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 ﹜﹞ ︀ر﹋ ﹟را در ا ︀﹞ ﹤﹋ ﹟︀ر ﹝﹢︔︣ ا︨️. از ا﹫︧︋ ﹤﹁︣ ﹤︺︨﹢︑ ︧︀︋︨︣︀ن ︑︀زه ﹋︀ر، در ﹤︋ ﹤︋︣︖︑︣ ا﹡︐﹆︀ل ︑︖︣︋﹥ ︧︀︋︨︣ــ︀ن︎ 
﹨﹞︣ا﹨﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹫︡، ︨︍︀︨﹍︤ار﹛. در ا﹟ ︫﹞︀ره ︧︀︋︣س، ﹝﹢ر ︋︒، ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣﹩ 600 و ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ا︨️.

 ︀﹡︫︡ه آ ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹛︀﹞ در ا﹇︐︭︀د ﹋︪﹢ر دار﹡︡ و ا︵﹑︻︀ت ﹩﹝︨ــ ﹤ ︣ان︀ی ﹎︣وه در ا︐﹋︫︣ ﹤﹋ ﹜﹫︨︣︍︋ ︀﹝ا︋︐︡ا از ︫ــ
﹥ ا﹡︡ازه در ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣︀ی ا﹇︐︭︀دی ﹋︪﹢ر ︑︀︔﹫︣ دارد؟ آ︐﹋︫︣ ︀︀ی ﹎︣وه ارزش ا﹁︤وده در︠﹢ر︑﹢︗﹩ ︋︣ای ﹋︪﹢ر دار﹡︡؟

﹝︣اد﹁︣ 
︋﹩ ︑︣د︡ ︫ــ︣﹋︐︀ی ﹎︣وه ا︻﹛ از ︋﹢ر︨﹩ و︾﹫︣︋﹢ر︨﹩ ︨﹛ ︋﹥ ︨ــ︤ا﹩ در ا﹇︐︭︀د ﹋︪﹢ر دار﹡︡، ﹜︢ا ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︨︀زو﹋︀ر ﹡︷︀رت و ﹁︣ا﹨﹛ آوردن ا︵﹑︻︀ت در︠﹢را︑﹊︀ 
 ️︗ ﹩﹛︀﹞ ︀ی︑ر﹢︮ ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹝﹨ا ﹤︋ ️︀﹠︻ ︀︋ ا︨️ و ﹩︨︣︋︀︧ ︡﹠︢اران ﹋﹥ دو ﹡﹫︀ز ا︮﹙﹩ در ﹁︣ا﹎ ﹤︀﹞︨︣ ︣ی﹫﹎ ﹜﹫﹝︭︑ ﹩︪︋︣︔ا ︩ر ا﹁︤ا﹢︷﹠﹞ ﹤︋
ا﹡︐﹆︀ل ا︵﹑︻︀ت ا﹇︐︭︀دی ا︑﹊︢︎︀︣ ︋﹥ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن، ︐﹋︫︣ ﹩︨︣︋︀︧︀ی ︀د︫ــ︡ه ︋﹥ ︵﹢ر ﹇︴︹ ارزش ا﹁︤وده در︠﹢ر︑﹢︗﹩ ︋︣ای ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن و در 

﹡︀️ ا﹇︐︭︀د ﹋︪﹢ر ︠﹢ا﹨︡ دا︫️. ︋︡ون ︫﹉، ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹢︗︉ ا︵﹞﹫﹠︀ن ︤﹨ ﹩﹢︗ ﹤﹁︣︮ ،﹩︪︋﹠﹥ و ﹋︀﹨︩ ز﹡︀︀ی ﹡︀︫﹩ از ا︫︐︊︀﹨︀ت ﹝﹩ ﹎︣دد.

 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹁︣ ️﹫︺﹇﹢﹞ ︣  ︋﹩﹝﹞ آ︔︀ر ﹤ ︣وه﹎ ﹩︨︣︋︀︧ ا﹨﹞﹫︐﹩ دارد، و ﹤ ︣وه﹎ ﹩︨︣︋︀︧ ،︣انا ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹁︣ ︋︣ای
ا︣ان دا︫︐﹥ ︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡؟ 

﹝︣اد﹁︣ 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ﹡﹫︤، ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹡﹆︩ ︫︣﹋︐︀ی ﹎︣وه در ا﹇︐︭︀د ﹋︪ــ﹢ر، ︋︀ا﹨﹞﹫️ ا︨️. ︎︣دا︠︐﹟ ︋﹥  ️﹫︭︫﹍︀﹡﹥ ﹎︣وه در ︧︀︋︡اری از 
ا﹨﹞﹫️ ︋﹥ ︨ــ︤ا﹩ ︋︣︠﹢ردار ﹝﹩ ︋︀︫︡، ︡︋﹟ ︑︣︑﹫︉ ﹋﹥ ارا﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه در ﹉ ﹝︖﹞﹢︻﹥ (︑﹙﹀﹫﹅) و ا︸︀ر﹡︷︣ ︧︀︋︣س ﹎︣وه ﹡︧︊️ 
︋﹥ آن، ا︵﹑︻︀ت ا﹇︐︭︀دی ﹝﹞﹩ در ︨ــ︴ ﹋﹑ن ︗️ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ آورد. ︫ــ︣﹋︐︀ی ﹎︣وه، ︋︀︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝﹆﹫︀س ا﹇︐︭︀دی، 
︀ز﹝︀ن ︑︖︀رت ︗︀﹡﹩ (WTO) ﹨︧︐﹠︡، ﹜︢ا    ︨﹤ ــ︀︣ ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ و ورود︋  ﹠﹍︀ه ﹨︀ی︨   ︋︀ ︀ر︗﹩ و ︻﹞﹙﹫︀ت ︑︖︀ری︋  ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ︑﹢︨ــ︺﹥ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی︠ 
ارا﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ︫ــ︡ه ︫︣﹋︐︀ی ﹝︢﹋﹢ر در ا﹟ ︭︠﹢ص، ︋︣ و︲︺﹫️ و ︗︀﹍︀ه  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣﹩ در ا︣ان و ︗︀ن ︋﹥ ︵﹢ر ﹇︴︹ 

︑︀︔﹫︣ در︠﹢ر︑﹢︗﹩ در ر︫︡ و ︑﹢︨︺﹥  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣﹩ ︠﹢ا﹨︡ دا︫️.

︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ︋︀ ﹡﹍︀ه ︋﹥︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ︋︀ ﹡﹍︀ه ︋﹥
ا︨︐︀﹡︡ارد ا︨︐︀﹡︡ارد 600600

︀︋ ﹢﹍︐﹀﹎︀︋ ﹢﹍︐﹀﹎
آ﹇︀ی ︻﹙﹫︣︲︀ ﹝︣اد﹁︣آ﹇︀ی ︻﹙﹫︣︲︀ ﹝︣اد﹁︣

︧︀︋︡ار ر︨﹞﹩
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ا﹜﹍﹢ی ﹋﹙﹩ ا﹡︐︀ب ︧︀︋︣س ﹎︣وه و ︪︋︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ آن در 
ا︣ان ﹍﹢﹡﹥ ا︨️؟ آ︪︋ ﹤﹝﹨ ︀︀ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ︧︀︋︣س ﹎︣وه 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝﹩ ︫ــ﹢د؟ ﹥ ︲﹢ا︋︴﹩ ︋︣ای ا﹡︐︀ب ︧︀︋︣س 
 ﹩︑﹢﹇ ︀ ︿︺︲ ︀ط﹆﹡ ﹤ ﹩﹡﹢﹠﹋ و︗﹢د دارد؟ ا﹜﹍﹢ی ︩︋ ︣وه و﹎

دارد و ︎﹫︪﹠︀د ︫﹞︀ ︋︣ای ︋︊﹢د آن ﹫︧️؟
﹝︣اد﹁︣ 

در ︭︠ــ﹢ص ا﹡︐︀ب ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه و ︋︪ــ︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ آن 
﹥ ا﹟ ﹋﹥ ︵︊﹅ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد 600 ﹝︧ــ ️﹫﹛﹢︧︀︋︨︣ــ﹩  ︋ــ︀ ︑﹢︗﹥︋ 
 ︡︀︊﹡ ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه ا︨ــ️ و در ﹎︤ارش ︀︋ ︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه︑ر﹢︮
︋﹥ ︧ــ︀︋︣س ︋︩ ا︫︀ره ︫ــ﹢د، ﹜︢ا در ا﹟ را︋︴﹥ ﹠︀ن ︋︣︠﹢رد 
 ︡︀︧︀︋︨︣﹩ 50 در︮︡ دارا ︀﹫︀ ﹁︣وش ﹎︣وه،   ︋﹜﹋ ️ ︫︡ه ﹋﹥ د︨
︑﹢︨ــ︳ ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه ︮﹢رت ︢︎︣د. ا﹝︀ در وا﹇︹ ︧︀︋︨︣ــ︀ن 
︋︩ ︋﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ه ︑﹢︨︳ ﹝︖︀﹝︹ ︻﹞﹢﹝﹩ آ﹡︀ و ︋︡ون ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ 
︋︀ ︧ــ︀︋︣س وا︡ ا︮﹙﹩ ا﹡︐︀ب ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡ و ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه 
 ︨︀ ︩ و︎  ︣ر︨﹩ ﹎︤ار︫︀ی ︧︀︋︣س︋  ︣ ﹝︊﹠︀ی︋  ︋﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ه︋ 

︑︡﹫︀﹥ در︀﹁︐﹩ از ا︪︀ن ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د. 
﹝︐︀︨﹀︀﹡﹥ ︻﹙﹫︣︾﹛ ﹐زم ا﹐︗︣ا ︫︡ن ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣﹩ ۶٠٠ از 
ا︋︐︡ای ︨︀ل ١٣٩١، ︑︀ ﹋﹠﹢ن ︋﹥ ا﹞ ﹟﹛ ︋﹥ ︮﹢رت ︗︡ی ︎︣دا︠︐﹥ 
﹡︪ــ︡ه ا︨️، ﹜︢ا ︎﹫︪﹠︀د ﹝﹩ ︫﹢د ︲﹢ا︋︳ ا﹡︐︀ب ︧︀︋︣س ﹎︣وه 
و ︋︪ــ︀ ︋︀ ﹡﹍︀ه ︋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ۶٠٠ ︑﹢︨︳ ﹝︣ا︗︹ ﹝︣︋﹢ط ︑︡و﹟ و 

︋﹥ ا︗︣ا ﹎︢ا︫︐﹥ ︫﹢د.

 ﹩︨︣︋︀︧ ︡ه در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹝︻ ︩︋ و ︩︋ ︿︣︺︑ ︀آ
ا︣ان ︗︀﹝︹ و ﹋︀﹝﹏ ا︨ــ️ و ﹨﹞﹥ ﹝﹢ارد ﹝﹞﹊﹟ را ︎﹢︫ــ︩ 
 ﹩﹛︀﹝︐د﹨︀ی ا﹢︊﹝﹋ ﹤ ︣ان︧︀︋︨︣ــ︀ن ا ﹤︋︣︖︑ ،︡﹨د ﹩﹞

را در ︑︺﹀︣︀ی ︀د︫︡ه آ︫﹊︀ر ︨︀︠︐﹥ ا︨️؟ 
﹝︣اد﹁︣ 

﹥ ا﹟ ﹋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ا︣ان ︑︣︗﹞﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ︋️︀﹠︻ ︀︋ــ
 ︀ ︡ــ﹉ وا ان﹢﹠︻ ﹤︋ ︩︋ ،︧︡︀︋︨︣ــ﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫︋
﹁︺︀﹜﹫️ ︑︖︀ری ︑︺︣︿ ︫︡ه ﹋﹥ ﹝︡︣ان ا︗︣ا﹩ ︋︣ای آن ا︵﹑︻︀ت 
﹝︀﹜﹩ ︑﹫ــ﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و ︀︋︡ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه ﹜︀ظ ︫ــ﹢د. 
︀︡ ︑﹢︨ــ︳ ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه ﹝︪ــ︬  ︫ــ﹢د، و  ︋ــ︩ ︻﹞︡ه︋ 
ــ︡ه ا︨ــ️؛ ﹜︢ا ارا﹛︀︓﹞ ﹤︀ی ﹋︀ر︋︣دی در   ︫︿︣︺︑ ﹩﹚﹋ رت﹢︮ ﹤︋

︭︠﹢ص ︑︺ ︿︣︀د︫︡ه ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋︧﹫︀ر ﹝﹀﹫︡ ︋︀︫︡.

︀﹝︡اران  ️ ﹝︡︣ه،︨  ﹫﹨ ﹏︓﹞ ﹩﹛︀﹞ ︤ار︫﹍︣ی﹎ ︀ ﹝︣ا︗︹ ﹝︣︑︊︳︋ 
﹢رس، ︗︀﹝︺﹥ ︧ــ︀︋︡اران  ــ︀ز﹝︀ن︋  ︻﹞︡ه، ︧︀︋︨︣ــ︀ن،︨ 
ر︨﹞﹩ و ... ︑︀ ﹥ ا﹡︡ازه از ︧︀︋︣س ﹎︣وه و ︫︣ا︳ و ا﹜︤ا﹝︀ت 
درج ︫︡ه در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧﹞ ﹤﹋ ﹩︨︣︋︀︧﹢﹜﹫️ ا︸︀ر﹡︷︣ 
︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه را ︋﹥ ︻︡ه ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه ﹇︣ارداده ا︨️، 
︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ﹥ ﹝﹢ا﹡︹ ﹝﹞﹩ ︋︣ ︨︣ راه ︧︀︋︣س ﹎︣وه 

در ﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه و︗﹢د دارد؟
﹝︣اد﹁︣ 

﹝︣ا︗︹ ︀د︫ــ︡ه ︋﹥ ︑︣︑﹫︊﹩ ﹋﹥ ا︫ــ︀ره ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︧︀︋︣س 
﹎︣وه را ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ﹋﹠﹠︡:

️ ﹝︡ــ︣ه: از ︵︣﹅ ا︖ــ︀د ﹋﹠︐︣﹜︀ی دا︠﹙ــ﹩ ا︔︋︩︣ و  ﹫﹨ •
︗︀ری ︨ــ︀زی آن، ارا﹥ ︋﹥ ﹝﹢﹇︹ و ﹋︀﹝﹏ ا︵﹑︻ــ︀ت و ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از 
ا︻﹞︀ل ﹝︡ود︐︀ی ︑﹞﹫﹙﹩ از ︵︣ف ﹝︡︣ان ا︗︣ا﹩ (︑︖︣︋﹫︀ت 
︨︀﹜︀ی ﹎︫︢ــ︐﹥ ﹡︪︀ن د﹨﹠︡ه ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل 

در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ︋﹥ ︫﹊﹏ ﹝︴﹙﹢ب ︻﹞﹏ ﹡﹞﹩ ﹎︣دد)،
ــ︀﹝︡اران ︻﹞ــ︡ه: از ︵︣ــ﹅ ارا﹥ ا︵﹑︻︀ت ︾﹫︣ر︨ــ﹞﹩   ︨•

︋﹥ ︭︠﹢ص در را︋︴﹥ ︋︀  ﹤︋ ︩︋︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه،
• ︨ــ︀ز﹝︀ن ︋﹢رس و اوراق ︋︀دار: از ︵︣﹅ ︲﹢ا︋︳ و ﹝﹆︣رات 
﹥ ︧︀︋︨︣︀ن.  ﹥ ارا﹥ ا︵﹑︻︀ت︋   ︋︀﹡و ا﹜︤ام آ ︀︐﹋︣ ﹐زم ا﹐︗︣ا در︫ 
﹥ ︵﹢ر  • ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا︣ان: ﹡﹆︪﹩ ﹝﹢ری دارد؛︋ 
 ︀﹚﹝︻د︨︐﹢ر ︹﹇﹢﹞ ﹤︋ ﹤و ارا ﹟︣ل ﹋﹫﹀﹫️، ︑︡و︐﹠﹋ ﹅︣︵ ︀ل، از︓﹞

و ︮︡ور آرای ﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀ و .... 
﹝﹢ا﹡ــ︹ ︻﹞︡ه ︋︣ ︨ــ︣ راه ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه در ا︗ــ︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت 
︧︀︋︨︣﹩، ﹡︊﹢د ︑︺︀﹝﹏ ﹐زم و ﹋︀﹁﹩ ︋︀ ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩، از︗﹞﹙﹥ 
د︨︐︨︣﹩ ﹡︡ا︫ــ︐﹟ ︑﹫﹛ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ︋﹥ ا︵﹑︻︀ت ︧︀︋︨︣︀ن 
 ،︩︋ ﹩﹛︀﹞ و ﹡︊﹢د ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ︋﹫﹟ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه و ︨︀ل ،︩︋
﹋﹥ ا﹟ ︋﹥ ﹡﹢︋﹥ ︠﹢د ︋﹥ ︑︡و﹟ ﹡︪︡ن ︲﹢ا︋︳ و ا﹜︤ا﹝︀ت ﹝︣︋﹢ط ︑﹢︨︳ 
ار﹋︀ن ﹡︀︸︣ ﹝︀﹡﹠︡ ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا︣ان ﹝︣︋﹢ط ﹝﹩ ︫﹢د.

︫︣﹋︐︀ی ﹎︣وه ﹎︀﹨﹩ از ︠︡﹝︀ت ﹝︪︐︣ک ︫︣﹋︐︀ی ︠︡﹝︀︑﹩ 
﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹊﹩ از ︫ــ︣﹋︐︀ی ﹎︣وه ﹨﹛ ︋︀︫ــ︡، در 
ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀﹩ ﹝︓﹏ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫ــ︣ی ﹋︀ر﹋﹠︀ن، ︣︠︡، ا﹡︊︀رداری و از 
 ﹤﹫︑ ︧ــ︀︋︡اری و ︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ و﹝︐︧ــ﹫︨ ︣︐﹝﹞ ﹤﹝﹨
︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹨﹞﹫️ ﹝﹢︲﹢ع 
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و آ︔ــ︀ر آن ︋︣ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
 ،(IAASB) ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪ــ﹩  و  ︧︀︋︨︣ــ﹩  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
 ︀︋ ( IAS 402) 402 ﹩︧︀︋︨︣ــ ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا
︻﹠﹢ان ”﹝﹑︷︀ت ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︣︋﹢ط ︋ــ﹥ وا︡ی ﹋﹥ از 
︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︠︡﹝︀︑﹩ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠︡“ را در ︨︀ل 2009 
︑︡و﹟ و ﹝﹠︐︪︣ ﹋︣ده ا︨️. ﹝﹢︲﹢ع ا︨︐﹀︀ده از ︫︣﹋︐︀ی 
︠︡﹝︀︑﹩ و آ︔︀ر آن ︋︣ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︑ــ︀ ﹥ ا﹡︡ازه در 

ا︣ان ﹝︴︣ح ا︨️ و ا﹨﹞﹫️ دارد؟
﹝︣اد﹁︣ 

ا︨︐﹀︀ده از ︫ــ︣﹋︐︀ی ︠︡﹝︀︑﹩ ﹝﹢رد ا︫ــ︀ره در ا︣ان ﹡﹫︤ ﹝︴︣ح 
︋﹢ده ﹋﹥ ︋ــ︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ و︗﹢د ﹡﹍︣ا﹡﹫︀﹩ از︗﹞﹙﹥ ا︨︐﹀︀ده ﹡︀در︨ــ️ 
ا︐﹞︀﹜﹩ از ︨﹫︧ــ︐﹞︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ ︫ــ︣﹋️، ﹍﹢﹡﹍﹩ ا﹡︐︀ب 
︫ــ︣﹋︐︀ی ︠︡﹝︀︑﹩ ︀︋︡ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹎﹫︣د. در ︮﹢رت ا﹡︖︀م 
︋︪﹩ از ︻﹞﹙﹫︀ت ︑﹢︨︳ وا︡﹨︀ی ﹨﹛ ﹎︣وه (وا︋︧︐﹥) ا︨︐︀﹡︡ارد 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹑﹞ 550︷︀︑ــ﹩ را در ا﹟ ︭︠﹢ص ﹝﹆︣ر دا︫ــ︐﹥ 
ا︨️ (﹨︣ ﹠︡ ﹋﹥ ︗︀ی ︋︀ز﹡﹍︣ی دارد). ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︋︀︻︒ ︫︡ه 
ا︨ــ️ ﹋﹥ ︻﹞﹙﹫︀ت ﹝﹢رد ا︫ــ︀ره ︋﹥ ا︐﹞︀ل ︋︀ ﹇﹫﹞︐︀ی ︾﹫︣وا﹇︺﹩ 
در ︧ــ︋︀︀ ا﹡︺﹊︀س ︀︋︡، ︲﹞﹟ ا﹡ ﹤﹋ ﹟﹢ه ا﹡︐︀ب وا︡﹨︀ی 
︠︡﹝︀︑﹩ وا︋︧︐﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ه ︋︡ون ︋︣﹎︤اری ︑︪︣﹀︀ت ﹝︣︋﹢ط و 

ا﹡︐︀ب ا︮﹙ ︮﹢رت ﹝﹩ ︢︎︣د.

︵︊﹅ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩، ︑﹫﹛ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه 
﹝﹙︤م ا︨ــ️ از ︀︎︊﹠︡ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︩ ︋﹥ ا﹜︤ا﹝︀ت 
ا︠﹑﹇ــ﹩، ︮﹑﹫ــ️ ︣﹁ــ﹥ ای ︧ــ︀︋︣س ︋︩ و 
 ︉︧﹋ ️︠︀﹠︫ ︩︋ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︀رت ︋﹢دن ﹋︀ر︷﹡︣ز
﹋﹠︡ و در ﹡︐﹫︖﹥ در︋︀ره ا︨ــ︐﹀︀ده از ︠︡﹝︀ت ︧ــ︀︋︣س 
 ﹤﹡﹢﹍ ︣ان︤ام در ا﹛ا ﹟︣د. ﹋︀ر︋︣د ا﹫﹍︋ ﹜﹫﹝︭︑ ︩︋
ا︨ــ️؟ آ︀ در ا︣ان ︫︣ا︳ ︋︣ای ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه در 
ــ﹠︀︠️ ﹁︣ا﹨﹛ ا︨️؟ آ︀ ﹝﹢اردی و︗﹢د  ️ آوردن︫  ︋﹥ د︨
دارد ﹋﹥ ︑﹫﹛ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ︋︡ون ا︨︐﹀︀ده از ︠︡﹝︀ت 
︧︀︋︣س ︋︩ ︫ــ﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣ــ﹩ را در ﹝﹢رد آن 

︋︩ ﹋︧︉ ﹋︣ده ︋︀︫︡؟
﹝︣اد﹁︣ 

︵︊﹅ ︋﹠︡ 19 ا︨︐︀﹡︡ارد  ، 600 ﹩︨︣︋︀︧︧︀︋︣س ﹎︣وه ︀︋︡ در 
 ︩ ︩، از ︧︀︋︨︣︀ن︋   ︋﹩︨︣︋︀︧ ︡﹨ا﹢ ︮﹢رت ا︨︐﹀︀ده از︫ 

در ︭︠﹢ص ا﹜︤ا﹝︀ت ا︠﹑﹇﹩، ﹋︧ــ︉ ︫﹢ا﹨︡ ﹋︀﹁﹩ و ﹝﹠︀︨︉، و 
﹁︺︀﹜﹫️ در ﹝﹫︳ ﹇︀﹡﹢﹡﹞﹠︡، ︫﹠︀︠️ ﹋︧︉ ﹋﹠︡. ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ و︗﹢د 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︧︀︋︨︣ــ︀ن و ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ا︵﹑︻︀ت در ︋︀ره ﹩︠︣︋
در ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩ از︗﹞﹙﹥ ر︑︊﹥، ︑︺︡اد ﹋︀ر﹋﹠︀ن و ... 
﹝﹆︡﹝︀ت ا﹝﹊︀ن ︫ــ﹠︀︠️ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ و︗ــ﹢د دارد. ︋﹠︀︋︣ا﹟ در 
︮﹢رت ﹜︀ظ ﹋ــ︣دن ﹝﹢ارد ︀د︫ــ︡ه در ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫ــ︣ی ا﹡︐︀ب 
 ︡ ︀︑ ﹩︨︣︋︀︧ ﹉︧ــر︨ــ︡ ر ﹩﹞ ︣︷﹡ ﹤︋ ،︩︋ ︧ــ︀︋︣س

ز︀دی ﹋﹠︐︣ل ︫﹢د. 
﹜﹫﹊ــ﹟ در ﹝ــ﹢اردی ︧ــ︀︋︣س ︋ــ︩ ︋ــ︡ون ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ 
︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹩ ﹎︣دد. ︵︊﹅ ︋﹠︡ ٢٠ ا︨︐︀﹡︡ارد ۶٠٠ 
در ﹝﹢اردی ﹋﹥ ا﹜︤ا﹝︀ت ا︨ــ︐﹆﹑ل ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه 
︑﹢︨︳ ︧︀︋︣س ︋︩ ر︻︀️ ﹡︪ــ﹢د  ﹜﹫︑ ︀︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه 
﹠︡ ١٩ ا︨︐︀﹡︡ارد ﹝︢﹋﹢ر (﹋︧︉  ﹥ ا﹜︤ا﹝︀ت︋  ︑︣د︡ ︗︡ی ﹡︧ــ︊️︋ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹜﹫︑ ،︡دا︫︐﹥ ︋︀︫ــ (︩︋ ︧ــ︀︋︣س ︫ــ﹠︀︠️ از
﹎︣وه ︀︋︡ ︋︡ون ا︨ــ︐﹀︀ده از ︠︡﹝︀ت ︧︀︋︣س ︋︩، ︫﹢ا﹨︡ 
 ︩︋ و ﹝﹠︀︨︉ را در ﹝﹢رد ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ آن ﹩﹁︀﹋ ﹩︨︣︋︀︧

.︡﹠﹋ ︉︧﹋

﹫︪﹠︀د﹨︀ی   ︎﹤ ︣وه﹎ ﹩︨︣︋︀︧ د﹢︊ ︣ای︋  در ︗﹞︹ ︋﹠︡ی︋ 
﹝﹞﹩ دار︡؟

﹝︣اد﹁︣ 
از ﹡︷︣︋﹠︡ه ︎﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ی ︋︊﹢د در ︭︠﹢ص ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه 

︻︊︀ر︑﹠︡ از:
ــ﹊︀ف  ︣﹋︣دن︫  1- ا︖ــ︀د راه ﹋︀ر﹨ــ︀ی ﹝﹠︀︨ــ︉ در را︨ــ︐︀ی︎ 
ا︗︣ا﹡︪︡ن ا︨︐︀﹡︡ارد 600 از ︵︣﹅ ︑︡و﹟ د︨︐﹢ر︻﹞﹙︀ی ﹐زم.

2- ا︖︀د ︨︀زو﹋︀ر﹨︀ی ﹐زم ︑﹢︨︳ ﹝︣ا︗︹ ﹡︷︀ر︑﹩ از︗﹞﹙﹥ ︗︀﹝︺﹥ 
︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ﹋︪ــ﹢ر در ︭︠﹢ص ︑︺︀﹝﹏ ︋﹫︪︐︣ ︧︀︋︨︣︀ن 

:﹏﹞︀︫ ︩︋ ︣وه و﹎
ا﹜︿) ا﹡︐︀ب ︧︀︋︣س  ﹩﹍﹠﹨︀﹝﹨ ︀︋ ︩︋︧︀︋︣س ﹎︣وه، و

ب) ︑︪﹊﹫﹏ ︗﹙︧︀ت ﹁﹩ ﹝︀︋﹫﹟ ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه و ︋︩ در ﹇︊﹏ 
 ﹅︣︵ ︣ات از︴︠ ﹩︀ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت در ︭︠﹢ص ︫﹠︀︨ــ ﹟﹫ و
 ﹩︨︣︋︀︧ ︡﹠ا︻﹞︀ل در ﹁︣ا ️︗ ﹟﹫﹁︣︵ ﹤ ︫﹠︀︠️ و ا﹡︐﹆︀ل آن︋ 

.︀︐﹋︫︣

.﹜از ﹨﹞︣ا﹨﹩ ︫﹞︀ ︨︍︀︨﹍︤ار


