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 ︡ر︑﹩ از ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︑︣د﹢︮ ﹤ ﹤︋ ﹩︨︀︨ا︮﹢ل ا ️︀︻ر ﹤﹊﹠ا ﹫︲﹢︑ ︋︣ای ︡︡︗ ︀دی﹠︪﹫︎ ا﹜︿- ﹝﹀︀د ﹋︀ر︋︣دی
︣﹁﹥ ای ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡.

﹩﹞﹢﹀﹞ ب﹢︀ر ا︠﹑﹇﹩، ا︮﹢ل ا︨︀︨﹩ و ﹟﹫آ ️︀︻1- ر ︩︋
120 ︩︋   

﹩﹞﹢﹀﹞ ب﹢︀ر   
…

ا﹜︤ا﹝︀ و ﹝﹀︀د ﹋︀ر︋︣دی
…

﹩︪︋ ﹝︀ت ا︵﹞﹫﹠︀ن︡︠ ︣﹍و د ﹩﹛︀﹝︗ر︨﹫︡﹎﹩ ا ،﹩︨︣︋︀︧ ︋︣ای ﹩︑︀︷﹑﹞
ا︨︐﹆﹑ل

120.12 ای          (120.12 A1) 1︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای ︫︀︾﹏ در ︀︋ ،﹤﹁︣︡ ︋﹥ ﹨﹠﹍︀م ا﹡︖︀م ︧︀︋︨︣﹩، ر︨﹫︡﹎﹩ ا︗﹞︀﹜﹩، ︀ د﹍︣ ︠︡﹝︀ت 
ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩، ﹝︧︐﹆﹏ ︋︀︫﹠︡. ا︨︐﹆﹑ل ︋︀ ا︮﹢ل ا︨︀︨﹩ ︋﹩ ︵︣﹁﹩ و در︨︐﹊︀ری ﹝︣︑︊︳ ︋﹢ده و ﹝﹢ارد ز︣ را در︋︣ ﹝﹩ ﹎﹫︣د: 

︡ون ︑︃︔﹫︢︎︣ــ︣ی از ا︔︣﹨︀ی ﹡︀﹇︰ ﹇︱︀وت  ﹫ــ︀ن ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی را︋  ا﹜ــ︿- ا︨ــ︐﹆﹑ل ذ﹨﹠﹩- ︻︊︀رت از ﹉ و︥﹎﹩ ذ﹨﹠﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ا﹝﹊︀ن︋ 
︣﹁﹥ ای ا﹝﹊︀ن ︢︎︣ ﹋︣ده و در ﹡︐﹫︖﹥ ︋﹥ ﹁︣د ا﹝﹊︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ︑︀ ︋︀ در︨︐﹊︀ری ﹋︀ر ﹋︣ده و از ︋﹩ ︵︣﹁﹩ و ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠︡.

︩ ﹡﹢﹠︪﹫︎ ︦︀دی: ︩ ﹡﹢﹠︪﹫︎ ︦︀دی:︎﹫ ﹫︎

﹝﹀︀د ︋︣﹡︀﹝﹥ ︎﹫︪﹠︀دی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای و ﹇︱︀وت ︣﹁﹥ ای﹝﹀︀د ︋︣﹡︀﹝﹥ ︎﹫︪﹠︀دی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای و ﹇︱︀وت ︣﹁﹥ ای

︣﹞:﹤﹝︗︣︑﹛ ﹎﹢ارا

﹝︐﹟ ︎﹫︪﹠︀دی ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای ︋︣ای ︧︀︋︡اران (IESBA)، در︋︣﹎﹫︣﹡︡ه 
دو ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹝﹀︀د ﹋︀ر︋︣دی ︎﹫︪﹠︀دی ا︨️ ﹋﹥ در ﹝︴﹙︉ ز ︀︋ ︣︣وف ﹇︣﹝︤ ر﹡﹌ ﹝︪︬ ︫︡ه ا﹡︡.
 ا﹟ ﹝﹀︀د ﹋︀ر︋︣دی، ︎﹫︪﹠︀دی ︋︣ای ا︲︀﹁﹥ ︫︡ن ︋﹥ 120︩︋ آ﹫﹟ ا︠﹑﹇﹩ ︑︖︨︡︡︀︠︐︀ر︫︡ه

 ︋︀ ︻﹠﹢ان «︀ر﹢ب ﹝﹀﹢﹝﹩» ا︨️.
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 ﹤︗﹢︑ ︀ ﹥ ا︐﹞︀ل ﹨︣ ︵︣ف ︔︀﹜︒ ﹝﹠︴﹆﹩ و آ﹎︀ه،︋  ــ︣ا︴﹩ ﹋﹥ آ﹡﹆︡ر در︠﹢ر ︑﹢︗﹥ ﹨︧ــ︐﹠︡ ﹋﹥︋  ب- ا︨ــ︐﹆﹑ل ︸︀﹨︣ی- ا︗︐﹠︀ب از ︀﹆﹅ و︫ 
 ،﹩︨︣︋︀︧ از ا︻︱︀ی ﹎︣وه ﹩﹊ در ︀ ﹩︧︀︋︨︣ــ ﹤ای در ﹝﹣︨︧ــ ﹤﹁︣ ︡︣د︑ ︀ ﹩﹁︣︵ ﹩ ﹢ا﹨︡ ﹎︣﹁️ ﹋﹥ در︨ــ︐﹊︀ری،︋   ︠﹤︖﹫︐﹡ ︀﹡آ ﹤︋

︫︠︡﹥ دار ︫︡ه ا︨️.
120.12 ای︪︋          (120.12 A2) 2︀ی 4 ا﹜︿ (4A) و 4ب (4B) آ﹫﹟ ا︠﹑﹇﹩، در︋︣﹎﹫︣﹡︡ه «ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
ا︨ــ︐﹆﹑ل» ﹨︧︐﹠︡. ︪︋︀ی 4ا﹜︿ و 4ب، ا﹜︤ا﹝︀ و ﹝﹀︀د ﹋︀ر︋︣دی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹡﹢ه ا︻﹞︀ل ︀ر﹢ب ﹝﹀﹢﹝﹩ ︋︣ای ﹀︶ ا︨︐﹆﹑ل 
در ﹨﹠﹍︀م ا︗︣ای ︧︀︋︨︣ــ﹩، ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ا︗﹞︀﹜﹩ ︀ د﹍︣ ︠︡﹝︀ت ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ را ﹝ .︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ︬︪︧︀︋︡اران و ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی 
︣﹁ــ﹥ ای در ﹨﹠﹍︀م ا﹡︖︀م ﹠﹫﹟ ﹝﹢اردی، ︋︣ای ﹀︶ ا︨ــ︐﹆﹑ل ︀︋︡ از ا﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︎﹫︣وی ﹋﹠﹠ــ︡. ︀ر﹢ب ﹝﹀﹢﹝﹩ ︋︣ای 
﹥ ︵﹢ر د﹇﹫﹅ ﹨﹞︀﹡﹠︡ ر︻︀️ ا﹜︤ا﹝︀ی ا︨︐﹆﹑ل ا︨️. ﹎︣وه ﹨︀ی  ︣ای ر︻︀️ ا︮﹢ل ا︨︀︨﹩،︋   ︋︀﹨ ︡ ︡︑ ﹤ ︫﹠︀︨︀﹩، ارز︀︋﹩ و ︑﹢︗﹥︋ 
 ︡︡︑ ︫︡ه ا﹡︡، ︋﹥ ︵﹢ر د﹇﹫﹅ ﹝︪︀︋﹥ ︋︀ ﹎︣وه ﹨︀ی ︪︣︑ (120.6 A3) 3ا︮﹢ل ︋﹠﹫︀دی ﹋﹥ در ︋﹠︡ 120.6 ای ️︀︻︋︣ای ر ︡︡︑

︋︣ای ر︻︀️ ا︨︐﹆﹑ل ﹨︧︐﹠︡.
︑︣د ︡︣﹁﹥ ای

120.13 ای1 (A1 120.13)          ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩، ر︨﹫︡﹎﹩ ا︗﹞︀﹜﹩ و د﹍︣ ︠︡﹝︀ت ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩، از ︗﹞﹙﹥ ﹝﹢اردی ﹋﹥ 
از ︨ــ﹢ی ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ (IAASB) ︮︀در ︫︡ه ا﹡︡ و ︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای ︫︀︾﹏ در 
 ،﹩︪︋ ارد ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︠︡﹝︀ت ا︵﹞﹫﹠︀ن﹢﹞ ︣﹍و د ﹩﹛︀﹝︗︧︀︋︨︣ــ﹩، ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ا ︤ی و ا︗︣ایر ﹤﹞︀﹡︣︋ را ﹝﹙︤م ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ︑︀ ︋﹥ ﹨﹠﹍︀م ﹤﹁︣
︑︣دــ︡ ︣﹁﹥ ا ی را ︋ــ﹥  ﹋︀ر ﹎﹫︣﹡︡. ر︻︀️ ا︮﹢ل ا︨︀︨ــ﹩، از ا︗︣ای ﹠﹫﹟ ︑︣دــ︡ ︣﹁﹥ ای ︀﹝️ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ا﹟ ﹝﹢رد ︋︣ای ︧︀︋︨︣ــ﹩ 

︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩، در ﹝︓︀﹜︀ی ز︣ ︋﹥ ﹡﹞︀︩ درآ﹝︡ه ا︨️:
• در︨ــ︐﹊︀ری، ︡︋﹟ ﹝︺﹠﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︧︀︋︡ار ︣﹁﹥ ای، رورا︨ــ️ و ︮︀دق ︋︀︫︡. در ﹡︐﹫︖﹥، و﹇︐﹩ ︧︀︋︡ار ا︵﹑ع دارد ︀ ﹝︪﹊﹢ک ا︨️ 
﹝﹢﹇︺﹫︐﹩ ﹋﹥ ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ﹊﹩ از ︀︮︊﹊︀ر﹨︀ ︎﹫︩ ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋︀︻︒ ︫﹢د ﹋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ از ا︨︀س ﹡︀در︨️ ︀ ﹎﹞︣اه ﹋﹠﹠︡ه 
︋ُ︣وز ﹡﹍︣ا﹡﹫︀، ︎﹫﹍﹫︣ی  ︋︀︫ــ﹠︡، در ا﹟ ﹨﹠﹍︀م در︨ــ︐﹊︀ری از ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡. رورا︨ــ️ ︋﹢دن ︋﹥ ﹨﹠﹍︀م 
در︠﹢ا︨︐ ︀︀ ︗︧︐︖﹢ ︋︣ای ︫﹢ا﹨︡ ︋﹫︪︐︣ ︎﹫︩ از ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی در ﹝﹢رد ︧﹞ ﹉﹙﹥ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥، ︋︀ ذ﹨﹟ ︎︨︪︣﹍︣ و ارز︀︋﹩ ﹡﹆︀دا﹡﹥ ︫﹢ا﹨︡ 

︧︀︋ِ︨︣﹩ در﹎﹫︣ در ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای، ︨︀ز﹎︀ری دارد.
• ︋﹩ ︵︣﹁﹩ ﹝︧ــ︐﹙︤م آن ا︨ــ️ ﹋﹥ ︧ــ︀︋︡ار ︣﹁﹥ ای ︢︍︋︣د ﹋﹥ ︑︺︀﹝﹏ ︎﹫︪ــ﹫﹟ ︋︀ ︀︮︊﹊︀ر، ا﹁︤ون ︋︣ د﹍︣ ﹝﹢ارد، ﹝﹞﹊﹟ 
️ ﹎﹫︩︣ ︋﹥ ﹨﹠﹍︀م  ︗ ﹟︧︀︋︡ار از ا ﹩﹨︀﹎︀ر را ︋﹥ و︗﹢د آورد. ︠﹢دآ﹋ ︉ ︀︮ ︧︀︋︡ار ︋﹥ ︨ــ﹞️ آن ا︨ــ️ ︠︴︣ ︨﹢﹎﹫︣ی
︉ ﹋︀ر و ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ ︋︣ای  در﹡︷︣﹎︣﹁︐ــ﹟ ﹝︡ارک ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ــ﹉ ﹝﹢رد ︋︀ا﹨﹞﹫️ در ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ آن ︀︮ــ
︋︣دا︫︐﹟ ﹎︀﹝︀ی ︋﹫︪︐︣ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ارز︀︋﹩ ︫﹢ا﹨︡ ﹝︣︑︊︳ ︋︣ای ︨︀︎︡﹨﹩ ︋﹥ ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ر︧﹉ ︨﹢﹎﹫︣ی، ا﹇︡ا﹝︀﹩ ︨︀ز﹎︀ر ︋︀ 

︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ا︨️.
 ︴︨ ،﹟﹫︺﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︣ارداد﹇ ﹉ ای ︋︣ای ﹤﹁︣ ︧︀︋︡ار ﹤﹋ ️︨ای، ﹝︧︐﹙︤م آن ا ﹤﹁︣ ️︊﹇ای و ﹝︣ا ﹤﹁︣ ﹩﹍︐︧︀︫ •
 ️﹫﹛︀︺﹁ ️︡︗ ︀ ︀︫︡ و در را︨︐︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀، ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات ﹇︀︋﹏ ا︻﹞︀ل،︋  ﹝﹠︀︨︊﹩ از دا﹡︩ و ﹝︀رت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز را دا︫︐﹥︋ 
︉ ﹋︀ر ︋﹥ ︭︠﹢ص را  ︀︮ ﹉ ﹩﹛︀﹞ ــ︀ی︑ر﹢︮ ︀︋ ︳︊︑︣﹞ ︿︣︑ ﹉︧ــ︧ــ︀︋︡ار ا﹝﹊︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ︑︀ ر ﹤︋ ︀﹫﹎︥و ﹟ا .︡﹠﹋
 ︳در ︫︣ا ﹩︨︣︋︀︧ ︡﹨ا﹢︫ ﹤﹋ ﹤﹚︧﹞ ﹟︀دا﹡﹥ ا﹆﹡ ﹩︋︀ای ︠﹢د را ︋︀ ︎﹫﹍﹫︣ی ︗︡ی و ︨︍︦ ارز ﹤﹁︣ ︡︣ده و ︑︣د﹋ ﹩︀︨︀﹠︫

﹝﹢︗﹢د، ﹋︀﹁﹩ و ﹝﹠︀︨︉ ﹨︧︐﹠︡ ︀ ︠﹫︣، ا﹡︖︀م د﹨︡.
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ب- ﹝﹀︀د ﹋︀ر︋︣دی ︎﹫︪﹠︀دی ︗︡︡ ︋︣ای ︑︃﹋﹫︡ ︋︣ ا﹨﹞﹫️ درک وا﹇︺﹫︐︀ و ︫︣ا︳ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی  ﹇︱︀وت 
︣﹁﹥ ای

﹩﹞﹢﹀﹞ ب﹢︀ر ا︠﹑﹇﹩، ا︮﹢ل ا︨︀︨﹩ و ﹟﹫آ ️︀︻1︩- ر︋
…

120 ︩︋
﹩﹞﹢﹀﹞ ب﹢︀ر

…
ا﹜︤ا﹝︀ و ﹝﹀︀د ﹋︀ر︋︣دی

…
:︡︀︋ ،﹩﹞﹢﹀﹞ ب﹢︀ر ای، در ﹨﹠﹍︀م ا︻﹞︀ل ﹤﹁︣ ︧︀︋︡ار

ا﹜︿- ﹇︱︀وت ︣﹁﹥ ای را ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣د؛
ب- ﹡︧︊️ ︋﹥ ا︵﹑︻︀ت ︗︡︡ و ︑︽﹫﹫︣﹨︀ در وا﹇︺﹫︐︀ و ︫︣ا︳ ﹨︪﹫︀ر ︋︀︫︡؛ و

ج- از آز﹝﹢ن ︫︬ ︨﹢م ﹝﹠︴﹆﹩ و آ﹎︀ه، آن ︵﹢ر ﹋﹥ در ︋﹠︡ 120.6 ای1 (A1 120.6) ︑﹢︮﹫︿ ︫︡ه ا︨️، ︋︣ه ﹎﹫︣د.
︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹇︱︀وت ︣﹁﹥ ای

120.5 ای1 (A1 120.5)           ﹇︱︀وت ︣﹁﹥ ای، در︋︣﹎﹫︣﹡︡ه ا︨︐﹀︀ده از آ﹝﹢زش، دا﹡︩ و ︑︖︣︋﹥ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝︀﹨﹫️ و دا﹝﹠﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ 
 ︩︣ا  ︋﹤﹋ ﹩︴︣ا ﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹇︱︀وت ︣﹁﹥ ای، ︧︀︋︡ار ︣﹁﹥ ای از وا﹇︺﹫︐︀ و︫  ﹥ ﹨﹠﹍︀م︋  ︣﹁﹥ ای در ︀ل ا﹡︖︀م ا︨️. ︲︣وری ا︨️ ﹋﹥︋ 
رو︫﹟ ﹨︧︐﹠︡، درک ﹋︀﹁﹩ و ﹝﹠︀︨︊﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ ︑︀ ︑︡︡﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ر︻︀️ ا︮﹢ل ا︨︀︨﹩ را ︫﹠︀︨︀﹩ و ارز︀︋﹩ ﹋︣ده و ︨︀︎ د﹨︡. 

:︀را در ﹡︷︣ ︋﹍﹫︣د ﹋﹥ آ ︣ارد، ﹝﹢ارد ز﹢﹞ ︣﹍︧︀︋︡ار، ا﹁︤ون ︋︣ د ️︨در﹋﹩، ﹝﹞﹊﹟ ا ﹟﹫﹠ ﹤︋ ﹩︋︀﹫︐︨در د
• ︋﹫﹟ وا﹇︺﹫︐︀ و ︫︣ا︳ ﹝︺﹙﹢م و ا﹡︐︷︀ر﹨︀ی ︧︀︋︡ار، ﹡︀﹨﹞﹢ا﹡﹩ و︗﹢د دارد؛

• ا︵﹑︻︀ت ﹝﹢︗﹢د، ﹝︊﹠︀ی ﹝﹠︀︨︊﹩ ︋︣ای د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ﹉ ﹡︐﹫︖﹥ را ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؛
• ﹝﹩ ︑﹢ان ﹡︐︀︕ ﹝﹠︴﹆﹩ د﹍︣ی را ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ا︵﹑︻︀ت ﹝﹢︗﹢د، ︋﹥ د︨️ آورد؛

️ ﹎﹫︣ی ︠﹢د ︧︀︋︡ار، ︋︣ ﹇︱︀وت او ︑︃︔﹫︣ ︋﹍︢ارد؛ و ︗ ︀ ︣ض﹁ ︩ • ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︎﹫
• ︑︭︬ و ︑︖︣︋﹥ ︠﹢د ︧︀︋︡ار ﹋︀﹁﹩ ﹨︧︐﹠︡ ︀ ﹐زم ا︨️ وی ︋︀ ا﹁︣اد ﹝︐︭︬ و ︋︀︑︖︣︋﹥ د﹍︣ی ﹝︪﹢رت ﹋﹠︡.

︫︬ ︨﹢م ﹝﹠︴﹆﹩ و آ﹎︀ه
︀ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع  ــ﹢م ﹝﹠︴﹆﹩ و آ﹎︀ه از ﹝﹑︷﹥ ﹨︀ی  ﹉︧ــ︀︋︡ار ︣﹁﹥ ای در را︋︴﹥︋   ︨︬ــ 120.5 ای2 (A2 120.5)           آز﹝﹢ن︫ 
ا︨️ ﹋﹥ آ︫ ﹉ ︀︬ ︨﹢م ﹨﹛ ︋﹥ ﹨﹞︀ن ﹡︐﹫︖﹥ ای ︠﹢ا﹨︡ ر︨﹫︡ ﹋﹥ او ر︨﹫︡ه ︀ ︠﹫︣؟ ﹑﹞ ﹟﹫﹠︷﹥ ای از زاو﹥ ﹡﹍︀ه ︫ ﹉︬ ︨﹢م 
 ︀﹡︧ــ︀︋︡ار ﹨﹛ از آ ﹤﹋ آ﹎︀﹨﹩ دارد ﹩︴︊︑︣﹞ ︳و ︫ــ︣ا ︀︐﹫︺﹇ــ﹩ و آ﹎︀ه ︮﹢رت ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣﹁️ ﹋﹥ در ز﹝︀ن ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی، از ︑﹞︀﹝﹩ وا﹆︴﹠﹞
ا︵﹑ع دا︫ــ︐﹥ ︀ ﹝﹞﹊﹟ ︋﹢د ︋﹥ ︫﹊﹙﹩ ﹝﹠︴﹆﹩، ا﹡︐︷︀ر ﹝﹩ دا︫ــ️ ﹋﹥ از آ﹡︀ ا︵﹑ع دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. ذ﹋︣ ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ︲︣ور︧️ ﹋﹥ ﹐زم ﹡﹫︧️ 
︫︬ ︨﹢م ﹝﹠︴﹆﹩ و آ﹎︀ه ︧︀︋︡ار ︋︀︫︡، ︋﹙﹊﹥ ﹋︀﹁﹩ ا︨️ دا﹡︩ و ︑︖︣︋﹥ ﹝︣︋﹢ط را دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ ︑︀ ﹝﹠︀︨︉ ︋﹢دن ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی ︧︀︋︡ار را 

.︡﹠﹋ ﹩︋︀رت ︋﹩ ︵︣﹁︀﹡﹥ درک و ارز﹢︮ ﹤︋
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