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﹝﹢︲﹢ع   ﹤︋  ،﹤﹚︖﹞ ︫﹞︀ره   ﹟ا  .︡﹫︐﹁︣︢︎ را   ︀﹞ د︻﹢ت  ﹎︪︀ده  روی   ︀︋  ︤﹫﹡ ا﹟ ︋︀ر   ﹤﹋  ﹜﹫﹡﹢﹠﹝﹞
︪﹛︀︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ا︠︐︭︀ص دارد. ا︋︐︡ا ︗︀﹍︀ه و ﹡﹆︩ ︋︣اورد﹨︀ی 

︧︀︋︡اری را در ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹢︲﹫ د﹨﹫︡.
︵︀﹨︣ی

︋﹥ ﹡︀م ︠︡او﹡︡ ︗︀ن و︠︣د.
﹝﹟ ﹨﹛ در ﹝﹆︀︋﹏ ︑︪﹊︣ و ﹇︡ردا﹡﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹛. در را︋︴﹥ ︋︀ ﹝﹢︲﹢ع ︀︋ ︒︋︡ ا︫︀ره ﹋﹠﹛ ﹋﹥ ︧︀︋︡اری 
﹝﹞﹙﹢ از ︋︣اورد ا︨️ و ︋︡ون ا︨ــ︐﹀︀ده از ︋︣اورد، ا﹡︖︀م ︻﹞﹙﹫︀ت ︧ــ︀︋︡اری و ︋﹥ ︑︊︹ آن ﹎︤ار︫﹍︣ی 
﹥ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹝︐﹙︿، ا︻﹛ از  ﹝︀﹜ــ﹩ ﹋﹥ ﹨︡ف ا︮﹙ــ﹩ آن ارا﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ﹝︣︋﹢ط و ﹇︀︋﹏ ا︑﹊︀︋ 
︋ُ︺︡ ا﹡︖︀م  ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن درون ︨ــ︀ز﹝︀﹡﹩ و ︋︣ون ︨︀ز﹝︀﹡﹩ ا︨️ ﹝︐︭﹢ر ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡. در ︑︖︣︋﹥ ام، ﹥ از 
︋ُ︺︡ ︧︀︋︨︣﹩ ا﹟ ︋︣اورد﹨︀ ︑﹢︨︳ ︧︀︋︨︣︀ن  ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︑﹢︨︳ وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری و ﹥ از 

﹝︧︐﹆﹏، ﹝﹢︲﹢︻﹩ را ﹁︣ا﹎﹫︣︑︣ و ︎︣ا︋︀م ︑︣ از «︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری» ︨︣اغ ﹡︡ارم.
 ﹝﹀﹢م ︋︣اورد در ︧ــ︀︋︡اری و ︧︀︋︨︣ــ﹩، ﹨﹞﹢اره ﹊﹩ از ﹝﹢︲﹢︻︀ی ︀﹜︪ــ﹩ و ︋︒ ︋︣ا﹡﹍﹫︤ 
︋﹢ده ا︨ــ️ و ﹇︱︀وت ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︨︣︀ن ﹝︧ــ︐﹆﹏ در ︭︠﹢ص ارز︀︋﹩ ر﹊︧︀، ارز﹀︣︑ ﹩︋︀︀ی 
︫﹠︀︨︀﹩ ︫︡ه، ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︐﹞︀﹜﹩ ︗︀﹡︊︡اری ﹝︣︡️، و در﹡︡︺︑ ️︀﹏ ا︸︀ر﹡︷︣ ︧︀︋︣س ﹝︧︐﹆﹏ 

﹡﹫︤ ︋﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ه ︋﹥ ﹝﹢︲﹢︻︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ﹝︣︋﹢ط ﹝﹩ ︫﹢د. 

︋︀ آ﹇︀ی ا︮︽︣ ︵︀﹨︣ی﹎﹀ـ︐ـ﹍ـ﹢

︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری؛  
﹁︣ا﹎﹫︣ و ︎︣ ا︋︀م

  

ر︫︐﹥  ︩ آ﹝﹢︠︐﹥  دا﹡ ︵︀﹨︣ی  ا︮︽︣  آ﹇︀ی 
︨︀ل   ٣٥ از   ︩﹫︋ و  ا︨️  ︧︀︋︡اری 
 ﹏﹞︀︫ ︣﹁﹥ ای   ︿﹚︐﹞ ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی  در 
︨﹫︧︐﹞︀ی  و   ﹩﹛︀﹞ ﹝︪︀وره   ،﹩︨︣︋︀︧
وی  دارد.   ️﹫﹛︀︺﹁  ﹤︍︀ر﹊ ا︵﹑︻︀︑﹩ 
ا︵﹑︻︀︑﹩  ︨﹫︧︐﹞︀ی   ︣﹍﹚﹫﹚︑ ︋﹥ ︻﹠﹢ان 
 ︹︋︀﹠﹞ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی  رو﹊︣د   ︀︋  ﹤︍︀ر﹊
︋﹠﹍︀ه (ERP) در ﹢زه ︧︀︋︡اری و ﹝︀﹜﹩ 
 ︀﹝︐︧﹫︨  ﹩︨︡﹠﹞ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩   ️﹋︫︣  ︀︋
︫︣﹋︐︀ی  از   ،(︀︧︣ا) ا︑﹢﹝︀︨﹫﹢ن  و 
ا︵﹑︻︀ت،  ﹁﹠︀وری  ﹢زه  در  ︉ ﹡︀م  ︀︮
﹨﹞﹊︀ری دارد و ︻﹞︡ه ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︠﹢د را در 

ا ﹟﹢زه ﹝︐﹞︣﹋︤ ︨︀︠︐﹥ ا︨️.
 ︀︋  ﹩﹡﹐﹢︵ ﹨﹞﹊︀ری  ︵︀﹨︣ی  آ﹇︀ی 
︨︀ز﹝︀ن  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ﹟︡و︑  ️︣︡﹞
و  ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩  در  و  دارد   ﹩︨︣︋︀︧
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ︩ ﹡﹢︧︀ی  ﹫︎ ︋︀ز﹡﹍︣ی 
﹝︪︀ر﹋️  ا︣ان   ﹩︨︣︋︀︧ و  ︧︀︋︡اری 
ارز︫﹞﹠︡ و ﹝︧︐﹞︣ی دا︫︐﹥ ا︨️. از ا︪︀ن 
︧︀︋︡اری  ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی  در   ﹤﹛︀﹆﹞  ﹟︡﹠
در   ﹤︍︀ر﹊ ا︵﹑︻︀︑﹩  ︨﹫︧︐﹞︀ی  و 
و  ︧︀︋︡اری  ︣﹁﹥ ای  ﹡︪︣﹥ ﹨︀ی 
 ﹤︋ ︧︀︋︣س،   ﹤︪︣﹡ از︗﹞﹙﹥   ،️︣︡﹞

︀پ ر︨﹫︡ه ا︨️.
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︮﹢ر︑︀ی  در  ا︋︀م  ︋︀﹐   ︀︋ ︧︀︋︡اری  ︋︣اورد﹨︀ی   ﹜﹞ ﹝︭︡اق 
﹝︀﹜﹩ ︫︣﹋︐︀ی ا︣ا﹡﹩، ﹋︡ام ا︨️؟ 

︵︀﹨︣ی
︧︀︋︡اری  ︋︣اورد﹨︀ی   ﹩︠︣︋ ا︵﹑︻︀ت،  ذا︑﹩  ﹝︡ود︐︀ی  ︋﹥ د﹜﹫﹏ 
﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ه ﹝︧︐﹙︤م ﹇︱︀وت ﹨︧︐﹠︡، ︋﹥ ﹡︧︊️ ا︋︀م ︋︀﹐︑︣ی دار﹡︡ 
در   .︡﹡﹢︫ ︋︀ا﹨﹞﹫️   ︿︣︑ ︠︴︣﹨︀ی   ︩︡ا﹫︎  ︉︗﹢﹞ ا︨️   ﹟﹊﹝﹞ و 
︭︠﹢ص ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︋︀ ا︋︀م ︋︀﹐ ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ﹝﹢اردی از ﹇︊﹫﹏ 
︋︣اورد﹨︀ی  ا﹡︖︀م  در  ︫﹠︀︠︐﹥ ﹡︪︡ه  ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی  ︑﹊﹠﹫﹊︀ی  از  «ا︨︐﹀︀ده 
 ︡وا  ︳︨﹢︑ ︑︡و﹟ ︫︡ه  ︠︀ص  ﹝︡﹜︀ی  «︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی  ︧︀︋︡اری»، 
«︋︣اورد﹨︀ی  و   «﹤﹡︀﹀︭﹠﹞ ارزش  ︧︀︋︡اری  ︋︣اورد﹨︀ی  در  ︑︖︀ری 
︣ای ادا﹝﹥ ﹁︺︀﹜﹫️»  ︀ره ︑﹢ا﹡︀﹩ وا︡ ︑︖︀ری︋  ا︖︀د﹋﹠﹠︡ه ︑︣د︡ ︻﹞︡ه در︋ 
(︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ او︲︀ع و ا﹢ال ا﹇︐︭︀دی و ︨﹫︀︨﹩ ﹋︪﹢ر در ﹠︨︡︀ل ا︠﹫︣، 
 ،«️﹫﹛︀︺﹁ «︑︡اوم  ︻﹠﹢ان   ︀︋  ٥٧٠  ﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐︀﹡︡ارد  ﹝﹩ ر︨︡   ︣︷﹡ ﹤︋
﹋﹞︐︣ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ و ︻﹠ ️︀︧︀︋︨︣︀ن ﹝︧︐﹆﹏ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️) ا︫︀ره 
﹋︣د. ﹜﹫﹊﹟ در ︋︀ره ﹝︭︡ا﹇︀ی ﹝﹛ ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︋︀ ا︋︀م ︋︀﹐ 
 ﹤﹚︧﹞ ﹤︋ ︣ا﹡﹩، ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ه︀ی ا︐﹋︫︣ ﹩﹛︀﹞ ︀ی︑در ︮﹢ر
︋︣اورد «ارز︫︀ی ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥» (︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹡︊﹢د ︋︀زار﹨︀ی ا︮﹙﹩ در د︨︐︣س و 

﹁︺︀ل) و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︋︣اورد «﹝︀﹜﹫︀ت ︋︣درا﹝︡» ا︫︀ره ﹋︣د. 
﹝︀﹜﹫︀︑︀ی  «﹇︀﹡﹢ن  ﹝﹀︀د  در   ︀﹞︀︋ا  ﹩︠︣︋ و︗﹢د  و   ️﹫﹁︀﹀︫ ﹡︊﹢د 
و  ﹝︐︺︡د   ﹩ا︗︣ا د︨︐﹢را﹜︺﹞﹙︀ی  و   ︀﹨ ﹤﹞︀﹠︪︋ ︮︡ور   ،«﹜﹫﹆︐︧﹞
 ﹩︠︣︋ ︨﹙﹫﹆﹥ ای  ︋︣︠﹢رد﹨︀ی   ،︡وا  ﹩︻﹢︲﹢﹞ در︋︀ره   ︰﹇︀﹠︐﹞  ﹩﹨︀﹎
از ﹝︖︣︀ن ﹇︀﹡﹢ن در ︑︪﹫︬ ﹝︀﹜﹫︀ت ︋︣ درا﹝︡، و ︀ در ︋︣︠﹩ ﹝﹢ارد 
 ︒︻︀ ︣︠﹩ از ﹝﹀︀د ﹇︀﹡﹢ن ﹝︀﹜﹫︀︑︀ی ﹝︧︐﹆﹫﹛،︋  ا ﹝﹊︀ن ︢︎︣﹡︊﹢دن ا︗︣ای︋ 
 ﹤︊︨︀﹞  ﹤︋ ر︾︊︐﹩  در︻﹞﹏  ︑︖︀ری  وا︡﹨︀ی  ﹝︡︣ان   ﹤﹋ ا︨️  ︫︡ه 
︨﹢د ﹝︪﹞﹢ل ﹝︀﹜﹫︀ت ︵︊﹅ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ و در﹡﹞ ️︀︀︨︊﹥ و ا﹁︪︀ی 
︋︣اورد  ز﹝︀ن  در  ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏  و  ﹡︡ار﹡︡  را  ︨﹢د   ﹟ا  ︀︋  ︉︨︀﹠︐﹞ ﹝︀﹜﹫︀ت 
️ ﹡︪︡ن  ︀︻︡ه از ر﹝︻ ر﹢︵ ﹤︋ ﹤﹋ «﹩﹝ا︠︐﹑﹁︀ت دا» ،︡﹞︀ت ︋︣ درا﹫﹛︀﹞
 ﹟﹫﹠︙﹝﹨ و  ﹝﹩ ︫﹢د،   ﹩︫︀﹡  ﹜﹫﹆︐︧﹞ ﹝︀﹜﹫︀︑︀ی  ﹇︀﹡﹢ن   ١٤٨ ﹝︀ده  ﹝﹀︀د 
ا︫︀ره ︫︡ه،   ﹏﹐د ﹤︋ ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣د.  ﹇︣ار  در﹡︷︣  ز﹝︀﹡︊﹠︡ی»،  «ا︠︐﹑﹁︀ت 
︧︀︋︨︣︀ن ﹝︧︐﹆﹏ ﹡﹫︤ در ︭︠﹢ص ا︸︀ر﹡︷︣ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹋﹀︀️ ذ︠﹫︣ه 
﹝︀﹜﹫︀ت، ︋︀ ا︋︀م ︋︀﹐ ﹝﹢ا︗﹥ ا﹡︡ و ﹋﹞︐︣ «﹎︤ارش ︧︀︋︣س» در︭︠﹢ص 
 «﹏︡︺︑ ﹩﹡︀︊﹞» ︡﹠︋ ︀وی ﹤﹋ ️﹁︀ ︀ی ︑︖︀ری ﹋︪﹢ر را ﹝﹩ ︑﹢ان﹨︡وا
︀ ︋﹠︡ «︑︀﹋﹫︡ ︋︣ ﹝︴﹙︉ ︠︀ص» در ︭︠﹢ص «﹝︀﹜﹫︀ت ︋︣ درا﹝︡» ﹡︊︀︫︡. 

وا︡﹨︀ی   ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی  در  ︧︀︋︡اری  ︋︣اورد﹨︀ی   ️﹫﹀﹫﹋
﹎︤ار︫﹍︣ در ا︣ان ﹍﹢﹡﹥ ا︨️ ؟

︵︀﹨︣ی
در  ا︮﹙﹩   ﹏﹞︀︻ ︧︀︋︡اری  ︋︣اورد﹨︀ی   ﹤﹋ ﹟ا ﹤︋  ﹤︗﹢︑  ︀︋
ا︨️،   ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی  ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن  ا﹇︐︭︀دی  ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣︀ی 
︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ︗️ ﹋﹫﹀﹫️ ︋︣اورد﹨︀ از ا﹨﹞﹫️ و︥ه ای ︋︣︠﹢ردار ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
︑︖︀ری   ︡وا ﹋︀ر︫﹠︀س  از   ︀︗ ﹤︋ و   ︣︔﹢﹞ ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊︣دن  ︋﹥ د﹜﹫﹏ 
 ️︗ در   (٦٢٠  ﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐︀﹡︡ارد  در  ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡ه  (﹋︀ر︫﹠︀س 
︋﹥ ︵﹢ر﹋︀﹝﹏  ﹝﹢︲﹢︻︀ی  در︭︠﹢ص  ︧︀︋︡اری  ︋︣اورد﹨︀ی  ا﹡︖︀م 
 ︡﹠﹡︀﹞) ︑︖︀ری   ︡وا ﹋︀ر﹋﹠︀ن   ﹩︭︭︑  ﹤︴﹫ از  ︠︀رج  و   ﹩︭︭︑
در   ︉︨︀﹠﹞ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی  و  ︑﹢︲﹫︀ت  ﹁﹆︡ان  آن)،  ا﹝︓︀ل  و   ﹩︖﹠︨ ﹜﹫︋
︋︣︠﹩ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ﹋﹥ ا﹝﹊︀ن ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︠︐﹫︀ری ︋︣︠﹩ 
 ︣︢︍﹡︀﹊﹞ا را  ︧︀︋︡اری  ︋︣اورد﹨︀ی   ︀︋  ︳︊︑︣﹞ ︧︀︋︡اری  رو﹥ ﹨︀ی 
ا︨︐﹀︀ده   ﹤︋ ﹝﹩ ︑﹢ان   ﹤﹡﹢﹝﹡ ︋﹥ ︻﹠﹢ان  ︭︠﹢ص   ﹟ا (در  ا︨️   ﹤︐︠︀︨
 ﹩︠︣︋ ︋︣ای   (Cost-to-cost method)  ﹤﹠︤﹨ ﹤︋ ﹤﹠︤﹨ روش  از 
︎﹫﹞︀﹡︀ی ارا﹥ ︠︡﹝︀ت ا︫︀ره ﹋︣د، ︋﹥ و︥ه ︋︣ای ︫︣﹋︐︀ی ارا﹥ د﹨﹠︡ه 
 ﹤︗﹢︑ ︀︋ .(︫︡︀︋ ﹩﹝﹡ ︉︨︀﹠﹞ ︀﹡روش ︋︣ای آ ﹟ای ﹋﹥ ا ﹤﹡︀︀ت را﹞︡︠
﹡︀︎︀︡ار   ﹩︨︀﹫︨ و  ا﹇︐︭︀دی   ︳︫︣ا  ﹟﹫﹠︙﹝﹨ و  ا︫︀ره ︫︡ه،  ﹝﹢ارد   ﹤︋
︋︣اورد﹨︀  و   ︫︡︀︋ ﹩﹝﹡  ︧︣﹫﹞  ︉︨︀﹠﹞ ︋︣اورد﹨︀ی  ا﹡︖︀م  ا﹝﹊︀ن  ﹋︪﹢ر، 
︫︠︡﹥ دار  را  ︑︖︀ری  وا︡﹨︀ی   ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی  ا︻︐︊︀ر  ﹝︺﹞﹢ل  ︋﹥ ︵﹢ر 

﹝﹩ ︨︀زد.

 ﹩﹨︀﹎︡د ﹤ ︧︀︋︡اری ︣اورد﹨︀ی  ︋︀ ︣︠﹢رد︋  ﹝︡︣ان ا︣ا﹡﹩ در︋ 
دار﹡︡ و ︋︀ ﹥ ا﹜﹍﹢﹩ ر﹁︐︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؟

︵︀﹨︣ی
︉ ﹡︊﹢دن  ︋﹥ د﹜﹫﹏ ︫︣ا︳ ا﹇︐︭︀دی و ا︗︐﹞︀︻﹩ ︀﹋﹛ ︋︣ ﹋︪﹢ر، ﹝﹠︀︨
﹝﹀︀د  در   ︀﹞︀︋ا  ﹩︠︣︋ و︗﹢د  و  ︫﹀︀ف ﹡︊﹢دن  ︉ و﹋︀ر،  ︧﹋ ﹁︱︀ی 
ا﹜︤ا﹝︀ت   ︀︋ آن  ﹨﹞︧﹢﹡︊﹢دن  و  ﹝︣︋﹢ط،  ﹝﹆︣رات  و  ﹇﹢ا﹡﹫﹟  از   ﹩︠︣︋
︋︣︠﹢رد﹨︀ی  و  ﹋︪﹢ر،  در   ﹩︨︣︋︀︧ و  ︧︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
﹎︀﹨﹩ ︨﹙﹫﹆﹥ ای ︋︣︠﹩ از ﹝︖︣︀ن ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹝︢﹋﹢ر در ︋︣ر︨﹩ ︻﹞﹙﹊︣د 
ا﹝﹊︀﹡︢︍︣﹡︊﹢دن  ﹝﹢ارد   ﹩︠︣︋ در  و  ︑︖︀ری،  وا︡﹨︀ی  ا﹇︐︭︀دی 
ا︗︣ای ا﹟ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات، ﹝︡︣ان وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری در ﹝﹢ا﹇︺﹩ 
و  ︧︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ﹏﹞︀﹋  ️︀︻ر دورا﹨﹩   ﹟﹫︋  ﹏﹝︻ در 
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︑﹞﹏ ز﹡︀︀ی ﹡︀︫﹩ از ︋︣︠﹢رد﹨︀ی ﹝︢﹋﹢ر ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡ و در︻﹞﹏ 
 ︀︋  ︳︊︑︣﹞ ︧︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ️︀︻ر  ﹤︋ ر︾︊︐﹩  ﹡︀︠﹢ا︨︐﹥  و 

︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری از ︠﹢د ﹡︪︀ن ﹡﹞﹩ د﹨﹠︡. 
در  ﹝︡︣ان   ﹩﹀﹫﹚﹊︑﹑︋ و  ا︠︐﹑ف   ︒︻︀︋  ︀︻﹢︲﹢﹞  ﹟ا  ،﹩﹁︣︵ از 
 ﹤﹠︤﹨ ︣ان و︡﹞ ️﹇از و ﹩︪︋ ︧︀︋︡اری ︫︡ه و ا﹡︖︀م ︋︣اورد﹨︀ی
در  ﹝﹩ ︫﹢د.   ︀︻﹢︲﹢﹞  ﹟ا ﹏ و﹁︭﹏  ︮︣ف  ︑︖︀ری  وا︡﹨︀ی 
 ﹩︀︐︮︣﹁  ﹏﹝︻ در  ا︫︀ره ︫︡ه،   ﹩︴﹫﹞ ︻﹢ا﹝﹏   ﹤︋  ﹤︗﹢︑  ︀︋  ،﹟﹝︲
︗︀﹡︊︡اری،   ﹟ا  ﹤﹋ ﹝﹩ ﹎︣دد  ﹁︣ا﹨﹛  ︗︀﹡︊︡ارا﹡﹥   ﹩﹛︀﹞ ﹎︤ار︫﹍︣ی  ︋︣ای 
︋﹥ و︥ه در دوران ﹡︊﹢د ا︵﹞﹫﹠︀ن ا﹇︐︭︀دی و ︨﹫︀︨﹩ ﹋︪﹢ر، ︋﹥ د︫﹢اری 

︑﹢︨︳ ︧︀︋︨︣︀ن ﹝︧︐﹆﹏ ﹇︀︋﹏ رد︀︋﹩ ا︨️. 

︋︣اورد﹨︀ی   ﹩︨︣︋︀︧ در   ﹏﹆︐︧﹞ ︧︀︋︨︣︀ن  ا︣ان  در 
 ︡﹠︐︧﹨ رو︋︣و   ﹩︮︀︠  ﹏︀︧﹞ و   ︀︻﹢︲﹢﹞  ﹤  ︀︋ ︧︀︋︡اری 
 ﹩︨︣︋︀︧» ︻﹠﹢ان   ︀︋  ٥٤٠  ﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐︀﹡︡ارد  در   ﹤﹋
ارزش  ︧︀︋︡اری  ︋︣اورد﹨︀ی   ﹏﹞︀︫ ︧︀︋︡اری،  ︋︣اورد﹨︀ی 
 ﹤︋  «(١٣٩٢ (︑︖︡︡﹡︷︫︣︡ه   ︳︊︑︣﹞ ا﹁︪︀ی  ﹝﹢ارد  و   ﹤﹡︀﹀︭﹠﹞

آ﹡︀ ︎︣دا︠︐﹥ ﹡︪︡ه ا︨️؟
︵︀﹨︣ی

و  ︩ ︋︣ا﹡﹍﹫︤  ﹛︀ از﹝﹢︲﹢︻︀ی   ﹩﹊ ︧︀︋︡اری  ︋︣اورد﹨︀ی   ﹩︨︣︋︀︧
︎︣ا︋︀م ︋︣ای ︧︀︋︨︣︀ن ﹝︧︐﹆﹏ ﹝︧﹢ب ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ﹋﹫﹀﹫️ «﹇︱︀وت 
︣﹁﹥ ای» ︧︀︋︨︣︀ن ﹝︧︐﹆﹏ را ︋﹥ ︫︡ت ز︣ ︑︀︔﹫︣ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡ و ﹝﹢︗︉ 
️ ر﹁︐﹟ ﹝﹢﹁﹆﹫️ ︧︀︋︨︣︀ن ﹝︧︐﹆﹏ در ا︨︐﹀︀ده از «︑︣د︡︣﹁﹥ ای»،  ازد︨

︋﹥ ﹨﹠﹍︀م ︧︀︋︨︣﹩ ︋︣اورد﹨︀ی ︎﹫︙﹫︡ه، ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. 
︋︣اورد﹨︀ی   ﹩︨︣︋︀︧ در   ﹏﹆︐︧﹞ ︧︀︋︨︣︀ن  ا︣ان  در 
︋﹥ ︵﹢ر︻﹞︡ه   ﹤﹋  ︡﹠︫︀︋ ﹩﹞ رو︋﹥ رو   ﹩︮︀︠  ﹏︀︧﹞  ︀︋ ︧︀︋︡اری 
 ﹤︋  ︣︖﹠﹞ ︻﹢ا﹝﹏   ﹟ا  ﹤﹋ ﹝﹩ ︫﹢د  ﹝︣︋﹢ط   ﹩︴﹫﹞ ︻﹢ا﹝﹏   ﹤︋
 ︣︋ ︋﹥ ﹡﹢︋﹥ ︠﹢د  و  ﹝﹩ ﹎︣دد   ﹏﹆︐︧﹞ ︧︀︋︨︣︀ن   ︿︀︸و  ﹩﹎︡﹫︙﹫︎
ا︮﹑︀ت   ﹩︺﹫︊︵ ︋﹥ ︵﹢ر  ﹝﹩ ﹎︢ارد.   ﹩﹀﹠﹞  ︣﹫︔︀︑ آ﹡︀ن  ︻﹞﹙﹊︣د 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا︨︐︀﹡︡ارد  در  ا﹡︖︀م ︫︡ه   ︣︷﹡︡︡︖︑ و  ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ 
︧︀︋︡اری  ︋︣اورد﹨︀ی   ﹩︨︣︋︀︧» ︻﹠﹢ان   ︀︋  ٥٤٠  ﹩︨︣︋︀︧
در︭︠﹢ص   (٢٠١٧ (︑︖︡︡﹡︷︫︣︡ه   «︳︊︑︣﹞ ا﹁︪︀ی  ﹝﹢ارد  و 
رو﹥ ﹨︀ی ارز︀︋﹩ ر﹊︧︀ی ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ و ﹡﹢ه ︋︣︠﹢رد 
︋︣اورد﹨︀ی   ︀︋  ︳︊︑︣﹞ ︫﹠︀︨︀﹩ ︫︡ه  ر﹊︧︀ی   ︀︋ ︧︀︋︣س 
در  ︑︣د︡︣﹁﹥ ای  ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی  ا﹨﹞﹫️   ︣︋  ︡﹫﹋︀︑ ︧︀︋︡اری، 

︋︣ای  ﹐زم   ︉﹛︀︴﹞  ﹤ارا و  ︧︀︋︡اری،  ︋︣اورد﹨︀ی   ﹩︨︣︋︀︧
︋︣اورد   ﹤﹡﹢﹎︣﹨ ﹝﹢رد  در  ا︨︐︀﹡︡ارد  ا︨︐﹀︀ده  ︑﹢ان  ﹡︪︀ن دادن 
 ٥٤٠ ﹩︨︣︋︀︧ ︧︀︋︡اری، از ﹝﹢اردی ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ در ا︨︐︀﹡︡ارد
ا︣ان (︑︖︡︡﹡︷︫︣︡ه ١٣٩٢) ︋﹥ آن ︋﹥ ︮﹢رت ا︨︀︨﹩ ︎︣دا︠︐﹥ 
﹡︪︡ه ا︨️ و ︋﹥ ︵﹢ر ﹇︴︹ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در ︧︀︋︨︣﹩ ︋︣اورد﹨︀ی 

︧︀︋︡اری ﹝﹢︔︣ وا﹇︹ ︫﹢د. 

«رو﹥ ﹨︀ی  ︻﹠﹢ان   ︀︋ ا︣ان   ٣٤ ︧︀︋︡اری  درا︨︐︀﹡︡ارد   ︣﹫﹫︽︑  ︀آ
ا︫︐︊︀﹨︀ت»،  و  ︧︀︋︡اری  ︋︣اورد﹨︀ی  در   ︣﹫﹫︽︑ ︧︀︋︡اری، 

︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︫﹀︀ف ︨︀زی ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری، ︲︣ورت دارد؟
︵︀﹨︣ی

 ︣﹫﹫︽︑ ︧︀︋︡اری،  «رو﹥ ﹨︀ی  ﹡︀م   ︀︋ ا︣ان   ٣٤ ︧︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد 
در ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری و ا︫︐︊︀﹨︀ت» (﹐زم ا﹐︗︣ا از ا︋︐︡ای ١٣٩٨) 
 (IAS 8)  ٨ ︧︀︋︡اری  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا︨︐︀﹡︡ارد  ا︨︀س   ︣︋  ﹤﹋
 ︉︨︀﹠﹞  ﹩﹢﹍︨︀︎ ا︨️،   ﹤︐﹁︀ ا﹡︐︪︀ر  و   ﹟︡و︑  (٢٠١٧  ︩︣او)
 ﹫︲﹢︑  ﹤︋ (﹐زم  دارد  را  ︧︀︋︡اری  ︑︽﹫﹫︣ات   ︀︋ ︋︣︠﹢رد  ﹡﹢ه  ︋︣ای 
ا︨️ ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︡اری ٣٤ ︋﹥ ︑︀ز﹎﹩ ︑︡و﹟ و ﹐زم ا﹐︗︣ا ︫︡ه 
 ﹤︗﹢︑  ︀︋ آن،  ︉ ﹡︊﹢دن  ︨︀﹠﹞  ︀ ︉ ︋﹢دن  ︨︀﹠﹞ در︭︠﹢ص  ﹇︱︀وت  و 
 ﹤ آن  .(︫︡︀︋ ﹩﹞ زود  ا︣ان،   ﹩︴﹫﹞ و  ا﹇︐︭︀دی  ︠︀ص   ︳︫︣ا  ﹤︋
︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد را در ا︣ان د︫﹢ار و ︋﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ه ﹇︱︀وت در 
︣اورد ︧︀︋︡اری» ︀ «ا︮﹑ح ا︫︐︊︀ه» را  ︭︠﹢ص ︑︪﹫︬ «︑︽﹫﹫︣ در︋ 
︎﹫︙﹫︡ه ﹝﹩ ︨︀زد (︐﹩ ﹋︀ر ︋﹥ ︗︀﹩ ر︨﹫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹝︣ا︗︹ ︣﹁﹥ ای، 
︑﹙﹆﹩ ︑︽﹫﹫︣ در ︋︣اورد ︧︀︋︡اری ︀ ا︮﹑ح ا︫︐︊︀ه در︭︠﹢ص ︋︣︠﹩ از 
︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری را ︋﹥ ﹝﹀︀د «﹎︤ارش ︧︀︋︣س» ار︗︀ع داده ا﹡︡: 
︋︪﹠︀﹝﹥ ︫﹞︀ره ٩٦٢٢٩٧٦ ﹝﹢رخ ١٣٩٦/١٠/٢١ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩ ︨︀ز﹝︀ن 
﹋︪﹢ر،   ︣︋  ﹜﹋︀ ﹡︀︎︀︡ار   ﹩︨︀﹫︨ و  ا﹇︐︭︀دی   ︳︫︣ا  ،(﹩︨︣︋︀︧
 ﹩︠︣︋ و︗﹢د  و  ﹡︊﹢د︫﹀︀﹁﹫️  و  ︉ و﹋︀ر،  ︧﹋ ﹁︱︀ی  ︉ ︋﹢دن  ︨︀﹠﹞︀﹡
ا﹞︀︋︀ در ﹝﹀︀د ︋︣︠﹩ از ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات ﹝︣︋﹢ط و ﹨﹞︧﹢﹡︊﹢دن آن ︋︀ 

ا﹜︤ا﹝︀ت «︀ر﹢ب ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩» ا︣ان ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

 ٥٤٠  ﹩︨︣︋︀︧ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا︨︐︀﹡︡ارد  در  ا︠﹫︣  ا︮﹑︀ت 
 ﹏﹆︐︧﹞ ︧︀︋︨︣︀ن   ﹤︋ ا﹡︡ازه   ﹤  ︀︑  (٢٠١٧ (︑︖︡︡﹡︷︫︣︡ه 
︋︣اورد﹨︀ی  ا︑﹊︀ی   ️﹫﹚︋︀﹇ از  ﹝︺﹆﹢ل  ا︵﹞﹫﹠︀ن  ️ آوردن  ︋﹥ د︨ در 

︧︀︋︡اری ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡؟



۴

١٣
٩٨

﹢ر  
︣
︫ 

  ١
٠٢

ره 
︀﹝︫

︵︀﹨︣ی
﹨﹞︀ن ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ ا︫︀ره ︫︡، ︋︡ون ا︨︐﹀︀ده از ︋︣اورد، ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹝︐︭﹢ر 
 ﹤﹋ ا︨️  د﹜﹫﹏   ﹟﹫﹝﹨ ﹤︋ ﹡︡ارد.   ﹩﹞﹢﹀﹞ ︧︀︋︡اری  ا︨︀س  در  و   ︫︡︀︋ ﹩﹝﹡
ا︨︀︨﹩   ︩︋  ،︉︨︀﹠﹞ و  ﹝︺﹆﹢ل  ︋︣اورد﹨︀ی  از  ا︨︐﹀︀ده  ﹝﹩ ︫﹢د  ︻﹠﹢ان 

︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︨️ و ﹇︀︋﹙﹫️ ا︑﹊︀ی آن را ︑︱︺﹫︿ ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡.
︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋ــ﹥ ︑︽﹫﹫︣ات ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
︣اورد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری و ﹝﹢ارد ا﹁︪︀ی ﹝︣︑︊︳»  ︀ ︻﹠﹢ان «︧︀︋︨︣ــ﹩︋   ︋۵۴٠
﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ه  (︑︖︡︡﹡︷︫︣ــ︡ه ٢٠١٧) (ا︮﹑︀ت ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه در ا︨︐︀﹡︡ارد︋ 
 ︿︣︑ ︀ی﹊︧ــر ﹩︋︀︀ی ارز﹨ ﹤ا﹜︤ا﹝︀ت ﹝︣︋﹢ط ︋ــ﹥ رو ︩︫ــ︀﹝﹏ ا﹁︤ا
︋︀ا﹨﹞﹫️ و ﹡﹢ه ︋︣︠﹢رد ︧ــ︀︋︣س ︋︀ ر︧ــ﹊︀ی ︫﹠︀︨︀﹩ ︫︡ه ﹝︣︑︊︳ ︋︀ 
︋︣اورد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری، ︑︀﹋﹫︡ ︋︣ ا﹨﹞﹫️ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫ــ︣ی «︑︣د︡︣﹁﹥ ای» در 
︧︀︋︨︣﹩ ︋︣اورد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری، و ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︴︀﹜︉ و︥ه ︋︣ای ﹡︪︀ن دادن 
︣اورد ︧ــ︀︋︡اری ﹝﹩ ︋︀︫︡)،  ﹇︀︋﹙﹫️ ا︨ــ︐﹀︀ده ا︨ــ︐︀﹡︡ارد در ﹝﹢رد ﹨︣ ﹎﹢﹡﹥︋ 
︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ــ︡ ا﹟ ا︮﹑︀ت، ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹝︧ــ︐﹆﹏ را ﹝﹙︤م ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︑︀ ︋︣ 
ر﹊︧︀ی ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ﹡︀︫﹩ از ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︑﹞︣﹋︤ ︋﹫︪︐︣ی 
 ﹤ ﹥ ﹋﹞﹉ ا﹜︤ا﹝︀ت ︧︀︋︨︣ــ﹩ د﹇﹫﹆︐︣ و ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ﹝﹠︀︨︊︐︣︋  ︀︫﹠︡ و︋  دا︫ــ︐﹥︋ 
ا﹟ ر︧ــ﹊︀ ︎︀︨ــ د﹨﹠︡ و در︲﹞﹟ رو︀﹨ ﹤﹩ را ︵︣ا﹩ و ا︗︣ا ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ از 

﹇︀︋﹙﹫️ ا︑﹊︀ی ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری، ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹝︺﹆﹢ل ︋﹥ د︨️ آور﹡︡. 

 ﹩︨︣︋︀︧» ︀م﹡ ︀ آ︡︖︑ ︀︡﹡︷︣ در ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣﹩ ٥٤٠ ا︣ان︋ 
︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ارزش ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥   ︋﹏﹞︀ ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری،︫ 
و ﹝﹢ارد ا﹁︪︀ی ﹝︣︑︊︳» (︑︖︡︡﹡︷︫︣︡ه ١٣٩٢) ︲︣وری ا︨️؟

︵︀﹨︣ی
 ﹅︊︴﹠﹞ ا︣ان   ﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ︑﹞︀م   ︡︣︱︐︧﹞  ﹤﹋ ﹨﹞︀ن ﹎﹢﹡﹥ 
 ️﹫﹨  ︳︨﹢︑ ︑︡و﹟ ︫︡ه   ﹩︨︣︋︀︧ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ︣︋
 ((IAASB) ﹩︪︋ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا
︠︡﹝︀ت   ︣︀︨  ،﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ﹤﹞︡﹆﹞» در   ﹩﹁︣︵ از  و   ︫︡︀︋ ﹩﹞
ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ و ︠︡﹝︀ت ﹝︣︑︊︳» ا︣ان ﹡﹫︤ ا︫︀ره ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ در ﹝﹢اردی 
ا︣ان   ﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ﹤︻﹢﹝︖﹞ در  ر﹨﹠﹞﹢دی   ︀ ا︨︐︀﹡︡ارد   ﹤﹋
ارا﹥ ﹡︪︡ه ︋︀︫︡، ︧︀︋︨︣︀ن ﹝︧︐﹆﹏ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از ﹝︖﹞﹢︻﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
 ︣︷﹡ ﹤︋ ا︫︀ره ︫︡ه،  ﹝﹢ارد   ﹤︋  ﹤︗﹢︑  ︀︋  .︡﹠﹠﹋ ا︨︐﹀︀ده   ﹩︨︣︋︀︧ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  از  ا︨︐﹀︀ده   ️︡ود﹞  ︀︋  ﹏﹆︐︧﹞ ︧︀︋︨︣︀ن  ﹝﹩ ر︨︡ 
 ﹤﹋ ﹟﹝﹢ا︗﹥ ﹡﹞﹩ ︋︀︫﹠︡. ا﹜︊︐﹥ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا ﹩︨︣︋︀︧ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︋︣ای ا﹡︖︀م ﹟﹫︋
︨︀ز﹝︀ن   ︳︨﹢︑ ا︣ان»   ﹩︨︣︋︀︧ «ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ︻﹠﹢ان   ︀︋ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای 

︧︀︋︨︣﹩، ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︑﹠︀ ﹝︣︗︹ ︑︭︭﹩ و ر︨﹞﹩ ︑︡و﹟ ا︮﹢ل و ︲﹢ا︋︳ 
︧︀︋︡اری و ︧︀︋︨︣﹩ در ︨︴ ﹋︪﹢ر، ︑︡و﹟ و ا﹡︐︪︀ر ︀﹁︐﹥ ا︨️، ︋﹥ ﹡︷︣ 
و   ﹤︐﹁︀ا﹡︐︪︀ر  ﹩︨︣︋︀︧ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ﹤﹋  ︫︡︀︋  ︣︐︋ ﹝﹩ ر︨︡ 
 ،﹟و ︑︡و ﹤﹝︗︣︑ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ن﹞︨︀ز ︳︨﹢︑ ︹﹇﹢﹞ ﹤︋ ،︡︡︗ ︫︣︡ه︷﹡︡︡︖︑

و در ﹝︖﹞﹢︻﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ا︣ان ﹇︣ار ﹎﹫︣د. 

︋︣اورد﹨︀ی   ﹩︨︣︋︀︧ در  ا︣ان،  در   ﹏﹆︐︧﹞ ︧︀︋︨︣︀ن   ︀آ
︧︀︋︡اری ︋︀ ﹝︀︧﹙﹩ رو︋︣و ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡ ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ٥٤٠ 

(︑︖︡︡﹡︷︫︣︡ه ٢٠١٧) ︋︣ای آن ︨︀︎﹩ ﹡︡ارد؟
︵︀﹨︣ی

︋︣︠﹩ ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری دارای ا︋︀م ز︀دی ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ه 
︋︣ای  را   ﹩︀︐︮︣﹁  ︳︫︣ا  ﹟ا و  ﹝﹩ ﹎﹫︣د  ﹡︪︀ت   ﹩︴﹫﹞  ︳︫︣ا از 
 ﹟ا ﹝︡︣ان   ﹤︋ ا︨️   ﹟﹊﹝﹞ و  ﹝﹩ آورد  ﹁︣ا﹨﹛  ︗︀﹡︊︡ارا﹡﹥  ﹎︤ار︫﹍︣ی 
 ︣﹫︠︀︑ ﹤︋ را  ︧︀︋︡اری  ︋︣اورد﹨︀ی   ﹩︠︣︋  ﹩︀︨︀﹠︫  ︀ر︑  ︀︑  ︡﹨︡︋ را  ا︗︀زه 
︉ ر︨︀﹡︡ن ︋﹥ درک ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹋︀ن ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ از  ا﹡︡ا︠︐﹥ و ︋︀︻︒ آ︨﹫
ا︨︐︀﹡︡ارد  در  ا﹡︖︀م ︫︡ه  ︑︽﹫﹫︣ات   ﹤︋  ﹤︗﹢︑  ︀︋  .︡﹡﹢︫ ︑︖︀ری   ︡وا ︻﹞﹙﹊︣د 
 ﹩﹚︊﹇ ︪︨︣︎︀ی   ﹤︋  ︨︀︎ در   ﹤﹋  ﹩︫︣ ﹤︋  ٥٤٠  ﹩︨︣︋︀︧ ا﹜﹞﹙﹙﹩   ﹟﹫︋
︻﹠﹢ان ︫︡، ﹢﹍︨︀︎﹩ ا︨︐︀﹡︡ارد ﹝︤︋﹢ر ︋︣ای ا﹡︖︀م ︧︀︋︨︣﹩ ︋︣اورد﹨︀ی 
︧︀︋︡اری ﹝﹠︀︨︉ ﹝﹩ ︋︀︫︡ و آن ﹥ ﹇︱︀وت ︣﹁﹥ ای را در ا﹟ ︭︠﹢ص 
︎﹫︙﹫︡ه و د︫﹢ار ﹝﹩ ︨︀زد، ﹝﹢اردی ﹝︀﹡﹠︡ ﹡︊﹢د ا︵﹞﹫﹠︀ن ا﹇︐︭︀دی و ︨﹫︀︨﹩ 
﹝︡ود︐︀ی   ﹟﹫﹠︙﹝﹨ و  ﹋︪﹢ر  در  ︉ و﹋︀ر  ︧﹋ ﹁︱︀ی  ︉ ﹡︊﹢دن  ︨︀﹠﹞ و 
️ آوردن ︫﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣﹩ ﹋︀﹁﹩ و ﹝﹠︀︨︉ و ﹇︀︋﹏ ا︑﹊︀ در  ا︨︀︨﹩ در ︋﹥ د︨

︭︠﹢ص ︧︀︋︨︣﹩ ا﹟ ︋︣اورد﹨︀ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

از ﹝︪︀ر﹋️ ︫﹞︀ در ا﹟ ﹎﹀︐﹍﹢ و ︮︣ف و﹇️ و در﹡︷︣﹎︣﹁︐﹟ ︗︀﹝︺﹫️ 
 ﹤︪﹫﹝﹨ ﹤﹋ ﹟از ا .﹜︀ر ︨︍︀︨﹍︤ار﹫︧︋ ،︀︪︨︣︎ ﹤︋ ﹩﹢﹍︨︀︎ در
﹝︖﹙﹥ ︧︀︋︣س را در ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹨﹞︣ا﹨﹩ و از آن ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ 

﹋︣ده ا︡، از ︫﹞︀ ︑︪﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛.
︵︀﹨︣ی

و  ︧︀︋︡اری  ا︨︐︀دان  ︑﹞︀م  ︋︣ای  ﹎﹀︐﹍﹢﹞︀ن،   ﹤﹝︑︀︠ در   ﹜﹨  ﹟﹞
︧︀︋︨︣﹩ ﹋︪﹢ر و ︑﹞︀﹝﹩ ︻︤︤ا﹡﹩ ﹋﹥ در راه ا︻︐﹑ی دا﹡︩ ︧︀︋︡اری 
و ︧︀︋︨︣﹩ ﹋︪﹢ر ︑﹑ش ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ︨﹑﹝︐﹩، آرا﹝︩ و ︻︀﹇︊️ ︋﹥ ︠﹫︣ی 
آرزو﹝﹠︡م و ا﹝﹫︡وارم ﹨︣ ﹉ از ﹝︀ ︋︐﹢ا﹡﹫﹛ در ا﹟ راه ﹝﹢︔︣ و ﹋﹢︫︀ ︋︀︫﹫﹛ و 

︀د﹝︀ن ︋︀︫︡ ﹋﹥ ﹋︀ِر ︠﹫︣، ﹁﹆︳ ﹝︡ر︨﹥ ︨︀زی ﹡﹫︧️.


