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﹤﹞︡﹆﹞
 ﹟︀ل ︑︡و ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ در ﹤﹫︑ زه ﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی٢﹢ ای١ در ﹤﹁︣ ︧︀︋︡اری ︀ی﹡︀﹞را﹨﹠﹞︀ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︣︗︺﹩ ︋︣ای ︨︀ز ﹟ا

︀ ا︮﹑ح ﹝﹆︣رات ︫︀ن ﹨︧︐﹠︡. 
﹁︱︀ی ﹝﹆︣رات ﹎︢اری در ︨ــ︀﹜︀ی ا︠﹫︣ د︨︐﹢ش ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ︫﹍︣﹁﹩ ︫︡ه ا︨ــ️؛ ︣ا ﹋﹥ ︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای، ︀︮︊﹊︀را﹡︪︀ن، 
︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ی ︧︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای و دو﹜︐︀ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹠︡ ﹝︴﹞ ﹤﹁︣ ﹤﹋ ︡﹡﹢︫ ﹟︧︀︋︡اری ﹨﹞︙﹠︀ن ︠︡﹝︀ت ︋︀﹋﹫﹀﹫︐﹩ ارا﹥ ﹝﹩ د﹨︡ و ︋﹥ 

ر︫︡ و ︑﹢︨︺﹥ ا﹇︐︭︀د ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡. 
︋︒ در︋︀ره  و︗﹢د ︀ ﹡︊﹢د ﹉ ا﹜﹍﹢ی ︋﹫﹠﹥٣ ︋︣ای ﹝﹆︣رات ﹎︢اری در  ﹤﹁︧︣ــ︀︋︡اری ﹨﹞︙﹠︀ن ادا﹝﹥ دارد و رو﹊︣د ا︑︀ذ︫︡ه در 
﹨︣ ﹢زه ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︐﹀︀وت ا︨️. ا﹜﹍﹢﹨︀ ز︣ ︑︀︔﹫︣ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹝﹙﹩، ︑︺︡اد و ﹝︀﹨﹫️ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ﹝︧﹢ل ︋︣ای ﹡︷︀رت و ︻﹢ا﹝﹏ ︠︀ر︗﹩ 

﹡︷﹫︣ ا﹜︤ا﹝︀ی ﹝﹠︴﹆﹥ ای و ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹇︣ار دار﹡︡. 

︩ ﹋︣دن ﹝﹆︣رات ︋ ﹤︖﹫︐﹡
ا︮﹢ل و ا﹜﹍﹢﹨︀﹩ ︋︣ای  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری

️﹆﹫﹆ ︡﹫﹝ ︣︐﹋️د﹆﹫﹆ ︡﹫﹝ ︣︐﹋د   
ا﹝﹫︣﹨︀دی ﹝︺﹠﹢ی ﹝﹆︡م ا﹝﹫︣﹨︀دی ﹝︺﹠﹢ی ﹝﹆︡م   

ا﹁︪﹫﹟ ﹡︊﹥ ﹁﹑ح ا﹁︪﹫﹟ ﹡︊﹥ ﹁﹑ح   

نتيجه بخش كردن مقرراتنتيجه بخش كردن مقررات
ا︮﹢ل و ا﹜﹍﹢﹨︀﹩ ︋︣ای  ﹤﹁︧︣︀︋︡اریا︮﹢ل و ا﹜﹍﹢﹨︀﹩ ︋︣ای  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری
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︣ا   ﹤﹁︧︣︀︋︡اری ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ﹝﹆︣رات ا︨️؟
 ︨︀︎ ،﹤﹁︣ ︣﹨ ︫ــ﹢د. ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹆︣رات ︋︣ای ﹩﹞ ︿︣︺︑ ﹤﹁︣ ︀رت، ﹡﹍︣ش و ا︠﹑ق ︫ــ︀︾﹑ن آن﹞ ،︩﹡و︨ــ﹫﹙﹥  دا ﹤︋  ﹤﹁︣ ︣﹨
﹢د   ︠﹤ ﹢ی ا︻︱︀ی آن ︣﹁﹥ ا︨ــ️. ﹜︤وم و︗﹢د ﹠﹫﹟ ﹝﹆︣را︑﹩ و ﹝︀﹨﹫️ آن،︋  ︣︠﹩ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ از︨   ︋️︀︻︤وم ر﹛ ﹤  ︋﹩︭︪ــ﹞
 ﹤ارا ﹩﹝﹞ ﹩﹞﹢﹝︻ ︀ت﹞︡︠ ﹤﹋ ︧︀︋︡اری ﹏︓﹞ ای ﹤﹁︣ .︫︡ه ︋︧ــ︐﹍﹩ دارد ﹤و ﹡﹢ع ︠︡﹝︀ت ارا ﹤﹁︣ ︋︀زار در آن ︳︫ــ︣ا ،﹤﹁︣

﹝﹩ د﹨︡، ︀︋︡ در را︨︐︀ی ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︠︡﹝️ و ﹁︺︀﹜﹫️ ﹋﹠︡. 
︋︣ ا︨ــ︀س ︑︺﹫﹨ ︿︣️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ آ﹝﹢زش ︧︀︋︡اری ،(IAESB) ۴︧ــ︀︋︡ار ︣﹁﹥ ای ﹋︧﹩ ا︨️ ﹋﹥ 
 ︡︀︋ ︤﹫﹡ آن ︋﹊﹢︫︡ و ️﹢﹆︑ ︢ارده و در﹎ ︩︀﹝﹡ ﹤︋ ︧ــ︀︋︡اری ︋﹥ د︨️ آورده، آ﹡︣ا  ﹤﹁︣ ︀ی ﹡﹆︩ در﹀ای ︋︣ای ا ﹤﹁︣ ️﹫﹑︮

از آ﹫﹟ ا︠﹑﹇﹩ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡ه از ︨﹢ی ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︧︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای ︀︨ ︀︣ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ﹝︣︋﹢ط، ︎﹫︣وی ﹋﹠︡. 
 ︨︀︎ ︋︣ای ﹤﹁︣ د﹨﹠︡ و ︋﹥ ︸︣﹁﹫️ آن ﹩﹞ ﹤ارا ︩︀︱︻︧︀︋︡اری ︋﹥ ﹋﹫﹀﹫️ ︠︡﹝︀︑﹩ ﹋﹥ ا  ﹤﹁︣ ︡اری︀︎ ،︀﹨ ﹤﹁︣ ︣︀︨ ︡﹠﹡︀﹞
ا︔︋︩︣ و ﹋︀را﹝︡ ︋﹥ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی و ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹢زه ﹎︤ار︫﹍︣ی، ︋︧︐﹍﹩ دارد. ﹨︡ف ﹝﹆︣رات ﹎︢اری، ا︵﹞﹫﹠︀ن از ﹋﹫﹀﹫️ ︋︀﹐ 

و ︔︊︀ت در ﹋﹫﹀﹫️ ︠︡﹝︀ت ︧︀︋︡اری ا︨️. 
︋﹥ ﹠︡ د﹜﹫﹏، از︗﹞﹙﹥ ا︵﹞﹫﹠︀ن از ر︻︀️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ا︠﹑﹇﹩، ︣﹁﹥ ای و ﹁﹠﹩، ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹡︊﹢د︑﹢ازن دا﹡︩ ︋﹫﹟ ارا﹥ د﹨﹠︡﹎︀ن و 
︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︠︡﹝︀ت، و در﹡︷︣﹎︣﹁︐﹟ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︾﹫︣﹇︣اردادی ︠︡﹝︀ت ︧︀︋︡اری ﹝︀﹡﹠︡ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران و ︋︧︐︀﹡﹊︀ران، ︋︣ای 

﹋︧︉ ا︵﹞﹫﹠︀ن از ﹋﹫﹀﹫️ ︋︀﹐ی ︠︡﹝︀ت ︧︀︋︨︣﹩، ︋﹥ ﹝﹆︣رات ﹎︢اری ﹡﹫︀ز ا︨️.

دا﹝﹠﹥ ﹝﹆︣رات ﹎︢اری در  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری
﹝﹆︣رات ﹎︢اری در  ﹤﹁︧︣ــ︀︋︡اری ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل آ﹝﹢زش، ا︠﹑ق، ﹋﹫﹀﹫️ ︠︡﹝︀ت و ا︗︣ا و ︵﹫︿ ﹝︐﹙﹀﹩ از رو︫ــ︀، از ︗﹞﹙﹥ 

ارز︀︋﹩ ︠︡﹝︀ت، ﹡︷︀رت ︋︣ ر︻︀️، ︋︀زر︨﹩، ا﹡︐︷︀م و ﹡︷︀رت ︻﹞﹢﹝﹩ را ︫︀﹝﹏ ﹝﹩ ︫﹢د. 
آ﹝﹢زش: ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ آ﹝ــ﹢زش، ﹋﹥ ︋︀ ︗︤﹫︀ت ﹋︀﹝﹏ در ﹋︐︀︋︙﹥ را﹨﹠﹞︀ی ︋﹫︀﹡﹫﹥ ﹨ــ︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ آ﹝﹢زش۵ ﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ 
﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ آ﹝﹢زش ︧︀︋︡اری ذ﹋︣ ︫ــ︡ه ا﹡︡، ا﹜︤ا﹝︀﹩ را ︋︣ای ١) ورود ︋﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫﹩ ︧︀︋︡اری 
︀ا﹡﹍﹫︤ه، و ٣) آ﹝﹢زش ︣﹁﹥ ای ﹝︧︐﹞ ۶︧︣︀︋︡ار﹨︀ی ︣﹁﹥ ای  ︣﹁﹥ ای، ٢) آ﹝﹢زش ︣﹁﹥ ای ﹝﹆︡﹝︀︑﹩ ︧ــ︀︋︡ار﹨︀ی ︣﹁﹥ ای︋ 

.︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹟﹫﹫︺︑
︡﹟ ﹝﹠︷﹢ر، ︧︀︋︡اران  ︣ای ﹁︺︀﹜﹫️ در را︨︐︀ی ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ا︨️.︋   ︋️﹫﹛﹢︣ش ﹝︧ــ︢ ا︠﹑ق: و︗﹥ ︑﹞  ﹤﹁︣ ︤︀︧ــ︀︋︡اری،︎ 
︣﹁﹥ ای ﹝﹀︀د آ﹫﹟ ا︠﹑﹇﹩ را ر︻︀️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︠﹑﹇﹩ ︋︣ای ︧︀︋︡اران٧ (IESBA)، ︋︣ای 
︧ــ︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای ︨︣ا︨︣ ︗︀ن، ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ا︠﹑﹇﹩ ﹝﹠︀︨︉ در ︨ــ︴ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩، ︫︀﹝﹏ ا﹜︤ا﹝︀ی ا︨︐﹆﹑ل ︧︀︋︣س را 

︡︀︋ ️﹫﹀﹫﹋ ﹟﹫﹝︱︑ ︀م︷﹡︡︀︋ ️﹫﹀﹫﹋ ﹟﹫﹝︱︑ ︀م︷﹡
 ︋︀ ا﹜︤ا﹝︀ی آ﹝﹢زش ︣﹁﹥ ای ﹝︧︐﹞︣ و ﹡﹫︤  ︋︀ ا﹜︤ا﹝︀ی آ﹝﹢زش ︣﹁﹥ ای ﹝︧︐﹞︣ و ﹡﹫︤ 
﹡︷︀م ﹇﹢ی ︋︀زر︨﹩ و ا﹡︐︷︀م ﹝︣︑︊︳ ︋︀︫︡﹡︷︀م ﹇﹢ی ︋︀زر︨﹩ و ا﹡︐︷︀م ﹝︣︑︊︳ ︋︀︫︡
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︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︋﹥ آن آ﹫﹟ ا︠﹑﹇ِ﹩ ︧︀︋︡اران٨ ︣﹁﹥ ای ﹎﹀︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د. 
 ،︿﹚︑ ﹩︨︀زر ︣ای ﹋﹙﹫﹥ ︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای ︲︣وری ا︨️.︋  ︀زر︨﹩ و ا﹡︐︷︀م︋   ︋ ِ︩ ︋︣︔︋︀زر︨﹩ و ا﹡︐︷︀م٩ : و︗﹢د ﹡︷︀م ︻︀د﹐﹡﹥ و ا
︫︀﹝﹏ ﹡﹆︰ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︣﹁﹥ ای از ︨﹢ی ︧︀︋︡اران و ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︣﹁﹥  ای، ︀︋︡ در ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ﹝︧﹢ل ︋︣ای 
︀ز﹝︀ن د﹍︣ی   ︨︣﹨ ︀ ای ﹤﹁︣ ︧︀︋︡اری ︀ی﹡︀﹞ــ︀ز ﹢ی︨  ︀زر︨﹩ و ا﹡︐︷︀م، ﹥ از︨  ــ﹢د. ﹡︷︀م︋  ︀زر︨ــ﹩ و ا﹡︐︷︀م ﹎﹠︖︀﹡︡ه︫  ﹡︷︀م︋ 
ا﹡︖︀م ︫ــ﹢د، در ﹨︣ ︮﹢رت، ︋︣و︫︀ی ﹐زم ︋︣ای ﹡︷︀م ︋︀زر︨﹩ و ا﹡︐︷︀ِم ︧ــ︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ︋﹫︀﹡﹫﹥  ︫﹞︀ره ︺︑ ۶︡﹨︀ی 

ا︻︱١٠︀ (SMO 6) ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران، ︋︀زر︨﹩ و ا﹡︐︷︀م، ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹩ ︫﹢د.
︑︱﹞﹫﹟ ﹋﹫﹀﹫️: ﹡︷︀﹝︀ی ارز︀︋﹩ ︑︱﹞﹫﹟ ﹋﹫﹀﹫️ ︀︋︡ ︻﹞﹙﹊︣د ︧ــ︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای را ﹋﹥ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩، ارز︀︨ ،﹩︋︀︣ ︠︡﹝︀ت 
︣ای ︑﹢︨︺﹥ ﹡︷︀م ︑︱﹞﹫﹟ ﹋﹫﹀﹫️، ا︨︐﹀︀ده از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹋﹠︐︣ل  ︣ر︨﹩ ﹋﹠﹠︡.︋  ︡﹝︀ت ﹝︣︋﹢ط را ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡،︋  ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ و︠ 
﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ و ا︨︐︀﹡︡ارد   ︮﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹀﹫﹋ ان ﹋﹠︐︣ل﹢﹠︻ ︀  ︋١١(ISA 220) ٢٢٠﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا  ﹟﹫ ﹋﹫﹀ــ﹩ ﹡︷﹫︣ ا︨︐︀﹡︡ارد︋ 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹩ ١ ١٢، ︋︀ ︻﹠﹢ان ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹩ ︋︣ای ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩ و ارز︀︋﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ و ︀︨︣ ︠︡﹝︀ت 
ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ و ︠︡﹝︀ت ﹝︣︋﹢ط را ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡، ︲︣وری ا︨️. ا﹟ ︑︱﹞﹫﹟ ﹋﹫﹀﹫️ ﹥ از ︨﹢ی ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری 
︀ ﹨︣ ︨ــ︀ز﹝︀ن د﹍︣ی ا﹡︖︀م ︫ــ﹢د، در ﹨︣ ︮﹢رت، ︋﹫︀﹡﹫﹥ ︫﹞︀ره ١ ︑︺︡﹨︀ی ا︻︱︀ ︋ ،️﹫﹀﹫﹋ ﹟﹫﹝︱︑ ،(SMO 1)︣و︫︀ی ﹐زم 
︀ ا﹜︤ا﹝︀ی آ﹝﹢زش ︣﹁﹥ ای ﹝︧ــ︐﹞︣ و ﹡﹫︤ ﹡︷︀م ﹇﹢ی   ︋︡︀ ︋ــ︣ای ا︖ــ︀د ﹡︷︀م ︑︱﹞﹫﹟ ﹋﹫﹀﹫️ را ارا﹥ ﹝﹩ د﹨︡. ﹡︷︀م ︑︱﹞﹫﹟ ﹋﹫﹀﹫️︋ 

︋︀زر︨﹩ و ا﹡︐︷︀م ﹝︣︑︊︳ ︋︀︫︡. 

︩︋︣︔︣رات ﹎︢اری ا﹆﹞
﹝﹆︣رات ﹐زم ︋︣ای ︧ــ︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای در ا︮﹏ در ︨︴ ﹝﹙﹩ ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡ و ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︧︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای ﹡﹆︩ ﹝﹞﹩ در 
️ و﹎﹢ و ﹨﹞﹊︀ری ﹝︧︐﹞︣  ︀ ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩ دار﹡︡. ﹎﹀ ︣ای ا︵﹞﹫﹠︀ن از ﹋︀را﹩ و ا︔︋︪︣﹩ ﹝﹆︣رات و ﹨﹞︣ا︨︐︀︋﹢دن آن︋  ︀ دو﹜️︋  ﹨﹞﹊︀ری︋ 
﹥ و︨﹫﹙﹥ ︣﹁﹥، ﹝﹆︣رات ﹎︢اری  ﹫﹟ ﹝﹆︣رات ﹎︢اری︋   ︋︡︀ ︋︣ای ا︵﹞﹫﹠︀ن از ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ ﹝﹠︀︨︉ و ﹝︐﹠︀︨ــ︉ ︲︣ورت دارد. ﹨﹞︙﹠﹫﹟︋ 
︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ︣﹁﹥ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹡︷︀رت ︻﹞﹢﹝﹩ و ﹢﹍︨︀︎﹩، و ﹝﹆︣رات ﹎︢اری ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹡︀دی ︠︀رج از ︣﹁﹥، ︑﹢ازن ﹝﹠︀︨︊﹩ و︗﹢د دا︫︐﹥ 
︋︀︫ــ︡؛ ︑﹢از﹡﹩ ﹋﹥ در ﹨︣ ﹢زه ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝︐﹀︀وت از ﹢زه ﹎︤ار︫﹍︣ی د﹍︣ ︋︀︫︡. ﹝﹆︣رات ﹝︪︐︣ک ﹢︎ ︡︀︋︀ ︋︀︫︡ و ا﹝﹊︀ن 

️ و﹎﹢ی ﹝︧︐﹞︣ و ﹨﹞︣ا︨︐︀﹩ ا﹇︡ام ا﹡︖︀م ︫︡ه ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︧︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای و دو﹜︐︀ را ﹁︣ا﹨﹛ ︨︀زد.  ﹀﹎
︀﹋﹫﹀﹫️»١٣ ، ده  ︣ان ︑︀ ا︻︐﹞︀د: ﹜︤وم و︗﹢د ﹝﹆︣رات ︗︀﹡﹩ ﹝﹠︧︖﹛ و︋  ︀ ︻﹠﹢ان «از︋  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اران︋  در ﹎︤ارش ﹁︡را︨ــ﹫﹢ن︋ 
ا︮﹏ ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ه ︋︣ای ﹝﹆︣رات ︗︀﹡﹩ ︋︀﹋﹫﹀﹫️ و ﹝﹠︧ــ︖﹛ از ︓︋︀ی ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ در ﹝﹫︤﹎︣د ︋︣﹎︤ار︫ــ︡ه در ﹨﹠﹌ ﹋﹠﹌ در د︨︀﹝︊︣ 
٢٠١۵ ا︨︐︣اج ︫︡ه ا︨️. در ا﹟ ﹝﹫︤﹎︣د، ٣٠ ︑﹟ از ﹝︡︣ان ا︗︣ا﹩ ار︫︡ و ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ر︫︐﹥ از ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ﹝﹆︣رات ﹎︢ار، ︋︀زار﹨︀ی 

︋﹥ ﹠︡ د﹜﹫﹏ ︋︣ای ﹋︧︉ ا︵﹞﹫﹠︀ن از ﹋﹫﹀﹫️ ︋︀﹐ی ︋﹥ ﹠︡ د﹜﹫﹏ ︋︣ای ﹋︧︉ ا︵﹞﹫﹠︀ن از ﹋﹫﹀﹫️ ︋︀﹐ی 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︀ت﹞︡︠ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ت﹞︡︠

︋﹥ ﹝﹆︣رات ﹎︢اری ﹡﹫︀ز ا︨️︋﹥ ﹝﹆︣رات ﹎︢اری ﹡﹫︀ز ا︨️
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﹝︀﹜﹩، دو﹜️، دا﹡︪﹍︀ه، ︫︣﹋︐︀ی ︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه در ︋﹢رس، ︮﹠︡و﹇︀ی ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری و  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری، ﹎︣د ﹨﹛ ︗﹞︹ ︫︡ه ︋﹢د﹡︡.

﹝︐﹫﹛﹢︧︀ی ﹝﹆︣رات ﹎︢اران و ا﹨︡اف ﹝﹆︣رات ︀︋︡ ︋﹥ ︵﹢ر ︫﹀︀ف ︋︫︣﹞︣ده ︫﹢﹡︡ و در را︨︐︀ی ﹝﹠︀﹁︹ ا﹨︡اف ︫﹀︀ف در را︨︐︀ی ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩  ١
.︡﹠︫︀︋ ﹩﹞﹢﹝︻

﹝﹆︣رات ︀︋︡ ︋︀ ا﹡︡ازه و ︑︣﹋﹫︉  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری در ﹨︣ ﹢زه ﹎︤ار︫﹍︣ی و ﹡﹫︤ ︋﹠﹍︀ه ﹨︀﹩ ﹋﹥ از ا﹟ رو﹊︣د ﹝︐﹢ازن و ﹝︐﹠٢︉︨︀
﹝﹆︣رات ﹝︐︀︔︣ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡، ︑﹠︀︨︉ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.

﹝︤ا︀ی ﹝﹆︣رات ︗︡︡ ︋︣ای ا﹇︐︭︀د و ︗︀﹝︺﹥ ︀︋︡ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ﹨︀﹨ ﹤﹠︩︤ ︋﹫︪︐︣ و ︋︣ ا︨︀س ︫﹢ا﹨︡ ارز﹫︋︀︀ی ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ︫﹢ا﹨٣︡
.︫︡︀︋ ﹅﹫﹆︑ و

۴︉︨︀﹠﹞ ﹩︋︀ ︹︊﹠﹞ ﹅﹆︑ و ︿︀︸︀︨ــ︉ ︋︣ای ︑︀﹝﹫﹟ ︋﹢د︗﹥ و ︸︣﹁﹫️ ﹐زم ︋︣ای ا︗︣ای و﹠﹞ ︹︋︀﹠﹞ ︡︀︋ ︣رات ﹎︢اران﹆﹞
️ ︫︀ن دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡. ر﹢﹞︀﹞

﹝﹆︣رات ︀︋︡ ا﹝﹊︀ن ﹨﹞﹊︀ری و ﹨﹞︣ا﹨﹩ ︋︀ ︨ــ﹢د︋︣ان و ﹨﹞︐︀︀ن ﹝﹙ــ﹩، ﹝﹠︴﹆﹥ ای و ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ را ا﹇︡ام ﹝︪︐︣ک۵
﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠︡.

۶﹩﹍︍︀ر﹊ ا﹡︧︖︀م و ﹅︣︵ ︪ــ︀ن ︋︀︫ــ﹠︡ و از﹀︀︸ــ︡ ︑︀ ︗︀ی ﹝﹞﹊﹟ ︋﹥ د﹡︊︀ل ا﹡︧ــ︖︀م در ا︗︣ای و︀︋ ︣رات ﹎ــ︢اران﹆﹞
﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ︋︀ دو﹜︐︀ در ︨︴ ﹝﹙﹩ و ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩، ﹊︍︀ر﹍﹩ در ﹝﹆︣رات ﹎︢اری و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.

﹝︪﹢رت ︫﹀︀ف و ︮︀د﹇︀﹡﹥٧
 ︡﹠︣ا﹁ ﹟﹫ ا︨ــ️، ﹝︪ــ﹢رت ﹎︧ــ︐︣ده ای در ﹩﹀﹚︐﹞ ﹏﹞از آ﹡︖ــ︀ ﹋﹥ ﹝﹆︣رات ﹎︢اری ︫ــ︀﹝﹏ ︻﹢ا
﹥ ︻﹞﹢م ا︗︀زه ﹝﹩ د﹨︡ ︑︀ ﹡﹢ه ﹝﹆︣رات ﹎︢اری  ︦ از آن︋   ︎︣﹝︐︧﹞ ️﹫﹁︀﹀ ﹝﹆︣رات ﹎︢اری ﹡﹫︀ز ا︨️ و︫ 

در ︣﹁﹥ و ﹡﹢ه ︻﹞﹏ ﹝﹆︣رات ﹎︢ار را درک ﹋﹠﹠︡.

﹡︀د﹨︀ی ﹡︷︀ر︑﹩ ﹝︑ ︡︀︋﹫︡ات را﹨︊︣ی ﹇﹢ی دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡ و ︗︤﹫︀ت ﹁︺︀﹜﹫︐︪︀ن را ︋﹥ ︮﹢رت ︻﹙﹠﹩ ﹡︷︀رت ﹁︺︀ل٨
ا﹁︪︀ ﹋﹠﹠︡.

﹁︣ا﹠︡ ارز︀︋ ﹜︷﹠﹞ ﹩︋︀︡ و︗﹢د دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫︡ ︑︀ از ︑﹠︀︨︉ ﹝︧︐﹞︣ ﹝﹆︣رات ︋︀ ا﹨︡اف و ︑﹆﹅ ﹝﹆︀︮︡ ارز︀︋﹩ ﹡︷︀م ﹝﹠٩︡
﹝﹢رد﹡︷︣ ا︵﹞﹫﹠︀ن ︀︮﹏ ︫﹢د.

ا︗︣ای ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥ و ﹝︪﹢د ﹇︀﹡﹢ن، ﹊﹩ از ︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹛ ︋︣ای ا︖︀د ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋﹥ ︣﹁﹥ و ا︻︐﹞︀د ︋﹥ آن ا︗︣ای ︨﹠︖﹫︡ه١٠
و ︡︋﹟  وا︨︴﹥ ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ا︨️.

﹝﹫︳ ﹋﹠﹢﹡﹩ ﹝﹆︣رات ﹎︢اری
︀﹋﹫﹀﹫️ ا︠﹑﹇﹩، ︣﹁﹥ ای و ﹁﹠﹩ و ا︗︣ای  ﹨﹞﹍︣ا︗ ﹩︀﹡﹩ ﹝﹆︣رات ﹎︢اری در  ﹤﹁︧︣ــ︀︋︡اری، ︫︀﹝﹏ ا︨︐﹀︀ده از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 
آ﹡ــ︀، ﹇︀︋﹙﹫️ ︋︀زار﹨︀ی ︨ــ︣﹝︀﹥ ︋︣ای ﹋︀ر در ︨ــ︴︗ ︀﹡﹩ را ︑﹆﹢️ ﹋︣ده، ر︧ــ﹊︀ و ا︋︀م در ا﹟ ︋︀زار﹨ــ︀ را ﹋︀﹨︩ داده و ︋﹥ 
﹥ ︑﹆﹅ ا﹨︡اف ﹎︣وه  ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹋﹠﹠︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟︋   ︨︿﹚︐﹞ ︪ــ︐︣ی در ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ی﹫  ︋﹩︀را﹋ ︀ ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار﹨︀ ا︗︀زه ﹝﹩ د﹨︡ ︑︀︋ 
︣ای ︑﹀︧﹫︣ و ︑︊︀دل   ︋﹩︊︨︀﹠﹞ ︳︣ا ــ︣﹝︀﹥ ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و︫  ︀زار﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ و︨  ︀︨ــ﹢﹍﹩ در ز﹝﹫﹠﹥︋  ــ﹀︀﹁﹫️ و︎   ︫️﹢﹆︑ ︣ای  ︋٢٠

ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ا︖︀د ﹝﹩ ﹋﹠︡. 



5

www.hesabras.com                             @hesabrasmag

١٣
٩٨

ی  
١  د
٠۴

ره 
︀﹝︫

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

 ︣︐︪﹫ ﹥ ا︫︐︣اک ﹎︢اری دا﹡︩ و ︑︭︬ و ﹡﹫︤ ﹨﹞﹊︀ری︋   ︋﹅︣︵ ︀ی ا︠﹫︣ از﹛︀ ︣ای ︑﹆﹢️ ﹝﹆︣رات ︧︀︋︨︣ــ﹩ در︨   ︋﹩︀︫ــ﹑︑
︋﹫﹟ ﹡︀د﹨︀ی ﹡︷︀ر︑﹩ ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ﹋﹥ ا﹟ ﹨﹞﹊︀ری در ا︮﹏ از ︵︣﹅ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︑︪﹊﹫﹏ ︫︡ه ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹝﹆︣رات ﹎︢اران 
﹝﹙﹩ و ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن آ﹡︀، ︫ــ﹊﹏ ﹎︣﹁︐﹥ ا︨ــ️. ︋︀ و︗﹢د ا ﹩︠︣︋ ،﹟﹢زه ﹨︀ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹝︐﹀︀و︑﹩ ︋ــ︣ای ︋︣︠﹩ ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی 

﹝﹆︣رات ︧︀︋︨︣﹩، ︫︀﹝﹏ ︫︣ا ︳︩︣︠ ا︗︊︀ری ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ و ﹝﹞﹠﹢︻﹫️ ︠︡﹝︀ت ︾﹫︧︣︀︋︨︣﹩، ︑︺﹫﹫﹟ ﹋︣ده ا﹡︡. 
️ و﹎﹢ی ﹝︧︐﹞︣ ︋﹫﹟   ﹤﹁︧︣︀︋︡اری در ﹢زه ﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︐﹙︿ (﹋﹥ از  ︎﹫︪ــ︣﹁︐︀ی ﹝﹆︣رات ﹎︢اری ﹨﹞︙﹠︀ن ا﹨﹞﹫️ ﹎﹀
︨ــ﹢ی ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︧︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡) و ﹝﹆︣رات ﹎︢اران دو﹜︐﹩ را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡؛ ︣ا ﹋﹥ ︋﹥ ︑﹢ازن ﹝﹠︀︨︉ ︋﹫﹟ 

:︡﹡︣ارد ز﹢﹞ ﹏﹞︀︫ ︀︐﹁︪︣﹫︎ ﹟و ﹝﹆︣رات ﹎︢اری دو﹜︐﹩ ﹝﹩ ا﹡︖︀﹝︡. ا ﹤﹁︣ ︣رات ﹎︢اری از ︨﹢ی﹆﹞
• ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی و ا︗︣ای ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︋︀﹋﹫﹀﹫️ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی ا︠﹑﹇﹩، ︣﹁﹥ ای و ﹁﹠﹩ در ︨ــ︴︗ ︀ن؛ در 
️ آ﹝﹫︤ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ در ﹢زه ﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︐﹙︿، ﹁︣ض ︋︣ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︋︀ ا︵﹞﹫﹠︀ن  ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی و ا︗︣ای ﹝﹢﹁﹆﹫
از ﹋︀ر︋︣د ︗︀ن ︫ــ﹞﹢ل و ﹝﹠︧︖﹛ آ﹡︢︎ ︀︣﹁︐﹥ ︫ــ︡ه ا﹡︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹁︣ض ︋︣ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ دو﹜︐︀ ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹝﹩ ︀︋﹠︡: ١) ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی 
﹇﹢ی ︋︣ای ︑︣︗﹞﹥ د﹇﹫﹅ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︋﹥ ز︋︀﹡︀ی ﹝︐﹙︿ در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫ــ﹢د و ٢) از ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ﹝﹠︀︨︊﹩ ︋︣ای ︑︡و﹟ و ا︗︣ای 
︋︀﹋﹫﹀﹫️ را﹨﹠﹞︀﹨︀ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢د، آ﹝﹢زش ︋︀﹋﹫﹀﹫️ ︋︣ای ﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹝︧﹢ل ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی و ﹡︷︀رت ︋︣ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ﹨︧︐﹠︡ و︗﹢د دارد 

 .︡آ ﹩﹞ ﹏﹝︻ ﹤︋ ️︀﹝ ط﹢︋︣﹞ ︀ی﹡︀﹞و ︨︀ز ︀﹡و از آ
• ﹝﹆ــ︣رات ﹎︢اری ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ﹡︀دی ︠︀رج از ︣﹁﹥ ︋︣ای ︋︀زار ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹠﹍︀﹨︀ی ︋︀ ﹝﹠︀﹁︹ ︻︀م ا︾﹙︉ ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ا︮﹢ل ذ﹋︫︣ــ︡ه 
 ١۵﹩︨︣︋︀︧ ︣︋ ︣ا︗︹ ﹝︧︐﹆﹏ ﹡︷︀رت﹞ ﹩﹚﹚﹝﹛١۴ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ ا﹡︖﹞﹟ ︋﹫﹟ ا﹩︨︣︋︀︧ ﹏﹆︐︧ــ﹞ ︹︗در ا︮﹢ل ا︨︀︨ــ﹩ ﹝︣ا

(IFIAR) آن را ﹝﹠︐︪︣ ﹋︣ده ا︨️. 
• ︋﹫︀﹡﹫﹥ ﹨︀ی ︑︺︡﹨︀ی ا︻︱︀ی ﹁︡را︨ــ﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران، ﹋﹥ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ︫ــ﹀︀﹁﹩ در ا︠︐﹫︀ر ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︧︀︋︡اری 
️ِ ︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای ا︵﹞﹫﹠︀ن ︀︮﹏ ﹋﹠﹠︡. در ﹇︀﹜︉ ︋︪﹩ از  ︣﹁﹥ ای ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨﹠︡ و ︋﹥ آ﹡︀ ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ︑︀ از ︻﹞﹙﹊︣د ︋︀﹋﹫﹀﹫
 ﹟از ا ﹉ ︣﹨ ️︀︻︀ی ﹝︧︐﹞︣ی از ر﹫︋︀دارز﹢︠ ︡︀︋ ﹢︱︻ ︀ی﹡︀﹞︧︀︋︡اران١۶، ︨︀ز ﹩﹚﹚﹝﹛ا︻︱︀ی ﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا ️︀︻ر  ﹤﹞︀﹡︣︋
︋﹫︀﹡﹫﹥ ﹨︀ ا﹡︖︀م د﹨﹠︡. ﹨﹀️ ︋﹫︀﹡﹫﹥ ︑︺︡﹨︀ی ا︻︱︀ و︗﹢د دار﹡︡ ﹋﹥ ﹢زه ﹨﹝︑ ،️﹫﹀﹫﹋ ﹟﹫﹝︱︑ ︣﹫︷﹡ ﹩︀﹫︡ات ︋︀زر︨ــ﹩ و ا﹡︐︷︀م، و 

︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی و ا︗︣ای ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︮︀در︫︡ه از ︨﹢ی ﹨﹫︐︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︨︐︀﹡︡ارد﹎︢اری را ︎﹢︫︩ ﹝﹩ د﹨﹠︡. 

ا﹜﹍﹢﹨︀ی ﹝﹆︣رات ﹎︢اری
︑︣﹋﹫︉ ﹝﹆︣رات ﹎︢اری ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ︣﹁﹥، ﹝﹆︣رات ﹎︢اری ﹝︪ــ︐︣ک و ﹝﹆︣رات ﹎︢اری ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ﹡︀دی ︠ــ︀رج از ︣﹁﹥ در ﹢زه ﹨︀ی 

﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︐﹙︿، ﹝︐﹀︀وت ا︨️ و ︋﹥ ︻﹢ا﹝﹙﹩ از ︗﹞﹙﹥ ﹝﹢ارد ز︣ ︋︧︐﹍﹩ دارد:
• ︑︖︣︋﹥ ︑︀ر﹩ در ﹢زه ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی، ︋︣ای ﹝︓︀ل ﹇︭﹢ر در ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ﹝﹆︣رات ﹎︢اری ︋﹫︪︐︣ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹡︀د﹨︀ی ︠︀رج 

از ︣﹁﹥ ﹝﹠︖︣ ︫︡ه ا︨️؛
• ︻﹞﹙﹊︣د ﹝﹆︣رات ﹎︢ارِی ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︧︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای؛

• ︻﹞﹙﹊︣د ﹝﹆︣رات ﹎︢ارِی دو﹜️؛
• ︻︱﹢️ در ﹡︀د ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ و ا︨︐﹀︀ده از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ و رو︫︀ی ︑︡و﹟ و ︑︀﹫︫︡︡ه از ︨﹢ی ا﹡ ﹟︀د ﹨︀؛

️ ﹎﹫︣ی ﹋﹙﹩ ︨﹫︀︨﹩ در ﹇︊︀ل ﹝﹆︣رات ﹎︢اری ︋﹥ ︻﹠﹢ان ا︋︤اری ︋︣ای ﹝︣︡️ ا﹇︐︭︀دی؛ ︗ •
• ﹝︧﹫︣ ︑﹢︨︺﹥  ا﹇︐︭︀دی؛ و

• ﹝︀﹨﹫️ و و﹫﹎︥︀ی ︫﹊︧︐︀ی ︋︀زار ﹋﹥ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹝﹆︣رات ﹎︢اری ︀︋︡ ر︨﹫︡﹎﹩ ︫﹢﹡︡.
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﹨﹞︙﹠﹫﹟ رو﹡︡ ︑﹢ازن ︋﹫﹟ ﹝﹆︣رات ﹎︢اری ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ︣﹁﹥ و ﹝﹆︣رات ﹎︢اری ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ﹡︀دی ︠︀رج از ︣﹁﹥ ﹡﹫︤ ﹝︐﹀︀وت ا︨️. در 
 ︣︀︨ در ﹤﹋ ﹩﹛︀ ده ا﹡︡؛ در﹢︋ ﹤﹁︣ ︀د﹨︀ی ︠︀رج از﹡ ﹤﹚﹫︨︣رات ﹎︢اری ︋﹥ و﹆﹞ ︩︀ی ﹝︐﹞︀دی، ︋︧﹫︀ری از ﹋︪﹢ر﹨︀ ︫︀﹨︡ ا﹁︤ا﹛︀︨ــ

﹋︪﹢ر﹨︀، ︋﹥ ︭︠﹢ص ﹋︪﹢ر﹨︀ی در ︀ل ﹎︢ار، ا﹟ رو﹡︡ در ︗﹢﹆︑ ️️ ﹡﹆︩ ︠﹢دا﹡︐︷︀﹝﹩  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری ︋﹢ده ا︨️. 

﹤﹁︣ ﹤﹚﹫︨︣رات ﹎︢اری ︋﹥ و﹆﹞

︀زار﹨︀﹩ ﹋﹥ ا︻︱︀ی ︫︀ن   ︋﹤  ︋﹩﹊وا︨︴﹥ ﹡︤د ﹤ ︀ز﹝︀﹡︀ی ︧︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای︋  ﹥ و︨﹫﹙﹥ ︣﹁﹥، از ﹡﹆︀ط ﹇﹢ت︨  ﹝﹆︣رات ﹎︢اری︋ 
در آ﹡︀﹡ ،︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ️﹫﹛︀︺﹁ ︀️ ا︨ــ︐﹀︀ده را ﹝﹩ ︋︣د و در ﹡︐﹫︖﹥، درک در︨ــ︐﹩ از ﹡﹢ه ︑︀︔﹫︣﹎ــ︢اری ﹝﹆︣رات ︋︣ ر﹁︐︀ر ا︻︱︀ 
️ ︑︣ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︧︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای ︋﹥  د︨︐︨︣﹩ را ️︤﹞ ﹤﹁︣ ﹤﹚﹫و︗﹢د ︠﹢ا﹨︡آ﹝︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝﹆︣رات ﹎︢اری ︋﹥ و︨ــ ﹤︋
ا︵﹑︻︀ت، ﹝︀ر︑︀ و ︑︖︣︋﹥ ﹐زم ︋︣ای ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹆︣رات ︧ــ︀︋︡اری را دارد. ︋﹥ ︵﹢ر ︠︀ص، ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︧︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای 
︑﹢ا﹡︨︣ ︨︀︎ ﹩︀︹ ︋﹥ ︫ــ︣ا︳ در ︀ل ︑︽﹫﹫︣ را دار﹡︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟، ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︧︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای ﹡﹆︩ ﹝﹞﹩ در ︑︱﹞﹫﹟ 

﹋﹫﹀﹫️ ︠︡﹝︀ت ارا﹥ ︫︡ه از ︨﹢ی ا︻︱︀︪︀ن و در ﹡︐﹫︖﹥، ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹆︣رات ︋︣ای  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری دار﹡︡. 
 ︣︮︀﹠︻ ﹩︠︣︋ ︀︑ ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹏﹫﹝︑ ای ﹤﹁︣ ︧ــ︀︋︡اری ︀ی﹡︀﹞را ︋﹥ ︨︀ز ﹩﹀︀︸زه ﹨︀ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی و﹢ ︀م﹝︑ ،︉﹫︑︣︑ ﹤︋
︠﹢دا﹡︐︷︀﹝﹩ را ا︗︣ا ﹋﹠﹠︡. ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︓︀ل، ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︧︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای ︋︣ ﹋﹫﹀﹫️ ︠︡﹝︀ت ︧︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای ارا﹥ ︫︡ه از 
︀ز﹝︀﹡︀ی  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران ﹡︷︀رت ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.︨  ﹫︀﹡﹫﹥ ﹨︀ی ︑︺︡﹨︀ی ا︻︱︀ی ﹁︡را︨﹫﹢ن︋   ︋︀ ︨﹢ی ا︻︱︀︪︀ن و ا﹡︴︊︀ق آن︋ 
︣ای ا︻︱︀ی  ︧ــ︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای، از ︵︣﹅ ا︗︣ای ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︣﹁﹥ ای، آ﹝﹢زش ︣﹁﹥ ای ﹝︧︐﹞︣ و ا﹜︤ا﹝︀ی ا︠﹑﹇﹩︋ 
︫ــ︀︾﹏ در ︋︩ ︑︖︀ری و ﹡﹫︤ ︑﹫﹥ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن و ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︫︣ ﹋︐︀ی ︨︀﹝﹩ ︻︀م، ﹡︷︀رت ︠﹢د را ا︻﹞︀ل 

.︡﹠﹠﹋ ﹩﹞

﹩﹢﹍︨︀︎ ︣اه ﹡︷︀رت ︻﹞﹢﹝﹩ و﹝﹨ ﹤︋ ﹤﹁︣ ﹤﹚﹫︨︣رات ﹎︢اری ︋﹥ و﹆﹞

در ﹝﹆︣رات ﹎︢اری ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ︣﹁﹥ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹡︷︀رت ︻﹞﹢﹝﹩ و ︎︀︨ــ﹢﹍﹩ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ︎︀ی ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹝︧︐﹆﹙﹩ در ﹝﹫︀ن 
ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹋︀ر ﹡︷︀ر︑﹩ را ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨︡. در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︧︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای ︋﹥ ︨︀ز﹝︀﹡﹩ ﹝︧︐﹆﹏ ﹎︤ارش ︋︡﹨﹠︡، 
ازآ﹡︖︀﹋﹥ ︋︀ر ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ﹡︷︀ر︑﹩ و ﹢﹍︨︀︎﹩ را از روی دوش آ﹡︀ ︋︣﹝﹩ دارد، ︋﹥ ︑﹆﹢️ ︋﹫︪︐︣ ︠﹢دا﹡︐︷︀﹝﹩ ﹝﹠︖︣ ﹝﹩ ︫﹢د. 
︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︧ــ︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹝︐﹫﹛﹢︧︀ی ﹝﹆︣رات ﹎︢اری را ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ا﹡︖︀م د﹨﹠︡ ﹋﹥ ا︔︋︪︣﹩ ﹋﹙﹩ ﹡︷︀م 
 ﹤︋ ︀﹡︡ی آ﹠︊︀︎ ﹅︣︵ ︪ــ︀ن از︀︱︻︫ــ︡ه از ︨ــ﹢ی ا ﹤︀ت ارا﹞︡︠ ️﹫﹀﹫﹋ ﹟﹫﹝︱︑ ︀﹡︡ف آ﹨ .︡︋︀ ︩︣رات ﹎︢اری ا﹁︤ا﹆﹞
 ،﹤﹁︣ ︣︋ ︣︔﹢﹞ ︣رات﹆﹞ ﹟در ︑︡و ﹩﹝﹞ ︩﹆﹡ ︀﹡︀﹞︨︀ز ﹟ا︨️. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا ︀︫آن رو ︕ای ︋︀﹋﹫﹀﹫️ و ︑︣و ﹤﹁︣ ︀ی︫رو
️ِ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ و ﹨﹞﹊︀ری ︋︀ دو﹜︐︀ در را︨︐︀ی ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩، دار﹡︡. ︡︋﹟ ﹝﹠︷﹢ر، ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︧︀︋︡اری  ﹫﹛﹢︧﹞ ﹤﹚﹝︗ از
︩ ︫ــ︀ن در︋︀ره ︣﹁﹥  و ︋︀زار﹨︀ی ﹝﹙﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡ ︑︀ در ︵︣ا﹩ و ا︗︣ای ﹝﹆︣رات ︣﹁﹥ ای ︋︀﹋﹫﹀﹫️،  ︣﹁﹥ ای ︀︋︡ از دا﹡

.︡﹠﹠﹋ ﹉﹝﹋ ﹤﹁︣ ︣رات ﹎︢ار ︠︀رج از﹆﹞ ︀د﹨︀ی﹡ دو﹜️ و ﹤︋
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﹤﹁︣ ︀دی ︠︀رج از﹡ ﹤﹚﹫︨︣رات ﹎︢اری ︋﹥ و﹆﹞

﹝﹆︣رات ﹎︢اری ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ﹡︀دی ︠︀رج از ︣﹁﹥ ز﹝︀﹡﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝﹆︣رات ﹎︢ار ﹝︧︐﹆﹏ از ︣﹁﹥ ا︨️ و ﹝﹆︣رات ︧︀︋︨︣﹩ ︋︣ای 
︫ــ︣﹋︐︀ی ︨︀﹝﹩ ︻︀م از ︨﹢ی ﹝﹆︣رات ﹎︢اران ﹝︧︐﹆﹏ ︧︀︋︨︣﹩ ︠︀رج از ︣﹁﹥ ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. ︋﹠︀︋︣ا ﹤﹁︣ ،﹟︧︀︋︡اری 
︣ای  ﹥ ﹨﹞︣اه ︑︡ا︋﹫︣︑︀﹝﹫﹠﹩ ﹝﹠︀︨︉︋  ︀ در ﹡︷︀م، ﹁︣ا﹡ ︀ ︡﹠︀د ﹝﹆︣رات ﹎︢اری ﹨﹫︘ ﹝︪ــ︀ر﹋︐﹩ ﹡︡ارد و ︀ ﹝︪ــ︀ر﹋️ ﹝︺﹫﹠﹩ دارد،︋ 

ا︵﹞﹫﹠︀ن از ﹝﹞︀﹡︺️ از ︑︀︔﹫︣﹎︢اری ﹡︀﹝︴﹙﹢ب ︣﹁﹥ ︋︣ ︑﹞﹫︡ات در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه. 
از آ﹡︖︀ ﹋﹥ در  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری ︵﹫﹀﹩ از ︠︡﹝︀ت ارا﹝︑ ،︡﹡﹢︫ ﹩﹞ ﹤﹫︡ات ﹝︐﹙︿ ﹝﹆︣را︑﹩ ︋︣ای ا﹡﹢اع ﹝︐﹙︿ ︠︡﹝︀ت و︗﹢د 

دار﹡︡ و ︋﹠︀︋︣ا﹝︑ ﹟﹫︡ات ︠︀ر︗﹩ ︀ ﹡︷︀ر︑﹩ ﹝︐﹙﹀﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢﹡︡. 
﹡︷︀رِت ﹡︀د ﹝﹆︣رات ﹎︢اِر ︠︀رج از ︣﹁﹥، ︎﹫︪ــ︣﹁︐﹥ ︑︣﹟ ﹡︷︀رت ︋︣ای ارا﹥ ︠︡﹝︀ت ︧︀︋︨︣ــ﹩ ا︨ــ️. ︨︀ز﹝︀ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
﹝﹆︣رات ﹎︢اری، ا﹡︖﹞﹟ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︣ا︗︹ ﹝︧︐﹆﹏ ﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︨︣﹩، ﹝︖﹞﹢︻﹥ ا︮﹢ل ا︨︀︨﹩ ︋︣ای ﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︨︣︀ن را 
︑︡و﹟ ﹋︣ده ا︨️. ا﹟ ا︮﹢ل ﹝ ︬︐︧︀︋︨︣﹩ ﹨︧︐﹠︡؛ و﹜﹩ ︋︧︐﹥ ︋﹥ ︫︣ا ︣﹨ ︳﹢زه ﹎︤ار︫﹍︣ی، ︋﹥ ﹨﹠﹍︀م ﹝﹆︣رات ﹎︢اری 
︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ﹡︀د ︠︀رج از ︣﹁﹥ ︋︣ای ︀︨︣ ︠︡﹝︀ت ارا﹥ ︫︡ه از ︨﹢ی ︣﹁﹥، و﹫﹎︥︀ی ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ه ﹝﹠︡رج در ا︮﹢ل ا﹟ ا﹡︖﹞﹟ 

﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده وا﹇︹ ︫﹢د. 
:︡﹠︐︧﹨ ︣︀ی ا︮﹙﹩ ︫︀﹝﹏ ﹝﹢ارد ز﹫﹎︥و

• ﹡︷︀رت ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه در را︨ــ︐︀ی ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩: ﹡︀د ﹡︷︀ر︑﹩ ︋︡ون ا﹠﹊﹥ ز︣ ︑︀︔﹫︣ ﹨﹫︘ ﹎︣و﹨﹩ ︋︀︫︡ ︻﹞﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و در ︻﹫﹟ 
︀ل، د︡﹎︀ه ﹨︀ و ﹡︷︣﹨︀ی ﹎︣وه و︨﹫︺﹩ از ︨﹢د︋︣ان را در﹡︷︣ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡؛

 ︡︀︋ ﹩︑︀د ﹡︷︀ر﹡ ﹤﹋ ﹩︑در ︑︺﹫﹫﹟ ﹡﹢ع ﹡︷︀ر ﹤︀﹞︪︣ــ﹢ر و ︋︀زار ︨ــ﹋ ︣﹨ ﹩﹇﹢﹆ ب ﹝﹆︣را︑﹩ و﹢︀ر ﹤﹡︀﹍ ︀ی﹫﹎︥و ﹟︐﹁︣︢︎ •
ا﹡︖︀م د﹨︡؛

• ﹝﹆︣رات ﹎︢ارا﹡﹩ ﹋﹥ ︑︭︬ و ﹝︀رت ﹐زم ︋︣ای ا﹡︖︀م و︸﹫﹀﹥ ︫︀ن را دار﹡︡؛
• ︫ــ﹀︀﹁﹫️ و ﹢﹍︨︀︎﹩ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︨︀︠︐︀ر، ︠︳ ﹝︪﹫︀، را﹨︊︣ی و ﹡﹢ه ︻﹞﹙﹫︀ت ﹝﹆︣رات ﹎︢ار و ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︷﹛ و ︋﹥ ﹝﹢﹇︹ ﹋︀ری 

﹋﹥ ا﹡︖︀م داده ا﹡︡؛
﹥ وا︨︴﹥  ︑﹞﹫︡ات ﹝﹠︀︨︉، ز︣ ︑︀︔﹫︣ ﹝﹢ارد ﹡︀﹝︴﹙﹢ب  ﹢د︗﹥ ای ﹋﹥︋   ︋﹟﹫﹞︀︑ ︀ ــ︣ط ︡ون ﹇﹫︡ و︫  ﹢د︗﹥ ﹝︧ــ︐﹆﹏ و︋  • ﹜︤وم ︑︀﹝﹫﹟︋ 

﹡︊︀︫︡ و ﹝﹠︊︹ ︋︀︔︊︀ت و ﹝︴﹞﹠﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡؛ و
 ︀﹡آ ﹤︋ ﹤﹋ ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ️﹫﹛︀︺﹁ ﹩︭︭︑ و ️﹫﹑︮ ︴︣رات ﹎︢اران در ︨ــ﹆﹞ ️︀﹡ ــ﹊︀ری ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ﹝﹢︗︉ آن، در﹝﹨ •

ا︗︀زه ﹝﹩ د﹨︡ ︑︀ ︋︀ ︀︨︣ ﹝﹆︣رات ﹎︢اران در د ︣﹍﹢زه ﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹨﹞﹊︀ری ﹋﹠﹠︡.

︋︧﹫︀ری از ﹋︪﹢ر﹨︀ ︫︀﹨︡ ا﹁︤ا︩ ﹝﹆︣رات ﹎︢اری︋︧﹫︀ری از ﹋︪﹢ر﹨︀ ︫︀﹨︡ ا﹁︤ا︩ ﹝﹆︣رات ﹎︢اری
 ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥

 ﹡︀د﹨︀ی ︠︀رج از ︣﹁﹥ ︋﹢ده ا﹡︡ ﹡︀د﹨︀ی ︠︀رج از ︣﹁﹥ ︋﹢ده ا﹡︡
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﹝﹆︣رات ﹎︢اری ﹝︪︐︣ک

︀ز﹝︀﹡︀ی ︧︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای و ﹝﹆︣رات ﹎︢اران دو﹜︐﹩، ﹝﹠︀﹁︹ و ا﹨︡اف  ﹥ ز﹝︀﹡﹩ ا︨️ ﹋﹥︨  ﹝﹆︣رات ﹎︢اری ﹝︪ــ︐︣ک ﹝︣︋﹢ط︋ 
﹝︪︐︣﹋﹩ در ﹇︊︀ل ﹡﹍︣ا﹡﹩ ︫︀ن از ︋︀︋️ ﹋﹫﹀﹫️، ر﹁︐︀ر و ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای و ﹡﹫︤ آ﹎︀﹨﹩ از ︲︣ورت و ا﹨﹞﹫️ 

﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋︣ای ︣﹁﹥ دار﹡︡. 
﹥ ﹝﹢︗︉ آن،  ﹢ی دو﹜︐︀ی ﹝︐︊﹢︻︪︀ن ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥︋  ︀ در ️﹁︀﹊﹛ از︨  ︀ز﹝︀﹡︀ی ︧︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای︋  ︋︧﹫︀ری از︨ 
 ﹩﹢﹍︨︀︎ ︀ی﹞در ز﹝﹫﹠﹥ ︋︣︠﹩ از ا﹡﹢اع ا﹜︤ا ︀︐﹫﹛﹢︧﹞ و ︀︪﹆﹡ ︪︣و︻﹫️ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹝﹩ د﹨︡ و ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای از﹞ ︀﹡دو﹜️ ︋﹥ آ

:︡﹡︣ارد ز﹢﹞ ﹏﹞︀︫ ︀︐﹫﹛﹢︧﹞ ﹟︢ارد. ا﹎ ﹩﹞ ︀﹡︤ار︫﹍︣ی را ︋︣ دوش آ﹎
• ︑︺﹫﹫﹟ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ︢︎︣ش؛

• ︑︺﹫﹫﹟ ا﹜︤ا﹝︀ی آ﹝﹢ز︫﹩ ︫︀﹝﹏ ا﹜︤ا﹝︀ی آ﹝﹢زش ﹝︧︐﹞︣؛
• ︑︺﹫﹫﹟ رو﹥ ﹨︀ی ا﹡︐︷︀﹝﹩؛ و 

• ا︑︀ذ و ا︗︣ای ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ا︠﹑﹇﹩، ︣﹁﹥ ای و ﹁﹠﹩. 
﹡﹆︩ دو﹜️ در ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹆︣رات ︋︣ای ︣﹁﹥، ﹋︧ــ︉ ا︵﹞﹫﹠︀ن از ︑﹆﹅ ا︔︋︩︣ و ﹋︀را﹝︡ ا﹨︡اف ﹋﹫﹀﹩ ︠︡﹝︀ت ︧︀︋︡اری 

:︡︀︋ ︀︐﹛ر، دو﹢︷﹠﹞ ﹟︡︋ .️︨در را︨︐︀ی ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ا
• ﹝︀﹨﹫️ و و﹫﹎︥︀ی ﹝︀︧﹙﹩ را ﹋﹥ ﹝﹆︣رات  در ︎﹩ ﹏ و﹁︭﹏ آ﹡︀ ا︨️، درک ﹋﹠﹠︡؛

• ﹡︷︀﹝﹩ ︋︣ای ﹡︷︀رت ︋︣ ︻﹞﹙﹊︣د ﹡︀د ﹡ ︀︀د﹨︀﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡ ﹋﹥ ﹝︧﹢ل ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹆︣رات ︋︣ای  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری ﹨︧︐﹠︡؛
• ︋︣ ︠︣و︗﹩ ﹋︀ر، ︺﹠﹩ ﹋﹫﹀﹫️ ﹋﹙﹩ ︠︡﹝︀ت ︧︀︋︡اری، ︑﹞︣﹋︤ ﹋﹠﹠︡؛ و 

• ︑﹢ا﹡︀﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡ ︑︀ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات را در ︮﹢رت ﹜︤وم ︋﹥ ︨︣︻️ ا︮﹑ح ﹋﹠﹠︡. 
︀ز﹝︀﹡︀ی  ا﹜︤ا﹝︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی در ﹨︣ ﹢زه ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹁︣ق دار﹡︡. در ︗︀﹩ ﹋﹥ دو﹜️ ﹝︧﹢﹜﹫️ ﹡︷︀رت ﹨﹞﹥ ︗︀﹡︊﹥ دارد،︨ 
 ﹅﹆︑ ای در ﹝﹢رد ﹤﹁︣ ︧ــ︀︋︡اری ︀ی﹡︀﹞︀ی ︨︀﹐﹡﹥ ︠﹢د را ︋︣ای دو﹜️ ﹝﹩ ﹁︨︣︐﹠︡. ︨︀زای ﹎︤ار︫ــ ﹤﹁︣ ︧︀︋︡اری

﹝︀︐﹫﹛﹢︧︪︀ن در را︨︐︀ی ﹋﹞﹉ ︋﹥ ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩ و ﹢﹍︨︀︎﹩ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹎︤ارش ﹝﹩ د﹨﹠︡. 
﹨︣ ا﹜﹍﹢﹩ ﹋﹥ ︋︣ای رو﹊︣د/﹝︐﹫﹛﹢︧︀ی ﹝﹆︣رات ﹎︢اری ︋﹥ ﹋︀ر رود، ︀︋︡ ︋﹥ ︮﹢رت دوره ای ا︔︋︪︣﹩ اش ارز︀︋﹩ ︫﹢د. 

️ و﹎﹢ی  ﹀﹎ ،﹩﹚﹞ ︴︨ ا﹡︧︖︀م در ﹝﹆︣رات ﹎︢اری ︲︣وری ا︨️. در ،︫︡︀︋ ︩︋︣︔ا﹨﹫﹛ ﹝﹆︣رات در ︨︣ا︨︣ د﹡﹫︀ ا﹢︋ ︣﹎ا
 ﹟︀د﹨︀ی ﹡︷︀ر︑﹩ ﹝︧︐﹆﹏ ﹡﹫︀ز ا︨️. در ا﹡ ای و ﹤﹁︣ ︧ــ︀︋︡اری ︀ی﹡︀﹞︨︀ز ،︀︐﹛ا﹇︡ام ︋﹫﹟ دو ﹩︀︐﹝︧ــ︐﹞︣ و ﹨﹞︣ا︨ــ
 ﹤﹊﹠︎︣دا︠︐﹥ ︫﹢د و ا ︫︡︀︋ ︣︔﹢﹞  ﹤﹁︣ ︣︋ ︡﹡︧ــ︀︋︡اری، ا﹇︐︭︀د و ︗︀﹝︺﹥ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا ﹤﹁︣ ︀ی︐﹁︪︣ــ﹫︎ ﹤︋ ︡︀︋ ،︀﹨﹢﹎و ️ ﹀﹎
︣﹁﹥ ﹡﹆︪ــ︩ را ﹍﹢﹡﹥ ا﹀︀ ﹝﹩ ﹋﹠︡. در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ︋﹢ا﹨﹫﹛ ﹝﹆︣رات و ﹡︷︀﹝︀ی ﹝﹆︣رات ﹎︢اری ︎﹢︀، ا︔︋︩︣ و ﹋︀را ︋︀﹇﹩ 
️ و﹎﹢ ﹋﹠﹫﹛. ︑﹢ازن ﹝﹆︣رات ﹎︢رای در ﹢زه ﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︐﹙︿، ﹨︣ ︵﹢ر ﹋﹥ ︋︀︫﹠︡، ︠︣و︗﹩ آ﹡︀ ز﹝︀﹡﹩  ﹀﹎ ︡︀︋ ،︡﹠﹡︀﹝︋

﹝﹢︔︣ ا︨️ ﹋﹥ را︋︴﹥ ﹝︐﹆︀︋﹏ ﹝︐︣﹝︀﹡﹥ و ﹝︪︀ر﹋︐﹩ ︋﹫﹟ ﹋﹙﹫﹥ ︵︣﹁︀ی در﹎﹫︣ و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.

︀ دو﹜︐︗ ︀️ ا︵﹞﹫﹠︀ن از  ــ︀ز﹝︀﹡︀ی ︧ــ︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای در ﹨﹞﹊︀ری︋   ︨﹜﹞ ︩﹆﹡ ﹤ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اران︋  ﹁︡را︨ــ﹫﹢ن︋ 
︣ای ا︵﹞﹫﹠︀ن از ︑﹢ازن ﹝﹠︀︨︉  ️ و﹎﹢ و ﹨﹞﹊︀ری ﹝︧︐﹞︣︋  ا︔︋︪︣﹩، ﹋︀را﹩ و ﹨﹞︧﹢﹩ ﹝﹆︣رات و ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩، وا﹇︿ ا︨️. ﹎﹀
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︀︨ــ﹢﹍﹩، و ﹝﹆︣رات ﹎︢اری  ﹥ ﹨﹞︣اه ﹡︷︀رت ︻﹞﹢﹝﹩ و︎   ︋﹤﹁︣ ﹤﹚﹫و︨ــ ﹤ ﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ︣﹁﹥، ﹝﹆︣رات ﹎︢اری︋  ︋﹫﹟ ﹝﹆︣رات ﹎︢اری︋ 
︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹡︀د﹨︀ی ︠︀رج از ︣﹁﹥ ︲︣ورت دارد.

︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل، ﹝﹆︣رات ﹝︪︐︣ک ︧︀︋︨︣﹩ در ︨︴ ﹝﹙﹩ ︫︀﹝﹏ ﹝﹢ارد ز︣ ا︨️:
• ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︧︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای ︋︣ای ︨ ﹤﹋ ﹩︀︐﹋︫︣ ﹩︨︣︋︀︧︀﹝﹩ ︻︀م ﹡﹫︧︐﹠︡ و ︐﹋︫︣ ︀︀ی ︨︀﹝﹩ ︻︀م در ﹝﹢اردی ﹋﹥ 
﹞︀ره ١ ︑︺︡﹨︀ی ا︻︱︀، ︑︱﹞﹫﹟   ︫﹤﹫﹡︀﹫ ︋︣ای آ﹡︀ ﹨﹫︘ ﹝﹆︣رات ﹎︢ار ﹝︧︐﹆﹙﹩ و︗﹢د ﹡︡ارد، ﹝﹆︣رات ︧︀︋︨︣﹩ را ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.︋ 

﹋﹫﹀﹫️، در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ︋﹥ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︧︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡.
• ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︧︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای ︋︣ای ︋︣︠﹩ ︫︣﹋︐︀ی ︨︀﹝﹩ ︻︀م (︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ︫︣﹋︐︀ی ︨︀﹝﹩ ︻︀م ﹋﹢﹊︐︣) ︋︀ ﹡︷︀رت 

از ︨﹢ی ﹉ ﹝﹆︣رات ﹎︢ار ﹝︧︐﹆﹏ ︧︀︋︨︣﹩، ﹝﹆︣رات ︧︀︋︨︣﹩ را ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. 
︀رج از ︣﹁﹥ و ﹝﹆︣رات ﹎︢اری  ﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ﹡︀د﹨ــ︀ی︠  ︋ــ︣ای ا︖︀د ︑︣﹋﹫︊﹩ ا︔︋︩︣ و ﹋︀را از ﹝﹆︣رات، ﹝﹩ ︑﹢ان ﹝﹆︣رات ﹎︢اری︋ 
︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ︣﹁﹥ را ︋﹥ ﹠︡ روش ︋︀ ﹨﹛ ︑﹙﹀﹫﹅ ﹋︣د. ︋︣ای ا︖︀د ︑﹢ازن ︋﹫﹟ رو︫︀ی ﹝︐﹙︿ ﹝﹆︣رات ﹎︢اری، ا﹟ ا﹝﹊︀ن و︗﹢د دارد 
 ︀﹨ ﹤︊﹠︗ ︣︀︨ ل﹢︧﹞ ﹏﹆︐︧﹞ ︀د﹡ ﹉ ︀ ️﹛ل ︋︣︠﹩ ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی ﹝﹆︣رات ﹎︢اری و دو﹢︧﹞ ،ای ﹤﹁︣ ︧︀︋︡اری ︀ی﹡︀﹞︨ــ︀ز ﹤﹋
︋︀︫ــ﹠︡. ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︓︀ل، ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︧ــ︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹝︧ــ﹢ل ︗﹠︊﹥ ﹨︀﹩ از ﹝﹆︣رات ﹎︢اری ﹡︷﹫︣ ︑︺﹫﹫﹟ ا﹜︤ا﹝︀ی 

آ﹝﹢ز︫﹩ ︋︣ای ︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای ︋︀︫﹠︡ ﹋﹥ در آ﹡︑ ︀︭︬ در︠﹢ر︑﹢︗﹩ ﹡﹫︤ دار﹡︡. 

:︀︐︫﹢﹡︀︎
1-Professional Accountancy Organizations (PAO)
2-Jurisdictions
3-Optimal
4-International Accounting Education Standards Board (IAESB)
5-http://www.ifac.org/publications-resources/2017-handbook-international-education-pronouncements
6-Continuing Professional Development (CPD)
7-International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA)
8-https://www.ethicsboard.org/iesba-code
9-Investigation and Discipline (I&D)
10-http://www.ifac.org/publications-resources/statements-membership-obligations-smos-1-7-revised
11-International Standard on Auditing (ISA) 220
12-International Standard on Quality Control 1
13-http://www.ifac.org/publications-resources/crisis-confidence-call-consistent-high-quality-global-regulation
14-Core Principles for Independent Audit Regulators
15-International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR)
16-IFAC’s Member Compliance Program

:︹︊﹠﹞
•  International Federation of Accountants (IFAC), Making Regulation Work; Principles and Models for the Accountancy 
Profession (PAO Capacity Building Series), 2017


