
   ﹝︧﹊﹟ ﹊﹩ از ︨﹥ ﹡﹫︀ز ﹫︀︑﹩ ︋︪︣ ا︨️ ﹋﹥ ﹡︊﹢د آن ز﹡︡﹎﹩ 
︵︊﹫︺﹩ ا﹁︣اد را د︀ر ﹝︪﹊﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡. از ︵︣﹁﹩ ﹎︣ا﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ︋︣ 
روی ﹇﹫﹞️ ︀︨︣ ﹋︀﹐﹨︀ ﹨﹛ ا︔︣ ﹝﹩ ﹎︢ارد. ر﹋﹢د و ︻︡م د︨︐﹫︀︋﹩ 
 ﹤︋  .︡﹠﹋ ﹩﹞  ︪︡︡︑ را  ︗﹢ا﹡︀ن  ازدواج   ﹏﹊︪﹞  ﹩︐  ﹟﹊︧﹞  ﹤︋
️ ﹨︀ی ︋︣﹡︀﹝﹥ ای ﹝﹛ ﹨︣ دو﹜︐﹩  ﹢﹛︤ء او︗ ﹟﹊︧﹞ ️﹚︻ ﹟﹫﹝﹨
ز﹝﹫﹟   ️﹝﹫﹇  ﹤︋ ا︣ان  ا﹇︐︭︀د  در   ﹤﹠︤﹨  ﹟︣︑ ︩ ﹫︋ ا︨️. 
ا︠︐︭︀ص ︎﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹊﹩ از ﹝︪﹊﹑ت ﹝︀ ﹎︣ه ︠﹢ردن ز﹝﹫﹟ 
 ﹜︣︑  ﹤︋ ر︋︴﹩   ﹤ ز﹝﹫﹟  ا︨️   ﹟ا ︨﹢ال   .️︨︀﹨ ﹜︣︑  ﹤︋
 ﹜︣︑ و︗﹢د   ️﹚︻  ﹤︋  ﹤﹋  ️︧﹫﹡ واردا︑﹩  ﹋︀﹐ی   ﹟﹊︧﹞ دارد؟ 
 ︀︊︣﹆︑ ﹟﹊︧﹞ ️︠︀︨ ︀ر ﹝︪﹊﹏ ︫﹢د. ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژیواردا︑︩ د
️ ﹨︀ی دا︠﹙﹩ ︫﹊﹏  دا︠﹙﹩ ا︨️. ︎︦ ﹝︪﹊﹏ ﹝︧﹊﹟ از ︨﹫︀︨
﹝﹩ ﹎﹫︣د. ︻﹙﹏ ﹎︣ا﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ︋︀﹐ ︋﹢دن ﹇﹫﹞️ ز﹝﹫﹟، ︻︡م ︻︣︲﹥ 
﹝﹠︀︨︉ و ︑﹆︀︲︀ی ︾﹫︣﹝︭︣﹁﹩ در ا ﹟﹢زه ا︨️. ︋︣ای ﹋︀﹨︩ 
﹇﹫﹞️ ︀︋︡ ︻︣︲﹥ ﹝︧﹊﹟ ا﹁︤ا︩ ︎﹫︡ا ﹋﹠︡ و ︋﹥ ︑﹆︀︲︀ی ﹋︀ذب 

ر︨﹫︡﹎﹩ ︫﹢د.

      از ﹊︧︀ل و ﹡﹫﹛ ﹇︊﹏، ﹇︴︹ واردات ا︗︡اد ︋︀︻︒ ﹋︀﹨︩ ︗﹢︗﹥ ر︤ی ︫︡ و ︋﹥ 
﹨﹞﹫﹟ ︻﹙️ ︋﹥ ﹝︣ور ز﹝︀ن ﹝﹫︤ان ︗﹢︗﹥ ورودی ︋﹥ ︋︀زار ﹋﹛ ︫︡. ﹋︀﹨︩ ﹝﹆︡ار و 
︑︺︡اد ︗﹢︗﹥، ︻﹢ا﹝﹙﹩ دارد؛ از ︗﹞﹙﹥ ١- ︻︡م ورود ︋﹥ و﹇️ ا︗︡اد و ︑﹢﹜﹫︡ ﹡︪︡ن ﹝︀در 
و ﹡︡ا︫︐﹟ ︗﹢︗﹥ ﹎﹢︫︐﹩ در ︋︀زار، ٢- ﹁︣وش ︗﹢︗﹥ در ا﹁︽︀﹡︧︐︀ن و ﹋︣د︨︐︀ن ︻︣اق، 
 ﹜︑ ︣غ  ︋﹥ ︻﹠﹢ان﹞ ﹜︑ ︀ق︀﹇ و ﹤︮︀درات ︋﹩ رو ︩١٢٠٠٠ ︑﹢﹝︀ن و ا﹁︤ا ️﹝﹫﹇ ﹤︋
︡ن ︗﹢︗﹥ در ︡ود ﹊︧︀ل ﹇︊﹏   ︫﹤︐︀ه ر ︢ف ﹝︣غ ﹝︀در و در -را﹋﹩، ٣﹢ ﹝︣غ︠ 

.﹤︗﹢︗ ️﹝﹫﹇ ︩﹨︀﹋ ️﹚︻ ﹤︋

     ﹎︣ان ︋﹢دن ﹎﹢︫️ ﹝︣غ،  ﹉︣ف ︾﹫︣ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ا︨️. ز︣ا در ا︨﹀﹠︡ ٩٨ 
 ︣︲︀ ︀ل ︣غ ١٣ ︑︀ ١٤ ﹨︤ار ︑﹢﹝︀ن ︋﹢د. ︎︦ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹡︐﹫︖﹥ ﹎︣﹁️ ﹋﹥ در﹞ ️︫﹢﹎
و  ︊﹢︋︀ت  ز﹝︀﹡﹩  دا﹝﹠﹥   ﹟﹫﹝﹨ در  ز︣ا   .️︧﹫﹡ ﹎︣ان  ا︮﹑  ︑﹢﹝︀ن  ﹨︤ار   ٢٥  ️﹝﹫﹇
﹝︭﹢﹐ت د﹍︣ ︋︀﹐ی ٢/٢ ︋︣ا︋︣ ا﹁︤ا ︩︀﹁︐﹥ ا﹡︡. از ︵︣﹁﹩ ز﹡︖﹫︣ه ﹨︀ی ︑﹙﹀﹫﹅ ︋﹥ 
︠﹢︋﹩ ︫﹊﹏ ﹡﹍︣﹁︐﹥ ا︨️ و ﹝︪﹊﹑ت ا﹝︣وز ︡ا﹇﹏ از ٧﹝︀ه ︎﹫︩ ︫﹊﹏ ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️. 
﹝﹆︭︣ ا︮﹙﹩ ︑︪﹊﹏ ﹨︀ی ︮﹠﹀﹩ ا︨️. ز︣ا ١٠ ︨︀ل ا︨️ ﹋﹥ ︑﹢ا﹁﹅ ﹡︡ار﹡︡ و ﹡︐﹢ا﹡︧︐﹥
 ا﹡︡ ﹨﹠﹢ز ﹋︀ر را از دو﹜️ ︋﹍﹫︣﹡︡. در ︑﹞︀م د﹡﹫︀ ﹋︀ر در د︨️ ︋︩ ︭︠﹢︮﹩ ا︨️ و ﹡﹥ 

دو﹜️.

  ﹇﹫﹞️ ﹎︢اری د︨︐﹢ری ﹝︣غ ا︫︐︊︀ه ا︨️. ︋︀زار ﹝︭﹢﹐ت ﹋︪︀ورزی در ︨︣ا︨︣ 
︀زار ر﹇︀︋︐﹩ ا︨️ و ﹞ ﹩︐︭﹢﹐ت ا︨︀︨﹩ ﹝︓﹏ ﹎﹠︡م، ︗﹢، ﹡︀ده ﹨︀ی دام   ︋﹉ ︀﹫﹡د
دار﹡︡.  آ︑﹩  ︋︀زار ﹨︀ی  و   ︡﹡﹢︫ ﹩﹞  ﹤︲︣︻  ﹩﹐︀﹋ ︋﹢رس ﹨︀ی  در  و...)   ︀﹢︨ (ذرت، 
و   ︿︀︸و  ︤﹋︣﹝︑ ﹇︀﹡﹢ن   ٩٨ ﹝︣داد   .︡﹠﹋  ️︀﹝ ﹋︪︀ورزی  از   ︡︀︋ دو﹜️  ا﹜︊︐﹥ 
ا︠︐﹫︀رات ︋︩ ﹋︪︀ورزی وزارت ︗︀د ﹋︪︀ورزی، ︑﹢︨︳ ︑︭﹞﹫﹛ ︫﹢رای ︨︣ان ︨﹥ 
﹇﹢ه ︋﹥ در︠﹢ا︨️ ر﹝︗ ️︨︀﹢ری ﹡﹆︰ ︫︡. ︫︀﹨︡ ا﹟ ︋﹢د﹛ ﹋﹥ و︸︀︿ ︑﹢﹜﹫︡ی 
︋﹥ وزارت ﹋︪︀ورزی و و︸︀︿ ︑﹠︷﹫﹛ ︋︀زار و ︑︖︀ری ︋﹥ وزارت ︮﹞️ داده ︫︡ و ︋︀︻︒ 
︑︪︡︡ ﹡︀︋︧︀﹝︀﹡﹩ ﹨︀ در ︋︀زار ︫︡ و ︫︀﹨︡ ︻︡م ﹢﹍︨︀︎﹩ و ﹁︣ا﹁﹊﹠﹩ و در﹎﹫︣ی ︋﹫﹟ 

.﹜د﹢︋ ︩︋ دو ︣﹨

︡ه و ر﹨︀ ﹋︣دن  ﹥ ﹋︀﹐ ﹨︀ی ا︨︀︨﹩ و︑︺﹫﹫﹟︫      رو﹊︣د دو﹜️ در ︑︭﹫︬ ارز دو﹜︐﹩︋ 
و  ﹡︡ا︫︐﹥   ﹩︋﹢﹚︴﹞ و﹡︐﹫︖﹥  ︫︡ه  آز﹝﹢ده  ︋︀ر ﹨︀   ﹤﹋ آزاد،  ︋︀زار  در   ︀﹨ ﹐︀﹋  ︣︀︨
﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ︋︀ر ﹨︀ ︋﹥ ﹡︣خ ارز ︫﹠︀ور ﹝︣︡️ ︫︡ه ا︫︀ره ﹋︣ده ا﹡︡، رو﹊︣ ︠﹢︋﹩ ﹡︊﹢ده 
︀﹐ ر﹁️، ا﹁︤ا︩ ﹇﹫﹞️ ﹋︀﹐ ﹨︀ی ا︨︀︨﹩ ﹝︓﹏ ﹝︣غ  ا︨️. و﹇︐﹩ ﹇﹫﹞️ ︻﹞﹢م ﹋︀﹐ ﹨︀︋ 
و... ﹇︀︋﹏ ︎﹫︩ ︋﹫﹠﹩ ︋﹢د. ︫﹊︀ف ︋﹫﹟ ا﹡︐︷︀رات ︑﹢ر﹝﹩ و ﹇﹫﹞️ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ (﹇﹫﹞️ 
︀ ﹨︀ی  ︑﹞︀م ︫︡ه ︑﹢﹜﹫︡) ﹉ را﹡️ ا︖︀د ﹝﹩ ﹋﹠︡ و د︻﹢ا ︨︣ ا﹟ را﹡️ ا︨️ ﹋﹥ در ︗
️︨︀﹫ ️ ﹨︀ ﹉ ︑︊︺︀︑﹩ دارد.︨  ﹝︐﹙︿ ︋︣وز ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ﹨︣ ا︋︤اری ︋︣ای ︋︧︐﹟ ا﹟ را﹡
 ﹎︢اری در ا︣ان ︑︡︊﹏ ︫︡ه ا︨️ ︋﹥ ا︖︀د را﹡️ و ︑﹢ز︹ را﹡️ ﹋﹥ ︋﹥ ﹉ ︻︡ه ای 
ا︗︀زه ا︨︐﹀︀ده از ا﹟ را﹡️ داده ﹝﹩ ︫﹢د و ︋﹥ ﹉ ︨︣ی ا︗︀زه داده ﹡﹞﹩ ︫﹢د. ا﹎︣ در 
 ،︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹝︡ا︠﹙﹥   ﹩︢ا︾ ﹝︭﹢﹐ت   ︡﹫﹛﹢︑ در   ﹤﹋  ﹜﹫﹠﹫︋ ﹩﹞ ﹋︪﹢ر ﹨︀   ﹟︣︑ ︊︣ال﹫﹛
️ ﹨︀︪︀ن در را︨︐︀ی ︀﹝️ از ︑﹢﹜﹫︡ ا︨️ و ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹇﹫﹞️  ︨︀﹫︨
︻﹞︡ه  ا﹝︀   ،︡﹠﹋ ﹁︣ا﹨﹛  ﹝︣دم  ︋︣ای  د︨︐︣س ︑︣  در  را  آن  و   ︡﹨︡︋  ︩﹨︀﹋ را   ﹐︀﹋

️ ﹎︢اری ﹨︀ی ﹝︀ ︋﹥ و︥ه در ا ﹟﹠︡  ︨︀ل ︲︡ ︑﹢﹜﹫︡ی ︋﹢ده ا︨️. ︨︀﹫︨
︑﹞︀م و︸﹫﹀﹥ دو﹜️ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︀﹝️ را  ︋﹥ ﹙﹆﹥ آ︠︣ و ﹝︀﹜﹫︀ت را ︋﹥ ﹙﹆﹥ اول 
د︨️   ﹤︋ و  ﹝﹩ ︫﹢د   ︹ز﹢︑ ا︨︀︨﹩  ﹋︀﹐ ﹨︀ی  در   ﹤﹋ ︨﹢︋︧﹫︡ی  ﹨﹞︀ن    ﹩﹠︺ ︋︊︣د. 
 ﹤︋ ﹤﹋ ﹟︣غ، ا︠︐︭︀ص ︎﹫︡ا ﹋﹠︡ ︋﹥ ا﹞ ︡︣︠ ﹝︣دم ﹡﹞﹩ ر︨︡ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل، ﹋︀رت
﹇﹫﹞️ روز ︑︺︀د﹜﹩ ︋︀زار، ﹝︣غ ︣︠︡اری ︋︪﹢د و ︋︣ای ︨︣︎︨︣️ ︠︀﹡﹢ار وار︤ ︋︪﹢د. 
﹡︀ده ﹨︀ی  و روی  ︑﹢﹜﹫︡ ︋︪﹢د    ﹤︠︣ وارد  ﹤﹋ ا﹟ ا︨️  از   ︣︐︋  ﹩﹚﹫︠ ︣﹊رو ﹟ا
ا︖︀د  ﹋︣د﹡﹩،   ﹟﹫﹫︺︑  ️﹝﹫﹇  ︣﹨ ز︣ا  ︫﹢د.   ﹟﹫﹫︺︑  ️﹝﹫﹇  ︡︀︊﹡ ا︮﹑   .︡︀﹫︋ دا﹝﹩ 
︋︀ ︵︣ز  ︋︀زار. دوره ﹊﹞︣ا﹡﹩  را﹡︐﹩ ا︨️ ︋﹫﹟ ﹇﹫﹞️ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡ه و ﹇﹫﹞️ ︑︺︀د﹜﹩ 
️ ﹎︢اری و  ︨︀﹫︨ ︡︀︋ ا︨️. ︋﹥ ︗︀ی ﹇﹫﹞️ ﹎︢اری ﹤︐︫︢﹎ ﹤﹠﹋︀ی ︨﹠︐﹩ و﹨ ︣ ﹊﹀︑
︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ︋︣ای ︑﹢﹜﹫︡ ﹋︣د.  ﹝︀ ︀︋︡ از ﹝︤️ ارز ﹎︣ان و ﹡﹫︣وی ﹋︀ر ارزان ا︨︐﹀︀ده 
️ ﹎︢اری ﹋﹠﹫﹛. ا︣ان ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︑︃﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ه ﹝︣غ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ﹝﹠︴﹆﹥ ︋︀︫︡. و﹜﹩ ︨﹫︀︨
 ﹤﹠︤﹨ ﹜﹫﹡︀ر ︫︡ه ا︨️. ﹝︀ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹋ ﹟ا ︹﹡︀﹞ ،︡﹫﹛﹢︑ ﹩﹞︀ ﹤﹡ را﹡︐﹩ و ︹︀ی ︑﹢ز﹨ 
﹝︊︀د﹐︑﹩ را در ﹋︪﹢ر ︢ف ﹋﹠﹫﹛ ا﹝︀ ا﹋﹠﹢ن ﹝︪﹊﹏ ︑﹆︭﹫︣ د﹐ل ﹡﹫︧️ ﹢ن د﹐ل 
️ ﹎︢اری ﹋﹠﹫﹛ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ﹇︴︉  ﹝︀ ا﹎︣ در︨️ ︨﹫︀︨ ︩ ︑︣ از ﹇︊﹏ ﹡﹞﹩ ︠﹢رد.  ﹫︋

︑﹢﹜﹫︡ ﹝︣غ در ︗︀﹝︺﹥ ︋︀︫﹫﹛.

    در ﹢زه ︨﹢دا﹎︣ی و د﹐﹜﹩ ﹝︧﹊﹟ ﹇︀﹡﹢ن ﹋﹛ دار﹛. ﹝︀﹜﹫︀ت
 ﹨︀ی ︑﹠︷﹫﹞﹩ ﹝︓﹏ ﹝︀﹜﹫︀ت ︋︣ ︻︀︡ی ︨︣﹝︀﹥ و ﹝︀﹜﹫︀ت ︋︣ ارزش 
ا︨️.   ﹩﹛︀︠ ︫︡ت   ﹤︋ ﹇﹢ا﹡﹫﹟   ﹟ا ︗︀ی  و   ﹜دار ﹡﹫︀ز  ز﹝﹫﹟ 
︩ ︑︣ ︋︣ای ا︗︀ره ا︨️ و ا﹎︣ ﹇﹫﹞️  ﹝︀﹜﹫︀ت ︋︣ ︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ︠︀﹜﹩ ︋﹫
 ﹟﹞  ︣︷﹡ از  ﹝﹩ ︫﹢د.  ﹝︴﹙﹢ب  و︲︺﹫️  د﹨﹫﹛   ︩﹨︀﹋ را  ز﹝﹫﹟ 
﹝︪﹊﹏ ز﹝﹫﹟ ︋︣ای ﹇︊﹏ از ︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ ا︨️. ︀︋︡ ︋︀ و︲︹ 
 ﹟﹊︧﹞ ﹢زه ی  از  را  ︨︣﹝︀﹥ ای  ︑﹆︀︲︀ی   ﹩﹝﹫︷﹠︑ ﹝︀﹜﹫︀ت ﹨︀ی 
و  ﹝︧﹢﹐ن  اراده   ﹤︋ ﹡﹫︀ز  و  ا︨️   ﹩﹡︫︡ ﹋︀ر   ﹟ا  .﹜﹫﹠﹋ ︠︀رج 
﹝︴︀﹜︊﹥ ﹝︣دم دارد. ﹝︣دم ︀︋︡ ︋︡ا﹡﹠︡ ﹝︧﹊﹟ ﹅ آن ﹨︀ در ﹇︀﹡﹢ن 
ا︨︀︨﹩ ا︨️. از ﹡︀﹝︤د﹨︀ی ا﹡︐︀︋︀ت آ﹠︡ه ︋︍︨︣﹫︡ ︋︣ای ﹝︧﹊﹟ 
 ﹤﹋  ︡﹫﹠﹋  ﹤︊﹛︀︴﹞ ︋︺︡ی  دو﹜️  از  دار﹡︡.  ︋︣﹡︀﹝﹥ ای  و  ︵︣ح   ﹤
را  ز﹝﹫﹟   ﹤︲︣︻ و   ︡﹠﹠﹋  ﹤ارا  ﹩﹝﹫︷﹠︑ ﹝︀﹜﹫︀ت  ︋︣ای  را   ﹩ا﹢﹛

ا﹁︤ا︩ د﹨﹠︡.

︑︺︀رض   ﹟﹊︧﹞  ️﹝﹫﹇  ︩﹨︀﹋  ﹤﹚︧﹞  ︀︋  ︀﹨ ️ دو﹜  ﹟﹞  ︣︷﹡ از     
﹋︀ری ︫︀ن ذی ﹡︀︊︡ در ﹢زه ی  و ﹝︧﹢﹐ن  وزرا  دار﹡︡.   ︹﹁︀﹠﹞

 ﹡﹀︹ ︋︀︫﹠︡. از ︵︣﹁﹩ ︋︩ ا︻︷﹛ دارا ﹤︋ ︀﹨ ﹉﹡︀︋ ﹩﹢زه ز﹝﹫﹟ 
و ﹝︧﹊﹟ ︋︣﹝﹩ ﹎︣دد ﹋﹥ ︠﹑ف ﹇︀﹡﹢ن ا︨️. ﹨﹞﹫﹟ ︑︺︀رض ﹝﹠︀﹁︹ 
️ ﹎︢اری ﹝﹠︀︨︉ در ﹢زه ﹝︧﹊﹟ و ز﹝﹫﹟ ﹝﹩ ︋︀︻︒ ︻︡م ︨﹫︀︨

 ︫﹢د.

 ︀ر︑ ︨﹢م  دو  در  ز﹝﹫﹟   ﹤︲︣︻ ا︨️.  ز﹝﹫﹟  ا︮﹙﹩   ﹤﹚︧﹞   
 ﹟﹫︋ ﹩﹇︣﹁ ﹤﹫︱﹇ ﹟ری ا︨﹑﹝﹩ ︾︭︉ ︫︡ه ا︨️ و در ا﹢﹝︗
و  ︑﹢﹜﹫︡ی  ﹋︀ر   ︣﹨ در   ﹟﹊︧﹞  ︒︋ در   ︳﹆﹁  ﹤﹡  .️︧﹫﹡  ︀﹨ ️ دو﹜
︠﹢د  ︎﹫︀م  در  ا﹝︀م(ره)  ﹝﹩ ز﹡︡.  را  اول  ︣ف  ز﹝﹫﹟  ﹋︪︀ورزی 
 :︡﹠︐﹀﹎ ١٣٥٨ ﹟٢١ ﹁︣ورد ︧︀ب ١٠٠ در ︑︀ر ︋︣ای ا﹁︐︐︀ح
ا︠︐﹫︀ر  در   ﹟﹊︧﹞  ️︠︀︨ ︋︣ای  را﹍︀ن  ︮﹢رت   ﹤︋  ︡︀︋ ز﹝﹫﹟ 
﹍﹫︣د. ر︪﹥ ی ا︨︀︨﹩ ﹝︪﹊﹏ ﹎︣ا﹡﹩ در ﹢زه ﹝︧﹊﹟  ﹝︣دم ﹇︣ار︋ 
️ ﹨︀︨️. ا﹇︐︭︀د ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ︨﹫︀︨️ ︻︡م ︑︀﹝﹫﹟ ز﹝﹫﹟ ︑﹢︨︳ دو﹜

 ﹎︢اری ا︨️ ﹡﹥ ﹇︀﹡﹢ن ﹎︢اری. ﹝﹟ ﹝︣︑ ︣﹫︔︀︑ ︿﹛︀﹛ ﹡﹫︧︐﹛ ا﹝︀ 
 ﹟﹊︧﹞ ︋︣ای  ا﹎︣   ︀﹞ ا︨️.   ﹏︀︧﹞ ︨﹢م   ﹉ روی   ︣︋ ا︔︣ش 
︑︧﹫﹑ت ︋︡﹨﹫﹛ ︋︀ز ﹨﹛ ︋︩ ا︻︷﹛ آن ︮︣ف ز﹝﹫﹟ ﹝﹩ ︫﹢د. 
︐﹩ ا︠︐︭︀ص ﹝﹠︀︋︹ در ز﹝﹫﹟ ﹝︧﹊﹟ ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ر︫︡ ا﹇︐︭︀دی 
د﹨﹫﹛.   ︩﹨︀﹋ را  ز﹝﹫﹟   ﹤﹠︤﹨  ︡︀︋ ﹡﹞﹩ ︫﹢د.   ﹩ا︫︐︽︀ل زا و 
 ﹏︋︀﹇  ﹩︑︀﹫﹛︀﹞ ا︋︤ار   ︀︋  ﹤﹋ ا︨️  ︨﹢دا﹎︣ی  و  د﹐﹜﹩   ︡︺︋  ﹤﹚︧﹞

﹋﹠︐︣ل ا︨️.

︗︤ء   ﹟﹊︧﹞  ﹟﹫﹞︃︑ د︣︋︀ز  از   
و  ︋﹢ده   ︀﹨ ︠︀﹡﹢اده  ا︮﹙﹩  د︾︡︾︀ی 
﹨︧️. ︋︣ا︨︀س آ﹝︀ر از ︨︀ل ٨٥ ︑︀ ٩٥، 
در︮︡ ︠︀﹡﹢ار﹨︀ی ﹝︧︐︃︗︣ از ٢٠ ︋﹥ ٣٠ 
در︮︡ ر︨﹫︡ و ︵︊﹅ ا︻﹑م ﹝︖﹫︡ ﹋﹫︀﹡︍﹢ر 
در   ︦﹚︖﹞ ︻﹞︣ا﹡﹩  ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن   ﹢︱︻
در︮︡   ٣٧ ︡ود   ٩٩  ️︪︊ار
︠︀﹡﹢ار﹨︀ی ا︣ا﹡﹩ ﹝︧︐︀︗︣﹡︡ ﹋﹥ ﹡︧︊️ 
 ﹟﹊︧﹞ و  ﹡﹀﹢س  ︨︫︣﹞︀ری   ﹟︣︠آ  ﹤︋
 ︩ا﹁︤ا در︮︡   ٧  ︀︊︣﹆︑  ٩٥ ︨︀ل  در 

دا︫︐﹥ ا︨️.

 ️﹝﹫﹇ ︡︀︫ ﹟﹊︧﹞ ︋︀زار او﹜﹫﹟ ﹝︪﹊﹏ 
د︀ر  ز﹝﹫﹟   ︣︷﹡ از   ︀﹞  .︫︡︀︋ ز﹝﹫﹟ 
دا︠﹏   ﹩﹍﹠﹚﹋ ا﹝﹑ک   .﹜﹫︐︧﹫﹡ ﹋﹞︊﹢د 
﹝︖︡د  ︨︀ز  و   ️︠︀︨  ﹤︋ ﹡﹫︀ز   ﹤﹋  ︀﹨︫︣
دار﹡︡ و ز﹝﹫﹟ ﹨︀ی ﹝﹠︀︨︉ ︋︣ای ︫︣ک 
و ︫ ︀︨︣︀زی (﹝︓﹏ آ﹡︙﹥ در ︎︣د︦ و 
 ﹤﹫︫︀ ︣ان ا︑﹀︀ق ا﹁︐︀د) در︑ ︣د﹍︐︪﹨
در﹎﹫︣  ا︾﹙︉   ﹤﹋ ︋︤رگ  ︫︣﹨︀ی 

 .︡﹠︐︧﹨ ﹩﹠﹫︪﹡ ﹤﹫︫︀ ت﹑﹊︪﹞
ا︨️.   ﹟﹊︧﹞  ﹤︋ ای   ﹤︀﹞︨︣ ﹡﹍︀ه  دوم 
در﹎﹫︣  آن   ︀︋ ا︣ان   ︳﹆﹁  ﹤﹋  ﹩﹚﹊︪﹞
آن  ︋︣ای  ﹋︪﹢ر﹨︀   ﹩︠︣︋ ا﹝︀   ️︧﹫﹡
را﹨﹏ ︎﹫︡ا ﹋︣ده ا﹡︡. ︋︣︠﹩ ﹋︪﹢ر﹨︀ ︋︀ 
ا︗︀زه  ﹝︧︐︃︗︣ان   ﹤︋ ﹇﹢ا﹡﹫﹠﹩   ︉﹢︭︑
داده ا﹡︡ ﹋﹥ ︎︦ از ا﹝︱︀ی ﹇︣ارداد، ︑︀ ﹨︣ 
ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ د﹜︪︀ن ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ در آن ︠︀﹡﹥ 
ا﹡︡ازه   ﹤︋ را   ︀︋ ا︗︀ره  ﹤﹡﹐︀︨ و   ︡﹡︀﹝︋
﹝︺﹫﹟ و ﹋﹞﹩ ﹋﹥ در ﹇︀﹡﹢ن ﹝︪︬ ︫︡ه 
ا︨️، ا︲︀﹁﹥ ﹋﹠﹠︡ و ا﹎︣ در ﹁︀︮﹙﹥ ای ﹋﹥ 
 ️﹝﹫﹇ ا︨️،   ︣︗︀︐︧﹞ ا︠︐﹫︀ر  در   ﹤﹡︀︠
 ︩د﹜﹫﹙﹩ ا﹁︤ا ︣﹨ ﹤︋ ︀︋ و ا︗︀ره ﹟﹊︧﹞
︑﹢ا﹡︡   ﹩﹝﹡  ﹤﹡︀︠ ︉ ︀︮  ،︫︡︀︋ دا︫︐﹥ 
 ︣︐︪﹫︋ ︫︡ه   ︬︪﹞ ﹝﹆︡ار  از  را  ا︗︀ره 
 ﹤﹡︀︠  ︉︀︮  ﹩︴︫︣ا  ﹟﹫﹠ در   .︡﹠﹋
︎﹢ل   ﹤︋ ر︨﹫︡ن  ی  ︋︣ا  ا︨️   ﹟﹊﹝﹞

︋﹫︪︐︣ ︋﹢ا﹨︡ ︠︀﹡﹥ را ︋﹀︣و︫︡، ﹇︀﹡﹢ن 
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﹟﹊︧﹞
️ ﹨︀ی ﹢﹛︤ء او︗ 

 ︋︣﹡︀﹝﹥ ای ﹝﹛ ﹨︣ دو﹜︐﹩ 
ا︨️

 ﹅ ﹟﹊︧﹞ ︡﹠﹡︋︡ا ︡︀︋ ︣دم﹞
آن ﹨︀ در ﹇︀﹡﹢ن ا︨︀︨﹩ ا︨️.

:﹩︀︱﹫︋ ︀د﹨︣﹁
ر︪﹥ ی ا︨︀︨﹩ ﹝︪﹊﹏ ﹎︣ا﹡﹩
 در ﹢زه ﹝︧﹊﹟ ︻︡م ︑︀﹝﹫﹟
️︨︀﹨ ️  ز﹝﹫﹟ ︑﹢︨︳ دو﹜

️ ﹎︢اری  ا﹇︐︭︀د ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ︨﹫︀︨
 ا︨️  ﹡﹥ ﹇︀﹡﹢ن ﹎︢اری

﹝︧﹙﹥ ا︮﹙﹩ ز﹝﹫﹟ ا︨️

﹟﹊︧﹞ ︋︀زار ﹝︣غ﹡︪︧️ اول
﹡︪︧️ دوم

 ﹩︀︱﹫︋ و ﹩﹠﹫︧︀ن ﹁︣د︀﹇ر آ﹢︱ ︀︋ ️︧︪﹡ ﹟در ا
آن  را﹨﹊︀ر﹨︀ی  و   ﹟﹊︧﹞ ﹢زه  ﹝︪﹊﹑ت  ︋︣ر︨﹩   ﹤︋

︎︣دا︠︐﹫﹛.

 ﹤ ︀ ︱﹢ر آ﹇︀︀ن ︡﹢﹞ ،﹩︗︀﹡ ،﹩﹠﹫︧︀ن و ر︲﹢ی ︎﹢ر︋   ︋️︧︪﹡ ﹟در ا
︋︣ر︨﹩ ﹝︪﹊﹑ت ﹢زه ﹎︣ا﹡﹩ ﹝︣غ و را﹨﹊︀ر﹨︀ی آن ︎︣دا︠︐﹫﹛.

﹩︀︱﹫︋ ︀د﹨︣﹁

﹩﹠﹫︧ ︡ی ﹁︣د﹞

بسم اهللا الرحمن الرحیم

مسکن، بازاِر بدون تنظیم

مشکالت مسکن از کجا آب میخورند

   در سال های اخیر افزایش قیمت اجاره بها و خرید مسکن 
بسیاری از ما را دچار مشکالت عدیده کرده است. از جوانان 
در شرف ازدواج تا کسانی که پس از سال ها تالش و پس 

انداز هنوز اجاره نشینند. 
از اینکه هیچ نهادی وظیفه ی تنظیم بازار مسکن را بر عهده 
انبوه  های  هلدینگ  با  ها  بانک  اینکه  بگذریم،  که  ندارد 
سازشان و فروش گران تر واحدهای ساخته شده نسبت به 
بخش خصوصی، بازار را بر هم می زنند، نمی توان گذشت. 
مشکالت  از  یکی  هم  مسکن  قیمت  در  زمین  باالی  سهم 
که چرا  این سوال  است.  قیمت  راه کاهش  بر سر  موجود 
میزان ساخت و ساز با تقاضا در مناطق مختلف کالن شهر 
ها تناسب ندارد هم سوالی است که تا االن پاسخی نداشته. 
خانه هایی با قیمت های نجومی که یا به دید سرمایه به آن 
باال مدت ها بدون  به دلیل قیمت  یا  و  نگاه می شود  ها 
ساکن هستند. شاید قانون مالیات بر خانه های خالی بتواند 
راه حلی برای این مسئله باشد ولی هنوز هم اصل مسئله 
سود  برای  بسیاری  های  باغ  مثال  برای  و  ماند  می  باقی 

بیشتر در مناطق شمالی تهران از تخریب می شوند.
طبق آخرین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن در فروردین 
متر  یک  قیمت  متوسط  امسال  تهران،  شهر  در  فقط   ١٤٠٠
مربع مسکن ٢٩ میلیون و ٣٢٠ هزار تومان بوده است که 
نسبت به ماه قبل ٣٫١ درصد کاهش و معادل ٩١٫٧ درصد 
افزایش را نسبت به سال قبل از آن نشان می دهد! آماری 
نگران کننده که نشان می دهد بازار مسکن تقریبا رها شده 
حداکثر  و  غفلتند  خواب  در  بخش  این  سیاستگذاران  و 
تالششان به منتشر نکردن آمار قیمت مسکن و گفتن اینکه 

مردم فعال خانه نخرند در تابستان سال گذشته ختم شد!
                                              

                                                         حوریه غفاری

تـحلیـل

و  ﹋︣ده   ﹩﹠﹫︋ ︩ ﹫︎  ﹜﹨ را   ﹟ا ﹝︢﹋﹢ر 
 ︣︗︃︐︧﹞ ﹤ ︀﹡﹥ را︋   ︠︡︀ ︉ ︠︀﹡﹥ ا︋︐︡ا︋  ︀︮
 ،︫︡︀︊﹡  ︡︣︠  ﹤︋  ﹏︀﹞ او  ا﹎︣  و  ︋﹀︣و︫︡ 
 ︦﹋  ﹤︋ را   ﹤﹡︀︠ دارد  ا︗︀زه   ﹤﹡︀︠ ︉ ︀︮
 ﹟﹫﹠ ی   ﹤︖﹫︐﹡ ︋﹀︣و︫︡.  د﹍︣ی 
از   ﹩درآ﹝︡زا ﹡︊﹢دن   ﹤﹁︣︮  ﹤︋ ﹇﹢ا﹡﹫﹠﹩ 
و  ︫﹢د   ﹩﹞  ﹟﹊︧﹞ دادن  ا︗︀ره   ﹅︣︵
﹝︧﹊﹟ را از ﹋︀﹐ی ︨︣﹝︀﹥ ای ︋﹥ ﹝︭︣﹁﹩ 

.︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹏︡︊︑
 ﹤﹋ ا︨️.   ﹩﹡︀﹝︐︠︀︨  ﹛︀︭﹞  ﹜﹨  ﹩﹞﹢︨
﹡﹥ ︋︣ای ﹡﹫︣وی ﹋︀ر و ﹡﹥ ︋︣ای ﹝﹢اد او﹜﹫﹥ ︋︀ 
 ︀﹠︑  .﹜﹫︐︧﹫﹡ ﹝﹢ا︗﹥  آن  در   ﹩﹚﹊︪﹞
 ﹩﹞ ︡﹫﹛﹢︑ ︩︣ان را ︋︣ای ا﹁︤ا︡﹞ ️﹝﹨

︠﹢ا﹨﹫﹛ ︑︀ ا ﹜﹨ ﹤﹚︧﹞ ﹟﹏ ︫﹢د.
﹨﹞﹥ ︗︀ی د﹡﹫︀ ︋︀ ﹝︪﹊﹑ت د︨️ و ︎﹠︖﹥ 
﹡︣م ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ا﹝︀ ا﹎︣ ﹝︧﹢﹐ن ﹎﹢ش ︫﹠﹢ا 
 ︡﹠︫︀︋ دا︫︐﹥  ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن  ﹡︷︣ات  ︋︣ای 
ا︐﹞︀﹐ راه ︀︧﹞ ﹏﹏ را ︎﹫︡ا ﹝﹩¬﹋﹠﹠︡ 
 ﹜﹨ ︠﹢د﹝︀ن   ﹤︐︫︢﹎ ︑︖︣︋﹫︀ت  از  ا﹎︣  و 
 ﹩﹝﹡  ،️︧﹫﹡ ︋︡ی   ︤﹫  ﹜﹫﹠﹋ ا︨︐﹀︀ده 
از   ﹏︊﹇ ﹇︀﹡﹢ن   ︀ ︵︣ح   ﹉  ️﹀﹎ ︑﹢ان 
ا﹝︀  ا︨️  ا︫﹊︀ل  ︋︡ون  ︫︡ن   ﹩ا︗︣ا
ا︗︣ا  از   ︦︎ را  آن  ا︣اد﹨︀ی  ا︨️   ﹩﹁︀﹋
 ﹏﹋ ﹤  ︋﹤﹊﹠ا ﹤﹡ .﹜﹫﹠﹋ ﹫︭︑ ︡ا ﹋︣ده و﹫︎
﹝︤︠︣ف ︫︀ن  و   ﹜︢ار﹍︋ ﹋﹠︀ر  را  آن 
﹇﹢ا﹡﹫﹟  و   ︀﹨ ︵︣ح  از   ﹟﹫﹠ ﹜﹨ ︋︡ا﹡﹫﹛. 
︠﹢ب ︀︨︣ ﹋︪﹢ر﹨︀ ا︡ه ﹎︣﹁︐﹥، آن ﹨︀ را 
︋﹢﹝﹩ ︨︀زی ﹋︣ده و ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫﹛. ︋﹢﹝﹩ 
 ﹤﹡︀  ︠️︠︀ ︨︀زی از آن ︗️ ﹋﹥ دو︋︀ره︨ 
︋︀ ﹝︐︣اژ﹨︀ی ︻︖﹫︉ ︀ ﹝︐﹀︀وت و ︐﹩ در 
︎﹫︪﹠︀د  ﹋︪﹢ر﹝︀ن   ﹌﹠﹨︣﹁  ︀︋ ︑︺︀رض 

﹡︪﹢د.
                                                  

       
     

 
 

                                                 ﹢ر﹥ ︾﹀︀ری    

اول  ︩︋ ﹝︀ ︀﹨ ﹤﹞︀﹡︣︋ ︡︀︋﹩ را در ﹡︷︣ ︋﹍﹫︣﹛ ﹋﹥ ︗﹢ا﹡︀ن ﹝︀ ﹇︡رت 
ا︫︐︽︀ل زا﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡

دو﹜️ ︋︺︡ی  ︡︀︋﹢زه ︗﹢ا﹡︀ن و ازدواج را در ﹢زه ︻﹞﹏ 
و ﹡﹥ ︫︺︀ر ︀︋︡ دراو﹜﹢️ ︗︡ی ﹇︣ار د﹨︡

ا︫︐︽︀ل،﹝︧﹞ ﹟︣︑ ﹜﹙﹥ ازدواج 

﹢زه ︗﹢ا﹡︀ن و ازدواج در﹢زه ︻﹞﹏ و ﹡﹥ ︫︺︀ر

 ﹇︴︹ واردات ا︗︡اد ︋︀︻︒ ﹋︀﹨︩ ︗﹢︗﹥ ر︤ی 
︫︡ و ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ︻﹙️ ︋﹥ ﹝︣ور ز﹝︀ن ﹝﹫︤ان 

︗﹢︗﹥ ورودی ︋﹥ ︋︀زار ﹋﹛ ︫︡

 ️︣︡﹞ ﹏﹊︪﹞ ﹜ارز ﹡︡ار ﹟﹫﹞︀︑ ﹏﹊︪﹞ ︀﹞ 
دار﹛. ﹝﹟ ︑︱﹞﹫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ﹋﹥ ﹝︀  ﹇︀در ︋﹥ 

︑︀﹝﹫﹟ ارز ﹨︧︐﹫﹛.
دکتر مریم ابراهیمی: 

 ﹝︀ ︑﹢︗︋ ﹤︋ ﹩︩ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡︡ا︫︐﹫﹛ 
در ︀﹜﹩ ﹋﹥ ︻﹑ج ﹝︪﹊﹑ت 

آ﹡︖︀︨️.

︨︣﹝︀︋ ︀﹞ ﹤︀︡ در ︋︀زار ︑﹢﹜﹫︡ 
︨︣از︣ ︫﹢د.

دا︠﹙﹩   ︡﹫﹛﹢︑  ︩ا﹁︤ا  
﹋︀﹨︩ ︑﹢رم

  و︸﹫﹀﹥ ﹊﹢﹝️ ا︨﹑﹝﹩ ︋︣﹇︣ار ﹋︣دن 
︻︡ا﹜️ و ︑﹢ز︹ ﹝﹠︀︨︉ ︋﹫﹟ ا﹁︣اد ا︨️

﹝︧﹙﹥ ﹝︀ ﹝︣غ ﹨︀ ﹡﹫︧︐﹠︡. ﹝︧﹙﹥ ﹝︀ آدم
 ﹩﹍︐︧︀︫ و ️﹫﹑︮ ﹤﹋ ︡﹠︐︧﹨ ﹩︀﹨ 

️ ﹎︢اری ﹨︀ی  ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ﹡︡ار﹡︡ و ︨﹫︀︨
﹝︺﹫﹢ب دار﹡︡.

︋︀زار ﹝︣غ

﹟﹊︧﹞

ازدواج

ارز

دکتر حجت اهللا فرزانی



    ا﹝︣وزه د︀ر ﹉ ︨︣در﹎﹞﹩ ﹨︧︐﹫﹛ و ا︮﹏ ﹇︱﹫﹥ ﹎﹛ ︫︡ه ا︨️. ﹝︀ ︋︀ ︮﹠︺️ 
︵﹫﹢ر ﹝﹢ا︗﹥ ﹨︧︐﹫﹛ و ورودی و ︠︣و︗﹩ ﹝︪︬ ا︨️. ︨﹫︧︐﹛ ﹁︺﹙﹩ ﹝︀ ︾﹙︳ 
﹝︣دم   ﹩﹚︺﹁  ︳در ︫︣ا ا﹝︀  ارز︫﹞﹠︡ه   ﹩︐ ﹩﹨︀﹎ و  د﹐﹜﹩ ﹨﹞﹫︪﹥ ﹨︧️  ا︨️. 
︑️ ﹁︪︀ر ﹨︧︐﹠︡. ︋︀ ا︠︐︭︀ص ︨﹢︋︧﹫︡ و ︀را﹡﹥ ﹝︀ ﹎︡ا︎︣وری ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. در ﹨﹫︘ 
︗︀ی د﹡﹫︀ ︋﹥ ︮﹠︺️ ︵﹫﹢ر ︨﹢︋︧﹫︡ ﹡﹞﹩ د﹨﹠︡. ︋﹙﹥ ︋﹥ ﹋︪︀ورز و دا﹝︡ار ﹝﹩ د﹨﹠︡ 
﹢د   ︫﹏ ︡︀ ﹠︺️ ︵﹫﹢ر ﹨︧️ ﹋﹥︋  ﹥ ﹝︣︾︡ار ﹡﹞﹩ د﹨﹠︡. ا﹐ن ﹡﹆︀ط ﹋﹢ری در︮  ا﹝︀︋ 

.️︧﹫﹡ ﹏ و ا︠︐︭︀ص ارز ٤٢٠٠ ︑﹢﹝︀﹡﹩ ﹨﹛ راه
︑﹛ ﹎︢ار   ﹤︗﹢︗  .︫︡ ﹝︺︡وم   ︩﹫︎ ︨︀ل  در   ﹤﹋  ﹩︀﹨ ﹤︗﹢︗ دا︫️:  اذ︻︀ن  وی 
 ️﹚︻ ﹤︋ ︑﹢﹜﹫︡ی  ﹡﹥ ﹝︣غ ﹎﹢︫︐﹩. وا︡﹨︀ی  ︋﹢د﹡︡  وا﹇︹ ︗﹢︗﹥ ﹨︀ ﹝︀در  ︋﹢د﹡︡ در 
︲︣ر روزا﹡﹥ ﹝︣غ ﹝︀در را ︢ف ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ ︋︣ روی ﹇﹫﹞️ ﹁︺﹙﹩ ︑︀︔﹫︣﹎︢ار ︋﹢ده ا︨️.

 ﹜﹨  ︀﹨ ️ ﹝﹫﹇  ﹤﹋ ﹝﹩ د﹨︡  ︗﹢اب  ز﹝︀﹡﹩  ازدواج  وام   
﹋﹠︐︣ل ︫﹢د. ﹝﹟ ︋﹥ وام ا︻︐﹆︀دی ﹡︡ارم ﹢ن ز﹡︡﹎﹩ 
و  ﹝﹩ ︫﹢د  ︫︣وع  وام  ︎︣دا︠️  د︾︡︾﹥   ︀︋ ︗﹢ا﹡︀ن 
 ︡︀︋  ﹩︐︀﹝ ︋︧︐﹥ ﹨︀ی  دارد.   ﹩﹠﹫︀︎  ️﹫﹀﹫﹋
 ﹩﹁︣︵ از   .︫︡︀︋  ﹏﹝︖︑ از  ﹁︀رغ  و  ︋﹑︻﹢ض   ،﹉﹢﹋
︋﹫﹞﹥ ﹨︀ی در﹝︀﹡﹩ ﹨﹛ ﹝﹛ ا︨️ ﹋﹥  ︋︒ آ﹝﹢زش و 

︀︋︡ ︋﹥ آن ︑﹢︗﹥ ︫﹢د.

در   ﹤﹋ ا﹁︣ادی  و  ︎︥و﹨︪﹍︣ان   ︀︋  ︡︀︋ آ﹠︡ه  دو﹜️   
دا︫︐﹥  ﹝︐︺︡د  ︗﹙︧︀ت  ﹋︣ده ا﹡︡،  ﹋︀ر  ازدواج،  ز﹝﹫﹠﹥ 
︋︀︫︡ ︑︀ ︋︐﹢ا﹡︡ ︣︵ ﹉﹩ را ﹝︡ون ﹋﹠︡ و در ﹇︀﹡﹢ن 
﹎﹠︖︀﹡︡ه  آن   ︣﹍د ﹇﹢ا﹡﹫﹟  و  ︋﹢د︗﹥   ،﹤︺︨﹢︑  ﹜︐﹀﹨
 ﹤︐ر  ️︗  ﹟ا در  ﹐زم  ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹨︀ی  و  ︫︡ه 
 ً︀ ﹁︣︮ ︫﹢د،   ﹤︐﹀﹎ ﹫︤ی   ﹟ا از   ︣﹫︾  ﹤︋ ا﹎︣  ︫﹢د. 

︫︺︀ری ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.

 ︒︻︀︋  ﹩﹊﹡︀︋ ﹡︀﹋︀رآ﹝︡ی ︨﹫︧︐﹛   ﹤﹡︀﹀︨︀︐﹞  
︋︣ای  ︨﹙﹫﹆﹥ ای   ﹑﹞︀﹋  ︀﹨ ﹉﹡︀︋  ﹤﹋ ﹝﹩ ︫﹢د 
 ﹫︭︑  ︡︀︋  ﹤﹋  ︡﹠﹠﹋ ا﹇︡ام  وام   ﹟ا دادن 
 ︀﹨ ️ ︀﹝ و   ︀﹨ ﹉﹝﹋ دادن   ﹩﹁︣︵ از  ︫﹢د. 
 ﹩﹍﹠︡﹆﹡  ︬﹫︭︑ ﹝︧︐﹙︤م  ︠﹢د  ︋﹑︻﹢ض 
 ︀﹞  .️︧﹫﹡ دو﹜️  ︑﹢ان  در   ﹤﹋ ا︨️   ﹟﹫﹍﹠︨
 ︀﹞  ﹜﹫︐︧﹫﹡  ︦﹚︖﹞ و  دو﹜️  از   ﹤︡﹨ د﹡︊︀ل 
را   ﹏﹫︧︑ ﹝︭﹢︋︀ت  ﹨﹞︀ن   ︀﹝︫  ﹜﹫﹢﹎ ﹩﹞
 ﹤﹋ ا︨️   ﹟ا  ︩︀﹠︊﹞ ﹇︀﹡﹢ن ﹎︢ار   .﹟﹋ ا︗︣ا 
و  ا﹝﹊︀﹡︀ت   ﹤﹋ ﹋﹛ ︨﹟ ︑︣ی  ︗﹢ا﹡︀ن  ︋︣ای   ﹤﹋
دارد،  و︗﹢د  آن  ︋︣ای  ﹋﹞︐︣ی   ️︮︣﹁
︋︣ای ︨﹟ ﹨︀ی  و  ﹡︷︣ ﹝﹩ ﹎﹫︣د  ︑︧﹫﹑ت در 
﹢ن  دارد  و︗﹢د   ︣︐﹝﹋ ا﹝﹊︀﹡︀ت   ﹟ا  ،︣︑﹐︀︋
﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی   ﹟﹫﹞︀︑ ︋︣ای  ︩ ︑︣ی  ﹫︋  ️︮︣﹁

ازدواج دا︫︐﹥ ا︨️.

ا﹠﹊﹥ دو﹜️  اول   .﹜﹫︫︀︋ ︋︺︡ دا︫︐﹥  ︋﹥ دو﹜️  ﹡﹍︀ه ﹝︐﹀︀وت ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛  ﹡﹢ع      دو 
︋﹍﹢︡ ﹋﹥ ︠﹢دش ︑︭︡ی ﹎︣ی ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ﹝︓﹑ ︫︣﹋️ ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ﹝﹩ ز﹡︡ ﹋﹥ واردات، 
از   ﹩︱︺︋  ﹤﹋  .﹜﹠﹋ ﹩﹞ ︢ف  را  د﹐﹜﹩   ︡﹢﹍︋ و  د﹨︡  ا﹡︖︀م  ﹝︣غ   ︡﹫﹛﹢︑  ︀ و  ﹁︣وش 
﹋︀﹡︡︡ا ﹨︀ی ا︐﹞︀﹜﹩ ا﹟ را ︋﹫︀ن ﹋︣ده ا﹡︡. دوم ا︀﹫︋ ﹤﹊﹠︡ ﹡︣م ا﹁︤ار ﹊﹞︣ا﹡﹩ و 
︨︀زو﹋︀ر ﹨︀ی ︀﹠︮ ︣︋ ﹜﹋︀︹ را ار︑﹆︀ و ︋︀زآ﹁︣﹠﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ا﹟ ﹋︀ر د︫﹢اری ا︨️ و 
﹡﹫︀ز ︋﹥ ﹝﹆︀︋﹙﹥ ︋︀ ذی ﹡﹀︺︀ن و︲︺﹫️ را﹡︐﹩ ︑︀ ︋﹥ ا﹝︣وز دارد. ﹝︀ر ﹋︣دن آن ﹨︀ ﹡﹫︀ز ︋﹥ 
آ﹎︀﹨﹩ ︻﹞﹢﹝﹩ دارد و ﹝︣دم ︋︡ا﹡﹠︡ ﹋﹥ ا﹟ ا︮﹑ح ﹨︀ ︤﹨ ﹉﹠﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ و ا︗︐﹞︀︻﹩ 
ا︨️.  ﹡﹫︀﹝︡ه  د︨️   ﹤︋ ا︑﹀︀﹇﹩  ﹋︪﹢ری   ︘﹫﹨ در   ️﹁︪︣﹫︎  ﹜﹫﹠﹋ ﹇︊﹢ل   ︡︀︋ دارد. 
و   ️﹫﹑︮  ﹤﹋  ︡﹠︐︧﹨  ﹩︀﹨ آدم  ︀﹞  ﹤﹚︧﹞  .︡﹠︐︧﹫﹡ ﹝︣غ ﹨︀   ︀﹞  ﹤﹚︧﹞

️ ﹎︢اری ﹨︀ی ﹝︺﹫﹢ب دار﹡︡. ︀︫︧︐﹍﹩ ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ﹡︡ار﹡︡ و ︨﹫︀︨

     ︋﹥ ﹝︧﹙﹥ ازدواج ︗﹢ا﹡︀ن ﹡﹞﹩ ︑﹢ان ﹡﹍︀ه ︑﹉ ︋︺︡ی دا︫️ و ︑︃︠﹫︣ در ازدواج ︗﹢ا﹡︀ن را ︋﹥ 
 ﹟︣︑ ﹜﹞ ﹤﹋ ️﹀﹎ ان دا﹡︧️. ا﹝︀ ﹝﹩ ︑﹢ان﹢︑ ﹩﹝﹡ ا﹇︐︭︀دی ﹏︀︧﹞ ︀ ﹟﹊︧﹞ ︮︣ف ︣︵︀︠
﹝︧﹙﹥ در ا﹟ ا﹝︣، ﹝﹢︲﹢ع ا︫︐︽︀ل ا︨️ ﹋﹥ ﹉ ︗﹢ان ︋︀ دا︫︐﹟ ا︫︐︽︀ل، دارای ︻︤ت 
﹡﹀︦ و ا︻︐﹞︀د ︋﹥ ﹡﹀︦ ز︀دی ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹉ درآ﹝︡ ︀︎︡ار دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. ︋︺︡ از 
️ ﹨︀﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︀︋︡ ︋︣ای ﹇︪︣ ︗﹢ان در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢د.  ︀﹝ ع آن﹢︲﹢﹞ ،ا︫︐︽︀ل ﹤﹚︧﹞
﹉ ︗﹢ان ︋︣ای ورود ︋﹥ ز﹡︡﹎﹩ ﹝︪︐︣ک در ا︋︐︡ا ﹡﹫︀ز ︋﹥ آ﹝﹢زش دارد. ︀︋︡ در ︨︴ ر︨︀﹡﹥ 
﹥ ﹝︣﹙﹥ ازدواج ر︨﹫︡ن  ﹙﹢غ ر︨﹫︡ن و ﹨﹞﹫﹟ ︵﹢ر︋   ︋﹤﹚︣﹞ ﹤ ﹝﹙﹩ ︀ ﹁︱︀ی ﹝︖︀زی، آ﹝﹢زش︋ 
اراده دار﹡︡ و﹜﹩  ازدواج،  ︋︣ای  ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥  ای ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ︗﹢ا﹡︀ن  ︋︀︫﹫﹛. و︲︺﹫️  را دا︫︐﹥ 
︫︣ا︳ ︋︣ای ﹏ ا︧﹞ ﹟﹙﹥ را ﹡︡ار﹡︡ و ا︑ ﹤︋ ﹤﹚︧﹞ ﹟︣ان ﹨﹛ ﹝︺︴﹢ف ﹡﹞﹩ ︫﹢د. ︋︣ای 
︋︣ای  را  اول  ︣ف  ا﹇︐︭︀د  و   ﹜دار ﹡﹫︀ز  ا︨︀︨﹩  ️ ﹨︀ی  ︠︀︨︣ز  ﹉  ﹤︋ ︀︎︡ار  ازدواج   ﹉
ازدواج ﹝︪︣وع ︠﹢ا﹨︡ زد. ﹝﹫︤ان ︋﹫﹊︀ری، ﹁﹆︣، ﹡﹫︀ز﹨︀ و ﹝﹫︤ان ر︲︀️ از ز﹡︡﹎﹩ ﹝︪︐︣ک 
 ﹉  ﹏﹫﹊︪︑ ︋︣ای  ا﹡︧︀﹡﹩   ︣﹨ روا﹡﹩  آرا﹝︩  ﹝﹫︤ان  ﹝﹩ ︫﹢د.  ﹝︧﹢ب  ا﹇︐︭︀د  ︗︤ء   ﹤﹝﹨

ز﹡︡﹎﹩ ︀︎︡ار، ︋﹥ ا﹇︐︭︀د ︋︀ز ︠﹢ا﹨︡ ﹎︪️.

   از ﹡︷︣ ︋﹠︡ه ﹝︀﹡︹ اول ︋︣ای ﹝︧﹙﹥ ازدواج، ﹝﹢︲﹢︻︀ت ا﹇︐︭︀دی ﹝︀﹡﹠︡ ا︫︐︽︀ل ﹡﹫︧️. 
︩ ﹁︣ض ﹝︀ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︨﹟ ازدواج ︋︣ای ︗﹢ا﹡︀ن ︡ود ٢٢ ︑︀ ٢٤ ︨︀ل ا︨️. ازدواج ︎﹠︕  ﹫︎
 ﹏﹞︀︫ ﹤﹚︣﹞ ︕﹠︎ ﹟ر︫︡ی دارد ﹋﹥ در ﹨﹫︘ ﹋︡ام ︫︀︬︠ ا﹇︐︭︀دی و︗﹢د ﹡︡ارد ﹋﹥ ا ﹤﹚︣﹞
ر︫︡ ︻﹆﹙﹩، ا︗︐﹞︀︻﹩، ﹝︣︡︐﹩، ار︑︊︀︵︀ت و ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی ﹨︀ی ﹁︣دی ا︨️ ﹋﹥ ︻﹞ً﹑ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ 
︋︣ای ﹉ ︗﹢ان در ١٥ ︨︀﹜﹍﹩ ﹡﹫︤ ا︑﹀︀ق ︋﹫﹀︐︡. ︀﹐ ﹝︀ ︋﹥ ا﹟ ︗﹢ان ﹝﹩ ﹎﹢﹫﹛ در︨️ ا︨️ 
ازدواج  ︋︺︡ در︋︀ره  ︑︀ و﹇︐﹩ ︠︀﹡﹥ و ︫︽﹏ دا︫︐﹩  ا﹝︀ ︮︊︣ ﹋﹟  ا﹟ ﹝︣ا﹏ ر︨﹫︡ی   ﹤︋  ﹢︑  ﹤﹋
︮︊️ ﹋﹟. ﹋︧︀﹡﹩ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ︫︽﹏ دار﹡︡ و ﹝︪﹊﹏ ا﹇︐︭︀دی ﹡︡ار﹡︡ ا﹝︀ ازدواج ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹠︡. 
.︡﹠︐︧﹫﹡ ️﹢﹛︀د ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹝﹟ ﹝︺︐﹆︡م در او︖ت ا﹇︐︭︀دی ﹝﹢ا﹡︺﹩ ا﹑﹊︪﹞ ﹤﹋ ﹟ا ﹜︾ر ﹩﹚︻

    در ﹝︀ده ﹉ ﹇︀﹡﹢ن ﹎﹀︐﹥ ︫︡ه ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑︧﹫﹏ ازدواج ︗﹢ا﹡︀ن دو﹜️ ﹐﹥ داده و ︠﹢دش 
را ﹝﹊﹙︿ ﹋︣ده ا︨️ ︋﹥ ا︖︀د ︮﹠︡وق ا﹡︡و︠︐﹥ ︗﹢ا﹡︀ن. در ﹝︀ده دوم دو﹜️ ﹎﹀︐﹥ ا︨️ ﹋﹥ از 
 ،﹜﹠﹋ ﹩﹞ وارد  ا︫﹊︀ل  ﹝︀ده   ﹟ا  ﹤︋  ﹟﹞ د﹨︡.  ا︠︐︭︀ص   ﹟﹊︧﹞  ﹤︺ود وام  ︮﹠︡وق   ﹏﹞
و  ا︫︐︽︀ل  وام   ﹤︋ را   ︀﹨ ️ ︀﹝ ﹨﹞﹥  ی  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛  ︴﹢ر   ﹜︡ار﹡  ﹩﹚︽︫ ا﹝﹠﹫️   ︀﹞  ﹤﹋ ز﹝︀﹡﹩ 
ازدواج ︗﹢ا﹡︀ن، در ﹨﹞︀ن   ﹏﹫︧︑ ن ١٣ ﹝︀ده ای﹢﹡︀﹇ ا﹎︣  ود︺﹥ ﹝︧﹊﹟ ﹝﹢﹋﹢ل ﹋﹠﹫﹛؟! 
 ﹟ا﹝︣وزه ﹝︀ ︫︀﹨︡ ︠﹫﹙﹩ از ا ︡︀︫ ،︫︡ ﹩﹞ و ا︗︣ا ﹟︨︀ل ٨٤، ︋﹥ ︮﹢رت ﹋︀﹝﹏ ︑︡و

.﹜︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹡︊﹢د﹨ ︉ آ︨﹫

 ﹩︀﹡︡ر ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹨︀ی دو﹜︐﹩ ﹝︀ ︑﹢ا﹆ ︣︲︀ ︀لدر    
ا︖︀د ا︫︐︽︀ل ︀︎︡ار دار﹡︡ و آ︀ ﹨﹞﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ در ︋︡و 
ا﹝︣ ا︫︐︽︀ل ︀︎︡اری دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡؟ ︋﹥ ︻︊︀ر︑﹩ ا﹟ ﹡﹢ع 
︀ ﹝︧﹙﹥، ﹡﹍︀ه در︨︐﹩ ﹡﹫︧️. دو﹜️ ︴﹢ر ﹝﹩  ︋﹤︗ا﹢﹞
 ︑﹢ا﹡︡ ︋︣ای ١٤﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹝︖︣د در ︨﹟ ازدواج ︫︽﹏ ︀︎︡ار 
 ﹏  ︣︷︐﹠﹞ را   ︀﹨ ﹟ا ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛   ﹩﹋  ︀︑ ﹋﹠︡؟  ا︖︀د 
 ︉︵︀﹞ ﹤︐︨؟ ﹝︀ ︋︀ ︨﹥ د﹜ت ا﹇︐︭︀دی ﹡﹍﹥ دار﹑﹊︪﹞
 ﹟﹊︧﹞ و  ا︫︐︽︀ل   ﹤﹋  ﹩﹠﹫︊︵︀﹞ اول   .﹜﹫︐︧﹨ رو︋﹥ رو 
 ﹤﹋  ﹩﹠﹫︊︵︀﹞ دوم   .︡﹠﹠﹋ ﹩﹝﹡ ازدواج  و﹜﹩  دار﹡︡، 
 ︀︋ و   ︡﹡﹢︫ ﹩﹞ ازدواج  وارد  و﹜﹩  ﹡︡ار﹡︡   ﹩︐︋︀︔ ا︫︐︽︀ل 
 ﹩︐ ︨﹢م   .︡﹡︣︋ ﹩﹞  ﹢﹚︗ را   ﹤﹚︧﹞ ︠﹢د،   ️︣︡﹞
﹝︀︵︊﹫﹠﹩ و︗﹢د دا︫︐﹠︡ ﹋﹥ ︋︡ون دا︫︐﹟ ا︫︐︽︀ل ﹡﹫︤ 
د︨️   ﹤︋ ا︫︐︽︀ل  ︑﹢ا﹡︧︐﹥ ا﹡︡،  از   ︡︺︋ و  ﹋︣ده  ازدواج 
 ﹏﹊︪﹞ د﹨﹠︡.  ︨︀﹝︀ن  و   ︨︣ را  ︠﹢د  ز﹡︡﹎﹩  و  آورده 
︗︣م ا﹡﹍︀ری  ︻︡م  ازدواج؛   ﹏﹫︧︑ ﹇︀﹡﹢ن  ا︨︀︨﹩ 
 ﹤﹡  ،︀﹞ ﹝︧﹢﹐ن  و  ﹝︡︣ان  از   ﹩︠︣︋ ︋﹢د.  ﹇︀﹡﹢ن   ﹟ا
 ﹜﹨  ︡﹡︀︺﹞ و  ﹝︽︣ض   ﹤﹊﹚︋ دار﹡︡،   ﹩︐︣︡﹞ ﹩︋  ً︀ ﹁︣︮
﹡﹞﹩ د﹨﹠︡.  ا﹡︖︀م  را  ﹋︀ر﹨︀  ﹊︧︣ی   ︭︡﹇ از  و   ︡﹠︐︧﹨
︋﹥ ︻﹙️ ︻︡م   ﹩﹛﹢︧﹞ د و﹢︫ ﹩﹝﹡ ﹩و﹇︐﹩ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ا︗︣ا
 ﹤ ︣﹍د .️︧﹫﹡ ﹢﹍︨︀︎ ﹩︧﹋ ﹤︋ ︣دن ﹇︀﹡﹢ن﹋ ﹩ا︗︣ا

﹡︀﹝﹩ ﹝﹩ ︫﹢د ︋﹥ ا︧﹞ ﹟﹢ل داد.

﹡︀︎︀︡ار  ز﹡︡﹎﹩   ً︀ ︱︺︋ و   ︡﹡︣﹫﹎ ﹩﹞ ︵﹑ق   ﹤﹋ ا﹁︣ادی  ا﹋︓︣                
دار﹡︡، ︋﹥ ︠︀︵︣ ﹝︀︧﹏ ا﹇︐︭︀دی و ︫︽﹏ ﹡︀︎︀︡ار و ︻︡م 
︑︃﹝﹫﹟ ﹨︤﹠﹥ ا︨️. ︋﹥ ︗︀ی ا﹠﹊﹥ ︋︣ای ︗﹢ا﹡︀ن ﹝︀ ﹨﹞﹥ 
️︨︀﹫  ︡︀﹊︧︣ی ﹝︤ا︀ و︨   ︋،﹜﹫﹠﹊ ﹥ وام︋  ﹫︤ را ﹝︐︭﹏︋ 
 ︿﹚︐﹞ زه ﹨︀ی﹢ و وام ﹨︀ی ︋﹑︻﹢ض در ﹩﹆﹢︪︑ ︀ی﹨ 
︮﹢رت ︋﹍﹫︣د. در ﹇︀﹡﹢ن ﹎﹀︐﹥ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ︀︋︡ دو﹜️، 
︋︧︐︣ آ﹝﹢زش ﹝︀رت ﹨︀ی ﹐زم ︋︣ای ازدواج را ﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠︡ 
﹇︀﹡﹢ن   ﹟ا ا︨️.  ﹡︪︡ه   ﹩︗﹢︑  ︤﹫﹡  ﹤﹚︧﹞  ﹟ا  ﹤︋  ﹤﹋
 ︡︀︋︡ا﹇﹏  ️ ﹋﹠﹠︡ه ﹡﹫︧️. ﹇︀﹡﹢ن  ︀﹀﹋ ︀﹞ا ﹡﹢︫︐﹥ ︫︡ه 
﹤﹞︀﹡︣︋  ︡︀︋  ︀﹞  .︫︡︀︋ دا︫︐﹥   ﹩ا︗︣ا  ️﹡︀﹝︲ ︨︀ل  ده 
 ﹨︀﹩ را در ﹡︷︣ ︋﹍﹫︣﹛ ﹋﹥ ︗﹢ا﹡︀ن ﹝︀ ﹇︡رت ا︫︐︽︀ل
 ︤﹫  ﹤﹝﹨ ﹡﹫﹀︐︀ده.  ا︑﹀︀ق   ﹟ا ا﹝︀   ︡﹠︫︀︋ دا︫︐﹥   ﹩زا 

ا﹇︐︭︀د ﹡﹫︧️ ا﹝︀ ا﹇︐︭︀د و دا︫︐﹟ درآ﹝︡ ﹝﹛ ا︨️.

︩ ﹨︀ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︋﹫︪︐︣﹟ ︑︺︡اد ︵﹑ق ﹨︀       ︎︥و﹨
﹥ زو︗﹫﹠﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹊︧︀ل  ﹋﹥ ا︑﹀︀ق ا﹁︐︀ده ا︨️، ﹝︣︋﹢ط︋ 
ا﹡︐︀ب  ︻︡م   ︣︵︀︠  ﹤︋ و   ﹤︐︫︢﹎ ﹝︪︐︣﹋︪︀ن  ز﹡︡﹎﹩  از 
در︨️ و ︫﹠︀︠️ ﹡︀﹋︀﹁﹩، ا﹟ ا︑﹀︀ق ر﹇﹛ ︠﹢رده ا︨️ و 
 ️﹝  ︨﹤  ︋︡︀ ︮︣ف ﹝︀︧﹏ ا﹇︐︭︀دی ﹝﹣︔︣ ﹡︊﹢ده ا︨️. ﹝︀︋ 
﹋︀﹨︩ ︑︖﹞﹑ت، ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ا︲︀﹁﹩ و ﹝︣ا︨﹞︀ت ︋﹫﹢ده 
دراز  ️ ﹨︀ی  ︨︀﹫︨ ﹝︡ت،  ﹋﹢︑︀ه  ﹇﹢ا﹡﹫﹟  ︗︀ی   ﹤︋ و   ﹜︋︣و
﹝︡ت ﹞︀︐﹩ از ︗﹢ا﹡︀ن در ﹢زه ﹝︧﹊﹟، ا︫︐︽︀ل و... 

﹎︢ا︫︐﹥ ︫﹢د.

 ︻﹞﹙﹊︣د دو﹜️ آ﹇︀ی رو︀﹡﹩، در را︨︐︀ی آن ︫︺︀ر ا︮﹙﹩ 
﹥ ﹨﹫︘ ︻﹠﹢ان ﹡︊﹢د.  ﹢ده ا︨️،︋  ︠﹢د︫︀ن ﹋﹥ ︑︡︋﹫︣ و ا﹝﹫︡︋ 
 ﹤︋ و  ︫︡ه  ر﹨︀  ︗﹢ا﹡︀ن  و  ﹝︣دم  ز﹡︡﹎﹩   ﹑ً﹋ دوران   ﹟ا در 
 ️﹢﹛︮︣ف ﹝︢ا﹋︣ات ﹎︣ه ︠﹢رده ︋﹢د و ﹋︀ر﹨︀ی ︨﹫︀︨﹩ او
﹋︣د﹡︡  ا︗︣ا   ﹩︀﹨ ️ ︠︀︨︣ز ︋﹢د.  ︫︡ه   ﹏︀︧﹞  ﹤﹝﹨ اول 

ا﹝︀ ﹋︀﹁﹩ ﹡︊﹢د.

آ﹇︀ی  دو﹜️  دو﹜️،   ﹟︣︑︋︀ر ﹤︺︗︀﹁ ︋﹠︡ه   ︣︷﹡  ﹤︋   
︨﹢ءا︨︐﹀︀ده ﹝︡ال  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛  و  ا︨️  ︋﹢ده   ﹩﹡︀رو

دو﹜️   ﹟ا  ﹤︋ ︗﹢ا﹡︀ن،   ️﹫﹁︣︸ از  را  دو﹜️   ﹟︣︑︣﹎ 
آزادی   ︣︸︀﹡ ز︀دی  ︫︺︀ر﹨︀ی  دو﹜️   ﹟ا  .﹜﹫﹨︡︋
 ﹟︣︑ ﹜﹋ ﹡﹊︣د.   ﹏﹝︻ ﹨﹫︘ ﹋︡ام   ﹤︋ و﹜﹩  داد  ︗﹢ا﹡︀ن 
ا︨️.  دو﹜️   ﹟ا در  ︗﹢ا﹡︀ن   ﹟ا از   ️︀﹝ ﹝﹫︤ان 
︣ای ا︻︴︀ی وام ازدواج در دو﹜️  ️ ︑︣﹟ ﹇﹢ا﹡﹫﹟︋  ︨
ا︪︀ن ︋﹢د. ︨︀زو﹋︀ر﹨︀ی وزرات ورزش و ︗﹢ا﹡︀ن، ︋﹥ 
در  و  ا︨️  ︫︡ه  ️ د﹨﹩  ︗ د﹍︣ی  ️ ﹨︀ی  ﹝︨
︫︡ت   ﹤︋ ا︨︐︀ن ﹨︀،  در  ︗﹢ا﹡︀ن  ا﹝﹢ر   ﹩﹨︡﹡︀﹞︀︨
﹜﹞ .️﹁︣︢︍﹡ و ﹁︺︀﹜﹫︐﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ ﹏﹝︻ ﹤﹡﹑︺﹀﹠﹞

﹢زه   ️﹢﹛او  ︣﹫﹫︽︑  ،﹜︐︧﹫︨  ﹟ا  ﹤︋  ︡﹆﹡  ﹟︣︑ 
﹋﹢دک   ︀ ز﹡︀ن  ر﹁︐﹟  ورز︫﹍︀ه   ️﹝︨  ﹤︋ ︗﹢ا﹡︀ن 

﹨﹞︧︣ی و از ا﹟ د︨️ ﹝︀︧﹏ ︋﹢د.

   و︸﹫﹀﹥ ﹊﹢﹝️ ا︨﹑﹝﹩ ︋︣﹇︣ار ﹋︣دن ︻︡ا﹜️ و ︑﹢ز︹ ﹝﹠︀︨︉ ︋﹫﹟ ا﹁︣اد 
ا︨️ و ا﹟ ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی ﹝︡ا︠﹙﹥ ﹡﹫︧️، ﹋﹥ ︋﹥ وا︨︴﹥ ا︻︴︀ی ︀را﹡﹥، ا︠︢ ﹝︀﹜﹫︀ت 
﹇︀︻︡ه  ︀︋ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡  ︋﹙﹠︡﹝︡ت  و  ﹝﹫︀ن ﹝︡ت  در  و︸﹫﹀﹥   ﹟ا ﹝﹩ ﹎﹫︣د.  ا﹡︖︀م  و... 
ا︑﹀︀ق  ︋︣ای آ︀د ︗︀﹝︺﹥  ︋︣ا︋︣  ️ ﹨︀ی  ا︖︀د ﹁︣︮ و  ا﹇︐︭︀دی  ︋︣ای ر︫︡   ﹎︢اری 
 ﹏︋︀﹇ ︿﹚︐﹞ ︀ت در ︨︴﹢ح﹫﹛︀﹞ ︢︠︀را﹡﹥ و ا ا︻︴︀ی ︀︋ ﹜﹨ در ﹋﹢︑︀ه ﹝︡ت .︡︐﹀﹫︋

ا︗︣ا ا︨️ و ا︧﹞ ﹟﹙﹥ ﹎︡ا︎︣وری ﹡﹫︧️، ︋﹙﹊﹥ ﹅ ﹝︣دم ا︨️.
 ﹤︋ را   ︀﹞ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡   ﹤﹋ دارد  ز︀دی   ﹏︺﹀﹛︀︋ و  ︋︀﹜﹆﹢ه  ️ ﹨︀ی  ﹫﹁︣︸ ﹋︪︀ورزی   ︩︋
ا﹇︐︭︀د ︋︡ون ﹡﹀️ ︋︨︣︀﹡︡. در ︮﹠︺️ ︵﹫﹢ر ﹨﹛ ︢ف ارز ٤٢٠٠ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝︀ را ︋﹥ 
 ﹏﹆︐︧﹞  ﹏﹞︀︫ را﹨﹊︀ر ﹨︀   .︡﹠﹋  ﹉︤د﹡ را﹡️  ︋︡ون  ا﹇︐︭︀د  و   ️﹀﹡ ︋︡ون  ا﹇︐︭︀د 
︩ ﹋︪︀ورزی  ﹠︺️ از ا﹇︐︭︀د ﹡﹀︐﹩ و ﹝︣︡️ وا︡ ز﹡︖﹫︣ه ارزش︋   ︮﹟︣دن ا﹋
︀ل ﹨︀ی ٩٢ ︑︀ ٩٧ ︑︖︣︋﹥ اش ﹋︣د﹛ و ︑︀ ︗︀﹩ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︑︪︐️  ا︨️ ﹋﹥ در︨ 

﹝︀︊﹡ ﹩︐︣︡︡ ا︖︀د ﹋﹠﹫﹛.

توزیع  و  عدالت  کردن  برقرار  اسالمی  وظیفه حکومت     
مناسب بین افراد است و این به معنای مداخله نیست، که 
به واسطه اعطای یارانه، اخذ مالیات و... انجام می گیرد. 
قاعده با  می تواند  بلندمدت  و  میان مدت  در  وظیفه  این 
 گذاری برای رشد اقتصادی و ایجاد فرصت های برابر برای 
آحاد جامعه اتفاق بیفتد. در کوتاه مدت هم با اعطای یارانه 
این  و  است  اجرا  قابل  در سطوح مختلف  مالیات  اخذ  و 

مسئله گداپروری نیست، بلکه حق مردم است.
بالقوه و بالفعل زیادی دارد  بخش کشاورزی ظرفیت های 
که می تواند ما را به اقتصاد بدون نفت برساند. در صنعت 
اقتصاد بدون  به  را  ارز ٤٢٠٠ می تواند ما  طیور هم حذف 
شامل  راهکار ها  کند.  نزدیک  رانت  بدون  اقتصاد  و  نفت 
مستقل کردن این صنعت از اقتصاد نفتی و مدیریت واحد 
زنجیره ارزش بخش کشاورزی است که در سال های ٩٢ تا 
تشتت  است  ممکن  که  جایی  تا  و  کردیم  تجربه اش   ٩٧

مدیریتی نباید ایجاد کنیم.
طبق معادله عرضه و تقاضا زمانی که عرضه به اندازه کافی 
موضوع  این  در  پس  می کند.  پیدا  افزایش  قیمت  نباشد 
باید چنین اتفاقی افتاده باشد که مرغداران هم همین نظر 
می گویند  کشاورزی  جهاد  وزارت  مسئوالن  اما  دارند.  را 
مسئول  که  صمت  وزارت  و  بوده  کافی  اندازه  به  عرضه 
از  کدام   هیچ  می گوید.  را  این  خالف  است  بازار  تنظیم 
سازمان ها توضیح شفافی درباره این موضوع ندادند. این 
اختیارات  و  تمرکز وظایف  قانون  لغو  به  تشّتت مدیریتی 
بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی برمی گردد که توسط 

    ا︮﹢ل ﹋︀ر ︑﹢﹜﹫︡ ﹡︀ده در ا︣ان ︋﹢د. ﹝︀ دو ﹡﹢ع دان دار .﹜﹊﹩ دان زرا︻﹩ و 
دان ﹨︀   ﹟ا در   ﹤﹋  ﹩︀﹨ ﹤﹠﹫﹞آ ا︨﹫︡   .﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ا︨︐﹀︀ده  ا﹐ن   ﹤﹋ دا﹡﹩  د﹍︣ی 
 ︡﹠ ️︨︣ان را دارد. ا﹝︀ ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی آن در دا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢د ﹇︀︋﹙﹫️ ︑﹢﹜﹫︡ در ا

﹋︪﹢ر ﹝︡ود ا︨️.

    ١ ٧  در︮︡ ﹡︤و﹐ت آ︨﹞︀﹡﹩ ﹝︀ ︀ ﹨︡ر ﹝﹩ رود ︣︐︋ ︀﹟ ︠︀ک ﹨︀ی زرا︻﹩ ﹝︀ را 
﹝﹩ ︫﹢رد و از ︋﹫﹟ ﹝﹩ ︋︣د. ︋︀ ﹝︣︡️ ﹋︪️ د﹛ ﹝︀ ﹇︀در ︋﹥ ︑﹢﹜﹫︡ ﹨︪️ ﹝﹫﹙﹫﹢ن 
ذرت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز دا︠﹙﹩ و ︐﹩ ︋﹫︪︐︣ از آن ﹨︧︐﹫﹛. ا﹟ ︵︣ح ﹨︀ ﹇︊﹑ داده ︫︡ه و 
دا︠﹏  در  ﹡︀ده ﹨︀   ﹟﹫﹞︀︑  ﹤︋ ﹇︀در   ﹩︋﹢︠  ﹤︋  ﹩︮﹢︭︠  ︩︋  ﹤︋ وا﹎︢اری   ︀︋  ︀﹞
﹠︺️ ︵﹫﹢ر ﹝︀ دو و ﹡﹫﹛ ﹝﹫﹙﹫﹢ن د﹐ر  ﹨︧︐﹫﹛. در︋︀ره ︑︭﹫︬ ارز ﹨﹛، ﹝﹫︤ان ﹡﹫︀ز︮ 
 ﹩︐﹀﹡ ︋︣ا︋︣ ٢٦ ﹝﹫﹙﹫︀رد د﹐ر ﹨︤﹠﹥ ︮︀درات ﹝︭﹢﹐ت ︾﹫︣  در ︨︀ل ا︨️ ﹋﹥ در 
 ﹟﹞ .﹜دار ️︣︡﹞ ﹏﹊︪﹞ ﹜︤ی ﹡﹫︧️. ﹝︀ ﹝︪﹊﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ارز ﹡︡ار﹫ ﹜دار

︑︱﹞﹫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ﹋﹥ ﹝︀  ﹇︀در ︋﹥ ︑︀﹝﹫﹟ ارز ﹨︧︐﹫﹛.

    د﹐ل ﹨︀ ﹨﹛ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ در ︋︀زار ا︖︀د ﹡︀︋︧︀﹝︀﹡﹩ ︋﹊﹠﹠︡، و﹜﹩ ﹡︀︊︡ د︨︐︀و︤ی 
︋︣ای ﹝︧﹢﹜﹫﹟ ︋︪﹢﹡︡ ﹋﹥ ﹨︣ ﹇︭﹢ری ﹨︧️ را ︋﹥ آن ﹨︀ ﹝︣︋﹢ط ﹋﹠﹠︡. ︑﹀︀وت د﹐ل
 ﹨︀ ︋︀ ︀︨︣ ︋︀ز﹍︣ان در ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹉ ︋︀ز﹍︣ آزاد ا︨️ و ﹨﹢ش ︑︖︀ری ︋﹫︪︐︣ی 
﹡︧︊️ ︋﹥ ︣︀︨﹟ دارد و ︋﹫︪︐︣ ︋﹥ د﹡︊︀ل ︨﹢د ︫︭﹩ ︠﹢دش ا︨️. ﹝︀ ︋﹥ ︻﹠﹢ان 
﹝︧﹢ل ︀︋︡ ز﹝﹫﹟ ︋︀زی را ︗﹢ری ︋︙﹫﹠﹫﹛ ﹋﹥ د﹐ل در را︨︐︀ی ا﹨︡اف ﹝﹫︀ن ﹝︡ت 
و ︋﹙﹠︡ ﹝︡ت ︋︀زار ︣﹋️ ﹋﹠︡. ا﹝︀ ا﹎︣ ︑︺︀دل ︋︀زار را ︋﹛ ︋︤﹡﹫﹛، د﹐ل از ا﹟ آب ﹎﹏
 آ﹜﹢د ︫︡ه، ︣︐︋﹟ ﹝︀﹨﹩ ﹨︀ را ︋︣ای ︠﹢دش ﹝﹩ ﹎﹫︣د. ﹝︐︀︨﹀︀﹡﹥ ﹝︀ در ︋︒ ﹡︷︀رت 

در ︨︴ ﹋﹑ن د︀ر ﹝︪﹊﹏ ﹨︧︐﹫﹛.

 ︡﹫﹛﹢︑ از   ︡︺︋ از ﹝︣︾︡ار﹨︀   ﹩﹚﹫︠ .︡︋︀ ﹩﹞ ︬﹫︭︑ ﹤︗﹢︗ ︡﹫﹛﹢︑ از   ︡︺︋ دا﹡﹥      
 ︀︋ ︗﹢︗﹥ و ﹎︣﹁︐﹟ ︨﹛ دان ︠﹢د ︗﹢︗﹥ ﹨︀ را ﹝︺︡وم ﹋︣د﹡︡ و ︨﹛ دا﹡﹥ ︠﹢د را 

﹇﹫﹞️ ︋︀﹐︑︣ در ︋︀زار آزاد ﹁︣و︠︐﹠︡.

﹩﹠﹫︧ ﹩︊︐︖﹞ ︡﹫︨

﹩﹠﹫︧ ﹩︊︐︖﹞ ︡﹫︨

︨﹫︡ ︧﹫﹟ ر︲﹢ی ︎﹢ر 

ا﹞︡ ﹡︀︗﹩ زواره 

﹝﹞︡ ︗﹢اد ﹝﹢︡︀ن

﹡︪︧️ ︀رم

در ا ︀︋ ️︧︪﹡ ﹟︱﹢ر آ﹇︀ی د﹋︐︣ ︻﹙﹩ ر︲︀ ﹐ور و ︨︣﹋︀ر︠︀﹡﹛ د﹋︐︣ ﹝︣﹛ ︮﹀︀ران ︋﹥ 
︋︣ر︨﹩ ﹝﹢ا﹡︹ ا﹇︐︭︀دی ازدواج و را﹨﹊︀ر﹨︀ی آن ︎︣دا︠︐﹫﹛.

︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹠﹊﹥ و︸﹫﹀﹥ ︑﹢﹜﹫︡ و ︑﹢ز︹ ﹝︣غ ︋︣︻︡ه ︗︀د ﹋︪︀ورزی و 
︑﹢ز︻︣︋ ︹︡ه وزارت ︮﹞️ ا︨️، آ︀ ا﹟ ︑﹆︧﹫﹛ ︋﹠︡ی در︨️ ا︨️؟

﹝﹢ا﹡︹ او﹜﹫﹥ و ︎︣ا﹨﹞﹫️ در ازدواج در ز﹝︀ن ﹁︺﹙﹩ ︀︧﹞ ﹤﹙﹩ ا︨️؟

﹥ ﹝︧﹙﹥ ازدواج و  در دو﹜️ آ﹇︀ی رو ،﹩﹡︀﹆︡ر︋ 
︮﹢رت   ﹩︀﹨ ️ ﹫﹛︀︺﹁  ﹤ و   ︫︡  ﹤︗﹢︑ ︗﹢ا﹡︀ن 

﹎︣﹁️؟

 ﹩︑﹑﹊︪﹞ ﹤ و دارای ︫︡ ﹩︤ان ا︗︣ا﹫﹞ ﹤ ︀︑ ازدواج ︗﹢ا﹡︀ن ﹏﹫︧︑ ن﹢﹡︀﹇
از ﹐﹥ ﹋﹑ن ︑︀ ا︗︣ای آن ︋﹢د؟

وام ازدواج ﹋﹥ از ︨﹢ی دو﹜️ و ﹝︖﹙︦ ︑︺﹫﹫﹟ 
︫︡ه ا︨️، ︑︀ ﹥ ﹝﹫︤ان ︨︀︎﹍﹢ی ﹡﹫︀ز﹨︀ی 
﹩﹝﹡ ،︣﹍︀ی د﹨ ﹏﹊︫ ﹤︋  ︀آ و  ︗﹢ا﹡︀ن ا︨️ 

 ︑﹢ان ︀﹝︐﹩ از ︗﹢ا﹡︀ن ︮﹢رت ︋﹍﹫︣د؟

ا﹟ ﹝﹢ا﹡︹ و ﹝︪﹊﹑ت   ﹤︋ دو﹜️ آ﹠︡ه ﹡︧︊️ 
︀︋︡ در  را  ا﹇︡ا﹝︀︑﹩   ﹤ ︀﹨ ازدواج و ︻﹑ج آن

﹡︷︣ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡؟

تـحلیـل

دوم  ︩︋

︨﹢م  ︩︋

اول  ︩︋

دوم  ︩︋

اول  ︩︋

︋︩ ︨﹢م

︀رم  ︩︋

﹜︖﹠︎  ︩︋

︀رم  ︩︋

﹜︖﹠︎  ︩︋

﹡﹆︩ وزارت ︠︀﹡﹥ ﹨︀ و دو﹜️ ︋︺︡ی در ا ﹜﹞ ﹟﹫︧️؟

 ︬﹫︭︑ ارز ︀︣ان را دار﹡︡؟ آ︀ده ﹨︀ی دا﹝﹩ ﹇︀︋﹙﹫️ ︑﹢﹜﹫︡ در ا﹡ ︀آ
︨︀︎ ﹤︐﹁︀﹍﹢ی ﹡﹫︀ز ﹝︣︾︡ار ﹨︧️ و ا﹎︣ ﹨︧️ ︣ا ︎︣و︨﹥ ز﹝︀ن ︋︣ 

ا︨️؟

﹡﹆︩ د﹐﹐ن و ﹝︀﹁﹫︀ی آن ﹨︀ در ا﹁︤ا︩ ﹇﹫﹞️ ﹝︣غ ﹫︧️؟

︨﹫︡ ︧﹫﹟ ر︲﹢ی ︎﹢ر 

﹝﹞︡ ︗﹢اد ﹝﹢︡︀ن

تیر خالص بی تدبیری، کاالی اساسی
در ایستگاه آخر 

شورای سران سه قوه به درخواست دولت بود. در صورتی 
که از سال ٩٢ تا ٩٨ اجرای این طرح برکات زیادی داشت. 
از زبان مرغداران و کارشناسان می شنویم که علت افزایش 
قیمت به دستوری بودن قیمت ها برمی گردد که کم تر از قیمت 
می گیرد.  تولیدکننده  از  را  انگیزه  این  و  است  شده  تمام 
همیشه مرغ با قیمت باالتر به دست مصرف کننده می رسد و 
افزایش  برای  عاملی  خود  تومانی٤٢٠٠  ارز  اختصاص 
مانند  مرغ  قیمت  کارشناسان  گفته  به  است.  قیمت ها 
تقاضا  و  عرضه  براساس  باید  اقتصادی  اقالم  دیگر 
مشخص و کار به بخش خصوصی سپرده شود تا آن ها 
تنظیم  را  بازار  تولید  برای  تمام شده  بع قیمت  توجه  با 

کنند و دولت فقط نقش حمایتی داشته باشد.
پیدا  کاهش  قیمت  ماه   ٦ الی   ٥ گذشت  از  پس  هنوز 
نکرده و مصرف کننده مجبور است در صف های طوالنی 
مرغ بایستد. عزت خود را خدشه دار کند و سالمتی اش را 
با وجود ویروس کرونا به خطر بیندازد تا مرغ با قیمت 

دولتی به دستش برسد.
برنامه ای  بهتر است بگوييم دولت هیچ تدبیری نکرده، 
برای این کاالی اساسی ندارد و با وجود داشتن راهکار و 
قدرت اجرایی تدبیر! را برای باال رفتن قیمت کرده است.      

مینا فقیهی 

﹝︣︡️ در︨️ راه
︻﹑ج ︋︀زار ﹝︣غ 

    دو ﹡﹢ع ﹡﹍︀ه ﹝︐﹀︀وت ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ︋﹥ دو﹜️ ︋︺︡ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛. 
اول ا﹠﹊﹥ دو﹜️ ︋﹍﹢︡ ﹋﹥ ︠﹢دش ︑︭︡ی ﹎︣ی ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ﹝︓﹑ 
﹝︣غ   ︡﹫﹛﹢︑  ︀ و  ﹁︣وش  واردات،   ﹤﹋ ﹝﹩ ز﹡︡  ︋︀زر﹎︀﹡﹩   ️﹋︫︣
از   ﹩︱︺︋  ﹤﹋  .﹜﹠﹋ ﹩﹞ ︢ف  را  د﹐﹜﹩   ︡﹢﹍︋ و  د﹨︡  ا﹡︖︀م 
 ︡︀﹫︋ ﹤﹊﹠را ︋﹫︀ن ﹋︣ده ا﹡︡. دوم ا ﹟ا ﹩﹛︀﹝︐︡ا ﹨︀ی ا︡﹡︀﹋
﹡︣م ا﹁︤ار ﹊﹞︣ا﹡﹩ و ︨︀زو﹋︀ر ﹨︀ی ︀﹠︮ ︣︋ ﹜﹋︀︹ را ار︑﹆︀ و 
 ︀︋  ﹤﹚︋︀﹆﹞ ﹤︋ ﹡﹫︀ز  و  ﹋︀ر د︫﹢اری ا︨️   ﹟ا  ﹤﹋ ︡﹠﹋ ﹩﹠︣﹁︋︀زآ
ذی ﹡﹀︺︀ن و︲︺﹫️ را﹡︐﹩ ︑︀ ︋﹥ ا﹝︣وز دارد. ﹝︀ر ﹋︣دن آن ﹨︀ 
ا﹟ ا︮﹑ح ﹨︀  ︋︡ا﹡﹠︡ ﹋﹥  ︋﹥ آ﹎︀﹨﹩ ︻﹞﹢﹝﹩ دارد و ﹝︣دم  ﹡﹫︀ز 
 ﹜﹫﹠﹋ ﹇︊﹢ل   ︡︀︋ دارد.  ا︗︐﹞︀︻﹩  و   ﹩﹞﹢﹝︻  ﹤﹠︤﹨  ﹉
ا︨️.  ﹡﹫︀﹝︡ه  د︨️   ﹤︋ ا︑﹀︀﹇﹩  ﹋︪﹢ری   ︘﹫﹨ در   ️﹁︪︣﹫︎
 ﹤﹋  ︡﹠︐︧﹨  ﹩︀﹨ آدم  ︀﹞  ﹤﹚︧﹞  .︡﹠︐︧﹫﹡ ﹝︣غ ﹨︀   ︀﹞  ﹤﹚︧﹞
️ ﹎︢اری ︮﹑﹫️ و ︀︫︧︐﹍﹩ ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ﹡︡ار﹡︡ و ︨﹫︀︨

 ﹨︀ی ﹝︺﹫﹢ب دار﹡︡.
﹇︀﹡﹢ن  ︀︋︡ ︨︣اغ  اول   ﹜﹫﹢﹍︋ ︋︀زار ﹨﹛ ︋﹢ا﹨﹫﹛   ️︣︡﹞ از
از  دو﹜️  ﹎︢ا︫︐﹟  ﹋﹠︀ر  ا︮﹑   ،﹜︋︣و ﹇︀﹡﹢ن  ا︗︣ای  و  ﹎︢اری 
﹇﹫﹞️ ﹎︢اری و ا﹟ ﹇︧﹛ د︠︀﹜️ ﹨︀ را ﹨﹛ ﹋﹥ در ﹡︷︣ ﹡﹍﹫︣﹛؛ 
د︨️   ﹤︋ ︋︣ای   ︡وا د︨︐﹍︀ه   ﹉ ﹡︊﹢د  ﹝︪﹊﹑ت  از   ﹩﹊
﹎︣﹁︐﹟ ﹝︣︡️ ا﹟ ﹋︀﹐ی ا︨︀︨﹩ ا︨️. ︋︪﹩ از ﹡︷︀رت ﹨︀ 
را ︗︀د ﹋︪︀ورزی و ︋︪﹩ را وزارت ︮﹞️ ︋︣︻︡ه دارد. ︋﹥ 
﹨﹞﹫﹟ ︻﹙️ در ﹝﹢اردی ﹝︀ ︫︀﹨︡ ﹡︀﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ﹨︀ی ︻︖﹫︉ و 
در   .﹜﹫︐︧﹨  ︿﹚︐﹞ ︨︀ز﹝︀ن ﹨︀ی   ﹟﹫︋ ﹝︪﹊﹑ت  ︎︀س ﹋︀ری 
﹩﹞  ﹏  ﹩︺︴﹆﹞ را   ﹤﹚︧﹞  ﹩︐︋︣︲  ﹜﹫﹝︭︑  ﹉  ︀︋  ﹜﹨ آ︠︣ 

وا﹎︢ار  ︋﹥ ا︮﹠︀ف   ﹑﹞︀﹋ را  ﹋︀ر   ︀ راه ﹏ ︨︀ده ا︨️،   .︡﹠﹠﹋ 
﹋﹠﹫﹛  ︀︡ا﹇﹏ ﹋︀ر را ︋﹥ وزارت ︗︀د ︋︧︍︀ر﹛ ﹡﹥ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای 

از وزارت ︠︀﹡﹥ ﹨︀.
در︋︀ره ی ا﹡︐︷︀رات ︑﹢ر﹝﹩ ﹨﹛ ︋﹢ا﹨﹫﹛ ︨︀ده ︋﹍﹢﹫﹛ ﹝︣دم 
 ﹩﹞  ﹫︗︣︑  ︦︎  ︡︀﹫︋  ︣︑  ﹟﹫︀︎  ️﹝﹫﹇  ﹤﹋  ︡﹠︐︧﹫﹡  ﹟﹝︴﹞
 ︀︋  ،️﹝﹫﹇  ︩﹨︀﹋ ز﹝︀ن   ︀︑  ﹐︀﹋ آن  ﹡︣︡ن  ︗︀ی   ﹤︋ د﹨﹠︡ 
︗︀ی   ﹤﹝﹨  ︦﹊︻︣︋  ︦︎  .︡﹠﹠﹋  ︡︣︠ ﹝﹢︗﹢د   ️﹝﹫﹇ ﹨﹞︀ن 
د﹡﹫︀ در ا︣ان ︑﹆︀︲︀ ︋﹫︪︐︣ و ︋︀زار ︠︀﹜﹩ ﹝﹩ ︫﹢د. ا﹎︣ ﹝︣دم 
ا﹟ ا︵﹞﹫﹠︀ن را دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡ ﹋﹥ ﹇﹫﹞️ ︀︎﹫﹟ ﹝﹩ آ︡ و ︋︀زار 

﹝︐︺︀دل ﹝﹩ ︫﹢د، ا ﹜﹨ ﹤﹚︧﹞ ﹟﹏ ﹝﹩ ︫﹢د.

در آ︠︣ ﹨﹛ ︋﹥ ﹇﹢ل ﹝︺︣وف ﹁﹆︳ ﹝︣گ ا︨️ ﹋﹥ ︀ره ﹡︡ارد! 
﹋︀ر ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩، ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی در︨️، ا︻︐﹞︀د ︋﹥ ︑﹢ان دا︠﹏ و 

﹝︣︡️ ﹋︀رآ﹝︡ ︋︣ای ﹏ ︑﹞︀م ﹝︪﹊﹑ت ﹋︪﹢ر ﹋︀﹁﹩ ا︨️.

﹢ر﹥ ︾﹀︀ری

ازدواج

د﹋︐︣ ︻﹙﹫︣︲︀ ﹐ور

د﹋︐︣ ︻﹙﹫︣︲︀ ﹐ور

د﹋︐︣ ︻﹙﹫︣︲︀ ﹐ورد﹋︐︣ ︻﹙﹫︣︲︀ ﹐ور

د﹋︐︣ ︻﹙﹫︣︲︀ ﹐ور

د﹋︐︣ ﹝︣﹛ ︮﹀︀ران د﹋︐︣ ︻﹙﹫︣︲︀ ﹐ور
د﹋︐︣ ﹝︣﹛ ︮﹀︀ران د﹋︐︣ ︻﹙﹫︣︲︀ ﹐ور

د﹋︐︣ ﹝︣﹛ ︮﹀︀ران د﹋︐︣ ︻﹙﹫︣︲︀ ﹐ور

د﹋︐︣ ﹝︣﹛ ︮﹀︀ران د﹋︐︣ ︻﹙﹫︣︲︀ ﹐ور

د﹋︐︣ ﹝︣﹛ ︮﹀︀ران د﹋︐︣ ︻﹙﹫︣︲︀ ﹐ور

د﹋︐︣ ﹝︣﹛ ︮﹀︀ران د﹋︐︣ ︻﹙﹫︣︲︀ ﹐ور

 



︩﹛︀ و  ︗︢اب  ﹝﹢︲﹢ع  ا︠﹫︣  ︨︀ل ﹨︀ی  در  ︭︠﹢ص   ﹤︋ ارز  ﹡︣خ  ﹝﹢︲﹢ع   
︀زار ︻︣︲﹥ و ︑﹆︀︲︀ دارد  ︀زار د﹍︣ی،︋  ﹢ده ا︨️. ﹡︣خ ارز ﹝︓﹏ ﹨︣︋   ︋︣ا﹡﹍﹫︤ی︋ 
﹋﹥ ﹇﹫﹞️ آن را ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︨﹢ال ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹥ ﹡﹫︀زی ︋﹥ ارز دار﹛؟ 
︋﹥ ﹡︷︣م ﹙﹆﹥ ﹝﹀﹆﹢ده در ا﹇︐︭︀د ﹝︀ ︑﹢﹜﹫︡ ا︨️. ︑︣﹁﹠︡﹨︀﹩ ︋︣ای ﹇﹫﹞️ ارز 

︩ ﹨︀ ﹨﹠﹢ز و︗﹢د دارد. ﹛︀ ︀﹞ا﹡︖︀م ︫︡ه ﹝︓﹏ ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹡﹫﹞︀. ا

ا﹟ ارز ﹇︣ار ︋﹢د ︋﹥ ﹋︀﹐﹨︀ی ا︨︀︨﹩ و ︋︀ ﹨︡ف ر﹁︀ه ﹝︭︣ف ﹋﹠﹠︡ه 
︑︋ ︬︠︀︫ ﹤﹡︀﹀︨︀︐﹞ .︡︋︀ ︬﹫︭︣ه وری در ﹋︪﹢ر ︀︎﹫﹟ ا︨️. 
 ︡︀︋ ﹤﹡︀را ﹟﹞ ︣︷﹡ ︀ر ﹝︪﹊﹏ ﹨︧︐﹫﹛. ازد ﹩︨︀﹠︫ ︉ ﹝︀ در آ︨﹫
 ﹟︭︣ف ﹋﹠﹠︡ه ︑︺﹙﹅ ︋﹍﹫︣د ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ︋﹥ وارد﹋﹠﹠︡ه ﹝﹩ د﹨﹫﹛ ا﹞ ﹤︋
﹝︪﹊﹑ت ︎﹫︩ ﹝﹩ آ︡. ﹨︡ف ︑﹞︀م ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ﹨︀ ︫﹀︀ف ︨︀زی 

ا︨️ ا﹝︀ ︋﹥ در︨️ ا︗︣ا ﹡﹞﹩ ︫﹢د.

    ︋︣︠﹩ ا︑﹀︀﹇︀ت در ︋︀زار ︋︣ ا︔︣ ا﹡︐︷︀رات ﹝︣دم ︫﹊﹏ ﹝﹩ ﹎﹫︣د و 
︑﹆︀︲︀ ﹡︀﹎︀ن ﹋﹛ ︀ ز︀د ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. آن ﹫︤ی ﹋﹥ ︋︀︻︒ ︑﹢ازن 
ا﹟ ا﹡︐︷︀رات ﹝﹩ ︫﹢د، ︔︊︀ت ا﹇︐︭︀دی ا︨️ ﹋﹥ ﹝︀ را ︋﹥ ︨﹞️ 
 ︀﹞ ﹋︪﹢ر  در   ﹤﹡︀﹀︨︃︐﹞  ﹤﹋ ︋︣د  ︠﹢ا﹨︡  ا﹇︐︭︀دی   ﹤︺︨﹢︑ و  ر︫︡ 
 ﹤︋ ︡︀︋  ︡︡︗ ️﹛︣د دو﹊︀ر ﹋﹞︣﹡﹌ ﹝﹩ ︋︀︫︡. از ︵︣﹁﹩ رو﹫︧︋
︨﹞︐﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ﹝︊﹠︀ی ︑︭﹞﹫﹛ ︨﹫︀︨﹩ ﹡︊︀︫︡ و ا﹇︐︭︀دی ︋︀︫︡ 

و را﹨﹊︀ر﹨︀ ︋﹙﹠︡﹝︡ت ︋︀︫﹠︡. 

 ﹩﹚︺﹁ ︳در ︫︣ا ︀︐﹠﹞ .️︨︀م ︻﹢ا﹝﹏ ︠︀ر︗﹩ ا︔︣﹎︢ار ا﹝︑   
︋︀︫﹫﹛. ﹋︀﹐﹨︀ی ﹝︭︣﹁﹩  راه ﹏ ﹨︀ی دا︠﹙﹩  ︀︋︡ د﹡︊︀ل  اول 
 ﹤﹋ ﹩﹛︀ ︢اری ︫︡ه ا︨️. در﹎ ﹤︀﹞︨︣ ︀ی﹨﹐︀﹋ ﹤︋ ﹏︡︊︑ ︀﹞

︨︣﹝︀︋ ︀﹞ ﹤︀︡ در ︋︀زار ︑﹢﹜﹫︡ ︨︣از︣ ︫﹢د.

﹠︀︠️ ﹝︊︀دی   ︫﹤  ︋︣︖﹠﹞ ︀﹁︣  ︮���︣﹋️ در �  ︫﹜﹫﹢﹍  ︋﹤﹋ ﹟ا 
 ﹤﹋ د﹍︣ی  ﹋︪﹢ر﹨︀ی   ﹤﹋ ا︨️   ﹟ا ︨﹢ال  ﹝﹩ ︫﹢د.   ︀﹞  ﹩﹛︀﹞
︣ا  دار﹡︡   ﹜︧︣ورر︑ از   ️︀﹝ و   ︡﹠︐︧﹨ ︎﹫﹞︀ن   ﹟ا  ﹢︱︻
 ︩︋ ︣﹫︔︀︑ ︣﹊﹠﹞ ︀﹞︋︣ای آن ﹨︀ ﹝︪﹊﹙﹩ ︎﹫︩ ﹡﹫︀﹝︡ه ا︨️؟ ا

.﹜﹢︫ ا﹇︐︭︀دی ︩︋ ︣︋ آن ﹩︨︀﹫︨

﹝﹠﹢ط  را  ︠﹢د  ا﹇︐︭︀دی  ﹝﹠︀︨︊︀ت   ︀﹞  ﹤﹋  ️︧﹫﹡ در︨️   ﹟ا    
﹋﹠﹫﹛ ︋﹥ ا﹝﹢ر ︠︀ر︗﹩ در︨️ ﹡﹫︧️. ا﹐ن ﹝︀ ︫︀﹨︡ ︋﹑︑﹊﹙﹫﹀﹩ 
 ﹩﹛︀ در ﹜﹫︐︫︡ا﹡ ︡﹫﹛﹢︑ ︩︋ ﹤︋ ﹩︗﹢︑ ︀﹞ .﹜﹫︐︧﹨ ا﹇︐︭︀دی
 ﹩﹠︺  ︡﹫﹛﹢︑  ︩︋ ا﹁︐︀دن  راه  آ﹡︖︀︨️.  ﹝︪﹊﹑ت  ︻﹑ج   ﹤﹋
 ﹤︋ ︩︗﹢︑ ︣﹎ا ︡︡︗ ️﹛دا︫︐﹟ ︔︊︀ت ا﹇︐︭︀دی.  دو ﹤︋ ﹉﹝﹋
﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛   ︀﹞  ،︫︡︀︋ ﹝﹆︀و﹝︐﹩  ا﹇︐︭︀د  و  دو﹜️  ا﹇︐︭︀د،  درون 
︫︀﹨︡ ︔︊︀ت ا﹇︐︭︀دی ︋︀︫﹫﹛. ا﹝︀ ﹝︪﹊﹑ت ︨︀︠︐︀ری ا﹇︐︭︀د ﹝︀ 
﹩﹝﹡  ﹤︮﹑︠ ︨︀ل   ️︪﹨ در  و   ︡︊﹚︵ ﹩﹞ ︋﹙﹠︡﹝︡ت  ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی 

.﹜︀ری را ﹋﹠︀ر ︋﹍︢ار﹋ ﹩︨︀﹫︨ ︡︀︋ .د﹢︫ 

 ﹤﹠︤﹨ ا﹝︀   .﹜دار ا﹡︧︀﹡﹩   ﹤︀﹞︨︣ و   ﹩︺﹫︊︵ ﹋︪﹢ر﹝﹠︀︋︹  در   ︀﹞
︑﹢﹜﹫︡ ︋︀﹐︨️ و ﹋︪︀ورز ︋﹥ ︨﹞️ ︑﹢﹜﹫︡ دا︠﹙﹩ ﹡﹞﹩ رود ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ 
﹨︤﹠﹥ واردات ﹋﹛ ︑︣ ا︨️. ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡ه ﹨︡﹁︩ ︋︀﹐ ︋︣دن ︨﹢دش 
و ﹝︭︣ف ﹋﹠﹠︡ه ︋︀﹐ ︋︣دن ر﹁︀﹨︩ ا﹎︣ در ︫︣ا︳ ﹁︺﹙﹩ ا﹟ ا︑﹀︀ق 

︋﹫﹀︐︡ ﹨﹫︘ ﹋︡ام وارد ︀ر﹢ب ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡ه ﹡﹞﹩ ︫﹢﹡︡.

 ﹩︐ و  ︋﹢د  ︾﹫︣﹋︀ر︫﹠︀︨﹩   ٤٢٠٠ ارز  ﹝﹢رد  در  ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی 
﹥ آن ا︻︐︣اض ﹋︣د﹡︡. او﹜﹫﹟ ا︫︐︊︀ه  ︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی ﹡﹫︤︋  ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن︋ 
ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥ ﹝︭︣ف ارز را ︋﹥ ︑﹞︀﹝﹩ ﹝︭︀رف ارزی ا︠︐︭︀ص داد﹡︡ 
 ﹩﹝﹫︷︻ ﹜︖ رت ﹎︣﹁️ و ︋︺︡ از آن﹢︮ ︀︲︀﹆︑ ﹩﹝﹫︷︻ ﹜︖ و
 ︣﹊﹁ ﹤﹋ ︫︡ ﹟ارز، از ﹋﹠︐︣ل ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی ︠︀رج ︫︡ و ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ا
 ︀︋ ارز  اول   ﹤﹚︣﹞ در  ︻︊︀ر︑﹩   ﹤︋  .︡﹠﹠﹋ ﹝︡ود  را  ارز   ﹤﹋  ︡﹠﹠﹋
︑︭﹫︬ ﹡︀در︨️ و را﹡️ ارزی ︋﹥ ︠﹢دی ﹨︀ و ﹡︀ا﹨﹑ن و ﹝︀ ﹝﹩

ا﹁︣ادی ﹋﹥  ︋︀زار آزاد د﹐ر ﹁︣و︠︐﹥ ﹝﹩ ︫︡. ﹜﹫︧️   د︡﹛ ﹋﹥ در 
ارز   ﹤﹋  ︡﹠︫︀︋  ﹢﹍︨︀︎  ︡︀︋ آن ﹨︀  ا︨️.   ︬︪﹞ ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡  ارز 
﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه را ﹋︖︀ ︠︣ج ﹋︣د﹡︡. ا﹟ ﹋︀ر ︋︀ ﹇﹢ه ﹇︱︀﹫﹥ و در ︀ل 
 ︡﹠﹊︋ ﹁︧︀د   ︀︋  ﹤﹚︋︀﹆﹞ ︋︣ای   ︡︀︋ دو﹜️   ﹤﹋ ﹋︀ری  ا﹝︀  ا︨️  ا﹡︖︀م 
﹡︷︀رت ︋︣ ︻︣︲﹥ ی ﹋︀﹐﹨︀ی وارد ︫︡ه ا︨️. وارد﹋﹠﹠︡ه ﹨︀ ا﹇︡ام 
︋﹥ ا︐﹊︀ر ﹋︀﹐ ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ ︋︀︻︒ ︻︡م ︔︊︀ت در ︋︀زار و ا︖︀د ﹎︣ا﹡﹩ 
︫︡. از ︵︣﹁﹩ دو﹜️ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︑﹠︷﹫﹛ ︋︀زار ا﹡︖︀م د﹨︡ و ︋︣ ︻︣︲﹥ 
 ︡︤﹞ ﹜﹨ ︀﹨ ︣ه ای ︻﹞﹏ ﹋︣دن د︨︐﹍︀ه︤︗ .︡﹠﹋ و ︑﹆︀︲︀ ﹡︷︀رت
 .﹜︀ن دار﹠︎ ︋︺︡ ﹝︧﹙﹥ ︮︀درات  ︋︣ ︻﹙️ ﹝﹩ ︫﹢د. در و﹨﹙﹥ 
و   ︡﹠﹋ ﹩﹞ وارد  ﹇︀︀ق  ﹝︊︀دی   ﹅︣︵ از  را   ﹐︀﹋ ﹋﹠﹠︡ه  وارد 

︮︀درات ︋﹥ ︮﹢رت ︎﹠︀ن ا︑﹀︀ق ﹝﹩ ا﹁︐︡.

︋︀﹐﹩ ﹋﹥ دار﹛ ﹝︣دم د﹡︊︀ل ﹀︶ ارزش ︎﹢ل  ︋﹥ ︑﹢رم   ﹤︗﹢︑︀︋
﹨︧︐﹠︡ و ا︧﹞ ﹟﹙﹥ ︋︀︻︒ ︠︣وج ارز از ا︣ان ﹝﹩ ︫﹢د. را﹨﹊︀ر 
 ︡﹫﹛﹢︑  ︩ا﹁︤ا  ︀︋  ︡︀︋ ا︨️.  ﹋︪﹢ر  دا︠﹏  در  ︗︢ا︋﹫️  ا︖︀د 
 ︹دا︠﹙﹩ ﹋︀﹨︩ ︑﹢رم را در د︨︐﹢ر ﹋︀ر ﹇︣ار د﹨﹫﹛. از ︵︣﹁﹩ ︑﹢ز

﹋︀﹐ ﹨﹛ د︀ر ﹝︪﹊﹏ ا︨️ و ﹇︀︋﹙﹫️ ﹏ ︫︡ن دارد.

﹩ ︔︊︀︑﹩ ا﹇︐︭︀دی و ﹨﹫︖︀﹡︀ت ارزی ا︑﹀︀ق ﹝﹫﹀︐︡   ︋︳︣ا و﹇︐﹩︫ 
︋︣ای   ️︮︣﹁ ﹝﹩ ﹎﹫︣د.   ︬﹫︭︑ ﹡︀در︨︐﹩   ﹤︋ ارز  و 
 ︶﹀  ﹩﹁︣︵ از  ﹝﹩ ︫﹢د.  ﹁︣ا﹨﹛  و︥ه ︠﹢اران  ︨﹢ءا︨︐﹀︀ده 
ا︋︐︡ای  در   ︦︎ ا︨️.   ﹜﹞ ﹝︣دم  ︋︣ای   ﹜﹨  ﹤︀﹞︨︣ ارزش 
﹨﹫︖︀﹡︀ت ارزی ︀﹞︨︣ ︶﹀﹥ ︠﹢دش را در ارز و ︵﹑ و ︋︺︡ در 
︋︀زار ︠﹢درو و ﹝︧﹊﹟ و ︋︺︡ ﹨﹛ در ︠︀رج ﹋︪﹢ر ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡. 
︔︊︀ت ا﹇︐︭︀دی راه ﹀︶ ︋︀زار﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩ ا︨️. ︠︣وج 

︨︣﹝︀﹥ از ﹋︪﹢ر ︎︪︐﹢ا﹡﹥ ︎﹢ل ﹝﹙﹩ را ︑︱︺﹫︿ ﹝﹩ ﹋﹠︡.

 ﹉﹡︀︋ ︋︣︻︡ه  ارزی  ﹝︺︀﹝﹑ت   ︒︋ ﹋︪﹢ر   ﹩﹊﹡︀︋ و   ﹩﹛﹢︎ ﹇︀﹡﹢ن  ︋︣ا︨︀س 
﹁︱︀ی  از  ︠︀رج  ﹝︣﹋︤ی  ︋︀﹡﹉ ﹨︀ی  د﹡﹫︀  در  ا︨️.  ︫︡ه  ﹎︢ا︫︐﹥  ﹝︣﹋︤ی 
﹁︱︀ی  ا︣ان  در  ا﹝︀  ارزی   ﹏︀︧﹞ در︋︀ره   ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی   ﹩︨︀﹫︨
️ ﹎︢اری ﹨︀ی ارزی ︑︀︔﹫︣ ﹝﹩ ﹎︢ارد. ︻﹢ا﹝﹙﹩ ﹋﹥  ︨︀﹫︨ ︣︋ ︀﹨ ️ ︨﹫︀︨﹩ و دو﹜
️ ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹋﹥ از ﹝︣︗︹ ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی و  ︋︣ ﹡︣خ ارز ︑︀︔﹫︣ ﹝﹩ ﹎︢ار﹡︡: ︨﹫︀︨
وزارت ا﹇︐︭︀د ︻︊﹢ر ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ︑︣از ︑︖︀ری ا︣ان در واردات و ︮︀درات. ﹨﹞﹥ 

ا﹟ ﹨︀ ا﹎︣ ﹨﹞︀﹨﹠﹌ ︋︀︫﹠︡ ﹝︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ﹡︣خ ارز را ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠﹫﹛.

﹡﹫︀ز ︑︪﹊﹫﹏  ا﹡︧︀ن ا︨️.   ﹜﹞ ︀ز﹨︀ی﹫﹡ از   ﹩﹊ ازدواج     
ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︨️.  ﹡﹫︀ز ﹁︣دی ﹋﹥ ﹉ وا︗︉   ﹉ ﹤﹡ ︠︀﹡﹢اده 
وا︋︧︐﹥  و ﹁︣ز﹡︡آوری  ︋﹥ ︑︪﹊﹫﹏ ︠︀﹡﹢اده  ﹫︀ت ﹨︣ ︗︀﹝︺﹥ 
︠﹫︀ل   ︀︋  ﹤﹋ ا︨️  ︗﹢ان  ﹋︡ام   ﹩﹡﹢﹠﹋ ز﹝︀ن  در  ا﹝︀  ا︨️. 
 ﹩︀﹨ ﹌﹠︨ .ازدواج ︋︣ود ﹜﹞ آ︨﹢ده ︋﹥ ︨﹞️ ا﹝︣ ︻︷﹫﹛ و
﹋﹥ در ﹎︫︢︐﹥ ︗﹙﹢ی ︎︀ی ︗﹢ا﹡︀ن ︋﹢د ا﹝︣وزه ︑︡︊﹏ ︋﹥ ﹋﹢ه 
 ﹏ آ︨︐﹫﹟ ︋︀﹐ ︋︤﹡︡ و ﹝︪﹊﹑ت را ︣﹀﹡ ﹉ ︡︀︋ .️︨︫︡ه ا
 ︣︐﹝﹋ ازدواج  ﹝﹢ا﹡︹  و  ﹝︪﹊﹑ت   ﹤﹋  ﹜﹫﹠﹫︋ ﹩﹞  ﹑﹝︻ ا﹝︀   ︡﹠﹋

﹡︪︡ه ﹋﹥ ﹨﹫︘، ︋﹫︪︐︣ ﹨﹛ ︫︡ه ا︨️.
و  ﹝︣دم   ﹅   ﹤︋ ︠﹢ا︨︐﹥  ︀︎︡ار  و  آ︨︀ن   ،︹﹇﹢﹞  ﹤︋ ازدواج 
و  ︀زد﹨﹛  دو﹜️   ﹟﹫﹠ ﹜﹨ و   ︿﹚︐﹞ ️ ﹨︀ی  دو﹜ از  ︗﹢ا﹡︀ن 
دوازد﹨﹛ ︋﹢ده ا︨️. ا﹝﹠﹫️ ︫︽﹙﹩، ﹝︧﹊﹟ و ︑︃﹝﹫﹟ ﹋︀﹐ی 
 ︡︀︋ ﹤﹋ ️︨ا ﹩︀﹨ ﹤﹠﹫﹞ز ﹟︣︑ ﹜﹞ ﹩﹎︡﹡او﹜﹫﹥ ︋︣ای ︫︣وع ز
️ ﹨︀ ﹇︣ار ︋﹍﹫︣د. ︻︡م ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا︗︣ا﹩ ︫︡ن  ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ دو﹜
و  ا﹇︐︭︀دی  ︔︊︀ت  ︻︡م  ︗﹢ا﹡︀ن،  ازدواج   ﹏﹫︧︑ ﹇︀﹡﹢ن 
 ﹤︐︫︢﹎ ازدواج  ا﹇︐︭︀د   ︣︋  ﹩﹀﹠﹞  ︣﹫︔︀︑ ارز   ️﹝﹫﹇ ﹡﹢︨︀﹡︀ت 
 ﹅﹫﹁﹢︑  ︡﹨︀︫ ︀﹞ ازدواج  وام  ا﹁︤ا︩ ﹝﹫︤ان  ︋︀ و︗﹢د  ا︨️. 
 ︣︷﹡ ﹎﹢︀ ﹝︊﹙︼ در   .﹜﹫︐︧﹫﹡ ازدواج  آ﹝︀ر   ︩ا﹁︤ا ز︀دی در 
️﹝﹫﹇  ︩ا﹁︤ا ︎︀ی  ﹎︣د   ﹤︋ ازدواج  وام  ︋︣ای  ︫︡ه   ﹤︐﹁︣﹎

  ﹝︧﹊﹟ و ﹋︀﹐﹨︀ ﹡﹞﹩ ر︨︡.
 ﹩︧﹋  ︣︋ ﹢زه   ﹟ا در  ︗﹢ا﹡︀ن  و  ورزش  وزارت   ﹜﹞  ︩﹆﹡
︎﹢︫﹫︡ه ﹡﹫︧️. ا﹝︀ ﹝︐︀︨﹀︀﹡﹥ ﹝︀ ︋︀ ﹋﹛ ﹋︀ری ﹝︧﹢﹐ن رو︋﹥ رو 
 ﹩︀﹨﹛. ا﹜︊︐﹥ از ﹝﹠︷︣ ا︗︐﹞︀︻﹩ و ﹁︣﹨﹠﹌ ︨︀زی ﹋︀ر﹫︐︧﹨
از ﹝﹠︷︣  ا﹝︀  ا﹡︖︀م ︫︡ه ا︨️  ﹝︣ا﹋︤ ﹝︪︀وره   ︦﹫︨︀︑  ︡﹠﹡︀﹞
 ︀﹞  ﹤︺﹞︀︗ ︋︣ای   ﹩﹝﹞  ﹤﹚︧﹞ ازدواج   .︘﹫﹨ ا﹇︐︭︀دی 
﹝︧﹢ب ﹝﹩ ︫﹢د. ︑︀︠﹫︣ در آن ﹝﹢︗︉ ︎﹫︀﹝︡﹨︀ی ﹝﹠﹀﹩ از 
ا﹁︐︀دن  ا︣ان و ︋﹥ ︠︴︣  ︗﹞﹙﹥ ︎﹫︣ ︫︡ن و ﹋︀﹨︩ ︗﹞︺﹫️ 

ا﹝﹠﹫️ ﹝﹙﹩ در آ﹠︡ه ا︨️.
︀﹐ ﹋﹥ ︋﹥ ﹁︱︀ی ا﹡︐︀︋︀ت ﹡︤د ﹜﹢︫ ﹩﹞ ﹉﹊﹩ از ﹢زه
︣ای ︑︽﹫﹫︣ ا︨︀︨﹩ در آن   ︋︡︀  ︋﹩︑︀︋︀︐﹡︤د﹨︀ی ا﹞︀﹡ ﹤﹋ ﹩︀﹨ 
 ︀﹞ ا︨️.  ︗﹢ا﹡︀ن  ازدواج   ︡﹠︫︀︋ دا︫︐﹥  راه   ﹤︪﹆﹡ و   ﹤﹞︀﹡︣︋

﹝﹠︐︷︣ ︫﹠﹫︡ن ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی آن ﹨︀ ﹨︧︐﹫﹛.
                                                    

  ﹁︀︵﹞﹥ ﹨︣ا︑﹩ ﹡﹫﹉

 

 .️︧﹫﹡  ﹩︠﹢︫  ﹩︺︴﹇ ﹝︖︣دی  ﹝﹫﹙﹫﹢ن   ٢ و  ﹝︖︣د  ﹝﹫﹙﹫﹢ن    ١٤
آ﹠︡ه   ︀︋ ︋﹩ ﹝﹢رد  ﹁︣دا ﹋︣دن ﹨︀ی  و  ا﹝︣وز   ︀︋  .︡﹫︀﹫︋ ︋﹥ ︠﹢د  ﹝︧﹢﹐ن 
︗﹢ا﹡︀ن ا﹟ ﹝﹞﹙﹊️ ︋︀زی ﹡﹊﹠﹫︡. ﹁︣ز﹡︡ان ︠﹢د را ︋︣ای ︑︭﹫﹑ت ︋﹥ 
﹩﹞ ا︠︐﹫︀ر  ︋︣ا︪︀ن  ︗︡ا﹎︀﹡﹥   ️﹫︺︋︀︑ و   ︡﹫︐︨︣﹁ ﹩﹞  ︣﹍د ﹋︪﹢ر﹨︀ی 
 ︡︣︠ ل﹢︎ ︡﹠﹋ ︣﹊﹁ ︡︀︋ ︀ل ︗﹢ان در آ︨︐︀﹡﹥ ازدواج ﹟﹫﹝﹨ در .︡﹫﹠﹋ 
 ﹏﹫︧︑ ﹇︀﹡﹢ن  را.   ﹤﹡︀︠ ا︗︀ره ی   ︀  ︡﹨︡︋ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡  را  ﹎︀ز  و  ︙︀ل 
ا﹎︣   ﹤﹋  ﹟ا از   ﹏﹁︀︾ ︠﹢︫︀ل.  را  ︗﹢ا﹡︀ن  و   ︡︣د﹋  ︉﹢︭︑ را  ازدواج 
 ﹜﹋ د︨️  ا﹝︣وز  ︋﹢د  ﹋︣ده  ازدواج  ﹇︀﹡﹢ن  از  ا︨︐﹀︀ده  ا﹝﹫︡   ﹤︋ ︗﹢ا﹡﹩ 
﹁︣ز﹡︡ی ده ︨︀﹜﹥ دا︫️ ﹋﹥ در ﹎﹢︫︩ ﹝﹩ ︠﹢ا﹡︡: ﹁︣ز﹡︡م، ︧︀ب ﹋﹟ 

وام ازدواج ︮︡ ﹝﹫﹙﹫﹢﹡﹩ ︴﹢ر ︣︿ ︑﹢رم ٣٦در︮︡ی ﹝﹩ ︫﹢د؟ 
﹝﹩ ﹎﹢﹫︡ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ︋﹥ ﹨﹞﹥ ︗﹢ا﹡︀ن ︑︧﹫﹑ت ︋︡﹨﹫﹛. ا ﹟︖﹛ از 

دو﹜️ ︋︺︡ی  ︡︀︋﹢زه ︗﹢ا﹡︀ن و ازدواج را در ﹢زه ︻﹞﹏ و ﹡﹥ ︫︺︀ر 
︀︋︡ در او﹜﹢️ ︗︡ی ﹇︣ار د﹨︡ و ﹝﹞ ﹏︀︧︐﹙︿ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ا﹇︐︭︀دی 
︠﹢د   ﹏︀︧﹞ ︮︡ر  در  را  ︗﹢ا﹡︀ن   ﹟﹊︧﹞  ﹤﹚︧﹞ و   ︨︡︀﹠︪︋ را  ازدواج 
 ︉︣﹁ را  ︗﹢ا﹡︀ن  ا﹜﹊﹩،  و   ﹩﹡︀︖﹫﹨ ︫︺︀ر﹨︀ی  ︮︣ف   ﹤︋ و  د﹨﹠︡  ﹇︣ار 

.︡﹠﹨︡﹡

 ﹩﹝﹚︻  ️﹫﹨  ﹢︱︻ و  ا﹇︐︭︀د  د﹋︐︣ای  ا︋︣ا﹨﹫﹞﹩،   ﹜︣﹞  ﹢︱  ︀︋  ️︧︪﹡  ﹟ا در 
د﹋︐︣ای  ﹁︣زا﹡﹩،  ️ اً  ︖ و  ﹝︣﹋︤ی   ﹉﹡︀︋ ︋︀﹡﹊︡اری   ﹩﹛︀︻ آ﹝﹢زش   ﹤︧︨﹢﹞

︧︀︋︡اری و ﹋︀ر︫﹠︀س ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ و ︋︀﹡﹊﹩ ︋﹥ ︋︣ر︨﹩ ﹎︣ا﹡﹩ ارز ︎︣دا︠︐﹫﹛.

 ﹤ دارای  و   ︫︡  ﹩ا︗︣ا ﹝﹫︤ان   ﹤  ︀︑ ︗﹢ا﹡︀ن  ازدواج   ﹏﹫︧︑ ﹇︀﹡﹢ن 
﹝︪﹊﹑︑﹩ از ﹐﹥ ﹋﹑ن ︑︀ ا︗︣ای آن ︋﹢د؟

︑﹢ز︹ ارز ٤٢٠٠ در︨️ ︋﹢د؟

ارز   ️﹝﹫﹇ روی   ︣︋ ︑︀︔﹫︣ی   ﹤ ﹝︢ا﹋︣ات  و   ︀﹊︣﹞آ ا﹡︐︀︋︀ت 
︠﹢ا﹨︡ دا︫️؟

︋︣ای   ﹜آور ﹩﹞ د︨️   ﹤︋  ﹩︐︨  ﹤︋  ﹤﹋ ارزی  ا︨️  در︨️   ︀آ
آ﹇︀زاده ﹨︀  ︋︭﹢ص  و  ﹝︣دم  ا︠︐﹫︀ر  در   ﹤﹫﹋︣︑ در  ز﹝﹫﹟   ︡︣︠

﹇︣ار ﹎﹫︣د؟

�� ﹥ ︑︀︔﹫︣ی ︋︣ ارز ︠﹢ا﹨︡ ﹎︢ا︫️؟��

﹏﹫﹚︑

︋︩ اول

︋︩ دوم

︋︩ ︨﹢م

ز﹡︡﹎﹩ ﹡﹢︎︀ و ﹝︪﹊﹑ت ︻︡︡ه

︑︧﹫﹏ ازدواج ︗﹢ا﹡︀ن رو︀ی د︨️ ﹡﹫︀﹁︐﹠﹩

ارز﹡︪︧️ ︎﹠︖﹛

د﹋︐︣ ︻﹙﹫︣︲︀ ﹐ور

دکترحجت اهللا فرزانی

دکتر مریم ابراهیمی

دکتر حجت اهللا فرزانی

دکتر حجت اهللا فرزانی

دکتر حجت اهللا فرزانی

دکتر حجت اهللا فرزانی

دکترمریم ابراهیمی

دکتر مریم ابراهیمی

دکتر مریم ابراهیمی

دکتر مریم ابراهیمی
 ︩︋︀رم

﹜︖﹠︎ ︩︋

﹏﹫﹚︑

صعود ارز، رکود اقتصاد داخلی

داستان پرغصه ارز

︗﹢ا﹡︀ن   ﹤﹝﹨ ︋︣ای  ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛  ﹇︊﹢ل.   .️︧﹫﹡ دو﹜️  ︑﹢ان  در   ﹩﹍﹠︡﹆﹡
 ﹤﹝﹨  ﹤︋ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛  ﹇︊﹢ل.   .️︧﹫﹡ دو﹜️  ︑﹢ان  در   ﹜﹫﹠﹋ ا︖︀د   ﹏︽︫
﹝﹩ ︫﹢د  ﹇︊﹢ل.   ﹜﹨  ﹟ا  .﹜﹫﹨︡︋  ﹤﹡︀︠ ﹜﹢ازم   ︡︣︠ ︑︧﹫﹑ت  ︗﹢ا﹡︀ن 
︋﹀︣﹝︀﹫︡ د﹇﹫﹆︀ ﹥ ﹋︀ری از ︫﹞︀ ︋︣﹝﹩ آ︡؟! ︋︣ای ا﹟ ﹡︧﹏ ︗﹢ان ︗﹢︀ی 
 ﹏﹫︧︑ ن﹢﹡︀﹇ ا﹎︣  ا﹡︖︀م د﹨﹫︡؟!  ﹋︀ِر در ︎﹩ ︨︣︎﹠︀ه ﹥ ﹋︀ری ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ 
ازدواج ︗﹢ا﹡︀ن را ﹇︀﹡﹢ن در︨︐﹩ ﹡﹞﹩ دا﹡﹫︡ ︠︉ ا︮﹑︩ ﹋﹠﹫︡. ﹇︀﹡﹢ن 
 ︣︑﹐︀ ︋︐︣ی را ︗︤﹍︀﹠︩ ﹋﹠﹫︡. ﹇︊﹏ از ا﹟ ﹋﹥ آ﹝︀ر ︵﹑ق از آ﹝︀ر ازدواج︋ 

︋︣ود ﹋︀ری ﹋﹠﹫︡.
 ﹤﹝﹨  ﹟ا ︋︡ود.   ﹩﹀﹆︨  ﹩︎ در   ︡︀︋ ︗﹢ان  و  دارد  ز﹝﹫﹟   ﹤﹝﹨  ﹟ا ﹋︪﹢ر 
﹝﹠︀︋︹ دارد و ︗﹢ان ︀︋︡ در ︎﹩ ﹜﹆﹞﹥ ﹡︀﹡﹩ ︋︡ود. ا﹟ ﹨﹞﹥ ︗﹢ان دار﹛ و 
داد ︨︣ ﹝﹩ د﹨﹫﹛ ﹋﹥ از ︑﹢﹜﹫︡ ︋︺︱﹩ ﹝︭﹢﹐ت در ﹋︪﹢ر ﹡︀︑﹢ا﹡﹫﹛. د︨️ 
﹝︣︤اد ︎︦ ︫﹞︀ ︋﹀︣﹝︀﹫︡ در ︠︀﹡﹥ ﹨︀︐︀ن ︋﹠︪﹫﹠﹫︡ ﹝︀ ︗﹢ا﹡︀ن ﹨﹛ ︨﹞︀ق 

.﹜﹫﹊﹞ ﹩﹞
                                                                                                             

ز﹨︣ا و﹁︀داران  

   رو﹡︡ ︮︺﹢دی ﹇﹫﹞️ د﹐ر از ︋︀ر ︨︀ل ١٣٩٧ ︫︣وع ︫︡ ﹋﹥ در آن ز﹝︀ن ﹇﹫﹞️ 
د﹐ر ︋﹥ ٥٨٠٠ ︑﹢﹝︀ن ر︨﹫︡ و ︑︀ اوا﹞ ﹏︣ ﹝︀ه ﹨﹞︀ن ︨︀ل ︋﹥ ١٩ ﹨︤ار ︑﹢﹝︀ن ﹨﹛ 
﹟﹫︀︎ ﹤︋ ﹩﹡︀︗ ارز﹨︀ی ︣︀︨ ︣︋︣ان در ︋︣ا︀ل ا︣ان ارزش ر︋ ﹟ر︨﹫︡ در ا︔︣ ا

 ︑︴︨ ﹟︣ در ︑︀ر ر︨﹫︡. 
ا︨️.  ︑﹢رم   ︩ا﹁︤ا ︻︀دی  ﹝︣دم  ز﹡︡﹎﹩  در  ارز   ️﹝﹫﹇  ︩ا﹁︤ا ا︔︣   ﹟︣︑ ﹜﹞
︋︀﹐ر﹁︐﹟ ﹡︣خ ارز ﹇﹫﹞️ ﹋︀﹐﹨︀ی واردا︑﹩ را ︋︀﹐ ﹝﹩ ︋︣د؛ از ﹎﹠︡م و ︋︣﹡︕ ﹎︣﹁︐﹥ ︑︀ 
د﹜﹫﹏   ﹤︋ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡  ﹝︡ت  ﹋﹢︑︀ه  در  ارز   ️﹝﹫﹇  ︩ا﹁︤ا ︠﹢درو.  و   ﹏︀︋﹢﹞  ﹩︫﹢﹎
ا︔︣   ﹟﹫﹠ ﹜﹨ و  د﹨︡   ︩ا﹁︤ا را   ︀﹨ ️ ﹝﹫﹇  ︴︨  ﹩︐﹝﹫﹇ ا﹡︐︷︀رات   ︩ا﹁︤ا
﹡︀﹫︤ی ︋︣ ا︫︐︽︀ل و ︋﹫﹊︀ری ︋﹍︢ارد. و﹜﹩ در ︋﹙﹠︡ ﹝︡ت ا﹝﹊︀ن ا︔︣﹎︢اری ︋︀﹐ی 
 .︡د ﹜︪ ﹤ ︣ ︑﹢﹜﹫︡ را ﹝﹩ ︑﹢ان از ︵﹡ ﹩﹠﹫︪﹡︀︗ ﹅︣︀ده ﹨︀ی ︑﹢﹜﹫︡︋  ﹇﹫﹞️ ارز︋ 
︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹡﹆︩ ﹝﹢︔︣ ﹇﹫﹞️ ارز در ︻﹞﹙﹊︣د ا﹇︐︭︀د از ︗﹞﹙﹥ ︑︺︡﹏ و ︑﹠︷﹫﹛ ︑︣از 
︑﹢﹜﹫︡ی،  ︑﹢ان  ﹋︪﹢ر،  ا﹇︐︭︀د  ر﹇︀︋︐﹩  ﹇︡رت   ︶﹀  ،︀﹨ ️ ︎︣دا︠ ︑︣از  و  ︑︖︀ری 
 ︣︋ ﹝︐﹀︀وت  ا︔︣ی  ︑︽﹫﹫︣ات   ﹟ا از   ﹉︣﹨  ﹤﹋  ️﹀﹎ ﹝﹩ ︑﹢ان  ︋﹫﹊︀ری،  و  ا︫︐︽︀ل 

.︡︋︀ ﹩﹞ ︩﹨︀﹋ ار ︠﹢ا﹨︡ ﹎︢ا︫️ و در ﹡︐﹫︖﹥ ر﹁︀ه ︠︀﹡﹢ار﹢﹡︀︠ ﹩﹁︭︣﹞ ︡︊︨
﹋︀﹐﹨︀ی   ️﹝﹫﹇ واردات،   ﹤﹠︤﹨ در  ﹜﹫﹆︐︧﹞ ︣﹫︔︀︑  ︣︋ ︻﹑وه  ارز   ️﹝﹫﹇  ︩ا﹁︤ا
 ﹤﹋ ︡﹠︐︧﹨ ﹩︀﹨﹐︀﹋ ︀د ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹋︀﹐﹨︀ی وا︨︴﹥ ای ﹝﹢اد ووا︨︴﹥ ای را ﹨﹛ ز
﹩﹞ ﹐︀︋ ︡﹫﹛﹢︑ ﹤﹠︤﹨ ﹟︀ر︠︀﹡︖︀ت ︋︣ای ︑﹢﹜﹫︡ از آن ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ︋﹠︀︋︣ا﹋

 ﹟ا  ﹤︋ ﹝﹩ د﹨﹠︡،  د︨️  از  را  ر﹇︀︋︐︪︀ن  ﹇︡رت  دا︠﹙﹩  ︑﹢﹜﹫︡ات   ﹩︱︺︋ و   رود 
﹢د. ﹥ ر﹋﹢د ﹝﹠︖︫︣  ︀﹐ر﹁︐﹟ ﹇﹫﹞️ ارز، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋  ︑︣︑﹫︉ ا﹁︤ا︩ ︑﹢رم ︀︮﹏ از︋ 

ا︔︣ ﹝﹠﹀﹩ د﹍︣ ﹡﹢︨︀ن ﹨︀ی ︋︤رگ ﹇﹫﹞️ ارز ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ︻︡م ﹇︀︋﹙﹫️ 
 ﹤︀﹞︨︣ ︻﹞︡ه   ،︡﹡﹢︫ ﹩﹞ د﹜︧︣د  ︠︀ر︗﹩  ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران  ا﹇︐︭︀د   ﹩﹠﹫︋ ︩ ﹫︎
︠︀ر︗﹩ و﹇︐﹩ در ا︣ان ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د ︀︋︡ ︋﹥ ر︀ل ︑︡︊﹏ ︫﹢د و ﹝﹢﹇︹ 
 ︫︡︡ ︩﹨︀﹋ ﹟︡؛ ︋﹠︀︋︣ا﹡﹢︫ ﹏︡︊︑ دو︋︀ره ︋﹥ ارز ︡︀︋ ︀﹨ ︀لر ﹟︠︣وج ﹨﹛ ا
﹡︣خ ارز، ︨﹢د ︨︣﹝︀﹥ ︠︀ر︗﹩ را از ︋﹫﹟ ﹝﹩ ︋︣د و ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در 
﹋︀﹐﹨︀ی   ﹤︋  ﹤﹋ آن  و︗﹢د   ︀︋ داده  ﹡︪︀ن   ﹤︋︣︖︑  .︡﹠﹊︋  ﹜﹨ ︲︣ر  ︨︀ل   ﹉ ︵﹢ل 
ا﹁︤ا︩ ﹡︣خ ︑﹢رم،   ︀︋ ︀را﹡﹥ دو﹜︐﹩ ︑︺﹙﹅ ﹝﹩ ﹎﹫︣د، در ﹝﹫︀ن  ﹝︡ت و  از  ا︨︀︨﹩ 

دو﹜️ ﹨﹛ ﹇﹫﹞️ ﹋︀﹐﹨︀ی ا︨︀︨﹩ را ︋︀﹐ ﹝﹩ ︋︣د.
ارز، ︮︀درات را ︑︪﹢﹅ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹢ن ﹇﹫﹞️ ︑﹞︀م د  ه ﹋︀﹐و  ا﹁︤ا︩ ﹡︣خ  ا﹜︊︐﹥ 
︠︡﹝︀ت ︑﹢﹜﹫︡ی در ا︣ان ︋﹥ ﹡︧︊️ ︋︀زار ﹨︡ف ﹋﹞︐︣ ︫︡ه و ﹇︡رت ر﹇︀︋️ ﹋︀﹐ی 
ا﹁︤ا ﹩﹞ ︩︀︋︡. ︋︺︱﹩ ﹋︪﹢ر﹨︀ی ︮︀در﹋﹠﹠︡ه ﹝︓﹏ ﹫﹟ در ︋︺︱﹩  ︮︀درا︑﹩ 
 ﹟﹫︀ ﹥ ︵﹢ر ﹝︭﹠﹢︻﹩︎  ︀ر︗﹩︋  ︣ا︋︣ ارز﹨︀ی︠  ﹢د را در︋  ﹢ل︠  ﹝﹆︀︵︹ ︐﹩ ارزش︎ 
 ︩ا﹁︤ا  ﹤﹋  ️︧﹫﹡ ︎﹢︫﹫︡ه   ﹩︧﹋  ︣︋ ا﹝︀   .︡﹠﹠﹋  ﹅﹢︪︑ را  ︮︀درات   ︀︑ ﹝﹩ آور﹡︡ 
︫︡ن   ﹜﹋ و   ︀﹨ ️ ﹝﹫﹇  ︩ا﹁︤ا  ︉︗﹢﹞ و  ﹎︢ا︫︐﹥   ﹩﹀﹠﹞  ︣﹫︔︀︑ ︋︀زار   ︣︋ ارز   ️﹝﹫﹇

﹇︡رت ︣︠︡ ︠︀﹡﹢ار ︫︡ه ا︨️.

﹁︀︵﹞﹥ ﹨︣ا︑﹩ ﹡﹫﹉

  ︋︀ ︻﹠︀️ ︋﹥ را﹨﹊︀ر﹨︀ی ارا﹥ ︫︡ه ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن، ﹇︴︺﹩ ︑︣﹟ راه ︑﹢︗﹥ 
 ﹤︋︣︖︑ اد︻︀   ﹟ا  ︡﹨︀︫ ا︨️.  دا︠﹏   ︡﹫﹛﹢︑  ︀︭︪﹞ و  دا︠﹏  ︑﹢ان   ﹤︋
در  رو︨﹫﹥  دارد.  ا︣ان   ︀︋  ﹩︋︀︪﹞ ا﹇︐︭︀دی  ︨︀︠︐︀ر   ﹤﹋ ا︨️  رو︨﹫﹥ 
 ﹟او﹋︣ا ︋︣ان  د﹜﹫﹏   ﹤︋ و  ﹋︣د  ︎﹫︡ا   ︩﹨︀﹋  ️﹀﹡ ︋︀ی   ﹤﹋  ٢٠١٤ ︨︀ل 
د︀ر ︑︣﹛ ︫︡ ︋︀ ﹋︀﹨︩ ︮︀درات رو︋︣و ︫︡ و در ﹡︐﹫︖﹥ ی ﹋﹞︊﹢د ارز 
 ﹉﹡︀︋ ︦﹫ز﹝︀ن ر ﹟︀ن ︨﹆﹢ط ﹋︣د. در ا﹎︀﹡ ﹜﹨ ارزش ︎﹢ل ﹝﹙﹩ اش
﹝︣﹋︤ی رو︨﹫﹥ ︻︣︲﹥ ی ارز را ا﹁︤ا︩ داد ︑︀ ︨︀︎﹍﹢ی ﹡﹫︀ز ︋︀زار ︋︀︫︡. 
ا﹝︀ ا﹟ ︨﹫︀︨️ ﹝﹆︴︺﹩ ﹡︐﹢ا﹡︧️ راه ﹏ در︨︐﹩ ︋︀︫︡. در ﹇︡م ︋︺︡ی 
﹡︣خ ︋︣ه را ︑︀ ٢︋︣ا︋︣ ا﹁︤ا︩ داد و در ﹇︡م آ︠︣ ﹡︣خ ارز را ︫﹠︀ور︨︀زی 
﹋︣د. ا﹝︀ ︋︣ای ︑﹢﹜﹫︡ دا︠﹏ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︓︀ل ︑︺︣﹁﹥ واردات را ا﹁︤ا︩ داد ︑︀ 
از ︠︣وج ارز ︗﹙﹢﹎﹫︣ی ﹋﹠︡. ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹋︪﹢ری وا︋︧︐﹍﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ ︋﹥ 
 ﹩︐﹀﹡ ︀ و ﹩﹛﹢︭﹞ ﹉︑ ا﹇︐︭︀د ،﹉︥︑︥ه در ﹋︀﹐﹨︀ی ا︨︀︨﹩ و ا︨︐︣او
دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ ︋︀ ﹉ ︫﹢ک ﹝︓﹏ ﹋︀﹨︩ ارزش ﹡﹀️ درآ﹝︡ ارزی و ارزش 
︎﹢ل ﹝﹙﹩ آن ﹋︀﹨︩ ︀﹁︐﹥ و ﹇﹫﹞️ ﹨﹞﹥ ی ﹋︀﹐﹨︀ را ︑️ ︑︀︔﹫︣ ﹇︣ار ﹝﹩

 ︶﹀ ︋︣ای ا﹇︐︭︀دی ﹋︪﹢ر دارد.  ا﹝﹠﹫️  ارز ﹡﹆︩ ﹫︀︑﹩ و ا︨︀︨﹩ در   د﹨︡. ︎︦ ﹇﹫﹞️ 
︀︋︡ درآ﹝︡ ارزی ﹡︧︊︐︀   ﹩﹠︺ .︫︡︀︋ ﹤︐︫ا﹡︡ازه ﹋︀﹁﹩ و︗﹢د دا ︀︋︡ ارز ︋﹥  ارزش ︎﹢ل ﹝﹙﹩ 
﹝︴﹞﹟ و ︀︎︡اری و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ا﹟ ︗︤ ︋︀ ︑﹢﹜﹫︡ دا︠﹏ و ︮︀درات ﹋︀﹐ی دا︠﹙﹩ 
﹝﹡ ﹅﹆﹢ا﹨︡ ︫︡.﹋︪﹢ر ﹝︀ ︸︣﹁﹫️ ︋︀﹐﹩ ︋︣ای ︑﹢﹜﹫︡ دارد ﹢ن دارای ︑﹞︀م ﹡︀ده ﹨︀ی 
از ︗﹞﹙﹥ ﹡﹫︣وی ﹋︀ر ︗﹢ان و آ﹝︀ده ﹋︀ر، ︨︣﹝︀﹥ و ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ ا︨️. ﹨﹛ ﹠﹫﹟ در   ︡﹫﹛﹢︑
﹝﹫︀ن ﹨﹞︀︧﹥ ﹨︀ و ﹋︪﹢ر﹨︀ی ﹝﹠︴﹆﹥ و ︋﹥ و︥ه ︨﹢ر﹥ ︋︺︡ از ︗﹠﹌ و ﹝︊﹢︋﹫️ ا︣ا﹡﹩ ﹨︀ در 
آن ︋︀زار ︋﹊︣ی ︋︣ای ︮︀درات دار﹞ ︤﹫ ﹤﹝﹨ ︦︎ .﹜﹫︀︨️ و ﹁﹆︳ ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ و ﹝︖︣ی 
از   ﹏︊﹇  ﹤﹋  ﹜﹫﹠﹋ ا︫︀ره   ﹟︤﹠︋  ﹤︋  ﹜﹨ ا︣ان  دا︠﹏  ︋︣︑﹢ان   ﹤﹫﹊︑  ﹤︋︣︖︑ از  ا︨️   ︣︐︋ دارد. 

.﹜︫︡ ﹏︡︊︑ ﹤﹆︴﹠﹞ و ا﹝︣وز ︋﹥ ︮︀در ﹋﹠﹠︡ه اول ﹜︫︡ ︀﹀﹋در آن ︠﹢د ︀﹨ ﹜︣︑
﹥ و︥ه در  ︣ای ︑﹞︣﹋︤زدا﹩ از د﹐ر ﹎︤﹠﹥ ﹝﹠︀︨︊﹩ ا︨️.︋   ︋﹜﹨ ﹩﹊﹡︀ ﹢﹜﹩ و︋  ﹫﹞︀ن ﹨︀ی︎  ا﹜︊︐﹥︎ 

ز﹝︀ن ︑ ﹤﹋ ﹜︣﹫﹟ و رو︨﹫﹥ ﹨﹛ ︫︀﹨︡ ا﹟ اد︻︀ ﹨︧︐﹠︡.
و در آ︠︣ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹠﹊﹥ ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی ا︣ان ︋︣︠﹑ف د﹡﹫︀ ﹝︧︐﹆﹏ ﹡﹫︧️ و ︑﹢︨︳ دو﹜️ 
︑﹞︀م  و  ﹝﹩ ︫﹢د   ︉︭﹡ و  ︻︤ل  ︗﹞﹢ر   ︦﹫ر  ︬︫  ︳︨﹢︑ آن   ︦﹫ر ز︣ا  ﹝﹩ ︫﹢د،  اداره 
 ﹤﹊﹠رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د. ︎︦ ︋︣ای ا﹢︮ ﹉﹡︀︋ ︦﹫﹛ ﹎﹫︣ی ︎﹢﹜﹩ و ︋︀﹡﹊﹩ در︋︀ره ارز ︑﹢︨︳ ر﹫﹝︭︑
︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در︋︀ره ا﹟ ﹋︀﹐ی ا︨︀︨﹩ ︨﹫︀︨﹩ و ︫︭﹩ ﹡︊︀︫︡ ر﹝︗ ︦﹫﹢ر ︀︋︡ ﹁︣دی 
 ︫︡︀ ︣﹡︀﹝﹥ ︻﹞﹙﹩ و ﹝︡ون︋  ﹥ ا︮﹢ل و ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و دارای︋   ︋︡﹠︊︀ ︀ک د︨️ و︎  د﹜︧﹢ز، ︲︡ ﹁︧︀د،︎ 

︑︀ ︫︬ ا︮﹙﹩ را ︋﹥ ر︀︨️ ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی ا﹡︐︀ب ﹋﹠︡.

﹩﹫﹆﹁ ︀﹠﹫﹞  
  


