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 ﹏︀︧﹞ ︀︋ ︀︑ ا ︋︣ای ︠﹢ا﹡﹠︡﹎︀ن ﹝︖﹙﹥ ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ︨︀زد﹢︐﹞︣︎ ︪ــ﹢ر ﹁︣︮︐﹩ ارز︫ــ﹞﹠︡ و﹋ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︋︣︖︑︣︎ ︣ان︷﹠︊︀︮ ︀ه﹎︡ا﹡︐︪ــ︀ر د
و ﹝︪ــ﹊﹑ت ︣﹁﹥ ︋﹫︪︐︣ آ︫﹠︀ ︫ــ﹢﹡︡. از ا﹟ ﹋﹥ د︻﹢ت ﹝︖﹙﹥ را ︢︎︣﹁︐﹫︡، ︨︍︀︨ــ﹍︤ار﹛. ﹝﹢ر ﹎﹀︐﹍﹢ی ا﹟ ︫﹞︀ره ﹝︖﹙﹥ ︧︀︋︣س ︋︣ 
︧︀︋︨︣﹩ ︫ــ︣﹋︐︀ی ﹎︣وه ﹇︣ار دارد. ا︋︐︡ا ﹡﹍︀﹨﹩ ︋﹥ ﹝﹢﹇︺﹫️ ︫︣﹋︐︀ی ﹎︣وه در ا︣ان دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛. ︫︣﹋︐︀ی ﹎︣وه ﹥ ﹡﹆︩ و ا﹡︡ازه ای 

در ا﹇︐︭︀د ﹋︪﹢ر دار﹡︡ و ا︻︐︊︀ر︋︪﹩ ︋﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ا ︀︐﹋︫︣ ﹟﹥ ا﹨﹞﹫︐﹩ دارد؟
﹩︣زا﹫﹞ ﹩﹚︻

 ️﹋︣ ︣﹋︐︀ی ا︣ا﹡﹩، 500︫  ︀ل ر︑︊﹥ ︋﹠︡ی︫   ︨﹟﹫﹝﹊و ️ ︧﹫  ︋︕︀︐﹡ ا︨ــ︀س ︣  ︋،1397 ﹟﹝ ︋︣ ا︨ــ︀س ا︵﹑︻︀ت ﹝﹠︡رج در روز﹡︀﹝﹥ د﹡﹫︀ی ا﹇︐︭︀د ﹝﹢رخ 9︋ 
︣﹋️ اول   ︫︡ ︀﹐ی ﹁︨︣️، 50/2 در︮︡ ︗﹞︹ ﹁︣وش︮   ︋ ِ️ ﹋︣ ﹢رت ﹎︣﹁︐﹥، در ﹝︖﹞﹢ع 13︫  ︣ ا︨︀س ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی︮  ــ︡ه ا﹡︡ ﹋﹥︋  ــ︀ل 1396 ﹝︺︣﹁﹩︫   ︨︣︑︣︋

را ︫﹊﹏ ﹝﹩ د﹨﹠︡ ﹋﹥ ﹡︪︀ن د﹨﹠︡ه در︗﹥ ︑﹞︣﹋︤ در و︲︺﹫️ ︫︣﹋︐︀ی ︋︤رگ در ا︣ان ا︨️. 
﹡﹊︐﹥ ︗︀﹜︉ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ در ﹁︨︣️ ا﹟ ١٣ ︫︣﹋️، ︀زده ︫︣﹋️ ︋︤رگ ﹨﹙︡﹠﹌ و︗﹢د دارد ﹋﹥ ﹁︣وش آ﹡︀ در ︨︀ل ١٣٩۶ ﹝︺︀دل ۴٢در︮︡ ﹋﹏ ﹁︣وش 
︮︡ ︫︣﹋️ اول ︋﹢ده ا︨️. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ﹁︨︣️ ١٠٠ ︫︣﹋️ ︋︣︑︣ اول، ︡﹚﹨ ️﹋︫︣ ۶٨﹠﹌ و در ﹝︖﹞﹢ع ١٨۵ ،️﹋︫︣ ۵٠٠ ︫︣﹋️ ﹨﹙︡﹠﹌ و︗﹢د دارد. 

ا﹟ آ﹝︀ر ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︫︣﹋︐︀ی ﹎︣وه ︨﹛ ︋︧﹫︀ر در︠﹢ر︑﹢︗﹩ در ا﹇︐︭︀د ﹋︪﹢ر دار﹡︡. 
﹀︀ف ︨︀زی ا︵﹑︻︀ت ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑︭﹞﹫﹞﹍﹫︣︀ی ا﹇︐︭︀دی  ︣﹋︐︀ی ﹎︣وه ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︨﹛ ︋﹥ ︨︤ا﹩ در︫  ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩︫   ︮﹤︋ ﹩︪︋ا︻︐︊︀ر ﹩︴︣ا  ︫﹟﹫﹠در
﹋︪ــ﹢ر ا﹀︀ ﹋﹠︡. در ا︨︀س، ا﹝︣وزه در د﹡﹫︀، ﹠︑ ﹩︨︣︋︀︧︀ راه ا︻︐︊︀ر︋︪﹩ ︋﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ا︨️ ﹋﹥ از ︵︣﹅ ﹎︤ار︫﹍︣ی در ا︠︐﹫︀ر ﹎︣وه ﹨︀ی ذ﹠﹀︹ ﹇︣ار 
︣︠﹢ردار   ︋﹩︮︀ ــ︣﹋︐︀ی ﹎︣وه از ا﹨﹞﹫️︠  ﹥ آ﹝︀ر ذ﹋︫︣ــ︡ه، ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع  در ﹝﹢رد︫   ︋﹤︗﹢︑ ︀ ﹝﹩ ﹎﹫︣د و ﹨﹞﹫︪ــ﹥ ارزش ا﹁︤وده در︠﹢ر︑﹢︗﹩ ا︖︀د ﹝﹩ ﹋﹠︡ و︋ 

ا︨️.

︋︣ای  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣﹩، آ ︀︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه از ﹡︷︣ ا﹨﹞﹫️، ︑﹀︀وت ︐﹋︫︣ ︣︀︨ ﹩︨︣︋︀︧ ︀︋ ﹩﹝﹞︀ دارد؟

︀︋ ﹢﹍︐﹀﹎ ︀︋ ﹢﹍︐﹀﹎ 
آآقاى مجتبى على ميرزايىقاى مجتبى على ميرزايى
︻︱﹢︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا︣ان

 ﹡﹆︩ ﹋﹞︣﹡﹌ ︧︀︋︣س ﹎︣وه ﹡﹆︩ ﹋﹞︣﹡﹌ ︧︀︋︣س ﹎︣وه
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﹩︣زا﹫﹞ ﹩﹚︻
﹥ و︥ه در ﹝﹢اردی  ︀﹝︡اران آن︋  ﹥ ﹜︀ظ ︵﹫︿ ﹎︧︐︣ده ︑︨︣  ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه︋ 
﹋﹥ ︫ــ︣﹋︐︀ی ﹎︣وه در ︋﹢رس اوراق ︋︀دار ︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ︋︀︫﹠︡ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ 
 ︣︀︨ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︋ ️︊︧﹡ ،︡﹡در ا﹇︐︭︀د ﹋︪ــ﹢ر دار ﹤﹋ ﹩﹝﹞ ︣﹫︔︀︑ ︀ظ﹛ ﹤︋
︫︣﹋︐︋ ﹤﹋ ︀︪ــ﹩ از آ﹡︀ ︭︠﹢︮﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ﹠︡، ︋﹥ ︵﹢ر ﹇︴︹ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋﹥ 
ا﹨﹞﹫️ ﹡﹆︩ ︧︀︋︨︣ــ︀ن در ا︻︐︊︀ر︋︪﹩ ︋﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ و ﹝︺︣﹁﹩ آن 
️ ا﹡︡ر﹋︀ران ا﹇︐︭︀دی و ︋﹥ و︥ه ︻︀﹝﹥ ﹝︣دم ﹋﹞﹈  ︋﹥ ︵﹫︿ و︨ــ﹫︺︐︣ی از د︨
 ️﹫︺﹇﹢﹞ ︣︋ ﹩︗﹢︑ع ︋﹥ ﹡﹢︋﹥ ︠﹢د  ︑︀︔﹫︣ در︠﹢ر﹢︲﹢﹞ ﹟︀ن ︑﹢︗﹥ ﹋﹠︡. ا︀︫ــ
 ﹤﹁︧︣︀︋︨︣﹩ در ا︣ان دا︫︐﹥ و ︲﹞﹟ ︋︀﹐︋︣دن ا﹡︐︷︀رات ︗︀﹝︺﹥ در ﹋﹏، 
️ ا﹡︡ر﹋︀ران ︣﹁﹥ در ︭︠﹢ص  ︋︀﹐︋︣دن ﹋﹫﹀﹫️  ︋︀ر ︨﹠﹍﹫﹠﹩ ︋︣ دوش د︨ــ

ا︻︐︊︀ر︋︪﹩ ︋﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ﹝﹩ ﹎︢ارد.
︀﹐ر﹁︐﹟ ا﹡︐︷︀رات از  ︣ر﹡﹌ ︫︡ن ﹡﹆︩  ﹈︣﹁﹥ در ︗︀﹝︺﹥ و︋  در وا﹇︹ ﹨﹞﹫︪﹥︎ 
آن ︣﹁﹥، ︫︣ا︋ ︳︐︣ی را ︋︣ای ار︑﹆︀ی ﹋ّ﹞﹩ و ﹋﹫﹀﹩ آن ︣﹁﹥ ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡.

 ﹤ ﹤︋ ︣ان︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ آن در ا︪︋ ︧︀︋︣س ﹎︣وه و ︀ب︐﹡ا
︫﹊﹙﹩ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د؟ 

﹩︣زا﹫﹞ ﹩﹚︻
ا﹡︐︀ب ︧︀︋︣س ﹎︣وه در ا︣ان در 3 ﹎︣وه ﹝︐﹞︀︤ ﹇︀︋﹏ ︑﹀﹊﹫﹈ ا︨️:

ا﹜︿) ︫ــ︣﹋︐︀﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︲ــ︣ورت ︋︣ ا︨ــ︀س ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات و︲︹ ︫ــ︡ه، 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︧︨﹢﹞ ﹤﹚﹫︨در ︋︺︱﹩ ﹝﹢ارد ︋﹥ و ︀ و ﹩︨︣︋︀︧ و︨﹫﹙﹥ ︨︀ز﹝︀ن ﹤︋

.︡﹡﹢︫ ﹩﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︣︊﹨را ︡﹫﹀﹞
ب) ︫ــ︣﹋︐︀﹩ ﹋﹥ در ︋﹢رس اوراق ︋︀دار ︢︎︣﹁︐﹥ ︫ــ︡ه ا﹡︡ و در ﹎︣وه «ا﹜︿» 
﹇︣ار ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣﹡︡، ︋︣ ا︨︀س ر︑︊﹥ ︋﹠︡ی ا﹡︖︀م ︫︡ه از ﹁ ️︨︧︣︀︋︨︣︀ن ﹝︺︐﹞︡ 
︋﹢رس و اوراق ︋︀دار و ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︸︣﹁﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹨︣ ﹝﹢︨︧﹥، ﹡︧︊️ ︋﹥ 

ا﹡︐︀ب ︧︀︋︣س ﹎︣وه ا﹇︡ام ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.
پ) ︐﹋︫︣ ︣︀︨︀ ︾﹫︣ از ﹝﹢ارد ﹝﹠︡رج در ︋﹠︡﹨︀ی«ا﹜︿» و «ب» ﹋﹥ در ا﹡︐︀ب 

︧︀︋︣س ﹎︣وه ︑︀︋︹ ︲﹢ا︋︳ ︠︀︮﹩ ﹡﹫︧︐﹠︡.
در ︫ــ︣﹋︐︀ی ﹎︣وه ﹋﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ آ﹡︀ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ︨ــ︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩ ا﹡︖︀م 
 ︤﹫﹡ ︀︪ــ︋ ﹩︧︀︋︨︣ــ  ،︫ــ﹢د، ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝﹆︣رات ﹝︣︋﹢ط ﹩﹞
︑﹢︨︳ آن ︨︀ز﹝︀ن ︮﹢رت ﹝﹩ ︢︎︣د. در ﹝﹢رد ︫︣﹋︐︀ی ︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه در ︋﹢رس 
اوراق ︋︀دار، ﹝︡︣ان ﹎︣وه، ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه را ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ا﹡︐︀ب ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ︋︀ 
︣﹋️ ا︮﹙﹩،   ︭﹢ص، ﹝︡︣ان︫   ︠﹟در ا .︫︡︀ ﹢رس ﹝﹠︴︊﹅︋  ︲﹢ا︋︳ ︨ــ︀ز﹝︀ن︋ 
﹎︀ه ︋ ﹩︨︣︋︀︧︩ را ︑︀ در︮︡ ﹝﹢رد ︑ ︡﹫︀︧︀︋︣س ﹎︣وه، ︋﹥ ︠﹢د وی ﹝﹢ل 
︡ون ﹋︧︉ ﹡︷︣ ︧︀︋︣س ﹎︣وه   ︋︀ و ︣︷﹡ ︀ ︣ آن را ︧︉ ﹝﹢رد،︋  ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و ﹝︀زاد︋ 
ا﹡︐︀ب ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹋﹥ ︲﹢ا︋︳ ︨︀ز﹝︀ن ︋﹢رس ﹡﹫︤ ر︻︀️ ︫﹢د. در ﹝﹢رد 
︀︮﹩ و︗﹢د ﹡︡ارد و ︑﹠ ︀︧︀︋︣س  ︫ــ︣﹋︐︀ی ︵︊﹆﹥ «پ» ﹡﹫︤ در ا︨︀س ا﹜﹍﹢ی︠ 

︀︋ ︩︋︡ از ︋﹫﹟ ا︻︱︀ی ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا︣ان ا﹡︐︀ب ︫﹢د.
ا﹜﹍﹢ی ﹝﹠︀︨ــ︉ ︋ــ︣ای ا﹡︐︀ب ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه ﹨﹞﹫︪ــ﹥ ︀︋ــ︡ ﹝︐﹊﹩ ︋﹥ 

ر︑︊﹥ ︋﹠︡ی ︧︀︋︨︣︀ن ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹋﹫﹀﹫️ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩ و ︸︣﹁﹫️ ﹋︀ری ا︪︀ن و 
︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ﹝﹠︀︨︉ ︋︀︫︡. در ﹝﹢رد ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩، ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹇︣ار 
︣ ︻︡ه ︧︀︋︣س ﹎︣وه، ︵︊﹅ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ﹎︣﹁︐﹟ ﹝ ️﹫﹛﹢︧︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه︋ 
️ ﹋﹛  ﹩﹍﹠﹨︀﹝﹨ ︀︋ ︡︀︋︧︀︋︣س ﹎︣وه  ︧︀︋︨︣ــ﹩، ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︩ د︨ــ
ا﹡︐︀ب ︫ــ﹢﹡︡ ︑︀  ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋﹫︪ــ︐︣ی ︋ــ︣ای وی ﹁︣ا﹨﹛ ﹎︣دد؛ ــ︣ا ﹋﹥ در ︾﹫︣ 

ا﹟ ︮﹢رت ︧︀︋︣س ﹎︣وه ﹝︖︊﹢ر ا︨️ ر︨﹫︡﹎﹫︀ی ︋﹫︪︐︣ی را ا﹡︖︀م د﹨︡. 

 ﹩﹞︀︋ا ︀ا︨️ و آ ︀﹢﹎ رو︫﹟ و ︩︋ ︣وه و﹎ ️﹋︫︣ ︿︣︺︑ ︀آ
از ا﹟ ︋︀︋️ در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ و︗﹢د دارد؟

﹩︣زا﹫﹞ ﹩﹚︻
︑︀﹋﹠ــ﹢ن ︋﹥ ﹝﹢اردی ﹋ــ﹥ ﹝︊﹫﹟ ﹋﹞︊﹢د در ︑︺︣ــ︿ ︋︩ و ︋︩ ︻﹞︡ه 
︋︀︫ــ︡ در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ اــ︣ان ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ ﹝︪ــ︀︋﹥ 
 ﹤︗﹢︑ ︀︋ ﹤﹋ ﹤ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︨ــ️، ︋︣︠﹢رد ﹡﹊︣ده ام. آن
︋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︣ای ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه ﹝﹛ ا︨️،  د︨︐ِ︣س 
﹡︀﹝︡ود ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه ︋﹥ ار﹋︀ن ر﹨︊︣ی ﹎︣وه و ︋︪ــ︀، ا︵﹑︻︀ت 
︪︋︀ و ︧︀︋︨︣︀ن ︪︋︀ (︫︀﹝﹏ ﹝︧ــ︐﹠︡ات ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︣︋﹢ط ﹋﹥ 

﹝﹢رد در︠﹢ا︨️ ︧︀︋︣س ﹎︣وه ا︨️) ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 

﹢د رو︋︣و︨️؟ ︀ ︀︧﹞ ﹤﹏ و ﹝︪﹊﹑ت ﹝﹞﹩ در ﹋︀ر︠  ︧︀︋︣س ﹎︣وه︋ 
 ﹩︣زا﹫﹞ ﹩﹚︻

︨ــ︀ز﹝︀ن ︋﹢رس و ︗︀﹝︺﹥ ︧ــ︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩ ا︣ان ﹝﹆︣را︑ــ﹩ را در را︋︴﹥ ︋︀ 
ر︑︊﹥ ︋﹠︡ی ︧︀︋︨︣︀ن و ︸︣﹁﹫️ ﹋︀ری ا︪︀ن و︲︹ ﹋︣ده ا﹡︡ ﹋﹥ در ︻﹞﹏ ﹝﹢︗︉ 
 ︣︀︨ ︳︨﹢︑ ︹︴﹇ ر﹢︵ ﹤︋ ﹜﹞ ﹟︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه ا︨ــ️ و﹜﹩ ا ︀ه﹍︀︗ ️﹢﹆︑
﹝︣ا︗︹ ︋ــ﹥ و︥ه ︨ــ︀﹝︡اران، ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇ــ︣ار ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣د. ︋︀ ︑﹢︗ــ﹥ ︋﹥ ︑︖︣︋﹥ 

︣﹁﹥ ای، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹛ ︋﹥ ﹝﹢ا﹡︹ ز︣ در ا﹡︖︀م ﹝﹠︀︨︉ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ا︫︀ره ﹋﹠﹛:
 .︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن ﹟﹫﹫︺︑ ︧︀︋︣س ﹎︣وه در ﹌﹡︣﹝﹋ ︩﹆﹡ (︿﹛ا

ب) ﹝︡ود︐︀ی ﹡﹫︣وی ا﹡︧︀﹡﹩ ︧︀︋︣س ﹎︣وه در ﹡︷︀رت ︋︣ ﹋︀ر︧︀︋︨︣︀ن 
︩ ︋﹫﹠﹩ ︫︡ه ا︨️، از︗﹞﹙﹥ ﹡︷︀رت از  ︋︩، ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹋﹥ در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︎﹫
ا︋︐︡ای ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ︑︀ ا﹡︐︀ی ﹋︀ر. دروا﹇︹، ﹡︷︀رت ︧ــ︀︋︣س ︋﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ه 
﹝︡ود ︋﹥ ا︵﹑︻︀ت در︠﹢ا︨︐﹩ از ︧︀︋︣س ︋︩ ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︋︩ ︻﹞︡ه 

آن در وا﹇︹ در ﹎︤ارش ︧︀︋︣س ︋︩ ﹝﹠︺﹊︦ ا︨️.
پ) ︑﹞︣﹋︤ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ︫︣﹋️ ا︮﹙﹩ و ︪︋︀ در ﹈ ز﹝︀ن ﹝︪︬ و ︋﹥ ︵﹢ر 
﹥ ︑︺︡اد در︠﹢ر︑﹢︗﹥   ︋﹤︗﹢︑ ︀ ︣︠﹩ ﹝﹢ارد︋  ︀︀ن ا︨﹀﹠︡﹝︀ه ﹨︨︣︀ل ﹋﹥ در︋  ︻﹞︡ه︎ 
 ️︡ود﹞ ﹏﹝︻ در ،︀︐﹋︣  ︫︣︀  ︨﹩︨︣︋︀︧ ︀ ︪︋︀ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹨﹞︤﹝︀﹡﹩︋ 

ز﹝︀﹡﹩ در ا︗︣ای ﹝﹠︀︨︉ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡.
  

︫︣﹋︐︀ی ︠︡﹝︀︑﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︫︣﹋︐︀ی ﹎︣وه ︠︡﹝︀ت ︑︭︭﹩ ارا ︀︑ ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹤﹥ ا﹡︡ازه 
در ا︣ان ﹝︴︣ح ا︨️ و دا﹝﹠﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ آ﹡ ︀﹥ آ︔︀ری ︋︣ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ دارد؟



٣
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 ﹩︣زا﹫﹞ ﹩﹚︻
﹝﹢︲﹢ع ا︨︐﹀︀ده از ︫︣﹋︐︀ی ︠︡﹝︀︑﹩ و آ︔︀ر آن ︋︣ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ در ا︨︀س 
︀ص در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ا︣ان ﹝︴︣ح ﹡︪︡ه و ﹡﹞﹩ ︑﹢ان در︗﹥  ︋﹥ ︵﹢ر︠ 
﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ ا﹨﹞﹫️ ﹝﹢︲﹢ع  ︀ ا ﹟︀ل︋  ــ︀︠️.︋   ︨︬ا﹨﹞﹫️ آن را ﹝︪ــ
﹥ ﹋﹙﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ︑︖︣︋﹥ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹨﹞﹫︪ــ﹥   ︋﹤︗﹢︑ ︀︋
در﹡︷︣ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋﹢ده ا︨ــ️. ︑﹢︗﹥ و︥ه ︋﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 

︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋﹥ ︋︊﹢د ﹋﹫﹀﹫️ ︐﹋︫︣ ﹩︨︣︋︀︧︀ی ﹎︣وه ﹋﹞﹈ ﹋﹠︡.
 

﹢رت  ︡ون ﹡︷︣ ︧︀︋︣س ﹎︣وه︮   ︋︩ ا︫︀ره ﹋︣د︡ ﹋﹥ ا﹡︐︀ب ︧︀︋︨︣︀ن︋ 
 ︩ ﹑ ️﹫︧︀︋︣س︋   ︬︮﹫︪︑ ︧︀︋︣س ﹎︣وه در ﹤﹋ ︀ل آن ،︣د﹫﹎ ﹩﹞

﹝︧﹢﹜﹫️ دارد؟ آ︀ ﹝︪﹊﹑︑﹩ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ و︗﹢د دا︫︐﹥ ا︨️؟
﹩︣زا﹫﹞ ﹩﹚︻

﹑﹫️ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی  ﹤︺﹞︀︗ ︳︨﹢︑ ﹩︨︣︋︀︧︧︀︋︡اران   ︮﹤﹋ ﹟ا ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀︋
ر︨ــ﹞﹩ ا︣ان ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹩ ︫ــ﹢د، ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ﹁︣ا﹠︡ ﹋︧ــ︉ ︫ــ﹠︀︠️ از 
︧︀︋︣س ︋︩ ا﹡︖︀م ﹡﹞﹩ ︫﹢د و ︧︀︋︣س ﹎︣وه ︋﹥ در︀﹁️ ﹡︀﹝﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد 
در ︭︠﹢ص ا︨︐﹆﹑ل و ︋︣︠﹩ ﹝﹢ارد د﹍︣ از ︧︀︋︣س ︋︩ ا﹋︐﹀︀ ﹝﹩ ﹋﹠︡. 
دروا﹇︹، ︋︀ ︑﹑︮ ︡﹫︀﹫️ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی  ﹤︺﹞︀︗ ︳︨﹢︑ ﹩︨︣︋︀︧︧︀︋︡اران 
ر︨ــ﹞﹩ و ا﹡︖︀م ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ︨︀﹐﹡﹥، ﹁︣ض ︋︣ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︫﹠︀︠️ ﹝﹢رد 
﹡︷︣ از ﹇︊﹏ ︑﹢︨︳ ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ︋﹥ د︨️ آ﹝︡ه و ︧︀︋︣س ﹎︣وه 

︠﹢د را ﹝﹙︤م ︋﹥ ︋︣ر︨﹩ ︋﹫︪︐︣ در ا﹟ ︭︠﹢ص ﹡﹞﹩ دا﹡︡. 
ا﹎︣ ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه ︐﹩ ﹇︭︡ ا﹡︖︀م ا﹟ ﹋︀ر را دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ︡،  ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ 
﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡  ︩ ا︨️ ﹋﹥︋  ︗﹞︹ آوری و ﹎︣﹁︐﹟ ا︵﹑︻︀ت از ︧︀︋︨︣ــ︀ن︋ 
 ︣︀︀ر ﹝︪ــ﹊﹏ ا︨ــ️ ︋﹙﹊ــ﹥ در ︑︺︀رض ︋︀ ﹝﹠︀﹁︹ ︨ــ﹋ ﹟ا ︀﹠︑ ﹤﹡ ﹏در ︻﹞ــ
﹑﹫️ آ﹡︀ ︑﹢︨ــ︳ ﹝︣︗︹ ر︨ــ﹞﹩ ︗︀﹝︺﹥  ︧︀︋︨︣ــ︀﹡﹩ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د ﹋﹥︮ 

︧︀︋︡اران ﹝﹢رد ︑︀﹫︡ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️.
در ا﹟ ︭︠﹢ص ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹟ راه د﹍︣ی ︋﹥ ︗︤ ﹑︮ ﹟︐﹁︣︢︎﹫️ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ی 
︻︱﹢ ︗︀﹝︺﹥ ︧ــ︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا︣ان ﹡﹫︧ــ️. ︋︀ و︗﹢د ا﹟، از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ︧︀︋︣س 
﹎︣وه ﹝︧ــ﹢﹜﹫️ ﹋﹏ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ را ︋︣ ︻︡ه ﹝﹩ ﹎﹫︣د. دروا﹇︹ ︋︀ ر︧﹈ ︋﹫︪︐︣ی 
︣ف  ﹫︪︐︣ی︮   ︋﹤﹠︤﹨ ︣ای ︗︊︣ان آن و﹇️ و ︀︋️ رو︋︣و︨️ ﹋﹥ ﹝︖︊﹢ر ا︨️︋   ︋﹟از ا
﹋﹠︡ ﹋﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹅ ا﹜︤﹞﹥ ﹨︀ی  ﹟﹫︀︎︧︀︋︨︣﹩ و ﹝︡ود️ ز﹝︀﹡﹩ 
﹝︽﹀﹢ل ﹝﹩ ﹝︀﹡︡ و ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه ﹡︀﹎︤︣ در ﹝︺︣ض ر︧ــ﹈ ︋︀﹐︑︣ی ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د 
 ﹟︀ل ︑︀﹋﹠﹢ن ا ﹟ا︨ــ️ ︻﹢ا﹇︉ ﹡︀﹝︴﹙﹢︋﹩ ︋︣ای وی دا︫︐﹥ ︋︀︫ــ︡. ︋︀ ا ﹟﹊﹝﹞ ﹤﹋
رو﹊ــ︣د ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹈ رو﹥ ﹝﹢رد ︻﹞﹏ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨ــ️. ︫ــ︣︐︋ ︡︀﹟ راه ︋︣ای 
 ﹤﹋ ︫︡︀  ︋﹩︴ــ︣ا ︢︣ش ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه در︫   ︎︣︲︀ ︀ل ︧ــ﹈ درر ﹟ا ︩﹨︀﹋
﹢د   ︫﹩︨︣︋︀︧ ︧︀︋︣س ﹨﹞︀ن ﹎︣وه ︳︨﹢︑ ︣وه﹎ ﹈ در ︀︪ــ ︡ا﹇﹏ ٧۵در︮︡︋ 
﹋﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹨﹛ در ﹝﹢رد ﹎︣وه ﹨︀ی ︠﹫﹙﹩ ︋︤رگ در ︫︣ا︳ وا﹇︺﹩ ﹝﹞﹊﹟ ﹡﹫︧️.

از ︫﹞︀ ︋︣ای ا﹟ ﹎﹀︐﹍﹢ ︑︪ــ﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. آ﹠︪﹫︎ ︀︀د﹨︀﹩ ︋︣ای 
︋︊﹢د ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه دار︡؟

﹩︣زا﹫﹞ ﹩﹚︻
راه ﹨ــ︀ی ︋︊﹢د ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه در ︋︧ــ﹫︀ری ﹝ــ﹢ارد از راه ﹨ــ︀ی ︋︊﹢د 
﹫︪﹠︀د﹨︀ی ﹝︪︐︣ك  ︣︠﹩ از︎  ︣﹋︐︀ی ︗︡ا﹎︀﹡﹥ ︗︡ا ﹡﹫︧️.︋  ︧︀︋︨︣ــ﹩︫ 

︋︣ای ︋︊﹢د ︧︀︋︨︣﹩، ︋﹥ ﹇︣ار ز︣ ا︨️: 
️ ا﹡︡ر﹋︀ران ﹋︪ــ﹢ر در ︭︠﹢ص ﹡﹆︩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در   ا﹜︿) ا﹁︤ا︩ آ﹎︀﹨﹩ د︨ــ
﹥ ﹝﹠︷﹢ر ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ﹋﹑ن ﹝﹠︀︨︉. ︑︀ ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥  ار︑﹆︀ی ﹋﹫﹀﹩ ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩︋ 
ا﹞ ﹟﹛ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹡﹍﹫︣د و ا﹟ ﹡﹫︀ز در ﹋︪ــ﹢ر در ︀︫ ︧︡︐﹥ در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹁︣ ﹤﹋ ️︫ا﹡︐︷︀ر دا ︡︀︊﹡ ︀ی آن ︋﹥ در︨︐﹩ ︎︣دا︠️ ﹡︪﹢د︋ د و﹢︪﹡

در ﹋﹏ ︎﹫︪︣﹁️ ﹠︡ا﹡﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ و ﹥ ︋︧︀ ﹋﹥ ︎︧︣﹁️ ﹡﹫︤ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.
ب) در ︮﹢ر︑ــ﹩ ﹋ــ﹥ ﹁︱︀ ︋︣ای ار︑﹆︀ی ︗︀﹍︀ه ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹁︣ا﹨﹛ ︫ــ﹢د، 
﹝﹩ ︑﹢ان ا﹡︐︷︀ر دا︫ــ️ ︧︀︋︨︣ــ︀ن و ︗︀﹝︺﹥ ︧ــ︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩ ا︣ان 
︀﹐︋︣دن دا﹡︩   ︋﹅︣︵ د را از﹢ ︋︐﹢ا﹡﹠︡ در ار︑﹆︀ی ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹡﹆︩︠ 
︊﹢د ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩، ︗︢ب ﹡﹫︣و﹨︀ی ﹝︧︐︺︡  ︧︀︋︨︣︀ن، ︑﹢﹜﹫︡ و︋ 

.︡﹠﹠﹋ ︀﹀︀ت و ... ا﹀﹚︑ ︀︋ ای ﹤﹁︣ ︉︨︀﹠﹞ ا﹡︖︀م ︋︣︠﹢رد﹨︀ی ،﹤﹁︣ ﹤︋
 ﹤︋ ︳︋︣︀د︫ــ︡ه، ︗﹙︉ ︑﹢︗﹥ ﹇︀﹡﹢﹡﹍ــ︢اران و ﹝︣ا︗︹ ذ پ) در ﹋﹠︀ر ﹝﹢ارد
 ️﹫﹑︮ ︡﹫︀︑ ﹩﹍﹡﹢﹍︧ــ︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩ ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹋﹥ ︑﹠︀ ا﹝﹊︀ن 

ورود ︋︣ای ا︫︀ص ذ︭﹑ح ﹁︣ا﹨﹛ ︫﹢د، ︲︣وری ا︨️.
ت) ︫︣ا︳ ﹡︀﹝︴﹙﹢ب ا︖︀د︫ــ︡ه در ا︔︣ ︑︣﹞︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹋﹥ ﹝﹢︗︉ 
﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی   ︋︳ــ︣ا ︺︱ــ﹩︫  ﹡︀د︡ه ﹎︣﹁︐﹥ ︫ــ︡ن ﹋﹠︐︣﹜ــ︀ی دا︠﹙ــ﹩ و در︋ 
 ﹤﹁︣ ︀ی ﹋﹙﹫︡ی ︫ــ︡ه، و︲︺﹫️ را ︋︣ای︐در ︎︧ــ ️﹫﹑︮ ا﹁︣اد ︋︡ون
︧︀︋︨︣﹩ ︋︧﹫︀ر ︨️ ﹋︣ده ا︨ــ️ و ︋︣︠﹩ ︧︀︋︨︣︀ن ︑︣︗﹫ ﹝﹩ د﹨﹠︡ 
 ︣︢︎ ︉ ﹠︀︨︀﹩ ﹝﹠︀﹁︢ آ︨﹫  ︫﹟︀︋︣ا﹠ ︣ا︳ از ︣﹁﹥ ︠︀رج ︫﹢﹡︡.︋   ︫﹟در ا ﹤﹋
︣ای  ﹥ و︥ه ﹝︡︣ان ا﹇︐︭︀دی و ا﹡︖︀م ا﹇︡ام ︲︣وری︋  ︑﹢︨︳ ﹝︡︣ان ﹋︪﹢ر︋ 
︋︧ــ︐﹟ ا﹟ ﹝﹠︀﹁︢ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋︣ای ︧︀︋︨︣ــ﹩ و در ﹋﹏ ︋︣ای ا﹇︐︭︀د ﹋︪﹢ر 

.︫︡︀︋ ︡﹫﹀﹞
در ﹝﹢رد ︋︊﹢د ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︫︣﹋︐︀ی ﹎︣وه ﹡﹫︤ ︎﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ی ز︣ ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ 

ا︨️:
ا﹜ــ︿) ︑︀ر ︑︣از﹡︀﹝﹥ ︫ــ︣﹋︐︀ی ا︮﹙﹩ ︡ا﹇ــ﹏ 2 ﹝︀ه ︎︦ از ︑︀رــ ︑︣از﹡︀﹡﹥ 
︫ــ︣﹋︐︀ی ﹁︣︻﹩ ︑︺﹫﹫﹟ ︫﹢د ︑︀ ︫︣ا︳ ﹐زم ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر د︨︐ِ︣س ︧︀︋︣س ﹎︣وه 

︋﹥ ︫﹢ا﹨︡ ︎︪︐﹢ا﹡﹥ ر︨﹫︡﹎﹩ ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ ﹁︣ا﹨﹛ ﹎︣دد.
 ︀ ︣︠﹢رد︋  ﹥ ا﹡︖︀م ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ﹝﹢︨︧ــ︀ت ︧︀︋︨︣ــ﹩ و︋  ب) ︻﹞﹙﹫︀ت ﹝︣︋﹢ط︋ 
 ﹩﹁︀﹋ ️﹫﹑︮ ︨︧ــ︀︑﹩ ﹋ــ﹥ از﹢﹞ ️﹢︱︻ از ﹤﹋ ︡︋︀ ︀﹆︑︡ی ار ــ︀ت در﹀﹚︑

︋︣︠﹢ردار ﹡﹫︧︐﹠︡،  ︗﹙﹢﹎﹫︣ی ﹎︣دد.
پ) ︋ــ︀ ︑﹢︗﹥ ︋ــ﹥ ︸︣﹁﹫️ ︧ــ︀︋︣س ﹎ــ︣وه ︐﹩ ا﹜﹞﹆︡ور ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︡ا﹇﹏ 

75در︮︡ ︫︣﹋︐︀ی ﹁︣︻﹩ ︑﹢︨︳ ︧︀︋︣س ﹎︣وه ا﹡︖︀م ︫﹢د.
ت)  ︧ــ︀︋︣س ﹎ــ︣وه در ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ︠﹢د ︋﹥ ﹝﹢︲ــ﹢ع ﹝︣︡️ ︨ــ﹢د، از 
︵︣﹅ ︫ــ︣﹋︐︀﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︸︀﹨︣ ﹁︀﹇︡ ﹨︣ ﹎﹢﹡﹥ ار︑︊︀ط ︋︀ ﹎︣وه ﹝﹩ ︋︀︫ــ﹠︡ و﹜﹩ 
در︻﹞﹏ در﹋﹠︐︣ل ﹎︣وه ﹇︣ار دار﹡︡، از ﹇︊﹫﹏ ︑︺︀و﹡﹫︀ی ﹋︀ر﹋﹠︀ن و ︫ــ︣﹋︐︀ی 

ز︣﹝︖﹞﹢︻﹥ آ﹡︀، ︋﹥ و︥ه ﹝︺︀﹝﹑ت ︀︎︀ن ︨︀ل، ﹨︪﹫︀ر︑︣ ︋︣︠﹢رد ﹋﹠︡.


