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 ����� ����� و �	��ز د���� ه�ي ر��� و �
	� رو��� در

-���� ����  �زاد ر�

!
��$ ا#" %� )'وه&�� روا

 


�ت ����� و ���� ��دو ر��اد ���ت ����� ���� �� در �� ��� ا��� 

�  ه���
� وا���  !
� از در ار��)'�ن و %��� دا$� #�ا  "���  ��

 ��  �.���ت رو��-  ,�� ا�+:

 


	� و دا+&�:ه�اس � 

 �67ر ا��45)'�ن ,�ه� ,�ق ,�2ل و ,�2ل ه� در ��� ه�  0/,'- در ا�'�ن

��89  و ه!اران ا�+ 0/,'- ه�  ��ل #- �);+ #)��ري ��ر�� �����89ن� 

،����وز، ��FG، در �5ر��ب، ���� �Dص��A �B@;�ن و ���?� از#�، <=H 

2��9ن ��ز��ن،� Iه JA���K.- #� ��ز  و ��  ���" !
��  ��2$) F��, 

���وز، �Dر، #���Lن، ا�'�ن ,H ،M�# ،ن��ز��و �5ر��ب  N�O�67ر  #�د

�� ��ر��P5 Q@� ��5'- و ,�ر,��ن��� »����
)'�ن �A@;�ن �G« ،  »

�?L@ -;��A« و »+
�7 ��R���89ن »از#?)'�ن ا��� �� ه�  0�و� و <=

�ور�)'� ������JA ��ز  ا�� و در #��� از � ��5'- �67ر  ��K.- در  

 ��2- از و �����Sن ,;- �P5@�+ ,�ه� #� 
�Lره�  "���  ��
!  ,�ه�

I>�G  ه� ���� � در ه��2 را�'� از ���9 رو��- ا��وز� .ا�� #�د� دا$

�K� �
�Lره�  و ����ن ه�  ه�ادار دا$� #�ا  دا$  ���"  !
 ز��د ��

2�)'�ن ��زه�  ا�+. <���=- در
� – ا��45)'�ن و ا��45)'�ن-

دا$�  ���� ه�  G�I> ��2- از و �����Sن ,;- �P5@�+ ,�ه� ���?)'�ن،

 #�� و ا  ��K.- ه�  ر���- 0/,'- ��ل �� ه)'�I. در ه��2 را�'� در

  #�� ,%�و��ان  "���  ��
!  و �H.�ز در �67ر از <�� �;�ه���  ا@��2

 �ص�ت«#- $��ان ���2- . ا��  داد�  ��ر�- و $�اق در دا$� ���وه��%� 

���?� ,��- »S�اف� �
�د� و ���G'� �� ه�ا�+ ��ر�- در را دا$ 

���?)'�ن 
�Lر وزارت و�J#�� N��G �V 5������ »اف I��7 2�0�اد« 

��ن #�� ا�� در. 5�و#�د ,�W را ���?)'�ن ���P- و دو@+
 ه� <�� ا
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�ور�)'� 0�وه� ,%�و��ان "���  ��
!  و �H.�ز از د�H.� ,�2ر � دا$

�67ر ا5!ون  ,%�و��ان  
�Lره�  ه2)� در ��ر�- و   ��ا ��ارد و��د

$�اق و ه2=���  �67ر ا��� در  �!د�� ��زه�   "���   ��
!  رو��- را 

�9�ان � از ه� ز���� 
�د� ا�+. <���=-  �.���ت  و ره;�ان  رو��- 


�د� ا��. -���ور�)'%��Q آ- در  از ا�� د����0 #�ره� #- ا�� ا�� 

���ي ��آ!ي �/ب ��Z2� ،���, Q ا�+ #�اي ا��8م $���2ت آ�Lره�ي �7ز� "

در ه��2 ��K.- ��رد ا�'��د� H�ار �0��� و د�9� #- ��ر�- �� $�اق 

���L� #� ا$!ام �د�9 �P# د��. در�0�# -.K�و �� NG از "��زش #- �

 -?�اآ��ن در �K\ �65ي ��8زي، دا$� $��- آ�Lره�ي "���ي ��- #- ا�

��%�ا�� ا��Zن  ��?�� �)?� �P'.� ا�+ � ��'L� ��آ!ي ��Gم ه�ي  Q�

و ا7'�2ل ا��8م ا�Hا��ت �ور�)'Q از ��ي ا�9�R�ا��ن ا5�اQA در ا�� 

 ا5!ا�� ��5'- ا�+.آ�Lره� را 
$��F ����ي ا�+ آ- #� �;��ي  در K� +.�.7� دا$� در "���ي ��آ!ي

�#�� Q� -P��زه�ي و در �� %��� 0)'�ش ا5�اط 0�ا�Q از ا��45)'�ن 
دا$�   ه�ف. در ا�� رو�� ا��45)'�ن و آ�Lره�ي "���ي ��آ!ي ادا�- دارد

���G JA�ا���� ا��45)'�ن #- ا�'�Lر و ا�'.�ل � ��  !
��  ���"

���`  (رو��-) و ��� -
 ���S� ا���رو�%� # F���از ا�+. در ا��  

�S� راه;�ده�  ����+ #���  ��
� ا@F�2 �67ر ا;�ع "���  ��
!  در 
�ا��دا$� و �P5@�+ در ���JA ,�2@� ا��45)'�ن  ��  J.���Sر � -#

 �#��اه�اف ژ�G�b'�?� ا���?� در "���  ��
!  و ��8ورت ��زه�  �

��. #- $;�رت د�9�   رو��- از A��J ده��! ا��45)'�ن
 Iاه�را 5 �#

�Lره�  #- ا��45)'�ن  ,�2ل ��- #- �!د�?�  ���" ،-���� �� ��ا�

 در "���?� و O�ب راه;�ده�  و��d 0)'�� در �ان �� را �)'�نا�45 ,�2ل
و  
�Lره�   رو��- 
�دن ��ا�� و و "���  ��
!  و e�P6 رو��- #�ا#�


�Lره�  ه�  ا@��+ از ه2)�د و �!د�� #- رو��- #- $��ان �?� �#�O  و
. �,�# Q�����رو د�9� در ,�ا�f آ��F #- دا$� و 0�و� ه�ي  �# Q#�$ 

 

 ا��-ب ر���:ه�اس 

 -��L� ��G  �� #�  ر��9 ه�  ا�.Rب در ���?)'�ن #- A�ح »د���«<
را  ��
!  "���  ��2- از ��م، �%�ن 
�Lره�  در ��ج و ه�ج ا��از  را�

�� �S� H�ار داد. $Rو� #�ا�� ��! در ���ت  ا��� ار��)'�ن رو��-  و  
 �K� -# د��. از ا�� ر���- ه�  رو�� #�ره��
#�وز ا�� ا�� ا,�ر� 

� د����0 رو��-�Hر ��Bا ��'�G�bا  ژ�ب #�O +�PH�� ا�+ و  ���" 
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 !
��ان ��7ط ���ت  رو��- #� اه��� #- ��م ا�.Rب  و �H.�ز ��$ -#
ر�S� �� �9� ا�+. در واdH  7?��+ ه�   اH'�ار0�ا و D, ��0ص� 

�  �0���0ن ا�%� ��  ره;�ا�� <�� در ا�� 
�Lره� #� ��- #- ePi ه
�ا��  از ا�.Rب ه�  ر�O �9�ب 0�ا  ���Bت  0)'�د� ا  #;���. در 
 +2�H  �ه��2 را�'� در  ر��اده�  ا$'�ا�i  ار��)'�ن #� $��- ا5!ا�
#�ق در ه�'-  �D)+ ا�� ��ل ر���- ه�  رو�� از �K� ا�.Rب ر��9 در 

-=���> .��'�0 �D�  ن�'(� �5را���ن ,�را  ��ا@�2 #�� 
�2'- رN�b ار�
��ان #- ار��)'�ن در ��"را�� رو��-،$ -��L�  ب" از اR.ر��9 ا� "

 D'��G+ ه�  ���#�ن در �Sه�ات رو��- دا�)+ و #��� 9����H/اران
 H��H!�'�ن و 0��)'�ن او
�ا��، ,;�- ر��9 ا�.Rب اول را ���7- ا��وان

 �����
 ه��2 #- ��- #� ر��9 ه�  ا�.Rب" ه2- دا�)'��. از ���9 
��ر��� -P����)+. درا��  #�2- ا�� #�ا#� در ار��)'�ن و ا�+ ��5'- 

 ���# ��ر�L- ا��B ا$'�اض ه�  ��د�� در D'��G+ ار��)'�ن را #�� ه� <
��ا��� ,��4 و ، 5.� 0)'�د� ، ",�'�9 و او�iع ��#)���ن اH'ص�د  ��دم


- �� دا��� ا�� �)?�  و ره;�ان  "ن #� ا#�?�ر  0)'�د�  ���S� ��
 ا��� در ار��)'�ن  ���ت  #- وا,�9'� و ���9 ا���?� ��ع رو�?�د

 ا��8م دو@+ �.�i  J�ورت و ���L+ ���و  از �7 از #�� (ا�'��د�
J�.� F��
��f زور از ���ط ا�'��د� ,��ف و  (N��G د ���رت�و رو�? 

 �د� از � ��ا�+ �'P��iن و دو@+ �.���ت (از ار��)'�ن در "���?�
�'L���  ن دار�L�  اض ه��ا$' ����
��ر ��ز��ن ه�  ه�ا�+ 
ده��) در 

��2ده��� از "�Oز  ا�.Rب ر��9 د�9�  در  ار��)'�ن ا�+. ا�� رو�?�د 
 -
 $�6 ��ز��ن ا�'�ا��V از �'��ان رو��- و ار��)'�ندر �7@� ا�+ 


�Lره�  ��P2، ا���+ �2�Gن F.'(� W�'L� d5�� 20�W اورا��� و (CIS) ا@2

�8ر  ,��� #!ر0'��� ا��د�- ه)'�� و رو��-) اH'ص�د ( ا�6$  
�� �� ز���0 رو��- در �%��� ار��� �����ن دو از #�� و ار��)'�ن�
 .

dH9'� از ا�� د����0 در وا�در 
�Lره�  �'�� در  رو��- ��اه� �� وا,
-# -.K� 0�دد.  ��!و  e�P6 و ,��، را��� �7,�- �

 

 :���. �/�0� 

 ا  ��K.- دا���، ه��� ����+ ا�Dذ #� � ا�+ 
�,��� واdH رو��-در 
و ه2=���   "ن ه�ادار ���وه�   و دا$� �67ر �.�#F در  ا@���2 #��  و

 در. رو�?�ده��� ��S� #�وز �K� ا�.Rب ر��9 در 
�Lره�  ه2)�د #��)'�
8%�! �'��ان در  ا�Rم از ��27+ ه��2�� رو�?�ده��� را�'� ا�� ،Q'��

،-.K�$�#� و O�#�  ا�Q�R ه�ي ا�'�2ع 
�2 و  #�د�- ���� از ����0�ي �
� ه�  ��ز��ن و�$RA#� ا�و $ ،�#�O �9� ا���'� #�L'� #� ه�2ه

  ا���+ <�ن  ه��� ���9  ���� �  ��ز��ن ا��45)'�ن ، <�ن 
�Lره� 

�ت  رو��  #� ,��  �%9��P2 و����روه�   �Aا�ا5  �، #�0!ار  رز���

در ���JA ��ز  #� ا��45)'�ن از �� ��  
�Lره�   "��� ��
!  را  ه�
�� و از ��  د�9� ��K� !� #�وز ا�.Rب ر��9 در 
در �.�#F دا$� ا��2 
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-=���
�Lره�  "���  ��
!  و  �'��ان �H.�ز  ��د را 
�ه� ده�. < �# 

-�� -# �و  ا$'�اض  0/,'- ��ل در ار��)'�ن DRAM درا���� ارزش 
�ه

 200 ا$�K  #- در ��رد صW�?L�    I�2 ا��� رو�?�د ا��� رو��-ه�
و  )����ت #�وزر���� و ��P- #�ا  ار��)'�ن #- وام د�ر �����ن

 از ا$�K  ا�'��زه��� د�9� ��Lن ���ه� �)?� ��D�2اه� �'P��iن
و  ����� �;%I و �����Pم اه�اف �2+ #- و 
�د� $;�ر ا�'�K� �$�2@;�ت
 ��P'ز  دو@+ و ا��.�H ��9 �)?�  در��G ��� I%� ب ر��9 درR.ا�

.���
 +
�7 �#��� 

 

 


