
1

www.hesabras.com                                       @hesabrasmag

 
در ور︫﹊︧︐﹍﹩ و ر︨﹢ا﹩ ︋﹠﹍︀ه ﹨︀ در ﹨﹞﹥ ﹋︪﹢ر﹨︀ از︗﹞﹙﹥ ور︫﹊︧︐﹍﹩ ︗︡︡ ︫︣﹋️ ﹋︀ر﹙﹫﹢ن (Carillion)، ﹋︀﹁﹥ ز﹡︖﹫︣ه ای 
در   (London Capital & Finance)  ︦﹠﹠︀﹁ ا﹡︡  ﹋︀︎﹫︐︀ل  ﹜﹠︡ن   ﹤︧︨﹢﹞  ،(Patisserie Valerie) وا﹜︣ی  ︎︀︑﹫︧︣ی 
 ﹩﹊︣︐﹊﹛ا  ﹩﹞﹢﹝︻ ︠︡﹝︀ت   ،  (Transnet) ︑︣ا﹡︧﹠️   ﹏﹞︀︫  ﹩︋﹢﹠︗ ا﹁︣﹆︀ی  در   ﹩︐﹛︀ا ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی  ور︫﹊︧︐﹍﹩   ،︀﹫﹡︀︐︣︋
ا︨﹊﹢م (Eskom) و ︠︴﹢ط ﹨﹢ا﹩ ا﹁︣﹆︀ی ︗﹠﹢︋﹩ و ر︨﹢ا﹩ ﹝﹢︨︧﹥ وان ام دی ︋﹩ (1MDB) در ﹝︀﹜︤ی، ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ی ا﹡︡﹋﹩ 
﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ﹨﹞﹍﹩ ︑﹢︗﹥ ا﹡︐︷︀م ︋︪﹩ و ︨﹫︀︨﹩ را ︋︣  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣﹩ ﹝︐﹞︣﹋︤ ﹋︣ده و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹡︪︀ن د﹨﹠︡ه ︨﹆﹢ط ︋︤رگ ﹡︷︀م 

را﹨︊︣ی ︋﹠﹍︀ه ا︨️. 
در ﹡︐﹫︖﹥، ︋︒ در ز﹝﹫﹠﹥ ا︮﹑ح ا﹡︐︷︀م  ﹩︪︋︧︀︋︨︣﹩ و ﹡︷︀م را﹨︊︣ی در ︨︴︗ ︀ن ︋︀﹐ ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️. 

﹥ ﹎︤ار︫﹍︣ی  ﹥ ﹝﹠︷﹢ر ا﹁︤ا︩ ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹡︧︊️︋   ︋﹩︨︣︋︀︧ .︡﹡﹢︫ ﹩﹝﹡ ﹤︐︧﹊︫ور ︀﹫︧︀︋︨︣ــ ︿﹫︺︲ ️﹫﹀﹫﹋ ﹏﹫﹛د ﹤ ︋﹠﹍︀ه ﹨︀︋ 
﹝︀﹜﹩ ︵︣ا﹩ ︫ــ︡ه ا︨️، ا﹝︀ ﹝ ️︣︡︀ ا﹁︣اد ﹝︧﹢ل را﹨︊︣ی را از ﹝︀︐﹫﹛﹢︧︪︀ن ﹝︺︀ف ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡. در﹡︀️، ︫﹊︧️ ︋﹠﹍︀ه و 

︎﹫︀﹝︡﹨︀ی ﹡︀︫﹩ از آن ︋︣ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩، ﹡︐︀︕ را﹨︊︣ی و ︑︭﹞﹫﹞︀ی ︲︺﹫︿ ا︨️. 
️ ﹝︡︣ه  ﹫﹨ ︤ی ︫︡ه ا︨️، ﹋﹥ در ر﹁︐︀ر﹨︀ و ا﹇︡امر ﹤︀︎ ﹩﹇﹑︠و ا︮﹢ل ا ︀︫︀ه، ارز﹎︡︋︣ا︨ــ︀س ﹨︡ف، د ︩︋︣︔را﹨︊︣ی ا

﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤︐﹫﹝﹋ ﹩︪︋︣︔ا ︩در ا﹁︤ا ﹜﹞ ﹏﹞ا﹢︻﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤︐﹫﹝﹋ ﹩︪︋︣︔ا ︩در ا﹁︤ا ﹜﹞ ﹏﹞ا﹢︻

   ︑︣︗﹞﹥: ز﹨︣ا ﹡﹢ری
L. Leka, L. Tugman

ی ا  ﹤﹁︣ د﹨︀﹎︡︀ی 

١٣٩٨١٣٩٨ ︣﹞   ︣﹞  ٨٨

 ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ ︋﹥ ﹇﹙﹛ ﹐را ﹜﹊︀ (Laura Leka) ﹝︋ ﹩﹠﹁ ︩︣︡ ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ از  ﹩﹡︀︗ ﹤﹁︧︣︀︋︡اری ﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران 
︉ و﹋︀ر (PAIB) ﹁︡را︨﹫﹢ن  (IFAC) و ﹜﹢ری ︑﹢﹎﹞﹟  ﹤︐﹫﹝﹋ ﹢︱︻ (Laurie Tugman)︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای ︫︀︾﹏ در ﹋︧

︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران ﹡﹍︀︫︐﹥ ︫︡ه ا︨️.
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 ﹟ل ︑﹠︷﹫﹛ ﹝﹢از﹢︧﹞ ،️︣︡﹞ ︣اه﹝﹨ ﹤︋ ︣ه︡﹞ ️ ﹫﹨ .ا﹡︺﹊︀س دارد و ︨︣ا︨ــ︣ ︨ــ︀ز﹝︀ن را در︋︣ ﹝﹩ ﹎﹫︣د ️︣︡﹞ و ﹎︣وه
️ د﹨﹩ را﹨︊︣دی ﹨︧︐﹠︡. ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀︋ ︀︡ ︋﹊﹢︫﹠︡ ︑︀ ا︮﹑︀ت در ز﹝﹫﹠﹥  ︗ ا︠﹑﹇﹩، ︫ــ﹊﹏ د﹨﹩ ︋﹥ ﹁︣﹨﹠﹌ ︨ــ︀ز﹝︀﹡﹩ و

را﹨︊︣ی را ﹁︣ا︑︣ از ا﹋︐﹀︀ ︋﹥ ﹋﹞﹫﹠﹥ ا﹜︤ا﹝︀ت ︎﹫︩ ︋︊︣﹡︡.
﹫︀ده ︨︀زی ﹋﹠︐︣﹜︀ی   ︎﹤ ﹠﹍︀ه ا︨ــ️، ﹋﹥ ا︵﹞﹫﹠︀ن︋  ️ ﹝︡︣ه ﹝︧ــ﹢ل ﹡ ﹩︀﹊︍︀ر﹍﹩ و در︨ــ︐﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩︋  ﹫﹨
دا︠﹙﹩ در ︨︣ا︨ــ︣ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی رو﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری ﹝﹠︀︨︉ و ا﹡︐︭︀ب و ﹡︷︀رت ︣︋︧︀︋︨︣︀ن ﹝︧︐﹆﹏ را 
️ ﹝︡︣ه ︋﹥ ﹋﹞﹫︐﹥ ︧︀︋︨︣﹩ وا﹎︢ار ﹝﹩ ︫﹢د. ا﹝︀ ا﹟ وا﹎︢اری،  ﹫﹨ از ︨﹢ی ︀︐﹫﹛﹢︧﹞ ﹟ا ،︀︐﹇د. در ︋﹫︪︐︣ و﹢︫ ﹩﹞ ﹏﹞︀︫

️ ﹝︡︣ه را از ︑︺︡﹨︀ و ︨ ﹤︋ ﹩﹢﹍︨︀︎︀﹝︡اران و د﹍︣ ︨﹢د︋︣ان ﹝︺︀ف ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡.  ﹫﹨
️ ﹝︡︣ه و ﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀ی  ﹫﹨ ︩﹆﹡ ️﹫﹁︀﹀︫ و ️﹢﹆︑ ︋︣ای ︀︧︀︋︡اران ︋﹥ ︵﹢ر ﹇︀︵︹ از ﹨﹞﹥ ︑﹑︫ــ ﹩﹚﹚﹝﹛︡را︨ــ﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹁
 ﹩﹡︀︊﹫︐︪︎ ،️︣︡﹞ و ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ر﹨︊︣ی ︫︡ه از ︨﹢ی ﹩﹡﹢﹡︀﹇ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨︡﹠︧︀︋︨︣ــ﹩ در ا﹡︖︀م ﹡︷︀رت ︋︣ ﹁︣ا
﹝﹩ ﹋﹠︡. ا﹟ ︑﹑︫ــ︀ ︫ــ︀﹝﹏ ︎︣دا︠︐﹟ ︋﹥ ︋︣دا︫ــ︐︀﹩ از ا﹟ ﹡﹞﹢﹡﹥ ا︨️ ﹋﹥ ﹋﹞﹫︐﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹥ ﹝﹫︤ان ﹋︀﹁﹩ ﹝︧︐﹆﹏ از 

﹝ ️︧﹫﹡ ️︣︡︀ ار︑︊︀ط ﹋︀﹁﹩ ﹝﹫︀ن ﹋﹞﹫︐﹥ ︧︀︋︨︣﹩ و ︨︀﹝︡اران و︗﹢د ﹡︡ارد. 
﹥ ﹨︣︀ل  ﹛ ﹝﹞﹩ در ارا﹥ ا︵﹞﹫﹠︀ن و ا︻︐﹞︀د در ﹎︤ار︫﹍︣ی و ﹝︣︡️ ر︧﹉ دار﹡︡.︋   ︨︩︋︣︔ا ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤︐﹫﹝﹋
︣ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، ﹁︣ا︑︣ ر﹁︐﹥ ا︨️،  ﹢د ︺﹠﹩ ﹡︷︀رت︋  در︨︣ا︨︣︗︀ن، ﹝︐﹫﹛﹢︧︀ی ﹋﹞﹫︐﹥ ︧︀︋︨︣﹩ از ﹝︧﹢﹜﹫️ ا︮﹙﹩︠ 
﹋﹥ آ﹡︀ را ﹨﹛ از ﹡︷︣ ︫ــ︣ا︳ ز﹝︀﹡﹩ و ﹨﹛ ︑︭︭﹩ ز︣ ﹁︪ــ︀ر ﹁︤ا﹠︡ه ای ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡ ︑︀ ﹡︷︀رت ︋︣ ر︧ــ﹊︀ی ﹝﹛ را در 

د︨︐﹢ر﹋︀ر ︠﹢د ﹇︣ار داده و ا﹁︤ون ︋︣ا﹟، ︋﹥ د︺︑ ︣﹍︡ات ﹝﹛ ︠﹢د ︻﹞﹏ ﹋﹠﹠︡.
︣ای ا﹟ ﹋︀ر ﹝﹢︗﹢د  ︀︫︡ ︀ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹝﹠︀︨︉ د﹍︣ی︋  ︣و﹋︀ر ﹡︡ا︫︐﹥︋   ︨﹩︻﹢︲﹢﹞ ︀ ️ ﹝︡︣ه ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︧︐﹆﹫﹛︋  ﹫﹨ ︣﹎ا ،︀︐﹇و ︣︐︪﹫ در︋ 
﹡︊︀︫ــ︡، ︋﹥ ﹡︀︀ر ﹨︣ آن ﹥ روی ز﹝﹫﹟ ﹝︀﹡︡ه ︋︀︫ــ︡ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ر︨﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ﹋﹞﹫︐﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ وا﹎︢ار ﹝﹩ ︫﹢د؛ ︋﹥ ︵﹢ر ﹡﹞﹢﹡﹥، ا﹝﹠﹫️ 

 .︡﹠︐︧﹨ ︀︻﹢︲﹢﹞ ﹟از ا ،﹩﹛︀﹞ ﹉︧︣ا︑︣ از ر﹁ ﹉︧ر ️︣︡﹞ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ ط ︋﹥ ﹁﹠︀وری و﹢︋︣﹞ ︀ی︻﹢︲﹢﹞ ︣﹍︊︣ی و د︀︨
﹝︧ــ︐﹫﹛﹢︀ی ﹋﹞﹫︐﹥ ︧︀︋︨︣﹩ در ﹢زه ﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی، ︋︪ــ︀ و در ﹝﹫︀ن ︋﹠﹍︀ه ﹨︀ ︋︧﹫︀ر ﹝︐﹀︀وت ا︨️. ﹝﹛ ا︨️ 
 ︣︐︪﹫  ︋︀﹡در آ ﹩︪︋︣︔ا ︩ا﹁︤ا ﹟︀︋︣ا﹠ ︣ای ﹨﹞﹥ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀ی  ،﹩︨︣︋︀︧﹉ ا﹜﹍﹢ی وا︡ ﹝﹠︀︨︉ و︗﹢د ﹡︡ارد و︋  ︋︡ا﹡﹫︡ ﹋﹥︋ 

.﹩︪︋ ا︋︳ ا︲︀﹁﹩ ا﹡︐︷︀م﹢︲ ︀ ︣︐︪﹫︋ ا﹨︡ دا︫️، ︑︀ ﹝﹆︣رات د︨︐﹢ری﹢︠ ︀︫︣و︋ ﹤︋ ﹩﹍︐︧︋
︉ و﹋︀ر ﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران، ︋﹥ د﹡︊︀ل  ️ ﹝︡︣ه ︋﹥ ﹋﹞﹉ درو﹡︡اد ﹋﹞﹫︐﹥ ︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای ︫︀︾﹏ در ﹋︧ ﹫﹨

︀﹁︐﹟ راه ﹨︀﹩ ︋︣ای ا﹁︤ا︩ ا︔ ﹤︐﹫﹝﹋ ﹩︪︋︧︣︀︋︨︣﹩ ︋﹢د و ︎﹠︕ ︻︀﹝﹏ ﹝﹛ را ︫﹠︀︨︀﹩ ﹋︣د.

﹩︨︣︋︀︧ ﹤︐﹫﹝﹋١- ︫﹀︀﹁﹫️ در
ا﹁︤ا︩ ︫ــ﹀︀﹁﹫️ در ﹝﹢رد ﹡﹢ه ای ﹋﹥ ﹋﹞﹫︐﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹥ و︸︀﹀︩ ︻﹞﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡، ︋︧ــ﹫︀ر ا﹨﹞﹫️ دارد و ا﹝﹊︀ن ارز︀︋﹩ آ﹎︀﹨︀﹡﹥ ︑︣ 

︻﹞﹙﹊︣د و ا︔︋︪︣﹩ ﹋﹞﹫︐﹥ را ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ︨︀زد. 
︋︧﹫︀ری از ︋﹠﹍︀ه ﹨︀ی دو﹜︐﹩ دارای آ﹫﹟ و ﹝﹆︣را︑﹩ از︗﹞﹙﹥ ا﹜︤ا﹝︀︑﹩ ︋︣ای ﹝﹢ارد ا﹁︪︀ی ﹋﹞﹫︐﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹨︧︐﹠︡. ا﹁︤ون 
︋︣ا﹟، ﹨﹞︙﹠︀ن ا﹁︤ا︩ ﹝﹢ارد ا﹁︪ــ︀ی داو︵﹙︊︀﹡﹥ ادا﹝﹥ دارد، ﹋﹥ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹥ ا﹡︐︷︀رات در ︀ل 
 ،︡︋︀ ﹩﹞ ︩ا﹁︤ا ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︐﹫﹝﹋ ︀ل ﹋﹥ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹟﹫︻ در ︀﹞د﹨﹠︡. ا ﹩﹞ ︀︨ــ ﹢د︋︣ان︎   ︨︣﹍︢اران و د﹎ ﹤︀﹞︣ ر︫ــ︨︡ 

︨﹢د﹝﹠︡ی ﹝﹢ارد ا﹁︪︀ ﹁︣ق ﹝﹩ ﹋﹠︡. 
در ا︀﹐ت ﹝︐︡، ︫ــ︀︬︠ ︫﹀︀﹁﹫️ ﹋﹞﹫︐﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︣﹋︤ ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩١ (CAQ) در ︨︀ل ٢٠١٨ در ︋︀ز︋﹫﹠﹩ 
︣︑︣ اس ا﹡︡︎﹩٢ (S&P 500) ﹡︪︀ن داد ﹋﹥ ﹝﹢ارد ا﹁︪︀ در ز﹝﹫﹠﹥ ا﹡︐︭︀ب   ︋️﹋︣ ﹝﹢ارد ا﹁︪ــ︀ی ﹋﹞﹫︐﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ۵٠٠︫ 
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﹝﹢︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩، ﹝︡ت ز﹝︀ن ا﹡︖︀م ︠︡﹝︀ت ﹝﹢︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩، ︑︽﹫﹫︣ در ﹅ ا﹜︤﹞﹥ ︧︀︋︨︣﹩، و ︲﹢ا︋︳ ︋﹥ ﹋︀رر﹁︐﹥ در 
ارز ﹤︧︨﹢﹞ ﹩︋︀︧︀︋︨︣﹩ ا﹁︤ا ︩︀﹁︐﹥ ا︨️. 

در︻﹫﹟ ︀ل، ﹋︀﹨︩ ﹝﹢ارد ا﹁︪︀ در ز﹝﹫﹠﹥ ︪︨︣︎︀ی ﹝﹞﹩ ﹨﹞︀﹡﹠︡ ﹝﹢ارد ز︣ ﹝︪︀﹨︡ه ︫︡: 
• آ︀ در︋︀ره د︨ــ︐﹞︤د﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ و را︋︴﹥ آن ︋︀ ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︓﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه ا︨ــ️؟ 5در︮︡ از ︋﹠﹍︀ه ﹨︀ ︋﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع 
﹢د﹡︡.  ︣دا︠︐﹥︋  ﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع︎  ﹠﹍︀ه ﹨︀︋  ︀ل 2014 ا︨️ ﹋﹥ در آن ز﹝︀ن 13در︮︡ از︋  ︎︣دا︠︐﹥ ا﹡︡، ﹋﹥ ﹡︪︀ن د﹨﹠︡ه رو﹡︡ ﹋︀﹨︩ ﹝︧︐﹞︣ از︨ 
 ️︊︓﹞ ︨︀︎ ︩︨︣︎ ﹟︧ــ︀︋︣س و︗﹢د دا︫︐﹥ ا︨️؟ ﹨﹫︘ ︋﹠﹍︀﹨﹩ ︋﹥ ا ︀︋ ارد ا﹁︪ــ︀ در︋︀ره ︻︣︮﹥ ﹨︀ی در︠﹢ر︑﹢︗﹥ ﹝︴︣ح ︫︡ه﹢﹞ ︀آ •

﹡︡اده ا︨️، در ︀﹜﹩ ﹋﹥ در ︨︀ل 2014، 3در︮︡ ︋﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︎︣دا︠︐﹥ ︋﹢د﹡︡. 
 ﹜﹞ زه ﹨︀ی﹢ ،﹩︨︣︋︀︧ ﹤︐﹫﹝﹋ ️﹫﹛︀︺﹁ ا﹁︪ــ︀ی ︡︀︋ ،︫︡︀︋ ️﹫﹝﹨دارای ا ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︐﹫﹝﹋ ︤ار︫ــ﹍︣ی﹎ ﹤﹋ ﹟︋︣ای ا
د︨ــ︐﹢ر﹋︀ر و ﹎﹀︐﹍﹢﹨︀ی ﹋﹞﹫︐﹥، ︣︮ و ﹇︀︵︹ ︋︀︫︡. ﹠﹫﹟ ﹝﹢ارد ا﹁︀︪﹠﹫︋ ︡︀︋ ﹩︀︪﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝﹢︲﹢︻︀ی ﹝﹛ ﹝﹢رد 

︑﹢︗﹥ ﹋﹞﹫︐﹥ ︧︀︋︨︣﹩ در را︋︴﹥ ︋︀ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ و ﹍﹢﹡﹍﹩ ︎︣دا︠︐﹟ ︋﹥ ا︻﹢︲﹢﹞ ﹟︀ ﹁︣ا﹨﹛ آورد.
︀ز︑︀ب   ︋﹩︨︣︋︀︧ ﹤︐﹫﹝﹋ در ﹎︤ار︫﹍︣ی ،﹩︨︣︋︀︧ ﹜﹞ ا﹁︪︀ی ﹝﹢ارد ﹅︣︵ ︧︀︋︨︣︀ن، از ی﹢ ا﹎︣ ا﹁︤ا︩ ﹎︤ار︫﹍︣ی از︨ 
دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫︡، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹝﹢︗︉ ︋︊﹢د ﹝﹢ارد ا﹁︪︀ی ﹋﹞﹫︐﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ︫﹢د. ︋︣ای ﹋﹞﹫︐﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ︾﹫︣︻︀دی ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د ا﹎︣ 

در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝﹢︲﹢︻﹩ ﹋﹥ ︧︀︋︣س آن را ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ﹝﹢︲﹢ع ﹝ ﹜︧︀︋︨︣﹩ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️، د︡﹎︀ه ︠﹢د را ︋﹫︀ن ﹡﹊﹠︡.
︑﹙﹫﹏ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹋﹞﹫︐﹥ ︧︀︋︨︣﹩ در ︣︋︐︀﹡﹫︀ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ا﹁︪︀ی ر﹊︧︀ی ﹝﹛ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، ︋﹥ ︵﹢ر ﹇︀︵︹ 

︋︀ ﹎︤ار︫﹍︣ی ︧︀︋︣س در︋︀ره ﹝﹢︲﹢︻︀ت ﹝ ﹜︧︀︋︨︣﹩ ﹨﹛ ︠﹢ا﹡﹩ دارد.

٢- ار︑︊︀ط ﹝﹢︔︣
︑︀﹋﹫︡ ︋︣ ا﹨﹞﹫️ رو﹡︡ ار︑︊︀ط ﹝﹢︔︣ ︋︀ ﹋﹞﹫︐﹥ ︧︀︋︨︣﹩، ز︀ده ﹎﹢﹩ ﹡﹫︧️. ا﹟ ار︑︊︀ط ︋﹥ ︮﹢رت ﹋︐︊﹩ و ︱﹢ری، ر︨﹞﹩ و ︾﹫︣ر︨﹞﹩، 

️ ﹝︡︣ه ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د.  ﹫﹨ و ﹩﹛︀﹞ ︡ار︫︡، وا ﹩ا︗︣ا ︣︡﹞ ،﹏﹆︐︧﹞ ︧︀︋︣س دا︠﹙﹩ و ،️︣︡﹞ ︀︋ ار︑︊︀ط
﹋﹞﹫︐﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ از ﹡﹆︩ ﹡︷︀ر︑﹩ ︠﹢د ︋﹥ ﹝﹢ارد ز︣ ا︑﹊︀ ﹝﹩ ﹋﹠︡:

︉ و﹋︀ر روی ﹝﹩ د﹨︡، ﹁︣ا︑︣  ﹫﹠︩ ﹝︺﹠﹩ دار ﹝︣︡️ در︋︀ره ر﹊︧︀ی ﹡﹢︡︎︡ در آ﹠︡ه ﹡︤د﹉، و آ︑ ﹟︣︠﹢﹐ت در︋︀ره آن ﹥ در ﹋︧  ︋•
از ا﹇︡ام ﹝﹆︡﹝︀︑﹩ ﹋﹥ آ﹡︀ ︋︣ای ︑﹞︣﹋︤ ︋︣ ︪﹛︀︀، ر﹊︧︀ و ﹁︣︮︐︀ی ﹝︪︬ ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡. 

• ﹝︴︀﹜︉ ︣︮ و در︠﹢ر﹁﹛ ﹡︪︧ــ️ ﹝︡﹞ ،️︣︡︣ ﹝︀﹜﹩ ار︫ــ︡، وا︡ ﹝︀﹜﹩ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︧︀︋︨︣﹩ دا︠﹙﹩ و ﹝︧︐﹆﹏. ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ 
 ﹤︐﹫﹝﹋ ﹤﹋ ﹩︊﹛︀︴﹞ ﹜︖︧︀︋︨︣﹩ ︋︣ر︨﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︋︧﹫︀ر ز︀د ︋︀︫︡. ا︵﹑︻︀ت ﹋︐︊﹩ ارا﹥ ︫︡ه ︋﹥ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹠︑ ︡︀︋ ﹩︨︣︋︀︧︀ در︋︣﹎﹫︣﹡︡ه 

 .︫︡︀︋ ︀﹡ا︵﹑︻︀ت ︋︣ای ︑﹢︗﹥ آ ﹟︣︑ و ﹝︣︋﹢ط ﹟︣︐﹝﹞
 ،﹩︨︣︋︀︧ ︀ه﹎︡︀رج از د ︀ ︧︀︋︨︣︀ن︠  ︡ون ︱﹢ر ﹝︣︡️ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹎﹀︐﹍﹢ی ﹝︧︐﹞︣︋  ﹥ ︧︀︋︨︣︀ن︋   ︋️︡ود﹞ ︡ون • د︨︐ِ︣س︋ 

.﹩︨︣︋︀︧ در ز﹝︀ن ︀﹠︑ ﹤﹡ و ︀︻﹢︲﹢﹞ ﹤︋ ︣﹝︐︧﹞ ﹩﹎︡﹫︨ر ر﹢︷﹠﹞ ﹤︋
 .﹩︨︣︋︀︧ ﹤︐﹫﹝﹋ ︀ی︐︧︪﹡ ار︫︡ در ︠﹑ل ﹩﹛︀﹞ ︣︡﹞ و ️︣︡﹞ ︀︋ ﹩﹝︨ار︑︊︀ط ︾﹫︣ر •

• د︨ــ︐ِ︣س ﹝︧︐﹆﹫﹛ ︋﹥ ﹎︣وه ﹨︀ و ︋︪ــ︀ و از︗﹞﹙﹥ ︋︪ــ︀ی ︗︡ا از ︋︩ ﹝︀﹜﹩، در ︮﹢رت ﹜︤وم (︀︋︡ ا︵﹞﹫﹠︀ن ︎﹫︡ا ︫﹢د ﹋﹥ ﹋﹞﹫︐﹥ 
︧︀︋︨︣﹩ ﹁︣ا︑︣ از ﹡﹆︩ را﹨︊︣ی ︠﹢د ا﹇︡ام ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡).

️ ﹝︡︣ه  ﹫﹨ ﹤﹋ ️︧﹫﹡ ﹩﹁︀﹋ .︡﹠﹋ ︣ار﹇︣ ﹢د ار︑︊︀ط︋  ️ ﹝︡︣ه در ﹝﹢رد ﹡﹢ه ا﹡︖︀م ﹝︐﹫﹛﹢︧︀ی︠  ﹫﹨ ︀  ︋︡︀  ︋﹩︨︣︋︀︧ ﹤︐﹫﹝﹋ ﹟﹫﹠︙﹝﹨
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︣ر︨﹩ ﹋︀﹝﹙﹩ از ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی  ﹤︐﹫﹝﹋ ️﹫﹛︀︺﹁ ﹜﹞︧︀︋︨︣﹩ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟  ︀︡ ﹎﹀︐﹍﹢ و︋  ︤﹡︡؛︋   ︋︡﹫︀︑ ︣﹞ ﹩︧︀︋︨︣ــ ﹤︐﹫﹝﹋ ︤ارش﹎ ︣ ︋﹥ ︨ــ︀د﹎﹩︋ 
️ ﹝︡︣ه ا︨️، ا﹡︖︀م ︫﹢د.  ﹫﹨ ︣ده ا﹡︡ و ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ︑﹢︗﹥ ﹋︀﹝﹏ از ︨﹢ی﹋ ﹩︀︨︀﹠︫ ︀﹡آ ﹤﹋ ﹩﹝﹞ ع﹢︲﹢﹞ ﹤﹡﹢﹎︣﹨

︉︨︀﹠﹞ ︬︭︑ و ︀﹫﹍︐︧︀︫ ،︀︑︀ر﹞ ﹏﹞︀︫ -﹤︐﹫﹝﹋ ٣- ︨︀︠︐︀ر
︀︫ــ︡. در ﹢زه ﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی  ︩ ︋︣ا﹡﹍﹫︤︋  ﹛︀ ️︧︀︋︨︣ــ﹩ ︲︣ورت دارد، ا﹝︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ ﹤︐﹫﹝﹋ ــ︀︠︐︀ر در︨ــ️ در ا︵﹞﹫﹠︀ن از و︗﹢د︨ 
︀︫︡. ا﹎︣ ︑﹠ ︀﹉ ﹁︣د در  ﹢اد ﹝︀﹜﹩ دا︫︐﹥︋   ︨﹤﹋ ︫︡︀ ــ︀︠︐︀ر︋  ️ ﹋﹛ ﹉ ︻︱﹢ در︨  ︀︡ د︨ــ ﹝︐﹙︿، ا﹜︤ا﹝︀ت ﹝︐﹀︀و︑﹩ و︗﹢د دارد، و﹜﹩ در﹋﹏︋ 
.︫︡︀︋ ﹩﹠﹫﹍﹠︨ ️﹫﹛﹢︧﹞ ،دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋︣ای او ︬︭︑ ﹩﹛︀﹞ ︧︀︋︡اری و ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹤﹠﹫﹞در ز ﹤﹋ ︫︡︀︋ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︐﹫﹝﹋

 ﹤︋ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︐﹫﹝﹋ ︀ی﹨︡︺︑ ︩︀ه و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ دا﹡︩ ︮﹠︺️، ︋﹥ ︭︠﹢ص ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹁︤ا﹎︡و د ︬︭︑ ،﹤︋︣︖︑ ع در﹢﹠︑
﹁︣ا︑︣ از ﹡︷︀رت ︋︣ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، ا﹨﹞﹫️ ز︀دی دارد.

 ︀︐﹇و ︣︐︪﹫ ︀︫﹠︡. ا﹝︀︋  ︀ ﹝﹢︲﹢︻︀ی ︗︀ری ﹨﹞﹍︀م︋  ﹫︪ــ︣﹁️ و آ﹝﹢زش ﹝︧ــ︐﹞︣ ﹡﹫︀ز دار﹡︡ ︑︀︋   ︎﹤ ا︻︱︀ی ﹋﹞﹫︐﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩︋ 
آ﹝﹢زش ر︨ــ﹞﹩ ︋︣ای ﹋︀ر﹋﹠︀ن ﹋﹞﹫︐﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و︗﹢د ﹡︡ارد و ︐﹩ ﹝﹢اردی و︗﹢د دارد ﹋﹥ ا︻︱︀ی ﹋﹞﹫︐﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹇︊﹏ از 

︎﹫﹢︨︐﹟ ︋﹥ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︣﹎︤ ︨︣و﹋︀ری ︋︀ ︧︀︋︨︣︀ن ﹡︡ا︫︐﹥ ا﹡︡. 
︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫ــ﹩، ﹝︴︀﹜︉ را﹨﹠﹞︀ و د﹍︣ ا︋︤ار ︎︪ــ︐﹫︊︀ن ︋︣ای ﹋﹞﹫︐﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ︲︣وری ا︨️ ︑︀ ا︵﹞﹫﹠︀ن ︎﹫︡ا ﹋﹠︡ ﹋﹥ از 
︉ و﹋︀ر و آ﹠︡ه ︧︀︋︨︣﹩ ا︵﹑ع  ︧﹋ ︣  ︋︀﹡و ︑︀︔﹫︣ آ ︡︡︗ ︀ی︀ه و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹁﹠︀ور﹍﹠ ︀ ︧︀︋︡اری و ﹎︤ار︫﹍︣ی︋  ︑︽﹫﹫︣ات ﹝︣︑︊︳︋ 
 ︀﹡ا︨️ ﹝︐﹀︀وت ︋︀︫︡، و از︗﹞﹙﹥ آ ﹟﹊﹝﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︐﹫﹝﹋ ︡ار در︀︎ ︬︭︑ ﹤︋ ️︊︧﹡ آوردن ا︵﹞﹫﹠︀ن ️ دارد. رو︫︀ی ︋﹥ د︨

آ﹝﹢زش و ︑︭﹫﹏ ر︨﹞﹩، ﹝︪︀وره و ﹨﹞﹊︀ری ︋︀ ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن دا︠﹏ و ︠︀رج ︨︀ز﹝︀ن ا︨️.
در ︻﹫﹟ ︀ل ﹋﹥ ﹋﹞﹫︐﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋﹥ ︑︭︬ ︠︀ر︗﹩ ا︑﹊︀ ﹋﹠︡، ا﹨﹞﹫️ دارد ﹋﹥ ︑﹑ش ﹋﹠︡ ︑︀ آ﹝﹢زش ︣﹁﹥ ای ﹝︧︐﹞︣ را ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر 

﹁﹛ ﹝﹢︲﹢︻︀ت ﹡﹢︡︎︡ و ︑﹢︨︺﹥ آ﹎︀﹨﹩ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︋︣و︫︀ ﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠︡.

٤- ﹡﹢ه ا﹡︖︀م ﹋︀ر- را﹨︀ی ﹋︀را﹝︡ و ا︔︋︩︣ ا﹡︖︀م ﹋︀ر
︋﹥ ︵﹢ر ︻︀دی ︑︺︡ات ﹋﹞﹫︐﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ︀ل ﹎︧︐︣ش ا︨ــ️، ا﹝︀ ﹨﹫︘ ﹝﹢ردی ︋﹥ ︵﹢ر﹋﹙﹩ ︢ف ﹡﹞﹩ ︫﹢د. ︋﹥ د﹡︊︀ل ا﹁︤ا ︩︖﹛ ﹋︀ر و 
ا﹁︤ا︩ ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ر︧ــ﹊︀ی ﹝﹢︗﹢د در د︨︐﹢ر﹋︀ر، ﹋﹞﹫︐﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹥ راه ﹨︀ی ﹋︀را﹝︡ و ا︔︋︩︣ ︋︣ای ا﹡︖︀م ﹋︀ر ﹡﹫︀ز دارد ︑︀ ا︵﹞﹫﹠︀ن ︎﹫︡ا 

﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋︀ ﹝﹢﹁﹆﹫️ ﹝︐﹫﹛﹢︧︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹡︷︀رت را ا﹡︖︀م د﹨︡. 
︋︣و︫︀ ︫︀﹝﹏ ﹝﹢ارد ز︣ ا︨️:

• و︗﹢د ﹫︴﹥ ا︠︐﹫︀را︑﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︠﹢︋﹩ ︑︺︣︿ ︫︡ه ︋︀︫︡ و دا﹝﹠﹥ رو︫﹠﹩ از ﹝︐﹫﹛﹢︧︀ را ︑﹠︷﹫﹛  ﹋﹠︡، ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹎︧︐︣ده ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ا︻︱︀ی ﹋﹞﹫︐﹥ 
️ ﹝︡︣ه، ﹝︡︣ ﹝︀﹜﹩ ار︫︡ و وا︡ ﹝︀﹜﹩ درک ︫﹢د.  ﹫﹨ ﹤﹚﹝︗︀ن از﹞ا︻︱︀ی ︨︀ز ︣﹍و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ د ﹩︨︣︋︀︧

• ا︖︀د ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ﹝﹫︀ن ︧︀︋︣س، ﹋﹞﹫︐﹥ ︧︀︋︨︣﹩ و ︧︀︋︣س دا︠﹙﹩ ︑︀ از ︑﹑ش دو﹠︡ان، ﹨︤﹠﹥ ا﹁︤وده و ا︔︋︪︣﹩ ︲︺﹫︿ ︗﹙﹢﹎﹫︣ی 
︫﹢د.

 ﹜﹞ زه ﹨︀ی﹢ ﹤﹠﹫﹞︣اه د︨ــ︐﹢ر﹋︀ر﹨︀ی ﹝︐﹞︣﹋︤ ﹋﹥ ز﹝︀ن و ︑﹢︗﹥ ﹋︀﹁﹩ ︋︣ای ﹎﹀︐﹍﹢ی ︻﹞﹫﹅ در ز﹝﹨ ﹤︋ ︀︐︧︪﹡ ︉︀︨ــ﹠﹞ ﹩︀وب و ﹋︀را﹠︑ •
﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹡︧︊️ ︋﹥ ا﹁︤ودن ﹝﹢ارد ا︲︀﹁﹩ در ﹨﹠﹍︀م ︡︎︡ آ﹝︡ن، ﹝﹠︺︴︿ ا︨️.

︣ح د﹨︡ .  ︣ای ︑﹞︣﹋︤ در ﹎﹀︐﹍﹢ را︫   ︋﹜﹞ زه ﹨︀ی﹢ ﹤﹋ ،︀︐︧︪﹡ ︣وع ﹫︩ از︫   ︎﹩︨︣︋︀︧ ﹤︐﹫﹝﹋ ا︻︱︀ی ﹤  ︋﹤︣ای ارا • ︑ ﹤﹫﹊﹫︡ه ﹨︀ی ﹋﹢︑︀ه︋ 
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دیدگاه های حرفه ایدیدگاه های حرفه ای

 .﹩︨︣︋︀︧ ﹤︐﹫﹝﹋ ️︧︪﹡ ︣﹨ ︧︀︋︣س، ︎﹫︩ از ︋︣﹎︤اری و ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︐﹫﹝﹋ ︦﹫︀ن ر﹫﹞ ﹩︑︀﹞︡﹆﹞ ️︧︪﹡ ︀ ︣اری ︑﹞︀س﹇︣︋ •

﹩﹛︀﹞ ︡︀م وا﹊︐︨٥- ا
وا︡ ﹝︀﹜﹩ ﹝︧﹢ل ︑﹫﹥ ا︵﹑︻︀ت در︠﹢را︻︐﹞︀د و ︢︎ ﹩︨︣︋︀︧︣ ︋︣ای ﹝﹢ارد ا﹁︪︀ی ︠︀ر︗﹩ ا︨️. ︋﹠︀︋︣ا﹟ ا︨︐﹊︀م وا︡ ﹝︀﹜﹩ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر 
﹥ و︨﹫﹙﹥ وا︡ ﹝︀﹜﹩ ︲︺﹫︿ ﹋﹥ از ︸︣﹁﹫️،  ﹥ ︫ــ︡ت︋  ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ از ﹡﹆︩ ﹡︷︀ر︑﹩ ﹋﹞﹫︐﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ا﹨﹞﹫️ دارد، ﹋﹥ ا﹟ ﹡﹆︩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️︋ 

︑ ︬︭︀ ر﹨︊︣ی ﹝﹢︔︣ ﹝︡︣ ﹝︀﹜﹩ ار︫︡ ︋︣︠﹢ردار ﹡﹫︧️، ︨︣﹋﹢ب ︫﹢د.
︣ر︨ــ﹩ ا﹟ ﹝﹢ارد ا︨️ ﹋﹥ آ︀ وا︡ ﹝︀﹜﹩ ا︨︐︡ام و ︑︀﹝﹫﹟ ﹝﹠︀︋︹ ﹝﹠︀︨︊﹩  ︣ای ﹋﹞﹫︐﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ از︗﹞﹙﹥︋  ﹝﹢ارد در︠﹢ر︑﹢︗﹥︋ 

.︣﹫︠ ︀ از ︑﹢︨︺﹥ ﹝︧︐﹞︣ ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ﹝﹩ ︫﹢د ︀آ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ ︣ار دار﹡︡، و﹇ ﹤︐︧︀︫ ا﹁︣اد ﹜﹞ ︀ی︐︧︎ در ︀دا︫︐﹥ ا︨️، آ
︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی  ︩ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ و︋   ︋﹜﹞ رت ﹡﹫︀ز، در ا﹡︐︭︀ب ﹋︀ر﹋﹠︀ن﹢ ︀︫︡ ﹋﹥ در︮  ︀︡ در﹡︷︣ دا︫︐﹥︋   ︋﹩︨︣︋︀︧ ﹤︐﹫﹝﹋ ﹟﹫﹠︙﹝﹨
︋︣ای ︗︀﹡︪ــ﹫﹟ ︎︣وری وا︡ ﹝︀﹜﹩، ﹡﹆︩ ا﹀︀ ﹋﹠︡. ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹩ وای ︣︋ (EY)︐︀﹡﹫︀ در﹎︤ار︫﹩ ︋︀ ︻﹠﹢ان«ا﹡︐︭︀ب ﹝︡︣ان ﹝︀﹜﹩ 
 ﹩﹛︀﹞ ︣︡﹞ ︀د ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ”در ز﹝︀ن ا﹡︐︭︀ب﹠︪﹫︎ «﹩︨︣︋︀︧ ﹤︐﹫﹝﹋ ︩﹆﹡ :️︨︀ل ︑︽﹫﹫︣ ا در ️︻︨︣ ﹤︋ ﹤﹋ ﹩﹡︀︗ ار︫ــ︡ ︋︣ای
 ﹩﹚﹫︠ ︡︀︋ ︫︡ار ﹩ا︗︣ا ︣︡﹞” ︹﹇︋︀︫ــ︡.“ دروا ﹤︊︀︭﹞ ︡﹠︡ا﹡︪︡﹡﹩ از ﹁︣ا︗ ︩︋ ︡︀︋ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︐﹫﹝﹋ ︦﹫ر ،︡︡︗ ︡ار︫ــ

︫︖︀ع ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︎﹫︪﹠︀د ر ﹤︐﹫﹝﹋ ︦﹫︧︀︋︨︣﹩ را رد ﹋﹠︡.“ 
 ﹩︀︐︮︣﹁ ﹤﹋ ،️︨︡ه ا  ︫︣︢︎ ︀ی ﹝︀﹜﹩، ︑﹢︨︳ ﹁﹠︀وری ا﹝﹊︀ن︑ر﹢  ︮﹤﹫︑ ﹤﹚﹝︗از ﹩﹛︀﹞ ︡︀دی از ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝︊︀د﹜﹥ ای واز ︩︋
را ︋︣ای وا︡ ﹝︀﹜﹩ ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ آورد ︑︀ ︋︣ه وری، ﹋︀را﹩ و ا︔︋︪︣﹩ ︠﹢د را ︋︊﹢د ︋︪︡ و ︑﹢︗﹥ ︠﹢د را ︋︣ د﹍︣ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ا﹁︤ا﹠︡ه 
 ،﹩﹠﹁ ﹩﹡︀︊﹫︐︪  ︎︡د را از وا﹢  ︩︠﹆﹡ ︡︀ ︉ و﹋︀ر، وا︡﹨︀ی ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩︋  ﹥ ﹡﹫︀ز﹨︀ و ︑﹆︀︲︀﹨︀ی آ﹠︡ه ﹋︧  ︋︨︀ ارزش ﹝︐﹞︣﹋︤ ﹋﹠︡. در︎ 

︉ و﹋︀ر ︑︽﹫﹫︣ د﹨﹠︡ ︑︀ ا﹝﹊︀ن ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در ︨︀ز﹝︀ن را ﹁︣ا﹨﹛ ﹋︣ده و از آن ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ﹋﹠﹠︡.  ︋﹥ ︫︣﹋︀ی ﹋︧
︉ و﹋︀ر، ︋﹥ ︨︀زو﹋︀ر﹨︀﹩ ﹡﹫︀ز دار﹡︡ ︑︀ ا︔︋︪︣﹩ را ارز︀︋﹩ و از ︑﹢︨︺﹥ آن  ︨︀ز﹝︀﹡︀ ︋︣ای ︋﹫︪﹫﹠﹥ ︨︀زی ارزش وا︡ ﹝︀﹜﹩ در ﹋︧
️ ﹝︡︣ه ﹨﹞︀﹡﹠︡  ﹫﹨ ︀ی﹨ ﹤︐﹫﹝﹋ از ﹩﹊ ﹤︋ ️︨ا ﹟﹊﹝﹞ ︀﹞︣ه ا︨️ ا︡﹞ ️ ﹫﹨ ︡ه︻ ︣︋ ️﹫﹛﹢︧﹞ ﹟ا ️︀﹡ ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ ﹋﹠﹠︡. در

﹋﹞﹫︐﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹡﹫︤ وا﹎︢ار ︫﹢د. 
در ا﹁︣﹆︀ی ︗﹠﹢︋﹩ ﹋﹥ ﹝︡ل ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ ︑︣﹋﹫︊﹩ ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ا︨️، ﹡﹍︀︫️ ︀رم آ﹫﹟ را﹨︊︣ی ︋﹠﹍︀ه٣ ︎﹫︪﹠︀د 
﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹋﹞﹫︐﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︀︋︡ ﹡︷︀رت ﹝︧ــ︐﹆﹏ ︋︣ ا︔︋︪︣ــ﹩ ﹝﹆︣رات ︑︣﹋﹫︊﹩ ︨ــ︀ز﹝︀ن در ز﹝﹫﹠﹥ ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩، از︗﹞﹙﹥ 
ارا﹥ د﹨﹠︡﹎︀ن ﹝︧︐﹆﹏ ︠︡﹝︀ت ا︵﹞﹫﹠︀ن  ،﹩︪︋︧︀︋︨︣﹩ دا︠﹙﹩ و وا︡ ﹝︀﹜﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. ا﹟ آ﹫﹟ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︎﹫︪﹠︀د ﹝﹩ ﹋﹠︡ 

﹋﹥ ﹋﹞﹫︐﹥ ︧︀︋︨︣﹩ د︡﹎︀ه ﹨︀ی ︠﹢د را در ز﹝﹫﹠﹥ ا︔︡﹞ ﹩︪︋︣︣ ﹝︀﹜﹩ ار︫︡ و وا︡ ﹝︀﹜﹩ ا﹁︪︀ ﹋﹠︡. 
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