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 ︩﹆﹡ ،︀︐﹛دو ︀ ︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری در ﹨﹞﹊︀ری︋  ︡ه و︨  ︴﹩ ﹝﹙﹩ و︲︹︫  ﹥ ︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای، در ا︮﹏ در︨  ﹝﹆︣رات ﹝︣︋﹢ط︋ 
﹝﹞﹩ ا﹀︀ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ︑︀ ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋﹫ ﹤﹋ ︡﹠︀﹠﹫﹟ ﹝﹆︣را︑﹩، ﹝﹣︔︣، ﹋︀را﹝︡ و در را︨︐︀ی ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢م ا︨️. ﹎﹀︐﹍﹢﹨︀ی ﹝︧︐﹞︣ و ﹨﹞﹊︀ری ︋︣ای 
 ،﹩﹢﹍︨︀︎ و ﹩﹞﹢﹝︻ ︣اه ﹡︷︀رت﹝﹨ ﹤︋ ﹤﹁︣ ﹤﹚﹫︨︣رات ﹎︢اری ︋﹥ و﹆﹞ ،1﹤﹁︣ ﹤﹚﹫︨︣رات ﹎︢اری ︋﹥ و﹆﹞ ا︵﹞﹫﹠︀ن از ︑︺︀دل ﹝﹠︀︨︉ ﹝﹫︀ن

و ﹝﹆︣رات ﹎︢اری ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹡︀دی ︠︀رج از 2﹤﹁︧︣︀︋︡اری، ︲︣وری ا︨️.

﹤﹞︡﹆﹞
︩ دو﹜︐﹩ و  ︭﹢︮﹩ و در︋   ︩︠ ﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹝︣︡️ و ︑︭﹫︬ ﹋︀را﹝︡ ﹝﹠︀︋︹ در︋  ︣ا︳ ﹐زم︋  ﹥ و︨﹫﹙﹥ ا︖︀د︫  ﹥ و︨﹫﹙﹥ ︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای︋   ︋﹐︀  ︋️﹫﹀﹫﹋ ︀ ︻﹞﹙﹊︣د︋ 
ا︖︀د ︋︧︐︣ی ﹝﹠︀︨︉ ︋︣ای ︻﹞﹙﹊︣د ﹫︮ ︋︀زار﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ و ︨︣﹝﹞ ︡﹫﹛﹢︑ ﹤︋ ︣︖﹠﹞ ﹤﹋ ﹤︀︭﹢﹐ت و ︠︡﹝︀ت ﹝﹩ ︫﹢د، ︋︣ای ا﹇︐︭︀د و ︗︀﹝︺﹥ ︨﹢د﹝﹠︡ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.

 ﹤﹁︧︣︀︋︡اری
ا︻︱︀ی  ﹤﹁︧︣ــ︀︋︡اری ︋︀ ︋﹥ ︻︡ه ﹎︣﹁︐﹟ ﹎︣وه و︨ــ﹫︺﹩ از ﹡﹆︪︀ی ﹝︐﹙︿ در ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ی ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن، ︋﹥ ︗︀﹝︺﹥ ︠﹢د ︠︡﹝️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. 

️ ر︨︀﹡﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.  ︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای ﹡﹫︤ ︋︀ ﹡﹆︪︀ی ﹝︐﹀︀وت، ︋﹥ ︑﹆︣︉ در ︑﹞︀﹝﹩ ︪︋︀ی ا﹇︐︭︀د ﹋︀ر ﹋︣ده و ︠︡﹝
︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای:

• ︋﹥ ر︫ــ︡ ︫ــ︣﹋︐︀ی ︑︖︀ری ﹋﹞﹉ ﹋︣ده، ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︾﹫︣ا﹡︐﹀︀︻﹩ را ﹝﹢رد ﹞︀️ و ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨﹠︡، و ︋﹥ دو﹜︐︀ در د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ 
﹨︡﹁︀ی ا﹇︐︭︀دی و ا︗︐﹞︀︻﹩ ︫︀ن ︀ری ﹝﹩ ر︨︀﹡﹠︡؛ و 

• ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹎︤ار︫﹍︣ی و ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ در را︋︴﹥ ︋︀ ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ﹋﹥ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران و د﹍︣ ذ﹠﹀︺︀ن ︋︐﹢ا﹡﹠︡ در ︑︭﹞﹫﹞︀ی ︠﹢د در را︋︴﹥ 
︋︀ ︑︭﹫︬ ﹝﹠︀︋︹ ︋︣ آ﹡︀ ︑﹊﹫﹥ ﹋﹠﹠︡، ︻﹞﹙﹊︣د ︋︀زار﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ را ار︑﹆︀ ﹝﹩ د﹨﹠3︡.

︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای ︋︀ ا﹟ رو︫︀ و ︀ رو︫︀ی د﹍︣، ︋﹥ ر︫︡ ا﹇︐︭︀د و در ﹡︀️ ︋﹥ ر﹁︀ه و ︨︺︀دت ︗︀﹝︺﹥ ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.

  ﹩︪︋ ا﹡︐︷︀م  ﹩︪︋ ا﹡︐︷︀م
︣﹞:﹤﹝︗︣︑﹛ ﹎﹢ارا ﹤﹁︧︣︀︋︡اری ﹤﹁︧︣︀︋︡اری  
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 ﹩︪︋ ︀ز ︋﹥ ا﹡︐︷︀م﹫﹡
﹨︣ ︣﹁﹥    ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ دا﹡︩، ﹝︀ر︑︫︣﹍﹡ ،︀︀ و ا︠﹑ق ا﹁︣اد ︫︀︾﹏ 
 ︨︀︎ ﹤﹁︣ ︣﹨ 4﹩︪︋ ︫ــ﹢د. ا﹡︐︷︀م ﹩﹞ ︿︣︺︑ ،﹤ــ﹁︣ در آن
﹝︪︭﹩ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︋︣آوردن ﹡﹫︀ز ︋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︠︀ص ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ 
ا︻︱︀ی آن ︣﹁﹥ ا︨️. ﹡﹫︀ز ︋﹥ ﹠﹫﹟ ا﹡︐︷︀م ︋︪﹩ و ﹝︀﹨﹫️ آن، 
︋﹥ ︣﹁﹥ و ︫ــ︣ا︳ ︋︀زاری ﹋ــ﹥ آن ︣﹁ــ﹥ در آن ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹩ ﹋﹠︡، 
︋︧︐﹍﹩ دارد. در ︗ ﹤﹋ ﹩︀︣﹁﹥ ای ﹨﹞︙﹢ن ︧︀︋︡اری، ︠︡﹝︀ت 
︻﹞﹢﹝﹩ ︋︀ا﹨﹞﹫︐﹩ را ارا﹥  ﹝﹩ ﹋﹠︡، ︲︣وری ا︨ــ️ ﹋﹥ در را︨ــ︐︀ی 

 .︡︀﹝﹡ ﹩﹡︀︨ر ️ ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢م ﹝︣دم ︻﹞﹏ و ︋﹥ آ﹡︀ن ︠︡﹝
 ️﹫﹀﹫﹋ ﹤︋ ،︀﹨ ﹤﹁︣ ︣﹍︧︀︋︡اری، ﹨﹞︙﹢ن د ﹤﹁︣ 5︡اری︀︎
︠︡﹝︀︑ــ﹩ ﹋﹥ ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ا﹁︣اد ︫ــ︀︾﹏ در آن ارا﹥    ︫ــ︡ه و ︸︣﹁﹫️ 
︣﹁﹥ ︋︣ای ︎︀︨ــ﹢﹍﹩ ﹋︀را و ا︔︋︩︣ ︋﹥ در︠﹢ا︨︐︀ی ا﹇︐︭︀د 
و ا︗︐﹞︀ع، وا︋︧ــ︐﹥ ا︨️. ا﹡︐︷︀م ︋︪ــ﹩ ︋﹥ د﹡︊︀ل ︑︱﹞﹫﹟ ﹋﹫﹀﹫️ 
﹝﹠︀︨ــ︉، و ﹨︣ ︗︀ ﹋﹥ ا﹝﹊︀﹡︩ ︋︀︫ــ︡، ا︵﹞﹫﹠ــ︀ن از ﹊﹠﹢ا︠︐﹩ در 

﹋﹫﹀﹫️ ︠︡﹝︀ت ︧︀︋︡اری، ا︨️.
در ﹝﹢رد ︲︣ورت و︗﹢د ﹝﹆︣رات ︋︣ای ا︵﹞﹫﹠︀ن از ︑︃﹝﹫﹟ ﹋﹫﹀﹫️ 
﹝﹠︀︨︉ ︠︡﹝︀ت ︧ــ︀︋︡اری، د﹐﹞ ﹏︐﹙﹀﹩ در ︋︀زار و︗﹢د دارد. 
از ︗﹞﹙ــ﹥ ا﹟ د﹐﹏ ﹝﹩ ︑ــ﹢ان از ︑︱﹞﹫﹟ ر︻︀️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
ا︠﹑﹇﹩، ﹁﹠﹩ و ︣﹁﹥ ای و ﹜︤وم ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ﹋︣دن ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن 
از ︠︡﹝︀ت ︧ــ︀︋︡اری ︋︡ون ﹇︣ارداد، ﹨﹞︙﹢ن ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران و 

︋︧︐︀﹡﹊︀ران، ﹡︀م ︋︣د. 
در ︀﹜﹩ ﹋ــ﹥ ا﹡﹍﹫︤ه ﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د ︋︣ای ا︖ــ︀د ︑︽﹫﹫︣ در ﹝﹆︣رات 
در ︵﹢ل ز﹝︀ن د︨︐﹢ش ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡، دو ︑﹢︲﹫︢︎ ︣﹁︐﹥ ︫︡ه 
︻﹞﹢﹝﹩ و︗﹢د دار﹡︡ ﹋﹥ ︫ــ︣ح ﹝﹩ د﹨﹠︡ ︣ا ا﹡︐︷︀م ︋︪﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ 
 ﹩﹢﹍︨︀︎ ا︋︤اری ﹝﹠︀︨︉ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹋︧ــ︉ ا︵﹞﹫﹠︀ن از ﹋﹫﹀﹫️ و
︋﹥ ﹡︀ر﹫︀︨︀ی ذا︑﹩ ︻﹞﹙﹊︣د ︋︀زار ︋︣ای ︠︡﹝︀ت ︧︀︋︡اری ︋︀︫︡.

اول، ا﹡︐︷︀م ︋︪ــ﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ در ﹝﹢﹇︺﹫︐︀﹩ ﹝﹀﹫︡ وا﹇︹ ︫ــ﹢د 
︡﹝︀ت   ︠️﹁︀د﹡︊︀ل در ﹤ ︀︊﹊︀ر ﹋ــ﹥︋  ﹫﹟ دا﹡︩ و ﹝︺﹙﹢﹝︀ت︮  ﹋ــ﹥︋ 
︧ــ︀︋︡اری ا︨ــ️ و ارا﹥ د﹨﹠︡ه ا﹟ ︠︡﹝︀ت ﹋ــ﹥ دارای دا﹡︩ و 

︑ ︬︭︣﹁﹥ ای ا︨️، ︑︺︀دل و︗﹢د ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫︡.
 ﹤ــ﹩ ﹝﹀﹫︡ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ ارا︀︗ ︪ــ﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡ــ︡ در︋ دوم، ا﹡︐︷︀م
︠︡﹝︀ت ︧ــ︀︋︡اری ︋︣ای ︵︣ف ︨﹢﹝﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اراِن در 
 ︀ ︣ده و﹋ ️﹁︀ا﹁︣ادی ︋﹥ ︗︤ آ﹡︀ن ﹋﹥ ︠︡﹝ــ︀ت را در ﹩﹠︺ ،6﹏﹝︻
 ﹏﹫﹝︑ ︀ ﹜﹨︣ا﹁ ﹩︗﹢︑ ︀ی در︠﹢ر﹨ ﹤﹠︤﹨ ︀ ︀︤ا﹞ ،︡﹠﹨د ﹩﹞ ﹤ارا

.︡﹠﹋ ﹩﹞

 ﹩︪︋ ا﹡︐︷︀م
در ︨︀﹜︀ی ا︠﹫︣، ︋﹥ د﹜﹫﹏ آن ﹋﹥ ︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای، ︀︮︊﹊︀ران 
آ﹡︀، ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری و دو﹜︐︀ ︋﹥ د﹡︊︀ل ا︵﹞﹫﹠︀ن از 
 ﹤︀ن ︠︡﹝︀ت ︋︀﹋﹫﹀﹫︐﹩ ارا﹠︙﹝﹨ ﹤﹁︣ ﹟ده ا﹡︡ ﹋﹥ ا﹢︋ ﹤﹚︧ــ﹞ ﹟ا
︡﹝️ ر︫︡ و ︑﹢︨︺﹥ ا﹇︐︭︀دی ﹝﹩ ︋︀︫︡، ︑︽﹫﹫︣ات ز︀دی  داده و در︠ 
در ﹝﹫︳ ا﹡︐︷︀م ︋︪ــ﹩  ﹤﹁︧︣ــ︀︋︡اری رخ داده ا︨️. ︋︣︠﹩ 
﹥ د﹜﹫﹏ و︗﹢د ﹋︀︨ــ︐﹫︀﹩ ﹨︧ــ︐﹠︡ ﹋﹥ در ︑︣︑﹫︊︀ی   ︋︀﹨︣﹫﹫︽︑ ﹟از ا
 ﹤﹠﹫︋ ﹩﹢﹍﹛در را︋︴﹥ ︋︀ ا ︒︋ ︧︀س ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ وا ﹩︪︋ ا﹡︐︷︀م

︋︣ای ﹠﹫﹟ ﹝﹆︣را︑﹩، ﹨﹞︙﹠︀ن ادا﹝﹥ دارد. 

و﹫﹎︥︀ی ا﹡︐︷︀م ︋︪﹩ ︠﹢ب
︀︡ د﹇️ ﹋︣د ﹋ــ﹥ ﹝︀﹨﹫️ و  ﹫︀ده ︨ــ︀زی ﹝﹆ــ︣رات︋  در ︵︣اــ﹩ و︎ 
 ﹟︀︫ــ︡؛ در ︾﹫︣ ا ــ︡ه︋  ﹥ ︠﹢︋﹩ درک︫  ︀زار︋  و﹫﹎︥ــ︀ی ︻﹞﹙﹊︣د︋ 
︮﹢رت، ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ا﹡︐︷︀م ︋︪ــ﹩ ︋﹥ ﹨︡﹁︀ی ︠﹢د د︨️ 
 ،︉︨︀﹠︐﹞ ︡︀︋ ﹩︪︋ ︋︣ای ︋︣آوردن ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩، ا﹡︐︷︀م .︡︋︀﹫﹡
﹥ ︮﹢رت  ﹢ده؛ ﹝﹠︭﹀︀﹡ــ﹥ و︋  ــ︡ون ︑︊︺﹫︰ و ﹨︡﹁﹞﹠ــ︡︋   ︋،وا︲ــ
﹊﹠﹢ا︠️ ا︗︣ا ︫ــ︡ه؛ و ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︧ــ︐﹞︣ ﹝﹢رد ︋︀ز︋﹫﹠﹩ ﹇︣ار ﹎﹫︣د. 
 ︡︀ ا﹁︤ون ︋ــ︣ ا﹟، ا﹡︐︷︀م ︋︪ــ﹩ ﹝﹣︔︣ ﹡︀︊︡ ︲︡ر﹇︀︋︐﹩ ︋︀︫ــ︡ و︋ 
﹝︤ا︀ی آن ︋︣ای ا﹇︐︭︀د و ︗︀﹝︺﹥، ︋﹫︩ از ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی آن ︋︀︫ــ︡. 
 ︕︀︐﹡ ﹤︋ ︀د︀ل ز﹝︐︀ر﹨︀ را ︋︣اورده ︨ــ︀زد، ︋﹥ ا﹫︺﹞ ﹟︣را︑﹩ ﹋﹥ ا﹆﹞
﹝﹢رد ﹡︷︣ د︨ــ️ ︠﹢ا﹨︡ ︀﹁️ و ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ا﹋︓︣ــ️ ︗︀﹝︺﹥ ﹝﹢رد 

︢︎︣ش وا﹇︹ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
ا﹁︤ون ︋︣ ا﹟، ا﹡︐︷︀م ︀︋ ﹩︪︋︡ ︫﹀︀ف ︋︀︫︡. ﹡︀د﹨︀ی ﹡︷︀ر︑﹩ 
︀︋︡ ﹡︷︀م را﹨︊︣ی ﹝︧ــ︐﹊﹞﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡ و ︗︤﹫︀ت ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی 
 ﹜﹞ ︥ه از آ﹡︣وو ﹤  ︋️﹫﹁︀﹀ ︠﹢د را ︋﹥ ︮﹢رت ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹠︐︪︣ ﹋﹠﹠︡.︫ 
ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋﹥ ︻﹞﹢م ︗︀﹝︺﹥ ا﹟ ا﹝﹊︀ن را ﹝﹩ د﹨︡ ︑︀ ︫ــ﹫﹢ه ﹡︷︀رت 
 ﹟ه ︻﹞﹏ ﹇︀﹡﹢ن ﹎ــ︢ار را دا﹡︧ــ︐﹥ و درک ﹋﹠﹠︡. ا﹢﹡ ــ﹥ و﹁︣ ︣︋
ا︵﹑︻︀ت ︋︣ ا︻︐︊︀ر ا﹡︐︷︀م ︋︪ــ﹩ ا﹁︤وده و ︋︀ ﹁︣ا﹨﹛ ﹋︣دن ا︋︤اری 
︋︣ای ﹇︱︀وت ﹝︣دم در ﹝﹢رد ارزش ا﹡︐︷︀م ︋︪﹩ و ا︔︣ آن ︋︣ ︋︀زار، 

︩ ︑︣ ﹝﹩ ︨︀زد.  ︋︣︔آن را ا

 ﹩︪︋ ر ﹝︺﹞﹢ل در ︎﹢︫︩ ا﹡︐︷︀م﹢︵ ﹤︋ ﹤﹋ ﹩︀﹨ زه﹢
 ﹤﹁︧︣︀︋︡اری ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د

دا︫︐﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋︀ ﹋﹫﹀﹫️ ︋︀﹐، ا﹝︣ ︋︧﹫︀ر ﹝﹞﹩ ا︨️؛ ︣ا 
﹋﹥ ا﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ ﹝︊﹠︀﹩ ︋︣ای ا︻︱︀ی ︣﹁﹥، ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن 
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از ︠︡﹝ــ︀ت ︧ــ︀︋︡اری و ﹝﹆︣رات ﹎ــ︢اران ﹁︣ا﹨﹛ ﹝ــ﹩ آورد ︑︀ 
 ﹤﹁︣ و︨ــ﹫﹙﹥ ا︻︱︀ی ﹤︋ ︀﹨ ﹤ــ﹟ رو︣︐︋ ️︀︻︀︋ــ﹩ رارز ﹤︋
 ﹏﹫︧︑  ︣رات را﹆﹞ ️︀︻ر ،﹐︀︋ ︴︨ ︋︍︣داز﹡︡. ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی
 ﹩︣ا﹍﹝﹨ ﹤﹋ ﹩︀︗ ــ︣رات در﹆﹞ ﹩﹚﹚﹝﹛ا︠︐﹩ ︋﹫﹟ ا﹢﹠﹊ .︡﹠﹋ ﹩﹞
ا﹡︐︷︀م ︗ ﹩︪︋︀﹡﹩ در ︣﹁﹥ و ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، 
︑﹆﹢️ ﹝﹩ ︫﹢د(︋﹥ ﹞» ︩︋﹫︳ ا﹡︐︷︀م ︋︪﹩ ﹁︺﹙﹩» در ادا﹝﹥ 

﹝︐﹟ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡). 
ا﹡︐︷︀م  ﹤﹁︣ ﹩︪︋︧ــ︀︋︡اری ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ا﹟ ﹝﹢ارد را 
︎﹢︫ــ︩ ﹝﹩ د﹨︡: ا﹜︤ا﹝︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋ــ﹥ ورود ︋﹥ ︣﹁﹥ و ︮︡ور 
﹝︖﹢ز؛ از ︗﹞﹙﹥: آ﹝﹢زش و ا﹜︤ا﹝︀ی ︑﹢︨ــ︺﹥ ︣﹁﹥ ای ﹝︧︐﹞︣؛ 
 ﹩︀﹨ای؛ ا︨︐︀﹡︡ارد ﹤﹁︣ ︧︀︋︡اران ︀رت ︋︣ ر﹁︐︀ر و ︻﹞﹙﹊︣د︷﹡
﹋﹥ ︧ــ︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای ︀︋︡ ر︻︀️ ﹋﹠﹠︡؛ از ︗﹞﹙﹥: ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی 
 ︀﹞ا︠﹑﹇﹩؛ و ﹡︷ــ︀م و ︲﹢ا︋︳ ا﹡︱︊︀︵﹩ ︋︣ای ﹋︧ــ︀﹡﹩ ﹋﹥ ا﹜︤ا
را ر︻︀️ ﹡﹊︣ده ا﹡︡. ا﹟ ﹝﹢ارد، ﹎︣وه ﹎︧ــ︐︣ده ای از رو﹥ ﹨︀ی 
ا﹡︐︷︀م ︋︪ــ﹩ را ︫︀﹝﹏ ﹝﹩ ︫﹢د؛ از ︗﹞﹙﹥: ر︨﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ︑︱﹞﹫﹟ 
﹋﹫﹀﹫️ ﹋︀ر ︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای؛ ︋﹥ ا︗︣ا ﹎︢ا︫︐﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
ــ︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری  ﹥ و︨ــ﹫﹙﹥︨  ︣﹁﹥ ای و ا︠﹑﹇﹩︋ 
 ️﹢︱︻ ︀ی ﹡︀︫ــ﹩ از﹨︡︺︑ ﹤︋ ﹏﹝︻ ︀د﹨︀ی ﹡︷︀ر︑﹩؛﹡ ︀ــ/و
︋﹥ و︨﹫﹙﹥   (IFAC) ︧ــ︀︋︡اران  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ﹁︡را︨﹫﹢ن  در 
︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای ︧ــ︀︋︡اری؛ و ﹡︷︀رت ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ 

︨︀ز﹝︀﹡︀ی ﹡︷︀ر︑﹩ ︠︀رج از  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری. 

ارزش ر﹁︐︀ر ا︠﹑﹇﹩
︋︀ و︗﹢د آن ﹋﹥ ا﹡︐︷︀م ︋︪﹩ ا﹝︣ی ﹝﹛ ا︨️، ا﹝︀ ︋︣ای د︨︐﹫︀︋﹩ 
︋﹥ ﹨︡ف ︑︱﹞﹫﹟ ﹋﹫﹀﹫ــ️ و ﹊﹠﹢ا︠︐﹩ ﹋﹫﹀﹫️ ︠︡﹝︀ت ︣﹁﹥ ای 
﹥ ︑﹠︀﹩ ﹋︀﹁﹩ ﹡﹫︧️. در ﹆﹫﹆️، ﹨﹫︘ ﹝﹆︣را︑﹩  ︧ــ︀︋︡اری،︋ 
﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹋︀را﹝︡ ︋︀︫︡؛ ﹝﹍︣ آن ﹋﹥ ︋︀ ر﹁︐︀ر ا︠﹑﹇﹩ ﹨﹞︣اه ﹎︣دد. 
در ﹡︐﹫︖﹥، ا﹡︐︷︀م ︋︪ــ﹩ ﹡ ﹤︋ ︡︀︋﹢ی ︵︣ا﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ﹝﹢︗︉ 
ا︖︀د و د︨ــ︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ا﹟ ﹡﹢ع ر﹁︐︀ر ︫ــ﹢د. اــ﹟ ر﹁︐︀ر ا︠﹑﹇﹩ 
︧ــ︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای ا︨ــ️ ﹋﹥ ︑︱﹞﹫﹟ ﹡︀ــ﹩ ︋︣ای ︠︡﹝︀ت 

︠﹢ب و ︋︀﹋﹫﹀﹫️ را ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ آورد.
﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران اذ︻︀ن ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ارز︫︀ در 
 ،︀︫و ︻﹞﹙﹩ ارز ﹩﹝﹚︻ ︀ی︫ز﹢﹞ه ر﹁︐︀ر ︑︃︔﹫︣﹎︢ار ا︨️. آ﹢﹡
︋﹥ ︭︠﹢ص ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ارا﹥ ﹡﹞﹢﹡﹥ و ا︨︐﹀︀ده ﹝﹠︀︨︉ از ︑︖︣︋﹥ و 
 ️﹢﹆︑ و ﹜﹊﹞ ﹩︫︀ی آ﹝﹢ز﹡︀﹫﹠︋ ای، ︋︣ ﹝︊﹠︀ی ﹤﹁︣ ︀وت︱﹇

 ︕ای ﹝︧︐﹞︣، ﹡﹆︩ ا︨︀︨﹩ در ︑︣و ﹤﹁︣ آن ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ آ﹝﹢زش
ر﹁︐︀ر ا︠﹑﹇﹩ ︋︀زی ﹝﹩ ﹋﹠︡.

در ﹡︀ــ️، ︠︡﹝ــ︀ت ︋︀ ﹋﹫﹀﹫️ ︋ــ︀﹐ از ︵︣ف ︣﹁ــ﹥ ︑︀︋︺﹩ 
از ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︣﹁ــ﹥ ای ﹨﹞︙﹢ن ا︠﹑ق، ︀︫︧ــ︐﹍﹫︀ و 
 ︀︋ ︡︀︋ ﹩﹍﹝﹨ ﹤﹋ ️︨︀ی ﹡︷︀ر︑﹩ ا﹞︀︷﹡ و ﹩︭︀ی ︫ــ︫ارز

︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری ﹋﹥ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری ﹋﹥ 

︫︣︑︪︀ن︫︣︑︪︀ن

︦ ﹋﹠﹠︡ه ︦ ﹋﹠﹠︡ه ﹝﹠︺﹊ ﹊︺﹠﹞ 

﹋﹫﹀﹫️ ︠︡﹝︀︑﹩ ا︨️ ﹋﹥﹋﹫﹀﹫️ ︠︡﹝︀︑﹩ ا︨️ ﹋﹥

ا︻︱︀ی آ﹡︀ ارا﹥ ﹝﹩ د﹨﹠︡ا︻︱︀ی آ﹡︀ ارا﹥ ﹝﹩ د﹨﹠︡

﹤﹁︣ ﹩︪︋ در ا﹡︐︷︀م﹤﹁︣ ﹩︪︋ در ا﹡︐︷︀م

︀︋︡ ﹡﹆︩ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︀︋︡︡ ﹡﹆︩ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡

︑︀ از ﹋﹫﹀﹫️ ︑︀ از ﹋﹫﹀﹫️ 

︠︡﹝︀ت ارا﹥ ︫︡ه︠︡﹝︀ت ارا﹥ ︫︡ه

 ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ا︻︱︀ی ︠﹢د ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ا︻︱︀ی ︠﹢د

︡﹠﹠﹋ ﹏︮︀ ︡ا︵﹞﹫﹠︀ن﹠﹠﹋ ﹏︮︀ ا︵﹞﹫﹠︀ن
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.︡﹠﹠﹋ ️︀﹝ ﹜﹨ ده و از﹢︋ ﹌﹠﹨︀﹝﹨ ︣﹍︡﹊

رو﹊︣دی ﹝︪︐︣ک ︋﹥ ا﹡︐︷︀م ︪﹆﹡ -﹩︪︋︀ی دو﹜️ 
و ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری 

﹁︡را︨ــ﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اران ا︻︐﹆︀د دارد ﹋﹥ ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ی 
 ︀﹀ا ﹩﹝﹞ ︩ــ﹆﹡ ︀︐﹛︧ــ︀︋︡اری در ﹨﹞ــ﹊︀ری ︋︀ دو ای ﹤﹁︣
﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ︑︀ از ﹋︀را﹩، ا︔︋︪︣﹩ و در را︨︐︀ی ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹢دن 
ا﹡︐︷︀م ︋︪﹩، ا︵﹞﹫﹠︀ن ا︖︀د ﹋﹠﹠︡. ︋︣﹇︣اری ﹎﹀︐﹞︀ن و ﹨﹞﹊︀ری 
﹢دا﹡︐︷︀﹝﹩  ︣ای ا︵﹞﹫﹠︀ن از و︗﹢د ︑︺︀د﹜﹩ ﹝﹠︀︨︉ ﹝﹫︀ن︠   ︋،﹤︐︨﹢﹫︎
︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ︣﹁﹥، ︠﹢دا﹡︐︷︀﹝﹩ ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ︣﹁﹥ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹡︷︀رت و 
︎︀︨ــ﹢﹍﹩ ︻﹞﹢﹝﹩ و ا﹡︐︷︀م ︋︪﹩ ︠︀رج از  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری، 

︲︣وری ا︨️. 
﹉ ﹡﹆︴ــ﹥ ﹇﹢ت ︠﹢دا﹡︐︷︀﹝﹩ ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ︣﹁﹥ ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ 

︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری:
• ︋﹥ ︋︀زار﹨︀﹩ ﹋﹥ ا︻︱︀︪︀ن در آ﹡︀ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹡︤د﹉ ︋﹢ده 
 ﹤﹡﹢﹍ ع دار﹡︡ ﹋﹥ ﹝﹆︣رات﹢︲﹢﹞ ﹟از ا ﹩︋﹢ و در ﹡︐﹫︖ــ﹥، درک︠ 

﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋︣ ر﹁︐︀ر آ﹡︀ ︑︃︔﹫︣ ︋﹍︢ارد. 
• ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︀ ︨︀د﹎﹩ ︋﹫︪︐︣ی ︋﹥ ا﹟ ا︵﹑︻︀ت د︨︐︣س ︎﹫︡ا ﹋﹠﹠︡ 
و ︋ــ︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝︀ر︑ــ︀ و ︑︖︣︋﹥ ا︻︱︀ی ︠﹢د، ︋ــ︣ای ︣﹁﹥ ︠﹢د 
 ︰﹞ ﹤︋ ﹤﹋ ︡﹡ان را دار﹢︑ ﹟ا ︀﹡︥ه، آ︣رات ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠﹠︡. ︋﹥ و﹆﹞
︑︽﹫﹫︣ ︫︣ا︨︀︎ ،︳ ﹝﹠︀︨︊﹩ را ا︑︀ذ ﹋︣ده و وا﹋﹠︩ ﹡︪︀ن د﹨﹠︡. 
﹫︪ــ︐︣   ︋،﹩﹞﹢﹝︻ ﹩﹢﹍︀︨ــ ﹥ ﹨﹞︣اه ﹡︷︀رت و︎  ︠﹢دا﹡︐︷︀﹝﹩︋ 
او﹇ــ︀ت در︋︣﹎﹫︣﹡ــ︡ه ︫ــ﹊﹙︀﹩ از ﹡︷︀رت ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ 
﹡︀د﹨︀ی ﹝︧ــ︐﹆﹏ ︋﹥ ا︗︣ا ﹎︢ا︫︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د. ﹎︤ار︫﹍︣ی ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ 
︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری ︋﹥ ﹡︀دی ﹝︧ــ︐﹆﹏، ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر 
﹢﹍︨︀﹩ و ا﹡︖︀م ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ﹡︷︀ر︑﹩ آن ﹡︀د،   ︎️﹫﹛﹢ادای ﹝︧ــ

.︡﹠﹋ ﹩﹞ ️﹢﹆︑ و ﹏﹫﹝﹊︑ را ﹤﹁︣ ﹤﹚﹫︨و ﹤︋ ﹩﹞︀︷︐﹡دا﹢︠ ︡﹠︣ا﹁
﹝︧ــ︐﹆﹏ ︋﹢دن از  ﹤﹁︧︣ــ︀︋︡اری و در ﹡︐﹫︖﹥ از ︨︀ز﹝︀﹡︀ی 
︣﹁﹥ ای ︧ــ︀︋︡اری، ︋﹥ ︻﹠ــ﹢ان ︗﹠︊﹥ ﹝﹞﹩ از ا﹡︐︷︀م ︋︪ــ﹩ 
︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹡︀د ﹡︷︀ر︑﹩ ︠︀رج از  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری ︫﹠︀︠︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د. 
در ا﹡︐︷︀م ︋︪﹩ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹡︀د ﹡︷︀ر︑﹩ ︠︀رج از  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری، 
︣﹁﹥ ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ دو﹜️ ﹡︷︀رت ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ ا﹟ ا﹝︣ ︀ ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ 
ــ﹢ی دو﹜️  ﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ﹡︀د ﹝︧ــ︐﹆﹙﹩ ﹋﹥ از︨   ︋︀ ــ︀دی دو﹜︐﹩ و﹡
︑︃︨﹫︦ ︫︡ه و ﹇︡رت ا﹡︐︷︀م ︋︪ــ﹩ ︋﹥ آن ︑﹀﹢︰ ︫︡ه ا︨️، 

.︡︋︀ ﹩﹞ ﹅﹆︑

﹩︪︋ ︀ی ﹝︪︐︣ک ا﹡︐︷︀م︐﹫﹛﹢︧﹞
﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ︣﹁﹥ و  ﹢دا﹡︐︷︀﹝ــ﹩︋  ــ︣ای ︑︣﹋﹫ــ︉︠  ︡﹠ــ﹟ روش︋ 
ا﹡︐︷︀م ︋︪ــ﹩ ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ﹡︀د ﹡︷︀ر︑﹩ ︠︀رج از  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری 
︋﹥ ﹝﹠︷ــ﹢ر ا︖︀د ︨ــ︀︠︐︀ر ﹡︷︀ر︑﹩ ﹝﹣︔ــ︣ و ﹋︀را﹝︡، و︗ــ﹢د دارد. 
 ﹩︪︋ ︀ی ا﹡︐︷︀مدر ︗︧︐︖﹢ی ︨ــ︀︠︐︀ری ﹝︐﹢ازن ﹝﹫︀ن رو︫ــ
﹎﹢﹡︀﹎﹢ن، ا﹟ ا﹝﹊︀ن و︗﹢د دارد ﹋﹥ ︨︀ز﹝︀ن ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری، 
︋︣︠﹩ از ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی ا﹟ ﹝︧ــ﹢﹜﹫️ را ︋︣ ︻︡ه دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ و ﹡︀د 
دو﹜︐﹩ ︀ ﹝︧ــ︐﹆﹏ ﹨﹛ د﹍︣ ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی ا︧﹞ ﹟﹢﹜﹫️ را ︋︣ ︻︡ه 
︋﹍﹫︣د. ︋︣ای ﹝︓︀ل، ﹉ ︨ــ︀ز﹝︀ن ︣﹁﹥ ای ︧ــ︀︋︡اری ﹝﹞﹊﹟ 
ا︨ــ️ ﹝︧ــ︀﹨ ﹤︊﹠︗ ️﹫﹛﹢﹩ از ا﹡︐︷︀م ︋︪ــ﹩، ﹨﹞︙﹢ن ︑︺﹫﹫﹟ 
 ﹤︋︣︖︑ ︀﹡ای را ﹋﹥ در آ ﹤﹁︣ ︧︀︋︡اران ︀ز﹨︀ی آ﹝﹢ز︫ــ﹩ ︋︣ای﹫﹡

در︠﹢ر ︑﹢︗﹩ دارد، ︋︣ ︻︡ه ︋﹍﹫︣د.
︑︣﹋﹫︉ ︠﹢دا﹡︐︷︀﹝﹩ ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ︣﹁﹥ و ا﹡︐︷︀م ︋︪﹩ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ 
︣ ︧ــ︉ و ﹩﹎︥﹢زه  ︀رج از  ﹤﹁︧︣ــ︀︋︡اری،︋  ﹡︀د ﹡︷︀ر︑﹩︠ 
﹎︤ار︫﹍︣ی ︑﹀︀وت ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ︋﹥ ︡﹠﹟ ︻︀﹝﹏ وا︋︧︐﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د؛ 

از ︗﹞﹙﹥:
• ︑︖︣︋﹥ ︑︀ر﹩ در ﹨︣ ﹢زه ﹎︤ار︫﹍︣ی؛ ︋︣ای ﹝︓︀ل، ﹋︀︨︐﹫︀ی 
﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ﹝﹆︣رات ﹎︢اری ︋﹫︪︐︣ از 

︨﹢ی ﹡︀د﹨︀ی ︠︀رج از  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری ︫︡ه ا︨️؛
• ﹡﹢ه ︻﹞﹙﹊︣د ︠﹢دا﹡︐︷︀﹝﹩ ︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای؛

• ︻﹞﹙﹊︣د ا﹡︐︷︀م ︋︪﹩ دو﹜️؛
• ︻︱﹢️ در ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ و ا︨ــ︐﹀︀ده از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ 
و رو︀﹨ ﹤﹩ ﹋﹥ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ا﹟ ︨ــ︀ز﹝︀﹡ ﹤︺︨﹢︑ ︀︀﹁︐﹥ و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ 

︫︡ه ا﹡︡؛
︣ای  ﹫︀︨﹩ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹡︷︀رت ︋﹥ ︻﹠﹢ان ا︋︤اری︋  ️ ﹎﹫︣ی ﹋﹙﹩︨  ︗ •

﹝︣︡️ ا﹇︐︭︀دی؛
• ﹝︧﹫︣ ︑﹢︨︺﹥ ا﹇︐︭︀دی؛ و

﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ﹝﹆︣رات   ︋︡︀ ︀زار ﹋﹥︋  • ﹝︀﹨﹫️ و و﹫﹎︥︀ی ﹋︀︨ــ︐﹫︀ی︋ 
︨︀︎ داده ︫﹢د. 

﹎︣اــ︩ در ︋︣﹇ــ︣اری ︑︺ــ︀دل ﹝﹫ــ︀ن ︠﹢دا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ︣﹁﹥ و 
ا﹡︐︷︀م ︋︪ــ﹩ ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ﹡︀د ﹡︷︀ر︑﹩ ︠︀رج از  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری 
﹡﹫︤ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝︐﹀︀وت ︋︀︫ــ︡. در ︨︀﹜︀ی ا︠﹫︣، ﹋︪﹢ر﹨︀ی ز︀دی 
︫ــ︀﹨︡ ا﹁︤ا︩ ﹡﹆︩ ﹡︷︀ر︑﹩ ﹡︀د﹨︀ی ︠︀رج از  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری 
︋﹢ده ا﹡︡؛ در ︀﹜﹩ ﹋﹥ در د﹍︣ ﹋︪﹢ر﹨︀ و ︋﹥ ︭︠﹢ص ﹋︪﹢ر﹨︀ی در 
︀ل ﹎︢ار، ﹎︣ا﹢﹆︑ ﹤︋ ︩️ ﹡﹆︩ ︠﹢دا﹡︐︷︀﹝﹩ ︣﹁﹥ ︋﹢ده ا︨️.
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﹨︣ روش ︀ ﹨︣ ︑︣﹋﹫︊﹩ از رو︫︀ ﹋﹥ ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده ﹇︣ار ﹎﹫︣د، 
︀︋︡ ارز﹫︋︀ــ︀ی دوره ای ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ارز︀︋﹩ ﹝﹫︤ان ﹋︀را﹩ روش 

﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده ︮﹢رت ﹎﹫︣د.

﹝﹆︣رات ﹎︢اری ﹝︪︐︣ک در ︻﹞﹏ 
︨ــ︀ز﹝︀ن ︣﹁﹥ ای ︧ــ︀︋︡اری، در ︻﹞﹏ ︋﹥ ﹡︡رت ︋︡ون ﹡﹢︻﹩ 
ا﹜︤ام ︀ ﹡︷︀رت دو﹜︐﹩ ︋﹥ ا﹡︐︷︀م ︋︪ــ﹩ ﹝﹩ ︎︣دازد. ﹨﹞︙﹠﹫﹟، 
دو﹜️ ﹡﹫ــ︤ ︋﹥ ﹡︡رت ︋ــ︡ون ﹨﹫︘ ﹎﹢﹡ــ﹥ ︑︺︀﹝﹙﹩ ︋︀ ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ی 
 ﹩﹠﹝︲ ︀ و ︣ ︡ون ︑﹀﹢︰ ا︠︐﹫︀ر︮  ︣﹁﹥ ای ︧ــ︀︋︡اری و︋ 

︋﹥ آ﹡︀ن، ︋﹥ ا﹡︐︷︀م ︋︪﹩ ﹝﹩ ︎︣دازد. 
 ︣︷﹡ ︧︣ــ︀︋︡اری ز ای ﹤﹁︣ ︀ی﹡︀﹞ر ﹝︺﹞﹢ل، ︨ــ︀ز﹢︵ ﹤︋
دو﹜︐︀ی ﹝︐︊﹢︻︪︀ن ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. دو﹜️، ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای 
︧︀︋︡اری  را ︋﹥ ﹜︀ظ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︋﹥ ر︨﹞﹫️ ︫﹠︀︠︐﹥، ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای 
﹥ آ﹡﹞ ︀﹢ل ﹝﹩ ﹋﹠︡ و از آ﹡︀ ا﹡︐︷︀ر  از ﹡﹆︪ــ︀ و ﹝︧ــ︐﹫﹛﹢︀ را︋ 
﹎︤ار︫︡﹨﹩ (﹢﹍︨︀︎﹩) دارد. ا︐﹫﹛﹢︧﹞ ﹟︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹝﹢ارد 

ز︣ را در ︋︣﹎﹫︣د:
• ︑︺﹫﹫﹟ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ︢︎︣ش7،

• ︑︺﹫﹫﹟ ا﹜︤ا﹝︀ی آ﹝﹢زش، ︫︀﹝﹏ ا﹜︤ا﹝︀ی آ﹝﹢زش ﹝︧︐﹞︣،
• ︑︺﹫﹫﹟ ︲﹢ا︋︳ ا﹡︱︊︀︵﹩8، و

• ا﹡︴︊︀ق و ︎﹫︀ده ︨︀زی ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ا︠﹑﹇﹩، ﹁﹠﹩ و ︣﹁﹥ ای.
ا﹜︤ا﹝︀ی ﹎︤ار︫ــ︡﹨﹩ ﹝︐﹀︀و︑﹠︡؛ ا﹝︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︋﹥ ︫﹊﹏ 
﹎︤ار︫︀ی ︨︀﹐﹡﹥ ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری  ︋﹥ دو﹜️ 
︋︀︫︡ ﹋﹥ ﹝︧ــ﹢﹜﹫️ ا︮﹙﹩ و ﹁︣ا﹎﹫︣ ﹡︷︀رت ︋︣ ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋︣ 
︻︡ه آ﹡︀ ا︨ــ️. ︋︀ و︗﹢د ا﹟، ﹎︤ار︫ــ︡﹨﹩ ︨︀ز﹝︀ن ︣﹁﹥ ای 
︧︀︋︡اری ︋︣ای را︋︴﹥ ︋︀ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︠﹢د ︋﹥ ا﹀︀ی ﹝︐﹫﹛﹢︧︀ی 
﹝︣︑︊ــ︳ ︋︀ ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩ و ︎︀︨ــ﹢﹎ ﹩ ︻﹞﹢﹝﹩ آن ︨ــ︀ز﹝︀ن، 

 .︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹉﹝﹋
 ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی︴﹫﹞ ︋︣ای ﹩︐ ﹩﹆﹫﹇و د ️︣رات ︨ــ﹆﹞
وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری ︋︀ ﹝﹠︀﹁︹ ︻︀م9 (PIEs)، ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ دو﹜️ 
و︲︹ ︫ــ︡ه ا︨️ و ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری ﹨﹞︙﹠︀ن 
و︸﹫﹀﹥ دار﹡︡ ︑ــ︀ ︋︣︠﹩ از ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی ا︮﹙ــ﹩ ︠﹢دا﹡︐︷︀﹝﹩ را در 
را︋︴﹥ ︋︀ ﹎︣وه ﹎︧ــ︐︣ده ای از ﹁︺︀﹜﹫︐︀ ︋﹥ ﹋︀ر ﹎﹫︣﹡︡. ︋︣ای ﹝︓︀ل، 
︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای ︧ــ︀︋︡اری، ﹋﹫﹀﹫️ ︠︡﹝ــ︀ت ︣﹁﹥ ای 
ــ﹫﹢ه ای   ︫﹤ ﹢د را︋  ﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ا︻︱︀ی︠  ︧ــ︀︋︡اری ارا﹥ ︫ــ︡ه︋ 
﹨﹞︀﹨﹠﹌ ︋︀ ︋﹫︀﹡﹫﹥ ︑︺︡﹨︀ی ا︻︱︀ی ﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 

﹥ ا︗︣ا ﹝﹩ ﹎︢ار﹡︡.  ︧ــ︀︋︡اران10 (SMOs)، ﹡︷︀رت ﹋︣ده و︋ 
﹨﹞︙﹠﹫﹟، ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری ︋︀ ︋﹥ ا︗︣ا ﹎︢ا︫︐﹟ 
ا﹜︤ا﹝︀ی ا︠﹑﹇﹩، ︑﹢︨ــ︺﹥ ︣﹁﹥ ای و آ﹝﹢زش ﹝︧ــ︐﹞︣ ︋︣ای 
ا︻︱︀ی ︠﹢د ﹋﹥ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︧ــ︀︋︡اران ︣﹁ــ﹥ ای ﹁︺︀﹜﹫️ دار﹡︡ 
و ﹡﹫︤ ︑﹫﹥ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن و ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︮﹢ر︑ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ وا︡﹨︀ی 

︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩، ︋︣ آ﹡︀ن ﹡︷︀رت دار﹡︡.
 ︴ ︣ ︧︀︋︨︣﹩ در︨  ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل، ﹝﹆︣رات ﹝︪︐︣ک ﹡︀︸︣︋ 

﹝﹙﹩، ︫︀﹝﹏ ﹝﹢ارد ز︣ ا︨️:
• ︧︀︋︨︣ــ﹫︀ی وا︡﹨︀ی ︑︖ــ︀ری ︋︀ ﹝﹠︀﹁︹ ︻︀م، ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ 
﹝︣ا︗︹ ﹝︧ــ︐﹆﹏ ﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ا﹡︐︷︀م ︋︪﹩ ﹝﹩ ︫﹢د. 
ا﹡︐︷︀م ︋︪ــ﹩ ﹝︧ــ︐﹆﹏ ︧︀︋︨︣﹩ در ﹋︪ــ﹢ر﹨︀﹩ و︗﹢د دارد 
 ﹩﹎︡﹠︀﹝﹡ ــ﹩ را﹡︀︗ ︀مــ ︀زار︨   ︋﹤︀﹞︣ــ ﹋﹥ ︡ود 80 در︨︮︡ 

 .︡﹠﹠﹋ ﹩﹞
• ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁ــ﹥ ای ︧ــ︀︋︡اری، ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︣︠ــ﹩ از 
وا︡﹨ــ︀ی ︑︖︀ری ︋︀ ﹝﹠︀﹁ــ︹ ︻︀م (︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞ــ﹢ل، وا︡﹨︀ی 
 ︹︗︣﹞ ﹉ را ا﹡︐︷ــ︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡؛ ا﹝︀ ︋︀ ﹡︷︀رت (︣︐﹊﹢﹋ ︀ری︖︑

.﹩︨︣︋︀︧ ︣︋ ︀رت︷﹡ ﹏﹆︐︧﹞
 ﹩︀﹨︧︡︀︋︨︣ــ﹩ وا ،︧ــ︀︋︡اری ای ﹤﹁︣ ︀ی﹡︀﹞︨ــ︀ز •
︾﹫ــ︣ از وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری ︋︀ ﹝﹠︀﹁︹ ︻ــ︀م و ︀ وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری 
︋︀ ﹝﹠︀﹁︹ ︻︀م را در ︗︀﹩ ﹋﹥ ﹨﹫︘ ﹝︣︗︹ ﹝︧ــ︐﹆﹙﹩ ︋︣ای ﹡︷︀رت 
﹫︀﹡﹫﹥ ︑︺︡﹨︀ی  ︋︣ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و︗﹢د ﹡︡ارد، ا﹡︐︷ــ︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡.︋ 
ا︻︱ــ︀ی ﹁︡ار︨ــ﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اران در ﹝﹢رد ︑︱﹞﹫﹟ 
﹋﹫﹀﹫ــ️، را﹨﹠﹞︀﹫︀ــ﹩ را در ا ﹟ــ﹢زه ︋︣ای ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ی 

︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ آورد.

﹡﹆︩ دو﹜️
﹡﹆︩ دو﹜️ در ا﹡︐︷︀م  ﹤﹁︣ ﹩︪︋︧︀︋︡اری، ﹋︧︉ ا︵﹞﹫﹠︀ن 
 ︹﹁︀﹠﹞ ︀ ــ﹢د در را︋︴﹥︋  ﹥ ﹨︡ف︠  از ا﹟ ا﹝︣ ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ ﹝﹆︣رات︋ 
︻﹞﹢﹝﹩- ︋︀ ﹋﹞︐︤﹨ ﹟︣﹠﹥ ﹝﹞﹊﹟- ﹋﹥ ﹨﹞︀﹡︀ ﹋﹫﹀﹫️ و ﹊﹠﹢ا︠︐﹩ 
 .︡︋︀ ﹩﹞ ️︨︧ــ︀︋︡اری ا︨ــ️، د در ︻︣︲﹥ ︠︡﹝︀ت ️﹫﹀﹫﹋

:︡︀︋ ︀︐﹛دو ،︩﹆﹡ ﹟︋︣ای ا﹡︖︀م ﹋︀را﹝︡ ا
 ﹩︪︋ را درک ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ا﹡︐︷︀م ﹩︀︻﹢︲﹢﹞ ︀ی﹫﹎︥و و ️﹫﹨︀﹞ •

.️︨︀﹡آ ﹤︋ ﹩﹢﹍︨︀︎ ﹩︎ در
• ﹡︷︀﹝﹩ ︋ــ︣ای ﹡︷︀رت ︋ــ︣ ︻﹞﹙﹊︣د ﹝︣︗︹ ︀ ﹝︣ا︗︹ ﹝︧ــ﹢ل 

ا﹡︐︷︀م  ﹤﹁︣ ﹩︪︋︧︀︋︡اری، در ا︠︐﹫︀ر دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡.
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• ︑﹞︣﹋︤ ︠ــ﹢د را روی ︠︣و︗﹫︀ ﹇︣ار د﹨﹠︡ ﹋﹥ در ا﹟ ︗︀ ︻︊︀رت 
ا︨️ از ﹋﹫﹀﹫️ ﹋﹙﹩ و ﹊﹠﹢ا︠︐﹩ ︠︡﹝︀ت ︧︀︋︡اری.

 ﹤﹋ ﹩︀︗ ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات در﹢﹇ ︹︨︣ زم ︋︣ای ا︮﹑ح﹐ ﹩︀﹡ا﹢︑ •
︫︣ا︳ ا︖︀ب ﹝﹩ ﹋﹠︡، دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡. 

﹡﹆︩ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری
︦ ﹋﹠﹠︡ه  ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای ︧ــ︀︋︡اری ﹋﹥ ︫︣︑︪︀ن ﹝﹠︺﹊
﹋﹫﹀﹫️ ︠︡﹝︀︑﹩ ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ ا︻︱︀ی آ﹡ــ︀ اراــ﹥ ﹝﹩ د﹨﹠︡، در 
ا﹡︐︷︀م ︀︋ ﹤﹁︣ ﹩︪︋︡ ﹡﹆︩ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡ ︑︀ از ﹋﹫﹀﹫️ ︠︡﹝︀ت 
︣ای   ︋︀﹡آ .︡﹠﹠﹋ ﹏︮︀ د ا︵﹞﹫﹠︀ن﹢ ﹥ و︨﹫﹙﹥ ا︻︱︀ی︠  ارا﹥ ︫︡ه︋ 
ا﹡︖︀م ا﹟ ﹡﹆︩، ﹝︧ــ﹢﹜﹫️ ﹝﹞﹩ را در ﹇︊︀ل ︗︀﹝︺﹥ ای ﹋﹥ در 
 ﹤︋ ️︊︧﹡ ︀﹠︑ ﹤﹡ ️﹫﹛﹢︧﹞ آن ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ︠﹢ا﹨﹠︡ دا︫️؛
︀︮︊﹊︀ران ︀ ﹋︀ر﹁︣﹝︀︀ن ﹁︺﹙﹩ ︫ــ︀ن و ︀ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︠﹢د︫︀ن، 
 ﹉︑ ﹉︑ ﹤﹋ ﹩﹛︀ ︧ــ︊️ ︋﹥ ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩. در﹡ ️﹫﹛﹢︧﹞ ﹤﹊﹚︋
ا︻︱︀ی ︣﹁ــ﹥ ︑︺︡ دار﹡︡ ﹋﹥ ︋﹥ ﹝﹠︀﹁ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︠︡﹝️ ﹋﹠﹠︡، 
 ﹟︣ی را در ا︑ ︬ ︪﹞ ︩﹆﹡ و ️﹫﹛﹢︧﹞ ای ﹤﹁︣ ︀ی﹡︀﹞︨︀ز

ز﹝﹫﹠﹥ ︋︣ ︻︡ه دار﹡︡.
︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای ︧ــ︀︋︡اری ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹝︧ــ︐﹫﹛﹢︀ی 
ا﹡︐︷︀م ︋︪ــ﹩ را ︋﹥ ﹡﹢ی ︋︣ ︻︡ه ︋﹍﹫︣﹡︡ ﹋﹥ ا︔︋︪︣ــ﹩ ﹋﹙﹩ 
ا﹡︐︷︀م ︋︪ــ﹩ را ا﹁︤اــ︩ د﹨ــ︡. ﹨︡ف آ﹡ــ︀ ︑︱﹞﹫﹟ ﹋﹫﹀﹫️ 
 ︕و ︑︣و ︶﹀ ︣︋ ︡﹫﹋︃︑ ︀︋ ︪︀ن︀︱︻︫︡ه ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ا ﹤︀ت ارا﹞︡︠
︀︡ در   ︋︀﹡ا︨ــ️. ا﹁︤ون ︋︣ آن، آ ️﹫﹀﹫﹋︀ ﹁︺︀﹜﹫︐ــ︀ی ︣﹁﹥ ای︋ 
﹥ ا﹀︀ی  ︣ ︣﹁﹥ ︑︃︔﹫︣ ﹝﹩ ﹎︢ار﹡︡ ﹡﹫︤︋  ز﹝﹫﹠﹥ ︑﹢︨ــ︺﹥ ﹝﹆︣را︑﹩ ﹋﹥︋ 
﹡﹆︩ ︋︍︣داز﹡︡ ﹋﹥ ا﹟ ﹋︀ر ︫ــ︀﹝﹏ ﹝︧ــ﹢﹜﹫️ ︋︣﹇︣اری ار︑︊︀ط و 
︀ز﹝︀﹡︀ی  ︀ دو﹜️ در را︨ــ︐︀ی ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ا︨️.︨  ﹋︀ر ﹋︣دن︋ 
︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری ︋︣ای د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ا﹟ ﹨︡ف، ︀︋︡ از دا﹡︩ 
︠﹢د در را︋︴﹥ ︋︀ ︣﹁ــ﹥ و ︋︀زار﹨︀﹩ ﹋﹥ در آن ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، 
ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋︣ده ︑︀ ︋ــ﹥ دو﹜️ و ﹡︀د﹨︀ی ا﹡︐︷︀م ︋︪ــ﹩ ︠︀رج از 
︣﹁﹥ در ︵︣ا﹩ و ︎﹫︀ده ︨ــ︀زی ﹝﹆︣رات ︣﹁﹥ ای ︋︀ ﹋﹫﹀﹫️ ︋︀﹐ 

︀ری ر︨︀﹡﹠︡.

﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی
︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری و ﹝︣ا︗︹ ﹡︷︀ر︑﹩ دو﹜︐﹩، 
︀ ︡﹊﹍︣ دار﹡︡.   ︋﹩︀︐﹨︀︊ــ ﹢د︫  در ﹝﹠︀﹁ــ︹ و ﹨︡﹁︀ی︠ 
اــ﹟ ︫ــ︊︀﹨︐︀ در ز﹝﹫﹠﹥ د︾︡︾﹥ ﹨ــ︀ی آ﹡ــ︀ در را︋︴﹥ ︋︀ 

﹋﹫﹀﹫ــ️، ر﹁︐︀ر، ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای و 
آ﹎︀﹨ــ﹩ از ا﹨﹞﹫️ ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋︣ای  ﹤﹁︧︣ــ︀︋︡اری 

ا︨️. 
﹍﹢﹡﹍﹩ ا﹡︐︷︀م ︋︪ــ﹩ ︣﹁﹥، ︗﹠︊﹥ ﹝﹞﹩ در د︨︐﹫︀︋﹩ 
︀︫︡ ﹋﹥ ﹝﹆︣رات ﹡︷︀ر︑﹩   ︋﹟ا ︣ ︋﹥ ا﹁︡﹨ ﹟︀ ا︨️. ا﹎︣ ﹇︣ار︋ 
︋﹥ ︮﹢رت ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹊﹠﹢ا︠️ و ﹋︀را﹝︡ ︋︀︫︡، ﹨﹞﹍︣ا﹩ در 
 ،﹩﹚﹞ ︴︪ــ﹩ ا﹝︣ی ︲︣وری ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. در ︨ــ︋ ا﹡︐︷︀م
﹐زم ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹎﹀︐﹞︀ن ︎﹫﹢︨︐﹥ ای ﹝﹫︀ن دو﹜️ و ︨︀ز﹝︀﹡︀ی 
 ︡︀︋ ︀ن﹝︐﹀﹎ ﹟︧ــ︀︋︡اری و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫ــ︡. ا ای ﹤﹁︣
︋﹥ ︎﹫︪ــ︣﹁︐︀ی ︋﹥ و︗﹢دآ﹝︡ه در ︣﹁﹥ و ︎﹫︪︣﹁︐︀ی ﹝︣︋﹢ط 
︋ــ﹥ ا﹇︐︭︀د و ︗︀﹝︺﹥ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋ــ︣ ︣﹁﹥ و ﹡﹢ه ︻﹞﹙﹊︣د 
 ﹩︪︋ د﹨︡. ا﹎︣ ﹇︣ار ا︨️ ا﹡︐︷︀م آن ︑︃︔﹫︣ ︋﹍︢ار﹡︡، ︎︀︨ــ
︋ــ﹥ روز، ﹋︀را و ا︔︋︣ــ︩ ︋︀﹇ــ﹩ ︋﹞︀﹡︡، و︗﹢د اــ﹟ ﹎﹀︐﹞︀ن 

︲︣وری ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
در ︀﹜﹩ ﹋﹥ ا﹡︐︷︀م ︋︪ــ﹩ ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︑︀ از ﹋﹫﹀﹫️ ︠︡﹝︀ت 
 ،﹜﹫﹠﹋ ﹏︮︀ ای ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹤﹁︣ ︧︀︋︡اران ﹤﹚﹫︫︡ه ︋﹥ و︨ــ ﹤ارا
️ ︋︪ــ﹩ ︋﹥ ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ا︨️  ﹢﹛در او ﹤﹁︣ ان﹢︑ ️︀﹡ در
 ﹤ ︣ا︨ــ︣ ︗︀ن︋  ︀︻︒ ا︐︣ام ﹝ــ︣دم و ﹝︣ا︗︹ ﹡︷︀ر︑﹩ در︨  ﹋ــ﹥︋ 

︣﹁﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

:︀︐︫﹢﹡︀︎
1- Self-regulation
2- External Regulation
3- ا﹠︑ ﹤﹛︀﹆﹞ ﹟︀ ︋﹥ ﹝﹆︣رات ﹝︣︋﹢ط ︋﹥  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری ﹝﹩ ︎︣دازد و ﹝﹆︣رات 

﹝︣︑︊︳ ︋︀ د﹍︣ ا︗︤ای ز﹡︖﹫︣ه ︑︃﹝﹫﹟ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ را در︋︣ ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣د.
4- Regulation
5- Sustainability
6- Investors in Practice
7- Admission Criteria
8- Disciplinary Procedures
9- Public Interest Entities (PIEs)
10- IFAC’s Statement of Member Obligations (SMOs)
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