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﹤﹞︡﹆﹞
در ︨ــ︀ل 2015، ﹨﹞﹠︪ــ﹫﹠﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︣ا︗︹ ﹡︷︀رت  ︋︣ 
﹢د را   ︩︠︀﹝﹫ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︧ــ︐﹆﹏١  (IFIAR)︀ر﹝﹫ــ﹟︎ 
︋︣﹎︤ار ﹋︣د. اــ﹟ ︎﹫﹞︀︩ در ﹝﹢رد ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی2 ﹋︪︿ ︫ــ︡ه در 
 ﹩︨︣︋︀︧ از ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ﹩﹠﹫︪﹠﹝﹨ ﹟︀ی ا︻︱︀ی ا﹫︋︀زر︨ــ
 3﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛د ﹋﹥ وا︋︧ــ︐﹥ ︋﹥ ︫ــ︩ ︫ــ︊﹊﹥ ︋︤رِگ ︋﹫﹟ ا﹢︋

︋﹢د﹡︡. 
در ︀ر﹝﹫﹟ ︎﹫﹞︀︩ ︨︀ل 2015 ﹨﹞﹠︪﹫﹠﹩، از ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی 
 ︬︪﹞ ،︀د︫︡ه ﹤﹊︊︋︀زر︨ــ﹩ ﹝︣ا︗︹ ﹡︷︀ر︑﹩ از ︫︩ ︫ــ
︫ــ︡ ﹋﹥ 43 در︮︡ از ︋︀زر︨﹫︀ی ا﹡︖︀م ︫︡ه از ﹫︨︣︋︀︧︀ی 

﹢رس4، د︨ــ︐﹊﹛  ️ ︫ــ︡ه در︋  وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری ︻︀م ︔︊
﹉ ﹝﹢رد ︀﹁︐﹥ دا︫ــ︐﹠︡ ﹋ــ﹥ ا﹟ ﹝﹫︤ان در ︎﹫﹞︀︩ ︨ــ︀ل 
 ،2014ــ︡ود 47 در︮︡ ︋﹢د. ︀﹝﹫︎ ︕︀︐﹡ ︀︋ ﹅︋︀︴﹞︪ــ︀ی 
︎﹫︪ــ﹫﹟ ا︀﹝﹫︎ ،﹩﹠﹫︪﹠﹝﹨ ﹟︩ ﹁︺﹙﹩ ﹡﹫︤ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ 
﹝﹫︤ان ︑﹊︣ار و ︑︺︡اد ︀﹁︐﹥ ﹨︀ در ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی ا︮﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ و 
﹡︷︀﹝︀ی ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋︀زر︨﹩ ︫︡ه 

.️︨﹐︀︋
ا﹟ ﹨﹞﹠︪﹫﹠﹩، ا︵﹑︻︀ت ︨﹥ د︨︐﹥ از ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︋︀زر︨﹩ 
 ﹤︨ ﹟︀ی1، 2 و 3، ا﹛را ︗﹞︹ آوری ﹋︣ده ا︨ــ️. در ︗︡و
 ﹟︣︐︪﹫︋ ﹤﹋ ﹩︧︀︋︨︣ــ از ﹩︀︪ــ︋ ﹜﹞ د︨ــ︐﹥ و ﹝﹢ارد

﹨﹞﹠︪﹫﹠﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︣ا︗︹ ﹡︷︀رت ︋︣ 
﹏﹆︐︧﹞ ﹩︨︣︋︀︧﹏﹆︐︧﹞ ﹩︨︣︋︀︧
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︑︺︡اد ︀﹁︐﹥ ﹎︤ارش ︫ــ︡ه در ︎﹫﹞︀︩ ︨ــ︀ل 2015 را دا︫︐﹠︡، 
ارا﹥ ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡. ︋ــ︣ای درک ﹝﹀﹢م «﹡ «﹤︐﹁︀﹢ه ︨ــ﹠︖︩ 
«︑﹊︣ار» ــ﹉ ︀﹁︐﹥ و ﹝﹑︷﹥ ﹨︀ی ا﹟ ﹨﹞﹠︪ــ﹫﹠﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ 
﹥ ادا﹝﹥ ا﹟ ﹎︤ارش  ︑﹀︧﹫︣ ا︵﹑︻︀ت ارا﹥ ︫︡ه در ا﹟ ﹎︤ارش،︋ 

 .︡﹫﹠﹋ ﹤︗﹢︑
در ︀﹜﹩ ﹋﹥ ︎﹫︪ــ︣﹁︐︀﹩ د︡ه ︫ــ︡ه ا︨ــ️، ﹝﹫︤ان ︑﹊︣ار و 
﹝︖﹞﹢ع ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ﹡︪︀ن داده ︫ــ︡ه در ﹡︐︀ــ︕ ︎﹫﹞︀︩، ﹝﹢︗︊︀ت 
﹡﹍︣ا﹡ــ﹩ دا﹞﹩ ﹨﹞﹠︪ــ﹫﹠﹩ را ﹁︣ا﹨ــ﹛ آورده ا︨ــ️. ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی 
️ آ﹝︡ه در ﹝﹢رد ﹇︣ارداد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥  ︋﹥ د︨ــ
 ︹﹁︀﹠﹞ ︶﹀ ︋︣ای ﹤﹋ ﹩︪﹆﹡ ﹅﹆︑ ﹤﹠﹫﹞︧︀︋︨︣ــ︀ن در ز ︣د﹊﹚﹝︻
︻﹞﹢﹝﹩ ︋︣ دوش ︫ــ︀ن ا︨ــ️ ﹋﹞︐︣ از ﹝﹫︤ان ﹝﹢رد ا﹡︐︷︀ر ا︨️ و 
ا ﹤﹋ ﹟︧︀︋︨︣﹩ ﹡︐﹢ا﹡︧︐﹥ ا︨️ ﹝﹫︤ان ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ ﹐زم را ﹋﹥ 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︣﹁﹥ ای در ﹝﹢رد ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑︺﹫﹫﹟ ﹋︣ده ا﹡︡، 

 .︡︀﹝﹡ ︋︣اورده
︋︀زر︨ــ﹫︀، ︋ــ﹥ رو ﹤﹋ ﹩︀﹨ ﹤︧ــ︀︋︣س ا﹡︖︀م داده ا︨ــ️، 
 ً︀ ️ آ﹝︡ه از ︋︀زر︨﹩ ︧︀︋︨︣﹩، ﹜︤و﹝ ﹝﹩ ︎︣دازد. ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ︋﹥ د︨ــ

 ﹟︀︋︣ا﹠ ︡ه ا﹡︡ و︋   ︫ ︿︣︑ ﹩﹛︀﹞ ︀ی︑ر﹢ ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی آن ﹡﹫︧️ ﹋﹥︮ 
︀︫ــ﹫﹛ ﹋﹥ ﹝﹫︤ان ︑﹊︣ار ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی  ﹝﹛ ا︨ــ️ ﹋﹥ در ﹡︷︣ دا︫ــ︐﹥︋ 
ا︫︀ره ︫︡ه در ا﹟ ﹎︤ارش، ﹡︪︀ن د﹨﹠︡ه  ﹝﹫︤ان ︑﹊︣ار ︑﹀︣︀ در 

︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹡﹫8️︧.
﹝︣ا︗︹ ﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︨︣ــ﹩، ﹋﹀︀️ ︻﹞﹙﹊︣د ︧︀︋︨︣ــ﹩ را 
ــ︡ه ︀ ﹡︪ــ︡ه ا︨ــ️،   ︫︿︣︑ ﹩﹛︀﹞ ︀ی︑ر﹢  ︮﹤﹋ ﹟︀ی ا﹠︊﹞ ︣︋
﹡﹞﹩ ︨ــ﹠︖﹠︡. ﹝︧ــ﹢﹜﹫️ ا︮﹙﹩ د﹇️ و ﹡﹢ه اراــ﹥ ︮﹢ر︑︀ی 
﹝︀﹜﹩ ︋︣ ︻︡ه ﹝︣︡️ ︫ــ︣﹋︐﹩ ا︨️ ﹋﹥ آ﹡︀ را ﹎︤ارش ﹝﹩ ﹋﹠︡ و 
﹨﹞﹫﹟ ﹝︧﹙﹥ ︋︀︻︒ ﹝﹩ ︫﹢د ا︨︐﹀︀ده از ا﹜﹍﹢﹨︀ی ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡ه ︋︣ای 
︉ ︑︣ی ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ارز︀︋﹩  ︻﹞﹙﹊︣د  ارز︣︑ ﹩︋︀︿، ﹝︺﹫︀ر ﹝﹠︀︨ــ
 ﹟︧︀︋︨︣ــ﹩ ا ︣︋ ︋︀︫ــ︡. در ︻﹢ض، ﹝︣ا︗ــ︹ ﹡︷︀رت ️︣︡﹞
﹝︧﹙﹥ را ارز︀︋﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ آ ︀︧︀︋︣س ا﹜︤ا﹝︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︧︀︋︨︣ــ﹩ را، ﹋﹥ ︋︀ ا﹟ ﹨︡ف ︵︣ا﹩ ︫︡ه ا﹡︡ ︑︀ ︧︀︋︣س را در 
︗︀﹍︀﹨﹩ ﹇︣ار د﹨﹠︡ ︑︀ ︋︐﹢ا﹡︡ ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ را در ︮﹢رت و︗﹢د 

.9 ︣﹫︠ ︀ ️︨︣ده ا﹋ ️︀︻ر ،︡﹠﹋ ︿︪﹋
در ︎﹫﹞︀ــ︩ ︨ــ︀ل 2015 از ا︻︱︀ی ﹨﹞﹠︪ــ﹫﹠﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 

︗︡ول︐﹋︫︣ ﹩︨︣︋︀︧ -1︀ی ︨︀﹝﹩ ︻︀م ︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه در ︋﹢رس اوراق 
︋︀دار ﹋︪﹢ر﹨︀

(وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری ︻︀م ︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه در ︋﹢رس)

︀﹨ ﹤︐﹁︀ ﹏﹋ ︡اد︺︑︀﹨ ﹤︐﹁︀ ︤ان ︑﹊︣ار﹫﹞

23 در173︡︮آز﹝﹢ن ﹋﹠︐︣ل دا︠﹙﹩

18 در158︨︡︮﹠︖︩ ارزش ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥

﹉︧ر ﹩︋︀14 در131︡︮ارز

15 در116︫︡︮﹠︀︠️ درا﹝︡

،(SIFIs) 5︡﹡︀د﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹋﹥ در ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹩ ا﹨﹞﹫️ دار﹡ ﹩︨︣︋︀︧ -2︡ول︗
 از ︗﹞﹙﹥

  (G-SIFIs)  6︡﹡دار ️﹫﹝﹨ا ﹩﹡︀︗ ﹩﹛︀﹞ ︀د﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹋﹥ در ﹡︷︀م﹡ 

︀﹨ ﹤︐﹁︀ ﹏﹋ ︡اد︺︑︀﹨ ﹤︐﹁︀ ︤ان ︑﹊︣ار﹫﹞

40 در37︡︮آز﹝﹢ن ﹋﹠︐︣ل دا︠﹙﹩

51 در31︧︡︮︀︋︨︣﹩ ذ︠﹫︣ه ︋︣ای ز︀ن وام و ﹋︀﹨︩ ارزش وام

27 در22︡︮ارز︫﹍︢اری ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری و اوراق ︋︀دار

26 در22︡︮ا︨︐﹀︀ده از ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن و ﹝︐︭︭︀ن

︗︡ول﹞︀︷﹡ -3︀ی ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹩ در︨︴ ﹋﹏ ﹝﹣︨︧﹥7 ﹋﹥ در ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋︣﹇︣ار﹡︡

︀﹨ ﹤︐﹁︀ ﹏﹋ ︡اد︺︑︀﹨ ﹤︐﹁︀ ︤ان ︑﹊︣ار﹫﹞

﹩︨︣︋︀︧ 59 در222︡︮︻﹞﹙﹊︣د

40 در73︡︮ا﹜︤ا﹝︀ی ا︠﹑﹇﹩ و ا︨︐﹆﹑ل
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︊﹊﹥ ﹨︀ی   ︫︀آ ﹤﹋ ︡ ︨︣﹫︡ه︫   ︎﹏﹆︐︧﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︣رات ﹎︢اران﹆﹞
︗︀﹡﹩ ︻︱﹢ ︫ــ︊﹊﹥ ﹝﹢︨ــ﹢م ︋﹥ ﹋﹞﹫︐ــ﹥ رو﹥ ﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ 
︗︀﹡﹩10 ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ در ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ﹝︀﹨︣﹫﹫︽︑ ﹩﹚﹩ ا︻﹞︀ل 
 ﹩﹚﹞ ﹩︨︣︋︀︧ را در ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ﹤﹋ ︡﹠﹠﹋
︋︊﹢د  ︪︡︋︀ ︠﹫︣؟ ︎︀︨ــ ︋﹫︪︐︣ ا︻︱︀ ︋﹥ ا﹟ ︎︨︩︣ ﹡︪︀ن 
داد ﹋﹥ ︫︊﹊﹥ ﹨︀ی ︗ ﹩﹡︀﹠﹫﹟ ﹇︀︋﹙﹫︐﹩ را دار﹡︡؛ ﹠﹫﹟ ﹡︷︣ی 
در ︭︠﹢ص ︫ــ︊﹊﹥ ﹨︀ی ︗︀﹡﹩ ︋︤ر﹎︐︣ ︋︀ ︑﹊︣ار ︋﹫︪︐︣ی ︋﹫︀ن 
﹝﹩ ︫ــ︡. ︋︣︠﹩ ا︻︱︀ ا︸︀ر ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ از ﹝﹢اردی ﹝︴﹙︹ ﹨︧︐﹠︡ 
 ︴︨ در ︀﹨︣﹫﹫︽︑ ﹏﹫﹝︑ ذ ︠﹢د را ︋︣ای﹢﹀﹡ ﹩﹡︀︗ ﹤︧︨﹣﹞ ﹤﹋
﹝﹣︨︧﹥  ﹝﹙﹩ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︋︊﹢د ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩، ا︻﹞︀ل ﹋︣ده 
﹢د  ︡ ︑︀ ﹝︪︀﹨︡ه ﹨︀ی︠  ﹢ا︨︐﹥︫  ا︨ــ️. ا﹁︤ون ︋︣ ا﹟، از ا︻︱︀︠ 
در ﹝﹢رد ﹨︣ ﹎﹢﹡﹥ ︑︽﹫﹫︣ در︠﹢ر ︑﹢︗﹥ در ﹋﹫﹀﹫️ ﹋﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
در ﹋︪﹢ر﹨︀︪︀ن ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︋︀زر︨﹫︀ی ︎﹫︪﹫﹟ را ا︻﹑م ﹋﹠﹠︡. 
﹡︷︣ ا﹁︣اد در ﹝﹢رد ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ﹋﹙﹩ در ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︐﹀︀وت 

︋﹢د. 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︣ا︗︹ ﹡︷︀رت  ︋︣ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︧︐﹆﹏،  ﹨﹞﹠︪ــ﹫﹠﹩︋ 
︋︀ ﹨︡ف ︋︊﹢د ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ︨ــ︴︗ ︀ن، ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ 
﹋︀ر﹎︣وه ︗ ️﹫﹀﹫﹋ ﹩﹡︀︧︀︋︨︣ــ﹩11، ︋︀ ︫ــ︊﹊﹥ ﹨︀ی ︻︱﹢ 
 ،﹩﹡︀︗ ︫ــ︊﹊﹥ ﹨︀ی ︴در ︨ــ ﹩﹡︀︗ ﹩﹞﹢﹝︻ ︀ی﹨ ﹤رو ﹤︐﹫﹝﹋
︑︺︀﹝ــ﹏ ﹝︧ــ︐﹞︣ی دارد12. ﹨ــ︡ف اــ﹟ ﹋︀ر﹎︣وه ا﹟ ا︨ــ️ ︑︀ 
︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︗︀﹡﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ رو︫ــ︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ را 
﹋﹥ ︀︋︡ ︋︀ ﹝﹆︣رات ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ﹝﹙﹩ وا︋︧︐﹥ ︋﹥ ︫︊﹊﹥ ﹝︣︋﹢ط 

 .︡﹡︀︨︣︋ ﹩﹠﹫︪﹠﹝﹨ ﹟ا︵﹑ع ا︻︱︀ی ا ﹤︋ ،︡﹠︫︀︋
 ﹩﹢﹍ــ︀ی ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ︋︣ای ︎︀︨ــ﹞ــ﹢ر درک ا﹇︡ا︷﹠﹞ ﹤︋
︋ــ﹥ ﹝︀︊︒ ︠︀ص ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹥ ا︾﹙︉ و﹇︐︀ از ︨ــ﹢ی 
﹠︀︠️ د﹐﹏ ا︮﹙﹩  ﹠︀︨︀﹩ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡، و︫  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩︫   ︋﹩﹠﹫︪﹠﹝﹨
︀ ر︪ــ﹥ ای ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ﹡︷︀م ﹝﹠︡، ︗﹙︧﹥ ﹨︀ی ﹝﹠︷﹛ ︋︀ ︫︊﹊﹥ ﹨︀ی 
 ﹩﹡︀︗ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫ــ﹢د. در ︨︀ل ﹎︫︢ــ︐﹥، ﹋︀ر﹎︣وه
︐︣ ﹝﹫︤ان ﹎︧︐︣د﹎﹩ ا︨︐﹀︀ده  ︀ ﹨︡ف درک︋  ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩،︋ 
از روش ︑︖︤﹥ و ︑﹙﹫ــ﹏ ︻﹙︐︀ی ر︪ــ﹥ ای در ﹋﹏ ︫ــ︊﹊﹥ ﹨︀ی 
︗︀﹡﹩ و ا﹟ ﹋﹥ آ︀ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︻︱﹢ ︫ــ︊﹊﹥ ﹨︀ی ︻︱﹢ ﹋﹞﹫︐﹥ 
رو﹥ ﹨ــ︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ ︗︀﹡ــ﹩، ا﹇︡ا﹝︀﹩ ︋︣ای ﹋︧ــ︉ ا︵﹞﹫﹠︀ن 
﹢رت  از ﹋︪ــ︿ و ︢ف د﹐﹏ ا︮﹙﹩ ﹋︀︨ــ︐﹫︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩︮ 
﹝﹩ د﹨﹠ــ︡، ︑︺︀﹝﹏ ︠﹢د ︋ــ︀ ﹋﹞﹫︐﹥ رو﹥ ﹨︀ی ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︗︀﹡﹩ در 
﹫︪ــ︐︣ ﹋︣ده ا︨️. ا﹁︤ون ︋︣  ﹝﹢رد ︑︖︤﹥ و ︑﹙﹫﹏ د﹐﹏ ا︮﹙﹩ را︋ 

 ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ﹩﹡︀︗ ︀ر﹎︣وه﹋ ،﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹫︐︨︀﹋ ﹩︋︀ارز
﹝︺︐﹆︡ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︑︖︤﹥ و ︑﹙﹫﹏ ︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹣︔︣ در ︧︀︋︨︣ــ﹫︀ی 
️ آ﹝﹫︤ را ﹝﹩ ︑﹢ان ﹝︧﹙﹥ ای ﹝﹛ در ︑﹊︣ار و ار︑﹆︀ی ﹋﹫﹀﹫️  ﹫﹆﹁﹢﹞

در  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣﹩ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁️. 
«﹋︀ر﹎ــ︣وه ︗ ️﹫﹀﹫﹋ ﹩﹡︀︧︀︋︨︣ــ﹩» و ︫ــ︊﹊﹥ ﹨︀ی «﹋﹞﹫︐﹥ 
رو﹥ ﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ ︗︣︵ «﹩﹡︀﹩ را در ︨︀ل 2015 ︫︣وع ﹋︣د﹡︡ 
﹋﹥ ︑︺︀﹝﹏ ﹝︪︐︣ک ︫ــ︀ن در ﹝ــ﹢رد ﹢زه ﹨︀ی ا︮﹙ــ﹩ ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی 
︑﹊︣ار︫ــ﹢﹡︡ه را ︋﹫︪ــ︐︣ ﹋︣ده ا︨ــ️. ﹨︡ف ا﹟ ︵︣ح ︎﹫︪︣﹁️ 
در︠ــ﹢ر ︑﹢︗ــ﹥ ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ︑﹞︀﹝﹩ ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ی ︻︱﹢ 
﹨﹞﹠︪ــ﹫﹠﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝﹆︣رات ﹎︢اران ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︧︐﹆﹏ ا︨️ 
﹋﹥ ﹋︀﹨︩  ︀﹨ ﹤︐﹁︀﹫﹟ ︋︀زر︨ــ﹫︀ی آ﹠︡ه ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹡︪︀﹡﹥ ای ︋︣ 

﹝﹢﹁﹆﹫️ ا﹟ ︵︣ح ︋︀︫︡. 
﹋︀ر﹎︣وه ︗ ️﹫﹀﹫﹋ ﹩﹡︀︧︀︋︨︣﹩ ︋﹥ ︵﹢ر ︠︀ص ︋﹥ ︨﹠︖︩ 
︎﹫︪ــ︣﹁︐︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︀﹨ ﹤︐﹁︀﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︎︣دا︠️ ﹋﹥ ا︻︱︀ی 
 ﹤﹋ ﹩︀﹫︧︀︋︨︣ــ ــ﹟ ﹋︀ر﹎︣وه ﹎︤ارش ﹋︣د﹡︡. ︋︣ای9 ﹎︀﹡﹥ ا
ــ︀ل   ︨︩︀﹝﹫ ︀زر︨ــ﹩ آ﹡︀ را ا﹡︖ــ︀م داد﹡︡ و در︎  اــ﹟ ا︻︱︀︋ 
2015 ﹎ــ︤ارش ﹋︣د﹡︡، 39 در︮︡ ︋︀زر︨ــ﹫︀ی ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ 
﹢رس  ︢︣﹁︐﹥ ︫︡ه در︋  ︣﹋︐︀ی ︨ــ︀﹝﹩ ︻︀م︎  از ︧︀︋︨︣ــ﹩︫ 
د︨ــ︐﹊﹛  ﹉︀﹁︐﹥ دا︫ــ︐﹠︡ (﹝﹫ــ︤ان ︑﹊︣ار اــ﹟ ︀﹁︐﹥ ﹨︀ در 
︎﹫﹞︀︩ ︨ــ︀ل 2015 ︋︣ای ﹨﹞﹥ ا︻︱︀ی ﹨﹞﹠︪﹫﹠﹩ ︋︣ا︋︣ 43 

در︮︡ ︋﹢د).
 ﹋︀ر﹎︣وه ︗ ️﹫﹀﹫﹋ ﹩﹡︀︧︀︋︨︣ــ﹩ ا﹡︐︷︀ر دارد ﹋﹥ ︵﹩ ︀ر 
︨ــ︀ل آ﹠︡ه، ︑︺︡اد ﹇︣ارداد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︫ــ︣﹋︐︀ی ︋︀ ﹝﹠︀﹁︹ 
 ﹩︀﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ﹏﹋ ︋︀زر︨﹩ در ﹤︐﹁︀ ﹉ از ︩﹫︋ ︀ ﹉ ︀︋ ﹩﹞﹢﹝︻
 ،︡﹠︐︧﹨ ﹩﹡︀︗ ﹩﹞﹢﹝︻ ︀ی﹨ ﹤︪ــ﹩ از ︫ــ︊﹊﹥ ﹋﹞﹫︐﹥ رو︋ ﹤﹋
 ︣︐﹝﹋ ︀ ︡︮در ﹝︖﹞﹢ع ︋︀ د︨ــ︐﹊﹛ 25 در︮︡ ﹋︀﹨︩ ︋ــ﹥ 29 در

 .13︨︡︣︋
در ︎﹫﹞︪︀︀ی آ﹠︡ه، ا︵﹑︻︀ت ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده ︋︣ای ︨﹠︖︩ 
︎﹫︪ــ︣﹁️ ︗﹞︺﹩ ا﹟ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ ارا﹥ ︠﹢ا﹨﹠︡ ︫︡. ﹨﹞﹠︪﹫﹠﹩ 
 ﹤﹚︧﹞ ﹟︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︧︐﹆﹏ ︋﹥ ا ︣︋  ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︣ا︗︹ ﹡︷︀رت ﹟﹫︋
 ️﹫﹀﹫﹋ ️﹁︪︣﹫ ︀زر︨ــ﹩ ︑﹠︀ ﹝︺﹫︀ر︎  وا﹇︿ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی︋ 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹡﹫︧ــ️. ﹨﹞︙﹠﹫﹟، از آ﹡︖︀ ﹋﹥ در ادا﹝ــ﹥ در ﹝﹢رد 
︫ــ︀︬︠ دارای ︑︃︠﹫ــ︣ ز﹝︀﹡ــ﹩ ︑﹢︲﹫︀﹩ ارا﹥ ﹝﹩ ︫ــ﹢د، 
ا﹟ ﹨﹞﹠︪ــ﹫﹠﹩ ︋︣ ا︧﹞ ﹟﹙﹥ وا﹇︿ ا︨ــ️ ﹋﹥ ا﹇︡ا﹝︀ی ﹁︺﹙﹩ 
︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ از ︨﹢ی ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ ︀ ا﹇︡ا﹝︀﹩ ﹋﹥ از ﹇︊﹏ ︫︣وع 
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︀ً در ﹡︐︀﹝﹫︎ ︕︀︩ ︋︺︡ی ﹡︪ــ︀ن داده ﹡﹢ا﹨﹠︡  ︫ــ︡ه ا﹡︡، ﹜︤و﹝
 ︩︖﹠︨ ﹏︋︀﹇ ﹩﹁︡﹨ ،︀﹨ ﹤︐﹁︀ ︡ف ﹋︀﹨︩ 25 در︮︡ی﹨ .︫︡
در را︨ــ︐︀ی ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︑ــ﹑ش ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︋︊﹢د 
﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ ا︨ــ️. ︋﹥ ا︻︐﹆︀د ا﹟ ﹨﹞﹠︪﹫﹠﹩، د︨︐﹫︀︋﹩ 
﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ ︋﹥ ﹨︡ف ︡ا﹇﹏ 25 در︮︡ی، ︫︀︬︠ ﹝︺﹠︀داری 
از ︎﹫︪ــ︣﹁️ در را︨︐︀ی ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︋︊﹢د دراز﹝︡ت در ﹋﹫﹀﹫️ 

︧︀︋︨︣﹩ ا︨️. 
︀زر︨ــ﹩ ا︻︱︀ی ﹋︀ر﹎︣وه   ︋︕︀︐﹡ ︣ ︋ــ︀ و︗﹢د ا﹟ ﹋﹥ ا﹟ ︵︣ح︋ 
︗ ️﹫﹀﹫﹋ ﹩﹡︀︧︀︋︨︣ــ﹩ از ﹋︪﹢ر﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ﹝︐﹞︣﹋︤ ا︨️، 
ــ︴︗ ︀﹡﹩ ا︨ــ️ و  ︊﹢د ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در︨  ﹨︡ف آن︋ 
﹁﹆︳ در ︎﹩ ︋︊﹢د ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ا﹟ 9 ﹋︪ــ﹢ر ﹡﹫︧️. 
ا﹟ ﹨﹞﹠︪﹫﹠﹩ ︋﹥ ا﹁︪ــ︀ی ︀﹨ ﹤︐﹁︀﹩ ﹋﹥ ︑﹞︀﹝﹩ ا︻︱︀ی آن در 
﹎︤ار︫ــ︀ی ︎﹫﹞︀︩ ارا﹥ ﹋︣ده ا﹡︡، ادا﹝﹥ ﹝﹩ د﹨︡ و ا﹡︐︷︀ر دارد 
 ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ د﹢︊︋ ︀ی ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ در را︨︐︀ی︫﹑︑ ﹤﹋

 .︡﹠︫︀︋ ﹩﹡︀︗ ︴︨ در
در ︎﹫﹞︀︩ ا﹟ ﹨﹞﹠︪ــ﹫﹠﹩، ﹡︐︀︕ ︋︀زر︨﹩ ﹎︤ارش ︫︡ه 
 ﹩︐﹠﹞ ﹤﹨︀﹞ 12 ︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︋︀زر︨﹩ ︫ــ︡ه ︵﹩ دوره﹣﹞ ﹤︋
︋﹥ ﹝﹫︀﹡﹥ ︨ــ︀ل ا﹡︐︪ــ︀ر ︎﹫﹞︀︩ ﹎︣دآوری ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ (︋﹥ ︵﹢ر 
︣ ︫︡ه ︑︀ 30  ﹝︓︀ل، ︎﹫﹞︀︩ ︨︀ل 2015  ﹎︤ار︫ــ︀ی ﹝﹠︐︪
ژو﹟ 2015 را ︫︀﹝﹏ ﹝﹩ ︫﹢د). ا﹟ ︋︀زر︨﹫︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ 
﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹫︀﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ دو  ︀﹠︡ ︨ــ︀ل ︎﹫︩ 
 ﹤﹋ ﹟ــ︀ و︗﹢د ا  ︋،﹟︀︋︣ا﹠ ــ︡ه ا﹡︡.︋  ﹫﹞︀︩ ا﹡︖︀م︫  از اــ﹟︎ 
︋︧﹫︀ری از ︎︀︨ــ︀ی ︎﹫﹞︀︐﹡ ﹤︋ 2015 ︩︀︕ ︋︀زر︨﹫︀ی 
︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ از ︧︀︋︨︣ــِ﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨ــ︀ل 2013 
︀ 2014 ﹝︣︋﹢ط ا︨ــ️، ︋︣︠﹩ ︋︀زر︨ــ﹫﹫︨︣︋︀︧ ﹤︋ ︀︀ی 
︨ــ︀﹜︀ی دور︑︣ ﹝︣︋﹢︵﹠ــ︡. ︋﹥ د﹜﹫﹏ ا﹟ ﹁︀︮﹙ــ﹥ ز﹝︀﹡﹩ در 
 ︀ ﹩﹚︺﹁ ︀ی﹞ا﹇︡ا ︕︀︐﹡ ︀︑ ــ﹥ ﹎︤ارش، ﹋﹞﹩ ز﹝︀ن ﹝﹩ ︋︣دارا
ا﹇︡ا﹝︀﹩ ﹋﹥ از ﹇︊﹏ ︋︣ای ︋︊﹢د ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︫︣وع 
 ،︡﹠﹋ ﹩﹞ ︪︣︐﹠﹞ ﹩﹠﹫︪﹠﹝﹨ ﹟ا ﹤﹋ ︩︀﹝﹫︎ ︕︀︐﹡ ︫︡ه ا﹡︡ در

﹡︪︀ن داده ︫﹢﹡︡. 
︋﹠︀︋︣ا﹟، ا︀﹝﹫︎ ﹟︩ ︫︀︭︠﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︑︃︠﹫︣ ز﹝︀﹡﹩ دارد 
و و︲︺﹫️  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣﹩ در ︀ل ︀︲︣ را ﹡︪︀ن ﹡﹞﹩ د﹨︡. 
 ﹩﹠﹫︪﹠﹝﹨ ﹤︋ ︩︀﹝﹫︎ ﹟ا ﹅︣︵ ︡ه از﹞آ ️ ا︵﹑︻︀ت ︋﹥ د︨ــ
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝﹆︣رات ﹎︢اران ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︧ــ︐﹆﹏ ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ 
︑︀ ︋︣ای ︋﹥ ا︫ــ︐︣اک ﹎︢اری دا﹡︩ و ︑︺︀﹝ــ﹏ ︋︣ای ︑︺﹆﹫︉ ﹨︡ف 

﹝︪ــ︐︣ک ا︻︱︀ی ا﹟ ﹨﹞﹠︪ــ﹫﹠﹩ ﹋ــ﹥ ﹨﹞︀﹡︀ ا﹁︤اــ︩ ﹋﹫﹀﹫️ 
︧︀︋︨︣﹩ ا︨️، ︋︧︐︣ی ﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠︡.

ــ︀﹐﹡﹥   ا﹟ ﹨﹞﹠︪ــ﹫﹠﹩، از ︵︣﹅ ﹋︀ر﹎︀ه ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫ــ﹩︨ 
︠ــ﹢د در ز﹝﹫﹠ــ﹥ ︋︀زر︨ــ﹩، ا︵﹞﹫﹠ــ︀ن ︀︮ــ﹏ ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡ ﹋﹥ 
︋︀زر︨ــ︀ن ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹁︣︮️ ︋ــ﹥ ا︫ــ︐︣اک ﹎︢اری دا﹡︩ و 
﹝︪︀﹨︡ه ﹨︀ی ︠﹢د در ز﹝﹫﹠﹥ ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ﹝︐︡اول و ︑﹊︣ار︫﹢﹡︡ه 
و ﹝︧ــ︀︨︀﹠︫ ﹏︀﹩ ︫ــ︡ه در ︎﹫﹞︀︩ را دار﹡︡. ا﹟ ﹋︀ر﹎︀ه ﹨︀ 
️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن را از ﹝︧ــ︀﹏ ﹝︐︡او﹜﹩ ﹋ــ﹥ در رو﹊︣د﹨︀ی  ︫ــ︣﹋
 ﹩﹠﹫︪﹠﹝﹨ ﹟︀ی ﹋︀ری ︨ــ︀﹐﹡﹥ ا︻︱︀ی ا﹨ ﹤﹞︀﹡︣︋ ︋︀زر︨﹩ و

﹝︡﹡︷︣ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د، آ﹎︀ه ﹝﹩ ︨︀زد.
 ا﹁︤ون ︋ــ︣ اــ﹟، اــ﹟ ︑︺︀﹝﹏ ︋ــ﹥ ار︑﹆︀ی درک ﹝︪ــ︐︣ک 
﹝﹆︣رات ﹎︢اران از ︀﹁︐﹥ ﹨︀ ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹨﹞︀ن ︵﹢ر 
 ِ︣ ﹝︐︧﹞ ️﹁︪︣﹫  ︎﹤  ︋﹏﹞︀︺︑ ﹟آ﹝︡ه، ا ︩︀﹝﹫  ︎﹟در ا﹨︡اف ا ﹤﹋
ا﹡︧︖︀م ﹎︤ار︫︀ی ارا﹥ ︫︡ه در ︎﹫﹞︀︩ ﹨﹞﹠︪﹫﹠﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
 ،️︀﹡ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︧︐﹆﹏ ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡. در ︣رات ﹎︢اران﹆﹞
 ︉︧﹋ ︩︀﹝﹫︎ ﹟ا ﹅︣︵ ︪ــ﹫﹠﹩ از ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹋﹥ از﹠﹝﹨ ﹟ا
﹋︣ده، ا︨ــ︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︑︀ ︀ر﹢ب ﹋︀ری ﹝︧ــ︐﹞︣ ︠﹢د ︋︣ای 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹠﹫﹞ار︑﹆︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋︀﹋﹫﹀﹫️ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ در ز

و ا︠﹑ق ︧︀︋︨︣︀ن را ︫﹊﹏ د﹨︡. 

در︋︀ره ﹨﹞﹠︪﹫﹠﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︣ا︗︹ ﹡︷︀رت  ︋︣ 
﹏﹆︐︧﹞ ﹩︨︣︋︀︧

 ،﹏﹆︐︧﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︣︋  ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︣ا︗︹ ﹡︷︀رت ﹟﹫ ﹨﹞﹠︪ــ﹫﹠﹩︋ 
︨ــ︀ز﹝︀﹡﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝﹆︣رات ﹎︢اران ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹥ ﹝︧︐﹆﹏ 
 .14︡﹠︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹨︧︐﹠︡، ︻︱﹢ آن ︋﹥ ︫ــ﹞︀ر ﹝﹩ آ ﹤﹁︣ از
﹡ 50︀د ﹝﹆︣رات ﹎︢ار ︧︀︋︨︣ــ﹩ از ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ی ﹝︐﹙︿ در 
﹇︀ره ﹨︀ی آ﹁︣﹆︀، ا﹝︣﹊︀، آ︨﹫︀-ا﹇﹫︀﹡﹢︨﹫﹥، ارو︎︀ و ︠︀ور﹝﹫︀﹡﹥ 
 ﹩﹠﹫︪﹠﹝﹨ ﹟︀ی ا︐﹫﹛︀︺﹁ ر﹢﹞ .︡﹠︐︧﹨ ﹩﹠﹫︪﹠﹝﹨ ﹟ا ﹢︱︻

︋﹥ ︫︣ح ز︣ ا︨️: 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︋︀زار ︳ط ︋﹥ ︫︣ا﹢︋︣﹞ ِ︩ • ︋﹥ ا︫︐︣اک ﹎︢اری دا﹡
و ︑︖︣︋ــ﹥ ︻﹞﹙ــ﹩ ﹁︺︀﹜﹫︐ــ︀ی ︑﹠︷﹫﹛ ﹝﹆︣رات ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
︀زر︨ــ﹩ از ︧︀︋︨︣︀ن و ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی   ︋︣  ︋︤﹋︣﹝︑ ︀ ﹝︧ــ︐﹆﹏︋ 

،﹩︨︣︋︀︧
• ار︑﹆︀ی ﹨﹞﹊︀ری و ا﹡︧︖︀م در ا﹝︣ ︑﹠︷﹫﹛ ﹝﹆︣رات، و 

• ﹁︣ا﹨ــ﹛ ﹋︣دن ︋︧ــ︐︣ی ︋ــ︣ای ︑︺︀﹝﹏ ︋ــ︀ د﹍︣ ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ی 
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︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ ا﹨﹞﹫️ ﹝﹩ د﹨﹠︡. 
«︫︊﹊﹥ » ﹝︐︪ــ﹊﹏ از ﹝﹣︨︧﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩، از ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝﹠﹀︣د ︑︪ــ﹊﹫﹏ ︫ــ︡ه ﹋﹥ ا︻︱︀ی ﹉ ︨ــ︀ز﹝︀ن 
︧ــ﹫︀ری از ﹫︨︣︋︀︧︀ را ︧︀︋︨︣︀ن  ︗︀﹡﹩ ﹨︧ــ︐﹠︡. ا﹝︣وزه︋ 
 ︿﹚︐﹞ در ﹋︪﹢ر﹨︀ی ﹤﹊︊︫ ﹉ ﹢︱︻ در ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ﹏︾︀︫
ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡. ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︫ــ︣﹋︐︀ی ﹠︡﹝﹙﹫︐﹩ ﹋︀ر ز︀دی 
︧﹫︀ری از ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹩ ︵﹙︊︡ ﹋﹥ از  ــ﹢ی︋  را از︨ 
 ﹤﹊︊︫ ﹉ ︉﹛︀﹇ ︡ا ﹨︧ــ︐﹠︡، و﹜﹩ در︗ ︣﹍︡﹊ از ﹩﹇﹢﹆ ︣︷﹡
و ا︾﹙︉ ︋︀ ﹡︀م ﹝︪ــ︐︣ک و رو﹥ ﹨︀ی ﹝︪ــ︐︣ک در ︧︀︋︨︣ــ﹩، 
﹋﹠︐ــ︣ل ﹋﹫﹀ــ﹩ و ا﹜︤ا﹝ــ︀ و ︠︳ ﹝︪ــ﹩ ﹨︀ی ا︠﹑﹇ــ﹩ ﹁︺︀﹜﹫️ 
﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی  ﹩︐﹫﹚﹞︡﹠︧︀︋︨︣ــ﹩ و ﹝︪︀ر﹋️ ︋︧﹫︀ری 
از ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی  ﹢︱︻ ﹤﹋ ﹩﹚﹞ ﹩︨︣︋︀︧﹊﹩ از ︫︊﹊﹥ ﹨︀ی 
 ﹩ِ﹡︀︗ ﹏﹞︀︺︑ ︤م﹚︐︧﹞ ،︡﹠︐︧﹨ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ﹩﹡︀︗

﹝︣ا︗︹ ﹡︷︀رت  ا︨️. 
﹝﹆︣رات ﹎︢اران ︧︀︋︨︣﹩، از ︵︣﹅ ﹨﹞﹠︪﹫﹠﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
﹝︣ا︗︹ ﹡︷︀رت  ︋︣ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︧ــ︐﹆﹏، در ︎ــ﹩ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹀﹫﹋ ︫ــ︀ن از رو﹡︡﹨︀ و ﹝︪﹊﹑ت ﹩︋︀درک و ارز

.︡﹠︐︧﹨
 ﹁︺︀﹜﹫ــ️ ا﹟ ﹨﹞﹠︪ــ﹫﹠﹩، ا︻︱ــ︀ی آن را در ︗︀﹍︀﹨﹩ ﹇︣ار 
 ︀︋ ﹩﹡︀︗ ︴︫ــ︡ه در ︨ــ ︒︋ ︿﹚︐﹞ ﹏︀د﹨ــ︡ ︑︀ ﹝︧ــ ﹩﹞
 ﹩︋︀︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︫ــ︊﹊﹥ ای را در ﹋︪﹢ر﹨︀ی ︠﹢د︫ــ︀ن، ارز﹣﹞
﹋﹠﹠︡. ︑︊︀دل د︡﹎︀ه ﹨︀ و ︑︖︣︋﹥ ﹨︀ ︋﹫﹟ ا︻︱︀ی ا﹟ ﹨﹞﹠︪ــ﹫﹠﹩ 
︋﹥ ︑﹆﹢️ ︑﹑︫ــ︀ی ﹝﹆︣رات ﹎︢اران ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︣ای ار︑﹆︀ی 
︻﹞﹙﹊︣د ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝﹩ ا﹡︖︀﹝︡ ﹋﹥ ︨︴ ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹝﹢رد ا﹡︐︷︀ر 

در ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ را ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡. 

 :︀︐︫﹢﹡︀︎
1- International Forum of Independent Audit Regulators 
(IFIAR)
2- Findings                 
 ﹝﹠︷﹢ر از ︀﹁︐﹥، ︑︺︡اد ﹝﹢ارد ﹋︪︿ ︫ــ︡ه در ز﹝﹫﹠ــ﹥ ر︻︀️ ﹡﹊︣دن رو﹥ ﹨︀ی

︧︀︋︨︣﹩ ا︨️.ت
3- ا﹟ ︫︩ ︫︊﹊﹥ ︋︤رگ ︧︀︋︨︣﹩ ︻︊︀ر︑﹠︡ از:

BDO International Limited, Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited, Ernst & Young Global Limited, Grant Thornton 
International Limited, KPMG International Cooperative, 
and PricewaterhouseCoopers International Limited.

در ﹝︖﹞ــ﹢ع ︋﹥ ا﹟ ︫ــ︊﹊﹥ ︋﹥ ︠︀︵ــ︣ ︻︱﹢️ ﹝︪︐︣ک ︫ــ︀ن در ﹋﹞﹫︐﹥ 
 ﹤︐﹀﹎ (GPPC) ﹩ا︠︐︭︀ر ︗﹩ ︎﹩ ︎﹩ ︨ــ ﹤︋ ﹩﹡︀︗ ﹩﹞﹢﹝︻ ️︀︨ــ﹫︨

﹝﹩ ︫﹢د.
4- Listed Public Interest Entities (PIEs)
5- Systemically Important Financial Institutions (SIFIs)
6- Global Systemically Important Financial Institutions 
(G-SIFIs)
7- The Firm-wide Quality Control Systems

8- ا﹟ ﹨﹞﹠︪﹫﹠﹩ در ︎﹩ ﹋ّ﹞﹩ ︨︀زی ︑﹀︣︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ا︻︱︀ی 
︠﹢د ﹡︊﹢ده ا︨️ ﹋﹥ د﹐﹏ آن ︻︊︀ر︑﹠︡ از: 

 ﹉ ︣﹨ ︀ی ﹝︀﹜﹩ در ﹋︪﹢ر﹨︀ی︑︫ــ﹀︀﹁﹫️ و روش ا︫︀ره ︋﹥ ︠︴︀﹨︀ در ︮﹢ر •
︣︠﹩ ﹝﹢ارد  ︀ ︡﹊﹍︣ ﹁︣ق دارد، از ︗﹞﹙﹥ ا﹟ ﹋﹥ در︋   ︋﹩﹠﹫︪﹠﹝﹨ ﹟از ا︻︱︀ی ا

︑︖︡︡ ارا﹥ و︗﹢د ﹡︡ارد؛ 
• در ا﹊︀م ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︋︧ــ﹫︀ری از ا︻︱︀ی ا ︿︣︑ ﹟﹫﹫︺︑ ،﹩﹠﹫︪﹠﹝﹨ ﹟︀ ﹡︊﹢د 

︑︣︿ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ در د︨︐﹢ر ﹋︀ر ﹡﹫︧️؛ و
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩︨︀زر ﹠ ﹤︐﹁︀ ﹩︀︨︀︀︮﹏ از︋   ︫﹟﹫ • ﹡︊﹢د ︑︴︀︋﹅ ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥︋ 
و ︑︺﹫﹫﹟ ﹡︀﹩ ا﹟ ﹋﹥ آ ︿︣︑ ︀ــ︀ ﹡︊﹢د ︑︣︿ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 
︧︀︋︨︣﹩ ︫ــ︡ه رخ داده ا︨ــ️ ︀ ︠﹫︣، ا﹝﹊︀ن ارا﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝︺﹠︀دار 
در ﹝﹢رد ︑︖︡︡ ارا﹥ ﹨︀ در ︑﹞︀﹝﹩ ﹡︷︨︣ــ﹠︖﹫︀ی ︨ــ︀﹐﹡﹥ را د︫ــ﹢ار 

﹝﹩ ︨︀زد. 
9- و﹇︐﹩ ﹡﹆︭﹩ ﹝︪ــ︀﹨︡ه ﹝﹩ ︫ــ﹢د، ︋︧ــ﹫︀ری از ﹝︣ا︗ــ︹ ﹡︷︀رت ︋︣ 
︧︀︋︨︣ــ﹩، ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ را ﹝﹙︤م ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ︑︀ رو﹥ ﹨︀ی 
 ﹟را ا﹡︖︀م د﹨﹠︡. ا ﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹅﹆︑ ا︲︀﹁﹩ ﹐زم ︋︣ای
 ﹩︀︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︮﹙﹩ را ︫﹠︀︨ــ︑︀ی ︋︀ا﹨﹞﹫️ ︮﹢ر﹀︣︑ ︉﹚︾ا ︡﹠︣ا﹁

﹡﹞﹩ ﹋﹠︡ (ا﹜︊︐﹥ در ︋︣︠﹩ ﹝﹢ارد ﹡﹫︤ ﹠﹫﹟ ا︑﹀︀﹇﹩ ﹨﹛ ﹝﹩ ا﹁︐︡). 
10- The Global Public Policy Committee (GPPC)
11- Global Audit Quality (GAQ) Working Group

﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︣ا︗︹  ــ︀ل 2016، ﹋︀ر﹎︣وِه «﹨﹞﹠︪ــ﹫﹠﹩︋  12- در اواــ﹏︨ 
﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︧ــ︐﹆﹏» ﹋﹥ ︎﹫ــ︩ از آن «﹋﹞﹫︐﹥ رو﹥ ﹨︀ی 
︻﹞﹢﹝﹩ ︗︀﹡﹩» (GPPC) ﹡︀﹝﹫︡ه ﹝﹩ ︫ــ︡، ﹡ــ︀م ︠﹢د را ︋﹥ ﹋︀ر﹎︣وه 

︗ ️﹫﹀﹫﹋ ﹩﹡︀︧︀︋︨︣﹩ (GAQ) ︑︽﹫﹫︣ داد. 
13- 9 ︻︱﹢ «﹋︀ر﹎︣وه ﹋﹫﹀﹫️ ︗ ﹩︨︣︋︀︧︀﹡﹩»، ا︻︱︀ِی «﹨﹞﹠︪﹫﹠﹩ 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩ ﹝︣ا︗︹ ﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︧ــ︐﹆﹏» از ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ی 
︣︐︀﹡﹫︀ و  ــ﹠﹍︀︎﹢ر،︋  ا︨ــ︐︣ا﹜﹫︀، ﹋︀﹡︀دا، ﹁︣ا﹡︧ــ﹥، آ﹜﹞︀ن، ژا︎﹟، ﹨﹙﹠︡،︨ 

 .︡﹠︐︧﹨ ︀﹊︣﹞ا
14- ا︵﹑︻ــ︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ در ﹝﹢رد اــ﹟ ﹨﹞﹠︪ــ﹫﹠﹩ و ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی آن را 
  https://ifiar.org/Home.aspx﹩﹡︀ا﹡﹫︡ در ﹝︣﹋︤ ا︵﹑ع ر︨ــ﹢︑ ﹩﹞
︎﹫ــ︡ا ﹋﹠﹫︡. در ا﹟ ﹎︤ارش، ︋﹥ ﹝︣ا︗︹ ﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹥ ︻︱﹢ 

ا﹟ ﹨﹞﹠︪﹫﹠﹩ ﹨︧︐﹠︡، «ا︻︱︀» ا︵﹑ق ﹝﹩ ︫﹢د. 
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