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از اینک�ه دع�وت ما را ب�رای انجام ای�ن گفتگو پذیرفتید بس�یار سپاس�گزاریم. همه 
دس�ت اندرکاران حرفه آگاهند که س�ازمان حسابرس�ی س�هم مهم و مؤثری در حرفه 
حسابرس�ی کشور داش�ته و دارد؛ و این موضوعی است که حتی مخالفان سازمان نیز 
آن را انکار نمی کنند. اما، ایفای این نقش برای س�ازمان آس�ان و بدون چالش نبوده 
اس�ت. جناب عالی در ش�رایطی مدیریت س�ازمان حسابرس�ی را به عهده گرفتید که 
سازمان با پیامدهای ناشی از تجربه ناموفِق واگذاری مدیریت آن به مدیر غیرحرفه ای 
دس�ت وپنجه نرم می کرد. پ�س از آن محدودیتهای اقتصادی و بودجه ای دولت و آثار 
آن بر نیروی انس�انی سازمان، پدیده فس�اد اقتصادی، و فشار برای واگذاری کارهای 

حسابرسی، کافی بود تا سازمان از نقش سازنده خود بازبماند. 
اکنون ش�واهد نش�ان می دهد که به مدد تجربه طوالنی شما در حرفه و در سازمان، 
ش�رایط دوب�اره به وضعیت عادی بازگش�ته و س�ازمان حسابرس�ی کم�اکان به عنوان 

سرمایه حرفه در ایران به کار خود مشغول است.

معرفی حرفه؛ 
گامی برای ظرفیت سازی

گفتگو با

اکبر سهیلی پور

 مدیرعامل سازمان حسابرسی
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با این مقدمه، درخواست داریم خوانندگان مجله حسابرس 
را بیشتر با تحوالت سازمان حسابرسی آشنا کنید. در چه 

وضعی بودید؟ و اکنون در چه شرایطی هستید؟ 

سهیلی پور
از دعوت ش��ما سپاس��گزارم و خدمت خوانندگان عزیز نشریه 
حس��ابرس س��ام عرض می کنم. با توجه ب��ه اینکه در مورِد 
گذشته حرفه و سازمان پیشتر مطالبی را مطرح کرده ام، اجازه 
بدهی��د به صورت مختصر به تغییر مدیریت قبلی و پیامدهای 

بعدی آن تنها اشاره ای کوتاه داشته باشم.
انتصاب��ی که مورد اش��اره شماس��ت، در ط��ول انتصابهای 
س��ازمان حسابرس��ی و از آغاز تأسیس آن یک استثنا بود. در 
واقع پیامدهای چنین انتصابی بیش��تر بر عهده کس��انی است 
که در این انتصاب نقش داش��تند. در هر حال حضور مدیران 
غیرحرف��ه ای هر چند ه��م صادق باش��ند به دلیل ناآش��نایی 
ب��ا حرف��ه به طور حت��م عواقب ناخوش��ایندی را ب��رای حرفه 
رقم می زنن��د که به راحتی قابل جبران نیس��ت. در س��ازمان 
حسابرس��ی هم ب��ا وجود اینکه تغییرات انجام ش��ده اساس��ی 
نب��ود اما تنها برخی از آث��ار آن در کوتاه مدت قابل جبران بود 
و برخ��ی دیگر متأس��فانه به زمان نیاز دارد و به س��رعت قابل 

اصاح نیست.
مش��کل اساس��ی تر این بود که متأس��فانه در همان مقطع، 
قانون مدیریت خدمات کش��وری هم الزم االجرا شد و بایستی 
اقداماتی در راس��تای کاهش آثار منفی آن بر کارکنان سازمان 
انجام می شد. برای کاهش آثار بسیار منفی آن بر حرفه بیش از 
دو سال تاش های پیگیری انجام شد تا با استفاده از ظرفیتهای 

قانونی، نظاِم پرداختی مناسب و در شأن حرفه فراهم آید.
قطع��ًا می دانی��د ک��ه در تش��کیاتی حرفه ای ک��ه آموزش 
مس��تمر، ارتقای به شرط موفقیت در آزمون رقابتی و ضرورت 
به روزرس��انی دان��ش حرفه ای کارکن��ان، از جمله ش��رطهای 
اجتناب ناپذیر برای موفقیت و ادامه کار ش��اغان در آن حرفه 
اس��ت، ممکن نیس��ت با نظام پرداخت حقوق��ی هماهنگ یا 
مس��اوی برای هم��ه افراد هم تراز ش��غلی اداره ش��ود. پس از 
انتصاب اینجانب، افزون بر مش��کاتی که در بخش حرفه ای 
سازمان وجود داش��ت، نظام پرداخت جدید نیز معضل بزرگی 
بود ب��رای حفظ موقعیت حرفه ای س��ازمان، به وی��ژه با توجه 

ب��ه جایگاه ویژه ش��غلی که حس��ابرس به عنوان حس��ابرس و 
بازرس قانونی شرکتها دارد، که در هر حال پس از سالها تاش 

فعًا برطرف شده است. 
در م��ورد ش��رایط فعل��ی ه��م خوش��بختانه با نظر مس��اعد 
مس��ئولین بس��یاری از مشکات حل ش��ده لیکن سازمان هم 
به عن��وان س��ازمان دولتی محدودیتهای خاص خ��ود را دارد و 
در تصمیم گیریه��ا باید مصوبات و بخش��نامه ها را مدنظر قرار 
دهد و همچون شرکتهای غیردولتی به راحتی نمی تواند اتخاذ 

تصمیم کند.

آیا سازمان حسابرسی و در کل حرفه حسابرسی کشور 
از اعتبار کافی برای حل مسائل حرفه ای برخوردارند؟

سهیلی پور
ب��ا توجه به بازخوردهایی که از جامعه حرفه ای، نهادها و مقامات 
مسئول، مدیران، دانشگاهیان و جامعه در کل دریافت می شود، 
به اعتقاد من موضوع اعتبار سازمان همچنان پابرجاست. هرچند 
این موضوع صرفًا برای اینجانب مطلوب نیست و امیدوار بودم بعد 
از بیش از یک دهه فعالیت جامعه حسابداران رسمی، سازمان تنها 

در شمار یکی از نهادهای بزرگ و معتبر در حرفه، مطرح باشد.

سازمان حسابرسی چه رویکردی برای جلب پشتیبانی 
دولت و مراج�ع قانگذار در جهت توس�عه پایدار حرفه 

حسابرسی دارد؟

سهیلی پور
ببینید؛ متأس��فانه در حرفه حسابرس��ی، خود ما نتوانسته ایم 
حرف��ه خ��ود را آنچن��ان که شایس��ته و بایس��ته آن اس��ت به 
جامع��ه معرفی کنیم، بنابراین نباید انتظار داش��ته باش��یم که 
دیگر اقش��ار جامعه به ویژه مس��ئولین با وجود درگیر بودن در 
حیطه های کار و زندگی و مش��غله های خود به دنبال جستجو 
و ش��ناخت حوزه خدمات ما باشند. شاید بتوان گفت از معدود 
حرفه هایی هس��تیم ک��ه در راس��تای منافع کل ح��وزه کاری 
خود به خوب��ی تاش نکرده ایم. اس��تفاده کنندگان از خدمات 
حسابرسان در جامعه ما تنها از خدمات سنتی حسابرسان آن 
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﹨﹛ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︡ود آ﹎︀ه ﹨︧︐﹠︡ و ︫﹠︀︠︐﹩ 
 ️﹁︀ــ﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ در ــ﹥ ︠︡﹝︀︑﹩ ﹋ از دا﹝﹠
ــ﹥ ﹋﹠﹛ ﹋﹥  ــ﹟ را ﹨﹛ ا︲︀﹁ ــ︡ ﹡︡ار﹡︡. ا ﹠﹠﹋
 ﹤︋ ︳ــ︣ا ــ︣ ﹁︣﹨﹠﹍ــ﹩ ﹨﹛ ︫ ــ︀︡ از ﹡︷ ︫
﹎﹢﹡﹥ ای ا︨️ ﹋﹥ ﹝︡︣ان ︑︣︗﹫ ﹝﹩ د﹨﹠︡ 
ــ︣اغ  ــ﹠︡ ︨ ــ︐﹥ ︋︀︫ ︑︀ آن ︗︀ ﹋﹥ ا︗︊︀ر ﹡︡ا︫

︧︀︋︣س ﹡︣و﹡︡.
ــ﹢زه ﹋︀ری و   ﹤﹋ ️ا︨ــ ﹩﹛︀ در ﹟ا
ــ﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡  ﹁︣ ﹟ــ️ ︠︡﹝︀︑﹩ ﹋﹥ ا ﹫﹀﹫﹋
ــ︐︣ از آن  ــ︣ و ︋﹫︪ ــ﹫︀ر ︋︀﹐︑ ــ﹥ ﹋﹠︡ ︋︧ ارا
﹫︤ی ا︨️ ﹋﹥ در ذ﹨﹟ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن 
ــ﹢ِد ﹝︺︣﹁﹩  ــ﹛ ﹡︊ ︐ ــ﹢ر ــ﹢د دارد. ︋﹥ ︵ و︗
ــ︩ و ︑﹢ان  ــ︀ و ﹢زه دا﹡ ︐﹫﹚︋︀﹇ ️در︨ــ
ــ﹢دن  ︋ ﹟﹫︀︎ و  ــ﹥ ای  ﹁︣ ــ︀︋︡اران  ︧
ــ︀︋︡﹨﹩  ︧ و  ــ︋︀﹢ا﹨﹩  ︧ ــ﹌  ﹠﹨︣﹁
 ︣﹫︧﹞ ﹟از ﹝︺︱﹑︑﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ در ا ﹩﹊
 ﹟ــ﹙﹛ ا︨ــ️ ﹋﹥ ا و︗﹢د دارد و ︠﹢ب ﹝︧
﹝︪ــ﹊﹏ ﹨﹛ ︀︋︡ ︑﹢︨︳ ︑﹉ ︑﹉ ا﹁︣ادی 
ــ︽﹢ل ︋﹥ ﹋︀ر﹡︡، و  ــ﹥ ﹝︪ ﹁︣ ﹟ــ ــ﹥ در ا ﹋
ــ︀﹡﹩ ﹋﹥  ︩ ︑︣ ︋︣وم ﹋︧ ︐﹩ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹛ ︎﹫
ــ︀ی دا﹡︪﹍︀﹨﹩ ﹁︺︀﹜﹫️  در ﹢زه آ﹝﹢ز︫

دار﹡︡، ︎﹫﹍﹫︣ی و ﹏ ︫﹢د.
 ﹜﹠﹋ ︀داوری   ︡︀︋ ز﹝﹫﹠﹥   ﹟﹫﹝﹨ در 
درا﹝︡  از   ﹩︗﹢︑ ﹏︋︀﹇  ︩︋ ا﹝︣وز   ﹤﹋
 ﹤ارا از   ﹩︫︀﹡  ﹩︨︣︋︀︧ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی 
از   ︿﹚︐﹞ ︀︮︊﹊︀ران   ﹤︋ ︠︡﹝︀ت 
 ﹩︨︣︋︀︧ ا﹡︖︀م   ︡﹠﹡︀﹞  ﹩︀︐﹫﹛︀︺﹁ ا﹡︖︀م 
 ﹩︨︣︋︀︧ دا︠﹙﹩،   ﹩︨︣︋︀︧  ،﹩︑︀﹫﹚﹝︻
 ،︀﹝︐︧﹫︨ ﹤︋ ️︊︧﹡ ﹩﹨ا︻︐︊︀رد ،﹩︑︀﹫﹛︀﹞
﹝﹠︀﹇︪︀ت  در  ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩  ︠︡﹝︀ت   ا﹡︖︀م 
ا﹡︖︀م  از   ﹩︫︀﹡ ︧︠︀ر︑︀ی   ﹩︋︀ارز  ،﹩﹛︀﹞
︑﹆﹙︉ و ارا﹥ ر﹨﹠﹞﹢د در ︑︡و﹟ را﹨︊︣د﹨︀ و 
︨﹫︀︨︐︀ی وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری و ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی 
﹡﹢ی   ﹤︋  ︫︡︀︋ ﹩﹞  ︣﹍د  ﹤︋︀︪﹞ ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︋ ︤ان درا﹝︡﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط﹫﹞ ﹤﹋

︮ـ﹢ر︑ـ︀ی ﹝ـ︀﹜ـ﹩ ﹡︧︊ـ️ ︋ـ﹥ ﹝︖﹞ــ﹢ع 
﹠︖︀ه در︮︡  درا﹝︡﹨︀ی ﹨︣ ﹝﹣︨︧﹥ ﹋﹞︐︣ از︎ 
﹝︖﹞﹢ع درا﹝︡ آن ﹝﹣︨︧﹥ ا︨️. ا﹝︀ ا﹋﹠﹢ن 
︡﹝︀ت  در ﹋︪﹢ر ﹝︀ ﹋︀ر︋︣ان ﹋﹞︐︣ از ﹝︀﹨﹫️︠ 
و  ︠︡﹝︀ت  آن  ا﹡︖︀م   ﹩﹍﹡﹢﹍ و  ︑﹠﹢ع  و 
︡﹝︀ت آ﹎︀﹨﹠︡.  ︠﹤﹡﹢﹎ ﹟︀ی ا︨︐﹀︀ده از ا︤ا﹞

ــ︀ت ﹝︀ و ︑﹠﹢ع و  ا﹠﹊﹥ د﹍︣ان از ︠︡﹝
ــ﹠︀︠️  ﹍﹢﹡﹍﹩ ا﹟ ︠︡﹝︀ت آ﹎︀﹨﹩ و ︫
﹡︡ار﹡︡ ︑﹆︭﹫︣ ︠﹢د ﹝︀︨️، ︣ا ﹨﹞﹫︪﹥ از 

د﹍︣ان ا﹡︐︷︀ر دار﹛؟! 
﹝﹟ ا︵﹞﹫﹠︀ن دارم ﹋﹥ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ دا﹡︩ 
︻﹙﹞﹩ و ︑﹢ان ︣﹁﹥ ای ︠﹢د ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ در 
︣﹡︀﹝﹥ ر︤︀ی  ا -﹤︴﹫ ﹟﹠︀﹡︙﹥ ﹁﹊︣ و︋ 
ــ︐﹫︀﹞︀ن را  ﹝﹠︀︨ــ︉ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛- ﹋︀︨
︣︵︣ف  ︩ ِرو﹞︀ن را︋  ﹫ ــ︹︎  ــ︣ان و ﹝﹢ا﹡ ︊︗

.﹜﹫﹠﹋
ــ︣ ﹊ــ﹩ از ﹨︡﹁︀ی  ــ︀﹜︀ی ا︠﹫ در ︨
ــ︐︣  ︪﹫︋ ــ﹩  ﹁︣︺﹞ ــ﹩،  ︨︣︋︀︧ ــ︀ز﹝︀ن  ︨
ــ﹥ ﹝︡︣ان  ︋ ﹤﹁︣ ﹤ــ ــ﹏ ارا ــ︀ت ﹇︀︋ ﹞︡︠
 ﹏﹫ــ︣ای ︑︧ــ ــ﹩ ︋ ــ﹢﹐ن ﹝﹞﹙﹊︐ و ﹝︧
ــ﹛ ﹝﹠︀︨ــ︉ و ﹝︴︀︋﹅ ︋︀  ــ︀ذ ︑︭﹞﹫ ︑در ا
ــ︀ن داده  ــ﹢د. ︑︖︣︋﹥ ︋﹥ ﹝︀ ﹡︪ ــ︀ ︋ ︐﹫︺﹇وا
ــ﹥ ︠︡﹝︀ت و  ــ︡ن دا﹝﹠ ــ﹠︐︣ ︫ ــ﹥ ︋︀ رو︫ ﹋
︑ ︬︭︣﹁﹥ ای ︧︀︋︨︣﹩ و ارزش و 
ــ︀ز﹝︀ن ﹡﹆︩ ︋︧﹫︀ر ﹁︺︀﹜﹩  ا﹨﹞﹫️ آن، ︨
در ﹋﹞﹉ ︋﹥ ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣︀ی ﹝︀﹜﹩ دو﹜️ 
ــ︣ان  ــ︣ده و ︑︭﹞﹫﹞﹍﹫ ــ︡ا ﹋ ــ︦ ︎﹫ و ﹝︖﹙
ــ﹠︀د﹨︀ی  ︪﹫︎ و  ــ︣  ︷﹡ از  ــ︐﹫︀ق  ا︫ ــ︀  ︋
ــ︐﹆︊︀ل ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.  ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ ︨︀ز﹝︀ن ا︨
ــ︀﹡︡ن  ︨︀﹠︫ و  ــ︀ز﹝︀ن  ︨ ــ︀ی  ︣﹫﹍﹫︎
ــ﹩ ﹝﹢︗ــ︉  ــ️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︻﹞﹙﹫︀︑ ا﹨﹞﹫
ــ︡ ︋︀ ︑︭﹢︉ ﹝︖﹙︦ ︫﹢رای ا︨﹑﹝﹩  ︫
ــ︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩  ــ﹟ ︋ ــ︣ای او﹜﹫ ︋
ــ︣﹋︐︀ در ︵﹢ل ︋︣﹡︀﹝﹥  ︋︣ای ︑︺︡ادی از ︫
و  ــ︀  رو︡اد﹨ در  ــ﹢د.  ︫ ــ﹩  ا﹜︤ا﹝ ︎﹠︖ــ﹛ 

﹟﹞ ︣︷﹡ ﹤︋

﹩︀﹨ر﹢︪﹋ ︳در ︫︣ا

 ﹝︓﹏ ﹋︪﹢ر ﹝︀

﹉ و︗﹢د

 ︋︀زوی ﹇﹢ی دو﹜︐﹩

︡﹠﹡︀﹞

﹩︨︣︋︀︧ ︨︀ز﹝︀ن 

در ﹋﹠︀ر ︗︀﹝︺﹥ ︣﹁﹥ ای

 ﹝︺︐︊︣ و ﹇﹢ی 

در ︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩

﹩﹢︧﹝﹨ ︫︣ط ﹤︋

﹤﹁︣ ا︻︐﹑ی ️︗ در

﹉ ︲︣ورت ا︨️
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ــ︡ه ا︠﹫︣ ﹡﹫︤ ا︵﹑︻︀ت ارا﹥ ︫︡ه ︑﹢︨︳  ــ﹢ء︗︣︀﹡︀ت ﹋︪︿ ︫ ︨
ــ﹢﹜﹫﹟ ﹇︣ار ﹎︣﹁️. ــ︀ز﹝︀ن ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹝︧ ︨

ــ﹩ ︠︡﹝︀ت  ــ︀ز﹝︀ن ﹝︺︣﹁ ︨ ️︣︡﹞ ️ــ︀ل ︨﹫︀︨ــ  ︣ــ در ﹨
ــ︀ز﹝︀ن و ︧︀︋︨︣︀ن ︻︱﹢ ︗︀﹝︺﹥  ︣﹁﹥  ای ا︨ــ️ ﹋﹥ ︑﹢︨︳ ︨
 ﹟ــ︣ای ا ــ﹢د؛ و در ا︗ ︫ ﹩﹞ ﹤ــ︣ان ارا ــ﹞﹩ ا ــ︀︋︡اران ر︨ ︧
ــ︐︀ی ︑︃︔﹫︣  ــ﹢د را ︋﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹎﹫︣د. در را︨ ︨﹫︀︨ــ️ ﹨﹞﹥ ︑﹢ان ︠
 ﹟﹫﹛﹢ــ ︧﹞ ﹩︀﹠ــ ــ﹢ر و آ︫ ︋︣ رو﹡︡ ﹝﹠︱︊︳ ﹋︣دن ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹩ ﹋︪
ــ︀ز﹝︀ن در ﹢زه  ــ﹥ ای، ︨ ﹁︣ ــ︀︋︡اران ︧ ــ︀ت ــ﹢اع ︠︡﹝ ︋︀ ا﹡
ــ︡، ا﹁︤ون ︋︣  ــ︣ ﹝﹩ ﹋﹠ ︪︐﹠﹞ ﹩︭︭︑ ﹤︣ــ ــ︀رات، دو ﹡︪ ا﹡︐︪
ــ﹟  ــ︡ه، ︑︡و ــ︿ و ︑︣︗﹞﹥ ︫ ــ︀ی ︑︃﹜﹫ ︋︀︐﹋ ــ︀ر ــ︀پ و ا﹡︐︪  آن
ــ﹥  ﹝︗︣︑ ــ﹩،  ﹛︀﹞ ︧︀︋︨︣ــ﹩  و  ــ︀︋︡اری  ︧ ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ا︨
 (IFRS) ﹩ا︨ـ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹎︤ار︫ـ﹍︣ی ﹝︀﹜ـ﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ـ
ــ︣ ﹢زه ﹨︀ی  ﹍ــ︩ ︻﹞﹢﹝﹩ از د︋ ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی و ︑︡و﹟ ا︨

ــ︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣ــ﹩  ا︨ــ️. ــ︀را︑﹩︨  ﹁︺︀﹜﹫️  ا﹡︐︪

︗︀﹝︺ـ﹥ ︧ـ︀︋︡اران ر︨ـ﹞﹩ اـ︣ان ﹍﹢﹡ـ﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ در 
︑﹢︨︺﹥ ﹁︣﹨﹠﹌ ︧ـ︀︋︡﹨﹩ و ︲︣︉ ﹡﹀﹢ذ ︧︀︋︨︣﹩ در 
﹥ ︗﹞︹ ا︻︱︀ی   ︋︀﹝ ︀︫ـ︡؟ آ︀ ورود︫  ﹋︪ـ﹢ر ﹡﹆︩ دا︫︐﹥︋ 

︫﹢رای ︻︀﹜﹩ در ار︑﹆︀ی ا﹟ ﹡﹆︩ ﹝﹣︔︣ ︋﹢ده ا︨️؟

︨﹫﹙﹩ ︎﹢ر
ــ︣دم، ار︑﹆︀ی  ــ︀ره ﹋ ــ﹥ ﹋﹥ در ︎︀︨ــ ﹨︀ی ﹇︊﹙﹩ ﹡﹫︤ ا︫ ﹨﹞︀ن ﹎﹢﹡
ــ︐﹍︢اران ︋﹠﹍︀ه ﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی از ﹡﹢ع  آ﹎︀﹨﹩ ﹝︧﹢﹐ن و ︨﹫︀︨
ــ︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای و ﹝︪︀﹨︡ه آ︔︀ر ﹝﹛ آن  ︧ و ﹋﹫﹀﹫️ ︠︡﹝︀ت
ــ︣ه وری ︋﹠﹍︀ه ﹨︀، ا﹁︤ون  ︋ ︉︣︲ ︩ــ ــ﹥ و ا﹁︤ا ﹠﹫︋ در اداره
ــ﹢ر، در ︨︀﹜﹛ ︨︀زی  ︋︣ ا﹁︤ا︣︲ ︩︉ ﹡﹀﹢ذ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ﹋︪
ــ︀دی ︠﹢ا﹨︡ دا︫ــ️.  ــ﹫︀ر ز ــ︤ ︑︃︔﹫︣ ︋︧ ﹁︱ــ︀ی ا﹇︐︭ــ︀دی ﹡﹫
ــ︡ از ﹨﹞﹥ آن  ︀︋ ︡ود ا︨ــ️ و﹞ ،﹤﹁︣ ــ﹢د در ︎︐︀﹡︧ــ﹫﹏ ﹝﹢︗
ــ︀﹜︀ی ا︠﹫︣  ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹫﹛. در ︨ ــ﹩ ﹝﹣︔︣ ا︨ ــ﹩ و ︋﹥ ︮﹢ر︑ ︋﹢︠ ﹤︋
 ﹟ــ︡ن ا ــ︀﹜﹛ ︋︀︻︒ ︠﹠︓﹩ ︫ ️ ﹨︀ی ﹡︀︨ ــ﹢د ر﹇︀︋ ــ﹀︀﹡﹥ و︗ ︨︃︐﹞
ــ︡ه ︋﹢د. ا﹝﹫︡ ا︨ــ️ ︋︀  ــ︡ن ︑﹢ان آن ︫ ︎︐︀﹡︧ــ﹫﹏ و ﹝ــ︡ود ︫
﹋︀﹨︩ ︑﹠︪ــ︀ی ︾﹫︣︲︣وری و ﹨﹞﹍︣ا﹩ ︋﹫︪︐︣ ﹨﹞﹥ ا︻︱︀ی 
 ﹜︀م ︋︣دار﹎ ﹫︮ ا﹡﹫﹛ ︋﹥ ︨ــ﹞️ و ︨﹢ی در︨ــ️ و﹢︐︋ ﹤﹁︣
ــ﹀︀﹁﹫️ و ار︑﹆︀ی ﹢﹍︨︀︎﹩ ا︨️ و ﹡﹫︤ ︋﹥  ﹋﹥ ﹝﹢︗︉ ︋︊﹢د ︫
︨︀﹜﹛ ︨︀زی ا﹇︐︭︀د و ︋︊﹢د ا︔︋︪︣ــ﹩ ︑︭﹞﹫﹞︀ی ا﹇︐︭︀دی 

ــ﹢د.  ︫ ﹩﹞ ﹉﹝﹋
ــ︀ت  ــ﹢زه ︠︡﹝  ــ︥ه در ــ︀ن ︋﹥ و ︨︣︋︀︧ ــ︐﹆﹑ل ــ︶ ا︨ ﹀
ــ︡ه ︑﹢︨ــ︳  ︫ ﹤ــ﹟ ﹋﹫﹀﹫️ ︠︡﹝︀ت ارا ــ︀﹐ ر﹁︐ ا︻︐︊︀ر︋︪ــ﹩، ︋
︧︀︋︨︣︀ن و ︢︎︣ش ا﹟ ا﹝︣ ︑﹢︨︳ ︗︀﹝︺﹥ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹋﹥ 
ــ︡ه ︑﹢︨︳ ︧︀︋︨︣︀ن ︻﹑وه ︋︣ ︋﹩ ︵︣﹁︀﹡﹥ ︋﹢دن  ︫ ﹤︀ت ارا﹞︡︠
ــ︡ه و دارای  ︫ ﹤ای ارا ﹤﹁︣ ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋︀ ر︻︣︑﹐︀︋ ️︀﹟ ا︨
 ﹤﹁︣ ﹩﹎︡﹠﹛︀ ︀﹐﹩  ﹡﹫︤ ﹨︧️، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ر︫︡ و︋  ﹇︀︋﹙﹫️ ا︑﹊︀ی︋ 

را ︑︱﹞﹫﹟ ﹋﹠︡.
ــ︐︀﹡︡ارد ﹋︀ری، ﹎︫︢ــ️ از ﹝﹠︀﹁︹  ــ﹥ ﹠﹫﹟ ا︨ ــ﹫︡ن ︋ ︋︣ای ر︨
ــ﹩، ︪﹛ ︎﹢︫ــ﹩ از ﹝﹠︀﹁︹  ــ︹ ︗﹞︺ ــ︀ ﹝﹠︀﹁ ــ﹏ ︋ ︫ــ︭﹩ در ︑﹆︀︋
﹙﹠︡﹝︡ت و  ــ︣ و︋  ︑ ﹩﹝ــ︹ دا ﹁︀﹠﹞ ﹤ ــ︐﹫︀︋﹩︋  ــ︣ای د︨ ــ︡ت︋  ﹋﹢︑︀ه ﹝
ــ︣دی  ــ︹ ﹁ ــ︣دن از ﹝﹠︀﹁ ــ︣ ﹋ ︣ف ﹡︷ ــ﹉ ﹋﹑م،︮   ــ︣ا﹡︖︀م در ︨
ــ﹢دن ا︵﹑︻︀ت  ــ﹥ روز ︋ ــ︹ ︗﹞︺﹩، ︋ ــ︐︀ی ︭ــ﹢ل ﹝﹠︀﹁ در را︨
ــ︀ دا﹡︩ و ︑﹑ش  ــ﹥  ای، ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︋ ﹁︣ ــ︀︋︡اران ︧
 ︦ ــ﹩ ا︗︐﹠︀ب ﹡︢︎︀︣ ا︨ــ️.︎  ــ︐﹆﹑ل، ︲︣ور︑ ــ︶ ا︨ ﹀ ــ︣ای ︋
 ﹤︺﹞︀︗ ﹩ــ︐﹍︢ار و ا︗︣ا ︨︀﹫︨ ﹟﹫﹛﹢ــ ﹋﹏ ا︻︱ــ︀ی ︗︀﹝︺﹥ و ﹝︧
︀︡ در را︨︐︀ی ︑﹆﹅ ا﹁︡﹨ ﹟︀ ﹎︀م  ــ︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا︣ان︋  ︧
 ︡︀︋ ــ﹢رای ︻︀﹜﹩ و ا︔︣﹎︢اری آن ︋︣دار﹡︡. در ﹝﹢رد ︱﹢رم در ︫
ــ﹅ ﹝﹢اردی ﹋﹥  ﹆︑ ــ︐︀ی ــ﹛ را در را︨ ︻︣ض ﹋﹠﹛ ﹋﹥ ︑﹞︀م ︑﹑︫
︩ زدا﹩ در ︗︀﹝︺﹥ ︋﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹎﹫︣م و ا﹝﹫︡ دارم ︋︀  ــ﹞︣دم و ︑﹠ ︫︣︋
ــ﹢رای ︻︀﹜﹩ ︋︐﹢ا﹡﹫﹛  ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ده ︑﹟ د﹍︣ از ا︻︱︀ی ﹝︐︣م ︫

﹝﹀﹫︡ و ﹝﹣︔︣ ︋︀︫﹫﹛. 

﹋︀ر ﹝︪︐︣ک در  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣﹩ ﹝︨︣﹢م ا︨️ و ﹝﹢︗︉ 
 .︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ا︨︐﹆︊︀ل  آن  از   ︀﹨ ﹤︧︨﹣﹞ و  ﹝﹩ ︫﹢د   ﹩ا﹁︤ا ﹜﹨
 ﹩﹞︀︨  ️﹋︫︣ ا︋︐﹊︀ر   ﹤﹋ ا︨️  آن  آ︫﹊︀ر  وا﹇︺﹫️   ﹉
︧︀︋︨︣﹩ و ﹝﹣︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ︨︀ز﹝︀ن ︮﹠︀︹ ﹝﹙﹩ و 
︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩ در ا﹡︖︀م ﹋︀ر﹨︀ی ﹝︪︐︣ک،  ︎︦ از آن︨ 
 ﹟︣ان ﹋︣د. ا﹝︀ اا ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹁︣ ︫︡ر ﹤︋ ﹩﹝﹞ ﹉﹝﹋
︨︀ز﹝︀ن  ﹋﹢︪︫︀ی   ﹤︋ ر︨﹞﹩  ︧︀︋︡اران   ﹤︺﹞︀︗ اوا︠︣ 
و  ︋︀﹜﹆ـ﹢ه  ️ ﹨ـ︀ی  ︸ـ︣﹁﹫ از  ا︨︐﹀ـ︀ده  ︋ـ︣ای  ︧︀︋︨︣ـ﹩ 
﹇︀︋﹏ ا︨︐﹀︀دۀ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ـِ﹩ ︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩، 
آن،  ﹡︀﹝﹫︡ن  دوم»  «د︨️   ︀︋ و  داد  ﹡︪︀ن  ︑﹠︡ی  وا﹋﹠︩ 
︨︀ز﹝︀ن  و   ﹩︨︣︋︀︧ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی  ﹝︪︐︣ک  ﹨﹞﹊︀ری   ︀︋
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﹞ ﹩︨︣︋︀︧︀﹜﹀️ ﹋︣د. ︸︀﹨ً︣ا در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ︑﹀︀وت 
︋︣دا︫︐﹩ ︋﹫﹟ ︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩ و ︋︣︠﹩ از ا︻︱︀ی 
﹢رای ︻︀﹜﹩ ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩   ︎﹫︪﹫﹟ و ﹁︺﹙﹩︫ 

و︗﹢د دارد. د︡﹎︀ه ︫﹞︀ در ا﹟ ﹝﹢رد ﹫︧️؟

︨﹫﹙﹩ ︎﹢ر
 ﹜︐︧﹫︨ از  ︗﹙﹢﹎﹫︣ی  دوم،  د︨️  ﹋︀ِر   ️﹫︻﹢﹠﹝﹞  ﹤﹀︧﹚﹁
د﹐﹜ـ﹩ در ـ︣﹁ـ﹥ ︧ـ︀︋ـ︨︣ـ﹩ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ︋︀︻︒ ﹋ـ︀﹨︩ 
ا︨︐﹆﹑ل  ︫︡ن  ︫︠︡﹥ دار  و   ﹩︀﹡ ︧︀︋︣س   ﹤﹝︤﹛ا ﹅
و  ﹝﹩ ︫﹢د  ︫﹠﹫︡ه    ﹤ آن  ا︨︀س   ︣︋ ﹝﹩ ︫﹢د.   ﹩︨︣︋︀︧
 ︿︨︃︑  ︀︋ ا︨️  ︫︡ه   ︪︣︐﹠﹞ ر︨︀﹡﹥ ﹨︀  در   ﹤﹋  ﹩︀﹨ ﹤﹛︀﹆﹞
︵︣ف  از  دارد.  و︗﹢د  ︣﹁﹥ ای   ﹤︺﹞︀︗ در  ︡︎︡ه   ﹟ا ز︀د 
 ﹩﹝︡﹇  ً︀ ︱︺︋ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی   ﹩︐ ﹡︣خ ︫﹊﹠﹩ ﹨︀ی   ︣﹍د
﹨﹛ از د﹍︣ ︻﹢ا﹝﹙﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ا︨︐﹆﹑ل ︣﹁﹥ ای ﹜︴﹞﹥ 
 ︀﹡آ  ︀︋  ﹤﹚︋︀﹆﹞ ︋︣ای   ﹩﹝﹞  ︩︫﹢﹋  ﹤﹡︀﹀︨︃︐﹞  ﹤﹋ ﹝﹩ ز﹡︡؛ 
 ﹤﹋  ﹜﹠﹋ ا︲︀﹁﹥   ﹜﹨ را   ﹟ا ا﹜︊︐﹥  ا︨️.   ﹤︐﹁︣﹍﹡ ︮﹢رت 
 ﹜﹨ آن   ﹜ِ﹋ ا﹝︀  ﹡﹫︧️؛  ﹁︣ا﹎﹫︣  ﹝﹢︲﹢ع   ﹟ا  ﹤﹡︀︐︊︫﹢︠

ا︨️! ز︀د 
 ﹩︮︀︠ ز﹝︀﹡︀ی  در  ︧︀︋︨︣﹩؛  ︨︀ز﹝︀ن  ﹝﹢رد  در  ا﹝︀ 
 ﹤︋ ﹇︀﹡﹢ن  ︋︣ا︨︀س   ً︀ ︑︡﹝︻ و   ﹩︺︴﹆﹞ ︋﹥ ︮﹢رت   ﹩︀﹨︀ر﹋
︨︀ز﹝︀ن  در  ︗︡︡ی  ﹋︀ر﹨︀ی   ︀ و  ﹝﹩ ︫﹢د  ار︗︀ع  ︨︀ز﹝︀ن 
︠﹢د   ﹩﹡﹢﹡︀﹇ ︨︀︠︐︀ر  ︋︣ا︨︀س  ︨︀ز﹝︀ن   ﹤﹋ ﹝﹩ ︫﹢د  ا︖︀د 
 ً︀ ا﹜︤ا﹝ ︠︡﹝︀ت   ﹟ا  .️︨︀﹡آ ا﹡︖︀م   ﹤︋  ︡︺︐﹞ و  ﹝﹙︤م 
︧︀︋︨︣﹩ ﹝︀﹜﹩ ﹡﹫︧️. ︋︣ای ﹝︓︀ل در ︨︀ل ﹎︫︢︐﹥ ︡ود 
١٦ ﹝﹫﹙﹫︀رد ︑﹢﹝︀ن ﹋︀ر ︗︡︡ در ﹝﹆︀︋﹏  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣﹩ ﹇︣ار 
 ︩︋  ﹤︋ ︑﹢﹝︀ن،  ﹝﹫﹙﹫︀رد   ٨  ﹩﹠︺ آن،  از   ﹩﹝﹫﹡  ﹤﹋  ️﹁︣﹎

︠︀رج از ︨︀ز﹝︀ن وا﹎︢ار ︫︡.
 ﹩︨︣︋︀︧ ︨︀ز﹝︀ن  درا﹝︡   ﹤﹋ آ﹡︖︀  از   ،︣﹍د  ︣︷﹠﹞ از 
 ︹﹀﹠ذ وا﹎︢اری  در  ﹝︡︣ان   ،️︧﹫﹡ ︫︭ـ﹩  درا﹝ـ︡ 
ا﹡︖︀م  ﹇︀﹡ـ﹢﹡﹩  ︲﹢ا︋︳   ︉﹛︀﹇ در   ︀ـوا﹎︢ار و  ﹡﹫︧︐﹠ـ︡ 
﹋︀ر﹨︀ی   ﹤︋ دوم  د︨️  ﹋︀ِر   ﹤﹀︧﹚﹁ ا︮﹏  در  و  ﹝ـ﹩ ︫﹢د 
و   ️︧﹫﹡ ا︵﹑ق  ﹇︀︋ـ﹏  ︨ـ︀ز﹝ـ︀ن  د︨ـ️  وا﹎ـ︢اری  در 
 ︉﹢︭︑ ﹨﹠﹍︀م  در  وز︣ان  ️ ﹝︐︣م  ﹫﹨ ا︨︀س   ﹟︋︣ا
 ﹏︋︀﹇ ︠︡﹝︀ت  و  ﹋ـ︀ر﹨︀  ﹝﹢︲﹢ع  ا︨︀︨﹠︀﹝﹥،  ا︮﹑﹫ـ﹥ 
﹋︀ِر  را  ︨︀ز﹝︀ن  از  ︠︀رج  ا︫ـ︀ص  از  ︨︀ز﹝︀ن  ا︨︐﹀︀ده 

﹡﹊︣ده ا﹡ـ︡. ︑﹙﹆ـ﹩  دوم  د︨ـ️ 

 ﹤︋ ︮︡در︮︡  ︋﹥ ︮﹢رت  ﹋︀ری   ︘﹫﹨  ︤﹫﹡  ︣︲︀ ︀ل  در 
︗︀ری  ︨︀ل  ﹇︣ارداد﹨︀ی  و  ﹡︪︡ه  وا﹎︢ار  ︾﹫︣دو﹜︐﹩   ︩︋
 ﹩﹛︀﹞ ︠︡﹝︀ت  ︋﹥ ︮﹢رت  ﹋︀ر﹨︀  از   ﹩︪︋ ا﹡︖︀م  ︋︣ای   ً︀ ﹁︣︮
︨︀ل  از  دو﹜️،   ﹩﹚﹋  ️︨︀﹫︨ ︋︣ا︨︀س   ﹤﹊﹠ا  ﹟﹝︲ ا︨️؛ 
ا︣ان  ر︨﹞﹩  ︧︀︋︡اران   ﹤︺﹞︀︗  ︦﹫︨︃︑ ︨︀ل   ﹤﹋  ١٣٨٠
ر︨﹫︡﹎﹩  ﹝﹢رد  ︨︀ز﹝︀ن   ︳︨﹢︑  ﹤﹋  ﹩︀︐﹋︫︣ ︑︺︡اد  ا︨️، 
﹇︣ار ﹝﹩ ﹎︣﹁︐﹠︡ رو ︋﹥ ﹋︀﹨︩ ︋﹢ده و در ︨︀ل ١٣٩٢ ا﹟ ر﹇﹛ 
️ ﹨︀ی ﹝﹢رد ر︨﹫︡﹎﹩ ︨︀ل ١٣٨٠  ︋﹥ ︡ود ٤٠در︮︡ ︫︣﹋
ر︨﹫︡ه و در ︨︀﹜︀ی ا︠﹫︣ ا﹟ رو﹡︡ ﹋︀﹨︩ ﹨﹞︙﹠︀ن ادا﹝﹥ 

دا︫︐﹥ ا︨️. 
 ،﹜﹫﹠﹋ ﹡﹍︀ه  ا﹝︣   ﹟ا  ﹤︋  ﹜﹨ د﹍︣ی   ﹤زوا از   ﹤︙﹡︀﹠
︾﹫︣دو﹜︐﹩   ︩︋ و  ︨︀ز﹝︀ن   ︳︨﹢︑ ﹝︪︐︣ک  ﹋︀ر  ا﹡︖︀م 
 ︩︋ دو   ﹟﹫︋ ︑︖︣︋﹫︀ت  و  ا︵﹑︻︀ت  ا﹡︐﹆︀ل  ︋︣ای   ﹩﹚﹞︀︻

︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.

﹝﹢ا﹡︹ ا︮﹙﹩ ا︑﹀︀ق و ﹨﹞︧﹢﹩ ﹝︣ا︗︹ و ︨︀ز﹝︀﹡︀ی 
ـ﹉  ا︖ـ︀د  ︋ـ︣ای  ﹋︪ـ﹢ر  ︧︀︋︨︣ـ﹩  ︣﹁ـ﹥ ای 
︣﹁ـ﹥ ﹇︡ر︑﹞﹠︡ ﹫︧ـ️؟ در ﹝﹆︀م ر﹫︦ ︨ـ︀ز﹝︀ن 
اـ﹟  ر﹁ـ︹  ︋ـ︣ای   ﹩︀﹨︀د﹠︪ـ﹫︎ ـ﹥  ︧︀︋︨︣ـ﹩ 
︧︀︋︨︣ـ﹩  ︨ـ︀ز﹝︀ن  د︨ـ︐﹍︀ه  ︋﹥ ︻﹠ـ﹢ان  و  ﹝﹢ا﹡ـ︹ 
ـ﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ ای ︋ـ︣ای ﹨﹞︧ـ﹢﹩ و ﹨﹞ـ﹊︀ری ﹝︣ا︗︹ 

︣﹁ـ﹥ ای  دارـ︡؟

︨﹫﹙﹩ ︎﹢ر
︵︊﹫︺﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ در ︑﹞︀﹝﹩ ︗﹢ا﹝︹ ︑﹀﹊︣ات ﹨﹞﹥ ا︻︱︀ی 
ــ﹢دن ︑﹀﹊︣ات  ــ︡ و ﹨﹞﹫﹟ ﹝︐﹠﹢ع ︋ ــ﹥ ﹊﹠﹢ا︠️ ﹡︊︀︫ ︺﹞︀︗
ــ︡ و ︑︺︀﹜﹩  ــ﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ر︫ ــ︀دات و ﹡︷︀رت ا︨ــ️ ﹋ و ا︻︐﹆
ــ︐︀ی  ــ︹ را ﹁︣ا﹨﹛ آورد. ا﹎︣ از ا﹟ ا︠︐﹑﹁︀ت در را︨ ︗﹢ا﹝
ــ﹢د ﹝﹢︗ــ︉ ا︻︐﹑ی  ــ︐﹀︀ده ︫ ــ﹏ ︻﹞﹙﹊︣د ︗︀﹝︺﹥ ا︨ ﹞︀﹊︑
ــ︣ای ︢ف  ــ﹫﹙﹥ ای ︋ ــ︣ و︨ ــ﹩ ا﹎ ــ︡ و﹜ ــ︡ ︫ ــ﹥ ︠﹢ا﹨ ︺﹞︀︗
︉ ﹝︀﹡︡﹎﹩ و ا︲﹞﹑ل آن  ــ﹥ ︻﹆ ــ︡ ا﹟ ا﹝︣ ︋ ︫ ﹟﹫﹀﹛︀﹞

︑︪ــ﹊﹏ ﹝﹩ ا﹡︖︀﹝︡.
ــ﹥ ︻︡ه ای  ــ﹢دن ︗︀﹝︺ ــ﹏ ﹡﹢︎︀ ︋ ــ﹏ ︋﹥ د﹜﹫ ــ︀﹜︀ی ﹇︊ در ︨
 ﹟ــ﹢ده و ا ــ﹢د ︋﹥ ﹨︣ ﹇﹫﹞︐﹩ ︋ ︠ ﹩︭ــ﹥ د﹡︊︀ل ﹝﹠︀﹁︹ ︫ــ ︋
ــ︀﹜﹛ را  ــ︣ ا︖︀د ︑﹠︩ در ﹋﹏ ︣﹁﹥، ر﹇︀︋️ ﹡︀︨ ا﹝︣ ︻﹑وه ︋
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ــ︡ن ﹋﹫﹉ درا﹝︡ی ︣﹁﹥ و  ︫ ﹉﹢﹋ ︡ه ﹋﹥ ﹡︐﹫︖﹥ آن︡ارک د︑
︋﹥ د﹡︊︀ل آن ﹋︀﹨︩ ﹋﹫﹀﹫️ ﹋︀ر﹨︀ ︋﹢ده ا︨️. ﹨︣ ﹠︡ ا﹟ ﹝﹢ارد 

﹁︣ا﹎﹫︣ ﹡︊﹢د ﹜﹫﹊﹟ ﹋﹛ آن ﹨﹛ ز︀د ا︨️ و ︀︋︧︐﹩ ا︮﹑ح ︫﹢د.
ــ﹀︀﹡﹥ در را︨︐︀ی  از ︵︣ف د﹍︣ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات ﹨﹛ ﹝︐︃︨
ــ︀ن ﹡︊ـ﹢ده  ــ︀ن در ︗ـ️ ﹀ـ︶ ا︨︐﹆ـ﹑﹜︪ ︨︣︋︀︧ ﹤︋ ﹉﹝﹋

ــ️.  ا︨ 
︣ا︳ ﹋︪﹢ر﹨︀﹩ ﹝︓﹏ ﹋︪﹢ر ﹝︀ و︗﹢د  ﹥ ﹡︷︣ ﹝﹟ در︫  در ﹨︣ ︀ل︋ 
ــ︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩ در ﹋﹠︀ر ︗︀﹝︺﹥  ﹉ ︋︀زوی ﹇﹢ی دو﹜︐﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ︨
︣﹁﹥ ای ﹝︺︐︊︣ و ﹇﹢ی در ︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ ︋﹥ ︫︣ط ﹨﹞︧﹢﹩ در 

︗️ ا︻︐﹑ی  ﹤﹁︣﹉ ︲︣ورت ا︨️.

︨ـ︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣ـ﹩ ﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ ای ︋︣ای ︋︊ـ﹢د ﹆﹢ق و 
﹝﹠︀﹁︹ ︧︀︋︨︣︀ن، در ︨︀ز﹝︀ن و ︋︩ ︭︠﹢︮﹩ ﹨︣ دو، 

دارد؟

︨﹫﹙﹩ ︎﹢ر
ــ﹫︀ر  ــ﹢ذ ︣﹁﹥ در ا︣ان ︋︧ ﹀﹡ ︉︣︲ ﹤ــ ــ️ ا﹟ ا︨ــ️ ﹋ وا﹇︺﹫
︀︎﹫﹟ ا︨ــ️. ﹨﹞﹫﹟ ﹋﹛ ︋﹢دِن ︲︣︉ ﹡﹀﹢ذ ︋﹥ ﹡﹢︻﹩ ﹝﹢︗︊︀ت 
 ︡﹠︣﹨ .️︨را دا﹝﹟ زده ا ﹤﹁︣ دن ﹋﹫﹉ درا﹝︡ی﹢︋ ﹉﹢﹋
ــ﹟ ﹜︴﹞﹥ و  در ا ﹩﹝﹁︥﹋ ︀ــ ــ﹀︀﹡﹥ ︋ ــ︐︀ن ﹨﹛ ﹝︐︃︨ ــ﹩ دو︨ ︠︣︋
ــ︣ای ار︑﹆︀ی  ــ︣ ︋﹢ده ا﹡︡. ︋ ــ﹉ درا﹝︡ی ﹝﹣︔ ﹋﹢ــ﹉ ︋﹢دن ﹋﹫
ــ︐﹥ ︋︀︫︡  ︀︋ ﹤﹁︧︣ــ︐﹩ ︋﹥ ﹝﹫︤ان ﹋︀﹁﹩ درا﹝︡ و ﹋︀ر و︗﹢د دا︫
ــ︀ی ︣﹁﹥ ای  ــ︣ود و ﹎︤ار︫ ــ︀﹜﹛ از ﹝﹫︀ن ︋ ــ︀ی ﹡︀︨ ︐︋︀﹇ــ︀ ر ︑
ــ﹢د  ــ︀زی ︫ ︨ ﹜﹛︀︨ ﹤﹁︣ ــ︐︣ی ︎﹫︡ا ﹋﹠︡ و ــ️ ا︑﹊︀ی ︋﹫︪ ﹫﹚︋︀﹇
ــ﹢د. ︎︦ اول ︀︋︧ــ︐﹩  ︑︀ ا︻︐﹞︀د ︗︀﹝︺﹥ ︋﹥ ︣﹁﹥ دو﹠︡ان ︫
ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥  ــ︀ ﹡︪ ــ﹥ ︋︣اورد﹨ ــ︣ا ﹋  ــ︣د؛ ــ︀زی ﹋ ︨ ️ ﹫﹁︣︸

︲︣︉ ﹡﹀﹢ذ  ﹤﹁︣︡ود 10 در︮ـ︡ ا︨ــ️.
ــ﹫︀ر ︋﹫︪︐︣ از  ︧︋ ︉︣︲ ﹟︀ت ا﹫﹚﹝︻ ﹜︖ ︋︣ا︨ــ︀س ︡﹠︣﹨
ــ﹢ه و︗﹢د دارد  ــ︣ا︳ ﹋︀ر ︋︀﹜﹆ ا﹟ ا︨ــ️ و﹜﹩ ︀︋︧ــ︐﹩ ︀ل ﹋﹥ ︫
ــ︣﹋️ ﹁︺︀ل در  ️ و︎﹠︖︀ه ﹨︤ار ︫ ــ ︧︋︣ا︨ــ︀س آ﹝︀ر ︋﹫︩ از دو)
︨︀ل ﹎︢ا︫︐﹥ ا︸︀ر﹡︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ︋﹥ ︨︀ز﹝︀ن ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ارا﹥ داده ا﹡︡ 
ــ︣﹋️ ︑﹢︨ــ︳ ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران  در ︀﹜﹩ ﹋﹥ ﹋﹞︐︣ از 27 ﹨︤ار ︫
 ﹟︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡) ا﹇ ﹩︨︣︋︀︧ رد﹢﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ز﹝︀ن ر︨﹞﹩ و︨ 
︀﹜﹛ ︨︀زی   ︨️︗ زم﹐ ︣︐︧ ﹢د و︋   ︫﹏︺﹀﹛︀ ︸︣﹁﹫️ ︑︀ ︡ ز︀دی︋ 

︣﹁﹥ و ار︑﹆︀ی ︨︴ ︠︡﹝︀ت  ﹁︣ا﹨﹛  ﹎︣دد.

ــ︣ض ﹋﹠﹛ ︱ــ﹢ر ︋﹠︡ه  ︻ ︡︀︋ ــ︀ز﹝︀ن ــ﹢رد ﹡﹆ــ︩ ︨ در ﹝
︩ زدا﹩ و ︋︣︵︣ف ﹋︣دن  ــ︐︀ی ︑﹠ ــ﹢رای ︻︀﹜﹩ در را︨ در ︫
ــ︡ و ︋︀﹜﹠︡﹎﹩  ــ﹫︣ ر︫ ــ﹊︀ری ا︻︱︀ی ︣﹁﹥ در ﹝︧ ــ︹ ﹨﹞ ﹝﹢ا﹡

ــ️. ا︨ 
ــ﹫︀ر  ــ︀ن در ا︣ان ︋︧ ︨︣︋︀︧ ع ︠︡﹝︀ت﹢﹠︑ ︣﹍ــ︣ف د از ︵
ــ︀ز﹝︀ن  ــ﹩ ︑﹑ش ︨ ــ︤ ︑﹞︀﹝ ــ︐︀ ﹡﹫ ــ﹟ را︨ ــ︡ود ا︨ــ️ در ا﹞
︑﹠﹢ع ︋︪ــ﹩ ︋﹥ ︠︡﹝︀ت ﹇︀︋﹏ ارا﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ا﹟ ︠︡﹝︀ت در 
ــ︣﹋️ ︋﹥ 3/4 ﹎︤ارش در  ــ︀ز﹝︀ن از 1/1 ﹎︤ارش ︋︣ای ﹨︣ ︫ ︨
 ﹤ــ︀ت ﹇︀︋﹏ ارا ــ﹥ ︑﹠﹢ع ︠︡﹝ ﹋ ︡﹠ ︣﹨ ــ﹫︡ه ــ︀﹜︀ی ا︠﹫︣ ر︨ ︨

ــ︐︣ از ا﹟ ا︨ــ️. ︪﹫ ــ﹫︀ر︋  ︧︋
در ﹨︣︀ل ا﹁︤ا︣︲ ︩︉ ﹡﹀﹢ذ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ︋﹠﹍︀﹨︀ی 
 ﹩︀︐ــ﹥ ﹝︃﹝﹢ر ــ﹥ ︠︡﹝︀ت از ︗﹞﹙ ا﹇︐︭︀دی و ︑﹠﹢ع ︋︪ــ﹩ ︋

ــ︀ز﹝︀ن و ︐﹩ ︗︀﹝︺﹥ از ﹡︷︣ ﹝︀ و︗﹢د دارد. ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋︣ای ︨

 .﹜︀ی ︫ـ﹀︀ف و ︨ـ︣ را︨️ ︫﹞︀ ︨︍︀︨ـ﹍︤اراز ︎︀︨ـ
آ︣︠ـ﹟ ︎︨︣ـ︩ ﹝ـ︀ ا ﹟ ا︨ـ️ ﹋﹥ آـ︀ ︋︣﹡︀﹝ـ﹥ ای ︋︣ای 
 ︣︋ ﹤﹋ ︧︡︀︋︨︣ـ﹩ دار ︣ات ︨ـ︀︠︐︀ری در ︨ـ︀ز﹝︀ن﹫﹫︽︑

 ﹤﹁︧︣︀︋︨︣﹩ ︑︃︔﹫︣ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡؟

︨﹫﹙﹩ ︎﹢ر
 ﹟ــ︣د و﹜﹩ ︑︡و ــ﹢ان ︋﹥ آن ا︵﹑ق ﹋ ــ︀︠︐︀ری ﹋﹥ ﹡﹞﹩ ︑ ︨ ︣﹫﹫︽︑
ــ﹩ دوره ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫ــ﹩  ــ﹢زش، و ︵︣ا ــ︡ت آ﹝ ــ﹥ ︋﹙﹠︡﹝ ﹞︀﹡︣︋
از  ــ︐﹀︀ده  ا︨ ــ︡ن  ︫ ــ﹩  ا︗︣ا ︗ــ️  ــ︤ی  ر ﹤﹞︀﹡︣︋ ــ︀﹐﹡﹥،  ︨
ــ﹊﹙︀ی ︣﹁﹥ ای ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ در  ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ی ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده ︑︪
 ﹩︖︀ت و ︋︀﹐︠︣ه ﹋︀﹨︩ ︑︡ر﹞︡︠ ﹤︋ ﹩︪︋ ع﹢﹠︑ ،︀﹫﹎︡﹫ــ ر︨
ــ︀ز﹝︀ن از  ــ﹫︡﹎﹩ ︨ ــ︡اد ︋﹠﹍︀﹨︀ی ﹝﹢رد ر︨ ︺︑ ﹜﹑﹞ ︉﹫ــ ︫ ︀︋
ــ﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋︣  ــ︀ز﹝︀ن ا︨ــ️ ﹋ ــ︐︀ی ︨ ــ︡ه ﹁︺︀﹜﹫︐︀ و ︨﹫︀︨ ﹝︻

ــ︡. ︫︀ ︣﹁﹥ ︑︃︔﹫︣﹎︢ار︋ 

 
ـ︀ز﹝︀ن ﹝ـ﹢رد ︻﹑﹇ـ﹥ ﹨﹞﹥  ا︵ـ﹑ع از دـ︡﹎︀ه و رو﹊ـ︣د︨ 
 ︡ـ﹞︀ ا︫ـ︀ره ﹋︣د ا︻︱ـ︀ی ︣﹁ـ﹥ ا︨ـ️. ﹨﹞︀ن ︵﹢ر ﹋﹥︫ 
﹝ـ︀ ﹨ـ﹛ ا﹝﹫︡وار﹛ ﹋ـ﹥  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣ـ﹩ اـ︣ان ︋︐﹢ا﹡︡ ︋︀ 
 ﹟در ا ︀﹝︫ ر﹢︱ ︀ی ︋﹙﹠︡︑︣ی ︋︣دارد. از﹞︀﹎ ﹩ا﹁︤ا ﹜﹨

.﹜︤ار﹍︨︀︍︨ ﹢﹍︐﹀﹎


