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﹤﹞︡﹆﹞
︣﹝︀﹥ ﹎︢اری، د﹍︣ وزرای ﹝︐︣م ﹁︺﹙﹩  ︗﹠︀ب آ﹇︀ی د﹋︐︣ ﹝︖﹫︡︋﹟ ︻︊︡ا     ً ا﹜﹆︭︀︋﹩ (Majid bin Abdullah Al Qasabi)، وز︣ ︑︖︀رت و︨ 
 ﹏﹊︀﹞ ،1دی﹢︺ ︀ز﹝︀ن ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩︨  ــ︺﹢دی، د﹋︐︣ ا﹞︡ ا﹜﹞﹆︀﹝︦ (Ahmad Almeghames)، د︋﹫︣ ﹋﹏︨  و ا︨ــ︊﹅ ︻︣︋︧ــ︐︀ن︨ 
︺﹢دی و ا﹡︖﹞﹟  ︀ز﹝︀ن ︧ــ︀︋︡اران ر︨﹞﹩︨  ︊︣ه ا﹡﹍﹙︧ــ︐︀ن و و﹜2︤، ا︻︱︀ی︨  ا︤ا (Michael Iza)، ر﹫︦ ا︗︣ا﹩ ا﹡︖﹞﹟ ︧ــ︀︋︡اران︠ 
︧ــ︀︋︡اران ︠︊︣ه ا﹡﹍﹙︧︐︀ن و و﹜︤، ︠︀﹡﹞︀ و آ﹇︀︀ن؛ ا﹟ او﹜﹫﹟ ︋︀ری ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹁︣︮️ ︋︀زد︡ از ︻︣︋︧︐︀ن ︨︺﹢دی ︋︣ای ﹝﹟ ﹁︣ا﹨﹛ ︫︡ه و ︱﹢ر 
️ و︎﹠︖﹞﹫﹟ ︨︀﹜﹍︣د ︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︡اران  در ر︀ض ︋﹥ وا﹇︹ ︋︀︻︒ ︨︠︣﹠︡ی ﹝﹟ ا︨️. ﹨﹞︙﹠﹫﹟، ︋︀︻︒ ا﹁︐︀ر ا︨️ ﹋﹥ ︋︣ای ︫︣﹋️ در ︗︪﹟ ︋﹫︧

ر︨﹞﹩ ︨︺﹢دی ︋﹥ ا﹠︖︀ د︻﹢ت ︫︡م. 
﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری3 و ︋﹠﹫︀د ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩4، ﹨﹞﹊︀ر﹞︀ن را ︋︀ ︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︡اران 

ر︨﹞﹩ ︨︺﹢دی ﹎︣ا﹝﹩ ﹝﹩ دارد.
 از ﹡︷︣ ﹝︀، ︨ــ︀ز﹝︀ن ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ︨︺﹢دی ︨ــ︀ز﹝︀﹡﹩ ︋︧﹫︀ر  ،﹤︐︧︀︫︣﹁﹥ ای و ﹇︀︋﹏ ا︻︐﹞︀د ا︨ــ️. ︵﹩ ا﹛︀︨ ﹟︀، ︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︡اران 
ر︨ــ﹞﹩ ︨︺﹢دی از ︠﹢د ︨︀︋﹆﹥ ای  ︻︀﹜﹩ در ︑﹆﹢ ﹤﹁︣ ️︧︀︋︡اری در ︻︣︋︧︐︀ن ︨ــ︺﹢دی ︋﹥ ︗︀ ﹎︢ا︫︐﹥ ا︨️. ا﹁︤ون ︋︣ ا﹟، ︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︡اران 
 ︀﹀ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︋﹥ ز︋︀ن ︻︣︋﹩، ا ️﹫﹀﹫﹋︀︋ ﹤﹝︗︣︑ در ﹩﹝﹞ ︩﹆﹡ ا︨️ و ﹤﹆︴﹠﹞ در ﹩﹝﹞ ︣﹍ر︨ــ﹞﹩ ︨︺﹢دی ︋︀ز

﹋︣ده ا︨️. 
﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟ ︱﹢ر د﹋︐︣ ︻︊︡ا﹜︣﹞︀ن ا﹜﹞﹫︡ (Abdulrahman Al-Humaid) ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹊﹩ از ا︻︱︀ی ﹨﹫️ ا﹝﹠︀ی ︋﹠﹫︀د ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، ︋︀︻︒ ا﹁︐︀ر ﹝︀︨️. ا︪︀ن در ︑︣و︕ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ در ︻︣︋︧︐︀ن، ﹡﹆︩ 

﹝﹞﹩ دا︫︐﹠︡. 

اعتماد؛ حسابداران و اقتصاداعتماد؛ حسابداران و اقتصاد

  ،،(Hans Hoogervorst)(Hans Hoogervorst)  ️︨︣ا﹡﹩  ﹨︀﹡︦ ﹨﹢﹎︣ور︨️﹨︀﹡︦ ﹨﹢﹎︣ور﹠︨﹩﹡︣ا﹠︨
(IASB)(IASB)  ︧︀︋︡اری ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا ️﹫﹨︧︀︋︡اری ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا ️﹫﹨  ︦﹫︦ر﹫ر
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︻﹠﹢ان ا﹟ رو︡اد، ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹢رد ︻﹑﹇﹥  ﹝﹟ ︺﹠﹩ ا︻︐﹞︀د ︨︀زی ا︨️. در ︨﹠︣ا﹡﹩ ا﹝︣وز، در︋︀ره ا﹨﹞﹫️ ا︻︐﹞︀د و ﹡﹆︩ ︧︀︋︡اران و 
︧︀︋︨︣﹩ در ︑︣و︕ آن، ︮︊️ ︠﹢ا﹨﹛ ﹋︣د. 

 ︹﹁︀﹠﹞ ﹤  ︋️﹞︡ ــ︍︦ در︋︀ره ﹡﹆︩ ︧︀︋︡اران و ︧︀︋︡اری در︠  ﹥  ﹤﹁︧︣ــ︀︋︡اری در ا﹟ د﹡﹫︀ی در ︀ل ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹩ ︎︣دازم.︨  در ا︋︐︡ا،︋ 
︻﹞﹢﹝﹩ ︮︊️ ︠﹢ا﹨﹛ ﹋︣د و در ︀︎︀ن ︋﹥ ا﹨﹞﹫️ ا︵﹑︻︀ت و ا︻︐﹞︀د در ﹋︀را﹝︡ی ︋︀زار﹨︀ی ︨︣﹝︀﹥ ﹝﹩ ︎︣دازم.

د﹡﹫︀ی در ︀ل ︑︽﹫﹫︣
﹫︩، ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥  ︀ل︎   ︨25 ︀  ︋﹤︧︀﹆﹞ در ﹩﹛︀﹞ ﹟﹫﹞︃︑ ︀ل ︑︽﹫﹫︣ ا︨ــ️. د﹡﹫︀ی ︑︖︀رت و ︨ــ︣︻️ در ﹤︋ ﹤﹋ ﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ﹩﹎︡﹡ز ﹩︀﹫﹡ا﹝︣وزه در د

︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ︨︺﹢دی ︑︃︨﹫︦ ︫︡، ︋︧﹫︀ر ﹁︣ق ﹋︣ده ا︨️. 
︀ز﹝︀﹡︀ی ا﹝︣وزی ﹝︀﹡﹠︡  ︣︠﹩ از︨  ــ︀ل 1992،︋  ﹫︩ ︺﹠﹩ در︨  ــ︀ل︎  ︀ز ﹝﹩ ﹋﹠﹛. 25︨  ﹫︪ــ︐︣︋  ︋︀ ارا ﹤﹠︡ ﹝︓︀ل، ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع را︋ 
︨ــ︀ز﹝︀ن ︑︖︀رت ︗︀﹡﹩5، ﹎︣وه20 6 و ︋︀زار وا︡ ا︑︀د﹥ ارو︎︀ ﹋﹥ ﹡﹆︩ ﹋﹙﹫︡ی در ︪ــ﹛ ا﹡︡از ︨﹫︀︨﹩ و ︑︖︀ری ﹝︀ دار﹡︡، و︗﹢د 

﹡︡ا︫︐﹠︡. 
﹨﹠﹢ز ︋︣ا﹡ ﹤﹋ ﹩︀︪ــ﹛ ا﹡︡از ﹝﹆︣را︑﹩ ا﹝︣وز را ︫﹊﹏ داده ا﹡︡، ︑︖︣︋﹥ ﹡﹊︣ده ︋﹢د﹛: ︋︣ا﹡︋ ︡﹠﹡︀﹞ ﹩︀︣ان ﹝︀﹜﹩ آ︨﹫︀ در اوا︠︣ د﹨﹥ 

90 ﹝﹫﹑دی، ﹁︣و︎︀︫﹩ ا﹡︣ون در ︨︀ل 2001 و ︋︣ان ﹝︀﹜﹩ ︗︀﹡﹩ ﹋﹥ ︋︺︡ از ︨︀ل 2007 ︋﹥ و︗﹢د آ﹝︡. 
 ﹩﹡︀︗ ن د﹐ر ا︨️. ︑︖︀رت﹢﹫﹚︣︑ 2 ︢اری ﹝︧︐﹆﹫﹛ ︠︀ر︗﹩7 در ︨︀ل 1992 در ﹝︣ز 153 ﹝﹫﹙﹫︀رد د﹐ر ︋﹢د ﹋﹥ ا﹝︣وز ︋﹫︩ از﹎ ﹤︀﹞︨︣
︋﹥ ︫ــ︡ت ﹎︧︐︣ش ︀﹁︐﹥ و ︑﹢﹜﹫︡ ﹡︀︠︀﹜︬ دا︠﹙﹩8 ﹨︣ ︨︀ل ︋﹥ ︨︣︻️ ر︫ــ︡ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ا﹡﹆﹑ب ︗︡︡ ﹁﹠︀وری، ︨︣︻️ ا﹡︐︪︀ر ا︵﹑︻︀ت را 
در ︨︣ا︨ــ︣ ︗︀ن ︋﹥ ︫︡ت ا﹁︤ا︩ داده ا︨ــ️. در ︨ــ︀ل 1992، او﹜﹫﹟ ︑︭﹢︣ روی د﹡﹫︀ی ﹝︖︀زی ﹇︣ار ﹎︣﹁️. ا﹋﹠﹢ن در د﹡﹫︀ی در ﹨﹛ 

︑﹠﹫︡ه ︑︣ی ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ︑︖︀رت و ا︫︐︣اک ا︵﹑︻︀ت در ︨︣ا︨︣ ﹝︣ز﹨︀ی ﹋︪﹢ر﹨︀، ﹉ ا﹝︣ ︻︀دی ا︨️. 
﹝︧﹢﹐ن ︻︣︋︧︐︀ن ︨︺﹢دی ﹝﹩ دا﹡﹠︡ ﹋﹥ ︑︽﹫﹫︣ ︋﹫︪︐︣ی در راه ا︨️ و ﹝︭﹞﹛ ﹨︧︐﹠︡ ︑︀ ︋﹥ ︫﹊﹏ دادن آن ︑︽﹫﹫︣ ﹋﹞﹉ ﹋﹠﹠︡. ︪﹛ ا﹡︡از 
 ﹟د﹡︊︀ل ا ﹤︋ .︡﹢︫ ﹏︡︊︑ ︀ن︗ ︢اری در﹎ ﹤︀﹞︨︣ ︡رت﹇ ﹤︋ ︀︑ ︡︡ه ا︨️. ﹝︭﹞﹛ ︫︡ه ا﹠2030 ︻︣︋︧︐︀ن، ︋︣﹡︀﹝﹥ ای ︋﹙﹠︡︎︣وازا﹡﹥ ︋︣ای آ
﹨︧︐﹫︡ ︑︀ از ﹝﹢﹇︺﹫️ ﹝﹠︭︣︋﹥  ﹁︣د را﹨︊︣دی ︑︀ن ︋﹫﹟ آ︋︣اه ﹨︀ی ﹫︀︑﹩ د﹡﹫︀، ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫︡ ︑︀ ︻︣︋︧︐︀ن ︨︺﹢دی ︋﹥ ﹇︴︉ ︗︡︊︑ ﹩﹡︀﹏ ︫﹢د 

﹋﹥ ︨﹥ ﹇︀ره را ︋﹥ ﹨﹛ و︮﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡. 
︻︣︲﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ او﹜﹫﹥ ︫︣﹋️ آرا﹝﹊﹢ در ﹝︀ه ﹨︀ی ︎﹫︩ رو، ﹎︀﹝﹩ ︋﹙﹠︡ در را︨︐︀ی ︑﹢︨︺﹥ ا︨️. ا﹟ ︻︣︲﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋︪﹩ از را﹨︊︣د ︫﹞︀ 
 «﹤︀﹞︣ ︀زار︨  ﹠︺︐﹩ در د﹡﹫︀︨️. ﹨ِ︡ف «اداره︋   ︮﹩︗︡و﹠ ️﹋︣  ︫﹉ ﹤ ︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡ه ﹡﹀️︋   ︫﹉ از (Aramco)﹢﹊﹞آرا ﹏︡︊︑ ︋︣ای
 ﹩﹋︀ ،︀ی ︻︣︋︧︐︀ن ︨︺﹢دی︐﹋︫︣ ︠︀ر︗﹩ ︋﹫︪︐︣ در ️﹫﹊﹛︀﹞ ︕و ︑︣و (Tadawul) در ︋︀زار ︋﹢رِس ︑︡اول ︀︐﹋︣︡اد ︫ــ︺︑ ︩︋︣ای ا﹁︤ا

از ︗︀ه ︵﹙︊﹫︀ی دراز﹝︡ت ︫﹞︀︨️. 
︗︀﹍︀ه  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری در را︨︐︀ی ︑﹆﹅ ا﹟ ︗︀ه ︵﹙︊﹫︀ ﹋︖︀︨️؟

︉ و﹋︀ر ︀ در وا︡ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ ا﹡﹢اع  ︧ــ︀︋︡ار﹨︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ در ر︨ــ︐﹥ ﹨︀ی ﹝︐﹙﹀﹩ ﹋︀ر ﹋﹠﹠︡: ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︧ــ︀︋︣س، ﹝︪ــ︀ور ︠︀ر︗﹩ ﹋︧ــ
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﹢ا﹨﹠︡  ﹥ ︔﹞︣ ر︨﹫︡ن ︪﹛ ا﹡︡از 2030︠  ︭﹢︮﹩، ﹡﹆︩ ﹝﹞﹩ در︋   ︩︠ ︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹋︀ر ﹋﹠﹠︡ ﹥ در︋  ︨ــ︀ز﹝︀﹡ .︀︧ــ︀︋︡ار﹨︀، ﹥ در︋ 
دا︫ــ️. ︧︀︋︡ار﹨︀ ︋﹫︪︐︣ او﹇︀ت در ︠︳ ﹝﹆︡م ﹝︺︣﹁﹩ و ا︗︣ای ︑︽﹫﹫︣ در ︨︀ز﹝︀﹡︀﹩ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ در آ﹡ ،︀︀ ︋︣ای آ﹡︀ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ︑︴︊﹫﹅ 

﹝︧︐﹞︣ ︋︀ د﹡﹫︀ی در ︀ل ︑︽﹫﹫︣ی ﹋﹥ در آن ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛، در ︠﹢ن ا ﹟︣﹁﹥ ا︨️. 

﹋︀ر در را︨︐︀ی ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩
﹊﹩ د﹍︣ از ︻﹠︀︮︣ ︗︡ا ﹤﹁︣ ︣︢︎︀﹡ ﹩︧ــ︀︋︡اری، ا﹇︡ام در را︨ــ︐︀ی ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ا︨️. در ︨ــ﹠︡ ︪﹛ ا﹡︡از، در ︋︩ ﹝︃﹝﹢ر️ و 
︀ز﹝︀ن و ︻﹞﹢م  ︣︐﹟ ﹝﹠︀﹁︹ ا︻︱︀ی︨  ︺﹢دی ا︫ــ︀ره ﹋︣ده ا︡ ﹋﹥: «︋﹥ ا﹇︡ام ﹝︧﹢﹐﹡﹥ در را︨︐︀ی︋  ︀ز﹝︀ن ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩︨  ارز︫ــ︀ی︨ 

 .«﹜︡﹆︐︺﹞
در ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اری، ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︗︤و ا︮﹙﹩ ﹋︀ر﹝︀ن ا︨️. ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩ در ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ﹝︀ ﹎﹠︖︀﹡︡ه ︫︡ه 

ا︨️. 
﹢﹍︨︀﹩ و ﹋︀را﹝︡ی   ︎،️﹫﹁︀﹀ ﹫︀﹡﹫﹥ ﹝︃﹝﹢ر️ ﹝︀، ﹁﹙︧ــ﹀﹥ و︗﹢د﹞︀ن ︻︊︀رت از ︑︡و﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ا︨️ ﹋﹥︫  ︋︣ا︨ــ︀س︋ 
 ﹤︋ ،﹩﹡︀︗ ︀د، ر︫︡ و ︔︊︀ت ﹝︀﹜﹩ دراز﹝︡ت در ا﹇︐︭︀د﹝︐︻︀د ا︖ا ︀︋ ︀﹞ را ︋︣ای ︋︀زار﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨︣ا︨ــ︣ د﹡﹫︀ ︋﹥ ار﹝︽︀ن آورد. ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی

 .︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ️﹞︡︠ ﹩﹞﹢﹝︻ ️︺﹀﹠﹞
 ﹩﹊ ︤﹫﹡ ﹤﹚︧﹞ ﹟و ︑﹢︨︺﹥ ﹝﹠︀︨︉ ﹝﹠︀︋︹ ﹝︀ ︋︧︐﹍﹩ دارد ﹋﹥ ا ️︣︡﹞ ﹤︋ ︫︡ا︨️. ر ﹜﹞ ︀﹞ ﹤﹝﹨ ︋︣ای ﹩﹛︀﹞ ر︫︡ و ︔︊︀ت
 ﹩﹝﹞ ︩﹆﹡ ،﹤︀﹞︣  ︨﹤﹠﹫  ︋︬﹫︭︑ دن و﹢  ︋﹤﹁︣︮ ﹤ از ﹢زه ﹨︀ی ا︮﹙﹩ ا ﹟︣﹁﹥ ا︨ــ️. ︧ــ︀︋︡ار﹨︀ در ︑︱﹞﹫﹟ ﹝﹆︣ون︋ 

دار﹡︡. 
﹇︡رت ﹨︣ ا﹇︐︭︀د ︋﹥ د︨︐︨︣﹩ ﹋︀﹁﹩ ︋﹥ ﹝﹠︀︋︹ ﹝︀﹜﹩ ︋︧︐﹍﹩ دارد. د︨︐︨︣﹩ ︋﹥ ︨︣﹝︀﹥ ︋︣ای ر︫︡، ︑﹢︨︺﹥ و ا︖︀د ︑︽﹫﹫︣ و ﹡﹢آوری، ا﹝︣ی 
︲︣وری ا︨ــ️. ا︧﹞ ﹟﹙﹥ ︋︣ای ﹨︣ دو ︋︩ دو﹜︐﹩ و ︭︠﹢︮﹩، ︮︡ق ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︨︣﹝﹠︑ ﹤︀︀ ︋︣ ﹝︊﹠︀ی ا︻︐﹞︀د ︑︃﹝﹫﹟ ﹝﹩ ︫﹢د. ︋︀﹡﹊︀ و 
 ﹟︫ــ︡ه از ︨﹢ی ﹋︧﹩ ﹋﹥ ﹇︭︡ ا︨︐﹀︀ده از ا ﹤دار﹡︡ ﹋﹥ ︋︐﹢ا﹡﹠︡ ︋﹥ ا︵﹑︻︀ت ارا ﹩﹛︀﹞ ︹︋︀﹠﹞ ﹟﹫﹞︃︑ ﹤︋ ﹏︀﹝︑ ﹩︑︢ار﹨︀ ﹁﹆︳ در ︮﹢ر﹎ ﹤︀﹞︨︣ــ
﹝﹠︀︋︹ را دارد، ا︻︐﹞︀د ﹋﹠﹠︡. ا︧﹞ ﹟﹙﹥ در ︪﹛ ا﹡︡از 2030 ﹝︴︣ح ︫︡ه ﹋﹥ ﹨︡ف آن ︑﹆﹢﹢﹍︨︀︎ ️﹩ در ا﹇︐︭︀د︑︀ن ا︨️ و ︧︀︋︡ار﹨︀ 
︩   آ﹡︮ ﹟﹫﹝︱︑ ︀️ و ︨﹆﹛ ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩، ︫︣ ﹩﹠︺︀ن ﹫︀︑﹩ ا﹇︐︭︀د ا︨️.  ﹆﹡ ﹤﹋ ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ︀﹀در ا︻︐﹞︀د︨︀زی ا ﹩﹝﹞ ︀ر﹫︧︋ ︩﹆﹡

﹤︀﹞︨︣ ا︵﹑︻︀ت و ︋︀زار﹨︀ی
︀﹥ ﹨︀ی ا︨︀︨﹩ ا︻︐﹞︀د  ﹩ ﹡﹆︬ ﹡﹫︤ از︎   .﹜﹠﹋ ﹩﹞ ️︊︀ر﹢ب ﹝﹆︣را︑﹩︋   ︮﹤︀﹞︣ ︀زار﹨︀ی︨  ︩ در︋︀ره ا﹨﹞﹫️ ﹝﹆︣رات ﹝︀﹜﹩ در︋   ︋﹟در ا

 .︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹏﹞︀︺︑ ︣﹍︡﹊ ︀︋ ︀ن در ︋︀زار در ︨︣ا︨︣ ﹝︣ز﹨︀ی ﹋︪﹢ر﹎︡﹠﹠﹋ ️ ︋﹥ ︧︀ب ﹝﹩ آ︡؛ ︋﹥ و︥ه و﹇︐﹩ ﹝︪︀ر﹋
 ️﹋︣ ﹥ و︨﹫﹙﹥︫  ﹢رس آ﹝︧︐︣دام ﹡︀م دا︫️ و︋  ︀زار︋   ︋﹤﹋ ︡︀ل 1602 ا﹁︐︐︀ح ﹎︣د ﹢رس ︗︀ن در و︵﹟ ﹝﹟، ︺﹠﹩ در ﹨﹙﹠︡ و در︨  ︀زار︋  او﹜﹫﹟︋ 
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﹨﹠︡ ︫ــ︣﹇﹩ ﹨﹙﹠︡ ︑︃︨﹫︦ ︫︡. ﹠︡ی ︎︦ از ︑︃︨﹫︦ آن، دو﹜️ ﹝﹙﹩ ︫ــ︣وع ︋﹥ ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹆︣رات ︋︣ای ﹁︺︀﹜﹫️ ا﹟ ︋︀زار ﹋︣د. ︑﹑︫︀ی 
ــ︣﹝ ،﹤︀﹍﹢﹡﹥ د︀ر ︑︽﹫﹫︣ و  ︀زار﹨︀ی︨  ︣ای ﹝﹆︣رات ﹎︢اری ﹨﹞﹫︪ــ﹥ ﹝﹢﹁﹅ ﹡︊﹢د﹡︡؛ و﹜﹩ ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨﹠︡ ﹋﹥ ﹝﹆︣رات و ︑︖︀رت در︋  او﹜﹫﹥︋ 

︑﹢ل ︫︡ه ا﹡︡. 
︋﹫︩ از 400 ︨ــ︀ل ︎︦ از ︑︃︨﹫︦ ︋︀زار ︋﹢رس آ﹝︧ــ︐︣دام، ا﹁︐︀ر ا﹟ را دا︫︐﹛ ﹋﹥ ر﹫︦ «اداره  ︋︀زار﹨︀ی ﹝︀﹜﹩» ︫﹢م ﹋﹥ ﹝﹆︣رات ﹎︢ار 
︣ان ﹋﹥   ︋﹟دم. ا﹢ ــ︀﹨︡︋  ︣ان ﹝︀﹜﹩ ︗︀﹡﹩ را︫  ︡︑︣﹟ روز﹨︀ی︋  ــ︣وع ﹋︣دم و︋  ــ︀ل 2007︫  ︀دار در ﹨﹙﹠︡ ا︨ــ️. ﹋︀رم را در︨  اوراق︋ 
﹢د ﹋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ︋﹟︀د ﹎︣﹁︐﹫﹛ ا ﹤﹋ ﹩﹚︮︀د داد. درس ا ︀﹞ ﹤﹝﹨ ﹤ ︎﹫︀﹝︡﹨︀︩ ﹨﹞︙﹠︀ن ︦ ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡، در︨ــ︀ی ارز︫ــ﹞﹠︡ی︋ 
︣ا︳ ا︨️ ﹋﹥   ︫﹟در ا ︀﹠︑ .︡﹠︐︧ــ﹨ ︬﹆﹡ ﹩ ــ︣﹋︐﹩ و ︀ر﹢ب ﹝﹊﹛ ا︠﹑﹇﹩ و ﹝﹆︣را︑﹩، ز︣︋﹠︀ی ﹉ ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹩︋  ️ِ را﹨︊︣ی︫  ﹫﹀﹫﹋︀︋

︑﹢︨︺﹥  ا﹇︐︭︀دی و ︋︀زار ︨︣﹝︀︎  ﹤︀︡ار ︠﹢ا﹨﹫﹛ دا︫️. 
 ︀﹫﹡︀︐︣︋ ︨︀زی ا﹇︐︭︀د، وا﹋﹠︩ ﹝﹠﹀﹩ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨﹫﹛. ﹝︀︗︣ای ︠︣وج ﹩﹡︀︗ ︣︋در ︋︣ا ﹤﹋ ︫︡︀︋ ﹩﹚﹐از د ﹩﹊ ﹩﹡︀︗ ﹩﹛︀﹞ ︣ان︋ ︡︀︫
 ︀ر︑ .︡﹡︡ ﹥ ︗︀﹡﹩ ︨︀زی ︑︺︊﹫︫︣  ﹥ ︻﹠﹢ان وا﹋﹠︪﹩ ﹝﹠﹀﹩︋  ــ︴ ﹎︧ــ︐︣ده︋  از ا︑︀د﹥ ارو︎︀ و ﹡︐︀︕ ا﹡︐︀︋︀ت در ا︀﹐ت ﹝︐︡ ا﹝︣﹊︀، در︨ 
﹨︣﹎︤ ︋﹥ ︫﹊﹏ ︠︴﹢ط ﹝︧︐﹆﹫﹛ و ﹊︍︀ر﹥ ︑﹢︨︺﹥ ︎﹫︡ا ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡ و ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏، ا﹟ ا︐﹞︀ل و︗﹢د دارد ﹋﹥ رو﹡︡ ︫﹊﹏ ﹎︣﹁︐﹥ ︋﹥ ︨﹢ی ر︫︡ 

︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری و ︑︖︀رت ︗︀﹡﹩ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝﹢﹇️ ﹝︐﹏ ︫﹢د. 
و﹜﹩  ︡︀︋﹢اس ﹝︀ن ︋︀︫︡ ︑︀ ﹡︐︣﹫﹍﹡ ﹤﹡﹐﹢︖︻ ︕︀﹛. ︋︣ای ﹝︓︀ل، در︨️ ا︨️ ﹋﹥ ︣︋︐︀﹡﹫︀ ︑︭﹞﹫﹛ ﹎︣﹁︐﹥ ︑︀ از ا︑︀د﹥ ارو︎︀ ︠︀رج ︫﹢د، 
و﹜ــ﹩ ︀﹫﹡︀︐︣︋﹩ ﹨︀ ﹨﹞︙﹠︀ن ﹝︭﹞﹛  ﹨︧ــ︐﹠︡ ﹋﹥ ︋︀ز﹍︣ ا﹇︐︭︀دی در ︗︀ن ︋︀﹇﹩ ︋﹞︀﹡﹠︡. ︵︣﹁︡اران اــ﹟ ︠︣وج ﹡﹫︤ ︵︣﹁︡ار ︑︖︀رت آزاد و 

︗︀﹡﹩ ︨︀زی ﹨︧︐﹠︡. 
﹢دش  ︣ای ﹝︡ت ︵﹢﹐﹡﹩ ﹋︀﹨︩ ︀︋︡، ﹝︧﹙﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︗ ﹩﹡︀︧︀︋︡اری ﹨﹞︙﹠︀ن ︗︢ا︋﹫️︠  ︐﹩ ا﹎︣ ﹝﹫︤ان ﹝︺︀﹝﹑ت ﹁︣ا﹝︣زی︋ 
را دارد. ︫ــ︣﹋︐︀ی ﹠︡﹝﹙﹫︐﹩ ︋﹥ ︨ــ﹙︴﹥ ︠﹢د ︋︣ ︗︀ن ادا﹝﹥ ﹝﹩ د﹨﹠︡ و ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران ﹡﹫︤ ︋﹥ د﹡︊︀ل ﹁︣︮︐︀ی ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︋︣ ﹝︊﹠︀ی 

 .︡﹠︐︧﹨ ﹩﹡︀︗
 ️﹡︣︐﹠︀د ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ (در︨️ ﹝︀﹡﹠︡ ا︖ا ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا ﹟︣︐︋ ر﹨︀ ︋﹫︩ از ︎﹫︩ ︋︣ا︨︀س ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای از﹢︪﹋ ﹩﹛︀﹞ ︀ی﹞︀︷﹡
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︎﹢ل،  ﹋﹥ ︋︣ ﹝︊﹠︀ی ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای از ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹁﹠︀وری در︨ــ️ ﹝﹩ ︫ــ﹢د). ︵︊﹅ ﹎︤ار︫ــ︀ی ﹨﹫️ ︔︊︀ت ﹝︀﹜﹩ و ︮﹠︡وق︋ 

ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹊﹩ از ا﹟ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀︨️. 

ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︋︀ ا﹁︤ا︩ ﹝﹆︢︎ ﹤︧︀︣ی  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ و ﹋﹫﹀﹫️ ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ︋﹥ ا﹁︤ا︩ ︫﹀︀﹁﹫️ ﹋﹞﹉ ﹋︣ده 

️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ︋︀زار، ا﹟ ا﹝﹊︀ن را ﹝﹩ د﹨︡ ︑︀ ︑︭﹞﹫﹞︀ی ا﹇︐︭︀دی آ﹎︀﹨︀﹡﹥ ︋﹍﹫︣﹡︡.  و ︋﹥ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار﹨︀ و د﹍︣ ﹝︪︀ر﹋
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ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ﹢﹍︨︀︎﹩ را ﹡﹫︤ ︑﹆﹢️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و ا﹟ ﹋︀ر را ︋︀ ﹋︀﹨︩ ︫﹊︀ف ا︵﹑︻︀︑﹩ ︋﹫﹟ ︫︣﹋︐︀ و ﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥ ︎﹢ل  ︠﹢د را ︋﹥ ا﹝︀﹡️ 
︋﹥ ا︐﹋︫︣ ﹟︀ ︨︍︣د﹡︡، ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡. ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︋﹥ ا﹁︣اد ︋﹫︣ون ︨︀ز﹝︀ن ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ︑︀ ا﹁︣اد درون ︨︀ز﹝︀ن را ︨︀︎﹍﹢ ︨︀ز﹡︡. 
  ﹤︺﹞︀︗ ︀︋ ︣︢︎ ﹤︧︀﹆﹞ ن ا︵﹑︻︀ت﹢ ،︡﹡︋︣ای ﹝﹆︣رات ﹎︢اران ﹡﹫︤ ︋﹥ ︫﹞︀ر ﹝﹩ رو ﹩﹝﹞ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ا︋︤ار

﹝﹆︣را︑﹩ د﹡﹫︀ ︑﹢﹜﹫︡ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︋︀ ﹋﹞﹉ ︋﹥ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران ︋︣ای ︫﹠︀︨ــ︐︮︣﹁ ︣︐︋ ﹩︀︀ و ر﹊︧︀ (در ﹉ ﹋︪﹢ر ︠︀ص 
و در ︨ــ︴ د﹡﹫︀)، ︋﹥ ︋︀زد﹨﹩ ا﹇︐︭︀دی ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ا﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︋﹥ ︑︭﹫︬ ︨︣﹝︀﹥ در ︨︣ا︨︣ د﹡﹫︀  ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ا︨︐﹀︀ده از 
 ﹟︣︑ 9 ︋﹥ ︋︤رگ﹩﹞﹢﹝︻ ︢اری﹎ ﹤︀﹞︨︣ ︡وق﹠︮ ﹏︡︊︑ ︋︣ای ︀﹝︫ ا﹡︡از ﹜︪ ﹤︋ ︀﹫﹡در ︨︣ا︨︣ د ﹩﹛︀﹞ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی
︮﹠︡وق ︔︣وت ﹝﹙﹩ د﹡﹫︀، ﹋﹞﹉ ︀︫︀ن ︑﹢︗﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︮﹠︡و﹇︀ی ︔︣وت ﹝﹙﹩ ︀︋︡ در ︨︴ ︋﹫﹟  ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹋﹠﹠︡ ︑︀ ︨︊︡ ︨︀م 
﹥ ﹇︊﹏ ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ــ︡ه ︑︀ ا﹟ ﹋︀ر ﹡︧︊️︋   ︫︒︻︀ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩︋  ︀︫ــ﹠︡. ﹎︧︐︣ش ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  ﹝︐﹠﹢ع و ا﹝﹠﹩ دا︫ــ︐﹥︋ 

﹝︐﹙︿ ﹝﹙﹩ و︗﹢د دا︫︐﹠︡، ز﹞️ ︋︧﹫︀ر ﹋﹞︐︣ی دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.
︋︣ا︨ــ︀س ︑﹆﹫﹆︀ی ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥، ا︨︐﹀︀ده از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری ︋﹥ ︗︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝﹙﹩، ﹝︤ا︀ی ﹝︐﹙﹀﹩ دار﹡︡ 
﹋﹥ از آن ︗﹞﹙﹥ ﹋︀﹨︩ ﹨︤﹠﹥  ︨ــ︣﹝︀﹥ ا︨️. ا﹟ ﹝︧ــ﹙﹥ ︋﹥ ا︻︐﹞︀د و ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︣﹝﹩ ﹎︣دد. و﹇︐﹩ ︨︴ ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︀﹐ ︋︀︫︡، ︎﹢ل ︋﹥ ︨﹞️ 

︫﹞︀ ︨︣ار︤ ﹝﹩ ︫﹢د، و ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ︨︴ ا︻︐﹞︀د ﹋﹛ ︋︀︫︡، ︎﹢﹜﹩ در ﹋︀ر ﹡﹫︧️. 
︣د ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ا︨︐﹀︀ده از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ︠︴ ︉ و﹋︀ر در︨  ︧﹋ ﹤ ︀︀ن ا﹠﹊﹥، ا︨︐﹀︀ده از ﹉ ز︋︀ن ︧︀︋︡اری وا︡ و ﹝﹢رد ا︻︐﹞︀د،︋  در︎ 
 ﹩︀︢اران ︠︀ر︗﹩ ا︨️، ﹝︤ا﹎ ﹤︀﹞︨︣ ﹤︀﹞︣︡ه ﹋﹙﹫︡ی در د︨︐︨︣﹩ ︋﹥ ︨ــ﹠﹠﹋ ﹏﹫︧︑ ﹏﹞︀︻ ﹤﹊﹠ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، ا﹁︤ون ︋︣ ا ﹟﹫︋
︉ و﹋︀ر﹨︀ دارد. ︋︣ای ︫ــ︣﹋︐︀﹩ ﹋﹥ ︻﹞﹙﹫︀ت ︑︖︀ری ︋︤ر﹎﹩ در ︨ــ︴ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ دار﹡︡، ا︨︐﹀︀ده از ﹉ ز︋︀ن وا︡ در  در دا︠﹏ ︠﹢د ﹋︧ــ

︧︀︋︡اری ︋﹥ ﹋︀﹨︩ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری ﹝﹠︖︣ ︫︡ه و ︋﹥ ︋︊﹢د ﹡︷︀﹝︀ی ﹝︣︡️ دا︠﹙﹩ ︋﹫﹟ ︫︣﹋︐︀ی ︑︀︋︺﹥، ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡. 
︑﹆﹫﹅ ︨︀ز﹝︀ن ︠︡﹝︀ت ﹝︀﹜﹩ ژا︎﹟ در ︨︀ل 2015، ﹝︤ا︀ی ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع در ︨︴ ︠︣د را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡. 

در ژا︎﹟، ︫ــ︣﹋︐︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹨︀ی ﹝︐﹙﹀﹩ از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری را ا﹡︐︀ب ﹋﹠﹠︡. در ︀ل ︐﹋︫︣ ﹟﹫︋ ،︣︲︀︀ی ︋︤رگ 
️ ︫﹞︀ری از  ژا︎﹠﹩ رو﹡︡ ا︨ــ︐﹀︀ده داو︵﹙︊︀﹡﹥ از ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ و︗﹢د دارد. ﹠︡ ︨ــ︀ل ︎﹫︩، ︑﹠︀ ︑︺︡اد ا﹡﹍︪
 ︡﹠در ﹁︣ا ︀ ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ را ا︨︐﹀︀ده ﹟ا ﹤﹋ ﹩︀︐﹋︣ ︫ــ︣﹋︐︀ ﹎︤ارش ﹝︀﹜﹩ ︫︀ن را ︵︊﹅ ا﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ ارا﹥ ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡. ا﹝︣وز،︫ 
 ︩﹫︋ ،﹟︡ود 30 در︮︡ ارزش ︋︀زار را در ا︠︐﹫︀ر دار﹡︡  ﹋﹥ 140 ︫︣﹋️ را ︫︀﹝﹏ ﹝﹩ ︫﹢د. ا﹁︤ون ︋︣ ا ،︡﹠︐︧﹨ ︀﹨ا︨︐︀﹡︡ارد ﹟ا︨︐﹀︀ده از ا

از 200 ︫︣﹋️ د﹍︣ ︋﹥ ﹁﹊︣ ا︨︐﹀︀ده از ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ﹨︧︐﹠︡. 
︉ و﹋︀ر» ا︻﹑م  ︧﹋ ️︣︡﹞ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ را «﹋︀را﹝︡ی در ﹟د﹜﹫﹏ ا︮﹙﹩ ا︨︐﹀︀ده  داو︵﹙︊︀﹡﹥ از ا ︀︐﹋︫︣ ،﹤︐﹁︣﹎ ︀ی ︮﹢رت﹆﹫﹆︑ ︋︣ا︨︀س

﹋︣د﹡︡. د﹐﹏ ︋︺︡ی ︻︊︀رت ﹨︧︐﹠︡ از ا﹁︤ا︢︎ ﹤︧︀﹆﹞ ︩︣ی ︋︀ ر﹇︊︀ و ار︑︊︀ط ︋︐︣ ︋︀ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩. 
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ز︋︀ن ︗︡︡ ︎︀د︫︀﹨﹩ ︻︣︋︧︐︀ن ︨︺﹢دی
︀ز﹝︀ن  ︀﹜﹍︣د ︑︃︨﹫︨︦  ﹢︫﹫︡ه ﹡﹫︧️. ︗︪﹟︨   ︎﹩︧﹋ ︣ ︺﹢دی،︋  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ در ︻︣︋︧︐︀ن︨  ﹝︤ا︀ی ا︨︐﹀︀ده از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩،  ︣ا︨︀س ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  ﹥ ﹎︤ار︫﹍︣ی︋   ︋︀︐﹋︣ ︀ رو︡اد ﹝﹛ د﹍︣ی، ︺﹠﹩ ا﹜︤ام︫  ︺﹢دی︋  ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩︨ 
︀ ︱﹢ر  ︀ر︗﹩ ا︨︐﹆︊︀ل ﹝﹩ ﹋﹠︡.︋  ︺﹢دی از ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹝︧︐﹆﹫﹛︠  ﹫︀م را ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︻︣︋︧︐︀ن︨   ︎﹟︀رن ︋﹥ د﹡﹫︀ ا﹆︑ ﹟︀رن ︫︡ه ا︨️. ا﹆﹞
︻︣︋︧︐︀ن ︨︺﹢دی، 125 ﹋︪﹢ر و 75 در︮︡ ﹋︪﹢ر﹨︀ی ﹎︣وه20، ا︨︐﹀︀ده از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ را ا﹜︤ا﹝﹩ ﹋︣ده ا﹡︡. 

در وا﹇︹، ا﹛ ﹟︷﹥  ای ︋﹥ ︀د﹝︀﹡︡﹡﹩ ا︨️ و ︋︀︋️ ﹠﹫﹟ ا︵﹞﹫﹠︀﹡﹩ ﹋﹞︀ل ︑︪﹊︣ را دارم. 

﹩﹡︀︀︎ ﹟︨
 ﹜︡﹠﹞ ﹤﹇﹑︻ ︀﹝︫ ︡﹠﹡︀﹞ ﹜﹨ ︀﹞ .﹜﹠﹋ ﹩﹞ دی ا︻﹑م﹢︺︨ ﹩﹝︨︧︀︋︡اران ر ︀ن﹞︣ا︑︉ ︑︪﹊︣ ︠﹢دم را از ︨︀ز﹞ ︣﹍︋︀ر د ﹉ ︀ن، ﹝︖︡د︀︎ در
️ آ﹝﹫︤  ﹋﹥ ︑︖︣︋﹥  ︻︣︋︧ــ︐︀ن در ا︨︐﹀︀ده از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹝︓︊️ ︋︀︫︡. ︠﹢︫︀﹜﹫﹛ ﹋﹥ ︋︣ای ︵﹩ ﹋︣دن ﹝﹢﹁﹆﹫
ا﹟ ﹁︣ا﹠︡ ﹎︢ار ︋︀ ︫ــ﹞︀ ﹨﹞﹊︀ری ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. ﹨﹞︀ن ︵﹢ر ﹋﹥ در ا︋︐︡ای ︻︣ا︱﹛ ﹎﹀︐﹛، را︋︴﹥ ﹝︀ ︋︀ ︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ︨︺﹢دی ︋︧﹫︀ر 

︻︀﹜﹩ ا︨️ و ﹝︪︐︀﹇︀﹡﹥ ﹝﹠︐︷︣ ﹨﹞﹊︀ری ︋︧﹫︀ر ﹡︤د﹉ در آ﹠︡ه ﹨︧︐﹫﹛. 
️  آ﹠︡ه ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ︗ در ﹋﹞﹉ ︋﹥ ︫ــ﹊﹏ ﹎﹫︣ی ﹩﹝﹞ ︩﹆﹡ ،دی﹢︺︨ ﹩﹝︧︀︋︡اران ر︨ــ ︀ن﹞︨︀ز ﹅︣︵ ︣︋︧ــ︐︀ن ︨︺﹢دی از︻
  ﹤﹁︣ ︋︣ای ﹜﹨ ﹤﹋ ﹜﹠﹝︴﹞ ︡ه، آرزوی ﹝﹢﹁﹆﹫️ روزا﹁︤ون ︋︣ای  ︫﹞︀ دارم و﹠︋︣ای 25 ︨ــ︀ل آ .︡﹠﹋ ﹩﹞ ︀﹀ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ا ﹟﹫︋

︧︀︋︡اری و ﹨﹛ ︋︣ای ︑﹢︨︺﹥  ︋︀زار ︨︣﹝︀﹥ ا﹟ ﹋︪﹢ر ︎︀د︫︀﹨﹩، ︋︧﹫︀ر ︎︣︔﹞︣ ︠﹢ا﹨﹫︡ ︋﹢د. 
︋︀ ︨︍︀س از ︑﹢︗﹥ ︫﹞︀.

:︀︐︫﹢﹡︀︎
1- SOCPA
2- ICAEW
3- International Accounting Standard Board (IASB)
4- IFRSF 
5- Word Trade Organization
6- G20
7- FDI
8- GDP
9- PIF

:︹︊﹠﹞
 Hoogervorst H., Trust, Accountants and the Economy, www.ifrs.org, 2017
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