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︑︽﹫﹫︣ات ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، ا﹨﹞﹫️ ︫﹀︀﹁﹫️ ︋︣اورد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری را ︋︣ای ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن از ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا﹁︤ا︩ داده ا︨️. و︣ا︩ ︎﹫︪﹫﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 540 (ISA 540)، ︎﹫︩ از ︑︽﹫﹫︣ات ا︠﹫︣ در ︧︀︋︡اری ز﹡︀︀ی ا︻︐︊︀ری ﹝﹢رد ا﹡︐︷︀ر، و ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︑︖︡︡﹡︷︫︣︡ه ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹇︣ارداد﹨︀ی ︋﹫﹞﹥، 
︫﹠︀︠️ درا﹝︡، و ا︗︀ره، ﹡﹢︫︐﹥ ︫︡ه ︋﹢د. ︑︽﹫﹫︣ات ︀د︫︡ه، ︋﹥ ﹨﹞︣اه ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ︎︣︑﹊︣ار ︋︀زر︨﹩  ️﹫﹀﹫﹋ ﹤︋ ️︊︧﹡ ﹤﹋ ﹩︨︣︋︀︧︧︀︋︨︣﹩ ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ا﹡︐﹆︀د دا︫️، 

︩ ︋︣ا﹡﹍﹫︤ ︀د︫︡ه ︋︍︣دازد. ﹛︀ ﹏︀︧﹞ ﹤︋ ،﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ د﹢︊︋ ︋︣ای ،(IAASB) ﹩︪︋ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا ️﹫﹨ ﹤﹋ ︫︡ ︉︗﹢﹞
︉ و﹋︀ر، در ︀ل د﹎︣﹎﹢﹡﹩ ا︨️. ︀ر﹢ب ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︋﹥ د﹎︣﹎﹢﹡﹩ ادا﹝﹥ ﹝﹩ د﹨︡، ﹇︱︀وت ﹝︣︡️ و ا︵﹑︻︀ت  ر︧ــ﹊︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹝﹫︳ ︎﹫︙﹫︡ه ︑︣ ﹋︧ــ
︉ و﹋︀ر ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ︋︣ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ︑﹊﹫﹥ دار﹡︡،  آ﹠︡ه ﹡﹍︣ را︕ ︑︣ ︫︡ه ا︨️، و ا﹨﹞﹫️ ﹝﹢ارد ا﹁︪︀ در ︀ل ر︫︡ ا︨️. ﹝︣ا︗︹ ﹝﹆︣را︑﹍︢ار ﹝︀﹜﹩ ﹡﹍︣ان ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ︎﹫︙﹫︡ه ﹋︧

و ︲︣ورت آز﹝﹢ن ا︔︋︪︣﹩ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ﹋﹠︐︣﹜︀ در ز﹝︀ن ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری، ﹝︴︣ح ︫︡ه ا︨️.
︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری، و  ︣ای︋   ︋﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ را در︋︀ره ﹩﹝﹞ ︀ی﹫﹡︣ا﹍﹡ ،﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹫︨︀زر ︀︡ ﹎︧ــ︐︣ش  .︡︋︀︀﹁︐﹥ ﹨︀ی︋   ︋،﹤︐﹁︀د﹢︊ ا︨ــ︐﹀︀ده از ︑︣د ︡︣﹁﹥ اِی︋ 

︲︣ورت ︎︣دا︠︐﹟ ︋﹥ آن از ︵︣﹅ ︑﹢︨︺﹥ ︑﹀﹊︣ ︑︣د︡﹎︣ای ﹝︧︐﹆﹏ ︑︣ و ︀﹜︪﹩ ︑︣ در ︧︀︋︨︣︀ن، ﹝︴︣ح ︨︀︠︐﹥ ا︨️.
﹝︤ا︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︀︋︡ از ︵︣﹅ ︫ــ﹀︀﹁﹫️ و ار︑︊︀ط ر︨ــ︀﹡﹩ ︋︊﹢د ﹅﹆︑ ،﹤︐﹁︀︀︋︡. ﹡︷︀م را﹨︊︣ی، ﹎︤ار︫﹍︣ی و ﹝﹆︣را︑﹍︢اری ︀︋︡ از ︵︣﹅ ﹎﹀︐﹞︀ن دو︗︀﹡︊﹥ 
︋︊﹢د ﹟﹫︋ ﹤︐﹁︀︧ــ︀︋︣س و ار﹋︀ن را﹨︊︣ی در︋︀ره ︋︣اورد﹨︀ی ︎﹫︙﹫︡ه و ﹝﹢اردی ﹋﹥ ︋︀ ا︋︀م ︋︣اورد ︋︀﹐ رو︋︣و︨ــ️، ار︑﹆︀ ︀︋︡. ︻﹑وه ︋︣ آن، ار︑︊︀ط ︋︀ ﹝︣ا︗︹ ﹡︷︀ر︑﹩، و ا﹡︐﹆︀ل 

.︡︋︀ ︣ورت︲ ︡︀︋ ﹩︮︀︠ ︳در ︫︣ا (IAS 701) ٧٠١ ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛در ار︑︊︀ط ︋︀ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا (KAM) ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚︮︀ی ا︻﹢︲﹢﹞
در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ ۵۴٠ (︑︖︡︡﹡︷︫︣ــ︡ه)، ﹋﹥ در ا﹋︐︊︣ ٢٠١٨ ﹝﹠︐︪︣ ︫︡ و ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی آن از ١۵ د︨︀﹝︊︣ ٢٠١٩ ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️، ︋︊﹢د﹨︀ی 

ا︮﹙﹩ ز ﹤︋ ︪︣﹛ ﹝﹩ ︠﹢رد:
• ︋﹥ ︵﹢ر ︠︀ص، ︵﹫︿ ر︧ــ﹉ ذا︑﹩ را (︋﹠︡ 4 ا︨ــ︐︀﹡︡ارد)، ︋︣﹝︊﹠︀ی ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹝﹢︗﹢د در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 200 (ISA 200)، ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
﹠︀︠️ ︑︀ ﹝﹆﹫︀س ︢︎︣ی را ﹝﹞﹊﹟  ﹥ ر︨﹞﹫️︫   ︋،(ISA 330) 330 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫ ︡ه) (ISA 315 Revised)، و ا︨ــ︐︀﹡︡ارد︋   ︫︣︷﹡︡︡︖︑) 315 ﹩︧︀︋︨︣ــ

︨︀زد.
• ﹝﹀﹢م ︻﹢ا﹝﹏ ر︧﹉ ذا︑﹩ را، ︫︀﹝﹏ ﹡﹥ ︑﹠︀ ا︋︀م ︋︣اورد، ︋﹙﹊﹥ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︎﹫︙﹫︡﹎﹩، ذ﹨﹠﹩ ︋﹢دن، و ︀︨︣ ︻﹢ا﹝﹏، ﹝︺︣﹁﹩ ﹋︣د (︋﹠︡﹨︀ی 2، 4، و 16).

️ آوردن ︫﹠︀︠️ وا︡ ︑︖︀ری و ﹝﹫︳ آن را، ︫︀﹝﹏ ﹋﹠︐︣ل دا︠﹙﹩ وا︡ ︑︖︀ری، ﹝︴︣ح ︨︀︠️ (︋﹠︡ 13). • رو︫︀ی ار︑﹆︀︀﹁︐﹥ ارز︀︋﹩ ر︧﹉ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︋﹥ د︨
• ارز︀︋﹩ ︗︡ا﹎︀﹡﹥ ر︧﹉ ذا︑﹩ و ر︧﹉ ﹋﹠︐︣﹜﹩ ︋︣ای ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری را ﹝︺︣﹁﹩ ﹋︣د (︋﹠︡ 16).

• ︋︣ ا﹨﹞﹫️ ︑︭﹞﹫﹞︀ی ︧ــ︀︋︣س در︋︀ره ﹋﹠︐︣﹜︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︋︣اورد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری از ︵︣﹅ د︡﹡﹩ ︑︨︣︀︠︐﹟ ا﹜︤ا﹝︀ی ﹝︣︋﹢ِط ﹝﹠︡رج در ا︨︐︀﹡︡ارد 315 (︑︖︡︡﹡︷︫︣︡ه) و 
ا︨︐︀﹡︡ارد 330 ︑︀﹋﹫︡ ﹋︣د (︋﹠︡﹨︀ی 19 و 20).

 ﹩︫︡ه، ︋︣ای ︵︣ا ️داده ﹨︀ و ﹁︣︲﹫﹥ ﹨︀ ﹨︡ا ،(️︨︧︀زی ︎﹫︙﹫︡ه ﹝︴︣ح ا﹛︡﹞ ︬︪﹞ ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹏﹞︀︫) ︀︫︋︣ای ا﹇︡ام ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹨︡ف، ﹋﹥ ︋﹥ ︨﹢ی رو ﹩︀﹞ا﹜︤ا •
و ا︗︣ای رو︫︀ی ︧︀︋︡اری ︋﹫︪︐︣ در ︨︀︎ ︋﹥ ر﹊︧︀ی ارز︀︋﹩ ︫︡ه ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️، ﹝︺︣﹁﹩ ﹋︣د (︋﹠︡﹨︀ی 7، 19، 25-22).

️ آ﹝︡ه در ار︑︊︀ط ︋︀ ︋︣اورد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری، ︫ــ︀﹝﹏ ︫ــ﹢ا﹨︡ ︑︀﹫︡﹋﹠﹠︡ه و ﹡﹆︰ ﹋﹠﹠︡ه، ار︑﹆︀ داد  • ا﹜︤ام «︻﹆︉ ︀︋︧ــ︐﹫︡» را، ︋︀ ا﹁︤ودن ارز︀︋﹩ ︫ــ﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹥ د︨ــ
(︋﹠︡﹨︀ی35-33).

️ آوردن ︫﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣﹩ در︋︀ره ا﹟ ﹋﹥ آ︀ ﹝﹢ارد ا﹁︪︀ی ﹝︣︋﹢ط، «﹝︺﹆﹢ل» ﹨︧︐﹠︡، ار︑﹆︀ داد (︋﹠︡﹨︀ی 26ب، 29ب، و 31). • ا﹜︤ا﹝︀ی ا﹁︪︀ را، ︋︣ای ︋﹥ د︨
• ا﹜︤ام ︗︡︡ی ︋︣ای ︑﹢︗﹥ ﹋︣دن ︋﹥ ﹝︀︧﹏ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری، در ز﹝︀ن ار︑︊︀ط ︋︀ ار﹋︀ن را﹨︊︣ی، ا︲︀﹁﹥ ︫︡ (︋﹠︡ 38).

.︫︡ ﹤ارا ،﹤︐﹁︀︀﹆︑و ار ︡︡︗ ︀ر︋︣دی﹋ ︉﹛︀︴﹞ •
• ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝﹠︀︋︹ ا︵﹑︻︀︑﹩ ︋﹫︣و﹡﹩، ا︮﹑︀ت ︑︊︺﹩ و ا﹡︴︊︀﹇﹩ در ︑︺﹀︣︀، ا﹜︤ا﹝︀، و ﹝︴︀﹜︉ ﹋︀ر︋︣دی در ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 500 ﹩︨︣︋︀︧ (ISA 500) ا﹡︖︀م ︫︡. 
 ︀︋ ﹤︊︀︭﹞ ︋︣ای ︵︣ح در ﹝﹫︤﹎︣د و ︣︀ی ز︧︀︋︡اری» ا︠︐︭︀ص دارد و ︎︨︪︣ــ ︋︣اورد﹨︀ی ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی︪﹛︀» ︧ــ︀︋︣س ︋﹥ ﹝﹢︲﹢ع ﹤﹚︖﹞ ︀ره﹝︫ــ ﹟︣د ا﹎︤﹫﹞

︀︮︊﹠︷︣ان در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ا︨️:
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︣اورد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری در ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹥ ا﹨﹞﹫︐﹩ دارد؟  1- در ا︣ان︋ 
﹝︭ــ︡اق ︋︣اورد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ︋︀ ا︋︀م ︋ــ︣اورد ︋ــ︀﹐ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 
︫ــ︣﹋︐︀ی ا︣ا﹡﹩ ﹋︡ا﹝︧️؟ ﹋﹫﹀﹫️ ︋︣اورد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری در ︮﹢ر︑︀ی 
﹝︀﹜﹩ وا︡﹨︀ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣ در ا︣ان ﹍﹢﹡﹥ ا︨️؟ ﹝︡︣ان ا︣ا﹡﹩ در ︋︣︠﹢رد 
︋︀ ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ﹥ د︡﹎︀﹨﹩ دار﹡︡ و ︋︀ ﹥ ا﹜﹍﹢﹩ ر﹁︐︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؟

 ﹤ ︀ــ ︣اورد﹨ــ︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩︋  2- در اــ︣ان، ︧ــ︀︋︣س در ︧︀︋︨︣ــ﹩︋ 
﹝︧ــ︀﹏ ︠︀︮﹩ رو︋︣و︨ــ️ ﹋﹥ در ﹝﹑︷︀ت ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣ــ﹩ 540 
﹢د︋︣ان  ︣دا︠︐﹥ ﹡︪ــ︡ه ا︨️؟ ا﹡︐︷︀ر﹨︀ی︨  ﹥ آن︎  (︑︖︡︡﹡︷︫︣ــ︡ه 1392)︋ 
از ︧︀︋︣س ا︣ا﹡﹩ ﹋︡ا﹝︧️ ﹋﹥ ︎︀︨ــ ︋﹥ آ﹡︀ ا﹝﹊︀﹡︢︍︣ ﹡︊﹢ده ا︨️؟ و ︣ا 

ا﹝﹊︀﹡︢︍︣ ﹡︊﹢ده ا︨️؟
3- ︋︣ای ︫﹀︀ف ︫ــ︡ن ︋︣اورد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری، ︑︖︡︡﹡︷︣ در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد 
︧ــ︀︋︡اری 34 ︋︀︻﹠ــ﹢ان «رو﹥ ﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری، ︑︽﹫﹫ــ︣ در ︋︣اورد﹨︀ی 
︧ــ︀︋︡اری و ا︫︐︊︀﹨︀ت» ︑︀ ﹥ ا﹡︡ازه ︲︣وری ا︨ــ️. ︑︽﹫﹫︣ در ا︨︐︀﹡︡ارد 
 ︨︀︎ ︩﹫︎ ︩︀د︫ــ︡ه در ︎︨︣ــ ﹏︀از ﹝︧ــ ﹉ ︧ــ︀︋︡اری 34 ︋﹥ ﹋︡ام

﹝﹩ د﹨︡؟ 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 540 ﹩︨︣︋︀︧ (︑︖︡︡﹡︷︫︣︡ه)  4- ا︮﹑︀ت ا︠﹫︣ در ا︨︐︀﹡︡ارد︋ 
 ︀︀ی ︎﹫︩ ﹝︴︣ح ا︨️، ﹝﹩ ︎︣دازد؟ آ︪︨︣︎ در ﹤﹋ ﹩﹚︀︧﹞ ﹤︋ ا﹡︡ازه ﹤ ︀︑
︑︖︡︡﹡︷︣ در ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣﹩ ا︣ان ﹨﹛ ︲︣وری ا︨️؟ آ ︀︧︀︋︣س 
ا︣ا﹡﹩ در ار︑︊︀ط ︋︀ ︧︀︋︨︣﹩ ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︋︀ ﹝︀︧﹙﹩ رو︋︣و︨️ 

﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︋︣ای آن ︨︀︎﹩ ﹡︡ارد؟

د﹋︐︣ ﹡︷︣ی
︋﹥ ﹝﹫︤﹎︣د ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︧ــ︀︋︣س ︠﹢ش آ﹝︡︡.  ︨︍︀︨ــ﹍︤ارم ﹋﹥ د︻﹢ت 
﹝︖﹙﹥ را ︢︎︣﹁︐﹫︡. ﹨﹞︀ن ︵﹢ر ﹋﹥ در د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ ﹝﹫︤﹎︣د ﹝︪ــ︬ ︫︡ه، 

︋︒ ﹝︀ در ﹝﹢رد، ︪﹛︀︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ا︨️.
︋﹥ ︻﹙️ ا︋︀م ذا︑﹩ ﹝﹢︗﹢د در ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︑︖︀ری، ︋︧ــ﹫︀ری از ا﹇﹑م 
︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋︀ د﹇ــ️ ا﹝﹊︀ن ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹡︡ار﹡ــ︡. ︋﹥ ا︗ ﹟️، در 
︀ر﹢ب ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ از ︋︣اورد﹨︀ ﹋﹥ در وا﹇︹ 
﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹇︱︀وت ﹝︣︡️ ا︨ــ️، ︋︣ای ︫ــ﹠︀︠️ و ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︋︣︠﹩ 
از ا﹇﹑م ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︨ــ︐﹀︀ده ︫﹢د. ﹢ن ا︨ــ︐﹀︀ده از ︋︣اورد﹨︀ی 
︧︀︋︡اری ︋﹥ ︻﹠﹢ان ارز︀︋﹩ ︋︣ای ︫﹠︀︠️ و ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه 
ا︨️ و ار﹇︀م ︋︣اوردی در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا﹁︪︀ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡، ︧︀︋︣س ﹨﹛ 

﹝﹙︤م ا︨️ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︋︣اورد﹨︀ و ﹋﹀︀️ ا﹁︪︀ ا︸︀ر﹡︷︣ ﹋﹠︡.
 ﹟︀م ﹨﹞︣اه ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹎︀﹨﹩ ا︋︧ــ︀︋︡اری ﹨﹞﹢اره  ︋︀ ا ︋︣اورد﹨︀ی
ا︋︀م ︋︀︻︒ ︑︣︑ ،︿︣︿ ﹋﹛ ا﹨﹞﹫️ ︀ ︋︀ا﹨﹞﹫️، ﹝﹩ ︫ــ﹢د. ︋︀ ︑﹢︗﹥ 
︨︣ــ︩ ﹝︴︣ح ا︨ــ️ ﹋﹥ در ا︣ان   ︎﹟︣اوردی ا ︋ــ﹥ و﹫﹎︥︀ی ا﹇﹑م︋ 
︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری در ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹥ ا﹨﹞﹫︐﹩ دارد؟ ﹝︭︡اق 
︣﹋︐︀ی ا︣ا﹡﹩  ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩︫  ︀﹐، در︮  ︀ ا︋︀م︋  ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری︋ 
﹋︡ام ا︨️؟ ﹋﹫﹀﹫️ ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ وا︡﹨︀ی 
﹎︤ار︫ــ﹍︣ ﹍﹢﹡﹥ ا︨ــ️؟ ﹝︡︣ان ا︣ا﹡﹩ در ︋︣︠﹢رد ︋ــ︀ ︋︣اورد﹨︀ی 

︧︀︋︡اری، ﹥ د︡﹎︀﹨﹩ دار﹡︡ و ︋︀ ﹥ ا﹜﹍﹢﹩ ر﹁︐︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؟ 

︦ ا﹞︡ی ﹝﹠︭﹢ر ︫﹞
︉ ر﹫︦ ︫﹢رای ︻︀﹜﹩ ا﹡︖﹞﹟ ︧︀︋︡اران ︠︊︣ه ا︣ان ︀﹡

د﹋︐︣ ر︲︀ ﹡︷︣ی
︻︱﹢ ︫﹢رای ﹝ ﹤﹚︖﹞ ️︧︣︡︀︋︣س

﹞﹫︡ ا﹜﹫︀ری
د︋﹫︣ ﹋﹞﹫︐﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ و آ﹝﹢زش
︨︀ز﹝︀ن ︋﹢رس و اوراق ︋︀دار

︧︠︣و ︎﹢ر﹝︺﹞︀ر
﹤︀﹞︨︣ ︧︀︋︡ار ر︨﹞﹩ و ﹋︀ر︫﹠︀س ︋︀زار

ا︋﹢ا﹜﹀︱﹏ ﹡﹫﹊﹢﹋︀ر
︧︀︋︡ار ر︨﹞﹩
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️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ا﹟ ﹝﹫︤﹎︣د ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ︣وف ا﹜﹀︊︀ ︻︊︀رت ︋﹢د﹡︡ از: ﹋︫︣
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︦ ا﹞︡ی  ﹝︫
﹠︀︨ــ︀﹩ و ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی   ︫︀ ا﹎︣ از  ﹉︀ر﹢ب و︨ــ﹫︺︐︣ ﹡﹍︀ه ﹋﹠﹫﹛، در ا︣ان︋ 
ا﹇﹑م ﹇︴︺﹩ و ︑ ﹅﹆︀﹁︐﹥ ﹝︪ــ﹊﹏ دار ︀︑ ﹜﹥ ︋︨︣ــ︡ ︋ــ﹥ ا﹇﹑م ︋︣اوردی. 
︺﹠﹩ ا﹐ن وا︡﹨︀ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣، ︫ــ︣﹋︐ ،︀﹊﹡︀︋ ︀ ︀﹉ ︨︣ی ︑﹀︣︀ی 

︑ ﹅﹆︀﹁︐﹥ دار﹡︡ ﹋﹥ ﹝︀﹏ ︋﹥ ا︮﹑ح آن ﹡﹫︧︐﹠︡. 
د︣وز ﹎︤ارش ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹉ ︫ــ︣﹋️ ︋﹢ر︨ــ﹩ را ﹝﹩ ︠﹢ا﹡︡م ︋︀ ١۵ ︋﹠︡ 
︫︣ط، و﹜﹩ ا︸︀ر﹡︷︣ ︑﹠︀ ﹝︪︣وط ︋﹢د. آ١۵ ︀ ︀ ١۶ ︋﹠︡ ︫︣ط ︋︣ای رد︫︡ن 
︋︀︧︀ ﹋︀﹁﹩ ﹡﹫︧️! ︋﹠︀︋︣ا﹟ ا︲︀﹁﹥ ︫︡ن ﹉ ︋﹠︡ در ار︑︊︀ط ︋︀ ︋︣اورد ︑︀︔﹫︣ی 

در ﹡﹢ع ا︸︀ر﹡︷︣ ︧︀︋︣س ﹡︡ارد. 
ــ︣ط دارد و ︀ ﹝︣دود   ︫︡﹠ ــ︣﹋︐﹩ ﹋﹥︋  ︀ر﹨︀ ︑︀﹋﹫︡ ﹋︣ده ام،︫   ︋﹤﹋ ،﹟﹞ ︣︷﹡ ﹤︋
ا︨ــ️، در ا︮﹏ ﹡︀︊︡ در ︋﹢رس و روی ︑︀︋﹙﹢ ︋︀︫︡. ﹝︀ ︨︣︋︀︧︀ در ︋﹢رس ︋︀ 
ر︧﹉ ︋︧ــ﹫︀ر ︋︀﹐﹩ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. ﹝︀ ︋︀ ︫︣﹋︐︀﹩ رو︋︣و ﹨︧︐﹫﹛ ﹋﹥ از ﹡﹍︀ه 

︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ و ︋︀ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︗︀﹡﹩ در ا︮﹏ ︗︀︪︀ن در ︋﹢رس ﹡﹫︧️. 
️ ﹝︡︣ه ﹎︤ارش ﹡︀در︨️ ﹝﹩ د﹨︡.  ﹫﹨ ﹤﹋ ﹟ا ﹩﹠︺ ؟﹤ ﹩﹠︺ ︫ــ︣ط ︡﹠︋
 ﹤﹋ ﹟︫ــ﹢د؛ ︑︀ ا ︬︪ــ﹞ ︀︐﹋︣ع ︫ــ﹢﹡ ﹟ا ︿﹫﹚﹊︑ ︡︀︋ ــ︣ ﹝﹟، اول︷﹡ ﹤︋

️ ﹋﹛ ︋︣اورد﹨︀ی ︑ ﹅﹆︀﹁︐﹥ ︫︀ن را ︎﹫﹍﹫︣ی ﹋﹠﹠︡.  د︨
ا﹜︊︐﹥ در ﹝﹢رد ا﹇﹑م ︋︣اوردی ﹨﹛ ﹝︪ــ﹊﹏ دار﹛؛ ︋︣ای ﹝︓︀ل، ︋︣اورد ︻﹞︣ 
 ︀︑︀﹫﹛︀﹞ ︀ی ﹇︀﹡﹢ن︠︣﹡ ﹅︊︵ ــ︣ان︀ی ︔︀︋️ را در ا﹫ک دارا﹑︐و ا︨ــ ︡﹫﹀﹞
ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹫﹛. ﹨﹫︘ ﹋︧ــ﹩ در ﹨﹫︘ ﹎︤ار︫ــ﹩ ︋﹠︡ ︫ــ︣ط در ﹝ــ﹢رد ︋︣اورد 
ا︨ــ︐﹑ک ﹡︡اده ا︨️. ﹝︧﹙﹥ ﹝︀ در ﹝﹢رد ا﹇﹑م ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ و ︋︪﹩ از 

آن ︺﹠﹩ ا﹇﹑م ︋︣اوردی، ﹁︣ا︑︣ از ︋︒ ﹇︱︀وت ﹝︣︡️ ا︨️. 
د﹋︐︣ ﹡︷︣ی

ا﹟ ︑﹙﹆﹩ و︗﹢د دارد ﹋﹥ ﹝︣︡️ از ︋︣اورد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ︋︣ای 

﹝︣︡️ ︨﹢د ا︨ــ︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠︡. ا﹟ ︑﹙﹆﹩ در ︫︣﹋︐︀ی ا︣ا﹡﹩ ︑︀ 
﹥ ا﹡︡ازه در︨️ ا︨️؟

︦ ا﹞︡ی  ﹝︫
ا︫ــ︀ره ﹋︣دم، ﹝︪ــ﹊﹏ ﹁︣ا︑︣ از ا﹇﹑م ︋︣اوردی ا︨️. و﹇︐﹩ ︫︣﹋️ ز︀ن 
 ﹟﹊﹝﹞ ﹤﹡﹢﹍ ،ذ︠﹫︣ه ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣د ︀ ،︡﹠﹋ ﹩﹝﹡ ️︊︔ ا︻︐︊︀ری ﹇︴︺﹩ ︫ــ︡ه را
︩ ︋﹫﹠﹩ ︫ــ︡ه ︻﹞﹏  ﹫ ﹢د در ﹇︊ــ︀ل زــ︀ن ا︻︐︊︀ری︎  ﹥ و︸︀ــ︿︠  ا︨ــ️︋ 
﹫︙﹫︡ه ﹡﹫︧ــ️؛ در ذ︠﹫︣ه ﹨ــ︀، در ﹝︴︀﹜︊︀ت  ︣اورد﹨ــ︀ی ﹝︀ ﹨﹠﹢ز︎  ﹋﹠ــ︡.︋ 
  ﹉﹡︀︋ ﹉ ﹩︐﹇و .️︨︀﹨ ﹤﹝﹫︋ در ︀ ،︪ــ﹊﹢ک ا﹜﹢︮﹢ل، در ﹋︀﹐ی ﹡︀︋︀ب﹞
﹝︴︀﹜︊︀ت ﹝︺﹢﹇﹥ ︡﹠﹟ ︨︀﹜﹥ دارد و﹜﹩ ︋︣ای آن ذ︠﹫︣ه ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣د، ︵︊﹫︺﹩ 
ا︨ــ️ ﹋﹥ ا﹇﹑م ︋︣اوردی را ︋﹥ ︪﹛ ا︋︤ار ﹝︣︡️ ︨ــ﹢د ﹡﹍︀ه ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︑︀ 
ز﹝︀﹡ــ﹩ ﹋﹥ ︀︋﹩ ︋︣ای ︋﹩ ︑﹢︗﹩ ︋﹥ ا︮﹢ل ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹡︊︀︫ــ︡، 

︨﹢د︨︀ز︀ ادا﹝﹥ دارد و ﹊﹩ از ا︋︤ار آن ﹨﹛ ﹨﹞﹫﹟ ︋︣اورد﹨︀︨️. 
︎﹢ر﹝︺﹞︀ر

︋︀ ︑︖︣︋﹥ ای ﹋﹥ در ︨︀ز﹝︀ن ︋﹢رس ︎﹫︡ا ﹋︣دم، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹛ ا﹟ را ︋﹍﹢﹛ ﹋﹥ در 
﹎︤ارش ︫︣﹋︐︀ی ﹝︐﹙︿ ︋﹢ر︨ــ﹩، ا︻﹛ از ︋︤رگ و ﹋﹢﹉، ︋﹥ ﹝﹢︲﹢ع 

︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︋﹥ ا﹡︡ازه ﹋︀﹁﹩، ا﹨﹞﹫️ داده ﹡﹞﹩ ︫﹢د. 
ا﹡︺﹊︀س ︑︺︡﹑ت ︨ــ﹠﹢ا︑﹩ ︋︡ون ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹜︤ا﹝︀ت آن، در ﹎︤ار︫︀ی 

﹝︀﹜﹩ ﹉ ︻︀دت ︫︡ه ا︨️. 
 ︀ ︣وش﹁ ،︡︣︠ در ﹝﹢رد ︡︀︋ ︡ه﹠︡اران ﹋﹠﹢﹡﹩ و آ﹞︀︨ــ ﹤﹋ ﹩︀︗ در
﹡﹍︡اری ︨ــ︀م ︑︭﹞﹫﹛ ︋﹍﹫︣﹡︡، و در ︫︣ا︨ ﹤﹋ ﹩︴︀م ︋﹥ ︵﹢ر ︎﹫﹢︨︐﹥ 
در ︋﹢رس ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹝﹩ ︫ــ﹢د، ﹡﹞﹩ ︑﹢ان ﹨︨ ﹉ ﹤﹠︤︀﹝︡ار را ︋﹥ ︨︀﹝︡ار 

د︑ ︣﹍﹞﹫﹏ ﹋︣د. 
 ︣﹍ــ﹩ ﹋﹥ در دوره ︠︀ص ︠﹢د ﹝﹠︷﹢ر ﹡︪ــ︡ه، و ︋﹥ ︻︊︀رت د︀﹨ ﹤﹠︤﹨
 ﹤﹠︤﹨ ︡ار در︋︀ره آن﹞︀︋︣اورد ﹝﹠︀︨ــ︉ ︋︣ای آن ︮﹢رت ﹡﹍︣﹁︐﹥، ︋﹥ ︨ــ
ا︵﹑︻︀︑﹩ داده ﹡︪ــ︡ه، و ︧ــ︀︋︣س ﹨﹛ در ﹎︤ارش ︠﹢د ︋﹥ آن ا︫︀ره ای 
﹡﹊︣ده و ︫︣︵﹩ ﹇︀﹏ ﹡︪︡ه ا︨️، و ︋﹠︀︋︣ا︨ ﹟︀﹝︡ار ﹨﹛ از آن ا︵﹑︻﹩ 
﹠﹢ا︑﹩   ︨﹏︡︺︑ ان﹢﹠︻ ﹤ ﹥ ا﹜︤ا﹝︀ت︋  ︡ون ︑﹢︗﹥︋  ︺︡، ﹡︀﹎︀ن و︋  ︀ل︋  ﹡︡ارد،︨ 

﹝︴︣ح ﹝﹩ ︫﹢د؛ ﹋﹥ ا﹜︊︐﹥ ︨︀﹝︡ار ︗︢︎ ﹤︋ ︣︲︀ ︡︡︣ش آن ﹡﹫︧️. 
︋︩ ︻﹞︡ه ای از ﹝︪ــ﹊﹏ ︋︣اورد﹨︀ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹨︤﹠﹥ ﹝︀﹜﹫︀ت ا︨ــ️ و 
﹇︧ــ﹞️ د﹍︣ ︋﹫﹞﹥؛ ا︵﹑︻︀ت و ︨﹢ا︋﹅ ︨ــ︀﹜︀ی ﹎︫︢︐﹥ ︫︣﹋️ ︋﹥ ︵﹢ر 
︣اورد﹋︣دن و︗﹢د  ︣ای︋   ︋﹩﹀﹚︐﹞ ︀یل در د︨ــ︐︣س ا︨️ و رو︫ــ﹢﹝︺﹞
︣﹋︐︀ ︋﹥ در︨︐﹩  ﹢ی︫  ︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ﹐زم از︨  ﹠︀︋︣ا ﹟︣ا︋  دارد.︋ 

در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ﹡﹞﹩ ︫﹢د؛ ﹝︺﹙﹢م ﹡﹫︧️!
در ﹝﹢رد ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︋︀ ﹉ ﹝︖﹞﹢︻﹥ رو︋︣و ﹨︧ــ︐﹫﹛. در ︫ــ︣﹋︐︀ی 
︋﹢ر︨ــ﹩ ﹝︡︣ ﹎︣ا︩ و ﹝﹑︷︀ت ︠︀ص ︠ــ﹢د را دارد ︑︀ ︐﹩ ا﹐﹝﹊︀ن 
︫︣﹋️ را ︨﹢داور ﹡︪︀ن د﹨︡، ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ا︮﹢ل و ︲﹢ا︋︳ ︠﹢دش 

︦ ا﹞︡ی: ﹝︫

ا﹎︣ ﹝︪﹊﹏ ︫﹀︀﹁﹫️ا﹎︣ ﹝︪﹊﹏ ︫﹀︀﹁﹫️

﹏ ︫﹢د﹏ ︫﹢د

ا﹡︖︀م ︋︣اورد﹨︀ا﹡︖︀م ︋︣اورد﹨︀

️︧﹫﹡ ﹏﹊︪﹞️︧﹫﹡ ﹏﹊︪﹞
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را دارد ︑︀ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ را ﹡︢︍︣د، ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ︑︣︑﹫︉ ︨︀ز﹝︀ن ︋﹢رس و ٠٠٠.
 ﹟ا︫ــ﹊︀ل اول، ﹝﹆︣رات و ︲﹢ا︋︳ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ا︨ــ️. ﹝︪﹊﹏ ︋︺︡ی ا
 ︡﹠︐︧﹫﹡ ︣﹊﹁ ﹟︀ی ﹝︀﹜﹩ در ا︨ــ︀س ︋﹥ ا︑ا︨ــ️ ﹋﹥ ︨ــ﹢د︋︣ان ︮﹢ر
﹋ــ﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ وا︡﹨︀ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣ ︋﹥ ﹆﹫﹆️ ﹡︤د﹉ ︋︀︫ــ︡. 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری و ︧︀︋︨︣ــ﹩ از ﹝︀ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹠︡ ﹋﹥ ﹝︺﹆﹢ل 
︀ش،   ︋﹩﹆︴﹠﹞ ︡﹢﹎ ﹩﹞ م﹑﹋ ﹉ ۵۴٠ در ﹩︨︣︋︀︧ ؛ ا︨︐︀﹡︡ارد﹜﹫︫︀︋
﹢ب  ا︵﹑︻︀︑️ را ︗﹞︹ ﹋﹟، ︧ــ︀ب ﹋﹟، از ﹠︡ روش ا︨︐﹀︀ده ﹋﹟.︠ 
ا﹎︣ ︧︀︋︡ار و ︧︀︋︣س ︋﹢ا﹨︡ از ا﹟ راه ︋︣ود، ︋﹥ ﹝︀﹡︹ ︋︣﹝﹩ ︠﹢رد؛ 
 ︣︡﹞ .️︋︣ای ﹝︓︀ل، ﹇︀﹡﹢ن ا︗︀زه ﹡﹞﹩ د﹨︡، و ﹝﹆︣رات ︨ــ︀ز﹎︀ر ﹡﹫︧ــ
︫︣﹋️ ﹨﹛ ︋﹥ ا﹟ ﹎︣ا︩ دارد ﹋﹥ ︻﹞﹙﹊︣د ︠﹢د را ︨﹢داور ︗﹙﹢ه د﹨︡.

﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ ﹋﹥  ﹝﹫︳ ا﹇︐︭︀دی ﹝︀ ︵﹢ری ا︨ــ️ ﹋﹥ در ا︨ــ︀س︋ 
از ︋︣اورد ﹎︣︤ان ا︨️. ﹨﹫︙﹊︦ دو︨ــ️ ﹡︡ارد ﹋﹥ ﹆﹫﹆️ را ︋︊﹫﹠︡. 
ر﹁︐﹟ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹝﹫︳ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ وا﹇︺﹩، ﹝︓﹏ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹝︀ را از ا﹟ ︫︣ا︳ ︠﹑ص 
﹋﹠︡؛ ا﹜︊︐﹥ ︋﹥ ︫ــ︣ط آن ﹋﹥ ︫ــ︣ا︳ را ﹝﹫︀ ﹋﹠﹫﹛ و ︋ــ︣ای ﹝︓︀ل ︋︐﹢ا﹡﹫﹛ 

ارز︫︀ی ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥ را در ︋︀زار ﹋︀را  ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠﹫﹛.
د﹋︐︣ ﹡︷︣ی 

﹝︧︐﹠︡ات   ︡︀︋ ︧ــ︀︋︣س   540 ﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐︀﹡︡ارد   ﹅︊︵  
 ︀﹡و ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ آ ﹩︋︀ط ︋ــ﹥ ︋︣اورد﹨︀ را ﹎ــ︣داوری، ارز﹢︋︣﹞
ا︸︀ر﹡︷︣ ﹋﹠︡. ︋ــ︀ ︑︖︣︋﹥ ای ﹋﹥ در ︋ــ﹢رس دار︡ ︋︣اورد﹨︀ی 
︧︀︋︡اری در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︫︣﹋︐︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ ︑︀ ﹥ ا﹡︡ازه 

﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ︫﹢ا﹨︡ و ﹝︧︐﹠︡ات ﹝︺︐︊︣ ا︨️؟ 
︎﹢ر﹝︺﹞︀ر

﹁︣ا﹠︡ ︋︣اورد از ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫ــ︣وع ﹝﹩ ︫ــ﹢د. ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︀︋︡ در 
﹝﹢رد ︋︣اورد﹨︀ ︑︭﹞﹫﹛ ︋﹍﹫︣د و ﹁︣ا﹠︡ی را ︵﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹝︧ــ︐﹠︡ ︋︀︫︡. 

ا﹝︀ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ ﹠﹫﹟ اراده ای و︗﹢د ﹡︡ارد.
ا﹜﹫︀ری

 ﹜﹞ ﹩﹚﹫︠ ــ︣انا﹇︐︭ــ︀دی ا ︳﹫﹞ ︧ــ︀︋︡اری در ︋︣اورد﹨ــ︀ی
ا︨ــ️، ﹢ن ︋︀ ا︋︀م و ﹡︊﹢دا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︀﹐ ﹝﹢ا︗﹥ ﹨︧︐﹫﹛. ا﹟ ا︋︀م و 
﹡︊﹢دا︵﹞﹫﹠︀ن در ﹨﹞﹥ ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ از ︗﹞﹙﹥ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات و︗﹢د دارد و 

ا﹇︐︭︀د ︑﹢ر﹝﹩ ﹡﹫︤ ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ا﹁︩︤ آن ︫︡ه ا︨️. 
 ﹩︀﹨︀د﹡ ︣ان ︠﹫﹙﹩ ︋︀﹐︨️. ﹡︊﹢دا ︳﹫﹞ د︫ــ﹀︀﹁﹫️ ﹨﹛ در﹢︊﹡
﹋﹥ در ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ی د﹍︣ و︗﹢د دارد، ﹝︓﹏ ﹝﹢︨︧ــ︀ت ا︻︐︊︀ر︨﹠︖﹩، 
 ﹩﹐︀ ︣اورد﹨︀، در ﹋︪ــ﹢ر ﹝ــ︀ از ا﹨﹞﹫️︋  ︀︻︒ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥︋  ﹨﹞ــ﹥︋ 

︋︣︠﹢ردار ︋︀︫︡. 
︧︀︋︨︣ــ︀ در ر︨ــ﹫︡﹎﹫︀ی ︠ــ﹢د ︠﹫﹙ــ﹩ در ﹝ــ﹢رد ︋︣اورد﹨︀ی 

︧ــ︀︋︡اری ︧︀س ﹡﹫︧ــ︐﹠︡؛ ︋︣ای ﹝︓︀ل، ر︻︀️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ٣٢ در 
︋︀ره ﹋︀﹨︩ ارزش دارا ،︀﹫︀ ﹎︤ارش ﹋︀ر︫﹠︀س ر︨﹞﹩، ︀ ارز︫︀ی 
﹝﹠︭﹀︀﹡﹥، ︀︐﹡ ︀︕ د︻︀وی ︨︣︋︀︧ .﹩﹇﹢﹆︀ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ﹐زم را 

در ر︨﹫︡﹎﹫︀ی ︠﹢د ︋﹥ ﹋︀ر ﹡﹞﹩ ︋︣﹡︡. 
در ﹋﹏، ︋︣اورد﹨︀ ︀ ا﹡︖︀م ﹡﹞﹩ ︫ــ﹢د ︀ ︋﹥ ︮﹢رت ︠﹫﹙﹩ ︠﹢︫︊﹫﹠︀﹡﹥ 
ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫ــ﹢د؛ ︺﹠﹩ در ︫ــ︣﹋️ آن ︗︀﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹐زم ا︨️ ︋︣اوردی 
 ️︗ رت ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣د، و آن ︗︀ ﹋﹥ ︋﹥ ﹡﹀︹ ︫ــ︣﹋️ ا︨️ ︋︣اورد در آن﹢︮
ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د. ﹝﹀︣و︲︀︑﹩ ﹋﹥ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢د، و رو︀︫﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ﹋︀ر 

 .️︧﹫﹡ ﹩︭︭︑ ،︋︣ده ﹝﹩ ︫﹢د
د﹋︐︣ ﹡︷︣ی

 ﹤ ﹩︀︪︣ا﹎ ﹟﹫﹠ ︀︋ ،︣︸︀﹡ ︀د﹡ ︨ــ︀ز﹝︀ن ︋﹢رس ︋﹥ ︻﹠﹢ان
︋︣︠﹢ردی دارد؟ 
ا﹜﹫︀ری

︨ــ︀ز﹝︀ن ︋﹢رس در ﹝︖﹢ز﹨︀﹩ ﹋﹥ ︮︀در ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︀ ﹎︤ار︫ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ 
﹋﹥ در ︋︀زار ﹝﹠︐︪ــ︣ ﹝﹩ ︫﹢د، ︋︣ر︨ــ﹫︀ی ﹐زم را ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨︡ و در 
︮﹢رت و︗ــ﹢د ︑﹙︿، ﹨﹞﹢اره ︋︣︠﹢رد ﹐زم را ︮﹢رت ﹝﹩ د﹨︡. ︋︣ای 
 ﹩﹫︗﹢︑ ︀ی︤ار︫ــ﹎ ،﹤︀﹞︨︣ــ ︩︀ل، در دادن ﹝︖﹢ز ︋︣ای ا﹁︤ا︓﹞
ا﹁︤ا︩ ︨ــ︣﹝︀﹥ و ﹎︤ارش ︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹡︧︊️ ︋﹥ آ﹡︀، ر︨﹫︡﹎﹩ و 
 ︀﹫دارا ﹩︋︀ارز ︡︡︖︑ داده ﹝﹩ ︫ــ﹢د. در ﹤︀﹞︣ــ  ︨︩ا︗︀زه ا﹁︤ا ︡︺︋
︋︣ای ا﹁︤ا︩ ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹡﹫︤ ︋︣ر︨ــ﹫︀﹩ ︮﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د. در ︠﹫﹙﹩ از 
﹝﹢ارد ﹨﹛ ︋︣ر︨﹫︀ی ︨︀ز﹝︀ن ︋﹢رس ﹝︐﹊﹩ ︋﹥ ﹎︤ار︫︀ی ︧︀︋︨︣︀ن 

︎﹢ر﹝︺﹞︀ر: 
︋︀ ﹡︊﹢د ︨﹫︧︐﹛︋︀ ﹡︊﹢د ︨﹫︧︐﹛
﹋﹠︐︣ل دا︠﹙﹩﹋﹠︐︣ل دا︠﹙﹩
︎﹠︀ن ﹋︀ری در︎﹠︀ن ﹋︀ری در
﹟︣︀ی ز﹨ ﹤﹐﹟︣︀ی ز﹨ ﹤﹐
ا︑﹀︀ق ﹝﹩ ا﹁︐︡ ا︑﹀︀ق ﹝﹩ ا﹁︐︡ 
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﹝︧︐﹆﹏ و ︋︀زر︨ــ︀ن ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ا︨️. ︋﹥ ︻︊︀رت د﹍︣، آ﹡ ︀﹊﹩ از ︋︀زو﹨︀ی 
﹡︷︀ر︑﹩ ︨︀ز﹝︀ن ︋﹢رس ﹨︧︐﹠︡. 

 ﹜︊﹞ آ︔︀ر ﹝︀﹜﹩ و ﹤︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︡ون ارا در ﹝﹢اردی ︋﹠︡﹨︀ی ﹎︤ارش
 ︣︀︠︀دی ︋﹠︡ ︫ــ︣ط دارد، ︋﹠︡ ذ︧︀︋︣س ︑︺︡اد ز ا︨ــ️. ﹝︓﹑ ﹎︤ارش
﹡︀﹋︀﹁﹩ دارد؛ و﹇︐﹩ از ︧ــ︀︋︣س ﹝﹩ ︎︨︣ــ﹫﹛ ﹋﹥ آ︔︀ر ﹋ّ﹞﹩ آن ﹫︧ــ️، 
﹝﹩ ﹎﹢ــ︡ ﹋﹥ ︻﹞︡ه ا︨ــ️ و ا﹎︣ ︋﹍﹢﹫ــ﹛، ﹎︤ارش ﹝︣دود ﹝﹩ ︫ــ﹢د. ا﹎︣ 
﹎︤ارش ︧ــ︀︋︣س ︣︮ و ︋︡ون ا︋︀م و ︋︀ ارا﹥ آ︔︀ر ﹝︀﹜﹩ ︋︀︫︡، د︨️ 
﹡︀د﹨︀ی ﹡︷︀ر︑﹩ در ︋︣︠﹢رد ︋︀ ︑﹫﹥ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ا︵﹑︻︀ت و ا﹇︡ام ا﹡︱︊︀︵﹩ 

︋︀ز ﹝﹩ ︫﹢د.
د﹋︐︣ ﹡︷︣ی 

︣﹋️ ذ︠﹫︣ه  ﹥ ︻﹠﹢ان ﹡ ﹉︀د ﹡︀︸︣ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ ا﹜︤ام ﹋﹠﹫︫︡  ︫ــ﹞︀︋ 
﹐زم را در﹡︷︣ ︋﹍﹫︣د؟ 

ا﹜﹫︀ری
︵︊﹅ ︲﹢ا︋︳ ︋︣︠﹢رد﹨︀ی ﹐زم ︋︀ ︑﹫﹥ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ا︵﹑︻︀ت و ︑︀﹫︡﹋﹠﹠︡﹎︀ن 
 ﹟دارد. ا ﹩﹠﹫︀︎ ﹤ــ﹠︤﹨ ︿﹚︑ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫ــ﹢د. در ﹝﹢اردی ا﹡︖︀م ︀﹡آ
د︾︡︾﹥ ای ا︨ــ️ ﹋﹥ ︨ــ︀ز﹝︀ن ︋ــ﹢رس روی آن ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡. ا﹝﹫︡وارم 
︋︀ ︑︡ا︋﹫︣ی ﹋﹥ در را︨ــ︐︀ی اراــ﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︵︊﹅ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︧︀︋︡اری و ︲﹢ا︋︳ و ﹝﹆︣رات ا﹡︪︡ــ﹫︡ه ︫︡ه ا︨️ ︋︣︠﹢رد﹨︀ی ﹐زم 
︋︀ ﹡︀︫ــ︣ا﹡﹩ ﹋﹥ ﹎︤ارش ︧︀︋︣س ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ آ﹡ ︀︀وی 
︋﹠︡﹨︀ی ︫ــ︣ط ا︨️ ︮﹢رت ︢︎︣د ︑︀ ︫ــ︀﹨︡ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︴︊﹅ ︋︀ 

ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ و ︫﹀︀﹁﹫️ ︋︀﹐ در ﹎︤ار︫︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋︀︫﹫﹛.
︎﹢ر﹝︺﹞︀ر

 ﹤﹡︀﹀︨︀︐﹞ .﹜︢ار﹍ ﹥ آن ا︐︣ام︋  ︣︢︍﹛ و︋  ﹀︀﹁﹫️ را︋  ︀︡ ا︮﹏︫  در ﹋︪﹢ر︋ 
︋﹥ ︫﹀︀﹁﹫️ ا︻︐﹆︀د درو﹡﹩ و︗﹢د ﹡︡ارد. 

 ﹜﹋︀ ︳﹫﹞ از ﹋﹏ ا﹇︐︭︀د ﹝︀︨ــ️، ﹁︱︀ و ﹩﹊﹢﹋ ﹤︻﹢﹝︖﹞ ︋ــ﹢رس
︋︣ ﹋︪ــ﹢ر ﹡﹫︤ ﹝﹛ ا︨️. ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ﹨﹞﹥ ﹫︤ را ︋﹥ ︻︡ه ︨︀ز﹝︀ن ︋﹢رس 
﹢ب  ﹀︀ف و رو︫﹟ و︠   ︫︤﹫ ﹤﹝﹨ ﹤﹋ ،︡︀︫ــ  ︋﹟ا ︣ ︡﹨﹫﹛. ا﹎︣ ا︮﹏︋  ﹇︣ار︋ 

︋︀︫︡، آن و﹇️ ︋﹢رس ﹨﹛ ﹝︪﹊﹑ت ﹋﹞︐︣ی ︠﹢ا﹨︡ دا︫️. 
﹡﹫﹊﹢﹋︀ر

︀ز﹝︀ن   ︨﹤  ︋﹩﹇﹢﹆ ︀ص︫︀ر﹡︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ا︸︡ود 500 ﹨︤ار ا ﹤﹛︀︨︣ــ﹨
ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ارا﹥ ﹝﹩ ︫ــ﹢د. از ا﹟ ︑︺︡اد ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜ِ﹩ ︡ود 30﹨︤ار 
 ،️﹋︣ ︣﹋️ ﹋﹞︐︣ از 5 ﹨︤ار︫  ︫︣﹋️ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹩ ︫﹢د، از ا﹟ 30 ﹨︤ار︫ 
︀ز﹝︀﹡︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ دو﹜︐﹩ و ︾﹫︣دو﹜︐﹩،  ︫ــ︣﹋︐︀ی ز﹡ ︩︫﹢︎︣︀د﹨︀ و︨ 
 ︀﹡آ ︩︫﹢︎︣︀ی ز︐﹋︫︣ ︀م و︻ ﹩﹞︀︀ی ︨ــ︐﹋︫︣ ︀ی دو﹜︐﹩ و︐﹋︫︣
 ﹤﹫︑ ︧︀︋︡اری در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ️︀︻ر ︡﹠︊︀︎ ،︀دز ︀ ﹜﹋ ﹤﹋ ︡﹠︐︧ــ﹨
︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹨︧ــ︐﹠︡. ︋︣اورد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ﹨﹛ ︤﹎︀﹡ ﹩︪︋︣ از 

︑﹫﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︨ــ️. ﹝﹟ ا︋︐︡ا ︪﹛︀︀ی ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری 
را د︨︐﹥ ︋﹠︡ی ﹝﹩ ﹋﹠﹛.

در ︫ــ︣ا︳ ︠︀ص ا︣ان، ︻﹢ا﹝﹏ ز︀دی دار﹛ ﹋﹥ ﹝﹢︲﹢ع ︋︣اورد﹨︀ی 
︧ــ︀︋︡اری را ︎﹫︙﹫︡ه و ︀﹜︪ــ﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡؛ ﹝︓﹏ ﹡︊﹢د ︔︊ــ︀ت ا﹇︐︭︀دی، 
︑﹢رم ︋︀﹐ی ۵٠ در︮ــ︡، ﹡︠︣︀ی ﹝︐﹀︀وت ارز، ﹡︊﹢د ︋︀زار ﹋︀را ︋︣ای ﹋︀﹐ و 
︠︡﹝︀ت، ﹇︀﹡﹢ن ﹎︣︤ی ﹡︀د﹠﹥ ︫︡ه، ﹡︀︑﹢ا﹡﹩ د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ﹡︷︀ر︑﹩، ﹡︊﹢د 

﹡︷︀م ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ا︑﹊︢︎︀︣، و ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ﹋﹥ ︫﹀︀ف ﹡﹫︧️.
در ﹠﹫ــ﹟ ︫ــ︣ا︴﹩، ︋﹥ ︵﹢ر ︵︊﹫︺﹩ ︐ــ﹩ ا﹎︣ ﹝︡ــ︣ی ︋﹢ا﹨︡ در 
 ︀︋ ،︡﹠﹋ ﹤﹫︑ ︀﹊︑︀ی ﹝︀﹜﹩ در︠﹢را︑︧︀︋︡اری ︮﹢ر ار︑︊︀ط ︋︀ ︋︣اورد﹨︀ی
︣اورد﹨︀ی  ﹝︪﹊﹑ت ز︀دی رو︋﹥ رو ﹝﹩ ︫﹢د. در︭︠﹢ص ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی ﹁﹠﹩︋ 
︧︀︋︡اری ﹨﹛ ﹝︪ــ﹊﹑︑﹩ و︗﹢د دارد؛ از︗﹞﹙﹥ ﹝﹀︣و︲︀︑﹩ ﹋﹥ ﹇︣ار ا︨️ 
﹝︊﹠︀ی ︋ــ︣اورد ﹇︣ار ﹎﹫︣د. ︋﹥ ︻﹑وه، ﹝︡﹜︀ی ﹝︀︨ــ︊︀︑﹩ ︑︺︣︿ ︫ــ︡ه 
﹡﹫︤ در د︨ــ︐︣س ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡. در ا︨︐︀﹡︡ارد ︧ــ︀︋︡اری ٣۴ ﹋﹥ ︋︣اورد﹨︀ی 
︧ــ︀︋︡اری را ︑﹢︲﹫ ﹝﹩ د﹨︡، ﹨﹫︘ ﹝︡ل ﹝︀︨︊︀︑﹩ ︋︣ای ︋︣اورد﹨︀ی 
︧ــ︀︋︡اری در ︫︣ا︳ ﹝︺﹫﹟ ارا﹥ ﹡︪︡ه ا︨ــ️. ﹨﹞﹫﹟ ﹝﹢︲﹢ع در ﹝﹢رد 
 ︤﹫﹡ ︀﹫︧ــ︀︋︡اری ︫ــ﹞︀ره ٣٢ ︋︀ ︻﹠﹢ان ﹋︀﹨︩ ارزش دارا ا︨ــ︐︀﹡︡ارد
︮︀دق ا︨ــ️. ﹨﹞﹥ ﹝﹀︣و︲︀ت ذ﹨﹠﹩ ﹨︧︐﹠︡ و ︋︣ای ارز︀︋﹩ ﹝﹀︣و︲︀ت 
ذ﹨﹠﹩، ︧︀︋︣س ︋︀ ︪﹛︀︀ و ﹝︡ود︐︀ی در︠﹢ر︑﹢︗﹩ ﹝﹢ا︗﹥ ا︨️. 
︩ ﹎﹀︐﹥، ︠﹢ب ا︨️ ︋﹥ ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹡﹫︤ ا︫︀ره  ︻﹑وه ︋︣ ﹝﹢ارد ︎﹫
﹥ و︥ه  ︪︀ی ﹝︐﹙︿ ا﹇︐︭︀دی،︋  ︣ا︳ ﹋﹠﹢﹡﹩، در︋  ﹋﹠﹛. ﹝︐︀︨﹀︀﹡﹥ در︫ 
﹥ ︑﹢︗﹫︀ت و د﹐ــ﹏ ﹝︐﹙︿، ﹇﹢ا﹡﹫﹟،  ︀ ︑﹢︨ــ﹏︋  ﹠︡ «ز»،︋  ︫ــ︣﹋︐︀ی︋ 
 ️︀︻︀ی ﹝︀﹜﹩ ر︑ر﹢︮ ﹤﹫︑ ︣رات، ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ و ا﹡︭︀ف و ︻︡ا﹜️ در﹆﹞

ا﹜﹫︀ری: 

︀︨︣︋︀︧︀︨︣︋︀︧
در ﹝﹢رددر ﹝﹢رد

︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری
︧︀س ﹡﹫︧︐﹠︧︡︀س ﹡﹫︧︐﹠︡
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﹡﹞﹩ ︫﹢د و ﹝︐︀︨﹀︀﹡﹥ ا﹟ ︲︡ارز﹡ ︀︫︀د﹠﹥ ︫︡ه ا︨️. 
 ️﹫﹛﹢︧︀︋︨︣ــ﹩ ۵۴٠، ﹝︧ــ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ،︒ ︀ ﹝﹢︲﹢ع︋  در ار︑︊︀ط︋ 
︧ــ︀︋︣س ﹝︧︐﹆﹏ در ار︑︊︀ط ︋︀ ︋︣اورد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری، از﹡︷︣ ا﹨︡اف، 
دا﹝﹠﹥ و ا︮﹢ل و رو︫ــ︀ی ﹋﹙﹩ ﹋︀ر را ﹝︪ــ︬ و ارا﹥ ﹋︣ده ا︨ــ️، ا﹝︀ 
 ️︮ ــ︀ن از﹠﹫﹝︵ل ا﹢︭ ــ︡دی︺︐﹞ ــ﹥، در ﹝﹢ارد︐﹀﹎ ︩ ︋﹥ د﹐ــ﹏ ︎﹫
︋︣اورد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ا﹡︖︀م ︫︡ه ︑﹢︨ــ︳ ︀︮︊﹊︀ر،  ﹉︀﹜︩ ︗︡ی 
︋︣ای ︧︀︋︨︣﹩ ا︨️، ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹋﹥ ︧︀︋︣س ﹝︧︐﹆﹏ ︋︣ای ︎﹢︫︩ ﹋︀ر 
 ︉﹚︴﹞ ︣︋ ︡﹫﹋︀︑ ﹩﹫︲﹢︑ ︡﹠︋ ﹉ ﹤از ارا ︤︣﹎︀﹡ ،️﹫﹝﹨ارد ︋︀ا﹢﹞ د، در﹢︠

︠︀ص، در ﹎︤ارش ︧︀︋︨︣﹩ ︠﹢د ا︨️.
د﹋︐︣ ﹡︷︣ی 

 ︵︊﹅ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣ــ﹩ 540، ︑﹀︀وت ︋﹫﹟ ﹡︐︀︕ وا﹇︺﹩ و 
︋ــ︣اورد، ︋﹥ ︲︣ورت ︋﹫︀﹡﹍︣ ︑︣︿ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹡﹫︧ــ️. 
﹥ ز﹝︀﹡﹩ ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ارز︀︋﹩ ﹝﹩ ︫ــ﹢د؟ در ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
 ﹤ ﹩︨︣︋︀︧ ︣ان، ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︧ــ︀︋︡اری در ا ︋︣اورد﹨︀ی

﹡﹆︀ط ﹇﹢ت و ︀﹫︐︨︀﹋ ﹤ ︀﹩ دار﹡︡. 
︦ ا﹞︡ی ﹝︫

اول ︑﹢︲﹫ ︋︡﹨ــ﹛ ﹋﹥ ︑﹙︿ را ︋︀ ︋︒ ︋︣اورد ︣﹫﹍﹡ ﹩﹊﹛.  ︫ــ︣﹋︐﹩ 
 ﹩︀︨︀﹠ ︀︡ آن را︫  ︡﹨﹩ ارزی دارد ︵︊﹅ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری︋   ︋﹤﹋
و ا﹡︡ازه ﹎﹫ــ︣ی ﹋﹠︡؛ ا﹎︣ ﹡﹊︣د ︑﹙︿ از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀︨ــ️ و ا﹟ ر︋︴﹩ ︋﹥ 

︋︣اورد ﹡︡ارد.
در ﹝﹢رد ︋︣اورد﹨︀ ﹊﹩ از  ﹝﹢﹜﹀﹥ ﹨︀︗ ﹤﹋ ﹩︀︩ در ا︣ان ︠︀﹜﹩ ا︨️، 
︊︣ه ا︨ــ️. ارز︀︋﹩ ﹋﹥ ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︀ را ارز︀︋﹩ ﹋﹠︡، و اوراق  ارز︀ب︠ 

 .﹜︡ار﹡ ،︡﹠﹋ ﹩︋︀را ارز ﹩﹛︀﹞
︣ای  ︐ــ﹩ ارز﹫︋︀ــ︀ی دارا﹫︀ی ︔︀︋ــ️ ﹨﹛ ︾﹙︳ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫ــ﹢د.︋ 
﹇﹫﹞︐﹍︢اری، ﹁︣ض ︋︣ ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ دارا﹩ ا﹡︐﹆︀ل ︢︎︣ ا︨ــ️، ﹇︀︋﹙﹫️ 
ا︨ــ︐﹀︀ده دارد، و ︣︠︡ار ︋﹫︪︐︣ از ﹁︣و︫ــ﹠︡ه ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ از آن ︋︣ه ︋︣داری 
 !︣﹀ ﹢درو ﹆︡ر ﹝﹩ ارزد؟︮  ︀ ا︣︺︑ ﹟︿ ز﹝﹫﹟ ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ا︣ان︠  ﹢ب︋   ︠.︡﹠﹋
ز﹝﹫﹠﹩ ﹋﹥ روی آن ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ا︨ــ️، ﹡﹥ ا︨︐﹀︀ده ︢︎︣ ا︨️، ﹡﹥ ا﹡︐﹆︀ل ︢︎︣؛ 

 ︡﹫﹠﹫︊︋ ﹐︀﹍﹢﹡﹥ ارز︀︋﹩ ﹋︣ده ا﹡︡. 
در ﹝﹢رد ا﹟ ﹋﹥ ︋︣اورد﹨︀ ︋︀ وا﹇︺﹫️ ا︠︐﹑ف دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫︡، آن ﹡︀︫﹩ از 
 ︿︣︑ ︀د ︋︀︫︡، آن راا︫ــ﹊︀ل در ︋︣اورد ا︨️. ︋﹥ ﹇︀︻︡ه، ا﹎︣ ا︠︐﹑ف ز
︀﹆ــ﹅ ﹝﹢︗ــ﹢د در ︑︀ر ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ ︀ ︑︀رــ ︋︣اورد﹨︀، ﹇﹙﹞︡اد 

 .﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞
 ︿︣︑ آ︔︀ر ︡︀ در ﹝﹢رد آ︔︀ر ︑︣︿، ا︨︐︀﹡︡ارد ﹝﹩ ﹎﹢ ﹤﹋ ︧︡︀︋︣س︋ 
را در ﹎︤ارش ︠﹢د ﹡︪ــ︀ن د﹨︡، ﹝﹍︣ ا﹟ ﹋﹥ ا﹝﹊︀﹡︢︍︣ ﹡︊︀︫︡. در ︠﹫﹙﹩ از 
﹝﹢ارد ا﹝﹊︀﹡︢︍︣ا︨ــ️؛ و﹜﹩ ︋﹥ د﹐︀︮ ﹩﹚︊﹊︀ر ︋﹥ آن ر︲︀️ ﹡﹞﹩ د﹨︡. 

️ ﹋﹛ در ﹎︤ارش ︧︀︋︣س ︋﹥ ︻﹠﹢ان  در︨️ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع د︨
︉ ︠︀ص ﹝﹠︀︨︉  ︫ــ︣ط آورده ︫ــ﹢د و ا﹡︺﹊︀س آن ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︑︀﹋﹫︡︋︣﹝︴﹙

 .️︧﹫﹡
 ﹜︣ا︗ ﹤﹋ ﹟︡ه ﹡﹞﹩ ︫﹢د؟ اول ا︤ی د﹫ ﹟﹫﹠ ︀﹨ر﹢︪﹋ ︣︀︣ا در ︨ــ
︨﹠﹍﹫﹟ ا︨️. ︾﹫︣ از ︗︣ا﹛، ا︻︐︊︀ر ︫︣﹋️ ﹨﹛ ﹝︴︣ح ا︨️. ︋︣ای ﹝︓︀ل 
ا﹎︣ ︫ــ︣﹋️ ﹝︀﹋︣و︨ــ︀﹁️ (Macrosoft) در ﹎︤ار︫︩ ﹉ ︋﹠︡ ︫︣ط 

︋﹫ ،︡︀﹉ د﹁︺﹥  ۴︀ ۵در︮︡ ﹇﹫﹞️ ︨︀﹝︩ ا﹁️ ﹝﹩ ﹋﹠︡. 
ا﹎︣ ﹝︪﹊﹏ ︫ــ﹀︀﹁﹫️ ﹏ ︋︪ــ﹢د، ا﹡︖︀م ︋︣اورد﹨︀ ﹝︪ــ﹊﹙﹩ ﹡﹫︧️. 
 ﹩﹠︺ ،︡ه﹫︙﹫︎︣︐﹝﹋ ︀ی﹫﹨︡︋ و ︀﹫رد دارا﹢﹞ ا﹡﹫﹛، ︋﹥ ︭︠ــ﹢ص در﹢︑ ﹩﹞
︣اورد ﹋﹠﹫﹛، ﹋﹥  ︧ــ︐︀﹡﹊︀ران و ﹝﹢︗﹢د︀ و از ا﹟ ﹇︊﹫ــ﹏،︋  ︋︡﹨ــ﹊︀ران و︋ 
ا﹎︣ ︀︮︊﹊︀ر ︢︍︋︣د ﹋﹥ آ﹡︀ را ا︮﹑ح ﹋﹠︡، ﹝︪ــ﹊﹏ ︠︀︮﹩ ﹡﹞﹩ ︋﹫﹠﹛، و 

﹎︤ارش ︧︀︋︣س ﹨﹛ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹡︤د﹉ ︋﹥ وا﹇︺﹫️ ︋︀︫︡. 
د﹋︐︣ ﹡︷︣ی 

 ﹤︡﹫︀︑ ️︣︡﹞ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︫︣﹋️، از ︡﹠︣ان، در ﹁︣ادر ا ︀آ
﹋︐︊﹩ در ﹝﹢رد ﹝︺﹆﹢ل ︋﹢دن ﹝﹀︣و︲︀ت ︻﹞︡ه ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه در ا﹡︖︀م 

︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری در︀﹁️ ﹝﹩ ︫﹢د؟ 
︦ ا﹞︡ی ﹝︫

در ︑︡﹞ ﹤︡﹫︀︣ان ︀﹨︤﹫﹩ ﹡﹢︫ــ︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د، و﹜﹩ ︑︡﹫︀﹥ ︗︡ا﹎︀﹡﹥ ︋︣ای 
︋︣اورد﹨︀ ﹎︣﹁︐﹥ ﹡﹞﹩ ︫﹢د. در ا︣ان، ︧︀︋︣س ار︑︊︀︵﹩ ︋︀ ار﹋︀ن را﹨︊︣ی 
 ﹩﹛︀﹞ ︣︡﹞ ︀︋ ︀﹠︑ ︧ــ︀︋︣س .︡﹠﹫︋ ﹩﹝﹡ ︡ارد. در ا︮﹏ ار﹋︀ن را﹨︊︣ی را﹡

️ ﹝︡︣ه را.  ﹫﹨ ﹤﹡ ،︡﹠﹫︋ ﹩﹞ را ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ﹤﹡ ︧︀︋︣س .︨︣و﹋︀ر دارد
︎﹢ر﹝︺﹞︀ر

︣ای   ︋︀︡ه ا︨️، و﹜﹩ آ ﹢ب ﹡﹢︫ــ︐﹥︫  ︧﹫︀ر︠   ︋540﹩︨︣︋︀︧ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد
ا︣ان ﹝﹠︀︨︉ ا︨️ و ︋﹥ درد ︫︣ا︳ ا﹇︐︭︀دی ﹝︀ ﹝﹩ ︠﹢رد؟ ︠︴︣ی ﹋﹥ در 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ و︗﹢د دارد ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ﹨﹞﹥ ﹝︴﹫︀ی ا﹇︐︭︀دی 
را ︋︀  ﹉︪ــ﹛ ﹡﹍︀ه ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡؛ در ﹝︴﹫︀ی ا﹇︐︭︀دی ︋︧ــ︐﹥ و دو﹜︐﹩ 
 ﹏︮︀ ︫ــ︡ه، ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ارزش ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥ و ︋︀زار ﹋︀را ︋﹥ د︫ــ﹢اری ﹜︣︑ ︀

﹝﹩ ﹎︣دد. 
ــ︣ای ا﹟ ﹋﹥ و﹇︐﹩ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد را  ــ︤رگ را ﹝﹩ ︋﹫﹠﹛.︋  ﹝ــ﹟ ا﹟ اــ︣اد︋ 
︎﹫︀ده ︨ــ︀زی ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛، آن و﹇️ ﹝﹩ ︋﹫﹠﹫﹛ ﹋﹥ ︋︀ ﹝︪ــ﹊﹑ت ︋︧﹫︀ر ز︀دی 
 ﹜﹢﹎ ﹩﹞ ﹟﹞ .︡ــ︣ان ا︫ــ︀ره ﹋︣د︡﹞ ﹤︡﹫︀︑ ﹤︋ ︀﹝ا︗﹥ ﹨︧ــ︐﹫﹛. ︫ــ﹢﹞
﹝︡︣ان در ﹋︪﹢ر﹨︀ی ﹝﹢رد ︋︒ ﹋﹥ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹠︡ ︑︡﹫︀﹥ ﹨︀ را ا﹝︱︀ ﹋﹠﹠︡، 
 ً︀ ︋︧ــ﹫︀ر ︧︀س ﹨︧︐﹠︡ و د﹜︪﹢ره ︋﹫︪ــ︐︣ی دار﹡︡ و﹜﹩ در ﹋︪﹢ر ﹝︀ ا︨︀︨

︑︡﹫︀﹥ ﹨︀ ︗︡ی ﹎︣﹁︐﹥ ﹡﹞﹩ ︫﹢﹡︡. 
﹢ارش  ︀ل ﹨﹛︨   ︨١٠ ،﹜︣︠ ﹩﹞ ا﹝︣وز  ا︑﹢﹝︊﹫﹙﹩ را ،﹜ر﹝﹩ ﹋﹥ دار﹢︑ ︀︋
 ﹟و ا︨ــ︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛، و﹜ــ﹩ ﹇﹫﹞️ آن ︋︀﹐︑︣ ﹝ــ﹩ رود. ︋︀ ا ﹜﹢︫ــ ﹩﹞
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و︲︺﹫️ ﹡﹞﹩ ︑﹢ان ا︨︐︀﹡︡ارد ۵۴٠ را ا︗︣ا ﹋︣د. در︨️ ا︨️ ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد 
︧ــ︀︋︡اری ︑﹢ر﹝﹩ را دار﹛، و﹜﹩ ﹋︡ام ︫︣﹋️ آن را ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️؟ 
 ︀︗ ﹟︣ی ﹨︧︐﹫﹛. در ا﹍د ︳﹫﹞ و ︀︱﹁ ﹉ د﹜﹫﹏، در ا︮﹏ ﹝︀ در ﹟ا ﹤︋
︻︡د﹨︀ ﹝︺﹠﹩ ﹡﹞﹩ د﹨︡. ︋﹠︀︋︣ا﹟ ۵۴٠ ﹨﹛ در آن ﹎︣﹁︐︀ر ﹝﹩ ︫ــ﹢د. ︋︣ای 
︐﹢ا﹡﹫﹛  ﹢د ︑︀︋  ︀ص در ا︨︐︀﹡︡ارد در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥︫  ﹑﹞ ︡︀︷︀ت︠   ︋︀﹞ ︳﹫﹞

 .﹜﹫︀﹫︋ ︀ر﹠﹋ ︣︑ ️ آن را ︀︋
﹡﹫﹊﹢﹋︀ر

﹐زم ا︨ــ️ ا︫ــ︀ره ﹋﹠﹛ ﹋ــ﹥ در ︑︡﹞ ﹤︡﹫︀ــ︣ان، ︑︭︣ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ 
 ︣︢︎︀﹊︑ا︵﹑︻︀ت در د︨︐︣س و ا ﹟︣︠ا︨︀س آ ︣ ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری︋ 
︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹟ ﹋﹥ در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣ــ﹩ 540،  ︑﹫﹥ ﹎︣د︡ه ا︨ــ️.︋ 
 ﹤︧︀︋︡اری ارا ︣اورد﹨︀ی  ︋﹤ ا﹨︡اف، ا︮﹢ل و رو︫ــ︀ی ﹋﹙﹩ ر︨﹫︡﹎﹩︋ 
﹎︣د︡ه ا︨ــ️ و ︵︊﹅ ︫﹢ا﹨︡ ﹝﹫︡ا﹡﹩ ﹝﹢︗﹢د، ︋﹫︪ــ︐︣ ︧︀︋︨︣︀ن ︋︣ای 
ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ︋︣اورد﹨︀ی ﹝︤︋﹢ر ︋︀ ︀﹜︪ــ︀ی ︗︡ی از ︗﹞﹙﹥ ﹝﹀︣و︲︀ت 
ذ﹨﹠﹩ و ﹡︊﹢د ﹝︡﹜︀ی ﹝︀︨ــ︊︀︑﹩ در︠﹢را︑﹊︀ ﹝﹢ا︗﹥ ﹨︧ــ︐﹠︡، ︲︣وری 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹏﹝︺﹛ر، د︨︐﹢را﹢︋︤﹞ ا︨️ در︭︠﹢ص ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد

﹐زم ︑︡و﹟ ﹎︣دد.
︣ ا︨︐︀﹡︡ارد  ︻﹑وه ︋︣ا﹟، ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣﹩ ۵۴٠، در ا︨︀س ﹝︊︐﹠﹩︋ 
︴︣ ︑﹢︨︳ ︧︀︋︣س  ︣اورد︠  ︧︀︋︨︣﹩ ٣١۵ ا︨️ و ﹜︢ا ا︗︣ای رو︫︀ی︋ 
﹝︖︣ی ﹋︀ر در︭︠﹢ص ︋︣اورد ︧ــ︀︋︡اری ︲︣وری ا︨️ و ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع 
﹡﹫︤ ﹊﹩ از ︪﹛︀︀ی د﹍︣ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︤︋﹢ر ا︨️، 
ز︣ا در ا﹟ ار︑︊︀ط، ﹝︐︀︨ــ﹀︀﹡﹥ ارز︀︋﹩ ︋︣اورد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ︑﹢︨ــ︳ 
 ﹤︭﹫﹆﹡ ﹟د. ا﹢︫ ﹩﹝﹡ ︀رت ﹐زم ا﹡︖︀م﹞ و ︑︖︣︋﹥ و ️﹫﹑︮ ︀︋ ︀ر﹋﹠︀ن﹋
 ﹩︨︣︋︀︧ ︪ــ︡ن ︑︣﹋﹫︉ ﹁﹠﹩ و ﹋﹫﹀﹩ ﹎︣وه﹡ ️ ︀︻ر ︻﹞︡ه ︋﹥ د﹜﹫﹏ ر﹢︵ ﹤︋

ــ︴ ﹉ ﹋︀ر ︣﹁﹥ ای، ︵︊﹅ ﹝﹆︣رات ︗︀﹝︺﹥ ︧ــ︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩  در︨ 
ا︣ان ا︨ــ️. ︮︣﹁﹠︷︣ از ﹝﹢ارد ︀د︫︡ه، ︑﹀︀وت ﹡︐︀︕ وا﹇︺﹩ ︋︣اورد﹨︀ی 
︺︡، ﹝︪ــ︣وط ︋﹥ ا﹟ ﹋﹥ ﹝︊︀﹡﹩ و ﹝﹀︣و︲︀ت و  ︀ل ﹝︀﹜﹩︋  ︧ــ︀︋︡اری در︨ 
﹝︡ل ﹝︀︨︊︀︑﹩ ︋﹥ ﹋︀ر﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه در دوره ﹇︊﹏، ﹝﹢رد ︑ ︡﹫︀︧︀︋︣س ﹇︣ار 

﹎︣﹁︐﹥ ︋︀︫︡، ︑ ︿︧︣︀︋︡اری ﹝︧﹢ب ﹡﹞﹩ ︫﹢د.
ا﹜﹫︀ری

︀دار، ارز︫ــ﹫︀ب ︑︺︣︿ و در ﹝︀ده  ︀زار اوراق︋  در ︋﹠ــ︡ 23 ﹝︀ده 1 ﹇︀﹡﹢ن︋ 
43، ارز︫﹫︀︋︀ن ﹝︧﹢ل ︗︊︣ان ︧︠︀رت وارده ︋﹥ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران ︫︡ه ا﹡︡. 
 ﹤﹋ ﹩︭︫ ︣﹨ ا︨ــ︀س ︋﹠︡ 3 ﹝︀ده 49 ﹇︀﹡﹢ن ︋︀زار ﹡﹫︤ ︋︣ای ︣︋ ﹟﹫﹠︙﹝﹨
﹝︧ــ﹢ل ︑﹫﹥ ا︨ــ﹠︀د، ﹝︡ارك و ا︵﹑︻︀ت ︗️ ارا﹥ ︋﹥ ︨︀ز﹝︀ن ︋﹢رس 
 ﹤﹫︑ ︀ ︣︷﹡︀ر︸︣ر︨ــ﹩ و ا  ︋️﹫﹛﹢︧﹞ ﹤﹋ ﹩︭ــ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ و ﹡﹫︤ ﹨︫︣ 
﹎︤ارش ﹝︀﹜﹩، ﹁﹠﹩ ︀ ا﹇︐︭︀دی ︭︡︑ ﹤﹡﹢﹎︣﹨ ︀﹅ ﹝︧︐﹠︡ات و ا︵﹑︻︀ت 
︣ ︻︡ه دارد و در ا︗︣ای و︸﹞ ︿︀﹢﹜﹥ از ﹝﹆︣رات ا﹟ ﹇︀﹡﹢ن  ﹝︢﹋ــ﹢ر را︋ 
 ﹩ا︗︣ا ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫︀زات ︑︺﹫﹫﹟ ︫ــ︡ه ا︨ــ️. در ︋﹠︡ 10 آ︖﹞ ،︡︀﹝﹡ ︿﹚︑
﹇︀﹡﹢ن ︋︀زار ﹡﹫︤ ︋﹫︀ن ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥، ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹀︶ ا︨︐﹆﹑ل و ا︵﹞﹫﹠︀ن از 
﹋﹫﹀﹫️ ﹋︀ر ارز︫﹫︀︋︀ن، ︑﹙﹫﹏ ﹎︣ان ﹝︀﹜﹩ و ︧︀︋︨︣︀ن ﹝︺︐﹞︡ ︨︀ز﹝︀ن ﹋﹥ 
ــ︀ز﹝︀ن ︲﹢ا︋︳ و  ︀دار ارا﹥ ﹝﹩ د﹨﹠︡،︨  ︀زار اوراق︋  ︠︡﹝︀ت ︣﹁﹥ ای در︋ 

 .︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ﹤را ارا﹢︫ ﹤︋ ︉﹢︭︑ ️︗ و ﹤﹫︑ ︣رات ﹐زم را﹆﹞
در ︀ل ︀︲︣ ا﹇︡ام ﹝﹠︀︨︊﹩ در را︨︐︀ی ︑﹫﹥ ︲﹢ا︋︳ ︋︣ای ارز︫﹫︀︋︀ن 

و ﹡﹫︤ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ارز︫﹍︢اری دارا﹫︀ در ︀ل ا﹡︖︀م ا︨️.
در ︋︒ ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ﹋﹥ ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ﹝︣︡️ ︫︣﹋️ ا﹡︖︀م 
﹝﹩ ︫ــ﹢د، ﹝︪ــ﹊﹑ت ز︀دی دار .﹜﹊ــ﹩ از آ﹡︀ ﹡︀آ︫ــ﹠︡﹞ ﹩︀︣ان و 
 ️﹋︫︣ ︀︧︀︋︣س ﹝﹩ ︎︨︣﹫﹛ ﹋﹥ آ ︧︀︋︨︣︀ن ︋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ ا︨️. از
 ﹩﹨︀﹎ ︨︀︎ ︣ده ا︨ــ️، در﹋ ️︀︻︧ــ︀︋︡اری ٣٢ را ر ا﹜︤ام ا︨ــ︐︀﹡︡ارد
﹝﹩ ︋﹫﹠﹫﹛ ﹋﹥ ︧︀︋︣س ︋︀ آن ا︨︐︀﹡︡ارد آ︫﹠︀ ﹡﹫︧️ و ﹡ ﹩︐﹢ه ر︨﹫︡﹎﹩ 
︋﹥ آن را ﹡﹫︤ ﹡﹞﹩ دا﹡︡. ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︀﹨﹩ ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ا︨︐︡﹐ل ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ 

ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︗﹠︊﹥ ﹡︷︣ی دارد و در ︻﹞﹏ ا︗︣ا ﹡﹞﹩ ︫﹢د. 
﹊ــ﹩ د﹍︣ از ﹡﹊︀ت ﹝ــ﹛ ﹋﹛ ︑﹢︗﹩ ︋﹥ ا︨ــ︐﹀︀ده از ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای 
ا︨ــ️. ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ﹋﹥ در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︑︀﹋﹫︡ ز︀دی 
روی آن ﹨︧️، ﹋﹞︐︣ ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹥ ا﹜︤ا﹝︀ت آن ︑﹢︗﹥ دارد. ︧︀︋︣س ︋︀ 

﹋﹞︐︣﹟ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︋︀ ﹝︀︧﹏ ︋︣︠﹢رد ﹝﹩ ﹋﹠︡. 
ا︨ــ︐﹀︀ده ﹡﹊︣دن از ﹋︀ر ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ︀ن، ﹝︪ــ﹊﹏ ﹝﹛ د﹍︣ی ا︨ــ️. 
﹥ را︐﹩ وارد  ︨︣︋︀︧︀ در ﹋︀ر﹨︀﹩ ﹋﹥ در وا﹇︹ ︑︭︬ ﹐زم را ﹡︡ار﹡︡،︋ 
﹝﹩ ︫﹢﹡︡ و ﹡︷︣ ﹝﹩ د﹨﹠︡ و ﹋﹞︐︣ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ︧︀︋︣س از﹡︷︣ ﹋︀ر︫﹠︀س 
ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠︡. ︋︣ای ﹝︓︀ل، ︋︣اورد ︑︺︡ات آ﹠︡ه در ﹇︣ارداد﹨︀ی ﹁﹠︀وری 
ا︵﹑︻︀ت، ︎﹫︙﹫︡ه ا︨ــ️ و ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹋︀ر ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ︀ن ا︨️. 

﹡﹫﹊﹢﹋︀ر:
ا︨︐︀﹡︡ارد ا︨︐︀﹡︡ارد 540540

از ﹡︷︣ رو﹊︣داز ﹡︷︣ رو﹊︣د
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﹋﹞︐︣ ︎﹫︩ آ﹝︡ه ا︨️ ﹋﹥ ︧︀︋︣س از ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن و ﹝︐︭︭︀ن ﹁﹠︀وری 
ا︵﹑︻︀ت ︋︣ای ︋︣ر︨﹩ ﹇︣ارداد﹨︀ و ا﹡︖︀م ︋︣اورد﹨︀ ا︨︐﹀︀ده ﹋︣ده ︋︀︫︡. 

﹡﹊︐﹥ ︋︺︡ی ﹨﹛ ا︑﹊︀ی ︋︡ون ﹢ن و︣ا ︋︣ ﹎︤ار︫︀ی ﹋︀ر︫﹠︀س ر︨﹞﹩ 
ا︨ــ️. ﹝︐︀︨ــ﹀︀﹡﹥ ︋﹥ ﹡﹢︻﹩ ︢︎︣﹁︐﹥ ︫ــ︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹝︧ــ﹢﹜﹫️ ﹎︤ارش 
︀ ﹋︀ر︫﹠︀س ر︨﹞﹩ ا︨️ و ︧ــ︀︋︣س ︲︣ور︑﹩ ﹡︡ارد ﹋﹥ آن  ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩︋ 

را ︋︣ر︨﹩ ﹋﹠︡ ︀ آن را ز︨ ︣﹢ال ︋︊︣د.
︫ــ ︡︀﹊﹩ از د﹐﹏ ر︪ــ﹥ ای ﹝︪﹊﹑︑﹩ ﹋﹥ ︋﹥ آن ا︫ــ︀ره ︫︡، ﹡︊﹢د 
ر﹨﹠﹞﹢د﹨︀ی ﹐زم ا︨ــ️. ر﹨﹠﹞﹢د﹨︀ی ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀، ︋︧﹫︀ر 

 .﹜ز﹝﹫﹠﹥ ﹋﹞︊﹢د ︗︡ی دار ﹟و ﹝﹢︔︣ ا︨️ و در ا ﹜﹞
د﹋︐︣ ﹡︷︣ی 

ا︨ــ︐︀﹡︡ارد  در   ︣︷﹡︡︡︖︑ ︲ــ︣ورت  ︋ــ︒،  ︋︺ــ︡ی  ﹝﹢︲﹢ع 
 ﹟ــ️ ︑︡و﹫﹨ ﹤﹋ ︡﹫︐︧ــ︀︋︡اری ︋︣اورد﹨︀︨ــ️. ﹝︴﹙︹ ﹨︧ــ
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا︨︐︀﹡︡ارد  در  ︧ــ︀︋︡اری،  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︧ــ︀︋︡اری 8 (IAS 8) ︋ــ︀ ︻﹠ــ﹢ان «رو﹥ ﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری، 
 ︣︷﹡︡︡︖︑ «︧ــ︀︋︡اری و ا︫ــ︐︊︀﹨︀ت ︣ات در ︋︣اورد﹨︀ی﹫﹫︽︑
﹋︣ده ﹋﹥ از اول ژا﹡﹢﹥ 2020 ا︗︣ا︫ــ︡﹡﹩ ا︨️. ︑︽﹫﹫︣ ا︮﹙﹩ در 
ا︨︐︀﹡︡ارد ︀د︫ــ︡ه ︑︀﹋﹫︡ ︋︣ ﹝﹀﹢م ا﹨﹞﹫️ ا︨️. در ا︨︐︀﹡︡ارد 
﹁︺﹙﹩ ﹡﹫︤ ا﹨﹞﹫️ ︑︺︣︿ ︫ــ︡ه و﹜﹩ در ︑︖︡︡﹡︷︣ ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه 
︑︀﹋﹫︡ ︋﹫︪︐︣ی ︋︣ ﹝﹀﹢م ا﹨﹞﹫️ ︫︡ه ا︨️. در ا︨︐︀﹡︡ارد ﹁︺﹙﹩، 
«ا﹨﹞﹫️» ︣︺︑ ﹟﹫﹠︿ ︫︡ه ا︨️: ”ارا﹥ ﹡︀در︨️ ︀ ارا﹥ ﹡﹊︣دن 
 ︿︣︺︑ ا﹇﹑﹝﹩ ﹋﹥ ︋︣ ︑︭﹞﹫﹛ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡ه ︑︀︔﹫︣﹎︢ار ︋︀︫︡.“ در
︑︖︡︡﹡︷︫︣︡ه، در ﹝﹢رد ا﹨﹞﹫️ ﹎﹀︐﹥ ︫︡ه: ”ا︵﹑︻︀︑﹩ ︋︀ا﹨﹞﹫️ 
﹥ ︵﹢ر  ﹠︀ن ﹋︣دن آن︋   ︎︀ ،︣دن﹊﹡ ﹤ارا ︀ ،️︨︀در﹡ ﹤ا︨ــ️ ﹋﹥ ارا
﹝︺﹆﹢ل ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︋︣ ︑︭﹞﹫﹛ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ا︮﹙﹩ ︑︀︔﹫︣﹎︢ار 
︡ه ا︨️.  ﹥ ︑︺︣︿ ا﹨﹞﹫️ ا︲︀﹁﹥︫  ︋︀︫︡.“ ﹝﹀﹢م «︎﹠︀ن ﹋︣دن»︋ 
در ︑︺︡︖︑ ︿︣︡﹡︷︫︣︡ه، ︻︊︀رت «︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹆﹢ل» ﹝﹞﹊﹟  ا︨️ 
﹋﹥ ︋︣ ︑︭﹞﹫﹛ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡ه ︑︀︔﹫︣ ︋﹍︢ارد، ا︲︀﹁﹥ ︫ــ︡ه ا︨️. 
ا︲︀﹁﹥ ︋︣ آن، ︑︺︡︖︑ ︿︣︡﹡︷︫︣ــ︡ه ︋︣ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡ه «ا︮﹙﹩» 

︑︀﹋﹫︡ ﹋︣ده ا︨️. 
ا﹎︣ ا︡︖︑ ﹟︡﹡︷︣ در ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︡اری ا︣ان ﹡﹫︤  ︮﹢رت 
﹎﹫︣د آ︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹥ ︫﹀︀﹁﹫️ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹋﹞﹉ ︫﹢د؟

ا﹜﹫︀ری
︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ــ︡ ﹋﹥ در ︫︣﹋︐︀، ا﹎︣ ا﹁︪ــ︀ی ا︵﹑︻︀ت ا︠︐﹫︀ری ︋﹢د، 
﹨﹫︘ ا﹁︀︪﹩ ︮﹢رت ﹡﹞﹩ ﹎︣﹁️. ︺﹠﹩، ﹎︣ا︐﹋︫︣ ︩︀ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ 
︑︀ آن ︗︀ ﹋﹥ ا﹝﹊︀ن دارد ا︵﹑︻︀ت ا﹁︪ــ︀ ﹡︪ــ﹢د. ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد 
︧ــ︀︋︡اری 34 اــ︣ان ﹋ــ﹥ ︋﹥ ︑︀ز﹎﹩ ︑︽﹫﹫ــ︣ ﹋ــ︣ده و آن ︑︽﹫﹫︣ات از 

﹢︫ــ︩ ︑︽﹫﹫︣ات  ︣ای︎   ︋︡︀ ︀ز﹨﹛︋  ــ︡ه،︋  1398/01/01 ﹐زم ا﹐︗︣ا︫ 
︗︡︡ در ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩، ﹝﹢رد ︋︀ز﹡﹍︣ی ﹇︣ار ﹎﹫︣د. 

﹨﹞﹫︪﹥ در ا︣ان ا﹟ ﹝︪﹊﹏ را دار﹛ ﹋﹥ ﹋﹢︫︩ ﹝﹩ ︫﹢د ا︵﹑︻︀ت 
︎﹠︀ن ︫ــ﹢د. در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹡﹞﹢﹡﹥، ︋︣ای ا﹟ ﹋﹥ ا﹟ ﹝︪ــ﹊﹏ را 
 ︡︀︋ ︡آ ﹩﹞ «︣︀︣ف ﹋﹠﹫﹛، ﹎﹀︐﹫﹛ در ﹨︣ ︨ــ︣﹁︭﹙﹩ ا﹎︣ واژه «︨ــ︵︣︋
﹢د ﹋﹥   ︋﹟︀︫ــ︡. ﹇︭︡﹝ــ︀ن ا ــ︣﹁︭﹏︋  ﹋﹞︐ــ︣ از ١٠در︮︡ ︗﹞︹ آن︨ 

ا︵﹑︻︀ت ز︣ ︻﹠﹢ان «﹠︎ «︣︀︨︀ن ﹡︪﹢د. 
ا﹁︪ــ︀ی ا︵﹑︻ــ︀ت در ︮﹢ر︑ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ ︵︊ــ﹅ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︧︀︋︡اری، ﹨﹛ ︑﹢︨︳ ︫ــ︣﹋︐︀ و ﹨﹛ ︑﹢︨︳ ︧︀︋︨︣︀ن ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ 
﹋︀﹁﹩ ﹇︣ار ﹡﹍︣﹁︐﹥ ا︨ــ️. ﹨﹞︀ن ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ ﹝﹩ دا﹡﹫︡ ︵︊﹅ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︧︀︋︨︣﹩، ا﹁︪︀﹡﹊︣دن ︀ ا﹁︪ــ︀ی ﹡︀﹋︀﹁﹩ (︋︡ون ا﹟ ﹋﹥ ﹨﹫︘ آ︔︀ری 
 ﹤︋︣︖﹠﹞ ﹩︐ ️︨︀︫ــ︡) ﹝﹞﹊﹟ ا ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︨︀︨ــ﹩ دا︫︐﹥︋   ︮︣︋
﹝︣دود︫︡ن ا︸︀ر﹡︷︣ ︧ــ︀︋︣س ︫﹢د؛ و﹜﹩ ︫︣﹋︐︀ و ︧︀︋︨︣︀ن ︋︀ 
ا﹟ ︑﹢︗﹫﹥ ﹋﹥ ا﹁︪ــ︀﹡﹊︣دن ︀ ا﹁︪︀ی ﹡︀﹋︀﹁﹩، آ︔︀ر ﹝︀﹜﹩ ︋︣ ︮﹢ر︑︀ی 
﹝︀﹜ــ﹩ ﹡ــ︡ارد، از ا﹁︪ــ︀ و ﹝﹢︲︹ ﹎﹫︣ی ﹡︧ــ︊️ ︋ــ﹥ آن ︫ــ︀﹡﹥ ︠︀﹜﹩ 
﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ا﹟ در ︀﹜﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ا﹁︪︀﹡﹊︣دن ︀ ا﹁︪︀ی ﹡︀﹋︀﹁﹩ ﹝﹠︖︣︋﹥ 
︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ا︫︐︊︀ه ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن و ﹡︀د﹨︀ی ﹡︷︀ر︑﹩ ︫︡ه و ﹡﹢︻﹩ 

︎﹠︀ن ﹋︀ری ا︵﹑︻︀ت ︋﹥ ︫﹞︀ر ﹝﹩ رود. 
﹡﹫﹊﹢﹋︀ر

︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹟، ارا﹥ ﹡︪ــ︡ن ﹠︎ ︀︀ن ﹋︀ری ا︵﹑︻︀ت در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩، 
﹊﹩ از ﹝︀︵︣ات ذا︑﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ︨ــ︴ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ و در 
 ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︣د﹊︀︨ــ️. ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی رو︋︀︧ ︡ه﹡︀﹞ ︴︨ــ
 ︀﹨ ﹤︴﹫ ﹤︋ ︧ــ︀︋︣س ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹨﹢︫﹫︀ر︑︣ ︋︀︫︡ و ﹤︋ ﹉︧ر
 ︳︠︀ص دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ در ︫︣ا ﹤︗﹢︑ ﹩︀﹨ زه﹢ و
﹝︺﹫﹠﹩، ︋︪ــ﹩ از ︋︣اورد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری در ︋︣︠﹩ ︨ــ︣﹁︭﹙︀، از 
ــ︣﹁︭﹏ ︧ــ︋︀︀ی  ︗﹞﹙﹥ ﹝︊︀﹜︽﹩ ﹋﹥ ︑️ ︻﹠﹢ان «︨ــ︀︣» در ا﹋︓︨︣ 
︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ارا﹥ ﹝﹩ ︫ــ﹢د، ︎﹠︀ن ︫︡ه ︋︀︫︡. در ﹨﹞﹫﹟ ار︑︊︀ط، 
﹥ ا︗︣ای  ︋︣ ا︨ــ︀س ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣ــ﹩  ،540︧ــ︀︋︣س ﹝﹙︤م︋ 
رو︫︀ی ︋︣اورد ︠︴︣ ا︨️ ﹋﹥ ︋︣ آن ا︨︀س ﹝︧﹢﹜﹫️ دارد ر﹊︧︀ی 
 ︀︋︀︧ ︡ه﹡︀﹞ ︴︨ ︀ی ﹝︀﹜﹩ و در︑ر﹢︮ ︴ذا︑﹩ و ﹋﹠︐︣ل  را در ︨ــ
︫﹠︀︨︀﹩ و ارز︀︋﹩ ﹋﹠︡. ︋﹥ ︵﹢ر ﹇︴︹ ﹊﹩ از ر ﹤﹋ ﹩︀﹊︧︧︀︋︣س 
 ﹉︧در﹡︷︣ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، ر ︡︀︋ ︧︀︋︡اری ︋︣اورد﹨︀ی ︀︋ ﹤︗در ﹝﹢ا
︎﹠︀ن ﹋︀ری ︋︀ ﹨︡ف ﹎﹞︣اه ﹋︣دن ︧︀︋︣س ا︨️. ر﹠︎ ﹉︧︀ن ﹋︀ری 
از︗﹞﹙﹥ ر﹊︧︀ی ︻﹞︡ه ︧︀︋︨︣﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹨﹞﹫️ ﹋﹫﹀﹩ 
آن، ︧ــ︀︋︣س ︀︋︡ رو︫︀ی ︠︀ص ︧︀︋︨︣ــ﹩ را در ︋︣︠﹢رد ︋︀ آن 

︵︣ا﹩ و ا︗︣ا ﹋﹠︡.
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د﹋︐︣ ﹡︷︣ی
 ︀ ای ﹤﹁︣ ︡ا﹡︡ازه  ︋︣ ︑︣د ﹤ ︀︑ ️﹫﹝﹨م ا﹢﹀﹞ ︣︐︪ــ﹫︋ ︿﹫︮﹢︑ 

﹇︱︀وت ︧︀︋︣س ا︔︣ دارد؟ 
﹡﹫﹊﹢﹋︀ر

در ﹝﹢رد ︋︒ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ﹡﹊︀︑ــ﹩ و︗﹢د دارد. ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︵︊﹅ 
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ از︗﹞﹙﹥ ا︮﹢ل ﹋﹙﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︧︀︋︨︣︀ن ︀︋︡ در 
﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩ آن را در﹡︷︣ ﹇︣ار د﹨﹠︡. ا﹟ ا︮﹢ل، ﹡︀︸︣ ︋︣ 
 ﹩︀﹨ زه﹢ و ︀﹨ ﹤︴﹫ ︧︀︋︣س در آن ︣﹍︪︨︣︎ ︀ر﹎﹫︣ی ذ﹨﹟ ﹡﹆︀د و﹋ ﹤︋
ا︨️ ﹋﹥ ا︐﹞︀ل ︠︴︣ ︑︣︿ در آ﹡︀ و︗﹢د دارد و ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹟ ﹡︀︊︡ آن را 
︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ︑︺﹞﹫﹛ داد ﹋﹥ ︧︀︋︣س ︋︀ ا﹟ رو﹊︣د ︋﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ا︵﹑︻︀ت 
﹝︀﹜﹩ ︋︍︣دازد ﹋﹥ «ا︵﹑︻︀ت درد︨ــ️ ︋︣ر︨﹩ ا︫︐︊︀ه و ﹎﹞︣اه ﹋﹠﹠︡ه ا︨️، 
﹝﹍ــ︣ آن ﹋﹥ ︠ــ﹑ف آن ︔︀︋️ ︫ــ﹢د». ﹠﹫﹟ رو﹊︣دی در ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧ــ﹉ ︢︎︣﹁︐﹠﹩ ﹡﹫︧ــ️. ︵︊﹅ رو﹊︣د ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︊︐﹠﹩ 
︣ای  ︋︣ ر︧ــ﹉، در ﹫︴﹥ ﹨ــ︀ و ﹢زه ﹨︀﹩ ﹋﹥ ز﹝﹫﹠ــ﹥ و ︻﹢ا﹝﹏ ﹋﹠︐︣ل︋ 
ا︐﹞︀ل ︠︴︣ ︑︣︿ و︗﹢د دارد، ︧︀︋︣س ︀︋︡ در ا ﹟﹫︴﹥ ﹨︀، ذ﹨﹟ 
﹡﹆︀د و ︎︨︪︣ــ﹍︣ی را ︋﹥ ﹋︀ر ﹎﹫︣د. در ا ﹟﹢زه ﹨︀︨️ ﹋﹥ ︀︋︧︐﹩ ︫﹢ا﹨︡ 
و ﹇︣ا﹟ ︋﹫︪ــ︐︣ی ︗﹞︹ آوری ﹋﹠︡. ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︋﹥ د﹜﹫﹏ ا︋︀م 
ذا︑﹩ آن، از︗﹞﹙﹥ ︀﹨ ﹤︴﹫﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︀︋︡ ︋︀ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای و ذ﹨﹟ ﹡﹆︀د 

و ︎︨︪︣﹍︣، ر︨﹫︡﹎﹩ ︫﹢د.
︎﹢ر﹝︺﹞︀ر

﹝﹟ ا︋︐︡ا ︗﹞﹙﹥ ︫ــ﹞︀ را ﹉ ︋︀ر د﹍︣ ︑﹊︣ار ﹋﹠﹛. در ︑︺︡︗ ︿︣︡ ا﹨﹞﹫️ 
آ﹝︡ه ا︨ــ️ ﹋﹥ ارا﹥ ﹡﹊︣دن ︀ ارا﹥ ﹡︀در︨ــ️ ا﹇﹑م در ︮﹢ر︑﹩ ︋︀ا﹨﹞﹫️ 
﹥ ︑﹠ ﹩︀︀ در ﹝︖﹞﹢ع، در ︑︭﹞﹫﹞︀ت ا﹇︐︭︀دی   ︋︫︡︀ ا︨ــ️، ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟︋ 

ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︔︣ ︋﹍︢ارد. 
︀ر  ﹠︀ن ﹋︀ری را ﹨﹛ ا︲︀﹁﹥ ﹋︣ده ا︨ــ️، دروا﹇︹︋  و﹇︐﹩ در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد︎ 
︫ــ﹀︀﹇﹫️ را ︋﹫︪︐︣ ︋︀﹐ ︋︣ده ا︨ــ️. و﹜﹩ ﹝﹟ ﹨﹞﹫︪﹥ ا﹟ ︗﹞﹑ت را ﹋﹥ 
﹝﹩ ︠﹢ا﹡﹛ ــ﹉ ﹫︤ در ذ﹨﹟ دارم؛ ا﹟ ﹋﹥ در اــ︣ان ﹍﹢﹡﹥ دارد ا︑﹀︀ق 
 ﹩︀﹠︺﹞ در ﹋︪﹢ر ﹝︀ و︗﹢د دارد، ︋︀ر ﹤﹋ ﹩︮︀︠ ︳ا﹁︐︡. ︋﹥ ︠︀︵︣ ︫ــ︣ا ﹩﹞

ا﹟ ﹡﹢ع ︻︊︀رات و﹇︐﹩ وارد اد︋﹫︀ت ﹋︪﹢ر ﹝︀ ﹝﹩ ︫﹢د ︑︪︡︡ ﹝﹩ ︫﹢د.
در ︫︣﹋︐︀ی ︨ــ︀﹝﹩ ︠︀ص، ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل  ﹉︧︀︋﹩ و︗﹢د دارد 
︣دا︠︐﹠﹩ و ︗︀ری  ــ︀﹝︡اران، ︧ــ︋︀︀ی در ﹩﹠︐﹁︀ــ︀︎  ︋﹥ ﹡︀م ︗︀ری،︨ 
︫ــ︣﹋︀، و ٠٠٠. ︋︧﹫︀ری از ︧︀︋︨︣︀ن ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ا﹟ روش ︧︀︋︡اری 
︫ــ︣﹋️ وا﹋﹠︩ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨﹠︡ و ﹉ ︋﹠︡ ︫ــ︣ط ﹝﹩ ﹎︢ار﹡︡ ﹋﹥ ︋︧﹫︀ری 
از در︐﹁︀︀ و ︎︣دا︠︐︀ی ︫︣﹋️ در  ﹉︧︀ب ﹝︺﹫﹟ آورده ︫︡ه ا︨️. 
ــ︣﹋︐ ︀﹉ ﹡﹢ع را﹨︊︣د  ︣︠﹢رد در︫  ــ﹞︀ ﹝﹩ ︋﹫﹠﹫︡ ﹋ــ﹥ ا﹟ ﹡﹢ع︋  ︠﹢ب،︫ 
﹁︣ا﹎﹫︣ ا︨️، ︺﹠﹩ آوردن ︋︪﹩ از ︧︀︋︡اری در ︧︀︋︡اری ﹝︡ود︑︣ 

 ﹟︧︀︋︨︣︀ن ︋︣ای ا ﹤﹋ ﹩﹚ و︗﹢د ﹡︡ارد. راه ﹩﹛︣︐﹠﹋ ︘﹫﹨ ︣﹍آ﹡︖︀ د ﹤﹋
و︲︺﹫️ ︎﹫︡ا ﹋︣ده ا﹡︡ ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹉ ︋﹠︡ ︫︣ط در ﹎︤ارش ﹝﹩ ﹎︢ار﹡︡ 

︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︡ود️، و از ﹋﹠︀ر ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹩ ﹎︢ر﹡︡. 
︀ً در ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ی دو﹜︐﹩  ︮﹢︭﹞ ︀ی ︋︤رگ و﹡︀﹞︀ر در ︨ــ︀ز﹋ ﹏﹊︫
دروا﹇︹ ﹋︀﹝ً﹑ ﹝︐﹀︀وت ا︨ــ️؛ ︋﹩ ︑﹢︗﹩ و ﹋﹛ ︋︀دادن ︋﹥ ︨﹫︧ــ︐﹞︀ی 
 ︡﹨︀ ﹥ ﹡︀م ﹁︧ــ︀د ﹁︣ا﹎﹫︣ در ﹋︪﹢ر︫  ــ﹞︀ ا﹝︣وز︋   ︫﹤﹋ ﹤ ︣ل دا︠﹙﹩. آن︐﹠﹋

﹨︧︐﹫︡، ﹡︀︫﹩ از ︪﹛ ︋︧︐﹟ روی ︲︣ورت ︨﹫︧︐﹞︀ی ﹋﹠︐︣﹜﹩ ا︨️. 
دروا﹇︹ ︋︀ ﹡︊﹢د ︨﹫︧ــ︐﹛ ﹋﹠︐︣ل دا︠﹙﹩، ︎﹠︀ن ﹋︀ری در ﹐﹥ ﹨︀ی ز︣﹟ و 
 ️﹋︫︣ ،︀د﹢︗﹢﹞ ︀ ،︀﹫دارا ︡︣︠ ا︮﹙﹩ ا︑﹀︀ق ﹝﹩  ا﹁︐︡. ︋︣ای ﹝︓︀ل، ︋︣ای
 ︡︀︋ ،️︨︀ز﹝﹠︡ در︠﹢ا︨ــ️ ا﹫﹡ ︡︣︠ ﹤﹋ ︡﹨︡︋ ️﹞﹑︻ ﹤﹋ ︧ــ︐﹞﹩ ﹡︡ارد﹫︨
 ︴︨ در ︡︣︠ ️﹝﹫﹇ ︀︑ د﹢︫ ﹤︐﹁︣﹎ ﹩﹡︀︗ ا︨ــ︐︺﹑م ﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢د، ا︨ــ︐︺﹑م
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩ ﹝︺﹆﹢ل ︋︀︫ــ︡، و ٠٠٠. و ا﹟ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ــ﹉ ︡︎︡ه ︠﹫﹙﹩ ︠﹫﹙﹩ 
 ﹤رو ﹟︀ی ︭︠﹢︮﹩ ︵︊﹅ ا︐﹋︫︣ ︫︡ه ا︨️ و ﹤︐﹁︣︢︎ ︀دی، ︗︀ا﹁︐︀ده، و︻
︻﹞﹏ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ︀﹐ ا﹎︣ ︑︣﹛ ا︑﹀︀ق ︋﹫︀﹁︐︡، ﹨﹞﹥ ا﹠︀ ︑︪ــ︡︡ ﹝﹩ ︫﹢د، و 
ا﹜︊︐﹥ ︑︀﹫︡. ا﹎︣ ︎︨︣ــ﹫ ︡︡︣ا ︋︡ون ا︨ــ︐︺﹑م ︨︀︎ ،︡︡︣︠ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ 

﹋︧﹩ ︋﹥ ﹝︀ ︗﹠︦ ﹡﹞﹩ د﹨︡ و ︑﹠ ﹟﹫﹝﹨ ︀﹉ ﹁︣︮️ را دا︫︐﹫﹛. 
︋﹠︀︋︣اــ﹟، اــ﹟ را ﹝﹩ ﹎﹢﹛ ﹋﹥ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹝︴︣ح ︫ــ︡ه در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀، 
︋﹥ ︲︣ورت ︋︀ ︫ــ︣ا︳ ︠︀ص ﹝︀ ا﹡︴︊︀ق ﹡︡ارد. آ﹡︀ ﹝︪﹊﹑ت ﹝︀ را ﹡︡ار﹡︡. 
در ا﹠︎ ︀︗ ﹟︀ن ﹋︀ری، ︋︪﹩ از ﹇﹫﹞️ ︑﹞︀م ︫︡ه ﹨︧️. ︧︀︋︣س ﹨﹛ ︋﹥ 
 ︣﹍در د︨︐︣س ﹡︡ارد. ︑︖︣︋﹥ ﹋︪﹢ر﹨︀ی د ️︣︡﹞ ا︋︤اری ︋︣ای رد اد︻︀ی
 .﹜︣﹫﹍︋ ︣︷﹡︣ان ︋﹥ ︵﹢ر د﹇﹫﹅ در︀ر︋︣دش را در ا﹋ ︡︀︋ ﹩﹛︡ه ︫﹢د ود ︡︀︋
︠﹢دم را ﹝﹩ ﹎︢ارم ︋﹥ ︗︀ی ﹝﹞﹫︤ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩. ﹝﹞﹫︤ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ︋︣ای ا﹟ ﹋﹥ ︋︐﹢ا﹡︡ 
﹇︱︀وت ︻︀د﹐﹡﹥ ای در ﹝﹢رد ︎︣و﹡︡ه ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، ︀︋︡ د︨︐︣س ︋︧﹫︀ر 
︋︧ــ﹫︀ر ز︀دی ︋﹥ ا︵﹑︻︀ت دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. در ﹋︪﹢ر ﹝︀ ﹨﹠﹢ز را﹨﹩ ︵﹢﹐﹡﹩ در 
︎﹫︩ دار﹛. ︵︣ح ︗︀﹝︹ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ در آ﹠︡ه ﹋﹞﹉ ﹋﹠︡؛ ︫ــ﹊﹩ 
﹡﹫︧️. ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ︑﹠ ︀﹊﹩ از ︨﹢د︋︣ان ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︨️؛ و﹜﹩ 
﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹡﹀︹ ︋﹫︪︐︣ی دار﹡︡، ︠﹢ِد ︨ــ︀﹝︡اران ﹨︧︐﹠︡. ︨︀﹝︡اران ﹝﹠︀﹁︹ 
 ︹﹁︀﹠﹞ ︀﹠︑ د︫︀ن را د﹡︊︀ل ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹡﹥ ﹝﹠︀﹁︹ ︻︀م و ︗︀﹝︺﹥ را. ا﹎︣ ︨﹢د︋︣ان﹢︠
 ︩︋ ︥ه درد︫ــ︀ن را در﹡︷︣ ︋﹍﹫︣﹡︡، و در ﹋︀ر︫︀ن ︫﹀︀﹁﹫️ ﹡︊︀︫︡، ︋﹥ و﹢︠

︻﹞﹢﹝﹩ و دو﹜︐﹩، آ︔︀ر ︋︧﹫︀ر ︋︡ی ︋︣ای ︗︀﹝︺﹥ ︠﹢ا﹨︡ دا︫️.
﹡﹫﹊﹢﹋︀ر

﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩»   ︮﹤ان «ارا﹢﹠︻ ︀  ︋﹉ ︀ره﹝ ︵︊﹅ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︡اری︫ 
(﹐زم ا﹐︗ــ︣ا از 1398/1/1)، ارا﹥ ﹡﹊ــ︣دن ︀ ارا﹥ ﹡︀در︨ــ️ ا﹇﹑م در 
︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩، در ︮﹢ر︑﹩ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋ــ︣ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ﹝﹠︴﹆﹩ 
﹠︀︋︣ا﹟، در ا︨︐︀﹡︡ارد  ﹍︢ارد.︋  ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑︀︔﹫︣︋  ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن از︮ 
︧ــ︀︋︡اری ﹝︤︋﹢ر ﹝﹢︲﹢ع ارا﹥ ﹡︪ــ︡ن ﹠︎ ︀︀ن ﹋︀ری ﹡﹫︤ ︑︭︣ ︫︡ه 
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ا︨ــ️. ا﹇﹑م ︋ــ︣اوردی ︋﹥ د﹜﹫﹏ ︠︴︣ ذا︑﹩ ﹡︀︫ــ﹩ از ﹝﹀︣و︲ــ︀ت ذ﹨﹠﹩ و 
︀﹜︪ــ︀ی ﹝︡﹜︀ی ﹝︀︨ــ︊︀︑﹩ در ﹝︺︣ض ا︫ــ︐︊︀ه ﹨︀ی ︻﹞︡ی و ︨﹢ی 
﹥ ︻﹞︡ در  ﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ ︑︪ــ﹫︬ ا︻ــ︡اد و ار﹇︀م و ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹋﹥︋  ﹇︣ار دار﹡︡.︋ 
︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ارا﹥ ﹡︪︡ه ا︨️، از آن ︗︀﹩ ﹋﹥ از ﹝︭︀د﹅ ا︻﹞︀ل ﹝︐﹆﹙︊︀﹡﹥ 
﹝︧﹢ب ﹝﹩ ︫﹢د، ︋︣ای ︧︀︋︣س ︋﹥ ﹝︣ا︑︉ ﹝︪﹊﹏ ︑︣ از ︫︣ا︴﹩ ا︨️ ﹋﹥ 
ا︻︡اد و ار﹇︀م و ا︵﹑︻︀ت ︋﹥ ︮﹢رت ﹡︀در︨ــ️ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ارا﹥ ︫︡ه 
 ﹩︨︣︋︀︧ در ︉﹚﹆︑ ︀ ﹢د را در ار︑︊︀ط︋   ︠️﹫﹛﹢︧﹞ ︧︀︋︨︣︀ن ﹤︙﹡︀﹠ .️︨ا
 ︬﹫︪︑ ︀دی ا﹝﹊︀ن︻ ︳در ︫︣ا ،︡﹠﹠﹋ ︀﹀ا ︉︨︀﹠﹞ ﹢﹡ ﹤︋ ﹩﹛︀﹞ ︀ی︑ر﹢︮
︻﹢ا﹝﹏ ︠︴︣ و ︑︺﹫﹫﹟ رو︫ــ︀ی ︧︀︋︨︣﹩ و︥ه ︋︣︠﹢رد ︋︀ ︠︴︣﹨︀ی ︑﹆﹙︉ 
ا︐﹞︀﹜﹩ از ︗﹞﹙﹥ ︠︴︣ ارا﹥ ﹡︪ــ︡ن ﹠︎ ︀︀ن ﹋︀ری ا﹇﹑م ︋︣اوردی را دار﹡︡. 
︋﹥ ﹨︣ــ︀ل، ا﹇﹑م ︋︣اوردی، از ︗﹞﹙﹥ ا﹇﹑﹝﹩ ﹨︧ــ︐﹠︡ ﹋ــ﹥ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ا﹨﹞﹫️ 
︀ا﹨﹞﹫️ ︑﹙﹆﹩ ︫︡ه و   ︋︤﹫﹡ ︀﹡ا﹨﹞﹫️ آ ︴از ︨ــ ︣︐﹝﹋ ︼﹛︀︊﹞ ﹩︐ ،︀﹡آ ﹩﹀﹫﹋

︲︣وری ا︨️، ︧︀︋︨︣︀ن ر︨﹫︡﹎﹫︀ی ﹐زم را ا﹡︖︀م د﹨﹠︡.
د﹋︐︣ ﹡︷︣ی

 ︀︑ 540 ﹩︨︣︋︀︧ ︀ت ا︠﹫︣ ا︨︐︀﹡︡ارد﹑︮ا ﹤﹋ ﹟︎︨︣ــ︩ آ︠︣ ا
 ︩︫﹢︎ ،︫︡ ️︊︮ ︀︪︨︣︎ ﹟ا﹡︡ازه ﹝︪ــ﹊﹑︑﹩ را ﹋﹥ در ا ﹤

﹝﹩ د﹨︡ و ﹫︐︨︀﹋ ﹤︀ی ا︐﹞︀﹜﹩ دارد؟ 
﹡﹫﹊﹢﹋︀ر

︑︀ ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︑︭﹢︀﹡ ︉﹩ و ﹐زم ا﹐︗︣ا ﹡︪ــ︡ه 
ا︨️، ︎︣دا︠︐﹟ ︋﹥ ﹝﹢︲﹢︻︀﹩ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در آ﹠︡ه ︑︣︗﹞﹥ و ︑︭﹢︉ و 
﹐زم ا﹐︗︣ا ︫﹢د، ﹝︪ــ﹊﹙﹩ را از و︲︺﹫️ ﹁︺﹙﹩  ﹤﹁︣﹏ ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡. ﹝︀ ا﹐ن ︋︀ 
﹉ ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣﹩ 540 ﹝﹢ا︗﹥ ﹨︧︐﹫﹛ ﹋﹥ در ︨︀ل ︡︖︑ 92︡﹡︷︣ ︫︡ه 
و از ︨︀ل 93 ﹨﹛ ﹐زم ا﹐︗︣ا ︋﹢ده ا︨️. ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد از ﹜︀ظ ا﹨︡اف، ا︮﹢ل 
و رو︫︀ی ا﹡︖︀م ﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩، ︋︣ای ا﹟ ﹋﹥ ︋﹥ ﹋﹞﹉ آن ︋︐﹢ان ︫﹢ا﹨︡ ﹋︀﹁﹩ 
در ار︑︊︀ط ︋︀ ﹝︧ــ ️﹫﹛﹢︧︀︋︣س در ار︑︊︀ط ︋︀ ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︋﹥ د︨️ 
آورد، ﹡﹆︭﹩ ﹡︡ارد. ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در آ﹠︡ه در ﹫︲﹢︑ ︩︋︀ت ﹋︀ر︋︣دی آن، 
 ﹉ ا︨︐︀﹡︡ارد ﹟ا︨️ ﹋﹥ ا ﹟︡ی ا︲︀﹁﹥ ︫﹢د، و﹜﹩ وا﹇︺﹫️ ا︡︗ ︀ت﹫︲﹢︑
︀ر﹢ب ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹝︣︡️ ر︧﹉ ا︨️ و از﹡︷︣ رو﹊︣د ﹋︀﹝﹏ و ︋︡ون ﹡﹆︬ 
ا︨️؛ از﹡︷︣ ︻﹞﹙﹩ ﹨﹛ ﹝︧︐﹙︤م ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋︣ای آن را﹨﹠﹞︀ی ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی 
︑︡و﹟ ︫﹢د. ا﹟ و︸﹫﹀﹥ ای ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹛ ︋﹥ ︻︡ه ︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩ و ﹨﹛ ︋﹥ 

︻︡ه ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا︣ان ا︨️.
︎﹢ر﹝︺﹞︀ر

 ︩﹫  ︋﹤﹋ ﹤ ︣ان ﹋︀ر︋︣دی ﹋﹠﹫﹛. آن︣ای ا ︀︡ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ را︋  ا︫︀ره ﹋︣دم ﹋﹥︋ 
از ﹨﹞﹥ ا︐﹫︀ج دار﹛، ︑︀﹋﹫︡ ︋﹫︪ــ︐︣ و ︋﹫︪ــ︐︣ ︋︣ ﹋﹠︐︣﹜︀ی دا︠﹙﹩ ا︨️، ﹋﹥ 
﹍﹫︣د. ﹋﹛ ︑﹢︗ ﹩︧ــ︀︋︡اران و ︧︀︋︨︣︀ن  ﹥ ︠﹢د︋  ︗﹠︊﹥ ﹋︀ر︋︣دی و وا﹇︺﹩︋ 
 ︀︐﹋︣ ﹫︧ــ︐﹛ ﹋﹠︐︣﹜︀ی دا︠﹙﹩، ﹥ در︫   ︨︿︺︲ ﹩﹠︺ ،﹜﹞ ﹤︭﹫﹆﹡ ﹟ا ﹤︋

 ﹜﹢﹍︋ ﹜﹡︡ارد. ︋﹥ ︗︣ات ﹝﹩ ︑﹢ا﹡ ﹤﹫︗﹢︑ ،﹩︨︣︋︀︧ در ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ﹤ و
︋︩ ︻﹞︡ه ای از آن ﹥ در ﹠︨︡ــ︀ل ﹎︫︢ــ︐﹥ در ﹋︪ــ﹢ر ﹝︀ ا︑﹀︀ق ا﹁︐︀ده و 
ادا﹝﹥ دارد، و ︋﹥ ︻︊︀رت د﹍︣، ز﹝﹫﹠﹥ ﹁︧ــ︀د﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی، ﹡︀︫﹩ از ︲︺︿ 

︨﹫︧︐﹞︀ی ﹋﹠︐︣﹜﹩ ا︨️. 
︫ــ﹞︀ ر︧ــ﹉ را ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ ︢ف ﹋﹠﹫︡، ا﹝︀ ︋︣ای ﹋﹠︐︣﹜︀ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹁﹊︣ 
﹋︣د، ︵︣ح ︑﹫﹥ ﹋︣د، ︎﹫︀ده ︨ــ︀زی و آز﹝︀︩ ﹋︣د. ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ۵۴٠ ︋﹥ ﹡﹢︋﹥ 
 ﹤﹚︧﹞ ﹤︋ ﹤﹋ ︧︀︋︣س ﹤︋ ﹉﹝﹋ د ا︨ــ︐︀﹡︡ارد و ا︋︤ار ︠﹢︋﹩ ا︨ــ️ ︋︣ای﹢︠
︋︣اورد﹨ــ︀ی ︧ــ︀︋︡اری ︋︍︣داز؛ ا﹝︀ ︀︋︡ ︑﹢︗﹥ دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ﹫﹛ ﹋﹥ ر︪ــ﹥ 
 ️﹛︀ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد را از ︡︀︋ ﹟︣ی ا︨ــ️. ︋﹠︀︋︣ا﹍︪ــ﹊﹑ت ﹝︀ در ︗︀ی د﹞

﹜﹢﹋︦ ︠︀رج و آن را ︋︣ای ︫︣ا︳ ا︣ان ﹋︀ر︋︣دی ﹋﹠﹫﹛.
د﹋︐︣ ﹡︷︣ی

 ︀ ︧︀︋︡اری ا︨︐︀﹡︡ارد ﹉ ﹩︐﹇︡ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ا︨️. و ︀︑ ﹤﹚︧ــ﹞
 ︳﹝︊﹠︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ و ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︫︣ا ︣︋ ﹩︨︣︋︀︧
ا︣ان ︑﹫﹥ و ﹝﹠︐︪ــ︣ ﹝﹩ ︫ــ﹢د، در ﹁︣ا﹠︡ ︑︡وــ﹟ و ﹡︀﹩ ﹋︣دن 
 ﹟ا .︡﹠﹋ ﹩﹝﹡ ︣︷﹡︀ر︸︪ــ︀ر﹋️ و ا﹞ ︦﹋ ︘﹫﹨ ︉︣﹆︑ ﹤︋ ا︨︐︀﹡︡ارد
﹝﹢︲﹢︻﹩ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ا︨️ ﹋﹥ ر︪ــ﹥ در دا﹡︪﹍︀﹨︀ و ﹡︷︀م آ﹝﹢زش 

دا﹡︪﹍︀﹨﹩ دارد. 
 ﹏﹊︫ ﹤  ︋︡︀  ︋﹩︨︣︋︀︧ و ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹩﹝︨︧ــ︀︋︡اران ر ﹤︺﹞︀︗
ر︪﹥ ای و ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹝︪﹊﹏ ا﹡︴︊︀ق اد︋﹫︀ت ︧︀︋︡اری ︋︀ وا﹇︺﹫︐︀ی 
︗︀﹝︺﹥ و ︣﹁﹥ را ﹏ ﹋﹠﹠︡ و ا﹟ را ︋︣ای ︠﹢د ︧﹞ ﹉﹢﹜﹫️ ︋︡ا﹡﹠︡ و 

در ا﹟ ︭︠﹢ص ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹋﹠﹠︡. 
.﹜︤ار﹍︨︀︍︨ ﹢﹍︐﹀﹎ ﹟در ا ︀﹝︫ ﹉︀﹊ ️﹋︪︀ر﹞ ر و﹢︱ از

د﹋︐︣ ﹡︷︣ی: 

در ا︣اندر ا︣ان

︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری

در ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩در ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩

﹥ ا﹨﹞﹫︐﹩﹥ ا﹨﹞﹫︐﹩

دار﹡︡دار﹡︡
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