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﹊ــ﹩ از ﹝﹢︲﹢︻︀ی ﹝︣︋ــ﹢ط ︋﹥ ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹋﹥ ︋ــ﹥ ︋︀ز﹡﹍︣ی در 
 ︣︖﹠﹞ (ISA600) 1600 ﹩︧︀︋︨︣ــ ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا
︀ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ﹝﹢︗﹢د و ︲ــ︣ورت ا︮﹑ح آن  ــ︀ز﹎︀ری︋   ︨︒ ︫ــ︡،︋ 
︗️ ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ︀﹜︪ــ︀ی ﹋︀ر︋︣دی ︫﹠︀︨︀﹩ ︫ــ︡ه از ︨ــ﹢ی 
﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی   ︋،️︀﹡ ــ﹥ د︻﹢ت ︋﹥ ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩2 و در ︎︀︨ــ د﹨﹠︡﹎︀ن︋ 

︩ ︑︣ و ﹋︀را﹝︡︑︣ ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد در ﹝﹫︳ ﹋﹠﹢﹡﹩ ا︨️. ︋︣︔ا
﹋︀ر﹎︣وه ︎﹩ ︋︣د ﹋﹥ ︋︧ــ﹫︀ری از ︎︀︨ــ د﹨﹠︡﹎︀ن ︋﹥ ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ از 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛در ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا ﹤﹚︧﹞ ﹟د ا﹢︊︋ ︀ف ︨ــ︀زی و﹀︫
 ،﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫ ︪︐﹫︊︀﹡﹩ ﹋︣ده ا﹡︡ ﹋﹥ ︑﹞︀م ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋   ︎۶٠٠
در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ﹋︀ر︋︣د︢︎︣ ︋︀︫ــ﹠︡، ︀︋︡ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ا︖︀د روا︋︳ ﹇﹢ی ︑︣ 
︋︀ ︨ــ︀︣ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩، ︋﹥ و︥ه ا︨︐︀﹡︡ارد  
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ٢٢٠ (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه)٣ ، ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛︧︀︋︨︣ــ﹩ ٣١۵ (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه)۴ و ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا
٣٣٠ (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫ــ︡ه)۵، در ﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ︋﹥ ﹋︀ر رو﹡︡. ﹊﹩ از 
﹝﹑︷︀ت ﹝﹛ ا︻︱︀ی ﹋︀ر﹎︣وه ︑︀ ︋﹥ ا﹝︣وز در︋︀ره ﹡﹢︨︀زی ا︨︐︀﹡︡ارد 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︀ر﹋ ﹤﹡︀﹍ ۶٠٠، ︑﹞︣﹋︤ ︋︣ ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫︋
﹎︣وه و ︑︊﹫﹫﹟ ︀︎ ﹩﹍﹡﹢﹍﹥ ر︤ی ا﹜︤ا﹝︀ی ا﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋︣ ﹝︊﹠︀ی 

ا﹜︤ا﹝︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹠﹫︀دی ︋﹢ده ا︨️.
﹨﹞︀ن ︵﹢ر ﹋﹥ از ﹡︀م ا﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋︣﹝﹩ آ︡، ﹋︀ر﹎︣وه ز﹝︀ن ︋︧﹫︀ر 

زــ︀دی را ︮︣ف ︫﹠︀︨ــ﹑﹞ ﹩︀︷ــ︀ت ︠︀︮﹩ ﹋︣ده ا︨ــ️ ﹋﹥ در 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه ︋﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ رو﹡︡. ا﹑﹞ ﹟︴︀ت در 
 ︴︨ ر ﹋﹙﹩ در﹢︵ ﹤︋ ︣︀ی ﹁︣︻﹩ ز﹡داده ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. ︻﹠﹢ا ﹫︲﹢︑ ︣ز
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ︣ای ا︨︐︀﹡︡ارد︋  ــ︀︠︐︀ر ﹝﹠︀︨︉ از ﹡︷︣ ﹋︀ر﹎︣وه را︋   ︨،﹩﹐︀︋
 ﹟︧︀︋︨︣ــ﹩ ۶٠٠ (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫ــ︡ه) ︑﹢︮﹫︿ ﹝﹩ ﹋﹠﹠ــ︡. ︎﹫︩ از ا
﹋︀ر﹎︣وه در︋︀ره ︋︩ ا﹨︡اف در ا︨︐︀﹡︡ارد ︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه ︋︒ ﹡﹊︣ده 

و ︋﹠︀︋︣ا﹟ در ︪︋︀ی ز︣ ﹎﹠︖︀﹡︡ه ﹡︪︡ه ا︨️.

دا﹝﹠﹥ ﹋︀ر︋︣د و ﹋︀ر︋︣د︢︎︣ی
︨︀︎ د﹨﹠︡﹎︀ن ︋﹥ ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ در︋︀ره دا﹝﹠﹥ و ﹋︀ر︋︣د︢︎︣ی ا︨︐︀﹡︡ارد 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ 600 ﹋﹠﹢﹡﹩ ﹡﹍︣ا﹡﹫︀ی ﹎﹢﹡︀﹎﹢﹡﹩ ︋﹫︀ن ﹋︣د﹡︡، 
از︗﹞﹙﹥ ا﹟ ﹋﹥ در︋︀ره ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد در ︋︣︠﹩ ︫ــ︣ا︳ و 

﹍﹢﹡﹍﹩ آن، ︠﹢ا︨︐︀ر ︫﹀︀﹁﹫️ ︋﹫︪︐︣ ︫︡﹡︡. 
﹋︀ر﹎︣وه ﹡︷︣﹨︀ی در︀﹁︐﹩ را در﹡︷︣ ﹇︣ار داد و ︋﹥ ا﹟ ﹡︐﹫︖﹥ ر︨ــ﹫︡ 
﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ۶٠٠ ﹋﹠﹢﹡﹩ و﹇︐﹩ ︋﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ رود 
﹋﹥ ︧ــ︀︋︣س در ︀ل ا︗︣ای ︧︀︋︨︣﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه ا︨️ 
(︋﹠︡﹨ــ︀ی زــ︣ را ︋︊﹫﹠﹫︡). ︋︣ ا﹟ ا︨ــ︀س، ︋﹠︡ ١ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ﹋﹠﹢﹡﹩ 

:︡﹠﹋ ︣﹫﹫︽︑ ︣ا﹡︡ ︋﹥ ︮﹢رت ز﹢︑ ﹩﹞
”ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ︋﹥ ﹋︀ر 

﹝﹑︷︀ت ︠︀ص در﹝﹑︷︀ت ︠︀ص در
︧︀︋︨︣﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه︧︀︋︨︣﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه
600600 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛︥ه ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا︀ی ﹋︀ر﹎︣وه و﹨︀﹎︡د ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛︥ه ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا︀ی ﹋︀ر﹎︣وه و﹨︀﹎︡د

︍︨ ︡﹫︺︨ ︣م، ﹝﹞︡︻﹙﹩ ︻︱︡ی
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﹝﹩ رو﹡︡. در ا﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد، ﹝﹑︷︀ت ︠︀︮﹩ ﹝︴︣ح ︫ــ︡ه ا﹡︡ ﹋﹥ 
در ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎ــ︣وه ﹋︀ر︋︣د دار﹡ــ︡، از︗﹞﹙﹥ و﹇︐﹩ 

︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ در ﹋︀ر ﹝︪︀ر﹋️ دار﹡︡“.
﹨﹞︀ن ︵﹢ر ﹋﹥ در ︠﹑ل ﹡︪︧ــ️ ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
︫ــ︡،  ︋ــ︒   ٢٠١٩ ﹝ــ︀رس  در  ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪ــ﹩  و  ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
د︻﹢ت ︋﹥ ﹡︷︣︠﹢ا﹨ــ﹩ ﹡︪ــ︀ن داد ﹋﹥ ︋︣︠ــ﹩ ︑︺﹀︣︀ در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد 
︧﹫︀ری ︫︀ن ار︑︊︀ط ︑﹠﹍︀︑﹠﹍﹩   ︋﹤﹋ ،﹩﹡﹢﹠﹋ ۶٠٠ ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫︋
︀ور دارد  ︀︫﹠︡. ﹋︀ر﹎︣وه︋  ︣ر︨ــ﹩ دو︋︀ره︋  ــ︀︡ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡︋  ︋︀ ﹨﹛ دار﹡︡،︫ 
﹋ــ﹥ ︑︺︋ ︿︩︣ ا﹨﹞﹫️ و︥ه ای دارد، زــ︣ا در ︑︺︣︿ ︮﹢ر︑︀ی 
 ﹟︀ه ﹨︀ی او﹜﹫﹥ ﹋︀ر﹎︣وه در︋︀ره ا﹎︡و د ︀︓ ﹝︀﹜ــ﹩ ﹎︣وه ﹡﹆︩ دارد.︋ 
 «︩︋ ︧︀︋︨︣ــ︀ن» ︊︀رت︻ ﹤﹋ ﹟︀ی در﹨﹛ ︑﹠﹫︡ه، از︗﹞﹙﹥ ا﹀︣︺︑
 ︩︋ ــ︀ ﹡﹥، در ︧︀︋︨︣ــ︀ن» را دارد ︣﹍د» ︀︋ ﹩﹠︤﹍︀︗ ا﹝ــ﹊︀ن

«︑︺﹀︣︀» ︠﹑︮﹥ ︫︡ه ا︨️.
﹋︀ر﹎︣وه ﹝︐﹢︗﹥ ︫ــ︡ ﹋﹥ ﹨﹠﹢ز ﹨﹛ در ︫︣ا︳ ︠︀ص، ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، 
و﹇︐ــ﹩ وا︡ ︑︖ــ︀ری دارای ﹝ــ﹊︀ن ﹁︺︀﹜﹫️ ا︮﹙﹩ و ︑︺ــ︡ادی د﹁︐︣ 
︀︪︨︣﹩ در︋︀ره   ︎︡︀ــ ﹁︣وش ︀ ا﹡︊︀ر ﹡﹍︡اری ﹝﹢︗﹢دی ا︨ــ️،︫ 
﹋︀ر︋︣د︢︎︣ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ۶٠٠ (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه) 
︋﹥ و︗ــ﹢د آ︡. ﹋︀ر﹎ــ︣وه ︋︀ور دارد ﹋ــ﹥ رو﹊︣د ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧ــ﹉ ︋﹥ 
 ﹤ ︣ ر︨ــ﹫︡﹎﹩︋  ﹥ د﹜﹫﹏ آن ﹋﹥︋  ︋︣﹡︀﹝﹥ رــ︤ی و ا︗ــ︣ای ︧︀︋︨︣ــ﹩،︋ 
︠︴︣﹨ــ︀ی ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫ــ️ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎ــ︣وه ︑﹢︗﹥ ︠﹢ا﹨︡ 
دا︫ــ️، ﹝﹆﹫︀س ︢︎︣ی ذا︑ــ﹩ را ا﹝﹊︀ن ︢︎︣ ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡. در ︓︋︀ی 
﹋︀ر﹎ــ︣وه، ا﹨﹞﹫️ ︑︊﹫﹫﹟ رو︫ــ﹟ ﹝﹑︷ــ︀ت ﹝﹆﹫︀س ︢︎︣ی ︋︣ای 

︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ﹨︀ی ﹋﹞︐︣︎﹫︙﹫︡ه۶ ︫﹠︀︠︐﹥ ︫︡.
﹋︀ر﹎︣وه ﹝︐﹢︗﹥ ︫ــ︡ ﹋﹥ و﹇︐﹩ ︀︪︨︣︎﹩ در︋︀ره ﹋︀ر︋︣د︢︎︣ ︋﹢دن 
︀ ﹡︊﹢دن ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋︣ای وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری ︋︀ ﹝﹊︀﹡ ︀︀ وا︡﹨︀ی 
︉ و﹋︀ر ﹠︡﹎︀﹡﹥ ﹝︴︣ح ا︨️، او﹜﹢️ ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥  ﹋︧ــ
﹝﹀﹫︡︋﹢دن ︋︪ــ﹩ از ﹝﹑︷︀ت ︠︀ص ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه 
 ﹤﹡﹢﹎ ﹟ا ،(︀﹡و ﹝︪︀ر﹋️ آ ︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن ︀︋ ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، ار︑︊︀ط)
︀ور  وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری در دا﹝﹠﹥ ا﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ﹇ــ︣ار ﹎﹫︣﹡︡. ﹋︀ر﹎︣وه︋ 
 ﹟﹝︲ ﹉︧ر ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ︣د﹊︣ی ذا︑﹩ رو︢︎ دارد ﹋﹥ ﹝﹆﹫︀س را︨ــ
 ﹤︧︀︋︨︣︀ن، ر﹨﹠﹞﹢د﹨︀ی ﹝﹀﹫︡ی ارا ︀ر﹨︀ی ا︲︀﹁﹩ ︋︣ای﹋ ︩﹨︀﹋

.︡﹠﹋ ﹩﹞
﹋︀ر﹎ــ︣وه ﹇︭ــ︡ دارد در︋ــ︀ره ﹋︀ر︋︣د︢︎ــ︣ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ﹋﹠﹢﹡﹩ و 
︋︀ز﹡﹍︀︣﹩ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ در ︋﹠︡ ٢ آن ︲︣ورت دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫﹠︡، 
︋︒ ︋﹫︪ــ︐︣ی ا﹡︖︀م د﹨ــ︡. ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡ــ﹥، ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 

︧︀︋︨︣﹩ ۶٠٠ در ﹥ ︫︣ا︴﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢د.

وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری ﹁︀﹇︡ ﹋﹠︐︣ل٧ 
﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟ ﹋︀ر﹎ــ︣وه در︋ــ︀ره ا﹟ ﹋﹥ وا︡﹨ــ︀ی ︨ــ︣﹝︢︎ ﹤︀︣ی ﹋﹥ 
︧︀︋︡اری آ﹡︀ ︋﹥ روش ︋︀ی ︑﹞︀م ︫︡ه ︀ روش ارزش و︥ه ︮﹢رت 
 ︀ ︡﹡︣﹫﹍︋ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ﹇︣ار ﹟ل دا﹝﹠﹥ ﹋︀ر︋︣د ا﹢﹝در ︫ــ ︡︀︋ ︣د﹫﹎ ﹩﹞
﹡﹥، ︋︒ ﹋︣د. وا︡﹨︀ی ︨︣﹝︢︎ ﹤︀︣ی ﹋﹥ ︧︀︋︡اری آ﹡︀ ︋﹥ روش 
︋︀ی ︑﹞︀م ︫ــ︡ه ــ︀ روش ارزش و︥ه ︮﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د، ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ 
︑︺︣︿ ﹁︣ا﹠︡ ︑﹙﹀﹫﹅، در دا﹝﹠﹥ ﹋︀ر︋︣د ا︨︐︀﹡︡ارد ﹋﹠﹢﹡﹩ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡.

د︡﹎︀ه ﹋︀ر﹎︣وه ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥: 
• ︑﹢︲﹫ ﹁︣ا﹠︡ ︑﹙﹀﹫﹅ را ﹝﹩ ︑﹢ان ︋︀ ار︗︀ع ﹡︡ادن ︋﹥ روش ︋︀ی ︑﹞︀م ︫ــ︡ه 
 ﹩﹋︀ ﹩﹢﹚︑ ︣ا ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ،️︨ار︗︀ع ﹝﹠︊︹ ︨︣در﹎﹞﹩ ا ﹟︀ف ﹋︣د. ا﹀︫
︀ی  ﹥ روش︋  ﹥ ︧ــ︀ب ﹝﹠︷﹢ر︫ــ︡ه︋  ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︀ی︋  از آن ا︨ــ️ ﹋﹥︨ 
︑﹞︀م ︫︡ه ﹝﹞﹊﹟ ︋﹢د ︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︧️ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︩ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢د؛ و

• ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︀︋ 600 ﹩︨︣︋︀︧︡ ︋︣ای وا︡﹨︀ی ︨︣﹝︢︎ ﹤︀︣ی 
﹋﹥ ︧ــ︀︋︡اری آ﹡︀ ︋﹥ روش ارزش و︥ه ا︨ــ️ ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢د ︣ا ﹋﹥ 
 ﹤﹋ ︡﹠︐︧﹨ ︣︢︎ا︨︐︀﹡︡ارد و﹇︐﹩ ﹋︀ر︋︣د ﹟︀ت ︠︀ص در ا︷﹑﹞ ︀ری از﹫︧︋
︣﹝︢︎ ﹤︀︣ی ا︨️ ﹋﹥ ︧︀︋︡اری   ︨︡︣د ﹋﹥ وا﹫﹎ ﹩﹞︣ ︪ــ﹩ را در︋  ﹎︣وه︋ 
آن ︋ــ﹥ روش ارزش و︥ه ا﹡︖︀م ﹝﹩ ﹎﹫︣د. ﹋︀ر﹎ــ︣وه ︋︣ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع وا﹇︿ 
 ︀ ️︣︡﹞ ﹤︋ ﹟︐︀ی وا﹇︺﹩ در ار︑︊︀ط ︋︀ د︨︐︣س دا︫ــ︪ــ﹛︀ ﹤﹋ ️ا︨ــ
︧ــ︀︋︣س وا︢︎ ﹤︀﹞︨︣ ︡︣ی ﹋﹥ ︧ــ︀︋︡اری آن ︋﹥ روش ارزش و︥ه 
 ﹟︡و︑ ،﹤﹚︧ــ﹞ ﹟ا ﹏ ︫ــ︡ه ا﹡︡ و ︋ــ︣ای ﹩︀رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د، ︫﹠︀︨ــ﹢︮

ر﹨﹠﹞﹢د﹨︀ی ︋﹫︪︐︣ را در ﹡︷︣ ︠﹢ا﹨︡ دا︫️.

﹝﹑︷︀ت ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︢︎︣ش ﹋︀ر و ادا﹝﹥ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩ و ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی
︋﹠︡﹨ــ︀ی 12 و 13 ا︨ــ︐︀﹡︡ارد  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 600 ﹋﹠﹢﹡﹩ 
︣ای ﹝︡︣ ﹝︧ــ﹢ل ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎ــ︣وه ﹝︴︣ح ﹝﹩ ﹋﹠︡،  ا﹜︤ا﹝︀﹩ را︋ 
از︗﹞﹙ــ﹥ ا﹟ ﹋ــ﹥ ︀︋︡ ︑︺﹫﹫ــ﹟ ﹋﹠︡ آ︀ ﹝﹩ ︑ــ﹢ان ︋﹥ ﹎﹢﹡ــ﹥ ای ﹝﹠︴﹆﹩ 
ا﹡︐︷︀ر در︀﹁️ ︫ــ﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋︀﹁﹩ و ﹝﹠︀︨ــ︉ را در ار︑︊︀ط ︋︀ 
﹁︣ا﹠︡ ︑﹙﹀﹫﹅ و ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ︋︪ــ︀ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︎︪︐﹢ا﹡﹥ ا︸︀ر﹡︷︣ 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه دا︫️ ︧﹞ ︣︡﹞ 14 ︡﹠︋ .﹤﹡ ︀﹢ل ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه 
را ﹝﹙︤م ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︀︋︡ در ﹝﹢رد ︫︣ا︳ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ︋︣ ا︨︀س 

ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ 210 8 ︋﹥ ︑﹢ا﹁﹅ ︋︨︣︡.
از دــ︡﹎︀ه ﹋︀ر﹎ــ︣وه، ا﹜︤ا﹝ــ︀ی ︋﹠︡﹨ــ︀ی ١٢ و ١٣ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد  
 ︡︀︋ ﹩﹛ط ا︨️، و﹢︋︣﹞ ﹜﹨ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ۶٠٠ ﹋﹠﹢﹡﹩ ﹨﹠﹢ز ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫︋
︫ــ︀﹝﹏ ا﹜︤ا﹝︀ی ﹎︧︐︣ده ︑︣ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹝︧ــ︐﹫﹛﹢︀ی ﹝︧﹞ ︣︡﹢ل 
 ︀ ــ︴ ﹋︀ر ﹝︴︀︋﹅︋  ︐﹢ا﹡ــ︡ ﹋﹫﹀﹫️ را در︨  ︀︫ــ︡ ︑︀︋  ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه︋ 
 .︡﹠﹋ ️︣︡﹞ (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه)٢٢٠ ٩ ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا
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﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا﹟ ا﹜︤ام ﹎︧ــ︐︣ده ︑︣ ﹑﹞ ︡︀︋︷︀︑﹩ را ︫︀﹝﹏ ︫﹢د در︋︀ره 
ا﹟ ﹋ــ﹥ آ︀ ا︻︱︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ︋﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝ــ﹢رد ﹡﹫︀ز ︋︣ای 
ا﹡︖︀م ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︀ ا ﹤﹋ ﹩︮︀︫﹠﹫﹟ ا︵﹑︻︀︑﹩ را ارا﹥ ﹝﹩ د﹨﹠︡ 
د︨︐︨︣ــ﹩ دار﹡︡ ︀ ︠﹫ــ︣، و ا﹟ ﹋﹥ آ︀ ﹝﹠︀︋︹ ﹝﹠︀︨ــ︉ ︋ــ︣ای ا﹡︖︀م 
︧︀︋︨︣ــ﹩ در ا︠︐﹫︀ر ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د ︀ ﹡﹥. در﹡︐﹫︖﹥، ﹋︀ر﹎︣وه ︨ــ︀︠︐︀ر 
﹝︐﹀︀و︑﹩ را ︋﹥ ︋︒ ﹎︢ا︫ــ️ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡ــ︡ ︑﹞︀م ا﹜︤ا﹝︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ 
︢︎︣ش و ادا﹝﹥ ﹋︀ر را ز ︣︐ ︣﹉ ا﹜︤ام وا︡ ︋﹥ ا﹜︤ا﹝︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد 

︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ٢٢٠ (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه) ︎﹫﹢﹡︡ ز﹡︡. 
 ،﹩﹡﹢﹠﹋ ۶٠٠ ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛١۴ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا ︡﹠︋ ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ︀︋
د︡﹎︀ه ﹋︀ر﹎︣وه ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝﹑︷︀ت ︠︀ص ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه در 
 ﹟ا ﹤﹋ ﹟ا︮﹏ ︋﹥ د︨︐︣س دا︫ــ︐﹟ ︋ــ﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝︣︋﹢ط ا︨ــ️ و ا
 ٢٢٠ ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫ ﹥ ا﹜︤ا﹝︀ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد︋  ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋ 
(︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه) در ︭︠﹢ص ︢︎︣ش ﹋︀ر و ︑︡اوم ار︑︊︀ط ︋︀ ︀︮︊﹊︀ر 

و ﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︣︋﹢ط ︫﹢د.
 ﹩﹍﹡﹢﹍ ﹤﹋ ️︣ده ا︨ــ﹋ ﹤ــ﹩ را ارا︀﹢﹎ ︦﹢﹡ ︩ ﹋︀ر﹎ــ︣وه ︎﹫
ارا﹑﹞ ﹤︷︀ت ︠︀ص ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛︤ی در ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ار ﹤﹞︀﹡︣︋ ︣ش و ادا﹝﹥ ﹋︀ر و︢︎

۶٠٠ (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه) را ︫︣ح ﹝﹩ د﹨︡.

︑︪﹫︬ و ︋︣︠﹢رد ︋︀ ︠︴︣﹨︀ی ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه
︀ص  ︣ ر︧﹉، ﹋︀ر﹎︣وه در︋︀ره ﹝﹑︷︀ت︠  ︣ رو﹊︣د ﹝︊︐﹠﹩︋  ا﹁︤ون︋ 

ز︣ ﹋﹥ ︋﹥ ا︗︣ای ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ﹝︣︋﹢ط ا︨️ ︋︒ ﹋︣د:
• ﹋﹠︐︣﹜︀ی در ︨︴ ﹎︣وه10،

• ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹡︐﹫︨︣︋︀︧ ︕︀︀ی ا﹜︤ام ︫︡ه از ︨﹢ی ﹇︀﹡﹢ن، ﹝﹆︣رات 
︀ ︋﹠︀ ︋﹥ د﹐﹏ د﹍︣، و 

• ﹝︣ا﹋︤ ︠︡﹝︀ت ﹝︪︐︣ک11.
﹋﹠︐︣﹜︀ی در ︨︴ ﹎︣وه 

 ︡ از ︩﹫ ︴ ﹎︣وه︋  ︡ ﹋﹥ ︑︺﹛︣︐﹠﹋ ﹩﹡﹢﹠﹋ ︿︣︀ی در︨  ﹋︀ر﹎︣وه ﹝︐﹢︗﹥︫ 
﹎︧︐︣ده و درک ﹡︪︡﹡﹩ ا︨ــ️. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹋︀ر﹎︣وه در︋︀ره ﹡﹆︩ ﹋﹠︐︣﹜︀ی 
در ︨ــ︴ ﹎︣وه در ︋︣︠﹢رد ︋︀ ︠︴︣ ذا︑﹩ ارز︀︋﹩ ︫ــ︡ه ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ 
 ﹟ا ︣︋ ﹩︗﹢﹞︣﹫︾ ︧︀︋︨︣︀ن ا︑﹊︀ی و ا︫︀ره ﹋︣د ﹋﹥ ﹎︀﹨﹩ او﹇︀ت ︒︋

﹋﹠︐︣﹜︀ دار﹡︡، ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥:
.︀﹡︣وه ︋︡ون آز﹝﹢ن ﹋︣دن آ﹎ ︴︨ ︀ی در﹛︣︐﹠﹋ ︣︋ ︀﹊︑ا •

• ا︑ــ﹊︀ ︋︣ ﹋﹠︐︣﹜︀ی در ︨ــ︴ ﹎︣وه ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹝﹫︤ان آز﹝﹢﹡︀ ︋﹥ ﹋︧ــ︉ 
︫ــ﹢ا﹨︡ ﹋︀﹁﹩ و ﹝﹠︀︨︉ ﹝﹠︖︣ ﹡︪︡ه ا︨ــ️ (︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، ﹋︀﹨︩ ﹝﹫︤ان 
آز﹝﹢﹡ــ︀ی ﹝︐﹢ا). ︋ــ︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، ا︻︱︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ 

﹋﹠︐︣﹜︀ی در ︨ــ︴ ﹎︣وه را ︋ــ︡ون درک ﹋︀﹁ــ﹩ از ﹍﹢﹡﹍﹩ ︵︣ا﹩ و 
︎﹫︀ده ︨︀زی آ﹡︀ در ︨︴ ﹎︣وه آز﹝﹢ن ﹋︣ده ︋︀︫﹠︡.

﹥ ا﹡︡ازه ﹋︀﹁﹩ د﹇﹫﹅ ﹡﹫︧︐﹠︡ (︋︣ای  ــ︴ ﹎︣وه ﹋﹥︋  ︣ ﹋﹠︐︣﹜︀ی در︨  • ا︑﹊︀︋ 
﹡﹞﹢﹡﹥، ﹋﹠︐︣﹜︀﹩ ﹋﹥ ﹝﹠︀︨ــ︉ ︵︣ا ﹩︀ ا︗︣ا ﹡︪ــ︡ه ا﹡︡ ︑︀ ︋︐﹢ا﹡﹠︡ ︠︴︣ 

ارز︀︋﹩ ︫︡ه ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ را ︨︀︎ د﹨﹠︡).
︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ آ﹡︙﹥ ﹎﹀︐﹥ ︫ــ︡، ﹋︀ر﹎︣وه ﹝﹢︲﹢ع ﹋﹠︐︣﹜︀ی در ︨︴ ﹎︣وه 
را ︋﹫︪ــ︐︣ در﹡︷︣ ﹇︣ار ︠﹢ا﹨︡ داد، از︗﹞﹙﹥ ا﹟ ﹋﹥ آ︀ ︋︣ای ﹏ ﹝︪﹊﹑ت 
﹝︣︑︊ــ︳ ︋︀ ا︑ــ﹊︀ی ︾﹫︣﹝﹢︗﹥ ︋︣ ﹋﹠︐︣﹜︀ی در ︨ــ︴ ﹎ــ︣وه، ︋﹥ ﹝︴︀﹜︉ 
﹥ ︑︽﹫﹫︣ات   ︋﹤︗﹢︑ ︀ ﹫︣. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹋︀ر﹎︣وه︋   ︠︀ ️︨︣ی ﹡﹫︀ز ا︐︪﹫ ﹋︀ر︋︣دی︋ 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ٣١۵ (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫ــ︡ه)،  ︎﹫︪ــ﹠︀دی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد︋ 
﹝﹢︲﹢ع ︲︣ورت دا︫ــ︐﹟ ︀ ﹡︡ا︫ــ︐﹟ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︮︴ــ﹑ح «﹋﹠︐︣﹜︀ی 
در ︨ــ︴ ﹎︣وه» را در﹡︷︣ ﹇ــ︣ار ︠﹢ا﹨︡ داد (︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، آ︀ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد 

︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ﹛︣︐﹠﹋» ﹤︋ ︡︀︋ ︀﹠︑ ۶٠٠︀» ا︫︀ره ﹋﹠︡).
ا︨︐﹀︀ده از ︫﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹫︨︣︋︀︧︀ی 
︣﹍د ﹏﹐د ﹤︋ ︀﹠︋ ︀ ا﹜︤ام ︫︡ه از ︨﹢ی ﹇︀﹡﹢ن، ﹝﹆︣رات

 ﹩ِ︨︣︋︀︧ ︡﹨︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه از ︫﹢ا ︀ر﹎︣وه در︋︀ره ا︨ــ︐﹀︀ده ا︻︱︀ی﹋
 ﹏﹐د ﹤︋ ︀﹠︋ ︀ ا﹜︤ام ︫︡ه از ︨﹢ی ﹇︀﹡﹢ن، ﹝﹆︣رات ︩︋ ︀ی﹫︧︀︋︨︣ــ
د︋ ،︣﹍︒ ﹋︣د. ﹋︀ر﹎︣وه ا︫︀ره دا︫️ ﹋﹥ ︋﹠︡ ا﹜︿1 ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
︧︀︋︨︣ــ﹩ 600 ﹋﹠﹢﹡ــ﹩ ︻﹢ا﹝ــ﹏ ا︐﹞︀﹜ــ﹩ ﹝﹢︔︣ ︋︣ ︑︭﹞﹫ــ﹛ ا︻︱︀ی 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︡﹨︣دن از ︫ــ﹢ا﹊﹡ ︀ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه را در ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋︣دن
 ،︣﹍د ﹏﹐د ﹤︋ ︀﹠︋ ︀ ︀ی ا﹜︤ام ︫︡ه از ︨﹢ی ﹇︀﹡﹢ن، ﹝﹆︣رات﹫︧︀︋︨︣ــ
 ﹩︀﹨︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ︑﹢︮﹫︿ ﹝﹩ ﹋﹠︡، و﹜﹩ در︋︀ره ﹋︀ر ︡﹨ا﹢︫ ﹤﹫︑ در
﹋﹥ ︀︋︡ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ︫ــ︡ه ︋︩ ا﹡︖︀م ︫ــ﹢د 

ر﹨﹠﹞﹢د ﹝︡ودی ارا﹥ ﹋︣ده ا︨️.
از دــ︡﹎︀ه ﹋︀ر﹎ــ︣وه، در ﹠﹫ــ﹟ ﹝﹢﹇︺﹫︐︀ــ﹩، ﹝︪ــ︀ر﹋️ ا︻︱︀ی 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︀ر﹋ ﹤﹋ ︫︡︀︋ ﹩︀︐﹫︺﹇﹢﹞ ︣︀︨ــ ﹤︋︀︪﹞ ︡︀︋ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه
 ﹩︀﹫︨︣︋︀︧ ﹟﹫﹠ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د و ︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن ﹤﹚﹫︨و ﹤︋ ︩︋
﹢ر︑︀ی   ︮﹩︨︣︋︀︧ از ﹩﹡︀︊﹫︐︪ ︣ای︎  ﹢ی ا︻︱︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه︋  از︨ 
 ︡︀︋ ︣وه﹎ ﹩︨︣︋︀︧ ︣وه ا︨ــ︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢د. ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، ا︻︱︀ی﹎ ﹩﹛︀﹞
︠︴︣﹨︀ی ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ و ﹍﹢﹡﹍﹩ ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ︋﹥ آ﹡︀ را درک ﹋﹠︡ و 
﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋﹥ ︨ــ︀د﹎﹩ ︋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ︫︡ه ︋︩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان 
︫﹢ا﹨︡ ﹋︀﹁﹩ ا︑﹊︀ ﹋﹠︡. ﹋︀ر﹎︣وه ﹇︭︡ دارد ︑︀ ر﹨﹠﹞﹢د﹨︀﹩ را در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ 

در ا︨︐︀﹡︡ارد ︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه ︋﹍﹠︖︀﹡︡.
﹝︣ا﹋︤ ︠︡﹝︀ت ﹝︪︐︣ک

﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︨︐︀﹡︡ارد︋   ︋﹩﹍﹡﹢﹍ ﹤﹋ در د︻﹢ت ︋﹥ ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ آ﹝︡ه
600 ﹩︨︣︋︀︧ (︀ ﹋︀ر︋︣د︢︎︣︋﹢دن ︀ ﹡︊﹢دن آن) در ﹝﹢ا﹇︺﹩ ﹋﹥ ﹝︺︀﹝﹑ت 
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﹎︣وه ︋﹥ ︮﹢رت ﹝︐﹞︣﹋︤ از ﹝︧ــ﹫︣ ﹉ ﹝︣﹋︤ ︠︡﹝︀ت ﹝︪ــ︐︣ک ︎︣دازش 
﹝﹩ ︫﹢﹡︡، ︫ــ﹀︀ف ﹡﹫︧ــ️. در ︋︣︠﹩ ︫ــ︣ا︳، ﹝︣﹋︤ ︠︡﹝︀ت ﹝︪︐︣ک 
﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹡﹥ ︑﹠︀ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝﹠︊︹ ︫ــ﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 
︬ ︢︎︣ ︻﹞﹏ ﹋﹠︡، ز︣ا  ﹫︡ا﹎︀﹡﹥ ︑︪ــ︗ ︩︋ ﹉ ﹤︋︀︓﹞ ﹤︋ ﹤﹊﹚︋ ،︣وه﹎
﹝︣﹋︤ ︠︡﹝︀ت ﹝︪︐︣ک دارای ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ا︨️ ﹋﹥ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 

﹊︍︀ر﹥ ︫︡ه ا︨️.
﹋︀ر﹎︣وه ﹇︭︡ دارد ا﹟ ︨ــ﹠︀ر﹢﹨︀ را ︫﹀︀ف ﹋﹠︡ و ︑﹢︲﹫ د﹨︡ ﹋﹥ ا﹎︣ 
در ﹝︀﹡︡ه  ︀︋︀︧︀ ﹎︣وه ﹨︀ی ﹝︺︀﹝﹑︑﹩ ﹝﹛ ︎︣دازش ︫︡ه از ︨﹢ی ﹝︣﹋︤ 
 ︬﹫︪︑ ️﹫﹝﹨︋︀ا ︿︣︑ ︣︴︠ (︡﹞︀ت ﹝︪︐︣ک (︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، درا﹞︡︠
داده و ارز︀︋﹩ ︫ــ﹢د، ا︻︱︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ︀︋︡ ︋︣︠﹢رد ﹝﹠︀︨︉ ︋︀ 

︠︴︣ ارز︀︋﹩ ︫︡ه و ︀︋ ﹤﹋ ﹩︭︫︡ ﹋︀ر را ا﹡︖︀م د﹨︡ را ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠︡.

︀﹡و ار︑︊︀ط ︋︀ آ ︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن ️﹋︪︀ر﹞
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ و  ﹨﹞︀ن ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ در ﹡︪︧️ ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 
︡، در︋︀ره ﹝︀﹨﹫️، ز﹝︀ن ︋﹠︡ی  ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ در ﹝︀رس 2019 ا︫︀ره︫ 
﹫︪︊︣د ﹝︪︀ر﹋️ ﹐زم  ︣ای︎  ︣ر︨ــ﹩︋  ︣︎︨︣ــ︐﹩ و︋  و ﹝﹫︤ان ر﹨︊︣ی،︨ 
 ﹤ ︣دا︠︐﹟︋  ︣ای︎   ︋،﹩﹠︺ ،﹩︨︣︋︀︧ ︣وه در﹎ ﹩︨︣︋︀︧ ل﹢︧﹞ ︣︡﹞
﹝﹢︲﹢ع ﹝︧﹢﹜﹫️ ﹝︣︡️ ﹋﹫﹀﹫️ در ︨︴ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩ (از︗﹞﹙﹥، 
︋ــ︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹟ ﹋﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︋﹥ در﹎﹫︣ ︋﹢دن در ﹋︀ر ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه ︋﹥ 
︡ه  ﹢د)، ﹡﹍︣ا﹡﹫︀﹩ ﹝︴︣ح︫  ︩ ﹝︣︋﹢ط ﹝﹩︫  و︨ــ﹫﹙﹥ ︧︀︋︨︣︀ن︋ 
ا︨️. ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، در ︋︣︠﹩ ﹎︤ار︫︀ی ︋︀زر︨﹩ ︧︀︋︨︣﹩ آ﹝︡ه ﹋﹥ 
︴︣﹨︀ی  ︣ا︨︀س آن،︠  ﹝︀﹨﹫️ و ︡ودی ﹋﹥ ا︻︱︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه︋ 
 ︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن ︀ی ﹝﹢ردا﹡︐︷︀ر را ︋︣ای︪﹠﹋وا ︀ ️﹫﹝﹨︋︀ا ︿︣︑
﹝ ︬︪︀ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ﹝︐︽﹫︣ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ درک ﹝︐﹀︀وت و 
︋︣︠﹢رد﹨︀ی ﹝﹞﹊﹟ ﹝︐﹀︀وت ﹝﹠︖︣ ﹝﹩ ︫﹢د. ا﹁︤ون ︋︣ ا﹟، ا︨︐︀﹡︡ارد  
ــ︀﹝﹏ ر﹨﹠﹞﹢د﹨︀﹩ ﹡﹫︧ــ️ ﹋﹥  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 600 ﹋﹠﹢﹡﹩︫ 
 ︴ ــ︣ا︴﹩ ﹋﹥ ا︻︱︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ﹨﹛ در︨  ︑﹢︲﹫ د﹨︡ در︫ 

︋︩ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ﹥ ﹋︀ر ︀︋︡ ﹋︣د.
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫ ︒ ﹋︣د ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋  ︀ره︋   ︋﹟︀ر﹎︣وه در ا﹋
️ ︫︡ه در ا︨︐︀﹡︡ارد  ﹢﹆︑ ︀ی﹞۶٠٠ (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه) ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ از ا﹜︤ا
 ️﹫﹛﹢︧﹞ ﹤︋ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ٢٢٠ (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫ــ︡ه) ﹝︣︋﹢ط ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫︋
﹝︧﹞ ︣︡﹢ل ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ︋︣ای ﹝︣︡️ ﹋﹫﹀﹫️ در ︨︴ ﹋︀ر 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︣ه ︋﹍﹫︣د. ا﹞ ﹟﹛ ︫ــ︀﹝﹏ ر﹨︊︣ی، ︨︣︎︨︣ــ︐﹩ و 

︋︣ر︨﹩ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ و ار︑︊︀ط ︋︀ آ﹡︀ ا︨️. 
﹋︀ر﹎︣وه ︋﹥ ︋︒ در︋︀ره ا︡﹞ ﹤﹋ ﹟︣ ﹝︧ــ﹢ل ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
 ️︣︡﹞ ﹏﹝︻ ︀ر را در﹋ ︴︨ ا﹡︡ ﹋﹫﹀﹫️ در﹢︑ ﹩﹞ ﹤﹡﹢﹍ ︣وه﹎

﹋﹠︡، ادا﹝﹥ ︠﹢ا﹨︡ داد.

︉ ︋﹢دن  ارز︀︋﹩ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ و ﹋︀﹁﹩ و ﹝﹠︀︨
︉ ︫︡ه ︧﹋ ﹩︨︣︋︀︧ ︡﹨ا﹢︫

︋﹠︡ 41 ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 600 ﹋﹠﹢﹡ــ﹩ ا﹜︤ام ﹝﹩ ﹋﹠︡ 
﹋ــ﹥ ا︻︱︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ︀︋︡ از ︧ــ︀︋︣س ︋ــ︩ ︋﹢ا﹨﹠︡ ︑︀ 
﹝﹢︲﹢︻︀﹩ را ﹋﹥ ︋︣ ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی ا︻︱︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ﹝﹢︔︣ ا︨️ 
︋﹥ ا︻︱︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ا︵﹑ع د﹨︡. ︋﹠︡﹨︀ی 42 و 43 ا︨︐︀﹡︡ارد 
 ﹩︋︀︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ارز﹞︀وی ا﹜︤ا ﹩﹡﹢﹠﹋ 600 ﹩︧︀︋︨︣ــ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫︋

ا︻︱︀ی ︧︀︋︨︣﹩ از ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ ا︨️.
︋﹠︡ ۴۴ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ۶٠٠ ﹋﹠﹢﹡﹩ ا﹜︤ام ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ 
︉ ︋﹢دن ︀ ﹡︊﹢دن ︫﹢ا﹨︡  ا︻︱︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ︀﹀﹋ ︡︀︋️ و ﹝﹠︀︨
️ آ﹝︡ه از رو﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ا︗︣ا︫︡ه در ﹁︣ا﹠︡ ︑﹙﹀﹫﹅ و ﹋︀ر  ︋﹥ د︨
ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه از ︨﹢ی ا︻︱︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه و ︧︀︋︣س ︋︩ روی 
ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ︪︋︀ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝︊﹠︀ی ا︸︀ر﹡︷︣ ︧︀︋︣س ︋︀︫︡، 
را ارز︀︋﹩ ﹋﹠︡. ︋﹠︡ ۴۵ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ۶٠٠ ﹋﹠﹢﹡﹩ 
︀ــ︡ ︑︀︔﹫︣ ﹨︣﹎﹢﹡﹥  ا﹜ــ︤ام ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹝︡︣ ﹝︧ــ﹢ل ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه︋ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︫︡ه از ︨ــ﹢ی ا︻︱︀ی ﹩︀︨︀﹠︫) ︪ــ︡ه﹡ ﹫︭︑ ︿︣︑
﹎︣وه ︀ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ︫ــ︡ه از ︨ــ﹢ی ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︩) و ﹨︣ ﹎﹢﹡﹥ 
﹝﹢اردی را ﹋﹥ ا﹝﹊︀ن د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ︫﹢ا﹨︡ ﹋︀﹁﹩ و ﹝﹠︀︨︉ ︧︀︋︨︣﹩ در 

.︡﹠﹋ ﹩︋︀︣وه ارز﹎ ﹩︨︣︋︀︧ ︣︷﹡︀ر︸و︗﹢د ﹡︡ا︫︐﹥ ا︨️ را ︋︣ ا ︀﹡آ
﹋︀ر﹎︣وه ︠︀︵︣ ﹡︪ــ︀ن ﹋︣د ﹋﹥ ر︻︀️ ا﹜︤ا﹝︀ی ا︨︀︨﹩ در ︋︀ز﹡﹍︣ی 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ۶٠٠ ﹡﹫︤ ﹨﹞︙﹠︀ن ﹝﹠︀︨︉ ︠﹢ا﹨︡ 

:︣︥ه ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝﹢ارد زد، ︋﹥ و﹢︋
• آ︀ ︫ــ﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣﹩ ﹋︀﹁﹩ و ﹝﹠︀︨︉ ︋﹥ د︨ــ️ آ﹝︡ه ا︨️ ︑︀ ︋︐﹢ا﹡︡ 
﹝︊﹠︀﹩ ︋︣ای ا︸︀ر﹡︷︣ ا︻︱︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎ــ︣وه در︋︀ره ︮﹢ر︑︀ی 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩  ﹠︡ 44 ا︨ــ︐︀﹡︡ارد︋   ︋︀ ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه ﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠︡ (﹋﹥︋ 

600 ﹋﹠﹢﹡﹩ ﹝︴︀︋﹆️ دارد)، و
 ﹩︨︣︋︀︧ ︣وه ︋﹥ ا﹡︡ازه ﹋︀﹁﹩ در﹎ ﹩︨︣︋︀︧ ل﹢︧﹞ ︣︡﹞ ︀آ ﹤﹋ ﹟ا •
 ،︩︋ ︧ــ︀︋︣س ــ︣وه، از︗﹞﹙﹥ در ﹋︀ر﹨︀ی ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه از ︨ــ﹢ی﹎
﹝︪︀ر﹋️ دا︫︐﹥ ︑︀ ﹝︧﹢﹜﹫️ ا﹝︱︀ی ا︸︀ر﹡︷︣ در︋︀ره ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 

﹎︣وه را ︋︣︻︡ه ︋﹍﹫︣د. 
﹨﹞︙﹠﹫﹟ از د︡﹎︀ه ﹋︀ر﹎︣وه، ︋﹠︡﹨︀ی ۴٢ و ۴٣ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ۶٠٠ ﹋﹠﹢﹡﹩، ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ︧︀︋︣س ︋︩ و 
﹋﹀︀ــ️ ﹋︀ر﹨︀ی او، در ︋︀ز﹡﹍︣ی ا﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︎︀︋︣︗ــ︀ ︠﹢ا﹨﹠︡ ︋﹢د. 
﹋︀ر﹎ــ︣وه در︋︀ره ا﹟ ﹋﹥ آ︀ ︋︣ای ار︑﹆︀ی ﹨︣﹥ ︋﹫︪ــ︐︣ اــ﹟ ا﹜︤ا﹝︀ و 
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﹨﹞︣ا︨︐︀﹩ آ﹡︀ ︋︀ ︋︀ز﹡﹍︣︀ی ︎﹫︪﹠︀دی در ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد ︑︽﹫﹫︣ا︑﹩ 
﹡﹫︀ز ا︨️ ︋ ،﹤﹡ ︀︒ ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د.

ار︑︊︀ط ︋︀ ﹝︣︡️ ﹎︣وه و ار﹋︀ن را﹨︊︣ی ﹎︣وه 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 600 ﹋﹠﹢﹡﹩  ︋﹠︡﹨ــ︀ی 46 ︑︀ 48 ا︨ــ︐︀﹡︡ارد︋ 
︀وی ا﹜︤ا﹝︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ار︑︊︀ط ︋︀ ﹝︣︡️ ﹎︣وه ا︨ــ️، از︗﹞﹙﹥ 
︑﹢︗ــ﹥ ︋﹥ ﹋︀︨ــ︐﹫︀ی ︫﹠︀︨︀﹩ ︫ــ︡ه در ﹋﹠︐︣ل دا︠﹙﹩ ︋︣ا︨ــ︀س 
 ﹤ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 265 12و ﹝﹢︲﹢︻︀ی ﹝︣︋﹢ط︋  ا︨ــ︐︀﹡︡ارد︋ 
︑﹆﹙︉ ︋︣ا︨ــ︀س ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 240 13. ︋﹠︡ 48 
 ️︣︡﹞ ﹟﹫︋ 600 ﹋﹠﹢﹡﹩ ︋﹥ ار︑︊︀ط ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا
﹎︣وه و ﹝︋ ️︩︣︡ و ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︩ در ﹝﹢ا﹇︺﹩ ﹝﹩ ︎︣دازد 
 ︣﹍د ﹏﹐د ︀ ا︨ــ︀س ﹇︀﹡﹢ن، ﹝﹆ــ︣رات ︣  ︋،︩ ﹋﹥ ︧ــ︀︋︣س︋ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︣︷﹡︀ر︸︤م ︋﹥ ا﹚﹞ ،(﹩﹡﹢﹡︀﹇ ﹩︧︀︋︨︣ــ ،﹤﹡﹢﹝﹡ ︋︣ای)

در︋︀ره ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋︩ ا︨️.
ا﹁︤ون ︋ــ︣ ا﹜︤ا﹝ــ︀ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ٢۶٠ 
 ︡﹠︋ ،﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا ︣﹍(︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه)١۴ و د
 ﹤ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ۶٠٠ ﹋﹠﹢﹡﹩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩︋  ۴٩ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد︋ 

ار﹋︀ن را﹨︊︣ی ﹎︣وه را ﹝﹆︣ر ﹋︣ده ا︨️.
﹋︀ر﹎︣وه ﹨﹠﹢ز در︋︀ره ا﹟ ا﹜︤ا﹝︋ ﹏﹫︭﹀︑ ﹤︋ ︀︒ ﹡﹊︣ده ا︨ــ️، 
و﹜ــ﹩ در ا﹟ را︨ــ︐︀، ﹨﹞ــ﹥ ﹝︴︀﹜ــ︉ و ︎﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ی در︀﹁︐﹩ از 

︨︀︎ د﹨﹠︡﹎︀ن ︋﹥ ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ را در﹡︷︣ ﹇︣ار ︠﹢ا﹨︡ داد.

﹝︧︐﹠︨︡︀زی
﹋︀ر﹎ــ︣وه در︋ــ︀ره ا﹜︤ا﹝︀ی ︋﹠ــ︡ 50 ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
︋ ﹩﹡﹢﹠﹋ 600︒ ﹡﹊︣ده ا︨ــ️، و﹜﹩ از ﹝﹢︲﹢︻︀ی ︫﹠︀︨︀﹩ ︫ــ︡ه در 
د︻﹢ت ︋﹥ ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ ﹋﹥ از ︨ــ﹢ی ︎︀︨ــ د﹨﹠︡﹎︀ن در︋︀ره ﹝︧︐﹠︨︡ــ︀زی 

ّآ︫﹊︀ر ︫︡ه، آ﹎︀ه ا︨️، از︗﹞﹙﹥:
• ﹝﹢︲﹢︻︀ــ﹩ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︋﹥ ︑︭﹞﹫﹛ در︋︀ره ︢︎ــ︣ش ︀ ادا﹝﹥ ﹋︀ر 

︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ﹝︣︋﹢ط ︋︀︫﹠︡؛
 ﹩︨︣︋︀︧ ︡ود ﹝︪︀ر﹋️ ا︻︱︀ی در︋︀ره ﹝︀﹨﹫️، ز﹝︀ن ︋﹠︡ی و ︀︑︀و︱﹇ •

﹎︣وه در ﹋︀ر﹨︀ی ا﹡︖︀م ︫︡ه از ︨﹢ی ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ و د﹐﹏ آن؛
﹢ی ا︻︱︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه؛ و ︩ از︨  ︣ر︨﹩ ا︗﹞︀﹜﹩ ﹝︧︐﹠︡ات ︧︀︋︨︣︀ن︋   ︋•

• ﹇︱︀و︑︀ی ا︻︱︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎ــ︣وه، ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹝﹠︀︨ــ︉، ﹝︣︑︊︳ ︋︀ 
.︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن ︀ی﹨ ﹤︐﹁︀

﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ﹥ ﹨︣ ﹡ــ﹢ع ︑︽﹫﹫︣ در ا﹜︤ا﹝ــ︀ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋  ﹋︀ر﹎ــ︣وه ﹡﹫ــ︀ز︋ 
﹫︪ــ︐︣ و︥ه  ﹥ ا﹜︤ا﹝︀ی ﹝︧︐﹠︨︡ــ︀زی︋  ︧︀︋︨︣ــ﹩ ۶٠٠ ﹋﹠﹢﹡ــ﹩ ︀ ﹡﹫︀ز︋ 

 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد  ︋﹫﹟ ا﹞ا﹜︤ا ︡ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه، ﹁︣ا︑︣ از
٢٣٠ ١۵را در ﹁︣ا﹠︡ ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ در﹡︷︣ ﹇︣ار ︠﹢ا﹨︡ داد.

:︀︐︫﹢﹡︀︎
1-International Standard on Auditing(ISA600), Special 
Considerations, Audits of Group Financial Statements 
(Including the work of Component Auditors)

﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪ــ﹩  ﹫﹨ -2️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 
(IAASB) در د︨ــ︀﹝︊︣ 2015 د︻﹢ت ︋﹥ ﹡︷︣︠﹢ا﹨ــ﹩ (ITC) ︋ــ︀ ︻﹠ــ﹢ان 
«ا﹁︤ا ️﹫﹀﹫﹋ ︩︧︀︋︨︣﹩ ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩: ︑︀﹋﹫︡ ︋︣ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای، 
﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ و ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه» را ﹝﹠︐︪︣ ﹋︣ده ا︨️. ا﹟ ︨﹠︡ ﹋﹥ ︋︣ ا︨︀س 
︑﹑︫ــ︀ی ﹨﹫️ ︋︣ای ︑﹫﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹋︀ر ︨ــ︀﹜︀ی 2015 و ︑ 2016﹫﹥ ︫ــ︡ه 
︋﹢د، ︋﹥ ︓︋ــ︀ی ﹨﹫️ در︋︀ره ﹝﹢︲﹢︻︀﹩ ︫ــ︀﹝﹏ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای، ﹋﹠︐︣ل 
﹥ ﹝︺︣﹁﹩ ﹁︺︀﹜﹫︐ــ︀ی ﹝﹞﹊﹟ در ز﹝﹫﹠﹥  ︣دا︠︐﹥ و︋  ﹋﹫﹀﹫️ و ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎ــ︣وه︎ 
︑︡و﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︋︣ای ا﹁︤ا ️﹫﹀﹫﹋ ︩︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹥ در ︑﹢ان ﹨﹫️ ︋﹢ده 
 ︡﹠  ︨︣ ︀ ︻﹠﹢ان «﹝︣وری︋  ﹠︡ ﹨﹞︣اه︋   ︨﹉ ️﹫﹨ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ .︎︣دازد ﹩﹞ ،️ا︨ــ
د︻﹢ت ︋﹥ ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩» ﹝﹠︐︪︣ ﹋︣د ︑︀ ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران، ﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ و 

︑﹫﹥ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن را ︋﹥ ﹡︷︣د﹨﹩ ︑︣︾﹫︉ ﹋﹠︡.
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