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مقدمه
خانم ها و آقایان، میهمانان محترم، افتخاری برای من است که امشب 
را در کنار شما هستم. امشب، اعضای شورای نظارت استانداردهای 
حسابداری کانادا (CASOC) و هیئت استانداردهای حسابداری 
کان�ادا (CASB)، هیئ��ت امن��ای بنی��اد اس��تانداردهای بین الملل��ی 
گزارشگری مالی و اعضای هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری 
در نشست ما شرکت دارند. حسابرسان، سرمایه گذاران، تنظیم کنندگان 
مق��ررات، تهیه کنندگان گزارش��های مالی و تدوین کنندگان اس��تاندارد 

حسابداری نیز در میان مخاطبان حضور دارند.
 هیچ مش��کل حسابداری وجود ندارد که در کنار هم، ما نتوانیم آن 

را حل کنیم!
کانادا عضو بس��یار مهم جامع��ه جهانی اس��تانداردهای بین المللی 
گزارش��گری مالی است. ش��ما مدتهای زیادی حامی کار ما بوده اید- 
بس��یار پیش از آنکه هیئت اس��تانداردها تشکیل ش��ود. در طول این 
س��الها ما از هیئت امنای کانادایی، عضو کانادایی هیئت استانداردها، 
اعض��ای کانادای��ی کمیت�ه تفس�یر(IC)، رئیس کانادایی ش�ورای 
مش�ورتی (AC) اس��تانداردهای بین الملل��ی گزارش��گری مال��ی و 
به تازگ��ی نماین��ده کانادای��ی در انجمن مش�اوره اس�تانداردهای 

حسابداری (ASAF) بهره برده ایم.
به دلی��ل حضور قدرتمند کانادا، افکار و ایده های ش��ما در سراس��ر 

مأموریت جدید
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری 

 ،(Hans Hoogervorst) هوگرورس�ت  هان�س 
رئیس هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری 
(IASB)، در ی��ک س��خنرانی در تورنت��و، کان��ادا، به 

ارائه بیانیه مأموریت بنیاد اس�تانداردهای بین المللی 
گزارش�گری مالی (IFRS) و هیئت اس��تانداردهای 
بین المللی حس��ابداری که به تازگی تهیه ش��ده اس��ت، 
پرداخت و اطالعات تازه ای را درباره پیشرفت پذیرش 
اس��تانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در سراسر 

جهان ارائه داد.
بیانی��ه جدید مأموری��ت با هدف اساس��نامه ای بنیاد 
اس��تانداردها همسو اس��ت: تهیه مجموعه ای یگانه از 
استانداردهای گزارش��گری مالی باکیفیت، درک پذیر، 
اجراش��دنی و پذیرفته شده در س��طح جهان، در جهت 
منافع همگانی، و براساس اصولی که به وضوح تنظیم 
ش��ده اس��ت. با این حال، برای افزایش درک نقش و 
س��هم این س��ازمان در اقتصاد جهانی، بیانیه ای برای 

مأموریت بنیاد و هیئت تهیه شده است.

 ترجمه: ساجده مالطایفه
Hans Hoogervorst  
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اس��تانداردهای ما نفوذ می کند. ما از مشارکت درخور توجه شما در 
کارمان بسیار قدردانی می کنیم.

امش��ب ش��روع س��خنرانی م��ن با تمرک��ز ب��ر مأموری��ت بنیاد 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و هیئت استانداردهای 
بین المللی حسابداری خواهد بود و با ارائه آخرین اطالعات درباره 
پیشرفت به دست آمده در استانداردهای جهانی آن را  ادامه خواهم 
داد. در نهایت، اظهارات پایانی من درباره چندین پروژه در برنامه 
کار هیئ��ت، یعن��ی به ش��ناخت درامد و حس��ابداری بیم��ه مربوط 
خواهد بود که اینجا در کانادا موضوع های بسیار مرتبطی هستند.

استانداردهای گزارشگری مالی برای اقتصاد جهانی
اولی��ن موضوع، بیانیه مأموریت هئیت اس��ت. در واقع تا به حال، 
ما یک بیانیه مأموریت نداش��تیم. اساسنامه بنیاد تنها »هدفها« را 
تعیین می کند، که اولین آنها چنین است: “تهیه مجموعه ای یگانه 
از استانداردهای گزارشگری مالی باکیفیت، درک پذیر، اجراشدنی 
و پذیرفته ش��ده در س��طح جه��ان، در جه��ت مناف��ع همگانی، و 

براساس اصولی که به وضوح تنظیم شده است.”
این هدف به »چیس��تی« می پردازد نه ب��ه »چرایی«. چرا کار ما 
بس��یار مهم اس��ت؟ چگونه ب��ه منافع همگانی خدم��ت می کنیم؟ 
آیا اس��تانداردهای حس��ابداری تنها مورد توجه س��رمایه گذاران و 

حسابداران است، یا اینکه کار ما ارتباط گسترده تری دارد؟ 
در چن��د ماه گذش��ته من یک پ��روژه کوچ��ک را هدایت کرده ام  
ت��ا دلیل بقایمان را در چند بند بیرون بکش��م. پ��روژه جالبی بود. 
جلس��ه هایی با کارشناس��ان برگزار کرده ایم تا ای��ن کلمات را تهیه 
کنی��م. ای��ن کلمات ب��ا داده هایی که از اش��خاص زی��ادی از جمله 
هیئت امنا و ش��ورای مش��ورتی دریاف��ت  کردیم، اص��الح و بهتر 
ش��دند. بیانیه مأموریت هدف اساس��نامه ای ما را تغییر نمی دهد، 
بلکه به ما و بقیه نیز کمک می کند تا نقشمان را در اقتصاد جهانی 

بهتر درک کنیم. این دلیلی است بر آنچه انجام می دهیم.
بنابراین، بیانیه مأموریت به چه موضوعی می پردازد؟ می توانید 
بیانیه مأموریت را بر روی صفحه نمایش پش��ت س��ر من ببینید. 
در واق��ع اولی��ن پاراگراف، همه چی��ز را بیان م��ی کند.“مأموریت 
ما توس��عه اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری مالی اس��ت که 
ش��فافیت، پاس��خگویی و کارایی در بازارهای مالی سراسر جهان 
ایج��اد می کند. کار م��ا از طریق ایجاد اعتماد، رش��د و ثبات مالی 

دراز م��دت در اقتصاد جهانی به مناف��ع همگانی خدمت می کند.” 
این مأموریت ما به طور خالصه است.

در ادام��ه، بیانیه مأموریت ش��رح می دهد که اس��تانداردهای ما 
ب��ا ارتقای کیفی��ت و مقایس��ه پذیری بین الملل��ی اطالعات مالی، 
ش��فافیت را در پ��ی دارد. ای��ن موضوع به س��رمایه گذاران و دیگر 
ش��رکت کنندگان در ب��ازار ام��کان می ده��د تصمیمه��ای آگاهانه 

اقتصادی بگیرند.
همچنین اس��تانداردها از طریق کاهش ش��کاف اطالعاتی بین 
عرضه کنن��دگان س��رمایه و افرادی که پ��ول خود را ب��ه آنها واگذار 
کرده اند، پاس��خگویی را تقوی��ت می کند. بنابراین اس��تانداردهای 
م��ا اطالعاتی را فراهم می کند که برای پاس��خگو ب��ودن مدیریت 
موردنیاز است. استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی نیز برای 
تنظیم کنندگان مقررات که نقش مهمی در تقویت پاس��خگویی در 

بازارهای سرمایه دارند، از اهمیت حیاتی برخوردار است.
ب��ه  مال��ی  گزارش��گری  بین الملل��ی  اس��تانداردهای  س��رانجام، 
سرمایه گذاران کمک می کند تا فرصتها و ریسکها در سراسر جهان را 
شناسایی کنند و از این طریق در کارایی اقتصادی تأثیر دارد. نتیجه، 
تخصیص کارامدتر سرمایه اس��ت. برای کسب وکار، استفاده از تنها 
ی��ک زبان حس��ابداری مورد اعتماد، هزینه س��رمایه را کمتر می کند 
و هزینه ه��ای گزارش��گری بین المللی را کاهش می ده��د. بنابراین 
اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری مالی برای سرمایه گذاران و 

تهیه کنندگان گزارشهای مالی، منافع اقتصادی به ارمغان می آورد.
این است منفعت همگانی استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی- س��هم ما در اقتصاد جهانی. این کلمات به همه ما یادآوری 
می کنند که فراتر از دنباله روی ایدئولوژیهای حسابداری و یا منافع 
ملی بیاندیش��یم. من منتظرم در طول میزگرد بحث بیش��تری در 

این مورد داشته باشم.

کار ما از طریق

ایجاد اعتماد

رشد و ثبات مالی درازمدت در

اقتصاد جهانی 

به منافع همگانی

خدمت می کند
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مسیری به سمت استانداردهای جهانی
بنابرای��ن، بیانیه مأموریت ما یک زمینه مهم 
ب��رای کارم��ان فراهم می کند زیرا به س��ادگی 
مس��ئولیتمان را در قالب ارائه »استانداردهای 
گزارش��گری مالی به اقتص��اد جهانی« تنظیم 
می کند. چگونه م��ا برخالف این هدف عمل 

می کنیم؟
پاس��خ به این پرس��ش را در هدیه کوچک 
هیئت اس��تانداردها در مقابلت��ان پیدا خواهید 
ک��رد. ای��ن آخرین نس��خه راهنم��ای جیبی 
گزارش��گری  بین الملل��ی  اس��تانداردهای 
مالی اس��ت، که به تازگی چاپ ش��ده اس��ت. 
ای��ن راهنما ارزیاب��ی معتب��ری از به کارگیری 
اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری مالی 
در سراس��ر جهان فراهم می کند. از زمانی که 
اولین نس��خه را منتش��ر کردیم، کمتر از یک 
س��ال می گذرد، اما از آنجا که بیشتر کشورها 
بین الملل��ی  اس��تانداردهای  به کارگی��ری  در 
گزارش��گری مالی پیش��رفت داش��ته اند، آن 

نسخه قدیمی شده است.
راهنم��ای جیبی نش��ان می دهد که از 138 
کش��ور مورد تحقیق، 114 کش��ور اس��تفاده از 
اس��تانداردهای بین الملل��ی را ب��رای تم��ام یا 
بیشتر ش��رکتهای سهامی عام پذیرفته شده در 
بورس الزامی س��اخته اند. بسیاری از کشورها 
به ط��ور کامل و ب��دون تغییر، اس��تانداردهای 
بین المللی را به کار گرفته اند، و منطبق ساختن 

آنها با استانداردهای محلی بسیار کم است.
در اروپا، استانداردهای بین المللی ده سال 
است که موضوع اخبار است. این تقریبًا روال 
معم��ول کس��ب وکار اس��ت. کمیس��یون اروپا 
به تازگی یک بررس��ی درباره تجرب��ه اروپا از 
اس��تانداردهای بین المللی در 10 سال گذشته 
انجام داده اس��ت. حجم گس��ترده پاسخها به 
این بررس��ی، نظر مطلوبی به استانداردهای 

بین المللی دارد. از میان پاس��خ دهندگانی که 
به طور واضح پاس��خ دادند، 93 درصد نگرش 
مثبتی به اس��تانداردهای بین المللی داشتند. 

این حمایت درخور توجه است.
در  همچنی��ن  و  التی��ن،  امری��کای  در 
آفریقا، اس��تانداردهای بین المللی نیز به خوبی 
تثبیت ش��ده اس��ت. تقریب��ًا همه کش��ورهای 
آمری��کای التی��ن اس��تفاده از اس��تانداردهای 
بین الملل��ی را الزام��ی کرده ان��د. ای��ن منطقه 
همچنی��ن به ص��ورت محکم اس��تانداردهای 
بین المللی گزارش��گری مالی برای شرکتهای 
کوچک ومتوسط را پذیرفته است. تخمین  زده 
می ش��ود برزیل به تنهایی بیش از نیم میلیون 
گزارش��گری  بین المللی  اس��تانداردهای  کاربر 
مالی برای ش��رکتهای کوچک ومتوسط داشته 
باش��د. در آفریقا نیز به همین صورت اس��ت. 
همه اقتصادهای آفریقایِی با رش��د باال به طور 
کامل با استانداردهای بین المللی همسو است.

در آس��یا، پویایی استانداردهای بین المللی 
هن��وز در نوس��ان کام��ل اس��ت. س��ه چهارم 
کش��ورهای منطقه آس��یا و اقیانوسیه در حال 
حاضر اس��تفاده از اس��تانداردهای بین المللی 
را برای همه و یا بیش��تر ش��رکتهای سهامی 
عام پذیرفته شده در بورس الزامی ساخته اند. 
درست اس��ت که برخی از اقتصادهای بزرگ 
آسیایی هنوز در مس��یر تکمیل فرایند انتقال 
به اس��تانداردهای بین المللی هس��تند، با این 
حال، پیشرفتهای بسیار هیجان انگیزی را در 

این کشورها شاهد هستیم.
ژاپن استفاده از استانداردهای بین المللی را 
از سال 2010 مجاز کرده و در دو سال گذشته، 
استفاده داوطلبانه از استانداردهای بین المللی 
جهش زیادی داش��ته اس��ت. درس��ت در ماه 
گذش��ته در ژاپ��ن اس��تفاده از اس��تانداردهای 
بین الملل��ی به عنوان اس��تاندارد حس��ابداری 

مأموریت ما

توسعه استانداردهای

بین المللی گزارشگری مالی

است که

شفافیت

پاسخگویی و

کارایی در بازارهای مالی

سراسر جهان

ایجاد می کند
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اصل��ی غیرژاپن��ی، از اصول پذیرفته ش�ده 
حس�ابداری امریکا (US GAAP) پیشی 
گرفت. در پایان سال، انتظار می رود که بیش 
از 100 شرکت ژاپنی استانداردهای بین المللی 
را به کار گرفته یا اینکه قصد خود را برای انجام 
این کار اعالم کرده باش��ند. این شرکتها حدود 
20 درص��د از س��رمایه کل ب��ازار را نمایندگی 
می کنند. پیشرفت بسیار سریع تر از آن چیزی 

است که انتظار می رفت.
دول��ت هند نی��ز برنامه همگرایی خ��ود را با 
اس��تانداردهای بین المللی آغاز کرده اس��ت. از 
سال 2017، ش��رکت های هندی پذیرفته شده 
ملزم خواهند بود تا گزارشهای خود را با استفاده 
از اس��تانداردهای جدید حس��ابداری هند که تا 
حد زیادی از اس��تانداردهای بین المللی پیروی 
می کن��د، ارائه کنند. ما ب��ه همکاری نزدیک با 
همکارانمان در هند ادامه خواهیم داد و امیدوار 
می مانیم که استانداردهای هندی به طور کامل 

با استانداردهای بین المللی تطابق پیدا کند.
خان��واده  مه��م  بس��یار  نی��ز عض��و  چی��ن 
اگرچ��ه  اس��ت.  بین الملل��ی  اس��تانداردهای 
استانداردهای حسابداری چینی کلمه به کلمه 
مطاب��ق اس��تانداردهای بین الملل��ی نیس��ت، 
ام��ا بیش��تر از آن چیزی که بس��یاری از مردم 
متوجه ش��وند به آن نزدیک اس��ت. عالوه بر 
ای��ن، بی��ش از250 ش��رکت چین��ی، مع��ادل 
ب��ازار  در  ش��رکتها  ارزش  کل  از  درص��د   30
چین، گزارش��های خ��ود را به خاط��ر پذیرش 
دوگان��ه در ب��ورس هنگ کنگ، با اس��تفاده از 
استانداردهای بین المللی کامل ارائه می کنند. 
در بیش��تر موارد، تفاوتهای گزارشگری مالی 
این ش��رکت ها هنگام گزارشگری با استفاده از 
اصول پذیرفته شده حسابداری چین در مقابل 
مالی  گزارش��گری  بین المللی  اس��تانداردهای 

بسیار جزئی هستند.

اینجا در کان��ادا، اس��تانداردهای بین المللی 
نی��ز به خوب��ی تثبی��ت ش��ده اس��ت. زمانی که 
کان��ادا از س��ال 2011 تصمی��م به اس��تفاده از 
اس��تانداردهای بین الملل��ی گرف��ت، بین��ش و 
رهب��ری خ��ود در گزارش��گری مالی را نش��ان 
داد. از آنج��ا ک��ه رواب��ط نزدیکی بی��ن کانادا و 
ایاالت متحد برقرار اس��ت، می توانم درک کنم 
ک��ه این یک تصمیم بزرگ ب��ود. ایاالت متحد 
تنها بزرگترین شریک تجاری کانادا است، و در 
همین حال ش��رکت هایی که نماینده حدود 60 
درصد از کل ارزش ش��رکتها در کانادا هستند، 

در بورس ایاالت متحد نیز پذیرفته شده اند.
ب��ا توجه به این روابط، این موضوع که پس 
از تصمیم مهم اجازه به کارگیری استانداردهای 
خارج��ی  ش��رکتهای  ب��رای  بین الملل��ی 
پذیرفته ش��ده در ب��ورس، موفقی��ت دیگ��ری 
برای استفاده از اس��تانداردهای بین المللی در 
امریکا به دس��ت نیامده اس��ت، به وی��ژه برای 
کان��ادا باید بس��یار ناامیدکننده باش��د. در حال 
حاض��ر کمیس�یون ب�ورس و اوراق بهادار 
امریکا (SEC) یک »راه چهارم« را در ارتباط 
با اس��تانداردهای بین المللی مورد بررسی قرار 
داده و ما باید بیبینیم که طرح پیش��نهادی چه 

مواردی را در بر خواهد گرفت.
خب��ر خوب این اس��ت که آنچه بس��یاری از 
آن بیم داش��تند اتفاق نیافتاده است. همانطور 
که من توضی��ح دادم، حرکت اس��تانداردهای 
بین المللی در خارج از ایاالت متحد به س��مت 
عکس نرفت��ه، بلکه کاماًل برخ��الف آن بوده 
اس��ت. بنابراین معتقدم که تصمیم شجاعانه 
اس��تانداردهای  پذی��رش  ب��ر  مبن��ی  کان��ادا 
از  پش��تیبانی  از  بی��ش  چی��زی  بین الملل��ی 

استانداردهاست.
نکت��ه درخور توجه در مورد اس��تانداردهای 
بین المللی، تعداد زیاد کشورهای استفاده کننده 

استفاده از تنها یک

زبان حسابداری

مورد اعتماد

هزینه سرمایه را

کمتر می کند و

هزینه های

گزارشگری بین المللی را

کاهش می دهد
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از آن نیست. بلکه این است که بر خالف آنچه بسیاری باور دارند 
و ی��ا تمایل دارند ک��ه باور کنند، منطبق س��ازی محلی بس��یار کم 
اس��ت. بررسیهای ما نش��ان می دهد که تغییرها بسیار نادر است. 
اگ��ر تغییرهایی وجود دارد، اکثراً ماهی��ت گذرا و انتقالی دارند. من 
هیچ استاندارد بین المللی اقتصادی دیگری نمی شناسم که به این 

گستردگی و یکنواختی در سراسر جهان به کار رفته باشد.
ای��ن واقعًا درخور توجه اس��ت. 114 کش��وری که اس��تانداردهای 
بین المللی را به کار می برند، سیس��تمهای اقتصادی و قانونی بس��یار 
متفاوت��ی با هم دارند. تفاوت بین آلمان و فرانس��ه بیش��تر از تفاوت 
می��ان انگلس��تان و ایاالت متحد اس��ت. با این حال، ه��ر دوی آنها 
استانداردهای بین المللی را به کار می گیرند. محیط مبتنی بر مقررات 
اغلب به عنوان یک مانع برطرف نش��دنی برای حسابداری مبتنی بر 
اصول است. من می توانم به شما اطمینان دهم که اکثریت قریب به 
اتفاق حوزه هایی که براس��اس استانداردهای بین المللی گزارشگری 
می کنند فرهنگ مبتنی بر مقررات دارند. با وجود این، این کشورها 
می توانن��د به خوب��ی اس��تانداردهای بین الملل��ی را ب��ه کار برند. این 
کش��ورها ش��واهدی زنده هس��تند که اثبات می کن��د در هنجارهای 

بین المللی هیچ دلیل عینی برای استثناءهای ملی وجود ندارد.

تدوین استاندارد
س��ومین و آخرین موضوعی که می خواس��تم امش��ب مطرح کنم، 
اشاره به چند پروژه بزرگ در برنامه کاری هیئت استانداردهاست. 
در س��ال گذش��ته یا پیش ت��ر از آن، پیش��رفت خوب��ی در برخی از 
حوزه های کلیدی داش��ته ایم. استاندارد بین المللی گزارشگری 
مال�ی ش�ماره 9 (IFRS 9) ب��ا عنوان »ابزار مال��ی« و همچنین 
اس��تاندارد جدید شناخت درامد، اس��تاندارد بین المللی گزارشگری 
مال��ی ش��ماره 15 با عنوان »درامد حاصل از قرارداد با مش��تریان« 
را تکمیل کردیم. به همراه هیئت اس�تانداردهای حس�ابداری 
مال�ی (FASB) گ�روه کارشناس�ی انتق�ال (TRG) را ب��رای 
حمایت از استقرار استانداردها راه انداختیم. در حال حاضر مشغول 
به کار هس��تیم تا ببینیم که آیا اصالحات مورد نظر یا محدود برای 
اس�تانداردهای بین الملل�ی گزارش�گری مال�ی ش�ماره 15  

(IFRS 15) نیاز است؟

هر جا به ابها م زدایی نیاز باش��د، باید انجام دهیم. با این حال، 
باید بس��یار مراقب باش��یم که این روند به این نیانجامد که هیئتها 

اصول��ی را زیر س��ئوال ببرند که اس��اس اس��تانداردها را تش��کیل 
می ده��د. این روند نباید در واقع تبدیل ب��ه دور دیگری از رایزنی 
عموم��ی ی��ا فرصتی ب��رای افرادی ش��ود ک��ه در پ��ی برگرداندن 
تصمیمهایی هس��تند که با آن موافق نبوده اند. تکمیل اس��تاندارد 
بین المللی ش��ماره 15 بیش از یک دهه زمان و کار طاقت فرسای 
هر دو هیئت، س��ه دوره رس��می رایزنی عمومی، هزاران س��اعت 
جلسه و جلسه های تبادل نظر بیشماری را مصرف کرد. استاندارد 
حس��ابداری کامل وجود ندارد. فرایند بی پایان س��رهم بندی قطعًا 

نمی تواند ما را به کمال نزدیک کند.
م��ا همچنین س��خت در تالش��یم تا اس��تاندارد جدی��دی برای 
حس��ابداری بیم��ه معرف��ی کنیم. این پروژه ای اس��ت که از س��ال 
1997 در حال انجام است. زمان زیادی سپری شده است و اکنون 
در حال پایان یافتن اس��ت. ما متعهد به نهایی کردن استانداردی 
مبتنی بر ارزش جاری برای قراردادهای بیمه هستیم. ما همکاری 
بسیار نزدیکی با صنعت بیمه در سراسر جهان و به خصوص اینجا 
در کانادا داشته ایم. همچنین ما در ماه مارس، با پیدا کردن راه حل 
کاری ب��رای قرارداده��ای مش��ارکتی، که یکی از آخرین مس��ائل 
باقی مانده بود، پیش��رفت خوبی کرده ایم.  بسیار خوش بین هستم 

که بتوانیم یافته هایمان را در ماه های آینده نهایی کنیم.
من به خوبی آگاهم که کانادا به عنوان یک حوزه گزارش��گری در 
موقعیتی تا حدودی یگانه اس��ت که استفاده از گزارشهای سه ماهه 
را الزام��ی کرده اس��ت. ای��ن به این معنی اس��ت که ش��رکت های 
کانادای��ی اغلب این موقعیت را دارند ک��ه اولین حوزه ای در جهان 
باش��ند که اس��تانداردهای بین المللی جدید را ب��ه کار می گیرند. به 
همی��ن دلیل، ما با دقت بس��یار به نظرهای ش��ما گوش می دهیم 
و پیش��نهادهای ش��ما درباره این پروژه و دیگ��ر پروژه ها را به طور 

جدی دنبال می کنیم.

سخنان پایانی
خانم ها و آقایان، از صرف وقت ش��ما سپاسگزارم. امیدوارم که در 
سخنرانی افتتاحیه به اندازه کافی موضوعهای جالب توجهی برای 
خوراک کار اعضای میزگرد فراهم کرده باش��م. از اینکه امشب در 
تورنتو در کنار ش��ما هستیم واقعًا خوشحالیم. دیدگاه ها و نظرهای 

شما برای ما بسیار مهم است.


