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﹝﹢︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹀﹫︡را﹨︊︣ از ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︋︤رگ ︧︀︋︨︣﹩ ﹋︪﹢ر ا︨️ و از ﹝︣︡️ و ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ︋︀︑︖︣︋﹥ 
 ﹤ ﹇﹢ا﹡﹫﹟  و   ﹩﹠﹁  ﹤︐﹫﹝﹋  .︡﹫︐︧﹨  ﹤︧︨﹢﹞ ﹇﹢ا﹡﹫﹟  و   ﹩﹠﹁  ﹤︐﹫﹝﹋  ︦﹫ر و  ️ ﹝︡︣ه  ﹫﹨  ﹢︱︻  ﹩﹛︀︺︋︀﹠︗ ﹝﹩ ︋︣د.  ︋︣ه 

﹡﹆︪﹩ در ﹝﹢︨︧﹥ دارد و دا﹝﹠﹥ و︸︀︿ و ︠︡﹝︀ت آن ﹫︧️؟
︎﹢ر︋︣ا﹝﹩

﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩ و ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹝﹢︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹀﹫︡را﹨︊︣ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹨︡ا️ و ﹡︷︀رت ︋︣ ا﹝﹢ر ﹁﹠﹩ و ︣﹁﹥ ای و ﹝︀︧﹏ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ 
 ︿︀︸︀ی ﹝︣︋﹢ط، از اوا︠︣ ︨︀ل ١٣٨٦ ︑︪﹊﹫﹏ ︫︡ه ا︨️. و﹚﹝︺﹛ود︨︐﹢را ︀﹨ ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹩﹝﹋ ︣رات ︋︀ ﹨︡ف ار︑﹆︀ی ﹋﹫﹀﹩ و﹆﹞ و
ا︮﹙﹩ ا︑ ،﹤︐﹫﹝﹋ ﹟﹫﹥ و ︡︖︑ ︀︡﹡︷︣ در د︨︐﹢را﹜︺﹞﹙﹞︣﹁ ،︀︀، ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ و ︋︪﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹁﹠﹩ و ︣﹁﹥ ای و ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ 

︋︀ آ﹇︀ی ﹝﹞﹢د ︎﹢ر︋︣ا﹝﹩﹎﹀ـ︐ـ﹍ـ﹢

︑︡و﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ا︠︐︭︀︮﹩؛ ︑︡و﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ا︠︐︭︀︮﹩؛ 
︣︢︎︀﹡ ︣ور︑﹩ ا︗︐﹠︀ب︲︣︢︎︀﹡ ︣ور︑﹩ ا︗︐﹠︀ب︲

  

️ ﹝︡︣ه و ر﹫︦ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩ و ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹝﹢︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹀﹫︡را﹨︊︣ ﹫﹨ ﹢︱︻
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و ﹝﹆︣رات و ︪︨︣︎ ﹤︋ ﹩﹢﹍︨︀︎︀ی ﹝︴︣ح ︫︡ه در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ 
 .︫︡︀︋ ﹩﹞

﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩ و ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝﹀﹫︡را﹨︊︣ دارای ٧ 
︻︱﹢، ﹝︣﹋︉ از ا﹁︣اد ز︣ ا︨️:

،︦﹫︣ه ﹝﹢︨︧﹥ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ر︡﹞ ️ ﹫﹨ از ا︻︱︀ی ︣﹀﹡ ﹉ -︿﹛ا
ب- ﹝︡︣ ︋︣ر︨﹫︀ی ﹁﹠﹩ و ︣﹁﹥ ای ︋﹥ ︻﹠﹢ان د︋﹫︣،

ج- ︨﹥ ﹡﹀︣ ﹝︡︣ ار︫︡ ︧︀︋︨︣﹩ از دا︠﹏ ︀ ︠︀رج از ﹝﹢︨︧﹥،
د- ﹉ ﹡﹀︣ از ﹝︡︣ان ار︫︡ ﹝﹢︨︧﹥ (︻︱﹢ ﹝︪︐︣ک ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩ و 

﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹋﹞﹫︐﹥ آ﹝﹢زش و ︑﹆﹫﹆︀ت)،
 ︀ دا︠﹏  از   ﹩︨︣︋︀︧ و  ︧︀︋︡اری  ار︫︡  ︎︥و﹨︪﹍︣   ︣﹀﹡  ﹉ ه- 

︠︀رج از ﹝﹢︨︧﹥.

از  آ﹝︀ری  ا︨️   ﹟﹊﹝﹞ ا﹎︣  دارد؟   ﹩︀﹨ ︣اورده﹁  ﹤  ﹤︐﹫﹝﹋
.︡﹫﹨︡︋ ﹤و ﹋﹫﹀﹫️ ﹁︣اورده ﹨︀ی ﹋﹞﹫︐﹥ ارا ️﹫﹝﹋

︎﹢ر︋︣ا﹝﹩
(︨︀ل  ︠﹢د   ️﹫﹛︀︺﹁ دوره   ﹩︵  ﹤︧︨﹢﹞ ﹇﹢ا﹡﹫﹟  و   ﹩﹠﹁  ﹤︐﹫﹝﹋
 ،﹤﹞︀﹡︣︋  ،️︧﹫﹛ ﹉  ﹏﹞︀︫  ﹤︋﹢︭﹞  ٢٩٠ ︡ود   (١٣٩٨  ︀︑  ١٣٨٦
︣﹁﹥ ای  و   ﹩﹠﹁  ︨︀︎و ︩ ︨︣︎ ︋︣﹎︀ی  و   ﹤﹞︀﹠︪︋ د︨︐﹢را﹜︺﹞﹏، 
 ﹤﹡﹢﹎ ﹟ا︗︣ا در ﹝﹢︨︧﹥ ا︋﹑غ ﹋︣ده ا︨️. ︑︺︡اد ا ️︗ ﹩﹡﹢﹡︀﹇ و
ا︋﹑︾﹫﹥ ﹨︀ ︑﹠︀ در ٩﹝︀﹨﹥ اول ︨︀ل ١٣٩٨ ︋︀﹜︼ ︋︣ ٧٤ ﹝﹢رد ︋﹢ده ﹋﹥ 

︑﹀﹊﹫﹉ آن ︋﹥ ︫︣ح ︗︡ول ز︣ ا︨️.

٣٧ ﹝ــ﹢رد ﹝︭﹢︋︀ت ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩ و ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
 ،﹤﹞︀﹡︣  ︋،️︧﹫﹛ ﹉ و ١٠ و︎︀︨ــ ︩ ︨︣ ــ︀﹝﹏ ٢٧︎  ﹝﹀﹫︡ را﹨︊︫︣ 

د︨︐﹢را﹜︺﹞﹏ و ︋︪﹠︀﹝﹥ ﹁﹠﹩ ا︨️.

﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀﹩ از ﹝︭﹢︋︀ت ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩ و ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︵﹩ دوره 
﹁︺︀﹜﹫️ آن ︋﹥ ︫︣ح ز︣ ا︨️:

:︀﹚﹝︺﹛ا﹜︿- د︨︐﹢را
،﹩︑︀﹫﹛︀﹞ ﹩︨︣︋︀︧ •

،﹩︨︣︋︀︧ ︤ارش ﹡﹊︀ت ︻﹞︡ه﹎ ﹤و ارا ﹤﹫︑ •
 ﹩﹞﹢﹝︻ ﹝﹢︨︧︀ت  و  ﹡︀د﹨︀   ﹩﹛︀﹞ ﹎︤ار︫﹍︣ی  و  ︧︀︋︡اری   •

︾﹫︣ا﹡︐﹀︀︻﹩،
﹝︐﹢ای  آز﹝﹢ن   ﹤﹞︀﹡︣︋  ﹏﹞︀︫ ︋﹙﹠︡﹝︡ت  ︎﹫﹞︀﹡︀ی   ﹩︨︣︋︀︧  •
دا︠﹙﹩  ﹋﹠︐︣﹜︀ی   ﹩︋︀ارز  ﹤﹞︀﹠︪︨︣︎  ︀︋ ﹨﹞︣اه  ︋﹙﹠︡﹝︡ت  ︎﹫﹞︀﹡︀ی 

و ︋︣﹡︀﹝﹥ آز﹝﹢ن ﹋﹠︐︣﹜︀ی ﹝︣︋﹢ط،
• ︀﹞︨︣ ﹩︨︣︋︀︧﹥ ﹎︢اری در ︨︀م و اوراق ︋︀دار در ︫︣﹋︐︀ی 
﹋﹠︐︣﹜︀ی   ﹩︋︀ارز  ﹤﹞︀﹠︪︨︣︎  ︀︋ ﹨﹞︣اه  ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری   ﹩︭︭︑

دا︠﹙﹩ و ︋︣﹡︀﹝﹥ آز﹝﹢ن ﹋﹠︐︣﹜︀ی ﹝︣︋﹢ط.
:︀︐︧﹫﹛ ﹉ -ب

︮﹢ر︑︀ی   ﹩︨︣︋︀︧ در  ا︫︐︊︀ه  و   ︉﹚﹆︑  ︀︋ ︧︀︋︣س  ︋︣︠﹢رد   •
،﹩﹛︀﹞

• ر︻︀️ ﹝﹀︀د ﹇︀﹡﹢ن ا︮﹑ح ﹇︧﹞︐﹩ از ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت ﹝︭﹢ب ︨︀ل 
١٣٤٧ (︋︀ز﹡﹍︣ی و ︑﹊﹞﹫﹏)،

د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی  ا﹇︐︭︀دی  ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی   ﹤︻﹢︲﹢﹞ ا︮﹢ل  ﹝﹀︀د   ️︀︻ر  •
ز︣ ︎﹢︫︩ د﹁︐︣ ﹝﹆︀م ﹝︺︷﹛ ر﹨︊︣ی،

 ︩︫﹢︎ ︣︀ی ﹋﹙﹩ ﹡︷︀م اداری در د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ز︐︨︀﹫︨ ️︀︻ر •
د﹁︐︣ ﹝﹆︀م ﹝︺︷﹛ ر﹨︊︣ی،

︣﹋︐︀ی ز﹡ ️︣︡﹞ ︣︀د﹨︀ی  • ر︻︀️ ﹡︷︀م را﹨︊︣ی ﹝︴﹙﹢ب در︫ 
ا﹇︐︭︀دی و ا︗︐﹞︀︻﹩ ز︣ ︎﹢︫︩ د﹁︐︣ ﹝﹆︀م ﹝︺︷﹛ ر﹨︊︣ی،

 ︤﹫﹨︣︎ ︭︠﹢ص  در  ر﹨︊︣ی   ﹜︷︺﹞ ﹝﹆︀م  د﹁︐︣  ا︋﹑︾﹫﹥   ️︀︻ر  •
﹡︀د﹨︀ی  در  ا︨﹑﹝﹩  ز﹡︡﹎﹩   ︉﹫︾︣︑ و   ﹩︋︣︾ ز﹡︡﹎﹩   ﹉︊︨ از 

.︀﹡آ ︩︫﹢︎ ︣︀ی ز﹨︡ا﹇︐︭︀دی و ا︗︐﹞︀︻﹩ و وا
:﹩︨︣︋︀︧ ج- ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی

• روا︋︳ و ﹝︺︀﹝﹑ت ︋︀ ا︫︀ص وا︋︧︐﹥،
• ارز︀︋﹩ ر︻︀️ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات در ︧︀︋︨︣﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩،

• رو︡اد﹨︀ی ︎︦ از ︑︀ر ︑︣از﹡︀﹝﹥،
،﹟﹫︐︧﹡ ﹩︨︣︋︀︧ •

.﹜︨ ︣﹨ د﹢︨ •
:︨︀︎و ︩ د- ︎︨︣

 ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی  در  ﹝︀در  ﹝︣غ  ﹝﹢︗﹢دی  ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی  ﹡﹢ه   •

﹝︭﹢︋﹥ ﹨︀ی ا︋﹑︾﹩ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩ و ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
﹝﹀﹫︡را﹨︊︣ ︗️ ا︗︣ا در ﹝﹢︨︧﹥ در 9﹝︀﹨﹥ اول ︨︀ل 1398

︑︺︡اد ﹝﹢ارد︫︣ح
٢٠﹝︭﹢︋︀ت ︨︀ز﹝︀ن ︋﹢رس و اوراق ︋︀دار
١١﹝︭﹢︋︀ت ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا︣ان

 ﹩︨︣︋︀︧ ٦﹝︭﹢︋︀ت ︨︀ز﹝︀ن
٣٧﹝︭﹢︋︀ت ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩ و ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹝﹢︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹀﹫︡ را﹨︊︣

︹﹝︗ ٧٤
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︫︣﹋︐︀ی ﹝︣︾︡اری،
• ﹡﹢ه ا﹡︺﹊︀س ︨﹢دوز︀ن ︀︮﹏ از ﹁︣وش ﹝︣︾︀ی ︑﹛ ﹎︢ار 

(دارا﹩ ز︧︐﹩ ﹝﹢﹜︡) در︮﹢رت ︨﹢دوز︀ن،
 ١٢٩ ﹝︀ده  ﹝﹢︲﹢ع  ﹝︺︀﹝﹑ت   ︀︋  ﹤﹫﹀︭︑  ︣︸︀﹡ ︋︣︠﹢رد  ﹡﹢ه   •

﹇︀﹡﹢ن ا︮﹑﹩ ︑︖︀رت،
︋﹥ ﹝︭︣ف   ﹤﹋  ﹩︐﹋︫︣ ﹋︪︀ورزی  ︑﹢﹜﹫︡ات   ﹩︋︀ارز ﹡﹢ه   •

وا︡﹨︀ی دا﹝﹩ ﹨﹞︀ن ︫︣﹋️ ر︨﹫︡ه ا︨️،
• ﹡﹢ه ︧︀︋︡اری ﹝︖︣ی آزادراه ﹨︀،

︣﹋︐︀ی ﹁︣︻﹩ ﹝﹠﹏ ︫︡ه و  ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری در︫  • ﹡﹢ه ا﹡︺﹊︀س︨ 
﹝︐﹢﹇︿ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︗︡ا﹎︀﹡﹥ ︫︣﹋️/ ا︮﹙﹩ و ︮﹢ر︑︀ی 

﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩ ﹎︣وه،
﹥ ︻︡م ︑﹢ا﹁﹅ درج ︫︡ه  ︀ ا︻﹞︀ل ︑︺︡﹑ت ﹝︣︋﹢ط︋  ︣︠﹢رد︋  • ﹡﹢ه︋ 
 ︡︀ی ﹁︣︻﹩ ﹝︪﹞﹢ل ︑﹙﹀﹫﹅ وا︐﹋︫︣ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی︫در ﹎︤ار

ا︮﹙﹩ در ﹋︀ر︋︣گ ︑﹫﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩،
 ﹤︨︡﹆﹞ آ︨︐︀ن  ا﹝﹑ک  و  ا﹝﹢ال  ﹇﹫﹞︐﹍︢اری  و   ﹩︀︨︀﹠︫ ﹡﹢ه   •

︱︣ت ﹝︺︭﹢﹝﹥ (س)،
 ️﹁︀وا︨︴﹥ و در ﹅︣︵ ه ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹁︣وش ︮︀درا︑﹩ از﹢﹡ •

،﹩﹛︀و︗﹥ آن ︋﹥ ︮﹢رت ر
در  دوره  اول  ﹝︀﹡︡ه ﹨︀ی   ︀︋ ︧︀︋︣س  ︋︣︠﹢رد   ﹩﹍﹡﹢﹍  •

،﹟﹫︐︧﹡ ﹩︨︣︋︀︧
از   ﹩︫︀﹡ ︻︀دی  ︨︀م  ︑︺︡اد  ﹝﹢زون   ﹟﹫﹍﹡︀﹫﹞  ﹟﹫﹫︺︑ ﹡﹢ه   •
در   ﹜︨︣﹨  ﹤︀︎ ︨﹢د   ﹤︊︨︀﹞ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر   ﹤︀﹞︨︣  ︩ا﹁︤ا

︫︣﹋︐︀ی ︨︀﹝﹩ ︻︀م،
• ﹡﹢ه ︋︣︠﹢رد ︧︀︋︣س ︋︀ ﹝︀زاد ︨﹢د ︑ ﹅﹆︀﹁︐﹥ ︵︣ح اوراق 
اوراق  دار﹡︡﹎︀ن   ﹤︋  ﹩︭﹫︭︑ ︻﹙﹩ ا﹜︧︀ب  ︨﹢د   ︣︋ ﹝︪︀ر﹋️ 

﹝︤︋﹢ر،
︾︢ا،  ︀را﹡﹥  ﹝︡﹋﹢دک،   ️︋︀︋  ﹤﹋ و︗﹢﹨﹩   ﹩︑︀﹫﹛︀﹞  ️﹫﹁︀︺﹞  •

ا︀ب وذ﹨︀ب و ︋﹟ ﹋︀﹐ ︋﹥ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︎︣دا︠️ ﹝﹩ ︫﹢د،
ا︣ادات  و  ا︋︀﹝︀ت  ﹝﹢رد  در   ︨︀︎و ︩ ︨︣︎  ﹤︻﹢﹝︖﹞  •

.﹉︧ر ️︣︡﹞ ﹤︋ ︣ش﹍﹡ ︀︋ ﹩︨︣︋︀︧ ﹏﹝︺﹛د︨︐﹢را

﹁︣ا﹠︡ ا﹡︖︀م ﹋︀ر در ﹋﹞﹫︐﹥ ﹍﹢﹡﹥ ا︨️؟ ﹝︀︵︊︀ن ﹋﹞﹫︐﹥ 
﹥ ﹋︧︀﹡﹩ ﹨︧︐﹠︡؟ ︧︀︋︡اران و ︧︀︋︨︣︀ن و د﹍︣ا﹡﹩ 
و  ︠︡﹝︀ت  از  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡   ﹤﹡﹢﹍  ︡﹠︐︧﹨  ﹤︐﹫﹝﹋  ︉︵︀﹞  ﹤﹋
راه ﹨︀ی  ﹋﹠﹠︡؟  ا︨︐﹀︀ده  ﹇﹢ا﹡﹫﹟  و   ﹩﹠﹁  ﹤︐﹫﹝﹋  ﹩﹡︀︊﹫︐︪︎

د︨︐︨︣﹩ ︋﹥ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹋︡ام ا︨️؟

︎﹢ر︋︣ا﹝﹩
﹁︣ا﹠︡ ا﹡︖︀م ﹋︀ر در ﹋﹞﹫︐﹥ ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ز︣ ا︨️:

﹝﹢︲﹢︻︀ت  و   ︉﹛︀︴﹞  ﹤﹫﹚﹋ ﹇﹢ا﹡﹫﹟،  و   ﹩﹠﹁  ﹤︐﹫﹝﹋ د︋﹫︣  ا﹜︿- 
 ،︀﹨ ﹤﹞︀﹠︪︋  ،︀﹞︣﹁  ،︀﹚﹝︺﹛د︨︐﹢را  ︣﹫﹫︽︑  ︀  ﹤﹫︑  ︀︋  ︳︊︑︣﹞
︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀، ︪︨︣︎︀ و ︀︧﹞ ︣︀︨﹏ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩ و ﹇﹢ا﹡﹫﹟ 
ا︻︱︀ی  ﹝︡︣ه،   ️﹫﹨ ا︻︱︀ی  از   ﹉︣﹨  ︀  ﹏﹞︀︻︣︡﹞ از  را 
﹋︀ر﹋﹠︀ن  و   ﹩﹠﹁ ﹝︡︣ان  ار︫︡،  ﹝︡︣ان  ﹇﹢ا﹡﹫﹟،  و   ﹩﹠﹁  ﹤︐﹫﹝﹋
وا︡﹨︀ی  ﹝︧﹢﹐ن  و  ار︫︡)   ︣︡﹞ ﹝︖﹢ز   ︀︋) ﹤︧︨﹢﹞ ︣﹁﹥ ای 
﹝﹢رد ر︨﹫︡﹎﹩ (︋︀ ︑︀﹫︡ ︻︱﹢ را︋︳ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه) در︀﹁️ و ︋﹥ 

︑︣︑﹫︉ ︑︀ر﹡ ﹤︋ ﹢ ﹝﹠︀︨︊﹩ ︔︊️ و ︲︊︳ ﹝﹩ ﹋﹠︡.
 ︩︨︣ ﹥ ︮﹢رت ︵︣ح،︎  ب- ﹝﹢︲﹢︻︀ت در︀﹁︐﹩ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️︋ 
و ︎﹫︪﹠︀د ︋︀︫︡ ︑﹢︨︳ د︋﹫︣ ﹋﹞﹫︐﹥ ︋﹥ ﹝︣︡️ ︋︣ر︨﹫︀ی ﹁﹠﹩ و 

︣﹁﹥ ای ار︨︀ل ﹝﹩ ﹎︣دد.
و   ﹩﹠﹁ ︋︣ر︨﹫︀ی   ️︣︡﹞  ﹤︋ وا︮﹏ ︫︡ه  ﹝﹢︲﹢︻︀ت  ج- 
︣﹁﹥ ای، ︑﹢︨︳ ر﹫︦ و د︋﹫︣ ﹋﹞﹫︐﹥، ︋︣ا︨︀س ︨﹫︀︨︐︀ی ﹋﹙﹩ 
﹝﹩ ﹎﹫︣د  ﹇︣ار   ﹤︐﹫﹝﹋ ﹋︀ر  د︨︐﹢ر  در  و  ️ ︋﹠︡ی  ﹢﹛او ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡ه، 
 ︀﹡آ  ﹤︋  ️︊︧﹡ ار︗︀ع ︫︡ه،  ﹝﹢︲﹢︻︀ت  ︋︣ر︨﹩  از   ︦︎  ﹤︐﹫﹝﹋ و 

.︡﹠﹋ ﹩﹞ ︬︪﹞ ︣ی و ا﹇︡ام ﹐زم در ﹨︣ ﹝﹢رد را﹫﹎ ﹜﹫﹝︭︑
 ،︀﹨ ﹤﹞︀﹡︣  ︋،︀﹚﹝︺﹛د︨︐﹢را ﹏﹞︀ د- ﹝︭﹢︋︀ت ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩ و ﹇﹢ا﹡﹫﹟︫ 
︩ و︗ ﹤﹋ ︫︡︀︋ ﹩﹞ ︨︀︎️ ا︗︣ا در  ︐︧﹫﹛ ﹉︀ و ︋︣﹎︀ی ︎︨︣
️ ﹝︡︣ه، ﹝︡︣ان ار︫︡، ﹝︡︣ان  ﹫﹨ ا︻︱︀ی ﹤﹫﹚﹋ ﹤︋ ،﹤︧︨﹢﹞
﹁﹠﹩ و ﹝︣︡️ ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ا︋﹑غ و ﹡︧﹥ ای از آن در ﹝︣﹋︤ 
︋︣﹎︀ی  ا︋﹑غ  ﹝﹩ ﹎﹫︣د.  ﹇︣ار   ﹤︧︨﹢﹞ دا︠﹙﹩  ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ 
ا︋﹑غ  و  ﹇﹢ا﹡﹫﹟،  و   ﹩﹠﹁  ﹤︐﹫﹝﹋  ︦﹫ر ا﹝︱︀ی   ︀︋  ︨︀︎و ︩ ︨︣︎
︀︨︣ ﹝︭﹢︋︀ت ︋︀ ا﹝︱︀ی ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ﹝﹢︨︧﹥ ︮﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د. 
ر︨﹫︡﹎﹩  ﹝﹢رد  وا︡﹨︀ی  از   ﹩﹊ ︩ ﹋﹠﹠︡ه  ︨︣︎  ﹤﹋ ︮﹢ر︑﹩  در 
︩ و︨︀︎ از ︵︣﹅ ︻︱﹢ را︋︳ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه در  ︋︀︫︡، ︋︣گ ︎︨︣

ا︠︐﹫︀ر وی ﹡﹫︤ ﹇︣ار ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣﹁️.

 ﹏︀︧﹞  ﹤︋ ︧︀︋︣س   ﹤﹚︖﹞ ︫﹞︀ره   ﹟ا ﹝﹢ری  ﹝﹢︲﹢ع 
ا︨️.  ﹝︣︋﹢ط   ️︺﹠︮ ︠︀ص   ﹩︨︣︋︀︧ و  ︧︀︋︡اری 
﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹛ از ﹁︣︮️ ا︨︐﹀︀ده و ︀︪︨︣︎﹩ را در ار︑︊︀ط 
﹝︴︣ح  ︠︀ص   ︹︀﹠︮  ﹩︨︣︋︀︧ و  ︧︀︋︡اری   ﹏︀︧﹞  ︀︋
 ﹟ا در  ﹇﹢ا﹡﹫﹟  و   ﹩﹠﹁  ﹤︐﹫﹝﹋ د︡﹎︀ه   ︀︋ ︠﹢ا﹡﹠︡﹎︀ن   ︀︑  ﹜﹠﹋
 ﹜︋︍︣داز ﹤︐﹊﹡ ﹟︋︀ره آ︫﹠︀ ︫﹢﹡︡. در او﹜﹫﹟ ︎︨︩︣ ︋﹥ ا
 ﹩︐﹝︨ ﹤︋ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ ︧︀︋︡اری و ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︀آ ﹤﹋
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از  ﹎︣و﹨﹩   ︀  ️︺﹠︮  ︣﹨ ︋︣ای  آ﹠︡ه  در   ﹤﹋  ︡﹠﹋ ﹩﹞  ️﹋︣
 ︀آ ︋︀︫﹫﹛؟  دا︫︐﹥  ︗︡ا﹎︀﹡﹥  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ،﹤︋︀︪﹞  ︹︀﹠︮
از  ﹨﹠﹢ز   «﹤﹝﹨ ︋︣ای  ا︨︐︀﹡︡ارد   ﹤︻﹢﹝︖﹞  ﹉  ︀﹠︑» ︀ه﹎︡د

ا︨︐﹊︀م ︋︣︠﹢ردار ا︨️؟
︎﹢ر︋︣ا﹝﹩

﹢زه  در  ︋﹥ ︵﹢ر︻﹞︡ه   ،︿﹚︐﹞ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی  و   ︹︀﹠︮ ︑﹀︀وت 
 ️︠︀﹠︫ ز﹝︀ن   ︣︋ آن  آ︔︀ر  و   ︀﹡آ ا︮﹙﹩  ︻﹞﹙﹫︀ت  ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی 
ا﹡︺﹊︀س  ﹡﹢ه  و  ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی  و   ﹩︑︀﹫﹚﹝︻ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی  و  درا﹝︡ 
و﹫﹎︥︀ی   ﹤︋  ﹩﹢﹍︨︀︎ در  ا︨️.   ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی  در   ︀﹡آ
︀د︫︡ه و ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑﹫﹥ و ︑﹢﹜﹫︡ و ﹎︤ار︫﹍︣ی ا︵﹑︻︀ت ︨﹢د﹝﹠︡ 
︮﹢ر︑︀ی  ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن  ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی  ︋︣ای   ︣︢︎︀﹊︑ا و 
︋︣ای  ا︠︐︭︀︮﹩  ︧︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ︑︀﹋﹠﹢ن   ،﹩﹛︀﹞
و  ﹋︪︀ورزی  ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری،   ﹤﹚﹝︗ از   ،︿﹚︐﹞ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی   ﹩︠︣︋
وا︡﹨︀ی  و  ا﹝﹑ک   ️︠︀︨  ،﹩﹞﹢﹝︻ ︋﹫﹞﹥ ﹨︀ی  دا﹝︍︣وری، 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︨︀ز﹝︀ن   ︳︨﹢︑ ︋︣ه ︋︣داری،  از   ﹏︊﹇ ︑︖︀ری 
︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︣︗︹ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︑︡و﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝﹙﹩ ︧︀︋︡اری و 
︧︀︋︨︣﹩، ﹝﹠︐︪︣ ︫︡ه ا︨️. ا﹡︐︪︀ر ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ا︠︐︭︀︮﹩ 
﹝︤︋﹢ر ﹝﹢︡ آن ا︨️ ﹋﹥ ︑﹠ ︀﹉ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋︣ای ﹨﹞﹥ 
︋﹠﹍︀ه ﹨︀ی  ﹝︡︣ان   ﹩﹢﹍︨︀︎  ️﹫﹛﹢︧﹞  ،︀︐﹫﹛︀︺﹁ و   ︹︀﹠︮
ا﹇︐︭︀دی را در ︭︠﹢ص ارا﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︫﹀︀ف و ︨﹢د﹝﹠︡ 
︀د︫︡ه،  ︮﹢ر︑︀ی  از  ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن  ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی  ︋︣ای 
 ﹤︐﹫﹝﹋ در  ﹝︴︣ح ︫︡ه  ︪︨︣︎︀ی   ﹤︋  ﹤︗﹢︑  ︀︋ ﹡﹞﹩ ︨︀زد.  ︋︣اورده 
︋︣ای  ا︠︐︭︀︮﹩  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ﹟︡و︑  ،﹤︧︨﹢﹞ ﹇﹢ا﹡﹫﹟  و   ﹩﹠﹁
︾﹫︣دو﹜︐﹩،  ︾﹫︣ا﹡︐﹀︀︻﹩  وا︡﹨︀ی  او﹇︀ف،   ︣﹫︷﹡  ﹩︀︐﹫﹛︀︺﹁
 (Start-up)  ︀︎﹢﹡ وا︡﹨︀ی  ﹝︀︵︣ه آ﹝﹫︤،  ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︀ی 

و ... ︲︣وری ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡.

 ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی  ا﹡︐︪︀ر  در  ︋﹢رس  ︨︀ز﹝︀ن  ا︠﹫︣  ا﹇︡ام 
 ﹩﹠﹁  ﹤︐﹫﹝﹋ ﹝︖﹢ز   ︀︋  ﹤﹋ را،   ︹︀﹠︮  ﹉﹫﹊﹀︑ ﹤︋  ،﹤﹡﹢﹝﹡
﹝﹩ ﹋﹠﹫︡؟   ﹏﹫﹚︑  ﹤﹡﹢﹍ ︫︡ه،  ا﹡︖︀م   ﹩︨︣︋︀︧ ︨︀ز﹝︀ن 
 ﹜﹠﹋ ا︫︀ره   ﹤︐﹊﹡  ﹟ا  ﹤︋  ︩︨︣︎ ︫︡ن  رو︫﹟ ︑︣  ︋︣ای 
در︋︀ره   ﹩﹚﹋ ا﹜︤ا﹝︀ت   ١ ︫﹞︀ره  ︧︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد   ﹤﹋
و  ︨︀︠︐︀ر  در︋︀ره   ﹩︀﹨ر﹨﹠﹞﹢د و   ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی   ﹤ارا
﹋﹞︐︣﹟ ا﹜︤ا﹝︀ت ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝︐﹢ای آ﹡︀ را ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و 
ا︨︐︀﹡︡ارد ︑﹡ ﹟︣︐︋ ﹤﹋ ︡﹠﹋ ﹩﹞ ︭︣﹢ه ارا﹥، ﹝︧︐﹙︤م 
︋︣ای   ﹤﹡﹢﹝﹡  ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی  ا﹡︐︪︀ر   ︀آ ا︨️.  ﹇︱︀وت 

 ︉︗﹢﹞ ︀︠︀ص، ︠﹑ف روح ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ﹡﹫︧️؟ آ ︳︫︣ا
 ﹤ه ارا﹢﹡ ︋︣ای ﹇︱︀وت در︋︀ره ︀︐﹋︫︣ ️︮︣﹁ ︣دن﹋︨︡
﹡﹞﹩ ︫﹢د و ﹎︤ار︫﹍︣ی ا︧︐︀ (﹝︀︫﹫﹠﹩) را ︑︣︾﹫︉ ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡؟

︎﹢ر︋︣ا﹝﹩
ا︋︤ار  ︾﹫︣ا﹡︐﹀︀︻﹩،   ︀ و  ا﹇︐︭︀دی  وا︡﹨︀ی  ︧︀︋︡اری   ﹜︐︧﹫︨
︎︣دازش  و   ︣︢︎︀﹊︑ا و  ︨﹢د﹝﹠︡  ا︵﹑︻︀ت  ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی  و   ︡﹫﹛﹢︑
آ﹡︀ در ﹇︀﹜︉ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︨️. ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋︀ ﹝﹆︀︮︡ 
﹝﹢رد  در   ︡﹫﹀﹞ ا︵﹑︻︀ت   ﹤ارا ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر  ا︨︀س  در   ،﹩﹞﹢﹝︻
وا︡﹨︀ی   ﹩﹛︀﹞ ا﹡︺︴︀ف ︢︎︣ی  و   ﹩﹛︀﹞ ︻﹞﹙﹊︣د   ،﹩﹛︀﹞ و︲︺﹫️ 
︮﹢ر︑︀ی  از  ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن  ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی   ️︗ ﹝︤︋﹢ر 
ا﹨︡اف  و   ️﹫﹨︀﹞ در  ︑﹀︀وت   ﹤︋  ﹤︗﹢︑  ︀︋ ﹝﹩ ︫﹢د.   ﹤﹫︑  ﹩﹛︀﹞
وا︡﹨︀ی ︀د︫︡ه و ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ آ﹡︀ و ﹡﹫︀ز﹨︀ی ﹝︐﹀︀وت 
 ﹏﹝︻ در   ،︀﹨︡وا  ﹤﹡﹢﹎ ﹟ا  ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی  از  ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن 
و  ﹡﹢ع  ︋︣ای   ﹩﹚﹋  ﹜﹊  ﹉ ︮︡ور   ﹤﹋ ا︨️  ﹎︣د︡ه   ︬︪﹞
 ︣︢︎ ﹤﹫︗﹢︑ ،︀﹡︧︀︋︡اری ﹝﹀﹫︡ و ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ آ ا︵﹑︻︀ت ️﹫﹨︀﹞
﹡﹞﹩ ︋︀︫︡. ︑﹀︀وت در ﹁︺︀﹜﹫️ وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری، ﹝︀﹡﹠︡ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی 
 ،﹩﹞﹢﹝︻ ︋﹫﹞﹥ ﹨︀ی  دا﹝︍︣وری،  و  ﹋︪︀ورزی  ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری، 
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ﹟︡و︑  ﹤﹋ ا︨️  ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای   ... و  ا﹝﹑ک   ️︠︀︨
 ﹟﹫﹠ ا︨️. در ﹤︐︠︀︨ ︣︢︎ ﹤﹫︗﹢︑ ﹑ً﹞︀﹋ را ︀﹡ا︠︐︭︀︮﹩ ︋︣ای آ
︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر  ا︠︐︭︀︮﹩  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ﹟︡و︑  ︣︋  ︡﹫﹋︀︑  ﹩︴︫︣ا
ا︠︐︭︀︮﹩   ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی   ﹤﹫︑ و  ︧︀︋︡اری  ا︵﹑︻︀ت   ︡﹫﹛﹢︑

︗️ وا︡﹨︀ی ︀د︫︡ه، ا︗︐﹠︀ب ﹡︢︎︀︣ ︋﹢ده ا︨️.

 ﹤︻﹢﹝︖﹞  ﹉ از   ﹤﹋ ︧︀︋︡اری  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
 ︀︐﹋︫︣  ﹤﹝﹨ ︋︣ای  ︧︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ︡وا
 ﹤︋  ﹩﹢﹍︨︀︎ ︋︣ای  ︨︀زو﹋︀ری   ﹤  ︡﹠﹋ ﹩﹞ ︵︣﹁︡اری 
 ﹤﹡﹢﹍ ن در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️ و﹢﹎︀﹡﹢﹎ ︹︀﹠︮ ︠︀ص ﹏︀︧﹞
︋﹥ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︮﹠︺️ ︠︀ص ︨︀︎ ﹝﹩ د﹨︡؟

︎﹢ر︋︣ا﹝﹩
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ︣︋  ﹩﹠︐︊﹞ ا︣ان  ︧︀︋︡اری   ﹩﹚﹞ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ﹅︊︵ ا︨️.  ︧︀︋︡اری  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
 ﹩︋︀ا﹋︐︪︀ف و ارز ︡﹠﹡︀﹞ ،︀︐﹫﹛︀︺﹁ ︧︀︋︡اری ﹡﹫︤ ︋︣ای ︋︣︠﹩ از
و   ﹤﹝﹫︋ ﹇︣ارداد﹨︀ی  ﹋︪︀ورزی،  ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری،   ،﹩﹡︡︺﹞  ︹︋︀﹠﹞
ا︠︐︭︀︮﹩  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ︠︀ص،  ﹝︪︀ر﹋︐︀ی  ︧︀︋︡اری 
رو﹊︣د   ﹤﹋ ﹎︤اره   ﹟ا  ،﹟︀︋︣ا﹠︋ ا︨️.  ﹎︣د︡ه   ﹟︡و︑
 ﹤︻﹢﹝︖﹞  ﹉  ﹟︡و︑ ︧︀︋︡اری،  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
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 ﹫︮ ا︨️،   ︿﹚︐﹞  ︹︀﹠︮ ︋︣ای   ،︡وا ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
 ﹟︡و︑  ︉︗﹢﹞  ﹤﹋  ﹩︴︫︣ا  ،︡︣د︑ ︋︡ون  ﹡﹞﹩ ر︨︡.   ︣︷﹡ ﹤︋
︠︀ص  ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی  ︋︣ای  ا︠︐︭︀︮﹩  ︧︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
﹡﹫︀ز﹨︀ی   ︣︐︧︋  ︣︋ ا︨️،  ︫︡ه   ﹟﹫︪﹫︎ ︨︀︎︀ی  در  ︀د︫︡ه 
﹝︐﹀︀وت ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن از ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ آ﹡︀ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ا︖︀د 
رو﹥ ﹨︀ و ﹇﹢ا︻︡ ︧︀︋︡اری وا︡ ︋︣ای ︫﹠︀︠️ و ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی و 

﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ﹝︤︋﹢ر ﹝﹩ ︋︀︫︡.

 ﹤ ︠︀ص   ︹︀﹠︮ ︧︀︋︡اری   ︀︋ ار︑︊︀ط  در   ︀﹝︫  ︣︷﹡ ﹤︋
﹝︀︧﹏ ﹝﹞﹩ در ا︣ان و︗﹢د دارد و آ︀ ︑︀﹋﹠﹢ن ﹝︀︧﹙﹩ در 
ار︑︊︀ط ︋︀ ︧︀︋︡اری ︮﹠︀︹ ︠︀ص در ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩ و ﹇﹢ا﹡﹫﹟ 
﹝︴︣ح ︫︡ه ا︨️؟ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل در ︮﹠︺️ ︋﹫﹞﹥، ︫﹠︀︠️ 
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ﹤﹋ ا︨️  ︎﹫︙﹫︡ه   ﹏︀︧﹞ از  ︋﹫﹞﹥ ای  درا﹝︡ 
رو︋﹥ رو  ز︀دی   ︩﹛︀  ︀︋ را   ﹩﹛︀﹞ ﹎︤ار︫﹍︣ی  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 

︨︀︠︐﹥ ا︨️.
︎﹢ر︋︣ا﹝﹩

 ︡︮︀﹆﹞  ︀︋  ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی   ﹤﹫︑  ︀︋ ار︑︊︀ط  در  ا︮﹙﹩   ﹤﹚︧﹞
ا︵﹑︻︀︑﹩  ﹡﹫︀ز  درک  ︀د︫︡ه،  ︠︀ص  ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی  ︋︣ای   ﹩﹞﹢﹝︻
︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر  ︫﹀︀ف  و  ﹝︣︋﹢ط  ا︵﹑︻︀ت   ﹤ارا و  ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن 

︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی آ﹡︀ ا︨️. ار︗ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹨︣ آ﹠﹥، ﹝︴︀﹜︺︀ت 
︣﹁﹥ ای،  ︠︊︣﹎︀ن  ﹡︷︀رت  و   ﹩︋︣︖︑ ︋︀ز︠﹢رد﹨︀ی  و  ﹝﹫︡ا﹡﹩ 
︧︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد  ا﹡︐︪︀ر  و   ﹟︡و︑  ﹤﹋  ︫︡︀︋ آن  از   ﹩﹋︀
︲︣وری  ︠︀ص،   ️﹫﹛︀︺﹁  ︀  ️︺﹠︮  ﹉ ︋︣ای  ا︠︐︭︀︮﹩ 
 ﹤﹋  ︫︡︀︋ آن   ︡﹢﹞ ار︑︊︀ط،   ﹟ا در  ارا﹥ ︫︡ه   ﹏﹐د و  ا︨️ 
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ﹝﹢︗﹢د، ﹝﹠︖︣︋﹥ ارا﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝﹀﹫︡ 
 ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی   ﹤ارا و  ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن  ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی   ️︗
 ﹤︗﹢︑ ﹤﹚︧﹞ ﹟ا ﹤︋ ︡︀︋ ﹝︴﹙﹢ب ﹡﹞﹩ ︫﹢د، ﹝︣︗︹ ا︨︐︀﹡︡ارد﹎︢ار
 ﹟︡و︑ ﹤︋ ️︊︧﹡ ،﹩﹁︀﹋ ﹩﹫︗﹢︑ ﹏﹐و در ︮﹢رت و︗﹢د د ︡﹠﹋

ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ا︠︐︭︀︮﹩ ﹝︣︋﹢ط، ا﹇︡ام ﹋﹠︡. 
﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩ و ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹝﹢︨︧﹥، ︑︀﹋﹠﹢ن ︋﹥ ︋﹫︪︐︣ از ︮︡︎︨︩︣ 
︎︀︨ــ داده ا︨️ ﹋﹥ ︋︺︱﹩ از آ﹡︀ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︮﹠︀︹ و ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی 
︠︀ص ︋﹢ده ا︨ــ️. در ︭︠﹢ص ︎︨︪︣ــ︀ی ا︠﹫︣ ︋ــ︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ 
︲︣ورت ︎︀︨ــ︨︣ ﹩﹢﹍︹ و ﹡︊﹢د ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری 
﹝﹢رد ﹡﹫︀ز، ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د و ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹡︷︣ی 
﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، ︎︀︨ــ ﹐زم ︑﹫﹥ و ︋﹥ ︮ــ﹢رت ﹝﹊︐﹢ب در 

︩ ﹋﹠﹠︡ه ﹝︣︋﹢ط، ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️. ا︠︐﹫︀ر ︎︨︣

 ︬︭︑ ︣د﹊ا﹨︡ی و︗﹢د دارد ﹋﹥ رو﹢︫ ،﹩︨︣︋︀︧ در
 ️﹫﹀﹫﹋ ︋︀﹐ر﹁︐﹟   ︉︗﹢﹞ ︠︀ص،   ️︺﹠︮ در  ︧︀︋︣س 
︧︀︋︣س   ︬︭︑  ،︣﹍د ︵︣ف  از  ﹝﹩ ︫﹢د.   ﹩︨︣︋︀︧
︠︀ص   ️︺﹠︮ در  ︀︮︊﹊︀ر   ︀︋ دراز﹝︡ت  ار︑︊︀ط  ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ 
در  ︀︮︊﹊︀ر   ︀︋ ︧︀︋︣س  دراز﹝︡ت  ار︑︊︀ط  و﹜﹩  ا︨️. 
﹝﹩ ︫﹢د.   ﹩﹆﹚︑ ︧︀︋︣س   ﹩﹁︣︵ ﹩︋ و  ا︨︐﹆﹑ل   ︀︋  ︰﹇︀﹠︑
 ﹟﹫︋ ︑︺︀دل   ﹤︴﹆﹡  ،︀﹝︫  ︣︷﹡ ﹤︋ ﹋︪﹢ر﹝︀،   ﹩﹡﹢﹠﹋  ︳︫︣ا در 
دو رو﹊︣د  ︩︧︠︣︀︋︣س و ︑ ︬︭︧︀︋︣س، ﹋﹥ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ و ﹤﹁︣ ﹤︺︨﹢︑ را ︋︣ای ﹤︖﹫︐﹡ ﹟︣︐︋

در︋︣ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، ﹋︖︀︨️؟
︎﹢ر︋︣ا﹝﹩

︵︊﹅ ا︨︐︀﹡︡ار﹨︀ی ︡﹞ ︉︨︀﹠﹞ ️︠︀﹠︫ ،﹩︨︣︋︀︧︣ان ﹝︧﹢ل 
 ️﹫﹛﹢︧﹞ ︧︣︀︋︨︣︀ن ز و ﹎︣وه (دوم ﹋︀ر ︣︡﹞ اول و ︣︡﹞) ︀ر﹋
︢︎︣ش  ︋︣ای  ﹐زم  ︫︣وط  از   ﹩﹊ ︀︮︊﹊︀ر،   ️︺﹠︮ از  ا︪︀ن 
﹡﹫︀ز﹝﹠︡  ︧︀︋︣س   ︬︭︑  ﹤﹋ ﹎︤اره   ﹟ا ﹜︢ا،  ا︨️.   ︡︡︗ ﹋︀ر 
 ︩﹫︎  ︀︋ ا︨️،  ︠︀ص   ️︺﹠︮ در  ︀︮︊﹊︀ر   ︀︋ دراز﹝︡ت  ار︑︊︀ط 
در  ﹡︡ارد.  ﹨﹞﹢ا﹡﹩   ،﹐︀︋ در  ︀د︫︡ه   ︉︨︀﹠﹞  ️︠︀﹠︫ ﹁︣ض 
و   ︀﹊﹡︀︋  ﹩﹡﹢﹡︀﹇ ︋︀زرس  و   ﹏﹆︐︧﹞ ︧︀︋︣س  ا︠﹫︣،  ︨︀﹜︀ی 

﹝︪︀ر﹋️ در ︋︣رِ︨﹩﹝︪︀ر﹋️ در ︋︣رِ︨﹩
︦﹢﹡ ︩ ﹫︎︦﹢﹡ ︩ ﹫︎
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀یا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی

﹩︨︣︋︀︧ ︧︀︋︡اری و ﹩︨︣︋︀︧ ︧︀︋︡اری و 
﹝﹠︐︪︣ ︫︡ه﹝﹠︐︪︣ ︫︡ه

﹩︨︣︋︀︧ ︨︀ز﹝︀ن ︳︨﹢︑﹩︨︣︋︀︧ ︨︀ز﹝︀ن ︳︨﹢︑
︀﹫︐︨︀﹋ ︬﹫︪︑ در ﹩︨︤ا ﹤︋ ︩﹆﹡︀﹫︐︨︀﹋ ︬﹫︪︑ در ﹩︨︤ا ﹤︋ ︩﹆﹡

﹡﹫︀ز﹨︀ و ا﹡︐︷︀رات﹡﹫︀ز﹨︀ و ا﹡︐︷︀رات
︗︀﹝︺﹥ ︣﹁﹥ ای دارد︗︀﹝︺﹥ ︣﹁﹥ ای دارد



۶

١٣
٩٨

ی  
١  د
٠۴

ره  
︀﹝︫

 ﹉﹡︀︋  ︳︨﹢︑ ︑︀﹫︫︡︡ه   ️︨︣﹁ ﹝﹫︀ن  از  ا︻︐︊︀ری  ﹝﹢︨︧︀ت 
﹢زه  در  ﹐زم   ﹩﹚﹝︻ ︨﹢ا︋﹅  و  ︣﹁﹥ ای  ︑︖︀رب  از   ﹤﹋ ﹝︣﹋︤ی 
ا﹡︐︀ب  ︋︣︠﹢ردار﹡︡،  ا︻︐︊︀ری  ﹝﹢︨︧︀ت  و   ︀﹊﹡︀︋  ﹩︨︣︋︀︧
﹝﹩ ︫﹢د. ﹡﹊︐﹥ د﹍︣ی ﹋﹥ در ︎︨︩︣ ﹝︤︋﹢ر ﹝︴︣ح ︫︡ه ا︨️، 
 ︣︋ آن  آ︔︀ر  و  ︀︮︊﹊︀ر   ︀︋ ︧︀︋︣س  دراز﹝︡ت  ار︑︊︀ط   ︰﹇︀﹠︑
ا︨︐﹆﹑ل و ︋﹩ ︵︣﹁﹩ ︧︀︋︣س ﹝﹩ ︋︀︫︡. ︨︀︎ د﹇﹫﹅ و ﹝︧︐﹠︡ و 
﹝︐﹊﹩ ︋﹥ ﹝﹀︣و︲︀ت ︻﹫﹠﹩ ︋﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹋﹥ ﹝︡ت ار︑︊︀ط ﹝︤︋﹢ر 
︧︀︋︣س   ﹩﹁︣︵ ﹩︋ و  ا︨︐﹆﹑ل  رود،  ﹁︣ا︑︣  ﹝︡وده ای   ﹤ از 
﹝︡وش ︠﹢ا﹨︡ ︫︡، ︋︧﹫︀ر ﹝︪﹊﹏ و در ︻﹞﹏ ︾﹫︣﹝﹞﹊﹟ ا︨️. 
︋︀دار،  اوراق  و  ︋﹢رس  ︨︀ز﹝︀ن  ﹝﹆︣رات  ار︑︊︀ط،   ﹟ا در   ﹟﹊﹫﹛
و  ا︠﹑ق   ﹟﹫آ و  ︨︀ل   ٤ ︋﹢ر︨﹩  ︫︣﹋︐︀ی  ︋︣ای  را  ﹝︡ت   ﹟ا
ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩، ا﹟ ﹝︡ت را ︋︣ای ︫︣﹋︐︀ی 
﹋︣ده   ﹟﹫﹫︺︑ ︨︀ل   ٨  ﹩︀﹠︓︐︨ا  ︳︫︣ا در  و  ︨︀ل   ٧ ︻︀م   ﹩﹞︀︨
ا︨️. ا﹟ در ︀﹜﹩ ا︨️ ﹋﹥ آ﹫﹟ ﹝︤︋﹢ر ﹨﹫︙﹍﹢﹡﹥ ︨﹆︿ ز﹝︀﹡﹩ 
︣ ︨︀﹝﹩ ︻︀م،  ︋︣ای ادا﹝﹥ ﹨﹞﹊︀ری ︋︀ ︀︮ ︣︀︨︊﹊︀ران از ﹡﹢ع ︾﹫

︑︺﹫﹫﹟ ﹡﹊︣ده ا︨️. 
︮︣﹁﹠︷ــ︣ از ﹝︡ت ︑︺﹫﹫﹟ ︫ــ︡ه ︋ــ︣ای ادا﹝﹥ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︫ــ︣﹋︐︀ی ︋﹢ر︨﹩ و ︫ــ︣﹋︐︀ی ︨︀﹝﹩ ︻︀م و 
︀ ﹡︊﹢د ︨ــ﹆︿ ز﹝︀﹡﹩ ︋︣ای ادا﹝﹥ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 
﹩ ︵︣﹁﹩ از︗﹞﹙﹥ ﹝﹢︲﹢︻︀ت  ︣﹋︐︀، از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ا︨︐﹆﹑ل و︋   ︫︣︀︨
︢︣ش و ︀ ادا﹝﹥ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩ ا︨️، ﹝︡︣ان ﹝︧﹢ل  ا︮﹙﹩ در︎ 
﹋︀ر ﹝﹊﹙﹀﹠︡ ﹨︨︣ــ︀ل ︋︣ای ادا﹝﹥ ﹋︀ر، ﹝﹢︲﹢ع ︋︣﹇︣اری ا︨︐﹆﹑ل 
و ︋﹩ ︵︣﹁﹩ در ا﹡︖︀م ﹋︀ر را ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹫︀ و ︻﹢ا﹝﹏ ارا﹥ ︫︡ه 
در آ﹫ــ﹟ ا︠ــ﹑ق و ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای ︧ــ︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩، ﹝﹢رد 
︋︣ر︨﹩ ﹇︣ار د﹨﹠︡. ︋﹠︀︋︣ا﹟، ﹡﹆︴﹥ ︑︺︀دل ﹝︡ت ار︑︊︀ط دراز﹝︡ت 
︧ــ︀︋︣س ︋︀ ︀︮︊﹊︀ر و ا︨ــ︐﹆﹑ل و ︋﹩ ︵︣﹁ــ﹩ وی، ︐﹩ در 
︩ ﹎﹀︐﹥، ﹝︧︐﹙︤م ﹇︱︀وت  ز﹝︀﹡︀ی ﹋﹢︑︀ه ︑︣ از ︨﹆﹀︀ی ز﹝︀﹡﹩ ︎﹫

︣﹁﹥ ای ﹝︡︣ان ﹝︧﹢ل ﹋︀ر ا︨️.

︋﹥ ︻﹠﹢ان  ا﹜︊︐﹥  و   ﹤︧︨﹢﹞ ﹇﹢ا﹡﹫﹟  و   ﹩﹠﹁  ﹤︐﹫﹝﹋  ︉﹡︀︗ از 
︧︀︋︡اری   ﹤﹁︣ ︑﹢﹐ت   ︣︋ ا︔︣﹎︢ار  ︣ه ﹨︀ی  از   ﹩﹊
 ︀ ︋︣ای ︠﹢ا﹡﹠︡﹎︀ن ﹝︖﹙﹥ و ﹩﹞︀﹫︎ ﹤ ︣انا ﹩︨︣︋︀︧ و

و︨﹫︺︐︣ از آن ︋︣ای ذ﹠﹀︺︀ن ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ دار︡؟
︎﹢ر︋︣ا﹝﹩

 ﹤︋  ،﹩﹛︀﹞ ﹎︤ار︫﹍︣ی  ذ﹠﹀︺︀ن  و   ﹤﹚︖﹞  ﹤︐﹫﹨︣﹁ ︠﹢ا﹡﹠︡﹎︀ن 
︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی  ︋︣ای   ︣︢︎︀﹊︑ا و  ︫﹀︀ف  و  ︨﹢د﹝﹠︡  ا︵﹑︻︀ت 

︋︣ر︨﹩  در   ︀﹡آ ﹝︪︀ر﹋️  دار﹡︡.  ﹡﹫︀ز  ا﹇︐︭︀دی  ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی  در 
︩ ﹡﹢︦ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری و ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹠︐︪︫︣︡ه  ﹫︎
 ︬﹫︪︑ در   ﹩︨︤ا ﹤︋  ︩﹆﹡  ،﹩︨︣︋︀︧ ︨︀ز﹝︀ن   ︳︨﹢︑
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀ز  و  دارد  ︣﹁﹥ ای   ﹤︺﹞︀︗ ا﹡︐︷︀رات  و  ﹡﹫︀ز﹨︀   ،︀﹫︐︨︀﹋
و  ﹡﹫︀ز﹨︀   ﹤︋  ﹩﹢﹍︨︀︎ در  ︧︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ار︑﹆︀ی 

ا﹡︐︷︀رات ︀د︫︡ه ﹝﹩ ︋︀︫︡.
﹜ــ︢ا از ﹨﹞﹥ ︻︤ــ︤ان و ﹁︣﹨﹫︐ــ﹍︀ن ﹢زه ︧ــ︀︋︡اری و 
︧︀︋︨︣﹩ و ︀︨︣ ذ﹠﹀︺︀ن ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، ︮﹞﹫﹞︀﹡﹥ ا﹡︐︷︀ر 
دارــ﹛ در ا﹟ ︭︠ــ﹢ص، ﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀ی ︑︡و﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︧ــ︀︋︡اری و ︧︀︋︨︣﹩ ︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩ را ︀ری ﹋﹠﹠︡. در 
 ︦﹢﹡ ︩ ﹫︎ ﹩︨︣︋︀︧ ︀د ﹝﹩ ︫﹢د ︨ــ︀ز﹝︀ن﹠︪﹫︎ ︀︐را︨ــ ﹟ا
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ را در ﹝︖﹙ــ﹥ ︧ــ︀︋︣س ﹝﹠︐︪ــ︣ و در︠﹢ا︨ــ️ 

﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ ﹋﹠︡. 
در ︀︎ــ︀ن ︑﹢︮﹫﹥ ای ﹨ــ﹛ ︋﹥ ﹝︧ــ﹢﹜﹫﹟ ﹝︐︣م ︨ــ︀ز﹝︀ن 
︧︀︋︨︣ــ﹩ و ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩ ا︣ان دارم. ︋︀ ︑﹢︗﹥ 
︋﹥ ا﹟ ﹋﹥ در ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆ــ︣رات ﹝﹢︗﹢د، ︑﹠︷﹫﹛ ا﹝﹢ر و ا︻︐﹑ی 
︣﹁ــ﹥ ︧ــ︀︋︡اری و ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋︪ــ﹢ر ︋﹥ ︻︡ه ︨ــ︀ز﹝︀ن 
︧︀︋︨︣ــ﹩ و ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا︣ان ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ و ﹨︣ 
دو در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ﹝︧﹢﹜﹫️ دار﹡︡، ﹐زم ا︨️ ﹨﹞﹢اره ﹨﹞﹊︀ری 
و ﹨﹞︀﹨﹠﹍ــ﹩ ︋﹫ــ﹟ ا﹟ دو ﹝︣︗ــ︹ ︑︡اوم دا︫ــ︐﹥ و از ﹋﹞﹉ و 
﹝︧ــ︀︻︡ت ︋﹥ ︡﹊﹍︣ در ︑︡و﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری و 
︧︀︋︨︣ــ﹩، ︑﹫﹥ ر﹨﹠﹞﹢د﹨ــ︀ و د︨ــ︐﹢را﹜︺﹞﹙︀ی ︣﹁﹥ ای و 
﹇︀﹡﹢﹡﹩، ار︑﹆ــ︀ی ﹋﹫﹀﹫️ ︠︡﹝︀ت ︣﹁ــ﹥ ای و ︑﹆﹢️ آ﹝﹢زش 

︧︀︋︨︣︀ن ﹋︪﹢ر در︼ ﹡﹢رز﹡︡. 
 ﹟﹞︀︲ ،﹤﹁︣ ﹩﹚﹋ ︀ی︐﹚︭﹞ ️︀︻دا︫︐﹟ ︨ــ︺﹥ ︮︡ر و ر
︑︡اوم و ﹎︧ــ︐︣ش ﹨﹞﹊︀ری و ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ︋﹫﹟ دو︵︣ف ︠﹢ا﹨︡ 

︋﹢د.

در  ﹝﹀﹫︡را﹨︊︣   ﹩︨︣︋︀︧  ﹤︧︨﹢﹞ ︀︎︡ار  ﹋﹢︪︫︀ی 
︎﹫︪︣﹁︐︀ی  از   ﹩﹡︀︊﹫︐︪︎ و   ﹩︨︣︋︀︧  ️﹫﹀﹫﹋ ار︑﹆︀ی 
ر︨︀﹜︐﹩  در   ︀﹝︫ ︋︣ای  ا︨️.  ︨︐﹢د﹡﹩  و   ︣﹫﹍﹝︪  ،﹤﹁︣
 ﹤︋  ︀﹝︫ ︎﹫︀م   ﹤﹋  ﹜ا﹝﹫︡وار  .﹜دار  ﹅﹫﹁﹢︑ آرزوی   ︡دار  ﹤﹋
ا︣ان،  ر︨﹞﹩  ︧︀︋︡اران   ﹤︺﹞︀︗ و   ﹩︨︣︋︀︧ ︨︀ز﹝︀ن 
روا︋︳  در  ︗︡︡ی   ﹏︭﹁ ︫﹢د   ︉︗﹢﹞ و   ︫︡︀︋  ︣﹫︠  ︉︊︨

آ﹡︀ن ︋﹥ ︨﹢د ︣﹁﹥ آ︾︀ز ﹎︣دد. 


