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﹝︧︐︣︱︡ ﹋﹥ ﹋﹢︫︪ــ︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︑︡و﹟ و ا﹡︐︪︀ر 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ در ا︣ان ︋︀ 
︗︡️ ︋﹥ ︎﹫︩ ﹝﹩ رود و ﹋﹛ و ︋﹫︩ ︋﹥ ﹝︣﹙﹥ ا︨ــ︐﹆︣ار 
ر︨﹫︡ه ا﹛. در ا﹟ را︨ــ︐︀ ا﹡︐︪︀ر د︡﹎︀ه ︀︮︊﹠︷︣ان ︋﹥ 
ا︔︋︪︣﹩ ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ︀د︫ــ︡ه ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡. از ︱﹢ر 
︫﹞︀ در ا﹟ ﹎﹀︐﹍﹢ ︨︍︀︨﹍︤ار﹛. در ︫︣وع ا︫︀ره ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ 
﹝﹠︷﹢ر از ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹫︧ــ️ و ﹡ ﹤︀د﹨︀، ︪︋︀ و 

️ ﹨︀﹩ را در︋︣﹝﹩ ﹎﹫︣د؟ ﹫﹛︀︺﹁
︋︣زوزاده

︋︣ا︨︀س ︋﹠︡ 6 ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝︭﹢ب 

 ،︀﹨ ﹤﹡︀︑ــ︩ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︫ــ︀﹝﹏ وزار︋ ︧ــ︀︋︡اری دو﹜︐﹩، 
﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی دو﹜︐﹩ و د﹍︣ وا︀﹨︡﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ا︨ــ︐﹀︀ده از 
 .️︧﹫﹡ ︉︨︀﹠﹞ ︀﹡︣ای آ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ وا︡﹨︀ی ا﹡︐﹀︀︻﹩︋ 
در ︲﹞ــ﹟ ︋︣ا︨ــ︀س ︋﹠︡ 1 ﹝ــ︀ده 26 ﹇︀﹡﹢ن ا﹜ــ︀ق ﹝﹢ادی ︋﹥ 
 ،︀﹨ ﹤﹡︀︑دو﹜ــ️، وزار ﹩﹛︀﹞ ︪ــ﹩ از ﹝﹆ــ︣رات︋ ﹜﹫︷﹠︑ ن﹢﹡︀﹇
﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی دو﹜︐﹩ و د﹍︣ د︨ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣اــ﹩ در ﹝﹢ارد 
ا︨︐﹀︀ده از ︋﹢د︗﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو﹜️ ﹝﹊﹙﹀﹠︡ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︠﹢د را 
︋︣ا︨︀س ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ︑︡و﹟ ︫︡ه 
︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ︨ــ︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ︀ر﹢ب د︨ــ︐﹢را﹜︺﹞﹙︀ی 
︧︀︋︡اری وزارت ا﹝﹢ر ا﹇︐︭︀دی و دارا﹩ ︋︣ ﹝︊﹠︀ی ︧︀︋︡اری 

.︡﹠﹠﹋ ﹤﹫︑ ︡ی︺︑

ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩؛ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩؛
﹡﹫︀ز ﹡﹫︀ز 

﹩﹢﹍︨︀︎ ﹤︋﹩﹢﹍︨︀︎ ﹤︋
  ︀ ︋ ﹢﹍︐﹀﹎

آ﹇︀ی ﹝︧﹟ ︋︣زوزادهآ﹇︀ی ﹝︧﹟ ︋︣زوزاده
﹝︡︣﹋﹏ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ و ︑﹙﹀﹫﹅ ︋︀︧︀ و رو︫︀ی ︧︀︋︡اری﹝︡︣﹋﹏ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ و ︑﹙﹀﹫﹅ ︋︀︧︀ و رو︫︀ی ︧︀︋︡اری

﹩وزارت ا﹝﹢ر ا﹇︐︭︀دی و دارا﹩وزارت ا﹝﹢ر ا﹇︐︭︀دی و دارا
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﹝ ︳﹫︧ــ︀︋︡اری دو﹜︐﹩ ا︣ان ــ﹥ و︀﹨ ﹩﹎︥﹩ دارد 
و︑﹀︀و︑︀ی آن ︋︀ د﹍︣ ﹋︪﹢ر﹨︀ ﹫︧️؟

︋︣زوزاده
︣︐﹝﹞ــ﹟ و﹫﹎︥︀ی ﹝ ︳﹫︧ــ︀︋︡اری دو﹜︐﹩ اــ︣ان ﹋﹥ ︋︣ 
﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ا︔︣ ﹝﹩ ﹎ــ︢ارد ︫ــ︀﹝﹏: 1- ︑﹀﹊﹫﹉ ﹇﹢ا، 2- 
 ︡﹠ا﹝﹠﹫️ و ر﹁ــ︀ه ︻﹞﹢﹝ــ﹩، 3- ﹝︀﹨﹫️ ﹁︣ا ﹟﹫﹞︃︑ ️﹫﹛﹢︧ــ﹞
︨﹫︀︨﹩،4- ︨ــ︀︠︐︀ر ︑︃﹝﹫﹟ ﹝﹠︀︋︹ ﹝︀﹜﹩، ︀﹞︨︣ -5﹥ ﹎︢اری ﹨︀ی 
ز︀﹠︋︣ــ﹩، 6- ﹝︧ــ﹢﹜﹫️ در ︋︣ا︋︣ ر︨ــ︀﹡﹥ ﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩، و 7- 

ا﹨﹞﹫️ ︋﹢د︗﹥ ا︨️.
ا﹜︿) در ﹡︷︀م ︗﹞﹢ری ا︨ــ﹑﹝﹩ اــ︣ان ︵︊﹅ ا︮﹏ 57 ﹇︀﹡﹢ن 
 ︣︷﹡︣و ﹝﹆﹠﹠﹥ ز ﹤﹫︀︱﹇ ه﹢﹇ ،﹤︣︖﹞ ه﹢﹇ ﹤  ︋﹜﹋︀ ا︨︀︨﹩، ﹇﹢ای
ــ︡ه ا︨ــ️.  از ا﹠︣و  و﹐️ ﹝︴﹙﹆﹥ ا﹝︣ و ا﹝︀﹝️ ا﹝️ ︑﹀﹊﹫﹉︫ 
 ﹩﹢﹍︨︀︎ ﹤︋ ︀ز﹫﹡ ً︀ ︋︣︠﹑ف د﹍︣ ﹋︪﹢ر﹨︀، ا﹟ ︑﹀﹊﹫﹉ ا︨︀︨

را ا﹁︤ا︩ ﹝﹩ د﹨︡.
ب) ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ در ا︣ان ︋︣︠﹑ف د﹍︣ ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ در ︭︠﹢ص 
د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ا﹝﹠﹫️ و ر﹁︀ه ︻﹞﹢﹝﹩ دارای و︸﹫﹀﹥ ﹝﹠︭︣ ︋﹥ ﹁︣د ︋﹢ده 
و ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹞﹠︑ ︀︀ ︋︣ ﹝︊﹠︀ی ︑︀﹁ –﹤﹠︤﹨ ﹏﹫﹚︡ه ﹝︀﹜﹩ ﹡﹫︧️.
 ﹩︋︀﹛ و ﹝︀﹨﹫ــ️ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی دو﹜ــ️، ارز︖ ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ︀پ) ︋ــ
 ﹟از ا ﹉ ︣﹨ ︣ ︀ ︑︃︔﹫︣﹎︢اری︋  ︨﹫︀︨ــ︐︀ی ا︻﹞︀ل ︫ــ︡ه دو﹜️︋ 

︨﹫︀︨︐︀ از ︨﹢ی ︫︣و﹡︡ان د︫﹢ار ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
ت) ︵︊﹅ ا︮﹏ 45 ﹇︀﹡﹢ن ا︨︀︨ــ﹩، ا﹡﹀ــ︀ل و ︔︣و︑︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ در 
﹥ دو﹜️ ا﹝﹊︀ن د︠﹏ و ︑︭︣ف  ا︠︐﹫︀ر ﹊﹢﹝️ ا︨️؛ ا﹟ ا︠︐﹫︀رات︋ 

در ︔︣وت ﹋︪﹢ر را ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ذ︠﹫︣ه ای ا﹡︊﹢ه ا﹝︀ ﹝︡ود ا︨️.
 ﹅︣︵ او﹇︀ت از ︣︐︪﹫ ︩ ︻﹞﹢﹝﹩، ﹝﹠︀﹁︹ ﹝﹢رد ا﹡︐︷︀ر︋  ث) در︋ 
ارا﹥ ︠︡﹝︀ت و ﹡﹥ از ︵﹡︀︣︗ ﹅︣︀ی ورودی ﹝﹆﹅ ﹝﹩ ︫﹢د. 
﹥ ﹝﹠︷﹢ر د︨ــ︐﹫︀︋﹩ ︋ــ﹥ ﹨︡﹁︀ی ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︑﹢︨ــ︺﹥،  دو﹜ــ️︋ 
︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹨︀ی ز︀﹠︋︣﹩ در ﹢زه ﹨︀ی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت، 
ــ︡﹨︀ و ا﹝﹊︀﹡︀ت آ﹝﹢ز︫ــ﹩ و  ز︨︣ــ︀︠︐︀ی ﹞ــ﹏ و ﹡﹆ــ﹏،︨ 

︋︡ا︫︐﹩ ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨︡.
ج) ︋ــ︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا︮﹏ 24 ﹇︀﹡﹢ن ا︨︀︨ــ﹩ ر︨ــ︀﹡﹥ ﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ 
︣ای  ︣ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی دو﹜️ ﹡︷︀رت ﹋︣ده و ا︋︤ار ﹝﹣︔︣ی︋  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ︡︋ 

ا﹀︀ی و︸﹫﹀﹥ ﹢﹍︨︀︎﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡.
چ) ︋﹢د︗﹥ ︫﹠︀︠︐﹥ ︫ــ︡ه ︑︣﹟ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹩ دو﹜️ ا︣ان و ا︋︤اری 
﹝﹛ ︋ــ︣ای ︑﹢ا﹁﹅ در︋ــ︀ره ﹨︡﹁︑ ،︀︭﹫︬ ﹝﹠︀︋ــ︹ و ﹋﹠︐︣ل 

﹝︀رج ا︨ــ️؛ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا︵﹑︻︀ت ﹝﹢رد﹡﹫︀ز ︋︣ای ارز︀︋﹩ آ︔︀ر 
ا﹇︐︭︀دی ︨﹫︀︨ــ︐︀ی ﹝︀﹜﹩ را ارا﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ در ا︣ان ︨︀︠︐︀ر 

﹝︐﹀︀و︑﹩ ︋︀ ︋﹢د︗﹥ د﹍︣ ﹋︪﹢ر﹨︀ دارد.

 ﹤ ﹩︻︀﹝︐︗ل ︎﹫︪ــ︣﹁️ ا﹇︐︭ــ︀دی و ا﹢︭ ــ﹢ر︷﹠﹞ ﹤︋
︑︡ا︋﹫︣ی ︋︣ای آ︫ــ﹠︀﹩ ︨﹫︀︨ــ︐﹍︢اران، ﹇︀﹡﹢﹡﹍︢اران و 
︑﹙﹫﹏ ﹎︣ان ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋︀ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ و ︨﹢د﹝﹠︡ی ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ 

در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ا︨️؟
︋︣زوزاده

﹥ ﹝︣﹋︤ ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ ا﹠︐︣﹡︐﹩ اداره ﹋﹏ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ و  ︋︀ ﹝︣ا︗︺﹥︋ 
︑﹙﹀﹫﹅ ︧ــ︋︀︀ و رو︫︀ی ︧︀︋︡اری (︠︤ا﹡﹥ داری ﹋﹏) ︋﹥ ︵﹢ر 
﹇︴︹ ︑︭︡﹅ ︠﹢ا﹨﹫︡ ﹁︣﹝﹢د ﹋﹥ در ︵﹢ل ︨︀﹜︀ی ﹎︫︢︐﹥ ︑︀﹋﹠﹢ن 
﹝︺︀و﹡️ ﹡︷ــ︀رت ﹝︀﹜﹩ و ︠︤ا﹡﹥ داری ﹋﹏ ︋︀ ﹨﹞﹊︀ری و︥ه ︠︤ا﹡﹥ 
﹝︺﹫﹟ ا︨︐︀﹡︀ ا﹇︡ا﹝︀ی و︥ه و ﹝﹣︔︣ی در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ا﹡︖︀م داده 
ا︨️؛ ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁︣︻﹩ ︑︡و﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀، ︗﹙︧﹥ ﹨︀ی 
آ﹝﹢ز︫﹩ ︋﹫﹟ د︨ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣ا﹩ و ذ︧︀︋︀ن ︨︣ا︨︣ ﹋︪﹢ر، 
ا﹝︱︀ی ︑﹀︀﹨﹛ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹝︪ــ︐︣ک ︋﹫﹟ د﹢ان ﹝︀︨︊︀ت ﹋︪﹢ر و 
﹡︀د﹨ــ︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ و︥ه د﹁︐ــ︣ ﹝﹆︀م ﹝︺︷﹛ ر﹨︊︣ی و 
︫︣داری ︑︣ان، دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ی ︨︣ا︨︣ ﹋︪﹢ر و ︋︣﹎︤اری او﹜﹫﹟ 
 ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ︧︀︋︡اری ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹩﹚﹞ ︩︀﹝﹨ ﹟﹫﹞و دو

﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ﹡︀د﹨︀ی

︻﹞﹢﹝﹩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩

︋﹥ ︭︠﹢ص ︫︣داری ﹨︀ ﹡﹫︤

︡﹠در ﹁︣ا ︡︀︋

︑︡و﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀

﹝︪︀ر﹋️ داده ︫﹢﹡︡
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از ︗﹞﹙ــ﹥ ︑︡ا︋﹫ــ︣ و︥ه وزارت ا﹝ــ﹢ر ا﹇︐︭ــ︀دی و دارا﹩ ︋︣ای 
آ︫﹠︀﹩ ﹝︧﹢﹜﹫﹟ ا︗︣ا︋ ﹩︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋︀ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ 
﹢ده ا︨ــ️. در   ︋﹩﹞﹢﹝︻ ︩ ︋﹥ ︭︠ــ﹢ص ﹡︷︀م ︧ــ︀︋︡اری︋ 
︲﹞﹟ ︑︃﹋﹫︡ ﹝﹆︀م ﹝︐︣م ر︀︨️ ︗﹞﹢ری در ︋︪﹠︀﹝﹥ ︋﹢د︗﹥ 
﹫︀︨ــ︐︀ی ﹝﹆︀م ﹝︺︷﹛  ــ︀ل 1394 در را︨ــ︐︀ی︨  ﹋﹏ ﹋︪ــ﹢ر︨ 
ر﹨︊︣ی در را︨ــ︐︀ی ︑﹆﹢️ ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹩ و ﹝︀︨ــ︊︀︑﹩ (ا﹇︐︭︀د 
﹝﹆︀و﹝︐﹩) و ︋︪ــ﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ار︨ــ︀﹜﹩ از ︨ــ﹢ی ﹝﹆ــ︀م ﹝︐︣م 
وزارت ا﹝﹢ر ا﹇︐︭︀دی و دارا﹩ ﹝︊﹠﹩ ︋︣ ا︨ــ︐﹆︣ار ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
 ﹟ا﹡︧️ ا﹢︑ ﹩در د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣ا ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ︧︀︋︡اری
ا﹝︣ را ︑﹢︨︺﹥ د﹨︡ و ︑﹊﹞﹫﹏ ﹋﹠︡. ︎﹫﹍﹫︣ی ︠︤ا﹡﹥ داری ﹋﹏ ﹋︪﹢ر 
︋︣ای ا︨︐﹆︣ار ﹡︷︀م ︧︀︋︡اری از ا︨︐︀﹡︡اران ︨︣ا︨︣ ﹋︪﹢ر ﹡﹫︤ از 

ا﹇︡ا﹝︀ی و︥ه و ﹝﹣︔︣ در ا﹟ ︭︠﹢ص ︋﹢ده ا︨️.

﹝︤ا︀ی ︨﹫︧︐﹛ ﹁︺﹙﹩ ︧︀︋︡اری ︋︩ دو﹜︐﹩ ﹫︧️؟ 
 ︡︡︗ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی  ﹝︤اــ︀ی  و   ︀︑︣ور︲

︧︀︋︡اری ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ را ︋﹫︀ن ﹋﹠﹫︡؟
︋︣زوزاده

وزارت ا﹝ــ﹢ر ا﹇︐︭ــ︀دی و داراــ﹩ ︋ــ︣ای ︑﹫ــ﹥ ︮﹢ر︑︧ــ︀ب 
︻﹞﹙﹊︣د ︋﹢د︗﹥ ﹋﹏ ﹋︪ــ﹢ر ︋︣ا︨ــ︀س ︲﹢ا︋︳ ﹇︀﹡﹢ن ︑﹀︣︼ ︋﹢د︗﹥ 
و آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹨ــ︀ی ا︗︣ا﹩ آن و ︋︣ا︨ــ︀س ﹝ــ︀ده 95 و 103 ﹇︀﹡﹢ن 
﹝︀︨︊︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ ﹋︪ــ﹢ر ﹝﹊﹙︿ ︋﹥ ︑︖﹞﹫︹ ا︵﹑︻︀ت ︮﹢ر︑︀ی 
﹥ ﹨﹫️ وز︣ان و د﹢ان ﹝︀︨︊︀ت ﹋︪﹢ر ا︨️. ﹝︀﹜﹩ و ار︨︀ل آن︋ 

 ﹏︡︊︑ ︣و﹋︣ا︨﹩ اداری و ﹫︧ــ︐﹛، ﹋︀﹨︩︋   ︨﹟ا ️︤﹞ ﹟﹫﹛او
7200 ﹡﹆︴ــ﹥ ︋﹢د︗﹥ ای ︋﹥ 3600 ﹡﹆︴﹥ ︋ــ︣ای ارا﹥ ︮﹢ر︑︀ی 
﹝︀﹜﹩ ا︨ــ️ (︮︣﹁﹥ ︗﹢ــ﹩ در ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ︻﹞﹢﹝ــ﹩). دو﹝﹫﹟ 
﹝︤️ ارا﹥ ا︵﹑︻︀ت در︠﹢ر ا︑﹊︀ ︋︣ای ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ان و ﹝︡︣ان 
 ﹤︀ی ارا︗ ﹤︋ ﹩د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣ا ﹤﹊﹠ا ️︗ ﹤︋ ️دو﹜︐﹩ ا︨ــ
 ﹤︧︀﹆﹞ ️﹫﹚︋︀﹇ ︀ی ﹋﹏، ﹋﹥ از︋︀︧ــ ﹏︭﹁︨︣ ﹩︪ــ︀﹞︣از آز︑
﹢ر︑︀ی   ︭︮︣﹠︻ 5 ﹏﹫﹚︑ ﹤ــ ﹢ده،︋  ︣︠﹢ردار︋  و ﹁ــ﹛ ﹋﹞︐︣ی︋ 
 ︡درا﹝︡ و ارزش ︠︀﹜︬ وا ،﹤﹠︤﹨ ،﹩﹨︡︋ ،﹩دارا ﹏﹞︀︫ ﹩﹛︀﹞
﹎︤ار︫﹍︣ ﹝﹩ ︎︣داز﹡︡ ﹋﹥ در ︑︭﹞﹫﹞︀ی ا﹇︐︭︀دی و ︑︃﹝﹫﹟ ﹝﹠︀︋︹ 

︋﹢د︗﹥ ا︔︣﹎︢اری ﹝﹠︀︨︊﹩ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ︠﹢ا﹨︡ دا︫️.
 ﹤︀ی ﹝︀﹜﹩ و ارا︑ر﹢︮ ️﹫﹁︀﹀︫ ،﹩﹢﹍︨︀︎ ،︀رج﹞ ︣ل︐﹠﹋
︑︣از﹡︀﹝﹥ ︑﹙﹀﹫﹆﹩ دو﹜️ ﹝︤ا︀ی د﹍︣ ︨﹫︧ــ︐﹛ ﹁︺﹙﹩ ︧︀︋︡اری 
 ﹩دو﹜️ ا︨ــ️. ︋︣ا︨ــ︀س ﹇︀﹡﹢ن ﹡﹫︤ ︑﹞︀﹝﹩ د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣ا

﹝﹢︲﹢ع ﹝ــ︀ده 5 ﹇︀﹡﹢ن ﹝︣︡️ ︠︡﹝︀ت ﹋︪ــ﹢ری ︋﹥ ︭︠﹢ص 
دا﹡︪ــ﹍︀﹨︀ و ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫﹩ از ︨ــ︀ل 1394 ︋﹥ ︗︀ی 
ا︨︐﹀︀ده از ﹝︊︀﹡﹩ ︧︀︋︡اری ﹝﹠︑ ︡︀︋ ،︿﹚︐︀ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 
︣ ﹝︊﹠︀ی ︑︺︡ی ﹋︀﹝﹏ ﹝︴︀︋﹅ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری  ︠﹢د را︋ 
︑ ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋﹫﹥ و ︋︣ا︨ــ︀س ﹡︷︀م ︧︀︋︡اری دو﹜︐﹩ ا︣ان 
﹋﹥ ﹝﹢رد ︑︃﹫︡ وزارت ا﹝﹢ر ا﹇︐︭︀دی و دارا﹩ و د﹢ان ﹝︀︨︊︀ت 

 .︡﹠﹠﹋ ﹤ر ا︨️ در ﹝﹢ا︻︡ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ارا﹢︪﹋
︩ ﹡﹫︀ز  ﹫︎ ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ︡ی در︺︑ ︧︀︋︡اری ا︨︐﹆︣ار ﹡︷︀م
︧︀︋︡اری ︋︀ی ︑﹞︀م ︫ــ︡ه، ︋﹢د︗﹥ ر︤ی ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ︻﹞﹙﹊︣د و 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ (﹋︀را﹩، ا︔︋︪︣ــ﹩ و ︮︣﹁﹥ ا﹇︐︭︀دی) 
 ️﹫﹛﹢︧﹞ د︗﹥ ﹋﹏ ﹋︪﹢ر در را︨︐︀ی﹢  ︋︼︣﹀︑ ا︨️ ﹋﹥ در ﹎︤ارش

﹢﹍︨︀︎﹩ ﹝﹆︀﹝︀ی ا︗︣ا﹩ ﹡﹞︀︀﹡﹍︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.

 ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ︧ــ︀︋︡اری ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹟در ︑︡و
︋︣ ﹝﹀﹢م ︎︀︨ــ﹢﹍﹩ ︑︃﹋﹫︡ ﹝﹩ ︫ــ﹢د؛ ︋﹥ ﹡︷︣ ︫ــ﹞︀ 
﹎︤ار︫ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ ︀︋︡ ︋︣ ا﹀︀ی ﹋︡ا﹝﹫﹉ از ﹝︐﹫﹛﹢︧︀ی 
 ﹩﹛︀﹞ ﹩﹢﹍︨︀︎ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡؛ ︣︐︪﹫︋ ︡﹫﹋︃︑ ﹩﹢﹍︨︀︎

﹢﹍︨︀︎ ︀﹩ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩؟ 
︋︣زوزاده

 ﹤︋ ﹉﹝﹋ ،﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ در ﹩﹛︀﹞ ︡ف ا︨︀︨ــ﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی﹨
﹢﹍︨︀﹩ در ﹝﹆︀︋﹏ ﹝﹙️ ا︨️.  ︣ای ا﹀︀ی و︸﹫﹀﹥︎   ︋︩  ︋﹟ا
در ︀ل ︀︲︣ ︎︀︨ــ﹢﹍﹩ ﹝︀﹜﹩ از ︵︣﹅ ارا﹥ ︮﹢رت ︧︀ب 
︻﹞﹙﹊ــ︣د ︋﹢د︗ــ﹥ ﹋﹏ ﹋︪ــ﹢ر و ︑﹫﹥ ﹎ــ︤ارش ︑﹀︣ــ︼ ︋﹢د︗﹥ 
︮ــ﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د؛ از ا﹠ــ︣و ﹐زم ︋﹢د ︋︣ای ا﹡︺ــ﹊︀س و︲︺﹫️ 
 ﹤︋ ﹤ــ﹩ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ارا︣د د︨ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣ا﹊﹚﹝︻ ︕︀︐﹡ و ﹩﹛︀﹞
 ﹟ــ︤ در ︑︡و﹫﹡ ﹩︑︀﹫﹚﹝︻ ﹩﹢﹍︀ن آن، ︎︀︨ــ﹎︡﹠︀﹝﹡ ــ︣دم و﹞

ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝︡﹡︷︣ ﹇︣ار ﹎﹫︣د. 
﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ﹝︣دم در ︋︣ر︨﹩ و ︑︭﹢︉ ︋﹢د︗﹥ ︨︀﹐﹡﹥ و ﹇﹢ا﹡﹫﹟ 
︋︣﹡︀﹝ــ﹥، ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ارز︀︋﹩ و︲︺﹫️ ﹝︀﹜﹩ دو﹜️ از ︗﹞﹙﹥ ︨ــ︀︠︐︀ر 
 ︕︀︐﹡ ︣ ︋︡﹨﹩ و ﹝﹠︀︋︹ در د︨︐︣س ﹨︧︐﹠︡؛ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹐زم ا︨️︋ 
︻﹞﹙﹫ــ︀ت ﹡︷︀رت ﹋﹠﹠︡ ︑︀ از ︑﹁︡﹨ ﹅﹆ــ︀ی ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ ا︵﹞﹫﹠︀ن 
︀︮﹏ ﹋﹠﹠︡. ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︋﹥ وــ︥ه ﹝︣ا︗︹ ﹇︀﹡﹢﹡﹍︢اری ︋﹥ 
ا︵﹑︻︀︑﹩ در ︭︠ــ﹢ص ﹋﹫﹀﹫️، ﹋﹞﹫️ و ︋︀ی ارا﹥ ︠︡﹝︀ت از 
 ﹩︪︋︣︔ا ،﹩︀را﹋ ﹩︋︀︀ز دار﹡︡ ︑︀ در ارز﹫﹡ ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ی﹢︨
 ﹩︀﹠︊﹞ و ︡﹠﹋ ﹉﹝﹋ ﹩﹞﹢﹝︻ ︩ ︣﹁﹥ ا﹇︐︭︀دی ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی︋  و︮ 
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︋︣ای ︑︭﹞﹫﹞︀ی ︑︃﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹁︣ا﹨﹛ ︫﹢د.
︋︀ ا﹟ ︑﹢︮﹫︿ در ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹨﹛ ︋︣ ﹢﹍︨︀︎﹩ ﹝︀﹜﹩ و 

﹨﹛ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ︑︃﹋﹫︡ ﹝﹩ ︫﹢د.

 ︩ ــ︀ز﹝︀﹡︀ و ﹡︀د﹨ــ︀ی دو﹜︐﹩ و︋   ︨﹤﹊﹠ا ﹤ ︋ــ︀ ︑﹢︗﹥︋ 
︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ د﹡︊︀ل ︨﹢دآوری و و︲︺﹫️ ﹝︀﹜﹩ ﹡﹫︧︐﹠︡، ﹝︤ا︀ی 
 ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ و ︀﹡︀﹞︡ی ︋ــ︣ای ︨ــ︀ز︺︑ ︧ــ︀︋︡اری

﹫︧️؟ 
︋︣زوزاده

در ︋ــ︩ ︻﹞﹢﹝﹩، ﹨︡ف ا︮﹙﹩ اراــ﹥ ︠︡﹝︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ﹝︣دم 
 ︩ ︭︠︀︀ی ﹋ّ﹞﹩ ︻﹞﹙﹊︣د در︋  ﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏ ︑︺﹫﹫﹟︫  ا︨ــ️؛︋ 
 ﹤  ︋︿﹚︐﹞ ︣و﹡︡ان از ا︋︺︀دــ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝︪ــ﹊﹏ ا︨️. ﹨﹞︙﹠﹫﹟︫ 
︻﹞﹙﹊︣د دو﹜ــ️ ︑﹢︗﹥ دار﹡︡؛ در︀﹁️ ﹋﹠﹠ــ︡﹎︀ن ︠︡﹝︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ 
︑︃﹝﹫﹟ ︫︡ه از ﹝﹏ ﹝︀﹜﹫︀ت و د﹍︣ ﹝﹠︀︋︹ ︻﹞﹢﹝﹩، ︨︐︀﹡︡ه و ︎﹫︀﹝︡ 
آن را ﹝﹢رد ارز︀︋﹩ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨﹠︡؛ ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ﹝︖﹙︦ ﹡﹫︤ در ا︑︀ذ 
︑︭﹞﹫﹞︀ی ا︨︀︨﹩ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹨︡﹁︀ی دو﹜️ ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹎︧︐︣ده 
 -﹤﹠︤﹨ ﹏﹫﹚︑ ︕︀︐﹡ ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل︋  ﹝︪︀ر﹋️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و︋ 
 ︣﹨ ﹤︣﹎︡ه، آ︔︀ر ﹝︀﹜﹩ آن را ︋︣ ا﹇︐︭︀د ﹋︪﹢ر ︋︣ر︨﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؛ ا︀﹁
 ،﹩﹢﹍︨︀︎ ︡﹠︣ا﹁ ﹅﹆︑ ︀ی ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡ه ︋︣ای﹨از ﹎︣و ﹉
︑︭﹫︬ ﹝﹠︀︋︹ و ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ و ︨﹫︀︨﹩ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ 
 ︩ ــ︀ز﹝︀﹡︀ی︋  ︣ای︨  ﹢د ﹨︧ــ︐﹠︡. از ا﹠︣و︋  ︀ص︠  ا︵﹑︻︀ت︠ 
︻﹞﹢﹝﹩ ︋︀ ا︨︐﹆︣ار ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی، ﹡﹫︀ز﹨︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ ا︪︀ن 
﹝︀﹡﹠︡ ا﹡﹢اع و ﹝﹫︤ان ﹝﹠︀︋︹ در د︨ــ︐︣س ︋︣ای ارا﹥ ︠︡﹝︀ت آ﹠︡ه، 
︋︀ی ︑﹞︀م ︫︡ه ︠︡﹝︀ت ارا﹥ ︫︡ه و د﹍︣ ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ﹝﹀﹫︡ در 
ارز︀︎ ﹩︋︀︡اری ︻﹞﹙﹫︀ت و ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی دو﹜️ ﹝︣︑﹀︹ ﹝﹩ ﹎︣دد. در 
﹡︐﹫︖﹥ ا︨ــ︐﹆︣ار ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی ︋﹥ وا︨︴﹥ ا︖︀د ا﹝﹊︀ن و ا﹀︀د 
 ︩︋ ︀ی ﹝︐︺︡دی دردارای ﹝︤ا ﹩﹢﹍︨︀︎ ️﹫﹛﹢︧ــ﹞ ﹩︋︀ارز

︻﹞﹢﹝﹩ ا︨️.

︀︧﹞ ﹤﹏ و ﹝︪ــ﹊﹑︑﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در ﹡︐﹫︖﹥ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی 
︧︀︋︡اری ︑︺︡ی ︋﹥ و︗﹢د آ︡؟

︋︣زوزاده
﹎︤ار︫ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋︀ ﹝﹆︀︮︡ ︻﹞﹢﹝﹩، ﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠﹠︡ه ︑﹞︀م ا︵﹑︻︀ت 
﹐زم ︋︣ای ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹡﹫︧ــ️. ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹎︤ار︫︀ی 
﹝︀﹜﹩ ︋ــ︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝︐﹠﹢︻﹠ــ︡ و ﹡﹫︀ز﹨︀ی ا︵﹑︻︀︑ــ﹩ ﹝︐﹀︀و︑﹩ 
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﹇︀﹡﹢ن ا﹜︀ق ﹝﹢ادی ︋﹥

﹇︀﹡﹢ن ︑﹠︷﹫﹛ ︋︪﹩ از

﹝﹆︣رات ﹝︀﹜﹩ دو﹜️

وزار︑︀﹡﹥ ﹨︀ و ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی دو﹜︐﹩ و

﹩︀ی ا︗︣ا﹨︀﹍︐︨د ︣﹍د

در ﹝﹢ارد ا︨︐﹀︀ده از

︋﹢د︗﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو﹜️

﹝﹊﹙﹀﹠︡ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︠﹢د را

︋︣ا︨︀س

﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ︧︀︋︡اری ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی

﹩︨︣︋︀︧ ︫︡ه ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ︨︀ز﹝︀ن ﹟︡و︑

در ︀ر﹢ب د︨︐﹢را﹜︺﹞﹙︀ی ︧︀︋︡اری

﹩وزارت ا﹝﹢ر ا﹇︐︭︀دی و دارا

︋︣ ﹝︊﹠︀ی ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی

︡﹠﹠﹋ ﹤﹫︑



۵۶

١٣
٩۴

 ︣﹫
︑  ٧
ه ٧
﹞︀ر
︫

 ﹤﹫︑ ،ــ︡ی︺︑ ︧ــ︀︋︡اری دار﹡ــ︡، در ﹡︐﹫︖﹥ ︋ــ︀ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی
﹎︤ار︫ــ︀﹩ ﹋﹥ ︑﹞︀م ﹡﹫︀ز﹨ــ︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن را 
︑︃﹝﹫ــ﹟ ﹋﹠︡، ︾﹫︣﹝﹞﹊﹟ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. از ا﹠ــ︣و ︑﹠︀ ﹡﹢ع و ﹝﹫︤ان 
ا︵﹑︻︀ت ارا﹥ ︫ــ︡ه در ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︋︣ ﹝︊﹠ــ︀ی ﹡﹫︀ز﹨︀ی 
︦ ﹋﹠﹠︡ه  ﹝︪︐︣ک ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ا︨️؛ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹊
ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ رو︡اد﹨︀ی ﹎︫︢ــ︐﹥ ا︨ــ️ و ︋﹫︪ــ︐︣ ︋︣ ﹝︊﹠︀ی 
︀ص ﹝﹩ ︋︀︫︡. ﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹇﹢ا︻︡︠  ︋︣اورد﹨︀ و ︑︱︀د﹨︀ی ﹡︀︫﹩ از︋ 
 ︡︀ ﹢﹍︨︀﹩، ارا﹥ ا︵﹑︻︀ت︋  ﹥ ﹝﹠︷﹢ر︎  ︻︡ه ای ﹝︺︐﹆︡﹡︡ ﹋﹥︋ 
︋︡ون ﹝︡ود️ ︋︀︫ــ︡ ا﹝︀ ارا﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝﹀︭﹏ در را︨ــ︐︀ی 
︀︫ــ︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡  ﹥ ︗︀ی ا﹠﹊﹥ ﹋﹞﹉ ﹋﹠﹠︡ه︋  ︧ــ︀︋︡اری ︑︺︡ی︋ 

ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡ه را ﹎﹞︣اه ︨︀زد.

 ︡︡︗ ︀ی ﹐زم ︋︣ای ا︨ــ︐﹆︣ار ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︐︠︀︨︣ز
︧︀︋︡اری  ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋﹫︧️؟

︋︣زوزاده
︻﹢ا﹝﹏ ا﹡︧ــ︀﹡﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ︢︎︣ش ﹝︡︣ان ا︗︣ا﹩ و ذ︧︀︋︀ن در 
︨︣ا︨︣ ﹋︪ــ﹢ر و آ﹝﹢زش ﹨︣ ﹉ از ا︪︀ن، ︢︎︣ش و ﹨﹞︣ا﹨﹩ 
﹝﹆︀﹝︀ی ︨﹫︀︨ــ﹩ ار︫︡ در ︨︴﹫﹨ ️ دو﹜️ و ﹝︖﹙︦، ︻︤م 
﹝﹙﹩ ︋﹫﹟ د︨ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣اــ﹩ ﹝︣︗︹ و ﹡︀︸︣ ﹝︀﹡﹠︡ ︨ــ︀ز﹝︀ن 
 ﹩︤ی ﹋︪ــ﹢ر، وزارت ا﹝﹢ر ا﹇︐︭︀دی و داراو ︋︣﹡︀﹝﹥ ر ️︣︡﹞
 ️︗ ﹏﹞︀︻ ﹟︣︑ ﹩︨︀︨و ا ﹟︣︐﹝﹞ ︀︨︊︀ت ﹋︪﹢ر﹞ ان﹢و د
ا︨ــ︐﹆︣ار ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︴︊﹅ ︋︀ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ ا︨️. ا﹜︤ام ﹇︀﹡﹢﹡﹩ 
و ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟ ﹁︣ا﹨﹛ ﹡﹞﹢دن ︨﹫︧ــ︐﹞︀ی ار︑︊︀︵ــ﹩ ا﹝﹟ ︋︣ای 
︑﹫ــ﹥ ︑︣از﹡︀﹝﹥ دو﹜️ و ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ و راه ا﹡ــ︡ازی ︀︎﹍︀ه 
﹡︷︀م ﹝︀﹜﹩ ﹋︪ــ﹢ر از ︗﹞﹙﹥ ز︐︠︀︨︣︀ی ﹐زم ︋︣ای ︎﹫︀ده ︨︀زی 

ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری دو﹜︐﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.

ا︨︐﹆︣ار ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ را   ️﹫﹆﹁﹢﹞  ﹤﹋ آ﹝﹢ز︫ــ﹩   ﹤﹞︀﹡︣︋ 
︑︱﹞﹫﹟ ﹋﹠︡ ︀︋︡ دارای ﹥ و︀﹨ ﹩﹎︥﹩ ︋︀︫ــ︡؟ آ﹝﹢زش 
﹝︡︣ان ار︫︡ دو﹜️ و وا︡﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ و ︑︖﹫︤ ا︪︀ن 

︋︀ ا︋︤ار ︑﹙﹫﹏ و ﹡﹆︡ ﹝︀﹜﹩ ︀︋ ﹤﹡﹢﹍︡ ︮﹢رت ︢︎︣د؟
︋︣زوزاده

﹥ ︻﹠﹢ان ر﹋﹟ ︻﹙﹞﹩ ﹋︪ــ﹢ر و  وزارت ︻﹙﹢م، ︑﹆﹫﹆︀ت و ﹁﹠︀وری︋ 
وزارت ا﹝﹢ر ا﹇︐︭︀دی و داراــ﹩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ر﹋﹟ ا︗︣ا﹩ آ﹝﹢زش 

﹡︷︀م ︧︀︋︡اری دو﹜︐﹩ ا︣ان ︀︋︡ ︋︀ ا︨︐﹆︣ار دوره ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫﹩ 
﹋﹢︑︀ه ﹝ــ︡ت، ﹝︖︀زی، ︋︣﹎︤اری ﹨﹞︀︪ــ︀ی ﹝﹙﹩، ا︨ــ︐︀﹡﹩ و 
︋︣﹇ــ︣اری ار︑︊︀ط ︋︣︠︳ (Online) از ︵︣﹅ ︑︀﹐ر ﹎﹀︐﹍﹢ ︋︣ای 
﹥ ︑︡و﹞ ﹟︐﹢ای آ﹝﹢ز︫﹩  ︪︨︣︀ی ﹋︀ر︋︣ان، ﹡︧︊️︋   ︎﹤  ︋︨︀︎
︣﹁︭﹏ آ﹝﹢زش ر︫︐﹥ ︧︀︋︡اری دو﹜︐﹩ و  و ﹋︐︋︀︀ی در︨﹩ در︨ 

در دوره ﹨︀ی ﹋﹢︑︀ه ﹝︡ت ا﹇︡ام ﹋﹠﹠︡.
︠﹢︫ــ︊︐︀﹡﹥ ︋︀ ﹝﹊︀︑︊﹥ ﹨︀ی ﹝︐︺︡د و ︑﹀︀﹨﹛ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹝︪ــ︐︣ک 
︋﹫﹟ وزارت ا﹝﹢ر ا﹇︐︭︀دی و دارا﹩ و وزارت ︻﹙﹢م، ︨ــ︣﹁︭﹙︀ی 
﹡︷︀م آ﹝﹢ز︫ــ﹩ ر︫︐﹥ ︧ــ︀︋︡اری دو﹜︐﹩ در ﹝﹆︀︵︹ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ و 
﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ ار︫︡ ︋﹥ ︑︃﹫︡ ︫﹢رای آ﹝﹢ز︫ــ﹩ وزارت ︻﹙﹢م ر︨﹫︡ه 
و ︋﹥ ︑﹞︀﹝﹩ دا﹡︪ــ﹍︀ه ﹨︀ی ︨︣ا︨︣ ﹋︪﹢ر ا︋﹑غ ︫︡ه ا︨️. وزارت 
ا﹝﹢ر ا﹇︐︭ــ︀دی و دارا﹩ ﹡﹫︤ از ︵︣﹅ دا﹡︪ــ﹊︡ه ︻﹙﹢م ا﹇︐︭︀دی 
︋︣ای ﹨﹞﹊︀ران ذ︧ــ︀ب و ﹝︺︀و﹡️ ﹡︷ــ︀رت ﹝︀﹜﹩ و ︠︤ا﹡﹥ داری 
 ︩︋ ︧︀︋︡اری ر ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫ــ﹩ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی﹢︪﹋ ﹏﹋
︻﹞﹢﹝﹩ و ﹡︷︀م ︧ــ︀︋︡اری دو﹜︐﹩ ا︣ان را از ︨ــ︀ل 1393 ا︗︣ا 
﹋︣ده ا︨ــ️. در ︲﹞﹟ ︗﹙︧﹥ ﹨︀ی ﹝︪ــ︐︣﹋﹩ ︗️ ︑︊︀دل ﹡︷︣ ︋︀ 
︧︀︋︨︣︀ن ﹋﹏ د﹢ان ﹝︀︨︊︀ت ﹋︪ــ﹢ر ︗﹡ ️﹢ه ︎﹫︀ده ︨︀زی 
︡ه ا︨️. ︣﹎︤ار︫  ︀ل 1394︋  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری دو﹜︐﹩ در︨ 

آ︀ ا︨ــ︐﹆︣ار ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋︡ون ︑︽﹫﹫︣ 
︨﹫︧︐﹛ د﹁︐︣داری و ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی آن ا﹝﹊︀ن ︢︎︣ ا︨️؟

︋︣زوزاده
 ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ︧︀︋︡اری ر ﹇︴︹ ا︨︐﹆︣ار ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی﹢︵ ﹤︋
﹡﹫ــ︀ز ︋﹥ ا︮﹑ح ︨﹫︧ــ︐﹛ د﹁︐ــ︣داری و ︧ــ︀︋︡اری دارد، ز︣ا 
 ︉︨︀﹠︐﹞ ︡︀︋ ﹜︡﹇ ︧︀︋︡اری دو﹜︐﹩ ﹡︷︀م ︀ی﹚︭﹁︨︣ ﹩﹞︀﹝︑
︋ــ︀ ︻﹠︀︮︣ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ (دارا﹩ – ︋︡﹨ــ﹩ – درا﹝︡ – ﹨︤﹠﹥ و 
 ︣︮︀﹠︻ ﹟︡اد ﹝︀﹜﹩ ﹝︐﹠︀︨ــ︉ ︋︀ اارزش ︠︀﹜︬) ︑︽﹫﹫︣ ﹋﹠︡ و رو
︔︊️ ︫﹢د. و﹜﹩ ︨﹫︧ــ︐﹛ ︋﹢د︗﹥ ای ︋﹥ د﹜﹫﹏ ا﹠﹊﹥ ︋﹢د︗﹥ ﹡﹆︡ی 
و ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︑︺︡ی ا︨️ ︀︋︡ ︵﹢ری ︑﹠︷﹫﹛ ﹝﹩ ︫︡ ﹋﹥ 
در ﹡︀️ ︮﹢ر︑︧ــ︀ب ︻﹞﹙﹊︣د ︋﹢د︗﹥ ﹋﹏ ﹋︪ــ﹢ر از ︫︀︨ــ﹩ 
د﹁︐︣داری ا︨︐︣اج ﹝﹩ ﹎︣د︡. ︋︀ ا﹟ ︑﹢︮﹫︿ ﹡︷︀م ︧︀︋︡اری 
 ﹤︫ــ︡ه ﹋﹥ ︋︣ا︨ــ︀س آن، ارا ﹟ــ︣ان ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ︑︡ودو﹜︐﹩ ا
︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︻︐︊︀رات ﹨︤﹠﹥ ای و ︑﹞﹙﹉ دارا︀﹞︨︣ ﹩﹥ ای 
︑﹠ــ︀ در ﹇︀﹜︉ ــ﹉ ︑︣از﹡︀﹝﹥ (︮﹢رت و︲︺﹫ــ️ ﹝︀﹜﹩) ︑︣﹋﹫︊﹩ 
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︀ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ︋︀﹡︨ــ︀زی آ ︉ ︨︀﹠︐﹞ ︀ از دو ︧ــ︀ب ﹇︡﹛ و︋ 
︧︀︋︡اری دو﹜︐﹩ ارا﹥ ﹝﹩ ︫﹢د.

 ا︮﹑ح ﹇︀﹡﹢ن ﹝︀︨ــ︊︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ ︑︀ ــ﹥ ︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ 
﹝﹢﹁﹅ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری و  ا︗︣ای  ز﹝﹫﹠﹥ ︨ــ︀ز 

﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ در ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋︀︫︡؟
︋︣زوزاده

﹠ــ︡ «ز» ﹝︀ده 7 ﹇︀﹡﹢ن ︑︪ــ﹊﹫﹏   ︋﹤ ︀ ︑﹢︗ــ﹥︋  در ــ︀ل ︀︲ــ︣︋ 
ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩، ﹝︊﹠︀ی ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی ﹋︀﹝﹏ 
 ﹟﹫﹫︺︑ ﹩︨︣︋︀︧ از ︨﹢ی ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹩︀ی ا︗︣ا﹨︀﹍︐در د︨ــ
 ﹩︪ ︣ا︨ــ︀س ﹝︀ده 77 ﹇︀﹡﹢ن ︑﹠︷﹫﹛︋  ︫ــ︡ه ا︨️. در ︲﹞﹟︋ 
از ﹝﹆︣رات ﹝︀﹜﹩ دو﹜️، ︻﹠︀︮︣ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹡﹫︤ ﹝︐﹠︀︨ــ︉ ︋︀ 
آن در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری دو﹜︐﹩ ︑︺︣︿ ﹎︣د︡ه ا︨️ و 
﹥ ﹇︀﹡﹢ن ︑﹠︷﹫﹛  ︣ا︨︀س ﹝︀ده 26 ﹇︀﹡﹢ن ا﹜︀ق ﹝﹢ادی︋   ︋﹟﹫﹠︙﹝﹨
︋︪ــ﹩ از ﹝﹆︣رات ﹝︀﹜﹩ دو﹜️ ﹡﹫︤ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︧ــ︀︋︡اری دو﹜︐﹩ در د︨ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣ا﹩ ︋︣ا︨︀س ﹇︀﹡﹢ن، 
ا﹜︤ا﹝﹩ ︫︡ه ا︨️ و﹜﹩ ︋︣ای ا︗︣ای ︧︀︋︡اری ︋︀ی ︑﹞︀م ︫︡ه، 
︋﹢د︗﹥ ر︤ی ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ︻﹞﹙﹊︣د و ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩، ﹇︀﹡﹢ن 
 ﹟︀︋︣ا﹠ ــ﹢د؛︋  ︀ــ︡ در دراز﹝︡ت ا︮﹑ح︫  ﹝︀︨ــ︊︀ت ︻﹞﹢﹝﹩︋ 

ا︮﹑ح ﹇︀﹡﹢ن ﹝︀︨︊︀ت در ﹋﹢︑︀ه ﹝︡ت ︲︣ورت ﹡︡ارد.

آ﹠︡ه ︧︀︋︡اری دو﹜︐﹩ ا︣ان را ﹍﹢﹡﹥ ارز︀︋﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹫︡؟
︋︣زوزاده

︋︀︑﹢︗﹥ ︋ــ﹥ ︑︡︋﹫︣ ﹝︺︀و﹡️ ﹝︐︣م ﹡︷︀رت ﹝︀﹜ــ﹩ و ︠︤ا﹡﹥ دار ﹋﹏ 
﹋︪ــ﹢ر در رو﹡︡ رو︋﹥ ر︫︡ ︧︀︋︡اری دو﹜︐﹩ ا︣ان ︸︣ف 3 ︨︀ل 
︀︋︡ ا︨︐﹆︣ار ﹋︀﹝﹏ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ و 
 ﹩︫ــ﹫﹢ه ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ا︗︣ا ﹤︣ان ︋︀ ارا︧ــ︀︋︡اری دو﹜︐﹩ ا ︀م︷﹡
 .︡︋︀ و ا︨︐﹆︣ار ﹤︺︨﹢︑ ﹩در د︨ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣ا ﹩و دارا ﹩﹨︡︋
از ︵︣﹁﹩ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا︮﹑ح ﹡︷︀م آ﹝﹢ز︫﹩ در دروس ︧︀︋︡اری 
﹢ی وزارت  دو﹜︐﹩ در ﹝﹆︀︵︹ ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ و ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫︡ از︨ 
︻﹙﹢م ︋﹥ ︵﹢ر ﹇︴︹ ︋︀ راه ا﹡︡ازی ︀︎﹍︀ه ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹩ ﹋︪﹢ر در ︎︣وژه 
﹨﹢︫﹞﹠︨︡︀زی و ︫﹀︀ف ︨ــ︀زی ︻﹞﹙﹫︀ت ﹝︀﹜﹩ دو﹜️ و ا︨︐﹆︣ار 
 ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ﹩ــ﹛︀﹞ ︠︤ا﹡ــ﹥ داری ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉، ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی
و ﹡︷︀م ︧ــ︀︋︡اری دو﹜︐﹩ در ︨ــ︀﹜︀ی آ﹠︡ه ︑﹢︨︺﹥ ﹝﹩ ︀︋︡ و 

︑﹊﹞﹫﹏ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

︋﹥ ﹡︷︣ ︫ــ﹞︀ در ﹁︣ا﹠︡ ︑︡و﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری 
 ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋﹥ ا﹁︣ادی ︀︋︡ ﹝︪︀ر﹋️ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡ ︑︀ 
 ︳﹫﹞ ︀ی﹨ ﹩﹎︫︥︡ه در را︨︐︀ی و ﹟ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︑︡و
﹁︺︀﹜﹫️ ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ا︣ان و ﹨︡﹁︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ 

︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋︀︫︡؟
︋︣زوزاده

در ︀ل ︀︲︣ ﹋﹞﹫︐﹥ ا︮﹙﹩ ︑︡و﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری 
︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫ــ︀﹝﹏ ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن وزارت ا﹇︐︭︀د (︠︤ا﹡﹥ داری 
﹋﹏)، ﹡﹞︀﹠ــ︡﹎︀ن ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹝︣︡ــ️ و ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹋︪ــ﹢ر، 
︨ــ︀ز﹝︀ن  ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن  ﹋︪ــ﹢ر،  ﹝︀︨ــ︊︀ت  د﹢ان  ﹡﹞︀﹠ــ︡﹎︀ن 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ﹠︡ و ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁︣︻﹩ ︑︡و﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︧ــ︀︋︡اری ﹝︐︪ــ﹊﹏ از ︠︊ــ︣﹎︀ن ﹝︐︭ــ︬ ︠︤ا﹡ــ﹥ داری 
﹋﹏ و ︋︣︠﹩ از ذ︧ــ︀︋︀ن د︨ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣ا﹩ ا︨ــ️؛ ﹜︢ا 
︩ ﹡﹢︦ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد  ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ــ︡ ︋ــ︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︋︣ر︨ــ﹩ ︎﹫
︑﹙﹀﹫﹅، ﹡﹞︀﹠ــ︡﹎︀ن ﹡︀د﹨︀ی ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ ︋﹥ ︭︠﹢ص 
︫ــ︣داری ﹨︀ ﹡﹫︤ ︀︋︡ در ﹁︣ا﹠︡ ︑︡و﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ ﹝︪︀ر﹋️ 

داده ︫﹢﹡︡.

 ︩︋ ﹩﹛︀﹞ ︤ار︫ــ﹍︣ی﹎ ﹜︐︋︣ای ار︑﹆︀ی ﹋﹫﹀﹫️ ︨﹫︧ــ
︻﹞﹢﹝﹩ ﹥ ﹡︷︣ی دار︡؟

︋︣زوزاده
︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹟ ︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣ــ﹩ در را︨︐︀ی ︋﹠︡ «﹨ـ» ﹝︀ده 214 
﹇︀﹡﹢ن ︋︣﹡︀﹝﹥ ︎﹠︖﹛ ︑﹢︨ــ︺﹥ ا﹇︐︭︀دی و ا︗︐﹞︀︻﹩ ︀︋︡ ﹡︧ــ︊️ 
︋﹥ ︑︡و﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ دو﹜︐﹩ در را︨︐︀ی ار︑﹆︀ی 
 ︩︋ ︧︀︋︡اری ︫︡ه از ﹡︷︀م ﹏︮︀ ا︑﹊︀ی ا︵﹑︻︀ت ️﹫﹚︋︀﹇
︻﹞﹢﹝﹩ و ︑︺﹫﹫﹟ ︑﹊﹙﹫︿ ﹡﹆︩ و ︗︀﹍︀ه ذ︧ــ︀ب ﹝︐﹠︀︨︉ ︋︀ 
︧︀︋︡اری دو﹜︐﹩، ︧︀︋︨︣ــ﹩ دو﹜︐﹩ و ︋﹢د︗﹥ ر︤ی ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ 
︩ روی ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹩ و ﹝︀︨ــ︊︀︑﹩  ︻﹞﹙﹊︣د در ز﹝﹫﹠﹥ ︑﹢﹐ت ︎﹫

﹋︪﹢ر ا﹇︡ام ﹋﹠︡.

ا﹝﹫︡وار﹛ ︋︐﹢ا﹡﹫﹛ ︋﹥ ﹋﹞﹉ ︫﹞︀ ︑﹢﹐ت ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ا︨︐﹆︣ار 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ را ︋︀ ︨︣︻️ 

 .﹜︧︀︋︣س در ﹝﹫︀ن ︋﹍︢ار ︣ی ︋︀ ︠﹢ا﹡﹠︡﹎︀ن︐︪﹫︋


