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﹉ ﹤︋ ︡︀︋ ︀﹝︫ ﹤︧︨﹣﹞ ︀آ﹉ ﹤︋ ︡︀︋ ︀﹝︫ ﹤︧︨﹣﹞ ︀آ
ا︑︀د ﹤︧︀︋︡اری ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︑︀د ﹤︧︀︋︡اری ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 

﹝﹙﹅ ︫﹢د؟﹝﹙﹅ ︫﹢د؟

 ا﹎︣﹥ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ﹋﹢﹉ ︑︀ ﹝︐﹢︨ــ︳ 
 ﹩﹚﹞ ︀ن︣︐︪﹞ ﹤︋ ﹩﹡︀ر︨ــ ️ ︋﹥ ︵﹢ر ︨﹠︐﹩ ︋︣ای ︠︡﹝
﹝﹠︀︨ــ︉ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨﹠︡، ا﹝︀ ︋︀ ر︫︡ ︨ــ︣︹ ﹁﹠︀وری، 
︉ و﹋︀ر  ︗︀ن ︋﹥ ︨ــ︣︻️ ︋﹥ ﹝﹊︀﹡﹩ ﹋﹢﹊︐︣ ︋︣ای ﹋︧ــ
︑︡︊﹏ ﹝﹩ ︫ــ﹢د. ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ ︗︀﹡﹩ ︫︡ن ﹝﹢﹇︺﹫︐︀ی 
︉ و﹋︀ر﹨︀ی ﹋﹢ــ﹉ ﹁︣ا﹨﹛  ﹝︐﹙﹀ــ﹩ را ︋ــ︣ای ﹋︧ــ
 ︤﹫﹡ ︣︐﹊﹢﹋ ︧ــ︀︋︡اری ︣ای ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ﹝﹩ آورد،︋ 
﹁︣︮️ ︗︡︡ی ا︖ــ︀د ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︑︀ ︠︡﹝ــ︀ت ︠﹢د را در 

︻︣︮﹥ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︧︐︣ش د﹨﹠︡.
︋︣ا︨︀س ﹉ ﹡︷︨︣﹠︖﹩ ﹋﹥ در ︨︀ل 2016 ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ 

︉ و﹋︀ر﹨︀ی ﹋﹢﹉ (NSBA) ا﹡︖︀م  ا﹡︖﹞﹟ ﹝﹙﹩ ﹋︧
︉ و﹋︀ر﹨︀ی  ︨︀ د﹨﹠︡﹎︀ن از ﹝﹫︀ن ﹋︧ ︫︡ه، 58 در︮︡ از︎ 
 ﹩﹛︀ ــ️ ︮︀در ﹋︣ده ا﹡ــ︡. در﹞︡︠ ︀ ــ﹉، ﹋︀﹐ و﹢﹋
﹋﹥ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︋︤رگ ︋﹥ ︮﹢رت ︨ــ﹠︐﹩ در ︠︡﹝︀ت 
︧ــ︀︋︡اری و ﹝︪ــ︀وره ︋︣ای ︫ــ︣﹋︐︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩، 
︋ــ︣ ︋︀زار ﹝︧ــ﹙︳ ︋﹢ده ا﹡ــ︡؛ ﹎︣ا︪ــ﹩ در ا︑︀د﹥ ﹨︀ی 
 ︣︐﹊﹢﹋ ︡ه ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ ︋﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی︧︀︋︡اری د
﹡﹫︤ ︫︀﹡︧﹩ ︋︣ای ر﹇︀︋️ داده ︫ــ﹢د. ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ ︋︀ 
︉ و ﹋︀ر﹨︀ی ﹋﹢﹉ در ﹁︣ا︑︣ از ﹝︣ز﹨︀ی  ر︫︡ ︋﹫︪︐︣ ﹋︧
 ﹟︀دی در ︎﹩ ا︨︐﹀︀ده از ا︪ــ﹢ر ︠﹢د، ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ز﹋

  ︑︣︗﹞﹥: ﹝︣﹛ ﹎﹢ارا︑︣︗﹞﹥: ﹝︣﹛ ﹎﹢ارا
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ا﹡︖﹞﹟  رأی ﹎﹫︣ی   ﹅︊︵ ﹨︧ــ︐﹠︡.   ️︮︣﹁
 (AICPA) ︀﹊︣﹞︧ــ︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا
در ︨ــ︀ل 2014 از ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری 
در  ️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن  ︫ــ︣﹋ از   ﹩﹝﹫﹡  ،︡︐﹞ ت﹐︀ا
رأی ﹎﹫ــ︣ی و 71 در︮ــ︡ از ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی 
︋︣ای  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ر︫ــ︡   ﹩﹠﹫︋ ︩ ﹫︎  ،﹉﹢﹋

︠﹢د دا︫︐﹥ ا﹡1︡. 
اــ﹟ رو﹡︡ی ا︨ــ️ ﹋﹥ ︑︣ی ا︨ــ﹠︀︡ر 
(Terry Snyder)، ر﹫︦ و ﹝︡︣ ار︫ــ︡ 

 (Allinial  ــ︀ل ﹎﹙﹢︋ــ︀ل﹫﹠﹐ــ﹩ اا︗︣ا
( ،Global﹊ــ﹩ از ︑︪ــ﹊﹙︀ی ︗︀﹡ــ﹩ 

︩ ︋﹫﹠﹩ ﹋︣ده ︋﹢د.  ︧︀︋︡اری، ︎﹫
﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ وی ︋﹫︩ از 40 ︨︀ل ﹇︊﹏ وارد 
 ﹟︣︐﹎︤ر ︡، ︻︱﹢ ﹊﹩ از︋   ﹤﹁︧︣︀︋︡اری︫ 
﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری در ︗︀ن، آر︑﹢ر 
ا﹡︡ر︨ــ﹟ (Arthur Andersen) ︋﹢د. در 
 ،﹤︧︨﹣﹞ ﹟ا ︡﹠﹡︀﹞ ﹩︀﹨ ﹤آن ز﹝︀ن، ﹝﹣︨︧ــ
︋︀زار ︧︀︋︡اری ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ و ︠︡﹝︀ت ﹝︪︀وره 
را در د︨️ دا︫︐﹠︡. ا﹝︀ در ﹨﹞︀ن ز﹝︀ن، ︑︣ی 
ا︧ــ︀س ﹋︣د ﹋﹥ ︋︀زار در ﹡︀️ د︀ر ︑﹢ل 
︫︡ه و ﹋︀ر ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︋︣ای ﹨﹞﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ ︋︀ 
﹨︣ ا﹡︡ازه ای، ا﹝﹊︀ن ︢︎︣ و ﹝︐︡اول ﹎︣د︡ه و 

.︡آ ﹩﹞ ︣︷﹡ ﹤︋ ︣︢︎︀﹡ ل ا︗︐﹠︀ب﹢︑ ﹟ا
وی ︎︦ از ︑︣ک آر︑﹢ر ا﹡︡ر︨ــ﹟ در ︨︀ل 
 ﹏﹆︐︧﹞ ️﹋︫︣ ﹉ ︀︋ 1976، ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹋︀ر
﹋﹢ــ﹉ در ︫︀﹝︀︍﹟ (Champaign) در 
︪︨︣︎︀ی   ︀︋  ،(Illinois) ا﹙﹫﹠﹢ی   ️﹛︀ا
﹝︪ــ︐︣︀﹡﹩ رو︋﹥ رو ︫ــ︡ ﹋﹥ ︋﹥ د﹡︊︀ل ﹋︧︉ 
︋﹫﹠ــ︩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩ ︋﹢د﹡︡. او ﹝﹩ دا﹡︧ــ️ 
﹋﹥ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋︀ ︨ــ︣︻️ ﹋︀﹁﹩ ︋﹥ 
﹡﹫︀ز﹨︀ی ﹝︪ــ︐︣︀ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︎︀︨ــ د﹨︡ 
و در ﹡︀️ ا﹟ ︫ــ︣﹋️ در ︨ــ︀ل 1983 ︋︀ 
 (RSM) آر اس ام  ︧︀︋︨︣ــ﹩  ﹝﹣︨︧ــ﹥ 

اد︾︀م ︫︡. 
وی در ﹡﹆︩ ﹁︺﹙﹩ ︠﹢د ︋﹥ ︻﹠﹢ان ر﹫︦ و 

﹝︡︣︻︀﹝ــ﹏ ا﹐﹠﹫︀ل ﹎﹙﹢︋︀ل، در ︀ل ﹋﹞﹉ 
︋﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀﹩ ︋︀ ا﹡︡ازه ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ا︨️ 
︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ از  ︀ ﹁︣ا﹨﹛ ﹋ــ︣دن ﹡﹫︣و﹨︀ی︎  ︑ــ︀︋ 
﹝﹫︀ن ا︨︐︺︡اد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ و ﹝﹠︀︋︹ ︋︣ای 

﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︻︱﹢، ﹝︧︐﹆﹏ ︋︀﹇﹩ ︋﹞︀﹡﹠︡.
وی ﹝︺︐﹆ــ︡ ا︨ــ️ ﹋﹥: ”ر︨ــ﹫︡﹎﹫︀ی 
 ﹤﹋ ا︨ــ️  رو﹡︡ی  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩،  ﹝︀﹜﹫︀︑ــ﹩ 
اــ﹟  از  ︋﹫ــ︩  ﹋﹢﹊︐ــ︣  ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی 
﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ︡ آن را ﹡︀دــ︡ه ︋﹍﹫︣﹡ــ︡.“ وی 
 ︀﹫﹎︡﹫ر︨ــ ﹟ــ﹩ ا﹎︣ ا︐” :﹤﹋ ︡ــ﹢﹎ ﹩﹞
︨ــ︀﹜﹩  ﹉︀ دو ︋︀ر ﹝︴︣ح ︫﹢﹡︡، ﹡︀︑﹢ا﹡﹩ 
ــ﹥ آ﹡ــ︀، ﹝﹢﹇︺﹫ــ️ را در  در ︗﹢ا︋﹍﹢ــ﹩︋ 
ا︠︐﹫︀ر ر﹇﹫︊ــ︀ن ﹇︣ار ︠﹢ا﹨ــ︡ داد. ا﹡︖﹞﹟ 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︀، آ﹝﹢زش، ﹝﹠︀︋︹  ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی︋ 
︋︀زار︀︋﹩ و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ را در ﹎︣وه و︨ــ﹫︺﹩ 
از ︠︡﹝︀ت و ︋︪ــ︀ ︋﹥ ا︫︐︣اک ﹝﹩ ﹎︢ارد 
 ﹟ا ﹤︋ ﹩﹢﹍︨︀︎ ا﹡﹠︡ در﹢︐︋ ︀﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ︀︑

ر︨﹫︡﹎﹫ ︣﹍︡﹊ ﹤︋ ︀︀ری ر︨︀﹡﹠︡.“

آ︀ ﹝︪︀ر﹋️ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︋︣ای 
﹝﹣︨︧﹥ ︫﹞︀ ﹝﹠︀︨︉ ا︨️؟

ا﹐﹠﹫︀ل  ﹨﹞︙﹢ن  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩،  ا︑︀د﹥ ﹨︀ی 
﹎﹙﹢︋︀ل، از ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری ﹝︧︐﹆﹙﹩ 
در ︨︣︑︀︨ــ︣ ︗ــ︀ن ︑︪ــ﹊﹫﹏ ︫ــ︡ه ا﹡︡ ﹋﹥ 
️ ر︨ــ︀﹡﹩ ︋﹥  ︋ــ︀ ︡﹊﹍ــ︣ در ز﹝﹫﹠ــ﹥ ︠︡﹝
﹝︪ــ︐︣︀ن ﹨﹞﹊︀ری ﹝﹩ ﹋﹠﹠ــ︡. ︋︣ای درک 
 ﹟از ا ﹩﹊ ﹤︋ ﹟︐︨ــ﹢﹫︎ ︀ع ﹋﹥ آ﹢︲﹢﹞ ﹟ا
ا︑︀د﹥ ﹨︀، ︋︣ای ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︫ــ﹞︀ ﹝﹠︀︨ــ︉ 
ا︨ــ️، ︋﹥ ︀︎﹍︀ه ﹝︪︐︣︀ن ︠﹢د ﹡﹍︀ه ﹋﹠﹫︡ و 
︨ــ︺﹩ ﹋﹠﹫︡ ︋﹀﹞﹫︡ ﹋︡ا﹝﹫﹉ از ﹝︪︐︣︀﹡︐︀ن 
در ــ︀ل ︀︲ــ︣ ︋﹥ ︮ــ﹢رت ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ در 
︉ و﹋︀ر ﹨︧ــ︐﹠︡ و ﹋︡ا﹝﹫﹉ در ︀ل  ︀ل ﹋︧
 ﹟﹝︴﹞ ︣﹎ا .︡﹠︫︀︋ ﹩﹞ ️﹝︨ ﹟ا ﹤︋ ️﹋︣
︾﹫︣ر︨ــ﹞﹩  ︎︨︪︣ــ﹠︀﹝﹥   ﹉ از  ﹡﹫︧ــ︐﹫︡، 
 .︡﹫﹠﹋ ︩︨︣ ﹢د︎  ا︨ــ︐﹀︀ده و از ﹝︪ــ︐︣︀ن︠ 

ا﹎︣ ︑﹠︀ از ﹉ ا﹝︣ا﹎︣ ︑﹠︀ از ﹉ ا﹝︣

﹜﹫︫︀︋ ﹟﹝︴﹞﹜﹫︫︀︋ ﹟﹝︴﹞

ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︗︀﹡﹩ ︫︡نا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︗︀﹡﹩ ︫︡ن

رو﹡︡ی ا︨️ ﹋﹥رو﹡︡ی ا︨️ ﹋﹥

﹨﹞︙﹠︀ن﹨﹞︙﹠︀ن

 ادا﹝﹥ ︠﹢ا﹨︡ دا︫️ و ادا﹝﹥ ︠﹢ا﹨︡ دا︫️ و

︋︀ ﹋﹢﹊︐︣ ︫︡ن ︗︀ن︋︀ ﹋﹢﹊︐︣ ︫︡ن ︗︀ن

﹝﹢﹇︺﹫︐︀ی ﹝﹢︗﹢د ︋︣ای﹝﹢﹇︺﹫︐︀ی ﹝﹢︗﹢د ︋︣ای

ر︫︡ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ر︫︡ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩

︩ از︎﹫︩ ︩ از︎﹫︩︋﹫ ﹫︋

در د︨︐︣س ﹨﹞﹍︀ندر د︨︐︣س ﹨﹞﹍︀ن

﹇︣ار ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣﹁️﹇︣ار ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣﹁️
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در ﹨﹞﹫﹟ ︀ل، از آ﹡︀ن در ﹝﹢رد ︀﹜︪ــ︣︐︪﹞ ﹤﹋ ﹩︀︀﹡︪ــ︀ن 
 ﹩︐︀﹝ رو︋ــ﹥ رو ︠﹢ا﹨﹠︡ ︋﹢د و ︀﹡از ﹡﹆︴﹥ ﹡︷ــ︣ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︋︀ آ
︍︨︣﹫︡. ا﹎︣ ︑︺︡اد در︠﹢ر ︑﹢︗﹩ در  ﹋﹥ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز آ﹡︀︨ــ️ ﹨﹛︋ 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹨︧ــ︐﹠︡ و ︀ ﹇︭︡ دار﹡︡ ﹋﹥ در  ︀ل ا﹡︖︀م ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی︋ 
 ،﹤︀د︑ا ﹉ ﹤︋ ﹟︐︨﹢﹫︎ ،︡﹠﹡︤︋ ️ا﹇︡ا﹝﹩ د︨ــ ﹟﹫﹠ ﹤︋ ︡ه﹠آ

.︫︡︀︋ ﹩﹫︮ ️﹋︣ ︀﹝︫ ﹤︧︨﹣﹞ ا﹡︡ ︋︣ای﹢︑ ﹩﹞

️﹢︱︻ ︀ی︤ا﹞
︻︱﹢️ در ا︑︀د ﹤︧ــ︀︋︡اری ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩، ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︤ا︀ی 
ز︀د، ︀ر﹢︋﹩ ︋︣ای ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ﹝︧︐﹆﹏ در ︨︣ا︨︣ ︗︀ن 
︀ص ﹨︣  ︡﹝︀ت︠   ︠︀ ــ﹢د را در را︋︴﹥︋  ﹁︣ا﹨ــ﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︑︀ دا﹡︩︠ 
﹋︪﹢ر در ز﹝﹫﹠﹥ ︧ــ︀︋︡اری، ﹝︀﹜﹫︀ت، ︧︀︋︨︣﹩ و ﹝︪︀وره، ︋︀ 
︡﹊﹍︣ ︋﹥ ا︫ــ︐︣اک ︋﹍︢ار﹡︡. آ﹡︀ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︠︡﹝︀ت ار︗︀︻﹩، 
﹁︣︮︐︀ی ﹁︺︀﹜﹫️ ︫︊﹊﹥ ای، و ﹁︣︮︐﹩ ︋︣ای ︑﹢︨︺﹥ ︋﹫﹠︩ در 
 ،﹟ز﹝﹫﹠﹥ ﹝︀﹜﹫︀ت ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ را ﹡﹫︤ ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ آور﹡︡. ا﹁︤ون ︋︣ ا
از ﹋︀ر﹋ــ︣دن در ﹋﹠︀ر د﹍︣ ا﹁︣اد ﹁︺︀ل در  ﹤﹁︧︣ــ︀︋︡اری در 
︨︣ا︨ــ︣ ︗︀ن ︋︣ه ﹝﹠︡ ﹝﹩ ︫ــ﹢︡. ︋﹙﹥، در︨️ ا︨️ ﹋﹥ ︫﹞︀ 
﹥ ا︫ــ︐︣اک ﹝﹩ ﹎︢ارــ︡، ا﹝︀ ﹝﹫︤ان  ︀ د﹍︣ان︋  ــ﹢د را︋  درا﹝ــ︡︠ 

ر︧﹉ و ︠︴︣﹨︀ی ︠﹢د را ﹡﹫︤ ﹋︀﹨︩ ﹝﹩ د﹨﹫︡.
 ﹟︣︑︡﹠﹝از ارز︫ــ ﹩﹊” :﹤ا︨ــ️ ﹋ــ ︡﹆︐︺﹞ ︡ر︀﹠︣ی ا︨ــ︑
﹝︤ا︀ی ︎﹫﹢︨︐﹟ ︋﹥ ﹉ ا﹡︖﹞﹟ ︧︀︋︡اری ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ آن ا︨️ 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩ را ﹝﹩ ︠﹢ا﹡﹫︡ و ﹝︴︀﹜︺﹥  ﹋ــ﹥ ﹡﹥ ︑﹠︀ آ﹠﹫︀ی ﹝︀﹜﹫︀︑﹩︋ 
﹝﹩ ﹋﹠﹫︡، ︋﹙﹊﹥ از ︋﹫﹠︩ و ︑︖︣︋﹥ د﹍︣ان ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︧︐﹆﹫﹛ در 
︀︨︣ ﹡﹆︀ط ︗︀ن در﹎﹫︣ ﹝﹢︲﹢ع ﹨︧ــ︐﹠︡ ﹡﹫︤ ︋︣ه ﹝﹠︡ ︠﹢ا﹨﹫︡ 

“.︫︡
 ︡︀︋ ،﹩﹚﹚﹝﹛︧ــ︀︋︡اری ︋﹫﹟ ا ﹏﹊︋ــ︀ و︗﹢د ︋﹫︩ از 40 ︑︪ــ
ــ︍︦ آن ︑︪ــ﹊﹙﹩ را ا﹡︐︀ب ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥  ﹥ ︠﹢︋﹩ ︑﹆﹫﹅ و︨  ا︋︐︡ا︋ 
 ︨︀︎ ︩﹡︀︣︐︪﹞ ︀ز﹨︀ی ﹝﹣︨︧﹥ ︫﹞︀ و﹫﹡ ﹤︋ ﹏﹊︫ ﹟︣︐︋ ﹤︋
د﹨︡. ︋︧ــ﹫︀ری از ا﹟ ا︑︀د﹥ ﹨︀، ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ︨ــ︐﹍﹫︣ا﹡﹥ ای 
﹢د،   ︫︀﹡ا﹡︡ ︻︱﹢ آ﹢︐  ︋︀﹝ ︀︡ ﹇︊﹏ از آن ﹋﹥ ﹝﹣︨︧ــ﹥︫  دار﹡︡ ﹋﹥︋ 
ــ︀زد. در ︗️ د﹍︣ اــ﹟ ا﹡︐︀ب،  ︣اورده︨  اــ﹟ ﹡﹫︀ز﹨ــ︀ را︋ 
﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ در ﹉ ا︑︀د︢︎ ﹤︣﹁︐﹥ ︫ــ﹢︡، ︫ــ︣﹋︀﹩ ﹋﹥ در 
︀ل ﹋︀ر ︋︀ آ﹡︀ ﹨︧ــ︐﹫︡، دارا﹫︀ی ارز︫ــ﹞﹠︡ی ︋︣ای ︫﹞︀ ︋﹥ 

 .︡﹠︧︀ب ﹝﹩ آ

﹁﹠︀وری ︋﹥ ﹥ ︮﹢رت ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ از ﹋︀ر ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
︀﹝️ ﹋﹠︡؟

﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ︫﹞︀ ﹋︀ر﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︋﹫︪︐︣ی را ﹇︊﹢ل 
 ️︣︡﹞ ــ︡ ﹋﹥ ﹡︷︀م﹫﹠﹋ ﹏︮︀ ا﹝︣ ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹟ــ︡، از ا﹠﹋ ﹩﹞
 ﹟ا﹨ــ︡ آورد. ا﹢ ــ﹞︀، ا﹝﹊︀ن ﹝︪ــ︀ر﹋️ ﹝﹣︔︣ را︠  ا︗︣اــ﹩︫ 
﹡︷︀م ︀︋︡ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ ا﹟ ا﹝﹊︀ن را ︋︡﹨ــ︡ ﹋﹥ ا︵﹑︻︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹥ ا︫︐︣اک  ﹢د︋   ︠﹤︀د︑ا ﹤﹊︊ ︣︑︀︨ــ︫︣  ﹫﹟ ﹋︀ر﹝﹠︡ان و در︨  را︋ 
︋﹍︢ار︡؛ ا﹝︀ ا﹟ ا﹝﹊︀ن را ﹨﹛ دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫﹫︡ ﹋﹥ د︨︐︨︣﹩ ︋﹥ 
ا︵﹑︻︀ت ︧︀︨ــ︐︣ را ︋︣ ︧ــ︉ ﹡﹆︩ ا﹁︣اد، ﹝︡ود ﹋﹠﹫︡. 
﹝﹢از﹡﹥ ﹋﹠︐︣ل و د︨︐︨︣ــ﹩، در ﹝︴﹫︀ی ﹋︀ر ︗﹞︺﹩ ︋︧ــ﹫︀ر 

﹝﹛ ا︨️.
︣ه ﹎﹫︣ی  ︣ای︋   ︋﹩︋﹢ ︧ــ﹫︀ر︠  ︻︱﹢️ در ﹉ ︑︪ــ﹊﹏ راه︋ 
و آ﹝﹢︠︐﹟ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ا︨ــ️ ﹋﹥ د﹍︣ ا︻︱︀، ﹍﹢﹡﹥ ﹁﹠︀وری 
﹫ــ︀ده و ﹝︣︡️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ا﹟ روش  ﹢د︎  را در ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی︠ 
︨︀ده ای ا︨️ ︑︀ از رو﹊︣د ︣︐︋﹟ رو﹥ ﹨︀ی ︋﹥ ﹋︀رر﹁︐﹥، ︋︣ای 

﹝︣︡️ ﹁﹠︀وری ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫﹛.

︗︀﹡﹩ ︫︡ن
ا﹎︣ ︑﹠︀ از ﹉ ا﹝︣ ﹝︴﹞﹟ ︋︀︫ــ﹫﹛، ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︗︀﹡﹩ ︫︡ن 
︡ن   ︫︣︐﹊﹢﹋ ︀ ﹢ا﹨︡ دا︫️.︋  رو﹡︡ی ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹞︙﹠︀ن ادا﹝﹥︠ 
︗︀ن، ﹝﹢﹇︺﹫︐︀ی ﹝﹢︗﹢د ︋︣ای ر︫︡ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︋﹫︩ از ︎﹫︩ 
در د︨︐︣س ﹨﹞﹍︀ن ﹇︣ار ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣﹁️. ﹁︀رغ از آن ﹋﹥ ﹝﹣︨︧﹥ 
︫ــ﹞︀ ﹥ ا﹡ــ︡ازه ای دارد، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ ︋︀ ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ ︫ــ︊﹊﹥ ﹨︀، 
ا﹡︖﹞﹠︀، ا︑︀د﹥ ﹨︀ و ﹁﹠︀وری ﹝﹠︀︨ــ︉، از ا︋ ︀︐﹫︺﹇﹢﹞ ﹟︣ه 
︣︊︋︡. ا﹟ ︑︭﹞﹫﹞﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋︀ ا︵﹞﹫﹠︀ن در ︨︀﹜︀ی آ﹠︡ه ︋﹥ 

﹝﹣︨︧﹥ ︫﹞︀ ︨﹢د ︠﹢ا﹨︡ ر︨︀﹡︡.
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