹠︺️ در ︑︖︣︋﹥ ︗︀﹡﹩ ﹝﹩ ︑﹢ان ا︫  ︮﹤ ــ︐﹥︋  ︀رک ﹨︀ی وا︋︧ ــ﹥ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ی ﹝︐﹙﹀﹩ از︎  ︋

[[
 ️︀ ﹝
دو﹜️

︀ ار︑︊︀ط︋ 
دا﹡︪﹍︀ه

﹟︪︀ور﹞ ️︠︀︨︣ز

﹋︀رآ﹁︣﹠︀ن
 ﹩﹠︣﹁︀رآ﹋ ﹤︺︨﹢︑
﹁﹠ـ︀ورا﹡ـ﹥ (︎︀رک)

︎︀رک ﹁﹠︀وری 
︋ـ︣ق و ا﹡︣ژی

 ﹩﹡︀ ︗ ﹤︋︣ ︖︑ ︣  ︋﹤﹫﹊︑ ︀ ︋
︣︋﹥ ﹋︪﹢ر در ︑﹢︨︺﹥  و ︑︖
︎︀رک ﹨︀ی 
 ً︀ ︮﹢︭ ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری،︠ 
 ﹤  ︋﹤︐︧ ︎︀رک ﹨︀ی و︋ا
︮﹠︺️، وزارت ﹡﹫︣و
﹥ ︻﹠﹢ان  ︣ دارد︋   در ﹡︷
︀رک ﹁﹠︀وری  او﹜﹫﹟︎ 
 ️︺﹠  ︮﹤ ︋﹤︐︧ و︋ا
︀رک ﹁﹠︀وری  ︣ان،︎  در ا
︋︣ق و ا﹡︣ژی را دردرون 
 ﹤︐︧ ︎︥و﹨︪﹍︀ه ﹡﹫︣و  و و︋ا
︥و﹨︪﹍︀ه   ︎﹟ا ﹤︋
︡﹠﹋ ︦ ﹫ ︀︨︑

ـ︣ق و ا﹡︣ژی ︎︀رک ﹁﹠︀وری︋ 



٤٧

 ﹩︭︭︑ ︀رک ︻﹙﹛ و﹁﹠︀وری  ︎،(TTB) ︦ــ ﹠﹝ژی ز﹢﹛﹢﹠﹊︑ ︤﹋︣﹞ ،﹟ــ︀رک  ﹡﹢آوری وا﹡︣ژی آ︋︣د ︎
 ،﹟﹫ ︀ی﹍﹡︀ــ ︣ق︫  ــ︣وی︋  ــ﹍︀ه ﹡﹫ ﹥ دا﹡︪ ــ︐﹥︋  ︣ق وا︋︧ ــ︀رک ︻﹙﹛ و﹁﹠︀وری︋  ــ︀،︎  ــ︣ژی و︤و﹋﹫﹠ ا﹡
  FedEx ــ﹫︡ی ــ﹛ و﹁﹠︀وری ا﹡︣ژی ︠﹢ر︫ ــ﹢رک آ﹝︣﹊︀ و ︎︀رک ︻﹙ ﹢﹫﹡ ــ︀ک در ︍︀﹨ ا﹡﹊﹢︋︀︑﹢را﹡︣ژی

﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹢زه ︋︣ق و ا﹡︣ژی ﹨︧︐﹠︡.
︀رک ﹨︀ی   ︎ ً︀ ︮﹢︭ ︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری،︠  ︣ ︑︖︣︋﹥ ︗︀﹡﹩ و ︑︖︣︋﹥ ﹋︪﹢ر در ︑﹢︨︺﹥︎   ︋﹤﹫﹊︑ ︀︋
﹠︺️ در ا︣ان   ︮﹤ ︀رک ﹁﹠︀وری وا︋︧︐﹥︋  ﹥ ︻﹠﹢ان او﹜﹫﹟︎  ﹠︺️، وزارت ﹡﹫︣و در ﹡︷︣ دارد︋   ︮﹤ وا︋︧︐﹥︋ 

︎︀رک ﹁﹠︀وری ︋︣ق و ا﹡︣ژی را در درون ︎︥و﹨︪﹍︀ه ﹡﹫︣و و وا︋︧︐﹥ ︋﹥ ا﹟ ︎︥و﹨︪﹍︀ه ︑︀︨﹫︦ ﹋﹠︡.

︀رک ️ ﹨︀، ا﹨︡اف و ا︨︐︣ا︑︥ی ﹨︀ی︎  ا﹡︡از، ﹝︀﹝﹢ر ﹜︪
︪﹛ ا﹡︡از ︎︀رک ﹁﹠︀وری ︋︣ق و ا﹡︣ژی در ︻︊︀رت ز︣︺︑ ︣︿ ︫︡ه ا︨️. 

ــ﹢ر ﹨︀ی ﹝﹠︴﹆﹥ ︋︣ای ا︖︀د، ر︫︡ و ︑﹢︨︺﹥  ــ︡ن ︋﹥ ﹝︺︐︊︣︑︣﹟ و ﹝︺︣وف ︑︣﹟ ﹝︣﹋︤ در ﹋︪ ︫ ﹏︡︊︑
ــ︣ه وری در ︑︀﹝﹫﹟   ــ︴ ﹁﹠︀وری و︋  ︀ رو﹊︣د ار︑﹆︀ی︨  ︣ق،︋   ︋️︺﹠ ️ ﹨︀ی ﹁︺︀ل در︮  ــ︣﹋ ــ﹢ان︫  ︑
︀زار ﹨︀ی  ــ﹩ در︋  ️ ﹨︀ی ا︣ا﹡ ــ︣﹋ ــ︣ژی، ﹀︀︸️ از ﹝﹫︳ ز︧ــ️ و ا﹁︤ا ︩︱﹢ر︫  ــ︀ل ا﹡ و ا﹡︐﹆

︣ق ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︑︀﹝﹫﹟، ︑﹢ز︹ و ﹝︭︣ف︋ 
️ ﹨︀ی ز︣ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ا︨️. ︎︀رک ﹝︀﹝﹢ر ﹟︋︣ای ا

 ️و ﹨︡ا ﹩︀ــ ︨︀﹠ ︣ای︫  ﹠﹫︀ن︋  ️ ﹨︀ی دا﹡︩︋  ــ︣﹋ ﹠︺️ و︫  ــ︳ و ﹨﹛ ا﹁︤ا ﹝﹫︀ن︮  ١- ا﹀︀ی ﹡﹆︩ وا︨
︣﹍از ︨﹢ی د ︀﹨ ️ ﹡﹫︀ز  ﹨︀ی ︮﹠︺️ از ﹊︧﹢ و ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی ︫︣﹋

️  ﹨︀ و ﹢زه  ﹨︀ی ﹁﹠︀وری  ﹡﹢﹟ ︋︣ق و ا﹡︣ژی و ︑︪﹢﹅ و ︀﹝️ از ﹁︺︀﹜﹫️ در  ︮︣﹁ ﹩︀︨︀﹠︫ -٢
️ ﹨︀ی  ــ︣﹋ ﹥ ا︖︀د و ﹁︺︀﹜﹫️︫  ــ︐︀ز و ﹋﹞﹉︋  ︪﹫ ︣وژه  ﹨︀ی︎  ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥  ﹨︀ از ︵︣︺︑ ﹅︣︿ و ا︗︣ای︎ 

﹝︣︑︊︳ ︋︀ ا ﹟﹢زه  ﹨︀
️ ﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د در ︮﹠︺️ از ︵︣﹅ ا︖︀د ﹝︪︀ر﹋️ ︋︀  ــ︣﹋ ــ︴ ﹁﹠︀وری و ︑﹢︨︺﹥ ︋︀زار ︫ ٣- ار︑﹆︀ ︨

﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ️ ﹨︀ی ﹝︺︐︊︣︋  ﹋︫︣
️︺﹠ ︩  ﹨︀ی ﹇︀︋﹏ ارا﹥ در︮  ︥و﹨ ٤- ︑︧﹫﹏ ﹁︣آ﹠︡ ︑︖︀ری ︨︀زی︎ 

︣ا﹋︤ ر︫︡ ﹨﹞﹊︀ر) ︀رک ﹨︀ و ﹝ ︣ق و ا﹡︣ژی (︫︊﹊﹥︎  ️ ﹨︀ی ︗︡︡ در ﹢زه︋  ﹋︣ ٥- ﹝︣︡️ ﹨︡﹁﹞﹠︡ ا︖︀د︫ 
️ ﹨︀ی  ــ︣﹋ ︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز︫  ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری دا︠﹙﹩ و︠  ︣ای ︗︢ب︨   ︋﹟﹝︴﹞ ــ﹥ ای ــ︀د ز﹝﹫﹠ ︖٦- ا

︮﹠︺️ ︋︣ق و ا﹡︣ژی
︀﹝﹏ ا﹨︡اف  ﹥ دو د︨︐﹥ ︑﹆︧﹫﹛ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. د︨︐﹥ اول︫  ︡ه ا︨️︋   ︫﹩﹠﹫︋ ︩ ﹫ ︀رک︎  ︣ای︎  ا﹨︡ا﹁﹩ ﹋﹥︋ 
︀رک آن د︨︐﹥ ا﹨︡ا﹁﹩  ــ️. ا﹨︡اف ا︮﹙﹩︎  ︀رک ا︨ ــ︀﹝﹏ ا﹨︡اف ﹁︣︻﹩︎  ــ︐﹥ دوم︫  ︀رک و د︨ ا︮﹙﹩︎ 
ــ︐﹥ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︋﹥  ــ︣ ﹝﹫︤ان ︑﹆﹅ ا﹟ ا﹨︡اف دا︫ ــ︀رک ︑︀︔﹫︣ ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ه ای ︋ ــ︐﹠︡ ﹋﹥ ︻﹞﹙﹊︣د ︎ ︧﹨
︀رک  ︀رک ﹝︭﹢ل ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. در ﹝﹢رد ا﹨︡اف ﹁︣︻﹩،︎  ﹠︖︩ ﹝﹫︤ان ﹝﹢﹁﹆﹫️︎  ︣ای︨  ︻﹠﹢ان ﹝︺﹫︀ری︋ 
﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏ ﹝﹫︤ان  ــ︡ه و︋  ــ﹢ب︫  ︧﹞ ا﹨︡اف ﹟ا ﹅﹆︑ از ︻﹢ا﹝﹏ ﹝︐︺︡د ﹝﹢︔︣ در ﹩﹊ ــ﹢ان ﹠︻ ﹤︋

︑﹆﹅ ا﹟ ا﹨︡اف ︑︀︔﹫︣ ﹋﹞︐︣ی در ︨﹠︖︩ ﹝﹫︤ان ﹝﹢﹁﹆﹫️ ︎︀رک ︠﹢ا﹨︡ دا︫️.

ا﹨︡اف ا︮﹙﹩ ︎︀رک ︻︊︀ر︑﹠︡ از:
️ ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩ و ورود ︋﹥  ــ︣﹋ ︫ ﹜ــ ︨ ︩١- ا﹁︤ا

﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︋︀زار﹨︀ی ︗︡︡ ﹝﹠︴﹆﹥ ای و︋ 
︣ا﹡﹩ ︀ی ا﹨ ️ ﹋︣ ︢︣ی︫   ︎️ ︋︀ ︣ه وری و ر﹇  ︋︩ ︤ا ٢- ا﹁

ــ﹛ ︮﹠︺️ ︋︣ق از  ︨ ︩ــ︣وت و ا﹁︤ا ︔ ﹅﹚︠ -٣
︑﹢﹜﹫︡ ﹡︀︠︀﹜︬ ﹝﹙﹩ و ﹡︣خ ر︫︡ ا﹇︐︭︀دی

٤- رو﹡﹅ ︋︪﹩ ︋﹥ ﹁︱︀ی ﹋︧︉ و ﹋︀ر در ︮﹠︺️ 
و ︻︣︮﹥ ﹝﹙﹩ 

﹥ ﹡﹫︀ز﹨︀ی   ︋︩︋︣︔ــ﹍︀م و ا ﹠﹨ ﹤  ︋﹩﹢﹍ــ ︨︀  ︎-٥
 ️︺﹠︮

 ︩ ــ︀ر﹋️ ﹁︺︀ل︋  ︣ای ﹝︪ ٦- ا︖︀د ﹁︱︀ی ﹐زم︋ 
︭︠﹢︮﹩ در ا﹡︖︀م ︵︣ح ﹨︀ی ︑﹢︨︺﹥ ای ︋︣ق

️ ﹨︀ی  ﹋︣ ︣ای︫  ٧- ا︖︀د ﹁︱︀ی ر﹇︀︋️ ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥︋ 
﹁︺︀ل در ︮﹠︺️ ︋︣ق 

️ ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩ ︋﹥  ــ﹙︳ ︫︣﹋ ٨- ﹋﹞﹉ ︋﹥ ورود و ︑︧
﹢زه  ﹨︀ی ︋﹊︣ و ︋︀ ︎︐︀﹡︧﹫﹏ ﹁﹠︀وری و ︋︀زار 

﹫ ﹁﹠︀وری ﹨︀ی  ﹙﹅ و ︀ ا﹡︐﹆︀ل︮   ︠︣︐︧ ٩- ا︖︀د︋ 
️ ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩ روز د﹡﹫︀ در ︫︣﹋

ــ️ ﹝︭﹢﹐ت و  ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹋﹫﹀﹫ ١٠- ار︑﹆︀ ا︨
️ ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩  ﹋︣ ︠︡﹝︀ت︫ 

١١- ا﹁︤ا︩ ︠﹢د ا︑﹊︀﹩ ︮﹠︺️ ︋︣ق 
﹟﹢﹡ ︋︣ق ︋﹥ ﹁﹠︀وری ﹨︀ی ️︺﹠ ١٢- د︨︐﹫︀︋﹩︮ 

︻﹑وه ︋︣ ا﹟ ا﹨︡اف ﹁︣︻﹩ ︻︊︀ر︑﹠︡ از:
ــ︡اری و ا﹝﹠﹫️ ا﹡︣ژی(︎︡ا﹁﹠︡ی،  ︀︎ ︩١٣- ا﹁︤ا

﹁﹠﹩ و ﹇︀︋﹏ ا︵﹞﹫﹠︀ن)
️︧ز ︳﹫﹞ ﹩﹎١٤- ﹋︀﹨︩ آ﹜﹢د

ــ﹢ی ﹝︭ــ︣ف و  ــ﹑ح ا﹜﹍ ــ︀زی و ا︮ ︨ ﹤﹠﹫︋ -١٥
﹋︀﹨︩ ︫︡ت ا﹡︣ژی 

١٦- ︑︣و︕ ︑﹢﹜﹫︡ و ا︨︐﹀︀ده از و︀︨﹏ ﹋﹛ ﹝︭︣ف 
١٧- ︣﹋️ در ︗️ ا﹁︤ا︩ ︸︣﹁﹫️ ︑﹢﹜﹫︡ ︋︣ق
١٨- ا﹁︤ا︩ ︋︀زده ا﹡︣ژی و ﹋︀﹨︩ ︑﹙﹀︀ت ︋︣ق

١٩- ا︖︀د ︑﹠﹢ع در ︨︊︡ ا﹡︣ژی

﹟︎︀رک  ﹡﹢آوری وا﹡︣ژی آ︋︣د

ـ︣ق و ا﹡︣ژی ︎︀رک ﹁﹠︀وری︋ 



٤٨

ــ️ ﹋﹥ ﹨︡ف ا︮﹙﹩ آن  ــ︀ز﹝︀﹡﹩ ا︨ ــ︡ ︨ ﹝︣﹋︤ ر︫
️ ﹨︀ی  ــ︣﹋ ــ︀ی ︀﹝︐﹩ ︋︣ای ا︖︀د ︫ ︱﹁ ﹟﹫﹞︀︑
️ ﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی  ︩ ︋﹠﹫︀ن، ر︫︡ و ︑﹢︨︺﹥ ﹁︺︀﹜﹫ دا﹡
ــ﹢آوری و ﹋︀﹨︩  ــ︀ ﹁︣﹨﹠﹌ ﹡ ــ︀ از︵︣﹅ ار︑﹆ آن ﹨
ــ️ ﹋﹥ ﹝︐﹊﹩ ︋︣  ــ︐﹆︣ ا︨ ️ ﹨︀ی ﹝︧ ر︧ــ﹉ ︫︣﹋
ــ︐︀ورد﹨︀ی ︻﹙﹞﹩ و ︎︥و﹨︪﹩  ــ︀زی د︨ ︑︖︀ری ︨

﹁︺︀﹜﹫️ دار﹡︡. 
ــ︡ ﹐﹥ ﹋︀ری  ﹠ ــ︡ف، در ﹨ ﹟ــ︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ا د︨

︑︺︣︿ ﹝﹩ ︫﹢د: 
︀︊︀ن ا︡ه،  •  ا︖︀د ا﹡﹍﹫︤ش و ︗︢ب ﹋︀رآ﹁︣﹠︀ن،︮ 

︹︀﹠  ︮﹟﹫︭︭︐﹞ آ﹝﹢︠︐﹍︀ن و ︩ دا﹡
• ︑︀﹝﹫﹟ و ارا﹥ ︠︡﹝︀ت،

 ،️︀رت و ﹨︡ا︷﹡ •
• ا﹡︐﹆︀ل ︑︖︣︋﹥ 

• آ﹝﹢زش ﹨︀ی ﹝︀رت ﹨︀ی ﹋︧︉ و﹋︀ر

﹤﹡︀ ︡ ﹁︣﹨﹠﹌ و ر︨ ︤ ر︫ ﹋︣﹞ ︿︣︺︑
ــ﹩ ﹋﹥ و︸﹫﹀﹥  ︐︀﹝ ︣︐ــ ︧︋ ﹉ ــ️ از ︻︊︀رت ا︨
ر︫︡، ︑︣︋﹫️ و ︑﹢︨︺﹥ ﹨﹠︣﹝﹠︡ان، ﹡︀د﹨︀ی ﹨﹠︣ی 

و ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ﹝﹢︨︧︀ت را ︋︣ ︻︡ه دارد.
ــ﹩ ︋﹥  ︐︀﹝ ︣︐ــ ــ﹟ ︋︧ ــ︣ ا ﹍ــ﹩ د ــ﹥ ︻︊︀ر︑ ︋
ــ︀ی ﹋︀رآ﹁︣﹟ آ﹠︡ه  ﹋︀رآ﹁︣﹠︀ن ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ﹡︀د﹨
 ︹︋︀﹠﹞ ﹤ــ︀ ارا ــ﹥ ︮﹠︀︹ ︠﹑ق ︋ ــ️ ورود ︋ ︗ ﹤︋
 ︣ــ︀زار/ ز ــ︀ت ورود ︋﹥ ︋ ــ﹩ و ︾﹫︣﹝︀﹜﹩/ ︠︡﹝ ﹛︀﹞

️ ﹨︀ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︠︀︨
ــ︣ای ﹨﹠︣﹝﹠︡ان و  ــ️ ﹁︺︀ل ︋ ــ︐﹞﹩ ا︨ ا﹋﹢︨﹫︧
 ﹤ــ︀ ارا ــ︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹋﹥ ︋ ــ︡ه ﹨ ا ︉︀︮ ــ︣اد ا﹁
ــ︣ای آ﹡︀ن ︀د﹎﹫︣ی  ️ ﹨︀ و ﹝﹠︀︋︹ ︋ ︀﹝ ،︀ــ ا︋︤ار﹨
در راه ا﹡︡ازی ﹋︧︉ و ﹋︀ر﹨︀ی ︀︎︡ار، ︫︊﹊﹥ ﹨︀ی 
ــ︡ود را ︋﹥  ﹞︀﹡ ︀ی﹨ ️ ــ︣ و ﹝﹢﹁﹆﹫ ــ﹩ ﹝﹢︔ ار︑︊︀︵

ار﹝︽︀ن ﹝﹩ آورد.

︣﹠︀ن ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹋︀رآ﹁
• ر︫︡ و ︑﹢︨︺﹥ ﹝︪︀︾﹏ در ﹝﹠︴﹆﹥

﹤﹡︀ ︡ ﹁︣﹨﹠﹌ و ر︨ ︤ ر︫ ﹋︣﹞


• ︑﹢︨︺﹥ ا﹇︐︭︀دی ﹝﹠︴﹆﹥
• ا︖︀د ﹝︪︀︾﹏ ︀︎︡ار︑︣ ﹋﹥ ﹡﹢︨︀﹡︀ت و ︑︽﹫﹫︣ات در آ﹡︀ ﹡︀︫﹩ از ﹡﹢︨︀﹡︀ت ا﹇︐︭︀د ︗︀﹡﹩ ا︨️

﹩﹍﹠﹨︣﹁ ︹︀﹠ • ار︑︊︀︵︀ت و ︑︺︀﹝﹑ت درو﹡﹩ ﹝﹠︴﹆﹥ ﹁﹩ ﹝︀︋﹫﹟︮ 
• ﹝︡ل ︗︡︡ی از ﹋︧︉ و ﹋︀ر 
• ﹝︡﹜﹩ ا︨️ ︋︣ای ︑﹢﹜﹫︡ ︠﹑﹇︀﹡﹥

 ﹤︺︨﹢︑ ️︗ ︣ای ﹨﹞﹊︀ری و ا︻︐﹞︀د ︧︐︣ی︋  ﹑﹇︀﹡﹥ ﹝﹊︀﹡﹩ ا︨️ ︗️ ا︖︀د︋  • ﹋︧ــ︉ و ﹋︀ر ﹨︀ی︠ 
 ️﹫﹇﹑︠

• آ﹠︡ه ︫︣﹨︀ را ﹝﹩ ︨︀ز﹡︡
︡ه ا﹡︡ دار﹡︡. ︣ان ﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی ﹝﹢ا︗﹥︫    ︋︀ ︤رگ ﹋﹥︋  ︣﹨︀ی︋  ︀︋﹩ ا﹇︐︭︀دی︫  ︀زار ︀︨﹩ در︋  • ﹡﹆︩ ︨ا

• ا︋︤اری ︋︣ای ا﹡︧︖︀م ا︗︐﹞︀︻﹩
 ﹏﹞︀︺︑ ﹅︣︵ و ︑︺﹙﹅ را از ﹩︻︀﹝︐︗ا﹡︧︖︀م ا ︕ا﹡﹠︡ ﹡﹆︩ ا︨︀︨﹩ در ︑︣و﹢︑ ﹩﹞ ﹩﹍﹠﹨︣﹁ ︀ن﹠︣﹁︀رآ﹋ •

.︡﹠︀﹝﹡ ︀﹀︀ر﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︐︠︀ ︀ ا︗︐﹞︀ع و︨   ︋﹉︤د﹡

︤ ر︫︡  ︠︡﹝︀ت ﹝︣﹋
﹤﹁︣ ﹤︋ ︡ها ﹏︡︊︑ ︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ﹝﹢︨︧︀ت در﹨ ️ ︀﹝ •

️ ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︀﹝ •
• ︑︖﹫︤ات و ا﹝﹊︀﹡︀ت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ا︖︀د  ﹉︣﹁﹥ (﹝﹏ ﹋︀ر، ︑︖﹫︤ات  اداری، آز﹝︀︪﹍︀ه و ﹋︀ر﹎︀ه)

﹩﹇﹢﹆ و ﹩︐︣︡﹞ ︪︀وره ﹨︀ی﹞ •
• ﹝︪︀وره و ﹋﹞﹉ در ︋︀زار﹞ ﹩︋︀︭﹢﹐ت

• ﹁︱︀ی ﹨﹛ ا﹁︤ای ﹋︀ری و ار︑︊︀ط ︋︀ د﹍︣ ﹝﹢︨︧︀ت و ﹋︀رآ﹁︣﹠︀ن
• ︎﹢︫︩ و ا︻︐︊︀ر ︨︀ز﹝︀﹡﹩

[[﹩﹚ ︊︀ر د︠ا ︠ا
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 ﹩︀︋ ﹫ ︀رک ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری︫   ︎︦﹫︀ن، ر﹀︮ا ﹩︑︀﹆﹫﹆︑ ︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︋﹥ ﹎︤ارش روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩︫ 
در ا﹟ ︭︠﹢ص ﹎﹀️: از ︑︀ر ︨﹢م ارد︊︪️ ﹝︀ه ︑︀ ︨﹩ ام ︑﹫︣﹝︀ه ︨︀ل ︗︀ری ٥٢ ا︔︣ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ 

︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن ر︨﹫︡. ︣درورودی︫   ︨﹩︣ا︵ ﹤﹆︋︀︧﹞
ــ︐︀ن ا︮﹀︀ن، ١٥  ــ︡، ا﹁︤ود: ١٨ ︵︣ح از ا︨ ﹫︀ن ا﹠﹊﹥ ٥٠ ا︔︣ ﹝﹢رد ﹇︊﹢ل وا﹇︹︫   ︋︀ ﹞ ︡﹫﹝︡وی︋ 
ــ︐︀ن ︑︣ان، ︎﹠︕ ︵︣ح از ا︨︐︀ن آذر︀︋︖︀ن ︫︣﹇﹩، ︨﹥ ︵︣ح از ا︨︐︀ن ﹎﹙︧︐︀ن، دو ︵︣ح از  ︵︣ح از ا︨
ــ︀ه، آذر︀︋︖︀ن ︾︣︋﹩، ﹇﹛، ﹎﹫﹑ن، ﹁︀رس، ﹋︣د︨︐︀ن و  ــ︐︀ن ﹨︀ی ﹨﹞︡ان، ﹋︣﹝︀﹡︪ ــ︐︀ن ا﹜︊︣ز و از ا︨ ا︨

﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︧︀︋﹆﹥ ر︨﹫︡. ﹜︨︣︐︀ن ﹨︣﹋︡ام ﹉ ︵︣ح︋ 
︦ از  ︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن︎  ــ︣در ورودی︫   ︨﹩ــ️ ︵︣ح ا︗︣ا ︡﹩ ا︨ وی ﹎﹀️:︋ 

︋︣ر︨﹩ ﹨﹫️ ر︫ ﹤︧﹫︣ک از ﹝﹫︀ن ︵︣ح ﹨︀ی ︋︣﹎︤︡ه ا﹡︐︀ب و ا︗︣ا﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
ــ︣در ورودی ︫︣ک  ︨ ﹩︣ا︵ ️︧﹡ ﹤︊︑ــ︐︀ن ﹨﹞︡ان ر ــ﹢ری از ا︨ ــ﹟ ︨ ︧﹞ :وی ا︻﹑م ﹋︣د
︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن را ﹋︧︉ ﹋︣ده و ︑﹢ا﹡︧️ ︗︀︤ه ٦٠ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀﹜﹩ ا﹟ ﹝︧︀︋﹆﹥ را ︋﹥ ︠﹢د 

ا︠︐︭︀ص د﹨︡.
﹢رت   ︮﹤ ــ︐︀ن ﹨︀ی ا︮﹀︀ن و ︑︣ان︋  ــ︀︋﹆﹥ دو ﹎︣وه از ا︨ ︧﹞ ﹟در ا ﹤﹊﹠︀ن ا﹫  ︋︀ ﹝︡وی در ادا﹝﹥︋ 
ــ︺︀دت ﹇︀︫ ︀﹠︀︨ ،﹩︪︣︀ن ︗﹢  ︨ ،﹩︊︣︾ ﹤﹝︵︀﹁ :︀ر ﹋︣د︸︀م دوم را ﹋︧ــ︉ ﹋︣د﹡︡، ا﹆﹞ ــ︐︣ک ︪﹞
ــ︐︀ن ا︮﹀︀ن، ︗︀︤ه  ﹞︦ از ا︨ ︤اد ﹝﹞﹢د زاده و ا﹝﹫﹟︫  ــ︐︀ن ︑︣ان و︋  ــ﹠﹩ از ا︨ ︧︣﹫﹞ ــ﹞﹫︣ا و︨ 

٢٠﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀﹜﹩ را ︋﹥ ︠﹢د ا︠︐︭︀ص داد﹡︡.
﹢م د︨️ ﹡﹫︀﹁️،  ﹥ ﹝﹆︀م︨   ︋﹩︣︵ ﹤﹆︋︀︧﹞ ﹟در ا ﹤﹊﹠︀ن ا﹫  ︋︀  ︋﹩︀  ︋﹫ ︀رک ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری︫   ︎︦﹫ر
ــ﹢﹡︡، ا﹞︡ ︮︀︋︣ی از ا︨︐︀ن ﹨︀ی آذر︀︋︖︀ن  ــ﹙﹫﹞︀﹡﹩ ﹁︣، ︻﹙﹩ ︾﹫︀︨ ــ︡ی، ︻﹆﹫﹏ ︨ ادا﹝﹥ داد: ︻︀دل ا︨

﹢د ﹋﹠﹠︡. ﹥ ︑︣︑﹫︉ ︑﹢ا﹡︧︐﹠︡ ر︑︊﹥ ︀رم ︑︀ ﹨﹀︐﹛ را از آن︠  ︫︣﹇﹩،﹋︣﹝︀﹡︪︀ه، ︑︣ان و ا︮﹀︀ن ﹡﹫︤︋ 

︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن ︣در ورودی︫   ︨﹩︣ا︵ ﹤﹆︋︀ ︧﹞ ︕︀︐﹡ ا︻﹑م


 ﹤﹆︋︀ ︧﹞ ️ ︧﹡ ﹤︊︑ر
︣در ورودی   ︨﹩︣ا︵

 ﹩︑︀﹆﹫﹆︑ ︣ک ︻﹙﹞﹩ و︫
﹀︀ن ︮ا

︡ان ر︨﹫︡ ﹥ ︵︣﹩ از ﹨﹞  ︋

ا︠︊︀ر دا︠﹙﹩
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ــ﹫﹢ه ﹨︀ی ا︗︣ا﹩ از ︢︎︣ش ︑︀ ︠︣وج وا︡﹨︀ی ﹁﹠︀وری» در ﹝︣ا﹋︤  ــ﹩ «﹁︣آ﹠︡﹨︀ و ︫ ﹋︀ر﹎︀ه آ﹝﹢ز︫
.︡ ︣﹎︤ار︫  ︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن︋  ر︫︡ ﹁﹠︀وری ︑﹢︨︳︫ 

ــ﹟ ﹋︀ر﹎︀ه در ﹝︡ت دو روز و ︋︀  ︀ن، ا﹀︮ا ﹩︑︀﹆﹫﹆︑ ︣ک ︻﹙﹞﹩ وــ ︋﹥ ﹎︤ارش روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫
ــ︡ و ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری در  ــ︀ن ﹝︣ا﹋︤ ر︫ ﹨︡ف ار︑﹆︀ی دا﹡︩ و ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی ﹝︡︣ان و ﹋︀ر︫﹠︀︨

︣﹎︤ار︫︡. ︫︣ك ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن︋ 
ــ︣ک ︻﹙﹞﹩ و  ــ︺﹥ ﹁﹠︀وری ︫ ــ﹟ ﹋︀ر﹎︀ه، د﹋︐︣﹝﹞︡︗﹢اد ا﹝﹫︡ی، ﹝︺︀ون ︑﹢︨ ︧ــ️ ا﹡ در روز
️ ﹨︀ی دا﹡︩ ︋﹠﹫︀ن ︎︣دا︠️  ــ︣﹋ ــ﹩ ا︮﹀︀ن ︋﹥ ا︮﹢ل و ﹝︊︀﹡﹩ ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری و ︫ ︑︀﹆﹫﹆︑
ــ️ د﹁︐︣ ︗︢ب و  ︨︣︎︣ ︡ا︋﹠︡ه،︨  ــ︳ ﹜﹫﹑︠  ︩ ︋﹠﹫︀ن ︑﹢︨ ️ ﹨︀ی دا﹡ ــ︣﹋ ︢︣ش︫  و ﹝︣ا﹏ ︗︢ب و︎ 

 .︡  ︫﹤︀ن ارا﹀︮ا ﹩︑︀﹆﹫﹆︑ ︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︢︎︣ش︫ 
 ﹤ ︣ك ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن︋  در ادا﹝﹥ ا﹟ ﹋︀ر﹎︀ه ︡ ﹟﹫︧︡ی، ر﹫︦ اداره ﹝︣ا﹋︤ ر︫︫︡ 
︩ ︋﹠﹫︀ن در ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡ و ﹝︺︣﹁﹩ دوره ر︫︡ ﹝﹆︡﹝︀︑﹩  ️ ﹨︀ی دا﹡ ــ︣﹋ ارا﹥ راه ﹨︀ی ﹨︡ا️ و ﹡︷︀رت︫ 

︎︣دا︠️.
 ︨︀︎ و ︎︨︩︣ و ﹩︋︀︣ش و ارز︢︎ ــ﹢رای ــ﹩، ︗﹙︧﹥ ︫ در ︀︎︀ن روز ا︋︐︡ا﹩ ا﹟ ﹋︀ر﹎︀ه آ﹝﹢ز︫

︋︣﹎︤ار︫︡.
ــ️ از وا︡﹨︀ی ﹁﹠︀ور  ︀﹝ و ️ــ﹩ ﹨︡ا ︣﹎︤اری ﹋︀ر﹎︀ه آ﹝﹢ز︫ ــ︡ای روز دوم︋  ــ﹟ در ا︋︐ ﹫﹠︙﹝﹨
ــ️ د﹁︐︣ ︵︣ح ﹨︀ی ︎︥و﹨︩ و ﹁﹠︀وری ارا﹥ و  ــ︳ ﹋︐︀﹢ن ر﹫﹛ زاد﹎︀ن، ︨︣︎︨︣ ــ︡ ︑﹢︨ در ﹝︣﹋︤ ر︫
︩ ︋﹠﹫︀ن ︑﹢︨︳ ︨﹢دا︋﹥  ️ ﹨︀ی دا﹡ ــ︣﹋ ️ ﹨︀ی ︑︭︭﹩ و ︻﹞﹢﹝﹩ از ︫ ︀﹝ ــ︐﹫︊︀﹡﹩ و ︪︎ ﹩﹍﹡﹢﹍
.︡  ︫﹤︀ن ارا﹀︮ا ﹩︑︀﹆﹫﹆︑ ︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︪︐﹫︊︀﹡﹩ وا︡﹨︀ی ﹁﹠︀وری︫  ︣︎︨︣️ د﹁︐︣︎   ︨،﹩︀︋︀︋︀﹇آ

︣ک ︻﹙﹞﹩   ︫︦﹫︊︀ز، ﹝︪︀ور ر﹋︀  ︠﹟︧ ︳︨﹢︑ ــ︡ ﹁﹠︀وری در ادا﹝﹥ ﹡﹢ه ارز︀︋﹩ در ﹝︣ا﹋︤ ر︫
 ︀  ︋︨︀ ︨︩︣ و︎   ︎︀ ﹠︡ی ﹨﹞︣اه︋  ــ﹩ و ︗﹞︹︋  ︪︡﹡ــ﹥ ﹨﹛ ا ︦ از آن ︗﹙︧ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن ارا﹥ و︎ 

.︡ ︱﹢ر ارا﹥ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹋︀ر﹎︀ه آ﹝﹢ز︫﹩ ︋︣﹎︤ار︫ 
در ︀︎︀ن ا﹟ ﹋︀ر﹎︀ه آ﹝﹢ز︫﹩، ︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن از ︫︣ك ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن و وا︡﹨︀ی 

﹁﹠︀ور ﹝︧︐﹆︣ در آن ︋︀زد︡ ﹋︣د﹡︡.

 ︣︡﹞ ،︹﹝︐︖﹞ ︦﹫ر ر﹢︱ ︀︋ ﹤﹋ ﹤ــ ︧﹚︗ ﹟در ا
 ﹩﹁︣︺﹞ ﹟﹝︲ ︹﹝︐︖﹞ R&D ︣ــ ︡﹞ ــ﹩ و ︀﹀﹋د﹢︠
ــ︣﹋️  ــ︀︋﹆﹥ ﹨﹞﹊︀ری ︋︀ ︫ ــ︹ و ︨ ــ︀ه از ﹝︖︐﹞ ︑﹢﹋
ــ︐﹆︣ در  ️ ﹨︀ی دا﹡︩ ︋﹠﹫︀ن ﹝︧ ــ︣﹋ ﹋︀را︎︀﹐﹥ از ︫
︫︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن ارا﹥ ﹡﹞﹢د﹡︡. 
ــ︣ک  ــ︡وی ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞︀﹠︡ه ︫ ﹞︡﹫﹝ ︦︍ــ ︨
︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن ︲﹞﹟ ﹝︺︣﹁﹩ ︫︣ک 
 ︣︲︀ ︀ی﹨ ️ ﹋︣ ️ ﹨︀ی آن از ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن︫  و ﹁︺︀﹜﹫

 .︡﹠︀﹝﹡ ﹩﹁︣︺﹞ د را﹢ ︠﹢ا︨️ ز﹝﹫﹠﹥ ﹁︺︀﹜﹫️︠ 
ــ︡  ︫ ︡︣ل ﹝︖︐﹞︹ ︋︀زد︐﹠﹋ ︡ــ﹟ از وا ﹫﹠︙﹝﹨
ــ︡  ــ︀︠️ و ︑︧ــ️ وا ــ︦ از آن از ﹋︀ر﹎︀ه ︨ و ︎
︀ ﹝︧﹢و﹐ن و  ︡ و︋   ︫︡︀زد ︠﹢د﹋﹀︀﹩ و ا︋︤ارد﹇﹫﹅︋ 
︣ای ادا﹝﹥ ﹨﹞﹊︀ری  ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ﹝︣︋﹢︵﹥ ﹝︢ا﹋︣ا︑﹩︋ 
ــ﹙﹥ ﹨︀ی  ــ︡ ︮﹢رت ﹝︧ ︮﹢رت ﹎︣﹁️ و ﹝﹆︣ر ︫
ــ︣ک ︻﹙﹞﹩   ︫﹅︣︵ ︣ای ﹝︖︐﹞︹ از ــ︡ه︋  ﹝︴︣ح︫ 
️ ﹨︀ی ﹝︧︐﹆︣ در آن  ــ︣﹋ ﹀︀ن ︋﹥ ︫ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ︮ا

﹢د. ﹢ان︫  ︣︠ا ﹁
ــ︡ه، ا︠︐︭︀ص د﹁︐︣  ــ﹢ارد ﹝︴︣ح ︫ ﹞ ︣﹍از د
ــ﹩ ا︮﹀︀ن  ︑︀﹆﹫﹆︑ ــ﹩ و ــ︣ک ︻﹙﹞ ︫ ﹩﹎︡﹠︀﹝﹡
ــ︐︣ش ار︑︊︀︵︀ت ︋﹢د ﹋﹥ ﹝﹆︣ر  در ﹝︖︐﹞︹ ︋︣ای ﹎︧
 ﹏ع ﹝﹢رد ︋︣ر︨﹩ ﹇︣ار ﹎﹫︣د و در ﹝︣ا﹢︲﹢﹞ ︫︡

︢︣د. ﹢رت︎  ︋︺︡ی ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ﹐زم︮ 
ــ﹙﹢﹥ و  ــ﹍︀ه ﹎︀زی ︻︧ ︪﹐︀  ︎﹉ ــ︍︦ از ﹁︀ز ︨
︺﹞﹏ آ﹝︡.  ︋︡︀زد ︀رس ﹡﹫︤︋  ﹠︡ری︎   ︋︹﹝︐︖﹞ ﹟﹫﹠︙﹝﹨

﹀︀ن؛  ︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ︮ا در︫ 
︡ ﹋︪﹢ر  ︤ ر︫ ︣ا  ﹋ ︀ن ﹝ ︣ان و ﹋︀ر︫﹠︨︀ ︡ ﹞ ﹩︭︭︑ ان﹢︑ ︀ ﹋︀ر﹎︀ه آ﹝﹢ز︫﹩ ار︑﹆

︡ ︤ار︫  ﹎︣︋



﹤﹢﹚︧︻ از ︡ ︋︀زد


ا︠︊︀ر دا︠﹙﹩
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︤ ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︑﹢︨︺﹥  ﹋︣﹞
︀رک ﹨︀ی  ︡ و︎  ︤ ر︫ ︣ا﹋ ﹞
﹀︀ن ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری در ︮ا
﹢﹊︧﹡﹢ ︣ ︷﹡ ︣ ز

[ [

 ﹢﹊︧﹡﹢ ︀ی ︨︀ز﹝︀ن﹨ ️ ا︖︀د ﹝︣ا﹋︤ ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹡﹢ع دوم ︑️ ﹡︷︣ و ﹞ ﹢﹊︧﹡﹢ ️︀﹊﹩ از ﹁︺︀﹜﹫
ــ﹢ر﹨︀ی وا︗︡  ︪﹋ ﹤  ︋︀﹡︀د آ︖ــ﹩ ا︗︀زه ا ــ﹩ ﹨︀ی د﹇﹫﹅ ﹋︀ر︫﹠︀︨ ︣ر︨ ︦ از ﹝︴︀﹜︺︀ت و︋  ــ️ ﹋﹥︎  ا︨
ــ︊︐︀﹡﹥ ︎︦ از ا﹇︡ا﹝︀ت و ︑﹑ش ﹨︀ی ز︀د ا︖︀د ﹝︣﹋︤ ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹡﹢ع  ــ﹢د. ︠﹢︫ ــ︣ا︳ داده ﹝﹩ ︫ ︫
ــ︡ در ا︣ان (ا︮﹀︀ن) در  ︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری و ﹝︣ا﹋︤ ر︫ ︀ ︻﹠﹢ان ﹝︣﹋︤ ﹝﹠︴﹆﹥ ای︎  ــ﹊﹢︋  ︧﹡﹢ ٢
 ︉﹢︭︑ ﹤︋ ﹢﹊︧﹡﹢ ﹩﹞﹢﹝︻ ︦﹡ــ﹊﹢ و ﹋﹠﹀︣ا ︧﹡﹢ ﹩ــ︐︀دو دو﹝﹫﹟ ︗﹙︧﹥ ﹨﹫︀ت ا︗︣ا ﹊︭︡ و ﹨︪
 ︬︭︐﹞ د﹇﹫﹆﹩ ﹋﹥ ︑﹢︨︳ ﹎︣وه ﹩︭︭︑ ︣ر︨﹩ ﹨︀ی ــ﹠︖﹩ و︋  ﹥ ﹝︴︀﹜︺︀ت ا﹝﹊︀ن ︨ ــ﹫︡. ﹡︷︣︋  ر︨
 ﹤︗﹢︑ ︀︋ ،️﹁︣︢︎ ︀ن ا﹡︖︀م﹀︮︣ان و ا︑ ــ︀ل ١٣٨٨ در ــ︐︀ن ︨ ــ﹊﹢ در ز﹝︧ ︧﹡﹢ ــ﹢ی ا︻︤ا﹝﹩ از ︨
ــ﹫﹏ ﹨︀ی ︋︀﹐ی ﹝﹢︗﹢د در ︫︣ک ︻﹙﹞﹩ و  ــ﹢ا︋﹅ در︪︠︀ن ︻﹙﹞﹩ و ﹁﹠︀وری و ︎︐︀﹡︧ ︨ ،︀﹨ ️ ﹫﹚︋︀﹇ ﹤︋
 ﹩︑︀﹆﹫﹆︑ و ﹩﹝﹚︻ ︣ک︫ ︳︨﹢︑ ︀ن و﹀︮در ا ︤﹋︣﹞ ﹟︀د ا︖︀ن، ا﹀︮ا ︫︣ ︀ن و﹀︮ا ﹩︑︀﹆﹫﹆︑

﹝︣﹋︤ ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︑﹢︨︺﹥  
︀رک ﹨︀ی  ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡ و︎ 
 ﹢﹊︧﹡﹢ و ﹁﹠︀وری ﹜﹚︻

در ا︮﹀︀ن(IRIS) در 
 ﹤ارا ﹅︣︵ دارد از ︣︷﹡
﹝︪︀وره و آ﹝﹢زش ﹨︀ی 
️ ︨︀زی،  ﹐زم و ︸︣﹁﹫

ز﹝﹫﹠﹥ ︑﹢︨︺﹥ ﹝︣ا﹋︤ 
︀رک ﹨︀ی  ر︫︡ و︎ 
︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری در 

﹝﹠︴﹆﹥ را ﹁︣ا﹨﹛ ﹡﹞﹢ده 
︣﹇︣اری  و ا﹝﹊︀ن︋ 

ار︑︊︀︵︀ت︋ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
︀ ﹨﹞︐︀︀ن  ا﹟ ﹝︣ا﹋︤ را︋ 
︠﹢د در ﹝﹠︴﹆﹥ و ﹁︣ا︑︣ 

︀زد از آن ﹝﹫︧︨︣ 

︀رک ﹨︀ی  ﹝︣﹋︤ ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︑﹢︨︺﹥ ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡ و︎ 
﹢﹊︧﹡﹢ ︣︷﹡ ︣︀ن ز﹀︮و ﹁﹠︀وری در ا ﹜﹚︻
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 ﹢﹊︧﹡﹢ ح در﹑︭︣ا︗︹ ذ﹞ ︉﹢︭︑ ﹤︋ ︀ن﹀︮ا
ر︨﹫︡. 

︑﹢ا﹁﹆﹠︀﹝﹥ ︑︀︨﹫︦ ﹝︣﹋︤ ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︎︀رک ︻﹙﹞﹩ 
ــ﹑﹝﹩  ــ︀وری در ا︮﹀︀ن ﹝﹫︀ن ︗﹞﹢ری ا︨ و ﹁﹠
ــ︀ز﹝︀ن ︻﹙﹞﹩، ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ا﹝﹢ز︫﹩ ﹝﹙﹏  ا︣ان و︨ 
︡﹡︊︀ل  ــ︡. ︋  ︀ر︦ ا﹝︱︀︫  ــ﹊﹢ ) در︎  ︧﹡﹢) ︡︐﹞
ــ﹞﹩  ــ﹛ ا﹁︐︐︀﹫﹥ ر︨ ا﹝︱︀ی ا﹟ ︑﹢ا﹁﹆﹠︀﹝﹥، ﹝︣ا︨
ــ︡  ︀رك ﹨︀ و ﹝︣ا﹋︤ ر︫ ــ︺﹥︎  ــ﹥ ای ︑﹢︨ ــ︤ ﹝﹠︴﹆ ﹋︣﹞
ــ﹊﹢ در روز ٢٢  ︧﹡﹢ ︣︷﹡ ️︑ ،ــ﹛ و ﹁﹠︀وری ﹚︻
ــ﹩ ٢٠١٠ )،  ــ︣ ١٢ ﹝ ️ ﹝︀ه ١٣٨٩ (︋︣ا︋ ــ ︪︊ارد
 ﹩﹠︣﹁اره ﹁﹟ آ﹢﹠︪︗ ﹟﹫﹝︪ ︣﹎︤اری︫   ︋︀ ﹨﹞︤﹝︀ن︋ 
 ﹩︑︀﹆﹫﹆︑ ︣ك ︻﹙﹞﹩ وــ ︫ ﹏﹞ در ﹩︀︋ ﹫ــ ︫
 ︣︡﹞ ﹜ــ ــ︡. در ا﹟ ﹝︣ا︨ ــ︤ار ﹎︣د ــ︀ن ︋︣﹎ ﹀︮ا
ــ﹊﹢،  ︧﹡﹢ ــ︺﹥ ︻﹙﹢م ــ︐﹍︤اری و ︑﹢︨ ︨︀︨ ︩︋
 ﹟﹫︭︭︐﹞ ،﹢﹊︧﹡﹢ م﹢﹚︻ ︩︋ ︡ــ ﹝︺︀ون ار︫
ــ﹢ر﹝︀ن ︱﹢ر دا︫︐﹠︡.   ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ و ﹝﹆︀﹝︀ت ﹋︪
ــ︣ان  ــ﹊﹢ در ا ︧﹡﹢ ︤ــ ــ﹢﹝﹫﹟ ﹝︣﹋ ــ︤ ︨ ــ﹟ ﹝︣﹋ ا
 ️︣︡﹞ از ﹝︣ا﹋︤ ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︦ در٣٠︨︀ل ﹎︫︢︐﹥︎ 

آب ︫︣ی و ﹝︣﹋︤ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹇﹠︀ت ا︨️. 

:︤﹋︣﹞ ﹩﹁︣︺﹞
ر︨︀﹜️:

ــ︺﹥  ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡ و ︎︀رک ﹨︀ی  ﹝︣﹋︤ ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︑﹢︨
ــ︀ن(IRIS) در  ﹀︮ــ﹊﹢ در ا ︧﹡﹢ و ﹁﹠︀وری ﹜﹚︻
ــ︀وره و آ﹝﹢زش ﹨︀ی  ︪﹞ ﹤ارا ﹅︣︵ ــ︣ دارد از ︷﹡
ــ︀زی، ز﹝﹫﹠﹥ ︑﹢︨︺﹥ ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡  ︨ ️ ﹐زم و ︸︣﹁﹫
ــ︀وری در ﹝﹠︴﹆﹥ را ﹁︣ا﹨﹛  ــ︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠ و ︎︀رک ﹨
 ﹟ده و ا﹝﹊︀ن ︋︣﹇︣اری ار︑︊︀︵︀ت ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا﹢﹝﹡
ــ︀ ﹨﹞︐︀︀ن ︠﹢د در ﹝﹠︴﹆﹥ و ﹁︣ا︑︣ از آن  ﹝︣ا﹋︤ را ︋
ــ︀زد. ︻﹑وه ︋︣ ا﹟ ا﹝﹫︡ ا︨️ در آ﹠︡ه از  ︨︧︣﹫﹞
ــ︀ل ﹁﹠︀وری ﹡﹫︤  ︒ ا﹡︐﹆ ــ︤ در︋  ﹋︣﹞ ﹟ــ️ ا ﹫﹁︣︸
︣ه ︋︣داری  ــ﹢ر﹨︀ی ﹝﹠︴﹆﹥︋  ︋︣ای ︑︃﹝﹫﹟ ﹝﹠︀﹁︹ ﹋︪

︫﹢د. 

ا﹨︡اف:
︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛  ﹫︪︊︣د ا﹨︡اف و ︑﹢︨︺﹥︎   ︎﹤  ︋﹉﹝﹋ •

و ﹁﹠︀وری در ︋﹫﹟ ﹋︪﹢ر﹨︀ی ︻︱﹢
ــ︡ و  ــ﹊﹏ ﹎﹫︣ی ﹝︣ا﹋︤ ر︫ ــ﹥ ا︖︀د و︫  ــ﹉︋  ﹝﹋ •
︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری در ﹋︪﹢ر﹨︀ی ﹝﹠︴﹆﹥

• ﹎︧︐︣ش ︑︺︀﹝﹏ ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ﹝﹠︴﹆﹥ 
︣﹍︡﹊ ︀︋

ــ︡ و  ــ︺﹥ ﹝︣ا﹋︤ ر︫ ــ️ ︑﹢︨ ︗ ــ︀زی ︨ ️ ﹫﹁︣︸ •
 ︕ــ︀ل و ︑︣و ــ︀وری و ا﹡︐﹆ ــ﹛ و ﹁﹠ ــ︀ی ︻﹙ ︎︀رک ﹨

﹁﹠︀وری در ﹝﹠︴﹆﹥
︀ ︡﹊﹍︣ در  ــ︤ ﹝︣︑︊︳︋  ــ﹏ و ﹨﹞﹊︀ری ﹝︣ا﹋ ﹞︀︺︑ •

﹩﹡︀︗ ای و ﹤﹆︴﹠﹞ ،﹩﹚﹞ ︴︨
ــ﹛ و ﹁﹠︀وری  ️ ﹨︀ی ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙ ــ︀ء ﹁︺︀﹜﹫ • ار︑﹆
ــ︀︻﹥ ﹁︣﹨﹠﹌ و ︑﹢︨︺﹥ ﹁﹠︀وری ﹨︀ و ا﹇︐︭︀د  در ا︫

︩ ︋﹠﹫︀ن دا﹡

︨︀︠︐︀ر: 
ار﹋︀ن ا︮﹙﹩ ﹝︣﹋︤ ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︑﹢︨︺﹥ ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡ و ︎︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری ︻︊︀ر︑﹠︡ از:

ــ﹊﹢، ﹋︣ه ︗﹠﹢︋﹩، ﹝︀﹜︤ی و ﹫﹟ و ︗﹞﹢ری  ︧﹡﹢ ︀ن﹎︡﹠︀﹝﹡ ــ﹢را  ︫﹟︀م (ا︻︱︀ی ا﹊ ــ﹢رای  ︫•
ا︨﹑﹝﹩ ﹨︧︐﹠︡)
﹩رای ا︗︣ا﹢︫ •
︤﹋︣﹞ ︣︡﹞ •
• د︋﹫︣︠︀﹡﹥

︡ه: ا﹇︡ا﹝︀ت ا﹡︖︀م︫ 
﹫﹟ آ﹡︀ ﹝﹢ارد  ﹫﹍﹫︣ی ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ از︋  ︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و︎  ️ ﹨︀ی ز︀دی را︋  ︡و ︑︃︨﹫︦ ﹁︺︀﹜﹫ ا﹟ ﹝︣﹋︤ از︋ 

ز︣ ︻﹞﹙﹩ و ا﹡︖︀م ︫︡ه ا︨️:
﹤﹫︀︐︐﹁︤اری ﹝︣ا︨﹛ ر︨﹞﹩ ا﹎︣  ︋•

• ︑︪﹊﹫﹏ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ 
• ︑︭﹫︬ ﹁︱︀ی و︥ه و ︑︖﹫︤ آن ︗️ ︋︣﹎︤اری ︗﹙︧︀ت و ...

• ︵︣ا﹩ و ︑︡و﹟ آرم و︥ه ﹝︣﹋︤ ،︀پ ︨︣︋︣گ و︥ه ﹝︣﹋︤
 ﹢﹊︧﹡﹢ ︀ری﹊﹝﹨ ︀︋ ︤﹋︣﹞ ︣︡﹞ ︀م و﹊ ا︻︱︀ی ︫﹢رای ﹟﹫﹫︺︑ •
• ︑︪﹊﹫﹏ و ︋︣﹎︤اری ︫︩ ︗﹙︧﹥ ︫﹢رای ﹊︀م ︋︀ ︱﹢ر ا︻︱︀ 

﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ از ﹋︪﹢ر﹨︀ی ﹋︣ه ︗﹠﹢︋﹩،   ︋﹟﹫︭︭︐﹞ ر﹢︱ ︀ ــ﹩︋  ﹫︩ از ٤٠ ﹋︀ر﹎︀ه آ﹝﹢ز︫ ︣﹎︤اری︋   ︋•
.﹟﹫ ،︀﹫﹛︀ن، ا︨︐︣ا︐︧﹛ ،ژا︎﹟ و آ﹜﹞︀ن، ا︨︍︀﹡﹫︀، ا﹡﹍﹙︧︐︀ن

 ︀﹋︀ر ︭﹢ص︎  ︀رج از ا︣ان در ﹋︪﹢ر﹨︀ی ﹝︀﹜︤ی و ﹡﹫︖︣﹥ در︠  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ در︠  ︣﹎︤اری دو ﹋︀ر﹎︀ه︋   ︋•
و ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡

• ︵︣ا﹩ و ﹁︺︀ل ︨︀زی وب ︀︨️ ﹝︣﹋︤ و ︵︣ا﹩ و ︀پ ︋︣و︫﹢ر ﹁︀ر︨﹩ و ا﹡﹍﹙﹫︧﹩ ﹝︣﹋︤
ــ﹥ IASP ، ASPA ، WTA و درج ا︠︊︀ر  ــ﹩ ﹝︣﹋︤ در ﹝︖︀﹝︹ و ا﹡︖﹞﹟ ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ از ︗﹞﹙ ﹁︣︺﹞ •

﹝︣﹋︤ در ︋﹢﹜︐﹟ ﹨︀ و وب ︀︨️ ا﹟ ﹝︣ا﹋︤
ــ︡ ا︣ان در ﹫﹟ در  ︀رک ﹨︀ و ﹝︣ا﹋︤ ر︫ ــ﹩ و︥ه ﹝︡︣ان︎  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ ــ﹩︋  ــ︤اری ﹉ ﹋︀ر﹎︀ه آ﹝﹢ز︫ ﹎︣  ︋•

︠︣داد﹝︀ه ١٣٩٣
︣داری ا︮﹀︀ن ︋﹥ ﹝︣﹋︤ ︀︠︐﹞︀ن ︋︀ ﹝︪︀ر﹋️︫   ︨﹉ ︬﹫︭︑ •

﹢رای ﹊︀م  • ︱﹢ر ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ﹢﹡︧﹊﹢ در ︗﹙︧︀ت︫ 
﹢﹋﹢ا از ﹝︣﹋︤ در ٦ ارد︊︪️ ١٣٩٣ از ﹝︣﹋︤ و ﹝︺︀ون ا︪︀ن   ︋︀﹠︣ا ﹜﹡︀  ︠،﹢﹊︧﹡﹢ ﹏﹋ ︣︡﹞ ︡︀زد  ︋•

در ︨︀ل ٩٢ 

︣ک ︻﹙﹞﹩ و ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ا︮﹀︀ن ﹢﹋﹢ا از︫   ︋︀﹠︣ا ﹜﹡︀  ︠،﹢﹊︧﹡﹢ ﹏﹋ ︣︡﹞ ︡︋︀زد

︀رک ﹨︀ی  ﹝︣﹋︤ ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︑﹢︨︺﹥ ﹝︣ا﹋︤ ر︫︡ و︎ 
﹢﹊︧﹡﹢ ︣︷﹡ ︣︀ن ز﹀︮و ﹁﹠︀وری در ا ﹜﹚︻
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Introduction 
In order to address the problems that 
are currently limiting the success 
of science parks and technology 
incubators in developing countries, a 
Regional Centre for Science Parks and 
Technology Incubators Development 
was approved to be established in 
Isfahan, Iran, under the auspices 
of UNESCO. The main emphasis 
of the work of the centre would be 
on facilitating the integration of a 
developmental approach into science, 
technology and innovation, organizing 
capacity building, providing policy 
advice, facilitating the exchange of 
experience and best practices, and 
conducting research and problem 
solving in science parks and 
technology incubators development. 
The initial focus of this would be 
in issues related to countries in the 
Economic Cooperation Organization 
(ECO): Afghanistan, Azerbaijan, Iran, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, 
Tajikistan, Turkey and Uzbekistan, 
but it may have broader potential and 
take an international lead with time. 

Mission:
This regional center intends to prepare 
the ground for the development of 
technology incubators and science 
parks in the region through providing 
consultations, training courses and 
capacity building. The center is also 
going to facilitate the international 
relations among science parks and 
incubators with their counterparts in 
the region. 

Objectives and activities of the Center:
This center will act as a regional platform for promoting the development of 
science parks and technology incubators mostly in ECO countries (including 
Tajikistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkey, Afghanistan, 
Pakistan, Azerbaijan, Kazakhstan and Iran). The basic activities of the 
center would be: 
(a) Conducting capacity-building: the centre will conduct regional training 
programmes, workshops, seminars and conferences for science parks and 
technology incubators stakeholders 
(b) Providing technical assistance: the centre will provide countries in the 
region with technical assistance in science parks and technology incubators 
governance 
(c) Facilitating knowledge transfer 
(d) Supporting research. 
(e) Networking: the centre will facilitate network development, collaborative 
research and development (R&D) and training programmes at regional and 
international levels, which will include developing linkages to designated 
nodal centres in participating countries; and 
(f) Information exchange and dissemination: the centre will promote 
information exchange and dissemination, including publishing books and 
journal articles on science parks and technology incubators.  

This regional center will cooperate with existing regional and international 
networks on science parks and technology incubators such as IASP, ASPA, 
UNIDO, WTA and WAITRO and promote new partnerships through the 
development of mutually beneficial research and development programs. 

The structure of the centre:
The centre will have a Governing Board, an Executive Committee, and a 
Director. 
(a) The Governing Board 
(b) The Executive Committee 
(c) The Director of the center 

About IRIS
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Objectives:
Industrial renovation and competitiveness
Bridging the technological divide
Encouraging entrepreneurial and innovative 
thinking
National empowerment
Job creation for young scientists
Developing the infrastructure necessary for the 
growth of innovative companies
Attracting knowledge-based businesses
Enhancing interaction between scientific and 
research organizations and economic sectors
Promoting commercialization of research results
Encouraging industries to invest in knowledge-
based development and commercialization
Attracting R&D units as tenant institutions in the 
park
Attracting international companies to form  joint 
ventures with local companies
Providing value-added services based on 
international standards

Structure:
ISTT is composed of:

Administration and staff
A pre-incubation program (6 months)
Incubation programs in different geographical 
locations in the province, focusing on general 
and special technical areas (3 to 5 years)
5 to 10 parks in the master plan
Provincial Research & Technology Network

 
ISTT Mission:
To promote knowledge-based economic 
development by supporting innovative companies, 
fostering entrepreneurial culture, creating 
science and technology parks and incubators, 
and stimulating the flow of knowledge amongst 
universities, scientific organizations, companies 
and market
 
ISTT Vision:
To be the key organization for development of 
Isfahan Region by attracting human resources 
and creating a knowledge-based society through 
establishing a special technology zone within the 
next 5 years

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•
•

•
•

About ISTT
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Isfahan Science and Technology Town (ISTT), 
as a pioneering organization, is a combination 
of many Science Parks and Incubators in 520ha 
of land, located next to the Isfahan University of 
Technology (IUT) in the North of Isfahan, IRAN. 
The town started its official operations in 2000, 
and includes Science Parks, Pre-incubator, and 
Incubators.
As provisioned in ISTT`s master plan, it is an 
environment where different elements such as 
research centers, manufacturing and service 
companies, and R&D units of  government 
organizations and/or industrial units have been 
conglomerated into a vast town.
 

About
ISTT & IRIS

About ISTT



٥٦

Sheikh Baha-e-din Mohammad Ameli was one of the 
great Islamic Iranian scientists and a man of honor who 
has been the source of providing many valuable scientific, 
cultural and development services to the country. 
Therefore, in order to praise him and to commemorate 
his name this festival was named after his name, Sheikh 
Bahai.
Sheikh Bahai Festival encompasses all technopreneurial 
fields including technical and engineering, hygienic 
and medicine, basic sciences, agriculture, humanities,                        
culture and art, services, etc. The festival is not limited to 
any special group or any special field, age, sex or education. 
The geographic scope of the festival is not also limited to 
Iran. The Iranian technopreneurs living abroad who have 
great technopreneurial achievements are also invited to 
attend the festival and participate in different sections.

Objectives:
Sheikh Bahai Technopreneurship Festival is held every 
year to:

• Foster the culture of creativity,  innovation and 
technopreneurship
• Identify and encourage Iranian technopreneurs 
throughout the world
• Encourage, introduce and praise the superior 
technopreneurs in society 

Structure:
• Competition Section
• Non-competition Section 

The festival is held in two competition and non-
competition sections. Recognition of the best 
technopreneurs, the best business planners as well as 
identifying the best technopreneur sponsors will be carried 
out in the competition section. The non-competition 
includes exhibition, idea exchange market and training 
seminars. It is hoped that through organizing this festival 
we can make cooperation and  enhance relations between 
Iranian expatriate entrepreneurs and different elements of 
technopreneurship in the country.

About Festival:
Sheikh Bahai Technopreneurship Festival is 
held every year in the city of Isfahan. 

Sheikh-bahai National 
Technopreneurship Festival

About Festival
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﹩﹝︗﹢︀ ︡ه︋  ︻﹠﹢ان ﹁﹠︀وری: ﹋﹞︍﹢︨️ ︾﹠﹩︫ 
︀﹫︫︣  ︎️︺﹠  ︮︡︀ن: ﹡︀﹡﹢وا﹫﹠ ︫︣﹋️ دا﹡︩︋ 

 ﹉﹫﹡︀ ــ︡ه ﹨︀ی ار﹎ ــ﹢ل: ﹉ ﹎︣وه از ا︮﹑ح ﹋﹠﹠ ︭﹞ ﹩﹁︣︺﹞
 ﹩︠︣ ︀ ا﹁︤ودن︋  ︀﹡︡ دام و︋  ﹝︧ ︀ ا︨︐﹀︀ده از︎  ︀ک ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥︋  (آ﹜﹩)︠ 
 ︣︐︧ ︲︀︺︀ت ﹋︪︀ورزی ︗️ ﹋﹠︐︣ل ﹝﹫︤ان ﹝﹢اد ﹝︽︢ی دا︠﹏︋ 
︀︾︀ و  ﹫﹞﹫︀﹩ در︋  ﹋︀︫ــ️ ︑﹫﹥ ﹝﹫︪﹢د. ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹋﹢د﹨︀ی︫ 
 ﹤ ︡﹝︀ت ︗︊︣ان ﹡︢︎︀︣ی︋  ︣︑︀︣﹩ ﹋﹥ دار﹡︡،︮  ﹝︤ارع ︻﹙﹫︣︾﹛︋ 
ــ﹑﹝️ ﹝︭︣ف ﹋﹠﹠︡﹎︀ن وارد ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؛  ︀﹋﹩ و︨  ︀︋︹ آ︋﹩ و︠  ﹠﹞
ــ︡ه و وارد روا﹡︀ب ﹨︀  ︧ــ︐﹥︫  ︀ک︫  ︋︣︠ــ﹩ از اــ﹟ ﹋﹢د﹨︀ از︠ 
︀ک  ︡ن︠  ــ﹢﹡︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا︨ــ︐﹀︀ده از ا﹟ ﹋﹢د﹨︀ ﹝︐︣ا﹋﹛︫   ︫﹩﹞
﹩ دارد. ︀ک را در︎   ︩︠︀︨︣﹁ ری و﹢  ︫،(︉︨︀﹠﹞ ﹤﹢︑ ︡م︻)

ارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩:١٨ ﹝﹫﹙﹫︀رد ر︀ل
١- ٣٣٩٣٢٢٦٠-٠٣١:﹟﹀﹚︑

www.nano1.ir :️︀︨
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