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﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری  ر﹨﹠﹞﹢د︋ 
︧︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ﹤﹝﹨ ︋︣ای   (SASB) ︀︎︡اری۱ 
(ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ︫︡ه ا﹡︡   ︪︣︐﹠﹞  ️﹫﹨  ﹟ا ︋﹥ و︨﹫﹙﹥   ﹤﹋ ︀︎︡اری٢ 
 (۳️︺﹠ ︀︡اری و ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︮  ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری︎ 
﹋︀ر︋︣د دارد. ا﹟ ر﹨﹠﹞﹢د ︋︣ ا︨︀س ار︗︀ع، در ﹨︣ ا︨︐︀﹡︡ارد ︮﹠︺️، 

︑︣﹋﹫︉ ︫︡ه و ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︪﹩ از ا︨︐︀﹡︡ارد در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د.
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︮﹠︺️ ﹝﹠︐︪︫︣︡ه ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︧︀︋︡اری ︀︎︡اری، ﹝﹢︲﹢︻︀ی ا﹁۴︀︪، ︨﹠︖﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری 
وا︋︧ــ︐﹥۵ و ︑﹢ا﹁﹆﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹁﹠﹩۶، و ︨﹠︖﹥ ﹨︀ی ﹁︺︀﹜﹫٧️ را ︋︣ای 
﹨ــ︣ ︮﹠︺️ در ︋︣ ﹝﹩ ﹎﹫︣د. ︋﹥ ︗︤ ﹝﹢اردی ﹋ــ﹥ در ︑﹢ا﹁﹆﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹁﹠﹩ 
 ،٨︀﹀︣︺︑ د ︋︣ای﹢﹝﹠﹨ر ﹟︫︡ه ︋︀︫ــ︡، ا ︬︪﹞ ︣﹍ای د ﹤﹡﹢﹎ ﹤︋
︧︀︋︡اری  ︨ــ﹠︖﹥ ﹨︀ی   ١٢﹤ارا و  ︑﹀︧ــ﹫١١︣  ا︨︐﹆︣ار١٠،  دا﹝﹠﹥٩، 

﹋︀ر︋︣د︢︎︣ ا︨️.
ا︵﹑︻︀ت ﹝︱﹞﹢﹡﹩ و ر﹨﹠﹞﹢د ا﹁︤وده

و  ︀︎︡اری  ︧︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ️﹫﹨  ️︺﹠︮ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︧︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ️﹫﹨ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی  ر﹨﹠﹞﹢د 
 ﹟︀د﹫﹠︋ ا︨﹠︀د  ︋﹥ و︨﹫﹙﹥  و   ︡﹠︐︧﹨ ا﹡︖︀م ﹋︀ر١٣   ︡﹠︣ا﹁  ︹︋︀︑ ︀︎︡اری، 
 ️﹫﹨  ﹩﹞﹢﹀﹞ ︀ر﹢ب   ﹏﹞︀︫ ا︨﹠︀د   ﹟ا  .︡﹡﹢︫ ﹩﹞ را﹨︊︣ی 
رو︫︀ی  و  ﹝﹆︣رات  و  ︀︎︡اری۱٤  ︧︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 

﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︀︎︡اری١٥ ا︨️.

ر︻︀️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀
︧︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ️﹫﹨ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  در   «۱٦︡︀︋» واژه 

ا﹜︤ا﹝︀ت   ﹤﹋ ﹝﹩ ︫﹢د  ا︨︐﹀︀ده  ︻﹢ا﹝﹙﹩  ﹡︪︀ن دادن  ︋︣ای  ︀︎︡اری 
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ را ﹝﹠︺﹊︦ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. واژه «۱۷️︧︀︋» ︋︣ای ﹡︪︀ن دادن 
رو﹊︣دی  ا﹝︀   ️︧﹫﹡ ا﹜︤ا﹝﹩   ﹤ ا﹎︣   ﹤﹋ ﹝﹩ ︫﹢د،  ا︨︐﹀︀ده  ر﹨﹠﹞﹢د 
 ﹟﹊﹝﹞» واژه   .︡﹠﹋ ﹩﹞  ﹤ارا ا︨︐︀﹡︡ارد  ا︨︐﹆︣ار  ︋︣ای  ︎﹫︪﹠︀دی 
ا۱۸️︨» ﹡﹫︤ ︋︣ای ﹡︪︀ن دادن ر﹨﹠﹞﹢دی ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ا﹜︤ا﹝﹩ 

.︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹤︣دی ا︠︐﹫︀ری ︋︣ای ا︨︐﹆︣ار ا︨︐︀﹡︡ارد ارا﹊ا﹝︀ رو ،️︧﹫﹡
از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ا︨︐﹀︀ده از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری 
 «︡︀︋» ا︨︐︀﹡︡ارد (﹋﹥ ︋︀ ︻︊︀رت ﹉ ︡اری داو︵﹙︊︀﹡﹥ ا︨️، ا﹜︤ا﹝︀ت︀︎
 ﹤︋ ،︡﹠︨ ﹟︪ــ︀ن داده ﹝﹩ ︫ــ﹢د)، ﹨﹞︣اه ︋︀ ر﹨﹠﹞﹢د درج ︫ــ︡ه در ا﹡
︫︣ا︴﹩ ا︫ــ︀ره ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︀︋︡ د﹡︊︀ل ︫﹢د ︑︀ ا﹁︪ــ︀ ︋︀ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 

.︫︡︀︋ ﹅︊︴﹠﹞ ️︺﹠︮ ︣︢︎︀ر︋︣د﹋
︬ ︨︀︠︐﹟ ا︨︐﹀︀ده از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︪﹞

︀ ا︨︐﹀︀ده از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ وا︡︑︖︀ری︋ 
 ︀︋ ا﹡︴︊︀ق  در   ﹤﹋ ﹟ا ︋︣ای  ﹝﹩ د﹨︡،  ﹎︤ارش  ︀︎︡اری  ︧︀︋︡اری 

ا︨︐︀﹡︡ارد ︋︀︫︡، ︀︋︡ ︋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ﹝︣︋﹢ط ا︨︐﹠︀د ﹋﹠︡.

رهنمود به كارگيرى استانداردهاىرهنمود به كارگيرى استانداردهاى
هيئت استانداردهاى حسابدارى پايدارىهيئت استانداردهاى حسابدارى پايدارى
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︢ف و ا︮﹑ح
ا﹁︪︀ی  ︧︀︋︡اری ︀︎︡اری ﹝﹩ ︢︎︣د ﹋﹥ ﹝﹢ارد  ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
️ِ ︀︎︡اری ︋︣ای ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران،  ا︨︐︀﹡︡ارد︫︡ه ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ︋︀ا﹨﹞﹫
︋︣ای  ا︨️   ﹟﹊﹝﹞ و  ا︨️   ︡︡︗  ️︊︧﹡ ﹤︋ ︣﹁﹥ ای  ﹢زه   ﹉
در   ﹩︮︀︠ ︧︀︋︡اری  ︨﹠︖﹥ ﹨︀ی  ا﹁︪︀ی  وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری،   ﹩︠︣︋
︧︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ️﹫﹨  .︫︡︀︊﹡  ︣︢︎ ا﹡︖︀م  ﹉︤د﹡ آ﹠︡ه 
︀︎︡اری وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری را ︑︪﹢﹅ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︋︣ای ﹨︡ا️ ﹝﹢ارد ا﹁︪︀ 
 ﹤﹋  ﹩︀︗  ﹩︐  ،︡﹠﹠﹋ ا︨︐﹀︀ده  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀  از  ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران،  ︋︣ای 
 ︀ ︢ف   ︡︀︋ وا︋︧︐﹥  ︨﹠︖﹥ ﹨︀ی   ︀ و/  ا﹁︪︀  از   ﹩︮︀︠ ﹝﹢︲﹢︻︀ی 

.︡﹡﹢︫ ﹏︡︺︑
وا︡︑︖︀ری ﹋﹥  ︀ ﹉﹠︡ ﹝﹢︲﹢ع ا﹁︪ــ︀ و/  ﹤︖﹠︨ ︀︧︀︋︡اری 
را ︢ف ﹝﹩ ﹋﹠︡، ︀︋︧ــ︐﹩ ﹝﹢ارد ︢ف ︫ــ︡ه و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ د﹜﹫﹏ آن را 
︉ و﹋︀ر  ا﹁︪ــ︀ ﹋﹠︡. ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، ا﹎︣ ﹉ ﹝﹢︲﹢ع ا﹁︪ــ︀ ︋︣ای ﹝︡ل ﹋︧
 ﹟︧ــ︐﹩ ا﹁︪ــ︀ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ا︀︋ ︀ری︖︑︡ــ︀ری ﹋︀ر︋︣د ﹡︡ارد، وا︖︑︡وا
﹝﹢︲﹢ع و ︨ــ﹠︖﹥ ﹨︀ی وا︋︧ــ︐﹥ آن ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹡︊﹢د ﹋︀ر︋︣د︢︎︣ی ︢ف 

︫︡ه ا﹡︡.
ــ﹠︖﹥ ︲︣وری ا︨ــ️،   ︨﹉ ︀ور دارد ﹋﹥ ا︮﹑ح ا﹎︣ وا︡︑︖︀ری︋ 
وا︡︑︖ــ︀ری ︀︋︡ اــ﹟ وا﹇︺﹫️ را ﹋﹥ ︨ــ﹠︖﹥ ︑︽﹫﹫︣ ︀﹁︐﹥ ا︨ــ️، و 

﹨﹞︙﹠﹫﹟ د﹜﹫﹏ ا﹟ ︑︽﹫﹫︣ را، ا﹁︪︀ ﹋﹠︡.
﹝︡وده ﹎︤ار︫﹍︣ی

 ️﹫﹨ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ︀︋  ﹤﹋  ﹩︀︪﹁ا ﹝﹢ارد  ︋︣ای  ﹎︤ار︫﹍︣ی  ﹝︡وده 
را،   ﹤﹝﹨  ︡︀︋  ،︡﹠︐︧﹨  ﹅︊︴﹠﹞ ︀︎︡اری  ︧︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
ا﹨︡اف  ︋︣ای   ﹤﹋   ،﹤︻﹢﹝︖﹞︣ز وا︡﹨︀ی  و  ﹝︀در  وا︡︑︖︀ری 
﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹅ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡، در ︋︣︋﹍﹫︣د. ﹝﹢ارد ا﹁︪︀ی ﹝︣︋﹢ط 

︋﹥ وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری ︑﹙﹀﹫﹆﹩ ﹡︀︊︡ ︋︣ای ﹆﹢ق ا﹇﹙﹫️ ︑︺︡﹏ ︫﹢د.
وا︡﹨ــ︀ی ︑﹙﹀﹫﹅ ﹡︪ــ︡ه ︀︋ــ︡ از ﹝ــ︡وده ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ︋﹫︣ون 
﹎︢ا︫ــ︐﹥ ︫ــ﹢﹡︡. ︋︀ و︗﹢د ا﹟، وا︡︑︖︀ری ︀︋︧️ ا︵﹑︻︀ت در︋︀ره 
وا︡﹨︀ی ︑︖ــ︀ری ︑﹙﹀﹫﹅ ﹡︪ــ︡ه را ︑ــ︀ ــ︡ی ا﹁︪ــ︀ ﹋﹠︡ ﹋ــ﹥ از ﹡︷︣ 
وا︡︑︖︀ری آن ا︵﹑︻︀ت ︋︣ای درک آ︔︀ر  ︀ ﹉﹠︡ ﹝﹢︲﹢ع ا﹁︪︀ی 
﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︀︎︡اری ︋︣ ︫︣ا︳ ﹝︀﹜﹩ ︀ ︻﹞﹙﹊︣د 

︻﹞﹙﹫︀︑﹩ وا︡︑︖︀ری ︲︣وری ا︨️.
وا︡﹎︤ار︫﹍︣ و واژه ﹨︀ی ﹝︣︑︊︳

ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  در  «وا︡︑︖︀ری»  و  «وا︡﹎︤ار︫﹍︣»  واژه ﹨︀ی 
و   ︡﹠︐︧﹨ ﹝︐︣ادف   ﹜﹨  ︀︋ ︀︎︡اری  ︧︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ️﹫﹨
 .︡﹠︐︧﹨ ﹊︧︀ن  ﹝︺﹠︀ی  دارای  واژه ﹨︀   ﹟ا ﹝﹩ رو﹡︡.  ︋﹥ ﹋︀ر  ︋﹥ ︗︀ی ﹨﹛ 
 ،(IFRSs)  ﹩﹛︀﹞ ﹎︤ار︫﹍︣ی  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ︀︋ ︨︀ز﹎︀ر 

وا︡﹎︤ار︫﹍︣  ﹩﹠︺﹉ وا︡︑︖︀ری ﹋﹥ ا﹡︐︀ب ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︀ ﹝﹙︤م ا︨️ 
 ︤﹫﹡  «️﹋︫︣» واژه  ︋︣ای   ︿︣︺︑  ﹟ا  .︡﹠﹋  ﹤﹫︑  ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی   ﹤﹋

﹋︀رد︋︣د دارد.

︫﹊﹏ ︋﹠︡ی ﹎︤ار︫﹍︣ی
ا︨︐﹀︀ده از داده ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩

︋﹥ و︨﹫﹙﹥   ﹤﹋ (﹨﹞︀ن ︵﹢ر  ︧︀︋︡اری  ︨﹠︖﹥ ﹨︀ی   ﹤﹋ ﹝﹢اردی  در 
 ﹉ ︀ی ﹁︺︀﹜﹫️ در﹨ ﹤︖﹠  ︨︀ (︡ه  ︫︿︣︺︑ ︣︸︀﹠︐﹞ ﹩﹠﹁ ا﹁﹆﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی﹢︑
ا︨︐︀﹡︡ارد ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︀︎︡اری، داده ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩، 
 ︀﹨ ﹤﹝︣︗ ︋︣ای  ا﹁︪︀︫︡ه  ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی  و  ﹁︣وش  ︋︀ی  درا﹝︡﹨︀،   ︡﹠﹡︀﹞
را در︋︣ ﹝﹩ ﹎﹫︣د، ﹠﹫﹟ داده ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ︀︋︡ ︋︀ داده ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹝︐﹠︀︸︣ 
﹋﹥ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ وا︡︑︖︀ری ﹎︤ارش ︫︡ه ا︨️، ︨︀ز﹎︀ر ︋︀︫︡.

︨﹠︖﹥ ﹨︀ی ﹁︺︀﹜﹫️ و ﹨﹠︖︀ر︨︀زی
﹨﹠︖︀ر︨︀زی   ﹤﹋ ﹝﹩ ︢︎︣د  ︀︎︡اری  ︧︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ️﹫﹨
داده ﹨︀ی ︻﹞﹙﹊︣د ︋︣ای ︑﹙﹫﹏ ﹝﹢ارد ا﹁︪︀ی ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
 ️﹫﹨  ️︺﹠︮ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ،﹟︀︋︣ا﹠︋ ا︨️.   ﹜﹞  ️﹫﹨
﹠︖﹥ ﹨︀ی ﹁︺︀﹜﹫︐﹩ را در︋︣ ﹝﹩ ﹎﹫︣د  ︀︡اری︨  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری︎ 
﹎︤ار︫﹍︣ی  ﹝﹆︢︎ ﹤︧︀︣ی  و   ﹫︮  ﹩︋︀ارز  ﹤︋  ﹉﹝﹋ ︋︣ای   ﹤﹋
﹝︣︋﹢ط  ا﹁︤وده  داده ﹨︀ی  ا︨️   ﹟﹊﹝﹞ وا︡︑︖︀ری  ︫︡ه ا﹡︡.   ﹩︣ا︵
 ︀︋  ﹅︋︀︴﹞ ا﹁︪︀ی  ﹝﹢ارد   ︀︋ ﹨﹞︣اه  ﹨︡ف،   ﹟﹫﹝﹨  ︀︋ را  ︉ و﹋︀ر  ︧﹋  ﹤︋

ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︀︎︡اری ا﹁︪︀ ﹋﹠︡.
وا︡﹨︀ی ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی

 ️︧︀︋ ︫︡ه ︋︀︫︡، ﹎︤ار︫﹍︣ی ︬︪﹞ ﹟اردی ﹋﹥ ︾﹫︣ از ا﹢﹞ ︤︗ ﹤︋
︣︋︧︉ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ وا︡﹨︀ (SI Units) ا﹡︖︀م ︫﹢د.

﹥ ︻﹠﹢ان وا︡ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹩  ﹢ل ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی︋   ︎︡و﹇︐﹩ وا
︫ــ﹢د، وا︡︑︖︀ری ︀︋︡ از وا︡ ︎﹢ل ﹎︤ار︫﹍︣ی در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 

︠﹢د ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠︡.
ا︋︀م

﹨﹠﹍︀م   ﹤﹋ ﹝﹩ ︢︎︣د  ︀︎︡اری  ︧︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ️﹫﹨
ا︋︀م  ا︨️   ﹟﹊﹝﹞ ︠︀ص،  ︀︎︡اری  ا︵﹑︻︀ت  ﹎︤ارش   ︀ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی 
 ﹩︀﹨︣﹫︽︐﹞  ﹤︋ ﹝︣︋﹢ط  ا︨️   ﹟﹊﹝﹞ ا︋︀م   ﹟ا  .︫︡︀︋ دا︫︐﹥  و︗﹢د 
﹎︤ار︫﹍︣ی  ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی  از  ️ آ﹝︡ه  ︋﹥ د︨ داده ﹨︀ی   ︣︋ ا︑﹊︀   ︡﹠﹡︀﹞  ︫︡︀︋
 ️︣︡﹞ و  ﹎︣داوری  ︋︣ای   ︡︡︎﹢﹡ ﹁﹠︀ور︀ی   ︀  ،︒﹛︀︔  ︬︫
داده ﹨︀ی ﹝﹫︴﹩ و ︀︨︣ داده ﹨︀. و﹇︐﹩ در︋︀ره داده ﹨︀ی ﹎︤ارش ︫︡ه 
ا︋︀م و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، وا︡︑︖︀ری ︀︋︧️ ﹝︀﹨﹫️ و ا︐﹞︀ل آن را 

︋﹫︀ن ﹋﹠︡.
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︋︣اورد﹨︀
︋︣اورد﹨︀ی   ﹤﹋ ﹝﹩ ︢︎︣د  ︀︎︡اری  ︧︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ️﹫﹨
ار﹇︀م  ︢ف   ︀  ﹏︡︊︑ ︠︀ص  ︻﹢ا﹝﹏   ﹤︋ ا︑﹊︀   ︡﹠﹡︀﹞  ،﹩﹝﹚︻  ﹤︀︎  ︀︋
روی   ﹩︮︀︠  ﹩﹝ّ﹋ ا﹁︪︀ی  ﹝﹢ارد  ︋︣ای  ا︨️   ﹟﹊﹝﹞ ﹋﹛ ا﹨﹞﹫️، 
د﹨︡. ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︀︎︡اری ا︨︐﹀︀ده از ︋︣اورد﹨︀، 
 ︹﹠﹞ را   ︉︨︀﹠﹞ ﹝﹢﹇︺﹫︀ی  در  ﹋﹛ ا﹨﹞﹫️  ار﹇︀م  ︢ف   ︀ دا﹝﹠﹥ ﹨︀ 
﹡﹞﹩ ﹋﹠︡. ﹨﹠﹍︀م ا︨︐﹀︀ده از ︋︣اورد ︀ دا﹝﹠﹥  ︀︢ف ار﹇︀م ﹋﹛ ا﹨﹞﹫️، 
وا︡︑︖︀ری ︀︋︧️ ﹝︀﹨﹫️ آن را ︋﹫︀ن ﹋︣ده و ﹝︊﹠︀ی ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی را 
︋︣ای  ﹝︣︋﹢ط  و  ﹝︺﹠﹩ دار  ︧︀︋︡اری   ﹉  ︀︑  ︡﹠﹋ ا︔︊︀ت   ︡﹠︐︧﹞ ︋﹥ ︵﹢ر 

︨﹠︖﹥ ارا﹥ ﹋︣ده ︋︀︫︡.
دوره ﹎︤ار︫﹍︣ی

︋﹥ ︗︤ ﹝﹢اردی ﹋﹥ ︾﹫︣ از ا︪﹞ ﹟︬ ︫︡ه ︋︀︫︡، دوره ﹎︤ار︫﹍︣ی 
︀︋︡ ﹝﹠︴︊﹅ ︋︀ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ وا︡︑︖︀ری ︋︀︫︡.

﹩︪︋ را﹨︊︣ی، ﹋﹠︐︣ل دا︠﹙﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن
 ︣︋  .︫︡︀︋  ︣︢︎︀﹊︑ا و   ﹫︮  ️︧︀︋ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران  ︋︣ای  ا﹁︪︀ 
︋︣ای  را﹨︊︣ی   ﹤﹡︀﹞︀︨  ﹉  ️︧︀︋ وا︡﹎︤ار︫﹍︣  ا︨︀س،   ﹟﹫﹝﹨
 ،️︣︡﹞ ﹝︪︀ر﹋️   ﹏﹞︀︫ ︀︎︡اری-  ا︵﹑︻︀ت  ا﹁︪︀ی  و   ﹤︺︨﹢︑
️ ﹝︡︣ه، و ﹋﹠︐︣ل دا︠﹙﹩- ︵︣ا﹩، ﹝︧︐﹆︣، و ﹡﹍︡اری  ﹫﹨ ︀رت︷﹡
︋︣ای  ﹝﹢ردا︨︐﹀︀ده   ﹤﹡︀﹞︀︨  ﹤︋︀︪﹞  ﹩︗﹢︑در︠﹢ر ︋﹥ ︵﹢ر   ﹤﹋  ،︡﹠﹋
﹢ی د﹍︣، ا﹎︣ وا︡︑︖︀ری در ︗︧︐︖﹢ی  ︀︫︡. از︨  ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩︋ 
 ️﹫﹨ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ،︫︡︀︋  ︒﹛︀︔  ︬︫ ︵︣ف  از   ﹩︪︋ ا︵﹞﹫﹠︀ن
 ﹩︀﹠︊﹞ ︋﹥ ︻﹠﹢ان  ا︨︐﹀︀ده  ︋︣ای  ︀︎︡اری  ︧︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 

︋︣ای ︨﹠︖﹥ ﹝﹠︀︨︉ ︵︣ا﹩ ︫︡ه ا﹡︡.
وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری ﹨﹠﹍︀م ا﹁︪ــ︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹋﹥ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝﹢︲﹢ع 
 ️︧︀︋ ،️︨︫︡ه ا ︬︪﹞ ︀﹨و︨﹫﹙﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ﹤︋ ﹤﹋ ︫︡︀︋ ﹩︀︪﹁ا
 ︡﹠﹠﹋ ﹤از ︻﹢ا﹝﹏ ︋︀ا﹨﹞﹫︐﹩ ارا ﹩︪ــ︣و﹞ ︿﹫︮﹢︑ ،︉︨︀﹠﹞ ︉﹫︑︣︑ ﹤︋
︣ای ﹋︀﹝﹏ ︋﹢دن، د﹇️، و ﹝﹆︀︧ــ﹥ ︢︎︣ی داده ﹨︀ی ﹎︤ارش ︫︡ه،   ︋﹤﹋
ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︩ ︋︀︫ــ︡. اــ﹟ ︑﹢︮﹫︿ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹝︱﹞﹢﹡﹩ ︋︣ای 
ا︵﹑︻︀ت ﹋ّ﹞﹩ ﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠︡. ︑﹢︮﹫︿ ﹝︪ــ︣وح ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︫ــ︀﹝﹏ 

:︫︡︀︋ ︣در︋︀ره ﹝﹢ارد ز ﹩﹢﹍︐﹀﹎
︎﹫︣ا﹝﹢ن  ﹁︣︮︐︀ی  و   ︀﹊︧ر ز﹝﹫﹠﹥  در  وا︡︑︖︀ری  را﹨︊︣ی  ا﹜︿- 
️ ﹝︡︣ه ︋︣ و ﹡﹆︩ ﹝︣︡️ در ارز︀︋﹩ و  ﹫﹨ ع، ︫︀﹝﹏ ﹡︷︀رت﹢︲﹢﹞

.﹩︀︐︮︣﹁ و ︀﹊︧ر ﹟﹫﹠ ️︣︡﹞
 ﹩﹛︀﹝︐︀ری ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ آ︔︀ر وا﹇︺﹩ و ا︖︑︡︣د را﹨︊︣دی وا﹊ب- رو
و  را﹨︊︣د،  ︉ و﹋︀ر،  ︧﹋  ︣︋ ﹝﹢︲﹢ع   ﹤︋ ﹝︣︋﹢ط  ﹁︣︮︐︀ی  و   ︀﹊︧ر

︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹝︀﹜﹩ وا︡︑︖︀ری در ﹋﹢︑︀ه ﹝︡ت، ﹝﹫︀ن ﹝︡ت و دراز﹝︡ت.
 ️︣︡﹞ و   ﹩︋︀ارز  ،﹩︀︨︀﹠︫ ︋︣ای  وا︡︑︖︀ری   ︡﹠︣ا﹁ پ- 
در   ︀﹊︧ر  ﹟ا اد︾︀م   ﹩﹍﹡﹢﹍ و  ﹝﹢︲﹢ع،   ﹤︋ ﹝︣︋﹢ط  ر﹊︧︀ی 

﹁︣ا︣︡﹞ ﹩﹚﹋ ︡﹠️ ر︧﹉ وا︡︑︖︀ری.
و   ﹩︋︀ارز ︋︣ای  ا﹨︡اف   ︀  ︀﹨ ﹤︖﹠︨ از  وا︡︑︖︀ری  ا︨︐﹀︀ده  ت- 

﹝︣︡️ ر﹊︧︀ و ﹁︣︮︐︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝﹢︲﹢ع.

روزا﹝︨︡︀زی ﹝︣︗︹
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︀︎︡اری ︀ ︋﹥ ﹇﹢ا﹡﹫﹟، 
ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ﹨︀، ر﹨﹠﹞﹢د﹨︀ی ︫︬ ︔︀﹜︒، ︑﹢ا﹁﹆﹠︀﹝﹥ ﹨︀، ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀، 
از  دارد.  در︠﹢د  را   ︀﹡آ  ︀ و   ︡﹠﹋ ﹩﹞ ا︨︐﹠︀د  ﹝︣ا︗︹   ︣︀︨ و  ا﹡︐︪︀رات 
آ﹡︖︀﹋﹥ ︀︺︗︣﹞ ﹟﹫﹠﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در ︵﹢ل ز﹝︀ن ا︮﹑ح ︫﹢﹡︡، 
ا︨︐︀﹡︡ارد،  ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی  در   ︀︑ ﹝﹩ ︫﹢د  ︠﹢ا︨︐﹥  ︑︖︀ری  وا︡﹨︀ی  از 
وا︡︑︖︀ری   .︡﹠︫︀︋ دا︫︐﹥   ︣︷﹡ در  را  روزا﹝︫︡︡ه   ﹤︧﹡ از  ا︨︐﹀︀ده 
د﹜﹫﹏  و  وا﹇︺﹫️   ﹟ا  ︡︀︋  ،︡﹠﹋ ﹩﹞ ا︨︐﹀︀ده  روزا﹝︫︡︡ه   ﹤︧﹡ از   ﹤﹋

آن را ا﹁︪︀ ﹋﹠︡.
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