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︨︍︀︨ــ﹍︤ار﹛ ﹋﹥ د︻﹢ت ﹝︖﹙﹥ را ︢︎︣﹁︐﹫︡. ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︨ــ︀︋﹆﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ︫﹞︀، ﹎﹀︐﹍﹢ را 
︋︀ ﹝﹆︡﹝﹥ ای در︋︀ره ︨ــ︀︋﹆﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︠︀ر︗﹩ در ا︣ان ︫︣وع 
﹋﹠﹫﹛. ︎﹫︩ از ا﹡﹆﹑ب ا︨ــ﹑﹝﹩ ︨︀ل 1357، ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︱﹢ر 
﹁︺︀﹜﹩ در ا︣ان دا︫︐﹠︡. آ︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹝﹫︳ و ﹁︱︀ی آن ز﹝︀ن، و︲︺﹫️ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︧︀︋︨︣︀ن را ﹋﹥ ︋︣ای ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︳︣ا﹡﹩ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︫ــ︣اا ﹩︨︣︋︀︧

︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡ ︑︭﹢︣ ﹋﹠﹫︡؟
﹛︀︮

﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ در ﹇︀﹜︉  ︣﹋︐︀ی ﹝︐︺︡د︋  ﹥ د﹜﹫﹏ ︱﹢ر ﹁︺︀ل︫  ــ︀ل 1357،︋  ︎﹫︩ از ا﹡﹆﹑ب ا︨ــ﹑﹝﹩︨ 
﹡﹞︀﹠︡﹎﹩، ︫ــ︺︊﹥ و ︀ ︫︣﹋️ ﹝︧ــ︐﹆﹏ و ﹝︪ــ︀ر﹋️ ︋︀ ︋﹠﹍︀ه ﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی ا︣ا﹡﹩ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹡︊﹢د 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری و ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝﹙﹩ و ﹡︊﹢د ︗︀﹝︺ــ﹥ ︣﹁﹥ ای ﹝︧ــ︐﹆﹏ ا︣ا﹡﹩، ︑﹞︀﹝﹩ 
︋﹠﹍︀ه ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹁︺︀ل در ا︣ان، ︫ــ︣﹋︐︀ و ︋﹠﹍︀ه ﹨︀ی ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ︋︤رگ ا︣ا﹡﹩ ︑︣︗﹫ ﹝﹩ داد﹡︡ 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹁︺︀ل   ︋﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ︉︺ ﹥ و︨﹫﹙﹥︫   ︋︀﹡آ ﹤﹡﹐︀ ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩︨   ︮﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹋
 ﹤  ︋﹤︮﹑ ﹥ ︮﹢رت︠  ــ﹢د. و︥﹎﹩ و ﹡﹢ه ﹁︺︀﹜﹫️ ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ در آن ز﹝︀ن︋  در ا︣ان ا﹡︖︀م︫ 

ا﹟ ︫︣ح ︋﹢د:
• ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل، ︫ــ︣﹋︀ی ا﹟ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ ︠︀ر︗﹩ ︋﹢د﹡ــ︡ و ︀ از ︋﹫﹟ ا︣ا﹡﹫︀ن در ︠︀رج از ﹋︪ــ﹢ر 
ا﹡︐︀ب ﹝﹩ ︫ــ︡﹡︡ ﹋﹥ ﹝﹢﹁﹅ ︋﹥ ا︠︢ ﹝︡رک ︣﹁﹥ ای ︧ــ︀︋︡اری- ︋﹥ ︵ــ﹢ر ︻﹞︡ه ︧︀︋︡ار ︠︊︣ه 

(CA)-  ︫︡ه و در ︠︀رج از ا︣ان دوره ﹋︀رآ﹝﹢زی و ﹝︡ارج ︣﹁﹥ ای را ﹎︢را﹡︡ه ︋﹢د﹡︡؛

• ︋﹥ ︵ــ﹢ر ﹝︺﹞﹢ل، ا﹟ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︫ــ︺︊﹥ در ا︣ان ︔︊️ ︫ــ︡ه و ︋﹥ ︮﹢رت ﹝︧ــ︐﹆﹏ از 
︨ــ﹢ی ︫ــ︣﹋︀ی ﹝﹠︐︉ ﹝︣﹋︤ ا︮﹙﹩ اداره ﹝﹩ ︫ــ︡﹡︡ (︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، ︎﹫️ ﹝︀رو﹉ ﹝﹫︙﹏ و ﹋﹢︎︣ز 

﹨﹞﹊︀ری ︋︀ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩؛﹨﹞﹊︀ری ︋︀ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩؛
️﹢﹨ ︶﹀️﹢﹨ ︶﹀

︀︋ ﹢﹍︐﹀﹎ ︀︋ ﹢﹍︐﹀﹎ 
آآقاى قاى نصراهللا نصراهللا صالحصالح
︧︀︋︡ار ر︨﹞﹩
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 ﹤︧︨﹣﹞ ﹉ ︀︋ ︤﹫﹡ ︨︧ــ﹥ ﹨︀ در ︋︣︠﹩ ﹝﹢ارد﹣﹞ ﹟ا﹡︡ ﹜﹫︊︣ا﹡︡). ا
ا︣ا﹡﹩ ︋﹥ ︮﹢رت ا︫ــ︐︣ا﹋﹩ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ در ا﹟ ﹝﹢ارد ﹡﹫︤ 
︋﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ه، د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹏ و ︲﹢ا︋︳ ︣﹁﹥ ای و اداری ﹝﹣︨︧﹥ 

︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︊﹠︀ی ﹁︺︀﹜﹫️ ︋﹢د.
• ﹋︀ر﹋﹠︀ن رده ︋︀﹐ی ا﹟ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ در ︨︴︡﹞ ︣ و ︨︣︎︨︣️ 
ار︫ــ︡ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ﹝︣︡️ ﹝︣﹋︤ی ﹝﹣︨︧ــ﹥ و از 
︋﹫﹟ ا︫ــ︀ص ︠︀ر︗﹩ دارای ﹝︡رک ︣﹁ــ﹥ ای و ︀ ا︣ا﹡﹫︀﹡﹩ ﹋﹥ 
دارای ︑︭﹫ــ﹑ت و ﹝ــ︡ارک ︣﹁﹥ ای ︠︀ر︗ــ﹩ ︋﹢د﹡︡ ا﹡︐︀ب 
 ︀ ︀ن﹢︖︪﹡ای ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل دا ﹤﹁︣ ︀ر﹋﹠︀ن﹋ ︣﹍︫ــ︡﹡︡. د ﹩﹞
︩ آ﹝﹢︠︐﹍︀ن ا︣ا﹡﹩ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫﹩ آن ز﹝︀ن (︋﹥ ︵﹢ر  دا﹡
︻﹞︡ه، ﹝﹣︨︧﹥ ︻︀﹜﹩ ︧ــ︀︋︡اری و دا﹡︪﹊︡ه ︧︀︋︡اری و ا﹝﹢ر 

﹝︀﹜﹩ ︫︣﹋️ ﹡﹀️) ︋﹢د﹡︡.
︣ا︨︀س د︨︐﹢ر︻﹞﹏   ︋︀﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ﹟ای و اداری ا ﹤﹁︣ ︀ی︐﹫﹛︀︺﹁ •
و ︲﹢ا︋︳ اداره ﹨︀ی ﹝︣﹋︤ی آ﹡︀ ︮﹢رت ﹝﹩ ﹎︣﹁️ ﹋﹥ در ︋﹫︪ــ︐︣ 
﹝﹢ارد د︨︐﹢ر︻﹞﹏ و ﹁︣﹝︀ ︋﹥ ز︋︀ن ا﹡﹍﹙﹫︧﹩ ︋﹢د و ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل 
﹋︀ر︋︣﹎︀ و ﹎︤ار︫︀ ﹡﹫︤ ︋﹥ ز︋︀ن ا﹡﹍﹙﹫︧﹩ ︑﹫﹥ ﹝﹩ ︫︡. در ︲﹞﹟، 
﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ه   ︋︤﹫﹡ ﹜﹋︀ ﹩︧︀︋︨︣ــ ︧︀︋︡اری و ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی

ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹋︪﹢ر ا﹡﹍﹙︧︐︀ن ︋﹢د.

 ︡﹠﹚︀﹞ ﹩︴︫︣ا ﹤ در ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫︋ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤︧︨﹣﹞
︋﹥ ا︣ان ︋﹫︀﹠︡؟ در ︗︧︐︖﹢ی ﹥ ﹡﹢ع ︫︣﹉ و ﹨﹞﹊︀ری 

︋︣ای ︠﹢د ﹨︧︐﹠︡؟
﹛︀︮

﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩، ﹝︪︀︋﹥ ﹨︣ ︋﹠﹍︀ه ا﹇︐︭︀دی 
د﹍ــ︣ در︮ــ︡د ا﹁︤ا︩ درا﹝︡ و ﹋︧ــ︉ ︨ــ﹢د و ا︻︐︊︀ر ︋﹫︪ــ︐︣ 
﹠︀︋︣ا ،﹟︱ــ﹢ر آ﹡︀ در اــ︣ان ا﹁︤ون ︋︣  ﹢د ﹨︧ــ︐﹠︡؛︋  ︋ــ︣ای︠ 
 ︀﹡︣ای آ ﹫︪ــ︐︣︋  ﹫︀︨ــ﹩، ﹝﹢︗ــ︉ ا︖︀د درا﹝︡︋  ﹝﹑︷﹥ ﹨︀ی︨ 
 ﹅︣︵ درا﹝ــ︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋﹥ ︮﹢رت ﹝︧ــ︐﹆﹫﹛ از ﹟ا﹨︡ ︫ــ︡. ا﹢︠
﹅ ا﹜︣︐︪﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹝︤︀ن ﹝︧ــ︐﹆︣ در ا︣ان ﹋︧︉ ︫﹢د و 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹋﹥  ﹥ ︮﹢رت ︾﹫︣﹝︧ــ︐﹆﹫﹛ از ︵︣︐︪﹞ ﹅︣︀ن︋  ︀ آن ﹋﹥︋ 
︠﹢ا﹨︀ن ︧︀︋︨︣﹩ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی وا︋︧︐﹥ ︋﹥ ︠﹢د در ا︣ان ﹨︧︐﹠︡، 

 .︡د︨️ آ ﹤︋
 ﹤  ︋﹏︀﹝︑ ﹩︴︣ا ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ در︫  ︋﹥ ﹡︷︣ ا﹠︖︀﹡︉، ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی︋ 
︱ــ﹢ر در ا︣ان دار﹡︡ ﹋﹥ ا﹝﹠﹫️ ﹁︺︀﹜﹫️ آ﹡﹛ ︣﹨ ﹤︋ ︀︀ظ ﹁︣ا﹨﹛ 
︫ــ﹢د؛ ︋﹥ ︻︊︀رت د﹍︣، ︫ــ︣ا︳ ﹁︺︀﹜﹫️ ا﹇︐︭︀دی در ا︣ان در 

 ﹟︣ار دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. در ︲﹞﹟، ا﹇ ﹩﹚﹚﹝﹛︣ش ︋﹫﹟ ا︢︎ رد﹢﹞ ︴︨
﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ در ︗︧︐︖﹢ی ﹨﹞﹊︀را﹡﹩ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ از و﹫﹎︥︀ی ﹐زم 
﹁﹠﹩ و ︣﹁﹥ ای و ︑︭︭﹩ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ا︗︣ای ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︣﹁﹥ ای 
︩ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡ه ︑﹢︨︳ آ﹡︀ ︋︣︠﹢ردار ︋︀︫﹠︡. از  ︣ ا︨︀س ︎﹫ ︋
 ﹤︋ ﹏﹞︀﹋ ﹩︀﹠︫ای ﹝︖︣ب و آ ﹤﹁︣ ارد، دا︫︐﹟ ﹋︀در﹢﹞ ﹟ا ﹤﹚﹝︗

ز︋︀ن ا﹡﹍﹙﹫︧﹩ و ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︨️.

﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ا︣ا﹡﹩ ﹥ و︲︺﹫︐﹩ ︀︋︡ دا︫︐﹥ 
︋︀︫ــ﹠︡ ︑︀ ︋︐﹢ا﹡﹠︡ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︫ــ ﹉︣︀ ﹨﹞ــ﹊︀ِر ︋︣ا︋︣، ︋︀ 
﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ وارد ﹎﹀︐﹍﹢ ︫﹢﹡︡؟

﹛︀︮
﹨﹞﹊︀ری ︋︀ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ در ︫︣ا︴﹩ ﹝﹀﹫︡ ا︨️ ﹋﹥ 
︀ر︗﹩ ذوب ﹡︪﹢﹡︡ و  در ا︋︐︡ا ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩ در ﹝﹣︨︧ــ﹥︠ 
 ،﹤﹋ ﹟دوم ا .︡﹠﹠﹋ ︶﹀ د را﹢  ︠️﹫︭ــ ﹢﹨ ︣︐️ و︫  ﹫︀ن︋   ︋﹤︋
﹨﹞﹊︀ری ︋︀ آ﹡︀ در را︨︐︀ی ﹋︧︉ دا﹡︩ روز ︧︀︋︨︣﹩، آ﹝﹢زش 
﹋︀ر﹋﹠︀ن ا︣ا﹡﹩ و ار︑﹆︀ی ︨ــ︀︠︐︀ر ︨︀ز﹝︀﹡﹩ ﹝﹣︨︧﹥ ︋︀︫︡. ﹐ز﹝﹥ 
ر︨﹫︡ن ︋﹥ ﹨︡﹁︀ی ︀د︫︡ه و︗﹢د ﹝﹣︨︧﹥ ا︣ا﹡﹩ ا︨️ ﹋﹥ دارای 
︡ا﹇﹏ ︑﹢ا﹡ ﹩︀︣﹁﹥ ای و ︨︀︠︐︀ری ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︋︐﹢ا﹡︡ ︠﹢ا︨︐﹥ ﹨︀ی 
 ﹤︙﹡︀﹠ ،﹟ــــ︡. ︋﹠︀︋︣ا﹠﹋ ﹏﹫﹝︑ ﹩︠ــ﹢د را ︋﹥ ︵ــ︣ف ︠︀ر︗ــ
﹝﹣︨︧﹥ ای دارای ︫ــ︣ا︳ و ﹨︡﹁︀ی ︀د︫︡ه ︋︀︫︡ در ﹝﹢﹇︺﹫︐﹩ 

︋︣ا︋︣ ︋︣ای ﹨﹞﹊︀ری ︋︀ ﹝﹣︨︧﹥ ︠︀ر︗﹩ ﹇︣ار ︠﹢ا﹨︡ دا︫️.

 ﹟﹊﹝﹞ ﹩︺﹁︀﹠﹞ ﹤ ﹩﹚﹚﹝﹛︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹫﹟ ا ︨︧ــ﹥ ﹨︀ی﹣﹞
 ︡﹠︫︀︋ دا︫︐﹥  ا︣ا﹡﹩   ﹩︨︣︋︀︧ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی  ︋︣ای  ا︨️ 

و ︻﹊︦ آن؟
﹛︀︮

﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ︡ از ︗﹠︊﹥ ﹨ــ︀ی ︣﹁﹥ ای و 
︑︭︭ــ﹩ ︋︣ای ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ﹨﹞ــ﹊︀ر در اــ︣ان و در ا︮﹏، 
︗︀﹝︺﹥ ︣﹁﹥ ای ا︣ان ﹝﹀﹫︡ ︋︀︫ــ﹠︡. ا﹟ ا﹝︣ در ︫ــ︣ا︴﹩ ا︨️ 
 ️﹫︭ ︐﹢ا﹡﹠︡ در ︻﹫﹟ ﹢﹨ ︶﹀️ و︫  ﹋﹥ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩︋ 
﹝︧ــ︐﹆﹏ ︠﹢د از ︑︭︬ و ︑︖︣︋﹥ ﹨︀ی ︣﹁﹥ ای ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی ﹁﹠︀ور︀ی ﹡﹢ ﹟︧︀︋︨︣ــ﹩، ا﹡︐﹆︀ل 
دا﹡ــ︩ ﹁﹠﹩ و آ﹝﹢زش ︣﹁ــ﹥ ای ﹋︀ر﹋﹠︀ن و ﹝︣︡️ و ︨ــ︀︠︐︀ر 
︨︀ز﹝︀﹡﹩ ﹝﹣︨︧﹥ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡. در ﹝﹆︀︋﹏، ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩ 
﹡﹫︤ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋﹥ ﹜︀ظ ا﹇︐︭ــ︀دی و ا︖︀د ا﹝﹊︀ن و ︑︃﹝﹫﹟ ﹡﹫︣وی 

﹨﹞﹊︀ری ︋︀ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩؛
️﹢﹨ ︶﹀
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︀ ﹁︣﹨﹠﹌ و ز︋︀ن ﹁︀ر︨﹩ ﹨﹞﹊︀ری ﹝﹣︔︣ی  ا﹡︧ــ︀﹡﹩ ︣﹁﹥ ای آ︫﹠︀︋ 
︋︀ ا﹟ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫﹠︡. ︋﹥ ﹨︣ ︀ل، ا︨︐﹀︀ده از ﹡﹫︣و﹨︀ی 
︣﹁﹥ ای ا︣ا﹡ــ﹩ ︋︣ای ا︗︣ای ︎︣وژه ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
﹝︧︐﹙︤م ︮︣ف ﹨︤﹠﹥ ﹋﹞︐︣ی ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د ﹋﹥ ا﹟ ا﹝︣ ﹋﹞﹉ ﹝﹣︔︣ی 

︋﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︨️.

﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ــ︀︠︐︀ر ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩︋   ︨︀ ︫ــ﹞︀︋ 
آ︫﹠︀ ﹨︧ــ︐﹫︡؛ ︋﹥ و︥ه آ﹡︀ ﹋﹥ ︻︱﹢ ︫︊﹊﹥ ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
︧︀︋︨︣﹩ ا﹡︡. آ﹡︀ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ︋︀ ﹡︀م ︠﹢د در ﹋︪﹢ر﹨︀ی 
﹝︐﹙︿ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ دا︠﹙﹩ 
 ︀﹡در آ ︀︀ری ﹋﹠﹠︡؟ آ﹊﹝﹨ ︀﹡ا︨ــ️ ︋︀ آ ﹟﹊﹝﹞ ﹩︊﹛︀﹇ ﹤ در

اد︾︀م ﹝﹩ ︫﹢﹡︡؟
﹛︀︮

 ︣︷﹡ ﹤ ︡ه ا︨️،︋  ︀﹐ ﹝︴︣ح︫  ﹥ ﹡﹢ی در︋   ︋︩︨︣  ︎﹟ا ︨︀  ︎︡﹠︣﹨
 ️﹫︭︫ و ️﹢﹨ ﹩︗اد︾︀م ︋︀ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︠︀ر ،﹟﹞
︣﹁ــ﹥ ای و ا︣ا﹡ــ﹩ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی دا︠﹙﹩ را ︫︠︡ــ﹥ دار ﹝﹩ ﹋﹠︡. 
﹇︀﹜︊﹩ ﹋﹥ ︋﹠︡ه ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹨﹞﹊︀ری دو︗︀﹡︊﹥ 
در ﹇︀﹜︉ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ﹝︧ــ︐﹆﹏ ︮﹢رت ﹎﹫ــ︣د و در ﹇︣ارداد﹨︀ی 
 ﹩︭︭︑ ︀ت﹞︡ ︩ ︋﹫﹠﹩ ا︖︀د ا﹝﹊︀ن ا︨ــ︐﹀︀ده از︠  ﹫ ﹨﹞﹊︀ری، ︎ 
︵︣ف ︠︀ر︗﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀﹩ ﹋﹥ در ︀ل ︀︲︣ ﹋﹞︊﹢د آن ︋﹥ ︫︡ت 
︀﹝﹏ د︨︐︨︣﹩ و  ︢︣د. ا﹟ ﹝﹢ارد︫  ﹢رت︎  ا︧ــ︀س ﹝﹩ ︫ــ﹢د،︮ 
آ﹝﹢زش ﹁﹠︀وری، رو︫ــ︀ی ﹡﹢ ﹟︧︀︋︨︣﹩ و ︨︀︠︐︀ر ︨︀ز﹝︀﹡﹩ 

﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ا︻﹛ از اداری و ︣﹁﹥ ای ا︨️.

﹝︡︑﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ا︣ا﹡﹩ ︋﹥ ︗﹠︉ و 
︗﹢ش ا﹁︐︀ده ا﹡︡ و در ︗︧ــ︐︖﹢ی  ﹉︫︣︀ ﹨﹞﹊︀ر در ﹝﹫︀ن 
﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا﹡︡. ﹥ ︲︣ور︑﹩ ︎﹫︩ 

آ﹝︡ه ا︨️؟
﹛︀︮

︉ و ﹋︀ر  ︩ ︋﹫﹠﹩ رو﹡﹅ ﹋︧ در ﹡︐﹫︖﹥ ر﹁︹ ︑﹝︣︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ و ︎﹫
در ا︣ان و ﹎︧︐︣ش روا︋︳ ا﹇︐︭︀دی، ︑︖︀ری و ﹁﹠﹩ ︋︀ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩ از ﹉ ︵︣ف و ا︮︣ار ︫ــ︣﹋︀ی ︠︀ر︗﹩ ︑︖︀ری ا︣ان 
﹝︊﹠﹩ ︋︣ ارا﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋﹠﹍︀ه ﹨ــ︀ی ︻﹞︡ه ا﹇︐︭︀دی ا︣ا﹡﹩ 
︋︣ا︨ــ︀س ︲﹢ا︋︳ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ از ︗﹞﹙﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
︭﹢ص  ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ (IFRS) و ارا﹥ ا︸︀ر ﹡︷︣ ︣﹁﹥ ای در︠ 

ا﹟ ︮﹢ر︑︀ از ︨ــ﹢ی ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︫﹠︀︠︐﹥ ︫ــ︡ه ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩، 
 ︀﹡︀ری ︋︀ آ﹊﹝﹨ ︣ا﹡﹩ ︲︣ورت︧︀︋︨︣ــ﹩ ا ︀ی﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ﹩︠︣︋
 ︀ ﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏ ﹡﹫︤ در ︗︧ــ︐︖﹢ی ﹨﹞﹊︀ری︋  را ا︧ــ︀س ﹋︣ده و︋ 
﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ﹝︺︐︊︣ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹨︧︐﹠︡. ︋﹥ ﹡︷︣ ا﹠︖︀﹡︉، ا﹟ ا﹝︣ 
ا﹎︣ ︑﹠︀ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹝﹠︀﹁︹ ﹋﹢︑︀ه ﹝︡ت ا﹇︐︭︀دی ︵︣﹁﹫﹟ ﹡︊︀︫ــ︡ و در 
را︨ــ︐︀ی ا﹡︐﹆︀ل ︑︖︣︋﹥ ﹨︀ی ︣﹁﹥ ای و ︨︀ز﹝︀﹡﹩ ︵︣ف ︠︀ر︗﹩ ︋﹥ 

﹨﹞﹊︀ر ا︣ا﹡﹩ ︠﹢د ︮﹢رت ﹎﹫︣د، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋︧﹫︀ر ﹝﹀﹫︡ ︋︀︫︡.

 ﹩﹝﹞ ️﹫﹆﹁﹢﹞ ︣ا﹡﹩ ︑︀﹋﹠﹢ن︧︀︋︨︣ــ﹩ ا ︨︧ــ﹥ ﹨︀ی﹣﹞
در ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︋︣ون ﹝︣زی، ︐﹩ در ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ی ا﹁︽︀﹡︧︐︀ن 
و ︑︀︗﹫﹊︧ــ︐︀ن ﹋﹥ ︋︀ ﹝︀ ﹨﹞︤︋︀﹡﹠︡، ﹡︡ا︫ــ︐﹥ ا﹡︡. ︣ا در ︎﹩ 

﹨﹞﹊︀ری ︋︀ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا﹡︡؟
﹛︀︮

در د﹡﹫︀ی ا﹝︣وز، ︻﹞ً﹑ ︀ر ﹝﹣︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩، ︋︀﹜︼ 
 ﹅︣︵ ︀ن از︗ ︴︧︀︋︨︣ــ﹩ را در ︨ــ 80 در︮︡ ︠︡﹝︀ت ︣︋
︫︺︊﹥ ﹨︀ ︀ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ﹝﹙﹩ وا︋︧︐﹥ ︋﹥ ︠﹢د ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡. 
از آ﹡︖︀﹩ ﹋﹥ ﹨﹞︧ــ︀﹍︀ن ﹝︀ ﹡﹫︤ ︋﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ه ︑️ ︑︃︔﹫︣ روا︋︳ 
︀﹋ــ﹛ ︗︀﹡﹩ ﹇︣ار دار﹡︡، از ا﹠︣و ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ــ︡ ︋︩ ︻﹞︡ه 
﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ا﹟ ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ ﹡﹫︤ از ︨﹢ی 4 ﹝﹣︨︧﹥ 
 ﹤︷﹑﹞ ،﹫︲﹢︑ ﹟︤︋ــ﹢ر ︮﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د. ︋︀ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹟ ا﹞
︀زار ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ی   ︋﹤ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ا︮﹢ً﹐ ورود︋ 
 .︫︡︀︊﹡ ︣︢︎ ا﹝﹊︀ن ﹏﹝︻︣ا﹡﹩ در︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ا﹣﹞ ار ︋︣ای﹢︗ ﹜﹨
︻﹙️ ا﹟ ا﹝ــ︣ ︑﹢ا﹡ ﹩︀︣﹁ــ﹥ ای، ︨ــ︀︠︐︀ری و روا︋︳ ︠︀ر︗﹩ 
﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩ و ︑﹀ــ︀وت ﹁︀︩ آن ︋ــ︀ ︑﹢ا﹡﹫︀︀ی 
 ﹤  ︋️︀﹠︻ ︀ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی دا︠﹙﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی ︀د︫ــ︡ه ا︨️.︋ 
ا﹟ وا﹇︺﹫ــ️، ︋﹥ ︵﹢ر ﹝﹠︴﹆﹩ ﹊﹩ از رو︫ــ︀ی ︋︣︵︣ف ﹋︣دن 
﹋﹞︊﹢د﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د ﹨﹞﹊︀ری و ا︨︐﹀︀ده از ︑︖︣︋﹥ ﹨︀ و ︑﹢ا﹡﹫︀︀ی 
 ﹏︀﹝︑ ﹩﹡︣ا︀ی ا﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ا︨️ ﹋﹥ ︋︀︻︒ ︫ــ︡ه ︀﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ﹟ا
 ﹟را دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ﹠︡؛ ︲﹞﹟ آن ﹋﹥ ا ︀﹡︀ری ︋︀ آ﹊﹝﹨ ﹤︋ ︫︡︡ــ
﹨﹞﹊︀رــ︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡ــ︡ ︑︃︔﹫︣ در︠ــ﹢ر ︑﹢︗ــ﹩ در ا﹁︤ا︩ درا﹝︡ 

﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.

آ︀ ﹝﹣︨︧﹥ ︫ــ﹞︀ ﹡﹫︤ در ︎﹩ ︀﹁︐﹟ ﹨﹞﹊︀ر ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
 ﹤ ︀﹝ــ﹢رد ﹡︷︣ ︫ــ﹞ ﹩﹚﹚﹝﹛︨︧ــ﹥ ︋﹫﹟ ا﹣﹞ ا︨ــ️؟

و︀︋ ﹩︀﹫﹎︥︡ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡؟
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﹛︀︮
﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹝︀ از ︡ود 12 ︨︀ل ︎﹫︩ ︋︀ ﹝﹣︨︧﹥ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ اچ ال ︋﹩ 
 ﹩﹎︡﹠︀﹝﹡ در ﹇︀﹜︉ ﹇︣ارداد (HLB International) ا﹡︐︣﹡︪﹠︀ل
و ︻︱﹢️ ﹎︣وه ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی وا︋︧ــ︐﹥ ﹨﹞﹊︀ری دا︫ــ︐﹥ ا︨️. 
﹝︐︃︨ــ﹀︀﹡﹥ ︋︀ ا︻﹞︀ل ︑﹝︣︀، ﹝︡︑﹩ ا︨️ ﹋﹥ ا﹟ ﹨﹞﹊︀ری ︋︧﹫︀ر 

﹝︡ود ︫︡ه ا︨️. 
︋﹥ ﹡︷︣ ا﹠︖︀﹡︉، و︥﹎﹩ ا︮﹙﹩ ︵︣ف ︠︀ر︗﹩ ا︐︣ام ︋﹥ ا︨︐﹆﹑ل 
︨ــ︀︠︐︀ری ﹝﹣︨︧ــ﹥، ﹨﹞﹊︀ری و ︑︺︀﹝﹏ در ز﹝﹫﹠ــ﹥ ا﹡︐﹆︀ل دا﹡︩ 
و ﹁﹠ــ︀وری ﹡﹢ ﹟︧︀︋︨︣ــ﹩ و ︑﹞︀﹏ ︋﹥ ﹨﹞ــ﹊︀ری در ︋︀﹐ ︋︣دن 
︨ــ︴ ﹝︺﹙﹢﹝︀ت و ︑︖︣︋﹥ ﹨︀ی ﹋︀ر﹋﹠︀ن ا︣ا﹡﹩ ﹝﹣︨︧﹥ ا︨️. ﹜︤وم 
﹨﹞﹊︀ری در ︀ر﹢ب ︀د︫ــ︡ه، و︗﹢د ا﹝﹊︀﹡︀ت ﹐زم در را︨ــ︐︀ی 
︑︧﹫﹏ ﹨﹞﹊︀ری ا︨️ ﹋﹥ ︫︀﹝﹏ آ︫﹠︣︡﹞ ﹩︀️ ار︫︡ ﹝﹣︨︧﹥ ︋︀ 
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ و روا︋︳ ︗︀﹡﹩، دا︫︐﹟ ﹨﹞﹊︀ران ا︣ا﹡﹩ 
آ︫ــ﹠︀ ︋﹥ ︲﹢ا︋︳ ︀د︫︡ه ︋﹥ و︥ه ︑︧ــ﹙︳ ﹋︀﹝﹏ ︋﹥ ز︋︀ن ا﹡﹍﹙﹫︧﹩ و 
︣دا︠️  ︣ای ︑︃﹝﹫ــ﹟ و︎  در ﹡︀ــ️، آ﹝︀د﹎ــ﹩ و ︑﹢ا﹡︀﹩ ﹝﹣︨︧ــ﹥︋ 

﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹨﹞﹊︀ر︀ی ︀د︫︡ه ا︨️.

ا﹎︣ ︋︐﹢ا﹡﹫︡  ﹉︫︣ ﹉︀ ﹨﹞﹊︀ر ︠﹢ب ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︋︣ای ︠﹢د 
︎﹫︡ا ﹋﹠﹫︡، ︎﹠︕ ︀ ده ︨ــ︀ل د﹢︭︑ ﹤ ︀﹝︫ ﹤︧︨﹣﹞ ︣﹍︣ی 
︠﹢ا﹨︡ دا︫️؟  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣﹩ ﹋︪﹢ر ﹝︀ ﹥ ︫﹊﹙﹩ ︠﹢ا﹨︡ 
﹢ا﹨﹠︡   ︠﹩︴︣ا  ︫﹤ ︣ا﹡﹩ درا ﹩︨︣︋︀︧ د؟ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی﹢︋

︋﹢د؟
﹛︀︮

در ︮ــ﹢رت ﹨﹞﹊︀ری ︀ ︫ــ︣ا﹋️ ︋ــ︀ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ در 
︩ ﹎﹀︐﹥، اــ﹟ ا﹝﹫︡ و︗﹢د دارد ﹋﹥ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹝︀  ︀رــ﹢ب ﹝﹢ارد ︎﹫
 ﹩︐︣︡﹞ ای و ﹤﹁︣ ︀ط ︲︺︿ ︠﹢د را ︋︣︵︣ف ﹋︣ده و از ︨ــ︀︠︐︀ر﹆﹡
﹇﹢︐︣ی ︋︣︠﹢ردار ︫ــ﹢د. ︡︋﹩ ا︨ــ️ در ︮﹢رت ︑﹆﹅ ا﹟ ا﹝︣ 
﹝︤ا︀ی ﹝︓︊️ ︀︮﹏ ︫︡ه ﹝︐﹢︗﹥ ︗︀﹝︺﹥ ︣﹁﹥ ای ا︣ان ﹡﹫︤ ︠﹢ا﹨︡ 
︩ ︋﹫﹠﹩ ﹀︶ ا︨︐﹆﹑ل  ﹫︎ ﹟ا ﹅﹆︑ ﹤﹞︫ــ︡. ︑︃﹋﹫︡ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ﹋﹥ ﹐ز
 ﹟﹢﹡ ︀ی︀د ا﹝﹊︀ن ا﹡︐﹆ــ︀ل ﹁﹠︀ور︖︣ا﹡﹩ ﹝﹣︨︧ــ﹥ و اا ️﹢﹨ و
︧︀︋︨︣ــ﹩ و ﹝︣︡︐ــ﹩ ︋﹥ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. ︡︋﹩ ا︨ــ️ 
﹠︀﹡︙ــ﹥ ا﹟ ﹨︡ف ︑﹆﹅ ﹡﹫︀︋︡ و ︑﹠︀ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩ ︗︢ب 
﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︫ــ﹢﹡︡ و ﹝︣︡️ ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ در 
 ︀﹠︑ ﹤﹡ ︡ه﹠ا︠︐﹫︀ر ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︋︀︫ــ︡، در ده ︨ــ︀ل آ
﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی دارای ﹨﹢️ ا︣ا﹡﹩ ﹝﹢ ︠﹢ا﹨﹠︡ ︫︡، ︋﹙﹊﹥ ︗︀﹝︺﹥ 

 ︀﹫︗︣ان ﹡﹫ــ︤ ︾﹫︣﹝︧ــ︐﹆﹏ و در ︻﹞﹏ ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ︠︀رــ﹥ ای ا﹁︣
را﹨︊︣ی ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

︀︐﹡ ﹤︖﹩ ︑︀﹋﹠﹢ن از ︑﹑︫ــ︀ی ︫﹞︀ و د﹍︣ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︣ای ﹨﹞﹊︀ری ︋ــ︀ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
︧︀︋︨︣﹩ ︋﹥ د︨️ آ﹝︡ه ا︨️؟ آ︀ ا︫﹑︑ ﹟︀ ﹝﹢﹁﹅ ︋﹢ده 
ا︨ــ️؟ ﹍﹢﹡﹥ ﹝﹞﹊﹟ ︋﹢د در ا﹟ ︑︺︀﹝﹏ در و︲︺﹫️ ︋︐︣ی 

﹇︣ار ﹝﹩ ﹎︣﹁︐﹫﹛؟
 ﹛︀︮

 ﹩︨︀﹫  ︨︳ــ︣ا ﹥ د﹜﹫﹏︫  ﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ــ︡︋  در ︡ ا︵﹑︻︀ت ﹝﹢︗﹢د،︋ 
و ا﹇︐︭︀دی ︀﹋﹛ در ﹋︪ــ﹢ر، ﹡︐︀︕ ﹇︴︺﹩ و ﹝﹙﹞﹢︨﹩ از ︑﹑︫︀ی 
ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه ︋︣ای ︗﹙︉ ﹨﹞﹊︀ری ︋︀ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︋︤رگ 
︀︮﹏ ﹡︪︡ه ︋︀︫ــ︡. ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ــ︡، ا﹁︤ون ︋︣ ﹜︤وم ا︖︀د ︔︊︀ت 
ا﹇︐︭︀دی و ︨﹫︀︨ــ﹩ ﹋︪﹢ر ﹋﹥ ﹐ز﹝﹥ ورود ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
ا︨ــ️، ا︮﹢ً﹐ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩ ︀︋ــ︡ ︋﹥ ﹜︀ظ ︨ــ︀︠︐︀ری و 
﹢د را ︋﹥ ا﹡︡ازه ای ار︑﹆︀ د﹨﹠︡ ﹋﹥ ز﹝﹫﹠﹥ ﹨﹞﹊︀ری  ﹝︣︡︐﹩ و︲︺﹫️︠ 

︋︀ ا﹟ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ ﹁︣ا﹨﹛ ︫﹢د. 
 ﹩︠︣ ﹥ ر︾﹛ ︑﹑︫ــ︀﹩ ﹋﹥ در را︨︐︀ی اد︾︀م︋   ︋،︉﹡︀︗ ﹟ا ︣︷﹡ ﹤︋
﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ ︋︀ ﹨︡ف ا︖︀د «﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︋ــ︤رگ» ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ 
ا︨ــ️، ︫ــ︣ا︳ ﹐زم ︋︣ای ︫ــ︣وع ﹨﹞﹊︀ری وا﹇︺﹩ و ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥ ︋︀ 
︩ ﹎﹀︐﹥ ﹁︣ا﹨﹛ ﹡︪ــ︡ه  ﹫ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩ در ﹇︀﹜︉ ﹝﹢ارد︎  ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی︋ 
ا︨️. ﹍﹢﹡﹍﹩ ا︖︀د ︫ــ︣ا ︳︀د︫︡ه ︋︒ ︋︧﹫︀ر ﹝﹀︭﹙﹩ ا︨️ 
﹋ــ﹥ ︀︋︡ در ﹁︣︮️ ﹝﹠︀︨ــ︊﹩ ︋ــ﹥ آن ︎︣دا︠️. ︋﹥ ︮ــ﹢رت ︠﹫﹙﹩ 
︠﹑︮﹥، ﹐ز﹝﹥ ا︖︀د ︫ــ︣ا︳ ﹝︴﹙﹢ب ﹨﹞﹊︀ری، ا︖︀د و ︑﹢︨︺﹥ 
︀︠︐︀ر ︣﹁﹥ ای  ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ در ا︣ان ا︨️ ﹋﹥ دارای︨ 
و ﹝︣︡︐﹩ ﹇﹢ی ︋﹢ده و ︲﹞ــ﹟ ا︠﹑ق ﹝︡اری و ︀︎︊﹠︡ی وا﹇︺﹩ ︋﹥ 
ا︮﹢ل و ︲﹢ا︋︳ ︣﹁﹥ ای در را︨ــ︐︀ی ﹋︧ــ︉ درا﹝︡ ︋﹫︪ــ︐︣ ︋︣ای 
ار︑﹆︀ی ﹋﹫﹀﹫️ ︣﹁﹥ ای ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋︀︫﹠︡ و ﹡﹥ ﹝﹠︀﹁︹ ﹋﹢︑︀ه ﹝︡ت ︻︡ه 

﹝︡ودی از ︫︣﹋︀.

︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ ﹋﹥ ﹁︣︀ی ﹡︀﹎﹀︐﹥ ز︀دی ︋︀﹇﹩ ﹝︀﹡︡ه ا︨️. 
ا﹝﹫︡وارم ︫ــ﹞︀ و د﹍︣ ا︻︱︀ی ︎︣︑︖︣︋ــ﹥ ︣﹁﹥، ﹁︣︮️ و 
︻﹠︀️ دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ﹫︡ ﹋﹥ د︡﹎︀ه ﹨︀ و ﹡︷︣﹨︀︐︀ن در ا︠︐﹫︀ر 
 ﹢﹍︐﹀﹎ ﹟ای ﹇︣ار ﹎﹫︣د. از ﹝︪ــ︀ر﹋️ ︫﹞︀ در ا ﹤﹁︣ ﹤︺﹞︀︗

دو︋︀ره ︑︪﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹛.


