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︎﹫︪﹍﹀︐︀ر
︀ ﹨﹞﹊︀ری ا﹡︖﹞﹟ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩   ︋(IFAC) 1︧ــ︀︋︡اران ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫ در ﹨︪ــ︐﹛ د︨︀﹝︊︣ 2015، ﹁︡را︨﹫﹢ن︋ 
﹨﹠﹌ ﹋﹠﹌2، ﹝﹫︤﹎︣دی ︋ــ︣ای ︋︒ و ﹎﹀︐﹍﹢ در︋︀ره ﹝﹫ــ︳ ﹝﹆︣رات ﹎︢اری ﹝︀﹜﹩ ︋︣﹎︤ار ﹋ــ︣د. در ﹝﹫︤﹎︣د ﹨﹠﹌ ﹋﹠﹌، 
﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ار︫ــ︡ی از ﹡︀د﹨︀ی ﹡︷︀ر︑﹩، ︋︀زار﹨︀ی ﹝︀﹜﹩، دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀، ︫ــ︣﹋︐︀ی ︋﹢ر︨﹩، ︮﹠︡و﹇︀ی ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری و 
 ﹤﹁︧︣ــ︀︋︡اری ︱﹢ر دا︫︐﹠︡. ︀︲︣ان ﹝﹫︤﹎︣د ︑︃﹋﹫︡ دا︫︐﹠︡ ﹋﹥ ﹐زم ا︨ــ️ ︑︀ ﹡﹍︀ه د﹍︣ی ︋﹥ ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀، ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ و 
 ︴︨ ︀د ﹝﹆︣را︑﹩ ︋﹢د﹡︡ ﹋﹥ در︖ا︨︐︀ر ا﹢︠ ،︀﹡︀د ︫﹢د. آ︖︣را︑﹩ ﹡︀︨︀ز﹎︀ر ﹁︺﹙﹩ ا﹆﹞ ︳﹫﹞ ︋︣ا﹝︡ه از و︗﹢د ﹏︀︧﹞ ﹏ راه
︗︀﹡﹩ ﹨﹛ ︨︀ز﹎︀ر و ﹨﹛ ︋︀﹋﹫﹀﹫️ ︋︀︫︡. آ﹡︀ن ︋︣ ﹝﹆︣رات ﹎︢اری در ﹢زه ﹨︀ی ﹋﹙﹫︡ی ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹨﹞﹊︀ری دو﹜︐︀ را ︋︣ای 

﹡︷︀رت ︋︀﹐ ︋︊︣د، ︑︃﹋﹫︡ ﹋︣ده و 10 ا︮﹏ ﹝﹛ ﹋﹥ ﹨︣ ﹡﹢ع ﹝﹆︣را︑﹩ ︀︋︡ از آن ︑︊︺﹫️ ﹋﹠︡ را ﹝︴︣ح ﹋︣د﹡︡.
آ﹡︙ــ﹥ در ادا﹝﹥ ﹝﹩ ︠﹢ا﹡﹫︡، ︣︐﹝﹞﹟ ﹡﹊︐﹥ ﹨ــ︀ی ﹝﹢رد ︋︒، ︑﹢ا﹁﹆︀ی ︀︮﹏ ︫ــ︡ه و راه ﹋︀ر﹨︀﹩ ︋︣ای ا︖︀د ﹡︷︀م 

.︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹅﹢︪︑ ا︨️ ﹋﹥ ر︫︡ دراز﹝︡ت را ﹩﹡︀︗ ︣رات ﹎︢اری﹆﹞

 ︑︣︗﹞﹥: ︻﹙﹩ ﹁︣ز﹟ ︋﹫﹙﹠︡ی

از ︋︣ان ︑︀ ا︻︐﹞︀د؛
د︻﹢ت ︋﹥ ا︖︀د ﹝﹆︣رات ︗︀﹡﹩ ︨︀ز﹎︀ر و ︋︀﹋﹫﹀﹫️
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﹉︧از ر︫︡ و ر ﹩︐﹛︀ ︀د﹋﹠﹠︡ه︖︣رات ﹡︀︨︀ز﹎︀ر؛ ا﹆﹞
 ﹤ ︣ان ﹝︀﹜﹩ ︗ ،﹩﹡︀︖﹛ ﹝﹆︣رات ﹝︣︋﹢ط︋  ︣وز︋  ︎ــ︦ از︋ 
 ،﹩﹡︀︗ ︴ ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری، ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ و ﹎︤ار︫﹍︣ی در︨ 
︋﹥ ︫ــ﹊﹏ در︠﹢ر  ︑﹢︗﹩ ا﹁︤ا ︩︀﹁️. ﹝﹆︣را︑﹩ ﹨﹞︙﹢ن 
︋︀زل ︨﹥3، ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ︲︡︎﹢﹜︪ــ﹢︡︖︑ ،﹩ــ︡ ︨︀︠︐︀ر ︋︀زار و 
ا︮﹑ح ﹝﹆︣رات ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ا︋︤ار ﹝︀﹜﹩، ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ و 
︧︀︋︨︣﹩ ︋﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ه در﹎﹫︣ رو﹊︣د﹨︀﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︐︃︔︣ 
از ︋︣وز ︋︣ان ﹝︀﹜﹩ ︗︀﹡﹩ ︋﹢ده و ︋﹥ ︗︀ی ︑﹞︣﹋︤ ︋︣ ﹡︐﹫︖﹥، 
 ︀﹨︡﹠و ︑︴︊﹫﹅ ︠︣و︗﹩ ﹁︣ا ︀﹨ ﹤︀ت رو﹫︤︗ ︣ل︐﹠﹋ ︣︋ ﹩︺︨
︋︀ ﹝﹆︣رات و︲︹ ︫︡ه دارد. از ا﹠︣و، ﹎︀﹨﹩ او﹇︀ت راه ﹚︀ی 
﹡︀﹝﹠︀︨ــ︊﹩ ︋︣ای ﹎︣وه ﹎︧︐︣ده ای از ︫ــ︣﹋︐︀ ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ 

﹝﹩ ︫﹢د. 
︉ و ﹋︀ر﹨︀  ︧﹋ ﹤﹋ ﹩︴︣د﹨︀ی ﹝﹆︣رات ﹎︢اری در ︫︣ا﹊رو
و ︓︋ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹝︣︋﹢ط ︋ــ﹥ آ﹡︀ از را﹨︊︣د ︗︀﹡﹩ ︫ــ︡ن 
︑︊︺﹫️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ︋﹫︪ــ︐︣ ﹎︣ا︩ ︋﹥ ﹝﹙﹩ و ︋﹢﹝﹩ ︋︀﹇﹩ ﹝︀﹡︡ن 
︣ای  ︡﹨︀ ﹡ــ﹢ع ﹡︷︀م ﹡︷︀ر︑ــ﹩ ﹝﹢︗﹢د︋  دار﹡ــ︡. ︋︀ و︗ــ﹢د︮ 
 ﹩︐﹫﹚﹞︡﹠ ︀ی︐﹋︣︀ی ︋︀زار ︫ــ︊︴﹇ در ،﹩﹡︀︗ ــ︀ت﹫﹚﹝︻
 ﹜﹋︀ ︀ز ︋﹥ ا﹡︴︊︀ق و ︨︀ز﹎︀ری ﹝﹆︣رات﹫﹡ ،﹌﹠﹋ ﹌﹠﹨ ︡﹠﹡︀﹞

︋﹫︪︐︣ ا︧︀س ﹝﹩ ︫﹢د.
 ﹩︀︫ا﹁︣ادی ︎﹫︡ا ︫︡﹡︡ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ رو ،︀︐﹋︫︣ در درون
را ︎﹫ــ︡ا ﹋ــ︣ده و ︋︣ا︨ــ︀س آ﹡︀ از ﹝﹫ــ︳ ﹝﹆︣را︑﹩ ﹡︀︨ــ︀ز﹎︀ر 
︨﹢ءا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡ و از ا﹠︣و، ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹁︣︮︐︀ی ﹡﹀︐﹥ در 
️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ﹝﹫︤﹎︣د ︑︃﹋﹫︡  ﹝﹆︣رات رو﹡﹅ ﹎︣﹁︐﹥ ا︨ــ️. ︫ــ︣﹋
دا︫ــ︐﹠︡ ﹋﹥ ﹝﹫︳ ﹁︺﹙﹩ ︋︀ ا﹁︤ا︩ ا﹡﹍﹫ــ︤ه دور زدن ﹝﹆︣رات 
﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ در ﹝﹠︀︵﹅  ︣دا︠︐﹟︋  ﹝﹢︗﹢د، ︑﹆﹢️ ﹡﹍︀ه ︑﹉ ︋︺︡ی و︎ 
﹁︀﹇︡ ﹝﹆︣رات ﹝︀﹡﹠︡ ︋︀﹡﹊︡اری در ︨ــ︀﹥، ر﹊︧︀ی ︑︖︀ری را 

ا﹁︤ا︩ ﹝﹩ د﹨︡.
️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ﹝﹫︤﹎︣د ﹡︧︊️ ︋﹥ و︗﹢د ︨︀︠︐︀ر﹨︀ی  ﹋︫︣
﹡︀︨︀ز﹎︀ر و ︎﹫︙﹫︡ه ﹁︺﹙﹩ ﹋﹥ ﹝﹢︗︉ ﹝︡ود️ در ﹡﹢آوری 
و ﹏ و﹁︭﹏ ﹫︮ ﹝︧ــ︀﹏ ﹝﹩ ︫ــ﹢د، ا︋ــ︣از ﹡﹍︣ا﹡﹩ 
﹋︣د﹡︡. ︋﹥ ﹎﹀︐﹥ ﹊﹩ از آ﹡︀ن، «﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ︑﹞﹫﹏ ︫ــ︡ه 
در ﹨︣ ﹋︀ر، ︋﹫︪︐︣ از ا︫﹑︑ ﹤﹠︤﹨ ﹤﹋ ﹟︀ی ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ 
 ︩د ا︨ــ️». ا﹁︤ا﹢︗﹢﹞ ︎﹫︙﹫︡﹎﹫ــ︀ی   ﹤﹠︤﹨ ،︡︋︀︫ــ
﹨︤﹠﹥ ﹨ــ︀ و ︎﹫︙﹫︡﹎﹫︀ی ﹝﹢︗﹢د، ︋︀︻ــ︒ ا︖︀د ر﹇︀︋️ 
ا﹡︭︀ری ﹟﹫︋ 4﹠︡ ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹝︺︡ود ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ﹝︀﹡︺﹩ 

︋︣ای ر︫︡ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︑︖︀ری ﹋﹢﹉ و ﹝︐﹢︨︳5 و 
︪︐﹫︊︀﹡﹩ ﹋﹠﹠︡ه  ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ﹋﹢ ﹉︧︀︋︡اری︎ 

.️︨︀﹡آ
آ︔︀ر دراز﹝︡ت ︋︣ را﹨︊︣ی ﹝︀﹜﹩ و ︑︖︀ری

ا︫ــ︣اف ︋︣ ︫ــ︣﹋︐︀ و اداره ﹋︣دن آ﹡︀ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ و︗﹢د ا︫︀ص 
 ︀︐﹋︫︣ و ا︠﹑ق ﹝︡ار ا︨️. ﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹡︊︰ ︻﹞﹙﹫︀ت ️︀﹀﹋︀︋
 ︳︀د ︫ــ︣ا︖را در د︨ــ️ دار﹡︡، ︋︀ و︲︺﹫️ ︋︽︣﹡︖﹩ از ﹡︷︣ ا
︋﹩ ︠︴︣ در ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹩ ︠﹢د و ا︔︋︪︣ــ﹩ آن رو︋﹥ رو ﹨︧︐﹠︡. ︋︀ 
و︗﹢د ا﹟، ﹐زم ا︨️ ︑︀ ︋︩ در︠﹢ر  ︑﹢︗﹩ از ا︨︐︺︡اد﹨︀ی 
︀ ﹝﹫︳ ﹝﹆︣را︑﹩ ︀﹋﹛ و ر﹁︹  ︣ف ︑︴︊﹫﹅︋   ︮︀︐﹋︣ ︗︢ب ︫︡ه︫ 

﹡﹍︣ا﹡﹫︀ در ﹝﹢رد آن ︫﹢د.
︪︀ی   ︋﹟﹫ ︴﹢ط ار︑︊︀︵﹩︋   ︠︣ ﹝﹫︳ ﹝﹆︣را︑﹩، ﹨﹞︙﹠﹫﹟︋ 
 ،﹩︀︱﹁ ﹟﹫﹠ ︧ــ︀︋︡اری ا︔︣﹎︢ار ا︨️. در را﹨︊︣ی و ،﹩﹛︀﹞
﹡﹫︣و﹨︀ی ︗﹢ان و ا︨︐︺︡اد﹨︀ی ︋︀﹜﹆﹢ه ︋﹥ ︗︀ی آن ﹋﹥ ︋﹥ ︀د﹎﹫︣ی 
︉ و ﹋︀ر ︋︍︣داز﹡︡،  ﹝︀ر︑︀ی ا﹀︀ی ﹡﹆︪ــ︀ی را﹨︊︣دی در ﹋︧ــ
︀︋ــ︡ رو﹊︣د﹨ــ︀ی ︑︴︊﹫﹅ ︠﹢د ︋ــ︀ ا﹞ ﹟﹫ــ︳ را ﹁︣ا﹎﹫︣﹡︡. 
︑﹞︣﹋︤ ︋︣ ﹝﹆ــ︣رات ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝︀﹡ــ︹ ورود ا﹁︣اد ︀︫︧ــ︐﹥ ︋︣ای 
︑︭︡ی ﹡﹆︪ــ︀ی را﹨︊ــ︣ی و ﹝﹆︣رات ﹎︢اری ︫ــ﹢د؛ از ا﹠︣و، 
 ،︳︣ا  ︫﹟︀ن در ﹝﹫︤﹎︣د ︠︀︵︣﹡︪︀ن ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ در ا﹎︡﹠﹠﹋ ️ ﹋︫︣
 ﹩︋﹢ ︧ــ︀︋︡اران ︣﹁ــ﹥ ای و ﹝︐︭︭︀ن ﹝︀﹜﹩ ﹋ــ﹥ ︑︖︀رب︠ 
︋︣ای ﹝﹆︣رات ﹎︢اری در ا︠︐﹫ــ︀ر دار﹡︡، ︑︣︗﹫ ︋﹥ ﹋﹠︀ره ﹎﹫︣ی و 

﹡︷︀ره ﹎︣ی او︲︀ع داده ا﹡︡.
︣ان   ︋﹤ ﹥ ︣﹋️ ﹁︣ا︑︣ از ﹝﹆︣را︑﹩ ﹋﹥ در وا﹋﹠︩︋   ︋﹏︀﹝︑

﹝︀﹜﹩ ︋﹥ و︗﹢د آ﹝︡ه ا︨️
ــ︣ان ﹝︀﹜﹩ در   ︋﹉ ︣وز  ︋︡﹞︀﹫ ﹝﹫ــ︳ ﹡︷︀ر︑﹩ ﹁︺﹙ــ﹩،︎ 
 ︡﹡︡ ️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ﹝﹫︤﹎︣د ︀دآور︫  ﹋︣ ︨︴︗ ︀ن ا︨️.︫ 
﹥ ︗︀ی د﹐﹏ و ︻﹙﹏  ︡ آ﹝ــ︡ه،︋  ︡ ︧ــ﹫︀ری از ﹝﹆︣رات︎   ︋﹤﹋
︣ا︨ــ︀س ︻﹑﹛ ︸︀﹨︫︣ــ︡ه آن ا︖︀د  ︣ان ﹝︀﹜﹩،︋  ︋︣وز︋ 
︫ــ︡ه ا﹡︡؛ ﹝︓﹏ ا﹟ ﹋﹥ ﹁︣ض ︫ــ﹢د ﹝︣دم ﹨﹞﹫︪﹥ ا︠﹑﹇﹩ 
︻﹞ــ﹏ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، در ︀﹜﹩ ﹋﹥ ﹝﹩ دا﹡﹫﹛ در ︋︧ــ﹫︀ری ﹝﹢ا﹇︹ 

.️︧﹫﹡ ﹟﹫﹠
️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︠﹢ا︨︐︀ر آن ︫︡﹡︡ ﹋﹥ ﹡︀د﹨︀ی ﹝﹆︣رات ﹎︢ار  ﹋︫︣
 ︀ ︋︀زار﹨︀ی ﹝︀ ﹁︺︀ل ︑︣ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︀︎︨︣ــ︩ ﹋ــ﹥ «آ ﹟︣ح ا︵ ︀︋
︍︣داز﹡ــ︡. ا﹁︤ون ︋︣ ا﹟، آ﹡ ︀︀دآور  ﹥ ﹝﹆︣رات ﹎︢اری︋  ︠﹫ــ︣؟»︋ 
︫ــ︡﹡︡ ﹋﹥ و︗ــ﹢د ﹝﹆︣رات ﹋︀را﹝ــ︡ و ﹇﹢ی ﹡︪ــ︀ن د﹨﹠︡ه و︗﹢د 
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︉ و ﹋︀ر و ﹝︣ا︗︹  ︑︺︀﹝﹙︀ی ︨ــ︀ز﹡︡ه ︋﹫﹟ دو﹜️، ︀︮︊︀ن ﹋︧ــ
︨﹫︀︨﹩ و ︗︀﹝︺﹥ ا︨️. 

︻︀دی ︫︡ن ︡︎︡ه ر︻︀️ ﹡﹊︣دن ﹝﹆︣رات
 ،﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹁︀﹠﹞ ︶﹀ ﹩﹍﹡﹢﹍ ا︨️ ﹋﹥ از ﹟ع ا︮﹙﹩ ا﹢︲﹢﹞
﹥ د︨️ آ︡ و ﹝﹢رد ︑﹢ا﹁﹅ ﹇︣ار ﹎﹫︣د. ﹇︀﹡﹢﹡﹍︢اران  درک رو︫﹠﹩︋ 
و ︑﹠︷﹫﹛ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹝﹆︣رات ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن و 
︫︀︾﹑ن ﹢زه ︧︀︋︡اری و ﹝︀﹜﹩، ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ و ﹝﹠︀﹁︹ 

﹝﹆︣را︑﹩ ﹋﹥ ︑﹠︷﹫﹛ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، آ﹎︀﹨﹩ ︋﹫︪︐︣ی ︎﹫︡ا ﹋﹠﹠︡.
﹫︣وی از ﹝﹆︣رات ﹝﹢︗︉ ا︖︀د ر﹇︀︋️  ا﹁︤اــ︩ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی︎ 
ا﹡︭︀ری ﹝﹩ ︫ــ﹢د. در ا﹟ ︫ــ︣ا︳، ﹁﹆︳ ︑︺︡اد ﹝︺︡ودی از 
 ،﹤﹚︧﹞ ﹟ا .︡﹠︋︣آ ︀﹨ ﹤﹠︤﹨ ﹟︡ه ا︻ ا﹡﹠︡ از﹢︑ ﹩﹞ ︀﹨ ﹤︧︨﹣﹞
︀ ﹝︪﹊﹏ ر︫︡ و ︑﹢︨︺﹥ رو︋﹥ رو ﹝﹩ ﹋﹠︡.  ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ﹋﹢﹉ را︋ 
️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ﹝﹫︤﹎︣د ︋﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹨﹛ ا︫︀ره دا︫︐﹠︡ ﹋﹥  ﹋︫︣
و︗﹢د ا﹟ ︫︣ا︳ ﹝﹢︗︉ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ در ︋︣︠﹩ از ﹝﹠︀︵﹅، ︋﹫﹟ 
﹝﹆︣رات ﹝﹊︐﹢ب ︋︀ ﹝﹆︣را︑﹩ ﹋﹥ ا︗︣ا ﹝﹩ ︫ــ﹢د، ︫﹊︀ف ︋︤ر﹎﹩ 
ا︖︀د ︫﹢د. ︠︴︣ آ﹡︖︀︨ــ️ ﹋﹥ ︨︀ز﹝︀﹡︀، ﹝﹆︣را︑﹩ را ا﹡︐︀ب 
﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ از ﹡︷︣ آ﹡︀ن ︀︋︡ ا︗︣ا ︫ــ﹢د، و ︋ــ﹥ ا︡︎ ،︉﹫︑︣︑ ﹟︡ه 
ــ﹢د ﹋﹥ ا﹟ ر︧ــ﹊︀﹩ را در  ر︻︀️ ﹡﹊︣دن ﹝﹆︣رات ︻︀دی︫ 

درون ﹨︣ ﹡︷︀م ﹇︀﹡﹢﹡﹍︢اری ا︖︀د ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د.

ده ا︮﹏ ︋︣ای ا︖︀د ﹝﹆︣رات ﹝︀﹜﹩ ︋︀﹋﹫﹀﹫️
️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ﹝﹫︤﹎︣د ا︻︐﹆︀د دار﹡︡ ﹋﹥ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای  ﹎︣وه ︫ــ︣﹋
 ︀ ︣ای و︲︹ ﹝﹆︣رات ﹝︀﹜﹩ ﹐زم ا︨ــ️. ا﹟ ا︮﹢ل︋  از ا︮ــ﹢ل︋ 
︋︣ر︨ــ﹩ ﹎︧ــ︐︣ده ا︸︀ر﹡︷︣﹨︀ی ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ روی ﹝﹆︣رات 
و︲︹ ︫ــ︡ه ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. 
ا﹟ ده ا︮﹏ ﹋﹥ ︀︋︡ ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده ﹝︣ا︗︹ ﹝﹆︣رات ﹎︢ار ﹋︪﹢ر﹨︀ 

︋︀︫﹠︡، ︻︊︀ر︑﹠︡ از:
﹁︡﹨ -1︀ی ︫﹀︀ف در را︨︐︀ی ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩

﹝﹆︣رات ︀︋︡ ︋︣ا︨︀س ﹨︡﹁﹩ ا︨︀︨﹩ و وا︲ و︲︹ ︫﹢د ﹋﹥ ︋﹥ 
️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ﹝﹫︤﹎︣د، ﹫︤ی ﹡﹫︧️ ︗︤ ﹨﹞︣ا︨︐︀  ا︻︐﹆︀د ︫ــ︣﹋

︋﹢دن ︋︀ ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩.
2- رو﹊︣د ﹝︐﹢ازن و ﹝︐﹠︀︨︉

ا﹎︣﹥ ﹋﹥ ︋﹫︪ــ︐︣ ﹝﹆︣رات ︋︣ای ︨︀﹝︀ن دادن ︋﹥ ﹝﹢ارد ︠︀رج از 
﹢ب  ︀︡ ︑﹢︗﹥ دا︫️ ﹝﹆︣را︑﹩︠  ︀ر﹢ب و︲︹ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡، و﹜﹩︋ 
 ﹟و در ︑︡و ︫︡︀ ︣ای ﹨﹞﹥ ا﹡﹢اع ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ ﹇︀︋﹏ ا︗︣ا︋  ا︨️ ﹋﹥︋ 

آن، ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ در ا﹡︡ازه ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ 
.︡﹠︫︀︋

3- ارز﹫︋︀︀ی ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ︫﹢ا﹨︡
 ﹩︋︀آ︔ــ︀ر آن ﹝﹢رد ارز ︡︀︋ ﹤﹋ ️ا︨ــ ﹩︻﹢︲﹢﹞ ︡︡︗ ︣رات﹆﹞
﹇︣ار ﹎﹫ــ︣د و ﹋︀را﹝ــ︡ی آن از ﹡︷︣ ﹨︤﹠﹥ ﹨ــ︀ی ز﹝︀﹡﹩ و ﹝︀﹜﹩ 
﹝︐︣︑︉ ︋ــ︣ آن در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫ــ﹢د. ارز︀︋﹩ آ︔ــ︀ر ﹝﹆︣رات از 
 (OECD) 6ی ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹊︀ری و ︑﹢︨︺﹥ ا﹇︐︭︀دی﹢︨

﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠﹠︡ه ا﹜﹍﹢﹩ ︋︣ای ا﹟ ﹋︀ر ا︨️.
︉︨︀﹠﹞ ︹︋︀﹠﹞ ﹟﹫﹞︃︑ -4

در ︋︧ــ﹫︀ری از ﹝ــ﹢ارد، ﹝︣ا︗︹ ﹝﹆︣رات ﹎︢ار ﹁︀﹇ــ︡ ﹝﹠︀︋︹ ﹝︀﹜﹩ 
 ︭︡﹇ ﹤﹋ ︡﹠︐︧﹨ ﹩︀﹨︀ی ︋︀زار﹫﹎︡﹫︙﹫︎ ﹩︨︋︣ای ︋︣ر ︉︨︀﹠﹞
 ️︀﹝ ︉﹚︗ د︗﹥ و﹢ ︣ای آ﹡︀ را دار﹡︡. ︑︃﹝﹫﹟︋  ﹝﹆︣رات ﹎︢اری︋ 
 ︬﹫︪︑ ︀ف ﹝﹢︗﹢د﹊︫ ﹟︣︐﹎︋︤ر ،﹤︊﹡︀︗︡﹠ ︀یدر ﹨﹞﹊︀ر
داده ︫ــ︡. دو﹜︐︀ ︋︀ و︗﹢د ﹝﹠︀﹁︹ ︨︫︣ــ︀ری ﹋﹥ ︋﹥ وا︨︴﹥ ر︫︡ 
ا﹇︐︭︀دی ﹋︧ــ︉ ︠﹢ا﹨﹠︡ ﹋︣د، ︻﹑﹇﹥ ︋︧﹫︀ری ﹋﹞﹩ ︋﹥ ︑︃﹝﹫﹟ 

﹝﹠︀︋︹ ︋︣ای ﹡︀د﹨︀ی ﹡︀︸︣ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ دار﹡︡. 
5- ا﹇︡ام ﹝︪︐︣ک

️ ︋﹢﹝︀ی  ︧︀د ز︖︣ای ا﹇︡ام ﹝︪︐︣ک در ز﹝﹫﹠﹥ ا ا﹡﹍﹫︤ه ﹇﹢ی︋ 
﹝﹆︣رات ﹎ــ︢اری و︗ــ﹢د ﹡ــ︡ارد. ا︖︀د اــ﹟ ا﹡﹍﹫ــ︤ه ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ 
﹝︪ــ﹢﹇︀ی ︗︡︡ی از ︗﹞﹙ــ﹥ آ﹝﹢زش، ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ ﹡︤د﹉ و 
︑︪ــ﹊﹫﹏ ا﹡︖﹞﹠︀ی ︗︀﹡﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝﹢︗ــ︉ ﹨﹞﹊︀ر︀ی 

.︫︡︀︋ ︣︑ ﹅﹫﹝︻
 -6﹊﹠﹢ا︠︐﹩ و ا﹡︧︖︀م

 ﹩︀︱﹁ ﹤ ︧ــ﹫︀ری از ﹡︀د﹨ــ︀ی ﹝﹆︣رات ﹎ــ︢ار︋  در ︀﹜ــ﹩ ﹋﹥︋ 
︋︣ای ︋︊﹢د و ا︖︀د ﹉ ﹡︷ــ︀م ﹝﹆︣رات ﹎︢اری ﹊﹠﹢ا︠️ ﹡﹫︀ز 
 ﹩︀︐﹋︫︣ .️︨︣ده ا︐︧﹎ ﹩﹡︀︗ ︴در ︨ــ ﹤﹚︮︀﹁ ﹟دار﹡︡، ا
﹋﹥ ︻﹞﹙﹫︀ت آ﹡︀ ﹁︣ا︑︣ از ــ﹢زه ︻﹞﹏ ﹉ ﹝︣︗︹ ﹇︀﹡﹢ن ﹎︢اری 
ــ﹥ ︑﹀︀و︑︀ و  ︀ د︫ــ﹢ار︀ی ﹝︣︋﹢ط︋  ــ﹉︋  ︡ون︫  ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡،︋ 
﹝︽︑︣︀︀ی در︠﹢ر  ︑﹢︗﹥ ﹡︀︫﹩ از ﹡︀﹊﹠﹢ا︠︐﹩ و ﹝﹠︧︖﹛ ﹡︊﹢دن 

﹡︷︀﹝︀ی ﹝﹆︣را︑﹩ ︋︀ ﹨﹛، رو︋﹥ رو ﹝﹩ ︫﹢﹡︡.
7- ﹝︪︀وره آزاد و ︫﹀︀ف

ــ︣   ︨︣  ︋﹤︊﹡︀︗︡﹠ ﹅﹁︀ه ﹋﹥ ﹝﹆︣رات در وا﹇︹ ︑﹢ا﹎︡د ﹟ا ﹤︀  ︎︣︋
️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ﹝﹫︤﹎︣د ︠﹢ا︨︐︀ر آن  ﹉ ﹝﹢︲﹢ع ا︨ــ️، ︫ــ︣﹋
︫ــ︡﹡︡ ﹋﹥ ا︗︀زه داده ︫ــ﹢د ︑︀ در ︵﹢ل ﹁︣ا﹠︡ ︑﹢︨︺﹥ ﹝﹆︣رات، 

﹨﹞﹥ ︵︣﹁﹫﹟ در ﹝﹢︲﹢ع ﹝︪︀ر﹋️ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡.
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8- ﹡︷︀رت ﹁︺︀ل
﹡︷︀ر︑︀ی  و︗ــ﹢د  ︋ــ﹥  ﹁︤ا﹠︡ه  ﹡﹫ــ︀ز 
﹝︧︐﹆﹏ ︑︣ و ﹁︺︀ل ︑︣ ﹝︣ا︗︹ ﹝﹆︣رات ﹎︢ار 
﹨﹛ ﹉ ︫ــ﹊︀ف در︠﹢ر  ︑﹢︗﹥ ا︨️. 
 ﹤﹋ ︡ ︀︵︣﹡︪ــ︀ن︫  در ا﹟ ﹡︪︧ــ️،︠ 
«ا﹟ ﹁ــ︣ض ﹋﹥ ﹨︣  ﹤ــ﹉ ﹝︣︗︹ 
﹝﹆︣رات ﹎ــ︢ار ︻﹠﹢ان ﹋﹠︡ ︀ ا﹡︖︀م د﹨︡ 
در را︨ــ︐︀ی ﹝﹠︀﹁ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ا︨ــ️» 
﹝﹆︣رات   ﹩︪︋︣︔ا  ︀︑ ﹝﹩ ︫﹢د   ︉︗﹢﹞
و ﹇︀︋﹙﹫ــ️ ا︻﹞︀ل آن از ﹡︷︣ ﹎︣وه ﹨︀ی 
﹝︐﹙︿ ذ﹠﹀︺︀ن د︀ر آ︨ــ﹫︉ ﹎︣دد. 
﹡︷ــ︀رت ﹝ــ︰ ︨﹫︀︨ــ﹩ ﹋︀﹁ــ﹩ و 

﹋﹞﹉ ﹋﹠﹠︡ه ﹡﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
9- ︋︀ز﹡﹍︣ی ﹝﹠︷﹛

 ︉﹢︭︑ ︗︡ــ︡ی  ﹝﹆ــ︣رات  ﹨ــ︣﹎︀ه 
︩ ︨︀ز  ﹛︀ ︫ــ﹢د، ︑︽﹫﹫︣ ﹝︖︡د آن ﹩﹞
﹝﹩ ︫ــ﹢د؛ ︐﹩ ا﹎︣ ︋﹥ ﹨︡﹁︀ی ﹝﹢رد 
︀︫ــ︡. ازد︀د  ﹢د د︨ــ️ ﹡﹫︀﹁︐﹥︋   ︠︣︷﹡
﹝﹆︣رات ︋︀︻ــ︒ ا﹁︤ا﹫﹎︡﹫︙﹫︎ ︩︀ی 
﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝﹫︳ ﹝﹆︣را︑﹩ ﹝﹩ ︫ــ﹢د. 
﹥ ︵ــ﹢ر  ️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ﹝﹫︤﹎ــ︣د︋  ︫ــ︣﹋
 ﹩﹍﹡﹢﹍ ﹜ِ︷﹠﹞  ﹩︧ــ︐︣ده از ︋︣ر︨ــ﹎
 ،︡︡︗ ﹝﹆ــ︣رات  ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی  و  ا︗ــ︣ا 

ا︻﹑م ︀﹝️  ﹋︣د﹡︡.
10- ا︗︣ای ︗︡ی

﹝﹆︣رات،  ﹝﹙﹞﹢س  و  ﹝﹠︀︨ــ︉  ا︗︣ای 
︣ای ﹋︧ــ︉ ا︵﹞﹫﹠︀ن از   ︋﹩﹝﹞ ﹏﹞︀︻
ا︻︐﹞︀د︢︎︣ی ﹝﹆︣رات در ﹝﹫︳ ︋︣ای 

︉ و ﹋︀ر و ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ ا︨️. ︧﹋
﹡︷︀﹝ــ︀ی  ︋ــ︣ای  ﹁︣ا︠﹢ا﹡ــ﹩ 
﹩﹡︀︗ ا︠️ و﹢﹠﹊ ︣رات ﹎︢اری﹆﹞

 ﹤﹋ ︡﹠ ︣﹨ ،︣﹫︨︠ــ︀ل ا ︡﹠ در ︵﹢ل
︋︣ای  ﹝ــ﹢اردی را   (G20) ﹎︣وه 20 
︎﹫︪ــ︣﹁️ در ﹋︀ر ﹨﹫️ ︔︊︀ت ﹝︀﹜7﹩ 
(FSB) در د︨ــ︐﹢ر ﹋︀ر ﹇︣ار داده، ا﹝︀ 

 ﹩﹡︀︗ ﹨﹞︀﹨﹠ــ﹌  ﹡︷ــ︀م   ﹉ ﹨﹠﹢ز 
︋ــ︣ای ا﹟ ﹝﹠︷ــ﹢ر ︋﹥ و︗ــ﹢د ﹡﹫︀﹝︡ه 

ا︨️.
︀﹋﹫﹀﹫️ و ﹊﹠﹢ا︠️  ﹥ ﹝﹆︣رات︋  ﹡﹫︀ز︋ 
︗︀﹍︀﹨ــ﹩  در  ︗︀﹡ــ﹩  ︻︣︮ــ﹥  در 
﹇ــ︣ار دارد ﹋﹥ ﹝︐︀ج ︑﹢︗ــ﹥ و︥ه ای 
 ﹤︋︀︪﹞ ﹨﹞︀﹨﹠﹌ ︫︡ه  ﹝﹆︣رات  ا︨️. 
ا︨️.   ﹩﹡︀︗ ︑︖︀رت  ︑﹢ا﹁﹆﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی 
︋ــ︀ و︗ــ﹢د اــ﹟، در ﹨﹠ــ﹍︀م ︑﹠︷﹫﹛ 
 ﹤︗﹢︑  ﹩﹡︀︗ ︑︖︀رت  ︑﹢ا﹁﹅ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی 
و︥ه ای ︋﹥ ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی و آ︔︀ر 
ا︗︐﹞︀︻﹩ آ﹡︀ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋ــ﹥ در ﹝﹢رد 
 ︣︐﹝﹋ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩،  ﹡︷︀ر︑﹩  ﹝﹆ــ︣رات 

 .﹜﹫︐︧﹨ ﹩︗﹢︑ ﹟﹫﹠ ︡﹨︀︫
 ﹩﹛︀﹞ ︩︋ ا﹡﹫﹟ ا︠﹫︣ی ﹋ــ﹥ در﹢﹇
ا︑︀د﹥ ارو︎︀ ︑︭﹢︉ ︫ــ︡ه ا︨ــ️، 
درا︨ــ︀س ︋﹥ ︫ــ﹊﹙﹩ ︵︣ا﹩ ︫︡ه ا﹡︡ 
ــ︴ ارو︎︀ ا︖︀د  ﹋﹥ ا﹜﹍﹢﹩ وا︡ در︨ 
︫ــ﹢د؛ ا﹝︀ ﹡︐ ︕︀︀︮﹏ ︫︡ه ︋﹥ ا︖︀د 
﹡︷︀﹝﹩ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︋︀ در︗﹥ ︫ــ﹞﹢ل ﹋﹞︐︣ 
و ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ︋﹫︪ــ︐︣ ﹝﹠︖︣ ︫︡. ︋︣ای 
﹝︓ــ︀ل، ︋﹥ ︑︀ز﹎﹩ ︑︽﹫﹫ــ︣ی در ﹇﹢ا﹡﹫﹟ 
ا﹁︐︀ده  ا︑﹀︀ق  ارو︎︀   ﹤︀د︑ا  ﹩︨︣︋︀︧
 ﹉ ا︨ــ️؛ ︋﹥ ︫ــ﹊﹙﹩ ﹋﹥ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ از
︋︺ــ︡ی ︋﹥ ︵﹢ر در︠﹢ر  دو﹜️ ︑︀ دو﹜️ 
﹝﹑︷ــ﹥ ای ﹁ــ︣ق ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡ و اــ﹟ 
︋﹫︪ــ︐︣  ︨ــ︣در﹎﹞﹩   ︉︗﹢﹞ ﹝﹢︲﹢ع 
︫ــ︣﹋︐︀ی ﹠︡﹝﹙﹫︐ــ﹩ در ︎﹫︣وی از 
 ︿︣︺︑ ︣رات ﹝﹩ ︫ــ﹢د. ︑﹀︀وت در﹆﹞
 ︣︋  ﹤︀د︑ا ا︻︱ــ︀ی  ︋﹫ــ﹟   ﹤︀﹞︨︣ــ
﹝﹆ــ︣رات ﹝︣︋ــ﹢ط ︋ــ﹥ ﹡ــ﹢ه ︑︺﹫﹫﹟ 
︨ــ︣﹝﹊﹡︀︋ ﹤︀ــ︀ ︑︃︔﹫ــ︣ ﹝﹩ ﹎ــ︢ارد. 
﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨ــ︀ی ﹝︪ــ︀︋﹥ د﹍ــ︣ی ﹨﹛ در 
︋︣ون ﹝︣زی  ︗﹠︊﹥ ﹨ــ︀ی  ︋ــ︀  ار︑︊ــ︀ط 
 ﹤︀﹞︨︣ــ رازداری،   ﹤︋ ﹝︣︋﹢ط  ﹇﹢ا﹡﹫﹟ 
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رو﹊︣د﹨︀ی رو﹊︣د﹨︀ی 

﹝﹆︣رات ﹎︢اری در﹝﹆︣رات ﹎︢اری در

﹤﹋ ﹩︴︫︣ا﹤﹋ ﹩︴︫︣ا

﹋︧︉ و ﹋︀ر﹨︀ و﹋︧︉ و ﹋︀ر﹨︀ و

︓︋︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹝︣︋﹢ط︓︋︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹝︣︋﹢ط

︀﹡آ ﹤︋ ︀﹡آ ﹤︋ 

از را﹨︊︣د از را﹨︊︣د 

︗︀﹡﹩ ︫︡ن︗︀﹡﹩ ︫︡ن

︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ️﹫︺︊︑︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ️﹫︺︊︑

﹤︋ ︩︣ا﹎ ︣︐︪﹫︋﹤︋ ︩︣ا﹎ ︣︐︪﹫︋

﹝﹙﹩ و ︋﹢﹝﹩ ︋︀﹇﹩ ﹝︀﹡︡ن﹝﹙﹩ و ︋﹢﹝﹩ ︋︀﹇﹩ ﹝︀﹡︡ن

دار﹡︡دار﹡︡
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︋︀﹡﹊︀، ز︨︣ــ︀︠︐︀ی ︋︀زار و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ 
︵﹫︿ ﹎︧ــ︐︣ده ای از ﹇﹢ا﹡﹫﹟ د﹍︣ و︗﹢د 

دارد.
﹡︷︀رت ︗︀﹡﹩، ︫﹊︀ف ︋︤ر﹎﹩ ﹋﹥ ︋︀﹇﹩ 

︡﹡︀﹞ ﹩﹞
︋︣ای ﹡︷︀رت ︗︀﹡﹩ ﹝︧ــ︐﹆﹏ و ﹁︺︀ل ︋︣ 
﹝﹫︳ ﹝﹆︣را︑﹩ ﹝﹢︗﹢د، ︀︋︡ ا︗︀زه داد ︑︀ 
︓︋︀ی ﹝︪︐︣ک و وا﹋︀و︀ی ︋︐︣ی از 
 ﹩﹡︀︗ ︀رج ︑︖︀رت﹞ ︣︋ ︹︤و﹡﹩ ﹝﹠︀﹁ــ﹁

︮﹢رت ﹎﹫︣د. 
︀︋ــ︡ ︨ــ︀︠︐︀ر ﹝﹆ــ︣رات از ﹨︣﹎﹢﹡ــ﹥ 
﹝︡ود︐︀ی ︨﹫︀︨﹩ آزاد ︋﹢ده و ا︗︀زه 
داده ︫ــ﹢د ︑︀ ﹝︺﹞ــ︀ران ﹝﹫︳ ﹝﹆︣را︑﹩ 
روی ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︑﹞︣﹋︤ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡؛ 
︋ــ︣ای ﹝︓ــ︀ل، ا ﹤﹋ ﹟﹍﹢﹡ــ﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان 
︋︣ رو﹡﹅ ︑︖︀رت ︗︀﹡ــ﹩ ا﹁︤ود؛ ︲﹞﹟ 
 ︀︊﹫︨︀م ﹎︧ــ︐︣ده ︋︐﹢ا﹡︡ آ︷﹡ ﹟ا ﹤﹋ ﹟ا
و ︑︡︡﹨︀ی ︋︣وز ︋︣ان ︗︀﹡﹩ را ﹨﹛ 

ر︮︡ ﹋﹠︡.
 ﹩﹡︀︗ ︀م ﹡︷︀رت︷﹡ ﹉ ︀د︖︋︣ای ا
 ﹩︀﹨︣﹫﹫︽︑ ﹤ا︠️، ﹐زم ا︨ــ️ ﹋ــ﹢﹠﹊
د︨ــ︐︣س  در  ﹝﹠︀︋ــ︹  و  ︠﹢ا︨ــ︐﹥ ﹨︀  در 
﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ﹡︷︀ر︑ــ﹩ ︗︀﹡ــ﹩ ا︖︀د 

︫﹢د. 
﹨﹞︙﹢ن   ،﹩﹚︺﹁ ﹝﹢︗﹢د  ز︐︠︀︨︣︀ی 
 ︣﹍︊︀ت ﹝︀﹜﹩ و د︔ ️﹫﹨ ︣وه 20 و﹎
 ﹟در ا ︡︀︋ ﹩﹚﹚﹝﹛︀ی ︋﹫﹟ ا﹡︀﹞︨ــ︀ز
︀ز﹎︀ر ﹨︡ف  را︨︐︀ ﹋﹥ ا︖︀د ﹝﹆︣رات︨ 
ا︮﹙ــ﹩ ﹨﹞ــ﹥ ﹝︣ا︗ــ︹ ﹝﹆︣رات ﹎︢ار 
 .︡﹡︣﹫﹎ ﹇ــ︣ار  ا︮﹑ح  ﹝﹢رد  ا︨ــ️، 
ا﹟ ﹝︴﹙﹢ب، ﹝︧ــ︐﹙︤م ﹋﹠︀ر﹎︢ا︫︐﹟ 
︑ــ﹑ش  و  ﹝﹢︗ــ﹢د  رو﹊︣د﹨ــ︀ی 
 ﹩﹢﹍︨︀︎ ️﹫﹛﹢︀د ﹝︧ــ︖︋︣ای ا
﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ا︗︣ای ﹝﹆ــ︣رات دا︠﹙﹩ 
﹋︪ــ﹢ر﹨︀ ︋﹥ ﹡ ﹢﹊﹠﹢ا︠ــ️ ︋︀ ﹡︷︀م 

﹝﹆︣رات ﹎︢اری ︗︀﹡﹩ ا︨️.
︀﹜︩ ﹋﹠﹢﹡ــ﹩: ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹁︣︮️ 

️ ر﹁︐﹥ ︋︣ای ر︫︡ ا︨️ ازد︨
﹍﹢﹡﹍ــ﹩  ﹝﹫︤﹎ــ︣د،  اــ﹟  ادا﹝ــ﹥  در 
ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ز︀ن ︀︮﹏ از ﹡︷︀م ﹡︷︀ر︑﹩ 
﹝﹢︗ــ﹢د ︋﹥ ︻﹠ــ﹢ان ︋︤ر﹎︐︣ــ﹟ ︀﹜ــ︩ 
﹝﹢رد ا︫ــ︀ره ﹇︣ار ﹎︣﹁️. ﹨﹞﹥ ﹝﹩ دا﹡﹫﹛ 
 ﹢﹡ ﹤︋ ــ︣وی از ﹝﹆ــ︣رات﹫︎ ﹤﹠︤﹨ ﹤ــ﹋
︪ــ﹞﹍﹫︣ی ا﹁︤ا ︩︀﹁︐﹥ ا︨️. ﹆︡ر 
از ﹡﹢آور︀ در ا﹟ ﹝︀︗︣ا از ︋﹫﹟ ﹝﹩ رو﹡︡؟ 
 ︡آ ﹩﹞ ︋﹥ و︗﹢د   ﹩︀﹊︧ــر ﹝﹫︤ان   ﹤
﹋﹥ ﹝︀ ﹇︀در ︋﹥ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی آ﹡︀ ﹡﹫︧ــ︐﹫﹛؟ 
﹥ ﹝﹫︤ان از ر︫ــ︡﹨︀ و ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹨︀ 
﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡  ﹋ــ﹥  ︣ا  ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡،   ﹩﹡︀︋︣﹇
︠﹢د را ︋︀ ا﹞ ﹟﹫︳ ﹝﹆︣را︑﹩ ﹨﹞︀﹨﹠﹌ 
﹉ ︫ــ﹊﹏  و   ﹩﹡︀︗ ﹡︷︀م  ا︖︀د  ﹋﹠﹠︡؟ 
﹡︷︀ر︑﹩، ﹝︐︀ج آن ا︨️ ﹋﹥ ︵︣﹁︡اران 
️ ︋﹥ ﹋︀ر  ﹠﹫﹟ ﹡︷︀﹝﹩ ︋︣ای ا︖︀د آن د︨

 .︡﹡﹢︫
:︀︐︫﹢﹡︀︎

1- International Federation of Ac-
countants (IFAC)
2- Hong Kong Institute of Certified 
Public Accountants
3- Basel III
4- Oligopoly
5- Small- and Medium-Sized Entities 
(SMEs)
6- The Organisation for Economic 
Co-Operation and Development 
(OECD)
7- Financial Stability Board (FSB)

:︹︋︀﹠﹞
International Federation of Ac-
 countants (IFAC), From Crisis to
 Confidence: A Call For Consistent,
 High-Quality Global Regulation,
Roundtable Summary, February 2016
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ا︫︣اف ︋︣ا︫︣اف ︋︣

︫︣﹋︐︀ و︫︣﹋︐︀ و

︀﹡︀اداره ﹋︣دن آ﹡اداره ﹋︣دن آ

﹡﹫︀ز﹝﹠︡﹡﹫︀ز﹝﹠︡

و︗﹢د ا︫︀صو︗﹢د ا︫︀ص

︋︀ ﹋﹀︀️ و︋︀ ﹋﹀︀️ و

ا︠﹑ق ﹝︡ارا︠﹑ق ﹝︡ار

ا︨️ا︨️


