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﹝︡ل ﹠︡ر︫︐﹥ ای
و   ﹩︨︣︋︀︧ ︠︡﹝︀ت   ﹜﹨  ﹤﹋ ا︨️  ﹝﹢︨︧﹥ ای  ﹠︡ر︫︐﹥ ای   ﹤︧︨﹢﹞
﹫︪︐︣ ﹝﹢ا﹇︹،  ︡﹝︀ت را ز ︣﹉ ﹡︀م ︑︖︀ری ارا﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡. در︋   ︠︣︀  ︨﹜﹨
از ︀︨︣ ︠︡﹝︀ت ︋︀ ︻﹠﹢ان ︠︡﹝︀ت ︾﹫ ﹩︨︣︋︀︧︣︀د ﹝﹩ ︫﹢د و ︫︀﹝﹏ 
︠︡﹝︀ت ﹝︪﹢ر︑﹩ ︾﹫︣﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︧︀︋︨︣﹩ و ︠︡﹝︀︑﹩ ا︨️ ﹋﹥ ا﹨﹞﹫️ 
 ︣︋  ︀﹡آ در   ﹤﹋  ﹩︑︀﹞︡︠  ،﹤﹡﹢﹝﹡ ︋︣ای  دار﹡︡؛   ﹩︨︣︋︀︧ ︋︣ای  ز︀دی 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀ی ︤﹋︣﹝︑ ﹩︮︀ ︴︣﹨︀ی︠   ︠﹤ ر︨﹫︡﹎﹩︋ 
 ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی   ﹩︨︣︋︀︧  ﹤︴﹫ از  ︠︀رج  و﹜﹩  ﹋︣ده ا﹡︡،   ﹩︀︨︀﹠︫
 ︹︨︣ ︫︐︀ب   ︀︋ ﹨﹞﹍︀م  ﹠︡ر︫︐﹥ ای  ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی  ر︫︡   .︡﹠︐︧﹨
 ︀﹨ ﹤︧︨﹢﹞  ﹟ا ﹨︡ف  ︉ و﹋︀ر﹨︀︨️.  ︧﹋  ﹩︭︭︑  ️﹫﹨︀﹞ و   ︀﹨︣﹫﹫︽︑
︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران  و   ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی  ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن   ﹤︋  ﹤﹋ ا︨️   ﹟ا
ا︵﹞﹫﹠︀ن داده ︫﹢د ﹋﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ﹝﹆︣رات ︑﹫﹥ ︫︡ه ا﹡︡ 
 ︹︀﹠︮ در   ﹤﹋ ا︨️   ﹩﹡︀︭︭︐﹞  ︬︭︑ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡  ا︾﹙︉  ﹋︀ر   ﹟ا  ﹤﹋

﹎﹢﹡︀﹎﹢﹡﹩ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.

﹩︨︣︋︀︧ در ﹝﹆︀︋﹏ ︠︡﹝︀ت ﹩︨︣︋︀︧︣﹫︾ ︀ت﹞︡︠
 ︩ا﹁︤ا ﹩︨︣︋︀︧ و ﹝︺︀﹁﹫️ از ﹩﹡﹢﹡︀﹇ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹡︀︐︨از آن ︗︀﹋﹥ آ
︀﹁︐﹥ ا︨️، ﹋︀ر ︨ ﹩︨︣︋︀︧﹛ ﹋﹞︐︣ی از ﹋﹏ درا﹝︡ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی 
﹢رای ﹎︤ار︫﹍︣ی  ︠︡﹝︀ت ︣﹁﹥ ای را ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ د﹨︡. ﹎︤ارش︫ 
از  ︧︀︋︡اری  ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی  درا﹝︡   ﹜︨  (FRC)  ۱︀﹫﹡︀︐︣︋  ﹩﹛︀﹞
 ️︊︧﹡  (﹩︨︣︋︀︧ ︠︡﹝︀ت  ︀︮︊﹊︀ران  (︋︣ای   ﹩︨︣︋︀︧ ﹋︀ر 

 ﹤︋ ارا﹥ ︫︡ه   ﹩︨︣︋︀︧︣﹫︾ ︠︡﹝︀ت  از   ﹏︮︀ درا﹝︡   ﹜︨  ﹤︋
︧︀︋︨︣﹩ و ︾﹫︧︣︀︋︨︣﹩ را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡  ︠︡﹝︀ت  ︀︮︊﹊︀ران 
﹅ ا﹜︤﹞﹥ ﹨︀ی  از  ز︀دی   ︩︋ ︗︡ول،   ﹟ا  ﹅︊︵  .(١ (︗︡ول 
︠︡﹝︀ت ︾﹫︧︣︀︋︨︣﹩ در وا﹇︹ از ︀︮︊﹊︀را﹡﹩ در︀﹁️ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ 
﹝﹢︨︧﹥ ﹨﹫︘ ︠︡﹝︀ت ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹥ آ﹡︀ ارا﹥ ﹡﹊︣ده ا︨️. ︠︡﹝︀ت 
﹥ ﹡︧︊️ ﹝︡ود   ︋﹩︨︣︋︀︧ ︀ران﹊︊︀  ︮﹤ ︾﹫︧︣︀︋︨︣﹩ ارا﹥ ︫︡ه︋ 
ا︨️ و در ︀ل ا﹁︤ا︩ ﹡﹫︧️. ا ︀︑ ﹤﹚︧﹞ ﹟︡ی ﹡︀︫﹩ از ﹇﹢ا﹡﹫﹟ 
︀︮︊﹊︀ران   ﹤︋  ﹩︨︣︋︀︧︣﹫︾ ︠︡﹝︀ت   ﹤ارا  ﹤﹋ ا︨️  رو︋﹥ ر︫︡ی 

︧︀︋︨︣﹩ را ﹝︡ود ﹝﹩ ﹋﹠︡.
﹨﹞︙﹠ــ︀ن، ︋ــ︒ در ا﹟ ︋ــ︀ره ادا﹝ــ﹥ دارد ﹋﹥ آ︀ ا﹟ ︨ــ︴﹢ح 
︢︎︣﹁︐﹠﹩ ا﹡︡ ︀ ︠﹫︣، و﹜﹩ ︑︺﹫﹫﹟ آ︨︐︀﹡﹥ ای د﹜﹢اه، ︋﹥ و︥ه در ار︑︊︀ط 
︋︀ ︀︮︊﹊︀ران ︾﹫︧︣︀︋︨︣ــ﹩ د︫﹢ار ا︨ــ️. ﹨﹞︙﹠﹫﹟، ﹁︣ق  ︋﹫﹟ 
 ︣︀︨ و (️︀︻﹝︀﹡﹠︡ ︋︣ر︨ــ﹩ ا︗﹞︀﹜﹩ و ر) ﹩︪ــ︋ ﹝︀ت ا︵﹞﹫﹠︀ن︡︠
︡﹝︀ت ﹝︪﹢ر︑﹩ و ا﹝﹢ر ﹝︪︀وره)   ︠︡﹠﹡︀﹞) ﹩︪︋ ﹝︀ت ︾﹫︣ا︵﹞﹫﹠︀ن︡︠
 ﹩︪︋ ︀ن﹠﹫﹝︵︧︀︋︨︣ــ﹩ و ا ︀ت﹞︡︠ ﹟﹫︋ .️︧﹫﹡ ﹟︡ان رو︫ــ﹠
︑﹠︀︨ــ︊﹩ ︵︊﹫︺﹩ و︗﹢د دارد. ︋﹠︀︋︣ا ،﹟︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل 
︠︡﹝ــ︀ت ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪ــ﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ︋︣ر︨ــ﹫︀ی ا︗﹞︀﹜﹩ ﹡﹫﹛ ︨ــ︀﹜﹥ و 
︣ ﹨ــ︀ی ︠ــ︀ص ﹝︣︋﹢ط ︋﹥  ﹝﹫︀﹡ــ︡وره ای ــ︀ ︋︣ر︨ــ﹩ ︑﹀︭﹫﹙﹩ ︠︴

﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ را ︋﹥ ︀︮︊﹊︀ران ︧︀︋︨︣﹩ ارا﹥ ﹝﹩ د﹨﹠︡.
  (IFAC)︧︀︋︡اران ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫ ︀ل ٢٠١٨ ﹁︡را︨﹫﹢ن︋   ︨︩︀﹝﹫︎
از ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ﹢﹋ ﹩︨︣︋︀︧﹉ و﹝︐﹢︨︳ (SMPs) ﹡︪︀ن داد 

 ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋
دردر

﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ﹠︡ر︫︐﹥ ای﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ﹠︡ر︫︐﹥ ای
   ﹩﹡︀﹋ارد ﹩﹝︸︀﹡ ︡ی﹞ ︣︐﹋د :﹤﹝︗︣︑
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﹋﹥ ارا﹥ ︠︡﹝︀ت ﹝︪ــ﹢ر︑﹩ و ﹝︪ــ︀وره ا﹁︤ا ︩︀﹁︐﹥ و ﹝︐﹠﹢ع ︫︡ه 
 ﹤︧︀﹆﹞ ︣د﹡︡ ﹋﹥، در﹋ ﹩﹠﹫︋ ︩ ﹫ ﹫︪︐︣ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ (۵١در︮︡)︎  ا︨️.︋ 
︋ــ︀ ا﹁︤ا︩ ۴٠در︮ــ︡ی ︠︡﹝︀ت ﹝︀﹜﹫︀︑ــ﹩ و ا﹁︤ا︩ ٣۶در︮︡ی 
︠︡﹝︀ت ︧︀︋︨︣﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪ــ﹩ و ﹡﹫︤ ︠︡﹝︀ت ︧︀︋︡اری، 
︑﹠︷﹫﹛ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ و ︀︨︣ ︠︡﹝︀ت ︾﹫︣ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩، ﹝﹫︤ان 
 ︀ ︳︨﹢︐﹞ ︩︡ه ا﹁︤ا﹠︀ت ﹝︪﹢ر︑﹩ و ﹝︪ــ︀وره ︵﹩ ١٢ ﹝︀ه آ﹞︡︠

︪﹞﹍﹫︣ی ︠﹢ا﹨︡ دا︫️.
﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ی  ﹡﹆ــ︩  از  ︻﹞﹢﹝ــ﹩  ︋︣دا︫ــ️  ︭︠ــ﹢ص  در 
﹠︡ر︫ــ︐﹥ ای، ︵︊﹅ ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ︎﹫﹞︀︪ــ﹩ در︋ــ︀ره ا﹡︐︷︀ر﹨︀ی 
︻﹞﹢﹝﹩ از ︧︀︋︨︣﹩، ا﹡︖︀م ︫︡ه از ︨﹢ی ا﹡︖﹞﹟ ︧︀︋︡اران 
︠︊︣ه ا︨︐︣ا﹜﹫︀ و ﹡﹫﹢ز﹜﹠︡ (CA ANZ) و ا﹡︖﹞﹟ ︧︀︋︡اران 
 ﹟د﹨﹠︡﹎︀ن ا ︨ــ﹢م ︎︀︨ــ ﹉ ،(ACCA) ﹩﹝︠︊︣ه و ر︨ــ
د︡﹎︀ه را ︋﹫︀ن ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥، ︋︀ و︗﹢د ﹝﹞﹠﹢︻﹫️ ﹞ ︀︡ود️ ﹝﹢︗﹢د 
︋︣ای ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋︣ ا︨︀س ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ا︨︐﹆﹑ل ﹋﹠﹢﹡﹩، 
﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︀︋︡ در ︭︠﹢ص ﹡﹢ه ︧ــ︀︋︡اری 
 ﹤ ︣﹡︀﹝﹥ رــ︤ی ﹝︀﹜﹫︀︑﹩، ﹝︖︀ز︋  ︭﹢ص︋  ︻﹞﹙﹫ــ︀ت ︑︖︀ری ︀ در︠ 

.︡﹠︫︀︋ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ران﹊︊︀︮ ﹤︋ ︀ی ︠︀ص︑ر﹢︪﹞ ﹤ارا
 ︀﹠︑ ﹤ــ﹋ ﹩︀﹨ ﹤︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋ــ﹥ ︋︣ای ﹝﹢︨︧ــ﹡ ︕︀︐﹡ ﹟ــ﹫﹠︙﹝﹨
︠︡﹝︀ت ︧︀︋︨︣ــ﹩ ارا﹥ ﹝﹩ د﹨﹠︡ ︀ ︋︣ای ﹝︡ودــ️ در ارا﹥ ︠︡﹝︀ت 
︀︊﹊︀ران ︾﹫ ،﹩︨︣︋︀︧︣﹠︡ان ︵︣﹁︡ار و︗﹢د ﹡︡ارد.  ︮﹤  ︋﹩︨︣︋︀︧︣﹫︾

در ﹡︀️، ︎︥و﹨︪ــ︀ی ﹝︪ــ︐︣ک ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه از ︨ــ﹢ی ا﹡︖﹞﹟ 
﹢رای ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩  ︊︣ه ا︨﹊︀︑﹙﹠٢︡ (ICAS) و︫  ︧ــ︀︋︡اران︠ 
︣︋︐︀﹡﹫ــ︀ ︋﹥ ا﹟ ﹡︐﹫︖﹥ ر︨ــ﹫︡ ﹋﹥ ا﹡︖︀م ﹋︀ر﹨︀ی ︾﹫︧︣︀︋︨︣ــ﹩ ︋︀︻︒ 
﹝﹩ ︫﹢د ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن «︋﹫﹠︩ ︑︖︀ری ﹎︧ــ︐︣ده ︑︣ی» ︎﹫︡ا ﹋﹠﹠︡ و ﹎︧︐︣ه 
دا﹡ــ︩ ︋﹫︪ــ︐︣ی در ز﹝﹫﹠﹥ ︮﹠︺️ ︋﹥ د︨ــ️ آور﹡︡ و ︑﹫﹛ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 

.︡﹠﹋  ﹤︧︀﹆﹞ ︀ران را ︋︣ ا︨︀س آن﹊︊︀︮ ﹤﹋ ️︫︀ری ︠﹢ا﹨︡ دا﹫︺﹞
️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ا﹟ ﹝︴︀﹜︺﹥، از︗﹞﹙﹥ ﹝︡︣ان ار︫ــ︡  ︋﹫︪ــ︐︣ ︫ــ︣﹋
 ﹩﹝﹞ ﹏﹞︀︻ را ︬︭︑ زه﹢ ،﹩︨︣︋︀︧ ﹤︐﹫﹝﹋ و رو︨ــ︀ی ﹩﹛︀﹞
در ا﹡︐︀ب ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝﹩ دا﹡︧ــ︐﹠︡. "︋︡ون و︗﹢د ︑﹫﹛ 
︧︀︋︨︣﹩ ﹝︐﹢ازن، ﹝﹠︧︖﹛ و ︨︀ز﹎︀ر ︋︀ ا﹡︡ازه و ︨︀︠︐︀ر ﹝﹠︀︨︉ ﹋﹥ 
︉ و﹋︀ر ︀︮︊﹊︀ر را دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ و  ︑︖︣︋﹥ ﹐زم در ﹢زه ︮﹠︺️ و ﹋︧
︣︠﹢ردار  از ︑︣﹋﹫︉ ﹝﹠︀︨ــ︉ ﹇︀︋﹙﹫︐︀ در ︑﹞︀م ﹢زه ﹨︀ی ﹁﹠﹩ ﹝︣︋﹢ط︋ 

︀﹨ ﹤︧︨﹢﹞ ︣︀︨︀﹨ ﹤︧︨﹢﹞ ︣︀︨︧︀︋︡اری ︀ر ﹝﹢︨︧﹥ ︋︤رگ︧︀︋︡اری ︀ر ﹝﹢︨︧﹥ ︋︤رگ
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 "️︧﹫﹡ ︣︢︎ ︀ر ︎﹫︙﹫︡ه ا﹝﹊︀ن﹊︊︀︮ ︋︣ای ️﹫﹀﹫﹋︀︋ ﹩︨︣︋︀︧ ،︫︡︀︋
.(Bare, Gammie, Howieson, and Van Staden, 2016)
️ ﹋﹛ ︑︀ ــ︡ی، در ﹨﹠﹍︀م  ︬ ︫ــ︀ن را، د︨ــ ︭︑ ،︭︭︀ن︐﹞
ا﹡︖ــ︀م ﹋︀ر﹨︀ی ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن ︾﹫︣ از ﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︎ــ︣ورش ﹝﹩ د﹨﹠︡ و 
﹀︶ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ︑︖︣︋﹥ ︑︖︀ری ﹎︧ــ︐︣ده در ــ﹢زه ﹋︀ر ︀︮︊﹊︀ران ︋﹥ 
﹝︐︭︭︀ن ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ارز︫ــ﹩ ︋﹫︀﹁︣﹠﹠︡ ﹋﹥ ︋ــ﹥ ︋︀ور ﹝︡︣ان 
 ️﹫﹀﹫﹋︀︋ ﹩︨︣︋︀︧ ︧︀︋︨︣ــ﹩، ︋︣ای ﹤︐﹫﹝﹋ و رو︨︀ی ﹩﹛︀﹞ ︡ار︫ــ

︲︣وری ا︨️.
ــ﹢ا﹨︡ ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋ــ﹥ و︗﹢د ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ی  ﹨﹞ــ﹥ اــ﹟︫ 
 ،︀︐﹋︫︣ ﹏﹞︀﹊︑ ﹤︋︡ر︫ــ︐﹥ ای در ﹡︷︀م ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ︋︤رگ و رو﹠

︋﹥ ر﹁︹ ﹊﹩ از ﹡﹫︀ز﹨︀ی ارز︫﹞﹠︡ ︋︀زار ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡.

﹡﹢ه ﹋︀ر ﹝︐︭︭︀ن ︋︣ ﹫︨︣︋︀︧︀ی ا﹝︣وزی
ا﹡︖︀م  ﹠︡ر︫︐﹥ ای  ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی   ﹤﹋ ︎﹫︙﹫︡ه ای  ﹋︀ر  درک  ︋︣ای 
ا﹡︖︀م   ﹤﹡﹢﹍ و   ️︧﹫  ﹩﹛︀﹞  ﹩︨︣︋︀︧  ﹜﹫﹝﹀︋  ︡︀︋ ﹝﹩ د﹨﹠︡، 
︮﹢ر︑︀ی   ﹩﹠﹫︻ و   ﹏﹆︐︧﹞  ﹩︋︀ارز ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی   ﹩︨︣︋︀︧ ﹝﹩ ︫﹢د. 
﹨︡ف  ا︨️.   ﹩﹛︀﹞ ﹎︤ار︫﹍︣ی  ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی  و  ︨︀ز﹝︀ن   ﹩︀ر︑  ﹩﹛︀﹞
 ﹩﹛︀﹞ ﹎︤ارش  ️ دا︫︐﹟  ﹆︋︀︴﹞ در︋︀ره  ا︸︀ر﹡︷︣   ﹩︨︣︋︀︧ ا︮﹙﹩ 
︀﹝︡اران ا︨️.   ︨﹤ ︣ای ﹋﹞﹉︋  ︀ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹐زم︋  ︋﹠﹍︀ه ︑︖︀ری︋ 
﹎︧︐︣ده ︑︣ی  ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن   ﹤︋  ﹟﹫﹠︙﹝﹨  ﹩︨︣︋︀︧ ︋︀ا ﹟︀ل، 
﹝﹩ د﹨︡.  ا︵﹞﹫﹠︀ن  ﹝︣دم  ︻﹞﹢م  و   ﹩︪︋ ا﹡︐︷︀م ︨︀ز﹝︀﹡︀ی   ︡﹠﹡︀﹞
 ﹤﹚︣﹞  ﹤︨  ﹤︋ ﹝﹩ ︑﹢ان  را   ﹩﹛︀﹞ ︮﹢رت   ﹩︨︣︋︀︧ ا︮﹙﹩  ︀ر﹢ب 

︑﹆︧﹫﹛ ﹋︣د:
︣︴︠ ﹩︋︀︤ی و ارز︀ی ︎﹫︩ از ﹋︀ر ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︐﹫﹛︀︺﹁ -١ ﹤﹚︣﹞

 ︡︡︗ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ر﹊︊︀︮ ︣ش︢︎ ︋︣ای ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در ︭︠﹢ص
︢︎︣ش/  ︡﹠︣ا﹁ از  ︧︀︋︨︣︀ن   ،﹩﹡﹢﹠﹋ ︀︮︊﹊︀ر   ︀︋ ﹋︀ر  ادا﹝﹥   ︀
ا︵﹑︻︀ت  ﹎︣داوری   ﹏﹞︀︫  ︡﹠︣ا﹁  ﹟ا  .︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ︎﹫︣وی  ا︨︐﹞︣ار 
 ،﹤﹡﹢﹝﹡ ︋︣ای  ︨︀ز﹝︀ن،  ︉ و﹋︀ر  ︧﹋  ﹩﹎︡﹫︙﹫︎ و   ️﹫﹨︀﹞ ︭︠﹢ص  در 
 ️︣︡﹞ و  ️ ﹝︡︣ه  ﹫﹨ ا︻︱︀ی   ️﹫﹑︮ و  در︨︐﹊︀ری  ︋︣ر︨﹩ 
︋︣ای  ﹐زم  ﹋︀ری  ﹡﹫︣وی  ︧︀︋︣س   ،﹟ا  ︣︋ ا﹁︤ون  ا︨️.  ︨︀ز﹝︀ن 
 ﹩︨︣︋︀︧ ا︻︱︀ی ﹋︀در ︀آ ﹤﹋ ︡﹠﹋ ﹩﹞ ︬︪﹞ و ﹩︋︀ا﹡︖︀م ﹋︀ر را ارز
 ️︀︻ا﹡﹠︡ ﹝﹆︣رات ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ا︨︐﹆﹑ل و ﹝﹆︣رات ا︠﹑﹇﹩ را ر﹢︑ ﹩﹞
﹋﹠﹠︡  .︣﹫︠ ︀︧︀︋︣س و﹇︐﹩ ﹝︧︐﹆﹏ ا︨️ ﹋﹥ ︋︐﹢ا﹡︡ ︋﹥ دور از ﹡﹀﹢ذ 

︀ ︗︀﹡︊︡اری ︠︀ر︗﹩، داوری و ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی ﹋﹠︡.
︀︫ــ︡ و ﹡︐﹢ان آن را  ︣ای ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ در︠﹢ر︑﹢︗﹥︋   ︋︀﹨︣︴ ا﹎ــ︣︠ 
 ️﹁︣︢ــ︀ ادا﹝﹥ داد. و﹇︐﹩  ﹋︀﹨ــ︩ داد، ﹡︀︊︡ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩ را︎ 

︢︣ش ︀ ادا﹝﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹩ ﹎﹫︣د، ﹇︣ارداد   ︎﹤ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︑︭﹞﹫﹛︋ 
︧︀︋︨︣﹩٣ ︑﹫﹥ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ و︸︀︿ و ﹝︐﹫﹛﹢︧︀ی ︧︀︋︣س، 
﹝︣︡ــ️ و ار﹋︀ن را﹨︊ــ︣ی و ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟ ا︵﹑︻ــ︀ت اداری ﹝︀﹡﹠︡ 

ز﹝︀ن ︋﹠︡ی و ﹅ ا﹜︤﹞﹥ در آن ﹇﹫︡ ﹝﹩ ︫﹢د.
︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ︧︀︋︨︣﹩ ︫ــ︀﹝﹏ ︑︡و﹟ را﹨︊︣د ﹋﹙﹩ ︋︣ای ا﹡︖︀م 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ا︨ــ️. ﹝﹫︤ان ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹐زم ︋︀ ا﹡︡ازه و ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ 
️ِ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︧ــ︐﹆﹫﹛ ︑﹠︀︨ــ︉ دارد.  ︨ــ︀ز﹝︀ن درد︨ــ
︉ و﹋︀ر و ︮﹠︺️ ︋﹥ د︨️ ﹝﹩ آورد و  ︧ــ︀︋︣س درک ︻﹞﹫﹆﹩ از ﹋︧
 .︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹩︋︀︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀ز﹝︀ن را ارز﹨︣︴︠
︭ــ﹢ص ﹋﹠︐︣﹜︀ی  ﹝︧︐﹠︨︡ــ︀زی ﹁︣ا﹠︡﹨ــ︀ی ﹋﹠︐︣ل دا︠﹙﹩ در︠ 
دا︠﹙﹩ ا︮﹙﹩ و ارز︣︑ ︣︴︠ ﹩︋︀︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 
 ﹩︣ای ︵︣ا ︋﹠﹍︀ه ︑︖︀ری ︲︣وری ا︨ــ️. از ︑﹞︀م ا﹟ ا︵﹑︻︀ت︋ 

﹝︀﹨﹫️، ز﹝︀ن ︋﹠︡ی و ﹝︡وده ︧︀︋︨︣﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢د.
﹝︣﹙﹥ ٢- ︋︣︠﹢رد ︋︀ ︠︴︣

دروا﹇︹   ﹩︨︣︋︀︧ ﹨︡ف  ﹝﹩ ︫﹢د.  ا﹡︖︀م   ﹩︨︣︋︀︧  ،﹤﹚︣﹞  ﹟ا در 
﹋︧︉ ︫﹢ا﹨︡ ﹝﹠︀︨︉ و ﹋︀﹁﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ا︨️ ︑︀ ﹝︊﹠︀ی ﹝︺﹆﹢﹜﹩ ︋︣ای 
ا︸︀ر﹡︷︣ ︧︀︋︣س در ا﹟ ︋︀ره و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 
 ﹩︀﹨︀ن ﹋﹙﹩، ﹋︀ر﹫︋ ﹤︋ .︣﹫︠ ︀ ️︨ا ️﹫﹝﹨︋︀ا ︿︣︑ ︀وی ︀ن﹞︨︀ز

﹋﹥ در ︧︀︋︨︣﹩ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ ︻︊︀ر︑﹠︡ از:
از  ارا﹥ ︫︡ه   ﹜﹞ ︋︣اورد﹨︀ی  و  ︧︀︋︡اری  ︠︳ ﹝︪﹫︀ی   ﹩︋︀ارز  •

،️︣︡﹞ ی﹢︨
• آز﹝﹢دن ا︔︋︪︣﹩ ︵︣ا﹛︣︐﹠﹋ ﹩︀ی دا︠﹙﹩ و ا︗︣ای آن و ا︻﹑م 

﹡︐﹫︖﹥ آز﹝﹢ن،
در  ا﹁︪︀︫︡ه  ا︵﹑︻︀ت  و   ︼﹛︀︊﹞ ︑︀﹫︡﹋﹠﹠︡ه  ︫﹢ا﹨︡  ︋︣ر︨﹩   •

︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀ز﹝︀ن.
در ﹋﹏، ا﹡﹢اع ︫ــ﹫﹢ه ﹨︀ی ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه ﹝︧ــ︐﹙︤م ﹇︱︀وت ا︨️ 
و ︋︧ــ︐﹥ ︋﹥ ︠︴︣ ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ و ﹝︀﹨﹫️ ︋﹠ــ﹍︀ه ︑︖︀ری ︑﹠﹢ع 

︪﹞﹍﹫︣ی دارد.
﹝︣﹙﹥ ٣- ︑﹊﹞﹫﹏ و ﹎︤ار︫﹍︣ی

﹝﹢ارد  ﹝﹫︤ان  و   ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی  رد﹀︀ی  ︋︣ا︨︀س   ﹩︨︣︋︀︧  ﹤︣﹎
در  ︧︀︋︨︣︀ن  و﹜﹩  ﹝﹩ ︫﹢د،  ا﹡︖︀م  و  ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی   ︳︊︑︣﹞ ا﹁︪︀ی 
در  ︧︀︋︨︣︀ن   .︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ا︸︀ر﹡︷︣   ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی   ️﹫﹚﹋ ︭︠﹢ص 
ا︸︀ر﹡︷︣  ا﹁︪︀  ﹝﹢ارد   ︀  ︀︋︀︧ ︡ه﹡︀﹞  ،︀﹨ ﹤﹚﹞︀︺﹞  ﹉︑ ﹉︑ ︭︠﹢ص 
﹡﹞﹩ ﹋﹠﹠︡. در  ﹏﹫﹝﹊︑ ﹤﹚︣﹞︧︀︋︨︣﹩ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ارز︀︋﹩ ﹝﹩ ︫﹢د 
️ آ﹝︡ه  ﹋﹥ آ︀ ︫﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹠︀︨︉ و ﹋︀﹁﹩ ︋︣ای ا︸︀ر﹡︷︣ ︋﹥ د︨
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﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩  ︪﹩ از ﹨︣ ﹝︣﹙﹥ روی︮   ︋﹤ ︭︭︀ن در︐﹞
﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؟

﹝︐︭︭︀ن در آن ︋︩ از ﹝︣ا ﹏︧︀︋︨︣﹩ ﹡﹆︩ دار﹡︡ ﹋﹥ در 
آ﹡︀︧﹞ ،︀﹏ ︎﹫︙﹫︡ه ︀ ذ﹨﹠﹩ و︗﹢د دارد ﹋﹥ ︀︫︡ ﹝﹢رد ﹝﹞﹩ در 
︀︮﹩ ﹡﹫︀ز  ﹥ ﹝︀رت  ︀ دا﹡︩︠  ︀︫︡ و ارز︀︋﹩ ︫︀ن︋  ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩︋ 
دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋︣ای ﹋︧︉ ︫﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣﹩ ﹋︀﹁﹩ در 
︣︠﹩ د︨︐﹥ ﹨︀ی ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀، ﹝︀﹡︡ه ︋︀︧︀ و ﹝﹢ارد ا﹁︪︀ی  ︭︠﹢ص︋ 
﹝︣︑︊︳، ︋﹥ ﹋﹞﹉ ﹝︐︭︭︀ن ﹡﹫︀ز ︋︀︫︡، ﹢ن ﹝︀ر︑︀ی ﹝︪﹢د 
 ﹩︨︣︋︀︧ «﹩﹞﹢﹝︻» ︭︭︀ن︐﹞ ︠︀︪︮︀ن ﹝﹀﹫︡︑︣ از ︬︭︑ و
ا︨️. ﹝︀﹨﹫️، ز﹝︀ن ︋﹠︡ی و ﹝﹫︤ان ︑﹠﹢ع ﹋︀ر ﹝︐︭︭︀ن ︋︧︐﹥ ︋﹥ 
 ﹩︠︣︋  ٢ ︗︡ول  ا︨️.  ﹝︐﹀︀وت   ﹩︨︣︋︀︧ ﹋︀ر   ﹤﹡︀﹍ ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی 
در  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡  ﹝︐︭︭︀ن  آن،  در   ﹤﹋ ﹝﹩ د﹨︡  ﹡︪︀ن  را   ︀﹨ ﹤﹡﹢﹝﹡

﹢زه ﹨︀ ︀ رد﹀︀ی ︠︀ِص ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹡﹆︩ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡.

﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن دا︠﹙﹩ در ﹝﹆︀︋﹏ ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ﹝︧︐﹆﹏
در   ﹤﹋ ﹝﹩ ︫﹢د   ﹤︐﹀﹎ ︨︀ز﹝︀﹡﹩   ︀ ﹁︣د   ﹤︋ ︧︀︋︣س»  «﹋︀ر︫﹠︀س 
﹥ ︾﹫︣از ︧︀︋︡اری ︑ ﹩︨︣︋︀︧ ︀︭︬ دارد و ︧︀︋︣س  ﹢زه ای︋ 
از ﹋︀رش در آن ﹢زه ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︑︀ ︋﹥ ︫﹢ا﹨︡ ﹝﹠︀︨︉ ﹋︀﹁﹩ در 
ا︨️   ﹟﹊﹝﹞ ︧︀︋︣س  ﹋︀ر︫﹠︀س   .︡︋︀ د︨️  ︧︀︋︡اری  ز﹝﹫﹠﹥ 
﹋︀ر﹝﹠︡  از︗﹞﹙﹥  ﹋︀ر﹝﹠︡،   ︀  ﹉︫︣)  ﹩︨︣︋︀︧ دا︠﹙﹩  ﹋︀ر︫﹠︀س 
﹋︀ر︫﹠︀س   ︀ ︫︊﹊﹥ ای)  ﹝﹢︨︧﹥ ای   ︀  ﹩︨︣︋︀︧  ﹤︧︨﹢﹞  ️﹇﹢﹞

.︫︡︀︋ ﹩︨︣︋︀︧ ﹏﹆︐︧﹞
︋︀ ︋︣ر︨ــ﹩ ﹡﹞﹢﹡﹥ ای از ﹫︨︣︋︀︧︀ی ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︫︊﹊﹥ ای 
︋ــ︤رگ ︗︀﹡﹩ ﹋﹥ از ︨ــ﹢ی ﹨﹫ــ️ ﹡︷︀رت ︋︣ ︧ــ︀︋︡اری 
︫︣﹋︐︀ی ︨ــ︀﹝﹩ ︻︀م ا﹝۴︀﹊︣ (PCAOB) ︋︣ای ︋︀زر︨﹩ 
ا﹡︐︀ب ︫ــ︡ه ︋﹢د﹡︡، ﹝︺﹙﹢م ︫︡ ﹋﹥ ︨︣︋︀︧︀ در ︡ود ٩٠در︮︡ 
️ ﹋﹛ از ︐﹞ ﹉︭︬ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. در  از ﹫︨︣︋︀︧︀، د︨ــ

﹡︷︣ ﹝︐︭︬ در ︭︠﹢ص ﹝︀﹡︡ه ︧︀︋﹩ ︠︀ص﹢زه ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ︬︭︐﹞ ع﹢﹡

﹏﹞ ︀ی ︎︀﹋︧︀زی﹨ ﹤﹠︤﹨ و ︀﹨︡︺︑ ﹩︋︀ز﹝﹫﹟ ︫﹠︀س                 ارز      ️︧ز ︳﹫﹞    

و﹋﹫﹏              ︑﹀︧﹫︣ ﹇︣ارداد﹨︀، ﹆﹢ق و ﹝﹆︣رات    ﹩﹇﹢﹆/﹩︑︀ر︷﹡

   ﹇︣ارداد﹨︀ی ︨︀︠︐﹞︀﹡﹩     ﹝﹠︡س                 ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹋︀ر ︑﹊﹞﹫﹏ ︫︡ه ︗️ ︫﹠︀︠️ درا﹝︡

﹋︀ر︫﹠︀س ︋﹫﹞﹥           ﹝﹫﹨︡︋ ﹤︊︨︀︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹇︣ارداد﹨︀ی ︋﹫﹞﹥ و ﹆﹢ق ︋︀ز﹡︪︧︐﹍﹩ ﹋︀ر﹝﹠︡ان ︋︀ز﹡︪︧︐﹍﹩/︋﹫﹞﹥   

﹝︪︀ور ﹝︀﹜﹫︀︑﹩           ︑︖︤﹥ و︑︀︧﹞ ﹏﹫﹚﹏ ︎﹫︙﹫︡ه ︀ ︾﹫︣︻︀دی ر︻︀️ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ﹝︀﹜﹫︀ت    

﹋︀ر︫﹠︀س را︀﹡﹥           ا︨︐︣اج و ︑︖︤﹥ و︑﹙﹫﹏ داده ﹨︀ و آز﹝﹢ن ﹋﹠︐︣﹜︀ی ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩   

︀﹡︀﹝︐︠︀︨ و ﹟﹫﹞︢اری                 ارز︫﹍︢اری ز﹎ ️     ا﹝﹑ک و ﹝︧︐︽﹑ت      ﹇﹫﹞

︗︡ول ٢- ﹡﹆︩ ﹝︐︭︭︀ن در ﹢زه ﹨︀ی ﹝︐﹀︀وت
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ا﹟ ﹝﹢ارد، ︋﹥ ︮﹢رت ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ ︎﹠︕ ﹝︐︭︬ روی ﹨︣ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
و ︋﹥ ︮ــ﹢رت ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟، ﹝︐︭︭︀ن دو ﹢زه روی ﹨︣ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹠ــ︡. ︑﹞︀م ﹝︐︭︭︀ن در ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹝﹢رد ︋︣ر︨ــ﹩ از ︨ــ﹢ی 

︧︀︋︣س ا︨︐︡ام ︫︡ه ︋﹢د﹡︡.
 ︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹅︭︡︑ (CMA) ۵︀﹫﹡︀︐︣︋ ︨︀ز﹝︀ن ر﹇︀︋️ و ︋︀زار﹨︀ی
ِ︡ ︧︀︋︨︣ــ﹫︀ی  ﹋﹥ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ١٠ ︑ــ︀ ٢٠در︮
 ︣︷﹡ ﹤︋ ﹩﹊︐﹞ (FTSE 350) ٣۵︀ی ︫︀︬︠ ﹁﹢︑︧ــ﹩ ٠︐﹋︫︣
 ︡︀︋ ﹤﹋ ️︨ا ﹩︭︭︑ ︀دی از ﹋︀ر︀ر︫ــ﹠︀س ︋﹢ده ا﹡︡، ﹋﹥ ﹝﹫︤ان ز﹋
 ﹩︨︣︋︀︧ ︀﹠︑ ﹤﹋ ︡﹡︀﹝︋ ﹩﹇︀︋ ای ﹤︧︨﹢﹞ درون ︀ ︋︣ون ︨︍︀ری ︫﹢د

ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨︡.
︎︥و﹨︪︀ی ا﹡︖︀م ︫︡ه از ︨﹢ی ا﹡︖﹞﹟ ︧︀︋︡اران ︠︊︣ه ا︨﹊︀︑﹙﹠︡ 
و ︫ــ﹢رای ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︋ــ︣ ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ︀ن دا︠﹙﹩ 
︋ــ︣ای "ا︵﹞﹫﹠︀ن از ︨ــ︀ز﹎︀ر︋﹢دن رو﹊︣د و ︀︎︊﹠ــ︡ی ︋﹥ ︑︺︡﹨︀ی 
﹝︀︑ ︣﹞ "﹩﹍﹡︀﹞︣﹫︡ ﹝﹩ ز﹡︡. ا﹟ ︎︥و﹨︩ در ادا﹝﹥ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ 
 ﹩﹡︀︊﹫︐︪ ︀ ﹨︡ف︎   ︋︀﹠︑ ﹤︧︨﹢﹞ ︀ر︫﹠︀︨︀ن در درون﹋ ﹩﹝ر دا﹢︱ ﹤﹋
(Bare, Gam- ️︧﹫﹡ «و﹋︀ر ︉ از » ،﹩︨︣︋︀︧﹉ ﹝︡ل ︀︎︡ار ﹋︧

.mie, Howieson, and Van Staden, 2016)
 ۶﹩︨︣︋︀︧ ︣︋ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︣ا︗︹ ﹝︧ــ︐﹆﹏ ﹡︷︀رت ﹟﹫︋ ﹩﹠﹫︪﹠﹝﹨
 ︡﹠﹋ ﹩﹞ ️︀﹝ ﹩﹡︀﹞از ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن درون ︨︀ز ︤﹫﹡ (IFIAR)
و ﹝﹩ ﹎﹢︡ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ ︋︣ای ︋︊﹢د ﹋﹫﹀﹫️ ︀︋ ﹩︨︣︋︀︧︡ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع را 
︋︣ر︨ــ﹩ ﹋﹠﹠︡. ﹎︤︡ه ﹝︴﹙︉ ز︣ ︋︣﹎︣﹁︐﹥ از ﹎︤ارش ︎﹫﹞ ︩︀︀﹁︐﹥ ﹨︀ی 

︋︀زر︨﹩ ︨︀ل ٢٠١۴ ا︨️ و در ﹎︤ارش ︨︀ل ٢٠١۵ ︑﹊︣ار ︫︡ه ا︨️:
 ︀︑  ︡﹠﹠﹋ ︋︣ر︨﹩  را  ︠﹢د  ا﹡︧︀﹡﹩   ︹︋︀﹠﹞ ︨︀︠︐︀ر﹨︀ی   ︡︀︋  ︀﹨ ﹤︧︨﹢﹞"
و   ︬︭︑ دارای  ا﹁︣اد   ﹤︋ د︨︐︨︣﹩ ︫︀ن   ﹟﹫﹝︱︑ ︋︣ای   ︀آ  ︡﹠﹠﹫︊︋
روزا﹁︤ون،   ﹩﹎︡﹫︙﹫︎  ︀︋ ﹫︨︣︋︀︧︀ی  ا﹡︖︀م  ︋︣ای   ︉︨︀﹠﹞  ﹤︋︣︖︑
ا﹜︤ا﹝︀ی  روزا﹁︤وِن   ﹩﹎︡﹫︙﹫︎  .︣﹫︠  ︀ ا︨️  ﹡﹫︀ز   ﹩︀﹨︣﹫﹫︽︑  ﹤︋
در︋︀ره   ︀︑︀و︱﹇ و   ︀︐﹋︫︣ ︑︖︀ری  ﹝︡﹜︀ی   ،﹩﹛︀﹞ ﹎︤ار︫﹍︣ی 
﹋︀ر﹋﹠︀ن   ﹤︋  ︀﹫︨︣︋︀︧  ﹤﹋  ️︨︀﹠︺﹞  ﹟ا ﹤︋ ︧︀︋︡اری  ︋︣اورد﹨︀ی 
از  ︋︧﹫︀ری  دار﹡︡.  ﹡﹫︀ز  ﹎︧︐︣ده   ︬︭︑ و    ﹤︋︣︖︑︀︋  ﹩︨︣︋︀︧
﹫︨︣︋︀︧︀ ︫︀﹝﹏ ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ﹎﹢﹡︀﹎﹢﹡﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ﹝︐︭︬ ارز︫﹫︀︋﹩، 
︀ ا︋︤ار  ︋﹫﹛ ︨﹠︖︀، ز﹝﹫﹟ ︫﹠︨︀︀ و ﹝︐︭︭︀ن در ﹢زه ﹨︀ی ﹝︣︑︊︳︋ 

.(IFIAR, 2016) "︡﹠︐︧﹨ و ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ﹩﹛︀﹞

﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ︪︀ر﹋️ در﹞
 ۷﹩︪︋ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫ از د︡﹎︀ه ﹨﹫️  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 
 ﹩︴﹫﹞ ﹤﹋ ︧︀︋︡اری» ︻﹠︀︮︣ی ا︮﹙﹩ دارد ️﹫﹀﹫﹋» ︤اره﹎ ،(IAASB)

 ﹤﹠﹫︪﹫︋ را   ️﹫﹀﹫﹋︀︋ ﹫︨︣︋︀︧︀ی   ︣﹝︐︧﹞  ﹤ارا ا︐﹞︀ل   ﹤﹋  ︡﹠﹋ ﹩﹞ ا︖︀د  را 
﹝﹩ ︨︀زد. ︀ر﹢ب ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ ا﹫﹨ ﹟️، درو﹡︡اد، ﹁︣ا﹠︡ و ︋︣و﹡︡اد 
 ﹩︨︣︋︀︧  ️﹫﹀﹫﹋ ︋︊﹢د  در   ﹤﹋ را   ︣︮︀﹠︻  ﹟ا  ﹟﹫︋  ﹏︋︀﹆︐﹞ ا︔︣   ﹟﹫︙﹝﹨ و 

د︠﹫﹏ ا﹡︡، در ﹡︷︣ ﹝﹩ ﹎﹫︣د.
 ️﹫﹀﹫﹋ ︩︀ی ︋︀ داوری ﹨﹞︍﹫︪ــ﹍︀ن ︋﹥ ا﹁︤ا︪ــ︐︣ ︎︥و﹨︪ــ﹫︋
︧︀︋︨︣ــ﹩ در ﹝﹢اردی ا︫︀ره ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ در آ﹡︀، ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︣دوی 
︠︡﹝︀ت ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ︠︡﹝︀ت ︾﹫︧︣︀︋︨︣ــ﹩ ارا ،︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹤﹢ن 
ا︗ــ︀زه ا︫ــ︐︣اک ﹎︢اری ︑︭ــ︬ و ﹡︷︀﹝ــ︀ را ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ︨ــ︀زد. 
︎︥و﹨︪ــ﹍︣ان اــ﹟ ﹝︤️ را ︋ــ﹥ ︻﹢ا﹝ــ﹏ ﹎﹢﹡︀﹎﹢﹡﹩ ﹝︀﹡﹠ــ︡ ا﹡︐﹆︀ل 
دا﹡︩ ﹡︧ــ︊️ ﹝﹩ د﹨﹠︡ ﹋﹥ در آن، ︧︀︋︨︣ــ︀ن از دا﹡︩ ﹨﹞﹊︀ران 
︡ ر︫ــ︐﹥ ای ︋︣ه ﹝﹩ ︋︣﹡︡، و ︋︣︻﹊︦. ﹝﹠︀︋︹ ﹝︴︀﹜︺︀︑﹩، ︫ــ︀﹝﹏  ﹠
︎︥و﹨︪ــ︀ی ﹠︡د﹨﹥ ا︠﹫︣، ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︗︡ا︨︀زی ︠︡﹝︀ت 
︧︀︋︨︣﹩ و ︾﹫︧︣︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︀﹡︺﹩ در ︋︣ا︋︣ ︑︀︔﹫︣ات ︠︀ر︗﹩ ﹝︓︊️ 
ا﹟ دو، ︡﹊︣︋﹍︣ ا︨️. ︑︺︡اد ﹝︡ودی از ﹝﹆︀﹜﹥ ﹨︀ ا︫︀ره ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ 
﹋﹥، ︎︦ از ﹡﹆︴﹥ ای ﹝︺﹫﹟، وا︋︧ــ︐﹍﹩ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︑︡︡ی 
︋︣ای ا︨ــ︐﹆﹑ل ︋﹥ و︗﹢د آورد. ︋︀ ا ﹟︀ل، ﹇﹢ا﹡﹫﹠﹩ ︋︣ای ر︨﹫︡﹎﹩ 
.﹜︎︣داز ﹩﹞ ︀﹡آ ﹤︋ ﹤﹛︀﹆﹞ ﹟و︗﹢د دارد ﹋﹥ در ادا﹝﹥ ا ︀﹨︣︴︠ ﹟ا ﹤︋

﹝﹆︀﹜﹥ ای ﹋﹥ در ﹝︖﹙﹥ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹇︀﹡﹢ن و ا﹇︐︭︀د٨ ﹝﹠︐︪ــ︣ ︫ــ︡ه 
ا︨️ ا︫ــ︀ره ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ارا﹥ ︠︡﹝︀ت ︾﹫︧︣︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹥ ︀︮︊﹊︀ران 
 ️﹫﹑︮ را ﹋︀﹨︩ و ﹏﹋ ﹤﹠︤﹨ ،︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹤﹚﹫و︨ــ ﹤︋ ﹩︨︣︋︀︧
﹁﹠ــ﹩ را ا﹁︤ا︩ ﹝﹩ د﹨ــ︡ و ا﹡﹍﹫︤ه ر﹇︀︋️ ︫ــ︡︡︑︣ را ا︖︀د ﹝﹩ ﹋﹠︡. 
ا﹁︤ون ︋︣ ا﹟، ا﹟ ︠︡﹝︀ت ﹋﹫﹀﹫️ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩ و «ا︨︐﹆﹑ل ﹁﹊︣ی» 
︧ــ︀︋︣س را ︑︡︡ ﹡﹞﹩ ﹋﹠ــ︡ (در وا﹇︹ ︧ــ︀︋︣س ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹡﹍︣ش 
 ﹩﹛︀ در .(︡﹠﹋ ︶﹀ ﹩︨︣︋︀︧ ︡﹠︊︡ارا﹡﹥ ︠﹢دش را در ﹋﹏ ﹁︣ا﹡︀︗︣﹫︾
﹋﹥ «ا︨︐﹆﹑ل ︸︀﹨︣ی» وا︋︧︐﹥ ︋﹥ ︋︣دا︫ــ️ د﹍︣ان از ا﹟ ا︨︐﹆﹑ل 

ا︨️.
︎︥و﹨︩ ﹜﹠﹢﹋︦ (Lennox, 2016) ﹡︪ــ︀ن داد ﹋﹥ ﹝︡ود︐︀ی 
 ﹩﹞︀︨ ︀ی︐﹋︫︣ ︧ــ︀︋︡اری ︣︋ ︀رت︷﹡ ️﹫﹨ ا︻﹞︀ل ︫︡ه از ︨ــ﹢ی
︻︀م ا﹝︣﹊︀ در ︨ــ︀ل ٠۶-٢٠٠۵ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝︪ــ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ︑︀︔﹫︣ی 
 ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ︩﹨︥و  ︎﹟︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹡︡ا︫︐﹥ ا︨️. در ا ️﹫﹀﹫﹋ ︣︋
︋︣ ا︨ــ︀س ︑︺︡اد ︠︴︀﹨︀ی ﹎︤ارش ︫ــ︡ه ای ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︫ــ︡ ﹋﹥ ︨︊︉ 
︑︖︡︡ ارا﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ و ﹡﹢ا﹇︬ در ا︸︀ر﹡︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. 
﹫﹊﹢﹡︐﹥ و ﹨﹞﹊︀ران (Ciconte et al., 2017) ﹡︪︀ن  ︎︥و﹨︩ ا︠﹫︨︣ 
 ﹤ارا ︤﹫﹡ ﹩︨︣︋︀︧︣﹫︾ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︠︡﹝︀ت ﹤︧︨﹢﹞ ﹩︐﹇د﹨︡ ﹋﹥ و ﹩﹞
﹝﹩ ﹋﹠︡ ︋﹠﹍︀ه ︑︖︀ری ︧︀︋︨︣﹩ ︫ــ︡ه ﹡﹫︤ از ︗﹠︊﹥ ا﹁︤ا︩ ︨ــ﹢داوری 

︋︣ه ﹝﹩ ︋︣د.
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︥و﹨︪ــ︀ی  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩︎  ︋︣ا︨ــ︀س ﹝﹆︀﹜ــ﹥ ای در ﹝︖﹙ــ﹥︋ 
﹝﹆︣رات  ︑﹠︷﹫ــ﹛  ︋︣ای  ارو︎︀  ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢ن  ︑︭﹞﹫ــ﹛  ︋︀زر﹎︀﹡﹩٩، 
 ️﹫﹀﹫﹋ ︩︡ر︫ــ︐﹥ ای، ︋﹥ ︗︀ی ا﹁︤ا﹠ ط ︋﹥ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی﹢︋︣﹞

︧︀︋︨︣﹩، ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ا﹁︤ا︤﹨ ︩﹠﹥ ﹨︀ی ﹝︺︀﹝﹙﹥ ︫︡ه ا︨️.
 (KPMG) ﹩︗ ︀ل ﹎︫︢︐﹥، د﹁︐︣ ﹝﹢︨︧﹥ ﹋﹩ ︎﹩ ام  ︨﹟﹫﹠︙﹝﹨
در ︣︋︐︀﹡﹫ــ︀ ا︻﹑م ﹋ــ︣د ﹋﹥ د﹍ــ︣ ︠︡﹝︀ت ︾﹫︧︣︀︋︨︣ــ﹩ را ︋﹥ 
 .︡﹠﹋ ﹩﹝﹡ ﹤٣۵٠ ارا ﹩︧︑﹢﹁ ︬︠︀  ︫﹢︱︻ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ران﹊︊︀︮
︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩  ﹢د را از ﹡﹢︨   ︠﹩︨︣︋︀︧ ︩  ︋﹤︧︨﹢﹞ ﹟از آن ز﹝︀ن، ا
﹋︣ده ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹋﹥ ︨︀︠︐︀ر ︻﹞﹙﹊︣د ﹝︣︡︐﹩ و را﹨︊︣ی آن ︋﹫︪︐︣ 
از ﹨﹛ ︗︡ا ︫ــ︡ه ا︨️. د﹁︐︣ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︎﹩ د︋﹙﹫﹢︨﹩ (PwC) در 
︣︋︐︀﹡﹫ــ︀ ﹡﹫︤ ﹇︭︡ دارد ﹋ــ﹥ ﹋︀ر ︠﹢د را ︋﹥ دو ︋︩ ︑﹆︧ــ﹫﹛ ﹋﹠︡: 
︑﹞︣﹋︤ ︋︣ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︧ــ︐﹆﹏ و ︑﹆﹢️ را﹨︊︣ی آن ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از 

️ ﹝︡︣ه. ﹫﹨ ﹩ا︻︱︀ی ﹝︧︐﹆﹏ ︾﹫︣ا︗︣ا
︋︀ ا ﹟︀ل، ︫﹢ا﹨︡ ︀د︫︡ه ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ﹨﹞︙﹠︀ن ا︋︀م 
ز︀دی در ا﹟ ︋︀ره و︗﹢د دارد ﹋ــ﹥ آ︀ ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ارا﹥ ︠︡﹝︀ت 
︾﹫︧︣︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹥ ︀︮︊﹊︀ران ︧︀︋︨︣ــ﹩ در دراز﹝︡ت ︋︀︻︒ 
﹠﹍︀ه ﹨︀ی  ︀﹋﹫﹀﹫ــ️︋  ︀﹋﹫﹀﹫️ (︋﹥ و︥ه ︧︀︋︨︣ــ﹩︋  ︧︀︋︨︣ــ﹩︋ 

︑︖︀ری ︋︤رگ و ︎﹫︙﹫︡ه ︋︀ ﹝﹠︀﹁︹ ︻︀م) ﹝﹩ ︫﹢د ︀ ︠﹫︣؟

﹝﹆︣رات
︋﹥ د﹇️   ︡︀︋  ︹﹁︀﹠﹞ ︑︱︀د  ︣ ﹨︀ی  ︴︠ ﹠︡ر︫︐﹥ ای،   ﹤︧︨﹢﹞ در 
 ﹟ا ﹤︋ ︨︀︎ ،﹤︐︫︢﹎ ﹤﹨دود ﹩︵ .︡︋︀ ︩﹨︀﹋ د و﹢︫ ﹩︋︀ارز
 ︀﹠︑ ا︮﹏  در   ﹤﹋ ا︨️  ︋﹢ده  ﹎︧︐︣ده ای  ﹇﹢ا﹡﹫﹟   ﹟︡و︑ ﹝﹢︲﹢ع 
 ﹤﹋ ﹝﹩ د﹨﹠︡  را   ﹩︨︣︋︀︧︣﹫︾ ︠︡﹝︀ت  از  آن د︨︐﹥   ﹤ارا ا︗︀زه 
از︗﹞﹙﹥  ﹡﹞﹩ آور﹡︡.  ︋﹥ و︗﹢د  ︧︀︋︣س  ا︨︐﹆﹑ل  ︋︣ای  ︑︡︡ی 

ا﹟ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ﹝﹢ارد ز︣ ا︫︀ره ﹋︣د.
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩

 ﹏﹞︀︫) ︣﹁﹥ ای  ︧︀︋︡اران  ︋︣ای  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا︠﹑﹇﹩  ا︮﹢ل   ﹟﹫آ  •
ا︨︐︀﹡ــ︡ارد﹨︀ی ︋﹫ــ﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︨︐﹆ـــ﹑ل): ︀وی ﹝﹀︀د ﹎︧︐︣ده ای در 
︭︠﹢ص ا︨︐﹆﹑ل ︧︀︋︨︣︀ن ا︨️. ا﹟ ﹝﹀︀د ︑︣﹋﹫︊﹩ از ا︮﹢ل ﹁︣ا﹎﹫︣ 
(︋︣ای  ︠︀ص  ﹝﹀︀د  و   (﹩﹞﹢﹀﹞ ︀ر﹢ب   ،١٢٠  ︩︋  ،﹤﹡﹢﹝﹡ (︋︣ای 
 ﹟﹫آ ا︨️.   (﹩︪︋ ︣ا︵﹞﹫﹠︀ن﹫︾ ︠︡﹝︀ت  ﹝﹀︀د   ،٦٠٠  ︩︋  ،﹤﹡﹢﹝﹡
 ،﹩︀︨︀﹠︫ ︋︣ای ︀﹨ ﹤︧︨﹢﹞ ﹤﹋ ︡﹠﹋ ﹩﹞ ︬︪﹞ ︣دی را﹊ا︠﹑﹇﹩ رو
ارز︀︋﹩ و ﹋︀﹨︩ ︑︡︡﹨︀ی ا︨︐﹆﹑ل ︧︀︋︣س ﹡︀︫﹩ از ارا﹥ ︠︡﹝︀ت 
﹑︮﹥ ای   ︠.︡﹡︣﹫﹍ ﹥ ﹋︀ر︋   ︋︡︀  ︋﹩︨︣︋︀︧ ︀ران﹊︊︀  ︮﹤  ︋﹩︨︣︋︀︧︣﹫︾
 ﹟﹫آ در   ﹤﹋ ︻︀م   ﹩﹞︀︨ ︑︖︀ری  ︋﹠﹍︀ه ﹨︀ی  ︋︣ای  ﹝﹞﹠﹢ع  ︠︡﹝︀ت  از 

ا︠﹑﹇﹩ آ﹝︡ه در ﹝︣﹋︤ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای ︋︣ای ︧︀︋︡اران۱۰ (IESBA) در د︨︐︣س ا︨️.

• در ︨︍︐︀﹝︊︣ ٢٠١٨، ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای 
︠︡﹝︀ت  ﹝﹀︀د   ﹏﹞︀﹋ ︋︣ر︨﹩  ︋︣ای  را  ︎︣وژه ای  ︧︀︋︡اران  ︋︣ای 
از  آ﹎︀﹨﹩   ︀︋ ︎︣وژه   ﹟ا ﹋︣د.   ︡﹫︀︑ ︀د︫︡ه   ﹟﹫آ  ﹩︪︋ ︣ا︵﹞﹫﹠︀ن﹫︾
 ،﹩︪︋ ︀ی ا﹡︐︷︀م﹡︀﹞د︾︡︾﹥ ﹨︀ی ︨﹢د︋︣ان، از︗﹞﹙﹥ د︾︡︾﹥ ﹨︀ی ︨︀ز
را   ﹩︨︣︋︀︧ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی  ا︨︐﹆﹑ل   ﹤︋ ا︵﹞﹫﹠︀ن   ﹤﹋ دا︫️   ︭︡﹇
 ︡﹠﹋ ﹩﹞ ︫﹀︀ف ︨︀زی   ﹩︑︀﹞︡︠ در︋︀ره   ︣︐︪﹫︋ ︎︣وژه   ﹟ا د﹨︡.   ︩ا﹁︤ا
︋︣ای  د﹨﹠︡.   ﹤ارا  ﹩︨︣︋︀︧ ︀︮︊﹊︀ران   ﹤︋ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡   ︀﹨ ﹤︧︨﹢﹞  ﹤﹋
 ﹤﹋  ﹩︑︀﹑︮ا ﹝﹫︀ن  (از  ︀د︫︡ه   ﹟﹫آ  ﹩﹛︀﹝︐ا ا︮﹑︀ت   ،﹤﹡﹢﹝﹡

︋﹥ ︑︀ز﹎﹩ در︋︀ره ︫︀ن ︋︒ ︫︡ه) ︫︀﹝﹏ ﹝﹢ارد ز︣ ا︨️:
︠︡﹝︀ت  از  آن د︨︐﹥   ﹤ارا از  را   ︀﹨ ﹤︧︨﹢﹞  ﹤﹋ ︗︡︡ی  ا﹜︤ام  درج   -
︾﹫︣ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ ﹝﹠︹ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در ﹝﹢رد ︀︮︊﹊︀ران 
︧︀︋︨︣﹩ ﹋﹥ ︋﹠﹍︀ه ﹨︀ی ︑︖︀ری ︋︀ ﹝﹠︀﹁︹ ︻︀م ﹨︧︐﹠︡، ︠︴︣ ︠﹢د︋﹫﹠﹩ 

در ︑︖︡︡﹡︷︣ را ا︖︀د ﹋﹠︡. 
 ﹏︀︧﹞  ﹩︠︣︋ ا﹁︪︀ی  ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر   ︀﹨ ﹤︧︨﹢﹞ ︋︣ای  ︗︡︡ی  ا﹜︤ام  درج   -
 ﹤ارا ﹩︨︣︋︀︧ ︀ران﹊︊︀︮ ﹤︋ ﹤﹋ ﹩︨︣︋︀︧︣﹫︾ در ︭︠﹢ص ︠︡﹝︀ت

﹝﹩ ︫﹢د، از︗﹞﹙﹥ ﹅ ا﹜︤﹞﹥ ﹨︀ی در︀﹁︐﹩ ︋︀︋️ ا﹟ ︠︡﹝︀ت.
︑︖︀ری  ︋﹠﹍︀ه   ﹤﹋  ﹩︨︣︋︀︧ ︀︮︊﹊︀ر  ︋︣ای  ︗︡︡ی  ا﹜︤ام  درج   -
 ﹏﹞︀︫ ﹩︨︣︋︀︧︣﹫︾ ط ︋﹥ ︠︡﹝︀ت﹢︋︣﹞ ﹏︀︧﹞ ︀︑ ،️︨︀م ا︻ ﹩﹞︀︨
︩ ︑︡﹫︀﹥ در︀﹁️ ︠︡﹝︀ت ︾﹫︧︣︀︋︨︣﹩ را ︋﹥ ا︵﹑ع ار﹋︀ن را﹨︊︣ی  ﹫︎

.︡﹡︀︨︣︋ ﹩︨︣︋︀︧ و ﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀ی
• ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ـــ﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ٦٢٠ (ISA 620) ︋︀︻﹠﹢ان 
﹝︐﹫﹛﹢︧︀ی   ﹤︋ ا︨︐︀﹡︡ارد   ﹟ا ﹋︀ر︫﹠︀س»:  ﹋︀ر   ︕︀︐﹡ از  «ا︨︐﹀︀ده 
︾﹫︣از   ﹩︭︭︑ ﹢زه  در  ︨︀ز﹝︀ن   ︀ ﹁︣د  ﹋︀ر  ﹇︊︀ل  در  ︧︀︋︣س 
︧︀︋︣س   ﹤︋ ﹋︀ر   ﹟ا  ﹤﹋ و﹇︐﹩  ﹝﹩ ︎︣دازد،  ︧︀︋︡اری   ︀  ﹩︨︣︋︀︧
﹥ د︨️ آورد.  ︋﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹠﹫﹞ا﹨︡ ﹋︀﹁﹩ و ﹝﹠︀︨︉ در ز﹢  ︫︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹉﹝﹋

ا︨︐︣ا﹜﹫︀
 ﹏﹞︀︫) ︣﹁﹥ ای  ︧︀︋︡اران  ︋︣ای  ا︠﹑﹇﹩  ا︮﹢ل   ﹟﹫آ  •
 ️﹫﹨ ︨﹢ی  از  ︑︡و﹟ ︫︡ه  ا︨︐﹆﹑ل)  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
 :(APESB) ︧︀︋︡اری ای ﹤﹁︣ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ا︠﹑﹇﹩ و

﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ا﹜︤ا﹝︀ی آ﹫﹟ ا︠﹑﹇﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︨️.
• ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣﹩ ٦٢٠ (ASA 620) ︑︡و﹟ ︫︡ه از 
 ﹩︪︋ ا︵﹞﹫﹠︀ن و   ﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ️﹫﹨ ︨﹢ی 
﹋︀ر︫﹠︀س»:  ﹋︀ر   ︕︀︐﹡ از  «ا︨︐﹀︀ده  ︻﹠﹢ان   ︀︋  (AUASB)

﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ا﹜︤ا﹝︀ی آ﹫﹟ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︨️.
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 ︀︋  «﹩﹊︤د﹡ ︠︡﹝︀ت «ار︑︊︀ط   ﹟ا ︑﹞︀م   .︡﹠﹋  ﹤ارا  ،︡﹠︐︧﹨ ︻︀م 
︧︀︋︨︣﹩ دار﹡︡ ︀ ︋︣ ا︨︀س ﹇︀﹡﹢ن و ﹝﹆︣رات ︗︤و ﹁︨︣️ ﹇︣ار 

﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡. ا﹝﹊︀ن ارا︀︨ ﹤︣ ︠︡﹝︀ت و︗﹢د ﹡︡ارد.

﹁︣﹨﹠﹌ و را﹨︊︣ی
در  درا﹝︡   ﹏﹋  ﹤︋ ︧︀︋︡اری  از   ﹏︮︀ درا﹝︡   ️︊︧﹡ ﹋﹞︐︫︣︡ن   ︀︋
 ︀ا︨️ ﹋﹥ آ ﹟︀ی ︋︤رگ، ︎︨︪︣﹩ ﹋﹥ ﹝︴︣ح ﹝﹩ ︫﹢د ا﹨ ﹤︧︨﹢﹞
﹁︣ا﹨﹛   ️﹫﹀﹫﹋︀︋  ﹩︨︣︋︀︧ ︋︣ای   ﹩﹁︀﹋ ا﹡﹍﹫︤ه   ︀﹨ ﹤︧︨﹢﹞ ︨︀︠︐︀ر 
︣﹋︐﹩ ︗️ ا︖︀د ﹝︪﹢﹇︀ی  ﹫︣؟ ﹁︣﹨﹠﹌ و را﹨︊︣ی︫   ︠︀ ︡﹠﹋ ﹩﹞

﹝﹠︀︨︉ ︋︣ای ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ ︲︣وری ا︨️.
︋︣ر︨﹩ ﹝﹢︲﹢︻﹩ ︫﹢رای ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︣︋︐︀﹡﹫︀ ﹎﹢︫﹥ ای از 
 ﹌﹠﹨︣﹁ ﹅و ︑︤ر ︕︀د، ︑︣و︖ا﹇︡ا﹝﹩ را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︋︣ای ا
 ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی ﹨﹞﹢اره ︋︀﹋﹫﹀﹫️ در ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی﹫︧︀︋︨︣ــ ﹤ارا
︋︤رگ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡. ︫ــ﹢ا﹨︡ی و︗﹢د دارد ﹋﹥ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ 
﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ ︋︣ای ﹁︣﹨﹠﹌ ︨ــ︀زی در ︨︣ا︨︣ ﹝﹢︨︧﹥، ﹝︀﹡﹠︡ ا︖︀د 
 ︀ ︋︣ای ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ﹋︀ر ﹩︀﹨︡﹠و ﹁︣ا ﹩﹢﹍︀ی ︎︀︨ــ︋﹢︀ر
ر﹁︐ــ︀ر ︋﹩ ﹋﹫﹀﹫️، ز﹝︀ن و ︑﹑ش زــ︀دی را ا︠︐︭︀ص ﹝﹩ د﹨﹠︡. 

︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ا︮﹙﹩ ︻︊︀ر︑﹠︡ از:
ا﹜︿- ﹁︣﹨﹠﹌ (﹨︡ف، ارز︫︀ و ر﹁︐︀ر﹨︀ی ︑︪﹢﹅ ︫︡ه) ︋︣ای ﹋﹏ 

﹝﹢︨︧﹥ ﹠︡ر︫︐﹥ ای ︵︣ا﹩ ︫︡ه ا︨️،
 ︡﹡︀﹞ ﹩﹞ ﹩﹇︀ ︡﹝︀ت ︑﹞︀م ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀︋  ب - ﹞ ﹩︨︣︋︀︧﹢ر ا︮﹙﹩︠ 

و ︱﹢ر ︧︀︋︨︣︀ن در ︨﹞︐︀ی ر﹨︊︣ی ار︫︡ ﹝﹢︡ آن ا︨️.
 ،﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ د﹢︊ ︣ای︋   ︋︩︋︣︔︀زو﹋︀ر﹨︀ی ا در ︑︺﹫﹫﹟︨ 
﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︫ــ︊﹊﹥ ای ︀︲︣ در ﹋﹞﹫︐﹥ ︠︳ ﹝︪ــ﹩ ︻﹞﹢﹝﹩ 
 ﹟︋︣ر︨﹩ ا ﹤︋ (APPC) ︀﹫﹛︧ــ︀︋︡اری ا︨︐︣ا و ﹩︨︣︋︀︧
 ︣﹫︔︀︑ ﹟︣︐︪﹫︋ ︀﹡︤ی ︋﹠︀ ︋﹥ ︑︖︣︋﹥ آ﹫ ﹤ ﹤﹋ ︡﹠︐︠︎︨︣ــ︩ ︎︣دا
 ﹩﹊ ﹤﹋ ︡﹡د﹢︋ ︡﹆︐︺﹞ ︀﹡︧︀︋︨︣ــ﹩ دا︫︐﹥ ا︨ــ️؟ آ ️﹫﹀﹫﹋ ︣︋ را
از ︻﹢ا﹝﹏ ا︮﹙﹩ ︋︊﹢د ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ ا︨︐﹀︀ده از ︨︀زو﹋︀ر﹨︀ی 
︑︪ــ﹫︬ و ︎︀︨ــ﹢﹍﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ روی ا﹁︣اد دارای ︨﹞︐︀ی 

ر﹨︊︣ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︧︀︋︨︣﹩ ︑﹞︣﹋︤ دارد.

︗︢ب و ﹀︶ ا﹁︣اد ﹝︧︐︺︡
 ﹩︐﹠ ﹥ ︾﹫︣از «︧︀︋︡اران»︨  ︋︣ای ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ ﹝﹛ ا︨️ ﹋﹥ ا﹁︣ادی را︋ 
﹫︙﹫︡ه ︑︣ ﹝﹩ ︫﹢د و ا﹡︐︷︀ر﹨︀   ︎﹩︨︣︋︀︧ ︳﹫﹞ ن﹢ ،︡﹠﹠﹋ ︡ام︐︨ا
 ،﹩︨︣︋︀︧  ﹤﹁︣ ﹝︪﹢ر︑﹩   ﹤︐﹫﹝﹋  .︡︋︀ ﹩﹞  ︩ا﹁︤ا ︧︀︋︨︣︀ن  از 
در ﹎︤ار︫﹩ ︋﹥ وزرات ︠︤ا﹡﹥ داری ا﹝︣﹊︀ ﹝﹩ ﹡﹢︧︡: "︋︣ای ︑︱﹞﹫﹟ 

︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران،  ﹡﹫︀ز﹨︀ی  ر﹁︹  ︋︣ای   ﹩︀﹡ا﹢︑  ︶﹀ و  ︑︀ب آوری  و   ︀﹆︋
﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︐﹋︫︣ ﹩︨︣︋︀︧︀ی ︋︀ ﹝﹠︀﹁︹ ︻︀م ︀︋︡ ︋﹥ ︗︢ب ا﹁︣اد 

﹝︐︭︬ در ︑﹞︀م ︨︴﹢ح ادا﹝﹥ و آ﹡︀ را ︎︣ورش د﹨﹠︡".
︡﹝︀ت ︣﹁﹥ ای ︑︣﹋﹫︊﹩ از ا﹁︣اد ﹝︭﹏ در ﹝﹆︴︹  ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ی︠ 
︡ون ﹝︡رک  ︀﹐︑︣ و ا﹁︣اد︋  ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩، دارای ﹝︡رک ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ و︋ 
 ،︣︑ ﹟﹫︀︎ ︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫︡ و﹋ ︴︡ام ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. در ︨ــ︐︨ر︨﹞﹩ را ا
ا﹁︣اد از ︑﹞︀م ر︫ــ︐﹥ ﹨︀ ا︨︐︡ام ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡. ︋﹥ ︗︀ی ︑﹞︣﹋︤ روی ﹡﹢ع 
﹝︡رک ︀ ﹡﹞︣ه ﹨︀ی دا﹡︪ــ﹍︀﹨﹩، ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ ︋﹥ د﹡︊︀ل ا﹁︣ادی  ﹨︧︐﹠︡ 
 ﹏ ︀ران ︋︣ای﹊︊︀︮ ︀︋ و ﹝︪ــ︐︀ق ﹨﹞﹊︀ری ︣︢︎ ﹅﹁︀و، و﹊︖﹠﹋ ﹤﹋

.︡﹠︫︀︋  ﹜﹞ ت﹑﹊︪﹞
آرزو﹨︀ و ا﹡︐︷︀ر﹨︀ی ﹡︧ــ﹙︀ی آ﹠︡ه ﹝︐﹀︀وت ︋︀ ﹡︧ــ﹙︀ی ︎﹫︪﹫﹟ 
ا︨ــ️. ︎﹫﹞︀︩ ︨︀ل ٢٠١٨ ﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران ︋︀ ﹡︀م 
︀ز ﹋﹠﹫︡» ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ﹊﹩ از او﹜﹢︐︀ی  ﹢م︋  ︣ای ﹡︧﹏︨  «راه را︋ 
︫ــ︽﹙﹩ ا︮﹙﹩ ︋︣ای ﹡︧ــ﹏ آ﹠︡ه ﹋﹥ در ︀ل ︀︲︣ ︗ــ︤و ﹡﹫︣وی ﹋︀ر 
︫ــ︡ه ا﹡︡ ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ «︑﹠﹢ع و ﹨﹫︖︀ن در ﹋︀ر ︠﹢د» دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡ و 
 ﹩︋︀ارز ﹜﹞ ﹩﹚﹫︠ ︀ ﹜﹞ ع را﹢︲﹢﹞ ﹟د﹨﹠︡﹎︀ن ا ٨٠در︮︡ ︎︀︨ــ
︣︐﹟ و در︪︠ــ︀ن ︑︣﹟ ا︨ــ︐︺︡اد﹨︀ ﹝︧︐﹙︤م  ﹋︣د﹡︡. ︑﹢ا﹡︀﹩ ︗︢ب︋ 
ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︑︖︣︋﹥ ﹨︀ی ﹋︀ری ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن 
و ﹝︧ــ﹫︣﹨︀ی ︫ــ︽﹙﹩ ﹝︐﹙︿ ﹁︣ا﹨ــ﹛ ﹋﹠﹠︡. ︋︣ ا﹟ ا︨ــ︀س، ﹝︡ل 
﹠︡ر︫ــ︐﹥ ای (ارا﹥ ︠︡﹝︀ت ﹎︧ــ︐︣ده ︑︣ ﹁︣ا︑︣ از ︧︀︋︨︣﹩) ︗︀ذ︋﹥ 
ارز︫﹞﹠︡ی ︋︣ای ﹝︐︭︭︀ن ︋︀ا︨︐︺︡اد ا︨️ و ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ را ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ 
 ﹩︨︣︋︀︧ رد﹡﹫︀ز ︋︣ای﹢﹞ ︬︭︑ ︀رت و﹞ ︀︋ ﹩︀﹝﹫︑ ︀︑ ︨︀زد ﹩﹞

︋︀﹋﹫﹀﹫️ ︑︪﹊﹫﹏ د﹨﹠︡.

﹩︨︣︋︀︧ ︡ه﹠آ
﹢زه  در  ا﹡︐︷︀ر﹨︀  ︫﹊︀ف  ﹝﹀﹢م   ﹤︋  ﹤︗﹢︑  ︀︋ ﹠︡د﹨﹥،  در 
 ﹤﹁︣ از  ︻﹞﹢م  ا﹡︐︷︀ر﹨︀ی   ﹟﹫︋ «︑﹀︀وت  ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی   ﹩︨︣︋︀︧
 «︡﹠﹋ ﹩﹞  ﹤ارا  ﹤﹁︣  ﹟ا وا﹇︹  در   ﹤﹋ ﹫︤ی  آن  و   ﹩︨︣︋︀︧
 ﹏﹊︫  ︣﹫﹫︽︑ و   ﹩︨︣︋︀︧ ︨﹢د︋︣ان  آ﹝﹢زش  ︋︣ای   ﹩︀︫﹑︑
ا︨️.   ﹤︐﹁︣﹎ ︮﹢رت  ا﹡︐︷︀ر﹨︀   ︣︐︋ ︋︣اوردن  ︋︣ای   ﹩︨︣︋︀︧
﹢زه  در   ︀﹫﹡︀︐︣︋ در  ︋﹥ ︑︀ز﹎﹩  ﹝︐︺︡دی  ︎︥و﹨︪︀ی  و   ︀﹫︨︋︣ر
ا︨️.  ︫︡ه  ا﹡︖︀م   ﹩︨︣︋︀︧ ︠︡﹝︀ت  ︋︀زار  و  ︻﹞﹙﹊︣د  ﹝﹆︣رات، 
︋︀﹐︑︣ از ا︀︧﹞ ﹟﹏، ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ا﹡﹍﹫︤ه ︑︀زه ای ا︖︀د ﹋︣ده ا︨️ 
از  ا﹡︐︷︀ر﹨︀   ﹤︋  ﹩﹢﹍︨︀︎ ︋︣ای   ﹩︨︣︋︀︧  ﹏﹞︀﹊︑  ﹩﹍﹡﹢﹍  ︀︑
︧︀︋︣س، ︋︣ر︨﹩ ︫﹢د، ︣ا ﹋﹥ ﹡﹆︩ ︧︀︋︣س در ﹋︀﹨︩ ︠︴︣ 
﹎﹢﹡︀﹎﹢ن  ا︗︐﹞︀︻﹩  ﹡﹫︀ز﹨︀ی   ﹤︋  ﹩﹢﹍︨︀︎ و  ︉ و﹋︀ر  ︧﹋ ︑︡اوم 
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︋︣ای در︨︐﹊︀ری در ا﹇︐︭︀د و ︋︀زار﹨︀ی ︨︣﹝︀﹥ ا︨️.
﹠︺️ ︣︋︐︀﹡﹫︀، ︨︣ دو﹡︀﹜︡  ︉ و﹋︀ر و ا﹡︣ژی و را﹨︊︣د︮  وز︣ ﹋︧ــ
︣︋ــ︡ون (Sir Donald Brydon) را ﹝﹢︸ــ︿ ﹋ــ︣ده ا︨ــ️ 
 ﹟︧︀︋︨︣ــ﹩ را ︋︣ر︨ــ﹩ ﹋﹠︡. ﹨︡ف ا ﹩︪ــ︋︣︔و ا ️﹫﹀﹫﹋ ﹤﹋
﹥ ﹢زه ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ا︨️ ﹋﹥  ︋︣ر︨ــ﹩ ﹡﹍︀﹨﹩ ︑︀زه︋ 
︋︣ای ر﹁︹ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ︨ــ﹢د︋︣ان،  ﹩︨︣︋︀︧﹆︡ر ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︑﹊︀﹝﹏ 
﹥ ا︖︀د  ︢︍︣د و ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️︋  ﹢رت︋  ︀︡ ا﹟ ﹋︀ر︮  ︀︋ــ︡ و ﹆︡ر︋ 
 ️︣︡﹞ و ︿︣︺︑ ︪ــ﹩ ︋︣ای︋ ︣ی از ا︵﹞﹫﹠︀ن﹍ا︫ــ﹊︀ل د ﹤
︣ر︨﹩ در وا﹇︹ ﹝︡ل   ︋﹟ا .︫︡︀ ︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه ﹡﹫︀ز︋  ︫ــ﹊︀ف ا﹡︐︷︀ر﹨︀ی︋ 
︩ ︑︣﹋︣دن ﹝︡ل  ︋︣︔و ا﹝ــ﹊︀ن ا ︡︀﹞︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹠﹢﹡﹩ را ﹝﹩ آز
را ︗﹢︀ ﹝﹩ ︫ــ﹢د. در ا﹟ ︋︣ر︨ــ﹩، ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋ــ﹥ ﹝︡﹜︀ی ︑︖︀ری 
 ︬︪﹞ ،︣︑ ︡ی︗ ﹩﹞﹢﹝︻ و ا﹡︐︷︀ر﹨︀ی ︡︡︗ ︀ی︀ور﹠﹁ ،︣﹫︽︐﹞
️ ر︨︀﹡﹩ در  ﹞︡︠ ️︗ در ﹤﹡﹢﹍ ︡︀︋ ﹩︧︀︋︨︣ــ ﹤﹋ ︫ــ﹢د ﹩﹞

.︡︋︀ ︡ه ﹎︧︐︣ش﹠را︨︐︀ی ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩ در آ
﹝﹆︀﹜﹥ ︨ــ︀ز﹝︀ن ر﹇︀︋️ و ︋︀زار ︣︋︐︀﹡﹫︀ ︋ــ﹥ ︑﹢ازن ﹝﹛ ︋﹫﹟ درک 
 ﹟︀ی ذا︑﹩ آن ا︫︀ره ﹝﹩ ﹋﹠︡. "ا︐︡ود﹞ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ️︨در
 ️﹋︣ ا﹡︐︷︀ر از ︧︀︋︨︣︀ن ︾﹫︣﹝︺﹆﹢ل ا︨️ ﹋﹥ از ︑﹞︀م ﹇︭﹢ر﹨︀ی︫ 
︗﹙﹢﹎﹫︣ی ﹋﹠﹠︡. ︐﹞ ﹩︐︭︭︀ن ا﹝︣ ﹡﹫︤ ︋︀ ︡﹊﹍︣ ا︠︐﹑ف ﹡︷︣ 
︀ً ﹫︧️. ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︀︋︡ ︫﹀︀ف  دار﹡︡ ﹋﹥ ﹨︡ف ︧︀︋︨︣﹩ د﹇﹫﹆
 ﹤  ︋﹏﹊  ︫﹟︣︐  ︋﹤ ﹢د ﹋﹥ ︧︀︋︨︣︀ن ﹍﹢﹡﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋  ︣ر︨﹩︫  و︋ 
️ ر︨︀﹡﹩  ︨︀﹝︡اران و در ﹡︀️، در را︨︐︀ی ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︠︡﹝
 ﹩︨︣︋︀︧ ︿︀︸︡ود و د﹜﹫﹏، از ︋︣ر︨﹩ ﹨︡ف و ﹟﹫﹝﹨ ﹤︋ .︡﹠﹠﹋

﹋﹥ از ︨﹢ی دو﹜️ ا︻﹑م ︫︡، ا︨︐﹆︊︀ل ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛". 

﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی
 ︣︋  ﹩﹠︐︊﹞ ا﹇︐︭︀د﹨︀ی  ︑﹞︀م  ا︨︀ِس   ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی   ﹩︨︣︋︀︧
آ﹠︡ه  در  و  ا︵﹑︻︀ت   ︭︣︻ در  ﹨﹞︙﹠︀ن  ﹝﹢︲﹢ع   ﹟ا ا︨️.  ︋︀زار 
 ︣︀︨ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران،  ︋︀ا ﹟︀ل،  ا︨️.  در︨️   ︤﹫﹡  ︣︢︎ ﹩﹠﹫︋ ︩ ﹫︎
︋﹆︀ی  از   ،︡︡︗ ︠︴︣﹨︀ی   ︀︋  ﹤︗ا﹢﹞  ️﹚︻ ﹤︋  ﹤︺﹞︀︗  ﹏﹋ و  ︨﹢د︋︣ان 
و  ا﹇﹙﹫﹞﹩  ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی  ﹝︖︀زی،  ﹁︱︀ی  ا﹝﹠﹫️   ︀︑  ﹤︐﹁︣﹎ ︉ و﹋︀ر﹨︀  ︧﹋
︣اوردن  ﹫︪︐︣ی ﹨︧︐﹠︡.︋  ﹢ا︨︐︀ر ا︵﹞﹫﹠︀ن︋  ︀ز﹝︀﹡﹩،︠   ︨﹌﹠﹨︣﹁ ﹩︐
︣ای  ا﹟ ﹡﹫︀ز﹨︀ (︑︀﹝﹫﹟ ﹋︀﹐ی ︻﹞﹢﹝ِ﹩ ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ و در︨︐﹊︀ری︋ 
 ︀︋ ﹠︡ر︫︐﹥ ای،  رو﹊︣د  دارد.  ﹡﹫︀ز   ﹩﹡﹢﹎︀﹡﹢﹎ ﹝︀ر︑︀ی   ﹤︋ ︻﹞﹢م) 
 ،﹩︪︋ ︀ی ︻﹞﹫﹅ ︋︣ای ا︵﹞﹫﹠︀ن︋﹢︀ر ا︨︐﹀︀ده از روش ︫﹠︀︨﹩ و
ر﹁︹  آ﹝︀د﹎﹩   ﹩︋﹢︠ ﹤︋ ﹝﹢︲﹢ع،  ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن  و  ﹝︐︭︭︀ن  ︋﹥ ﹨﹞︣اه 
 ﹤︍︀ر﹊ ︣﹊﹀︑ ️﹝︨ ﹤︋ ︡ه﹠︀ی آ﹛︀︨ ︀ز را دارد و و﹇︐﹩ ︋︀زار در﹫﹡ ﹟ا

︎﹫︩  رود، ﹡﹫︀ز ﹫︀︑﹩ ﹁︤ا﹠︡ه  ︋﹥ ا﹟ رو﹊︣د ﹨﹞︙﹠︀ن و︗﹢د ︠﹢ا﹨︡ 
دا︫️.

ا﹟ ﹝︧ــ﹙﹥ ﹋ــ﹥، آ︀ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︀︋ــ︡ ︠︡﹝︀ت 
 ،︣﹫  ︠︀ ︡﹠﹨د ﹤ارا ﹩﹡﹢﹠﹋ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ران﹊︊︀  ︮﹤ ︾﹫︧︣︀︋︨︣﹩ را︋ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︀ن ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀، ﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀ی﹎︡﹠﹠﹋ ﹟︧︀س ︑︣ ا︨️. ︑︡و
 ︀ ﹩︺﹇از ︑︱︀د﹨︀ی درو﹡﹩ (وا ﹩﹍﹝﹨ ﹩︪ــ︋ ︀ی ا﹡︐︷︀م﹡︀﹞و ︨ــ︀ز
درک ︫︡ه) ︋︀︠︊︣﹡︡. ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ︠︳ ﹝︪﹫︀ی ﹇︡ر︑﹞﹠︡ی ︋︣ای ﹋︀﹨︩ 
 ،︀﹡︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ا︨︐﹆﹑ل و︗﹢د دار﹡︡ و ︋︣ای ار︑﹆︀ی ︋﹫︪︐︣ آ﹨ ︣ ︴︠
︀ی ا︧﹞ ﹟﹙﹥ در ﹝﹫︀ن  ︋︣ر︨ــ﹫︀﹩ در ︀ل ا﹡︖︀م ا︨ــ️. ︑︀ و﹇︐﹩︎ 
ا︨ــ️، ︀︋︡ ︋﹥ ︠︀︵︣ دا︫️ ﹋﹥ ︫﹢ا﹨︡ ﹡﹆﹏ ︫ــ︡ه در ا﹟ ﹁︭﹏ ﹜︤وم 
ا︻﹞︀ل ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ﹝﹆︣را︑﹩ را ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︎﹫︀﹝︡﹨︀ی ﹡︀︠﹢ا︨︐﹥ ای 

︋︣ای ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡، ز︣ ︨﹢ال ﹝﹩ ︋︣د.
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