
 ر ا ا ا  ؟

عمابزرگقتصادکهحلنمیشود!

تنفرد؟ و  ر ر - تصا ر
و  رر  اتصا ،نت و 
متر ،  ر دتد. ا ا ق
؟ ه س  ر اد ت 
یما م  و رر  ما قو ر
ًیزغییرود عا آا ررود،  یز
( ما د ا  د  ، ر؟
 تصا   ا ،ر ود غییر )
و  ر ر د. ود نث ر

واشمگیود؟
  ا نگو و و  
و  نند کر ر تنفرد و  ر
یم ر .و آها تمزاا
رر   ر قو  و رر  اا
. خود می و  ر گر و
،و رر  یما  طر  ا
ررزاد، ۱.۵ق اقوما

.و بوید  قیرر گر
  ر اد  د نظر بت
تمزگییار مو .و
  تذ اا و  ع تا
 ،ا  ر . شید صور
 ۷۰نداوار 
  یستند ا نها ،۲۰۲۰  
تمزا دا د ا ا و آها
ر د اا طعا ا ،ر دشا 
جی عما   ستند. تمزا
 م  دید ا تد  ا .
عتقدد  ر  ر ا  گذ
تازوا  تمزا

.نی  
ز و و  ع اتمز !

اا
تد ۲۰۲۱ ا  اتصا  ر
ا شا  ع اتمز  رد
م ا . ز ا  متر آد

 مند. با  ا  ا  نا
اتمزدشختذار
. ا ا  و  ا ع
غییر ا مااگر ر مو
و  ر ر  ا۳ تو تمز
ا ۳ غییر ر  د شا تمز
د نظی نندصر یم ا 

:
و ر ر؟؟ :  زتر و ا
 و و؟ تمزا ا ا
ز عما« نو ح آ  و

.ر ا»لتصا
 ر  د یو ید ا تد
نظو . د عما  بدر
ا  عد ،ا یر تمز ع 
  ر ا     یز
 ع اا قد ک ،یس آ
ا دومند
و  یز ی مچنی .خر ر ا
و اق و
د، غییر  ا یر ع  د
ا ااا ع  اد  آ  ی

غییرد. یکتف
 نند کر اتصا ،و 
ر ا ر اد ا یر ع 
 ا  تصا ر .و عیی قاا 
عن   اد،  یکا ر مچنی 
 ا ا یر ر قاا  
اتمز ز ا قاا ز 
ر یز ار ا  د. ود ع
 د ۳.۷ ؛ یا سیا یکا
ر می . ۱۹۶۹ ا  یز متر
یز U۶ اند رستر اعیا و 
تیور ما ،یکاجمو(
 ا لا جمو ل  ،ا یر
یر  د نو  ،تصا  

و   ر م ا  ظایر ا
.ا یوتد( ایر ز

دنجر حیاعیا  ک
 معی  تغا سب یز ا ا
۸۰ د ار ا   ا نی
تصا  ر ا رر ً قربا ، د
یز گر اا .۹۰  ر ز 
 اارا د شا   و

بااتارستند.
یکا ر ار ا نک  و ا
ا   ا ا یر ر قاا  یا
ر ا ل  تر م  و
یر ع یم ر د، را ذ
 ر،گربا زماد؟ ا
 ،و متر ع ر  ا یر
را تا با  اارا  ا

ددستند؟!
رذ   تما   ک
 ر متد؛ فا  تمز  قو
 ق قوا  تمزا  گیر ظر
تمزا اد اد، ز ا  ا
بنکرفهمندوقداود
تداد بت . دعیی ،و
ا ا ید، نظر نطقی ا
،ذ ا و و  ی  ا  
ردنظرنطقیرگرتد
را ر ا ا طعا ی  ا 
ا ا و ا تا طبی تمزر ا

جاند. رذواارا
م    گر تما ی
 طر  اد. ذ و د، تظا
نند کر ندا   اارا 
ا ا ند ر و )و تظا(
ماد ا و ت اد اد،
مچنااتمزتیجنندعج
 ا ت ،  . متر و 
ا ۵و تظا ید، ۸د  و
 یز نو  ر ار ۳.۵د  رز

.شتاد۲.۵
تقا  تما  د نظر رنا
ر و و د او  ذ  را
گر، با  . ر جا شک آها
را   ار رو  اا
د سیا و ینی  ود د
ا سا طا  شا رد. م
تمز طاق؛ یز ۱۹۷۰  جر ا
)۱۹۷۳(فتوی  ا یر ع
 ا ا )۱۹۷۹( فت و ی 
،از د ۷۰   پ
ر اد .و ا مچنا و ر ر
 اد ت قطا عی ا تظا
مچنی  یشتر اقا  ر را
ا  نند ود انز دز
و  گر ا  نو و ر اد

زتمزفایفتد. جاد،
د نظر جی  نو و  ا
اتمزرواًلاریخو
ساضاداتبا  ع
 مو را ر ل .ی سب
شو عدا و  د  تظا
نارظر عیاد؟ شومتر

.یشترتا  د
دا ا یز،تصااطل
»متمززنا«یاآبا
اتمز ر ا  و ،
حقیقا ند. و را ر  ار
تمزا رر قا ا ا
ر  تمزا  و ؛ و
رر قا ا ند. و اارا
را  د شا تمز ا
  ا  د، ا د
 د ،تمز ز رر  قا
د و   آ مااگر و ر

. مارا
قامستقیدومچنی
م تمزغییر ا  ام
 تمزا گر با  ؛ و
 ر آز ا تد، فا د
ز م  قا ر رنا .
ا تما  اد ت و تمز
ع تمز ز قا  ور
و  ر ا یر ر ت .
،ر حب دد   و ر نک
  ر  و یحاو ما و 

فتند.
،ئو صو  د و قا
ه  ر   ع تمز قا
 و  ا د، یو یا  ا
  م قا  ود ،جر نب
 ی می  رتد. وو
رر  م  ع تمز قا 
حقیقارهموودوغییر
 قا ر ر اد، ل اتصا
ت و ع تمز ز م
غییرود ووافکرحو،دا
و  عنا   وونی .
 یر را   آد د و 
ر ل ر  د. ار باا 
ا  تما ا   اا نک
، با   ا ایآ  د
رداییزآتصااک
خدند.  وید و سب یم
گیر صمی اد  د ،ا می 
د؛ جا ا  ع و و  
 ا   ود  هر رز  آا
عایاتصاوجار
و  و ر .ر قشینود و
 اد،  ع اتمز د
ز دمیروا وو
  عنا د  .و هر ر
طو   و  ار یکا او 
 هتر  مک رد، ا یا
دیا عاتمزز ر
هو ل ر ال تد نی اد.
صو نطو ً عمو ؛ عمو تصا
یرر ایکاقاا ر و
ابوومی  ند  ا
عر  ا .ودو تمزا
ااقاآبا  یکایا ر 
ع اتمز ا ا ا یر ر
هو آا  یپر و  اد ، مر

یر؟ ا تبا دتا

 :  ر  ا
 ا ا ر  ؟؟
  ؟  ا
   ز آ   
 » ا ر ا«
 ا

  

وز راات و اور ات:
حوق خگ کشو ا از جع بن املل پگری 

ک 

مکاار نالاا ابا :فابا ر
نظو  می ر    ایگیر ،سئو اتگا

. ود جا ر ر  شوخبگا قا
اا النا ابا ر »ویس« زرا، 
 ر یکیش ند ذ  ن  »« و ایا  و
و  اد  ر کو ند یر :و » و« گار
ذازر گارنندقمایا
ور یعا  تر ر وو  ار   ا  دد،
نعا توعاارانیااکوا،

ررداقتضرنند.  ووقو
ا  و  یا طر ا تفر ر باا :ز و
خا ا تما یاا و  ند، ال نا و حصا
یااحصاراتاداندا،لرداد
ها   یس ا ی   ود زز ر  نا عو 
 تفا عم   یا رار ر را ت  ا ر ،حر
حصواتواتخصمیمکحرنند.
د جا عا  خت اها ا وو  ر :ز 
خت ا ین  ر اکو  ع ر  آ کر ا ،
د، شا ب آها  تفا   ر  ر ید و عو
آا گر و  خشد. و  صمیما نی و یا با
رز ر  ددلنند   تا عوردش
ند :ر شارا ابا ر نند. تفا ر  ر ستگ
ر  ال نا و احر  ر ل آرکا  ی
ا برد! هر کارآ نا اد  ر ر ا تر ر شو
ل ا   ر حبو ار  تر ا می 

نند؟ حد نیاار ر خباو
فاتا  کارآ تفر  یا اد   :ز 
ا م ر طر  جا ضا   حصا گاا
وابرردر .وحسو یا وآ ستق
ر ستند، ها ر م ر ا اآ ،  با  عا
ز رنیاارتعصوجیتااد
 : ها و  نند؟ حد  ستند ر  د
ایگیر ،سئواتگارامکا باانالاا
ر ر  شو خبگا  قا نظو  می ر   
ر  نو نید صو :فاا ابا ر . جاود

.تیدزراگارع
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  5روزنا

 انی : ین یو نا   نو : ین یو ن رو ان د
: آ و د وی نی : 138۷ و ار پ15۶_ 30  :  15و   رن رو
 ن فد : ز ا نا  77 : ر ار و K148813 : ا ار

)//6د(.دا  ا ار ر ز و د ف رآ 

د ای و   رو  ر  نا وی نی : پو roa و رن رو 
  1۷  55125و : پ ار 138۶ و : ین یو د یک وا د ن :
 ا : د ا نا  ار ا ۶13۷404۶ : ار ر : 11۶8۶0۷۷323

)//6د(. ا ار ر ز و د ف  ا

 یو د و  : رو و رن نارو و : ین یو نا  ا اند
 Naga7727c11i00426 : ا ار 22 935ت4۶ و : پ ار 138۶ و : ین
 ف انپی ا  : د ا نا  Gm491qme594847 : ر ار و

. ا ار ر ز و د

  و د ان رو، پیا ون ،ا ا   رن فید 
 6 ظان  ار ر  ار   ا  ار  رو
  ا  ا د ارو اون   ق    

 )//د(.دای ار دا و  د ف 6

 ار،آ رن   د 180dtsi سپا ی ر ان)د(  
 ای هد ا6/ پ ار ا  ر ارو 
یاد.  ا ار   ر ز  و   ف  677 د    ا زند 

)//د(

 ار    1395  د  رن 20۶فید  پو  رو    ان   و     
 ا  ار و   163B0245093 ر   ار و   20    598  91  پ
 NAAP13FE4GJ858293 نا  یانف ف د و ز ر ار 

)//د(. ا

رو   0018914۷05   د  ا       ین  یو  اا ارت 
 ا  ار و   53219۶2 ر   ار  رو فید   رن  ر پد 
 د ف // خار ر   نا  NAS411100F1080129

)//د(. دا  ا ار ر ز و

د ان و   رو ر  نا وی نی : پو  رن رو 
 ار و   7 : پ ار و  : ین یو د و  ن :
ا6 :  و ار ر :  6 نا ا د : دید 

)//د(. دا  ا ار ر ز و د ف ید

- ظان ار  فید رن   د SD  ارت رو پو 206
 NAAP51FE3AJ363227 ا ار و 6ر ار 7
اد.    ا ار   ر ز  و   د  ف  انن  ن  د  نا  

)//د(

- ظان ار  فید رن   د SD  ارت رو پو 206
 NAAP51FE3AJ363227 ا ار و 6ر ار 7
اد.    ا ار   ر ز  و   د  ف  انن  ن  د  نا  

)//د(

د ای  و   رو ون  نا وی نی : پیا و رن رو : 
 ا ار و   6ج 6 : پ ار و  : ین یو د فید و
 ف  رو  : د ا نا   : ر ار و 6 :

)//د(.دا  ا ار ر ز و د

  ا ا  ق )فید رن(د  گان ن ارت
 دا ز  .دا  ا ار ر ز و دف 9۷05503 ن ار
    ر   ا و 7 ار ا گا اا

)//د(.د

 رن رو :  SD206 وپ : ین یو نا  ر رو د ارت
 ار و  -  : پ ار و  : ین یو د یک وا ا
 ا نا  6 : ر ار و NAAP41FD6BJ313760 : ا
)//د(.دا  ا ار ر زو د ف  ا یمد : ر

 7 پ نظا //7 دور خار ا نند ا نوپ
پا ن ان ا د 7 ر ارخ //ف د و ز 

)//د(..دا  ا ار ر

  رو ر  نا وی نی : رنا پ  رن رو : فید 
 : ا ار  1۶ 4۶ 1۷8 و  : پ ار 1400 و : ین یو د و
 ا  نا    172B0080809  : ر   ار  NAAU01FE9MT320490
اد.    ا ار   ر ز  و   د  ف    ز  ف    : د 

)//7د(

 یو نا  ر وش د رو   و ان د و یا د
 : پ ار 1385 و : ین یو د و د رو : ن یا و رننز : ین
  : ر ار  S1512285140988 : ا ار  ۶8۶45۷5
 نا ا د : ی د  ف د و ز ر ار ا  اد.

)//د(

د ان رو  ن وی نی : رو ر  نا وی نی : پو 
 ٣٦٦-٦٦١٢ : پ ار ١٣٩٩ و : ین یو د فيد و : رو رن  ٢٠٧
 177B0040966 : ر ار و NAAR13FE1KJ265959 : ا ار و
نا ا د : كيارش د د ف د و ز ر ار ا  اد.

)//د(

 //6 خارر اا  اور  دو یئ ا  یسا
 یا  ضا و  67  ا  6  ار 
 یا  .یگ هآ   ه ح ز  آ   د
 اال ی ترا ت ورو ،د  ،ید ،اژن،عز ،وش ،د:
 ذ و ، ار و   ا  دان طا ذ و ،انازر از
 ار و ا ات ا و انک ی ز او ر رز رت  ان تهی و
 و ار ،ا ارت و     ن انک ا، ی ال 
ز ی ات  ، ا  و ناد ر  ر ، پا  و 
 ر ی ناگا  ا   وار و ی ، د ر ا 
ی اص ی و  و  ر ی اات و دت و پیا ا 
م ز و و  و ی ،  ز و طات رو ک و گی و 
طات ای لت  ، ن لیها ک و گی و  ، دات 
 ونی ز و یا ن ز م انازر از اال ی وش ز پس
ا و الا ان ا و ای ،ر ی دات ازرا(ی و 
 ، -انیپ ) آ( ات اور اتد ی ر، )  ی
ر و ن ر )یگ ی  و یران )  ررت و پس ز 
 دودت نا   خار ز : یا دت  ع ز لز از ذ
  ،ونک ،ه ه ،  ،ه اه ،ه ا :  
 6  دپ   ود   ،    ،- پ  ،فیا  ایا  ،ا
 ی  دن  ار  ,,, غ ز    ارت    ی  ا
 رند 7  ار   ه اا آ ز ک   هم
 رند  ار  اآز ی اآ  هم ار 
 ار   ه اآ د یئ ضا  هم ار 
  7  ریس یئ د  دت نادو آا ی آزا 
 ض   و دودت نا  اد     ار 
 یئ د  دت نادو رندا ق ضا : ی ور و ا هار و 
 یچ و   ،ار ، تو ، ف ، ک ی ز  هد آور
    ه ا  ف ا د ضاءا ر و ا ا نا ی
 ه  ا ارلن ی روزنا اا ق : ا د تیار دا
رج آه ا  یی د.   ای ذر   ذ و 
   ر ر وا  ااز دور پون ای ن اد.

)( ه اری ات ا و

  // خارر آر  ر دو یئ ا  یسا
 یا  ضا و  677  ا  67  ار
   .یگ  هآ      ه  ز ح     آ      د
ای :ورت و ارت و هی و زع ی ت نها وگها ی و 
نی ی و هی و زع و پ  و ن و دیات )   ات  و 
ن ( و ا الا ازران و ید از -ا و دث ارا و اران و 
 ذ و ، ان ا اب اح-  و ی اص ی ا ر ان
و هیت ز انها و ات ا و ار - ر اات و دت 
  ز و دان طا ذ و- ار و  ز م و و  
ها  و ار و ی-  د ر ا ازانها ،نهاا ، رت 
و - ر ناگاها و ی ال  ی و و ات ا و  و
ز ات ر ررت و پس ز ذ زا لز ز ع  دت 
 اه  ،ه  ا  :      دونا دت      ارخ  ز   :  یا
   ،یو  ایا  ،ره  ر    ،ه  ه  ،    ،ه
 676 دپ  دو ،  ، ر، پ ی هید
ا ی  ارت  ز غ ,, را ند ی هم 
 6  ار  ند ه ا انم ا ز ک  
  ار  ند ه یی اآ  هم ار  رند
  ان د انم نفی  هم ار  رند 777
 اآ د یئ ضا  هم ار  رند 7  ار
 یئ یسر   777  ار  ند ه یی
 7  ار  و ی ایدر اآ دودت نا  د
  دا  دت نادو و   ض  یئ د  دت 
 ی ز  هد آور ر وها ا و ور ی : ضا ق ارند دونا
ک ، ف ، وت ، را،   و چی ی نا ا ا و 
ر اضاء ریس یات د ها  ا ه    اد. 
یارت د ا : ق اا روزنا ی لنار ا  ه رج 
آه ا  یی د.   ای ذر   ذ و دور 
پون ای ن اد. ازا  او ر ر   ا و 

)( ه اری ات


