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   ا﹝﹫︧︣﹫﹟ ا︨︡ی

︀ز﹡﹍︣ی و ا︮﹑ح ︀ز﹡﹍︣ی و ا︮﹑ح︲︣ورت︋  ︲︣ورت︋ 

﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت

 ︦﹢﹡ ︩ ﹫ ︀ز﹡﹍ــ︣ی و ا︮﹑ح دارد.︎   ︋﹤ ﹇︀﹡ــ﹢ن ︑︖︀رت و ا︮﹑﹫﹥ آن، ﹊﹩ از ﹇︣︑ ﹩﹝︡﹟ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹋︪ــ﹢ر ﹝︀ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹡﹫︀ز ﹝︊︣م︋ 
ا︮﹑﹫﹥ ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت ︋﹥ ر︾﹛ ا﹨﹞﹫️ ︠︀ص آن، ︨ــ︀﹜︀ی ﹝︐﹞︀دی ا︨️ ﹋﹥ ︋﹑︑﹊﹙﹫︿ ﹝︀﹡︡ه و در ︸︀﹨︣، ﹝︖﹙︦ ︫﹢رای ا︨﹑﹝﹩ 

 .️﹁︀ ︡﹨︀ن ادا﹝﹥ ︠﹢ا﹠︙﹝﹨ ︤﹫﹡ ︡﹡رو ﹟آن ﹡︡ارد و ا ﹏︡︺︑ ︥ه ای ︋︣ای ︋﹥ روزر︨︀﹡﹩ وو ﹤﹞︀﹡︣︋
 ﹤﹛︀﹆﹞ ﹟در ا ︉﹚︴﹞ ﹅ ︣ر︨ــ﹩ ا︨︀︨﹩ ا︨️ و ادا ﹋︣دن  ︋﹈ ︡﹠﹞رد ﹡﹫︀ز ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت ﹡﹫︀ز﹢﹞ ﹩﹑︮︣ر︨ــ﹩ ﹝﹢ارد ا از آ﹡︖︀ ﹋﹥︋ 

ا﹝﹊︀ن ﹡ ︣︢︎﹢ا﹨︡ ︋﹢د، از ا﹠︣و در ادا﹝﹥ ︑﹠︀ ︋﹥ ︋︣︠﹩ ﹝﹢ارد ﹝﹛ ا︫︀ره ︠﹢ا﹨﹫﹛ ﹋︣د. 

﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت و ︎﹫︀ده ︨︀زی ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩

﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی  ﹫︀ده ︨︀زی ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋   ︎﹤﹋ ﹟ا ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀︋
﹝︀﹜﹩ (IFRS) در ﹋︪ــ﹢ر، ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ آ﹝︀ده ︨ــ︀زی و ﹝﹫︀ ﹋︣دن ︋︧ــ︐︣ 
︀ ا﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ ا︨️، ﹁︣ا﹠︡ ا︗︣ای  ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹝﹠︀︨ــ︉ و ﹨﹞︀﹨﹠﹌︋ 
 ﹏︀︧﹞ ﹤﹋ ️︨ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ا
 ﹟︀دی ︋︣ آن ︑︃︔﹫︣﹎︢ار ︋ــ﹢ده و در ︋︣︠﹩ ﹝﹢ارد، ا︧ــ︀︋︡اری ز︣﹫︾
︑︃︔﹫︣﹨ــ︀ ︋﹥ ︡ی ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ را ︋﹥ ︫ــ︡ت د﹎︣﹎﹢ن 
︣ای ﹝︓︀ل، ﹊﹩ از ﹝︧ــ︀﹏ ︑︃︔﹫︣﹎ــ︢ار، ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت و  ﹝﹩ ︨ــ︀زد.︋ 
 ︀﹡︀ی ﹝︧ــ︐﹆﹫﹛ ا︨ــ️ ﹋﹥ دا﹝﹠﹥ ︑︃︔﹫︣ آ︑︀﹫﹛︀﹞ آن و ﹇︀﹡﹢ن ﹤﹫﹑︮ا
 ︣﹍و د ︀︐﹋︣ــ ︋︣ ا︗︣ای ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︀د︫ــ︡ه در ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی︫ 

︋﹠﹍︀ه ﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی، ︾﹫︣﹇︀︋﹏ ا﹡﹊︀ر ا︨️. 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︑︀ ︡ود ز︀دی ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ارز︫︀ی ︋︀زار 
ا︨️ و ︨﹢د﹨︀ی ︑﹆﹅ ﹡﹫︀﹁︐﹥ را ︫﹠︀︨ــ︀﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡؛ ︋﹠︀︋︣ا﹟ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ 

 ︣︤﹎︀﹡ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫ ــ︡ن ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋   ︫﹤︐﹁︣︢ ــ︀︎  ﹁︺﹙﹩ ﹋︪ــ﹢ر ﹝︀︋ 
 ﹤﹋ ︡﹠﹠﹋ ﹜﹫︧﹆︑ ︀︐﹋︫︣ ﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹞︀︖﹞ را در ﹩︀﹨ا﹨﹠︡ ︋﹢د ︨ــ﹢د﹢︠
︣دا︠️ ﹋﹠﹠︡  ــ﹠﹍﹫﹠﹩ را︎  دروا﹇︹ ︑﹆﹅ ﹡﹫︀﹁︐﹥ ا﹡︡؛ ﹨﹞︙﹠﹫﹟، ﹝︀﹜﹫︀ت︨ 

﹋﹥ ︋﹥ ازای آن ︎﹢ل ﹡﹆︡ی وارد ︫︣﹋️ ﹡︪︡ه ا︨️.
ا﹜︊︐ــ﹥، ﹇︀﹡ــ﹢ن ︑︖ــ︀رت ︋﹥ ︠﹢دی ︠﹢د ﹡﹆ــ︩ ︋︀زدار﹡ــ︡ه ای ︋︣ای 
︎﹫︀ده ︨ــ︀زی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹡︡ارد؛ ا﹝︀ در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ﹇︣ار 
︋︀︫ــ︡ ﹡﹆︩ ︑︧ــ﹫﹏ ﹋﹠﹠︡ه در ︢︎ــ︣ش ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، ﹡︀﹎︀︋ ︣︤︡ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹡﹢﹟ را ﹋﹥ 

﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︨️، ︋﹥ ر︨﹞﹫️ ︋︪﹠︀︨︡.
﹝︡︣ان، ︋﹥ وــ︥ه در ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ی د﹍︣، ︎︀داش ︻﹞﹙﹊ــ︣د ︠﹢د را 
︋﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ه ︋︣ا︨ــ︀س در︮︡ی از ︨ــ﹢د ︠︀﹜︬ ︀ ︋︣ا︨ــ︀س ﹝︊︀﹡﹩ 
ــ︣﹋︐︀، در︀﹁️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. در ﹋︪﹢ر  ــ︀م︫  د﹍︣ی ﹨﹞︙﹢ن ﹇﹫﹞️︨ 
﹝︀ ︵︊﹅ ﹝︀ده 241 ا︮﹑﹫﹥ ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت، ﹡︧ــ︊️ ﹝︺﹫﹠﹩ از ︨ــ﹢د 
️ ﹝︡︣ه در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د.  ﹫﹨ ︫ــ︣﹋️ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︎︀داش ︬﹛︀︠
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ــ﹢د ︑﹆︧ــ﹫﹞﹩ در ﹨﹞︀ن  ︀داش ﹡︀︊︡ از در︮︡ ﹝︺﹫﹠﹩ از︨  اــ﹟︎ 
 ️︀﹠︻ ︀︋ .︫︡︀︋ ︣︐︪﹫︋ ،(﹩﹞︀︨ ️﹋︣ع ︫ــ﹢﹡ ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ︀︋) ︨︀ل
︋﹥ ا﹨﹞﹫ــ️ و ︑︃︔﹫︣ ︎︀داش ﹝︡︣ان ︋︣ ︻﹞﹙﹊︣د ︫ــ︣﹋️، ︋﹥ ﹡︷︣ 
﹢د.  ﹥ روزر︨ــ︀﹡﹩︫  ﹝﹩ ر︨ــ︡ و﹇️ آن ر︨ــ﹫︡ه ︑︀ ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت︋ 
︎︣دا︠︐ــ︀ی ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ︨ــ︀م ︋﹥ ﹝︡ــ︣ان و ﹋︀ر﹋﹠ــ︀ن، ﹝﹢︲﹢ع 
 (IFRS 2) 2 ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︫﹞︀ره

ا︨️ ﹋﹥ ︑︀ ︡ود ز︀دی ︋︀ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹢رد ︋︒ ﹨﹞﹢ا﹡﹩ دارد.
︋﹠︀︋︣اــ﹟، ︲︣ورت ︋︀ز﹡﹍ــ︣ی و در ︮﹢رت ﹜ــ︤وم ︑︺︡﹏ و 
ا︮﹑ح آ﹡︀ ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹋﹥ ﹇︀﹡﹢ن ﹎︢ار در ︻﹫﹟ ﹀︶ ﹨︡ف ا︮﹙﹩، 
﹝﹢ا﹡︹ ا︗︣ای ﹝﹠︀︨ــ︉ ﹋︀را و ا︔︋︩︣ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝︤︋﹢ر را 

︋︣︵︣ف ﹋﹠︡، در ا﹟ ︋︣﹨﹥ ز﹝︀﹡﹩ ا﹝︣ی ︲︣وری ا︨️. 

ا︮﹑ح و ︑︺︡﹏ ﹝︀ده ١٤١ ا︮﹑﹫﹥ ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت 
 ﹤﹡︀﹞︀ ︣ا︨ــ︀س ﹝﹆︀د︣ی ا︨️ ﹋﹥ از︨  ︋︧ــ﹫︀ری از ﹝﹀︀د ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت،︋ 
︧ــ︀︋︡اری ا︨︐︣اج ﹝﹩ ︫ــ﹢د. ︨﹢د ︠︀﹜︬ و ︨ــ﹢دوز︀ن ا﹡︊︀︫︐﹥ از 
﹝︭︡ا﹇︀ی ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹨︧ــ︐﹠︡ ﹋﹥ در ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت از آ﹡︀ ا︨ــ︐﹀︀ده 

︫︡ه ا︨️. 
 ﹜﹞ از ﹝﹀︀د ︋︧ــ﹫︀ر ﹩﹊ ،ن ︑︖︀رت﹢﹡︀﹇ ﹤﹫﹑︮ــ︀ده 141 ا﹞
﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت ا︨️ ﹋﹥ ︋︣ا︨︀س ار﹇︀م ﹝﹠︡رج در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩، 
 ︡︀ن ا﹡︊︀︫︐﹥ وا︀ده، ا﹎︣ ز﹞ ﹟ا ﹤︋ ️︀﹠︻ ︀︋ .️و︲︹ ︫ــ︡ه ا︨ــ
ا﹇︐︭︀دی ︋﹥ ﹡﹫﹞﹩ از ︨︣﹝︀﹥ ︋︨︣ــ︡، آن وا︡ ا﹇︐︭︀دی ﹝﹢︸︿ 
ا︨ــ️ در ا︨ــ︣ع و﹇️ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده را د︻﹢ت ﹋﹠︡ ︑︀ 
﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ا﹡﹑ل ︫︣﹋️ ︀ ︋﹆︀ی ︫ــ︣﹋️، ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ﹋﹠︡ و 
 ︀︑ ﹤︀﹞︣ل ︫ــ︣﹋️ ﹡︡﹨︡، ︨ــ﹑﹡در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ﹝︖﹞︹ رأی ︋﹥ ا
︨﹆︿ ︨︣﹝︀﹥ ﹝﹢︗﹢د، ﹋︀﹨︩ ﹝﹩ ︀︋︡. در ا﹟ ﹝︀ده، ﹈ ﹝︣ز 50 
در︮︡ی و︗﹢د دارد ﹋﹥ در ︨ــ︀﹜︀ی ﹇︊﹏ ︋︣ا︨︀س ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 

︧︀︋︡اری ﹨﹞︀ن ز﹝︀ن، ﹝︡ ﹡︷︣ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ا︨️.
وا﹇︺﹫︐ــ﹩ ﹋﹥ ︀︋︡ ︋﹥ آن ﹡﹫︤ ︑﹢︗﹥ ﹋﹠﹫﹛، ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋︀ ﹎︢ر 
ز﹝︀ن و ︑︡و﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری (︋﹥ ︗︀ی ا︮﹢ل ﹋﹙﹩) 
︍︦ ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ﹝︡اوم ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀، ︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹣︔︣ و د︠﹫﹏  و︨ 

در ﹝︀︨︊﹥ ︨﹢دوز︀ن ︧︀︋︡اری، ︑︽﹫﹫︣ ﹋︣ده ا︨️.
در ﹆﹫﹆️، ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋︣ ﹝﹫︤ان 
﹢دوز︀ن  ︣ای ﹝︓︀ل،︨  ︀︫ــ﹠︡؛︋  ︨ــ﹢دوز︀ن ﹎︤ارش ︫︡ه ︑︃︔﹫︣﹎︢ار︋ 
 ️︑ ، ︨ــ︀ل ﹈ ︫ــ︣﹋️ در ﹈ ︣د﹊﹚﹝︻ ︫ــ︡ه ︋ــ︣ای ﹤︊︨︀﹞
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝︐﹀︀وت و ︑︖︡︡﹡︷︫︣ــ︡ه، ﹊︧︀ن ﹡﹢ا﹨﹠︡ ︋﹢د. 

﹛ ﹟︡︋︀ظ، ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝︐﹀︀وت و ︑︺︡﹏ ︫︡ه ︋﹥ ︨﹢دوز﹡︀︀ی 
﹝︐﹀︀و︑﹩ ﹝﹠︐︕ ︠﹢ا﹨﹠︡ ︫︡. 

ا﹎︣﹥ ︑︀﹋﹠﹢ن ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ا︣ان ︋﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ه ︋︣ا︨ــ︀س 
ــ︡ه ا﹡︡، ا﹝︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩ ︑︡وــ﹟︫  ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 
﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹋︀﹝﹏ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︋ــ﹥ ا︐﹞︀ل ﹇﹢ی ︋︣ 

︨﹢دوز︀ن ︫︣﹋︐︀ ︑︃︔﹫︣﹎︢ار ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
از ︗﹞﹙﹥، ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ︋︺︱﹩ از ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹋﹥ آ︔︀ر 
︨﹢دوز︀﹡﹩ دار﹡︡ و ︑︀﹋﹠﹢ن ا︨︐﹀︀ده ﹡︪︡ه ا﹡︡، از ︗﹞﹙﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︡ــ﹟ ﹜︀ظ، ا﹜︤ا﹝︀ی  ︣ درا﹝︡، ا︫ــ︀ره ﹋︣د.︋  ا︋ــ︤ار ﹝︀﹜﹩ و ﹝︀﹜﹫︀ت︋ 
 ︡︀︋ ن ︑︖︀رت و آ︨︐︀﹡﹥ ﹝﹢رد ﹡︷︣ ﹇︀﹡﹢ن ﹎︢ار﹢﹡︀﹇ ﹤﹫﹑︮︀ده 141 ا﹞
︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹝﹢رد ︋︀ز﹡﹍︣ی ﹇︣ار ﹎﹫ــ︣د ﹋﹥ ﹨︡﹁︀ی ا︮﹙﹩ ﹇︀﹡﹢﹡﹍︢ار ︋︀ 
ا︗︣ای ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩، ﹨﹞︙﹠︀ن ︋﹥ ﹇﹢ت ︠﹢د ︋︀﹇﹩ ︋﹞︀﹡︡. 

﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت و ﹇︀﹡﹢ن ﹝︀﹜﹫︀︑︀ی ﹝︧︐﹆﹫﹛ 
︋ــ︀ ︻﹠︀ــ️ ︋﹥ ا︮﹑﹫ــ﹥ ﹇︀﹡ــ﹢ن ﹝︀﹜﹫︀︑ــ︀ی ﹝︧ــ︐﹆﹫﹛ ﹝﹢رخ 
1394/4/13، آ﹫﹟ ﹡︀﹝ــ﹥ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹡﹢ع د﹁︀︑︣ ا︨ــ﹠︀د و ﹝︡ارك 
 ﹟د﹁︀︑︣ آن، ︵﹩ 10 ﹁︭﹏ ︑︡و ︿︡اری و ︑︺︀ر﹍﹡ ︀یرو︫ــ
︫︡ه ا︨ــ️؛ در ﹁︭﹏ اول و ︀رم ا﹟ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥، ا﹡﹢اع د﹁︀︑︣ و 
ــ︀﹝﹏ د﹁︀︑ــ︣ روز﹡︀﹝﹥، ﹋﹏، روز﹡︀﹝﹥ و ﹋﹏   ︫︉﹫︑︣︑ ﹤ ︑︺︀ر︿ آن︋ 
﹝︪ــ︐︣ك، ﹝︺﹫﹟ و د﹍︣ د﹁︀︑︣، ﹡︀م ︋︣ده ︫ــ︡ه ا﹡︡. ا﹜︊︐﹥ ا﹟ ﹡﹢ع 
د﹁︀︑ــ︣ و ︑︺︀ر︿ آن ︋ــ︀ د﹁︀︑︣ی ﹋﹥ در ﹝ــ︀ده 6 ا︮﹑﹫﹥ ﹇︀﹡﹢ن 
 ﹟ا ︒﹫ ﹟ا︨️ ﹋﹥ از ا ﹩︀︑︀رت ︻﹠﹢ان ︫︡ه، دارای ︑﹀︀و︖︑
︀ز﹡﹍︣ی ﹝﹩ ︋︀︫︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟، ﹝︡ت ز﹝︀ن ﹡﹍︡اری  ﹝﹛ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡︋ 
د﹁︀︑︣ در ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت، 10 ︨︀ل ذ﹋︣ ︫︡ه ا︨️؛ در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ 
در ﹇︀﹡﹢ن ﹝︀﹜﹫︀ت ︋︣ ارزش ا﹁︤وده، 5 ︨ــ︀ل ︋﹥ ︮﹢رت ﹁﹫︤﹊﹩ و 

︎︣و﹡︡ه ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ آن ︋︣ای ﹨﹞﹫︪﹥ ︻﹠﹢ان ︫︡ه ا︨️. 

︑﹆︧﹫﹛ ︨﹢د 
در ︫ــ︣﹋︐︀ی ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︋︣ا︨ــ︀س ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ︫︣﹋️ و 
︑︭﹢︉ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی، در︮ــ︡ی از درا﹝︡ ︀︮﹏ از 
﹥ ︻﹠﹢ان ا﹡︡و︠︐﹥ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د ︑︀  ــ︀م︋  ــ︊︨︡  ﹁︣وش︨ 
︣︵ ﹟︡︋﹅، از ︑﹆︧﹫﹛ آن ︗﹙﹢﹎﹫︣ی ︫﹢د و ︀ ﹁︣وش دارا﹫︀ی 
︔︀︋️ از ﹇︊﹫﹏ ︨ــ︀︠︐﹞︀ن و ز﹝﹫﹟ ︫︣﹋︐︀ ﹋﹥ ﹇︀﹡﹢﹡﹍︢ار ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر 
︣وج ﹝﹠︀︋︹ ﹝︀﹜﹩، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡  ﹀︶ ﹇︡رت ﹡﹆︡﹠﹍﹩ و ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از︠ 

ا﹟ ﹝﹢ارد را از ︑﹆︧﹫﹛ ﹝︧︐︓﹠﹩ ﹋﹠︡. 
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﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ 
﹋﹥ ︋﹫︪ــ︐︣ از ارز︫︀ی ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢د و ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ﹡︀︫﹩ از 
آن، ︧︉ ﹝﹢رد در ︮﹢رت ︨﹢دوز︀ن ︀ در ︮﹢رت ︨﹢دوز︀ن ︗︀﹝︹، 
︀﹜︬ ا︨️،  ﹢دوز︀ن︠   ︨︀  ︋︳︊︑︣﹞ ﹤﹋ ﹩︀︪ ︡ و︋  ﹢ا﹨︫︡   ︠︦﹊︺﹠﹞
︋﹥ ︨﹢دوز︀ن ا﹡︊︀︫ــ︐﹥ ا﹡︐﹆︀ل ﹝﹩ ︀︋︡ و در ﹡︀️ ︑﹆︧﹫﹛ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. 
﹢د ﹝﹠︖︣ ﹝﹩ ︫﹢د،   ︨﹤ ﹥ و︥ه در ﹝﹢اردی ﹋﹥︋  ــ﹢دوز︀ن،︋  ︑︽﹫﹫︣﹨︀ در︨ 
﹝﹢︗︉ ا﹁︤ا︩ ا﹡︐︷︀ر ︨ــ︀﹝︡اران ﹝﹩ ︫ــ﹢د و از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ︨ــ﹢د﹨︀ی 
︫﹠︀︨︀﹩ ︫︡ه از ﹡﹆︫︡﹢﹡︡﹎﹩ ︋︀﹐﹩ ︋︣︠﹢ردار ﹡﹫︧︐﹠︡، از ا﹠︣و ﹇︀︋﹙﹫️ 
︑﹆︧﹫﹛ ﹡︡ا︫︐﹥ و ︋﹥ ا︐﹞︀ل، ﹝︪﹊﹙︀﹩ در ار︑︊︀ط ︋︀ ︑﹆︧﹫﹛ ︨﹢د ︋︣ای 

︫︣﹋︐︀ در ﹝︖︀﹝︹ ︻﹞﹢﹝﹩ آ﹡︀ ︋﹥ و︗﹢د ︠﹢ا﹨︡ آ﹝︡. 

︑︺﹚︡︀ی ︨﹠﹢ا︑﹩ 
︫﹠︐︊︔ ﹩︀︨︀︀ی ︧ــ︀︋︡اری ︑﹚︡︺︑ ﹏︭﹁︨︣ ️︀ی ︨﹠﹢ا︑﹩، 
︋︀ ︫ــ︡ت ﹇ــ﹢ت و ︲︺︿ ﹡︷ــ︀م ﹋﹠︐︣﹜︀ی دا︠﹙﹩ ︫ــ︣﹋️ ار︑︊︀ط 
﹝︧ــ︐﹆﹫﹛ دارد و ﹝﹢︗︉ ︑︃︔﹫︣﹨︀ی ﹝﹠﹀﹩ ︋︣ ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران و ﹡︊﹢د 
ــ︡.  ﹢ا﹨︫︡   ︠︀︐﹋︣ــ ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩︫   ︮﹤ ا︵﹞﹫﹠ــ︀ن آ﹡︀ ﹡︧ــ︊️︋ 
︺︡ از  ︀ل︋  ︣﹎︪ــ️ آن در︨  ︀ل و︋   ︨﹉ ــ﹢د وا﹨﹩ در  ︨﹩︀︀︨ــ﹠︫
︵︀︨︀﹠︫ ﹅︣﹩ ز︀ن ︑️ ︨ــ︣﹁︭﹏ ︑︺﹚︡︀ی ︨﹠﹢ا︑﹩، ﹝﹠︖︣ 
︋﹥ ︑﹆︧﹫﹛ ︨ــ﹢د وا﹨﹩ و ︎︣دا︠︐︀ی ︋﹫︩ از وا﹇︹ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︎︀داش 
️ ﹝︡ــ︣ه ﹝﹩ ︫ــ﹢د. در ا﹟ را︨ــ︐︀، ﹇︀﹡﹢ن ﹎ــ︢ار ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ در  ﹫﹨
︋︣︠﹩ ﹝﹀︀د ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︑︺﹚︡︀ی ︨ــ﹠﹢ا︑﹩، ︑﹞﹫︡ات 
 ﹟︪ــ︡ ︑︀ ︋﹥ ﹋︀﹨︩ ا︡﹠﹫︋ ︡ود﹋﹠﹠ــ︡ه و ︋︀زدار﹡︡ه ای﹞ ،﹩﹛︣︐﹠﹋
 ︉﹢︭︑ ︀ ــ﹢د. ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟،︋  ﹢ر︑ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︖︫︣  ︡︎ــ︡ه در︮ 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︫﹞︀ره  34︧︀︋︡اری ︋︀ ︻﹠﹢ان «رو﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری، 
︑︽﹫﹫︣ ︋︣اورد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری و ا︫︐︊︀﹨︀ت»، ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد ﹝﹞﹊﹟ 
 ﹤︧︀︋︨︣︀ن و ارا ﹩﹎︡﹫︨ب ﹝﹠︀︨︊﹩ ︋︣ای ر﹢︀ر ا︨️ ︋﹥ ︻﹠﹢ان
﹎︤ارش آ﹡︀ ﹇︣ار ﹎﹫︣د. ا﹜︊︐﹥، در ︋︣︠﹩ ﹝﹢ارد، ︫﹠﹚︡︺︑ ﹩︀︨︀︀ی 

︨﹠﹢ا︑﹩ ا︗︐﹠︀ب ﹡︢︎︀︣ ا︨️. 

 ﹩﹡﹢﹡︀﹇ ﹤︀﹞︨︣ ﹏﹇︡ا
ــ︣﹝︀﹥ ﹝﹢رد   ︨﹟︣︐﹝﹋ ،ــ﹥ ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت﹫﹑︮︀ده 5 ا﹞ ﹅︊ــ︵
﹡﹫︀ز ︋︣ای ︑︃︨ــ﹫︦ ︫︣﹋︐︀ی ︨︀﹝﹩ ︻︀م و ︠︀ص ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ︎﹠︕ 
 ︀ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل و ﹈ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫ــ︡ه ا︨ــ️ ﹋﹥︋ 
︻﹠︀️ ︋﹥ ارزش ز﹝︀﹡﹩ ︎﹢ل و ︑﹢رم ﹝﹢︗﹢د در ﹋︪ــ﹢ر، ا﹟ ار﹇︀م 

﹡﹫︤ ﹡﹫︀ز ︋﹥ ا︮﹑ح دار﹡︡.

︩ ︋﹫﹠﹩ درا﹝︡ ﹨︣ ︨﹛ و ︑﹆﹅ آن  ﹫︎
︀﹝︡اران و ا﹁︤ا︧﹞ ︩﹢﹜﹫️ ا︻︱︀ی  در را︨︐︀ی  ︹﹁︀﹠﹞ ︶﹀﹆﹢ق︨ 
️ ﹝︡ــ︣ه و ﹝︡︣ان ︫ــ︣﹋︐︀ و ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ︨ــ﹀︐﹥ ︋︀زی و ا︖︀د  ﹫﹨
︋︀زاری ﹋︀را﹝︡ در ︋︀زار ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹋︪﹢ر، ︲︣ور︧️ ﹇︀﹡﹢﹡﹍︢ار در ﹝﹢رد 
 ﹩︀︐﹫﹛﹢︧﹞ ︡ات و﹫﹝︑ ،﹩︺﹇︫︡ه و ︻﹞﹙﹊︣د وا ﹩﹠﹫︋ ︩ ︨﹢دوز︀ن ︎﹫

︋︣ای ﹝︡︣ان ︫︣﹋︐︀ در ﹡︷︣ ︋﹍﹫︣د. 
﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︋ــ︀ ︻﹠︀️ ︋ــ﹥ ︎﹫︀ده ︨ــ︀زی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
 ﹟ــ︀ی ﹝﹢︗﹢د در ا︨ــ︐﹀︀ده از ا﹫﹡ــ﹩ از ﹡﹍︣ا﹊ ،﹩﹛︀﹞ ︤ار︫ــ﹍︣ی﹎
﹢ءا︨︐﹀︀ده ﹨︀ی ﹝︣︡︐﹩ از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹇︱︀وت ﹝﹢ر  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀،︨ 
ا︨ــ️. از ا﹠︣و، ︲︣ور︧ــ️ ︋︀ ︻﹠︀️ ︋﹥ ﹝﹢ارد ﹝︴︣ح ︫︡ه در ﹇︊﹏، 

 .︡︋︀ ︩︣ه ا﹁︤ا︡﹞ ️ ﹫﹨ ︣ان و ا︻︱︀ی︡﹞ ️﹫﹛﹢︧﹞

︑︣﹋﹫︉ وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری 
﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩، از ︗﹞﹙﹥ ﹝﹢اردی ا︨️ ﹋﹥  ︑︣﹋﹫︊︀ی ︑︖︀ری و︮ 
︀︋︡ ︋﹥ ﹝︐﹟ ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت ا︲︀﹁﹥ ︫ــ﹢د و ﹡﹫︀ز ﹝︊︣م ︋﹥ ︑︺︣︿ و ︑︊﹫﹫﹟ 
︲﹢ا︋ــ︳ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︑︣﹋﹫︊︀ی ︑︖︀ری و ﹝ــ﹢ارد ﹝︣︑︊︳ ︋︀ آن در 
﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت و︗﹢د دارد؛ از ︗﹞﹙﹥، ارا︣︺︑ ﹤︿ ︗︀﹝︹ و ﹝︀﹡︹ و ︲﹢ا︋︳ 
︠︀ص در ار︑︊︀ط ︋︀ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹎︣وه، ︫ــ︣﹋︐︀ی ا︮﹙﹩، وا︋︧ــ︐﹥، ﹁︣︻﹩ 
و ﹝︪ــ︀ر﹋️ ︠︀ص و ﹝﹀﹢م ﹆﹢ق ا﹇﹙﹫️. ﹨﹞︙﹠﹫﹟، ﹝︧ــ︐﹫﹛﹢︀ی 
﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︫︣﹋️ ا︮﹙﹩ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︫︣﹋️ ﹁︣︻﹩ و وا︋︧︐﹥ و ︀ ﹝︪︀ر﹋️ 

︠︀ص، از ︗﹞﹙﹥ ﹝﹢ارد د﹍︣ی ا︨️ ﹋﹥ ︀︋︡ ︋﹥ آ﹡︀ ︎︣دا︠︐﹥ ︫﹢د. 

 ︨﹟ آ︠︣ 
 ﹩﹊ ﹩﹡﹢﹡︀﹇ ︀د﹀﹞ ﹤﹋ ﹟و︗﹢د ︋︧︐︣ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹝﹠︀︨︉ در ﹋︪﹢ر، ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا
از ︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹣︔︣ در ︎﹫︀ده ︨ــ︀زی و ا︗︣ای ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ 
﹢د. ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت  ︀﹝︡اران︫  ا︨️، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹝︀﹡︹ از ︑︱﹫﹫︹ ﹆﹢ق︨ 
︋︀ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ︋︀ د﹍︣ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹝﹢︗﹢د در ﹋︪ــ﹢ر، ﹝﹢︗︉ ︑︧︣︹ و ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ 

︫︡ن ﹋︀ر﹨︀ و ا︖︀د ا﹡︱︊︀ط ﹋︀ری ︋﹫﹟ ︫︣﹋︐︀ و د﹡ ︣﹍︀د﹨︀ ︫﹢د. 
ا﹝﹫︡ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋︀ ا︖︀د ︑︺︀﹝ــ﹏ ﹡︀د﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹍︢اری، ︋︧ــ︐︣ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ 

 .︡آ ︡︡︎ ر﹢︪﹋ ︴︨ ای در ﹤︍︀ر﹊ و ﹌﹠﹨︀﹝﹨ ،︉︨︀﹠﹞
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