
www.goftaman.com 

��� ا�
ام ا��ی���� 
 

14.07.2013 

   
  "�! �ت ا����ریو  ��و���د د

                   
� ا�������ن �����ت ا����ری و ���ان �� ���� و 	�� �� ���د �را� � ی دو

����د $ھ���)'�� &� $��#�% و $�#��" دارد. ��� و اداری در درون دو� ��  ��
/. �� ��ط" و ��ط" � ی ���د $��� /. �� در -�یو  $� ا�+�$* �*ا��� و ��*اد
� ا�������ن ���د ، $*ل $� 1'د��7ی ا����ری را �)�م �4��5� ی $��� در دو

  .*��8& �$ ����5 �� �7دا;� ر1'ت ا����ر	�)+'ی�ن �� دورن �:�د ھ� و $�ا&9 دو
��  �:�د ھ�ی ا$���� و ا��<�$� و /�� ='صھ�ی دو��� �� ;�:�د$�ا&9 ;'د را �� 

  �9دی@� ھ�ی &�خ ری�-� 	�:'ری $� ر-���*. 
 �& �� ھ�ی روی ز$�A ا-�� ا�������ن ی@� از ��-* ��یA دو���ی دو$ ��

&8'ر 172;'ر�1*ی)در $��ن 951391ارش -��D� -�ز$�ن $�" $��* در -�ل �7ر(
� ��-* ��1د�ه 1*. ھ� یN از ا��ع 	:�ن از ���ظ ���د $��� دو$�A دو

دا�� ��ی* -�ا�� ی ;'د را در $�ا	U� ��  425دا�� از  P$160&'ر در -�ل  ا�������ن
�:�دھ�ی دو��� ر1'ت �7دا;�� ا�*. در $��ن ھ9اران �7و�*ه ی� دو-�� ھ�ی د���ھ� و 

W'#/ X��4$� و 	9ای� �1ی* ھ�V �7و�*ه ای �� ��'ان ��'�� و	'د �*ا�1� ��1* 
�/ Aط��� �&�و $*� ��1& Y��	 ر و ی��Z�$ ط�ف �،  ����� ا��اد و �:�د ھ�ی دو

��� &� ر1'ت �� -�� و ��ھ�� $�*وال در �/ A��\ �1*. آی� در�� �ر1'ت �^�دا;�
�ن ا����ری ����'ا��* �� �7دا;� ر1'ت �� ا�������ن �*ی" 1*ه ��1*، ط��درون دو

  :�د ھ�ی دو��� ��-���*؟ �;'د را �*رون 
�ن در ���م �����ت ا����ری در $�&9 و وDی�ت �� ;='ص در 	�)+'ی�ن �ا����ری ط�

� $:��ت و -aح ���� -�)�A وb(ن $#�در ھ�������N را ��  &��" �7ی�4� ا�-
ح و $:��ت -a #�ل داده ا�*. ایA �#" و ا��#�لھ�ی دو��� ا��Y�W 1:� و $�ا&9 �:�د

�ن ا����ری �ا$���� و �<�$� &� �c4 ا�<%  �:�دھ� و ���وھ�ی�*ور از \8% ط�
�'د	� ی ا�������ن را در 	:� �A�$d ا$��� و $�رزه �� ��وری���ن ا����ری $� 

  ���'(\ ،*�U� e'رت $� ��5د؟ 
� ا�������ن �از زاوی� ی رو�* $:�ر ��P7ی� و رو �� ���5ش ���د $��� در دو

��� و 	�� را ا	����� ��9 ز$��� ھ�ی $���* �����ت ا����ری و ا-���ار �� �
� ا�������ن �� �� ا���� ��اھ% $� &�*. ���د $��� و اداری در دو���د $�دم از دو

� e*$� $� ز�* و ���'ان �:�د �A�$d &��*ه ی �<% و ا$��� و $+�ی ��W'ن و �*ا
� و . &� ��ده ا-� ایA ا����د را از $��ن $��د�روزی در ��f �� -� ���د دو

� ;'د �� ��'ان $+�ی ��W'ن ����8 از ھ�� $��@Y &� دو�$��W "ZU'ن �5ی9ی  g#�
، ی@� از دو-��ن، ��W'ن را در ا�������ن �� ��8�1 ط'ی�� �8�� $� 1'د��W'ن 

� �Wار دارد و روی آن در د-� $�دم. و�W� $�دم �&�د &� د-�� ی آن در د-� دو
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� د-� ��'ی ��W'ن �دراز $� �� ��W'ن ��7ه $���* و در ر-�*ن �� ا$��� و �*ا
;'ن آ�'د $+�ی�ن ��-* ��W'ن �'-ط ی� در واhW &��* د-����8ن �� ��W ��8�1'ن 

  $� 1'د.  
� از �:�د $ &� ز$����� ا$��� +�ی ��W'ن و �A�$d &��*ه ی �)�ه 	�$U� �� دو�و �*ا

1)�ف ���#� $��ن ;'رد، �� �:�د $+�ی �� �*ا��� و ���د ���� $��ن 1:�و�*ان 
� و 	�$U� ای+�د�;aء ��وری9م و ا����ر 	�ی $� 1)�ف و ایA در ایA 'د. 1$�  دو

 h��$ �& *������ �W�� ای �Wa� ا�)�9ه و V��5د. ��ای $�دم ھ� �+�ی��	ذ و 'b�
 .*�'1 ���ن و ���وھ�ی ا����ری آ�:� در 	�� �� دو�  ط�

� ا�������ن ھ��اه �� ���و&�ا-� ��c از /* و ��-* ���د $��� و اداری �در دو
� و �:�د$'�ھ�ی �*�� و �ZWی� را $�	��W h" ا����د  	Y آن $� 1'د �� $�دم، دو

�ت و د��وی ;'د ����*. آ�:� �� در $'رد $ ��در ��ای /" �ZWی� و ا	�ای �*ا
�نرو-��ھ�ی $�" /Z'ر و �b'ذ ��ن ط��ا ��	�l $�*ھ�* &� ھ� \�* �='رت ر ، ط�

"/ �� hد��وی و $8@" ���1ا -�ی �����  �=" $� &�*. و  ظ�
�ن �� ��'ان یN �5وه �<�$� 	�)+�� ھ��ن /*ی &� ط����از ��ت  'ی �4$�X دو

� ����8 از آن $��� ���د  *،�&�و l�e در ا�������ن 	�'��5ی $� �در درون دو
�ت و l�e $� 1'د. � h��$ ن��� ا�������ن و ��وری9م ا����ری ط�����د $��� دو

� ا	����� و ھ� دو ��ادران ھ% و د���1ن $���8ک ��ت و U-'� ،l�e� و �*ا
 ا�W=�دی ھ���*. 

 
 
 
  


