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شركت مجتمع صنايع و معاد ن احياء سپاهان 

فصلنامه احيا
(علمى، فرهنگى،  اجتماعى )
سال سيزد هم / شماره پنجاه و يك - پنجاه و دو
بهار و تابستان 1394

احيا افتخار مى كند  پذيراى مطالب ارسالى مخاطبش باشد ،
 اگر چه نظرات مند رج د ر اين نوشته ها الزاماً نظر احيا نيست.
مسؤوليت مطالب برعهد ة نويسند گان آن ها است.
احيا د ر اصالح و ويرايش مطالب آزاد  است.
لطفاً د ر صورت لزوم، تصاوير مناسب را 
همراه با مقالة ارسالى خود  به د فتر احيا بفرستيد .
مطالب ارسالى بازگرد اند ه نمى شود .
از آن جا كه تمايل د اريم با عزيزانى كه با ارسال مطلب

 به اين نشريه به ما لطف د ارند  بيشتر آشنا شويم، 
مشخصات د قيق خود  را اعم از نام و نام خانواد گى، عنوان،
 ميزان تحصيالت و ... براى ما ارسال فرماييد .
برخى از تصاوير تنها زينت بخش مطالب است و
 موضوعيت خاصى ند ارد .
استفاد ه از مطالب و تصاوير اين نشريه با ذكر منبع بالمانع است.
ضمن سپاس از همكارى شما به منظور احترام به 
خوانند ه گان فهيم اين نشريه از چاپ مطالبى كه 
د ر نشريات د يگر د رج گرد يد ه معذوريم.

نشانى د فتر فصلنامه:
اصفهان، خيابان حكيم نظامى، خيابان محتشم كاشانى، 
ساختمان توحيد ، طبقه د وم، مد يريت روابط عمومى و 
امور بين الملل مجتمع صنايع و معاد ن احياء سپاهان
صند وق پستى: 81645-486
تلفكس: 031-36259042
 faslnameh@ ehyaa.com:پست الكترونيك فصلنامه
 info@ ehyaa.com :پست الكترونيك احياء
www. ehyaa.com :نشانى اينترنتى احياء

صاحب امتياز:
شركت مجتمع صنايع و معاد ن احياء سپاهان
مد ير مسؤول: د كتر سيد  مصطفى صفوى 
سرد بير:  مجيد مؤمنيان
هيأت تحريريه :

د كتر جمشيد  تقسيمى، دكتر محسن صفوى 
د كتر سيد  احمد  احمد ى، د كتر رضا اسماعيلى     
د كتر نصراله شاملى، د كتر احمد منشى
د كتر وحيد  قاسمى، د كتر سيد حميد  آتش پور
د كتر محمد واعظ برزانى 
مد ير اجرايى:  مليحه متغير
طراحى و صفحه آرايى:
كانون طرح و چاپ كتيبه كاران
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اقتصاد مقاومتى و الزامات آن
(﹤︀﹆ ︴﹢ل︋  ︋﹫︀﹡︀ت ﹝﹆︀م ﹝︺︷﹛ ر﹨︊︣ی (ادام ا       ً︋ 

︣آ﹝︡ه ی از  ــ️ ﹋﹥︋  ﹢﹝﹩ و ︻﹙﹞﹩ ا︨ ا﹇︐︭︀د ﹝﹆︀و﹝︐﹩ در وا﹇︹ ﹉ ا﹜﹍﹢ی︋ 
︀ و︲︺﹫️ ا﹝︣وز و ﹁︣دای  ــ︉︋  ــ﹑﹝﹩ ﹝︀︨️؛ ﹝︐﹠︀︨ ﹁︣﹨﹠﹌ ا﹡﹆﹑︋﹩ و ا︨
 ﹉ ﹟ــ﹢ر ﹡﹫︧️. ا ︪﹋ ﹩﹡﹢﹠﹋ ︳︣ا ﹥ و︲︹ ﹋﹠﹢﹡﹩ و︫  ــ️. ﹝︣︋﹢ط︋  ︨︀﹞
︣ای ا﹇︐︭︀د ﹋︪﹢ر ا︨️؛ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ا﹨︡اف ﹡︷︀م ︗﹞﹢ری  ﹙﹠︡﹝︡ت︋   ︋︣﹫︋︡︑
︣آورده ﹋﹠︡؛ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝︪﹊﹑ت را  ــ︀﹏ ا﹇︐︭︀دی︋  ا︨﹑﹝﹩ را در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝︧

︋︣︵︣ف ﹋﹠︡...
 ﹟ا︨️؛ ﹨︣ ﹋︧﹩ ﹋﹥ در ا ﹛︀  ︮﹏﹝︻ ﹉ [﹩︐﹞ا﹇︐︭︀د ﹝﹆︀و] ︀︖﹠در ا ﹏﹝︻

﹢د. ﹢ا﹨︡︋  ︀ً ﹝︭︡اق «و ︻﹞﹙﹢ا ا﹜︭︀﹜︀ت»︠  ︺︴﹇ ︡﹠﹊ ز﹝﹫﹠﹥ ا﹇︡ام و ︻﹞﹏︋ 

:﹤﹛ ﹜︷︺﹞ ︣﹍︀ن د﹫ و︋ 
﹝︧︃﹜﹥ ا﹇︐︭︀د ﹝﹛ ا︨️؛ ا﹇︐︭︀د ﹝﹆︀و﹝︐﹩ ﹝﹛ ا︨️. ا﹜︊︐﹥ ا﹇︐︭︀د ﹝﹆︀و﹝︐﹩ 
ا﹜︤ا﹝︀︑﹩ دارد. ﹝︣د﹝﹩ ﹋︣دن ا﹇︐︭︀د ︗︤و ا﹜︤ا﹝︀ت ا﹇︐︭︀د ﹝﹆︀و﹝︐﹩ ا︨️. 
﹥ و︗﹢د  ــ︡، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︑ ﹉﹢ل︋  ️ ﹨︀ی ا︮﹏ ۴۴ ﹋﹥ ا︻﹑م︫  ــ ︨︀﹫  ︨﹟ا
﹍﹫︣د. ا﹜︊︐﹥ ﹋︀ر﹨︀﹩ ا﹡︖︀م ﹎︣﹁︐﹥ و ︑﹑ش ﹨︀ی  ︀︡ ا﹡︖︀م︋  ︋﹫︀ورد؛ و ا﹟ ﹋︀ر︋ 
 ️﹫﹛︀︺﹁ ﹤ ︀︡ ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ ﹋︣د؛ ﹨﹛︋  ︭﹢︮﹩ را︋   ︩︠ ︪﹢د.︋   ︋︡︀ ︋﹫︪︐︣ی︋ 
ــ﹢ر، د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی دو﹜︐﹩  ︪﹋ ﹩﹊﹡︀  ︋﹜︐︧﹫  ︨﹜﹨ ،︡﹡﹢︪  ︋﹅﹢︪︑ ا﹇︐︭︀دی
 –﹤﹫︀︱﹇ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹋﹞﹉ ﹋﹠﹠︡، ﹝︓﹏ ﹇﹢ه ﹝﹆﹠﹠﹥ و ﹇﹢ه ﹤﹋ ﹩︀﹨ ر و د︨︐﹍︀ه﹢︪﹋

...︡﹡﹢ ﹋﹞﹉ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ﹝︣دم وارد ﹝﹫︡ان ا﹇︐︭︀د︫ 
 ،︫︡︀  ︋︡︀  ︋﹤﹋ ︫︡︀ ــ︡ه ر﹨︊︣ی ﹡︷︀م︋  ﹠︀︋︣ ︑﹆﹅ ا﹨︡اف ︑︺﹫﹫﹟︫   ︋﹤︙﹡︀﹠

﹢د از ︗﹞﹙﹥: ︩ ︋﹫﹠﹩ و ا︗︣ا︫  ﹫  ︎﹩︐︧︀ ︋﹩︑︀﹫ ﹩︑︀﹞ا﹜︤ا
 ︀ ــ︊︡ ﹝﹢اد ︾︢ا﹩ روزا﹡﹥ ﹝︣دم︋  ﹢د﹋﹀︀﹩ در ︑﹢﹜﹫︡ ﹋﹙﹫﹥ ﹝︭﹢﹐ت︨   ︠-١
 ﹤﹋ ﹩︀︗ ︀︑ ر﹢︪﹋ ﹩︀﹫﹁︣ا︽︗ ︳ــ︣ا ︀ک و ا﹇﹙﹫﹛ و︫  ︣ ﹝﹠︀︋︹ آب و︠   ︋﹤﹫﹊︑
ــ︃ ارزآوری و  ︀در و ﹝﹠︪ ︀زار﹨︀ی ﹨︡ف︮  ــ﹥︋  ﹝︀زاد ﹝︭﹢﹐ت ︑﹢﹜﹫︡ی︋ 
 ﹩﹡︀︗ ︀زار﹨︀ی ﹝﹆︭﹢د و آ﹝︀ر ︱﹢ر ﹁︣﹨﹠﹌ و ﹋﹫﹀﹫️ ﹝︣︡️ ا︣ان در︋ 

﹇︣ار ﹎﹫︣د.
ــ︀ورزی و  ــ︡ و ︑︖︀رت و ﹋︪ ــ﹍︀ه و ﹢زه ︑﹢﹜﹫ ــ︀ط ︑﹠﹍︀︑﹠﹌ دا﹡︪ ٢- ار︑︊
️ ا﹁︤ار﹨︀، ﹁﹟ آوری و ا︖︀د ﹢زه ﹨︀ی   ﹝︭﹢﹐ت IT و ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀،︨ 
ــ︀ر﹋️ ﹢زه ﹨︀ی ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣  ︪﹞ ︀ ︥و﹨︩ و ︑﹢︨︺﹥︋  ︑︑ ﹩︭︭﹆﹫﹅ و︎ 
ــ﹥ و ︀﹝️ و  ــ﹥ روز و آ﹠︡ه ﹡﹍︣ا﹡ ــ﹛ و ﹁﹟ آوری︋  در︭︠﹢ص ︑﹢﹜﹫︡ ︻﹙

﹥ ﹎︀﹡﹥ ﹋︪﹢ر. ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ﹡︷︀م و ﹇﹢ای︨ 

﹢د دارد  ــ︀ و ا﹨︡اف︠  ︀زوی د﹁︀︻﹩ از آر﹝︀ن ﹨  ︋﹤ ــ︀ز︋  ٣- ا﹇︐︭︀د ﹝﹆︀و﹝︐﹩ ﹡﹫
ــ︀ع ﹨﹞﹥ ︗︀﹡︊﹥ و ﹡︀﹝︐﹆︀رن ﹡﹫︤ دارد  ︣ د﹁  ︋﹩﹠︐︊﹞ ︣︑︣ ﹜︢ا ا︖︀د ﹇︡رت ﹡︷︀﹝﹩︋ 
 ً︀ ︐︀﹡ ــ﹑﹝﹩ و ــ︐﹆﹑ل و ︻︤ت ا︣ان ا︨ ﹥ ا︨ ︣ا﹋﹥ ا﹇︐︭︀د ﹝﹆︀و﹝︐﹩ ﹝﹠︖︣︋ 
 ﹩︐﹫﹚﹞ ︡﹠ و ﹜︢ا ا︨︐﹊︊︀ر و ︔︣وت ا﹡︡وزان ︡ ﹢ا﹨︫︡  ا﹜﹍﹢ی ا﹝️ ا︨﹑﹝﹩︠ 
 ﹟ا ️︧﹊  ︫﹩ ــ️ و در︎  و ︗︀﹡﹩ ︑︀ب ︑﹞﹏ ا﹟ ﹝︺﹠﹩ را ﹡﹢ا﹨﹠︡ دا︫
 ﹜︗︀︑ ︀زدار﹡︡﹎﹩ ا﹝﹊︀ن ︣︑︣ ﹡︷︀﹝﹩ و ﹇︡رت︋  ــ️︋  ﹢د، د︨ ﹢ا﹨﹠︡︋  ا﹜﹍﹢︠ 

﹢ا﹨︡ ﹎︣﹁️. ︋﹙﹊﹥ ﹁﹊︣ آن را از ﹝︀︗﹞﹫﹟ ﹝︐︖︀وز ﹋︓︣ت ︵﹙︉︠ 
۴- ﹝﹠︀︋︹ ا﹡︧︀﹡﹩ ﹝︐︭︬ و ﹝︐︺︡ از ︗﹞﹙﹥ ا﹜︤ا﹝︀ت ﹝﹆﹅ ﹡﹞﹢دن ا﹨︡اف 

ا﹇︐︭︀د ﹝﹆︀و﹝︐﹩ ا︨️.
︀درا︑﹩ در ﹢زه ا﹡︣ژی ا︻﹛ از ﹡﹀️ و ﹎︀ز و آب  ﹢د﹋﹀︀﹩ و ﹇︡رت︮   ︠-۵

﹢ر︫﹫︡ی و... ︣ق و ا﹡︣ژی︠  و︋ 
︣︑﹢ ︑﹢﹜﹫︡ ﹝﹢اد او﹜﹫﹥ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز  ــ︣﹝︀﹥ ﹋﹑ن در︎  ۶- ︑﹢﹜﹫︡ ︔︣وت و ا︖︀د︨ 
︥و﹨︩ و ︑﹢︨︺﹥  ︪︐﹢ا﹡﹥ ︑﹆﹫﹅ و︎  ﹥ ︻﹠﹢ان︎  ︮﹠︀︹ و ا︖︀د ارزش ا﹁︤وده︋ 
﹢دن   ︋︡︺︐﹞ ــ︀وری و ﹢د︋ ــ﹥︠  ــ﹢ارد از ︗﹞﹙ ﹞ ︣﹍و د ︀﹨ ﹟ــ﹥ ا و... و ﹨﹞
ــ﹢ر و ا︮﹏ ۴۴ و  ︪﹋ ﹤﹛︀︨ ️ ︧﹫ ﹠︡ ︪﹛ ا﹡︡از︋  ﹥ ا︗︣ای︨  دو﹜️ و ﹝﹙️︋ 
 ﹤﹚︮﹢ ر ﹋﹥ در﹢︪﹋ ﹤︀﹞︣ ﹫ و ﹝﹠︀︨︉ ﹝﹠︀︋︹ و ︔︣وت و︨   ︮️︣︡﹞
﹢︀﹩ ﹡︷︀م و ﹝﹙️ را  ــ﹊﹢﹁︀﹩ ا﹇︐︭︀د و︎  ــ︡ و︫  ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡، ر︫
ــ︐︽︀ل و ر﹁︹ ﹡﹫︀ز﹨︀ی او﹜﹫﹥ ﹝﹙️ ︻︤︤ ا︣ان ﹋﹥  ﹢ا﹨︡ آورد، ا︫ ︋﹥ ار﹝︽︀ن︠ 
︀ ﹀︶ ﹋︣ا﹝️ ا﹡︧︀﹡﹩ و ﹝︧﹊﹟ و درآ﹝︡  ﹢دن از ﹝︺﹫︪️︋  ︣︠﹢ردار︋   ︋﹏﹞︀︫
︬ ﹨︀ی  ︠︀ ﹥ ︻﹠﹢ان︫  ﹍︣ف ︑﹢﹜﹫︡ ﹡︀︠︀﹜︬ ﹝﹙﹩ ﹋︪﹢ر︋  ﹝﹠︴﹆﹩ و ر︫︫︡ 
 ️︣︡﹞ ️ــ ــ︤ت و ﹋﹫﹀﹫ ــ︐﹆﹑ل و ︻ ﹫︀م ا︨ ــ︀د ﹋﹑ن︎  ــ︤ ا﹨﹞﹫️ ا﹇︐︭ ︀

﹢ا﹨︡ ر︨︀﹡﹫︡. ﹥ دو︨︐︀ن و د︫﹞﹠︀ن︠  ︣︋﹙﹠︡ را︋  ﹨﹞﹥ ︗︀﹡︊﹥ ا︣ان︨ 
︣ ﹝﹠︀︋︹ و ذ︀︠︣ و ﹁︀﹋︐﹢ر﹨︀ی   ︋﹤﹫﹊︑ ︀ ︀︠️ درو﹡﹩ ﹇︡رت ﹝﹙﹩︋   ا︨︐﹊︀م︨ 
️ ︀﹁︐﹠﹩ و ︑﹆﹅ آن ﹝﹠﹢ط︋ ﹥︋ ︀ور﹨︀ی ﹝︧﹣و﹜﹫﹟  ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣، آر﹝︀﹡﹫︧️ د︨

﹠﹍︀ه ﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی ﹝﹩ ︋︀︫︡. ﹝︐︣م و آ︀د ﹝﹙️ ︻︤︤ ا︣ان و︋ 

ابتد اى سخن

                                                                                                                           
وما توفيقى اال بااهللا العلى العظيم                           

د كتر سيد  مصطفى صفوى
رئيس هيأت مد يره

شركت مجتمع صنايع و معاد ن احياء سپاهان
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 فوالد كشور را دريابيم
 قلب اقتصاد نمى تپد

ــرمايه گذارى در چالش هاى  ــول س  اص
اقتصادى

  سوئيفت و آثار آن قبل و بعد از تحريم



Ehya Magazine

4

ى )
ماع

جت
ى، ا

هنگ
 فر
ى،

علم
ا ( 
حي
مه ا

صلنا
ف

فوالد كشور را 
دريابيم
نويسنده:
 دكتر محمود اسالميان  
مديرعامل صندوق بازنشستگى كشورى و 
عضو هيأت رئيسه
 اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران

يم
رياب

را د
ور 

كش
الد 

فو
﹥ ︑﹢﹜﹫︡ ﹁﹢﹐د ﹝﹩ ﹎︢رد. دا︫︐﹟  ــ﹢ر︋  ــ︐﹫︀︋﹩ ﹋︪ ︡ود ﹡﹫﹛ ﹇︣ن از د︨
ــ︡ در   ︫︒︻︀ ــ﹩، ﹝﹢اد او﹜﹫﹥ و ا﹡︣ژی︋  ️ ﹨︀﹩ ﹨﹞︙﹢ن دا﹡︩ ﹁﹠ ︤﹞
ــ︺﹥ ﹁﹢﹐د ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹎﹫︣د.  ︨﹢︑ ﹩︮﹢︭ ︩ ﹨︀ی دو﹜︐﹩ و︠  ︋
ــ﹢ر ز﹡︖﹫︣ه ﹁﹢﹐د  ــ﹫︀ری از ا︨︐︀ن ﹨︀ی ﹋︪ ︧ ︋﹥ ︵﹢ری ﹋﹥ ا﹝︣وزه در︋ 

﹡﹆︩ ︗︡ی در ا︫︐︽︀ل و ︑﹢﹜﹫︡ دارد.
 ﹩﹡︀︗ ︀ی﹨ ️ ﹝﹫﹇ ﹩︨﹢﹠﹫  ︨﹩﹠﹠﹞ ــ︀ن از ︑︖︣︋﹥ ﹠︡ د﹨﹥ ﹎︫︢︐﹥ ﹡︪
ــ︀ل (۶٠در︮︡  ــ﹟ ︑﹢﹜﹫︡ در︨  ﹥ ٨٣۵ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ︑  ︋﹟﹫ ﹩︋︀﹫︐ــ دارد. د︨
ــ️  ــ︡ن آن ︵﹩ دو د﹨﹥ ا︨ ︣ا︋︫︣  ــ︀ن از ١٠︋  ــ﹥ ﹡︪ ــ﹩) ﹋ ﹡︀︗ ︡﹫﹛﹢︑
ــ︡ ︑︀   ︫︒︻︀ ️ ﹎︢اری︋  ــ﹢ر در ﹇﹫﹞ ــ️ ﹝︢﹋ ــ︣ا ︳︀﹋﹞﹫︐﹩ دو﹜ و︫ 
 ︀ ــ﹢ر﹨︀︋  ــ︣ار ﹎﹫︣د. ا﹝︀ ﹋︪ ــ︡ت ︑ــ️ ︑︀︔﹫︣ ﹇  ︫﹤  ︋﹩﹡︀︗ ︋︀زار﹨︀ی
﹢د در  ︀زار﹨︀ی︠  ــ﹌ از︋  ــ﹥ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ︲︡ دا﹝︍﹫﹠ ︀ ا︑﹊︀︋  ﹝︣ا﹇︊️ و︥ه و︋ 
ــ﹞︩  ــ︀ع ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن ﹇﹫﹞️︫  ــ︡ه د﹁ ــ﹏ ︑︡︡ات ذ﹋︫︣  ︋︀﹆﹞
ــ﹫︡ه  ﹠︀در ﹫﹟ ر︨ ﹥ ٢٨۵ د﹐ر در︋  ــ︀ل ﹇︊﹏︋  ﹁﹢﹐دی از ۵۵٠ د﹐ر دو︨ 
︣ا ︣︲︀ ︳︡ود ٢/۵ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ︑﹟ ﹝︭﹢﹐ت ﹁﹢﹐د در  ا︨️. در︫ 
︣ ﹋︀﹨︩ ۴٠در︮︡ی  ︡ه و ︻﹑وه︋  ا﹡︊︀ر﹨︀ی ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹋︪﹢ر ا﹡︊︀ر︫ 

︣ا︳ د︫﹢اری دارد.  ︀ل ﹎︫︢︐﹥ ﹁︣وش ﹡﹫︫︤  ﹇﹫﹞️ ︵﹩ دو︨ 
︤ر﹎﹩ از  ــ︩︋  ــ︣ای︋  ــ︡ه ای︋  ــ︣ ﹡﹍︣ان ﹋﹠﹠ ﹢︭︑ ــ﹢د ︗﹢﹞ ︳ــ︣ا ︫

ــ️: ﹫︣و﹡﹩ ا︨ ــ﹩ و︋  ــ﹩ از ︻﹢ا﹝﹏ دا︠﹙ ــ️ ﹋﹥ ﹡︀︫ ــ﹢ر ا︨ ︪﹋ ︡﹫﹛﹢︑
ــ︀زاد ﹝︭ــ︣ف در ﹫﹟ و  ــ︀ی ︗︀﹡﹩ و ﹝ ﹨ ️ ﹝﹫﹇ ︡︡ــ  ︫︩﹨︀﹋ .١
ــ︡ن ﹋︀﹐︋﹥   ︫︣ــ︣از  ︨︒︻︀ ــ﹢﹆﹩ دو﹜️ ﹝︢﹋﹢ر︋  ️ ﹨︀ی ︑︪ ــ ︨︀﹫︨

︡ه ا︨️. ﹩ د﹁︀ع︫  ︀ً ﹋︪﹢ر﹨︀ی︋  ︮﹢︭﹞ ﹩﹡︀︗ ︋︀زار﹨︀ی
ــ︀ل ﹨︀ی ﹎︫︢︐﹥ ﹝︐﹢﹇︿ و  ــ︺﹥ ﹁﹢﹐د دا︠﹙﹩ ︵﹩︨  ٢. ا︨︐︣ا︑︥ی ︑﹢︨
ــ﹞️ وا︡﹨︀ی  ــ︀ی ︋︤رگ ا﹇︐︭︀دی ︋﹥ ︨ ﹨︡︀ی ︑﹞︣﹋︤ ︋︣ وا︗ ﹤︋
ــ︡ه و  ــ︩ ﹇﹫﹞️ ︑﹞︀م︫  ــ︒ ا﹁︤ا ︻︀ ــ︣د ﹋﹥︋  ️ ﹎﹫︣ی ﹋ ︗ ﹉ــ﹢﹋

︡ه ا︨️. ︡ن︫  ︾﹫︣ر﹇︀︋︐﹩︫ 
﹢رت   ︮﹤ ــ︐︽︀ل︋  ــ︺﹥ ا︫ ︦ از ﹡︀﹋︀﹝﹩ در ︑﹢︨ ــ︐﹥︎  ٣. در دو﹜️ ﹎︫︢
ــ﹥ دو ︋︣ا︋︣  ــ︀﹡﹩ در وا︡﹨︀ی ︑﹢﹜﹫︡ی ﹁﹢﹐د ︋ ــ︐﹢ری ﹡﹫︣وی ا﹡︧ د︨

﹢د. ﹫︩ از ا︨︐︀﹡︡ارد︋  ا﹁︤ا ︩︀﹁️ در ︀﹜﹩ ﹋﹥ ﹡﹫︣وی ﹇︊﹙﹩ ﹡﹫︤︋ 
︣ آن  ︀ ر﹇︊︀ ﹡﹫︧️ ︻﹑وه︋   ︋﹤︧︀﹆﹞ ﹏︋︀﹇ ــ﹢ر ︤﹨ .۴﹠﹥ ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ در ﹋︪
﹢د ﹡﹢︻﹩ ﹋︀﹨︩ ﹇︡رت ر﹇︀︋︐﹩ ︑﹢﹜﹫︡  ︣ا︋︣ ︑﹢رم︠  ﹋﹠︐︣ل ﹡︣خ ارز در︋ 

﹋︪﹢ر ا︨️.
︀زار ︑︀︔﹫︣ دا︫︐﹥   ︋︳︣ا  ︫︣ ︣︑ .۵﹛ ﹨︀ی ︸︀﹜﹞︀﹡﹥ و ر﹋﹢د دا︠﹙﹩ ﹡﹫︤︋ 
ــ︣ا︳ ﹝﹢︗﹢د و ﹝﹛ ︑︣ از آن  ︀︡ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹎﹫︣د.︫  ــ️ و︋  ا︨
 ﹏︡︋ ﹩ ــ︐︽︀ل و ︑﹢﹜﹫︡ ﹋︪﹢ر ﹡﹆︪﹩︋  ﹥ ﹢زه ای ﹋﹥ در ا︫  ︋﹩︗﹢︑ ﹩︋
ــ︀ل ٧۶ و ٨١  ــ︀ل ﹎︫︢︐﹥ در دو︨  دارد ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹫﹥ ﹡﹫︧ــ️. در ٢٠︨ 
 ︀ ــ️ ﹋﹥︋  ﹥ و︗﹢د آ﹝︡ه ا︨ ــ﹫︀ر ﹋﹞︐︣ی︋  ︧ ︀ دا﹝﹠﹥ ︑︀︔﹫︣︋  ــ︀︋﹥︋  ا︑﹀︀ق ﹝︪

︀︡ ﹋︣د:   ︋﹤ ︀ل ،︡ ︀زار و واردات ﹋﹠︐︣ل︫   ︋︹﹇﹢﹞ ﹤ ︑︭﹞﹫﹞︀ت︋ 
︡ون  ︦ از ︢ف ﹡﹆︩ ا﹞﹫︡رو︋  ــ﹢ر︎  ﹠︀︹ ﹝︺︡﹡﹩ و ﹁﹙︤ی ﹋︪  ︮.١
 ﹟︣︑ ﹜﹞ ،︡﹡ان ﹐زم را ﹡︡ار﹢︑ ︤﹫﹡ ﹩︭︭︑ ︀ی﹨ ︩  ﹝︐﹢﹜﹩ ﹝︀﹡︡ه،︋ 
 ︹︗︣﹞ ︣﹨ ︀ ︡رو﹫﹝ا ﹤ ﹝﹢︲﹢ع وا﹎︢اری ﹡﹆︩ ︀﹋﹞﹫︐﹩ در ا﹟ ا﹝︣︋ 
 .︫︡︀ ︡ون ﹝︐﹢﹜﹩︋  د﹍︣ی ا︨️. ﹡﹞﹩ ︫﹢د  ﹟﹫﹠﹢زه ︑︀︔﹫︣﹎︢اری︋ 

 .︫︡︀ ︀زار دا︠﹙﹩ ﹡﹫︤ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︑︀︔﹫︣﹎︢ار︋  ا﹟ ﹝︣﹋︤ در ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ در︋ 
ــ﹢﹐دی ا﹁︤ا︩ و از  ــ﹉ دوره ﹞ ﹤﹁︣︺︑ ﹤﹨︀﹞ ۶︭﹢﹐ت ﹁  ︣ای  ︋.٢
 ︩﹨︀﹋ ﹤ ــ︀ ︑﹢︗﹥︋   ︋.︡آ ﹏﹝︻ ﹤ ــ︀︋﹥ ︗﹙﹢﹎﹫︣ی︋  واردات ﹋︀﹐﹨︀ی ﹝︪
︀ل ﹎︫︢︐﹥ ︑︀︔﹫︣ی در ︑﹢رم  ۴٠ در︮︡ی ﹇﹫﹞️ ﹝︭﹢﹐ت ︵﹩ دو︨ 
︀زار  ــ︀دل︋  ــ︣ای دوره ﹝︢﹋﹢ر ︑︀ ︑︺ ــ️. ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ ︑︺︣﹁﹥︋  ﹡﹢ا﹨︡ دا︫

 .︫︡︀ ٣٠در︮︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋ 
 ︡﹠﹠﹋ ﹩﹝﹡ ️︀︻را ر ﹌﹠﹫︍﹞دا ﹤﹋ ﹟﹫ ن﹢︙﹝﹨ ﹩︀﹨ــ﹢ر ︣ای ﹋︪  ︋.٣
︧﹫︀ری از  ﹢د. ا﹝︣ی ﹋﹥ در︋  ﹝︡ود ️︖﹛ واردات در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥︫ 

︣ ︑︺︣﹁﹥ ا︻﹞︀ل ﹝﹩ ︫﹢د.  ﹋︪﹢ر﹨︀ ︻﹑وه︋ 
︡ون ︑︺︣﹁﹥ ﹝﹠︀︨︉،  ــ﹢ر︋  ﹠︀در ﹋︪ ﹥ ︑︣ا﹡︤️ ﹁﹢﹐د از︋  ۴. ︻︡م ا︗︀زه︋ 
︣ای   ︋﹤︀ــ ــ﹢ر﹨︀ی ﹨﹞︧ ︀زار ﹋︪ ــ﹟︋  ﹫﹟ ر﹁︐ ــ︒ از︋  ︻︀ ــ︣︋  ز︣ا ا﹟ ا﹝
 ﹤︗﹢︑ ︀ ﹠︀︹ ﹁﹙︤ی و ﹝︺︡﹡﹩ ﹋︪﹢ر︋  ︡ه ا︨️.︮  ﹁﹢﹐د︨︀زان دا︠﹙﹩︫ 
️ ﹨︀ی ﹝﹛ و ︑︀︔﹫︣﹎︢اری ︗︡ی در ﹢زه ا︫︐︽︀ل و ︑﹢﹜﹫︡ ﹝﹙﹩  ︤﹞ ﹤︋
︀ل ﹎︫︢︐﹥  ︀︬︠ ﹝︀﹜﹩ وا︡﹨︀ی ﹁﹢﹐دی ︵﹩︨  ︣ان ﹝﹢︗﹢د ﹋﹥︫  و︋ 

﹫︀﹡﹍︣ آن ا︨️، ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ︑﹢︗﹥ ︗︡ی و ﹁﹢ری ا︨️. ︋﹥ رو︫﹠﹩︋ 
﹝﹠︊︹: روز﹡︀﹝﹥ د﹡﹫︀ی ا﹇︐︭︀د
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 ﹩﹛﹢ ــ︀زار︎  ــ︀﹝︀﹡︡﹨﹩︋  ــ﹢ر﹨︀ی ﹝︐﹙︿، در︨  ــ︀ی ﹝︣﹋︤ی ﹋︪ ﹨ ﹉﹡︀︋
 ،﹩﹛﹢  ︎︿﹚︐﹞ ︀ی﹨ ️ ︨︀﹫ ︀ ا︻﹞︀ل︨   ︋︀﹡آ .︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ︀﹀ا︨︀︨﹩ ا ﹩︪﹆﹡
ــ﹥ و ︑﹆︀︲︀ را  ــ︤ان ︻︣︲ ــ︀︵﹩ و ا﹡﹆︊︀︲﹩، ﹝﹫ ️ ﹨︀ی ا﹡︊︧ ــ ︨︀﹫  ︨︣﹫︷﹡
﹞︀﹡︡. ا﹜︊︐﹥  ــ﹩︋  ﹇︀ ︣ه ︑ــ️ ﹋﹠︐︣ل︋  ــ︀ ﹡︣خ︋  ــ︀زار ﹋﹠︐︣ل ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ︑ در︋ 
﹥ ا﹟ ﹝﹢﹇︺﹫️، در ﹎︢ر ز﹝︀ن د︨️  ــ﹫︡ن︋  ︣ای ر︨ ︋︀﹡﹉ ﹨︀ی ﹝︣﹋︤ی︋ 
﹥ ا﹇︐︱︀ی  ﹢د را︋   ︠﹩﹛﹢ ️ ﹨︀ی︎  ︨︀﹫ ︋﹥ ا︮﹑︀ت ﹝︐﹙﹀﹩ زده ا﹡︡ ︑︀︨ 

︣ا︳ ا﹇︐︭︀دی روز ︑︽﹫﹫︣ د﹨﹠︡.   ︫︀ ز﹝︀ن و ﹝︐﹠︀︨︉︋ 
︀ر د﹍︣ ﹡︪︀ن داد،  ــ︐﹥︋  ــ︀ل ﹨︀ی ﹎︫︢ ︀﹡﹊﹩ ︾︣ب در︨  ︋︣ان ﹝︀﹜﹩ و︋ 
ــ︣ ا﹇︐︭︀دی در  ــ﹢ر﹨︀﹩ ﹋﹥ از ﹡︷ ــ﹩ در ﹋︪ ︐ ︡اری﹊﹡︀ ــ︐﹛︋  ︧﹫  ︨︣﹨
︀︠︐︀ری و  ــ︐﹠︡ در ﹝︣ور ز﹝︀ن ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ا︮﹑︀ت︨  ︧﹨ ︀﹨ ﹟︣︑︣ ز﹝︣ه︋ 

﹝︡ل ﹨︀ی ︗︡︡ ا︨️. 

﹥ ﹝﹠︀︋︹ ﹝︀﹜﹩ ارزان ﹇﹫﹞️  ︀ل ﹨︀ی ﹎︫︢︐﹥︋  ﹝﹢︨︧︀ت ﹝︀﹜﹩ ︗︀ن ︵﹩︨ 
 ️﹝  ︨﹤ ــ︡ ا﹟ ﹝﹢︨︧︀ت︋   ︫︉︗﹢﹞ ﹤﹛︀︧﹞ ﹟︡ا ﹋﹠﹠︡ و ا﹫ د︨︐︨︣﹩︎ 
 ︩ا﹁︤ا ︀ ــ︡.︋  ــ﹢د﹨︀ی ﹨﹠﹍﹀️ روی آور﹡  ︨︀ ﹫︙﹫︡ه︋  ﹝︺︀﹝﹑ت ﹝︀﹜﹩︎ 
︀﹡﹊﹩، ز︀ن و ︲︣ر  ﹫︧︐﹛ ﹝︀﹜﹩ و︋   ︨﹩﹨︡  ︋︩و ا﹁︤ا ﹩﹛︀﹞ ︹︋︀﹠﹞ ﹤﹠︤﹨
︀﹡﹉ ﹨︀ و  ــ︡ت ا﹁︤ا ︩︀﹁️.  ا﹋︓︣︋   ︫﹤ ︀﹡﹉ ﹨︀ی︋  ﹝﹢︨︧︀ت ﹝︀﹜﹩ و︋ 
︣ان ﹝︀﹜﹩، را﹨﹩ ︗︤   ︋︀  ︋﹩︀رو︣ای رو ︤رگ ︗︀ن︋  ﹝﹢︨︧︀ت ﹝︀﹜﹩︋ 

︣ای ︑︤ر︡﹆﹡ ﹅﹠﹍﹩ ﹡︡ار﹡︡.   ︋︀﹨ ️ ﹋﹞﹉ ︵﹙︊﹫︡ن از دو﹜
ــ﹩ از ﹝﹢ر﹨︀ی ا︮﹙﹩  ﹊ ،﹩﹊﹡︀ ــ︀︠︐︀ر ﹡︷︀م︋  ︋﹥ ﹨︣ ︀ل، ا︮﹑ح︨ 
︀ً ﹊﹩ از ﹝﹢ر﹨︀ی ﹋﹙﹫︡ی  ﹥ ﹡﹢ی ﹋﹥ ﹇︴︺ ــ️.︋  ︑﹢ل ا﹇︐︭︀دی ا︨
 ﹩﹊﹡︀  ︋- ﹩﹛﹢  ︎﹜︐︧﹫ ــ﹢ر﹨︀، ا︮﹑ح︨  ﹨︣ ︵︣ح ا︮﹑ح ا﹇︐︭︀دی در ﹋︪
 ﹩ــ︀ت و ﹋︀را ــ︩ ﹋﹙﹫︡ی در ︔︊ ــ﹥ ا﹟ ﹡︷︀م ﹡﹆ ﹢د، ︣ا ﹋ ﹢ا﹨︡︋  ــ︀︠  ﹡آ

نگاهى به وضعيت نامساعد 
بانك ها در اقتصاد ايران

نويسنده: 
محمود طهماسبى كهيانى 
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️ ﹨︀، ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ا﹝﹢ر  ﹝﹫﹇ ﹩﹞﹢﹝︻ ︴︨ ︊︀ت︔ ︶﹀ ،ا﹇︐︭︀دی ︳﹫﹞
 ﹩ری ﹋﹥ ﹋︀را﹢︵ ﹤ ــ︺﹥ ا﹇︐︭︀دی دارد،︋  ︑﹢﹜﹫︡ی و ︑︧﹫﹏ ر︫︡ و ︑﹢︨
﹢ده  ︩ وا﹇︺﹩ ا﹇︐︭︀د︋   ︋﹩ــ︐﹫︊︀ن ﹋︀را ︪  ︎،﹩﹊﹡︀  ︋ -﹩﹛﹢ و ︔︊︀ت ﹡︷︀م︎ 
︣وز   ︋︉︗﹢﹞ ﹩﹊﹡︀  ︋ -﹩﹛﹢ ﹩ ︔︊︀︑﹩ و ︻︡م  ﹋︀را﹩ ﹡︷︀م︎  ︣︠﹑ف آن︋  و︋ 
ــ﹢د. و︸﹫﹀﹥ ا︨︀︨﹩  ︩ وا﹇︺﹩ ا﹇︐︭︀د ﹝﹩ ︫ ︋﹩ ︔︊︀︑﹩ و ﹡︀﹋︀را﹩ در︋ 
ــ︐﹛  ︧﹫ ﹫﹠﹥ آن در︨   ︋︬﹫︭︑ و ﹩﹛︀﹞ ︹︋︀﹠﹞ ︤﹫︖︑ ﹩﹊﹡︀  ︋ -﹩﹛﹢ ﹡︷︀م︎ 
︪︐﹫︊︀﹡﹩ و ︑︧﹫﹏ ا﹝﹢ر ﹝︭︣﹁﹩ و ︑﹢﹜﹫︡ی و ﹎︧︐︣ش   ︎️︗ ا﹇︐︭︀دی

ر﹁︀ه و ︑﹢︨︺﹥ ا﹇︐︭︀دی ا︨️. 
﹥ ا﹨︡اف ر︫︡  ــ︐﹫︀︋﹩︋  ﹢د در د︨ ︣ای ︑﹆﹅ رو︀﹨︀ی︠  ــ﹢ر ﹝︀ ﹡﹫︤︋  ︪﹋
﹢︀ و  ــ﹩︎  ﹊﹡︀ ــ︐﹛︋  ︧﹫ ــ︐﹟︨  ــ︀دی و ︻︊﹢ر از ر﹋﹢د، در ا︠︐﹫︀ر دا︫ ا﹇︐︭
 ﹤﹋ ︣︢︎ ︍︣ده ﹇︡ر︑﹞﹠︡ی را ﹝﹩ ︵﹙︊︡. از وا︨︴﹥ ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ و ﹡︀د﹨︀ی︨ 
︀ر︗﹩   ︠﹩﹛︀﹞ ﹟﹫﹞︀︑ ︹︊﹠﹞ ﹟︣︑ ﹜﹞ ان﹢﹠︻ ﹤ ︀﹡﹉ ا︨️،︋   ︋︀﹡در راس آ
ــ︐﹛  ︧﹫  ︨﹟ــ️ ﹋﹥ ا ــ︀﹜﹩ ا︨  ︨︡﹠ ︀ل ﹟ا ︀ ــ﹢د.︋  ︋﹠﹍︀ه ﹨︀ ︀د ﹝﹩ ︫
︀﹡﹉ ﹨︀ و  ــ﹩︋  ︣ان ﹝︀﹜ ــ️.︋  ﹥ ︑︤﹜︤ل ﹡︀ده ا︨ ــ︣ان رو︋  ︡ر︑﹞﹠︡ در ا﹇
️ ﹨︀ی ﹡﹛ و  ︀﹡﹊﹩ ﹋﹥ از ﹡︐︀︕ ︻﹞﹙﹊︣د دو﹜ ــ︊﹊﹥︋   ︫﹟﹫﹍﹠ ﹝︺﹢﹇︀ت︨ 
 (Insolvency) ﹩﹛︀﹞ ﹩﹡در ﹇︀﹜︉ در﹝︀﹡︡﹎﹩ و ﹡︀︑﹢ا ﹉﹠ــ️ ا د﹨﹛ ا︨
 ﹤ ــ﹢ر︋  ︪﹋ ﹤﹋ ﹩︴ــ︣ا ــ﹢ر رخ ﹝﹩ ﹡﹞︀︡. ﹜︢ا در︫  در ﹡︀د﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹋︪
ــ﹊﹑ت ︑﹠﹍﹠︀ی ا︻︐︊︀ری  ︪﹞ ︀ ︀ر︗﹩،︋   ︠﹩﹛︀﹞ ﹟﹫﹞︀︑ ﹩︀﹡د﹜﹫﹏ ︻︡م ︑﹢ا
︀﹜﹩ ا︨️. ︀﹡﹉ ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩ ﹡﹫︤︠  ــ️︋  ﹠︖﹥ ﹡︣م ﹝﹩ ﹋﹠︡، د︨ ــ️ و︎  د︨
︀زی  ﹢﹜﹩ ︗︀ن ﹡﹆︪﹩ ا︨︀︨﹩︋  ︀زار﹨︀ی︎  ︀﹡﹉ ﹨︀ی ﹝︣﹋︤ی در︋   ︋﹤︣﹎
 ️︗ ︀﹨︀زار  ︋﹟ا ﹤ ــ︀︵﹩ ︀ ا﹡﹆︊︀︲﹩︋  ️ ﹨︀ی ا﹡︊︧ ــ ︨︀﹫  ︨︀ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و︋ 
︣ه ︑️ ﹋﹠︐︣ل  ــ︀ ﹡︣خ︋  ﹝﹩ د﹨﹠︡ و ︻︣︲﹥ و ︑﹆︀︲︀ را ︑﹠︷﹫﹛ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ︑
︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی ا︣ان ﹝︐﹀︀وت   ︋︀  ︋︀﹡︀ی آ﹨ ️ ﹞︀﹡︡، ا︠︐﹫︀رات و د︠︀﹜  ︋﹩﹇︀︋
﹢ل، اوراق  ︀﹡﹉ ﹨︀ی ﹝︣﹋︤ی در ز﹝︀ن ︻︣︲﹥ ز︀د︎   ︋﹤﹋ ︀﹠︺﹞ ﹟︡ ا︨️.︋ 
﹢ل ﹝﹩ ز﹡﹠︡؛  ــ︹ آوری︎  ﹝︗ ﹤ ــ️︋  ︀زار روا﹡﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و د︨  ︋﹤ ﹇︣︲﹥ را︋ 
ــ︐﹊︀ری  ﹢ل را د︨  ︎﹜︖ ،﹩﹡﹢﹡︀﹇ ــ︍︣ده ︣دن ﹡︣خ︨  ــ﹟︋  ﹫︀ ︀﹐ و︎   ︋︀  ︋︀
 ﹟از ا ﹉ ︘﹫﹨ ،ــ︣ان ــ︡. و﹜﹩ در ا ︨︣ ﹥ ︑︺︀دل︋  ︣ه︋  ــ︣خ︋  ﹡ ︀︑ ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞

﹥ ︵﹢ر ﹝﹢︔︣ و︗﹢د ﹡︡ارد. ا︋︤ار﹨︀︋ 
 ﹉ ان﹢﹠︻ ﹤ ــً﹑︋  ﹢ل در ا︣ان ︻﹞ ــ︀زار︎  ــ﹩ د﹍︣ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️︋  ﹡︀﹫ در︋ 
﹢د  ــ︍︣ده ﹎︢ار ﹝﹠︀︋︹︠   ︨﹩﹠︺ ــ️؛ ــ︡ه ا︨  ︫︿︣︺︑ «﹤︀﹞︣ــ «︋︀زار︨ 
 ﹤ ــ️︋  ﹥ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ از او د︨  ︋﹉﹡︀ ــ︀︋  ︀﹡﹉ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡ ︑ ــ︀ر︋  را در ا︠︐﹫
 ︕︀ی را﹠︺﹞ ﹤ ﹢ل︋  ︀زار︎  ــ️ ﹋﹥︋  ︤﹡︡. ا﹟ در ︀﹜﹩ ا︨ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری︋ 
 ︀ ــ︣دم را-︋  ــ︍︣ده ﹨︀ی ﹝  ︨،﹉﹡︀ ــ︡ ﹋﹥︋  ــ︉ ︻﹞﹏ ﹝﹩ ﹋﹠ ﹫︑︣︑ ﹟ا ﹤ د﹡﹫︀︋ 
︍︣ده ﹎︢ار ﹝﹩ د﹨︡- در ا︠︐﹫︀ر   ︨﹤ ﹢دی ﹋﹥︋   ︨﹤  ︋️︊︧﹡ ﹩︤︗ ﹩﹁﹑︐︠ا
︣وز ︑﹠﹍﹠︀﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ در   ︋︒︻︀ وام ﹎﹫︣﹡︡﹎︀ن ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡. ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع︋ 

︡ه ا︨️. ا﹇︐︭︀د ا︣ان︫ 
︩ ﹨︀ی   ــ﹥︋  ــ️ ﹋﹥ ا﹝︣وز ﹨﹞ ــ﹩ ﹝﹢︲﹢︻﹩  ا︨ ــ﹢ع ︑﹠﹍﹠︀ی ﹝︀﹜ ︲﹢﹞
 ︀ ︀ً ﹢زه ای ﹡﹫︧️ ﹋﹥︋  ︊︣﹆︑ ا︗﹥ ﹨︧︐﹠︡ و﹢﹞ ﹏︱︺﹞ ﹟ا ︀ ا﹇︐︭︀د ﹋︪﹢ر︋ 
﹫︪︐︣ از ﹎︫︢︐﹥  ︀﹡﹉ ﹨︀ ﹨︣ روز︋  ا﹟ ﹝︪﹊﹏ در﹎﹫︣ ﹡︊︀︫︡. در ︻﹫﹟ ︀ل︋ 
 ️︊ ﹢ا﹨﹫﹛ ﹝︧︐︡ل︮  ــ﹢﹡︡. ا﹎︣︋  ــ﹊﹑ت ︾︣ق ﹝﹩ ︫ در ژر﹁︀ی ﹝︪
ــ︀ل   ︨︣﹨ ﹩﹡︀︗ ﹉﹡︀ ــ﹥︋  ــ︀ره ﹋﹠﹫﹛ ﹋ ــ︀︭︠﹩ ا︫  ︫﹤ ــ﹛ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛︋  ﹫﹠﹋
ــ︡ه ﹆︡ر در︨️  ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ اد︻︀ی ﹝︴︣ح︫  ﹝﹠︐︪︣ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ﹡︪
︭﹢︮﹩ در   ︩︠  ︋﹤  ︋﹩︀︴︻ت ا﹑﹫ــ ︀︬︠ ﹝﹫︤ان ︑︧  ︫﹟ا︨️. ا
 Domestic Credit) ﹩﹚︠دا ︬﹛︀︠︀﹡ ︡﹫﹛﹢︑ ﹤ ــ︊️︋  ︨︴ ﹝﹙﹩ را ﹡︧
 ،﹩﹡︀︗ ﹉﹡︀ ــ︿︋  ︣︺︑ ﹅︊︵ .︡ــ ــ︀ن ﹝﹩ د﹨ ︪﹡ (to Private Sector
ــ️ از ﹋﹙﹫﹥  ︭﹢︮﹩ ︻︊︀رت ا︨  ︩︠  ︋﹤  ︋﹩︀︴︻ت دا︠﹙﹩ ا﹑﹫ــ ︧︑
 financial corporations ﹩﹛︀﹞ ︀ی﹨ ️ ــ︣﹋  ︫﹅︣︵ از ﹤﹋ ﹩﹛︀﹞ ︹︋︀﹠﹞
️ ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ در  ــ︣﹋ ــ﹢ر از︫  ــ﹢د. ﹝﹠︷ ︭﹢︮﹩ ا︻︴︀ ﹝﹩ ︫  ︩︠  ︋﹤︋
︀﹡﹉ ﹨︀ی  ــ﹩،︋  ﹛﹢ ︀﹡﹉ ﹨︀ و ﹡︀د﹨︀ی︎  ــ️ از︋  ــ﹢ق ︻︊︀رت ا︨ ﹁ ︿︣︺︑
 ،﹌﹠︤﹫﹛ ︀ی﹨ ️ ــ︣﹋ ️ ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹡︷﹫︫︣  ــ︣﹋  ︫︣︀ــ ــ︍︣ده ︢︎︣ و︨  ︨
 ︀ ︣ا﹁﹩ ﹨︀.︋  ︀ز﹡︪︧︐﹍﹩، ﹝﹢︨︧︀ت ﹝︀﹜﹩ و ا︻︐︊︀ری و︮  ︮﹠︡وق ﹨︀ی︋ 
 ﹜﹫﹠﹋ ﹏﹫﹚︑ و ا︻︐︊︀ری را ﹩﹊﹡︀ ︀︬︠ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ︻﹞﹙﹊︣د ﹡︷︀م︋   ︫﹟ا
 ﹩︊︨︀﹠︑ ﹤ ﹩﹊﹡︀ ــ︳ ﹡︷︀م︋  ︨﹢︑ ﹩︮﹢︭  ︩︠  ︋﹩﹛︀﹞ ﹟﹫﹞︀︑ ﹜﹫﹠﹫︊ و︋ 

︀ ﹨﹞﹫﹟ ﹝︺﹫︀ر، ﹎︤ار︫﹩  ــ﹢ر دارد.︋  ︋︀ ︖﹛ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡︀︠︀﹜︬ دا︠﹙﹩ ﹋︪
ــ︀ل ٢٠١٣ و︗﹢د  ︀ل ١٩٩۴ ︑︀︨  ــ﹫﹑ت از︨  ︣دا︠️ ︑︧ از و︲︺﹫️︎ 
 ﹤ ️ ︫︡ه︋  ︣دا︠ ︀ل ٢٠٠٧، ︑︧﹫﹑ت︎   ﹟︣︐︀﹜️، در︨  دارد ﹋﹥ در︋ 
﹢ده  ﹥ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡︀︠︀﹜︬ دا︠﹙﹩ ٣ /٣٧ در︮︡︋  ــ︊️︋  ︧﹡ ﹩︮﹢︭  ︩︠︋
️  ︫︡ه ︋﹥ ﹡︧︊️  ــ﹫﹑ت ︎︣دا︠ ــ️. در ﹝﹆︀︋﹏، ﹋﹞︐︣﹟ ﹝﹫︤ان ︑︧ ا︨
ــ️ ﹋﹥  ﹢ده ا︨ ــ︀ل ٢٠١٣︋  ︑﹢﹜﹫︡ ﹡︀︠︀﹜︬ دا︠﹙﹩، ٢ /١٢ در︮︡ در︨ 
︀﹡﹊﹩ ا︨️.  ︀﹜︴︊︹ ﹡︷︀م︋  ﹡︪︀ن د﹨﹠︡ه ︻﹞﹅ ﹝︪﹊﹑ت ﹡︷︀م ا︻︐︊︀ری و︋ 
︣ای ا﹟ دو﹜️  ــ﹫﹟︋  ︪﹫ ﹢︎﹢﹜﹫︧︐﹩ دو﹜️︎  ️ ﹨︀ی︎  ــ ︨︀﹫ ا﹟ ﹝﹫︣اث︨ 

ا︨️.
ــ︧︑ ﹜﹫﹑ت ا︻︴︀   ︨︩﹨︀﹋ ﹟ــ️ ﹋﹥  اوً﹐ ا  ﹡︐︀︕ ا﹟ ا︑﹀︀ق ا﹟ ا︨
                  ︴  ︨﹤ ﹥ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡︀︠︀﹜︬ دا︠﹙﹩︋  ــ︊️︋  ︧﹡ ﹩︮﹢︭  ︩︠  ︋﹤ ــ︡ه︋  ︫
︀﹡﹊﹩ ا︣ان در و︲︺﹫️ ﹁︺﹙﹩ ﹇︀در  ٢ /١٢ در︮︡ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ﹡︷︀م︋ 
﹥ ︑﹆︀︲︀ ﹡﹫︧ــ️ و ︻︣︲﹥ ︑︧﹫﹑ت و ا︻︐︊︀رات ﹡︧︊️  ︨︀ دادن︋   ︎﹤︋
︣ وا﹇︺﹫️ و  ﹫﹙﹩ ﹝︡ود ا︨️. ا ︀︲︀﹆︑ ﹤﹊﹠﹆︡ر ﹝︊︐﹠﹩︋   ︠︀︲︀﹆︑ ﹤︋
﹥ ︵﹢ر  ــ﹙﹥ ای ︗︡ا︨️ و﹜﹩︋  ﹢دا﹎︣ا︀﹡﹥ ا︨️ را ﹝﹩ ︫﹢د ﹝︧ ﹆︡ر︨ 
 ﹩︪﹫  ︎﹩﹚﹫ ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ︑﹆︀︲︀ از ︻︣︲﹥︠  ︀︬︠ ﹝﹢رد ا︫︀ره ﹡︪  ︫﹩﹚﹋

﹎︣﹁︐﹥ ا︨️.
︡︡ه ای ﹋﹥  ︡︡ه ای ﹡﹢ ﹨︧︐﹫﹛.︎  ــ︀﹨︡ ︸﹢ر︎   ︫،︬︠︀  ︫﹟در ﹋﹠︀ر ا
 ︹﹀﹡ ﹤  ︋﹟از ا ︩﹫ ︀﹡﹊﹩ دارد ﹋﹥︎  ــ﹢د︋  ﹫﹟ ︑﹢رم و︨  ︀﹊️ از ﹁︀︮﹙﹥︋ 
ــ︍︣ده ﹎︢ار  ︀﹡﹉ و︨  ــ﹢د︋   ︨﹤  ︋︣︲︀ ︀ل د و در﹢ ــ﹫﹑ت ﹎﹫︣﹡︡ه︋  ︧︑
 ،﹜︣﹫﹍ ــ︡ در ﹡︷︣︋  ــ︀ل ٩۴ را ١۵ در︮ ︀ ﹁︣ض ا﹠﹊﹥ ︑﹢رم︨  ــ️.︋  ا︨
ــ️ ﹋﹥  ﹢ده ا︨ ــ︀ ٢۵ در︮︡︋  ــ︀ً﹐ ٢٢ ︑ ﹝︐ا ﹜﹨ ﹩﹊﹡︀ ــ﹢د︋  ــ︳︨  ︨﹢︐﹞
 ︡︡︗ ︣انــ︡ه در ا﹇︐︭︀د ا ︡  ︎﹟٧ ︑︀ ١٠ در︮︡ دارد. ا﹟﹫ ﹁︀︮﹙﹥ ای︋ 

ا︨️.
︀﹡﹉ ﹨︀ی ا︣ان در   ︋﹤﹊﹠ا ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ــ︣ا︳ و︋   ︫﹟︀ر ﹨﹛ ﹎︫︢︐﹟ ا﹠﹋ ︀  ︋
ــ︡ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️ و︲︺﹫️  ﹡﹞ ﹉ ،﹤﹝﹨ ️︀︭﹢ل را ︑﹢﹜﹫
  oligopoly ﹤ــ ︊﹡︀︗︡﹠ ︭︀ر﹡ــ︀زار ا ﹥ و︲︺﹫️︋  ــ︣ان︋  ا ﹩﹛﹢ ︋︀زار︎ 
ــ﹢د ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹎﹀️ ﹋﹥ و﹇︐﹩  ــ︀ده ﹝﹩ ︫  ︨﹏﹊  ︫﹤ ــ︡ه ا︨️.︋   ︫﹉︤د﹡
 ﹟ا ﹤  ︋︨︀ ︀︡ در︮︡د ︑︀﹝﹫﹟ راه ﹨︀ی︎  ︀زار︋   ︋ ً︀ ︑︡︻︀﹇ ︫︡︀ ︑﹆︀︲︀ ز︀د︋ 

ــ️ ︋︀زار  ــ︣ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀ ﹍در ︋﹫︀﹡﹩ د
 ﹉ ــ﹢ان ــً﹑ ︋﹥ ︻﹠ ــ︣ان ︻﹞ ل در ا﹢︎
ــ︣﹝︣︺︑ «﹤︀︿ ︫︡ه ا︨️؛  «︋︀زار ︨
ــ﹢د را  ــ︹ ︠ ــ︍︣ده ﹎︢ار ﹝﹠︀︋ ــ﹩ ︨ ﹠︺
ــ︡ ︑︀  ــ︣ار ﹝﹩ د﹨ ــ﹉ ﹇ ــ︀ر ︋︀﹡ در ا︠︐﹫
 ﹤ ــ️︋  ــ﹩ از او د︨ ﹎︡﹠︀﹝﹡ ﹤ــ  ︋﹉﹡︀︋
 ﹩﹛︀ ــ﹟ در ا .︡﹡︤ ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری︋  ︨
 ︕ــ︀ی را ﹠︺﹞ ﹤ ــ﹢ل︋  ︀زار︎  ــ️ ﹋﹥︋  ا︨
ــ﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡  ــ︉ ︻﹞ ــ﹟ ︑︣︑﹫ ــ﹥ ا د﹡﹫︀ ︋
ــ︣دم را- ︋︀  ــ︍︣ده ﹨︀ی ﹝ ــ﹉، ︨ ﹡︀︋ ﹤﹋
﹢دی ﹋﹥   ︨﹤ ــ︊️︋  ︧﹡ ﹩︤︗ ﹩﹁﹑︐︠ا
ــ︡- در ا︠︐﹫︀ر  ــ︍︣ده ﹎︢ار ﹝﹩ د﹨ ــ﹥︨  ︋
ــ﹟  ــ︡. ا ــ︣ار ﹝﹩ د﹨ ــ︡﹎︀ن ﹇ وام ﹎﹫︣﹡
ــ︣وز ︑﹠﹍﹠︀﹨︀ی ﹝︀﹜﹩   ︋︒︻︀ ﹝﹢︲﹢ع︋ 

︡ه ا︨️ در ا﹇︐︭︀د ا︣ان︫ 
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﹥ ︵︣ق  ︀︫﹠︡ و︋   ︋﹤︀﹞︣ــ  ︨︩در︮︡د ا﹁︤ا ︀﹨ ﹉﹡︀ ــ︡. ﹝︓ً﹑︋  ︫︀  ︋︀︲︀﹆︑
 ️︀﹀﹋ ــ︡د ار︑﹆︀ی ﹍﹫︣﹡︡ و در︮  ︋︡︡︗ ــ︍︣ده ــ︺﹩ ﹋﹠﹠︨︡   ︨︿﹚︐﹞
 ︡﹨︀ ــ د﹨﹠︡. و﹜﹩ آن ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ ﹝︀︫  ︨︀  ︎︀︲︀﹆︑ ﹟ا ﹤ ــ﹠︡ ︑︀︋  ︫︀  ︋﹤︀﹞︨︣
 ﹤  ︋﹩﹠︺ .︡﹡︡ار﹡ ︀︲︀﹆︑ ﹟ا ﹤ ︨︀ دادن︋  ︣ای︎   ︋﹩﹚︀﹝︑ ︀﹨ ﹉﹡︀  ︋،﹜﹫︐︧﹨
 .︫︡︀ ︀︮﹩ ﹋︣ده︋  ︀زار در ︗️ ︑︀﹝﹫﹟ ا﹟ ︑﹆︀︲︀ ا﹇︡ام︠  ﹡︷︣ ﹡﹞﹩ ر︨︡︋ 
︨︣ــ︩ ﹝﹢ا︗﹥   ︎﹉ ︀  ︋ ً︀ ــ﹫﹛ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛، ﹇︀︻︡︑ و﹇︐﹩ ا﹟ و︲︺﹫️ را ︑︨︣
ــ ﹡﹞﹩ د﹨︡  ︨︀ ــ﹛ ا﹡︊﹢﹨﹩ ︑﹆︀︲︀︎  ︖ ﹤ ︀زار︋  ــ﹢﹛. ا ﹤﹊﹠︣ا︋  ︫ ﹩﹞
 ︀︲︀﹆︑ ﹜︖ ﹟ا ﹤  ︋ــ ︨︀ ــ︣ا︴﹩ ﹋﹥ ︑﹆︀︲︀ ز︀د ا︨️ و︎  آن ﹨﹛ در︫ 
︀ده  ︀﹡﹉ ﹨︀ ا︖︀د ﹋﹠︡. ﹉ ︗﹢اب︨  ︣ای︋  ﹢د ز︀دی︋   ︨﹤﹫︫︀ ︡﹡ا﹢︑ ﹩﹞
ــ﹥ و︗﹢د دارد و  ︊﹡︀︗︡﹠ ︭︀ر﹡︣ان اا ﹩﹊﹡︀ ــ️ ﹋﹥  در ﹡︷︀م︋  ا﹟ ا︨

︧﹫︀ر د︫﹢ار ا︨️،  ︫﹊︧︐﹟ ا﹟ ا﹡︭︀ر ﹨﹛︋ 
﹢د.  ︀︡ ﹎﹀️ ﹋﹥ در  ︑﹠﹍﹠︀﹨︀ی ا︻︐︊︀ری ︀ر ﹝︧︀﹜﹥ ﹝︴︣ح ﹝﹩︫  در﹋﹏︋ 
ــ︡ه  ﹥ ا﹇︐︭︀د ﹡︀︑﹢ان︫  ︦ د﹨﹩︋  ــ︣و ــ︀ از︨  ﹞ ﹩﹊﹡︀ ــ︀م︋  ︷﹡ ﹤﹋ ﹟اول ا
︀﹡﹊﹩ را در ﹡︷︣  ــ︐﹛︋  ︧﹫ ︣و︗﹩︨  ــ︣︗﹞︹︠  ا︨️. ︺﹠﹩ ا﹎︣ ﹡︧︊️︨ 
  ︉﹫︑︣︑ ﹟ا ﹤ ــ﹍﹢ی ﹡﹫︀ز﹨︀ ﹡︊﹢ده ا︨️.︋  ︨︀  ︎﹩︀﹡ ل﹢︭﹞ ﹜︣﹫﹍︋
︦ د﹨﹩ ا﹇︐︭︀د را ﹝︴︣ح  ︣و ︣ای︨   ︋﹩﹊﹡︀  ︋﹜︐︧﹫ ﹢دن︨  ︋︒ ﹡︀︑﹢ان︋ 

﹝﹩ ︫﹢د. 
﹢ل از  ︀زار︎  ــ️. ︑︽﹫﹫︣ و︲︺﹫︐﹩ در︋  ــ﹢د ا︨ ︒ ﹡︣خ︨  ــ︀﹜﹥ دوم ،︋  ︧﹞
︀ و︗﹢د ا﹁️ ︑﹢رم، ﹡︣خ ﹨︀ی  ﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹋﹥︋  ︀ل ٩٢ ا︑﹀︀ق ا﹁︐︀ده︋  اوا︨︠︣ 
ــ︡ی در ا﹇︐︭︀د  ︡︗ ️﹫︺︲ــ︐﹥ و و ︀﹡﹊﹩ ا﹡︺︴︀ف ﹐زم را ﹡︡ا︫ ــ﹢د︋  ︨
ــ︩ از دو د﹨﹥  ﹫ ــ︀زاری ﹋﹥︋  ــ️. ︺﹠﹩ در︋  ﹥ و︗﹢د آورده ا︨ ــ﹢ر︋  ︪﹋
﹢د  ︡ه و ﹡︣خ︨  ــ﹩ ا︖︀د︫  ﹢ده، ︑︽﹫﹫︣ی ا︨︀︨ ــ﹢د وا﹇︺﹩ ﹝﹠﹀﹩︋  ﹡︣خ︨ 
︀زار  ﹢د در︋  ︡ه و ﹝︓︊️ ﹝︀﹡︡ه ا︨️. ︺﹠﹩ در وا﹇︹ ﹡︣خ︨  وا﹇︺﹩ ﹝︓︊️︫ 
﹫︡ا   ︎︩ــ﹥ ا﹁︤ا ﹫︡ا ﹡﹊︣ده ﹋  ︎︩﹨︀﹋ ︀﹠︑ ﹤﹡ ﹩ــ ︣ده ﹁︣و︫ ︋﹫﹟ ︋︀﹡﹊﹩ و︠ 
 ﹤﹋ ﹩﹛︀ ــ﹫︡ه، در ﹥ ار﹇︀﹝﹩ ﹢ل و ﹢ش ٢٨ و ٢٩ در︮︡ ر︨ ﹋︣ده و︋ 

﹥ ۵ /١۵ در︮︡ ر︨﹫︡ه ا︨️. ﹡︣خ ︑﹢رم︋ 
︀﹝︡اران  ︣﹝︀﹥ ا︨️ و ا﹊﹠︙︣ا︨   ︨️︀﹀﹋ ع﹢︲﹢﹞ ،﹤﹛︀︧﹞ ﹟﹫﹞﹢  ︨
 ︒  ︋️︀﹡ ــ︡؟ در ــ︣﹝︀﹥ ﹡︡ار﹡  ︨︩ا﹁︤ا ﹤ ︋︀﹡﹉ ﹨︀ ︑﹞︀﹙﹩ وا﹇︺﹩︋ 
 ﹤ ﹢ل در ا︣ان︋  ︀زار︎  ︀︠︐︀ر︋   ︨﹤﹋ ﹟ل را ﹝︴︣ح ا︨️ و ا﹢ ︀زار︎  ︨︀︠︐︀ر︋ 

ا﹡︭︀ر ﹡︤د﹉ ا︨️. 

︀﹡﹊﹩ ﹝﹢︲﹢ع را ︀د︑︣ ﹋︣ده ا︨️. ﹉ ﹝︺︀د﹜﹥  ﹢د︋   ︨︒  ︋﹟﹫  ︋﹟در ا
 ﹉︧︡ون ر ﹢د︋  ︀︡ ﹡︣خ︨  ︦ ︻﹙﹩ ا﹜﹆︀︻︡ه︋  ︀﹫﹟ آ﹝︡ه︎  ﹝﹩ ﹎﹢︡ ︑﹢رم︎ 
﹫︡ا ﹡﹊︣ده ا︨️. در ا﹠﹊﹥ ﹡︣خ  ــ﹢د ﹋︀﹨︩︎  ﹫︡ا ﹋﹠︡. ا﹝︀ ﹡︣خ︨   ︎︩﹨︀﹋
︤رگ   ︋﹉︧ر ﹟ا︨️. ا ﹤︐﹀﹡ ︤رگ  ︋﹉︧ر ︡﹠ ،﹤︐﹁︀﹫﹡ ︩﹨︀﹋ د﹢︨
︤رگ، ١۵ در︮︡  ﹢د را ﹨︡ا️ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ا﹟ ر︧ــ﹉︋  ا︨️ ﹋﹥ ﹡︣خ︨ 
︡ه  ــ﹢ر︫  ﹥ ﹝︴︀﹜︊︀ت ﹝︺﹢ق ﹝︪ ــ️ ﹋﹥︋  ︨︀﹨ ﹉﹡︀ ﹝︴︀﹜︊︀ت ︾﹫︣︗︀ری︋ 
︀﹡﹉ ﹨︀ی ﹝︀ ١۵   ︋،️﹛︀ ﹟︣︑ ﹤﹡︀﹠﹫︋ ش﹢ ــ️. در ︀ل ︀︲︣ در︠  ا︨
︀﹡﹉ و﹇︐﹩   ︋﹩﹠︺ ︡﹡ــ﹢ق دار در︮︡ ﹝︴︀﹜︊︀ت ︾﹫︣︗︀ری و ﹝︴︀﹜︊︀ت ﹝︺
﹢د  ︀︡ روی ٨۵ در︮︡ آن︨   ︋،︡﹨︡ ﹇︭︡ دارد ١٠٠ وا︧︑ ︡﹫﹑ت︋ 
﹢رت   ︮﹤ ︣دا︠️ ﹝﹩ ﹋﹠︡،︋   ︎﹤﹋ ﹩︑﹑﹫︧︑ روی ﹉﹡︀  ︋﹟︀︋︣ا﹠ ︋﹍﹫︣د.︋ 
︍︣ده ﹎︢ار  ︀﹝︡ار و︨   ︨﹤ ﹢دی ﹋﹥︋  ﹠︀︨︀﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ا﹝︀︨  ﹢د︫  ︑︺︡ی︨ 
﹠︀︋︣ا﹟ در ︀ل ︀︲︣ از ﹉ ︵︣ف،  ــ️.︋  ︎︣دا︠️ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹡﹆︡ی ا︨
﹠︀︨︀﹩ ﹝﹩ ︫﹢د و  ــ﹢د︫  ﹢رت ︑︺︡ی︨   ︮﹤  ︋︀﹨ ﹉﹡︀ ﹢د و ز︀ن︋  در︨ 
 ﹉﹡︀  ︋︦ ︣دا︠ــ️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.︎  ﹢رت ﹡﹆︡ی︎   ︮﹤ ــ﹢د︋   ︨︣﹍در ︵︣ف د
︤ر﹎﹩   ︋﹩﹚﹫ ــ﹢د. از ︵︣ف د﹍︣، ر︧ــ﹉︠  ︫ ﹩﹞ ﹩︑ ،دارد از درون
ــ︍︣ده ﹨︀ی   ︨﹐︀ ــ︣ا︳ ︑﹢رم︋  ︀﹡﹉ ﹨︀ در︫   ︋﹤﹋ ﹜رت دار﹢  ︮﹟ا ﹤ را︋ 
︡﹡︡. در   ︫︡︺︐﹞ ﹐︀ ــ﹢د﹨︀ی︋  ︣دا︠️︨   ︎﹤ ﹝︡ت دار ︗︢ب ﹋︣د﹡︡ و︋ 
ــ︐︣ی  ︪﹞ ︀ ﹥ ﹇︣اری ﹋﹥︋   ︋︀﹨ ﹉﹡︀ ﹫︡ا ﹋︣ده ا﹝︀︋  ︀ل ︀︲︣ ︑﹢رم ﹋︀﹨︩︎ 
 ️﹝﹫﹇ ︀ ︀﹡﹉ ﹨︀ ا﹝﹊︀﹡﹩ را︋  ﹢ب د﹇️ ﹋﹠﹫︡؛︋   ︠.︡﹠︐︧﹨ ︡﹠︊︀ ﹎︢ا︫︐﹥ ا﹡︡︎ 
 ﹤﹛︀︨ ︕﹠ ︍︣ده︎  ︍︣ده ﹎︢ار︨  ︣ای︨   ︋﹩﹠︺ ︡﹡︍︣ده ﹎︢ار ﹁︣و︠︐﹥ ا  ︨﹤  ︋︣﹀︮
 ﹤﹛︀︨ ︕﹠ ︍︣ده︎  ﹢ا﹨︨︡  ︋︀ز ﹋︣ده ا﹡︡ و او ا﹟ ا﹝﹊︀ن را دارد ﹋﹥ ﹨︣ و﹇️︋ 
︀ ︑︽﹫﹫︣ ﹡︣خ  ︀﹡﹉ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡︋  ︣﹝﹩ ﹎︣دد ا﹝︀︋  ــ︀ل︋  ــ︀ل و دو︨   ︨﹉ ﹤ او︋ 

︀﹐ را ︑︽﹫﹫︣ د﹨︡. ﹢د︋   ︨︀  ︋﹤﹛︀︨ ︕﹠ ︨﹢د، ﹇︣ار داد︎ 
 ︀﹨ ﹜︣︑ ︪︡︡︑ ــ︀ل ﹨︀ی ﹇︊﹏ از ︤رگ د﹍︣ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ در︨   ︋﹏︷︺﹞
 ︀ ــ︐︣ده ای︋  ︀در﹋﹠﹠︡﹎︀ن ا︣ا﹡﹩ ﹋﹥ روا︋︳ ﹎︧ ــ︡﹎︀ن و︮  ︑︖︀ر و وارد﹋﹠﹠
ــ︀ل ١٣٨٨  ︀ً ﹡﹆︡ی ﹝︊︀د﹜﹥ ﹡﹞﹩ ﹋︣د﹡︡. از︨  ﹁︣ ــ︐﹠︡،︮  ﹫︣ون دا︫ ︗︀ن︋ 
 ﹤﹋ ﹩﹛︀ ــ︡. در ︋﹥ ا﹟ ︵︣ف، ر﹁︐﹥ ر﹁︐﹥ واردات ︑︖︀ر ا︣ا﹡﹩ ﹡﹆︡ی︫ 
︀ل ﹨︀ی ﹎︫︢︐﹥،  ــ﹫﹛. در︨  ﹀︣و︫ ــ﹫﹥︋  ﹢د را ﹡︧ ︀درات︠   ︮﹜د﹢ ﹡︀︀ر︋ 
ــ︡ی وارد ﹋︣ده ا﹛ و  ﹢رت ﹡﹆  ︮﹤ ﹝︺﹞﹢ً﹐ ︡ود ٨٠ ﹝﹫﹙﹫︀رد د﹐ر ﹋︀﹐︋ 
︡ه ا︨️. در دوره  ︀در︫  ــ﹫﹥، ﹋︀﹐︮  ﹢رت ﹡︧  ︮﹤ ٣٠ ﹝﹫﹙﹫︀رد د﹐ر ﹨﹛︋ 
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﹫︡ا   ︎︩ا﹁︤ا ﹩﹍﹠︡﹆﹡ د﹐ر ﹨﹛ ﹡﹫︀ز ️﹝﹫﹇ ︩︨︀ن ﹨︀ی ارزی و ا﹁︤ا﹢﹡
ــ﹥ ﹨︤ار  ︀﹐︑︣ از︨   ︋﹤ ــ﹥ ﹡︣خ ارز از ﹝︊﹙︼ ﹨︤ار ︑﹢﹝︀ن︋  ﹥ ا﹟ د﹜﹫﹏ ﹋ ﹋︣د.︋ 
︀﹡﹊﹩ ﹝︀ از ﹐︨︐﹫﹉  ︣ا︳، ︗﹠︦ ﹡︷︀م︋   ︫﹟در ا .️﹁︀ ︩︀ن ا﹁︤ا﹞﹢︑
﹫︪︐︣ از ا﹟ ﹁︪︀ر وارد  ︀︫︡ و ﹝︀ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︧︐﹫﹛︋  ﹡︊﹢د ﹋﹥ ا﹡︺︴︀ف دا︫︐﹥︋ 
﹫﹙﹩ ز︀د   ︠︀︲︀﹆︑ .﹜︡ ︤ر﹎﹩︫  ︧﹫︀ر︋  ﹠︀︋︣ا﹟ د︀ر ︑﹠﹍﹠︀ی ﹝︀﹜﹩︋   ︋﹜﹫﹠﹋
 ︀  ︋︀﹨ ﹉﹡︀ ر︫︡ ﹋︣د در ︀﹜﹩ ﹋﹥ ︻︣︲﹥ ﹝﹠︀︋︹ ر︫︡ ﹡﹊︣د. از آن ︵︣ف،︋ 
 ﹤︐﹁︀ ︩ن ﹝︴︀﹜︊︀ت ﹝︺﹢ق ا﹁︤ا﹢ .︡﹡︫︡ ﹤︗︀دی ﹝﹢اا︻︐﹞︀دی ز ﹩︋
﹢رت  ﹢﹜﹩ ﹋︪﹢ر︮  ︀ ︑﹢︮﹫﹀﹩ ﹋﹥ از و︲︺﹫️ ﹡︷︀م︎   ︋︉﹫︑︣︑ ﹟ا ﹤ ︋﹢د.︋ 
ــ﹫︀ر  ︧ ــ︀ری دار﹛ ﹋﹥ و︲︹︋  ﹝﹫  ︋︣︲︀ ︀ل ــ﹛ در ﹠﹋ ﹩﹞ ︣﹊﹁ ،️﹁︣﹎
﹫﹞︀ر ا﹁︀﹇﹥ ﹡﹊︣ده و   ︋﹟د ا﹢︊ ︣ای︋  ــ﹉ ﹇︊﹙﹩︋  ︫︤  ︎﹤︧﹡ .︀دی دارد
ــ︐﹢ری ︋﹍﹢︀︋ ﹜﹫︡ ︠﹢ب ︫﹢د.  ا﹝︣وز ﹨﹛ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ︋﹥ ︮﹢رت د︨
 ︡︀ ﹫︀︨︐﹍︢ار︋  ﹢د، ده ﹨︀ ﹝﹑︷﹥ د﹡ ︣﹍﹀︐﹥ ا︨️ ﹋﹥︨  ﹐︋﹥ ﹐ی ﹡︣خ︨ 

﹍﹫︣د.  ︋﹩﹆︴﹠﹞ ﹜﹫﹝︭︑ ︡︺ ︋﹥ ﹨﹞﹥ ﹝﹑︷︀ت ︑﹢︗﹥ ﹋﹠︡ و︋ 

دارايى و پول هاى سمى در بانك ها
︣﹝︀﹥ ﹎︢اری  ️ ﹨︀ی︨  ﹋︣ ︩ ﹝︧︐︽﹑ت و︫  ︀﹡﹊﹩ در︋   ︋︹︋︀﹠﹞ ︦︊
︡ه  ﹊﹏ ﹎﹫︣ی ︻︀ر︲﹥ ای در ا﹇︐︭︀د ا︣ان︫   ︫︉︗﹢﹞ ،︀﹨ ﹉﹡︀  ︋﹤ وا︋︧︐﹥︋ 
﹥ ︻﹠﹢ان «︑﹠︀﹇︰ ﹡﹆ «﹩﹍﹠︡︀د ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. در ا﹟ ﹝︺︀د﹜﹥  ا︨️ ﹋﹥ از آن︋ 
︣︠﹢ردار   ︋﹩﹐︀  ︋﹜︖ ن از﹑﹋ ︴ ︋︀ و︗﹢د آ﹡﹊﹥ ︡﹆﹡ ﹜︖﹠﹍﹩ در︨ 
ــ︩ رو︋﹥ رو  ﹛︀ ︀ ــ︣دش︋  ــ︣﹝︀﹥ در ﹎ ــ︀ در ︑︀﹝﹫﹟︨  ﹠﹍︀ه ﹨ ــ️، ا﹝︀︋  ا︨
️ ﹨︀ی د︨︐﹢ری  ︨︀﹫  ︨﹏﹫﹝︑ ،︀﹨ ﹉﹡︀  ︋️︣︡﹞ ــ︀︠︐︀ر و  ︨.︡﹠︐︧﹨
ــ️ ﹝︀﹜﹩ از ︗﹞﹙﹥ ︻﹢ا﹝﹙﹩ ﹨︧︐﹠︡  ️ ﹨︀ی ﹡︀در︨ ــ ︨︀﹫ ﹢ل و︨  ︀زار︎   ︋︣︋
ــ﹢﹡︡.  ﹢د ﹝﹩ ︫ ــ﹩ از و︸︀︿ ا︮﹙﹩︠  ﹊﹡︀ ــ︀م︋  ﹋﹥ ﹝﹢︗︉ ا﹡︣اف ﹡︷
 ﹤︠︣ ــ﹢د از  ︠﹩﹍﹠︡﹆﹡ ــ﹩ از ︪ ︣وج︋   ︠︀  ︋︀﹨ ﹉﹡︀  ︋️﹛︀ ﹟در ا
ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری در ا﹝﹑ک و ﹝︧︐︽﹑ت ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ﹨︡ف   ︨﹤ ا︻︐︊︀ر، ا﹇︡ام︋ 
﹢︫ــ︩ ا︨﹞﹩  ــ️،︎  ــ﹞﹩ ﹝︺︣وف ا︨ ﹥ دارا﹩ ﹨︀ی︨  از ا﹟ ا﹇︡ام ﹋﹥︋ 
️ ﹨︀ی ︑﹊﹙﹫﹀﹩ ︻﹠﹢ان ﹝﹩ ︫﹢د؛ ا﹝︀  ــ ︨︀﹫  ︨﹏﹫﹝︑ ــ﹩ از ز︀ن ﹨︀ی ﹡︀︫
︀﹡﹉ ﹨︀، ﹝﹢︗︉ ︑︺﹞﹫﹅ ر﹋﹢د  ــ︀﹜﹛ ﹋︣دن ︑︣از﹡︀﹝﹥︋  ︨︀﹡ ︣ ا﹟ ﹋︀ر ︻﹑وه ︋ 
﹠﹍︀ه ﹨︀   ︋️︡ود﹞ ،﹩﹛︀﹞ ﹟﹫﹞︀︑ ︣ا ا︠︐﹑ل در ﹡︷︀مر﹝﹩ ﹝﹩ ︫﹢د؛ ز﹢︑
﹥ د﹡︊︀ل دارد و︗﹢د  ــ︀ را︋  ﹨ ️ ﹝﹫﹇ ︩︀ت و ا﹁︤ا﹞︡ در ︻︣︲﹥ ︑﹢﹜﹫︡ و︠ 
︀﹡﹉ ﹨︀ ﹊﹩ از د﹐︪︡︑ ﹏︡ ر﹋﹢د  ﹞﹩» را در ︑︣از﹡︀﹝﹥︋  «دارا﹩ ﹨︀ی︨ 
 ︀ ــ︀د ا︣ان︋  ــ︡ه ﹋﹥ ا﹇︐︭ ــ﹢ان ﹝﹩ ﹋﹠︡. ا﹟ ︻︀ر︲﹥ ﹝﹢︗︉︫  ︑﹢ر﹝﹩ ︻﹠
 ﹜︖ و︗﹢د ︀  ︋﹩﹠︺ :د﹢ ﹥ ﹡︀م «︑﹠︀﹇︰ ﹡﹆︡﹠﹍﹩» ﹝﹢ا︗﹥︫  ︻︀ر︲﹥ ای︋ 
 ﹏﹊︪﹞ ︀ ﹠﹍︀ه ﹨︀︋  ــ︴ «︠︣د»︋  ︴ «﹋﹑ن»، در︨  ︋︀﹐ی ﹡﹆︡﹠﹍﹩ در︨ 
 ﹏︱︺﹞ ﹟︀د ا︖ا︗﹥ ﹨︧︐﹠︡. ︻﹙️ ا﹢﹞ ﹩﹍﹠︡﹆﹡ در ﹎︣دش و  ﹤︀﹞︨︣
ــ︡ن   ︫﹌﹡︣﹝﹋» ﹤ ︀﹡﹉ ﹨︀» ﹝﹩ دا﹡︡ و︋  ــ︳︋  ــ︡ن ﹝﹠︀︋︹ ︑﹢︨  ︫︦︊» را
 ︦﹫︀رت ر︸در وا︨︴﹥ ﹎︣ی و︗﹢ه» ا︫︀ره ﹝﹩ ﹋﹠︡︵︊﹅ ا ︀﹨ ﹉﹡︀  ︋︩﹆﹡
ــ︡ دارا﹩ ﹨︀ی  ــ︣ در ︡ود ۵٠ در︮ ︲︀ ︀ل ــ︤ی در ﹋︣﹞ ﹉﹡︀  ︋﹏﹋
﹢ا﹨︡   ︠︡﹆﹡ ﹩﹐︀  ︋﹤﹠︤﹨ ︀  ︋︀ ــ﹢﹡︡﹎﹩ ﹡︡ارد و ︫︡﹆﹡ ️﹫﹚︋︀﹇ ︀ ︀﹨ ﹉﹡︀︋
︀﹡﹉ ﹨︀ی ﹋︪﹢ر  ﹥ ١۵ در از دارا﹩ ﹨︀ی︋   ︋︉︣﹇ ︣︲︀ ︀ل ــ︡. در ︫
﹥ د﹜﹫﹏  ︻︡م و︗﹢د  را ﹝︴︀﹜︊︀ت ﹝︺﹢ق ا︫︀ص ︑︪﹊﹫﹏ داده ا︨️ ﹋﹥︋ 
ــ﹠︖﹩ و ارا﹥ وام ﹨︀ی د︨︐﹢ری در  ــ︐﹛ ا︻︐︊︀رد﹨﹩ و ا︻︐︊︀ر︨ ︧﹫  ︨﹉

 ﹟﹫  ︋﹟︡ه ا︨️. در ا  ︫﹏﹫﹝︑ ︀﹨ ﹉﹡︀  ︋﹤  ︋﹤﹠︤﹨ ﹟︨︀ل ﹨︀ی ﹎︫︢︐﹥ ا
︀ز︎︣دا︠️   ︋﹤  ︋﹉﹡︀ ︫︣ا︳ ر﹋﹢د ا﹇︐︭︀دی و ︻︡م ︑﹢ا﹡︀﹩ ﹝﹆︣و︲︀ن︋ 
︡ه ا︨️. در ︡ود ١۵ در︮︡ د﹍︣ از   ︫️﹚︻ ︣  ︋︡︤﹞ ﹜﹨ ت﹑﹫︧︑
︀﹡﹉ ﹨︀ ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩¬د﹨︡ ﹋﹥ از   ︋﹤ ︡﹨﹩ دو﹜️︋  ︀﹡﹉ ﹨︀ را︋  دارا﹩ ﹨︀ی︋ 
︡﹨﹩ ﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹡︪︀ن د﹨﹠︡ه  ︉ ︑︣ی دارد.︋  ︨︀﹠﹞ ︀﹡ ︳︣ا ︋︩ اول ﹨﹛︫ 
 ︳︣ا ــ︡ در︫  ﹥ ﹡︷︣ ﹡﹞﹩ ر︨ ــ️ و︋  ︻︡م و︗﹢د ﹡︷﹛ ﹝︀﹜﹩ در دو﹜️ ا︨
 ︀﹨ ﹉﹡︀ ﹫︩ از ١۵ در︮︡ از دارا﹩ ﹨︀ی︋  ــ︡. ا﹝︀︋  ︫︀ ﹁︺﹙﹩ ﹇︀︋﹏ و︮﹢ل︋ 
 ️︣︡﹞ ︳ــ ــ﹥ د﹜﹫﹏ آن ﹁﹆ ــ﹊﹫﹏ ﹝﹩ د﹨︡ ﹋ ــ︐︽﹑︑﹩ ︑︪ را ا﹝﹑ک و ﹝︧
 ﹩﹝  ︨﹩دارا ﹤ ــ️. دارا﹩ ﹨︀ی ﹋﹥ در ا﹇︐︭︀د︋  ︀﹡﹉ ﹨︀ ا︨ ︾﹙︳ ﹨﹞︀ن︋ 
︀﹡﹊﹩ از و︸﹫﹀﹥ ا︮﹙﹩   ︋﹜︐︧﹫ ︡ن︨  ﹝︺︣وف ﹨︧︐﹠︡ و ﹡︪︀ن د﹨﹠︡ه دور︫ 
︣ روی۵٠ در︮︡  ــ️. در وا﹇︹︋  ﹠﹍︀ه داری و د﹐﹜﹩ ا︨  ︋﹤ ︠﹢د و ورود︋ 
ــ﹟ را ا︲︀﹁﹥ ﹋﹠﹫︡  ︀ز ﹋︣د و ا  ︋﹩︮︀ ــ︀ب︠  ︧ ︡︀︊﹡  ︀﹨ ﹉﹡︀  ︋﹩از دارا
 ﹤﹋ ︀﹨ ﹩ــ﹫﹙﹥ ﹨﹞﹫﹟ دارا ﹥ و︨ ﹢ل︋   ︎﹅﹚ ︀﹡﹉ ﹨︀ در︠  ︋﹥ ﹇︡رت ︑﹊︀︔︣ی︋ 
︩ ︻﹞︡ه ای  ــ︀د دور ﹝﹩ ﹋﹠︡.︋  ︡﹆﹡ ﹜︖ ﹤﹠﹍﹩ را از ︣︠﹥ ا﹇︐︭
 ﹤  ︋︀﹨ ﹉﹡︀ ﹥ د﹜﹫﹏ ورود︋  ــ︐﹥︋  ــ︀ل ﹨︀ی ﹎︫︢ ︀﹡﹉ ﹨︀ در︨  ﹢دآوری︋  از︨ 
﹢ده   ︋︀﹡آ ︉︺  ︫︩ــ︀ل ﹨︀ی ا︠﹫︣ و ا﹁︤ا ︋︀زار ا﹝﹑ک و ﹝︧︐︽﹑ت در︨ 
ــ﹊﹙﹩ ︾﹫︣وا﹇︺﹩   ︫﹤ ــ︀ی ︔︀︋️،︋  ﹨ ﹩ارزش دارا ︩ا﹁︤ا ︀ ــ️ ﹋﹥︋  ا︨
︡ه ﹨﹛ ﹡︧︊️  ﹢د. در ︀﹜﹩ ﹋﹥ ا﹟ ﹋︀ر ﹝﹢︗︉︫   ︋︀﹡دآوری آ﹢  ︨︣﹍﹡︀﹫︋
﹢رت  ــ﹢د و ﹨﹛ در︮   ︫︣︐︪﹫ ــ︡ه︋  ــ﹆︿ ︑︺﹫﹫﹟︫  دارا﹩ ﹨︀ی آ﹡︀ از︨ 
 ︀﹡ــ︡ه آ ــ︣ از ارزش ︔︊️︫  ــ﹫︀ر ﹋﹞︐ ︧  ︋︀﹨ ﹩دارا ﹟ــ︣وش، ارزش ا ﹁

﹢د. ︠﹢ا﹨︡︋ 
︍︣ده ﹨︀ی ﹝︣دم از ︣︗ ﹤︠︣︀ن  ︪﹩ از ﹝﹠︀︋︹ و︨  ︀ل ﹨︀ی ا︠﹫︣︋  در︨ 
 ﹤︐﹊﹡ ﹟ا ﹤ ــ️. در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥، ︑﹢︗﹥︋  ︡ه ا︨ ︀رج︫  و︗﹢ه در ا﹇︐︭︀د︠ 
 ﹅﹚ ــ︐﹛ ا﹇︐︭︀دی،︠  ︧﹫  ︨﹉ در ︀﹨ ﹉﹡︀ ــ️ ﹋﹥ ا︮﹢﹐ ﹡﹆︩︋  ﹐زم ا︨
﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د. ﹝﹊︀﹡﹫︤م  ︎﹢ل ا︨️ ﹋﹥ از ︵︣﹅ «وا︨︴﹥ ﹎︣ی و︗﹢ه»︮ 
ــ︴﹥ ﹎︣ی  ﹢﹜﹩ و وا︨ ــ﹩، ︲︣︉ ﹁︤ا﹠︡ه︎  ﹍﹠︡﹆﹡ ﹤  ︋﹩﹛﹢ ــ﹥︎  ︀  ︎﹏︡︊︑
ــ️؛  ــ﹫﹑ت) ا︨ ︣دا︠️ ︑︧ ــ︍︣ده ﹨︀ و︎   ︨️﹁︀ــ︀ (در ﹨ ﹉﹡︀ و︗﹢ه︋ 
ــ﹫︀ر ز︀دی (︋﹥ ︗︤ ا︨﹊﹠︀س و ﹝︧﹊﹢ک  ︧ ﹥ ﹝﹫︤ان︋   ︋﹩﹍﹠︡﹆﹡ ﹟︀︋︣ا﹠︋
︀﹡﹉ ﹨︀ ا︨️.  ــ︍︣ده ﹨︀ در ا︠︐﹫︀ر︋   ︨﹏﹊  ︫﹤ ــ️ ا﹁︣اد)︋  ﹝﹢︗﹢د در د︨
 ﹩︐﹁︀︍︣ده ﹨︀ی در ︀﹡﹉ ﹨︀ ︡ود ٨٠ ︑︀ ٩٠ در︮︡ از︨  ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل،︋ 
ــ﹫﹑ت، در ا︠︐﹫︀ر ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹠︀︋︹ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨﹠︡  ︧︑ ﹏﹊  ︫﹤ ︠﹢د را︋ 
 ️﹋︣ ﹤ ﹋﹥ از ا︣︵ ﹟﹅، ﹎︣دش ﹝︀﹜﹩ ا﹇︐︭︀د و ︗︣︀ن ︑︀﹝﹫﹟ ﹝﹠︀︋︹،︋ 
 «︉﹚﹇» ﹉ ﹤︋،﹩﹍﹠︡﹆﹡ را در ﹎︣دش ﹩﹊﹡︀  ︋﹜︐︧﹫  ︨︩﹆﹡ ﹟ا﹁︐︡. ا ﹩﹞
︡ون  ﹥ ︗︣︀ن ﹝﹩ ا﹡︡ازد و︋  ﹢ن ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ا﹇︐︭︀د را︋  ︑︪︊﹫﹥ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥︠ 
ــ﹩  ︪︋ ︣﹎ــ﹢د. ا ــ︤م، ︣﹋️ ا﹇︐︭︀د ﹝︐﹢﹇︿ ﹝﹩ ︫ ﹫﹡︀﹊﹞ ﹟و︗﹢د ا
ــ﹢د  ــ﹢د، در ا︮︴﹑ح ﹎﹀︐﹥ ﹝﹩ ︫  ︫︦︊ ﹩﹆︣︵ ﹤ ــ︀︋  ﹨ ﹉﹡︀ از ﹝﹠︀︋︹︋ 
 ︀﹨ ﹉﹡︀ ــ️. در ﹋︀ر﹋︣د︋  ــ︡ه ا︨ ــ﹞﹢م︫  ︧﹞ ︀ ﹩﹝ــ ﹢ل︨   ︎﹤  ︋﹏︡︊︑ ﹤﹋
ــ︡ا ﹋﹠︡:  ﹫ ︣وز︎  ــ️︋  ــ︩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ ﹛︀ ﹤ــ ــ︳ و︗﹢ه،︨  ︋﹥ ︻﹠﹢ان وا︨
ــ︐︽﹑ت» و  ﹥ ا﹝﹑ک و ﹝︧  ︋︀﹨ ﹉﹡︀  ︋﹩دارا ﹏︡︊︑» ،«︊︀ت ﹝︺﹢ق﹛︀︴﹞»
︀﹡﹉ ﹨︀ی  ــ︐﹥». ︗︤﹫︀ت درآ﹝︡︋  ️ ﹨︀ی وا︋︧ ﹋︣ «︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری در︫ 
ــ︡ود ٧٠١ ﹨︤ار   ،ــ﹥ در ﹝︖﹞﹢ع ــ️ ﹋ ــ﹢رد ︑ ﹏﹫﹚︀﹋﹩ از آن ا︨ ﹞
ــ﹢د و  ﹥ ︻﹠﹢ان «︨ ــ﹟ ﹡︀د﹨︀︋  ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ ا ــ︀ن در ﹎︤ارش ﹨ ﹝﹫﹙﹫︀رد ︑﹢﹝
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︀ در ﹡︷︣  ــ️ ﹋﹥︋  ــ︡ه ا︨ ــ﹫﹑ت ا︻︴︀﹩» ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی︫  و︗﹥ ا﹜︐︤ام ︑︧
︣دا︠︐﹩   ︎﹜ ﹢د و︨  ﹫︩ از ٧۶۵﹨︤ار ﹝﹫﹙﹫︀رد ︑﹢﹝︀ن︨  ــ︣︋  ﹎︣﹁︐﹟ و ﹋︧
ــ︣ی در ︑︣از  ﹥ ۶۵ ﹨︤ار ﹝﹫﹙﹫︀رد ︑﹢﹝︀ن ﹋︧  ︋﹉ــ︍︣ده ﹎︢اران، ﹡︤د  ︨﹤︋
 ️︣︓﹋ا ️﹁︀ــ﹢ان در ︀﹡﹉ ﹨︀ و︗﹢د دارد ﹝﹩ ︑  ︋﹟ــ︀ع ا درآ﹝︡﹨︀ی ﹝︪
ــ︀ع ︠﹢د  ــ﹩ در درآ﹝︡﹨︀ی ﹝︪ ــ︣از ﹝﹠﹀ ــ︀ ︑ ︋ ﹩﹆﹫﹆ ــ﹢ر ︵ ﹤︋ ︀﹨ ﹉﹡︀︋

 ﹉﹡︀ ️ ﹨︀ی︋  ︩ از ﹁︺︀﹜﹫  ︋﹟ــ﹢د ا ︫ ﹩﹞ ︉︊ ﹢د︨   ︠﹟ا ﹤﹋ ︡﹠︗ا﹢﹞
 ︀﹨ ﹉﹡︀ ــ﹥︋  ﹋ ﹩︀︗ ــ﹟ ︑︣، در ﹥ ︵﹢ر رو︫ ــ︣د.︋  ﹫﹍ ــ︺︀ع ﹇︣ار︋  ️ ا﹜︪ ︑
 ،︡﹠︫︀ ︩ درآ﹝︡﹨︀ی ﹝︪︀ع︋  ﹢د در︋  ــ︀﹨︡ ر︧ــ﹉ و ︑︣از ﹝﹠﹀﹩︠  ︫
ــ﹢د از آ﹡︀ ر﹨﹠﹞﹢ن  ︩ ﹨︀ی د﹍︣ و ﹋︧︉︨   ــ﹢ی ﹁︺︀﹜﹫️ در︋   ︨﹤︋
ــ︒ «︋﹠﹍︀﹨︡اری  ــ︣︋  ــ﹢ع را ﹡︷﹫ ــ﹥ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀﹩ از ﹝﹢︲ ــ﹢﹡︡ ﹋ ︫ ﹩﹞
︀زار﹨︀ی ﹝﹙﹉،  ــ﹊﹩ ﹡︷﹫︣ ︱﹢ر در︋  ︧︣ر ️ ﹨︀ی︎  ﹫﹛︀︺﹁ ︀ «︀﹨ ﹉﹡︀︋
 ︀﹨ ️ ︊  ︮﹟ا ︹﹫﹝︗ .﹜ده ا﹢ ــ︀﹨︡︋  ︀ل ﹨︀ی ا︠﹫︣ را︫  ارز و ︵﹑ در︨ 
 ﹜︐︧﹫ ﹢ل از︨  ﹥ ﹨︣ ﹋︀ری د︨️ ﹝﹩ ز﹡﹠︡ ︑︀︎   ︋︀﹨ ﹉﹡︀ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥︋ 
 .︡﹞︀︖﹠﹫  ︋︀﹨ ﹤﹞︀﹠︪ ﹥ ﹡﹆︬ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و︋  ــ﹢د و ︐﹩ ا﹎︣︋  ︀رج ﹡︪  ︠︀﹡آ
 ﹤﹛︃︧﹞ ﹟و ا︲︀﹁﹥ ﹋﹠﹫︡ ا ︀﹨ ﹉﹡︀ ︡ن ﹝﹠︀︋︹ ا﹇︐︭︀د در︋   ︫﹏﹀﹇ ﹩﹠︺ ﹟ا
 ︒︻︀ ــ﹫﹑ت ﹋﹥︋  ــ︀ درا︻︴︀ی ︑︧ ﹨ ﹉﹡︀  ︋ــ ﹫ ــ︐﹛︮  ︧﹫ ﹥ ︻︡م︨  را︋ 
 ﹏﹊ ــ︐﹛ ا﹇︐︭︀دی︫  ︧﹫ ــ︉ ︑﹢ز︹ در︨  ــ︐﹛ ﹡︀ ﹝﹠︀︨ ︧﹫  ︨﹉ د﹢︫ ﹩﹞

﹢د  ــ︍︣ده ﹎︢اران و ︻︡م︨   ︨﹤  ︋︀﹨ ﹉﹡︀ ︀﹐ی︋  ــ﹢د︋  ﹎﹫︣د. ا﹟ در ﹋﹠︀ر︨ 
ــ﹟ ︻︡م ﹝﹢︗﹢د  ﹥ د﹜﹫﹏ ر﹋﹢د و ﹨﹞︙﹠﹫ ︀زار﹨︀ ﹋﹥︋   ︋︣︀ــ ــ︉ در︨  ︨︀﹠﹞
 ﹏﹀﹇ ︀﹨ ﹉﹡︀ ــ﹥ در︋  ﹝﹨ ﹩﹍﹠︡﹆﹡ ︹︋︀﹠﹞ ــ﹢د ︫ ﹩﹞ ︒︻︀ ﹡﹆︡﹠﹍﹩ در ان︋ 
﹥ ︗︡و﹜﹩ ﹋﹥ در ادا﹝﹥   ︋﹜︡از﹠﹫ ︐︣ا︨️ ﹡﹍︀﹨﹩︋   ︋﹫︲﹢︑ ︣ای ︫﹢د.︋ 

︡ه ا︨️.  ︫﹤ارا

اصالح ساختار بانكى تنها راه حل مشكل موجود
﹫︩ ﹝﹢رد ﹡︷︣ و  ︀ل︎   ︨︡﹠ ــ️ ﹋﹥ از ︀﹡﹊﹩ ﹝﹢︲﹢︻﹩ ا︨ ︀︠︐︀ر︋  ا︮﹑ح︨ 
 ︬﹫︪︑ ﹤ ︀ر ﹨﹛ ﹋︀ر﹎︣و﹨﹩︋  ︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی ﹇︣ار دا︫︐﹥ و دارد و ﹨︣︋   ︋﹤︗﹢︑
﹥ ا︗︣ای  ︡ و ﹡︧︊️︋  ︀﹡﹊︡اری︫  ــ﹩ ︑﹠﹍﹠︀﹨︀ی︋  ︣ر︨ ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی ﹝︀﹝﹢ر︋ 
ــ︡﹡︡ ﹋﹥ ︻﹞︡ه ا﹟ ا︮﹑︀ت   ︫︿︸﹢﹞ ﹩﹑︮︀د﹨︀ و ﹡︷︣ات ا﹠ــ ︪﹫︎
︀﹡﹊﹩ ︀ ر﹁︹   ︋︡︡︗ ل﹢︭﹞ ﹩ده ا︨️. ﹝︓ً﹑ ︵︣ا﹢  ︋﹩︴ رو ︋﹠︀﹩ و︨ 
ــ︣ط ︑﹞﹙﹫﹉،   ︫﹤ ︀﹡﹊﹩ ﹝︓﹏ ا︗︀ره︋  ︻﹫﹢ب و ا︮﹑ح ﹝︭ــ﹢﹐ت ﹁︺﹙﹩︋ 
﹥ ﹝︀︧﹏ و ﹝︪﹊﹑ت  ــ﹢د. و﹜﹩ ﹨﹫︘ ﹎︀ه︋  ــ︀﹝﹏ ﹝﹩ ︫ ︣︠︡ د﹟ و... را︫ 
︀﹥ و   ︎﹤︀﹞︣ ﹥ و︥ه︨  ــ︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩︋  ︀﹡﹊﹩ ﹝︓﹏ ا︮﹑ح︨   ︋﹜︐︧﹫  ︨﹩︀﹠︋︣ز
 ﹩زدا ﹜ ﹥ ا︮︴﹑ح︨  ︀﹡﹉ ﹨︀ و︋  ︣﹝︀﹥، ﹋﹫﹀﹫️ دارا﹩ ﹨︀ی︋   ︨️︀﹀﹋ ️︊︧﹡
ــ︣ای ﹋︀﹨︩ ارزش  ــ︣ ﹐زم و ﹋︀﹁﹩︋  ︀︠و و︲︹ ذ ︀﹨ ﹉﹡︀ ــ︀ی︋  ﹨ ﹩از دارا
︀﹡﹉ ﹨︀ و ︻︡م ارا﹥ و ارزش ﹨︀ی وا﹨﹩، ﹝︡ود ﹋︣دن ﹝﹫︤ان  دارا﹩ ﹨︀ی︋ 
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﹥ ﹝﹠︷﹢ر   ︋﹩︐︣︡﹞ ر ﹇︴︹ ﹡﹀﹢ذ﹢︷﹠﹞ ﹤  ︋︡︡︗ ﹩︮﹢︭ ︀﹡﹉ ﹨︀ی︠   ︋﹜︨
﹢د︫︀ن  ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری︠  ︣ای︨  ﹢د︋   ︠️﹫﹊﹛︀﹞ ️︑ ﹉﹡︀ ︍︣ده ﹨︀ی︋  ا﹡︐﹆︀ل︨ 
﹢︫ــ︩  ︣ای︎  ــ﹥ ﹨﹫︘ و︗﹥ ﹋﹀︀️ ﹐زم︋   ︋﹤﹋ ﹩﹆︀︔ــ﹟ و و در ﹝﹆︀︋﹏ ︑︱︀﹝﹫
 ﹩︀︨︀﹠ ــ️. ﹜︢ا︫  ــ﹫﹑ت در︀﹁︐﹩ را ﹡︡ارد، ︑﹢︗﹥ ﹡︪︡ه ا︨ ︑︺︡ات ︑︧
 ﹏﹞ از ﹤︀﹞︣  ︨︩ا﹁︤ا ︀ ︡اران﹞︀  ︨﹟﹫ ︨﹢د وا﹨﹩ و ︑﹢ز︹ و ︑﹆︧﹫﹛ آن︋ 
 ﹩︮﹢︭  ︠﹉﹡︀  ︋﹉ ︦﹫︨︀︑ ﹩︐ ارد﹢﹞ ﹩︠︣ ﹝︴︀﹜︊︀ت ا ﹟﹠﹫﹠﹩، در︋ 
︋︀ ︑﹆﹙︉ و ︧︀ب ︨︀زی ﹝﹢︨︧︀ن و ﹨﹞︣ا﹨﹩ و ︐﹩ ﹝︪︀وره ︾﹫︣﹝︧︐﹆﹫﹛ 
 ً︀ ︺︴﹇ ﹩﹊﹡︀ ــ﹩ و︋  ﹛﹢ ــ︀ت︎  ︧︨﹢﹞ ﹤﹡﹢﹎ ﹟رت ﹎︣﹁︐﹥ و ا﹢ ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی︮ 

︣ای ﹋︪﹢ر دار﹡︡. ︻﹢ا﹇︉ ز︀ن ︋︀ر︋ 
 ﹤﹊﹚ ︀﹡﹉ ﹡﹞﹩ ︫﹢د︋  ﹥ ر﹁︐︀ر و ︑︽﹫﹫︣ات︋  ︀﹡﹊﹩ ﹁﹆︳ ﹝︡ود︋  ︀︠︐︀ر︋  ا︮﹑ح︨ 
︀﹡﹊﹩ ︲︣ورت ﹐زم و ﹋︀﹝﹏ دارد.  ﹢﹜﹩ و︋  ️ ﹨︀ی︎  ︨︀﹫ ا︮﹑ح ︗︡ی در︨ 
ــ︊️  ︧﹡ ﹩︖︣ر﹡﹌ و ︑︡ر ︀﹡﹉ ﹨︀ و ﹋︀﹨︩︎  ︻︡م ︑﹢ان و ﹇︀︋﹙﹫️ وام د﹨﹩︋ 
 ︬﹛︀︠︀﹡ ︡﹫﹛﹢︑ GDP ﹤  ︋️︊︧﹡ ﹩︮﹢︭  ︩︠  ︋﹤ ︣دا︠︐﹩︋  وام ︑︧﹫﹑ت︎ 
﹢د   ︨︹ــ︀زی و ︑﹢ز ﹢د︨ ︀﹡﹉ در ︻﹫﹟︨  دا︠﹙﹩ ︀﹋﹩ از ز︀﹡︡﹨﹩ وا﹇︺﹩︋ 
ــ︡ه و   ︫﹩︑ ــ﹉ از درون ﹡︀ ــ️ و در ا﹟ رو﹡︡︋  ﹢د ا︨ ــ︀﹝︡اران︠   ︨﹟﹫︋
﹥ ﹝︭︣ف  ﹥ ︗︀ی ︑︭﹫︬ ا︻︐︊︀ر و وام︋  ︍︣ده ﹎︢اران︋  ︍︣ده ﹨︀ی︨   ︨ ً︀ ︐︀﹡
ــ﹢د. از ︵︣ف د﹍︣ ا﹡︊︀︫️  ︫ ﹩﹞ ︀﹨ ﹉﹡︀ ــ︣﹝︀﹥ ای︋  ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ︗︀ری و︨ 
︧﹫︀ری از ﹝﹢ارد ︑﹆﹙︉  ︣ر︨﹫︡ ﹎︫︢︐﹥ و در︋  ﹡﹍︣ان ﹋﹠﹠︡ه ﹝︴︀﹜︊︀ت ﹝︺﹢ق و︨ 
︀﹝︡اران ︻﹞︡ه   ︨﹤ ﹥ و︥ه ︑︺︡ات ﹝︐︺﹙﹅︋  در ارز︀︋﹩ و︔︀﹅ ا︻︐︊︀رات ﹋﹑ن︋ 
︀﹡﹉ ﹝﹩ ︫﹢د ︻﹞ً﹑  ــ︊︉ ︻︡م ﹇︀︋﹙﹫️ و︮﹢ل ﹝︴︀﹜︊︀ت ﹋﹑ن︋   ︨﹤﹋ ︀﹨ ﹉﹡︀︋
︀﹡﹉ ﹨︀ و ﹋﹫﹀﹫️ ﹡︀﹝︴﹙﹢ب   ︋﹤︀﹞︣ــ ︀︠︐︀ر︨  ︣﹝︀﹥ و︨  ︋︀ ︑︣﹋﹫︉ و ﹋﹫﹀﹫️︨ 
︧﹫︀ر  ︤رگ︋  ︀﹡﹉ ﹨︀ی︋  ﹥ و︥ه︋   ︋︀﹨ ﹉﹡︀  ︋︣︐︪﹫  ︋﹩﹨︡﹡︀ز ︀﹨ ﹉﹡︀ دارا﹩ ﹨︀ی︋ 
️ ﹨︀ی  ــ︣﹋ ︀﹡﹉ ﹨︀ از دو﹜️ و︫  ــ️. ﹝︴︀﹜︊︀ت︋  ﹝︐﹞﹏ و ﹡﹍︣ان ﹋﹠﹠︡ه ا︨
︀﹡﹉ و ︻︡م  ﹥ ︲﹞︀﹡️ و ﹝︀﹜﹊﹫️︋  دو﹜︐﹩ و ︻︡م ︑︀د﹥ و︗﹢ه اوراق ﹝﹠︐︪︣ه︋ 
︣وژه ﹨︀﹩ ﹋﹥ از ﹝﹏ ا﹡︐︪︀ر اوراق ﹝︪︀ر﹋️ ا︖︀د  ــ﹫︀ری از︎  ︧ ︨﹢دد﹨﹩︋ 
︣دا︫️ ﹡︖﹢﹝﹩ و  ︀ً ﹡︀︑﹞︀م ﹝︀﹡︡ه ا﹡︡ از ﹉ ︵︣ف و ا︲︀﹁﹥︋  ︱︺ ــ︡ه ا﹡︡ ﹋﹥︋  ︫
︣ا︳ ﹁︺﹙﹩ و و︲︹   ︫︀ ︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی︋  ــ︀ب︋  ︧ از ︀﹨ ﹉﹡︀  ︋﹤﹢︧︑ ﹏︋︀﹇︣﹫︾
 ﹤︀﹞︣  ︨﹩ ﹩ در︎  ︣ای ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹝︴︀﹜︊︀ت و ︑︣﹝﹫﹛︎  ﹠﹍﹫﹟ ٣۴ در︮︡︋   ︨﹜︣ا︗
ــ︺﹫︣  ︋︀﹡﹉ ﹨︀ی دو﹜︐﹩ و ﹡﹫﹞﹥ دو﹜︐﹩ از ﹝︡︖︑ ﹏︡ ارز︀︋﹩ دارا﹩ ﹨︀ و ︑︧
ــ︐﹊︀م ﹝︀﹜﹩  ︡ون ا︖︀د ا︨ ︡ون ا︲︀﹁﹥ ﹋︣دن ﹇︡رت وام د﹨﹩ و︋  ﹡︣خ ارز︋ 
︣﹝︀﹥ و  ︀︠︐︀ر︨  ︣ای ا︮﹑ح︨  ــ﹠﹩ را︋  ﹫﹍﹠︀ل وا︲ و رو︫ ﹫︀م و︨  وا﹇︺﹩︎ 
 ﹜﹞ ﹟د﹨︡ و ︑︀︠﹫︣ در ا ﹩﹞ ﹩﹊﹡︀ ــ︐﹛︋  ︧﹫  ︨️︣︡﹞ و ﹩﹊﹡︀ دارا﹩ ﹨︀ی︋ 
 ︩را ا﹁︤ا ﹩﹊﹡︀ ــ︐﹛︋  ︧﹫ ــ﹆﹢ط︨   ︨︣︴  ︠﹤﹊﹚ ﹡﹥ ︑﹠︀ دردی را دوا ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡︋ 

 ︡﹠ ﹏﹇︡ا ﹤ ︀﹡﹊﹩ ﹡﹫︀ز︋  ︀︠︐︀ر︋  ﹝﹩ د﹨︡ و ا﹟ ︗︣ا﹩ درد﹡︀ک و ا︮﹑ح︨ 
 ︀ ــ︺﹥ ﹝﹙﹩ دارد و ﹁﹆︳︋  ﹠︡وق ︑﹢︨  ︮﹏﹞ از ﹩︐﹀﹡ ﹤︀﹞︣ ١٠ ﹝﹫﹙﹫︀رد د﹐ر︨ 

️ ﹨︀ی د︨︐﹢ری و ︑︡︡ی ﹇︀︋﹏ در﹝︀ن ﹡﹫︧️. ︨︀﹫︨
 ﹩︀﹠︋︣︀ر ز︐︠︀ ︀ل ︗️ ا︮﹑ح︨  ︲︣ورت ا︗︣ای د﹇﹫﹅ ﹝﹆︣رات ﹋﹞﹫︐﹥︋ 
 ︀﹨ ﹉﹡︀ ــ﹩︋  ــ﹆﹢ط و در﹝︀﹡︡﹎ ــ︀ از︨  ــ️ ︑ ــ︀ ︀︤ ﹋﹞︀ل ا﹨﹞﹫️ ا︨ ﹨ ﹉﹡︀︋
﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ︑︀﹝﹫﹟   ︋︡︀ ــ﹠﹍﹫﹟ ا﹟ ا︮﹑︀ت را︋   ︨﹤﹠︤﹨ د و﹢ ︗﹙﹢﹎﹫︣ی︫ 
 ﹟︡﹠ ︡اران﹞︀ــ ︀﹡﹉ ﹨︀ ﹋﹥ از ︵︣﹅ ﹡﹀﹢ذ︨  ــ︀﹝︡اران ︻﹞︡ه︋  ﹋︣د ﹋﹥︨ 
 ️﹁︀در ︿﹚︐﹞ ︀﹨ روش ︀ ﹢د را از ︵︣﹅ ا︠︢ ︑︧﹫﹑ت︋   ︠﹤︀﹞︣ ︋︣ا︋︨︣ 
﹙﹅ EPS ﹨︀ی  ︀﹡﹉ ﹨︀ و︠   ︋﹩︠︣ ــ︀زی︋  ﹢د︨  ︨﹏﹞ ︣د﹡︡ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ از﹋
︀زار﹎︣دا﹡﹩ ﹋﹥ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی آن را   ︋﹅︣︵ از ﹐︀ ︀م︋  ︣ف︨  ︗︢اب و ا︖︀د︮ 
 ﹤ ﹥ د︨️ آورد﹡︡ و ﹨﹫︘ ر︾︊︐﹩︋  ︀﹐﹩ را︋  ︣دا︠︐﹠︡ ﹝﹠︀﹁︹︋  ــ︍︣ده ﹎︢اران︎  ︨
︀﹝︡اران  ︀﹡﹉ ﹨︀ ﹡︡ار﹡︨︡   ︋﹤︀﹞︣ــ ︀︠︐︀ری︨  ︣ای ا︮﹑ح︨  آورده ﹡﹆︡ی︋ 
﹢د︗﹥ و  ــ︣ی︋  ــ﹊﹑ت ﹋︧ ︪﹞ ︣︵︀  ︠﹤ ︋︀﹡﹉ ﹨︀ی دو﹜︐﹩ و ﹡﹫﹞﹥ دو﹜︐﹩ ﹡﹫︤︋ 
 ﹏﹞ از ﹤︀﹞︣  ︨︩ا﹁︤ا ﹤  ︋﹩﹚︀﹝︑ ︡﹠︐ــ ︀ آن ﹝﹢ا︗﹥ ﹨︧ ︑﹠﹍﹠︀﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹋﹥︋ 
﹥ ﹝﹢﹇︹ و ︑﹢︗﹥ ﹝﹆︀م ﹨︀ی  ــ﹢رت ︻︡م ا﹇︡ام︋  آورده ﹡﹆︡ی ﹡︡ار﹡︡. ﹜︢ا در︮ 
ــ︐︣ی را  ︪﹫ ــ︡ ﹋﹥ ︑︀وان︋  ﹢ا﹨﹫﹛︫  ︀﹡﹊﹩ ﹝﹢ا︗﹥︠  ︤رگ︋  ︣ان︋   ︋︀ ذی ر︋︳︋ 
︀﹡﹊﹩ ︑﹢ان  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا﹎︣︋   ︋︿︣︺︑ ــ﹫﹛ در ︫︀ ︍︣داز﹛. ︑﹢︗﹥ دا︫︐﹥︋   ︋︡︀︋
︀︫︡ و ارزش و︥ه آن ﹝﹠﹀﹩  ︣ر︨﹫︡ ﹡︡ا︫︐﹥︋  ︡﹨﹩ ﹨︀︩ را در︨  ︎︣دا︠️︋ 
︀﹡﹉ ﹨︀ی  ــ﹢ر﹨︀︋  ︣︠﹩ از ﹋︪ ــ﹢د ا﹎︣﹥ در︋  ︋︀︫︡ ور︫﹊︧︐﹥ ︑﹙﹆﹩ ﹝﹩ ︫
ــ﹢ر﹨︀ از ︗﹞﹙﹥ ژا︎﹟  ــ﹫︀ری از ﹋︪ ︧ ــ︐﹥ ﹝﹠﹏ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ و﹜﹩ در︋  ور︫﹊︧
ــ﹢ر﹨︀ی در ︀ل ︑﹢︨︺﹥ ا︻﹑م  ︪﹋ ً︀ ــ﹢ر﹨︀ی ارو︀︎﹩ و ︻﹞﹢﹝ ︪﹋ ﹩︠︣ و︋ 
︣وز ﹡﹍︣ا﹡﹩ ﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝﹩ ︫﹢د.   ︋︒︻︀ ــ﹢د ز︣ا︋  ور︫﹊︧︐﹍﹩ ﹡﹞﹩ ︫
ــ️ ﹇︣ار دادن  ــ︀م ︀﹝ ️︑ ︀️ دو﹜ ــ︀ت ﹐زم از ︗﹞﹙﹥ اد︾ ︀ ا﹇︡ا﹝ و﹜﹩︋ 
︣︠﹩ از  ــ﹥︋  ــ︡ام ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. از آ﹡︖︀ ﹋ ︀﹡﹉ ﹨︀ ا﹇  ︋﹤﹡﹢﹎ ﹟︀ت ا︖﹡ ﹤ ــ︊️︋  ︧﹡
 ﹉﹡︀ ︣دا︫️ از︋  ︀︋️ ا︲︀﹁﹥︋  ︡﹨﹩ ﹝︤﹝﹟ و ﹝︺﹢ق ︵﹢﹐﹡﹩︋  ︋︀﹡﹉ ﹨︀ دارای︋ 
︣ای  ﹥ ︑︧﹢﹥ آن ﹡﹫︧︐﹠︡ ︗︀ی ︑︀﹝﹏ و ︑﹢︗﹥ ︗︡ی︋  ﹝︣﹋︤ی ﹨︧︐﹠︡ و ﹇︀در︋ 
﹥ ︗︀ی ا︮﹑ح   ︋﹐︀ ︀︑ .را دارد ﹉﹡︀ ︀︠︐︀ر و ︻﹞﹙﹫︀ت ﹡︖︀ت آن︋  ا︮﹑ح︨ 

︀︠︐︀ر.  ﹥ ﹡︀م ا︮﹑ح︨  ︣دا︠︐﹥ ﹝﹩ ︫︡ و﹜﹩︋  ﹥ ا︮﹑ح ر﹁︐︀ر︎  ︨︀︠︐︀ر︋ 

منابع:
﹞︀ره ١٢٨ - ﹝︖﹙﹥ ︑︖︀رت ﹁︣دا:︫ 
﹞︀ره ١٣٢ - ﹝︖﹙﹥ ︑︖︀رت ﹁︣دا︫ 
﹞︀ره ١٢٩ - ﹝︖﹙﹥ ︑︖︀رت ﹁︣دا︫ 
︣﹝︀﹥ داری ﹝︀﹜﹩: ﹡﹆﹩ زاده  ︨-

- روز﹡︀﹝﹥ د﹡﹫︀ی ا﹇︐︭︀د
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مفاهيم ساختارى سرمايه گذارى
ــ︺﹥ ا﹇︐︭︀دی و ا︗︐﹞︀︻﹩  ــ︡ و ︑﹢︨ ︣ای ر︫ ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری︋  ا﹨﹞﹫️︨ 
 ﹤ ــ﹫︡ن︋  ︣ای ر︨ ﹥ ﹊﹩ از ا﹨︣م ﹨︀ی ﹇﹢ی︋  ــ️ ﹋﹥ آن را︋  ︋﹥ ا﹡︡ازه ای ا︨
﹥ ﹨﹞︀ن ﹝﹫︤ان ﹋﹥  ــ️ ﹋﹥︋  ﹥ ︀د دا︫  ︋︡︀ ــ︺﹥ ︑︡︊﹏ ﹋︣ده ا︨️، ا﹝︀︋  ︨﹢︑
ــ﹢د،  ــ﹊﹢﹁︀︫  ــ︡ ︀﹁︐﹥ و︫  ︀︻︒ ا﹇︐︭︀د ر︫ ﹥ ا﹟ ا﹝︣ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋   ︋﹤︗﹢︑
 ﹟︀︋︣ا﹠ ــ﹢د،︋  ﹥ آن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝﹢︗ــ︉ ا﹁️ ا﹇︐︭︀دی︫  ــ︣دن︋  ﹊﹡ ﹤︗﹢︑
﹙﹠︡﹝︡ت،  ــ﹩، در︋  ــ︡ ا﹇︐︭︀دی و ا﹁︤ا︩ ر﹁︀ه ︻﹞﹢﹝ ︀︋︡ ﹎﹀️ ﹋﹥ ر︫
︣﹝︀﹥ ﹎︢اری و ︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹛ ﹝﹣︔︣ ﹝﹢︗﹢د در ﹝﹫︳ آن   ︨﹤ ︋︡ون ︑﹢︗﹥︋ 
︣﹝︀﹥ ﹎︢اری و ︻﹢ا﹝﹏   ︨﹏﹫﹚︑ و ﹤︤︖︑ ﹅﹫﹇︧ــ️. ﹝︴︀﹜︺﹥ د﹫﹡ ﹟﹊﹝﹞
ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ از ﹉ ︵︣ف ﹝﹢︗︉   ︨️﹫﹛︀︺﹁ ︳﹫﹞ در ﹜﹞
ــ︐︽︀ل  ــ︣﹎︣دان و ︑﹢رم ﹋︀﹨︩ ︀﹁︐﹥، ا︫ ــ﹢د ︡﹆﹡ ﹜︖﹠﹍﹩ ﹨︀ی ︨ ︫
︡ه، ︔︣وت   ︫︣︐  ︋️︣︡﹞ د﹢  ︫︒︻︀  ︋،︣﹍و از ︵︣ف د ︡︋︀ ︩ا﹁︤ا

︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران ا﹁︤ون ﹎︣دد.

اصول 
سرمايه گذارى 
در چالش هاى 

اقتصادى

دى
صا
ى اقت

ش ها
چال

در 
ى 

ذار
ه گ

رماي
ل س

صو
ا

نويسنده: 
دكتر عليرضا يوسفى  

استاد دانشگاه تهران

نويسنده: 
دكتر عليرضا يوسفى  

استاد دانشگاه تهران

 (Inves tment ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری( ︨
ــ︡ا ﹋︣دن  ــ️ از ﹨︣ ﹎﹢﹡﹥ ﹁ ︻︊︀رت ا︨
 ﹐ً﹢﹝︺﹞ ﹤﹋) ︣︲︀ ︀ل ــ﹩ در ارز︫
ــ️  ﹥ د︨ ﹥ ا﹝﹫︡︋  ــ️)︋  ﹝︪ــ︬ ا︨
ــ︀ن  ــ﹩ در ز﹝ ــ﹥ ارز︫ ــ︣ ﹎﹢﹡ آوردن ﹨
ــ﹢ً﹐ ا﹡︡ازه ︀ ﹋﹫﹀﹫️ آن  آ﹠︡ه (﹋﹥ ﹝︺﹞

﹡︀﹝︺﹙﹢م ا︨️)
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تعريف سرمايه گذارى
ــ️ از ﹨︣ ﹎﹢﹡﹥ ﹁︡ا ﹋︣دن  ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ( Investment ) ︻︊︀رت ا︨ ︨
﹥ د︨️  ﹥ ا﹝﹫︡︋  ــ️)︋  ارز︫﹩ در ︀ل ︪﹞ ﹐ً﹢﹝︺﹞ ﹤﹋) ︣︲︀︬ ا︨
 ️﹫﹀﹫﹋ ︀ ــ︡ازه ــ︡ه (﹋﹥ ﹝︺﹞﹢ً﹐ ا﹡ ﹠ــ﹩ در ز﹝︀ن آ آوردن ﹨︣ ﹎﹢﹡﹥ ارز︫
ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار در ︀ل ︀︲︣، ارزش  ﹥ ︻︊︀ر︑﹩︨  ــ️) .︋  آن ﹡︀﹝︺﹙﹢م ا︨
 ﹤﹋ ﹩︮︀ ــ︡ه ارزش︠  ﹠ــ︀ل آن در آ ــ︀ در ﹇︊ ــ︭﹩ را ﹁︡ا ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︑ ︪﹞
 ︡︣  ︠️︋︀  ︋﹩︗︣دا︠️ و ــ️ آورد؛ ﹝︓﹏︎  ﹥ د︨ ﹝﹢رد ﹡︷︣ش ا︨️︋ 
ــ︭﹩ از آن در آ﹠︡ه،  ــ﹢د﹨︀ی ﹝︪ ــ️ آوردن︨  ﹥ د︨ ﹥ ا﹝﹫︡︋  ︨︀م︋ 

﹥ روش ﹨︀ی ﹝︐﹙﹀﹩ ︑﹆︧﹫﹛ ︋﹠︡ی ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ : ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری را︋ 
︣﹝︀﹥ ﹎︢اری  ︣ ا︨︀س ﹝﹢︲﹢ع︨   ︋-١

ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری وا﹇︺﹩  ﹥ دو د︨︐﹥︨  ︣ ︧︉ ﹝﹢︲﹢ع︋  ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری︋  ︨
ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری وا﹇︺﹩ ﹡﹢︻﹩  ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹝︀﹜﹩ ︑﹆︧﹫﹛ ﹝﹩ ︫﹢د.︨  و︨ 

 ﹩︻﹢﹡ ،︣︲︀ ︡ا ﹋︣دن ارز︫﹩ در ز﹝︀ن﹁ ︀ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ا︨️ ﹋﹥ ﹁︣د︋ 
ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری،  ــ﹩ آورد. در وا﹇︹ ﹝﹢︲﹢ع︨  ــ️ ﹝ ﹥ د︨ دارا﹩ وا﹇︺﹩︋ 
 ﹟ــ﹥ ای از ا ــ︀ن، ﹡﹞﹢﹡ ــ︀ آ︎︀ر︑﹞  ﹈﹚﹞ ︡ــ ︣ ــ️.︠  ــ﹩ وا﹇︺﹩ ا︨ دارا
ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹝︀﹜﹩، ﹁︣د در ازای ﹁︡ا ﹋︣دن  ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ا︨️. در︨ 
ــ﹢ً﹐ ︗︣︀﹡﹩ از  ــ﹥ ﹡︐﹫︖﹥ آن ﹝︺﹞ ﹋ ﹩﹛︀﹞ ﹩ــ﹩ دارا ︻﹢﹡ ،︣︲︀ ارزش
︀دار ﹝︓﹏  ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری در اوراق︋  ﹥ د︨️ ﹝﹩ آورد.︨  و︗﹢ه ﹡﹆︡ ا︨️︋ 
 ﹤  ︋﹅﹞ ،ل﹢ ︣دا︠️︎  ︨︀م ︻︀دی ︀ اوراق ﹝︪︀ر﹋️، ﹋﹥ ﹁︣د در ازای︎ 
︣﹝︀﹥ ﹎︢اری  ــ﹢د ﹝﹩ ︫﹢د،︨   ︨﹏﹊  ︫﹤ در︣︗ ️﹁︀︀﹡﹩ از و︗﹢ه ﹡﹆︡︋ 

﹝︀﹜﹩ ﹝︧﹢ب ﹝﹩ ︫﹢د.
︣﹝︀﹥ ﹎︢اری  ︣ ا︨︀س ز﹝︀ن ︀ ﹝︡ت︨   ︋ -٢

﹥ ﹋﹢︑︀ه ﹝︡ت  ︀︡ا﹋︓︣ ︑︀  ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری را ﹝﹩ ︑﹢ان︋  ︋︣ ︧︉ ز﹝︀ن،︨ 
︀ل ︑﹆︧﹫﹛ ﹋︣د.  ︨﹈ از ︩﹫  ︋︀ ︡ت﹞︡﹠﹚ ︀ل و︋   ︨﹈

︣﹝︀﹥ ﹎︢اری  ︨﹈︧ر ︀ ︣︴  ︠︉︧ ︣  ︋ -٣
ــ️  ﹥ د︨ ــ︡ه︋  ﹠︢اری در آ﹎ ﹤︀﹞︣ــ ــ﹏ از︨  ︮︀ ︹ــ ــ﹥ ﹝﹠︀﹁ ــ︀ ﹋ از آ﹡︖
ــ︦ ا﹡﹢اع  ــ﹟ و︗﹢د ﹡︡ارد︎  ﹫﹆ ︹﹁︀﹠﹞ ﹟ــ ا ﹅﹆︑ ﹤ ــ︊️︋  ﹝﹩ آ︡ و ﹡︧
ــ︹ ﹝﹢رد  ﹁︀﹠﹞ ﹅﹆︑ ــ︡م ــ﹩ از ا︐﹞︀ل ︻ ــ︀ در︗︀︑ ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹨︀︋  ︨
 ︀ ــ︤ان ﹫﹞ ﹤﹋ ﹟ــ︀س ا ︣ ا︨ ــ︀ ر︧ــ﹈ ﹝﹢ا︗﹥ ا﹡︡.︋   ︢ار﹎ ﹤︀﹞︣ــ  ︨︣︷﹡
ــ﹥ ﹡﹢ع  ــ︡،︨  ︫︀ ا︐﹞︀ل ︑﹆﹅ ﹡﹫︀﹁︐﹟ ﹝﹠︀﹁︹ آ︑﹩ (︀ ر︧ــ﹈) ﹆︡ر︋ 

 :️︠︀  ︨︤︀﹝︐﹞ ︣﹍︡﹊ ︢اری را ﹝﹩ ︑﹢ان از﹎ ﹤︀﹞︨︣
،︉︨︀﹠︐﹞ ﹈︧ر ︀ ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری︋   ︨•

﹀︐﹥ ︋︀زی  ︨-︣︐︪﹫  ︋﹩︊︧﹡ ﹈︧ر ︀ ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری︋   ︨•
﹩﹊︧ر ︀ ︣︴︠︣ ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری︎   ︨•

ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ا︨️ ﹋﹥ ر︧﹈ آن  ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹝︐﹠︀︨︉، ﹡﹢︻﹩︨   ︨•
︀زده ای ا︨️ ﹋﹥ از آن ا﹡︐︷︀ر ﹝﹩ رود.   ︋︀  ︋︉︨︀﹠︐﹞

ــ﹩  ــ﹀︐﹥ ︋︀زی، ﹡﹢︻ ــ︀︨   ︣︐ــ ︪﹫  ︋ ً︀ ــ︊︐ ــ︀ ر︧ــ﹈ ﹡︧ ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری︋   ︨•
 ﹈︧︢ار ︋︣ای ﹋︧︉ ︋︀زده، ر﹎ ﹤︀﹞︨︣ ︢اری ا︨️ ﹋﹥ در آن﹎ ﹤︀﹞︨︣
 ﹩︻﹢﹡ ،﹩﹊︧︀ر ر﹫︧ ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری︋  ︀﹐︠︣ه︨  ︋﹫︪︐︣ی ︑﹆︊﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و︋ 
︀زده ای و﹜﹢  ــ️ آوردن︋  ﹥ د︨ ︣ای︋  ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ا︨️ ﹋﹥ در آن ﹁︣د︋ 

︧﹫︀ر ز︀دی ﹝︐﹞﹏ ﹝﹩ ︫﹢د .  ︋﹈︧︀ر ﹋﹛، ر﹫︧︋

انواع سرمايه گذاران
︀دار و︗﹢د دار﹡︡ ﹝︐﹠﹢ع  ︀زار﹨︀ی ﹝︺︀﹝﹙﹥ اوراق︋  ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ارا﹡﹩ ﹋﹥ در︋ 

:︡﹠︐︧﹨ ︣︣ح ز  ︫﹤ و︋ 
ــ︡ ا﹡︐﹀︀ع از  ــ﹥ ا﹝﹫ ــ︐︣︋  ︪﹫ ــ︐﹠︡ ﹋﹥︋  ١- ا︫ــ︀ص ﹆﹫﹆﹩: ﹎︣و﹨﹩ ﹨︧
ــ︀دار ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. در   ــ︣وش اوراق︋  ﹁ ︀ ︡︣ ــ﹥︠  ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ا﹇︡ام︋  ︨
︀︫︡، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹨︡ف  ــ︣﹝︀﹥  ا﹟ ا﹁︣اد ز︀د︋  ︋︣︠﹩ ﹝﹢ارد، و﹇︐﹩︨ 
︣︡ در︮︡   ︠﹅︣︵ از ️﹋︣ ﹥ د︨️ ﹎︣﹁︐﹟ ﹋﹠︐︣ل︫  د﹍︣ی ﹨﹞︙﹢ن︋ 

﹢د. ︣﹋️ ﹡﹫︤ د﹡︊︀ل︫  ︀م آن︫  ︋︀﹐﹩ از︨ 
﹥ د﹜﹫﹏ و︨︺️ ︻﹞﹏ و  ٢- ا︫︀ص ﹆﹢﹇﹩: ا﹟ ا︫︀ص ﹋﹥ ﹝︺﹞﹢ً﹐︋ 
 ﹩︠︣ ︣﹝︀﹥  دار﹡︡، ﹝︐﹠﹢ع و︋  ︀زار︨  ︧︤ا﹩ در︋   ︋︣﹫︔︃︑ ،﹩﹛︀﹞ ︹︋︀﹠﹞ ﹜︖

:︡﹠︐︧﹨ ︣︣ح ز  ︫﹤ از ︣︐﹝﹞﹟ آن ﹨︀︋ 
 ︀﹨ ﹈﹡︀  ︋-٢-١

︀زار ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. اول ﹋﹥  ﹥ دو د﹜﹫﹏ وارد︋  ــ︐﹠︡ ﹋﹥ ﹝︺﹞﹢ً﹐︋  ︧﹨ ﹩︑︀︧︨﹣﹞
︍︣ده   ︨﹏﹊  ︫﹤ ــ️ ﹋﹥︋  ︀زده از و︗﹢﹨﹩ ا︨ ︋﹫︪︐︣ را︕ ا︨️، ﹋︧ــ︉︋ 
︀︮﹩ ا︨️ ︻︊︀رت   ︠︳︣ا ﹡︤د آ﹡︀ن ﹇︣ار دارد و دوم، ﹋﹥ ﹝︺﹞﹢ً﹐ ︑︀︋︹︫ 
 ﹟︀دار. در ا ︣ای اوراق︋   ︋﹤﹠︡﹆﹡ ︀ل و﹫ ︀زاری︨   ︋︶﹀ ︀د و︖ا︨️ از ا
︣ای  ︀دار ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥︋  ︀﹡﹈ ﹨︀ از ︵ ﹤︲︣︻ ﹅︣︀ ︑﹆︀︲︀ی اوراق︋   ︋︩﹆﹡

.︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ︀﹀︀زار را ا آن ﹨︀ ︻︡م ︑︺︀دل و︗﹢د دارد، ﹡﹆︩ ﹝︐︺︀دل ﹋︣دن︋ 
﹤﹝﹫ ️ ﹨︀ی︋  ﹋︣  ︫-٢-٢

 :︡﹠︗︀ن و︗﹢ه ﹝﹢ا︣︗ ﹤︐︨دو د ︀  ︋﹤﹝﹫ ️ ﹨︀ی︋  ﹋︫︣
 ️︋︀ ــ﹩︋  ــ︀ی و︮﹢﹜ ﹨ ﹤﹝﹫ ــ﹅︋   ﹏﹞︀ــ ــ﹥ ﹝︺﹞﹢ً﹐︫  ــ︀ن ورودی ﹋ ︣︗
︣و︗﹩  ﹫﹞﹥  ا︫︀ص و ︾﹫︣ا︫︀ص ﹝﹩ ﹎︣دد و ︗︣︀ن︠  ﹝﹢︲﹢︻︀ت︋ 
 ︣︀︷﹡ ا﹡︡از ︻﹞︣ ا﹁︣اد و ︦ ︣دا︠︐﹩،︎  ــ︀رت ﹨︀ی︎  ︧  ︠﹏﹞︀  ︫ ً︀ ︑︡﹝︻ ﹤﹋
︣﹇︣ار  ــ﹢ب︋  ــ︀ن ︑︺︀د﹜﹩ ﹝︴﹙ ︣︗ دو ﹟ــ﹟ ا ﹫  ︋﹤﹋ ﹟︣ای ا ــ️.︋  آن ا︨
︩ ︻﹞︡ه ای از و︗﹢ه   ︋︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹩︺  ︨﹐ً﹢﹝︺﹞ ﹤﹝﹫ ️ ﹨︀ی︋  ﹋︣ ︫﹢د،︫ 
 ﹏﹫︊﹇ ﹟︣ای ا ︀زار﹨︀ی  ︗︢اب︋  ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹋﹠﹠︡. ﹊﹩ از︋  ︠﹢د را︨ 
 ﹤  ︋﹐ً﹢﹝︺﹞ ﹤﹝﹫ ️ ﹨︀ی︋  ــ︣﹋ ︀دار ﹝﹩ ︋︀︫︡.︫  ︀زار اوراق︋   ︋،︀﹨ ️ ــ︣﹋ ︫

︀زار دار﹡︡.  ︋﹟در ا ﹩︧︤ا  ︋︣﹫︔︃︑ ،﹩﹛︀﹞ ︹︋︀﹠﹞ ﹤︗﹢︑ ﹏︋︀﹇ ﹜︖ ︀ظ﹛
︀ز﹡︪︧︐﹍﹩  ﹠︡وق ﹨︀ی︋   ︮-٢-٣

ــ︐﹥ ︗︣︀ن و︗﹢ه  ︀ دو د︨  ︋﹤﹝﹫ ️ ﹨︀ی︋  ــ︣﹋ ا﹟ ﹝﹣︨︧︀ت ﹡﹫︤ ﹝︀﹡﹠︫︡ 
︀ز﹡︪︧︐﹍﹩ ا﹁︣اد  ﹥ ﹋︧﹢ر︋  ــ︐﹥ و︮﹢﹜﹩ ﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط︋  ﹝﹢ا︗﹠︡؛ ﹈ د︨
︣و︗﹩ و︗﹢ه، ر﹇﹛ ﹋﹞﹩ ا︨️ و د︨︐﹥  ︀ ︗︣︀ن︠  ــ﹥︋  ︧︀﹆﹞ در ً︀ ︊﹛︀︾ ﹤﹋
︀ز﹡︪︧︐﹍﹩ ﹋﹥ ﹝︺﹞﹢ً﹐ ر﹇﹛ ﹇︀︋﹏  ﹥ ﹆﹢ق︋  ️ ﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط︋  ︣دا︠ دوم︎ 
︑﹢︗﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡ (︗︣︀ن ︠︣و︗﹩). ︮﹠︡وق ﹨︀ی ︋︀ز﹡︪︧︐﹍﹩ ︋︣ای 
︣و︗﹩، و︗﹢ه در د︨︐︣س  ﹫﹟ ا﹟ دو ︗︣︀ن ورودی و︠  ا︖︀د ︑︺︀دل︋ 
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 ︿﹚︐﹞ ا︫﹊︀ل ﹤ ︀زده و ︑﹆﹢︣︗ ️︀ن ورودی︋  ︣ای ﹋︧︉︋  ︠﹢د را︋ 
︀دار ﹊﹩ از  ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری در ا﹡﹢اع اوراق︋  ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥︨ 
﹥ د﹜﹫﹏ ﹝﹠︀︋︹ ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹥  را︣︐︖﹟ آن ﹨︀ ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡. ا﹟ ﹝﹣︨︧︀ت ﹡﹫︤︋ 

︀زار دار﹡︡. ︧︤ا﹩ در︋   ︋︣﹫︔︃︑ ،﹩﹛︀﹞
︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ️ ﹨︀ی︨  ﹋︣  ︫-۴-٢

 ﹜ ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹝﹣︨︧︀︑﹩ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ از ︵︣﹅ ﹁︣وش︨  ️ ﹨︀ی︨  ﹋︫︣
︦ ا﹡︡از﹋﹠﹠︡﹎︀ن و ا﹁︣اد را  ــ﹩︎  ︣︠﹩ ﹝﹢ارد، اوراق ﹇︣︲﹥، ﹝﹠︀︋︹ ﹝︀﹜ و︋ 
 ︀﹨ ️ ﹋︣  ︫︣︀ــ ــ︀م و اوراق ﹇︣︲﹥︨  ︗﹞︹ آوری ﹋︣ده، و آن ﹨︀ را در︨ 
︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ا﹨﹞﹫️ ا﹟ ﹝﹣︨︧︀ت در ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا﹁︣اد، 
︀دار ﹝﹢رد  ﹥ را︐﹩ ﹡︐﹢ا﹡﹠︡ در اوراق︋   ︋︡︀ــ ﹢د،︫  ︦ ا﹡︡از ا﹡︡ك︠   ︎︀︋
︀ ﹈ ﹋︀︨﹥ ﹋︣دن   ︋،︀﹨ ️ ﹋︣  ︫﹏﹫︊﹇ ﹟︢اری ﹋﹠﹠︡ ا﹝︀ ا﹎ ﹤︀﹞︣ ﹢د︨   ︠︣︷﹡
︀زده ای  ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری و ﹝︺﹞﹢ً﹐︋  ︀دار ﹝︐﹠﹢ع︨  و︗﹢ه، آن ﹨︀ را در اوراق︋ 

.︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ︡︀︻ ﹤︻﹢﹝︖﹞ ﹟از ا ︣︐︪﹫︋
️ ﹨︀ی ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︠︡﹝︀ت ﹝︐﹠﹢︻﹩ ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡ ﹋﹥ ﹝﹢ارد  ﹋︫︣

ز︣ از ا﹨﹛ آن ﹨︀︨️:
ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹝︖︡د  ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران،︨   ︨︿﹚︐﹞ ــ︀ب ﹨︀ی ︧ اداره  -

︀م آ﹡︀ن. ︨﹢د﹨︀ی ︨ 
︀دار ﹝︐﹠﹢ع و  ︡ه در اوراق︋  ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری و︗﹢ه ︗︤ء ︗﹞︹ آوری︫   ︨-

﹢ر︑﹀﹢ی ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹋︀را -︎  ا︖︀د ﹝︖﹞﹢︻﹥︨ 
 ﹤ارا ︳︣ا  ︫︶﹀ ︣ای ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹨︀︋  ــ︐﹞︨︣  ︣ر︨﹩ و ﹋﹠︐︣ل ﹝︧  ︋ -
︀زده ﹐زم، ︡ا﹋︓︣ ر︧ــ﹈ ﹇︀︋﹏  ﹥ ︵﹢ر ﹝︓︀ل ︡ا﹇﹏︋   ︋- ﹈ ︣﹨ ــ︡ه ︫

﹇︊﹢ل و...
︀زده  ︀دار دارای︋  ︣ای ا﹡︐︀ب اوراق︋  ︀دار︋  -  ارز︀︋﹩ ﹝︧︐﹞︣ اوراق︋ 

. ﹐︀ ︋︀﹜﹆﹢ه︋ 
︣ای  ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری︋   ︨﹤﹠︤﹨ ﹐ً﹢﹝︺﹞ ،ــ︐︣ده ﹥ ﹝﹆﹫︀س ︻﹞﹏ ﹎︧  ︋﹤︗﹢︑ ︀︋

️ ﹨︀ ︡ا﹇﹏ ﹝﹩ ︫﹢د . ﹋︣  ︫﹟ا
️ ﹨︀ی دار﹡︡ه ︀ ﹝︀در  ﹋︣  ︫-۵-٢

 ︡﹠ ︀ ﹈ ︀م  ︨﹤﹋ ︡﹠︐︧﹨ ﹩︀﹨ ️ ــ︣﹋ ️ ﹨︀ی ﹝︀در ︀ دار﹡︡ه،︫  ﹋︫︣
 ﹈ ﹅﹆︑ ️ــ ︗ ر ﹋︧ــ︉ ﹋﹠︐︣ل آن ﹨︀ در﹢︷﹠﹞ ﹤ ــ︣﹋️ ﹁︣︻﹩ را︋  ︫
︀م ﹋﹠︐︣ل ﹋﹠﹠︡ه  ﹥ ذ﹋︣ ا︨️ ﹋﹥︨  ﹨︡ف ﹝︪︐︣ك در د︨️ دار﹡︡. ﹐زم︋ 
 ﹤﹋ ﹩︀﹨ ️ ــ︣﹋ ︣ای︫  ــ️︋  ــ﹢ده و ︐﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ ︀ً ۵١ در︮︡ ﹡︊ ــ ﹜︤و﹝
 ︣︐﹝﹋ ﹩︐ ︤ان﹫﹞ ﹟ــ︡ه، ا ︣ا﹋﹠︡ه︫  ــ︐︣ده ای︎  ﹥ ︵﹢ر ﹎︧ ــ︀م آن ﹨︀︋  ︨
 ﹤ ــ︀دار،︋   ــ﹢رس اوراق︋  ــ︀زار︋  ــ︀ ﹋﹥ در︋  ــ︡. از آ﹡︖ ︫︀ ــ︡︋  از ١٠در︮
 ﹟︀م، ︑︽﹫﹫︣ات ﹝︀﹜﹊﹫︐﹩ رخ ﹝﹩ د﹨︡ ﹜︢ا اــ ︠︀︵︣ ﹝︺︀﹝﹑ت ﹝︧︐﹞︨︣ 
︀زار ︱﹢ر  ︀ً در︋  ﹝د دا﹢  ︠﹩﹛︣︐﹠﹋ ️﹫︺﹇﹢﹞ ︶﹀ ر﹢︷﹠﹞ ﹤  ︋︀﹨ ️ ﹋︫︣

.︡﹠︋︀  ﹩﹞
️ ﹨︀ی ﹋︀ر﹎︤اری ﹋︣  ︫-۶-٢

︀دار،  ︣︡اران و ﹁︣و︫﹠︡﹎︀ن اوراق︋   ︠﹟﹫ وا︨︴﹥ ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥︋ 
 ﹟ــ﹠︀﹝﹥ ا ︣ ︻︡ه دار﹡︡. در ا︣ان، ا︨︀︨ ــ﹫﹏ ﹋﹠﹠︡ه ﹝︊︀د﹜﹥ را︋  ︧︑ ︩﹆﹡
ــ﹛ ﹝︺︀﹝﹑ت،  ︖ ︡︮ــ︤ان ٢٠در ﹥ آن ﹨︀ ا︗︀زه داده ︑︀ ﹝﹫  ︋︀﹨ ️ ــ︣﹋ ︫
 ︡︣ ﹢د︠  ︣ای︠  ︣﹝︀﹥  آن ﹨︀ ︑︖︀وز ﹡﹊﹠︡،︋  ︣ ا﹟ ﹋﹥ از ﹝﹫︤ان︨  ﹝︪︣وط︋ 

و ﹁︣وش ﹋﹠﹠︡.
﹩﹇﹢﹆ ︀ص︫ا ︣︀  ︨-٢-٧

︀زده در اوراق  ﹢د را ︗️ ﹋︧ــ︉︋  ️ ﹨︀ و︗﹢ه ﹝︀زاد︠  ــ︣﹋  ︫﹐ً﹢﹝︺﹞
︪﹩ از اوراق   ︋︡︣ ︺︱﹩ او﹇︀ت ﹡﹫︤︠  ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.︋  ︋︀دار︨ 
 ️﹋︣ ﹥ ا﹝﹫︡ ︗︢ب ︀ اد︾︀م︫  ︋︀دار (︨︀م ︻︀دی ︀ ﹝﹞︐︀ز) ︀ ︑﹞︀م آن،︋ 

︣﹋️ ا︮﹙﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ﹝﹢رد ﹡︷︣ در را︨︐︀ی ا﹨︡اف ر﹇︀︋︐﹩︫ 

چالش هاى سرمايه گذارى خارجى در ايران
 ﹩﹐︀ ــ﹢ً﹐ از ﹨︤﹠﹥ ﹁︣︮ــ️︋  ــ︣﹝︀﹥ ا︮ ــ︀ن،︨  ︗ ــ︹ ا﹝︣وز در ︗﹢ا﹝
 ︡﹠ــ︐﹆︣ ﹝﹩ ﹎︣دد و در ﹁︣ا ︋︣︠﹢ردار ا︨️. از ا﹟ رو، در ︗﹢ا﹝︺﹩ ﹝︧
︣ ︻︡ه ﹝﹩ ﹎﹫︣د ﹋﹥ ر︧﹈ ﹋﹞︐︣ و درآ﹝︡  ارزش آ﹁︣﹠﹩ ا﹇︐︭︀دی ﹡﹆︩︋ 

 .︡﹠︫︀ ︋︀﹐︑︣ی را دا︫︐﹥︋ 

︧﹫︀ری   ︋﹤﹊﹚ ︣ ا﹨﹞﹫️ ﹇︱﹫﹥، ︑﹠︀ ر︪﹥ در ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹡︡ارد،︋   ︋︡﹫﹋︃︑
︣﹝︀﹥ ای رو︋﹥ رو ﹨︧︐﹠︡  ︣﹝︀﹥ و ﹝﹠︀︋︹︨  ︀ ﹋﹞︊﹢د︨  از ﹋︪﹢ر﹨︀ی ︗︀ن︋ 

﹫︪︐︣ از ا﹟ ا︨️.  ︣﹝ ﹤︀﹫︤ی︋  و ا﹝︣وزه ﹡﹆︩︨ 
ــ︣ ﹝﹩ ︋︣د ﹋﹥ در   ︨﹤ ︀︮﹩ از ︑︀ر ا﹇︐︭︀دی︋  ــ︣وز در دوره︠  ︗︀ن ا﹝
﹥ دوره  ــ︐﹢ش ︑︽﹫﹫︣ات ︻﹞﹫﹆﹩ ﹡︧︊️︋  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹋︀ر د︨ آن ︑﹆︧﹫﹛︋ 
︡ه ا︨️. ا﹝︣وزه   ︫﹩︐︺﹠ ︦ از ا﹡﹆﹑ب︮  ﹢د، ︺﹠﹩ دوره︎   ︠﹈﹫︨﹑﹋
﹥ ﹁︣ا︠﹢ر  ــ﹥︋  ــ️ و ﹨︣ ︗︀﹝︺ ــ︡ه ا︨ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩︫  ز﹡︖﹫︣ه ︑﹢﹜﹫︡ ارزش︋ 
 ،︡در ﹝﹩ آ ﹏︺﹀﹛︀ ــ﹢رت︋   ︮﹤ ــ︉︋  ︨︀﹠﹞ ️︣︡﹞ ︀ ︀﹜﹆﹢ه اش ﹋﹥︋  ︑﹢ان︋ 
 ﹤﹡﹢﹝﹡ ︡︀ــ ﹢د ا︠︐︭︀ص ﹝﹩ د﹨︡.︫   ︠﹤ ︗︀﹍︀﹨﹩ را در ا﹟ ز﹡︖﹫︣ه︋ 
 ﹟﹫ ︀ور﹠ ــ﹫﹛ ﹋︀ر، ﹋︪﹢ر︎  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︑﹆︧  ︋﹤﹠ ︋︀رز ا﹟ ︗︀﹎﹫︣ی در︎ 

.︫︡︀︋
 ﹏︡︊︑ ﹤︀﹞︣ ﹥ دو ﹝﹫﹟ ﹋︪﹢ر ︗︢ب ﹋﹠﹠︡ه︨   ︋﹟﹫ ،︣﹫︠︀ل ﹨︀ی ا در︨ 
 ﹤ ﹠︗ ︹︀︀ن، ﹫﹟ را︋  ــ︐︣ده ای از︮  ــ️ و ﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن ︵﹫︿ ﹎︧ ︫︡ه ا︨

︻﹠﹢ان ﹊﹩ از ﹝﹠︀︋︹ ا︮﹙﹩ و ارزان ︑︃﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ه ﹇︴︺︀ت ﹝﹩ ا﹡﹍︀ر﹡︡.
︀ر︗﹩ ︑﹠︀ ﹡﹆︩ ︑︃﹝﹫﹟ ﹋﹞︊﹢د   ︠﹤︀﹞︣ــ ــ️:︨  ــ﹟ ا︨ د﹜﹫﹏ آن ﹡﹫︤ رو︫
︣ ︻︡ه ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣د. ﹡﹊︐﹥ ا︨︀︨﹩ در ﹨﹞﹫﹟  ــ﹢ر︋  ︪﹋ ﹈ را در ﹩﹛︀﹞ ︹︋︀﹠﹞
 ︀  ︋(︡︀ ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹨︣ ︗︀﹝︺﹥ ای ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ (و︋   ︨️︣︡﹞ ﹤﹋ ️︨︀︗
 ﹤  ︋﹅﹚︺︐﹞ ﹤︀﹞︣ ︀ر︗﹩ (و ﹨﹞︙﹠﹫﹟︨  ــ︣﹝︀﹥ ﹨︀ی︠  ﹢د︨  ︀ص︠   ︠︣﹠﹨

︀رج) را ︗︢ب ﹋﹠︡ ︑︀: ︋﹢﹝﹫︀ن ﹝﹆﹫﹛︠ 
﹫︀ور﹡︡ و  ﹥ ﹨﹞︣اه︋  ﹢د︋   ︠︀ ︣﹝︀﹥ ﹨︀ی ﹝︤︋﹢ر دا﹡︩ ﹁﹠﹩ و ﹁﹠︀وری را︋   ︨-
︡﹟ ︑︣︑﹫︉، دا﹡︩  ︍︣داز﹡︡.︋  ﹥ ﹡︪︣ آن︋  ︋︀ ﹁︺︀﹜﹫️ در ︗︀﹝︺﹥ ﹝﹫︤︋︀ن،︋ 
 ︀ ــ︀ز﹎︀ری︋   ︨﹩﹠︺ ــ︡ن  ︫﹩﹞﹢  ︋︡﹠ــ﹢ژی، در ︻﹞﹏، ﹁︣ا ﹁﹠﹩ و ︑﹊﹠﹢﹜
︣ه وری   ︋﹤﹠﹫  ︋﹤︴﹆﹡ ﹤ ــ﹅،︋  ︣︵ ﹟د را ︑︖︣︋﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︑︀ از ا﹢  ︠︳﹫﹞
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ــ︩ ﹁﹠﹩ و ﹁﹠︀وری،  ﹥ ا﹟ دا﹡ ﹢﹝﹫︀ن︋  ــ︐﹫︀︋﹩︋  ︻﹢ا﹝﹏ ﹡︤د﹊︐︣ ﹎︣دد. د︨
ــ﹩ ﹋︀ر ﹨﹛ ﹝︺﹫﹟  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ ــ﹫﹛︋  ︋﹥ ︵﹢ر ︵︊﹫︺﹩ ︗︀﹍︀ه ︗︀﹝︺﹥ را در ︑﹆︧

.︡﹠﹋ ﹩﹞
 ︩﹢ ︀ص︠  ︡﹝︀ت︠  ︀زار ا﹡﹢اع ﹋︀﹐ و︠  ﹢د،︋   ︠︀ ︣﹝︀﹥ ﹨︀ی ﹝︤︋﹢ر︋   ︨-
را ﹨﹞︣اه ﹝﹩ آور﹡︡. ﹨︣ ﹥ ﹝︣︡️ ا﹇︐︭︀دی ﹇﹢︐︣ ︻﹞﹏ ﹋﹠︡، ︗︀﹍︀ه 
ــ︐︣ی  ︪﹫  ︋️﹚﹀︾ ︀﹨ ️ ــ️ ﹝﹩ آ︡ و ﹨︣ ﹇︡ر از ﹁︣︮ ﹥ د︨ ــ︊︐︣ی︋  ︨︀﹠﹞
﹥ د﹍︣ان   ︋︩﹫ ﹫︩ از︎  ︣ر﹇︀︋️︋  ــ﹢د، ز﹝﹫﹠﹥ ر﹇︀︋️ را در ا︗ ﹟︀ن︎  ︫

 .﹜﹫︀﹝﹡ ﹩﹞ وا﹎︢ار
﹢︩ را  ︀ص︠  ︡﹝︀ت︠  ︀زار ا﹡﹢اع ﹋︀﹐ و︠  ﹢د،︋   ︠︀  ︋︀﹨ ﹤︀﹞︣ــ  ︨﹟ا -
 ︿︣ا︸ ︣ ــ️ ﹋﹥︋  ︣ا﹨﹞﹫︐﹩ ا︨ ︣ر﹡﹌ و︎  ــ﹟ ﹡﹫︤ ﹡﹆︩︎  آور﹡︡. ا ﹩﹞ ﹜﹨
︀ر︗﹩ در   ︠﹤︀﹞︣ــ ــ︡.︨  ︀ر︗﹩ ﹝﹩ ا﹁︤ا ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری︠  ــ️︨  ︣︡﹞
 ︣  ︋﹤﹫﹊︑ ︀ ــ︀ن و︋  ︋︤﹫﹞ ﹤︺﹞︀︗ ﹏︺﹀﹛︀ ــ﹢ه و︋  ﹆﹛︀ ︀﹥ ا﹝﹊︀﹡︀ت︋   ︎︣  ︋️﹆﹫﹆

 ﹤ ــ︣ه ︑﹢﹜﹫︡︋  ــ﹩، ︗︀﹍︀﹨﹩ را در ز﹡︖﹫ ﹡︀︗ ــ﹢د در ︑﹢﹜﹫︡ات ︀︎﹍︀ه︠ 
ــ︣﹝︀﹥ ا︗︐﹞︀︻﹩،  ︗︀﹝︺﹥ ﹝﹫︤︋︀ن ا︠︐︭︀ص ﹝﹩ د﹨︡. ︻﹢ا﹝﹙﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ︨
 ﹟ا ︴ــ ﹢︥ه ﹝︣︡️ ︗︀﹝︺﹥، در ︑︺﹫﹫﹟︨  ــ︴ دا﹡︩ و ﹁﹠︀وری،︋  ︨

︣ ︻︡ه دار﹡︡. ︣︻️ ار︑﹆︀ی آن ﹡﹆︪﹩ ﹋︀ر︨︀ز︋  ︗︀﹍︀ه و︨ 
︀ر︗﹩  ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری︠  ︣ای︨  ︎﹫︀﹝︡﹨︀ی ︵︊﹫︺﹩ ︣︡﹞ ﹈️ ﹋︀رآ﹝︡ را︋ 

︫︣﹞︣د:  ︋﹟﹫﹠ ان﹢︑ ﹩﹞
﹫﹊︀ری ﹨︀ی ﹝︤﹝﹟ -  ا﹁︤ا︩ ا︫︐︽︀ل و ﹋︀﹨︩︋ 
︴ دا﹡︩ ﹁﹠﹩ و ﹁﹠︀وری ︗︀﹝︺﹥ ︀﹐ ر﹁︐﹟︨   ︋ -

﹩︑︀﹞︡ ️ ﹨︀ی ︑﹢﹜﹫︡ی و︠  ︀ ا﹡︖︀م ﹁︺︀﹜﹫ -  ا﹁︤ا︩ درآ﹝︡ ﹝︣دم︋ 
 ︀ ﹩﹚︠ــ﹛ از دا ــ︀زار ا︻ ــ﹟ ر﹇︀︋️ در︋  ︀﹐ ر﹁︐ ــ﹩ و︋  ﹠︣﹁ــ︺﹥ ﹋︀رآ ︨﹢︑ -

︠︀ر︗﹩
﹫﹍︀﹡﹍︀ن  ︋︀ ﹢﹝﹫︀ن︋   ︋︡︐ -  ﹎︧︐︣ش داد و︨ 

ــ︴︗ ︀ن. ــ︊︐︣ در ز﹡︖﹫︣ه ︑﹢﹜﹫︡ ارزش در︨  ︨︀﹠﹞ ﹩﹨︀﹍︀︗ ﹟﹫﹞︃︑ -
ــ︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹨﹞︣اه  ﹨︡﹞︀﹫ ــ︐﹥︎  ︀ ﹈ ر︫  ︋︀﹨︡﹞︀﹫ ــ﹟︎  ا ،︡︋︡ون ︑︣د
 ﹤  ︋﹜﹨ ︡︀ــ ︀ر ﹝︓︊️ دار﹡︡.︫  ــ﹥︋  ︣ای ︗︀﹝︺ ــ﹥ ︗﹞﹙﹍﹩︋  ﹢د ﹋ ︠﹢ا﹨﹠︡︋ 
 ︫︡︀ ــ︐︣ده︋  ــ﹩ ﹎︧ ︨︀﹫ ﹫︀﹝︡﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی، ا︗︐﹞︀︻﹩ و︨  د﹜﹫﹏ ﹨﹞﹫﹟︎ 
 ﹤ ︀ر︗﹩︋   ︠﹤︀﹞︣ ــ﹢ر﹨︀ را ﹝﹩ ︑﹢ان از ﹜︀ظ ︗︢ب︨  ﹋﹥ ر︑︊﹥ ︋﹠︡ی ﹋︪
ــ︀ل ٢٠٠۵، در  ︣﹝︺﹠﹩ ︑﹙﹆﹩ ﹋︣د: در︨  ــ︀︭︠﹥ ﹨︀ی︎  ︻﹠﹢ان ﹊﹩ از︫ 
ــ﹢م ︗︀ن  ــ︀ ۶٠ ﹨︤ار و ۴٢٧ ﹝﹫﹙﹫﹢ن د﹐ر در ︗︀﹍︀ه︨   ︋﹟﹫ ﹤﹋ ﹩﹛︀
ــ﹢ن د﹐ر در ︗︀﹍︀ه ﹊︭︡ و  ﹫﹚﹫﹞ ٣٠ ︤﹫︀﹡ ﹜﹇ر ︀ ــ︣ان︋  ︣ار ﹎︣﹁️، ا﹇
︣ا︋︣  ︣ا︋︣ و ا﹝︀رات ۴٠٠︋  ــ︀ل ︑︣﹋﹫﹥٢٢٣︋  ︨﹩ ام ﹡︪︧ــ️ و در ﹨﹞﹫﹟︨ 
 ﹩﹠︺ ،︣﹍ای د ﹤︀ر︗﹩ را ︗︢ب ﹋︣د﹡︡. از زاو ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری︠  ا︣ان︨ 
 ﹜﹨ ︬﹛︀︠︀﹡ ️︋︀︔ ﹤︀﹞︣ــ  ︨﹏﹫﹊︪︑ ﹤ ︀ر︗﹩︋  ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری︠   ︨️︊︧﹡
︡ه  ــ︀ل ٢٠٠۵ ﹡︧︊️ ︀د︫  ﹥ ا﹟ ︻﹞﹙﹊︣د ﹡︷︣ ا﹡︡ا︠️، در︨  ﹝﹩ ︑﹢ان︋ 
ــ︐︀ن، و  ︧﹋︀  ︎،﹤﹫﹋︣︑ ،﹟﹫ ︣ای  ︋﹤﹋ ﹩﹛︀ ــ﹢د در در ا︣ان  ۶٠ در︮︡︋ 
ــ︡ از: ٧١/٩٪، ٣١/٪۵۶،  ﹢د﹡ ــ︀رت︋  ︊︻ ︉﹫︑︣︑ ﹤ ــ︀م ﹝︣︋﹢ط︋  ا﹝︀رات ار﹇
ــ︀ن  ︪﹡ ︣﹍︡﹊ ︀ ــ﹥ آن ﹨︀︋  ︧︀﹆﹞ ا︻︡اد و ﹟ــ︡. ا ٣١٪، و۵٧/١۵٪ در︮
︧﹫︀ر ﹝﹠﹀︺﹏  ︀ر︗﹩، ا﹇︐︭︀دی︋  ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری︠  ﹝﹩ د﹨︡ ا︣ان از ﹡︷︨︣ 
ــ﹢ر ﹝︴﹙﹢ب در  ︵ ﹤ ــ︀دی ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡︋  ــ️ ﹠﹫﹟ ا﹇︐︭ دارد و ︵︊﹫︺﹩ ا︨

﹁︣ا﹠︡ ﹡﹆﹏ و ا﹡︐﹆︀﹐ت دا﹡︩ ﹁﹠﹩، ا︵﹑︻︀ت و ﹡﹫︤ ﹁﹠︀وری ﹇︣ار ﹎﹫︣د.

 از ︑︀ر ﹩︮︀ ︗︀ن ا﹝︣وز در دوره︠ 
︣ ﹝﹩ ︋︣د ﹋﹥ در آن ︑﹆︧﹫﹛   ︨﹤ ا﹇︐︭︀دی︋ 
ــ︐﹢ش ︑︽﹫﹫︣ات  ــ﹩ ﹋︀ر د︨ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙
﹢د،  ﹥ دوره ﹋﹑︨﹫﹈︠   ︋️︊︧﹡ ﹩﹆﹫﹝︻
︡ه   ︫﹩︐︺﹠ ︦ از ا﹡﹆﹑ب︮  ︺﹠﹩ دوره︎ 
ــ︣ه ︑﹢﹜﹫︡ ارزش  ــ️. ا﹝︣وزه ز﹡︖﹫ ا︨
 ﹤ ــ️ و ﹨︣ ︗︀﹝︺﹥︋  ︡ه ا︨ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩︫ 
 ️︣︡﹞ ︀ ︀﹜﹆﹢ه اش ﹋﹥︋  ﹁︣ا︠﹢ر ︑﹢ان︋ 
 ،︡رت ︋︀﹜﹀︺﹏ در ﹝﹩ آ﹢︮ ﹤︋ ︉︨︀﹠﹞
﹢د   ︠﹤ ــ︣ه︋  ــ﹩ را در ا﹟ ز﹡︖﹫ ﹨︀﹍︀︗

ا︠︐︭︀ص ﹝﹩ د﹨︡
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مقد مه
 ️︺﹠ ــ️ و︮  ــ﹢ن ا︨ ــ﹥ ︻﹙﹢م و ﹁﹠ ــ︣﹁️ ﹋﹙﹫ ︪﹫ ــ︀ن︎  ︻︭︣ ︀︲︣ ز﹝
︋︀﹡﹊︡اری از ا﹟ ﹇︀︻︡ه ﹝︧︐︓﹠﹩ ﹡﹫︧️. ︑﹢﹐︑﹩ ︫﹍︣ف در ︮﹠︺️ 
 ﹤︐︨﹢﹫ ﹥ و﹇﹢ع︎  ﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹁﹠︀وری ﹝︀︋︣ا︑﹩ و را︀﹡﹥ ای،︋   ︋︀ ︋︀﹡﹊︡اری︋ 
﹢د﹡︡. ︣﹋︐﹩ ﹋﹥ در  ــ︐﹥ دور از ذ﹨﹟︋  ︧﹫︀ری از آ﹡︀ن در ﹎︫︢ ا︨️ ﹋﹥︋ 
︀︀ن ﹡﹫︀﹁︐﹥ ا︨️ و  ︡ه،︎  ︀﹡﹊︡اری ا︖︀د︫  را︨︐︀ی ︑﹢︨︺﹥ ︻﹙﹢م و﹁﹠﹢ن︋ 
﹥ ﹝﹆︐︱﹫︀ت   ︋﹤︗﹢︑ ︀ ︀︫︡ و آ﹡︀﹡﹩ ﹋﹥︋  ︀ ︑﹢﹇︿ ﹝﹢ا︗﹥︋  ︋﹥ ﹡︷︣ ﹡﹞﹩ ر︨︡︋ 
︀﹜︴︊︹ ﹝︪﹊﹑ت ︻︡︡ه ای  ﹢ و آ﹠︡ه ﹡﹍︣ ﹡︊︀︫﹠︡،︋   ︨﹜﹨ ️﹋︣ ﹟ا ︀︋
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ روز  ــ︀رت︋  ــ️ و از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ︑︖ ﹢ا﹨﹠︡ دا︫ ــ︩ روی︠  ﹫ در︎ 
ــ️ و ﹊﹩ از ا︋︤ار﹨︀ی در﹎﹫︣ در ا﹟ ا﹝︣،  ︋﹥ روز در ︀ل ﹎︧︐︣ش ا︨
 ︣︐ ︡﹝︀ت و ︑︧﹫﹑ت︋   ︠﹤︣ای ارا  ︋︡︀ ــ︐﹠︡ ﹋﹥ ﹨﹞﹢اره︋  ︧﹨ ︀﹨ ﹉﹡︀︋
﹥ ا﹡︖︀م ﹝︊︀د﹐ت ︑︖︀ری ︀ره ا﹡︪︡﹩ و  ︪﹫︡ن︋   ︋️︻︣ ︋﹥ ︑︖︀ر و︨ 
﹥ ﹡﹫︀ز   ︋︨︀ ﹥ ﹝﹠︷﹢ر︎  ﹫︪︣﹁︐﹥ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡، ﹜︢ا︋  از ︑︖﹫︤ات ︗︡︡ و︎ 
 ︀ ︨︀﹍﹢ در ﹇﹫︀س︋  ﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ا︋︤ار ﹝﹀﹫︡ و︎   ︋️﹀﹫﹢  ︨،﹩﹊﹡︀  ︋﹤﹊︊︫

.︡ ︀︨︣ ا︋︤ار﹨︀ی ﹝︀︋︣ا︑﹩ ︑︃︨﹫︫︦ 

معرفى و تاريخچه تشكيل سوئيفت
﹤﹝﹚﹋ ︿﹀﹞ ︹﹇د ر وا (swift)️﹀﹫﹢︨

                                                                                                                                Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication

ــ︀د ل «︗︀﹝︺﹥ ︗︀﹡ــ﹩ ار︑︊︀ط  ــ﹢ان آن  را ﹝︺ ــ﹩ ﹝﹩ ︑ ﹥ ﹁︀ر︨ ــ️ ﹋﹥︋  ا︨
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩» ︑︣︗﹞﹥  ︀﹡﹊ــ﹩︋   ︋ ﹟﹫ ــ︀ «ا﹡︖﹞﹟ ار︑︊︀︵ــ︀ت︋   «﹩ــ﹊﹡︀︋ ﹟﹫︋
︀﹡﹉ ﹨︀ی ︻︱﹢،  ــ️.︋  ︡ ﹋︀ر︋︣ه ا︨ ﹠ ــ﹢رت ︮  ﹤ ــ︐﹛،︋  ︧﹫  ︨﹟︣د . ا﹋
 ️﹀﹫﹢  ︨.︡﹠︐︧﹨ ﹜﹫ــ ﹢د  ﹝﹣︨︧﹥︨  ﹢د ه و د ر︨  ــ︀م︋  د ر آن د ارای︨ 
︡ ، ﹁︣وش،  ــ ︣︠ ــ﹀︀رش ــ﹢اع ︎﹫︽︀م ﹨︀، ︨ ــ︣ای ︑︊︀د ل ا﹡ ︋ ﹩﹠﹝︴﹞ راه

سوئيفت و آثار آن 
قبل و بعد از تحريم
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ــ︀ل ︀ ﹝﹢ارد  ﹝︪︀︋﹥  ︡ ن را﹨﹠﹞﹡ ️︗ ﹩︀﹨ ﹩︀﹢ه  ︑﹢﹏، ار︨ ر︨︀﹡
﹥  ︀ل د ︀ر ︑﹢ل ا︨︀︨﹩ د ر  ــ﹫︦ ︑︀︋  ︡ و ︑︃︨ ا︨️. ا﹟ ﹝﹣︨︧﹥ از︋ 
 ﹤﹝︑︀ ︺︡ از︠  ︡ ه ا︨️.︋  ﹢د ︫  روش ﹨︀ و ﹝﹊︀﹡﹫︧﹛ ﹨︀ی ﹝﹢رد  ا︨︐﹀︀د ه︠ 
 ﹩﹡︀︗ ــ︀رت ــ﹥١٩۵٠، ︑︖ ــ︥ه در اوا︠︣ د﹨ ﹢︋ ،ــ﹩ دوم ﹡︀︗ ﹌﹠︗
 ﹜︖ ازات آن﹢﹞ ﹤ ــ﹊﹢﹁︀﹩ ﹋︣د و︋  ــ︡ و︫  ﹥ ر︫ ــ︣وع︋  ــ︣︻️︫   ︨﹤︋
ــ︐︣ش ︀﹁️، ﹜﹫﹊﹟ ر︻︀️ ﹡﹊︣دن  ︧﹎ ﹩﹊﹡︀︋ ﹟﹫ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩︋  ︻﹞﹙﹫︀ت︋ 
︀︻︒ آ︫﹀︐﹍﹩ در   ︋﹩﹊﹡︀︋ ﹟﹫ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ در ﹝︀ورات︋  ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  ا︨
 ﹟د. از ا﹢ ︡ه︋   ︫﹩﹊﹡︀ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ و ا﹁︤ا︤﹨ ︩﹠﹥ ﹨︀ی︋  ️ ﹨︀ی︋  ︎︣دا︠
 ﹩︀﹊︣﹞و آ ﹩︀︎ــ︤رگ ارو  ︋﹉﹡︀ ــ﹥ ١٩۶٠ ︡ود ۶٠︋  رو در اوا﹏ د﹨
﹥ ﹡﹢ی  ︀﹡﹊﹩ را︋   ︋﹟﹫ ﹫︀م ﹨︀ی︋  ︋﹥ ا﹟ ﹁﹊︣ ا﹁︐︀د﹡︡ ﹋﹥ ﹍﹢﹡﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان︎ 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ را   ︋﹩﹊﹡︀  ︋﹜︐︧﹫ ︵︣ح ر︤ی و ا︨︐︀﹡︡ارد ﹋︣د ﹋﹥ ا︑﹢﹝︀︨﹫﹢ن︨ 

 .︫︡︀ ︋﹥ ﹨﹞︣اه دا︫︐﹥︋ 
 ،︀﹊︣﹞ــ﹢ر﹨︀ی آ ــ︣از اول ﹋︪ ︵ ﹉﹡︀ ــ︀ل ١٩۶٧ ﹨﹀️︋  ــ︀﹝︊︨︣  در د︨
ــ﹥ و ﹨﹙﹠︡ ﹝︴︀﹜︺﹥ را  ــ﹢﹫︦، ﹁︣ا﹡︧ ــ︐︀ن، دا﹡﹞︀رک، ︨ ا︑︩︣، ا﹡﹍﹙︧
ــ﹢ر﹨︀ ﹨︤﹠﹥ ﹝︴︀﹜︺﹥ را  ︪﹋ ﹟از ا ﹉﹡︀ ــ︀ل ١٩٧١، ٧٣︋  ــ︣وع و در︨  ︫
﹥ ﹝︡ت  ــ︀ن و︋  ︭︭︐﹞ ︣و﹨﹩ از﹎ ️﹝﹨ ﹤ ــ﹥︋  ︺﹛︀︴﹞ ﹟︣د﹡︡. ا﹋ ﹏︊﹆︑
︣ا﹡︖︀م،   ︨.︡  ︫﹤ــ︀ل ١٩٧٢ ارا ــ﹫︡ و ﹡︐︀︕ آن در︨  ︀ل ︵﹢ل ﹋︪  ︨﹉
︣﹋︀ از ١٧ ﹋︪﹢ر  ︀ ︱﹢ر ا︻︱︀ی ا︮﹙﹩ و︫  ︀ل ١٩٧۴︋  ︨﹢﹫﹀️ د ر︨ 
ــ︣ ﹐﹨﹢پ  ︡  و ﹝︣﹋︤ آن در︫  ــ ﹠﹫︀﹡﹍︢اری︫  ــ︐︣ی︋  ︪﹞ ۵٠ ︀ ︗︀ن و︋ 
︀ل ١٩٧۵،  ــ︡. د ر︨  ﹙︥﹉ ﹇︣ار داده︫   ︋️︐︀ ︣و﹋︧﹏︎   ︋﹩﹊در ﹡︤د
︡  و ا︻︱︀ی  ﹢﹫﹀️ و︲︹︫  ︡ ارد ﹨︀ی ا﹝﹠﹫︐﹩ و ا︻︐︊︀ری︨  ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ا︨︐︀﹡
︡ . د ر ا﹟ ز﹝︀ن، ۵١٠ ﹝︪︐︣ی  ﹡ ︡  ︫﹟﹫﹫︺︑ ️﹀﹫﹢  ︨﹤﹠  ︮️︪  ︎﹩﹛︀﹞
 . ︡ ︡ ل ﹡︪ ﹫︽︀م ﹝︀﹜﹩ ﹝﹫︀ن آن ﹨︀ رد  و︋  ︡ ؛ و﹜﹩︎  ﹡ ︡ ــ از ١٧ ﹋︪﹢ر ︻︱﹢︫ 
︡.  ︀ر  ︡ ازی︫  ــ﹢﹫﹀️ راه ا﹡ ︀ل ١٩٧۶، او﹜﹫﹟ ﹝︣﹋︤ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩︨  د ر︨ 
︖︑ ︡︣﹫︤ات   ︠،️﹀﹫﹢  ︨︦﹫︨︃︑ ﹩﹡﹢﹡︀﹇ ﹏︨︀ل ︵﹢ل ﹋︪﹫︡ ︑︀ ﹝︣ا
﹢﹫﹀️ در ﹡﹛ ﹝︀ه ﹝﹩   ︨️︀﹡ ︣د ﹋﹥ در﹫﹍ و ﹡︭︉ و راه ا﹡︡ازی ا﹡︖︀م︋ 
﹫︀م  ﹠︕ ﹨︤ار︎  ︀ ار︨︀ل︎  ︀﹡﹉ از ٢٣ ﹋︪﹢ر︋   ︋۵١٨ ️﹢︱︻ ︀ ︨︀ل ١٩٧٧︋ 
﹫︽︀م را از  ﹙︥﹉ او﹜﹫﹟︎  ــ︀ه︋  ︀د ︫ ︡ و آ﹜︊︣ت︎  در او﹜﹫﹟ روز راه ا﹡︡ازی︫ 

﹢﹫﹀️ ار︨︀ل ﹋︣د .  ︨﹅︣︵
ــ﹫︀﹩ ﹨﹠﹌ ﹋﹠﹌ و  ــ﹢ر﹨︀ی آ︨ ــ︀ر ﹋︪ ــ︣ای او﹜﹫﹟︋  ــ︀ل ١٩٨٠︋  د ر︨ 
ــ︣وع ︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ و ﹋︀ر  ︫ ﹩︀﹫︨︀ز ﹋︪﹢ر﹨︀ی آ︐︪﹫ ︨﹠﹍︀︎﹢ر ︋﹥ ︻﹠﹢ان︎ 
︩ ﹨︤ار  ــ﹢ر و︫  ︪﹋ ١٨٧ ︣  ︋︼﹛︀  ︋︣︲︀ ︀ل د ر . ︡ ــ﹢﹫﹀️ ﹋︣د ﹡  ︨︀︋
 . ︡ ﹠︐︧﹨ ️﹀﹫﹢ ــ︊﹊﹥︨  ︣ا︨︣ د ﹡﹫︀ ︻︱﹢︫  ــ﹥ ﹝︀﹜﹩ د ر︨  ︋︀﹡﹉ و ﹝﹢︨︧
﹙︥﹉ ﹇︣ار د ارد  و  ــ﹢ر︋  ︡  د ر ﹋︪ ﹢﹫﹀️ ﹨﹞︀ن ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ ︻﹠﹢ان︫   ︨︤﹋︣﹞

︪︐﹫︊︀ن  ﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︣ا﹋︤︎  ︡ ، ﹨﹠﹌ ﹋﹠﹌ و ا﹡﹍﹙﹫︦︋  ﹠﹚﹨ ،︀﹊︣﹞ر﹨︀ی آ﹢︪﹋
. ︡ ﹝︪︐︣︀ن ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠

﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩   ︋︴ ﹢﹜﹩ د ر︨  ــ﹢﹫﹀️، ﹝︊︀د ﹐ت︎  ︡ ن︨  ﹥  و︗﹢د  آ﹝  ﹇︊﹏ از︋ 
ــ﹢د  و د ر ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥،  ︣︠﹢رد ار ﹡︊ ︡ ارد  ﹐زم︋  ــ︐︀﹡ از ا﹝﹠﹫️، ا︵﹞﹫﹠︀ن و ا︨
︡ م  ︻ ﹩﹠︺ ،﹏﹊︪﹞ ﹟ر ر﹁︹ ا﹢︷﹠﹞ ﹤  ︋. ︡ ︠﹑ء و︨﹫︺﹩ ا︧︀س ﹝﹩ ︫
︣ر︨﹩ ﹨︀ و ﹝︴︀﹜︺︀ت او﹜﹫﹥ ای ︑﹢︨︳  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩،︋   ︋﹩﹛︀﹞ ︦︣و ا﹝﹠﹫️︨ 
 . ︡ ــ ︀﹡﹉ ﹨︀ ا﹡︖︀م︫  ︡ اد ی از︋  ــ︐﹫︊︀﹡﹩ ︑︺ ︪  ︎︀  ︋﹉︥﹚ ــ︤︋  اد اره ای د ر ﹝︣﹋
︣ا︨︣ د ﹡﹫︀  ︡ ف از ا﹟ ﹝︴︀﹜︺︀ت، ︑︧﹫﹏ ار︑︊︀︵︀ت ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹋﹥ د ر︨  ﹨
︣ای ﹡﹆﹏ و ا﹡︐﹆︀ل  ︡ ارد ︋  ــ︐︀﹡ ︡ ه و ا︖︀د  ﹉ ز︋︀ن ﹝︪︐︣ک و ا︨  ︫︩︎

﹢د ه ا︨️. ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩︋   ︋﹩﹛︀﹞
ــ﹥  ︧︨﹣﹞ ﹉ ︣﹍ــ﹩ د ــ﹥ ︻︊︀ر︑ ︋ ︀ ﹩﹡ــ﹥ ︑︺︀و ︧︨﹣﹞ ﹉ ️﹀﹫﹢ــ ︨
ــ﹢ی ا︻︱︀  ︀﹡﹉ ﹨︀ی ︻︱﹢ ︑︺﹙﹅ دارد و از︨   ︋﹤ ــ️ ﹋﹥︋  ︾﹫︣ا﹡︐﹀︀︻﹩ ا︨
ــ︀ ︵︣ح ر︤ی  ــ︐︣ك آن ﹨ ــ︀م ا﹟ ا﹨︡اف ﹝︪ ︣ای ︑﹞ ــ﹢د و︋  ﹋﹠︐︣ل ﹝﹩ ︫
 ﹤﹠︤﹨ و ️﹢︱︻ ﹅ ️︠︣دا  ︎︀ ︀﹜︴︊︹ از ︵︣ف ا︻︱︀︋  ــ️،︋  ︫︡ه ا︨
﹥ ︻︡ه                         ــ﹛︋  ــ﹢د و ﹝︣︡️ آن ﹨ ــ﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹩ ︫ ــ︀ل ︑︃﹝﹫ ﹫︀م ار︨ ︑︺︡اد︎ 

ا︻︱︀ ا︨️.
﹫︀م  ︡﹝︀ت، ذ︠﹫︣ه و ار︨︀ل︎  ــ﹢﹫﹀️ در︠  ﹝﹢ر ا︮﹙﹩ و ا︨︀س ﹋︀ر︨ 
﹫︩ از ٨٣٠٠ ﹝﹣︨︧﹥  ــ﹢ر︋  ﹫︩ از ٢٠٠ ﹋︪ ﹫︧︐﹛ ﹝︢﹋﹢ر در︋  ا︨️.︨ 
 ︣︔﹣﹞ ،﹟﹝︴﹞ ه ای﹢﹫  ︫﹤ ﹝︀﹜﹩ را ﹇︀در ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︑︀ ﹝︊︀د﹜﹥ داده ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ را︋ 
 ﹤﹊﹠︀ی ا﹠︊﹞ ︣ ﹫︀م را︋  ︣و︦ ا︻︐︊︀ر︎   ︨﹟ا﹡︖︀م د﹨﹠︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا ﹟﹝و ا
 ﹏﹢︑ ︣ده و﹋ ﹩︋︀ارز ،︣﹫  ︠︀ ️︨ا ️﹀﹫﹢ ︀ ا︨︐︀﹡︡ارد︨  ︎﹫︀م ﹝︴︀︋﹅︋ 

︀ز︀︋﹩ آن را ﹡﹫︤ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡.  ︎﹫︀م، ذ︠﹫︣ه و︋ 
 ️︺﹀﹠﹞ ︉︧﹋ ️﹀﹫﹢ ﹢﹫﹀️، ﹨︡ف︨   ︨﹤﹞︀﹡ ﹟﹫ا︨︀س ﹝︀ده (٣) آ ︣︋
 ،﹤︺﹛︀︴﹞ ﹅︣︵ ا﹝︣ از ﹟ــ️ ﹋﹥ ا ︣﹋️ ا︨ ــ︀﹝︡اران︫  ︋︣ای ︑﹞︀﹝﹩︨ 
ــ︀ل  ــ︀﹏ ار︑︊︀︵﹩، ار︨ ︣ه ︋︣داری از و︨ ــ︣ی و︋  ــ﹥ ﹋︀ر﹎﹫ ﹡﹢آوری،︋ 
 ﹟ا ﹤﹡︀﹞︣﹞ ــ️ و ﹫﹊﹛︀﹞ ︶﹀ ــ︣د ﹊رو ︀ ــ︀ی ﹝︀﹜﹩︋  ﹫︀م ﹨  ︎﹩︋︀و رد
️ ︫︡ه ︫︣﹋️  ︊︔ ﹤︀﹞︣ــ ــ﹩ از ︨ ︪︋ .︀م ﹨︀ ︮﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د﹫︎ ﹤﹡﹢﹎
 ️﹋︣ ــ︀م︫  ــ﹩ د﹍︣ ﹝︐︽﹫︣ ا︨️. ︻︣︲﹥︨  ︪ ــ﹢﹫﹀️ ︔︀︋️ و︋  ︨
ــ︣﹝︀﹥ ︔︀︋️ او﹜﹫﹥  ــ︡ه ا︨️.︨  ــ﹞﹩ ١٢۵ ﹢رو ︻︣︲﹥︫  ︋︀ ارزش ا︨
ــ️ ︑︽﹫﹫︣  ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ ﹢ده و︨  ــ︣﹋️ ﹝︺︀دل ۶٢۵ ﹨︤ار ﹢رو︋  ︫
︣ای  ــ﹫﹙﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩︋  ﹥ و︨  ︋️﹀﹫﹢ ︀︋︡. ا︻︱︀ی ﹨﹫︃ت ﹝︡︣ه︨ 
ــ﹢د. در ︲﹞﹟ ︑︺︡اد ﹋﹏ ﹝︡︣ان ﹡︀︊︡ از  ︀﹜﹥ ا﹡︐︀ب ﹝﹩ ︫  ︨﹤ دوره︨ 
︀م  ︣ ا︨︀س ﹝︖﹞﹢ع︨  ﹢د. ︑﹞︀﹝﹩ ﹋︪﹢ر﹨︀ی ︻︱﹢︋   ︫︣︐︪﹫  ︋︣﹀﹡ ٢۵
 ﹩︻︀︧﹞ ﹉︪︣︑ ︀ ﹢﹫﹀️ ︗︀﹝︺﹥ ای︋  ︠﹢د︫︀ن ر︑︊﹥ ︋﹠︡ی ﹝﹩ ︫﹢﹡︡.︨ 
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ــ︀﹝︡اران   ︨﹅︣︵ ــ️ و از ﹙︥﹉ ا︨ ا︻︱︀ و ︑️ ﹡︷︀رت ﹇﹢ا﹡﹫﹟︋ 
﹊﹞︣ا﹡﹩ و ﹋﹠︐︣ل ﹝﹩ ︫﹢د.

﹫︀م  ــ︡ ︡ا﹋︓︣ روزا﹡﹥ ٣٠٠ ﹨︤ار︎  ︫ ﹩﹞ ﹩﹠﹫︋ ︩ ﹫ ــ︣وع راه ا﹡︡ازی︎  در︫ 
﹢﹫﹀️ را  ﹫︀م︨   ︎﹉ ︣︐﹋ــ﹢د (﹨︣ ٣٢۵ ﹋︀را ︊﹊﹥ ار︨︀ل︫   ︫﹟ا ﹅︣︵ از
︺︡ از ﹎︫︢️ ﹠︡ د﹨﹥ ﹝﹩ ︋﹫﹠﹫﹛ ﹋﹥ ︑︺︡د  ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ د﹨︡)، و﹜﹩ ا﹝︣وز︋ 

︀﹐﹩ در ︀ل ا﹁︤ا︩ ا︨️.   ︋️︻︣  ︨︀ ︎﹫︀م ﹨︀︋ 
 ﹤ ︡ه︋  ﹫︀م ﹨︀ی ﹝︊︀د﹜﹥︫  ﹫︀م، ︑︺︡اد︎  ︀﹐ در ا﹡︐﹆︀ل︎  ︋﹥ د﹜﹫﹏ ︑︧﹫﹏ و ا﹝﹠﹫️︋ 
﹫︩ از ۵   ︋﹤ ︀ل ١٩٧٧︋  ﹫︀م در︨  ︨︣︻️ ا﹁︤ا ︩︀﹁️ و از ٣/۴ ﹝﹫﹙﹫﹢ن︎ 
﹥ ︵﹢ر ﹝︐﹢︨︳  ︀ل ٢٠١۴ ر︨﹫︡ ﹋﹥ ︵﹩ ا﹟ ﹝︡ت︋  ︀︀ن︨  ﹫︀م در︎  ﹝﹫﹙﹫︀رد︎ 
ــ️. ﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن ︑︺︡اد ﹋︪﹢ر﹨︀ی  ــ︐﹥ ا︨ ــ︡ی ١٩/۵ در︮︡ی را دا︫ ر︫

﹥ ︀زده ﹨︤ار ︻︱﹢ ر︨﹫︡ه ا︨️.  ︋️﹀﹫﹢  ︨﹢︱︻

ــ﹥ ︎﹫︀م ﹨︀ی  ــ︡ه ﹝︪ــ︬ ﹝﹩ ﹎︣دد ﹋ ــ﹥ ︎﹫︀م ﹨︀ی ﹝︊︀د﹜﹥ ︫  از ﹝︴︀﹜︺

ــ︀ی  ــ﹛ از ︎﹫︀م ﹨ ︨ ﹟︣︐ــ ــ︀دار ︋﹫︪ ︋ ــ﹥ اوراق ︎︣دا︠ــ️ و ﹝︊︀د﹜
ــ︡. داده ا﹡ ا︠︐︭ــ︀ص  ــ﹢د  ︠ ــ﹥  ︋  ٢٠١۴ ــ︀ل  ︨ در  را  ــ﹩  ﹝︊︀د﹐︑

 ﹜ــ  ︨︀﹆︣﹁︀ور﹝﹫︀﹡﹥ و آ ﹫︀م ﹨︀، ارو︎︀،︠   ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ︑﹢ز︹ ﹝﹠︴﹆﹥ ای︎ 
 ﹜ ﹢د ا︠︐︭︀ص داده ا﹡︡.︨   ︠﹤ ︀ل ٢٠١۴︋  ﹫︀م ﹨︀ را در︨  ۶٧در︮︡ی از︎ 

﹢ده ا︨️. ︡ه ٣٠ در︮︡︋  ﹫︀م ﹨︀ی ﹝︊︀د﹜﹥︫  آ︨﹫︀، ا﹇﹫︀﹡﹢︨﹫﹥ و ا﹝︣﹊︀ از︎ 
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 شبكه سوئيفت
 ﹤ ــ﹥ ﹡﹫︀ز︋  ــ︡ ﹋ ︫︀ ﹥ ︡ی︋  ــ﹢ر︋  ︪﹋ ﹉ ﹩﹛︀ــ ﹫︀م ﹨︀ی ار︨ ــ︡اد︎  ــ︣ ︑︺ ا﹎
ــ︡،  ︫︀  ︋️﹢︱︻ ﹩︲︀﹆︐﹞ ــ﹢ر ــ﹢﹫﹀️ در ﹋︪  ︨️︀ــ ــ︡ازی︨  راه ا﹡
︀️ در آن ﹋︪﹢ر ︑︃︨﹫︦ ﹝﹩ ﹋﹠︡. در ︾﹫︣ ا﹟ ︮﹢رت   ︨﹉ ️﹀﹫﹢︨
 ﹏﹆︐﹠﹞ ﹤︀︧﹝﹨ ر﹢︪﹋ ️﹀﹫﹢ــ  ︨️︀  ︨﹤ ︎﹫︀م ﹨︀ی ﹋︪﹢ر ﹝︐﹆︀︲﹩ را︋ 
ــ︤ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩  ــ﹩ از دو ﹝︣﹋ ﹊ ︣︐ ︣ــ ز ️﹀﹫﹢ــ  ︨️︀ــ  ︨︣﹨ .︡﹠﹋ ﹩﹞
 ︀ ــ︐﹠︡، ﹇︣ار دارد. ﹋︪﹢ر﹨︀︋  ︧﹨ ︣﹆︐︧﹞ ︀﹊︣﹞در ﹨﹙﹠︡ و آ ﹤﹋ ️﹀﹫﹢ــ ︨
 ️︀ ﹢د ز ﹩︐︀﹝ ︣︐ ︣﹊﹩ از دو︨   ︠﹩︀﹫﹁و︲︺﹫️ ︗︽︣ا ﹤  ︋﹤︗﹢︑
ــ︐﹫︊︀ن ﹨﹛  ︪  ︎︀﹊︣﹞︣ار دار﹡︡. ﹝︣ا﹋︤ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ﹨﹙﹠︡ و آ﹇ ︡﹠﹚﹨ ︀ ︀﹊︣﹞آ
 ﹩﹠﹁ ︬﹆﹡ ️﹚︻ ﹤ ــ︡ار︋  ﹥ ︻︊︀ر︑﹩، ا﹎︣ ﹊﹩ از آن ﹨︀ از ﹝ ــ︐﹠︡.︋  ︧﹨ ︤﹫﹡
ــ﹢د. ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن  ︫ ﹩﹞ ﹟︤﹍︀︗ ︣ی﹍︠︀رج ︫﹢د، ︋﹑﹁︀︮﹙﹥ د
 ️﹀﹫﹢  ︨️︀  ︨﹤ ﹢د را︋  ﹫︀م ﹨︀ی︠  ــ﹣و﹜﹫️ دار﹡︡ ﹋﹥︎  ︧﹞ ️﹀﹫﹢ از︨ 
ــ﹢﹫﹀️ ﹋︪﹢ر   ︨️︀ــ  ︨︀︑ ︡︺  ︋﹤ ــ︀﹡﹫︡ه و ︑﹢﹏ د﹨﹠︡. از آ﹡︖︀︋  ر︨
ــ﹢﹫﹀️ ا︨️. ا﹡︐﹆︀ل  ﹥ ︻︡ه︨  ﹫︀م︋   ︎﹏﹢︑ ️﹫﹛ــ﹣و ﹫︀م، ﹝︧  ︎︭︡﹆﹞
︴﹢ط ا﹡︐﹆︀ل د︐︀ و   ︠﹅︣︵ ــ﹢ر ﹝︊︡أ از ــ﹢﹫﹀️ در ﹋︪  ︨️︀ ︎﹫︀م از︨ 
ــ️  ︀ ﹡︭︉ ﹝﹢دم (Modem) ا﹝﹊︀ن ︢︎︣ ا︨ ︴﹢ط ︑﹙﹀﹟ ﹝︺﹞﹢﹜﹩︋   ︠︀
﹢﹫﹀️ ﹝︺︣﹁﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ در   ︨﹤  ︋︤﹫﹡ ﹩﹡︀︊﹫︐︪  ︎︳  ︠﹉ ︡﹠﹀︸﹢﹞ ︀︱︻و ا
︐﹢ا﹡︡   ︋️﹀﹫﹢ ــ️،︨  ︀رج ا︨ ︳ ا︮﹙﹩ از ﹝︡ار︠  ﹝﹢ا﹇︹ ا︲︴︣اری ﹋﹥︠ 

︎﹫︀م ﹨︀ را ︑﹢﹏ د﹨︡.

مزايا و معايب عضويت در سوئيفت
﹥ ﹨﹞︣اه دارد ﹋﹥ در   ︋﹩︊︀︺﹞ و ︀︣ای ا︻︱︀ ﹝︤ا  ︋️﹀﹫﹢ــ ︻︱﹢️ در︨ 

︣دا︠︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د. ﹥ آن︎  ادا﹝﹥︋ 
﹢﹫﹀️ ︻︊︀ر︑﹠︡ از: ﹝︤ا︀ی ا︨︐﹀︀ده از︨ 

︣ای رد︀︋﹩ ﹝︊︀د﹐ت   ︋️﹀﹫﹢ــ ــ︐︨︣  ︧ ــ︡ه در︋  ١) ا︵﹑︻︀ت ﹝︊︀د﹜﹥︫ 
﹢﹫﹀️ از  ﹢رت ﹋﹥ ا︵﹑︻︀ت︨   ︮﹟︡ ــ️.︋  ــ︐﹀︀ده ا︨ ︠︀ص ﹇︀︋﹏ ا︨
︺︊︀ت در  ــ︀ب، ﹡︀م، آدرس، ﹝﹆︡ار ﹝︊︀د﹜﹥ و ﹝﹊︀ن︫  ︧ ︀ره﹝  ︫﹤﹚﹝︗
 ︀ ــ︣ای ﹝︊︀رزه︋  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩︋  ــ﹩︋  ــ﹩، ﹇︱︀﹩ و ا﹝﹠﹫︐ ــ︀ر ﹝︣ا︗︹ ﹇︀﹡﹢﹡ ا︠︐﹫

︑︣ور︧﹛ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د.
︣︠﹢ردار  ــ﹩︋  ــ︀ی ﹝︀﹜ ﹫︀م ﹨ ــ﹩ در ا﹡︐﹆︀ل︎  ﹐︀ ــ️︋  ــ﹢﹫﹀️ از ا﹝﹠﹫  ︨(٢
ــ︀ل ︑︣ا﹁﹫﹉  ــ﹥ ا﹡︐﹆  ︋︣︖﹠﹞ ️﹀﹫﹢ــ ــ﹥︨  ــ﹩︋  ــ️ ز︣ا ﹇︴︹ د︨︐︨︣ ا︨
 ️﹫﹛︀︺﹁ ﹏﹫ــ ــ﹟ ا﹝︣ ︑︧ ــ﹢د ﹋﹥ ا ــ️ ﹋﹞︐︣ی︫  ︀ ا﹝﹠﹫  ︋﹩︀﹨ ﹤﹊︊ــ  ︫﹤︋

ــ﹩ دارد. ــ︀︊︣ی را در︎  ️ ﹨︀ی︨  ــ ︧︧ــ️ و ︑︣ور︀ن و ︑︣ور﹞︣︖﹞
ــ︣︹، ا︨︐︀﹡︡ارد،  ︨ ،﹟﹝︴﹞ ﹩︴﹫﹞ رداری از﹢︠︣︋ ︀︋ ️﹀﹫﹢ــ ︨ (٣
ــ﹟ دارای ﹝︤️ و︥ه در  ﹫︀ ︴︢︎︣︣ی︎   ︠︀ ــ﹥ و︋  ﹠︤﹨ ﹜﹋ ا︻︐﹞︀د و ﹏︋︀﹇
ــ️ ﹋﹥  ــ︳ ار︑︊︀︵﹩ در د﹡﹫︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︨ ــ︀م و ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ی وا︨ ﹫ ا﹡︐﹆︀ل︎ 

﹫︧︐﹛ داده ا︨️.  ︨﹟ا ﹤ و︥﹎﹩ ﹝︐﹀︀وت︋ 
ــ︣ح د︻︀وی در  ︣ای ︵  ︋️﹀﹫﹢ــ  ︨﹅︣︵ ــ︡ه از ــ︀ی ﹝﹠︐﹆﹏︫  ﹫︀م ﹨  ︎(۴

﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︨︐﹠︀د ﹆﹢﹇﹩ دار﹡︡. داد﹎︀ه ﹨︀ی︋ 
︀ز﹝︀﹡﹩  ︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی و درون︨  ︣ای ﹁︣آ﹠︡ ﹎︤ارش د﹨﹩︋   ︋️﹀﹫﹢  ︨(۵

﹝﹀﹫︡ ا︨️.
︣ای ﹨︣ ﹡﹢ع ا﹝﹢ر  ــ︐﹠︡ و︋  ︀﹡﹊﹩ ا︨︐︀﹡︡ارد ﹨︧ ﹫︀م ﹨︀ی︋   ︎️﹀﹫﹢ ۶) در︨ 
︀﹡﹉ ﹨︀ی ︻︱﹢  ــ︡ه ا︨️ و ﹋﹙﹫﹥︋   ︫︿︣︺︑ و ︬︪﹞ ︀م﹫  ︎﹉ ﹩﹊﹡︀︋
︀ص ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡.  ﹫︀م از ﹁︣﹝️︠  ︣ای ﹝︀︋︣ه︎  ︨﹢﹫﹀️ ﹝﹙︤م ﹨︧︐﹠︡︋ 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹨︧︐﹠︡. ﹢﹫﹀️ ا︨︐︀﹡︡ارد و︋   ︨﹜︐︧﹫ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹋﹙﹫﹥ ارز﹨︀ در︨ 

ــ﹢﹡ ﹤︋ ️﹀﹫﹢ی  ︨ ﹜︐︧﹫︨ ﹩︣ا︵
ــ﹫︀ر  ــ︐︊︀ه در آن ︋︧ ︋﹢ده ﹋﹥ در︮︡ ا︫
 ﹤︭︪﹞ ﹤﹋ ﹩︑ر﹢ ا﹡︡ك ا︨️ و در︮ 
ــ﹅ ︋︀  ــ و ﹝︴︀︋ ﹫︮ ــ﹢ر ــ﹥ ︵ ︎﹫︀م ︋
ــ﹢د، ︨﹫︧︐﹛  ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︑﹠︷﹫﹛ ﹡︪ ا︨
ــ︡.  ﹠﹋ ﹩﹞ ــ﹢دداری  ︠ آن  ــ﹢ل  ︊﹇ از 
ــ﹥ در ︡ود  ــ﹢﹫﹀️ اد︻︀ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋ ︨
ــ️.  ٩٩/٩٩در︮︡ ﹇︀︋﹏ ا︵﹞﹫﹠︀ن ا︨
︻﹙️ و︗﹢دی ا﹟ اد︻︀ ﹝﹀﹆﹢د ﹡︪︡ن 
﹉ ︎﹫︀م ︨﹢﹫﹀︐﹩ از اول ︑︃︨﹫︦ در 
 ﹜︖ ︀  ︋﹟︀︋︣ا﹠ ــ️.︋  ــ︊﹊﹥ ا︨  ︫﹟ا
 ﹜︐︧﹫  ︨﹤ ﹫︀م ﹨︀ ﹇︀︋﹙﹫️ ا︵﹞﹫﹠︀ن︋  ز︀د︎ 

︡در︮︡ ا︨️  ︮﹤  ︋﹉︤د﹡
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﹢دن ︻︊︀ر︑﹠︡ از: ︎︦ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️ ﹝︤ا︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد︋ 
.﹩﹊﹡︀ ﹫︀م ﹨︀ی︋  ﹙﹫﹆﹥ ای ︻﹞﹏ ﹋︣دن ا﹁︣اد در ︑﹠︷﹫﹛ ﹝︐﹢ن︎  ا﹜︿- ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از︨ 

﹫︀م ﹨︀.  ︎︹︣  ︨﹩︀︨︀﹠ ب-︫ 
.﹩﹊﹡︀ ﹫︀م ﹨︀ی︋  ج- ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ا︑﹑ف و﹇️ در ︑﹠︷﹫﹛ ﹝︐﹟︎ 

ــ︐︊︀ه در آن  ﹢ده ﹋﹥ در︮︡ ا︫ ﹥ ﹡﹢ی︋   ︋️﹀﹫﹢ــ ــ︐﹛︨  ︧﹫  ︨﹩٧)︵︣ا
﹫ و  ﹥ ︵﹢ر︮  ﹫︀م︋   ︎﹤︭ــ ﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ﹝︪ ــ️ و در︮  ــ﹫︀ر ا﹡︡ك ا︨ ︧︋
﹢دداری  ــ﹢ل آن︠  ــ︐﹛ از ﹇︊ ︧﹫ ــ﹢د،︨  ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︑﹠︷﹫﹛ ﹡︪ ︀ ا︨  ︋﹅︋︀︴﹞
ــ︡ ﹇︀︋﹏  ــ︡ود ٩٩/٩٩ در︮  ــ﹥ در ــ︀ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋ ــ﹢﹫﹀️ اد︻  ︨.︡﹠﹋ ﹩﹞
 ﹩︐﹀﹫﹢ ﹫︀م︨   ︎﹉ اد︻︀ ﹝﹀﹆﹢د ﹡︪︡ن ﹟ا︵﹞﹫﹠︀ن ا︨️. ︻﹙️ و︗﹢دی ا
﹫︀م ﹨︀،  ــ︀د︎  ز ﹜︖ ︀  ︋﹟︀︋︣ا﹠ ــ️.︋  ــ︊﹊﹥ ا︨  ︫﹟ــ﹫︦ در ا از اول ︑︃︨

︡در︮︡ ا︨️.  ︮﹤  ︋﹉︤د﹡ ﹜︐︧﹫  ︨﹤ ﹇︀︋﹙﹫️ ا︵﹞﹫﹠︀ن︋ 
﹫︀م  ︀﹐ ا︨️ .ار︨︀ل︎  ︧﹫︀ر︋   ︋️﹀﹫﹢  ︨﹜︐︧﹫ ﹫︀م در︨  ︣︻️ ا﹡︐﹆︀ل︎   ︨(٨
 ﹤﹊︊  ︫﹅︣︵ ار︨︀ل آن از ︰﹞ ﹤ ــ︡ و︋  ﹫︪︐︣ ︵﹢ل ﹡﹞﹩ ﹋︪  ︋﹤﹫﹡︀︔ ︡﹠
 ️﹀﹫﹢  ︨﹏﹢︑ ︀م﹫  ︎﹤﹚︮︀﹁﹑ ︨﹢﹫﹀️ ︑﹢︨︳ آ︣︠﹟ ا﹝︱︀ی ﹝︖︀ز،︋ 
︀د﹎﹩ ﹝﹞﹊﹟ ﹡﹫︧️ و در ﹝﹢ا﹇︺﹩   ︨﹤ ﹝﹩ ︫﹢د، و﹜﹩ در ︑﹙﹊︦ ا﹟ ا﹝︣︋ 

.︪︡﹊ ️ ﹨︀ ︵﹢ل︋  ︻︀  ︨︡︀  ︫،︫︡︀ ︳ ا︫︽︀ل︋   ︠﹤﹋
 ︣︀  ︨︀ ــ﹥︋  ︧︀﹆﹞ در ️﹀﹫﹢ــ ــ︐﹛︨  ︧﹫  ︨﹅︣︵ ︀م از﹫ ٩) ﹨﹞ ﹤﹠︤︀︋︣ه︎ 
ــ︊﹥ ﹇︣ار  ︨︀﹞ ــ︣ی ﹝﹢رد ﹢رت ﹋︀را﹋︐  ︮﹤ ــ️ و︋  ــ︐﹛ ﹨︀ ﹋﹞︐︣ ا︨ ︧﹫︨
 ﹤﹠︤﹨ ،د﹢  ︫︣︐︪﹫ ﹫︀م ار︨︀﹜﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن︋  ﹝﹩ ﹎﹫︣د .﹨︣ ﹥ ︑︺︡اد︎ 
︣ای  ــ︤اران︋  ــ﹢د. در ︲﹞﹟ ﹋︀ر﹝︤د در︀﹁︐﹩ ﹋︀ر﹎ ﹫︀م ارزا﹡︐︣ ﹝﹩ ︫  ︎︣﹨
︀ً ﹋︀ر﹝︤د  ــ ︊︣﹆︑ ــ️ و ــ﹢﹫﹀︐﹩ و ︑﹙﹊︦ ﹝︐﹀︀وت ا︨ ﹫︀م ﹨︀ی︨  ا︗︣ای︎ 
ــ︀﹡﹩  ﹥ ﹡﹫︣وی ا﹡︧ ــ﹟ ﹋﹥ ﹡﹫︀ز︋  ا ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀  ︋﹩︐﹀﹫﹢ــ ﹫︀م︨   ︎﹉ ا︗︣ای
﹢م   ︨﹉ ︀︑ دوم ﹉ ﹟﹫ ﹢ا﹡︡ه و ا︗︣ا ﹝﹩ ︫﹢د،︋   ︠﹤﹡︀︡ارد و ︑﹢︨︳ را﹡
ــ︀﹡﹩ ﹝﹩ ︀︋︡ آن را ا︗︣ا  ﹫︀م ︑﹙﹊︧﹩ ﹋﹥ ﹡﹫︣وی ا﹡︧  ︎﹉ ︀ر﹝︤د ا︗︣ای﹋

﹋﹠︡، ا︨️.
ــ︡ون ︑︺︴﹫﹙﹩  ــ︊︀﹡﹥ روزی و︋  ــ﹢رت︫   ︮﹤  ︋️﹀﹫﹢ــ ــ︐﹛︨  ︧﹫  ︨(١٠
﹫︀م  ﹥ ا﹟ ﹝︺﹠﹩ ﹋﹥ در ﹨︣ ز﹝︀ن و ﹝﹆︴︺﹩ ︑﹠︷﹫﹛︎  ︠︡﹝︀ت ارا﹥ ﹝﹩ د﹨︡.︋ 
 ️﹀﹫﹢ ﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩︨   ︋︦ ︣ای ﹋︀ر﹎︤ار ا﹝﹊︀ن ︢︎︣ا︨️.︎  و ار︨︀ل آن︋ 
ــ︊︀﹡﹥ روز ﹇︀︋﹏ د︨︐︨︣﹩ و   ︫️︻︀ ︀ل و ﹋﹙﹫﹥ ٢۴︨  در ﹋﹙﹫﹥ ٣۶۵ روز︨ 

﹫︀م ا﹝﹊︀ن ︢︎︣ ا︨️. ﹝︊︀د﹜﹥︎ 

معايب عضويت در سوئيفت
ــ️ ﹋﹥  ــ︀ ﹝︺︀︊﹩ ﹡﹫︤ ﹨﹞︣اه ا︨ ﹥ ﹝﹢ازات ﹝︤ا︀﹩ ﹋﹥ دارد︋   ︋️﹀﹫﹢ــ ︨

︻︊︀ر︑﹠︡ از:
ــ﹢ر﹨︀،  ︪﹋ ﹜︣︑ ︣ای  ︋️﹀﹫﹢ــ ️ ﹨︀ی︨  ــ︐﹀︀ده ا︋︤اری از ﹇︀︋﹙﹫ ١ ) ا︨
﹢د ︺﹠﹩ ا﹡︐﹆︀ل  ﹫︧︐﹛ از ر︨︀﹜️ وا﹇︺﹩︠   ︨﹟ا ﹟︐﹁︣﹎ ﹤﹚︮︀﹁ ﹤  ︋︣︖﹠﹞
ــ︡ن ا︻︐︊︀ر آن  ﹥ ﹝︡وش︫  ︎﹫︀م ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹝﹩ ﹎︣دد. در ﹡︐﹫︖﹥ ا﹟ ا﹝︣︋ 
﹢د ﹝﹠︣ف  ــ︀﹜️ وا﹇︺﹩︠  ﹢﹫﹀️ از ر︨ ﹢ر︑﹩ ﹋﹥︨  ﹝﹩ ا﹡︖︀﹝︡. در︮ 
ــ︐︀ی ﹝﹆︀︮︡ ︗︀︨﹢︨﹩  ــ﹢ر﹨︀ی د﹍︣ در را︨ ︫﹢د و از ا︵﹑︻︀ت ﹋︪
 ︀﹊︣﹞ن رو︨﹫﹥ و ا﹢︙﹝﹨ ﹩︀﹨ر﹇﹫︊﹩ ︗︡ی از ﹋︪﹢ر ︣︴ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠︡︠ 

﹢ا﹨︡ ﹡﹞﹢د. ﹢د ا︧︀س︠  ︣ای︠  را︋ 
﹥ ︻﹠﹢ان   ︋️﹀﹫﹢ــ ــ︐﹀︀ده از︨  ︣ای ا︨ ︀︡ ﹝︣ا﹇︊️ ز︀دی︋   ︋︀﹨ ️ ٢) دو﹜
︉ ﹨︀ی  ــ﹫ ﹥ ﹝﹠︷﹢ر ر﹁︹ آ︨ ــ﹏ آور﹡︡.︋  ﹝︻ ﹤ ــ︀ر ﹝︀﹜﹩︋  ︣ای ﹁︪ ا︋︤اری︋ 
︀ ﹨︡ف ر︮︡  ــ︣و︻﹫️ ا﹟ ا﹇︡ا﹝︀ت،︋  ــ︀زی ﹝︪ ﹡︀︠﹢ا︨︐﹥ و ︡ا﹋︓︨︣
 ﹩︀﹨ ﹉﹡︀ ــ︐﹩، ﹝﹠︀︨︉ ا︨️ ﹁﹆︳︋  ︧ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه ﹨︀ی ︑︣ور

️ ﹨︀ در ار︑︊︀ط ﹨︧︐﹠︡. ﹫﹛︀︺﹁ ﹟ا ︀ ﹝﹢رد ﹨︡ف ﹇︣ار ﹎﹫︣﹡︡ ﹋﹥︋ 
 ︡︀  ︋﹜︣︑ ︣ای ــ︐﹀︀ده از آن︋  ﹢﹡ ﹉ ️﹀﹫︀د ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ا︨️ و ا︨  ︨(٣
︣ا︳ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝︡ ﹡︷︣ ﹇︣ار ﹎﹫︣د. ︀︫︡ و ︑﹠︀ در︫  ﹉ ا﹇︡ام ︾﹫︣︻︀دی︋ 

تحريم و اساسنامه  سوئيفت
ــ﹫︦  ︨︃︑ ﹏﹞ ــ﹢ر ــ﹟ و ﹝﹆︣رات ﹋︪ ــ﹢﹫﹀️ ︑︀︋︹ ﹇﹢ا﹡﹫ ــ﹠︀﹝﹥  ︨  ا︨︀︨
ــ﹢﹢︋ ️﹀﹫︥ه ﹝︀د ه  ١٣  ︥﹚︋ ﹩﹠︺﹉ ا︨️. ︧ــ︉ ﹝﹀︀د  ا︨︀︨﹠︀﹝﹥︨ 
ــ︐︺﹀︀، ︻︤ل، ︑﹢﹇︿  ﹢رت ا︨ ــ️، ︻︱﹢ د ر︮  ﹢︱︻ ﹢︽﹛ د ر︭︠﹢ص

 ︀ ــ﹩ و ︑﹢ا﹁﹅︋  ــ︐﹍﹩ ︀ ﹨︣ ﹡﹢ع ︑﹢ا﹁﹅ و ﹇︣ارد اد  ار﹁︀﹇ ﹁︺︀﹜﹫️، ور︫﹊︧
 ️﹢︱︻ د ، از﹢  ︫﹏﹠﹞  د ︡ ﹥ ︗︤ ا﹫︀ی ﹝︖ ﹥ د ﹜﹫﹙﹩︋   ︋︀ ︀را﹡︩ و﹊︊﹚︵
︡ ار  ﹞︀  ︨﹢︱︻ ﹉ ︀د ه، ا︠︣اج﹞ ﹟٣ ا  ︡ ﹠  ︋﹅︋︀︴﹞ . ︡  ︫ ︡ ﹢ا﹨ ﹝︣وم︠ 
 ︣︢︎ ︣ر د ر ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ا﹝﹊︀ن﹆﹞ ︳︣ا ﹢رت ا︖︀د ︫  ︀ً د ر︮  ﹁︣ ︀ ﹋︀ر︋︣،︮ 
 ︀ ﹤﹞︀﹠︨︀︨︀د  ا﹀﹞ ️︀︻م ر ︡ ︻ ︣  ︋︣︸︀﹡ ً︀ ︑ ︡ ﹝︻ ︤﹫﹡ ︳ــ︣ا  ︫﹟ا︨️ ﹋﹥ ا
﹙︥﹉ و  ــ︀ ﹇﹢ا﹡﹫﹟︋  ــ﹢﹫﹀️ و ﹝︴︀︋﹅︋   ︨︀ ﹥ ﹨﹞﹊︀ری︋  ﹡︷︀﹝︀ت ﹝︣︋﹢ط︋ 
 ﹢︱︻ ﹉ ︀ ︡ ︣ه ا︨️. ︻﹙﹩ ﹨︢ا ﹇︴︹ ﹨﹞﹊︀ری︋  ︧︉ ا︻﹑م ﹨﹫︃ت ﹝
 ︣︀ــ ــ︀ر︨  ﹥ ︻﹙️ ا︻﹞︀ل ﹁︪ ︡ ود ️ ︻﹙﹫﹥ آن،︋  ﹞ ا︻﹞︀ل ︀ ︀ر︋︣ و﹋ ︀
 ️︑  ،آ﹡︀ن ﹩︨︀﹫ ــ︐﹥ ﹨︀ی︨  ﹢ا︨  ︠﹟︐︠︀ ︣آورد ه︨  ﹥ ﹝﹠︷﹢ر︋  ا︻︱︀ و︋ 
ــ﹠︀﹝﹥   ــ﹢د ه و ︗︀﹍︀﹨﹩ د ر ا︨︀︨ ︢︣ش و ︑﹢︗﹫﹥ ﹡︊ ــ﹏︎  ﹨﹫︘ ︻﹠﹢ان ﹇︀︋
ــ﹠︀﹝﹥ آن،  ــ﹢ ،️﹀﹫︧︉ ﹝﹀︀د  ا︨︀︨ ﹢︥ه آ﹡﹊﹥︨  ︡ ارد ؛︋  ﹡ ️﹀﹫﹢ــ ︨
 ️ ود ︡ ﹞  ︀د︖︀ل ︑︊︺﹫︰ و ا﹝︻ا︨️ و ا ︬︪﹞ اف ︡ ︀ ا﹨  ︋﹩︐﹋︫︣
︡ اف ︑︃︨﹫︦  ︀ ا﹨  ︋︀﹠︑ ﹤﹡ ،﹩︨︀﹫  ︨﹏﹐ ︀ی د﹠︊﹞ ︣ د ر ﹁︺︀﹜﹫️ ا︻︱︀ی آن︋ 
ــ︐﹥  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏ ﹡﹫︤ ︑︺︀رض د ا︫ ︣ ︑︖︀رت︋   ︋﹜﹋︀ ﹩﹚﹋ ا︮﹢ل ︀  ︋﹤﹊﹚ آن،︋ 
ــ﹣و﹜﹫️  ــ﹢د ه و ﹝﹢︗︊︀ت ﹝︧ ــ︣ارد اد ی ﹝﹢︗﹢د ︋  ︡ ات ﹇ ــ ︺︑ ︰﹇︀﹡ و
 ️﹫﹨︀﹞ ﹤ ــ︣اه د ارد . از ︵︣﹁﹩ ﹡︷︣︋  ﹝﹨ ﹤ ــ︤︋  ︡ ه را ﹡﹫ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹡﹆︰ ﹋﹠﹠
︡ ام ﹡︀﹇︰ ا︮﹢ل  ــ️، ا﹟ ا﹇ ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ا︨  ︫﹤﹋ ️﹀﹫﹢  ︨﹩﹇﹢﹆
︣ا︋︣ی ا︻︱︀ و ﹜︤وم ﹨﹞﹊︀ری   ︋️︀︻ر ︣ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︑︺︀ون، ﹝︊﹠﹩︋  او﹜﹫﹥︋ 
 ️﹀﹫﹢ ﹝﹫︀ن آ﹡︀ن ﹡﹫︤ ﹨︧ــ️. ﹡﹊︐﹥ ︗︀﹜︉ آن ا︨️ ﹋﹥ ︐﹩ ﹝﹆︀﹝︀ت︨ 
﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞﹢﹡﹥   ︋. ︡ ــ︐﹠ ︡ ام اذ︻︀ن د ا︫ ﹢د ن ا﹟ ا﹇ ︢︣ش︋   ︎﹏︋︀﹇ ︣ ﹫︾ ︣  ︋︤﹫﹡
ــ︀ر ﹡︷︣ ﹋︣د ه  ︸ا ﹟﹫﹠ ️﹀﹫﹢ــ  ︨﹩ــ︦ ا︗︣ا ﹫ــ︤و ﹋︀﹝︍﹢س، ر ﹜﹢ر﹡
﹢ ️﹀﹫﹉ ︻﹞﹏ ︾﹫︣︻︀د ی و  ︣ای︨   ︋︀﹨ ﹉﹡︀ ــ️ ﹋﹥: «﹇︴︹ ار︑︊︀ط︋  ا︨
 ﹤︊﹡︀︗ ︡ ﹠ ا﹜﹞﹙﹙﹩ و ﹟﹫ ــ︐﹆﹫﹛ ا︻﹞︀ل︋  ︋﹩ ︨︀︋﹆﹥ ا︨️. ا﹟ ا﹝︣ ﹡︐﹫︖﹥  ﹝︧

︡  ︑︣﹛ ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︣ان ا︨️».  ︡ ︋︣ای ︑︪

سوئيفت و بانك هاى ايران قبل از تحريم
︣ای  ــ﹥ را︋  ــ﹩ ﹨︀ی او﹜﹫ ︣ر︨ ︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی،︋  ــ︀ن︋  ــ︀ل ١٣۶۴ ﹋︀ر︫﹠︀︨ ︨
﹢﹫﹀️ ا﹡︖︀م داد﹡︡. ارز︀︋﹩ ﹝︴﹙﹢ب  ︀﹡﹉ ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩ در︨   ︋️﹢︱︻
﹥ و﹇﹢ع   ︋﹤︗﹢︑ ︀ ︡ه، و﹜﹩︋  ︀﹡﹉ ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩ داده︫   ︋️﹢︱︻ ︀د﹠︪﹫ و︎ 
︀ل ١٣۶٩  ﹥ ︑︺﹢﹅ ا﹁︐︀د.︨  ــ﹩ ︑︣︋  ️ ﹨︀ی ا︨︀︨ ﹢﹛و او ﹩﹚﹫﹝︑ ﹌﹠︗
﹥ ﹝﹠︷﹢ر  ︀﹡﹉ ﹨︀ی ︑︖︀ری︋   ︋︀ ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی ﹨﹫︃︑﹩ را ﹝︃﹝﹢ر ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩︋ 

﹢﹫﹀️ ﹋︣د. ︻︱﹢️ در︨ 
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ــ︀ی ︑︖︀ری ︑﹆︀︲︀ی  ﹨ ﹉﹡︀  ︋︀ ــ︀ل ١٣٧٠︎︦ از ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ﹨︀ی ﹐زم︋  ︨
.︡  ︫﹤ارا ️﹀﹫﹢  ︨﹤ ︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی︋  ︀﹡﹊﹩ ا︣ان ︑﹢︨︳︋   ︋﹜︐︧﹫  ︨️﹢︱︻

 ﹉﹡︀  ︋،️﹀﹫﹢  ︨﹤  ︋️﹢︱︻ ــ︣ط ︫ ︩ ﹫  ︎﹤  ︨﹤از ارا ︦ ــ︀ل ١٣٧١︎  ︨
ــ﹩، ︑︖︀رت، ﹝﹙️  ︀درات، ﹝﹙ ــ﹉ ︑︖︀ری︮  ﹡︀  ︋︕﹠ ﹥ ﹨﹞︣اه︎  ﹝︣﹋︤ی︋ 
 ،️︀ ︦ از راه ا﹡︡ازی︨  ــ︀ل ١٣٧٢︎   ︨.︡  ︫﹤︐﹁︣︢ ــ︍﹥ در آذر﹝︀ه︎  و︨ 
 ﹉﹡︀ ️ ا﹁︤اری و ﹡︭ــ︉ آن ﹨︀︋  ــ ــ︤اری و︨  ــ︡ ︑︖﹫︤ات ﹡︣م ا﹁ ︣︠
ــ︀ی ﹝﹙﹩، ﹝﹙️،  ﹨ ﹉﹡︀ ــ︣اه︋  ﹝﹨ ﹤ ــ﹑﹝﹩ ا︣ان︋  ــ︤ی ︗﹞﹢ری ا︨ ﹋︣﹞

﹢﹫﹀️ درآ﹝︡﹡︡.  ︨️﹢︱︻ ﹤  ︋﹤︍ ︮︀درات، ︑︖︀رت و︨ 
ــ︀ل  ︀درات،︨  ــ︺﹥︮  ︨﹢︑ ﹉﹡︀ ــ︀ل ١٣٧۶ ﹇︊﹢ل ︻︱﹢️ و ا﹜︀ق︋  ︨
 ﹉﹡︀  ︋️﹢︱︻ و ﹝︺︡ن و ︑﹆︀︲︀ی ️︺﹠  ︮﹉﹡︀  ︋️﹢︱︻ ١٣٧٧ ﹇︊﹢ل
﹠︺️ و ﹝︺︡ن و ر﹁︀ه ﹋︀ر﹎︣ان   ︮﹉﹡︀ ︀ل ١٣٧٨ا﹜︀ق︋  ر﹁︀ه ﹋︀ر﹎︣ان و︨ 

.︡ ا﹡︖︀م︫ 
︀﹡﹉ ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩  ــ︣ان،︋  ا ﹤﹫﹚︻ ︀﹨ ﹜︣︑ ــ︀ل ــ︕ و ︑︀ ﹇︊﹏ از ا︻﹞ ︡ر︑ ﹤︋
﹫︀م ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩   ︎.️﹁︀ ︩٢۶ ︻︱﹢ ا﹁︤ا ﹤ ــ﹢﹫﹀️ از ۵ ︻︱﹢︋   ︨﹢︱︻
ــ︣ان و ︑︀ ﹇︊﹏ از  در ا ︀﹨ ﹉﹡︀ ــ︳︋  ــ︐﹛ ︑﹢︨ ︧﹫  ︨﹟︮︀دره و وارده در ا
 ︀﹠︑ ﹤﹋ ای ﹤﹡﹢﹎ ﹤ ﹢د ا︠︐︭︀ص داد︋   ︠﹤ ︑︣﹛ ر﹇﹛ ﹇︀︋﹏ ﹝﹑︷﹥ ای را︋ 
﹫︀م ﹨︀ی ﹝︊︀د﹜﹥   ︎﹩﹛︀︤ی ارزش ر﹋︣﹞ ﹉﹡︀ ︀ل ١٣٨٩ و ﹁﹆︳ ︑﹢︨︳︋  در︨ 

﹥ ٢٧۴ ﹝﹫﹙﹫︀رد ﹢رو ر︨﹫︡.  ︋﹉ر﹇﹞﹩ ﹡︤د ﹤ ︫︡ه︋ 

سوئيفت و نظام بانكى ايران بعد از تحريم
 ﹟﹫︍﹝﹋ ﹉ ︣ان ﹨︧︐﹥ ای درــ︀ل ٢٠١٢ ﹎︣وه و﹋︀﹜️ ︻﹙﹫﹥ ا  ︨﹤﹢﹡در ژا
 ﹩﹊﹡︀  ︋﹜︐︧﹫  ︨︀ ﹢د︋  ﹥ ︑﹞︀م روا︋︳︠  ︀︀ن دادن︋  ــ︐︀ر︎  ﹢ا︨  ︠️﹀﹫﹢ از︨ 
ــ︀ل   ︨﹤آن در ﹁﹢ر ﹩ ــ︡. در︎  ــ︤ی ا︣ان︫  ﹋︣﹞ ﹉﹡︀ ــ︣ان، از ︗﹞﹙﹥︋  ا
ــ︊﹊﹥   ︫﹤ ــ︀ر︋  ︀ ﹨︡ف ا︻﹞︀ل ﹁︪  ︋︀﹊︣﹞ــ﹠︀ی آ  ︨﹩﹊﹡︀ ــ﹥︋  ︐﹫﹝﹋ ،٢٠١٢
︀﹡﹉ ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩ ︑︣﹛ ﹨︀ی   ︋︀ ︣ای ﹇︴︹ را︋︴﹥︋   ︋﹉︥﹚ ار︑︊︀︵︀ت ﹝︀﹜﹩︋ 

︀﹡﹊﹩ ﹋︪﹢ر ︑︭﹢︉ و ا︻﹞︀ل ﹋︣د. ︠﹢د را ︻﹙﹫﹥ ﹡︷︀م︋ 
ــ﹊︀ و ارو︎︀  ︣﹞︀ی آ﹨ ️ ــ︳ دو﹜ ــ﹟ ﹋︀ر ︑﹢︨ ا︻﹑م ﹡﹞﹢د﹋﹥ ا ️﹀﹫﹢ــ ︨
︭﹢ص ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از دور زدن  ــ︀ن در︠  ︪︀﹨ ﹩﹡︣ا﹍﹡ ﹤ ︋︣ای ر︨﹫︡﹎﹩︋ 
︡ه ا︨️. ︑︣﹛ ﹨︀ ︑﹢︨︳ ا︣ان و ا﹡︖︀م ﹋︧︉ و ﹋︀ر ︾﹫︣﹇︀﹡﹢﹡﹩ ا﹡︖︀م︫ 

 ﹉﹡︀ ︧ــ️︋   ︎،️﹚﹞ ﹉﹡︀ ــ︣ان،︋  ︀درات ا ــ﹉︮  ﹡︀ ︋︀﹡﹉ ﹨︀ی ﹨︡ف،︋ 

ــ﹢﹫﹀️ روا︋︳ ︑﹞︀م  ﹢د﹡︡. در ١٧ ﹝︀رس ٢٠١٢︨  ــ︍﹥︋   ︨﹉﹡︀ ا︣ان و︋ 
ــ︀ر﹋️  ﹥ د﹜﹫﹏ ﹝︪ ﹢د︋  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩︠  ــ︊﹊﹥ ﹨︀ی︋  ︋︀﹡﹉ ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩ را از︫ 
 ﹩﹁︣︺﹞ ︀  ︋️﹀﹫﹢ــ ــ﹥ ارو︎︀ ﹇︴︹ ﹡﹞﹢د.︨  ︀د︑︀ی ا﹨ ﹜︣︑ ︰ــ در ﹡﹆
︀ ا︻﹑م  ﹢د و︋  ــ︊﹊﹥︠  ــ︐﹀︀ده در︫  ــ︡︗ ﹤︡ی از ﹡︣م ا﹁︤ار ﹝﹢رد ا︨ ︧﹡
 ﹜︐︧﹫ ︀ل ٢٠١٢ ﹝﹫﹑دی،︨  ︪︐﹫︊︀﹡﹩ ﹡︣م ا﹁︤ار ﹇︡﹞﹩ از ا︋︐︡ای︨  ︻︡م︎ 
 ﹤ ــ︀︠️ ﹋﹥︋  ــ﹊﹑︑﹩ ﹝﹢ا︗﹥︨  ︪﹞ ︀ ︩ ارزی︋  ︋︀﹡﹊︡اری ا︣ان را در︋ 
ــ﹫︀ر  ︧ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩︋  ــ︡اری︋  ﹊﹡︀ ــ︩︋  ــ︀د﹐ت ارزی در︋  ــ︴﹥ آن ﹝︊ وا︨
︡﹝︀ت  ︀﹡﹉ ﹨︀ی ﹝︣وم از︠  ︣︠﹩ از︋   ︋﹤︣﹎ــ︡. ا  ︫﹤﹠︤﹨ ︣ د︫﹢ار و︎ 
﹢د در  ︴﹢ط ︑﹙﹀﹟ و ﹁﹊︦ از ﹨﹞︐︀︀ن︠  ︀ ا︗︀ره︠  ︨﹢﹫﹀️ ︑﹢ا﹡︧︐﹠︡︋ 
ــ︐︀﹡﹩  ︍︣داز﹡︡ ︀ ︵︊﹅ ﹎︤ارش داد︨ ﹢ل︋  ﹥ ا﹡︐﹆︀ل︎   ︋﹟﹫ دو︋﹩،  ︑︣﹋﹫﹥ و
ــ︴﹥ ا﹡︐﹆︀ل ﹇︣ار د﹨﹠︡. ا﹝︀  ــ︡ه ا︣ا﹡﹩ را وا︨ ︪﹡ ﹜︣︑ ︀ی﹨ ﹉﹡︀  ︋﹤﹫﹋︣︑
ــ﹢رت ﹝﹩ ﹎︣﹁️. ︻﹑وه  ︀ ﹋﹠︡ی و ﹨︤﹠﹥ ﹁︣اوان︮  ــ︀ن︋  ︪︣ا ا﹟ ﹋︀ر︋ 
︀﹡﹉ ﹨︀ی ︾︣︋﹩  ــ︀ی ا︣ا﹡﹩،︋  ﹨ ﹉﹡︀  ︋﹤﹫﹚︻  ﹜︣︑ ﹜﹊ ︡ور  ︮،﹟ا ︣︋
︀﹡﹉ ﹨︀ی ︑︣﹛ ︫︡ه ﹡﹫︤   ︋︀  ︋﹩﹊﹡︀ ︀︣ ﹋︀ر﹨︀ی︋  را وادار ﹋︣د از ا﹡︖︀م︨ 

︠﹢دداری ﹋﹠﹠︡.
 ﹉﹡︀  ︋٧٠٠ ︀ ︀﹡﹉ ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩︋  ︀ل ﹨︀ی ︑︣﹛، روا︋︳ ﹋︀ر﹎︤اری︋  در︨ 
︡ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ د﹁︀︑︣  ︦ از آن ﹇︴︹︫  ︋︤رگ در ﹋︪﹢ر﹨︀ ا︋︐︡ا ︲︺﹫︿ و︎ 
 ﹤︀د︑ا ،︀﹊︣﹞︀ی آ﹨ ﹜︣︑ .︡ــ ︀﹡﹉ ﹨︀ در ا︣ان ︑︺︴﹫﹏︫   ︋﹩﹎︡﹠︀﹝﹡
︡ و در  ــ﹢﹫﹀️ در ا︣ان ﹝﹠︖︫︣   ︨﹤﹊︊  ︫︹︴﹇ ﹤ ــ︀ز﹝︀ن ﹝﹙﹏︋  ارو︎︀ و︨ 
︣ای ا︖︀د  ﹢د ﹋﹥ ︾︣ب︋  ︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی، آ ﹟︣︠︣︋﹥ ای︋   ︋﹜︣︑ ️︀﹡
ــ︦، در︀﹁️ و︗﹢ه  ︧ــ️. از آن︎  ﹥ ﹋︀ر︋  ︀﹡﹊﹩ ا︣ان︋  ا︠﹑ل در ﹡︷︀م︋ 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ️ ﹨︀ی︋  ــ﹊﹑︑﹩ ﹝﹢ا︗﹥ و ﹁︺︀﹜﹫ ︪﹞ ︀ ︀︮﹏ از ﹁︣وش ﹡﹀️︋ 
︀﹡﹉ ﹨︀ی  ﹥ د﹜﹫﹏ ︻︡م ﹨﹞﹊︀ری︋   ︋.︡ ︀ ﹝﹢ا﹡︺﹩ رو︋﹥ رو︫  ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی︋ 
︀رج از ا︣ان ﹨﹞︙﹠﹫﹟  ︠︀ر︗﹩ و ا ،︀﹨ ﹜︣︑ ﹟︧︀ب ﹨︀ی ︵﹑ در︠ 
﹥ دا︠﹏ ﹋︪﹢ر از ﹋︀ر ا﹁︐︀د.  ︨﹫︧︐﹛ ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ر︨﹞﹩ ︵﹑ و ا︨﹊﹠︀س︋ 
 ﹩﹊﹡︀  ︋﹜︐︧﹫ ﹥ د﹐ر﹨︀ی ﹡﹀︐﹩، ﹡︀﹎︤︣ از︨  ︣ای ر﹁︹ ﹡﹫︀ز︋  در ا﹟ ﹝︡ت︋ 

.︡ ﹋︪﹢ر﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ﹡︷﹫︣ ا﹝︀رات و ︑︣﹋﹫﹥ ا︨︐﹀︀ده︫ 

چه بانك هايى از رفع تحريم ها سود مى برند؟
 ️︺﹠  ︮︀﹨ ﹜︣︑ از ︡︺  ︋﹤﹋ ﹩︑﹑﹊︪﹞ ﹟︣︐﹝﹞ از ﹩﹊ ︣︲︀ ︀ل در 
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﹢ل   ︎﹩︀︖︋︀︗ ️﹫﹠﹞ــ️، ﹝︧︃﹜﹥ ا ︋︀﹡﹊︡اری را ︑️ ︑︃︔﹫︣ ﹇︣ار داده ا︨
﹠︀︋︣ا﹟ ر﹁︹ ︑︣﹛ ﹨︀ در ﹢زه  ــ︡.︋  ــ﹢ر ﹝﹩ ︋︀︫ ︪️ ﹝︣ز﹨︀ی ﹋︪ در︎ 
﹢ا︨︐︀ر  ️ ﹨︀ی ﹝︢ا﹋︣ه ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹇︣ار دارد و︠  ــ ︋︀﹡﹊︡اری ︗︤ء در︠﹢ا︨

﹢﹫﹀️ در ﹋﹢︑︀ه ︑︣﹟ ز﹝︀ن ﹝﹞﹊﹟ ﹨︧︐﹠︡.  ︨﹜︣︑ ︹﹁ر
︣ روی  ــ︣ را︋  ــ﹟ ︑︃︔﹫ ︣︑ ︡ه﹝︻ ️﹀﹫﹢ــ ــ︡ن ︑︣﹛ ﹨︀ی︨  ــ︐﹥︫  ︋︣دا︫
﹢ا﹨︡ دا︫️.  ︀ر︗﹩ را دار﹡︡︠  ــ︺︊﹥︠  ﹫︪︐︣﹟ ︑︺︡اد︫   ︋﹤﹋ ﹩︀﹨ ﹉﹡︀︋
 ﹟︣︐ــ ︪﹫  ︋︉﹫︑︣︑ ﹤ ︀درات، ﹝﹙️ و ︑︖︀رت ﹋﹥︋  ︀﹡﹉ ﹨︀ی︮   ︋﹟︀︋︣ا﹠︋
︧﹫︀ر  ︀ر︗﹩ را در ﹋︪﹢ر﹨︀ی ﹝﹠︴﹆﹥ و ارو︎︀ دار﹡︡ ا︔︣ات︋   ︠︉︺ ︑︺︡اد︫ 
﹥ وا︨︴﹥ ﹏ و ﹁︭﹏ ﹝︧︃﹜﹥  ﹢د︋  ﹢دآوری︠  ﹝﹠︀︨︉ و ﹝︧︐﹆﹫﹞﹩ را در︨ 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ️ ﹨︀ در ﹢زه︋  ︣دا︠ ﹢ا﹨﹠︡ دا︫️ و در︀﹁️ و︎   ︠️﹀﹫﹢︨

.︡ ﹢ا﹨︫︡  ﹫︪︐︣ی ا﹡︖︀م︠   ︋﹩﹠﹝ا ︀︋
ــ︡ه ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝﹢︗︉  ــ︣ ︫ ــ﹢دآوری ︋︀﹡﹉ ﹨︀ی ذ﹋ ــ︩ ︨ ا﹁︤ا ً︀ ︐︺﹫︊︵
﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡  ﹢د و︋   ︫﹩﹊﹡︀ ــ︀م ﹎︣وه︋  ا﹁︤ا︩ ا﹇︊︀ل و ر︫︡ ﹇﹫﹞︐﹩︨ 
ــ﹛ و ارزش  ︖ ︊︀ره﹊ ︩︗ ︡﹨︀ــ  ︫﹏︀ــ ︧﹞ ﹟ا ﹅﹆︑ رت﹢ در︮ 
 ︀﹨ ﹜︣︑ ︡ن ︣دا︫︐﹥︫  ﹥ ا﹠﹊﹥ در︋   ︋﹤︗﹢︑ ︀  ︋.﹜﹫︫︀ ﹝︺︀﹝﹑ت ا﹟ ﹎︣وه︋ 
 ﹟︀︋︣ا﹠ ﹢د︋  ــ︡︋  ﹢ا﹨  ︠︀﹨ ﹜︐ل ︗︤و او﹜﹫﹟ آ﹢  ︎﹩︀︗ ﹤︋︀︗ ﹏﹊ــ ر﹁︹ ﹝︪
﹥ ا︨︐﹆︊︀ل ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع  ــ︊﹫﹠﹩ ﹋﹥ و︗﹢د دارد︋  ︫﹢ ︣﹝︀﹥ در ا︔︣︠  ︋︀زار︨ 

︠﹢ا﹨︡ ر﹁️.

آثار لغو تحريم سوئيفت
ــ﹙︊﹩، ﹝﹢︗︉  آ︔︀ر ﹜︽﹢ ︑︣﹛ ﹨︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ از دو ﹋︀﹡︀ل ا︖︀︋﹩ و ﹋︀﹡︀ل︨ 
 ︦  ︎،️︧﹡ ــ﹢د. در ﹋︀﹡︀ل  ︫﹩﹊﹡︀  ︋﹤﹊︊ ︋︊﹢د و ﹋︀﹨︩ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ در︫ 
 ️﹀﹫﹢  ︨﹤  ︋﹩﹊﹡︀ ︀ د﹍︣ ﹋︪﹢ر﹨︀، ﹡︷︀م︋  ︀﹡﹊﹩ ا︣ان︋  ︣﹇︣اری روا︋︳︋  از︋ 
︣ ﹝﹠︀︋︹ ︀︮﹏ از ﹁︣وش  ︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی︋   ︋️︣︡﹞ ــ︡ و ﹢ا﹨︫︡  و︮﹏︠ 
︧︀︑︣﹛ ﹨︀ رو﹡︡  ﹢ی د﹍︣، در دوران︎  ﹢ا﹨︡ ︀﹁️. از︨   ︩︠ارز ا﹁︤ا
﹢دآوری  ــ︡ ﹋﹥ ا﹟ رو﹡︨︡  ﹢ا﹨︫︡   ︠﹏﹫ــ ︀ر︗﹩ ︑︧ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری︠ 
︣︠﹩ از ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی  ﹢ا﹨︡ داد. در ﹋︀﹡︀ل دوم ﹡﹫︤︋   ︩︠را ﹡﹫︤ ا﹁︤ا ︀﹨ ﹉﹡︀︋
 ﹩﹊﹡︀ ــ︊﹊﹥︋   ︫﹤  ︋︀﹨ ﹜︣︑ ــ﹢د ﹥ د﹜﹫﹏ و︗ ــ﹩ ﹋﹥︋  ﹊﹡︀ ﹝﹢︗﹢د در ﹡︷︀م︋ 
︣ای ﹡﹆﹏ و  ــ︴﹥ ای︋  ︊﹊﹥ وا︨ ــ︡. ︢ف︫  ﹢ا﹨︫︡  ــ︡ه، ﹜︽﹢︠   ︫﹏﹫﹝︑
 ﹩︑︀﹫﹚﹝︻ ﹉︧︀ی ︑︣ا︨︐﹩، ﹋︀﹨︩ ر﹨ ️ ﹋︣ ︣︠﹩ از︫  ︀﹡﹊﹩ در︋  ا﹡︐﹆︀ل︋ 
 ︣︀︠ــ︡اری ذ ﹍﹡ ﹤﹠︤﹨ ︩﹨︀﹋ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ و ﹩﹊﹡︀ ــ︐﹛︋  ︧﹫ و ر︧ــ﹉︨ 

︀﹡﹉ ﹨︀ی ︲︺﹫︿ د﹡﹫︀ از ︗﹞﹙﹥ ا﹟ ﹝﹢ارد ﹨︧︐﹠︡.  ارزی و ︵﹑ در︋ 
ــ﹢د  ︣﹇︣ار︫   ︋︣﹍︀ر د ︀﹡﹉ ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩،︋  ــ︤اری︋  ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ روا︋︳ ﹋︀ر﹎
︐﹢ا﹡﹫﹛ ﹡︤د  ــ﹢د و ﹝︀︋   ︫﹏︭︐﹞ ️﹀﹫﹢ــ ــ︊﹊﹥︨   ︫﹤ ︀﹡﹊﹩ ا︣ان︋  و ﹡︷︀م︋ 
︀︫﹫﹛، ﹝︪﹊﹑ت ﹡︀︫﹩  ︍︣ده ﹎︢اری دا︫︐﹥︋  ︀رج از ﹋︪﹢ر︨  ︋︀﹡﹉ ﹨︀ی︠ 
 ﹟﹫﹠ ــ︡د. در ﹠︋ ﹩﹞︣ ــ﹩ ا︣ان ر︠️︋  ﹊﹡︀ از ا︻﹞︀ل ︑︣﹛ ﹨︀ از ﹡︷︀م︋ 
ــ﹢﹫﹀️ ا﹡︖︀م  ــ﹅ روا︋︳ ﹋︀ر﹎︤اری و︨  ︣︵ از ︀﹨ ️ ︣دا︠  ︎،﹩︴ــ︣ا ︫
 ﹉﹡︀  ︋﹅︣︵ از ﹩︐را ﹤ ︡ و در︀﹁️ و︗﹢ه ︀︮﹏ از ﹡﹀️︋  ︠﹢ا﹨︫︡ 
﹢ا﹨︡  ﹢رت︠  ــ﹢ر︮  ︀رج از ﹋︪ ﹝︣﹋︤ی و ﹋︀ر﹎︤اری ﹨︀ی ا﹡ ﹟︀د در︠ 
﹢﹫﹀️ ﹝﹫︀ن  ــ︡، ر﹝︨︤  ︣﹇︣ار︫  ︦ از آ﹡﹊﹥ روا︋︳ ﹋︀ر﹎︤اری︋   ︎.️﹁︣﹎
 ︣﹍︡﹊ ︀  ︋️﹀﹫﹢ــ  ︨﹅︣︵ از ︀﹨ ﹉﹡︀ ــ﹢د و︋  ︡ل ﹝﹩ ︫ ــ︀ رد و︋  ﹨ ﹉﹡︀︋
︣ه ﹎﹫︣ی از ا﹞﹫﹏ ﹨︀ی ر﹝︤دار  ــ︉︋  ﹫︑︣︑ ﹟ا ﹤ ︣﹇︣ار ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.︋  ار︑︊︀ط︋ 
︣﹇︣اری  ︣ای︋   ︋️﹀﹫﹢  ︨︹︴﹇ ﹤︀ ︀ل ﹨︀ی ا︠﹫︣ و در︨  و ︑﹙﹊︦ ﹋﹥ در︨ 
ــ︐﹀︀ده ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎︣﹁️ و ﹎︀ه  ️ ﹨︀ ﹝﹢رد ا︨ ﹋︣ ار︑︊︀ط ﹝﹫︀ن ا︫︀ص و︫ 

︣﹫︡ه ﹝﹩ ︫﹢د.  ﹢ءا︨︐﹀︀ده را ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋︣د، ︑︀ ︡ودی︋  ز﹝﹫﹠﹥︨ 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ــ﹢﹫﹀️ در ا︣ان ﹡︐﹢ا﹡︧︐﹥ ﹨﹞﹥ ﹝︣اودات︋   ︨﹜︣︑ ︡﹠ ︣﹨
︣ ︻﹞﹙﹫︀ت  ــ︀دی را︋  ︀ی ز﹨ ﹤﹠︤﹨ ︀﹞ــ︿ ﹋﹠︡ ا ︋︀﹡﹉ ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩ را ﹝︐﹢﹇
 ﹩﹡﹢﹠﹋ ︳︣ا ︀﹡﹊﹩ ﹋︪﹢ر ︑﹞﹫﹏ ﹋︣ده ا︨️. در︫   ︋﹜︐︧﹫ ارزی و ﹋﹏︨ 
︀درات ﹋︀﹐﹨︀  ︀ از ﹝﹫︀ن ر﹁︐﹟ ︑︣﹛ ﹨︀، واردات و︮  ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡،︋ 
ــ﹢ی د﹍︣ ﹋︀﹐﹨︀ی ا︣ا﹡﹩ ﹡﹫︤  ــ﹢د و از︨  ــ︀ن ︑︣ی ا﹡︖︀م︫  ﹊﹏ آ︨  ︫﹤︋
﹢ا﹨﹠︡ ﹋︣د.  ــ︡ا︠  ﹫ ︀زار﹨︀ی ︗︀﹡﹩ را︎  ــ️ در︋  ﹁︣︮️ ︱﹢ر و ر﹇︀︋
 ﹟ا ﹅﹆︑ ︣ای ︣ا︳ ﹐زم︋  ︣ آ﹡﹊﹥ در دا︠﹏ ﹋︪﹢ر ﹡﹫︫︤  ا﹜︊︐﹥ ﹝︪︣وط︋ 

﹢د. ﹝︀︧﹏ ﹁︣ا﹨﹛︫ 

ــ︡،  ــ︀درات و واردات ﹝﹩ ︎︣داز﹡ ــ﹥︮  ــ﹥︋  ــ﹩ ﹋ ︺︀﹠ ــ︣︮  ︲︀ ︀لدر
ــ﹩ از ا︻﹞︀ل ︑︣﹛ ﹨︀ را در ﹝︣اودات  ــ﹫︀ری ﹡︀︫ ︧ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ا︲︀﹁﹩︋ 
︡ ︑︣﹛ ﹨︀ از ︗﹞﹙﹥  ︣دا︫︐﹥ ︫︡ن︨   ︋︀ ︣دا︠️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥︋  ﹢د︎   ︠﹩﹛﹢︎

.︡︋︀ ﹩﹞ ︩﹨︀﹋ ﹩︗﹢︑ ﹏︋︀﹇ ︡ار﹆﹞ ﹤  ︋︀﹨ ﹤﹠︤﹨ ﹟ا ،️﹀﹫﹢︨
ــ️ و  ــ﹫︡ن ا︨ ــ︀ل ا﹇︐︭︀دی ﹝︀﹡﹠︡ ﹡﹀︦ ﹋︪ ︺﹁ ﹉ ︣ای  ︋️﹀﹫﹢ــ ︨
 ︀ ــ︘ ار︑︊︀︵﹩︋  ــ︀دی ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹨﹫ ــ︀﹐ن ا﹇︐︭ ︺﹁ ﹜︣︑ ︳ــ︣ا در︫ 
ــ﹠︡.  ــ︐﹥ ︋︀︫ د﹡﹫︀ی ︠︀رج ﹥ در ز﹝﹫﹠﹥ واردات و ﹥ ︮︀درات دا︫
ــ﹢﹫﹀️ در ﹝︊﹙︼ ﹨︣ ﹝︺︀﹝﹙﹥ ای  در ︠﹢︫︊﹫﹠︀﹡﹥ ︑ ﹟︣︀﹜️، ﹁﹆︡ان ︨
ــ﹊﹑ت  ــ︀﹏ و ﹝︪ ﹥ ︾﹫︣ از ﹝︧ ١٠در︮︡ ︑︃︔﹫︣ دارد و ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع︋ 
ــ︐﹥  ︣دا︫ ــ︣د.︋  ︣وز ﹋ ــ﹛︋  ︣︑ ﹟ــ ــ︴﹥ ا ﹥ وا︨ ــ﹥︋  ــ️ ﹋ د﹍︣ی ا︨
ــ︀درات را  ــ﹅ واردات و︮  ــ︡ رو﹡ ــ﹢﹫﹀️ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡  ︨﹜︣︑ ــ︡ن ︫
ــ﹫﹛  ــ︉ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ا﹝﹫︡وار ︋︀︫ ــ﹟ ︑︣︑﹫ ــ︡. ︋﹥ ا ــ︐﹥ ︋︀︫ ︋﹥ د﹡︊︀ل دا︫
ــ︀ و ﹝︭ــ﹢﹐ت ا︣ا﹡﹩  ﹨﹐︀﹋ ،️﹀﹫﹢ــ ــ﹛︨  ︣︑ ︹﹁ــ︦ از ر  ︎﹤﹋
ــ︀ی ︗︀﹡﹩ را  ︀زار﹨ ــ﹢ر در︋  ︱ ــ﹊︀ن ــ︐︣ده ︑︣ی ا﹝ ــ﹊﹏ ﹎︧ ــ﹥︫  ︋

 ️﹀﹫﹢ ️ ﹨︀ی︨  ا︨︐﹀︀ده ا︋︤اری از ﹇︀︋﹙﹫
︋︣ای ︑︣﹛ ﹋︪﹢ر﹨︀، ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ﹁︀︮﹙﹥ 
ــ︀﹜️ وا﹇︺﹩  ــ︐﹛ از ر︨ ︧﹫  ︨﹟ا ﹟︐﹁︣﹎
ــ﹩  ــ︀ی ﹝︀﹜ ﹫︀م ﹨ ــ︀ل︎  ــ﹩ ا﹡︐﹆ ﹠︺ ــ﹢د ︠
﹥ ﹝︡وش  ﹝﹩ ﹎︣دد. در ﹡︐﹫︖﹥ ا﹟ ا﹝︣︋ 
﹢ر︑﹩  ︫︡ن ا︻︐︊︀ر آن ﹝﹩ ا﹡︖︀﹝︡. در︮ 
ــ︀﹜️ وا﹇︺﹩ ︠﹢د  ــ﹢﹫﹀️ از ر︨ ︨ ﹤﹋
﹢د و از ا︵﹑︻︀ت ﹋︪﹢ر﹨︀ی  ﹝﹠︣ف︫ 
ــ﹩  ــ︐︀ی ﹝﹆︀︮︡ ︗︀︨﹢︨ د﹍︣ در را︨
ــ︡ی از  ــ︣ ر﹇﹫︊﹩ ︗ ︴ ــ︡︠  ــ︐﹀︀ده ﹋﹠ ا︨
﹋︪﹢ر﹨︀﹩ ﹨﹞︙﹢ن رو︨﹫﹥ و ا﹝︣﹊︀ را 
﹢ا﹨︡ ﹡﹞﹢د ﹢د ا︧︀س︠  ︋︣ای︠ 
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﹢د. ︣︠﹢ردار︫  ــ︊﹩︋  ــ️ و ا﹇︐︭︀د ﹋︪﹢ر از رو﹡﹅ ﹝﹠︀︨ ︠﹢ا﹨﹠︡ دا︫
 ﹤ ــ︡ ﹋﹥ ا︣ان︋  ﹢ا﹨︫︡   ︠︉︗﹢﹞ ️﹀﹫﹢ــ  ︨﹜︣︑ ــ︡ن ︋︣دا︫︐﹥︫ 
﹥ ︵﹢ر   ︋﹏﹞︀︺︑ ﹟ــ︡ و ا ︫︀ ــ︐﹥︋  ︀ د﹡﹫︀ ︑︺︀﹝﹏ دا︫ ــ︀ن ︑︣ی︋  ︫﹊﹏ آ︨
︀ر︗﹩ و ﹝︪︀ر﹋️ در ا﹇︐︭︀د  ــ︣﹝︀﹥ ﹨︀ی︠  ﹇︴︹، ﹝﹢︗︉ ︗︢ب︨ 
 ️﹛﹢︨ ︀︋ ︡﹡︣ان ﹝﹩ ︑﹢اا ﹩︴ــ︣ا ︫ ﹟﹫﹠ ا﹨︫︡︡. در﹢︠ ﹩﹡︀︗
 ،﹩﹡︀︗ ــ︀ز﹝︀ن ︑︖︀رت ــ︐︣ی در ﹡︀د﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ︨ ︪﹫︋
 ﹩﹠﹫﹠ ﹟ــ︀ی ا ــ﹢ل و ﹡︀د﹨ ــ︡وق ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︎ ﹠︮ ،﹩﹡︀︗ ﹉﹡︀︋
︣﹝︀﹥ ﹎︢اران  ﹥ ا﹟ ︑︣︑﹫︉ ز﹝﹫﹠﹥ ︗︢ب︨  ــ︡ و︋  ︫︀ ــ︐﹥︋  ︱﹢ر دا︫
ــ﹢ر را ︋﹥ و︗﹢د  ــ﹩ در ︠︀رج از ﹋︪ ︠︀ر︗﹩ و ︗﹙︉ ا︻︐﹞︀د ︻﹞﹢﹝
ــ﹢ر ︑︃︔﹫︣﹎︢ار  ــ﹢ارد در ا﹇︐︭︀د ﹋︪ ــ﹟ ﹝ ــ️ ﹨﹞﹥ ا ︀﹡ آورد و در
ــ﹥ و︗﹢د  ــ﹢ر︋  ــ︀دی را در دا︠﹏ ﹋︪ ــ﹅ ا﹇︐︭ ــ﹢د و رو﹡ ــ︡︋  ︠﹢ا﹨

﹝﹩ آورد.

مديريت وجوه بانك مركزى
 ️︣︡﹞ ︣انا ﹩﹊﹡︀ ︣ای ﹡︷︀م︋   ︋︀﹨ ﹜︣︑ ﹢︽﹛ ︀ی﹨ ️ ︤﹞ از ︣﹍د ﹩﹊
︍︣ده ﹎︢اری   ︨︀ ــ﹢د︋  ︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی و ﹋︧ــ︉︨  ︣ای︋  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ و︗﹢ه︋ 
ــ︣︑ ︡︡﹛ ﹨︀، در ﹨﹠﹍︀م  ــ️. در ز﹝︀ن ︑︪ ــ﹢ر﹨︀ی ا︨ ذ︀︠︣ در ﹋︪
 ﹤ ــ︣وش ﹡﹀️ ﹊︊︀ر︋  ــ︡، و︗﹢ه ︀︮﹏ از ﹁ ﹥ ﹫﹟ و ﹨﹠ ﹁︣وش ﹡﹀️︋ 
 ﹟︧︀ب ﹡﹍﹥ دا︫︐﹥ ﹝﹩ ︫︡ و در روزی ﹋﹥ ا و در ﹏︡︊︑ آن﹢ ︀ ﹤﹫︎رو
︣ای واردات ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎︣﹁️، ︑︡︊﹏ د﹍︣ی روی  و︗﹢ه︋ 
﹥ ﹝︀ ︑﹞﹫﹏ ﹝﹩ ︫︡؛ در︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥   ︋﹏︡︊︑ ︀ی﹨ ﹤﹠︤﹨ آن ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫︡ و
 ﹟ــ︐﹀︀ده از ا ︀ ا︨ ــ﹢د و︋  ︣دا︠️︫  ﹥ ا︣ان︎  ﹢رت ﹡﹆︡ی︋   ︮﹤ ا﹟ ارز︋ 
﹢د، ۴ ︑︀ ١٠ در︮︡  ︣︡اری︫   ︠﹩︀︎از ﹋︪﹢ر﹨︀ی ارو ﹩﹐︀﹋ ا︻︐︊︀رات
 ﹜︐︧﹫ ︀ ﹜︽﹢ ︑︣﹛ ﹨︀ی︨  ︣دا︠️ ﹝﹩ ︫﹢د.︋   ︎﹤﹠︤﹨ ︋︣ای ﹡﹆﹏ وا﹡︐﹆︀﹐ت
 ︀﹨ ﹜︣︑ ︹﹁ــ︀ ر ــ︡.︋  ︣دا︠️ ﹡﹢ا﹨︫︡   ︎︣﹍د ︀﹨ ﹤﹠︤﹨ ﹟ــ ا ،﹩﹊﹡︀︋
ــ︍︣ده ﹎︢اری ذ︀︠︣ ︵﹑ و ارز در د﹡﹫︀ ﹋﹥  ︣ای ﹡﹍︡اری و︨  ــ﹊﹙﹩︋  ︪﹞
︍︣ده ﹎︢اری ﹝﹩ ︫﹢د  ︀﹡﹉ ﹨︀ی ︲︺﹫︿ در︗﹥ ٢ و ٣︨  ︀ً ﹡︤د︋  ︱︺ ا﹋﹠﹢ن︋ 
ــ︣ ارزی ﹡︤د  ︀︠ذ ،︀﹨ ﹜︣︑ ــ︀ل ﹥ د﹜﹫﹏ ا︻﹞ ــ️.︋  و︗﹢د ﹡﹢ا﹨︡ دا︫
︀﹡﹉ ﹨︀ی در︗﹥  ــ️، ﹡﹥ ﹡︤د︋  ــ︡ه ا︨ ــ︐﹥︫  ︋︀﹡﹉ ﹨︀ی ︲︺﹫︿ ﹡﹍﹥ دا︫
 ︀﹨ ﹉﹡︀  ︋﹟ــ﹥ ا ــ️ ﹋ ﹢ده ا︨  ︋︀﹞ ︀ ﹉ ارو︀︎﹩ و ﹨﹞﹢اره ا﹟ ر︧ــ﹉︋ 

︀ز﹎︣دا﹡﹠︡. ﹢﹡︡ و ﹡︐﹢ا﹡﹠︡ و︗﹢ه ﹝︀ را︋  ور︫﹊︧︐﹥︫ 

حذف شركت هاى تراستى
 ﹩︠︣ ــ﹩،︋  ﹊﹡︀ ــ︀ در ﹡︷︀م︋  ﹨ ﹜︣︑ ﹢ــ ︦ از ﹜︽ ــ﹩︎  ︀﹨ ️ ︤﹞ در ﹋﹠︀ر
️ ﹨︀ی  ــ︣﹋ ــ﹩ ﹋︀﹨︩ ﹝﹩  .︡︋︀︢ف︫  ﹊﹡︀ ــ︤ در ﹡︷︀م︋  ﹫﹡ ︀﹨ ﹤﹠︤﹨ از
 ︀﹨ ﹜︣︑ ︹﹁︀ی راز ﹝︤ا ﹩﹊ ︣ان︣ا︨︐﹩ از ﹎︣دو﹡﹥ ﹝︊︀د﹐ت ︑︖︀ری ا︑
 ﹏﹫︧︑ ︣ای ︀رج از ا︣ان︋  ️ ﹨︀ ﹋﹥ در︠  ــ︣﹋  ︫﹟ا ﹤ ﹝﹩ ︋︀︫︡. در وا﹇︹︋ 

﹢د. ︡﹡︡ د﹍︣ ﹡﹫︀زی ﹡﹢ا﹨︡︋  ﹡﹆﹏ و ا﹡︐﹆︀﹐ت ا︖︀د︫ 
︧﹫︀ری  ــ︐﹠︡، ا﹝︀ در︋  ــ﹊﹏ ﹡﹫︧ ــ︐﹩ دارای ﹝︪ ️ ﹨︀ی ︑︣ا︨ ــ︣﹋  ︫﹤﹝﹨ 
ــ︀رج از ا︣ان ا︻︐﹞︀د  ️ ﹨︀ در︠  ــ︣﹋  ︫﹟ا ﹤ از ﹝﹢ارد ﹁︺︀﹐ن ا﹇︐︭︀دی︋ 
ــ︀ن ﹇︣ار ﹝﹩ داد﹡︡ ︑︀ واردا︑﹩  ــ﹫︀ری را در ا︠︐﹫︀ر︫ ︧ ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡ و ﹝﹠︀︋︹︋ 
︣ای آن ﹨︀ ا﹡︖︀م د﹨﹠︡، ا﹎︣ ︵︣ف ﹝﹆︀︋﹏ ﹝﹀﹆﹢د ﹝﹩ ︫︡، ︀ از ا︗︣ای  را︋ 
 ﹟︊︀ن ا︀ ــ️︮  ــ︡، د﹍︣ ﹋︀ری از د︨ د ا﹝︐﹠︀ع ﹝﹩ ورز﹢ ︑︺︡ات︠ 
﹠︀︋︣ا ﹟﹊﹩ از ر︠︡اد﹨︀ی ﹝︓︊️،  ــ︀︠︐﹥ ﹡︊﹢د.︋  ️ ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩︨  ﹋︫︣
 ﹤︴﹫ ــ︐﹩ از ️ ﹨︀ی ︑︣ا︨ ــ︣﹋ ــ️ ﹋﹥︫  ــ﹢ ︑︣﹛ ﹨︀، ا﹟ ا︨ ︎︦ از ﹜︽
ــ﹢رت ﹝︴﹞﹟ و   ︮﹤ ــ︡ و ﹝︊︀د﹐ت︋  ﹢ا﹨﹠︫︡  ــ︢ف︠   ︣انا﹇︐︭︀د ا
 ︀﹨ ﹜︣︑ ﹢︽﹛ ︀ــ ﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩︋  ــ️.︋  ﹢ا﹨︡ ﹎︣﹁ ﹢رت︠  ــ﹩︮  ﹊﹡︀ ︋︀ ا︋︤ار︋ 
 ﹜︐ ر﹢︵ ﹤  ︋﹩﹊﹡︀ ــ︐﹛︋  ︧﹫  ︨﹉︧︣ان و ر︧ــ﹉ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ︑︖︀ری ار

.️﹁︀ ︡﹨ا﹢  ︩︠﹨︀﹋

تقويت سرمايه گذارى خارجى
﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی  ﹠﹍︀ه ﹨︀، ︑︃﹝﹫﹟ ﹝﹠︀︋︹ و︋  ﹊﹩ از ﹝︣︑ ﹜﹟ ﹝︪﹊﹏ ﹨︀ی ﹋﹠﹢﹡﹩︋ 
 ،﹩﹍﹠︡﹆﹡ از ﹩︗﹢︑ ﹏︋︀﹇ ︡ار﹆﹞ ﹤﹋ ﹩﹛︀ ا︨️. در ︡﹫﹛﹢︑ ️︗ آن در
︀﹡﹉ ﹨︀ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥  در ا﹇︐︭︀د ﹋︪﹢ر ︑️ ︻﹠﹢ان ﹝︴︀﹜︊︀ت ︾﹫︣ ︗︀ری︋ 
︀ر︗﹩  ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری︠  ــ︣ار دار﹡︡،︨  ﹇ ﹩﹍﹠︡﹆﹡ ︩︴︻ ــ︀ در ﹠﹍︀ه ﹨ و︋ 
 ﹏﹫︧︑ ،︀رت︖︑ ﹏﹫︧︑ .︡﹡︀ــ ﹥ ︑︃﹝﹫﹟ ﹝﹠︀︋︹ ︑﹢﹜﹫︡︀ری ر︨ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋ 
︣﹇︣اری روا︋︳ ﹋︀ر﹎︤اری از  ــ﹢ر و︋  ︪﹋ ﹤ ︀ر︗﹩︋  ــ︣﹝︀﹥ ﹨︀ی︠  ورود︨ 
︀︫︡. ﹡﹆﹏ و ا﹡︐﹆︀ل ارزی و ﹢ا﹜︖︀ت   ︋﹩﹞ ︀﹨ ﹜︣︑ ﹢︽﹛ ︀ی︤ا﹞ ︣﹍د
 ︦ ﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️،︎  ︀ل ﹨︀ی ا︠﹫︣ ا︾﹙︉ ︑﹢︨︳ ا︫︀ص︮  ﹋﹥ در︨ 
 ﹤ ︀ز︠﹢ا﹨︡ ﹎︪️ و ا﹜︊︐﹥ ا﹁︣ادی ﹋﹥︋   ︋﹩﹊﹡︀  ︋﹜︐︧﹫ ﹥ دا︠﹏︨   ︋،﹜︣︑ از
︀ز  ــ﹢ر ︧︀ب ارزی︋  ︀رج از ﹋︪ ﹢دن ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︧︐﹠︡ در︠  د﹜﹫﹏ ا︣ا﹡﹩︋ 

.︡ ﹢ا﹨︫︡   ︠﹏ ت ︫︀ن﹑﹊︪﹞ ︡﹠﹠﹋

تسهيل تأمين مالى و افزايش رونق اقتصادى
﹥ ︵﹢ر ︐﹛، ﹡﹆﹏ و  ︀﹡﹊﹩ ا︣ان︋  ــ︐﹛︋  ︧﹫ ︋︀ ﹎︀︪︩ روا︋︳ ﹋︀ر﹎︤اری︨ 
︴﹢ط  ︡ه و︠   ︫﹏﹫ــ ــ︀︩ ا︻︐︊︀رات ا︨﹠︀دی ︑︧ ا﹡︐﹆︀﹐ت ارزی و ﹎︪

ــ︀ل ا﹇︐︭︀دی  ــ﹉ ﹁︺  ︣ای  ︋️﹀﹫﹢ــ ︨
 ︳︣ا ــ️ و در︫  ﹝︀﹡﹠︡ ﹡﹀︦ ﹋︪﹫︡ن ا︨
ــ︀دی ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡  ︑︣﹛، ﹁︺︀﹐ن ا﹇︐︭
ــ︀رج ﹥ در  ︀ د﹡﹫︀ی︠  ــ﹩︋  ﹨﹫︘ ار︑︊︀︵
ــ︐﹥  ︀درات دا︫  ︮﹤ ــ﹥ واردات و ز﹝﹫﹠
 ،️﹛︀ ﹟︣︑ ﹤﹡︀﹠﹫︊ــ ــ﹠︡. در ︠﹢︫ ︫︀︋
ــ﹢﹫﹀️ در ﹝︊﹙︼ ﹨︣ ﹝︺︀﹝﹙﹥ ای  ﹁﹆︡ان︨ 
ــ﹟ ﹝﹢︲﹢ع  ــ︣ دارد و ا ١٠ در︮︡ ︑︃︔﹫
ــ︀﹏ و ﹝︪﹊﹑ت د﹍︣ی  ︋﹥ ︾﹫︣ از ﹝︧
︣وز ﹋︣د  ︋﹜︣︑ ﹟وا︨︴﹥ ا ﹤ ا︨️ ﹋﹥︋ 
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﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ﹋︪﹢ر﹨︀  ــ︡.︋  ﹢ا﹨︫︡  ر︀﹀﹠︀﹡︦ و ﹢زا﹡︦ ﹡﹫︤ ﹁︺︀ل︠ 
ــ﹢د، وام ﹨︀ی  ــ︡ ﹡︀︠︀﹜︬ دا︠﹙﹩︠  ــ﹢م ︑﹢﹜﹫ ︨ ﹉ ︤ان﹫﹞ ﹤ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋ 
﹫︩ از ١٠٠  ﹠︀︋︣ا﹟ ا︣ان،︋   ︋،︡﹠︫︀ ︡﹨﹊︀ر︋   ︋︀ ︡﹠﹠﹋ ️﹁︀ا﹜﹞﹙﹙﹩ در ﹟﹫︋
﹥ ︀ل   ︋︳︣ا ﹢ا﹨︡ دا︫️. ا﹎︫︣  ﹝﹫﹙﹫︀رد د﹐ر ا﹝﹊︀ن ﹁︀﹠︀﹡︦ از د﹡﹫︀ را︠ 
﹢رت ﹡︧﹫﹥   ︮﹤ ︣﹎︣دد، ا﹟ ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹋﹥ ﹋︀﹐﹨︀ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز را︋  ︻︀دی︋ 
﹢د.︋︣ه ﹎﹫︣ی از ا﹟ ا﹝﹊︀ن، ورود  ﹢ا﹨︡︋   ︠︣︢︎ ︡اری ﹋﹠﹫﹛ ا﹝﹊︀ن︣︠
︡ه ﹋︪﹢ر را ﹨﹛  ︣وژه ﹨︀ی ﹝︐﹢﹇︿︫  ﹥ ﹋︪﹢ر را ︑︧﹫﹏ ﹋︣ده و︎   ︋﹤︀﹞︨︣
︣ای ا︣ان، ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ﹨︀ی  ︣﹇︣اری ﹠﹫﹟ ا﹝﹊︀﹡﹩︋   ︋︀ ﹢ا﹨︡ ﹋︣د.︋  ﹁︺︀ل︠ 
 ﹤﹛︀︧﹊ ،﹤﹫︧﹡ رت﹢  ︮﹤ ﹢د را︋  ا︣ا﹡﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹝﹢اد او﹜﹫﹥ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز︠ 
ــ﹅ ﹢زا﹡︦  ︣︵ از ﹤ ــ︦ و ﹡︀﹠︀﹁ ــ﹢ط ︴  ︠﹅︣︵ ــ﹥ از  ﹤﹛︀ــ ︀ دو︨
ــ︹ ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹩ از  ــ︉ ا︣ان ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝﹠︀︋ ﹫︑︣︑ ﹟ا ﹤ ︣︠︡اری ﹋﹠﹠︡.︋ 

︀ر︗﹩ ︗︢ب ﹋﹠︡. ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری︠   ︨﹅︣︵

فعال سازى خطوط فاينانس و ريفاينانس
 ﹤︀﹞︣ ــ︀ل ﹨︀ی ا︠﹫︣ ︻︡م ورود︨  ︀﹡﹊﹩ در︨   ︋﹜︐︧﹫ ﹊﹩ از ﹝︪﹊﹑ت︨ 
ــ﹢ط ﹁︀﹠︀﹡︦ و  ︴ ــ︀زی︠  ︀ ﹁︺︀ل ︨ ــ﹊﹑ت︋  ︪﹞ ﹟ــ️. ا ﹢ده ا︨  ︋︡︡︗
︀ل ﹨︀ی  ــ︡. و︲︺﹫️ ا︣ان در︨  ﹢ا﹨︫︡  ــ︐﹥︠  ︣دا︫ ر︀﹀﹠︀﹡︦، از ﹝﹫︀ن︋ 
﹢د و ﹨﹞﹫﹟ ﹝﹢︲﹢ع ر︧﹉ ﹋︪﹢ری را   ︋﹌﹠︗ ︳ــ︣ا  ︫﹤  ︋﹉ا︠﹫︣ ﹡︤د
ــ︊︉ ﹝﹩ ︫︡ ﹨︀﹨ ﹤﹠︤﹩ ﹋﹥ ﹝﹣︨︧︀ت  ﹢د. ا﹟ و︲︺﹫️︨  ا﹁︤ا︩ داده︋ 
 ︩ــ﹥ ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡ ﹡﹫︤ ا﹁︤ا ﹫﹞﹥ از ﹝︀ ﹝︴︀﹜︊  ︋﹅ ان﹢﹠︻ ️︑ ا︻︐︊︀ری ﹤﹝﹫︋
 ﹅ ،ری﹢︪﹋ ﹉︧و ﹋︀﹨︩ ر ︀﹨ ﹜︣︑ ــ︡ن ︣دا︫︐﹥︫   ︋︀ ︎﹫︡ا ﹋﹠︡، ا﹝︀︋ 
 ﹟ا ﹤ ﹢ا﹨︡ ﹋︣د؛︋  ﹫︡ا︠  ــ﹢د ﹡﹫︤ ﹋︀﹨︩︎  ﹥ ا︣ان ﹝︐︣︑︉ ﹝﹩ ︫ ︋﹫﹞﹥ ای ﹋﹥︋ 
ــ️ و وزارت ﹡﹫︣و ﹋﹥  ︺﹠ ــ️، وزارت︮  ︣وژه ﹨︀ی وزارت ﹡﹀  ︎،︉﹫︑︣︑
 ،︣﹍ی د﹢ ︡. از︨  ﹢ا﹨︫︡  ﹢د، ﹁︺︀ل︠  ــ︀ل ﹝︐﹢﹇︿ ﹝︀﹡︡ه︋   ︨︡﹠ ﹟در ا
︡ا﹡﹠︡ ﹡﹆﹏ و  ــ︣ ﹝﹩ ︋︣﹡︡ ا﹎︣︋   ︨﹤ ︀رج از ا︣ان︋  ــ﹫︀ری از ا︣ا﹡﹩ ﹨︀ ﹋﹥︠  ︧︋
︀﹡﹉ ﹨︀ و   ︋﹅︣︵ رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از﹢  ︮﹩︐را ﹤ ا﹡︐﹆︀﹐ت ارزی︋ 
﹫︀ور﹡︡. ﹥ دا︠﹏ ﹋︪﹢ر︋  ﹢د را︋  ︣﹝︀﹥ ﹨︀ی︠  ️ ﹡︀﹝﹥ ارزی،︨  ︮︡ور ︲﹞︀﹡

تقويت موقعيت كشور در صادرات
︀در  ︀﹡﹉ ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩︮  ️ ﹡︀﹝﹥ ای ﹋﹥︋  ﹡︀﹝︲ ︀  ︋︀﹨ ﹜︣︑ ﹢︽﹛ رت﹢ در︮ 
︡ور   ︮︀ ﹢د.︋  ﹢ا﹨︡︋  ﹥ دا︠﹏ ﹋︪﹢ر ﹇︀︋﹏ ا﹡︐﹆︀ل︠  ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ﹝﹠︀︋︹ ارزی︋ 
︀﹡﹉ ﹨︀ی  ︣ات ﹨︀ی ارزی︋  ︢︣ش︋  ️ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀، ﹎︀︪︩ ال ︨﹩ و︎  ﹡︀﹝︲
︡ه  ــ︐︣︀ن در آن ﹇﹫︫︡  ︀﹡﹉ ﹨︀ و ﹝︪  ︋︡︺︑ ﹤﹋ ︀﹨ ﹩︗︀ر ا︣ا﹡﹩ ︑﹢︨︳︠ 
︦ از   ︎.︡ ﹢ا﹨︫︡   ︠️﹢﹆︑ ︤﹫﹡ ︀درات ︋︀︫︡ ﹝﹢﹇︺﹫️ ا︣ان در ﹢زه︮ 
︡﹡︡؛  ︧﹫︀ری رو︋﹥ رو︫  ︀ ﹝︪﹊﹑ت︋  ︑︣︑ ︪︡︡﹛ ﹨︀ وارد﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹡﹫︤︋ 
︣دا︠️  ﹢رت ﹡﹆︡ی︎   ︮﹤ ︣︡ ﹋︀﹐ را︋   ︠﹤﹠︤﹨ ︡﹡وارد﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹝︖︊﹢ر
ــ﹟ ﹋︀﹐﹨︀، ﹋︀﹐ی  ــ﹠︡﹎︀ن ا ﹋﹠﹠︡؛ ا﹝︀ ا﹟ ا︐﹞︀ل و︗﹢د دارد ﹋﹥ ﹁︣و︫
︣︡اری ︫︡ه  ــ︀ل ﹡﹊﹠﹠︡ و ﹋︀﹐﹨︀ی︠  ــ﹢ر ار︨ ︪﹋ ﹤ ــ︡ه را︋  ︣︠︡اری ︫
 ﹤﹞︀﹡ ️ ﹡︀﹝︲ ️﹁︀︀ن در﹊﹞ا ،﹩︴ــ︣ا  ︫﹟﹫﹠ در .︡︀﹫﹡ ر﹢︪﹋ ﹤ آن ﹨︀︋ 
︣ای ﹁︺︀﹐ن ا﹇︐︭︀دی ا︣ا﹡﹩ از ︵︣ف ﹝﹆︀︋﹏ ﹡﹫︤ ﹁︣ا﹨﹛ ﹡﹫︧️؛   ︋﹩﹊﹡︀︋
ــ﹩ در ︑︣﹛ ﹇︣ار دار﹡︡، از  ︀﹡﹉ ﹨︀ی ا︣ا﹡  ︋﹤﹊﹠ا ﹤﹡︀  ︋﹤ ︣ا ﹋﹥ آن ﹨︀︋ 
﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏ ر︧ــ﹉ ︻︡م  ــ﹢دداری ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡.︋   ︠﹤﹞︀﹡ ️ ﹡︀﹝︲ ﹤ارا
︣ ﹝﹢ارد ﹝︴︣ح ︫︡ه ﹁︺︀﹐ن  ︀﹐︨️. ︻﹑وه︋  ︣ای ا︣ا﹡﹩ ﹨︀︋  ار︨︀ل ﹋︀﹐︋ 
﹢د  ︩ ︎︣دا︠️ ﹡﹫︤ ﹝﹩ ︎︣داز﹡︡؛ ا﹝︀︨  ﹫ ︣ای واردات ﹋︀﹐﹨︀،︎  ا﹇︐︭︀دی︋ 
ــ﹢د ︑︀ ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥  ︣دا︠️ ﹝﹩ ︫ ﹢ل︎  ️ ﹨︀، از روزی ﹋﹥︎  ︩ ︎︣دا︠ ﹫  ︎﹟ا
︀ و︗﹢د  ــ﹢د.︋  ︣دا︠️ ﹡﹞﹩ ︫ ــ︣ان︎  ا ﹤ ــ﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د،︋   ︮﹐︀﹋ ﹏﹝
︩ ︎︣دا︠️  ﹫ ﹥ ︻﹠﹢ان︎  ــ﹥ و︗﹢﹨﹩ را︋  ﹥ ر︾﹛ آ﹡﹊ ا﹟، ﹁︺︀﹐ن ا﹇︐︭︀دی︋ 
︣︡اری  ــ︡ ﹎︣ان ︑︣︠  ــ﹥ را ١٠ ︑︀ ١۵ در︮ ــ︡، ﹋︀﹐ و ﹝﹢اد او﹜﹫ ﹝﹩ ︎︣داز﹡
ــ︀ب ۴ ︑︀ ١٠ در︮︡ ﹨︤﹠﹥ ا﹡︐﹆︀ل، ︡ود ٢۵ در︮︡  ︧︐ا ︀ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و︋ 

︀﹐︑︣ ا︨️. ︣︠﹩ از ﹋︀﹐﹨︀︋  ﹨︤﹠﹥ ︑﹞︀م ︫︡ه در︋ 
ــ﹥ در ﹝﹠︀﹇︭︀ت  ــ﹩ ﹋ ــ﹩ ا︣ا﹡ ︨︡﹠﹞ ــ︀ت ﹁﹠﹩ و ﹞︡ ــ︡﹎︀ن︠  ︮︀در﹋﹠﹠
️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀ ﹝︪﹊﹏ ﹝﹢ا︗﹥ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡.  ﹡︀﹝︲ ﹤︀م ارا﹍﹠﹨ ،︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ️﹋︫︣
 ﹟﹫﹝﹨ ﹤ ︀﹡﹉ ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩ ﹝﹢رد︢︎︣ش ﹇︣ار ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣د و︋   ︋﹤﹞︀﹡ ️ ﹡︀﹝︲

 ︿﹚︐﹞ ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹋︪﹢ر﹨︀ی ︨︊︉، ﹁︺︀﹐ن ا﹇︐︭︀دی از︫ 
ــ﹢﹡︡.  ــ﹢ر﹨︀ ﹝︣وم ﹝﹩ ︫ ︪﹋ ︣﹍و د  CIS ــ﹢ر﹨︀ی ﹡︷﹫︣ ︻︣اق و ﹋︪
ــ﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥  ــ﹊︀ن را ﹁︣ا﹨ ــ﹟ ا﹝ ا ﹩﹊﹡︀ ــ︀ی︋  ﹨ ﹜︣︑ ︹ــ ــ﹟ ر﹁ ︀︋︣ا﹠︋
ــ﹢ر﹨︀ ︑︺︣︿ ﹝﹩ ︫﹢د،  ︪﹋ ︣︀ــ ︣وژه ﹨︀﹩ ﹋﹥ در︨  ︮︀در﹋﹠﹠︡﹎︀ن در︎ 
ــ﹏ و ا﹡︐﹆︀ل ﹡﹫︤  ــ︀ی ا︲︀﹁﹩ ﹡﹆ ﹨ ﹤﹠︤﹨ ،ــ︀ن ﹫﹞ ﹟ــ︀ر﹋️ ﹋﹠﹠︡. در ا ︪﹞
 ﹤ ــ︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋  ﹨ ﹉﹡︀ ــ︀دی و︋  ــ︀﹐ن ا﹇︐︭ ــ﹢د. در وا﹇︹ ﹁︺ ︢ف ﹝﹩ ︫
﹢ل،  ︣دا︠️ ﹋︀ر﹝︤د﹨︀ی ٨ ︀ ٩ در︮︡ی در ازای ﹡﹆﹏  و ا﹡︐﹆︀ل︎  ︗︀ی︎ 

︣دا︠️ ﹋﹠﹠︡. ﹋︀ر﹝︤د ﹉ در︮︡ی︎ 

رشد سودآورى بانك ها
ــ︡ود ١۵٠ ﹝﹫﹙﹫︀رد د﹐ر   ﹤ ــ︀ری ا︣ان︋   ﹝︖﹞﹢ع ارزش ﹝︣اودات ︑︖
ــ︀ت ا﹟ ﹡﹢ع  ــ﹩ از ︻﹞﹙﹫ ﹊﹡︀ ــ︐﹛︋  ︧﹫ ــ︡ و ا﹎︣ ﹋︀ر﹝︤دی را ﹋﹥︨  ﹝﹩ ر︨
ــ﹢دی   ︨،﹜︣﹫﹍ ــ﹛ در ﹡︷︣︋  ــ︣د ٢ در︮︡ ﹨ ﹢ا﹨︡ ﹋ ﹝︊︀د﹐ت ﹋︧ــ︉︠ 
ــ︀رد د﹐ر  ــ﹥ ﹝﹫﹙﹫ ﹥ ︡ود︨  ﹢ا﹨︡ آورد،︋  ــ️︠  ﹥ د︨ ــ︐﹛︋  ︧﹫  ︨﹟ا ﹤﹋
︡ور  ــ︀︩ ا︻︐︊︀ر ا︨﹠︀دی،︮  ــ︡. ا﹟ ﹋︀ر﹝︤د﹨︀ ﹋﹥ در ازای ﹎︪ ﹝﹩ ر︨
ــ︀ ︀ر در︮︡   ﹤ــ  ︨﹤ ــ︡︋  ︫ ﹩﹞ ️﹁︀ا﹜︖︀ت در﹢ و ︀﹨ ﹤﹞︀﹡ ️ ﹡︀﹝︲

ــ︀  ︋ ــ︀،  ﹨ ﹜︣︑ ــ﹢  ︽﹛ ــ﹢رت  ︮ در 
ــ︀ی ا︣ا﹡﹩  ﹨ ﹉﹡︀ ــ﹥ ای ﹋﹥︋  ﹞︀﹡ ️ ﹡︀﹝︲
﹥ دا︠﹏  ــ︹ ارزی︋  ــ︡، ﹝﹠︀︋ ︮︀در ﹝﹩ ﹋﹠﹠
 ︀ ــ﹢د.︋  ﹢ا﹨︡︋  ــ︀ل︠  ــ﹏ ا﹡︐﹆ ــ﹢ر ﹇︀︋ ︪﹋
 ︩︀ــ ︪﹎ ــ︀،  ﹨ ﹤﹞︀﹡ ️ ﹡︀﹝︲ ــ︡ور  ︮
ــ︀ی ارزی  ــ︣ش ︋︣ات ﹨ ︢︎ ــ﹩ و ال ︨
ــ︳ ︠︀ر︗﹩ ﹨︀  ــ︀ی ا︣ا﹡﹩ ︑﹢︨ ﹨ ﹉﹡︀︋
﹋﹥ ︑︺︡ ︋︀﹡﹉ ﹨︀ و ﹝︪︐︣︀ن در آن ﹇﹫︡ 
ــ︡، ﹝﹢﹇︺﹫️ ا︣ان در ﹢زه  ︫︀ ــ︡ه︋  ︫
︡ ﹢ا﹨︫︡   ︠️﹢﹆︑ ︤﹫﹡ ︮︀درات
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ــ﹩ از  ︪  ︋️﹁︀از در ︀﹨ ﹜︣︑ ︡︡ــ ︪︑ ︀  ︋︀﹨ ﹉﹡︀ ــ﹫︡ ﹋﹥︋  ﹨﹛ ﹝﹩ ر︨
ــ︡﹡︡. درآ﹝︡ ︀︮﹏ از ﹋︀ر﹝︤د﹨︀ی ﹝︊︀د﹐ت  ا﹟ ﹋︀ر﹝︤د﹨︀ ﹝︣وم ︫
ــ︀وت ﹡︣خ  ــ︀ از ︑﹀ ﹨ ﹉﹡︀ ــ﹥︋  ــ﹩ ﹋ ︀﹨︡﹞ــ﹢ع درآ ــ﹥ ﹝︖﹞ ــ﹩︋  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙

︨︍︣ده ﹎﹫︣ی و ︑︧﹫﹑ت د﹨﹩ ﹋︧︉ ﹝﹩ ﹋︣ده ا﹡︡، ا︲︀﹁﹥ ﹝﹩ ︫﹢د.

آثار لغو تحريم سوئيفت بر بازار سرمايه
﹥ ︑﹢ا﹁﹅ ︗︀﹝︹ ﹨︧︐﹥ ای  ︀ ر︨﹫︡ن︋  ﹫︀﹡﹫﹥ ا︠﹫︣ در ﹜﹢زان و︋  ︡ور︋  ︎︦ از︮ 
 ﹤﹋ ﹩︀﹨ از ﹎︣وه ﹩﹊ ️︫ان ا﹡︐︷︀ر دا﹢︑ ﹩﹞ ︀﹨ ﹜︣︑ ︡ن ︣دا︫︐﹥︫  و︋ 
︀﹡﹊﹩ ا︨️. ︣ا  ــ︊﹊﹥︋  ︋﹫︪︐︣﹟ ︑︃︔﹫︣ ﹝︓︊️ را از ا﹟ ا︑﹀︀ق ﹝﹩ ︋﹫﹠︫︡ 
﹢دآوری  ︡ن ︑︣﹛ ﹨︀ ︑︃︔﹫︣ ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹩ در ﹁︺︀﹜﹫️ و︨  ︣دا︫︐﹥︫   ︋﹤﹋
 ﹤ ﹢ش︋  ــ︣︠  ︊  ︠﹟ــ︤ ا︔︣ ا ﹫﹡ ﹤︀﹞︣ــ ︀زار︨  ــ️ و در︋  ﹢ا﹨︡ دا︫ آن ﹨︀︠ 
️ ﹨︀ی ا﹟ ﹎︣وه از  ــ︣﹋ ــ︡ه و︫  ــ﹢س ﹝︪︀﹨︡ه︫  ︧﹞ ﹑ً﹞︀﹋ رت﹢︮
 ︩ا﹁︤ا ︀ ــ︐﹥︋  ــ︐﹠︡ ﹋﹥ در روز﹨︀ی ﹝︺︀﹝﹑︑﹩ ﹎︫︢ ︧﹨ ﹩︀﹨︀د﹝﹡ ﹤﹚﹝︗

﹢ده ا﹡︡. ︑﹆︀︲︀ و ر︫︡ ﹝﹢ا︗﹥︋ 
 ︀﹨ ﹉﹡︀ ︣ای︋  ــ﹢ش︋  ︣ ا︠︊︀ر︠  ــ︤ی ﹝︊﹠﹩︋  ﹋︣﹞ ﹉﹡︀  ︋﹏﹋ ︦﹫ر ︡﹢﹡ ︀︋
︀﹡﹉ ﹨︀ی ﹝﹢رد ︑︣﹛ ︑︽﹫﹫︣ ﹋︣ده ا︨️.   ︋︳ــ︣ا  ︫،﹜︣︑ ︹﹁از ر ︡︺︋
︣︻️ در ︑︊︀د﹐ت  ﹢﹜﹩ از ﹋︀﹨︩ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ و︨  ︀زار︎  ︋︀﹡﹊︡اران و ﹁︺︀﹐ن︋ 
︀ ا︵﹑ع   ︋︤﹫﹡ ﹤︀﹞︣ــ ︀زار︨  ــ﹢﹎ ﹩﹞ ﹟﹠︡ و ﹁︺︀﹐ن︋  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩︨   ︋﹩﹛︀﹞
ــ︣ ﹋︀﹨︩ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ︻﹞﹙﹫︀ت  از ا﹠﹊﹥ ر﹁︹ ︑︣﹛ ﹨︀ ︑︃︔﹫︣ات ز︀دی︋ 
 ﹤ ﹢ا﹨︡ دا︫️ رو︋  ﹢دآوری آن ﹨︀︠   ︨︩و ﹡﹫︤ ا﹁︤ا ︀﹨ ﹉﹡︀ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩︋ 
︡ت رو﹡﹅   ︫﹤ ــ︀م ا﹟ ﹎︣وه︋  ﹛ ا﹟ ﹎︣وه آورده و ﹝︺︀﹝﹙﹥︨   ︨︡︣︠

︎﹫︡ا ﹋︣ده ا︨️.
 ﹜︣︑ ︹ــ ــ︀ن ﹡﹫︤ از ر﹁ ︀زر﹎︀﹡ ــ︀ر و︋  ــ︀﹐ن ا﹇︐︭︀دی و ︑︖ ــ﹩ ﹁︺ از ︵︣﹁
︀﹡﹉ ﹨︀ی   ︋︀ ﹢︫︀﹜﹩ ﹋︣ده و از ︑︧﹫﹏ ︑︊︀د﹐ت ﹝︀﹜﹩︋  ︨﹢﹫﹀️ ا︋︣از︠ 

.︡﹠﹢﹎ ﹩﹞ ﹟ ︀درات︨  ︠︀ر︗﹩ در واردات و︮ 

گروه دارو
 ︀  ︋﹟︀︋︣ا﹠ ︀﹡﹉ ﹨︀ ﹝﹩ ﹎︣دد و︋  ــ︳︋  ﹥ ا﹡︐﹆︀ل ارز ︑﹢︨  ︋︣︖﹠﹞ ︀﹨ ﹜︣︑ ﹢︽﹛
︀﹡﹉ ﹨︀ی ا︣ان،  ــ﹢﹫﹀️ ارزی︋   ︨﹤ ﹥ ﹜︽﹢ ︑︣﹛ ﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط︋   ︋﹤︗﹢︑
︣︵︣ف  ︀ر︗﹩︋  ️ ﹨︀ی دارو﹩ از ﹜︀ظ ︑︃﹝﹫﹟ ﹝﹢اد او﹜﹫﹥︠  ﹋︣  ︫﹏﹊︪﹞
️ ﹨︀ی  ــ︣﹋  ︫،﹩﹝︣︑ ︳ــ︣ا ــ️ ﹋﹥ در︫  ﹝﹩ ﹎︣دد. ا﹟ در ︀﹜﹩ ا︨
 ﹤ ــ﹢اد او﹜﹫﹥ را︋  ﹞ ︡︣  ︠﹤﹠︤﹨ ﹏﹋ ــ︡ در ﹨﹞︀ن ا︋︐︡ا ﹢د﹡ دارو﹩ ﹝︖︊﹢ر︋ 
︣وج   ︠﹤ ــ︣︋  ︖﹠﹞ ﹤﹫︱﹇ ﹟ــ︡ و ا ︣ا﹁﹩ ﹢ا﹜﹥ ﹋﹠﹠ ــ︳︮  ــ﹠︡ه ︑﹢︨ ﹁︣و︫
 ︳ــ︣ا ︣ ا﹟ در︫  ــ﹢د. ︻﹑وه︋  ︫ ﹩﹞ ﹩︀ی دارو﹨ ️ ــ︣﹋ ﹡﹆︡﹠﹍﹩ از︫ 
 ﹉︧ــ﹠︡ه، ر ﹥ د﹜﹫﹏ ︻︡م ا︵﹞﹫﹠︀ن ︑﹢﹏ ﹝﹢اد او﹜﹫﹥ از ﹁︣و︫ ﹝︢﹋﹢ر︋ 
 ︀  ︋﹩﹝︣︑ ︳︣ا ﹠︀︋︣ا﹟ در︫  ﹢د︋   ︋﹐︀  ︋﹩﹍﹠︡﹆﹡ ︣وج ا﹟ ا﹝︣︲﹞﹟︠ 
 ︤﹫﹡ ﹩︀ی دارو﹨ ️ ــ︣﹋ ︀﹫﹟ ﹝﹢اد او﹜﹫﹥، ︑﹢﹜﹫︫︡   ︎﹜︖ ﹟﹫﹞︃︑ ﹤  ︋﹤︗﹢︑
ــ﹢ ︑︣﹛ ﹨︀ و  ︽﹛ ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ــ﹩ رود︋  ﹠︀︋︣ا﹟ ا﹡︐︷︀ر ﹝ ــ️︋  ﹁︀ ﹩﹞ ︩﹨︀﹋

︣︵︣ف ﹎︣دد. ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︪﹊﹏ ︑︃﹝﹫﹟ ﹝﹢اد او﹜﹫﹥ ﹡﹫︤︋  ﹎︀︪︪︀ت ﹝︀﹜﹩︋ 

فوالد
ــ﹞﹍﹫︣ی  ︪ ︩﹨︀﹋ را ﹩﹍﹠︡﹆﹡ ﹤ ــ︡︋  ــ﹢﹫﹀️ ﹡﹫︀ز ︑﹢﹜﹫  ︨﹜︣︑ ﹢︽﹛
ــ﹢﹫﹀️ و ا﹡︐﹆︀ل ﹝﹠︀︋︹ ﹝︀﹜﹩، ﹇﹫﹞️ ︑﹞︀م  ــ﹊﹏︨  ︪﹞ ﹏ .ا﹨︡ داد﹢︠
﹥ ︵﹢ر ︪﹞﹍﹫︣ی ﹋︀﹨︩  ــ︡ه و ﹡﹆︡﹠﹍﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹢﹜﹫︡ ﹁﹢﹐د را︋  ︫

︠﹢ا﹨︡داد.
︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹇﹫﹞️   ︋﹏︀ــ ــ︡ن ﹝︧ ︀ز︫  ــ﹢﹫﹀️ و︋   ︨﹏﹊︪﹞ ﹏ 
ــ﹟ ︑︣︑﹫︉ ﹡﹫︀زی ﹡﹫︧ــ️  ا ﹤ ــ︡ و︋  ــ︡ را ﹋︀﹨︩ د﹨ ــ︡ه ︑﹢﹜﹫ ︑﹞︀م︫ 
 ︩︀ــ ︣ای ﹎︪ ︣دا︠️ ١٣٠ در︮︡ی︋   ︎︀ ــ﹢اد او﹜﹫﹥︋  ︋︣ای واردات ﹝
︣دا︠️ ١٠ ︑︀ ٢٠ در︮︡ی ﹇︀︋﹏   ︎︀ ﹙﹊﹥ ا﹟ ﹋︀ر︋  ــ﹢د︋  ا︻︐︊︀ر ا﹇︡ام︫ 
︀︻︒ ﹝﹩ ︫﹢د ﹝﹫︤ان   ︋﹩﹊﹡︀  ︋﹏︀ــ ﹢د. ﹎︀︪︩ در ﹝︧ ﹢ا﹨︡︋  ا﹡︖︀م︠ 
 ﹤ ــ︡ و ا﹟ ر﹇﹛︋  ︋︀ ︩﹨︀﹋ ــ︀ی ︑﹢﹜﹫︡ی ﹨︡ــ﹢رد ﹡﹫︀ز وا ﹞ ﹩﹍﹠︡﹆﹡

.︨︡︣ ﹠︖﹛ ﹝﹫︤ان ﹁︺﹙﹩︋   ︎﹉
︡ه ﹡﹫︀ز   ︫︒︻︀ ــ︀︩ ا︻︐︊︀ر︋  ︀﹡﹊﹩ و ﹝︪﹊﹏ ﹎︪ ︡ن ار︑︊︀︵︀ت︋   ︫﹤︐︧︋
︀زار  ــ︃﹜﹥، ر﹋﹢د را در︋  ﹢د و ﹨﹞﹫﹟ ﹝︧ ︣ا︋︫︣   ︋︡﹠ ﹩﹍﹠︡﹆﹡ ﹤  ︋️︺﹠︮
︀ ا︨︐﹀︀ده از  ︋﹥ ﹨﹞︣اه دا︫︐﹥ ا︨️ و ا﹟ ر﹋﹢د ا︗︀زه ﹡﹞﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︑﹢﹜﹫︡︋ 
 ︣︲︀ ︀ل در ︫︡︀ ︀﹡﹊﹩، ︑﹢︗﹫﹥ ا﹇︐︭︀دی دا︫︐﹥︋  ﹝﹠︀︋︹ ﹎︣ان ﹇﹫﹞️︋ 
 ﹩﹛︀ در ﹟ــ️ ︗﹢ا︋﹍﹢ی ︑﹢﹜﹫︡ ﹡﹫︧ــ️ و ا ︀﹡﹊﹩ ﹎︣ان  ﹇﹫﹞ وام ﹨︀ی︋ 
️ ﹨︀ی ﹋﹛، ︑﹢︗﹫﹥  ﹀﹫ ﹠︀︹ ﹝︀﹡﹠︡ ﹁﹢﹐د، ︑﹢﹜﹫︡ در︫   ︮﹩︠︣ ا︨️ ﹋﹥ در︋ 
 ،️﹀﹫﹢  ︨﹏﹊︪﹞ ﹏ از ︦ ا﹇︐︭︀دی ﹡︡ارد. ا﹡︐︷︀ر ﹝﹩ رود ٢ ︑︀ ٣ ﹝︀ه︎ 

.﹜﹫︫︀  ︋︩︗ ︡﹨︀ در ︑﹢﹜﹫︡ ﹋︪﹢ر︫ 

كالم پايانى
 ﹜︣︑ ﹟ا ﹢︽﹛ .︡ا﹡﹩ ﹡︡ارد﹠ ︣﹫︔︃︑ ﹩︀﹠︑ ﹤︋ ️﹀﹫﹢︨ ﹜︣︑ ﹢︽﹛
ــ︣ط   ︫﹟د. ا﹢ ــ︡︋  ﹢ا﹨ ــ︣و︵﹩ ︑︃︔﹫︣﹎︢ار︠  ــ﹢د︫  ــ﹢رت و︗ در︮ 
 ،︡﹠﹨︡ ﹢ل︋  ــ︀︎   ︡﹡︣﹫﹍ ﹢ل را︋  ︀﹡﹉ ﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹠︡︎  ــ️︋  آن ا︨
 ﹩﹊﹡︀  ︋️﹀﹫﹢  ︨﹜︣︑ ︣﹎ا ﹟︀︋︣ا﹠ ــ﹠︡.︋  ︫︀ ــ︐﹥︋  آ﹝︀د﹎﹩ ﹐زم را دا︫
ــ﹢د، ا︑﹀︀﹇︀︑﹩ رخ  ﹢رت ︑﹢أ﹝︀ن ر﹁︹︫   ︮﹤ ــ︤ی︋  ﹋︣﹞ ﹉﹡︀  ︋﹜︣︑ و
﹥ ﹡﹆︴﹥ B ﹝﹠︐﹆﹏ ﹋︣د و ا︋︤ار   ︋A ﹤ــ ﹢ل را از ﹡﹆︴ ︠﹢ا﹨︡ داد و ﹝﹩ ︑﹢ان︎ 
ــ︣ا︳ ︋︀﹡﹉ ﹎﹫︣﹡︡ه ︎﹢ل  ︫ ﹟ــ️. در ا ا﹡︐﹆︀ل ا﹟ ︎﹢ل ︨﹢﹫﹀️ ا︨
 ﹩︀﹨ ﹉﹡︀  ︋︣︲︀ ︀ل ︣ا در︀ر را ا﹡︖︀م د﹨︡ ز﹋ ﹟︣د ﹋﹥ ا︢︍  ︋︡︀︋
︀︫︡، ﹡﹞﹩ ︣︢︎﹛ و  ﹢﹜﹩ ﹋﹥ ﹝︊︡أ ا︣ا﹡﹩ دا︫︐﹥︋   ︎︡﹠﹢﹎ ﹩﹞ ﹤﹋ ︡﹠︐︧﹨
︣دا︠️ ﹋﹠﹫﹛.  ︀︡ ︗︣ا﹞﹩ را︎  ﹑ف ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︻﹞﹏ ﹋﹠﹫﹛،︋  ا﹎︣︠ 
 ﹉﹡︀  ︋﹜︣︑ ︡︀ ــ︀ن ﹡﹞﹢د ﹋﹥︋  ︪﹡ ︣︵︀ ︋﹠︀︋︣ا﹟ ﹝﹣﹋︡ا ﹝﹩ ︀︋︧ــ️︠ 
 ﹩﹊﹡︀ ︀زار︋  ︐﹢ان در︋  ﹢د ︑︀︋  ﹢﹫﹀️ ﹨﹞︤﹝︀ن ﹜︽﹢︫   ︨﹜︣︑ ︤ی و﹋︣﹞
︳ ا︻︐︊︀ری   ︠﹩﹡︀︗ ــ︀زار ︗︀﹡﹩ ﹡﹆﹏ و ا﹡︐﹆︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︖︀م داد و از︋ 

در︀﹁️ ﹋︣د. 
 ﹉﹝﹋ ﹩︮﹢︭︠ ︩  ــ﹥︋  ﹢ر︑﹩︋  ــ﹩ در︮  ﹊﹡︀  ︋️﹀﹫﹢ــ  ︨﹜︣︑ ﹢︽﹛
﹢د، دو﹜️  ــ﹢د، ﹇﹫﹞️ ارز وا﹇︺﹩︫  ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ا﹇︐︭︀د آزاد و ر﹇︀︋︐﹩︫ 
﹢د.  در ا﹇︐︭︀د ﹋﹑ن ا︫︐︊︀ه ﹡﹊﹠︡ و ﹇﹫﹞️ ︀﹝﹏ ﹨︀ی ا﹡︣ژی ﹡﹫︤ وا﹇︺﹩︫ 
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ــظ و امنيت  ــتنى هاى مربوط به حف   دانس
اطالعات در مقابل جاسوسى هاى اقتصادى

ــعه خالقيت و نوآورى    موانع فرهنگى توس
در سازمان ها
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امنيت اطالعات چيست؟
ــ﹞﹟ را  ــ︐﹩ د︫ ︧︀ ــ﹉ ︗﹠﹌،  ﹤﹚﹝︀ د﹁︀ع ﹋﹠﹫﹛،︋   در ﹤﹊﹠از ا ﹏︊﹇

︪﹠︀︨﹫﹛، ا﹟ ﹇︀﹡﹢ن ﹨︣ ︗﹠﹍﹩ ا︨️. ︠﹢ب︋ 
﹢د﹝︀ن  ︐﹢ا﹡﹫﹛ از︠   ︋﹤﹊﹠از ا ﹏︊﹇ ﹩︐︧︀ در ﹢︲﹥ ا﹝﹠﹫️ ا︵﹑︻︀ت ﹡﹫︤،︋ 
 ﹏︀︧﹞ ︣ی  ︨﹉ ﹩︐︧︀ ︣ا︋︣ ﹝︀︗﹞﹫﹟ د﹁︀ع ﹋﹠﹫﹛،︋  و ا︵﹑︻︀︑﹞︀ن در︋ 
︡ا﹡﹫︡ ﹋﹥ ﹝︀﹨﹫️ ا﹝﹠﹫️ ا︵﹑︻︀ت ﹫︧️؟   ︋︡︀ ﹢︋﹩ درک ﹋﹠﹫﹛،︋   ︠﹤ را︋ 
ــ︐﹠︡ و  ــ︀﹡﹩ ﹨︧ ︧﹋ ﹤ ﹟﹫﹝︗︀﹞  ــ️؟ ــ︣ا ا﹝﹠﹫️ ا︵﹑︻︀ت ﹝﹛ ا︨ 
 ﹟﹫﹝︗︀﹞ ــ︐﹩ از ــ﹠︀︠️ در︨ ــ︡؟ ︑︀ ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥︫  ﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹏﹝︻ ﹤﹡﹢﹍
 ️︷﹁︀﹞ ︀﹨ ︣ا︋︣ آن ﹢د در︋  ــ﹫︡ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ از ا︵﹑︻︀ت︠  ︫︀ ﹡︡ا︫︐﹥︋ 
 ︀﹝  ︫﹤  ︋﹤﹚﹝ ︣ای  ︋﹟﹫﹝︗︀﹞ ﹤﹋ ﹩︀﹨ ــ︐﹩ روش ︧︀ ﹋﹠﹫︡. در ا﹟ راه︋ 
﹢د را  ــ︀ط ︲︺︿︠  ــ︀﹩ ﹋︣ده و ﹡﹆ ︨︀﹠  ︫﹩︋﹢  ︠﹤ ــ︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ را︋  ا︨
︀ً ا﹝﹠﹫️ ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹡﹠︡ ﹉ ︗﹠﹌ ا︨️، ﹇︊﹏ از  ︎﹢︫ــ︩ د﹨﹫︡. د﹇﹫﹆
 ﹤ ︭﹢ص ﹨︡ف︋  ︀︫﹫︡ ︑︀ در︠   ﹩︐︧︀﹉ ︑﹫﹛ ا︵﹑︻︀︑﹩ دا︫︐﹥︋   ︋﹤﹚﹝
﹍﹫︣︡ و ﹡﹆︀ط ︲︺︿   ︋︣︷﹡ ︣ا︵﹑︻︀ت د﹨︡، ﹁︺︀﹜﹫️ د︫﹞﹟ را ز ︀﹝︫

﹠︀︨︀﹩ و ﹎﹢︫︤د ﹋﹠︡. و ﹇﹢ت آن ﹨︀ را︫ 
ــ️ از  ︷﹁︀﹞ ــ︣ای ــ﹥ ︋ ــ﹩ ﹋ ︀﹨ ــ︡م ــ︀ت: ﹇ ــ️ ا︵﹑︻ ــ︿ ا﹝﹠﹫ ︣︺︑

 ︡دار ﹩﹞ ︣ ︡﹝︀ت و آ︨﹫︉ ﹨︀︋  ︣ا︋︣︮  ﹢د در︋  ا︫︀ص ︀ دارا﹩ ﹨︀ی︠ 
︣ای ﹝︀﹁︷️ از   ︋﹤﹋ ﹩︀﹨ ︡م﹇ ﹩﹠︺ ا﹝﹠﹫️ ا︵﹑︻︀ت .︡﹠﹢﹎ ️﹫﹠﹞را ا
︣ا︋︣  ︡ه ا﹡︡ در︋  ا︵﹑︻︀︑﹩ در ︻︭︣ ︀︲︣ ﹋﹥ در ﹇︀﹜︉ د︖﹫︐︀ل ذ︠﹫︣ه︫ 

.︡دار ﹩﹞ ︣ ︮︡﹝︀ت و آ︨﹫︉ ﹨︀︋ 
ــ︡  ︫︀  ︋﹤﹡︀﹞︣﹞ ﹩︐ــ ︧︀ ــ︀ت︋  ﹝︺﹫︀ر﹨ــ︀ی ا︵﹑︻ــ︀ت ا﹝ــ﹟، ١- ا︵﹑︻
 ️︷﹁︀﹞ و از د︨︐﹊︀ری ︾﹫︣ ﹝︖︀ز ﹜﹛︀ ︀︧︐﹩ ﹋︀﹝﹏ و︨  ٢-ا︵﹑︻︀ت︋ 
︣ای ا﹁︣اد  ــ︐﹠︡︋  ــ︐﹩ در ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ﹨︧ ︧︀ ــ﹢﹡︡، ا︵﹑︻︀ت︋  ︫

.︡﹠︫︀ ﹝︖︀ز در د︨︐︣س︋ 
 ﹟︣︑ ــ︀ده ا﹡﹢اع ﹀︀︸️ ﹨︀ی ا︵﹑︻︀︑ــ﹩،  ١- ا︣از ﹨﹢️، ﹋﹥ در︨ 
 ︬﹉ ﹡︀م ﹋︀ر︋︣ی و ر﹝︤ ︻︊﹢ر   ︫︣﹨ ️︀ ︀﹜️ ﹝﹞﹊﹟، در وب︨ 
.︫︡︀︋ ﹩﹞ ️︀ ﹞︀ در وب︨   ︫️﹢﹨ ︣ازو︨﹫﹙﹥ ا ﹜﹞ ﹟ا ﹤﹋ ︫︡︀  ︋﹩﹞

﹥ ﹋︀ر︋︣ ﹝﹩ ﹎﹢ ︡﹅ ا﹡︖︀م ﹥ ﹋︀ری را دارد  ︴ ا︠︐﹫︀رات ﹋﹥︋   ︨-٢
 ️︀ ︡ا﹡︡ ﹋﹥ ﹋︀ر︋︣ان ︀﹨ ️﹫﹛︀︺﹁ ﹤﹩ را در وب︨  ــ︐﹩︋  ︧︀  ︋︣︡﹞ -٣
︣وز  ﹫︪︐︣ از ﹥ ﹝﹠︀︋︺﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و در ﹨﹠﹍︀م︋  ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡ و︋ 

﹢ده ا﹡︡. ︀️ در﹋︖︀︋  ︠︴︀ در وب︨ 

دانستنى هاى 
مربوط به حفظ و 
امنيت اطالعات در 
مقابل جاسوسى هاى 
اقتصادى
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نويسنده: حجت قاسمى
مدير بازرسى و حفاظت فيزيكى 
شركت احياء سپاهان
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تأثيرگذارى سازمان هاى اطالعاتى بر سياست هاى اقتصادى و فناورى
- ا︵﹑︻︀ت، ﹎︣دا﹡﹠︡ه ︣خ ﹇︣ن ٢١

ــ︀دی ︣︿ و  ﹥ ا﹝﹠﹫️ ا﹇︐︭ ــ︡ف، ورود︋  ــ﹩ ا﹇︐︭︀دی، ﹨ ︨﹢︨︀︗ -
﹝︐︤﹜︤ل ﹋︣دن آن ا︨️

ــ️  ︨︡ ــ﹩، ︗﹞︹ آوری، ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت و︋  ︐︺﹠ ــ﹩︮  - در ︗︀︨﹢︨
 ﹤ ــ﹩︋  ــ︣︻️ د﹨ ــ﹢ر︨  ︷﹠﹝ ــ︀ی روز،︋  ــ﹢ژی ﹨ ــ﹟ ︑﹊﹠﹢﹜ ︣︠آوردن آ
ا﹝﹢ر ︑﹢﹜﹫︡، ﹋︧︉ ︔︣وت و در ﹡︀️ ﹋︧ــ︉ ﹇︡رت ا﹇︐︭︀دی ا︨️. 
 ︒  ︋︣ ــ︡︋  ︡︗ ︭︣︻ ــ﹩ در ــ︀ی ا︵﹑︻︀︑ ــ︀ز﹝︀ن ﹨ ــ﹢ان ﹎﹀️︨  ︑ ﹩﹞
ــ︹ آوری  ﹝︗ ﹅︣︵ ــ︐﹥ و از ــ︡ی دا︫ ــ﹩ ا﹇︐︭︀دی ا﹨︐﹞︀م ︗ ︨﹢︨︀︗
 ︿︣ ︣ای ﹢︫ــ︩ ا﹇︐︭︀دی،︋  ︣ه ﹎﹫︣ی از︎  ر︨﹞﹩،︾﹫︣ ر︨﹞﹩ و︋ 

︋︣ان ا﹇︐︭︀دی ا︖︀د ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.
در ا﹟ را︋︴﹥ دو ﹡﹍︀ه و︗﹢د دارد:

︣﹝︀﹥ ا﹡︧︀﹡﹩  ــ︣﹝︀﹥ ا﹇︐︭︀دی و︨   ︨﹤︲﹢ دو ﹤ ــ﹠︐﹩، ﹋﹥︋  ١-  ﹡﹍︀ه︨ 
︡ه ا︨️. ﹥ ﹡﹍︀ه دو﹜️ ﹝﹢ر ﹝﹢︨﹢م︫  ︡ه ﹋﹥ ا﹟ ﹡﹍︀ه،︋   ︫﹜﹫︧﹆︑

﹢ ،﹜︺﹠﹩ از ﹇︡رت  ٢-  ﹡﹍︀ه ﹝︡رن، ﹋﹥ در ا ﹟﹢︲﹥ وارد ا︵﹑︻︀ت ﹝﹩︫ 
︖︀︻️ و... در ︗️ ︑︓︊﹫️ ﹇︡رت  ︳ ا︗︐﹞︀︻﹩،︫  ذ﹨﹠﹩ و ︻﹫﹠﹩ ﹡︷﹫︣ رو︋ا

﹢د. ﹢د و در وا﹇︹ ﹉ ︔︣وت ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹋︧︉ ﹝﹩︫  ︐﹀︀ده ﹝﹩︫  ﹡︣م ︨ا
﹢د آوری و  ︑︺︣︿ ︗︀︨﹢︨﹩ ا﹇︐︭︀دی و ︡ود آن: ﹁︣ا﹨﹛ آوردن︨ 
 ﹅︣︵ از ﹤ ا﹝﹊︀﹡︀ت ا︋︤اری و ﹅︣︵ از ﹤ ﹩︗︀ر ︣ای دول︠   ︋️︺﹀﹠﹞
︀︊︀ن و ﹝︀﹜﹊︀ن   ︮﹤ ــ︀﹡︡ن︋  ــ︀رت ر︨ ︧ ــ︀﹡﹩ و︠  ︻﹢ا﹝﹏ و ﹡﹫︣وی ا﹡︧
 ︀ ــ﹥ ︑︖︀رت︋  ﹠︀ن و ﹝︣﹝︀﹡﹥ ﹝︣︋﹢ط︋   ︎﹏︀ــ ــ︐︀ورد﹨︀ و ﹝︧ ا︮﹙﹩ د︨
 ﹏﹫﹚︑ و ﹤︤︖︑ ︤﹫﹡︊︀ن ا︮﹙﹩ و︀ ﹢د ا︫︀ص ︾﹫︣︮   ︨︩︡ف ا﹁︤ا﹨

︀ز﹡︡ه ا︵﹑︻︀ت.  ︨︣︮︀﹠︻

كاركردهاى جاسوسى اقتصادى:
ــ︀دی دارای  ــ︀ی ا﹇︐︭ ﹨ ️﹫﹛︀︺﹁ ︣﹍ــ︡ د ــ﹩ ا﹇︐︭︀دی ﹨﹞︀﹡﹠ ︨﹢︨︀︗
 ﹟︣ی از ا  ︨﹉ ﹤﹋ ️︨︣ات و ﹋︀ر﹋︣د﹨︀ی ﹝︧︐﹆﹫﹛ و ︾﹫︣ ﹝︧︐﹆﹫﹛ ا﹫︔︃︑
﹋︀ر﹋︣د﹨︀ از ﹇︊﹏ در ︵︣ح ︗︀︨﹢︨﹩ آ﹝︡ه ا︨️ و در ا︮︴﹑ح، ﹋︀ر﹋︣د 

﹢د ﹡︷﹫︣: ︎﹠︀ن ︗︀︨﹢︨﹩ ا﹇︐︭︀دی ا︵﹑ق ﹝﹩︫ 
- ﹡﹆︀ط ︲︺︿ ﹋︪﹢ر ﹨︡ف را ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ا﹨﹞﹫️ ا﹝﹠﹫︐﹩ آن را در 

.︡﹠﹋ ﹩﹞ ︬︪﹞ ﹟﹫︺﹞ ︳︫︣ا
﹥ ﹡﹫︣وی د﹁︀︻﹩ و ﹡﹢ع   ︋﹤︗﹢︑ ︀ ــ﹢ر ﹨︡ف را︋  - ا﹨﹞﹫️ ا﹇︐︭︀د ﹝﹙﹩ ﹋︪

︀زد. ︀ر︗﹩ رو︫﹟ ﹝﹩︨   ︠️︨︀﹫︨
ــ﹊︀ری در ﹝︣ا﹋︤  ︣ا︋ ــ﹛،︠  ︣︑) ︿﹚︐﹞ ــ︀ت ــ﹩ ا﹇︡ا﹝ ﹛︀﹝︐ا ︣﹫︔︃︑ -
ــ︀دی و ﹡︷︀م ﹨︡ف و  ــ︀ت و ﹡︷︀︣ آن) در ا﹝﹢ر ا﹇︐︭ ا﹇︐︭︀دی، ا︻︐︭︀︋

︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹩︋︀︣وی د﹁︀︻﹩ آن را ارز﹫﹡

︣ا﹡﹩  ــ︀ی︋  ــ︀ و︲︺﹫️ ﹨  ︋﹩︀روــ︡ف را در رو ــ﹢ر ﹨ ︪﹋ ﹩︀﹡ا﹢︑ -
︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹩︋︀ا﹇︐︭︀دی ارز

ــَ﹑ ﹝﹢︗﹢د در  ــ﹏ دار﹡︡︠  ︀﹝︑ ︀ــ ــ︀وری ﹋﹥ دو﹜️ ﹨ ــ︣ ﹁﹠ - ر﹁︹ ﹁﹆
 ︣﹍ــ﹩ از ︑︖︀رب د ︨﹢︨︀︗ ﹤ ــ﹊︀︋  ︀ ا︑ ﹢د را︋  ــ︀دی︠  ﹁﹠︀وری ا﹇︐︭

ــ﹢ر﹨︀ ر﹁︹ ﹋﹠﹠︡ ︪﹋
ــ﹢ر﹨︀ی ﹨︡ف،  ــ﹫﹏ ﹡﹀﹢ذ در ﹋︪ ︧︑ ،︦︣و ︣ای︨  - ﹋︧ــ︉ درآ﹝︡︋ 
︀﹡﹉ ا︵﹑︻︀︑﹩ ا﹇︐︭︀دی، ا︫︣اف  ــ︣﹡ ﹨︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ ا︖︀د︋   ︨﹟︐﹁︀
ــ︀ی ︑︖︀ری،  ــ﹊﹠﹩ و... در ﹇︣ارداد﹨ ــ︿، ﹋︀ر︫  ︣ ︿︺︲ ︀ط﹆﹡ ︣︋

︮︣﹁﹥ ︗﹢﹩ در ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ︑﹆﹫﹆︀ت و ︑﹢︨︺﹥.
︀زد︡ از ﹝﹣︨︧﹥،  ــ﹩، ︻﹞﹙﹫︀ت روا﹡﹩،︋  ︪︫﹢  ︎﹤︊︀︭﹞ ــ︐﹀︀ده از - ا︨
ــ﹩  ــ︐﹩، ﹝︊︀د﹜﹥ ﹨﹫︃ت ﹨︀ی ﹋︀ر︫﹠︀︨ ︧︫ــ︩ ﹨︀ی ︑﹢ر﹢ ــ︐﹀︀ده از︎  ا︨

︻﹙﹞﹩، ︗﹞︹ آوری آ︫﹊︀ر و ر︨﹞﹩.
ــ︐﹀︀ده از ﹝︡ارک ﹇︊﹏ ︗︺﹙﹩  ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری و ︣︠︡﹨︀ی ا﹡︊﹢ه، ا︨ ︨ -

︊﹊﹥ ﹝﹠︀︋︹ ا︵﹑︻︀︑﹩ ︨︀︋﹆﹥ ﹋︀ر، ﹡﹀﹢ذ و︫ 

 شيوه ها و شگردهاى جاسوسى اقتصادى:
﹩︀﹠︋︣︀ه ﹨︀ی ا︵﹑︻︀ت و داده ﹨︀ی ز﹍︀ - ا︨︐﹀︀ده از︎ 

﹠︺︐﹩ در ︑﹞︀م ر︫︐﹥ ﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی ︀زر﹎︀﹡﹩︮  ︀﹝﹡ ﹩︀︎︪︣﹍︀ه ﹨︀ی︋   ︋-
﹞﹫﹠︀ر، ﹨﹞ ︩︀︀ ﹝﹫︤﹎︣د ︻﹙﹞﹩ ﹠︣ا﹡﹩،︨  ︣﹎︤اری︨   ︋-

﹩﹚﹫︭︑ رس﹢ ︀رج، ا︻︴︀ی ︋  ﹥ دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ی︠  - ا︻︤ام دا﹡︪︖﹢︋ 
ــ︀ت  ــ︐︣ک و ︱﹢ر در ﹝﹣︨︧ ــ﹩ ﹝︪ ︑︀﹆﹫﹆︑ ــ︀ی ــ︣وژه ﹨ ــ︀م︎  - ا﹡︖

︀ر︗﹩ ︑﹆﹫﹆︀ت︠ 
︣داری ︣ه︋  ︣وا﹡﹥ ا﹝︐﹫︀ز︋   ︎︡︣  ︠-

︣﹋️ ﹨︀ی ر﹇﹫︉  ︫︡︣  ︠-
︀﹐︑︣ از ارزش وا﹇︺﹩ ﹝﹢رد ﹝︺︀﹝﹙﹥  ︋️﹝﹫﹇ ﹤ارا -

- ر﹁️ و آ﹝︡ ﹨︀ی ﹎︧︐︣ده ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن و ﹝︡︣ان و ︑︺︀﹝﹏ ﹋︀ری ﹎︧︐︣ده
- ﹇︣ارداد﹨︀ی ﹝﹢﹡︐︀ژ

︬︭︐﹞ ﹩﹡︀︧﹡و ﹡﹫︣وی ا ﹤︐﹁︪︣﹫ ﹕ ﹁﹆︡ان ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی︎  - ا︨︐﹀︀ده از︠ 
 ﹩︨︀﹫ ﹥ ﹨﹞︣اه ﹨﹫︃ت ﹨︀ی د︍﹙﹞︀︑﹫﹉ و︨  ︀زر﹎︀﹡︀ن︋  - ا︻︤ام ︑︖︀ر و︋ 

︀زر﹎︀﹡﹩ و︮﹠︺️ و ﹝︺︡ن - ا︑︀ق ﹨︀ی︋ 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︀ز﹝︀ن ﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی و︋  - ︑︪﹊﹏ ﹨︀ و︨ 

︀ز﹝︀ن  ﹢د را ﹀︶ ﹋﹠﹫︡ و دارا﹩ ﹨︀ی ﹝︺﹠﹢ی︨  ﹢ا﹨﹫︡ ا﹝﹠﹫️︠  ا﹎︣ ﹝﹩︠ 
︠﹢د را دور از د︨︐︣س ︗︀︨﹢︨︀ن ا﹇︐︭︀دی ﹇︣ار د﹨﹫︡، آ﹎︀ه و ﹨﹢︫﹫︀ر 
ــ︣﹋️ ﹨︀ی ا﹝﹠﹫︐﹩، ﹝︴︀﹜︺﹥ در︋︀ره  ︀️ ﹨︀ی︫  ︋﹢دن،  ﹝︪︀﹨︡ه وب︨ 
﹊︀ر﹎﹫︣ی  ــ︀ن از︋  ــ﹢ل ا︵﹞﹫﹠ ︭ و ︡︡︗ ــ︡ات ︡︑ ــ︣د ﹡﹢ه ︻﹞﹙﹊

︣ا︋︣  آن ﹨︀ ﹉ ا﹜︤ام ا︨️. را﹨﹊︀ر﹨︀ی ﹝︀﹁︷︐﹩ در︋ 
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مقدمه
ــ️ و ﹡﹢آوری»  ﹫﹇﹑ ــ︩ و دا﹡︀﹩ و ︻︭︣︠  ︻︭︣ ﹋﹠﹢﹡﹩ را  «︻︭︣ دا﹡
ــ︡  ــ︐︀︋︀ن و ر︫ ــ︣﹁️︫  ︪﹫ ﹥ د﹜﹫﹏︎   ︋﹟︀و﹠︻ ﹟ــ︣د ا ــ︡ و ﹋︀ر︋ ﹡︀﹝﹫︡ه ا﹡
ــ︐﹆︣ار  ــ﹞﹍﹫︣ ︻﹙﹛ و ﹁﹠︀وری و ا︑︀ذ ︑︡ا︋﹫︣ی ︗️ ︑︡و﹟ و ا︨ ︪
ــ﹟ رو، ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی  ــ️؛ از ا ︀ز﹝︀ن ﹨︀︨ ــ﹩ در︨  ــ︐︣ا︑︥ی ﹨︀ی ر﹇︀︋︐ ا︨
﹥ ︵﹢ر دا﹛ در ︀ل ︑︽﹫﹫︣ و ︑﹢ل  ــ︽﹙﹩ ﹝︀︋  ــ︀ز﹝︀﹡﹩ و︫  ا︗︐﹞︀︻﹩،︨ 
︐︣ و  ــ︐﹩ ﹨︣ روز︋  ︧︀  ︋ ︀﹞ ︩﹠﹫ ﹥ ﹨﹞﹫﹟ ︗️ د︡﹎︀ه و︋  ــ︡.︋  ︫︀︋ ﹩﹞
﹑ق ا︨️ ﹋﹥ ︵︊﹅  ــ︐﹥ ا︣ا﹡﹩︠  ︧︀ ﹥ را︨︐﹩︫  ــ︡ و︋  ︫︀ ︋︣︑︣ از د︣وز︋ 

ــ︡»  ــ︀ن ﹡︊︀︫ ︧﹊ ︩ا﹝︣وز و ﹁︣دا ﹟﹞﹢﹞» :﹟︡﹢﹝﹛ا ﹩﹛﹢﹞ ــ﹢ده ﹞︣﹁
 ﹤﹋ ︡︋︀ ﹩﹞ ــ︐︣ی ︪﹫ ــ﹛ و﹇︐﹩ ا﹨﹞﹫️︋  ﹞ ﹟ا ﹅﹆︑ ــ﹥ و ﹝︡ا﹇﹥ در ︗﹢︑
︡ن  ️ ﹨︀ی ︑︖︀ری و ︻﹞﹙﹫︀︑﹩︫  ﹥ ︻︣︮﹥ ر﹇︀︋ ــ﹢ر﹝︀ن︋  ︋︒ ورود ﹋︪
︀﹜﹥ ︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان ﹋﹥ ﹝﹢ر آن ︑﹢︨︺﹥  ︨﹠︡ ︪﹛ ا﹡︡از٢٠︨ 
ــ﹥ آ﹡︙﹥ ﹝︴︣ح   ︋﹤︗﹢︑ ︀ ــ️،︋  ــ︡ه ا︨ ــ︡ ︗︡ی ︑︫︣  ﹁︣ا﹎﹫︣ ﹝﹙﹩ ﹝﹩ ︋︀︫
﹫︩ آ︫﹊︀ر  ﹫︩ از︎  ﹑﹇﹫️ و ﹡﹢آوری︋  ــ︺﹥︠  ــ﹢د ︲︣ورت ︑﹢︨ ︫ ﹩﹞
﹎︣د︡ه و ︗️ ︑﹢︨︺﹥ آن ︲︣ورت ر﹁︹ ﹝﹢ا﹡︹ و ﹁︣﹨﹠﹌ ︨︀زی ﹋︀﹝ً﹑ 

︡︋﹩ ا︨️.

موانع فرهنگى 
توسعة    خالقيت

 و نوآورى در 
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نويسنده: افشين ماهوشى 
پژوهشگر و مدرس 
پژوهشكده خالقيت و نوآورى 
وعضو كميته بهره ورى اتاق بازرگانى



Ehya Magazine

29

ى )
ماع

جت
ى، ا

هنگ
، فر

مى
( عل

حيا 
مه ا

صلنا
ف

ضرورت بررسى مسأله
︣ان ﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ و در  ﹝︺︱﹑ت ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ر︪﹥ ای ︻﹞﹫﹅ در ا︖︀د︋ 
ــ︀﹏ ﹝︐︺︡د ا︗︐﹞︀︻﹩  ︧﹞ ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ︣ان ﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی دارد.︋   ︋﹤︖﹫︐﹡
 ﹤ ــ︡ ︵﹑ق و ﹡︋︀﹠︖︀ری ﹨︀ی ا︠﹑﹇﹩، ︻︡م ︑﹢︗﹥ ︗︡ی︋  از ︗﹞﹙﹥ ر︫
ــ︡ ﹁︤ا﹠︡ه  ــ﹩، ر︫ ــ︐︺︡اد﹨︀ی ﹋﹢د﹋︀ن و ﹡﹢︗﹢ا﹡︀ن در ﹡︷︀م آ﹝﹢ز︫ ا︨
ــ﹢، از  ︧﹊ ــ︣دان و... از ــ﹩ و دارو﹨︀ی روا﹡﹍ ︐︺﹠ ــ︡ر︮  ﹞  ︭︣ف﹞
ــ︀زی ︑﹀﹊︣ات ︲︡︠﹑ق» ﹝﹢ا︗﹫﹛ و  ــ﹢﹩ ︋︀ ﹝︺︱﹑ت «︻︀دی ︨ ︨
 ،︹︋︀﹠﹞ ︀ ﹥ ︗︀﹍︀ه ﹝︐﹠︀︨︉︋   ︋﹜در ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی ﹨﹠﹢ز ﹡︐﹢ا﹡︧︐﹥ ا
︀ً ︻﹢ا﹝﹏  ﹝﹚︧﹞ .﹜﹫︋︀ ️︨ا﹝﹊︀﹡︀ت و ﹡﹫︣و﹨︀ی ا﹡︧︀﹡﹩ ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ ﹋︪﹢ر د
ــ️ و ﹡﹞﹩ ︑﹢ان  ﹢ا﹨﹠︡ ﹎︢ا︫ ــ︀ز﹝︀ن ﹨︀︠   ︨︣ ﹢د را︋  ــ︣ات︠  ︋﹫︣و﹡﹩ ︑︃︔﹫

︣ر︨﹩ ﹡﹞﹢د.  ︀ز﹝︀﹡﹩ را ︗︡ای از ﹁︣﹨﹠﹌ ا︗︐﹞︀︻﹩︋   ︨﹌﹠﹨︣﹁
ــ﹩ ﹝﹣︔︣  ︪︡﹡︀ره ا .︣د﹋ ︡︀  ︋﹤ ️﹫︺︲و ﹟︣ون ر﹁️ از ا ︣ای︋  ا﹝︀︋ 
﹑﹇﹫️ و ﹡﹢آوری ﹝﹫︧︣ ا︨️.  ــ︺﹥ ﹁︣﹨﹠﹌︠  ︨﹢︑ ︀ ︭﹢ص︋   ︠﹟در ا
﹥ ︑﹢︨︺﹥ در ﹨﹞﹥  ﹑ق ﹏ ﹝︧︃﹜﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛︋  ︀ ا︨︐﹀︀ده از روش︠  ز︣ا︋ 
 ﹏︀﹡ (﹩﹍﹠﹨︣﹁ ــ﹩، ا﹇︐︭︀دی، ا︗︐﹞︀︻﹩ و ︨︀﹫ ︻︣︮﹥ ﹨︀ (ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی︨ 
ــ︺﹥ ﹁︣﹨﹠﹌ ﹡﹢آوری ︋︣ای  ︫﹢﹛. و﹜﹩ ︎﹫︩ از ارا﹥ را﹨﹊︀ر﹨︀ی ︑﹢︨
 ︣ ﹠︀︨︀﹩ و از︨  ــ️ ﹝﹢ا﹡︹ آن ﹨︀︫  ﹑﹇﹫️ و ﹡﹢آوری ﹐زم ا︨ ︎︣ورش︠ 

.︡﹡﹢ ︣دا︫︐﹥︫  راه︋ 

عمده علل مقاومت در برابر تغيير
︣ا︋︣ ︑︽﹫﹫︣ ︻︊︀ر︑﹠︡ از: ︻﹙﹏ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︻﹞︡ه ﹝﹆︀و﹝️ در︋ 

 ﹤﹫رو ️﹫﹝﹋︀ :﹞︀ی ︑︧ــ﹢ ﹙﹅ و︠  ﹫﹟ ر﹁︐ــ﹟ رو﹫﹥ و︠  ا﹜︿- از︋ 
ــ︐︣ش رو﹫﹥ ا﹡︐﹆︀دی ﹝﹩ ︫﹢د و  ︣وز و ﹎︧  ︋︒︻︀  ︋﹞︀ــ و ﹁︣﹨﹠﹌ ︑︧
 ﹤ ــ︣ا︡︗ ︳︡ و ا﹡︐﹆︀د، رو﹫﹥ ﹡﹆︡ و ا﹡︐﹆︀د︢︎︣ی︋  از ︵︣﹁﹩ و︗﹢د︫ 

︎﹢︀﹩ ﹎︣وه ﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝﹩ ا﹡︖︀﹝︡. 
ــ﹥ ﹋︡ام   ︋﹤﹊﹠ا ﹤ ــ︐﹥︋  ︧ ــ︣اد ︗︀﹝︺﹥︋  ــ︣ده ﹁︣﹨﹠﹌ ﹨︀: ا﹁ ب- و︗ــ﹢د︠ 
ــ﹌ ا︮﹙﹩ از  ــ︣ ﹁︣﹨﹠ ــ﹑وه︋  ــ﹅ دارد ︻ ــ︣وه ا︗︐﹞︀︻﹩ ︑︺﹙ ــ︿ و ﹎ ﹫︵
ــ﹢ر  ــ︀) ︑︊︺﹫️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. در ﹋︪ ــ﹢د (︠︣ده ﹁︣﹨﹠﹌ ﹨ ︀ص︠   ︠﹌﹠﹨︣﹁
ــ️ در  ــ﹢د، ﹜︢ا ﹐زم ا︨ ــ︀ی ﹝︐﹠﹢︻﹩ د︡ه ﹝﹩ ︫ ︣ده ﹁︣﹨﹠﹌ ﹨  ︠︤﹫﹡ ︀﹞
ــ︀زی  ︣ده ﹁︣﹨﹠﹌ ﹨︀ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ و ﹨﹞︀﹡﹠︨︡  ︠﹟﹫ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩︋ 

︢︣د. ﹐زم ا﹡︖︀م︎ 
﹫﹢ه ﹨︀ی ر﹁︐︀ری ︻︀دی  ج- ر︨﹢م و ا﹁﹊︀ر ︻﹞﹢﹝﹩: ر︨﹢م آن د︨︐﹥ از︫ 
﹥ ︧︀ب  ︡ه︋   ︫﹤︐﹁︣︢ ــ️ ﹜︢ا ا﹟ ا﹝︣ی ︻﹞﹢﹝﹩ و︎  ﹫﹟ ﹝︣دم ا︨  ︋︕را

 .︡آ ﹩﹞
﹥ ︗︀ی ︑﹀﹊︣ وا﹎ــ︣ا: «︑﹀﹊︣ وا﹎︣ا»  ﹥ ︑﹀﹊︣ ﹇︀﹜︊ــ﹩ (﹨﹞﹍︣ا)︋  د- ︻︀دت︋ 
﹥ ︑﹀﹊︣﹇︀﹜︊﹩ (﹨﹞﹍︣ا) از  ﹑ق و ﹑ل ﹝︀︧﹏ ا︨️ و ︻︀دت︋  ︑﹀﹊︣ی︠ 
 ︣︲︀ ﹤﹡︀را﹋ ﹤︷﹁︀﹞ ﹤﹫رو ️﹚︻ ﹤  ︋︀ ︀ز﹝︀﹡︡ه و  ︋﹏︀︧﹞ ﹏ راه ﹤ارا

︋﹥ ا︖︀د راه ﹏ ﹨︀ی ﹡﹢﹟ ﹋︀ر︋︣دی ﹡﹫︧️. 
﹫﹟ ︑︽﹫﹫︣ در ﹁︣﹨﹠﹌ ﹝︀دی و ︑︽﹫﹫︣ات  ه- ︑︃︠︣ ﹁︣﹨﹠﹍﹩: ﹁︀︮﹙﹥ ز﹝︀﹡﹩︋ 

 .︡﹠﹢﹎ ﹩﹍﹠﹨︣﹁ ︣︠︃︑ آن در ﹁︣﹨﹠﹌ ﹝︺﹠﹢ی (︾﹫︣﹝︀دی) را ︀  ︋﹅︊︴﹠﹞
﹫﹟ ﹁﹠︀وری روز و ︑﹢︨ــ︺﹥ درون زا: ︑﹢︨︺﹥ درو﹡︤ا  ︀ز﹎︀ری︋  و- ︻︡م︨ 
 ︀﹫﹞ و ﹜﹢ازم آن در دا︠﹏ ﹋︪﹢ر  ︳ــ︣ا ــ️ ﹋﹥︫  ــ︺﹥ ا︨ ︋︪﹩ از ︑﹢︨
 ﹜﹞ درو﹡︤ا ﹤︺︨﹢︑ ︀ ﹫﹟ ا﹡︐﹆︀ل ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی︋  ︀ز﹎︀ری︋  ﹝﹩ ︫﹢د. ﹝︧︃﹜﹥︨ 

︑﹙﹆﹩ ﹝﹩ ︫﹢د. 
 ︣﹫︊︺︑ ﹤﹡﹢﹍ ︀ــ ︣ده ﹡︷︀م ﹨ ــ︣ در︠  ــ﹥ ︑︽﹫﹫ ﹊﹠ــ️ ︑︽﹫﹫︣: ا︗ ︣﹫︊︺︑ -ز
 ﹜﹞ ︀ر﹫︧ ــ﹢د،︋  ــ﹢د و ︗︪︑ ﹤﹡﹢﹍ ︣﹫﹫︽︑ ️﹫︬ داده ﹝﹩ ︫ ︫ ﹩﹞

 .︫︡︀︋ ﹩﹞
ــ﹥ ︲︣ور︑﹩  ــ︀ز﹝︀ن ﹨︀ ︋ ــ﹢آوری در ︨ ــ️ و ﹡ ــ﹢د ︠﹑﹇﹫ ــ︣وزه و︗ ا﹝
 ﹟﹫ ــ︡ه︋  ــ︀ی ر﹇︀︋︐﹩ ا︖︀د︫  ــ︡ه، ز︣ا ﹁︱ ــ︣ ﹝︊︡ل ﹎︣د ︢︎︀﹡ ا︗︐﹠︀ب
ــ︀ ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی  ــ﹩ ا︖︀ب ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︑ ︐︺﹠ ︀ً ﹝︣ا﹋︤︮  ︮﹢︭ ــ︀ز﹝︀ن ﹨︀ و︠  ︨
ــ﹅ ا﹟ ا﹝︣  ﹆︑ ︡ــ ﹫︀ن︫   ︋﹤︙﹡︀﹠ .︡︋︀ ️﹢﹆︑ ️ــ ﹫﹇﹑ ﹡﹢آوری و︠ 
︀ز﹝︀﹡﹩ ا︨️، ا﹎︣﹥ ﹇︊﹏ از ﹨︣﹎﹢﹡﹥  ﹝︧︐﹙︤م ︑︽﹫﹫︣ و ︑﹢ل ﹁︣﹨﹠﹌︨ 
️ ﹨︀ی  ︡ود﹞ ــ︀ز﹝︀﹡﹩ ﹐زم ا︨️ ﹝﹢ا﹡︹ و ︑︽﹫﹫︣ ﹝︊﹠︀﹩ در ﹁︣﹨﹠﹌︨ 

ــ︡، ﹝﹢ا﹡︹ و  ــ︡ د ︀  ︋﹟︀︋︣ا﹠ ــ﹢د.︋  ــ︣ف︫  ︵︣ ــ﹑ق ﹎︣و﹨﹩︋   ︠︣﹊﹀︑
﹑ق ﹎︣و﹨﹩ ﹫︧️؟ ️ ﹨︀ی ︑﹀﹊︣︠  ︡ود﹞

موانع و محدوديت هاى خالقيت و نوآورى 
︢︣ش  ــ﹥ در درک و︎   ــ﹥ در ز﹝﹫﹠﹥ ا﹡︖︀م ﹋︀ر ﹎︣و﹨﹩ و )  ︹﹡ا﹢﹞ ﹟ا
︀ز﹝︀ن   ︨﹈ ــ︀ر﹋️ در ــ︡ و ︑﹢︨︺﹥ ﹁︣﹨﹠﹌ ﹝︪ ﹥ ﹝﹢ا﹡︹ ر︫ ︑︽﹫﹫︣ات)︋ 

︀ً ︻︊︀ر︑﹠︡ از: ﹝︣︋﹢ط ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ︻﹞︡︑
ــ﹫︀ر ﹝﹞﹩ در  ︧ ١- ﹁﹆︡ان ا﹡﹍﹫︤ه و ︻︡م ا︻︐﹞ــ︀د: ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︻︀﹝﹏︋ 
︻︡م ︑﹢︨︺﹥ ﹁︣﹨﹠﹌ ﹝︪︀ر﹋️ ا︨️. ﹠︀﹡︙﹥ ا﹡﹍﹫︤ه ای ︋︣ای ︫︣﹋️ 
ــ︐﹥  ︣ای ارا﹥ ا︡ه ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ و︗﹢د ﹡︡ا︫ ــ﹈ ﹋︀ر ﹎︣و﹨﹩︋   ا﹁︣اد در
ــ︐﹞︣ار ا﹟ و︲︺﹫️  ﹥ د﹡︊︀ل آن ︻︡م ا︻︐﹞︀د ︑︪︡︡﹋﹠﹠︡ه ا︨ ــ︡ و︋  ︫︀︋
ــ﹢ر ﹝︀ از ︗﹞﹙﹥  ﹥ ا﹡︖︀م ﹋︀ر﹨︀ی ﹎︣و﹨﹩ در ﹋︪ ﹝﹩ ﹎︣دد. ︻︡م ا︻︐﹞︀د︋ 
﹊︧ــ️   ︫️﹚︻ ﹤ ــ️، ا︾﹙︉ ﹋︀ر﹋﹠︀ن︋  ﹝﹢ا﹡︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ا︨
ــ﹢د را از  ــ﹢ر، ا︻︐﹞︀د،︠  ــ︀ر﹋️ ︗﹢︀﹡﹥ در ﹋︪ ﹋︀ر﹨︀ی ﹎︣و﹨﹩ و ﹝︪
﹊﹏ ﹎﹫︣ی ا︡ه ︎︣دازی  ــ﹩ در ﹝﹆︀︋﹏︫  ︀︡ ︻︀﹝﹏ ا︨︀︨ د︨️ داده ا﹡︡.︫ 
 ﹤ ــ︊️︋  ــ︡ ﹝︀ ﹡︧ ــ︀د ﹝︡︣ان ار︫ ــ︤ه و ︻︡م ا︻︐﹞ ــ︡ان ا﹡﹍﹫ ﹎︣و﹨﹩، ﹁﹆

.︫︡︀ ﹝︪︀ر﹋️ ﹋︀ر﹋﹠︀ن︋ 
﹢د︗﹥،  ﹥ ︵﹢ر﹋﹙﹩ ﹡︊﹢د︋  ٢- ︲︺︿ ﹝﹠︀︋︹ ﹝︀﹜﹩ و ا﹡︧ــ︀﹡﹩ و ا﹝﹊︀﹡︀ت:︋ 
ــ︀ر﹋️ ﹁︺︀ل ﹋︀ر﹋﹠︀ن  ﹡﹫︣وی ا﹡︧︀﹡﹩ ︑︭﹫﹙﹊︣ده و ﹝︐︭︬ در ﹝︪
 ﹤ ــ️ و﹇︐﹩ ز﹝︀ن و ﹁︣﹨﹠﹌ ﹋︀﹁﹩︋  ︡﹩ ا︨ ــ︀ز﹝︀ن ﹝﹣︔︣ ا︨️.︋   ︨﹈
ــ︀زی و  ــ︀ت ﹎︣و﹨﹩، ︑﹫﹛ ︨ ــ﹊﹫﹏ ︗﹙︧ ︣ای ︑︪ ــ﹥ ﹋︀﹁﹩︋  ﹢د︗ ︻﹑وه︋ 
ــ﹢د دارد ︻﹞ً﹑  ــ﹊﹫﹏ ا︑︀ق ﹨︀ی ︑﹀﹊︣ و... و︗﹢د ﹡︡ارد و ︀ ا﹎︣ و︗ ︪︑
ــ﹢د ﹡︡ارد ﹜︢ا  ﹑ق و︗ ــ︐﹞︣ار ﹋︀ر ﹋︀﹡﹢ن ﹨︀ی ︑﹀﹊︣︠  ︣ای ا︨ ا﹝﹊︀﹡︀︑﹩︋ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ️︧﹊  ︫﹤ ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ︑﹑ش و ﹁︣﹨﹠﹌ ︨︀زی ﹝﹊﹢م︋ 

﹊︧ــ️  ــ️︫  ــ﹥ ︻﹙ ــ︀ن︋  ــ︉ ﹋︀ر﹋﹠ ا︾﹙
 ﹤﹡︀﹢︗ ️﹋ــ︀ر ــ︀ی ﹎︣و﹨﹩ و ﹝︪ ﹋︀ر﹨
ــ️  ﹢د را از د︨ ــ︀د،︠  ــ﹢ر، ا︻︐﹞ در ﹋︪
ــ︀︡ ︻︀﹝﹏ ا︨︀︨﹩ در ﹝﹆︀︋﹏  داده ا﹡︡.︫ 
︫﹊﹏ ﹎﹫︣ی ا︡ه ︎︣دازی ﹎︣و﹨﹩، ﹁﹆︡ان 
ــ︡ ﹝︀  ــ︤ه و ︻︡م ا︻︐﹞︀د ﹝︡︣ان ار︫ ا﹡﹍﹫
︫︡︀ ﹥ ﹝︪︀ر﹋️ ﹋︀ر﹋﹠︀ن︋   ︋️︊︧﹡
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﹫︧︐﹛: ︡﹞ ﹤︙﹡︀﹠︣ان  ︢︣ش ا﹡︐﹆︀د و ︻︡م ︑﹞﹏ ︑︱︀د در︨  ٣- ︻︡م︎ 
﹩ ︀︮﹏ ا︨️  ︣﹡︐︀︋﹠︡ ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ︑﹑ش ︗️ و﹁︀ق ︗﹞︺﹩︋  ا﹡︐﹆︀دی را︋ 
︢︣ش  ﹑ق ا︨️ ﹜︢ا ︻︡م︎  ــ︀ز﹡︡ه از ︗﹞﹙﹥ ﹝︊︀﹡﹩ ︑﹀﹊︣︠  ز︣ا ا﹡︐﹆︀د︨ 
 ﹜︐︧﹫  ︨﹈ ﹤︗و ︘﹫﹨ ﹤  ︋﹅﹑ ا﹡︐﹆︀د و ︀ ︻︡م ︑﹞﹏ ︑︱︀د و ا︠︐﹑ف︨ 

﹢ق ﹡﹢ا﹨︡ داد. ﹞️ ﹡﹢آوری و ﹝︣︡️ ﹝︪︀ر﹋︐﹩ ﹁︺︀ل︨   ︨﹤ را︋ 
 ﹩︐ ︣ان ار︫︡ و︡﹞ ﹤︙﹡︀﹠ :﹤﹡︧ــ︐︊︡ا﹞ ️︣︡﹞ ︀ری و﹋ ﹤︷﹁︀﹞ -۴
 ﹤﹡﹢﹎︣﹨ ︿﹛︀﹞ ــ﹠︡ و ︫︀ ــ︀ز﹝︀ن ︵︣﹁︡ار ﹀︶ و︲︹ ﹝﹢︗﹢د︋   ︨﹩﹡︀﹫﹞
ــ︀ز﹝︀ن   ︨︣  ︋﹜﹋︀ ︣ــ ــ﹢﹩ ا︮﹢ً﹐ ︑﹀﹊ ــ﹠︡ و از︨  ︫︀  ︋﹩﹛﹢︑ ــ︣ و ﹫﹫︽︑
﹑ق  ــ︡، ﹝︣︡️ ﹝︪︀ر﹋︐﹩ و ︑﹀﹊︣︠  ︫︀ ا︨︐︊︡ادی و ا︑﹢ر︐﹥ ﹎︧︐︣ده︋ 

﹥ ︗︀﹩ ﹡﹞﹩ ︋︣د. ﹎︣و﹨﹩ ره︋ 
ــ︣ان:در  در ا ﹤﹡︀﹇﹑ ﹫﹠ــ︩ ︑﹆﹫﹆︀︑ــ﹩١  و︠   -۵︀﹜︩ ︻ــ︡م و︗ــ﹢د︋ 
ــ﹀︀﹡﹥ ﹨﹠﹢ز ︑︀ ︡ی  ﹢ده و ﹝︐︃︨ ــ︣ی ﹝︐︡اول︋  ︥و﹨︩ ا﹝ ا︣ان ﹎︣︤ از︎ 
 ﹅﹫﹆︑ ︀︑ ︡﹠﹠﹋ ︦د﹨﹠︡ ︑︡ر ﹩﹞ ﹫︗︣︑ ︣︐ــ ︪﹫ ــ︀︑﹫︡︋  ﹠﹫﹟ ا︨️، ا︨
ــ﹩ ﹠﹫﹟ ﹎︣د︡ه،  ــ︣ه در ︑﹞︀﹝﹩ ﹢زه ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫ و ا﹟ ︻︀دت روز﹝
 ️﹁︪︣﹫ ــ︃﹜﹥ آ﹝﹢زش،︎  ︧﹞︀ ︥و﹨︩ در ﹋︪﹢ر ﹝︀ ﹨﹞︣اه︋   ︎﹤﹛﹢﹆﹞ ً︀ ا︨︀︨
︣ای آ﹝﹢زش  ــ️ و ا﹁︣اد ﹝︐︭︬ آ﹡﹆︡ر ﹋﹥︋  ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹩ ﹡︡ا︫︐﹥ ا︨
︥و﹨︩ ︑﹢︗﹥ ﹠︡ا﹡﹩ ﹡︡ار﹡︡. ﹝︐︀︨﹀︀﹡﹥ در  ﹥ ا﹝︣︎   ︋︡﹠︐︧﹨ ﹏︀﹇ ارزش
︤ر﹎﹩  ﹢د ︻﹫︉︋   ︠﹟︥و﹨︩ ︑﹢أم ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡ و ا  ︎︀ ﹋︪﹢ر ﹝︀ آ﹝﹢زش ﹨︀︋ 
︣︠﹢رداری   ︋﹩﹚︻ ︡﹝﹞ ︣︐﹋و ︑︣︋﹫️ ا︨️. د ﹜﹫﹚︺︑ ﹜︐︧﹫ ︣ای︨  ︋︣ای︋ 
 ﹟﹫ ︥و﹨︪﹩︋  ︀ور و ا﹞︀ن︎  ر﹫︦ دا﹡︪﹍︀ه ︑︣︋﹫️ ﹝︺﹙﹛ ﹡﹫︤ ا︖︀د ﹡︪︡ن︋ 
︥و﹨︩ در ا︣ان  ــ﹊﹑ت و ﹝﹢ا﹡︹︎  ﹝︧﹣و﹐ن در︗﹥ اول ﹋︪﹢ر را از ﹝︪
ــ︐﹠︡  ︧﹫﹡ ﹏︀﹇ ︩﹨︥و ︣ای︎  ــ﹣و﹐ن ﹠︡ان ا﹨﹞﹫︐﹩︋  ︻﹠﹢ان ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹝︧
ــ︐﹥  ︫︢﹎ ︣︠︀﹀﹞ ﹩﹢﹎︀ز ﹥ ﹡﹍︀رش ﹠︡ ﹝﹆︀﹜﹥ و︋   ︋ ً︀ ﹁︣ و ︑﹆﹫﹆︀ت را︮ 
ــ️ ﹝︡ود ﹝﹩ دا﹡﹠︡، ا﹎︣  ︤ر﹎︡ا︫ ــ﹠﹢اره و︋  ︣﹎︤اری ︀دواره و ︗︪ و︋ 
ــ﹠︡︡ه  ︧ ﹢د ا﹝︣ی︎  ﹢دی︠   ︠﹤ ــ﹥ ︀دواره ﹨︀ و...︋  ﹡﹢﹍﹠︤اری ا﹎︣  ︋﹤
︣﹎︣م ﹋﹠﹫﹛   ︨︡︀︊﹡ ــ︐﹍︀ن ﹥ ا﹟ ﹝﹀︀︠︣ و ﹎︫︢ ﹢د را ︋  ــ️، و﹜﹩  ﹝︀︠  ا︨

 ﹤ ︀ آ﹝﹢زش ﹝︣دم︋   ︋︡︀ ــ﹫﹞︀»︋  ︭﹢ص «︮︡ا و︨   ︠﹤ و ر︨︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹝︀،︋ 
﹑﹇﹫️ ﹝﹆﹆︀ن  ﹨﹞️ ﹎﹞︀رد.  ︥و﹨︩ و ︑﹢︨︺﹥︠  ︑﹢︨︺﹥ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ا﹝︣︎ 
ــ﹩ و ﹡﹍︣ش ﹁︣﹨﹠﹍﹩  ﹠﹫ ــ﹥ در ︗︀ن︋  ︪ر ﹅﹫﹆︑ ﹤ ــ﹩︋  ﹍﹇﹑︻ ﹩  ︋﹟ا 
﹫︪﹫﹠﹥  ﹁︣﹨﹠﹍﹩  ︻︷﹫﹛  ︋︣︠﹢ردار  ا︣ا﹡﹫︀ن ﹡﹫︤ دارد، ﹨︣ ﹠︡ ا︣ا﹡﹫︀ن از  ︎ 
︣آ﹝︡ ︻﹙﹢﹝﹩ ﹢ن ︗︊︣ و ﹨﹠︨︡﹥ و  ︋﹢ده ا﹡︡ و   دا﹡︪﹞﹠︡ان    ا︨﹑﹝﹩  ﹝︀︨ 
 ﹟︡﹠ ز﹝︀﹡﹥ و ا︨︐︺﹞︀ر و ا︨︐︓﹞︀ر ︳︣ا ﹢ده ا﹡︡ ﹜﹊﹟︫  ︫﹫﹞﹩ و ︵︉︋ 
﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩  ــ﹢﹅ ﹋︣ده و︋  ︪︑ ﹩آ﹝︀ده ︠﹢ری و ﹝︭︣ف ﹎︣ا ﹤ ﹇︣ن ﹝︀ را︋ 

﹁︣﹨﹠﹌ ﹝︀ «د︡ن ﹋﹙﹀︐﹩ ﹡︀ن و ﹡︀ز﹋﹩ ﹋︀ر» را ︑︣و︕ ﹡﹞﹢ده ا︨️. 
ــ﹫﹙﹥  ﹥ و︨ ــ︣د ﹋︣دن︋  ︨︣ــ︩: د﹜︧ ﹞ -۶︀﹁︷ــ﹥ ﹋︀ری  و ﹝﹞︀﹡︺ــ️ از︎ 
 ︩︨︣ ︀﹡﹥ و ﹝︡ر︨﹥ در ﹝﹞︀﹡︺️ از︎  ﹢ و ︑︺﹙﹫﹞︀ت︠   ︨﹉ ︀ن از﹊︤د﹡
ــ﹥ ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی  ــ︡. از ︗﹞﹙ ︫︀︋ ﹩﹞ ︣﹍︡﹊ ﹏ــ ــ﹊︀وی ﹨﹞﹥ ﹝﹊﹞ و ﹋﹠︖
ــ️؛ در دا︠﹏  ــ﹫﹙﹥ ﹡︤د﹊︀ن ا︨ ــ﹥ و︨ ــ︣د ﹋︣دن︋  ﹝︀﹁︷﹥ ﹋︀ری، د﹜︧
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ــ﹢ر ﹝︀  ︀ً ﹝﹆﹢﹜﹥ ︎︥و﹨︩ در ﹋︪ ــ ا︨︀︨
ــ︣﹁️  ــ︃﹜﹥ آ﹝﹢زش، ︎﹫︪ ﹨﹞︣اه ︋︀﹝︧
ــ️ و ا﹁︣اد  ــ︐﹥ ا︨ ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹩ ﹡︡ا︫
ــ︣ای آ﹝﹢زش  ــ︡ر ﹋﹥︋  ﹝︐︭︬ آ﹡﹆
︥و﹨︩  ــ︣︎  ﹥ ا﹝ ــ︐﹠︡︋  ︧﹨ ﹏︀﹇ ارزش
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ــ️. ︣ا ﹋﹥ د﹜︧︣د  ︀ ارزش ︑︣ از ﹨︣ ︗︀ی د﹍︣ ا︨  ︋﹅﹢ــ ︠︀﹡﹢اده ︑︪
 ﹩︀﹨ ــ️، آن ﹑﹇﹫️ ﹝﹣︔︣ ا︨  ︠︉︣︑ از ﹨﹞﹥ در ︩﹫  ︋﹤﹋ ﹩︀﹨ ︣دن﹋
︪︣﹞﹥ ﹝﹩ ﹎﹫︣د.   ︨﹜︡﹠﹞ ﹤﹇﹑︻ آ﹡︀ن ﹤ ــ️ ﹋﹥ از ︵︣ف ا﹁︣ادی ﹋﹥︋  ا︨
ــ︣د﹋﹠﹠︡ه  ــ︡ ︑︺﹞﹅ ﹡﹞﹢ده ﹇︊﹏ از ا︋︣از ﹋﹞︐︣﹟ ا︸︀ر د﹜︧ ︀  ︋﹟︡﹛︢ا وا﹛
﹥ آن  ﹑ق ﹋﹢دک، ﹋﹞︀ل د﹇️ را در ﹎﹢ش دادن︋  ︩ ﹨︀ی︠  ــ در︋︀ره ﹋﹢︫

︣﹡︡ (ا︨︊﹢رن، ا﹜﹊︦، ١٣۶٨)  ︋﹥ ﹋︀ر︋ 
︥و﹨ــ︩: ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡ان  ٧- ﹡︊﹢د ﹅ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝︺﹠ــ﹢ی و ﹋︍﹩ را️ در︎ 
ــ︣دی) از ﹁﹆︡ان ﹝︀﹜﹊﹫️  ︀ً ﹋︀ر︋ ︮﹢︭︠) ﹩︑︀﹆﹫﹆︑ -﹩﹝﹚︻ ︀ر﹨︀ی﹋ ﹤︋
﹢د ﹡﹍︣ا﹡﹠︡ و از ︻︡م  ️︀﹝﹆﹢﹇﹩ و ﹇︀﹡﹢﹡﹩ در ﹝﹆︀︋﹏  ﹝︺﹠﹢ی آ︔︀ر︠ 
﹥ ︗︣﹁ ︨︡︣﹡ ﹩︀︀د  ــ﹫︀ر ﹝︺︐︣︲﹠︡، و﹜﹩ آ﹡︙﹥︋  ︧ ــ︀ن︋  ــ︀ر﹇︀ن آ︔︀ر︫ ︨
ــ﹢ا﹨︡ و ﹇︣ا﹟ ﹁︣اوان، ﹆﹢ق ﹝︀دی و ﹝︺﹠﹢ی ﹝﹣﹜︿ و   ︫﹤  ︋︀﹠ ا︨️.︋ 
️ ﹨︀ی  ﹇︣ ﹝︐︣︗﹛ و ﹝﹆﹅ در ا︣ان ر︻︀️ ﹡﹞﹩ ︫﹢د، ﹝﹢ارد ﹝︐︺︡د︨ 
﹥ ﹡︀م  ــ︖﹢ و...︋  ــ️ آ︔︀ر ز︀دی از دا﹡︪ ︡ه ا︨ ︎︥و﹨︪﹩ و اد︋﹩ د︡ه︫ 
 ︉︊ ــ️ ﹋﹥︨  ــ︡ه و ا﹟ از ︗﹞﹙﹥ ︻﹢ا﹝﹙﹩ ا︨ ــ︬ د﹍︣ی ︀پ︫  ︫
 ﹩︑︀﹆﹫﹆︑ ︣ا︾️ و آ︨﹢د﹎﹩ ﹁﹊︣ی ﹡︐﹢ا﹡︡ ﹋︀ر﹁ ︀ ︥و﹨︪﹍︣︋  ﹝﹩ ︫﹢د،︎ 

ا﹡︖︀م د﹨︡.    
︣︠﹩ ﹡﹍︣ش ﹨︀ی ︾﹙︳ در  ﹫﹞︀ر، ﹝︣وج ︑﹠︊﹙﹩: ︋  ︀ز﹝︀﹡﹩︋   ︨﹌﹠﹨︣﹁ -٨
﹢ر﹛ ﹁︣ق ﹡︡ارد ﹝︣ده ﹋﹩  ︀ ﹝︓﹏ ﹨ ﹩︀﹢ن «﹝︀ ﹁﹆︳ ﹝︣ده︫  ︨︀ز﹝︀ن ﹨︀︋ 
ــ﹢» و.... ﹨﹞︣اه  ــ﹢ا ﹨﹞︣﹡﹌ ︗﹞︀︻️︫  ︋︀︫﹥»،  «︠﹢ا﹨﹩ ﹡︪﹢ی ر︨
︴︣﹡︀ک  ︧﹫︀ر︠   ︋︡︋︀ ــ︀ز﹝︀ن راه ﹥ ﹡︷︀م ارز︫﹩ ا﹁︣اد در︨  ا︨️ ﹋﹥ ا﹎︣︋ 
﹑﹇﹫️ و ﹡﹢آوری ا︨️.  ــ︺﹥︠  ︀ز﹝︀﹡﹩ و ︑﹢︨ و ﹝︀﹡︹ ︗︡ی و︡ت︨ 
 ︀︖﹋ ﹜ــ﹥ ﹋︀ر ﹋︣د ــ﹟ ﹨﹞ ــ﹟ ︵﹢ر﹡︡. ا ــ﹢ن: ﹨﹞﹥ ﹨﹞﹫  ــ︀ی د︡﹎︀ه ﹨
﹑ص  ــ︣ش︠  ــ︡ و از︫  ــ︣دن زود ︑﹞﹢م ﹝﹩ ︫ ــ﹛؟ ﹋︀ش ﹋︀ر ﹋ را ﹎︣﹁︐﹫
ــ﹫﹛ و... ﹡﹍︣ش ﹨︀ی ﹝﹠﹀﹩  ︪︋ ﹩﹞ ︩︀﹆﹛ ﹤ ﹝﹩ ︫︡﹛. ︻︴︀ی ﹋︀ر را︋ 

︀ز﹝︀ن وارد ﹝﹩ ︫﹢د.  ︨﹤  ︋ «﹉﹚﹞ ﹜︨» ن﹢ ﹤﹋ ️︨ا

راهكارهاى تفكرخالق گروهى براى غلبه بر موانع
ــ﹢آوری، را﹨﹊︀ر﹨︀ی ︑﹀﹊︣︠﹑ق  ــ︺﹥ ﹁︣﹨﹠﹌ ﹡ ︨﹢︑ ️︗ ﹤﹝︑︀ در︠ 

︣ح ذ﹏ ارا﹥ ﹝﹩ ︫﹢د:  ︫﹤ ︀ز﹝︀ن ﹨︀︋  ﹎︣و﹨﹩ در︨ 
ــ﹢زه ﹁︣﹨﹠﹌ آ﹡︙﹠︀ن   ️ــ ︡﹩ ا︨ ــ︀ز﹝︀﹡﹩:︋  ١- ا︮﹑ح ﹁︣﹨﹠﹌︨ 
︀ز﹝︀ن ︑︃︔﹫︣﹎︢ار   ︨﹈ ﹩﹍﹠﹨︣﹁ ︣︮︀﹠︻ ︣ ﹢د︋﹥ ︠﹢د︋  ﹎︧︐︣ده ا︨️ ﹋﹥︠ 
ــ︀ز﹝︀ن ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د، دو  ︡︡ه ﹢﹡ ﹩︐﹋︣ ︀﹟ در︨  ا︨️. ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥︎ 
︀ز﹝︀ن ﹡︧︊️  ﹢د. اول؛ ا﹇﹠︀ع ﹝︣︡️ ار︫︨︡  ︀︡ ا﹡︖︀م︫  ﹋︀ر ا︨︀︨﹩︋ 
︀ز﹝︀ن  ــ︐︣ا︑︥ی ﹨︀ی︨  ︋﹥ ︑︽﹫﹫︣ات در︀ل ا﹡︖︀م. دوم؛ ︑︺﹫﹫﹟ ﹇﹙﹞︣و ا︨
︀ ا︮﹑ح   ︋﹜﹞ ــ﹟ دو ﹋︀ر ︀ل ا﹡︖︀م ﹋﹥ ا﹡︖︀م ا︣ات در﹫﹫︽︑ ﹤ ــ︊️︋  ︧﹡
﹢ا﹨︡  ︀ز﹝︀ن︋  ︀ز﹝︀﹡﹩ ︑﹢أم ا︨️. ا﹎︣ ︻﹠︀︮︣ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ در︨   ︨﹌﹠﹨︣﹁
ــ️ ︑﹞︀﹝﹩  ــ︡ ﹐زم ا︨ ︫︀ ﹑ق ﹎︣و﹨﹩︋  ــ︀زی ﹨︀ی︠  ︢︎︣ای ︑︭﹞﹫﹛ ︨
︀ ︑﹞︀م و︗﹢د ا︧︀س و ادراك  ︀ز﹝︀ن ا︮﹑︀ت ﹁︣﹨﹠﹍﹩ را︋  رده ﹨︀ی︨ 
 ️︀﹡ ــ︀ر ﹋︀ر﹋﹠︀ن و در ــ︀ز﹝︀ن ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ه ر﹁︐ ﹡﹞︀﹠︡. ز︣ا ﹁︣﹨﹠﹌︨ 
︡﹩ ا︨️  ــ︀ز﹝︀﹡﹩ ا︨️.︋  ــ﹩ ﹋︀ر آ﹡︀ن در را︨︐︀ی ا﹨︡اف︨  ︪︋︣︔ا
﹥ ﹡﹢آوری  ︀ز﹝︀﹡﹩ ﹝﹠︖︣︋  ︡ون ا︮﹑ح ﹁︣﹨﹠﹌︨  ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ︑﹢ل و ︑︽﹫﹫︣︋ 

.︡ ︀ز﹝︀ن ﹡﹢ا﹨︫︡   ︨﹩︀﹢ و︎ 
و  ــ﹢زش  آ﹝ ــ﹥:  ﹡︀﹇﹑︠ ﹝︪ــ︀ر﹋️  ﹁︣﹨﹠﹌ ︨ــ︀زی  و  آ﹝ــ﹢زش   -٢
ــ︀ز﹝︀﹡﹩،  ــ﹑ح ﹁︣﹨﹠﹌︨  ــ﹥ در ا︮ ﹡︀﹇﹑ ــ︀ر﹋️︠  ــ︀زی ﹝︪ ︨ ﹌﹠﹨︣﹁
 ﹤﹝﹨ ﹤﹡︀﹇﹑ ــ︀ر﹋️︠  ــ︀ل آن ﹝︪ ﹥ د﹡︊ ــ﹩ و︋  ــ︣دی و ﹎︣و﹨ ر﹁︐︀ر﹨︀ی ﹁
 ﹤ ــ︡ون ︑﹢︗﹥︋  ــ︣ف آ﹝﹢زش دادن︋   ︮﹤︣﹎ــ︣ ﹝﹩ ا﹁︐︡، ا ﹋︀ر﹋﹠︀ن ﹝﹣︔
ــ︀ء ︑﹢ل و  ــ︡ه ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝﹠︪  ︫﹤ــ️ آ﹝﹢زش ﹨︀ی ارا ﹝︐﹢ا و ﹋﹫﹀﹫
ــ︿ و ﹁︀﹇︡  ــ︀ن ︲︺﹫ ــ︐﹀︀ده از ﹝︡ر︨ ــ︡، ﹝﹢اردی ﹢ن ا︨ ︫︀ ﹡﹢آوری︋ 
 ﹈﹝﹋ ﹏︀ــ ــ︀﹡﹥ ﹨︀ و و︨ ــ︐﹀︀ده از ر︨ ــ︡م ا︨ ︻ ،︦ــ︀ی ︑︡ر ﹝︀رت ﹨
︀ص، ا︨︐﹀︀ده از ﹝︡ر︨︀ن و  ︣ای ︻︡ه ای︠  ︣﹎︤اری دوره︋  ــ﹩،︋  آ﹝﹢ز︫
ــ﹏ ︑︱︺﹫︿ ﹋﹠﹠︡ه ﹋﹫﹀﹫️ آ﹝﹢زش  ﹝︣︋﹫︀ن ︑﹊︣اری و... از ︗﹞﹙﹥ ︻﹢ا﹝
﹠︖﹫︡ه و ﹝︴﹙﹢ب ﹎︀م  ﹥ ︵﹢ر︨  ︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫﹩︋  ــ︡. ا︗︣ای︋  ︫︀︋ ﹩﹞
﹝﹣︔︣ی ︗️ آ﹝︀ده ︨︀زی ﹋﹙﹫﹥ ︨︴﹢ح ︨︀ز﹝︀﹡﹩ ︋︣ای ︢︎︣ش ︑﹢ل 

 ﹤ ︀ً آ﹝﹢زش ﹨︀ی ﹝︢﹋﹢ر ﹝︡ود︋  ــ﹙﹞ و ﹝︪︀ر﹋️ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ﹝﹩ ︋︀︫︡. ﹝︧
﹙﹊﹥ از   ︋︫︡︀︋ ﹩﹝﹡ ﹤﹡︀﹇﹑ آ﹝﹢زش ﹡﹢ه ا﹡︖︀م ﹋︀ر ﹎︣و﹨﹩ و ﹝︪︀ر﹋️︠ 
 ︀ ︀ز﹝︀ن آ︾︀ز و︋  ﹫ ار︑︊︀ط و روا︋︳ ا﹡︧︀﹡﹩ در︨  ﹫﹢ه ﹨︀ی︮  ︀د دادن︫ 
﹠︺︐﹩، آ﹝﹢رش  ︀ز﹝︀﹡﹩،︮  ︀ز﹝︀﹡﹩، روا﹡︪﹠︀︨﹩︨  آ﹝﹢زش ﹨︀ی ر﹁︐︀ر︨ 
 TRIZ ️﹫﹇﹑ ــ﹩︠  ︨︡﹠﹞ ﹩﹡︀︊﹞ ــ﹢آوری و ﹑﹇﹫️ و ﹡ ︑﹊﹠﹫﹈ ﹨︀ی︠ 
︴ ︀د﹎﹫︣ی   ︨︩ا﹁︤ا .︡︋︀ ﹩﹞ ︣ار﹝︐︨ا (﹏︀︧﹞ ﹩︻ا︋︡ا ﹏ ﹤︣︷﹡)
︀ز﹝︀﹡﹩  ︧︀زی ﹁︣﹨﹠﹌︨  ︊﹢د و︋  ﹋︀ر﹋﹠︀ن در ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی ﹁﹢ق ﹝﹢︗︉︋ 
و ﹝﹠︀︋︹ ا﹡︧︀﹡﹩ ﹎︣د︡ه و ﹝︪︀ر﹋️ ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ﹋︀ر﹋﹠︀ن در ا︡ه ︎︣دازی و 

.︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ️﹢﹆︑ را ﹩︺﹝︗ ︣﹊﹀︑
 ﹤ ﹫︪ــ﹠︀دات: ﹝﹠︨︡﹩ ﹝︖︡د︋  ︀ز﹡﹍︣ی و ﹝﹠︨︡ــ﹩ ﹝︖︡د ﹡︷︀م︎   ︋-٣
️ ﹨︀ی  ﹋︣ ︣و﹝﹚﹇ ︀﹨︡﹠ــ︣ و ﹋︀ر دارد و ﹁︣ا  ︨︀﹨︡﹠︣ا﹁ ︀  ︋﹤﹊﹠ا ︉︊︨
ــ︣ ﹝﹩ ﹎﹫︣د ﹡﹆︩  ــ︀ و روش ﹨︀ را در︋ ﹨ ﹤رو ،﹤﹞︀﹡︣ ــ︡ه در︋   ︫﹩﹠﹫︋ ︩ ﹫︎
ــ︀ن دارد. ﹎︢ار از  ــ﹠︀دات ﹋︀ر﹋﹠ ︪﹫ ــ︣در ﹡︷︀م︎  ــ︤ا﹩ در ا︖︀د ︑︽﹫﹫ ︧︋
 ﹤ ــ﹠︐﹩ و ﹝︣︡️ د﹢ان ︨︀﹐را﹡﹥»︋  ــ︀︠︐︀ر︨  و︲︹ ﹝﹢︗﹢د «︨﹫︴︣ه︨ 

ــ︡ون ︑﹢︗﹥  ــ﹢زش دادن︋  ــ︣ف آ﹝ ︮
ــ︀ی  ــ️ آ﹝﹢زش ﹨ ــ﹢ا و ﹋﹫﹀﹫ ︐﹞ ﹤ــ ︋
ــ︀ء ︑﹢ل  ــ︡ه ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝﹠︪ ︫ ﹤ارا
ــ﹢ن   ــ﹢اردی ــ︡، ﹝ ︫︀ ــ﹢آوری︋  و ﹡
ــ︀ن ︲︺﹫︿ و ﹁︀﹇︡  ــ︐﹀︀ده از ﹝︡ر︨ ا︨
ــ︐﹀︀ده  ﹝︀رت ﹨︀ی ︑︡ر︦، ︻︡م ا︨
از ر︨︀﹡﹥ ﹨︀ و و︀︨﹏ ﹋﹞﹈ آ﹝﹢ز︫﹩، 
︀ص،  ــ︣ای ︻︡ه ای︠  ︋︣﹎︤اری دوره︋ 
ا︨︐﹀︀ده از ﹝︡ر︨︀ن و ﹝︣︋﹫︀ن ︑﹊︣اری 
ــ﹥ ︻﹢ا﹝﹏ ︑︱︺﹫︿ ﹋﹠﹠︡ه  و... از ︗﹞﹙

﹋﹫﹀﹫️ آ﹝﹢زش ﹝﹩ ︋︀︫︡
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ــ﹊﹙﹩، ︑︽﹫﹫︣ و ︑﹢ل و ﹡﹢آوری) ﹝︧︐﹙︤م  ــ︀︠︐︀ر︫  و︲︹ ﹝︴﹙﹢ب (︨
 ﹤ ــ﹠︀دات ا﹎︣︋  ︪﹫ ︀ً ﹡︷︀م︎  ــ﹙﹞ ︧﹞ .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︀﹨ ︡ ﹠ــ﹩ ﹝︖︡د ﹁︣ا ︨︡﹠﹞
︡ه را د︨︐﹥ ︋﹠︡ی و   ︫﹤︀دات ارا﹠ــ ︪﹫ ︀ز﹝︀ن،︎  ︩ از︨   ︋﹈ رت﹢︮
 ﹩﹊ ﹤  ︋︕︡ر︐ ︣︠﹢رد ﹋﹠︡︋  ــ︀︋  ︀ آن ﹨ ﹢رت ﹋︀﹝ً﹑ ︻︀دی و رو︑﹫﹟︋   ︮﹤︋
️ ﹨︀ی  ــ﹞ ــ︀ز﹝︀ن ﹨﹞︀﹡﹠︡ ا︾﹙︉ ﹇︧ ﹩ روح و ﹝︣ده︨  ️ ﹨︀ی︋  ــ﹞ از ﹇︧
︀ز﹡﹍︣ی و ﹝﹠︨︡﹩ ﹝︖︡د ﹋﹞﹈ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︑︀  ︀ز﹝︀ن در ﹝﹩ آ︡ ﹜︢ا︋   ︨︣﹍د
﹢ق داده  ﹑ق︨  ﹢︀ و︠  ﹥ و︲︺﹫︐﹩︎   ︋︀︐︧︀دات از و︲︺﹫️ ا﹠︪﹫ ﹡︷︀م︎ 
︧︀زی ﹝﹠︀︋︹   ︋️︗ ﹩︺﹝︗ ق﹑  ︠︣﹊﹀︑ ﹤ ︫﹢د. ︑﹆﹅ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع︋ 

︀ز﹝︀ن ﹝﹠︖︣ ﹝﹩ ︫﹢د. ا﹡︧︀﹡﹩︨ 
﹑ق: ا﹟ ﹝﹢رد  ــ﹥ و︠  ﹢﹆︑ -۴️ ﹋︀ر ﹎︣و﹨﹩ و ︑﹆︡︣ از ﹋︀ر﹋﹠︀ن ﹡﹞﹢﹡
﹫︪﹠︀د و   ︎️﹫﹀﹫﹋ ﹤  ︋﹤﹊﹚ ﹫︪﹠︀دات ﹝︡ود ﹡﹞﹩ ︫﹢د︋  ﹥ ︑︺︡اد︎   ︋ ً︀ ﹁︣︮
 ﹏︡︊︑ ﹏︋︀﹇ ه﹢﹆﹛︀ ﹢رت︋   ︮﹤  ︋︀ آوری ﹝﹠︖︣ ﹝﹩ ︫﹢د﹢﹡ ﹤  ︋﹤﹋ ﹩︀﹨ ︡ها

ــ﹢د. ︻﹢ا﹝﹏ ا﹡﹍﹫︫︤﹩ ︑︃︔﹫︣  ︫︡ن ︋﹥ ﹡﹢آوری ﹝﹩ ︋︀︫︡، را ︫︀﹝﹏ ﹝﹩ ︫
ــ﹠﹢دی ﹁︣د از ﹋︀رش دارد. ا﹡﹍﹫︤ه  ︪︠︀﹡ ︀ ــ﹠﹢دی ︪ ز︀دی در ﹝﹫︤ان︠ 
﹥ ︑﹑ش وادار ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ︗︀ذ︋﹤  ــ️ ﹋﹥ ﹝︀ را︋  (motivation) ﹡﹫︣و﹩ ا︨
︣ا﹞︀ن ﹡︪︀ط آور ا︨️. ﹜︢ا  ــ﹫﹛︋  ︫︀ ﹥ ﹨︡ف ر︨﹫︡ه︋  ﹫︩ از آ﹡﹊﹥︋  آن،︎ 
︡﹩ ا︨️ ︑︃︠﹫︣   ︋.︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ️﹢﹆︑ ا﹡﹍﹫︤ه ﹨︀ را ﹟ا ﹅﹢︪︑ ︎︀داش و
ــ﹩ ﹁︣د ︀ ا﹁︣اد  ــ︣﹋﹢ب ا﹡﹍﹫︫︤ ︀داش ︀ ︻︡م ا︻︴︀ی آن ﹝﹢︗︉︨  در︎ 
﹥ ﹨︡ف ا︮﹙﹩  ــ﹫︡ن︋  ــ﹢د و ر︾︊️ و ︑﹢ا﹡︩ ﹁︣د ︀ ا﹁︣اد را در ر︨ ︫ ﹩﹞
︭﹢رت  ﹢ده و︋  ﹑ق︋  ــ﹢﹅ ﹋︀ر﹋﹠︀﹡﹩ ﹋﹥︠  ︨︀ز﹝︀ن ﹋︀﹨︩ ﹝﹩ د﹨︡. ︑︪
ــ﹢د «﹡﹫︣وی ﹝︣﹋﹥ ای»  ــ︐﹥ ا﹡︡︠  ﹎︣و﹨﹩ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹣︔︣ و ا︔︋︩︣ دا︫
﹥ راه ا﹡︡ازی ﹋︀ر ﹎︣وه و ︑﹫﹛ ﹨︀ی   ︋﹅﹢︪︑ ︀︑ ︫︡︀︋ ﹩﹞ ︀ر﹋﹠︀ن﹋ ︣︀ ︋︣ای︨ 
︀ً ﹠︀﹡︙﹥ ﹝﹢ا﹡︹ ︑﹢︨︺﹥ ﹁︣﹨﹠﹌  ــ﹙﹞ ︧﹞ .︡﹡﹢ ︀ز﹝︀ن︫  ﹑ق در︨   ︠︣﹊﹀︑
ــ﹢د ا﹁﹅ ﹨︀ی ︗︡︡ی ﹁︣آروی  ﹡﹢آوری و ﹝︪︀ر﹋️ ﹁︣ا﹎﹫︣ ︋︣︵︣ف ︫
﹢د.  ﹢ا﹨︡︋  ﹢︀﹩ ﹎︣و﹨﹩︠   ︎︩︋︡﹢﹡ ــ︡ و ﹢ا﹨︫︡  ︗︀﹝︺﹥ ﹎︪﹢ده︠ 
 ،️︀﹝ و ﹡﹢آوری ️﹫﹇﹑  ︠﹌﹠﹨︣﹁ ️﹢﹆︑ از ︻﹢ا﹝﹏ ︑﹢︨︺﹥ و ﹩﹊
﹑ق  ﹢د ﹡︷︣ و ا︡ه ﹨︀ی︠  ــ️ ﹋﹥ از︠  ــ︀﹡﹩ ا︨ ︧﹋ ﹅﹢ــ ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ و ︑︪
ــ﹊︀ر ﹡﹢ ﹝﹢︗︉ ﹝﹩ ﹎︣دد  ــ︐︣ا︑︥ی ﹨︀ی ︀﹝︐﹩ از ا﹁ ︋︣وز ﹝﹩ د﹨﹠︡. ا︨
﹢د  ︐﹢ا﹡﹠︡︠  ــ︡ه و︋  ︣︠﹢ردار︫  ــ﹩ از ︑﹢ل ﹋︀﹁﹩︋  ︑︀ ﹎︣وه ﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻
︣ در  ــ︀ز﹡︡. ︑︺﹫﹫﹟ ا﹨︡اف رو︫﹟ و︮   ︨﹌﹠﹨︀﹝﹨ ︣﹫︽︐﹞ ︳﹫﹞ ︀ را︋ 

﹑ق و و ︑︪﹢﹅ ا﹁︣اد ﹡﹢آور در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ﹋︀ر︨︀ز  ️ ﹨︀ی︠  ﹝﹢رد ﹁︺︀﹜﹫
ــ︣د و آن و︗﹢د ﹁︣﹨﹠﹌  ــ﹥ را ﹁︣ا﹝﹢ش ﹋ ︐﹊﹡ ﹈ ︡︀︊﹡ ﹤︐︊﹛ــ︡. ا و ﹝﹣︔︣﹡
︠﹑﹇﹫️ و ﹡﹢آوری در ﹝︣︡️ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹋︪﹢ر ا︨️. ﹨︣﹎︀ه ﹝︡︣ان 
﹥ ︻﹠﹢ان  ﹑﹇﹫️ و ﹡﹢آوری︋   ︠﹤ ﹢د︋  ️ ﹎︢اران︠  ــ ︨︀﹫ ︨︴﹢ح ︻︀﹜﹩ و︨ 
ــ︘ ﹁︺︀﹜﹫︐﹩  ــ﹠︡، ﹨﹫ ︫︀ ــ︐﹥︋  ︀ور ﹡︡ا︫  ︋﹩︑︀﹫ ــ︣وری و ️ ﹨︀ی ︲ ﹫﹛︀︺﹁
ــ︀د ﹎︣وه ﹨︀ی ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ و  ︖ا .️﹁︀ ︡﹨ا﹢﹡ ︀﹆ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ دوام و︋ 
ــ︀﹡﹥ ای  ــ︀ز﹝︀ن ﹨︀ و ﹋︀ر ︑︣و︖﹩ ر︨ ــ﹩ در︨  ︥و﹨︪ ︤رگ︎  وا︡﹨︀ی︋ 
️ ﹋﹠﹠︡ه ︑﹢ا﹡︀﹩ ︠﹑﹇﹫️ و ﹡﹢آوری در ︨︀ز﹝︀ن ﹨︀ و در  ﹢﹆︑ ︡﹡ا﹢︑ ﹩﹞

.︫︡︀ ︎﹩ آن در ︗︀﹝︺﹥︋ 

پيوست 
-Intuition Research

منا بع 
️ ︫﹠︀︨﹩ و  ﹫﹇﹑ ــ︀ز﹝︀ن. ﹝︖﹙﹥︠  ﹑﹇﹫️ و ﹡﹢آوری در︨  - ا︋︣ا﹨﹫﹛ زاده، ر︲︀ (١٣٨٣)،︠ 

 ﹜︪ ﹞︀ره︫   ︫.﹩﹠︣﹁︀رآ﹋
︀ز﹝︀﹡﹩،(١٣٧٠) ︑︣︗﹞﹥: ﹋︊﹫︣ی.  ︀ول. ﹝︣︡️ ر﹁︐︀ر︨  ﹑﹡︙︀رد، ﹋﹠️. ا︘. ﹨︨︣﹩؛︎   ︋-

︗︀د دا﹡︪﹍︀﹨﹩ 
︊﹢د ﹁︣﹨﹠﹌ ر﹁︐︀ری در ﹋︀ر و ز﹡︡﹎﹩. ا﹡︧︐﹫︐﹢ ا︤ ا︣ان ﹢ر ︗︺﹀︣ی, ﹋︀︸﹛ (١٣٨٢)،︋   ︎-

ــ︀زان. ︋﹠﹫︀د  ــ﹥: ︋﹠﹫︀د ︗︀﹡︊ ــ﹢ن، ﹝︀﹉ (١٣٧٤)، روش ﹎︣و﹨﹩ ﹏ ﹝︧ــ︃﹜﹥، ︑︣︗﹞ - را︋︧
︗︀﹡︊︀زان 

︀ز﹝︀ن. ︑︣︗﹞﹥: ﹡︀︮︣ ﹝﹫︨︣︍︀︨﹩. ﹡︪︣  - د﹢︦؛ ا︨︐︀﹡﹙﹩ (١٣٧٦)، ﹝︣︡️ ﹁︣﹨﹠﹌ و︨ 
︡︣وار﹞

 ︡﹝﹞ ،︀ن﹫︀︨︀ر ــ︀ز﹝︀ن. ︑︣︗﹞﹥ ︻﹙﹩︎   ︨﹩ری و ︵︣ا﹢︑ ،(١٣٧٧) .︀رد ال︙د﹁️، ر -
︩ ﹨︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩  ︥و﹨ ا︻︣ا︋﹩.د﹁︐︣︎ 

ــ﹥: ﹝﹞﹢د ︵﹙﹢ع.  ــ︡ه ٢١. ︑︣︗﹞ ︩ ﹨︀ی ﹝︣︡️ در︨  ﹛︀ ،(١٣٨٢).ــ︣ اف ︐﹫ - درا﹋︣،︎ 
﹝﹣︨︧﹥ ر︨︀

︀د﹜︣. ﹁﹫﹙﹫︌. (١٣٨٠)، ﹝︣︡️ ︑︽﹫﹫︣. ︑︣︗﹞﹥: ︾﹑﹝︣︲︀ ا︨﹞︀︻﹫﹙﹩. ا﹡︐︪︀رات ﹝﹫︣  ︨-
️﹝ ︀ز﹝︀ن ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫﹩. ا﹡︐︪︀رات︨  ︣﹝︡، ︾﹑﹝︺﹙﹩ (١٣٧٦)، روا︋︳ ا﹡︧︀﹡﹩ در︨   ︨-

︀ز﹝︀ن. ︑︣︗﹞﹥: ﹡︀︮︣ ﹝﹫︨︣︍︀︨﹩. ﹡︪︣  - د﹢︦، ا︨︐︀﹡﹙﹩(١٣٧٦)، ﹝︣︡️ ﹁︣﹨﹠﹌ و︨ 
︡︣وار﹞

﹫ــ︣وزی»، ︑︣︗﹞﹥  ︧ــ︐︣︎  ــ﹢آوری︋  ــ︤ ١٣٧٨،«﹡ ــ﹢م، ︀ر﹜  ︨﹩﹚ــ﹊﹏ و ار ︀﹞ ،﹟﹝ــ ︫︀︑ -
︻︊︡ا﹜︣︲︀ ر︲︀﹩ ﹡︥اد. ﹝﹣︨︧﹥ ر︨︀ 

ــ﹥  ︧︨﹣﹞ :﹤﹝︗︣︑ ،«︣︢︎︀﹡ ️︣︡﹞ ︣ــ  ︋️︣︡﹞»،١٣٨١︦︡﹡︀ــ﹟ و ︑︣ا ــ﹩. ︗﹫ - آر.﹋
﹠︀︹ د﹁︀︻﹩  ︮﹩︑︀﹆﹫﹆︑ د﹁︀︻﹩، ﹝﹣︨︧﹥ آ﹝﹢ز︫﹩ و ︹︀﹠  ︮﹩︑︀﹆﹫﹆︑ آ﹝﹢ز︫﹩ و

︀ز﹝︀﹡﹩. ا﹡︐︪︀رات دا﹡︪﹍︀ه ︑︣ان. ١٣٧٥ - ﹋﹢﹋﹑ن؛ ﹨﹢︫﹠﹌. ر﹁︐︀ر︨ 
︀ز﹝︀ن ﹨︀.  ﹑﹇﹫️ و ﹡﹢آوری در︨  - ﹝︀﹨﹢︫﹩، ا﹁︪﹫﹟ (١٣٨٢)، روش ﹨︀ی ﹁︣﹨﹠﹌ ︨︀زی︠ 

﹞︀ره اول. ︑︀︋︧︐︀ن ١٣٨٢  ︫.﹩﹠︣﹁و ﹋︀رآ ﹩︨︀﹠︫ ️ ﹫﹇﹑  ︠﹤﹚︖﹞
- ﹝︀﹨﹢︫﹩، ا﹁︪﹫﹟ (١٣٩٢)، ﹝︊︀﹡﹩ ﹁︣﹨﹠﹌ ﹋︀رآ﹁︣﹠﹩، ا﹡︐︪︀رات دا﹡︪﹍︀ه آزاد ا︨﹑﹝﹩ 

 ﹤︻﹢﹝︖﹞ ،﹩︐︺﹠ ــ︀ز﹝︀ن ﹨︀ و ﹝︣ا﹋ــ︤︮  ــ﹫﹟ (١٣٨١)، ︑︽﹫﹫︣ و ﹡﹢آوری در︨  - ﹝︀﹨﹢︫﹩، ا﹁︪
١٣٨١ ﹟﹝  ︋،﹩︀در ︹︀﹠  ︮﹩﹚﹞ ︩︀﹝﹨ ﹟﹫﹞︀ر ت﹐︀﹆﹞
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ــام معظم رهبرى    موعود منتظـر؛    بيانات مق
مدظله العالى درباره حضرت مهدى(عج)

  خانواده آسيب زا و خانواده سالم
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﹥ و︲︹  ــ︡ن︋  ﹥ ﹝︺﹠︀ی ﹇︀﹡︹ ﹡︪ ا﹡︐︷︀ر︋ 
 ﹩﹠︺ ،«﹜د ا︨️. «ا﹡︐︷︀ر دار﹢︗﹢﹞
 ﹜ب ا﹡︖︀م داد﹢ ﹫︣ و ︻﹞ِ﹏︠   ︠﹤︣﹨
﹥ و︗﹢د آ﹝︡ه، ﹋﹛ و ︾﹫︣﹋︀﹁﹩ ا︨️  و︋ 
 ُ︣︎ ــ︀ ︸︣﹁﹫️ ﹡﹫﹊ِ﹩ ︻︀﹜﹛  ︑ ،﹜︣︷︐﹠﹞ از ا︋︺︀د ا﹡︐︷︀ر، و ︣﹍د ︡︺ُ︋  ﹉ .︡ه ا︨️︋︪﹢د﹠آ ﹤ د﹜﹍︣﹝﹩ ﹝﹣﹝﹠﹫﹟ ﹡︧︊️︋ 

موعود  منتَظر
بيانات مقام معظم رهبرى مدظله العالى 
درباره حضرت مهدى(عج)

قانع نشدن به وضع موجود، يك بُعد از معناى انتظار
ــ︀ل ا﹝️، ا﹡︐︷︀ر  ــ️ ﹋﹥ ا﹁︱﹏ ا︻﹞ ــ︡ه ا︨ ا﹟ ﹋﹥ در روا︀ت ﹝︀ وارد︫ 
ــ️؟ ا﹡︐︷︀ر ︸﹢ر ︱︣ت                         ︧﹫ ؟ ﹝﹍︣ ا﹡︐︷︀ر﹤ ﹩﹠︺ ،️ــ ﹁︣ج ا︨
ــ﹢ن و ︀﹠︺﹞ ﹤﹩ در  ﹝︱﹞ ﹤ ︣﹍﹞ ،(︡اه﹁ ︀﹠اروا) ﹜ــ و﹜ّ﹩  ا﹜﹙َّ﹥  ا﹐︻︷
﹢د دارد ﹋﹥ ا﹟ ﹇︡ر دارای ﹁︱﹫﹙️ ا︨️؟ ﹉ ﹝︺﹠︀ی ا﹡︣ا﹁﹩   ︠﹟︴︋
︣دا︫️ ︾﹙︳، ا︔︣  ﹢︊︫︐︀﹡﹥ ا﹝︣وز از آن ﹁﹛ و︋  ﹢د ﹋﹥︠  ︀ب ا﹡︐︷︀ر︋  در︋ 
﹥ ﹝︣دم  ﹢د﹡︡، ا﹠︴﹢ر︋  ــ︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹝︽︣ض و ︀ ﹡︀دان︋  ﹠︡ا﹡﹩ ﹡﹫︧️. ﹋︧
ــ︣ ︻﹞﹏ ﹝︓︊️ و از ﹨︣  ــ﹞︀ از ﹨  ︫﹤﹋ ﹟ا ﹩﹠︺ ،د﹡︡ ﹋﹥ ا﹡︐︷︀ر﹢ ︀د داده︋ 
 ︀︑ ︡﹫﹡︀﹝ ﹊︪﹫︡ و ﹝﹠︐︷︣︋  ــ️︋  ا﹇︡ام و ﹨︣ ﹝︖︀﹨︡ت و ﹨︣ ا︮﹑﹩ د︨
﹫︀︡ و او︲︀ع را ا︮﹑ح ﹋﹠︡ و ﹝﹀︀︨︡  ﹢دش︋  ︀︮︉ ︻︭︣ و ز﹝︀ن،︠ 
 ﹏︵︀ ــ️︋  ︣دا︫ ︣︵︣ف ﹡﹞︀︡! ا﹡﹆﹑ب، ا﹟ ﹝﹠︴﹅ و ﹝︺﹠︀ی ︾﹙︳ و︋  را︋ 
ــ﹥ ا﹟ ﹝︺﹠︀، ا﹝︣وز در  ﹞︡ا﹜﹙َّ  ︋︦ ︣د.︎   ︋﹟﹫ را، ︀ ﹋﹞︣﹡﹌ ﹋︣د و ︀ از︋ 
﹫ ا﹡︐︷︀ر، دارای ا︋︺︀دی ا︨️  ذ﹨﹟ ︗︀﹝︺﹥  ﹝︀ ﹡﹫︧ــ️. ا﹝︀ ﹝︺﹠︀ی︮ 
ــ﹑م و  ــ﹥ ﹝﹩ دا﹡︡ در ﹁︣﹨﹠﹌ ا︨ ــ﹩ ﹋ ︣ای ﹋︧ ــ﹥ ا﹟ ا︋︺︀د،︋   ︋﹤︗﹢︑ ﹤﹋

︧﹫︀ر ︗︀﹜︉ ا︨️. ︡ه،︋  ﹥ ا﹡︐︷︀ر ا﹨﹞﹫️ داده︫  ︫﹫︺﹥، ﹥ ﹇︡ر︋ 
﹥ و︲︹ ﹝﹢︗﹢د  ــ︡ن︋  ﹥ ﹝︺﹠︀ی ﹇︀﹡︹ ﹡︪ ــ️ ﹋﹥ ا﹡︐︷︀ر︋  ︋ُ︺︡، ا﹟ ا︨  ﹉
 ﹜ــ﹢ب ا﹡︖︀م داد ﹫︣ و ︻﹞ِ﹏︠   ︠﹤︣﹨ ﹩﹠︺ ،«﹜ــ️. «ا﹡︐︷︀ر دار ا︨
ــ﹛، ︑︀ ︸︣﹁﹫️ ﹡﹫﹊ِ﹩  ︣︷︐﹠﹞ ــ️ و ﹥ و︗﹢د آ﹝︡ه، ﹋﹛ و ︾﹫︣﹋︀﹁﹩ ا︨ و︋ 
 ﹤ ︋ُ︺︡ د﹍︣ از ا︋︺︀د ا﹡︐︷︀ر، د﹜﹍︣﹝﹩ ﹝﹣﹝﹠﹫﹟ ﹡︧︊️︋   ﹉ .د﹢︪  ︋ُ︣︎  ﹜﹛︀︻
آ﹠︡ه ا︨️. ا﹡︐︷︀ر ﹝﹣﹝﹟، ︺﹠﹩ ا﹟ ﹋﹥ ︑﹀﹊︣ ا﹜﹩- ا﹟ ا﹡︪︡﹥  رو︫﹠﹩ 
︪︣ را  ︣ا︨︣ ز﹡︡﹎﹩︋  ــ️- ﹉ روز︨  ︣ ﹝︣دم ︻︣︲﹥ ﹋︣ده ا︨  ︋﹩و ﹤﹋
﹢ق و ا﹝﹫︡   ︫︀ ︋ُ︺︡ ا﹡︐︷︀ر ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹠︐︷︣،︋   ﹉ .️﹁︣﹎ ︡﹨ا﹢ ﹁︣ا︠ 
ــ︀د ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن د﹍︣ی ﹨﹛  ﹊﹠︡. ا﹡︐︷︀ر، ︺﹠﹩ ا﹝﹫︡. ا﹡︐︷︀ر، ا︋︺  ︋️﹋︣

دارد.

امتياز شيعه در مسأله مهدويت
﹝︧︃﹜﹥  ﹝︡و️ در ا︨﹑م ﹨﹛ ︗︤و ﹝ّ︧﹙﹞︀ت ا︨️؛ ﹞ ﹩﹠︺︭﹢ص 
 ️﹞﹢﹊  ﹤﹞︀﹇︀ن را ﹋﹥ ا︗ ️︀︾ ﹩﹞﹑︨︢ا﹨︉ ا﹞  ﹤﹝﹨ .️︧﹫﹡ ﹤︺﹫︫
﹑م و ︻ّ︖﹏ ا﹜﹙ُ﹥ ﹁︣︗﹥)  ّ︧ ﹑ة و ا﹜ ّ︭ ﹥ و︨﹫﹙﹥  ﹝︡ی (︻﹙﹫﹥ ا﹜ ﹅ و ︻︡ل︋ 
ــ︿، در ﹝︢ا﹨︉  ﹚︐﹞ ــ︣ق ــ︀ت ﹝︺︐︊︣ از ︵ ــ️، ﹇︊﹢ل دار﹡︡. روا ا︨
 ،﹟︀︋︣ا﹠ ــ️.︋  ــ︡ه ا︨ ︤ر﹎︀ن ﹡﹆﹏︫  ــ︣م و از︋  ــ︣ ا﹋ ︊﹝︽﹫ ــ﹢ن، از︎  ﹎︀﹡﹢﹎
ــ﹫︺﹥ در ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︧︃﹜﹥   ﹨﹫︘ ︑︣د︡ی در آن ﹡﹫︧️. ﹝﹠︐︀ ا﹝︐﹫︀ز︫ 
﹫︙﹫︡ه ای ﹋﹥  ــ︃﹜﹥ ︎  ︧﹞ ﹈ ــ️؛ ︧﹫﹡ ﹜︊﹞  ﹤﹛︃ــ ︧﹞ ﹈ در آن ️︡و﹞
︪︣ ﹇︀︋﹏ ﹁﹛ ﹡︊︀︫︡، ﹡﹫︧️؛ ﹈ ﹝︧︃﹜﹥  رو︫﹟ ا︨️، ﹝︭︡اق  ︋︣ای︋ 
ــ﹩ از او را  ︑︀﹫︮﹢︭ ــ﹫﹛،︠  ــ﹩ دارد ﹋﹥ ا﹟ ﹝︭︡اق را ﹝﹩ ︫﹠︀︨ ︲وا
︀﹡﹢اده  او را ﹝﹩ ︫﹠︀︨﹫﹛، و﹐دت  ــ﹫﹛،︠  ︡ران او را ﹝﹩ ︫﹠︀︨ ﹝﹩ دا﹡﹫﹛،︎ 
︀ز  ــ﹟ ﹝︺︣﹁﹩ ﹨﹛︋  در ا .﹜دار ︣︊ ــ﹫﹛، ︗︤﹫︀ت آن را︠  او را ﹝﹩ ︫﹠︀︨
 ﹅︣︵ ︣﹫︾ از ﹩︑︀روا ﹩︐ّ ︡؛﹠︐︧﹫﹡ ﹤﹠ ﹫︺﹥، ︑﹠︀﹩ در︮  روا︀ت︫ 
 ︡︀ ︣ای ﹝︀ رو︫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و︋  ︫﹫︺﹥ ﹨﹛ و︗﹢د دارد ﹋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ﹝︺︣﹁﹩ را︋ 
 ﹟ــ︐﹠︡، ︑﹢︗﹥ ﹋﹠﹠︡ و د﹇️ ﹋﹠﹠︡ ︑︀ ا ︧﹨ ︣﹍ــ︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹝︀ل ﹝︢ا﹨︉ د ︧﹋

 ﹩︴  ︨﹟﹫﹠ ﹈ ﹤﹛︃︧﹞ ️﹫﹝﹨ا ﹟︀︋︣ا﹠ ﹆﹫﹆️ رو︫﹟ را در︋﹫︀︋﹠︡.︋ 
︍︣داز﹛؛   ︋﹤﹛︃︧﹞ ﹟ا ﹤  ︋﹤﹊﹠ا ﹤ ﹫︪︐︣ از د﹍︣ان او﹜﹩  ﹨︧︐﹫﹛︋  دارد و ﹝︀︋ 
﹍﹫︣د. «︋﹫︀﹡︀ت  ــ︃﹜﹥ ا﹡︖︀م︋  ︧﹞ ﹟︀ر﹨︀ی ︻﹙﹞﹩ و د﹇﹫﹅ و ﹝︐﹆﹟ روی ا﹋
 «️︡و﹞ ﹩︭︭ــ︑ ن﹑﹫︭︐﹛ــ︀︑﹫︡ و ﹁︀رغ ا ــ︹ ا︨ ر﹨︊︣ی در ︗﹞

(١٣٩٠/۴/١٨)

 قبل از فرج، آسايش و راحت طلبى و عافيت نيست!
️ ︵﹙︊﹩ و ︻︀﹁﹫️ ﹡﹫︧️.  و را ︩︀︨︡ی ﹝﹢︻﹢د، آ﹞ از دوران ﹏︊﹇
ــ︀ن ﹨︀ی  ــ﹢د، در ﹝﹫︡ان ﹨︀ی ﹝︖︀﹨︡ت، ا﹡︧ ــ﹢ر ﹝︡ی ﹝﹢︻ ︸ از ﹏︊﹇
 ︡﹠﹚︋︣ ︎︀ك ا﹝︐︀ن ﹝﹩ ︫﹢﹡︡؛ در ﹋﹢ره ﹨︀ی آز﹝︀︩ وارد ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ و︨ 
ــ︡ی ﹝﹢︻﹢د  ﹞ ﹩ِ﹁︡﹨ ــ﹩ و ــ﹥ دوران آر﹝︀﹡ ــ︡ و ︗︀ن︋  ﹠︣ون ﹝﹩ آ﹫︋
︤رگ  ــ﹟، آن ا﹝﹫︡︋  ــ﹢د؛ ا ︫ ﹩﹞ ︣︐﹊ــ﹥ روز ﹡︤د ــ︡اه) روز︋ ﹁ ︀﹠اروا)
︀ ﹝︣دم ﹇﹛  ︤رگ ا︨️.«د︡ار︋  ــ︺︊︀ن، روز ︻﹫︡︋  ا︨️؛ ﹜︢ا روز ﹡﹫﹞﹥ ︫ 

(١٣٧٠/١١/٣٠)

 حقيقت انتظار
 .︪︣ ︀︀ن راه ز﹡︡﹎﹩︋   ︎﹤ ﹢دن ﹡︧︊️︋  ︫︣︀ر از ا﹝﹫︡︋  ا﹡︐︷︀ر، ︺﹠﹩ دل︨ 
ــ︀﹡﹩ آن دوران را ﹡︊﹫﹠﹠︡ و ﹡︐﹢ا﹡﹠︡ درك ﹋﹠﹠︡- ﹁︀︮﹙﹥  ــ️ ﹋︧ ﹝﹞﹊﹟ ا︨
 ︡﹫︻ ﹤﹋ -︡﹫︻ ﹟ا ﹈︣︊︑ آن دوران و︗﹢د دارد؛ ﹜︢ا ﹈︫﹑ ﹨︧️-  ا﹝︀︋ 
ا﹝﹫︡ و ︻﹫︡ ا﹡︐︷︀ر ﹁︣ج و ﹎︀︪︩ ا︨️- در︨️ ﹡﹆︴﹥  ﹝﹆︀︋﹏ آن ﹫︤ی 
﹥ ﹝﹠︀︨︊️ ﹝﹫﹑د  ﹫︀ورد. «د︡ار︋  ﹥ و︗﹢د︋  ا︨️ ﹋﹥ د︫﹞﹟ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡︋ 

︱︣ت ﹝︡ی (︻︕) (٩/٢۵/١٣٧۶)
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  بايد زمينه را آماده كنى
ــ﹛ ︀︤ ا﹨﹞﹫️  ﹨ ️︗ ﹟︡ی(︻︕) از ا﹞ ︣ت︱ ــ︃﹜﹥  و﹐دت ︧﹞
﹙﹊﹥ در  ــ︉ ﹝︀،︋  ــ︃﹜﹥  ا﹡︐︷︀ر و دوران ﹝﹢︻﹢د را ﹋﹥ در ﹝︢﹨ ــ️ ﹋﹥ ﹝︧ ا︨
﹝︀ن دوران  ّ︤ ︡ه ا︨️- دوران ﹝﹢︻﹢د آ︠︣ا﹜ ّ︡س ا︨﹑م ︑︨︣﹫﹛︫  ﹆﹞ ﹟د
︣ روی آن ﹝︴︀﹜︺﹥  ــ﹛ و︋  ﹫︀ور﹛، روی آن ︑﹊﹫﹥ ﹋﹠﹫ ﹥ ︀د︋   ︋︀﹞ -️︡و﹞
︀︡ ز﹝﹫﹠﹥ را آ﹝︀ده ﹋﹠﹩،   ︋︀﹝ ︒ ﹨︀ی ﹝﹀﹫︡ی ا﹡︖︀م ﹎﹫︣د.︫  و دّ﹇️ و︋ 
 ︣﹀ ــ︀ده، ا﹇︡ام ﹁︣﹝︀︡. از︮  ﹫︀︡ و در آن ز﹝﹫﹠﹥  آ﹝ ︐﹢ا﹡︡︋  ︤ر﹎﹢ار︋  ︑︀ آن︋ 
ــ︣وع ﹋︣د! ︗︀﹝︺﹥ ای ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︢︎︣ای ﹝︡ی ﹝﹢︻﹢د  ــ﹢د ︫ ︫ ﹩﹝﹡ ﹤﹋
ــ︀ ﹝︓﹏ ا﹡︊﹫︀ و  ــ︡، وا﹜ّ ︫︀ ــ︡ ﹋﹥ در آن آ﹝︀د﹎﹩ و ﹇︀︋﹙﹫️︋  ︫︀ اروا﹠︀ ﹁︡اه︋ 

او﹜﹫︀ی ︵﹢ل ︑︀ر ﹝﹩ ︫﹢د.

 تأثير اعتقاد به ظهور حضرت
﹥ آ﹠︡ه ا﹝﹫︡وار ا︨️  ــ️ و︋  ︡ا ﹝︺︐﹆︡ و ﹝﹣﹝﹟ و ﹝︐﹊﹩ ا︨  ︠﹤  ︋﹤﹋ ﹩︐﹚﹞
﹢ر︫﹫︡  ــ️؛ ﹝﹙︐﹩ ﹋﹥ در د﹜︩︠  ــ﹫﹠︀ن ︾﹫︉ در ار︑︊︀ط ا︨ ︣ده ﹡︪  ︎︀ و︋ 
ــ︡، ﹨︣﹎︤ ︑︧﹙﹫﹛  ﹥ آ﹠︡ه و ز﹡︡﹎﹩ و ﹜︴︿ و ﹝︡د ا﹜﹩ ﹝﹩ در︪︠ ا﹝﹫︡︋ 
ــ︀رج ﹡﹞﹩ ﹎︣دد.  ــ︀، از ﹝﹫︡ان︠  ︀ ا ﹟︣ف ﹨ ــ﹢د و︋  و ﹝︣︻﹢ب ﹡﹞﹩ ︫
 ﹤ ــ️. ︻﹆﹫︡ه︋  ﹥ آن ﹝︺﹠﹢﹞ ️︡ی(︻︕) ا︨ ︭﹢︮﹫️ ا︻︐﹆︀د︋   ︠،﹟ا
ــ︀ع و ﹨﹛ در ︀ل و  ︀︵﹟ ﹁︣د، ﹨﹛ در ︣﹋️ ا︗︐﹞ ــ﹛ در︋  ا﹝︀م ز﹝︀ن، ﹨
 ︀ ︀︡ ﹇︡ر دا﹡︧️. «در د︡ار︋  آ﹠︡ه، ﹠﹫﹟ ︑︃︔﹫︣ ︻︷﹫﹞﹩ دارد. ا﹟ را︋ 

︎︀︨︡اران» (١٣۶٨/١٢/١٠)
 

 انتظار ، فقط نشستن و اشك ريختن نيست!
︣ ︑﹢ا﹡︀﹫﹩ ﹋﹥ ا﹞︀ن  ــ﹥︋  ︀ ا﹇︐︡ار و ﹇︡رت و ︑﹊﹫ ا﹝︀م ز﹝︀ن اروا﹠︀ ﹁︡اه︋ 
﹥ آن ﹇︡رت   ︋︤︖﹞ ــ︐︀﹡︩، او را ﹫︣وان و دو︨ ﹢د او و ا﹞︀ن︎  وا﹐ی︠ 
︐﹛ را و︣ان  ︐﹞﹍︣ان ︻︀﹜﹛ را ﹝﹩ ﹎﹫︣د و ﹋︀خ ﹨︀ی︨  ﹋︣ده ا︨️، ﹎︣︊︀ن︨ 
︣ای  ︺︊︀ن︋  ﹥ ﹝︡و️ و ︗︪﹟ ﹨︀ی ﹡﹫﹞﹥ ︫  ﹝﹩ ﹋﹠︡. درس د﹍︣ ا︻︐﹆︀د︋ 
﹥ ︱︣ت ﹝︡ی اروا﹠︀ ﹁︡اه  ﹞︀ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹨︣ ﹠︡ ا︻︐﹆︀د︋  ﹝﹟ و︫ 
ــ️؛ ا﹝︀ ا﹟ آر﹝︀﹡﹩ ا︨️  ︧﹫﹡ ﹩﹊ ــ️ و در آن ﹨﹫︘︫  ﹈ آر﹝︀ن وا﹐︨
ــ﹟ ﹎﹀︐﹥ ا﹡︡، ﹁﹆︳  ﹫︀︡. ا﹡︐︷︀ری ﹋﹥ از آن︨  ﹥ د﹡︊︀ل آن ︻﹞﹏︋   ︋︡︀  ︋﹤﹋
 ️︊︨︀﹠﹞ ﹤ ﹡︪︧︐﹟ و ا︫﹈ ر︐﹟ ﹡﹫︧️. «د︡ار ا﹇︪︀ر ﹝︐﹙︿ ﹝︣دم︋ 

︺︊︀ن در ﹝︭﹑ی ︑︣ان» (١٣٨١/٧/٣٠)  ︫ ﹤﹝﹫﹡

 بزرگترين وظيفه  منتظران
ــ﹥ از ﹜︀ظ ﹝︺﹠﹢ی  ــ️ ﹋ ــ︣ان ا﹝︀م ز﹝︀ن ا﹟ ا︨ ︋︤ر﹎︐︣﹟ و︸﹫﹀﹥  ﹝﹠︐︷
 ﹟﹫﹠﹞﹣﹞ ︀ ــ︀دی و ︻︀︵﹀﹩︋  ﹫﹢﹡︡﹨︀ی د﹠﹩ و ا︻︐﹆ و ا︠﹑﹇﹩ و ︻﹞﹙﹩ و︎ 
ــ﹢د را آ﹝︀ده ﹋﹠﹠︡.  ــ︀ زور﹎﹢︀ن،︠  ﹠︖﹥ درا﹁﹊﹠︡ن︋  ︣ای︎  و ﹨﹞︙﹠﹫﹟︋ 
﹀﹢ف د﹁︀ع  ︀ ﹡︪﹠︀︠︐﹥ در︮  ــ︣ از︎  ﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥ در دوران د﹁︀ع ﹝﹆︡س،︨ 
ــ﹩ ﹋﹥ و﹇︐﹩  ﹢د﹡︡. ﹋︧  ︋﹩﹆﹫﹆ ــ︣ان ــ︣﹋️ ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡، ﹝﹠︐︷ ﹝﹆︡س︫ 
ــ️، آ﹝︀ده  د﹁︀ع از ارزش ﹨︀ و  ــ﹞﹟ ا︨ ﹋︪﹢ر ا︨﹑﹝﹩ ﹝﹢رد ︑︡︡ د︫
ــ️، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ اد︻︀ ﹋﹠︡ ﹋﹥  ︣ا﹁︣ا︫︐﹥  ا︨﹑م ا︨  ︋﹜︣ ــ﹑﹝﹩ و︎  ﹝﹫﹟ ا︨
︴︣ ﹇︡م  ــ︣ آن ︱︣ت در ﹝﹫︡ان ﹨︀ی︠  ︪ــ️︨   ︎،︡︀﹫ ا﹎︣ ا﹝︀م ز﹝︀ن︋ 
︴︣، ا﹡︣اف و ︣ب و  ــ︀﹡﹩ ﹋﹥ در ﹝﹆︀︋﹏︠  ــ️. ا﹝︀ ﹋︧ ︠﹢ا﹨︡ ﹎︢ا︫
︧️ ﹝﹩ ︫﹢د؛ ﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥  ــ︀ن︨  ﹢د را ﹝﹩ ︋︀ز﹡︡ و زا﹡﹢ا﹡︪ ︫﹫︣﹟ د﹡﹫︀︠ 
 ﹤ ﹢د  ︡﹠︐︧﹫﹡ ︣︲︀︣﹋︐﹩ ﹋﹥ ﹝︴︀﹝︹ آن ﹨︀ را︋   ︠﹩︭ ︋︣ای ﹝︴︀﹝︹︫ 
︠︴︣ ﹝﹩ ا﹡︡ازد، ا﹡︖︀م د﹨﹠︡؛ ا ︀﹨ ﹟︴﹢ر ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹝﹠︐︷︣ ا﹝︀م ز﹝︀ن 
︀︡ در  ــ️،︋  ︤رگ ا︨  ︋﹚︭﹞ ــ﹩ ﹋﹥ در ا﹡︐︷︀ر آن ︋﹥ ︧︀ب آ﹠︡؟ ﹋︧
 ﹅﹆︑ ︣ای ︐﹢ا﹡︡︋  ︀زد و ﹋︀ری ﹋﹠︡ ﹋﹥︋  ﹑ح را آ﹝︀ده︨  ︠﹢د ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی︮ 
︺︊︀ن در   ︫ ﹤﹝﹫﹡ ️︊︨︀﹠﹞ ﹤ ︀︧︐︡. «د︡ار ا﹇︪︀ر ﹝︐﹙︿ ﹝︣دم︋  ︮﹑ح︋ 

﹝︭﹑ی ︑︣ان» (١٣٨١/٧/٣٠)
 

 يك حكومت صددرصد مردمى
 ️﹞﹢﹊ ﹈ ،ــ︡اه ﹁ ︀﹠︡ی ﹝﹢︻﹢د اروا﹞ ــ︣ت︱  ︡ه﹠آ ️﹞﹢﹊
ــ︣ از ︻︡ل و داد  ــ︀ن، ︑﹠︀ د﹡﹫︀ را︎  ــ️... ا﹝︀م ز﹝ ﹥ ︑﹞︀م ﹝︺﹠︀︨ ﹝︣د﹝﹩︋ 

﹠︀ی  ﹥ آن ﹨︀︨️ ﹋﹥︋   ︋﹤﹫﹊︑ ︀ ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡؛ ا﹝︀م ز﹝︀ن از آ︀د ﹝﹣﹝﹟ ﹝︣دم و︋ 
 ️﹞﹢﹊ ﹈ ــ︡ و ︪︋ ﹩﹞ ــ︐﹆︣ار ــ︣ ︻︀﹜﹛ ا︨ ︨︀︑︣ ــ︡ل ا﹜﹩ را در︨  ︻
 ﹤ ــ︀ر ﹝︐﹙︿ ﹝︣دم︋  ــ﹊﹫﹏ ﹝﹩ د﹨︡. «د︡ار ا﹇︪ ︮︡در︮︡ ﹝︣د﹝﹩ ︑︪

︺︊︀ن در ﹝︭﹑ی ︑︣ان» (١٣٨١/٧/٣٠)  ︫ ﹤﹝﹫﹡ ️︊︨︀﹠﹞

دست قاهر قدرتمند الهى
 ︡︀ ــ️ ﹇︀﹨︣ ﹇︡ر︑﹞﹠︡ ا﹜﹩ ﹝﹙﹊﹢︑﹩ ا︨️ ﹋﹥︋  ا﹡︐︷︀ر ﹁︣ج، ا﹡︐︷︀ر د︨
ــ︣د و ﹅ را  ︊  ︋﹟﹫ ــ﹫︴︣ه  ︸﹙﹛ را از︋  ــ︀ن ﹨︀︨  ︀ ﹋﹞﹈ ﹨﹞﹫﹟ ا﹡︧ ︋﹫︀︡ و︋ 
 ︡﹠﹚ ﹢︑ ﹜︣﹫︡ را︋  ︾︀﹜︉ ﹋﹠︡ و ︻︡ل را در ز﹡︡﹎﹩ ﹝︣دم ︀﹋﹛ ﹋﹠︡ و︎ 
﹢د...  ︣ای ا﹟ ﹋︀ر آ﹝︀ده︋   ︋︡︀  ︋.︡﹠﹊ ︡ا︋  ﹠︡ه  وا﹇︺﹩︠  ﹋﹠︡؛ ا﹡︧︀ن ﹨︀ را︋ 
﹊﹢ن ﹡﹫︧️؛  ا﹡︐︷︀ر ﹝︺﹠︀︩ ا﹟ ا︨️. ا﹡︐︷︀ر ︣﹋️ ا︨️؛ ا﹡︐︷︀ر︨ 
﹢رت  ﹢د︮  ــ﹢دی︠   ︠﹤ ــ︣ای ا﹠﹊﹥ ﹋︀ر︋  ــ︐﹟︋  ا﹡︐︷︀ر ر﹨︀ ﹋︣دن و ﹡︪︧
ــ️. ا﹡︐︷︀ر آ﹝︀د﹎﹩ ا︨️... ا﹡︐︷︀ر  ︋﹍﹫︣د، ﹡﹫︧ــ️. ا﹡︐︷︀ر ︣﹋️ ا︨
︣ای   ︋️︗ ﹤﹝﹨ ــ﹢د را از ﹢دن،︠  ﹢دن، آ﹝︀ده︋  ــ︐﹥︋  ︧  ︋︣﹝﹋ ﹩﹠︺ ︣ج﹁
ــ︡ ﹋︣د، آ﹝︀ده  ﹢ا﹨ ــ︣ای آن ﹨︡ف ﹇﹫︀م︠  آن ﹨︡﹁﹩ ﹋﹥ ا﹝︀م ز﹝︀ن(︻︕)︋ 
﹢ا﹨︡ ﹎︣﹁️  ــ︣ای آن ﹨︡ف ا﹡︖︀م︠   ︋﹩︤رگ ︑︀ر ﹋︣دن. آن ا﹡﹆﹑ب︋ 
 ،﹩﹛︀د ︻︡ل و داد، ز﹡︡﹎﹩ ا﹡︧︀﹡﹩، ز﹡︡﹎﹩ ا︖ــ️ از ا و او ︻︊︀رت ا︨

︡ا؛ ا﹟ ﹝︺﹠︀ی ا﹡︐︷︀ر ﹁︣ج ا︨️.  ︠️د﹢︊︻

منبع 
︀﹍︀ه ︑︭︭﹩ ︑︊﹫︀ن  ︣︑︀ل︎  ︀﹝﹠﹥ ای در︋︀ره ا﹝︀م ز﹝︀ن ︱︣ت ﹝︡ی(︻︕)-︎  ︋﹫︀﹡︀ت ا﹝︀م︠ 

 ️︡و﹞ ︀ن﹫︊︑ ﹩︭︭︑ ︀ه﹍︀ ︣︑︀ل︎   ︎،️︡و﹞
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︀︮﹩ ا︨️ و در ﹋﹠︀ر ﹡︀د﹨︀ی ف  ︠︿︀︸︀د دارای و﹡ ان﹢﹠︻ ﹤ ︠︀﹡﹢اده︋ 

ــ︡﹎︀ه ﹨︣ ﹡︀دی  د ﹟ــ︣دازد. از ا ــ﹥ ا﹀︀ی ﹡﹆︩ ﹝﹩ ︎ د﹍︣ ا︗︐﹞︀︻﹩︋ 
﹢ا﹨︡  ــ﹢د︋  ︩ ﹨︀ از ا︻︱︀ی︠  ــ﹟ ﹡﹞﹢دن ﹡﹆ ︀ رو︫ ــ﹣و﹜﹫️ دارد︋  ︧﹞
︀﹡﹢اده  ــ︣ ﹡︀د︠  ﹢رت ا﹡︖︀م د﹨﹠︡. ا﹎ ــ﹟︮  ︣︐  ︋﹤ ﹢د را︋   ︠︿︀︸و ︀︑
 ︒︻︀ ــ︀ را ﹡︢︍︣د︋  ﹨ ︩ ــ﹣و﹜﹫️ ﹡﹆ ــ﹢د را ا﹡︖︀م ﹡︡﹨︡ و ﹝︧  ︠︿︀︸و

︀﹡﹢اده و ا︻︱︀ی آن ﹝﹩ ︫﹢د. ا︫﹊︀ل در ︻﹞﹙﹊︣د︠ 
 ﹟ــ︐﹞﹩ ﹇︣ار دارد. در ا ︧﹫ ︀﹡﹢اده، د︡﹎︀ه︨  در ﹝﹆︀︋﹏ د︡﹎︀ه ﹡︀دی در︠ 
ــ︐﹛ ︻﹞﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ا︻︱︀ی آن ︑︃︔﹫︣  ︧﹫  ︨﹉ رت﹢  ︮﹤ ︀﹡﹢اده︋  د︡﹎︀ه︠ 
 ︀﹨ ﹜︐︧﹫  ︨︣︀  ︨︀  ︋﹩﹝︐︧﹫ ︀﹡﹢اده در د︡﹎︀ه︨  ︣ ︡﹊﹍︣ دار﹡︡.︠   ︋﹏︋︀﹆︐﹞
︀﹡﹢اده  ــ﹩︠  ــ︀ ︑︃︔﹫︣ ﹝﹩ ︢︎︣د. و﹇︐ ــ︣ و از آن ﹨ ︣ آن ﹨︀ ︑︃︔﹫ ــ︀ط دارد و︋  ار︑︊
︀﹡﹢اد﹎﹩ از  ــ﹢د، ︻﹙️ ﹝︪﹊﹑ت︠  ﹫︧︐﹛ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥︫   ︨﹉ ان﹢﹠︻ ﹤︋

︴﹩ را︋︴﹥ ︻﹙️  ﹥ ︻﹙﹫️ ﹙﹆﹢ی ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹩ ︀︋︡. در ︻﹙﹫️︠   ︋﹩︴  ︠️﹫﹚︻
ــ﹢د. و﹇︐﹩  ﹢رت ﹉ را︋︴﹥ ﹉ ︵︣﹁﹥ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫  ︮﹤ و ﹝︺﹙﹢﹜﹩︋ 
﹢د  ︀﹡﹢اده را در﹎﹫︣ ﹝︪﹊﹏︠  ﹢د︠  ︀﹡﹢اده د︀ر ﹝︪﹊﹏︫  ﹊﹩ از ا︻︱︀ی︠ 
ــ️. در ︻﹙﹫️ ﹙﹆﹢ی ﹝︪﹊﹏  ︡ه ا︨ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و او︨️ ﹋﹥ ︻﹙️ ﹝︪﹊﹏︫ 
︣ ر﹁︐︀ر  ︦ ا﹜︺﹞﹏ د﹍︣ان︋  ︦ ا﹜︺﹞﹏ د﹍︣ان و ︻﹊ ﹊︻ ︒︻︀ ﹊﹩ از ا︻︱︀︋ 

︣﹇︣ار ﹝﹩ ︫﹢د. آن ︻︱﹢ ا︔︣ ﹝﹩ ﹎︢ارد و ﹉ را︋︴﹥ ﹝︐﹆︀︋﹏︋ 
﹢ر︑﹩ آ︨﹫︉  ︀﹡﹢اده در︮  ﹫︧︐﹞﹩ و ︻﹙﹫️ ﹙﹆﹢ی︠  ︋︣ا︨︀س د︡﹎︀ه︨ 
﹢ر︑﹩  ︀﹡﹢اده در︮   ︠️﹞﹑ ﹢د و︨   ︫﹏︐﹞ ︀︱︻ا ﹟﹫ ﹝﹩ ︋﹫﹠︡ ﹋﹥ روا︋︳︋ 
︀﹡﹢اده  ︉ زا ﹡︊︀︫︡. در ا﹟ د︡﹎︀ه آ︨﹫︉ در︠  ا︨️ ﹋﹥ روا︋︳ ا︻︱︀ آ︨﹫
﹢﹥ و   ︨﹉ ﹩︑ر﹢  ︮﹤ ﹥ ﹉ ︻︱﹢ ﹡︧︊️ داد و آن را︋  را در ﹡﹞﹩ ︑﹢ان︋ 

از ︗︀﹡︉ ﹉ ︻︱﹢ دا﹡︧️.

خانواده آسيب زا 
و خانواده سالم
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﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ی ر﹁︐︀ری︵︊﹆︀ت ﹁︣︻﹩︵︊﹆︀ت ا︮﹙﹩

﹝︪﹊﹑ت ﹝︣︋﹢ط 
︋﹥ ر︫︡

﹢دنر︫︡ ﹡﹫︀﹁︐﹍﹩  ︠︣ده ﹎﹫︣ی، ︀﹐ت ﹋﹢د﹋﹩، ﹨﹫︖︀﹡﹩︋ 
زور﹎﹢﹩، ︾︣ور، ﹨﹞﹥ ﹫︤دا﹡﹩︠﹢د﹋︀﹝﹍﹩

︀﹜﹩ ﹋︣دن، ﹡︢︍︣﹁︐﹟ ﹝︧﹢﹜﹫️، ر﹨︀ ﹡﹞﹢دن ﹝︧﹣و﹜﹫️︻︡م ا︧︀س ﹝︧﹣و﹜﹫️  ︠﹤﹡︀︫
︣ا︋︣ ︑︽﹫﹫︣ ﹡︢︍︣﹁︐﹟ ا︫﹊︀ل، ا︧︀س ا﹠﹊﹥ ︑︽﹫﹫︣ ا﹝﹊︀ن ︢︎︣ ﹡﹫︧️. ﹐زم ﹡︡ا﹡︧︐﹟ ︑︽﹫﹫︣﹝﹆︀و﹝️ در︋ 

﹝︪﹊﹑ت 
ار︑︊︀︵﹩

﹫︀م ﹝︐︺︀رضروا︋︳ ﹡︀︨︀﹜﹛ ︋﹫︀ن ﹡﹊︣دن ﹝﹆︀︮︡، ﹎﹢ش ﹡︡ادن،︎ 
﹥ ︡﹊﹍︣، دو﹎︀﹡﹥ ︻﹞﹏ ﹋︣دن، ز︣ ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹟︋﹩ ا︻︐﹞︀دی  ︋️︊︧﹡ ﹉︫
﹩︐︊﹞ ﹩︋دن﹢ ﹩ ︑﹀︀وت︋  ﹝︊️ ﹡﹊︣دن، ﹇︣ ﹋︣دن،︋ 
︡ا﹇︐﹩  ︮﹩︋﹩︨﹢﹚︎︀ ،دروغ ﹎﹀︐﹟، رازدار ﹡︊﹢دن

آسيب شناسى خانواده
 ︕﹠ ــ︀﹡︡. ﹝︺﹞﹢ً﹐︎  ︨︣ ــ﹫︉︋  ︀﹡﹢اده آ︨ ــ﹥︠  ــ︡دی ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋  ︻﹢ا﹝﹏ ﹝︐︺
ــ︣ان را ︑︡︡ ﹝﹩ ﹋﹠︡(ا﹞︡ی، ١٣٧٣):  ــ﹑﹝️ روا﹡﹩ ﹨﹞︧ ︨ ﹏﹞︀︻
︀﹡﹢اد﹎﹩، ٢- ر︫︡  ــ︐︣ک︠  ﹥ ز﹡︡﹎﹩ ﹝︪ ــ︊️︋  ١- ﹡︀آ﹎︀﹨﹩ ﹨﹞︧︣ان ﹡︧
︫﹠︀︠︐﹍﹩ ﹨﹞︧︣ان،  ٣- ﹋︀رآ﹝︡ ﹡︊﹢دن روا︋︳ ﹨﹞︧︣ان،۴- ارزش ﹨︀ی 
ــ︣ان. ﹝︺﹞﹢ً﹐ د︠︐︣ان و  ﹝︐︱︀د ﹨﹞︧︣ان و ۵- ﹡︀﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ر﹁︐︀ر ﹨﹞︧
︣ا︡︗ ︳︡ ز﹡︡﹎﹩ را  ︀ ︡ا﹇﹏ ا︵﹑ع ازدواج ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. آ﹡︀ن︫  ︎︧︣ان︋ 
ــ︐︣ک ︑﹢︗﹩  ﹡︡ار﹡︡ و ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩،  ﹥ روا︋︳ ﹝︪ ﹡﹞﹩ دا﹡﹠︡ و︋ 
ــ﹠︡. ︋︣︠﹩  ــ︣ را ﹡﹞﹩ ︫﹠︀︨ ﹍︡﹊ ــ︣دی ــ﹩ و ︑﹀︀وت ﹨︀ی ﹁ ︠︀﹡﹢اد﹎
ــ︀، رؤ︀﹨︀ و ا﹡︐︷︀رات  ﹨ ﹩﹞︀﹋︀﹡ ،︀﹨ ️ ــ︡ه و ﹝︣و﹝﹫ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ار︲︀ ﹡︪
ــ﹢د و  ــ﹢ری ﹝︣﹋︤ ز﹡︡﹎﹩ آ﹡︀ن ﹝﹩ ︫ ﹞ د﹢ ــ︡ و︠  ﹡︣﹫﹎ ﹩﹞ ﹩ ︠﹢د را︎ 

︍︣ده ﹝﹩ ︫﹢د. ﹥ ﹁︣ا﹝﹢︫﹩︨  ز﹡︡﹎﹩ ﹝︪︐︣ک︋ 
︉ زا ا︨️.  ــ︣ان از ︗﹞﹙﹥ ︻﹢ا﹝﹏ آ︨﹫ ــ︡ ﹡﹫︀﹁︐﹍﹩ ﹨﹞︧ ﹡︎︀︐﹍﹩ و ر︫
﹙﹢غ ﹡︨︣﹫︡ه ا﹡︡ و از ﹜︀ظ   ︋﹤ ﹎︀﹨﹩ ﹨﹞︧︣ان از ﹡︷︣ ︗︧﹞﹩ و ︗﹠︧﹩︋ 
ــ﹢اده را ﹡︡ار﹡︡. ﹎︀﹨﹩  ﹡︀ ــ﹊﹫﹏︠  ︣ای ︑︪ ︻︀︵﹀﹩ و ا︗︐﹞︀︻﹩ آ﹝︀د﹎﹩︋ 
﹥ و︨﹫﹙﹥ ا︻︱︀ی  ﹫︀م ﹨︀︋   ︎︀ اده در︨️ ار︨︀ل ﹡﹞﹩ ︫﹢د و﹢﹡︀ ︎﹫︀م ﹨︀ در︠ 
﹢رت   ︮﹤ ﹫︀م ﹨︀︋  ﹢رت︎   ︮﹟د. در ا﹢︫ ﹩﹝﹡ ️﹁︀اده در︨️ در﹢﹡︀︠
﹫︀م ﹨︀ی  ــ︀︠︐﹍﹩ ︻︣︲﹥ ﹝﹩ ︫﹢د.︎  ا﹡︐︷︀رات ا︋︣از ﹡︪︡ه و ا﹡︐︷︀رات︨ 
﹢رت ︾﹫︣﹋﹑﹝﹩ ارا﹥ ﹝﹩ ︫﹢د و در ﹨︀﹜﹥ ای از   ︮﹤ ا︋︣از ﹡︪︡ه ﹝︺﹞﹢ً﹐︋ 
 ﹤ ︀﹋️ ﹝﹩ ︫﹢د و︋   ︨︀ ︡﹠﹋ ﹩﹞ ︣﹇ ︧︣﹝﹨ از ﹩﹊ ﹑ً︓﹞ .︀م ﹇︣ار دارد︋ا
﹢رت ﹨﹞︧︣ او ﹡﹞﹩ دا﹡︡   ︮﹟د﹨︡. در ا ﹩﹝﹡ ﹩︨︀ ﹢د︎  ر﹁︐︀ر ﹨﹞︧︣︠ 
﹫︀م ﹨︀   ︎﹩﹍︐︠︀ ﹋﹥ ﹥ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ و ﹨︡ف او ﹫︧ــ️. در ا﹡︐︷︀رات︨ 
ــ﹢د ﹝︓ً﹑ ﹨﹞︧︣ی،  ︫ ﹩﹞ ﹤︣ی ارا﹍رت د﹢  ︮﹤ ــ﹢د و︋  ︫ ﹩﹞ ︿︣︑
ــ︩ ﹉ ر﹁︐︀ر  ︀﹝﹡ ︀ ــ﹢د ﹝﹩ ﹎﹫︣د و︋   ︠﹤  ︋﹉︣︐ــ ︡︊︑ ️﹛︀﹙﹩ و ﹨﹫︧
﹢د را ︗﹙︉ ﹋﹠︡ و ﹝﹢رد ﹞︀️ او  ︑︡︊﹙﹩ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︑﹢︗﹥ ﹨﹞︧︣︠ 

﹇︣ار ﹎﹫︣د.
ــ︀ ارزش ﹨︀ی  ــ﹢اده و ︑︺︀رض ﹨ ﹡︀ ــ︀ در درون︠  ــ﹩ ارزش ﹨ ﹍﹠﹨︀﹝﹨︀﹡
 ﹟﹝︴﹞︀﹡ و ︣︢︎ ︉ ــ﹫ ︀﹡﹢اده را آ︨ ︀ ارزش ﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩︠  ︠︀﹡﹢اد﹎﹩︋ 
︀﹡﹢اده از  ــً﹑︠  ــ﹩ دا﹝﹟ ﹝﹩ ز﹡︡. ﹝︓ ︀﹡﹢اد﹎ ــ﹥ ا︠︐﹑ف ﹨︀ی︠  ﹝﹩ ﹋﹠︡ و︋ 
ــ️ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ و﹜﹩  ︡ا﹇ ــ﹢ص و︮  ﹚  ︠︀ ــ﹢أم︋  ــ﹢د ر﹁︐︀ری ︑ ا︻︱︀ی︠ 
﹢رت   ︮﹟و ر﹇︀︋️ را ﹝﹩ ︵﹙︊︡. در ا ️﹡﹢︪  ︠︀ ︗︀﹝︺﹥ ر﹁︐︀ری ︑﹢أم︋ 
︣ود ︀ از ارزش  ︀﹡﹢اد﹎﹩︋  ﹞️ ارزش︠   ︨﹤ ︀﹡﹢اده ﹡﹞﹩ دا﹡︡ ﹋﹥︋   ︠﹢︱︻
ــ︀ری ﹨﹞︀﹨﹠﹌  ــ︣ان ر﹁︐ ﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ﹨﹞︧ ــ︡. در︮  ﹫︣وی ﹋﹠ ــ﹩︎  ا︗︐﹞︀︻
ــ﹉ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.  ︀﹡﹢اد﹎﹩ ﹋﹞ ﹥ ︔︊︀ت︠  ــ﹠︡︋  ︫︀ ــ︐﹥︋  ﹙﹢ص دا︫  ︠︀ و ︑﹢أم︋ 
 ︒︻︀ ــ︀︠︐﹍﹩︋  ︩ ﹨︀ی︨  ــ︐﹀︀ده از ﹡﹆ ــ︣ان و ا︨ ر﹁︐︀ر ﹡︀﹨﹞︀﹨﹠﹌ ﹨﹞︧

︀﹡﹢اده  ــ﹫︡﹎﹩︠  ︫︀ ــ︣ و دو﹎︀﹡﹍﹩ ر﹁︐︀ر و از ﹨﹛︎  ﹍︡﹊ ﹤ ︻︡م ا︻︐﹞︀د︋ 
﹝﹩ ︫﹢د.

﹢د ﹝︡ل   ︠﹅﹫﹆︑ ــ︡ی (١٣٨٧) در ﹝ــ﹩ زاده و ا ︑︀﹁ ،﹩﹚﹛ا ️﹝ر
ــ﹏ درون ﹁︣دی،  ــ︀ر ︻︀﹝  را در ﹩﹢ــ ــ﹩ ز﹡︀︫ ــ﹩ ز﹡︡﹎ ︨︀﹠︫ ︉ آ︨﹫
 ﹟ــ︀س ا ︣ ا︨ ــ︥ه ارا﹥ داد﹡︡.︋  ــ︣ا ﹁︣دی و ــ︣ا ﹁︣دی و ﹁ ︋﹫﹟ ﹁︣دی، ﹁
ــ️.                                                                                                                          ﹢ده ا︨  ︋︣رت ز﹢ ــ﹥︮   ︋١٢ ︀︑ ﹉ از ︀﹨ ︉ ــ﹫ ــ︡ل ر︑︊﹥ ︋﹠︡ی آ︨ ﹞
ــ﹩، ٣- او﹇︀ت  ــ︣، ٢- ا﹜﹍﹢﹨︀ی ار︑︊︀︵ ︧﹝﹨ ︀ ــ﹊﹑ت ار︑︊︀︵﹩︋  ︪﹞ -١
 ،﹩︐﹫︭ــ ــ︀ی︫  ــ︣ان، ۵- ︑﹀︀وت ﹨ ﹍ــ﹥ د ــ︐﹍﹩︋  ــ️، ۴- وا︋︧ ﹁︣ا︾
ــ︣، ٨- ا﹁﹊︀ر و  ــ﹥ ︸︀﹨ ــ﹊﹑ت ﹝︣︋﹢ط︋  ــ﹊﹑ت ︻︀︵﹀﹩، ٧- ﹝︪ ︪﹞ -۶
 ﹤ ︽﹙﹩، ١٠- ﹝︪﹊﹑ت ﹝︣︋﹢ط︋  ا︻︐﹆︀دات، ٩- ﹝︪﹊﹑ت ا﹇︐︭︀دی و︫ 
ــ﹊﹑ت ︗﹠︧﹩.  ︀﹡﹥ و ١٢- ﹝︪  ︠️︣︡﹞ -︡ری و ا﹇﹢ام، ١١ ︠︀﹡﹢اده︎ 
﹥ د︨️  ︀﹡﹢اده ﹋﹥ از ︵︑ ﹅︣﹙﹫﹏ ︻﹢ا﹝﹏︋   ︠﹩︨︀﹠︫ ︉ ︎︨︪︣﹠︀﹝﹥ آ︨﹫
 ﹤︊︨︀﹞ آن ﹩︀︀ ︉ ﹨︀ ︑︡و﹟ و روا﹩ و︎  ﹠︖︩ ا﹟ آ︨﹫ ︣ای︨  آ﹝︡ه︋ 

︫︡ه ا︨️.
︣ای ﹨︣  ︀﹡﹢اده و ازدواج ﹝︺︣﹁﹩ و︋  ︉ ﹨︀ی︠  ا﹞︡ی (١٣٨۶) ده ︵︊﹆﹥ آ︨﹫
︣ای ﹨︣ ︵︊﹆﹥ ﹁︣︻﹩ ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ی ر﹁︐︀ری ﹝︺︣﹁﹩  ︵︊﹆﹥ ︀ر ︵︊﹆﹥ ﹁︣︻﹩ و︋ 

︉ ﹨︀ در ︗︡ول ١ آ﹝︡ه ا︨️. ﹋︣ده ا︨️. ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی ا﹞︡ی از آ︨﹫

جدول 1: طبقه بندى احمدى از آسيب هاى خانواده

ــ︐﹞﹩ و ︻﹙﹫️  ︋︣ا︨︀س د︡﹎︀ه ︨﹫︧
﹙﹆﹢ی، ︠︀﹡﹢اده در ︮﹢ر︑﹩ آ︨﹫︉ 
 ﹏︐﹞ ︀︱︻ــ﹟ ا ﹫ ــ﹥ روا︋︳︋  ﹋ ︡﹠﹫︋ ﹩﹞
﹢ر︑﹩  ︀﹡﹢اده در︮  ــ﹑﹝️︠  ︫﹢د و︨ 
︉ زا ﹡︊︀︫︡.  ا︨️ ﹋﹥ روا︋︳ ا︻︱︀ آ︨﹫
ــ﹫︉ در ︠︀﹡﹢اده را  در ا﹟ د︡﹎︀ه آ︨
﹥ ﹉ ︻︱﹢ ﹡︧︊️ داد و آن  ﹡﹞﹩ ︑﹢ان︋ 
ــ﹢﹥ و از ︗︀﹡︉   ︨﹉ ﹩︑ر﹢  ︮﹤ را︋ 

﹉ ︻︱﹢ دا﹡︧️
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﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ی ر﹁︐︀ری︵︊﹆︀ت ﹁︣︻﹩︵︊﹆︀ت ا︮﹙﹩

﹝︪﹊﹑ت 
﹩︐﹫︭︫

﹩︀﹁و ﹩︋﹩︀﹠︐︻ا ﹩  ︋،︳﹚︾ ﹤ ︠﹫︀﹡️، ا︋︣از دو︨︐﹩︋ 
زود از ﹋﹢ره در ر﹁︐﹟، ﹡︢︍︣﹁︐﹟ ا︫︐︊︀ه، روی  ﹉︣ف ا︧︐︀دن︑﹞﹏ ﹡︡ا︫︐﹟
﹢ا﹡﹩، ︑︺﹞﹫﹛ ︾﹙︳︨﹢ء︑﹀︀﹨﹛ درک ﹡︪︡ن ︑﹢︨︳ ﹨﹞︧︣، ذ﹨﹟︠ 
︢︣ی ﹢د را ︻﹢ض ﹋︣دن، ︑️ ︑︃︔﹫︣ د﹍︣ان ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹟، اراده ︔︀︋️ ﹡︡ا︫︐﹟︑﹙﹆﹫﹟︎  زود ︑︭﹞﹫﹛︠ 

 ﹏﹊︪﹞
︑﹀︀وت ﹨︀

﹩ ا︨︐︺︡ادی ﹉ ︻︱﹢، ﹡︀︑﹢ا﹡﹩ ﹉ ︻︱﹢ا︠︐﹑ف در ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی ﹨︀  ︋،﹢︱︻ ﹉ دن﹢ ︨︣آ﹝︡︋ 
﹢︩ا︠︐﹑ف ︻﹆﹫︡︑﹩  ︠︡︀﹆︻ ﹏﹫﹝︑ ،︧︣﹝﹨ ︡︀﹆︻ ﹤ ﹢دن و ﹡︊﹢دن، ا︐︣ام ﹡﹍︢ا︫︐﹟︋   ︋﹩︊﹨︢﹞
︣ی و رو︨︐︀﹩ا︠︐﹑ف ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︑﹀︀وت ﹁︀︩ ﹁︣﹨﹠﹍﹩، ا︠︐﹑ف در ︵︊﹆﹥ ا︗︐﹞︀︻﹩، ا︠︐﹑ف︫ 
﹩︨︀﹫ ﹥ ﹝︀︧﹏ روزا︠︐﹑ف︨  ﹫︀︨﹩، ︑﹢︗﹥ ﹡﹊︣دن︋   ︨﹏︀︧﹞ ﹤  ︋﹩︗﹢︑ ﹩  ︋،﹩︨︀﹫ ︋︣دا︫️ ﹝︐﹀︀وت︨ 

ا︫﹊︀ل در 
روا︋︳ ︻︀︫﹆︀﹡﹥

﹡︊﹢دن ︻﹑﹇﹥ از اول ز﹡︡﹎﹩، ︻﹑﹇﹥ ︗︀﹡︪﹫﹟، ا︸︀ر ︻﹑﹇﹥ ﹡﹊︣دن︋﹩ ︻﹑﹇﹍﹩
﹩︗﹢︑ ﹩︋︧︣﹝﹨ ﹩﹍︐︨آرا ﹤ ﹥ ﹎﹀️ و ﹎﹢، ︑﹢﹏ ﹡﹍︣﹁︐﹟ ﹨﹞︧︣، ︻︡م ︑﹢︗﹥︋  ︻︡م ا﹨︐﹞︀م︋ 

︀ ار﹎︀︨﹛﹋﹞︊﹢د را︋︴﹥ ︗﹠︧﹩ ﹥ را︋︴﹥ ︗﹠︧﹩، ﹡︨︣﹫︡ن︋  ﹡︡ا︫︐﹟ را︋︴﹥ ﹝︺﹞﹢ل ︗﹠︧﹩، ا﹨﹞﹫️ ﹡︡ادن︋ 
را︋︴﹥ ︗﹠︧﹩ ︾﹫︣﹝︺﹞﹢ل، ا﹁︣اط در را︋︴﹥ ︗﹠︧﹩، ا︗︊︀ر در را︋︴﹥ ︗﹠︧﹩روا︋︳ ﹡︀︨︀﹜﹛ ︗﹠︧﹩

﹝︪﹊﹑ت
﹩﹛︀﹞ 

️︧ ﹢ل دو︨︐﹩، در ︑﹠﹍﹠︀ ﹇︣ار دادن︋﹏ و︠  ︠︣︗﹩ ﹡︡ادن،︎ 
﹩︗︣﹛و﹩︀اده، ز﹡︡﹎﹩ ﹋︣دن رؤ﹢﹡︀ ﹥ و︲︺﹫️︠  ︣ج، ︑﹢︗﹥ ﹡﹊︣دن︋  ﹥ د︠﹏ و︠   ︋﹩︗﹢︑ ﹩︋

﹊︧️ ﹝﹊︣ر ﹝︀﹜﹩، ︑︺﹢︰ ﹝︣︑︉ ﹋︀ردرآ﹝︡ ﹡︀﹋︀﹁﹩ ︎﹫﹢︨︐﹥ ﹋︀ر ﹡﹊︣دن،︫ 
︐﹟وا︋︧︐﹍﹩ ﹝︀﹜﹩ ︡︠ا ︣ان ا﹡ ﹍︡ه د︻ ﹤ ︋د را﹢ ︀﹡﹢اده، ﹝︧﹣و﹜﹫️︠  ︐﹟ از︠  ﹙﹩، ا﹡︐︷︀ر︋ ﹩ ︗︀ د︫ا ︀﹡﹢اده ︮ا  ︠﹤ ︋﹩﹛︀ ﹞ ﹅﹚︺︑

﹝︪﹊﹏ در 
 ︀ را︋︴﹥︋ 
︠︀﹡﹢اده ا︮﹙﹩

﹩﹚ ︀﹡﹢اده ︮ا  ︠﹤ ︋﹩﹍︐︧ ︀﹡﹢اده ا︮﹙﹩و︋ا  ︠︀ ︀﹡﹢اده ا︮﹙﹩، ا︠︐﹑ف در ر﹁️ و آ﹝︡︋  ️ ﹨︀ی︠  ︀﹡﹢اده ﹨﹞︧︣، د︠︀﹜  ︠︡ از ︩﹫  ︋︹﹇﹢︑
﹩︋︀ ️ ︀﹡﹢اد﹎﹩دو︨ ︀﹡﹢اده، ﹡︡ا︫︐﹟ دو︨️︠   ︠︣ ︀ دو︨︐︀ن، ︑︣︗﹫ دو︨︐︀ن︋  ﹎︢را﹡︡ن و﹇️︋ 

﹥ ا﹇﹢ام  ︋﹩︗﹢︑ ﹩︋ا﹇﹢ام ﹤ ﹩ ا︐︣ا﹝﹩︋  ︫︣﹋️ ﹡﹊︣دن در ﹝﹞︀﹡﹩ ا﹇﹢ام، ﹝﹞︀ن ﹡﹊︣دن ا﹇﹢ام،︋ 
︀﹡﹢اد﹎﹩﹋﹠︀ره ﹎﹫︣ی ︣﹋️ در ︗﹞︹︠  ︠︀﹡﹥ ﹡︪﹫﹠﹩، ︻︢ر ︑︣ا︫﹩، ︻︡م︫ 

﹝︪﹊﹏ در 
راه ﹨︀ی ﹝﹆︀︋﹙﹥

﹤﹛︃︧﹞ ﹏ ه﹢﹫ ﹥ ︀﹁︐﹟ راه ﹏︋﹥ ﹋︀ر ﹡﹍︣﹁︐﹟︫  ا︨︐﹀︀ده از راه ﹏ ﹨︀ی ﹡︀﹝﹠︀︨︉، ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊︣دن از ﹝︪﹢رت د﹍︣ان، ︻︡م ︑﹢︗﹥︋ 
﹥ وا﹇︺﹫︀ت ﹊︀﹐ت ر﹁︐︀ری ا︻︱︀،︋ ﹩ ︑﹢︗﹩︋ ﹥︋ ﹫﹞︀ری ا︻︱︀،︋ ﹩ ︑﹢︗﹩︋ ﹥ ا︑﹀︀﹇︀ت از ︗﹞﹙﹥ ﹁﹢ت ا﹇﹢ام︻︡م ︑﹢︗﹥︋  ︋﹩ ︑﹢︗﹩︋ ﹥ ︫ا

﹏ راه ﹉ ﹤ ︋️︊︧﹡ ﹩︐︨︨︣﹟︐︠︣ان ا﹡︡ا﹍︣دن د﹎ ﹤ ︋︤رگ ﹋︣دن ﹝︪﹊﹑ت، رو︫﹟ ﹡﹊︣دن ﹝︪﹊﹑ت، ︑﹆︭﹫︣ را︋ 
﹩ ︗︀ از ﹁︣ز﹡︡انا︫﹊︀ل در ︑︣︋﹫️ ﹁︣ز﹡︡ان ﹡︀﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ در ︑︣︋﹫️ ﹁︣ز﹡︡ان، روش ︾﹙︳ ︑︣︋﹫︐﹩، ︑﹢﹇︺︀ت︋ 

﹝︪﹊﹑ت 
﹥ و﹇️ ﹝︣︋﹢ط︋ 

︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ز︀دا︨︐﹀︀ده ﹡﹊︣دن از و﹇️ ︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی،︋  ﹥ ﹎︢ر ︻﹞︣، ︻︡م︋   ︋﹩︗﹢︑ ﹩︋
︣﹡︀﹝﹥ ︑﹀︣﹎︢را﹡︡ن او﹇︀ت ﹁︣ا︾️ ︴︀﹜️، ︻︡م ا︨︐﹀︀ده از او﹇︀ت ﹁︣ا︾️، ﹡︡ا︫︐﹟︋   ︋﹤ ︮︣ف و﹇️︋ 

﹩ ﹝︭︣ف، ا︨︐﹀︀ده ز︀د از ر︨︀﹡﹥ا︋︴︀ل ︻﹞︣ ︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی︋  ﹫﹢ده،︋  ا﹡︖︀م ﹋︀ر︋ 
︧︐﹍﹩ در ا︔︣ ﹋︀ر﹋︀ر ز︀د ﹥ ﹋︀ر، ︻︭︊︀﹡﹫️ ﹡︀︫﹩ از ﹋︀ر،︠  ا︫︐︽︀ل ﹨﹞﹫︪﹍﹩︋ 

﹝︪﹊﹑ت 
﹝︺﹠﹢ی

︀︣ ا︻︱︀︑︱︀د در ︻﹆﹫︡ه ︣ز﹡︩ ︻﹆﹫︡︑﹩︨  ﹢د،︨  ﹥ ︻﹆﹫︡ه︠   ︋️︊︧﹡ ﹩︐︨︣ دا︫︐﹟ ︻﹆︀︡ ﹝︐︱︀د،︨ 
﹩﹢ ﹢د﹋︪﹩ا︧︀س︎  ︀﹡﹢اد﹎﹩، ﹁﹊︣︠  ︋﹩ ﹝︺﹠︀ دا﹡︧︐﹟ ز﹡︡﹎﹩، ︻︡م د﹜︊︧︐﹍﹩︠ 

︣ ﹉ ︵︣ز ﹁﹊︣، ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ﹁︣دی︑︺︭︉ ﹡︢︍︣﹁︐﹟ ﹡︷︣ د﹍︣ان، ا︮︣ار︋ 
﹥ ︻﹆﹫︡ه د﹍︣ان︋﹩ ا︻︐﹆︀دی ︣دن، ﹡﹍︣ش ﹝﹠﹀﹩ ﹡︧︊️︋  ﹣ال︋   ︨︣را ز ︤﹫ ﹤﹝﹨ ،﹟︐︫ا︻︐﹆︀د ﹡︡ا

﹞︀ره ٢ آ﹝︡ه ا︨️ را ارا﹥ داده ا﹡︡. ︀﹡﹢اده ﹋﹥ در ︗︡ول︫   ︠﹩︨︀﹠︫ ︉ ︩ ﹝﹢ری آ︨﹫ ﹡﹫﹙﹀︣و︫︀ن، ︻︀︋︡ی و ا﹞︡ی (١٣٩٢) ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی︫ 

الم
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آسي
ده 

نوا
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︀﹡﹢اده  ︠﹩︨︀﹠︫ ︉ آ︨﹫
﹝﹢ر ١:

 ﹤︠︣ ا︠︐﹑ل در
︀﹡﹢اده ز﹡︡﹎﹩︠ 

﹝﹢ر ٢:
 ︣ا︠︐﹑ل در ز
︀﹡﹢اده ﹝﹠︷﹢﹝﹥ ﹨︀ی︠ 

﹝﹢ر ٣:
ا︠︐﹑ل در ︻﹞﹙﹊︣د 
︀﹡﹢اده ﹎︣وه︠ 

﹝﹢ر ۴:
 ︳﹫﹞ ا︠︐﹑ل در
︀﹡﹢اده روا﹡﹩︠ 

﹝﹢ر ۵:
︀﹡﹢اده ا︨︐︣س︠ 

﹝﹢ر ۶:
︨︴ ﹋﹫﹀﹫️ ز﹡︡﹎﹩ 

︠︀﹡﹢اده

:١ ﹤﹆︊︵
 ﹩﹛﹢︑ ا︠︐﹑ل 
︠︀﹡﹢اده

:١ ﹤﹆︊︵
 ا︠︐﹑ل در 

ز︣﹝﹠︷﹢﹝﹥ ﹨︀ی 
︣ان ︧﹝﹨

:١ ﹤﹆︊︵
 ا︠︐﹑ل

︀︠︐︀ری  ︨ -﹩︪﹠﹋ 
:١ ﹤﹆︊︵

 ا︠︐﹑ل در را︋︴﹥
:١ ﹤﹆︊︵

︻﹢ا﹝﹏ ا︨︐︣س زای 
درو﹡﹩

١- ا︠︐﹑ل در 
︀﹡﹢اده ︫﹊﹏ ﹎﹫︣ی︠ 
٢- ︻︡م آ﹝︀د﹎﹩ در 

﹁︣ز﹡︡ آوری
٣- ا︠︐﹑ل در 
﹁︣ز﹡︡︎︣وری

︀﹡﹢اده  ۴- ا︠︐﹑ل︠ 
﹨﹠﹍︀م︋ ﹙﹢غ

۵- ا︠︐﹑ل در 
︀﹡﹢اده ﹋﹢﹉ ︫︡ن︠ 

 ﹩﹢︫︀﹡١- ا︠︐﹑ل ز
﹏﹝﹊﹞

 ﹩﹢︫︀﹡٢- ا︠︐﹑ل ز
﹝︐︺︀رض

 ﹩﹢︫︀﹡٣- ا︠︐﹑ل ز
﹤︐︧ و︋ا

 ﹩﹢︫︀﹡۴- ا︠︐﹑ل ز
﹉﹀﹠﹞

 ﹩﹢︫︀﹡۵- ا︠︐﹑ل ز
﹡︀︨︀ز﹎︀ر

︀﹡﹢اده دارای   ︠-١
︻﹞﹙﹊︣د ︲︺﹫︿

︡ت   ︫﹤ ︀﹡﹢اده︋   ︠-٢
﹤︐﹁︀ ️︠︀︨

 ﹤︍︀ر﹊ اده﹢﹡︀  ︠-٣
آ︨﹫︉ ﹎﹢﹡﹥

︀﹡﹢اده ﹎︧︧︐﹥   ︠-۴
﹩﹀︵︀︻

١- ا︠︐﹑ل در ا﹡︧︖︀م
٢- ا︠︐﹑ل در ار︑︊︀ط

﹫﹞︀ری ا︻︱︀ء  ︋-١
٢- ﹝︣گ ا︻︱︀ء

﹢ءا︨︐﹀︀ده از   ︨-٣
ا︻︱︀ء

️﹡︀﹫  ︠-۴
﹢ء﹝︭︣ف ﹝﹢اد  ︨-۵

︵︊﹆﹥١: ﹋﹫﹀﹫️ ز﹡︡﹎﹩ 
﹩﹊︤ ﹫﹁

︵︊﹆﹥ ٢: ﹋﹫﹀﹫️ ز﹡︡﹎﹩ 
﹩︐︠︀﹠ روان-︫ 

︵︊﹆﹥ ٣: ﹋﹫﹀﹫️ ز﹡︡﹎﹩ 
ا︗︐﹞︀︻﹩

︵︊﹆﹥ ۴: ﹋﹫﹀﹫️ ز﹡︡﹎﹩ 
ا﹇︐︭︀دی

︵︊﹆﹥ ۵: ﹋﹫﹀﹫️ ز﹡︡﹎﹩ 
﹝︺﹠﹢ی

 :٢ ﹤﹆︊︵
︀ز﹎︀ری  ا︠︐﹑ل︨ 
︀﹡﹢اده ا︻︱︀ء و ︔︊︀ت︠ 

:٢ ﹤﹆︊︵
 ﹤﹞﹢︷﹠﹞︣ا︠︐﹑ل در ز 

وا﹜︡- ﹁︣ز﹡︡
:٢ ﹤﹆︊︵

︀ز﹎︀ری   ا︠︐﹑ل︨ 
ا︗︐﹞︀︻﹩

 :٢ ﹤﹆︊︵
ا︠︐﹑ل در ر︫︡ ﹁︣دی

 :٢ ﹤﹆︊︵
︻﹢ا﹝﹏  ا︨︐︣س زای 

︋﹫︣و﹡﹩

﹤︐﹫︧﹎ اده﹢﹡︀  ︠-١
︀﹡﹢اده ︑﹉ وا﹜︡ی  ︠-٢
︀ز︨︀︠︐﹥  ︀﹡﹢اده︋   ︠-٣

و ازدواج ﹝︖︡د
﹩ ︔︊︀ت  ︀﹡﹢اده︋   ︠-۴

﹟﹞︤﹞

١- ا︠︐﹑ل ﹝︣︋﹢ط 
︋﹥ وا﹜︡

 ﹤ ٢- ا︠︐﹑ل ﹝︣︋﹢ط︋ 
﹁︣ز﹡︡

 ﹤ ٣- ا︠︐﹑ل ﹝︣︋﹢ط︋ 
را︋︴﹥ وا﹜︡- ﹁︣ز﹡︡

 ﹤ ۴- ا︠︐﹑ل ﹝︣︋﹢ط︋ 
﹝︓﹙︒ وا﹜︡- ﹁︣ز﹡︡

︀﹡﹢اده ﹝﹠︤وی  ︠-١
︀﹡﹢اده   ︠-٢
︀﹡﹢ن ︫﹊﹟ ﹇

︀﹡﹢اده دارای ︗﹢   ︠-٣
︠︀ص

١- ا︠︐﹑ل در ا︨︐﹆﹑ل
٢- ا︠︐﹑ل در 
﹩︣ا﹎ ️﹁︪︣﹫︎
٣- ا︠︐﹑ل در 

️ ﹎﹫︣ی  ︗
﹁﹊︣ی- ﹁︣﹨﹠﹍﹩

۴- ا︠︐﹑ل در 
﹩︣﹀︑ ︀ی﹨ ️ ﹫﹛︀︺﹁

۵- ا︠︐﹑ل در ا﹨﹞﹫️ 
ا︠﹑﹇﹩- ﹝︢﹨︊﹩

١- ﹝︀︗︣ت
٢- ﹢ادث ︾﹫︣﹝︐︣﹇︊﹥

٣- ﹝︪﹊﹑ت ا﹇︐︭︀دی 
و ︣﹁﹥ ای

۴- ︑﹆︀︲︀﹨︀ و ︑﹢﹇︺︀ت 
︠︀﹡﹢اده ﹎︧︐︣ده

:٣ ﹤﹆︊︵
 ﹤﹞﹢︷﹠﹞︣ا︠︐﹑ل در ز 
︣ادران ︠﹢ا﹨︣ان و︋ 

:٣ ﹤﹆︊︵
︶﹀ ا︠︐﹑ل در 
︀﹡﹢اده  ﹡︷︀م︠ 
١- ا︠︐﹑ل در 
﹩﹍︐﹁︀ ︨︀ز﹝︀ن
٢- ا︠︐﹑ل در 
﹋﹠︐︣ل ر﹁︐︀ر

جدول 2: طبقه بندى شش محورى آسيب شناسى خانواده

خانواده سالم
︀︫︡ و  ــ︐﹥︋  ــ﹫︉ آ︫﹊︀ر ﹡︡ا︫ ــ️ ﹋﹥ آ︨ ︀﹡﹢اده ای ا︨ ــ︀﹜﹛︠  ︠︀﹡﹢اده︨ 
ــ︣اک و  ــ︡.︋  ︫︀ ــ﹢ل ز﹝︀ن︋  ــ﹥ در ︵ ﹠﹫ ــ︉ و︋  ــ︣دی ﹝﹠︀︨ دارای ︻﹞﹙﹊
ــ︩ ز﹝﹫﹠﹥ ١-  ــ︀﹜﹛ را در︫  ــ﹢اده︨  ﹡︀ ــ︀ی︠  ﹨ ﹩﹎︥ــ︀رد (١٩٩٩) و ︋︀ر﹡
 ،️ــ﹥ در ﹁︣د ﹠﹫ ــ︣از ﹨﹫︖︀ن ﹨︀، ٣-︋  ﹫﹠﹥ در ا︋ ــ︀، ٢-︋  ﹨ ︩ ︋﹫﹠﹥ در ﹡﹆
ــ︐﹛ ﹨︀  ︧﹫  ︨︣در ز ﹤﹠﹫ ــ﹥ در ار︑︊︀ط و ۶-︋  ﹠﹫ ﹫﹠﹥ در ﹇︡رت، ۵-︋   ︋-۴
ــ︡ه   ︫︿︣︺︑ ﹩︋﹢ ــ﹥︠  ــ︀︋  ﹨ ︩ ــ﹢اده ای ﹡﹆ ﹡︀ ــ﹟︠  ﹫﹠ ــ︡. در ﹝﹩ دا﹡﹠

ــ﹢د. ا︻︱︀ی  ــ︣از ﹝﹩ ︫ ــ﹩ ا︋ ︋﹢  ︠﹤ ــ︀︋  ــ︣دد. ﹨﹫︖︀ن ﹨ ــ﹩ ﹝﹩ ﹎ و ︻﹞﹙
ــ︡. ﹨﹞﹥ ا︻︱︀ در  ﹥ ︻︡ه ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡ ــ﹢د را︋  ــ﹣و﹜﹫️ ر﹁︐︀ر︠  ︠︀﹡﹢اده ﹝︧
ــ﹩ و ︾﹫︣﹋﹑﹝﹩  ﹫︀م ﹨︀ی ﹋﹑﹝ ــ︡.︎  ــ︣﹋️ دار﹡ ــ︡ ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی︫  ﹠︣ا﹁
ــ️ و  ــ﹟ و وا︲ ا︨ ﹫︀م رو︫ ــ﹩ و ﹝﹀﹢م ﹨︣︎  ــ️ و ﹝︺﹠ ﹨﹞︀﹨﹠﹌ ا︨
ــ️. ــ﹟ ا︨ ــ︣ی و ﹁︣ز﹡︡ان رو︫ ︧﹝﹨ ،﹟︡﹛وا ﹜︐ــ ︧﹫︨︣︣ز﹨︀ی ز﹞
﹢د  ︀﹡﹢اده︠  ــ︀ی︠  ــ︀﹜﹛، ا︻︱ ︀﹡﹢اده︨  ــ﹌ (٢٠١٠) در︠  ﹠د﹑﹎ ︣︷﹡ ﹤︋
ــ︡، او﹇︀︑﹩ را  ــ︣ را ﹝﹩ دا﹡﹠ ﹍︡﹊ ــ︡، ارزش ﹠﹠﹋ ﹩﹞ ︣﹍︡﹊ ︿ــ را و﹇

﹢︨﹫﹙﹥ ﹡﹫﹙﹀︣و︫︀ن، ︻︀︋︡ی و ا﹞︡ی ( ١٣٩٢ ) ارا﹥ ﹎︣د︡ه ا︨️. ﹠︖︩ ا﹟ آ︨﹫︉ ﹨︀ ﹡﹫︤︋  ︫﹫﹢ه︨ 
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 ︡︀﹆︻ ،︡﹡ــ﹩ دار ︋﹢ ــ︀ی ار︑︊︀︵﹩︠  ــ︍︣ی ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ا﹜﹍﹢﹨  ︨︣﹍︡﹊ ︀︋
︣ان ﹨︀ ﹝﹆︀︋﹙﹥   ︋︀ ︀ز﹡︡ه ای︋  ﹢رت︨   ︮﹤ ﹝︢﹨︊﹩ ﹝﹠︀︨︊﹩ دار﹡︡، ﹇︀در﹡︡︋ 
︩ ﹨︀ی  ﹢د را ︑︪﹢﹅ و ︑︧﹫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و و︸︀︿ و ﹡﹆ ﹋﹠﹠︡. ا︻︱︀ی︠ 

﹝︪︭﹩ دار﹡︡.
 ︀ ــ︀﹁﹩ و︋  ︥و﹨︩ آ﹝﹫︐﹥ ا﹋︐︪ ــ﹉︎   ــ﹊︀ران (١٣٩٣) در ︮︀د﹇﹩ و ﹨﹞
︥و﹨︩  ︀ ﹝︣ور اد︋﹫︀ت︎  ــ︐﹥ از داده ﹨︀︋  ︣︠﹢ا︨  ︋﹤︣︷﹡ ا︨︐﹀︀ده از روش
︀﹡﹢اده  ــ︀وره︠  ︀ ﹝︐︭︭︀ن ﹢زه ﹝︪  ︋﹤︐﹁︀ ــ︀︠︐︀ر  ︨﹤﹝﹫﹡ ﹤︊︀︭﹞ و
ــ︀﹜﹛ د︨️ ︀﹁︐﹠︡. ا﹟ ﹝︡ل  ︀﹡﹢اده︨   ︠﹩﹞﹢ ﹥ ﹉ ﹝︡ل︋  ︀﹡﹢اده ﹨︀︋  و︠ 

﹢رت ز︣ ا︨️،  ︮﹤  ︋︡︺ ︀﹜﹛ دارای ١۴︋  ︠︀﹡﹢اده︨ 
﹙︧﹙﹥ ﹝︣ا︑︉   ︨،︀﹨ ︩ ︀︠︐︀ر ﹝︐︺︀دل (و︲﹢ح و ا︗︣ای ﹝﹠︀︨︉ ﹡﹆  ︨-١

︠︀﹡﹢اد﹎﹩ و ﹝︣ز﹨︀ی ﹝︪︬ و ﹝﹠︺︴︿)
﹑﹝️ روا﹡﹩ و ︗︧﹞︀﹡﹩ ا︻︱︀ء  ︨-٢

︀ور﹨︀، ﹡﹍︣ش ﹨︀،   ︋،︡︀﹆︻ ،و ﹝﹠︴﹆﹩ (ا﹁﹊︀ر ️︊︓﹞ ﹩︐︠︀﹠ ٣- ︻﹢ا﹝﹏︫ 
ارزش ﹨︀ و ا﹡︐︷︀رات)

︀د﹇︀﹡﹥،  ۴- ︑︺︀﹝﹑ت ﹋﹑﹝﹩ و ︾﹫︣﹋﹑﹝﹩ ﹝﹠︀︨︉ (﹝︧︐﹆﹫﹛، رو︫﹟ و︮ 
﹥ ﹆﹢ق ا︻︱︀ء) ﹞﹫﹞﹩، ا﹇︡ام و درک ﹝︐﹆︀︋﹏، ︑﹢︗﹥︋  دو︨︐︀﹡﹥ و︮ 

ــ﹩،  ــ﹩، ︻︀︵﹀ ــ﹞︀﹡﹩، روا﹡ ــ︀ء (︗︧ ــ︀ی ا︻︱ ــ︀زی ﹡﹫︀ز﹨ ۵- ﹁︣ا﹨﹛ ︨
ا︗︐﹞︀︻﹩، ا﹇︐︭︀دی، ︗﹠︧﹩ و ا﹝﹠﹫️)
۶- ا︋︣از ﹝﹠︀︨︉ ﹨﹫︖︀ن ﹨︀ و ا︧︀︨︀ت

٧- ا︻︐﹆︀دات د﹠﹩ و ﹝︢﹨︊﹩
︣وری ﹝﹠︀︨︉ ٨- ﹁︣ز﹡︡︎ 

٩- ﹝︀رت ﹏ ﹝︪﹊﹏ و ﹝︣︡️ ︑︺︀رض ﹨︀
︧︐︣ ر︫︡ ︀زی︋  ١٠- ﹁︣ا﹨﹛︨ 

︀﹡﹢اد﹎﹩) ١١-  ﹨︡﹁﹞﹠︡ی ﹝﹠︴﹆﹩ و ﹝﹠︀︨︉ (﹁︣دی، زو︗﹩ و︠ 
︀﹡﹢اده  ︠︳﹫﹞ در ﹩﹠︣﹁︀دی آ  ︫ -١٢

١٣- ﹝︀رت ﹨︀ی ﹝︪﹢رت و ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ﹝﹠︀︨︉
︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ١۴- ﹡︷﹛ ︋︪﹩ و︋ 

نتيجه
︉ ﹨︀ در  ــ﹫ ــ︊﹊﹥ آ︨  ︫﹤ ــ﹢اده ﹝﹩ ︑﹢ان︋  ﹡︀ ــ﹩︠  ︨︀﹠︫ ︉ ﹥ آ︨﹫  ︋﹤︗﹢︑ ︀︋
 ﹜﹛︀ ︀﹡﹢اده︨  ﹥ و︥﹎﹩ ﹨︀ی︠   ︋️︀﹠︻ ︀ ــ️ ︀﹁️ و︋  ︠︀﹡﹢اده ا︣ا﹡﹩ د︨
︉ ﹨︀ و  ــ️. ا﹡﹢اع آ︨﹫ ︣دا︫ ︀﹡﹢اده ﹎︀م︋  ــ﹑﹝️︠   ︨️︗ ان در﹢︑ ﹩﹞

ــ︡ه در ا︣ان  ︀﹡﹢اده ︑ ﹏︮︀﹆﹫﹆︀ت ا﹡︖︀م︫  ــ﹑﹝️︠  و︥﹎﹩ ﹨︀ی︨ 
﹢﹝﹩ ︨︀زی ︑﹆﹫﹆︀ت ا︖︀د ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︣ای︋  ا︨️ و ز﹝﹫﹠﹥ را︋ 

منابع 
︩ ﹨︀ی ︑︣︋﹫︐﹩، ج  ︥و﹨ ــ﹥︎  ︀﹡﹢اده. ﹝︖﹙ ︡ا︫ــ️ روا﹡﹩ در︠  - ا﹞︡ی، س.ا (١٣٧٣).︋ 

﹞︀ره ٣ و٤.  ︫،٢
ــ﹢اده، ︵︊﹆﹥ ︋﹠ــ︡ی و ﹡︪ــ︀﹡﹥ ﹨︀. ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹝﹆︀﹐ت  ﹡︀ ــ︡ی، س.ا (١٣٨٦). آ︨ــ﹫︉︠  ﹝ا -

﹞﹫﹠︀ر ا﹡︖﹞﹟ ﹝︪︀وره ا︣ان.  ︨﹟﹫﹝︖﹠ ︀﹡﹢اده و ازدواج.︎  ﹝︪︀وره︠ 
ــ︡ی، س.ا (١٣٨٧). ر︑︊﹥ ︋﹠ــ︡ی و ︑︺﹫﹫ــ﹟  ﹝ــ﹩ زاده، م و ا ︑︀﹁ .ــ﹩، ف ﹚﹛ا ️ ﹝ر -
ــ﹩  ــ︣ ا︮﹀ــ︀ن، ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ روان ︫﹠︀︨ ﹫ــ﹟ زو︗﹫﹟︫  ︉ ﹨︀ی ازدواج در︋  ︣︐﹝﹞ــ﹟ آ︨ــ﹫

﹞︀ره ١٢. ﹢م،︫  ︀ل︨   ︨،︤︣︊︑ دا﹡︪﹍︀ه
ــ︀دی، ع (١٣٩٣).  ــ﹩، ف و ا︻︐﹞ ︣ا﹝ ــ︡ی، س. ا.︋  ﹝ــ﹩ زاده، م. ا ︑︀﹁ .︀د﹇﹩، م  ︮-
ــ﹩  ︥و﹨︩ آ﹝﹫︐﹥ ا﹋︐︪ــ︀﹁﹩. ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ روان ︫﹠︀︨ ــ﹥ روش︎  ــ︀﹜﹛︋  ︀﹡﹢اده︨  ︑︡و﹟ ﹝︡ل︠ 

﹞︀ره ١، ٤٠-٢٩. ︠︀﹡﹢اده. دوره ١،︫ 
︀﹡﹢اده،  ︉ ︫﹠︀︨ــ﹩︠  ــ︡ی، س. ا (١٣٩٢). آ︨﹫ ﹝ــ︡ی، م. ر و ا ــ︀ن، پ. ︻︀︋ - ﹡﹫﹙﹀︣و︫

﹠︖︩، ا﹡︐︪︀رات دا﹡︪﹍︀ه ا︮﹀︀ن. ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی و︨ 
- Brock, G. W. & Barnard, C. P. (1999). Procedures in marriage and 
family therapy. London: Allyn and Bacon.
- Gladding, S. (2010). Family functioning and family pathology. 
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︀﹡﹢اده  ︋﹥ ﹡︷︣ ﹎﹑د﹠﹌ (٢٠١٠) در︠ 
﹢د را و﹇︿  ︀﹡﹢اده︠  ︨︀﹜﹛، ا︻︱︀ی︠ 
 ︣﹍︡﹊ ــ︡، ارزش ــ︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹠ ﹍︡﹊
 ︣﹍︡﹊ ︀ــ ــ﹩ را︋  ــ︡، او﹇︀︑ را ﹝﹩ دا﹡﹠
ــ︀ی ار︑︊︀︵﹩  ــ︍︣ی ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ا﹜﹍﹢﹨ ︨
 ﹩︊︨︀﹠﹞ ﹩︊﹨︢﹞ ︡︀﹆︻ ،︡﹡دار ﹩︋﹢︠
 ︀ ︀ز﹡︡ه ای︋  ﹢رت︨   ︮﹤ دار﹡︡، ﹇︀در﹡︡︋ 
﹢د را  ︋︣ان ﹨︀ ﹝﹆︀︋﹙﹥ ﹋﹠﹠︡. ا︻︱︀ی︠ 
 ︿︀︸و و ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹟﹫︧︑ و ﹅﹢︪︑
︩ ﹨︀ی ﹝︪︭﹩ دار﹡︡ و ﹡﹆
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 ديدارهاى بهارى مديران احيا با پرسنل 
 سمينار بررسى عملكرد سه ماهه شركت هاى گروه 

احيا و تكادو در سال 1394
 باالترين رتبه از آِن احياء سپاهان شد

 ديدار مديران احيا با مسؤوالن بانك صادرات
 تمديد گواهينامه سيستم مديريت كيفيت بر اساس 

ISO 9001:2008 استاندارد
 مجامع عمومى شركت هاى زيرمجموعه احيا و تكادو

 دوره هاى آموزشى در شركت احياء سپاهان
 جلسه روند پيشرفت پروژه كنسانتره سنگ آهن

ــاليانه  ــه مجمع عمومى عادى س  برگزارى جلس
شركت تكادو 
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ــ﹥ ﹝︀﹨﹥ اول  ــ︣د︨  ــ﹩ ︻﹞﹙﹊ ︣ر︨ ــ﹞﹫﹠︀ر︋   ︨
︑︭︭ــ﹩  ــ︀ی  ﹨ ﹌﹠︡﹛﹢﹨  ١٣٩۴ ــ︀ل  ︨
ــ﹥  ︧︀﹆﹞ و ︑﹊︀دو و ︀﹫︀ی ﹎︣وه ا﹨ ️ ــ︣﹋ ︫
︀ آ﹡︙﹥ ﹋﹥  ــ︐﹥ در ار︑︊︀ط︋  ︻﹞﹙﹊︣د دوره ﹎︫︢
ــ︐﹥ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︻﹞﹙﹊︣د وا﹇︺﹩،  در ︨︀ل ﹎︫︢
︣﹎︤ار  ــ﹩ دو روز︋  ︵ ،︡ــ﹥ ﹎︣د ارا ﹩﹠﹫﹝︑
️ ﹨︀ی  ﹋︣  ︫﹤﹨︀﹞ ﹤ ︫︡: ︋︣ر︨﹩ ︻﹞﹙﹊︣د︨ 
︀زر﹎︀﹡﹩  ــ︀ی ﹝︺︡﹡﹩،︋  ﹨ ﹌﹠︡﹛﹢﹨ ︣وه﹎︣ز
ــ ١٣٩۴/۵/١١ و  ــ﹏ در ︑︀ر ــ﹏ و ﹡﹆ ﹝ و
ــ︀ی  ﹨ ﹌﹠︡﹛﹢﹨ ــ︣وه  ﹎︣ز ️ ﹨︀ی  ــ︣﹋ ︫
ــ﹩، ﹝︀﹜﹩  ︨︡﹠﹞ ــ︀ت ﹁﹠﹩ و ﹞︡ ︮﹠︺️ و︠ 
 ــ︀︠︐﹞︀﹡﹩ در ︑︀ر  ︨﹌﹠︡﹛﹢﹨ ︀م وــ و︨ 
١٣٩۴/۵/١٣ در د﹁︐︣ ︑︣ان ︋︣﹎︤ار ︫︡. در 
 ︉︀﹡ ،﹩﹆﹫﹆ ︀ــ ــ﹞﹫﹠︀ر، د﹋︐︣ ︻﹙﹫︣︲  ︨﹟ا
ــ︣﹋️  ︫ ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ــ︣ه و ︡﹞ ︃ت﹫﹨ ︦﹫ر
ــ︣﹋️  ︫ ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ،﹩ــ ︀︋︀︋ ــ︣دار ︨ ،︀﹫ا
 ︀﹨ ️ ﹋︣  ︫،︀﹨ ﹌﹠︡﹛﹢﹨ ︣ان︡﹞ ︤﹫﹡ ︀دو و﹊︑

︐︀دی ︱﹢ر دا︫︐﹠︡.  و︨ 
 ﹩﹆﹫﹆ ︀︲︣﹫﹚︻ ︣︐﹋د ،﹤︧﹚︗ ﹟در ا︋︐︡ای ا
ــ﹏،  ﹞︀︻︣︡﹞ ــ︣ه و ︡﹞ ــ︦ ﹨﹫︃ت ﹫ر ︉ ︀﹡
ــ︃﹜﹥ ر﹁︹  ــ﹥ در ار︑︊︀ط ︋︀ ﹝︧ ︐﹊﹡ ︡﹠ ︣﹋ذ ﹤︋
ــ﹀︀﹡﹥  ــ︣د و ﹎﹀️: ﹝︐︃︨ ــ︀ره ﹋ ــ︀ ا︫ ﹨ ﹜︣︑
ــ︀ در ︻﹞﹙﹫︀ت ﹨︀ی  ﹨ ﹜︣︑ ب﹢﹚︴﹞︀﹡ ︣﹫︔︃︑
ا﹇︐︭︀دی ︋﹠﹍︀ه ﹨︀ و ﹡﹫︤ ︮﹠︀︹ ﹋︪﹢ر ︋︀︻︒ 
ــ︣ ﹇﹫﹞️ ︑﹞︀م  ــ️ ︑︃︔﹫︣ا︑﹩ ﹝﹠﹀﹩︋  ــ︡ه ا︨ ︫
︫︡ه ﹋︀﹐ و ︠︡﹝︀ت ︋﹠﹍︀ه ﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی در 

ــ︀︋﹥ ︠︀ر︗﹩ ︋﹍︢ارد.  ﹇﹫︀س ︋︀ ﹋︀﹐﹨︀ی ﹝︪
ــ︃﹜﹥ را ﹎︣ا﹡﹩ ﹝﹢اد او﹜﹫﹥ در  ︧﹞ ﹟وی د﹜﹫﹏ ا
 ﹤ دوران ︑︣﹛ و ﹡﹫︤ ︻︡م ورود ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی︋ 

︨﹫︧︐﹛ ﹋︪﹢ر ︻﹠﹢ان ﹋︣د. 
 ︒ ــ﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹋﹥︋  ︀ن ا﹫  ︋︀ ــ﹩︋  ﹆﹫﹆ ︣︐﹋د
ــ﹢ده و   ︋﹩︖ــ︒ ︑︡ر︊﹞ ﹈ــ  ︀ــ ﹨ ﹜︣︑
ــ️ و ﹜︢ا  ــ︡ه ا︨ ــ︣وع︫  ــ﹑ب︫  از اول ا﹡﹆
 ﹤ ــ︤ود:︋  ــ︡ ا﹁ ــ︊﹥ ﹡﹫︤ ر﹁︹ ﹡﹢ا﹨︫︡   ︫﹈
ــ︦ از ︑﹢ا﹁﹅  ــ︊﹩︎  ️ ﹨︀ی ﹝﹠︀︨ زودی ﹁︣︮
ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹨︀ی  ــ︡ و︨  ﹢ا﹨︫︡  ــ︀د︠  ︖ا
 ︡﹡﹢︫ ﹩﹞ ︣ــ︣از ــ﹞️ ا︣ان︨   ︨﹤ ︠︀ر︗﹩︋ 
ــ︀﹨︡ ورود ﹨﹫︃ت ﹨︀ی  ــ︣اً ︫ ــ﹥ ا︠﹫ ﹊﹠︀ا﹝﹋
ــ︐﹫﹛.  ــ﹢ر﹝︀ن ﹨︧ ︪﹋ ﹤ ︀ر︗﹩︋  ــ︀دی︠  ا﹇︐︭
ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران دا︠﹙﹩ را  ــ﹩ ︨ وی ︋﹑︑﹊﹙﹫﹀
ــ﹩ دا﹡︧ــ️ و ا︸︀ر  ــ︃﹜﹥ ای ﹋︀﹝ً﹑ ︵︊﹫︺ ︧﹞
ــ︀ن و  ــ﹥ ا︵﹞﹫﹠ ︙﹡︀﹠ ﹤ــ ــ︣د ﹋ ــ︡واری ﹋ ا﹝﹫
ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران  ــ︣ای ︨ ــ﹩ ﹝︱︀︻︿ ︋ آرا﹝︪
ــ︣ ﹡﹫︤ ︋﹥ ︵﹢ر  ︪﹇ ﹟ــ﹢د ا ︫ ﹏︮︀ ﹩﹚︠دا
ــ︡  ــ﹥ ︑﹢﹜﹫ ︠︣ ــ﹢د را در  ︠﹤︀﹞︣ــ ــ﹛︨  ︐
﹝﹩ ا﹡︡از﹡︡ و ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︋︀︻︒ ﹝﹩ ﹎︣دد ︋︀ 

.﹜﹢ ︀رج︫  ﹫︪︐︣ی از ر﹋﹢د︠   ︋️︻︨︣
ــ︀ره  ︀ ا︫ ﹡︀︉ ر﹫︦ ﹨﹫︃ت ﹝︡︣ه در ادا﹝﹥︋ 
ــ︀ در آ﹠︡ه ای  ﹨ ﹜︣︑ ــ︡ن ــ︐﹥︫  ︣دا︫ ــ﹥︋  ︋
ــ️: ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︋︣ای  ﹡︤د﹈، ا︸︀ر دا︫
 ️︧﹫﹑︵ ️︮︣﹁ ﹜﹨ ︀ه ﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی﹍﹠︋
ــ﹞﹩ ﹝﹙﹈. وی در ا﹟ ︭︠﹢ص  و ﹨﹛ ︨

 ﹜︣︑ از ︡︺  ︋︳︣ا ︠︀︵︣﹡︪︀ن ﹋︣د: ا﹎︣ از︫ 
︣﹝︀﹥ ﹎︢اری و ورود ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی   ︨️︗ در
︩ آ﹝︡ه  ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹫﹛ در وا﹇︹ از ﹁︣︮️ ︎﹫ ا︨
ــ︐﹥ ا﹛ و ا﹎︣ ا︗︀زه ورود ﹋︀﹐﹨︀ی  ︋︣ه ︗︧
ــ︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥  ــ﹢ر را ︋︡﹨﹫﹛ (︋ ــ﹥ ﹋︪ ︋ ﹩﹁︭︣﹞
ــ﹊﹑ت ا﹇︐︭︀دی  ︀زار ا︣ان) ﹝︪ ﹢دن︋   ︋︣﹊︋
ــ︡ان  ﹠ ــ︡ دو ــ﹢زه ︑﹢﹜﹫  ︭ــ﹢ص در︋

.︡ ︠﹢ا﹨︫︡ 
 ﹏ ــ﹥ ﹝﹠︷﹢ر ــ﹛ دو﹜️ را︋  ﹨ ﹩﹆﹫﹆ ︣ــ د﹋︐
﹠﹍︀ه  ــ﹣ول دا﹡︧ــ️ و ﹨﹛︋  ــ﹊﹏ ﹝︧ ︪﹞ ﹟ا
 ️︣︡﹞ــ﹢ء ا﹇︐︭︀دی ﹡︷﹫︣ ا﹫︀ را. وی ︨
ــ︣﹎︣دا﹡﹩ ﹝﹠︀︋︹  ﹩ ﹨︡﹁﹩ و︨  در︭︠ــ﹢ص︋ 
 ﹤ ــ︀ل ورود︋  ﹝︐ــ﹥ ا ــ︡ه ای ﹋ ــ﹥ آزاد︫  ﹋﹢﹚︋
 ﹈﹚﹞ ﹩﹝ّ  ︨︫︡︀ ﹋︀﹐﹨︀ی ﹝︭︣﹁﹩ را دا︫︐﹥︋ 
ــ︡ه او، ︑﹢﹜﹫︡ دا︠﹙﹩  ﹫﹆︻ ﹤ دا﹡︧ــ️ ︣ا﹋﹥︋ 
 ﹤︙﹡︀﹠ ــ︡ارد و ــ︀ آن را ﹡ ــ️︋  ﹁︣︮️ ر﹇︀︋
ــ﹢د د︀ر ﹝︪﹊﹏  ︪﹡ ︀﹨ ️ ــ︀︠ ︨︣︮︣ف ز

﹝﹩ ﹎︣دد. 
︀ ا︫︀ره  ــ︍︀﹨︀ن︋  ــ︣﹋️ ا﹫︀ء︨   ︫﹏﹞︀︻︣︡﹞
ــ﹩ از ︋﹠﹍︀ه ﹨︀ی  ــ︣ ︋︣︠ ــ﹥ ﹝︺︱ــ﹑ت ا︠﹫ ︋
ــ﹩ از  ــ︣د: ︋︣︠ ــ︀ن ﹋ ــ︀دی، ︠︀︵︣﹡︪ ا﹇︐︭
ــ︣﹝︀﹥ در  ﹥ ﹜︀ظ︨  ︋﹠﹍︀ه ﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی ﹝︀︋ 
ــ﹥ را﹨﹊︀ر  ــ︐﹠︡ ﹋ ﹎︣دش، د︀ر ﹝︺︱﹏ ﹨︧
ــ﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی  ــ﹫﹏ ا﹝﹢ر، ︋ ــ︉ ︋︣ای ︑︧ ︨︀﹠﹞
ــ﹥ ︑﹢﹜﹫︡  ︠︣ ــ︀ در ﹨ ﹜︣︑ ــ︡ از ︺ ــ︹︋  ︋︀﹠﹞
ــ﹩ ا﹨﹞﹫️  ــ﹢ع، ز﹝︀﹡ ــ﹟ ﹝﹢︲ ــ︡. ا ︫︀︋ ﹩﹞
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ــ﹥ ︻﹠﹢ان  ــ﹥ ای︋  ــ﹟ ﹝︀ه ١٣٩۴ ︗﹙︧ در ﹁︣ورد
ــ﹫︡  ــ﹢ر د﹋︐︣ ︨ ︱ ︀︋ ــ﹢روزی ــ︀ی ﹡ د︡ار﹨
ــ︃ت ﹝︡︣ه ا﹫︀ و  ﹫﹨ ︦﹫ی، ر﹢﹀  ︮﹩﹀︴︭﹞
د﹋︐︣ ︻﹙﹫︣︲︀ ︀﹡ ،﹩﹆﹫﹆︉ ر﹫︦ ﹨﹫︃ت ﹝︡︣ه 
ــ︐︀دی  و ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ا﹫︀ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︡︣ان︨ 

 ︀﹫ــ︣﹋️ ا ــ︀ در د﹁︐︣ ﹝︣﹋︤ی︫  ﹫و ﹋︀ر﹋﹠︀ن ا
ــ︡. در ا﹟ د︡ار ﹝︡︣ان  ــ﹊﹫﹏︫  ــ︍︀﹨︀ن ︑︪ ︨
 ﹤ ︀ل ١٣٩۴︋  ﹥ ﹡︀م ﹎︢اری︨  ︀ ا︫︀ره︋   ︋︀﹫ار︫︡ ا
ــ︀ل دو﹜️ و ﹝﹙️، ﹨﹛ د﹜﹩ و ﹨﹛ ز︋︀﹡﹩»  ﹡︀م «︨
 ﹟︧ــ️ ا︀︋ ﹩﹞  ︀﹞ ﹤ــ ــ︡ ﹋﹥ ﹨﹞ ︑﹢︮﹫﹥ ﹡﹞﹢د﹡

ــ︐﹥ ︋︀ ︑﹢﹋﹏ ︋︣  ︨︀ل را ﹨﹞︙﹢ن ︨︀ل ﹨︀ی ﹎︫︢
︺﹩ و ﹨﹞︐﹩ ﹝︱︀︻︿ آ︾︀ز  ︠︡او﹡︡﹎︀ر و ﹡﹫︨︤ 
ــ︀م ﹝︺︷﹛ ر﹨︊︣ی   ــ︀ءا... ﹁︣﹝︀ن ﹝﹆ ﹋﹠﹫﹛ ︑︀ ان ︫
 ﹤ ︭﹢ص ا﹟ ﹡︀م ﹎︢اری︋  (﹝︡ ︸﹙﹥ ا﹜︺︀﹜﹩) در︠ 

﹢د.   ︫﹅﹆﹞ ﹟︧ا ︹﹀﹡
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ــ﹢ده ﹝﹆︀م  ﹞︣﹁ ﹤ ــ﹥︋  ــ︡ا ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋ ﹫ ــ︐︣ی︎  ︪﹫︋
﹝︺︷﹛ ر﹨︊︣ی ﹝﹆︀وم ︨︀زی ︋︩ ا﹇︐︭︀دی 

﹋︪﹢ر، در د︨︐﹢ر ﹋︀ر ﹇︣ار ﹎﹫︣د. 
ــ﹞﹫﹠︀ر ذ﹋︣  ــ﹟ ︨ ــ﹩ در ادا﹝﹥ ا ﹆﹫﹆ ︣ــ د﹋︐
﹡﹊︀︑﹩ را در ﹇︀﹜︉ ︀ ﹤﹫︮﹢︑ ︡﹠︤ ا﹨﹞﹫️ 

دا﹡︧️:
در  د﹇ــ️  و  ︋︣ه وری ﹨ــ︀  ــ︣  ︋ ︑﹞︣﹋ــ︤   •
ــ﹩ ︑﹞︣﹋︤ ︋︣  ﹆﹫﹆ ︣ــ ︋︀ی ︑﹞︀م ︫ــ︡ه: د﹋︐
ــ︣ار داد و  ــ︡ ﹇ ــ﹢رد ︑︃﹋﹫ ــ︀ را ﹝ ︋︣ه وری ﹨
ــ︡ه  ️ ﹨︀ی ︑﹞︀م ︫ ــ︀وت ﹁︀ــ︩ ﹇﹫﹞ ﹀︑ ﹤︋
ــ︡ه  ︀ی ︑﹞︀م ︫ ــ️ ︑︀︋  ﹢ا︨ ــ︀ره ﹋︣د و︠  ا︫
️ ﹨︀ی ز︣﹎︣وه ︋﹥ د﹇️ ﹝﹢رد ︋︣ر︨﹩  ﹋︫︣
﹢د  ︀﹫﹟ آوردن آن︫  ــ︺﹩ در︎  ﹇︣ار ﹎﹫︣د و︨ 
ــ︡. وی ︋︀ ورود  ︋︀ ︩︣ه وری ﹡﹫︤ ا﹁︤ا︋ ︀︑
﹥ ︭︠﹢ص  ــ﹢ب (﹋﹥︋  ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی ﹨︀ی ﹡︀﹝︴﹙
︀ ﹝︪﹊﹏ ﹝﹢ا︗︹  ️ ﹨︀ی ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ را︋  ﹋︫︣
﹋︣ده ا︨️) ا︋︣از ﹡︀ر︲︀︐﹩ ﹋︣د و ﹝︡︣ان را 

﹀︀رش ﹡﹞﹢د.  ︨﹤﹛︃︧﹞ ﹟د﹇️ در ا ﹤︋
︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی ﹨ــ︀ی  ورود  ــ︣  ︋ ︑﹞︣﹋ــ︤   •
ــ︀ ورود  ﹫ــ︣﹋️ ا ــ﹏ ︫ ﹞︀︻︣︡﹞ :︡ــ︡︗
ــ﹢ر را  ــ﹥ ﹋︪ ــ﹩︋  ︀ر︗ ــ︀ی︠  ــ︣ ﹨﹫︃ت ﹨ ا︠﹫
ــ﹩ ا︻﹞︀ل  ــ️ دا﹡︧ــ️ و ︋﹥ ﹡﹢︻ ︀︤ ا﹨﹞﹫
️ ﹨︀ی  ــ︡ را در ﹁︺︀﹜﹫ ︡︗ ــ︀ی ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی ﹨

️ ﹨︀ی ﹝﹠︨︡﹩ و ︮﹠︺︐﹩  ︋︧﹫︀ری از ︫︣﹋
و ︐﹩ ﹝︺︡﹡﹩، ﹁︣︮︐﹩ ︵﹑﹩ ﹇﹙﹞︡اد ﹋︣د. 
وی ﹎﹀️:  ﹩︐︱﹢ر ﹝︰ در ︗﹙︧︀ت 
 ﹩︗﹢︑ ﹏︋︀﹇ د﹢  ︨﹜︐ ر﹢︵ ﹤ ا﹟ ﹨﹫︃ت ﹨︀︋ 
ــ︀دن و ﹞﹏ و  ﹥ ︭︠ــ﹢ص در ﹢زه ﹝︺ را︋ 

﹢ا﹨︡ ﹋︣د.   ︠﹤︻﹢﹝︖﹞ ︡︀︻ ﹏﹆﹡
 ﹩﹆﹫﹆ ︣︐﹋︀درات: د ︣ای︮  • آ﹝︀د﹎﹩ ﹋︀﹝﹏︋ 
﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹋﹥ ︻︡م ﹁︺︀﹜﹫️  ︲﹞﹟ ا︫︀ره︋ 
ــ︀ط ︲︺︿  ــ︀درات ﹊﹩ از ﹡﹆ ــ﹥︮  در ز﹝﹫﹠
 ︀︱﹁ ﹤︙﹡︀﹠ ﹤ــ ــ️ ︑︀﹋﹫︡ ﹡﹞﹢د ﹋ ︑︣﹛ ا︨
 ﹤ ــ︣دد︋  ــ︀درات ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹁︣ا﹨﹛ ﹎ ــ︣ای︮  ︋
ــ﹢ن ﹝﹩ ︑﹢ان ﹝︭ــ﹢﹐ت را ︋﹥  ︵︣ق ﹎﹢﹡︀﹎

︀در ﹋︣د.  ︮︿﹚︐﹞ ر﹨︀ی﹢︪﹋
ــ︦  ﹫ر ︉ ︀﹡ :ــ︣ون ــ︹ ︋﹫ • ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹝﹠︀︋
ــ︀ی  ﹨ ️ ︮︣﹁ از  ــ︐﹀︀ده  ا︨ ــ︣ه  ︡﹞ ︃ت﹫﹨
ــ﹫︀ر  ︧ ︦ از ︑︣﹛ را︋  ــ︉ در دوران︎  ︨︀﹠﹞
ــ︀ در ر﹋﹢د  ــ︤ود: د﹡﹫ ︲︣وری دا﹡︧ــ️ و ا﹁
﹥ ﹨︡ف  ــ️ و در ︀︱﹁ ﹟﹫﹠﹩ ﹝﹩ ︑﹢ان︋  ا︨
ــ﹥  ــ﹢د︋  ــ﹩ ﹝﹢︗ ﹍﹠︡﹆﹡ ــ︣دن، از ــ︤ ﹋ ﹫︖︑
ــ︐﹀︀ده ﹋︣د. ︐﹩ ﹝﹩ ︑﹢ان  ︵︣﹆﹩ ﹝﹠︴﹆﹩ ا︨
ــ﹠︀د  ︪﹫ ــ﹛ در د﹡﹫︀︎  ﹞ ــ︡﹎︀ن ﹝︺︀دن ︋﹥ دار﹡

﹨﹞﹊︀ری داد.
 ﹩﹠﹫︋ ︩ ﹫ ــ️:︎  ــ﹥ ﹎﹀ ــ﹩ در ادا﹝ ﹆﹫﹆ ︣ــ د﹋︐

ــ﹫﹟ آ﹐ت  ︫︀﹞ ،﹈ــ︡ه ای ﹡︤د ﹠در آ ﹜﹠﹋ ﹩﹞
﹢ا﹨︡  ــ︡اری︠  ︣ ــ︦︠  ﹡︀﹠︀﹁ ــ﹢رت ــ﹥︮  ︋
ــ﹅  ︣︵ ــ︤ از ــ️ ﹡﹫ ــ︤ود: دو﹜ ــ︡. وی ا﹁ ︫
ــ﹥  ︋ دارد  ــ︡  ︭﹇ ــ﹩  ︀﹨ ورودی ــ﹟  ﹫﹠
 ︀﹨ ️ ــ︀︠ ︨︣ز در  ــ﹩  ︗﹢︑ ﹏︋︀﹇ ــ﹢ر  ︵
ــ﹥ ﹝︀ ﹡﹫︤ ﹝﹩ ︀︋︧ــ️  ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹋﹠︡ ﹋ ︨
ــ﹢ر ﹝︴﹙﹢ب،  ︵ ﹤ ــ﹩︋  ︀﹨ ️ ــ﹟ ﹁︣︮ ﹫﹠ از
ــ﹛ ︣ا﹋﹥ ﹨﹫︃ت ﹝︡︣ه ﹨︣  ﹫︀﹝﹡ ︣ه ︋︣داری︋
 ️︧︀︋ ﹩﹞ «︣﹊﹁ ا︑︀ق» ﹈ ان﹢﹠︻ ﹤  ︋️﹋︫︣
﹢د  ︀ ﹨﹞︐︀︀ن︠  ــ︊﹩︋  ︣ه وری ﹝﹠︀︨ ︑︺︀﹝﹏ و︋ 

.︫︡︀ ︀ر︗﹩ دا︫︐﹥︋  ️ ﹨︀ی︠  ﹋︣ در︫ 
 ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ــ︣ه و ︡﹞ ــ︃ت ــ︦ ﹨﹫ ﹫ر ︉︀﹡
ــ﹠︀ن  ︀︀ن︨  ــ︍︀﹨︀ن در︎  ــ︀ء︨  ﹫ــ︣﹋️ ا ︫
ــ︀ره ﹋︣د و  ــ️ «آ﹝﹢زش» ا︫ ︠﹢د، ︋﹥ ا﹨﹞﹫
ــ﹢د ︑︀ در  ــ﹣و﹐ن ︑﹢︮﹫﹥ ﹡﹞ ︋﹥ ﹝︡︣ان و ﹝︧
︀ً از ا︨︐︀دان  ︺︴﹇ ﹤﹋ ،︀﹫︧︀ت آ﹝﹢ز︫﹩ ا﹚︗
ــ﹢د  ــ︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫ ﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︀د﹎﹫︣ی ا︨ ــ︣︋  ︑︣︋

          .︡﹠﹠﹋ ️﹋︫︣
ــ︀ن  ز و  ــ﹢د  ︨ ــ﹞﹫﹠︀ر،  ︨ ــ﹟  ا ــ﹥  ادا﹝ در 
ــ﹌  ﹠︡﹛﹢﹨ ︩ــ︣وه ︫ــ ﹎︣︀ی ز﹨ ️ ــ︣﹋ ︫
ــ︣ار ﹎︣﹁️ و  ــ﹩ ﹇ ︋︀ــ﹢رد ارز ︑︭︭ــ﹩ ﹝
 ︩ــ﹩ و ا﹁︤ا ــ️ ﹨﹛ ا﹁︤ا ︗ ﹩︀﹨را﹨﹊︀ر

 .︡  ︫﹤ارا ︀﹨ ﹌﹠︡﹛﹢﹨ ﹤﹫﹚﹋ ︣ه وری︋

ــ︀ق ا︣ان،  ــ︡ی ا︑ ــ︤ ﹝﹙﹩ ر︑︊﹥ ︋﹠ ــ︤ارش ﹝︣﹋ ﹎ ﹤︋
ــ︍︀﹨︀ن  ﹠︀︹ و ﹝︺︀دن ا﹫︀ء ︨ ــ︣﹋️ ﹝︖︐﹞︹︮  ︫
ــ︣﹋️ ر︑︊﹥ ︋﹠︡ی   ︫١١٠٠ ﹟﹫ ــ︡ در︋  ︣د﹎ ﹅﹁﹢﹞

︀﹐︑︣﹟ ر︑︊﹥ را  ︀زر﹎︀﹡﹩ ا︣ان،︋  ︫︡ه ︻︱﹢ ا︑︀ق︋ 
 ️﹫﹆﹁﹢﹞ ﹟د ﹋﹠︡. ا﹢ ــ︀ل ا︠﹫︣ از آِن︠   ︨﹈ در
 ﹤︻﹢﹝︖﹞ ﹟ــ︣ان و ﹋︀ر﹋﹠︀ن ا ︡﹞ ﹤﹝﹨ ️﹞︡ را︠ 

︑︣︊﹈ ︻︣ض ﹡﹞﹢ده، ا﹝﹫︡وار﹛ ا﹟ ﹝︖﹞﹢︻﹥ در 
︗️ ﹡﹫﹏ ︋﹥ ا﹨︡اف ارز︫﹞﹠︡ ﹋︪﹢ر ︻︤︤﹝︀ن، 

 .︫︡︀  ︋︡﹠﹚︋︣ ﹨﹞︙﹢ن ﹎︫︢︐﹥ ﹝﹢﹁﹅ و︨ 

باالترين رتبه از آِن احياء سپاهان شد
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﹠︀︹ و ﹝︺︀دن ا﹫︀ء ︨︍︀﹨︀ن   ︮︹﹝︐︖﹞ ️﹋︫︣
ــ﹩ و ا﹨︡اف ﹋﹑ن  ︪﹞ ︳  ︠﹅﹆︑ در را︨︐︀ی
ــ︀د ︋︊﹢د  ︖ــ︡ی، ا ﹠ــ︣﹋️، ﹡﹍︣ش ﹁︣آ ︫
 ﹤﹢﹛︣ ﹝︧︐﹞︣ و ︣﹋️ در ﹝︧﹫︣ ︑︺︀﹜﹩ را︨ 
ا﹝﹢ر ︠﹢د ﹇︣ارداده ا︨️. ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ﹝﹠︷﹢رو 
در را︨︐︀ی ︑﹞︡︡ ﹝︖︡د ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد 

 ️︗  SGS ﹤︧︨﹣﹞ از ،ISO 9001:2008
 ︀  ︋️﹋︣ ــ﹩ ﹝﹫︤ان ا﹡︴︊︀ق ﹁︣آ﹠︡﹨︀ی︫  ︋︣ر︨
﹥ ︻﹞﹏ آورده  و  ــ︐︀﹡︡ارد ﹝︣︋﹢︵﹥ د︻﹢ت︋  ا︨
ــ﹢رخ ١۴/١٣٩۴/۶  ــ︤ی ﹝ ــ︦ از ا﹡︖︀م ﹝﹞﹫ ︎
ــ﹥، ﹝﹢﹁﹅ ﹎︣د︡ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥  ︑﹢︨︳ آن ﹝﹣︨︧
︣ ا︨︀س ا︨︐︀﹡︡ارد   ︋️﹫﹀﹫﹋ ️︣︡﹞ ﹜︐︧﹫︨

︀ر از  ــ︣ای او﹜﹫﹟︋  ــ﹥︋  ISO 9001:2008 را ﹋
 ﹤﹡﹢﹎ ︘﹫﹨ ﹩︀︨︀﹠ ︡ون︫  ︨︀ل ١٣٨٧ ︑︀﹋﹠﹢ن︋ 
 ︡︡﹝︑ ️ــ ﹢رت ﹎︣﹁️ ا︨ ــ︡م ا﹡︴︊︀﹇﹩︮  ︻
︀﹝︡اران ﹝︐︣م،   ︨﹤ ﹡﹞︀︡. ا﹟ ﹝﹢﹁﹆﹫️ را︋ 
 ﹈︣︊︑ ،️﹋︣ــ ︡وم︫  ــ﹠﹏︠  ︨︣ ــ︣ان و︎  ︡﹞

︻︣ض ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. 

ISO 9001:2008 تمديد گواهينامه سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد

ــ︣داد  ︠ ــ︀﹡︤د﹨﹛  ︫  ــ ︀ر︑ در  ــ﹥ ای  ︧﹚︗
 ،﹩﹆﹫﹆ ︣ــ ــ︀ ︱﹢ر د﹋︐ ــ︀ل ︗︀ری︋  ﹝︀ه︨ 
ــ﹏  ﹞︀︻︣︡﹞ و  ــ︣ه  ︡﹞ ︃ت﹫﹨ ــ︦  ﹫ر ︉ ︀﹡
ــ︐︀دی و ︗﹞︺﹩ از  ــ︣﹋️ ا︡﹞ ،︀﹫︣ان︨  ︫
 ﹤︻﹢﹝︖﹞︣︀ی ز﹨ ️ ــ︣﹋ ــ﹏︫  ــ︣ان ︻︀﹝ ︡﹞
ــ︀درات، آ﹇︀︀ن  ــ﹈ ︮ ــ︡ ︋︀﹡ ︋︀ ﹝︡︣ان ار︫

ــ﹛  ــ﹩ و ︑﹫ ﹚﹛ا ︐﹁ ــ︩ و︋ــ﹩ و ﹡﹢ر ﹝﹫ر
ــ︣﹋️  ــ︀﹜﹟ ا︗︐﹞︀︻︀ت︫   ︨﹏﹞ ︣اه در﹝﹨
ــ﹩  ﹁︣︺﹞ ــ﹟  ﹝︲ و  ــ︡  ︣د﹎ ــ︤ار  ﹎︣︋ ــ︀  ﹫ا
️ ﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د در آن  ﹝︖﹞﹢︻﹥ ا﹫︀ و ︸︣﹁﹫
ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری  ︨ ️︗ ︡︡︗ و ︎︣وژه ﹨︀ی
ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری  ــ︀﹡︐︣ه ﹁︀ز ٢ و︨  از ︗﹞﹙﹥ ﹋﹠︧

ــ﹫﹞﹩، را﹨﹊︀ر﹨︀ی ︗︢ب  ︐︣و︫ ــ︩︎  در︋ 
ــ︣ف ﹡﹞﹢دن  ــ︐﹛ ︋︀﹡﹊﹩ و ︋︣︵ ﹝﹠︀︋︹ از ︨﹫︧
در  ــ︀  ﹫ا ــ﹥  ︻﹢﹝︖﹞ ــ﹩  ﹊﹡︀︋ ــ﹊﹑ت  ︪﹞
ــ﹩  دا︠﹙ ــ﹩  ﹊﹡︀︋ ــ︀ی  ﹨ ﹤﹞︀﹡ ️ ﹡︀﹝︲ ــ︢  ا︠
ــ﹢رد ︋ــ︒  ــ﹫﹑ت ﹝ ــ﹩ و ︑︧ و ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙

﹇︣ار﹎︣﹁️. 

ديدار مديران احيا با مسؤوالن بانك صادرات
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️ ﹨︀ی  ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ︫︣﹋ ﹝︖︀﹝︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨
 ﹟﹛︀ ﹢︫ــ︩ ﹎︣وه ا﹫︀ و ︑﹊︀دو در︨   ︎️︑
 ﹤ ــ﹊︀دو︋  ️ ﹨︀ی ا﹫︀ و ︑ ــ︣﹋ ــ︀ت︫  ا︗︐﹞︀︻
︣ ا︨︀س ز﹝︀﹡︊﹠︡ی ا︻﹑م  ︮﹢رت ﹝︐﹠︀وب و︋ 
︫︡ه (از اول ارد︊︪ــ️ ﹝︀ه ︨︀ل ︗︀ری ︑︀ 
 ︀︋ ︹﹞︀︖﹞ ﹟︀رد﹨﹛ ︑﹫︣﹝︀ه) ︋︣﹎︤ار ︫︡. ا
ــ﹩ در روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی  ا︻﹑م ﹇︊﹙﹩ و درج آ﹎︀﹨

ــ﹢ن  ــ︀ده ٩٨ ﹇︀﹡ ــ︀ ﹝ ــ﹅ ︋ ــ︀ر ﹝﹠︴︊ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪
 ﹩﹎ــ︣ آ ــ︉ ﹡︪ ︑︖︀رت ﹝︊﹠﹩ ︋︣ ز﹝︀ن ﹝﹠︀︨
 ︀﹨ ️ ــ︀﹝︡اران ︫︣﹋ ︗️ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ︨
 ︉﹢︭︑ ︹ــ ــ﹟ ﹝︖︀﹝ ــ︡. در ا ــ︤ار ﹎︣د ﹎︣︋
︮﹢رت ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ و ﹡﹢ه ︑︭﹫︬ ︨﹢د، 
ــ﹫﹟  ︀زر︨ ــ﹞﹩، ا﹡︐︀ب︋  ︑︺﹫﹫﹟ روز﹡︀﹝﹥ ر︨
ــ﹢ارد  ــ﹩ ﹝ ــ︡ل و در ︋︣︠ ــ﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊ ا︮﹙

 ︀﹨ ️ ــ︣﹋ ــ︃ت ﹝︡︣ه︫  ــ︀ب ا︻︱︀ی ﹨﹫ ︐﹡ا
️ ﹨︀ی  ﹋︣ ــ﹥ ﹇︣ار دا︫️.︫  در د︨︐﹢ر ︗﹙︧
︣وده  ︍︀﹨︀ن، ﹁︣آوری ذ︾︀﹜︧﹠﹌︎  ﹁﹢﹐دا﹁︤ا︨ 
ــ︍︀﹨︀ن ﹡﹫︤  ︵︊︦، ﹝︣آت ︎﹢﹐د و ︑︀︋︀ن ﹡﹫︣و︨ 
︦ از   ︎︹﹝︖﹞ ﹟ــ﹢د را در ا او﹜﹫﹟ ︱﹢ر︠ 
ــ︀ز﹝︀ن ︋﹢رس و اوراق ︋︀دار  ︢︎︣ش در ︨

︑︖︣︋﹥ ﹋︣د﹡︡. 

مجامع عمومى شركت هاى زيرمجموعه احيا و تكادو
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︡ه در ﹝︖︐﹞︹  ︣﹎︤ار︫  ــ﹩︋  دوره ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫
︀ر و  ــ︍︀﹨︀ن در︋  ــ︀ء︨  ﹫ــ︹ و ﹝︺︀دن ا ︀﹠︮

︣ح ذ﹏ ا︨️: ︑︀︋︧︐︀ن ١٣٩۴︋﹥︫ 

 ﹤︀﹞︣ ︀زار︨  ︀ز و ﹋︀ر ﹇︀﹡﹢﹡﹩︋   ︨︀  ︋﹩︀﹠︫آ •
 ﹤﹞︀﹡︣ ﹥ ا﹜︤ام ﹇︀﹡﹢ن︋   ︋﹤︗﹢︑ ︀ ــ︀ل ١٣٩٠︋  از︨ 
︀﹝﹩ ︻︀م  ️ ﹨︀ی︨  ﹋︣  ︫﹤﹝﹨ ،﹤︺︨﹢︑ ﹜︖﹠︎
︀︋︡ از ︵︣﹅ ︋︀زار ︨︣﹝︀﹥، ﹝︺︀﹝﹑ت ︨︀م 

︠﹢د را ا﹡︖︀م د﹨﹠︡.
 ﹤ ﹤︀﹞︣ ︀زار︨  ️  ﹨︀ی در﹎﹫︣ در︋  ﹋︣ ︑︺︡د︫ 
︀م آن ﹨︀ و ﹥ از ﹜︀ظ  از ﹜︀ظ ﹝︺︀﹝﹑ت︨ 
 ﹤ ــ︳ آن ﹨︀، ﹡﹫︀ز︋  ــ︀م ︑﹢︨ ︣︠︡ و ﹁︣وش︨ 
﹫︩ ﹋︣ده ا︨️.  ﹫︩ از︎  ︀ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ را︋   ︋﹩︀﹠︫آ
︀ز﹝︀ن  ــ︡ن ﹡︤د︨   ︫️︊︔ ︰﹞ ﹤  ︋︀﹨ ️ ﹋︫︣
︀م  ︋﹢رس ︀ ﹁︣ا︋﹢رس، ︐﹩ ا﹎︣ ﹝︺︀﹝﹑ت︨ 
 ️︀︻ــ﹟ را ر ــ︣د، ︀︋︡ ﹇﹢ا﹡﹫ آن ﹨︀ ا﹡︖︀م ﹡﹍﹫

.︡ ﹠﹠﹋
ــ﹩  ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑﹆﹅ ا﹟ ا﹨︡اف دوره آ﹝﹢ز︫
 ﹤︀﹞︣ ︀زار︨  ــ︀ز و ﹋︀ر ﹇︀﹡﹢﹡﹩︋   ︨︀  ︋﹩︀﹠ــ آ︫
ــ︀﹜﹟ ا︗︐﹞︀︻︀ت  ــ ٩۴/٣/١٨ در ︨ در ︑︀ر
ــ﹏ و ﹝︀﹜﹩  ــ︣ای ﹝︡︣ان ︻︀﹝ ــ︣ ا︮﹀︀ن︋  د﹁︐
 ٪٨٨ ️︀︲در︮︡ ر ︀ ️ ﹨︀ی ﹎︣وه و︋  ــ︣﹋ ︫
︀ز﹝︀﹡﹩  ︀︠︐︀ر︨  ︡ و ﹝︴︀﹜︊﹩ ﹢ن︨  ︋︣﹎︤ار︫ 

ــ︀︠︐︀ر ﹇︀﹡﹢﹡﹩  ــ︀دار، ︨ ︋ ــ﹢رس و اوراق ︋
ــ︿ در ︋︀زار  ﹚︑ -ــ︀دار ︋ ــ﹢رس و اوراق ︋
ــ﹥ آن- ︗︣ا﹛ در  ــ︣﹝︀﹥ و ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹝︣︋﹢ط︋  ︨
﹥ آن- ﹝︖︀ری  ︣﹝︀﹥ و ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹝︣︋﹢ط︋  ︋︀زار︨ 
ــ︣ی ︑﹙﹀︀ت  ــ﹏ ا︠︐﹑ف و ︎﹫﹍﹫  ﹩﹡﹢﹡︀﹇
ــ︣﹝︀﹥، ﹝﹢رد  ــ︀زار︨  ــ︣ای ︗︣ا﹛ در︋  و ا︗

︋︣ر︨﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁️.
﹩︪︡﹡ژی ﹁﹊︣ و ﹝︓︊️ ا﹢﹛﹢﹠﹊︑ •

ــ ١٨و١٣٩۴/۵/١٧ در  ــ﹟ دوره در ︑︀ر ا
ــ︤ی (︑︣ان)،  ــ︣ ﹝︣﹋ ــ︀﹜﹟ ا︗︐﹞︀︻︀ت د﹁︐ ︨
ــ︡ و  ــ️ ٩۵٪) ︋︣﹎︤ار ︫ ︀︲ــ︡ ر ــ︀ در︮ ︋)
ــ﹥ و ︲﹞﹫︣  ﹫ــ️ رو ︣︡﹞ ــ﹢ن  ﹩︊﹛︀︴﹞
ــ︣ی و ︑﹀﹊︣  ﹍﹡ ️ ــ︀﹡﹩، ﹝︓︊ ــ﹢دآ﹎︀ه  ا﹡︧ ︠︀﹡
﹑ق  ️ ︵﹙︉، ︑︀︔﹫︣ ﹨﹢ش و ︑︖︧﹛︠  ﹫﹆﹁﹢﹞
 ﹤ ــ︀ء︋  ــ︀ی ار︑﹆ ــ﹩، ﹝︀رت ﹨ ︪︡﹡ا ️ در ﹝︓︊
️ ا﹡︪︡﹩ و و︥﹎﹩ ﹨︀ی ر﹁︐︀ری  ︊︓﹞ ﹤﹫رو
ــ︣ار  ــ﹩ ﹇ ︣ر︨ ــ﹢رد︋  ــ︩ ﹝ ︡﹡ا ️ ــ︣اد ﹝︓︊ ا﹁

.️﹁︣﹎
﹟︐︪﹢  ︠︣  ︋️︣︡﹞ •

ــ︀﹜﹟  ا﹟ دوره در ︑︀ر ١٣٩۴/۵/٢۵ در ︨
 ️︀︲︀ن (︋︀ در︮︡ ر﹀︮ا︗︐﹞︀︻︀ت د﹁︐︣ ا
ــ﹢اردی ﹢ن  ــ︡ و در︋︀ره ﹝ ٩۴٪) ︋︣﹎︤ار ︫
ــ﹥ ﹡﹀︦،  ــ︐﹟، ا︻︐﹞︀د︋  ︪﹢ ــ︣︠   ︋️︣︡﹞

﹢د،   ︠︣  ︋️︣︡﹞ ︀رت ﹨︀ی﹞ ،︦﹀﹡ ︤ت︻
ــ︀ی  ﹝︀رت ﹨ ــ﹩،  ︠﹢د﹋﹠︐︣﹜ ــ︀ی  ﹝︀رت ﹨
ــ︦ و ﹝︀رت ﹨︀ی  ــ﹥ ﹡﹀ ــ︀د ︋ ــ️ ا︻︐﹞ ﹢﹆︑
ــ﹩                             ︋︣ر︨ و  ︋ــ︒  ــ︦  ︻︤ت ﹡﹀ ــ️  ﹢﹆︑

︋﹥ ︻﹞﹏ آ﹝︡.
• ﹝ ﹏︀︧﹆﹢﹇﹩ ﹇︣ارداد﹨︀

ــ︀﹜﹟  ا﹟ دوره در ︑︀ر ١٣٩۴/۵/٢٧ در ︨
ا︗︐﹞︀︻︀ت د﹁︐︣ ﹝︣﹋︤ی (︑︣ان)، (︋︀ در︮︡ 
ــ︡ و ﹝︴︀﹜︊﹩ ﹢ن  ︣﹎︤ار︫  ــ️ ٨٠٪)︋  ︀︲ر
ــ️ ﹝︺︀﹝﹑ت،   ︮︳ــ︣ا ا﹡﹢اع ﹇︣ارداد،︫ 
ــ︀رات  ︧ ــ︣وط ︲﹞﹟ ﹇︣ارداد،︠  ــ︀م︫  ا﹇︧
ــ﹩ از ︻︡م ا﹡︖︀م ︑︺︡، ا﹡﹑ل ﹇︣ارداد  ︫︀﹡
ــ﹩  ︣ر︨ و ﹏ ا︠︐﹑﹁︀ت ﹇︣اردادی، ﹝﹢رد︋ 

﹇︣ار ﹎︣﹁️.
︑︽﹫﹫ــ︣ات  آ︣︠ــ﹟  ــ︀  ︋  ﹩︀﹠آ︫ــ ﹋︀ر﹎︀ه   •

ISO 9001 ا︨︐︀﹡︡ارد
ــ︀﹜﹟  ــ ١٣٩۴/۶/٣ در︨  ــ﹟ دوره در ︑︀ر ا
ــ︀  ــ︣ان)، (︋ ︑) ــ︤ی ــ︣ ﹝︣﹋ ــ︀ت د﹁︐ ا︗︐﹞︀︻
ــ︡ و در︋︀ره  در︮︡ ر︲︀️ ٨٠٪) ︋︣﹎︤ار ︫
﹝﹢اردی ﹢ن ︑︽﹫﹫︣ات ورژن ٢٠١۵ ﹡︧︊️ 
ــ﹥ ٢٠٠٨، ﹝︀︊ــ︒ ﹝︣︡️ ر︧ــ﹈ در  ︋
ــ︣ی و ﹝︐︡﹨︀ی آن  ــ︐︀﹡︡ارد ٢٠١۵ ، ر﹨︊ ا︨
در ا﹜︤ا﹝︀ت ا︨︐︀﹡︡ارد ٢٠١۵ و ︑﹢︗﹥ ︋﹫︪︐︣ 

دوره هاى آموزشى در شركت احياء سپاهان
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︀ز﹝︀﹡﹩ ﹝︴︀﹜︊﹩   ︨︳﹫﹞ ︀ز﹝︀ن و ︋﹥ ﹝﹀﹢م︨ 
.︡︣د﹎ ﹤ارا

ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی در  • ︑﹙﹫ــ﹏︨ 
﹜︣︑︀︧  ︎︳︫︣ا

ــ︀﹜﹟  ــ﹟ دوره در ︑︀ر ١٣٩۴/۶/١۵ در︨  ا
ا︗︐﹞︀︻︀ت د﹁︐︣ ﹝︣﹋︤ی (︑︣ان)، (︋︀ در︮︡ 
ــ︡ و ﹝︴︀﹜︊﹩ ﹢ن  ــ︤ار ︫ ﹎︣︋ (٪٩١ ️︀︲ر
ــ︀دی در دوران  ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ا﹇︐︭ ــ︡ه︨  ﹠آ
ــ︀دی، ﹡︷︀م  ــ︀︑︣﹛، دوران ر﹋﹢د ا﹇︐︭ ︧︎
ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ا﹡︣ژی، آ﹠︡ه ارز در   ︨،﹩﹊﹡︀︋
﹢رس و  ــ︀︭︠﹥ ﹨︀ی︋  ︧︀︑︣﹛ و︫  دوران︎ 
︣ر︨﹩ ﹇︣ار  ︧︀︑︣﹛ ﹝﹢رد︋  ︨︀م در دوران︎ 

.️﹁︣﹎
﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی •

٣١و٣٠/١٣٩۴/۶   ــ ︀ر︑ در  دوره  ــ﹟  ا
ــ︀  ــ︀ن (︋ ﹀︮ــ︣ ا ــ︀ت د﹁︐ ــ︀﹜﹟ ا︗︐﹞︀︻ در︨ 
ــ︡ و را︗︹  ︣﹎︤ار︫  ــ️ ٩۴٪)︋  ︀︲در︮︡ ر
ــ﹢ل ﹋﹙﹩  ــ︡اف و ا︮ ــ﹢ن ا﹨  ــ﹢اردی ﹞ ﹤︋
ــ︀︋︣س  ︧ ــ︩  ﹆﹡ ــ︀وت  ﹀︑ ــ﹩،  ︨︣︋︀︧

ــ︀زرس  ــ﹩ و︋  ︨︣︋︀︧ ــ﹢اع ــ︀ ا﹡ ــ︐﹆﹏︋  ︧﹞
 ﹩﹍﹡﹢﹍ ــ﹩ و ︨︣︋︀︧ ︡﹨ــ﹢ا ︫ ،﹩﹡﹢﹡︀﹇
 ،﹩ــ︤ار ا︗︣ا ا︗︣ا، روش ﹨︀ی ︑﹙﹫﹙﹩ و ا︋
︣︠﹢رد ︧︀︋︣س  ا︫︀ص وا︋︧︐﹥ و ﹡﹢ه︋ 
ــ︐﹆﹏ ︋ــ︒ و  ــ︀︋︣س ﹝︧ ︧ ــ︤ارش و ﹎

﹢رت ﹎︣﹁️. ︋︣ر︨﹩︮ 
﹫︪︣﹁︐﹥ در ﹝︺︀دن  ︎﹩﹠﹝ا  •

ــ ١۴و١٣٩۴/٧/١٣ در  ــ﹟ دوره در ︑︀ر ا
ــ︀﹜﹟ ا︗︐﹞︀︻︀ت د﹁︐︣ ﹝︣﹋︤ی (︑︣ان)، (︋︀  ︨
ــ︡ و ﹝︴︀﹜︊﹩  ︣﹎︤ار︫   ︋(٪٩۵ ️︀︲در︮︡ ر
ــ﹩ و  ــ︀دن ز︣ز﹝﹫﹠ ــ﹩ ﹋︀ر در ﹝︺ ﹠﹝ــ﹢ن ا 
ــ️ و  ــ﹩ و ︋︡ا︫ ﹠﹝ــ﹥ راه ا ــ︀ز، ﹡﹆︪ رو︋
ــ︣دی در  ــ︀ی ﹋︀ر︋ ــ️، ︑︖︣︋﹥ ﹨ ︧ز ︳﹫﹞
﹝︺︀دن، ﹝︣︡️ ر︧ــ﹈ در ﹝︺︀دن و ا︵﹀︀ء 

︣ر︨﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁️. ︣﹅ در ﹝︺︀دن ﹝﹢رد︋ 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏ ︀زر﹎︀﹡﹩︋  • ﹝︣︡️ ︑︖︀رت و︋ 

ــ︀﹜﹟  ا﹟ دوره در ︑︀ر ١٣٩۴/٧/٢١ در ︨
ــ︀  ــ︣ان)، (︋ ︑) ــ︤ی ــ︣ ﹝︣﹋ ــ︀ت د﹁︐ ا︗︐﹞︀︻
ــ︡ و در︋︀ره  در︮︡ ر︲︀️ ٩١٪) ︋︣﹎︤ار ︫

ــ︀د ﹇︣ارداد﹨︀ی  ــ﹢ا و ﹝﹀ ︐﹞ ن﹢ اردی﹢﹞
︣︠︡ و ﹁︣وش ︠︀ر︗﹩، ︫︣ا︳ ︋︀زر﹎︀﹡﹩ 
ــ︐﹀︀ده  ــ﹠︀د و ﹝︡ارك ﹝﹢رد ا︨ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩، ا︨
ــ︀ی  روش ﹨ ــ﹩،  ︠︀ر︗ ــ﹑ت  ﹞︀︺﹞ در 
ــ︀ت در ﹇︣ارداد﹨︀ی  ︎︣دا︠ــ️ ﹋︀﹐ و ︠︡﹝
ــ﹥ ︋︀ر︋︣ی در  ︣︠︡ و ﹁︣وش ︠︀ر︗﹩، ︋﹫﹞
︀ر︗﹩ و  ــ︣وش︠  ــ︡ و ﹁ ︣ ــ︀ی︠  ﹇︣ارداد﹨
︣︡ و  ︀﹡﹊﹩ در ﹇︣ارداد﹨︀ی︠   ︋﹤﹞︀﹡ ️﹡︀﹝︲

.︡︣د﹎ ﹤︀ر︗﹩ ﹝︴︀﹜︊﹩ ارا ﹁︣وش︠ 
︣ ا︨ــ︀س ﹝︡ل  • ﹋︀ر﹎︀ه ار︑︊︀︵︀ت ︣﹁﹥ ای︋ 

﹈︧د ﹩﹡︀︗
ــ ٢٨و١٣٩۴/٧/٢٧ در  ــ﹟ دوره در ︑︀ر ا
ــ︤ی (︑︣ان)،  ــ︣ ﹝︣﹋ ــ︀﹜﹟ ا︗︐﹞︀︻︀ت د﹁︐ ︨
ــ︡ و  ــ️ ٩۴٪) ︋︣﹎︤ار ︫ ︀︲ــ︡ ر ــ︀ در︮ ︋)
﹝︴︀﹜︊﹩ ﹢ن ︑︪︣ ﹝︡ل د︧﹈، ︋︣ر︨﹩ 
ــ︀ری و ﹡﹢ه  ــ﹟ ا﹜﹍﹢﹨︀ی ر﹁︐ ︑︺︀ر︲︀ت ︋﹫
 ️︗ ﹩︐︣︡﹞ ــ︀ی ــ︣، ︋︀زی ﹨ ار︑︊︀ط ﹝﹣︔
 ﹏﹫﹚︑ ︡ه ر﹁︐︀ر﹨︀ی وا﹇︺﹩ ﹁︣ا﹎﹫︣ان و﹨︀︪﹞

︣ر︨﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁️. آن ﹨︀ ﹝﹢رد︋ 
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ــ︡ه ︋︣ای ︋︣ر︨﹩  ــ︀ت ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ︫ ︧﹚︗
 ︹︣ــ و ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ﹐زم ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑︧
ــ︣داری ︋﹥  ــ︣وژه و ︋︣ه ︋ ــ﹟ ︎ در ا︗︣ای ا
ــ︐﹞︣  ــ﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ﹝︧ ــ﹅ ︋︣﹡︀﹝ ﹨﹠﹍︀م، ︵︊

ــ︀ت  ــ﹥ ﹝﹢︗ــ︉ ﹝︭﹢︋ ــ︡. ︋ ــ︤ار ﹎︣د ﹎︣︋
ــ︣د و ︑︧️  ــ️ ︑︧ــ️ ︨ ــ﹥ ﹇︣ار ا︨ ︧﹚︗
ــ︀ه ا﹡︖︀م  ــ︩ در آ︋︀﹡﹞ ︀﹞ــ︡ آز ــ︣م و ︑﹢﹜﹫ ﹎
ــ︀ ر﹁︹  ــ︀ه،︋  ــ︀ءا... در آذر ﹝ ــ︣د و ان ︫ ︢︎

ــ︩،  ︀﹞ــ﹩ در دوره آز ﹛︀﹝︐ــ﹊﹑ت ا ︪﹞
︋︣ه ︋︣داری ﹋︀﹝﹏ ا﹡︖︀م ︢︎︣د و ︠︣و︗﹩ 
︀ ارزش ا﹁︤وده  ــ﹢رد ﹡︷︣︋  ︀ ︻﹫︀ر ﹝ ﹋︀ر︠︀﹡﹥︋ 

︩ ︋﹫﹠﹩ ︫︡ه ︀︮﹏ ﹎︣دد. ﹫︎

ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩  ــ﹥ ﹝︖﹞ ︧﹚︗ ﹟﹫﹝︖﹠ ︋﹫︧ــ️ و︎ 
ــ︣﹋️  ــ︀م ︫ ــ︀ن ︨ ︊︀︮ ﹤﹡︀﹫﹛︀ــ ــ︀دی ︨ ︻

ــ﹩ روز﹡︀﹝﹥  ﹎︣و آ﹫ ــ︀م)︎  ︻ ﹩﹞︀ــ ︑﹊︀دو (︨
ــ︀ل  ــ︣﹢ر﹝︀ه︨  ــ︀ی ا﹇︐︭︀د ﹝﹢رخ ١۴︫ د﹡﹫

ــ︀︻️ ١٠:٠٠ ︊︮ ﹝﹢رخ  ــ︀ری رأس︨  ︗
ــ﹩  ــ︀﹐ر رود﹋ ــ︀ن، ︑ ﹀︮١٣٩٣/۶/٢۵ در ا

 برگزارى جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه شركت تكادو
شركت تكـادو براى بيست و پنجميـن سال ميزبان سهامدارانش بود

جلسه روند پيشرفت پروژه كنسانتره سنگ آهن

ــ︡ه ︋︣ای ︋︣ر︨﹩  ــ︀ت ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ︫ ︧﹚︗
 ︹︣ــ و ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ﹐زم ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑︧
ــ︣داری ︋﹥  ــ︣وژه و ︋︣ه ︋ ــ﹟ ︎ در ا︗︣ای ا
ــ︐﹞︣  ــ﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ﹝︧ ــ﹅ ︋︣﹡︀﹝ ﹨﹠﹍︀م، ︵︊

ــ︀ت  ــ﹥ ﹝﹢︗ــ︉ ﹝︭﹢︋ ــ︡. ︋ ــ︤ار ﹎︣د ﹎︣︋
ــ︣د و ︑︧️  ــ️ ︑︧ــ️ ︨ ــ﹥ ﹇︣ار ا︨ ︧﹚︗
ــ︀ه ا﹡︖︀م  ــ︩ در آ︋︀﹡﹞ ︀﹞ــ︡ آز ــ︣م و ︑﹢﹜﹫ ﹎
ــ︀ ر﹁︹  ــ︀ه،︋  ــ︀ءا... در آذر ﹝ ــ︣د و ان ︫ ︢︎

ــ︩،  ︀﹞ــ﹩ در دوره آز ﹛︀﹝︐ــ﹊﹑ت ا ︪﹞
︋︣ه ︋︣داری ﹋︀﹝﹏ ا﹡︖︀م ︢︎︣د و ︠︣و︗﹩ 
︀ ارزش ا﹁︤وده  ــ﹢رد ﹡︷︣︋  ︀ ︻﹫︀ر ﹝ ﹋︀ر︠︀﹡﹥︋ 

︩ ︋﹫﹠﹩ ︫︡ه ︀︮﹏ ﹎︣دد. ﹫︎

جلسه روند پيشرفت پروژه كنسانتره سنگ آهن
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︀ ︱﹢ر دار﹡︡﹎︀ن ︀﹝﹡ ︀﹠︡﹎︀ن   ︋،︣  ︫﹉﹚﹞
ــ︀﹝︡اران و ︋︀  ــ︡ ︨ ــ️ در︮ ︣︓﹋ــ﹩ ا ﹡﹢﹡︀﹇
︀دار  ﹢رس اوراق︋  ︀ز﹝︀ن︋  ︱﹢ر ﹡﹞︀﹠︡ه︨ 

.︡︤ار ﹎︣د﹎︣︋
ــ︀﹝︡اران،   ︨️︣︓﹋ر ا﹢︱ ــ﹑م ︎︦ از ا︻
ــ︀ن  ︀﹇آ ــ︹،  ﹝︖﹞ ــ﹥  ︧﹫︃ت ر﹫﹨ ــ︀ی  ا︻︱
 ،︹﹝︖﹞ ︦﹫ــ﹢ان ر ــ﹩ ︋﹥ ︻﹠ ︀︋︀︋ ﹩﹚︻︣︮︀﹡
 ﹤  ︋﹩﹝︑︀ ︀ــ ــ︀﹡﹩ ︎﹢ر و ر︲ ︪ ــ﹢د︫  ﹝﹞
﹥ ︻﹠﹢ان  ︻﹠﹢ان ﹡︀︸︣ان و ا︨﹀﹠︡︀ر ︗﹞︀﹜︤اده︋ 

.︡﹡︡ ﹝﹠︪﹩ ا﹡︐︀ب︫ 
 ﹉︣︊︑ ︀ ــ︹︋  ﹝︖﹞ ︦﹫ر ،﹩︀︋︀ ــ﹩︋  ﹚︻ ︣︮︀﹡
ــ︀ن  ــ﹢﹐ی ﹝︐﹆﹫ ــ﹞︀﹡﹩ ﹝ ــ︡ آ︨ ــ︀﹜︣وز ︎﹫﹢﹡ ︨
ــ﹥  ﹝︵︀﹁ ︱ــ︣ت  و  ــ﹩(ع)  ﹚︻ ︱ــ︣ت 
ــ︀دف ︋︀ ︋︣﹎︤اری ︋﹫︧ــ️  ز﹨︣ا(س) ﹋﹥ ﹝︭
ــ︀﹜﹫︀﹡﹥  ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︨  ــ﹟ ﹝︖﹞ ﹫﹝︖﹠ و︎ 
ــ﹠︀﹡﹩ ︋︀ ﹎︣ا﹝﹫︡ا︫️ ︀د  ︑﹊︀دو ︋﹢د، در ︨
ــ︡ای ﹎︣ا﹡﹆︡ر ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩  و ︠︀︵︣ه︫ 
ــ︡ای ﹨︪️ ︨︀ل د﹁︀ع  و ا﹝︀م ︫﹫︡ان و ︫
ــ﹥ ا﹝︣وز  ــ️: ﹨︣ ﹡︺﹞︐﹩ ﹋ ﹫︀ن دا︫ ــ︡س︋  ﹆﹞
در ︗︀﹝︺﹥ ا︨﹑﹝﹩ ︫︀﹨︡ آن ﹨︧︐﹫﹛ ﹝︣﹨﹢ن 

︤ر﹎﹢اران ا︨️. ﹁︡ا﹋︀ری ﹨︀ی د︣وز آن︋ 
ــ﹥  ــ︐﹢ر ︗﹙︧ ــ︍︦ ︵︊﹅ روال ﹇︀﹡﹢﹡﹩، د︨ ︨
ــ︣ه و  ︡﹞ ــ︤ارش ﹨﹫︃ت ــ︐﹞︀ع ﹎ ــ︀﹝﹏، ا︨ ︫
ــ︐﹆﹏،  ︧﹞ ــ︀︋︣س  ︧ و  ــ﹩  ﹡﹢﹡︀﹇ ــ︀زرس  ︋
ــ︣ه، ا﹡︐︀ب  ︡﹞ ــ︃ت ــ︀ی ﹨﹫ ا﹡︐︀ب ا︻︱

و  ــ︐﹆﹏  ︧﹞ ــ︀︋︣س  ︧ ــ﹩،  ﹡﹢﹡︀﹇ ــ︀زرس  ︋
 ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ︨︀ل
ــ﹩ و ︑︭﹢︉ ︑︣از﹡︀﹝﹥  ١٣٩۵/٣/٣١، ︋︣ر︨
︀ل ﹝︀﹜﹩  ــ﹢د و ز︀ن︨  ــ︀ب︨  ︧ رت﹢ و︮ 
 ︬﹫︭︑ ــ﹢ه ﹡ ــ﹥ ١٣٩۴/٣/٣١ و ︋ ﹩︐﹠﹞
ــ﹞﹢ل  ــ﹢د، ︵︣ح و ︑︭﹢︉ ﹝︺︀﹝﹑ت ﹝︪ ︨
 ︣︀ــ ــ︀ده ١٢٩ ا︮﹑﹫﹥ ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت و︨  ﹞
﹝﹢ارد ﹝﹠︡رج در د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ ︑﹢︨︳ ﹝﹠︪﹩ 

.︡︣د﹎ ️︣ا﹇ ﹤︧﹚︗
ــ﹢ت ر﹫︦ ﹝︖﹞︹، ﹎︤ارش  ︀ د︻ ︎︦ از آن︋ 
ــ︣ی و  ــ︳ ا﹞︡ ا︔﹠﹩ ︻︪ ــ︣ه ︑﹢︨ ︡﹞ ︃ت﹫﹨
ــ︳ ﹡﹞︀﹠︡ه  ــ﹩ ︑﹢︨ ــ︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡ ــ︤ارش︋  ﹎
ــ﹥  ︡اران ارا﹞︀ــ ــ︹︨  ــ︀ن، در ︗﹞ ︨︣︋︀︧
ــ︹ ︑﹊︀﹜﹫︿،  ــ﹟ و︲ ــ﹥ ︲﹞ ــ︡. در ادا﹝ ︣د﹎
ــ﹠︀د  در︭︠ــ﹢ص ︮﹢رت ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩، ︎﹫︪
︑﹆︧﹫﹛ ︨﹢د، ا﹡︐︀ب ا︻︱︀ی ﹨﹫︃ت ﹝︡︣ه، 
﹝︺︀﹝﹑ت ﹝︪﹞﹢ل ﹝︀ده ١٢٩ ا︮﹑﹫﹥ ﹇︀﹡﹢ن 
︀︣ ﹝﹢︲﹢︻︀ت ﹝﹢رد رای ﹎﹫︣ی  ︑︖︀رت و︨ 
 ﹟︣︲︀ آرای ︦︍  ︨.︡ ︑﹢︲﹫︀︑﹩ داده︫ 
ــ﹞︀رش  ــ﹢ب در︀﹁️ و︫  ــ﹢رت ﹝﹊︐ ︮ ﹤︋
ــ︀﹝﹏  ــ︣﹋️︫  ﹢رت ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩︫  ﹎︣د︡ و︮ 
ــ﹢د و ز︀ن و  ــ︀ب ︨ ︧ ︣از﹡︀﹝﹥، ︮﹢رت︑
 ﹤  ︋﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ــ︀ل ︣ای︨  ﹎︣دش و︗﹢ه ﹡﹆︡︋ 
︣دا︠︐﹠﹩  ︀م︎  ــ﹢د︨  ︣داد ﹝︀ه ١٣٩۴،︨   ︠٣١
ــ﹥  ــ︀ل (︋ ــ︼ ٩٩٫۶۶٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر ــ﹥ ﹝︊﹙ ︋

ــ﹑ت  ــ︀ل)، ﹝︺︀﹝ ٢۵٠ ر ﹜ــ ــ︣ ︨ ازای ﹨
﹝﹢︲﹢ع ﹝︀ده ١٢٩ ا︮﹑﹫﹥ ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت، 
ــ︀ی ︾﹫︣﹝﹢︸︿  ــ﹢ر ا︻︱ ︱ ﹅ ،︎︀داش
ــ︩ از  ٩۵ در︮︡ آرای  ﹫ ــ︀︋  ــ︣ه،︋  ︡﹞ ︃ت﹫﹨

︣︲︀﹟ ﹝﹢رد ︑︭﹢︉ ﹇︣ار ﹎︣﹁️.
ــ︹  ︀﹠︮ ︹ــ ️ ﹨︀ی: ﹝︖︐﹞ ــ︣﹋ ــ﹟ ︫ ﹫﹠︙﹝﹨
 ﹜︀﹇ ﹩ــ ︨︡﹠﹞ ،ــ︍︀﹨︀ن ــ︀ء ︨ ﹫ــ︀دن ا و ﹝︺
ــ﹢ن ا﹫︀ء  ︣، آز﹝ ــ︐﹩︋  ــ︍︀﹨︀ن، ا︣ان ﹋︪ ︨
ــ﹥  ــ﹊︀دو ︋ ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری آ︑﹫﹥ ︑ ــ︍︀﹨︀ن و ︨ ︨
ــ︣ای ﹝︡ت دو  ︻﹠﹢ان ا︻︱︀ی ﹨﹫︃ت ﹝︡︣ه ︋
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤ــ ــ︡ه و ﹝﹣︨︧ ــ︀ل ا﹡︐︀ب︫  ︨
 ﹤ ــ﹞﹩)︋  ــ︀︋︡اران ر︨ ︧) ار﹇︀م ︩︡﹡آ︑﹫﹥ ا
︀زرس ا︮﹙﹩ و ﹝﹣︨︧﹥  ︻﹠﹢ان ︧︀︋︣س و︋ 
ــ︀︋︡اران  ︧) ︣﹫︭ ــ﹩ ا﹝﹫﹟ ︑︡︋﹫︣︋  ︨︣︋︀︧
ــ︀زرس  ــ︀︋︣س و ︋ ︧ ــ﹢ان ــ﹞﹩) ︋﹥ ︻﹠ ر︨
ــ︀ل  ︧﹊ ــ︣ای ﹝︡ت ــ︣﹋️ ︋ ــ︡ل ︫ ︻﹙﹩ ا﹜︊
ــ﹥ ﹨﹞︙﹠﹫﹟  ︧﹚︗ ﹟در ا .︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡ا
ــ﹢ان روز﹡︀﹝﹥  ﹠︻ ﹤ ــ︀د︋  ــ﹥ د﹡﹫︀ی ا﹇︐︭ روز﹡︀﹝
ــ︣﹋️ ︗️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ی  ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر︫ 
ــ︀︀ن ذ﹋︣ ا︨️ ︵﹩  ــ︡. ︫ ︫ ﹟﹫﹫︺︑ ️﹋︫︣
 ﹩﹞︀﹝︑ ﹤  ︋﹤︧﹫︃ت ر﹫﹨ ،️︧︪﹡ ﹟︤اری ا﹎︣︋
ــ︀﹝︡اران  ﹢ی︨  ︡ه از︨  ــ﹢ا﹐ت ﹝︴︣ح︫  ︨

.︡﹠︐﹀﹎ ︨︀︎
 ︣ ﹙﹢ات︋  ︀ ذ﹋︣︮   ︋٣٠: ١٢ ️︻︀  ︗﹙︧﹥ در︨ 

.️﹁︀ ︀ن︀ ﹝﹞︡ و آل ﹝﹞︡(ص)︎ 
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︭﹫︣ا﹡﹩  ︋︀︐﹫ ︀﹡﹛ ﹝﹠︡س︋  ︨︣﹋︀ر︠ 
 ،︿﹚︐﹞ ︀ی﹨ ️ ︣︡﹞ در ︀﹝ ️ ﹨︀ی ارز﹡︡ه︫  ︲﹞﹟ ﹇︡ردا﹡﹩ از ﹁︺︀﹜﹫
﹥ ︻﹠﹢ان  ــ︐﹥ ︗﹠︀︋︺︀﹜﹩ را︋  ︧︀ ــ﹞️، ا﹡︐︭︀ب︫   ︨︶﹀ ︀  ︋﹤﹚﹫︨﹢﹠︡︋
ــ︍︀﹨︀ن» ︑︣︊﹈ ︻︣ض  ︨︣︎︨︣️ «︫︣﹋️ ز︾︀﹜︧﹠﹌ ︵︊︦ ا﹫︀ء︨
﹫︩ ﹝﹢﹁﹅ و  ﹫︩ از︎  ︣ه وری︋   ︋︩ــ️ ا﹁︤ا ︗ در ﹜ده، ا﹝﹫︡وار﹢﹝﹡

.︡﹫︫︀ ︋︡﹣﹞

︤︤︻ ﹏﹠︨︣ ︀﹝︡اران ار︗﹞﹠︡ و︎  ﹝︡︣ان ﹝︐︣م،︨ 
 ﹟﹫ ــ︍︀﹨︀ن ﹝﹢﹁﹅ ﹎︣د︡ در︋  ﹠︀︹ و ﹝︺︀دن ا﹫︀ء ︨ ــ︣﹋️ ﹝︖︐﹞︹︮  ︫
 ﹟︣︑﹐︀︋ ،︣انــ︡ه ︻︱﹢ ا︑︀ق ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ا ١١٠٠ ︫︣﹋️ ر︑︊﹥ ︋﹠︡ی ︫
 ﹈︣︊︑ ︤ر﹎﹢اران  ︋︀﹝  ︫️﹞︡ ﹢د ﹋﹠︡. ا﹟ ﹝﹢﹁﹆﹫️ را︠  ر︑︊﹥ را از آن︠ 
ــ﹥ ا﹨︡اف   ︋﹏﹫﹡ ️︗ ــ﹥ در ︻﹢﹝︖﹞ ﹟ا ﹜ــ﹢ده، ا﹝﹫︡وار ــ︣ض ﹡﹞ ︻

.︫︡︀  ︋﹅﹁﹢﹞ ︩﹫ ﹫︩ از︎  ارز︫﹞﹠︡ ﹋︪﹢ر ︻︤︤﹝︀ن،︋ 

︀دری ︗﹠︀ب آ﹇︀ی ﹝﹠︡س دار﹢ش︋ 
ــ﹩ در ﹢زه  ــ﹩ ︗﹠︀︋︺︀﹜ ︐︣︡﹞ و ﹩ــ﹞﹠︡ ا︗︣ا ــ﹢ا︋﹅ ارز︫  ︨﹤  ︋︣︷﹡
 ﹏﹞︀︻ ️︣︡﹞ ️﹝  ︨﹤ ﹞︀ را︋  ︡﹠﹢︨﹫﹙﹥ ا﹡︐︭︀ب︫  ︮﹠︺️ و ﹝︺︡ن،︋ 
︍︀﹨︀ن» ︑︣︊﹈ ︻︣ض ﹝﹩ ﹡﹞︀﹫﹛ و ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی   ︨﹜︀﹇ ﹩︨︡﹠﹞ ️﹋︫︣»

  .﹜ا︨︐︀ر﹢ روز ا﹁︤و﹡︐︀ن را از ا︤د ﹝︐︺︀ل︠ 

︗﹠︀ب آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ا﹋︊︣ ﹋︀︫︿
ــ︣﹋️   ︫﹏﹞︀︻︣︡﹞ ــ﹢ان ــ﹥ ︻﹠ ــ﹩ را︋  ــ︀ب ︗﹠︀︋︺︀﹜ ــ﹫﹙﹥ ا﹡︐︭ ︨﹢﹠︡︋
ــ﹅ و ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی  ــ︍︀﹨︀ن» ︑︣︊﹈ ︻︣ض ﹡﹞﹢ده، ︑﹢﹁﹫ ــ︐︨︣  «ا︻︐﹞︀د﹎︧

.﹜ا︨︐︀ر﹢ ︣ورد﹎︀ر ﹝︐︺︀ل︠  روزا﹁︤و﹡︐︀ن را از︎ 

﹫︡رام ﹫︀م︋  ︗﹠︀ب آ﹇︀ی ﹝﹠︡س︎ 
 ،﹟﹫︪﹫ ️ ﹨︀ی︎  ︍︀س از ز﹞︀ت ︗﹠︀︋︺︀﹜﹩ در︭︠﹢ص ﹁︺︀﹜﹫  ︨﹟﹝︲
﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︡︣︻︀﹝﹏ «︫︣﹋️ ︑︖︀رت و  ︀︧︐﹥ ︗﹠︀︋︺︀﹜﹩ را︋  ا﹡︐︭︀ب︫ 
︣︋﹙﹠︡ی روزا﹁︤و﹡︐︀ن  ــ︍︀﹨︀ن» ︑︣︊﹈ ︻︣ض ﹡﹞﹢ده،︨  ا︨﹊︀ن ا﹫︀ء︨
ــ︣ورد﹎︀ر ﹝︐︺︀ل  ــ﹞﹠︡ ﹎︣وه ا﹫︀ از︎  ﹥ ا﹨︡اف ارز︫  ︋﹏﹫﹡ ️︗ را در

  .﹜ا︨︐︀ر﹢︠

︗﹠︀ب آ﹇︀ی ﹝﹠︡س ﹝︖﹫︡ ﹝︺︭﹢﹝﹩
︡﹠﹢︨﹫﹙﹥ ا﹡︐︭︀ب آن ︗﹠︀ب   ︋،﹩﹛︀︺︋︀﹠︗ ︡︺︑ ︀رب و︖︑ ﹤  ︋️︀﹠︻ ︀︋
 ﹈︣︊︑ ︣︐︧﹎ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︵︣ح ﹟﹫  ︋﹩︨︡﹠﹞ ️﹋︣  ︫﹏﹞︀︻︣︡﹞ ان﹢﹠︻ ﹤ را︋ 
 ︩﹫  ︋︀﹫︣وه ا﹎ ︡﹠﹝︫در را︨︐︀ی ا﹨︡اف ارز ﹜︡وار﹫﹞︣ض ﹡﹞﹢ده، ا︻

  .︡﹫︫︀  ︋︡﹣﹞ و ﹅﹁﹢﹞ ︩﹫ از︎ 

︤︤︻ ﹏﹠︨︣ ︀﹝︡اران ار︗﹞﹠︡ و︎  ﹝︡︣ان ﹝︐︣م،︨ 
ــ︐︀﹡︡ارد                    ــ︀س ا︨ ︣ ا︨ ــ️ ﹋﹫﹀﹫️︋  ︣︡﹞ ﹜︐ــ ︧﹫ ــ︡ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥︨  ︡﹝︑
ــ︀ل  ︀ر از︨  ︣ای او﹜﹫﹟︋  ــ﹥ SGS را ﹋﹥︋  ISO 9001:2008 از ﹝﹣︨︧
﹢رت ﹎︣﹁️  ﹠︀︨︀﹩ ﹨﹫︘ ﹎﹢﹡﹥ ︻︡م ا﹡︴︊︀﹇﹩︮  ︡ون︫  ١٣٨٧ ︑︀﹋﹠﹢ن︋ 
 ﹜ــ﹢ده، ا﹝﹫︡وار ــ︣ض ﹡﹞ ︻ ﹈︣︊︑ ︤ر﹎﹢اران ــ﹞︀︋   ︫️﹞︡ ــ️︠  ا︨
ــ﹥ ا﹨︡اف   ︋﹏﹫﹡ ️︗ ــ︍︀﹨︀ن در ــ︀دن ا﹫︀ء ︨ ــ︹ و ﹝︺ ︀﹠ ــ︹︮  ﹝︐︖﹞

.︡︀﹝﹡ ︉︧﹋ ︀ی روزا﹁︤و﹡﹩ را﹨ ️ ارز︫﹞﹠︡ ا︣ان ︻︤︤﹝︀ن ﹝﹢﹁﹆﹫

︗﹠︀ب آ﹇︀ی ﹝﹠︡س ﹝︡ی ︧﹫﹠﹩ ﹝﹠︖︤ی
﹫︪﹫﹟، ا﹡︐︭︀ب  ️ ﹨︀ی︎  ︣︡﹞ ︀ت ︗﹠︀︋︺︀﹜﹩ در﹝︍︀س از ز  ︨﹟﹝︲
 «︀﹫︪︀ن ا︡﹡ــ︣﹋️ آر﹝︀ن ا ︫» ﹏﹞︀︻ ️︣︡﹞ ️﹝  ︨﹤ ︗﹠︀︋︺︀﹜﹩ را︋ 
 ︀ ــ︐︀ی ا﹨︡اف ارز︫﹞﹠︡︑︀ن︋  ︑︣︊﹈ ︻︣ض ﹡﹞﹢ده، ا﹝﹫︡ ا︨️ در را︨

.︡﹫︫︀  ︋︡﹣﹞ ﹤︺︨﹢︑ ︡ف﹨

﹫︡ ︧﹟ ﹝﹢︨﹢ی ︗﹠︀ب آ﹇︀ی ﹝﹠︡س︨ 
﹢﹐د ︣﹋️ ﹝﹠︨︡﹩ ﹝︣آت︎  ﹝﹞ ﹏﹞︀︻︣︡︐︣م︫ 

  ️︺﹠  ︮﹤﹡﹢﹝﹡ ︡ان وا﹢﹠︻ ﹤ ﹢﹐د︋  ︣﹋️ ﹝﹠︨︡﹩ ﹝︣آت︎  ا﹡︐︀ب︫ 
 ﹤︵﹢︋︣﹞ ︦︡﹠︑ و ︣︡﹆︑ ح﹢﹛ ️﹁︀︀ل ١٣٩۴ و در ا︨︐︀ن ا︮﹀︀ن در︨ 
︡وم آن  ــ﹠﹏︠  ︨︣ ــ﹞︀ ﹝﹞ ️︣︡︐︣م و ﹝︐︭︭﹫﹟ و︎   ︫️﹞︡ را︠ 
ــ︣﹋️ ︑︣︊﹈ ︻︣ض ﹡﹞﹢ده، ﹝﹢﹁﹆﹫️ روزا﹁︤ون ︑︀ن را از ا︤د ﹝ّ﹠︀ن  ︫

.﹜ا︨︐︀ر﹢︠

︗﹠︀ب آ﹇︀ی ﹝﹠︡س ︻﹙﹩ ︗﹢ا﹨︣ی
︣﹋️ ذ︾︀﹜︧﹠﹌ ﹡﹍﹫﹟ ︵︊︦ ﹝﹞ ﹏﹞︀︻︣︡︐︣م︫ 

︣ه ︋︣دار  ﹥ ︻﹠﹢ان︋  ــ﹠﹌ ﹡﹍﹫﹟ ︵︊︦︋  ــ︣﹋️ ذ︾︀﹜︧ ــ︡ن︫  ︋︣﹎︤︡ه︫ 
 ︣︡﹆︑ ــ️ ﹜﹢ح ﹁︀︣ز﹝﹫﹠﹩ و درــ︀دن ز ︺﹞ ︩ ــ﹢ری در︋  ︪﹋ ﹤﹡﹢﹝﹡
ــ﹠﹏  ︨︣ ــ﹞︀ ﹝﹞ ️︣︡︐︣م و ﹝︐︭︭﹫﹟ و︎   ︫️﹞︡ و ︑﹠︡︦ را︠ 
 ﹤  ︋﹏﹫﹡ ️︗ در ﹜︣ض ﹡﹞﹢ده، ا﹝﹫︡وار︻ ﹈︣︊︑ ️﹋︣ــ ︠︡وم آن︫ 

.︡﹫︫︀  ︋﹅﹁﹢﹞ ︩﹫ ﹫︩ از︎   ︋︀﹫ا﹨︡اف ارز︫﹞﹠︡ ﹎︣وه ا

︗﹠︀ب آ﹇︀ی ﹝﹠︡س ﹨︀دی ﹎﹙︤ار
︍︀﹨︀ن ﹠﹌ آ﹨﹟ ا﹫︀ء︨  ︣﹋️ ﹝︺︀دن︨  ﹝﹞ ﹏﹞︀︻︣︡︐︣م︫ 

 ﹤﹡﹢﹝﹡ ︡ان وا﹢﹠︻ ﹤ ﹠﹌ آ﹨﹟ ا﹫︀ء︨︍︀﹨︀ن︋  ︣﹋️ ﹝︺︀دن︨  ا﹡︐︀ب︫ 
 ️︣︡﹞ ︀﹝  ︫️﹞︡ ︀ل ١٣٩۴ و در︀﹁️ ﹜﹢ح ︑﹆︡︣ را︠  ﹝︺︡﹡﹩ در︨ 
ــ︣﹋️ ︑︣︊﹈ ︻︣ض  ــ︡وم آن︫  ــ﹠﹏︠  ︨︣ ﹝︐︣م و ﹝︐︭︭﹫﹟ و︎ 

.﹜ا︨︐︀ر﹢ ﹡﹞﹢ده، ﹝﹢﹁﹆﹫️ روزا﹁︤ون ︑︀ن را از ا︤د ﹝ّ﹠︀ن︠ 

︗﹠︀ب آ﹇︀ی ﹝﹠︡س ﹝︖﹫︡ ﹝︺︭﹢﹝﹩
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︵︣ح ﹎︧︐︣  ︋﹩︨︡﹠﹞ ️﹋︣ ﹝﹞ ﹏﹞︀︻︣︡︐︣م︫ 

﹥ ︻﹠﹢ان ﹊﹩ از  ــ︐︣︋  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︵︣ح ﹎︧  ︋﹩︨︡﹠﹞ ️﹋︣ــ  ︫︡﹡︣  ︋️︊︔
︣︡ و  ﹫﹞︀﹡﹊︀ران EPC ﹋︀ر، در ز﹝﹫﹠﹥ ︵︣ا﹩  و︠  ︑︃﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن و︎ 
 ️﹞︡ ︀ل ١٣٩۴ را︠  ــ︀︠️ و ا︗︣ا در ا﹡︖﹞﹟ ﹝﹙﹩ ﹁﹢﹐د ا︣ان در︨  ︨
ــ︣﹋️ ︑︣︊﹈ ︻︣ض  ︡وم آن︫  ــ﹠﹏︠  ︨︣ ــ﹞︀ ﹝﹞ ️︣︡︐︣م و︎  ︫

.﹜ا︨︐︀ر﹢ ﹡﹞﹢ده، ﹝﹢﹁﹆﹫️ روزا﹁︤ون ︑︀ن را از ا︤د ﹝ّ﹠︀ن︠ 
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       اخبــار:
  هولد ينگ صنايع معد نى

  هولد ينگ صنعت و خد مات فنى و  مهند سى
  هولد ينگ خدمات مالى، بانكى و سهام

  هولد ينگ حمل و نقل
  هولد ينگ ساختمانى
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 اخبار هولد ينگ صنايع معد نى

شركت معاد ن سنگ آهن احياء سپاهانشركت معاد ن سنگ آهن احياء سپاهان

︣وژه ﹋﹠︧︀﹡︐︣ه ﹁︀ز ١:  ︎
ــ︣ه ﹁﹢﹐د  ــ﹟ ﹁︣آ﹠︡﹨︀ی ز﹡︖﹫ ︣︐﹝﹞ ــ﹩ از ﹊ ﹟﹨ــ﹠﹌ آ ﹁︣آوری︨ 
 ﹩︀﹨ ️ ︡ود﹞ ︉︊ــ  ︨﹤ ــ︡. در ﹁︣آ﹠︡ ︑﹢﹜﹫︡ آ﹨﹟ در ﹋﹢ره︋  ︫︀︋ ﹩﹞
ــ﹠﹌، ﹝﹫︤ان ︻﹠︀︮︣  ــ︀ر ورودی، ا︻﹛ از ︻﹫︀ر︨  در︭︠﹢ص ﹋﹫﹀﹫️︋ 

ــ﹟ دا﹡﹥ ︋﹠︡ی، ﹝﹩ ︀︋︧ــ️  ــ﹀︣ و ﹨﹞︙﹠﹫ ــ︣د و ﹁︧ ــ︡ ﹎﹢﹎ ــ︣ ﹝︀﹡﹠ ︱﹞
ــ︀ی ﹐زم ﹋﹢ره  ﹨ ﹩﹎︥ــ︀ دارای و ﹨︡ــ﹟ وا ا ﹤ ــ﹠﹌ آ﹨﹟ ورودی︋  ︨
ــ﹏ در ︑︺﹫﹫﹟ ﹇﹫﹞️ آن  ﹞︀︻ ﹟︣︐﹝﹞ (︀ر﹫︻) ﹤﹡︀﹋  ﹟﹨ــ﹠︡. ﹝﹆︡ار آ ︫︀︋
ــ﹟ ارزش ︋︀﹐︑︣ی  ــ️ ﹋︀﹡﹥ ﹨︀ی ︋︀ ︻﹫︀ر ︋︀﹐︑︣ آ﹨ ــ️ و ︵︊﹫︺﹩ ا︨ ا︨

اهم فعاليت هاى شركت معادن سنگ آهن احياء سپاهان در شش ماهه اول سال 1394:
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ــ︀﹡︐︣ه آ﹨﹟،  ــ︡ی و ︑﹢﹜﹫︡ ﹋﹠︧ ــ﹟ در ﹁︣آ﹠︡﹨︀ی دا﹡﹥ ︋﹠ دار﹡︡. ︋﹠︀︋︣ا
ــ︀زی  ︣︻﹫︀ر︨ ــ︡ف︎  ﹨ ﹟︣︐﹝﹞ ،︣ــ ــ︣ ﹝︱ ــ︩ ︻﹠︀︮ ﹨︀﹋ ︣ ــ﹑وه︋  ︻

︨﹠﹌ آ﹨﹟ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
ــ﹠﹌ آ﹨﹟ ا﹫︀ء︨︍︀﹨︀ن،  ︣﹋️ ﹝︺︀دن︨   ︫﹉ ــ︀﹡︐︣ه ﹁︀ز ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ﹋﹠︧
﹢ی   ︨﹤  ︋️﹋︣ ︣ ــ︀ل، ︻﹑وه︋  ــ﹞﹩ ۶٠٠ ﹨︤ار ︑﹟ در︨  ︋︀ ︸︣﹁﹫️ ا︨
ــ﹠﹌ آ﹨﹟ ︋︀ ︑﹢﹜﹫︡ ﹝︭﹢﹜﹩ ︎︣︻﹫︀ر، دارای  ا﹁︤ا︩ ارزش ا﹁︤وده ︨
 ️︗ ﹤﹡︀︠ــ﹟ ﹋︀ر ــ︡. در ا ﹀︣د ﹡﹫︤ ﹝﹩ ︋︀︫  ︋︭︣﹠﹞ ︀︐︊ــ ﹁︣آ﹠︡ی ﹡︧
︑﹢﹜﹫︡ ﹝︭﹢ل ︎︣︻﹫︀ر از ︑︣﹋﹫︊﹩ از روش ﹨︀ی ︗︡ا︩ ︪︠﹉ و ︑︣ 
 ﹟︣︐﹝﹞ از ︣﹍د ﹩﹊ ،﹟﹨︀ر آ﹫︻ ︩ا﹁︤ا ︣ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢د. ︻﹑وه︋ 
ــ﹊﹏ ر︵﹢︋️ ﹝﹩ ︋︀︫︡، ﹋﹥ در ﹁︭﹢ل  ︪﹞ ﹏ ،︡﹠︣آ﹁ ﹟︀ی ا﹨ ️ ︤﹞

﹝︐﹙︿ ﹝﹢︗︉ ﹡﹢︨︀ن ︻﹫︀ر ﹝︭﹢ل ︑﹢﹜﹫︡ی ﹝﹩ ﹎︣دد.
︣﹢ر ﹝︀ه)  ﹫︪︣﹁️ ا﹟ ﹋︀ر︠︀﹡﹥ در ︀ل ︀︲︣ (﹨﹀︐﹥ آ︫︠︣  ﹝﹫︤ان︎ 

:︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︣ح ز  ︫﹤︋
١- ﹋︀ر﹨︀ی ︻﹞︣ا﹡﹩: ٩۵ ٪

٪٨۵ :﹌﹠﹫︍︀  ︎-٢
︣︡ و ﹡︭︉ ︑︖﹫︤ات: ١٠٠٪  ︠-٣

︣ق: ٧٠٪  ︋﹤ ۴- ا﹝﹢ر ﹝︣︋﹢ط︋ 
 

︀ل ٩۴   وا︡ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹝︺︡﹡﹩ در︨ 

︀ ︱﹢ر ا︨︐︀﹡︡ار و ︗﹞︺﹩ از ﹝︧﹣و﹐ن ﹋︪﹢ری و ا︨︐︀﹡﹩  ︵﹩ ﹝︣ا︨﹞﹩︋ 
ــ︣﹋️  ﹠︺︐﹩ و ﹝︺︡﹡﹩ ﹝﹢رد ︑﹆︡︣ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹠︡ ﹋﹥︫  وا︡﹨︀ی ﹡﹞﹢﹡﹥︮ 

.︡ ﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︺︀دن ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹝︺︣﹁﹩︫  ﹠﹌ آ﹨﹟ ا﹫︀ء︨︍︀﹨︀ن︋  ﹝︺︀دن︨ 

︡ا︫️    وا︡ ﹡﹞﹢﹡﹥ ا﹞﹠﹩ و︋ 

﹠﹌ آ﹨﹟ ا﹫︀ء︨︍︀﹨︀ن در ﹢زه ر︻︀️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀  ︫︣﹋️ ﹝︺︀دن︨ 
﹥ ︻﹠﹢ان  ــ︀ل ٩٣︋  ــ️ ︣﹁﹥ ای در︨  ︡ا︫ ︬ ﹨︀ی ا﹞﹠﹩ و︋  ــ︀︠ و︫ 
 ️︊︨︀﹠﹞ ﹟﹫﹝﹨ ﹤ ︡ و︋   ︫﹤︐︠︀﹠ ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی︫  وا︡ ﹡﹞﹢﹡﹥ ا︨︐︀ن︠ 
ــ️ ︣﹁﹥ ای در ارد︊︪ــ️ ٩۴  ︡ا︫ در ﹨﹀︐﹞﹫﹟ ﹨﹞︀︩ ا﹞﹠﹩ و︋ 
ــ︐﹩  ︡ا︫ ︀ ︱﹢ر ﹝︡︣ ﹋﹏ ︑︺︀ون ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ و ﹝︺︀ون︋   ︋﹤﹋
 ︡ ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︑︪﹊﹫﹏︫  ︡ا︫️ ا︨︐︀ن︠   ︋︤﹋︣﹞ ︦﹫دا﹡︪﹍︀ه و ر

.︡ا﹨︡ا ﹎︣د ️﹋︣  ︫﹟ا ﹤ ﹜﹢ح ︑﹆︡︣ی︋ 

﹠﹌ آ﹨﹟  ︨️﹋︣  ︫﹩﹛︀﹞ ︣︡﹞ ﹤﹁و ﹝︺︀ر ︹د﹢︑ ﹤︧﹚︗ 

 ︹ا︨︊﹅ ﹝︀﹜﹩ ︫︣﹋️ ︨﹠﹌ آ﹨﹟ ︑﹢د ︣︡﹞ ،در ︗﹙︧﹥ ای آ﹇︀ی ﹡﹢ری
ــ︣﹋️ و ︗﹞︺﹩ از   ︫﹏﹞︀︻ ️︣︡﹞ ر﹢︱ ︀  ︋﹩﹛︀ ــ︡ و آ﹇︀ی︮  ︫
ــ﹠﹌ آ﹨﹟  ــ︣﹋️︨   ︫︡︡︗ ﹩﹛︀﹞︣︡﹞ ️﹝ــ  ︨﹤ ﹝︡︣ان و ﹋︀ر﹝﹠︡ان︋ 

.︡︣د﹎ ﹩﹁︣︺﹞

﹠﹌ آ﹨﹟  ︨️﹋︣ ︣وژه ﹝﹞︀﹡︧︣ای︫   ︎
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 ️﹁︪︣﹫  ︎︀ ﹠﹌ آ﹨﹟ ا﹫︀ء︨︍︀﹨︀ن︋  ︣﹋️ ﹝︺︀دن︨  ︎︣وژه ﹝﹞︀﹡︧︣ای︫ 
ــ︀︠︐﹞︀ن  ــ﹩ دا︠﹏︨  ﹇︣ ــ﹩ و︋  ــ︀ت ﹝﹊︀﹡﹫﹊ ــ︀م ︑︃︨﹫︧ ﹋︀ر ٩٠٪ و ا︑﹞
︣وژه ﹋﹠︐︧︀﹡︐︣ه  ︀ ا﹁︐︐︀ح︎  ︀ل ٩۴ ﹨﹞︤﹝︀ن︋  ︀︀ن ﹝︣﹝︀ه︨  ان ︫︀ءا... ︑︀︎ 

﹢ا﹨︡ ر︨﹫︡. ︣ه ︋︣داری︠   ︋﹤︋

︣وژه راه آ﹨﹟  ︎

ــ﹥ ﹝︐﹆︀︻︡ ﹡﹞﹢دن  ــ﹠﹌ آ﹨﹟ ︋︀ ︎﹫﹍﹫︣ی ﹨︀ی ﹝﹊︣ر ﹝﹢﹁﹅ ︋ ــ︣﹋️ ︨ ︫
 ﹩︻︣﹁ ﹏ــ︳ ر ــ﹢ز ا︡اث︠  ــ︢ ﹝︭﹢︋﹥ و ﹝︖ ــ︣ان راه آ﹨﹟ و ا︠ ︡﹞
 ︡ــ︣ر ﹎︣د ــ︡ ﹋﹥ در آن ﹝﹆ ــ︀﹡︐︣ه︫  ︧﹠﹋ ︡وا ﹤ ــ﹠﹍︀ن︋  ــ︐﹍︀ه︨  ︧از ا
ــ﹠﹌ آ﹨﹟  ــ︀دن︨  ــ︣﹋️ ﹝︺ ــ﹫︣ را︫  ــ︀زی ﹋﹏ ﹝︧ ︨ ﹏ ــ︀زی و︎  ︨︣ز
ــ︣﹋️ راه آ﹨﹟ ︗﹞﹢ری  ــ﹫︣ را ︫ ــ︀زی ﹋﹏ ﹝︧ ا﹫︀ء︨︍︀﹨︀ن و رو︨
ــ︀زی ﹝﹫ ﹋﹢︋﹩ ﹝︧﹫︣ و  ﹫︀ده ︨ ﹢د.  ﹨﹞︙﹠﹫﹟︎  ــ﹑﹝﹩ ا︣ان ﹝︐﹆︊﹏︫  ا︨
︀ ﹎︣︡ر ﹨﹛  ــ︀زی ﹋﹏ ﹝︧﹫︣︋  ︨ ︴︧﹞ ︦︍ ﹙︡وزر و︨   ︋︀ ︋︧︐︣︑︣ا︫﹩︋ 
︣ه ︋︣داری   ︋﹤ ــ︀ل ١٣٩۴︋  ︀︀ن︨  ــ︀ءا... ︑︀︎  ــ️ و ان ︫ ــ︡ه ا︨ آ︾︀ز︫ 

︠﹢ا﹨︡ ر︨﹫︡.

︀ر ورودی  ﹢اف ︗️ ﹋﹠︐︣ل︋  ︀︨﹊﹢ل ا︧︐﹍︀ه راه آ﹨﹟︠    ا︡اث︋ 
︋﹥ ا︧︐﹍︀ه راه آ﹨﹟

︣وژه ﹋﹠︧︀﹡︐︣ه  ︎﹤  آ︾︀ز ︻﹞﹙﹫︀ت ﹀︣ ﹋︀﹡︀ل ︗️ ا﹡︐﹆︀ل آب︋ 
 ︡ر ︑︀﹝﹫﹟ آب وا﹢︷﹠﹞ ﹤ ــ︍︀﹨︀ن︋  ــ﹠﹌ آ﹨﹟ ا﹫︀ء︨ ︫︣﹋️ ﹝︺︀دن︨ 
ــ﹩ و ا﹇︐︭︀دی  ــ﹩ ﹨︀ی ﹁﹠ ︣ر︨ ︀ ا﹡︖︀م︋  ﹢د،︋  ــ︀﹡︐︣ه ۶ ﹨︤ار ︑﹠﹩︠  ︧﹠﹋

﹙﹩ ا︑﹫﹙﹟ ۴ ا﹠︘ آب را از  ــ﹫﹙﹥ ﹜﹢﹜﹥︎  ﹥ و︨ ــ︡ه ︑︭﹞﹫﹛ ﹎︣﹁️︋  ا﹡︖︀م︫ 
﹞︍︀ژ ﹡﹞︀︡ ﹋﹥ ︻﹞﹙﹫︀ت  ــ︀﹡︐︣ه︎  ︧﹠﹋ ︡︤ن وا﹞ ﹤ ــ︐︣ ﹎﹢ر︀ب︋  ا︨
 ﹤ ︀︀ن ﹝︣﹝︀ه ٩۴︋  ︡ه و ان ︫︀ءا... ︑︀︎  ﹫︀ده ︨︀زی ﹝︧﹫︣ آ︾︀ز︫  ﹀︣ و︎ 

﹢ا﹨︡ ر︨﹫︡.   ︋︣ه ︋︣داری︠ 

﹠︀︹ و ﹝︺︀دن ﹋︪﹢ر از ﹝︺︀دن  ︀زد︡ ︑﹫﹛ ﹝︺︀و﹡️ HSE وزارت︮   ︋
 ︴ ﹥ ︻﹠﹢ان واHSE ﹤﹡﹢﹝﹡ ︡ در︨  ︣﹋️ ا﹫︀ء︨︍︀﹨︀ن︋  ︨﹠﹌ آ﹨﹟︫ 

ا︨︐︀ن

 راه ا﹡︡ازی د︨ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی ︎﹫︩ ﹁︣آوری در ︀︎﹫﹟ د︨ــ️ ﹝︡وده 
﹙﹢را️ آ︨ــ﹫︀ و  ️ ﹨︀ی︋  ــ︣﹋ ﹢اف ︗️ ︗︊︣ان ︑﹢﹜﹫︫︡  ︎﹑︨ــ︣ی︠ 

︣︡︾ د﹐﹢﹁

﹙﹊︀﹡﹩ و  ــ︣ق (︗ــ️ ا︨ــ︐︣اج︎  ﹙﹢ک︫  ــ︣وژه︋  ﹥ ﹋︀ر︎  ــ︣وع︋   ︫
︋︣دا︫️ ﹝︀ده ﹝︺︡﹡﹩ در ︻﹞﹅)

 وا︡آ﹝﹢زش
 ،﹩﹝﹚︻ ︴ــ ــ️ ار︑﹆︀ی︨  ︗ ــ︀ل ٩٣ ــ﹠﹌ آ﹨﹟ در︨  ــ︣﹋️︨  در︫ 
ــ︀﹝﹏ ٢٨ دوره  ــ︀︻️ آ﹝﹢زش︫  ــ﹠﹏ ٣۵۶٠ ﹡﹀︨︣  ︨︣ ﹝︀ر︑﹩ و ﹁﹠﹩︎ 
 ﹤  ︋️︀﹠︻ ︀ــ ــ︡ ﹋﹥︋  ︣﹎︤ار︫   ︋﹩﹠﹝و ا ﹩﹞﹢﹝︻ ،﹩︭︭︑ ﹩ــ آ﹝﹢ز︫

.︡  ︫﹏︮︀ ١ ︀ ︣ا︋︣︋  ︣ا﹡﹥ آ﹝﹢ز︫﹩︋  دوره ﹨︀ی ﹝︢﹋﹢ر︨ 
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   اد امه اخبار هولد ينگ صنايع معد نى

️ ﹨︀ی  ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹁︺︀﹜﹫ ﹫﹞ــ﹥︨  ﹠ــ︡وق︋  ︀زد︡ ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ︀ن︮   ︋︀︋
﹢رت ﹎︣﹁️:  ︮﹩﹡︡︺﹞

  تحقق توسعه پايدار در معدن شهيد نيلچيان
ــ︀ن، ا︖︀د  ﹫︙﹚﹫﹡ ︡﹫ــ ــ︡ار در ﹝︺︡ن︫  ︀ ــ︺﹥︎  ︨﹢︑ ﹅﹆︑ ــ﹢ر ︷﹠﹞ ﹤︋
ــ︀ی ﹝︺︡ن و ﹨﹞︙﹠﹫﹟  ﹨ ️ ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری در ﹁︺︀﹜﹫ ︑︱﹞﹫﹟ و ا﹝﹠﹫️︨ 
ــ︡اف ﹋﹑ن  ــ︐︀ی ا﹨ ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری در را︨  ︨﹟ــ︣ی ا ــ️ و را﹨︊ ︡ا﹨
 ﹤﹝﹫ ﹠︡وق︋  ︀ه ﹋︣﹝﹩، ﹝︡︣ ا︨︐︣اج ﹁︣آوری︮  ︫︣﹋️، از ﹝﹠︡س︫ 
️ ﹨︀ی ﹝︺︡﹡﹩ و د﹋︐︣ ﹡﹢ر︻﹙﹩ د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏  ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹁︺︀﹜﹫ ︨

.︡﹠︀﹝﹡ ︡︀زد آ﹝︡ ︑︀ از ﹝︺︡ن ﹝︢﹋﹢ر︋ 
 ﹟ــ︍︀﹨︀ن، در ا ــ︐﹆﹑ل ︨ ــ︣﹋️ ا︨ ــ︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫ ــ︤ارش روا︋ ﹎ ﹤︋
ــ︣﹋️ ︲﹞﹟ ︻︣ض   ︫﹏﹞︀︻︣︡﹞ ،﹩﹡︣ا﹫︭ ــ︀︋  ︐﹫ ــ︡، ﹝﹠︡س︋  ︋︀زد
ــ︀ره  ــ﹫︡ ﹡﹫﹙︙﹫︀ن ا︫ ــ﹢ز ︫ ︠﹫︣﹝﹆︡م، ︋﹥ ︑︀ر︙﹥ ﹝︺︡ن ︠︀ک ﹡︧
ــ﹢ز  ــ﹢ان ︋︤ر﹎︐︣﹟ ﹝︺︡ن ︠︀ک ﹡︧ ــ︡ن ︋﹥ ︻﹠ ︺﹞ ﹟د و ﹎﹀️: ا﹢﹝﹡
︐﹫︀ری  ︀﹜﹆﹢ه ا︨︐︀ن ︀ر﹝︀ل و︋  ــ﹢ر، ﹊﹩ از ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی ﹨︀ی︋  ︪﹋
ــ︐︣  ︧ ــ︐﹞︀︑﹫﹉ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋  ︧﹫ ︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ا︮﹢﹜﹩ و︨   ︋︀ ــ︡ ﹋﹥︋  ︫︀︋ ﹩﹞
ــ︣آوری ﹝︣︑︊︳  ــ︹ ︑︡︊﹙﹩ و ﹁ ︀﹠ ــ︊﹩ ︗️ ا︡اث︮  ــ﹫︀ر ﹝﹠︀︨ ︧︋
ــ︡ و در ︮﹢رت ︑﹆﹅ ا﹟ ا﹝︣، ︻﹑وه ︋︣ ا︖︀د  ︫︀ ــ﹢ز︋  ︀ک ﹡︧  ︠︀︋
ــ︐︀ن را ︑︀  ﹠︺️ و ﹝︺︡ن ا︨ ــ︐︽︀ل ﹢زه︮  ــ︐︣، ا︫ ︪﹫ ارزش ا﹁︤وده︋ 

﹢ا﹨︡ داد.  ︩︠︣ا︋︣ ا﹁︤ا  ︋︡﹠
ــ︀ی ︑﹢﹡﹙﹩،  ــ︣د: ﹜﹢﹋﹢﹝﹢︑﹫﹢﹨︀ی ﹝︭ــ﹢ص، ﹜﹢در﹨ ــ︀ر ﹋ ︸وی ا
﹥ ا﹡︐﹆︀ل و ︗︀︋﹥ ︗︀﹩ ﹝﹢اد در ﹝︺︀دن ز︣ز﹝﹫﹠﹩  د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط︋ 
از ︗﹞﹙﹥ ︑︖﹫︤ات و ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ﹝︺︡ن ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ د﹜﹫﹏ 
 .﹜د﹢ ــ﹊﹏︋  ــ︡ آن د︀ر ﹝︪ ︣  ︠︒ ــ﹥ در︋  ︪﹫﹝﹨ ﹩﹍﹠︡﹆﹡ ــ︡م ︻
️ ﹨︀ی  ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹁︺︀﹜﹫ ــ﹥︨  ﹝﹫ ــ︡وق︋  ﹠ ــ️︮  ــ﹟ ﹐زم ا︨ ︀︋︣ا﹠︋
ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی  د︨ ــ︀  ︋ ــ﹩  ﹊﹡︀︋ وام  ــ﹫﹑ت  ︧︑ در︭︠ــ﹢ص  ــ﹩  ﹡︡︺﹞
﹢ده و ﹨︣﹎︀ه د︨︐﹍︀ه  ︀﹡﹉ ﹨︀ی ︻︀﹝﹏ ﹨﹞︀﹨﹠﹌︋  ــ﹫﹑ت د﹨﹠︡ه و︋  ︧︑
 ﹤﹝﹫ ﹠︡وق︋  ︀ ر︢︎ ﹉︧︣ی︮  ﹢د را︋  ﹢ا﹨︡ وام︠  ︑︧﹫﹑ت د﹨﹠︡ه︋ 
 ﹤ ﹠︡وق ﹨﹞﹊︀ری ﹨︀ی ﹐زم︋  ﹢ی︮  ︣دا︠️ ﹡﹞︀︡، از︨   ︎﹩︲︀﹆︐﹞ ﹤︋

.︡آ ﹏﹝︻
ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری  ــ﹥︨  ﹝﹫ ــ︡وق︋  ﹠ ــ﹥︮  ﹋ ﹟ــ︀ن ا ﹫ ــ︀︋  ــ︀ه ﹋︣﹝﹩︋  ــ︀د︫  ︊﹇
︀ل ١٣٨٠ ︵︊﹅ ﹝︀ده ٣١ ﹇︀﹡﹢ن ﹝︺︀دن ︑︃︨﹫︦  ️ ﹨︀ی ﹝︺︡﹡﹩ از︨  ﹫﹛︀︺﹁
︀︡ار ﹝︺︀دن و ار︑﹆︀ی  ﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑﹢︨︺﹥ ︎  ﹠︡وق︋   ︮﹟︀ر ﹋︣د: ا︸ا ،︫︡
︡ه ا︨️ و ︑︀﹋﹠﹢ن در را︨︐︀ی ︑﹢︨︺﹥ ا﹋︐︪︀﹁︀ت،   ︫﹏﹫﹊︪︑ ︩  ︋﹟ا
 ﹟ی ا﹢ ️ ﹨︀ی ز︀دی از︨  ︀﹝ ،﹩﹡︡︺﹞ ︣اج و ﹁︣آوری ﹝﹢اد︐ــ ا︨

﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️.  ︮﹠︡وق︮ 
️ ﹨︀ی  ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹁︺︀﹜﹫  ︨﹤﹝﹫ ﹠︡وق︋  ــ︐︣اج ﹁︣آوری︮  ﹝︡︣ ا︨
ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ر︧ــ﹉  ــ︀﹁︀ت،︨  ︩ ا﹋︐︪ ﹫︀ن ا﹟ ﹋﹥ در︋   ︋︀  ︋﹩﹡︡︺﹞
 ️︑ ــ﹩ را ــ︀﹁︀ت ا﹁︣اد ﹝︐﹆︀︲ ــ︤ود: در ز﹝﹫﹠﹥  ا﹋︐︪ ــ﹩ دارد، ا﹁ ﹐︀︋
﹥ ︵﹢ری ﹋﹥ ا﹎︣ ﹝︀ده ﹝︺︡﹡﹩ ﹝﹢رد ﹡︷︣ ﹋︪︿  ︎﹢︫︩ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨﹫﹛؛︋ 
ــ︐︣اج از ﹝︺︡ن ﹡﹫︤  ــ﹢زه ا︨  و در ️︀﹝ ︀﹨ ︡وق از آن﹠ ــ︡︮  ︪﹡
 ︀ ــ︐︣ا︗﹩ ﹝︡ون در ︗️ ︵︣ح ︑﹢︨︺﹥ ﹝︺︡ن︋  ︣﹡︀﹝﹥ ا︨  ︋︀ ︮﹠︡وق︋ 
﹢د ﹇︣ار   ︠︣︐ ︣︡ن ﹋︀ران آن ﹨︀ را ز︺﹞ ﹤ ــ﹫﹟ آ﹐ت ﹝︺︡﹡﹩︋  دادن ﹝︀︫

﹝﹩ د﹨︡ .
ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری در ﹝︺︀د﹡﹩ ﹨﹞︙﹢ن  ــ︐︀ی︨  ︀︀ن ﹎﹀️: در را︨ وی در︎ 
 ﹩﹠﹝ــ︤ات ا ﹫︖︑ ︣ای  ︋﹩︑﹑﹫ــ ــ﹠﹌ ︑︧ ــ︀دن ز︣ز﹝﹫﹠﹩ و ذ︾︀﹜︧ ︺﹞
︣ای  ــ︤ی︋  ــ︀ی ﹁﹙ ️ ا﹞﹠﹩، ﹇︀ب ﹨ ــ ــ︀ت،︨  ﹢د﹡︖ ــ︐﹍︀ه︠  ــ︡ د︨ ﹠﹡︀﹞

﹥ ﹝︺︡ن ﹋︀ران داده ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ا﹝﹫︡وار﹛ ﹝﹢رد  ﹡﹍︡اری ﹨︀ی ︑﹢﹡﹏ ﹨︀︋ 
ا︨︐﹆︊︀ل ﹇︣ار ﹎﹫︣د. 

﹠︺️، ﹝︺︡ن  ﹠︀︹ ﹝︺︡﹡﹩ وزارت︮  در د︡ار ﹝︺︀ون ا﹝﹢ر ﹝︺︀دن و︮ 
:︡و ︑︖︀رت ︻﹠﹢ان ﹎︣د

  تأمين اعتبار مورد نياز براى توسعه و باز سازى معدن شهيد نيلچيان

 ،️︺﹠ ﹠︀︹ ﹝︺︡﹡﹩ وزارت︮  ــ︣﹇﹫﹠﹩، ﹝︺︀ون ا﹝﹢ر ﹝︺︀دن و︮  د﹋︐︨︣ 
ــ︣﹋️ ︑﹊︀دو و  ــ︀﹡﹩ ︎﹢ر، ﹇︀﹛ ﹝﹆︀م︫  ︪ ــ︀رت، د﹋︐︫︣  ﹝︺︡ن و ︑︖
︍︀﹨︀ن، از ﹝︺︡ن  ︣﹋️ ا︨︐﹆﹑ل︨   ︫﹏﹞︀︻︣︡﹞ ،﹩﹡︣ا﹫︭  ︋︀︐﹫ ﹝﹠︡س︋ 
ــ︣﹋️ ︑﹫﹥ و ︑﹢﹜﹫︡ ﹝﹢اد او﹜﹫﹥ ا︨︐﹆﹑ل   ︫﹤ ــ︐﹥︋  ــ﹫︡ ﹡﹫﹙︙﹫︀ن وا︋︧ ︫

︨︍︀﹨︀ن د︡ار ﹡﹞﹢د﹡︡.
﹠︺️، ﹝︺︡ن و ︑︖︀رت  ﹠︀︹ ﹝︺︡﹡﹩ وزارت︮  ﹝︺︀ون ا﹝﹢ر ﹝︺︀دن و︮ 
 ︡﹫ــ ︀زد︡ از ﹝︺︡ن︫  ︐﹫︀ری و︋  ــ︐︀ن ︀ر﹝︀ل و︋  ﹥ ا︨ ــ﹀︣︋  در︨ 
︀ز︨︀زی  ﹥ ا﹞﹟ ︨︀زی و︋  ــ︀ل ٨٠٠ ﹝﹫﹙﹫︀رد ر︀ل︋  ﹡﹫﹙︙﹫︀ن ﹎﹀️: ا﹝︧

﹝︺︀دن ز︣ز﹝﹫﹠﹩ ﹋︪﹢ر ا︠︐︭︀ص ︀﹁︐﹥ ا︨️.
 ﹟︀ر﹨︀ی ﹝︺︡ن ﹝︢﹋﹢ر، ا﹋ ﹤﹠﹫ ︀زد︡ از ︑﹢﹡﹏ ﹨︀ و︨  ︣﹇﹫﹠﹩ در︋  د﹋︐︨︣ 
ــ﹢ز ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ﹨︀ی  ︀ک ﹡︧ ﹝︺︡ن را ﹊﹩ از ︣︐﹝﹞﹟ ﹝︺︀دن در ︑︃﹝﹫﹟︠ 

شركت تهيه و توليد  مواد  اوليه استقالل سپاهان شركت تهيه و توليد  مواد  اوليه استقالل سپاهان
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شركت معاد ن منگنز ايرانشركت معاد ن منگنز ايران

ــ︣﹋️ ﹝︺︀دن ﹝﹠﹍﹠︤ ا︣ان و  ــ️ ﹡﹫﹛ ﹇︣ن ﹁︺︀﹜﹫️︫  ︤ر﹎︡ا︫ ــ﹛︋  ﹝︣ا︨
﹫︣وزی  ︣﹋﹠﹠︡ه ﹨﹫︡رو﹜﹫﹊﹩ در ﹝︺︀دن︎   ︎﹜︐︧﹫  ︨﹩آ︾︀ز ︻﹞﹙﹫︀ت ا︗︣ا
ــ︣﹋️ ﹝︺︀دن  ــ︀م ﹝︡ی(︻︕) در︫  ــ︺︊︀ن، ﹝﹫﹑د ا﹝  ︫﹤﹝﹫﹡ ︀ ﹨﹞︤﹝︀ن︋ 

 .︡ ︣﹎︤ار︫  ﹝﹠﹍﹠︤ ا︣ان︋ 
︊ روز ٩۴/٠٣/١٢ در   ︮١١ ️︀︽﹛ ــ︀︻️ ٨ ــ﹛ ﹋﹥ از︨  در ا﹟ ﹝︣ا︨
ــ﹑م و ا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟  ️ ا﹐︨ ︖ ︡ ︣﹎︤ار︫  ــ︣﹋️ ﹝︺︀دن ﹝﹠﹍﹠︤ ا︣ان︋  ︫
ــ︀ر﹝︀ن   ︨︦﹫ــ︡س ﹡︀︮︣﹡﹫︀، ر ﹠﹞ ،﹜ــ ــ︐︀﹡︡ار ﹇ ــ﹩ ﹝﹠︩، ا︨ ﹛︀︮
︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی  ــ﹢ر، ﹝﹠︡س ر︲﹢ی، ﹝︺︀ون︋  ــ﹩ ﹝︺︡ن ﹋︪ ︨︡﹠﹞ ︀م︷﹡
ــ︐︀ن  ﹢د︗﹥ ا︨ ــ﹥ و︋  ﹞︀﹡︣ ــ︀ز﹝︀ن︋  ــ︨︦  ﹫ــ︐︀﹡︡اری و ر ــ︐︽︀ل ا︨ و ا︫
ــ︡ن و ︑︖︀رت  ــ️، ﹝︺ ︺﹠ ــ︀ز﹝︀ن︮   ︨︦﹫ــ︣ی ر ــ︡س ذا﹋ ﹠﹞ ،﹜﹇
ــ︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩  ــ︀ون، ﹋︀ر و ر﹁ ︺︑ ﹏﹋︣︡﹞ ︡ــ ︀زو﹡ ــ︐︀ن ﹇﹛، ﹝﹠︡س︋  ا︨
ــ︐︀ن، ﹋︀﹋︀﹩، ﹝︺︀و﹡️  ــ︖︀د︀ن، ﹝︡︣﹋﹏ ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ ا︨ ا︨︐︀ن، ︨
ــ︣﹋️ ﹝︺︀دن ﹝﹠﹍﹠︤  ــ︐︀ن، ﹝︡︣ان و ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن︫  ﹝﹫︳ ز︧ــ️ ا︨
ــ︐︀ن  ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣ا﹩ ا︨ ــ︀ن د︨ ا︣ان، ﹝︡︣ان، ﹝︺︀و﹡﹫﹟، ﹋︀ر︫﹠︀︨
ــ︀دن ﹝﹠﹍﹠︤ ا︣ان                 ــ︣﹋️ ﹝︺ ــ︐﹠︡ از ﹡﹫﹛ ﹇︣ن ﹁︺︀﹜﹫️︫  ﹇﹛ ︱﹢ر دا︫

 .︡  ︫﹏﹫﹚︖︑
ــ︣﹋️ ﹝︺︀دن ﹝﹠﹍﹠︤ ا︣ان، ︋﹥  ︫ ﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ ،﹩﹆﹫﹆ ︤اد︋ ︣︐﹋د

﹫︣ ﹝﹆︡م و ︑︣︊﹉ ا︻﹫︀د  ــ﹛، ︲﹞﹟︠  ﹠︣ان ﹝︣ا︨ ︻﹠﹢ان او﹜﹫﹟︨ 
︫︺︊︀﹡﹫﹥ و ︑︧﹙﹫️ ︨︀﹜﹍︣د ار︑︀ل ﹝︺﹞︀ر ﹋︊﹫︣ ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩، 
ــ︣﹋️ را ارا﹥ و در  ــ︀ری︫  ــ﹩ از ︻﹞﹙﹊︣د و و︲︺﹫️ ︗ ﹎︤ار︫
︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی  ﹥ ︣︐﹝﹞﹟ ا﹁︐︀رات، د︨︐︀ورد﹨︀ و ا﹨︡اف و︋  ادا﹝﹥︋ 
️ ﹨︀ و ﹝︪﹊﹑ت ︗︡ی ︎﹫︩  ︡ود﹞ .︨︀ل ١٣٩۴ ا︫︀ره ﹡﹞﹢د
ــ︐︀ن ﹇﹛ در  ــ︀ی اداره ﹋﹏ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ا︨ ــ﹥ اد︻ ــ︣﹋️ از ︗﹞﹙ روی︫ 
︩ ﹁︀﹋︐﹢ر﹨︀ی  ﹫ ︣ارزش ا﹁︤وده روی︎  ﹝﹢رد در︠﹢ا︨️ ﹝︀﹜﹫︀ت︋ 
ــ﹫﹑ت ︨︣﹝︀﹥ در  ــ︐﹛ ︋︀﹡﹊﹩ ︗️ ا︠︢ ︑︧ ارا﹥ ︫︡ه ︋﹥ ︨﹫︧
ــ﹥ و ︻︡م ︔︊️ آن در  ︣︡ و ﹁︣وش ﹝﹢اد او﹜﹫ ــ﹏︠  ﹫﹚︑ ︀ ﹎︣دش︋ 
ــ﹩ ﹝﹢︲﹢︻﹫︐﹩  ️ ﹨︀ی ﹝︺︡﹡ ــ︣﹋ ــ﹩ (﹋﹥ ا︮﹢ً﹐ در ︫ د﹁︀︑︣ ﹇︀﹡﹢﹡
ــ︣﹋️   ︫﹏﹞︀︻︣︡﹞ ︳ــ ﹢د ﹋﹥ ︑﹢︨ ــ﹢اردی︋  ــ︡ارد)، از ︗﹞﹙﹥ ﹝ ﹡
 ﹟﹫﹠︙﹝﹨ .︡  ︫﹤ار︑︊︀ط ارا ﹟︣ح و ا﹇︡ا﹝︀ت ا﹡︖︀م ﹎︣﹁︐﹥ در ا︴﹞
ــ﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ و  ــ︀ز﹝︀ن ︑︃﹝﹫ ــ︳︨  ــ︡ه ︑﹢︨ ــ️ ا︖︀د︫  ︡ود﹞
️ و ز︀ن آور  ــ︀︾﹏︨  ︪﹞ ﹤﹝﹫ ︣دا︠️ ﹋︀﹝﹏  ٪۴︋  در︠﹢ا︨️︎ 
︀ز﹝︀ن  ــ︐︣ آن︨  ︪﹫ ــ︐﹍﹩ و در︠﹢ا︨️ ﹨﹞﹊︀ری︋  ︀ز﹡︪︧ ﹇︊﹏ از︋ 
﹢د ﹋﹥ ﹝﹢رد ︑︃﹋﹫︡ د﹋︐︣  ــ︀︣ ﹝﹢اردی︋  ــ﹫︳ د﹢ن از︨  ︧﹆︑ ️︗

﹆﹫﹆﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁️. 
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ــ︺﹥ و  ︣ای ︑﹢︨ ــ﹢رد ﹡﹫︀ز︋  ــ︀ر ﹝ ــ﹢ر دا﹡︧ــ️ و ا﹁︤ود: ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊ ︪﹋
 ﹐︀︋ ️︗ ﹩﹡︡︺﹞ ــ﹫﹟ آ﹐ت ــ︀زی ا﹟ ﹝︺︡ن و ︋︣وزر︨︀﹡﹩ ﹝︀︫ ︋︀ز︨
ــ️ و ﹇﹢ل ﹝︧︀︻︡ داد ﹋﹥ ︑﹞︀﹝﹩ ︑﹑ش  ︋︣دن را﹡︡﹝︀ن ︑﹢﹜﹫︡ ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨
︠﹢د را در︭︠﹢ص ﹏ ﹝︪﹊﹑ت ﹝︺︡ن و ︑︃﹝﹫﹟ ︑︧﹫﹑ت ا﹞﹠﹩ و 

﹥ ﹋︀ر ﹎﹫︣د. ﹥ ﹝︺︀دن ز︣ز﹝﹫﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز آن︋  ︑︖﹫︤ ﹝︣︋﹢ط︋ 

︪︀﹡﹩ ︎﹢ر،  ︣﹋️ در ا﹟ د︡ار، د﹋︐︫︣  ︋﹥ ﹎︤ارش روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩︫ 
︣ ︑﹢﹜﹫︡ در ﹝︺︀دن   ︨︣ ﹫︩ آ﹝︡ه︋  ﹫︣﹝﹆︡م، ﹝︪﹊﹑ت︎  ︲﹞﹟ ︻︣ض︠ 
 ︣﹀  ︨﹟ا ︀  ︋﹜و ا︋︣از دا︫️: ا﹝﹫︡اور ︪︣︑ ︣وه را﹎︣︀ی ز﹨ ️ ﹋︫︣
 ﹟ت ا﹑﹊︪﹞ ﹏ ت، ﹇︡م ﹨︀ی ﹝︓︊︐﹩ در﹑﹊︪﹞ ︀  ︋﹉︤د﹡ ﹩︀﹠︫و آ

﹢د. ︣دا︫︐﹥︫  ﹝︺︡ن ز︣ز﹝﹫﹠﹩︋ 
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ــ﹊︀ری  ــ︣﹋️، ﹨﹞ ــ﹏ ︫ ﹞︀︻︣︡﹞ ️ــ ــ﹢ع در︠﹢ا︨ ــ﹟ ﹝﹢︲ ︣︠آ
ــ︉ ︋︣ای راه ا﹡︡ازی  ــ﹫﹑ت ﹝﹠︀︨ ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣ا﹩ در ا︠︢ ︑︧ د︨
︐﹢﹡﹩ ﹨﹫︡رو﹜﹫﹊﹩) و  ــ︐﹛ HBS (︎︣﹋﹠﹠︡ه︋  ︧﹫ ــ﹥،︨  ــ﹟ و ﹝︀︨ ﹝︺︡ن︫ 

﹢د.  ︣︺︐︣ ﹝︺︡ن ﹝﹠﹍﹠︤︋   ︨﹤ ︣﹨ ﹩﹡︀︨︣︋آ
﹠︺️، ﹝︺︡ن و ︑︖︀رت  ــ︀ز﹝︀ن︮   ︨︦﹫︡س ذا﹋︣ی ر﹠﹞ ،﹤﹞در ادا
ــ﹑د ا﹝︀م  ــ︺︊︀﹡﹫﹥ و ﹝﹫ ــ︡م، ا︻﹫︀د︫  ﹆﹞︣﹫ ــ︀ر︠  ︸ــ﹟ ا ــ︐︀ن ﹡﹫︤ ︲﹞ ا︨
ــ﹢ار را ﹎︣ا﹝﹩  ︤ر﹎ ︀︵︣ه ا﹝︀م︋  ــ︀د و︠   ــ﹉ ﹎﹀︐﹥ و ︣︊︑ ز﹝︀ن(︻︕) را
ــ﹩ از و︲︺﹫️ ﹝︺︀دن ا︨︐︀ن ارا﹥ ﹋︣د.  دا︫️؛ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ وی ﹎︤ار︫
ــ︐︀ن ﹇﹛،  ــ﹢ر در ا︨ ︪﹋ ﹩﹡︡︺﹞ ︣︀︠و︗﹢د ٣٪ ذ ﹤ ــ︀ره︋  ︀ ا︫ ــ︀ن︋  ︪ا
 ﹩ا﹢﹨ ﹉︤﹫﹁﹢ــ︣وژه ژ ــ︀م ﹝︴︀﹜︺︀ت︎  ︀ ا﹡︖ ــ︡اواری ﹋︣د︋  ا︋︣از ا﹝﹫
ــ︐︽︀ل در ︋︩ ﹝︺︡ن ا︨︐︀ن ︋︊﹢د ﹇︀︋﹏  ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری و ا︫ ا︨︐︀ن،︨ 

 .︡︋︀ ای ﹤︷﹑﹞
ــ︣﹋️ ﹝︺︀دن ﹝﹠﹍﹠︤ ا︣ان را ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︑︃﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ه ا︮﹙﹩ و  ــ︀ن︫  ︪ا
ــ︀د ﹝﹆︀و﹝︐﹩  ــ﹥ ﹝︭︀د﹅ ا﹇︐︭ ــ︀ن و از ︗﹞﹙ ﹀︮ــ﹩ ذوب آ﹨﹟ ا دا︠﹙
﹠︺️، ﹝︺︡ن و ︑︖︀رت ا︨︐︀ن  ــ︀ز﹝︀ن︮  ﹥ ﹝︺︀ون ︑﹢﹜﹫︨︡  دا﹡︧ــ️ و︋ 
︡ه ﹝︺︀دن ﹝﹠﹍﹠︤ ا︣ان را در ﹇︀﹜︉  ︑︃﹋﹫︡ ﹡﹞﹢د﹡︡ ﹋﹥ ﹝︪﹊﹑ت ﹝︴︣ح︫ 
﹫﹍﹫︣ی و  ــ︐︀ن︎  ︐︀د ︑︧﹫﹏ ︑﹢﹜﹫︡ ا︨ ــ︡ه در︨  ﹋︀ر﹎︣وه ﹨︀ی ︑︪﹊﹫﹏︫ 

.︡﹠︀﹝﹡ ︹﹀︑︣﹞
ــ︀ز﹝︀ن   ︨︦﹫︣دا︠️. ر  ︎﹟ــ ﹥ ا︣اد︨  در ادا﹝﹥ ﹝﹠︡س ﹡︀︮︣﹡﹫︀︋ 
︀ ︑︣︊﹉ و ︑﹠﹫️ ا︀م، از ︱﹢ر  ــ﹢ر ﹡﹫︤︋  ــ﹩ ﹝︺︡ن ﹋︪ ︨︡﹠﹞ ︀م︷﹡
﹥ ﹨﹞﹊︀ری ٢٧  ︀ ا︫︀ره︋  ــ﹊︣ ﹋︣د و︋  ︪︑ ﹤︧﹚︗ ﹟︀ت ا︨︐︀﹡﹩ در ا﹞︀﹆﹞
 ،︿﹚︐﹞ ︀ی﹨ ️ ــ︣﹋️ ﹝︺︀دن ﹝﹠﹍﹠︤ ا︣ان در ﹝︧﹣و﹜﹫  ︫︀ ﹢د︋   ︠﹤﹛︀︨
︧﹫︀ر ﹝︴﹙﹢ب ارز︀︋﹩ ﹡﹞﹢ده  ــ﹩ در ا﹟ ﹝︺︡ن را︋  ︨︡﹠﹞ ︀ی﹨ ️ ﹫﹛︀︺﹁
︀ر در  ︣ای او﹜﹫﹟︋  ــ﹩︋  ︨︡﹠﹞ ــ﹫︀ری از ﹋︀ر﹨︀ی ︧  ︋﹤﹊﹠ا ﹤ ︀ ا︫︀ره︋  و︋ 
ــ﹫﹟ و ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن  ︨︡﹠﹞ ﹤﹋ ــ︡ه ا︨️ ا︻﹑م ﹡﹞﹢د ا﹟ ﹝︺︡ن ا﹡︖︀م︫ 
ــ︀ن  ︪ــ︀︾﹙﹠︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا ــ﹞﹠︡ی در ا﹟ ﹝︺︡ن︫  ﹝︐︭︬ و ارز︫
ــ︐﹛ ︎︣﹋﹠﹠︡ه ﹨﹫︡رو﹜﹫﹊﹩ در  ــ︀︠️ ︑︖﹫︤ات ︨﹫︧ از ︋﹢﹝﹩ ︨︀زی ︨
︨︣﹠︡ی ﹁︣اوان ﹡﹞﹢ده و ﹝︺︡ن ﹝﹠﹍﹠︤ را از ︗﹞﹙﹥ ﹝︺︀دن  ﹝︺︡ن ا︋︣از︠ 
 ﹤︐︫︢﹎ ︉ ــ﹥︫  ︧﹚︗ ﹤ ــ︀ره︋  ︀ ا︫ ــ﹢ر ﹝︺︣﹁﹩ ﹡﹞﹢د. وی︋  ﹋﹛ ︀د︔﹥ ﹋︪
﹢ش ︻︡م ا﹁︤ا ︩﹆﹢ق دو﹜︐﹩   ︠︣︊ ﹢رای ︻︀﹜﹩ ﹝︺︀دن،︠  ︠﹢د در︫ 
ــ︀ل ١٣٩۴ را  ︺︱ــ﹩ از ﹝︺︀دن در︨  ــ﹢ق دو﹜︐﹩︋  ﹆ ︩﹨︀﹋ ︀دن و︺﹞

ا︻﹑م ﹡﹞﹢د.

 ︩﹠﹞ ﹩﹛︀ ــ﹙﹞﹫﹟︮  ــ﹑م و ا﹜﹞︧ ️ ا﹐︨ ︖ ﹜︨︣ان ﹝︣ا﹠ــ  ︨﹟︣︠آ
﹥ ﹨﹞﹥ ﹝︺︡﹡﹊︀ران  ︋﹢د. ا︨︐︀﹡︡ار ا︨︐︀ن ﹇﹛ ﹡﹫︤ ︲﹞﹟ ︑︣︊﹉ ﹨﹀︐﹥ ﹝︺︡ن︋ 
ــ︣﹋️ ﹝︺︀دن ﹝﹠﹍﹠︤ ا︣ان، ا︀م  ــ︀ن و ﹋︀ر﹎︣ان︫  ﹢︥ه ﹋︀ر︫﹠︀︨ ــ︐︀ن︋  ا︨
ــ﹑د ︱ــ︣ت ﹝︡ی(︻︕) را  ــ︺︊︀ن و ﹝﹫ ــ︺︊︀ن ︋﹢︥ه ﹡﹫﹞﹥ ︫ ﹝︊︀رک ︫
 ﹩︨︡﹠﹞ ــ︀ز﹝︀ن ﹡︷︀م  ︨︦﹫ــ﹊︣ از ر ــ︀ن ︲﹞﹟ ︑︪ ︪ا .️﹀﹎ ﹉︣︊︑
ــ︣﹋️  ــ︀ن، ﹋︀ر﹎︣ان ︫ ــ﹢ر، ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و ﹝︡︣ان، ﹋︀ر︫﹠︀︨ ﹝︺︡ن ﹋︪
ــ︣﹋️ در ا﹇︐︭︀د و   ︫﹟ــ﹛ ا ﹞ ︩﹆﹡ ﹤ ــ︀ره︋  ︀ ا︫ ــ︤ ا︣ان،︋  ﹝︺︀دن ﹝﹠﹍﹠
 ﹏ ا︨️ ﹋﹥ در﹢  ︠﹩ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣ا ا︫︐︽︀ل ا︨︐︀ن ﹇﹛، از ﹝︡︣ان د︨

.︡﹠︀﹝﹡ ︤رگ ﹝︺︡﹡﹩  ﹨﹞﹊︀ری  ︋︹﹝︐︖﹞ ﹟ت ا﹑﹊︪﹞
ــ﹩  ــ︡ه ︋︐﹢﹡ ــ︣وژه ︎︣﹋﹠﹠ ــ﹩ ︎ ــ︀ت ا︗︣ا ــ﹛، ︻﹞﹙﹫ ــ︀ن ﹝︣ا︨ ︀︎ در
ــ︐︀﹡︡ار  ــ︳ ا︨ ﹨﹫︡رو﹜﹫﹊﹩ ︋︀ ﹋﹙﹠﹌ ز﹡﹩ ﹝﹏ ا︡اث ︋︙﹫﹠﹌ ︑﹢︨
ــ︣اه در ادا﹝﹥ از  ــ︃ت ﹨﹞ ــ︐︀﹡︡ار و ﹨﹫ ــ︀م  ا︨ ــ﹢رده و﹡︷ ــ︡︠  ﹫﹚﹋ ﹜﹇
 ︡︀زد ﹫︣وزی︋  ــ﹞︀ره ﹉ و دو ﹝︺︡ن︎  ︴ ﹩︀ه︫  ️ ﹨︀ی︨  ﹝︧﹇
 ﹢﹍︐﹀﹎ ﹤  ︋️﹋︣ ــ︀︾﹏ در︫  ︀ ﹋︀ر﹎︣ان︫   ︋﹉آورده و از ﹡︤د ﹏﹝︻ ﹤︋

︎︣دا︠︐﹠︡.

اسـتاندارد                                                 مبنـاى  بـر  كيفيـت  مديريـت  سيسـتم  گواهينامـه  اخـذ   
ISO 9001-2008 از شركت IMQ ايتاليا در خرداد ماه 1394

 بازديد نماينده محترم مجلس شوراى اسالمى استان قم، مهندس اميرآبادى 
از معدن در خرداد ماه 1394
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 اهم فعاليت هاى اين شركت در تابستان 1394 عبارتند از:
ــ︡ن ﹡﹞︀د  ︀ز︫  ــ﹩ و︋  ﹛︀ــ︀رد ر ﹫﹚﹫﹞ ٢٠٢/۴ ﹤︀﹞︣ــ ــ︩︨  ــ️ ا﹁︤ا ︊︔ •

︀دار ︑︣ان ﹢رس اوراق︋  ︣﹋️ در︋   ︫﹩︑﹑﹞︀︺﹞

 (HBS) ﹩﹊﹫﹛︡رو﹫﹨ ﹩﹡﹢︐ ︣﹋﹠﹠︡ه︋  ︣وژه︎  • ﹋﹙﹠﹌ ز﹡﹩ آ︾︀ز ︻﹞﹙﹫︀ت︎ 
ــ︀ز﹝︀ن ﹡︷︀م ﹝﹠︨︡﹩ ﹝︺︡ن   ︨︦﹫ــ︐︀ن ﹇﹛، ر ︋︀ ︱﹢ر ا︨︐︀﹡︡ار ا︨
ــ️ و ﹝︺︡ن  ︺﹠ ﹢د︗﹥،︮  ︣﹡︀﹝﹥ و︋  ــ︀ز﹝︀ن ﹨︀ی︋  ــ︀ی︨  ــ﹢ر و رؤ︨ ︪﹋
ــ﹩ و ﹝﹠︀︋︹  ــ︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻ ــ︣ان ﹋﹏ اداره ︑︺ ︡﹞ ــ︀رت و ︖︑

︵︊﹫︺﹩ ا︨︐︀ن ﹇﹛.
ــ︐︀ن ﹇﹛ در  ــ﹥ اد︻︀﹨︀ی اداره ﹋﹏ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ا︨ ︣و﹡︡ه ﹝︣︋﹢ط︋  ﹫﹍﹫︣ی︎   ︎•
︡ه   ︫﹤ر﹨︀ی ارا﹢︐﹋︀﹁ ︩﹫ ﹝﹢رد در︠﹢ا︨️ ﹝︀﹜﹫︀ت ارزش ا﹁︤وده از︎ 
 ﹅︣︵ در ﹎︣دش از ﹤︀﹞︣ــ ︀﹡﹊﹩ ︗️ ا︠︢ ︑︧﹫﹑ت︨   ︋﹜︐︧﹫  ︨﹤︋

﹢رای ا︨﹑﹝﹩ ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ا﹇︐︭︀دی ﹝︖﹙︫︦ 
ــ﹣ول  ــ﹫﹠﹩، ﹡﹞︀﹠︡ه ﹝︣︡️ و ﹝︧ ︧ ︡س﹠﹞ ️ــ ﹢︱︻ ︡︡﹝︑ •
︀ز﹝︀ن  ﹢رای ﹝︣﹋︤ی︨  ــ︣﹋️ ﹝︺︀دن ﹝﹠﹍﹠︤ ا︣ان در︫  ﹡﹆︪﹥ ︋︣داری︫ 

﹠︺️، ﹝︺︡ن و ︑︖︀رت.  ︮︣وز ﹜﹊ ︀ ﹡︷︀م ﹝﹠︨︡﹩ ﹝︺︡ن ا︣ان︋ 
 ،﹩﹠﹝︡ف ار︑﹆︀ی ا﹨ ︀ ــ︣﹋️ ﹝︺︀دن ﹝﹠﹍﹠︤ ا︣ان︋  • وا︡ آ﹝﹢زش︫ 
دا﹡︩ و ﹝︀رت ︎︨︣﹠﹏، ا﹁︤ا︩ ﹋﹫﹀﹫️ و ار︑﹆︀ی ︋︣ه وری، در ︨﹥ 
ــ︀︻️ آ﹝﹢زش  ︣﹎︤اری ١٢۵۵ ﹡﹀︨︣   ︋﹤ ــ︀ل ١٣٩۴ ا﹇︡ام︋  ﹝︀﹨﹥ دوم︨ 
︣﹋️ در  ــ️. ﹨﹞︙﹠﹫﹟︫  ــ﹩ ﹋︣ده ا︨ در ﹇︀﹜︉ ٨ ︻﹠﹢ان دوره آ﹝﹢ز︫
 ︀ ــ﹠︀﹩ دا﹡︪︖﹢︀ن︋  ﹥ ﹝﹠︷﹢ر آ︫ ــ﹢ر و︋  ــ﹩ ﹋︪ ︀ ﹝︣ا﹋︤ آ﹝﹢ز︫  ︋﹏﹞︀︺︑
﹥ آ﹝﹢زش  ــ︊️︋  ــ︀︻️ ﹡︧ ﹥ ﹝﹫︤ان ١٢٠٠ ﹡﹀︨︣  ️ ﹨︀ی ﹝︺︡﹡﹩︋  ﹫﹛︀︺﹁

﹋︀رآ﹝﹢زان دا﹡︪﹍︀﹨﹩ ا﹇︡ام ﹋︣ده ا︨️.
︣ا︨︣ ﹋︪﹢ر  ︀زر︨︀ن ادارات  ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩︨   ︋ ︡︀زد  ︋•

︣﹋️ ﹝︺︀دن ﹝﹠﹍﹠︤ ا︣ان از︫ 
ادارات  ــ︀ن  ︋︀زر︨ از  ــ︣  ﹀﹡  ۵٠ ــ︡اد  ︺︑  ١٣٩۴/۵/١٣  ــ ︀ر︑ در 
ــ︣اه ﹝︡︣ان  ــ﹥ ﹨﹞ ــ﹢ر︋  ــ︣ ﹋︪ ︣ا︨ ــ︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩︨  ــ︀ون، ﹋︀ر و ر﹁ ︺︑
﹋︀ر  ــ️  ︋︡ا︫ و  ــ﹩  ﹠﹁ ــ️  ︸︀﹀ ــ︀ت  ﹝﹫﹚︺︑ و  ــ︀ت  ﹆﹫﹆︑ ــ︤  ﹋︣﹞
ــ﹩  ا︗︐﹞︀︻ ــ︀ه  ر﹁ و  ﹋︀ر  ــ︀ون،  ︺︑  ﹏﹋ اداره  ــ﹩  ︋︀زر︨ و  ــ︣ان  ︑

ــ︡. ــ︡ ﹋︣د﹡ ــ︣ان ︋︀زد ــ︤ ا ــ︀دن ﹝﹠﹍﹠ ــ︣﹋️ ﹝︺ ــ﹛ از ︫ ــ︐︀ن ﹇ ا︨
HSE-MS ﹩﹠﹝ا ️︣︡﹞ ﹜︐︧﹫ ︀زی︨  ﹫︀ده︨  • آ︾︀ز ︻﹞﹙﹫︀ت︎ 

ــ﹩ و دارا﹩ ﹨︀ی  ــ︀ن، ﹝﹠︀︋︹ ﹝︀﹜ ﹫︀﹡️ از ﹋︀ر﹋﹠ ــ︐︀ی ﹀︶ و︮  در را︨
 ︳﹫﹞ ــ︣اف ــ︀﹋﹠﹫﹟ ا︵ ﹥ ﹞ ︶﹀﹫︳ ز︧ــ️ و︨   ︋︡︺︑ ــ︣﹋️ و ︫
️ ﹨︀ی ﹁︺︀ل در  ــ︣﹋ ــ︐︺﹑م از ︫ ــ︐︣اج ﹝︺︡ن، ︎︦ از ﹎︣﹁︐﹟ ا︨ ا︨
 ️﹋︣  ︫︀ ز﹝﹫﹠﹥ HSE  و ︵﹩ رو﹡︡ ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝︺︀﹝﹑ت، ︻﹆︡ ﹇︣ارداد︋ 
 ﹤︋ (HSE-MS) ﹩﹠﹝ا ️︣︡﹞ ﹜︐ــ ــ︐﹆︣ار ︨﹫︧ ــ︐︣ ا﹞﹠﹩ ا︨ ﹡︡ا﹎︧
︣﹎︤اری  ــ︀︋  ــ︣ار ﹎︣﹁︐﹥ و︋  ــ︣﹋️ ﹇ ــ︐﹢ر ﹋︀ر︫  ــ︡ی در د︨ ︮﹢رت ︗
﹫︩ از  ــ︣ای︋   ︋MSHA ــ︐︀﹡︡ارد ــ﹢زش ا︑ ﹩﹠﹝️ ا︨ دوره ﹨︀ی آ﹝
 HSE ﹩﹡︀﹞ــ︀ز ︀ ︑︭﹢ ︉︀رت︨  ــ︀ن و ﹝︡︣ان و︋  ٣٠٠ ﹡﹀︣ از ﹋︀ر﹋﹠
️ ﹨︀﹩ را آ︾︀ز  ︣ه وری ﹁︺︀﹜﹫  ︋︩ادث و ا﹁︤ا﹢ ︩﹨︀﹋ در را︨︐︀ی

﹡﹞﹢ده ا︨️.
︡ه ︻︊︀رت ا︨️ از:  ️ ﹨︀ی ا﹡︖︀م︫  ︻﹞︡ه ﹁︺︀﹜﹫

ــ﹩ ︑︀︋﹙﹢﹨︀ی  ــ﹠︖﹩ و ︵︣ا ــ︀ز﹝︀﹡﹩ HSE، ﹡﹫︀ز︨ • ︑︡و ﹟︀رت︨ 
ــ︡ار د﹨﹠︡هHSE  و ︻﹑﹛ ︑︣ا﹁﹫﹊﹩، ︑﹫﹥ روش ا︗︣ا﹩ ﹎︤ارش  ︪﹨
︣وج  ــ﹩ ورود و︠  ــ﹥ روش ا︗︣ا ﹫︑، (Anomaly) ﹟ــ ﹝ــ﹢ارد ﹡︀ا ﹞
 ﹩ــ﹥ روش ا︗︣ا ﹫︑ ،در ﹝︺︡ن ﹤︢︽︑ ﹩ــ﹥ روش ا︗︣ا ﹫︑ ،︡ن︺﹞ ﹤︋
ــ︐﹀︀ده از  ــ︐﹢را﹜︺﹞﹏ ا︨ ــ︀﹡﹩، ︑﹫﹥ د︨ ︪﹡ ︩ ــ﹢ل ﹨︀ی آ︑ و ﹋﹠︐︣ل ﹋︍︧
ــ︀﹡﹩، ︑﹫﹥ ﹜﹫︧ــ️  ــ︣دی (PPE) و ا﹝︡ادر︨ ــ️ ﹁ ︸︀﹀ ــ︤ات ﹫︖︑
 ﹉︧ر ﹩︋︀ارز ️﹞︣﹁ ﹤﹫︑ ،د در ﹝︺︡ن﹢︗﹢﹞ ﹩︀﹫﹝﹫ MSDS ﹝﹢اد︫ 
 ️︧﹫﹛ ﹉ ﹤﹫︑ ،دا︠﹙﹩ ﹝︺︡ن ﹩︀﹠︫رو ﹩روش ا︗︣ا ﹤﹫︑ ،︡ن︺﹞

﹀️ و ︑﹢﹡﹏ ﹨︀ی ز︣ز﹝﹫﹠﹩.  ︫️︧﹫﹛ ﹉ ﹤﹫︑ ،︋︣ق
روش ا︗︣ا﹩ در د︨︐﹢ر ا﹇︡ام ︻︊︀ر︑﹠︡ از:

ــ︀زی  ︨ ﹤﹠﹫ ــ﹩ ︗︀ن ︎﹠︀ه -︋  ــ︣اری - ︵︣ا ــ︣ا︳ ا︲︴ • وا﹋﹠︩ در︫ 
﹫﹞︀﹡﹊︀ران از د︡﹎︀ه HSE و... ﹝︭︣ف ا﹡︣ژی - ا﹡︐︀ب︎ 

﹢د در  ︳ ﹝︪﹩ ﹝︡ون︠   ︠️︗ ــ️ در ︫︣﹋️ ﹝︺︀دن ﹝﹠﹍﹠︤ ﹝︭﹞﹛ ا︨
 ﹟در ﹝︺︡ن از ا ️︣︡﹞ ﹜︐︧﹫ ︴ ا﹞﹠﹩ و ا︨︐﹆︣ار︨  را︨︐︀ی ار︑﹆︀ی︨ 

﹢د را ادا﹝﹥ د﹨︡. ﹩ در︼ و ︗︡ی︠  ️ ﹨︀ی︋  ︀﹝ ︪︊︣د آن﹫ ︋︣﹡︀﹝﹥ و︎ 

شركت ذغالسنگ نگين طبسشركت ذغالسنگ نگين طبس
اهم اخبار و فعاليت هاى سه ماهه اول سال 1394 در معادن پروده 2 و 3 و زون 4 

ــ﹢ن ۵) ار︑︊︀ط  ــ﹞︀ره ۵ (ا﹋﹙ ــ﹫︊︡ار︫  ــ︣وی ︑﹢﹡﹏︫  ︪﹫ ︀︀ن ﹋︀ر︎   ︎︀  ︋
ــ︡ و ﹨﹞︤﹝︀ن ﹋︀ر ﹝﹢﹡︐︀ژ و ﹡︭︉ ﹡﹢ار ﹡﹆︀﹜﹥  ︣﹇︣ار︫  ﹥ ا﹁﹅ ۵ ︋  ︑︣ا︋︣ی︋ 
︣ه ︋︣داری  ــ︐︣اج و︋  ــ﹥ ا﹟ ︑︣︑﹫︉ ا﹝﹊︀ن ا︨  ︋.︡۴ آ︾︀ز ﹎︣د ﹤︺︴﹇
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ــ﹢د.  ــ︀ه ١٣٩۴ ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ︫ ــ︡ای ︑﹫︣﹝ ــ︡ن ٢ از ا︋︐ ︺﹞ ︡︡︗ ــ︣از از ︑
︣ ا﹁︤ا﹞ ️﹫﹀﹫﹋ ︩︭﹢ل در ﹝︺︡ن ٢  ︋︣ه ︋︣داری از ا﹟ ︑︣از ︻﹑وه︋ 

.︡ ﹢ا﹨︫︡  ﹥ ا︑﹞︀م ا﹁﹅ ٣ و ۴ ﹡﹫︤︠  ︗︤﹍︀﹟ ﹋︀ر﹎︀ه ﹨︀ی رو︋ 
﹢﹡﹊︣ دو ﹇﹙﹢ی ا﹁﹆﹩۵ ﹝︺︡ن ٢  ــ︀زه و ﹡︭︉ ︑︖﹫︤ات︋   ︨️︠︀  ︨
 ️︗ ــ️ و ﹢﹡﹊︣ ١۵۵ ﹝︐︣ ﹝﹊︺︉ ا︨  ︋﹟ــ﹫︡. ︸︣﹁﹫️ ا ︋﹥ ا︑﹞︀م ر︨
 ︴  ︨﹤ ــ︳ ﹡﹢ار ﹡﹆︀﹜﹥︋  ︀︵﹙﹥ و ذ︾︀﹜︧﹠﹌ ︑﹢︨ ــ︀زی و ا﹡︐﹆︀ل︋  ذ︠﹫︣ه ︨
︴ ز﹝﹫﹟ ︑﹢︨︳ وا﹎﹟   ︨﹤  ︋﹤﹚︵︀ ﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ رود. ︑︀ ﹋﹠﹢ن ا﹡︐﹆︀ل︋  ز﹝﹫﹟︋ 
ــ︐﹛ ︑︃︔﹫︣ ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹩ در  ︧﹫  ︨﹟ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫︡ و راه ا﹡︡ازی ا ︘﹠و و

﹢ا﹨︡ دا︫️. ︣ه وری و را﹡︡﹝︀ن ا﹡︐﹆︀ل ﹝﹢اد︠   ︋︩ا﹁︤ا

ــ︀︠️ ا ﹟︀ه   ︨︀ ــ︡.︋  ــ︤ی ﹝︺︡ن ٢ آ︾︀ز︫  ﹋︣﹞ ﹤﹢︑ ــ︀ه  ︣﹀ 
ــ︤ی و ﹝︐﹞︣﹋︤ از  ﹢رت ﹝︣﹋  ︮﹤ ــ︊﹊﹥ ﹝︺︡ن ٢︋   ︫﹤﹢︑ ا﹝﹊︀ن ا﹡︖︀م
 ︳︨﹢︑ ً︀ ــ︀︠️ ا ﹟︀ه ︑﹞︀﹝ ــ﹢د. ︵︣ا﹩ و︨  ﹞ ﹉﹏ ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ︫

︣﹋️ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د. ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن دا︠﹙﹩︫ 

︡ا︫︐﹩ در  ︦ ﹨︀ی︋  ــ︣و ــ﹍︀ه ︗︡︡ ﹋︀ر﹎︣ی و︨  ︪︀︨آ ️︠︀  ︨
.︡ ︀ ﹝︐︣اژ ز︣︋﹠︀ی۴۵٠ ﹝︐︣﹝︣︋︹ آ︾︀ز︫  ﹝︺︡ن ٢︋ 

ــ︐﹊︀ری ﹋︀ر﹎︀ه ﹨︀ی  ︧︋﹢ ــ︣ح ــ︍﹢رت ﹡﹍︡اری و ︵ ︨︀  ︎︣﹫﹫︽︑ ︀  ︋
︣﹁﹥ ︗﹢﹩ ٢۵ در︮︡ی  ﹫﹠﹥ ︨︀زی و︮  ا︨︐︣اج ﹝︺︡ن ٣ و زون ۴،︋ 

در ﹝︭︣ف ﹢ب ا﹟ ﹝︺︀دن ا﹡︐︷︀ر ﹝﹩ رود.
︀ ︱﹢ر   ︋︦︊︵ ︣﹝ــ︀﹜﹟ ﹨﹑ل ا ــ﹛ روز ︗︀﹡﹩ ﹋︀ر﹎︣ در︨   ﹝︣ا︨
ــ﹛ از ٣ ﹡﹀︣ از ﹋︀ر﹎︣ان  ︡. در ا﹟ ﹝︣ا︨ ︣﹎︤ار︫  ــ︐︀ن︋  ︨︣ ﹝︧﹣و﹐ن︫ 

 .︡ ︣﹋️ ︑﹆︡︣ و ︗﹢ا︤ ا﹨︡اء︫   ︫﹟ا ﹤﹡﹢﹝﹡

اهم اخبار و فعاليت هاى تابستان 1394 در معادن پروده 2 و 3 و زون 4 
﹥ ا︑﹞︀م  ︀ رو︋   ︋.︡ ︣وده٢ آ︾︀ز︫  ︣ه ︋︣داری از ا﹁﹅ ۵ ﹝︺︡ن︎   ︋ 
ــ︐︣اج ا﹟ ﹝︺︡ن  ︡ه و ﹇︀︋﹏ ا︨ ــ︐﹟ ذ︀︠︣ آ﹝︀ده ︨︀زی︫  ﹎︢ا︫

 ﹉ ــ︡ در ︡︗ ــ︀زی ︑︣از ــ︀︩ و آ﹝︀ده ︨ ــ︣از ︀رم، ﹎︪ ︑ ︀︑
ــ︀ل ١٣٩١ آ︾︀ز و ︋︀ ︎﹫︪﹩ ﹎︣﹁︐﹟  ︋︣﹡︀﹝﹥ ز﹝︀﹡︊﹠︡ی ﹁︪︣ده از ︨
ــ︡ازی ︑︖﹫︤ات و  ︣﹡︀﹝﹥ و ﹡︭︉ و راه ا﹡ ــ﹩ از︋  ︀ت ا︗︣ا﹫﹚﹝︻
︑︃︨﹫︧︀ت، او﹜﹫﹟ ﹋︀ر﹎︀ه ا︨︐︣اج آن در ︑﹫︣﹝︀ه ︨︀ل ︗︀ری ︋﹥ 

︑﹢﹜﹫︡ ر︨﹫︡.
︀ً ︑﹢︨︳ ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن  ــ︊﹊﹥ ﹋﹥ ︑﹞︀﹝  ︫︡︡︗ ﹩︣ا︵ ︀ ا﹁﹅ ۵ ا﹟ ﹝︺︡ن︋ 
︡ه آ﹝︀ده ︨︀زی ﹝﹩ ︫﹢د و ︣︐﹝﹞﹟ و︥﹎﹩ آن  ︣﹋️ ا﹡︖︀م︫  دا︠﹙﹩︫ 
 ٢٧٠ ︣  ︋︼﹛︀ ︀ز︀︋﹩ ﹝︀ده ﹝︺︡﹡﹩ ا︨️ ﹋﹥ در ﹡︐﹫︖﹥ آن︋   ︋︉︣︲ ︩ا﹁︤ا

.️﹁︀ ︡﹨ا﹢  ︩︠︤ار ︑﹟ ذ︠﹫︣ه ﹋﹏ ﹝︺︡ن ا﹁︤ا﹨

ــ️ ︮﹠︺️ و ﹝︺︡ن ﹋﹥ ︋︀ ︱﹢ر د﹋︐︣    در ﹝︣ا︨﹛ روز ﹎︣ا﹝﹫︡ا︫
ــ︣ و ﹝﹆︀﹝︀ت وزارت  ــ﹢ر، وز ﹝︗ ︦ ﹫ــ︀ون اول ر ︗︀﹡﹍﹫︣ی ﹝︺
ــ︹ و ﹝︺︀دن  ︀﹠ ــ﹫﹢ن︮  ــ︦ ﹋﹞﹫︧ ﹫ــ︀رت، ر ــ︡ن و ︑︖ ︺﹞ ،️︺﹠︮
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  بازديد مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان كرمان از معدن چشمه 
پودنه شركت تكافر

ــ﹥ ﹨﹞︣اه  ــ︐︀ن ﹋︣﹝︀ن︋  ــ︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︨ ــ︣ ﹋﹏ ︑︺ ︡﹞ ،﹩ــ ﹡︀﹝ر
ــ︡ و ﹋﹢﹨︊﹠︀ن در  ــ︐︀ن زر﹡ ︨︣ ــ﹫﹟ ا﹟ اداره و ادارات ﹋︀ر︫  ︋︀زر︨
 ︳ــ︣ا ﹢د﹡﹥ و︫  ــ﹞﹥︎  ︪ ﹌﹠ــ ــ ٩۴/٠٣/٠۴ از ﹝︺︡ن ذ︾︀﹜︧ ︀ر︑
ــ︡ار  ︪︋ ،﹩︀︐ــ﹁ ﹤﹋ ︡ــ﹟ ︋︀زد ــ︡ ﹡﹞﹢د﹡︡. در ا آن ︋︀زد ﹩﹠﹝ا
ــــ︣﹋️،  ︫ ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ــ︣د، ا︋︐︡ا ــ︀ن را ﹨﹞︣ا﹨﹩ ﹝﹩ ﹋ ︵︽︣ا﹜︖︣د آ﹡
ــ︺︊︀﹡﹫﹥،  ﹢ش آ﹝︡﹎﹢﹩ و ︑︣︊﹉ ا︻﹫︀د︫   ︠︀ ﹝﹠ـــ︡س ﹋︣﹞︡ادی︋ 
 ﹏︀︧﹞ ︣ ــ︀ل ١٣٩٣ و ﹡﹢ه ︑﹞︣﹋︤︋  ﹎︤ار︫﹩ از ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝︺︡ن در︨ 
ــ﹛ ا﹞﹠﹩ و ︑﹊﹞﹫﹏  ﹫︑ ️﹢﹆︑ ︀ ــ﹥ و ا︸︀ر ﹡﹞﹢د ﹋﹥︋  ︡ن ارا︺﹞ ﹩﹠﹝ا
﹥ ر﹁︹ ﹡﹢ا﹇︬ ا﹞﹠﹩ ﹋︀ر﹎︀ه ﹨︀  ︑︖﹫︤ات ا﹞﹠﹩ در ︡︑﹢ان ﹡︧︊️︋ 

ــ﹑ش ﹋︀ر﹎︣ان  ــ︀ ︑  ︋︣︲︀ ــ︀ل  ــ︡ه و در ــ﹏ ا﹇︡ام︫  ــ﹢ر ﹋︀﹝ ︵ ﹤︋
ز﹞︐﹊︩ و ﹝︡︣ان و ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن، ا﹟ ﹝︺︡ن در و︲︺﹫️ ﹝﹠︀︨︊﹩ 
ــ︊︐︀﹡﹥ ﹁︣﹨﹠﹌ ا﹞﹠﹩ در  ــ︣ار دارد و ︠﹢︫ از ﹡︷︣ ا﹞﹠﹩ و ︑﹢﹜﹫︡ ﹇
ــ﹥ ﹋﹥ ﹡﹞︀﹠︡ه ﹋︀ر﹎︣ان  ︧﹚︗ ﹟ــ️. در ا ــ︡ه ا︨ ︣﹇︣ار︫  ا﹟ ﹝︺︡ن︋ 
ــ﹠﹙﹩ و ﹡﹫︣وی ﹋︀ر﹎︣ی ﹝︺︡ن ﹡﹫︤  ﹡﹫︤ ︱﹢ر دا︫️، و︲︺﹫️ ︎︨︣
ــ﹩ و ︑︊︀دل ﹡︷︣ ﹇︣ار ﹎︣﹁️ و ﹝﹠︡س ﹋︣﹞︡ادی ا︸︀ر  ︣ر︨ ﹝﹢رد︋ 
︣︐﹟ ﹋︀ر﹎︣ان  ــ︤و︋  ﹥ ﹅ و ا﹡︭︀ف ︗ ــ️ ﹋﹥ ﹋︀ر﹎︣ان ﹝︺︡ن︋  دا︫
﹠︺️ ذ︾︀﹜︧﹠﹌،   ︮︣  ︋﹜﹋︀ د﹢︗﹢﹞ ︳ــ︣ا ︀ درک︫  ﹢ده و︋   ︋﹤﹆︴﹠﹞
︀ ︑﹑ش  ــ︀ل ١٣٩۴︋  ︀﹐︬︠ از ا︋︐︡ای︨  ــ︐﹥ و︋  ــ︀ل ﹎︫︢  ︨﹉ ﹩︵
﹢د را از   ︠️︫﹢﹡︣ ︠﹢د در ز﹝﹫﹠﹥ ا﹁︤ا︩ ︑﹢﹜﹫︡، ﹡︪︀ن داده ا﹡︡ ﹋﹥︨ 

︫︣﹋️ ︗︡ا ﹡﹞﹩ دا﹡﹠︡.

شركت احد اث معد ن تكافرسپاهانشركت احد اث معد ن تكافر سپاهان

ــ︡  ︣﹎︤ار︫  ﹠︺︐﹍︣ان و ﹝︺︡﹡﹊︀ران︋  ــ﹑﹝﹩ و︮  ــ﹢رای ا︨  ︫︦﹚︖﹞
︣ه ︋︣دار ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹋︪﹢ری  ﹥ ︻﹠﹢ان︋  ــ﹠﹌ ﹡﹍﹫﹟ ︵︊︦︋  ︫︣﹋️ ذ︾︀﹜︧
ــ︣ و ︑﹠ ︦︡︀د︋﹢د  ︡﹆︑ ︣ز﹝﹫﹠﹩ ﹝︺︣﹁﹩ و ﹜﹢حــ︀دن ز ︺﹞ ︩ در︋ 

در︀﹁️ ﹡﹞﹢د.
ــ︀ن  ︣ا︨ ــ︐︀ن︠  ﹫︣︗﹠︡ ﹝︣﹋︤ ا︨ ــ﹥ در︋  ــ﹛ ︗︡ا﹎︀﹡ ــ﹟ در ﹝︣ا︨ ﹫﹠︙﹝﹨

.︡  ︫︣︡﹆︑ ︣وده٢ ︣ه ︋︣دار ﹝︺︡ن︎  ﹥ ︻﹠﹢ان︋   ︋️﹋︣  ︫﹟از ا ﹩︋﹢﹠︗
ــ︃ت ﹨﹞︣اه از  ــ︀ن ︗﹠﹢︋﹩ و ﹨﹫ ︣ا︨ ــ︐︀ن︠  ︀﹡﹉ ﹝﹙️ ا︨  ︋️︣︡﹞  
︀ ︱﹢ر  ــ︀︑﹩︋  ︀زد︡ ﹋︣د﹡︡ و در ︗﹙︧ ــ︣﹋️︋   ︫﹟︀دن ا︺﹞ ️︀ــ ︨
︣﹋️ در︭︠﹢ص ﹡﹢ه ﹨﹞﹊︀ری ﹁﹩ ﹝︀︋﹫﹟   ︫﹩﹛︀﹞ ︣︡﹞ و ﹏﹞︀︻︣︡﹞

    .︡ ﹝︢ا﹋︣ه︫ 
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اهم اخبار شركت ذغالسنگ طبس احياء سپاهان در بهار1394:
﹢زه ﹝︺︡ن

︧︀زی و ز︊︀︨︀زی ورودی ﹝︺︡ن  ︋
︣﹋️ در ورودی ا﹡︐︷︀﹝︀ت ︀︠️ ﹡﹞︀د︫   ︨

﹠︖︑ ﹩︀︨︀﹫︤ات. ﹑ک︫  ︀﹝︀﹡︡﹨﹩ ︲︀︺︀ت ﹝︺︡ن و ﹡︭︉︎   ︨
 ︡︡︗ ــ︀︠︐﹞︀ن ﹨︀ی  ︑︣︉ ︨︀︠︐﹞︀ن ﹨︀ی ﹁︨︣﹢ده و ︨︀︠️ ︨

︀﹡﹥ و ﹋︀ر﹎︀ه ﹨︀ی ﹁﹠﹩. ︗ ️︣اغ︠ 
.︘﹠︧︀زی ا︑︀﹇﹉ و  ︋

︀ز﹝︀ن در  ﹫︪﹠︀دات ︗️ ﹝︪︀ر﹋️ ︑﹞︀﹝﹩ ا﹁︣اد︨   آ﹝﹢زش ﹡︷︀م︎ 
.️﹋︣ ︋︊﹢دی او︲︀ع ﹝︺︡ن و︫ 

 ﹡︭︉ دور︋﹫﹟ ﹝︡ار︋︧︐﹥ ︗️ ﹋﹠︐︣ل ر﹁️ و آ﹝︡ ︑﹢︨︳ وا ︡︣ا︨️.
︀ر﹋﹫﹠﹌ ﹨︀ی ا︠︐︭︀︮﹩   ︎️︠︀ ﹢درو﹨︀ی ﹝︺︡ن و︨   ︠﹩﹨︡﹡︀﹞︀  ︨

﹢درو. ︋︣ای ﹨︣︠ 
﹙﹢ک ︗﹠﹢︋﹩. ︀﹥ ︋︀ن در︋  ︀︠️ ﹝﹢︑﹢ر︠︀﹡﹥ و︨   ︨

 ﹩︀﹨ ﹏︋︀﹋ ️︸︀﹀ ️︗ ︣ق ــ﹫︣ ﹋︀︋﹏ ژ﹡︣ا︑﹢ر︋   ﹡︭︉ ﹁﹫﹢ز در ﹝︧
﹥ ︻﹙️ آ﹝︍︣ ﹋︪﹫︡ن ﹝﹩ ︨﹢︠️. ﹋﹥ در ﹎︫︢︐﹥︋ 

︣ق و﹠︘ ا﹋﹙﹢ن ﹨︀. ︀ز﹡﹍︣ی در ︑︀︋﹙﹢ی︋  ︊﹢د و︋   ︋

﹢زه ︑﹢︨︺﹥
 آ﹝︀ده ︨︀زی  ︣﹀︀ه در ز﹝﹫﹟ ﹨︀ی ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ﹋﹉.

︣ه ︋︣داری. ︣وا﹡﹥︋   ︎︡﹫﹛﹢︑ ︩︣ح ا﹁︤ا︵ ﹤ارا 
ــ﹫﹢ن  ــ︳ ﹋﹞︧ ︨﹢︑ ﹩﹢ــ ــ️ ا︡اث ذ︾︀﹜︪ ︗ ﹟﹫﹞ــ︢اری ز  وا﹎

ز︀﹠︋︣﹩ ا︨︐︀ن ︗️ راه ا﹡︡ازی ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ﹋﹉.

﹢زه ﹝︀﹜﹩ و اداری
﹥ روز ر︨︀﹡﹩ ﹋﹙﹫﹥ ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ی ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده ا︻﹛ از ﹝︀﹜﹩، ا﹡︊︀ر،   ︋

︤ا﹡﹥. ا﹝﹢ال و︠ 
ــ︢ ﹎︤ارش  ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ١٣٩٣ و ا︠ ــ︀دی︨  ــ︤اری ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻ ﹎︣  ︋

.١٣٩٣/١٢/٢٩ ﹤  ︋﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︣ای دوره ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹆︊﹢ل︋ 
︣﹋️ در ﹁︣ورد﹟ ﹝︀ه. ︡ه ﹋﹙﹫﹥ ︻﹞﹙﹫︀ت︫  ︀ی ︑﹞︀م︫   ︋﹤﹫︑ 
︀﹝︡اران. ﹫﹍﹫︣ی ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ﹡﹞﹢دن ︑﹊︀﹜﹫︿ ﹝︖﹞︹ ︻︀دی︨   ︎

 ﹡︀﹩ ﹡﹞﹢دن ︻﹞﹙﹫︀ت ا﹝﹢ال ﹎︣دا﹡﹩.
.️﹋︣ ﹫︪﹠︀دات︫   ︑﹠︷﹫﹛ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹡︷︀م︎ 

︀ل ٩۴. ﹢د︗﹥︨  ︡ه در︋  ︀ز﹝︀﹡﹩ ﹝︭﹢ب︫  ﹫﹍﹫︣ی ︀رت︨   ︎

︴﹩ و ز︣ز﹝﹫﹠﹩ ﹝︺︡ن  در ادا﹝﹥،  ر﹞︀﹡﹩ و ﹨﹫︃ت ﹨﹞︣اه از ﹡﹆︀ط︨ 
﹫︪︣وی ﹝︺︡ن،  ︀ ︱﹢ر در ﹋︀ر﹎︀ه ﹨︀ی ا︨︐︣اج و︎  ︋︀زد︡ ﹡﹞﹢ده و︋ 
﹫︡ا ﹡﹞﹢د﹡︡. در  ــ﹑ع︎  ﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ ا︵ از و︲︺﹫️ ﹋︀ر و ا﹞﹠﹩ ﹝︺︡ن︋ 
ــ︐﹞︀ع  ︀ ︗﹞︺﹩ از ﹋︀ر﹎︣ان ﹝︺︡ن و ا︨ ︀زد︡ ﹡﹫︤ وی در د︡ار︋  ︀︎︀ن︋ 
 ︀ ﹝︪﹊﹑ت ﹝﹢︗﹢د از ز﹞︀ت آ﹡︀ن و ﹝︡︣ان ﹝︺︡ن ︑︪﹊︣ ﹡﹞﹢ده و︋ 
﹥ ر﹁︹   ︋️︊︧﹡ ،﹩﹠﹝ا︮﹢ل ا ️︀︻و ر ︡﹫﹛﹢︑ ︩ا﹁︤ا ﹤ ــ﹢﹅ آ﹡︀ن︋  ︪︑

﹋︀﹝﹏ ﹝︪﹊﹑ت ا︸︀ر ا﹝﹫︡واری ﹋︣د.
ــ﹑ش ﹋︀ر﹎︣ان ﹝︺︡ن،  ــ︡ه و ︑ ︀ ا﹇︡ا﹝︀ت ا﹡︖︀م︫  ــ️︋  ﹥ ذ﹋︣ ا︨ ﹐زم︋ 

﹢د﹡﹥  ــ﹞﹥︎  ︪ ﹌﹠ــ ︲﹞﹟ ر︻︀️ ا︮﹢ل ا﹞﹠﹩، ︑﹢﹜﹫︡ ﹝︺︡ن ذ︾︀﹜︧
 ️︗ ﹩︀﹨ ﹤﹞︀﹡︣ از ﹝︣ز ٧٠٠٠ ︑﹟ در ارد︊︪ــ️ ﹝︀ه ︻︊﹢ر ﹋︣ده و︋ 

﹫﹍﹫︣ی ﹝﹩ ︋︀︫︡. ا﹁︤ا︩ ︑﹢﹜﹫︡ در د︨️ ا﹇︡ام و︎ 

  قهرمانى تيم فوتسال معدن ذغالسنگ چشمه پودنه
ــ︀ل ﹝﹠︀︵﹅  ــ︀︋﹆︀ت ﹁﹢︑︧ ــ﹥ در ﹝︧ ﹢د﹡ ــ﹞﹥︎  ︪ ــ︀ل ﹝︺︡ن ︧︑﹢﹁ ﹜﹫︑
︣﹎︤ار  ﹥ ﹝﹠︀︨︊️ ﹨﹀︐﹥ ﹋︀ر و ﹋︀ر﹎︣︋  ︨︣︐︀ن ﹋﹢﹨︊﹠︀ن ﹋﹥︋  ذ︾︀﹜︧﹠﹌︫ 

.︡︀م اول ﹝︧︀︋﹆︀ت ﹎︣د﹆﹞ ︉︧﹋ ﹤  ︋﹅﹁﹢﹞ ︡︣د﹎

شركت ذغالسنگ طبس احياء سپاهانشركت ذغالسنگ طبس احياء سپاهان
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اهم اخبارتابستان 1394 شركت زغالسنگ طبس احياء سپاهان:
﹢زه ︑﹢﹜﹫︡

︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ︗️ ا︨︐︣اج  ــ﹞︀﹜﹩ ا﹋﹙﹢ن ٧ و︋  ــ︀﹩ ا﹁﹅ ١︫  ︀ز﹎︪  ︋
ز︾︀ل از ا﹟ ا﹋﹙﹢ن

٪٢٧  ﹤ ︣ا﹡﹥ ︑﹢﹜﹫︡ ١٩٪︋   ︨︩ا﹁︤ا 
︀ل ﹎︫︢︐﹥  ︨﹤ ︡ه ﹡︧︊️︋  ︀ی ︑﹞︀م︫   ︋٪٨ ︩﹨︀﹋ 

﹢زه ︑﹢︨︺﹥
︀︠︐﹞︀ن ﹨︀ی ﹇︡﹞﹩ ﹝︺︡ن و ا︨︐﹀︀ده از ﹝︭︀﹜ آن   ︨﹩﹞︀﹝︑ ︉︣︑ 

﹙﹢ک ﹝︣﹋︤ی ︀︠️ ﹝﹢︑﹢ر︠︀﹡﹥ ︋   ︨
︡︡︗ ﹩﹠﹁ ︀ت﹞︡ ︀︠️ ﹋︀ر﹎︀ه ﹨︀ی︠   ︨

︀︠️ ﹝﹞︀﹡︧︣ای ﹝︺︡ن ︣وع︨   ︫

﹢درو﹨︀  ︠️︗ ︀ه﹎︣﹫﹝︺︑ ️︠︀  ︨
﹙﹢ار ﹋︪﹩ ﹝﹢︵﹥ ورودی ﹝︺︡ن  ︋

︡︣ ﹢زه︠ 
١۴٠٠ ︘﹠د︨︐﹍︀ه و ﹉ ︡︣  ︠

 ︡︣﹉ د︨︐﹍︀ه ﹋﹞︍︨︣﹢ر ١۴٠٠  ︠
 ︡︣﹉ د︨︐﹍︀ه ﹜﹢﹋﹢﹝﹢︑﹫﹢۵/٢ ︑﹟  ︠

 ︡︣﹉ د︨︐﹍︀ه ﹝﹢︑﹢ر︋︣ق ٠/۵ ﹝﹍︀وات  ︠
﹫︧︐﹛ ار︑︊︀︵﹩ ︲︡ ﹎︀ز و ﹡︭︉ در ا﹋﹙﹢ن ۵ ︣︡︎﹢︨﹊︀︑﹏ و︨   ︠

 آ﹝︀ده ︨︀زی ︑︃︨﹫︦ ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ﹋﹉ 
︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ︗️ ︑︺﹞﹫︣ د︨︐﹍︀ه ﹨︀ ︧︀زی و︋   ︋

﹝︀﹜﹩ و ﹝﹠︀︋︹ ا﹡︧︀﹡﹩
 ﹩︐︺﹠ ــ︉︮  ︣و﹡︡ه ︵ ــ﹊﹫﹏︎  ــ﹠﹏ و ︑︪ ︨︣  ︎﹤﹫﹚﹋ ﹉ژ﹢﹛﹢﹫ ــ︩︋  ︀  ︎

﹏﹠︨︣︎
︣﹎︤اری آ﹝﹢زش ﹋﹞﹉ ﹨︀ی او﹜﹫﹥  ︋

︀ز﹝︀ن و ا﹇︡ا﹝︀ت ﹋﹠︐︣ل در ﹇︀﹜︉  ﹠︀︨︀﹩ و ارز︀︋﹩ ر︧﹉ ﹨︀ی︨   ︫
vip ﹤︐﹫﹝﹋ ︧︀ت﹚︗

ــ﹩ ﹝﹢اد  ــ︐︣ و ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀ ︪﹫ ــ︀رت︋  ــ️ ﹡︷ ︗ ️﹇﹢﹞ ــ︀ر ــ︀د ا﹡︊ ︖ا 
︣︠︡اری ︫︡ه

   اد امه اخبار هولد ينگ صنايع معد نى
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رويدادهـا و دسـتاوردهاى شـركت مهندسـى مـرآت پوالد در شـش ماهـه اخير 
عبارتنداز:

︀ص   ︠﹩﹞︀ ﹢﹐د از ︑︀ر ٩٣/١١/۴ از︨  ــ﹩ ﹝︣آت︎  ︨︡﹠﹞ ️﹋︣  ︫
﹥ زودی در ︑︀﹐ر ﹁︣ا︋﹢رس   ︋ «﹐﹢ ︀ ﹡﹞︀د «ت︎  ــ︀﹝﹩ ︻︀م ︑︡︊﹏ و︋   ︨﹤︋

.︡ ﹢ا﹨︫︡  ﹋︪﹢ر وارد︠ 
﹢﹐د و ︑︖﹫︤ات  ︣﹋️ ﹝﹠︨︡﹩ ﹝︣آت︎   ︫️︠︀  ︑︖﹫︤ات دا︠﹙﹩︨ 
︣وژه ز﹞ ️︧﹫︴﹩ ذوب آ﹨﹟  ︡ در︎  آ﹜﹞︀﹡﹩ ﹋﹥ از ﹎﹞︣ک ︑︣︠﹫︬︫ 

.︡ ﹢ا﹨︫︡  ︀ر در ﹋︪﹢ر ﹡︭︉︠  ︣ای او﹜﹫﹟︋  ︣داد︋  ا︮﹀︀ن از ٢٠︠ 
 ️﹋︣ ــ︣﹋️ و ﹎︣وه ﹫﹠﹩ از ا﹝﹊︀﹡︀ت و ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی ﹨︀ی︫   ︫﹟︡﹠ 
﹢ا︨︐︀ر ﹨﹞﹊︀ری و ﹝︪︀ر﹋️  ︀زد︡ ﹋︣د﹡︡ و︠  ــ﹩ ﹝︣آت ︎﹢﹐د︋  ︨︡﹠﹞
 ﹤﹋ ︡﹡︡ ︣﹋️ ﹝﹠︨︡﹩ ﹝︣آت ︎﹢﹐د︫  ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری در ︑﹢︨︺﹥ ﹨︀ی︫  و︨ 
︣ر︨﹩ ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ︗️ ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹞︀ت   ︋️︑ ﹤︵﹢︋︣﹞ ️︨در︠﹢ا
 ﹟﹫ ︣و︑﹊﹏ ﹨﹞﹊︀ری︋   ︎﹉ ﹤︴︋را ﹟در ا .︫︡︀︋ ﹩﹞ ️﹋︣ ︋︣ای ︑﹢︨︺﹥︫ 

.︡و ﹝︣آت ︎﹢﹐د ا﹝︱︀ ﹎︣د ﹩﹠﹫ ️﹋︣ دو︫ 
ــ︩  ــ︤رگ ز︧ــ️ ﹝﹫︴ــ﹩ ذوب آ﹨ــ﹟ ا︮﹀ــ︀ن در︋  ــ︣وژه︋   ︎

︡ ﹁﹢﹐د︨︀زی آ︾︀ز︫ 

ــ﹟ ا︮﹀︀ن  ــ︀﹝﹩ ذوب آ﹨ ــ︣﹋️︨  ــ﹥ دا︠﹙﹩︫  ــ︤ارش ﹨﹀︐﹥ ﹡︀﹝ ﹎ ﹤︋
︣ه ︋︣داری  ــ︀ون︋  ــ﹩ ﹝︺ ــ﹫︣ ا﹁︱﹙ ــ﹢رخ ٩۴/٣/٢٣، ارد︫ ــ﹊︀ر) ﹝ (آ︑︪
️ ﹝﹫︴﹩ و ا﹜︤ا﹝︀ت  ــ ︧ــ︐︀ی ا﹇︡ا﹝︀ت ز ذوب آ﹨﹟ ا︮﹀︀ن، در را︨
 ︩ ︣وژه ﹋︀﹨︩ ︾︊︀ر ﹋﹠﹢ر︑﹢ر در︋   ︎﹩︣وع ︻﹞﹙﹫︀ت ا︗︣ا  ︫،﹩﹡﹢﹡︀﹇
 ﹩︨︡﹠﹞ ️﹋︣ــ ︀ ﹨﹞﹊︀ری ﹝︐︭︭﹫﹟ دا︠﹙﹩︫  ــ︀زی را ﹋﹥︋  ﹁﹢﹐د︨
️ ﹨︀ی  ﹋︣ ﹝︣آت ︎﹢﹐د و ﹝︐︭︭﹫﹟ ذوب آ﹨﹟ ا︮﹀︀ن و ﹨﹞﹊︀ری︫ 

︡ه ا︨️ ا︻﹑م ﹡﹞﹢د. آ﹜﹞︀﹡﹩ OSCHATZ , ATEA آ︾︀ز︫ 
﹞︀ره ١۴ ︗﹢︺︑ ️︰ و﹡︐﹢ری ا︨﹊︣و︋︣  ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ﹝﹠︷﹢ر، ﹋﹠﹢ر︑﹢ر︫ 
︀ ︾︊︀ر  ــ️ و در ﹝︡ت ︡ا﹋︓︣ ﹉ ﹝︀ه او﹜﹫﹟ ﹋﹠﹢ر︑﹢ر︋  ︡ه ا︨  ︫︿﹇﹢︐﹞
︍︦ در  ﹢ا﹨︡ ﹡﹞﹢د و︨  ﹥ ﹋︀ر︠  ــ︣وع︋   ︫﹩︀︎ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ارو ︡ در

.︡ ﹢ا﹨︫︡  ︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ا﹇︡ام︠  ﹝﹢رد ﹋﹠﹢ر︑﹢ر﹨︀ی ١ و ٣ ﹡﹫︤︋ 
 ﹩︐︺﹠  ︮﹤﹡﹢﹝﹡ ︡ان وا﹢﹠︻ ﹤ ﹢﹐د︋  ︣﹋️ ﹝﹠︨︡﹩ ﹝︣آت︎   ا﹡︐︀ب︫ 

︀ل ١٣٩۴  ا︨︐︀ن ا︮﹀︀ن در︨ 
ــ﹩  ︨︡﹠﹞ ️﹋︣ــ ــ﹟ در د﹁︐︣ ا﹁︐︀رات︫  ــ﹩ زر ﹎︣ ــ﹢،︋  ︀ز ﹁︭﹙﹩ ﹡ و︋ 
﹠︺️ و ︑︖﹙﹫﹏  ︤ر﹎︡ا︫️ روز︮  ــ︊️︋  ︨︀﹠﹞ ﹤  ︋.︡︣آت ︎﹢﹐د ︔︊️ ﹎︣د﹞
︀ ︱﹢ر  ــ﹊﹢﹨﹩︋  ︫︀  ︋︩︀﹝﹨ ٩۴/۴/١٣ ــ﹥ در ︑︀ر از وا︡﹨︀ی ﹡﹞﹢﹡

 ،️︺﹠  ︮︣︀ون وز︺﹞ ،︀﹫﹡ ﹛︀ ــ︐︀﹡﹩ ﹝﹠︡س︮  ــ﹢ری و ا︨ ﹝︧﹣و﹐ن ﹋︪
ــ︀ن، ﹝﹠︡س  ﹀︮ــ︐︀ن ا ــ︐︀﹡︡ار ا︨ ﹢ر، ا︨ ﹝︺︡ن و ︑︖︀رت، د﹋︐︣ زر﹎︣︎ 
︀﹡﹛ ا︠﹢ان  ــ﹢ر و︠  ــ︣ ﹐ر﹋︀﹡﹩، د﹋︐︣ ﹫︡ر︎ ــ﹫︡ ﹡︀︮ ﹁﹢﹐د﹎︣، ︀ج آ﹇︀︨ 
 ︦﹫ــ﹩، ر ﹡︀﹝د﹋︐︣ ر ،﹩﹞﹑ــ ــ﹢رای ا︨ ــ︣م ﹝︖﹙︫︦  ︐﹞ ︀ن﹎︡﹠︀﹝﹡
ــ︣ا﹁﹫﹏  ــ﹑﹝﹩، و ﹡﹫︤ ﹝﹠︡س ا︨ ــ﹢رای ا︨  ︫︦﹚︖﹞ ️︺﹠ ــ﹫﹢ن︮  ︧﹫﹝﹋
 ﹏ ﹠︺️، ﹝︺︡ن و ︑︖︀رت ا︨︐︀ن ا︮﹀︀ن و︨  ︀ز﹝︀ن︮   ︨︦﹫ر ،﹤︡﹝ا
︀زر﹎︀﹡﹩  ــ︀ق︋  ــ︡ن و ︑︖︀رت و ر﹫︦ ا︑ ︺﹞ ،️︺﹠  ︮﹤﹡︀  ︠︦﹫آ︋︀دی، ر
ــ︀︀ن ذ﹋︣   ︫.︡ا﹨︡ا ﹎︣د ︦︡﹠︑ و ︣︡﹆︑ ︤ار و ︵﹩ آن ﹜﹢ح﹎︣ ــ︐︀ن،︋  ا︨
 ︡ان وا﹢﹠︻ ﹤ ــ︀ل ١٣٩٢ ﹡﹫︤︋  ــ﹩ ﹝︣آت ︎﹢﹐د در︨  ︨︡﹠﹞ ️﹋︣ ا︨️︫ 
﹫︀︎﹩ ا﹟ ︻﹠﹢ان  ︀ل︎   ︨﹟︡﹠ ︣ای  ︋️﹋︣  ︫﹟ا .︡ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹋︪﹢ر ا﹡︐︀ب︫ 
﹥ ا﹨︡اف و   ︋﹏﹫﹡ ️︗ ︀م ︑﹢ان در﹝︑ ︀ ﹠︺️ ا︨︐︀ن ﹋︧︉ ﹋︣ده و︋  را در︮ 
︺︀ر ر﹨︊︣   ︫︣  ︋︡﹫﹋︃︑ ︀ ﹠︺️ و ﹡﹫︤︋   ︮﹤︊︗ ︣ان در︀ن ا﹞︤︤︻ ا︻︐﹑ی ﹋︪﹢ر

︣﹝﹩ دارد. ﹝︺︷﹛ ا﹡﹆﹑ب (﹨﹞︡﹜﹩ و ﹨﹞︤︋︀﹡﹩ ﹝﹙️ و دو﹜️) ﹎︀م︋ 

شركت مهند سى مرآت پوالد شركت مهند سى مرآت پوالد

اخبار هولد ينگ  صنعت و خد مات فنى و مهند سى
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 تمديدگواهينامه ISO 9001:2008 توسط شركت SGS سوئيس
︣ای   ︋️﹫﹀﹫﹋ ️︣︡﹞ ﹜︐ــ ︧﹫ ︀ ا︨︐﹆︣ار︨  ︀ل ١٣٧٧︋  ︀︀ در︨   ︨️﹋︫︣
ــ︣﹋️ ــ﹥ ISO 9001 :1994 از︫  ــ︢ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝ ﹥ ا︠ ــ﹅︋  ︀ر ﹝﹢﹁ او﹜﹫﹟︋ 
ــ﹫﹏ دا︠﹙﹩  ︧﹡︀︐ ــ︐﹀︀ده از︎  ︀ ا︨ ــ︀ل ١٣٨٠︋  DNV   ﹨﹙﹠︡ ﹎︣د︡ و در︨ 
 ﹜︐︧﹫ ﹥ ار︑﹆︀ء︨  ــ︊️︋  ︡﹝︀ت ﹝︪︀ور ﹡︧ ــ︐﹀︀ده از︠  ︡ون ا︨ ︫︣﹋️ و︋ 
 ︀ ــ︀ل ١٣٨٩︋  ــ﹥ ISO 9001 :2000 ا﹇︡ام ﹡﹞﹢د. در︨  و ا︠︢ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝
ــ️، ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥                         ﹫﹀﹫﹋ ️︣︡﹞ ﹜︐ــ ︧﹫ ــ︀﹡﹩︨  ︣وزر︨ ا﹡︖︀م ︑︽﹫﹫︣ات و︋ 

︣﹋️ DNV  ﹨﹙﹠︡ در︀﹁️ ﹡﹞﹢د.  ISO 9001 :2008 را از︫ 
 ︡﹠﹚﹨  DNV️﹋︣ــ ــ﹑م ︻︡م ﹁︺︀﹜﹫️︫  ــ︀ل ︑︣﹛ ﹨︀ و ا︻ ︋﹥ د﹡︊︀ل ا︻﹞
 ︀ ــ️ ا﹡︺﹆︀د ﹇︣ارداد︋  ︗ ︤ی ﹐زم درر ﹤﹞︀﹡︣ ــ︀ل ١٣٩٠︋  در ا︣ان، در︨ 
︦ از ا︖︀د آ﹝︀د﹎﹩ ﹐زم، ﹝﹞﹫︤ی  ﹥ ︻﹞﹏ آ﹝︡.︎   ︋︦﹫﹢  ︨ SGS️﹋︫︣
︀ل  ︣﹋️ ﹝︢﹋﹢ر در︨  ︣﹝﹞﹫︤ان︫   ︨︳︨﹢︑ ️﹫﹀﹫﹋ ️︣︡﹞ ﹜︐︧﹫  ︨﹏﹞︀﹋
 ︀ ︀ل ١٣٩٢︋  ﹥ ﹝︡ت ﹊︧︀ل ︑︃﹫︡ و در︨  ١٣٩١ ا﹡︖︀م و ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ﹇︊﹙﹩︋ 

 ﹟﹫﹝︪ ︣ای︫   ︋︀︀  ︨️﹋︣  ︫️﹫﹀﹫﹋ ️︣︡﹞ ﹜︐︧﹫ ا﹡︖︀م ﹝﹞﹫︤ی ﹋︀﹝﹏︨ 
.︡︣د﹎ ︣﹍︀ل د  ︨﹤ ﹥ ﹝︡ت︨  ﹢د︋  ﹥ ︑︖︡︡ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥︠  ︋︀ر ﹝﹢﹁﹅︋ 

 ︳︨﹢︑ ١٣٩۴/٣/١١ و دو﹝﹫﹟ ﹝﹞﹫︤ی ﹝︣ا﹇︊︐﹩ در ︑︀ر ️︧﹫ در ادا﹝﹥︋ 
 ️︣︡﹞ ﹜︐︧﹫ ﹢﹫︦ ا﹡︖︀م و ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥︨   ︨ SGS️﹋︣ ︨︣﹝﹞﹫︤ان︫ 

.︡︣د﹎ ︡︡﹝︑ ︣﹍︧︀ل د﹊ ︡ت﹞ ﹤  ︋️﹋︣  ︫️﹫﹀﹫﹋

 تحويل تعداد دو دستگاه ديگر از بزرگترين پاتيل هاى حمل سرباره  فوالد
ــ︣ و  ︪﹞︣  ︠︐﹁ ــ︀﹜︣وز  ︨︀ ــ︀ن︋  ــ︀ل ︗︀ری و ﹨﹞︤﹝ ــ︀ه︨  ︣داد﹝ در︠ 
ــ︀زی دا﹡︩ ﹁﹠﹩ و ︑﹢﹜﹫︡  ︨ ﹩﹞﹢ ︀︀ در ادا﹝﹥︋   ︨️﹋︣  ︫،﹤﹫﹡︀︊︺ ا︻﹫︀د︫ 
︀ ﹨﹞️ و ︑﹑ش ﹋﹙﹫﹥  ︣︋︀ره ﹁﹢﹐د،︋   ︨﹏﹝ ﹩︊︺﹊﹞ ︣︐﹞ ︀ی ٣٠﹨ ﹏﹫︑︀︎
﹥ ︑﹢﹜﹫︡ و ︑﹢﹏ ︑︺︡اد دو د︨︐﹍︀ه د﹍︣از ا﹟  ﹇︴︺︀ت   ︋﹅﹁﹢﹞ ﹏﹠︨︣︎

.︡ز︨︐︀ن ﹎︣د﹢ ︣﹋️ ﹁﹢﹐د︠   ︫﹤︋
﹥ ︑﹢︲﹫ ا︨️ ا﹟ ﹇︴︺︀ت از ﹡︷︣ ︵︣ا﹩ و ر︐﹥ ﹎︣ی دارای  ﹐زم︋ 
ــ︣﹁︐﹥ ای ﹡﹫︀ز  ︪﹫ ﹥ ﹁﹠︀وری د﹇﹫﹅ و︎  ﹢ده و︋  ــ﹫️ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ای︋  ︨︀︧
 ﹟در ا ﹩﹛ل و ﹇﹢ه ا﹢ ﹤  ︋︀︀ــ  ︨️﹋︣ دارد ﹋﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ﹝︖︣ب︫ 
 ،﹩︨︡﹠﹞ ︣م ا﹁︤ار﹨︀ی﹡ ﹟︣︑ ﹤︐﹁︣ــ ︪﹫ ــ︐﹀︀ده از︎  ︀ ا︨ راه ﹎︀م ﹡︀ده و︋ 

شركت مهند سى ساخت صنايع فوالد  سايا

 ︀ ️ ﹨︀ی ︗ ﹩﹠﹫️ ﹨﹞ــ﹊︀ری︋  ــ︣﹋  ا︻﹑م آ﹝︀د﹎ــ﹩ ﹉ ﹎ــ︣وه︫ 
︫︣﹋️ ﹝﹠︨︡﹩ ﹝︣آت ︎﹢﹐د

️ ﹨︀ی ﹫﹠﹩ در را︨︐︀ی ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری  ا︻﹑م آ﹝︀د﹎﹩ ﹉ ﹎︣وه ︫︣﹋
︣وژه ﹨︀ی EPC  آ︑﹩  ︣﹋️ ﹝︣آت ︎﹢﹐د ﹨﹞﹊︀ری در︎  در ︑﹢︨︺﹥ ﹨︀ی︫ 

﹠︀︹ ﹋︪﹢ر از ︗﹞﹙﹥:  ︀زار︀︋﹩ و ﹁︣وش در︮   ︋️︗ ﹩﹎︡﹠︀﹝﹡ ﹤و ارا
• SHIJIAZHUANG SHENGHONGDA THERMAL 
ENGINEERING     TECHNOLOGY CO.LTD
• SHIJIAZHUANG HENGLI METALLURGY & 
PRODUCE  CO, LTD 
• TAINJING YOUTONGCHENG INTERNATIONAL 
TRACO CO  LTD
︡ه  ﹫﹍﹫︣ی ﹨︀ی ا﹡︖︀م︫  ︣داد ١٣٩۴ و︎  ︎﹫︣و ︑﹢ا﹁﹆﹠︀﹝﹥ ﹋︐︊﹩ ﹝﹢رخ ١٠︠ 
ــ︣﹋️ ﹝︣آت ︎﹢﹐د  ــ﹥ ای ﹋﹥ در ︑︀ر ١٣٩۴/۵/١٠ در د﹁︐︫︣  در ︗﹙︧
ــ︀ن ﹋︀ر︠︀﹡︖︀ت  ︊︀ ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران و︮  ︀ ︑︺︡ادی از︨  ــ︡︋  ــ﹊﹫﹏︫  ︪︑

 ︳ــ︣ا ــ︫︡  ــ︡ و ﹝﹆︣ر︫  ︒ و ︑︊︀دل ﹡︷︫︣  ﹁︺︀ل در ﹫﹟ ﹝︢ا﹋︣ه و︋ 
﹫︣ا﹝﹢ن  ــ︣﹋️ ﹫﹠﹩ ﹝︴︀﹜︺﹥ و︎   ︫﹤ ︡ه︋   ︫﹤︣ان ارا︢اری در ا﹎ ﹤︀﹞︨︣
﹥ ادا﹝﹥  ــ︊️︋  ــ︡ن ﹡︧  ︫︬از ﹝︪ــ ︦ ــ﹩ ︑︀︎  ︣ر︨ ﹡﹢ه ﹨﹞﹊︀ری︋ 

﹝︢ا﹋︣ات ︗️ ﹨﹞﹊︀ری ا﹇︡ام ﹎︣دد.

︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ︑﹢︨︺﹥  ︣︑︣﹟ ﹨︀ی HSE در ﹢زه ﹝︺︀و﹡️ و︋   ︑﹆︡︣ از︋ 

ــ﹥  ــ﹢رخ ١٣٩۴/۵/١٧ در ︗﹙︧ ــ﹊︀ر ﹝ ــ﹏ از ﹨﹀︐﹥ ﹡︀﹝﹥ دا︠﹙﹩ آ︑︪ ﹆﹡ ﹤︋
︀ ︱﹢ر  ــ︀ن︋  ﹀︮ــ﹥ ذوب آ﹨﹟ ا ــ︀ن HSE ﹋︀ر︠︀﹡ ــ﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨ ﹡︀﹫﹨︀﹞
ــ︡س  ﹠﹞ ،﹤︺ــ ــ︤ی و ︑﹢︨ ــ︀ون ︋︣﹡︀﹝﹥ ر ــ︤دی زاده، ﹝︺  ــ︡س ﹠﹞
ــ﹢ر ا︗︐﹞︀︻﹩،  ــ︀﹡﹩ و ا﹝ ــ️ ﹝﹠︀︋︹ ا﹡︧ ــ️ ﹝︺︀و﹡ ︨︣︎︣ ﹝﹞﹢د︎﹢ر،︨ 
ــ︣﹋️ از  ــ︡ HSE و ︗﹞︺﹩ از ﹝︡︣ان︫  ﹝﹠︡س ر︭︠︐﹩، ﹝︡︣ ار︫
︍︀س  ︀ ا﹨︡ای ﹜﹢ح︨  ︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ︑﹢︨︺﹥︋  ﹫﹞︀﹡﹊︀ر ﹝︺︀و﹡️︋   ︎️﹋︣  ︫۴
︀﹜﹉ ﹨︀ی   ︋︰﹢︺︑ ︣وژه ﹢﹐د در︎  ︣﹋️ ﹝﹠︨︡﹩ ﹝︣آت︎   ︫.︡  ︫︣︡﹆︑

﹢د. ︍︀س︋  ️ ﹋﹠﹠︡ه ﹜﹢ح︨  ﹁︀︀ی در﹨ ️ ﹋︣ ﹁﹢﹐د︨︀زی ﹊﹩ از︫ 



Ehya Magazine

65

ى )
ماع

جت
ى، ا

هنگ
، فر

مى
( عل

حيا 
مه ا

صلنا
ف

اد امه اخبار هولد ينگ  صنعت و خد مات فنى و  مهند سى

ــ﹥ ︑︀ ﹇︴︺︀ت  ﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐ ــ︀︠️ ﹇︴︺︀ت︋  ــ︀زی را در︨  ︨ ﹤﹫︊ ﹁﹠︀وری︫ 
 ﹤ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︑﹢﹜﹫︡ و︋  ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  ︀ ا︨  ︋﹅︋︀︴﹞ ﹩﹛︀︻ ️﹫﹀﹫﹋ ︀ ﹝︢﹋﹢ر︋ 

.︨︡︣ ︋︣ه ︋︣داری︋ 
️ ﹨︀ی ر︐﹥ ﹎︣ی  ــ︣﹋  ︫﹟︣︑ از ﹝︴︣ح ﹩﹊ ان﹢﹠︻ ﹤  ︋︀︀ــ  ︨️﹋︫︣
﹠︀︹ ﹋︪﹢ر  ︣ای︮  ــ﹠﹍﹫﹟ ا﹝︐﹫︀زات ﹁︣اوا﹡﹩︋  ﹠﹍﹫﹟ و ﹁﹢ق ︨ ﹇︴︺︀ت︨ 
ــ︀ن ا︣ان  ﹞︤︤︻ ــ﹢ر ــ︐︀ن و ﹋︪ ــ︀رات ﹝﹠︴﹆﹥، ا︨ ︐﹁ــ︐﹥ و ︗︤و ا دا︫
ــ︀︀﹡﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ︵︣ا﹩ و  ︡﹝︀ت︫  ــ︐﹥︠  ﹝︧﹢ب ﹝﹩ ﹎︣دد و ︑﹢ا﹡︧
 ︡︀﹝﹡ ﹤ــ﹢ر ارا ︪﹋ ︿﹚︐﹞ ︹︀﹠︮ ﹤︋ ﹈︥︑︤ات ا︨︐︣ا﹫︖︑ ️︠︀︨
 ︹︀﹠ ︣﹡︡ی آ︫﹠︀ در ︻︣︮﹥︮  ﹢د︋  ــ︐﹞︣︠  ️ ﹨︀ی ﹝︧ ﹫﹆﹁﹢﹞ ︣︵︀  ︠﹤ و︋ 

︀رج از ﹋︪﹢ر ﹝﹩ ︋︀︫︡. ︨﹠﹍﹫﹟ و ﹁﹢ق ︨﹠﹍﹫﹟ در دا︠﹏ و︠ 

 شروع عمليات ماشينكارى  قفسه هاى نورد ذوب آهن 
 ︿﹚︐﹞ ــ︀︠️ ﹇︴︺︀ت ﹢﹝﹩ ︨︀زی دا﹡︩ ﹁﹠﹩︨  ــ︀︀ در ادا﹝﹥︋   ︨️﹋︫︣
 ﹩︣ا︵ ︡د، ︵﹩ ﹝︀ه ﹨︀ی ﹎︫︢︐﹥ ﹝﹢﹁﹅ ﹎︣د﹐﹢﹁ ️︺﹠ ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده در︮ 
︀ر در  ــ︣ای او﹜﹫﹟︋  ــ﹥ ﹨︀ی ﹡﹢رد ذوب آ﹨﹟ ا︮﹀︀ن را︋  و ر︐﹥ ﹎︣ی ﹇﹀︧
﹢ده  ﹋︪﹢ر ا﹡︖︀م د﹨︡ ﹋﹥ ﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن ﹝︣ا﹏ ﹝︀︫﹫﹠﹊︀ری آن در ︀ل ا﹡︖︀م︋ 
ــ﹠﹏  ︨︣ ︀ ﹨﹞️، ︑﹑ش، ︾﹫︣ت و ﹨﹞︡﹜﹩ ﹋﹙﹫﹥︎  ﹥ ﹢ل و ﹇﹢ه ا﹜﹩ و ︋  و︋ 

︫︣﹋️ درآ﹠︡ه ای ﹡︤د﹢︑ ﹉﹏ ﹝︪︐︣ی ﹝﹩ ﹎︣دد. 
 ︒︻︀ ﹢د﹋﹀︀﹩ و ﹇︴︹ وا︋︧︐﹍﹩︋  ︡︋﹩ ا︨️ ︑﹢﹜﹫︡ ا﹟ ﹇︴︺︀ت ︲﹞﹟︠ 
 ﹉︥︑︀ت ا︨︐︣ا︺︴﹇ ️︠︀ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ در ︵︣ا﹩ و︨  ا︖︀د ا︻︐︊︀ر ﹝﹙﹩ و︋ 

︀ص ﹎︣د︡ه ا︨️. و︠ 
ــ﹢ان ﹊﹩ از  ــ﹥ ︻﹠  ︋︀︀ــ ــ︣﹋️︨   ︫︣︲︀ ︀ل ــ️ در ــ︣ ا︨ ــ﹥ ذ﹋ ﹐زم︋ 
﹠﹍﹫﹟ و  ️ ﹨︀ی ر︐﹥ ﹎︣ی ﹇︴︺︀ت︨  ــ︣﹋  ︫﹟︣︑ــ︣و ︪﹫ ﹝︴︣ح ︑︣﹟ و︎ 
 ﹩﹡︀︀ ︡﹝︀ت︫  ــ︐﹥︠  ︡ه و ︑﹢ا﹡︧  ︫﹤︐︠︀﹠ ︀زار دا︠﹙﹩︫  ــ﹠﹍﹫﹟ در︋  ﹁﹢ق ︨
﹠﹞ ︹︀︐﹙︿ از   ︮﹤  ︋﹈︥︑ــ︐︣ا ︀︠️ ︑︖﹫︤ات ا︨ در ز﹝﹫﹠﹥ ︵︣ا﹩ و︨ 
 ️﹋︣  ︫﹟ا .︡︀﹝﹡ ﹤و ﹡﹫︣و﹎︀ه ﹨︀ ارا ︦﹞ ،ــ﹫﹞︀ن ﹠︀︹ ﹁﹢﹐د،︨   ︮﹤﹚﹝︗
 ﹟﹫﹍﹠  ︨︹︀﹠ ﹢د، ﹡︀﹝﹩ آ︫﹠︀ در ︻︣︮﹥︮  ــ︐﹞︣︠  ️ ﹨︀ی ﹝︧ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹝﹢﹁﹆﹫
 ︀  ︋﹩︋﹢ ــ︡ و از ا﹟ رو ار︑︊︀ط︠  ــ﹢ر ﹝﹩ ︋︀︫ ــ﹠﹍﹫﹟ در دا︠﹏ ﹋︪ و ﹁﹢ق ︨
﹥ ︑︊︀دل ا︵﹑︻︀ت  ︀ر︗﹩ دا︫︐﹥ و ﹡︧︊️︋  ️ ﹨︀ی ﹝︴︣ح دا︠﹙﹩ و︠  ﹋︫︣
﹥ ︑︺︡ ﹋︀ری ﹋﹙﹫﹥   ︋﹤︗﹢︑ ︀ ــ︡ ﹋﹥︋  ︋︀ آن ﹨︀ ا﹇︡ام ﹡﹞﹢ده، ا﹢﹡ ﹟︡ را ﹝﹩ د﹨
 ️︠︀ ︡ه، آ﹝︀د﹎﹩ و ︑﹢ا﹡︀﹩ ︵︣ا﹩ و︨  ﹢د و ︑︖︀رب ﹋︧︉︫  ﹋︀ر﹋﹠︀ن︠ 
 ︿﹚︐﹞ ︹︀﹠ ﹠﹍﹫﹟ و ﹁﹢ق ︨﹠﹍﹫﹟ ﹁﹢﹐دی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز︮  ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ﹇︴︺︀ت︨ 

﹋︪﹢ر را دارد.
︀زار﹨︀ی ︗︀﹡﹩ و ا︖︀د ︗︀﹍︀ه ﹝︐︺︀﹜﹩   ︋﹤ ﹥ ﹝﹠︷﹢ر را﹨﹫︀︋﹩︋   ︋️﹋︣  ︫﹟ا
︀ ︵︣ح ر︤ی  در ﹋︪﹢ر﹨︀ی ﹝﹠︴﹆﹥ ﹨﹞﹢اره ا﹟ ا﹝︣ ﹝﹛ را در ﹡︷︣ دا︫︐﹥ و︋ 
︀︫︡. از آن ︗﹞﹙﹥  ــ︐﹥︋  ️ ﹨︀ی ﹝﹣︔︣ی دا︫ ﹥ آن ︑﹢ا﹡︧︐﹥ ﹁︺︀﹜﹫  ︋﹏﹫﹡ ️︗
ــ︣﹋️ Zamzam Group (︻︣اق) و   ︫︀ ﹥ ︑﹢ا﹁﹆﹠︀﹝﹥ ﹨﹞﹊︀ری︋  ﹝﹩ ︑﹢ان︋ 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ و ا︖︀د ار︑︊︀︵︀ت ﹐زم  ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭︀ت︋  KHD (آ﹜﹞︀ن) و︫ 

︀ر︗﹩ ا︫︀ره ﹡﹞﹢د. ️ ﹨︀ی︠  ﹋︣  ︫︀︋
  ريخته گرى تعداد دو دستگاه ديگر از بزرگترين پاتيل هاى حمل سرباره  فوالد

︀︀ در  ــ︣﹋️︨  ︀ ﹨﹀︐﹥ ︑︺︀ون،︫  ــ︀ل ︗︀ری و ﹨﹞︤﹝︀ن︋  ︣﹢ر﹝︀ه︨  در︫ 
 ﹤ ــ﹢﹐د، ﹝﹢﹁﹅︋  ــ︣︋︀ره ﹁  ︨﹏﹝  ﹩︊︺﹊﹞ ︣︐﹞ ــ︀ی ٣٠ ﹨ ﹏﹫︑︀ ادا﹝﹥ ︑﹢﹜﹫︡︎ 
︣﹋️ ﹁﹢﹐د   ︫️︗ ︀ت︺︴﹇ ﹟از ا ︣﹍ــ︐﹍︀ه د ر︐﹥ ﹎︣ی ︑︺︡اد دو د︨

.︡︀ن ﹎︣د﹀︮︊︀ر﹋﹥ ا﹞
ــ﹩ و ر︐﹥ ﹎︣ی دارای  ︀ت از ﹡︷︣ ︵︣ا︺︴﹇ ﹟ــ️ ا ﹥ ︑﹢︲﹫ ا︨ ﹐زم︋ 
﹫︪︣﹁︐﹥ ای ﹡﹫︀ز دارد ﹋﹥  ﹥ ﹁﹠︀وری د﹇﹫﹅ و︎  ﹢ده و︋  ︧︀︨﹫️ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ای︋ 
﹥ ﹢ل و ﹇﹢ه ا﹜﹩ در ا﹟ راه ﹎︀م ﹡︀ده   ︋︀︀  ︨️﹋︣ ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ﹝︖︣ب︫ 
︊﹫﹥ ︨︀زی  ﹫︪︣﹁︐﹥ ︑︣﹟ ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ی ﹝﹠︨︡﹩، ﹁﹠︀وری︫  ︀ ا︨︐﹀︀ده از︎  و︋ 
 ﹅︋︀︴﹞ ﹩﹛︀︻ ️﹫﹀﹫﹋ ︀ ﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ ︑︀ ﹇︴︺︀ت ﹝︢﹋﹢ر︋  ︀︠️ ﹇︴︺︀ت︋  را در︨ 

.︨︡︣ ︣ه ︋︣داری︋   ︋﹤ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︑﹢﹜﹫︡ و︋  ︋︀ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 

︣ای  ــ﹫︦ ︑︀ ﹋﹠﹢ن ا﹝︐﹫︀زات ﹁︣اوا﹡﹩︋  ︡و ︑︃︨ ︀︀ از︋   ︨️﹋︣ ﹎﹀︐﹠﹩ ا︨️︫ 
ــ︐︀ن و ﹋︪﹢ر ︻︤︤﹝︀ن  ︮﹠︀︹ ﹋︪﹢ر دا︫︐﹥ و ︗︤و ا﹁︐︀رات ﹝﹠︴﹆﹥، ا︨
 ﹩در ز﹝﹫﹠﹥ ︵︣ا ﹩﹡︀︀ــ ︡﹝︀ت︫  ــ﹢ب ﹝﹩ ﹎︣دد و ︑﹢ا﹡︧︐﹥︠  ︧﹞ ︣انا
ــ﹢ر ارا︀﹝﹡ ﹤︡ و   ︪﹋ ︿﹚︐﹞ ︹︀﹠  ︮﹤  ︋﹈︥︑︤ات ا︨︐︣ا﹫︖︑ ️︠︀ و︨ 
﹠︀︹ ﹁﹢ق  ــ﹠︀ در ︻︣︮﹥︮  ︣﹡︡ی آ︫ ﹢د︋  ️ ﹨︀ی ﹝︧︐﹞︣︠  ﹫﹆﹁﹢﹞ ︣︵︀  ︠﹤︋

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹟﹫﹍﹠︨
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 ﹩︨︡﹠﹞ ️﹋︣  ︫﹟﹫︋︀ ﹞ ﹩︤ا ــ︡ه ︗️ ﹨﹛ ا﹁ ﹫︣و ︗﹙︧︀ت ا﹡︖︀م︫   ︎  
︍︀﹨︀ن، ︑﹀︀﹨﹛ ﹡︀﹝﹥  ︀︋︀ن ﹡﹫︣و︨  ️ ﹨︀ی ﹝︣آت ︎﹢﹐د و ︑ ــ︣﹋  ︫︀ ︵︣ح ﹎︧︐︣︋ 
﹥ ا﹝︱︀  ︣وژه ﹨︀ی ︑ E.P.C﹫﹥ و︋  ﹨﹞﹊︀ری ︗️ ﹝︪︀ر﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭︀ت︎ 
️ ﹨︀ی  ﹋︣  ︫︀ ــ︣﹋️ ︵︣ح ﹎︧︐︣︋  ر︨﹫︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ رزو﹝﹥ ﹝︪︐︣﹋﹩ از︫ 
︣ا﹩ و  ﹅ ا︗ ﹢︋ا ︤ات،︨  ﹫︖︑ ،︀ت﹡︀ ︀﹝﹏ ︑﹢ا﹡︀﹩ ﹨︀، ا﹝﹊ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ ﹋﹥︫ 
﹥ ﹋︀ر﹁︣﹝︀︀ن دو﹜︐﹩ و   ︋﹤ارا ️︗ ︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹩﹡︀ ﹝︪︭︀ت ﹡﹫︣وی ا﹡︧
 ️︗ ︪︀ر﹋️ ﹎︀﹝﹩ ﹝﹣︔︣ در﹞ ﹟ا ️ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ ︑﹫﹥ ﹎︣د︡ ﹋﹥ ا﹝﹫︡ ︨ا

︍︀﹨︀ن︋ ︀︫︡. ︣﹋️ ا﹫︀ء︨  ︡اف ﹝︪︐︣ك ا︻︱︀︋ ︀︫  ︎﹫︪︊︣د ا﹨

ــ︀س ر﹨﹠﹞﹢د﹨︀ی  ︣ ︨ا ــ︐︣︋  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︵︣ح ﹎︧ ــ﹩︋  ︨︡﹠﹞ ️﹋︫︣  
﹠︀︹ و ﹝︺︀دن ا﹫︀ء   ︮︹﹝︐︖﹞ ️﹋︣  ︫﹏﹞︀︻︣︡﹞ ︣ه و︡﹞ ︃ت﹫﹨ ️︨︀ر
︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹐زم را در   ︋،﹤﹛︀ ــ ︨ ︕﹠ ︡اف︎  ــ︐︀ی ︑﹆﹅ ا﹨ ︨︍︀﹨︀ن، در ر︨ا
 ﹟در ا .️ ﹢د ا﹡︖︀م داده ︨ا  ︠️﹫﹛︀ ︊﹢د ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی ﹁︺ ︗️ ︑﹢︨︺﹥ و︋ 
﹠︺️ ﹁﹢﹐د، در  ــ︣﹋️ در︮   ︫﹟ــ︀ن ا ﹅ در︪︠ ﹢︋ا  ︨﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀  ︋️︗
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︵︣ح ﹎︧︐︣ (در   ︋﹩︨︡﹠﹞ ️﹋︣  ︫︡﹡︣  ︋️︊︔ ﹤ او﹜﹫﹟ ﹎︀م ﹝﹢﹁﹅︋ 
﹥ ︻﹠﹢ان ﹊﹩ از ︑︃﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن  ﹠︺️ ﹁﹢﹐د)︋  ︤ر﹎︀ن︮  ــ﹫︀ری از︋  ︧ ﹋﹠︀ر︋ 
︣ا) در  ــ︀︠️ و ا︗  ︨،︡︣ ــ﹩،︠  ︣ا ــ﹥ ︵ ــ﹊︀ران EPC (در ز﹝﹫﹠ ﹡︀ ﹝﹫ و︎ 
 ﹟ن ا﹐︀︺﹁ ﹤ ️. ﹋︧︉ ا﹟ ﹝﹢﹁﹆﹫️ را︋  ︡ه ︨ا ︣ان︫  ا﹡︖﹞﹟ ﹝﹙﹩ ﹁﹢﹐د ا

﹝︖﹞﹢︻﹥ ︑︣︊﹈ ︻︣ض ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛.  

︍︀﹨︀ن  ︤ا︨  ــ︣﹋️ ﹁﹢﹐د ا﹁ ︀ل ١٣٩٣ در︫   ︨︣ ︣﹊️ ٣ در او︠ا  ︎︣س︋ 
︣س)   ︎﹏﹞ رت د︨︐﹩ (از﹢  ︮﹤ ــ︀ل ١٣٩۴︋   ︨﹏و در اوا ︡︣د﹎ ︉︭﹡
ــ﹢رت ا︑﹢﹝︀︑﹫﹈                        ︮﹤ ــ︐︀ن ١٣٩۴ ﹡﹫︤︋  ︧︋︀ ︑ ︣ ــ︡ و در او︠ا ︡ازی︫  ــ راه ا﹡

︣ار ﹎︣﹁️.  ︣ه ︋︣داری ﹇ ︣ا︑﹢ر ﹋﹢ره ﹨︀) ﹝﹢رد︋  (از ﹝﹏ ︎ا

شركت مهند سى بين المللى طرح گستر

شركت فوالد افزا سپاهان

شركت مهند سى بين المللىطرحگستر

اد امه اخبار هولد ينگ  صنعت و خد مات فنى و  مهند سى

شركت فوالد افزا سپاهان
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ــ︀درات،  ︀زار،︮  ــ﹫﹞︀ن،︋   ︨️︺﹠ ــ﹩︮  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ ــ﹍︀ه︋  ︪︀﹝﹡ ﹟ــ   دو﹝﹫
 ︀ن در ︑︀ر﹀︮ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا ﹟﹫ ــ﹍︀ه︋  ︪︀﹝﹡ ︧ــ️ درز ︳﹫﹞ ︤ات و﹫︖︑
 ﹩﹊ ان﹢﹠︻ ﹤ ــ﹢ز آذر︋  ــ︣﹋️ ﹡︧  ︫.︡︤ار ﹎︣د﹎︣ ︣داد ﹝︀ه︋  ١٩ ا﹜﹩ ٢٢︠ 
ــ﹍︀ه  ︪︀﹝﹡ ﹟در ا ️︺﹠  ︮﹟ر ﹝﹣︔︣ در ا﹢︱ ️︗ و ﹩︊﹡︀︗ ︹︀﹠ از︮ 
ــ︣ان ︻︀﹝﹏،  ︡﹞ روز ﹝﹫︤︋︀ن ︡﹠ ﹟ــ﹢ز آذر ا ــ️. ︾︣﹁﹥ ﹡︧ ︱﹢ر دا︫
︀ر︗﹩  ️ ﹨︀ی دا︠﹙﹩ و︠  ــ︣﹋ ﹫﹞︀ن︫   ︨️︺﹠ ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن و ﹝︧﹣و﹐ن︮ 
︣ ا︮﹀︀ن در ﹝︖﹙︦  ︀︀ن ذ﹋︣ ا︨️ د﹋︐︣ ﹋︀﹝︣ان، ﹡﹞︀﹠︡ه ﹝︣دم︫  ︋﹢د.︫ 
︀زد︡ و︥ه ای از ︾︣﹁﹥  ︀زد︡ از ا︀﹝﹡ ﹟︪﹍︀ه︋  ــ﹑﹝﹩ ﹡﹫︤ ︵﹩︋  ︫﹢رای ا︨

︫︣﹋️ ﹡︧﹢ز آذر دا︫️.
ــ ٢٩ ا﹜﹩ ٣٠  ︡از از ︑︀ر﹎︣ــ️ د ︺﹠ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩︮  ــ﹍︀ه︋  ︪︀﹝﹡ ﹟﹫﹞دو  
ــ︤ار ﹎︣د︡ و  ﹎︣ ــ﹍︀ه  ﹡﹫︣و)︋  ــ︣ان (︎︥و﹨︪ ︑ ︪ــ️ ﹝︀ه ١٣٩۴ در︊ارد
﹠︺️ ﹡︧﹢ز  ️ ﹨︀ در︮  ﹋︣  ︫﹟︣︑︣︊︐︺﹞ از ﹩﹊ ان﹢﹠︻ ﹤ ︫︣﹋️ ﹡︧﹢ز آذر︋ 
ــ︣﹋️ ﹡︧﹢زآذر در  ﹥ ذ﹋︣ ا︨️︫  ︣﹋️ دا︫️. ﹐زم︋   ︫︩︀﹝﹨ ﹟در ا
ا︀﹝﹡ ﹟︪﹍︀ه ︱﹢ر ︪﹞﹍﹫︣ی دا︫︐﹥ و ︾︣﹁﹥ ﹡︧﹢ز آذر ﹝﹫︤︋︀ن ︗﹞︹ 

﹢د. ﹠︺️ ﹁﹢﹐د︋  ﹋︓﹫︣ی از ﹝︡︣ان و ﹝︧﹣و﹐ن︮ 
︣﹎︤اری  ــ️︋  ︗ ــ﹢ز آذر ــ︣﹋️ ﹡︧  ︫﹏﹞︀︻︣︡﹞ ︡ــ ــ﹥ ︑︃﹋﹫  ︋﹤︗﹢︑︀  ︋  
︣﹋️ ﹡︧﹢ز  ﹝︧︀︋﹆︀ت ورز︫﹩، ﹈ دوره ﹝︧︀︋﹆︀ت وا﹜﹫︊︀ل دا︠﹙﹩ در︫ 
ــ︡. ﹋﹥ در ﹡︀️ ︑﹫﹛ ا﹡︊︀ر ﹝﹢اد او﹜﹫﹥  ︣﹎︤ار︫  ︀ ︱﹢ر ﹨︪ــ️ ︑﹫﹛︋  آذر︋ 
 ︀ ــ︀︋﹆﹥ ﹁﹫﹠︀ل ﹡﹫︤︋  ︧﹞ .︡﹠︐﹁︀ ــ︀︋﹆︀ت راه ﹥ ﹁﹫﹠︀ل ﹝︧ ــ︣﹋️ و ︑﹫﹛ اداری︋  ︫
ــ﹫︕  ︧ ــ︀دری ﹁︣﹝︀﹡︡ه ﹢زه ﹝﹆︀و﹝️︋  ــ︣﹨﹠﹌ ﹇ ︱﹢ر ﹝︡︣︻︀﹝﹏ و︨ 
︡ ﹋﹥ در ﹡︀️، ︑﹫﹛ ا﹡︊︀ر ﹝﹢اد او﹜﹫﹥  ︣﹎︤ار︫   ︋️﹋︣  ︫﹏﹠︨︣ ذوب آ﹨﹟ و︎ 

﹊﹢ی ﹇︣﹝︀﹡﹩ ا︧︐︀د.    ︨︣︋
ــ︡ادی از  ︺︑ ︀ ــ︤ی ﹜﹠︖︀ن︋  ــ︡ار ﹝︣﹋ ︪ ــ﹫﹠﹩ ﹝﹠︖︤ی،︋  ︧ ︡س﹠﹞  
 ︡︀زد ــ﹢ز آذر︋  ــ︣﹋️ ﹁︣آورده ﹨︀ی ﹡︧ ــ︐︀ن ﹜﹠︖︀ن از︫  ︨︣ ﹝︧﹣و﹐ن︫ 

︣﹋️ در︭︠﹢ص ر﹁︹    ︫﹏﹞︀︻︣︡﹞ ︀ ــ﹥ ای︋  ︧﹚︗ ︡︀زد ︦ از︋  ﹋︣د﹡︡ و︎ 
︣﹎︤ار ﹋︣د﹡︡.  ︋️﹋︣ ﹝︪﹊﹑ت ﹋﹠﹢﹡﹩︫ 

 ﹩︐﹠﹞ ــ﹢ز آذر ــ︣﹋️ ﹁︣آورده ﹨︀ی ﹡︧   ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ و ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده︫ 
 ️﹋︣ ــ︀﹜﹟ ا︗︐﹞︀︻︀ت︫  ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ ١٣٩۴در ︑︀ر ٩٣/٠۴/٢۴ در︨   ︨﹤︋
︀﹝︡اران ︑︪﹊﹫﹏   ︨️︣︓﹋ر ا﹢︱ ︀ ﹁︣آورده ﹨︀ی ﹡︧﹢ز آذر در ﹋︀ر︠︀﹡﹥︋ 
︣﹝︀﹥ از   ︨︩︀ل و ا﹁︤ا۶٠ ر ﹜ــ ﹢د ﹨︨︣   ︨﹜﹫︧﹆︑ ،︹﹝︖﹞ ﹟در ا .︫︡

 .︡︣د﹎ ︬︪﹞ ︡︮︡ار ١٠٠در﹆﹞ ﹤ ﹢د ا﹡︊︀︫︐﹥︋   ︨﹏﹞

اد امه اخبار هولد ينگ  صنعت و خد مات فنى و  مهند سى

شركت فرآورده هاى نسوز آذر شركت فرآورده هاى نسوز آذر
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 اخبار هولد ينگ خد مات مالى، بانكى و سهام

شركت آرمان انديشان احيا

ــ﹞︀ره ۴٧٠٢٨٩ ﹝﹢رخ  ــ﹢ز︫  ︀ ا︠︢ ﹝︖ ــ︀ن ا﹫︀ء︋  ︪︡﹡ــ︣﹋️ آر﹝︀ن ا ︫
ــ︀ری ︑︣ان  ــ︀ت ︾﹫︣︑︖ ️ ﹨︀ و ﹝﹣︨︧ ــ︣﹋ ١٣٩٣/١/٠٨ در اداره ︔︊️︫ 
 ﹤︀﹞︣  ︨︀ ﹢د را︋  ــ︡ه و ﹁︺︀﹜﹫️︠  ــ﹫︫︦  ︀ص ︑︃︨  ︠﹩﹞︀ــ ﹢رت︨   ︮﹤︋

١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر︀ل آ︾︀ز ﹋︣ده ا︨️.
در  ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری  ︨ ــ﹠︀﹝﹥،  ا︨︀︨ ــ﹅  ︊︵ ــ︣﹋️  ︫ ــ️  ﹫﹛︀︺﹁ ــ﹢ع  ︲﹢﹞
 ︀﹨ ️ ــ︣﹋ ــ︀م︫  ــ︣وش︨  ــ︡ و ﹁ ︣ ــ﹥︠  ــ︣﹝︀﹥ از ︗﹞﹙ ــ﹢ل و︨  ــ︀زار︎  ︋
اوراق  ــ︀ر﹋️،  ︪﹞ اوراق  ــ︣وش  ﹁ و  ــ︡  ︣︠ ــ︣،  ﹍د ــ︀ت  ︧︨﹣﹞ و 
ــ︀  ︋ ــ︀ر﹋️  ︪﹞ و  ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری  ︨ ــ︀دار،  ︋ اوراق   ︣︀ــ ︨ و  ــ﹥  ︲︣﹇

ــ︡. ︫︀︋ ﹩﹞ ــ︀ء  ﹫ا ــ﹌  ﹠︡﹛﹢﹨ ــ﹥  ︻﹢﹝︖﹞︣ز ️ ﹨︀ی  ــ︣﹋ ︫  ︣︀ــ ︨
ــ︀ ︑︖︣︋﹥،  ــ﹢ان ﹝︡︣ان︋  ــ︐﹀︀ده از ︑ ︀ ا︨ ــ︀ن ا﹫︀ء︋  ︪︡﹡ــ︣﹋️ آر﹝︀ن ا ︫
︣ه ﹎﹫︣ی از دا﹡︩ و ︑︖︣︋﹥ ﹡﹫︣وی   ︋،﹤︀﹞︣ــ ︀زار︨   ︋︀ ــ﹠︀︋  ﹝︐︭︬ و آ︫
︀ ︱﹢ر ﹁︺︀ل  ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری و ا﹇︐︭︀دی︋  ︀︋﹆﹥ در ا﹝︨︣   ︨︀ ا﹡︧︀﹡﹩ ﹝︀﹨︣ و︋ 
︊﹢د  ︣︋︀زده،︋  ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری در ﹢زه ﹨︀ی︎   ︨﹤  ︋﹤︀﹞︣ــ ﹢ل و︨  ︀زار︎  در︋ 
︀ ﹨︡ف  ︣︑﹀﹢ی︋  ــ︊︡︎  ــ︀زی︨  ︨ ﹤﹠﹫ ــ︣﹝︀﹥  ﹎︢اری و︋  ــ︐﹞︣ ︑︣﹋﹫︉︨  ︧﹞
ــ︀دار ︑﹑ش   ﹢رس اوراق︋  ️ ﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د در ︑︀︋﹙﹢︋  ــ︣﹋  ︫﹤ ــ︐﹟︋  ︨﹢﹫︎

︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د.

  برگزارى سمينار آشنايى با شركت هاى زيرمجموعه احيا و تكادو با همكارى 
دانشگاه الزهرا 

 ﹤︻﹢﹝︖﹞︣︀ی ز﹨ ️ ــ︣﹋  ︫︀  ︋﹩︀﹠︫ــ﹞﹫﹠︀ر آ  ︨٩۴/۶/١۶ در ︑︀ر 
ــ﹍︀ه  ــ︣ا در ا﹟ دا﹡︪ ــ﹍︀ه ا﹜︤﹨ ــ﹊︀ری دا﹡︪ ــ︀ ﹨﹞ ــ﹊︀دو︋  ــ︀ و ︑ ﹫ا
 ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ،ــ︀زار ︤رگ︋  ــ︀﹐ن︋  ــ﹞﹫﹠︀ر ﹋﹥ ﹁︺  ︨﹟ــ︡. در ا ︋︣﹎︤ار︫ 

︀دار، ﹝︡︣ان  ﹢رس و اوراق︋  ــ︀ز﹝︀ن︋  ﹢رس، ﹝︡︣ان︨  ــ︣﹋️︋  ︫
ــ﹠﹌، ﹝︡︣︻︀﹝﹏ و﹇️  ــ﹢زه ذ︾︀﹜︧  ︤رگ ﹁︺︀ل در ️ ﹨︀ی︋  ــ︣﹋ ︫
 ﹤︀﹞︣ــ ︀زار︨  ــ︤رگ︋  ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران︋  ــ︣ از︨  ــ﹟ و ٢٠٠ ﹡﹀ ذوب آ﹨
ــ﹊︀دو ﹝︺︣﹁﹩  ️ ﹨︀ی ز︣﹝︖﹞﹢︻﹥ ا﹫︀ و ︑ ــ︣﹋ ــ︐﹠︫︡  ︱﹢ر دا︫

.︡﹡︫︡

توانمندى هاى شركت رهشاد سپاهان در ماه هاى اخير عبارتند از:
︀ز﹡︡ ︐︣و︫﹫﹞﹩︫  ︣وژه︎  ﹍︀ه ا︮﹀︀ن  ︑﹞︡︡ ﹇︣ارداد︎  ︀︨︐﹢ر︤ه︎   ︎︣﹫  ︫️﹋︣ ︡ن در ﹝﹠︀﹇︭﹥︫  ︣﹡︡ه︫   ︋  

شركت آرمان انديشان احيا

  اخبار هولد ينگ حمل و نقل

شركت رهشاد  سپاهانشركت رهشاد  سپاهان

شركت سرمايه گذارى آتيه تكادوشركت سرمايه گذارى آتيه تكادو
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ــ﹞︀ره ٧١١ ﹝﹢رخ   ︫﹤ ــ﹠﹍︀ن︋  ﹢اف︨  ــ︣﹋️ ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ر﹨﹠﹢رد︠  ︫
︨︣︐︀ن  ️ ﹨︀ی ︔︊️︫  ﹋︣ ٩۴/۵/١ در اداره ︔︊️ ﹝︪︡ و اداره ︔︊️︫ 

﹥ ︔︊️ ر︨﹫︡. ︠﹢اف︋ 
اهم فعاليت ها و دستاوردهاى اين شركت طى سه ماه گذشته عبارتند از:

︀ز ٣۵٠٠ ﹝︐︣ ﹝︣︋︹  ︀︠️ و︨   در د︨︐﹢ر ﹋︀ر ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹟ ︻﹞﹙﹫︀ت︨ 
 ،️ــ︐︣ا ــ︀﹜﹟ ا︨ ︑﹢﹁﹆﹍︀ه، ٢٠٠ ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ د﹁︐︣﹋︀ر، ٢٠٠ ﹝︐︣ ﹝︣︋︹︨ 
ــ︀︣ و ﹋﹏ ﹝︐︣اژ ۵٠٠٠ ﹝︐︣ ز﹝﹫﹟  ۵٠﹝︐︣﹝︣︋︹ ﹡﹞︀ز︠︀﹡﹥، ١٠۵٠ ﹝︐︨︣ 

︣﹋️ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣.  ︫﹩﹊﹚﹞
 ️﹀﹨ ︣ــ﹠︀د ده د︨︐﹍︀ه ﹋︀﹝﹫﹢ن ز  در د︨︐﹢ر ﹋︀ر ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹟ ارا﹥ ا︨
ــ︀ز﹝︀ن ﹞﹏ و ﹡﹆﹏   ︨﹤ ــ︣﹋️ و ده د︨︐﹍︀ه ا︨︐﹫︖︀ری︋  ︨︀ل ﹝﹙﹊﹩︫ 
ــ︀ز ۵٠٠٠ ﹝︐︣ ز﹝﹫﹟ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣  ︀︠️ و︨  ︦ از︨   ︎︪︡﹞ ︀ی﹨ ﹤﹡︀︀ و︎ 

︀ز﹝︀ن ﹝︢﹋﹢ر. ︣﹋️ از ︵︣ف︨  ︣وا﹡﹥ ﹁︺︀﹜﹫️︫  ︡ور︎   ︮️︗
﹢︫︣ در  ــ︐﹥ ای ﹡﹫︣و﹎︀ه ا︑﹞﹩︋  ــ﹢︠️ ﹨︧  ︨﹏﹝ ا﹡︖︀م ︻﹞﹙﹫︀ت 
دو ﹡﹢︋️ ﹊﹩ از ︑︀ر٢۵ /١٣٩۴/۵ ﹜︽︀️ ١٣٩۴/۵/٣٠ از ﹁︣ود﹎︀ه 

 ️︀︽﹛ ١٣٩۴/۶/١٨  ا﹡︊︀ر ﹡﹫︣و﹎︀ه و ﹝︖︡داً از ︑︀ر ﹏﹞ ﹤  ︋︣ــ ︫﹢︋
ــ﹥ را﹋︐﹢ر ا︑﹞﹩  ــ︀ر ﹡﹫︣و﹎︀ه︋  ــ﹢︠️ ا︑﹞﹩ از ا﹡︊  ︨﹏﹝ ١٣٩۴/۶/٢۵

﹡﹫︣و﹎︀ه.
 ️﹋︣  ︫︀  ︑﹞︡︡ و ا︗︣ای ﹇︣ارداد ﹞﹏ ﹝﹢اد ﹝︺︡﹡﹩ (︨﹠﹌ آ﹨﹟)︋ 

︍︀﹨︀ن. ﹠﹌ آ﹨﹟ ا﹫︀ء︨  ﹝︺︀دن︨ 
﹫﹞︀ن  ️ ﹨︀ی︨  ﹋︣ ︣ای︫  ــ︣︋︀ره︋   ︨﹏﹝ و ا︗︣ای ﹇︣ارداد و ︡︡﹝︑ 

﹝︡ا﹟ و آ︨﹫︀ ﹝﹢اد. 
︣︡اری ︫︡ه  ﹠﹌ آ﹨﹟︠   ︨﹟︑ ٣٠٠/٠٠٠ ﹏﹝ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︣  ︫
﹠﹍︀ن و  ︨︣︐︀ن︨  ــ﹫︀ وا﹇︹ در ﹝︺︀دن︫  ذوب آ﹨﹟ ا︮﹀︀ن از ﹝︺︡ن آ︨
︡ن در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝︢﹋﹢ر و ا﹡︺﹆︀د ﹇︣ارداد ﹞﹏ ﹝﹞﹢﹜﹥ ﹝︢﹋﹢ر  ︋︣﹡︡ه︫ 
﹢اف و  ︨︣︐︀ن︠  ﹥ ا︧︐﹍︀ه راه آ﹨﹟︫  ︋︣ای ذوب آ﹨﹟ از ﹝﹏ ﹝︺︡ن︋ 

︋︀ر﹎﹫︣ی در وا﹎﹟. 
︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی  ــ︣﹋️ ︵︊﹅ ﹡﹫︀ز و︋   ادا﹝﹥ رو﹡︡ آ﹝﹢زش ﹡﹫︣وی ا﹡︧︀﹡﹩︫ 

.️﹋︣ ︑﹢︨︺﹥ ای︫ 

شركت ايران كشتى بحر

شركت حمل و نقل رهنورد خواف سنگان

شركت ايران كشتى بحر

شركت حمل و نقل رهنورد خواف سنگان

اد امه اخبار هولد ينگ  حمل و نقل

توانمندى ها و فعاليت هاى شركت ايران كشتى بحر در ماه هاى اخير عبارتند از:
﹠︀در و  ــ﹢رت ︗︀ده ای-ر﹙﹩ از︋   ︮﹤  ﹇︀︋﹙﹫️ ﹞﹏ ﹋︀﹐﹨︀ی ﹁﹙﹥ ای︋ 

﹥ ﹋﹙﹫﹥ ﹝﹠︀︵﹅ ﹋︪﹢ر. ﹝︺︀دن︋ 
 ︌︣︐︨︀ری، ا﹊﹠ز﹢︑ ،﹩﹡︀︊﹍﹡ و ️︸︀﹀ ،︀﹨ا﹡︊︀ر ️︣︡﹞ در ﹩︀﹡ا﹢︑ 

︀︋﹆﹥ ︵﹢﹐﹡﹩ در ا﹟ ا﹝︣. ﹋︀﹐، ﹞﹏ و ︗︀︋﹥ ︗︀﹩ ﹋︀﹡︐﹫﹠︣ و... و︨ 
ــ﹠﹌ آ﹨﹟،  ﹟ ﹋︀ری ﹋︀﹐﹨︀ی ﹁﹙﹥ ای از ﹇︊﹫﹏ ﹋﹈،︨   ︑﹢ا﹡︀﹩ در ا﹝︣︠ 
 ︩﹫ ــ﹞︩ و ﹇︴︺︀ت︎  ــ﹠﹍﹫﹟ ﹝︀﹡﹠︫︡  ــ﹠﹌ ﹝﹠﹍﹠︤ و ﹋︀﹐﹨︀ی ﹡﹫﹞﹥ ︨ ︨
﹠︡ر︻︊︀س. ﹠︡ر ا﹝︀م و︋  ﹢ا︋﹆﹩ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ در︋  ︨︀︠︐﹥ ﹁﹙︤ی و دارای︨ 

ــ﹢اع ﹋︀﹐﹨︀ی  ــ︣ی ا﹡ ︀ر﹎﹫ ــ﹥ و︋  ﹫﹚︑ ــ︀ت ــ︣ای ︻﹞﹙﹫ ــ️ و ا︗ ︣︡﹞ 
﹠︡ر﹨︀ی ا﹝︀م، ︻︊︀س و ا﹝﹫︣آ︋︀د در ﹋︪︐﹩. ﹋︀﹡︐﹫﹠︣ی، ﹁﹙﹥ ای و ﹜﹢﹋︦ در︋ 

 ︌︣︐ــ ــ﹊﹢﹨︀ی ا︨ ﹠︡ر ا﹝︀م و ا︗︀ره︨  ﹠︡ر︻︊︀س و︋   ا︗︀ره ا﹡︊︀ر در︋ 
﹠︡ر︻︊︀س. ﹋︀﹐، ﹡﹍︊︀﹡﹩ و ﹡﹍︡اری ﹋︀﹐ در︋ 

ــ︀ر از راه آ﹨﹟   ︋﹏﹝ ️﹝﹫﹇ ــ︿ در ﹫﹀︑ ️﹆﹁ــ︣ی و ا︠︢ ﹝﹢ا ﹫﹍﹫  ︎
︺︡ی. ︣وژه ﹨︀ی︋  ︣ای︎  دو﹜︐﹩︋ 

 ﹤︻﹢﹝︖﹞︣︀ی ز﹨ ️ ﹋︣  ︱﹢ر در ﹝︖︀﹝︹ ︻﹞﹢﹝﹩ و ﹨﹫︃ت ﹝︡︣ه︫ 
︿﹚︐﹞ ︀ی﹨ و ﹝︣︑︊︳ در ︑︀ر

 ︀ ــ﹟︋  ــ﹩ ذوب آ﹨ ــ﹑ف ﹝︀﹜ ــ︡ه ا︠︐ ︣و﹡ ــ﹥︎  ــ︢ ﹡︐﹫︖ ــ︣ی و ا︠ ﹫﹍﹫︎ 
ا﹫︀﹎︧︐︣ان ا︨︍︀دان

﹠︀︹ و ﹝︺︀دن ا﹫︀ء  ــ︣﹋️ ﹝︖︐﹞︹︮   ︱﹢ر دا﹞﹩ در ︗﹙︧︀ت︫ 
︨︍︀﹨︀ن در ︑︣ان

︀︊  ︮﹈﹫ ﹥ ︻﹠﹢ان ︻︱﹢ ﹨﹫︃ت ﹝︡︣ه︎   ا﹡︐︀ب و ﹝︺︣﹁﹩ ﹋﹙﹫︪︀دی،︋ 
﹠︀در و در︀﹡﹢ردی ﹫﹍﹫︣ی ︗️ ا︠︢ ﹝︖﹢ز ﹋︪︐﹫︣ا﹡﹩ از اداره︋   ︎

 ﹈ ︡︣  ︋︣ر︨﹩ ﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی و ︑﹢︗﹫﹥ ا﹇︐︭︀دی- ﹝︪︀ر﹋️ در︠ 
﹁︣و﹡︡ ﹋︪︐﹩ LPG و ︑︺︡ادی ﹝﹊︀﹡﹫︤م ﹝︺︡﹡﹩ و ︗︀ده ای

︣ای ا︡اث  ︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩︋   در︠﹢ا︨️ از اداره ﹋﹏ ﹞﹏ و ﹡﹆﹏︠ 

︀﹫︣ان ﹝︺︡ن ا︡﹞ ︀ی﹨ ﹩﹍﹠﹨︀﹝﹨ ︀ ﹢اف︋  ︀︎︀﹡﹥ ای ا︠︐︭︀︮﹩ در︠ 
ــ︐﹀︀ده از ا︧︐﹍︀ه آن  ﹠﹍︀ن ︗️ ا︨ ــ️ از ﹝︺︡ن دو﹜︐﹩︨   در︠﹢ا︨

﹠﹌ آ﹨﹟  ︨﹏﹝ ︣﹞در ا ︹︧︣︑ ️︗
١٣٩۴/۵/١٠ و ﹡﹆﹏ در ︑︀ر ﹏﹝ ﹌﹠︡﹛﹢﹨ ﹩﹠﹁ ﹤︐﹫﹝﹋ ا︻︱︀ی ﹩﹁︣︺﹞ 

﹠﹌ آ﹨﹟ و ︑﹙﹫﹥ ﹋﹈ ذوب آ﹨﹟ در دو ﹝﹠︀﹇︭﹥.  ︨﹏﹝ ر﹢︱ 
ــ︳ ا﹫︀ ︑︪﹊﹫﹏ ﹎︣د︡ه  ــ﹩ ﹋﹥ ︑﹢︨  ︱﹢ر در ﹋﹑س ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫
ــ﹠﹍﹫﹟ و ا﹡︊︀ر  ﹢درو﹨︀ی︨  ــ﹥︠  ︀د︑ــ﹩ ا و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹋﹑س آ﹝﹢ز︫
ــ︀ق  ــ︀ی ا︑ ﹨ ︩ ︀﹝﹨ ــ﹢ر در ︱ ــ︀س و ﹠︡ر︻︊ ــ︀ری︋  ــ︀ی ︑︖ ﹨﹐︀﹋

︋︀زر﹎︀﹡﹩.
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  اخبار هولد ينگ ساختمانى

شركت تجارت و اسكان احياء سپاهان

معرفى كلى بنا و موقعيت برج مسكونى قصر طاليى
︣ج ﹨︀ی   ︋﹟︣︑︀︊از ز ﹩﹊ (Golden Palace)﹩﹑︵ ︭︣﹇ ﹩﹡﹢﹊︧﹞ ︋︣ج
︀ ﹝︐︣︀ل ﹨︀ی   ︋︿﹚︐﹞ ︀ی﹨ ️ ︀︧﹞ ﹤ ︑︣ان دارای وا︡﹨︀ی ﹝︧﹊﹢﹡﹩︋ 
 ︼﹛︀  ︋﹩︐︀︧﹞ ︀ ︋︧﹫︀ر ﹝﹠︀︨︉ و ارز﹡︡ه ﹝﹩ ︋︀︫︡. ﹇︭︣ ︵﹑﹩ در ز﹝﹫﹠﹩︋ 
 ﹅︵︀﹠﹞ ﹟︣︐ ــ︣﹇﹩ و﹜﹠︖﹉، ﹊﹩ از︋  ﹫︀︋︀ن ١٩︫  ︋︣ ٢١٠۵ ﹝︐︣﹝︣︋︹ در︠ 
 ﹅︣︵ از ︣ــ ︀︣ ﹡﹆︀ط︫   ︨﹤ ــ︀ن︋  ︀ا﹝﹊︀ن د︨︐︨︣﹩ آ︨ ــ﹊﹢﹡﹩ ︑︣ان︋  ︧﹞
 ︹︋︣﹞ ︣︐﹞ ١٩٢۵٣ ︀  ︋︹﹝︐︖﹞ ﹟︡ه ا︨️. ا ︫︣︀ن ﹨︀ی ا︮﹙﹩ ︑︣ان، وا﹇︹︫ 
︀﹝﹏ ٩٩٠٧ ﹝︐︣﹝︣︋︹ ﹝︀︧️ ﹝﹀﹫︡ وا︡﹨︀ی ﹝︧﹊﹢﹡﹩ و ٩٣۴۶   ︫︀﹠︋︣ز
︣ا﹡﹥   ︨﹢﹡ ﹟︣︐  ︋﹤ ﹝︐︣﹝︣︋︹ ﹁︱︀﹨︀ی ︑﹀︣﹩ و ﹝︪︀︻︀ت ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥︋ 
︣ای   ︋﹩﹡﹢﹊︧﹞ ︡و ﹝︪︀︻︀︋﹥ ازای ﹨︣ ﹝︐︣﹝︣︋︹ از وا ﹩︣﹀︑ ︀ن ﹨︀ی﹊﹞

︡ه ا︨️. ︨︀﹋﹠﹫﹟ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥︫ 

﹝︺﹞︀ری︋ ﹠︀
 .️ ︀﹝﹏ ٣٨ وا︡ ﹝︧﹊﹢﹡﹩ در ١١︵︊﹆﹥ ︨ا  ︫﹩﹑︵ ︭︣﹇ ﹩﹡﹢﹊︧﹞ ︋︣ج
︀ر﹋﹫﹠﹌ ﹨︀، ﹁︱︀﹨︀ی  ︣﹡︡ه ﹋﹙﹫﹥︎  ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ۶ ︵︊﹆﹥ ز︣ز﹝﹫﹟ و ﹨﹞﹊︿ در︋︣﹎﹫
︀︣ ﹝︪︀︻︀ت  ︀﹜﹟ ا︗︐﹞︀︻︀ت، و︨   ︨،﹩︣﹀︑ ︀ن ﹨︀ی﹊﹞ ،﹩︋﹐ ،﹩︑︀︧﹫︨︃︑
︀﹡︀ت  ﹥ ا﹝﹊  ︋︀﹠︋︣ از ز ﹩︗﹢︑ ﹏︋︀ ﹇ ️︀︧﹞ ︬﹫︭︑ ︀ ︣ج︋   ︋﹟در ا .️ ︨ا
ــ️. ︵︊﹆﹥  ــ︡ه ︨ا ــ︀﹋﹠﹫﹟︫  ︣ای آرا﹝︩ و ر﹁︀ه︨  ــ﹩، ﹡︀️ ︑﹑ش︋  ر﹁︀﹨
︣︋︹ ︗️ ﹁︱︀﹨︀ی ورز︫﹩  ﹞ ︣︐﹞١۶٠٠ ︣  ︋︼﹛︀  ︋️︀︧﹞ ︀ ︣از︋  ۶- در دو ︑
 ︣︐ ــ️، ﹋﹥ در ﹨︣ ﹈ از ﹁︱︀﹨︀ی ﹝︢﹋﹢ر ︨ا ــ︡ه ︨ا و ︑﹀﹛ ﹩︣︀ظ︫ 
 ﹤︙︲﹢ و ﹈︪ ︀ر و︠  ﹢﹡︀ی︋  ︐︣ ﹋﹢دك، ︗﹊﹢زی،︨  ︋︤ر﹎︧︀﹐ن، ︨ا
.️ ︡ه ︨ا  ︫﹤﹫︊︺︑ ﹩︣ا ︢  ︎️︗ ︣︐ــ ︀﹜﹊﹟ ︨ا ــ︣د و ﹞︀م ︑︣﹋﹩ و︋  آ︋︧
ــ︉ روز د﹡﹫︀ و  ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی ﹝︐﹠︀︨ ︀ د︨ ︡﹡︧︀زی︋   ︋﹟﹛︀ ــ ﹊﹢اش و︨  ︀﹜﹟ ︨ا ︨
 ﹜﹛︀ ︀﹡﹢اده︨   ︠﹈ و ر﹁︀ه ︩︀︨ا﹝﹊︀ن آ ︿﹚︐﹞ ﹟﹫﹠ ︤ات در︠﹢ر︨  ﹫︖︑

.︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ﹜﹨︣ا را ﹁

ــ︀را﹡︡ ا﹝﹊︀ن ︑﹊︣ار  ﹢︑﹩ دا﹜︊﹩︨  ــ︐﹛︮  ︧﹫  ︨︀ ︺︡ی︋   ︋﹤ ــ﹫﹠﹞︀ی︨   ︨﹟﹛︀︨
 ﹤ ︀﹡﹢اد﹎﹩︋  ــ﹫﹠﹞︀ را در ﹈ ﹁︱︀ی︠  ︺︡ی در︨   ︋﹤ ︑︖︣︋﹥ ︑﹞︀︫︀ی ﹁﹫﹙﹛︨ 

و︗﹢د آورده ا︨️.
 ︀ ــ︣اژ ١٨۵ و٢۶۵ ﹝︐︣ی︋  ــ︀ ﹝︐  ︋﹩︀﹨︡ــ︐﹛، وا در ︵︊﹆︀ت اول ︑︀ ﹨︪
 ﹜﹡ ــ︡ه ا︨️. ︵︊﹆︀ت  ︫﹩︣ا︵  ︡در ﹇︀﹜︉ ۴ وا ︿﹚︐﹞ ︌﹫︑دو
ــ︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟  ــ︀﹝﹏ دو وا︡ ۴۴۵﹝︐︣ی ﹝﹩ ︋︀︫ ــ︣ ﹋︡ام︫  ︑︀ ︀زد﹨﹛ ﹨
︡ا و  ︀ ا﹝﹊︀ن ︑﹠︷﹫﹛ د﹝︀، ﹡﹢ر،︮   ︋Home Automationــ︐﹛ ﹨︀ی ︧﹫︨
︡ن  ﹥ د﹜﹠︪﹫﹟︫  ︀︀ن︋  ︀︠︐﹞︀ن ﹋﹞﹉︫  ︎︣ده ︗️ ﹋﹠︐︣ل ﹝﹫︤ان ﹡﹢ر︨ 

︣وز ﹋︣دن وا︡﹨︀ی ﹝︧﹊﹢﹡﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹁︱︀ی دا︠﹙﹩ و︋ 

︀زه ای︋ ︣ج  ︨﹏﹫﹚︑
︡ه ا︨️   ︫﹩︣ا︵ ﹩︪﹝ ﹢رت ﹇︀ب︠   ︮﹤ ︣ج از ﹡﹢ع ﹁﹢﹐دی و︥ه︋  ︨︀زه︋ 
︣ه ﹝﹠︡  ︣ا︋︣ ز﹜︤﹜﹥ از ا﹝﹊︀﹡︀ت و︥ه ای︋  ﹥ ﹜︀ظ ﹝﹆︀و﹝️ در︋  ︀︠︐﹞︀ن︋  و︨ 
ــ﹢﹡︡ ︑︀ ا﹡︣ژی  ︫ ﹩﹞ ︒︻︀  ︋(Damper) ︣﹎ــ︐﹛ ﹨︀ی ﹝﹫︣ا ︧﹫ ︫︡ه ا︨️.︨ 
 ﹤ ︡﹝︀ت وارده از ز﹜︤﹜﹥︋  ︀︠︐﹞︀ن ︑︀ ︡ ا﹝﹊︀ن ا︨︐﹑ک ︀︋︡ و︮  ز﹜︤﹜﹥ در︨ 
﹥ ﹝﹫︤ان ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹩ ﹋︀﹨︩ ﹝﹩ د﹨︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️  ︨︀︠︐﹞︀ن را︋ 
︀︠️ و ﹡︭︉،   ︨﹏و ا︨︐﹀︀ده از د︨︐﹍︀ه ﹡︷︀رت ﹝﹆﹫﹛ در ︑﹞︀م ﹝︣ا (QC)

︣ده ا︨️.  ︋﹐︀ ﹋﹫﹀﹫️ ا︗︣ای ا︨﹊﹙️ را ︑︀ ︡ ا﹝﹊︀ن︋ 

ا﹝﹊︀﹡︀ت ر﹁︀﹨﹩
︣ج ﹇︭︣ ︵﹑﹩، ﹁︱︀ی   ︋﹟﹫﹠﹋︀ ︩ ﹨︀ی︨  ︀﹝﹨ ︤اری ︗︪﹟ و﹎︣  ︋️︗
ــ︀﹜﹟ ا︗︐﹞︀︻︀ت ا︠︐︭︀ص ︀﹁︐﹥ ا︨️.   ︨﹤ ︋﹩ ﹡︷﹫︣ی در ︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿︋ 
ــ﹟ ︑︖︀رب و  ︣︑ ــ﹢د﹋︀ن، ︑︀زه ︀زی ﹋ ــ︀ی︋  ﹫﹙﹫︀رد و ﹁︱ ــ︀﹜﹟︋   ︨﹟﹫﹠︙﹝﹨

﹢ا﹨︡ دا︫️. ﹥ ﹨﹞︣اه︠   ︋︩︋ ︩ ︀︵︣ه ﹨︀ را در ﹝﹫︴﹩ آرا﹝  ︠﹟︣︑︀︊ز

شركت تجارت و اسكان احياء سپاهان

   و︲︺﹫️ ﹋﹠﹢﹡﹩      ︋︀ر ١٣٩۴   ز﹝︧︐︀ن ١٣٩٣
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ــ﹢ن  ﹡︀﹇ در  ــ︣ر  ﹆﹞ ــ﹛  ︣ا︗ ــ﹢د﹎﹩  ︪︋
︋︣︠﹢ردار ︠﹢ا﹨﹠︡ ︫︡. 

(1394/1/9)

ــ︀دن و  ــ︀زی ﹝︺ ــ︺﹥ و ﹡﹢︨ ــ︀ز﹝︀ن ︑﹢︨ ︨
︮﹠︀︹ ﹝︺︡﹡﹩ ا︣ان (ا﹞﹫︡رو) ا︻﹑م ﹋︣د: 
﹢ی  ︋︣ا︨︀س ﹝︭﹢︋﹥ ﹨﹫︀ت وز︣ان ﹋﹥ از︨ 
ــ︡،  ــ︦ ︗﹞﹢ر ا︋﹑غ ︫ ﹫ــ︀ون اول ر ︺﹞
️ ﹨︀ی  ﹫﹛︀︺﹁ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری   ﹤﹝﹫︋ ︮﹠︡وق 
ــ﹞﹢ل ﹇︀﹡﹢ن ﹝︀﹜﹫︀ت ︋︣ ارزش  ﹝︺︡﹡﹩ از ︫
ــ︡. ﹝︭﹢︋﹥ ﹨﹫︀ت وز︣ان  ا﹁︤وده ﹝︺︀ف︫ 
 ﹤﹐ ﹤︀︎ ︣︋ ــ﹥ ٢۴ ا︨﹀﹠︡ ١٣٩٣ در ︗﹙︧
ر﹁︹ ﹝﹢ا﹡︹ ︑﹢﹜﹫︡ ︮︀در ︫︡ه ︋﹢د. ︮﹠︡وق 
﹝︤︋﹢ر ﹨﹞︙﹠﹫﹟ از ︫﹞﹢ل ﹝︀ده ١۴۵ ﹇︀﹡﹢ن 

﹝︀﹜﹫︀ت ﹨︀ی ﹝︧︐﹆﹫﹛ ﹝︺︀ف ︫︡.
ــ︡ه  ︀د︫ ﹡︪︧ــ️  در  ــ︣ان  وز ــ︃ت  ﹫﹨
ــ﹩ ﹨﹞︙﹢ن ︮﹠︡وق  ︐︀﹝ ︡وق ﹨︀ی﹠︮
︲﹞︀﹡️ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹋﹢﹉، ︮﹠︡وق 
 ︹︀﹠︮ ﹤︺ــ ــ︀ت و ︑﹢︨ ﹆﹫﹆︑ ــ️ از ︀﹝
ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉، ︮﹠︀︹ در︀﹩ و ﹡﹫︤ ︮﹠︡وق 
در  ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری  ︨ ــ︺﹥  ︨﹢︑ از  ــ️  ︀﹝
ــ﹞﹢ل ﹇﹢ا﹡﹫﹟  ــ︀ورزی را از ︫ ︋ــ︩ ﹋︪

﹝︤︋﹢ر ﹝︺︀ف ﹋︣د.
در  ــ︡ار  ︀︎ ــ︺﹥  ︨﹢︑ ــ﹅  ﹆︑ ــ﹢ر  ︷﹠﹞ ــ﹥  ︋
ــ﹟ و ا﹝﹠﹫️  ــ︀د ︑︱﹞﹫ ︖ــ︩ ﹝︺︡ن، ا︋
 ﹩﹡︡︺﹞ ــ︀ی  ﹨ ️ ﹫﹛︀︺﹁ در  ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری  ︨
ــ﹟  ا ــ︣ی  را﹨︊ و  ــ️  ︡ا﹨ ــ﹟  ﹫﹠︙﹝﹨ و 
ــ︐︀ی ا﹨︡اف ﹋﹑ن  ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری در را︨
ــ︐﹠︀د ﹝︀ده ٣١ ﹇︀﹡﹢ن ﹝︺︀دن  ــ﹢ر، ︋﹥ ا︨ ︪﹋
ــ﹢رای  ــ︦ ︫ ــ︀ل ١٣٧٧ ﹝︖﹙ ﹝︭ــ﹢ب ︨
ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری  ــ︡وق ︋﹫﹞﹥ ︨ ــ﹑﹝﹩ ︮﹠ ا︨
ــ﹫︦ و ا︨︀︨﹠︀﹝﹥  ️ ﹨︀ی ﹝︺︡﹡﹩ ︑︃︨ ﹫﹛︀︺﹁
ــ﹥ ﹝﹢رخ ١٣٨٠/٣/١۶ ﹨﹫︃ت  آن در ︗﹙︧
 ١٣٧٧/١١/٢٧ ــ﹠︀د  ︪﹫︎ ــ﹥  ︋︀﹠︋ ــ︣ان  وز
ــ︡.  ︫ ︉﹢︭︑ ــ︹ و ﹝︺︀دن ︀﹠︮ وزارت
️ ﹨︀ی  ︮﹠︡وق ︋﹫﹞﹥ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹁︺︀﹜﹫
 ﹉︧ــ︣﹋️ ︋﹫﹞﹥ ای ا︨️ و ر ︫ ،﹩﹡︡︺﹞
ــ︀ف،  ا﹋︐︪ ︋ــ︩  در  ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری  ︨
ــ﹩ را  ــ﹢اد ﹝︺︡﹡ ــ︣آوری ﹝ ــ︐︣اج و ﹁ ا︨

︎﹢︫︩ ﹝﹩ د﹨︡.
ــ﹫﹑ت وام  ا﹟ ︮﹠︡وق در︭︠﹢ص ︑︧
ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی ︑︧﹫﹑ت د﹨﹠︡ه و  ︋︀﹡﹊﹩ ︋︀ د︨
ــ﹌ ︋﹢ده و ﹨︣﹎︀ه  ︋︀﹡﹉ ﹨︀ی ︻︀﹝﹏ ﹨﹞︀﹨﹠
﹢ا﹨︡ وام  ــ︡ه︋  ــ﹫﹑ت د﹨﹠ ــ︐﹍︀ه ︑︧ د︨
ــ︡وق ︋﹫﹞﹥  ︠﹢د را ︋︀ ر︧ــ﹉ ︢︎︣ی ︮﹠
ــ﹢ی  ــ﹥ ﹝︐﹆︀︲﹩ ︎︣دا︠ــ️ ﹡﹞︀︡، از ︨ ︋

ــ︳  ︨﹢︑ ــ︤ه  ﹫﹡︀﹊﹞ ــ︡وق  ﹠︮ ﹡︭ــ︉   
ــ︀ت ︋︣  ــ︩ ﹡︣خ ﹝︀﹜﹫ ــ︿، ا﹁︤ا ﹠︮١٠
ــ﹙﹫﹛  ــ﹥ ٩ در︮︡ و ︑︧ ــ︤وده ︋ ارزش ا﹁
ــ︐︀ن ٩٣ ︑︀ ︀︎︀ن  ــ﹥ دوره ز﹝︧ ا︸︀ر﹡︀﹝
ــ﹟  ︣︐﹝﹞ از   ٩۴ ــ︀ل  ︨ ــ﹟  ︣ورد﹁
ــ︀ل  ــ﹩ در ︨ ــ︀ر ﹝︀﹜﹫︀︑ ــ﹟ ا︠︊ ︣︑︡︡︗
ــ︀س ﹝︀ده ١٢١ ﹇︀﹡﹢ن  ــ️. ︋︣ا︨ ٩۴ ا︨
ــ︡ه  ︫ ــ︣ر  ﹆﹞ ــ︺﹥  ︨﹢︑ ــ﹛  ︖﹠︎ ــ﹥  ﹞︀﹡︣︋
ــ︀ل دوم  ــ︀ ︀︎︀ن ︨ ــ︀︾﹏ ︑ ︀︮︊︀ن ﹝︪
ــ﹥  ــ︤م ︋ ــ️ ﹝﹙ ﹢﹛ــ︀س او ــ﹥ ︋︣ا︨ ﹞︀﹡︣︋
ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹁︣وش ﹎︣د﹡︡  ــ︐﹀︀ده از ︨ ا︨
ــ︀ن ﹝﹢︲﹢ع  ــ﹑ع ﹝﹣د ــ﹥ ﹝﹠︷﹢ر ا︵ و ︋
ــ﹥ وزارت ︮﹠︺️ و  ــ﹑غ ︋ ــ﹅ ا︋ ︣︵ از
 ﹩﹎ــ︀ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ آ ﹨ ﹤︀د︑ــ︡ن و ا ︺﹞
ــ︀﹡﹩ ︫︡ه و ︋︣  در روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀ ا︵﹑ع ر︨
ــ︀ل ٩۴  ــ︀س ١٠︮﹠︿ ︋︣ای ︨ ــ﹟ ا︨ ا

نرخ ماليات بر ارزش افزوده 9 درصد

صندوق بيمه سرمايه گذارى
 فعاليت هاى معدنى از شمول 
ماليات بر ارزش افزوده معاف شد

 گزيد ه  مهمترين
اخبار اقتصاد ى
 سه ماه اخير كشور
تهيه كنند ه: روابط عمومى و امور بين الملل 
منبع: مركز اطالعات فنى ايران

﹁︣ا︠﹢ان ︫︡ه ا﹡︡ ﹋﹥ ︀︋︡ از ا︋︐︡ای ︨︀ل 
ــ︊️ ︋﹥ ﹡︭ــ︉، راه ا﹡︡ازی و  ︧﹡ ︡︡︗
ــ︤ه ﹁︣وش  ــ︡وق ﹝﹊︀﹡﹫ ــ︐﹀︀ده از ︮﹠ ا︨
ــ︡ام ﹋﹠﹠︡. ا︮﹠︀ف ﹝︢﹋﹢ر در ︮﹢رت  ا﹇
ــ︐﹀︀ده از ا﹟ ︨︀﹝︀﹡﹥ از ﹝︺︀﹁﹫️  ︻︡م ا︨
ــ﹢ن  ﹡︀﹇  ١٠١ ــ︀ده  ﹞ ــ﹢ع  ︲﹢﹞ ــ﹩  ︑︀﹫﹛︀﹞
ــ︣وم ︠﹢ا﹨﹠︡  ﹞ ﹜﹫﹆︐ــ ﹝︀﹜﹫︀ت ﹨︀ی ﹝︧
 ﹜﹊ ﹤﹋ ﹩﹚︾︀︪﹞ ︊︀ن︀︮ ً︀ ــ︡. ︲﹞﹠ ︫
﹝﹆︣ر در ﹇︀﹡﹢ن ﹝︢﹋﹢ر را ا︗︣ا ﹋﹠﹠︡ ︑﹞︀م 
️ ا﹁︤اری و ﹡︣م ا﹁︤اری  ــ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ︨
ــ﹞﹢ل  ــ︀ل از درآ﹝︡ ﹝︪ آ﹡︀ن در ﹨﹞︀ن ︨

﹝︀﹜﹫︀ت آ﹡︀ن ﹋︧︣ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

ماليات بر ارزش افزوده  9 درصد شد
ــ︀ز﹝︀ن ا﹝﹢ر  ــ︀س ا︻﹑م︨  ︣ ا︨ ــ﹟︋  ﹫﹠︙﹝﹨
ــ︣ ارزش  ــ︣خ ﹝︀﹜﹫︀ت ︋ ــ﹢ر ﹡ ــ﹩ ﹋︪ ︑︀﹫﹛︀﹞
ــ︀ل  ــ︤وده ﹋︀﹐ و ︠︡﹝︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ در ︨ ا﹁
ــ️. در  ــ︡ه ا︨ ــ︀ری ٩ در︮︡ ا︻﹑م ︫ ︗
ــ️:  ــ﹩ آ﹝︡ه ا︨ ــ︀ز﹝︀ن ﹝︀﹜﹫︀︑ ــ﹥ ︨ ا︵﹑︻﹫
ــ﹢ن  ــ︀ده  ١١٧ ﹇︀﹡ ــ︣ه ٢ ﹝ ــ︀س ︑︊︭ ︋︣ا︨
ــ︀﹜﹥ ︎﹠︖﹛ ︑﹢︨︺﹥ ︗﹞﹢ری  ︨ ︕﹠︎ ﹤﹞︀﹡︣︋
ــ﹩ دارد «دو﹜️  ــ︣ان ﹋﹥ ﹝﹆︣ر ﹝ ــ﹑﹝﹩ ا ا︨
﹝﹊﹙︿ ا︨️ ︋︀ ا︗︣ای ﹋︀﹝﹏ ﹇︀﹡﹢ن ﹝︀﹜﹫︀ت 
ــ﹟ ﹝︀﹜﹫︀ت را  ــ︣خ ا ــ︤وده، ﹡ ــ︣ ارزش ا﹁ ︋
 ︡وا ﹉ ﹤﹡︀﹫﹛︀ــ ــ﹥، ︨ ــ︀ل اول ︋︣﹡︀﹝ از ︨

در︮︡  ا︲︀﹁﹥  ﹋﹠︡.
ــ︀ده ٣٧ ﹇︀﹡﹢ن ا﹜︀ق  ــ︀س ﹝ ︣ا︨  ︋﹟﹫﹠︙﹝﹨
ــ﹩ از  ︪ ــ﹢ن ︑﹠︷﹫﹛︋  ﹡︀﹇ ﹤ ــ﹢اد︋  ــ﹩ ﹝ ︠︣︋
ــ﹩ دو﹜️ (٢) ﹝︭﹢ب ︀رم  ﹝﹆︣رات ﹝︀﹜
ــ︀ل ٩٣ ﹋﹥ ﹝﹆︣ر دا︫︐﹥ ︻﹑وه  ــ﹀﹠︡﹝︀ه︨  ا︨
︣ ارزش  ــ︣خ ﹝︀﹜﹫︀ت︋  ﹡ ﹩﹡﹢﹡︀﹇ ︩ــ︣ ا﹁︤ا ︋
ــ︡ در︮︡ در ﹨︣  وا ﹉ ︀﹁︣︮ ،ــ︤وده ا﹁
ــ﹑﹝️ ︋﹥ ﹡︣خ  ــ﹢ان ﹝︀﹜﹫︀ت ︨ ــ︀ل ︋﹥ ︻﹠ ︨
﹛ دو﹜️ ا︲︀﹁﹥  ︣ ارزش ا﹁︤وده︨  ﹝︀﹜﹫︀ت︋ 
 ︿رد ﹤︋ ً︀ ــ︐﹆﹫﹞ ︧﹞ ،️﹁︀و ﹨﹞︤﹝︀ن ︋︀ در
ــ﹢ر در ﹇﹢ا﹡﹫﹟  ︷﹠﹞ ﹟ــ﹥ ︋︣ای ا درآ﹝︡ی ﹋
 ︤د︗﹥ ︨﹠﹢ا︑﹩ ︎﹫︩ ︋﹫﹠﹩ ﹝﹩ ︫﹢د، وار﹢︋
︣ ارزش ا﹁︤وده ﹋︀﹐  ﹝﹩ ︫﹢د. ﹡︣خ ﹝︀﹜﹫︀ت︋ 
ــ︀ل ١٣٩۴ از ٨  ــ︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ در ︨ و ︠︡﹝
ــ︀﹝﹏ ۶  ︫ ﹤﹋ ︡︋︀ ﹩﹞ ︩ــ﹥ ٩ در︮︡ ا﹁︤ا ︋
در︮︡ ﹝︀﹜﹫︀ت و ٣ در︮︡ ︻﹢ارض ا︨️.

تسليم اظهارنامه دوره زمستان تا 31 فروردين
ــ﹩ ا︻﹑م  ــ︀ز﹝︀ن ﹝︀﹜﹫︀︑ ــ︀ل ︨  ﹟ــ در ︻﹫
ــ﹥ ︑︺︴﹫﹑ت  ــ︀ ︑﹢︗﹥ ︋ ــ️ ﹋﹥ ︋ ــ︣ده ا︨ ﹋
 ﹤﹋ ﹩﹡︀ــ️ ﹝﹣د ــ︡ه ا︨ ــ︣ر ︫ ــ﹢روز ﹝﹆ ﹡
ــ﹙﹫﹛ ا︸︀ر﹡︀﹝﹥ دوره ز﹝︧︐︀ن  ︧︑ ﹤︋ ﹅﹁﹢﹞
ــ︡ه ا﹡︡  ــ️ ﹝﹆︣ر ﹡︪ ﹚﹞ ــ︀ل ١٣٩٣ در ︨
ــ﹟ ﹝︀ه  ــ︀ ٣١ ﹁︣ورد ــ︣ ︑ ــ﹥ ︡ا﹋︓ ︙﹡︀﹠
︨︀ل ١٣٩۴ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︑︧﹙﹫﹛ ا︸︀ر﹡︀﹝﹥ و 
︎︣دا︠️ ﹝︀﹜﹫︀ت ا﹇︡ام ﹋﹠﹠︡ از ︑︧﹫﹑ت 



Ehya Magazine

73

ى )
ماع

جت
ى، ا

هنگ
، فر

مى
( عل

حيا 
مه ا

صلنا
ف

كارگروه بررسى فعاليت بورس
 اوراق بهادار در مركز ملى رقابت 

تشكيل مى شود

️ آن ﹎︣وه از  ــ ﹥ ︀دآوری ︨ا ــ︡. ﹐زم︋  ﹠︀﹝﹡
︀ ﹋﹥ دارای ︑︀ر ا︻︐︊︀ر  ﹨ ﹤﹞︀﹠︪ ﹝︭﹢︋︀ت و︋ 
 ﹩﹠︓︐︧﹞ ﹤﹞︀﹡ ﹟ــ﹞﹢ل ﹝﹀︀د ا ︡ از︫  ــ﹠ ︫︀︋ ﹩﹞

 .︡ ﹠︐︧﹨
(1394/1/26)

 

ــ﹏  ــ﹥ ︻﹞ ــ︀ی ﹐زم︋  ــ︡وق ﹨﹞﹊︀ری ﹨ ﹠︮
 .︡آ ﹩﹞

(1394/1/25)

ــ️، ﹝﹆︣ر  ــ﹢رای ر﹇︀︋ ــ﹥ ا︠﹫︣ ︫ در ︗﹙︧
ــ﹩ ﹁︺︀﹜﹫️  ــ︣ای ︋︣ر︨ ــ︡ ﹋︀ر﹎︣و﹨﹩ ︋ ︫
︋﹢رس اوراق ︋︀دار در ﹝︣﹋︤ ﹝﹙﹩ ر﹇︀︋️ 
ــ﹢د. در دو︧️ و ﹨﹀︡﹨﹞﹫﹟  ︫ ﹏﹫﹊︪︑
︗﹙︧﹥ ︫﹢رای ر﹇︀︋️، ﹎︤ارش و︲︺﹫️ 
ــ﹢ر﹨︀ی  ﹋︀ر﹎︤اری ︋﹢رس در ا︣ان و ﹋︪
و   ︬﹫ــ ︪︑ ــ﹟  ﹫﹠︙﹝﹨ و  ــ︿  ﹚︐﹞
 ︫︡︡ ︤﹋︣﹝︑ ﹤﹠﹞︋︀زار﹨︀ی ︋︀ دا ﹩︀︨︀﹠︫

﹝﹢رد ︋︣ر︨﹩ ﹇︣ار   ﹎︣﹁️.
ــ﹢رای  ــ﹥ ︫ دو︧ــ️ و ﹨﹀︡﹨﹞﹫﹟ ︗﹙︧
ر﹇︀︋️ ︋︀ ︱﹢ر ١٠ ﹡﹀︣ از ا︻︱︀ی ︫﹢را 
ــ﹢رای  ــ﹢ ﹡︀︸︣ ﹝︖﹙︦ ︫ ــ﹥ ﹡﹀︣ ︻︱ و ︨
︀︻️ ١۴ روز ︀ر︫﹠︊﹥  ا︨﹑﹝﹩، راس︨ 
ــ︡ و  ــ︤ار ︫ ــ︀ه ︋︣﹎ روز ٢ ارد︊︪ــ️ ﹝
ــ︡: ــ﹥ ﹝︴︣ح  ︫ ︧﹚︗ ﹟در ا ︣ــ﹢ارد ز ﹞
ــ︤ارش و︲︺﹫️ ﹋︀ر﹎︤اری ︋﹢رس  ﹎ .١
ــ︳  ︨﹢︑ ︿﹚︐﹞ ــ﹢ر﹨︀ی در ا︣ان و ﹋︪
ــ️ ارا﹥ و  ــ︤ ﹝﹙﹩ ر﹇︀︋ ــ︀ن ﹝︣﹋ ﹋︀ر︫﹠︀︨
ــ︐︣ در  ︪﹫ ــ︣ای ︑﹆﹫﹆︀ت︋  ــ︡︋  ــ︣ر︫  ﹆﹞
︀دار،  ــ﹢رس اوراق︋   ︋️﹫﹛︀︺﹁ ︀ ــ﹥︋  را︋︴
︭ــ﹢ص در ﹝︣﹋︤   ︠﹟ــ﹩ در ا ﹋︀ر﹎︣و﹨

﹝﹙﹩ ر﹇︀︋️ ︑︪﹊﹫﹏ ︫﹢د.
و   ︬﹫ــ ︪︑ ــ﹢ع  ︲﹢﹞ ــ﹩  ︋︣ر︨  .٢
 ︡︡ ︀ دا﹝﹠﹥ ︑﹞︣﹋︫︤  ︀زار﹨︀ی︋   ︋﹩︀︨︀﹠︫

︋﹥ ﹨﹀︐﹥ آ﹠︡ه ﹝﹢﹋﹢ل ︫︡.
(1394/2/5) 

ــ︡م ︑︺﹫﹫﹟  ــ️ ﹋﹥ ︻ دارای ﹡﹢ا﹇︭ــ﹩ ا︨
︣ای ا︗︣ای ا﹟ ﹇︀﹡﹢ن   ︋︬︪﹞ ︣ی︖﹞
ــ️. ︵︀﹨︣  ــ﹢د ﹡︀︸︣ از ︗﹞﹙﹥ آن ا︨ و ﹡︊
 ️︀﹝ ︀ت﹞ــ︥اد در ﹝﹢رد ا﹜︤ا ا﹞︡ی ﹡
 ︩︋ :️ــ از ︋︩ ﹝︺︡ن، ا︸︀ر دا︫
ــ︀ص ︠﹢دش  ــ﹢ن ︠ ــ︡ن دارای ﹇︀﹡ ︺﹞
ــ︀﹡﹩  ﹥ روزر︨ ــ﹢ن︋  ﹡︀﹇ ﹟ــ︀ ا ــ️، ا﹝ ا︨
ــ︡ه و ︋︀ ز﹝︀ن ﹁︺﹙﹩ ﹝︴︀︋﹆️ ﹡︡ارد.  ︪﹡
ــ﹢ن ﹝︺︀دن ︑︀﹋﹠﹢ن  ﹡︀﹇ ﹤﹊﹠︀ن ا﹫ ــ︀︋  وی︋ 
 ︀ ــ️، ا﹁︤ود:︋  ــ︡ه ا︨ ٣ ﹝︣︑︊﹥ ا︮﹑ح︫ 
ــ︀﹏ ا︮﹙﹩  ــ﹢د ا﹟ ا︮﹑︀ت، ﹝︧ و︗
ــ﹟ ﹇︀﹡﹢ن د︡ه  ــ︀س در ا ︧ و ﹡﹊︀ت
ــ️ و در ︀ل ︣︖﹞ ︣︲︀︀ن  ﹡︪︡ه ا︨
ــ︀س  ــ﹫︀ری از ﹝﹢ارد ︋︣ ا︨ ﹇︀﹡﹢ن در ︋︧
ــ﹩ ︻﹞﹏ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡  ــ︐﹢را﹜︺﹞﹏ ﹨︀ی ﹇︊﹙ د︨
﹋﹥ ﹨︣﹠︡ ︋﹥ ﹝﹢ازات ﹇︀﹡﹢ن ا︨️، و﹜﹩ 

︻﹫﹟ ﹇︀﹡﹢ن ﹡﹫︧️.
ــ﹊﹑ت  ︪﹞ ﹤﹊﹠ــ︀ ︋﹫︀ن ا ــ︥اد ︋ ا﹞︡ی ﹡
ــ️ ︋︣ه  ﹁︀ــ﹢رد در ــ︡ه در ﹝ ــ︀د ︫ ︖ا
ــ︀ع از ﹝︺︀دن ︋﹥ د﹜﹫﹏  ﹝︀﹜﹊︀﹡﹥  ︀﹅ ا﹡︐﹀
ــ︀دن ︎﹫︩ آ﹝︡ه  ︋﹩ ︑﹢︗﹩ ︋﹥ ﹇︀﹡﹢ن ﹝︺
ــ︀﹏ در ﹇︀﹡﹢ن  ︧﹞ ﹩︠︣ ــ️، ﹎﹀️:︋  ا︨
﹝︺︀دن ﹝︪ــ︬ ︫︡ه ا︨️، و﹜﹩ ا︗︣ا 
 ︣﹍د ﹏︀ــ ــ﹢د و ا﹜︊︐﹥ ︋︣︠﹩ ﹝︧ ︫ ﹩﹝﹡
 ﹟﹫﹫︺︑ ︬ــ︤ در ﹇︀﹡﹢ن ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︪ــ ﹫﹡

︑﹊﹙﹫︿ ﹡︪︡ه ا︨️.

قانون معادن ناقص است 
اول  ــ﹥  ﹚︣﹞ در  داد:   ــ ﹫︲﹢︑ وی 
 ︡ن ︋︀ د﹢﹡︀﹇ ﹟ــ﹢ن ﹝︺︀دن، ا ﹡︀﹇ ﹟︡و︑
ــ︦ از ︑︽﹫﹫︣  ــ︡، ا﹝︀ ︎ دو﹜︐﹩ ﹡﹍︀رش ︫
ــ︢اری و  ــ﹞️ وا﹎ ــ️ ﹡︷︀م ︋﹥ ︨ ︨︀﹫︨
ــ﹑ح ﹇︣ار  ــ︀زی، ﹝﹢رد ا︮ ︨ ﹩︮﹢︭︠
ــ﹢ن ﹁︺﹙﹩  ــ️ ﹡﹫︤ ﹇︀﹡ ︀﹡ ــ️ و در ﹁︣﹎
ــ﹢ ﹨﹫︃ت  ــ️. ︻︱ دارای ﹡﹢ا﹇︭ــ﹩ ا︨
ــ︣د: در  ﹋ ︭︣︑ ــ︡ن ــ︣ه ︠︀﹡﹥ ﹝︺ ︡﹞
﹢دن ︀ ﹡︊﹢دن  ︀ل ︀︲︣ ︑﹊﹙﹫︿ ا﹡﹀︀ل︋ 
﹝︺︀دن ﹝︪ــ︬ ﹡﹫︧ــ️ و ا︠︐﹑﹁︀︑﹩ 
ــ﹢ن  ــ﹏ ۴۵ ﹇︀﹡ ــ﹩، ا︮ ــ﹢ن ﹝︡﹡ ــ﹟ ﹇︀﹡ ﹫︋
ــ﹢د دارد،  ــ﹢ن ﹝︺︀دن و︗ ــ﹩ و ﹇︀﹡ ا︨︀︨
ــ︣ ذ︠﹫︣ه  ﹨ ،︀︖﹊ ــ︀ل در ــ﹢ان ﹝︓ ﹠︻ ﹤︋
ــ﹢ب  ︧﹞ ــ﹢ان ا﹡﹀︀ل ــ﹥ ︻﹠ ــ﹠︀︠︐﹥︋  ︫︀﹡
ــ﹢د، ا﹝︀ ﹝︪ــ︬ ﹡﹫︧ــ️ ا﹎︣ در  ︫ ﹩﹞
﹢د، ︑﹊﹙﹫︿ آن  ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری︫  ﹝︺︡ن︨ 
﹫︧️. وی ︋︀ ︑︃﹋﹫︡ ︋︣ ﹡﹆︩ ﹝﹆︣رات 
در ︗︢ب ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران ︋︩ ﹝︺︡ن، 
 ︩︋ ﹩﹚︺﹁ ــ﹊﹑ت ﹎﹀️: ﹊﹩ از ﹝︪
﹝︺︡ن ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︋︣ای ﹇︀﹡﹢ن ﹝︺︀دن، 

﹝︖︣ی ︠︀︮﹩ ︑︺﹫﹫﹟ ﹡︪︡ه ا︨️.
وی ︑﹢︲﹫ داد: در ︀ل ︀︲︣ وزارت 
ــ﹢ن ﹝︺︀دن  ــ﹢ان ﹝︖︣ی ﹇︀﹡ ــ️ ︋﹥ ︻﹠ ︺﹠︮

بخشنامه گمرك  جمهورى اسالمى 
ايران درخصوص تمديد بالمانع بودن 

صادرات محصوالت فوالدى

ــ︀درات ﹎﹞︣ک ︗﹞﹢ری  ︮ ︣ ︣ ﹋﹏ د﹁︐ ︡﹞
 ﹤ ﹞︀ره ١/٣٩٣ را︋   ︫﹤﹞︀﹠︪ ︣ان︋  ــ﹑﹝﹩ ا ︨ا
ــ️: ︋﹥ ︎﹫﹢︨️  ︣ ا︻﹑م ﹡﹞﹢ده ︨ا ــ︣ح ز ︫
ــ﹞︀ره ٩٣/٢١٠/٧١٧١٧﹝﹢رخ  ︫ ﹤﹞︀﹡︣ ﹢︭︑
و  ــ︀درات  ︮ ــ︣رات  ﹆﹞  ︣ ــ د﹁︐  ٩٣/١٢/٢٠
 ︀ ︣ان︋  ــ︀رت ا ــ︺﹥ ︑︖ ــ︀ز﹝︀ن ︑﹢︨ واردات︨ 
ــ﹩ و ا﹝﹢ر﹎﹞︣﹋﹩  ️ ﹝︐︣م ﹁﹠ ︻﹠﹢ان ﹝︺︀و﹡
ــ︡رج در  ﹠﹞ ︳ ــ︀د ︲﹢︋ا ــ︀ی ﹝﹀ ﹆ ︣ ︋ا ــ ︋ ﹩﹠︊﹞
ــ﹩  ︾﹑ ــ︐﹢را﹜︺﹞﹏ ﹨︀ی ︋ا ︀ و د︨ ــ﹠︀﹝﹥ ﹨ ︪︋
︣ات  ﹑غ ︑︽﹫﹫ ︀ ز﹝︀ن ︋ا ︗︀ری در︨︀ل ١٣٩۴ ︑
ــ﹩ دارد: ﹨﹞︙﹠﹫﹟  ــ︀ل و ا︻﹑م ﹝ ︡ ار︨ ︡︗
ــ﹞︀ره  ــ︐︺﹑م ︫ ﹫﹥ ︨ا ︣ ︗﹢︋ا ﹢︭︑ ︉ ــ ︧
ــ︣  ٩٣/١٢/٢۴د﹁︐ ــ﹢رخ  ﹞٩٣/٢١٠/٧١٨٣۵
︣ای ︮︀درات ا﹡﹢اع  ــ ︋ ﹩﹡︀ ️ ز﹝ ﹚﹞ ،ر﹢﹋︢﹞
ــ﹠︀﹝﹥  ︪ ــ﹢﹐دی ﹝﹠︡رج در︋  ﹝︭﹢﹐ت ﹁
ــ︀ل  ︀ ︀︎︀ن ︨ ــ︀ل ١٣٩٣ ﹋﹥ ︑ ــ︿ ١٣۶︨ رد
︀﹡﹢ی  ︀ ا︵﹑ع ︔ ︑ ︤ ﹫﹡ ️ ــ ︗︀ری درج ︫︡ه ︨ا
ــ︀دی از ︗﹞﹙﹥  ــ︀﹐ن ا﹇︐︭ ــ﹢ی ﹋﹙﹫﹥ ﹁︺ از ︨
 ︣︀ــ ︨ ️ ︀︻ر ︀ وا︡﹨︀ی ︑﹢﹜﹫︡ی و ︑︖︀ر ︋
︢ ﹝︖﹢ز  ︡ون ︠ا  ︋﹤︵﹢︋︣ ﹞ ︳ ﹝﹆︣رات و ︲﹢︋ا
 ︹﹡︀ ﹞﹑ ︣ ﹝﹆︣رات︋  ︀  ︨️ ︀︻ر ︀ ︮︀درا︑﹩ و︋ 
 ︡﹫︀﹞︣﹁ د︨︐﹢ر ️ ︡ ︨ا ﹝﹩ ︋︀︫︡. ︠﹢ا﹨︪﹞﹠
 ﹤﹞︀﹠︪︋ ﹅︋︀ ︉ را ﹝︴ ︣ا︑ ︡ام ﹐زم ﹝ ︲﹞﹟ ا﹇
﹥ ﹋﹙﹫﹥ ﹎﹞︣﹋︀ت  رد︿ ۵١ ﹝﹢رخ ١١/٢٠/٨۵︋ 
︣ای  ــ﹟ ا︗ ︧ ︣ ﹑غ و︋  ︀︋︺﹥ ︋ا و وا︡﹨︀ی ︑
ــ︡. ︀دآور  ﹠︀﹝﹡ ل﹢﹝︺﹞ ︣ ــ︐﹞ آن ﹡︷︀رت ﹝︧
ــ﹞︀ره ٩٣/٢١٠/٧١٨٣۵  ﹝﹩ ︫﹢د ﹝︐﹟ ﹡︀﹝﹥ ︫
︀ز﹝︀ن ︑﹢︨︺﹥ ︑︖︀رت  ﹝﹢رخ ١٣٩٣/١٢/٢۴︨ 
 ﹤﹞︀﹡ ﹤  ︋️ ︀ز﹎︪ ــ️:︋  ︣ ︨ا ــ︣ح ز  ︫﹤ ︣ان︋  ا
ــ﹞︀ره ٩٣/٢٢٧٧۵۴ ﹝﹢رخ ١٣٩٣/١٢/١١  ︫
︀درات  ــ︀زی︮  ︡ آزاد︨ ︡﹝︑ ︭ــ﹢ص در︠ 
ــ﹥ ﹁︺︀﹐ن  ــ︳ ﹋﹙﹫ ﹝︭ــ﹢﹐ت ﹁﹢﹐دی ︑﹢︨
︀درات  ︀﹡︡؛︮  ــ ــ﹑ع ﹝﹩ ر︨ ﹥ ا︵ ــ︀دی︋  ا﹇︐︭
︣ ﹝﹆︣رات  ︀ــ  ︨️ ︀︻ر ︀ ــ︡ه︋  ﹋︀﹐﹨︀ی ︀د︫ 
ــ﹢د ﹝︐﹟  ــ︀دآور ﹝﹩ ︫  .︡ــ ــ︹ ﹝﹩ ︋︀︫ ﹡︀ ﹞﹑︋
ــ﹢رخ  ﹞  ٩٣/٢١٠/٧١٧١٧ ــ﹞︀ره  ︫ ــ﹥  ﹞︀﹡
︣ان  ︀ز﹝︀ن ︑﹢︨︺﹥ ︑︖︀رت ا  ︨١٣٩٣/١٢/٢٠
️ د︨︐﹢ر  ︡ ︨ا ﹢ا﹨︪﹞﹠  ︠:️ ︣ ︨ا ︣ح ز  ︫﹤︋
︡ در  ﹠︀﹝﹡ ا︻﹑م ﹩︣ا ﹥ ﹎﹞︣﹋︀ت ا︗  ︋︡ ﹫︀﹞︣﹁
﹑غ ﹝︭﹢︋︀ت، د︨︐﹢را﹜︺﹞﹏  ︀ ︋ا ︨︀ل ١٣٩۴ ︑
︀س ﹝︖﹞﹢︻﹥  ︣ ︨ا  ︋︡ ︡︗ ــ﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ︪ و︋ 
ــ︀درات و واردات ﹁︺﹙﹩ ︻﹞﹏  ــ︣رات ︮ ﹆﹞

قانون معادن دوباره اصالح مى شود

ــ﹥ ﹝︺︡ن ︋︀ ︋﹫︀ن  ︻︱﹢ ﹨﹫︃ت ﹝︡︣ه ︠︀﹡
ــ︣ ︮﹠︺️ در  ــ﹥ ﹝︺︀ون ﹝︺︡﹡﹩ وز ﹊﹠ا
ــ﹥ ا︗︣ا﹩ ﹇︀﹡﹢ن  ﹞︀﹡ ﹟﹫ــ︡د ا︮﹑ح آ ︮
﹝︺︀دن ا︨️، ﹎﹀️: ﹇︀﹡﹢ن ﹁︺﹙﹩ ﹝︺︀دن 
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برنامه افزايش توليد كاالهاى بادوام
در  ــ︡  ﹫﹛﹢︑ ــ︩  ا﹁︤ا ــ︣ای  ︋ ــ︤ی  ر ﹤﹞︀﹡︣︋
ــ﹢درو ﹊﹩ از  ــ︡︠  ــ︀دوام ﹝︀﹡﹠ ــ︀ی︋  ﹨﹐︀﹋
ــ︀ل ٩۴  ــ﹟ وزار︑︀﹡﹥ در ︨ ــ︀ی ا ﹨ ﹤﹞︀﹡︣︋
ــ﹅ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی  ــ﹥ ︵︊ ــ️؛ ︋﹥ ︵﹢ری ﹋ ا︨
ــ﹟ ﹝︭﹢ل در  ــ︡ ا ــ﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ︑﹢﹜﹫ ︮
ــ﹢ن و ٢٣۵ ﹨︤ار  ــ﹉ ﹝﹫﹙﹫  ــ︀ری ــ︀ل ︗ ︨
 ︩ ــ︡ه ا︨️. در︋   ︫﹩﹠﹫︋ ︩ ﹫ ــ︐﹍︀ه︎  د︨
ــ︡ور و ︑﹞︡︡ ︗﹢از  ــ﹢درو، ︲﹢ا︋︳︮  ︠
ــ﹢اری و  ــ︀﹝﹏ ︠﹢درو﹨︀ی ︨ ــ﹫︦ ︫ ︨︃︑
 ﹏﹞︀ ــ﹢د. ا﹟ د︨︐﹢را﹜︺﹞﹏︫  ︑︖︀ری ﹝﹩ ︫
﹢اری  ﹢درو﹨︀ی︨  ــ﹢اری ا︻﹛ از︠  ا﹡﹢اع︨ 
 ،﹩﹊︣︐﹊﹛ا ،﹩﹛︤︀ز︨﹢ز، د﹎ ﹤︀︎ ،﹩﹠︤﹠︋)
﹨﹫︣︊︡ی و...)، وا﹡️، ا﹡﹢اع ون (︨︊﹉ و 
︨﹠﹍﹫﹟)، ﹝﹫︡ل ︋︀س، ﹝﹫﹠﹩ ︋﹢س، ا︑﹢︋﹢س 
ــ︣ ﹋︀﹝﹫﹢ن،  ــ﹏ ︋︀ر ﹡︷﹫ ﹝ ــ︀ی و ︠﹢درو﹨
﹢درو﹨︀ی  ــ️.︠  ــ﹠︡ه ا︨ ــ️ و ﹋︪ ﹡﹢﹫﹞︀﹋
﹝﹢︑﹢ر︨﹫﹊﹙️،  ا﹡﹢اع  ️ ︨︀ز،  د︨ ︨﹢اری 
﹋︀ر﹎︀﹨﹩   ،﹩﹡︡︺﹞ راه ︨︀زی،  ︠﹢درو﹨︀ی 
ــ︀ورزی، ا﹡﹢اع ︑︣﹙︣، ﹋︀ر︋︣ی ︨︀زی  و ﹋︪
 ﹏﹝ ،﹩﹡︀ــ ︪﹡ ︩ ــ︀ص (آ﹝︊﹢﹐﹡︦، آ︑ ︠
ــ︀﹝﹏ ا﹟ د︨︐﹢را﹜︺﹞﹏ ﹡︊﹢ده  ز︋︀﹜﹥ و...)︫ 
و ︑︀︋︹ ︲﹢ا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ︮︡ور ﹝︖﹢ز﹨︀ی 
︡ور ︗﹢از  ︑︃︨﹫︦ ا︨️. ﹝︴︀︋﹅ ︲﹢ا︋︳︮ 
︑︃︨﹫︦، ︡ا﹇﹏ ︸︣﹁﹫️ ︑﹢﹜﹫︡ ︵︣ح ﹨︀ی 
 ﹤︀︎ ،﹩﹠︤﹠︋ ︋︣ای ︨﹢اری ︡︀︊﹡ ︀دی﹠︪﹫︎
﹎︀ز ︨﹢ز و د︤﹜﹩ از ١٠٠﹨︤ار د︨︐﹍︀ه در 
︀ل،  ــ︀ل، وا﹡️ از ٣٠ ﹨︤ار د︨︐﹍︀ه در︨  ︨
︀ل، ﹋︀﹝﹫﹢﹡️ از  ون از ۵ ﹨︤ار د︨︐﹍︀ه در︨ 
۵ ﹨︤ار د︨︐﹍︀ه در ︨︀ل، ﹋︀﹝﹫﹢ن و ﹋︪﹠︡ه 
ــ︀ل، ﹝﹫﹠﹩ ︋﹢س و  ــ︐﹍︀ه در︨  از ٣ ﹨︤ار د︨
ــ︀ل و  ــ︐﹍︀ه در ︨ ﹝﹫︡ل ︋︀س از ١۵٠٠ د︨
ــ︀ل ﹋﹞︐︣  ــ︐﹍︀ه در︨  ــ﹢س از ﹨︤ار د︨ ا︑﹢︋
ــ﹢ی د﹍︣، ا﹡︐︀ب ︠﹢درو  ــ︡. از ︨ ︫︀︋
ــ︀ز  ــ︣﹋️ ︠﹢درو︨ ــ︀﹡︦ از ︫ ︧﹫﹛ ️︑
ــ︀ل  ︠︀ر︗﹩ ﹋﹥ ﹝︖﹞﹢ع ︑﹢﹜﹫︡ات آن در ︨
ــ︩ از ٣٠٠  ــ︊﹉ ︋﹫ ــ︣ای ︠﹢درو﹨︀ی ︨ ︋
﹢درو﹨︀ی ﹡﹫﹞﹥  ــ︣ای︠  ــ︐﹍︀ه و︋  ــ︤ار د︨ ﹨
﹫︩ از ۵٠ ﹨︤ار د︨︐﹍︀ه   ︋﹟﹫﹍﹠ ︨﹠﹍﹫﹟ و︨ 

︋︀︫︡، ﹇︀︋﹏ ︢︎︣ش ا︨️.
شرايط خودروهاى تحت ليسانس

 ️︑ ﹩︋︀︐﹡ــ﹢درو ا ــ︀ل، ︠  ﹟ــ در ︻﹫
ــ﹢ده و از ز﹝︀ن  ــ︀﹡︦ ︀︋︡ ﹝︡ل روز ︋ ︧﹫﹛
ــ﹢ل در  ︭﹞ ﹤ــ ــ︡ و ︻︣︲ ــ︣وع ︑﹢﹜﹫ ︫
ــ︊﹉  ــ︀زار ︗︀﹡﹩، ︋︣ای ︠﹢درو﹨︀ی ︨ ︋
ــ︀ی  ــ︣ای ︠﹢درو﹨ ــ︀ل و ︋ ــ︣ ٢ ︨ ︡ا﹋︓
ــ﹠﹍﹫﹟ ︡ا﹋︓︣ ٣ ︨︀ل  ــ﹠﹍﹫﹟ و ︨ ︨ ﹤﹝﹫﹡
ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ا︨ ــ︀  ︋ ــ﹅  ︊︴﹠﹞ و  ــ︐﹥  ︫︢﹍﹡
ــ︀ز﹝︀ن  ︨ ﹩﹎︡﹠﹐ــ﹩، ︻﹞﹙﹊︣دی و آ ﹠﹝ا
ــ﹥ ﹝﹠︷﹢ر  ــ️. ︋ ــ︐︀﹡︡ارد ا︣ان ا︨ ﹝﹙﹩ ا︨
ــ﹩ و  ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙ ــ﹢ق ︨ ﹆ ︶ــ ﹀

در  ﹝︭ــ﹢﹐ت  ــ﹩  ﹀﹫﹋ و  ــ﹩  ﹝﹋ ــ︡  ر︫
 ︀ ︦﹡︀ــ ︧﹫﹛ ️︑ ــ︡ات ــ︀ ︑﹢﹜﹫ ــ﹥ ︋ را︋︴
️ ﹨︀ی ︠︀ر︗﹩، از  ــ︣﹋ ــ︀ن ︑︖︀ری ︫ ︪﹡
 ﹉ ــ︣ای ــ﹩ ︮︣﹁︀ ︋ ــ︣﹋️ ︠︀ر︗ ︫ ︣﹨
ــ︀ی  ﹎︣وه ﹨ ــ︡  ﹫﹛﹢︑ در  ــ﹩  دا︠﹙ ــ︣﹋️  ︫
ــ﹢اری و ︑︖︀ری  ﹝︐﹙︿ ︠﹢درو﹨︀ی ︨
ــ﹢د. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︮︡ور  ﹝︖﹢ز ︮︀در ﹝﹩ ︫
ــ﹩ ︋︣  ــ︀ی ﹝︐﹊ ــ﹫︦ ︠﹢درو﹨ ــ﹢از ︑︃︨ ︗
︵︣ا﹩ دا︠﹙﹩ (︋︡ون ا﹡︐﹆︀ل ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی 
ــ﹥  ــ﹢رت ارا ــ﹢ر) در︮  ــ︀رج از ﹋︪ از︠ 
ــ︭︀ت ﹁﹠﹩ و  ــ︐﹠︡ات ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝︪ ︧﹞
﹡﹢ه ︑︃﹝﹫﹟ ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی و ︠︡﹝︀ت ︎︦ از 
﹁︣وش ︋﹑﹝︀﹡︹ ا︨️. ︵︣ح ︠﹢درو﹨︀ی 
 ﹅︊︴﹠﹞ ︡︀︋ ︤ــ ــ﹩ ︋︣ ︵︣ا﹩ دا︠﹏ ﹡﹫ ﹊︐﹞
ــ﹩، ︻﹞﹙﹊︣دی و  ﹠﹝ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ا ︋︀ ا︨
ــ︀ز﹝︀ن ﹝﹙﹩ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋︀︫︡.  ︨ ﹩﹎︡﹠﹐آ
ــ﹢ق ، ﹋﹙﹫﹥  ــ︣ا︳ و ︲﹢ا︋︳ ﹁ ︻﹑وه ︋︣ ︫
ــ﹟، ﹝︭﹢︋︀ت،  ــ﹩ از ﹇﹢ا﹡﹫ ــ︀ت ﹡︀︫ ا﹜︤ا﹝
ــ﹢رای  آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀، ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︭﹢︋︀ت ︫
ــ﹥  ﹋ ــ﹢درو  ︠ ــ️  ︺﹠︮ ️ ﹎︢اری  ــ ︨︀﹫︨
ــ﹟ ﹝︭﹢ب و ا︋﹑غ  از ا ︡︺︋ ︀ ︉ــ ﹢︭︑
︠﹢ا﹨︡ ︫︡، ﹐زم ا﹐︗︣ا ︋﹢ده و ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن 
ــ︐﹠︡. در  ــ︀ ﹨︧ ــ️ آن ﹨ ︀︻ــ﹥ ر ــ︤م ︋ ﹚﹞
ــ︺﹥  ــ﹩ ﹋﹥ وا︡ ﹝﹢︗﹢د ﹇︭︡ ︑﹢︨ ︮﹢ر︑
ــ︡ در ﹨﹞︀ن رده ﹝︭﹢﹐ت ﹁︺﹙﹩ را  وا
دا︫︐﹥ ︋︀︫︡،  ﹩﹚﹝︻ ︡﹫﹛﹢︑ ﹤︋ ︡︀︋︡ا﹇﹏ 
ــ﹞﹩ در دو ︫﹫﹀️  ٧٠ در︮︡ ︸︣﹁﹫️ ا︨
 ︡︡﹝︑ ،ــ︀ل  ﹟ــ ــ︡. در ︻﹫ ــ﹫︡ه ︋︀︫ ر︨
ــ︀ی ︑﹢﹜﹫︡  ــ﹫︦ ︵︣ح ﹨ ــ︀ر ︗﹢از ︑︃︨ ا︻︐︊
 ﹤︤م ارا﹚︐︧﹞ ︦﹡︀︧﹫﹛ ️︑ درو﹨︀ی﹢︠
ــ︀ز  ــ︣﹋️ ︠﹢درو︨ ــ︣ارداد ﹇︴︺﹩ ︋︀ ︫ ﹇
 ﹅﹆︑ ــ️. در ︮﹢رت ︻︡م ︠︀ر︗﹩ ا︨
﹠︺️، ﹝︺︡ن و ︑︖︀رت  ا﹟ ا﹝︣ وزارت︮ 

﹝︖︀ز ︋﹥ ﹜︽﹢ ︗﹢از ︑︃︨﹫︦ ا︨️.

 وضعيت توسعه صنايع معدنى
︭﹢ص در   ︠﹤ ــ﹩︋  ﹡︡︺﹞ ︹︀﹠ ــ︺﹥︮  ︨﹢︑
ــ︣ از ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی  ﹍د ﹩﹊ ــ﹢﹐د ﹁ ︩︋
ــ︡ن و ︑︖︀رت در  ــ️، ﹝︺ وزارت ︮﹠︺
︨︀ل ︗︀ری ا︨️. ︋︣ا︨︀س ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی 
ــ﹢ع ﹁﹢﹐د ︠︀م  ــ﹥، ︑﹢﹜﹫︡ ﹝︖﹞ ﹡︀︑وزار
 ﹩﹠﹫︋ ︩ در ︨︀ل ︗︀ری ١٨ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ︑﹟ ︎﹫
ــ﹢ع ︑﹢﹜﹫︡  ــ️. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︖﹞ ــ︡ه ا︨ ︫
ــ︤ ١٨ ﹝﹫﹙﹫﹢ن و  ــ﹢﹐دی ﹡﹫ ﹝︭﹢﹐ت ﹁
ــ️.  ــ︡ه ا︨ ︫ ﹩﹠﹫︋ ︩ ــ︤ار ︑﹟ ︎﹫ ﹨ ٨٠٠
ــ︡ ︗﹢از  ︡﹝︑ ــ︡ور و ــ︀ل ︲﹢ا︋︳ ︮ 
︑︃︨﹫︦ ︮﹠︀︹ ﹝︺︡﹡﹩ ﹋﹥ دا﹝﹠﹥ و ﹋︀ر︋︣د 
ا︋ ﹟︩ ︫︀﹝﹏ ز﹡︖﹫︣ه ﹁﹢﹐د از ﹝︺︡ن 
ــ﹞︩  ــ﹢رد؛ آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢م از آ﹜﹢﹝﹫﹠︀ ︑︀ ︫ ﹡ ︀︑
از  ــ﹑  ︵ و  روی  و  ــ︣ب  ︨ ــ﹢م،  آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫
ــ︦ از ﹝︺︡ن  ــ﹞︩ آن ﹨︀ و ﹝ ﹝︺︡ن ︑︀ ︫

 ﹤ ️︧ــ﹫﹡ ︬ــ️، ا﹝︀ ﹝︪ــ ﹝︴︣ح ا︨
ــ︺﹥ ﹝︺︀دن و  ــ︀ز﹝︀ن ︑﹢︨ ــ﹩ ︋﹫﹟ ︨ ار︑︊︀︵
ــ︀دن و︗﹢د دارد. وی ادا﹝﹥ داد:  ﹇︀﹡﹢ن ﹝︺
ــ﹩ وزارت ︮﹠︺️،  ــ︀ون ﹝︺︡﹡ ︸︀﹨︣اً ﹝︺
ــ️، ا﹝︀ ا︋︤ار ﹐زم  ﹝︖︣ی ﹇︀﹡﹢ن ﹝︺︀دن ا︨

در ا︠︐﹫︀ر ا﹟ ﹝︺︀و﹡️ ﹇︣ار  ﹡︡ارد.
 

قانون معادن، ناظر ندارد
ــ︐﹍︀ه  ــ﹥ د︨ ﹊﹠ــ︀ن ا ــ︀ ︋﹫ ــ︥اد ︋ ا﹞︡ی ﹡
ــ︣ ﹡﹢ه  ــ︀رت ︋ ــ︣ای ﹡︷ ــ﹩ ︋ ﹑︮ ذی
ــ︡ه  ــ﹟ ﹡︪ ــ︀دن ︑︺﹫﹫ ــ﹢ن ﹝︺ ــ︣ای ﹇︀﹡ ا︗
ــ︀ ﹝︀﹡﹠︡  ﹨ ︩ ︋ ﹩ــ ــ️: ︋︣︠ ــ️، ﹎﹀ ا︨
︣وا﹡﹥  ︡ور︎   ︮﹤ ــ️ و︗﹢ه ﹝︣︋﹢ط︋  ﹁︀در
 ﹩ــ︀دن ا︗︣ا ــ︣داری، در ﹇︀﹡﹢ن ﹝︺ ︋︣ه ︋
ــ﹢ارد ︋﹑︑﹊﹙﹫︿  ــ﹫︀ری از ﹝ ــ︡ه ا﹝︀ ︋︧ ︫
 ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫︡ه ا︨️. ︋﹥ ﹎﹀︐﹥ وی، ︵︊﹅ آ﹡︀﹞
 ︡︀︋ ﹩︐﹛ق دو﹢﹆ ،ن ﹝︺︀دن﹢﹡︀﹇ ︡︡︗
ــ﹟ و در ︎︣وا﹡﹥  ــ︀ر ︑︺﹫﹫ ︊﹊ ــ︀ل ــ︣ ٣ ︨ ﹨
﹢د، ا﹝︀ در ︀ل  ︋︣ه ︋︣داری ﹝︺︀دن ﹇﹫︫︡ 
ــ︳  ــ︣ وزارت ︮﹠︺️ ا︋︐︡ا ︀ اوا︨ ︲︀
 ﹟﹫﹫︺︑ ﹤﹛︃︧﹞ ﹟︨︀ل ر﹇﹞﹩ را ︋︣ای ا ︣﹨
﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︋︀ ﹇︀﹡﹢ن ﹝︺︀دن ﹝︽︀︣ت دارد.

آيين نامه اجرايى دوباره اصالح مى شود
ــ︀دن ﹋︀﹝﹏  ــ︀ن ا﹠﹊﹥ ﹇︀﹡﹢ن ﹝︺ ــ︀ ︋﹫ وی ︋
﹡﹫︧ــ️ و دارای ﹡﹢ا﹇︭﹩ ا︨️، ا﹁︤ود: 
ــ︣ ︮﹠︺️ در ︮︡د  ــ︀ون ﹝︺︡﹡﹩ وز ︺﹞
ــ﹥ ا︗︣ا﹩ ﹇︀﹡﹢ن ﹝︺︀دن  ﹞︀﹡ ﹟﹫ا︮﹑ح آ
ا︨️. ︋﹥ ﹎﹀︐﹥ ︻︱﹢ ﹨﹫︃ت ﹝︡︣ه ︠︀﹡﹥ 
﹝︺︡ن، ﹇︀﹡﹢ن ﹝︺︀دن در اوا︠︣ ︨︀ل ٨٩ 
 ﹩ا︗︣ا ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫ــ﹫︡ه و آ ︋﹥ ︑︭﹢︉ ر︨

آن ﹡﹫︤ در ︨︀ل ٩٢ ا︋﹑غ ︫︡ه ا︨️. 

﹩︐︺﹠ ︲﹢ا︋︳ ︗︡︡ ا︠︢ ︗﹢از︮ 
ــ︺﹥ ︋︭﹢ص  ــ︐︣ا︑︥ی ︑﹢︨ ــ﹩ ا︨ ﹛︀ در
ــ﹢ی  در ︮﹠︺️ «︠﹢درو» و «﹁﹢﹐د» از ︨
وزارت ︮﹠︺️، ﹝︺︡ن و ︑︖︀رت در ︨︀ل 
ــ︐﹢را﹜︺﹞﹏  ــ﹢د ﹋﹥ د︨ ــ︀ری د﹡︊︀ل ﹝﹩ ︫ ︗
ــ︣داری در  ــ﹫︦ و ︋︣ه ︋ ︮︡ور ︗﹢از ︑︃︨
ــ️. ︋︀ ︑﹢︗﹥  ــ︐﹥ ﹨︀ ا︻﹑م ︫︡ه ا︨ ا﹟ ر︫
️ ﹨︀ی  ــ﹩ از ﹁︺︀﹜﹫ ــ﹢ری ︋﹢دن ︋︣︠ ︪﹋ ﹤︋
︮﹠︺︐﹩ و ﹝︺︡﹡﹩، ︲︣ورت در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹟ 
️ ﹨︀ی ﹊︍︀ر﹥ در ︋︣ه ︋︣داری از  ــ ︨︀﹫︨
️ ﹨︀ی ﹡︧︊﹩ ا︻﹛ از ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ (﹝︀﹡﹠︡  ︤﹞
️ ﹨︀ی  ــ︀︠ ︨︣ــ️ و ﹎︀ز) و ز ــ︀دن، ﹡﹀ ︺﹞
﹝︣︑︊︳، ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ا︑﹑ف ﹝﹠︀︋︹ 
ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران و ا︖︀د ︑﹢ازن در ز﹡︖﹫︣ه  ︨
ــ️، ︲﹢ا︋︳  ︺﹠ ــ︀ن ﹢زه︮  ــ︡، ﹝︐﹢﹜﹫ ﹫﹛﹢︑
ــ﹫︦ و  ــ﹩ را ︋︣ای ︮︡ور ︗﹢از ︑︃︨ ︮︀︠
︑﹞︡︡ ﹝︖﹢ز ︵︣ح ﹨︀ی ︮﹠︺︐﹩ و ﹝︺︡﹡﹩ 

︩ ︋﹫﹠﹩ ﹋︣ده ا﹡︡. ﹫︎
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︑︀ ﹝︦ ﹋︀︑︡ ﹝﹩ ︫﹢د، ا︻﹑م ︫︡ه ا︨️. 
ــ︡ه ︮︡ور  ــ︳ ا︻﹑م ︫ ــ︀س ︲﹢ا︋ ︋︣ ا︨
ــ︹ ﹝︺︡﹡﹩  ︀﹠︮ ــ︣ای ــ﹫︦ ︋ ــ﹢از ︑︃︨ ︗
 ︀ ــ︀ن از و︗﹢د ــ﹥ ︭﹢ل ا︵﹞﹫﹠ ﹝﹠﹢ط ︋
️ ﹨︀ی ﹐زم ︫︀﹝﹏  ︠︀︨︣ا﹝﹊︀ن ︑︃﹝﹫﹟ ز
ــ︊﹊﹥ ﹞﹏ و  آب، ︋︣ق، ﹎︀ز، راه ﹨︀ و ︫
ــ️. ︑﹞︡︡ ا︻︐︊︀ر ︗﹢از ︑︃︨﹫︦  ﹡﹆﹏ ا︨
ــ﹥ ا︣از  ــ︤ ﹝﹠﹢ط ︋ ــ︀ ﹡﹫ ــ﹥ ︵︣ح ﹨ ﹡﹢﹍﹠ا
ــ︣﹁️ ﹁﹫︤﹊﹩) و  ︪﹫︎) ﹩﹞﹢﹝︻ ︳ــ︣ا ︫
ــ︐﹞︣ار ا︵﹞﹫﹠︀ن از ︑︃﹝﹫﹟ ﹝﹢اد او﹜﹫﹥ و  ا︨
ــ️.   ️ ﹨︀ی ﹐زم ا︨ ــ︀︠ ︨︣ز ﹩﹠﹫︋ ︩ ﹫︎
︣ای ︵︣ح ﹨︀  ــ︉︋  ︨︀﹠﹞ ﹩︀﹝﹡︀︗ ︣  ︋︡﹫﹋︃︑
︋﹥ ︭︠ــ﹢ص در ﹢زه ︮﹠︺️ ﹁﹢﹐د از 
 ﹩﹛︀ ــ️ در ــ﹢ی ﹝︐﹢﹜﹫︀ن ﹢زه ︮﹠︺ ︨
ــ️ ﹋﹥ ︋﹥ ا︻︐﹆︀د ︋︣︠﹩ از ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن  ا︨
ــ︐﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹢رد  در ︨︀ل ﹨︀ی ﹎︫︢
ــ️.  ــ︣ار ﹡﹍︣﹁︐﹥ ا︨ ــ﹣و﹐ن ﹇ ︧﹞ ﹤︗﹢︑
ــ︀ ︋︣ای  ــ﹟ آ﹝︀ر﹨ ︣︑︡︡︗ ــ︀س ــ︣ ا︨ ︋
د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ︸︣﹁﹫️ ︑﹢﹜﹫︡ ۵۵ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ︑﹟ 
ــ﹥ ۴۵ ﹝﹫﹙﹫︀رد  ــ﹢﹐د ︠︀م ︑︀ ا﹁﹅ ١۴٠۴ ︋ ﹁
ــ﹥ از  ــ️ ﹋ ــ︀ز ا︨ ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹡﹫ د﹐ر︨ 
ــ︀رد د﹐ر ︋﹥ ︮﹠︺️  ــ︤ان ٢٠ ﹝﹫﹙﹫ ﹫﹞ ﹟ا
ــ︣ای ︑︃﹝﹫﹟  ــ︀رد د﹐ر ︋ ــ﹢﹐د و ٢۵ ﹝﹫﹙﹫ ﹁
ــ︀ت ز ︬﹫︭︑ ︡︀︋ ﹩︀﹠︋︣︀︋︡؛  ا﹝﹊︀﹡
︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏ ︀︋︡ ︑﹢ازن در ︑﹢︨︺﹥ ﹨︀ی 
ــ﹢﹐د  ــ️ ﹁ ــ﹩ ︮﹠︺ ︀﹠︋︣ــ︐﹩ و ز ︋︀﹐د︨
ــ︣د. ا﹟ در  ــ﹥ ︗︡ی ﹇︣ار ﹎﹫ ﹝﹢رد ︑﹢︗
ــ︀ن  ــ﹥ ا︻︐﹆︀د ﹋︀ر︫﹠︀︨ ــ️ ﹋﹥ ︋ ︀﹜﹩ ا︨
ا﹝﹊︀﹡︀ت ز︀﹠︋︣﹩ ﹁︺﹙﹩ در ﹋︪﹢ر ا﹝﹊︀ن 
ر︨﹫︡ن ︋﹥ ﹨︡ف ﹎︢اری ا﹡︖︀م ︫︡ه ︋︣ای 
 ︡︀︋ ــ︡ و ــ️ را ﹁︣ا﹨﹛ ﹡﹞﹩ ﹋﹠ ــ﹟ ︮﹠︺ ا
ــ︐﹍︢ار در ︮﹠︺️ ﹁﹢﹐د،  د︨︐﹍︀ه ︨﹫︀︨
آب،  ﹎︀ز،  ــ︣ق،  ︋ ــ﹢ن   ــ﹩  ︀﹨︀﹠︋︣ز
ــ﹏ و ﹡﹆﹏ و... را ︑﹙﹫﹏ ﹋︣ده و ︋︺︡  ﹝

.︡﹠﹋ ﹟ا︨︐︣ا︑︥ی ︑﹢︨︺﹥ را ︑︡و
ــ︀ی  ــ﹩ از ا﹡︐﹆︀د﹨ ﹊ ︣ــ ︲︀ ــ︀ل  در
 ﹩︀﹝﹡︀︗ ــ︺﹥ ︮﹠︺️ ﹁﹢﹐د وارد ︋﹥ ︑﹢︨
ــ️ ︵︣ح ﹨︀ی ﹁﹢﹐دی ︋︭﹢ص  ﹡︀در︨
﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن  ــ️.  ا︨  ﹤﹡︀﹍︐︪﹨ ︵︣ح ﹨︀ی 
ــ︊︉  ︨ ــ︉  ︨︀﹠﹞ ــ﹩  ︋︀ ︀ن﹊﹞ ــ︡  ﹡︡﹆︐︺﹞
ــ﹢د ﹝﹫︤ان ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ﹝︭︣ف ︋︣ق  ︫ ﹩﹞
ــ﹥ ︵﹢ر  ــ﹢﹐دی ︋ ــ︀ی ﹁ و آب در ︵︣ح ﹨
 ﹩﹡︀︗ ︡﹡رو .︡︋︀ ︩﹨︀﹋ ــ﹞﹍﹫︣ی ︪
ــ︡ن و ر﹇︀︋️ در ︻︣︮﹥ ا﹇︐︭︀دی ﹡﹫︤  ︫
 ︩﹫︋ ︀﹨ ️ در ︀﹜﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︑﹞︣﹋︤ ︫︣﹋
 ﹤︋ ︀﹨ ﹤﹠︤﹨ ︩ــ ــ︣ ﹋︀﹨ ︋ ︡︀︋ ﹤︐ــ از ﹎︫︢
 ﹟﹫﹠ ︥ه در ﹝︭︣ف ا﹡︣ژی ︋︀︫︡. درو
︫︣ا︀︋ ﹩︴︡ در ︑︺︣︿ ﹝﹆﹫︀س ︑﹢﹜﹫︡، 
﹨﹞︙﹠﹫﹟ د︨︐︨︣﹩ ︋﹥ ا﹡︣ژی ︑﹢︗﹥ ﹋︀﹁﹩ 
 ﹤ ︣ ا︨︀س ا﹟ ﹎︤ارش، د︨︐︨︣﹩︋  ﹋︣د.︋ 
︀ ﹝﹫︤ان ذ︠﹫︣ه و ︻﹫︀ر  ﹝︺︡ن ︀ ﹝﹢اد او﹜﹫﹥︋ 

﹝﹠︀︨︉ و ﹝﹠︴︊﹅ ︋︀ ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی و ︸︣﹁﹫️ 
ــ﹢ر ﹝︺︀دن و  ــ︀ ︑︃﹫︡ ﹝︺︀و﹡️ ا﹝ ︵︣ح (︋
ــ︣ از ︲﹢ا︋︳  ﹍د ﹩﹊ (﹩﹡︡︺﹞ ︹ــ ︀﹠︮
 ︹︀﹠︮ ــ︣ای ــ﹫︦ ︋ ــ﹢از ︑︃︨ ــ︡ور ︗ ︮
﹝︺︡﹡﹩ ا︨️. ﹝︪︬ ﹋︣دن ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی 
︑﹢﹜﹫︡ ﹝︭﹢ل و ﹡﹢ه در ا︠︐﹫︀ر ﹎︣﹁︐﹟ 
︣ه ︋︣داری از ﹝︺︡ن در  ــ﹥ ︵︣ح︋  آن، ارا
ــ︡ن در ﹇︀﹜︉ ︗﹢از  ــ﹢د ﹝︺ ــ﹢رت و︗ ︮
︑︃︨﹫︦ در︠﹢ا︨︐﹩ از د﹍︣ ︲﹢ا︋︳ در 
ــ︐﹥ ا︨️. از ︨﹢ی د﹍︣ ﹝︡ارک  ا﹟ ر︫
﹐زم ︋︣ای ︮︡ور ︎︣وا﹡﹥ ︋︣ه ︋︣داری از 
ــ︡ه ا︨️. ︋︣  ︮﹠︀︹ ﹝︺︡﹡﹩ ﹡﹫︤ ا︻﹑م ︫
ــ︣داری ﹝︺︡ن  ــ︀س، ︎︣وا﹡﹥ ︋︣ه ︋ ا﹟ ا︨
ــ︉ ︋︀  ــ︉ و ﹝︐﹠︀︨ ︋︀ ذ︠﹫︣ه و ︻﹫︀ر ﹝﹠︀︨
 ︀ ﹩︋︀︐﹡ــ﹢ژی ا ــ️ ︑﹢﹜﹫︡ و ︑﹊﹠﹢﹜ ﹫﹁︣︸
ــ﹞﹩ و ﹝︺︐︊︣ ︋﹙﹠︡﹝︡ت  ارا﹥ ﹇︣ارداد ر︨
ــ︀ ︑︃﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن   ــ︣داران ﹝︺︡ن ︋︀ ︋︣ه ︋
﹝︺︐︊︣ ﹝﹢اد ﹝︺︡﹡﹩ ﹋﹥ ﹝﹢رد ︑︃﹫︡ ﹝︺︀و﹡️ 
ا﹝﹢ر ﹝︺︀دن و ︮﹠︀︹ ﹝︺︡﹡﹩ ︋︣ای ︑︃﹝﹫﹟ 
ــ︣ا︳ ﹁﹢ق ︋︀︫︡، ﹊﹩ از  ﹝︀ده او﹜﹫﹥ ︋︀ ︫
﹝︡ارک ﹐زم ا︨️. ارا﹥ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹝︭﹢ل 
ــ︡ی ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹞ ︀︭﹢﹐ت ︑﹢﹜﹫
ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹙﹩  ــ︀ ا︨ ــ️ ︋ ﹆︋︀︴﹞
ــ︐﹠︡ات  ــ﹥ ﹝︡ارک و ﹝︧ ــ﹩ و ارا ﹡︀︗ و
ــ﹩  ︠︀ر︗ ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری  ︨ ــ﹥  ︋ ــ﹢ط  ︋︣﹞
ــ︣ ﹝︡ارک  ﹍ــ﹢د) از د ــ﹢رت و︗ (در ︮
ــ﹥ ︋︣ه ︋︣داری  ــ︡ور ︎︣وا﹡ ﹐زم ︋︣ای ︮
︣ ا︨︀س ا﹟ ﹎︤ارش، ﹝︐﹆︀︲﹩  ــ️. ︋  ا︨
ــ︐﹥ ﹨︀ی  ــ﹫︦ در ر︫ ــ️ ︗﹢از ︑︃︨ ﹁︀در
ــ︀ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩  ــ︡ ︋ ︀︋ ﹩ــ ــ﹩ و ﹝︺︡﹡ ︐︺﹠︮
ــ︀رت  ــ︡ن و ︑︖ ــ️، ﹝︺ ــ︀ز﹝︀ن ︮﹠︺ ︨
ا︨︐︀ن ﹝︣︋﹢︵﹥ ﹋﹙﹫﹥ ا︵﹑︻︀ت، ﹝︡ارک و 
ــ︍︦ ﹡︧︊️  ــ︐﹠︡ات ﹐زم را ︑﹫﹥ و︨  ︧﹞
ــ﹫︦ در  ــ️ ︗﹢از ︑︃︨ ︋﹥ ︔︊️ در︠﹢ا︨
ــ︡. اداره ﹋﹏ ︵︣ح ﹨︀ و  ــ︀﹝︀﹡﹥ ا﹇︡ام ﹋﹠ ︨
ــ﹩  ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹡﹫︤ ﹝﹢︸︿ ︋﹥ ︋︣ر︨ ︨
ــ︀ی  ــ︐︺﹑م از ﹡︀د﹨ ــ︡ارک و ا︨ ــ﹥ ﹝ او﹜﹫
ــ﹫︦  ــ️ و ︮︡ور ︗﹢از ︑︃︨ ــ︳ ا︨ ︋︣ذ
ــ︡ت ﹉ ﹝︀ه ︎︦ از  را ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ﹝

در︀﹁️ ﹝︡ارک ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨︡. 
 (1394/2/17)

ــ︀  ــ﹩ ︋ ــ︀دی و دارا ــ﹢ر ا﹇︐︭ ــ︣ ا﹝ وز
ــ﹛ دو﹜️ از  ــ︡ن ︨ ا﹡︐﹆︀د از ﹋﹞︣﹡﹌ ︫
ــ︡ه دو﹜️  ︻︣︋ ︀︑ــ﹥ ذا ــ﹩ ﹋ ︀﹨ ️ ﹫﹛︀︺﹁

ــ﹢اردی  ــ️: ︋︣︻﹊ــ︦ در ﹝ ــ️ ﹎﹀ ا︨
ــ︡  ــ︐﹥ ︋︀︫ ــ﹥ ﹡︀︊︡ دو﹜️ ︱﹢ر دا︫ ﹋
️ ﹨︀ و  ــ︐︣ش ﹁︺︀﹜﹫ ــ﹀︀﹡﹥ ︫︀﹨︡ ﹎︧ ︨︃︐﹞
ــ﹛ دو﹜️ ﹨︧︐﹫﹛. ︻﹙﹩  ︋︤رگ ︫︡ن ︨
 ﹩﹛︡﹝﹨ ︩︀﹝﹨ ︣وز در﹞ا ︊  ︮︀﹫﹡ ︉ ﹫︵
 ﹏﹞ و ﹨﹞︤︋︀﹡﹩، رو﹡﹅ ا﹇︐︭︀دی ﹋﹥ در
ــ︣ان در ︀ل ︋︣﹎︤اری  ا︑︀ق ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ا
︣دا︠️ و  ــ﹠︣ا﹡﹩︎  ــ︀ن︨  ﹫ ــ﹥︋  ــ️︋  ا︨
 ︡  ︫︒︻︀ ــ︀ل︋  ــ︺︀ر︨  ــ️:︫  ا︸︀ر دا︫
 ﹤﹫از ︎﹫︩ رو ︩﹫︋ ️﹢﹆︑ ︀︋ ٩۴ ︨︀ل
ــ﹢د. ﹨︣ ﹠︡ ا﹝﹫︡وارم  و︡ت آ︾︀ز ︫
 ﹏︡︊︑ ﹩﹝ــ︺︀ری دا ــ﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︋﹥ ︫ ا
ــ️ و ﹝︣دم  ــ︀ن دو﹜ ــ﹥ ﹝﹫ ــ︣ا ﹋  ــ﹢د ︫
ــ﹥ ︀︋︡ ﹨﹞︡﹜﹩ و ﹨﹞︤︋︀﹡﹩ و︗﹢د  ︪﹫﹝﹨
 ︡﹫﹚﹋ ﹤﹊﹠دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. وی ︋︀ ︑︃﹋﹫︡ ︋︣ ا
ــ︡ و رو﹡﹅ ا﹇︐︭︀دی و ار︑﹆︀ء  ا︮﹙﹩ ر︫
ا︫︐︽︀ل، ﹨﹞︡﹜﹩ و ﹨﹞︤︋︀﹡﹩ ︋﹫﹟ دو﹜️ 
ــ﹢د ﹝﹆︀م  ــ︤ود: ر﹨﹠﹞ ــ️ ا﹁ ــ︣دم ا︨ و ﹝
︉ ا﹜︺﹫﹟ ﹨﹞﹥ ﹝︀  ︭﹡ ︡︀︋ ــ︣ی ﹝︺︷﹛ ر﹨︊
ــ︡؛ ا︮﹙﹩ ︑︣﹟ راه ︑﹆﹅ ﹨﹞︡﹜﹩ و  ︫︀︋

️ و﹎﹢ ا︨️. ﹨﹞︤︋︀﹡﹩ ︋︒ و ﹎﹀
ــ﹟ ︋︀ور  ــ﹥ ﹋︣د: ﹝ ــ︀د ا︲︀﹁ ــ︣ ا﹇︐︭ وز
︗︡ی دارم ﹨︣ ︑︽﹫﹫︣ی در ︻﹞﹙﹊︣د ︋﹙﹠︡ 
﹝︡ت ا﹇︐︭︀د ﹋︪﹢ر ︗︤ ︋︀ ︑︽﹫﹫︣ ا︨︀︨﹩ 
ــ﹊﹑ت،  ︪﹞  ﹩︀ــ ︨︀﹠︫ ﹁︣آ﹠︡﹨︀ی  در 
 ︩︀︎ و ﹏ ــ︣ای راه ︀﹁︐﹟ راه ﹏، ا︗
ــ︣  ︢︍﹡︀﹊﹞ا ــ︀  ﹨ ﹏ راه در  ــ︀رت  ︷﹡ و 

﹡﹢ا﹨︡  ︋﹢د.
ــ️ ︀زد﹨﹛  ــ︀ن ا﹠﹊﹥ دو﹜ ــ︀ ︋︀ ︋﹫ ﹫﹡ ︉ ﹫︵
ــ﹣و﹜﹫️، ﹎︀م ﹨︀ی  از اوا︢︎ ﹏︣ش ﹝︧
ــ︐﹥ ا﹁︤ود:  ــ︣ی در ا ﹟﹢زه ︋︣دا︫ ︔﹣﹞
ــ﹏ و  ــ﹩ ﹋︀﹝ ︀︱﹁ ــ﹊﹏ ﹎﹫︣ی ــ︀ در ︫ ا﹝
ــ﹥ ﹇︀︋﹏ ﹝﹑︷﹥ ای  ﹝︴﹙﹢ب ﹨﹠﹢ز ﹁︀︮﹙
ــ﹥ ﹝﹆︀م ﹝︺︷﹛  ــ﹢د دارد. ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋ و︗
ــ︡ ︀﹜︩ اول  ــ︀ ﹁︣﹝﹢ده ا﹡ ︀ر﹨ ــ︣ی︋  ر﹨︊
ــ︐﹍﹩  ــ︀د درآ﹝︡﹨︀ی ﹡﹀︐﹩ و وا︋︧ ا﹇︐︭
﹢دن  ﹥ آن و ︀﹜︩ دوم دو﹜︐﹩︋  ــ﹢ر︋  ︪﹋
 ﹟﹞ ︡﹠ ︣﹨ :ــ️. وی ا﹁︤ود ا﹇︐︭︀د ا︨
︋︀ور دارم ﹋﹥ ﹝︪﹊﹏ دوم ﹝︺﹙﹢ل ﹝︪﹊﹏ 
 ︡ ﹩︋ ــ︐︣ش ــ︣ا ﹋﹥ ﹎︧  .️ــ اول ا︨
ــ︣﹋﹢ب ︑﹢﹜﹫︡،  ــ︀ی دو﹜︐﹩، ︨ ﹨ ️ ﹫﹛︀︺﹁
︩ ﹨︀ی ︑﹢﹜﹫︡ی، ︻︡م  ︋ ا﹡︡ک ﹩︀رآ﹋
ــ︀﹐را﹡﹥  ــ︀ی ﹝︣دم ︨ ــ﹊﹏ ﹎﹫︣ی ﹡︀د﹨ ︫
ــ﹩  ــ﹩ و دو﹜︐ ــ﹢ل ﹡﹀︐ ــ﹩ ﹝︺﹙ و... ﹨﹞﹍
ــ︣  ــ️. وز ــ﹢ر ا︨ ــ︀د ﹋︪ ــ﹢دن ا﹇︐︭ ︋
ــ︐﹥ ای  ﹥ ﹝︢ا﹋︣ات ﹨︧ ــ︀د در ادا﹝﹥︋  ا﹇︐︭
ا︫︀ره ﹋︣د و ا﹁︤ود: وا︋︧︐﹍﹩ ︋﹥ درآ﹝︡ 
ــ﹞﹟ را ︑︣︾﹫︉ ︋﹥ ︑︣﹛ ﹨︀ی  ﹡﹀︐﹩ د︫
ــ﹢ر﹝︀ن ﹋︣ده ︣ا ﹋﹥  ــ︀︋﹆﹥ ︻﹙﹫﹥ ﹋︪ ︨ ﹩︋
ــ﹞﹟ ︋﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ وا︋︧︐﹍﹩ ︋﹢د︗﹥  د︫
دو﹜️ ︋﹥ درآ﹝︡﹨︀ی ﹡﹀︐﹩ و ︨﹛ ︋︀﹐ی 
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درآ﹝︡﹨︀ی ﹡﹀︐﹩ ا︣ان را ر︮︡ ﹝﹩ ﹋﹠︡.
ــ︀ل  ــ﹥ ﹋︣د: ا﹝︀ ︵﹩ دو︨  ــ︀ ا︲︀﹁ ﹫﹡ ︉ ﹫︵
ــ️  ︗ ــ︣ی در ــ︀ی ﹝﹣︔ ــ︐﹥ ﹎︀م ﹨ ︫︢﹎
﹋︀﹨︩ وا︋︧︐﹍﹩ ︋﹥ درآ﹝︡﹨︀ی ﹡﹀︐﹩ در 
دو﹜️ ︀زد﹨﹛ ︋︣دا︫︐﹥ ︫︡ه ﹋﹥ ︋﹥ د﹡︊︀ل 
ــ︡ ا﹇︐︭︀دی  آن ︑﹢رم ﹋︀﹨︩ ︀﹁︐﹥، ر︫
ــ︀ی  ــ︩ در ︋︀زار﹨ ــ︡ه و آرا﹝ ــ️ ︫ ︊︓﹞
ــ️. وی ︋︀  ــ︡ه ا︨ ــ︣ار ︫ ــ︿ ︋︣﹇ ﹚︐﹞
 ️︗ ــ︀ت ﹝︢﹋﹢ر در ﹆﹫﹁﹢︑ ﹤﹊﹠ــ︀ن ا ﹫︋
ــ️ ا﹁︤ود:  ﹨﹞︡﹜﹩ و ﹨﹞︤︋︀﹡﹩ ︋﹢ده ا︨
ــ﹞﹟ از  ــ︡ ︑︀ د︫ ــ﹟ ﹝﹢ارد ︋︀︻︒ ︫ ﹫﹝﹨
ــ︤ ﹝︢ا﹋︣ه  ــ︣ ﹝﹫ ــ﹢د و︨  ︑︣﹛ ﹡︀ا﹝﹫︫︡ 
ــ︣ات  ــ︣﹁️ ﹝︢ا﹋ ــ︣ای ︎﹫︪ ــ﹫﹠︡ و ︋ ︪﹠︋
﹎︀م ﹨︀ی ا︨︀︨﹩ ︋︣دا︫︐﹥ ︫︡. ︎﹫︪︣﹁️ 
ــ︀﹏ ذ﹋︣ ︫︡ه ﹝﹢︗︉ ︫︡  ا︣ان در ﹝︧
︑︀ د︫﹞﹟ ︫︣ا︳ ﹋︪﹢ر﹝︀ن را ︢︍︋︣د و 
ــ﹞﹫️  ﹆﹢ق ﹆﹥ ﹝﹙️ ا︣ان را ︋﹥ ر︨
ــ︐﹍﹩ ︋﹥ درآ﹝︡﹨︀ی  ︋︪﹠︀︨︡. وی وا︋︧
ــ﹢دن ا﹇︐︭︀د را ﹝﹢︗︉  ﹡﹀︐﹩ و دو﹜︐﹩ ︋
ا︖︀د ︨︀︠︐︀ر ﹡︀﹋︀رآ﹝︡ در ︋︩ دو﹜︐﹩ 
ــ﹢ر دا﹡︧ــ️  ــ﹩ ا﹇︐︭︀د ﹋︪ و ︭︠﹢︮
️ ﹨︀ی  ــ︩ ︸︣﹁﹫ ــ︣ای ا﹁︤ا ــ︤ود:︋  و ا﹁
ــ︐︽︀ل ﹝﹢﹜︡ ︀ره ای  ــ︽﹙﹩ و ا︖︀د ا︫ ︫
ــ️ و ︋ــ︩  ــ︀زی دو﹜ ــ︤ ︑﹢ا﹡﹞﹠︨︡ ︗

.﹜︡ار﹡ ﹩︮﹢︭︠
️ ﹨︀ی  ــ ــ︣ ا﹇︐︭︀د ︋︀ ا﹡︐﹆︀د از ︨﹫︀︨ وز
ــ︀ل  ︨ ︡﹠ ﹩︵ ️﹛ــ﹥ و درآ﹝︡ دو ﹠︤﹨
 ﹩︀﹨ زه﹢ ــ️ در ــ️: دو﹜ ــ︐﹥ ﹎﹀ ︫︢﹎
ــ️ ﹝﹩ ﹋︣ده  ﹫﹛︀︺﹁ ︡︀︋ ــ﹢ن ــ﹥ ︵︊﹅ ﹇︀﹡ ﹋
︣︻﹊ــ︦ در ﹝﹢اردی  ــ︡ه ا﹝︀︋   ︫﹉﹢﹋
ــ︡  ــ︐﹥ ︋︀︫ ــ﹥ ﹡︀︊︡ دو﹜️ ︱﹢ر دا︫ ﹋
️ ﹨︀ و  ــ︐︣ش ﹁︺︀﹜﹫ ــ﹀︀﹡﹥ ︫︀﹨︡ ﹎︧ ︨︃︐﹞

︋︤رگ ︫︡ن ︨﹛ دو﹜️ ﹨︧︐﹫﹛.
ــ️: ︑︣﹋﹫︉ ︋﹢د︗﹥ ︻﹞﹢﹝﹩  ﹀﹎ ︀﹫﹡ ︉ ﹫︵
ــ︀ل  ــ︡ ︵﹩ ۴٠ ︨ ــ︀ن ﹝﹩ د﹨ ــ️ ﹡︪ دو﹜
ــ﹟ ﹢زه  ــ️ در ا ــ︩ دو﹜ ــ︐﹥ ﹡﹆ ︫︢﹎
ــ︡ه ا︨️ در ︨︀ل ۵٧ ﹡︧︊️  ︫ ﹌﹡︣﹝﹋
ا︋ ﹟︩ ︋﹥ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡︀︠︀﹜︬ دا︠﹙﹩ ٣٨ 
ــ︀﹐ی ۴٠ در︮︡  ــ︀ل ۵۶︋  در︮︡، در︨ 
ــ︀ل ٩٣ ︋﹥ ١۵٫۵ در︮︡  ︋﹢ده و﹜﹩ در ︨
ــ﹟ آ﹝︀ر  ــ️. وی ا﹁︤ود: ا ــ﹫︡ه ا︨ ر︨
ــ﹥ و︸﹫﹀﹥  ﹋ ﹩︀﹨︀︗ ــ︡ در ــ︀ن ﹝﹩ د﹨ ︪﹡
دو﹜️ و ︫︃ن وا﹇︺﹩ دو﹜️ ا︨️ ﹡﹆︩ 
ــ︡ه و  ــ️ روز ︋﹥ روز ︲︺﹫︿ ︑︣ ︫ دو﹜
ــ﹩ ﹋﹥ دو﹜️  ︀﹨ ️ ــ﹢ض در ﹁︺︀﹜﹫ در ︻
﹡﹆︩ دارد ︨﹛ آن ︋︤رگ ︑︣ ︫︡ه ا︨️. 
وز︣ ا﹇︐︭︀د در ﹨﹞﹫﹟ ار︑︊︀ط ︋﹥ ﹡︧︊️ 
ــ﹢ر  ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی دو﹜️ در ︋﹢د︗﹥ ﹋﹏ ﹋︪
ــ︀ره ﹋︣د و  ︋﹥ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡︀︠︀﹜︬ دا︠﹙﹩ ا︫
ــ︀ل ٩١ ﹝︺︀دل  ــ︊️ در ︨ ︧﹡ ﹟ا﹁︤ود: ا
٧٩ در︮︡، ︨︀ل ٩٢، ﹝︺︀دل ٧٧ در︮︡ 

﹢ده ا︨️.  ︀ل ٩٣ ﹝︺︀دل ۶۵ در︮︡︋  و︨ 
ــ︡ ︵︊﹅ آ﹝︀ر در  ﹠ ︣﹨ :ــ︡ ﹋︣د وی ︑︃﹋﹫
ــ︀ل ا︠﹫︣ ︫︀﹨︡ ﹋︀﹨︩ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی  دو ︨
 ︡﹫﹛﹢︑ ﹤ ــ﹢ر︋  ــ﹥ ﹋﹏ ﹋︪ ﹢د︗ ــ️ در︋  دو﹜
﹡︀︠︀﹜︬ دا︠﹙﹩ ︋﹢ده ا﹛ ا﹝︀ در ﹝︖﹞﹢ع 
ــ️ دو﹜️ در  ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ د︠︀﹜ آ﹝︀ر ﹡︪

︋﹠﹍︀﹨︡اری ︋︧﹫︀ر ︋︧﹫︀ر  ︋︀﹐︨️.
ــ︣ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹫﹛  ــ﹥ ﹋︣د: ا﹎ ــ︀ ا︲︀﹁ ﹫﹡ ︉ ﹫︵
︑﹢ان ︔︣وت آ﹁︣﹠﹩ ا﹁︤ا ︩︀︋︡ و ر︫︡ 
ــ﹫﹛ را﹨﹩ ︗︤ ︑﹢︨︺﹥  ــ︐﹥ ︋︀︫ ︀︎︡ار دا︫
ــ﹢د  ︊︋ ــ﹅  ︣︵ از  ــ﹩  ︮﹢︭︠ ︋ــ︩ 
ــ﹥ ﹨﹞﹫﹟ ﹝﹠︷﹢ر  ︋ .﹜︧ــ︉ و ﹋︀ر ﹡︡ار﹋
ــ︀︻︡ ︋︣ای ﹋︧ــ︉ و  ــ︀د ﹁︱︀ی ﹝︧ ︖ا
﹋︀ر و ا︖︀د ︋ــ︩ ︭︠﹢︮﹩ ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ 
 ﹤ ︀︡ او﹜﹢️ ﹇︣ار ﹎﹫︣د.︋  ــ﹟︋  ︣﹁و ﹋︀رآ
ــ︣د ا︮﹙﹩ وزارت  ــ︀، را﹨︊ ﹫﹡ ︉ ﹫︵ ﹤︐﹀﹎
ا﹇︐︭︀د و دو﹜️ ︋︊﹢د ﹝﹫︳ ﹋︧ــ︉ و 
︀︵︣ ︵︣﹩ و︥ه   ︠﹟﹫﹝﹨ ﹤ ﹋︀ر ا︨️ و︋ 
در وزارت ا﹇︐︭︀د ︵︣ا﹩  ︫︡ه  ا︨️.

وز︣ ا﹇︐︭︀د در ︀︎︀ن ︠︀︵︣﹡︪︀ن ﹋︣د: 
 ﹟ــ﹩ دا︠﹙﹩ ︑︡و آ︡︗ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫︡ ال ︨
ــ﹢رای ︎﹢ل و  ــ︡ه و در د︨︐﹢ر ﹋︀ر ︫ ︫

ا︻︐︊︀ر ﹇︣ار دارد. 
(1394/2/28)

معافيت مالياتى خدمات صندوق 
ضمانت سرمايه گذارى صنايع

معافيت 20 درصدى معادن بهره ور
 از پرداخت حقوق دولتى

ــ︀س ا︻﹑م وزارت ︮﹠︺️، ﹝︺︡ن   ︋︣ا︨
ــ️ ٢٠  ــ︐﹢را﹜︺﹞﹏ ﹝︺︀﹁﹫ ــ︀رت، د︨ و ︑︖
︣دا︠ــ️  ــ︣ه ور از︎   ــ︀دن︋  ــ︡ی ﹝︺ در︮

ــ﹢د.  ︫ ﹩﹞ ــ﹟  ︡و︑ ــ﹩  دو﹜︐ ــ﹢ق  ﹆
 ﹉︣︑ :️﹀﹎ راد ﹩︨︀﹫  ︨﹟︡﹛ا ︦ ــ﹞ ︫
ــ︣وع  ﹝﹣︔︣ ︋﹠﹍︀ه ﹨︀ی ﹝︺︡﹡﹩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︫
︣ای   ︋︩ ــ︐︽︀ل در︋  ز﹡︖﹫︣ه ارزش و ا︫
︬ ﹨︀ی  ــ︀︠ ــ﹢د ︫ ︊︋ ﹤︋ ــ︡ی ــ﹥ ︗ ︗﹢︑
ــ︀ی  ﹨  ️ ﹫﹁︣︸ ــ︀زی  ﹁︺︀ل  ︨ ــ︣ه وری،  ︋
﹝﹢︗﹢د در ︑︊︭︣ه ۵ ﹝︀ده ١۴ ﹇︀﹡﹢ن ﹝︺︀دن 
 ︀ ــ︣ای ﹝︀ده ۶۴ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ا︗︣ا﹩ آن︋  و ا︗
ــ️، ﹝︺︡ن و  ︺﹠︮ ︣ــ︉ ﹝﹢ا﹁﹆️ وز ﹚︗
 ️﹫﹁︀︺﹞ ــ︐﹢را﹜︺﹞﹏  د︨  ﹟︡و︑ ︑︖︀رت، 
︡ا﹋︓︣ ٢٠ در︮︡ی ︋︣ه ︋︣داران ﹝︺︀دن 
ــ︣ط  ــ﹩ ︋﹥ ︫ ــ﹢ق دو﹜︐ ﹆ ️از ︎︣دا︠ــ
ــ︀زی روش  ︨ ﹤﹠﹫ ــ️︋  ــ︡ام در ۵ ﹁︺︀﹜﹫ ا﹇
ــ️،  ︧ز ︳﹫﹞ ــ︀ف،  ا﹋︐︪ ــ︐︣اج،  ا︨
︑﹆﹫﹅ و ︑﹢︨︺﹥ و ︋︣ه وری ︋︀ ﹨﹞﹊︀ری 
 ﹤﹡︀︑ــ︐︀د وزار ️ ﹨︀ی ذ︣︋︳ در ︨ ﹝︺︀و﹡
و ︑︪﹊﹏ ﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط را ا﹞﹫︡رو ︋﹥  ︻︡ه 

﹎︣﹁︐﹥ ا︨️.
﹝︡︣ آ﹝﹢زش ︨︀ز﹝︀ن ︑﹢︨︺﹥ و ﹡﹢︨︀زی 
ــ︣ان، ا﹁︤ود:  ــ︹ ﹝︺︡﹡﹩ ا ︀﹠ ــ︀دن و︮  ︺﹞
︬  ﹨︀ی ︨︀︠︐︀ری  ــ︀︠ ︋﹥  د﹡︊︀ل ︋︊﹢د ︫
︡﹝︀ت  ــ︺﹥︠  ــ︀دن و ︑﹢︨ ــ︣دی ﹝︺ و ﹋︀ر﹋
 ️ــ﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︋︣ای ﹨︡ا ︨︡﹠﹞ و ﹩﹠﹁
ــ︀دن در  ــ︣داران ﹝︺ ︣ه  ︋ ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری︋  ︨
ــ︡ه در ﹇︀﹜︉  ﹠︖﹍︀﹡﹥ ︀د︫ ــ︀ی︎  ﹨  ️ ﹫﹛︀︺﹁
 ﹩︭︭︑ ︀ی﹨ ️ ﹋︣ ︡﹝︀ت︫  ا︨︐﹀︀ده از︠ 
ذی ︮﹑ح ا︨️. وی ︋﹥ ﹎︤ارش ︨︀ز﹝︀ن 
ــ︀ل ٢٠١٣  ︨ در  ــ﹊︀  ︣﹞آ ــ﹩  ز﹝﹫﹟ ︫﹠︀︨
ــ︀ره و ︑︭︣ ﹋︣د: ا︣ان دوازد﹨﹞﹫﹟  ا︫
ــ﹢ده ﹋﹥ ︋︀  ــ﹩ ︗︀ن ︋ ــ﹢ر ︋︤رگ ﹝︺︡﹡ ︪﹋
دا︫︐﹟ ﹉ در︮︡ از ﹋﹏ ︗﹞︺﹫️ ︗︀ن، 
 ﹩﹡︡︺﹞ ︣︀︠ــ︡ از ﹋﹏ ذ ــ︩ از ٧ در︮ ﹫︋
ــ️. ﹨﹞︙﹠﹫﹟، ︋︣ا︨︀س  ︗︀ن را دارا ا︨
ــ︀ز﹝︀ن ﹝︢﹋﹢ر، ا︣ان  ــ︀ل ٢٠١۴︨  آ﹝︀ر︨ 
︀ ٣٧ ﹝﹫﹙﹫︀رد  ــ﹢ع ﹝︀ده ﹝︺︡﹡﹩︋  دارای ۶٨ ﹡
ــ︩ از ۵٧ ﹝﹫﹙﹫︀رد  ــ﹟ ذ︠﹫︣ه ﹇︴︺﹩ و ︋﹫ ︑
ــ﹢ه، ︋︀ ارزش ٧٧٠ ﹝﹫﹙﹫︀رد  ﹆﹛︀︋ ︣︀︠د ﹟︑
 ﹟ــ﹩ راد ادا﹝﹥ داد: ا ــ️. ︨﹫︀︨ د﹐ر ا︨
ــ︣ای  ــ︀زی را︋  ــ️ ﹝﹞︐ ــ︀، ﹝﹢﹇︺﹫ ﹨ ️ ︤﹞
ــ﹢ر  ــ︣ ا﹁︐︀ده ︮﹠︺︐﹩ ﹋︪ ــ︩ ︋﹥ ︑︃︠﹫ ︗
 ﹤﹠︤﹎ ︀﹠︑ ،︡ن  ︫﹩︐︺﹠ ︀︠︐﹥ و︮  ﹁︣ا﹨﹛︨ 
ــ﹢ازن و ︀︎︡ار  ــ︺﹥ ﹝︐ ــ﹢د ︋︣ای ︑﹢︨ ︗﹢﹞
️ ︨︀زی  ــ️. ︸︣﹁﹫ ــ﹢ر ا︨ ا﹇︐︭︀دی ﹋︪
ــ﹢اع  ــ﹩ ا﹡ ــ︣ه  ور و ر﹇︀︋︐ ︋ ︡ــ ــ︣ای ︑﹢﹜﹫ ︋
﹋︀﹐﹨︀ و ﹝︭ــ﹢﹐ت ︮﹠︺︐﹩، ﹝︐﹊﹩ ︋︣ 
﹥ ﹝﹠︷﹢ر﹋︧ــ︉  ــ︣﹁︐﹥︋  ︪﹫ ــ︀ی︎  ﹁﹠︀وری ﹨
ــ︀زار  ︋ ــ︀ی  ﹨ ️ ︮︣﹁ از  ــ︉  ︨︀﹠﹞  ﹜ــ ︨
 ﹏︮︀ ل درآ﹝︡﹨︀ی﹢︭ ا﹜﹞﹙﹙﹩ و ﹟﹫︋
﹠︺︐﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡  ︀درات ﹝︭﹢﹐ت︮  از︮ 
︋﹥ راه ا﹡︡ازی ︗︣︀ن ︻︷﹫﹞﹩ از آ﹝﹢زش و 
ــ︺﹥ ﹝﹠︀︋︹ ا﹡︧︀﹡﹩، ︑﹆﹫﹅ و ︑﹢︨︺﹥،  ︨﹢︑

ــ﹑﹝﹩ و  ــ﹢رای ︨ا ︫ ︦﹚︖﹞ ︉﹢︭︑ ︀︋
﹠︡وق  ︡﹝︀ت︮  ــ﹢رای ﹡﹍︊︀ن،︠   ︫︡﹫︃︑
﹠﹢﹋ ︹︀﹉ از  ︢اری︮  ﹎ ﹤︀﹞︣  ︨️﹡︀ ﹝︲
 ﹟ــ︡. ا ︀﹜﹫︀ت ︋︣ ارزش ا﹁︤وده ﹝︺︀ف ︫ ﹞
︀﹡﹢ن ر﹁︹ ﹝﹢ا﹡︹  ︐﹠︀د ﹝︀ده ١۵ ﹇ ﹥ ︨ا  ︋️﹫﹁︀︺﹞
︀﹜﹩ ﹋︪﹢ر  ️ ︢︎︣ و ار︑﹆︀ء ﹡︷︀م ﹝ ︋︀ ︑﹢﹜﹫︡ ر﹇
︣ا ﹝﹩ ︫﹢د. ﹝︺︀﹁﹫️ ︠︡﹝︀ت ︮﹠︡وق  ا︗
﹠﹢﹋ ︹︀﹉ از  ︢اری︮  ﹎ ﹤︀﹞︣  ︨️﹡︀ ﹝︲
ــ︐﹛  ︧﹫︋ ︀ت ︋︣ ارزش ا﹁︤وده از ︑︀ر﹫﹛︀ ﹞

 .️ ︀ل ︗︀ری ︨ا ارد︊︪️ ﹝︀ه︨ 
 (1394/3/5
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ــ︐︽︀ل ﹝﹢﹜︡، ر﹁︀ه  ︠﹑﹇﹫️ و ﹡﹢آوری، ا︫
 ︣︡﹞ .ا︗︐﹞︀︻﹩ و ا﹝﹠﹫️ ﹝﹙﹩ ﹝﹠︖︣ ︫﹢د
ــ︩ و ﹁﹠︀وری ا﹞﹫︡رو ︋︀  آ﹝﹢زش، ︎︥و﹨
 ﹩﹡︀︗ ــ﹍︀ه ︀︗ ار︑﹆︀ی ﹤﹊﹠ــ︀ره ︋﹥ ا ا︫
︀درات  ﹛ ︑﹢﹜﹫︡ و︮   ︨︩ــ﹢ر و ا﹁︤ا ︪﹋
︣ای  ︩ ︋﹠﹫︀ن︋  ︡﹝︀ت دا﹡ ﹝︭ــ﹢﹐ت و︠ 
ــ﹥ ﹡︧ــ️ ا﹇︐︭︀د  ﹥ ر︑︊ ــ︡ن︋  ــ﹏︫  ︡︊︑
ــ﹠︡ ︪﹛ ا﹡︡از)،  ︩ ︋﹠﹫︀ن در ﹝﹠︴﹆﹥ (︨ دا﹡
︣︵︣ف ﹋︣دن  ــ︡ ︑︡ا︋﹫︣ی ﹨﹞︙﹢ن︋  ﹡﹫︀ز﹝﹠
ــ︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩،  ــ︹ ﹝﹢︗﹢د در ﹢زه ﹨ ﹝﹢ا﹡
ــ﹩ ︋﹢︥ه ︠︣وج ﹝﹢﹁﹅  ا︗︐﹞︀︻﹩ و ︨﹫︀︨
﹫︀︨﹩ و  ــ﹊﹑ت ︑︣﹛ و ا﹡︤وای︨  از ﹝︪
ــ﹛  ︪  ︫﹤﹞︀﹡︣ ︣ای ﹝﹢﹁﹆﹫️ در︋  ا﹇︐︭︀دی︋ 
ــ︡ن  ــ️: ︋︣︵︣ف ︫ ــ️، ﹎﹀ ــ︺﹥ ا︨ ︨﹢︑
︊﹢د   ︋﹤ ــ︡ه، ﹝﹠︖︣︋  ︑︡ر︖﹩ ﹝﹢ا﹡︹ ︀د︫ 
ــ︡ن  ــ︳ ﹋︧ــ︉ و﹋︀ر و ﹡﹫︤ ﹁︣ا﹨﹛ ︫ ﹫﹞
ــ︡ درون زا و ﹝︧︐﹞︣  ︋︧︐︣ ﹐زم ︋︣ای ر︫
ــ︀  ︋﹠﹍︀ه  ﹨ در  ــ︣ه وری  ︋ ︬ ﹨︀ی  ــ︀︠ ︫
ــ︀ن، ︑︽﹫﹫︣ ﹡﹆︩  ﹫﹞ ﹟ــ︡. در ا ︠﹢ا﹨︡ ︫
دو﹜️ در ا﹇︐︭︀د، ︢ف ا﹡︭︀ر و ︔︊︀ت 
️ ﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی  ︨︀﹫  ︨︣︐︪﹫  ︋﹩︪︋︣︔و ا
ــ︀زی و ︭︠﹢︮﹩ ︨︀زی  ︋﹢︥ه ︑︖︀ری ︨
 ︳﹫﹞ ر﹇︀︋︐﹩ در ︳﹫﹞ ︀د︖ــ﹢ر ا ︷﹠﹞ ﹤︋
﹋︧︉ و ﹋︀ر در ار︑﹆︀ی ︋︣ه وری ا﹨﹞﹫️ 

ز︀دی دارد.
ــ︣ی  ︡ا﹋︓ ــ︐︭︀ل  ا︨ داد:  ــ﹥  ادا﹝ وی 
ــ﹢اد ﹝︺︡﹡﹩ و  ــ﹩ ﹝ ــ︤وده ذا︑ از ارزش ا﹁
 ︣︢︎ ︀ن︀︎ ﹩﹡︡︺﹞ ︹︋︀﹠﹞ از ﹤﹠﹫︋ ︣اج︐︨ا
 ﹟از﹢﹞ ️︀︻︤م ر﹚︐︧﹞ ،︣︢︎︀﹡︡︡︖︑ و
ــ︀ت ︑﹢﹜﹫︡ ︋︣ه ور  ــ︺﹥ ︀︎︡ار و ا﹜︤ا﹝ ︨﹢︑
ــ︣دی  ﹋︀ر﹋ و  ــ︀︠︐︀ری  ︨  ︴ــ ︨ دو  در 
︀︠︐︀ری ﹡﹫︤ ﹝︺︴﹢ف  ︣ه وری︨  ــ️.︋  ا︨
ــ﹙﹩ و  ــ︣ی، ﹋﹞﹫︀︋﹩، ︋﹫﹟ ﹡︧ ︢︎ ︀ن︀︎ ﹤ــ ︋
 ﹩﹡︡︺﹞ ︣︀︠دن ﹝﹢اد و ذ﹢  ︋︣︢︎︀﹡ ︡︡︖︑
ــ︣ی از  ــ︀س، ︗﹙﹢﹎﹫ ﹫﹆﹞ ﹟ــ️. در ا ا︨
ــ︣ای ︭﹢ل  ــ︣ و ︑﹑ش ︋ ︀︠ــ﹑ف ذ ا︑
 ﹩﹡︡︺﹞ ︣︀︠ــ︤وده ذ ︡ا﹋︓︣ی ارزش ا﹁
 ︤︀ ︡ار︀  ︎﹤︺︨﹢︑ ﹟ب ﹝﹢از﹢︀ر در

ا﹨﹞﹫️ ا︨️.
ــ﹩ راد، ا﹁︤ود: ︑﹢﹜﹫︡ ︋︣ه ور ﹝︊︐﹠﹩  ︨︀﹫︨
ــ︡ار و  ︀︎ ﹤︺ــ ︨﹢︑ ﹟ــ️ ﹝﹢از ︀︻ــ︣ ر ︋
﹠﹍︀ه ﹨︀،  ﹊︍︀ر﹥ ︨︀زی ﹝﹠﹀︺️ ا﹇︐︭︀دی︋ 
ــ️ ﹆﹢ق و ﹝﹠︀﹁︹ ﹨﹞﹥ ذی ﹡﹀︺︀ن و  ︀︻ر
﹀︶ و ︮﹫︀﹡️ از ﹝﹫︳ ز︧ــ️ ا︨️. 
︣ان ﹋﹛  آ︋﹩ و ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی   ︋،﹟ا ︣ ︻﹑وه︋ 
ــ︺﹥  ﹢︥ه ﹎︀ز ︵︊﹫︺﹩، ︑﹢︨ ــ︀﹐ی ا﹡︣ژی︋  ︋
ــ︣ و ﹝︣︡️ آب  ــ︀ی ﹋﹛  آب  ︋ ﹁﹠︀وری ﹨
و ا﹡︣ژی از ︵︋ ﹅︣﹫﹠﹥ ︨︀زی ﹝︭︀رف و 
︋︀ز︀﹁️ آن ﹨︀ در ﹁︣ا﹠︡ ︑﹢﹜﹫︡ و از ︨﹢ی 
د ︣﹍︡ا﹋︓︨︣︀زی ︨︐︀﹡︡ه از ﹡︀ده ﹨︀ی 
آب و ا﹡︣ژی در ﹇︀﹜︉ ا﹜︤ا﹝︀ت ︋︣ه وری 

 ︣︢︎︀﹡ ︀ه ﹨︀ را ا︗︐﹠︀ب﹍﹠ ﹋︀ر﹋︣دی و ﹁﹠﹩︋ 
ــ﹢زش، ︎︥و﹨︩ و  ــ︣ آ﹝ ︡﹞ .ــ︀زد ︨ ﹩﹞
ــ︐﹀︀ده  ــ﹥ داد: ا︨ ــ︡رو ادا﹝ ﹫﹝ــ︀وری ا ﹠﹁
 ﹩﹡︡︺﹞ ︣︀︠︡ا﹋︓︣ی از ارزش ا﹁︤وده ذ
ــ︡ن، ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی  ــ﹩ ︫ ــ︡ ︮﹠︺︐ ﹠در ﹁︣ا
﹨﹢︫﹞﹠︡ا﹡﹥ درآ﹝︡﹨︀ی ﹡︀︫﹩ از ا︨︐︣اج 
ــ︀ی  ﹨﹐︀﹋ و  ــ︀  ﹁︣آورده ﹨ ــ︀درات  ︮ و 
ــ︺﹥ ︮﹠︀︎ ︹︀﹫﹟ د︨︐﹩،  ﹝︺︡﹡﹩ در ︑﹢︨
ــ﹢اد ﹝︺︡﹡﹩ و  ــ︣ه ارزش ﹝ ــ﹏ ز﹡︖﹫ ﹫﹝﹊︑
︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری در ︑﹢︨︺﹥ ﹝﹠︀︋︹ ا﹡︧︀﹡﹩ و 
︑﹆﹫﹅ و ︑﹢︨︺﹥ و ﹡﹢آوری در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ 

︲︣وری ا︨️. 
(1394/3/9)

ــ﹠﹌  ︣ه ﹝︀﹜﹊︀﹡﹥︨  ﹠︺️ از ﹋︀﹨︩︋   ︮︣وز
︊︣ داد.   ︠﹉︡ه ﹡︤د﹠ــ﹑غ آن در آ آ﹨﹟ و ا︋
ــ︣ه   ــ︩︋  ــ️ زاده از ﹋︀﹨ ــ︀ ﹡︺﹞ ﹝﹞︡ر︲
︊︣ داد و ا︸︀ر  ــ﹠﹌ آ﹨﹟︠  ﹝︀﹜﹊︀﹡﹥ ﹝︺︀دن︨ 
 ︀﹠︑ ﹤﹡ ︣ه ﹝︀﹜﹊︀﹡﹥ را دا︫️، دو﹜️ ا﹝︧︀ل︋ 
ــ︐﹥ ا﹁︤ا︩ ﹡︡اده ا︨️  ︀ل ﹎︫︢  ︨﹤︋ ️︊︧﹡
﹠﹌ آ﹨﹟  ︣︠﹩ از ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ ﹨﹞︀﹡﹠︨︡  ︋﹙﹊﹥ در︋ 
 ﹩﹛︀ در ﹜﹫﹝︭︑ ﹟داده ا︨️. ا ︤﹫﹡ ︩﹨︀﹋
ــ︀رات ا﹁︤ا︋ ︩︣ه  ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ﹋﹥ ا︠︐﹫
 ﹤﹊﹠ا ﹤ ــ︀ره︋  ︀ ا︫ ــ️. وی︋  ــ﹥ را دا︫ ﹡︀﹊﹛︀﹞
ــ﹠﹌ آ﹨﹟ ︋﹥  ــ︣ه ﹝︀﹜﹊︀﹡﹥ ﹝︺︀دن ︨ ︋ ︩﹨︀﹋
 ﹜ــ︡ ا﹁︤ود: ا﹝﹫︡وار ﹢ا﹨︫︡  زودی ا︋﹑غ︠ 
ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری در ︋︩ ﹝︺︀دن  ︨ ︩ا﹁︤ا ︀︋
 ﹟ــ︀﹨︡ ر︫︡ و ︑﹢︨︺﹥ ا ︋︐﹢ا﹡﹫﹛ در آ﹠︡ه ︫
️ زاده در  ــ ــ﹫﹛. ﹡︺﹞ ︫︀ ــ﹢ر︋  ــ﹢زه در ﹋︪ 
ــ️ ﹁︺︀﹐ن ﹢زه ︨﹫﹞︀ن  را︋︴﹥ ︋︀ در︠﹢ا︨
ــ﹫﹞︀ن ﹡﹫︤ ﹎﹀️:   ︨️﹝﹫﹇ ︩ا﹁︤ا ︣ ــ﹩︋  ﹠︊﹞
 ﹤﹊﹚ ︀ دو﹜️ ﹡﹫︧️︋  ــ﹫﹞︀ن︋  ️ ﹎︢اری︨  ﹝﹫﹇
 ︀ ــ﹢د را︋   ︠︡︀  ︋︩ ــ﹟︋  ــ︡﹎︀ن ا ﹠﹠﹋︡﹫﹛﹢︑
ــ︡ ا﹜︊︐﹥  ــ﹩ ﹝︴︀︋﹆️ د﹨﹠ ﹡︀︗ ــ︀ی ﹨ ️ ﹝﹫﹇
ــ﹫︡ی در  ــ﹛ ﹡︡ارد ︨﹢︋︧ ــ️ ﹡﹫︤ ︑︭﹞﹫ دو﹜

ا︠︐﹫︀ر ا ﹟﹢زه  ﹇︣ار د﹨︡.
ــ︀رت ︋︀ ﹝︓︊️  ــ︡ن و ︑︖ ــ︣ ︮﹠︺️ ﹝︺ وز
ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران  ــ﹢ر ︨ ︱ ــ︣دن ــ﹩ ﹋ ︋︀ارز
ــ ﹋︣د:  ︭︣︑ ــ﹢زه ﹝︺︡ن  ــ﹩ در ︠︀ر︗
 ︣︀  ︨﹤ ــ︊️︋  ︩ ﹝︺︡ن ﹡︧ ارزش ا﹁︤وده︋ 
ــ️ و ا﹟ ا﹝︣ ﹡︪︀ن  ︩ ﹨︀ ︋︧﹫︀ر ز︀د ا︨ ︋
ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری  ــ︢ب ︨ ــ︀ ︗ ــ﹥ ︋ از آن دارد ﹋
ــ︐︣ی  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ در آ﹠︡ه ارزش ا﹁︤وده ︋﹫︪
ــ︡  ﹥ ر︫ را در ا ﹟﹢زه ﹋︧ــ︉ ﹋﹠﹫﹛. وی︋ 
ــ︤وده ︋︩ ﹝︺︡ن  ــ︡ی ارزش ا﹁ ١٠ در︮
 ﹩﹛︀ در ﹜ــ ــ︤ود: ا﹟ ر﹇ ــ︣د و ا﹁ ــ︀ره ﹋ ا︫

بهره مالكانه سنگ آهن كاهش يافت

 ۵ ︳﹆﹁ ️︺﹠︮ ︩︋ ﹤﹋ ️︨ا︑﹀︀ق ا﹁︐︀ده ا
﹫︀ن   ︋︀ ️ زاده︋  در︮︡ ر︫︡ دا︫︐﹥ ا︨️. ﹡︺﹞
ا﹠﹊﹥ در ﹨︡ف ﹎︢اری ﹨︀ی دو﹜️ ︑︡ا︋﹫︣ی 
︣﹝︀﹥ ﹎︢اری در  ــ︀ف و︨  ︋︣ای ا﹁︤ا︩ ا﹋︐︪
 ︭︣︑ ،️︨︡ه ا  ︫﹩﹠﹫︋ ︩ ﹫ ︋︩ ﹝︺︡ن︎ 
ــ﹟، ﹝︦ و  ــ﹩ ﹨﹞︀﹡﹠︡ آ﹨ ــ﹢اد ﹝︺︡﹡ ﹋︣د: ﹝
︀︠︐﹞︀﹡﹩ و  ــ﹠﹌ ﹨︀ی︨  ــ︣ب و روی و︨  ︨
﹫︪︐︣ی را دار﹡︡ در   ︋﹜︖ ﹤﹋ ﹩︐︺﹠ ︠︀ک︮ 

︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹇︣ار  دار﹡︡.  ︨️﹢﹛او
 ︩ ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران︋  ــ️ از︨  ︀ در︠﹢ا︨ وی︋ 
ــ︡ن را  ︺﹞ ︩︋ ﹤︋ ــ﹥ ورود ــ﹩ ﹋ ︮﹢︭︠
 ﹩︠︣ ﹍﹫︣﹡︡، ﹎﹀️: در︨️ ا︨️،︋  ︗︡ی︋ 
ــ︺﹥  ︣ای ︑﹢︨  ︋﹩︀﹨ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫﹝﹢ا﹡︹ از ︗﹞﹙﹥ آ
ــ︡ن و︗﹢د دارد ﹋﹥  ︺﹞ ︩︋ در ︀﹨ ️ ﹫﹛︀︺﹁
دو﹜️ در ﹊﹩ دو ︨︀ل ﹎︫︢︐﹥ ︑﹞︀م ︑﹑ش 
ــ️  ــ︣ای ر﹁︹ آن ﹨︀ ا﹡︖︀م داده ا︨ ــ﹢د را︋  ︠
ــ️  ــ﹛ ا﹋﹠﹢ن ﹡﹫︤ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع را در د︨ و ﹨

︋︣ر︨﹩ دارد.
(1394/3/10)

معافيت صادركنندگان
 از پرداخت ماليات

ــ︐﹆﹫﹛ ﹎﹀️: ︵︊﹅  ــ︀ون ﹝︀﹜﹫︀ت ﹨︀ی ﹝︧ ︺﹞
ــ︡﹎︀ن از ︎︣دا︠️ ﹝︀﹜﹫︀ت  ﹇︀﹡﹢ن، ︮︀در﹋﹠﹠
ــ﹠︡ و از آن ﹨︀ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ و︮﹢ل  ﹝︺︀ف ﹝﹩ ︋︀︫
﹡﹞﹩ ︫﹢د. ︧﹫﹟ و﹋﹫﹙﹩ ﹝︺︀ون ﹝︀﹜﹫︀ت ﹨︀ی 
︀ز﹝︀ن ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ﹋︪﹢ر در را︋︴﹥   ︨﹜﹫﹆︐︧﹞
︀در﹋﹠﹠︡﹎︀ن ا︸︀ر دا︫️: ︵︊﹅  ︋︀ ﹝︀﹜﹫︀ت︮ 
ــ︡﹎︀ن از ︎︣دا︠️ ﹝︀﹜﹫︀ت  ﹇︀﹡﹢ن، ︮︀در﹋﹠﹠
ــ﹠︡ و از آن ﹨︀ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ و︮﹢ل  ﹝︺︀ف ﹝﹩ ︋︀︫

﹡﹞﹩ ︫﹢د.
ــ︀ ارزش ا﹁︤وده  ــ﹥ داد: در را︋︴﹥ ︋ وی ادا﹝
︣ای  ــ﹟ ︑︣︑﹫︉ ︻﹞﹏ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ و︋  ﹫﹝﹨ ﹤  ︋﹜﹨
ــ︊﹥ و  ︨︀﹞ ︣﹀︮ ــ︀ ﹡︣خ ــ︀ ﹝︀﹜﹫︀ت را ︋ آن ﹨
ــ﹢د. و﹋﹫﹙﹩  ︫ ﹩﹝﹡ ️﹁︀در ﹩︑︀﹫﹛︀﹞ ﹑ًــ ﹝︻
﹎﹀️: آ﹡︙﹥ ﹋﹥ ︮︀در﹋﹠﹠︡﹎︀ن در︭︠﹢ص 
ــ︀ت ارزش  ــ﹩ ︋︣ ﹝︀﹜﹫ ــ︀ی ︠﹢د ﹝︊﹠ ﹡︀ده ﹨
 ﹤ارا ︀ ︣دا︠️ ﹋︣ده ا﹡︡ را ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋  ا﹁︤وده︎ 
﹝︧︐﹠︡ات ا︨︐︣داد ﹋﹠﹠︡. ﹝︺︀ون ﹝︀﹜﹫︀ت ﹨︀ی 
﹝︧︐﹆﹫﹛ در︭︠﹢ص ا︮﹑ح ﹇︀﹡﹢ن ﹝︀﹜﹫︀ت 
ــ︣د: ﹐﹥ ﹇︀﹡﹢ن  ــ﹢ان ﹋ ــ︤وده ︻﹠ ارزش ا﹁
ــ︤وده در وزارت ا﹇︐︭︀د  ــ﹩ ارزش ا﹁ ﹝دا
ــ️ و در ︀ل  ــ︡ه ا︨ ــ﹩ ︑﹊﹞﹫﹏ ︫ و دارا
︋︣ر︨﹩ ︑﹢︨︳ ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ﹝︖﹙︦ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
︣ر︨﹩ ﹨︀ی ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن  ــ︡ن︋   ︫﹩︀﹡ از ︡︺︋
 ︦﹚︖﹞ ︉﹢︭︑ ﹤ــ  ︋﹤﹐ ﹟ــ︀دی ا ا﹇︐︭

︫﹢رای ا︨﹑﹝﹩  ﹝﹩ ر︨︡.
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 ︣︲︀ ︀ل در ﹤﹐ ﹟ا ﹤وی ا﹁︤ود: ارا
ــ﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡.  ــ︣﹁️ ︠﹢︋﹩ را ︵ رو﹡︡ و ︎﹫︪
ــ﹫﹟ و﹋﹫﹙﹩ ﹝︺︀ون ﹝︀﹜﹫︀ت ﹨︀ی ﹝︧︐﹆﹫﹛  ︧
ــ︀ز﹝︀ن ا﹝﹢ر  ــ︡ام ︠﹢ب ︨ در︭︠ــ﹢ص ا﹇
︣ای   ︋﹉ ️﹁︀ــ︡م در ︻ ︣ ــ﹩ ﹝︊﹠﹩︋  ︑︀﹫﹛︀﹞
︑﹆︧﹫︳ ﹨︀ی ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ا︸︀ر دا︫️: ﹨﹞﹫︪﹥ 
ــ︀ز﹝︀ن ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ و ﹝﹣د︀ن   ︨﹟﹫ ا︻︐﹞︀د︋ 
︀ز﹝︀ن ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹫︀︑﹩  ﹢ده ا︨️؛︨  ﹢ال︋   ︨︣ز
ــ︣دن ︻﹞﹙﹫︀ت ︠﹢د ا﹝﹊︀ن  ︋︀ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ﹋
 ︣︐︪﹫ ︀ز﹝︀ن و ﹝﹣د︀ن را︋   ︨﹟﹫ ا︻︐﹞︀د︨︀زی︋ 

﹋︣ده ا︨️.
ــ︀ر  ــ﹟︋  ــ︣ای او﹜﹫ ــ︀ل︋  ــ﹥ داد: ا﹝︧ وی ادا﹝
ــ️ ــ﹉ ا﹡︖︀م  ﹁︀ــ︡ون در ــ﹫︳ ﹨︀ ︋ ︧﹆︑
ــ﹢د و ا﹟ ︋︡ان ﹝︺﹠︀ ا︨️ ﹋﹥ ︨︀ز﹝︀ن  ︫ ﹩﹞

﹥ ﹝﹣د︀ن ا︻︐﹞︀د دارد.  ︋️︊︧﹡
 ﹤ــ︀ ارا ــ︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋ ــ﹩ ﹎﹀️: ﹝﹣د و﹋﹫﹙
﹇︊﹢ض ﹝︣︋﹢︵﹥ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝︀﹜﹫︀︑︪︀ن ا﹇︧︀ط 
 ﹟ــ︡؛ ︋︀ ا ــ︣ ﹝﹢︻︡ ︎︣دا︠️ ﹋﹠﹠ ︠﹢د را ︨
ا﹇︡ام ﹝﹣د︀ن د︀﹡ ︣﹍︀ر ﹡﹫︧︐﹠︡ در ︑﹫︣﹝︀ه 
﹢د  ︀ز﹝︀ن ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ا﹝﹢ر︠   ︨﹤ ︋︀ ﹝︣ا︗︺﹥︋ 
را ا﹡︖︀م د﹨﹠︡. ﹝︺︀ون ﹝︀﹜﹫︀ت ﹨︀ی ﹝︧︐﹆﹫﹛ 
ــ︀ل ︋︀  در ︀︎︀ن ︑︭︣ ﹋︣د: ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا﹝︧
 ﹉ ️﹁︀ــ︡م در ــ︡ن و ︻ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ︫
 ﹉ ﹤﹎︣ ــ︀ ١٣︋  ــ︡ود ١٢ ︑  در ﹝︭ــ︣ف

︮︣﹁﹥ ︗﹢﹩ ﹝﹩ ︫﹢د.
(1394/3/12)

ــ︀﹝︡اران  ︨ ﹅ ﹤︋ ﹤︊﹛︀︴﹞ ــ️ و در︠﹢ا︨
ــ﹠﹌ آ﹨﹟، ﹝﹢︲﹢ع از ︵︣﹅ ﹝︺︀ون اول  ︨
﹫﹍﹫︣ی ﹨︀   ︎﹟و ا ︡ ﹫﹍﹫︣ی︫  ︦ ︗﹞﹢ر︎  ﹫ر
د︨︐﹢ر و︥ه ا︨︀ق ︗︀﹡﹍﹫︣ی ﹝︺︀ون اول 

﹩ دا︫️.  ︦ ︗﹞﹢ر را در︎  ﹫ر
ــ︀ق ︗︀﹡﹍﹫︣ی در  ــ داد: ا︨ وی ︑﹢︲﹫
️ زاده،  ﹥ ﹝﹞︡ر︲︀ ﹡︺﹞ ــ︀ب︋  ︴ ﹡︀﹝﹥ ای︠ 
ــ︀رت از وی  ــ︡ن و ︑︖ ــ︣ ︮﹠︺️، ﹝︺ وز
ــ﹢ر را ﹜︽﹢  ــ﹠︀﹝﹥ ﹝︤︋ ︪︋ ️ــ ــ︐﹥ ا︨ ︠﹢ا︨
ــ﹥ ︗︀﹡﹍﹫︣ی ︋﹥  ــ﹥ داد: ﹡︀﹝ ــ︡. وی ادا﹝ ﹠﹋
️ زاده، ︀وی ا﹞ ﹤︐﹊﹡ ﹟﹛ ا︨️ ﹋﹥  ﹝︺﹡
ا﹎︣ در︮︡ ﹇﹫﹞️ ︨﹠﹌ آ﹨﹟ از ︫﹞︩ ﹇︊ً﹑ 
 ︡︀︊﹡ ــ︡ آن ــ️، در︮ ﹝﹢رد ︑﹢ا﹁﹅ ︋﹢ده ا︨
ــ﹞︩،   ︫️﹝﹫﹇ ︩﹨︀﹋ ︀ ︑︽﹫﹫︣ ﹋﹠︡ ︣ا ﹋﹥︋ 
﹠﹌ آ﹨﹟ ﹨﹛ ﹋︀﹨︩ دا︫︐﹥ ا︨️ و   ︨️﹝﹫﹇
 ﹜﹋︀ ا︮﹢ل ︀ ــ︡ ا﹇︡ا﹝︀︑﹩ ا﹡︖︀م داد ﹋﹥︋  ︀︊﹡
︀︫︡. ا︪︀ن ﹨﹞︙﹠﹫﹟   ︋︣︀︽﹞ ︀ه داری﹍﹠  ︋︣︋
 ﹤ ــ︐︣︋  ︪﹫ ــ︀ر︋  ﹢د را در ﹝﹢رد ﹁︪  ︠️﹀﹛︀﹞
ــ﹫﹥ ︨﹢د آن ﹨︀  ︫︀ ﹤﹡︀︋ ﹤︋ ︀﹨ ﹩﹠﹨ــ﹠﹌ آ ︨

︻﹠﹢ان ﹋︣ده ا︨️.
︣﹝︀﹥ از ︑﹢︗﹥ و︥ه  ︀زار︨  ر﹫︦ ﹁︣ا﹋︧﹫﹢ن︋ 
ــ︐︣ا︑︥﹉ ﹋︪﹢ر  ﹠﹞ ︹︀﹛ و ا︨  ︮﹤ دو﹜️︋ 
 ︹︣ــ ︀ ︗﹙﹢﹎﹫︣ی︨   ︋﹤﹋ ﹟︡ردا﹡﹩ ﹋︣د و ا﹇
ــ️ ﹉ وزارت ︠︀﹡﹥، از  از ︑︭﹞﹫﹛ ﹡︀در︨
ــ️ ﹎﹠︡﹜﹥ ︋︣ ︋︀زار  ︑︊︺︀ت ﹝﹠﹀﹩ ﹋︀﹨︩ ﹇﹫﹞
ــ︀ی ز﹡︖﹫︣ه  ــ﹟ ︎︣وژه ﹨ ــ︣﹝︀﹥ و ﹨﹞︙﹠﹫ ︨
ــ︀ن و ︤د  ــ︐︀ن ﹨︀ی ﹋︣﹝ ــ︡ ﹁﹢﹐د در ا︨ ﹫﹛﹢︑
ــ︡ه ﹋︣﹝︀ن ﹨﹞︙﹠﹫﹟  ﹠︀﹝﹡ .︡ــ ︗﹙﹢﹎﹫︣ی ︫
 ︩ ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری در︋   ︨﹏﹫ــ ︠﹢ا︨︐︀ر ︑︧
 ﹩﹐︀︋ ﹩︊︧﹡ ️︤﹞ ︡ن ﹋︪﹢ر ﹋﹥ دارای︺﹞
ــ︉ ا︻︐﹞︀د  ــ︡ و او﹜﹫﹟ ﹇︡م را ︗﹙ ــ️ ︫ ا︨
︀ز ﹎︣دا﹡︡ن   ︋﹅︣︵ ︢اران دا︠﹙﹩ از﹎ ﹤︀﹞︨︣
️ ﹨︀ی  ــ︣﹋ ︫ ــ︣داری  ︋︣ه ︋ ــ︀ی  ︎︣وا﹡﹥ ﹨
 ︣﹎ ﹏﹎ ︀در﹝﹙﹢ و ︡ه ــ︀زی︫  ︨ ﹩︮﹢︭︠
 ️﹡︀︴﹁ ︡﹝﹞ ︡﹫﹋︃︑ دا﹡︧️ ﹋﹥ ا︠﹫︣ا ﹝﹢رد
︀دار ﹡﹫︤  ــ﹢رس و اوراق︋  ــ︀ز﹝︀ن︋   ︨︦﹫ر
ــ︐︀ر  ﹢ا︨ ︀︀ن︠  ــ️. وی در︎  ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨
ــ︣︺︐︣ د︨︐﹢ر ︗︀﹡﹍﹫︣ی   ︨﹤ ︣﹨ ا︗︣ای
︪﹠︀﹝﹥ ﹋︀﹨︩ ﹇﹫﹞️ ﹎﹠︡﹜﹥ آ﹨﹟  ︋︣ای ﹜︽﹢︋ 

.︫︡
(1394/5/27)

︣ ا︨︀س ︑︊︭︣ه   ︋﹢  ︨﹉ از ﹤﹋ ﹟ا ﹤  ︋﹤︗﹢︑
ــ﹢ن ﹝︺︀دن ﹝︭﹢ب  ــ﹩ ﹝︀ده ٢۴ ﹇︀﹡ ﹇︀﹛۵ ا
 ،️︺﹠ ــ︀ز﹝︀ن︮  ــ﹥︨  ــ﹩ ﹋ ﹢ر︑ ١٣٩٢ در︮ 
ــ ﹨︀ی  ــ︐︀ن ︋﹥ ︎︀︨ ــ︀رت ا︨ ــ︡ن و ︑︖ ︺﹞
 ︳︋︣ــ﹩ ذ ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣ا ــ︐︺﹑م از د︨ ا︨
ــ︀ف در ﹝﹠︀︵﹅  ــ︡ور ︎︣وا﹡﹥ ا﹋︐︪ ︮ ️︗
﹫︩ از  ︣︑﹢زای︋  ــ﹥ ﹢زه ﹨︀ی ﹝﹢اد︎  از ︗﹞﹙
ــ︐﹥ ︋︀︫︡، ﹝﹢︲﹢ع  ︡ ﹝︖︀ز ا︻︐︣اض دا︫
ــ﹢ع ﹝︀ده ٢۴  ــ︃ت ﹏ ا︠︐﹑ف ﹝﹢︲ ﹫﹨ ﹤︋
﹝﹊︣ر ﹇︀﹡﹢ن ﹝︢﹋﹢ر ار︗︀ع ﹝﹩ ︫﹢د و ار︗︀ع 
ا︻︐︣اض ︋﹥ ﹨﹫︃ت ﹝﹢︮﹢ف ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ورود 
︾﹫︣︑︭︭﹩ و ا︖︀د ﹝︀︵︣ات ا﹡︧︀﹡﹩، 
ــ︣و﹡︡ان و ﹨︡رر﹁️  ــ﹑﹝️︫  ــ︨︡  ︡︑
﹢ی  ﹢د و از︨  ــ﹢ر ﹝﹩︫  ﹝﹠︀︋︹ را﹨︊︣دی ﹋︪
ــ︀﹏ ﹁﹠﹩ و ︑﹢︗﹫︀ت ز︧ــ️  ــ︣، ﹝︧ ﹍د
﹝﹫︴﹩ و ارزش ﹨︀ و ﹋︀رد﹋︣د﹨︀ی ﹝﹠︀︵﹅ 
 ︳﹫﹞ ️︸︀﹀ ــ︀ز﹝︀ن ︨ ️︣︡﹞ ️ــ︑
ز︧ــ️ و ︲﹢ا︋︳ ز﹞ ️︧﹫︴﹩ ︠︀ص 
ــ︀رج از  ــ︀ی ﹝︺︡﹡﹩ ︠ ﹨ ️ ــ︣ ﹁︺︀﹜﹫ ︋ ﹜﹋︀
ــ️،  ــ︀ی ﹨﹫︃ت ﹝︢﹋﹢ر ا︨ ︑︭ــ︬ ا︻︱
ــ︣ه ۵ ا﹜︀﹇﹩ ﹝︀ده  ــ﹑ح ︑︊︭ ﹜︢ا ﹐﹥ ا︮
︣ای ︵﹩  ــ﹢ن ﹝︺︀دن ﹝︭﹢ب ١٣٩٢︋  ﹡︀﹇ ٢۴
︦ ︗﹞﹢ری  ﹫ی ر﹢ ︑︪︣﹀︀ت ﹇︀﹡﹢﹡﹩ از︨ 
ــ︡.   ︫﹜︡﹆︑ ﹩﹞﹑ــ ــ﹢رای ا︨  ︫︦﹚︖﹞ ﹤︋
ــ️: در  در ﹝︀ده وا︡ه ا﹐ ﹟﹥ آ﹝︡ه ا︨
ــ︀ده ٢۴ ﹇︀﹡﹢ن  ﹞ ﹩﹇︀﹛ــ︣ه ۵ ا ــ︀ی ︑︊︭ ︐﹡ا
﹝︺︀دن ﹝︭﹢ب ١٣٩٢ ︻︊︀رت «︨︀ز﹝︀ن ﹨︀ی 
ــ︣ژی ا︑﹞﹩ و ﹞ ️︸︀﹀﹫︳ ز︧ــ️ از  ا﹡
︫﹞﹢ل ا﹟ ︑︊︭︣ه ﹝︧︐︓﹠﹩ ﹨︧︐﹠︡.» ا︲︀﹁﹥ 

﹝﹩ ︫﹢د.
ــ﹩ ﹝︀ده ٢۴ ﹇︀﹡﹢ن ﹝︺︀دن  ﹇︀﹛در ︑︊︭︣ه ۵ ا
ــ️:︑︊︭︣ه ۵ ـ  ــ︡ه ا︨ ﹝︭ــ﹢ب ١٣٩٢ آ﹝
ــ️، ﹝︺︡ن و  ــ︀ز﹝︀ن ︮﹠︺ در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ︨
ــ︐︺﹑م از  ــ ﹨︀ی ا︨ ︨︀  ︎﹤ ــ︐︀ن︋  ︑︖︀رت ا︨
ــ︳ ا︻︐︣اض  ــ﹩ ذی ر︋ ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣ا د︨
﹥ ﹨﹫︃ت ﹏ ا︠︐﹑ف  ︀︫︡، ﹝﹢︲﹢ع︋  دا︫︐﹥︋ 
﹝﹢︲﹢ع ﹝︀ده (٢۴ ﹝﹊︣ر) ار︗︀ع ﹝﹩ ︫﹢د ︑︀ 
︀﹡︤ده روز در﹝﹢رد آن ︑︺﹫﹫﹟  ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف︎ 
︑﹊﹙﹫︿ ︫﹢د. ︗﹙︧︀ت ا﹟ ﹨﹫︃ت ︡ا﹇﹏ 
ــ﹞﹫️ ﹝﹩ ︀︋︡ و رأی  ﹠︕ ﹡﹀︣ ر︨ ︋︀ ︱﹢ر︎ 
ــ︡ه ︀︲︣ ﹇︴︺﹩ و  ︻ ﹅﹚︴﹞ ️︣︓﹋ــ︀ ا آن︋ 
﹐زم ا﹐︗︣ا ا︨️. ا﹟ ا﹝︣ ﹝︀﹡︹ ا︻︐︣اض در 

د﹢ان ︻︡ا﹜️ اداری ﹡﹫︧️. 
(1394/6/1)

ــ️ از ︑﹢﹜﹫︡  ︀﹝ ︥هــ﹫﹢ن و ︧﹫﹝﹋ ︦﹫ر
︣ ا︗︣ای ا︮﹏ ۴۴ ﹝︖﹙︦  ــ﹩ و ﹡︷︀رت︋  ﹚﹞
︦ ︗﹞﹢ر  ﹫︥ه ﹝︺︀ون اول رــ︐﹢ر و از د︨
ــ︩ ︋︣ا﹡﹍﹫︤ ﹋︀﹨︩  ﹛︀ ﹤︋﹢︭﹞ ﹢ــ ︋︣ای ﹜︽
︊︣ داد.  ــ﹥ آ﹨﹟︠  ــ﹥ در︮︡ی ﹇﹫﹞️ ﹎﹠︡﹜ ︨
ــ︣د:  ــ﹑م ﹋ ــ﹩، ا︻ ﹢ر ا︋︣ا﹨﹫﹞ ــ︀︎  ﹝﹞︡ر︲
 ︩﹫ ﹠﹌ آ﹨﹟ ﹠︡ی︎   ︨️︺﹠ ︨︀﹝︡اران︮ 
ــ︐﹥  ︦ ︗﹞﹢ر ﹡﹢︫ ﹫ــ︀ب ︋﹥ ر ﹡︀﹝﹥ ای ︠︴
︋﹢د﹡︡ ﹋﹥ ﹋︀﹨︩ ︨﹥ در︮︡ی ﹇﹫﹞️ ﹎﹠︡﹜﹥ 
 ﹤  ︋﹟﹫﹍﹠ ︣ه ﹝︀﹜﹊︀﹡﹥︨   ︋️﹁︀آ﹨﹟ در ﹋﹠︀ر در
﹝﹫︤ان ۶٠ در︮︡ از دارا﹩ آن ﹨︀ در ︋﹢رس 
 ﹟د﹡︊︀ل ا ﹤ ــ️. وی ادا﹝﹥ داد:︋  ــ︐﹥ ا︨ ︨︀﹋
ــ﹢زان ︋︀زار ︨︣﹝︀﹥ در ︎﹫﹍﹫︣ی ﹨︀  ﹡︀﹝﹥ د﹜︧
ــ﹣و﹐ن وزارت ︮﹠︺️،  و ﹝︢ا﹋︣ا︑﹩ از ﹝︧
 ﹤﹞︀﹠︪︋ ــ︐﹠︡ ︑︀ در ﹝︺︡ن و ︑︖︀رت ︠﹢ا︨
 ︣︷﹡ ︡︡︖︑ ﹟﹨︢اری ﹎﹠︡﹜﹥ آ﹎ ️ ا︠﹫︣ ﹇﹫﹞
︀ً ا﹟ ︎﹫﹍﹫︣ی ﹨︀ در وزارت  ︐︀﹡ ︀﹞ــ﹢د، ا ︫
ــ﹫︡. ﹡﹞︀﹠︡ه  ــ﹥ ﹡︨︣ ــ﹥ ﹡︐﹫︖ ــ﹥ ﹝︐︊﹢ع ︋ ﹡︀︠
ــ﹫︡ن  ــ︤ود: ︋﹥ د﹡︊︀ل ︋﹥ ﹡︐﹫︖﹥ ﹡︨︣ ﹋︣﹝︀ن ا﹁

ــ﹑ح ︑︊︭︣ه  ــ﹢ری، ﹐﹥ ا︮ ﹝︗ ︦ ﹫ر
ــ﹢ن ﹝︺︀دن ﹝︭﹢ب  ــ﹩ ﹝︀ده ٢۴ ﹇︀﹡ ﹇︀﹛۵ ا
ــ︣﹀︀ت ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︋﹥  ︪︑ ﹩︵ ️︗ ١٣٩٢ را
 ︀ ــ︣د.︋  ﹋ ﹜︡﹆︑ ﹩﹞﹑ــ ــ﹢رای ا︨ ــ﹢ر ︋︀ ﹝︖﹙︫︦  ــ︀ز﹝︀ن ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ﹋︪ ︨ ﹏﹋ ︦﹫ر

دستور ويژه جهانگيرى براى لغو بخشنامه 
چالش برانگيز سنگ آهن

اليحه اصالح قانون معادن 
تقديم مجلس شد

فعاالن اقتصادى بايد از نظام مالياتى 
شماره اقتصادى بگيرند



Ehya Magazine

79

ى )
ماع

جت
ى، ا

هنگ
، فر

مى
( عل

حيا 
مه ا

صلنا
ف

﹥ ا︮﹑ح ﹇︀﹡﹢ن ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹫︀ت ﹝︧︐﹆﹫﹛  ا︫︀ره︋ 
ــ﹢ی ر﹝︗ ︦﹫﹢ر  ﹫︩ از︨  ﹋﹥ ﹠︡ روز︎ 
ــ︀ز﹝︀ن ا︋﹑غ ︫︡ ﹎﹀️:  ︋︣ ا︨︀س  ︨ ﹟ا ﹤︋
ا﹟ ﹇︀﹡﹢ن ﹨︣﹋︧﹩ ﹋﹥ ﹋︀ر ا﹇︐︭︀دی ﹝﹩ ﹋﹠︡ 
ــ﹞︀ره  ️ ﹡︀م ﹋﹠︡ و︫  ︀︋︡ در ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ︔︊
︀در ﹋﹠︡. ﹢ر︑︧︀ب︮  ﹍﹫︣د و︮  ا﹇︐︭︀دی︋ 
︊︣﹡﹍︀ران   ︠︀ ︻﹙﹩ ︻︧﹊︣ی در ادا﹝﹥ ﹡︪︧️︋ 
ا﹁︤ود: ا﹎︣ ﹨︣ ﹝﹢دی ا﹟ ﹋︀ر را ا﹡︖︀م ﹡︡﹨︡ 
﹢ا﹨︡   ︠﹤﹝︣︗ ﹤﹚﹞︀︺﹞ دو در︮︡ ﹝︊﹙︼ ﹝﹢رد
ــ︀س ﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥  ــ︡. وی ﹎﹀️: ︋︣ا﹟ ا︨ ︫
 ﹉ ︡︀︋ ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ️﹫﹛︀︺﹁ در ا﹇︐︭︀د ﹋︪﹢ر
﹥ ﹡︷︀م  ــ︐﹩ را︋  ــ︣ی از ا︵﹑︻︀ت در︠﹢ا︨ ︨
 ﹤﹊﹠ا ﹤ ︀ ا︫︀ره︋  ــ﹊︣ی︋  ︧︻ .︡﹠﹨︡  ︋﹩︑︀﹫﹛︀﹞
ــ﹥ ︑︊︀دل ا︵﹑︻︀ت ︋﹫﹟ ﹡︷︀م  در ا﹟ ﹇︀﹡﹢ن ︋
ــ︡ه ا︨️ ا﹁︤ود:  ــ︀ره︫  ︋︀﹡﹊﹩ و ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ا︫
 ﹤﹡︀﹞︣﹞ ﹑﹞︀﹋ ــ︀ت ــ﹟ ︑︊︀دل ا︵﹑︻ ا﹜︊︐﹥ ا
ــ︀ء ﹋﹠︡ ﹝︖︣م  ــ️ و ا﹎︣ ﹋︧﹩ آن را ا﹁︪ ا︨
︡﹝︀ت دو﹜︐﹩،  ا︨️ و ︻﹑وه ︋︣ ︑︺﹙﹫﹅ از︠ 
ــ︡ان ﹝﹊﹢م  ــ︀ل ز﹡ ــ︀ه ︑︀ دو ︨ ︋﹥ ︫ــ︩ ﹝
︀ز﹝︀ن ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹫︀︑﹩   ︨﹏﹋ ︦﹫ر .︡ ︠﹢ا﹨︫︡ 
 ︬﹫︪︑ ︣ای ﹋︪﹢ر ﹎﹀️: ا﹟ ا︵﹑︻︀ت︋ 
در︨️ درآ﹝︡﹨︀ی ﹝﹢د︀ن ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ا︨️ و 
﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ رود.   ︋﹩︀﹞ــ︐﹩ آز ︣ای را︨  ︋︀﹁︣︮
 ﹟︋︣ا︨︀س ا ︡︀︋ ︀﹨ ﹉﹡︀︋ ﹤﹊﹠وی ︋︀ ︋﹫︀ن ا
﹇︀﹡﹢ن ︋︀ ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ﹨﹞﹊︀ری ﹋﹠﹠︡ ا︲︀﹁﹥ 
 ︬︪﹞ ﹩︋﹢︀ر ︀ری در﹊﹝﹨ ﹟︣د: ا﹋
و ا﹜︊︐﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ﹝︣﹝︀﹡﹥ ︋﹢دن ا︵﹑︻︀ت 
ــ﹊︣ی ا﹁︤ود:  ﹨﹞﹫﹟  ︮﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د. ︻︧
﹇︀﹡﹢ن ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ را ﹝﹢︸︿ ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ 
ا﹎︣ ﹋︧﹩ ︋︡﹨﹊︀ری ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ ﹝︀ 
 ﹜﹫﹠﹋ ﹩﹁︣︺﹞ ﹩﹊﹡︀ ﹥ ﹡︷︀م︋  ــ﹟ ﹝﹢︲﹢ع را︋  ا
ــ︐︣︀ن دارای ︋︡﹨﹩ را  ــ︤ ﹝︪ ــ︀ ︋︀﹡﹉ ﹨︀ ﹡﹫ ︑
︀﹡﹊﹩ از آن  ــ﹠︖﹩︋  ــ﹠︡ و در ا︻︐︊︀ر︨  ︨︀﹠︪︋

ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡.
ــ﹢ر  ــ﹢ر ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ﹋︪ ــ︀ز﹝︀ن ا﹝ ︨ ﹏﹋ ︦﹫ر
ــ﹢ع  ــ︣ ﹡ ــ﹢رداری از ﹨ ︠︣ ــ︣ط︋  ــ️:︫  ﹀﹎
 ﹤ــ﹢ن ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ارا ــ﹢ق در ﹇︀﹡ ︪﹞ ︀ ️﹫﹁︀︺﹞
﹢ا︨︐﹥  ا︸︀ر﹡︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ و ا︨﹠︀د و ﹝︡ارک︠ 
︣ا︨︀س  ︫︡ه از︗︀﹡︉ ﹝﹢د︀ن ا︨️. ﹢ن︋ 
﹇︀﹡﹢ن ︗︀︎ ︡︡﹥ ﹋︀ر﹨︀ی ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ در آ﹠︡ه 
ــ﹊︣ی  ﹢د. ︻︧ ﹢ا﹨︡︋  ــ︀ت ﹝﹢د︀ن︠  ا︵﹑︻
 ︩﹫ ﹠︀﹡︩ ا﹁︤ود:︎  ︩ د﹍︣ی از︨  در︋ 
ــ﹑ح ﹇︀﹡﹢ن ا﹎︣ ﹉ ﹝﹢دی ده ﹁︺︀﹜﹫️  از ا︮
ــ️  ــ︽﹏ ﹝︐﹀︀وت دا︫ ــ︀دی و ︀ ده ︫ ا﹇︐︭
ــ︀زه درآ﹝︡ ﹋︧ــ︉ ﹝﹩ ﹋︣د،  ــً﹑ از ده ﹝︽ ︓﹞
﹢د  ︣ای ﹨︣ ﹉ از ﹝︪︀︾﹏︠  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︧ــ️︋ 
ــ︀ل ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠︡.  از ︀︎ ️﹫﹁︀︺﹞ ﹉﹥ در ︨
ــ﹢ن، ا﹎︣  ﹡︀﹇ ﹤﹫﹑︮ــ︀ در ا ــ️: ا﹝ وی ﹎﹀
ــ︽﹙﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡  ︫ ️﹫﹛︀︺﹁ ︡﹠ دی ای﹢﹞
 ﹩︑︀﹫﹛︀﹞ ️﹫﹁︀︺﹞ ﹤︀  ︎﹉ ــ︡ از ﹁﹆︳ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡
در ︨︀ل ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠︡ و ︋﹆﹫﹥ درآ﹝︡﹨︀ی وی 

 ﹏﹋ ︦﹫︧ــ️. ر﹫﹡ ️﹫﹁︀︺﹞ ﹟ــ﹞﹢ل ا ︪﹞
︨︀ز﹝︀ن ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ﹋︪﹢ر ا﹁︤ود: ا﹎︣ ﹋︧﹩ 
﹢د ده در︮︡  ﹨︨︣︀ل در ا︸︀ر﹡︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩︠ 
ــ︀ل  ــ︐︣ی ارا﹥ د﹨︡ ﹨︨︣ ︪﹫ درآ﹝︡ ا︋︣ازی︋ 
﹉ وا︡ در︮︡ ﹡︣خ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ او را ﹋︀﹨︩ 
ــ﹢﹇﹩ ︋︣ای ﹝﹢د︀ن ︠﹢ش  ﹝﹩ د﹨﹫﹛ ︑︀ ﹝︪

 .︫︡︀ ﹢ش ︧︀ب︋  ﹝︺︀﹝﹙﹥ و︠ 
(1394/6/2)

︀در﹋﹠﹠︡﹎︀ن ا︨️. ︣ای︮   ︋﹩︋﹢  ︠﹉﹝﹋ ﹟ا
 ﹤︀﹞︨︣ــ د﹐ری  ﹝﹫﹙﹫ــ﹢ن   ٢٠٠ ا﹁︤اــ︩ 

︀درات ︮﹠︡وق ︲﹞︀﹡️︮ 
 ﹤︀﹞︨︣ ٢٠٠ ﹝﹫﹙﹫﹢ن د﹐ری ︩وی از ا﹁︤ا
ــ﹥ در ﹇︀﹡﹢ن  ــ︡وق ︲﹞︀﹡️ ︮︀درات ﹋ ﹠︮
ــ️  ︊︣ داد و ﹎﹀️: ﹇︣ار ا︨ ــ﹥ آ﹝︡ه︠  ︋﹢د︗
﹝︊﹙︼ ٢٠٠ ﹝﹫﹙﹫﹢ن د﹐ر ︋﹥ ︨︣﹝︀﹥ ︮﹠︡وق 
ــ﹥ آن ﹨︀  ــ﹢د ﹋ ︀درات ا︲︀﹁﹥︫  ــ️︮  ﹡︀﹝︲
︀در﹋﹠﹠︡﹎︀ن  ︣ای︮  ︋︐﹢ا﹡﹠︡ ︲﹞︀﹡️ ﹐زم را︋ 

ارا﹥ د﹨﹠︡.
︣ ارزش ا﹁︤وده  ︑︧︣︹ در ا︨︐︣داد ﹝︀﹜﹫︀ت︋ 

︀درا︑﹩ ﹋︀﹐﹨︀ی︮ 
ر﹫︦ ︨︀ز﹝︀ن ︑﹢︨︺﹥ ︑︖︀رت، ︑︧︣︹ در 
ــ︐︣داد ﹝︀﹜﹫︀ت ︋︣ ارزش ا﹁︤وده ﹋︀﹐﹨︀ی  ا︨
ــ︐︀د  ــ︀ی ︨ ــ︣ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨ ﹍ــ﹩ را از د ︮︀درا︑
ــ️  ا﹇︐︭︀دی دو﹜️ ︻﹠﹢ان ﹋︣د ﹋﹥ ﹇︣ار ا︨
ــ︀ه ︋﹥  ﹞ ﹉ ــ︣ف ــ︀ت ︡ا﹋︓︣ ︸ ــ﹟ ﹝︀﹜﹫ ا

﹢د. ︮︀در﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹝︧︐︣د︫ 
 ﹩ــ️ ٢۴︨ــ︀︻︐﹥ د︨ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣ا﹫﹛︀︺﹁
︣و︗﹩ ﹋︪﹢ر ﹝︧︐﹆︣ در ﹝︊︀دی ورودی و︠ 

وی ا﹁︤ود: ﹁︺︀﹜﹫️ ٢۴︨︀︻︐﹥ د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی 
ــ︀دی ورودی و ︠︣و︗﹩  ا︗︣ا﹩ ﹋﹥ در ﹝︊
 ﹩︑︀﹝﹫﹝︭︑ ︣﹍از د ︤﹫﹡ ︡﹠︐︧﹨ ︣﹆︐︧﹞ ر﹢︪﹋
ــ️  دو﹜ ــ︀دی  ا﹇︐︭ ــ︐︀د  ︨ در  ــ﹥  ﹋ ــ️  ا︨
ــ︀ءا    ً ︋︀ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ︫︡ن  ــ︡ه و ان ︫ ︫ ﹤︐﹁︣﹎
ــ︀﹨︡ ︋︊﹢د در  ــ︡ه ︫ ــ︀ت ا︑︀ذ ︫ ﹝﹫﹝︭︑

﹢د. ﹢ا﹨﹫﹛︋  ︀درا︑﹩ ﹋︪﹢ر︠  و︲︺﹫️︮ 
(1394/6/16)

ــ﹢ق ﹨︀ی  ــ︀ ﹝︪ ــ︡ ︋ ︀︋ ــ︀درات ــ︺﹥ ︮ ︨﹢︑
 ﹤﹋ ﹩︀﹨ ــ﹢ق ــ︡؛ ﹝︪ ــ﹩ ﹨﹞︣اه ︋︀︫ ︮︀درا︑
 ︣ ــ︣︋  ــ︀ل ﹨︀ی ا︠﹫ ــ︡ در︨  ــ︣ ﹝﹩ ر︨ ــ﹥ ﹡︷ ︋
 ﹟﹫﹝﹨ ﹤ ــ﹢ده و︋  ــ︐﹢ار ﹡︊ ︀︮﹩ ا︨ ــ﹢ل︠  ا︮
ــ︐﹥ ﹋﹞﹊﹩ ︋﹥ ︑﹢︨︺﹥ ︮︀درات  د﹜﹫﹏ ﹡︐﹢ا﹡︧
︾﹫︣﹡﹀︐﹩ ﹋﹠︡. در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ر﹫︦ ︨︀ز﹝︀ن 
ــ︐︀د  ــ︺﹥ ︑︖︀رت از ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی و︥ه ︨ ︨﹢︑
︀در﹋﹠﹠︡﹎︀ن   ︮﹅﹢︪︑ ︣ای ا﹇︐︭︀دی دو﹜️︋ 
ــ︡ه و ﹇︣ار ا︨️ ︋﹥  ︫ ︉﹢︭︑ ﹤﹋ داد ︣︊︠
ــ﹢د. و﹜﹩ ا    ً         ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣ا﹩ ا︋﹑غ︫  د︨
ا﹁﹞﹩ راد ا︸︀ر ﹋︣د: آ︣︠﹟ ا﹇︡ا﹝︀︑﹩ ﹋﹥ 
︡ه ﹝︭﹢︋﹥  ︀درات ا﹡︖︀م︫   ︮﹅﹢ــ ︋︣ای ︑︪
ــ﹥ در آن  ــ️ ﹋ ــ︀دی دو﹜️ ا︨ ــ︐︀د ا﹇︐︭ ︨
﹝︭﹢︋﹥ ﹝﹢اردی ︻﹠﹢ان ︫︡ه ﹋﹥ در ︮﹢رت 
ــ︺﹥  ــ﹉ ︠﹢︋﹩ ︋﹥ ︑﹢︨ ــ︡ن ﹋﹞ ــ﹩ ︫ ا︗︣ا
ــ﹢د و ﹝﹠︐︷︣ ا︋﹑غ آن ︋﹥  ︮︀درات ︠﹢ا﹨︡ ︋

.﹜﹫︐︧﹨ ﹩د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣ا
﹩﹊﹡︀ ️ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی︋  ︡ور ︲﹞︀﹡ ︑︧﹫﹏ در︮ 

️ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی  ــ﹫﹏ در ︮︡ور ︲﹞︀﹡ وی، ︑︧
ــ︐︀د  ــ﹥ ﹝﹢ارد ﹝︭﹢ب ︨ ــ﹩ را از ︗﹞﹙ ﹊﹡︀︋
ــ︤ود: ︋︣  ــ﹞︣د و ا﹁ ــ️ ︋︫︣ ــ︀دی دو﹜ ا﹇︐︭
 ﹤ ــ︡ه︋  ︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی ﹝﹢︸︿︫  ــ︀س︋  ا﹟ ا︨
︋︀﹡﹉ ﹨︀ی ذ︣︋︳ ا︋﹑غ ﹋﹠︡ ︑︀ ︑︧﹫﹑ت را 
 ﹤﹞︀﹡ ️ ﹡︀﹝︲ ️﹁︀︀ن در﹫︲︀﹆︐﹞ ــ︀ر در ا︠︐﹫
ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹇︣ار د﹨﹠︡. ا﹁﹞﹩ راد  ︫
﹠︡وق  ا︸︀ر ﹋︣د: ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹇︣ار ا︨️ از︮ 
︑﹢︨︺﹥ ﹝﹙﹩ ﹝︊﹙︼ ﹉ ﹝﹫﹙﹫︀رد د﹐ر ا︻︐︊︀ر در 
︀درا︑﹩ ﹇︣ار ﹎﹫︣د  ا︠︐﹫︀ر ﹋︪﹢ر﹨︀ی ﹨︡ف︮ 
 ︡︣  ︠﹤ ﹋﹥ از ︵︣﹅ ا﹟ ا︻︐︊︀ر، آن ﹨︀ ا﹇︡ام︋ 
︣ای ﹋﹞﹉ ﹎︣﹁︐﹟ از   ︋︀ ︣ا﹡﹩ ﹋︣ده︀ی ا﹨﹐︀﹋

︠︡﹝︀ت ﹁﹠﹩ ﹝﹠︨︡﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡.
ــ️، ﹝︺︡ن و ︑︖︀رت در  ︺﹠  ︮︣︀ون وز︺﹞
︀درات   ︮﹤︺︨﹢︑ ﹉﹡︀ ﹫︀ن ﹋︣د:︋  ︻﹫﹟ ︀ل︋ 
︡ه ︡ا﹇﹏ ٨٠ در︮︡ ︑︧﹫﹑ت  ﹡﹫︤ ﹝﹙︤م︫ 
ــ︣ای  ︋ ً︀ ــ ﹁︣︮ ــ﹩ را  ﹛︀ر و  ــ﹛ از ارزی  ا︻
︡﹝︀ت ا︠︐︭︀ص د﹨︡ ﹋﹥  ︮︀درات ﹋︀﹐ و︠ 

ــ︣ک ا︣ان  ــ︀درات ﹎﹞ ــ︣ ︮ ــ︣﹋﹏ د﹁︐ ︡﹞
﹎﹀️: ︋︧︐﹥ ﹨︀ی ︀﹝︐﹩ در ﹇︀﹜︉ ٢٠︋﹠︡ 
ــ﹥ ︮︀در﹋﹠﹠︡﹎︀ن و  ︋ ﹤ت ﹇︀︋﹏ ارا﹑﹫ــ ︧︑
ــ️.  ــ︡ه ا︨ ︫ ﹟و ︑︡و ﹤﹫︑ وارد﹋﹠﹠︡﹎︀ن
ــ︐﹩» در ︗﹙︧﹥ ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن  «︧﹟ ︻﹙﹫︡و︨
ــ﹢ر ﹎﹞︣﹋﹩  ــ﹏ و ﹡﹆﹏ و ا﹝ ﹝ ،﹩ــ ︋︀زر﹎︀﹡
 ﹤﹊﹠ا ﹤ ــ︀ره︋  ︀ ا︫ ︣م آ︋︀د︋  ︀زر﹎︀﹡﹩︠  ــ︀ق︋  ا︑
ــ﹩ ︋︣ای  ــ︀دی ﹝﹆︀و﹝︐ ️ ﹨︀ی ا﹇︐︭ ــ ︨︀﹫︨
 ﹤︐︧︋ ﹟︮︀درات ا︨️، ا﹁︤ود: ا ﹏﹫ــ ︧︑
ــ﹢ر  ︪﹋ ﹩ــ︀ی ا︗︣ا ــ﹩ ︋﹥ ﹎﹞︣ک ﹨ ︐︀﹝
ا︋﹑غ ︫︡ه ا︨️ و ا﹟ آ﹝︀د﹎﹩ و︗﹢د دارد 
︡ه و ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ︑﹢﹜﹫︡  ︣︵︣ف︫  ﹝︪﹊﹑ت︋ 
و ︮︀درات ︋﹥ ︡ا﹇﹏ ︋︨︣︡. وی ︋︀ ا︫︀ره 
︡ه ا﹇︐︭︀د  ️ ﹨︀ی ا︋﹑غ︫  ︨︀﹫ ︋﹥ ا﹠﹊﹥ در︨ 
ــ﹫﹏ آن  ــ︀درات و ︑︧ ــ﹩ ﹡﹫︤ ︋︣ ︮ ﹝﹆︀و﹝︐
ــ︡ه ا︨️،  ︫ ︡﹫﹋︀︑ ﹩︐︡ود﹞ ︘﹫﹨ ︋︡ون
ــ﹊﹑ت وا︡﹨︀ی  ــ﹥ داد: ﹊﹩ از ﹝︪ ادا﹝

اخبار خوب سازمان توسعه تجارت 
براى صادركنندگان

بسته هاى حمايت از 
صادركنندگان و واردكنندگان تدوين شد
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 ﹟ــ️ ﹋﹥ در ا ︑﹢﹜﹫︡ی ﹋﹞︊﹢د ﹡﹆︡﹠﹍﹩ ا︨
ــ﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ︋︣ای  ﹞︀﹡ ️ ــ﹥ ︢︎︣ش ︲﹞︀﹡ ز﹝﹫﹠
ــ︀درات ﹋︀﹐ از ︵︣﹅ ﹎﹞︣ک  واردات و ︮
︣دا︠️   ︎﹤ ︡ه و د﹍︣ ﹡﹫︀ز︋  در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥︫ 

﹢ل ﹡﹫︧️.  ﹡﹆︡ی︎ 
﹫︀ن   ︋︀ ︀درات ﹎﹞︣ک ا︣ان︋  ﹝︡︣﹋﹏ د﹁︐︣︮ 
ا︀﹝» ﹤﹊﹠️ د﹍︣ ︋︣ای ︮︀در﹋﹠﹠︡﹎︀ن 
ــ︣ای  ــ﹩ ︋ ــ︀﹝︀﹡﹥ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ ــ︐﹀︀ده از ︨ ا︨
ــ︡ون ﹝︡ود️ ز﹝︀﹡﹩  ــ﹥ ا︸︀ر﹡︀﹝﹥ ︋ ﹫︑
ا︨️»، ︑︭︣ ﹋︣د: ا︗︀زه  ﹏﹝﹊︧︣ه 
ــ︡ون ︑﹙﹫﹥ ﹋︀﹐ از د﹍︣ ا﹇︡ا﹝︀ت ﹎﹞︣ک  ︋
ــ️.  ــ️ از ︮︀در﹋﹠﹠︡﹎︀ن ا︨ ︀﹝ ــ︣ای ︋
 ﹏﹝ ا︗︀زه» ﹤﹊﹠︡و︨︐﹩ ︋︀ ︑︀﹋﹫︡ ︋︣ ا﹫﹚︻
 ﹩︐︤﹡︋︡ون ا︨︐﹀︀ده از ﹋︀﹝﹫﹢ن ﹨︀ی ︑︣ا ﹐︀﹋
ــ﹊︀ن ︋﹊︀ر﹎﹫︣ی ﹋︀﹝﹫﹢ن ﹨︀ی ﹝︺﹞﹢﹜﹩  و ا﹝
️ ﹨︀ی ﹎﹞︣ک از  ︀﹝ ︣ــ ﹍︋︀ر از د ﹏﹝
 ︰﹢﹀︑ :ــ︤ود ــ️»، ا﹁ ــ︡﹎︀ن ا︨ ︮︀در﹋﹠﹠
 ﹩ــ︐︀ن ﹨︀ و ︑﹞︣﹋︤زدا ا︠︐﹫︀ر ︋﹥ ﹎﹞︣ک ا︨
﹢رت  ــ︣ ا﹇︡ا﹝︀ت︮  ﹍︣ان از د︑ ــ﹢ر از ا﹝
﹎︣﹁︐﹥ در را︨︐︀ی ︑︧﹫﹏ ︮︀درات ا︨️. 
ــ︣ک ا︣ان  ــ︀درات ﹎﹞ ــ︣ ︮ ــ︣﹋﹏ د﹁︐ ︡﹞
ــ︐︣داد  ــ﹫﹑ت ا︨ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︋﹥ ﹝﹢︲﹢ع ︑︧
ــ︀ره ﹋︣د و ادا﹝﹥  ــ﹢ق ورودی ﹋︀﹐﹨︀ ا︫ ﹆
داد:  ️﹝︧﹇ ﹉ ﹤︙﹡︀﹠︀ ﹨﹞﹥ ﹝﹢اد او﹜﹫﹥ 
 ︫︡︀ ︡ه︋  ــ﹢ر وارد︫  ︪﹋ ﹤ ︀درا︑﹩︋  ﹋︀﹐ی︮ 
ــ﹠︀د واردات و  ︀ در︀﹁️ ا︨ ــ︣ک ا︣ان︋  ﹝﹎
︮︀درات ﹋︀﹐ ﹆﹢ق ورودی ا︫︀ص را 

ا︨︐︣داد ﹝﹩ ﹋﹠︡. 
ــ︣ک ا︣ان  ــ︀درات ﹎﹞ ــ︣ ︮ ــ︣﹋﹏ د﹁︐ ︡﹞
ــ﹑م ﹡︷︣ در  ــ﹥ در︋︀ره ا︻ ﹊﹠ا ﹤ ــ︀ره︋  ــ︀ ا︫ ︋
ــ︐﹍︀ه  ﹫﹟ د︨ ــ﹢رد ﹋︀﹐﹨︀ی ورود ﹝﹢﹇️︋  ﹞
ــ︡:  ــ﹢د دارد، ︀دآور︫  ــ﹑ف و︗ ــ︀ ا︠︐ ﹨
ــ︀ز﹝︀ن ﹨︀ی  ــ﹢ز ︨ ــ﹩ ︋﹥ ﹝︖ ــ︣ ﹇︀﹡﹢﹡ از ﹡︷
ــ︀ز  ــ️ ﹡﹫ ــ︀ی ورود ﹝﹢﹇ ــ︀ ﹋︀﹐﹨ ــ︳ ︋ ︊︑︣﹞
ــ﹥ ︋︣ای  ﹊﹠ــ︐﹩ ︋︀ ︋﹫︀ن ا ﹡﹫︧ــ️. ︻﹙﹫︡و︨
ــ︐︀﹡﹩ و ﹝﹙﹩ ﹡﹫︤  ــ﹥ ا︨ ــ︡﹎︀ن ﹡﹞﹢﹡ ︮︀در﹋﹠﹠
ــ﹛،  ــ︣ ﹎︣﹁︐﹥ ا ــ︥ه ای در ﹡︷ ت و﹑﹫ــ ︧︑
︑︭︣ ﹋︣د: در ︋ــ︒ ورود ﹝﹢﹇️ ﹋︀﹐ 
﹥ ا︠︢  ــ﹢ق ورودی ﹡﹫︀زی︋  ﹆ ــ︐︣داد و ا︨
﹢د. ︀در﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹡﹢ا﹨︡︋  ا︨﹠︀د از︮ 
(1394/6/17)

︣وژه ﹨︀،  ﹥ ︵︣ح ﹨︀ و︎   ︋(︦﹡︀﹠︀﹁) ﹩ــ ︠︀ر︗
ــ︀ی آب و ﹁︀︲﹑ب  ــ︐﹢را﹜︺﹞﹏ ︑︺︣﹁﹥ ﹨ د︨
ــ﹢ارض ︮︀درا︑﹩  ــ︀ل ٩۴ و ︢ف ︻ در ︨
﹋﹠︧︀﹡︐︣ه آ﹨﹟ را ︑︭﹢︉ ﹋︣د. ﹝︺︀ون اول 
︦ ︗﹞﹢ر در ︗﹙︧﹥ ︫﹢رای ا﹇︐︭︀د از  ﹫ر
﹢د  ﹫︪﹠︀دات︠  ﹢ا︨️︎   ︠️︣︡﹞ ︨︀ز﹝︀ن
ــ︀ت ﹝﹆︀م ﹝︺︷﹛ ر﹨︊︣ی  ﹢﹠﹞ ﹅﹆︑ در︋︀ره
 ﹤︀د ا﹇︐︭︀د ﹝﹆︀و﹝︐﹩ را ارا︐ در︋︀ره ︑︪﹊﹫﹏︨ 

.︡ ﹠﹋
ا︨︀ق ︗︀﹡﹍﹫︣ی ︋︀ ︑︀﹋﹫︡ ︋︣ ا﹠﹊﹥ دو﹜️ 
ــ﹩ را  ــ︀د ﹝﹆︀و﹝︐ ــ﹩ ا﹇︐︭ ️ ﹨︀ی ﹋﹙ ــ ︨︀﹫︨
ــ﹀︋︀︩ ︋︣ای ا﹇︐︭︀د ﹋︪﹢ر  ــ﹥ ا ی ︫ ︧﹡
︦ ︗﹞﹢ری  ﹫دا﹡︡ ﹎﹀️: ︑︀﹋﹫︡ ︗︡ی ر ﹩﹞
ــ︀د  ــ﹩ ا﹇︐︭ ️ ﹨︀ی ﹋﹙ ــ ــ︣ای ︨﹫︀︨ ــ︣ ا︗ ︋

﹝﹆︀و﹝︐﹩ ا︨️.
 ﹤ ــ︀ره︋  ︀ ا︫ ــ﹢ری︋  ﹝︗ ︦ ﹫ــ︀ون اول ر ︺﹞
ــ﹑﹝﹩ در  ــ︡ات ر﹨︊︣ ﹝︺︷﹛ ا﹡﹆﹑ب ا︨ ﹫﹋︀︑
ــ︐︀د ا﹇︐︭︀د ﹝﹆︀و﹝︐﹩،  ︭︠﹢ص ︑︪﹊﹫﹏ ︨
ــ︀ز﹝︀ن ﹝︣︡️ و ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹋︪﹢ر  از ︨
  ﹤﹞︀﹡︣ ــ️︋  ﹢ا︨ ــ﹥︠  ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی ﹝︣︋﹢︵ و د︨
ــ﹅ ﹝﹠﹢︀ت  ﹆︑ ︣ای ــ﹢د را︋  ــ﹠︀د︠  ︪﹫ و︎ 
ــ﹥ ﹋﹠﹠︡ ︑︀  ﹫︑ ــ﹟ ︭︠﹢ص ــ﹥ در ا ﹛ ﹜︷︺﹞
ــ︀ت وز︣ان  ــ﹥  ﹨﹫ ــ︣ع و﹇️ در ︗﹙︧ در ا︨
ــ﹢د. ︗︀﹡﹍﹫︣ی  ﹝︴︣ح و ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ︫
︣ ا︗︣ای  ــ﹢ر ﹡﹫︤︋  ﹝︗ ︦ ﹫ر ﹤﹊﹠︀ن ا﹫ ــ︀︋  ︋
️ ﹨︀ی ﹋﹙﹩ ا﹇︐︭︀د ﹝﹆︀و﹝︐﹩ ︑︀﹋﹫︡  ــ ︨︀﹫︨
ــ︣ع  ــ️: ︀︋︡ در ا︨ ︗︡ی دارد، ا︸︀ردا︫
︣ای ا︗︣ای  ــ︀ی ﹐زم︋  ︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹨ ــ️︋  و﹇

﹢د. ️ ﹨︀ ا﹡︖︀م︫  ︨︀﹫  ︨﹟ا
︣︠﹩ از ر︨︀﹡﹥ ﹨︀  ــ﹀︀﹡﹥ در︋  وی ا﹁︤ود: ﹝︐︀︨
ــ﹥  ــ️ ︋ ــ﹥ دو﹜ ــ﹢د ﹋ ــ︀ء ﹝﹩ ︫ ــ﹥ ا﹜﹆ ﹡﹢﹍﹠ا
️ ﹨︀ی ﹋﹙﹩ ا﹇︐︭︀د ﹝﹆︀و﹝︐﹩ ﹝︺︐﹆︡  ــ ︨︀﹫︨
ــ︡ ا﹝︀ دو﹜️  ــ﹥ آن ︑﹢︗﹥ ﹡﹞﹩ ﹋﹠ ﹡﹫︧ــ️ و︋ 
﹢رت ر︨﹞﹩ و ︾﹫︣ر︨﹞﹩ ︑︀﹋﹫︡   ︮﹤ ︋︀ر﹨︀︋ 
︀ور ︻﹞﹫﹅   ︋︀﹨ ️ ︨︀﹫  ︨﹟ا ︡﹠︋︡﹠  ︋﹤ ﹋︣ده ﹋﹥︋ 
ــ︣ای  ︋ ︩︋︀﹀ــ ــ﹥ ا ی ︫ دارد و آن را ﹡︧
︦ از ﹜︽﹢   ︎﹩︐ ﹤﹋ ︡﹡ــ﹢ر ﹝﹩ دا ا﹇︐︭︀د ﹋︪

︑︣﹛ ﹨︀ ﹡﹫︤ آن را ﹋﹠︀ر ﹡﹢ا﹨︡ ﹎︢ا︫️.
ــ﹢رای ا﹇︐︭︀د  ــ﹠︊﹥ ︫ ــ﹥ روز دو︫ در ︗﹙︧
﹠︺️، ﹝︺︡ن  ــ︣و و︮  ــ️، ﹡﹫ ــ﹥ وزرای ﹡﹀ ﹋
ــ︀ز﹝︀ن ﹝︣︡️ و  ــ︦ ︨ ﹫ــ︀رت، ر و ︑︖
︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی   ︋﹏﹋ ︦﹫︤ی ﹋︪﹢ر، رر ﹤﹞︀﹡︣︋
ــ﹩، ︮﹠︀︹ و ﹝︺︀دن  ــ︦ ا︑︀ق ︋︀زر﹎︀﹡ ﹫و ر
ــ︐﹠︡،  ــ︣ان ﹡﹫︤ ︱﹢ر دا︫ ــ︀ورزی ا و ﹋︪
ــ️ و ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی  ︣︡﹞ ــ︀ز﹝︀ن ﹡﹞︀﹠︡ه  ︨
 ﹩﹍﹡﹢﹍ ﹏﹝︺﹛ــ﹢ر ﹎︤ار︫﹩ از د︨︐﹢را ︪﹋
ــ﹩ و ︠︀ر︗﹩  ــ﹫﹑ت ﹝︀﹜ ا︠︐︭ــ︀ص ︑︧
(﹁︀﹠︀﹡︦) ︋﹥ ︵︣ح ﹨︀ و ︎︣وژه ﹨︀ی د︨︐﹍︀ه 
ــ︀ره  ︀ ا︫ ﹨︀ی ا︗︣ا﹩ ﹝︐﹆︀︲﹩ ارا﹥ ﹋︣د و︋ 
ــ︐﹢را﹜︺﹞﹏ در ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن  ︋﹥ ︋︣ر︨﹩ ا﹟ د︨
ــ﹥ ︑︊﹫﹫﹟ و  ــ︀د، ︋ ــ﹢رای ا﹇︐︭ ︫ ﹩︭︭︑

ــ︐﹢را﹜︺﹞﹏  ــ﹟ د︨ ــ︀ی ا ﹨ ﹩﹎︥و ︣ــ ︪︑
 ︡﹫︀︑ ﹤ ︣ر︨﹩︋  ︒ و︋  ︦ از︋  ︎︣دا︠️ ﹋﹥︎ 
 ﹤︧﹚︗ ﹟ــ﹢رای ر︨﹫︡. در ا  ︫﹟ا︻︱︀ی ا
﹫︪﹠︀د  ﹠︺️، ﹝︺︡ن و ︑︖︀رت ﹨﹛︎   ︮︣وز
︀درا︑﹩ ﹋﹠︧︀﹡︐︣ه آ﹨﹟ را در  ︢ف ︑︺︣﹁﹥ ︮ 
ــ︐︀ی ﹋﹞﹉ ︋﹥ ﹏ ﹝︪﹊﹑ت ﹁︣اروی  را︨
ــ﹟ ﹝︭﹢ل  ــ︡ ﹋﹠﹠︡ه ا ــ︀ت ︑﹢﹜﹫ ﹋︀ر︠︀﹡︖
ــ﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹢رد ︋︒ و  ︣ح ﹋︣د ﹋﹥ ا︴﹞

︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ﹇︣ار ﹎︣﹁️.
ــ︀د،  ــ﹢رای ا﹇︐︭ ــ﹥ ︫ ــ﹟ در ︗﹙︧ ﹫﹠︙﹝﹨
﹥ ارا﹫︲﹢︑ ﹤︀︑﹩ در  ﹡﹞︀﹠︡ه وزارت ﹡﹫︣و︋ 
ــ︐﹢را﹜︺﹞﹏ ︑︺﹫﹫﹟ ︑︺︣﹁﹥ ﹨︀ی  ︭︠﹢ص د︨
︣دا︠️  ــ︀ل ١٣٩۴︎  آب و ﹁︀︲ــ﹑ب در︨ 
﹋﹥ ︎︦ از ︋ــ︒ و ︑︊︀دل ﹡︷︣، ︑︭﹞﹫﹞︀ت 
ــ︡. ︎﹫︩  ــ﹟ ︭︠﹢ص ا︑︀ذ ︫ زم در ا﹐
ــ︀ ﹡﹢ذری ︎﹢ر ﹇︀﹛ ﹝﹆︀م آ︋﹀︀ی  ︲︣﹫﹚︻ ﹟از ا
ــ︤︗ ︣﹫︀︑﹩ از ︋︧︐﹥  ــ︐︀ن ︑︣ان ︋︀ ︑︪ ا︨
 ﹤﹝︣︗ رای ا﹇︐︭︀د در︋︀ره﹢  ︫﹤ ︎﹫︪﹠︀دی︋ 
 ﹐︀﹝︐︭︣ف آب ﹎﹀︐﹥ ︋﹢د: ا﹞ُ︣︎ ﹝︪︐︣﹋︀ن 
ــ﹥  ﹨﹞︣اه ﹝︭﹢︋﹥  ــ︐﹥ ︗︡︡ ﹇﹫﹞️ آب︋  ︧︋
ــ﹢رت ﹨﹞︤﹝︀ن  ︎ُ︣﹝︭︣ف ﹨︀ ︋﹥  ︮ ــ﹛  ︣ا︗
ــ﹢د. وی ︠︀︵︣﹡︪︀ن ﹋︣ده ︋﹢د:  ︫ ﹩﹞ ﹤ارا
 ﹤ ︎ُ︣﹝︭︣ف︋  ــ︐︣﹋︀ن  ــ﹥ ﹝︪ ﹝︣︗ ︀د﹠ــ ︪﹫︎
﹥ د﹡︊︀ل  ︫﹢رای ا﹇︐︭︀د ر﹁︐﹥ و ﹝︀ ﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن︋ 

﹢را ﹨︧︐﹫﹛.  ︫﹟ا ︣︷﹡ ︉﹚︗
ــ︣ده ︋﹢د  ــ︀ره ﹋ ــ﹟ ﹝︴﹙︉ ﹡﹫︤ ا︫ ــ﹥ ا وی ︋
﹢رت  ــ﹥︮  ــ﹢ی دو﹜️︋  ــ︀﹐ از︨  ﹝︐ــ﹥ ا ﹋
 ﹜آب و ︗︣ا ︡︡︗ ﹤﹁︣︺︑ ﹤︐︧ ﹨﹞︤﹝︀ن دو︋ 

︎ُ︣﹝︭︣ف ارا﹥ ﹝﹩ ︫﹢د. ﹝︪︐︣﹋︀ن 
ــ﹢ل ︋︀﹇︣ی ﹡﹫︤ در ︑﹫︣﹝︀ه  ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︨﹫︡ ر︨
ــ﹠︀ر﹢﹨︀ی ︗﹠︪﹫︎ ︡︡︀د  ا﹝︧︀ل در︋︀ره ︨
 ︉﹢︭︑ ︀︋ :️﹀﹎ ــ﹢رای ا﹇︐︭︀د ︫︡ه ︋﹥ ︫
ــ︀ی ︗︡︡ ︋︣ای  ــ﹢رای ا﹇︐︭︀د، ︑︺︣﹁﹥  ﹨ ︫
ــ︀  ــ︦ از آن آب ︋ ــ︀ل و ︎ ــ︣ب ا︻﹞ آب ︫
ــ︐︣﹋︀ن ارا﹥ ﹝﹩  ︫﹢د.  ﹇﹫﹞️ وا﹇︺﹩ ︋﹥ ﹝︪
︎ُ︣﹝︭︣ف ﹋﹥  ︋︀ ا︗︣ای ا﹟ ︵︣ح، ﹝︪︐︣﹋︀ن 
ــ︩ از ٣٠ ﹝︐︣﹝﹊︺︉ آب در ﹝︀ه ﹝︭︣ف  ﹫︋
ــ︡ه و ︋﹫︩ از  ﹋﹠﹠︡، دو ︋︣ا︋︣ ﹇﹫﹞️ ︑﹞︀م ︫
︀ی آب  ︡ه︋  ﹥ ﹇﹫﹞️ ︑﹞︀م︫   ︋︉︺﹊﹞︣︐﹞٢٠

﹢ا﹨﹠︡ ﹋︣د. ︣دا︠️︠  را︎ 
﹝︺︀ون درآ﹝︡ و ا﹝﹢ر ﹝︪︐︣﹋﹫﹟ آ︋﹀︀ی ا︨︐︀ن 
︑︣ان ا︸︀ردا︫️: ا﹝︀ ﹝︪︐︣﹋︀﹡﹩ ﹋﹥ ︋﹫︩ 
ــ︀ه ﹝︭ــ︣ف ﹋﹠﹠︡،  ــ︉ در ﹝ از ١٠ ﹝︐︣﹝﹊︺
︡ه آب و ﹝︪︐︣﹋︀﹡﹩  ︀ی ︑﹞︀م︫  ۴٠در︮︡︋ 
﹋﹥ ۵ ﹝︐︣﹝﹊︺︉ ﹝︭ــ︣ف ﹋﹠﹠︡، ٣٠ در︮︡ 
﹢ا﹨﹠︡  ︣دا︠️︠  ــ︡ه آب را︎  ﹇﹫﹞️ ︑﹞︀م︫ 
ــ︡ه  ــ︣د. وی ︑︭︣ ﹋︣د: ﹇﹫﹞️ ︑﹞︀م︫  ﹋
ــ﹢رای ا﹇︐︭︀د ارا﹥ ﹋︣ده و  آب را آ︋﹀︀ ︋﹥ ︫
ــ︐︣﹋︀ن ا︻﹞︀ل  ــ︦ از ︑︀﹫︡ در ﹇︊﹢ض ﹝︪ ︎

﹝﹩ ︫﹢د. 
(1394/6/1)

ــ︡  ︡︗ ــ︐﹢را﹜︺﹞﹏   د︨ ــ︀د  ا﹇︐︭ ــ﹢رای  ︫
ــ﹫﹑ت ﹝︀﹜﹩ و  ــ﹩ ا︠︐︭︀ص ︑︧ ﹍﹡﹢﹍

عوارض صادراتى كنسانتره آهن 
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