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️︧﹫ ︣︴︠ ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︣د﹊رو
︣ای ا︨ــ︐﹀︀ده در ﹋﹏  ︴ــ︣︋  رو﹊ــ︣د ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣︠ 
︡ه ا︨ــ️ ︑︀ ﹝︀﹨﹫️، ز﹝︀ن ︋﹠︡ی   ︫﹩︧︀︋︨︣ــ﹩ ︵︣ا ︡﹡رو
و ﹝﹫︤ان رو︫︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ را ︋﹥ ︮﹢ر︑﹩ ا︔︋︩︣ و ﹋︀را، 
 ︿︣︑ ا﹝﹊︀ن ︋︣وز ﹟︣︐︪﹫︋ ﹤﹋ ︨︀زد ︤﹋︣﹝︐﹞ ﹩︀﹨ زه﹢ ︣︋
 ﹩︨︣︋︀︧ ︋︀ا﹨﹞﹫️ در ﹎︤ارش ﹝︀﹜﹩ و︗﹢د دارد. ا︨ــ︐︀﹡︡ارد
 ︿︣︑ ︣︴  ︠﹩︋︀و ارز ︬﹫ان «︑︪ــ﹢﹠︻ ︀ 315 ا︨ــ︐︣ا﹜﹫︀︋ 
︋︀ا﹨﹞﹫ــ️ از ︵︣ــ﹅ ︫ــ﹠︀︠️ وا︡ ︑︖ــ︀ری و ﹝﹫︳ آن» 
و ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣ــ﹩ 330 ا︨ــ︐︣ا﹜﹫︀ ︋︀ ︻﹠﹢ان «︋︣︠﹢رد 
 ︡﹠︐︧﹨ ﹩︀﹨︫︡ه»، ا︨︐︀﹡︡ارد ﹩︋︀︧︀︋︣س ︋︀ ︠︴︣﹨︀ی ارز
﹋﹥ ﹨﹞︣اه ︋︀ ︨ــ︀︣ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی دارای ا︮﹢ل و رو︫︀ی 
︠︀ص ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︠︴︣ و ﹝︐﹠︀︨ــ︉ ︋︀ ﹝﹢︲﹢︻︀ی ﹝﹢رد ﹡︷︣، 

︋﹥ ︵﹢ر وــ︥ه رو﹊︣د ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ︠︴︣ را ︫ــ﹊﹏ 
﹝﹩ د﹨﹠︡. 

رو﹊ــ︣د ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ︠︴ــ︣، در ا︋︐︡ا ︧ــ︀︋︣س را ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر 
︑︀﹨︣︴︠ ︬﹫︪﹩ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹥ ︑︣︿ ︋︀ ا﹨﹞﹫️ در 
 ︳﹫﹞ ︀ری و︖︑ ︡︤ارش ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︖︣ ︫ــ﹢د، ︋﹥ ︫﹠︀︠️ وا﹎
آن ﹝﹙︤م ︨︀︠︐﹥ و ︨ــ︍︦ او را ︋﹥ ارز︀︋﹩ ︠︴︣﹨︀ی ﹝﹣︔︣ ︋︣ 
 ﹩︋︀ارز ﹟اد︻︀﹨︀ ﹁︣ا﹝﹩ ︠﹢ا﹡︡. ا ︴︨ ︣︋ ︤﹫﹡ ︤ارش ﹝︀﹜﹩ و﹎
﹝︧ــ︐﹙︤م ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︻﹢ا﹝﹙ــ﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ﹝︀﹨﹫️ ︠︴ــ︣، ﹋﹠︐︣﹜︀ی 

دا︠﹙﹩ ﹝︣︋﹢ط و ︨︴ ︫﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز  ا︨️. 
 ﹩︪︋︣︔ا ﹏﹊︫ ﹤ ﹡︐ ︕︀︀︮﹏ از ارز ،﹩︋︀︧︀︋︨︣ــ﹩ را︋ 
︋﹥ دو﹫︴﹥ ︵︊﹆﹥ ︋﹠ــ︡ی ﹝﹩ ﹋﹠︡: ا﹜︿- ﹫︴ــ﹥ دارای ︠︴︣ 
︻﹞︡ه ︑︣︿ ︋︀ ا﹨﹞﹫️ ﹋﹥ ﹝︧ــ︐﹙︤م ︋︣︠﹢رد ︠︀ص ا︨ــ️ و 

︣︴︠ ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︣د﹊︣رو︴︠ ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︣د﹊رو

︍︨ ︡﹫︺︨ :﹤﹝︗︣︑  ︣م، ﹝﹞︡︻﹙﹩ ︻︱︡ی
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ب- ﹫︴﹥ ︠︴︣ ︻︀دی ﹋﹥ ︋︀ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹝︺﹞﹢ل ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
 ︣︴  ︠﹩︋︀از ارز ︡︺ ︨︀ داده ﹝﹩ ︫﹢د. ︧︀︋︣س︋  ا︨︐︀﹡︡ارد،︎ 
و ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹎︣دآوری ︫﹢ا﹨︡ ﹋︀﹁﹩ و ﹝﹠︀︨︉ ︧︀︋︨︣﹩ ︋︣ای 
﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی، ︋﹥ ︵︣ا﹡ ﹩﹢ه ا︗︣ای ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹠︀︨︉ در 
︋︣ا︋︣ ︠︴︣ ﹝﹩ ︎︣دازد. ارز︀︋﹩ ︠︴︣ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︧ــ︐﹞︣ در رو﹡︡ 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ادا﹝﹥ دارد و ﹨︣ ︗︀ ﹋ــ﹥ ارز︀︋﹩ ﹝︖︡د ︲︣وری 
︋︀︫ــ︡، ︵︣ح و رو︫ــ︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹡﹫︤ ا︮﹑ح ﹝﹩ ︫﹢د. 
﹥ ﹎︀﹝︀ی ا︮﹙ــ﹩ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥  ﹫︪ــ︐︣ی︋   ︋﹏﹫︭﹀︑ ︀ ا﹠ــ﹈︋ 

 .﹜︎︣داز ﹩﹞

﹎︀م اول: ﹨﹞﹢اره ا﹜﹢️ ︋︀ ﹋︧︉ ︫﹠︀︠️ ا︨️
︋﹥ ﹝﹠︷ــ﹢ر ︑︪ــ﹫︬ ︠︴︣﹨ــ︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
﹎︤ارش ﹝︀﹜﹩، ︧︀︋︣س ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ﹋︧︉ ︫﹠︀︠️ ﹝﹠︀︨︉ از 
وا︡ ︑︖︀ری و ﹝﹫︴﹩ (︫ــ︀﹝﹏ ﹋﹠︐︣﹜︀ی دا︠﹙﹩) ا︨ــ️ 
﹋ــ﹥ وا︡ ﹝︤︋﹢ر در آن ﹁︺︀﹜﹫ــ️ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹇︱︀وت و ﹝︀رت 
︣﹁ــ﹥ ای ︧ــ︀︋︣س ︋︀︑︖︣︋﹥ ︋︀ ︑﹞︣﹋︤ ︋︣ ﹡ــ﹢ع ا︵﹑︻︀ت 
︠︀︮﹩ ﹋﹥ ︀︋︡ در ا﹟ ﹁︣ا﹠︡ ﹋︧ــ︉ ︫ــ﹢د، ︋ــ﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ 
︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡. ︧︀︋︣س ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ا﹟ ︑︖︣︋﹥ و ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ 
 ︡﹠ر ﹝︧︐﹆﹫﹛ ︋﹥ ﹁︣ا﹢︵ ﹤︋ ︀﹠︑ ﹤﹋ ﹩︑︀︻﹑︵د︨️ آوردن ا ﹤︋
︣︠﹢رد  ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︤ارش ﹝︀﹜﹩ ﹝︣︋﹢ط ﹝﹩ ︫﹢د، ا︐﹞︀ل︋ 
︋︀ ا︵﹑︻︀ت ︾﹫︣︲︣وری و ︀ ا︲︀﹁﹥ ︋︀ر ا︵﹑︻︀︑﹩ را ﹋︀﹨︩ 
 ﹩︑︀﹫ ︹︋︀﹠﹞ ــ﹩ در﹢︗ ﹤﹁︣ ﹥ ﹝︺﹠ــ︀ی︮  ﹝﹩ د﹨ــ︡ و اــ﹟︋ 

﹨﹞︙﹢ن ز﹝︀ن ا︨️. 
︫﹠︀︠️ وا︡ ︑︖︀ری ︫ــ︀﹝﹏ درك و ﹝︧︐﹠︨︡︀زی ﹝︀﹨﹫️ 
ــ︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹊﹫️، ﹝﹫ــ︳ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و  ﹠︺ــ️ ﹝︣︋ــ﹢ط،︨  آن،︮ 
﹝﹆︣را︑﹩، ر﹇︊︀، ︨︀︠︐︀ر و ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ا︮﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ 
 ﹅︣︵ ︀ی دا︠﹙﹩ آن ا︨ــ️. ا︵﹑︻ــ︀ت از﹛︣︐﹠﹋ ︳ــ﹫﹞ و
︎︣س و︗ــ﹢ از ا﹁︣اد ذ︣︋︳، ﹝︪ــ︀﹨︡ه و ︋︀زر︨ــ﹩ ﹁︣ا﹠︡﹨︀ و 
﹝︧︐﹠︡ات، ا︗︣ای رو︫ــ︀ی ︑﹙﹫﹙﹩ روی ا︵﹑︻︀ت ا︮﹙﹩ 

.︡و ︾﹫︣﹝︀﹜﹩ ︋﹥ د︨️ ﹝﹩ آ ﹩﹛︀﹞
︫ــ﹠︀︠️ ︀ر﹢ب ﹋﹠︐︣﹜︀ی دا︠﹙﹩ واــ︡ ︑︖︀ری ا︾﹙︉ 
﹥ ︭︠﹢ص  ﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡؛︋  ﹫︙﹫︡ه و ﹝︪﹊﹏︋  ︋︣ای ︧︀︋︣س︎ 
در ︑︪ــ︀︋ ﹤﹋ ﹩︀﹛︣︐﹠﹋ ︬﹫︡ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹎﹫︣﹡︡ و ﹡﹢ع 
و ︖ــ﹛ ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹋﹥ ︀︋ــ︡ در︋︀ره اــ﹟ ﹋﹠︐︣﹜︀ ︗﹞︹ آوری 
︫﹢د. ︧︀︋︣س ﹝﹙︤م ︋﹥ ︫﹠︀︠️ ﹨﹞﹥ ﹋﹠︐︣﹜︀ی ا︻﹞︀ل ︫︡ه 

 ︀﹠︑ ﹤﹊﹚︋ و﹋︀ر ﹡﹫︧️؛ ︉ وا︡ ︑︖︀ری در رو﹡︡ ﹝︣︡️ ﹋︧ــ
 (﹩︊﹫﹋︣︑ ︀ ︫ــ﹊﹏ ا﹡﹀ــ︣ادی ﹤︋) ﹩︀﹛︣︐﹠﹋ ️︠︀﹠ــ ﹡﹫︀ز﹝﹠︫︡ 
ا︨ــ️ (︋﹥ ︵﹢ر ﹝︓︀ل، ﹋﹠︐︣﹜︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩) 

 .︡﹠︫︀︋ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︋ ا︨️ ﹝︣︋﹢ط ﹟﹊﹝﹞ ﹤﹋
 ︕﹠︎ ﹤︋ ︀﹡︧ــ﹫﹛ آ﹆︑ ﹅︣︵ ︀ی دا︠﹙﹩ از﹛︣︐﹠﹋ ــ﹢ب︀ر
︻﹠︭︣ ز ،︣︀ری ﹎︣ ︧ــ︀︋︣س در ︑﹞︣﹋︤ ︋︣ ﹋︧︉ ︫﹠︀︠️ از 

﹋﹠︐︣﹜︀ی ﹝︣︋﹢ط ا︨️:
• ﹝﹫︳ ﹋﹠︐︣﹜﹩: ︫ــ︀﹝﹏ ﹁︣﹨﹠﹌ ﹋﹠︐︣ل واــ︡ ︑︖︀ری و آ︔︀ر 

آن؛
 ﹩﹠︺ :ــ︀ری︖︑ ︡و︨ــ﹫﹙﹥ وا ﹤︋ ︣︴︠ ﹩︋︀ــ︡ ارز﹠︣ا﹁ •
﹍﹢﹡﹍﹩ ︫﹠︀︨ــ︀﹩، ارز︀︋﹩ و وا﹋﹠︩ وا︡ ︑︖︀ری در ﹝﹆︀︋﹏ 

︉ و﹋︀ر ︠﹢د؛ ︠︴︣﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹋︧
 ﹟︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩: ا •
 ︀ ︳︡اد﹨︀، ︫︣ا︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ در︋︣﹎﹫︣﹡︡ه ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀ی ︻﹞︡ه، رو
︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری، رو︫︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︔︊︐︀ی ︾﹫︣﹝︺﹞﹢ل 
د﹁︐ــ︣ روز﹡︀﹝﹥، ر﹁︹ ﹝︽︀︣ت ︋﹫﹟ د﹁︐︣ ﹝︺﹫ــ﹟ و د﹁︐︣ ﹋﹏، ︔︊️ 
ا︵﹑︻︀ت ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀ و ﹎︤ار︫﹍︣ی در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹨︧︐﹠︡؛

• ﹁︺︀﹜﹫︐ــ︀ی ﹋﹠︐︣﹜﹩ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︧︀︋︨︣ــ﹩: ︨﹫︀︨ــ︐︀ و 
رو︀︫﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋﹥ ﹋﹞﹉ آ﹡︀ از ا︗︣ای د︨︐﹢ر﹨︀ی ﹝︡︣ان 
ا︵﹞﹫﹠ــ︀ن ︋﹥ د︨ــ️ ﹝﹩ آــ︡ (︋﹥ ︻︊︀ر︑﹩، ﹋﹠︐︣﹜︀ــ﹩ ﹋﹥ ︋︣ای 
︎﹫︪﹍﹫︣ی ︀ ﹋︪ــ︿ ︑﹀︣︀ ︵︣ا﹩ ︫︡ه ا︨️). ﹝︓︀﹜︀﹩ از 
﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ﹋﹠︐︣﹜﹩ ︫︀﹝﹏ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︑︭﹢︉، ︋︣ر︨﹩ 
︻﹞﹙﹊ــ︣د، ︎ــ︣دازش ا︵﹑︻ــ︀ت، ﹋﹠︐︣﹜︀ی ︻﹫﹠ــ﹩ و ︑﹀﹊﹫﹉ 

و︸︀︿ ا︨️؛ و
 ︡︀ی ﹋﹠︐︣﹜﹩: ︫ــ︀﹝﹏ ا︻﹞︀﹜﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ وا︐﹫﹛︀︺﹁ ︩︀︎ •
︑︖︀ری ︋︣ای ︐﹫﹛︀︺﹁ ︩︀︎︀ی ﹋﹠︐︣﹜﹩ ﹡︀︸︣ ︋︣ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ 
 ︡︀ی وا﹨︡﹫﹝︑ ﹩ــ﹍﹡﹢﹍ د﹨︡ و ﹡﹫ــ︤ در︋︣﹎﹫︣﹡︡ه ﹩﹞ ا﹡︖ــ︀م

︑︖︀ری در ︋︣︠﹢رد ︋︀ ﹡﹆︀ط ︲︺︿ ︫﹠︀︨︀﹩ ︫︡ه ا︨️. 
﹥ ︧ــ︀︋︣س  ــ﹠︀︠️ ﹋﹠︐︣﹜ــ︀ی دا︠﹙ــ﹩︋  ︡︋﹟ ︑︣︑﹫ــ︉،︫ 
ا﹝﹊︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ︑︀ ﹝︪ــ︬ ﹋﹠ــ︡ ﹋﹥ ﹛︣︐﹠﹋ ﹤ــ︀ی ﹝︣︋﹢ط و 
 ︀﹛︣︐﹠﹋ د﹢︊﹡ ︀︫︣ــ︡ه ای ︋︣ای آز﹝﹢ن ﹋︣دن و︗﹢د دارد، آ﹆︐︧﹞
︠︴︨︣︀ز ا︨ــ️،  ︀ ﹤﹡﹢﹍﹥ ز﹝︀ن آز﹝﹢ن ﹋﹠︐︣﹜︀ را ︋﹥ ﹋﹞﹉ 
 ︀﹛︣︐﹠﹋ ﹩︑︀﹫﹚﹝︻ ﹩︪ــ︋︣︔ا ﹤﹡﹢﹍ ا ︑︣﹋﹫︉ ﹋﹠︡ و﹢︐﹞ آز﹝﹢ن
 ﹜︖ ︩﹨︀﹋ ﹅︣︵ ــ︀ی دا︠﹙﹩ (از﹛︣︐﹠﹋ ︣ی︢︎︀﹊︑و ﹝﹫︤ان ا

آز﹝﹢﹡︀ی ﹝︐﹢ا) را آز﹝﹢ن ﹋﹠︡. 
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 ️︠︀﹠︫ ﹤︖﹫︐﹡ ،︣︴︠ ﹩︋︀و ارز ︬﹫︪︑ :︀م دوم﹎
او﹜﹫﹥ ا︨️ 

︫﹠︀︠️ ︧︀︋︣س از ﹝﹫︳ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ وا︡ ︑︖︀ری ︋﹥ 
وی ا﹝﹊︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ︑︀ ︠︴︣﹨︀﹩ را ︑︪ــ﹫︬ د﹨︡ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ 
ا︨️ ︋︣ ﹋﹙﹫️ ﹎︤ارش ﹝︀﹜﹩،  ︣﹨ ︣︋ ︀﹈ از رو︡اد﹨︀ی ﹝︀﹜﹩، 
︀ ︋︣ ﹝︀﹡︡ه ︧ــ︋︀︀ و ﹝﹢ارد ا﹁︪ــ︀ی آ﹡︀ (در︨︴ اد︻︀﹨︀) ا︔︣ 
 ︀﹠︑ ﹤﹡ ﹩︗﹢︑ ای در︠ــ﹢ر ﹤﹁︣ ــ︀رت و ﹇︱︀وت﹞ .︢ارد﹍︋
︋︣ای ︑︪ــ︀﹨︣︴︠ ﹟﹫﹠ ︬﹫﹩ ︲︣وری ا︨️، ︋﹙﹊﹥ ︋︣ای 
درک ﹍﹢﹡﹍ــ﹩ ا﹝ــ﹊︀ن ︑︃︔﹫︣ آ﹡︀ ︋︣ ︫ــ﹠︀︠️، ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی، 
ارا﹥ و ا﹁︪ــ︀ در ﹎︤ارش ﹝︀﹜﹩ ︀ ارز︫﹫︀︋﹩، ︑︭﹫︬، و﹇﹢ع، 
﹢دن، ا﹡﹆︴︀ع ز﹝︀﹡﹩، ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی، و︗﹢د،   ︋﹫ ﹢دن،︮   ︋﹏﹞︀﹋
﹆﹢ق و ︑︺︡﹨︀ در ︨︴ اد︻︀﹨︀ ﹡﹫︤ ﹐زم ا︨️. ﹝︀﹨﹫️ ︠︴︣، 
﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹍﹢﹡﹍﹩ ︵︣ا﹩ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹋︀ر ︧︀︋︣س را ︑︺﹫﹫﹟ 
﹝﹩ ﹋﹠︡ (︋︣ای ﹝︓︀ل، از ︵︣﹅ ︑︣﹋﹫︉ آز﹝﹢﹡︀ی ﹋﹠︐︣ل و ا﹡︖︀م 

.(﹩︀﹠︑ ﹤︋ ا﹢︐﹞ ︀ی﹡﹢﹞آز ︀ ا﹢︐﹞ آز﹝﹢ن
ارز︀︋﹩ او﹜﹫ــ﹥ ︠︴︣﹨︀ در ﹝︣﹙﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
 ︣︴  ︬︠﹫رت ︑︪ــ﹢ ا﹡︖ــ︀م ﹝﹩ ︫ــ﹢د و ا﹟ ارز︀︋ــ﹩ در︮ 
︗︡︡ در رو﹡︡ ︧︀︋︨︣﹩، ︋︀ز︋﹫﹠﹩ و ︑︖︡︡ ارز︀︋﹩ ﹝﹩ ︫﹢د. 
︧ــ︀︋︣س، ﹇︱︀وت ︣﹁ــ﹥ ای را در ارز︀︋ــ﹩ و ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی 
﹨︣ ︠︴︣ی ︋ــ︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︑﹢ان آن در ا︖ــ︀د ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ 
در ︨ــ︴ ﹋﹏ ﹎︤ارش ﹝︀﹜﹩  ︣﹨ ︀︧ــ︀ب و ︨︴ اد︻︀ ︋﹥ ﹋︀ر 
﹝﹩ ﹎﹫ــ︣د (︋ــ︣ای ﹝︓︀ل و﹇ــ﹢ع، ا﹡﹆︴ــ︀ع ز﹝︀﹡﹩ و ارز︫ــ﹫︀︋﹩ 

.(︀د﹢︗﹢﹞
︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی ︠︴︣ ﹝︪︬ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︠︴︣ ﹝︺﹞﹢﹜﹩ ا︨️ 
︀ ︋﹫︩ از ︡ ﹝︺﹞﹢ل (︠︴︣ ︻﹞︡ه). ︠︴︣ ﹝︺﹞﹢﹜﹩، ︠︴︣ی 
ا︨️ دارای ا︐﹞︀ل و﹇﹢ع، ︐﹩ در ︮﹢رت ︑︪﹫︬ ﹡︊﹢د 
︠︴︣ ︻﹞︡ه، ︠︴︣ در ︨ــ︴ ﹝︺﹞﹢﹜﹩ و︗﹢د ︠﹢ا﹨︡ دا︫️. 
ا﹎︣ ︑︪ــ﹫︬ داده ︫ــ﹢د ︠︴︣ ︻﹞︡ه و︗﹢د ﹡ــ︡ارد، آن ﹎︀ه 
︠︴︣ در ︨︴ ﹝︺﹞﹢﹜﹩ و︗﹢د دارد. ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︧︀︋︣س 
 ﹤﹋ ︡﹠﹋ ️د﹨︡ ﹋﹥ او را ︋﹥ ︨﹞︐﹩ ﹨︡ا ︬﹫︪︑ را ﹩︴︫︣ا
 ﹩︴︫︣ا ﹟﹫﹠ .︀ل و﹇﹢ع ︠︴︣ و︗﹢د دارد﹝︐د ا﹢︫ ︡︻︀﹆︐﹞
در ﹝ــ﹢رد ﹨ــ︣ وا︡ ︑︖ــ︀ری، ︠︀ص ﹨﹞︀ن وا︡ ا︨ــ️ و 
︫﹠︀︨︀﹩ ︫︣ا︳ ﹝︤︋﹢ر ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹡︀︫﹩ از ︑︖︣︋﹥ ﹨︀ی 
﹇︊﹙﹩ ︧ــ︀︋︣س از آن واــ︡، آ﹎︀﹨﹩ از ا︫ــ︐︽︀ل ﹋︀ر﹋﹠︀ن 
︋﹩ ︑︖︣︋﹥ واــ︡ ︑︖︀ری در ﹝﹫︴﹩ ︎﹫︙﹫ــ︡ه، و ︀ ا︵﹑ع 

︧︀︋︣س از ﹝︪ــ﹊﹙︀ی آ︫﹊︀ر در ﹋︧︉ ︃︑ ︀﹫︡ ا︵﹑︻︀ت 
﹝︪ــ︬ و ﹐زم ︋︣ای ︧︀︋︨︣﹩ ︋︀︫︡. ︠︴︣﹨︀ی ︻﹞︡ه، 
︋﹥ ︵ــ﹢ر د﹇﹫﹅ ︣︋︧ــ︉ ﹝︀﹨﹫️ ︠﹢د، ︧ــ︀︋︣س را ﹝﹙︤م 
︋﹥ ︵︣ا﹩ رو︫ــ︀ی ﹝︪ــ︬ و ︠︀ص ︧︀︋︨︣﹩ ︋︣ای 
﹢﹍︨︀︎﹩ ︋﹥ آ﹡︀ ﹝﹩ ﹋﹠︡؛ رو︀︫﹩ ﹋﹥ در ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹋︀ر 

︧︀︋︨︣﹩ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ﹝﹠︀︨︉ ﹡﹫︧︐﹠︡. 
ارز︀︋﹩ ︠︴ــ︣، ﹝︀﹨﹫ــ️، ز﹝︀ن ︋﹠︡ی و ﹝﹫︤ان رو︫ــ︀ی 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︐﹠︀︨ــ︉ ︋︣ای ︋︣︠﹢رد ︋ــ︀ آن را ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠︡- 
︀︫ــ︡،   ︋︣︑﹐︀  ︋︣︴  ︠︴ــ  ︨﹤︣﹨ ﹤﹋ ️ا︨ــ ﹟ــ︡ه ﹋﹙﹩ ا︻︀﹇
︫ــ﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︧ــ︐︣ده ︑︣ی ︋︣ای ﹋︀﹨︩ ︑﹢ان ︠︴︣ ︋﹥ 
 ﹫︮ ﹩︋︀ارز ،﹟︣ش ﹐زم ا︨ــ️. ︋﹠︀︋︣ا︢︎ ﹏︋︀﹇ ︴︨ــ
︠︴︣ ︋︣ای ا︨︐﹀︀ده ا︔︋︩︣ و ﹋︀را از و﹇️ و ︑﹑ش ︧︀︋︣س 

در آز﹝﹢ن ︠︴︣﹨︀ی ︻﹞︡ه، ﹋︀ری ﹝﹛ ا︨️. 

﹎︀م ︨﹢م: ︋︣︠﹢رد ︋︀ ︠︴︣ ︫﹠︀︨︀﹩ ︫︡ه 
 ﹩︣ا︵ ﹅︣︵ ︧︀︋︣س را ﹝﹙︤م ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︑︀ ” از ،︣︴︠ ︀︋ رد﹢︠︣︋
و ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی وا﹋﹠︩ ﹝﹠︀︨ــ︉ در ︋︣ا︋︣ ︠︴︣﹨︀ ︋﹥ ﹋︧︉ ︫﹢ا﹨︡ 
 ︿︣︑ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋︀﹁﹩ و ﹝﹠︀︨ــ︉ در︭︠﹢ص ︠︴︣﹨ــ︀ی
 330 ﹩︨︣︋︀︧ ︫︡ه“︋︍︣دازد (︋﹠︡ 3 ا︨︐︀﹡︡ارد ﹩︋︀︋︀ا﹨﹞﹫️ ارز
ا︨︐︣ا﹜﹫︀). ︧ــ︀︋︣س ︀︋︡ ︋︀ وا﹋﹠︩ ︋︣﹡︀﹝﹥  ر︤ی ︫︡ه ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر 
﹢ا﹨︡ ﹋︀﹁﹩ و ﹝﹠︀︨︉ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹥ ﹝︊﹠︀ی ا︸︀ر﹡︷︣  ﹋︧ــ︉︫ 
او ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د، ﹨︣ ﹉ از ︠︴︣﹨︀ی ︫﹠︀︨︀﹩ ︫ــ︡ه را ︋﹥ ︵﹢ر 
﹝︧︐﹆﹫﹛ ︋﹥ ︨︴ اد︻︀﹨︀ و ا︔︣ آن ︋︣ ﹋﹙﹫️ ﹎︤ارش ﹝︀﹜﹩، ﹝︣︑︊︳ 

︨︀زد.
︴︣﹨︀ی ارز︀︋﹩ ︫ــ︡ه را  ــ︀︠  ︣︠﹢رد︋  ︧ــ︀︋︣س ﹝︖ــ︣ب،︋ 

:︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹩︣ا︵ ︣︋︣ا︨︀س ﹝︊︀﹡﹩ ز
•  ا︔ــ︣ ﹋﹙﹩ ﹋ــ﹥ ︠︴︣  ︫﹠︀︨︀﹩ ︫ــ︡ه ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︋︣ ﹎︤ارش 
︩ ﹡﹞ ﹩︀ــ︀ ﹋﹛ ﹡﹞︀﹩ در  ﹝︀﹜﹩ دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ︡ (︋︣ای ﹝︓︀ل، ︋﹫

﹝︀﹡︡ه ︀︋︀︧﹩ ︋︀ ا﹨﹞﹫️ ﹝︪︬)؛
︣ای ﹨︣﹉ از  ︴ اد︻︀﹨︀︋  ﹠︀︨︀﹩ ︫ــ︡ه در︨   ︫︣︴ •  ا︔︣ی ﹋﹥︠ 

﹎︣وه ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀، ﹝︀﹡︡ه  ︀︋︀︧︀ ﹝﹢ارد ا﹁︪︀ دارد؛ و
︩ ︋﹫﹠﹩ ︫︡ه ︋﹥  •  ﹝﹫︤ان د︨ــ︐﹫︀︋﹩ ﹡︐ ︕︀︀︮﹏ از آز﹝﹢﹡︀ی ︎﹫

 .︀﹡﹢﹞︀ی آز﹁︡﹨
︵︣اــ﹩ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︣ای ︑﹢︗ــ﹥ ︋﹥ ︠︴︣﹨︀ی 

︬ ︫︡ه، ﹝︧︐﹙︤م ا﹟ ﹝﹢ارد ا︨️: ︪﹞
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•  ︑︺﹫﹫﹟ ا﹨︡اف آز﹝﹢ن (ــ﹥ اد︻︀﹨︀﹩ و ︣ا ︀︋︡ ﹝﹢رد آز﹝﹢ن 
﹇︣ار ﹎﹫︣د)، 

•  ︑︪ــ﹫︬ ا﹟ ﹋﹥ آ︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹋︀ر ﹝︐︭︬ و ﹋︀ر︫﹠︀س 
︲︣ورت دارد،

 ︀ ز﹝︀ن ﹝﹠︀︨ــ︉ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︠︴︣ (در ︠﹑ل دوره و ︬﹫︪ــ︑  •
︀︎︀ن ︨︀ل)،

 ﹩︨︣︋︀︧ ︡﹨(در ︮﹢رت ا﹇︐︱︀) ﹇︀︋﹙﹫️ ا︨︐﹀︀ده از ︫﹢ا﹟﹫﹫︺︑  •
﹇︊﹙﹩ (︫︀﹝﹏ ﹍﹢﹡﹍﹩ ︋﹥ روزر︨︀﹡﹩ آ﹡︀ ︋︣ای ︧︀︋︨︣﹩ دوره 

︗︀ری)،
•  ︑︪﹫︬ و︗﹢د ﹋﹠︐︣﹜︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︣ای ا︗︣ای آز﹝﹢ن،

•  ﹝︪︬ ︨ــ︀︠︐﹟ ﹡﹢ع آز﹝﹢﹡ ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ︀︋ ︀﹫︴﹥ ﹨︀ی دارای 
︠︴︣ ︻ــ︀دی و ︠︴︣ ︻﹞ــ︡ه ــ︀ ︋﹥ ︻︊︀ر︑﹩ ︑︺﹫﹫﹟ ﹜ــ︤وم ا﹡︖︀م 
آز﹝﹢﹡ــ︀ی ﹝︐﹢ا ︋﹥ ︑﹠︀ــ﹩ و ︀ ا﹡︖︀م ︑︣﹋﹫︊ــ﹩ از آز﹝﹢﹡︀ی 

﹋﹠︐︣ل و ﹝︐﹢ا،
•  ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹫︤ان ا︑﹊︀ی ︋︣ ﹡︐︀︕ آز﹝﹢﹡︀، و

•  ︑︺﹫﹫﹟ ﹜︤وم ا︗︣ای رو︫︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ا︲︀﹁﹩ در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ 
آز﹝﹢﹡︀︧﹞ ︀﹏ و ﹝︪﹊﹙︀﹩ را ﹡︪︀ن د﹨︡.

︣﹡︀﹝﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩   ︋﹏︣ا﹞ ﹩در ︵︣ا ︡︀  ︋﹤﹋ ﹩﹝﹞ ﹤︐﹊﹡
در ︋︣︠﹢رد ︋︀ ︠︴︣ ︻︀دی ︠︀︵︣﹡︪ــ︀ن ﹋︣د، ︻︊︀رت ا︨ــ️ از 
︑﹢︗ــ﹥ د﹇﹫﹅ ︋﹥ ا﹟ ﹝﹢︲ــ﹢ع ﹋﹥ آز﹝﹢ن ﹋﹠︐ــ︣ل در ︮﹢ر︑﹩ 
 ﹩︪︋︣︔︧ــ︀︋︣س ︋︣ ا ای﹢︐﹞ ا︗︣ا ︫ــ﹢د ﹋﹥ آز﹝﹢ن ︡︀︋
︻﹞﹙﹫︀︑ــ﹩ آن ﹋﹠︐ــ︣ل، ا︑﹊︀ دارد و ــ︀ آن را ﹁︣ض ﹝﹩ ﹎﹫︣د و 
 ﹩︀﹠︑ ﹤ ــ︀ ا ﹤﹋ ﹟︧ــ︀︋︣س ا︻︐﹆ــ︀د دارد آز﹝﹢ن ﹝︐ــ﹢ا︋ 
︫ــ﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹠︀︨ــ︉ و ﹋︀﹁﹩ ﹁︣ا﹨﹛ ﹡﹞﹩ ︨︀زد (︋︣ای 
﹝︓︀ل، در﹝ــ﹢رد ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝ــ﹏ ︠﹢د﹋︀ر﹡︡ و ︋︀ 
د︠︀﹜️ ا﹡︡ك و ︀ ︋︡ون د︠︀﹜️ د︨️ ︔︊️ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡). آز﹝﹢ن 
﹝︐﹢ای ︧ــ︀︋︣س ︫ــ︀﹝﹏ آز﹝﹢ن ︗︤﹫︀ت و/︀ رو︫ــ︀ی 

︑﹞ ﹩﹚﹫﹚︐﹢ا﹩ ا︨️.
 در ﹢زه ﹨︀ی ︋︀ ︠︴︣ ︻﹞︡ه، ︧ــ︀︋︣س ︋︣ای ︋︣︠﹢رد ︋︀ 
 ﹟را در ﹡︷ــ︣ ︋﹍﹫︣د. ا ﹩ا﹢︐﹞ ︀یرو︫ــ ︡︀︋ ︀﹨︣︴︠ آن
 ﹩﹚﹫﹚︑ ︀ی︫︀ت و رو﹫︤︗ ا﹡︡ ︫ــ︀﹝﹏ آز﹝﹢ن﹢︑ ﹩﹞ ︀رو︫ــ
 ︣︴︠ ﹩︋︀︀دآوری ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ﹁︀رغ از ارز ،️︀﹡ ︋︀︫ــ︡. در
︋︣ای ︑﹞︀﹝﹩ ︵︊﹆﹥ ﹨︀ی ﹝﹛ ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀، ﹝︀﹡︡ه ︋︀︧︀ و ﹝﹢ارد 

ا﹁︪︀، ︨︴︪﹞ ︭﹩ از آز﹝﹢﹡︀ی ﹝︐﹢ا ︀︋︡ ا︗︣ا ︫﹢د.

﹎︀م ︀رم: ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی در ︭︠﹢ص ︻︣︮﹥ ﹨︀ی 
︣︴︠

︺︡ از ا︗︣ای رو︫ــ︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︋︣︠﹢رد ︋︀   ︋
︉ ︫︡ه  ︠︴︣﹨︀ی ارز︀︋﹩ ︫ــ︡ه، ︧︀︋︣س ︀︋︡ ︫﹢ا﹨︡ ﹋︧
 ︣︴︠ ﹩︑︀﹞︡﹆﹞ ﹩︋︀ارز ︀آ ︡﹠﹋ ︬︣ده ︑︀ ﹝︪ــ﹋ ﹩︋︀را ارز
 ︀اد︻︀﹨︀، ﹋﹞︀﹋︀ن ﹝﹠︀︨ــ︉ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ــ︡ و آ ︴در ︨ــ
ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹝︺﹆﹢﹜﹩ و︗﹢د دارد ﹋﹥ ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫︐﹩ در ﹝﹫︀ن 
﹡﹫︧️. ︫ــ﹢ا﹨︡ ︀︋︡ در ﹝﹢رد ﹨︣﹉ از اد︻︀﹨︀ی ︋︀ا﹨﹞﹫️ 
 ︡︀︋ ،رت﹢︮ ﹟︤ارش ﹝︀﹜﹩، ﹝︐﹆︀︻︡﹋﹠﹠︡ه ︋︀︫︡؛ در ︾﹫︣ ا﹎
رو︫︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹫︪︐︣ی ︋︣ای ﹋︧︉ ﹠﹫﹟ ︫﹢ا﹨︡ی 
 ،︫︡︀︊﹡ ︣︢︎ ︫ــ﹢ا﹨︡ ا﹝﹊︀ن ﹤﹡﹢﹎ ﹟ا︗︣ا ︫ــ﹢د. ا﹎︣ ﹋︧︉ ا
اراــ﹥ ا︸︀ر﹡︷︣ ﹝︪ــ︣وط ︀ ﹡︊ــ﹢د ا︸︀ر﹡︷ــ︣ در ﹎︤ارش 
︧ــ︀︋︣س، ︲︣ورت دارد. ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ︫ــ﹢ا﹨︡ ﹝﹠︀︨ــ︉ و 
﹋︀﹁﹩ ︗﹞︹ آوری ︫﹢د، ︧ــ︀︋︣س ﹇︀در ︋﹥ ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی در 
︭︠﹢ص ︠︴︣ ﹋﹙﹩ ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ در ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹎︤ارش 

﹝︀﹜﹩ ا︨️.

 ﹩︪︋︣︔و ا ﹩︋︣ا︋︣ ︋︀ ﹋︀را ︣︴︠ ﹫︮ درک
ا︨️

ا﹡︖︀م ارز﹫︮ ﹩︋︀ و ︋﹥ ﹝﹢﹇︹ ︠︴︣ و ﹁︣ا﹠︡ ︋︣︠﹢رد ︋︀ ︠︴︣ 
︀﹥ ﹋﹏ ﹁︣ا ︡﹠︧︀︋︨︣﹩ ا︨️.   ︎،﹤︋︣︖︑︀ ﹢ی ︧︀︋︣س︋  از︨ 
 ،﹩︀︀︨ــ﹠︫ ︣  ﹤︗﹢︑ ﹤︀︧ــ︀︋︣س را︋   ︎﹟ا ،︣﹍︊︀رت د︻ ﹤︋
ارز︀︋ــ﹩ و ﹝﹆︀︋﹙﹥ ︋︀ ︠︴︣﹨︀ــ﹩ ﹋﹥ ︑﹢ان ︑︃︔﹫ــ︣ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ︋︣ 
  ﹩︨︣︋︀︧ ︣د﹊︤ارش ﹝︀﹜﹩ را دار﹡︡، ﹝︐﹞︣﹋︤ ﹝﹩ ︨ــ︀زد. رو﹎
﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ︠︴︣، ︧ــ︀︋︣س را ︋﹥ رو﹊︣دی ﹝︖︤ ﹝﹩ ︨ــ︀زد 
﹫︪︐︣﹟ ا︔︋︪︣﹩ و ﹋︀را﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︗︣ا   ︋︀ ﹋﹥  ︧︀︋︨︣ــ﹩ را︋ 
﹋﹠︡ ﹋﹥ ا﹟ ا﹝︣ ︋﹥ ﹡﹀︹ ﹎︣وه ︧︀︋︨︣﹩ و وا︡ ﹝﹢رد ر︨﹫︡﹎﹩ 

ا︨️. 
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