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﹨﹞﹠︪﹫﹠﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︣ا︗︹ ﹝︧ــ︐﹆﹏ ﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︨︣﹩1 ﹁︣︮️ را 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ و  ﹥ ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  ︾﹠﹞﹫️ ﹝﹩ ︫﹞︣د ︑︀︋ 
 ︨︀  ︎﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹁︀﹠﹞ ️︗ در ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ در ز﹝﹫﹠﹥ ار︑﹆︀ی ﹩︪︋ ا︵﹞﹫﹠︀ن
 ﹤﹋ ﹩︨︣︋︀︧ ︣︋ ︣︸︀﹡ ﹏﹆︐︧﹞ ︀د﹨︀ی﹡ ﹩﹚﹚﹝﹛︀ن ︋﹫﹟ ا﹞︨︀ز ﹉ د﹨︡. ︋﹥ ︻﹠﹢ان
 ﹜﹫︢اران ︨ــ﹎ ﹤︀﹞︣از ︨ــ ︣︐︋ ️︷﹁︀﹞ در ﹨︡ف ︠︡﹝️ ︋﹥ ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩ و
ا︨️، ﹨﹞﹠︪ــ﹫﹠﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︣ا︗︹ ﹝︧︐﹆﹏ ﹡︷︀رت ︋︣ ︺︐﹞ ﹩︨︣︋︀︧︡ ا︨️ 
 ︣︀ ︀﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ و ︣﹁﹥ ای و ﹨﹞︙﹠﹫﹟︨  ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ︑︣و︕ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 

ا︻﹑﹝﹫﹥ ﹨︀ و ︋﹫︀﹡﹫﹥ ﹨︀، ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ در ︨︴︗ ︀﹡﹩ را ︋︀﹐ ︋︊︣د.
︣ ︧︀︋︨︣﹩ ︻︊︀ر︑﹠︡ از: ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︣ا︗︹ ﹝︧︐﹆﹏ ﹡︷︀رت︋  ا﹨︡اف ﹨﹞﹠︪﹫﹠﹩︋ 
• ︋﹥ ا︫︐︣اک ﹎︢ا︫ــ︐﹟ دا﹡︩ در ︭︠﹢ص ﹝﹫︳ ︋︀زار ︧︀︋︨︣﹩ و ︑︖︣︋﹥ ︻﹞﹙﹩ 
﹁︺︀﹜﹫️ ﹡︀د﹨︀ی ﹝︧ــ︐﹆﹏ ﹡︀︸︣ ︋︣ ︧︀︋︨︣﹩ ︋︀ ︑﹞︣﹋︤ ︋︣ ︋︀زر︨﹩ از ︧︀︋︨︣︀ن 

.﹩︨︣︋︀︧ و ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی
.﹩︪︋ ︀ری و ︨︀ز﹎︀ی در ﹁︺︀﹜﹫️ ا﹡︐︷︀م﹊﹝﹨ ︕︣و︑ •

️ و﹎﹢ ︋︀ ︀︨︣ ︠︳ ﹝︪﹩ ﹎︢اران و ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡ ︋﹥  • ︫ــ︣وع و ︎﹫︪︊︣د ﹎﹀
.﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋

 ﹏︀︧﹞ ا︲︹ ﹝︪ــ︐︣ک و ︨︀ز﹎︀ر در ︭︠﹢ص﹢﹞ ︀ ︀﹨ ︀ه﹎︡د︨ــ︐﹫︀︋﹩ ا︻︱︀ ︋﹥ د •
﹝﹛ و در︻﹫﹟ ︀ل در﹡︷︣﹎︣﹁︐﹟ ︑︺︡﹨︀ی ﹆﹢﹇﹩ و ﹝︀﹝﹢ر︐︀ی ︑﹉ ︑﹉ ا︻︱︀.

﹡︷︣﹨︀ــ﹩ ﹋﹥ در اــ﹟ ﹡︀﹝﹥ ا︋︣از ﹝﹩ ︫ــ﹢د د︡﹎︀ه ﹨︀ی ︋︧ــ﹫︀ری از ا︻︱︀ی 
 ً︀ ﹨﹞﹠︪ــ﹫﹠﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︣ا︗︹ ﹝︧ــ︐﹆﹏ ﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︨︣﹩ ا︨ــ️ و ﹡﹥ ﹜︤و﹝
︑﹞︀م ا︻︱ــ︀. ︋︀ا ﹟︀ل، ا﹟ ا︸︀ر﹡︷︣﹨︀ د︡﹎︀ه ﹨ــ︀ی ︑﹉ ︑﹉ ا︻︱︀ از ︗︀﹡︉ 

.︡﹠﹋ ﹩﹝﹡ ︦﹊︺﹠﹞ ︀ ︀ی ﹝︐︊﹢ع ︫︀ن را ︋﹫︀ن﹡︀﹞︨︀ز
 در ﹝﹢اردی ﹋﹥ ﹡︷︣ ﹨﹞﹠︪ــ﹫﹠﹩ در ︭︠﹢ص ︋︣︠﹩ ﹝︀︧﹏ ︋﹫︀ن ﹡︪︡ه ا︨️، 
︋﹥ ﹝︺﹠︀ی ︑ ︡﹫︀︀ ﹝︀﹜﹀️ ︋︀ ﹨﹞﹠︪ــ﹫﹠﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︣ا︗︹ ﹝︧ــ︐﹆﹏ ﹡︷︀رت ︋︣ 

.️︧﹫﹡ ﹩︨︣︋︀︧

﹡︷︣﹨︀ی ﹋﹙﹩
﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹁︀﹠﹞ ︣︋ ︤﹋︣﹝︑

﹝﹆︣رات ﹎ــ︢اران ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︺︐﹆︡﹡︡ ﹋﹥ ︀︋ــ︡ ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩، از ︗﹞﹙﹥ 
﹡﹫︀ز﹨︀ی ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران و ︀︨︣ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن، ﹝︊﹠︀ی ︎︣وژه ﹨︀ی ار︑﹆︀ی 
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋︀︫ــ︡. ︀︋︡ ا︫︀ره ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
 ﹏︀︧﹞ ️︠︀﹠︫ ︣︋ ،﹩﹨در ﹡︷︣︠﹢ا ﹩︪︋ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫︋
﹝︣︑︊︴﹩ ︑︀﹋﹫︡ و︥ه دا︫︐﹥ ا︨️ ﹋﹥ ︎︣وژه ﹨︀ ︀︋︡ ︋︣ای ︑︀﹝﹫﹟ ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩ 
 ﹤ ︣دا︠︐﹟︋  ﹥ ا﹫﹨ ﹟️ ︑﹢︮﹫ــ﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ در ﹨﹠﹍︀م︎  ︍︣داز﹡︡.︋   ︋︀﹡︋ــ﹥ آ
﹝︧ــ︀﹙﹩ ﹋﹥ در ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ و ︑︡و﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه ﹝︣︑︊︳ 

︨︀︎ ︋﹥ ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ در︋︀ره︨︀︎ ︋﹥ ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ در︋︀ره
﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹁︀﹠﹞ ️︗ در ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ار︑﹆︀ی﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹁︀﹠﹞ ️︗ در ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ار︑﹆︀ی

 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا ️﹫﹨ ﹩﹨ا﹢︠︣︷﹡ ﹤︋ (IFAIR) ﹩︨︣︋︀︧ ︣︋ ︀رت︷﹡ ﹏﹆︐︧﹞ ︹︗ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︣ا ﹟﹫︋ ﹩﹠﹫︪﹠﹝﹨ ︨︀︎
﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹁︀﹠﹞ ️︗ در ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ در ز﹝﹫﹠﹥ ار︑﹆︀ی (IAASB) ﹩︪︋ و ا︵﹞﹫﹠︀ن
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.︡﹠﹋ ︶﹀ ﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹁︀﹠﹞ ︣︋ ︫︡ه، ﹨﹞︙﹠︀ن ︑﹞︣﹋︤ ︠﹢د را ﹩﹆﹚︑
دا﹝﹠﹥ ﹋︀ر︋︣د ︎︣وژه ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩

 ️﹫﹨ را ﹋﹥ ا︻︱︀ی ﹨﹞﹠︪﹫﹠﹩ ﹡︤د ﹩︀﹨ ﹤︾︡︾از د ﹩︠︣ ︀︋︡ ا︫ــ︀ره ﹋﹠﹫﹛︋ 
﹝︴︣ح ﹋︣د﹡︡ ︋︣ای ﹝﹑︷﹥ ︋﹥ ﹝﹆︀﹜﹥ ﹝︪ــ﹢ر︑﹩ ا︲︀﹁﹥ ﹋︣ده ا﹫﹨ .﹜️ را 
︑︣︾﹫︉ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ را﹨﹊︀ر﹨︀ی ا︐﹞︀﹜ــ﹩ را ﹋﹥ در︀ل ︀︲︣ در ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ 
﹝︴︣ح ︫ــ︡ه ا﹡︡ ︋﹫︪ــ︐︣ ︋︣ر︨ــ﹩ ﹋﹠︡ ︑︀ ﹝︴﹞﹟ ︫﹢د ﹋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︀ا ﹟︀ل،   ︋.︡﹡﹢︫ ﹩﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ︹﹇﹢﹞ ﹤ ︊﹢د︋   ︋︒︻︀ ︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه︋ 
﹝︀﹙﹫ــ﹛ ﹋﹥ ︑﹢︗ــ﹥ ﹨﹫️ را ︋﹥ ﹡︷︣﹨ــ︀ی ﹝﹀︭﹏  ا︻︱︀ی ﹨﹞﹠︪ــ﹫﹠﹩ در 
︭︠﹢ص ︋︣︠﹩ را﹨﹊︀ر﹨︀ی ا︐﹞︀﹜﹩ ︗﹙︉ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ در ︪︋︀ی ﹝︖︤ای 

.﹜︎︣دا︠︐﹥ ا ︀﹡آ ﹤︋ ﹤﹞︀﹡ ﹟ا
در اــ﹟ ﹡︀﹝﹥، د︡﹎︀ه ﹨ــ︀ی ﹡︀﹩ ﹨﹞﹠︪ــ﹫﹠﹩ در ︭︠﹢ص ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی 
 ︦﹢﹡ ︩ ا︐﹞︀﹜﹩ ارا﹥ ﹡﹞﹩ ︫ــ﹢د، ﹢ن در ا︣﹞ ﹟﹙﹥ از ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩، ︎﹫

﹝︐﹟ ا﹟ ︑︽﹫﹫︣﹨︀ در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ در د︨︐︣س ﹡﹫︧️.
︑︀﹋﹫︡ ز︀د ︋︣ ︑︡و﹟ ر﹨﹠﹞﹢د و ﹝︴︀﹜︉ ﹋︀ر︋︣دی

︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ــ︡ ︋︧﹫︀ری از را﹨﹊︀ر﹨︀ی ا︐﹞︀﹜﹩ ﹋﹥ در ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ ﹝︴︣ح 
 ️︧﹡ ﹤﹚﹨︀ی ﹝﹠︡رج در ا︨︐︀﹡︡ارد، ︋﹙﹊﹥ در و﹞ا﹜︤ا ️﹢﹆︑ ︣︋ ﹤﹡ ︡﹡︫︡ه ا
︉ِ ︋﹫︪︐︣ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ر﹨﹠﹞﹢د و ﹝︴︀﹜︉ ﹋︀ر︋︣دی ︑﹞︣﹋︤ دار﹡︡.  ﹛︀︴﹞ ﹟︡و︑ ︣︋
﹝︺︐﹆︡﹛ ﹋﹥ ا﹟ ﹋︀ر ︑︀︔﹫︣ ﹝︡ودی ︋︣ ر﹁︐︀ر ︧︀︋︨︣︀ن در ︻﹞﹏ دارد. ︋︣ 
ا﹟ ا︨ــ︀س، ﹨﹫️ را ︑︣︾﹫︉ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ در ︵﹢ل ︎﹫︪︊︣د ﹋︀ر، ︑﹞︣﹋︤ش 
را ︋︣ ︑﹆﹢️ ا﹜︤ا﹝︀ی ﹝︣︑︊︳ ﹇︣ار د﹨︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︺︐﹆﹫﹨ ﹜︡️ ︋﹥ ︗︀ی 
ا﹟ ﹋﹥ ︋﹥ د﹡︊︀ل ︑︡و︡︗ ︉﹛︀︴﹞ ﹟︡ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹋︀ر︋︣د ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︋︀︫︡، 
︀︋ــ︡ ︋︊﹫﹠︡ ﹋﹥ آ︀ ﹝︧ــ︀﹏ ﹝﹢︗﹢د را ﹝﹩ ︑ــ﹢ان ︋︀ ︋︊﹢د ︀ ︫﹀︀ف ︨ــ︀زی 

.︣﹫︠ ︀ ︣د﹋ ﹏ ﹩﹡﹢﹠﹋ ︀ی﹞ا﹜︤ا

︑︣د ︡︣﹁﹥ ای
 ️﹫﹨ ﹤﹋ ﹟ر ﹋︪ــ︿ ا﹢︷﹠﹞ ﹤ ︣ر︨ــ﹩ ﹝﹢︲﹢ع ︑︣دــ︡ ︣﹁﹥ ای︋  از ︑︺ــ︡ ﹨﹫️ در︋ 
ــ︣ای ا﹁︤ا︩ ﹋︀ر︋︣د ︑︣دــ︡ ︣﹁﹥ ای ﹥ ا﹇︡ا﹝ــ﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ا﹡︖︀م  ــ﹡ ︣︀︀د﹨︀︋  و︨ 
د﹨﹠︡، ︀﹝ــ️ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛، ︣ا ﹋﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع در وا﹇︹ ︋ــ︀ ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ﹝﹆︣رات ﹎︢اران 
︀ل  ︀زر︨ــ﹩︨  ﹫﹞ ︩︀︀﹁︐﹥ ﹨︀ی︋  ︧︀︋︨︣ــ﹩ ار︑︊︀ط دارد (﹨﹞︀ن ︵﹢ر ﹋﹥ در ﹎︤ارش︎ 
 ︩︀﹝﹫︎ و ﹎︤ارش ﹩︨︣︋︀︧ ︣︋ ︀رت︷﹡ ﹏﹆︐︧﹞ ︹︗2014 ﹨﹞﹠︪﹫﹠﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︣ا

︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ︋︀زر︨﹩ ︨︀ل 2015 ا﹟ ﹨﹞﹠︪﹫﹠﹩ ذ﹋︣ ︫︡ه ا︨️).
در ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ آ﹝︡ه ا︨ــ️ ﹋﹥ ︑﹑︫ــ︀ی ︗︀ری ﹨﹫️ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ و 
︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ﹁︣︮︐︀﹩ را ︋︣ای ︑﹆﹢﹀﹞ ️﹢م ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︋﹥ و︗﹢د ﹝﹩ آورد. 
︋﹥ ﹡︷︣ ﹨﹞﹠︪﹫﹠﹩، در ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ ︋﹥ ︵﹢ر رو︫﹟ ﹝﹫﹨ ﹤﹋ ️︧﹫﹡ ︬︪️ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ 
﹥ ﹝︧﹫︣ی را در ز﹝﹫﹠﹥ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︋﹥ ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ (ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹋﹠︐︣ل 
﹋﹫﹀﹫️ ١ و ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ٢٢٠) و ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه (ا︨︐︀﹡︡ارد 
 ︧︡︀︋︨︣ــ﹩ ۶٠٠) ︵﹩ ﹋﹠ــ︡. ︋﹥ ﹡︷︣﹨︀ی ﹨﹞﹠︪ــ﹠﹩ در︭︠﹢ص ︑︣د ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫︋

︣﹁﹥ ای در ︪︋︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه و ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ در ﹨﹞﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ر︗﹢ع ﹋﹠﹫︡.

︋︊﹢د ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︋︀ ︋︊﹢د ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
﹩︪︋ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫︋

 ︡ا﹡︡ازه ﹋︀﹁﹩ ︋﹥ ﹋︀ر︋︣د ︑︣د ﹤︋ ︀﹞︤ا﹛︧ــ︀︋︣س ا︵﹞﹫﹠︀ن دارد ﹋﹥ ا ﹩︐﹇و ﹤﹋ ﹜︡﹆︐︺﹞
﹫︪ــ︐︣ ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی  ︣ر︨ــ﹩︋  ﹥ ﹨﹞︣اه︋  ︣﹁﹥ ای در ﹋﹏ ﹁︣ا ︡﹠︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝﹩ ︎︣داز﹡︡،︋ 
︀︧﹞ ︣︀﹏، ر﹁︐︀ر  ر﹁︐︀ری، آ﹝﹢ز︫ــ﹩ و ا︨︐﹀︀ده از ز︋︀ن ︫ــ﹀︀ف ︑︣ در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ و︨ 
︧︀︋︨︣ــ﹩ اش ︋︊﹢د ﹝﹩ ﹁ .︡︋︀︨︣️ ز︣ ﹋︀﹝﹏ ﹡﹫︧️، و﹜﹩ ︋﹥ ا︻︐﹆︀د ﹨﹞﹠︪﹫﹠﹩، 
﹨﹫﹝︴﹞ ︡︀︋ ️﹟ ︫ــ﹢د ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ز︣ ︋﹥ ا﹡︡ازه ﹋︀﹁﹩ ﹋︀ر︋︣د ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای 

:︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ︕را ︑︣و
• ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 315، 330، 500 و 520: در ﹨﹠﹍︀م ا︗︣ای 
رو︫ــ︀ی ارز︀︋﹩ ︠︴ــ︣، در ︵︣ا﹩ و ا︗︣ای وا﹋﹠︩ ﹝﹠︀︨ــ︉ ︋﹥ اــ﹟ ︠︴︣﹨︀ و 
﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ﹨﹠﹍︀م ا︗︣ای رو︫ــ︀ی ︧︀︋︨︣﹩ (از︗﹞﹙﹥ رو︫︀ی ︑﹞ ﹏﹫﹚︐﹢ا و 

.(﹩︨︣︋︀︧ ︀ی︐﹡ا ﹤︋ ﹉︤د﹡ ﹩﹚﹫﹚︑ ︀ی︫رو
• ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ 320 و 450: ︋﹥ ﹨﹠﹍︀م ﹋︀ر︋︣د ﹝﹀﹢م ا﹨﹞﹫️ 
در ز﹝︀ن ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ا﹡︖︀م ︧︀︋︨︣﹩ و در ارز﹀︣︑ ︣﹫︔︀︑ ﹩︋︀︀ی ︫﹠︀︨︀﹩ ︫︡ه 

(از︗﹞﹙﹥ ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ︑﹀︣︀ی ︑﹫︭ ﹡︪︡ه).
• ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ 620: در ﹨﹠﹍︀م ا︨︐﹀︀ده از ﹋︀ر ﹝︐︭︭︀ن.

︣ ا﹨﹞﹫️ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای  ︣ ا﹟، در ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ آ﹝︡ه ﹋﹥ ﹨﹫️ ︑︀﹋﹫︡ ز︀دی︋  ا﹁︤ون︋ 
در ︋︀ز﹡﹍︣ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ۵۴٠ دارد. ︋︣اورد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری 
︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ﹝︧︐﹙︤م ﹇︱︀وت ز︀د ﹝︣︡️ ا︨️ و ︋﹠︀︋︣ا﹟ ︠︴︣ ︗︀﹡︊︡اری ︻﹞︡ی 
﹫︪︐︣ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع  ︣ر︨﹩︋   ︋️︋︀︋ ️﹫﹨ از ﹋︀ر .︡︋︀ ﹩﹞ ︩ا﹁︤ا ️︣︡﹞ ﹤︐ا︨ــ﹢︠︀﹡ ︀
﹋﹥ ﹍﹢﹡﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ۵۴٠ را ︋︊﹢د داد ︑︀ ︧︀︋︨︣︀ن 
در ﹨﹠﹍︀م ︋︣ر︨﹩ ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ذ﹨﹠﹫︐﹩ ︎︨︪︣﹍︣ا﹡﹥ ︑︣ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡ و ︑︀﹋﹫︡ 
︋︣ ﹜︤وم ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︑︀︔﹫︣ ︫﹢ا﹨︡ ﹝︐﹠︀﹇︰  ︣︷﹡ ﹤﹋ ﹩︨︣︋︀︧︧︀︋︣س را ︗﹙︉ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ 

 .﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ️︀﹝ ،︡ه﹠﹠﹋︡﹫︀︑ ︡﹨︀ی ︑﹞︣﹋︤ ︋﹫︩ از ا﹡︡ازه ︋︣ ︫﹢ا︗ ﹤︋
از ﹨﹫️ ﹝︭︣ا﹡﹥ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹫﹛ ﹋﹥ ︋︊﹫﹠︡ ︨ــ︀︣ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ﹡﹫︤ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ﹨﹞﹫﹟ ﹝﹫︤ان 

.︣﹫︠ ︀ ︡﹠︐︧﹨ ﹤︗﹢︑
﹨﹞︙﹠﹫﹟، ﹨﹫️ را ︑︣︾﹫︉ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ︻﹢ا﹝﹏ د﹍︣ی را ﹋﹥ ︨︊︉ ︑︪﹢﹅ ﹋︀ر︋︣د 
﹥ ︭︠﹢ص   ︋.︡﹠﹋ ﹩︀︀︨ــ﹠ ︑︣دــ︡ ︣﹁﹥ ای و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︀﹡︹ ﹋︀ر︋︣د آن ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡،︫ 
﹝︺︐﹆︡﹛ ﹋﹥ ︑︀︔﹫︣ ﹁︪ــ︀ر﹨︀ی ﹨︤﹠﹥ و﹁︀︡ه، ﹁︪︀ر﹨︀ی ار︑︊︀ط ︋︀ ﹝︪︐︣ی، ﹁︪︀ر﹨︀ی 
 ︀︐﹋︫︣ ︀ری و ﹁︪︀ر﹨︀ی ﹡︀︫﹩ از ︑︀﹝﹫﹟ ﹝﹠︀︋︹ درون﹋ ﹜︖ و ️﹚﹞ ﹟﹫﹫︺︑ ︀︫ــ﹩ از﹡

︋︣ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ﹝︧︐﹅ ︋︣ر︨﹩ ︋﹫︪︐︣ ا︨️.
ز﹝︀ن ︋﹠︡ی ︎︣وژه ﹨︀

﹥ ﹝﹢︲﹢︻︀ی ︑︣دــ︡ ︣﹁﹥ ای، ﹋﹠︐︣ل  ︣دا︠︐﹟︋  ــ︣ای︎   ︋️﹫﹨ از ︵ــ︣ح
﹋﹫﹀﹫️ و ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ا︨ــ︐﹆︊︀ل ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. ︋︀ا ﹟︀ل، ︀︋︡ ا︫︀ره ﹋﹠﹫﹛ 
﹋﹥ ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︎︣وژه ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︋﹥ ︵﹢ر ︪﹞﹍﹫︣ی 
 ️﹫﹨ ﹤︗﹢︑ .︡︐﹁︣وه ︻﹆︉ ﹝﹩ ا﹎ ﹩︨︣︋︀︧ از ︎︣وژه ﹨︀ی ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ و
 ︡︣د︑ ﹏︀︧﹞ ﹤︋ ﹟︐︠در ︎︣دا ﹤︍︀ر﹊ ︣دی﹊رو ﹤︋ ︡︺︑ ︶﹀ را ︋﹥ ﹜︤وم
︣﹁﹥ ای در ︨ــ︀︣ ︎︣وژه ﹨ــ︀ی ︗︀ری ︗﹙︉ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. ︑﹀ــ︀وت در ︗︡اول 
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ز﹝︀﹡﹩ ﹡︀︊︡ ︋︀︻︒ ︫ــ﹢د ﹝﹢︲﹢ع ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای در ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ 1 و ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ 220 و 600 ︋﹥ ︫﹊﹏ 

 .︡︋︀ د﹢︊︋ ن﹢﹍﹝﹨︀﹡

﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️
︗﹢ ا︠﹑﹇﹩ در ︨︴ ︋︀﹐ی ﹝﹢︨︧﹥٢، از︗﹞﹙﹥ ﹝︐﹫﹛﹢︧︀ی ر﹨︊︣ی در 

﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ﹤﹠﹫﹞ز
︀﹐ی ﹝﹢︨︧﹥ و ﹁︣﹨﹠﹌ ﹝﹠︀︨︉   ︋︴ــ ︋︣ای ا︖︀د ︗﹢ ا︠﹑﹇﹩ ﹝﹠︀︨ــ︉ در︨ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ️﹫﹛﹢ار︫︡ ﹝︧ــ ️︣︡﹞ ﹤﹋ ️درون ﹝﹢︨︧﹥، ﹐زم ا︨ــ
︀︡ ﹝︧ــ︐﹫﹛﹢︀ی ر﹨︊︣ی ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀   ︋️﹫﹨ ،ر﹢︷﹠﹞ ﹟︡ ︣ ︻︡ه ﹎﹫︣د.︋  را︋ 
 ﹟ا ﹤﹋ ︡﹠﹋ ︿︣︺︑ ــ﹀︀ف ﹥ ︮﹢رت︫  در ز﹝﹫﹠﹥ «﹋﹠︐︣ل» ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ را︋ 
 ︳︊︑︣﹞ ﹏︀︧﹞ ای ﹝﹠︀︨︉ و ﹤﹁︣ ︡︣د︑ ﹩﹞︀ ﹤﹋ را ﹩﹍﹠﹨︣﹁ ︕ع، ︑︣و﹢︲﹢﹞

︋︀ را﹨︊︣ی ﹝﹢︨︧﹥ ︋︀︫︡ ﹡﹫︤ ︫︀﹝﹏ ﹝﹩ ︫﹢د. 
️﹫﹀﹫﹋ ️︣︡﹞ ︡︡︗ ︣د﹊رو

︣ا︨ــ︀س ︑﹢︲﹫︀ت ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩، ︑︽﹫﹫︣ در︠﹢ر︑﹢︗﹩ از  ︀︋︡ ا︫ــ︀ره ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥︋ 
رو﹊︣د ﹁︺﹙﹩ ︋﹥ رو﹊︣د ﹝︣︡️ ﹋﹫﹀﹫️ رخ داده ا︨️. ا﹎︣﹥ ﹨﹫︘ ا︻︐︣اض 
︠︀︮﹩ ︋﹥ رو﹊︣د ﹝︣︡️ ﹋﹫﹀﹫️ ﹡︡ار﹛، در ا︣﹞ ﹟﹙﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝︡ودی 

 .﹜︀ی آن در ا︠︐﹫︀ر دار︤ا﹞ ﹏﹞︀﹋ ﹩︋︀︋︣ای ارز
︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︋︊﹢د ︋﹫︪ــ︐︣ ا﹟ رو﹊︣د، ︋︣︠﹩ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ را ﹋﹥ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ︫﹀︀﹁﹫️ 

:﹜ذ﹋︣ ﹋︣ده ا ︡﹠︐︧﹨ ︣︐︪﹫︋
ا﹜︿- ار︑︊︀ط ︋﹫﹟ را﹨︊︣ی ︫︣﹋︐﹩ و رو﹊︣د ﹝︀︋ ️﹫﹀﹫﹋ ️︣︡︡ ︫﹀︀ف ︋︀︫︡.

ب- ا﹎ــ︣ رو﹊︣د ﹝︣︡️ ﹋﹫﹀﹫️ ا︑︀ذ ︫ــ﹢د، ﹨﹫︀︋ ️ــ︡ ︎﹫︀﹝︡﹨︀ی آن را 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ــ︀︣ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ (︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  ︋︣ای︨ 
 ️﹫﹀﹫﹋ ️︣︡﹞ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 220 و 600) ︋︣ر︨ــ﹩ ﹋﹠︡ ︑ــ︀ از ︨ــ︀ز﹎︀ری در
︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ در ︨ــ︴ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩ و در ز﹝﹫﹠﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه 

ا︵﹞﹫﹠︀ن ︀︮﹏ ︫﹢د.
ج- ﹝︪︬ ﹡﹫︧ــ️ ﹨﹫ ️﹍﹢﹡﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ا﹜︤ا﹝︀ی ︗︀ری و ︋︊﹢د︀﹁︐﹥ را ︋︀ 
️ آ﹝﹫︤ی  ﹥ ︵﹢ر ﹝﹢﹁﹆﹫ ︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣︠︴︣ در ﹇︊︀ل ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️︋  رو﹊︣د︋ 
️ ﹎﹫︣ی ﹝﹠︀︨︉ را ︋︣ای  ︗ ︀︑ ︡︋︀︫ــ ︣︢︎ ︀س﹫﹆﹞ ︡︀︋ ︣د﹊رو ﹟ا .︡﹠﹋  ︉﹫﹋︣︑

ا︗︣ای ﹡︷︀﹝﹩ ﹋︀را﹝︡ در ا︠︐﹫︀ر ︫︣﹋︐︀ ﹇︣ار  د﹨︡.
د- ا﹎︣ رو﹊︣د ﹝︣︡️ ﹋﹫﹀﹫️ ا︑︀ذ ︫ــ﹢د، ﹨﹫︀︋ ️︡ ﹝﹀︀دی را ︋︣ای ︑︺﹫﹫﹟ 
 ︀ ︀︴ ︣ ﹨︀ی ﹋﹫﹀﹫️ ا︖ــ︀د ﹋﹠︡، ﹢ن ﹨︣﹎﹢﹡﹥︠  ︴  ︠﹩︀︀︨ــ﹠ ا﹨︡اف ﹋﹫﹀﹩ و︫ 
︣ ﹨︀ی ︗︡ی در  ︴  ︠﹤ ︴︣ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹝﹠︖︣︋   ︠﹩︋︀ارز ﹤﹚︣﹞ ا﹡﹍︀ری در ﹏︨

︨︴ ﹤︧︨﹢﹞ ︧︀︋︨︣﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ︋﹥ در︨︐﹩ ︋﹥ آ﹡︀ ︎︣دا︠︐﹥ ﹡︪﹢د.
﹩︨︣︋︀︧ ︀ر﹋ ︴︨ ︣ل ﹋﹫﹀﹫️ در︐﹠﹋

︴ ﹋︀ر ︡﹆︐︺﹞ ،﹩︨︣︋︀︧﹛ ﹋﹥ ﹐زم  ︊﹢د ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در︨  ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر︋ 
 ︴︨ ︀︑ ︀د ︫﹢د︖︧︀︋︨︣ــ﹩ ا ل ﹋︀ر﹢︣ان ﹝︧ــ︡﹞ ︋︣ای ﹩︋﹢︀ر ️ا︨ــ

️ ︫︀ن در ﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︣︋﹢ط را ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠︡. ﹝﹠︀︨︉ ﹝︪︀ر﹋

﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ٢٢٠، ﹠﹫﹟ رو﹊︣دی ﹇︀︋﹙﹫️ ا︖︀د  در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد︋ 
﹫︪ــ︐︣ ﹝︧﹞ ︣︡﹢ل ﹋︀ر  ︀ ا﹜︤ا﹝﹩ ﹋︣دن ﹝︪ــ︀ر﹋️︋  ︑︽﹫﹫︣ را دارد (︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥،︋ 
 ︴  ︨﹤  ︋﹤﹋ ﹩︴︣ا  ︫﹩︐ ︀ ﹩︧︀︋︨︣ــ ︣︑ ︣ ︴︠︣ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ﹢زه ﹨︀ی︎ 
 ️︡ود﹞ ﹝﹠︖︣ ﹝﹩ ︫﹢د). ﹨﹞︙﹠﹫﹟، ا︻﹞︀ل ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ︣︴︠ ︣︐︪﹫︋
 ︡﹠﹋ ︰﹢﹀︑ ︣ان﹍ا﹡︡ ︋﹥ د﹢︑ ﹩﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ل ﹋︀ر﹢︧ــ﹞ ︣︡﹞ ﹤﹋ ﹩︀﹨︀ر﹋ ︣︋
.(﹜﹞ ︀ی﹨︣︴  ︠︀  ︋︳︊︑︣﹞ ﹩︨︣︋︀︧ د (︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، ﹝︣ور ﹋︀ر﹢ ︣ر︨﹩︫   ︋︡︀︋

در ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ۶٠٠، ا﹟ ﹡﹢ع رو﹊︣د ︋﹥ ﹝︧﹞ ︣︡﹢ل 
﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹝﹫︤ان ﹝﹠︀︨︉ ﹝︪︀ر﹋️ در ﹋︀ری را ﹋﹥ 
︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ ا﹡︖︀م داده ا﹡︡، ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠︡. ﹡︷︣﹨︀ی د﹍︣ی را در ︭︠﹢ص 
︩، در ﹇︧﹞️  ﹢ی ︧︀︋︨︣︀ن︋  ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩ ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه از︨ 
.﹜ذ﹋︣ ﹋︣ده ا ﹤﹞︀﹡ ﹟۶٠٠ ا ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛︣وه/ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹎ ﹩︨︣︋︀︧

︠︳ ﹝︪﹫︀ و رو︫︀ی ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ در ︫︊﹊﹥
ا﹨﹞﹫️ ︋︣ر︨ــ﹩ ︠︳ ﹝︪ــ﹫︀ و رو︫ــ︀ی ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ در ︫︊﹊﹥ را درک 
﹝﹩ ﹋﹠﹫ــ﹛. ︋︀ا ﹟︀ل، در ︭︠﹢ص ﹡﹢ه ︋︣ر︨ــ﹩ ا﹟ رو﹊︣د از ︨ــ﹢ی 
﹨﹫️ و ︑︀︔﹫︣ ا︐﹞︀﹜﹩ آن ︋︣ ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹨︪︡ار ﹝﹩ د﹨﹫﹛. ﹨︣﹎﹢﹡﹥ 
︋︀ز﹡﹍︣ی ︎﹫︪ــ﹠︀دی ︀︋︡ ا︵﹞﹫﹠ــ︀ن د﹨︡ ﹋﹥ ︎﹫︩ از ︑﹊﹫﹥ ︋﹥  رو︫ــ︀ی 
︫︊﹊﹥، ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹝﹙﹩ ︫ــ﹢ا﹨︡ ﹋︀﹁﹩ را در ︭︠﹢ص ﹋︀را﹝︡ی ﹋﹠︐︣﹜︀ی 
 ︕︀︐﹡ ︣ر︨﹩ ﹝︀﹨﹫️، ﹝﹫︤ان و ︫ــ︊﹊﹥ ︗︀﹡﹩ در ا︠︐﹫︀ر دارد (︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥،︋ 
︑︡ا︋﹫︣ ﹛︣︐﹠﹋ ﹩ِ﹡︀︗ ︩︀︎︀ی ︗︀﹡﹩، ﹡︷︣ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹝﹙﹩ در ︭︠﹢ص 
ا﹟ ﹋﹥ ﹋︡ام ﹋﹠︐︣﹜︀ی ︗︀﹡﹩ در ﹝﹞ ︳﹫﹙﹩ ﹝﹠︀︨︉ ﹨︧︐﹠︡ و ﹎﹠︖︀﹡︡ن 
ا﹜︤ا﹝ــ﹩ ﹁︣ا﹎﹫ــ︣ ﹋﹥ ︋︣ ︵︊ــ﹅ آن، ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹝﹙﹩ ﹝﹠︐︪ــ︣﹋﹠﹠︡ۀ ﹎︤ارش 
︀︋ ﹩︨︣︋︀︧︡ ا︵﹑︻︀ت ﹐زم را در︋︀ره ︮﹑﹫️ و ︻﹞﹙﹊︣د ︀︨︣ ﹋︀ر﹋﹠︀ن 
︫ــ︊﹊﹥ ﹋﹥ در ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹡﹆︩ دار﹡︡، در ا︠︐﹫︀ر دا︫︐﹥ ︋︀︫︡). ﹨﹞︙﹠﹫﹟، 
﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹝︀︧﹏ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫ــ︡: ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، د︨︐ِ︣س 
﹝︡ود در ︋︣︠﹩ ﹢زه ﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی و ︋︣ر︨﹩ ﹋︀﹝﹏ ︋﹢دن ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹋﹥ 

﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ﹝﹙﹩ از ︫︊﹊﹥ ︗︀﹡﹩ ︋﹥ د︨️ آورده ا﹡︡. 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ﹋︀ر﹫︨︋︣ر

︀︋︡ ا︫ــ︀ره ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥، ︋ــ︀ و︗﹢د ︫ــ﹠︀︠️ ا﹟ ﹝︧ــ﹙﹥، ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ ︋﹥ ︵﹢ر 
 (EQCR) 3﹩︨︣︋︀︧ ︀ی ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ﹋︀ر﹫︀ف ︋﹥ ﹨︡ف ︋︣ر︨ــ﹀︫
﹡﹞﹩ ︎︣دازد. ﹝︺︐﹆︡﹛ ﹋﹥ ا﹨︡اف ︋︣ر︨ــ﹫︀ی ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ﹋︀ر﹫︨︋︣ر ︀︑ ︡﹡﹢︫ ︿︣︺︑ ر ︫ــ﹀︀ف﹢︵ ﹤︋ ︡︀︋
و ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ در ز﹝︀ن ا︗︣ای ︋︣ر︨ــ﹫︀ و ا︖︀د ︠︳ ﹝︪﹫︀ و 

رو︫︀ی آ﹡︀، ︻﹞﹙﹊︣د ︋︐︣ی دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡.
﹠﹫︀دِ﹟ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای  ﹨﹫️ را ︑︣︾﹫︉ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ︑︀ در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀، ا︮﹏︋ 
در ا︗︣ای ︋︣ر︨ــ﹫︀ی ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩ را ︫ــ﹀︀ف و ︋︣︗︧︐﹥ 
︨ــ︀زد. ︡︋﹟ ﹝﹠︷﹢ر، ︀﹨︣﹫﹫︽︑ ︡︀︋﹩ در ا﹜︤ا﹝︀ ا︖︀د ︫﹢د ﹋﹥ ︋︣ا︨︀س آن 
︋︣ر︨﹩ ﹋﹠﹠︡ه ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹙︤م ︋︀︫︡ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩ را ﹋﹥ در 
︣ر︨﹩ ﹋︣ده و  ︡ه ا︨️︋  ︣ ﹇︱︀وت ا﹡︖︀م︫  ︀﹐︑︣ و ﹝︊︐﹠﹩︋   ︋︣︴  ︠︀ ﹢زه ﹨︀ی︋ 
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︋﹥ ︀﹜︩ ︋﹊︪︡ و در﹡︐﹫︖﹥، ︋﹥ و︲﹢ح ︋﹥ ︑︭﹞﹫﹞︀ی ︧﹞ ︣︡﹞ ﹤﹋ ﹩﹝﹞﹢ل 
﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣﹁︐﹥ ر︨﹫︡﹎﹩ ﹋﹠︡.

 ﹩︨︣︋︀︧ ︣ر︨﹩ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ﹋︀ر در ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩، ﹝︺﹫︀ر ا﹡︐︀ب︋ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ︕︀︐﹡ .️︨︪︡ه ا﹡ ﹟﹫﹫︺︑ ︬د﹇﹫﹅ و ﹝︪ــ ﹩﹚﹫︠
︀︊﹊︀ر   ︮︀ ︀ ار︑︊︀ط دراز﹝︡ت︋  دا︠﹙﹩ و ﹡﹫︤ ﹝︧ــ︐﹆﹏ و ﹝﹀︀د ا︠﹑﹇﹩ ﹝︣︑︊ــ︳︋ 

︀︋ ﹩︨︣︋︀︧︡ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︺﹫︀ر ا﹡︐︀ب در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢﹡︡.
︩︀︎

︣ر︨﹩  ︣ ︑︖︤﹥ و︑﹙﹫﹏ ︻﹙️ ر︪﹥ ای و︋  ︀︩ در ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩︋   ︎︀  ︋︳︊︑︣﹞ ︒︀︊﹞
 ﹏︀︧﹞ ﹤ ︣دا︠︐﹟︋   ︎﹤﹋ ﹜︡﹆︐︺﹞ ،﹟﹫﹠︙﹝﹨ .︡﹡︤﹋︣﹝︐﹞ ﹏﹆︐︧﹞ ﹩︨︀زر ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی︋ 
﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︀︎︩ دا︠﹙﹩ ﹝﹢︨︧﹥ ﹝﹛ ا︨️. ︋﹥ ︵﹢ر ︠︀ص، ﹨﹫︀︋ ️︡ ا﹜︤ا﹝︀ی 
﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︋︣ر︨﹫︀ی ︀︎︩ دا︠﹙﹩ ︑﹉ ︑﹉ ﹋︀ر﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ را ︋︣ر︨﹩ ﹋﹠︡ ︑︀ 
از ︑﹞︣﹋︤ ︋︣ «ر︻︀️ ﹇﹢ا﹡﹫﹟» ︀ ︋﹥ ا︮︴﹑ح «رو﹊︣د د﹢ا﹡︧︀﹐ری» دوری ︫﹢د 
 ﹩ا﹢︐﹞ ﹩︨د ﹋﹥ ︋︀ ا︠︐︭︀ص ز﹝︀ن و ﹝﹠︀︋︹ ﹐زم، ︋︣ ︋︣ر﹢︫ ︕︣دی ︑︣و﹊و رو
﹋﹫﹀﹫️ ﹋︀ر ا﹡︖︀م ︫︡ه در ﹢زه ﹨︀ی ︋︀ ︠︴︣ ︋︀﹐ و ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹇︱︀وت ︑﹞︣﹋︤ دارد. 
︀زر︨﹫︀ی ﹝︧︐﹆﹏   ︋︀  ︋﹤︧︀﹆﹞ ا︗︀زه ︡︀ ︀︩ دا︠﹙﹩︋   ︎﹤ رو﹊︣د﹨︀ی ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀︋ 

ا﹡︖︀م ︫︡ه از ︨﹢ی ﹝﹆︣رات ﹎︢اران را ︋︡﹨︡.
 «﹤︧︨﹢﹞ ︴︨» ︀ی﹛︣︐﹠﹋ ﹩ِ﹚︠دا ︩︀︎ ︀ی﹫︋︣ر︨ــ ﹤︋ ︡︀︋ ،﹟ا﹁︤ون ︋︣ ا
ا﹨﹞﹫️ ︋﹫︪︐︣ی داده ︫﹢د و ﹋︀را﹝︡ی ︫ــ︀ن ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ︀︎︩ دا︠﹙﹩ 
﹢د. ا﹎︣ رو﹊︣د ﹝︣︡️ ﹋﹫﹀﹫️ ا︑︀ذ   ︫﹩︋︀︧︀︋︨︣ــ﹩ ارز از ︑﹉ ︑﹉ ﹋︀ر﹨︀ی
︐﹢ا﹡︡ ﹡︪︀ن د﹨︡ ﹋﹥ ﹋﹠︐︣﹜︀ی دا︠﹙﹩ روی ﹋﹫﹀﹫️   ︋︡︀  ︋﹩︨︣︋︀︧ ﹤︧︨﹣﹞ ،د﹢︫

.︡﹡︣︔﹢﹞ ﹩︨︣︋︀︧
 ﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ️︀﹝ ﹩︊︨︀﹠﹞ ︀ی﹞ای، از ا﹜︤ا ﹤︪ر ️﹚︻ ﹏﹫﹚︑و ﹤︤︖︑ ﹤﹠﹫﹞در ز
﹋﹥ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ را ﹝﹙︤م ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ︑︖︤﹥ و︑﹙﹫﹏ ︻﹙️ ر︪﹥ ای را 
روی ﹡﹆︀ط ︲︺ِ︿ ︫﹠︀︨︀﹩ ︫ــ︡ه ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ︋︀زر︨ــ﹫︀ی دا︠﹙﹩ و ﹝︧︐﹆﹏ ا﹡︖︀م 
 ︡︀︋ ︪ــ﹥ ایر ️﹚︻ ﹏﹫﹚︑و ﹤︤︖︑ د﹨﹠ــ︡، ︋﹥ ︭︠﹢ص ︻﹢ا﹝﹙﹩ ﹋ــ﹥ در ﹨﹠﹍︀م
 ️﹚︻ ﹏﹫﹚︑و ﹤︤︖︑ ،﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹫︐︀︨ــ﹋ ﹩︋︀در ﹡︷︣ ︋﹍﹫︣﹡︡. ا﹁︤ون ︋︣ ارز
︀﹋﹫﹀﹫️ ا﹡︖︀م   ︋﹩︨︣︋︀︧ ︀ی ﹋︀ر﹨︀ی﹫﹎︥و ﹩︀︀︨ــ﹠ ︀ ﹨︡ف︫   ︋︡︀ ر︪ــ﹥ ای︋ 

︫﹢د ︑︀ ﹋﹫﹀﹫️ ﹋﹏ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩ ︋︀﹐ رود۴.
﹩︨︣︋︀︧ ︀ی ︋﹥ ا﹡︖︀م ر︨︀﹡︡ن﹛︡﹞

︀︋︡ ا︫︀ره ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ در ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩، ا︨︐﹀︀ده ︨︣︋︀︧︀ از ﹝︣ا﹋︤ ︠︡﹝︀︑﹩ ﹝︪︐︣ک 
و ︋︣ون ︨ــ︍︀ری ︫︣ح داده ︫︡ه ا︨️ (﹋﹥ در ﹝︖﹞﹢ع در ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ ︋﹥ آن ﹝︡ل 
 ️﹫﹨ ﹤﹋ ﹜︡﹆︐︺﹞ .(ــ﹥ ﹝﹩ ︫﹢د︐﹀﹎ (ADM) 5﹩︨︣︋︀︧ ا﹡︖︀م ر︨︀﹡︡ن ﹤︋
﹥ ا﹡︖︀م ر︨︀﹡︡ن  ﹫﹟ ﹎︣وه ︧︀︋︨︣﹩ و ﹎︣وه ﹨︀ی ﹝︧﹢ل ﹝︡ل︋   ︋﹩﹍﹠﹨︀﹝﹨ ﹤  ︋︡︀︋
︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︍︣دازد ︑︀ ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، ︫︣ا︳ ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝︀﹨﹫️ و ︠︡﹝︀ت 

ارا﹥ ︫︡ه از ︨﹢ی ﹝︡ل   ︧︀︋︨︣﹩ را ﹡︪︀ن د﹨︡.
ا﹁ــ︤ون ︋︣ ا︡﹆︐︺﹞ ،﹟﹛ ﹋﹥ ︨ــ︴ ﹇︱ــ︀وت ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه، ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ﹋︀ر و 
︉ ︋﹢دن ︀ ﹡︊﹢دن  ︨ــ︴ ا﹨﹞﹫️ ﹝︀﹡︡ه ﹨︀ ︀︋︡ ︗︤و ︻﹢ا﹝﹏ ا︮﹙﹩ در ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹠︀︨
«︋︣ون ︨ــ︍︀ری» ﹋︀ر و ﹝﹫︤ان ﹝︪ــ︀ر﹋️ ﹝︡︣ ﹝︧ــ﹢ل ﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ﹋︀ر 

︋︣ون ︨︍︀ری ︫ــ︡ه ︋︀︫﹠︡.  ︡︀︋﹍﹢﹡﹍﹩ اد︾︀م ا﹟ ﹝︧ــ︐﹫﹛﹢︧﹞ ︀︋ ︀︐﹫﹛﹢︀ی 
﹝﹠︡رج در ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ٢٢٠ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢د.

﹨﹫ــ️ را ︑︣︾﹫︉ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ﹝︴﹞﹟ ︫ــ﹢د ︑︡ا︋﹫︣ ﹋﹠︐ــ︣ل ﹋﹫﹀﹫️ در ﹝︡ل 
ــ︀ص ﹝︣︑︊ــ︳ ﹝︀﹡﹠︡ ا︨ــ︐﹆﹑ل،  ︋﹥ ا﹡︖︀م ر︨ــ︀﹡︡ن ︧︀︋︨︣ــ﹩، ﹢زه ﹨ــ︀ی︠ 
آ﹝﹢زش، ﹝︧ــ︀﹏ ﹝﹠︀︋︹ ا﹡︧ــ︀﹡﹩ و ︀︎︩ دا︠﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه در ﹝︡ل 

︋﹥ ا﹡︖︀م ر︨︀﹡︡ن ︧︀︋︨︣﹩ را در︋︣﹝﹩ ﹎﹫︣د.
﹝﹠︀︋︹ ا﹡︧︀﹡﹩

 ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ︩ا﹁︤ا ﹜﹞ ︡ف﹨ ︀︋ ︡︀︋ ︀﹨ ﹤︧︨﹢﹞ ︀ی ︗︊︣ان ︠︡﹝︀ت﹫︪﹞ ︳︠
 ﹤﹋ ︫︡︀︋ ﹩︀﹞︤ا﹛ا ﹟د﹡︊︀ل ︑︡و ﹤︋ ︡︀︋ ️﹫﹨ ﹤﹋ ﹜︡﹆︐︺﹞ ﹟︨ــ︀ز﹎︀ر ︋︀︫ــ﹠︡. ︋﹠︀︋︣ا

︋︣ ﹝﹫︤ان در﹡︷︣﹎︣﹁︐﹟ ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︡اری در ا﹫︪﹞ ︳︠ ﹟︀ ︑︀︔﹫︣ ﹝︓︊️ ﹝﹩ ﹎︢ار﹡︡.
﹎︤ار︫﹍︣ی ︫﹀︀﹁﹫️

﹎︤ار︫﹍︣ی ︫﹀︀﹁﹫️ از ︨﹢ی ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ ︋︀ ︑︧﹫﹏ ︋︣ر︨﹩ ﹝︧︐﹆﹏ ︑︡ا︋﹫︣ ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ د﹢︊︋ ﹤︋ ،﹩﹡در ﹇︊︀ل ︨﹢د︋︣ان ︋﹫︣و ﹩﹢﹍︎︀︨ــ ︩و ا﹁︤ا ﹤︧︨﹢﹞
 ﹤﹋ ﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ️︀﹝ ع﹢︲﹢﹞ ﹟︋︣ر︨ــ﹩ ︋﹫︪︐︣ ا ️︋︀︋ ️﹫﹨ از ،﹟︀︋︣ا﹠︋ .︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹉﹝﹋
آ ﹤︋︣︖︑ ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ︀︋ ︀﹢زه ﹨︀ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی  ﹋﹥ ارا ﹤﹠﹫﹟ ﹎︤ار︫ــ︀﹩ در آ﹡︀ ا﹜︤ا﹝﹩ 

ا︨️، ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ 1 در ا﹟ ︻︣︮﹥ ﹡﹆︪﹩ دارد ︀ ︠﹫︣؟

︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه
ار︑︊︀ط ︋﹫﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ٦٠٠ و ︀︨︣ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 

 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫︋
﹝︺︐﹆︡﹛ ﹋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ 600 (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه) ︀︋︡ رو︫﹟ ﹋﹠︡ ﹋﹥ 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ︀︣ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋   ︨️︀︻ر ﹤ ︀︻︒ ﹡﹞﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ︧︀︋︣س ﹝﹙︤م︋  ﹋︀ر︋︣د آن︋ 
︧︀︋︨︣﹩ ﹡︊︀︫ــ︡. ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ ار︑︊︀ط ︋﹫﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ 600 و 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛از︗﹞﹙﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا ︣︀︨
 ،️﹫﹨ ﹤︐﹀﹎ ﹤︋ ،﹤︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋ــ زه ﹨︀ی﹢ 220 را ︋︣ر︨ــ﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ︋ــ︣ ︋︣︠﹩ از
︎﹫﹢﹡︫︡︀ن ︋︀ ︀︨︣ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ از ﹨﹞﹥ ﹫︤ ﹝﹞︐︣ ا︨️ ︑︀﹋﹫︡ و︥ه ای دارد. از ﹡︷︣ ﹝︀، 
 ،︡﹡﹢ ︀︡ رو︫﹟︫  ا ﹟﹢زه ﹨︀، ﹢زه ﹨︀ی ﹝﹞﹩  ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ در ز﹝﹫﹠﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه︋ 
 ﹩︨︣︋︀︧ زه ﹨︀ی﹢ ︣︀︡ه ︨ــ﹠﹠﹋ ﹟﹫﹫︺︑ ︡︀︊﹡ ︀﹨ زه﹢ ﹟ا ﹤﹋ ﹜﹢︀داور ﹝﹩ ︫ــ ﹩﹛و
و ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︣︑︊︳ ︑﹙﹆﹩ ︫ــ﹢﹡︡. از ﹨﹫️ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹫﹛ ︑︀ 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︣︑︊︳ در  ــ︀︣ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  ︣ ﹋︀ر︋︣د︢︎︣ی︨  ︑﹞︣﹋︤ش را︋ 

.︡﹠﹋ ︶﹀ ︣وه﹎ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹠﹫﹞ز
﹩︨︣︋︀︧ ل ﹋︀ر﹢︧﹞ ︣︡﹞ ️﹋︪︀ر﹞

 ﹩︨︣︋︀︧ ل ﹋︀ر﹢︧﹞ ︣︡﹞ ﹤﹋ ︡﹠﹋ ︡﹫﹋︀︑ و ︬︪﹞ ︀﹨را ︑︣︾﹫︉ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ︑︀ در ا︨︐︀﹡︡ارد ️﹫﹨
 ﹤﹊﹠︮︣ف ﹡︷︣ از ا) ﹩︨︣︋︀︧ ا﹁︣اد د︠﹫﹏ در ︣︀︨ روی ً︀ ﹝︐ ︡︀︋ ﹩︨︣︋︀︧ ﹏︣ا﹞ در ︑﹞︀م
ا︻︱︀ی ﹎︣وه ﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩، ﹝︐ ︣︀︨ ︀ ﹟﹫︭︭︧︀︋︨︣︀ن ﹝︧︐﹆﹏ ︋︀︫﹠︡)، ﹡︷︀رت دا︫︐﹥ 
 ﹤﹚︧ــ﹞ ﹤ ︀︡ ا︫ــ︀ره ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩︋  ︀ص،︋  ﹥ ︵﹢ر︠  ︣ر︨ــ﹩ ﹋﹠︡.︋  ︋︀︫ــ︡ و ﹋︀ر︫ــ︀ن را︋ 
 ﹤﹚︧﹞ ﹟ا ﹤﹋ ﹜︡﹆︐︺﹞ .︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ﹝﹩ ︎︣دازد︐﹠﹋ ︩︋ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در در ﹟︣︀︨ ️﹋︪ــ︀ر﹞

.︡︋︀ ﹜﹫﹝︺︑ ︩︋ ︀ی︨︣︋︀︧ ︀ی ﹎︣وه و ا︨︐﹀︀ده از ﹋︀ر﹫︨︣︋︀︧ ﹤︋ ︡︀︋



۵
١٣
٩٨

ن  
 آ︋︀

 ١٠
٣  
︀ره
﹝︫

ا﹁︤ون ︋︣ ا﹝︴﹞ ︡︀︋ ️﹫﹨ ،﹟﹟ ︫ــ﹢د ﹋﹥ ا﹇︡ام ︎﹫︪ــ﹠︀دی اش ︋﹥ ︵﹢ر ﹝﹠︀︨︉ 
︋﹥ ︫ــ︣ا︴﹩ ﹝﹩ ︎︣دازد ﹋﹥ در آ﹡︧﹞ ︣︡﹞ ،︀﹢ل ﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ﹝﹊︀﹡﹩ ︋﹥ ︾﹫︣از 
 ﹩︨︣︋︀︧ ،﹤﹡﹢﹝﹡ ︫ــ﹢د (︋︣ای ﹩﹞ ا﹡︖︀م ﹩︨︣︋︀︧ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︻﹞︡ه ﹋︀ر﹨︀ی ﹩︀︗
︫ــ︣﹋︐︀﹩ ﹋﹥ ﹁﹆︳ آدرس ︎︧︐﹩ د﹁︐︣ ا︮﹙﹩ ︫︀ن در ﹋︪﹢ر﹨︀ی ︋︀ ﹝︀﹜﹫︀ت ︀︎﹫﹟ ﹇︣ار 

دارد و ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︑︖︀ر︪︀ن را در ︀︨︣ ﹋︪﹢ر﹨︀ ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡)۶
︨︴ ا﹨﹞﹫️

﹝︺︐﹆︡ــ﹛ ﹋﹥ ﹋︀ر︋︣د ﹝﹀﹢م ︨ــ︴ ا﹨﹞﹫ــ️ ︋﹥ ︭︠﹢ص در ز﹝﹫﹠﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه 
﹝︧︐﹙︤م ︫﹀︀ف ︨︀زی ا︨️. ︋﹥ ︵﹢ر ︠︀ص، ﹝﹀﹢م ︠︴︣ ︗﹞︹ ار﹇︀م7 در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝﹫︤ان 
︑﹑ش ﹐زم، ︑︺﹫﹫﹟ ︨ــ︴ ا﹨﹞﹫️ ︋︩ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︫﹠︀︨ــ︪︋ ﹩︀︀ی ﹝﹛ در 
ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︀︋ 600︡ ︫﹀︀ف ︫﹢د ︑︀ ﹝︴﹞﹢︫ ﹟﹛ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان 

ا︨︐︀﹡︡ارد را ︋︡ون ﹝︽︀︣ت ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁️.
﹫﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری و  ــ︀ز﹎︀ری︋  ︀ و︗﹢د ا﹟ ﹋﹥ ﹜︤وم︨   ︋،﹟ا ︣ ا﹁︤ون︋ 
 ️﹫﹨ ا﹇︡ام ﹜︡﹆︐︺﹞ ،﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ را درک ️﹫﹝﹨ا ︴م ︨ــ﹢﹀﹞ ﹤﹠﹫﹞︧︀︋︨︣ــ﹩ در ز
در ا﹟ ز﹝﹫﹠ــ﹥ ﹡︀︊︡ ﹁﹆︳ در ﹎︣و ︎﹫︪ــ︣﹁️ ︎︣وژه ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
 ﹤  ︋︹﹇﹢﹞ ﹤ ︀︫︡. ﹨﹫️ را ︑︣︾﹫︉ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥︋   ︋﹤﹚︧﹞ ﹟﹫﹝﹨ ص﹢︭ ︧ــ︀︋︡اری در︠ 
﹝﹀﹢م ︨ــ︴ ا﹨﹞﹫️ در ز﹝﹫﹠﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه، ︋﹥ ︭︠﹢ص ︨︴ ا﹨﹞﹫️ ︋︩ و 

«︠︴︣ ︗﹞︹ ار﹇︀م» ︋︍︣دازد.
ارز︀︋﹩ ︠︴︣ و ︋︣︠﹢رد ︋︀ آن ︠︴︣﹨︀

﹝︺︐﹆︡﹛ ︠︴︣﹨︀ی ︫﹠︀︨︀﹩ ︫ــ︡ه در ︨︴︀︋ ︩︋ ︡ در ︨︴ ﹎︣وه در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ 
︫ــ﹢﹡︡. ︋︀ا ﹟︀ل، ︀︋︡ ا﹜︤ام ︣︮﹩ در ا︨︐︀﹡︡ارد در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. 
ا﹁︤ون ︋︣ ا﹫﹨ ﹤︗﹢︑ ﹜﹫﹚︀﹞ ،﹟️ را ︋﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︗﹙︉ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ﹎︣وه ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
﹠︀︨︀﹩ ︫︡ه در   ︫︣︴ ﹢︫ــ︩︠  ︣ای︎  ــ﹢د ﹋﹥ رو︫ــ︀ی ﹝﹠︀︨︉︋   ︫﹟﹝︴﹞ ︡︀ ﹎︣وه︋ 

︨︴︋ ︩ از ︨﹢ی ﹎︣وه ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه  ︀︧︀︋︣س ︋︩ ا︗︣ا ﹝﹩ ︫﹢﹡︡.
︩︋ ﹩︨︣︋︀︧ ︣وه در ﹋︀ر﹎ ﹩︨︣︋︀︧ ل﹢︧﹞ ︣︡﹞ ️﹋︪︀ر﹞

︪︀ و ﹝﹫︤ان ﹝︪︀ر﹋️ ︧︀︋︣س  ︣ای ︑︺﹫﹫﹟ دا﹝﹠﹥ ﹋︀ر︋  ﹨﹫️ را ︑︣︾﹫︉ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥︋ 
﹎︣وه در ﹋︀ر ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه از ︨﹢ی ︣︀︨﹟، ︋﹥ و︥ه ︧︀︋︨︣︀ن  ،︩︋︀ر﹢︋﹩ ﹇﹢ی 
︑︡و﹟ ﹋﹠︡. ا﹇︡ام ا︐﹞︀﹜﹩ ﹝︴︣ح ︫︡ه در ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ در ︭︠﹢ص ︋︣︠﹢رد ︧︀︋︣س 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی︀ص، رو︫ــ ﹥ ︵﹢ر︠  ︀ا﹨﹞﹫️ و︋   ︋︿︣︑ ︫ــ︡ه ﹩︀︨︀﹠ ︣ ﹨︀ی︫  ︴  ︠︀︋
ا﹡︖︀م ︫︡ه روی ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ︋︩، ︫︀﹝﹏ ا﹟ ﹝﹢ارد ا︨️: ︋︀ز﹡﹍︣ی ︎﹫︪﹠︀د ی 
︣ای ا﹨︡اف ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه   ︋︩ ︋ــ︣ای رو﹊︣د ﹋︀ری ﹋ــ﹥ روی ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩︋ 
 ️﹫﹨ ﹤︗﹢︑ ﹤﹋ ﹜﹫﹚︀﹞ .︣︑︣︢︎ ︣دی ا﹡︺︴︀ف﹊رو ️﹝︨ ﹤︋ ️﹋︣ ا﹡︖︀م ︫︡ه ا︨️ و
 ﹟﹊﹝﹞ ︫︡︀ ﹢ب ︑︺︣︿ ﹡︪ــ︡ه︋  ﹥ ا﹟ وا﹇︺﹫️ ︗﹙︉ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ رو﹊︣د ﹝﹠︺︴﹀﹩ ﹋﹥︠  را︋ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی︫و ︋﹥ ︑︺﹫﹫﹟ ﹡︀﹝﹠︀︨ــ︉ دا﹝﹠﹥ رو ︫︡︀︋ ﹜︊﹞ ︀︨︣︋︀︧ ا︨ــ️ ︋︣ای
ا﹡︖︀م ︫︡ه در ︨︴︋ ︩ ﹝﹠︖︣ ︫ــ﹢د. از ﹨﹫️ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹫﹛ ﹋﹥ ︎﹫︀﹝︡﹨︀ی ﹋﹙﹩ ︑︣ و 

︻﹢ا﹇︉ ﹡︀︠﹢ا︨︐﹥ ا︐﹞︀﹜﹩ ا﹟ رو﹊︣د ﹝﹠︺︴︿ ︑︣ را ︋︣ر︨﹩ ﹋﹠︡.
 ﹩︋︀︧︀︋︣س ﹎︣وه ︋︣ای ارز ︀ی ﹐زم از ︨﹢ی︫﹑︑ ﹤﹠﹫﹞در ز ️﹫﹨ ﹤﹋ ﹜︡﹆︐︺﹞
 ﹤﹋ ﹜︡﹆︐︺﹞ ،د﹨︡. ︋﹥ ︵﹢ر ︠︀ص ﹤︣ی ارا︐︪﹫︋ ️﹫﹁︀﹀︫ ︡︀︋ ︩︋ ︀ی︨︣︋︀︧ ︀ر﹋
﹢ی ︨︣︋︀︧︀ی  ︣ای ﹋︀ر ا﹡︖︀م ︫︡ه از︨  ︣ر︨ــ﹩ ﹐زم︋  ︀︡ ﹝﹫︤ان︋  ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه︋ 

︋︩ و ﹋︀ر︋︣﹎︀ی ﹝︣︑︊︳ را ︑︺﹫﹫﹟ و ﹝︪ــ︬ ﹋﹠︡ ﹋﹥ د︨︐ِ︣س ﹐زم ︋﹥ ﹋︀ر︋︣﹎︀ی 
.﹤﹡ ︀ و︗﹢د دارد ︩︋ ︧︀︋︣س

︩︋ ︧︀︋︣س ︣وه و﹎ ﹩︨︣︋︀︧ ار︑︊︀ط ︋﹫﹟ ﹎︣وه
﹝︺︐﹆︡﹛ ﹋﹥ ﹋﹫﹀﹫️ و ز﹝︀ن ︋﹠︡ی ار︑︊︀︵︀ت ︋﹫﹟ ﹎︣وه ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه و ︧ــ︀︋︣س 
 ︣ ــ﹢د. ﹨﹫️ را ︑︣︾﹫︉ ﹝﹩ ﹋﹠﹫ــ﹛ ﹋﹥ ︑﹞︣﹋︤ش را︋   ︫︣︐  ︋︡︀ ﹥ ︮﹢رت ﹋﹙﹩︋  ︋ــ︩︋ 
 ︶﹀ ﹩︧︀︋︨︣ــ ︡﹠در ︨︣ا︨ــ︣ ﹁︣ا ︩︋ ︀ی ﹎︣وه و︧︀︋︨︣ــ ﹟﹫︋ د ار︑︊︀ط﹢︊︋
﹋﹠︡. ا﹇︡ام ︎﹫︪ــ﹠︀دی در ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ار︑︊︀ط ︋﹫﹟ ﹎︣وه ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه و 
︧︀︋︣س ︋︩ ︋﹥ ︵﹢ر ︠︀ص ︋﹥ ︑﹢ا﹡︀﹩ ﹎︣وه ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ︋︣ای ار︑︊︀ط ﹝︧︐﹆﹫﹛ 
︋︀ ︧ــ︀︋︣س ︋ ️︣︡﹞ ︀ ︩︋︩ در ﹝﹢ا﹇︺﹩ ﹝﹩ ︎︣دازد ﹋﹥ ﹎︣وه ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه 
 ︩︋ ︧ــ︀︋︣س ︣دن ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣را︑﹩ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹋︀ر﹊﹡ ️ ︀︻از ر
 ﹏︀︧﹞ ︣︐︋ ﹩﹡︀︨ز﹝﹫﹠﹥ ︫﹉ دا︫︐﹥ ︋︀︫ــ︡. از ا︵﹑ع ر ﹟در ا ︀ ︡︋︀︫ــ︡ ︋︀︠︊︣ ︋︀︫ــ
 ︣︀︨ د ار︑︊︀︵︀ت در﹢︊︋ ﹜︡﹆︐︺﹞ ︣دن ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات ا︨︐﹆︊︀ل ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ و﹊﹡ ️ ︀︻ر

﹢زه ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ﹡﹫︤ ﹝﹛ ا︨️.
ا﹜︤ا﹝︀ی ︠︀ص ﹝︧︐﹠︨︡︀زی

 ﹩︨︣︋︀︧ زه ﹨︀ی﹢ ﹩︠︣︋ ︀ی ﹝︧︐﹠︨︡︀زی در﹞ا﹜︤ا ︩ا﹨﹩ ︋﹥ ا﹝﹊︀ن ا﹁︤ا﹢︠︣︷﹡
﹎︣وه ا︫︀ره ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝︀، ︑︀﹋﹫︡ ︋︣ ا﹨﹞﹫️ ﹝︧︐﹠︨︡︀زی ︧︀︋︨︣﹩ در ﹢زه ﹨︀ی 

﹝﹛ ︧︀︋︨︣﹩ در ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  600 ﹩︨︣︋︀︧︀ 230 ︨﹢د﹝﹠︡ ا︨️.
︋︣﹡︀﹝﹥ ﹋︀ری آ﹠︡ه ﹨﹫️ در ︨︀ل ٢٠١٨-٢٠١٧

﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︣ا︗︹  ــ︀ل 2016 ﹨﹞﹠︪ــ﹫﹠﹩︋  ︀زر︨ــ﹩︨   ︋︩︀﹝﹫ ﹥ ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی︎  ﹨﹫️ را︋ 
﹝︧ــ︐﹆﹏ ﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︨︣﹩8  ار︗︀ع ﹝﹩ د﹨﹫﹛ ﹋﹥ در آن، آن د︨︐﹥ از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
 ︀ ﹥ ﹝﹢︲﹢︻︀ و رو︫ــ︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︣︑︊︳︋  ــ︡ه ا﹡︡ ﹋ــ﹥︋   ︫︬ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︪ــ ﹟﹫︋

﹢زه ﹨︀ی دارای ︋﹫︪︐︴︨ ﹟︣ و ﹁︣اوا﹡﹩ ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ︋︀زر︨﹩ ﹝﹩ ︎︣داز﹡︡.

:︀︐︫﹢﹡︀︎
1-International Forum of Independent Audit Regulators
2-Tone at the top
3-Engagement Quality Control Reviews (EQCR)

 ︣ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︣ا︗︹ ﹝︧ــ︐﹆﹏ ﹡︷︀رت︋  ﹀ــ﹥ 4 و 5 ﹎︤ارش ﹨﹞﹠︪ــ﹫﹠﹩︋  ــ﹥︮   ︋-4
︧︀︋︨︣﹩ در ︭︠﹢ص ︎﹫﹞ ︩︀︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ︋︀زر︨﹩ در ︨︀ل 2015 ر︗﹢ع ﹋﹠﹫︡.

5-Audit Delivery Models (ADMs)
6-Letter box company
7-Aggregation Risk

﹀︮ ﹤︋ -8﹥ ﹨︀ی 24-25 «︋︣ر︨ــ﹩ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹎︢اری» و ب1 ︑︀ ب2 «︎﹫﹢︨ــ️ 
 ﹩︪︋ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا ️﹫﹨ ب: ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی

﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹢زه ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ︋︀زر︨﹩» ر︗﹢ع ﹋﹠﹫︡.

:︹︊﹠﹞
 J. Diggelen, Comments On the IAASB Invitation
 to Comment: Enhancing Audit Quality in the
 Public Interest, IFIAR, June 2016


