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د﹋︐︣ ︡﹝﹞︧﹫﹟ ︮﹀︣زاده   

تدو ﹟︀ر﹢ب ﹝﹀﹢﹝﹩ و ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ از ﹝︣داد ︨ــ︀ل 1388 در د︨︐﹢ر ﹋︀ر ︨︀ز﹝︀ن 
︧︀︋︨︣﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️. ︋︣ ا﹟ ا︨︀س، وا︡﹨︀ی ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ از ا︋︐︡ای ︨︀ل 1394 ﹝﹙︤م ︋﹥ ر︻︀️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 

.︡﹠︐︧﹨ ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ︧︀︋︡اری
 ﹟از ا ﹩﹊ .️︨︣اه ا﹝﹨ ﹩︀﹚﹊︪﹞ ︀ ︴ ﹋﹏ دو﹜️،︋  ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ در︨   ︮﹤﹫︑ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ و ﹩︺﹫︊︵
﹝︪ــ﹊﹙ ﹟﹫﹫︺︑ ،︀﹢زه ︑﹙﹀﹫﹅ ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ و وا︀﹨︡﹩ ا︨️ ﹋﹥ ا︵﹑︻︀ت آ﹡︀︋ ︀︡ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹋﹏ دو﹜️ ﹜︀ظ 

︫﹢د.
 ︀﹊︣﹞و ﹝︣﹋︤ی ا ﹩︐﹛︀ا ،﹩﹚﹞ ︀ی︐﹛︀ی ﹋﹠︐︣ل در دو︭︠︀ ﹥ ﹝︺︣﹁﹩ ﹢زه ︑﹙﹀﹫﹅ و︫  ﹫︪ــ﹫﹟ ﹝︖﹙﹥،︋  ــ﹞︀ره ﹨︀ی︎  در︫ 
 ،﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ︧︀︋︡اری ﹩﹚﹚﹝﹛︀ی ﹋﹠︐︣ل ︵︊﹅ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا︭︠︀︫ زه ︑﹙﹀﹫﹅ و﹢ ،︀ره﹝︫ ﹟︎︣دا︠︐﹥ ︫ــ︡. در ا
︭︠︀︀ی ﹋﹠︐︣ل در ﹋︪﹢ر﹨︀ی  ︀︀ن ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ ﹡﹫︤، ︋︣ر︨ــ﹩ ﹝﹆︀︧﹥ ای از ﹢زه ︑﹙﹀﹫﹅ و︫  ﹝﹢رد ︋︣ر︨ــ﹩ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د. در︎ 

﹝︐﹙︿ ︋﹥ ︻﹞﹏ ︠﹢ا﹨︡ آ﹝︡.
︋︀ ارا﹥ ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥، ︨﹙︧﹙﹥ ﹝﹆︀﹜﹥ ﹨︀﹩ ﹋﹥ ︋︣ای ︑︺﹫﹫﹟ ﹢زه ﹨︀ی ︑﹙﹀﹫﹅ ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ارا︀︎ ،︫︡ ﹩﹞ ﹤︀ن ﹝﹩ ︢︎︣د. ا﹝﹫︡ 

ا︨️ ﹋﹥ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︀د ︫︡ه ﹡︷︣ ︠﹢ا﹡﹠︡﹎︀ن ار︗﹞﹠︡ را ︗﹙︉ ﹋︣ده ︋︀︫︡.
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﹤﹞︡﹆﹞
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫ــ﹞︀ره 6 ︋﹥ ﹝﹢︲﹢ع 
︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩ و ︗︡ا﹎︀﹡﹥ وا︡﹨︀ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣ ا︠︐︭︀ص دارد. 
در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︀د︫ــ︡ه ﹡﹫︤ ﹨﹞︀﹡﹠︡ ︋︧ــ﹫︀ری از ﹡︀د﹨ــ︀ی ︑︡و﹟ ﹋﹠﹠︡ه 
ا︨︐︀﹡︡ارد، از ﹝﹀﹢م ﹋﹠︐︣ل ︋︣ای ︑︺﹫﹫﹟ ﹢زه ︑﹙﹀﹫﹅ ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه ا︨️.

︵︊﹅ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫﹞︀ره 6، 
 ︡︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︋︣ وا﹁︡﹨ ︋︣ای ︡وا ﹈ ︀آ ﹤﹋ ﹟ا ﹟﹫﹫︺︑
د﹍︣ ﹋﹠︐︣ل دارد، ﹝︧︐﹙︤م   ﹇︱︀وت ا︨️؛ ︺﹠﹩ ﹐زم ا︨️ ﹝︀﹨﹫️ 
را︋︴﹥ ︋﹫﹟ دو وا︡ ﹝︡﹡︷︣ ﹇︣ار  ﹎﹫︣د. ︋︣ا︨︀س ا︨︐︀﹡︡ارد ﹝︤︋﹢ر، در 

︑︺︣︿ ﹋﹠︐︣ل ︀︋︡ ︋﹥ دو ︻﹠︭︣ ︑﹢︗﹥ ﹋︣د؛
• ︻﹠︭︣ ︑﹢ا﹡︀﹩ (︑﹢ا﹡︀﹩ ﹨︡ا︐︨︀﹫︨ ️︀ی ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ و ﹝︀﹜﹩ وا︡ د﹍︣)، و

•  ︻﹠︭ــ︣ ا﹡︐﹀ــ︀ع (︑﹢ا﹡︀﹩ واــ︡ ﹋﹠︐︣ل ﹋﹠﹠︡ه در ﹋︧ــ︉ ا﹡︐﹀︀ع از 
 .(︣﹍د ︡︀ی وا︐﹫﹛︀︺﹁

در ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠︐︣ل ︋︣ ﹉ وا︡ ﹎︤ار︫﹍︣ ﹡﹫︤ ︀︋︡ ︋﹥ ﹝﹢ارد ز︣ ︑﹢︗﹥ ﹋︣د:
︑﹢ا﹡︀﹩ ا︻﹞︀ل ﹅ ﹋﹠︐︣ل

︋︣ای ﹨︡﹁︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، ﹋﹠︐︣ل از ︑﹢ا﹡︀﹩ وا︡ ﹋﹠︐︣ل ﹋﹠﹠︡ه 
در ﹨︡ا️ ︨﹫︀︨ــ︐︀ی ﹝︀﹜﹩ و ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ وا︑ ︡️ ﹋﹠︐︣ل ﹡︀︫ــ﹩ 
﹝﹩ ︫ــ﹢د و ﹐زم ﹡﹫︧ــ️ ﹋﹥ وا︡ ﹋﹠︐︣ل ﹋﹠﹠︡ه ︋ــ︩ ︻﹞︡ه ای از 
ــ︀︣ ﹝﹠︀﹁︹ ﹝︀﹜﹊︀﹡﹥ وا︑ ︡️ ﹋﹠︐︣ل را ﹡﹍︡اری ﹋﹠︡.   ︨︀ ︀م︨ــ
﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟، ︑﹢ا﹡︀﹩ ﹋﹠︐︣ل ︀︋︡ در ︀ل ︀︲︣ ﹇︀︋﹏ ا︻﹞︀ل ︋︀︫ــ︡. 
وا︡ ﹋﹠︐︣ل ﹋﹠﹠︡ه ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ا﹟ ︑﹢ا﹡︀﹩ را از ︵︣﹅ و︲︹ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ 
︀ ︋︣︠﹩ ﹇︣ارداد﹨︀ی ر︨﹞﹩ ︋﹥ د︨️ آورده ︋︀︫︡. در ︋︣︠﹩ ﹝﹢ارد، 
﹐زم ا︨️ ︑︽﹫﹫︣﹨︀﹩ در ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ا﹡︖︀م ﹎﹫︣د و ︀ ﹇︣ارداد﹨︀ی ر︨﹞﹩ 
 ﹏︋︀﹇ ︣︲︀ ︀ل ︣ل در︐﹠﹋ ﹩︀﹡اردی، ︑﹢ا﹢﹞ ﹟﹫﹠ د؛ در﹢ ︋︀ز︋﹫﹠﹩︫ 
ا︻﹞︀ل ﹡﹫︧ــ️. آ﹡︙﹥ ﹋﹥ دارای ا﹨﹞﹫️ ا︨ــ️، ︗︡ا﹩ ︋﹫﹟ ا︻﹞︀ل 

﹋﹠︐︣ل و ︑﹢ا﹡︀﹩ ا︻﹞︀ل ﹋﹠︐︣ل  ا︨️.
و︗﹢د ︑﹢ا﹡︀﹩ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︗︡ا﹎︀﹡﹥

و︗﹢د ︑﹢ا﹡︀ــ﹩ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︗︡ا﹎︀﹡﹥ ︋﹥ ︠﹢دی ︠﹢د ﹝︀﹡︹ از ا﹟ ﹡﹞﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ 
︣ای ﹝︓︀ل، ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️  ــ﹢د.︋  ﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ وا︡ د﹍︣ ﹋﹠︐︣ل︫  وا︡ی︋ 
اداره آ﹝︀ر﹎﹫︣ی دو﹜️، ︑﹢ا﹡︀﹩ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ دا︫ــ︐﹥ و ︋︣ ا﹟ ا︨ــ︀س ︋﹥ ︵﹢ر 
 ﹩︀﹡اداره آ﹝︀ر﹎﹫ــ︣ی دو﹜️ ︑﹢ا ،﹩﹠︺ ︧ــ︐﹆﹏ از دو﹜️ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹋﹠ــ︡؛﹞
 ︀ ️﹛دو ﹤ ︡ون ︑﹢︨ــ﹏︋  ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت و ﹎ــ︤ارش ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی آن را︋ 
د﹍︣ ﹝︣ا︗︹، دارا︨ــ️. ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟، و︗﹢د ﹋﹠︐︣ل ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی دا︫ــ︐﹟ 

﹝︧﹢﹜﹫️ ︋︣ای ﹝︣︡️ ︻﹞﹙﹫︀ت روز﹝︣ه وا︑ ︡️ ﹋﹠︐︣ل ﹡﹫︧️.
︣﹍د ︡︀ی ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ و ﹝︀﹜﹩ وا︐︨︀﹫︨ ️︡ا﹨ ﹩︀﹡ا﹢︑

﹫︀︨︐︀ی   ︨﹤ ︑﹢ا﹡ ﹩︀﹈ وا︡ در ﹨︡ا️ ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط︋ 

﹝︀﹜ــ﹩ و ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ وا︡ د﹍︣، ︋﹥ ︠﹢دی ︠﹢د ︋︣ای ︋﹥ د︨ــ️ آوردن 
ا︵﹞﹫﹠︀ن از و︗﹢د ﹋﹠︐︣ل ﹋︀﹁﹩ ﹡﹫︧️. ﹐زم ا︨️ وا︡ ﹋﹠︐︣ل ﹋﹠﹠︡ه 
﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ﹨︡ا️ ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی  ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ︑﹢ا﹡︀ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ ︋︐﹢ا﹡︡ از 

﹁︺︀﹜﹫︐︀ی آن وا︡ ﹡﹀︹ ︋︊︣د.
︡︣︠ ن ﹎︢اری و﹢﹡︀﹇ ﹩︀﹡ا﹢︑

︋︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹇︡رت ︀﹋﹞﹫︐﹩ و ﹇︀﹡﹢ن ﹎︢اری، دو﹜︐︀ و ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن 
︡ ﹨︀ را دار﹡︡. از ﹡︷︣ ﹨︡﹁︀ی  ان ﹋﹠︐︣ل ر﹁︐︀ر ︋︧﹫︀ری از وا﹢︑ ︀﹡آ
﹥ ﹝︺﹠︀ی ﹋﹠︐︣ل   ︋︡︣ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، ︑﹢ا﹡︀﹩ ﹇︀﹡﹢ن ﹎ــ︢اری و︠ 

﹡﹫︧️. ﹝﹢ارد ز︣، ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀﹩ از ا﹟ ﹇︊﹫﹏ ا︨️:
 ︀﹨︡ب ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︋︣ای ︋︣︠﹩ وا﹢︀ر ﹟ن ﹎︢ار ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑︡و﹢﹡︀﹇ ﹩︀﹡ا﹢︑ •
و ا︻﹞ــ︀ل ﹝︡ود️ ︋︣ ﹁︺︀﹜﹫️ آ﹡︀؛ ︋︣ای ﹝︓ــ︀ل، ﹈ ﹝﹆︀م ﹝︖︀ز ﹝﹞﹊﹟ 
️ ﹝﹫︴﹩ را  ︡ ﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹝﹆︣رات ز︧ــ ︀ت وا﹫﹚﹝︻ ﹩﹚﹫︴︺︑ ﹩︀﹡ا︨ــ️ ︑﹢ا
ر︻︀️ ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹠︡، دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ︡. ا﹝︀ ا﹟ ︑﹢ا﹡︀﹩ ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی ﹋﹠︐︣ل ﹡﹫︧️؛ 

ز︣ا آن ﹝﹆︀م ﹝︖︀ز ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︑﹠ ︀﹅ ︑﹠︷﹫﹛ ﹝﹆︣رات را دارا︨️.
︡ ﹨︀﹩ ﹋﹥ از ﹡︷︣ ا﹇︐︭︀دی ︋﹥ ﹈ وا︋ ︩︡ ︻﹞﹢﹝﹩ وا︋︧︐﹥  وا •
﹨︧ــ︐﹠︡؛ ا﹎︣ ﹉ وا︡ ا﹟ ا︠︐﹫︀ر را دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ﹝﹠︀︋︹ ︠﹢د را 
از ــ﹈ وا︋ ︩︡ ︻﹞﹢﹝﹩ ︑︃﹝﹫﹟ ﹋︣ده ︀ ︋ــ︀ آن ︑︖︀رت ﹋﹠︡، آن 
وا﹠︑ ︡︀ ︑﹢ا﹡︀﹩ ﹨︡ا️ ︨﹫︀︨ــ︐︀ی ﹝︀﹜﹩ و ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ︠﹢د را دارد 
و در ﹡︐﹫︖﹥، ︑️ ﹋﹠︐︣ل وا︋ ︩︡ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹡﹫︧️. ︋︣ای ﹝︓︀ل،  
﹈ وا︡ دو﹜︐﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹇︀در ︋﹥ ︑︃︔﹫︣﹎︢اری ︋︣ ︨﹫︀︨ــ︐︀ی 
﹥ آن وا︋︧ــ︐﹥  ︣ای ︑︃﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩︋  ︀︫ــ︡ ﹋﹥︋  ﹝︀﹜﹩ و ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ وا︡ی︋ 
﹫︣﹥)؛  ︀﹈ وا︡ ا﹡︐﹀︀︻﹩ ﹋﹥ از ﹡︷︣  ا︨ــ️ (﹝︀﹡﹠︡ ﹈ ﹝﹣︨︧ــ﹥︠ 
 ︡ارد، وا﹢﹞ ﹤﹡﹢﹎ ﹟ا﹇︐︭︀دی ︋﹥ ︑︖︀رت ︋︀ آن وا︋︧ــ︐﹥ ا︨️. در ا
 ️︡ا﹨ ﹩︀﹡دارد؛ ا﹝︀ ︑﹢ا ﹩︀﹡︡ار، ﹝﹆︡اری ︑﹢ا︣ ﹥ ︻﹠﹢ان︠  دو﹜︐ــ﹩︋ 

︨﹫︀︨︐︀ی ﹝︀﹜﹩ و ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ وا︡ ﹝︤︋﹢ر را ﹡︡ارد.

︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠︐︣ل ︋︣ای ﹨︡﹁︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩
 ﹩﹞﹢﹝︻ ︩ ︡ ﹨︀ی︋  وا ،︀﹁︡﹨ ﹩︠︣  ︋﹤ ﹥ ﹝﹠︷﹢ر د︨︐﹫︀︋﹩︋  ﹝﹞﹊﹟ ا︨️︋ 
︡ ﹨ــ︀ی د﹍ــ︣ی را ا︖︀د ﹋﹠﹠ــ︡. در ︋︣︠﹩ ﹝﹢ارد، ︑︺﹫﹫ــ﹟ وا︡﹨︀ی  وا
︑️ ﹋﹠︐︣ل د︫﹢ار ﹡﹫︧ــ️؛ ا﹝︀ در د﹍︣ ﹝﹢ارد ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع 
﹝︪︬ ﹡︊︀︫ــ︡. ︋︣ ا﹟ ا︨︀س، ︋﹠︡ 39 ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری 

︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫﹞︀ره 6، ر﹨﹠﹞﹢دی ︋﹥ ︫︣ح ز︣ ارا﹥ ﹋︣ده ا︨️:
”در ︋︣ر︨ــ﹩ را︋︴﹥ ︋﹫﹟ دو وا︡، ﹋﹠︐ــ︣ل ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی و︗﹢د ︡ا﹇﹏ ﹊﹩ از 
︫ــ︣ا︳ ︑﹢ا﹡︀﹩ (﹋﹥ در ادا﹝﹥ ﹝︺︣﹁﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡) و ﹊﹩ از ︫︣ا︳ ا﹡︐﹀︀ع 
(﹋﹥ در ادا﹝﹥ ﹝︺︣﹁﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡) ا︨️؛ ﹝﹍︣ ا﹟ ﹋﹥ ︫﹢ا﹨︡ رو︫﹠﹩ دال ︋︣ 

﹋﹠︐︣ل ﹉ وا︡ ︑﹢︨︳ وا︡ د﹍︣ و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.“
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 ﹩︀﹡ا﹢︑ ︳︫︣ا
 ︩ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری︋  ︫ــ︣ا︳ ︑﹢ا﹡︀﹩1 ︵︊﹅ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد︋ 

︻﹞﹢﹝﹩ ︫﹞︀ره 6 ︋﹥ ︫︣ح ز︣ ا︨️:
 ﹟︣︐︪﹫︋ ️﹫﹊﹛︀﹞ ،﹜﹫﹆︐︧﹞︣﹫︾ ︀ ﹜﹫﹆︐︧﹞ رد﹡︷︣ ︋﹥ ︵﹢ر﹢﹞ ︡وا •

﹅ رأی در وا︡ د﹍︣ را دارا ︋︀︫︡؛ 
️ ﹝︡︣ه  ﹫﹨ ا︻︱︀ی ️︣︓﹋︤ل ا︻ ︀ ا﹡︐︭︀ب ﹩︀﹡رد﹡︷︣، ︑﹢ا﹢﹞ ︡وا •
 ︣﹍د ︡و ﹋﹠︐︣ل وا ︫︡︀ ︀ د﹍︣ ار﹋︀ن اداره ﹋﹠﹠︡ه وا︡ د﹍︣ را دا︫︐﹥︋ 

️ ﹝︡︣ه ︀ ار﹋︀ن اداره ﹋﹠﹠︡ه ︋︀︫︡؛ ﹫﹨ ﹟︡ه ا︻ ︣︋
• واــ︡ ﹝﹢رد﹡︷ــ︣ ︑﹢ا﹡︋ ﹜︷﹡ ﹩︀︪ــ﹩ ︋﹥ ا﹋︓︣ــ️ آرا در ﹝︖﹞︹ 

︡  د﹍︣ را دا︫︐﹥ ︋︀︫︡؛ و ︀دی وا︻ ﹩﹞﹢﹝︻
• واــ︡ ﹝﹢رد﹡︷ــ︣ ︑﹢ا﹡︋ ﹜︷﹡ ﹩︀︪ــ﹩ ︋﹥ ا﹋︓︣ــ️ آرا در ﹝︖﹞︹ 
︡  د﹍︣ را دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ و ﹋﹠︐︣ل  ار﹋︀ن اداره ﹋﹠﹠︡ه وا ︀ ︣ه︡﹞ ️ ﹫﹨

️ ﹝︡︣ه ︀ ار﹋︀ن اداره ﹋﹠﹠︡ه ︋︀︫︡. ﹫﹨ ﹟︡ه ا︻ ︣︋ ︣﹍د ︡وا
︫︣ا︳ ا﹡︐﹀︀ع 

 ︩ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اری︋  ︫ــ︣ا︳ ا﹡︐﹀︀ع2 ︵︊﹅ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد︋ 
︻﹞﹢﹝﹩ ︫﹞︀ره 6 ︋﹥ ︫︣ح ز︣ ا︨️:

• وا︡ ﹝﹢رد﹡︷︣، ︑﹢ا﹡︀﹩ ا﹡﹑ل وا︡ د﹍︣ و ﹋︧︉ ﹝﹫︤ان در︠﹢ر 
︑﹢︗ــ﹩ از ﹝﹠︀﹁︹ ا﹇︐︭ــ︀دی ︋︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه ︑ ︀﹞ــ﹏ ︑︺︡﹨︀ی آن را 

دارد؛ و
 ﹅︣︵ از) ︣﹍د ︡︀ی وا﹫د︨ــ️ آوردن دارا ﹤  ︋﹩︀﹡رد﹡︷︣، ︑﹢ا﹢﹞ ︡وا •
 ،︣﹍د ︡︀ی ︠︀ص وا﹨︡︺︑ ا︨ــ️ ︋ــ︣ای ﹟﹊﹝﹞ ︀ را دارد و (︀﹡آ ︹ز﹢︑

﹝︧﹢ل ︋︀︫︡.
 ︳ان ︫︡ه ﹇︊﹙﹩ (︫︣ا﹢﹠︻ ︳︣ا ︣ط از︫   ︫︡﹠ ︀ ﹈ ﹤﹋ در ﹝﹢اردی
︑﹢ا﹡︀﹩ و ︫︣ا︳ ا﹡︐﹀︀ع) و︗﹢د ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫︡، ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ز︣ (︋﹥ ︵﹢ر 

﹝︖︤ا ︀ در ﹝︖﹞﹢ع)، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋﹫︀﹡﹍︣ و︗﹢د ﹋﹠︐︣ل ︋︀︫︡:
 ﹩︀﹡︀ر﹨︀ی ︑﹢ا﹫︺﹞ •

 ︩︋ ︧︀︋︡اری ﹩﹚﹚﹝﹛3 ︵︊﹅ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹩︀﹡︀ر﹨︀ی ︑﹢ا﹫︺﹞
︻﹞﹢﹝﹩ ︫﹞︀ره 6 ︋﹥ ︫︣ح ز︣ ا︨️:

•• واــ︡ ﹝﹢رد﹡︷︣، ︑﹢ا﹡︀﹩ رد ︋﹢د︗﹥ ﹨︀ی ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ و ︨ــ︣﹝︀﹥ ای 
وا︡ د﹍︣ را دارد؛

•• وا︡ ﹝﹢رد﹡︷︣، ︑﹢ا﹡︀﹩ رد، ﹋﹠︀ر﹎ــ︢اری ︀ ا︮﹑ح ︑︭﹞﹫﹞︀ی 
ار﹋︀ن اداره ﹋﹠﹠︡ه وا︡ د﹍︣ را دارد؛

•• وا︡ ﹝﹢رد﹡︷︣، ︑﹢ا﹡﹢︭︑ ﹩︀︉ ا︨ــ︐︡ام، ا︋﹆︀ ︀ ︻︤ل ﹋︀ر﹋﹠︀ن 
﹋﹙﹫︡ی وا︡ د﹍︣ را دارد؛

•• ︫︣ح و︸︀︿ وا︡ د﹍︣ از ︵︣﹅ و︲︹ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹝︪︬ ︫︡ه ︋︀︫︡؛ و
•• وا︡ ﹝﹢رد﹡︷︣، ﹉ ︨ــ﹑︵ ﹜﹩ (︀ ﹝︺︀دل آن) در وا︡ د﹍︣ دارد ﹋﹥ از 
آن ︵ ،﹅︣﹅ ﹨︡ا︐︨︀﹫︨ ️︀ی  ﹝︀﹜﹩ و ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ آن وا︡ را ︠﹢ا﹨︡ دا︫️.

• ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ا﹡︐﹀︀ع 
 ︩ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اری︋  ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ا﹡︐﹀︀ع4 ︵︊﹅ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد︋ 

︻﹞﹢﹝﹩ ︫﹞︀ره 6 ︋﹥ ︫︣ح ز︣ ا︨️:
•• وا︡ ﹝﹢رد﹡︷︣،  ﹜﹫﹆︐︧﹞ ﹅︀ ︾﹫︣﹝︧︐﹆﹫﹛ در ︠︀﹜︬ دارا﹫︀/ارزش 

︠︀﹜︬ وا︡ د﹍︣ ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹅ د︨︐︨︣﹩ ﹝︧︐﹞︣ ︋﹥ آ﹡︀ را دارد؛ 
•• وا︡ ﹝﹢رد﹡︷︣، ﹅ در︠﹢ر ︑﹢︗ــ﹩ در ︠︀﹜︬ دارا﹫︀/ارزش 
︠︀﹜︬ وا︡ د﹍︣ در ︮﹢رت ا﹡﹑ل ︀ ︑﹢ز︹ دارا﹫︀ (در ﹝﹢اردی 

︋﹥ ︾﹫︣ از ا﹡﹑ل) را دارد؛ 
•• وا︡ ﹝﹢رد﹡︷︣، ﹇︀در ︋﹥ ﹨︡ا️ وا︡ د﹍︣ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹨﹞﹊︀ری در 

د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ﹨︡﹁︀ی ︠﹢د ا︨️؛ و
•• وا︡ ﹝﹢رد﹡︷︣، ﹝︧﹢ل ︋︡﹨﹫︀ی ︋︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه وا︡ د﹍︣ ا︨️.

︣﹍د ︡در︠️ ︑︭﹞﹫﹛ ︋︣ای ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠︐︣ل ︋︣ وا
︣ وا︡ د﹍︣ (︵︊﹅ ا︨︐︀﹡︡ارد  ﹡﹞﹢دار ﹞︀﹎ 1︀ی ا︨︀︨﹩ در ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠︐︣ل︋ 

︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫﹞︀ره 6) را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡.

︋︣ر︨﹩ ﹝﹆︀︧﹥ ای ﹢زه ︑﹙﹀﹫﹅ و ︭︠︀︫︀ی ﹋﹠︐︣ل
ا﹋︓ــ︣ ﹡︀د﹨ــ︀ی ︑︡و﹟ ﹋﹠﹠ــ︡ه ا︨ــ︐︀﹡︡ارد، ︋ــ︣ای ︑︺﹫﹫ــ﹟ ﹝︡وده 
﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩ از ﹝﹀﹢م ﹋﹠︐︣ل ا︨ــ︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ︋﹥ د﹜﹫﹏ 
﹝︀﹨﹫️ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی دو﹜️، ︑﹀︀و︑︀ی در︠﹢ر ︑﹢︗﹀﹞ ﹟﹫︋ ﹩﹢م ﹋﹠︐︣ل 
در ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ و ︋︩ ︭︠﹢︮ــ﹩ و︗﹢د دارد ﹋﹥ ︋﹥ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀﹩ از 
آ﹡︀ ا︫︀ره ︫ــ︡. در ︗︡ول1 ︋﹥ ﹝︺︣﹁﹩ ︫ــ︭︠︀︀ی ﹋﹠︐︣ل ︋︣ا︨︀س 
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀، ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹡︷︣ی و ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹋︪﹢ر﹨︀ی ﹝︐﹙︿  ︎︣دا︠︐﹥ ︫︡ه 

ا︨️ ︑︀ و︗﹢ه ︑︪︀︋﹥ و ︑﹞︀︤ آ﹡︀ ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ︪﹞ ︣︐︋︬ ︫﹢د.

:︀︐︫﹢﹡︀︎
1- Power Conditions
2- Benefit Conditions
3- Power Indicators
4- Benefit Indicators

:︹︋︀﹠﹞
 ︩︀﹝﹨ ﹟﹫﹛︋︣ر︨﹩ ︑︴︊﹫﹆﹩، او :﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ م ﹋﹠︐︣ل در﹢﹀﹞ ،﹟﹫︧︡﹝﹞ ︣زاده﹀︮ •

152-129 ︬︮ ،1391 ،︀﹨ ﹤﹛︀﹆﹞ ﹤︻﹢﹝︖﹞ ،﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ︧︀︋︡اری ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹩﹚﹞
• Grossi G. and F. Pepe, Consolidated Financial Reporting in 
the Public Sector: Cross Country Comparison, Working Pa-
per, Santa Chiara College, The University of Siena, Italy, 2008
• International Public Sector Accounting Standards Board 
(IPSASB), IPSAS no.6, Consolidated and Separate Fi-
nancial Statements, Available from www.ifac.org, 2011
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︣﹍د ︡︀ی ا︨︀︨﹩ در ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠︐︣ل ︋︣ وا﹞︀﹎ -1دار﹢﹝﹡

︣﹫︠

﹤﹚︋

﹤﹚︋

 آ︀ وا︡ ﹝﹢رد﹡︷︣ از ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی وا︡ د﹍︣ ﹝﹠︐﹀︹ ﹝﹩ ︫﹢د؟

آ︀ وا︡ ﹝﹢رد﹡︷︣ ︑﹢ا﹡︀﹩ ﹨︡ا︐︨︀﹫︨ ️︀ی ﹝︀﹜﹩ و ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ وا︡ د﹍︣ را دارد؟

آ︀ ︑﹢ا﹡︀﹩ ﹨︡ا︐︨︀﹫︨ ️︀ی ﹝︀﹜﹩ و ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن ﹇︀︋﹏ ا︻﹞︀ل ا︨️؟

︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ ﹋﹠︐︣ل و︗﹢د ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫︡. ︑﹢︗﹥ 
 ︀ ،️︨وا︋︧︐﹥ ا ︡وا ﹉ ︣﹍د ︡وا ︀آ ﹤﹋ ︡﹫﹠﹋
آ︀ را︋︴﹥ ︋﹫﹟ دو وا︡، ﹝︪﹞﹢ل ﹋﹠︐︣ل ﹝︪︐︣ک 

وا︡ ﹝﹢رد ﹡︷︣، وا︡ د﹍︣ را ︑️ ﹋﹠︐︣ل دارد.﹝﹩ ︫﹢د.

︣﹫︠

︣﹫︠

﹤﹚︋

︣︋︐︀﹡﹫︀︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏﹋︪﹢ر
︡︐﹞ ت﹐︀ا

﹁︣ا﹡︧﹥ا︨︐︣ا﹜﹫︀﹡﹫﹢ز﹢︨︡﹠﹚︡﹋︀﹡︀دا
﹩︐﹛︀︤یا﹋︣﹞

IPSAS No.6FRS No. 2﹡︀م ا︨︐︀﹡︡ارد
 GASB
No.14

 SFFAC
NO. 2

 PS
No.1300PKR No. 8.1

 NZ IAS
No. 27AASB No. 127

 OEC
Manual

︭︠﹢︮﹩ ﹝﹠︴︊﹅ ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩دا﹝﹠﹥ ﹋︀ر︋︣د
﹩﹞﹢﹝︻ ︀︋

﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ و ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋
﹩︮﹢︭︠

︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩  و 
﹩︮﹢︭︠

﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋

﹝﹙﹩ و ﹋﹏وا︡ ﹎︤ار︫﹍︣
﹝︣﹋︤ی

﹝﹙﹩ و 
﹩︐﹛︀و ﹋﹏﹝︣﹋︤یا ﹩﹚﹞

﹝︣﹋︤ی
﹏﹋﹏﹋﹩﹚﹞

︫︀︬︠ ﹋﹠︐︣ل

xxxxxxxxx﹋﹠︐︣ل ا﹋︓︣️ آرا

﹜﹋︀ ︀د﹡ ︀ی﹝﹫﹝︭︑ ︣﹫﹫︽︑ ︀ ﹢︑و ﹩︀﹡ا﹢︑xxxxxxxx

xxxxxx︑﹢ا﹡︀﹩ و︑﹢ و  ︑︭﹢︉ ︋﹢د︗﹥

xxx︑︺﹫﹫﹟ ا﹜︤ام و ﹝︡ود️ از ︨﹢ی ﹇︀﹡﹢ن

xxxxxx︑﹢ا﹡︀﹩ ﹨︡ا︐︨︀﹫︨ ️︀ی ﹝︀﹜﹩ و ︻﹞﹙﹫︀︑﹩

x︋︣︠﹢رد ︋︀ وا︡ ا︮﹙﹩ ﹨﹞︀﹡﹠︡ وا︡ ﹋﹠︐︣ل ﹋﹠﹠︡ه

xxxxو︗﹢د در︮︡ ﹝︀﹜﹊﹫️ 20 در︮︡ و ︋﹫︪︐︣ از آن

︀﹁︡﹨ ﹤︋ ﹩︋︀﹫︐︨︣ل در را︨︐︀ی د︐﹠﹋ ️︑ ︀ی﹨︡وا ️︡ا﹨xxxxxxx

︀﹫دارا ︬﹛︀︠ ︣︋ ﹅ و︗﹢دxxxxx

xxوا︋︧︐﹍﹩ ﹝︀﹜﹩

xا︠︐﹫︀ر ا﹝︱︀ی ﹇︣ارداد ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︵︣ف ﹇︣ارداد

︧﹞xxxxxx﹢﹜﹫️ ︗︊︣ان ﹋︧︣ی و د︨︐︨︣﹩ ︋﹥ ﹝︀زاد

x﹝︀﹨﹫️ و ﹡﹢ع را︋︴﹥ ︋︀ وا︡ ﹝﹢رد﹡︷︣

x︑﹢ا﹡ ﹩︀﹊︖︀﹡︊﹥ ︋︣ای ا﹡﹑ل

︑︭﹢ــ︉ ا︨ــ︐︡ام و ︋︣﹋﹠ــ︀ری ﹋︀ر﹋﹠ــ︀ن ا︮﹙﹩ و 
️ ﹝︡︣ه ﹫﹨

xxxxxxxxx
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