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︑︣︗﹞﹥: ﹨︀دی ﹝︪︡ی ﹇︣ه ﹇﹫﹥   
F. Norris

︗︀﹡﹩ و ﹞ ︀﹙﹩؟︗︀﹡﹩ و ﹞ ︀﹙﹩؟
در خصوص مؤسسه هاى حسابدارى، بستگى دارد!در خصوص مؤسسه هاى حسابدارى، بستگى دارد!

 (Toyota) ︀︑﹢﹢︑ ︡﹠﹡︀﹝﹨ ﹩︀︐﹋︣ ﹠︺️. د﹁︐︣ ﹝︣﹋︤ی︫  ︩ ﹝︀﹜﹩ و ﹥ در︮  ا﹋﹠﹢ن ︻︭︣ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︗︀﹡﹩ ا︨️، ﹥ در︋ 
 ﹟﹫﹝﹨ ﹤ ︀︫﹠︡ و︋  ︣ا︨︣ د﹡﹫︀ ﹁︺︀﹜﹫️ دا︫︐﹥︋  ︀︫ــ﹠︡؛ و﹜﹩ در︨  ︨︣︐︀ن︋   ︫﹉ ا︨️ در ﹟﹊﹝﹞ (Citigroup) ــ﹫︐﹩ ﹎︣وپ  ︨︀ و

︑︣︑﹫︉، ︨︣﹝︀﹥ را از ﹡﹆︀ط ﹎︧︐︣ده ای ︗︢ب ﹋﹠﹠︡. و﹇︐﹩ ︨﹫︐﹩ ﹎︣وپ د︀ر ﹝︪﹊﹙︀﹩ ︫︡ ︋﹥ ا︋﹢︸︊﹩ روی آورد. 
ا﹝︀ ︋︒ ﹝︀ در︋︀ره ︧︀︋︡اری ا︨️. 

️ ︫﹞︀ری ﹝﹣︨︧﹥ ︧︀︋︡اری ︗︀﹡﹩ و︗﹢د دارد؛ ︀ر ﹝﹣︨︧﹥ ︋︤رگ و  در ﹡﹍︀ه اول، ﹠﹫﹟ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ــ︡ ﹋﹥ ︑︺︡اد ا﹡﹍︪
 .️︧﹫﹡ ﹟ا﹝︀ وا﹇︺﹫️ ا ،︣﹍د ﹤︧︨﹣﹞ ︡﹠

︀ز﹝︀ن ︀﹁︐﹥ ا﹡︡.  ﹥ ︮﹢رت ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای از ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︻︱﹢ و در ﹇︀﹜︉ ﹝︪︀ر﹋️︨  ﹥ ︫﹊﹏ ر︨﹞﹩ و︋   ︋︀﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ﹟از ا ﹉ ︣﹨
﹨︣ ﹉ از آ﹡︀ ︋﹥ ︨ــ︣﹝︀﹥ ︫︣﹋︀ی ︠﹢د ﹝︐﹊﹩ ا︨ــ️؛ ﹡﹥ ︋﹥ ︨︣﹝︀﹥ ا︫︀ص ︾﹫︧︣︀︋︡ار. در︀﹜﹩ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︠﹢د را در 
︋︀زار ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︨ــ︀ز﹝︀﹡﹩ ﹝︐︐﹫﹚︋︀﹇ ︀︋ ︡︀ی ︗︀﹡﹩ ﹡︪ــ︀ن د﹨﹠︡، ا﹝︀ ا﹎︣ ﹋︧﹩ از ﹇︭﹢ر  ︀︋ ،︡﹠﹋ ️︀﹊︫ ﹩︨︣︋︀︧︣ه ︋︧﹫︀ر 
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﹝︐﹀︀و︑﹩ رو︋﹥ رو ﹝﹩ ︫﹢د. 
﹢د را در ﹇︊︀ل ﹨︣﹎﹢﹡﹥   ︠️﹫﹛﹢︧﹞ ︀﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ﹟ا ﹤﹋ ﹟ا ︣﹍د
 ︣﹍︀م ﹝︪︀︋﹥ در د﹡ ︀︋ ﹩︀﹨ ﹤ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹝﹣︨︧ــ ﹏﹝︻
﹋︪ــ﹢ر﹨︀، ا﹡﹊︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. در︨️ ﹝︓﹏ ︫︣﹋️ ︑﹢﹢︑︀ی ژا︎﹟ ﹋﹥ 
︀︠︐﹥ ︫︡ه در ﹋︀﹜﹫﹀︣﹡﹫︀، ﹨﹫︘  ا︮︣ار دارد ﹝︀︫ــ﹫﹟ ﹝︡ل ﹋︣و﹐ی︨ 

ر︋︴﹩ ︋﹥ او ﹡︡ارد. 
﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︋︣ای ﹝︡ود ﹋︣دن ﹝︧﹢﹜﹫️ ︠﹢د، 
 ﹟﹊﹝﹞ ︡ اــ﹟ ﹋︀ر را ︑︀ ︡ ز︀دی ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡. ︧︀︋︨︣ــ﹩︋ 
ا︨ــ️ ﹅ ا﹜︤﹞﹥ ای ﹋﹞︐︣ از ﹉ ﹝﹫﹙﹫﹢ن د﹐ر ︻︀︡ ︨︀زد و﹜﹩ 
 ﹉ ︀رد د﹐ر ︋︡﹨﹩ ︋﹥ ︋︀ر ︋﹫︀ورد. ︫ــ︣﹋︀ی ﹝﹣︨︧﹥ در﹫﹚﹫﹞ ﹜﹫﹡
﹋︪ــ﹢ر، ﹨﹫︘ ︑﹞︀﹙﹩ ︋︣ای ︫ــ︣ا﹋️ در ︋︡﹨﹫︀ی ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی 

︫︣﹋︀ی ا﹝ ﹩︀﹊︣︀ ︋︣ز﹙﹩ ﹡︡ار﹡︡.
ا﹝ــ︀ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︀︋ــ︡ ︑︽﹫﹫︣ ﹋﹠︡. ︋︣︠ــ﹩ از داد﹎︀ه ﹨︀، ﹝﹢ا﹡︹ 
﹇︀﹡﹢﹡﹩ را از ︨︣ راه ︋︣دا︫︐﹥ ا﹡︡ و ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ︑︣︑﹫︉، ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی 
︧︀︋︨︣﹩ ︋︤رگ ︲︣وری ﹝﹩ ︋﹫﹠﹠︡ ﹋﹥ ︋︣ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی وا︋︧︐﹥، 
﹋﹠︐︣ل ا︻﹞ــ︀ل ﹋﹠﹠︡ و ﹨﹞︀﹨﹠﹍ــ﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︋︀ آ﹡︀ را ︋﹫︪ــ︐︣ 
﹋﹠﹠︡. ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری ﹝︴﹞ ︡︀︋﹟ ︫﹢﹡︡ ﹋﹥ رو︫︀ی 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩، ﹨﹞︀ن ﹎﹢﹡﹥ در ﹜﹠︡ن ︑﹀︧﹫︣ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ ﹋﹥  ︧ــ︀︋︡اری︋ 
در ﹁︣ا﹡﹊﹀﹢رت و ︑﹢﹋﹫﹢؛ ︋︡ون ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا ﹤﹋ ﹟﹥ ︑︺︡اد ﹝﹣︨︧﹥ 

﹝︧︐﹆﹏ و ﹝︖︤ا از ﹡︷︣ ﹆﹢﹇﹩ در ا﹟ ︑﹀︧﹫︣﹨︀ ︫︣﹋️ دار﹡︡.
﹩ دی او  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩︋  ︣و﹡︡ه ﹆﹢﹇﹩، و﹋﹫﹏ ﹝﹣︨︧﹥︋   ︎﹉ در
﹡ ﹤﹋ ،(BDO International)︀د ﹨﹞︀﹨﹠﹌ ﹋﹠﹠︡ه ︫ــ︊﹊﹥ 

︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︋﹩ دی او ︋﹥ ︫﹞︀ر ﹝﹩ رود، ︑﹢ا﹡︧️ 
﹇︀︲﹩ را ﹝︐﹆︀︻︡ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹊﹛ ︋︡﹨︡ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ وا﹇︹ 
در ﹨﹙﹠︡ ﹝︧ــ﹢﹜﹫︐﹩ در ﹇︊︀ل ︧︀︋︨︣﹩ ﹡︀﹝︴﹙﹢ب ا﹡︖︀م ︫︡ه 
︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ︋﹩ دی او ︨﹫︡﹝﹟ (وا︋︧︐﹥ ︋﹥ ︋﹩ دی او) وا﹇︹ 
در ا﹝︣﹊︀ ﹡︡ارد. ﹝﹣︨︧﹥ ︋﹩ دی او ︨﹫︡﹝﹟ در داد﹎︀ه ︫﹊︧️ 

︠﹢رد و ︋﹥ ︎︣دا︠ــــ️ 521 ﹝﹫﹙﹫ـــ﹢ن د﹐ر ︾ـ︣ا﹝️ ﹝﹊﹢م 
 .︫︡

﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  در ︗﹙︧ــ﹥ د﹁︀ع در داد﹎︀ه ا︨︐﹫﹠︀ف، و﹋﹫﹏ ﹝﹣︨︧﹥︋ 
 ️︣︡﹞ ︊ــ﹊︀ر ︠﹢د ﹝︊﹠﹩ ︋︣ ا︻﹞ــ︀ل︀︮ ︋ــ﹩ دی او، اد︻︀﹨︀ی
د﹇﹫ــ﹅ و ﹋﹠︐ــ︣ل ︋︣ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی وا︋︧ــ︐﹥ ︋﹥ آن ﹝﹣︨︧ــ﹥ را 
«︑︊﹙﹫︽︀ت ︎︣ ︨ــ︣و︮︡ا» و ︾﹫︣وا﹇︺﹩ ︠﹢ا﹡︡ و رد ﹋︣د. ا﹝︀ ﹇︱︀ت 
داد﹎︀ه ا︨︐﹫﹠︀ف ︑️ ︑︃︔﹫︣ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹇︣ار ﹡﹍︣﹁︐﹠︡ و در ︗﹙︧﹥ 
️ ﹝﹠︭﹀﹥ ︀︋︡ ︋︣ر︨ــ﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥  ﹫﹨ ﹤﹋ ︡﹡داد ﹜﹊ ــ︡ی︺︋ ﹤︐﹀﹨
آ︀ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋﹩ دی او ︨﹫︡﹝﹟ ︋﹥ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ از ︫︣﹋️ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
﹫︣؛ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع،   ︠︀ ️︧︀︋︨︣ــ﹩ را ا﹡︖︀م داده ا︨ــ دی او ﹩︋
︫ــ︣﹋️ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︋﹩ دی او را در ︋︣ا︋︣ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹡︀﹝︴﹙﹢ب، 

﹝︧﹢ل ︠﹢ا﹨︡ ︨︀︠️.
 ﹝︪ــ︬ ﹡﹫︧ــ️ ︐﹩ در︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
︋﹩ دی او در ﹡︀️ در ا﹟ د︻﹢ی ︫﹊︧ــ️ ︋﹢رد، از ﹋︖︀ ︎﹢ل 
︋︣ای ︎︣دا︠️ ︧︠︀رت ﹁︣ا﹨﹛ ︠﹢ا﹨︡ ︨︀︠️(﹊﹩ از ﹋︀ر﹝﹠︡ان 
ــ︀دت داد ﹋﹥ آن ﹝﹣︨︧﹥ ﹁﹆︳ 10 ﹡﹀︣ ﹋︀ر﹝﹠︡  ار︫ــ︡ ﹝﹣︨︧﹥︫ 
 ︣﹍دارد)؟ ا﹝︀ ︫ــ︀﹋﹫︀ن ا﹝﹫︡وار﹡︡ ﹋﹥ ︋︐﹢ا﹡﹠︡ ︵﹙ــ︉ ︠﹢د را از د

﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی وا︋︧︐﹥ ︋﹥ ︋﹩ دی او ︋﹍﹫︣﹡︡.
ــ︣﹝︀﹥، ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی   ︨﹤ در ﹡︀️، ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹡﹫︀ز︋ 
︧︀︋︡اری را ﹝︖︊﹢ر ︋﹥ ︀﹁︐﹟ راه ﹨︀﹩ ︋︣ای ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹆︣رات 
﹝﹙﹩ ﹋﹠︡؛ ﹨﹞︀﹡﹠︡ ﹋︀ری ﹋﹥ ﹉ ﹡︧﹏ ︎﹫︩، ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی 
﹝︧︐﹆︣ در وال ا︨︐︣️ (Wall Street) ا﹡︖︀م داد﹡︡ و ︋︀ 
ا︖︀د ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ و ﹁︣وش ︨ــ︀م ︋﹥ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران، 

︨︣﹝︀﹥ را از ︵﹫︿ ﹎︧︐︣ده ای از ﹝﹠︀︋︹ ︋﹥ د︨️ آورد﹡︡.
 ﹟ــ﹢رای ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، ﹝︣︗︹ ︑︡و  ︫﹩ا︗︣ا ︣︡﹞
︣ای ا︵﹞﹫﹠︀ن  ﹫︪﹠︀د ﹋︣ده ﹋﹥︋   ︎،︀﹫﹡︀︐︣ ﹝﹆︣رات ︧︀︋︡اری︋ 
﹢دن ︑︺︡اد ر﹇︊︀، ﹠﹫﹟ ︑︽﹫﹫︣ی ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹐زم  از ﹋︀﹁﹩︋ 

︑﹞︀﹝﹩ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری از ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع وا﹨﹞﹥ دار﹡︡ ﹋﹥︑﹞︀﹝﹩ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری از ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع وا﹨﹞﹥ دار﹡︡ ﹋﹥
﹉ رأی ﹆﹢﹇﹩ ︨﹠﹍﹫﹟ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋︣ا︪︀ن ︋︧﹫︀ر ﹝﹙﹉ ︋﹢ده و ﹉ رأی ﹆﹢﹇﹩ ︨﹠﹍﹫﹟ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋︣ا︪︀ن ︋︧﹫︀ر ﹝﹙﹉ ︋﹢ده و 

﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︑﹑︫﹩ ︾﹫︨︣︀ز﹡︡ه ︋︣ای ﹝﹠︤وی ︨︀︠︐﹟ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ﹝﹙﹩﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︑﹑︫﹩ ︾﹫︨︣︀ز﹡︡ه ︋︣ای ﹝﹠︤وی ︨︀︠︐﹟ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ﹝﹙﹩
︋﹥ ︮﹢رت ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︋︀︫︡︋﹥ ︮﹢رت ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︋︀︫︡



٢۵
١٣
٩۵

ی  
   د
٨۶

ره 
︀﹝︫

︋︀︫ــ︡؛ ز︣ا از ز﹝︀ن ﹁︣و︎︀︫﹩ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣﹩ آر︑﹢ر 
ا﹡︡ر︨ــ﹟ (Arthur Andersen)، ︑︺︡اد ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︤رگ از 5 ﹝﹣︨︧﹥ ︋︤رگ ︋﹥ 4 ﹝﹣︨︧﹥ ︑﹆﹙﹫﹏ 
︀﹁︐﹥ و ا︀﹞ ﹟﹥ ﹡﹍︣ا﹡﹩ در ︋︧﹫︀ری از ﹋︪﹢ر﹨︀ ︫︡ه ا︨️.

 ﹤︀﹞︣︀ر دا︫ــ️ ﹋﹥: ”︗︢ب ︨ــ︸ای ا ﹤︊︀︭﹞ وی در
︠︀ر︗ــ﹩ ا﹟ ا﹝﹊︀ن را ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ر﹇﹫︉ ︗︡︡ی در 
﹝﹆﹫︀س ︋︤رگ در ︮﹠︺️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ وارد ︫ــ﹢د و ︀ ﹡︣خ 
“.︡﹠﹋ ︹︧︣︑ د را﹢︗﹢﹞ ﹉﹢﹋ ر︫︡ ︋︣︠﹩ از ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی

︋︀ ︑﹢︗ــ﹥ ︋﹥ اــ﹟ ﹝﹢︲ــ﹢ع، ﹝﹆︣رات ﹎ــ︢اران از ا﹇︡ام 
︩ از︡ ︨ــ︐﹍﹫︣ا﹡﹥ در ︋︣ا︋︣ ﹨︣ ﹉ از ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی  ﹫︋
︋︀ز﹝︀﹡︡ه ﹨︣اس دار﹡︡. ﹊﹩ از د﹐﹙﹩ ﹋﹥ وزارت داد﹎︧︐︣ی 
﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩  ﹝﹣︨︧ــ﹥  ﹝﹊﹢﹝﹫ــ️  ﹋ــ︣دن  د﹡︊ــ︀ل  از 
(KPMG)  در︭︠ــ﹢ص دا﹝﹟ زدن ︋﹥ ︎﹢︫ــ︩ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ 

 ﹩︐﹋︣ ﹟﹫﹠ ﹤﹋ ️ا︨ــ ﹟دداری ﹝﹩ ﹋﹠︡، ﹡﹍︣ا﹡﹩ از ا﹢︠
﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝﹠︖︣ ︋﹥ از ︋﹫﹟ ر﹁︐﹟ آن ﹝﹣︨︧﹥ ︫﹢د. 

︑﹞︀﹝﹩ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری از ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع وا﹨﹞﹥ 
دار﹡︡ ﹋ــ﹥ ﹉ رأی ﹆﹢﹇﹩ ︨ــ﹠﹍﹫﹟ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋︣ا︪ــ︀ن 
︋︧﹫︀ر ﹝﹙﹉ ︋﹢ده و ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︑﹑︫﹩ ︾﹫︨︣︀ز﹡︡ه ︋︣ای 
﹝﹠︤وی ︨︀︠︐﹟ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ﹝﹙﹩ ︋﹥ ︮﹢رت ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︋︀︫︡- 
︉ ︢︎︣ی آ﹡︀ ︫﹢د.  و ︋︀︻︒ ازد︨️ ر﹁︐﹟ ︨ــ︣﹝︀﹥ و آ︨﹫
ا﹎︣ آن ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ ا︧︀س ﹋﹠﹠︡ در ﹝︺︣ض آ︨﹫︉ ﹨︧︐﹠︡، 
 ﹩﹇﹢﹆ و︨﹢︨﹥ ︠﹢ا﹨﹠︡ ︫︡ ﹋﹥ در ﹝﹢رد ︎︣و﹡︡ه ﹨︀ی ︣︐︪﹫︋
﹝︭︀﹜ــ﹥ ﹋﹠﹠︡؛ ︐﹩ ا﹎︣ ︫ــ︀﹡︦ ︋︣﹡︡ه ︫ــ︡ن در آ﹡︀ را 
دا︫︐﹥ ︋︀︫ــ﹠︡، ﹋﹥ ا﹟ ︋﹥ ︠﹢دی ︠﹢د ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ را 

ا﹁︤ا︩ د﹨︡.
﹎︧ــ︐︣د﹎﹩ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋ــ﹩ دی او ︋ــ﹥ ︋︤ر﹎﹩ ︀ر ﹝﹣︨︧ــ﹥ 
︧︀︋︨︣﹩ ︋︤رگ ﹡﹫︧ــ️؛ و﹜﹩ در ︨︣ا︨︣ د﹡﹫︀ در ︀ل ﹎︧︐︣ش 
ا︨️. ︎︣و﹡︡ه ای ﹋﹥ ا﹟ ﹝﹣︨︧﹥ را ︑︡︡ ﹝﹩ ﹋﹠︡، از آ﹡︖︀ ﹡︪︃ت 
 ﹢︐︣︍ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︨ــ ﹟﹫  ︋﹉﹡︀ ︣︑︽︀﹜﹩ ︋﹥ ﹡︀م︋   ︎﹉﹡︀︋ ﹉ ﹤﹋ ️﹁︣﹎
︨ــ︀﹡︐﹢ (Banco Espirito Santo International) ︋ــ﹥ 
︫︣﹋︐﹩ در ﹁﹙﹢ر︡ا ︑︧ــ﹫﹑︑﹩ ︋﹥ ﹝︊﹙︼ 170 ﹝﹫﹙﹫﹢ن د﹐ر ا︻︴︀ 
﹋︣ده ︋﹢د ﹋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ︫ــ︡ه اش 225 ﹝﹫﹙﹫﹢ن 
 ︫︡ ︬︪﹞ ︀﹨︡︺︋ .︪ــ︀ن ﹝﹩ داد﹡ ﹩﹠︐﹁︀︀ی در︋︀︧ــ د﹐ر
﹝︊﹙︼ وا﹇︺﹩ ا﹟ ﹝︴︀﹜︊﹥ ﹨︀ 5 ﹝﹫﹙﹫﹢ن د﹐ر ︋﹢ده و ا﹟ ︑﹆﹙︉ ︋︣ای 
 ︉﹚﹆︑ ﹟از ا﹁︣ادی ﹋ــ﹥ در ا ﹩︠︣ ــ︀ل ادا﹝﹥ دا︫ــ️.︋   ︨﹟︡﹠

 ﹟﹞︡﹫ ﹩ دی او︨  ﹡﹆︩ دا︫︐﹠︡، ز﹡︡ا﹡﹩ ︫︡﹡︡ و ︋︀﹡﹉ از ﹝﹣︨︧﹥︋ 
و ﹝﹣︨︧﹥ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︋﹩ دی او ︫﹊︀️ ﹋︣د. 

و﹋﹫﹏ ︋︀﹡﹉ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︨ــ︣︍︐﹢ ︨ــ︀﹡︐﹢ ﹝﹩ ﹎﹢︡ آ﹡︀ در د﹡﹫︀ 
︑︊﹙﹫︼ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥: ”﹝︀ ﹉ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︧ــ︐﹫﹛، ﹝︀ دارای ﹋﹠︐︣ل 
 ️︀﹊︫ــ ︀﹡د﹇﹫﹅ ﹨︧ــ︐﹫﹛.“ ︨ــ︍︦ ﹨﹠﹍︀﹝ــ﹩ ﹋﹥ از آ ﹩﹀﹫﹋
﹝﹩ ︫ــ﹢د، آ﹡﹢﹎ ﹩﹞ ︀﹠︡؛ ”﹡﹥، ﹝︀ ﹨﹞﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︗︡ا از ﹨﹛ 

“.﹜︡ار﹡ ︣﹍︡﹊ ﹤︋ ﹩︴︋و ﹨﹫︘ ر ﹜﹫︐︧﹨
﹥ ︑︊﹙﹫︽︀ت ﹎︤ار︫ــ︀ی ︨ــ︀﹐﹡﹥   ︋،︣︷﹡ ︡︡︖︑ ــ﹛ داد﹎︀ه﹊
﹝﹣︨︧﹥ ︋﹩ دی او ا︨︐﹠︀د ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ در آن ”﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹩ د﹇﹫ِ﹅“ 
﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︻︱﹢، از ︗﹞﹙﹥ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋﹩ دی او ︨﹫︡﹝﹟ ︑︊﹙﹫︼ 

﹝﹩ ︫﹢د.
ا﹟ ﹡﹢ع ﹋﹠︐︣ل در وا﹇︹ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ در د﹡﹫︀ی ﹊︍︀ر﹥ ای 
﹋﹥ در آن ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛، ︋︣ای ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ﹁︺︀ل در ︨︣ا︨︣ 
 ﹟﹫﹠ ︹﹇در وا ﹤﹋ ﹩︀﹨ ﹤︀ره ﹨︀، ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︋︀︫ــ︡؛ ا﹝︀ ﹝﹣︨︧ــ﹇
 ︣﹨ ﹤︀﹞︨︣ ای ︋︧ــ﹫︀ر ︋﹫︪ــ︐︣ از ﹤︀﹞︨︣ــ ︡︀︋ ،︡﹡دار ﹩﹛︣︐﹠﹋
︫︣﹋️ ﹝﹙﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫ــ﹠︡، ﹨﹛ ︋︣ای ︑﹞﹏ ﹡︐︀︕ ا︫︐︊︀ه ﹨︀ 

و ﹨﹛ ︋︣ای ا︻﹞︀ل ﹋﹠︐︣ل و ﹋︀﹨︩ ا︫︐︊︀ه ﹨︀. 
﹥ ا﹡︖︀م ر︨ــ︀﹡︡ن ﹠﹫﹟ رو﹊ــ︣دی، ا︐﹞︀ل دارد ﹋﹥  ︋︣ای︋ 
 ︡﹠﹢﹎ ﹩﹞ ︣︲︀ ︀ل ︋︀ز﹡﹍︣ی در ﹇﹢ا﹡﹫﹠﹩ ︲︣وری ︋︀︫︡ ﹋﹥ در
﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︀︋︡ از ︨ــ﹢ی ︠﹢د ︧︀︋︨︣ــ︀ن و 
 ﹩︋︀︪﹞ ︣ل ︫﹢﹡︡. ﹨﹫︘ ﹇︀﹡﹢ن︐﹠﹋ ﹏﹞ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋﹢﹝﹩ در
 ،﹉﹡︀︋ ﹉ ︀م︨ ︫ــ﹞︀ ︋︣ای ﹝︀﹜﹊﹫️ در ︡﹢﹍︋ ﹤﹋ و︗﹢د ﹡︡ارد
 ️﹋︫︣ ﹉ ︀م︨ ﹏﹫︭︑ ︋︣ای ︀ ︡ار ︋︀︫ــ﹫︡ و﹊﹡︀︋ ︡︀︋ د﹢︠
︠﹢درو︨ــ︀زی، ﹞ ︡︀︋﹠︡س ︋︀︫﹫︡. ا﹝︀ ﹇﹢ا﹡﹫﹠﹩ و︗﹢د دارد ﹋﹥ 
️ ﹝︡︣ه ای ﹡﹫︀ز دار﹡︡ ﹋﹥ ﹝︧ــ︐﹆﹏ از  ﹫﹨ ﹤︋ ︀︐﹋︣ع ︫ــ﹢﹡ ﹟ا

.︡﹠︫︀︋ ️︣︡﹞
ز﹝︀﹡﹩ ﹁︣ا ︠﹢ا﹨︡ ر︨﹫︡ ﹋﹥ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︋︤رگ 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩ ︀︋︡ ﹨﹞︀﹡﹠ــ︡ ︫ــ︣﹋︐︀ی ︋︤ر﹎﹩ ﹋﹥ ︠ــ﹢د آ﹡︀ را 

︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، اداره ︫﹢﹡︡.
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