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از ︫﹞︀ و د﹍︣ ︫︣﹋︀ی ﹝﹣︨︧﹥ ︋︣ای ︢︎︣ش و ﹨﹞︣ا﹨﹩ 
در ﹎﹀︐﹍ــ﹢ ︎﹫︣ا﹝﹢ن ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹢ری ا﹟ ︫ــ﹞︀ره ﹝︖﹙﹥ 
︧︀︋︣س ︨︍︀︨﹍︤ار﹛. ا︋︐︡ا از ︫﹞︀ در︠﹢ا︨️ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ 
︀︋﹆﹥ ﹋︀ر ︣﹁﹥ ای ︑︀ن  ︣﹋︀ی آن و︨  ﹋﹞﹩ در︋︀ره ﹝﹣︨︧﹥،︫ 
 ﹩︀﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ﹝︺︡ود  از  ︫ــ﹞︀  ﹝﹣︨︧ــ﹥   .︡﹫﹠﹋  ️︊︮
 ︀ ︀︋﹆﹥ ﹨﹞﹊︀ری︋  ﹫︩ از ا﹡﹆﹑ب ا︨ــ﹑﹝﹩︨  ا︨ــ️ ﹋﹥ از︎ 
دارم   ︣︵︀︠   ﹤︋ دارد.  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩   ﹩︨︣︋︀︧ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی 
﹋﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ︫ــ﹞︀ ︎﹫︩ از ا﹡﹆﹑ب ا︨ــ﹑﹝﹩ ︋︀ ﹝﹣︨︧﹥ 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ (KPMG) ﹨﹞﹊︀ری  ︧︀︋︨︣ــ﹩︋ 
︀ً ︋︣ای آ︫ــ﹠︀﹩ ︠﹢ا﹡﹠︡﹎︀ن و ا︻︱︀ی ︗﹢ان  دا︫️. ﹜︴﹀
 ﹤﹁︧︣︀︋︨︣ــ﹩، ︑︀ر︙﹥ ﹨﹞﹊︀ری ︑︀ن ︋︀ ﹝﹣︨︧ــ﹥ 

︧︀︋︨︣﹩ ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ را ︑﹢︲﹫ د﹨﹫︡.

ر﹨︊︣ی
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︧︨﹣﹞ ﹤﹫﹛︀ن ︋︀ ﹡︀م او︀ت را﹫︋ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︧︨﹣﹞
 ﹤︋ 1357 ️︪︊7 ارد در ︑︀ر ︶﹁︀ ️︣︡﹞ ﹟و ﹝︪ــ︀ور
︔︊️ ر︨ــ﹫︡ و ︎︦ از ﹠︡ ︑︽﹫﹫︣ ﹡︀م ︋︀ اد︾︀م ﹝﹣︨︧﹥ را︀ن در 
ارد︊︪ــ️ 1372 ︋﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ︋﹫︀ت را︀ن ︑︽﹫﹫︣ ﹡︀م داد. ︎︦ 
︀ل 1357 و ︑︺︴﹫﹙﹩  ﹞﹟ ﹝︀ه︨  ﹫︣وزی ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩ در︋  از︎ 
 ﹟︣ان، ادر ا ﹏︙﹫﹞ ﹉︀رو﹞ ️﹫ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩︎   ︋﹤︧︨﹣﹞ ️﹫﹛︀︺﹁
︡﹝︀ت ︣﹁﹥ ای  ﹢ا︋﹅ ﹨﹞﹊︀ری ﹇︊﹙﹩،︠   ︨﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ﹝﹣︨︧ــ﹥︋ 
﹝﹢رد ﹡︷︣ ︋︣︠﹩ از ﹝︪︐︣︀ن ︠︀ر︗﹩ و ا︣ا﹡﹩ ﹝﹣︨︧﹥ ︀د︫︡ه 
را ارا﹥ ﹋︣د و ︎︦ از ﹝︡ت ﹋﹢︑︀﹨﹩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︻︱﹢ وا︋︧ــ︐﹥ 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩   ﹩︨︣︋︀︧  ﹤︧︨﹣﹞  (Correspondent Firm)

︀د︫︡ه در ا︣ان ﹁︺︀﹜﹫️ ︣﹁﹥ ای ︠﹢د را ادا﹝﹥ داد.
 ﹉ ︀︋ ﹏︙﹫﹞ ﹉ــ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︎﹫️ ﹝︀رو ﹤اد︾︀م ﹝﹣︨︧ــ ︀︋

︀︋ ﹢﹍︐﹀﹎︀︋ ﹢﹍︐﹀﹎
  آ﹇︀ی ︻︊︡ا﹜︧﹫﹟ ر﹨︊︣ی

️ ﹝︡︣ه  ﹫﹨ ﹢︱︻
﹫︀ت را︀ن و ︧︀︋︡ار ر︨﹞﹩  ︋﹤︧︨﹣﹞ ﹉︣ و︫ 

︨︀︋﹆﹥ ︣﹁﹥ ای؛︨︀︋﹆﹥ ︣﹁﹥ ای؛
 ︫︣ط ﹐زم ︋︣ای ﹨﹞﹊︀ری



٢
١٣
٩۵

ی  
   د
٨۶

ره 
︀﹝︫

 ﹟د﹡﹫︀ و ﹎︧︐︣ش ﹁︺︀﹜﹫️ ا ︴︨ در ︣﹍﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ د
﹝﹣︨︧﹥ ︋︀ ﹡︀م ︗︡︡ ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩، ﹝﹣︨︧﹥ ︋﹫︀ت را︀ن ︋﹥ ︻﹠﹢ان 
︻︱ــ﹢ ︎﹫﹢︨ــ︐﹥ (Member Firm) ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
 ﹏و ﹨﹞﹊︀ری ︑︀ اوا ️﹢︱︻ ﹟︫ــ︡ه و ا ﹤︐﹁︣︢︎ ﹩︗ ام ﹩︎ ﹩﹋

︨︀ل 2010 ﹝﹫﹑دی ادا﹝﹥ ︎﹫︡ا ﹋︣د.
در اــ﹟ ︨ــ︀ل، ︋﹥ د﹜﹫﹏ ︑﹞﹫ــ﹏ ︑﹝︣ــ︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩، 
 ︀︋ ﹤﹡︀︐︊ــ﹅ درآ﹝︡. ︠﹢︫ــ﹫﹚︺︑ ️﹛︀ ﹤︨︧ــ﹥ ︋ــ﹣﹞ ️﹢︱︻
︋︣دا︫︐﹥ ︫︡ن ︑﹝︣︀ در اوا﹏ ︨︀ل  ﹤︧︨﹣﹞ ،2016︀د︫︡ه 
︲﹞﹟ ︑﹞︀س ﹝︖︡د ︋︀ ا﹟ ﹝﹣︨︧ــ﹥ و ︎ــ︦ از ا﹡︖︀م ﹝︢ا﹋︣ه ﹨︀ 
و ︋︣ر︨ــ﹩ در ﹝ــ﹢رد ︑﹢ا﹡﹫︀︀ی ﹁﹠﹩ و ︨ــ︀︠︐︀ری، ﹝﹣︨︧ــ﹥ 
﹥ ︵ــ﹢ر ر︨ــ﹞﹩ از ︑︀ر 15 د︨ــ︀﹝︊︣ ︗︀ری  ︋﹫ــ︀ت راــ︀ن را︋ 
دو︋︀ره ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︻︱﹢ وا︋︧ــ︐﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ 

.️﹁︣︢︎
︫ــ︣﹋︀ی ﹁︺﹙﹩ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋﹫︀ت را︀ن دارای ︨ــ︀︋﹆﹥ ︵﹢﹐﹡﹩ 
در  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣ــ﹩ و ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ﹨︧ــ︐﹠︡ و ا﹋︓︣اً ﹇︊﹏ از ︎﹫︣وزی 
ا﹡﹆ــ﹑ب ︋︀ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩ ︎﹫️ ﹝︀رو﹉ ﹝﹫︙﹏ ︨ــ︀︋﹆﹥ 

﹨﹞﹊︀ری ︣﹁﹥ ای دا︫︐﹥ ا﹡︡.

﹥ ︫︡ ﹋﹥ ا﹟ ﹨﹞﹊︀ری ﹝︐﹢﹇︿ ︫︡؟ آ︀ ار︑︊︀︵︐︀ن ︋﹥ ︵﹢ر 
﹋︀﹝﹏ ﹇︴︹ ︫︡؟ ﹇︴︹ ار︑︊︀ط ︀﹨︡﹞︀﹫︎ ﹤﹩ ︋︣ای ﹝﹣︨︧﹥ 

︫﹞︀ دا︫️؟ 
ر﹨︊︣ی

 ︀﹠︑ ﹩︗ ام ﹩︎ ﹩﹋ ﹤︧︨﹣﹞ ︀︋ ﹤︧︨﹣﹞ ﹟د﹜﹫﹏ ︑﹢﹇︿ ﹨﹞﹊︀ری ا
﹡︀︫ــ﹩ از ︑﹝︣︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︋﹢د. ا︫ــ︀ره ﹋﹠﹛ ﹋﹥ ﹝﹣︨︧﹥ 
﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ آ︣︠﹟ ﹝﹣︨︧ــ﹥ از ︨﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ︋︤رگ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
در ا︣ان ︋﹢د ﹋﹥ ﹨﹞﹊︀ری ︠﹢د ︋︀ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋﹫︀ت را︀ن را ﹇︴︹ 
﹋︣د و ﹇︊﹏ از آن دو ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋ــ︤رگ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ د﹍︣، ار︑︊︀ط 
︣﹁ــ﹥ ای ︠﹢د ︋︀ دو ﹝﹣︨︧ــ﹥ ا︣ا﹡﹩ ﹝︣︑︊ــ︳ را ﹝︐﹢﹇︿ ﹋︣ده 

︋﹢د﹡︡.
﹐زم ︋﹥ ︑﹢︲﹫ ا︨ــ️ ﹋﹥ ا﹎︣﹥ ﹨﹞﹊︀ری ا﹟ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋︀ 
﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗ــ﹩ از اوا﹏ ︨ــ︀ل 2010 ﹝﹫﹑دی ︋﹥ ︵﹢ر 
 ﹟ای ا ﹤﹁︣ ︀ی︵︀︊︑درا﹝︡، و﹜﹩ ار ﹅﹫﹚︺︑ ️﹛︀ ﹤︋ ﹩﹝ر︨ــ
 ︡ و در ﹩﹝︀د︫ــ︡ه ︋﹥ ︮﹢رت ︾﹫︣ر︨ــ ﹤︧︨﹣﹞ ︀︋ ﹤︨︧ــ﹣﹞
﹝︡ود ︑︀ ︑︀ر︢︎ ︣ش ﹝︖︡د ادا﹝﹥ دا︫ــ️ و ا﹟ ﹝﹣︨︧ــ﹥ 
﹋﹞ــ︀﹋︀ن ︠︡﹝ــ︀ت ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ︣﹁﹥ ای ︠﹢د ︋﹥ ﹝︪ــ︐︣︀ن 

︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝﹣︨︧﹥ ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ را ﹋﹥ در ا︣ان ﹝︪︽﹢ل ﹁︺︀﹜﹫️ 
︋﹢د﹡︡، ادا﹝﹥ داد و ﹎︤ار︫ــ︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ا﹟ ﹝﹣︨︧﹥ ︋︣ای 
﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ در ﹋︪﹢ر﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ار︨︀ل و از ︨﹢ی 
آ﹡︀ن در ︑﹫﹥ ﹎︤ار︫ــ︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده ﹇︣ار 

.️﹁︣﹎ ﹩﹞
︀︊﹊︀ران   ︮﹤ ︡﹝︀ت︋  ︎ــ︦ از ﹇︴︹ ار︑︊︀ط ︣﹁﹥ ای، اراــ﹥︠ 
 ﹤︧︨﹣﹞ ﹟︣ان ادا﹝﹥ دا︫️، و﹜﹩ ا︨︧ــ﹥ ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ در ا﹣﹞
از ﹡︷︣ در︀﹁️ ︠︡﹝︀ت آ﹝﹢ز︫﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی ﹝ ︿﹚︐︣﹁﹥ ای 
از ﹝﹣︨︧﹥ ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ و د︨︐︨︣﹩ ︋﹥ رو︫︀ی ︗︡︡ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر 
 ﹤﹡︀︐︊︫﹢︠ ﹤﹋ ︡﹡︀﹞ ︣ه︋ ﹩︋ ،﹩﹀﹫﹋ ︣ل︐﹠﹋ ︣︐︪﹫︋ ﹤︣﹨ ار︑﹆︀ی
︣﹡︀﹝﹥ ر︤︀ی ﹐زم را  ︋ــ︀ ︻︱﹢️ ﹝︖︡د، ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︀د︫ــ︡ه︋ 
︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ارا﹥ آ﹝﹢ز︫ــ︀ی ﹁﹠﹩ و ︣﹁ــ﹥ ای در ︑﹞︀﹝﹩ ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ 
︋﹥ ﹝︡︣ان و ﹋︀ر﹋﹠︀ن ا﹟ ﹝﹣︨︧﹥ ا﹡︖︀م داده و ﹝﹢رد ︑﹢ا﹁﹅ ﹇︣ار 

﹎︣﹁︐﹥ ا︨️.

︎︦ از ︑﹢﹐ت ﹡︀︫ــ﹩ از ︑﹢ا﹁﹅ ﹨︧︐﹥ ای و﹟ در ﹇︀﹜︉ 
 ،2015 ﹤﹫ژو در  ا﹇︡ام ﹝︪ــ︐︣ک (︋︣︗︀م)   ︹﹞︀︗  ﹤﹞︀﹡︣︋
︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ــ﹫︡ ﹋﹥ ﹝﹢ا﹡ــ︹ ﹨﹞﹊︀ری ︋︀ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی 
︊︣ دارم ﹋﹥ ﹝﹣︨︧﹥  ︡ و︠  ︣دا︫︐﹥︫  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩︋   ︋﹩︨︣︋︀︧
︫﹞︀ ︑﹑ش دا︫️ ﹋﹥ روا︋︴︩ را ︋︀ ﹝﹣︨︧﹥ ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ 
︑︖︡︡ ﹋﹠︡. آ︀ ا﹝﹊︀ن دارد در︋︀ره ﹋﹢︫︪ــ︀︐︀ن ︋︣ای 

︑︖︡︡ را︋︴﹥ ︮︊️ ﹋﹠﹫︡؟
ر﹨︊︣ی

︎︦ از ︑﹢﹐ت ﹡︀︫ــ﹩ از ︑﹢ا﹁﹅ ﹨︧︐﹥ ای و﹟، در وا﹇︹ او﹜﹫﹟ 
ار︑︊ــ︀ط ︋︀ ا﹟ ﹝﹣︨︧ــ﹥ از ︵︣ف ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ ﹎︣﹁︐﹥ 
︫ــ︡ ﹋﹥ ︵﹩ آن ﹊﹩ از ︫ــ︣﹋︀ی ﹝﹣︨︧ــ﹥ را ︋︣ای ︫︣﹋️ در 
 ︴︨ ︨ــ︀﹐﹡﹥ ︫ــ︣﹋︀ی ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ در ﹩︀﹝﹨︣د﹎
﹝﹠︴﹆﹥ د︻﹢ت ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ در ︗﹙︧ــ﹥ ︀د︫ــ︡ه ﹝︢ا﹋︣ه ﹨︀ی او﹜﹫﹥ 
︋︣ای ا﹡︖ــ︀م ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ــ︀ی ﹐زم ︋﹥ ﹝﹠︷ــ﹢ر ︢︎︣ش ﹝︖︡د 
︻︱﹢️ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋﹫︀ت را︀ن ︮﹢رت ﹎︣﹁️ و در ︎﹩ آن، ︎﹫︣و 
︗﹙︧ــ﹥ ﹨︀ی ﹝︐︺︡د ︋︺︡ی در ا︣ان و ︠︀رج از ﹋︪ــ﹢ر ︋︀ ﹝︡︣ان 
و ︫︣﹋︀ی ار︫︡ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ ارو︎︀ و ا﹡︖︀م ︋︣ر︨﹫︀ی 
﹁﹠﹩ و ︨ــ︀︠︐︀ری از ا﹟ ﹝﹣︨︧﹥ ︑﹢︨ــ︳ ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ﹝﹣︨︧﹥ 
 15 ــ︣ارداد ﹨﹞﹊︀ری ﹁﹫﹞︀︋﹫ــ﹟ در ︑︀ر﹇ ️︀﹡ ︀د︫ــ︡ه، در

د︨︀﹝︊︣ ︋﹥ ا﹝︱︀ ر︨﹫︡.

︀︋ ﹢﹍︐﹀﹎
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﹝﹣︨︧ــ﹥  ︀ر  از   ﹩﹊  ﹤﹋ ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩  ﹝﹣︨︧ــ﹥ 
︋︤رگ ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︨ــ️ و از ︑﹢ا﹡﹫︀︀ و 
 ️﹁︣︢︎  ︀آ ا︨️،  ︋︣︠﹢ردار  ﹎︧ــ︐︣ده ای  ا﹝﹊︀﹡︀ت 
﹋﹥ ︋︀ ﹝﹣︨︧﹥ ︫﹞︀ ﹨﹞﹊︀ری دا︫︐﹥ ︋︀︫︡؟  ﹤﹫︤ی 
 ﹟ا ︀را ﹝︐﹆︀︻︡ ︨︀︠️ ︋︀ ︫﹞︀ ﹨﹞﹊︀ری ﹋﹠﹠︡؟ آ ︀﹡آ
در﹡︷︣  ︩ ︫︣ط  ﹫︎ ︫ــ﹞︀   ︀︋ ﹨﹞﹊︀ری  ︋︣ای   ﹤︧︨﹣﹞

﹎︣﹁︐﹥ ا︨️؟ 

ر﹨︊︣ی
︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︨ــ﹢ا︋﹅ ﹇︊﹙﹩ ︻︱﹢️ و ︋︣ر︨﹩ ا︨︐︀﹡︡ارد ︣﹁﹥ ای 
 ︨︧ــ﹥، در ︗﹙︧﹥ ﹨︀ی ﹝︐︺︡د ︋︣﹎︤ار︫ــ︡ه ﹇︊﹏ از ︑︀ر﹣﹞ ﹟ا
 ﹟ــ️ دو︋︀ره ا﹢︱︻ ︫ــ︣︵﹩ ︋︣ای ︩ ︢︎ــ︣ش، ﹨﹫︘ ﹎﹢﹡﹥ ︎﹫
 ︡︣ان ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ ﹝︴︣ح ﹡﹍︣د︡﹞ از ︵︣ف ﹤︧︨﹣﹞
و ﹠﹫ــ﹟ ︑﹢ا﹁﹅ ︫ــ︡ ﹋﹥ ︲﹞﹟ ﹨﹞﹊︀ری در را︨ــ︐︀ی ︑﹢︨ــ︺﹥ 
﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ا﹟ ﹝﹣︨︧ــ﹥، ︠︡﹝ــ︀ت آ﹝﹢ز︫ــ﹩ ﹐زم در ︑﹞︀﹝﹩ 
ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ از ︵︣ف ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن و ﹝︐︭︭︀ن ﹝﹣︨︧﹥ ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ 
︋﹥ ︫︣﹋︀، ﹝︡︣ان و د﹍︣ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ﹝﹣︨︧﹥ داده ︫﹢د و ا﹟ ا﹁︣اد 
در ︨﹞﹫﹠︀ر﹨︀ و ﹋﹑︨︀ی آ﹝﹢ز︫﹩ ﹋﹥ از ︵︣ف ﹝﹣︨︧﹥ ︀د︫︡ه 

︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د، ︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡. 
︋﹥ ︵﹢ر ︵︊﹫︺﹩، ﹝﹠︀﹁︹ اــ﹟ ﹨﹞﹊︀ری ︋︣ای ﹨︣ دو ︵︣ف 
ا︨ــ️ و د﹜﹫﹏ وا︲ ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ 
︀︮︊ــ﹊︀ران ︋︧ــ﹫︀ر ز︀دی در ︨ــ︴ د﹡﹫ــ︀ دارد ﹋﹥ ︎︦ 
از ︑﹢ا﹁﹅ ﹨︧ــ︐﹥ ای، ︑﹞︀﹏ ︠ــ﹢د را ︋﹥ ا﹡︖ــ︀م ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی 
ا﹇︐︭︀دی و ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری در ا︣ان ﹡︪︀ن داده ا﹡︡ و ﹝﹣︨︧﹥ 
 ﹤﹋ ︡﹠﹋ ﹏︮︀ دارد ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹏︀﹝︑ ︤﹫﹡ ︀د︫ــ︡ه ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫︋
﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋﹫︀ت را︀ن ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︻︱﹢ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩، 
︀︊﹊︀ران ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︀د︫︡ه را در ا︣ان  ︠︡﹝︀ت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز︮ 
 ﹟﹫﹝﹨ ﹤ ︀ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ﹐زم ارا﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و︋  ︋﹥ ﹡﹢ ا︧ــ﹟ و︋ 
د﹜﹫﹏، ﹡﹫︤ ﹝︧ــ﹢﹜﹫️ اراــ﹥ آ﹝﹢ز︫ــ︀ی ﹐زم را ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر 
ار︑﹆︀ی ︑﹢ا﹡﹫︀︀ی ﹋﹞﹩ و ﹋﹫﹀﹩ ︠︡﹝︀ت ︣﹁﹥ ای ﹝﹣︨︧ــ﹥ 

︋﹥ ︻︡ه ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️. 
اــ﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹨﹞︣اه ︋︀ ︋﹫︩ از 35 ︨ــ︀ل ︨ــ︀︋﹆﹥ ﹨﹞﹊︀ری 
﹡︤دــ﹉ ︋﹫ــ﹟ دو ﹝﹣︨︧ــ﹥، د﹜﹫ــ﹏ ا︮﹙ــ﹩ ︑﹞︀﹏ ﹝﹣︨︧ــ﹥ 
﹋﹩ ︎﹩ ام ︗ــ﹩ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ادا﹝﹥ ﹨﹞﹊︀ری ︋︀ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋﹫︀ت را︀ن 

︋﹢ده ا︨️.

 ﹩︺﹁︀﹠﹞ ﹤ ︧️؟﹫ آ﹝︡ه ️ ارز︀︋﹩ ︫﹞︀ از ︑﹢ا﹁﹅ ︋﹥ د︨
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹁︣ ︋︣ای ﹝﹣︨︧﹥ ︫﹞︀ و ﹁︣ا︑︣ از آن ︋︣ای

﹋︪﹢ر دارد؟
ر﹨︊︣ی

 ﹟︀ن ﹡﹫︤ ﹝︐﹆︀︋ً﹑ از ﹝﹠︀﹁︹ ار ︵︊﹫︺﹩ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋﹫︀ت را﹢︵ ﹤︋
﹨﹞ــ﹊︀ری ﹝︖︡د در ز﹝﹫﹠﹥ ︑﹢︨ــ︺﹥ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︠﹢د و ار︑﹆︀ی 

︎︣ وا︲ ا︨️ ﹋﹥ 
﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ا︣ا﹡﹩ ﹡﹫︤

 ﹤﹋ ︡﹡﹢︫ ︣︲︀ ︡︀︊﹡ 
︋﹥ ﹨︣ ﹇﹫﹞︐﹩ وارد را︋︴﹥ ﹨﹞﹊︀ری ︋︀
 ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︫﹢﹡︡
 ︑︖︣︋﹥ ﹝︀ ﹡︪︀ن داده ا︨️ ﹋﹥
 ﹨︣ ﹆︡ر ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩ 
︨︀︋﹆﹥ ︣﹁﹥ ای ︵﹢﹐﹡﹩ ︑︣ی ︋︀
 ا︨︐︀﹡︡ارد و ︨︀︠︐︀ر ﹝﹠︀︨︉ 

در ا︣ان دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡ و 
از ﹡︷︣ ︖﹛ ︻﹞﹙﹫︀ت و ︑︺︡اد ﹋︀ر﹋﹠︀ن ﹡﹫︤
 ︋﹥ ︵﹢ر ﹡︧︊﹩ در︠﹢ر ︑﹢︗﹥ ︋﹢ده و

 ︫︣﹋︀ی آن
 دارای ﹝︡ارک ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︋︀︫﹠︡

 ︫︣ا︋ ︳︐︣ی ︋︣ای 
﹨﹞﹊︀ری ︋︀ 

﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︠﹢ا﹨﹠︡ دا︫️
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﹋﹫﹀﹫️ ︠︡﹝︀ت ︣﹁﹥ ای ︋﹥ ﹝︪︐︣︀ن و ﹡﹫︤ ار︑﹆︀ی دا﹡︩ 
︣﹁ــ﹥ ای ﹝︡︣ان و ﹋︀ر﹋﹠ــ︀ن ︠﹢د از ︵︣﹅ د︨︐︨︣ــ﹩ 
﹝︧ــ︐﹆﹫﹛ ︋﹥ دا﹡︩ روز ︣﹁﹥ ای در ︨ــ︴ د﹡﹫︀ ︋︣ه ﹝﹠︡ 
︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ ﹋﹥ ا﹝﹫︡ ا︨ــ️ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︻︱ــ﹢ی از ︗︀﹝︺﹥ 
︣﹁﹥ ای ︋﹥ ار︑﹆︀ی ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ در ︨︴ ﹋︪﹢ر ﹡﹫︤ 

﹝﹠︖︣ ︫﹢د.

﹫︩ از ا﹡﹆﹑ب، اداره ا﹝﹢ر ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی  ︫﹞︀ ﹝﹩ دا﹡﹫︡ ﹋﹥︎ 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹥ ︋︀ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙ــ﹩ ﹨﹞﹊︀ری 
 ﹟ا ︀دا︫︐﹠︡، ︋﹥ د︨ــ️ ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ︀ن ︠︀ر︗﹩ ︋﹢د. آ
و︲︹ در آ﹠︡ه ﹡﹫︤ ︑﹊︣ار ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡؟ آ︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ 
﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ا︣ا﹡﹩ در آ﹠︡ه ﹡﹆︩ ﹝︧﹙︳ را در ا﹟ ﹡﹢ع 

﹨﹞﹊︀ر︀ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡؟ 
ر﹨︊︣ی

 ︋﹥ ﹡︷︣ ا﹠︖︀﹡︉، ︫ــ︣ا ﹤﹁︣ ﹩﹚︺﹁ ︳︧︀︋︨︣ــ﹩ در ا︣ان 
︋﹥ ﹋﹙﹩ ︋︀ ︫ــ︣ا︳ ﹇︊﹏ از ا﹡﹆﹑ب ا︨ــ﹑﹝﹩ ﹝︐﹀︀وت ا︨️. 
﹨﹞︀ن ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ ا︵﹑ع دار﹡︡ در آن ︨︀﹜︀، ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︋︤رگ 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︠﹢د را در ا︣ان ︋﹥ ︔︊️ ر︨ــ︀﹡﹫︡ه 
 ً︀ و ︠︡﹝︀ت ︣﹁﹥ ای را ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︧ــ︐﹆﹫﹛ و ︋ــ︀ ﹎﹞︀ردن ︻﹞︡︑
 ﹤︺﹞︀︗ ﹏﹫﹊︪︑ ︀︋ ﹤﹋ ﹩﹛︀ داد﹡︡؛ در ﹩﹞ ﹤︀ی ︠︀ر︗﹩ ارا﹋︫︣
︧ــ︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩ ا︣ان و ﹎︧ــ︐︣ش ︑︺︡اد ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹁︣ ︪ــ﹢ر و ﹡﹫︤ ار︑﹆︀ی﹋ ︴︨ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در
در ا︣ان، ا﹟ ︫ــ︣ا︳ ︋﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ ︋︀ ﹎︫︢︐﹥ ﹝︐﹀︀وت ا︨️ 
و ︑﹊ــ︣ار و︲︺﹫️ ﹇︊﹙﹩ ︋︧ــ﹫︀ر ︋︺﹫ــ︡ و دور از ا﹡︐︷︀ر ︋﹥ ﹡︷︣ 

﹝﹩ ر︨︡.

﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ از ﹡ــ︀م و ا︻︐︊︀ر 
︋︀﹐﹩ ︋︣︠﹢ردار﹡︡ و ︑︣د︡ی ﹡﹫︧ــ️ ﹋﹥ ︋︣ای ﹨﹞﹊︀ری 
︋︀ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ا︣ا﹡﹩، ا﹝︐﹫︀ز﹨︀ی ︨﹠﹍﹫﹠﹩ 
را ︵﹙ــ︉ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. اــ﹟ ﹡﹍︣ا﹡﹩ و︗ــ﹢د دارد ﹋﹥ ︋︺︱﹩ 
 ︣︲︀ ️︮︣﹁ از ﹩﹢︗ ︣ه︋ ︣ا﹡﹩ ︋︣ای︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ا﹣﹞
︋︀︫ــ﹠︡ ︋﹥ ﹨︣ ﹇﹫﹞︐﹩، وارد را︋︴﹥ ﹨﹞﹊︀ری ︫ــ﹢﹡︡. ︫﹞︀ 
︣ای ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی   ︋﹩︀﹨︀د﹠︪﹫  ︎﹤ ،︋︣ا︨︀س ︑︖︣︋﹥ ︑︀ن
ا︣ا﹡﹩ دار︡ ﹋﹥ ︋︐﹢ا﹡﹠︡ ︋︀ ﹨﹢︫﹫︀ری و در ﹇︀﹜︉ را︋︴﹥ ︋︣د- 

︋︣د وارد ﹎﹀︐﹍﹢ ︫﹢﹡︡؟ 

ر﹨︊︣ی
︩ ﹁︣ض ﹋﹥ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩  ﹫︎ ﹟ا ،﹟﹞ ︣︷﹡ ﹤︋
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩ ︋ــ︣ای ﹨﹞﹊︀ری ︋︀ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
︀ً و  ﹢ا﹨﹠︡ ﹋︣د، ا﹜︤ا﹝ ــ﹠﹍﹫﹠﹩ را ︵﹙ــ︉︠  ا︣ا﹡﹩، ا﹝︐﹫︀ز﹨︀ی︨ 
︀ً ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︋︀ وا﹇︺﹫️ ا﹝︣ ﹝︴︀︋﹆️ ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫︡.  ﹞﹢﹝︻
﹨﹞︙﹠︀ن ﹋﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︋﹥ ﹨﹫︘ و︗﹥ در ︭︠﹢ص ︋︣﹇︣اری 
 ️︮ ﹤︧︨﹣﹞ ﹟ار︑︊︀ط دو︋︀ره ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ ︋︀ ا
﹡︡ا︫︐﹥ ا︨ــ️. ︋﹠︀︋︣ا﹟، ︎︣ وا︲ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی 
﹢﹡︡ ﹋﹥ ︋﹥ ﹨︣ ﹇﹫﹞︐﹩ وارد   ︫︣︲︀ ︡︀︊﹡ ︤﹫﹡ ﹩﹡︣اا ﹩︨︣︋︀︧
را︋︴﹥ ﹨﹞﹊︀ری ︋︀ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︫﹢﹡︡. ︑︖︣︋﹥ ﹝︀ 
﹡︪︀ن داده ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹨︣ ﹆︡ر ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩ ︨︀︋﹆﹥ 
︣﹁﹥ ای ︵﹢﹐﹡﹩ ︑︣ی ︋︀ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد و ︨ــ︀︠︐︀ر ﹝﹠︀︨ــ︉ در 
ا︣ان دا︫︐﹥ ︋︀︫ــ﹠︡ و از ﹡︷︣ ︖﹛ ︻﹞﹙﹫︀ت و ︑︺︡اد ﹋︀ر﹋﹠︀ن 
﹡﹫︤ ︋﹥ ︵﹢ر ﹡︧ــ︊﹩ در︠ــ﹢ر ︑﹢︗﹥ ︋﹢ده و ︫ــ︣﹋︀ی آن دارای 
﹝︡ارک ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︋︀︫ــ﹠︡، ︫ــ︣ا︋ ︳︐︣ی ︋︣ای ﹨﹞﹊︀ری 
︋ــ︀ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩ ︠﹢ا﹨﹠︡ دا︫ــ️؛ ︋﹥ و︥ه ا﹎︣ 
ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ ︨︀︋﹆﹥ ﹇︊﹙﹩ ﹨﹞﹊︀ری ﹡﹫︤ ︋︀ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی 

︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡. 
﹝︣︑ ﹜ــ﹟ ︠﹢ا︨ــ︐﹥ ای ﹋﹥ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ا︣ا﹡ــ﹩ ︀︋︡ از 
﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡، ارا﹥ آ﹝﹢ز︫︀ی ﹐زم 
︋﹥ ︫︣﹋︀ و ﹋︀ر﹋﹠︀ن ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︋︀﹐ ︋︣دن ︨︴ دا﹡︩ 
︣﹁ــ﹥ ای و ﹋﹫﹀﹫️ اراــ﹥ ︠︡﹝︀ت و د︨︐︨︣ــ﹩ ︋﹥ ا︵﹑︻︀ت 
 ً︀ ﹫︗︣︑ ﹤﹋ ️ای ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︨ــ ﹤﹁︣ و ﹩﹠﹁
﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︀︋ــ︡ ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ آ﹝﹢ز︫ــ︀ را ︋︡ون 
﹝︴︀﹜︊ــ﹥ ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ﹨︤﹠ــ﹥ و ︀ ا﹝︐﹫︀ز ︠︀︮﹩ ︋﹥ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی 
﹥ ﹡︷︣ ا ︣﹨ ︉﹡︀︖﹠﹆︡ر ︑︺︡اد   ︋،️︀﹡ در .︡﹠﹠﹋ ﹤︣ا﹡ــ﹩ اراا
﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩ ︋︀ ار︑︊︀︵︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︋﹫︪︐︣ ︫﹢د ︋﹥ 
 ﹩﹡︀︀︫ ﹉﹝﹋ ︣انای در ا ﹤﹁︣ و ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹁︣ ️﹁︪︣﹫︎

︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د. 

از ︫﹞︀ ︨︍︀︨﹍︤ار﹛ ﹋﹥ ︋﹥ رو︫ــ﹠﹩ ︑︖︣︋﹥ ︠﹢د︑︀ن را ︋︀ 
︠﹢ا﹡﹠︡﹎︀ن ﹝︖﹙﹥ در ﹝﹫︀ن ﹎︢ا︫︐﹫︡.

ر﹨︊︣ی
 ︡در ا︠︐﹫︀رم ﹇︣ار داد ︉﹛︀︴﹞ ﹤از ﹁︣︮︐﹩ ﹋﹥ ︋ــ︣ای ارا ﹜﹨ ﹟﹞

︑︪﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ و ﹝﹢﹁﹆﹫️ ︫﹞︀ را آرزو ﹝﹩ ﹋﹠﹛.


