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︊﹢د ﹎︤ار︫﹍︣ی  ﹥ ︑﹢︨︺﹥ و︋  ︣﹋︀ر ﹋﹥ در ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ﹝︣︋﹢ط︋   ︨︀  ︋﹤﹋ ﹜﹫﹛︀︫﹢︠
︐﹢ا﹡﹫﹛   ︋﹜ــ﹢ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ و ا﹝﹫︡وار﹍︐﹀﹎ ︡ر ﹁︺︀ل دار﹢︱ ﹩﹞﹢﹝︻ ︩ ﹝︀﹜ــ﹩︋ 
︀ ︑﹛﹢︀ی ا ﹟﹢زه در ا︠︐﹫︀ر ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡ان  ــ﹢د﹝﹠︡ی در ار︑︊︀ط︋  ا︵﹑︻︀ت︨ 
 ︩ ﹍﹢﹫︡ ﹝﹠︷﹢ر از︋  ﹇︣ار د﹨﹫﹛. ا︋︐︡ا ا︮﹏ ﹝﹢︲﹢ع را ﹋﹞﹩ ︑︪ــ︣ ﹋﹠﹫︡ و︋ 

︻﹞﹢﹝﹩ ﹫︧️ و ﹡ ﹤︀د﹨︀، ︪︋︀ و ﹁︺︀﹜﹫︐︀﹩ را در︋︣﹝﹩ ﹎﹫︣د؟
د﹋︐︣ زار︻﹩

︑︺︋ ︿︩︣ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ︭︠﹢ص ︋︀ ا︋︀﹝﹩ ﹋﹥ در ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ ︋﹥ ︭︠﹢ص ا︣ان 
و︗﹢د دارد ﹋︀ر ﹝︪ــ﹊﹙﹩ ا︨ــ️. وا﹇︺﹫️ ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ زاده ا﹇︐︭︀د و 
﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹨︣ ﹋︪ــ﹢ر ا︨ــ️ و ارا︣︺︑ ﹉ ﹤ــ︿ ︗︀﹡﹩ از آن ﹋︀ر را︐﹩ ﹡﹫︧ــ️. ا﹝︀ از 
د︡﹎︀ه ﹡︷︣ی، ﹋﹏ ا﹇︐︭︀د ﹉ ﹋︪ــ﹢ر را ﹝﹩ ︑ــ﹢ان ︋﹥ دو ︋︩ ︭︠﹢︮﹩ و ︻﹞﹢﹝﹩ 

︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی ﹋︣د. 
﹉ ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ︑﹆︣︊﹩ در ︋﹫︪︐︣ ﹋︪﹢ر﹨︀ ︢︎︣﹁︐﹥  ︫︡ه ا︨️ 
و ﹋﹛ ﹋﹛ دارد ︗︀ی ︠﹢دش را در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏ ﹡﹫︤ ︋︀ز ﹝﹩ ﹋﹠︡ 
︑︺︣︿ ارا﹥ ︫︡ه در د︨︐﹢ر︻﹞﹏ آ﹝︀ر﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ دو﹜️ (GFSM) ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ 
︮﹠︡وق ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︎﹢ل ﹝﹠︐︪ــ︣ ︫ــ︡ه ا︨ــ️ و ﹝︊﹠︀ی ︑﹫﹥ ︑﹞︀﹝﹩ آ﹝︀ر﹨︀ی ا﹇︐︭︀د 
 ︩ ﹥ دو︋  ﹠︡وق ﹝﹩ ︋︀︫︡. ︵︊﹅ ا︣︺︑ ﹟︿، ﹋﹏ ا﹇︐︭︀د︋  ﹋﹑ن ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ی ︻︱﹢︮ 
 ︩︋︣ــ︤ دارای دو ز﹫﹡ ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ︫ــ﹢د و ﹩﹞ و ︻﹞﹢﹝﹩ ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی ﹩︮﹢︭︠

دو﹜️ ا︮﹙﹩ (﹨﹞︀ن دو﹜️) و ︫︣﹋︐︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ ا︨️.
﹝﹠︷﹢ر از دو﹜️ ا︮﹙﹩ ﹨﹞︀ن وزار︑︀﹡﹥ ﹨︀ و د︨ــ︐﹍︀﹨︀ی ز︣﹝︖﹞﹢︻﹥ آ﹡︀ ا︨️. 
 ︴ــ ــ﹥︨  ﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل دارای︨  ︀︫ــ︡︋  ــ︀︠︐︀ر ﹁︡رال︋  ﹢ر︑﹩ ﹋﹥ دو﹜️ دارای︨  در︮ 
دو﹜️ ﹝︣﹋︤ی، دو﹜️ ا︀﹜︐﹩ و دو﹜️ ﹝﹙﹩ ا︨ــ️. ︵︊﹅ ا︣︺︑ ﹟︿ در ︨︀︠︐︀ر﹨︀ی 

︾﹫︣﹁︡رال ﹝︀﹡﹠︡ ﹋︪﹢ر ﹝︀ دو﹜️ ︫︀﹝﹏ وزار︑︀﹡﹥ ﹨︀ و د︨︐﹍︀﹨︀ی ا︗︣ا﹩ ا︨️.

︀︋ ﹢﹍︐﹀﹎︀︋ ﹢﹍︐﹀﹎
︠︀﹡﹛ د﹋︐︣ ︋︐﹢ل زار︻﹩︠︀﹡﹛ د﹋︐︣ ︋︐﹢ل زار︻﹩
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︫ــ︣﹋︐︀ی دو﹜︐﹩ ﹡﹫︤ ︵︊ــ﹅ ︑︺︣︿ د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹏ آ﹝︀ری ︋﹥ 
دو ﹎︣وه ﹝︀﹜﹩ و ︾﹫︣﹝︀﹜﹩ ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡. در ︵︊﹆﹥ ﹝︀﹜﹩ 
﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی و د﹊﹡︀︋ ︣﹍︀ی دو﹜︐﹩ و ︫ــ︣﹋︐︀ی 
︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری دو﹜︐﹩ ا︫ــ︀ره ﹋ــ︣د و ︵︊﹆﹥ ︾﹫︣﹝︀﹜ــ﹩ ︑﹞︀﹝﹩ 
︫︣﹋︐︀ی دو﹜︐﹩ ︾﹫︣﹝︀﹜﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ︫︣﹋︐︀ی ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ︻﹞﹢﹝﹩ 
(︎︧ــ️، ﹞﹏ و ﹡﹆ــ﹏، ﹨﹢ا︎﹫﹞︀﹩، راه آ﹨﹟) ︫ــ︣﹋️ ﹡﹀️، 

︫︣﹋︐︀ی ︑﹢ز︹ ︋︣ق و ︾﹫︣ه را ︫︀﹝﹏ ﹝﹩ ︫﹢د.

آ︀ از ︑︺︣︿ ︫ــ﹞︀ ا﹟ ︵﹢ر ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ا︨ــ︐﹠︊︀ط ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ 
︐﹫﹛︀︺﹁ ﹤︋ ︀﹠︑ ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋︀ی ︾﹫︣ا﹡︐﹀︀︻﹩ ﹝﹩ ︎︣دازد؟ 
آ︋ ︀︩ ︻﹞﹢﹝﹩ دارای ﹁︺︀﹜﹫️ ا﹡︐﹀︀︻﹩ ﹡﹫︤ ﹨︧ــ️؟ در 

ا﹟ ︮﹢رت ﹡﹢ه ︑︃﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ آن ﹍﹢﹡﹥ ا︨️؟
د﹋︐︣ زار︻﹩

︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹨ــ﹛ ﹁︺︀﹜﹫️ ا﹡︐﹀︀︻﹩ دارد و ﹨ــ﹛ ︾﹫︣ا﹡︐﹀︀︻﹩. 
﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︾﹫︣ا﹡︐﹀︀︻﹩ ︻ ︣︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋︡ه دو﹜️ ﹎︢ا︫ــ︐﹥ 
︫︡ه ﹋﹥ ︫︀﹝﹏ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︀﹋﹞﹫︐﹩ ﹝︀﹡﹠︡ د﹁︀ع، ا﹝﹠﹫️ و ﹡︷︀رت 
ا︨ــ️، ا﹝︀ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ا﹡︐﹀︀︻﹩ ︋︩ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︋﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ه ︋︣ 
︻︡ه ︫ــ︣﹋︐︀ی ︻﹞﹢﹝﹫︧ــ️. ا﹜︊︐ــ﹥ ﹝﹢ارد ا︨ــ︐︓﹠︀ ﹨﹛ د︡ه 
﹥ د﹐﹙﹩ از ︗﹞﹙﹥  ــ︣﹋︐︀ی دو﹜︐﹩︋  ︣︠﹩ از︫  ﹝﹩ ︫ــ﹢د. ﹎︀﹨﹩︋ 
︲︣ور︑︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ و ︨﹫︀︨ــ﹩ ﹝﹢︸︿ ︋﹥ ارا﹥ ﹋︀﹐ و ︠︡﹝︀ت 

را﹍︀ن ︀ ز︣ ﹇﹫﹞️ ︑﹞︀م ︫︡ه ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. 
 ﹅︊︵ ﹤﹋ ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ︀ت﹞︡︠ ﹩︠︣︋ ،﹩﹛︀﹞ ﹟﹫﹞︃︑ ︣︷﹠﹞ از
︑︺︀ر︿ ا﹇︐︭︀دی ︾﹫︣﹇︀︋﹏ ر﹇︀︋️ و ︾﹫︣﹇︀︋﹏ ا︨ــ︐︓﹠︀ ا︨️ ﹝︀﹡﹠︡ 
 ً︀ ️ ﹎︢اری ﹡﹫︧ــ️ و ا﹜︤ا﹝ د﹁︀ع و ا﹝﹠﹫️، ﹇︀︋﹏ ﹨ ﹤﹠︤︀︋﹩ و ﹇﹫﹞
︀︋︡ از ︵︣ــ﹅ درا﹝︡﹨︀ی ︾﹫︣﹝︊︀د﹜﹥ ای ﹝︀﹡﹠︡ ﹝︀﹜﹫︀ت و ︻﹢ارض 
﹢د︗﹥ ︻﹞﹢﹝﹩   ︋﹤ ﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ ﹝︐﹊﹩︋   ︋﹟︀︋︣ا﹠ ﹢د؛︋   ︫﹩﹛︀﹞ ﹟﹫﹞︃︑
ا︨ــ️. ارا﹥ ا﹟ ︠︡﹝︀ت ﹋ــ﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ه ︫ــ︀﹝﹏ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی 

︀﹋﹞﹫︐﹩ ا︨️ ︋︣ ︻︡ه دو﹜️ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
ا﹝ــ︀ ︋︣︠﹩ از ︠︡﹝ــ︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ از دــ︡﹎︀ه ا﹇︐︭︀دی ﹇︀︋﹏ 
️ ﹎ــ︢اری و ﹁ــ︣وش ا︨ــ️ و ﹝﹩ ︑﹢ان اــ﹟ ︠︡﹝︀ت را  ﹝﹫﹇
︋﹥ ﹇﹫﹞️ ︑﹞︀م ︫ــ︡ه ــ︀ ︋﹥ ﹨﹞︣اه در︮︡ی ︨ــ﹢د ︋﹥ ﹁︣وش 
 ︣﹀︮ ً︀ ︊︣﹆︑ ﹩︐﹛د︗﹥ دو﹢︋ ﹤︋ ︀﹡︣و وا︋︧ــ︐﹍﹩ آ﹠ر︨︀﹡︡. از ا
ا︨ــ️ و ︋﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ه در ﹇︀﹜︉ ︫ــ︣﹋️ اداره ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. ا﹜︊︐﹥ 
در ︋︣︠﹩ ﹝﹢ارد ا﹡﹢ا︻﹩ از ا﹟ ﹋︀﹐ و ︠︡﹝︀ت ﹝︀﹡﹠︡ ︋︡ا︫ــ️ 
و آ﹝ــ﹢زش در ﹎ــ︣وه ﹋︀﹐﹨︀ی ارز︫ــ﹞﹠︡ ﹇ــ︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡ و 

 ︣ز ︀ ︀ن﹍︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ را︐︋︧ــ︐﹥ ︋﹥ ︨﹫︀︨ــ
 ︀﹡︣و﹡︡ان ︋﹥ ا︨︐﹀︀ده از آ︫ــ ︀︑ ︡﹡﹢︫ ﹤︀م ︫︡ه ارا﹝︑ ️﹝﹫﹇
︑︣︾﹫︉ ︫ــ﹢﹡︡. ︋﹠︀︋︣ا﹟ ارا﹥ ﹋︀﹐ و ︠︡﹝︀ت ارز︫﹞﹠︡ ︋︧︐﹥ 
 ︀ ﹩﹞﹢﹝︻ ︀ی︐﹋︣ــ ــ﹢ی︫  ︋﹥ ﹡﹢ع ︑︃﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ از︨ 

د︨︐﹍︀﹨︀ی ا︗︣ا﹩ دو﹜️ ︋﹥ ︻﹞﹢م ارا﹥ ︫﹢د.

 ︿︣︺︑ در ﹤﹋ ﹩﹞﹢﹝︻ ︩ــ︋ ﹩﹛︀﹞ ﹟﹫﹞︃︑ ع ﹁︺︀﹜﹫️ و﹢﹡
﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ︋︣ ــ︡ ﹥ ︑︃︔﹫︣ی︋  ︫﹞︀ ا︫︀ره︫ 

︧︀︋︡اری ︠﹢ا﹨︡ دا︫️؟ 
د﹋︐︣ زار︻﹩

︋﹥ ︵﹢ر ﹝︧﹙﹛ آن ﹇︧ــ﹞️ از ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹋﹥ از ﹝﹏ ﹝︀﹜﹫︀ت 
و ︻ــ﹢ارض در︀﹁︐﹩ ﹝︀﹜﹫ــ︀ت د﹨﹠︡﹎︀ن و ﹝﹠︀︋ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝︀﹡﹠︡ 
﹡﹀️ و ﹝﹠︀︋︹ ز︣ز﹝﹫﹠﹩ ︑︃﹝﹫﹟ ﹝﹩ ︫ــ﹢د، ﹡︧︊️ ︋﹥ ︫︣و﹡︡ان و 
 ﹩﹛︀﹞ ﹩﹢﹍︨︀︎ ️﹫﹛﹢︧﹞ ،(︦﹚︖﹞) ︀﹡آ ﹩︋︀︐﹡︀ن ا﹎︡﹠︀﹝﹡
و ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ دارد و ︡︋﹟ ﹝﹠︷﹢ر ︑️ ﹡︷︀ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ و ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ 
د﹢ان ﹝︀︨︊︀ت و ︨︀ز﹝︀ن ﹝︣︡️ و ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹇︣ار دا︫︐﹥ و 
از ﹝﹠︷︣ ︧︀︋︡اری و ﹎︤ار︫﹍︣ی ︑︀︋︹ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری 

︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ا︨️.
و﹜﹫﹊ــ﹟ ︋︩ ︫ــ︣﹋︐︀ی ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ﹋ــ﹥ دارای ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی 
ا﹡︐﹀︀︻﹩ ا︨ــ️ و ︀︋ــ︡ از ︵︣﹅ ﹁ــ︣وش ﹋︀﹐ و ︠︡﹝︀ت، ﹝﹠︀︋︹ 
﹝︀﹜ــ﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫ــ︀زش را ︑︃﹝﹫﹟ ﹋﹠ــ︡، ا﹎︣﹥ ﹝︐︺﹙ــ﹅ ︋﹥ دو﹜️ و 
 ︀﹡ــ﹢م ︗︀﹝︺﹥ ا︨ــ️ و﹜ــ﹩ از آ﹡︖︀ ﹋ــ﹥ ﹨︡ف از ︑︃︨ــ﹫︦ آ﹝︻
 ︡︀︋ ،️و ︠︡﹝︀ت ︋﹥ ︫ــ﹫﹢ه ︋︀زاری ا︨ــ ﹐︀﹋ ﹤ر ︻﹞︡ه ارا﹢︵ ﹤︋
ــ﹢دآوری ﹐زم را دا︫ــ︐﹥  ــ﹢﹡︡ ︑︀︨   ︫️︣︡﹞ ︀زار ــ︀زو﹋︀ر︋   ︨︀︋
 ﹟ا ﹟︡ا﹇﹏ در ﹡﹆︴﹥ ︨︣︋﹥ ︨ــ︣ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹋﹠﹠︡. ︋﹠︀︋︣ا ︀ ︡﹠︋︀︫ــ
 ﹤︊︨︀﹞ ️︗ ︉︨︀﹠﹞ ﹩︋︀ ﹤﹠︤﹨ ︀ی﹝︐︧﹫︨ ︡﹠﹞︀ز﹫﹡ ︀︐﹋︫︣
️ ﹎︢اری ︗ ﹫︮ــ️ ︋︀ز︋ ️﹁︀︀ی  ︋︀ی ︑﹞︀م ︫ــ︡ه و ﹇﹫﹞
︑﹞︀م ︫︡ه ︠﹢د ﹨︧ــ︐﹠︡ ︑︀ ﹝︐﹞﹏ ز︀ن ﹡︪ــ︡ه و ︋︀ر ا︲︀﹁﹩ ︋︣ 
︋﹢د︗ــ﹥ دو﹜️ ︑﹞﹫﹏ ﹋﹠﹠︡. ︋﹥ ا﹟ ︑︣︑﹫︉  ︫ــ︣﹋︐︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ 
ا﹎︣﹥ ︋﹥ ︵ــ﹢ر  ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ دو﹜️ ︋ــ﹢ده و ︑︀︋︹ ﹡︷︀ر︑︀ی 
︻﹞﹢﹝﹩ ﹨︧︐﹠︡، ا﹝︀ در ︋﹫︪︐︣ ﹋︪﹢ر﹨︀ از ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت و ا︮﹢ل 
﹝︣︡️ ︋︀زر﹎︀﹡﹩ و ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ︑︊︺﹫️ 
 ︹︋︀︑ ︡︀︋ ️﹛ــ︣ل دو︐﹠﹋ ️︑ ︀ی﹨︡ــ︡. ا﹝︀ ︋﹥ ︻﹠﹢ان وا﹠﹠﹋ ﹩﹞
﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹝︀﹜ــ﹩ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹢ده و دارا﹫︀ و ﹝﹠︀︋︹ آ﹡︀ در ︮﹢ر︑︀ی 

﹝︀﹜﹩ ﹋﹏ دو﹜️ از ︵︣﹅ ︑﹙﹀﹫﹅ ارا﹥ ︫﹢د.
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︋﹥ اــ﹟ ︑︣︑﹫︉ و︲︺﹫️ ﹁︺﹙﹩ ︋ــ︩ ︻﹞﹢﹝﹩ در ا︣ان 
﹍﹢﹡﹥ ا︨️؟ ﹋︡ام ︀︋ ︩︋︡ از ا︮﹢ل و ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 

︧︀︋︡اری ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ︑︊︺﹫️ ﹋﹠︡؟
د﹋︐︣ زار︻﹩

 ﹩﹞﹢﹝︻ ︩  ︋﹉ ︀ ا﹇︐︭ــ︀د ا︣ان ﹉ ا﹇︐︭︀د در ︀ل ﹎ــ︢ار︋ 
︋︤رگ ا︨ــ️ ︣ا ﹋﹥ در ﹇︀﹡﹢ن ﹀︀︸️ و ︑﹢︨ــ︺﹥ ︮﹠︀︹ ا︣ان 
(﹝ــ︣داد 1358) ︋﹫︪ــ︐︣ ︮﹠︋ ︹︀︩ ︭︠﹢︮﹩ ﹋︪ــ﹢ر، ﹝﹙﹩ 
ا︻﹑م ︫ــ︡. ︵︊﹅ ا︮﹏ ﹏ و︀رم ﹇︀﹡﹢ن ا︨︀︨ــ﹩ (﹝︭﹢ب 
1358) ﹋﹏ ا﹇︐︭ــ︀د اــ︣ان ︋﹥ ︨ــ﹥ ︋︩ دو﹜︐ــ﹩، ︑︺︀و﹡﹩ و 
︭︠﹢︮﹩ ︑﹆︧﹫﹛ ﹝﹩ ︫﹢د. ︵︊﹅ ا﹟ ا︮﹏ ︋︩ دو﹜︐﹩ ︫︀﹝﹏ 
︑﹞︀﹝ــ﹩ ︮﹠︀︹ ︋︤رگ، ︮﹠︀︹ ﹝ــ︀در، ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ︠︀ر︗﹩، ﹝︺︀دن 
︋︤رگ، ︋︀﹡﹊︡اری، ︋﹫﹞ــ﹥، ︑︃﹝﹫﹟ ﹡﹫︣و، وا︡﹨︀ و ︫ــ︊﹊﹥ ﹨︀ی 
︋︤رگ آ︋︨︣ــ︀ن، راد﹢ و ︑﹙﹢︤﹢ن، ︎︧ــ️ و ︑﹙﹍︣اف و ︑﹙﹀﹟، 
﹨﹢ا︎﹫﹞︀﹩، ﹋︪ــ︐﹫︣ا﹡﹩، راه آ﹨﹟ و ﹝︀﹡﹠︡ ا﹠︀︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ︮﹢رت 
﹝︀﹜﹊﹫️ ︻﹞﹢﹝﹩ در ا︠︐﹫︀ر دو﹜️ ا︨ــ️ (ا﹜︊︐﹥ از ︨ــ︀ل 1386 
︭︠﹢︮﹩ ︨ــ︀زی ︋﹠﹍︀﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی دو﹜︐﹩ و وا﹎︢اری ︨︀م 
 ︩︋ .(️︨آ︾︀ز ︫ــ︡ه ا ﹩﹆﹫﹆ ︀صا︫ــ ﹤︋ ︀﹨ ️ ا﹟ ︫ــ︣﹋
️ ﹨︀ و ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︑︺︀و﹡﹩ ︑﹢﹜﹫︡  ︑︺︀و﹡﹩ ﹋︪ــ﹢ر ﹡﹫︤ ︫︀﹝﹏ ︫︣﹋

︣ ︵︊﹅ ︲﹢ا︋︳ ا︨﹑﹝﹩ ا︨️ ﹋﹥ از  و ︑﹢ز︹ در ︫ــ︣ و رو︨ــ︐︀︋ 
د︡﹎︀ه ا﹇︐︭︀دی ︗︤و ︋︩ ︭︠﹢︮﹩ ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی ﹝﹩ ︫﹢د. در 
ا︮﹏ 45 ﹇︀﹡﹢ن ا︨︀︨ــ﹩ ﹡﹫︤ ︋﹫︀ن ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ︑﹞︀﹝﹩ ا﹡﹀︀ل و 
︔︣وت ﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ و ا﹝﹢ال ﹝︖﹢ل ا﹜﹞︀﹜﹈، ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝︧﹢ب 

و ︑️ ﹝︀﹜﹊﹫️ دو﹜️ ا︨️.
از ︵︣﹁ــ﹩ ︵︊﹅ ﹝﹢اد2 ︑ــ︀ 5 و ﹝︀ده 130 ﹇︀﹡﹢ن ﹝︀︨ــ︊︀ت 
︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︑﹞︀﹝﹩ ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ی دو﹜︐ــ﹩ ︀︋︡ دارای ﹊﹩ از ︨ــ﹥ 
و︲ــ︹ ﹆﹢﹇﹩ وزار︑︀﹡﹥، ﹝﹣︨︧ــ﹥ دو﹜︐﹩ (زــ︣ ﹡︷︣ ﹊﹩ از 
﹇﹢ای ︨ــ﹥ ﹎︀﹡﹥ اداره ﹝﹩ ︫﹢د) و ︀ ︫ــ︣﹋️ دو﹜︐﹩ (︋﹫︩ از 50 
 ﹩︀﹡︀﹞︨︀ز ︣﹍دو﹜️ ا︨️) ︋︀︫﹠︡. د ﹤︋ ﹅﹚︺︐﹞ ﹤︀﹞︨︣ ︡︮در
﹋﹥ ︋﹥ ︠︡﹝︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ ا︫ــ︐︽︀ل دار﹡︡، ﹝﹣︨︧﹥ ﹡ ︀︀د ︻﹞﹢﹝﹩ 
︾﹫︣دو﹜︐﹩ ﹝︧﹢ب ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡ ﹋﹥ در ﹝︀ده وا︡ه ︑﹫︣﹝︀ه 1373 
﹝︖﹙︦ ︫ــ﹢رای ا︨﹑﹝﹩ ︻﹠︀و﹟ آ﹡︪﹞ ︀︬ ︫︡ه ا︨️. در 
 ︣︀︨ ﹤︋ ️︊︧﹡ ﹤﹋ ︀ت ﹋︪ــ﹢ری﹞︡︠ ️︣︡﹞ اد 1-11 ﹇︀﹡﹢ن﹢﹞
﹇﹢ا﹡﹫﹟ ︗︡︡︑︣ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡، ﹡﹫︤ ا﹡﹢اع و︸︀︿ و ﹡︀د﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ 

︑︺︣︿ ︫︡ه ا︨️.
︀︠︐︀ر ﹝︴︣ح ︫︡ه در ﹡︷︀م   ︨︀ ﹢رت ﹝﹆︀︧﹥ ا﹟ ﹇﹢ا﹡﹫﹟︋  در︮ 
︗﹩ اف اس (GFS) ﹝︪︀﹨︡ه ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ در ﹇︀﹡﹢ن ا︨︀︨﹩ 
﹋︪ــ﹢ر از ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹡︀﹝﹩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ــ﹉ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︋︣ده 
﹡︪ــ︡ه ا︨️ و﹜﹩ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا︫ــ﹊︀ل  ﹩﹇﹢﹆︀ر﹎︀﹡﹥ ﹋﹥ در 
 ️︣︡﹞ و ﹝﹢اد 1-8 ﹇︀﹡﹢ن  ﹩﹞﹢﹝︻ ︀︨︊︀ت﹞ اد 2-5 ﹇︀﹡﹢ن﹢﹞
︠︡﹝︀ت ﹋︪﹢ری ︑︺︣︿ ︫︡ه ا︨️، ﹝﹩ ︑﹢ان ا︨︐﹠︊︀ط ﹋︣د ﹋﹥ 
︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫︀﹝﹏ دو ︋︩ دو﹜︐﹩ و ︾﹫︣دو﹜︐﹩ ا︨️. در 
 ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ،️﹛دو ﹩﹛︀﹞ ︫︡ه در ﹡︷︀م آ﹝︀ر﹨︀ی ﹤︡ل ارا﹞
️ ﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ ا︨️ و ﹝︺﹫︀ر ﹝︐﹞︀︤ ﹋﹠﹠︡ه  ︫︀﹝﹏ دو﹜️ و ︫︣﹋
ا﹟ دو ︋︩ ﹝﹫︤ان ا︨ــ︐﹀︀ده وا︡﹨ــ︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ از ︋﹢د︗﹥ 
دو﹜︐﹩ ا︨ــ️. ︋﹥ ︵﹢ری ﹋﹥ ا﹎︣ ﹡ ﹉︀د ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹫︩ از 50 
︡﹝︀ت ︑︃﹝﹫﹟  ﹢د را از ﹁︣وش ﹋︀﹐ و︠  در︮︡ از ﹝﹠︀︋︹ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز︠ 
﹋﹠︡، ︫ــ︣﹋️ دو﹜︐﹩، و در ︮﹢رت ︑︃﹝﹫ــ﹟ ︋﹫︩ از 50 در︮︡ 
﹝﹠︀︋︹ از ︋﹢د︗﹥ دو﹜️ ︗︤و ︋︩ دو﹜️ ﹝︧ــ﹢ب ﹝﹩ ︫﹢د. 
 ︩︋ ︧ــ︀︋︡اری ﹩﹚﹚﹝﹛ــ﹟ در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹫﹠︙﹝﹨
︻﹞﹢﹝﹩ ﹡﹫︤ ﹨﹞﹫﹟ ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی ﹝︪︀﹨︡ه ﹝﹩ ︫﹢د ︋︀ ا﹟ ︑﹀︀وت 
﹋ــ﹥ ﹝︺﹫︀ر ︠︣وج ﹡ ﹉︀د ︻﹞﹢﹝﹩ از ﹢زه دو﹜️، ا︨ــ︐﹆﹑ل 
 ﹉ در ︋︣︠﹩ از ﹝﹢ارد ︋︣ای ︠︣وج ﹩︐ .️︨︣ی ا︑﹐︀︋ ﹩﹛︀﹞
وا︡ از ︋︩ دو﹜️ ﹐زم ا︨️ ︡ود 100 در︮︡ ﹝﹠︀︋︹ ﹝﹢رد 

﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ︿︣︺︑﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ︿︣︺︑

︋︀ ا︋︀﹝﹩ ﹋﹥ در︋︀ ا︋︀﹝﹩ ﹋﹥ در

﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹋︪﹢ر﹨︀﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹋︪﹢ر﹨︀

︋﹥ ︭︠﹢ص ا︣ان︋﹥ ︭︠﹢ص ا︣ان

و︗﹢د داردو︗﹢د دارد

﹋︀ر ﹝︪﹊﹙﹩ ا︨️﹋︀ر ﹝︪﹊﹙﹩ ا︨️
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﹡﹫︀زش از ﹁︣وش ﹋︀﹐ و ︠︡﹝︀ت ︠﹢د وا︡ ︑︃﹝﹫﹟ ︫﹢د.
ا﹟ در ︀﹜﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ در ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ا︣ان ﹝︺﹫︀ر ﹝︪︭﹩ ︋︣ای 
︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی ﹡︀د﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝︺︣﹁﹩ ﹡︪ــ︡ه ا︨️. ︋﹥ ︵﹢ری ﹋﹥ 
﹝︺﹫︀ر ︫ــ﹞﹢ل ︋︣︠﹩ از ﹡︀د﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ در دو﹜️ ﹝﹠﹢ط ︋﹥ ذ﹋︣ 
﹥ ︵﹢ل و ︑﹀︭﹫﹏  ﹡︀م آ﹡︀ در ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹋︪﹢ر ا︨️ ﹋﹥ ا﹟ ا﹝︣ ﹝﹠︖︣︋ 
در ﹇﹢ا﹡﹫﹟، ا︮﹑︀ت ︎﹩ در︎ــ﹩ و ﹎︀﹨﹩ ︑﹠︀﹇︰ در آ﹡︀ ﹎︣د︡ه 
︀ر   ︋︣از ز ﹩﹞﹢﹝︻ ︩ ﹥ ﹁︣ار وا︡﹨︀ی︋  ا︨️. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝﹠︖︣︋ 
﹡︷︀رت ﹨︀ی دو﹜︐﹩ ︋﹥ ︭︠﹢ص ا﹜︤ا﹝︀ت ﹎︤ار︫﹍︣ی و ︧︀︋︡اری 
 ︩ ﹢د را ︗︤﹩ از︋  ﹫︪ــ︐︣ ﹝﹢ارد︠  ︫ــ︡ه ا︨️. ︣ا ﹋﹥ آ﹡︀ در︋ 
 ︩ ﹥ ر︻︀️ ا﹜︤ا﹝︀ت ﹎︤ار︫﹍︣ی︋   ︋︣︲︀ ،﹤︐دا﹡︧ــ ﹩︮﹢︭︠
︻﹞﹢﹝﹩ ﹡﹫︧ــ︐﹠︡ و ︋﹥ وا︨︴﹥ ﹝︀﹨﹫️ دو﹎︀﹡﹥ ︠﹢د در ︋︣︠﹩ ﹝﹢ارد 

.︡﹠﹠﹋ ﹩﹝﹡ ️﹫︺︊︑ ︤﹫﹡ ﹩︮﹢︭︠ ︩︋ ︀ت﹞از ا﹜︤ا
در ﹨︣ ــ︀ل ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑︺﹫﹫ــ﹟ دا﹝﹠﹥ ﹋︀ر︋︣د ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
 ﹩︭ــ︩ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ﹐زم ا︨ــ️ ﹝︺﹫︀ر ﹝︪ــ︋ ︧ــ︀︋︡اری
︋︣ای ︵︊﹆﹥ ︋﹠ــ︡ی ﹉ وا︡ ︋﹥ ︻﹠﹢ان واــ︡ ︻﹞﹢﹝﹩ دو﹜︐﹩ و 
﹠︡ 5 ا︨ــ︐︀﹡︡ارد   ︋﹅︊︵ ︣︲︀ ︀ل ــ﹢د. در ︾﹫︣دو﹜︐﹩ ﹝︺︣﹁﹩︫ 
︧︀︋︡اری ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫﹞︀ره 1، ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری 
 ︀﹡ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ آ︑ر﹢  ︮﹤﹫︑ ﹤﹋ ﹩︀﹨︡ــ︩ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ در وا︋
︋︣ا︨︀س ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ﹝﹠︀︨︊︐︣ ا︨️، 

﹋︀ر︋︣د ﹡︡ارد.
﹥ ر︻︀️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ︣﹋︐︀ی دو﹜︐﹩ ﹝﹙︤م︋  ︣ ا﹟ ا︨︀س︫   ︋
︧ــ︀︋︡اری ︋︩ ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ﹨︧︐﹠︡. در ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹡︷︣ی ︎﹫﹢︨️ 
 ︡︀ی وا﹫﹎︥ــ﹩، و﹞﹢﹝︻ ︩︋ ︧ــ︀︋︡اری ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی

﹎︤ار︫﹍︣ ︑︊﹫﹫﹟  ︫︡ه ا︨️.

︡﹨﹫︡ ﹋ــ﹥ از د︡﹎︀ه  ﹫︪ــ︐︣ی︋   ︋﹫︲﹢︑ ا﹎ــ︣ ا﹝﹊︀ن دارد
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩، وا︡﹨︀ی 
ا﹡︐﹀︀︻﹩ دو﹜︐﹩ ︐﹋︫︣ ︀︀ی دو﹜︐﹩ ﹥ و︀﹫﹎︥﹩ دار﹡︡؟

د﹋︐︣ زار︻﹩
 ﹉ ︀ره﹝︫ ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ︧ــ︀︋︡اری ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا
وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری دو﹜︐﹩ (︫︣﹋︐︀ی دو﹜︐﹩) را ︋﹥ ︻﹠﹢ان وا︡ی 

︑︺︣︿ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ و︥﹎﹩ ﹨︀ی ز︣ را در ︋︣ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡:
•  ﹡︀دی ︋︀︫︡ ﹋﹥ ﹇︡رت ا﹡︺﹆︀د ﹇︣ارداد ︋︀ ﹡︀م ︠﹢د را دا︫︐﹥ ︋︀︫︡؛
•  ﹝︖ــ﹢ز ﹝︀﹜﹩ و ا︗︣ا﹩ ︋︣ای ا︗︣ای ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︑︖︀ری ︋﹥ وی 

ا︻︴︀ ︫︡ه ︋︀︫︡؛

︡﹝︀ت  ﹥ ﹁︣وش ﹋︀﹐ و︠  ﹢د︋  •  در ﹁︣ا﹠︡ ︻︀دی ︻﹞﹙﹫︀ت ︑︖︀ری︠ 
︋﹥ د﹍︣ وا︡﹨︀ ︋︀ در︮︡ی ︨ــ﹢د ︋ ﹤︋ ︀︀ی ︑﹞︀م ︫︡ه ا︫︐︽︀ل 

دا︫︐﹥ ︋︀︫︡؛
•  ︋ــ︣ای ︑︡اوم ﹁︺︀﹜﹫️ ︠﹢د ︋﹥ ﹋﹞﹊︀ی ﹝︧ــ︐﹞︣ دو﹜︐﹩ ﹝︐﹊﹩ 
﹡︊︀︫ــ︡ (︋﹥ ا︨ــ︐︓﹠︀ی و︗﹢ه ︀︮﹏ از ﹁︣وش ﹋︀﹐ و ︠︡﹝︀ت ︋﹥ 

دو﹜️ ︵﹩ ﹉ ﹝︺︀﹝﹙﹥ وا﹇︺﹩)؛ و
•  ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹉ وا︋ ︩︡ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹋﹠︐︣ل ︫﹢د.

در ︋﹠︡ 12 ا﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫︀ن ︫ــ︡ه ا︨ــ️ ﹋﹥ وا︡﹨︀ی 
︑︖︀ری دو﹜︐﹩ ︫ــ︀﹝﹏ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ (﹡︀د﹨︀ی ︎﹢﹜﹩ و 
﹝︀﹜﹩) و ︾﹫︣ ﹝︀﹜﹩ (﹝︀﹡﹠︡ وا︡﹨︀ی ارا﹥ ﹋﹠﹠︡ه ︠︡﹝︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ 
 ﹤﹋ ﹩︀﹨︡از ︗﹞﹙﹥ ا︑﹢︋﹢︨ــ︣ا﹡﹩ و ﹝︐︣و) ا︨️ و در ا︮﹏ ︋︀ وا
︭﹢︮﹩ دار﹡︡ ︑﹀︀و︑﹩ ﹡︡ار﹡︡.   ︩︠ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ﹝︪ــ︋︀﹩ در︋ 
ا﹟ وا︡﹨︀ ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︨ــ﹢دآوری ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، 
ا﹎︣﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در ︋︣︠﹩ ﹝﹢ارد ﹝﹙︤م ︋﹥ ارا﹥ ﹋︀﹐ و ︠︡﹝︀ت 
را﹍︀ن ︀︎ ️﹝﹫﹇ ︀﹫﹟ ︋﹥ ︋︣︠﹩ ا﹁︣اد و ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ ︋︀︫ــ﹠︡. در 
 ️︑ 6 ︀ره﹝︫ ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ︧︀︋︡اری ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا
 ️︗ در ﹝ــ﹢رد و︗﹢د ﹋﹠︐︣ل ﹩︀﹨ان ︑﹙﹀﹫ــ﹅ ﹡﹫︤ ر﹨﹠﹞﹢د﹢﹠︻
︀︡ در ︑︺﹫﹫﹟  ــ︡ه ا︨️ ﹋﹥︋   ︫﹤︀ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ارا﹁︡﹨
️ ﹋﹠︐︣ل ︋﹢دن ﹉ وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری دو﹜︐﹩ ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده  ︑

﹇︣ار ﹎﹫︣د.
️ ︫ــ︡ه از ︨ــ﹢ی ﹨﹫ــ️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ﹁︀︋︀ز︠ــ﹢رد در
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اری ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ﹋︀ر︋︣د 
︑︺ ︿︣︀د︫ــ︡ه ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︫﹠︀︨ــ︀﹩ وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری دو﹜︐﹩ 
 ﹟﹫﹝﹨ ﹤ ﹢ده ا︨ــ️︋  ︀ ﹝︪ــ﹊﹏ رو︋ــ﹥ رو︋  ︣︠ــ﹩ ﹋︪ــ﹢ر﹨︀︋  در︋ 
 ︿︣︺︑ ︣ــ️ و ︋﹥ ︻﹙️ ︑﹀︧ــ﹫︣﹨︀ی ﹝︐﹀︀و︑ــ﹩ ﹋﹥ از ︻﹠︀︮ــ﹚︻
︀د︫︡ه ﹝︪︀﹨︡ه ︫︡ه ا︨️، ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
︧ــ︀︋︡اری  ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ــ﹉ ︋﹫︀﹡﹫﹥ ﹝︪ــ﹢ر︑﹩ را ︋︀ ︻﹠﹢ان 
 ︩︋ ︧ــ︀︋︡اری ﹩﹚﹚﹝﹛ــ️ ﹋︀ر︋︣د ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹫﹚︋︀﹇
 ︩︋ ︀ی﹨︡وا ︣︀︀ی ︑︖︀ری دو﹜︐﹩ و ︨ــ﹨︡در وا ﹩﹞﹢﹝︻

︻﹞﹢﹝﹩ ︗️ ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹠︐︪︣ ﹋︣ده ا︨️.

﹫︙﹫︡ه  ــ﹞︀ در︋︀ره ﹝﹀︀﹨﹫﹛︎  از ︑﹢︲﹫︀ت رو︫ــ﹟ ﹋﹠﹠︡ه︫ 
﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︪︋︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ و دو﹜︐﹩ ︋︣ه ︋︣د﹛. از ︫﹞︀ 

.﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ︣﹊︪︑


