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ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی: ﹨﹞﹊︀ری ︋︣ای ︑﹢︨︺﹥  ︣﹁﹥  در ︨︴︗ ︀ن
﹨︣ ا﹇︐︭︀د ︨ــ︀﹜﹞﹩ ︋﹥  ﹤﹁︧︣ــ︀︋︡اری ﹋︀را﹝︡ ﹡﹫︀ز دارد؛ ︣﹁﹥ ای ﹋﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ︋︀﹋﹫﹀﹫️ ︑﹢﹜﹫︫︡︡ه ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ا﹁︣اد ︣﹁﹥  ای را ︻︣︲﹥ 

﹋﹠︡. ︣︐︋﹟ ︫﹫﹢ه ︀﹝️ از ا﹁︣اد ︣﹁﹥ ای، ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای ﹇﹢ی در ﹢زه  ︧︀︋︡اری ا︨️. 
︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹡﹫︀ز﹨︀

︋︣ا︨ــ︀س ︋︣اورد﹨︀ی ﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اران۱ (IFAC)، ︋﹫︩ از  150﹢زه  ﹎︤ار︫﹍︣ی۲ در ︨︣ا︨︣ د﹡﹫︀ و︗﹢د دار﹡︡ ﹋﹥ در 
آ﹡︀، ر︫︡  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری ︋﹥ دو د﹜﹫﹏ ︋︀ ﹝﹢ا﹡︺﹩ ﹝﹢ا︗﹥ ا︨️: ︀ ︨︀ز﹝︀ن ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری۳ (PAO) و︗﹢د ﹡︡ارد ︀ در ︮﹢رت و︗﹢د 
﹫︩ از 100 ﹝﹫﹙﹫﹢ن د﹐ر ﹡﹫︀ز ا︨️ و   ︋﹤ ﹥ ا︐﹞︀ل︋  ️ ﹁︀︨︣﹩ ا︨ــ️؛︋  ــ︀ز﹝︀﹡﹩، ︻﹞﹙﹊︣د ﹝﹢︔︣ی ﹡︡ارد. ر﹁︹ ا﹟ ﹝︪ــ﹊﹏، ﹋︀ر ︵︀﹇  ︨﹟﹫﹠

﹝﹞﹊﹟ ا︨️ د﹨﹥ ﹨︀ ︵﹢ل ︋﹊︪︡. 
﹊﹩ از ︻﹢ا﹝﹏ ا︮﹙﹩ ﹝﹢﹁﹆﹫️ در د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ﹡︐︀︎ ︕︀︡ار، ا﹁︤ا︩ ﹨﹞﹊︀ری در  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری در ︨︴﹢ح ︗︀﹡﹩، ﹝﹠︴﹆﹥ ای و ﹝﹙﹩ و 

﹝︪︀ر﹋️ ﹋﹏ ︗︀﹝︺﹥  ︑﹢︨︺﹥  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︨️. 
در ﹎︤ارش ︑﹢︨︺﹥  ︗︀﹡ِ﹩ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای 
︧ــ︀︋︡اری۴ ، ﹋ــ﹥ از ︵︣ــ﹅ ︋︣﹡︀﹝ــ﹥  ا︋︐﹊︀ری 
﹝﹢زا۵﹉﹫ (MOSAIC) ﹝﹠︐︪ــ︣ ︫︡، ١٠ ﹢زه 
ا︮﹙ــ﹩ درد︨ــ️ ︑﹞︣﹋︤ ︋ــ︣ای ﹨︡ا️ ︑﹢︨ــ︺﹥ 
 ﹩︀︨︀﹠︫ ︗︀ن  ︨︣ا︨ــ︣  در  ︧ــ︀︋︡اری   ﹤﹁︣
︫ــ︡ه ا︨ــ️. ﹊﹩ از ا ﹟﹢زه ﹨︀، ا︖︀د روا︋︳ 
ا︫ــ︐︣اک ﹎︢اری دا﹡︩ ︋﹫﹟ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای 
 ﹩﹊” ،︤ارش﹎ ﹟︧︀︋︡اری ا︨️ ﹋﹥ ︋︣ا︨︀س ا
از رو︫︀ی ﹝﹢︔︣ و ﹋︀را﹝︡ و ︀︎︡ار ا︫︐︣اک ﹎︢اری 
دا﹡︩ و ا﹡︐﹆︀ل ︑︭︬ از ︨ــ︀ز﹝︀﹡﹩ ︋﹥ ︨︀ز﹝︀ن 

د﹍︣ ا︨️“.

اتكا به يكديگر
ايجاد و حفظ مشاركت  موثر بين سازمانهاى حرفه اى حسابدارى
️﹆﹫﹆ ︡﹫﹝ ︣︐﹋د :﹤﹝︗︣︑

ا﹝﹫︣﹨︀دی ﹝︺﹠﹢ی ﹝﹆︡م   
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️ ︨︀زی از ︵︣﹅ ︫︣ا﹋️ ︋﹫﹟ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری  ﹫﹁︣︸
︎︦ از ا﹡︐︪ــ︀ر ﹎︤ارش ︑﹢︨︺﹥  ︗︀﹡﹩، ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری ︋﹫︪ــ︐︣ی ︋﹥ ا﹡﹢اع ﹝︐﹙︿ ︋︀ ﹨﹛ ﹨﹞﹊︀ری ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ︑ ﹏﹫︧︀د﹎﹫︣ی، 
 ︣︀︨ و ︵﹫︿ ﹎︧︐︣ده ای از ﹩د︗﹥ ﹨︀ی ا﹨︡ا﹢︋ ︀︋ ︬︀ی دو︗︀﹡︊﹥ ︋﹙﹠︡﹝︡ت، ︎︣وژه ﹨︀ی ︋︀ ﹝︡ت ز﹝︀ن ﹝︪ــ﹆﹁از ︗﹞﹙﹥ ︑﹢ا ﹩︀﹨︣د﹊︡ف رو﹨
﹝︪︀ر﹋︐︀ی ر︨﹞﹩ و ︾﹫︣ر︨﹞﹩ ا︨️. ا﹎︣ ︨︀ز﹝︀ن ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری، ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر را﹨﹠﹞︀﹩ ︨︀ز﹝︀ن ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری د﹍︣ی، ︑︖︀ر︋︩ را 

︋︀ آن ︨︀ز﹝︀ن در﹝﹫︀ن ︋﹍︢ارد  ︀﹍﹢﹡﹍﹩ ر︨﹫︡ن ︋﹥ ︗︀﹍︀ه ﹁︺﹙﹩ اش را ︋﹥ آن ︨︀ز﹝︀ن ︋﹍﹢︡، ﹋︀ر ︋︤ر﹎﹩ ﹋︣ده ا︨️. 
﹝︐﹟ ︀︲︣، ︋︣ا︨ــ︀س ︑︖︀رب وا﹇︺﹩، ر﹨﹫︀﹁︐︀ی ﹋︀ر︋︣دی در︋︀ره  ﹡﹢ه  ﹝︪ــ︀ر﹋️ ︋﹫﹟ ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری را ︋﹫︀ن ﹝﹩ ﹋﹠۶︡ . 
️ ︨︀زی (﹫︧︐﹩ آن) ︑﹞︣﹋︤ ﹡︡ارد.  ️ ︨︀زی و ︫﹠︀︨︀﹩ و ﹝︣︡️ ﹝︪︀ر﹋︐︀︨️ (﹍﹢﹡﹍﹩) و ︋︣ ﹝︐﹢ای ︸︣﹁﹫ ︑﹞︣﹋︤ ﹝﹆︀﹜﹥ روی ﹡﹢ه  ︸︣﹁﹫

ارزش ﹨﹞﹊︀ری
️ ﹋﹠﹠︡ه و ﹡﹫︤ ︗﹢ا﹝︹ ﹝﹙﹩، ﹝﹠︴﹆﹥ ای و  ️ ︨︀زی در ︵︣﹁︀ی ﹝︪ــ︀ر﹋ ︣ای ︸︣﹁﹫ ︀︡اری︋  ﹝︪ــ︀ر﹋︐︀ی ا︔︋︩︣ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️  ﹝︤ا︀ی وا︲ و︎ 

︗ ﹩﹡︀︧︀︋︡اری دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡ (︫﹊﹏ 1).

︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری 
﹝︪︀ر﹋️ ﹝﹠︀︨︉  ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی 

︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری را ︋﹥ ︸︣﹁﹫︐︀ی ︋︀﹜﹆﹢ه ︫︀ن 
︋︨︣︀﹡︡. ︻﹑وه ︋︣ ﹝︤ا︀ی ︠︀ص (﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ 

 ︫︀﹝﹏ ︑﹆﹢️ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی را﹨︊︣ی، آز﹝﹢﹡︀ی ︋﹥ روز 
︀ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫﹩ ﹝﹢︔︣︑︣ ︋︀︫︡)، ﹨︣ ︨︀ز﹝︀ن ︣﹁﹥ ای 

︧︀︋︡اری ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ا︻︱︀ی ︋﹫︪︐︣ی ︗︢ب ﹋﹠︡ و/︀ درا﹝︡ ︋﹫︪︐︣ی 
︋﹥ د︨️ آورد. ︋︀ ︑︺︀﹝ ﹤︋ ︡️ از ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای 

︧︀︋︡اری د ،︣﹍﹉ ︨︀ز﹝︀ن ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری 
︋︀︨︀︋﹆﹥ ︑︣ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ از ︵︣﹅ ﹋﹞﹉ ︋﹥ ︑﹢︨︺﹥  ︣﹁﹥ در 

 ️﹫﹛﹢︧﹞ ،زه  ﹎︤ار︫﹍︣ی ︠﹢د و ﹁︣ا︑︣ از آن﹢
︡﹠﹋ ︀﹀ا︗︐﹞︀︻﹩ ︠﹢د را ا  ﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹁︀﹠﹞

﹨︡ف ﹡︀﹩ ︑﹢︨︺﹥  ﹝︪︀ر﹋️ ﹨︣ ︨︀ز﹝︀ن ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری، 
 ﹤﹁︣ ️﹢﹆︑ ﹅︣︵ ر︨︀﹡﹩ در را︨︐︀ی ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩ از ️ ﹞︡︠
 ️﹢﹆︑ ﹤︋ ︣︔﹢﹞ ﹏﹊︫ ﹤︋ ︡﹡︧︀︋︡اری ا︨️ ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹋﹥ ︋︐﹢ا

ا﹇︐︭︀د ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏ ﹋﹞﹉ ﹋﹠︡.
  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری

︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری ﹇﹢ی ︑︣ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ 
ا︻︱︀ی ︀︫︧︐﹥ ︑︣ی ︑︣︋﹫️ ﹋﹠﹠︡ ( ﹩﹠︺︧︀︋︡ارا﹡﹩ 

 .(︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ️︀︻ای را ر ﹤﹁︣ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ا︠﹑﹇﹩ و ﹤﹋
 ️︣︡﹞ ︤ار︫﹍︣ی و﹎ ️﹫﹀﹫﹋ ️﹢﹆︑ ﹤︋ ای ﹤﹁︣ ︧︀︋︡اران ﹟ا

﹝︀﹜﹩ در ︨︴ ﹝﹙﹩ ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ︋﹥ ︗︢ب ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 
 ︩︋ در ﹩﹢﹍︨︀︎ و ️﹫﹁︀﹀︫ ︩︠︀ر︗﹩ ﹝︧︐﹆﹫﹛، ا﹁︤ا

︻﹞﹢﹝﹩ و ︋︊﹢د ︵︣ا﹩ و ارا﹥  ︠︡﹝︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹫︀︑﹩ ﹝﹠︖︣ ﹝﹩ ︫﹢د.

︫﹊﹏ 1- ﹝︪︀ر﹋️ ا︔︋︩︣ ︋﹫﹟ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری
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﹨﹞﹊︀ری ︋﹫﹟ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری ︋﹥ ﹥ ︫﹊﹏ ا︨️؟
ا﹡﹢اع ﹝︪︀ر﹋️

﹨︡ف ا︮﹙﹩ ا﹟ را﹨﹠﹞︀، ︑﹞︣﹋︤ ︋︣ ﹝︪ــ︀ر﹋︐︀ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑﹆﹢﹡ ︀ ﹩﹠﹁ ️﹫﹁︣︸ ️︀دی ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای ︧ــ︀︋︡اری ا︨ــ️. رو﹊︣د﹨︀ی 
 .︡︣﹫﹍︋ ︣︷﹡︠︣و︗﹩  ﹝﹢رد﹡︷︣ را در ︡︀︋ ﹜︐ه  ﹝︪︀ر﹋️، ︋﹥ ︵﹢ر﹢﹡ ︀ب︐﹡︀ری و︗﹢د دار﹡︡ و ︋﹥ ﹨﹠﹍︀م ا﹊﹝﹨ ع﹢﹡ ﹟︋︣ای ا ﹩﹀﹚︐﹞

 ︣﹍︧︀︋︡اری د ای ﹤﹁︣ ︧ــ︀︋︡اری در ︨ــ︀ز﹝︀ن ای ﹤﹁︣ ا︻︱︀ی ︨ــ︀ز﹝︀ن ️﹢︱︻ را﹨﹩ را ︋︣ای :(MRA) ۷﹏︋︀﹆︐﹞ ️︠︀﹠ا﹁﹅ ︫ــ﹢︑
︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹩ د﹨︡ و از ا︀﹠︊﹞ ،﹅︣︵ ﹟﹩ ︋︣ای ︑︊︀دل ا︻︱︀ ︋﹫﹟ دو ︨ــ︀ز﹝︀ن ︣﹁﹥ ای ︧ــ︀︋︡اری ︋﹥ و︗﹢د ﹝﹩ آورد. در ︋︣︠﹩ ﹝﹢ارد، ا﹟ راه 

︫︀﹝﹏ ارز﹫︋︀︀ی ا︲︀﹁﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ︫︣﹋️ در آز﹝﹢﹡︀ی ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ و ﹝﹙﹩ ︋︀︫︡. 
 ﹤  ︋︡︺︑ از ﹩﹋︀ ﹝﹩ ︫ــ﹞︀رد و︣ ــ︀ز﹝︀ن ︣﹁﹥ ای ︧ــ︀︋︡اری ﹋﹥ ا﹨︡اف ﹝︪ــ︐︣ک را︋  ﹫﹟ دو︨   ︋﹐︀  ︋︴ــ ︑﹀︀﹨﹛ ﹡︀﹝﹥۸ (MoU): ︑﹢ا﹁﹆﹩︨ 
﹨﹞﹊︀ری ﹝︧︐﹞︣ ا︨️. ︑﹀︀﹨﹛ ﹡︀﹝﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹢زه ﹨︀﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ از ا︻︱︀ و آ﹝﹢زش آ﹡︑ ،︀﹆﹫﹅ ﹝︪︐︣ک ︀ رو︡اد﹨︀ی ﹝︪︐︣ک 

را ︫︀﹝﹏ ︫﹢د. 
︑﹢ا﹁﹆︀ی دو︗︀﹡︊﹥۹: ︋﹥ ︵﹢ر﹝︺﹞﹢ل ︋︣ای ارا﹥ ︎︣وژه ﹨︀ی ︋︀ ︋﹢د︗﹥  ا﹨︡ا﹩ ︋︀ ︠︣و︗﹫︀ی ﹝︐︺︡د ︫ــ﹊﹏ ﹝﹩ ﹎﹫︣د ﹋﹥ ︋︣ا︨ــ︀س آن، ︨ــ︀ز﹝︀ن 
️ ︨︀زی در ︨︀ز﹝︀ن ︣﹁﹥ ای ︧ــ︀︋︡اری د﹍︣ ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︠︣و︗﹫︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︵﹫﹀﹩ از ﹢زه ﹨︀ی ﹁﹠﹩ و  ︣﹁﹥ ای ︧ــ︀︋︡اری ︋﹥ ︸︣﹁﹫
︻﹞﹙﹫︀︑﹩ را ︫ــ︀﹝﹏ ︫﹢﹡︡. ﹡﹆︀ط ︻︴︿ ﹝︪︭﹩ در ا﹟ ﹇︣ارداد ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡، و﹜﹩ در ︋︣︠﹩ ﹝﹢ارد از ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری ا﹡︐︷︀ر 

﹝﹩ رود ︑︀ ︋﹥ را︋︴﹥  ︋﹙﹠︡﹝︡ت ︑︣ی ﹝︐︺︡ ︋︀︫﹠︡ ﹋﹥ ﹁︣ا︑︣ از ︻﹞︣ ︎︣وژه ا︨️ ︑︀ ﹝︴﹞﹟ ︫﹢﹡︡ ﹝﹢ارد ︑﹢ا﹁﹅ ︫︡ه ︀︎︡ار﹡︡. 
️ ︨ــ︀زی در ︨︀ز﹝︀ن ︣﹁﹥ ای  ︑﹢ا﹁﹅ ﹝︣︋﹩ ﹎︣ی10: ﹝︪ــ︀︋﹥ ︑﹢ا﹁﹆︀ی دو︗︀﹡︊﹥، ︨ــ︀ز﹝︀ن ︣﹁﹥ ای ︧ــ︀︋︡اری (در ﹡﹆︩ ﹝︣︋﹩) ︋﹥ ︸︣﹁﹫
︀︫ــ︡؛ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︵﹫﹀﹩ از ﹢زه ﹨︀ی   ︋﹩د︗﹥ ا﹨︡ا﹢ ︧ــ︀︋︡اری د﹍︣ (﹋︀رآ﹝﹢ز) ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹜︤و﹝﹩ ﹡︡ارد ︑﹢ا﹁﹅ ﹝︣︋﹩ ﹎︣ی ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣︋ 
 ︣ ︀︫︡؛ و ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹨︤﹠﹥ ای ﹨﹛ در︋  ︀ز دارد؛ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ر︨ــ﹞﹩ ︀ ︾﹫︣ر︨ــ﹞﹩︋   ︋﹩﹡︀︀ ﹥ ︵﹢ر﹝︺﹞﹢ل︎  ﹍﹫︣د؛︋   ︋︣ ﹁﹠﹩ و ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ را در︋ 

﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫︡. 
︀︐﹋ای ﹝︪︀ر﹢︐﹞

ا﹟ ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ ا﹎ــ︣ ︠﹢ا﹨ــ︀ن ︫ــ﹊﹢﹁︀﹩ ا﹡︡، ︋︣︠﹩ 
﹢زه ﹨ــ︀ و︗﹢د دار﹡ــ︡ ﹋﹥ ﹋﹙﹫﹥  ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای 
︀ــ︡ در آ﹡ــ︀ در︨ــ️ ︻﹞ــ﹏ ﹋﹠﹠︡، ﹋﹥  ︧ــ︀︋︡اری︋ 
︫︀﹝﹏ ﹇︀︋﹙﹫️ ︀︎︡اری ︨ــ︀ز﹝︀ن ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری 
(︋﹠﹫︀﹡ــ︀ی ︻﹞﹙﹫︀︑ــ﹩، را﹨︊ــ︣دی و ﹆﹢﹇ــ﹩ اش)؛ 
﹝︣︑︊︳ ︋﹢د﹡︩ (﹡﹢ه  ار︑︊︀︵︩ ︋︀ ︨ــ︀︣ ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ و 
﹍﹢﹡﹍﹩ ارزش آ﹁︣﹠﹩ ︋︣ای ︨ــ﹢د︋︣ا﹡︩ و ︻﹞﹢م)، 
و رو﹊︣دش ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ و 
︨ــ︀زو﹋︀ر﹨︀ی ا︗︣ا﹩ ا︨ــ️ (﹍﹢﹡﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩، آ﹝﹢زش، ﹡︷ــ︀رت ︋︣ ︻︱﹢️ و ︑︱﹞﹫﹟ 
﹋﹫﹀﹫️ را ا︑︀ذ و ا︗︣ا ﹝﹩ ﹋﹠︡).11 ا﹟ ﹋﹥ ﹝︪ــ︀ر﹋️ ︑︀ 
 ﹤︡ی ︋︀ ا ﹟﹢زه ﹨︀ ︨ــ︣و﹋︀ر دارد ︋︧︐﹍﹩ ز︀دی 
︀ز﹝︀ن ︣﹁﹥ ای  ﹙﹢غ و ︸︣﹁﹫️︨  ︀﹁️ ﹨︣ ﹋︪ــ﹢ر و︋   ︋﹤︋

︧︀︋︡اری ︨﹢د︋︣ دارد. 
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﹎︀﹝︀ی ﹋﹙﹫︡ی در ︫﹊﹏ ﹎﹫︣ی و ﹀︶ ﹝︪︀ر﹋️
︩ ︫︣ط ﹨︀ ﹫︎ ﹩︀︨︀﹠︫

︫ــ︣﹊﹩ ︎﹫︡ا ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ ﹁︱︀ی ﹋︀ری ︑︀ن را درک ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ︻﹑وه ︋︣ درک ︲︣ور︑︀ی ا︨︀︨﹩ و ︀ر﹢ب ﹝︀﹜﹩، دارای درک ﹁︣﹨﹠﹍﹩ 
 .︫︡︀︋ ﹜﹨

﹝︪ــ︀ر﹋️ ︋﹫﹟ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای ︧ــ︀︋︡اری ︋﹥ ﹠︡ روش ﹝︐﹙︿ ا﹡︖︀م ︢︎︣ ا︨ــ️. ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︓︀ل، ﹉ را︋︴﹥ در ︨︴ ﹝﹠︴﹆﹥ ای ز﹝︀﹡﹩ 
﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︫﹊﹏ ︋﹍﹫︣د ﹋﹥ ﹨︣ دو ︨︀ز﹝︀ن ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری ︋﹥ ﹉ ︨︀ز﹝︀ن ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︀ ﹎︣وه ا﹇︐︭︀دی ︑︺﹙﹅ دار﹡︡. ﹁︣︮️ ︑﹢ا﹁﹅ ر︨﹞﹩ 

﹝﹞﹊﹟ ا︨️ از ︵︣﹅ ︋﹢د︗﹥ ﹨︀ی ا﹨︡ا﹩ ︋︣ای ا﹡︖︀م ﹉ ︎︣وژه ﹡﹫︤ ︫﹊﹏ ︋﹍﹫︣د. 
 ︡︀︋ ︫︣ط ︩ در ا﹟ ﹝︪ــ︀ر﹋️، ︋﹥ ﹨︣ د﹜﹫﹙﹩ ﹋﹥ ﹇︣ار ا︨ــ️ ︮﹢رت ︋﹍﹫︣د، ︎﹫︩ از ︑︺︡ ︋︣ای ︫ــ︣وع ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝︪︐︣ک، ︑︺︡ادی ︎﹫
️ ا﹡︡، ︵﹩ دوره  ﹝﹆﹅ ︫﹢﹡︡، ︑︀ ︨︀ز﹝︀ن ﹝﹠︀︨︉ ︋︣ای ﹝︪︀ر﹋️ ︎﹫︡ا ︫﹢د. ا﹑﹞ ﹟︷︀ت ︻﹑وه ︋︣ ا﹟ ﹋﹥ ︎﹫︩ از ورود ︋﹥ ﹝︪︀ر﹋️ ︀︤ ا﹨﹞﹫
﹠︀︨︀﹩ و ا︗︣ای ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ﹝︪︐︣ک،   ︫﹟﹫ و ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در ︡﹡﹢ ︣ر︨﹩︫   ︋︡︀ ﹢د را از د︨ــ️ ﹡﹞﹩ د﹨﹠︡. ا﹟ ︻﹢ا﹝﹏︋  ﹝︪ــ︀ر﹋️ ﹡﹫︤ ا﹨﹞﹫️︠ 

︋︀ز﹡﹍︣ی ︫﹢﹡︡ (︫﹊﹏ ٢). 

 ﹩﹛︀﹞ ﹟﹫﹞︀︑ ﹤ ︧ــ︐﹠︡ و ︑ــ﹢ان ا﹡︖︀م﹨ ﹩︀︢ار﹎ ﹤︀﹞︨︣ــ ﹤ در ا︠︐﹫︀ر ا︨ــ️؟ ︫ــ︣﹋︀ آ﹝︀ده  ا﹡︖︀م ﹩﹁︀﹋ ﹤︀﹞︨︣ــ ︀﹨ ﹤﹠︤﹨ ︩︋︣ای ︎﹢︫ــ ︀آ
︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︀﹩ را دار﹡︡؟ 

️ ︢︎︣﹡︡؟ ا﹟ ﹝﹢ا﹡︹ در ﹫﹟ ﹝︪︀ر﹋️ ︋﹥ ︣︡﹞ ﹏﹊︫ ﹤️ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡؟ز︋︀ن ︣︡﹞ ︹﹡ا﹢﹞ ﹟ا ︀ا﹡︹ ز︋︀﹡﹩ و︗﹢د دار﹡︡؟ ا﹎︣ ︋﹙﹥، آ﹢﹞ ︀آ

️ ﹋﹠﹠︡ه ︋︀ ز﹝﹫﹠﹥  ﹁︣﹨﹠﹌ ︀﹝ ︧︀︋︡ارِی ای ﹤﹁︣ ︀ن﹞︨︀ز ︀دار﹡︡؟ آ ﹩︋︀︪﹞ ︧︀ن و﹊ ارزش ﹨︀ و ا︮﹢ل ︀︡؟ آ﹠︐︧﹨ ﹤﹆︴﹠﹞ ﹉ از ︀﹋︫︣ ︀آ
﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︨﹢د︋︣ آ︫﹠︀﹩ دارد؟ آ︀ روا︋︳ ︑︀ر ﹩︀ ︨﹫︀︨﹩ ︋﹫﹟ دو ﹋︪﹢ر و︗﹢د دارد ﹋﹥ ︋﹥ ︑︧﹫﹏ ا﹟ ﹨﹞﹊︀ری ﹋﹞﹉ ﹋﹠︡؟ 

︣ای ا﹡﹍﹫︤ه ﹥ و︥ه︋  ️ ﹨︀ی ︡﹊﹍︣ را درک ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؟ ﹥ ︲︣ور︑︀﹩ ︻︀﹝﹏ ا﹟ ﹨﹞﹊︀ری ا︨️؟ ا﹟ ﹝︪︀ر﹋️ ﹥ ﹡﹫︀ز﹨︀﹩ را︋  ﹢﹛او ︀﹋︣  ︫︀آ
︨︀ز﹝︀ن ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡ارِی ︨﹢د︋︣ ر﹁︹ ﹝﹩ ﹋﹠︡؟

آ︺︑ ﹟﹫﹁︣︵ ︀︡ رو︫﹟ و ︋︣ا︋︣ ︋﹥ ا﹟ ﹝︪︀ر﹋️ دار﹡︡؟ آ﹡ ︀︀د ﹨︀ی ︀﹋﹞﹫︐﹩ از آ﹡︀﹝ ︀️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؟ آ︀︨ ︀︣ ︨﹢د︋︣ان ︫︀﹝﹏ دو﹜️، اراده  ︨﹫︀︨﹩ 
﹝﹆︣رات ﹎︢اران و﹋︀ر﹁︣﹝︀﹨︀ ﹝︤︐﹩ در ا﹟ ﹨﹞﹊︀ری ﹝﹩ ︋﹫﹠﹠︡؟

️﹫﹁︣︸ ︹︋︀﹠﹞) ️﹫﹁︣︸ ︀︣ه را ︋︊︣د؟ آ︋ ︣︓﹋︡ا ️﹋︪ــ︀ر﹞ ﹟︀ی ا︣ار دارد ︑︀ از ﹝︤ا﹇ ﹩﹨︀﹍︀︗ ︧︀︋︡اری ︨ــ﹢د︋︣ در ای ﹤﹁︣ ︨ــ︀ز﹝︀ن ︀آ
ا﹡︧︀﹡﹩ و ز︨︣︀︠️) ︋︣ای ︑﹆﹅ ا﹨︡اف ﹝︐﹆︀︋﹏ را دارد؟

︑︺﹫﹫﹟ ا﹡︐︷︀ر﹨︀
︋︣ای ︑︀﹫︡ ︨︀ز﹎︀ری ا﹨︡اف و ︫﹀︀ف ︨︀زی آ﹡ ︣﹨ ،︀﹥ زود︑︣ ﹉ ﹡︪︧️ رودررو دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫︡. در ︑︺﹫﹫﹟ ا﹡︐︷︀ر﹨︀ی ︠﹢د، رک 

و رورا︨️ ︋︀︫﹫︡.
 ﹟ا﹡︡از ﹝︴﹙﹢ب ︋︣ای ﹝︪︀ر﹋️، ﹝︀﹡︹ ︑﹀︀﹨﹛ ﹡︀در︨️ ︫︡ه و از ﹝︪﹊﹑ت ا ﹜︪ و ︋﹫︀ن ﹩﹚︺﹁ ️﹫︺﹇﹢﹞ ﹫︲﹢︑ ︀︋ ا﹡︐︷︀ر﹨︀ ︋﹥ ︵﹢ر ︫﹀︀ف و ﹟﹫﹫︺︑

︩ ︫︣ط ﹨︀ی ﹝︪︀ر﹋️ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری ﹫︎ -2 ﹏﹊︫



۵

www.hesabras.com                             @hesabrasmagwww.hesabras.com                             @hesabrasmag

١٣
٩٨

ن  
 آ︋︀

  ١
٠٣

ره 
︀﹝︫

﹝︧ــ﹫︣ ︗﹙﹢﹎﹫︣ی ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹝︴﹞ ︣﹨ ﹤﹋ ︡﹢︫ ﹟﹉ از ︵︣﹁﹫﹟ ﹝︀︐﹫﹛﹢︧︩ را درک ﹋︣ده و ︢︎︣﹁︐﹥ ا︨️. ا﹎︣ ﹇︣ارداد ر︨﹞﹩ و︗﹢د ﹡︡ارد (﹋﹥ 
︋︣ای ︎︣وژه ﹨︀ی ︋︀ ︋﹢د︗﹥ ا﹨︡ا﹩ ﹐زم و ︲︣وری ا︨ــ️)، ︋︐︣ ا︨️ ︑﹢ا﹁﹆﹩ ر︨﹞﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫︡ ﹋﹥ دا﹝﹠﹥ ﹝︪︀ر﹋️ و ﹝︐﹫﹛﹢︧︀ی ﹨︣ ﹉ از 

︵︣﹁﹫﹟ در آن ذ﹋︣ ︫︡ه ︋︀︫︡.12 
روی ﹉ ︋︣﹡︀﹝﹥  ﹋︀ری ︑﹢ا﹁﹅ ﹋﹠﹫︡

﹊﹏ د﹨︡ (︋︣﹡︀﹝﹥ ای ﹋﹥ ﹡︐︀︕ ﹝﹙﹞﹢س، ︀ر﹢ب ز﹝︀﹡﹩  ︀﹥ و ا︨ــ︀س ا﹟ ︑﹢ا﹁﹅ را︫  ــ﹢د ︑︀︎   ︫﹟︡و︑ ︡︀ ︣﹡︀﹝﹥  ﹋︀ری ﹝﹢رد ︑﹢ا﹁﹅ ︵︣﹁﹫﹟︋   ︋﹉
 .︡﹠︫︀︋ ﹢﹍︨︀︎ ︀﹡آ ﹅﹆︑ ده و در ﹇︊︀ل﹢︋ ︡︺︐﹞ ﹩︭︪﹞ ︿︴︻ ︀ط﹆﹡ ﹤︋ ︡︀︋ ﹟﹫﹁︣︵ .(️︨︫︡ه ا ︬︪﹞ رد ا﹡︐︷︀ر و ﹝﹠︀︋︹ ﹐زم در آن﹢﹞
ا﹎︣ ﹨︡ف از ا﹟ ﹝︪ــ︀ر﹋️ د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ︑︽﹫﹫︣ات ﹝︴﹙﹢ب ا︨ــ️، ︀د︑︀ن ︋︀︫︡ ︋︣ای ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︑︽﹫﹫︣ از ︵︣﹅ آ﹝﹢زش و ار︑︊︀︵︀ت ︋︀ 

﹨︡ف ︗﹙︉ ﹝﹢ا﹁﹆️ د﹍︣ان و د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ﹡︐︀︎ ︕︀︡ار ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹋﹠﹫︡. 
 ️﹫﹛︀﹫︨ ﹟ا ︣﹫︔︀︑ ︧︣︀︋︡اری ︨﹫︀ل ا︨ــ️ و در ﹡︐﹫︖﹥، ︋︣﹡︀﹝﹥  ﹋︀ری ︑︀ن ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ز ای ﹤﹁︣ ︀ی﹡︀﹞︨︀ز ️﹫﹛︀︺﹁ ︳﹫﹞
﹇︣ار ︋﹍﹫︣د و در ﹫﹟ ︎﹫︪︣﹁️ ﹋︀ر، ﹁︺︀﹜﹫︐︡︗ ︕︀︐﹡ ︀ ︀︡ی ︋﹥ و︗﹢د آ﹠︡. ا︧﹞ ﹟﹙﹥ را ﹁︺︀﹐﹡﹥ ﹝︣︡️ ﹋﹠﹫︡ (روی ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای 

از ﹁︣︲︀ و ︋︀ز﹡﹍︣ی آ﹡︀ ︋﹥ ︫﹊﹏ ﹝﹠︷﹛ ︋︣ای ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ﹡︀﹋︀﹝﹩ ︑﹢ا﹁﹅ ﹋﹠﹫︡). 
︋︣﹡︀﹝﹥  ﹋︀ری ︀︋︡ ︫︀﹝﹏ ﹝﹢ارد ﹝﹠︡رج در ︫﹊﹏ 3 ︋︀︫︡. 

ورود︀: روی  ﹤﹫︤ی 
︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹝﹩ ︫﹢د؟

 ﹟﹫﹞︀︑ ﹏﹞︀  ︫﹏﹝︐﹞ ︀ی﹨ ﹤﹠︤﹎ ︡؟ ﹢ا﹨﹠︫︡  ︣ای ا﹟ ﹨﹞﹊︀ری ︑︭﹫︬ داده ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ ︀ ﹝︭︣ف︠   ︋﹩︺︋︀﹠﹞ ﹤
﹝︀﹜﹩، ﹝︪︀ر﹋️ ا︻︱︀ی ﹋﹞﹫︐﹥/﹋︀ر﹋﹠︀ن و ز﹝︀ن، ︑︖﹫︤ات و ︀︨︣ ﹝﹙︤و﹝︀ت ا︨️. 

﹩︀﹨︀ر﹋ ﹤ :︀﹫︗و ︠︣و ︀︐﹫﹛︀︺﹁
 ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡؟

 ︣  ︋﹐ً﹢﹝︺﹞ ﹤﹋ ︡﹠︫︀  ︋︬س ﹋︀﹝ً﹑ ﹝︪ــ﹢﹝﹚﹞ ︕︀︐﹡ ︡︀  ︋﹤﹞︀﹡︣  ︋﹟ــ︡؟ در ا ﹢ا﹨﹠︫︡   ︠︡﹫﹛﹢︑ ﹩︑︀﹞︡ ﹥ ﹋︀﹐﹨︀ و︠ 
︣﹎︤ار︫︡ه، ﹡﹆︪﹥ راه ﹨︀ی ︑︡و﹟ ︫︡ه  ︧ــ︉ ︖﹛ ﹋︀ر ا﹡︖︀م ︫︡ه، ﹝︀﹡﹠︡ د︨︐﹢ر︻﹞﹙︀ی ︑﹫﹥ ︫︡ه، ﹋︀ر﹎︀ه ﹨︀ی︋ 

و ︾﹫︣ه، ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. 
︀︐﹫﹛︀︺﹁ ﹟در ﹡︐﹫︖﹥  ا :︕︀︐﹡

﹥ ا︑﹀︀﹇︀﹩ ﹝﹩ ا﹁︐︡؟
  ﹤﹁︣ ︀ ︧︀︋︡اری ای ﹤﹁︣ ︣ا︑﹩ در ︨︀ز﹝︀ن﹫﹫︽︑ ،︀﹫︗︠︣و ﹤آن و ارا ﹏﹫﹝﹊︑ از ︦︎ ︀ ️﹋︪ــ︀ر﹞ ﹟ا ﹟﹫ در

︧︀︋︡اری ︀︮﹏ و ﹝︤ا︀﹩ ا︀د ﹝﹩ ︫﹢د. ا︀︐﹡ ﹟︕ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹥ ر﹁︐︀ر، ﹡﹍︣ش ︀ درا﹝︡ ﹝︣︋﹢ط ︫﹢د.

︀﹨︡﹞︀﹫︎  ﹤﹁︣ ︀ زه  ﹎︤ار︫﹍︣ی﹢ ︡ت ︑︣ی در آن﹞︡﹠﹚︋ ︀ ︣︑ ︣ات ﹎︧︐︣ده﹫﹫︽︑ ﹤ ️﹋︪ــ︀ر﹞ ﹟ا﹡︐︷︀ر ﹝﹩ رود در ﹡︐﹫︖﹥  ا 
︫﹊﹏ ︋﹍﹫︣د؟

﹎︧︐︣ش ﹨﹞﹊︀ری: ︀︨︣ ︨﹢د︋︣ان
︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای ︧ــ︀︋︡ارِی ا︔︋︩︣، ﹡﹆︩ ﹝﹞﹩ در ︀ر﹢ب ﹝︀﹜﹩ ﹉ ﹋︪ــ﹢ر ︋︀زی ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و ا﹎︣﹥ ﹝︧ــ︐﹫﹛﹢︀ و ﹢زه ا︠︐﹫︀رات 
 ﹜﹨ ︡︀︋ ︪︀ر﹋️ ︑︀︔﹫︣﹎︢ار﹡︡ و﹞ ︕︀︐﹡ ︣وه ﹨︀ روی﹎ ﹟ر︨︀﹡﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ا ️ ﹝︐﹀︀و︑﹩ دار﹡︡، ﹨︣ ﹋︡ام ︋﹥ ︨ــ﹢د︋︣ان ﹝﹙﹩ و ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︠︀︮﹩ ︠︡﹝

︋︀︫﹠︡ و ︑︀︔﹫︣ و ا﹡︐︷︀ر﹨︀︪︀ن ︀︋︡ از ︎﹫︩ ﹝︺﹙﹢م ︫﹢د.13 ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ا︮﹙﹩ در ︨︴ ﹝﹙﹩ ︻︊︀رت ا﹡︡ از:
• دو﹜️؛ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹇︡رت  ﹝﹆︣رات ﹎︢اری دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫︡ ︧﹞ ︀﹢ل ︑︭﹫︬ ︋﹢د︗﹥ ﹨︀ی ا﹨︡ا﹩ ︋︀︫ــ︡. در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ︋︐﹢ا﹡﹫︡ ︨︀ز﹝︀ن 
﹢ا﹨﹠︡  ﹫﹠︡از︡، ا︭﹫︭︑ ﹟︀ ﹋︀را﹝︡︑︣︠  ︣﹁﹥ ای ︧ــ︀︋︡ارِی ︑︀ن را ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︪ــ︀ور ﹝︺︐﹞︡ دو﹜️ در ز﹝﹫﹠﹥  ﹝︀︧﹏ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︧︀︋︡اری ︗︀︋ 

️ ︑︣ ︋﹥ ︎﹫︩ ﹝﹩ رود.  را︋︴﹥ را ﹟و ا ︫︡

︫﹊﹏ 3- ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹋︀ر
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• ا︻︱︀ی ا﹡﹀︣ادی و ︫︣﹋︐︀؛ ﹋﹥ ︀︋︡ ارزش ﹨﹞﹊︀ری ︀ ﹝︪︀ر﹋️ 
︋︀ ︨ــ︀ز﹝︀ن ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡ارِی ︫﹞︀ و ﹝︪ــ︀ر﹋︐﹩ ﹋﹥ ︫﹞︀ واردش 
﹝﹩ ︫ــ﹢︡ را درک ﹋﹠﹠︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹋︀ر﹁︣﹝︀︀ن در ﹢زه  ﹎︤ار︫﹍︣ی 
︫ــ﹞︀ و ﹁︣ا︑︣ از آن، ︀︋︡ ︋︣ای ︮﹑ ️﹫︧ــ︀︋︡اری ︫ــ﹞︀ ارزش 
﹇︀﹏ ︫ــ﹢﹡︡ ﹋﹥ ا﹟ ︋﹥ ا﹁︤ا︀﹝ ︩️ از ﹝︪︀ر﹋️ ﹝﹠︖︣ ﹝﹩ ︫﹢د و 

️ ︑︀ن را ︑﹢︨︺﹥ ︀ ﹎︧︐︣ش ﹝﹩ د﹨︡.  ﹫﹑︮
 ︣︀  ︨︀ ﹩﹨︀﹍︪﹡︨︧ــ﹥ ﹨︀ی دا﹢﹞ ﹏﹞︀ ﹢د︋︣ان ﹝﹙﹩؛︫   ︨︣︀ــ  ︨•
  ﹤﹁︣ ﹟︀ی ︠︀ص در اای ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹡﹆︪ــ ﹤﹁︣ ︀د ﹨︀ی﹡
️ ︫ــ︀ن ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ︉ ︋﹥ ︫﹊﹏ ﹎﹫︣ی  ﹝﹙﹩ دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫﹠︡ و ﹝︪︀ر﹋

او﹜﹢︐︀ی ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری ﹋﹞﹉ ﹋﹠︡. 
 ﹩︗﹢︑ ︨ــ﹢د︋︣ان ﹝﹠︴﹆﹥ ای و ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ارزش در︠﹢ر
︋︣ای ا﹟ ﹝︪ــ︀ر﹋️ دا︫︐﹥ ︋︀︫ــ﹠︡ و در ︋︣︠﹩ ﹝﹢ارد، ﹝﹠︀︋︹ ﹝︀﹜﹩ و 

﹁﹠﹩ را ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡. 
• ﹡︀د ﹨︀ی ﹝﹠︴﹆﹥ ای و ﹎︣وه ﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی؛ ︫︀﹝﹏ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی 
﹝﹠︴﹆﹥ ای14 (ROs) ︋﹥ ر︨ــ﹞﹫️ ︫﹠︀︠︐﹥ ︫ــ︡ه ︑﹢︨ــ︳ ﹁︡را︨﹫﹢ن 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩ ︧ــ︀︋︡اران و ﹎︣وه ﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ︑︀﹫︫︡︡ه15 

﹠︀︠︐﹥ ︫︡ه و ﹎︣وه ﹨︀ی  ﹥ ر︨﹞﹫️︫  ︀ز﹝︀﹡︀ی ﹝﹠︴﹆﹥ ای︋  ︀ص،︨  ﹥ ︵﹢ر︠  ﹛ دار﹡︡.︋  (AGs)، در ︑﹢︨︺﹥ ا﹇︐︭︀دی و/ ﹤﹁︣  ﹤︺︨﹢︑ ︀︧︀︋︡اری︨ 

️ ︨︀زی ︋︣ای ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری را دار﹡︡ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋﹥ ︫﹞︀  ︧ــ︀︋︡اری ︑︀﹫︫︡︡ه، ا︋︤ار، د︨︐﹢ر︻﹞﹏ و دا﹡︩ ﹐زم ︋︣ای ︸︣﹁﹫
و ︨︀ز﹝︀ن ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری ︑︀ن ﹋﹞﹉ ﹋﹠﹠︡. 

 ﹩︋︀︀ی ارز﹨ ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹅︣︵ دار﹡︡، ︻﹑وه ︋︣ ︑︀﹝﹫﹟ ﹝﹠︀︋︹ ﹝︀﹜﹩ ︋︣ای ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ و ︎︣وژه ﹨︀ی ︠︀ص، از ﹩د︗﹥ ﹨︀ی ا﹨︡ا﹢︋ ﹤﹋ ﹩︀﹡︀﹞︨ــ︀ز •
 ،﹐︀︋ ︴︨ ﹩︨︀﹫︨ 16، ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ا﹇︡ام ﹋︪﹢ری و ﹝︪︀وره ﹨︀ی(︀﹨ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ و آ ️︀︻در︋︀ره  ر ﹩﹡︀︗ ﹉﹡︀︋ ︀ی︫︤ار﹎ ︡﹠﹡︀﹞) ︀﹨︀ز﹫﹡
︋﹥ ︑﹢︨︺﹥    ﹤﹁︧︣︀︋︡اری ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ︋﹥ ﹨﹠﹍︀م ︑︺︀﹝﹏ ︋︀ ا﹟ ︨︀ز﹝︀﹡︀ و ︗︀﹝︺﹥  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︑﹢︨︺﹥، ︋︣﹡︀﹝﹥ ا︋︐﹊︀ری ﹝﹢زا﹫﹉ را د﹡︊︀ل ﹋﹠﹫︡؛ 

ا︋︐﹊︀ری ﹋﹥ ︀︎﹥ و ا︨︀س ﹨﹞﹊︀ری  ﹤﹁︣ ﹟﹫︋ ︣︐︋︧︀︋︡اری و ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ا﹨︡ا﹋﹠﹠︡ه را ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠︡.17 
• ﹁︡را︨ــ﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران از ︣﹁﹥ و ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای ︧ــ︀︋︡ارِی ﹝﹙ِ﹩ ﹇﹢ی ﹞︀️ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ا﹟ ﹋︀ر را از ︵︣ق ز︣ ا﹡︖︀م 

﹝﹩ د﹨︡:
️ ︨︀زی. - ︑﹢︨︺﹥  ا︋︤ار و د︨︐﹢ر︻﹞﹙︀ی ︸︣﹁﹫

- ︫ــ︊﹊﹥ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹢زا﹫﹉ ︋﹥ آدرس www.MOSAICdevelopment.org ﹋﹥ ﹝﹠︀︋︹ و ا︠︊︀ر ﹝︣︑︊︳ در ز﹝﹫﹠﹥  ︑﹢︨︺﹥    ﹤﹁︧︣︀︋︡اری 
را ︗﹞︹ آوری ﹝﹩ ﹋﹠︡.

︣︠﹩ از  ︣ای ︑﹆﹢ ️︣﹁﹥ در︋  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اران︋  ︣ا︨ــ︀س آن، ﹁︡را︨﹫﹢ن︋  ــ︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری ﹋﹥︋  ️ ︨ــ︀زی︨  ﹫﹁︣︸  ﹤﹞︀﹡︣  ︋-
ِ︣ وزارت ︑﹢︨︺﹥  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙︣︋ (DFID) 18﹩︐︀﹡﹫︀ در ︨︣ا︨︣ ︗︀ن، ︋︀ ا︋ ﹟︩ ︑﹢ا﹁﹅ ﹋︣ده ا︨️. ︋︣ای ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت  ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ی ﹝﹢رد ﹡︷

︋﹫︪︐︣، ︋﹥ ︋﹫︀﹡﹫﹥  ﹝︴︊﹢︻︀︑﹩ ﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡.19 
و﹫﹎︥︀ی ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری ﹇﹢ی: 

• در را︨︐︀ی ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻﹞﹏ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؛
• ︧︀︋︡ار﹨︀ی ︣﹁﹥ ای ︑﹢ا﹡︀ و ︀︫︧︐﹥ ︑︣︋﹫️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؛
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• ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹇﹢ی ا︠﹑﹇﹩ و ︣﹁﹥ ای را ︑︣و︕ و ︑﹆﹢️  ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؛
• ﹝﹠︊︺﹩ ︋︣ای دو﹜️، ﹝﹆︣رات ﹎︢ران و ︀︨︣ ذ﹠﹀︺︀ن ﹨︧︐﹠︡؛ و

• ﹋﹫﹀﹫️ ﹎︤ار︫﹍︣ی و ﹝︣︡️ ﹝︀﹜﹩ را ا﹁︤ا︩ ﹝﹩ د﹨﹠︡.

:︀︐︫﹢﹡︀︎
1- International Federation of Accountants (IFAC)
2- Jurisdiction
3- Professional Accountancy Organization (PAO) 
4- http://www.ifac.org/publications-resources/professional-accountancy-organization-global-development-report
5- http://www.ifac.org/mosaic/about-mosaic
6- ا﹟ را﹨﹠﹞︀ ︋︣ا︨ــ︀س د︨︐﹢ر︻﹞﹙︀ی ﹡︷︀رت ﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡ارن ︋︣ای ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری (2008)، ﹎︤ارش ﹋︀﹝﹏ ﹋︀ر﹎︀ه ر﹨﹫︀﹁︐︀ی ﹡︷︀ر︑﹩ ﹋﹥ 
ِ︩ ﹋﹞﹫︐﹥ ︑﹢︨︺﹥  ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری ﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥  ︣﹎︤ار ︫ــ︡، و ﹡︷︣﹨︀ی ︨ــ︣︀﹟ از ︗﹞﹙﹥ ︋︩ رو︡اد﹨︀ی ﹝﹠︴﹆﹥ اِی ا︫︐︣اک ﹎︢اری دا﹡ در ﹁﹢ر﹥ 2012 در دو︋﹩︋ 

﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران ﹡﹢︫︐﹥ ︫︡ه ا︨️.
7- Mutual Recognition Agreement (MRA
8- Memorandum of Understanding (MoU)
9- Twinning arrangement
10- Mentoring agreement 
 ﹟زه ﹨︀ی  را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡، ︋︣ای ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ در︋︀ره  ا﹢ ﹟︧ــ︀︋︡اران ا ﹩﹚﹚﹝﹛︧︀︋︡ارِی ﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا ای ﹤﹁︣ ︀ی﹡︀﹞︨ــ︀زی ︨ــ︀ز ️  -۱۱︀ر﹢ب ︸︣﹁﹫

︀ر﹢ب ︋﹥ ︲﹞﹫﹞﹥  4 ﹝︐﹟ ا︮﹙﹩ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡. 
۱۲-︋︣ای ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ و ﹝︪︀﹨︡ه ﹡﹞﹢﹡﹥ ای از ﹠﹫﹟ ︑﹢ا﹁﹆︀﹩ و ا ﹏﹞︀︫ ️︧︀︋ ﹩﹞ ﹤﹋ ﹟﹥ ﹝﹢اردی ︋︀︫﹠︡، ︋﹥ ︲﹞︀﹛ 2 و 3 ﹝︐﹟ ا︮﹙﹩ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡.

۱۳- ︋︣ای ︋︣ر︨﹩ ︗︀﹝︹ ︑︣  ︨﹢د︋︣ان و ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹝︪︀ر﹋️ ﹡﹞﹢﹡﹥، ︋﹥ ︋︩ ︮︡ای ︑︀ن را ︎﹫︡ا ﹋﹠﹫︡ و ︲﹞︀﹛ 3 و 4 آن ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡. 
14- IFAC Recognized Regional Organizations (ROs)
15- Acknowledged Accountancy Groupings (AGs)
16- World Bank’s Reports on the Observance of Standards and Codes (ROSCs) 
۱۷-دوازده ︨ــ︀ز﹝︀ن ا﹨︡ا﹋﹠﹠︡ه، ︵︣ح MOSAIC را ا﹝︱︀ ﹋︣ده ا﹡︡: ︋︀﹡﹉ ︑﹢︨ــ︺﹥ ا﹁︣﹆︀، ︋︀﹡﹉ ︑﹢︨ــ︺﹥ آ︨﹫︀، ︨︀ز﹝︀ن ا︨︐︣ا﹜﹫︀﹩ ︑﹢︨ــ︺﹥ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩، وزارت ا﹝﹢ر ︠︀ر︗﹥  
﹁﹠﹑﹡︡ - ﹨﹞﹊︀ری ︑﹢︨︺﹥، ا︑︀دGAVI ﹤، ︮﹠︡وق ︗︀﹡﹩ ﹝︊︀رزه ︋︀ ا︡ز، ︨﹏ و ﹝︀﹐ر︀، ︋︀﹡﹉ ︑﹢︨︺﹥  ︋﹫﹟ ا﹝︣﹊︀، ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹋﹞﹊﹩ ﹡﹫﹢ز﹜﹠︡، ︨︀ز﹝︀ن ︨﹢︡ی ﹨﹞﹊︀ری ︑﹢︨︺﹥  

︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩، ︋︀﹡﹉ ︗︀﹫﹡︀︐︣︋ ︩︋ ،﹩﹡︀﹩ ︑﹢︨︺﹥  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ و ︨︀ز﹝︀ن ا﹝︀﹊︣﹩ ︑﹢︨︺﹥  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩.
18- UK Department for International Development (DFID)
19- http://www.ifac.org/about-ifac/developing-global-profession

:︹︊﹠﹞
• International Federation of Accountants (IFAC), Counting on Each Other; Establishing and Maintaining Effective PAO 
Partnerships (PAO Capacity Building Series), 2016


