
﹠︺︐﹩ ︀رم ﹨︧︐﹫﹛ ﹋﹥ و︥﹎﹩ آن دا﹝﹠﹥ ای  ﹥ ا﹡﹆﹑ب︮  ﹢د ﹎﹀︐﹥ ا︨️: ”در آ︨︐︀﹡﹥ ورود︋  ــ﹠︣ا﹡﹫︀ی ا︠﹫︣︠  ️ ﹝︡︣ه ا﹡︖﹞﹟ ︗︀﹡﹩ ا﹇︐︭︀د در ﹊﹩ از︨  ﹫﹨ ︦﹫︨ــ︦ و ر﹣﹞
از ﹁﹠︀ور︀ی ﹡﹢﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ا︨︀︨﹩ ︫﹫﹢ه ز﹡︡﹎﹩، ﹋︀ر و ار︑︊︀ط ا﹁︣اد را ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹩ د﹨︡.“

︎﹫︪︣﹁︐︀ی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و ار︑︊︀︵︀ت ︋︣ ︮﹠︺️ ︧︀︋︡اری ︑︃︔﹫︣ ﹝﹞﹩ دارد. ︋︣ا︨︀س ﹎︤ار︫︀ی ا︠﹫︣،  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری ︋﹥ ︑﹆ ︉︣︡ود 3 ︑︀ 5 ﹝﹫﹙﹫︀رد د﹐ر در ︨︀ل 
︋︣ای ﹁﹠︀وری ︠︣ج ﹝﹩ ﹋﹠︡. ر﹫︦ ﹝﹣︨︧ــ﹥ د﹢﹚️ (Deloitte) ﹎﹀︐﹥ ا︨ــ️ ﹋﹥ در ︎﹠︕ ︀ ︫︩ ︨︀ل آ﹠︡ه، ︣﹁﹥ ︋﹫︩ از آ﹡︙﹥ در ︨﹩ ︨︀ل ﹎︫︢︐﹥ ︑︽﹫﹫︣ ﹋︣ده ا︨️، ︑︽﹫﹫︣ 

︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د.
︋﹠﹍︀ه ﹨︀ و ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀﹩ ﹋﹥ در ︮﹠︺️ ︧ــ︀︋︡اری ﹁︺︀﹜﹫️ دار﹡︡ و ﹋︀ر ا︮﹙﹩ آ﹡︀ن ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ︧ــ︋︀︀ی ︫ــ︣﹋︐︀ و ︨︀ز﹝︀﹡︀ ا︨ــ️، از ︗﹞﹙﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری و 
︧︀︋︨︣﹩، ︨︀ز﹝︀ن ﹝︀﹜﹫︀︑﹩، د﹢ان ﹝︀︨︊︀ت، ︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩، ︋﹢رس اوراق ︋︀دار، و...، ︋﹥ ︫︡ت ︑︐﹁︪︣﹫︎ ︣﹫︔︃︑ ️︀ی روزا﹁︤ون ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و ار︑︊︀︵︀ت ﹇︣ار 

دار﹡︡ و ﹋﹫﹀﹫️ ﹋︀ر آ﹡︀ن، ︨︀ز﹝︀﹡︪︀ن، ︑︭︬ و رو︫︀ی ﹋︀ری آ﹡︀، و ﹝﹢﹇︺﹫︐︪︀ن در ﹡︷︀م ︑﹆︧﹫﹛ ﹋︀ر ︗︀﹝︺﹥ در ﹝︺︣ض د﹎︣﹎﹢﹡﹩ ا︨️. 
ا︋︤ار ︗︡︡ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و ار︑︊︀︵︀ت، ︑﹢ان آن را دارد ﹋﹥ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از آن ︖﹛ ︻︷﹫﹞﹩ از داده ﹨︀ ﹋︀وش و ︑﹙﹫﹏ ︫﹢د ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹥ ر︨﹫︡﹎﹩ ﹋﹠﹠︡﹎︀ِن ︋﹥ ︋︀︧︀ و 
د﹁︀︑︣ ﹁︣︮️ د﹨︡ ﹋﹥ ︮︡در︮︡ ︻﹞﹙﹫︀ت ︫︣﹋︐︀ را آز﹝﹢ن ﹋﹠﹠︡. ا︨︐﹀︀ده از ا︋︤ار ﹁﹠︀وری ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ و︸︀︿ ز﹝︀﹡︊︣ ﹋﹥ ︋﹫︪︐︣ د︨︐﹩ ا︨️، ︠﹢د﹋︀ر ︫﹢د. در ﹝﹆︀︋﹏، ا﹝﹊︀ن 

﹝﹩ د﹨︡ ︻︣︮﹥ ﹨︀ی ︎﹫︙﹫︡ه و ︎︣﹝︀︵︣ه ﹋﹥ ︋︀ ا︋︀م ︋﹫︪︐︣ی ﹨﹞︣ا﹨﹠︡ و ︋﹥ ﹇︱︀وت و ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︋﹫︪︐︣ی ﹡﹫︀ز﹝﹠︡﹡︡، ︋﹫︪︐︣ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹎﹫︣﹡︡. 
ا︋︤ار و رو︫ــ︀ی ︗︡︡ ﹁﹠︀وری ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹝﹆︊﹢﹜﹫️، ︫ــ﹀︀﹁﹫️، و ︋﹥ ﹝﹢﹇︹ ︋﹢دن ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ﹎︤ار︫ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ وا︡ ﹎︤ار︫ــ﹍︣، ار︑﹆︀ ︎﹫︡ا ﹋﹠︡ و در ﹡︐﹫︖﹥ ا︻︐︊︀ر ﹋︀ر 

ر︨﹫︡﹎﹩ ﹋﹠﹠︡ه، ﹋﹥ ︑︀﹋﹠﹢ن ︋﹥ د﹐﹏ ﹝︐﹙︿ ﹨﹞﹫︪﹥ ز︨ ︣﹢ال ر﹁︐﹥ ا︨️، ︋﹫︪︐︣ ﹝﹢رد ︢︎︣ش ﹇︣ار ﹎﹫︣د.
︉ ﹡︷︣ان ﹁︺︀ل در  ︀ ﹠︺️ ︧︀︋︡اری و ︧︀︋︨︣ــ﹩» ا︠︐︭︀ص ︀﹁️ و از︮  ﹥ ﹝﹢︲﹢ع «ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت در︮  ــ﹞︀ره ﹝︖﹙﹥ ︧ــ︀︋︣س︋   ︫﹟︣د ا﹎︤﹫﹞
﹢زه ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ا﹟ ︮﹠︺️، ﹋﹥ دا﹝﹠﹥ ︠︡﹝︀ت ﹎﹢﹡︀﹎﹢﹡﹩ را ︫︀﹝﹏ ﹝﹩ ︫﹢د، از ︗﹞﹙﹥، ︠︡﹝︀ت ﹝︀﹜﹫︀︑﹩، ︧︀︋︨︣﹩ دا︠﹙﹩، ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︧︐﹆﹏، ﹝︀︨︊︀ت ︻﹞﹢﹝﹩، و ︠︡﹝︀ت 
 ﹟︡ه در ا﹠﹠﹋ ️ ﹋︣ ︉ ﹡︷︣ان︫  ︀ ︀ز﹡︡.︮  ︀ ﹝﹫︤ان ا︨︐﹀︀ده از ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت در ﹢زه ﹁︺︀﹜﹫︐︪︀ن و آ︔︀ر و ﹡︐︀︕ آن، آ︫﹠︀︨  ﹢ا﹡﹠︡﹎︀ن را︋   ︠︀︑ ︡ ︧ــ︀︋︡اری و ﹝︪ــ︀وره، د︻﹢ت︫ 

﹝﹫︤﹎︣د، ︋﹥ ︪︨︣︎︀ی ز︣ در ﹢زه ︑︭︬ ︠﹢د ︨︀︎ داد﹡︡:
1- ︫ــ﹞︀ در  ﹤﹢زه ای ︑︭︬ و ﹁︺︀﹜﹫️ دا︫ــ︐﹥ ا︡؟ در ︨︀﹜︀ی ﹎︫︢︐﹥ و ︎﹫︩ از ︑﹢︨︺﹥ ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت در ﹢زه ﹁︺︀﹜﹫️ ︫﹞︀، و︲︺﹫️ ﹍﹢﹡﹥ ︋﹢ده ا︨️؟ 

﹥ ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ﹝﹞﹩ ︋﹥ ︮﹢رت د︨︐﹩ و ﹥ ﹁︣ا︀﹨︡﹠﹩ ︋﹥ ︮﹢رت ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ی ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫︡ه ا︨️؟ و﹫﹎︥︀ی ﹝﹛ ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ﹢زه ﹁︺︀﹜﹫︐︐︀ن در آن دوره را ﹝︺︣﹁﹩ ﹋﹠﹫︡.
﹞︀ و   ︫️﹫﹛︀︺﹁ ﹏﹞ ︀ز﹝︀ن ︣ای ︑﹢︨ــ︺﹥ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت در ﹢زه ﹁︺︀﹜﹫️ ︫ــ﹞︀ ︋﹥ ا︗︣ا ﹎︢ا︫︐﹥ ︫︡ه ا︨️؟ ︀︐﹡ ﹤︕ ﹝﹞﹩ ︋﹥ د︨️ آ﹝︡ه ا︨️؟︨   ︋﹩﹝﹞ ︀ی﹨ ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹤ -2

ذ﹠﹀︺︀ن ︨︀ز﹝︀ن، ︑︀ ﹥ ا﹡︡ازه ﹝﹠︐﹀︹ ︫︡ه ا﹡︡؟
3- ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹝﹏ ﹁︺︀﹜﹫️ ︫﹞︀، ︋︣ای ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و ار︑︊︀︵︀ت، ︋︀ ︪﹛︀ ﹤︀ی ﹝﹞﹩ رو︋﹥ رو ︋﹢ده ا︨️؟ ︨︀ز﹝︀ن ﹍﹢﹡﹥ ︋︣ ا︪﹛︀ ﹟︀ ︾︀﹜︉ ︫︡؟ ار︑﹆︀ی 

 .︡﹫﹠﹋ ︪︣︑ ،︀ل︓﹞ ︡﹠ ︀ت در ︨︀ز﹝︀ن ﹝﹢رد ﹡︷︣ ︫﹞︀، ︎︦ از ︑﹢︨︺﹥ ﹁﹠︀روی ا︵﹑︻︀ت را ︋︀ ︋﹫︀ن﹞︡︠ ️﹫﹀﹫﹋
4- ︋﹥ ﹡︷︣ ︫﹞︀، ︋︣ای ا︨︐﹀︀ده ︋﹫︪︐︣ از ︎﹫︪︣﹁︐︀ی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و ار︑︊︀︵︀ت، ا︗︣ای ﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی د﹍︣ی در ︨︀ز﹝︀ن ﹝﹢رد ﹡︷︣ ︫﹞︀ ا﹝﹊︀ن ︢︎︣ ا︨️ و در ︮﹢رت ا︗︣ا 

﹥ ﹝︤ا︀﹩ ︋﹥ د︨️ ︠﹢ا﹨︡ آ﹝︡؟
︑ ،︀﹝︫ ︣︷﹡ ﹤︋ -5﹢﹐ت ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و ار︑︊︀︵︀ت، ︑︀ ﹥ ا﹡︡ازه ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹡︷︀م ر︨﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹝︣ا︗︹ ر︨﹫︡﹎﹩ ﹋﹠﹠︡ه را د﹎︣﹎﹢ن ︨︀زد؟ ︋︣ای 
﹢د. ﹫︙﹫︡ه ︑︣ و ﹎︧︐︣ده ︑︫︣  ﹥ ﹋﹏ ︗︀﹝︺﹥ ︑︧︣ی ︀︋︡، و ﹝﹆︣رات ﹡︷︀ر︑﹩︎  ﹢د، ر︨﹫︡﹎﹫︀ از ︗︀﹝︺﹥ ﹡﹞﹢﹡﹥︋   ︫﹏︡︊︑ ﹩﹝و دا ﹤︐︨﹢﹫  ︎️﹛︀ ﹤ ﹝︓︀ل، ر︨﹫︡﹎﹫︀ از ︀﹜️ دوره ای︋ 
6- ︋﹥ ﹡︷︣ ︫﹞︀ در آ﹠︡ه ︫︀﹨︡ ︑ ﹤﹢﹐︑﹩ ︠﹢ا﹨﹫﹛ ︋﹢د؟ آ︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︨︀︠︐︀ر ﹝︣ا︗︹ ر︨﹫︡﹎﹩ ﹋﹠﹠︡ه، در ﹡︐﹫︖﹥ ︎﹫︪︣﹁︐︀ی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و ار︑︊︀︵︀ت، د︀ر ︑︽﹫﹫︣ 
︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣ــ﹩، د﹢ان ﹝︀︨︊︀ت، ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩، و ...، ﹨﹞﹥ در ﹨﹛  ︀ز﹝︀ن ﹝︀﹜﹫︀︑﹩،︨  ︨︣﹫﹛ ﹋﹥ ﹝︣ا︗︹ ر︨﹫︡﹎﹩ ﹋﹠﹠︡ه، ﹝︓﹏︨  ﹥ آ﹡︖︀︋  ︫ــ﹢د؟ آ︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️︋ 

اد︾︀م ︫﹢﹡︡ و ︨︀ز﹝︀ن وا︡ی ︋︣ای ﹡︷︀رت ︋︣ ︫︣﹋︐︡︎ ︀︡ آ︡؟ 

١٣
٩۶

ی  
٩  د
٢  
︀ره
﹝︫

۵٠



د﹋︐︣ ﹝﹊︣﹝﹩
︋ــ﹥ ﹝﹫︤﹎︣د ﹝︖﹙﹥ ︧ــ︀︋︣س ︠﹢ش آ﹝︡ــ︡. ︗︀ی آ﹇︀ی 
﹡︀در آر︀ ︠︀﹜﹩ ا︨️. ا︪ــ︀ن ︑︖︣︋﹥ ﹨︀ی ﹝﹞﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ 
︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹁﹠ــ︀وری ا︵﹑︻︀ت در ــ﹢زه ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ دار﹡︡ ﹋﹥ 

﹝︐︃︨﹀︀﹡﹥ ﹡︐﹢ا﹡︧︐﹠︡ در ︗﹙︧﹥ ︱﹢ر ︎﹫︡ا ﹋﹠﹠︡. 
د﹢ان ﹝︀︨︊︀ت د︨ــ︐﹍︀ه ﹝﹛ و ︋︧﹫︀ر ﹇︡﹞﹩ ا︨️ و 
﹡﹆︩ ︋︧﹫︀ر ︎︣ا﹨﹞﹫︐﹩ در ︨ــ﹑﹝️ ﹡︷︀م ا﹇︐︭︀دی ﹋︪﹢ر 
 ﹩︮︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ﹋﹥ ︋﹫︪ــ︐︣ ا︫ــ﹢︭︑ ،﹟دارد. ︋︀ و︗﹢د ا
︀ د﹢ان و  ﹋﹥ در ر︫ــ︐﹥ و ﹢زه ﹝︀﹜﹩ ﹁︺︀﹜﹫ــ️ دار﹡︡، ﹋﹞︐︣︋ 
 ﹩︐﹫﹀﹫﹋ ﹤ ︀︋ ︀ر﹨ــ︀ی ︠﹢د را﹋ ﹤﹊﹠و ﹡﹆︩ آن و ا ︀︐﹫﹛︀︺﹁
ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨︡، آ︫ــ﹠︀ ﹨︧︐﹠︡؛ و ا﹠﹊﹥ د﹢ان ﹝︀︨︊︀ت از 
 ،﹩︨︣︋︀︧ ︧︀︋︡اری و ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ و ا︋︤ار ،︀︫رو ﹤
︋︣ه ﹝﹩ ︋︣د؛ و در ︋︣ه ︋︣داری از ﹁﹠﹢ن و ا︋︤ار ︧︀︋︡اری 
و  ︀︑ ﹩︨︣︋︀︧﹥ ﹝﹫︤ان از ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و ار︑︊︀︵︀ت 

ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠︡؟
داودی

﹊ــ﹩ از و︸︀︿ ا︮﹙﹩ د﹢ان ﹝︀︨ــ︊︀ت ﹋︪ــ﹢ر، ﹋﹥ ︋﹥ ﹝﹢︗︉ 
ا︮﹢ل 54 و 55 ﹇︀﹡﹢ن ا︨︀︨ــ﹩، ︑︃︨﹫︦ ︫ــ︡ه ا︨️، ﹝︧︐﹠︡ ︋﹥ 
️ ا﹜﹞︀ل  ﹝︀ده 1 ﹇︀﹡﹢ن د﹢ان ﹝︀︨ــ︊︀ت ﹋︪ــ﹢ر، ﹀︀︸ــ️ از ︋﹫
ا︨ــ️. د﹢ان ﹝︀︨ــ︊︀ت ︋︀ ا︗︣ای ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩، ︋︣ 

︻﹞﹙﹊︣د د︨ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣ا﹩ ﹋ــ﹥ ︋﹥ ﹡﹢ی از ا﹡ــ︀ء از ︋﹢د︗﹥ 
︻﹞﹢﹝﹩ ﹋︪﹢ر ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ﹡︷︀رت ︋﹥ ﹝﹢﹇︹ دارد. 

︋﹥ ﹝﹢︗︉ ﹝﹀︀د ︑︊︭︣ه ﹝︀ده 2 ﹇︀﹡﹢ن د﹢ان ﹝︀︨︊︀ت ﹋︪﹢ر ﹋﹥ 
﹝﹢رد ا︠︐﹑ف د﹢ان ﹝︀︨ــ︊︀ت ︋︀ ﹡︀د﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ 
از ︗﹞﹙﹥ ︫︣داری ﹨︀︨ــ️، ﹨︣ د︨ــ︐﹍︀﹨﹩ ﹋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︻﹞﹢﹝﹩ 
︋ــ︣ آن ﹝︐︣︑︉ ︋︀︫ــ︡، د﹢ان ﹝︀︨ــ︊︀ت ﹝﹩ ︑﹢ا﹡ــ︡ ورود ﹋﹠︡ و 
︋︣﹡︀﹝﹥ ﹡︷︀ر︑﹩ اش را دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ︡. ﹝︀﹜﹊﹫️ ︻﹞﹢﹝﹩، ار︑︊︀︵﹩ 
︋﹥ ︋︒ ا︨ــ︐﹀︀ده ︀ ︻︡م ا︨︐﹀︀ده از ︋﹢د︗﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو﹜️ ﹡︡ارد. 
ــ︣داری ︑︣ان از ︋﹢د︗﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠︡،  ︋﹥ ﹁︣ض، ا﹎︫︣ 
 ﹩﹊ ﹤﹋ ﹤︗د﹢︋ ︼︣﹀︑ ︤ارش﹎ ﹤﹫︑ ︀︨ــ︊︀ت در را︨︐︀ی﹞ ان﹢د
از و︸﹫﹀﹥ ﹨ــ︀ی ا︮﹙﹩ آن ﹡︀د ا︨ــ️، ﹡﹢ه ا︨ــ︐﹀︀ده از ︋﹢د︗﹥ 
︻﹞﹢﹝﹩ را ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹝﹠︐﹩ ︋﹥ ﹝﹢︗ــ︉ ︑︊︭︣ه ﹝︀ده 2، 
﹢د︗﹥ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠︡  ،︡﹠﹊﹡ ︀ــ﹢ن ﹝︀﹜﹊﹫️  ــ︣داری از︋  ا﹎ــ︫︣ 
︻﹞﹢﹝﹩ ︋︣ ا﹟ ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹝︐︣︑︉ ︋﹢ده و در ﹇︀﹡﹢ن ﹁﹡ ️︨︣︀د﹨︀ 
 ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︧︨﹣﹞ ﹉ و ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان
︾﹫︣دو﹜︐﹩ ︫ــ﹠︀︠︐﹥ ︫ــ︡ه ا︨ــ️، ﹜︢ا ﹝︪﹞﹢ل ر︨ــ﹫︡﹎﹩ د﹢ان 
﹝︀︨︊︀ت ﹋︪﹢ر ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. ︫︣﹋️ ﹝﹙﹩ ﹡﹀️، ︻﹞﹢﹝﹩ و دو﹜︐﹩ 
ا︨ــ️. ︨ــ︀ز﹝︀ن ︑︃﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ ︻﹞﹢﹝﹩ و ︾﹫︣دو﹜︐﹩ ا︨ــ️، 
 ﹤ ﹥ ︗﹞︹ ﹋︓﹫︣ی ا︨ــ️، ﹝︐︺﹙﹅︋  داراــ﹩ دو﹜️ ﹡﹫︧ــ️، ﹝︐︺﹙﹅︋ 
︡ود 50 ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹡﹀︣ از ا﹁︣اد ︗︀﹝︺﹥ ا︨️. ︮﹠︡وق ︋︀ز﹡︪︧︐﹍﹩ 

﹁︣﹨︀د ﹝﹫︣︋﹙﹢ک
﹝︡︣︻︀﹝﹏ ︫︣﹋️ را︀﹡︩ ا︋︣ی ﹡﹫﹊﹩

 ﹟︧︀︗﹫︀ن
︧︀︋︡ار ر︨﹞﹩

﹋﹫﹢﹝︣ث داودی
﹝︺︀ون ﹁﹠﹩ و ︧︀︋︨︣﹩ ا﹝﹢ر ︻﹞﹢﹝﹩ و ا︗︐﹞︀︻﹩ 

د﹢ان ﹝︀︨︊︀ت 

د﹋︐︣ يداهللاً ﹝﹊︣﹝﹩
︨︣د︋﹫︣ ﹝︖﹙﹥ ︧︀︋︣س

️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ا﹟ ﹝﹫︤﹎︣د ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ︣وف ا﹜﹀︊︀ ︻︊︀رت ︋﹢د﹡︡ از: ﹋︫︣
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﹋︪﹢ری ﹨﹛ ﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ ︡ود ۴ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹡﹀︣ از ا﹁︣اد ︗︀﹝︺﹥ ا︨️ ﹋﹥ 
﹢ب، ا﹟ ﹝﹩ ︫﹢د ︻﹞﹢﹝﹩.  ﹋︧ــ﹢ر︎︣داز و ﹝︧︐﹞︣ی ︋﹍﹫︣ ﹨︧ــ︐﹠︡.︠ 
︋﹠︀︋︣ا﹟، د﹢ان ا﹁︤ون ︋︣ ︫ــ︣﹋︐︀ی دو﹜︐﹩ و وزار︑︀﹡﹥ ﹨︀، ﹡︷︀رت 

︠︀︮﹩ ︋︣ ︻﹞﹙﹊︣د ﹡︀د﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩، ﹡﹫︤ دارد. 
 ︼︣﹀︑ ︤ارش﹎ ﹤﹫︑ ،︀︨︊︀ت ﹋︪﹢ر﹞ ان﹢ا︮﹙﹩ د ︿︀︸از و ﹩﹊
︺︡ از ا︑﹞︀م ︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩، د﹢ان  ︋﹢د︗﹥ ︨ــ︀﹐﹡﹥ ا︨ــ️. در ﹨︣ ︨ــ︀ل︋ 
﹝︀︨ــ︊︀ت ︀︋︡ ﹎ــ︤ارش ︑﹀︣︼ ︋﹢د︗﹥ را ︑﹫﹥ و ︋﹥ ﹝︖﹙︦ ︫ــ﹢رای 
﹟ ︻﹙﹠﹩ ﹝︖﹙ــ︦، آن را در  ︦ از ﹇︣اــ️ در︮  ا︨ــ﹑﹝﹩ اراــ﹥ و︎ 
د︨ــ︐︣س ︻﹞﹢م ﹝︣دم ﹇︣ار د﹨︡. ا﹐ن ۴ ︨ــ︀ل ا︨ــ️ ﹋﹥ و︸﹫﹀﹥ در 
د︨︐︣س ︻﹞﹢م ﹇︣اردادن ﹎︤ارش ︑﹀︣︼ ︋﹢د︗﹥،  ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ︫︡ه ا︨️. 
 ︼︣﹀︑ ️د︗﹥، ︻︡د ︋﹥ ︻︡د ﹇︀﹡﹢ن ︋﹢د︗﹥ و ︗︡اول ︎﹫﹢︨ــ﹢︋ ︼︣﹀︑ در
 ﹩﹚﹫  ︠️︀︻ر ﹩︨︣︋︀︧ ﹉ ︀ر﹋ ﹟︀ء ﹝﹩ ︫﹢د. ا︱︣ا﹁︀ت ا﹡︫︡ه و ا
﹎︧︐︣ده ا︨️. در ︨︴ ﹋︪﹢ر، از ﹉ د﹨﹫︀ری ﹋﹢﹉ در ﹉ ا︨︐︀ن 
دورا﹁︐︀ده ﹎︣﹁︐﹥ ︑︀ ︠﹢د وزارت ا﹝﹢ر ا﹇︐︭︀د و دارا﹩ را ر︮︡ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛؛ 
﹝﹫︤ان ︋﹢د︗﹥ ای را ﹋﹥ ﹇︣ار ا︨️ ︋﹥ ﹨︣ وا ،︡﹠﹨︡︋ ︡﹆︡ر ︋﹢ده ا︨️؟ 
آن وا ︡︴﹢ر ︋﹢د︗﹥ را ﹝︭︣ف ﹋︣ده  ا︨️؟ آ︀ ︋︀ ﹝﹢ا﹁﹆︐﹠︀﹝﹥ اش و ︋︀ 

﹨︡﹁︀ی از ︎﹫︩ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡ه  ا﹡︴︊︀ق دارد؟ و ا﹜﹩ آ︠︣. 
﹝︐︺︀﹇︉ ︑﹫﹥ ﹎ــ︤ارش ︑﹀︣︼ ︋﹢د︗﹥ (︑︀ ︀︎︀ن دی ﹝︀ه ︨ــ︀ل ︋︺︡، 
﹝﹢︲﹢ع ︑︊︭︣ه 1 ﹝︀ده 221 ﹇︀﹡﹢ن آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ دا︠﹙﹩ ﹝︖﹙︦ ︫ــ﹢رای 
ا︨ــ﹑﹝﹩)، ︋﹥ ﹝﹢︗︉ ﹝﹀︀د ︑︊︭︣ه 1 ﹝︀ده ا︠﹫︣ا﹜︢﹋ــ︣، ر﹫︦ د﹢ان 
﹝︀︨︊︀ت ﹋︪ــ﹢ر ﹨﹠﹍︀م ︑﹆︡﹛ ﹎︤ارش ︑﹀︣︼ ︋﹢د︗﹥ ︨︀﹐﹡﹥ ﹋︪﹢ر، 
︡﹋︓︣ ︋﹥ ﹝︡ت ﹉ ︨︀︻️ در︋︀ره آن در ︗﹙︧﹥ ︻﹙﹠﹩ ︑﹢︲﹫ ﹝﹩ د﹨︡. 
 ︀ ﹥ ︮ــ﹢رت ︑︭﹢︣ی و︋  ︀ر، ا﹟ ﹎︤ارش︋  ︣ای او﹜﹫﹟︋  ︨ــ︀ل ﹎︫︢ــ︐﹥︋ 

 ﹩﹚﹫︠ ﹤﹋ ︫︡ ﹤ارا (PowerPoint) ️﹠﹢︎ا︨︐﹀︀ده از ﹡︣م ا﹁︤ار ︎︀ور
﹨﹛ ﹝﹢رد ا︨ــ︐﹆︊︀ل ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ﹝︐︣م ﹇ــ︣ار ﹎︣﹁️. ︗﹠︀ب آ﹇︀ی د﹋︐︣ 
︺︡ از آن ﹨﹛  ﹫ــ︩ ﹎︣﹁︐﹠︡ و ارا﹥ ﹋︣د﹡ــ︡ و︋  ︻ــ︀دل آذر ا﹟ رو﹥ را︎ 
︻﹫﹟ ﹎ــ︤ارش در ﹝︣﹋︤ ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ ا﹠︐︣﹡︐﹩ د﹢ان ﹝︀︨ــ︊︀ت، 
︋﹥ آدرس «dmk.ir» در د︨ــ︐︣س ︻﹞﹢م ﹇ــ︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د. ︺﹠﹩ ا﹎︣ 
﹝ ﹅﹆︀ دا﹡︪ــ︖﹢﹩ ︋︣ای ︀︎︀ن ﹡︀﹝﹥ و ︑﹆﹫﹅ ︠﹢د، ︋﹢ا﹨︡ ﹡﹢ه 
︋﹢د︗﹥ ﹋︪ــ﹢ر را ر︮︡ ﹋﹠︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋︀ ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ ﹝︣﹋︤ ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ 
د﹢ان ﹝︀︨ــ︊︀ت ﹋︪ــ﹢ر، ︑﹀︣︼ ︋﹢د︗﹥ ︨ــ︀﹜︀ی ا︠﹫ــ︣ را ︋﹍﹫︣د و 
︋︊﹫﹠︡. ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥ ︋﹥ وزارت ﹁︣﹨﹠﹌ و ار︫ــ︀د ا︨﹑﹝﹩ ﹆︡ر ︋﹢د︗﹥ 
 ﹟︨ــ︀زی در ﹋︪ــ﹢ر ا ﹌﹠﹨︣﹁ ︒︋ ️︋︀︋ ﹤﹡︀︑داده ا﹡ــ︡ و آن وزار
﹢د︗﹥ دا︫ــ︐﹥  ــ﹊﹏ ﹨︤﹠﹥ ﹋︣ده و ︀﹀﹚︑ ﹤﹩ از︋   ︫﹤ ﹤ ︋﹢د︗﹥ را︋ 
ا︨ــ️. ﹝︣دم ︻︀دی، ︋﹥ ﹝﹢︗︉ ﹆﹩ ﹋﹥ ﹇︀﹡﹢ن ا︨︀︨﹩ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ 
ا︨️، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︊﹫﹠﹠︡ ﹋﹥ د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣ا ﹩﹥ ﹋︣ده ا﹡︡ و ﹝︡︣ان 
ــ︀︡ ﹡﹞﹩ دا﹡﹠︡ ﹋﹥ ا﹎ــ︣ وارد ﹝︣﹋︤   ︫︀﹨ ﹩﹚﹫ ــ﹥ ︑﹙﹀﹩ دا︫ــ︐﹥ ا﹡︡.︠ 
ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا﹠︐︣﹡︐﹩ د﹢ان ︫ــ﹢﹡︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹎︤ارش ︑﹀︣︼ ︋﹢د︗﹥ 
﹋﹏ ﹋︪ــ﹢ر ︋︣ای ︨︀﹜︀ی ا︠﹫︣ را ︋︊﹫﹠﹠︡؛ ︻﹞﹙﹊︣د دو﹜️ را ︋﹥ ︑﹀﹊﹫﹉ 
د︨ــ︐﹍︀ه و ︑﹙﹀︀ت د︨︐﹍︀ه ﹨︀. آ﹡︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︀ز︠﹢ا︨️ ﹋﹠﹠︡، ر︮︡ 
﹢د︗﹥ ا﹁︐︀ده ا︨ــ️. ا﹠︀ و︸﹫﹀﹥  ︣ای︋  ︊﹫﹠﹠︡ ﹋﹥ ــ﹥ ا︑﹀︀﹇﹩︋  ﹋﹠﹠ــ︡،︋ 

د﹢ان در ﹇︀﹜︉ ﹎︤ارش ︑﹀︣︼ ︋﹢د︗﹥ ا︨️. 
در ﹋﹠ــ︀ر ︑﹫ــ﹥ ﹎ــ︤ارش ︑﹀︣︼ ︋﹢د︗﹥، ︋ــ︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︨﹫︀︨ــ︐﹩ ﹋﹥ 
︩ ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️، ︨﹥  ﹝﹞ ️︣︡︐︣م ︗︡︡ د﹢ان ﹝︀︨︊︀ت ﹋︪﹢ر ︎﹫
️ ﹎︣ا﹡﹥، ︎﹫︪ــ﹍﹫︣ا﹡﹥ و ﹝﹆︐︡را﹡﹥ ︋﹥ ︑﹞︀﹝﹩  ︀ر ﹡︷︀رت ﹝︧︐﹞︣ ﹨︡ا︺︫
وا︡﹨︀ی د﹢ان ﹝︀︨︊︀ت ﹋︪﹢ر ا︋﹑غ ︫︡ه ا︨️. ﹝﹢ارد اول و دوم 
︀ل ﹎︫︢︐﹥ از ︻﹞﹙﹊︣د  ﹥ د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣ا﹩ ا︨️. در︨  ︀ب ﹋﹞﹉︋  از︋ 
︡﹠﹟ ︨︀﹜﹥ د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣ا﹩ و ︎︣و﹡︡ه ﹨︀ی داد︨︣ا﹩ ﹝﹢︗﹢د در 
︉ ︫﹠︀︨﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ ︑︀ ︋︊﹫﹠﹫﹛ ﹥ ا︑﹀︀﹇﹩  د﹢ان ﹝︀︨︊︀ت ﹋︪﹢ر، آ︨﹫
ا﹁︐︀ده ا︨️ ﹋﹥ ﹝︡︣ی در د︨︐﹍︀﹨﹩ د︀ر ا﹡︣اف از ﹇︀﹡﹢ن ﹝﹩ ︫﹢د. 
︣و﹡︡ه ﹨︀ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︣︐﹝﹞﹟ ︻︀﹝﹏ ا﹀﹚︑ ﹟︀ و   ︎﹟︪ــ︐︣ ا﹫︋
ا﹡︣اف از ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات، ﹡︀آ﹎︀﹨﹩ ﹝︡︣ از ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات ا︨️. 
 ﹩︀﹠︫آ ️︗ ﹤︋ و ︫︡ ﹤﹫︑ ︀ت﹀﹚︑ ﹩﹡آ﹝﹢ز︫﹩ از ﹁︣اوا ﹤︐︧︋ ﹉
﹝︡︣ان، ︗﹙︧﹥ ﹨︀﹩ را ︋︣ای ذ︧ــ︀︋︀ن د︨︐﹍︀ه ا︗︣ا﹩ و ﹝︡︣ان 
︑︪ــ﹊﹫﹏ داد﹛. ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، ــ﹉ ﹝︀ه ︎﹫︩ در ﹨﹞ــ︡ان، ﹝︡︣ان 
﹝︀﹜﹩ ﹝︣ا﹋︤ دا﹡︪ــ﹍︀﹨﹩ ﹋︪ــ﹢ر ﹉ ﹨﹞︀︩ دا︫ــ︐﹠︡ و ︧ــ︀︋︣س 
﹋﹏ د﹢ان ﹝︀︨ــ︊︀ت ︋﹥ آ﹡︖︀ ر﹁️. ﹝﹢︲﹢︻ــ︀ی ﹝﹛ و ﹝︣︑︊︳ ︋︀ 
︻﹞﹙﹊︣د دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ را ︋︣ای ﹝︡︣ان ﹝︐︣م ︑﹢︮﹫︿ ﹡﹞﹢د﹡︡. ︋︀ز︠﹢رد 

داودی:
ا﹎︣ ﹁﹠︀وری در

﹋﹠︀ر ︧︀︋︣س ︋︀︫︡

﹋︀ر او ︠﹫﹙﹩ د﹇﹫﹆︐︣

︋︧﹫︀ر ︫﹀︀﹁︐︣ و

︠﹫﹙﹩ ︋﹥ روز︑︣ 
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 ﹟︣ا﹡﹥، ا﹎ ️ ــ︒ ﹡︷︀رت ﹨︡ا ︀ب︋  ﹢︋﹩ ﹨﹛ دا︫ــ️. از︋   ︠﹩﹚﹫︠
﹡ــ﹢ع ﹁︺︀﹜﹫︐︀ ︋﹥ ﹋︀﹨︩ ︑︺ــ︡اد ︎︣و﹡︡ه ﹨︀ی داد︨ــ︣ا﹩ در د﹢ان 

﹝︀︨︊︀ت و ︫﹀︀﹁﹫️ ︻﹞﹙﹊︣د ﹝︡︣ان ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡. 
در ﹋﹠︀ر آن، ﹝﹢︲﹢ع د﹍︣، ﹡︷︀رت ︎﹫︪ــ﹍﹫︣ا﹡﹥ ا︨ــ️ و آن 
﹢د  ﹥ و︸︀︿ و ︑﹊︀﹜﹫︿︠  ز﹝︀﹡﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ د︨︐﹍︀﹨﹩ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡︋ 
︀ ﹝︪﹊﹏ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ رو︋﹥ رو ﹝﹩ ︫﹢د، ز︣ا آ﹡﹆︡ر ︑︺︡د  ︻﹞﹏ ﹋﹠︡ و﹜﹩︋ 
﹇﹢ا﹡﹫﹟ دار﹛ ﹋﹥ ﹨﹫︘ ﹝︡︣ی ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋﹍﹢︡ ﹋﹥ ﹝﹟ ﹝︪︣ف ︋﹥ 
︑﹞︀﹝﹩ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹨︧ــ︐﹛. در ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹝﹢ارد، ︗﹙︧ــ﹥ ای ︋︀ ︻﹠﹢ان 
﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀ی ︑︺︀﹝﹙﹩ ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝﹩ د﹨﹫﹛ و ﹝︡︣ان را در ︭︠﹢ص 

 .﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ﹩︀﹝﹠﹨︣رات، را﹆﹞ ا﹡﹫﹟ و﹢﹇ ﹫︮ ️︀︻ر
️ ﹎︣ا﹡﹥ و ︎﹫︪ــ﹍﹫︣ا﹡﹥، ︻﹞﹙﹊︣د ﹝︡︣ان  در ﹋﹠︀ر ﹡︷︀رت ﹨︡ا
را ﹝﹆︐︡را﹡ــ﹥ ر︮︡ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. ا﹎︣ ︋﹥ ر︾﹛ را﹨﹠﹞︀﹩، ︗﹙︧ــ﹥ ﹨︀ی 
︎﹫︪ــ﹍﹫︣ا﹡﹥ و آ﹝﹢زش، ︋︀ز ﹝︡︣ی د︀ر ا﹡︣اف از ﹇︀﹡﹢ن ︫﹢د، 
در را︨︐︀ی و︸︀︿ ﹇︀﹡﹢﹡﹩، از ︵︣﹅ داد︨︣ای د﹢ان ﹝︀︨︊︀ت 
﹋︪﹢ر، ﹨﹫︐︀ی ﹝︧︐︪︀ری و ﹝﹊﹞﹥ د﹢ان ﹝︀︨︊︀ت، ورود 
﹥ داد︨︣ا ار︗︀ع ﹝﹩ د﹨﹫﹛. ﹡︐﹫︖﹥  ︣و﹡︡ه را︋  ﹫﹍﹫︣ی ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ و︎  و︎ 
ا﹟ ︎︣و﹡︡ه ﹨︀ ﹋﹥ ﹝︺﹞﹢ً﹐ ︋﹥ آرای ﹝︧︐︪ــ︀ری ﹝﹠︖︣ ﹝﹩ ︫ــ﹢د،  
 .﹜دار ️﹇﹢﹞ ︀ و ﹜ق، ا﹡﹀︭︀ل دا﹢﹆ ︧︣﹋ ،️﹞︡︠ ا﹡﹀︭︀ل از
 ﹤﹫︀︱﹇ ه﹢﹇ ︦﹫︀︨︊︀ت ﹋﹥ از ︨ــ﹢ی ر﹞ ان﹢︫ــ︣ع د ﹜﹋︀
︭﹢ص  ﹫﹟ ﹇︱︀ت ︻︀﹜﹩ ر︑︊﹥ ﹋︪ــ﹢ر ا﹡︐︀ب ﹝﹩ ︫ــ﹢د، در︠  از︋ 
 .︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ︣︷﹡ ︀ر︸︀ی ﹝︧︐︪︀ری ا︐﹫﹨ آرای ︮︀دره از ︨﹢ی
 ﹤﹝﹊﹞ ︦﹫︀︨ــ︊︀ت ﹋︪﹢ر ︑﹢︨︳ ر﹞ ان﹢ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ آرای د
︑︖︡︡﹡︷︣ (︀﹋﹛ ︫ــ︣ع) ︑︃﹫︡ ﹎︣د︡، رأی ﹇︴︺﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ و 
﹡﹥ دــ﹢ان ︻︡ا﹜️ اداری، ﹡﹥ ﹇﹢ه ﹇︱︀﹫﹥، ﹨﹫︙﹊︦ ا︗︀زه ورود 
︋﹥ آن رأی را ﹡︡ارد. ︠﹢ب اــ﹟ ﹉ ﹇︡رت ︠﹢︋﹩ ︋︣ای د﹢ان 
︀︨︡اری از و︸﹫﹀﹥ ا︮﹙﹩  ︐﹢ا﹡︡ در را︨︐︀ی︎  ﹝︀︨ــ︊︀ت ا︨️ ﹋﹥︋ 

️ ا﹜﹞︀ل ﹝﹩ ︋︀︫︡، از آن ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠︡.  ︠﹢د ﹋﹥ ︮﹫︀﹡️ از ︋﹫
️ ا﹜﹞︀ل را ﹝﹫︤ و ︮﹠︡﹜﹩، ﹝︀︫ــ﹫﹟،  ﹇︊ــً﹑ ا﹟ د︡﹎︀ه ︋﹢د ﹋﹥ ︋﹫
 ﹟ا﹐ن ا .﹜︡د ﹝﹩ د﹢︪ــ﹞ ﹩︨ــ︀︠︐﹞︀ن، ا︔︀︔﹫﹥ و ا﹝﹢ال دارا
️ ا﹜﹞︀ل ﹁﹆︳ ا﹟ ﹝﹢ارد ﹡﹫︧ــ️. ﹝︡︣ان  ا︻︐﹆ــ︀د را دار﹛ ﹋ــ﹥ ︋﹫
️ ا﹜﹞︀ل  ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︤ر﹎︐︣﹟ ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹨︀ی ا﹡︧ــ︀﹡﹩ ︋︪ــ﹩ از ︋﹫
︀ل ﹨︤﹠﹥ ﹋︣ده و   ︨30 ︩︣ا ﹝︧﹢ب ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. ﹋︧﹩ ﹋﹥ دو﹜️︋ 
︋﹥ ﹝﹠︭︉ ﹝︣︡️ ر︨﹫︡ه ا︨️، ﹡ ︀︋ ︡︀︊﹉ ︨︣ی ﹝﹢︲﹢︻︀ی 
 ︣︵︀︠ ﹤︋ .﹜︣﹫﹍︋ ا﹁︐ــ︀ده، ا﹡﹍﹫ــ︤ه ﹋︀ر و ︠﹑﹇﹫ــ️ را از او ︀︎ ︩ ﹫︎

 .﹜︣ا﹡﹥ را دار﹎ ️ ︀ی ︎﹫︪﹍﹫︣ا﹡﹥ و ﹨︡ا︑︀ر︷﹡ ︒︋ ،﹟﹫﹝﹨

د﹋︐︣ ﹝﹊︣﹝﹩
آ︀ ﹋︀ر د﹢ان ﹝︀︨︊︀ت ﹝︡ود ︋﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ر︻︀️ در 

﹢زه دو﹜︐﹩ و ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ا︨️؟ 
داودی

﹝︀ در ﹋﹠︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩ ر︻﹞ ﹤﹋ ،️︀︭﹢﹜︩ ﹎︤ارش ︑﹀︣︼ ︋﹢د︗﹥ 
ا︨️، ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︻﹞﹙﹊︣د را دار .﹜︡ود ۵ ︨︀ل ︎﹫︩ ﹋﹞﹫︐﹥ ای 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︀︨︊︀ت﹞ ان﹢︫ــ︡ و ︋﹥ ﹋﹞﹉ آن ﹋﹞﹫︐﹥، در د ﹏﹫﹊︪︑
︻﹞﹙﹊ــ︣د را ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ﹋︣دــ﹛. و︸﹫﹀﹥ ا︮﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︻﹞﹙﹊︣د 
︋﹥ ︻︡ه ︨︀ز﹝︀ن ﹝︣︡️ ا︨️. ︨︀ز﹝︀ن ﹝︣︡️ و﹇︐﹩ ﹋﹥ ︎﹢﹜﹩ را 
︋﹥ ﹉ د︨︐﹍︀ه دو﹜︐﹩ ﹝﹩ د﹨︡، ﹡ ︡︀︋﹢ه ︠︣ج ﹋︣د و ﹡﹢ه ﹝︭︣ف 
 ️︣︡﹞ و︗﹢د دارد ﹋﹥ ︨︀ز﹝︀ن ︿︺︲ ﹟ل را ﹡︷︀رت ﹋﹠︡. ا﹐ن ا﹢︎
در ﹠﹫﹟ ﹝﹢﹇︺﹫︐﹩ ﹡﹫︧️. در د﹢ان ﹝︀︨︊︀ت، ︧︀︋︨︣﹩ ︻﹞﹙﹊︣د 
 ﹤﹫︑ ﹤﹞︀﹠﹞︀︷﹡ ︣ای آن د︨ــ︐﹢را﹜︺﹞﹏ ﹡﹢︫︐﹫﹛ و  ︋،﹜را ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ﹋︣د
︀﹐﹡﹥ دو ﹎︤ارش  ﹋︣د ︣﹨ .﹜︧ــ︀︋︣س ﹋﹏ در د﹢ان ﹝︀︨ــ︊︀ت︨ 
 ﹜﹨ ︀︤ار︫ــ﹎ ﹟ا ︕︀︐﹡ ــ﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ︑﹞︀م﹫︑ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︻﹞﹙﹊︣د
︋﹥ ︮﹢رت ﹝︧︐﹠︡ ︋﹥ ﹋﹞﹫︧﹫﹢﹡︀ی ︑︭︭﹩ ﹝︖﹙︦ ارا﹥ ﹝﹩ ︫﹢د. 
دــ﹢ان در اــ﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ︻﹞﹙﹊ــ︣د ︠﹢︋﹩ دا︫ــ︐﹥ و ︋︀ز︠ــ﹢رد آن در 

د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣ا﹩ ︋︧﹫︀ر ︠﹢ب ︋﹢ده ا︨️.
در ﹋﹠︀ر ا ﹉ ،︀﹠︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹫﹟ ا︗ــ︣ای ︋﹢د︗﹥ دار﹛؛ 
 ︫︡︀︋ ︣︷︐﹠﹞ ︡︀︊﹡ ︀︨ــ︊︀ت﹞ ان﹢︧ــ️ ﹋﹥ د﹠︣ا ا︻︐﹆︀د ︋︣ از
﹫﹙ــ﹩ از ﹝︡︣ان ﹋﹥  ︣︠﹑ف د︡﹎︀ه︠  ﹫﹀︐︡؛︋  ﹑﹁﹩ ا︑﹀ــ︀ق︋  ︑ــ︀︠ 
﹝﹩ ﹎﹢﹠︡ ︫ــ﹞︀ ︀︋︡ ﹋﹠︀ر ︋︀︫ــ﹫︡ ︑︀ ﹝︀ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ︠﹢د را ا﹡︖︀م 
د﹨﹫﹛، ︨ــ︍︦ ︋﹫︀﹫︡ و ا﹎︣ ا︣ادی ﹝︪︀﹨︡ه ﹡﹞﹢د︡ ︋︣︠﹢رد ﹋﹠﹫︡، ﹝︀ 
️ ا﹜﹞︀ل از ︋﹫﹟ ر﹁️ د﹍︣ ﹡﹞﹩ ︑﹢ان ﹋︀ری ﹋︣د و  ﹝﹩ ﹎﹢﹫﹛ ﹋﹥ ا﹎ــ︣ ︋﹫
︋︀ ﹋︧︣ ﹆﹢ق از ﹝ ︣︡﹫︤ی ︗︊︣ان ﹡﹞﹩ ︫﹢د. در ︧︀︋ِ︨︣﹩ ﹡︷︀رت 
﹫﹟ ا︗ــ︣ای ︋﹢د︗﹥، در ﹝﹆︀︵ــ︹ ۴﹝︀﹨﹥ و 8 ﹝︀﹨ــ﹥، د﹢ان ︋﹢د︗﹥ 
 ﹤﹫︑ ﹜﹞ ︀ی︻﹢︲﹢﹞ ︤ارش از﹎ ﹉ .︡﹠﹋ ﹩﹞ ︨︡︮ــ︀ل ︗︀ری را ر
﹝﹩ ﹋﹠﹫ــ﹛، ﹡﹥ از ﹋﹏ ︋﹠︡﹨︀ و ︑︊︭︣ه ﹨︀. ︨ــ︍︦ ﹎︤ارش را ︋﹥ ﹝︖﹙︦ 
﹝﹩ د﹨﹫﹛. ﹨﹞﹫﹟ ﹎︤ارش را ا︨︐︀﹡﹩ ﹨﹛ ﹝﹩ د﹨﹫﹛. ﹝︖﹞︹ ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن 
﹨︣ ا︨︐︀ن ﹋﹥ ︑︪﹊﹫﹏ ︫︡، د﹢ان ﹝︀︨︊︀ت ﹎︤ارش ︻﹞﹙﹊︣د ا︨︐︀ن 
را ︋﹥ ﹨﹞︀ن ﹡﹞︀﹠ــ︡﹎︀ن ﹝﹩ د﹨︡ و ﹡﹞︀﹠ــ︡﹎︀ن ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ﹎︤ارش را 
︎﹫﹍﹫︣ی ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. در ﹇﹢﹆ ︒︋︀ی ﹡︖﹢﹝﹩ ﹨﹛ ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ﹝﹢︲﹢ع 
ر︨ــ﹫︡﹛ ﹋﹥ ﹡︷︀رت ﹝︣د﹝﹩ ار︗ ا︨ــ️. ﹝﹢﹇︺﹩ ﹋﹥ ﹝︣دم ︎︀ی ﹋︀ر 
︋︀︫ــ﹠︡ و ﹋︀ر﹨︀ را ﹋﹠︐︣ل ﹋﹠﹠︡، ﹋︧﹩ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ راه ﹁︣ار دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، 

ز︣ا ︀︋︡ ︗﹢ا︋﹍﹢ ︋︀︫︡. 
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د﹢ان ﹝︀︨︊︀ت ا︣ان، ︻︱﹢ ﹝︖﹞︹ ︗︀﹡﹩ ا﹠︐﹢︨︀ی ︺﹠﹩ د﹢ان 
﹝︀︨︊︀ت ﹋︪﹢ر﹨︀ی ︗︀ن ﹡﹫︤ ﹨︧️. ︡ود ︋︀﹐ی  190 ﹋︪﹢ر، ︗﹞︹ 
 ︹﹝︖﹞ ﹟︨︀ی ︑︪ــ﹊﹫﹏ داد﹡︡ ﹋﹥ ﹝︀ در ا﹢︐﹠︫ــ︡﹡︡ و ﹝︖﹞︺﹩ ︋﹥ ﹡︀م ا
︠﹫﹙﹩ ﹁︺︀ل ﹨︧ــ︐﹫﹛. ﹝︀ ︻︱﹢ آ︨﹢︨ــ︀ی ﹋﹥ ﹝︖﹞︹ د﹢ان ﹝︀︨ــ︊︀ت 
﹋︪ــ﹢ر﹨︀ی آ︨﹫︀︨️ و ا﹋﹢︨ــ︀ی ﹋﹥ ﹝︖﹞︹ ﹋︪﹢ر﹨︀ی ︻︱﹢ ا﹋﹢ ا︨️، 
﹡﹫︤ ﹝﹩ ︋︀︫ــ﹫﹛. در ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︻﹞﹙﹊︣د، ژا︎﹟، ﹫﹟، و ﹝︀﹜︤ی ︠﹫﹙﹩ 
﹁︺︀ل ﹨︧ــ︐﹠︡ و دوره ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫ــ﹩ ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن د﹢ان 
﹝︀︨︊︀ت ا︣ان ﹡﹫︤ در ا﹟ دوره ﹨︀ ︫︣﹋️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و ︑﹑ش ﹝﹩ ︫﹢د از 

︑︖︣︋﹥ ﹨︀ی ﹋︪﹢ر﹨︀ی دارای ︑︖︣︋﹥، ا︨︐﹀︀ده ︋﹫﹠﹥ ︫﹢د. 
د﹢ان ﹝︀︨ــ︊︀ت در ﹋﹠︀ر ا﹡︖︀م و︸︀ــ︿ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︠﹢د، در ︭︠﹢ص 
 ﹤ ︣وع︋  ﹉ ︨ــ︣ی ﹝︧ــ︀﹏ ا︗︐﹞︀︻﹩ و ﹝︪ــ﹊﹑ت ﹝︊︐﹑︋﹥ ︗︀﹝︺﹥،︫ 
﹥ ﹝︣ا︗︹ ذ︭﹑ح  ︋︣ر︨ــ﹩ ﹝﹢︲﹢︻︀ ﹡﹞﹢ده و ﹎︤ار︫ــ︑ ︤﹫﹡ ﹩︀﹫﹥ و︋ 

ارا﹥ ﹋︣ده ا︨️.
 ︀﹠︑ ﹤﹡ ؛﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ﹤﹫︑ ︣ان ︨︀﹜﹩ دو ﹎︤ارش︑ در︋︀ره آ﹜﹢د﹎﹩ ﹨﹢ای
ــ︣﹨︀. ﹝︭﹢︋﹥ ای در دو﹜️ دار﹛ و  ︣ای ﹋﹑ن︫   ︋﹤﹊﹚ ︋ــ︣ای ︑︣ان،︋ 
︋︣ا︨︀س آن د︨︐﹍︀ه ﹨︀ ﹝﹊﹙︿ ︫ــ︡﹡︡ ﹋︀ر﹨︀﹩ ا﹡︖︀م د﹨﹠︡ ﹋﹥ آ﹜﹢د﹎﹩ 
را ﹋︀﹨︩ د﹨﹠︡. ︠﹢ب، ﹨︣ ︨ــ︀ل دو ﹎︤ارش ︋﹥ ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢ن ا︮﹏ 90 
﹝﹩ د﹨﹫ــ﹛. ﹉ ﹎︤ارش ا︻︐﹫ــ︀د ︑﹫﹥ ﹋︣د﹛. دو﹜️ ︋ــ︣ای ︗﹙﹢﹎﹫︣ی 
از ا︻︐﹫ــ︀د، ︐﹩ ︋﹥ ﹝ــ︡ارس، ︎﹢ل ﹝﹩ د﹨︡. اــ﹟ ︎﹢﹜︀ ﹋︖︀ ﹝﹩ رود و 
 ︀︪︨︣︎ ﹟ا ﹤︋ ︫ــ︡؟ ︎︀︨ــ ﹤ ︫ــ﹢د و ﹡︐﹫︖﹥ اش ﹩﹞ ﹤﹠︤﹨ ﹤﹡﹢﹍
 ﹩﹝﹞ ا︨️ ﹋﹥ ︋︣ای ﹋︪﹢ر ﹝︀ ﹋︀ر ﹩︻︀﹝︐︗ا ﹏︀︧﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︡﹠﹞︀ز﹫﹡

 .︫︡︀︋ ﹩﹞
 ︼︣﹀︑ ــ﹥ ﹎︤ارش﹫︑  ︳﹆﹁ ︀︨ــ︊︀ت﹞ ان﹢ا︨ــ️ ﹋﹥ د ﹟ر ا﹢︷﹠﹞
︀ ︧︀︋︡اری  ﹫﹙﹩ از ﹝﹢︲﹢︻︀ی ﹝︣︑︊︳︋  ︋﹢د︗﹥ را در د︨️ ﹡︡ارد و در︠ 
در﹎﹫︣ ا︨️. ﹝︀ ︋︀ ︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩ و ︋︀ ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ﹨﹛ 
ار︑︊︀ط ︑﹠﹍︀︑﹠﹍﹩ دار﹛. ︋︀ د︋﹫︣﹋﹏ ︗︀﹝︺﹥ ﹡︪︧ــ︐︀﹩ دا︫︐﹫﹛ در ︋︀ب 
︀︫ــ﹫﹛ و  ﹍︢ار﹛ و ﹨﹛ ا﹁︤ا﹩ دا︫ــ︐﹥︋  ا︀﹨ ﹤︋︣︖︑ ﹤﹊﹠﹞︀ن را ﹋﹠︀ر ﹨﹛︋ 
︋︀ ︋︀زر︨﹩ ﹋﹏ ﹋︪ــ﹢ر در ﹠︡ ﹝﹢︲﹢ع ︠︀ص ﹋︀ر﹎︣وه ﹝︪︐︣ک ︑︪﹊﹫﹏ 
داد﹛ و ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹞﹩ را ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ﹋︣د﹛ و دروا﹇︹ ا︔︣ آن ︻︀﹜﹩ ︋﹢د. 
︋︀ ︨ــ︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹨﹛ ﹨﹞﹫﹟ ︑︺︀﹝﹑ت را دار﹛ و ︨︺﹩ ﹋︣د﹛ در 
ا﹡︖ــ︀م و︸︀﹀﹞︀ن ︋﹥ ﹎﹢﹡ــ﹥ ای ︻﹞﹏ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ︡ا﹇ــ﹏ آن و︸﹫﹀﹥ ا︮﹙﹩ 

️ ا﹜﹞︀ل ا︨️، ﹝﹆﹅ ︫﹢د.  د﹢ان ﹝︀︨︊︀ت ﹋﹥ ︎︀︨︡اری از ︋﹫
د﹋︐︣ ﹝﹊︣﹝﹩

 ﹤ ︀︑ و ︎﹫︙﹫︡ه ︠﹢د ﹜︖︣︎ ︿︀︸︀︨︊︀ت ︋︣ای ا﹡︖︀م و﹞ ان﹢د
ا﹡︡ازه از ا﹝﹊︀﹡︀ت ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و ار︑︊︀︵︀ت ︨﹢د ﹝﹩ ︗﹢︡؟

داودی
د﹢ان ﹝︀︨ــ︊︀ت ﹡﹫︣وی ز︀دی ﹡︡ارد. در ︨ــ︴ ﹋﹏ ﹋︪﹢ر ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ 
ادارات ﹋﹙ــ﹩ ﹋﹥ در ا︨ــ︐︀﹡︀ دار﹛، ﹋﹏ ﹡﹫︣وی دــ﹢ان ︡ود 2800 ﹡﹀︣ 
︣﹎︣﹁︐﹥ از ﹝︀ده 8 ﹇︀﹡﹢ن د﹢ان  ا︨ــ️. ا﹜︊︐﹥، آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ای ﹨﹛ دار﹛ ﹋ــ﹥︋ 
︀رج از   ︠﹩﹆﹫﹆ ان ا︗︀زه داده ا︨ــ️ ﹋﹥ از ا﹁︣اد﹢د ﹤ ﹢ده و︋  ﹝︀︨ــ︊︀ت︋ 
د﹢ان ا︻﹛ از ︋︀ز﹡︪︧ــ︐﹥ و ︐﹩ ︠︀رج از ︨﹫︧︐﹞︀ی دو﹜︐﹩ ﹨﹛ ا︨︐﹀︀ده 

 .︡﹠﹋
 ︳﹫﹞ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ﹩دوره آ﹝﹢ز︫ــ ﹉ در ︨ــ︀ل 1385 ﹋﹥ ︋︣ای
﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ︋﹥ ﹐﹨﹢ر ︎︀﹋︧︐︀ن ر﹁︐﹥ ︋﹢دم،  ﹉︧︀︋︣س از ﹋︪﹢ر 
﹨﹠︡ ︋︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ ﹋﹫﹀﹩ وارد ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨︀ز﹝︀﹡︩ در ﹨﹠︡و︨︐︀ن 
ــ︀﹝︀﹡﹥   ︨﹉ ︀ ــ︣﹋️ را ﹁︣ا︠﹢ا﹡﹩ ﹋︣د، و︋   ︫﹉ ﹩﹛︀﹞ ︫ــ︡، ا︵﹑︻ــ︀ت
﹋︀ر︋︣دی  ﹩︨︣︋︀︧﹊﹩ دو ﹝﹢︲﹢ع را ا﹡︖︀م داد و ﹎︤ارش ︧︀︋︨︣﹩ را 
︑﹫﹥ ﹋︣د؛ دور از ﹋︪﹢رش، دور از ︫︣﹋︐︩، و دور از ﹝﹫︤ ︧︀︋︨︣﹩ اش. 
﹢زه ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ﹝︀︨︊︀ت ﹋︪﹢ر ︫︀﹝﹏ ︑﹞︀﹝﹩ د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣ا﹩ و 
︴ ﹋︪﹢ر و ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ﹨︀ی  ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ و ﹡︀د﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ در︨ 
︀رج از ﹋︪﹢ر ا︨️. ا﹎︣ ر︨﹫︡﹎﹫︀ی د﹢ان ﹝︀︨︊︀ت ﹋︪﹢ر ﹋︀﹝﹏  آ﹡︀ن در︠ 
 ︼︣﹀︑ و ا﹎︣ ﹎︤ارش ﹜﹫﹠﹋ ﹤﹫︑ د︗﹥ را﹢︋ ︼︣﹀︑ ا﹡﹫﹛ ﹎︤ارش﹢︑ ﹩﹝﹡ ،︫︡︀︊﹡
را ︑﹫ــ﹥ ﹡﹊﹠﹫﹛، ︋﹥ ︑﹊﹙﹫︿ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︠﹢د ︻﹞﹏ ﹡﹊︣ده و ﹝﹢رد ︋︀ز︠﹢ا︨ــ️ 
︀﹝︀﹡﹥ ای در د﹢ان ﹝︀︨︊︀ت  ــ︀﹜︀ی ا︠﹫︨︣  ﹝︖﹙︦ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣﹛. در︨ 
 ﹟﹑﹡︀رت آ︷﹡ ﹤﹡︀﹞︀︨ ︿﹀﹞ ﹤﹋ ︀﹠︨ ﹤﹡︀﹞︀︀م ︨ــ﹡ ﹤︋ ︫︡ ﹩و ︵︣ا ﹤﹫︑
︀ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ا︨ــ️. ا﹟ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︋︀ ا﹟ د︡ ︵︣ا ﹤﹋ ︫︡ ﹩︧︀︋︣س 
︀ز ﹋﹠︡ و وارد  ﹠︪ــ﹫﹠︡ و ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ش را︋  د﹢ان ﹝︀︨ــ︊︀ت در د﹁︐︣ ﹋︀رش︋ 
︧ــ︀ب د︨︐﹍︀ه ﹝﹢رد ر︨﹫︡﹎﹩ ︫ــ﹢د. ا﹎︣ ﹝︡︣ د︨︐﹍︀ه ︨﹠︡ی را ا﹝︱︀ 
﹋︣د و در ︨﹫︧︐﹛ ﹝︀﹜﹩ ︔︊️ ︫︡، ︧︀︋︣س د﹢ان ﹝︀︨︊︀ت ︋︐﹢ا﹡︡ آن را 
︋︊﹫﹠︡ و ر︨﹫︡﹎﹩ ﹋﹠︡ و ا﹎︣ ا︣اد دا︫️ ﹨﹞︀ن ﹝﹢﹇︹ ﹝︽︀︣︑︩ را ا︻﹑م ﹋﹠︡ 

و د ︣︷︐﹠﹞ ︣﹍﹉ ︨︀ل ︋︺︡ و ا﹇︡ا﹝︀ی ︋︺︡ی ﹡﹞︀﹡︡. 
︋︀ ا﹟ د︡ ا﹟ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︵︣ا﹩ ︫ــ︡ و ︑﹞︀﹝﹩ ا︨︐︀﹡︀ و ادارات د﹢ان 
 ︡︡︗ ﹝︀﹡﹥ و︮﹏ ︫︡﹡︡. ﹨﹞﹥ ا﹝﹊︀﹡︀ت در ︨︀︠︐﹞︀ن︀︨ ﹟︀︨︊︀ت ︋﹥ ا﹞
 ︤﹋︣﹝︐﹞ (Data Center) ︀︀︨ــ︊︀ت ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︣﹋︤ داده ﹨ــ﹞ ان﹢د
︫︡. ︑﹀︀﹨﹛ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀﹩ ﹨﹛ ︋︀ د︨ــ︐﹍︀ه ﹨︀ دار﹛ و د︨︐﹍︀ه ﹨︀ ﹝﹊﹙︿ ︫︡﹡︡ 
﹡︷︀﹝︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ و ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ای ︠﹢د را ︋︀ ا﹟ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹝﹠︴︊﹅ ﹋﹠﹠︡ و 
 ﹤﹋ ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹠︺ .️︨ار︑︊︀ط ︋︣﹇︣ار ا ﹟ا﹐ن ︋︀ ︋﹫︪︐︣ د︨ــ︐﹍︀ه ﹨︀، ا
در وزارت ﹋︪﹢ر ﹝︧︐﹆︣ ا︨️، از ︵︣﹅ ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ی ﹋﹥ در وزارت ﹋︪﹢ر ︋﹥ 
︨︀﹝︀﹡﹥ ︨﹠︀ ﹝︐︭﹏ ا︨️، ︋﹥ ︨﹫︧︐﹛ ﹝︀﹜﹩ د︨︐﹍︀ه ﹝﹢رد ر︨﹫︡﹎﹩ ﹝︐︭﹏ 
﹥ ︵﹢ر ﹝︧︐﹆﹫﹛ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹛  ︋﹢ده و ﹝﹟ ﹋﹥ در د﹢ان ﹝︀︨︊︀ت ﹝︧︐﹆︣ ﹨︧︐﹛︋ 
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آن ا︵﹑︻︀ت را ر︮︡ ﹋﹠﹛. 
 ،﹜︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹨﹢︫ــ﹞﹠︡ را ا﹐ن ︋﹥ ︮﹢رت ︗︀﹝︹ ﹡︡ار ︒︋ ︡﹠︣﹨
︀︡ ﹡︪﹢د آن را  ︀د﹎﹩︫   ︨﹟ا ﹤ ﹫﹙﹩ ﹎︧ــ︐︣ده ا︨ــ️ و︋  ︣﹡︀﹝﹥ اش︠  ﹢ن︋ 
 ︿︣︺︑ ﹤﹡︀﹞︀︨ در ﹩︀﹛︣︐﹠﹋ ︨︣ی ﹉ ︣د، ا﹝︀ ︋﹥ ﹝︣ور﹋ ﹤﹫︑ ا﹡︖︀م داد و
︀﹝︀﹡﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ روی  ︫ــ︡ه ا︨️، ︡ود  200︀ 250 ﹋﹠︐︣ل ﹨﹢︫﹞﹠︡ ﹋﹥︨ 

︋︀︧︀ی د︨︐﹍︀ه ﹨︀ ا﹡︖︀م د﹨︡. 
︋﹥ ﹝﹢︗ــ︉ آ﹫﹟ ﹡︀﹝ــ﹥ ا︗︣ا﹡ ﹩﹢ه ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ر︨ــ﹫︡﹎﹩ د﹢ان 
﹝︀︨ــ︊︀ت ﹋︪ــ﹢ر، ﹝︭﹢ب 1394/1/24 ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝︪ــ︐︣ک ︋︣﹡︀﹝﹥، 
︋﹢د︗﹥ و ﹝︀︨︊︀ت ﹝︖﹙︦ ︫﹢رای ا︨﹑﹝﹩ ︑﹞︀﹝﹩ د︨︐﹍︀ه ﹨︀ ﹝﹊﹙﹀﹠︡ ﹋﹥ 
︡﹨﹠︡. ﹇︀﹡﹢ن  ﹥ د﹢ان︋  ﹥ ︮﹢رت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩︋  ا︵﹑︻︀ت و ︀︋︀︧︪︀ن را ︋ 
د﹢ان ﹝︀︨ــ︊︀ت ﹎﹀︐﹥ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹡﹢ه ︧︀︋︨︣﹩ و ﹝ ﹏︧︀︋︨︣﹩ را 
 ﹤ د﹢ان ﹝︀︨︊︀ت ︑︺︣︿ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ︲︣ور︑﹩ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ︧︀︋︣س د﹢ان︋ 
﹥ ﹝﹢︗︉ ﹇︀﹡﹢ن، ا︨﹠︀د ﹝︀﹜﹩ د︨︐﹍︀ه ﹨︀  ︣ود.︋  ﹝﹏ د︨︐﹍︀ه ﹝﹢رد ر︨﹫︡﹎﹩︋ 
 ︡︀ ﹥ ︻︊︀رت د﹍︣، د﹢ان︋  در ﹝︀﹜﹊﹫️ د﹢ان ﹝︀︨ــ︊︀ت ﹋︪﹢ر ا︨ــ️.︋ 
︋﹍﹢︡ ﹋﹥ د︨ــ︐﹍︀ه  ا︗︣ا﹩ ا︨ــ﹠︀د ﹝︀﹜﹩ ︠﹢د را ﹍﹢﹡ــ﹥ ﹡﹍︡اری ﹋﹠︡.

︀︗﹫︀ن
د﹢ان ︋ــ︣ای ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ ﹥ دا﹝﹠ــ﹥ ای از ا︵﹑︻︀ت را 

﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹝︴︀﹜︊﹥ ﹋﹠︡؟ 
داودی

﹋﹏ ا︵﹑︻︀ت. ︠﹫﹙﹩ ازد︨︐﹍︀ه ﹨︀ را ﹝﹊﹙︿ ﹋︣د ︡﹠︨ ﹤﹋ ﹜︧︀︋︨︣﹩ را 
﹢د   ︠﹩﹛︀﹞ ﹜︐︧﹫ ﹋﹥ ︑﹫﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ︑﹞︀م ︲﹞︀﹛ آن را ا︨﹊﹟ ﹋︣ده و در︨ 
 ︩﹝︀﹝︲ ︡﹡را ︋︀ز ﹋︣د، ︋︐﹢ا ︡﹠︨ ﹉ ﹤﹋ ان﹢︧ــ︀︋︣س د .︡︀﹝﹡ ️︊︔
 ﹤︋ ︀﹝︐︧﹫︨ ︡︀︋ ،﹩﹊﹫﹡︀ی ا﹜﹊︐︣و﹨ ﹤﹡︀﹞︀را ﹨﹛ ︋︊﹫﹠︡. ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ︨ــ
﹫︡ا ﹋﹠︡. د﹢ان  ﹢ق︎   ︨(PaperLess) ︣︐﹝﹋ ︢︾︀﹋ ︭︣ف﹞ و︨﹢ی ️ ﹝︨
﹝︀︨ــ︊︀ت ا︗︀زه ﹝﹫﹊︣و﹁﹫﹙﹛ ﹋︣دن ا︨﹠︀د را ﹨﹛ ︋﹥ د︨︐﹍︀ه ﹨︀ ﹝﹩ د﹨︡. 
ا﹎︣ د︨ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣ا︋ ﹩﹢ا﹨﹠︡ ا︨﹠︀د ︧︀︋︡اری ︠﹢د را ﹝﹫﹊︣و﹁﹫﹙﹛ 
﹋︣ده و ا︨ــ﹠︀د ﹁﹫︤﹊﹩ و ﹋︀︾︢ی اش را ا﹝︀︋ ،︡﹠﹠﹋  ︀︡ ا︗︀زه د﹢ان را 
︣﹋︐︀ ا﹟ ا︗︀زه را  ــ︣ی از︫   ︨﹉ ﹤ ︋﹍﹫︣﹡︡. د﹢ان ﹨﹛ در ا﹟ را︨ــ︐︀︋ 

داده ا︨️ ﹋﹥ آ﹡︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ا︨﹠︀د را ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ﹋﹠﹠︡. 
ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ د︨︐﹍︀﹨﹩ در︠﹢ا︨️ ا﹝︀ی ا︨﹠︀د دارد، ︧︀︋︣س د﹢ان 
 ﹉﹚﹝︑ ︀ ای ﹤﹠︤﹨) ط، از ﹡﹢ع ا︨ــ﹠︀د﹢︋︣﹞ از ا︨ــ﹠︀د ︡︋︀زد ﹟﹝︲ ︡︀︋
 ︣﹨ ﹩﹊︤﹫﹁ ︡اری﹍﹡ ︣ا دورهد. ز﹢︫ ﹟﹝︴﹞ (ای ﹤︀﹞︣︀ی ︨ــ﹫دارا
︀در  ﹉ از ا﹟ ا︨ــ﹠︀د ﹝︐﹀︀وت ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ دــ﹢ان ﹝︖﹢ز را︮ 
︺︡ ا︨﹠︀د ﹋︀︾︢ی ا﹝︀ء  ــ︣﹋️ از ا︨﹠︀د، ﹝﹫﹊︣و﹁﹫﹙﹛ ︑﹫﹥ ﹋︣ده و︋  ﹋︣د،︫ 

﹝﹩ ︫﹢د. ا ﹜﹨ ﹟﹊﹩ از و︸︀︿ د﹢ان ﹝︀︨︊︀ت ا︨️. 

د﹢ان ﹝︀︨ــ︊︀ت ﹋︪﹢ر در ︀ل ︀︲︣ در ﹎︀﹝︀ی اول ا︨︐﹀︀ده 
از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ﹠︀ ﹇︣ار دارد و ا﹝︧ــ︀ل ︋︣ای او﹜﹫﹟ ︋︀ر، ︋︀ ﹡︷︣ ︗﹠︀ب 
آ﹇︀ی د﹋︐︣ ︻︀دل ﹝﹆︣ر ﹎︣د︣﹀︑ ︡︼ ︨ــ﹥ ︋﹠︡ و ︑︊︭︣ه ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢ن 
︋﹢د︗﹥ ︨ــ︀ل 95 از ︮﹀︣ ︑︀ ︮︡، از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨﹠︀ ا﹡︖︀م ︫﹢د. 
 ﹏﹋︣︡﹞ 31 ،﹤︗︊︭︣ه ﹇︀﹡﹢ن ︋﹢د︑ ﹉ ︼ــ︣﹀︑ ︤ارش﹎ ﹤﹫︑ ︋︣ای
 ︀︋ ︡︀︋ ﹏﹋ ︧︀︋︣س 30 ︡ود ︀ی ﹋︪﹢ر و﹡︀︐︨︀︨︊︀ت ا﹞ ان﹢د
د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی در د︨️ ر︨﹫︡﹎﹩ ︠﹢د ﹝﹊︀︑︊﹥ ﹋︣ده و ا︵﹑︻︀ت ﹝﹢رد 
﹡﹫ــ︀ز را در ﹩﹠︺ .︡﹠﹠﹋ ️﹁︀︡ود ۶1 ﹝︣︗︹ ︋︀ د︨ــ︐﹍︀ه ﹨︀ ﹝﹊︀︑︊﹥ 
ــ﹢د و ﹨︣ ︧ــ︀︋︣س ﹋﹏   ︫︹﹝︗ ︡︀  ︋︀︀︨ــ  ︎﹟︀م ا﹝︑ .︡﹠﹠﹋ ﹩﹞
︨︀ در︀﹁︐﹩، ﹎︤ارش ︻﹞﹙﹊︣د ︑︊︭︣ه را در ﹢زه  ︣ر︨ــ﹩︎   ︋﹟﹝︲
﹝﹢رد ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ︠﹢د ︑﹫﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹎︤ارش ︑﹙﹀﹫﹅ ︫︡ه ﹡︤د ﹝︧﹢ل 
︑﹙﹀﹫﹅ ﹝﹩ رود و ﹝︧ــ﹢ل ︑﹙﹀﹫﹅ ا﹟ 61 ﹎︤ارش را ︀︋︡ ︠﹑︮﹥ ﹋︣ده و 
﹉ ﹎ــ︤ارش وا︡ از آن درآورد. ا﹟ ﹎︤ارش ︋﹥ اداره ﹋﹏ ︑﹀︣︼ ︋﹢د︗﹥ 
︑﹙﹀﹫﹅ ر﹁︐﹥ و ︎︦ از ﹋﹠︐︣ل و ︋︣ر︨ــ﹩ ا﹎︣ ﹎︤ارش ︑︃﹫︡ ︫︡، ︋﹥ ﹋︀ر﹎︣وه 
﹨﹫️ ︻﹞﹢﹝﹩ د﹢ان ﹝︀︨ــ︊︀ت ﹋︪ــ﹢ر ار︗︀ع ︫︡ه و ︋︀ ︱﹢ر ︗﹞︺﹩ 
از ﹝︧︐︪ــ︀ران، ﹝︺︀و﹡﹫﹟ د﹢ان ﹝︀︨︊︀ت ﹋︪ــ﹢ر، ﹝︺︀و﹡﹫﹟ داد︨︐︀ن، 
﹝︡︣ان ﹋﹏ ︨ــ︐︀دی و ا︨ــ︐︀﹡﹩ و ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹋﹏ ︋﹥ ︋︒ و ︋︣ر︨﹩ 
﹎︢ا︫ــ︐﹥ ﹝﹩ ︫ــ﹢د. ا﹎︣ ﹎︤ارش ︑︭﹢︉ ︫ــ︡ ︋﹥ ﹨﹫️ ︻﹞﹢﹝﹩ د﹢ان 
﹝︀︨ــ︊︀ت ار︨︀ل ﹝﹩ ︫﹢د. ر﹫︦، داد︨ــ︐︀ن، 12 ﹝︧︐︪︀ر، ﹝︺︀و﹡﹫﹟ 
﹁﹠﹩، و ﹝︺︀و﹡﹫﹟ داد︨ــ︐︀ن در آ﹡︖︀ روی ﹨﹞︀ن ﹝﹢︲﹢ع ︋︒ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؛ 
و ︧ــ︀︋︣س ﹋﹥ ﹎﹢ ︀﹉ ﹝︡︣ ا︗︣ا﹩ ا︨️، ︀︋︡ از ︻﹞﹙﹊︣د د﹁︀ع ﹋﹠︡ 

︀︗﹫︀ن: 
︧︀︋︣س ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ در

︋︧︐︨︣︀زی ︋︣ای
 ا︨︐﹀︀ده از

﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و
 ﹋﹠︐︣﹜︀ی ︀﹋﹛ ︋︣ آن
︲︺﹀︀ی وا︡ ﹝﹢رد

ر︨﹫︡﹎﹩ را ﹎︤ارش ﹋﹠︡
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و ا﹎︣ ﹎︤ارش ︑︃﹫︡ ︫ــ︡، ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹎︤ارش ﹡︣﹀︑ ﹩︀︼ آن ︑︊︭︣ه، در 
﹎︤ارش ︑﹀︣︼ ︋﹢د︗﹥ ︔︊️ ﹝﹩ ︫﹢د.

﹝︣︡️ د﹢ان ︑︭﹞﹫﹛ ﹎︣﹁️ ︨ــ﹥ ︋﹠︡ از ا﹟ ︋﹠︡﹨︀ در ︨ــ︀ل 95 از 
 ﹉ ︉﹛︀﹇ ︀ر در﹋ ﹟و︨ــ﹫﹙﹥ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨﹠︀ ا﹡︖︀م ︫ــ﹢د؛ ا ﹤︋ ︡︮ ︀︑ ︣﹀︮
︋︣﹡︀﹝﹥ آز﹝︀︪ــ﹩ در ︀ل ا﹡︖︀م ا︨ــ️ و ︋︣﹡︀﹝ــ﹥ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ آن ﹨﹛ 
﹢د  ﹠︀ ا﹡︖︀م︫   ︨﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ ــ﹥ ︑︊︭︣ه از  ︨﹟ــ︡ه ا︨️. ا﹎︣ ا  ︫﹤﹫︑
و ﹝︪﹊﹙﹩ ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛، ︨︀ل ︋︺︡ ﹋﹏ ﹎︤ارش ︑﹙﹀﹫﹅ ︋﹢د︗﹥ ︋﹥ ︮﹢رت 
ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫ــ﹢د. ﹝︧︐︪︀ر د﹢ان ︋︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ و 
︋︡ون ــ︀پ ﹋︀︾︢ی، ﹎︤ارش را ﹝﹩ ︋﹫﹠︡، ﹝﹩ ︠﹢ا﹡ــ︡، ﹋﹠︐︣ل ﹝﹩ ﹋﹠︡ و 

﹨﹞︀﹡︖︀ ﹋﹥ ︑︃﹫︡ ︫︡، ﹎︤ارش وارد ﹎︤ارش ︑﹀︣︼ ︋﹢د︗﹥ ﹝﹩ ︫﹢د. 
️ آ﹝﹫︤ ︋︀︫ــ︡ و ︨ــ︀ل  ا﹡︪ــ︀ءا     ً ︠︡او﹡︡ ﹋﹞﹉ ﹋﹠︡ ا﹟ ︵︣ح ﹝﹢﹁﹆﹫
︐﹢ا﹡﹫﹛ ﹋﹏ ︑﹀︣︼ ︋﹢د︗﹥ را در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ﹠︀ ︋︣ده و آن را ︋﹥ ︮﹢رت   ︋︡︺︋

ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ا﹡︖︀م د﹨﹫﹛.
﹢د و   ︣︺︐︣ ا﹡︖︀م︫   ︨﹜﹨ ︀﹠  ︨﹤﹡︀﹞︀ ︒ ﹨﹢︫﹞﹠︨︡︀زی︨   ︋﹤﹋ ﹜ا﹝﹫︡وار
︋︀ ︑﹊﹞﹫﹏ ﹋︀ر︋︣﹎︀ و  ︳︨﹢︑ ︀︐︧﹫﹛ ﹉︧︀︋︣س، ︠﹢د ︨︀﹝︀﹡﹥ ︋﹥ ︮﹢رت 
﹨﹢︫ــ﹞﹠︡، ﹋﹠︐︣﹜︀ی ﹐زم را ا﹡︖︀م د﹨︡. در  ︒︋︧︀︋︨︣ــ﹩ ر︻︀️ و 
ا︨︐﹀︀ده از ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ︀︋︡ ︋﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع د﹇️ و ︑﹢︗﹥ ﹋︣د 
 ﹜ا﹡﹫﹟ در دوره ﹨︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ و ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹋﹢︑︀ه ﹝︡ت و دراز﹝︡ت، دا﹢﹇ ﹤﹋
﹥ ︮﹢رت   ︋﹤﹡︀﹞︀  ︨﹟︀︫ــ︡ ﹋﹥ ا ﹠︀︋︣ا﹟، ا﹎︣ ﹇︣ار︋  در ︀ل ︑︽﹫﹫︣ ﹨︧ــ︐﹠︡.︋ 
︀ــ︡ ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ی ﹝︀   ︋﹩﹡﹢﹡︀﹇ ︣﹨ ︣﹫﹫︽︑ ︀ ﹨﹢︫ــ﹞﹠︡ ﹋︀رش را ا﹡︖ــ︀م د﹨︡︋ 
 ﹤﹋ ﹜ا︨️. ا﹝﹫︡وار ️︨ و ︣︋ ﹤﹠︤﹨ ﹩﹚﹫︠ ︹︴﹇ روز ︫ــ﹢د ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹤︋
﹝﹢︲﹢︻︀ی ا︮﹙﹩، ﹇︀﹡﹢ن ﹝︀︨︊︀ت ︻﹞﹢﹝﹩، ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ︋︀﹐د︨︐﹩، ︋︣﹡︀﹝﹥ 
︪﹢د   ︋﹤﹋ ﹜﹫﹠﹋ ﹉﹫︑︀﹝︐︧﹫ ︐﹢ا﹡﹫﹛︨  ︫︪ــ﹛، ﹇︀﹡﹢ن ا﹊︀م دا﹞﹩ و ...، را︋ 

﹋﹠︐︣﹜︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ا﹟ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ را از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ا﹡︖︀م د﹨﹫﹛. 
د﹋︐︣ ﹝﹊︣﹝﹩

ا﹠﹊﹥ دــ﹢ان ︑﹢﹁﹫﹅ ︎﹫︡ا ﹋︣ده ﹋﹥ ﹎ــ︤ارش ︑﹀︣︼ ︋﹢د︗﹥ 
را ︋﹥ ﹝﹢﹇ــ︹ و ︋︀ ﹋﹫﹀﹫️ ︋︀﹐ ︑﹫﹥ ﹋﹠︡ ︑ــ︀ ﹥ ا﹡︡ازه ﹝︣﹨﹢ن 
ا︨︐﹀︀ده از ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ︋﹢ده ا︨️؟ و آ︀ ︋︡ون ﹁﹠︀وری 

﹨﹛ ︋﹥ ا﹠︖︀ ﹝﹩ ر︨﹫︡﹛؟ 
داودی

در ︎︀︨ــ ︋﹥ ا﹟ ︎︨︩︣ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️ ﹋﹥ ﹨﹛ ار︑︊︀ط دارد و ﹨﹛ ﹡︡ارد؛ 
︀ً ︀︋︡ ا﹟ ﹋︀ر ︋︀ ﹋︀ر ︫ــ︊︀﹡﹥ روزی ا﹡︖︀م  ﹝︐ ان ا︨ــ️ و﹢︣ا ︑﹊﹙﹫︿ دز
︫ــ﹢د. ا﹝︀ ا﹎︣ ﹁﹠︀وری در ﹋﹠︀ر ︧ــ︀︋︣س ︋︀︫ــ︡، ﹋︀ر او ︠﹫﹙﹩ د﹇﹫﹆︐︣، 
 ︼︣﹀︑ ︫ــ﹢د. ز﹝︀﹡﹩ ﹎︤ارش ﹩﹞ ﹤﹫︑ ︣︑︀ر ︫ــ﹀︀﹁︐︣، و ︠﹫﹙﹩ ︋﹥ روز﹫︧︋
︀︧︐﹥ ای از ﹎︤ارش ﹡﹞﹩ ︫︡. ا﹝︀ ا﹐ن  ﹢د، در ﹡︐﹫︖﹥، ا︨ــ︐﹀︀ده︫   ︋︉﹆︻

﹋﹥ ﹎︤ارش ︑﹀︣︼ را ︋﹥ ﹝﹢﹇︹ ﹝﹩ د﹨﹫﹛، در ︋︒ ︋︣ر︨﹩ ﹐﹥ ︋﹢د︗﹥، 
از ﹡︐︀︕ ﹎︤ارش ︑﹀︣︼ ︋﹢د︗﹥ ︨︀ل ﹇︊﹏ ﹋﹥ ︋﹥ ﹝︖﹙︦ ︫﹢رای ا︨﹑﹝﹩ 
 ﹤ ﹢د︗﹥، ﹝︡ود︋   ︋︼︣﹀︑ ــ︡ه ا︨️، ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫ــ﹢د. ﹎︤ارش  ︫﹤ارا
︑︊︭︣ه ﹨︀ و ︋﹠︡﹨︀ی ﹇︀﹡﹢ن ︋﹢د︗﹥ ﹡︊﹢ده و ︡ود 2500 ︠﹑︮﹥ ﹎︤ارش 
 ﹟د. ا﹢︫ ﹩﹞ ﹤آن ارا ️︨﹢﹫︎ ﹤︋ ︤﹫﹡ ﹩د︨ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣ا ﹩︨︣︋︀︧
﹎︤ار︫︀ در ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢ن ﹨︀ی ︑ ︀︋ ︦﹚︖﹞ ﹩︭︭︱﹢ر د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی 
ا︗︣ا﹩ ﹝﹢رد ︋︒ و ︋︣ر︨ــ﹩ ﹇ــ︣ار ﹝﹩ ﹎﹫ــ︣د. در ﹝﹢︲﹢︻︀ی ﹝﹢رد 
︋︣ر︨﹩ در ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢﹡︀ی ︑︭︭﹩ ﹝︖﹙︦ ︫﹢رای ا︨﹑﹝﹩، رؤ︨︀ی 
﹝︐︣م ا﹟ ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢﹡︀ از ︑︖︀رب د﹢ان ﹝︀︨︊︀ت ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. 
﹝︡︣ان د﹢ان در ا ︀﹨ ﹤︧﹚︗ ﹟︱﹢ر دا︫︐﹥ و ︋︀ در︠﹢ا︨️ ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن 

﹝︐︣م، ︑︖︀رب و ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ︠﹢د را در ا︠︐﹫︀ر ا﹡︀ن ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨﹠︡. 
﹨︣﹥ ︋﹥ ︨ــ﹞️ و ︨ــ﹢ی ︨﹫︧ــ︐﹞︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ و ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ی 
︋︣و﹛، د﹇️ ﹝︀ ︋﹫︪ــ︐︣ ﹝﹩ ︫ــ﹢د و ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ﹎︤ار︫ــ︀ی ︫ــ﹀︀﹁︐︣ و 
︋﹥ ﹝﹢﹇︹ ︑︣  ︑﹫﹥ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ا︔︣﹎︢اری ︋﹫︪︐︣ی دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. 
﹎︤ارش ﹝﹢﹇︺﹩ ﹝︴﹙﹢︋﹫️ دارد ﹋﹥ ︋﹥ ﹝﹢﹇︹ ︋︀︫ــ︡. ﹎︤ارش ︑﹀︣︼ ︋﹢د︗﹥ 
﹨﹛ ﹝﹢﹇︺﹩ ﹝︴﹙﹢ب ا︨️ ﹋﹥ ﹇︊﹏ از ︑﹫﹥ و ︑︭﹢︉ ﹇︀﹡﹢ن ︋﹢د︗﹥ ︨︀ل 

︋︺︡ ︋﹥ ﹝︖﹙︦ ارا﹥ ︫﹢د ﹋﹥ ︋︐﹢ا﹡﹠︡ از آن ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡. 
︀︗﹫︀ن 

 ︀ا︨️؟ آ ﹜﹋︀ ان﹢︀ی د﹫﹎︡﹫ر︨ــ ︡﹠︣ا﹁ ︣︋ ﹜﹨ ﹩︀﹨ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︀آ
︲﹢ا︋︳ ر︨﹫︡﹎﹩  ﹩﹠﹁ ︣︡﹞ ︬﹫︪︑ ︉︧︣︋︀ ︠﹢د ︧︀︋︣س ا︨️؟ 

داودی
︀ً از اوا﹏ ا︨﹀﹠︡  ︊︣﹆︑ ﹤﹋ ﹩︨︣︋︀︧ ︹﹞︀︗ ﹤﹞︀﹡︣︋ ،در ا︋︐︡ای ﹨︣ ︨ــ︀ل
︫︣وع ﹝﹩ ︫﹢د، ︑﹫﹥ و ا︋﹑غ ﹝﹩ ︫﹢د. ︋﹥ ︮﹢رت ﹎︧︐︣ده از ادارات ﹋﹏ 
د﹢ان ﹝︀︨︊︀ت و از ︧︀︋︨︣︀ن ﹋﹏ ا︨︐︺﹑م ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ در ︨︀ل ︋︺︡ 
︻﹢︲﹢﹞ ﹤︀ی ﹝﹞﹩ ﹝︴︣ح ا︨ــ️ ﹋﹥ ︀︋︡ در ︋︣﹡︀﹝﹥ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ 
︫﹢﹡︡. ا︻﹢︲﹢﹞ ﹟︀ی ﹝﹛ را در ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ ﹝﹩ ︋﹫﹠﹫﹛. ︋︣﹡︀﹝﹥ در ﹝︣﹋︤ 
آ﹝﹢زش و ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی د﹢ان ﹝︀︨︊︀ت ﹋︪﹢ر ︑﹫﹥ و ﹡︀﹩ ﹝﹩ ︫﹢د. 
︨ــ︀﹜︀ ︎﹫ــ︩ ︋︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از د︨ــ︐﹢را﹜︺﹞﹏ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︨ــ︀ز﹝︀ن 
︧︀︋︨︣ــ﹩ و ︑﹙﹀﹫﹅ آن ︋︀ د︨︐﹢را﹜︺﹞﹏ ﹨︀ی دا︠﹙﹩ د﹢ان ﹝︀︨︊︀ت، 
﹉ د︨ــ︐﹢را﹜︺﹞﹏ ︗︀﹝︹ ︋︣ای ر︨﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ︻﹞﹙﹊︣د ﹝︀﹜﹩ د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی 
ا︗︣اــ﹩ ︑﹫﹥ ﹋︣د .﹜︧ــ︀︋︣س د﹢ان ︀︋︡ ︎︣و﹡ــ︡ه ︗︀ری، ︎︣و﹡︡ه 
دا﹞﹩، ﹋︀ر︋︣﹎﹚︭﹁︨︣ ،︀︀ و ... را ︋︣ا︨︀س ا﹟ د︨︐﹢را﹜︺﹞﹏ ︑﹠︷﹫﹛ 

﹋﹠︡. د︨︐﹢را﹜︺﹞﹏ ﹎︤ارش ﹡﹢︑ ﹜﹨ ﹩︧﹫﹥ ︫︡ه ا︨️. 
 ﹤﹋ ︫︡ ︉﹢︭︑ ︨︀ی﹢︐﹠︨︀ل ︎﹫︩ در ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︨︀ز﹝︀ن ا ﹤︨
﹋︪﹢ر﹨︀ی ︻︱﹢ ︀︋︡ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ا﹠︐﹢︨︀ی را ︑︣︗﹞﹥، ︋﹢﹝﹩ ︨︀زی 
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و ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡. ﹝︀ ﹨﹛ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ا﹠︐﹢︨ــ︀ی را ﹎︣﹁︐﹫﹛ و ︑︣︗﹞﹥ 
و ︋﹢﹝﹩ ︨︀زی ﹋︣د﹛ و در د﹢ان ﹝︀︨︊︀ت از آ﹡︀ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. 

︋﹠︀︋︣ا﹡ ،﹟﹢ه ︧︀︋︨︣ــ﹩ د﹢ان ﹋︀﹝ْ﹑ ﹝︪︬ ا︨️؛ ا︨︐︀﹡︡ارد 
﹝︪ــ︬ دارد، ﹨﹫︘ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹨﹛ ا﹟ ا︗︀زه را ﹡ــ︡ارد ﹋﹥ ﹁︣ا︑︣ از 
ا﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ و د︨ــ︐﹢را﹜︺﹞﹙︀ ︋︣ود. در ︾﹫︣ ا﹟ ︮﹢رت، ﹎︤ارش 
︧ــ︀︋︣س در ﹡︷︀رت ﹫﹟ ﹋︀ر و ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ رد و ﹝︖︊﹢ر ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ 

 .︡︀﹝﹡ ︤ار︫︩ را ا︮﹑ح﹎
﹝﹫︣︋﹙﹢ک

︣ای د︨︐﹍︀ه ﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹝︖︣ی  آ︀ در ﹢زه ﹁﹠︀وری، د︨ــ︐﹢را﹜︺﹞﹙﹩︋ 
ا︗︣ای ︋﹢د︗﹥ ﹨︧ــ︐﹠︡ و︗﹢د دارد ︑︀ ︋︣ا︨︀س آن ر︨﹫︡﹎﹩ و ا︸︀ر 
﹢د︗﹥ ︑︃﹝﹫﹟ ا﹝﹊︀﹡ــ︀ت ﹁﹠︀وری را   ︋﹩ــ﹢د ﹋﹥ د︨ــ︐﹍︀ه ا︗︣ا  ︫︣︷﹡
﹍﹢﹡﹥ ︠︣ج ﹋︣ده ا︨ــ️؟ ︋ــ︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، ︋︣ای ︎﹫︀ده ︨ــ︀زی ﹡︷︀م 

︧︀︋︡اری ︑︺︡ی در ︋︩ دو﹜️ ﹋﹥ ︋﹥ ︑︀ز﹎﹩ ا︑﹀︀ق ا﹁︐︀د. 
داودی

︡ و ﹝︖﹢زش  ︣وع︫  ︀ل 93︫  ا︗︣ای آز﹝ ︩︀︧︀︋︡اری ︑︺︡ی از︨ 
را ﹨﹛ د﹢ان ﹝︀︨ــ︊︀ت ﹋︪﹢ر ︋﹥ وزارت ا﹝﹢ر ا﹇︐︭︀د و دارا﹩ داد. 
 ︡︡﹝︑ ︤﹫﹡ ︨︀ل ﹟﹫﹞﹢آن، ︋︣ای ︨ــ ﹩︪︀﹞در ︨ــ︀ل دوم ا︗︣ای آز
︫︡ و ا﹝︧︀ل آ︣︠﹟ ︨ــ︀ل آز﹝︀︪﹩ ﹡︷︀م ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی ا︨️ 
ــ︀ل د︡﹝︑ ︤﹫﹡ ︣﹍︡ ﹝﹩ ︫ــ﹢د. ز︣ا   ︨︡﹠ ︣ای ــ﹥ ا︐﹞︀ل ز︀د︋  و︋ 
ا︗︣ای ﹡︷︀م ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی در د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣ا ﹫︤ی ﹡﹫︧️ 
﹋﹥ ︋﹥ ︨ــ︀د﹎﹩ ﹇︀︋﹏ ا︗︣ا ︋︀︫︡. ﹊﹩ از ﹝︪﹊﹑ت ا︗︣ای ا﹟ ﹡︷︀م، 
︑︺︡د ︨﹫︧︐﹞︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده د︨ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣ا﹩ ا︨️. 
 ﹉ ️ا︨ــ ︿﹚﹊﹞ ﹩ن، وزارت ا﹝﹢ر ا﹇︐︭︀دی و دارا﹢﹡︀﹇ ︉︗﹢﹞ ﹤︋
 ﹤و ارا ﹤﹫︑ ﹩︧ــ︀︋︡اری را ︋︣ای د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣ا ︡وا ﹜︐︧﹫︨
 ︣﹨ ،﹟︪ــ︡ه ا︨ــ️. ︋﹠︀︋︣ا﹡ ﹅﹆﹞ ــ﹢ع ︑︀﹋﹠﹢ن︲﹢﹞ ﹟ــ︡. ا︀﹝﹡
د︨ــ︐﹍︀﹨﹩ از ︨﹫︧ــ︐﹛ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹢رد ﹡︷︣ ︠﹢د ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ︑﹠﹢ع 
 ﹩︑︀︺︊︑ ﹤ ع﹢﹠︑ ﹟︀د ا︨ــ️. ا︀ی ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده ︋︧﹫︀ر ز﹝︐︧ــ﹫︨
 ﹩﹞﹢﹝︻ ︩ ﹍﹢﹫﹛ ﹋﹥ ﹡︷︀م ︧︀︋︡اری︋  دارد؟ ﹝︀ ز﹝︀﹡﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛︋ 
 ﹤﹫︑ ﹩﹛︀﹞ رت﹢︮ ﹉ ︋︪ــ﹢د ︋︣ای ﹋﹏ ﹋︪﹢ر ﹤﹋ ﹜را ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ﹋︣د
 ﹩﹇﹢﹆ و ﹩﹆﹫﹆ ︀صا︫ــ ﹤ ︡﹨﹩ دو﹜️︋   ︋﹤﹋ ﹜﹫﹢﹍ ︐﹢ا﹡﹫﹛︋  ﹋︣د،︋ 
 ﹏︭﹁︨︣ ﹤︋ ︡﹠︐︧﹞ ﹜﹫﹢﹍︋ ،﹜﹫﹠﹋ ︡ر ا︨️، ︑︣از﹡︀﹝﹥ دو﹜️ را ︋︀ز﹆
︋︡﹨﹫ ،︀﹆︡ر ︋︡﹨﹩ دار﹛. ︑︀ ︋﹥ ا﹝︣وز ﹡︐﹢ا﹡︧︐﹫﹛ ︋﹍﹢﹫﹛ ﹋﹥ دو﹜️ 
 ﹤﹫︑ ﹩︨︣︋︀︧ را ︨︀ز﹝︀ن ﹩︪︋ ﹉ .و ︋︡﹨﹩ دارد ﹩︡ر دارا﹆

﹋︣ده ا︨️ و ︋﹆﹫﹥ اش اً︮﹑ ﹝︺﹙﹢م ﹡﹫︧️. 
ا﹎︣ ا﹟ ︨﹫︧ــ︐﹞ ︀﹊﹩ ︋︀︫ــ︡، ︑﹙﹀﹫﹅ آ﹡︀ ︠﹫﹙﹩ را️ ا︨️. 

 ︀﹝︐︧﹫  ︨﹟ا ︡︣ ︐﹩ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹎﹀️ ﹋﹥ آن ﹋︀︨ــ︐﹩ ﹨﹛ ﹋﹥ در︠ 
﹫︡ا ﹋﹠︡. ﹨︣ ﹠︡، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️   ︎︩﹨︀﹋ ﹩﹚﹫ ﹨︧ــ️ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️︠ 
﹉ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ را ︵︣ا﹩ ﹋﹠﹫﹛ و ا︋﹑غ ︫﹢د ﹋﹥ ﹨︣ د︨︐﹍︀﹨﹩ ﹝﹊﹙︿ 
︀﹝︀﹡﹥ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠︡. ا﹟ و︸﹫﹀﹥ وزارت ا﹝﹢را﹇︐︭︀د و   ︨﹟ا︨️ ﹋﹥ از ا
دارا﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︨︀﹝︀﹡﹥ و ا﹜︤ا﹝︀ی آن را ︑︺︣︿ ﹡﹞﹢ده و د︨︐﹍︀ه ﹨︀ 
︭﹢ص   ︠﹟ــ︀ ﹋﹠︡. ﹝︀ در ا﹡آ ️︀︻︧ــ︀︋﹩ ﹨︀ را ﹝﹊﹙︿ ︋﹥ رو ذ
﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫ــ﹛ ︎﹫﹍﹫︣ی ﹋﹠﹫﹛، ﹝﹊︀︑︊﹥ ﹋﹠﹫﹛، و ا﹎︣ ا﹡︖︀م ﹡︡﹨﹠︡ ︎︣و﹡︡ه 

را ︋︣ای ر︨﹫︡﹎﹩ ︋﹥ داد︨︣ا ﹎︤ارش ﹋﹠﹫﹛. 
ا﹐ن در ﹨﹞﹫﹟ ︋︒ ﹡︷︀م ﹆﹢ق و ﹝︤ا︀، ﹋﹥ در ﹝︀ده 20 ﹇︀﹡﹢ن 
︋︣﹡︀﹝﹥ ︫︪ــ﹛ ︑︺﹫﹫﹟ ︑﹊﹙﹫︿ ︫ــ︡ه ا︨ــ️، دو﹜️ ︑﹊﹙﹫︿ دارد ﹋﹥ 
︨︀﹝︀﹡﹥ ای را ︵︣ا﹩ ﹋﹠︡. ﹇︀﹡﹢ن ﹡﹍﹀︐﹥ ا︨️ ﹋﹥ ︑﹠︀ د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی 
دو﹜︐﹩، ︋﹙﹊﹥ ﹡︀د﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩، ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ و ﹡︀د﹨︀ و 
︋﹠﹫︀د﹨︀ی ز︣﹡︷︣ ﹝﹆︀م ﹝︺︷﹛ ر﹨︊︣ی ﹨﹛ ﹝﹊﹙﹀﹠︡ ﹋﹥ ا︵﹑︻︀︑︪︀ن 
را در آن ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︔︊️ ﹡﹞︀﹠︡؛ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ا﹠﹊﹥ ﹝︪ــ︬ ︫ــ﹢د ﹨︣ 
︀ً از ﹉ د︨ــ︐﹍︀ه  ﹁︣︮ ︀︡ر ︎﹢ل ﹝﹩ ﹎﹫ــ︣د، آ﹆ ــ︣دی در ︨ــ︀ل﹁
 ﹟︀و﹠︻ ️︑ را ﹩︽﹛︀︊﹞ ︤﹫﹡ ︣﹍از د︨ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی د ︀ دارد ﹩︐﹁︀در
 ︡︀︋ ﹩︐︠︎︣دا ︣﹨ ،︡﹠﹋ ﹩﹞ ️﹁︀︪ــ︀وره و... در﹞ ﹤﹚﹝︗ از ︿﹚︐﹞
آ﹡︖︀ ︔︊️ ︫ــ﹢د. ا﹟ ︑﹊﹙﹫︿ دو﹜️ ا︨️ ﹋﹥ ا﹡︖︀م ﹡︪︡ه ا︨️. ﹝︀ 
︋︀ ر﹝︗ ︦﹫﹢ر، ﹝︺︀ون اول و رؤ︨ــ︀ی ︨︀ز﹝︀ن ︋︣﹡︀﹝﹥ و ︋﹢د︗﹥ و 
ا﹝﹢ر اداری و ا︨ــ︐︡ا﹝﹩، و د﹋︐ــ︣ ﹡﹢︋️ ﹝﹊︀︑︊﹥ ﹋︣ده ا﹛ و در 
ــ︀﹝︀﹡﹥   ︨﹟︣ی ا﹫﹍﹫ ﹫﹍﹫︣ی ﹨︧ــ︐﹫﹛. دو﹜️ ﹨﹛ در ︀ل︎  ــ︀ل︎ 

﹝﹫︣︋﹙﹢ک: 
︀︋︡ در

ر︫︐﹥ ︧︀︋︡اری
︩︣ا﹎
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ا︨ــ️، ز︣ا ﹇︀﹡﹢ن ﹎﹀︐﹥ ا︨️ در ︨ــ︀ل اول ︋︣﹡︀﹝﹥ ︫︪﹛، ا﹡︖︀م 
︫ــ﹢د. د﹢ان در ا﹟ ﹝﹢ارد ﹁﹆︳ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡ــ︡ ︎﹫﹍﹫︀︩︣ را ا﹡︖︀م 
 ﹉ ︀ ️﹋︫︣ــ ﹉ ﹜﹫﹠﹫︊︋ ﹩︧︀︋︨︣ــ ﹟﹫ ا﹎︣ در ︡﹠︣﹨ ،︡﹨د
د︨ــ︐﹍︀ه، در ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی و ا︨ــ︐﹆︣ار ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀، د︀ر ا﹡︣اف از 
︀ً ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ و ﹡︐﹫︖﹥ را ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر  ﹝︐ ،️︨ا﹡﹫﹟ ︫ــ︡ه ا﹢﹇

︎﹫﹍﹫︣ی ﹨︀ی ︋︺︡ی ︋﹥ داد︨︣ای د﹢ان ﹎︤ارش ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛.
د﹋︐︣ ﹝﹊︣﹝﹩

︮﹠︺️ ﹝︪ــ︀وره ﹝︣︡ــ️، ﹋﹥ ﹢زه ︑︭︭ــ﹩ ﹁︺︀﹜﹫️ 
︫﹞︀︨️، ﹡﹆︩ در︠﹢ر︑﹢︗﹩ در ﹝︖︤ ︨︀︠︐﹟ وا︡﹨︀ی 
 ،️︣︡﹞ ︧︀︋︡اری و ﹩︑︀︻﹑︵ا﹇︐︭︀دی ︋﹥ ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی ا
دا︫︐﹥ ا︨️. ا﹟ ︮﹠︺️ از درون ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری 
و ︧︀︋︨︣﹩ ر︫︡ ﹋︣ده و ︋︀ ا﹠﹊﹥ ﹋﹛ ﹋﹛ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ر︫︐﹥ 
﹁︺︀﹜﹫️ ﹝︧ــ︐﹆﹏ ︗︀﹍︀ه ︠﹢د را در ا﹇︐︭︀د ︋︀ز ﹋︣ده ا︨️، 
ا﹝︀ ﹨﹠﹢ز ﹨﹛ وا︡﹨︀ی ﹝︪ــ︀وره ﹝︣︡️ ار︑︊︀ط ︑﹠﹍︀︑﹠﹍﹩ 
︋︀ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری و ︧︀︋︨︣﹩ دار﹡︡. وا︡﹨︀ی 
﹝︪ــ︀وره ﹝︨ ،️︣︡﹛ ﹝﹞﹩ در ︑﹢︨ــ︺﹥ ︨﹫︧︐﹞︀ی 
 ﹤﹋ ﹩︀﹨︧︡︀︋︡اری در ︋﹠﹍︀ه ﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی دا︫︐﹥ ا﹡︡. وا
اــ﹟ ﹡﹢ع ︠︡﹝︀ت را ︻︣︲﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ︠ــ﹢د ︑︀ ﹥ ا﹡︡ازه از 
﹫︪︣﹁︐︀ی  ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و ار︑︊︀︵︀ت ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و︎ 
﹁﹠︀وی ︑︀ ﹥ ا﹡︡ازه ــ﹢زه ﹁︺︀﹜﹫️ ا﹟ ﹡﹢ع وا︡﹨︀ را ﹝﹢رد 

︑︃︔﹫︣ ﹇︣ار داده ا︨️؟
﹝﹫︣︋﹙﹢ک 

﹫︀ده ︨︀زی   ︎﹩︭︭︑ ︩ ︋︪﹩ ﹋﹥ ﹝﹟ در آن ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹩ ﹋﹠﹛،︋ 
و در ﹆﹫﹆️ ︗︀ری ︨︀زی ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت 
︋ُ︺︡ ︻﹞﹙﹫︀ت  در ︋︩ ︭︠﹢︮﹩ و دو﹜︐﹩ ا︨ــ️، ﹋﹥ ا﹝﹫︡وارم در 
و ا︗︣ای ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻ــ︀ت، ﹝︴︀﹜︉ ﹝﹀﹫︡ی ︋﹥ 
 ﹤﹊﹠د﹜﹫﹏ ا ﹤︋ .︡﹠﹋ ﹤︧︀︋︨︣ــ﹩ ارا ︧︀︋︡اری و ﹤︐ن ر︫ــ﹐︀︺﹁
 ︡︡ی از د﹠︋ ︩ ︋ ﹉ ،د﹢︫ ﹤ارا ﹤︐﹁︀رت ︨ــ︀︠︐︀ر﹢︮ ﹤︋ ﹜︓︋
 ﹩︮﹢︭︠ ︩︋ ︀ن ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت در︣︖﹞ د﹝︀ن ︋﹥ ︻﹠﹢ان﹢︠
 .﹜﹠﹋ ️︊  ︮︀﹨ ﹤﹐ ــ︺﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ﹋ــ﹥ در آن و دو﹜︐ــ﹩ دارم ﹋﹥︨ 
︩ ︋﹠︡ی ︋︣ا︨ــ︀س ﹡﹢ع ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡ه از ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت  ︋ ﹟ا
ا︨️:1- ا︮﹠︀ف و ︫ــ︣﹋︐︀ی ﹋﹢﹉ و﹝︐﹢︨ــ︳، ︐﹋︫︣ -2︀ی 
︋︤رگ و ﹡︀︫ــ︣ان ︋﹢ر︨ــ﹩، 3- ︫ــ︣﹋︐︀ی دو﹜︐﹩ و ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ی 

دو﹜︐﹩، در ﹥ و︲︺﹫︐﹩ ﹨︧︐﹠︡؟ 
1- در ︋ــ︩ ︭︠﹢︮﹩، ا﹎︣ ﹡﹆︪ــ︀ی ︧ــ︀︋︡اری را ︋﹥ ︻﹠﹢ان 

︧︀︋︡ار ﹝︀﹜﹩، ︧ــ︀︋︡ار ﹝︣︡️، و  ︩︋︧︀︋︨︣﹩ دا︠﹙﹩ و 
 ︀︪﹆﹡ ﹟ا ،︀﹨ ﹤﹐ ﹟︡ی ﹋﹠﹫﹛، در ﹨︣ ﹋︡ام از ا﹠︋ ﹜﹫︧﹆︑ ﹏﹆︐︧﹞
 ︩︋ از ﹁﹠ــ︀وری ا︵﹑︻︀ت ﹝︐﹀︀وت ا︨ــ️. در ︀﹡و ا︨ــ︐﹀︀ده آ
 ﹤ ﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ه︋  ︀﹜︀ی ا︠﹫︣︋  ﹢ر︨﹩ در︨  ︤رگ و ﹡︀︫︣ان︋  ︫︣﹋︐︀ی︋ 
︨﹞️ را﹨﹊︀ر﹨︀ی ﹁︣ا﹞︡﹠﹢ر ︣﹋️ ﹋︣د﹡︡، ︺﹠﹩ از را﹨﹊︀ر﹨︀ی 
﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ و︸﹫﹀﹥ ︋﹥ را﹨﹊︀ر﹨︀ی ﹁︣ا﹠︡ی، ا︨ــ︐﹀︀ده از ︋︧ــ︐﹥ ﹨︀ی 
︾﹫︣﹊︍︀ر﹥ و ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ و︸﹫﹀﹥ در ﹇︧ــ﹞︐︀ی ﹝︐﹙︿ ︨︀ز﹝︀ن ︋﹥ 
 (ERP) ﹩︎آر ﹩ ︡﹠︨ــ﹞️ ا︨︐﹀︀ده از ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ی ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹁︣ا
و ︋﹩ ︎﹩ ام اس (BPMS) ر﹁︐﹥ ا﹡︡؛ ︺﹠ــ﹩ ︵︣ا﹩ ﹁︣ا﹠︡﹨︀؛ و 

﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ی ﹋︣دن آن ﹁︣ا﹠︡﹨︀؛ 
2- در ﹐ــ﹥ ︫ــ︣﹋︐︀ی ﹋﹢﹉ و﹝︐﹢︨ــ︳، و در وا﹇ــ︹ ا︮﹠︀ف، 
︋﹥ ︵ــ﹢ر ︻﹞︡ه ︑︀﹛﹢﹩ در ︨ــ︀﹜︀ی ا︠﹫︣ ا︑﹀︀ق ا﹁︐︀ده ا︨ــ️. 
︋﹥ وــ︥ه ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︣﹋️ ﹁︱︀﹨︀ی ﹝︖︀زی و ﹁﹠︀وری از ︨ــ﹞️ 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی دا︠﹙﹩، ا︨ــ︐﹀︀ده 
ــ︀﹨︡  ︧ــ︐﹥ ﹨︀ی ﹡︣م ا﹁ــ︤اری ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ا︋︣ ︀ را︀﹡︩ ا︋︣ی را︫  از︋ 
 ︩﹡︀را﹨﹊︀ر﹨︀ی را ︀ ︣︋زه ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ا﹢ در .﹜﹫︐︧﹨
﹥ ︵﹢ر ﹇︴︹ ﹋︪ــ﹢ر ﹝︀ در د﹨﹥ ︗ــ︀ری ︑︽﹫﹫︣﹨︀ و ︑﹛﹢︀ی  ا︋︣ی،︋ 
 ︩︋ زه ا︨︐﹀︀ده از ﹁﹠︀وری در﹢ ا﹨︡ دا︫️. در﹢ ︋︧﹫︀ر ز︀دی︠ 
️ ا﹁︤ار و  ︨ ﹟﹫﹞︃︑ ︣︋ ︤﹋︣﹝︑ ﹤︐︫︢﹎ ﹤﹨و دو﹜︐﹩، در د ﹩︮﹢︭︠
﹡︣م ا﹁︤ار ︋︀ ﹝︀﹜﹊﹫️ د︨︐﹍︀ه ا︨︐﹀︀ده  ﹋﹠﹠︡ه ︋﹢د. ا︨︐︀﹡︡ارد ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ 
ا︋︣، در ﹍﹡ ︒︋︡ا︫ــ️ داده ﹨︀ ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ا︨︀︨ــ﹩ ا︖︀د ﹋︣ده 
 ︩  ︋﹤﹠︤﹨ ︀دی دارد و︧ــ﹫︀ر ز ا︨ــ️. ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع، ︧ــ﹟︋ 
️ ا﹁︤ار و ز︨︣ــ︀︠️  ا︨ــ︐﹀︀ده از ︨ــ ︩︋ ︮ــ﹩ را در﹢︭︠
 ︡︀  ︋︣︲︀ ︀ل آورد. ﹡﹆︴﹥ ای ﹋﹥ در ﹩﹞ ﹟﹫︀ ︧ــ﹫︀ر︎  ﹡︣م ا﹁︤اری︋ 
︋﹥ آن ︎︣دا︠︐﹥ ︫﹢د، ︋︒ ا︋︺︀د ﹆﹢﹇﹩ ﹝︀﹜﹊﹫️ ا︵﹑︻︀ت ا︨️.

﹡﹊︐ــ﹥ ای ﹋﹥ ﹐زم ا︨ــ️ ︻︣ض ﹋﹠﹛ ا﹟ ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ در ﹢زه 
 ﹩﹊ ﹉﹛︀﹞ و ︣︡﹞ ﹤﹊﹠و﹝︐﹢︨ــ︳ ︋︀︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا ﹉﹢﹋ ︀ی︐﹋︫︣ــ
ا︨️ و ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡ه ا︵﹑︻︀ت ︋﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ه ﹉ ﹝︣︗︹ ا︨️ و 
از ﹜︀ظ ︧ــ︀︋︡اری ﹝︣︡️ و ﹝︣︗︹ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹨﹛ ا︵﹑︻︀ت را در 
 ﹢﹍︨︀ ︧︐﹥ ﹨︀ی ﹡︣م ا﹁︤اری︎   ︋،︡﹠﹠﹋ ﹩﹝﹡ ️﹁︀︡ه ای در﹫︙﹫  ︎︴︨
 ﹉﹡︀︋ ︡﹠ ︀︋ ︳︨﹢︐﹞و ﹉﹢﹋ ﹩︮﹢︭︠ ︀ی︐﹋︫︣ ده ا︨️. در﹢︋
ا︵﹑︻︀︑﹩ رو︋﹥ رو ﹨︧ــ︐﹫﹛؛ ︋︀﹡﹉ ا︵﹑︻︀︑﹩ ︋︣ای ﹎︤ار︫﹍︣ی ︋﹥ 
﹢زه ﹝︀﹜﹫︀︑﹩، ︋︀﹡﹉ ا︵﹑︻︀︑﹩ ︋︣ای ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ︋﹥ ︋﹫﹞﹥، ︋︀﹡﹉ 
ا︵﹑︻︀︑﹩ ︋︣ای ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ﹝ ،️︣︡︣ا؟ ﹢ن ︫﹊︀﹁﹩ ﹋﹥ در 
﹥ ﹢زه و︗﹢د دارد ا﹟ ا︗︀زه را ﹝﹩ د﹨︡، و ز﹝︀﹡﹩   ︨﹟ا﹡﹫﹟ ا﹢﹇ ﹟﹫︋
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︀﹐ی ﹢زه ا︵﹑︻︀ت ا︋︣ی ا︨︐﹀︀ده  ︧ــ﹫︀ر︋   ︋️︤﹞ ا﹨﹛ از﹢︠ ﹩﹞ ﹤﹋
﹋﹠﹛  ︀︐﹩ ︋﹥ ︮ــ﹢رت ︋﹫﹠﹥ از ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹛، 
ا﹟ ︋︤ر﹎︐︣﹟ ﹎﹙﹢﹎︀ه ا︨️. ︠﹢︫ــ︪︫﹢﹋ ﹤﹡︀︐︊︀ی ︠﹢︋﹩ ا﹡︖︀م 
︫︡ه و ﹊︍︀ر﹥ ︨︀زی ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ در ﹢زه ار︑︊︀ط ︋︀ ︋︀︧︀ی 
︡ه  ﹆﹀︀﹩ ﹋﹥ ﹎︢ا︫︐﹥︫  ︣دا︠︐︀ و︨  ﹀︀﹁﹫︐﹩ ﹋﹥ در ﹢زه︎  ︋︀﹡﹊﹩ و︫ 
 ﹏︡︊︑ ﹩︑︀︻﹑︵︡ودی ︨ــ﹥ ︋︀﹡﹉ ا︵﹑︻︀︑﹩ را ︋ــ﹥ دو ︋︀﹡﹉ ا ︀︑
 .﹜︧︀ن ︫︡ن و ︫ــ﹀︀﹁﹫️ ﹋︀﹝﹏، راه دار﹊ ︀︑ ︀﹞ ︀﹞︣ده ا︨ــ️، ا﹋
﹡︀د﹨︀ی ﹡︀︸︣ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ و ا︮﹑ح  ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات 
﹢زه ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ و ︋﹫﹞﹥ ای را ︋﹥ ︨﹞︐﹩ ︋︊︣﹡︡ ﹋﹥ ا︨︐﹀︀ده از ︀︎ ﹉﹍︀ه 

داده ﹊︧︀ن را ا﹝﹊︀ن ︢︎︣ ﹋﹠︡؛ و
3- در ︋︩ ︫ــ︣﹋︐︀ی دو﹜︐﹩، ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ی ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ︧︀︋︡اری 
︑︺︡ی را در ﹨﹞﹫﹟ ︨﹥ ︨ــ︀ل ا︠﹫︣ دا︫︐﹫﹛. ︣﹋️ ︋︧﹫︀ر ﹁︪︣ده 
و ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی آ﹝﹢ز︫﹩ ︋︧﹫︀ر ﹁︪ــ︣ده ای ا︑﹀︀ق ا﹁︐︀د. ﹝︪﹊﹙﹩ ﹋﹥ 
در ︑﹢︨ــ︺﹥ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ︋︀ آن ﹝﹢ا︗﹥ ﹨︧ــ︐﹫﹛، 
︋ُ︺︡ آ﹝﹢زش ا︨ــ️؛ ﹨﹛ آ﹝﹢زش ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی و ﹨﹛ آ﹝﹢زش 
 ﹩﹠︺ ،︀﹫︗ــ﹢زه ︠︣و دو﹜︐﹩، در ︩︋ ︀وری ا︵﹑︻ــ︀ت. در﹠﹁
 ︀ ،د﹢︫ ﹤ارا ︡︀︋ ︀ی ﹝︀﹜﹩ د︨ــ︐﹍︀ه︑ر﹢︮ ️﹆﹫﹆در ﹤﹋ ﹩︀︖﹡آ
 ︀﹝︐︧﹫︨︣زه ز﹢ در .﹜د، ︗︀ی ﹋︀ر دار﹢︫ ﹤︤ارش ︻﹞﹙﹊︣د ارا﹎
در ︋︩ دو﹜︐﹩، ز﹝︐︧﹫︨︣︀ی ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ﹋﹥ ︨︀ز﹡︡ه رو︡اد﹨︀ی 
﹝︀﹜﹩ ﹨︧ــ︐﹠︡، و ﹊︍︀ر﹥ ︫︡ن آ﹡︀ ︋︀ ︨﹫︧ــ︐﹞︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی 
﹎︀﹝︀ــ﹩ ︀︋︡ ︋︣دار﹛. ﹝︣ا︗ــ︹ ﹡︷︀ر︑﹩، ﹎︤ار︫ــ︀ی ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن و 
﹝︐︺ــ︡دی از وا︡﹨︀ی دو﹜︐﹩ و ︻﹞﹢﹝﹩ ︵﹙ــ︉ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. در ﹢زه 
️ ︨ــ﹫﹟  ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹡︷︀ر︑﹩ ︋︩ دو﹜︐ــ﹩، ا﹡︐﹆︀دی ︋﹥ ﹡︀م ﹨﹀
﹎︤ار︫ــ︀ ﹝︴︣ح ا︨ــ️. در ︨︀﹜︀ی ا︠﹫︣، ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹝︐︺︡دی 
در ــ﹢زه در︀﹁ــ️ ﹎︤ارش از ︋︩ دو﹜︐﹩ ﹝︴︣ح ︫ــ︡ه ا︨ــ️؛ 
 ،﹩︀︨︊︀ت، ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨﹠︀﹝︀ در وزارت دارا﹞ ان﹢︨ــ﹠︀ در د ﹤﹡︀﹞︀︨
︨︀﹝︀﹡﹥ ︨﹞︀د در ﹢زه ﹝﹫﹨︡︋ ️︣︡︀ی دو﹜️، و ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︀دا در 
﹢زه ا﹝﹢ال دو﹜︐﹩ و .... ︋︐︣ ا︨ــ️ ﹨︡﹁︀ی ا﹟ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ را 
﹍︢ار ،︡﹥ ا︑﹀︀﹇﹩ ﹝﹩ ا﹁︐ــ︡؟ ا﹋﹠﹢ن در ︗︀ن ﹡﹢︻﹩  در ﹋﹠ــ︀ر ﹨﹛︋ 
﹁﹠︀وری و︗﹢د دارد ﹋﹥ ︋︡ون ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︑︽﹫﹫︣ ︨﹫︧ــ︐﹞︀ی ا︵﹑︻︀︑ِ﹩ 
وا︡﹨︀ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣، ﹝﹩ ︑﹢ان از آ﹡︀ ا﹡﹢اع ﹎︤ار︫ــ︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد 
︦ ︋ــ﹩ آرال (XBRL)). از ﹡︷︣ ﹁﹠﹩،  ﹊︣د(﹁﹠︀وری ا﹋ ️﹁︀در
﹝︣ا︗︹ ﹡︷︀ر︑﹩ ﹡﹫︀ز﹨︀ و ا﹡︐︷︀ر﹨︀ و و︲︺﹫️ ﹁﹠﹩ ﹊︧ــ︀﹡﹩ دار﹡︡ و 
 ️﹁︀ــ﹢زه ﹡︷︀رت ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر در ا︑︀ق ﹁﹊︣ ﹝︐﹞︣﹋︤ در ﹉ ﹟︐دا︫ــ
 ﹟﹊﹝﹞ ،﹩︮﹢︭︠ ︩︋ در ﹤ دو﹜︐﹩ و ︩︋ در ﹤ ،ا︵﹑︻︀ت

.︡﹠﹋ ﹏ را ︀﹡︀ی آ﹚﹊︪﹞ ا︨️ ︋﹥ روش ︨︀ده ای
د﹋︐︣ ﹝﹊︣﹝﹩

در ︨ــ﹩ ︨︀ل ا︠﹫︣ ﹝﹫︤ان ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت در 
︫︣﹋︐︀ و در ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿، ︠﹫﹙﹩ ﹎︧︐︣ش ︎﹫︡ا ﹋︣ده، 
ا﹝︀ ا﹟ ا︧ــ︀س و︗﹢د دارد ﹋﹥ از ﹁﹠︀وری ︎﹫︪︣﹁︐﹥ ︋﹥ ﹝﹢﹇︹ 
ا︨︐﹀︀ده ﹡︪︡ه ا︨️. ︋︣ای ﹝︓︀ل، ︋﹫︩ از ﹊﹩ دو د﹨﹥ ا︨️ 
﹋﹥ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹝﹠︀︋︹ ︋﹠﹍︀ه در د︨︐︣س ا︨️، 
ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀   ︨﹟︣ه ︋︣داری ︗︡ی از ا و﹜﹩ در ﹋︪ــ﹢ر ﹝︀ ﹨﹠﹢ز︋ 
﹡︪︡ه ا︨️. ︫ــ︣﹋︐︀ در ︋︣ه ︋︣داری از ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت 
︋︣ای دادن ا︵﹑︻︀ت ︋﹥ د︨ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی ﹡︀︸︣ و ﹡︷︀ر︑﹩ ︋︧﹫︀ر 
︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی   ︋﹤﹡︀﹞︀  ︨﹤﹋ ︡﹠︐﹀﹎ ︩﹫ ︀ل︎  ︲︺﹫︿ ﹨︧ــ︐﹠︡. ده︨ 
 ﹤ ــ︡. ا﹝︣وزه﹠﹊  ︋﹩﹊﹝﹋ ﹟﹫﹠ ️︀ه ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ﹍﹠ ﹝﹠︀︋ــ︹︋ 
ا﹝﹊︀﹡︀ت ︗︡︡ی ︡︎︡ آ﹝︡ه، ︀ در﹆﹫﹆️ در ﹋︪﹢ر ︠﹢د﹝︀ن 
 ﹩︀﹨ ﹤﹠﹫﹞ز ﹤ ︀﹝ــ  ︫﹤︧︨﹣﹞ ︡﹠﹡︀﹞ ﹩︀﹨ ﹤︨︧ــ﹣﹞ ﹉﹝﹋ ﹤︋
و︗﹢د دا︫︐﹥ ﹋﹥ ︫ــ︣﹋︐︋ ︀︐︣ ︋︐﹢ا﹡﹠︡ ا︵﹑︻︀ت ︠﹢د︫︀ن را 
﹝︣︡️ ﹋﹠﹠︡؟ ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ و ا︵﹑︻︀ت ︧︀︋︡اری ︫︀ن را؟

داودی
﹊﹩ از ا︻︐︣ا︲︀ی د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣ا﹩ ︋﹥ د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ﹡︷︀ر︑﹩، 
 ︡︀ی وا︻﹢︲﹢﹞ ︧︀︋︨︣︀ن و ︋︀زر︨︀ن و ︎﹫﹍﹫︣ی ر ﹨﹛ ز﹝︀ن﹢︱
︋﹥ و︨﹫﹙﹥ آ﹡︀ ا︨ــ️. ا﹎︣ ﹉ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ وا︡ی و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ و 
د︨ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی ﹡︷︀ر︑﹩ ︲﹞﹟ د︨︐︨︣ــ﹩ ︋﹥ آن، ︋﹫︪ــ︐︣ ا︵﹑︻︀ت 

د﹋︐︣ ﹝﹊︣﹝﹩:
در ︨﹩ ︨︀ل ا︠﹫︣ 
﹝﹫︤ان ا︨︐﹀︀ده از 
﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت در

 ︫︣﹋︐︀ و
︿﹚︐﹞ در ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی 
︠﹫﹙﹩ ﹎︧︐︣ش ︎﹫︡ا ﹋︣ده

 ا﹝︀ ا﹟ ا︧︀س
 و︗﹢د دارد ﹋﹥ از
 ﹁﹠︀وری ︎﹫︪︣﹁︐﹥

︹﹇﹢﹞ ﹤︋ 
 ا︨︐﹀︀ده ﹡︪︡ه ا︨️
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 ﹟ا ︣﹍ــ︡، د﹠﹠﹋ ️﹁︀ــ︀﹝︀﹡﹥ در ︐﹢ا﹡﹠︡ از آن︨  ــ﹢د را︋  ﹝ــ﹢رد ﹡﹫︀ز︠ 
︡︻ ﹜︖ــ︡ه ﹝﹊︀︑︊︀ت ︢ف ﹝﹩ ︫ــ﹢د و ﹝︡︣ ﹋︀ر ︠ــ﹢د را ا﹡︖︀م 
 ﹤︋ ﹩﹢﹍و﹇︐︪ــ︀ن ︮︣ف ︎︀︨ــ ︿︭﹡ ﹤﹋ ︡﹠﹢﹎ ﹩﹞ ︀﹡د﹨︡. آ ﹩﹞
د︨ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی ﹡︷︀ر︑﹩ ﹝﹩ ︫﹢د. در ︋︓﹩ ﹋﹥ ︋﹥ را︀﹡︩ ا︋︣ی ا︫︀ره 
دا︫ــ️، ﹉ ا︋︀م و︗﹢د دارد. در ︋︩ دو﹜︐﹩، در ارا﹥ ا︵﹑︻︀ت 
 ︴︀ی دارای ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی ︨ــ︻﹢︲﹢﹞ ﹤﹚﹝︗ ــ﹩ از︀︐︡ود﹞ ︀︋
︣ای  ﹢دن ا︵﹑︻︀ت ﹝﹢ا︗﹥ ﹨︧ــ︐﹫﹛.︋  د︨︐︨︣ــ﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ﹝︣﹝︀﹡ــ﹥︋ 
﹡﹞﹢﹡﹥، ︋︪ــ﹩ از ا︵﹑︻︀ت ︫ــ︣﹋️ ﹝﹙ــ﹩ ﹡﹀️ از ︋ــ︒ ︑﹢﹜﹫︡، 
﹁︣وش، ︮︀درات، و و︮﹢ل ﹝﹠︀︋︹ ﹡﹀︐﹩، ︨ــ︣ی ا︨️ و  ﹡﹞﹩ ︑﹢ان 
︀ر﹎︢اری ﹋︣د ﹋﹥ ﹝︺﹙﹢م ﹡﹫︧️  ﹫︧︐﹞︀ی ا︵﹑︻︀ت ا︋︣ی︋  آ﹡︀ را در︨ 
ا︵﹑︻︀ت ﹋︖︀ ذ︠﹫︣ه ﹝﹩ ︫ــ﹢د و ﹥ ﹋︧﹩ ︋﹥ آن د︨︐︨︣﹩ دارد. ︋﹥ 
︤ا﹡﹥ داری  ︀ز﹝︀ن ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹫︀︑﹩،︠   ︨﹏︓﹞ ﹩︀﹨ د﹜﹫﹏، د︨ــ︐﹍︀ه ﹟﹫﹝﹨
﹋﹏ ﹋︪﹢ر، د﹢ان ﹝︀︨︊︀ت ﹋︪﹢ر، وزارت ︮﹠︺️، ﹝︺︡ن و ︑︖︀رت 
و ... ︋ــ︀ ﹨︤﹠﹥ ﹋︣د ﹝﹫﹙﹫﹢﹡︀ د﹐ر و ︵︣ا﹩ و ا︗︣ای ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی 
﹢د آ﹡︀ ︔︊️ و  ــ︺﹩ دار﹡︡ ︑︀ ا︵﹑︻︀ت ﹝︣︋﹢ط ﹡︤د︠  ﹢د،︨  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز︠ 

ذ︠﹫︣ه ﹎︣دد. ا﹜︊︐﹥ ︀︋︡ ︋﹥ ︑︖﹞﹫︹ ا﹟ ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ ﹨﹛ ︑﹢︗﹥ دا︫️. 
﹝﹫︣︋﹙﹢ک

 (DOS) ︀ی داس﹝︐︧﹫ ﹍﹢﹫﹛ ﹋﹥ از د﹨﹥ 70 ﹋﹥ ﹡︧ــ﹏︨  ﹝︀ ا﹎︣︋ 
 ︡︺ ﹀﹥ آ︋﹩،︋  ﹀﹥ ﹝︪﹊﹩ و︮  ︡، دا︨︀ی︮  ︀رج︫  از ﹋︪ــ﹢ر ﹝︀︠ 
از آن ﹁﹠︀وری ︫ــ︣﹋︐︀ را ︋﹥ ﹊︍︀ر﹍﹩ د︻﹢ت ﹋︣د؛ ︺﹠﹩ ار︑︊︀ط 
 ︩︋ ــ︀ی ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ︨ــ︀ز﹝︀ن و﹨ ﹤﹐ ﹟﹫︋ ﹤﹢و دو︨ــ ﹤︍︀ر﹊
︧︀︋︡اری ︨︀ز﹝︀ن. ﹝︀︐︤﹩ ﹋﹥ در ︨﹫︧︐﹞︀ی ﹊︍︀ر﹥ و︗﹢د 
دا︫ــ️ ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥ دو︋︀ره ﹋︀ری و ︑︺﹍﹠︡﹋ ︿︣︀ی ︾﹫︣ا︨︐︀﹡︡ارد 

در ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︢ف ︫︡. 
 ︒︋ وارد ﹋︪ــ﹢ر ﹝︀ ︫ــ︡ه ﹤﹋ ﹩︀︀ور﹠﹁ ﹟︣︑ــ﹩ از ︋﹥ روز﹊
︉ و﹋︀ر (BPMS)  ا︨️.  ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹝︣︡️ ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ﹋︧
﹁﹠︀وری ︋﹩ ︎﹩  ام اس ﹨﹞﹥ ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ︨ــ︀ز﹝︀ن را ا︋︐︡ا ︫﹠︀︨︀﹩ و 
﹝﹊︐﹢ب ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡ و ︋︺︡ در﹆﹫﹆️ ︋﹥ وا︡﹨︀ی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت، 
︻﹞﹙﹫︀︑﹩ و ﹝︀﹜﹩ ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹇︀︋﹙﹫︐﹩ ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︻﹞﹙﹫︀ت ︠﹢د︫︀ن را 
﹥ آن ﹡﹍︀ه  ︀ده︋  ﹢ا﹨﹛︨  ﹫︀ده ︨︀زی ﹋﹠﹠︡. در﹆﹫﹆️ ا﹎︣︋  دا︠﹏ آن︎ 
﹋﹠﹛، ﹝﹩ ﹎﹢﹛ ﹋﹥ ا﹠︀ ︨﹫︧︐﹛ ︨ــ︀ز﹨︀ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ︫﹞︀ ﹋︀﹝ً﹑ ︋︀ ﹡﹫︀ز 

 .︡︀ی ︨︀ز﹝︀ن ﹝﹩ رو﹨︡﹠د︑︀ن  ︋﹥ ︨﹞️ ︎﹫︀ده ︨︀زی ﹁︣ا﹢︠
در ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ی ︋︩ ︭︠﹢︮ــ﹩ ︑︀︋﹥ ︀ل اــ﹟ وا︡ ﹝︀﹜﹩ و 
︧︀︋︡اری ︋﹢ده ﹋﹥ ︋﹫︪︐︣﹟ ︋﹢د︗﹥ را در ﹢زه ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت 
 ﹤︴﹆﹡ ﹟︀ی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ︋ــ﹢ده و ا︣︵ دا︫ــ︐﹥ و ﹡︀︠︡ای

︩ رو،  ︩ ︋﹫﹠﹩ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ در د﹨﹥ ︎﹫ ﹝︓︊︐﹩ در ︣﹁﹥ ﹝︀ ا︨️. ︎﹫
در ﹢زه ︨﹫︧ــ︐﹞︀ی ﹝︪ــ︐︣ی و روا︋︳ ﹝︪ــ︐︣︀ن، ︑︺︀د﹜﹩ ︋﹫﹟ 
وا︡﹨ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ و ︨ــ︐︀دی و ︨﹫︧ــ︐﹞︀ی در﹆﹫﹆️ ︠︳ ﹝﹆︡م 
ا︖ــ︀د ︫ــ﹢د و ︋︀︑﹢︗﹥ ︋﹥ ر︫ــ︡ ﹁︱︀﹨︀ی ﹝︖ــ︀زی در آن ﹢زه، 
ا﹎︣ ︧ــ︀︋︡ار﹨︀ ︠﹢د︫︀ن را ︋﹥ روز︑︣ ﹡﹊﹠﹠︡ ︨ــ︊﹆︐﹩ ا︑﹀︀ق ︋﹫︀﹁︐︡، 
وا︡﹨︀ی ﹁︣وش و ︠︡﹝︀ت ︎︦ از ﹁︣وش در ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹁﹠︀وری 

ا︵﹑︻︀ت ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︎﹫︪︐︀ز︑︣ از ︧︀︋︡ار﹨︀ ︋︀︫﹠︡. 
︀︗﹫︀ن 

ا﹡︐︷︀ر ا︨ــ️ ﹋﹥ در ﹋︪﹢ر ﹉ ﹡﹆︪﹥ ︗︀﹝︹ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ︋︀︫︡ 
 ﹩︀﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ،ً︀ ︀ ا︨︐︀﹡︡ارد︨︀زی در ﹢زه ﹨︀ی ا︵﹑︻︀ت. ﹇︀︻︡︑
﹋﹥ ﹝︖︣ی ا︣︵ ﹟︀ ﹨︧ــ︐﹠︡ و ︋﹥ ︫ــ︣﹋︐︀ در ︑︭﹫﹏ ﹁﹠︀وری 
﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ︀︋︡ از ﹊︧ــ︣ی ﹇﹢ا︻︡ و ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡. 
وا︡﹨︀ی ﹝︪ــ︀وره ﹝︣︡️ و ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ارا﹥ ﹋﹠﹠︡ه ︠︡﹝︀ت 
︦ د﹨﹩ ︠﹢د ﹍﹢﹡﹥ از ﹁﹠︀وری  زه ︨ــ︣و﹢ ︀وری ا︵﹑︻︀ت در﹠﹁

ا︵﹑︻︀ت و ار︑︊︀︵︀ت ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؟ 
﹝﹫︣︋﹙﹢ک 

در ﹢زه ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ︫ــ︣﹋︐︀ی ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠ــ︡ه و ارا﹥ د﹨﹠︡ه 
︠︡﹝︀ت ﹨﹛، ﹝︀﹡﹠︡ وا︡﹨︀ی ︑﹢﹜﹫︡ی، ︠︳ ︑﹢﹜﹫︡ دار﹡︡؛ ︠︳ ︑﹢﹜﹫︡ 
︨﹫︧ــ︐﹞︀ی ﹝︐﹙︿ ︋︀ ﹁﹠︀ور︀ی ﹝︐﹙ــ︿. ︎︣﹋︀ر︑︣﹟ وا︡ی 
﹋ــ﹥ در ﹢زه ﹁﹠ــ︀وری ا︵﹑︻︀ت و ︫ــ︣﹋︐︀ی ﹝︊︐﹠﹩ ︋ــ︣ ﹁﹠︀وری 
ا︵﹑︻︀ت ﹁︺︀﹜﹫️ دارد ﹢زه ︑﹆﹫﹅ و ︑﹢︨ــ︺﹥ (R&D) ا︨️. 
در ﹢زه ︑﹢﹜﹫︡ ﹡︣م ا﹁︤ار، ا︋︤ار ﹝︀ ﹁﹠﹩ ا︨ــ️. ︺﹠﹩ در ﹢زه ︑﹢﹜﹫︡ 
﹡︣م ا﹁︤ار از ︑﹢﹡︡﹋ ،︡︺︋ ﹤︋ ﹏﹫﹚︧ــ﹩، ︑︧️ آ﹜﹀︀، ︑︧️ ︋︐︀، ﹨﹞﹥ 
 ﹩﹠︺ ،️ــ﹥ و︗﹢د دارد ﹋︀﹝ً﹑ ︠︳ ︑﹢﹜﹫︡ ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ی ا︨ــ﹋ ﹩﹚︣ا﹞
﹋︀﹝ً﹑ ا︑﹢﹝︀︨﹫﹢ن ︮﹠︺︐﹩ ر︻︀️ ︫︡ه ا︨️. ﹝︀ آ﹡︖︀ ﹫︤ی ︋﹥ ﹡︀م 
︗﹞︹ آوری ا︵﹑︻︀ت ﹡︡ار﹛ و ﹋︀ر﹝︀ن ﹨﹛ ︨︀ده ︑︣ ا︨️، ︣ا ﹢ن 
﹨﹞﹥ ﹋︀ر﹨︀ دارد ︎︪ــ️ ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د. در ︑﹢﹜﹫︡ ﹡︣م ا﹁︤ار 
︋﹥ را︐﹩ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹇﹫﹞️ ︑﹞︀م ︫ــ︡ه آن را ︧ــ︀ب ﹋︣د ﹢ن ﹨﹞﹥ 
﹋︀ر﹨︀ و ﹨﹞﹥ ﹝﹠︀︋︹ و ﹨﹞﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن، ︧︀ب و ﹋︐︀ب د﹇﹫﹅ دارد. 
در ︀﹜﹩ ﹋﹥ ا︗︣ای ︎︣وژه ︋︀ی ︑﹞︀ م ︫ــ︡ه در ︋ ﹉︩ ︑﹢﹜﹫︡ی 

﹝﹩ دا﹡﹫︡ ﹋﹥ ﹆︡ر ︨️ ا︨️. 
در ــ﹢زه ︠︡﹝︀ت، ــ﹥ ︠︡﹝︀ت ︎﹫︀ده ︨ــ︀زی ﹡︣م ا﹁ــ︤ار ﹋﹥ از 
︨﹫︧︐﹞︀ی ﹝︣︡️ ︎︣وژه ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ و ﹥ ︠︡﹝︀ت ︎︦ از 
﹁︣وش، ﹡︣م ا﹁︤ار﹨ــ︀ی ︋︣︠︴﹩ و︗﹢د دارد ﹋﹥ ا︗︀زه ﹝﹩ د﹨︡ از راه 
 ️︺﹠ ︴︀ و ︑﹢︨︺﹥ در︮  ︣و︦ ر﹁︹︠   ︨﹤ارا .﹜﹫﹠﹋ ﹤︀ت ارا﹞︡ دور︠ 
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﹡︣م ا﹁︤ار و وا︡﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری و ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︫︣﹋︐︀ ︋︧﹫︀ر ︋︀﹐ 
︦ د﹨﹩ ﹡︧︊️  زه ︨ــ︣︻️ ︑︽﹫﹫︣ و ︨︣︻️ ︨︣و﹢ ﹟ر﹁︐﹥ و در ا

︋﹥ ۵ ︨︀ل ﹎︫︢︐﹥ ︑﹀︀وت ﹁︀︪﹩ دا︫︐﹥ ا︨️. 
﹝ــ︀ ︋﹥ ازای ︠︡﹝︀ت ︎ــ︦ از ﹁︣وش ︀ ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ ﹉ ﹡︣م ا﹁︤ار 
︧ــ︀︋︡اری ﹆﹢ق و د︨︐﹞︤د، ا︨ــ︐︀﹡︡اردی دا︫︐﹫﹛ ︮︡ ︋﹥ ﹉؛ 
︺﹠﹩، ﹨︣ ︮︡ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹆﹢ق و د︨︐﹞︤د ﹉ ﹋︀ر︫﹠︀س ﹡﹫︀ز دارد. 
﹥ ﹉ ا︨ــ️. ︣ا ﹢ن   ︋250 ︡︀ــ از  50︣﹋ــ️ ﹋︣د﹛ و ا﹐ن︫ 
﹠︺️ ﹁﹠︀وری  ︡﹝︀ت از راه دور در︮  ︡ه ا﹡︡. ا︋︤ار︠   ︫︳︠︣  ︋︀︧︨︣و

ا︵﹑︻︀ت ︎﹫︪︣﹁️ ︋︧﹫︀ر ︠﹢︋﹩ دا︫︐﹥ ا︨️. 
د﹋︐︣ ﹝﹊︣﹝﹩

 ﹤﹁︧︣︀︋︨︣ــ﹩ ︑︀ ﹥ ا﹡︡ازه در ︋︣ه ︋︣داری از ا﹝﹊︀﹡︀ت 
﹁﹠ــ︀وری ا︵﹑︻︀ت ︋ــ︣ای اراــ﹥ ︠︡﹝︀ت ︧ــ︀︋︡اری و 
︉ ﹋︀ران، ﹝﹠︐﹀︹ ︫︡ه ا︨️؟ و︲︺﹫️ در  ︀︮ ﹤︋ ﹩︨︣︋︀︧

︣﹁﹥ و ﹝﹣︨︧﹥ ︫﹞︀ ﹍﹢﹡﹥ ا︨️؟
︀︗﹫︀ن

︀ً ︑﹞︀﹝﹩ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ا︣ا﹡﹩ دو د︨︐﹥ ﹋﹙﹩ ︠︡﹝︀ت  ︊︣﹆︑
 ﹩︪︋ و ︠︡﹝︀ت ︾﹫︣ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹩︪︋ ︀ی ︠︡﹝︀ت ا︵﹞﹫﹠︀ن﹡ا﹢﹠︻ ︀︋
 ﹩︪︋ ﹝︀ت ا︵﹞﹫﹠︀ن︡  ︠،﹤︮﹑ ﹥ ︵﹢ر︠  ﹢د دار﹡︡.︋  را در د︨︐﹢ر ﹋︀ر︠ 
︫ــ︀﹝﹏ ا﹡﹢اع ︧︀︋︨︣ــ﹩ و  ︠︡﹝︀ت ︾﹫︣ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪ــ﹩ ︫︀﹝﹏ 
 ،﹩︪︋ ︧ــ︀︋︡اری و ﹝︪︀وره ا︨️. در ︠︡﹝︀ت ا︵﹞﹫﹠︀ن ︀ت﹞︡︠
︋︩ ︻﹞ــ︡ه ﹋︀ر روی ارز︀︋ــ﹩ ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜ــ﹩ و ︾﹫︣﹝︀﹜﹩، ﹋﹥ 
︡ور  ︫ــ︣﹋︐︀ در ا︠︐﹫︀ر ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨﹠︡، ︑﹞︣﹋︤ دارد و ﹝︭﹢ل آن︮ 
︀ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی از︎﹫︩ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡ه  ﹎︤ار︫ــ﹩ ﹝︊﹠﹩ ︋︣ ا﹡︴︊︀ق ا︵﹑︻︀ت︋ 
ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ه ﹨﹞︀ن ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
ــ﹢ا﹨︡ ﹎﹀︐﹥ ﹝﹩ ︫ــ﹢د. در  ︋﹥ ا﹟ ﹋︀ر در ︧︀︋︨︣ــ﹩، ︗﹞︹ آوری︫ 
ا﹟ ﹝︧ــ﹫︣، ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ا︗︀زه ﹝﹩ د﹨ــ︡ ︋﹥ ︗︀ی 
ر︨﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ︮︡در︮︡ ا︵﹑︻︀ت از ︵︣﹅ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹎﹫︣ی ︻﹞﹏ ︫﹢د. 
اــ﹟ ﹝﹢︲﹢ع، ﹝﹢﹇︺﹫︐ــ﹩ را ا︖︀د ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑ــ﹢ان از ﹁﹠︀وری 
 ﹩︋﹢︠ ﹤ ﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی رو︫ــ︀ی ﹋︀را﹝︡︑ــ︣ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹎﹫︣ی︋  ا︵﹑︻︀ت در︋ 
 ﹤︀ن ارا︣︗ ︧︀︋︨︣ــ︀ن در ︣ی از ﹋︀ر﹍د ︩︋ .ا︨ــ︐﹀︀ده ﹡﹞﹢د
︣ا︨︀س   ︋︀﹡ا︨ــ️، آ ﹏﹫﹚︑ اه ﹡︀︠﹢اه﹢ ︠︡﹝︀ت ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪ــ﹩︠ 
﹢ا﹨︡ ﹐زم  ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ا︗︀زه دار﹡︡ ︋︣ای ﹎︣دآوری︫ 
︋︣ای ﹇︱︀وت ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︮️ و ا︻︐︊︀ر ا︵﹑︻︀ت از ﹉ ︨ــ︣ی 
︋︣ر︨﹫︀ی ︑﹙﹫﹙﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡. ا﹟ ﹨﹛ ︸︣﹁﹫︐﹩ را ︋︣ای ا︨︐﹀︀ده 
 ﹉ .️︀د ﹋︣ده ا︨ــ︖︧︀︋︨︣ــ﹩ ا از ﹁﹠ــ︀وری ا︵﹑︻︀ت در ﹋︀ر

 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹁︣ ︀ل ︀︑ ﹤︐︫︢﹎ ︧ــ﹫︣ ﹋﹥ از﹞ ﹟ع ا︮﹙﹩ در ا﹢︲﹢﹞
﹝︧ــ︐﹆﹏ ︋︀ آن ﹝﹢ا︗﹥ ا︨️، ﹍﹡ ︒︋︡اری ︫﹢ا﹨︡ی ا︨️ ﹋﹥ در 
︵﹩ ﹁︣ا ︡﹠︧︀︋︨︣ــ﹩ ︗﹞︹ آوری ﹝﹩ ︫ــ﹢د؛ ﹡﹢ه آر︫﹫﹢﹋︣دن و 
︩ ︋﹠︡ی  ︣اا﹡︊﹢ه ا︵﹑︻︀ت ︋ــ︀ ﹇︀︋﹙﹫️ و ً︀ ﹡﹍︡اری ︖﹛ ﹡︧ــ︊︐
(Versioning) و د︨︐︨︣ــ﹩ ︨ــ︣︹ ︋ــ︣ای ا︨ــ︐﹀︀ده ﹝︖︡د، از 
︡﹝︀ت   ︠﹤︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹨﹠﹍︀م ارا د︾︡︾﹥ ﹨︀ی ︗︡ی ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی
 ً︀ ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪ــ﹩ ا︨ــ️. در ا ﹟﹢زه ﹨﹛ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ﹇︴︺
 ﹟﹫ ﹇︀در ا︨ــ️ ﹋﹞﹉ ﹝﹣︔︣ی ﹋﹠︡. ﹝︧︐﹠︨︡ــ︀زی ﹡﹢ه ﹎︣دش ﹋︀ر︋ 
ا︻︱︀ی ﹎ــ︣وه ︧︀︋︨︣ــ﹩، ﹡︷︀ر︑︀ی ا︻﹞︀ل ︫ــ︡ه ﹫﹟ ﹋︀ر﹨︀، 
﹝︀︧﹏ ︋﹥ ﹝︪ــ﹢رت ﹎︢ا︫︐﹥ ︫︡ه در ︵﹢ل ا﹡︖︀م ﹋︀ر، ﹝﹆︀︵︹ ز﹝︀﹡﹩ 
ا﹡︖︀م ﹋︀ر﹨︀ و ﹝︊︀﹡﹩ ﹇︱︀و︑︀ی ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه در ﹨︣ ﹝︣﹙﹥ از ﹋︀ر، از 
︗﹞﹙﹥ ا﹝﹢ری ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹟ ︋︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت 
﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︑︃︔﹫︣︠︀رق ا﹜︺︀ده ای ︋︣ ﹋︀را﹩ و ا︔︋︪︣ــ﹩ و ︮︣﹁﹥ 
ا﹇︐︭︀دی ﹁︣ا ︡﹠︧︀︋︨︣ــ﹩ در ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ دا︫︐﹥ 
︋︀︫ــ︡. ا﹟ ﹝︧︐﹠︨︡ــ︀زی ︀︋︡ دارای و︀﹫﹎︥﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ ︋︐﹢ا﹡︡ 
 ︩︨︣  ﹩﹢﹍︨︀︧︀︋︣س را، ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ در ﹝︺︣ض︎   ︎️﹫﹛﹢︧﹞

 .︡﹠﹋ ﹏﹫︧︑ ︣ار ﹎︣﹁️، ﹝﹫︧︣ و﹇
 ﹤﹫︑ ︒︋ ︪ــ﹩، ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥ در︋ از ︋︺︡ ︠︡﹝︀ت ︾﹫︣ا︵﹞﹫﹠︀ن
 .︧︡︀︋︨︣ــ︀ن ﹝﹩ آ ﹉﹝﹋ ﹤︋ ︀وری﹠﹁ ︤﹫﹡ ﹩﹛︀﹞ و ︑﹠︷﹫﹛ ا︵﹑︻︀ت
﹥ ︡ی را︕ ا︨️  ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥︋ 
﹋﹥ ︑︭﹢ر ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹛ ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︑﹢︲﹫ دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ︡. در ﹝﹢رد ︠︡﹝︀ت 
︀ً در ز﹝﹫﹠﹥ ︑﹙﹫﹏ و ︵︣ا﹩ ︨﹫︧︐﹞︀ی ﹝︀﹜﹩،  ﹝︪︀وره ای ︭︠﹢︮
 ️﹞︡︠ ﹤ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹁﹠ــ︀وری در ارا ︒︋ ︣م ﹡﹊︐﹥ ا︮﹙﹩ در︷﹡ ﹤︋
﹡﹫︧ــ️، ︋﹙﹊﹥ ︋︣︠﹢رداری ارا﹥ ﹋﹠﹠︡ه ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ︠︡﹝︀ت از دا﹡︩ در 
ز﹝﹫﹠﹥ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ا︨️ ﹋﹥ ︋︧﹫︀ر ا﹨﹞﹫️ دارد. در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ 
﹝︐︃︨ــ﹀︀﹡﹥  ﹤﹋ ️﹀﹎ ︡︀︋︧ــ︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩ ︋﹥ دو د﹜﹫﹏ ︻﹞︡ه در 
ا﹀︀ی ر︨︀﹜︐﹩ ﹋﹥ از ︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای ا﹡︐︷︀ر ﹝﹩ رود ︠﹢ب ︻﹞﹏ 
 ﹤﹊﹠ا ﹩﹊ .و︗﹢د دارد ︫︡︀︋ ︡︀︋ ﹤︙﹡︣ده و ﹁︀︮﹙﹥ ︻﹞﹫﹆﹩ ︋﹫﹟ آ﹊﹡
︋﹥ ﹨︣︀ل ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹝︪ــ︀وره ﹨︀ ︀︎︣︋ ︡︀︋﹥ و ا︨︀س ﹁﹠︀ور︀ی روز 
︋︀︫︡، ﹋﹥ ︋︩ ︻﹞︡ه آن ﹝︐︃︔︣ از ﹁﹠︀ور︀ی ﹢زه ا︵﹑︻︀ت ا︨️ 
﹋﹥ ﹝︐︃︨ــ﹀︀﹡﹥ ا﹋︓︣ــ️ ﹁︺︀﹐ن ︣﹁﹥ از دا﹡︩ ﹋︀﹁ــ﹩ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ 
︋︣︠﹢ردار ﹡﹫︧ــ︐﹠︡ و ︀︋︡ ا﹝﹫︡وار ︋﹢د ﹋﹥ ا﹟ ﹡﹆︭︀ن ︋︀ درا️ ار﹋︀ن 
ذ︣︋︳ ﹝︣︑﹀︹ ﹎︣دد و د﹍︣ ا﹠﹊﹥ ﹝︪ــ︀ور ︺︐﹞ ︡︀︋︡ ︋︀︫︡ دا﹡︩ و 

﹝︀ر︑﹩ را ︋﹥ ︵︣ف ﹝︪︀وره ﹝﹠︐﹆﹏ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ارزش ا﹁︤ا ︋︀︫︡. 
︋︀ ﹝︣ور ︨ــ﹢ا︋﹅ ا﹇︡ا﹝ــ︀ت ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه در ︋︒ ︑ــ﹑ش ︋︣ای 
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 ﹤﹋ ﹜﹫︐︧﹨ ﹟︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹥ ﹋﹞﹉ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت، ︫︀﹨︡ ا
﹫︣ا﹝﹢ن ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹁﹠ــ︀وری در ا︗︣ای   ︎︀︡ه ︑﹑︫ــ﹝︻ ︩︋
رو︫︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︐﹞︣﹋︤ ︫ــ︡ه ﹋﹥ در ا﹟ را︋︴﹥ ﹐زم ا︨️ 
 ﹜﹋︀ ــ﹥ ︑︊︺﹫️ از ﹁︱︀ی ︻︣ض ﹋﹠﹛ ﹋﹥  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣ــ﹩ ﹡﹫︤︋ 
︋︣ ︨ــ︴ آ﹎︀﹨﹫︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ از ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻ــ︀ت، ﹨︣ ﹝﹢﹇︹ 
︠﹢ا︨ــ︐﹥ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹁﹠ــ︀وری ا︵﹑︻︀ت را در د︨ــ︐﹢ر ﹋︀ر ﹇︣ار 
د﹨︡، ︋﹥ ﹝﹢﹁﹆﹫️ ﹠︡ا﹡﹩ ﹡︨︣ــ﹫︡ه و د﹜﹫ــ﹏ آن ﹨﹛ ︋﹥ ﹡︷︣ ︋﹠︡ه 
︣ ︗ــ︢ب ﹁﹠ــ︀وری را ﹡︀د︡ه ﹎︣﹁︐﹥   ︋﹜﹋︀ ︡︻ده ﹋ــ﹥ ﹇﹢ا﹢ اــ﹟︋ 
 ﹉ ︊︣ی از ا︨ــ︐﹀︀ده از  ︠﹩﹨︀﹎︡﹠ ︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، ﹨︣ از ا︨ــ️.︋ 
︡ون ارز︀︋﹩ ﹋︀﹁﹩ از  ﹠﹫︡ه ﹝﹩ ︫ــ﹢د،︋  ︀رج از ﹋︪ــ﹢ر︫  ا︋︤ار در︠ 
 ︩︑︀﹞︡﹆﹞ ﹤﹊﹠و ︋︡ون ا ﹏︮︀ ︕︀︐﹡ ا︨ــ︐﹀︀ده از آن و ︳︫︣ا
︣︡ آن در د︨︐﹢ر ﹋︀ر ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د و ﹢ن ︑﹢︗﹥  ــ﹢د،︠  ﹁︣ا﹨﹛︫ 
︀ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩  ﹥ ﹋︀ر﹋︣د﹨ــ︀ی آن، ﹝﹫︤ان ار︑︊︀ط آن︋  ﹋︀﹁ــ﹩︋ 
﹝︧ــ︐﹆﹏ و ﹡﹫︀ز﹝﹠︡︀ی ︋︣ه ︋︣داری از آن ﹝﹢رد ︫﹠︀︨ــ︀﹩ و 
︑﹙﹫ــ﹏ ﹋︀﹁﹩ ﹇︣ار ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣د، ﹡﹞﹩ ︑﹢ان ا﹡︐︷︀ر دا︫ــ️ ﹝﹢﹁﹆﹫️ 
﹠︡ا﹡﹩ ﹡﹫︤ از ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی آن از ︨﹢ی ︧︀︋︨︣︀ن ﹝︧︐﹆﹏ ﹋︪﹢ر 
︀︮﹏ ︫﹢د. ا﹜︊︐﹥ ﹡︀︊︡ از ﹡︷︣ دور دا︫️ ﹋﹥ از ︨﹢ی ﹝︺︡ودی 
از ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹋︪ــ﹢ر و ﹡﹫︤ ︋︣︠﹩ از ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡﹎︀ن 
﹡︣م ا﹁︤ار، ا﹇︡ا﹝︀︑﹩ ︋︣ای ︑﹢﹜﹫︡ ﹡︣م ا﹁︤ار ︋︣ای ا︨︐﹀︀ده در ا︗︣ای 
︋︣︠﹩ رو︫︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ ﹋﹥ ︗︀﹍︀ه ارز︫﹩ ︠﹢د را 
دارد. و﹜﹩ در ﹝︖﹞ــ﹢ع ﹝﹢﹁﹆﹫︐︀ در ز﹝﹫﹠﹥ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡︣م ا﹁︤ار ︠︀ص 

︋︣ای ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︧︐﹆﹏ در︠﹢ر ︑﹢︗﹥ ﹡﹫︧️.
︀ْ از اوا︠ــ︣ د﹨﹥ 70 ︋︣ای  ︊︣﹆︑ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋︪ــ﹢ر ﹤﹁︣ در
 ﹩︀︫﹑︑ ﹏﹆︐︧﹞ ﹩︧︀︋︨︣ــ ︀ر﹎﹫︣ی ﹁﹠︀وری در﹋ ﹤ ﹝︺︣﹁﹩ و︋ 
 ﹉ ﹤﹋ را ﹝﹠︐︪︣ ﹋︣د ﹩︀﹨ ﹤︪︣﹡ ﹩︨︣︋︀︧ آ︾︀ز ︫︡. ︨︀ز﹝︀ن
آ︫ــ﹠︀﹩ ﹡︷︣ی و او﹜﹫﹥ ︋︀ ︋︒ ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣، ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ 
︣ای  در ︧︀︋︨︣ــ﹩، و ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︴﹫ــ︀ی ﹋︀﹝︍﹫﹢︑ــ︣ی︋ 
︧︀︋︨︣ــ︀ن ا︖︀د ﹋﹠︡. در د﹨ــ﹥ 80 در ادا﹝﹥ ا﹇︡ا﹝︀ی ﹇︊﹙﹩، 
︨ــ︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︣﹋︐﹩ ︗︧ــ﹢را﹡﹥ ︋︣ای ︑﹢﹜﹫ــ︡ ﹡︣م ا﹁︤ار 
﹢د ﹇︣ار داد. ا﹎︣﹥ در  ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︧ــ︐﹆﹏ را در د︨ــ︐﹢ر ﹋︀ر︠ 
ا﹟ ار︑︊︀ط ︑﹑︫ــ︀ی ز︀دی ا﹡︖︀م ︫ــ︡، ا﹝︀ ︋﹠︀ ︋﹥ د﹐﹙﹩ در 
︣ف ﹡︷︣ ﹋︣د﹡︡. ﹢زه ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت،  ﹝﹫︀﹡﹥ راه از ادا﹝﹥ ﹋︀ر︮ 
﹢زه ای ︧ــ︀س و ﹝︧ــ︐﹙︤م ︑﹢︗﹥ در ︀ر﹢ب ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
 ﹤﹋ ﹩︀﹫︣ر︨ــ ﹫︣و︋  ﹢د﹝︀ن︎  ﹝︣︋﹢ط ا︨ــ️. ﹝ــ︀ در ﹝﹣︨︧ــ﹥︠ 
﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ا﹇︡ا﹝︀ی ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ در 

 ️﹢﹛او ،﹜︣ه ︋︣داری از ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻ــ︀ت ا﹡︖︀م داد︋ ﹤﹠﹫﹞ز
 ︀︋ (Collaboration) ﹩﹨︀د ︋︧︐︣ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ﹋︀ر﹎︣و︖را ︋﹥ ا
 .﹜︀د آر︫ــ﹫﹢ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ در ︵﹢ل ا︗︣ای ﹋︀ر داده ا︖ا ️﹫﹚︋︀﹇
در ﹨﹞﹫﹟ را︨ــ︐︀، ا︋︐︡ا ﹝︴︀﹜︺︀︑﹩ ︋︣ روی ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ی ︑﹢﹜﹫︡ی 
در ﹋︪ــ﹢ر ﹋﹥ ﹇︀در ︋ــ﹥ ︑︃﹝﹫﹟ ﹝﹫ــ︳ ﹝﹢رد ﹡︷︣ ︋︀︫ــ︡، ا﹡︖︀م 
داد﹛ و ︲﹞﹟ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی آ﹡︀ در ︀ل ﹝︡ل ︨ــ︀زی ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی 
﹎︣داوری ︫﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣﹩ و ︑︊︀دل آ﹡︀ ︋﹫﹟ ا︻︱︀ی ﹎︣وه ﹨︀ی 
 ﹩︋﹢︠ ︕︀︐﹡ ﹤︋ ﹤﹡︀︐︊︫﹢︠ ﹤﹋ ﹜﹫︐︧﹨ ︀﹡︣ان آ︡﹞ و ﹩︨︣︋︀︧
﹨﹛ ر︨﹫︡ه ا﹛. ا﹡︐︷︀ر ︋﹠︡ه ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ در ﹡︐﹫︖﹥ ا﹟ ﹋︀ر ︲﹞﹟ 
﹋︀﹨︩ ︋︧ــ﹫︀ری از دو︋︀ره ﹋︀ری ﹨︀ و ﹜︢ا ا﹁︤ا︩ ﹋︀را﹩، ︋︐﹢ا﹡﹫﹛ 
ا︔︋︪︣﹩ رو︫ــ︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ا﹜︤ا﹝︀ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︣︑﹢ ا︻﹞︀ل  ﹞︀ره 1 و 220 در ﹝﹢رد ﹋﹫﹀﹫️ را ﹨﹛ در︎   ︫﹩︨︣︋︀︧
﹡︷︀رت ︋︣︠︳ ﹝︡︣ان و ︨︣︎︨︣︐︀ن ﹝︧﹢ل ﹋︀ر ︋︣ ﹎︣وه ﹨︀ ︋︊﹢د 
 ﹜︖ ﹅︣︵ ﹟ا﹡︐︷︀ر ﹨﹛ ﹨︧️ ﹋﹥ از ا ﹟آن ا ︣ د﹨﹫﹛؛ ا︲︀﹁﹥︋ 
︺︡ی   ︋️﹢﹛در او .﹜﹫﹡︀︨︣ ﹥ ︡ا﹇﹏︋  ︀︋﹍︀﹡﹩ ﹨︀ی ﹋︀︾︢ی را ﹨﹛︋ 
در ﹡︷ــ︣ دار ﹤︋ ﹜︀ری ︠︡ا ا︋︤ار ︑︧ــ﹫﹏ ﹋﹠﹠︡ه ﹝︧︐﹠︨︡ــ︀زی 
ر︧ــ﹊︀ و ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹎﹫︣ی آ﹝︀ری و ︑﹙﹫ــ﹏ را در ﹇︀﹜︉ ا﹜﹍﹢﹨︀ی 
 ︳﹫﹞ در ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی﹞رد ﹡︷︣ ︵︊﹅ ا﹜︤ا﹢﹞
 ﹩﹝︪ ﹤︫﹢﹎ ﹤︐︊﹛ا .﹜﹫﹠﹋ ︣ی ﹋﹥ ا︫︀ره ︫︡ ︗︀ری ︨︀زی︑﹢﹫︍﹞︀﹋
﹨﹛ ︋﹥ ︋︒ ار︑︊︀ط ︋︀ ︀︎﹍︀ه ﹨︀ی داده وا︡﹨︀ی ﹝﹢رد ر︨﹫︡﹎﹩ 
︗️ ا︨︐︣اج ︋﹩ وا︨︴﹥ داده ﹨︀ دار﹛ ﹋﹥ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ︋︣︠﹩ ﹝﹢ا﹡︹ 

.️︧﹫﹡ ️﹢﹛در او ﹑ً︺﹁
 ︀﹫﹚﹫︠ ﹤﹋ ️ز﹝﹫﹠﹥ ﹡︀︫ــ﹩ از آن ا︨ــ ﹟ا﹡︹ در ا﹢﹞ ﹟︣︐﹝﹞
︋︡ون ا﹠﹊﹥ ﹇︀﹡﹢ن از ﹡︷︣ و د︡﹎︀﹨︪ــ︀ن ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ﹋﹠︡، ︠﹫﹙﹩ 
 ︡﹠﹢﹎ ﹩﹞ ،﹤ــ️ ﹇︀︻ــ︡ه و ا︮﹢ل ﹝﹩ ︑︣ا︫ــ﹠︡؛ ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡ــرا
 ︡︀︋ ﹩︺︗︣﹞ ︀ ﹩﹡﹢﹡︀﹇ ﹤﹋ ﹩︑ا︨️. در ︮﹢ر ﹤﹡︀﹞︣﹞ ا︵﹑︻︀ت
 ︀ ️︧ــ﹨ ﹤﹡︀﹞︣﹞ ﹩﹛︀﹞ ــ﹟ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹋︡ام ︻﹠︀︮︣ ا︵﹑︻︀ت﹫﹫︺︑
﹫︧︐﹞︀ی  ﹡﹫︧ــ️. از ︵︣ف د﹍︣، آن ﹇︡ر ︑﹠﹢ع ا︵﹑︻︀ت در︨ 
ا︵﹑︻︀︑ــ﹩ ︋︡ون در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹟ و︥﹎﹩ ﹋﹫﹀﹩ آن ز︀د ︫ــ︡ه ﹋﹥ 
 ،﹩︨︣︋︀︧ د︨︐︙﹫﹟ ﹋︣دن ا︵﹑︻︀ت ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹋︀ر ︀ ﹟︐︠︎︣دا
﹉ ﹝︺︱﹏ ︫︡ه ا︨ــ️. ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع در ﹋﹠︀ر ︋︒ ر﹝︤﹡﹍︀ری 
︀ ︑﹢︗﹫ــ﹥ ا︖︀د ا﹝﹠﹫️،  ــ︣﹋︐︀ی ﹡︣م ا﹁︤اری︋  داده ﹨︀ ︑﹢︨ــ︳︫ 
﹝︀﹡︺﹩ ︋︤رگ ︋︣ ︨ــ︣ راه ا︨︐︣اج ﹝︧︐﹆﹫﹛ داده ﹨︀ از ︀︎﹍︀ه ﹨︀ی 
داده وا︡﹨︀ی ﹝﹢رد ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ︋︣ای ︧︀︋︣س ﹝︧︐﹆﹏ ا︨️. 
﹫︧ــ︐﹞︀ی  ــ︣﹋︐︀ی ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡ه︨   ︫﹩︠︣  ︋،﹟ا﹁︤ون ︋︣ ا ﹩︐
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 ︣﹫︓﹊︑ ﹅ ︣︔﹣﹞ ︣م ا﹁ــ︤اری ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹡﹍︣ا﹡ــ﹩ از ﹡︊﹢دن ﹇︀﹡ــ﹢ن﹡
(Copy Right) در ﹋︪﹢ر، ︎﹫︙﹫︡﹎﹫︀﹩ را در ︀︎﹍︀ه ﹨︀ی داده 

︠﹢د︫ــ︀ن ا︖︀د ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ︑︀ ︋︐﹢ا﹡﹠︡ از اــ﹟ ︵ ﹅︣﹆﹢ق ﹝︺﹠﹢ی 
 ︀ ︀︊﹇و︨ــ﹫﹙﹥ ر ﹤ ︣ه ︋︣داری︋  ︠﹢د︫ــ︀ن را، ︡ا﹇ــ﹏ در ﹝﹆︀︋ــ﹏︋ 

︨﹢ءا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن، ﹝︭﹢ن ﹋﹠﹠︡. 
︣وژه ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩  اــ﹟ ﹡﹊︐ــ﹥ را ﹨﹛ ︻︣ض ﹋﹠﹛ ﹋ــ﹥ در︎ 
︀﹍︀ه داده   ︎﹜﹫︷︻ ﹜︖ ﹏د﹜﹫ــ ﹤  ︋،︀﹨ ﹤﹝﹫ ︀﹡﹊︀ و︋  ︋ــ︤رگ، ﹝︓﹏︋ 
و ﹡︊﹢د دا﹡︩ ﹋︀﹁﹩ از ︨﹞️ ︧ــ︀︋︣س در ز﹝﹫﹠﹥ ︀︎﹍︀ه داده ﹨︀، 
︀ْ ﹡﹞﹩ ︑﹢ان ا﹡︐︷︀ر دا︫️  ︊︣﹆︑ ،︤ات ﹐زم﹫︖︑ ︡ا︫ــ︐﹟ ا︋︤ار و﹡ ︀
﹋﹥ ا︨︐︣اج ا︵﹑︻︀ت از ︨ــ﹢ی ︧︀︋︣س ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹝﹣︔︣ ﹇︀︋﹏ 
﹠︡ه دور   ︋︣︷﹡ ﹤ ︣ر︨﹫︀﹩ ﹋﹥ ︻︣ض ﹋︣دم،︋   ︋﹤︀  ︎︣  ︋.︫︡︀  ︋﹅﹆︑
 ﹩﹊ ،ن ﹋︀ر﹐﹢︧﹞ ︣ان و︡﹞ ︧︀︋︨︣ــ﹩ از دن ا︻︱︀ی ﹎︣وه﹢︋
 ﹤﹚︮︀﹁ ﹟ا︨️. ا ﹩︨︣︋︀︧ ز﹡﹠︡ه ︋︣ ﹋﹫﹀﹫️ ﹋︀ر ︉ از ︻﹢ا﹝﹏ آ︨﹫
 ﹌﹡︣﹝﹋ ﹩︨︣︋︀︧ رت ︋﹫﹟ ا︻︱︀ی ﹎︣وه﹢︪﹞ ﹤﹋ د﹢︫ ﹩﹞ ︒︻︀︋
︀︡ د﹡︊︀ل  ︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀﹩ ا︨️ ﹋﹥︋  ︫ــ﹢د. ﹋﹛ ﹋︣دن ا﹟ ﹁︀︮﹙﹥ ︗︤و︋ 
﹥ ︠﹢︋﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡  ﹢︊︫︐︀﹡﹥ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و ار︑︊︀︵︀ت︋  ︫﹢د.︠ 
﹠︡ه  ﹫︪ــ﹠︀دی︋  ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹝︧ــ︐﹆﹏ را  ﹋﹞﹉ ﹋﹠ــ︡. را﹨﹊︀ر︎ 
 ﹩﹠︺ .️︀د د﹁︐︣ ﹋︀ر ﹝︖︀زی ا︨ــ︖ر ﹋﹥ ︻︣ض ﹋︣دم، ا﹢︴﹡︀﹝﹨
︀︠︐﹞︀ن  ︀﹉ آ︎︀ر︑﹞︀ن ﹠︡ده ﹝︐︣ی ﹋﹥   ︨﹉ ا︋︺︀د د﹁︐︣﹝︀ن را از
 ﹤︋ ﹜﹫﹨︡ ﹝︺﹞﹢ً﹐ ﹁﹆︳ ﹝︡︣ان در آن ﹝︧ــ︐﹆︣ ﹨︧︐﹠︡،  ﹎︧︐︣ش︋ 
﹋﹏ ﹋︪﹢ر؛ ︋︀ ا﹟ ﹇︀︋﹙﹫️ ﹋﹥ ا︵﹑︻︀ت ︋﹥ ︨︣︻️ در ︋︧︐︣ ﹁﹠︀وری 
 ︣︐︧ ﹢د. در︋  ﹥ ا︫ــ︐︣اک ﹎︢ا︫︐﹥︫  ﹋︀ر︋  ِ︣ ︡﹞ ︣وه و﹎ ﹟﹫ ا︵﹑︻︀ت︋ 
﹫﹟ ﹝︡︣ان و  ﹁﹠ــ︀وری ا︵﹑︻︀ت و ار︑︊︀︵︀ت ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫ــ﹛ ﹁︀︮﹙﹥︋ 
 ︀︑ ﹤﹚︮︀﹁ ︡︡ا﹇﹏ ︋︨︣︀﹡﹫﹛؛ در ﹤︋ ︧︀︋︨︣ــ﹩ را ا︻︱︀ی ﹎︣وه

︮﹀︀﹝﹡ ﹤︪﹍︣ ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣، ︑︊﹙️ و ︑﹙﹀﹟ ﹨﹞︣اه. 
د﹋︐︣ ﹝﹊︣﹝﹩

در ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ا︣ان در ز﹝﹫﹠﹥ ا︨ــ︐﹀︀ده 
 ﹩︭ا︋︤ار ﹝︺﹫﹟ و ﹝︪ــ ︘﹫﹨ ﹤ از ﹁﹠ــ︀وری ا︵﹑︻ــ︀ت،︋ 
ا︫︀ره ﹡﹞﹩ ︫ــ﹢د. ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ــ︡ ﹋﹥ ︑︖︣︋﹥ ﹝﹢﹁﹆﹩ در 
ا﹟ ﹋︀ر و︗﹢د ﹡︡ارد. ︣︐﹝﹞﹟ ا︋︤اری ﹋﹥ ا︫ــ︀ره ﹝﹩ ︫﹢د 
︋︤رگ  ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی  (ACL) ا︨ــ️.  ای ︨﹩ ال  ﹡︣م ا﹁︤ار 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ︠︀ر︗﹩ از ا﹝﹊︀﹡︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت 
ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و ︋︣ای ︠﹢د ا︋︤ار ︠︀ص در︨️ ﹋︣ده ا﹡︡. 
د︡﹎︀﹨︐︀ن ﹫︧️؟ در ا︣ان ︀︋ ﹤﹡﹢﹍︡ ﹁﹠︀وری را ︋︣ای 
︀︡ ا︋︤ار   ︋﹤︧︨﹣﹞ ︣﹨ ︀؟ آ﹜︣﹫﹍ ﹥ ﹋︀ر︋   ︋﹩︨︣︋︀︧ ︀ر﹨︀ی﹋

︠︀ص ︋︣ای ︠﹢دش در︨️ ﹋﹠︡؟ آ︀ ﹡︣م ا﹁︤اری و︗﹢د دارد 
﹋﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹥ ︮﹢رت آ﹝︀ده از آن ا︨︐﹀︀ده 

﹋﹠﹠︡؟ 
︀︗﹫︀ن

︋﹠︡ه ︑︭﹢ر ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹛ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︋︤رگ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹨﹫︘ ﹋︡ام ︋﹥ 
︨ــ﹞️ ا︖︀د ﹡︣م ا﹁︤ار ︠︀ص ︋︣ای ︧︀︋︨︣﹩ ر﹁︐﹥ ︋︀︫﹠︡. ا﹜︊︐﹥ 
﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ ︻︣ض ﹋︣دم، ︋︧︐︨︣︀زی ﹨︀﹩ ︋︣ای ا︑﹢﹝︀︨﹫﹢ن ﹋︀ر 
︧︀︋︨︣﹩ ا︖︀د ﹡﹞﹢ده ا﹡︡ ﹋﹥ در ﹁︱︀ی آن ا﹝﹊︀﹡︀ت ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ی 
︻﹞﹢﹝﹩ ﹝︓﹏ ﹝︖﹞﹢︻﹥ آ﹁﹫︦ ﹝︀﹊︣و︨ــ︀﹁️، ︭︠﹢︮︀ ا﹋︧﹏ و 
ورد و ︋︣︠﹩ ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ی آ﹝ــ︀ری را ︋﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡. ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥ 
 ️﹠﹢︎︣ ︧︐︣ی ، از ﹡︣م ا﹁︤ار ﹝︀﹊︣و︨︀﹁️︫   ︋﹟﹫﹠ ︀د︖︋︣ای ا
(MS SharePoint) ا︨ــ︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ ﹡︣م ا﹁︤اری ا︨ــ️ 

﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ︫︊﹊﹥ ﹎︧︐︣ده ︗︀﹡﹩ و ︨ــ︀زه ای ا︨️ ︋︣ای ﹨﹞﹊︀ری 
 (MS Office) ︦﹫﹁︣و︨ــ︀﹁️ آ﹊︀﹞ ︣م ا﹁︤ار﹡ ︀︋ ﹤﹋ ،﹩︺﹝︗
 ﹩﹡︀﹍︀︋ ا︨﹠︀د و ️︣︡﹞ ﹤﹡︀﹞︀︨ ︀ر ﹝﹩ ﹋﹠︡ و﹋ ﹤︍︀ر﹊ رت﹢︮ ﹤︋
︀ ا﹝﹊︀﹡︀ت و︥ه د︨︐﹥ ︋﹠︡ی و ︗︧︐︖﹢ و ﹀︶ ︑︀ر︙﹥ ︑︽﹫﹫︣ات  را︋ 
︀ص  ﹫﹊︣︋﹠︡ی︠  ﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ ﹇︀︋﹙﹫️︎  ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ا﹟ ﹡︣م ا﹁︤ار︋ 
﹥ ︫ــ︡ت ﹝︐﹀︀وت   ︋︿﹚︐﹞ ︀ی﹡︀﹞ــ︀ز دارد و ا︨ــ︐﹀︀ده از آن در︨ 
︉ ﹋︀ر، ︧︀︋︣س و  ︀︮ ﹤︋ ،️﹠﹢︎︣︣م ا﹁︤ار ︫ــ﹡ ︳﹫﹞ .️ا︨ــ
︀ ﹨﹛ ︑︊︀دل ا︵﹑︻︀ت  ا︻︱︀ی ﹎︣وه ︧︀︋︨︣﹩ ا﹝﹊︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥︋ 
ــ︀ز﹝︀ن د﹨﹠︡، و ا︵﹑︻︀ت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز  ︣وژه ︧︀︋︨︣ــ﹩ را︨   ︎،︡﹠﹠﹋
︀ً ــ︀دآوری ﹋﹠﹛ ﹋﹥ ︵︊﹅ ﹝︧ــ︐﹠︡ات ﹡︣م ا﹁︤ار  را ︎﹫ــ︡ا ﹋﹠﹠︡. ︲﹞﹠
ای ︨﹩ ال (ACL) ﹋︀ر︋︣د ا︮﹙﹩ آن در ا︨︐︣اج و ︑﹙﹫﹏ داده ﹨︀ 
(Data Eextraction & Analysis) ا︨ــ️ و ﹋︀را﹝︡ی آن در 

️ ﹡﹢︧﹩ آن  ︍︣﹊︨و ا ︀﹝﹫︷﹠︑ دا︠﹙﹩ ا︨️، و ﹩︨︣︋︀︧ زه﹢
ز﹝︀﹡︊︣ ا︨️.

د﹋︐︣ ﹝﹊︣﹝﹩
︋︣ای د︨ــ︐﹍︀ه ﹨︀﹩ ﹋﹥ ︋﹥  ﹋︀ر ︑﹫﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ﹝︪︽﹢﹜﹠︡ و 
﹝︣ا︗︺﹩ ﹋﹥ ︋︣ آن د︨ــ︐﹍︀ه ﹨︀ ﹡︷︀رت و از آ﹡︀ ا︵﹑︻︀ت ︵﹙︉ 
﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ︑﹢﹐ت ﹁﹠︀وری ﹥ ︑︽﹫﹫︣ا︑ــ﹩ را ︋﹥ و︗﹢د ﹝﹩ آورد؟ 
﹢رت ﹝︀﹜﹩ ﹝﹩ د﹨︡ ــ︀ ﹝︣︗︺﹩ ﹋﹥  ــ︣﹋︐﹩ ﹋ــ﹥︮  ︣ای︫   ︋﹩﹠︺
︮﹢رت ﹝︀﹜﹩ را ر︨﹫︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡، ︎﹫︪︣﹁︐︀ی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت 

و ار︑︊︀︵︀ت، ︋︣ای ا﹟ دو، ︑ ﹤﹢﹐︑﹩ را ر﹇﹛ زده ا︨️؟ 
داودی

﹥ دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹋︪ــ﹢ر ا︻︐﹞︀د  ــ︣وع ﹋﹠﹫ــ﹛ و︋   ︫﹩︀︗ ﹉ ــ︡ از︀︋

١٣
٩۶

ی  
٩  د
٢  
︀ره
﹝︫

۶٣



﹋﹠﹫﹛ و از ︑︖︣︋﹥ ﹨︀ی د﹍︣ان ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹫﹛. ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ د︨️ 
روی د︨ــ️ ︋﹍︢ار﹛ و ︑︀︋︹ ﹉ ︨ــ︣ی ︨﹫︧ــ︐﹞︀ی ︨ــ﹠︐﹩ 
 ﹤﹁︣ .︡﹠﹋ دش را ︋﹥ روز﹢︠ ︡︀︋ ︧ــ︀︋︣س ︧︀︋︡ار و .﹜﹫︋︀︫ــ
 ﹤ ︀ی ﹝︀﹜﹩ و﹨ ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹤﹫︑ ︡︺︋ از ﹤ ︧ــ︀︋︡اری و ﹩︨︣︋︀︧
از ︋︺︡ ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹡︷︀ر︑﹩ ︀︋︡ ︋﹥ روز ︋︀︫︡. در د﹢ان ﹝︀︨︊︀ت 
 ﹜︀ی دا︠﹙﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹋︣د︐﹋︫︣ ︩﹡︀م اول را ︋︣دا︫ــ︐﹫﹛. از دا﹎
️ ا﹁︤ار ﹋﹞﹉  ︤ات و︨ــ﹫︖︑ ︤︗ ﹤ ︀ر︗﹩ ﹨︀ در ا﹟ ﹝︧ــ﹫︣︋  و︠ 
﹡﹊︣د﹡︡. ︀︋︡ ا︻︐﹞︀د و ا︻︐﹆︀د ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︑︭︬ ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ︀ن 

ا︣ا﹡﹩ و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ و ﹁︱︀ را ︋︣ا︪︀ن ︋︀ز ﹋﹠﹫﹛. 
ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ و ا︵﹑︻︀ت  ︺ــ︡ ﹡︷ــ︀رت، ﹨︣ ﹆︡ر ا︨ــ︐﹀︀ده از︨  در︋ 
﹫︪︐︣ ﹝﹩ ︫﹢د و   ︋﹩﹛︀﹞ ️﹫﹁︀﹀  ︫ ً︀ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ا﹁︤ا︩ د﹨﹫﹛، ﹇︴︺
︐﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ︋﹍﹢﹫﹛ ﹋﹥ رو﹡﹅ ا﹇︐︭︀دی ︋﹫︪︐︣ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. ا﹜︊︐﹥ 
︀︡ ﹝︡﹡︷︣ ﹇︣ار د﹨﹫﹛ ﹋﹥ ︐﹩ ا﹎︣ آ︣︠﹟ ﹁﹠︀ور︀ی   ﹉﹫︤ی را︋ 
 ︬︭︐﹞ ﹤︋ ︀ز﹫﹡ ،﹜︣﹫﹍︋ ︀ر﹋ ﹤︋ ﹩︨︣︋︀︧ ︧︀︋︡اری و روز را در
︀﹝︀﹡﹥ ای ﹝﹞﹊﹟  ︀﹇﹩ ا︨️. ﹨﹫︘︨  ﹢د︋  ﹥ ﹇﹢ت︠  ︋︣ای ︑﹙﹫﹏ داده ﹨︀︋ 
 ︀﹠︑ ﹤﹋ ︨︣ی ا︵﹑︻︀ت ﹉ ﹤︋ ️︊︧﹡ ︀ی ﹁︣د ︋﹠︪ــ﹫﹠︡ و︗ ️︧﹫﹡
︣ا ︳︀﹋﹛ ︋︣ آن د︨︐﹍︀ه،  ︡ون در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹟︫  ︻︡د و ر﹇﹛ ا︨ــ️︋ 
 ︣︋ ﹜﹋︀ و ﹝﹆︐︱﹫︀ت ︳ــ︣ا ︫ــ︣ا︳ و ﹝﹆︐︱﹫︀ت و﹇ــ️ ︗︀﹝︺﹥ و︫ 
 ﹤﹡︀﹞︀ ︣وژه︨  ﹝﹫︳ ر︨﹫︡﹎﹩، ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی و ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ﹋﹠︡. در︎ 
︨﹠︀ ︠﹫﹙﹩ ︋︒ ︫︡ ﹋﹥ ︨︀﹝︀﹡﹥ ای را ︵︣ا﹩ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ﹎︤ارش ︑﹢﹜﹫︡ 
﹋﹠︡. ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹨﹫︘ و﹇️ ﹝﹞﹊﹟ ﹡﹫︧️ ︗︀ی ︧︀︋︣س و ︧︀︋︡ار را 
︋﹍﹫︣د، ا﹝︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹥ ︫ــ︡ت ﹨﹛ از ︋︀ب ﹋︀﹨︩ ز﹝︀ن، از ︋︀ب 
د﹇️ در ر︨﹫︡﹎﹫︀، و ︑﹫﹥ ﹎︤ار︫︀ ﹋﹞﹉ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹋﹫﹀﹫️ و ︨︣︻️ 

﹢د.   ︫︣︐︪﹫  ︋﹩︨︣︋︀︧ ا﹡︖︀م
﹝﹫︣︋﹙﹢ک

︀ً ︠﹢د ﹁﹠︀وری ︋﹥ ︣﹁﹥ ﹝︀ ﹁︪ــ︀ر ︠﹢ا﹨ــ︡ آورد، ︋﹥ و︥ه در  ﹝︴﹞﹠ــ
︩ رو. ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︫ــ﹀︀﹁﹫️ ﹝︣ک ﹝﹞﹩ ا︨️ ︋︣ای ا︨︐﹀︀ده  د﹨﹥ ︎﹫
️ ︑︣ و ﹝﹠︀︨︊︐︣ از ﹁﹠︀وری. در ﹢زه دو﹜️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ در د﹡﹫︀،  در︨
﹢د و  ︡ه︋  ︀ز﹝︀ن ﹝﹙﹏ ﹋︀ر︫  ــ︡ه ا︨️. ﹉ ا﹜﹍﹢ در︨  ۵ ا﹜﹍﹢ ﹝︴︣ح︫ 
 ︦︣و ﹥ او︨  ︊﹫﹠︡ و︋  ︀︡ ︻﹞﹢م ︗︀﹝︺﹥ را ﹝︓﹏ ﹝︪︐︣ی︋  ا﹠﹊﹥ دو﹜️︋ 
︣و︧ــ︀ ا︨ــ️. از  ﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ﹁︣و︫ــ﹠︡ه︨  ︋︡﹨︡. ︺﹠﹩ دو﹜️︋ 
︀ً د﹡﹫︀ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︨﹫︧︐﹞︀ی ﹋︀ر︋︣دی  ︋︺︡ ﹝﹫︳ ﹁﹠︀وری، ﹇︴︺
﹨﹞ــ︣اه (Mobile Applications) ︠﹢ا﹨︡ ر﹁️. ﹨﹞﹫﹟ ا﹐ن 
ا ﹟︣﹋️ آ︾︀ز ︫︡ه ا︨️. ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ︫︣﹋️، روی 

 .︡﹠﹋ ﹩﹞ ︡﹫︃︑ را ﹉ ️︠︣دا ︑﹙﹀﹟ ﹨﹞︣ا﹨︩︎ 

︀ل آ﹠︡ه   ︨︡﹠ ا︨️ ﹋﹥ در ﹩﹚︽ ﹢ا﹡︡م ﹋﹥ ︧︀︋︡اری︫  ﹝﹆︀﹜﹥ ای︠ 
از ︋﹫﹟ ﹝﹩ رود. ا﹜︊︐﹥ از ︋﹫﹟ ﹡﹞﹩ رود، ا﹝︀ ﹡﹆︩ آن ︻﹢ض ﹝﹩ ︫﹢د. 
 ﹤︣دن ﹝﹩ ︫ــ﹢د. ︗﹞︹ آوری و ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی و ارا﹋ ﹏﹫﹚︑ آن ︩﹆﹡
 ،﹏﹫﹚︑ ︩﹆﹡ زه ﹁﹠︀وری ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د و﹢ ا︵﹑︻ــ︀ت در ︹و ︑﹢ز
﹡﹆︩ ︨︀︠︐﹟ ا︵﹑︻︀ت و ︑︭﹞﹫﹛ ︨︀زی، ︋︀ ︧︀︋︡ار ا︨️. ︑︖︣︋﹥ 
︀زار﹨︀ی   ︋﹤  ︋﹤﹋ ︀﹞ ︴ ﹡︪ــ︀ن داده ﹋﹥ در ﹡﹆︪﹥ راه ﹋︪﹢ر﹨︀ی ﹨﹛︨ 
 ﹟ا︑﹀︀ق ا﹁︐︀ده ا︨️ و ا ﹟ده و ا﹢︋ ️﹋︣ ﹟وارد ︫ــ︡﹡︡ ا ﹩﹡︀︗
︀ْ ﹝︀ را ︋﹥ ︨ــ﹞️ ا︨︐︀﹡︡ارد︨︀زی  ﹋︀ر﹎︣وه ﹨︀ ا︖︀د ﹝﹩ ︫ــ﹢د و ﹇︴︺

﹢ا﹨﹠︡ داد.   ︠️﹋︣
︀︗﹫︀ن

در ﹝ــ﹢رد ا︑ ﹤﹊﹠﹢﹐ت ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻ــ︀ت و ار︑︊︀︵︀ت ﹆︡ر ﹝﹞﹊﹟ 
︡ه ا︨️؛  ا︨ــ️ د﹎︣﹎﹢﹡﹩ ا︖︀د ﹋﹠︡، ︻︣ض ﹝﹩ ﹋﹠﹛ د﹎︣﹎﹢﹡﹩ ا︖︀د︫ 
 ﹩﹠︺ ،️و ﹝﹠︴﹅ ﹝﹠︀︨ــ︊﹩ ﹡﹫︧ــ ﹜︷﹡ ﹉ ︹︋︀︑ ﹩﹡﹢﹎︣﹎د ﹟ا ﹩︐﹠﹞
﹝︣︡️ ﹡︪︡ه ا︨️. ا﹐ن ︋︺︱﹩ از ︫︣﹋︐︀ ا︻﹛ از ︭︠﹢︮﹩ و دو﹜︐﹩ 
﹙﹢غ  ــ︴ ︑﹢ا﹡︀﹩ و︋  ــ︀ز﹝︀﹡︀ و د︨ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی دو﹜︐﹩ ﹝︀ از︨   ︨﹩︠︣ و︋ 
﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و ار︑︊︀︵︀ت ︋﹥ ﹡︧ــ︊️ ︋︀﹐﹩ ︋︣︠﹢ردار﹡︡، ︋︣︠﹩ از 
 ︳﹫﹞ ﹉ در ﹤﹝﹨ ﹤﹋ ﹩︑︡؛ در ︮﹢ر﹠﹠﹫︀︎ ﹩ــ﹚﹫︠ ﹤﹋ ﹜﹫﹠﹫︋ ﹩﹞ را ︀﹡آ
︀ً ﹝︪ــ︀︋﹥  ︊︣﹆︑ ︀یاز ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای از ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات و ارز︫ــ ︣︔︃︐﹞
 ︀︨︣︋︀︧ ︀﹞ ︀︨️؟﹠︡ر ﹁︀︮﹙﹥ ︋﹫﹟ ا﹆﹠︣ا ا ︦︎ ،︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ️﹫﹛︀︺﹁
﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ﹡﹆︩ ز︀دی  در ︋︊﹢د ا﹟ و︲︹ ا﹀︀ ﹋﹠﹫﹛؛ ︋︀ ﹎︤ارش ﹋︣دن 

 .﹜﹫﹠﹫︋ ﹩﹞ ︣﹫︧﹞ ﹟در ا ﹤﹋ ﹩︀﹛︀﹊︫ارد ︲︺︿ و ا﹢﹞
︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥،  در ﹢زه ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹡︧ــ︊️ ︋ــ﹥ ﹋﹠︐︣﹜︀ی دا︠﹙﹩، 
︧ــ︀︋︣س ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︗︡ا از ︑﹊︀﹜﹫﹀﹩ ﹋﹥ در ار︑︊ــ︀ط ︋︀ ر︻︀️ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و 
﹝﹆︣رات ﹝︀﹜﹩ دا︫ــ︐﹥ ا︨️، در ︋︧︐︨︣ــ︀زی ︋︣ای ا︨︐﹀︀ده از ﹁﹠︀وری 
︣ آن، ︲︺﹀︀ی وا︡ ﹝﹢رد ر︨ــ﹫︡﹎﹩   ︋﹜﹋︀ ــ︀ی﹛︣︐﹠﹋ ا︵﹑︻ــ︀ت و
را ﹎︤ارش ﹡﹞︀︡. ا︨ــ︐﹀︀ده ︋﹫﹠ــ﹥ از ﹝﹠︀︋︹، ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹇︀︋﹏ ا︑﹊︀ و 
ر︻︀️ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات، ︨ــ﹥ ﹨︡ف ا︮﹙﹩ ﹋﹠︐︣﹜︀ی دا︠﹙﹩ ا︨ــ️ 
ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ و ار︑︊︀︵﹩ ﹝﹠︀︨ــ︉ و ﹝﹣︔︣،  ︣︠﹢رداری از︨   ︋﹤﹋
 ︀﹞ ﹤﹋ ﹜﹠﹋ ﹩﹞ ︣﹊﹁ ﹟﹞ .︡﹠﹋ ﹩﹞ ︀﹀ا ︀﹡ا︨︀︨ــ﹩ در د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ آ ︩﹆﹡
﹊﹠﹫﹛ و ﹝﹀︀د ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀﹞︀ن  ﹫﹙﹩ ︗︡ی︋  ︨︣︋︀︧︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ﹋﹞﹉︠ 

﹨﹛ ︋﹥ ﹝︀ ا﹟ را ﹊﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ا︗︀زه را ﹝﹩ د﹨︡. 
ا﹡︖﹞﹟ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا﹝︣﹊︀ (AICPA) ا︋︐﹊︀ری ︋﹥ ﹡︀م 
 ︿︣︺︑ (Rutgers) را ︋﹥ ا︑﹀︀ق ﹝﹣︨︧﹥ رو︑﹍︣ز (RADAR) رادار
﹋︣ده ا︨️، ﹋﹥ ﹨︡ف آن ︑︧ــ ﹏﹫﹊︍︀ر﹥ ︨︀زی ︑﹙﹫﹙﹍︣ی داده در 
 ︩﹠︤﹎ :︣وژه را در︋︣ ﹝﹩ ﹎﹫︣د  ︎﹤ ﹁︣ا ︡﹠︧︀︋︨︣﹩ ا︨️. ا︋︐﹊︀ر رادار︨ 
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داده ﹨︀ی  ﹩︨︣︋︀︧﹠︡︋︺︡ی، ﹁︣ا﹠︡﹋︀وی و  ﹝︖︧﹛ ︨︀زی. 
︎︣وژه اول در ︎﹩ آن ا︨️ ﹋﹥ ﹁︣ا﹠︡ی را ︑︺︣︿ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︗︀﹝︺﹥ ﹨︀ی 
﹥ ا︐﹞︀ل  ﹎︧ــ︐︣ده داده را ﹁﹫﹙︐ــ︣ ﹋﹠︡ و ا﹇﹑﹝﹩ را ﹝︪ــ︬ ﹋﹠︡ ﹋ــ﹥︋ 
 ︿︣︑ ﹤︋ ️ا︨ــ ﹟﹊﹝﹞ ︀ ــ︿ ︋︀ا﹨﹞﹫︐﹠︡ و︣︑ ︪ــ︐︣ در︋︣﹎﹫︣﹡︡ه﹫︋
︋︀ا﹨﹞﹫ــ️ ﹝﹠︖︣ ︫ــ﹢﹡︡. ︎ــ︣وژه ﹁︣ا﹠ــ︡﹋︀وی روی ﹝﹢︲ــ﹢ع ﹁﹠﹢ن 
︉ و﹋︀ر، ﹝︐﹞︣﹋︤ ا︨️.  ﹁︣ا﹠︡﹋︀وی، ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑﹙﹫﹏ ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ﹋︧ــ
 ︣﹢︭︑ ︡ف را د﹡︊ــ︀ل ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︋︐ــ﹢ان﹨ ﹟︎ــ︣وژه ﹝︖︧﹛ ︨ــ︀زی ا
رو︫ــ﹠︐︣ و ﹎﹢︀︑︣ی از ﹡︐︑ ︕︀﹙﹫﹏ ︋﹥ د︨️ داد و ︋︣ا︨︀س ﹉ ︨︣ی 
 ︀﹠ا .﹜﹫﹠﹋ ︿︣︺︑ را ﹩︨︣︋︀︧ ︡﹨ــ﹢ا ︐﹢ا﹡﹫﹛︫  ﹁︣︲﹫﹥ ︎︣دازی ذ﹨﹠﹩︋ 

﹫︪︣﹁︐﹥ ا︨️.  ﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹁﹠︀وری︎  ﹨﹞﹥ ﹝︧︐﹙︤م︋ 
 ︩︋ ــ︡ه، در﹠ــ︣ ﹨﹞﹫﹟ ﹝﹟ ﹁﹊ــ︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ا﹡︪ــ︀ءا    ً در آ︵︀︠ ﹤︋
︧︀︋︨︣﹩ د︨ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی دو﹜︐﹩ ︋︀ و︨︺️ ﹡︷︣ی ﹋﹥ د﹢ان ﹝︀︨︊︀ت 
︩ ا︮﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی دو﹜︐﹩، ا︑︀ق ﹁﹊︣ی  ﹥ ︻﹠﹢ان︋  دارد︋ 
﹥ ﹝︴︣ح   ︋﹤︗﹢︑ ︀ ︍︣دازد ﹋﹥︋   ︋﹩︨︣︋︀︧ د﹢︊  ︋﹤﹚︧﹞ ﹤ ︑︪﹊﹫﹏ د﹨︡ ﹋﹥︋ 
 ︩ ﹢د. در︋  ﹢ا﹨︡︋   ︠﹩︪︀︐ ︋﹢دن ﹆﹢ق و ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ا﹇︡ام ﹇︀︋﹏︨ 
︣ای  ︀رج از ﹋︪﹢ر︋  ︣﹋︐︀، ︑﹑︫ــ︀ی ﹇︀︋﹏ ا︻︐﹠︀﹩ در︠  ︧︀︋︨︣ــ﹩︫ 
ا︨︐︀﹡︡ارد︨ــ︀زی داده ﹨︀ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︧︀︋︨︣ــ︀ن، از ﹠︡ ︨︀ل ︎﹫︩ 
︫ــ﹊﹏ ﹎︣﹁︐﹥ ﹋﹥ ﹠︀﹡︙﹥ ︑︧ــ︣ی ︎﹫︡ا ﹋﹠︡ و ار﹋︀ن  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣ــ﹩ 
﹠﹞︀﹠︡، در ﹋﹠︀ر ﹎︧︐︣ش  ﹥ آ﹡︀ ︑﹢︗﹥ در︠﹢ر︋  ﹋︪ــ﹢ر و ﹇︀﹡﹢﹡﹍︢اران ﹡﹫︤︋ 
آ︫﹠ ︣︐︪﹫︋ ﹤︣﹨ ﹩︀︧︀︋︨︣︀ن ︋︀ را﹨﹊︀ر﹨︀ی روز ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت 

︣ای ر﹁︹   ︋﹩︀﹨را﹨﹊︀ر ﹤ و ار︑︊︀︵︀ت،  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ز﹝﹫﹠﹥ ︨ــ︀ز د︨ــ︐﹫︀︋﹩︋ 
 ︡︀ ﹥ ﹨︣︀ل،  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣ــ﹩︋  ﹝﹢ا﹡︺﹩ ﹋﹥ ﹝︺︣وض دا︫ــ︐﹛ ﹎︣دد.︋ 
﹢د را ار︑﹆︀ د﹨ــ︡ و ﹊﹩ از  ــ︀ ︑︽﹫﹫︣ات ﹝﹫︳، رو︫ــ︀ی︠  ﹝︐﹠︀︨ــ︉︋ 
︣︐﹝﹞﹟ ا﹟ ︑︽﹫﹫︣ات، ︑︽﹫﹫︣ در ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و ار︑︊︀︵︀ت ا︨ــ️ 

︀ً از ا﹟ ︋︀︋️ ︋︧﹫︀ر ا﹝﹫︡وارم. ︭︫ رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹎﹫︣د. ︋﹠︡ه﹢﹞ ︡︀︋ و
﹝﹫︣︋﹙﹢ک

︋︓ــ﹩ ﹋﹥ ا﹐ن و︗﹢د دارد ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝﹠︨︡ــ︀ن ﹡︣م ا﹁︤ار و 
️ ﹎︢اری در ︑﹢﹜﹫︡ ﹡︣م ا﹁︤ار ︧ــ︀︋︡اری و  ﹫︀︨ــ ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣﹡ــ︡ ﹋﹥︨ 
︧︀︋︨︣﹩ را ︋﹥ د︨️ ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡. در︨ــ️ ا︨️ ﹋﹥ در ز﹝﹫﹠﹥ ا︋︤ار 
 ﹟︣د﹡︡، و﹜﹩ وا﹇︺﹫️ ا﹋ ﹉﹝﹋ ﹩﹚﹫︠ ︨︡ــ︀ن﹠﹞ ،︧ــ︀︋︡اران
﹥ ﹝﹠︨︡︀ن   ︋︡︀ ︀︊︀ن ﹁﹟ ︧︀︋︨︣﹩ و ︧︀︋︡اری︋  ا︨ــ️ ﹋﹥︮ 
︠︳ ︋︡﹨﹠︡. دا﹡︪ــ﹍︀ه ﹨︀ ︀︋︡ از ﹨﹞︀ن  ،﹤︀︎︺﹠﹩ از ﹨﹞︀ن دوره 
﹜﹫︧ــ︀﹡︦، دروس ﹁﹠ــ︀وری ا︵﹑︻︀ت و ار︑︊︀︵ــ︀ت را در ︋︣﹡︀﹝﹥ 
در︨ــ﹩ دا﹡︪ــ︖﹢︀ن ︧ــ︀︋︡اری ﹇︣ار ︋︡﹨﹠︡. ︀︋︡ در ر︫ــ︐﹥ 
︧ــ︀︋︡اری ﹎︣ا︩ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ا︖︀د ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ︧︀︋︡اران 
ا︡ه د﹨﹠︡ه ︋︪ــ﹢﹡︡ و آن ︀ر﹢ب ا︮﹙﹩ ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 

﹢د﹝︀ن ﹋︪︿ ﹋﹠﹫﹛.  ︣﹁﹥ را︠ 
د﹋︐︣ ﹝﹊︣﹝﹩

در ︀︎︀ن دو︋ــ︀ره از ︱﹢ر︑︀ن در ﹝﹫︤﹎︣د و ارا﹥ ﹡︷︣﹨︀ی 
ارز︫﹞﹠︡︑︀ن ︨︍︀︨﹍︤اری ﹝﹩ ﹋﹠﹛.
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