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﹉︧ر ︣  ︋﹩﹠︐︊﹞ ﹩︨︣︋︀︧﹉︧ر ︣  ︋﹩﹠︐︊﹞ ﹩︨︣︋︀︧
﹩﹠﹁ ﹤︐﹫﹝﹋ ︨︀ ︨︀ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩︎︨︩︣ و︎  ︎︨︩︣ و︎ 
﹝﹣︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹀﹫︡ را﹨︊︣﹝﹣︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹀﹫︡ را﹨︊︣

 1 ︩︨︣︎
﹢د؟  ﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥︫   ︋︡︀  ︋﹩︀﹨︡وا ﹤ در (﹉︧ــر) ﹩︨︣︋︀︧ ︣︴  ︠️︣︡﹞ ﹤ ︀ ﹡﹍︣ش︋   ︋﹩︨︣︋︀︧ ﹏﹝︻د︨ــ︐﹢ر

﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹎﹫︣ی در وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری ﹋﹢﹉ و︋︤رگ ﹍﹢﹡﹥ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د؟
︨︀︎

د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹏ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︀ ﹡﹍︣ش ︋﹥ ﹝︀︋ ﹩︨︣︋︀︧ ︣︴︠ ️︣︡︡ در ︑﹞︀﹝﹩ وا︡﹨︀ی ﹝﹢رد ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ا︗︣ا ﹎︢ا︫︐﹥ 
 ،︀﹡﹢﹞د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹏، در ︭︠﹢ص ︑︺﹫﹫﹟ ︑︺︡اد ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ ︋︣ای ا︗︣ای آز ﹟︫ــ﹢د. ﹜﹫﹊﹟ ر﹨﹠﹞﹢د ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹎﹫︣ی در ا
︀︡ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣ــ﹩ )1005︧︀︋︨︣ــ﹩ وا︡﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی  در وا︡﹨︀ی ﹋﹢﹉ ﹋︀ر︋︣د ﹡︡ارد و در ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹝﹢ارد︋ 
﹋﹢﹉)، ﹝﹢رد ︻﹞﹏ ﹇︣ار ﹎﹫︣د. ︫﹠︀︨ــ︀﹩ و ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی وا︡ ﹝﹢رد ر︨ــ﹫︡﹎﹩ در ﹎︣وه وا︡﹨︀ی ﹝︪﹞﹢ل ا︨︐︀﹡︡ارد 105 
︧︀︋︨︣﹩، ﹝﹠﹢ط ︋﹥  ارا﹥ ︑﹢︗﹫﹥ ﹨︀ در ︵︣ح ﹋﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ از ︨﹢ی ﹝︧﹢ل ﹋︀ر و ︑︡﹞ ︡﹫︃︣ و ﹝︡︣ ار︫︡ ﹝︣︋﹢ط ا︨️.

︵︊﹅ ︎﹫︪ــ﹍﹀︐︀ر ﹝﹠︡رج در د︨︐﹢ر︻﹞﹏ ︀د︫︡ه، ﹝﹀︣و︲︀ت و ﹝︀︨ــ︊﹥ ﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︑︺﹫﹫﹟ ︑︺︡اد ﹡﹞﹢﹡﹥ در ﹝﹢رد ︗︀﹝︺﹥ ﹨︀ی 
:﹩︨︣︋︀︧ ︀ی ﹝﹢رد﹨︡︣و در وا﹠آ﹝︀ری ︋﹫︩ از 100 ﹇﹙﹛، ﹇︀︋﹏ ا︨︐﹀︀ده و ا︑﹊︀ ا︨️؛ از ا

• در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ﹨︣ ﹉ از ︗︀﹝︺﹥ ﹨︀ی آ﹝︀ری ﹝﹢رد ر︨﹫︡﹎﹩، ︋﹥ ︑︺︡اد ︋﹫︩ از ︀︋ ،︫︡︀︋ ﹜﹚﹇ 100︡ ا﹟ د︨︐﹢ر︻﹞﹏ ︋﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ 
﹝﹢رد ا︗︣ا ﹇︣ار ﹎﹫︣د. 

• در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ︗︀﹝︺﹥ آ﹝︀ری ﹝﹢رد ر︨﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ︑︺︡اد 100 ﹇﹙﹛ و ︀ ﹋﹞︐︣ ︋︀︫︡، ︀︋︡ ا﹟ د︨︐﹢ر︻﹞﹏ ︑︀ ﹝︣﹙﹥ ︑︺﹫﹫﹟ ︑︺︡اد ﹡﹞﹢﹡﹥ 
﹥ ﹇︱︀وت  ﹥ ﹝﹠︷﹢ر ا﹡︖︀م ر︨ــ﹫︡﹎﹫︀ی ﹝︣︋ــ﹢ط (آز﹝﹢﹡︀ی ر︻︀️ و ﹝︐﹢ا)،︋  ﹝ــ﹢رد ا︗︣ا ﹇︣ار ﹎﹫︣د و ︑﹠︀ ︑︺﹫﹫﹟ ︑︺︡اد ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀︋ 
﹫﹟ ﹡︐ ︕︀︀︮﹏ از ارز﹛︣︐﹠﹋ ﹩︋︀︀ی  ︣﹇︣اری ﹙﹆﹥ ار︑︊︀ط ︻﹫﹠﹩ و ﹝︧ــ︐﹠︡︋   ︋﹅︣︵ ︀وت از︱﹇ ﹟︧ــ︀︋︣س ا︨ــ️ ﹋﹥ ا ﹤﹡︀﹨︀﹎آ
 ﹟ا ﹤  ︋﹩︨︣︋︀︧ ︣و﹡︡ه ﹨︀ی ــ︀︠︐﹟ ﹝︧︐﹠︡ات ﹋︀﹁﹩ در︎  ︴︣ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و د︻﹢︲﹢﹞ ︣﹍︀ از ︵︣﹅ ﹁︣ا﹨﹛︨  دا︠﹙﹩، ا﹨﹞﹫️ و︠ 

︫︣ح ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︢︎︣د:
ا﹜︿- ﹡︐ ︕︀︀︮﹏ از ︑︖︣︋﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ︨﹠﹢ات ﹇︊﹏،

ب - ﹡︐ ︕︀︀︮﹏ از ر︨﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ا﹇﹑م ﹋﹙﹫︡ی در ︨︀ل ﹝﹢رد ر︨﹫︡﹎﹩،
ج - ﹡︐ ︕︀︀︮﹏ از ا﹡︖︀م ︋︣ر︨﹫︀ی ︑﹙﹫﹙﹩ و ︑﹀︣︀ی ︫﹠︀︨︀﹩ ︫︡ه، و
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د - ︀︨︣ ﹝﹢ارد.
2 ︩︨︣︎

﹡﹢ع، ﹝︀﹨﹫️ و ز﹝︀﹡︊﹠︡ی ا︗︣ای آز﹝﹢﹡︀ی ﹝︐﹢ا در د︨︐﹢ر︻﹞﹏ ر︪﹞ ﹉︧︬ ﹡︪︡ه ا︨️.
︨︀︎

ر﹨﹠﹞﹢د﹨ــ︀ی ﹐زم در ︭︠﹢ص ︋︣اورد ︠︴︣﹨︀ی ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ︫ــ﹠︀︠️ واــ︡ و ︑︺﹫﹫﹟ ﹡﹢ع، ﹝︀﹨﹫️ و 
ز﹝︀﹡︊﹠︡ی ا︗︣ای آز﹝﹢﹡︀ی ﹝︐﹢ا در ︋︣︠﹢رد ︋︀ ︠︴︣﹨︀ی ︋︣اوردی، در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︫﹞︀ره 315  و 330 

ارا﹥ ︫︡ه ا︨️.
3 ︩︨︣︎

 ︡﹠﹡︀﹞ ︿﹚︐﹞ ︀ی﹚︭﹁︨︣ ا در﹢︐﹞ ︀ی﹡﹢﹞︋︣ای ا﹡︖︀م آز ﹤﹡﹢﹝﹡ ︀ب︐﹡ر ا﹢︷﹠﹞ ﹤︋ آ﹝︀ری ﹝︪ــ﹞﹢ل ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹎﹫︣ی ﹤︺﹞︀︗
دارا﹫︀ی ︔︀︋️، ﹝﹢︗﹢د︀ و… ﹝︪︬ ﹡︪︡ه ا︨️.

︨︀︎
ا﹜︿- ︗︀﹝︺﹥ آ﹝︀ری ﹝︊﹠︀ی ا﹡︐︀ب ﹡﹞﹢﹡﹥ ︋︣ای ا﹡︖︀م آز﹝﹢﹡︀ی ﹝︐﹢ا ︋︧ــ︐﹥ ︋﹥ ︨﹫︧︐﹛ ︧︀︋︡اری وا︡ ﹝﹢رد ر︨﹫︡﹎﹩، ﹝︐﹀︀وت 

︋﹢ده ﹋﹥ در ذ﹏ ︋︣ای رو︫﹟ ︫︡ن ﹝︴﹙︉ ︋﹥ ︑︺︡ادی از ا﹟ ﹝﹢ارد ا︫︀ره ﹝﹩ ︫﹢د:
 ︀ ︀ی ︔︀︋️ و﹫︧ــ︀ب دارا ︀ی ︔︀︋️ ﹝﹩ ︑﹢ان از ا︵﹑︻︀ت ︨﹫︧ــ︐﹛ ﹡﹍︀﹨︡اری﹫︋ــ︣ای ا︔︊︀ت و︗ــ﹢د، ارزش و ﹝︀﹜﹊﹫️ دارا  •
︮﹢رت ر︤ ﹝︣︋﹢ط (﹋﹥ ︀وی ︫﹞︀ره ︫﹠﹞ ،﹩︀︨︀﹏ ا︨︐﹀︀ده، ︑︀ر ︡︣︠ ︀ ا︖︀د ارزش، ا︨︐﹑ک و ︾﹫︣ه ا︨️) ا︨︐﹀︀ده ﹋︣د؛ 
︀︾﹏ در وا︡ ﹝﹢رد ر︨﹫︡﹎﹩، ︗︀﹝︺﹥ آ﹝︀ری ﹝﹢رد ﹡︷︣ را ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ د﹨︡؛ ﹥ ﹨ ﹤﹠︤﹆﹢ق و د︨︐﹞︤د، ︑︺︡اد ﹋︀ر﹋﹠︀ن︫  •  در ر︨﹫︡﹎﹩︋ 
•  در ر︨﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ﹝︀﹡︡ه ︧︀ب در︀﹁︐﹠﹩ و ︎︣دا︠︐﹠﹩ ︑︖︀ری در ︀︎︀ن ︨︀ل ﹝︀﹜﹩، ︑︺︡اد ︋︀︧︀ی ﹝︪︐︣︀ن و ﹁︣و︫﹠︡﹎︀ن، ︗︀﹝︺﹥ 

آ﹝︀ری را ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ د﹨︡؛
•  در ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ︧ــ︀ب ﹝﹢︗﹢دی ﹝﹢اد و ﹋︀﹐ در ︀︎︀ن ︨︀ل ﹝︀﹜﹩، ︮﹢رت ر︤ ﹝﹢︗﹢د︀ی ︀︎︀ن ︨︀ل ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝︊﹠︀ی ︻﹞﹙﹫︀ت 

﹇︣ار ﹎﹫︣د؛
•  در ر︨﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ︣︠︡ و در︀﹁️ ﹝﹢اد و ﹋︀﹐، ر︨﹫︡﹨︀ی ا﹡︊︀ر ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝︊﹠︀ی ︻﹞﹙﹫︀ت ﹇︣ار ﹎﹫︣د؛ و

•  در ر︨﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ︧︀ب ﹁︣وش، ﹁︀﹋︐﹢ر﹨︀ی ﹁︣وش ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝︊﹠︀ی ︻﹞﹙﹫︀ت ﹇︣ار ﹎﹫︣د.
 ︀︋︀︧ ﹟﹫︺﹞ ﹏︭﹁︨︣ ︴︨ ا︨︐﹀︀ده از ︑︣از در ︀﹡﹢﹞︀د︫︡ه ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑︺﹫﹫﹟ ︑︺︡اد ﹡﹞﹢﹡﹥ ︋︣ای ا﹡︖︀م آز ︀ی﹫︲﹢︑ ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ︀︋ - ب
︋﹥ ︗︀ی ︑︣از در ︨︴ ︨︣﹁︭﹏ د﹁︐︣ ﹋﹏ ︑﹢︮﹫﹥ ﹝﹩ ︫﹢د، ز︣ا ﹋﹥ ا﹟ دا﹝﹠﹥ از ︑﹀﹊﹫﹉ ︋︀︧︀ و ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀ ا﹝﹊︀ن ︑︭﹫︬ ا﹨﹞﹫️ 

︋﹥ ﹨︣ ︨︣﹁︭﹏ ﹝︪﹞﹢ل ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹎﹫︣ی و ︑︺﹫﹫﹟ ︑︺︡اد ﹡﹞﹢﹡﹥ در ﹨︣ ﹉ از ︗︀﹝︺﹥ ﹨︀ی آ﹝︀ری ︋︀︧︀ و ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀ را ﹝﹫︧︣ ﹝﹩ ︨︀زد.
4 ︩︨︣︎

 ﹤︻﹢﹝︖﹞︣︀ی ز﹨︡دارای وا ﹤﹋ ﹩︀﹨ ︀ر﹎﹫︣ی د︨︐﹢ر︻﹞﹏ در د︨︐﹍︀ه﹋ ﹤  ︋﹩﹍﹡﹢﹍ ا و﹢︐﹞ ︣ای آز﹝﹢ن ﹡﹢ه ا﹡︐︀ب ﹡﹞﹢﹡﹥︋ 
 ﹤﹡﹢﹍ ،︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹤رت ﹝︀﹜﹩ ︑︖﹞﹫︺﹩ ارا﹢︮ ﹉ ده و ︋﹥ ︮﹢رت ︫︺︉ اداره ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ و﹢︋ ﹩﹇﹢﹆ ️﹫︭︤ا و ﹁︀﹇︡ ︫ــ︖﹞

ا︨️؟
︨︀︎

︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی د︨︐﹢ر︻﹞﹏ ︀د︫︡ه ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︫︣ا︳ ز︣ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︧︉ ﹝﹢رد ︋﹥ ﹊﹩ از ا﹟ رو︫︀ ا﹡︖︀م ︫﹢د:
1- در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ﹨︣ د﹜﹫﹏ د︨ــ︐﹍︀ه ا︮﹙﹩ ︠﹢ا︨︐︀ر ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ︑﹞︀﹝﹩ و ︀ ︑︺︡اد ﹝︪︭﹩ از وا︡﹨︀ی ز︣﹝︖﹞﹢︻﹥ ︠﹢د 
︋︀︫ــ︡ و ︋︣ای ﹨︣ ﹉ ﹡﹫︤ ﹎︤ارش ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︴︀﹜︊﹥ ﹋﹠︡، ﹨︣ ﹉ از وا︡﹨︀ی ︀د︫︡ه ︋﹥ ︵﹢ر ︗︡ا﹎︀﹡﹥ ﹝︪﹞﹢ل د︨︐﹢ر︻﹞﹏ 

 .︡﹠︐︧﹨
 ﹤﹋ ︀﹡ــ︡ادی از آ︺︑ ،﹤︻﹢﹝︖﹞︣ــ︀ی ز﹨︡ا︠️ در وا﹢﹠﹊ ﹩﹛︣︐﹠﹋ ︀ی﹝︐︪ــ︣وط ︋︣  ا︨ــ︐﹆︣ار ︨﹫︧ــ﹞ ،رت﹢︮ ﹟2- در ︾﹫ــ︣ ا
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﹝︀﹡︡ه ︧ــ︋︀︀ و ︻﹞﹙﹫︀ت آ﹡︀ ︋︀ا﹨﹞﹫️ و ﹋﹙﹫︡ی ︋﹢ده و ︋︀﹠︐﹞ ︩︋﹩ از ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑︖﹞﹫︺﹩ را ︎﹢︫ــ︩ ﹝﹩ د﹨︡، ا﹡︐︀ب و 
د︨︐﹢ر︻﹞﹏ در آ﹡︀ ︋﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ ا︗︣ا ﹝﹩ ︫﹢د.

در ︮﹢رت ا︨ــ︐﹆︣ار ﹡﹫︀﹁︐﹟ ︨﹫︧ــ︐﹞︀ی ﹋﹠︐︣﹜﹩ ﹊﹠﹢ا︠️، ا﹡︐︀ب ︑︺︡اد وا︡﹨︀ی ︋﹫︪ــ︐︣ی ﹡︧ــ︊️ ︋ــ﹥ روش 2 ︋︀ ﹇︱︀وت 
.︡︋︀ ﹩﹞ ︧︀︋︣س ︲︣ورت

5 ︩︨︣︎
﹡﹞﹢﹡﹥ ︀﹨ ﹤︠︣﹩ ﹋﹥ در د︨︐﹢ر︻﹞﹏ ارا﹥ ︫︡ه ا︨ــ️، در ﹝﹢اردی (﹝︀﹡﹠︡ ﹡︀د﹨︀، ︋﹠﹫︀د﹨︀ و ...)، ﹝﹠︴︊﹅ ︋︀ ︣︠﹥ ﹨︀ی 

وا︡﹨︀ی ︑️ ر︨﹫︡﹎﹩ ﹡﹫︧️.
︨︀︎

︀﹨ ﹤︠︣﹩ ﹋﹥ در د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹏ ارا﹥ ︫ــ︡ه، ︀︋︡ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹡﹢ع ︻﹞﹙﹫︀ت و ︫ــ︣ا︳ وا︡ ﹝﹢رد ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ﹜︀ظ ﹡﹢ع ︪︨︣︎︀ی 
﹝︴︣ح ︫︡ه و ا﹝︐﹫︀ز﹨︀ی ︎﹫︪﹠︀دی، ︋︀ ︑︡﹞ ︡﹫︃︣ ﹋︀ر ︑︺︡﹏ و ﹝﹢رد ا︗︣ا ﹇︣ار ﹎﹫︣د.

6 ︩︨︣︎
︑﹞︀﹝﹩ ﹝﹢ارد ﹝﹠︡رج در د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹏ ﹋﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ︻︡د ︀ در︮︡ از ︎﹫︩ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡ه، ﹝︪︬ ﹎︣د︡ه ا︨️، 
﹝︀﹡﹠︡ ﹍﹢﹡﹍﹩ ︑︺﹫﹫﹟ در︮︡﹨︀ در ︗︡ول ︨︴ ا﹨﹞﹫️، ا︨︐﹀︀ده از ︨﹥ ︋︣ا︋︣ ︨︴ ا﹨﹞﹫️ ( M 3) و 60 در︮︡ 
در ︑︭﹫︬ ا﹨﹞﹫️، ﹝︊﹠︀ی ︑︺﹫﹫﹟ ︡ا﹇﹏ ︠︴︣ ﹋﹠︐︣ل ︋﹥ ﹝﹫︤ان  30 در︮︡، ︑︺﹫﹫﹟ ︑︺︡اد ﹡﹞﹢﹡﹥ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر آز﹝﹢ن 
ر︻︀️ ︋﹥ ﹝﹫ــ︤ان 25 و 15 ﹝﹢رد و در︮︡﹨︀ی ﹝﹠︡رج در ︗︡و﹜︀ی ︠︴︣ ذا︑﹩، ﹝︃︠︢ و ﹝︊︀﹡﹩ آ﹝︀ری آ﹡︀ ︋︣ای 

﹨﹞﹊︀ران ︑﹢︗﹫﹥ ﹡︪︡ه ا︨️.
︨︀︎

﹥ ﹨︣ ︀ل ﹝︊︀﹡﹩ ︑︺﹫﹫﹟ ا︻︡اد و ار﹇︀م،  ︪︐﹢ا﹡﹥ ﹝︊︀﹡﹩ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡ه ا︻﹑م ﹝﹩ ︫︡، ﹜﹫﹊﹟︋  ﹢د در د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹏ ︀د︫ــ︡ه︎   ︋︣︐  ︋﹤﹋ ︡﹠︣﹨
در︮︡﹨︀ و ︲︣ا︉ ارا﹥ ︫ــ︡ه در د︨︐﹢ر︻﹞﹏ و ︗︡و﹜︀ی ﹝︣︋﹢ط، ︧ــ︉ ﹝﹢رد ︋︣ا︨︀س ﹝﹢︲﹢︻︀ و ﹝︀︨︊﹥ ﹨︀ی ︻﹙﹞﹩ آ﹝︀ری، 
︑︖︣︋﹥ ﹨︀ و ﹡︷︣﹨︀ی ﹋﹞﹫︐﹥ ︑︡و﹟ ﹋﹠﹠︡ه د︨︐﹢ر︻﹞﹏ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ارا﹥ ر﹨﹠﹞﹢د ا︗︣ا﹩ ︋︣ای ︑︧﹫﹏ ا﹡︖︀م ﹋︀ر در ا︗︣ا ا︨️ و ا︨︐﹀︀ده از 
آ﹡︀، ︎︪︐﹢ا﹡﹥ ای ︋︣ای ﹝﹫︤ان ر︨﹫︡﹎﹫︀ و ﹇︱︀وت ︣﹁﹥ ای ارا﹥ ︫︡ه ︋﹢ده و ا﹝﹊︀ن ﹢﹍︨︀︎﹩ را ︋︣ای ︧︀︋︨︣︀ن ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ︨︀زد.

7 ︩︨︣︎
 ﹩︀﹡ ︧︀︋︨︣ــ﹩ (︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹡︊﹢د د︨︐︨︣﹩ ︋﹥ ︑︣از ﹩﹚﹋ د ا﹝﹊︀ن ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹠︀︨ــ︉ ︑︺︡اد ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ در ︵︣ح﹢︊﹡ ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ︀︋
︧ــ︋︀︀) و ﹡﹫︤ ︑︺﹫﹫﹟ ﹡︪︡ن ﹅ ا﹜ ﹤﹝︧︤︀︋︨︣﹩ ︋︣ا︨ــ︀س ︑︺︡اد ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ در ︀ل ︀︲︣، ︲︣ورت ︑︺﹫﹫﹟ ︑︺︡اد 

﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ در ︵︣ح ﹋﹙﹩ ﹫︧️؟
︨︀︎

︣اورد ︖﹛ ﹋︀ر ﹡﹊﹠︡،   ︋﹤ ﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ︑︺﹫﹫﹟ ︑︺ــ︡اد ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹋﹞﹊﹩︋  ﹢دن ︑︺︡اد ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹝︢﹋﹢ر، در︮  ﹥ ﹝﹢ارد ︀د︫ــ︡ه و ﹡﹫︤ ﹋﹙﹩︋  ︋ــ︀ ︑﹢︗﹥︋ 
﹝︀︨︊﹥ آن ︲︣ور︑﹩ ﹡︡ا︫︐﹥؛ ﹜﹫﹊﹟ ︀︨︣ ﹝︣ا﹏ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︵︣ح ﹋﹙﹩ ︀︋ ﹩︨︣︋︀︧︡ ا﹡︖︀م ︫﹢د.

8 ︩︨︣︎
︀ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ︋︡︀ ︀ز﹡﹍︣ی ﹇︣ار ﹡﹍︣﹁︐﹥ ﹋﹥︋  ︡ه و ︑︀﹋﹠﹢ن ﹝﹢رد︋   ︫﹟︀ی 78 و 79 ︑︡و﹛︀  ︨﹩︵ ﹩﹚︺﹁ ﹉︧د︨︐﹢ر︻﹞﹏ ر

︗ ︧︡︡︀︋︨︣﹩ ︫﹞︀ره ﹨︀ی 315، 330 و 530 ﹝﹢رد ︑︴︊﹫﹅ و ︋︀ز﹡﹍︣ی ﹇︣ار ﹎﹫︣د.
︨︀︎

﹝︖﹞﹢︻﹥ د︨︐﹢ر︻﹞﹏ ﹁︺﹙﹩ ﹝﹢رد ︻﹞﹏ ﹝﹣︨︧ــ﹥، ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹐زم ا﹐︗︣ا از ︗﹞﹙﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︀د︫︡ه 
︀ ︻﹠﹢ا﹡︀ و ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡︀ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︗︡︡ و ا︻﹞︀ل  ︣ر︨ــ﹩ ﹝︖︡د د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹏ و ︑︴︊﹫﹅ ﹋︀﹝﹏︋  ﹢︫ــ︩ ﹝﹩ د﹨︡.︋  ︀﹐ را︎  در︋ 

︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︋︣ا︨︀س آ﹡︀ ﹡﹫︤ در د︨︐﹢ر ﹋︀ر ﹝﹣︨︧﹥ ﹇︣ار ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣﹁️.



۶٧
١٣
٩۵

ن  
 آ︋︀

  ٨
۵  
︀ره
﹝︫

9 ︩︨︣︎
︬ ︀﹁︐﹥ و ﹡﹫︀﹁︐﹥) را﹨﹊︀ر ﹝︪ــ︭﹩ را ا︻﹑م  ﹫︭︑) ️﹫﹝﹨ا ︬﹫︭︑ ﹩﹍﹡﹢﹍ ص﹢︭ ︋﹥ ﹝﹠︷ــ﹢ر ﹊﹠﹢ا︠︐﹩ در︠ 

.︡﹫﹠﹋
︨︀︎

 ﹤﹋ ﹟ا ﹫︲﹢︑ .رت ﹝﹩ ﹎﹫ــ︣د﹢ ﹀︀ت 22 و 23 د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹏︮  ﹠︡﹨︀ی «ا﹜︿» و «ب»︮  ﹥ ︧ــ︋︀︀ ﹝︴︀︋ــ﹅︋  ︑︭﹫ــ︬ ا﹨﹞﹫️︋ 
 ﹩﹇︀  ︋﹤︐﹁︀﹫﹡ ︬ ﹫︭︑ ،︀د︫︡ه ️﹫﹝﹨از ا ﹩︪︋ ︡﹡ا﹢︑ ﹩﹞ ︣ورت ﹡︡ا︫ــ︐﹥ و︲ ︀︋︀︧ ﹤︋ ️﹫﹝﹨ا ︴︨ ︣︋︣ا ︑︭﹫︬ ︑﹞︀﹝﹩ ︨ــ﹥︋ 

.︡﹡︀﹝︋
10 ︩︨︣︎

در ︫︣﹋︐︀﹩ ﹋﹥ درا﹝︡ و ﹁︣وش ﹡︡ار﹡︡ ︐﹋︫︣ ︀︀ی ﹇︊﹏ از ︋︣ه ︋︣داری، ︨︴ ا﹨﹞﹫️ ﹞ ﹤﹡﹢﹍︀︨︊﹥ ﹝﹩ ︫﹢د؟
︨︀︎

در ﹝︴︨ ﹤︊︨︀ ا﹨﹞﹫️ در ︐﹋︫︣ ﹩︨︣︋︀︧︀ی ﹇︊﹏ از ︋︣ه ︋︣داری ﹋﹥ درا﹝︡ و ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ ﹝﹠︺﹊︦ در ︮﹢رت ︨﹢دوز︀ن آ﹡︀ (در 
︮﹢رت ارا﹥) در ﹝﹆︀︧﹥ ︋︀ ︗﹞︹ دارا﹫︀ی ︑︣از﹡︀﹝﹥ ︗︤﹩ ا︨️، ︑﹢︮﹫﹥ ﹝﹩ ︫﹢د ︨︴ ا﹨﹞﹫️ در ︭︠﹢ص ︑︣از﹡︀﹝﹥ ︋︣ا︨︀س ︗﹞︹ 
دارا﹫︀ و در ︮﹢رت ︨﹢دوز︀ن ︋︣ا︨︀س ︗﹞︹ درا︤﹨ ︹﹝︗ ︀ ︀﹨︡﹞﹠﹥ ﹨︀، ﹨︣﹋︡ام ︋﹫︪︐︣ ا︨️، ︵︊﹅ ︗︡ول ﹝︀︨︊﹥ ا﹨﹞﹫️ ﹝﹠︡رج 
 ﹉︣﹨ ﹤︋ ️︊︧﹡ ︫︡ه و ﹝﹑ک ﹇︱︀وت و ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ﹤︊︨︀﹞ (﹩︨︣︋︀︧ ︣︴︠ ️︣︡﹞ ﹤︋ ︣ش﹍﹡ ︀︋) ﹩︨︣︋︀︧ ﹏﹝︻در د︨︐﹢ر

از ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹇︣ار ﹎﹫︣د. 
11 ︩︨︣︎

.︡﹫﹠﹋ ︬︪﹞ را ﹤︺﹞︀︗ ﹏﹋ ﹤︋ ︀﹡از ر︨﹫︡﹎﹩ آ ﹏︮︀ ︕︀︐﹡ ﹜﹫﹝︺︑ ️﹫﹚︋︀﹇ ه ︑︺﹫﹫﹟ ا﹇﹑م ﹋﹙﹫︡ی و﹢﹡
︨︀︎

︀︣ ا﹇﹑م ︑︪﹊﹫﹏ د﹨﹠︡ه ︧︀ب ا︨️ ﹋﹥ ︧︉ ﹝﹢رد  ﹢دن ﹝︊﹙︼ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ﹝︀﹡︡ه ︧ــ︀ب و︨  ︀ا﹨﹞﹫️︋  و︥﹎﹩ ا︮﹙﹩ ا﹇﹑م ﹋﹙﹫︡ی،︋ 
﹢ر︑﹩ ﹋﹥  ﹢د. در︮   ︫︬︧ــ︀ب ﹝︣︋﹢ط ﹝︪ــ ︫ــ︡ه از ﹩﹡︀﹍︀  ︋︤رت ر﹢ ﹢رت ر︤ آن ﹝﹠︺﹊︦ و ︀ در︮   ﹩︵ ︡︀︋﹉ ﹋︀ر︋︣گ،︮ 
در ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ی ﹝﹢رد ︋︣ر︨ــ﹩ ︑﹀︣︀ی ︋︀ا﹨﹞﹫️ ﹋︪︿ ︫ــ﹢د، ا﹁︤ا ︩︖﹛ ر︨﹫︡﹎﹫︀ و ︑︺﹞﹫﹛ آن ︋﹥ ﹋﹏ ︗︀﹝︺﹥، ︧︉ ﹇︱︀وت 

︣﹁﹥ ای ا︨️.
12 ︩︨︣︎

از ﹇︱︀وت ︧︀︋︣س در ︑︺﹫﹫﹟ ︠︴︣ ذا︑﹩ و ︪︋ ︣︀︨︀ی د︨︐﹢ر︻﹞﹏ ︋﹫︩ از ︡ ﹐زم ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه ا︨️.
︨︀︎

در ︧︀︋︨︣﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩، ︑﹞︀﹝﹩ ﹝︣ا ﹏︧︀︋︨︣﹩ (︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی، ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت و ا︸︀ر﹡︷︣) ︋︀ ﹇︱︀وت ﹨﹞︣اه ا︨️. ﹐زم 
ا︨️ ︲﹞﹟ ا﹁︤ا︩ ﹡﹆︩ ︑﹀﹊︣ و ﹝︀ر︑︀ی ﹁︣دی در ا﹡︖︀م ﹋︀ر، ز﹝﹫﹠﹥ ﹐زم ︋︣ای د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ﹇︱︀و︑﹩ ﹇︀︋﹏ د﹁︀ع از ︵︣﹅ ﹁︣ا﹨﹛ 
آوردن ﹝︧ــ︐﹠︡ات ﹋︀﹁﹩ ︑︃﹋﹫︡ ︫﹢د. از ا﹠︣و ︀︋︡ در ︑﹞︀﹝﹩ ︎︣و﹡︡ه ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ د﹐﹏ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︑︭﹞﹫﹞︀ی ا︑︀ذ︫︡ه ︋︀ ︻︴︿ 

︋﹥ ﹋︀ر︋︣﹎︀ی ر︨﹫︡﹎﹩، ﹝﹠︺﹊︦ ︫﹢د. 
13 ︩︨︣︎

﹝︊︀﹡﹩ ︑︺﹫﹫﹟ ︠︴︣ ﹇︀︋﹏ ︢︎︣ش ︧︀︋︨︣﹩ در ︫︣﹋︐︀ و ﹡︀د﹨︀ ﹡︀﹝︪︬ ا︨️.
︨︀︎

︠︴︣ ﹇︀︋﹏ ︢︎︣ش ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ﹨︣ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︫ــ︣ا︐﹋︫︣ ︳︀ی ︑️ ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ︮﹢رت 
﹉ ا︨ــ︐︣ا︑︥ی ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹩ ︫﹢د. ︋︣ای ﹝︓︀ل، در ︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︫︣ا︐﹋︫︣ ︳︀ی ︑️ ر︨﹫︡﹎﹩ آن، 
︢︣ش و︗﹢د   ︎﹏︋︀﹇ ︣︴ ︡ه ا︨️. ︻﹢ا﹝﹙﹩ ﹋﹥ در ︑︺﹫﹫﹟︠   ︫﹤︧ــ﹉ ارا25 د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹏ ر ﹤﹀ در︮︡﹨︀ی ﹝﹠︡رج در︮ 
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دارد، ا﹁︤ون ︋︣ ﹝﹢ارد ﹝﹠︡رج در ︮﹀﹥ 24 د︨︐﹢ر︻﹞﹏ ر︧﹉، ︋﹥ ︠︴︣﹨︀ی ذا︑﹩ و ﹋﹠︐︣ل ﹡﹫︤ ︋︧︐﹍﹩ دارد. 
14 ︩︨︣︎

رو ﹤﹊﹠﹢ا︠︐﹩ در ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︻︀﹝﹏ ︠︴︣ (RF) ا︻﹞︀ل ﹡﹞﹩ ︫ــ﹢د. ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل، ا﹎︣ ︠︴︣ ︻︡م ﹋︪ــ︿ ﹡︀︫﹩ از 
آز﹝﹢﹡︀ی ︗︤﹫︀ت (TDDR) ︻︡د ر﹡︡ی ︋﹥ د︨️ ﹡﹫ ،︡︀︺﹠﹩ ︋﹫﹟ دو دا﹝﹠﹥ ﹝﹠︡رج در ︗︡ول ︮﹀﹥ 58 ﹇︣ار ﹎﹫︣د، 

︀︋ ﹤﹡﹢﹍︡ ︋︣︠﹢رد ︫﹢د؟
︨︀︎

︡ه ا︨️. از  ︴︣ ﹉ دا﹝﹠﹥ ﹝︴︣ح︫  ︣ای ﹝︀︨ــ︊﹥ ︻︀﹝﹏︠  ﹀﹥ 58 ﹋︐︀ب د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹏ ر︧ــ﹉،︋  ﹝︴︀︋﹅ ︗︡ول ﹝﹠︡رج در︮ 
ا﹠︣و ا﹎︣ ︻︡د ︠︴︣ ︻︡م ﹋︪ــ︿ ﹡︀︫ــ﹩ از آز﹝﹢﹡︀ی ︗︤﹫︀ت ﹝︀︨︊﹥ ︫︡ه در ︋﹫﹟ دو دا﹝﹠﹥ ﹇︣ار ﹎﹫︣د، ︗︡ول ز︣ ﹝﹑ک ︻﹞﹏ 

﹇︣ار ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣﹁️. 

15 ︩︨︣︎
در ︫ــ︣ح ﹝︀﹨﹫️ ﹋﹠︐︣﹜︀ ︋︣ای آز﹝﹢ن ر︻﹛ ﹤︋ ️︀︀ظ ا﹝︐︀ن ︫﹢ا﹨︡ ︋﹥ ︵﹢ر د﹇﹫﹅ ﹝ ﹤﹋ ️︧﹫﹡ ︬︪﹥ ﹝︡ار﹋﹩ 
 ︀︐﹁︀︣وش و در﹁ ﹤︠︣ ارد در﹢﹞ ﹤﹝﹨ ︀ ا﹜﹥ ا﹡︊︀ر، ︋︣گ ︨﹀︀رش و﹢ ،آز﹝﹢ن ︫﹢د. ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹁︀﹋︐﹢ر ﹁︣وش ︡︀︋

︀︋︡ آز﹝﹢ن ︫﹢د.
︨︀︎

 ﹜︐︧﹫︨ ﹩︋︀︀ی ارز﹞︣﹁ ،︡ه︀د︫ــ︡ه ︻﹠﹢ان ﹎︣د ﹩︨︣︋︀︧ ﹏﹝︻32 د︨ــ︐﹢ر ﹤﹀︮ ﹫︲﹢︑ ︩︋ ر ﹋﹥ در﹢︴﹡︀﹝﹨
﹋﹠︐︣﹜︀ی دا︠﹙﹩ ︑﹠︀ ︋︣ای ﹝﹆︀︮︡ ارز︀︋﹩ ︨﹫︧ــ︐﹞︀ ︋﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ رود و ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹁︣﹝︀ی ︫ــ﹠︀︠️ و آز﹝﹢ن 
﹋﹠︐︣﹜︀ ︑﹙﹆﹩ ︫ــ﹢د. از ا﹠︣و، ︋︣ای آز﹝﹢ن ﹋﹠︐︣﹜︀︋ ︀︡ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹐زم و ﹝﹠︀︨ــ︉ ︑﹫﹥ ︫ــ﹢د. ︋︣ای ا﹟ ﹋︀ر ︀︋︡ از 
ــ︀︠︐︀ر ﹋﹠︐︣﹜︀ی دا︠﹙﹩، وا︡ ﹝﹢رد   ︨﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی آز﹝﹢ن ر︻︀️ و ﹋﹠︐︣ل ﹝﹣︨︧ــ﹥ ا︨ــ︐﹀︀ده و ︧︉ ﹝﹢رد︋ 

ر︨﹫︡﹎﹩ ︑︺︡﹏ ︫﹢د.
در ﹨︣ ﹉ از ︣︠﹥ ﹨︀ی ﹝﹢رد ︋︣ر︨﹩ ︋︐︣ ا︨️ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ی ﹝︧︐﹆﹏ از ﹨︣ ﹝︡رک ا﹡︐︀ب و آز﹝﹢ن ︫﹢د. ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل، 
در ︣︠﹥ ﹁︣وش، درا﹝︡ و در︀︋ ︀︐﹁︀︡ ︋︣ای ﹨︣ ﹉ از ﹝︧ــ︐﹠︡ات (﹁︀﹋︐﹢ر ﹁︣وش، ﹢ا﹜﹥ ا﹡︊︀ر، ︨﹀︀رش ﹋︀ر، ︋︣گ ار︨︀ل 

﹋︀﹐ و …)، 25 ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹝︧︐﹆﹏ از ︡﹊﹍︣ ا﹡︐︀ب و آز﹝﹢ن ︫﹢د.  
︑﹢︲﹫: ﹝﹠︷﹢ر از د︨︐﹢ر︻﹞﹏ ︧︀︋︨︣﹩ ︋︀ ﹡﹍︣ش ︋﹥ ﹝ ︣︴︠ ️︧︣︡︀︋︨︣﹩(ر︧﹉) ﹡︪︣﹥ ︫﹞︀ره 150 ︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩ ا︨️.

︠︴︣ ︻︡م 
 ﹩︫︀﹡ ︿︪﹋
از آز﹝﹢﹡︀ی 
︗︤﹫︀ت
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