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 ︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن ️﹋︣وه ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل در︋︣﹎﹫︣﹡︡ه ﹝︪︀ر﹎ ﹩︨︣︋︀︧ .️︨︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه ا︑ر﹢︮ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︋ ︧︀︋︨︣ــ﹩، ﹝︣︋﹢ط ︡ه ای از ﹋︀ر﹨︀ی﹝︻ ︩︋ ︣وزه﹞ا
ا︨️ ﹋﹥ ﹋︀ر﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︪︋︀ی ︑︪﹊﹫﹏ د﹨﹠︡ه ﹎︣وه را ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡. 

︣ آن، ︻﹢ا﹝﹏ د﹍︣ی  ︀ ︪﹛︀︀ی ﹝︐﹙﹀﹩ رو︋︣و ا︨️. ︻﹑وه︋  ــ﹢د،︋  ︩ در﹎﹫︫︣  ﹝ ︧︣︡︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه، در ︑︺﹫﹫﹟ ا ﹤﹊﹠﹍﹢﹡﹥ و ︑︀ ﹥ ﹝﹫︤ان در ﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ︀ن︋ 
﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه را ︎﹫︙﹫︡ه ︑︣ و ︀﹜︪﹩ ︑︣ ︨︀زد. ︋︣ای ﹝︓︀ل، ︧︀︋︣س ﹎︣وه ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋︀ ︪﹛︀︀ی ز︣ رو︋︣و ︫﹢د:

،︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن ︀ب︐﹡︧︀︋︣س ﹎︣وه در ا ﹩﹁︀﹋︀﹡ ︣﹫︔︀︑ •
• اَ︫﹊︀ل ﹝︐︭﹢ر در ︋︣ ﹇︣اری ار︑︊︀ط ︫﹀︀ف ︋︀ ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ و ︫﹠︀︠️ آ﹡︀ن،

•  ︑︪﹫︬ و ︑﹀﹊﹫﹉ ︪︋︀ی ︻﹞︡ه از ︪︋ ︣︀︨︀ و ﹡﹢ه ︋︣︠﹢رد ︋︀ ︪︋︀ی ︻﹞︡ه (︵︊﹅ ا︨︐︀﹡︡ارد) در ︻﹞﹏،
• راه ﹨︀ی ا﹁︤ا︩ ︫﹠︀︠️ از ﹎︣وه، ︪︋︀ و ﹝﹫︳ آ﹡︀، از︗﹞﹙﹥ ﹋﹠︐︣﹜︀ی ︀﹋﹛ ︋︣ ﹎︣وه،

،︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن ز﹝︀ن ︋﹠︡ی و ﹝﹫︤ان ﹝︪︀ر﹋️ ﹐زم در ﹋︀ر ،️﹫﹨︀﹞ ﹟﹫﹫︺︑ •
︉ ︋﹢دن ︫﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣﹩ ﹋︪︿ ︫︡ه، • ا︵﹞﹫﹠︀ن ︀﹁︐﹟ از ﹋︀﹁﹩ و ﹝﹠︀︨

• ︎﹫︖﹫︡﹎﹫︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︑﹀︀وت ︑﹆﹢﹛ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ︫︣﹋︐︀ی ا︮﹙﹩ و ﹎︣وه.
﹨در را︋︴﹥ ︋︀ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه، ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩(IAASB) در د︨︀﹝︊︣ ٢٠١۵ ︋﹥ ﹎︣داوری ﹡︷︣﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ در︋︀ره 
۶﹝﹢︲﹢ع «ار︑﹆︀ی ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩: ︋︀ ︑﹞︣﹋︤ ︋︣ ︑︣د︡︣﹁﹥ ای، ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️، و ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه» ︎︣دا︠️ ﹋﹥ ︠﹑︮﹥ آن در ︨ــ︍︐︀﹝︊︣ ٢٠١۶ ارا﹥ ︫ــ︡. ﹡﹍︣ا﹡﹫︀ی 
﹝︪︬ در︋︀ره ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ۶٠٠، ︲︣ورت ︑﹢︗﹥ ︋﹫︪︐︣ ︋﹥ ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد را ﹝︴︣ح ︨︀︠️. در ﹡︐﹫︖﹥ ﹨﹫️، در﹡︷︣ دارد ا﹜︤ا﹝︀ت ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
﹀︀ف ︨︀زی، ﹝︧︐﹊﹛ و ︑︺ ️﹫﹨ .︡﹠﹋ ﹏︡︀د︫︡ه ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در﹡︷︣   ︫(︫︡︀ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ را در︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ﹝﹠︀︨︊️ دا︫︐﹥︋  ︧︀︋︨︣﹩ ۶٠٠ (و د﹍︣ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 

.︣﹫︠ ︀ ︫︡︀︋ ︣︔﹢﹞ ︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه︑ر﹢︮ ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ر﹨﹠﹞﹢دی ﹋︀ر︋︣دی ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ در ار︑﹆︀ی ︀دارد ︋︣ر︨﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ آ
 ﹤﹡﹢﹍ ︣انا ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹁︣ ﹤﹋ ️︨︣ح ا︴﹞ ︩︨︣︎ ﹟ا︨️، ا ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ︋﹫﹟ ا ︀︋ ﹅︊︴﹠﹞ ،︣انا ﹩︨︣︋︀︧ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹤﹋ ﹟ا ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ︀︋
﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ از ﹋﹢︫︪ــ︀ی ﹨﹫ ️︀د︫︡ه ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠︡. ︲﹞﹟ آن ﹋﹥ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︨︐︀﹡︡ارد ۶٠٠ در ا︣ان ︋﹫︪︐︣ ︗﹠︊﹥ ︫﹊﹙﹩ دارد ︑︀ ﹝︐﹢ا﹩ ﹋﹥ ا﹝﹊︀ن ︋︣ر︨﹩ 

️ و﹝﹠﹀﹩ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد را ︋︀ د︫﹢اری ﹨﹞︣اه ﹝﹩ ︨︀زد.  و ارز︀︋﹩ ︎﹫︀﹝︡﹨︀ی ﹝︓︊
︫ــ﹢ا﹨︡ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣﹩ ۶٠٠ در ا︣ان ︋﹥ ︵﹢ر ﹝﹢︔︣ ︋﹥ ﹋︀ر﹎︣﹁︐﹥ ﹡﹞﹩ ︫﹢د. ﹎︣﹥ ︨︀ز﹝︀ن ︋﹢رس و اوراق ︋︀دار ︑︀﹋﹫︡ ︗︡ی ︋︣ ︮﹢ر︑︀ی 
︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ از آن در ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ︑︖︀رت و ﹝︀﹜﹫︀︑︀ ﹡﹫︤ در  ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩ و︎   ︮﹩︀︀︨ــ﹠ ﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ۶٠٠ در ︧︀︋︨︣ــ﹩ آ﹡︀ دارد، و﹜﹩︫  ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩ و︋ 
︀ً در ﹋﹛ ا︵﹑︻﹩ ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه از ﹝︧﹢﹜﹫️ ︠﹢د  ﹫︪︐︣ی ﹝﹩ ︋︪ــ︡. ︻﹢ا﹝﹏ د﹍︣ را ﹝﹩ ︑﹢ان ︋︺︱ ا﹁︤ا︩ ﹋﹫﹀﹫️ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه ﹝﹢︔︣ ا︨ــ️ و ︋﹥ آن ر︨ــ﹞﹫️︋ 

در ﹇︊︀ل ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ (︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹡︊﹢د آ﹝﹢زش دا﹡︪﹍︀﹨﹩ و ︣﹁﹥ ای در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥) و ﹎︀ه ︨︀︎﹍﹢﹡︊﹢دن ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ در ︋︣ا︋︣ ︧︀︋︣س ﹎︣وه، ︗︧︐︖﹢ ﹋︣د. 
︀︋︡ ا﹝﹫︡وار ︋﹢د ﹋﹥  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣﹩ ا︣ان و ﹝︣ا︗︹ ﹝︣︑︊︳، ﹨﹞︤﹝︀ن ︋︀ ︑︫﹑︑ ︪︡︡︀ی ︗︀﹡﹩ ︋︣ای ︋︊﹢د ︧︀︋︨︣﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه، ︋﹥ ﹋﹢︪︫︀ی ︠﹢د ︋︣ای 

.︡﹠︤ا﹀﹫︋ ۶٠٠ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، از ︗﹞﹙﹥ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︨︐︀﹡︡ارد︪﹛︀ ﹤︋ ﹩﹢﹍︨︀︎
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همکاران محقق و پژوهشگر
در این شماره به ترتیب حروف الفبا: 

معصومه امیری مقدم
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محمد میکائیلی

نادیا نازی
سمیرا نصیری

زهرا نوری

 12   میزگرد؛ حسابرسی گروه استاندارد حسابرسی 600
امروزه، بیشتر کارهای حسابرسی، مربوط به حسابرسی صورتهای مالی گروه است. حسابرسی گروه به طور 
معمول دربرگیرنده مشارکت حسابرسان بخش است که کارهای حسابرسی مربوط به بخشهای تشکیل دهنده 
گروه را انجام می دهند. اعضای حسابرسی مسئول حسابرسی گروه، در تعیین این که چگونه به اندازه کافی...
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فهرست مطالب منتشرشده در مرکز اطالع رسانی الکترونیکی مجله حسابرس

مقاله ها

در مرکز اطالع رسانی الکترونیکی حسابرس بخوانید:

www.hesabras.com

کمیته های حسابرسی؛ فرمایشی یا نمایشی................................................... رضا بهرامی   

توانمندسازی نقش حسابداران در مدیریت موثر ریسک بنگاه ..................................... زهرا نوری    

بررسی گزارشگری مالی سازمان تامین اجتماعی امریکا  ....................    سمیرا بهزادپور – محمدرضا عالمی   

چالشهای گذار از حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی.......................................غالمرضا نبوی   

واکاوی پیرامون مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم  ...................................محمد احمدی   

نقش حسابرسی در راهبری بخش عمومی و کاهش فساد ....................................مرتضی اسدی   

  مراحل 9 گانه در آمادگی حسابرسی فناوری اطالعات ...........................................احمد عدالت

  اتکا به یکدیگر؛ ایجاد و حفظ مشارکت موثر بین سازمانهای حرفه ای حسابداری........... امیرهادی معنوی مقدم

مهر- آبان
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دیدگاهها

   اهمیت گزارشگری مالی در محیط جهان امروز  

   اولویتهای اصلی بنیاد استانداردهای بین المللی حسابداری 

   مزایای گزارشگری یکپارچه برای کسب وکارهای کوچک و سازمانهای غیرانتفاعی

ده قدم برای مدیریت موفقیت آمیز ریسک بنگاه   

   چگونگی قیمت گذاری خدمات مشتری و افزایش سود بنگاه

   عوامل مهم در افزایش اثربخشی کمیته های حسابرسی 

   اخالق برابر با رعایت ضوابط نیست

تولید ناخلص داخلی؛ آیا به راستی بهترین معیار برای سنجش ثروت است؟   
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رو︡اد﹨︀ی

 ا︣ان و ︗︀ن
روزا﹡﹥ در ﹝︣﹋︤ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ 

ا ﹩︐﹡︣︐﹠︧︀︋︣س

 ﹝﹠︐︪︣ ﹝﹩ ︫﹢د.

 ︋︀ ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ ﹝︣﹋︤ 

 ﹩︐﹡︣︐﹠ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا

  ︋﹥ آدرس

 www.hesabras.org 
 از ﹝︪︣وح ︠︊︣﹨︀ی ︣﹁﹥ در 

.︡﹢︫ آ﹎︀ه ︩︋ ﹟ا

ا︣ان
︗ـ︀ن

﹎︤ارش ︗︡︡ در︋︀ره ﹡﹆︩  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری در ︢︎︣ش ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩
در ﹝︣ا︨﹛ روز ︗︀﹡﹩ ا︨︐︀﹡︡ارد، ﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران (IFAC) در ︋︤ر﹎︡ا︫️ روز 
 ﹩︀﹡︀﹊﹞ و ﹩﹍﹡﹢﹍ در﹝﹢رد ﹩︑︀﹫︤︗ ﹤﹋ ️︨︡ی ﹝﹠︐︪︣ ﹋︣ده ا︡︗ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀، ﹎︤ارش ﹩﹡︀︗
︋﹥ ﹋︀ر﹎︣﹁︐﹥  ︗︀ن   ︴︨ در   (IAS) ︧︀︋︡اری  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ﹤﹋ ﹝﹩ د﹨︡   ﹤ارا
و  آ﹝﹢زش،  ا︠﹑ق،   ،﹩︪︋ ا︵﹞﹫﹠︀ن و   ﹩︨︣︋︀︧  ︣︋ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀   ﹟ا ︫︡ه ا﹡︡.  ︎﹫︀ده ︨︀زی  و 

︩ ︻﹞﹢﹝﹩ و ︭︠﹢︮﹩ ︑﹞︣﹋︤ دار﹡︡. ︋ ︧︀︋︡اری
ا﹟ ﹎ــ︤ارش ﹋﹥ ︫ــ︀﹝﹏ داده ﹨︀﹩ از ︋﹫︩ از ١٧٠ ︨ــ︀ز﹝︀ن ︣﹁﹥ ای ︧ــ︀︋︡اری ا︨ــ️ ﹋﹥ 
﹫︀ده ︨︀زی  ﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی و︎  ︣ای︋  ︀︡ار︋  ︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ ﹝﹊﹛ و︎   ︎،︡﹡﹢︫ ﹩﹞ ﹏﹞︀ ا︻︱︀ی ﹁︡را︨ــ﹫﹢ن را︫ 
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡، ︋﹥ و︥ه در ﹢زه ﹨︀﹩ ﹋﹥ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︻︱﹢ ﹁︡را︨﹫﹢ن 

از آ︾︀ز ︑︀ ︀︎︀ن در ا﹟ ﹁︣ا﹠︡ ﹝︪︀ر﹋️ دار﹡︡. 

درو﹡︡اد ︎︥و﹨︪︀ی دا﹡︪﹍︀﹨﹩ ︋︣ای ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری
 ︀︋ ︋﹥ ︑︀ز﹎﹩   ︡︐﹞ ا︀﹐ت  و   ︡﹢︨ آ﹜﹞︀ن،  ︎︣︑﹆︀ل،   ،﹏︋︣ز ﹋︪﹢ر﹨︀ی  از  دا﹡︪﹍︀﹨﹩  ﹎︣وه ﹨︀ی 
ا︻︱︀ی ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری (IASB) و ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ﹁﹠﹩ آن در ز﹝﹫﹠﹥ 
 ﹟︣︠و آ ﹟﹫﹞﹢︨ ﹟︧︀︋︡اری ا﹡︖︀م داده ا﹡︡، ﹎﹀︐﹍﹢ ﹋︣د﹡︡. ا ﹤﹠﹫﹞︎︣وژه ﹨︀ی ︎︥و﹨︪﹩ ﹋﹥ در ز
 ﹤﹞︀﹡︣︋ از   ﹩︪︋ ︋﹥ ︻﹠﹢ان   ﹤﹋ ︋﹢د  دا﹡︪﹍︀﹨﹩  ﹎︣وه ﹨︀ی   ︀︋  ﹤︐︫︢﹎ دو︨︀ل  در   ︀﹨﹢﹍︐﹀﹎  ﹤︻﹢﹝︖﹞
ا﹡︖︀م   (IAAER) ︧︀︋︡اری  ︎︥و﹨︩  و  آ﹝﹢زش  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا﹡︖﹞﹟   ︳︨﹢︑ ﹨﹞︀﹨﹠﹌ ︫︡ه 
﹎︣﹁️. ︎︣وژه ﹨︀ی ︎︥و﹨︪﹩ ﹝︧︐﹆﹏ ﹨︧︐﹠︡ ا﹝︀ ﹨﹞﹥ آ﹡︀ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︧︐﹆﹫﹛ ︋︀ ︎︣وژه ﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د در 
﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩   ﹤︧︨﹢﹞  ︳︨﹢︑  ﹤﹞︀﹡︣︋  ﹟ا ︋︣ای   ﹩﹛︀﹞ ﹋﹞﹊︀ی  دار﹡︡.  ار︑︊︀ط   ️﹫﹨ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹋︀ری 

(KPMG) ا﹨︡ا ︫︡ه ا︨️.

 ﹁︣ا︑︣ از ا︠︊︀ر
و

١ 6
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﹎︣ا﹝﹩ دا︫️ روز ︗︀﹡﹩ ا︠﹑ق در ︎︀﹋︧︐︀ن
 ️﹫﹛﹢︧﹞︀︋ و﹋︀ِر ︉ ︧﹋ ﹩﹛︀︺︑ ︤﹋︣﹞ ،﹩در ﹋︣ا ︀﹫﹡︀︐︣︋ ﹩﹛︀︻ ﹝︺︀ون ︨︣︎︨︣️ ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ،(ACCA) ﹩﹝︨︧︀︋︡اران ︠︊︣ه و ر ﹟﹝︖﹡ا
(CERB) ز︣﹝︖﹞﹢︻﹥ ︫﹢رای ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ︎︀﹋︧︐︀ن (PBC) و ︗︀﹝︺﹥ ︑﹙﹫﹙﹍︣ان ﹝︀﹜﹩ ر︨﹞﹩ (CFA) ︎︀﹋︧︐︀ن ︋﹥ ︡﹊﹍︣ ︎﹫﹢︨︐﹥ ا﹡︡ ︑︀ در 

روز ︗︀﹡﹩ ا︠﹑ق، ︋︣ا︋︣ ︋︀ ١۶ ا﹋︐︊︣ ٢٠١٩، ︋﹥ ﹝﹢︲﹢ع ا︠﹑ق ︋︍︣داز﹡︡.
ا﹡︖﹞﹟ ︧ــ︀︋︡اران ︠︊︣ه و ر︨﹞﹩ در ︎﹩ ا﹟ ﹝︪ــ︀ر﹋️، ︋︣﹎︤اری ﹠︡ رو︡اد در ︨︣ا︨︣ ︎︀﹋︧︐︀ن را ︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ﹋︣ده ︑︀ روز ︗︀﹡﹩ ا︠﹑ق را ﹎︣ا﹝﹩ دا︫︐﹥ و 
 ِ︣ ︣ای ︗︀ِن ﹨﹞﹫︪﹥ در︀ل ︑︽﹫﹫  ︋︡︡︗ ﹩﹇﹑︠︀ی ا﹫﹎︡﹫︙﹫ ︀ در﹡︷︣﹎︣﹁︐﹟︎  ︣﹋︐︀ ﹁︣︮︐﹩ ﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠︡ ︑︀ ا︠﹑ق را︋  ﹫︀︨ــ︐﹍︢اران و ر﹨︊︣ان︫  ︣ای︨  ︡︋﹟ و︨ــ﹫﹙﹥،︋ 
︉ و﹋︀ر ﹨︧︐﹠︡  ︉ و﹋︀ر﹨︀ ︀︋︡ ︋︣ای ادا﹝﹥ ﹫︀ت، آ﹡︀ را ︫﹠︀︨︀﹩ ﹋︣ده و ﹝︐﹞ .︡﹠﹠﹋ ️︭︭︣︡︀ن ﹝︀﹜﹩ ︎︪︐﹢ا﹡﹥ ﹋︧ ︧﹋ ﹤﹋ ﹩︀﹫﹎︡﹫︙﹫︎ و﹋︀ر، ﹋︀وش ﹋﹠﹠︡؛ ︉ ︧﹋
و ا︠﹑ق ﹡﹆︪﹩ ﹝﹛ در ﹨︣ آ﹡︙﹥ ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹫﹛ ا﹀︀ ﹝﹩ ﹋﹠︡، ︋﹠︀︋︣ا︧﹞ ️︺﹠︮ ﹟﹢﹜﹫︐﹩ ﹝︪︬ ︋︣ای ﹡︷︀رت و ر﹨︊︣ی در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝︀︧﹏ ا︠﹑﹇﹩ ︋︣ ︻︡ه دارد.

ا﹝︱︀ی ︀ددا︫️ ︑﹀︀﹨﹛ ﹝﹫︀ن ا﹡︖﹞﹠︀ی ︧︀︋︡اری ا﹡﹍﹙︧︐︀ن و ﹨﹠︡
 ︀︑ ﹋︣د﹡︡  ا﹝︱︀   ﹜﹨︀﹀︑ ︀ددا︫️   ﹉  (ICAI) ︡﹠﹨ ︠︊︣ه  ︧︀︋︡اران  ا﹡︖﹞﹟  و   (ICAEW) ︤﹛و و  ا﹡﹍﹙︧︐︀ن  ︠︊︣ه  ︧︀︋︡اران  ا﹡︖﹞﹟ 

︮﹑﹫️ ا︻︱︀ی ︡﹊﹍︣ را ︋﹥ ر︨﹞﹫️ ︫﹠︀︠︐﹥ و ﹝︧﹫︣ی را ︋︣ای ا︻︱︀ی ︠﹢د ﹁︣ا﹨﹛ ︨︀ز﹡︡ ﹋﹥ ︋︐﹢ا﹡﹠︡ در ا﹡︖﹞﹟ ﹋︪﹢ر ﹝﹆︀︋﹏ ︻︱﹢ ︫﹢﹡︡. 
︣ای ا︻︱︀ ﹁︣ا﹨﹛  ︣︹ را︋  ﹠︀︠︐﹥ و ﹉ روش︨  ﹥ دو ︵︣ف ا︗︀زه داده ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ︮﹑︐﹫︀ی ︡﹊﹍︣ را ︋﹥ ر︨﹞﹫️︫  در ا ﹟︀ددا︫️ ︑﹀︀﹨﹛︋ 

︨︀ز﹡︡ ︑︀ ︮﹑︐﹫︀ی ﹐زم ︋︣ای ︻︱﹢️ در ا﹡︖﹞﹟ ﹝﹆︀︋﹏ را ︋﹥ د︨️ آور﹡︡. 
﹫︪︣﹁︐︀ در ا︑﹢﹝︀︨﹫﹢ن   ︎﹟︣︠را در︋︀ره آ ﹩︀︪﹨︥و ︊︣ه ﹨﹠︡ در﹡︷︣ دار﹡︡ ﹋﹥︎  ︊︣ه ا﹡﹍﹙︧︐︀ن و و﹜︤ و ا﹡︖﹞﹟ ︧︀︋︡اران︠  ا﹡︖﹞﹟ ︧︀︋︡اران︠ 
︑﹫﹥ ﹋﹠﹠︡. ا﹟ دو ا﹡︖﹞﹟ در ︀ل ︑﹫﹥ ﹎︤ارش ﹝︪ــ︐︣﹋﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت، ︎︣دازش رو︋︀︑﹫﹉ و ا︑﹢﹝︀︨ــ﹫﹢ن ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ از ﹝︴︀﹜︺︀ت 

﹝﹢ردی ︋﹠﹍︀ه ﹨︀ی ︣︋︐︀﹡﹫︀ و ﹨﹠︡ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠︡. 

﹩︨︣︋︀︧ ار︑﹆︀ی ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹩ ︋︀ ︫﹀︀﹁﹫️ و
 ﹨﹀︡﹨﹞﹫﹟ ﹨﹞ ﹩﹚﹞ ︩︀︧︀︋︡اری ا︣ان در ︑︀ر ٣ و ٤ ﹝︣ ︑﹢︨︳ ︎︣د︦ ﹁︀را︋﹩ دا﹡︪﹍︀ه ︑︣ان در ﹇﹛ ︋︣﹎︤ار ︫︡. ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ︨︀ز﹝︀ن 

 ﹩︨︣︋︀︧﹊﹩ از ︨﹠︣ا﹡︀ن ا︮﹙﹩ ﹨﹞︀︩ ︋﹢د.
︉ ﹝︀﹡︡﹎﹩ ︗︡ی ︧︀︋︡اران ﹋︪ــ﹢ر﹝︀ن در ﹢زه ﹁﹠︀ور︀ی ︗︡︡ ﹎﹀️: "در ︀ل  ︣︲︀︡ود ٣٠ ﹨︤ار  ﹆︻ ﹤ ︀ ا︫ــ︀ره︋   ︋︩︀﹝﹨ ﹟︤رگ ا︮﹏ در ا د﹋︐︣ ﹝﹢︨ــ﹩︋ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︣خ ︠︡﹝︀ت﹡ ،﹟ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د، ︋︀ و︗﹢د ا ﹩︨︣︋︀︧ ۶٨٨ ︫︣﹋️ ﹡﹫︤ ︑﹢︨︳ ︨︀ز﹝︀ن ﹩︨︣︋︀︧ د و﹢︫ ﹩﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ،﹩﹝︨︧︀︋︡اران ر از ︨﹢ی ️﹋︫︣
︀︻︐﹩ ﹉ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ︑﹢﹝︀ن ا︨️.  ︡﹝︀ت در ﹋︣ه ︗﹠﹢︋﹩ و ﹝︺︀دل︨  ︣︑ ﹟﹫︀﹟ ﹡︣خ︠  ︡ه،︎  ︣ ا︨︀س آ︑ ﹟︣︠﹆﹫﹆︀︑﹩ ﹋﹥ در د﹡﹫︀ ا﹡︖︀م︫  ︀﹫﹟ ا︨️.︋  ︧ــ﹫︀ر︎  در ﹋︪ــ﹢ر ﹝︀︋ 
ا﹟ در ︀﹜﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹡︣خ ︠︡﹝︀ت ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩، ︨ــ︀︻︐﹩ ۶۴ ﹨︤ار ︑﹢﹝︀ن ا︨️ ﹋﹥ از ︋︣︠﹩ ﹝﹢︨︧︀ت، ︋︧ــ﹫︀ر ︀︎﹫﹟ ︑︣ ا︨️." د﹋︐︣ ﹝﹢︨﹩ 
 ﹤﹁︣ از ﹝︺︱﹑ت ﹋﹙﹫︡ی ﹟ا ﹤﹋ ︡آ ﹩﹞ ﹟﹫︀ ︡﹝︀ت ︧︀︋︨︣ــ﹩،︎  ﹥ ﹢زه ﹁﹠︀وری، ﹝﹞﹊﹟ ﹡﹫︧ــ️ و در ﹡︐﹫︖﹥، ﹋﹫﹀﹫️︠  ــ︣ا︳، ورود︋   ︫﹟︋︤رگ ا︮﹏ ا﹁︤ود: "در ا
﹥ ︠︴︣ا﹁︐︀دن ا︨︐﹆﹑ل   ︋︣﹍د ﹜﹞ ع﹢︲﹢﹞ ﹉" :﹤﹋ ا︨️." وی ا︫ــ︀ره ﹋︣د ﹩﹐︀ ﹝︀ ا︨ــ️. در︀ل ︀︲︣ ۵٠ در︮︡ ﹎︤ار︫ــ︀ی ﹝﹢︗﹢د، ﹝︪︣وط ا︨ــ️ ﹋﹥ ر﹇﹛︋ 

︧︀︋︨︣︀ن ا︨️ ﹋﹥ ︀︋ ️﹫﹝﹋︀︡ ﹁﹊︣ی ︋﹥ ︀ل آن ﹋﹠︡. ︑︧︣︹ در ︑︪﹊﹫﹏ ﹡︀د ﹡︀︸︣ و ︑﹆﹢️ را﹨︊︣ی ︫︣﹋︐﹩ ︋﹥ ﹀︶ ا︨︐﹆﹑ل ︧︀︋︨︣︀ن ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡."

︦ وا︑︣﹨︀وس ﹋﹢︎︣ز ا﹝︣﹊︀ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹡﹆︰ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ا︨︐﹆﹑ل ︧︀︋︣س ︎︣ا ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︧︨﹢﹞ ️﹫﹞﹢﹊﹞
﹡︀در︨️  ر﹁︐︀ر   ﹤︋ را   (PwC)  ︀﹊︣﹞ا ︦ وا︑︣﹨︀وس ﹋﹢︎︣ز  ︎︣ا  ﹩︨︣︋︀︧  ﹤︧︨﹢﹞  ،(SEC)  ︀﹊︣﹞ا ︋︀دار  اوراق  و  ︋﹢رس  ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن 
︦ وا︑︣﹨︀وس ﹋﹢︎︣ز ﹝︐︺︡ ︫︡ ﹋﹥ ا﹟ ا︑︀﹝︀ت را ﹏ و﹁︭﹏ ﹋︣ده و ︋﹫︩  ︣د. ﹝﹢︨︧﹥ ︎︣ا﹋ ﹜︐﹞ ،︧︀︋︣س ای و ﹡﹆︰ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ا︨︐﹆﹑ل ﹤﹁︣

از ٧/٩ ﹝﹫﹙﹫﹢ن د﹐ر ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︧︠︀رت ﹝︀﹜﹩ ︎︣دا︠️ ﹋﹠︡.
︦ وا︑︣﹨︀وس ﹋﹢︎︣ز  ︎︣ا ﹤︧︨﹢﹞ ﹉︫︣ (Brandon Sprankle) ﹏﹊﹡︀دار، ﹝﹢︨︧﹥ ︋︣ا﹡︡ون ا︨︍︣ا︋ ︧ــ﹫﹢ن ︋﹢رس و اوراق﹫﹝﹋ ﹟﹫﹠︙﹝﹨

را ︋﹥ ﹡﹆︰ ا︨︐﹆﹑ل ﹝﹢︨︧﹥ ﹝︐﹛ ﹋︣د. ا︺︐﹞ ︤﹫﹡ ﹤︧︨﹢﹞ ﹟︡ ︫︡ ﹋﹥ ا﹟ ا︑︀﹝︀ت را ﹏ و﹁︭﹏ ﹋﹠︡. 
︦ وا︑︣﹨︀وس ﹋﹢︎︣ز ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ︋﹢رس و اوراق ︋︀دار در ز﹝﹫﹠﹥ ا︨︐﹆﹑ل  ︀دار آ﹝︡ه ﹋﹥ ﹝﹢︨︧﹥ ︎︣ا︋ ن ︋﹢رس و اوراق﹢﹫︧﹫﹝﹋ ﹜﹊ در
︧ــ︀︋︣س را ︋︀ ا﹡︖︀م ︠︡﹝︀ت ︾﹫︧︣︀︋︨︣ــ﹩ ﹝﹞﹠﹢ع در ﹨﹠﹍︀م ا﹡︖︀م ︧︀︋︨︣ــ﹩، از ︗﹞﹙﹥ دا︫ــ︐﹟ ا︠︐﹫︀ر ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در ︵︣ا﹩ و ا︗︣ای 

﹡︣م ا﹁︤ار ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︀︮︊﹊︀ر ︧︀︋︨︣﹩ و ﹝︪︀ر﹋️ در ︻﹞﹙﹊︣د ﹝︣︡️، ﹡﹆︰ ﹋︣ده ا︨️. 

﹎︣ا﹝﹩ دا︫️ روز ︗︀﹡﹩ ا︠﹑ق در ︎︀﹋︧︐︀ن
️﹫﹛﹢︧﹞︀︋ و﹋︀ِر ︉ ︧﹋ ﹩﹛︀︺︑ ︤﹋︣﹞ ،﹩در ﹋︣ا ︀﹫﹡︀︐︣︋ ﹩﹛︀︻﹝︺︀ون ︨︣︎︨︣️ ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ،(ACCA) ر︨﹞﹩ ا﹡︖﹞﹟ ︧︀︋︡اران ︠︊︣ه و

︗︀﹝︺﹥ ︑﹙﹫﹙﹍︣ان ﹝︀﹜﹩ ر︨﹞﹩ (CFA) ︎︀﹋︧︐︀ن ︋﹥ ︡﹊﹍︣ ︎﹫﹢︨︐﹥ ا﹡︡ ︑︀ در  ︗) و PBC) رای ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ︎︀﹋︧︐︀ن﹢︫ ﹤︻﹢﹝︖﹞︣ز (︫ CERB)
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﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ در ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ﹠︡ر︫︐﹥ ای
﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران (IFAC) ︋︀ ﹨﹞﹊︀ری ︧︀︋︡اران ︠︊︣ه ا︨︐︣ا﹜﹫︀ و ز﹐﹡︡﹡﹢ (CA ANZ) و ا﹡︖﹞﹟ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ 

و︠︊︣ه (ACCA) ﹎︤ار︫﹩ ︑﹫﹥ ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ ︫﹢ا﹨︡ ﹝﹢︗﹢د در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝︡ل ︑︡﹠︭︭﹩ و را︋︴﹥ آن ︋︀ ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ را ︋︣ر︨﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡.
ا﹟ ﹎︤ارش اد︋﹫︀ت ﹁︀︠︣ آ﹋︀د﹝﹫﹉، د︡﹎︀ه ﹨︀ی ︨﹫︀︨ــ﹩ و ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ و ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹝﹢︫ــ﹊︀﹁︀﹡﹥ از ︣︡﹞ ﹩﹍﹡﹢﹍️ ر︧ــ﹉ ︑﹢︨︳ ﹝︣ا︗︹ 

 .︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹤︀ن را ارا︗ ︴︨ در ﹩︪︋ ا﹡︐︷︀م
ــ︀زو﹋︀ر﹨︀ در ز﹝﹫﹠﹥ ︑﹢︨︺﹥   ︨﹟︣︐ ︥و﹨︪ــ︀ و د﹍︣ اد︋﹫︀ت ﹝︣︑︊︳ ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ﹝︡ل  ﹩︭︭︑︡﹠﹊﹩ از︋  ︣ر︨ــ﹩︎   ︋︀ ا﹟ ﹎︤ارش︋ 
﹝︀ر︑︑ ،︀︭︬ و ا﹡︧ــ︖︀م ﹐زم ︋︣ای ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ ا︨ــ️. ا﹟ ﹎︤ارش ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹨﹞﹊︀ری ︨︀ز﹡︡ه در ز﹝﹫﹠﹥ ︋︒ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︎﹫︣ا﹝﹢ن 

︉ و﹋︀ر ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︑︡﹠︭︭﹩ و ︧︀︋︨︣︀﹡﹩ ﹋﹥ ︠︡﹝︀ت ︾﹫︧︣︀︋︨︣﹩ ارا﹥ ﹝﹩ د﹨﹠︡، ︑﹫﹥ ︫︡ه ا︨️. ﹝︡ل ﹋︧

﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︨︀﹐﹡﹥ ︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩ ︋︣﹎︤ار ︫︡
.︡︤ار ﹎︣د﹎︣︋ ﹩︨︣︋︀︧ ︨︀ز﹝︀ن ﹏﹞︀︻ ️ ﹫﹨ ︀رت و︷﹡ ﹩﹛︀︻ ️﹫﹨ ،︹﹝︖﹞ ر ا︻︱︀ی﹢︱︀︋ ١٣٩٨/٠٦/٢٧ در ︑︀ر ﹩︨︣︋︀︧ ︨︀ز﹝︀ن ﹤﹡﹐︀︨ ﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹝︖﹞

️ ︻︀﹜﹩ ﹡︷︀رت،  ﹫﹨ ︳︨﹢︑ ﹩﹡﹢﹡︀﹇ ︧︀︋︣س و ︋︀زرس ︤ارش﹎ ️و ﹇︣ا ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ︳︨﹢︑ ︤ارش ︻﹞﹙﹊︣د ︨︀ز﹝︀ن﹎ ﹤از ارا ︦︎ ﹤︧﹚︗ ﹟در ا
︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀ز﹝︀ن ︋﹥ ︑︭﹢︉ ﹝︖﹞︹ ر︨﹫︡. ︀︨︣ ﹝︀︧﹙﹩ ﹋﹥ در ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝︴︣ح ︫︡ ︋﹥ ︫︣ح ز︣ ا︨️:

• ︑︭﹢︉ ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︡اری ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫﹞︀ره ١۴ (رو︡اد﹨︀ی ︎︦ از ︑︀ر ﹎︤ار︫﹍︣ی)،
• ︑︭﹢︉ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری:

- ︫﹞︀ره ١٨ (︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︗︡ا﹎︀﹡﹥ ︑︖︡︡﹡︷︫︣︡ه ︨︀ل ١٣٩٧)،
- ︫﹞︀ره ٢٠ (︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری در وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری وا︋︧︐﹥ و ﹝︪︀ر﹋︐︀ی ︠︀ص ︑︖︡︡﹡︷︫︣︡ه ︨︀ل ١٣٩٧)،

- ︫﹞︀ره ٣٨ (︑︣﹋﹫︊︀ی ︑︖︀ری ︑︖︡︡﹡︷︫︣︡ه ︨︀ل ١٣٩٧)،
- ︫﹞︀ره ٣٩ (︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩ ︑︖︡︡﹡︷︫︣︡ه ︨︀ل ١٣٩٧)،

 ،(︀︐﹋︪︀ر﹞) ︀ره ۴٠﹝︫ -
.(︣﹍︀ی ︑︖︀ری د﹨︡ا﹁︪︀ی ﹝﹠︀﹁︹ در وا ) ︀ره ۴١﹝︫ -

• ︑︭﹢︉ ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣﹩ ︫﹞︀ره ۶٢٠ (ا︨︐﹀︀ده از ﹋︀ر ﹋︀ر︫﹠︀س ︧︀︋︣س ︑︖︡︡﹡︷︫︣︡ه ︨︀ل ١٣٩٧)،
،﹩︨︣︋︀︧︣︋ ︣︸︀﹡ ︀د﹡ ︀د︖در ا ︹︧︣︑ ︣ورت︲ •

• ﹎︧︐︣ش و ︑︧︣︹ ا︨︐﹀︀ده از ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت در ︧︀︋︨︣﹩ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︑︀﹋﹫︡ ﹝︖︡د ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩.

︎﹫﹢︨︐﹟ ︀ر ﹝﹢︨︧﹥ ︋︤رگ ﹢︎ ﹤︋ ﹩︨︣︋︀︧︩ ٥٠٠ ︋︀ ارزش
﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی د﹢﹚️ (Deloitte)، ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩ (KPMG) و ﹝﹢︨︧﹥ ︎︣ا︦  وا︑︣﹨︀وس ﹋﹢︎︣ز (PwC) ا︻﹑م ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ ︋︀ ︎﹫﹢︨︐﹟ ︋﹥ 

﹝﹢︨︧﹥ ﹩ وای ﹢︎ ﹤︋ ،(EY)︩"٥٠٠ ︋︀ ارزش" ﹚﹞ (The Valuable 500)﹅ ︠﹢ا﹨﹠︡ ︫︡. 
︉ و﹋︀ر ︵︣ا﹩ ︫︡ه ا︨️.  ︎﹢۵٠٠︩ ︋︀ ارزش، ﹉ ﹡﹢اوری در ︨︴︗ ︀ن ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹝﹆︀︋﹙﹥ ︋︀ ﹝︣و﹝﹫️ ا﹁︣اد ﹝︺﹙﹢ل در ز﹝﹫﹠﹥ ﹋︧
︋﹫︩ از ١﹝﹫﹙﹫︀رد ﹡﹀︣ در ︨︣ا︨ــ︣ ︗︀ن، ︺﹠﹩ ١۵در︮︡ از ︗﹞︺﹫️ ︗︀ن ︀ ︋﹥ ︻︊︀ر︑﹩ ١ ﹡﹀︣ از ﹨︣ ٧ ﹡﹀︣، ︋︀ ﹡﹢︻﹩ از ﹝︺﹙﹢﹜﹫️ ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، 

ا﹝︀ آ﹡︀ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل از ︨﹢ی ︋﹠﹍︀ه ﹨︀ی ﹋︧︉ و﹋︀ر ﹡︀د︡ه ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. 
۵٠٠ ︋︀ ارزش، در اوا﹏ ︨︀ل ︗︀ری در ا︗﹑س ︨︀﹐﹡﹥ ﹨﹞﹠︪﹫﹠﹩ ︗︀﹡﹩ ا﹇︐︭︀د در داوس آ﹜﹞︀ن ︫︣وع ︋﹥ ﹋︀ر ﹋︣د. ا﹢︎ ﹟︩ در ︮︡د ا︨️ 

︉ و﹋︀ر ︗︀ن را ︻︱﹢ ﹋﹠︡ ︑︀ ﹝︺﹙﹢﹜﹫️ را در د︨︐﹢ر﹋︀ر ﹨﹫︐︀ی ︠﹢د ﹇︣ار د﹨﹠︡. ︑︀ ۵٠٠ ر﹨︊︣ ﹋︧

 ﹩︪︋ و  ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا ️﹫﹨ ﹩﹞﹢﹝︻ ︤ارش﹎
﹎︤ارش ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ (IAASB) ︋︣ای ︻﹞﹢م ︋︀ ︻﹠﹢ان «﹝︊﹠︀﹩ ︋︣ای آ﹠︡ه» ﹝﹠︐︪︣ ︫︡ه 
ا︨️ ﹋﹥ د︨︐︀ورد﹨︀ی ﹨﹫️ از اول ژا﹡﹢﹥ ٢٠١٦ ︑︀ ٣٠ ژو﹟ ٢٠١٩ را ︋﹥ ︵﹢ر ︠﹑︮﹥ ارا﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ا﹟ دوره ﹋﹥ ︋﹥ ر︀︨️ ا︨︐︀د آر﹡﹢﹜︡ ︫﹫﹙︡ر 
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︋ ،︫︡ ﹩︵ (Arnold Schilder)︣ه وری ز︀دی ︋︣ای ﹨﹫️ دا︫️.
در را︨ــ︐︀ی را﹨︊︣د ︨︀﹜︀ی ٢٠١۵ ︑︀ ٢٠١٩، ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ ︋︣ ا﹁︤ا ️﹫﹀﹫﹋ ︩︧︀︋︨︣﹩ و 
 ﹩︀﹨︀ر﹋ ﹤ ﹤﹋ ️︨︣ده ا﹋ ︤﹋︣﹝︑ ﹟ا ︣ ﹥ ︵﹢ر ﹁︤ا﹠︡ه ای︋   ︋﹟﹫﹠︙﹝﹨ ️﹫﹨ .️︨ــ︡ه ا ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹝︐﹞︣﹋︫︤  ﹥ ﹋︀ر﹨︀﹩ ︾﹫︣ از ︧︀︋︨︣ــ﹩︮  ︎︣دا︠︐﹟︋ 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ (ISA) در ︧︀︋︨︣﹩ وا︡﹨︀ی  ︣︠﹩ از ﹋︀ر︋︣ان ﹨﹠﹍︀م ا︨︐﹀︀ده از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  ︣ای︋  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ا﹡︖︀م د﹨︡ ﹋﹥ ︀︪﹛︀﹩ را ﹋﹥︋ 

︋︀ ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ﹋﹞︐︣، ︎﹫︩ ﹝﹩ آ︋ ،︡︐︣ درک ﹋﹠︡ و ︋﹥ آ﹡︨︀︎ ︀ د﹨︡. 

و︲︹ ︗︣﹞﹥ ︋︣ ﹇︭﹢ر در ︧︀︋︨︣﹩ ︋︣ای او﹜﹫﹟ ︋︀ر در ︾﹠︀ 
﹝︖﹞﹢ع   ︀︋  ﹩︀﹨ ﹤﹝︣︗  ︀︋ را   ﹩︨︣︋︀︧  ﹤︧︨﹢﹞ ︀ر   ،١٩٦٣ ︨︀ل  در  ا﹡︖﹞﹟   ︦﹫︨︀︑ ز﹝︀ن  از  او﹜﹫﹟ ︋︀ر  ︋︣ای   (ICAG)  ︀﹠︾ ︠︊︣ه  ︧︀︋︡اران  ا﹡︖﹞﹟ 
 ﹤︧︨﹢﹞ ︨︡ی؛   ٥٥٠،٠٠٠  ︼﹚︊﹞ ﹤︋  (PKF) ﹁﹢ر︨︐︣   ︣﹋   ﹏﹠︎  ﹤︧︨﹢﹞ ا︨️.  ﹋︣ده  ﹝︖︀زات  د﹐ر،   ٤٠٢٫٢٦٥ ﹝︺︀دل   (GHS)  ︀﹠︾ ︨︡ی  ﹝﹫﹙﹫﹢ن   ٢/٢
︦ ﹜﹞︍︐﹩ (.J. Mills Lamptey & Co) ︋﹥ ﹝︊﹙︼١٥٠٫٠٠ ︨︡ی، ﹝﹢︨︧﹥ ﹝﹢ر︧﹢ن  (Morrison & Associates)︋﹥ ﹝︊﹙︼٣٥٠٫٠٠٠ ︨︡ی، و  ﹚﹫﹞ ﹩︗

️ ا﹡︡︑︀ش  (Deloitte & Touche)︋﹥ ﹝︊﹙︼ ١/١٥ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ︨︡ی ︗︣﹞﹥ ︫︡ه ا﹡︡.  ﹢﹚د ﹤︧︨﹢﹞
️ ﹡﹊︣دن ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︑︺﹫﹫﹟ ︫ــ︡ه و ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹞ ﹉﹡︀︋ ︩︫ ﹩︨︣︋︀︧﹙﹩ ا︨️ ﹋﹥ در  ︀︻د﹜﹫﹏ ر ﹤︋ ︀﹨ ﹤﹝︣︗ ︡﹢﹎ ﹩﹞ ︀﹠︾ ︧ــ︀︋︡اران ︠︊︣ه ﹟﹝︖﹡ا

︨︀﹜︀ی ٢٠١٧ و ٢٠١٨ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ︋︀﹡﹉ ︾﹠︀ (BoG) ︋︧︐﹥ ︫︡ه ا︨️. 
﹝﹢︨︧﹥ ﹩ وای (EY) ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︎﹠︖﹞﹫﹟ ﹝﹢︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩، ︎︦ از ︋︣ر︨﹩ ︋﹩ ︑﹆︭﹫︣ ︫﹠︀︠︐﹥ ︫︡، ز︣ا ا﹟ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨﹠﹍︀م ︧︀︋︨︣﹩ ︨︀ور﹟ ︋﹠﹉ (SB)، ﹋﹙﹫﹥ ﹝﹆︣رات 

﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ (ISA) را ر︻︀️ ﹋︣ده ︋﹢د و ﹋﹞﹫︐﹥ ا﹡︱︊︀︵﹩ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹞﹩ را ﹋﹥ ︋﹥ ا﹇︡ام ا﹡︱︊︀︵﹩ ﹡﹫︀ز دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، ︫﹠︀︨︀﹩ ﹡﹊︣د. 
 (Royal Bank) ﹉﹠︋ ︀لو رو (UT Bank) ﹉﹠︋ ﹩︑﹢ ،(uniBank) ﹉﹠︋ ﹩﹡﹢ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه در ا﹡︡︑︀ش ︋﹥ ︠︀︵︣ ︻﹞﹙﹫︀ت ️ ﹢﹚︨︧ــ﹥ د﹢﹞
︀﹡﹉»، ا︨︐︀﹡︡ارد   ︋﹤ ﹫︀︨︐︀ی ︧︀︋︡اری ﹝︣︋﹢ط در ﹨︨︣  ︀ ﹝﹀︀د︨   ︋︣︀︽﹞» ︀ی ﹡﹆︡ی آن﹛︀ی ﹡︀در︨️ از و︗﹥ ﹡﹆︡ و ﹝︺︀د﹀︣︺︑ ،﹩︣ر︨ــ  ︋﹟ــ︡. در ا  ︫﹤﹝︣︗
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اری ٧  (IAS 7)و ︋︩ ٢/١٢ از را﹨﹠﹞︀ی ا︨﹠︀د ﹝︀﹜﹩ ︋︣ای ︋︀﹡﹊︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ﹝︀﹜﹩ دارای ﹝︖﹢ز از ︋︀﹡﹉ ︾﹠︀ (٢٠١۶)، ︫﹠︀︠︐﹥ ︫︡. از 
د ︣﹍︀﹁︐﹥ ﹨︀ی در︠﹢ر︑﹢︗﹥ در ا﹟ ︋︣ر︨﹩ ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹨︣ ︨﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹋﹥ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹝﹢︨︧﹥ د ️﹢﹚︧︀︋︨︣﹩ ︫︡ه ︋﹢د﹡︡، ︀وی ︠︴︀﹨︀﹩ ︋﹢د 

﹋﹥ ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ︲︺﹫︿ ︋︣ ﹎︤ار︫﹍︣ی را ﹡︪︀ن ﹝﹩ داد. 

︀ر ﹝﹢︨︧﹥ ︋︤رگ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︣﹋︤ ︑﹢︗﹥ در ا︨︐︣ا﹜﹫︀
 ︀︐﹋︫︣ ︣ک ﹝︖﹙︦ در ا﹝﹢ر ︠︡﹝︀ت ﹝︀﹜﹩ و︐︪﹞ ﹤︐﹫﹝﹋ ﹤︋ ︀﹫﹛در ا︨︐︣ا ﹩︨︣︋︀︧ ﹩︪︋ ا﹡︐︷︀م ﹤﹠﹫﹞در ز ︬﹀︑ ﹉ ١ اوت ٢٠١٩ ︀ی ا︨︐︣ا﹜﹫︀ در ︑︀ر﹠︨ ︦﹚︖﹞
 ﹤﹋ ﹝﹩ د﹨︡  را  ا︗︀زه   ﹟ا  ﹤︐﹫﹝﹋ ا︠︐﹫︀رات  ا︨️.  ︫︡ه   ﹟﹫﹫︺︑  ٢٠١٩  ︣︊﹞︀︐︍︨  ٣٠  ︀︑ ﹝︧︐﹠︡ات   ﹤ارا  ️︮︣﹁ داد.  ار︗︀ع   ٢٠٢٠ ﹝︀رس   ١  ︀︑ ﹎︤ارش   ﹤ارا ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر 

.︡﹠﹋ ﹤︀ی دو﹜️ ارا︐︨︀﹫︨ و ﹩︪︋ ︋︣ای ︑︽﹫﹫︣ در ﹇︀﹡﹢ن ﹎︢اری، ا﹡︐︷︀م ﹩︀﹨︀د﹠︪﹫︎
ا﹟ ا﹇︡ام ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹀︑ ﹉︬ ︋︀دا﹝﹠﹥ ﹎︧ــ︐︣ده در ز﹝﹫﹠﹥ ﹋﹫﹀﹫️، ﹝﹆︣رات و ︋︀زار ︋︣ای ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︫︣﹋︐︀، ︑︱︀د ﹝﹠︀﹁︹ در ︀ر ﹝﹢︨︧﹥ ︋︤رگ ︧︀︋︨︣﹩، و 

︻﹞﹙﹊︣د ﹡︀د﹨︀ی ا﹡︐︷︀م ︣︺︑ ﹩︪︋︿ ﹝﹩ ︫﹢د. 
ا﹀︑ ﹟︬ ︋﹥ د﹡︊︀ل ︎︥و﹨︪︀ی ︋︡ون ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی ﹝︴︣ح ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ از ︨﹢ی ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ر﹇︀︋️ و ﹝︭︣ف ﹋﹠﹠︡ه ا︨︐︣ا﹜﹫︀ (ACCC) در ا︋︐︡ای ︨︀ل ︗︀ری 

در︋︀ره ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︧︀︋︨︣﹩ و ر﹁︐︀ر﹨︀ی ︲︡ر﹇︀︋︐﹩ ﹝﹢︗﹢د در ﹝﹫︀ن ︀ر ﹝﹢︨︧﹥ ︋︤رگ ا﹡︖︀م ︫︡. 

﹩︴﹫﹞ ️ ︧ز ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹫﹚︑ ا﹡︐︪︀ر ﹎︤ارش
️ ﹝﹫︴﹩ ︑﹢︨︳ ﹝︺︀و﹡️ ﹁﹠﹩ و ︧︀︋︨︣﹩ ا﹝﹢ر ︻﹞﹢﹝﹩ و ا︗︐﹞︀︻﹩ د﹢ان ﹝︀︨︊︀ت ﹋︪﹢ر ﹝﹠︐︪︣ ︫︡.  ︧ز ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹫﹚︑ ︤ارش﹎

﹀︣ ﹨﹫️ ا︻︤ا﹝﹩  ﹑︮﹥ ﹎︤ارش︨   ︠،️︧ز ︳﹫﹞ ﹩﹚﹋ ︀ی︐︀︨ــ﹫  ︨١٠ ︡﹠ ︣ر︨ــ﹩ ︻﹞﹙﹊︣د د﹢ان ﹝︀︨ــ︊︀ت ﹋︪﹢ر در را︨︐︀ی︋   ︋﹤ در ا﹟ ﹎︤ارش︋ 
️ ﹝﹫︴﹩ در ﹋︪﹢ر، د︨︐﹫︀︋﹩  ︧ز ﹤︊﹡︀︗︡﹠ ا﹁﹅ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی﹢︑ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی ا﹡︖︀م︪﹛︀ ،︀رد﹨﹞﹫﹟ ﹋﹠﹍︣ه آ︨﹢︨︀ی ﹤ از د﹢ان ﹝︀︨ــ︊︀ت ﹋︪ــ﹢ر︋ 
︋﹥ ا﹇︐︭︀د ︨ــ︊︤ ︋︀ ا︗︣ا﹩ ︨ــ︀︠︐﹟ ︋︣︠﹩ ا︋︤ار ﹇︀﹡﹢﹡﹩ از ︗﹞﹙﹥ ﹝︀﹜﹫︀ت ︨ــ︊︤، ﹆﹢ق ︻︣﹁﹩ دا﹝︡اران و ︑︀︔﹫︣ آن در ﹝﹠︀︵﹅ ︀ر﹎︀﹡﹥ ︋︀ ︑︀﹋﹫︡ ︋︣ ﹝﹠︴﹆﹥ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹞ رود︠︀﹡﹥ ﹇︤ل اوزن، ﹎︤ارش ﹩︨︣︋︀︧ ︡ار، ﹎︤ارش︀︎ ﹤︺︨﹢︑ ا﹨︡اف ﹩︨︣︋︀︧ ︣ای ︀︫﹍﹏، ︪﹛︀︀ی ︧︀︋︨︣︀ن دو﹜︐﹩︋  ️ ︫︡ه︋  ︸︀﹀

️ ﹝﹫︴﹩ د﹢ان ﹝︀︨︊︀ت ا︨︐︀﹡︀ ︎︣دا︠︐﹥ ︫︡ه ا︨️. ︧ز ﹩︨︣︋︀︧ ︡ه ﹎︣دو︾︊︀ر در ﹋︪﹢ر، و ︠﹑︮﹥ ﹎︤ارش︡︎ ︀︋ ﹤﹚︋︀﹆﹞ ﹩︴﹫﹞ ️ ︧ز

︋ ،︫︡ ﹩︵ (Arnold︣ه وری ز︀دی ︋︣ای ﹨﹫️ دا︫️. Schilder)
در را︨ــ︐︀ی را﹨︊︣د ︨︀﹜︀ی ٢٠١۵ ︑︀ ٢٠١٩، ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ ︋︣ ا﹁︤ا ️﹫﹀﹫﹋ ︩︧︀︋︨︣﹩ و 
︀﹨︀ر﹋ ﹤ ا︨️﹋﹥ ﹋︣ده ︤﹋︣﹝︑ ﹟ا ︣︋ ﹁︤ا﹠︡های ︋﹥︵﹢ر ﹟ ﹠︙﹝﹨️ ﹨ ا︨️ ︡ه ︫ ︤﹋︣﹝︐﹞ ﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی ︨︣︋︀  از ︣ ︾ ︀﹨︀ر﹋ ﹤︋ ︎︣دا︠︐﹟

۴9
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︀﹝﹨ ﹟﹫﹝︖﹠︎  ︩ ﹝︀﹜﹩ ا︨﹑﹝﹩
︎﹠︖﹞﹫﹟ ﹨﹞︀︩ ﹝︀﹜﹩ ا︨﹑﹝﹩ در ︑︀ر ١٠ آذر ︨︀ل ١٣٩٨ ︑﹢︨︳ دا﹡︪﹍︀ه ا﹜︤﹨︣ا (س) ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د.

︑﹙﹀﹟ د︋﹫︣︠︀﹡﹥: ٠٢١٩۵١١٨۶٠١
www.economics.alzahra.ac.ir :﹩︐﹡︣︐﹠ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا ︤﹋︣﹞

︉ و﹋︀ر و ︋︀زار︀︋﹩ ︋︀ رو﹊︣د رو﹡﹅ ︑﹢﹜﹫︡ ﹝﹙﹩ ︧﹋ ﹟﹢﹡ ﹩﹡︀﹎︋︀زر ️︣︡﹞ ︦﹡︣ا﹀﹠﹋  
 ﹟٢١ آذر ١٣٩٨ ︑﹢︨ــ︳ دا﹡︪﹍︀ه آزاد ا︨﹑﹝﹩ ﹇︤و ︣د رو﹡﹅ ︑﹢﹜﹫︡ ﹝﹙﹩ در ︑︀ر﹊رو ︀  ︋﹩︋︀︀زار ︉ و﹋︀ر و︋  ︀زر﹎︀﹡﹩ ﹡﹢﹟ ﹋︧ــ  ︋️︣︡﹞ ︦﹡︣ا﹀﹠﹋

︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د.
︑﹙﹀﹟ د︋﹫︣︠︀﹡﹥: ٠٩١٢٣۵٨٣٠٩٨

آدرس د︋﹫︣︠︀﹡﹥: ﹇︤و﹟- دا﹡︪﹍︀ه آزاد ا︨﹑﹝﹩ وا︡ ﹇︤و﹟- دا﹡︪﹊︡ه ﹝︣︡️- ︵︊﹆﹥ ︨﹢م
 www.mbmm2019.com:﹩︐﹡︣︐﹠ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا ︤﹋︣﹞

️︣︡﹞ در ︻﹙﹢م ا﹡︧︀﹡﹩ و ﹟﹢﹡ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا﹁﹅ ﹨︀ی ﹟﹫︋ ︩︀﹝﹨ ﹟﹫﹝︖﹠︎  
︎﹠︖﹞﹫﹟ ﹨﹞︀︩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا﹁﹅ ﹨︀ی ﹡﹢﹟ در ︻﹙﹢م ا﹡︧︀﹡﹩ و ﹝︣︡️ در ︑︀ر ٢۵ آذر ١٣٩٨ در ︑︣ان ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د.

︑﹙﹀﹟ د︋﹫︣︠︀﹡﹥: ٠٢١٧٧٢١١٠٩۶
www.dhconf.ir :﹩︐﹡︣︐﹠ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا ︤﹋︣﹞

  ︨﹢﹝﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︴︀﹜︺︀ت ﹡﹢﹟ ا﹇︐︭︀د، ﹝︣︡️ و ︧︀︋︡اری ا︣ان
︨﹢﹝﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︴︀﹜︺︀ت ﹡﹢﹟ ا﹇︐︭︀د، ﹝︣︡️ و ︧︀︋︡اری ا︣ان در ︑︀ر ٢۶ آذر ١٣٩٨ ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د.

︑﹙﹀﹟ د︋﹫︣︠︀﹡﹥: ٠٩١٩٠۶٨۶۴٩٠
www.ncconf.ir :﹩︐﹡︣︐﹠ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا ︤﹋︣﹞

﹩︨︡﹠﹞ و ️︣︡﹞ دو﹝﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︴︀﹜︺︀ت ︋﹫﹟ ر︫︐﹥ ای در  
دو﹝﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︴︀﹜︺︀ت ︋﹫﹟ ر︫︐﹥ ای در ﹝︣︡️ و ﹝﹠︨︡﹩ در ︑︀ر ٢٨ آذر﹝︀ه ︨︀ل ١٣٩٨ در دا﹡︪﹍︀ه ︑︣ان ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د.

︑﹙﹀﹟ د︋﹫︣︠︀﹡﹥: ٠٢١۴۴٨۶١١۵٧
www.icocs.ir :﹩︐﹡︣︐﹠ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا ︤﹋︣﹞

  ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︪﹛︀︀ و را﹨﹊︀ر﹨︀ی ﹡﹢﹟ در ﹝︀﹠︮ ﹩︨︡﹠︹ و ﹝︣︡️ و ︧︀︋︡اری
﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︀﹜︪ــ︀ و را﹨﹊︀ر﹨︀ی ﹡﹢﹟ در ﹝﹠︨︡ــ﹩ ︮﹠︀︹ و ﹝︣︡️ و ︧︀︋︡اری در ︑︀ر ٢٨ آذر ︨︀ل ١٣٩٨ در دا﹡︪﹍︀ه ︻﹑﹝﹥ 

﹙﹩ ﹝︀ز﹡︡ران ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د.
︑﹙﹀﹟ د︋﹫︣︠︀﹡﹥: ٠٩٠٣۵٢٩٩٣١٠

﹩﹚ ﹤﹞﹑︻ ر- دا﹡︪﹍︀ه﹢︫︣ س- ︠﹫︀︋︀ن ١٧﹢﹛︀ -آدرس د︋﹫︣︠︀﹡﹥: ﹝︀ز﹡︡ران
www.confima.ir :﹩︐﹡︣︐﹠ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا ︤﹋︣﹞

  ︫︪﹞﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︻﹙﹢م ﹝︣︡️ و ︧︀︋︡اری
︫︪﹞﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︻﹙﹢م ﹝︣︡️ و ︧︀︋︡اری در ︑︀ر ٢۵ دی ﹝︀ه ︨︀ل ١٣٩٨ ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د.

٠٢١٧٧۴٩١٣٣٢ :﹟﹀﹚︑
 www.imsym.ir :﹩︐﹡︣︐﹠ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا ︤﹋︣﹞

︎﹠︖﹞﹫﹟ ﹨﹞︀︩ ﹝︀﹜﹩ ا︨﹑﹝﹩ 

︀﹨ ︩ ︀﹝﹨ ︀ر﹨︀ و﹠﹫﹝︨
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︉ و﹋︀ر   ︫︪﹞﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری، ﹝︣︡️ و ﹡﹢آوری در ﹋︧
︀ ︀﹝️ دا﹡︪﹍︀ه ︗︀﹝︹ ︻﹙﹞﹩ ﹋︀ر︋︣دی،  ︉ و﹋︀ر در ︑︀ر ٣٠ دی ١٣٩٨︋  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اری، ﹝︣︡️ و ﹡﹢آوری در ﹋︧ ︫︪ــ﹞﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦︋ 

︨︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹫︀ری ︫︣دار︀ و ﹝︣﹋︤ ︑﹢︨︺﹥ ︠﹑﹇﹫️ و ﹡﹢آوری ︻﹙﹢م ﹡﹢﹟ در ︑︣ان ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د.
︑﹙﹀﹟ د︋﹫︣︠︀﹡﹥: ٠٩١٩٠۶٨۶۴٩٠

www.businessconf.ir :﹩︐﹡︣︐﹠ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا ︤﹋︣﹞
︉ و﹋︀ر و ا﹇︐︭︀د ︧﹋ ️︣︡﹞ دو﹝﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹡﹢آوری در  

︉ و﹋︀ر ا︣ان در ︑︣ان ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د. ︉ و﹋︀ر و ا﹇︐︭︀د در ︑︀ر٢۴  ︋﹞﹟ ١٣٩٨ ︑﹢︨︳ ا﹡︖﹞﹟ ︑︺︀﹜﹩ ﹋︧ ︧﹋ ️︣︡﹞ دو﹝﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹡﹢آوری در
︑﹙﹀﹟ د︋﹫︣︠︀﹡﹥: ٠٢١۵٢٧۵٨۶٨

www.ibaeconf.com :﹩︐﹡︣︐﹠ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا ︤﹋︣﹞
︀ر﹝﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︎︥و﹨︪︀ی ﹡﹢ ﹟︧︀︋︡اری و ﹝︣︡️ در ﹨︤اره ︨﹢م

︀ر﹝﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︎︥و﹨︪︀ی ﹡﹢ ﹟︧︀︋︡اری و ﹝︣︡️ در ﹨︤اره ︨﹢م در ︑︀ر٢۶  ︋﹞﹟ ︨︀ل ١٣٩٨ در ﹋︣ج ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د.
︑﹙﹀﹟ د︋﹫︣︠︀﹡﹥: ٠٩١٩٠۶٨۶٧٠٢

www.manageaccount.ir :﹩︐﹡︣︐﹠ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا ︤﹋︣﹞
  او﹜﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︪﹛︀︀ و را﹨﹊︀ر﹨︀ی ﹡﹢﹟ در ﹝︀﹠︮ ﹩︨︡﹠︹ و ﹝︣︡️ و ︧︀︋︡اری

او﹜﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︀﹜︪ــ︀ و را﹨﹊︀ر﹨︀ی ﹡﹢﹟ در ﹝﹠︨︡ــ﹩ ︮﹠︀︹ و ﹝︣︡️ و ︧ــ︀︋︡اری در ︑︀ر ٨ ا︨﹀﹠︡ ١٣٩٨ ︑﹢︨︳ ﹝﹢︨︧﹥ 
آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩ اد︉ در ︨︀ری ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د.

︑﹙﹀﹟ د︋﹫︣︠︀﹡﹥: ٠٩٠٣۵٢٩٩٣١٠
آدرس د︋﹫︣︠︀﹡﹥: ︨︀ری- ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ٧ ︗︀ده در︀- ﹝﹢︨︧﹥ آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩ اد︉ ﹝︀ز﹡︡ران

www.confima.ir :﹩︐﹡︣︐﹠ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا ︤﹋︣﹞
﹩﹛︀﹞ ﹩︨︡﹠﹞ ﹩︭︭︑ ﹩﹚﹞ ︦﹡دوره ﹋﹠﹀︣ا ﹟﹫﹝︐︪﹨  

﹨︪ــ︐﹞﹫﹟ دوره ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ﹝﹙﹩ ︑﹞ ﹩︭︭﹠︨︡ــ﹩ ﹝︀﹜﹩ ︋︀ رو﹊︣د اد︾︀م و ا﹋︐︧︀ب در ا﹇︐︭︀د ا︣ان در ︑︀ر ﹨︪︐﹛ ا︨﹀﹠︡ ١٣٩٨ در دا﹡︪﹊︡ه 
﹝︣︡️ دا﹡︪﹍︀ه ︑︣ان ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د.
︑﹙﹀﹟ د︋﹫︣︠︀﹡﹥: ٠٢١۴۴٠۴٨١٠٠

http://ifea.associations.iau.ir :﹩︐﹡︣︐﹠ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا ︤﹋︣﹞
  ︀رد﹨﹞﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︣︡️ و ︧︀︋︡اری و ︀زد﹨﹞﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ﹋︀رآ﹁︣﹠﹩ و ﹡﹢آور︀ی ︋︀ز

︀رد﹨﹞﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︣︡️ و ︧︀︋︡اری و ︀زد﹨﹞﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ﹋︀رآ﹁︣﹠﹩ و ﹡﹢آور︀ی ︋︀ز در ا︨﹀﹠︡﹝︀ه ︨︀ل ١٣٩٨ ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د.
آدرس د︋﹫︣︠︀﹡﹥: ︫﹫︣از- ︋﹙﹢ار ﹋︣﹛ ︠︀ن ز﹡︡- ︠﹫︀︋︀ن ︨﹫︡ ︗﹞︀ل ا﹜︡﹟ ا︨︡آ︋︀دی- ﹋﹢﹥ دوم- ︨︀︠︐﹞︀ن آوا- ︵︊﹆﹥ اول

︑﹙﹀﹟ د︋﹫︣︠︀﹡﹥: ٣٢٩٩١-٠٧١
www.modirconf.com :﹩︐﹡︣︐﹠ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا ︤﹋︣﹞

  ︨﹢﹝﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ﹝﹙﹩ ︑﹢︨︺﹥ ︀︎︡ار در ︻﹙﹢م ﹝︣︡️ و ︧︀︋︡اری ا︣ان
︨﹢﹝﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ﹝﹙﹩ ︑﹢︨︺﹥ ︀︎︡ار در ︻﹙﹢م ﹝︣︡️ و ︧︀︋︡اری ا︣ان در ︑︀ر ١۵ ا︨﹀﹠︡ ١٣٩٨ ︑﹢︨︳ ﹝︣﹋︤ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹨﹞︪︀︀ در ︑︣ان ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د.

︑﹙﹀﹟ د︋﹫︣︠︀﹡﹥: ٠٢١٧٧٨٩١٠۵٣
www.vsconf.ir :﹩︐﹡︣︐﹠ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا ︤﹋︣﹞

︉ و﹋︀ر   ︫︪﹞﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری، ﹝︣︡️ و ﹡﹢آوری در ﹋︧
︀ ︀﹝️ دا﹡︪﹍︀ه ︗︀﹝︹ ︻﹙﹞﹩ ﹋︀ر︋︣دی، ٨ دی ١٣٩٨︋  ٣٠ و﹋︀ر در ︑︀ر ︉ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اری، ﹝︣︡️ و ﹡﹢آوری در ﹋︧ ︫︪ــ﹞﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦︋ 

ا ﹎ ا ﹚ آ ﹑ ﹋ ︀ ا ︀ ︀ ︀
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︉ و﹋︀ر   ︫︪﹞﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری، ﹝︣︡️ و ﹡﹢آوری در ﹋︧
︀ ︀﹝️ دا﹡︪﹍︀ه ︗︀﹝︹ ︻﹙﹞﹩ ﹋︀ر︋︣دی،  ︉ و﹋︀ر در ︑︀ر ٣٠ دی ١٣٩٨︋  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اری، ﹝︣︡️ و ﹡﹢آوری در ﹋︧ ︫︪ــ﹞﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦︋ 

︨︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹫︀ری ︫︣دار︀ و ﹝︣﹋︤ ︑﹢︨︺﹥ ︠﹑﹇﹫️ و ﹡﹢آوری ︻﹙﹢م ﹡﹢﹟ در ︑︣ان ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د.
︑﹙﹀﹟ د︋﹫︣︠︀﹡﹥: ٠٩١٩٠۶٨۶۴٩٠

www.businessconf.ir :﹩︐﹡︣︐﹠ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا ︤﹋︣﹞
︉ و﹋︀ر و ا﹇︐︭︀د ︧﹋ ️︣︡﹞ دو﹝﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹡﹢آوری در  

︉ و﹋︀ر ا︣ان در ︑︣ان ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د. ︉ و﹋︀ر و ا﹇︐︭︀د در ︑︀ر٢۴  ︋﹞﹟ ١٣٩٨ ︑﹢︨︳ ا﹡︖﹞﹟ ︑︺︀﹜﹩ ﹋︧ ︧﹋ ️︣︡﹞ دو﹝﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹡﹢آوری در
︑﹙﹀﹟ د︋﹫︣︠︀﹡﹥: ٠٢١۵٢٧۵٨۶٨

www.ibaeconf.com :﹩︐﹡︣︐﹠ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا ︤﹋︣﹞
︀ر﹝﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︎︥و﹨︪︀ی ﹡﹢ ﹟︧︀︋︡اری و ﹝︣︡️ در ﹨︤اره ︨﹢م

︀ر﹝﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︎︥و﹨︪︀ی ﹡﹢ ﹟︧︀︋︡اری و ﹝︣︡️ در ﹨︤اره ︨﹢م در ︑︀ر٢۶  ︋﹞﹟ ︨︀ل ١٣٩٨ در ﹋︣ج ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د.
︑﹙﹀﹟ د︋﹫︣︠︀﹡﹥: ٠٩١٩٠۶٨۶٧٠٢

www.manageaccount.ir :﹩︐﹡︣︐﹠ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا ︤﹋︣﹞
  او﹜﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︪﹛︀︀ و را﹨﹊︀ر﹨︀ی ﹡﹢﹟ در ﹝︀﹠︮ ﹩︨︡﹠︹ و ﹝︣︡️ و ︧︀︋︡اری

او﹜﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︀﹜︪ــ︀ و را﹨﹊︀ر﹨︀ی ﹡﹢﹟ در ﹝﹠︨︡ــ﹩ ︮﹠︀︹ و ﹝︣︡️ و ︧ــ︀︋︡اری در ︑︀ر ٨ ا︨﹀﹠︡ ١٣٩٨ ︑﹢︨︳ ﹝﹢︨︧﹥ 
آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩ اد︉ در ︨︀ری ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د.

︑﹙﹀﹟ د︋﹫︣︠︀﹡﹥: ٠٩٠٣۵٢٩٩٣١٠
آدرس د︋﹫︣︠︀﹡﹥: ︨︀ری- ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ٧ ︗︀ده در︀- ﹝﹢︨︧﹥ آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩ اد︉ ﹝︀ز﹡︡ران

www.confima.ir :﹩︐﹡︣︐﹠ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا ︤﹋︣﹞
﹩﹛︀﹞ ﹩︨︡﹠﹞ ﹩︭︭︑ ﹩﹚﹞ ︦﹡دوره ﹋﹠﹀︣ا ﹟﹫﹝︐︪﹨  

﹨︪ــ︐﹞﹫﹟ دوره ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ﹝﹙﹩ ︑﹞ ﹩︭︭﹠︨︡ــ﹩ ﹝︀﹜﹩ ︋︀ رو﹊︣د اد︾︀م و ا﹋︐︧︀ب در ا﹇︐︭︀د ا︣ان در ︑︀ر ﹨︪︐﹛ ا︨﹀﹠︡ ١٣٩٨ در دا﹡︪﹊︡ه 
﹝︣︡️ دا﹡︪﹍︀ه ︑︣ان ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د.
︑﹙﹀﹟ د︋﹫︣︠︀﹡﹥: ٠٢١۴۴٠۴٨١٠٠

http://ifea.associations.iau.ir :﹩︐﹡︣︐﹠ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا ︤﹋︣﹞
  ︀رد﹨﹞﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︣︡️ و ︧︀︋︡اری و ︀زد﹨﹞﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ﹋︀رآ﹁︣﹠﹩ و ﹡﹢آور︀ی ︋︀ز

︀رد﹨﹞﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︣︡️ و ︧︀︋︡اری و ︀زد﹨﹞﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ﹋︀رآ﹁︣﹠﹩ و ﹡﹢آور︀ی ︋︀ز در ا︨﹀﹠︡﹝︀ه ︨︀ل ١٣٩٨ ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د.
آدرس د︋﹫︣︠︀﹡﹥: ︫﹫︣از- ︋﹙﹢ار ﹋︣﹛ ︠︀ن ز﹡︡- ︠﹫︀︋︀ن ︨﹫︡ ︗﹞︀ل ا﹜︡﹟ ا︨︡آ︋︀دی- ﹋﹢﹥ دوم- ︨︀︠︐﹞︀ن آوا- ︵︊﹆﹥ اول

︑﹙﹀﹟ د︋﹫︣︠︀﹡﹥: ٣٢٩٩١-٠٧١
www.modirconf.com :﹩︐﹡︣︐﹠ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا ︤﹋︣﹞

  ︨﹢﹝﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ﹝﹙﹩ ︑﹢︨︺﹥ ︀︎︡ار در ︻﹙﹢م ﹝︣︡️ و ︧︀︋︡اری ا︣ان
︨﹢﹝﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ﹝﹙﹩ ︑﹢︨︺﹥ ︀︎︡ار در ︻﹙﹢م ﹝︣︡️ و ︧︀︋︡اری ا︣ان در ︑︀ر ١۵ ا︨﹀﹠︡ ١٣٩٨ ︑﹢︨︳ ﹝︣﹋︤ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹨﹞︪︀︀ در ︑︣ان ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د.

︑﹙﹀﹟ د︋﹫︣︠︀﹡﹥: ٠٢١٧٧٨٩١٠۵٣
www.vsconf.ir :﹩︐﹡︣︐﹠ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا ︤﹋︣﹞

︉ و﹋︀ر   ︫︪﹞﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری، ﹝︣︡️ و ﹡﹢آوری در ﹋︧
︀ ︀﹝️ دا﹡︪﹍︀ه ︗︀﹝︹ ︻﹙﹞﹩ ﹋︀ر︋︣دی، ٨ دی ١٣٩٨︋  ٣٠ و﹋︀ر در ︑︀ر ︉ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اری، ﹝︣︡️ و ﹡﹢آوری در ﹋︧ ︫︪ــ﹞﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦︋ 

ا ﹎ ا ﹚ آ ﹑ ﹋ ︀ ا ︀ ︀ ︀

٧

سمینارها و همایش ها
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﹍﹢﹡﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩، ︋︣ای  ﹤︋ ︣︐︋ ﹩﹢﹍︨︀︎︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه، ا︨︐﹊︀م ︋︪﹫︡؟ 
ا﹝︣وزه، ︋﹫︪ــ︐︣ ﹋︀ر﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩، ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه ا︨️. ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل در︋︣﹎﹫︣﹡︡ه ﹝︪ــ︀ر﹋️ ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ ا︨️ ﹋﹥ 
﹋︀ر﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︪︋︀ی ︑︪﹊﹫﹏ د﹨﹠︡ه ﹎︣وه را ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡. ا︻︱︀ی ︧﹞ ﹩︨︣︋︀︧﹢ل ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه، در ︑︺﹫﹫﹟ ا ﹤﹋ ﹟﹍﹢﹡﹥ ︋﹥ ا﹡︡ازه ﹋︀﹁﹩ در ﹋︀ر ا﹡﹢اع 

﹝ ︿﹚︐︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ در﹎﹫︣ ︫﹢﹡︡، ︋︀ ︪﹛︀︀ی ﹝︐﹙﹀﹩ رو︋︣و ﹨︧︐﹠︡.
︻﹢ا﹝﹏ د﹍︣ی ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه را ︎﹫︙﹫︡ه ︑︣ و ︀﹜︪﹩ ︑︣ ︨︀زد. ︋︣ای ﹝︓︀ل، ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در ﹢زه ﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ︋︀ ﹁︣﹨﹠﹌ و ز︋︀ن، ﹇︀﹡﹢ن 
 ﹟﹊﹝﹞ ︀﹎︣︋︀ر﹋ ︀ آوردن ا﹝﹊︀ن د︨︐︣س ︋﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹐زم ️ و ﹝﹆︣رات (︫︀﹝﹏ ا﹜︤ا﹝︀ت ا︨︐﹆﹑ل و ا︠﹑﹇﹩)، و ا﹜︤ا﹝︀ت ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ و ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︐﹀︀و︑﹩ ﹋︀ر ﹋﹠﹠︡. ︋﹥ د︨

︩ ︋︣ا﹡﹍﹫︤ ︋︀︫︡. ﹛︀ ︧︀︋︣س ﹎︣وه ا︨️ ︋︣ای
︀ ر︻︀️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د، ﹨﹞﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︣︋﹢ط، در ﹝﹢رد ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ﹋︀ر︋︣د دار﹡︡. ا︨︐︀﹡︡ارد   ︋﹤﹋ ﹩︨︣︋︀︧ ع﹢﹡︣﹨ ﹤︋︀︪﹞
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ۶٠٠ (ISA 600)، ︋︀ ︻﹠﹢ان «﹝﹑︷︀ت ︠︀ص در ︧︀︋︨︣﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه (︫︀﹝﹏ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩)»، ︋︀ ﹝﹑︷︀ت ︠︀ص ﹝︣︋﹢ط 
 ٢٢٠ ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛︀ت ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹞︣وه، ا﹜︤ا﹎ ﹩︨︣︋︀︧ ل ﹋︀ر﹢︧﹞ ︣︡﹞ ︀ع ﹝﹩ ︎︣دازد ﹋﹥ آ﹢︲﹢﹞ ﹟︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ︨ــ︣و﹋︀ر دارد، ا﹝︀ ︋﹥ ︵﹢ر ︠︀ص ︋﹥ ا ﹤︋

 . ︩︋ ︧︀︋︣س ︀ ،︡﹨را ا﹡︖︀م ﹝﹩ د ︩︋ ﹩﹛︀﹞ ︀ی︑ر﹢︮ ﹩︨︣︋︀︧ ︧︀︋︣س ﹎︣وه ﹋︀ر ︀آ ﹤﹋ ﹟را ︋﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹎﹫︣د؛ ﹁︀رغ از ا (ISA 220)
︋﹥ ﹡︷︣ ︋︣︠﹩ از ︨﹢د︋︣ان، ﹨﹛ ﹋﹠︪﹩ ا﹜︤ا﹝﹀︣︺︑ ،︀︀، و ر﹨﹠﹞﹢د ﹝﹠︡رج در ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ۶٠٠، ا﹡︺︴︀ف ا︨︐︀﹡︡ارد را ﹝︡ود ﹝﹩ ︨︀زد. ︀︪︨︣︎﹩ درا﹟ ︋︀ره 
﹝︴︣ح ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ︀د︫︡ه ︣︑︣︔﹢﹞ ﹤︋ ﹤﹡﹢﹍﹟ و︗﹥ در ﹝﹢رد ︫︣ا︳ ︠︀ص ︋﹥ ﹋︀ر﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢د. ︋︣ای ﹝︓︀ل، ︪﹛︀︀ی وا﹇︺﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در ︫︣ا︳ ز︣ ﹝︴︣ح ︫﹢د:

• ︫﹠︪︋ ﹩︀︨︀︀ (︋﹥ ︠︀︵︣ ﹨﹛ ﹋﹠︪﹩ ︑︺︋ ︿︩︣ ︋︀ ا﹜︤ا﹝︀ی ︀ر﹢ب ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹝︣︋﹢ط)؛
• ︑︺﹫﹫﹟ ﹝︀﹨﹫️، ز﹝︀﹡︊﹠︡ی، و ﹝﹫︤ان ﹝︪︀ر﹋️ ﹐زم در ﹋︀ر ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩؛
• ︎︣دا︠︐﹟ ︋﹥ ﹝︀︧﹏ ﹝︣︑︊︳ ︋﹥ ا︨︐﹀︀ده وا︡ ︑︖︀ری از ﹝︣﹋︤ ︠︡﹝︀︑﹩ ﹝︪︀ع؛

.️﹝︧﹇ ︀ ﹩︀﹫﹁︣ا︽︗ ﹤﹆︴﹠﹞ ︴︨ ︀د︫︡ه در ار︑︊︀ط ︋︀ اد︾︀م ا﹡︖︀م ︫︡ه در︖ا﹡︐︷︀ر ا •
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫ ︦ از ا︗︣ای ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  ︣ر︨ــ﹩ ︎ ️ آ﹝︡ه از︋  ﹥ د︨ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن  (IAASB) ﹩︪︋︀﹁︐﹥ ﹨︀ی︋  ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 
︫﹀︀ف ︨︀زی ︫︡ه (Claried ISAs) را در ︨︀ل ٢٠١٣، ﹝﹠︐︪︣ ︨︀︠️. ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ا︮﹙﹩ ︀د︫︡ه، ︫︀﹝﹏ ︀﹨ ﹤︐﹁︀﹩ در را︋︴﹥ ︋︀ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ﹨﹫ ،️︺﹠﹩ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ١ (ISQC 1) و ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ٢٢٠ ︋﹢د، ﹋﹥ ︋﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ﹡﹫︤ ﹝︣︋﹢ط ︋﹢د﹡︡. ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ 

د﹜﹫﹏، ﹨﹫️ ︎︣وژه ای در︋︀ره ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه در ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹋︀ر ︠﹢د در﹡︷︣ ﹎︣﹁️ ﹋﹥ در اوا﹏ ︨︀ل ٢٠١۵ ﹋︀ر آن ︫︣وع ︫︡. 
 ﹩︨︣︋︀︧ ای، ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️، و ﹤﹁︣︡︣د︑ ︣  ︋︤﹋︣﹝︑ ︀  ︋:﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ان «ار︑﹆︀ی﹢﹠︻ ︀  ︋(ITC) ﹩﹨ا﹡︐︪︀ر ﹝︐﹟ د︻﹢ت ︋﹥ ﹡︷︣︠﹢ا ︀ ﹨﹫ ️︀د︫ــ︡ه در د︨ــ︀﹝︊︣ ٢٠١۵︋ 

 .︫︡ ﹤︣وه» ︋﹥ ﹎︣داوری ﹡︷︣﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ ︎︣دا︠️ ﹋﹥ ︠﹑︮﹥ آن در ︨︍︐︀﹝︊︣ ٢٠١۶ ارا﹎
 ︀ را ﹝︴︣ح ﹝﹩ ︨︀︠️ و ﹩︀︪﹛︀ ﹤﹋ ﹩︴ا︨︐︀﹡︡ارد را ﹝︴︣ح ︨︀︠️. ︫︣ا ﹟۶٠٠، ︲︣ورت ︑﹢︗﹥ ︋﹫︪︐︣ ︋﹥ ا ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛در︋︀ره ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا ︬︪ــ﹞ ︀ی﹫﹡︣ا﹍﹡

آن ︗︀ ﹋﹥ ﹐زم ︋﹢د ﹋︀ر ﹝﹠︀︨︊﹩ ا﹡︖︀م ︫﹢د، ︋﹥ ︫︣ح ز︣ ︋﹢د:
• ︑︭﹞﹫﹛ در︋︀ره ︢︎︣ش ﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ︀ ادا﹝﹥ آن، ︫︀﹝﹏ ﹡︪︀ن دادن ﹝﹑︷︀ت ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝︡︣ ﹝︧﹢ل ﹋︀ر در ز﹝︀ن ﹎︣﹁︐﹟ ﹠﹫﹟ ︑︭﹞﹫﹞﹩، و ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︎﹫︀﹝︡ 

︩︣︠ ا︗︊︀ری ︧︀︋︣س در ﹢زه ﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹋﹥ ﹝﹏ ا︨︐﹆︣ار ︧︀︋︣س ︋︩ ا︨️.
︩ ︋︣ا﹡﹍﹫︤  ﹛︀ ️︨ا ﹟﹊﹝﹞ ︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن ︀︋ رو︋︣و︨️، ار︑︊︀ط ️︡ود﹞ ︀︋ ︩︋ ️︣︡﹞ ︀ ︀︪︋ ﹤︋ ︣وه ︋﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝︣︋﹢ط﹎ ﹩︨︣︋︀︧ د︨︐ِ︣س ا︻︱︀ی ﹤﹋ ﹩︀︗ •
︋︀︫︡. ︋﹥ و︥ه، ﹡﹍︣ا﹡﹫︀﹩ در ︫︣ا︳ وا﹇︺﹩ در︋︀ره د︫﹢ار︀ی د︨︐︣س ︎﹫︡ا﹋︣دن ︋﹥ ﹝ ︀ ️︧︣︡︀︋︨︣︀ن ︋︩، ﹋﹥ وا︡﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی ﹋﹠︐︣ل ︫︡ه ﹡﹫︧︐﹠︡ د︡ه ︫︡ه 

ا︨️ (︋︣ای ﹝︓︀ل، ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ وا︡ ا﹇︐︭︀دی در ︑︡ارک ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︀ی ︠︀︮﹩ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از روش ︧︀︋︡اری ﹆﹢ق ﹝︀﹜﹊︀ن ا︨️).
︪︀ در ﹎︣وه ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.  ︺︱﹩ ︀ ︑﹞︀م︋  ︣ای︋  ︣ای ا﹡︖︀م ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︀ و︸ ︿︀︧︀︋︡اری،︋  ︡﹝︀ت ﹝︪︀ع︋  ﹥ ︵﹢ر ﹁︤ا﹠︡ه از ﹝︣ا﹋︤︠  • ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ وا︡﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی︋ 
ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ا︨︐﹀︀ده از ︎︣دازش ﹝︪︀ع ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ وا︡ ا﹇︐︭︀دی ︋︣ ︧︀︋︨︣﹩ ︑︀︔﹫︣ ﹝﹩ ﹎︢ارد، ︧︀︋︣س ﹎︣وه ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ از د ︣﹍︧︀︋︨︣︀ن ︋︣ای ا﹡︖︀م رو︫︀ی ر︨﹫︡﹎﹩ در 

﹝︣﹋︤ ︠︡﹝︀ت ﹝︪︀ع ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠︡، و ︪︨︣︎︀ی ﹎﹢﹡︀﹎﹢﹡﹩ در︋︀ره ﹍﹢﹡﹍﹩ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︴︣ح ﹝﹩ ︫﹢د.
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 ﹩︨︣︋︀︧ ︀ر﹋ ︣︐︪﹫︋ ﹤﹋ ️︧﹫﹡ ︣﹆︐︧﹞ ﹩﹚﹞ ل ﹋︀ر، در﹢︧﹞ ︣︡﹞ ﹤﹋ ︀︗ آن •
ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د (﹎︣﹥، دو︋︀ره، ا﹠︑ ﹟︀ ﹝﹢︲﹢ع ︋︣ای ﹋︀ر﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︀ر﹋ ﹤﹋ ﹩﹚﹞ ل ﹋︀ر ︋﹥ ︵﹢ر ︻﹫﹠﹩ در﹢︧﹞ ︣︡﹞ ﹤﹋ ﹩﹡︀﹞ز .(️︧﹫﹡
 ﹤﹋ ا︨️  ︫︡ه  ﹝︴︣ح  ︋︀ره   ﹟ا در   ﹩︀﹫﹡︣ا﹍﹡  ،️︧﹫﹡  ︣﹆︐︧﹞ ﹝﹩ ︫﹢د،  ا﹡︖︀م 
 ،️︡ا﹨  ︉︨︀﹠﹞ ︋﹥ ︵﹢ر  را  ﹋︀ر   ﹤﹋ ﹝﹩ د﹨︡  ﹡︪︀ن   ﹤﹡﹢﹍ ﹋︀ر  ﹝︧﹢ل   ︣︡﹞
︨︣︎︨︣︐﹩، ا︗︣ا، و ︋︣ر︨﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡؛ ﹋﹥ ﹝︧︐﹠︨︡︀زی ︀﹀﹋ ﹩︨︣︋︀︧️ دارد؛ 
 ︉︨︀﹠﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︡﹨د ﹋﹥ ︫﹢ا﹢︫ ﹩﹞ ︹﹡︀﹇ ﹤﹡﹢﹍ ل ﹋︀ر﹢︧﹞ ︣︡﹞ ﹤﹋ ﹟و ا
﹎︤ارش   ️﹫﹛﹢︧﹞ د﹨︡  ا﹝﹊︀ن  او   ﹤︋  ﹤﹋  ﹟ا  ︀︑ ا︨️  آ﹝︡ه  ︋﹥ د︨️   ﹩﹁︀﹋ و 

︧︀︋︣س را در ﹠︀ن ︫︣ا︻ ﹤︋ ﹩︴︡ه ︋﹍﹫︣د.
در﹎﹫︣   ﹩﹁︀﹋ ︋﹥ ︵﹢ر   ﹤﹋ ﹝﹩ د﹨﹠︡  ﹡︪︀ن   ﹤﹡﹢﹍ ﹎︣وه   ﹩︨︣︋︀︧ ا︻︱︀ی   •
 ﹏﹞︀︫ ا︨️   ﹟﹊﹝﹞ ﹝﹢︲﹢ع   ﹟ا ﹝︓︀ل،  ︋︣ای  ︋﹢ده ا﹡︡.  ﹎︣وه   ﹩︨︣︋︀︧ در 
 ︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن   ︀  ︩︋ در︋︀ره  ﹎︣وه   ﹩︨︣︋︀︧ ا︻︱︀ی   ️︠︀﹠︫ ار︑﹆︀ی 
︋︐﹢ان   ︀︑  ︫︡︀︋  ﹩﹁︀﹋ ︋﹥ ا﹡︡ازه   (︀﹡آ  ﹩︀﹡ا﹢︑  ︀  ﹩﹍︐︧︀︫ در︋︀ره   ،﹤﹡﹢﹝﹡ (︋︣ای 
️ آوردن ︫﹢ا﹨︡ ﹝﹠︀︨︉ و ﹋︀﹁﹩ ︋︣ای  ﹝︀﹨﹫️ و دا﹝﹠﹥ ﹝︪︀ر﹋️ آ﹡︀ در ︋﹥ د︨

﹝﹆︀︮︡ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه را ارز︀︋﹩ ﹋︣د.
• ︋﹫﹟ ا︻︱︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه و ︧︀︋︨︣︀ن  ︀︑ ︩︋﹥ ا﹡︡ازه ار︑︊︀ط ﹝﹢︔︣ 

و ﹝﹠︀︨︉ ︋︣﹇︣ار ا︨️.
• ﹝﹀﹢م ا﹨﹞﹫️ ﹍﹢﹡﹥ در ︨︴︋ ︩ ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ا︨️.

︣ا︳ ﹝︐﹀︀وت ﹫︨︣︋︀︧︀ی  ︩، در︫  • ︑﹑ش ﹋︀ری ﹝﹠︀︨︉ ︧︀︋︣س︋ 
.︫︡︀︋ ︡︀︋ ﹩﹚﹊︫ ﹤ ︣وه﹎

﹨﹫️، در ﹡︐﹫︖﹥، در﹡︷︣ دارد ا﹜︤ا﹝︀ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 

﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ را در︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ﹝﹠︀︨︊️  ۶٠٠ (و د﹍︣ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 
دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ︡) ︫﹀︀ف ︨ــ︀زی و ﹝︧ــ︐﹫﹨ .︡﹠﹋ ﹜﹊️ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در﹡︷︣ دارد 
︋︣ر︨ــ﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ آ︀ ر﹨﹠﹞﹢د ﹋︀ر︋︣دی ︋﹫︪︐︣ی (در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ︀ در ﹡︪ــ︣﹥ ﹨︀ی ︾﹫︣ا﹜︤ام آور ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ﹨﹫️) ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در 

ار︑﹆︀ی ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه ﹝﹢︔︣ ︋︀︫︡. 
﹝﹫︤﹎ــ︣د ا﹟ ︫ــ﹞︀ره ﹝︖﹙﹥ ︧ــ︀︋︣س ︋﹥ ﹝﹢︲﹢ع «︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه، 
ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣ــ﹩ ۶٠٠» ا︠︐︭︀ص دارد و ︪︨︣︎︀ی ز︣ ︋︣ای ︵︣ح 

در ﹝﹫︤﹎︣د و ﹝︀︮ ︀︋ ﹤︊︀︭︊﹠︷︣ان در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ا︨️:
١- از﹡︷︣ ︨﹢د︋︣ان ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ در ا︣ان،  ︒︋︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه و ﹋﹫﹀﹫️ 

آن ︑︀ ﹥ ا﹡︡ازه ا﹨﹞﹫️ دارد؟ 
 ﹤ ︣ان٦٠٠ در ا ﹩︨︣︋︀︧ آ﹝︡ه از ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︨︐︀﹡︡ارد ️ ٢- ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ︋﹥ د︨
﹡﹊︀ت ﹝﹞﹩ را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡؟ ﹍﹢﹡﹥ ︋﹥ ا︨︀︎ ︀﹨ ﹤︐﹁︀ ﹟ داده ︫︡ه ا︨️؟

 ﹤  ٦٠٠  ﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐︀﹡︡ارد  ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی  از  ️ آ﹝︡ه  ︋﹥ د︨ ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی   -٣
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ️﹫﹨ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥  ️ آ﹝︡ه  ︋﹥ د︨ ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی   ︀︋  ﹩﹝﹞ ︑﹀︀و︑︀ی 
دارد؟  ﹎︣وه»   ﹩︨︣︋︀︧ «︎︣وژه  در   ﹩︪︋ ا︵﹞﹫﹠︀ن و   ﹩︨︣︋︀︧ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
︋﹥ ︻︊︀رت د ،︣﹍︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه در ا︣ان ︋︀ ︀︧﹞ ﹤﹏ ︠︀︮﹩ رو︋︣و︨️ ﹋﹥ 

﹝﹠︭︣ ︋﹥ ا︣ان ا︨️؟ 
٤- ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹟ ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ا︣ان، ﹝﹠︴︊﹅ ︋︀ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
 ️﹫﹨ ﹋﹢︪︫︀ی  در   ︡︀︋  ﹤﹡﹢﹍ ا︣ان  ا︨️،   ﹩︨︣︋︀︧ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
 ️﹫﹀﹫﹋ ︋︊﹢د  ︋︣ای   ﹩︪︋ ا︵﹞﹫﹠︀ن و   ﹩︨︣︋︀︧ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه، ﹋﹥ ︨︀︎﹍﹢ی ﹡﹫︀ز﹨︀ی ︠︀ص ا︣ان ﹡﹫︤ ︋︀︫︡، ﹝︪︀ر﹋️ ﹋﹠︡؟ 

د﹋︐︣ ︻﹙﹫︣︲︀ ︠︀﹜﹅
﹝︡︣︻︀﹝﹏ ︫︣﹋️ ﹎︣وه ︑﹢︨︺﹥ ا﹇︐︭︀دی ا﹎︤ا﹝﹢ن

﹩﹝︨︀﹇ ﹜︓﹫﹞
ر﹫︦ اداره ﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︨︣︀ن ﹝︺︐﹞︡ و ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩

︨︀ز﹝︀ن ︋﹢رس و اوراق ︋︀در

ر︨﹢ل ا﹡﹍︊﹫﹠﹩
︧︀︋︡ار ر︨﹞﹩

﹁︫︣︀د ا︨﹊﹠︡ر︋﹫︀︑﹩
 ﹩︨︣︋︀︧ ︣ش و ﹡︷︀رت ︋︣ ﹝﹣︨︧︀ت︢︎ ﹤︐﹫﹝﹋ ﹢︱︻

﹝︺︐﹞︡(︨︀ز﹝︀ن ︋﹢رس و اوراق ︋︀دار)

د﹋︐︣ ر︲︀ ﹡︷︣ی
︻︱﹢ ︫﹢رای ﹝ ﹤﹚︖﹞ ️︧︣︡︀︋︣س

٢

️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ا﹟ ﹝﹫︤﹎︣د ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ︣وف ا﹜﹀︊︀ ︻︊︀رت ︋﹢د﹡︡ از: ﹋︫︣
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د﹋︐︣ ﹡︷︣ی
︨︍︀︨﹍︤ارم ﹋﹥ د︻﹢ت ﹝︖﹙﹥ ︧︀︋︣س را ︢︎︣﹁︐﹫︡. ﹝﹢︲﹢ع 
 «﹩︨︣︋︀︧  ٦٠٠ ا︨︐︀﹡︡ارد  ﹎︣وه،   ﹩︨︣︋︀︧» ﹝﹫︤﹎︣د 
 ︣︷﹡ از   ﹤﹋  ﹤﹋  ﹜﹫﹠﹋ آ︾︀ز   ︩︨︣︎  ﹟ا  ︀︋ را  ﹝﹫︤﹎︣د  ا︨️. 
 ︒︋ ا︣ان  در   ﹩﹛︀﹞ ﹎︤ار︫﹍︣ی  (ذ﹠﹀︺︀ن)  ︨﹢د︋︣ان 

︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه و ﹋﹫﹀﹫️ آن ︑︀ ﹥ ا﹡︡ازه ا﹨﹞﹫️ دارد؟ 
ا︨﹊﹠︡ر︋﹫︀︑﹩ 

︋︣ای ا﹟ ﹋﹥ ︋︊﹫﹠﹫﹛ ﹋﹫﹀﹫️ ﹡﹢ع ر︨﹫︡﹎﹫︀، و ﹋﹫﹀﹫️ ﹎︤ار︫﹍︣ی در 
﹝﹢رد ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩ ﹍﹢﹡﹥ ا︨️، ︵︊﹫︺﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹡﹢ع 
ا︨︐﹀︀ده از ا︀︋ ﹤︻﹢﹝︖﹞ ﹟︡ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ︋﹍﹫︣د. در ﹋︪﹢ر ﹝︀، 
 ،﹩﹆﹫﹀﹚︑  ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی  ﹝﹢رد  در   ﹩﹡﹢﹡︀﹇  ﹩﹡︀︊﹫︐︪︎ ﹡︊﹢د  ︋﹥ د﹜﹫﹏ 
﹡︡ارد.   ﹩︗﹢︑در︠﹢ر ا︨︐﹀︀ده   ﹩﹆﹫﹀﹚︑  ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی  دروا﹇︹ 
︋﹥ ︻︊︀رت د﹛ ﹤︋ ،︣﹍︀ظ ︲︣ورت ارا﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩ در 
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری، ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع در ︨︀﹜︀ی ︋︺︡از ︨︀ل ٨٠ 
ا﹜︤ا﹝﹩ ︫︡، ا﹝︀ ا︨︐﹀︀ده ای ﹋﹥ از ا﹟ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︀︋︡ ︮﹢رت 

﹎﹫︣د ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ ︠﹫﹙﹩ ﹎︧︐︣ده ﹡﹫︧️. 
︋﹥ ︵﹢ر ︠﹑︮﹥، از آ﹡︖︀﹩ ﹋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩ ا︨ــ︐﹀︀ده 
در︠﹢ر︑﹢︗ــ﹩ ﹡ــ︡ارد، در ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹨﹛ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ آن 
︑﹢︗︀ت ﹐زم ︋﹥ آن ا﹡︖︀م ﹡︪ــ﹢د. ︪︋︀ی ﹝﹛ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
 ،﹩︨︣︋︀︧︺﹠﹩ ارز︀︋﹩ ︠︴︣، ﹎︣داوری ︫﹢ا﹨︡، و ﹝︐﹫﹛﹢︧︀ی 
︧︀︋︣س در ﹁︣ا ︡﹠︧︀︋︨︣﹩ ︋﹥ ︵﹢ر ︠﹫﹙﹩ ︗︡ی ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار 

﹡﹞﹩ ﹎﹫︣د. 
︋﹥ ︵﹢ر﹇︴ــ︹ ︋﹫﹟ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه و ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︫ــ︣﹋︐︀ی 

 ﹩︨︣︋︀︧ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و︗﹢د دارد؛ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل در ︤︀﹝︑ ︣د﹀﹠﹞
ــ︴ ا﹨﹞﹫️ را ا︨︐︀﹡︡ارد ﹝︪︬ ﹋︣ده  ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩︨ 
﹋﹥ ︧︀︋︣س ا︮﹙﹩ ︀︋︡ ︑︺﹫﹫﹟ و ︋﹥ ︨︣︋︀︧︀ی ︫︣﹋︐︀ی ﹁︣︻﹩ 
﹝﹠︐﹆﹏ ﹋﹠︡. ا﹎︣ در ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︑﹢︗﹥ ﹐زم ︋﹥ ︨ــ︴ ا﹨﹞﹫️ را در 
﹁︣ا﹠︡ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹡︡ا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ﹫﹛، ا﹟ ا﹝︣ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝︪﹊﹑ت 

﹎﹢﹡︀﹎﹢﹡﹩ در ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت ︧︀︋︨︣﹩ ا︖︀د ﹋﹠︡. 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ در اــ﹟ ز﹝﹫﹠﹥ دارای ﹝﹀︀﹨﹫﹞﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹨﹠﹢ز در 
 ﹩﹨︡﹡︀﹞︀︨ ︡︀︋ ︀ی﹫﹎︡﹫︧︀︋︨︣ــ﹩ و ا﹡︖︀م ر︨ــ ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت
 ︀﹡︀ر﹎﹫︣ی آ﹋ ﹤ ﹍﹢﹫﹛ ﹋﹥ در︋  ︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛︋  ︫﹢د و ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ︑︓︊﹫️︫ 
︣ای  ــ︣﹋️ ﹁︣︻﹩ و︗ــ﹥ ︑﹞︀﹨︤︀﹩ و︗﹢د دارد ︀ ﹡﹥؟︋   ︫︀ در ﹎︣وه
﹝︓︀ل، ﹊﹩ از ︎︨︪︣ــ ﹤﹋ ﹩︀︧ــ︀︋︣س ا︮﹙﹩ از ︨︣︋︀︧︀ی 
﹫︧︐﹛ ﹋﹠︐︣ل  ﹁︣︻﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︲︺﹀︀ی در︠﹢ر︑﹢︗﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ در︨ 
دا︠﹙﹩ در ا︔︣ ر︨﹫︡﹎﹫︀ی ︧︀︋︣س ︋︣﹝﹑ ︫︡ه ا︨️. ︠﹢ب و﹇︐﹩ 
ر︨ــ﹫︡﹎﹫︀ی ︗︀﹝︺﹩ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛ ︵︊﹫︺﹩ ا︨️ ﹋﹥ 
ا︨︀︎ ﹟ را ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ﹝﹠︐﹆﹏ ﹋﹠﹫﹛. آ︔︀ر ا﹀︺︲ ﹟︀ ﹨﹛ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ 

﹝﹠︐﹆﹏ ︫﹢د. 
د﹋︐︣ ︠︀﹜﹅ 

 ﹩﹠︺ ا︨️؛  ﹋︀ر   ﹤︖﹫︐﹡ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن   ︣︷﹡ از   ﹩︨︣︋︀︧  ️﹫﹀﹫﹋
آ﹡︀ ﹎︤ارش ︧︀︋︨︣﹩ را ﹝﹩ ︋﹫﹠﹠︡. 

︋﹠︀︋︣اــ﹟، اول ︀︋ــ︡ ︋︊﹫﹠﹫﹛ در ﹋︪ــ﹢ر ﹝︀ ذ﹠﹀︺︀ن ﹥ ﹋︧ــ︀﹡﹩ 
 ︀ ،︡﹠︐︧﹨ ﹩﹞﹢﹝︻ ︀د﹨︀ی﹡ ﹤﹋ ﹩︪ــ︋ از ︡﹫﹨︡ ﹨︧ــ︐﹠︡. ا︗︀زه︋ 
︫︣﹋︐︀ی ︋﹢ر︨﹩، ﹋﹥ ︋︩ در︠﹢ر︑﹢︗﹩ از ا﹇︐︭︀د ﹝︀ را ︑︪﹊﹫﹏ 
﹡﹞﹩ د﹨﹠︡، ︋﹍︢ر﹛ و ﹡﹍︀﹨﹩ ︋﹥ ︋︩ ︭︠﹢︮﹩ دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫﹫﹛. 
ذ﹠﹀ــ︹ ا︮﹙﹩ در ا ︩︋ ﹟﹉ و︗﹥ ︑﹞︀ــ︤ ا︮﹙﹩ دارد و آن ﹨﹛ 
ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا︡﹞ ︀﹠︣ان ﹝︀﹜﹉ ﹨︧︐﹠︡؛ ︡﹞ ﹩﹠︺︣ا﹡﹩ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ 

︠﹢د︫︀ن ذ﹠﹀︺︀ن ﹡︀﹩ ︻﹞﹙﹊︣د ︫︣﹋️ ﹨︧︐﹠︡.
آ﹡︀ ︋︣ا︪ــ︀ن ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ︠﹫﹙﹩ از ﹝﹢ا﹇︹ ﹎︤ار︫ــ﹩ 
ا︨ــ️ ︋︡ون ︑﹀︣︀ی ︋︀ا﹨﹞﹫️ ﹞ ︀︡ود️ در ر︨﹫︡﹎﹩. و﹜﹩ 
 ︡از د ️﹫﹀﹫﹋ ﹟︧︀︋︨︣ــ﹩ ا︨ــ️؟ ا﹜︊︐﹥ ا ️﹫﹀﹫﹋ ︹﹇دروا ﹟ا ︀آ
 ﹩︨︣︋︀︧ ع در ﹝﹢رد﹢︲﹢﹞ ﹟ا︨️. ا ︡︣د︑ ﹏﹞ ︀ن︺﹀﹠ذ ︣︀︨

︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩ ﹨﹛ ﹝︴︣ح ا︨️.
ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹝﹟ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︧︀︋︣س ﹎︣وه ︋︪﹩ از و︸︀﹀﹛ را ا︗︣ا 
﹡﹞﹩ ﹋﹠﹛ و ︋﹥ ︮︣ف  ﹩﹫︲﹢︑ ︡﹠︋ ﹉︀ ︋﹠︡ ︫︣ط در ﹎︤ار︫﹛ ا﹋︐﹀︀ 
 ︀ ،︡داده ﹡︪ــ ﹟﹞ ﹤︋ ︩︋ ــ﹛، ﹋﹥ ︋︣ای ﹝︓︀ل ﹎︤ارش ﹁﹑ن﹠﹋ ﹩﹞
 ︀ ،﹜﹠﹋ ﹩﹎︡﹫︨ن ︫ــ︣﹋️ ﹁︣︻﹩ ︠︀رج از ﹋︪ــ﹢ر را ﹡︐﹢ا﹡︧︐﹛ ر﹑﹁
︋︀ ︧︀︋︣س آن ﹡︐﹢ا﹡︧ــ︐﹛ ار︑︊︀ط ︋﹍﹫︣م، ︵︊﹫︺﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ 

ا︨﹊﹠︡ر︋﹫︀︑﹩:
︧︀︋︣س ا︮﹙﹩

ز﹝︀﹡﹩
 ا﹡︐︀ب ﹝﹩ ︫﹢د

 ︩︋ ︧︀︋︣س ﹤﹋
 ﹑ً︊﹇

ا﹡︐︀ب ︫︡ه ا︨️
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ا︨ــ️ ﹋﹥ آن ︋︩ ︫︀﹝﹏ ︑ ،︿︣︀ ︑﹆﹙︉ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ︋︀︫︡ ﹋﹥ از 
د ︧︡︀︋︣س ﹎︣وه ︎﹠︀ن ﹝︀﹡︡ه، ︀ ا﹟ ﹋﹥ در وا﹇︹ ﹨﹫︘ ﹝︪﹊﹙﹩ 
﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫ــ︡ و﹜﹩ ︋﹥ ︠︀︵︣ ﹡﹢ع ︋︣︠﹢رد ︧︀︋︣س ﹎︣وه، ﹎︤ارش 
﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩ ز︣ ︑︀︔﹫︣ اــ﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹇︣ار 
﹎︣﹁︐﹥ ︋︀︫ــ︡. ︋﹥ ︵﹢ر︵︊﹫︺﹩ در ﹨︣ دو ︀﹜️، ذ﹠﹀︺︀ن ︮﹢ر︑︀ی 

﹝︀﹜﹩ از ا︗︣ا﹡︪︡ن ﹫︮ ا︨︐︀﹡︡ارد ﹝︐︱︣ر ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. 
در ︋ــ︒ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩، ﹝ــ﹟ ﹨﹛ ︋︀ ا﹟ ﹡︷︣ ﹝﹢ا﹁﹅ 
﹨︧ــ︐﹛ ﹋﹥ ︐﹩ در ︫︣﹋︐︀ی ︨ــ︀﹝﹩ ︻︀م ﹨﹛ ︑﹢︗﹥ ﹋﹞︐︣ی ︋﹥ 
 ﹜﹫︧﹆︑ ︒︋ ︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩ ﹝﹩ ︫﹢د. ا﹎︣ ︨︀ز﹝︀ن ︋﹢رس︑ر﹢︮
︨ــ﹢د را ︋﹥ ﹋﹞︐ِ︣﹟ ︨﹢د ︫ــ︣﹋️ ا︮﹙﹩ ﹞ ﹩﹆﹫﹀﹚︑ ︀︡ود ﹡﹊︣ده 
️ ﹋﹛ ﹨﹛ ︋﹥ ︋︒ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩  ︋﹢د، ︀︫︡ ا﹟ ﹡﹍︀ِه د︨

 .︫︡ ﹩﹝﹡
از ﹡︷︣ ︑﹢ری، ︵︊﹫︺﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 
 ️﹋︫︣ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︋ ️︊ا﹨﹞﹫️ ︋︧ــ﹫︀ر ︋﹫︪ــ︐︣ی ﹡︧ــ ﹩﹆﹫﹀﹚︑
ا︮﹙﹩ دارد و ﹁︣ا﹎﹫︣︑︣ ا︨ــ️. ﹝︧ــ ﹤﹋ ﹩︐﹫﹛﹢︧︀︋︣س ︫︣﹋️ 
﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩   ︮﹤ ︣ای ا﹝︣ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹡︧ــ︊️︋  ا︮﹙﹩︋ 
﹝﹩ ︢︎︣د، ﹝︧ــ︐﹙︤م ا︗︣ای رو︫ــ︀ی ︠︀︮﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹡﹫︀ز ︋﹥ 
 ️﹫﹛﹢︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹥ ﹝︧ــ ︿︀︸دارد. و ﹜﹨ ︥ه ایو ︬︭︑
 ︿︀︸︣ا︑︉ ﹎︧ــ︐︣ده ︑︣ از و﹞ ﹤ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎ــ︣وه را ﹝﹩ ︢︎︣د،︋ 
︧ــ︀︋︣س ﹉ ︫ــ︣﹋️ ا︨ــ️؛ ︋︣ای ﹝︓︀ل، در ﹢زه ︫﹠︀︠️ 
︉ و﹋︀ر و ﹢زه ﹁︺︀﹜﹫︐︀. ﹝︐︀︨ــ﹀︀﹡﹥ ﹎︀﹨﹩ ︫︀﹨︡ ﹨︧︐﹫﹛ ﹋﹥  ﹋︧ــ
︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه ︪︋ ﹩︐︀ را، ︐﹋︫︣ ︀︀ی ﹁︣︻﹩ را، در︨️ 
 ︀﹡و﹋︀ر آ ︉ ︫﹠︀︨︀﹩ ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡؛ ﹥ ︋︨︣ــ︡ ︋﹥ ا︋ ﹤﹋ ﹟﹢ا﹨︡ ﹋︧
و ﹝﹫ــ︳ ︑︖ــ︀ری آ﹡︀ را ︋︪﹠︀︨ــ︡، و ﹢زه ﹨︀ی ر︧ــ﹉ را ︋︀ 

︧︀︋︣س ︋︩ در ﹝﹫︀ن ︋﹍︢ارد. 
 ︡︀ در ﹝ــ﹢رد ا﹡︐︀ب ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹁︣︻﹩، ︧ــ︀︋︣س ﹎ــ︣وه︋ 
﹡﹆︩ دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ︡. ︀︋︡ در ﹝﹢رد ا﹡︐︀ب آ﹡︣︡﹞ ︀︋ ،︀️ ار︫︡ 
را︋︴﹥ ﹡︤د﹊﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫ــ︡؛ ︨︣︋︀︧︀، و︸︀︿ ︠﹢د︫︀ن را، و 
رو︫ــ︀﹩ را ﹋﹥ ︀︋︡ ا︗︣ا ﹋﹠﹠︡، ︋﹥ ﹝﹢﹇︹ ︋︀ ﹝︣︡️ ار︫︡ ﹎︣وه در 
ــ︣﹋️  ﹝﹫︀ن ﹡﹞﹩ ﹎︢ار﹡︡؛ ︺﹠﹩ ﹝︣︡️ ﹡﹞﹩ دا﹡︡ ﹋﹥ ︧ــ︀︋︣س︫ 
﹝︀در و︸ ﹤ ︩﹀︀﹫︤ی ا︨️ و ﹥ ﹋︀ر﹨︀﹩ را ︀︋︡ ا﹡︖︀م د﹨︡.

︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︩ ﹨﹛ ﹁﹊ــ︣ ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥  ﹉︧ــ︀︋︣س در 
 ︀ ،﹏﹊د︨ــ️ دار﹡︡ ﹋﹥ ﹨︣﹎﹢﹡ــ﹥ ا︠︐﹑ف ﹡︷︣، ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ﹝︪ــ﹐︀︋
﹨︣﹎﹢﹡﹥ ︑︣﹀﹩ را ﹋﹥ ︋︊﹫﹠﹠︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از ﹇︡رت آن در ︋︀﹐د︨ــ️ 
︠﹢د︫︀ن ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡، و در﹡︐﹫︖﹥ آن ︗︀﹍︀ه ﹝︧︐﹆﹏ و ︗︡ی ︑︣ی 

را در ︫︣﹋️ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡. 

در ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎ــ︣وه ︐﹩ ا﹜︤ا﹝ــ︀ت ا︋︐︡ا﹩ در ﹝﹢ارد ︋︧ــ﹫︀ر 
﹥ ا﹟ د﹜﹫﹏ ﹋ــ﹥ ︑︖︣︋﹥ و دا﹡︩   ︋︡︀ــ ز︀دی ر︻︀️ ﹡﹞﹩ ︫ــ﹢د؛︫ 
﹋︀﹁ــ﹩ ﹡︡ار﹛. ︋︀ ︠﹢ا﹡ــ︡ن ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ۶٠٠ ︫ــ︬ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ 
︉ ﹡︪︡ن ︲﹢ا︋︳  ﹢︭︑ ﹏﹫﹛و︗﹢د، ︋﹥ د ﹟︧︀︋︣س ﹎︣وه ︫﹢د. ︋︀ ا
 ﹩︠︣ ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری،︋  ︣﹋︐︀ی︨  در︭︠﹢ص ا﹡︐︀ب ︧︀︋︣س در︫ 
︡ون دا︫︐﹟ ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ︑︖︣︋﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه و ︑︧﹙︳  از ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀︋ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹛﹢︧﹞ ،۶︧︀︋︨︣ــ﹩ ٠٠ در ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︨︐︀﹡︡ارد

.︡﹡︣︢︎ ﹩﹞ ︢اری را﹎ ﹤︀﹞︨︣ ︀ی︐﹋︫︣
﹫︙﹫︡﹎﹫︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه را، ﹡﹥ در   ︎﹤﹋ ﹜﹫︫︀  ︑﹢︗﹥ دا︫ــ︐﹥︋ 
دا﹡︪﹍︀ه ︋﹥ ﹋︧ــ﹩ ︀د ﹝﹩ د﹨﹫﹛ و ﹡﹥ دوره ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫﹩ ﹋︀ر︋︣دی 
︋︣ای آن دار﹛ و ︋﹠︀︋︣ا︀︊﹡ ﹟︡ ا﹡︐︷︀ر دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫﹫﹛ ﹋﹥ ︋︀ ﹋﹫﹀﹫️ 

ا﹡︖︀م ︫﹢د.
ا︨﹊﹠︡ر︋﹫︀︑﹩ 

︧︀︋︣س ا︮﹙﹩ ز﹝︀﹡﹩ ا﹡︐︀ب ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ︧︀︋︣س ﹁︣︻﹩ ﹇︊ً﹑ 
 ﹩﹍﹠﹨︀﹝﹨  ﹟ا  ︡︀︋  ﹤﹡﹢﹍  ︳︫︣ا  ﹟ا در  ا︨️.  ︫︡ه  ا﹡︐︀ب 
دارد   ﹩﹞︀﹊ا ز﹝﹫﹠﹥   ﹟ا در   ٦٠٠ ا︨︐︀﹡︡ارد  ︫﹢د؟  ا︖︀د  ﹐زم 
 ﹩﹊ ا︨️.  ﹡﹊︣ده   ﹩﹠﹫︋ ︩ ﹫︎ را  ﹝︪﹊﹑ت  از  ︋︣ون ر﹁️  راه  و﹜﹩ 
︧︀︋︣س  ز﹝︀﹡﹩   ﹩﹠︺ ا︨️؛   ﹩﹛︀﹞ ︨︀ل   ﹟﹫︋  ︤︀﹝︑  ︀﹫﹎︥و از 
و  ︫︡ه  ا﹡︐︀ب   ﹑ْ︊﹇  ﹩︻︣﹁ ︧︀︋︣س   ﹤﹋ ﹝﹩ ︫﹢د  ا﹡︐︀ب  ا︮﹙﹩ 

ر︨﹫︡﹎﹫︀ی ︠﹢د را ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹋︣ده ا︨️. 

د﹋︐︣ ︠︀﹜﹅: 
﹩︨︣︋︀︧ ﹉︧ر

️︨﹐︀︋
ا﹝︀

ر ﹉︧︧︀︋︨︣︀ن
﹤﹡
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  ﹩﹝︨︀﹇
 ﹩﹆﹫﹀﹚︑ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ن ﹎︤ارش︺﹀﹠ذ ﹟︣︐﹎از ︋︤ر ﹩﹊ ︨︡ر ﹩﹞ ︣︷﹡ ﹤︋

︨︀ز﹝︀ن ︋﹢رس ا︨️. 
︋︧ــ﹫︀ری از ︫ــ︣﹋︐︀ی ﹁︣︻﹩، ﹋ــ﹥ ︢︎︣﹁︐﹥ ︫ــ︡ه در ︋﹢رس ﹡﹫︤ 
﹡﹫︧ــ︐﹠︡، از ﹡︷︣ ا﹡︡ازه ︋︤ر﹎︐︣ از ︫ــ︣﹋️ ا︮﹙﹩ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ در ︋﹢رس 
︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ا︨️. ︋﹠︀︋︣ا ﹟︧︀︋︨︣﹩ ︫︣﹋️ ﹁︣︻﹩ دارای ا﹨﹞﹫️ 

ا︨️، و ︋﹥ ︵﹢ر ﹇︴︹ ا︨︐︀﹡︡ارد︀︋ ۶٠٠︡ ر︻︀️ ︫﹢د. 
در ︗︀﹝︺ــ﹥ ︣﹁﹥ ای ︧ــ︀︋︡اری و ︧︀︋︨︣ــ﹩ ا︣ان ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ 
ر︻︀️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︋﹩ ︑﹀︀و︑﹩ و︗﹢د دارد. ︋︀ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ 
︋﹥ ︻﹠﹢ان ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹐زم ا﹐︗︣ا ︋︣︠﹢رد ﹡﹞﹩ ︫﹢د و در ا﹋︓︣ ﹝﹢ا﹇︹ 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︑﹢ر︀ی ︾﹫︣︻﹞﹙﹩ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. 
︋︧ــ﹫︀ری ﹝﹢ا﹇︹ از ︧︀︋︨︣︀ن ︫ــ﹠﹫︡ه ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ در 
︋︧﹫︀ری از ﹝﹢ارد ا︗︣ا︫︡﹡﹩ ﹡﹫︧ــ️ ﹋﹥ ︨︀ز﹝︀ن ︋﹢رس ا﹟ ﹁︣ض را 
در ا︨ــ︀س ﹡﹞﹩ ︢︎︣د. ︑﹞︀﹝﹩ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ ﹐زم ا﹐︗︣ا ﹨︧︐﹠︡ و در 
︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ر︻︀️ ︋︣︠﹩ از آ﹡︀ ا﹝﹊︀﹡︢︍︣ ﹡﹫︧ــ️ ﹡ ﹤︋ ︡︀︋︀دی ﹋﹥ 

﹝︧﹢ل آ﹡︀ ا︨️ ﹝﹠︺﹊︦ ︫﹢د ︑︀ ا︮﹑︀ت ﹐زم را ا﹡︖︀م د﹨︡.
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ۶٠٠ ﹨﹛ ︫ــ︀﹝﹏ ﹨﹞﹫﹟ ︋﹩ ︑﹀︀و︑﹩ ا︨ــ️. ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ 
 ﹤︋ ،﹜ارد ︋︣︠﹢رد ﹋︣ده ا﹢﹞ ﹟در ﹋﹞﹫︐﹥ ︋﹢رس ︋﹥ ︋︧ــ﹫︀ری از ا ﹤﹋ ﹟ا
︋︣︠﹩ از ︎︀︨ــ︀ی ︧︀︋︨︣︀ن در ︭︠﹢ص ︋﹥ ﹋︀ر﹡﹍︣﹁︐﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد 
۶٠٠ ا︫︀ره ﹝﹩ ﹋﹠﹛. از ا︨︀︎ ﹟︀ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹡﹍︣ش آ﹡︀ را ﹡︧︊️ ︋﹥ 

ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣﹩ ۶٠٠ درک ﹋︣د. 
 ﹩︻︣﹁ ️﹋︣ از ︧ــ︀︋︣س ︫ــ︣﹋️ ﹎︣وه ︎︨︣ــ﹫︡﹛ ﹋﹥ در ﹁﹑ن︫ 
﹎︣وه ا﹟ ا︫﹊︀ل و︗﹢د دا︫︐﹥ ا︨️؛ ︨︀︎ داده ﹋﹥ ︧︀︋︨︩︣ ﹁﹑ن 
 ︨︀︎ ﹟︣ا ︨︀ز﹝︀ن ︋﹢رس از او ﹡﹞﹩ ︎︨︣︡. ا ،️︨ا ︣﹍︨︧ــ﹥ د﹢﹞
 ️﹫﹛﹢︧﹞ ﹤︋ ️︊︧﹡ ﹩︪﹠﹫︋ ︘﹫﹨ ︧︀︋︣س ﹎︣وه ﹤﹋ ️︨ا ﹩﹠︺﹞ ﹟ا ﹤︋

︠﹢دش ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣﹩ ۶٠٠ ﹡︡ارد. 
﹨﹞︙﹠﹫﹟ از ︧︀︋︣س ﹎︣وه ︎︨︣ــ﹫︡ه ا︀︋ ︀﹝︫ ﹜︡ ︵︊﹅ ا︨︐︀﹡︡ارد 
 ︀︋  ۶٠٠︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︩ ﹝︢ا﹋︣ه ﹝﹩ ﹋︣د︡، ︗﹙︧ــ﹥ ﹝﹩ ﹎︢ا︫︐﹫︡، 
 ﹟﹝︴﹞ ︀﹡از ﹋﹫﹀﹫️ ﹋︀ر آ ،︡ا﹨﹞﹫️ را ︋︀﹨﹛ ︋︣ر︨ــ﹩ ﹝﹩ ﹋︣د ︴︨
 ︡را ﹇︊﹢ل ﹡︡ار ︩︋ ︧︀︋︣س ﹤﹋ ︡﹫﹢﹍︋ د﹢︋ ﹟﹊﹝﹞ ︀ ︡؛ و︫︡ ﹩﹞
 ﹟︡؛ ارا ا﹡︖︀م ﹝﹩ داد ︩︋ ﹩︨︣︋︀︧ و ﹝﹩ ︠﹢ا︨ــ︐﹫︡ ﹋﹥ ︠﹢د︑︀ن
︨︀︎ را از ︧︀︋︣س در︀﹁️ ﹋︣ده ا﹛ ﹋﹥ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︧︀︋︣س ﹎︣وه ︋﹥ 
︣﹋️ ﹁︣︻﹩ د︨︐︣س  ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ︫ــ︡ه و ︧︀︋︣س︫ 

﹡︡ا︫︐﹥ ا﹡︡.
﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ﹝﹢رد د﹍︣ی ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه در ︋﹠︡ ︫ــ︣ط ﹎︤ارش 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ︠﹢د ذ﹋︣ ﹋︣ده ︋﹢د ﹋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ︫ــ︡ه 

 ﹤﹋ ﹩﹛︀ ︪ــ︀ن ﹇ــ︣ار ﹡﹍︣﹁︐﹥ ا︨ــ️ در︫ــ︣﹋️ ﹁︣︻ــ﹩ در ا︠︐﹫︀ر ا
︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ﹡︪︡ه را در ا︠︐﹫︀ر دا︫︐﹥ و ︠﹢د ︧︀︋︣س 
 ﹟ا ﹩︨︣︋︀︧ ️︧︀︋ ﹩﹞ ۶٠٠ ﹩︨︣︋︀︧ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︀ ﹎︣وه ﹝︴︀︋﹅︋ 
︫︣﹋️ ﹁︣︻﹩ را ﹡﹫︤ ا﹡︖︀م ﹝﹩ داد. ﹝﹢رد د﹍︣ی دا︫︐﹫﹛ ﹋﹥ ︧︀︋︣س 
﹎︣وه در ︋﹠︡ ︫ــ︣ط ذ﹋︣ ﹋︣ده ︋﹢د ﹋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ﹡︪︡ه 

︫︣﹋️ ﹁︣︻﹩ در ︑﹙﹀﹫﹅ ﹝﹠︷﹢ر ︫︡ه ا︨️.
﹠︡ د︨︐︣س ﹡︡ا︫︐﹟  ﹢رس ﹊﹩ از ﹝﹢اردی ﹋﹥ ︧︀︋︣س︋  ︀ز﹝︀ن︋  در︨ 
 ︀ر︑ .﹜را ﹡﹢︫︐﹥ ︋﹢د، ︋︣ر︨﹩ ﹋︣د ﹩︻︣﹁ ️﹋︣ ︋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩︫ 
﹎︤ارش ︫ــ︣﹋️ ا︮﹙﹩ ١۵ ︠︣داد﹝︀ه ︋﹢د، ا﹡︐︪︀ر ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ١٧ 
︠︣داد﹝ــ︀ه، و ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︫ــ︣﹋️ ﹁︣︻﹩ ٢٠ ︠︣داد﹝︀ه ﹝﹠︐︪ــ︣ 
︫ــ︡ه ︋﹢د. ا﹎︣ ︧︀︋︣س ﹎︣وه ﹉ ︑﹞︀س ︑﹙﹀﹠﹩ ︋︀ ︧︀︋︣س ︫︣﹋️ 
﹁︣︻﹩ ﹝﹩ دا︫️ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︧ــ️ ︋﹀﹞︡ ﹋﹥ ﹡﹊︐﹥ ﹨︀ی ︋︀ا﹨﹞﹫️ ﹎︤ارش 
 ︩︋ ﹩︨︣︋︀︧﹫︧ــ️. در ا﹟ ﹝﹢رد ا︣اد﹨︀﹩ و︗﹢د دا︫️ ﹋﹥ 
﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︫︣﹋️ ﹁︣︻﹩ ︋﹢د و ︧︀︋︣س ﹎︣وه ﹨﹛ ︋﹥ آن ا︫︀ره ﹡﹊︣ده 
︋﹢د و د﹜﹫﹏ آن ﹨﹛ ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥ ﹎︤ارش ︧ــ︀︋︣س ︫︣﹋️ ﹁︣︻﹩ ︎︦ 
از ﹎︤ارش ︧︀︋︣س ﹎︣وه ﹝﹠︐︪︣ ︫︡ه ︋﹢د و ︧︀︋︣س ﹎︣وه ﹝﹩ ﹎﹀️ 

﹋﹥ ا︵﹑︻﹩ از آن ﹡︡ا︫︐﹥  ا︨️. 
 ️︀︻︧ــ︀︋︣س ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ر ﹤﹋ ︡﹨ارد ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹢﹞ ﹟ا ﹤﹝﹨
﹥ ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد ︑﹢︗﹩ ﹡﹊︣ده ا︨️.   ︋︀ ده﹢ ﹩ ︑﹀︀وت︋  ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀︋ 
 ﹩︠︣ ﹢د ﹡﹫︤ آ﹎︀ه ﹡︊﹢ده ا︨️. ا﹜︊︐﹥︋   ︠️﹫﹛﹢︧ــ﹞ ﹤ و دروا﹇︹ ﹡︧ــ︊️︋ 
از ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹡﹫︤ ﹨︧ــ︐﹠︡ ﹋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد را ر︻︀ــ️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، و﹜﹩ 

︑︺︡اد︫︀ن ︠﹫﹙﹩ ﹝︡ود ا︨️. 
ــ﹊﹙﹩ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د. در  ﹥ ︮﹢رت︫   ︋︣︐︪﹫  ︋﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹡︀﹀︀︨ــ︐﹞
 ︀︑ ﹜︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه در︠﹢ا︨ــ️ ﹋︣د رت ﹎︣﹁︐﹥ از﹢ ︣ر︨ــ﹩︮   ︋﹉
﹥ ر︻︀️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣﹩ ۶٠٠ را  ﹝︡ارک و ﹝︧ــ︐﹠︡ات ﹝︣︋﹢ط︋ 
ارا .︡﹠﹋ ﹤︧︀︋︣س ﹎︣وه ︑﹠ ︀﹉ ﹡︀﹝﹥ را ﹋﹥ ︋︣ای ︧︀︋︣س ︫︣﹋️ 
 ️﹋︣ ﹫﹍﹫︣ی از ︧︀︋︣س︫  ︺︡ از︎  ﹢د، ارا﹥ ﹋︣د ﹋﹥︋  ﹁︣︻﹩ ︑﹫﹥ ﹋︣ده︋ 
 ﹤﹋ ﹩﹛︀ ︪︀ن ﹡︨︣﹫︡ه ︋﹢د؛ درد︨️ ا ﹤︋ ﹤﹞︀﹡ ﹤﹋ ︫︡ ︬︪﹞ ،﹩︻︣﹁

︧︀︋︣س ﹎︣وه ︐﹩ ︎﹫﹍﹫︣ ﹡︀﹝﹥ ︠﹢د ﹡﹫︤ ﹡︪︡ه ︋﹢د. 
︵︊﹅ ا︨︐︀﹡︡ارد، ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه ︀︋︡ از ︧︀︋︣س ︫︣﹋️ ﹁︣︻﹩ 
︑︡﹫︀﹥ ︋﹍﹫︣د ﹋﹥ ︧ــ︀︋︣س ︋︩ د︨ــ︐﹢را﹜︺﹞﹏ ︧︀︋︣س ﹎︣وه را 
ر︻︀ــ️ ﹝﹩ ﹋﹠︡، و ا︗︀زه ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︧ــ︀︋︣س ﹎ــ︣وه ︎︣و﹡︡ه ﹨︀ی 
︣ر︨ــ﹩ ﹋﹠ــ︡. اــ﹟ ︑︡﹫︀﹥ درا︮ــ﹏ ﹎︣﹁︐﹥  ــ︩ را︋  ︧ــ︀︋︣س︋ 
﹡﹞﹩ ︫ــ﹢د. ﹨﹞﹥ ا﹠︀ ︋︀︻︒ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ ︠︴︣ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ︋︀﹐ 
︋︣ود، ︋﹥ ︭︠﹢ص ︋︀ و︗﹢د ︫︣﹋︐︀ی ﹁︣︻﹩ ﹋﹥ ︠︀رج از ︋﹢رس ﹨︧︐﹠︡ 

و ا﹡︡ازه ︫︀ن ﹋﹞︐︣ از ︠﹢د ︫︣﹋️ ا︮﹙﹩ ﹡﹫︧️.
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د﹋︐︣ ﹡︷︣ی
 ﹢︱︻ ﹎︣وه،   ﹩︻︣﹁ ︫︣﹋︐︀ی  از   ﹩︱︺︋  ﹤﹋  ︡︣د﹋ ا︫︀ره 
و﹜﹩  ﹡︡ار﹡︡  ﹇︣ار  ︋﹢رس  ا﹜︤ا﹝︀ت   ︹︋︀︑ و   ︡﹠︐︧﹫﹡ ︋﹢رس 
ا︨️.  ︋﹢ر︨﹩  ︫︣﹋︐︀ی  از   ﹩︱︺︋ از   ︣︐︪﹫︋ ا﹨﹞﹫︐︪︀ن 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︋︣ای ︋︀﹐︋︣دن ﹋﹫﹀﹫️ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ و ﹏ راه

ا ︀︐﹋︫︣ ﹟﹫︧️؟ 
  ﹩﹝︨︀﹇

 .️﹁︣﹎ در﹡︷︣  ﹝﹩ ︑﹢ان  را   ﹏ راه  ︡﹠  ﹤﹚︧﹞  ﹟ا  ﹏ ︋︣ای 
 ﹩︐﹋︫︣ ️﹫﹝﹋︀ ﹏﹝︺﹛ص در د︨︐﹢را﹢︭︠ ﹟︀ن ︋﹢رس در ا﹞︨︀ز
︫︣﹋︐︀ی ︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه در ︋﹢رس اوراق ︋︀دار ︑︣ان و ﹁︣ا︋﹢رس 
ا︣ان ذ﹋︣ ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ در ︮﹢ر︑﹪ ﹋﹥ ︫︣﹋️ ︨ ︀︀﹝︡اران، ﹇︭︡ 
 ﹏︊﹇ را،   ﹪﹡﹢﹡︀﹇ ︋︀زرس  و   ﹏﹆︐︧﹞ ︧︀︋︣س   ︣﹫﹫︽︑ ︎﹫︪﹠︀د   ﹤ارا
 ﹏﹆︐︧﹞ ︧︀︋︣س   ️﹝︨ ︑︭︡ی  ︀ر︨︀﹜﹩  دوره   ︿﹆︨ ︀︎︀ن  از 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹝﹢︨︧﹥ ای  «د︨︐﹢را﹜︺﹞﹏   ﹅︊︵  ﹩﹡﹢﹡︀﹇ ︋︀زرس  و 
 ︀︋ را  ﹝︣ا︑︉   ︡︀︋ دار﹡︡،  ︋︀دار»،  اوراق  و  ︋﹢رس  ︨︀ز﹝︀ن   ︡﹝︐︺﹞
️ ﹋﹛ ١٠ روز ﹇︊﹏ از  ذ﹋︣ د﹜﹫﹏ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹡︷︣ ﹋﹞﹫︐﹥ ︧︀︋︨︣﹩، د︨
 ﹏﹐ا︵﹑ع ︨︀ز﹝︀ن ︋︨︣︀﹡﹠︡. ︨︀ز﹝︀ن ︎︦ از ︋︣ر︨﹩ د ﹤︋ ︹﹝︖﹞
 ︀  ︡﹫︀︑ ︭︠﹢ص  در  را  ︠﹢د   ︣︷﹡  ،︹﹝︖﹞ از   ﹏︊﹇ روز   ٥  ︀︑  ،︣﹫﹫︽︑
 ︡︀︋ ،︣دن ︨︀ز﹝︀ن﹊﹡︡﹫︀︑ ︣دن ا︻﹑م ﹝﹩ ﹋﹠︡. در ︮﹢رت﹊﹡︡﹫︀︑
در  ︫﹢د.  ︠﹢دداری   ﹩﹡﹢﹡︀﹇ ︋︀زرس  و   ﹏﹆︐︧﹞ ︧︀︋︣س   ︣﹫﹫︽︑ از 
︑﹆︀︲︀ی  ︀د︫︡ه  ﹝︡ت  از   ﹏︊﹇  ️﹋︫︣  ﹤ ︀ن﹠ ︭︠﹢ص   ﹟ا
﹝︖﹢ز   ﹤﹋ ا︨️   ﹟ا ︋﹢رس  ︨︀ز﹝︀ن   ﹤رو  ،︡﹠﹋ ︧︀︋︣س   ︣﹫﹫︽︑
 ﹤﹋ ا︨️  ﹋︣ده  ﹎︣وه  ︧︀︋︣س   ︣︷﹡ ﹤︋ ﹝︪︣وط  را  ︧︀︋︣س   ︣﹫﹫︽︑
 ﹜﹨  ️﹋︫︣  ️︣︡﹞ و  ا︨️  ﹎︣وه  ︧︀︋︣س  ا﹨﹞﹫️  ﹡︪︀ن د﹨﹠︡ه 
ا﹡︐︀ب  در  ﹎︣وه  ︧︀︋︣س   ︣︷﹡  ﹤﹋  ︡﹠﹋ ﹩﹞ درک  را  ﹝﹢︲﹢ع   ﹟ا

︧︀︋︣س ︋︩ ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ه ا︨️. 
ا﹡﹍︊﹫﹠﹩ 

 ﹩︐﹫﹀﹫﹋︀︋ ︠︡﹝︀ت   ︀  ﹐︀﹋  ︣﹨  ﹜﹫︫︀︋ دا︫︐﹥   ︣︷﹡ در  ا︨️  ﹐زم 
 ﹤︗﹢︑  ﹩︐︧︀︋  ﹟﹊﹫﹛ دارد.  را  ︠﹢دش  ︠︀ص   ︉﹛︀︵ و  ︣︠︡ار 
 ﹩﹡︀︧﹊ ️﹫﹀﹫﹋ ،︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه︑دا︫️ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︮﹢ر
در  از︵︣﹁﹩  دار﹡︡.  ﹝︐﹀︀و︑﹩  ﹡﹫︀ز﹨︀ی  ﹢ن   ︡﹠﹠﹋ ﹩﹝﹡  ︉﹚︵ را 
 ﹤︋ ︣︲︀ ﹟﹊﹫﹛ ︡﹠︐︧﹨ ️﹫﹀﹫﹋ ﹟︣︑﹐︀︋ ︀ن، ︠﹢ا﹨︀ن︺﹀﹠اردی ذ﹢﹞
︎︣دا︠️ ︋︀ی ︠︡﹝︀ت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︠﹢د ﹡﹫︧︐﹠︡. ﹝﹢ا﹇︺﹩ ﹨﹛ و︗﹢د 
دارد ﹋﹥ ︻︣︲﹥ ﹋﹠﹠︡ه ︀︲︣ ︋﹥ ارا︣︐︋ ﹤﹟ ︠︡﹝︀ت ا︨️، ﹜﹫﹊﹟ 
︨︴ ا﹡︐︷︀ر ﹎﹫︣﹡︡ه ︠︡﹝︀ت ︀︎﹫﹟ ︑︣ از ︠︡﹝︀ت ارا﹥ ︫︡﹡﹩ ا︨️. 
 ﹤﹋ ﹩︑︀﹞︡︠ ️﹫﹀﹫﹋ ︴︨ در ﹨︣ ر︫︐﹥ ای، در ︋︣︠﹩ ﹝﹢ارد ،︡﹠︣﹨

︴ ا﹡︐︷︀ر ﹝︐﹆︀︲﹩ ︑︺︡﹏ ﹝﹩ ︫﹢د، و﹜﹩ در   ︨﹤︗﹢︑ ︀ ارا﹥ ﹝﹩ ︫﹢د︋ 
︭︠﹢ص ︠︡﹝︀ت ︧︀︋︨︣﹩ ﹋﹥ ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩ در ﹡︷︣ 
︣و﹋︀ر دارد، ﹝﹢︲﹢ع  ︀ ذ﹠﹀︺︀ن ﹝︐︺︡د و ︾﹫︣﹝︧︐﹆﹫﹛︨  ﹢د و︋   ︫﹤︐﹁︣﹎
︑︀ ︡ ز︀دی ﹝︐﹀︀وت ا︨️. ﹜︢ا ︻﹑وه ︋︣ ﹡﹫︀ز، ︀︋︧︐﹩ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی 
﹋﹫﹀﹩ ﹡﹫︤ در ا﹡︖︀م ا﹟ ︠︡﹝︀ت ر︻︀️ ﹎︣دد. ︋﹠︀︋︣ا﹟ در ︭︠﹢ص 
ا﹟ ︠︡﹝︀ت دو ﹝﹢︲﹢ع ا︮﹙﹩ ﹡﹫︀ز ذ﹠﹀︺︀ن و ﹍﹢﹡﹍﹩ و ﹋﹫﹀﹫️ 

﹢﹎ ︨︀︎﹩ ︋﹥ ا﹟ ﹡﹫︀ز ﹝︴︣ح ا︨️. 
﹨︣﹠︡ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹡﹞﹩ ر︨ــ︡ ︑﹆﹫﹅ و ︎︥و﹨︩ ﹝︡و﹡﹩ در︭︠﹢ص 
﹡﹫ــ︀ز و ﹋﹫﹀﹫️ ﹝﹢رد ا﹡︐︷ــ︀ر ذ﹠﹀︺︀ن از ︠︡﹝︀ت ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه 
︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ︋︀︫ــ︡، ︑︀ ﹡︐︀ــ︕ آن را ﹝﹑ک ﹇︱ــ︀وت ﹇︣ار د﹨﹫﹛ 
و﹜﹩ ︋︣ا︨︀س ︋︣ا﹠︡، ا﹡︐︷︀رات و ر﹁︐︀ر﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹝︪︀﹨︡ه ︢︎︣ ا︨️ 
﹝﹩ ︑﹢ان ﹡︐﹫︖﹥ ﹎︣﹁️ ﹋﹥ در ا︣ان ﹝︖﹞﹢︻﹥ ذ﹠﹀︺︀ن، ا﹡︐︷︀ر ︠﹫﹙﹩ 

ز︀دی از ︠︣و︗﹩ ︧︀︋︣س ﹎︣وه ﹡︡ار﹡︡..
 از︵︣﹁﹩ ︋︀︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝︀﹨﹫️ ﹁︺︀﹜﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ارا﹥ ︠︡﹝︀ت 
﹢ر︑︀ی   ︮﹩︨︣︋︀︧ و ﹤﹁︣ ﹟︀ت ا﹞︡  ︠﹤ط، در ا﹡︖︀م و ارا﹢︋︣﹞
﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه، ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝︭﹢ب ﹝︣ا︗︹ ︋︀﹐︑︣ ︀﹋﹛ ا︨ــ️ ﹋﹥ 
 ️︀︻د. ﹐ز﹝﹥ ﹋﹫﹀﹫️ ﹝﹠︀︨︉ ︠︡﹝︀ت، ر﹢︫ ️︀︻︤و﹝︀ ر﹛ ﹩︐︧︀︋
﹋︀﹝﹏ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ا︨️. ︋﹥ د﹜﹫﹏ ︋︣︠﹩ ︑﹀︀و︑︀ی ︨︀︠︐︀ری ︗︀﹝︺﹥ 
﹝︀ ︋ــ︀ ︗﹢ا﹝︹ و︲︹ ﹋﹠﹠︡ه ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝︤︋﹢ر، ︋︣ای ︋︪ــ﹩ از 

 :﹩﹝︨︀﹇

︧︀︋︣س ﹎︣وه 
 ︡︀︋﹉ ﹇︡م
︗﹙﹢︑︣ ︋︣ود و

 رو﹊︣د
ا︨︐︀﹡︡ارد 600  را

﹝︴︣ح ﹋﹠︡
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﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ︲﹢ا︋ــ︳ و و﹫﹎︥︀ی ﹝﹢رد ﹡︷︣ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹎︢ار (﹡ــ︀د︋ 
﹝︣︋﹢ط)، در ︫ــ︣ا ︳︀︲︣ در ︗︀﹝︺﹥ ﹝︀ ︋︧ــ︐︣ ا︗︣ا ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹋﹥ 
︩ ︋﹫﹠﹩ و ا﹜︤ام ﹎︣د︡ه، ﹁︣ا﹨﹛  در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی و︲︹ ︫ــ︡ه، ︎﹫

 .︫︡︀︋ ﹩﹝﹡
 ︣︢︎ا﹜︊︐﹥ ﹡﹞﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️ ﹋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د ﹋︀﹝﹑ ا︗︣ا 
﹡﹫︧ــ︐﹠︡ ﹜﹫﹊﹟ در ︭︠﹢ص ︋︪ــ︀﹩ از آ﹡︀ ︋︣︠﹩ ︋︧ــ︐︣﹨︀ی 
ا︗ــ︣ا در ﹝﹫︳ ا︗︐﹞︀︻﹩ و ا﹇︐︭︀دی ﹁︺﹙﹩ ا︣ان ﹁︣ا﹨﹛ ﹡﹫︧ــ️؛ 
︀︊﹠︷︣ان  ︩ ز︀دی از︮  ﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ارزش ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥ ﹋﹥︋  ﹝︓ــ﹏︋ 
ــ︣ا ︳︀︲︣ از  ــ︀زو﹋︀ر﹨︀ی ﹐زم، در︫  ﹥ د﹜﹫﹏ ﹡︊﹢د︨  ﹝﹩ ﹎﹢﹠ــ︡︋ 
ا︗ــ︣ای آن ︮︣﹁﹠︷︣ ︫ــ﹢د. ︲﹞﹟ آن ﹋﹥ ﹝﹢︲ــ﹢ع ﹁︣ا﹨﹛ ﹡︊﹢دن 
︋︣︠ــ﹩ ︋︧ــ︐︣﹨︀ی ﹐زم ︋︀ و﹫﹎︥︀ی ذ﹋︫︣ــ︡ه در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ 
، ﹝︡ود ︋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣ــ﹩ ۶٠٠ ﹡︊﹢ده و در ﹝﹢رد ︋︣︠﹩ 
د﹍︣ از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀، از︗﹞﹙﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ﹡﹫︤ ﹝︴︣ح 
ا︨ــ️. در ︭︠﹢ص ا︗︣ای ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ﹡﹫︤، ا﹡︐︷︀ر 
 ︀ ﹝﹩ رود ﹋﹥ ﹨︣ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ وا︡ و ﹝︡︣ ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️︋ 
و﹫﹎︥︀ی ذ﹋︫︣ــ︡ه در ا︨︐︀﹡︡ارد دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ا︗︣ای ﹝﹠︀︨︉ 
︑﹞︀م ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ را در ﹝﹢︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ر︮︡ ﹋﹠︡ 
و ︫︣﹋︀ و ﹝︡︣ان ︧︀︋︨︣﹩ را ︋︣ ا︗︣ای ﹝﹠︀︨︉ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ﹝﹙︤م 

 .️︧﹫﹡ ﹜﹋︀ ﹩︀︱﹁ ﹟﹫﹠ ﹏﹝︻ ︨︀زد؛ ﹜﹫﹊﹟ در
ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣ــ﹩ ۶٠٠ ︋︣﹝︊﹠︀ی ︋︧︐︣ ﹝ ︀︑ ﹩︴﹫︡ودی 
 ﹟︫ــ︡ه ا︨ــ️. ا ﹩︣ان ︵︣اــ﹩ ا︴﹫﹞ ــ︀وت از ﹁︱ــ︀ی﹀︐﹞
 ﹟دارد ﹋﹥ ﹡﹍︀ه آن ﹁︣ا﹝﹠︴﹆﹥ ای ا︨️. درا ﹩︀︪ــ︋ ا︨︐︀﹡︡ارد

 ︒︋ ﹤﹚﹝︗︣ح ا︨ــ️، از︴﹞ ﹩﹝﹞ ﹩︵︀︊︑︀ی ار︓︋ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد
︨︀ ︠﹢ا﹨﹩  ️ ︢︎︣ی ﹡ ﹩︀︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه، ︑︺︀﹝﹏ و︎  ﹫﹛﹢︧ــ﹞
︧ــ︀︋︣س ﹎ــ︣وه از ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︪ــ︋ ،︀ــ︒ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی 
︧ــ︀︋︣س و ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ﹝﹠︀︨︉ ︧︀︋︨︣ــ︀ن  ︀︋ ︩︋︧︀︋︣س 
﹎ــ︣وه و ﹜︤وم د︨︐︨︣ــ﹩ ︋﹥ ﹝﹢﹇︹ ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه ︋ــ﹥ ا︵﹑︻︀ت 
︪︋︀ و ﹡︐︀ ﹋︀ر ا﹡︖︀م ︫︡ه ︧ــ︀︋︣س ︋︩. ا︗︣ای ﹝﹠︀︨︉ 
و ﹋︀﹝ــ﹏ ا﹟ ا﹝﹢ر ﹝︧ــ︐﹙︤م و︗﹢د رو﹫﹥ ﹋︀ر ︗﹞︺ــ﹩ و ﹎︣و﹨﹩ و 

︑︺︀﹝﹑ت ﹐زم ︣﹁﹥ ای ا︨️. 
︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ــ︡ ﹝︀ ا︣ا﹡﹫ــ︀ن در ز﹝﹫﹠﹥ ﹋︀ر ﹎︣و﹨ــ﹩ و ︑︺︀﹝﹏ و 
﹨﹞﹊︀ری ﹎︣و﹨﹩ ︻﹞﹙﹊︣د ﹝﹠︀︨ــ︊﹩ ﹡︡ا︫ــ︐﹥ ا﹛. ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع را 
در ︻﹞﹙﹊ــ︣د ︑﹫﹞︀ی ورز︫ــ﹩ ﹡﹫︤ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ﹝︪ــ︀﹨︡ه ﹋﹠﹫﹛. در 
﹥ ورز︫︀ی  ︐︣ی ﹡︧ــ︊️︋  ورز︫ــ︀ی ا﹡﹀︣ادی ︻﹞﹢﹝︀ ︻﹞﹙﹊︣د︋ 

 .﹜دا︫︐﹥ ا ﹩︺﹝︗
 از د︡﹎︀ه ﹇︀﹡﹢﹡﹩ در︀ل ︀︲ــ︣ ا﹜︤ام ︋﹥ ︑﹫﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 
︑﹙﹀﹫﹆ــ﹩ از︗﹠︊﹥ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و︗﹢د ﹡︡ارد. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ︋︧ــ﹫︀ری ﹝﹢ارد 
ا﹝﹊︀ن ︋︣ه ︋︣داری از ا︵﹑︻︀ت آن در︗️ ا︨︐﹫﹀︀ی ﹆﹢ق ا﹁︣اد 

︔︀﹜︒ و︗﹢د ﹡︡ارد.
ا﹎︣ ︋ــ﹥ ﹡﹫︀ز ذ﹠﹀︺︀ن ︋﹥ ︻﹠ــ﹢ان ︗﹠︊﹥ د﹍ــ︣ی از ﹝﹢︲﹢ع ﹡﹍︀ه 
﹋﹠﹫﹛، در ا︓︋ ﹜﹨ ︀︗ ﹟︀ی ﹝︐﹀︀و︑﹩ ﹝︴︣ح ا︨️. ا︋︐︡ا ﹝﹢︲﹢ع 
داده ﹨︀ و ﹍﹢﹡﹍﹩ ا︨︐﹀︀ده از آ﹡︀ را دار﹛. آ︀ داده ﹨︀ و ا︵﹑︻︀ت 
﹢ر︑ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩ ﹨﹞ــ﹥ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩  ارا﹥ ︫ــ︡ه در︮ 
ذ﹠﹀︺ــ︀ن را ︑︀﹝﹫ــ﹟ ﹝﹩ ﹋﹠︡؟ ا﹎︣ ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹋ــ﹥ درا﹟ ︮﹢ر︑︀ی 
﹝︀﹜﹩ ارا﹥ ﹝﹩ ︫﹢د، ﹠︡ان ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده و ︀ ﹝︴﹙﹢ب ﹡︷︣ ذ﹠﹀︺︀ن 
﹡︊︀︫ــ︡، ا ️﹫﹀﹫﹋ ︀︧︀︋︨︣﹩ ا︵﹑︻︀ت آن ︋︣ای ﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ﹨︣ 

د﹜﹫﹏ ﹇︀در ︋ ﹤︋ ﹏︀﹞ ︀︣ه ︋︣داری از آن ﹡﹫︧︐﹠︡، ﹝﹛ ا︨️؟ 
در ︭︠﹢ص ﹡﹫ــ︀ز ا︵﹑︻︀︑﹩ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡ه، ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 
︑﹙﹀﹫﹆﹩ در ︫ــ︣ا︳ ﹁︺﹙﹩، ا︵﹑︻︀ت ﹠︡ان ﹋︀﹝﹏ و ﹝﹠︀︨︊﹩ ︋︣ای 
︋︪﹩ از ︨ــ︀﹝︡اران ︋﹥ و︥ه ︨ــ︀﹝︡اران ︠︣د ﹁︣ا﹨﹛ ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡، 
 ︳︋︀︫ــ︡ در ︫︣ا ﹩﹛︀﹞ ︣﹎ ﹏﹫﹚︑ ﹩︐ ﹩︭ا﹎︣ ︫ــ ﹤﹋ ﹟ا ﹟﹝︲
﹁︺﹙﹩ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡ــ︡ از ا︵﹑︻︀ت ا﹟ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ ︋︣ه ︋︣داری 
﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩  ︧ــ﹫︀ری ﹝﹢ارد ا︵﹑︻︀ت︮  ︑ ،︡﹠﹋ ﹩﹚﹫﹚︣ا ﹋﹥ در︋ 
 ︳ــ︣ا ــ︀︣ ا︵﹑︻︀ت ︑﹀︭﹫﹙﹩ ﹐زم ﹋﹥ در︫  ︡ون و︗﹢د︨   ︋﹩﹆﹫﹀﹚︑
﹁︺﹙﹩ در ا︣ان ︑﹢︨ــ︳ ︫︣﹋︐︀ی ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹝﹠︐︪︣ ﹡﹞﹩ ︫﹢د، 

︗﹠︊﹥ آ﹝︀ری و ﹋︀ر﹡︀﹝﹥ ای دارد. 
ا﹎︣ از دــ︡﹎︀ه ︋︧ــ︐︀﹡﹊︀ران ︋﹥ ﹝﹢︲﹢ع ا︵﹑︻ــ︀ت ︮﹢ر︑︀ی 
﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه ﹡﹍︀ه ﹋﹠﹫﹛، آ﹡︀ن ︋︀ ︫ــ︣ا︴﹩ ︨ــ︣و﹋︀ر دار﹡︡ ﹋﹥ ︋﹥ د﹜﹫﹏ 

ا﹡﹍︊﹫﹠﹩:
ا︨︐︀﹡︡ارد 600 ︋︣﹝︊﹠︀ی

﹩︴﹫﹞ ︣︐︧︋

︑︀ ︡ودی ﹝︐﹀︀وت از

﹁︱︀ی ا︣ان

︵︣ا﹩ ︫︡ه ا︨️
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︨︀︠︐︀ر ﹆﹢﹇﹩ ︗︡ا﹎︀﹡﹥ و ︑﹀﹊﹫﹉ ︐﹫︭︫︀ی ﹆﹢﹇﹩ ﹝︐﹀︀وت، 
 ﹩﹢﹍︨︀︎ ︣ه ︫︣﹋️ ا︮﹙﹩ (﹎︣وه )، در ︋︧﹫︀ری ﹝﹢ارد︡﹞ ️﹫﹨
ــ︣﹋︐︀ی ﹁︣︻﹩ ﹡﹫︧︐﹠︡. ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝﹢︗︉  ︋︡﹨﹫︀ی︫ 
﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩  ﹥ ا︵﹑︻ــ︀ت︮  ︋﹩ ︑﹢︗ــ﹩ ا﹟ د︨ــ︐﹥ از ذ﹠﹀︺︀ن︋ 

.︫︡︀︋ ﹩﹆﹫﹀﹚︑
﹎︣وه د﹍ــ︣ی از ذ﹠﹀︺︀ن ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩، ﹡︀د﹨︀ی 
︻﹞﹢﹝﹩ و ﹡︷︀ر︑﹩ ﹨︧ــ︐﹠︡ ﹋ــ﹥ ﹨︣﹉ ﹡﹆︴﹥ ﹡︷ــ︣ ︠︀ص ︠﹢د را 
دار﹡︡. درا﹟ ︭︠﹢ص ا﹎︣ ︋﹥ ﹡﹆︴﹥ ﹡︷︣ات ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی ︋﹥ ︻﹠﹢ان 
﹥ ︻﹞﹅ در︗ــ﹥ ا﹨﹞﹫️ و ︑﹢︗﹥  ﹊ــ﹩ از ا﹡ ﹟︀د﹨ــ︀، ︑﹢︗﹥ ﹋﹠﹫﹛︋ 
ا﹡ ﹟︀د ︋﹥ ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︫ــ︣﹋︐︀ی ﹎ــ︣وه و ا︵﹑︻︀ت آن 
︎﹩ ︠﹢ا﹨﹫﹛ ︋︣د. در ︨︀﹜︀ی ﹎︫︢︐﹥ در ︫︣ا﹊﹡︀︋ ﹤﹋ ﹩︴︀ی ﹋︪﹢ر 
 ︣︀︀ی ︎﹢﹜﹩ و ﹝︀﹜﹩، ︋﹥ ﹨︣ د﹜﹫﹏ ︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ در ︨ــ︐﹫﹛︀︺﹁ ︣︋ وه﹑︻
ر︫︐﹥ ﹨︀ی ︮﹠︺︐﹩ و ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ﹝︪ــ︽﹢ل ︋﹢ده ا﹡︡، ︋︣ا︨︀س ︲﹢ا︋︳ 
ــ︀ل ﹇︊﹏) از ︧︀︋︨︣ــ﹩   ︨︀︑) ︀﹊﹡︀ ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی، ︧︀︋︨︣ــ︀ن︋ 
︫ــ︣﹋︐︀ی ﹁︣︻﹩ ︋︀﹡﹊︀ ﹝﹠︹ ︫ــ︡ه ا﹡︡. آ︀ ا﹡ ﹟﹢ه ︋︣︠﹢رد ﹡︀د 
 ️︗ ︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎ــ︣وه، در︑ــ﹢ان ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡ه ︮﹢ر﹠︻ ﹤︋ ︣︸︀﹡
 ︩︀ی ﹎︣وه ︋﹢ده و ﹝﹠︖︣︋﹥ ا﹁︤ا︐﹋︫︣ ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ︩ا﹁︤ا
︡ه ا︨ــ️؟ آ︀ ا﹟ رو﹥ در  ــ︣﹋︐︀ی ﹎︣وه︫  ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩︫ 

︗︧︑ ️﹫﹏ ا︗︣ای ︋︐︣ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹢ده ا︨️؟
︀﹨︡ ﹨︧︐﹫﹛ ﹋﹥ ︻﹞﹙﹊︣د ﹡︀د﹨︀ی ا﹡︐︀ب ﹋﹠﹠︡ه   در ﹝﹢اردی ﹡﹫︫︤ 
︧︀︋︨︣ــ︀ن، ﹡﹥ ︑﹠︀ ا︗︣ای ا︨︐︀﹡︡ارد را ︑︧﹫﹏ ﹡﹊︣ده ا︨️ ︋﹙﹊﹥ 
︋﹥ ︻﹊︦، ﹝︡و︐︀ی ︋﹫︪ــ︐︣ی را ﹝﹢︗︉ ︫︡ه و ا ﹝﹊︀ن ار︑︊︀ط 
﹝﹠︀︨ــ︉ ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه و ︋︪ــ︀ را ﹁︣ا﹨﹛ ﹡﹊︣ده ا︨️. ﹝﹢رد 
د﹍︣ی ﹋﹥ ︫ــ︀︡ ︻︖﹫︉ و ︋︺﹫︡ ︋﹥ ﹡︷︣ ︋︨︣︡ ﹋﹥ در ︗︀ی د﹍︣ی 
︫ــ︀﹨︡ آن ︋︀︫﹫﹛، ︨﹙︉ ا︠︐﹫︀ر ︀︮︊︀ن ︨ــ︀م ︋︣︠﹩ ︫︣﹋︐︀ در 
ا﹡︐︀ب ︧ــ︀︋︣س و وا﹎︢اری ا﹟ ا︠︐﹫︀ر ︋﹥ ﹡︀د﹨︀ی د﹍︣ ا︨️ 
 ︀﹡︀م آ ︪﹩ از︨   ︋﹤﹋ ﹩︀︐﹋︣ــ (از︗﹞﹙﹥ ا﹡︐︀ب ︧︀︋︨︣ــ︀ن︫ 
︭﹢ص ﹡︀د ﹝︐﹢﹜﹩ ا﹡︐︀ب   ︠﹟︡ه ا︨️). درا ﹝︪﹞﹢ل وا﹎︢اری︫ 
 ۶٠٠ ﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐︀﹡︡ارد ︣︋ ﹜﹋︀ ︧︀︋︣س، ︋︡ون ︑﹢︗﹥ ︋﹥ روح
و ﹝ ﹟﹫﹍﹠︨ ️﹫﹛﹢︧︧︀︋︣س ﹎︣وه، ا﹇︡ام ︋﹥ ا﹡︐︀ب ︧︀︋︨︣︀ن 
︫︣﹋︐︀ی ﹁︣︻﹩ و ︋﹥ ﹡﹢︻﹩ ︑﹆︧ــ﹫﹛ ﹋︀ر ︋﹫﹟ ︑︺︡اد ز︀دی ﹝﹢︨︧﹥ 
︧︀︋︨︣﹩ ﹋︣ده، ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹋﹥ ︧ــ︀︋︣س ︫︣﹋️ ا︮﹙﹩ ︋︀ ︡ود 
︩ ︵︣ف  ﹥ ︻﹠﹢ان ︧︀︋︨︣︀ن︋   ︋︣﹍︧︀︋︨︣ــ﹩ د ﹤٢٠ ﹝﹢︨︧ــ
﹎︣د︡ه ا︨ــ️. درا ﹟︀﹜️ در وا﹇︹ ا﹝﹊︀ن ا︗︣ا﹩ ﹝﹠︀︨︉ و ﹝﹢︔︣ 
︣ای ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه و︗﹢د ﹡︡ارد. ﹍﹢﹡﹥ ا﹡︐︷︀ر  ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ۶٠٠︋ 
دار ،﹜︧︀︋︣س ﹎︣وه درا﹟ ︫ــ︣ا︳ ﹝﹢︲﹢︻︀ت و ︎﹫︙﹫︡﹎﹫︀ی 

﹥ ﹡﹢ ﹝︴﹙﹢ب  ﹝︴︣ح ︫ــ︡ه در ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه و ا︨︐︀﹡︡ارد ۶٠٠ را︋ 
︀ً ا﹟ ﹝﹢ارد ︋︣ ﹋﹫﹀﹫️ ︐﹋︫︣ ﹩︨︣︋︀︧︀ی ﹎︣وه  ︺︴﹇ .︡﹠﹋ ️︣︡﹞

ا︔︣﹎︢ار ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. 
︐﹢ا﹡﹠︡ در ﹫︴﹥ و︸︀︿ و ﹝︧ــ︐﹫﹛﹢︀ی  ــ﹡ ︣︀︀د﹨ــ︀︋  ﹜︢ا ا﹎︨︣ 
︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︣وه و ︨﹙︉  ﹩﹁︣︻ ﹅︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︣وه، از ﹇︊﹫﹏ 
﹝︪ــ︀ر﹋️ در ا﹡︐︀ب ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︩، ﹝︡ا︠﹙﹥ و ︀ در ا﹟ راه 
ا︖︀د ﹝︡ود︀︊﹡ ،︡﹠﹠﹋ ️︧ــ︐﹩ ا﹡︐︷︀ر دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ﹫﹛ ︠︡﹝︀ت 
︋︧﹫︀ر ︋︀﹋﹫﹀﹫︐﹩ و ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ارا﹥ ﹎︣دد. 
 ︴︨ ﹤︋ ︀ی ﹎︣وه︐﹋︧︣︀︋︨︣ــ﹩ ︫ــ ️﹫﹀﹫﹋ ﹤﹋ ﹜ا﹎︣ ا﹡︐︷︀ر دار
︋︀﹐︑︣ی ار︑﹆︀ ︀︋︡ ﹐زم ا︨ــ️ ︻﹢ا﹝﹏ ﹝︡ود﹋﹠﹠︡ه را ر﹁︹ و ︋︧︐︣ 
﹐زم و ﹁︱︀ی ﹝﹫︴﹩ ا︗︣ای ﹋︀﹝﹏ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ﹝︐﹠︀︨︉ ︋︀ 
︧ــ︐︣ ﹝ ︳﹫﹆﹢﹇﹩ و ا﹇︐︭︀دی ︑︡و﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ را  ︫ــ︣ا︳ و︋ 

 .﹜︣ا﹨﹛ ︨︀ز﹁
 ﹩﹝︨︀﹇

 ️﹋︣ .️︧﹫﹡ ﹩︊︨︀﹠﹞ ﹏ ︨︣︀زی راه︐︧︋ ﹤﹚︧﹞ ﹤︋ ︫︡ن ﹏︨﹢︐﹞
را ﹡︊﹥ ﹨︀ ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡؛ ا﹎︣ ﹝﹟ ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد را ︠﹢ا﹡︡م، و ︋﹥ 
و   ︡﹡︣﹫﹎ ﹩﹞  ︩﹫︎ را  رو﹡︡   ﹟﹫﹝﹨  ﹜﹨  ︀﹡آ دادم،  آ﹝﹢زش  د﹍︣ان 

ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡. 
︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜ــ﹩، ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹡︷︣ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ 
︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋︀ ﹝﹆︀︮︡ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹨︧︐﹠︡ و ا﹟ ︮﹢ر︑︀ ︋︣ای ر﹁︹ 
﹡﹫︀ز ︵﹫︿ ﹎︧︐︣ده ای از ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︵︣ا﹩ ︫︡ه ا︨️ و ﹇︣ار 
﹡﹫︧️ ︑﹠︀ ︋︣ای ا︨ــ︐﹀︀ده ︠︀ص ﹉ ﹎︣وه ذ﹠﹀︹ ︫﹊﹏ آن ︑︽﹫﹫︣ 

 .︡﹠﹋
 ︳︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ آن در ︫ــ︣ا ︀ی ﹝︀﹜﹩ و ﹎︤ارش︑ر﹢︮
﹋﹠﹢﹡﹩ ﹇︀︋﹏ ا︨ــ︐﹀︀ده و ︀ری ﹋﹠﹠︡ه ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن از ︮﹢ر︑︀ی 
﹥ ا﹟ د﹜﹫﹏ ا︨ــ️ ﹋﹥ ا﹋︓ــ︣ ︋﹠︡﹨︀ی ﹎︤ارش  ﹝︀﹜ــ﹩ ﹡﹫︧ــ️ و آن︋ 

﹀﹞︀﹡ ﹩︨︣︋︀︧﹢م ا︨️. 
﹝︧ــ﹙﹥ ا︮﹙﹩ ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝︀ ﹝﹢︲﹢ع را ﹎︢ا︫︐﹥ ا﹛ ﹋﹠︀ر، ︋︺︡ 
 ﹤﹋ ﹟و آن ا ﹜دار ﹜﹨ ﹤﹫︗﹢︑ ﹉ ︫ــ﹢د؛ ﹩﹝﹡ ا﹡︖︀م ﹤﹋ ﹜﹫﹢﹎ ﹩﹞
︋︧ــ︐︣ ﹁︣ا﹨﹛ ﹡﹫︧ــ️. از ︋﹫﹟ ︮﹀︣ ︑︀ ︮︡، ٧٠در︮︡ را ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ 
ا﹡︖ــ︀م د﹨﹫ــ﹛. ا﹐ن روی ﹡﹆︴ــ﹥ ︮﹀︣ ﹨︧ــ︐﹫﹛. ا﹎︣ ︋ــ﹥ ﹨﹀︐︀د 
در︮︡ ر︨ــ﹫︡﹛ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ︋﹍﹢﹫﹛ ﹋﹥ ٣٠در︮︡ ︋︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ 
︋︧︐︨︣ــ︀زی ا︨️. ︠﹫﹙﹩ از ︧︀︋︨︣ــ︀ن آ﹝︀ده ﹨﹞﹊︀ری ﹨︧︐﹠︡؛ 
درا︮﹏ ︑︀﹋﹠﹢ن از آ﹡﹡ ︀﹢ا︨ــ︐﹥ ا﹛ ﹋﹥ ︋︀ ﹝ــ︀ ﹨﹞﹊︀ری ﹋﹠﹠︡، ا﹎︣ 
︀ً ︨ــ︀ز﹝︀ن ︋﹢رس ︋︀ آ﹡︀ ︋︣︠﹢رد  ﹠﹝︴﹞ ،︡﹡ا︨ــ︐﹫﹛ و ا﹡︖︀م ﹡︡اد﹢︠

︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د. 
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د﹋︐︣ ︠︀﹜﹅ 
 ﹤︺﹞︀︗ از  ︋﹫︣ون  ا﹁︣اد   ﹏︋︀﹆﹞ در  ا︣ان  ︣﹁﹥ ای   ﹤︺﹞︀︗  ﹤﹡︀﹀︨︀︐﹞
﹋︀ری  ︠﹢دش  ︗︀﹍︀ه  ار︑﹆︀ی  ︋︣ای  و  ا︨️   ﹏︺﹀﹠﹞  ﹩︻﹢﹡ ﹤︋
 ،﹜︫︀︋ ︣﹁﹥ ای   ﹤︺﹞︀︗ در  ا︠﹑ق   ︡﹆︐﹠﹞ ا﹝︣وز  ا﹎︣   ﹟﹞  .︡﹠﹋ ﹩﹝﹡
︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ﹁︣د ︣﹁﹥ ای ﹊︀ر ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹛ ︋﹊﹠﹛؟ ︑﹠︀ ﹁﹊︣ی ﹋﹥ 

︋﹥ ذ﹨﹟ ﹝﹟ ﹝﹩ ر︨︡ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︠﹢دم در︨︐﹊︀ر ︋︀︫﹛. 
ا﹎︣ ﹨﹞﹥ ﹝︀ن ا﹡︐﹆︀د ﹋﹠﹫﹛، ﹥ ﹋︧ــ﹩ ﹇︣ار ا︨️ ﹋﹥ آن را در︨️ 
﹋﹠︡؟ ا﹎︣ ︮︊️ از ︋︧ــ︐︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛، ا﹡︐︷︀ر ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︗︀﹝︺﹥ 
︧ــ︀︋︡اران ︋︣ود و ︋︧︐︨︣ــ︀زی ﹋﹠︡. و﹜﹩ آ﹡︖︀﹩ ﹋﹥ ﹇︣ار ا︨️ 
︋﹥ ︻﹠﹢ان ︧︀︋︣س ﹎︣وه ا﹡︐︀ب ︋︪﹢︀︋ ،﹜︡ ︫︣ط و ︫︣وط را ︋︀ 
﹝︣︡️ ﹝︴︣ح ﹋﹠﹫﹛ و ا﹎︣ ﹝﹢ا﹁﹆️ ﹡﹊︣د ﹝︧﹢﹜﹫️ را ﹡︣︢︍﹛. ا﹎︣ 
︀ً ︗︀﹍︀ه  ﹝︐ ،︡﹠﹠﹊ ︑﹉ ︑﹉ ا﹁︣ادی ﹋﹥ در ︣﹁﹥ ﹨︧︐﹠︡ ا﹟ ﹋︀ر را︋ 
 ︣︢︎ د ︎﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ︋︧︐︨︣ــ︀زی ﹨ــ﹛ ا﹝﹊︀ن﹢︊︋ ــ﹥ ︋﹥ ﹝︣ور﹁︣

﹝﹩ ﹎︣دد.
د﹋︐︣ ﹡︷︣ی 

از  ️ آ﹝︡ه  ︋﹥ د︨ ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی   ﹤﹋ ا︨️   ﹟ا دوم   ︩︨︣︎
را   ﹩﹝﹞ ﹡﹊︀ت   ﹤ ا︣ان  در   ٦٠٠ ا︨︐︀﹡︡ارد  ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی 
︫︡ه  داده   ︨︀︎  ︀﹨ ﹤︐﹁︀  ﹟ا  ﹤︋  ﹤﹡﹢﹍ ﹝﹩ د﹨︡؟  ﹡︪︀ن 

ا︨️؟ 
ا︨﹊﹠︡ر︋﹫︀︑﹩ 

ا︨️.   ︡︣د︑  ﹏﹞ ﹁︣ا﹎﹫︣  و   ﹏﹞︀﹋ ︋﹥ ︵﹢ر   ٦٠٠ ا︨︐︀﹡︡ارد  ا︗︣ای 
در︨﹩   ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹋︖︀ی  در  ︣ا؟  ﹡︍︣دا︠︐﹫﹛،  ﹝﹢︲﹢ع   ﹟ا ﹤︋  ︀﹞
دا﹡︪﹍︀﹨﹩ ︋﹥ دا﹡︪︖﹢︀ن ︀د داد﹛ ﹋﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 
︑﹙﹀﹫﹆﹩ را ︀︋ ﹤﹡﹢﹍︡ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ا︗︣ا ﹋︣د؟ ﹋︖︀ ﹨﹞﹊︀ران ﹝﹟ 
 ،︀︑︣ور︲  ،﹩﹆﹫﹀﹚︑  ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی   ﹩︨︣︋︀︧  ︀︋  ﹟﹞ دو︨︐︀ن  و 

︀︋︡﹨︀، و ﹡︀︋ ︀﹨︡︀︊︡ ا︫﹠︀ ︫﹢﹡︡. 
در ﹋﹠ــ︀ر آن اــ﹟ ﹡﹊︐﹥ ﹝︴︣ح ا︨ــ️ ﹋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ۶٠٠ ا︋︀م 
ــ﹢د،  ︀︡ زدوده︫  ــ﹢د︋   ︫﹩ا︗︣ا ﹤﹊﹠︣ای ا دارد، ﹋﹥ ا︋︀﹝︀ت آن︋ 
︋﹥ ا ﹤﹋ ﹩﹠︺﹞ ﹟︧ــ︀︋︣س ا︮﹙﹩، در ز﹝︀﹡﹩ ︨ــ﹢ا﹐ت ︠﹢د را از 
︧︀︋︣س ︋︩ ﹝︴︣ح ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︧︀︋︣س ︋︩ ا﹡︐︀ب ︫︡ه 
 ﹩︗﹢︑ ﹏︋︀﹇ ︤ان﹫﹞ ﹤ ︩ را ﹨﹛︋   ︋﹩︨︣︋︀︧ و ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹋︀ر
 ﹏﹫﹚︑ ︋︣ای ﹩︐︮︣﹁ ︣﹍︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه د ا︗︣ا ﹋︣ده ︋︀︫ــ︡، و

︨︀︎︀ ﹡︡ارد. 
︋﹥ ﹎﹞︀ن ﹝ــ﹟ ︀﹁︐﹥ ﹨ــ︀ی در︠﹢ر︑﹢︗ــ﹩ در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ۶٠٠ 
 ﹩︋︀را ارز ︩︀﹫︀︨︀ر﹡ ︀﹨ ﹤︐﹁︀ ︡ا︫︐﹫﹛، ﹋﹥ ︋︐﹢ا﹡﹫﹛ ︋︣ا︨︀س آن﹡
﹋﹠﹫﹛. ﹆︡ر در ﹝﹢رد ا︗︣ای ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ۶٠٠ ︨ــ﹢ال ﹝︴︣ح ︫︡ه 

ا︨️؟ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ ﹋﹥ ︋︀ز︠﹢رد ﹝﹞﹩ در ︋︀ره ا︗︣ای ا︨︐︀﹡︡ارد 
۶٠٠ در د︨️ ﹡︡ار﹛ ﹋﹥ آن را ارز︀︋﹩ ﹋﹠﹫﹛، ﹋﹥ ﹋︖︀ ︲︺︿ دارد و 

﹋︖︀ ﹀︺︲ ︡︀︋︀ ﹝︣︑﹀︹ ︫﹢د. 
د﹋︐︣ ﹡︷︣ی 

 ︡︀  ︫،︫︡︀︊﹡ ﹤﹊﹠ا ﹤﹡ ،️︧﹨ ﹩︀﹨ ﹤︐﹁︀ ﹤﹋ ﹜﹠﹋ ﹩﹞ ︣﹊﹁ ﹟﹞
︨︀زو﹋︀ری ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ا ﹟︀﹁︐﹥ ﹨︀ ︋﹥ آ﹡︖︀ ﹝﹠︐﹆﹏ ︫﹢د. 

︀ده از ﹡︐﹫︨︣︋︀︧ ︕︀︀ی  ︣ر︨ــ﹩︨   ︋﹉ ︀ ︋﹥ ︵﹢ر﹇︴︹︋ 
﹥ ا﹟ ﹡︐﹫︖﹥ ﹝﹩ ر︨ــ﹫﹛ ﹋﹥ ︧︀︋︣س ﹎︣وه ا︸︀ر﹡︷︣  ﹎︣وه︋ 

︧︀︋︣س ︫︣﹋️ ﹁︣︻﹩ را ﹇︊﹢ل ﹡︡ارد. 
ا︨﹊﹠︡ر︋﹫︀︑﹩ 

︋︣ای   ﹤﹋ ﹋︣ده ا﹡︡  ﹝︴︣ح  را  ﹝﹢︲﹢ع   ﹟ا د﹁︺︀ت   ﹤︋ ︧︀︋︨︣︀ن 
 ️﹁︀در  ︩︨︀︎ ﹁︨︣︐︀دم،   ﹤︡﹫︀︑ «ا﹜︿»   ️﹋︫︣  ﹩︨︣︋︀︧
︫︡ه  ︎﹫︪﹠︀د   ︿﹚︐﹞ راه ﹨︀ی   ︩︨︣︎  ﹟ا ︋︣ای  ا︨️.  ﹡︪︡ه 
︋﹢ده،   ︬︪﹞ آن   ﹩ا︗︣ا رو︫︀ی   ﹤﹊﹠ا  ︣︵︀︠ ﹤︋ ا︨️، 
دا︫︐﹥،  و︗﹢د   ︿﹚︐﹞ ︑︖︣︋﹫︀ت  و  ︫︡ه،  داده  ﹐زم  آ﹝﹢ز︫︀ی 
و و﹇︐﹩ آن ا︋︀م ﹝︴︣ح ︫︡ه ︋﹥ ﹝︣ور رو︫︀ی ︋︣︠﹢رد ار︑﹆︀ ︎﹫︡ا 

﹋︣ده ا︨️. 
ا﹝︀ در︋︀ره ﹝﹢︲﹢︻︀︑﹩ ﹋﹥ ︨ــ︀︋﹆﹥ ا︗︣ای ﹝﹢︔︣ ︋︣ای آن ﹡﹫︧️، 
︀ ا﹠﹊﹥ آ﹝﹢ز︫ــ︀ی ﹐زم در آن و︗﹢د ﹡︡ا︫︐﹥، ﹝﹢︲﹢ع ﹝︐﹀︀وت 
︀ا﹨﹞﹫️  ا︨️. ︧︀︋︣س ا︮﹙﹩ از ﹁︣︻﹩ ﹝﹩ ︎︨︣︡ ﹋﹥ ﹡﹆︀ط ︲︺︿︋ 
 ﹩︐︨︣﹁ ﹩︻︣﹁ ︧︀︋︣س ﹤﹋ ︡﹫﹠﹋ ︧️؟ ﹁︣ض﹫ ﹩﹚︠در ﹋﹠︐︣ل دا
از «ا﹜︿» ︑ــ︀ «ی» ارا﹥ ﹋﹠︡ و ︋﹍﹢︡ ﹋﹥ ا﹀︺︲ ﹟︀ و︗﹢د دا︫ــ︐﹥ 
 ﹤ ︡؟ ا︨︐︀﹡︡ارد﹠﹊︋ ﹤ ︡︀︋ ﹩﹚︧︮︀︋︣س ا ﹐︀ ،ا︨ــ️. ︠﹢ب

ر﹨﹠﹞﹢دی در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ دارد؟ 
ا︀﹫﹎︡﹫︙﹫︎ ︀﹠﹫︧ــ️ ﹋﹥ ﹁﹆︳ ﹨﹛ ﹝︡ود ︋﹥ ﹋︪﹢ر ﹝︀ ﹡﹫︧️ 
و در ﹋︪ــ﹢ر﹨︀﹩ ﹨ــ﹛ ﹋﹥ ا﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد را ا︗ــ︣ا ﹋︣ده ا﹡︡ ﹨﹞﹫﹟ 
 ﹤﹊﹠︀ظ ا﹛ ﹤︋ ،﹩ا︗︣ا ︡﹠ت و︗﹢د دا︫︐﹥ ا︨️. ا﹝︀ در ﹁︣ا﹑﹊︪﹞
ا﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد را ﹫︤ی ﹝﹩ دا﹡﹫﹛ ︋﹥ ︠︀︵ــ︣ ︑﹊﹞﹫﹏ ﹁﹆︳ ︎︣و﹡︡ه، 

 .﹜در﹎﹫︣ ﹝﹢︲﹢ع ﹡︪︡ه ا ﹩﹚﹫︠
﹎︣وه ﹨︀﹩ دارــ﹛ ﹋﹥ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ﹝︐﹀︀و︑﹩ در آ﹡︀ ︗﹞︹ ا︨ــ️. 
﹎︣و﹨﹩ دار﹛ ﹋﹥ در آن ︋︀﹡﹉، ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡ه ︨ــ﹫﹞︀ن، و ︎︀﹐︪﹍︀ه 
 ︿﹚︐﹞ ︀ی﹊︧ر ﹤﹊﹠︤ی ︋︣ای او ︮︣ا﹁﹩ و︗﹢د دارد. ︋︣﹡︀﹝﹥ ر
را ︋︣ا︨︀س ا︨︐︀﹡︡ارد ٣٢٠ ︫﹠︀︨ــ︀﹩ ﹋﹠﹫﹛، ا﹨﹞﹫️ را ︋︐﹢ا﹡﹫﹛ در 
﹝﹢رد ا﹠︀ ︋︣اورد ﹋﹠﹫﹛، ︠﹫﹙﹩ ﹋︀ر ︎﹫︙﹫︡ه ای ا︨️. ︋﹥ ︻﹙️ ︲︺︿ 
 ﹤︗﹢︑ ﹏︀︧﹞ ﹟ا ﹤ ︨ــ﹠︐﹩ ﹋﹥ در ز﹝﹫﹠﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه دا︫︐﹫﹛،︋ 
﹡﹊︣د﹛. ﹝﹟ ︑﹠︀ ر﹨﹠﹞﹢د ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩ را 
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﹋ــ﹥ د︡م آن ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای ︋﹢د ﹋﹥ در ︨ــ︀ل ١٣۶۶ ︑﹫﹥ ︫ــ︡، ﹋﹥ در 
ز﹝︀ن ︑﹫﹥ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︠﹢︋﹩ ︋﹢د، ا﹝︀ ︋﹥ ︻﹙️ ا﹠﹊﹥ ︋﹥ روز ﹡︪︡ ︵︊﹫︺﹩ 
ا︨️ ﹋﹥ ا﹝︣وز د﹍︣ ﹇︀︋﹏ ا︨︐﹀︀ده ﹡﹫︧️. ا﹎︣ ﹨﹞︀ن ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︋﹥ روز 

﹝﹩ ︫︡ ︀︫︡ ا﹝︣وز اد︋﹫︀ت ︋︐︣ی ︋︣ای ا﹟ ﹝︖﹞﹢︻﹥ دا︫︐﹫﹛. 
د﹋︐︣ ︠︀﹜﹅ 

︪﹢د، ︀ ﹡︪﹢د و ︀ ﹁︣ض ﹋﹠﹫﹛  ︣ا︳ ﹁︺﹙﹩ ا︗︣ا︋   ︫︀ ا﹎︣ ا︨︐︀﹡︡ارد ٦٠٠︋ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐︀﹡︡ارد را ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛، ︑﹀︀و︑﹩ در ﹎︤ارش ﹟اً︮﹑ ا
﹎︣وه ︀ در ︗︀﹍︀ه ︧︀︋︣س ﹎︣وه، ︋﹥ ︮﹢رت ︻﹞︡ه ا︖︀د ﹡﹞﹩ ︫﹢د. 
︣ا؟ ﹢ن ︀﹨ ﹤︐﹁︀﹩ ﹋﹥ ﹝﹟ دو︨️ دارم ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︧︀︋︣س ︫︣﹋️ 
︧︀︋︣س  ﹎︤ارش  در   ﹤﹋ ا︨️  ﹫︤ی  ︋﹥ آن  ﹝︡ود  ︋﹍﹫︣م،  ﹝︀در 

︋︩ آ﹝︡ه ا︨️. 
 ﹉ ۶ــ﹟ ﹡︀︠﹢دا﹎︀ه، و﹇︐﹩ ﹡﹍︀ه ﹝﹟ ︋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ٠٠︀︋︣ا﹠︋ ︦︎
﹡﹍︀ه ︫﹊﹙﹩ ا︨ــ️، آن را در︨ــ️ ا︗︣ا ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹛، ﹡︐︀︖﹩ ﹨﹛ ﹋﹥ از 
﹥ ︗︤ آ﹡︙﹥ ﹋﹥ در ﹎︤ارش   ︋️︧﹫﹡ ﹩︖︀︐﹡ آن ﹝﹩ ﹎﹫︣م ﹫︮︀﹡ ا︗︣ای
︋ ﹩︨︣︋︀︧︩ ﹨︧️. ︑︀﹋﹠﹢ن ﹡︡︡ه ام ︧︀︋︣س ﹎︣وه ر﹊︧︀ی 
︋︀ا﹨﹞﹫️ ︪︋︀ را و  ︀︐﹩ ︨︀ده ︑︣ ︋﹍﹢﹛ ﹝︺︣﹁﹩ ا︫︀ص وا︋︧︐﹥ 
 ︡︀  ︋﹩︧﹋ ﹤ را ﹟︣وه ﹝︴︣ح ﹋﹠︡؛ ا﹎ ﹩︨︣︋︀︧ ﹏﹝︺﹛را در د︨ــ︐﹢را

︫﹠︀︨︀﹩ ﹋﹠︡؟ 
︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه ﹨﹫︙﹢﹇️ آن ︵﹢ر ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ﹝﹩ ﹎﹢︡ و آن ︵﹢ر 
﹋ــ﹥ در ﹨﹞﹥ ︗︀ی د﹡﹫︀ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ︋︪ــ︀ را ︋﹥ ︻﹞︡ه و ︾﹫︣︻﹞︡ه 
︑﹆︧ــ﹫﹛ ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡. رو﹊︣د ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه در ﹝﹢رد ︪︋︀ی ︻﹞︡ه 
 ﹏︀﹇ را ︀︑ــ﹟ ︑﹀︀و︣ان ا︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه در ا .︡︀وت ︋︀︫ــ﹀︐﹞ ︡︀︋

 .︡︐︨︣﹁ ﹩﹞ ︀︨︣︋︀︧ ﹤﹝﹨ د︨︐﹢را﹜︺﹞﹏ ︋︣ای ﹉ و ️︧﹫﹡
️ ︫ــ︡﹡﹩  ︋ــ︀ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹨ــ︀ی ا﹡︱︊︀︵﹩ ﹨﹛ ا﹟ ﹝︪ــ﹊﹑ت در︨
﹡﹫︧️. ﹝﹟ ز﹝︀﹡﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹛  ﹉︧ــ︀︋︣س ︠﹢ب ︋︀︫﹛، ﹋﹥ ﹡︐﹫︖﹥ 
﹋︀ِر ︋︡ را ﹡﹥ در ︢ف ا︨ــ﹞﹛ از ﹜﹫︧ــ️ ︗︀﹝︺﹥ ︧ــ︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩ 
︋︊﹫﹠﹛، ︋︺︡ از ا ۴ ﹤﹋ ﹟︀ ۵ ︨ــ︀ل از روش ﹡︀در︨️ ︎﹢﹜﹛ را درآوردم. 
﹝﹟ ︺︑ ︡︀︋︡ات ﹆﹢﹇﹩ دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ﹛ و ا﹎︣ ︗︀﹩ ا︫︐︊︀ه ﹋︣دم در 
داد﹎︀ه ﹝︖︊﹢ر ︋﹥ ︗︊︣ان ︧︠ــ︀رت ︋︪﹢م. ︋︊﹢د ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ و 
️ ﹡﹊︣دن  ︀︻ر ﹤﹠︤﹨ ﹤﹋ ︡ارد﹡ ﹟از︗﹞﹙﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ۶٠٠، را﹨﹩ ︗︤ ا

ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ را ا﹁︤ا︩ د﹨﹫﹛. 
د﹋︐︣ ﹡︷︣ی

︎︦ ر ﹉︧︧︀︋︨︣﹩ ︠﹫﹙﹩ ︋︀﹐︨️ و ︧︀︋︨︣︀ن ﹝︀ ︋︧﹫︀ر 
 .︡﹠︻︀︖︫

د﹋︐︣ ︠︀﹜﹅ 
︋﹥ ︵﹢ر ﹝︧﹙﹛ ︠﹫﹙﹩ ︋︀﹐︨️. ︫﹉ ﹡﹊﹠﹫︡. و﹜﹩ ︑︊︺︀ت ﹆﹢﹇﹩ ﹡︡ارد. 

 ️︨﹐︀  ︋﹩︨︣︋︀︧ ﹉︧ا︨️؟ ر ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ﹩︻︡﹞ ﹩︧﹋ ﹤
ا﹝︀ ر ﹉︧︧︀︋︨︣︀ن ﹡﹥! ا﹟ دو ︋︀ ﹨﹛ ﹁︣ق ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.

د﹋︐︣ ﹡︷︣ی
﹁﹊︣ ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹫︡ ا﹟ ︫︣ا︳ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ا︨ ﹤﹋ ︫︡︀︋ ﹟︀﹝︡ار ا︮﹙﹩ 

﹎︣وه آن ︨︀﹝︡اری ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ︀︋︡ ︋︀︫︡؟ 
د﹋︐︣ ︠︀﹜﹅ 

︣﹋️ ز︣ ﹡︷︀رت   ︫︡﹠ .︀دی و︗﹢د دارد︀ر ز﹫︧  ︋﹏﹐ا︨️. د ﹟﹊﹝﹞
 ︣︸︀﹡ ﹡︀د  ﹨︧︐﹠︡؟  ︋﹢رس  ﹡︷︀رت   ︣ز  ﹤︧︨﹢﹞  ︡﹠ ﹨︧︐﹠︡؟  ︋﹢رس 
︎︣ر﹡﹌   ︩︪﹆﹡  ﹜﹨ ز﹝︀﹡﹩  و  دارد  ︋︀ا﹨﹞﹫︐﹩   ﹩﹚﹫︠  ︩﹆﹡  ︀︖﹠ا در 
 ︀ ︿﹚︑ ﹤﹡﹢﹎︣﹨ ︡ود ︋﹥ ﹝﹆︣رات ا﹡︱︊︀︵﹩ ﹡︊︀︫﹫﹛ و﹞ ﹤﹋ د﹢︫ ﹩﹞
︨﹏ ا﹡﹍︀ری ︑︊︺︀ت ﹆﹢﹇﹩ و ﹝︀﹜﹩ ﹨﹛ ︋︣ای ︧︀︋︨︣︀ن و ﹨﹛ ︋︣ای 

﹝︡︣ان دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. 
 ﹩﹝︨︀﹇

︀زو﹋︀ر ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢د، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در︭︠﹢ص   ︨﹉ ︀دا﹝﹩ ﹋﹥ از﹞
و   ﹤﹝︗︣︑  ،︿﹫﹛︀︑  ﹤︋ ﹡﹫︀ز  ︫﹢د،  ︎﹫︡ا  را﹨﹊︀ر   ،︡آ ︩ ﹫︎ ︨﹢ال  آن 
 ﹤︋ ﹩﹠﹁ ﹤︐﹫﹝﹋ ︨︀︎ ﹤︋ ︀ز﹫﹡ ︀ ،︫︡︀︋ ︀﹨ر﹢︪﹋ ︣﹍د ︀︋ ﹩﹆﹫︊︴︑ ﹤︺﹛︀︴﹞
︪︨︣︎︀ی ﹝︴︣ح ︫︡ه در︋︀ره آن ︋︀︫︡. و﹜﹩ و﹇︐﹩ در﹋﹏، ︨︀زو﹋︀ری 
و︗﹢د ﹡︡ارد و ︀ ا﹎︣ ﹨︧️ آن را ﹋﹠︀ر ﹎︢ا︫︐﹫﹛، در ا﹟ ︮﹢رت ﹨﹫︘ 
در  ﹡﹞﹩ رود،  را﹨﹊︀ری  د﹡︊︀ل   ︦﹋  ︘﹫﹨  ،︡آ ﹩﹝﹡ ︋﹥ و︗﹢د  ا︣ادی 

﹡︐﹫︖﹥ ﹨﹫︘ ︵︣﹩ ا︖︀د ﹡﹞﹩ ︫﹢د. 

د﹋︐︣ ﹡︷︣ی: 
︑︺﹫﹫﹟ و ا︨︐﹆︣ار
﹡︀د ﹡︷︀ر︑﹩

︋︣  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری
﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡
︋︣ای ﹡︷︀م

﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ و
﹩︨︣︋︀︧

︋︧﹫︀ر ︨﹢د﹝﹠︡ ︋︀︫︡
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ا﹡﹍︊﹫﹠﹩  
و   ︀︐︡ود﹞  ﹤︋  ﹩﹚︊﹇ ︐︊︮︀ی  از   ﹩︪︋در ︭︠﹢ص   ﹟درا
﹡﹊︀ت ︀︮﹏ ︫︡ه ا︫︀ره ﹋︣دم، درا﹠︖︀ ﹐زم ا︨️ ︋﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع 
︑﹢︗﹥ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛ ﹋﹥ ا﹎︣ ﹉ روش ا︗︣ا﹩، ︋︣ای ﹝︓︀ل، ١٠در︮︡ 
آن ا︗︣ا ﹡︪︡، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ︋﹍﹢﹫﹛ ﹇︭﹢ر ︫︡ه ا︨️؛ ا﹎︣ ٢٠در︮︡ آن 
ا︗︣ا ﹡︪︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ︋﹍﹢﹫﹛ ︑﹙︿ ︫︡ه؛ و﹜﹩ ا﹎︣ آن رو︫︀ ︋﹥ ︵﹢ر 
 .﹜︣ی ︋﹍︣د﹍و را︋︴﹥ د ︿︣︺︑ د﹡︊︀ل ︡︀︋ ،︡ه ا︗︣ا ﹡﹞﹩ ︫﹢د﹝︻
︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹟ ︋︧﹫︀ری از ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹥ ︵﹢ر ︗︡ی ︠﹢ا﹨︀ن 
︐﹢ا﹡﹠︡  ا︗︣ای ﹋︀﹝﹏ ا︨︐︀﹡︡ارد ﹨︧︐﹠︡ و در ا﹟ راه ︑﹑ش ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥︋ 
 ﹟ا﹡︹ ︋︣ای ا︗︣ای ا﹢﹞ ﹤﹡︀﹀︨︀︐﹞ و︸︀﹀︪︀ن را ا﹡︖︀م د﹨﹠︡، ﹜﹫﹊﹟ 
﹇︱︀وت  ︭︠﹢ص   ﹟درا ﹝﹩ ︑﹢ان  و﹇︐﹩  ا︨️.  ز︀د  ا︨︐︀﹡︡ارد 
ا︫︀ره  آن   ﹤︋  ﹟ازا ︩ ﹫︎  ﹤﹋ ︨︀︠︐︀ری  ﹝﹢ا﹡︹   ﹤﹋ ﹋︣د  ︉ ︑︣ی  ︨︀﹠﹞

﹋︣دم ر﹁︹ ︫︡ه ︋︀︫︡. 
د﹋︐︣ ﹡︷︣ی

 ٦٠٠ ا︨︐︀﹡︡ارد  ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی  از  آ﹝︡ه  ︋﹥ د︨️  ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی 
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ️﹫﹨ ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی   ︀︋ ︑﹀︀و︑﹩   ﹤ ا︣ان  در 
 ﹩︑︀︻﹢︲﹢﹞ دارد؟   ﹩︪︋ ا︵﹞﹫﹠︀ن و   ﹩︨︣︋︀︧ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 

.︀︪︋ ︧︀︋︨︣︀ن ا︨︐﹆﹑ل ︀ ︣ش ﹋︀ر︢︎ ︀︋ در ار︑︊︀ط
ا﹡﹍︊﹫﹠﹩ 

در ︢︎ ︒︋︣ش ﹋︀ر در ︫︣ا︳ ﹁︺﹙﹩، ︋︀ ﹝︀︵︣ات ︋︀ ا﹨﹞﹫︐﹩ ﹋﹥ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی  ︻﹞︡ه   ︩︋  ︳︨﹢︑ ﹋︀ر  ︢︎︣ش  از   ︹﹡︀﹞
︡﹟ ﹝︺﹠﹩ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ﹨︣ ﹝﹢︨︧﹥ ای   ︋﹟رو︋﹥ رو ﹡﹫︧︐﹫﹛. ا﹜︊︐﹥ ا ︫︡︀︋
﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی ︋︤رگ را ︋︣︻︡ه ︋﹍﹫︣د، 
 ﹤︴﹫ از  ا﹇︐︭︀دی  ﹎︣وه ﹨︀ی  از   ﹩︠︣︋  ﹩︨︣︋︀︧ ا﹡︖︀م   ﹤﹋ ︣ا 
ا︨️،  ︠︀رج   ﹩﹚︺﹁  ﹩︨︣︋︀︧ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی  از  ︋︧﹫︀ری  ︑﹢ان 
ا﹋︓︣  ﹝﹢ارد،   ︣︀︨ در  ︋︤رگ،  ا﹇︐︭︀دی  ﹎︣وه ﹨︀ی  از   ︣︷﹠﹁︣︮
﹎︣وه   ﹩︨︣︋︀︧ ﹋︀ر  ︢︎︣ش   ﹤︋ ا﹇︡ام   ﹩︨︣︋︀︧ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی 
﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ︋﹥ د﹜﹫﹏ آن ﹋﹥ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ ﹝︡و︐︀، ︫︣ا︳ و ﹝︪﹊﹑ت 
︪﹩ از ا︠︐﹫︀رات آ﹡︀ در  ︢︣﹁︐﹥ ا﹡︡ ﹋﹥︋   ︎︀﹡ا﹡︡. آ ﹤︐﹁︣︢ ﹝﹢︗﹢درا︎ 
آ﹡︀ن  از   ︀︪︋ ︧︀︋︨︣︀ن  ا﹡︐︀ب  در  ﹝︪︀ر﹋️   ︀ ا﹡︐︀ب  ز﹝﹫﹠﹥ 
از  داده ا﹡︡.   ﹟︑ آن  از   ﹩︫︀﹡ ︠︴︣ات  و   ﹉︧ر  ﹤︋ و  ︫﹢د،   ︉﹚︨
داده  ﹡︪︀ن  ا﹇︐︭︀دی  ﹎︣وه ﹨︀ی  اداره ﹋﹠﹠︡﹎︀ن   ﹩︠︣︋ ر﹁︐︀ر   ﹩﹁︣︵
 ،︡﹠︐︧﹫﹡  ︉︨︀﹠﹞  ️﹫﹀﹫﹋  ︀︋ ︠︡﹝︀ت   ️﹁︀در ︋﹥ د﹡︊︀ل  ﹠︡ان   ﹤﹋
 ﹜﹨ ﹐زم  و   ︉︨︀﹠﹞  ﹤﹝︤﹛ا ﹅ ︎︣دا︠️   ﹤︋  ︣︲︀  ﹤﹋ ﹟ا  ﹟﹝︲
️ ﹎﹫︣ا﹡﹥  ︨ ﹝﹢ا︠︢ه  و  ︧︀ب ︠﹢ا﹨﹩  ︋﹥ د﹡︊︀ل   ﹟︀︋︣ا﹠︋ ﹡﹫︧︐﹠︡؛ 

 .︡﹠︐︧﹫﹡ ﹜﹨

از︵︣﹁﹩ ︮︣﹁﹠︷︣ از ﹝︧ــ ️﹫﹛﹢︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹁︺︀﹜﹫︐ــ︀ و ﹝︀﹡︡ه 
︣﹋️ ا︮﹙﹩ و ﹁︣ا﹠︡ ︻﹞﹙﹫︀ت ︑﹙﹀﹫﹅ و ﹎︤ار︫﹍︣ی   ︫﹩﹨︡ دارا﹩ و︋ 
︑﹙﹀﹫﹆﹩ ︻﹞﹙﹫︀ت ﹎︣وه ﹋﹥ ︋︣︻︡ه ︧︀︋︣س ﹎︣وه ا︨️، ︻﹞﹙﹫︀ت و 
﹝︀﹡︡ه ﹨︀ی ︫︣﹋︐︀ی ﹁︣︻﹩ ︑﹢︨︳ ︧︀︋︨︣︀ن د﹍︣ ︋︣ر︨﹩ ︫︡ه 
﹢د  ︀در︫ــ︡ه︠  ــ︣﹋️ ﹁︣︻﹩ ﹡﹫︤ در ﹇︊︀ل ﹎︤ارش︮  و ︧ــ︀︋︣س︫ 
﹝︧ــ﹢ل ا︨ــ️. ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع در ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹝︣︋﹢ط آ﹝︡ه ا︨️، ﹜﹫﹊﹟ 
 ﹩︨︣︋︀︧ در ﹝﹢اردی ﹋﹥ ﹝︪ــ﹊﹙﹩ در ︀﹫﹠﹫︋ ش﹢︠ ﹟ر︾﹛ ا ﹩﹚︻
︫︣﹋︐︀ی ﹎︣وه ﹝︴︣ح ﹝﹩ ︫﹢د ذ﹠﹀︺︀ن و ﹡︀د﹨︀ی ﹡︀︸︣، در و﹨﹙﹥ 
اول ︠﹢ا︨︐︀ر  ﹩﹢﹍︨︀︎︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه ﹨︧︐﹠︡. ﹜︢ا ﹐زم ا︨️ 
 ﹩︐ ︪︀ر﹋️ و﹞ ︀︪︋ ︧︀︋︨︣︀ن ︀ب︐﹡︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︣وه در ا
︭﹢ص د﹁︀ع ﹋﹠﹠︡ و در ز﹝︀ن   ︠﹟د در ا﹢  ︠﹅ ︡ا︠﹙ــ﹥ ﹋﹠﹠︡، و از﹞
︪ــ︀﹩ را ﹋﹥ ︧︀︋︣س  ︣﹋︐︀ی ﹎︣وه،︋  ︢︎︣ش ︧︀︋︨︣ــ﹩︫ 
﹎︣وه ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ر︧ــ﹉ در آن ﹁︺︀﹜﹫️ ز︀د ا︨️ ︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ 
ا︵﹑︻︀ت در آن ︣︑ ︩︋︿ ︫ــ﹢د، از︵︣ــ﹅ ﹝︢ا﹋︣ه ︗︡ی ︋︀ 
︀︮︊ــ﹊︀ر، ︀︋︡ ︠ــ﹢دش ︋︣︻ــ︡ه ︋﹍﹫︣د. از︵︣﹁﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
︋︪ــ︀ی د﹍︣ ﹎︣وه را، ︋︀ ﹨﹞﹊︀ری ︑︺︡اد ﹝︡ودی ︧︀︋︣س، 
﹋﹥ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ︋︩ ﹝︣︋﹢ط دارای ︑︖︣︋﹥ ﹝﹠︀︨︉ ︋︀︫﹠︡، ︋︀ 
️ ︑︣ ا︨️، ا﹡︖︀م د﹨﹠︡. ︀ه ﹋﹥ ︑︺︀﹝﹏ و ﹨﹞﹊︀ری ︋︀ آ﹡︀ن را﹍﹡ ﹟ا

د﹋︐︣ ﹡︷︣ی
 ﹤﹡﹢﹍ ﹩﹚︧︮︀︋︨︣︀ن ا ،︀︪︋ ︧︀︋︨︣︀ن در ﹝﹢رد ا︨︐﹆﹑ل
﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹝︴﹞﹟ ︋︀︫﹠︡ ﹋﹥ ا﹜︤ا﹝︀ت ا︨︐﹆﹑ل ر︻︀️ ︫︡ه ا︨️؟

ا﹡﹍︊﹫﹠﹩ 
ا︑﹀︀ق   ﹏﹝︻ در   ﹤﹋  ﹤ آن  ︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن  ا︨︐﹆﹑ل  ﹝﹢رد  در 
 ︣﹍د  ﹤︧︨﹢﹞  ﹉  ﹜︣︢︎ ﹩﹞  ﹐﹢﹝︺﹞  ﹤﹋ ا︨️   ﹟ا ﹝﹩ ا﹁︐︡ 
﹋﹠︡؛  ر︨﹫︡﹎﹩  را   ︩︋ ا︣ان،  ر︨﹞﹩  ︧︀︋︡اران   ﹤︺﹞︀︗  ﹢︱︻
︧︀︋︡اران   ﹤︺﹞︀︗  ︳︨﹢︑  ﹑︊﹇  ﹢︱︻  ﹤︧︨﹢﹞ آن   ️﹫﹑︮ ﹢ن 
 ﹤︺﹞︀︗  ︳︨﹢︑ ا︻︱︀  ا﹡︖︀م ︫︡ه   ️﹫﹛︀︺﹁  ︣︋ و  ︫︡ه  ︋︣ر︨﹩  ر︨﹞﹩ 
د︨︐﹢را﹜︺﹞﹙︀ی  و  ︲﹢ا︋︳  ︻﹞︡ه   ،﹩﹁︣︵ از  ﹝﹩ ︫﹢د.  ﹡︷︀رت 
︧︀︋︣س   ﹤︋︀︪﹞  (︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن   ﹏﹞︀︫) ا︻︱︀   ﹩︨︣︋︀︧
﹎︣وه ا︨️، ﹜︢ا ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ︧︀︋︣س ﹎︣وه وارد ︋︒ ا︨︐﹆﹑ل 
 ﹅︊︵ ﹎︣وه  ︧︀︋︣س  آن،   ︣︋ ︻﹑وه  ﹡﹞﹩ ︫﹢د.   ︩︋ ︧︀︋︣س 
︲﹢ا︋︳ از ︧︀︋︣س ︡﹫︀︑ ︩︋﹥ در︀﹁️ و ︋﹥ ا﹟ ﹝︡ارک ا︑﹊︀ 
﹝﹩ ﹋﹠︡؛ ︲﹞﹟ ا﹟ ﹋﹥ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹊﹫️ ︻﹞︡ه ﹎︣وه ﹨︀ی 
 ﹩﹚﹫︠  ﹤﹋  ﹜﹠﹋ ﹩﹝﹡  ︣﹊﹁ ︧︀︋︨︣︀ن  ا︨︐﹆﹑ل   ︒︋ در  ا﹇︐︭︀دی، 

د︾︡︾﹥ در ا︣ان دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛ ﹝﹍︣ در ︫︣ا︳ ︠﹫﹙﹩ ︠︀ص.
﹢ا︋﹅  ︣ر︨﹩ ︑﹢ا﹡﹫︀︀ی ﹁﹠﹩ و︨  ︋︒ ا︮﹙﹩ ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه،︋ 
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︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︩ ا︨️. در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ︑﹢ا﹡﹫︀︀ی ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ ︋︀ 
 ︡︣﹫﹍ ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار را در﹡︷︣︋   ︨️﹋︣  ︫﹉ .️︨︀وت ا﹀︐﹞ ︣﹍︡﹊
﹋﹥ ︮﹠︀︹ ︠︀︮ــ﹩ ︋︀ ︎﹫︙﹫︡﹎﹫︀ی ﹁﹠﹩ در آن ﹝︐﹞︣﹋︤ ا︨ــ️ و 
 ︀︪︋ ﹩﹞︀﹝︑ ﹤︋ ﹩﹎︡﹫︀ن ر︨ــ﹊﹞ا ﹩﹚﹐︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه ︋﹥ د
را ﹡ــ︡ارد. ︋︣ای ﹋︀﹨︩ ر︧ــ﹉ و ا︑﹊︀ ︋﹥ ﹡︐︀︕ ﹋︀ر ︧ــ︀︋︣س 
 ،︩︋︧︀︋︣س ﹎︣وه ︋﹥ ﹡︀︀ر ︑﹢ا﹡ ﹩︀︧︀︋︣س ︫︣﹋️ ﹁︣︻﹩ 

.︡﹠﹋ ﹩︋︀ارز ︡︀︋ در ا﹡︖︀م ﹋︀ر در آن ر︫︐﹥ را
ا︨﹊﹠︡ر︋﹫︀︑﹩ 

 ﹤︋  ،﹩︻︣﹁ ︫︣﹋︐︀ی  از  ︋﹫︪︐︣ی  ︑︺︡اد  وا﹎︢اری   ﹤﹋  ︫︡ ا︫︀ره 
 ️﹫﹀﹫﹋ ︋︀﹐︋︣دن  ︋︣ای  را﹨﹊︀ری  ا︨️   ﹟﹊﹝﹞ ا︮﹙﹩  ︧︀︋︣س 
︑︺︡اد  ا︮﹙﹩  ︧︀︋︣س   ﹤﹋  ﹩﹠︺﹞  ﹟ا ﹤︋ وا﹎︢اری   .︫︡︀︋ ﹋︀ر 
ر︨﹫︡﹎﹩  ﹝﹢رد  ﹨﹛ ز﹝︀ن  را   ﹩︻︣﹁ وا︡﹨︀ی  از   ﹩︗﹢︑در︠﹢ر
﹇︣ار د﹨︡، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝︀︵︣ا︑﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. در ﹡︐﹫︖﹥، ا﹟ ا﹝︣ 

از ︗﹞﹙﹥ ﹝﹢︲﹢︻︀︑﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︀︋︡ ︋﹥ آن ︑﹢︗﹥ ︫﹢د. 
︑﹞︣﹋ــ︤ ﹉ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ــ︀ ︧ــ︀︋︣س ا︮﹙﹩ در 
 ﹤﹋ ﹩︀﹡︭︠ــ﹢ص آ ﹤︋ ︀︪ــ︋ ــ︀دی از︧︀︋︨︣ــ﹩ ︑︺︡اد ز
︎︣﹝︀︵︣ه ﹨︧ــ︐﹠︡ و ﹋︀ر ︑ ﹩﹠︺ ،︡︊﹚︵ ﹩﹞ ﹩︭︭︧ــ︀︋︣س 
︐︺﹠︮ ﹤︋ ︡︀︋︀ی ﹝︐﹀︀و︑﹩ ﹝︧﹙︳ ︋︀︫︡، ﹨﹛ ︋﹥ ︋﹫﹞﹥، ﹨﹛ ︋﹥ ﹋︀ر 
︮︣ا﹁﹩، و ︋﹥ ︻﹞﹙﹫︀ت ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی ︋︀﹐؛ ︀︫︡ ︠﹫﹙﹩ آ︨︀ن ﹡︊︀︫︡. 
︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ــ︡ ﹋﹥ ︋ــ︣ای ا︗︣ای ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︀︋ــ︡ راه ﹚︀ی 

 .﹜︣﹫﹍︋ ︣︷﹡︣ی را در﹍د
 ﹏︡︋﹫︧ــ️؟ ﹡︷︀رت ︗︡ی ︑ــ︣ ︋﹥ ا︗︣ای ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹥ ﹡ــ﹢ ﹝﹢︔ــ︣. ︑﹞︣﹋ــ︤ ︋ــ︩ در︠﹢ر︑﹢︗﹩ از 
︪ــ︀ در ا︠︐﹫︀ر ﹉ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩،  ︧︀︋︨︣ــ﹫︀ی︋ 
﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋︪ــ﹩ از ا︣ادات ﹎︤ار︫﹍︣ی را ︋﹍﹫︣د. ا﹝︀ ﹡﹊︐﹥ 
ا﹠︧ــ️ ﹋﹥ ︎﹫﹢︨ــ︐﹥ و ﹨﹞﹫︪ــ﹥ در﹎﹫︣ ا﹞ ﹟︀︵︣ه ﹨︧︐﹫﹛ ﹋﹥ 
︀︫ــ︡ ﹋﹥ ﹨﹫︙﹢﹇️ آن  ــ︣﹋︐︀ی ﹁︣︻﹩ ا︑﹀︀﹇︀︑﹩ ا﹁︐︀ده︋  در دل︫ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︧︨﹢﹞ ﹉ ︳︨﹢︑ ا︑﹀︀﹇︀ت ﹋︪︿ ﹡︪﹢د و ا﹡︖︀م آن
﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹝︀︵︣ه ﹋︪︿ ﹡︪ــ︡ن ︋﹥ ﹝﹢﹇︹ اــ﹟ ︑﹀︣︀ را 

ا﹁︤ا︩ د﹨︡. 
د﹋︐︣ ﹡︷︣ی

︫︣﹋︐︀ی  ﹎︣وه  ︧︀︋︣س   ﹤﹋ ︫﹢د  داده  ا︗︀زه   ﹟ا ا﹎︣ 
ز﹝﹫﹠﹥ ای   ︡﹠﹋  ﹩︨︣︋︀︧ را   ﹩︻︣﹁ ︫︣﹋︐︀ی  از  ︋﹫︪︐︣ی 
︤رگ  ︡ ﹋﹥ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ در﹨﹛ اد︾︀م و︋  ︠﹢ا﹨︫︡ 
︫﹢﹡︡. ﹢ن ﹉ ﹝﹢︨︧﹥ ︋︀ و︲︺﹫️ ﹁︺﹙﹩، ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹋︀ر 

را ا﹡︖︀م د﹨︡. 

ا︨﹊﹠︡ر︋﹫︀︑﹩ 
 ﹤﹋ ﹝﹩ دا﹡﹫︡  ا﹝︀  ا︨️.   ﹏﹞︀︑  ﹏︋︀﹇  ︡﹫﹠﹋ ﹩﹞ ا︫︀ره   ﹤﹋ ﹡﹊︐﹥ ای 
︣ف ا﹁︤ا︩ ︑︺︡اد   ︮﹩﹠︺ .️︨ا ︡﹠︣ا﹁ ﹉ ﹤︖﹫︐﹡ ،︋︤رگ ︫︡ن
ا︧︀س  ︋︣ای   ﹩︵︫︣ ︩ ﹫︎ ا︨️   ﹟﹊﹝﹞ ︻︡دی،   ︣︷﹡ از  ﹋︀ر﹨︀ 
 .️︧﹫﹡ ا︨︀︨﹩  ︫︣ط  ا﹝︀  ︋︀︫︡؛   ﹤︧︨﹢﹞ ︋︤رگ ︫︡ن  ︲︣ورت 
︋︣ا︨︀س ﹇﹢ا︻︡ ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹇﹢ا︻︡ ︋﹢رس، ﹨﹞﹫﹟ 
از   ،﹩︨︣︋︀︧  ﹤︧︨﹢﹞  ﹉ درا﹝︡  از   ﹩︗﹢︑در︠﹢ر  ︩︋  ﹤﹋
 ︒︋ ا︨️   ﹟﹊﹝﹞ ︠﹢د   ﹟ا ︫﹢د،   ﹟﹫﹫︺︑ ︀︮︊﹊︀ر   ﹉ ︵︣ف 

️ ﹋﹛ ︋﹫︪︐︣ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار د﹨︡.  ا︨︐﹆﹑ل را ﹋﹞﹩ ︀ د︨
 ﹩﹝︨︀﹇

 ︩﹁︡﹨ آ﹝︡ه،  ا︨︐︀﹡︡ارد  در   ﹤﹋ ﹨﹞︀﹡︴﹢ر   ،٦٠٠ ا︨︐︀﹡︡ارد 
 ﹤﹋  ﹟ا  ﹤︋  ﹏﹫﹞ ا︨️.  ﹋︀ر  ﹇︊﹢ل   ︀ رد   ﹤︋  ️︊︧﹡ ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی 
﹝﹢︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ در ﹨︣ ︫︣ا︴﹩ ﹋︀ر را ︢︍︋︣د، ︋︀︻︒ ︫︡ه ﹋﹥ 
 ﹤﹋ ﹟ا︨︐︀﹡︡ارد ٦٠٠، و ا ️︀︻︡ودی از ر ︀︑ ﹜﹨ ︧︀︋︣س د﹢︠
︋﹢ا﹨︡ ﹇︧﹞️ ︻﹞︡ه را ︠﹢د  ﹤︧︨﹢﹞ ︀︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹢رد ︑︀﹫︡ او 

.︡﹠﹋ ﹩﹠﹫︪﹡ ︉ ﹆︻ ،︡﹠﹋ ﹩︨︣︋︀︧
 ﹜﹫︐︧︀︋ ﹩︺︲﹢﹞ ︨︣ ︣︋ ︉︡م ﹋﹥ ا﹎︣ ︋﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ و ﹝﹠︀︨ــ﹆︐︺﹞
 ﹩︺﹫︊︵ ﹤︣﹎ .د﹢︫ ﹩﹞ ﹏ ﹏﹊︪﹞ ﹟ا︨︐︀﹡︡ارد ا︨️، ا ﹅︊︵ ﹤﹋
﹢﹛؛ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️  ︀︫︡ و د︀ر ﹝︪﹊﹏︫   ︋️ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹎︀م اول︨ 
︫ــ︣﹋︐︀ آ﹝︀د﹎﹩ آن را ﹡︡ا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ﹠︡، و﹜﹩ ﹝﹛ ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ 
︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه  ︡︀︋﹉ ﹇︡م ︗﹙﹢︑︣ ︋︣ود و ا﹟ رو﹊︣د را ﹝︴︣ح 
﹋﹠︡. ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹟ ا﹟ ︋︣︠﹢رد در ︢︎︣ش ﹋︀ر ︋︧﹫︀ر ︑︀︔﹫︣﹎︢ار ا︨️.

د﹋︐︣ ︠︀﹜﹅ 
 ﹏︀︧﹞ ︡ه ا︨️ و﹫︙﹫︎ ً︀ ︀﹁︐﹥ ﹨︀ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ٦٠٠ وا﹇︺
﹋﹫﹀﹩ ز︀دی ︋︣ آن ︀﹋﹛ ا︨️؛ ︋︣ای ﹝︓︀ل، در ﹝﹢رد ︫﹫﹢ه ﹨︀ی ﹋︀ری 
﹝﹠︀︨︉ ︧︀︋︣س ︢︎ ،︩︋︣ش ︀ رد ﹋︀ر ︑﹢︨︳ ︧︀︋︣س ﹎︣وه، 
 ︩︋ ︧︀︋︣س   ︀︋ ﹎︣وه   ﹩︨︣︋︀︧ ا︻︱︀ی   ︉︨︀﹠﹞ ﹝︪︀ر﹋️   ︀
و   ،️︧﹫﹡ ︨︀ده ای  ا︨︐︀﹡︡ارد   ﹤﹋ ﹝﹩ د﹨︡  ﹡︪︀ن  ﹝﹢ارد   ﹤﹝﹨ ...؛  و 
﹎︣﹁︐︀ر︀﹩ ﹋﹥ در ﹝﹢رد آن ︮︊️ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛، در ︨︴ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 

﹨﹛ ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای و︗﹢د دارد. 
︀︻️ ﹋︀ری ︧︀︋︣س ︋︩ را  ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︓︀ل، ا﹎︣ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه︨ 
︣و﹡︡ه  ︀﹍︀﹡﹩ در︎  ﹥ ﹝﹠︷﹢ر︋   ︋ ً︀ ﹁︣ در ︡﹠﹋ ﹩﹞ ️﹁︀﹥ ا︨︐﹀︀ده ای دارد؟︮ 
ا︨️ ︀ ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︋︣ر︨ــ﹩ دارد؟ ا﹎︣ ︋﹥ ا﹟ ﹡︐﹫︖﹥ ر︨﹫ ﹤﹋ ︧︡︡︀︋︣س 
︋︩ و﹇️ ﹋︀﹁﹩ ︋︣ای ا﹡︖︀م ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︮︣ف ﹡﹊︣ده ا︨ــ️، ﹎︀م 
︋︺︡ی ︫ــ﹞︀ ﹫︧ــ️؟ ﹇︱︀و︑︀ی ﹝︐︺︡دی ﹋﹥ در ﹝︣ا﹞ ﹏︐﹙︿ و 
در ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد و ︑︺﹫﹫﹟ ︮﹑ ️﹫︣﹁﹥ ای و ا︠﹑﹇﹩ 
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 ︡︀︋ ︩︋ ︧︀︋︣س ︀ی﹨ ﹤︐﹁︀ ﹩︋︀ارز ︀︑ ︩︋ ︧ــ︀︋︣س ای ﹤﹁︣
︋︪ــ﹢د، ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد، ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︎﹫︙﹫︡ه ای ا︨️. 
︋﹥ ︻﹑وه، ﹎︣﹁︐︀ری ﹋︀ر ر︪﹥ ای ︑︣ و ا﹜︊︐﹥ ا︋︐︡ا﹩ ︑︣ ا︨️. ﹝︐︀︨﹀︀﹡﹥ در 
 ﹤  ︋️︧﹫﹡ ︡ ﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل︋   ︋.﹜ــ﹊﹏ ا︨︐︀﹡︡ارد ﹨﹛ ﹝︪﹊﹏ دار ا︗︣ای︫ 

.﹜︋︍︣داز ︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن ا︨︐﹆﹑ل ﹤﹚︧﹞
 ﹩﹚﹝︻ ﹏ راه ،︩︋ ︧︀︋︣س ا︨︐﹆﹑ل ︶﹀ ،︣وه﹎ ﹩︨︣︋︀︧ در
دارد. ︑︖︣︋﹥ ﹨︀ی ︋︧ــ﹫︀ر ز︀دی دا︫︐﹫﹛ ﹋﹥ و﹇︐﹩ ︧︀︋︣س ︋︩ در 
 ️︊︮ ﹩︧﹋ ︀︋ ﹤﹝︤﹛ا ﹅ رد﹢﹞ در ،﹜︫︡ ﹩﹞ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫︋ ️﹋︫︣ ﹉
﹡﹞﹩ ﹋︣دــ﹛. ﹅ ا﹜︤﹞﹥ در ︗ــ︀ی د﹍︣ی ︑︺﹫﹫ــ﹟ و ︑︭﹫︬ داده 
︀︻︀ت ﹋︀ر و   ︨︣ ︣ا︨ــ︀س ﹝︡﹜﹩ ︋﹢د ﹋﹥ ﹝︊︐﹠﹩︋  ﹝﹩ ︫ــ︡. ︑︭﹫︬ آن︋ 
ا︵﹑︻︀ت ︫ــ︣﹋️ ﹁︣︻﹩ ﹝﹢︗﹢د در ا︣ان ︋﹢د. ︻﹢ض ﹋︣دن ︧︀︋︣س 
︋︩ ︋﹥ را︐﹩ ﹝﹫︧ــ︣ ﹡︊﹢د. ︧ــ︀︋︣س ︫ــ︣﹋️ ا︮﹙ــ﹩ در ا﹡︐︀ب 

︧︀︋︣س ︫︣﹋️ ﹁︣︻﹩، ﹡﹆︩ ا︮﹙﹩ را دا︫️. 
در ﹋︪ــ﹢ر ︠﹢د﹝︀ن ﹨﹛ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹨﹞﹫﹟ ︵﹢ر ︋︀︫ــ︡. ︣ا ︫ــ︉ ﹝︖﹞︹ 
︋﹥ ﹁﹊ــ︣ ︧ــ︀︋︣س ﹝﹩ ا﹁︐﹫﹛؟ ﹋︖︀ی د﹡﹫ــ︀ ا ﹤﹡﹢﹎ ﹟︧ــ︀︋︣س ا﹡︐︀ب 
﹢ا﹨﹠︡ ︧ــ︀︋︣س را ︻﹢ض ﹋﹠﹠︡ از ٢  ــ︀︣ ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ ا﹎︣︋  ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؟ در︨ 
︣ای آن ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ︐﹩ ا﹇︡ام ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. در ا︣ان ︧︀︋︣س  ︨︀ل ﹇︊﹏︋ 

را ︻﹢ض ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ا﹝︀ ﹋﹞﹫︐﹥ ︧︀︋︨︣﹩ در ا︮﹏ در ︗︣︀ن ﹡﹫︧️. 
︑︖︣︋﹥ ﹝︪ــ︋︀﹩ را ︋﹍﹢ ﹤﹋ ﹜︧︀︋︣س ﹊﹩ از ︫︣﹋︐︀ی ︋﹢ر︨﹩ 
︀ً ︨ــ︀﹝︡ار ︠︀ر︗﹩ دا︫️، ︋﹥ ا︗︊︀ِر ︨︀ز﹝︀ن ︋﹢رس ︀︋︡ ︋︺︡ از  ﹋﹥ ا︑﹀︀﹇
۴ ︨︀ل ︻﹢ض ﹝﹩ ︫︡. ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︵︣ف ﹇︣ارداد 
 ️︣︡﹞ ﹤︋ ︣ا﹡﹩ را︧︀︋︨︣ــ﹩ ا ﹤︧︨﹢﹞ ︡ار ︠︀ر︗﹩، ﹡︀م ١٠﹞︀︨ــ
︫ــ︣﹋️ داده ︋﹢د ︑︀ از ﹝﹫︀ن آ﹡︀ ︨ــ﹥ ﹝﹢︨︧ــ﹥ را ا﹡︐︀ب ﹋﹠︡ و ︋︺︡، 
 ﹤︧︨﹢﹞ ﹤ ︀ آن︨   ︋﹤︊︀︭﹞ از ︡︺ ︀ ︧︀︨ــ﹫️ و︋  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩︋  ﹝﹢︨︧ــ﹥︋ 
︣ر︨ــ﹩ و︲︺﹫ــ️ آ﹡︀ از ﹡︷︣ ︑︪ــ﹊﹫﹑ت، ﹡﹫ــ︣وی ﹋︀ر، ︑︖︣︋﹫︀ت  و︋ 
﹥ ﹝︖﹞︹ ﹝︺︣﹁﹩ ﹋︣د. ︣ا ﹡﹞﹩ ︫﹢د  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ و ... ﹊﹩ را ا﹡︐︀ب و︋ 

در ا︣ان ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ︻﹞﹏ ﹋︣د؟ 
د﹋︐︣ ﹡︷︣ی

 ︀︋ ﹨﹞﹊︀ری  و  ار︑︊︀︵︀ت   ︣︐︧︋ و  ز﹝﹫﹠﹥  ا﹎︣   ﹤﹋  ︡﹫﹠﹋ ﹩﹞  ︣﹊﹁
 ﹩﹛﹢︑ ﹤ ،د﹢ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ﹁︣ا﹨﹛︫  ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی︋ 

﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ︋︊﹫﹠﹫﹛؟ 
د﹋︐︣ ︠︀﹜﹅ 

 ﹩︨︀﹫︨ و  ا﹇︐︭︀دی  ︩ ﹡﹫︀ز﹨︀ی  ﹫︎ ز︀دی  ﹝﹆︡ار   ﹉  ︣︐︧︋  ﹟ا
 ︡﹡﹢︫ ﹩﹞ ︋︀زار  وارد   ︀﹡آ ︫﹢د،  ﹁︣ا﹨﹛  ا﹎︣  ︩ ﹡﹫︀ز﹨︀  ﹫︎  ﹟ا دارد. 
﹁︣ا﹨﹛  ا﹇︐︭︀دی  ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی  ا﹎︣   .﹜﹫﹠﹋ ︑﹑ش   ﹤﹋ ﹡︡ارد  ﹡﹫︀زی  و 
 ﹩﹠﹁ دا﹡︩  ﹁﹠︀وری،  ︠﹢د︫︀ن   ︀︋  ︀﹡آ  ﹤﹋  ︡﹫︫︀︋  ﹟﹝︴﹞ ︫﹢د، 

﹝︪︀ر﹋️  ا︨︐︀﹡︡ارد﹎︢اری  ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی  در  و  ﹝﹩ آور﹡︡  آ﹝﹢زش  و 
 ً︀ ﹁︺︀ل ︠﹢ا﹨﹠︡ ﹋︣د. آ﹡︀ ︋﹥ د﹡︊︀ل ﹝﹠︀﹁︹ ا﹇︐︭︀دی ﹨︧︐﹠︡ و ︮︣﹁

ا﹡﹍﹫︤ه ﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی دار﹡︡. 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ︤رگ︋  ︣ای ︱﹢ر ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی︋  ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی︋ 
و ﹡﹫︤ ار︑﹆︀ی ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩، ﹝︧ــ︐﹙︤م ا︖︀د ا﹡﹍﹫︤ه ا︨️. ا︖︀د 

ا﹡﹍﹫︤ه ﹨﹛ ﹝︧︐﹙︤م ا︮﹑ح ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و ا﹇︐︭︀دی ا︨️. 
د﹋︐︣ ﹡︷︣ی 

 ﹤︋  ﹤︗﹢︑  ︀︋  ﹤﹋  ﹜︋︍︣داز ﹝﹢︲﹢ع   ﹟ا  ﹤︋ ︀رم   ︩︨︣︎ در 
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ︀︋  ﹅︊︴﹠﹞ ا︣ان   ﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐︀﹡︡ارد   ﹤﹋ ﹟ا
 ️﹫﹨ ﹋﹢︪︫︀ی  در   ︡︀︋  ﹤﹡﹢﹍ ا︨️  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
︋︣ای   ﹩︪︋ ا︵﹞﹫﹠︀ن و   ﹩︨︣︋︀︧ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︋︊﹢د ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ﹝︪︀ر﹋️ ﹋︣د ︑︀ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 

︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︨︀︎ ︣︐︋﹍﹢ی ︠﹢ا︨︐﹥ ﹨︀ی ﹝︀ ︋︀︫︡؟ 
ا︨﹊﹠︡ر︋﹫︀︑﹩ 

در   ،﹩﹚︊﹇ ا︨︐︀﹡︡ارد   ︀︋  ︡︡︗  ٦٠٠ ا︨︐︀﹡︡ارد  ︑﹀︀وت  ا︮﹙﹩   ﹤﹚﹋︀︫
د﹍︣ی  ︧︀︋︨︣︀ن   ﹤﹋ را   ﹩︪︋  ﹩﹚︊﹇ ا︨︐︀﹡︡ارد  در   ﹤﹋ ا︨️   ﹟ا
﹢د ﹋﹥ ﹢زه ﹝︧﹢﹜﹫️ د﹍︣ی ا︨️   ︋﹟ا ︣ ر︨﹫︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡ ︑︀﹋﹫︡︋ 
 ﹟ا  ︡︡︗ ا︨︐︀﹡︡ارد  در  ا︨️.  ﹎︣وه  ︧︀︋︣س   ︀︋  ️﹫﹛﹢︧﹞  ﹤﹫﹆︋ و 
آن  و  ا︨️  ︧︀︋︣س   ﹉ ︋﹥ ︻︡ه  و︸﹫﹀﹥   ﹤﹋ ا︨️  ﹝︴︣ح   ️︤﹞
︧︀︋︣س   ︀︋  ︹﹀﹠ذ و  ا︨️   ﹤︐﹁︣︢︎ را   ︀︐﹫﹛﹢︧﹞  ﹤﹝﹨ ︧︀︋︣س 

﹎︣وه ︵︣ف ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
ا﹝︀ آ︀ ︋﹥ وا﹇︹ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع در ︨︣︑︀︨︣ د﹡﹫︀ ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ︨︀د﹎﹩ ا︨️ 
﹋﹥ ﹝﹟ ︻︣ض ﹋︣دم؟ ︀︫︡ ا﹎︣ ا﹟ را ︋︀ ﹨﹫️ ︑︡و﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︵ــ︣ح ﹋﹠﹫﹛، ﹋﹥ ︋﹍﹢﹫﹛ ︫ــ︀﹋﹙﹥ ﹆﹢﹇﹩ در 
 ﹟ا︨ــ️، ﹝﹢︲﹢︻﹩ در︠﹢ر ﹎﹀︐﹍﹢ ︋︀︫︡. ا﹜︊︐﹥ ا ﹤﹡﹢﹎ ﹟︪ــ﹢ر ﹝︀ ا﹋
︫︀﹋﹙﹥ ︠﹫﹙﹩ ﹍︀﹡﹥ ﹡﹫︧️ و ︋﹥ ا︐﹞︀ل ﹋︪﹢ر﹨︀ی د﹍︣ی در د﹡﹫︀ ﹨﹛ 

︫︣ا︳ ﹝︪︀︋﹥ ︋﹥ ا﹟ را دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡. 
﹡﹊︐﹥ د︀﹫﹎︡﹫︙﹫︎ ︣﹍﹫︧ــ️ ﹋﹥ در ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد و︗﹢د دارد. 
﹝︓ً﹑ ﹝﹩ ﹎﹢ ﹤﹋ ︧︡ــ︀︋︣س ا︮﹙﹩ ︀︋︡ ا︵﹑︻︀ت را از ︧︀︋︣س 
﹁︣︻﹩ ︋﹍﹫︣د، ﹋ــ﹩ ︀︋︡ ︋﹍﹫︣د؟ ︀︋ ﹤﹡﹢﹍︡ ︎︀︨ــ د﹨︡؟ ︻﹞﹅ 
﹆︡ر ا︨️؟ ا﹟ ﹝﹢︲﹢︻︀︑﹩ ا︨️ ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ﹝︧﹊﹢ت ﹎︢ا︫︐﹥ 
ا︨ــ️، و ︋︣ر︨ــ﹩ ﹝︐︭︣ ﹝﹟ ﹨﹛ ا﹟ ︋﹢ده ﹋ــ﹥ ﹨﹫︘ را﹨﹠﹞︀ی 
 ﹩﹠︺ ز﹝﹫﹠﹥ در د﹡﹫︀ ﹨﹛ و︗﹢د ﹡︡ارد؛ ﹟در ا ︬︪﹞ ︀ر﹎﹫︣ی﹋ ﹤︋
ا﹟ ﹝︪ــ﹊﹏ ﹁﹆︳ ﹝︪﹊﹏ ﹝︀ ﹡﹫︧ــ️. ︀ در ﹝﹢رد ︋︒ ا﹨﹞﹫️، 
﹨﹞﹫﹟ ﹋﹥ ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه ا﹨﹞﹫ــ️ را ︋︣ای ︫ــ︣﹋︐︀ی ﹁︣︻﹩ 
︑︺︣︿ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹝︐﹀︀وت ا︨ــ️ ︋︀ ا﹨﹞﹫️ در ︨︴ ︮﹢ر︑︀ی 
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 ﹤﹠︤﹨ ﹟ا .︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹏﹫﹝︑ ﹩﹠﹁ ﹩﹎︡﹫ای را ︋﹥ ر︨ــ ﹤﹠︤﹨ ،﹩﹛︀﹞
﹥ ا︨ــ︐︡﹐﹜﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ︡. ︎︦، از ﹡ــ﹍︀ه ﹨︤﹠﹥ و 
ا﹡︐﹀ــ︀ع، ﹨﹞ــ﹥ آن ١۶ ﹝﹢ردی ﹋﹥ ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه از ︧ــ︀︋︣س 
 ﹟︫ــ﹢د. ︠﹫﹙﹩ ︗︀﹨︀ ا ﹩︋︀ارز ︡︀︋ ︡﹨ا︵﹑︻ــ︀ت ﹝﹩ ︠﹢ا ︩︋
﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد  ﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ٣٢٠،︋  ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ﹝︀ را ︻︴︿ ﹝﹩ د﹨︡︋ 
 ﹩﹁︀﹋ ︀﹀︴︻ ﹟٢٠٠، ︋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ٢۴٠، ︋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ٢٢٠، ا
﹡﹫︧ــ️ ﹢ن ︠﹢د آن ا︨︐︀﹡︡ارد در ︗︀ی ︠﹢دش ︎﹫︙﹫︡ه ا︨️ ا﹝︀ 
و﹇︐﹩ ﹋﹥ ﹝﹩ آ︡ و در ﹉ ﹝︖﹞﹢︻﹥ د﹍︣ ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د ﹡﹫︀ز 

︋﹥ ︑﹢︮﹫︿ ︋﹫︪︐︣ ︑﹢︨︳ ا︨︐︀﹡︡ارد﹎︢ار دارد. 
 ﹟و ا ️﹫﹨ ــ﹥ آن ︨︣ــ︡︋  ﹝ــ﹟ ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ﹋﹥ ا﹎︣ د︨ــ︐﹞︀ن︋ 
﹝﹢︲﹢︻ــ︀ت را ︵︣ح ﹋﹠﹫﹛ ﹁﹊︣ ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹛ ︑﹠︀ ﹋︪ــ﹢ری ︋︀︫ــ﹫﹛ ﹋﹥ 
 ﹟﹝﹢︲﹢ع ﹨︧ــ︐﹫﹛ و ﹨﹞﹊︀ران و دو︨ــ︐︀ن ﹝︀ ︋︣ای ا ﹟در﹎﹫︣ ا
﹝﹢︲﹢︻︀ت ︎︨︪︣ــ︀ی ﹝︐︺︡دی دار﹡︡، ا﹎︣ ا﹠︀ را ︋︪﹢د ﹏ ﹋︣د 
 ︳﹫﹞ ️︨ا﹡︡ ﹝﹢︗︉ ار︑﹆︀ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋︪﹢د. ا﹜︊︐﹥ ﹐زم ا﹢︑ ﹩﹞
﹆﹢﹇﹩ ︠﹢د﹝︀ن را ا︋︐︡ا ارز︀︋﹩ ﹋﹠﹫ــ﹛ و ا﹨﹞﹫️ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 
︑﹙﹀﹫﹆﹩ را در ︋︧ــ︐︣ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹋︪﹢ر ︠﹢د﹝︀ن ︋︊﹫﹠﹫﹛. ﹨﹠﹢ز، در ︋︧︐︣ 

 .﹜︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩ ﹡︡ار︑︣را︑﹩ ﹨﹫︘ ا﹜︤ا﹝﹩، ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︮﹢ر﹆﹞
 ﹩﹠︺ ،﹜﹫﹠﹋ ️﹋︣ ﹜دو ︋︧ــ︐︣ را ︋﹥ ︵﹢ر ﹝﹢ازی ︋︐﹢ا﹡﹫ــ ﹟ا﹎︣ ا
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫ ︀ ﹨﹫️ ︑︡و﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋   ︋︒ ا︖︀د︋ 
در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝﹢اردی ﹋﹥ ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︑﹀︧﹫︣ دارد، و ︋﹥ ︵﹢ر ﹝﹢ازی در ︋︧︐︣ 
﹇﹢ا﹡﹫ــ﹟ و ﹝﹆︣رات ︠﹢د﹝ــ︀ن ︗︀﹍︀ه ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩ را 
︋﹥ ︵﹢ر ﹝︪︬ ︵︣ح ﹋﹠﹫﹛، ︋﹥ ﹝︣ور ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 
وا︡ ︑︖︀ری ا︮﹙﹩ ﹉ ﹋﹞ــ﹩ در ︗︀﹝︺﹥ ﹝﹆︊﹢﹜﹫️ ︠﹢د و ︗︀﹍︀ه 
︠﹢دش را ︎﹫︡ا ﹋︣ده، ا﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ﹨﹛ ︗︀ــ﹍︀ه ︠﹢دش را ︎﹫︡ا 

︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د. 
د﹋︐︣ ︠︀﹜﹅ 

︠﹢ب ا︨️ ا﹎︣ ︋︐﹢ا﹡﹫﹛ در ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ﹩﹚﹫︠
آن  ︋︣ای  و   ﹜﹫﹠﹋ ا﹁﹊︀ر  ︑︊︀دل  و  ﹝︪︀ر﹋️   ﹩︨︣︋︀︧ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
︎﹫︡ا   ﹩︀﹚ راه  ﹤  ﹜﹫﹠﹫︊︋ ﹡﹞﹩ دا﹡﹫﹛  را   ︀﹡آ  ︨︀︎  ﹤﹋  ﹩︀﹨︤﹫
 ﹟دارد ا ️﹢﹛او ︣︲︀ ︀ل در ﹤ آن ﹜﹠﹋ ﹩﹞ ︣﹊﹁ ﹩﹛︣ده ا﹡︡. و﹋
 ️︊︧﹡ ر︨﹞﹩  ︧︀︋︡اران   ﹤︺﹞︀︗ و   ﹩︨︣︋︀︧  ﹤﹁︣  ﹤﹋ ا︨️ 
︋﹥ ا︗︣ای ﹨﹞﹫﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د ︋﹫︪︐︣ ︑﹢︗﹥ ﹋﹠︡. ﹨﹠﹢ز ﹋︀ر 

 .﹜︋︣ای ا﹡︖︀م دادن در ﹋︪﹢ر ︠﹢د﹝︀ن ︋︧﹫︀ر دار
د﹋︐︣ ﹡︷︣ی

 ︡︺︋ و  ︧︀︋︣س  ا﹡︐︀ب  در   ﹩︨︣︋︀︧ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀ی   ︩﹆﹡
 ﹏︀︧﹞ از ﹩﹚﹫︠ ︡︀︫ .️︨︧︀س ا و ﹜﹞ ار︑︊︀ط ︋︀ او ︋︧﹫︀ر

 ﹩︨︣︋︀︧ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ٦٠٠ در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀ی
﹡﹆︩ وا﹇︺﹩ ︠﹢د را ا ،︡﹠﹠﹋ ︀﹀﹏ ︫﹢د. 

 ﹩﹝︨︀﹇
 ️﹫﹨  ︀︋ ﹝︪︀ر﹋️  ︋︣ای  ز﹝﹫﹠﹥ ای   ٦٠٠ ا︨︐︀﹡︡ارد   ︀︋ ار︑︊︀ط  در 
ا︣ان  در  ﹨﹠﹢ز  ا︨︐︀﹡︡ارد   ﹟ا  ﹤﹋ ︣ا   ﹜︡ار﹡ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀   ﹟︡و︑
﹥ ﹡︷︣م ﹝﹩ ︫﹢د  ︋﹥ ︵﹢ر ︗︡ی ا︗︣ا ﹡︪︡ه ا︨️. و﹜﹩ در ﹝﹢ارد ا︋︀م︋ 
 ︣﹍︀د﹨︀ی د﹡ ︀︋ ﹤﹋ ️︨ال ﹋︣د. ا﹜︊︐﹥ ﹨﹞﹢اره ﹐زم ا﹢︨ ︀﹡از آ

ار︑︊︀ط دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛ و ︑︺︀﹝﹑︑﹞︀ن ︋﹫︪︐︣ ︫﹢د. 
ا﹡﹍︊﹫﹠﹩ 

 ﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ️﹫﹀﹫﹋ ︋︊﹢د  در  ﹝︪︀ر﹋️  در︭︠﹢ص 
﹡︀د ا︨︐︀﹡︡ارد﹎︢ار ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︑︺︀﹝﹏ ﹋﹠﹫﹛،  ﹠︀ن ︋ ﹤﹢ا﹨﹫﹛ ︋︀  ﹎︣وه 
︋︣ر︨﹩   .﹜﹫︫︀︋ دا︫︐﹥  ︠﹢د﹝︀ن   ︳︫︣ا از   ﹤﹡︀﹀︭﹠﹞  ﹩︋︀ارز  ︡︀︋ ا︋︐︡ا 
 ﹤  ︀﹡آ از  از︵︣﹁﹩  ︋︡﹨﹫﹛؟   ︀﹡آ  ﹤︋  ﹤﹋  ﹜دار ︀﹁︐﹥ ای   ︀آ  ﹜﹫﹠﹫︊︋  ﹜﹫﹠﹋
 ️﹋︣ ︋︧︐︣ی  در   ︀﹡آ  ﹤﹋ ا︨️  آن  وا﹇︺﹫️   .﹜︣﹫﹍︋ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹫﹛ 
از  ︋︧﹫︀ری   .︡﹠︐︧﹨  ︣︑﹢﹚︗  ︀﹞ از   ﹤﹋ دار﹡︡  ﹇︣ار   ﹩︀︱﹁ در  و   ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞
در   ﹤﹋ ﹝﹢اردی  از  ︋︧﹫︀ری  ﹡︡ار﹡︡.  را   ︀﹞ او﹜﹫﹥  ﹝︡ود︐︀ی  و   ﹏︀︧﹞
آن   ﹩ا︗︣ا ﹝︪﹊﹑ت  و  ا︗︣ا   ︀﹡آ  ︳︨﹢︑ ﹡︪︡ه  ︎︣دا︠︐﹥   ︀﹡آ  ﹤︋  ︀︗ ﹟ا
 ︀﹡آ ﹋︀ری  ﹁︱︀ی  در   ﹤﹋  ﹩﹚︀︧﹞ ︋︣ای   ︀﹞ و﹜﹩  ا︨️.  ︫︡ه   ︬︪﹞
 ︦︎  .﹜︡ار﹡ د︨︐﹢ر﹋︀ری   ،﹩﹚﹝︻  ﹤︋︣︖︑ ﹡︊﹢د  ︋﹥ د﹜﹫﹏  ا︨️  ﹝︴︣ح 
 ︣︷﹡ ﹤︋  .﹜﹫﹠﹋  ﹏﹆︐﹠﹞  ︀﹡آ  ﹤︋ ﹝﹀﹫︡ی   ﹤︋︣︖︑ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛   ︀﹞ ︋﹥ ﹇︀︻︡ه 
 ﹩︪︋  ﹤﹋  ︀﹞ ︠︀ص   ﹏︀︧﹞  ﹤︋ ورود  ︋︣ای   ﹩﹚︀﹝︑  ﹜﹨  ︀﹡آ ﹡﹞﹩ ر︨︡ 
﹝︪﹊﹑ت  ︋︣ای   ︹︴﹇ ︋﹥ ︵﹢ر  و﹜﹩   ،︡﹠︫︀︋ دا︫︐﹥  ا︨️   ﹩﹍﹠﹨︣﹁ آن  از 
︩ روی ﹝︀ را﹨﹊︀ر ︠﹢ا﹨﹠︡ دا︫️ ﹋﹥ ︀︋︧︐﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫﹛.  ﹫︎ ﹩ا︗︣ا

د﹋︐︣ ﹡︷︣ی
 ️﹫﹀﹫﹋ ار︑﹆︀ی  و   ٦٠٠  ﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐︀﹡︡ارد  ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی 
️ ︫﹠︀︠︐﹟ ︗︀﹍︀ه ︮﹢ر︑︀ی  ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹝︧︐﹙︤م ︋﹥ ر︨﹞﹫
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  آ﹝﹢زش   ،﹩﹛︀﹞ و  ︑︖︀ری  ﹇﹢ا﹡﹫﹟  در   ﹩﹆﹫﹀﹚︑  ﹩﹛︀﹞
 ︴︨ در  ︑︽﹫﹫︣ات   ﹟︣︠آ  ﹤︋  ﹤︗﹢︑  ︀︋  ﹩︨︣︋︀︧ و  ︧︀︋︡اری 
 ﹩︨︣︋︀︧ د︨︐﹢را﹜︺﹞﹏   ﹟︡و︑ دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀،  در  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
 ،︩︋︣︔ا ﹢﹡ ﹤︋ ﹩︨︣︋︀︧ روزا﹝︡، ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی
﹎︣وه  ︧︀︋︨︣︀ن  ︋︣ای   ﹩﹡︡﹞ و  ا︗︐﹞︀︻﹩   ️﹫﹛﹢︧﹞  ﹩﹠﹫︋ ︩ ﹫︎
﹡︀د  ا︨︐﹆︣ار  و   ﹟﹫﹫︺︑  .︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹇﹢ا﹡﹫﹟،  در   ﹩︻︣﹁ ︫︣﹋︐︀ی 
﹎︤ار︫﹍︣ی  ﹡︷︀م  ︋︣ای  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡  ︧︀︋︡اری   ﹤﹁︣  ︣︋ ﹡︷︀ر︑﹩ 

﹝︀﹜﹩ و ︧︀︋︨︣﹩ ︋︧﹫︀ر ︨﹢د﹝﹠︡ ︋︀︫︡.
دو︋ــ︀ره از ︱ــ﹢ر و ﹝︪ــ︀ر﹋️ ︫ــ﹞︀ در اــ﹟ ﹝﹫︤﹎︣د 

︨︍︀︨﹍︤ارم.

25



13
98

ن  
بـا

   آ
10

3  
اره

شم

١
١٣
٩٨

ن   
 آ︋︀

 ١٠
٣  
︀ره
﹝︫

 ﹏︀︧﹞ ︀︋ ︀︑ ا ︋︣ای ︠﹢ا﹡﹠︡﹎︀ن ﹝︖﹙﹥ ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ︨︀زد﹢︐﹞︣︎ ︪ــ﹢ر ﹁︣︮︐﹩ ارز︫ــ﹞﹠︡ و﹋ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︋︣︖︑︣︎ ︣ان︷﹠︊︀︮ ︀ه﹎︡ا﹡︐︪ــ︀ر د
و ﹝︪ــ﹊﹑ت ︣﹁﹥ ︋﹫︪︐︣ آ︫﹠︀ ︫ــ﹢﹡︡. از ا﹟ ﹋﹥ د︻﹢ت ﹝︖﹙﹥ را ︢︎︣﹁︐﹫︡، ︨︍︀︨ــ﹍︤ار﹛. ﹝﹢ر ﹎﹀︐﹍﹢ی ا﹟ ︫﹞︀ره ﹝︖﹙﹥ ︧︀︋︣س ︋︣ 
︧︀︋︨︣﹩ ︫ــ︣﹋︐︀ی ﹎︣وه ﹇︣ار دارد. ا︋︐︡ا ﹡﹍︀﹨﹩ ︋﹥ ﹝﹢﹇︺﹫️ ︫︣﹋︐︀ی ﹎︣وه در ا︣ان دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛. ︫︣﹋︐︀ی ﹎︣وه ﹥ ﹡﹆︩ و ا﹡︡ازه ای 

در ا﹇︐︭︀د ﹋︪﹢ر دار﹡︡ و ا︻︐︊︀ر︋︪﹩ ︋﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ا ︀︐﹋︫︣ ﹟﹥ ا﹨﹞﹫︐﹩ دارد؟
﹩︣زا﹫﹞ ﹩﹚︻

 ️﹋︣ ︣﹋︐︀ی ا︣ا﹡﹩، 500︫  ︀ل ر︑︊﹥ ︋﹠︡ی︫   ︨﹟﹫﹝﹊و ️ ︧﹫  ︋︕︀︐﹡ ا︨ــ︀س ︣  ︋،1397 ﹟﹝ ︋︣ ا︨ــ︀س ا︵﹑︻︀ت ﹝﹠︡رج در روز﹡︀﹝﹥ د﹡﹫︀ی ا﹇︐︭︀د ﹝﹢رخ 9︋ 
︣﹋️ اول   ︫︡ ︀﹐ی ﹁︨︣️، 50/2 در︮︡ ︗﹞︹ ﹁︣وش︮   ︋ ِ️ ﹋︣ ﹢رت ﹎︣﹁︐﹥، در ﹝︖﹞﹢ع 13︫  ︣ ا︨︀س ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی︮  ــ︡ه ا﹡︡ ﹋﹥︋  ــ︀ل 1396 ﹝︺︣﹁﹩︫   ︨︣︑︣︋

را ︫﹊﹏ ﹝﹩ د﹨﹠︡ ﹋﹥ ﹡︪︀ن د﹨﹠︡ه در︗﹥ ︑﹞︣﹋︤ در و︲︺﹫️ ︫︣﹋︐︀ی ︋︤رگ در ا︣ان ا︨️. 
﹡﹊︐﹥ ︗︀﹜︉ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ در ﹁︨︣️ ا﹟ ١٣ ︫︣﹋️، ︀زده ︫︣﹋️ ︋︤رگ ﹨﹙︡﹠﹌ و︗﹢د دارد ﹋﹥ ﹁︣وش آ﹡︀ در ︨︀ل ١٣٩۶ ﹝︺︀دل ۴٢در︮︡ ﹋﹏ ﹁︣وش 
︮︡ ︫︣﹋️ اول ︋﹢ده ا︨️. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ﹁︨︣️ ١٠٠ ︫︣﹋️ ︋︣︑︣ اول، ︡﹚﹨ ️﹋︫︣ ۶٨﹠﹌ و در ﹝︖﹞﹢ع ١٨۵ ،️﹋︫︣ ۵٠٠ ︫︣﹋️ ﹨﹙︡﹠﹌ و︗﹢د دارد. 

ا﹟ آ﹝︀ر ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︫︣﹋︐︀ی ﹎︣وه ︨﹛ ︋︧﹫︀ر در︠﹢ر︑﹢︗﹩ در ا﹇︐︭︀د ﹋︪﹢ر دار﹡︡. 
﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑︭﹞﹫﹞﹍﹫︣︀ی ا﹇︐︭︀دی  ﹥ ︨︤ا﹩ در ︫﹀︀ف ︨︀زی ا︵﹑︻︀ت︋   ︋﹜︨ ︡﹡︀ی ﹎︣وه ﹝﹩ ︑﹢ا︐﹋︣ ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩︫   ︮﹤  ︋﹩︪︋ا︻︐︊︀ر ﹩︴︣ا  ︫﹟﹫﹠در
﹋︪ــ﹢ر ا﹀︀ ﹋﹠︡. در ا︨︀س، ا﹝︣وزه در د﹡﹫︀، ﹠︑ ﹩︨︣︋︀︧︀ راه ا︻︐︊︀ر︋︪﹩ ︋﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ا︨️ ﹋﹥ از ︵︣﹅ ﹎︤ار︫﹍︣ی در ا︠︐﹫︀ر ﹎︣وه ﹨︀ی ذ﹠﹀︹ ﹇︣ار 
︣︠﹢ردار   ︋﹩︮︀ ــ︣﹋︐︀ی ﹎︣وه از ا﹨﹞﹫️︠  ﹥ آ﹝︀ر ذ﹋︫︣ــ︡ه، ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع  در ﹝﹢رد︫   ︋﹤︗﹢︑ ︀ ﹝﹩ ﹎﹫︣د و ﹨﹞﹫︪ــ﹥ ارزش ا﹁︤وده در︠﹢ر︑﹢︗﹩ ا︖︀د ﹝﹩ ﹋﹠︡ و︋ 

ا︨️.

︋︣ای  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣﹩، آ ︀︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه از ﹡︷︣ ا﹨﹞﹫️، ︑﹀︀وت ︐﹋︫︣ ︣︀︨ ﹩︨︣︋︀︧ ︀︋ ﹩﹝﹞︀ دارد؟

︀︋ ﹢﹍︐﹀﹎ 
آقاى مجتبى على ميرزايى
︻︱﹢︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا︣ان

 ﹡﹆︩ ﹋﹞︣﹡﹌ ︧︀︋︣س ﹎︣وه
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﹩︣زا﹫﹞ ﹩﹚︻
﹥ و︥ه در ﹝﹢اردی  ︀﹝︡اران آن︋  ﹥ ﹜︀ظ ︵﹫︿ ﹎︧︐︣ده ︑︨︣  ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه︋ 
﹋﹥ ︫ــ︣﹋︐︀ی ﹎︣وه در ︋﹢رس اوراق ︋︀دار ︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ︋︀︫﹠︡ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ 
 ︣︀︨ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︋ ️︊︧﹡ ،︡﹡در ا﹇︐︭︀د ﹋︪ــ﹢ر دار ﹤﹋ ﹩﹝﹞ ︣﹫︔︀︑ ︀ظ﹛ ﹤︋
︫︣﹋︐︋ ﹤﹋ ︀︪ــ﹩ از آ﹡︀ ︭︠﹢︮﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ﹠︡، ︋﹥ ︵﹢ر ﹇︴︹ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋﹥ 
ا﹨﹞﹫️ ﹡﹆︩ ︧︀︋︨︣ــ︀ن در ا︻︐︊︀ر︋︪﹩ ︋﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ و ﹝︺︣﹁﹩ آن 
️ ا﹡︡ر﹋︀ران ا﹇︐︭︀دی و ︋﹥ و︥ه ︻︀﹝﹥ ﹝︣دم ﹋﹞﹈  ︋﹥ ︵﹫︿ و︨ــ﹫︺︐︣ی از د︨
 ️﹫︺﹇﹢﹞ ︣︋ ﹩︗﹢︑ع ︋﹥ ﹡﹢︋﹥ ︠﹢د  ︑︀︔﹫︣ در︠﹢ر﹢︲﹢﹞ ﹟︀ن ︑﹢︗﹥ ﹋﹠︡. ا︀︫ــ
 ﹤﹁︧︣︀︋︨︣﹩ در ا︣ان دا︫︐﹥ و ︲﹞﹟ ︋︀﹐︋︣دن ا﹡︐︷︀رات ︗︀﹝︺﹥ در ﹋﹏، 
️ ا﹡︡ر﹋︀ران ︣﹁﹥ در ︭︠﹢ص  ︋︀﹐︋︣دن ﹋﹫﹀﹫️  ︋︀ر ︨﹠﹍﹫﹠﹩ ︋︣ دوش د︨ــ

ا︻︐︊︀ر︋︪﹩ ︋﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ﹝﹩ ﹎︢ارد.
︀﹐ر﹁︐﹟ ا﹡︐︷︀رات از  ︣ر﹡﹌ ︫︡ن ﹡﹆︩  ﹈︣﹁﹥ در ︗︀﹝︺﹥ و︋  در وا﹇︹ ﹨﹞﹫︪﹥︎ 
آن ︣﹁﹥، ︫︣ا︋ ︳︐︣ی را ︋︣ای ار︑﹆︀ی ﹋ّ﹞﹩ و ﹋﹫﹀﹩ آن ︣﹁﹥ ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡.

 ﹤ ﹤︋ ︣ان︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ آن در ا︪︋ ︧︀︋︣س ﹎︣وه و ︀ب︐﹡ا
︫﹊﹙﹩ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د؟ 

﹩︣زا﹫﹞ ﹩﹚︻
ا﹡︐︀ب ︧︀︋︣س ﹎︣وه در ا︣ان در 3 ﹎︣وه ﹝︐﹞︀︤ ﹇︀︋﹏ ︑﹀﹊﹫﹈ ا︨️:

ا﹜︿) ︫ــ︣﹋︐︀﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︲ــ︣ورت ︋︣ ا︨ــ︀س ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات و︲︹ ︫ــ︡ه، 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︧︨﹢﹞ ﹤﹚﹫︨در ︋︺︱﹩ ﹝﹢ارد ︋﹥ و ︀ و ﹩︨︣︋︀︧ و︨﹫﹙﹥ ︨︀ز﹝︀ن ﹤︋

.︡﹡﹢︫ ﹩﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︣︊﹨را ︡﹫﹀﹞
ب) ︫ــ︣﹋︐︀﹩ ﹋﹥ در ︋﹢رس اوراق ︋︀دار ︢︎︣﹁︐﹥ ︫ــ︡ه ا﹡︡ و در ﹎︣وه «ا﹜︿» 
﹇︣ار ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣﹡︡، ︋︣ ا︨︀س ر︑︊﹥ ︋﹠︡ی ا﹡︖︀م ︫︡ه از ﹁ ️︨︧︣︀︋︨︣︀ن ﹝︺︐﹞︡ 
︋﹢رس و اوراق ︋︀دار و ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︸︣﹁﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹨︣ ﹝﹢︨︧﹥، ﹡︧︊️ ︋﹥ 

ا﹡︐︀ب ︧︀︋︣س ﹎︣وه ا﹇︡ام ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.
پ) ︐﹋︫︣ ︣︀︨︀ ︾﹫︣ از ﹝﹢ارد ﹝﹠︡رج در ︋﹠︡﹨︀ی«ا﹜︿» و «ب» ﹋﹥ در ا﹡︐︀ب 

︧︀︋︣س ﹎︣وه ︑︀︋︹ ︲﹢ا︋︳ ︠︀︮﹩ ﹡﹫︧︐﹠︡.
در ︫ــ︣﹋︐︀ی ﹎︣وه ﹋﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ آ﹡︀ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ︨ــ︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩ ا﹡︖︀م 
 ︤﹫﹡ ︀︪ــ︋ ﹩︧︀︋︨︣ــ  ،︫ــ﹢د، ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝﹆︣رات ﹝︣︋﹢ط ﹩﹞
︑﹢︨︳ آن ︨︀ز﹝︀ن ︮﹢رت ﹝﹩ ︢︎︣د. در ﹝﹢رد ︫︣﹋︐︀ی ︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه در ︋﹢رس 
اوراق ︋︀دار، ﹝︡︣ان ﹎︣وه، ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه را ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ا﹡︐︀ب ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ︋︀ 
︣﹋️ ا︮﹙﹩،   ︭﹢ص، ﹝︡︣ان︫   ︠﹟رس ﹝﹠︴︊﹅ ︋︀︫︡. در ا﹢ ــ︀ز﹝︀ن︋  ︲﹢ا︋︳︨ 
﹎︀ه ︋ ﹩︨︣︋︀︧︩ را ︑︀ در︮︡ ﹝﹢رد ︑ ︡﹫︀︧︀︋︣س ﹎︣وه، ︋﹥ ︠﹢د وی ﹝﹢ل 
︡ون ﹋︧︉ ﹡︷︣ ︧︀︋︣س ﹎︣وه   ︋︀ و ︣︷﹡ ︀ ︣ آن را ︧︉ ﹝﹢رد،︋  ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و ﹝︀زاد︋ 
ا﹡︐︀ب ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹋﹥ ︲﹢ا︋︳ ︨︀ز﹝︀ن ︋﹢رس ﹡﹫︤ ر︻︀️ ︫﹢د. در ﹝﹢رد 
︀︮﹩ و︗﹢د ﹡︡ارد و ︑﹠ ︀︧︀︋︣س  ︫ــ︣﹋︐︀ی ︵︊﹆﹥ «پ» ﹡﹫︤ در ا︨︀س ا﹜﹍﹢ی︠ 

︀︋ ︩︋︡ از ︋﹫﹟ ا︻︱︀ی ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا︣ان ا﹡︐︀ب ︫﹢د.
ا﹜﹍﹢ی ﹝﹠︀︨ــ︉ ︋ــ︣ای ا﹡︐︀ب ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه ﹨﹞﹫︪ــ﹥ ︀︋ــ︡ ﹝︐﹊﹩ ︋﹥ 

ر︑︊﹥ ︋﹠︡ی ︧︀︋︨︣︀ن ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹋﹫﹀﹫️ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩ و ︸︣﹁﹫️ ﹋︀ری ا︪︀ن و 
︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ﹝﹠︀︨︉ ︋︀︫︡. در ﹝﹢رد ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩، ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹇︣ار 
︣ ︻︡ه ︧︀︋︣س ﹎︣وه، ︵︊﹅ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ﹎︣﹁︐﹟ ﹝ ️﹫﹛﹢︧︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه︋ 
️ ﹋﹛  ﹩﹍﹠﹨︀﹝﹨ ︀︋ ︡︀︋︧︀︋︣س ﹎︣وه  ︧︀︋︨︣ــ﹩، ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︩ د︨ــ
ا﹡︐︀ب ︫ــ﹢﹡︡ ︑︀  ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋﹫︪ــ︐︣ی ︋ــ︣ای وی ﹁︣ا﹨﹛ ﹎︣دد؛ ــ︣ا ﹋﹥ در ︾﹫︣ 

ا﹟ ︮﹢رت ︧︀︋︣س ﹎︣وه ﹝︖︊﹢ر ا︨️ ر︨﹫︡﹎﹫︀ی ︋﹫︪︐︣ی را ا﹡︖︀م د﹨︡. 

 ﹩﹞︀︋ا ︀ا︨️ و آ ︀﹢﹎ رو︫﹟ و ︩︋ ︣وه و﹎ ️﹋︫︣ ︿︣︺︑ ︀آ
از ا﹟ ︋︀︋️ در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ و︗﹢د دارد؟

﹩︣زا﹫﹞ ﹩﹚︻
︑︀﹋﹠ــ﹢ن ︋﹥ ﹝﹢اردی ﹋ــ﹥ ﹝︊﹫﹟ ﹋﹞︊﹢د در ︑︺︣ــ︿ ︋︩ و ︋︩ ︻﹞︡ه 
︋︀︫ــ︡ در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ اــ︣ان ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ ﹝︪ــ︀︋﹥ 
 ﹤︗﹢︑ ︀︋ ﹤﹋ ﹤ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︨ــ️، ︋︣︠﹢رد ﹡﹊︣ده ام. آن
︋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︣ای ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه ﹝﹛ ا︨️،  د︨︐ِ︣س 
﹡︀﹝︡ود ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه ︋﹥ ار﹋︀ن ر﹨︊︣ی ﹎︣وه و ︋︪ــ︀، ا︵﹑︻︀ت 
︪︋︀ و ︧︀︋︨︣︀ن ︪︋︀ (︫︀﹝﹏ ﹝︧ــ︐﹠︡ات ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︣︋﹢ط ﹋﹥ 

﹝﹢رد در︠﹢ا︨️ ︧︀︋︣س ﹎︣وه ا︨️) ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 

﹢د رو︋︣و︨️؟ ︀ ︀︧﹞ ﹤﹏ و ﹝︪﹊﹑ت ﹝﹞﹩ در ﹋︀ر︠  ︧︀︋︣س ﹎︣وه︋ 
 ﹩︣زا﹫﹞ ﹩﹚︻

︨ــ︀ز﹝︀ن ︋﹢رس و ︗︀﹝︺﹥ ︧ــ︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩ ا︣ان ﹝﹆︣را︑ــ﹩ را در را︋︴﹥ ︋︀ 
ر︑︊﹥ ︋﹠︡ی ︧︀︋︨︣︀ن و ︸︣﹁﹫️ ﹋︀ری ا︪︀ن و︲︹ ﹋︣ده ا﹡︡ ﹋﹥ در ︻﹞﹏ ﹝﹢︗︉ 
 ︣︀︨ ︳︨﹢︑ ︹︴﹇ ر﹢︵ ﹤︋ ﹜﹞ ﹟︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه ا︨ــ️ و﹜﹩ ا ︀ه﹍︀︗ ️﹢﹆︑
﹝︣ا︗︹ ︋ــ﹥ و︥ه ︨ــ︀﹝︡اران، ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇ــ︣ار ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣د. ︋︀ ︑﹢︗ــ﹥ ︋﹥ ︑︖︣︋﹥ 

︣﹁﹥ ای، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹛ ︋﹥ ﹝﹢ا﹡︹ ز︣ در ا﹡︖︀م ﹝﹠︀︨︉ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ا︫︀ره ﹋﹠﹛:
 .︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن ﹟﹫﹫︺︑ ︧︀︋︣س ﹎︣وه در ﹌﹡︣﹝﹋ ︩﹆﹡ (︿﹛ا

ب) ﹝︡ود︐︀ی ﹡﹫︣وی ا﹡︧︀﹡﹩ ︧︀︋︣س ﹎︣وه در ﹡︷︀رت ︋︣ ﹋︀ر︧︀︋︨︣︀ن 
︩ ︋﹫﹠﹩ ︫︡ه ا︨️، از︗﹞﹙﹥ ﹡︷︀رت از  ︋︩، ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹋﹥ در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︎﹫
ا︋︐︡ای ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ︑︀ ا﹡︐︀ی ﹋︀ر. دروا﹇︹، ﹡︷︀رت ︧ــ︀︋︣س ︋﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ه 
﹝︡ود ︋﹥ ا︵﹑︻︀ت در︠﹢ا︨︐﹩ از ︧︀︋︣س ︋︩ ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︋︩ ︻﹞︡ه 

آن در وا﹇︹ در ﹎︤ارش ︧︀︋︣س ︋︩ ﹝﹠︺﹊︦ ا︨️.
پ) ︑﹞︣﹋︤ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ︫︣﹋️ ا︮﹙﹩ و ︪︋︀ در ﹈ ز﹝︀ن ﹝︪︬ و ︋﹥ ︵﹢ر 
﹥ ︑︺︡اد در︠﹢ر︑﹢︗﹥   ︋﹤︗﹢︑ ︀ ︣︠﹩ ﹝﹢ارد︋  ︀︀ن ا︨﹀﹠︡﹝︀ه ﹨︨︣︀ل ﹋﹥ در︋  ︻﹞︡ه︎ 
 ️︡ود﹞ ﹏﹝︻ در ،︀︐﹋︣  ︫︣︀  ︨﹩︨︣︋︀︧ ︀ ︪︋︀ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹨﹞︤﹝︀﹡﹩︋ 

ز﹝︀﹡﹩ در ا︗︣ای ﹝﹠︀︨︉ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡.
  

︫︣﹋︐︀ی ︠︡﹝︀︑﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︫︣﹋︐︀ی ﹎︣وه ︠︡﹝︀ت ︑︭︭﹩ ارا ︀︑ ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹤﹥ ا﹡︡ازه 
در ا︣ان ﹝︴︣ح ا︨️ و دا﹝﹠﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ آ﹡ ︀﹥ آ︔︀ری ︋︣ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ دارد؟
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 ﹩︣زا﹫﹞ ﹩﹚︻
﹝﹢︲﹢ع ا︨︐﹀︀ده از ︫︣﹋︐︀ی ︠︡﹝︀︑﹩ و آ︔︀ر آن ︋︣ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ در ا︨︀س 
︀ص در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ا︣ان ﹝︴︣ح ﹡︪︡ه و ﹡﹞﹩ ︑﹢ان در︗﹥  ︋﹥ ︵﹢ر︠ 
﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ ا﹨﹞﹫️ ﹝﹢︲﹢ع  ︀ ا ﹟︀ل︋  ــ︀︠️.︋   ︨︬ا﹨﹞﹫️ آن را ﹝︪ــ
﹥ ﹋﹙﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ︑︖︣︋﹥ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹨﹞﹫︪ــ﹥   ︋﹤︗﹢︑ ︀︋
در﹡︷︣ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋﹢ده ا︨ــ️. ︑﹢︗﹥ و︥ه ︋﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 

︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋﹥ ︋︊﹢د ﹋﹫﹀﹫️ ︐﹋︫︣ ﹩︨︣︋︀︧︀ی ﹎︣وه ﹋﹞﹈ ﹋﹠︡.
 

﹢رت  ︡ون ﹡︷︣ ︧︀︋︣س ﹎︣وه︮   ︋︩ ا︫︀ره ﹋︣د︡ ﹋﹥ ا﹡︐︀ب ︧︀︋︨︣︀ن︋ 
 ︩ ﹑ ️﹫︧︀︋︣س︋   ︬︮﹫︪︑ ︧︀︋︣س ﹎︣وه در ﹤﹋ ︀ل آن ،︣د﹫﹎ ﹩﹞

﹝︧﹢﹜﹫️ دارد؟ آ︀ ﹝︪﹊﹑︑﹩ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ و︗﹢د دا︫︐﹥ ا︨️؟
﹩︣زا﹫﹞ ﹩﹚︻

﹑﹫️ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی  ﹤︺﹞︀︗ ︳︨﹢︑ ﹩︨︣︋︀︧︧︀︋︡اران   ︮﹤﹋ ﹟ا ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀︋
ر︨ــ﹞﹩ ا︣ان ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹩ ︫ــ﹢د، ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ﹁︣ا﹠︡ ﹋︧ــ︉ ︫ــ﹠︀︠️ از 
︧︀︋︣س ︋︩ ا﹡︖︀م ﹡﹞﹩ ︫﹢د و ︧︀︋︣س ﹎︣وه ︋﹥ در︀﹁️ ﹡︀﹝﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد 
در ︭︠﹢ص ا︨︐﹆﹑ل و ︋︣︠﹩ ﹝﹢ارد د﹍︣ از ︧︀︋︣س ︋︩ ا﹋︐﹀︀ ﹝﹩ ﹋﹠︡. 
︀ ︑﹑︮ ︡﹫︀﹫️ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی  ﹤︺﹞︀︗ ︳︨﹢︑ ﹩︨︣︋︀︧︧︀︋︡اران  دروا﹇︹،︋ 
ر︨ــ﹞﹩ و ا﹡︖︀م ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ︨︀﹐﹡﹥، ﹁︣ض ︋︣ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︫﹠︀︠️ ﹝﹢رد 
﹡︷︣ از ﹇︊﹏ ︑﹢︨︳ ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ︋﹥ د︨️ آ﹝︡ه و ︧︀︋︣س ﹎︣وه 

︠﹢د را ﹝﹙︤م ︋﹥ ︋︣ر︨﹩ ︋﹫︪︐︣ در ا﹟ ︭︠﹢ص ﹡﹞﹩ دا﹡︡. 
ا﹎︣ ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه ︐﹩ ﹇︭︡ ا﹡︖︀م ا﹟ ﹋︀ر را دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ︡،  ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ 
﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡  ︩ ا︨️ ﹋﹥︋  ︗﹞︹ آوری و ﹎︣﹁︐﹟ ا︵﹑︻︀ت از ︧︀︋︨︣ــ︀ن︋ 
 ︣︀︀ر ﹝︪ــ﹊﹏ ا︨ــ️ ︋﹙﹊ــ﹥ در ︑︺︀رض ︋︀ ﹝﹠︀﹁︹ ︨ــ﹋ ﹟ا ︀﹠︑ ﹤﹡ ﹏در ︻﹞ــ
﹑﹫️ آ﹡︀ ︑﹢︨ــ︳ ﹝︣︗︹ ر︨ــ﹞﹩ ︗︀﹝︺﹥  ︧︀︋︨︣ــ︀﹡﹩ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د ﹋﹥︮ 

︧︀︋︡اران ﹝﹢رد ︑︀﹫︡ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️.
در ا﹟ ︭︠﹢ص ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹟ راه د﹍︣ی ︋﹥ ︗︤ ﹑︮ ﹟︐﹁︣︢︎﹫️ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ی 
︻︱﹢ ︗︀﹝︺﹥ ︧ــ︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا︣ان ﹡﹫︧ــ️. ︋︀ و︗﹢د ا﹟، از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ︧︀︋︣س 
﹎︣وه ﹝︧ــ﹢﹜﹫️ ﹋﹏ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ را ︋︣ ︻︡ه ﹝﹩ ﹎﹫︣د. دروا﹇︹ ︋︀ ر︧﹈ ︋﹫︪︐︣ی 
︣ف  ﹫︪︐︣ی︮   ︋﹤﹠︤﹨ ︣ای ︗︊︣ان آن و﹇️ و ︀︋️ رو︋︣و︨️ ﹋﹥ ﹝︖︊﹢ر ا︨️︋   ︋﹟از ا
﹋﹠︡ ﹋﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹅ ا﹜︤﹞﹥ ﹨︀ی  ﹟﹫︀︎︧︀︋︨︣﹩ و ﹝︡ود️ ز﹝︀﹡﹩ 
﹝︽﹀﹢ل ﹝﹩ ﹝︀﹡︡ و ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه ﹡︀﹎︤︣ در ﹝︺︣ض ر︧ــ﹈ ︋︀﹐︑︣ی ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د 
 ﹟︀ل ︑︀﹋﹠﹢ن ا ﹟ا︨ــ️ ︻﹢ا﹇︉ ﹡︀﹝︴﹙﹢︋﹩ ︋︣ای وی دا︫︐﹥ ︋︀︫ــ︡. ︋︀ ا ﹟﹊﹝﹞ ﹤﹋
رو﹊ــ︣د ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹈ رو﹥ ﹝﹢رد ︻﹞﹏ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨ــ️. ︫ــ︣︐︋ ︡︀﹟ راه ︋︣ای 
 ﹤﹋ ︫︡︀︋ ﹩︴︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه در ︫ــ︣ا ︣ش︢  ︎︣︲︀ ︀ل ︧ــ﹈ درر ﹟ا ︩﹨︀﹋
﹢د   ︫﹩︨︣︋︀︧ ︧︀︋︣س ﹨﹞︀ن ﹎︣وه ︳︨﹢︑ ︣وه﹎ ﹈ در ︀︪ــ ︡ا﹇﹏ ٧۵در︮︡︋ 
﹋﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹨﹛ در ﹝﹢رد ﹎︣وه ﹨︀ی ︠﹫﹙﹩ ︋︤رگ در ︫︣ا︳ وا﹇︺﹩ ﹝﹞﹊﹟ ﹡﹫︧️.

از ︫﹞︀ ︋︣ای ا﹟ ﹎﹀︐﹍﹢ ︑︪ــ﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. آ﹠︪﹫︎ ︀︀د﹨︀﹩ ︋︣ای 
︋︊﹢د ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه دار︡؟

﹩︣زا﹫﹞ ﹩﹚︻
راه ﹨ــ︀ی ︋︊﹢د ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه در ︋︧ــ﹫︀ری ﹝ــ﹢ارد از راه ﹨ــ︀ی ︋︊﹢د 
﹫︪﹠︀د﹨︀ی ﹝︪︐︣ك  ︣︠﹩ از︎  ︣﹋︐︀ی ︗︡ا﹎︀﹡﹥ ︗︡ا ﹡﹫︧️.︋  ︧︀︋︨︣ــ﹩︫ 

︋︣ای ︋︊﹢د ︧︀︋︨︣﹩، ︋﹥ ﹇︣ار ز︣ ا︨️: 
️ ا﹡︡ر﹋︀ران ﹋︪ــ﹢ر در ︭︠﹢ص ﹡﹆︩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در   ا﹜︿) ا﹁︤ا︩ آ﹎︀﹨﹩ د︨ــ
﹥ ﹝﹠︷﹢ر ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ﹋﹑ن ﹝﹠︀︨︉. ︑︀ ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥  ار︑﹆︀ی ﹋﹫﹀﹩ ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩︋ 
ا﹞ ﹟﹛ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹡﹍﹫︣د و ا﹟ ﹡﹫︀ز در ﹋︪ــ﹢ر در ︀︫ ︧︡︐﹥ در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹁︣ ﹤﹋ ️︫ا﹡︐︷︀ر دا ︡︀︊﹡ ︀ی آن ︋﹥ در︨︐﹩ ︎︣دا︠️ ﹡︪﹢د︋ د و﹢︪﹡

در ﹋﹏ ︎﹫︪︣﹁️ ﹠︡ا﹡﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ و ﹥ ︋︧︀ ﹋﹥ ︎︧︣﹁️ ﹡﹫︤ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.
ب) در ︮﹢ر︑ــ﹩ ﹋ــ﹥ ﹁︱︀ ︋︣ای ار︑﹆︀ی ︗︀﹍︀ه ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹁︣ا﹨﹛ ︫ــ﹢د، 
﹝﹩ ︑﹢ان ا﹡︐︷︀ر دا︫ــ️ ︧︀︋︨︣ــ︀ن و ︗︀﹝︺﹥ ︧ــ︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩ ا︣ان 
︀﹐︋︣دن دا﹡︩   ︋﹅︣︵ د را از﹢ ︋︐﹢ا﹡﹠︡ در ار︑﹆︀ی ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹡﹆︩︠ 
︊﹢د ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩، ︗︢ب ﹡﹫︣و﹨︀ی ﹝︧︐︺︡  ︧︀︋︨︣︀ن، ︑﹢﹜﹫︡ و︋ 

.︡﹠﹠﹋ ︀﹀︀ت و ... ا﹀﹚︑ ︀︋ ای ﹤﹁︣ ︉︨︀﹠﹞ ا﹡︖︀م ︋︣︠﹢رد﹨︀ی ،﹤﹁︣ ﹤︋
 ﹤︋ ︳︋︣︀د︫ــ︡ه، ︗﹙︉ ︑﹢︗﹥ ﹇︀﹡﹢﹡﹍ــ︢اران و ﹝︣ا︗︹ ذ پ) در ﹋﹠︀ر ﹝﹢ارد
 ️﹫﹑︮ ︡﹫︀︑ ﹩﹍﹡﹢﹍︧ــ︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩ ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹋﹥ ︑﹠︀ ا﹝﹊︀ن 

ورود ︋︣ای ا︫︀ص ذ︭﹑ح ﹁︣ا﹨﹛ ︫﹢د، ︲︣وری ا︨️.
ت) ︫︣ا︳ ﹡︀﹝︴﹙﹢ب ا︖︀د︫ــ︡ه در ا︔︣ ︑︣﹞︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹋﹥ ﹝﹢︗︉ 
﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی   ︋︳ــ︣ا ︺︱ــ﹩︫  ﹡︀د︡ه ﹎︣﹁︐﹥ ︫ــ︡ن ﹋﹠︐︣﹜ــ︀ی دا︠﹙ــ﹩ و در︋ 
 ﹤﹁︣ ︀ی ﹋﹙﹫︡ی ︫ــ︡ه، و︲︺﹫️ را ︋︣ای︐در ︎︧ــ ️﹫﹑︮ ا﹁︣اد ︋︡ون
︧︀︋︨︣﹩ ︋︧﹫︀ر ︨️ ﹋︣ده ا︨ــ️ و ︋︣︠﹩ ︧︀︋︨︣︀ن ︑︣︗﹫ ﹝﹩ د﹨﹠︡ 
 ︣︢︎ ︉ ﹠︀︋︣ا︀︨︀﹠︫ ﹟﹩ ﹝﹠︀﹁︢ آ︨﹫ ︣ا︳ از ︣﹁﹥ ︠︀رج ︫﹢﹡︡.︋   ︫﹟در ا ﹤﹋
︣ای  ﹥ و︥ه ﹝︡︣ان ا﹇︐︭︀دی و ا﹡︖︀م ا﹇︡ام ︲︣وری︋  ︑﹢︨︳ ﹝︡︣ان ﹋︪﹢ر︋ 
︋︧ــ︐﹟ ا﹟ ﹝﹠︀﹁︢ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋︣ای ︧︀︋︨︣ــ﹩ و در ﹋﹏ ︋︣ای ا﹇︐︭︀د ﹋︪﹢ر 

.︫︡︀︋ ︡﹫﹀﹞
در ﹝﹢رد ︋︊﹢د ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︫︣﹋︐︀ی ﹎︣وه ﹡﹫︤ ︎﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ی ز︣ ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ 

ا︨️:
ا﹜ــ︿) ︑︀ر ︑︣از﹡︀﹝﹥ ︫ــ︣﹋︐︀ی ا︮﹙﹩ ︡ا﹇ــ﹏ 2 ﹝︀ه ︎︦ از ︑︀رــ ︑︣از﹡︀﹡﹥ 
︫ــ︣﹋︐︀ی ﹁︣︻﹩ ︑︺﹫﹫﹟ ︫﹢د ︑︀ ︫︣ا︳ ﹐زم ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر د︨︐ِ︣س ︧︀︋︣س ﹎︣وه 

︋﹥ ︫﹢ا﹨︡ ︎︪︐﹢ا﹡﹥ ر︨﹫︡﹎﹩ ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ ﹁︣ا﹨﹛ ﹎︣دد.
 ︀ ︣︠﹢رد︋  ﹥ ا﹡︖︀م ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ﹝﹢︨︧ــ︀ت ︧︀︋︨︣ــ﹩ و︋  ب) ︻﹞﹙﹫︀ت ﹝︣︋﹢ط︋ 
 ﹩﹁︀﹋ ️﹫﹑︮ ︨︧ــ︀︑﹩ ﹋ــ﹥ از﹢﹞ ️﹢︱︻ از ﹤﹋ ︡︋︀ ︀﹆︑︡ی ار ــ︀ت در﹀﹚︑

︋︣︠﹢ردار ﹡﹫︧︐﹠︡،  ︗﹙﹢﹎﹫︣ی ﹎︣دد.
پ) ︋ــ︀ ︑﹢︗﹥ ︋ــ﹥ ︸︣﹁﹫️ ︧ــ︀︋︣س ﹎ــ︣وه ︐﹩ ا﹜﹞﹆︡ور ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︡ا﹇﹏ 

75در︮︡ ︫︣﹋︐︀ی ﹁︣︻﹩ ︑﹢︨︳ ︧︀︋︣س ﹎︣وه ا﹡︖︀م ︫﹢د.
ت)  ︧ــ︀︋︣س ﹎ــ︣وه در ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ︠﹢د ︋﹥ ﹝﹢︲ــ﹢ع ﹝︣︡️ ︨ــ﹢د، از 
︵︣﹅ ︫ــ︣﹋︐︀﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︸︀﹨︣ ﹁︀﹇︡ ﹨︣ ﹎﹢﹡﹥ ار︑︊︀ط ︋︀ ﹎︣وه ﹝﹩ ︋︀︫ــ﹠︡ و﹜﹩ 
در︻﹞﹏ در﹋﹠︐︣ل ﹎︣وه ﹇︣ار دار﹡︡، از ﹇︊﹫﹏ ︑︺︀و﹡﹫︀ی ﹋︀ر﹋﹠︀ن و ︫ــ︣﹋︐︀ی 

ز︣﹝︖﹞﹢︻﹥ آ﹡︀، ︋﹥ و︥ه ﹝︺︀﹝﹑ت ︀︎︀ن ︨︀ل، ﹨︪﹫︀ر︑︣ ︋︣︠﹢رد ﹋﹠︡.

28
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ا︨︐︀﹡︡ارد
٦٠٠
︀﹀︣︺︑

︩︋

  
ِ︩ ﹝﹛، ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه، و ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه ز︣ ︑︀︔﹫︣ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د. •  ︋ ︿︣︺︑
 • :︡﹠︐︠︀︨ ︬︪﹞ را ︀﹀︣︺︑ ︀ی وا﹇︺﹩ در ا︨︐﹀︀ده از︪﹛︀ ،﹩﹨د﹨﹠︡﹎︀ِن د︻﹢ت ︋﹥ ﹡︷︣︠﹢ا ︨︀︎

﹡︀︨︀ز﹎︀ری ︑︺︋ ︿︩︣ در︫︣ا︴﹩ ﹋﹥ ︨︀︠︐︀ر﹨︀ی ﹎︣و﹨﹩ در ︀ل ︑﹢ل و  ︀ ︎﹫︙﹫︡ه ︑︫︣︡ن ﹨︧︐﹠︡،•   
 •.«﹜﹞ ︀ی︪︋» ︀ی در︠﹢ر︑﹢︗﹥» و﹊︧ر» ﹏︋︀﹆︐﹞ ︩﹠﹋  

 •.︡﹠﹋ ︣﹫﹫︽︑ ︡︀︋ ︩︋ ︿︣︺︑ ︀︥ه ︋︣ر︨﹩ ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د ﹋﹥ آرو:  ﹋︀ر﹎︣وه و ︩ ﹫︎  ︣﹫︧﹞
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︀﹝︫

 ﹜﹞ ︀ر﹋ ﹟را در ا ︀﹞ ﹤﹋ ﹟︀ر ﹝﹢︔︣ ا︨️. از ا﹫︧︋ ﹤﹁︣ ﹤︺︨﹢︑ ︧︀︋︨︣︀ن ︑︀زه ﹋︀ر، در ﹤︋ ﹤︋︣︖︑︣︎ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹤︋︣︖︑ ا﹡︐﹆︀ل
﹨﹞︣ا﹨﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹫︡، ︨︍︀︨﹍︤ار﹛. در ا﹟ ︫﹞︀ره ︧︀︋︣س، ﹝﹢ر ︋︒، ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣﹩ 600 و ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ا︨️.

 ︀﹡︫︡ه آ ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹛︀﹞ در ا﹇︐︭︀د ﹋︪﹢ر دار﹡︡ و ا︵﹑︻︀ت ﹩﹝︨ــ ﹤ ︣ان︀ی ﹎︣وه در ا︐﹋︫︣ ﹤﹋ ﹜﹫︨︣︍︋ ︀﹝ا︋︐︡ا از ︫ــ
﹥ ا﹡︡ازه در ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣︀ی ا﹇︐︭︀دی ﹋︪﹢ر ︑︀︔﹫︣ دارد؟ آ︐﹋︫︣ ︀︀ی ﹎︣وه ارزش ا﹁︤وده در︠﹢ر︑﹢︗﹩ ︋︣ای ﹋︪﹢ر دار﹡︡؟

﹝︣اد﹁︣ 
︋﹩ ︑︣د︡ ︫ــ︣﹋︐︀ی ﹎︣وه ا︻﹛ از ︋﹢ر︨﹩ و︾﹫︣︋﹢ر︨﹩ ︨﹛ ︋﹥ ︨ــ︤ا﹩ در ا﹇︐︭︀د ﹋︪﹢ر دار﹡︡، ﹜︢ا ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︨︀زو﹋︀ر ﹡︷︀رت و ﹁︣ا﹨﹛ آوردن ا︵﹑︻︀ت در︠﹢را︑﹊︀ 
 ️︗ ﹩﹛︀﹞ ︀ی︑ر﹢︮ ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹝﹨ا ﹤︋ ️︀﹠︻ ︀︋ ا︨️ و ﹩︨︣︋︀︧ ︡﹠︢اران ﹋﹥ دو ﹡﹫︀ز ا︮﹙﹩ در ﹁︣ا﹎ ﹤︀﹞︨︣ ︣ی﹫﹎ ﹜﹫﹝︭︑ ﹩︪︋︣︔ا ︩ر ا﹁︤ا﹢︷﹠﹞ ﹤︋
ا﹡︐﹆︀ل ا︵﹑︻︀ت ا﹇︐︭︀دی ا︑﹊︢︎︀︣ ︋﹥ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن، ︐﹋︫︣ ﹩︨︣︋︀︧︀ی ︀د︫ــ︡ه ︋﹥ ︵﹢ر ﹇︴︹ ارزش ا﹁︤وده در︠﹢ر︑﹢︗﹩ ︋︣ای ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن و در 

﹡︀️ ا﹇︐︭︀د ﹋︪﹢ر ︠﹢ا﹨︡ دا︫️. ︋︡ون ︫﹉، ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹢︗︉ ا︵﹞﹫﹠︀ن ︤﹨ ﹩﹢︗ ﹤﹁︣︮ ،﹩︪︋﹠﹥ و ﹋︀﹨︩ ز﹡︀︀ی ﹡︀︫﹩ از ا︫︐︊︀﹨︀ت ﹝﹩ ﹎︣دد.

 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹁︣ ️﹫︺﹇﹢﹞ ︣  ︋﹩﹝﹞ آ︔︀ر ﹤ ︣وه﹎ ﹩︨︣︋︀︧ ا﹨﹞﹫︐﹩ دارد، و ﹤ ︣وه﹎ ﹩︨︣︋︀︧ ،︣انا ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹁︣ ︋︣ای
ا︣ان دا︫︐﹥ ︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡؟ 

﹝︣اد﹁︣ 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ﹡﹫︤، ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹡﹆︩ ︫︣﹋︐︀ی ﹎︣وه در ا﹇︐︭︀د ﹋︪ــ﹢ر، ︋︀ا﹨﹞﹫️ ا︨️. ︎︣دا︠︐﹟ ︋﹥  ️﹫︭︫﹍︀﹡﹥ ﹎︣وه در ︧︀︋︡اری از 
ا﹨﹞﹫️ ︋﹥ ︨ــ︤ا﹩ ︋︣︠﹢ردار ﹝﹩ ︋︀︫︡، ︡︋﹟ ︑︣︑﹫︉ ﹋﹥ ارا﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه در ﹉ ﹝︖﹞﹢︻﹥ (︑﹙﹀﹫﹅) و ا︸︀ر﹡︷︣ ︧︀︋︣س ﹎︣وه ﹡︧︊️ 
︋﹥ آن، ا︵﹑︻︀ت ا﹇︐︭︀دی ﹝﹞﹩ در ︨ــ︴ ﹋﹑ن ︗️ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ آورد. ︫ــ︣﹋︐︀ی ﹎︣وه، ︋︀︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝﹆﹫︀س ا﹇︐︭︀دی، 
︀ز﹝︀ن ︑︖︀رت ︗︀﹡﹩ (WTO) ﹨︧︐﹠︡، ﹜︢ا    ︨﹤ ــ︀︣ ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ و ورود︋  ﹠﹍︀ه ﹨︀ی︨   ︋︀ ︀ر︗﹩ و ︻﹞﹙﹫︀ت ︑︖︀ری︋  ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ︑﹢︨ــ︺﹥ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی︠ 
ارا﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ︫ــ︡ه ︫︣﹋︐︀ی ﹝︢﹋﹢ر در ا﹟ ︭︠﹢ص، ︋︣ و︲︺﹫️ و ︗︀﹍︀ه  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣﹩ در ا︣ان و ︗︀ن ︋﹥ ︵﹢ر ﹇︴︹ 

︑︀︔﹫︣ در︠﹢ر︑﹢︗﹩ در ر︫︡ و ︑﹢︨︺﹥  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣﹩ ︠﹢ا﹨︡ دا︫️.

︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ︋︀ ﹡﹍︀ه ︋﹥
ا︨︐︀﹡︡ارد 600

︀︋ ﹢﹍︐﹀﹎
آ﹇︀ی ︻﹙﹫︣︲︀ ﹝︣اد﹁︣

︧︀︋︡ار ر︨﹞﹩

30



13
98

ن  
بـا

   آ
10

3  
اره

شم
٢

١٣
٩٨

ن   
 آ︋︀

  ١
٠٣

ره  
︀﹝︫

ا﹜﹍﹢ی ﹋﹙﹩ ا﹡︐︀ب ︧︀︋︣س ﹎︣وه و ︪︋︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ آن در 
ا︣ان ﹍﹢﹡﹥ ا︨️؟ آ︪︋ ﹤﹝﹨ ︀︀ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ︧︀︋︣س ﹎︣وه 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝﹩ ︫ــ﹢د؟ ﹥ ︲﹢ا︋︴﹩ ︋︣ای ا﹡︐︀ب ︧︀︋︣س 
 ﹩︑﹢﹇ ︀ ︿︺︲ ︀ط﹆﹡ ﹤ ﹩﹡﹢﹠﹋ و︗﹢د دارد؟ ا﹜﹍﹢ی ︩︋ ︣وه و﹎

دارد و ︎﹫︪﹠︀د ︫﹞︀ ︋︣ای ︋︊﹢د آن ﹫︧️؟
﹝︣اد﹁︣ 

در ︭︠ــ﹢ص ا﹡︐︀ب ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه و ︋︪ــ︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ آن 
﹥ ا﹟ ﹋﹥ ︵︊﹅ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد 600 ﹝︧ــ ️﹫﹛﹢︧︀︋︨︣ــ﹩  ︋ــ︀ ︑﹢︗﹥︋ 
 ︡︀︊﹡ ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه ا︨ــ️ و در ﹎︤ارش ︀︋ ︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه︑ر﹢︮
︋﹥ ︧ــ︀︋︣س ︋︩ ا︫︀ره ︫ــ﹢د، ﹜︢ا در ا﹟ را︋︴﹥ ﹠︀ن ︋︣︠﹢رد 
 ︡︀︧︀︋︨︣﹩ 50 در︮︡ دارا ︀﹫︀ ﹁︣وش ﹎︣وه،   ︋﹜﹋ ️ ︫︡ه ﹋﹥ د︨
︑﹢︨ــ︳ ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه ︮﹢رت ︢︎︣د. ا﹝︀ در وا﹇︹ ︧︀︋︨︣ــ︀ن 
︋︩ ︋﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ه ︑﹢︨︳ ﹝︖︀﹝︹ ︻﹞﹢﹝﹩ آ﹡︀ و ︋︡ون ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ 
︋︀ ︧ــ︀︋︣س وا︡ ا︮﹙﹩ ا﹡︐︀ب ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡ و ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه 
 ︨︀ ︩ و︎  ︣ر︨﹩ ﹎︤ار︫︀ی ︧︀︋︣س︋  ︣ ﹝︊﹠︀ی︋  ︋﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ه︋ 

︑︡﹫︀﹥ در︀﹁︐﹩ از ا︪︀ن ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د. 
﹝︐︀︨﹀︀﹡﹥ ︻﹙﹫︣︾﹛ ﹐زم ا﹐︗︣ا ︫︡ن ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣﹩ ۶٠٠ از 
ا︋︐︡ای ︨︀ل ١٣٩١، ︑︀ ﹋﹠﹢ن ︋﹥ ا﹞ ﹟﹛ ︋﹥ ︮﹢رت ︗︡ی ︎︣دا︠︐﹥ 
﹡︪ــ︡ه ا︨️، ﹜︢ا ︎﹫︪﹠︀د ﹝﹩ ︫﹢د ︲﹢ا︋︳ ا﹡︐︀ب ︧︀︋︣س ﹎︣وه 
و ︋︪ــ︀ ︋︀ ﹡﹍︀ه ︋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ۶٠٠ ︑﹢︨︳ ﹝︣ا︗︹ ﹝︣︋﹢ط ︑︡و﹟ و 

︋﹥ ا︗︣ا ﹎︢ا︫︐﹥ ︫﹢د.

 ﹩︨︣︋︀︧ ︡ه در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹝︻ ︩︋ و ︩︋ ︿︣︺︑ ︀آ
ا︣ان ︗︀﹝︹ و ﹋︀﹝﹏ ا︨ــ️ و ﹨﹞﹥ ﹝﹢ارد ﹝﹞﹊﹟ را ︎﹢︫ــ︩ 
 ﹩﹛︀﹝︐د﹨︀ی ا﹢︊﹝﹋ ﹤ ︣ان︧︀︋︨︣ــ︀ن ا ﹤︋︣︖︑ ،︡﹨د ﹩﹞

را در ︑︺﹀︣︀ی ︀د︫︡ه آ︫﹊︀ر ︨︀︠︐﹥ ا︨️؟ 
﹝︣اد﹁︣ 

﹥ ا﹟ ﹋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ا︣ان ︑︣︗﹞﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ︋️︀﹠︻ ︀︋ــ
 ︀ ︡ــ﹉ وا ان﹢﹠︻ ﹤︋ ︩︋ ،︧︡︀︋︨︣ــ﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫︋
﹁︺︀﹜﹫️ ︑︖︀ری ︑︺︣︿ ︫︡ه ﹋﹥ ﹝︡︣ان ا︗︣ا﹩ ︋︣ای آن ا︵﹑︻︀ت 
﹝︀﹜﹩ ︑﹫ــ﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و ︀︋︡ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه ﹜︀ظ ︫ــ﹢د. 
︀︡ ︑﹢︨ــ︳ ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه ﹝︪ــ︬  ︫ــ﹢د، و  ︋ــ︩ ︻﹞︡ه︋ 
ــ︡ه ا︨ــ️؛ ﹜︢ا ارا﹛︀︓﹞ ﹤︀ی ﹋︀ر︋︣دی در   ︫︿︣︺︑ ﹩﹚﹋ رت﹢︮ ﹤︋

︭︠﹢ص ︑︺ ︿︣︀د︫︡ه ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋︧﹫︀ر ﹝﹀﹫︡ ︋︀︫︡.

︀﹝︡اران  ️ ﹝︡︣ه،︨  ﹫﹨ ﹏︓﹞ ﹩﹛︀﹞ ︤ار︫﹍︣ی﹎ ︀ ﹝︣ا︗︹ ﹝︣︑︊︳︋ 
﹢رس، ︗︀﹝︺﹥ ︧ــ︀︋︡اران  ــ︀ز﹝︀ن︋  ︻﹞︡ه، ︧︀︋︨︣ــ︀ن،︨ 
ر︨﹞﹩ و ... ︑︀ ﹥ ا﹡︡ازه از ︧︀︋︣س ﹎︣وه و ︫︣ا︳ و ا﹜︤ا﹝︀ت 
درج ︫︡ه در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧﹞ ﹤﹋ ﹩︨︣︋︀︧﹢﹜﹫️ ا︸︀ر﹡︷︣ 
︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه را ︋﹥ ︻︡ه ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه ﹇︣ارداده ا︨️، 
︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ﹥ ﹝﹢ا﹡︹ ﹝﹞﹩ ︋︣ ︨︣ راه ︧︀︋︣س ﹎︣وه 

در ﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه و︗﹢د دارد؟
﹝︣اد﹁︣ 

﹝︣ا︗︹ ︀د︫ــ︡ه ︋﹥ ︑︣︑﹫︊﹩ ﹋﹥ ا︫ــ︀ره ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︧︀︋︣س 
﹎︣وه را ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ﹋﹠﹠︡:

️ ﹝︡ــ︣ه: از ︵︣﹅ ا︖ــ︀د ﹋﹠︐︣﹜︀ی دا︠﹙ــ﹩ ا︔︋︩︣ و  ﹫﹨ •
︗︀ری ︨ــ︀زی آن، ارا﹥ ︋﹥ ﹝﹢﹇︹ و ﹋︀﹝﹏ ا︵﹑︻ــ︀ت و ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از 
ا︻﹞︀ل ﹝︡ود︐︀ی ︑﹞﹫﹙﹩ از ︵︣ف ﹝︡︣ان ا︗︣ا﹩ (︑︖︣︋﹫︀ت 
︨︀﹜︀ی ﹎︫︢ــ︐﹥ ﹡︪︀ن د﹨﹠︡ه ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل 

در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ︋﹥ ︫﹊﹏ ﹝︴﹙﹢ب ︻﹞﹏ ﹡﹞﹩ ﹎︣دد)،
ــ︀﹝︡اران ︻﹞ــ︡ه: از ︵︣ــ﹅ ارا﹥ ا︵﹑︻︀ت ︾﹫︣ر︨ــ﹞﹩   ︨•

︋﹥ ︭︠﹢ص در را︋︴﹥ ︋︀  ﹤︋ ︩︋︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه،
• ︨ــ︀ز﹝︀ن ︋﹢رس و اوراق ︋︀دار: از ︵︣﹅ ︲﹢ا︋︳ و ﹝﹆︣رات 
﹥ ︧︀︋︨︣︀ن.  ﹥ ارا﹥ ا︵﹑︻︀ت︋   ︋︀﹡و ا﹜︤ام آ ︀︐﹋︣ ﹐زم ا﹐︗︣ا در︫ 
﹥ ︵﹢ر  • ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا︣ان: ﹡﹆︪﹩ ﹝﹢ری دارد؛︋ 
 ︀﹚﹝︻د︨︐﹢ر ︹﹇﹢﹞ ﹤︋ ﹤و ارا ﹟︣ل ﹋﹫﹀﹫️، ︑︡و︐﹠﹋ ﹅︣︵ ︀ل، از︓﹞

و ︮︡ور آرای ﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀ و .... 
﹝﹢ا﹡ــ︹ ︻﹞︡ه ︋︣ ︨ــ︣ راه ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه در ا︗ــ︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت 
︧︀︋︨︣﹩، ﹡︊﹢د ︑︺︀﹝﹏ ﹐زم و ﹋︀﹁﹩ ︋︀ ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩، از︗﹞﹙﹥ 
د︨︐︨︣﹩ ﹡︡ا︫ــ︐﹟ ︑﹫﹛ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ︋﹥ ا︵﹑︻︀ت ︧︀︋︨︣︀ن 
 ،︩︋ ﹩﹛︀﹞ و ﹡︊﹢د ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ︋﹫﹟ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه و ︨︀ل ،︩︋
﹋﹥ ا﹟ ︋﹥ ﹡﹢︋﹥ ︠﹢د ︋﹥ ︑︡و﹟ ﹡︪︡ن ︲﹢ا︋︳ و ا﹜︤ا﹝︀ت ﹝︣︋﹢ط ︑﹢︨︳ 
ار﹋︀ن ﹡︀︸︣ ﹝︀﹡﹠︡ ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا︣ان ﹝︣︋﹢ط ﹝﹩ ︫﹢د.

︫︣﹋︐︀ی ﹎︣وه ﹎︀﹨﹩ از ︠︡﹝︀ت ﹝︪︐︣ک ︫︣﹋︐︀ی ︠︡﹝︀︑﹩ 
﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹊﹩ از ︫ــ︣﹋︐︀ی ﹎︣وه ﹨﹛ ︋︀︫ــ︡، در 
ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀﹩ ﹝︓﹏ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫ــ︣ی ﹋︀ر﹋﹠︀ن، ︣︠︡، ا﹡︊︀رداری و از 
 ﹤﹫︑ ︧ــ︀︋︡اری و ︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ و﹝︐︧ــ﹫︨ ︣︐﹝﹞ ﹤﹝﹨
︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹨﹞﹫️ ﹝﹢︲﹢ع 
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و آ︔ــ︀ر آن ︋︣ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
 ،(IAASB) ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪ــ﹩  و  ︧︀︋︨︣ــ﹩  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
 ︀︋ ( IAS 402) 402 ﹩︧︀︋︨︣ــ ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا
︻﹠﹢ان ”﹝﹑︷︀ت ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︣︋﹢ط ︋ــ﹥ وا︡ی ﹋﹥ از 
︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︠︡﹝︀︑﹩ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠︡“ را در ︨︀ل 2009 
︑︡و﹟ و ﹝﹠︐︪︣ ﹋︣ده ا︨️. ﹝﹢︲﹢ع ا︨︐﹀︀ده از ︫︣﹋︐︀ی 
︠︡﹝︀︑﹩ و آ︔︀ر آن ︋︣ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︑ــ︀ ﹥ ا﹡︡ازه در 

ا︣ان ﹝︴︣ح ا︨️ و ا﹨﹞﹫️ دارد؟
﹝︣اد﹁︣ 

ا︨︐﹀︀ده از ︫ــ︣﹋︐︀ی ︠︡﹝︀︑﹩ ﹝﹢رد ا︫ــ︀ره در ا︣ان ﹡﹫︤ ﹝︴︣ح 
︋﹢ده ﹋﹥ ︋ــ︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ و︗﹢د ﹡﹍︣ا﹡﹫︀﹩ از︗﹞﹙﹥ ا︨︐﹀︀ده ﹡︀در︨ــ️ 
ا︐﹞︀﹜﹩ از ︨﹫︧ــ︐﹞︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ ︫ــ︣﹋️، ﹍﹢﹡﹍﹩ ا﹡︐︀ب 
︫ــ︣﹋︐︀ی ︠︡﹝︀︑﹩ ︀︋︡ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹎﹫︣د. در ︮﹢رت ا﹡︖︀م 
︋︪﹩ از ︻﹞﹙﹫︀ت ︑﹢︨︳ وا︡﹨︀ی ﹨﹛ ﹎︣وه (وا︋︧︐﹥) ا︨︐︀﹡︡ارد 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹑﹞ 550︷︀︑ــ﹩ را در ا﹟ ︭︠﹢ص ﹝﹆︣ر دا︫ــ︐﹥ 
ا︨️ (﹨︣ ﹠︡ ﹋﹥ ︗︀ی ︋︀ز﹡﹍︣ی دارد). ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︋︀︻︒ ︫︡ه 
ا︨ــ️ ﹋﹥ ︻﹞﹙﹫︀ت ﹝﹢رد ا︫ــ︀ره ︋﹥ ا︐﹞︀ل ︋︀ ﹇﹫﹞︐︀ی ︾﹫︣وا﹇︺﹩ 
در ︧ــ︋︀︀ ا﹡︺﹊︀س ︀︋︡، ︲﹞﹟ ا﹡ ﹤﹋ ﹟﹢ه ا﹡︐︀ب وا︡﹨︀ی 
︠︡﹝︀︑﹩ وا︋︧︐﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ه ︋︡ون ︋︣﹎︤اری ︑︪︣﹀︀ت ﹝︣︋﹢ط و 

ا﹡︐︀ب ا︮﹙ ︮﹢رت ﹝﹩ ︢︎︣د.

︵︊﹅ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩، ︑﹫﹛ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه 
﹝﹙︤م ا︨ــ️ از ︀︎︊﹠︡ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︩ ︋﹥ ا﹜︤ا﹝︀ت 
ا︠﹑﹇ــ﹩، ︮﹑﹫ــ️ ︣﹁ــ﹥ ای ︧ــ︀︋︣س ︋︩ و 
 ︉︧﹋ ️︠︀﹠︫ ︩︋ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︀رت ︋﹢دن ﹋︀ر︷﹡︣ز
﹋﹠︡ و در ﹡︐﹫︖﹥ در︋︀ره ا︨ــ︐﹀︀ده از ︠︡﹝︀ت ︧ــ︀︋︣س 
 ﹤﹡﹢﹍ ︣ان︤ام در ا﹛ا ﹟︣د. ﹋︀ر︋︣د ا﹫﹍︋ ﹜﹫﹝︭︑ ︩︋
ا︨ــ️؟ آ︀ در ا︣ان ︫︣ا︳ ︋︣ای ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه در 
️ آوردن ︫ــ﹠︀︠️ ﹁︣ا﹨﹛ ا︨️؟ آ︀ ﹝﹢اردی و︗﹢د  ︋﹥ د︨
دارد ﹋﹥ ︑﹫﹛ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ︋︡ون ا︨︐﹀︀ده از ︠︡﹝︀ت 
︧︀︋︣س ︋︩ ︫ــ﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣ــ﹩ را در ﹝﹢رد آن 

︋︩ ﹋︧︉ ﹋︣ده ︋︀︫︡؟
﹝︣اد﹁︣ 

︵︊﹅ ︋﹠︡ 19 ا︨︐︀﹡︡ارد  ، 600 ﹩︨︣︋︀︧︧︀︋︣س ﹎︣وه ︀︋︡ در 
 ︩ ︩، از ︧︀︋︨︣︀ن︋   ︋﹩︨︣︋︀︧ ︡﹨ا﹢ ︮﹢رت ا︨︐﹀︀ده از︫ 

در ︭︠﹢ص ا﹜︤ا﹝︀ت ا︠﹑﹇﹩، ﹋︧ــ︉ ︫﹢ا﹨︡ ﹋︀﹁﹩ و ﹝﹠︀︨︉، و 
﹁︺︀﹜﹫️ در ﹝﹫︳ ﹇︀﹡﹢﹡﹞﹠︡، ︫﹠︀︠️ ﹋︧︉ ﹋﹠︡. ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ و︗﹢د 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︧︀︋︨︣ــ︀ن و ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ا︵﹑︻︀ت در ︋︀ره ﹩︠︣︋
در ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩ از︗﹞﹙﹥ ر︑︊﹥، ︑︺︡اد ﹋︀ر﹋﹠︀ن و ... 
﹝﹆︡﹝︀ت ا﹝﹊︀ن ︫ــ﹠︀︠️ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ و︗ــ﹢د دارد. ︋﹠︀︋︣ا﹟ در 
︮﹢رت ﹜︀ظ ﹋ــ︣دن ﹝﹢ارد ︀د︫ــ︡ه در ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫ــ︣ی ا﹡︐︀ب 
 ︡ ︀︑ ﹩︨︣︋︀︧ ﹉︧ــر︨ــ︡ ر ﹩﹞ ︣︷﹡ ﹤︋ ،︩︋ ︧ــ︀︋︣س

ز︀دی ﹋﹠︐︣ل ︫﹢د. 
ــ︡ون ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩  ﹜﹫﹊ــ﹟ در ﹝ــ﹢اردی ︧ــ︀︋︣س ︋ــ︩︋ 
︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹩ ﹎︣دد. ︵︊﹅ ︋﹠︡ ٢٠ ا︨︐︀﹡︡ارد ۶٠٠ 
در ﹝﹢اردی ﹋﹥ ا﹜︤ا﹝︀ت ا︨ــ︐﹆﹑ل ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه 
︑﹢︨︳ ︧︀︋︣س ︋︩ ر︻︀️ ﹡︪ــ﹢د  ﹜﹫︑ ︀︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه 
﹠︡ ١٩ ا︨︐︀﹡︡ارد ﹝︢﹋﹢ر (﹋︧︉  ﹥ ا﹜︤ا﹝︀ت︋  ︑︣د︡ ︗︡ی ﹡︧ــ︊️︋ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹜﹫︑ ،︡دا︫︐﹥ ︋︀︫ــ (︩︋ ︧ــ︀︋︣س ︫ــ﹠︀︠️ از
﹎︣وه ︀︋︡ ︋︡ون ا︨ــ︐﹀︀ده از ︠︡﹝︀ت ︧︀︋︣س ︋︩، ︫﹢ا﹨︡ 
 ︩︋ و ﹝﹠︀︨︉ را در ﹝﹢رد ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ آن ﹩﹁︀﹋ ﹩︨︣︋︀︧

.︡﹠﹋ ︉︧﹋

﹫︪﹠︀د﹨︀ی   ︎﹤ ︣وه﹎ ﹩︨︣︋︀︧ د﹢︊ ︣ای︋  در ︗﹞︹ ︋﹠︡ی︋ 
﹝﹞﹩ دار︡؟

﹝︣اد﹁︣ 
از ﹡︷︣︋﹠︡ه ︎﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ی ︋︊﹢د در ︭︠﹢ص ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه 

︻︊︀ر︑﹠︡ از:
ــ﹊︀ف  ︣﹋︣دن︫  1- ا︖ــ︀د راه ﹋︀ر﹨ــ︀ی ﹝﹠︀︨ــ︉ در را︨ــ︐︀ی︎ 
ا︗︣ا﹡︪︡ن ا︨︐︀﹡︡ارد 600 از ︵︣﹅ ︑︡و﹟ د︨︐﹢ر︻﹞﹙︀ی ﹐زم.

2- ا︖︀د ︨︀زو﹋︀ر﹨︀ی ﹐زم ︑﹢︨︳ ﹝︣ا︗︹ ﹡︷︀ر︑﹩ از︗﹞﹙﹥ ︗︀﹝︺﹥ 
︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ﹋︪ــ﹢ر در ︭︠﹢ص ︑︺︀﹝﹏ ︋﹫︪︐︣ ︧︀︋︨︣︀ن 

:﹏﹞︀︫ ︩︋ ︣وه و﹎
ا﹜︿) ا﹡︐︀ب ︧︀︋︣س  ﹩﹍﹠﹨︀﹝﹨ ︀︋ ︩︋︧︀︋︣س ﹎︣وه، و

ب) ︑︪﹊﹫﹏ ︗﹙︧︀ت ﹁﹩ ﹝︀︋﹫﹟ ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه و ︋︩ در ﹇︊﹏ 
 ﹅︣︵ ︣ات از︴︠ ﹩︀ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت در ︭︠﹢ص ︫﹠︀︨ــ ﹟﹫ و
 ﹩︨︣︋︀︧ ︡﹠ا︻﹞︀ل در ﹁︣ا ️︗ ﹟﹫﹁︣︵ ﹤ ︫﹠︀︠️ و ا﹡︐﹆︀ل آن︋ 

.︀︐﹋︫︣

.﹜از ﹨﹞︣ا﹨﹩ ︫﹞︀ ︨︍︀︨﹍︤ار
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ا︨︐︀﹡︡ارد
٦٠٠
دا﹝﹠﹥

   ﹋︀ر﹎︣وه و︥ه ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 006 ﹩︨︣︋︀︧ (ISA 600) در ︨︍︐︀﹝︊︣ 2016 و د︨︀﹝︊︣ 2017، رو﹊︣د ︗︡︡ی را ︋︣ای ︑︺﹫﹫﹟ دا﹝﹠﹥ ﹋︀ر
   ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه  ︋︀ ﹨﹫️ ﹝︴︣ح ︨︀︠️ 

2017، رو﹊︣د ︗︡︡ی را ︋︣ای ︑︺﹫﹫﹟ دا﹝﹠﹥ ﹋︀ر 2016 و د︨︀﹝︊︣ ︣︊﹞︀︐︍︨ (ISA 600) در 006﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩    ﹋︀ر﹎︣وه و︥ه
   ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه  ︋︀ ﹨﹫️ ﹝︴︣ح ︨︀︠️ 

   دا﹝﹠﹥ ﹇︣ارداد ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه

 ﹉︧ر ﹩︋︀و ارز ﹩︀︨︀﹠︫ ︣︋ ︤﹋︣﹝︑  
 ﹤﹋ ﹟︣وه و ︑︺﹫﹫﹟ ا﹎ ︴︨ در  
  دا﹝﹠﹥ ﹋︀ر ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ︫︡ه
  ︋﹥ ا﹡︡ازه ﹝﹠︀︨︉ ︋﹥ آن

  ر﹊︧︀ ﹝﹩ ︎︣دازد، 
  ︋﹥ ︗︀ی ︑﹞︣﹋︤ ︋︣

.︀﹡و ا﹨﹞﹫️ آ ︀︪︋ ﹩︀︨︀﹠︫  

   ︡درک ︨︀︠︐︀ر ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ وا  
  ︑︖︀ری ︋︣ای ا︨︐︣ا︑︥ی ﹋﹙﹩
  ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه و  ﹡﹫︤ ︋︣﹡︀﹝﹥

  ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه، 
  ﹋﹞︀﹋︀ن ا︨︀︨﹩  ا︨️. 

︬ ︫︡ه در  ︪﹞ ︀ی︻﹢︲﹢﹞︀ری از﹫︧︋ ﹤︋  
 (ITC) ﹩﹨د︻﹢ت ︋﹥ ﹡︷︣︠﹢ا  

  ︗﹢اب ﹝﹩ د﹨︡.

  ︀ر﹢︋﹩ را  ︋︣ای ﹋︪︿ ︋﹫︪︐︣ ﹝︀﹨﹫️
 ︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن از ︨﹢ی ﹤﹋ ﹩︀﹨︀ر﹋  

  ︀︋︡ ا﹡︖︀م ︫﹢د، 
  ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡.

   ﹋︀ر﹎︣وه و︥ه ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 006 ﹩︨︣︋︀︧ (ISA 600) در ︨︍︐︀﹝︊︣ 2016 و د︨︀﹝︊︣ 2017، رو﹊︣د ︗︡︡ی را ︋︣ای 
   ︑︺﹫﹫﹟ دا﹝﹠﹥ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه  ︋︀ ﹨﹫️ ﹝︴︣ح ︨︀︠️. 
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در  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣ــ﹩ ا︣ان ﹡︀م ︫﹞︀ ︋︀ ﹡︀م ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه و ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩ ﹎︣ه ︠﹢رده ا︨️. دا﹡︩ و ︑︖︣︋﹥ 
︣ه ︋︣داری  ︣ای︋  ﹫︩ از آ︾︀ز ا﹟ ﹎﹀︐﹍﹢ ﹝﹩ ︑﹢ان اد︻︀ ﹋︣د ﹋﹥ ﹡﹊︀ت ارز﹡︡ه ای︋  ︫﹞︀ در ﹢زه ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ﹍︀﹡﹥ ا︨️.︎ 

و ︑﹢︗﹥ ︠﹢ا﹡﹠︡﹎︀ن از ا﹟ ﹎﹀︐﹍﹢ی ︎︣︋︀ر و︗﹢د ︠﹢ا﹨︡ دا︫️.
︣﹋︐︀ی   ︫﹩︨︣︋︀︧ ︀در ا﹇︐︭︀د ﹋︪﹢ر دار﹡︡، و آ ﹩﹨︀﹍︀︗ ﹤ ﹤﹋ ﹜﹫﹠﹋ ﹩︨︣ر ︣﹋︐︀ی ﹎︣وه را︋  ا︋︐︡ا ا﹨﹞﹫️ ﹝﹢︲﹢ع︫ 

﹎︣وه ارزش ا﹁︤وده در︠﹢ر︑﹢︗﹩ ︋︣ای ﹋︪﹢ر دارد؟
︮︀ره راز 

﹠︡و﹇︀ی  ︣﹋︐ ︀﹢ل︮  ︤ر﹎︐︣﹟ ﹎︣وه︫   ︋،﹩︭ ︣ ا︨︀س ︑︖︣︋﹥︫  ︣﹋︐︀ی ﹎︣وه در ا﹇︐︭︀د ﹋︪﹢ر ﹡︡ارم ا﹝︀︋   ︫﹜ ا︵﹑︻︀ت د﹇﹫﹆﹩ از︨ 
︋︀ز﹡︪︧ــ︐﹍﹩ ︭︠﹢︮︀ ︨︀ز﹝︀ن ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ (ا︐﹞︀﹐ ︋︤ر﹎︐︣﹟ ﹎︣وه ︫ــ︣﹋︐︀) و ︮﹠︡وق ︋︀ز﹡︪︧︐﹍﹩ ﹋︪﹢ری، ︋︀﹡﹊︀ ︋﹥ وا︨︴﹥ 
︫︣﹋︐︀ی ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ آ﹡︀، و ︋︀﹐︠︣ه ︋﹠﹫︀د﹨︀ ︑︪﹊﹫﹏ ﹎︣د︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹇︀︻︡︑︀ ︨﹛ در︠﹢ر︑﹢︗﹩ در ︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ 
ا﹇︐︭ــ︀د، ا︻ــ﹛ از ︋︩ ︭︠﹢︮﹩ و ︋︩ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩، دار﹡︡. ذ﹋︣ ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ︲︣وری ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋﹠︀ ︋ــ︣ ︋︣︠﹩ ﹝﹑︷︀ت، 

︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋︪﹩ از ﹎︣وه ︫︣﹋︐︀ی ﹝﹢رد ا︫︀ره در ︋︀﹐ ا﹡︐︪︀ر ︻﹞﹢﹝﹩ ﹡︡ار﹡︡.
︨ــ﹠︖︩ ارزش ا﹁︤وده ︧︀︋︨︣﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه ︫︣﹋︐︀ ﹝︧ــ︐﹙︤م ︨︀︎ ︋﹥ ا︨ ﹟﹢ال ا︨️ ﹋﹥ ︑︀ ﹥ ﹝﹫︤ان از ﹎︤ار︫︀ی 
﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه ︫︣﹋︐︀ در ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣︀ی ا﹇︐︭︀دی ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ﹝︐︀︨﹀︀﹡﹥، ﹥ آن ︋︩ ﹋﹥ ا﹡︐︪︀ر ︻﹞﹢﹝﹩ دار﹡︡ ﹝︓﹏ ︮﹢ر︑︀ی 
﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩ ﹎︣وه ︫ــ︣﹋︐︀ی ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری و ︋ ﹤︪﹩ ﹋﹥ ا﹡︐︪︀ر ︻﹞﹢﹝﹩ ﹡︡ار﹡︡، ︑︖︣︋﹥ ︫︭﹩ ﹝﹟ از ︱﹢ر در ﹝︖︀﹝︹ ︻﹞﹢﹝﹩ 

ا﹟ وا︡﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی ︀﹋﹩ از آن ا︨️ ﹋﹥ ﹠︡ان ﹝﹏ ا︻︐﹠︀ ﹇︣ار ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣﹡︡. 
︋﹥ ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ﹡﹫︤ ا︫ــ︀ره ﹋﹠﹛ ﹠︀ن ﹥ ﹝﹢︲﹢ع ﹎︤ار︫﹍︣ی ︋︣ ︧︉ ﹇︧ــ﹞︐︀ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩ ﹎︣وه ︫︣﹋︐︀ ︗︡ی ﹎︣﹁︐﹥ 
 ︴︨ در ﹏﹫﹚︑ ع ا︵﹑︻︀ت ﹝︊﹠︀ی ﹝﹠︀︨ــ︊﹩ ︋︣ای ا﹡︖︀م﹢﹡ ﹟︣دد، ﹇︴︺︀ ا﹎ ﹤﹫︑ ️﹫﹀﹫﹋︀︋ ﹩︑︫ــ﹢د و ا︵﹑︻︀ت ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ آن ︋﹥ ︮﹢ر

﹋﹑ن ﹁︣ا﹨﹛ ︠﹢ا﹨︡ آورد.

      ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه؛ ﹝︧﹢﹜﹫️ و ﹝︪︀ر﹋️

︀︋ ﹢﹍︐﹀﹎ 

آقاى على صاره راز
︧︀︋︡ار ر︨﹞﹩



13
98

ن  
بـا

   آ
10

3  
اره

شم
35 ٢

١٣
٩٨

ن  
 آ︋︀

  ١
٠٣

ه   
﹞︀ر
︫

 ﹤ ︀︋ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎ــ︣وه ︣ان در︧︀︋︨︣ــ﹩ ا ﹤﹁︣
︀﹜︪ــ︀﹩ رو︋︣و︨ــ️؟ ﹁︱︀ی ﹝︪ــ︀ر﹋️ و ﹨﹞﹊︀ری 
 ︩﹍﹢﹡﹥ ا︨️؟ ︧︀︋︣س وا︡ ا︮﹙﹩ و ︧︀︋︨︣︀ن︋ 

︮︀ره راز 
︋︣ای  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣ــ﹩ ا︣ان در ︨ــ︀﹜︀ی ا︠﹫︣، ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه 
ِ︣ ﹝︧﹢﹜﹫️ و ﹝︪︀ر﹋️  ︡︗ ︩﹛︀︡ و در︻﹫﹟ ︀ل ﹝﹞﹩ از دو ﹝﹠︷
︋ــ﹢د. ﹝﹀︀﹨﹫﹞﹩ ﹋︀﹝ــ﹑ ︋﹥ ﹨﹛ ﹝︣︑︊︳، ز︣ا، ︢︎︣ش ﹝︧ــ﹢﹜﹫️ ﹋︀ر 

︧︀︋︨︣︀ن ︋︩، ﹝︧︐﹙︤م ﹝︪︀ر﹋️ در ﹋︀ر آ﹡︀ن ا︨️. 
ا﹎︣ــ﹥، ︋﹥ د﹜﹫ــ﹏ ︋︣︠﹢رد وا︡﹨ــ︀ی ﹡︷︀ر︑ــ﹩ ﹨﹞︙﹢ن ︋﹢رس 
اوراق ︋ــ︀دار و ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ︗︀﹝︺﹥ ︧ــ︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩ ا︣ان و 
︑︊︺︀ت ﹡︀︫ــ﹩ از آن، ︧︀︋︨︣ــ︀ن در ا﹡︖︀م ﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ︑︀ 
︡ودی ﹝︐﹢︗﹥ ﹝︧﹢﹜﹫️ ︠﹢د ︫ــ︡ه ا﹡︡، ﹜﹫﹊﹟ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹡︊﹢د ︨︀︋﹆﹥ 
︵︣ح د︻ــ﹢ی در ﹝︀︱﹇ ﹜﹋︀﹩ ︋︀︋️ ﹇︭﹢ر ︧︀︋︨︣ــ︀ن در ا﹡︖︀م 
و︸︀︿، ﹝﹢︲﹢ع ﹝︧ــ﹢﹜﹫️ ︋︣ای ︧︀︋︨︣︀ن ﹠︡ان ︗︡ی ﹡﹫︧️ 
و ︫ــ︀︡ ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏، ︢︎︣ش ﹝︧﹢﹜﹫️ در ︧︀︋︨︣﹩ ︮﹢ر︑︀ی 
﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه، ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ﹝︪︀ر﹋️ در ا﹡︖︀م ﹋︀ر ︪︋ ﹩︨︣︋︀︧︀ ﹡︪︡ه 

ا︨️. 
 ﹩︨︣︋︀︧ ا︮﹙﹩ در ︧︡ــ︀︋︣س وا ️﹋︪︀ر﹞ ،︣﹍از ︨ــ﹢ی د
︪︋︀ ︻﹑وه ︋︣ ︑﹞ ﹏︀︧︀︋︣س وا︡ ا︮﹙﹩، ︋﹥ ︑﹞ ﹏︀︧︀︋︣س 
﹥ ﹨﹞﹊︀ری ﹡﹫︤ ﹡﹫︀ز دارد، ﹋﹥ ︑︖︣︋﹥ ز︀دی در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ و︗﹢د   ︋︩︋
﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ ︻﹑وه ︋︣ ﹝︪﹊﹑︑﹩ از ﹇︊﹫﹏ ﹁﹆︡ان ﹁︣﹨﹠﹌ ﹋︀ر  ﹡︡ارد.︋ 
︣وز ︀︫︊﹥ د︠︀﹜️  ︡ون ︫︠︡ــ﹥ ︋﹥ ︗︀﹍︀ه ︵︣﹁﹫﹟، ا︐﹞︀ل︋   ︋﹩︺﹝︗
در ﹋︀ر ︧︀︋︣س ︋︩، و ︋︀﹐︠︣ه ︑﹢ان ﹁﹠﹩ ︧︀︋︣س وا︡ ا︮﹙﹩ 
 ،︩︋ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ت﹫﹚﹝︻ ︤ی و ا︗︣ایر ﹤﹞︀﹡︣︋ ︋︣ای ﹝︪︀ر﹋️ در

︋︣︠﹩ ﹝﹢ا﹡︹ ﹆﹢﹇﹩ و ﹝︀﹜﹩ ﹡﹫︤ و︗﹢د دارد. 
︪ــ︀؛  ︩ ︋﹫﹠﹩ ﹝﹢︲﹢ع در ﹇︣ارداد ︧︀︋︨︣ــ﹩︋  ﹫ ︋︣ای ﹝︓︀ل،︎ 
﹋﹥ ︧︀︋︨︣︀ن ︪︋︀ را، ︋︀ ︑﹆︊﹏ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ا︲︀﹁﹩ ﹝︣︋﹢ط ︑﹢︨︳ 
︀زد. در ︲﹞﹟،  ︀ ︧︀︋︣س وا︡ ا︮﹙﹩︨  ﹥ ﹨﹞﹊︀ری︋  ﹋︀ر﹁︣﹝︀، ﹝﹙︤م︋ 
 ﹩﹠﹫︋ ︩ ︧︀︋︨︣ــ︀ن وا︡ ا︮﹙﹩ ﹡﹫︤ ︀︋︡ در ﹇︣ارداد ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︎﹫
﹐زم را ا﹡︖ــ︀م د﹨﹠︡ ︑︀ در ︮﹢رت ا﹝︐﹠︀ع ︧ــ︀︋︣س ︋︩، ا﹝﹊︀ن 
.︡آ﹡︀ن ︋﹥ ︮﹢رت ﹝︧︐﹆﹫﹛ ﹁︣ا﹨﹛ آ ︳︨﹢︑ ﹩︨︣︋︀︧ ︡﹨ا﹢︫ ︉︧﹋

در ا︣ان ا﹡︐︀ب ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه و ︋︪ــ︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ آن 
︋﹥ ﹥ ︫﹊﹙﹩ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د؟ ﹝ ️﹫﹛﹢︧︧︀︋︣س وا︡ ا︮﹙﹩ 

و ︧︀︋︨︣︀ن ︪︋︀، ︵︊﹅ ﹝﹆︣رات و دروا﹇︹، ﹍﹢﹡﹥ ا︨️؟
︮︀ره راز 

ا﹜﹍ــ﹢ی ﹋﹙﹩ ا﹡︐︀ب ︧ــ︀︋︣س ﹎ــ︣وه و ︋︪ــ︀ی آن را از دو 
﹝﹠︷︣ ︀︋︡ د︡. از ﹡︷︣ ︨︀زو﹋︀ر ﹇︀﹡﹢﹡﹩، ا﹡︐︀ب ︧︀︋︣س ︑﹢︨︳ 
﹝︖︀﹝︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫︣﹋︐︀، ا︻﹛ از ︫︣﹋️ ا︮﹙﹩ و ︫︣﹋︐︀ی ﹁︣︻﹩ 
(︪︋︀) و ︋︀ ﹡︷︣ ︨︀﹝︡اران آ﹡︀ ︮﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د و ︡︋﹩ ا︨️ 
︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹋﹠︐︣ل ︋︪ــ︀ ︑﹢︨︳ وا︡ ا︮﹙﹩، ا﹡︐︀ب ︧︀︋︣س 
 ،﹤ ︣﹎ا︮﹙﹩ ﹇ــ︣ار دارد؛ ا ︡وا ️︣︡﹞ ــ︩ در ا︠︐﹫︀ر︋ ︋︣ای
 ️︣︡﹞ ︀د﹠︪ــ﹫  ︎︀ ا﹡︐︀ب ︧ــ︀︋︣س وا︡ ا︮﹙﹩ ﹡﹫︤ در ︻﹞﹏︋ 

وا︡ ا︮﹙﹩ و ﹝︺﹞﹢﹐ ︵︊﹅ ﹡︷︣ آ﹡︀ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د. 
 ︳︣ا ︣ر︨ــ﹩ آ﹡︙﹥ در ︻﹞﹏ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ رخ داده و︫  ︣ای︋  ا﹝︀︋ 
 ️︀︻ــ︩، ︋﹥ ︭︠﹢ص ر︋ ︧ــ︀︋︣س ︀ب︐﹡ا ︣︋ ﹜﹋︀ ﹩ــ﹚︺﹁
﹡︷︣ات ︧︀︋︣س وا︡ ا︮﹙﹩ در ا﹡︐︀ب ︧︀︋︣س ︋︩، ﹐زم 

ا︨️ ﹡﹍︀﹨﹩ ︋﹥ ︑︀ر︙﹥ ﹝﹢︲﹢ع دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛.
 ﹩︨︣︋︀︧ ︣ای  ︋︬۶٠٠ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︪ــ ﹩︨︣︋︀︧ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد
 ﹤﹫︑ ا︨️، ﹋﹥ ︠﹢ِد ﹝﹢︲﹢ع ︀︐﹋︫︣ ︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩ ﹎︣وه︑ر﹢︮
︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩ ﹎︣وه ︫︣﹋︐︀ ︎︦ از ﹉ و﹇﹀﹥ ﹠︨︡︀﹜﹥ و 
︎︦ از ا︻︴︀ی ﹡ ︳︨﹢︑ ️﹚﹞ ﹉︀د ︑︡و﹟ ﹋﹠﹠︡ه ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
 ﹤﹫︑ ــ︀ی ︑︖︀ری ︋ــ︣ای﹨︧︡ــ︀︋︡اری ︋︣ای آ﹝︀ده ︫ــ︡ن وا

︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩، ﹐زم ا﹐︗︣ا ︫︡. 
︋︀ ﹐زم ا﹐︗︣ا︫ــ︡ن ︑﹫﹥ ︮﹢ر︑ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩ و ا﹡︐︪ــ︀ر 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣ــ﹩ ۶٠٠ ﹋ــ﹥ در آن ﹝︧ــ ️﹫﹛﹢︧︀︋︨︣ــ﹩ 
︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه ︑﹠ ﹤︗﹢︐﹞ ︀︧ــ︀︋︣س وا︡ ا︮﹙﹩ ا︨ــ️، 
︧︀︋︨︣︀ن ︋︀ ︀﹜︩ ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹋︀ر ︧︀︋︨︣︀ن ︫︣﹋︐︀ی ﹁︣︻﹩ 

﹝﹢ا︗﹥ ︫︡﹡︡. 
در ︋﹠︡ ۶ ﹡︧ــ﹥ او﹜﹫ــ﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣ــ﹩ ۶٠٠ (﹇︊﹏ از 
 ︡︀ ︑︖︡︡﹡︷︣) ︋︀ ︻﹠﹢ان ︢︎︣ش ﹋︀ر، ﹎﹀︐﹥ ︫ــ︡ه ︋﹢د ”︧︀︋︣س ︋ 
︬  ︫﹢د ﹋﹥   ︪ــ﹞ ︀︑ ︡﹠﹋  ﹩︋︀د را ارز﹢︠  ️ ️  ﹝﹫︤ان  ﹝︪ــ︀ر﹋ ︀﹀﹋
 “.︣﹫  ︠︀ ︡﹠﹋  ﹤﹀﹫︸︀ی  و﹀︧ــ︀︋︣س  ا︮﹙﹩  ا  ان﹢﹠︻ ﹤ آ︀  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋ 
﹥ ︵﹢ر   ︋﹩︨︣︋︀︧ ︧︀︋︨︣︀ن از ﹝︪︀ر﹋️، ا﹡︖︀م ﹩﹞﹢﹝︻ ️︫︋︣دا
﹝︧︐﹆﹫﹛ ︑﹢︨ــ︳ ︧ــ︀︋︣س ا︮﹙﹩ ︋﹢د. ا﹟ ︋︣دا︫ــ️ ﹝﹠︖︣ ︋﹥ 
﹝﹢︲︹ ﹎﹫︢︎ ︣︋ ﹩﹠︊﹞ ﹩︀︣︣ش ﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه در ︮﹢رت 
ا﹡︖︀م ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋ــ︩ در︠﹢ر︑﹢︗ــ﹩ (︡ا﹇﹏۵٠در︮︡) از 

دارا ︀﹫︀ ﹁︣وش ﹎︣وه ︑﹢︨︳ ︧︀︋︣س ا︮﹙﹩ ︋﹢د. 
 ﹩﹝︡﹇ ︀ی﹚﹝︺﹛︣د د︨︐﹢را﹋ ﹩﹞ ️﹢﹆︑ ︋︣دا︫ــ️ را ﹟آ﹡︙﹥ ا
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 ﹩︨︣︋︀︧ ︤وم﹛ ﹤︋ ︀﹡﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︋﹢د ﹋﹥ در آ ﹩︠︣︋
در︮︡﹨︀ی ﹝︪ــ︭﹩ از دارا﹫︀ و ﹁︣وش در ︨︴ ﹎︣وه ︑﹢︨︳ 
 ︦﹢﹡ ︩ ︧︀︋︣س ا︮﹙﹩ ا︫︀ره ﹝﹩ ︫ــ︡، ︲﹞﹟ آن ﹋﹥ ︋﹠︡ ١٢ ︎﹫
︋﹫︀﹡﹫ــ﹥ ای ﹋﹥ در ︨ــ︀ل ٢٠٠٣ ︋︀ ︻﹠﹢ان «︧︀︋︨︣ــ﹩ ︮﹢ر︑︀ی 
︩ ﹡﹢︦ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣ــ﹩ ۶٠٠  ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه» در را︋︴﹥ ︋︀ ︎﹫
︮︀در ︫ــ︡ه ︋﹢د ﹡﹫︤ ︋﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ا︫︀ره دا︫ــ️ ﹋﹥ ︢︎︣ش ﹋︀ر 
 ،︀﹫از ۵٠در︮︡ از دارا ︣︐﹝﹋ ﹤﹋ ﹩︴︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه در ︫ــ︣ا
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚︧︮︀︋︣س ︫ــ︣﹋️ ا ︳︣وش و ... ﹎︣وه، ︑﹢︨ــ﹁
︫﹢د ︾﹫︣︻︀دی ا︨️ ﹝﹍︣ ا﹟ ﹋﹥ ا﹟ ﹋﹞︊﹢د ︋︀ ﹝︪︀ر﹋️ ︧︀︋︣س 

ا︮﹙﹩ در ︪︋ ﹩︨︣︋︀︧︀ ︗︊︣ان ︫﹢د. 
 ،﹩︨︣︋︀︧ ︣د ︑﹢︨︳ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی﹊رو ﹟︀ذ ا︑︀ل، ا︣﹨ ﹤︋
︑︊︺︀︑﹩ ﹡﹫︤ ︋﹥ د﹡︊︀ل دا︫ــ️ ز︣ا ︋︣ای ︋︣︠﹩ ﹎︣وه ﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی 
︋︤رگ، ︢︎︣ش ﹋︀ر ︋︀ ︫︣ط ار︗︀ع ﹋︀ر ︋ ﹩︨︣︋︀︧︩ ︻﹞︡ه ای 
از ︫ــ︣﹋︐︀ی ﹎︣وه ︋﹥ ﹝﹠︤﹜﹥ وا︋︧︐﹍﹩ ︋﹫︩ از ا﹡︡ازه ︧︀︋︣س ︋﹥ 
︣ای ︑︡︡ ا︨︐﹆﹑ل وی ﹝︧﹢ب ﹝﹩ ︫︡.  ﹉ ﹋︀ر﹁︣﹝︀ و ︻︀﹝﹙﹩︋ 
 ︡﹠︐﹁︣︢︎ ︧︀︋︨︣ــ︀ن و ︡︣د﹎ ﹏︡︺︑ ︀ه﹍﹡ ﹟در ︵﹢ل ز﹝︀ن ا
﹝︪ــ︀ر﹋️ در ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︪ــ︀ ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی ا﹡︖︀م ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︪︋︀ ﹡﹞﹩ ︋︀︫ــ︡. ﹜﹫﹊﹟، ا﹟ ︑︽﹫﹫︣ ﹡﹍︀ه ︋︣ای 
︋︧ــ﹫︀ری از ︧︀︋︨︣︀ن ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی ︑︽﹫﹫︣ در ﹡﹢ه ا﹡︖︀م ﹋︀ر ﹡︊﹢د، و 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︣د﹊︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه از رو ،︡  ︮︀ ︣﹀  ︮﹤ا︨︀س رو ︣︋
︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹨﹞﹥  ︳︨﹢︑ ︀︪︋︧︀︋︣س ا︮﹙﹩، ︋﹥ رو﹊︣د 
️ ﹡﹊︣دن  ﹡﹀﹩ ﹨︣﹎﹢﹡﹥ د︠︀﹜️ در ︪︋ ﹩︨︣︋︀︧︀ (︫︀﹝﹏ د︠︀﹜
در ا﹡︐︀ب ︧︀︋︣س ︋︩) ر︨﹫︡﹡︡. ا﹝︀ آن ﹥ ﹝﹢رد ︾﹀﹙️ وا﹇︹ 

︫︡ ﹝︧﹢﹜﹫️ ︋﹢د. 
 ️﹫﹛﹢︧﹞ ۶︧︀︋︨︣ــ﹩ ٠٠ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ﹅︊︵ ﹤﹋ ﹩︴در ︫ــ︣ا
 ︧︡ــ︀︋︣س وا ﹤︗﹢︐﹞ ︀﹠︑ ︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ ﹎︣وه︑ر﹢ ︧︀︋︨︣ــ﹩︮ 
ا︮﹙﹩ ا︨ــ️، ر﹁︐︀ر ︧︀︋︨︣ــ︀ن در ا︣ان ︋﹫︪ــ︐︣ ︫ــ︊﹫﹥ ر﹁︐︀ر 
︧︀︋︨︣ــ︀ن در و︲︺﹫️ ︑﹆︧﹫﹛ ﹝︧﹢﹜﹫️ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ ا﹜︤ا﹝︀ت 
 ️﹫﹑ ︧ــ︀︋︣س وا︡ ا︮﹙﹩ ﹝︡ود ︋ــ﹥ ︭﹢ل ا︵﹞﹫﹠︀ن از︮ 
 ︩︋ ︧︀︋︣س ای از ﹤︡﹫︀︑ ︢︠و ا ︩︋ ︧ــ︀︋︣س ای ﹤﹁︣
﹝︊﹠﹩ ︋︣ آ﹎︀﹨﹩ و ︑︊︺﹫️ وی از آ﹫﹟ ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای، ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 

︧︀︋︨︣﹩ و ... ا︨️.
︀ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩  ︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ ﹝︣ا︗ــ︹ ﹝︣︑︊︳︋  ︭ــ﹢ص︎  در︠ 
 ️︀︻﹝︡اران ︻﹞ــ︡ه و ... از ﹝﹢︲﹢ع ر︀︣ه، ︨ــ︡﹞ ️ ﹫﹨ ﹏︓﹞
 ،︩︋ ︧︀︋︣س ︀ب︐﹡ا︮﹙﹩ در ا ︧︡︀︋︣س وا ︣ات︷﹡ ﹤︴﹆﹡

️ ﹝︡︣ه وا︡ ا︮﹙﹩ ︋﹥ د﹜﹫﹏  ﹫﹨ ﹤﹋ ️︣وری ا︨ــ︲ ﹤︐﹊﹡ ﹟ذ﹋︣ ا
 ﹩︨︣︋︀︧ ︧ــ︀︋︣س ا︮﹙﹩ ︋︣ای ︀ب︐﹡و︗﹢د ﹋﹠︐︣ل، ا﹝﹊︀ن ا
 ︀︪︋︀ ر︻︀️ ﹡﹆︴﹥ ﹡︷︣ات ︧ــ︀︋︣س ا︮﹙﹩ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ را 
دارد، ﹜﹫﹊﹟، ا﹟ ︫ــ﹫﹢ه ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️  ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ︋︣وز ا﹡︭︀ر در 
ا﹡︖︀م ﹋︀ر﹨︀ ︀ روا︋︳ ﹡︀︨︀﹜﹛ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣دد. ︲﹞﹟ 
آن ﹋﹥، ︋︣ای ﹎︣وه ﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی ︋ــ︤رگ، ﹠﹫﹟ رو﹊︣دی ﹇︴︺︀ 
︀︊﹊︀ر و   ︮﹉ ﹤ ﹫︩ از ا﹡︡ازه ︧ــ︀︋︣س︋  ﹥ وا︋︧ــ︐﹍﹩︋   ︋︣︖﹠﹞
︑︡︡ی ︋︣ای ا︨︐﹆﹑ل وی ﹝︧﹢ب ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. در ا﹟ را︋︴﹥، 
ا﹇︡ام ︨ــ︀ز﹝︀ن ︋﹢رس اوراق ︋︀دار ﹋﹥ ︫︣﹋︐︀ی ︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه در 
︋﹢رس را ﹝﹙︤م ﹝﹩ ︨︀زد ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ را از ︋﹫﹟ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی 

︧︀︋︨︣﹩ ﹝︺︐﹞︡ ︋﹢رس ا﹡︐︀ب ﹋﹠﹠︡، ﹎︀م ﹝︓︊︐﹩ ا︨️. 
 ﹩︨︣︋︀︧ ا︫ــ︀ره ﹋﹠﹛ ﹋﹥ ﹝﹀︀د ا︨︐︀﹡︡ارد ︡︀︋ ﹜﹨ ﹤︐﹊﹡ ﹟ا ﹤︋
۶٠٠ ﹋﹥ ﹝︧ــ ️﹫﹛﹢︧︀︋︨︣ــ﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه را ﹝︐﹢︗﹥ 
 ︩ ︧︀︋︣س وا︡ ا︮﹙﹩ ﹋︣ده ا︨️، ﹡︀﹁﹩ ﹝ ️﹫﹛﹢︧︧︀︋︣س︋ 
 ﹟ا﹨︡ ︋﹢د. در ا﹢﹡ ︩︋ ﹩﹛︀﹞ ︀ی︑︧︀︋︨︣ــ﹩ ︮﹢ر ﹤﹠﹫﹞در ز
ز﹝﹫﹠﹥ ﹐زم ا︨️ ︋﹥ ﹝︀ده ١٢ ﹇︀﹡﹢ن ﹝︧﹢﹜﹫️ ﹝︡﹡﹩ ﹝︭﹢ب ︨︀ل 
 ﹩﹡︀︀﹞︣﹁︫︡ه ا︨️: ”﹋︀ر ﹩﹠﹫︋ ︩ ١٣٣٩ ا︫ــ︀ره ﹋﹠﹛ ﹋﹥ در آن ︎﹫
﹋﹥ ﹝︪ــ﹞﹢ل ﹇︀﹡﹢ن ﹋︀ر ﹨︧︐﹠︡ ﹝︧ــ﹢ل ︗︊︣ان ︧︠︀را︑﹩ ﹨︧︐﹠︡ 
﹋﹥ از ︵︣ف ﹋︀ر﹋﹠︀ن آ﹡︀ن در ﹫﹟ ا﹡︖︀م ﹋︀ر ︀ ︋﹥ ﹝﹠︀︨︊️ آن وارد 
︫︡ه ا︨️، ﹝﹍︣ ا﹟ ﹋﹥ ﹝︣ز ︫﹢د ︑﹞︀م ا︀︵︀﹫︐﹩ ﹋﹥ او︲︀ع و 
﹥ ︻﹞﹏ آورده و ︀ ا﹎︣ ا︵︀﹫︐︀ی  اــ﹢ال ﹇︱﹫﹥ ا︖︀ب ﹝﹩ ﹡﹞﹢ده︋ 
﹝︤︋﹢ر را ︋﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آورد﹡︡ ︋︀ز﹨ــ﹛ ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ︋︣وز ز︀ن ﹝﹆︡ور 
﹡﹞﹩ ︋﹢د.  ﹋︀ر ﹁︣﹝︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋﹥ وارد﹋﹠﹠︡ه ︧︠ــ︀رت در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ 

 “.︡︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ،ل ︫﹠︀︠︐﹥ ︫﹢د﹢︧﹞ ن﹢﹡︀﹇ ﹅︊︵
 ﹩︨︣︋︀︧ ا︨ــ️ ﹋﹥ در ﹟داد ا آن ︎︀︨ــ ﹤︋ ︡︀︋ ﹤﹋ ای ﹤︐﹊﹡
 ︩︋ ︧ــ︀︋︣س ا︮﹙﹩ و ︧︡ــ︀︋︣س وا ﹩﹇﹢﹆ ﹤︴︋︣وه، را﹎
﹫︧ــ️ و آ︀ در ︮﹢رت ︋︣وز ︧︠ــ︀ر︑﹩ ﹋﹥ از ﹡ ﹤﹫︀︧ــ︀︋︣س 
﹥ ︧︀︋︣س  ︀︫︡، ︧︀︋︣س وا︡ ا︮﹙﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋  ︋︩ رخ داده︋ 

︋︩ در ﹝︀︱﹇ ﹜﹋︀﹩ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠︡ ︀ ︠﹫︣ ؟

آ︀︪﹛︀ ︀﹩ در ار︑︊︀ط ︋︀ ︑︺︋ ︿︩︣ و ︋︩ ︻﹞︡ه 
در ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣﹩ ا︣ان، و︗﹢د دارد؟

︮︀ره راز 
 ︀ ︀ری︖︑ ︡وا ﹉ ان﹢﹠︻ ﹤︋ ︩︋ 600 ﹩︧︀︋︨︣ــ در ا︨︐︀﹡︡ارد
︣ای آن ا︵﹑︻︀ت   ︩︀ ﹎︣وه︋   ︋﹩︣ان ا︗︣ا︡﹞ ﹤﹋ ︀ری︖︑ ️﹫﹛︀︺﹁
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﹝︀﹜﹩ ︑﹫﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و ︀︋︡ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه ﹎﹠︖︀﹡﹫︡ه ︫ــ﹢د، 
﹥ ︵﹢ر︻﹞︡ه   ︋︩  ︋︀︐﹋︣ ــ︡ه ا︨ــ️. از آ﹡︖︀﹋﹥ در ﹎︣وه︫   ︫︿︣︺︑
﹨﹞︀ن وا︡ ︑︖︀ری ﹁︣︻﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ︫︡ه 
آن در ︮﹢ر︑ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎ــ︣وه ︑﹙﹀﹫﹅ ﹝﹩ ﹎︣دد، در ︑︪ــ﹫︬ آن 
﹝︪ــ﹊﹙﹩ و︗﹢د ﹡︡ارد؛ ﹜﹫﹊﹟ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ و︀﹫﹎︥﹩ ﹋﹥ در ا︨︐︀﹡︡ارد 
ــ︡ه ا︨ــ️، ︺﹠﹩ ا﹜︿) دا︫ــ︐﹟  ︩ ︻﹞︡ه ﹝︴︣ح︫  ︣ای︋  ﹝︢﹋﹢ر︋ 
ا﹨﹞﹫️ ﹝︀﹜﹩ ︋︣ای ﹎︣وه ﹋﹥ ﹉ و︥﹎﹩ ﹋ّ﹞﹩ ا︨️ و ب) در︋︣دا︫︐﹟ 
︠︴︣﹨︀ی ︻﹞︡ه ︑︣︿ ︋︀ ا﹨﹞﹫️ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه ︋﹥ د﹜﹫﹏ 
 ︬﹫︪︑ ،️︨ا ﹩﹀﹫﹋ ﹩﹎︥و ﹉ ﹤﹋ ︠︀ص آن ︳︫ــ︣ا ︀ ️﹫﹨︀﹞

︋︩ ︻﹞︡ه ﹝︧︐﹙︤م ︫﹠︀︠️ و ﹇︱︀وت ︋︣ ﹝︊﹠︀ی آن ا︨️.
در ︭︠﹢ص و︥﹎ــ﹩ اول ︀ و︥﹎﹩ ﹋ّ﹞ــ﹩، در ︋﹠︡﹨︀ی «ت۵» و 
«ت۶» ا︨ــ︐︀﹡︡ارد (﹫︲﹢︑ ︩︋︀ت ﹋︀ر︋︣دی) را﹨﹠﹞︀﹩ ﹐زم در 
﹑ف   ︠︣ ﹢د ︗︀﹜︉ ا︨️ و︋  ــ︡ه ا︨ــ️ ﹋﹥ در ﹡﹢ع︠   ︫﹤ز﹝﹫﹠﹥ ارا ﹟ا
روش ﹝︺﹞﹢ل در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ر﹨﹠﹞﹢د﹨︀ی ﹋ّ﹞﹩ 
 ﹤﹋ ︉﹫︑︣︑ ﹟︡ ︡ه ا︨️.︋  ﹥ ﹝﹆﹫︀س ١۵در︮︡ ا︫︀ره︫   ︋︡﹠﹠﹋ ﹩﹝﹡ ﹤ارا
ا︋︐︡ا ︋﹥ ﹜︤وم ︑︺﹫﹫﹟ در︮︡ی از ﹉ ﹝︊﹠︀ی ︠︀ص (︋︣ای ﹝︓︀ل ︗﹞︹ 
دارا﹫︀، ﹁︣وش، ︨ــ﹢د ︠︀﹜︬ و ...) ︋︣ای ︑︺﹫﹫﹟ ︨ــ︴ ا﹨﹞﹫️ 
در ﹎︣وه ا︫ــ︀ره دارد ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︪︬ ︑﹊︣ار ︋﹠︡ «ت٣» ا︨︐︀﹡︡ارد 
︧︀︋︨︣﹩ ٣٢٠ ︋︀ ︻﹠﹢ان «ا﹨﹞﹫️ در ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت 
︧︀︋︨︣ــ﹩» ا︨ــ️ و در ادا﹝﹥ ︋︣ای ︑︺﹫﹫﹟ ︻﹞︡ه ︋﹢دن، ا︵﹑︻︀ت 
﹝︀﹜﹩ ︀︋ ︩︋︡ ١۵در︮︡ آن ﹝︊﹠︀ی ︠︀ص ︋︀︫ــ︡. ا﹝︀ در︭︠﹢ص 
 ﹩﹁︀﹋ ️︠︀﹠︫ ︡︀︋ ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه دوم ﹋﹥ ︗﹠︊﹥ ﹋﹫﹀﹩ دارد ﹩﹎︥و
و ﹝﹠︀︨ــ︉ از ﹁︺︀﹜﹫️ ︋︪ــ︀ دا︫︐﹥ ︋︀︫ــ︡ و در ا︨︀س ﹫︴﹥ ﹨︀ی 

 .︡﹠﹋ ﹩︀︨︀﹠︫ در ﹎︣وه را ︣︴︠︣︎
﹠︡﹨︀ی ٢۶ و ٢٧  ذ﹋ــ︣ ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ︲︣وری ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋ــ﹥︋ 
ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣﹩ ۶٠٠، در ا︨︀س ︑︪︋ ︬﹫︪︀ی ︻﹞︡ه در 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه ︋︀ ﹨︡ف ︑﹢︗﹥ و︥ه ︋﹥ ︪︋︀ی 
﹝︤︋﹢ر در ﹝︣اــ﹏ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫ــ︀ت و ︭︠﹢︮︀ ︗﹙︉ 
﹨﹞﹊︀ری ︧ــ︀︋︣س ︋︩ ︻﹞︡ه در اــ﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ︮﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د. 
﹜﹫﹊﹟ در ︫ــ︣ا ﹐﹢﹝︺﹞ ﹤﹋ ﹩﹚︺﹁ ︳︧︀︋︨︣﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه 
 ︀ آ︾︀ز ﹝﹩ ﹎︣دد ︀︪︋ ﹩﹛︀﹞ ︀ی︑︧︀︋︨︣ــ﹩ ︮﹢ر ﹤﹝︑︀︠ از ︦︎
در ︮﹢رت ﹨﹞︤﹝︀﹡﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩، ︋︣﹡︀﹝﹥ رــ︤ی و ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت 
︧︀︋︨︣﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︪︋︀ ︋︡ون ﹋﹞︐︣﹟ ﹝︪︀ر﹋️ و ︑︺︀﹝﹏ 
︋︀ ︧ــ︀︋︣س وا︡ ا︮﹙﹩ ︮﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د، ︑︋ ︬﹫︪︩ ︻﹞︡ه 
︀﹜︪﹩ ︋︣ای ︧︀︋︣س ﹎︣وه ︑﹙﹆﹩ ﹡﹞﹩ ︫﹢د؛ ز︣ا، ︋︣ ا︨︀س ا﹜﹍﹢ی 

﹝︺﹞﹢ل در ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه در ﹋︪﹢ر، ︧︀︋︨︣︀ن 
وا︡ ا︮﹙﹩ ︑﹠︀ ︋﹥ ا︨ــ︐﹀︀ده از آن  ﹤︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ در ﹎︤ارش 

︠﹢د ا︫︀ره ﹋︣ده ا﹡︡، ︋︧﹠︡ه ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.

︫ــ︣﹋︐︀ی ﹎︣وه ﹎︀﹨﹩ از ︠︡﹝︀ت ﹝︪ــ︐︣ک ︫ــ︣﹋︐︀ی 
︠︡﹝︀︑﹩، ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ﹝﹢︲﹢ع ا︨︐﹀︀ده از ︫︣﹋︐︀ی 
︠︡﹝︀︑﹩ و آ︔︀ر آن ︋︣ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜ــ﹩ ︑︀ ﹥ ا﹡︡ازه در 

ا︣ان ﹝︴︣ح ا︨️ و ا﹨﹞﹫️ دارد؟
︮︀ره راز 

︡﹝︀︑ــ﹩ در ز﹝﹫﹠﹥  ــ︀ز﹝︀﹡︀ی︠  ︡﹝︀ت︨  در ﹋︪ــ﹢ر ﹝ــ︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از︠ 
﹡﹍︡اری ︨﹫︧ــ︐﹞︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ و ︧ــ︀︋︡اری و ︑﹫﹥ ︮﹢ر︑︀ی 
︤رگ ﹠︡ان  ﹝︀﹜ــ﹩، ︭︠﹢︮︀ ︋︣ای وا︡﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی ﹝︐﹢︨ــ︳ و︋ 
﹝︺﹞﹢ل ﹡﹫︧️ و ︋﹥ ︵﹢ر︻﹞︡ه، ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏، ︑︡و﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد ﹝︤︋﹢ر 
از او﹜﹢︐︀ی ﹋﹞﹫︐﹥ ︑︡و﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ︨︀ز﹝︀ن 
︧︀︋︨︣﹩ ﹡︊﹢ده ا︨ــ️. و﹜﹩  ︡︀︫﹊﹩ از ﹝︭︀د﹅ ا︨︐︀﹡︡ارد ﹝﹢رد 
ا︫︀ره در ﹋︪﹢ر، ︋︣ون ︨ــ︍︀ری ︑﹫﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩ ﹎︣وه ︋︀ 
ا︨︐﹀︀ده از ︠︡﹝︀ت ا︫ــ︀ص ﹆﹫﹆﹩ و ﹆﹢﹇﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی 
 ︣︋ ﹜﹋︀ ︀ی﹛︣︐﹠﹋ ﹩︋︀از ا﹜︤ا﹝︀ت ا︨︐︀﹡︡ارد ﹝︤︋﹢ر ︭︠﹢︮︀ ارز ﹩︠︣︋

ا︨︐︣اج ا︵﹑︻︀ت و ︎︣دازش آن را ︲︣وری ﹝﹩ ︨︀زد. 
︋︣ ا︨ــ︀س ا﹜﹍﹢ی ﹝︨︣﹢م در ﹋︪﹢ر، ︑﹫﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩ 
﹎︣وه ︋︣ ا︨ــ︀س دو د︨ــ︐﹥ ا︵﹑︻︀ت ︮﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د. د︨ــ︐﹥ اول، 
ا︵﹑︻︀︑﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ وا︡ ا︮﹙﹩ و ︋︪ــ︀ در روال ︻︀دی ︻﹞﹙﹫︀ت 
﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︠﹢د ︑︣︐﹝﹞ ﹤﹋ ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹤﹫﹟ آ﹡︀، ︮﹢ر︑︀ی 
 ︀︪ــ︋ ︫ــ︡ه ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹛︀﹞ ــ︀ی︑ا︮﹙ــ﹩ و ︮﹢ر ︡ــ﹩ وا﹛︀﹞
 ︡﹠ا︨️. د︨ــ︐﹥ دوم، ا︵﹑︻︀︑﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︋︀ ﹨︡ف ا︨ــ︐﹀︀ده در ﹁︣ا
 ﹤﹫︑ ︀︪ــ︋ ا︮﹙﹩ و ︡︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩، ︑﹢︨ــ︳ وا︑ر﹢︮ ﹤﹫︑
﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ از ︋﹫﹟ آ﹡︀ ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ا︵﹑︻ــ︀ت ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝︺︀﹝﹑ت 
ــ﹢د ︑﹆﹅ ﹡﹫︀﹁︐﹥ ﹡︀︫ــ﹩ از ﹝︺︀﹝﹑ت ﹝︤︋﹢ر ا︫ــ︀ره  درون ﹎︣و﹨﹩ و︨ 
﹋︣د. ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹁﹆︡ان ︨﹫︧ــ︐﹞︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹝﹠︀︨︉ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥، 
ا︨︐︣اج ا︵﹑︻︀ت ﹝︤︋﹢ر ﹝︺﹞﹢﹐ ︋﹥ ︮﹢رت د︨︐﹩ ︮﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د 
﹋ــ﹥ در ﹎︣وه ﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی ︋︤رگ ︋︀ ︖﹛ در︠﹢ر︑﹢︗﹩ از ﹝︊︀د﹐ت 
︑︖︀ری، ا︵﹑︻︀ت ︑﹫﹥ ︫ــ︡ه ﹨﹞﹢اره ︋︀ ︠︴ــ︣ ﹋︀﹝﹏ ﹡︊﹢دن و ﹁﹆︡ان 
 ﹩︀﹨ زه﹢ از ﹩﹊ ع﹢︲﹢﹞ ﹟د﹇️ ﹝﹢ا︗﹥ ا︨️. ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ــ︡ ا
ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝︧ــ︐﹙︤م ︑﹢︗﹥ در ﹝︣﹙﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ︋︣ای ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︩ ︡﹝︀ت ︧︀︋︣س︋  ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه و ا︨︐﹀︀ده از︠ 
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︵︊﹅ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ﹜﹫︑ ،﹩︨︣︋︀︧︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ﹝﹙︤م 
ا︨️ از ︀︎︊﹠︡ی ︧ــ︀︋︣س ︋︩ ︋﹥ ا﹜︤ا﹝︀ت ا︠﹑﹇﹩، 
︮﹑ ️﹫︣﹁﹥ ای ︧ــ︀︋︣س ︋︩، و ز︣﹡︷︀رت ︋﹢دن 
︩، و ا﹝﹊︀ن ﹝︪︀ر﹋️ در ﹋︀ر ︧︀︋︣س  ﹋︀ر ︧︀︋︨︣︀ن︋ 
︋︩، ︫﹠︀︠️ ﹋︧ــ︉ ﹋﹠︡ و در ﹡︐﹫︖﹥ در︋︀ره ا︨︐﹀︀ده از 
︠︡﹝︀ت ︧︀︋︣س ︋︩ ︑︭﹞﹫﹛ ︋﹍﹫︣د. ﹋︀ر︋︣د ا﹟ ا﹜︤ام 

در ا︣ان ﹍﹢﹡﹥ ا︨️؟ 
︮︀ره راز 

 ️﹢︱︻ و ﹩﹝︧ــ︀︋︡اران ر︨ــ ﹤︺﹞︀︗ و︗﹢د ︀ ︋︣︠ــ﹩ ﹝︺︐﹆︡﹡︡︋ 
︧ــ︀︋︣س ︋︩ در ﹡︀د ︣﹁﹥ ای ﹝︤︋ــ﹢ر و ﹡﹫︤ ﹝﹆︣رات ︋﹢رس 
﹢رس را﹝﹙︤م ﹝﹩ ︨︀زد  ︢︣﹁︐﹥ ︫︡ه در︋  ︣﹋︐︀ی︎  ︀دار ﹋﹥︫  اوراق︋ 
︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︩ را از ︋﹫﹟ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹝︺︐﹞︡ ︋﹢رس ا﹡︐︀ب 
﹋﹠﹠︡، ︮︣ف ︻︱﹢ ️︧ــ︀︋︣س ︋︩ در ︗︀﹝︺﹥ ︧ــ︀︋︡اران 
ر︨ــ﹞﹩ ﹋︀﹁﹩ ︋﹥ ﹝﹆︭﹢د ︋﹢ده و ا﹡︖︀م ا﹇︡ام ا︲︀﹁﹩ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ 
︩ ︋﹫﹠﹩ ︫︡ه  ﹫︎ ︳︀ل آن ﹋﹥ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︫︣ا .︫︡︀︋ ﹩﹝﹡ ︣وری︲
در ا︨︐︀﹡︡ارد  ️﹫﹛﹢︧﹞ ﹤﹋ 600 ﹩︨︣︋︀︧︧︀︋︨︣﹩ ︮﹢ر︑︀ی 
﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩ ﹎︣وه ︫︣﹋︐︀ را ︑﹠ ﹤︗﹢︐﹞ ︀︧︀︋︣س ︫︣﹋️ ا︮﹙﹩ 
﹋︣ده ا︨️، د︡﹎︀ه ︀د︫︡ه در︨️ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹡﹞﹩ ر︨︡. ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع 
در د︨ــ︐﹢را﹜︺﹞﹏ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︣︠ــ﹩ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
︋﹥ ︫ــ﹊﹏ ︭﹢ل ا︵﹞﹫﹠︀ن از ︫︣ت و ا︻︐︊︀ر ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︣س 

︩ ︋﹫﹠﹩ ︫︡ه ا︨️.  ﹫︎ ︩︋
︀︫﹫︡ ﹨﹞﹢اره ا﹟ ا﹝﹊︀ن و︗﹢د دارد ﹋﹥ ︧︀︋︣س  در﹡︷︣ دا︫ــ︐﹥︋ 
︋︩ از ︑﹢ا﹡︀﹩ و ︑︖︣︋﹥ ﹋︀﹁﹩ ︋︣ای ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︩ ︋︣︠﹢ردار 
︢︣ش ﹋︀ر ﹋︣ده ︋︀︫︡. در  ﹡︊︀︫ــ︡ و ︻﹙﹫︣︾﹛ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع، ا﹇︡ام ︋﹥︎ 
︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی   ︋﹏︪︀ر﹋️ در ﹝︣ا﹞ ﹩︐ ️اردی ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ﹢﹞ ﹟﹫﹠
 ︡︀︋ ﹩﹚︮ا ︧︡ــ︀︋︣س وا و ا︗ــ︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت ﹡﹫︤ ﹋︀﹁﹩ ﹡︊︀︫ــ︡ و
 ﹩︡︋ .︡﹠﹋ ﹩︨︣︋︀︧ ︡﹨ر ﹝︧ــ︐﹆﹫﹛ ا﹇︡ام ︋﹥ ﹎︣داوری ︫﹢ا﹢︵ ﹤︋
ا︨ــ️ ﹨﹞︀ن ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ در ︨﹢ال ﹝︴︣ح ︫ــ︡ه ا︨️، ﹋︧︉ ︫﹠︀︠️ 
از ︑﹢ا﹡︀﹩ ﹁﹠﹩ و ︣﹁﹥ ای ︧ــ︀︋︣س ︋︩، ︋﹥ ︭︠﹢ص ︨ــ﹢ا︋﹅ 
و ︑︖︣︋﹫︀ت ﹇︊﹙﹩ ︧ــ︀︋︣س ︋︩ در ز﹝﹫﹠﹥ ︮﹠︺️ ﹝﹢رد ﹡︷︣، و 
︋︣︠﹢رداری از ﹡﹫︣وی ﹝﹠︀︨︉ ︣﹁﹥ ای، د︫﹢ار ا︨️. ︲﹞﹟ آن ﹋﹥، 
 ️﹫﹑︮ ا﹜︤ا﹝︀ت ا︠﹑﹇﹩ و ️︀︻ای در ز﹝﹫﹠﹥ ر ﹤﹁︣ ︀د﹡ ︀رت︷﹡
︣﹁﹥ ای ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹨﹞﹢اره ︋︀ ︑︀︠﹫︣ و ︎︦ از ا︨︐﹀︀ده ︧︀︋︣س 

وا︡ ا︮﹙﹩ از ︠︡﹝︀ت ︧︀︋︣س ︋︩ ︮﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د. 

︀ــ︡ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ د﹍︣ان  ــ﹞︀︋   ︫︣︷﹡ ﹤  ︋﹩﹝﹞ ︀ت﹊﹡ ﹤
﹇︣ار  ﹋︪﹢ر  ︧︀︋︨︣ــ﹩  و  ︧ــ︀︋︡اری  ﹝︣ا︗︹  ︋﹥ و︥ه 

︋﹍﹫︣د؟
︮︀ره راز 

︨ــ﹥ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹛ و︗﹢د دارد ﹋﹥ ︀︋︡ ︋﹥ آ﹡︀ ︋﹫︪ــ︐︣ ︑﹢︗﹥ ︫﹢د؛ 
ز﹝︀ن ︋﹠︡ی ا﹡︖︀م ﹋︀ر، ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ا︲︀﹁﹩، و ا﹜︤ا﹝︀ت ﹇︣اردادی.

در ︋︧﹫︀ری از ﹝﹢ارد، ︋﹥ ︭︠﹢ص در ﹝﹢اردی ﹋﹥ ︑︀ر ا﹡﹆︱︀ی 
 ﹩︨︣︋︀︧ ،️︨︀وت ا﹀︐﹞ ︀︪ــ︋ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ︫ــ︣﹋️ ا︮﹙﹩ و
 ﹤و ارا ︀︪ــ︋ ﹩︧︀︋︨︣ــ ﹤﹝︑︀︠ ︣وه ︎︦ از﹎ ﹩﹛︀﹞ ︀ی︑ر﹢︮
 ،﹩︴︫︣ا ﹟﹫﹠ ︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩ ﹎︣وه آ︾︀ز ﹝﹩ ﹎︣دد. در︑ر﹢︮
ا﹝﹊︀ن ﹝︪ــ︀ر﹋️ ︧ــ︀︋︣س وا︡ ا︮﹙﹩ در ﹁︣ا ︡﹠︧︀︋︨︣ــ﹩ 
 ︡︀ ﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ ﹝﹠︐﹀﹩ ا︨️. ﹜︢ا، ︧︀︋︣س وا︡ ا︮﹙﹩︋   ︋︀︪︋
︣ای ︧︀︋︨︣ــ﹩  ︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی︋   ︋﹤﹚︣﹞ ــ﹥ ای ︻﹞﹏ ﹋﹠︡ ﹋﹥ از﹡﹢﹎ ﹤︋
︋︪ــ︀، ا﹝﹊︀ن ︑︺︀﹝﹏ ︋︀ ︧︀︋︣س ︋︩ و ا﹡︐﹆︀ل ﹡﹆︴﹥ ﹡︷︣ات 

وی ﹁︣ا﹨﹛ ︋︀︫︡.
ا︗︣ای ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣ــ﹩ ۶٠٠ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی 
ا︲︀﹁﹩ ︋︣ای ︧ــ︀︋︣س ︋ــ︩ (︋﹥ د﹜﹫﹏ ر︻︀ــ️ ﹡﹆︴﹥ ﹡︷︣ات 
 ﹤︋ ﹤︐﹁︀ ــ︡ ا︮﹙﹩ در ز﹝﹫﹠ــ﹥ ا﹨﹞﹫ــ️ ا︠︐︭︀ص︧ــ︀︋︣س وا
︋︩ و ﹢زه ﹨︀ی ︎︣︠︴︣) و ︧ــ︀︋︣س واــ︡ ا︮﹙﹩ (ا︗︣ای 
 ︩︋ ﹩﹛︀﹞ ︀ی︑︧ــ︊️ ︋﹥ ︮﹢ر﹡ ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹁︀︲︀ی ارو︫ــ
︋︣ای ﹎︣داوری ︫ــ﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ︮﹢رت ا﹝︐﹠︀ع ﹨﹞﹊︀ری 
︩ ︋﹫﹠﹩ ﹝﹢︲﹢ع در  ︧︀︋︣س ︋︩) در ︋︣دا︫︐﹥ ︋︀︫ــ︡. ﹜︢ا، ︎﹫
﹇︀﹜ــ︉ ﹅ ا﹜︤﹞﹥ ﹝︐︽﹫ــ︣ در ﹇︣ارداد ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹨︣ دو ︵︣ف، 

︲︣وری ا︨️.
﹝﹙︤م ︨ــ︀︠︐﹟ ︧ــ︀︋︣س ︋︩ ︋ــ﹥ ﹨﹞﹊︀ری ︋︀ ︧ــ︀︋︣س 
واــ︡ ا︮﹙﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝︪ــ︀ر﹋️ وی در ﹝︣اــ﹏ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و 
ا︗ــ︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︖︀ز︋﹢دن ︧ــ︀︋︣س ا︮﹙﹩ ︋︣ای 
د︨︐︣س دا︫︐﹟ ︋﹥ ﹝︧︐﹠︡ات ︋ ﹩︨︣︋︀︧︩، ﹡﹫︤ ﹝﹢رد ︨﹢﹝﹩ 

ا︨️ ﹋﹥ ︀︋︡ ︋﹫︪︐︣ در ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ︋﹍﹫︣د.

︋︀ ︑﹢︨ــ︺﹥ ﹡﹆︩ ﹎︣وه ︫ــ︣﹋︐︀ و ︋︀﹐ر﹁︐﹟ ا﹨﹞﹫️ آ﹡︀ در ا﹇︐︭︀د 
﹋︪﹢ر، ︑﹢︗﹥ ︋﹫︪︐︣ ︋﹥ ﹝﹢︲﹢ع ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه و ︎﹫︙﹫︡﹎﹫︀ی آن 
︲︣وری ا︨ــ️. ا﹝﹫︡وار﹛ ﹎﹀︐﹍﹢ ︋︀ ︫﹞︀ ︨︣آ︾︀زی ︋︣ای ︎︣دا︠︐﹟ 

﹝︣ا︗︹ ﹝︧﹢ل ︋﹥ ﹝ ︀︋ ︳︊︑︣﹞ ﹏︀︧︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ︋︀︫︡.
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ا︨︐︀﹡︡ارد

٦٠٠

︀︋ ︡﹡﹢﹫︎

︨︐︀﹡︡ارد﹨︀
د﹍︣ ا

︎﹫﹢﹡︡ ا︨︐︀﹡︡ارد ٦٠٠ ︋︀ د﹍︣ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ 

 320 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا •
(ISA 320) ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹋︀ر︋︣د ا﹨﹞﹫️ در 

︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ا﹡︖︀م ︧︀︋︨︣﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩، 
 330 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا •
︨︀︎ ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ︀︋ (ISA 330) ︋﹥ ر﹊︧︀ی 

︫﹠︀︨︀﹩ ︫︡ه ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️،  
 500 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨︐︀﹡︡ار ︋﹫﹟ ا •

(ISA 500) ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︵︣ا﹩ و ا﹡︖︀م 
️ آوردن  رو︫︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋︣ای ︋﹥ د︨

︫﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹠︀︨︉ و ﹋︀﹁﹩،

 220 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا •
(︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه) (ISA 220) (و ا︨︐︀﹡︡ارد 

︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ 1 (ISQM 1) ︋﹥ ︵﹢ر 
 ،️﹫﹀﹫﹋ ️︣︡﹞ ︀ت︷﹑﹞ ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ︀︋ (﹜﹫﹆︐︧﹞︣﹫︾

،﹩︨︣︋︀︧ ︣ارداد﹇ ︴︨و در ﹤︧︨﹢﹞ ︴︨در
 230 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا •
(ISA 230) ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝︧︐﹠︡ات ﹝︣︑︊︳، 

 (ISA 240 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا •
(︀︨︀﹠︫ ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ︀︋ 240﹩ و ارز︀︋﹩ ر﹊︧︀ی 

︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹡︀︫﹩ از ︑﹆﹙︉،

︨︀︎ د﹨﹠︡﹎︀ِن د︻﹢ت ︋﹥ ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩، از ︫﹀︀ف ︨︀زی ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ 600 و ︑︀﹋﹫︡ ︋︣ ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩، 
﹨︣︗︀ ﹋﹥ ﹋︀ر︋︣د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، ︋︀︋︡ در ﹇︣ارداد ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢د، ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ﹋︣د﹡︡. 

• ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 315 ﹩︨︣︋︀︧ (ISA 315) (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه) ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︫﹠︀︠️ وا︡ ︑︖︀ری و ﹝﹫︳ آن (︫︀﹝﹏ ﹋﹠︐︣ل دا︠﹙﹩) و 
︫﹠︀︨︀﹩ و ارز︀︋﹩ ر︣︑ ﹉︧︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️.
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﹨﹞︣ا﹨﹩ و ﹝︪︀ر﹋️ ︫﹞︀ ︋︀ ﹝︖﹙﹥ ︧ــ︀︋︣س، ﹁︣︮︐︀ی در︠﹢ر︑﹢︗﹩ ︋︣ای ا﹡︺﹊︀س ﹝︀︧﹏ و ﹝︪﹊﹑ت و را﹨﹊︀ر﹨︀ی ﹁︣اروی 
.﹜︤ار﹍︨︀︍︨ ،﹢﹍︐﹀﹎ ﹟︣ان ﹁︣ا﹨﹛ ︨︀︠︐﹥ ا︨️ ﹋﹥ ︋︣ای آن و ︋︣ای ادا﹝﹥ آن در اا ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹁︣

︀رج ﹡﹆︩  ﹥ ﹝﹢︲﹢ع ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه و ا︨︐︀﹡︡ارد ۶٠٠ ا︠︐︭︀ص دارد. ﹎︣وه ﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی در ﹋︪﹢ر﹨︀ی︠  ﹞︀ره︋   ︫﹟ی ا﹢﹍︐﹀﹎
︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ه ای در ا﹇︐︭︀د دار﹡︡ و ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏ ︧︀︋︨︣﹩ آ﹡︀ ﹡﹫︤ ︋︀ ﹝﹑︷︀ت ︠︀︮﹩ ﹨﹞︣اه ا︨️. در ا︣ان ︴﹢ر؟

︀︗﹫︀ن
 ﹉︧︀ی ︑︖︀ری و ﹋︀﹨︩ ر﹨︡︀ی وا︐﹫﹛︀︺﹁ ﹤︺را﹨︊︣دی ﹨﹢︫ــ﹞﹠︡ا﹡﹥ ︋︣ای ر︫︡ و ︑﹢︨ــ ،︀﹍﹠︡﹚﹨ ︀ن﹝﹨ ︀ ︀ی ﹎︣وه︐﹋︫︣ــ﹊﹏ ﹎﹫︣ی ︫ــ
︀︮︊︀ن ︨︣﹝︀﹥ ا︨️ و ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ︗️ ا﹟ ﹡﹢ع ︫︣﹋︐︀ ﹡﹆︩ ﹝﹞﹩ در ا﹇︐︭︀د ﹋︪﹢ر﹨︀ دار﹡︡. در ا︣ان ﹡﹫︤ ︑︀︔﹫︣ ا︐﹋︫︣ ﹟︀ ︋︣ ا﹇︐︭︀د ︋︧﹫︀ر 
 ﹏﹫﹊︪︑ ﹌﹠︡﹚﹨ ︀ی︐﹋︣ ︣︑︣ ﹋︪﹢ر را︫   ︋️﹋︣ ︣︑︣ در ا﹇︐︭︀د، 80 در︮︡ از 100︫  ︋︀﹐ ا︨️ ︋﹥ ︵﹢ری ﹋﹥ ︵︊﹅ ﹎︤ار︫︀ی ر︑︊﹥ ︋﹠︡ی ︫︣﹋︐︀ی︋ 

﹝﹩ د﹨﹠︡ ﹋﹥ در ︨︀ل 1396 ︗﹞︹ ﹝︊︀﹜︼ ﹁︣وش آ﹡︀ ︋︀﹜︼ ︋︣ 567 ﹨︤ار ﹝﹫﹙﹫︀رد ︑﹢﹝︀ن ︋﹢ده ا︨️. 
️ ا﹁︤اری، ﹡︣م ا﹁︤اری و ﹡﹫︣وی  ︨ و ا﹝﹊︀﹡︀ت ﹩﹛︀﹞ ︹︋︀﹠﹞ از ︋﹥ ا︫ــ︐︣اک ﹎︢اری ﹏︮︀ ﹩ا﹁︤ا ﹜﹨ ︀ی ﹎︣وه، ︑︀︔﹫︣ ﹝︐﹆︀︋﹏ ا︻︱︀ در︐﹋︣در ︫ــ
﹝︐︭︬ و ﹡﹫︤ ︸︣﹁﹫︐︀ی ﹞︐︀︀ی ﹁﹠﹩ و ﹝︀﹜﹩ آ﹡︀ از ︡﹊﹍︣، ︋﹥ ︭︠﹢ص در ﹝﹆︀︋﹏ ر﹇︊︀، ︋︀︻︒ ︫ــ︡ه ﹡﹍︡اری و ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ا︵﹑︻︀ت 
﹝︀﹜﹩ در ︨ــ︴ ﹎︣وه، ︋︀ ︎﹫︙﹫︡﹎﹫︀﹩ ﹨﹞︣اه ︫ــ﹢د ﹋﹥ ﹝﹢ا︗﹥ ︋︀ آن در ︀ر﹢ب ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری و ︧︀︋︨︣ــ﹩، د﹇️ ﹡︷︣ و︥ه 

︧︀︋︡اران و ︧︀︋︨︣︀ن را ︵﹙︉ ﹝﹩ ﹋﹠︡. 

︲︣ورت ︑﹢︗﹥ ﹋︀﹝﹏ ︋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد 600

︀︋ ﹢﹍︐﹀﹎
آ﹇︀ی  ﹟︧︀︗﹫︀ن

﹢دا﹝﹫﹟  ︫﹩︨︣︋︀︧ ﹤︧︨﹣﹞ ﹏﹞︀︻︣︡﹞

40
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︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ︋︣ای  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣﹩ ا︣ان ﹥ ا﹨﹞﹫︐﹩ دارد؟
︀︗﹫︀ن

︵︊﹅ ﹇︀﹡﹢ن ︑︀︨ــ﹫︦ ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩، ﹨﹞︣ا﹨﹩ در ا︻﹞︀ل 
﹡︷︀رت ﹝︀﹜﹩ ︋︣ وا︡﹨ــ︀ی ︑﹢﹜﹫︡ی و ︠︡﹝︀︑﹩ و ﹡﹫︤ ︭﹢ل ا︵﹞﹫﹠︀ن از 
 ︹﹁︀﹠﹞ ︶﹀ ️︗ در ︀﹨︡︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ آن وا︑ر﹢ در︠﹢را︻︐﹞︀د︋ــ﹢دن︮ 
︻﹞﹢﹝﹩، ︀︮︊︀ن ︨︣﹝︀﹥ و ︀︨︣ ا︫︀ص ذ﹠﹀︹ و ذ﹅، ا﹡︐︷︀را︑﹩ 
ا︨ــ️ ﹋﹥ از  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣ــ﹩ ﹝﹩ رود. ︎︣ وا︲ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ 
︨﹛ ︫ــ︣﹋︐︀ی ﹎︣وه در ا﹇︐︭︀د ﹋︪﹢ر، ︀︋ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹁︣︡ در ﹝﹢رد 
﹎︤ار︫ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ ︫︣﹋︐︀ی ︀د︫ــ︡ه و ﹋﹠︐︣﹜︀ی دا︠﹙﹩ ︀﹋﹛ ︋︣ آن، 

﹐︀︋ ️﹫︨︀︧﹩ از ︠﹢د ﹡︪︀ن د﹨︡. 
﹋﹛ ﹡﹫︧ــ︐﹠︡ ︀︮︊﹊︀ران و ︧︀︋︨︣ــ︀﹡﹩ ﹋﹥ ︋︣︠﹢رداری ︧︀︋︣س 
از ︨ــ︀︋﹆﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه را ﹡︪ــ︀﹡﹥ ﹡︀م و ا︻︐︊︀ر ︣﹁﹥ ای او ﹝﹩ دا﹡﹠︡ و 
﹜︢ا در ا﹡︐︀ب ︧ــ︀︋︣س، ︋﹥ آن ︑﹢︗﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. و﹜﹩ ︀︋︡ ︑﹢︗﹥ دا︫️ 
﹋ــ﹥ ﹠︀﹡︙﹥ ا﹟ ﹝︺﹫︀ر، ﹝︊︐﹠ــ﹩ ︋︣ ︭︠﹢︮﹫︀ت ﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه، 
︋﹥ وــ︥ه از﹡︷︣ دا﹝﹠ــ﹥ و ︎﹫︙﹫︡﹎﹫︀ی ﹋︀ر و ا﹜︤ا﹝︀ت و︥ه ︑﹊﹙﹫︿ ︫ــ︡ه 
 ﹩︨︣︋︀︧ ا︻︱︀ی ﹤﹋ ︫︡︀  ︋﹩︀﹊︧و ر ﹩︨︣︋︀︧ درا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی
︢︣﹁︐﹠﹩ ا︨ــ️؛ و﹜﹩  ﹎ــ︣وه در ﹝︺︣ض آ﹡︀ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡، ﹝﹢︲﹢︻﹩︎ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹝︐︀︨﹀︀﹡﹥ در ︻﹞﹏، ﹝︊﹙︼ ﹡︀﹝﹠︀︨ــ︉ ︋︧﹫︀ری از ﹇︣ارداد﹨︀ی
﹎ــ︣وه، ﹝︐︀︔︣ از ﹝︡ت ز﹝︀ن ﹇﹙﹫﹏ ︑︭﹫︭﹩ ︋﹥ ﹋︀ر، ﹁︣ا﹠︡ ﹡︀﹇︬ ا﹡︖︀م 
 ،﹩︭﹫︭︑ و ︑︺︡اد و ︑︣﹋﹫︉ ﹎︣وه ﹩︨︣︋︀︧ ︡﹨︀ر، ﹡﹢ع و ﹝﹫︤ان ︫﹢ا﹋
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹜﹫︑ ︣﹀︮︡در ِ️ و از ﹨﹞﹥ ﹝﹞︐︣، ﹎︧︐︣ش رو﹊︣د ﹝︪︀ر﹋
 ︀﹡︧︀︋︨︣ــ﹩ آ ﹤﹋ ﹩︀︪ــ ﹎ــ︣وه در ︑︺﹫﹫﹟ ا︋︺︀د ﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ︀ن︋ 
︋﹥ ︻︡ه ︑﹫﹛ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ﹡﹫︧️، و ﹝︐︀︨﹀︀﹡﹥ ︎︣︑︺︡اد ﹨﹛ ﹨︧︐﹠︡، 
و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︡ود︐︀ در د︨︐︨︣﹩ دا︫ــ︐﹟ ︑﹫﹛ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ︋﹥ 
︫﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣داوری ︫︡ه ︑﹢︨︳ آن ︧︀︋︨︣︀ن، ︎﹫︀﹝︡﹨︀﹩ را 

در ︋︣دا︫︐﹥ ﹋﹥ ︋︣از﹡︡ه  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣﹩ ا︣ان ﹡﹫︧️. 

︒ و   ︋︣︣ان ز︀ن و در ا︗ ︧ــ︀︋︣س در ︀ب︐﹡ا ﹤﹚︧ــ﹞
﹎﹀︐﹍﹢︨ــ️ و ︋︀ ︀﹜︩ ︗︡ی رو︋︣و︨️. ا﹡︐︀ب ︧︀︋︣س 

︫︣﹋️ ا︮﹙﹩ و  ︀︪︋﹍﹢﹡﹥ ا︨️؟
︀︗﹫︀ن

 ﹩︨︣︋︀︧ ︒︋ ﹤﹋ ﹜﹠﹋ ︀دآوری ﹜﹨ال، ا︗︀زه ﹝﹩ ︠﹢ا﹢︨ ﹤︋ ︨︀︎ از ﹏︊﹇
ــ︣﹋️ ا︮﹙ــ﹩ و ︑︺︡ادی   ︫﹉ ︣وه ﹨︀ی ﹝︐︪ــ﹊﹏ از﹎ ﹤ ﹎ــ︣وه ﹝ــ︡ود︋ 
﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩ و  ︫ــ︣﹋️ ﹁︣︻﹩، ﹡﹞﹩ ︫﹢د و ﹁︣ا︑︣ از آن ا︨ــ️ و︮ 
︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑︣﹋﹫︊﹩ را ﹡﹫︤ ︫︀﹝﹏ ﹝﹩ ︫﹢د. و﹜﹩ در ﹨︣ ︀ل ︨﹢ا︋﹅ ا﹝︣ 

︭﹢︮︀ در ﹝﹢رد  در ﹋︪ــ﹢ر︀﹋﹩ از ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︐︀︨﹀︀﹡﹥ در ا︾﹙︉ ﹝﹢ارد،︠ 
︧︀︋︨︣﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه، ا﹡︐︀ب ︧︀︋︣س ︑︀︋︹ ا﹜﹍﹢﹨︀ی ﹝︊︐﹠﹩ 
 ﹟﹫و آ ﹩︨︣︋︀︧ ای ﹝︐﹊﹩ ︋︣ ا﹜︤ا﹝︀ت ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹤﹁︣ ︀یارز︫ــ ︣︋
﹢ر﹡ ﹤﹡︀︐︋﹢ه ︻﹞﹏  ا︠﹑ق و ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ﹡﹫︧️ و︫ 
﹁︺﹙﹩، ﹋ــ﹥ در ا﹋︓︣ ﹝﹢ارد، ︑﹞﹫﹏ ﹋﹠﹠︡ه ﹝︡ود︀︐﹩ در ﹋︀ر ︧ــ︀︋︣س 
 ﹤﹁︣ ︣وه ا︨ــ️، ︋︀ وا﹋﹠︩ در︠﹢ری از ︨﹢ی﹎ ﹩︣ان ا︗︣ا︡﹞ از ︨ــ﹢ی

︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹢ا︗﹥ ﹡︪︡ه ا︨️. 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣ــ﹩ ۶٠٠ در را︋︴﹥ ︋︀ ︫ــ﹠︀︠️ ︋︪ــ︀ی ﹎︣وه و 
 ︀︋ ﹤︗ه ﹝﹢ا﹢﹡ و ︀︪ــ︋ ︧︀︋︣س ﹎︣وه ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ آن ︀ی︐﹫﹛﹢︧ــ﹞
﹝︡ود︐︀ی ︑﹞﹫﹙﹩ ︑﹢︨ــ︳ ﹝︡ــ︣ان ا︗︣ا﹩، ︭︠﹢︮ــ︀ در را︋︴﹥ ︋︀ 
 ︭︣︑ ا︨️ و ﹩﹁︀﹀ ︪︀ی ︻﹞︡ه، ︀وی ا﹜︤ا﹝︀ت رو︫﹟ و︫  ا︵﹑︻︀ت︋ 
﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹝︧ــ﹢﹜﹫️ ﹨︡ا️، ︨︣︎︨︣ــ︐﹩ و ︻﹞﹙﹊︣د ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ︋︀ 
﹥ ︧︀︋︣س  ﹥ ا︫︀ره︋  ﹝︡︣ ﹝︧ــ﹢ل ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ا︨️ و ﹜︢ا وی ﹝︖︀ز︋ 

︋︩ در ﹎︤ارش ﹡︧︊️ ︋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه ﹡﹫︧️. 
︋﹥ د﹜﹫﹏ ا﹨﹞﹫️ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع و ﹎︧ــ︐︣ه و︨﹫︹ ﹝︧ــ︧﹞ ︣︡﹞ ️﹫﹛﹢﹢ل 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹋ ﹩﹞︀﹍﹠﹨ ﹤﹋ ️︨︡ه ا  ︫︭︣︑ ︣وه، در ا︨︐︀﹡︡ارد﹎ ﹩︨︣︋︀︧
 ﹏﹐د ︡︀︋ ،︫︡︀︋ ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه ار︗︀ع ﹡︪︡ه ﹤︋ ︀ی ﹎︣وه︪︋ ﹩﹞︀﹝︑
آن ︑﹢︨ــ︳ ﹝︡︣ان ا︗︣ا﹩ ﹎︣وه ︋﹥ ﹝︡︣ ﹝︧ــ﹢ل ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ا︻﹑م 
 ،︩ ﹥ ا︵﹑︻︀ت︋  ︀﹥ ا︧﹞ ﹟﹢﹜﹫️ ا︨️ ﹋﹥ د︨︐︨︣﹩ دا︫︐﹟︋   ︎︣ ︫﹢د و︋ 
︋﹥ ﹝︡︣ان ا︗︣ا﹩، و ار﹋︀ن را﹨︊︣ی ︋︪ــ ﹤︋ ، ︀︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ و ﹡﹫︤ 
 ︀︪︋ ﹩︨︣︋︀︧ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︣︋﹢ط و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا︠︐﹫︀ر ا﹡︖︀م ︡ات﹠︐︧﹞
︋﹥ ︮﹑ ﹜﹫︑ ︧︡︡︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه، از ︗﹞﹙﹥ ﹡﹊︀︑﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︵︊﹅ ا︨︐︀﹡︡ارد 
︧︀︋︨︣﹩ ۶٠٠ درج آ﹡︀ در ﹇︣ارداد ︧︀︋︨︣﹩ ا﹜︤ا﹝﹩ دا﹡︧︐﹥ ︫︡ه ا︨️؛ 

و﹜﹩ در ︻﹞﹏ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ︗︡ی ﹇︣ار ﹡﹍︣﹁︐﹥ ا︨️. 
 ﹩︀﹨﹢﹍﹛ا ﹟﹫﹠ ︣ای ︀ ا﹟ او︮︀ف آ︀ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹡﹊︐﹥ ﹇﹢︑﹩︋   ︋︀﹝  ︫︣︷﹡ ﹤︋

در ︗️ ا︻︐﹑ی  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣﹩ ذ﹋︣ ﹋︣د؟ 

︩ ︻﹞︡ه در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ا︣ان،  ︩ و︋   ︋︿︣︺︑ ︀آ
︋︀ ︫︣ا︳ وا﹇︺﹩ ﹝﹢︗﹢د ﹝︴︀︋﹆️ دارد و ﹝﹠︀﹇︪﹥ ︋︣ا﹡﹍﹫︤ ﹡﹫︧️؟ 

︀︗﹫︀ن
︑︺︀ر︋ ︿︩ و ︋︩ ︻﹞︡ه در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣﹩ 600 ا︣ان، 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩  ــ︡ه در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد︋   ︫﹤ارا ︿︀ر︺︑ ︀ ︑﹀︀و︑ــ﹩︋ 
600 ﹡ــ︡ارد. در ﹨︣دو ا︨ــ︐︀﹡︡ارد، ︋︩ ︻︊ــ︀رت از ﹉ وا︡ ︑︖︀ری 
و  ︀﹉ ﹁︺︀﹜﹫️ ︑︖︀ری ︑︺︣︿ ︫ــ︡ه ا︨ــ️ ﹋﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ آن در 
 ︩︋ ︡ه، ︻︊︀رت از﹝︻ ︩︋ د و﹢︫ ﹩﹞ ︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه ﹎﹠︖︀﹡︡ه︑ر﹢︮
︬ ︫ــ︡ه ︑﹢︨︳ ︑﹫﹛ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋﹥ ︑﹠︀﹩ ︋︣ای  ︪﹞
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︀ص آن، ﹝﹞﹊﹟   ︠︳ــ︣ا  ︫︀ ️﹫﹨︀﹞ ﹏﹫﹛د ﹤  ︋︀ ــ︣وه ا﹨﹞﹫️ ﹝︀﹜﹩ دارد﹎
ا︨️ دارای ︠︴︣﹨︀ی ︻﹞︡ه ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه 
︋︀︫︡، ︑︺︣︿ ︫︡ه ا︨ــ️.در ﹨﹞﹫﹟ ار︑︊︀ط، ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︡اری 25 ︋︀ 
︻﹠﹢ان ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ︋︣ ︧︉ ﹇︧ــ﹞︐︀ی ﹝ ︤﹫﹡ ︿﹚︐︀وی ا︵﹑︻︀ت 
 ️﹫﹛︀︺﹁ ︿︣︺︑ رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹎﹫︣د. ا﹜︊︐﹥ در ﹝﹢رد﹢﹞ ︡︀︋ ﹤﹋ ️︨︡ی ا﹫﹀﹞
ــ﹢ا﹐ت و ا︋︀﹝︀ت ﹝︐︺︡د، ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ﹥ د﹜﹫﹏ ︵︣ح︨  ︑︖︀ری،︋ 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اری، ا︮﹑﹫﹥ ای را در ︨ــ︀ل 2018 ︋︣ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︫ــ﹞︀ره ︊﹫﹋︣︑ ،3︀ی ︑︖︀ری، ﹝﹠︐︪︣ ﹋︣د 
﹋﹥ در آن ︨ــ︺﹩ ︫︡ه ا︨ــ️ ︑︺︣︿ ﹁︺︀﹜﹫️ ︑︖︀ری وا︲︐︣ ︫﹢د. ︋︺﹫︡ 
﹝﹩ دا﹡﹛ ︑︖︣︋﹥ ︧︀︋︨︣︀ن ا︣ان، ︗︀﹝︹ و ﹋︀﹝﹏ ︋﹢دن ︑︺︀ر ︿︀د︫︡ه را 

ز︣ ︨﹢ال ︋︣ده ︋︀︫︡. 

︋ــ︀ ا﹟ او︮︀ف ﹝︡︣ان و ار﹋︀ن را﹨︊ــ︣ی ﹎︣وه ︑︀ ﹥ ا﹡︡ازه از 
︣ا︳ و ا﹜︤ا﹝︀ت درج ︫︡ه در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه و︫ 

︧︀︋︨︣﹩ ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؟
︀︗﹫︀ن

﹝︴︀﹜︊﹩ ﹋﹥ ︎﹫︪ــ︐︣ در را︋︴﹥ ︋︀ ا﹜﹍﹢ی ا﹡︐︀ب ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه در ا︣ان 
️ ﹝︡︣ه ﹨︀ و ︨︀﹝︡اران  ﹫﹨ ︉﹚︾ذ﹋︣ ︫︡، ﹡︪︀ن د﹨﹠︡ه ﹡︊﹢د ا︵﹑ع ﹋︀﹁﹩ ا
︭﹢︮︀ ا﹜︤ا﹝︀ت ا︨︐︀﹡︡ارد  ︻﹞︡ه از ا﹜︤ا﹝︀ت ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩،︠ 

︧︀︋︨︣﹩ 600 و ︀ ︋﹩ ︑﹀︀و︑﹩ آ﹡︀ ﹡︧︊️ ︋﹥ آن ا︨️. 
ا﹜︊︐ــ﹥ ا﹎︣ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︀ درک ﹋︀﹝﹏ ﹝︧ــ﹢﹜﹫️ ︠﹢د در ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه، ﹝﹑︷︀ت ︑︀﹋﹫︫︡ــ︡ه در ا︨︐︀﹡︡ارد ۶٠٠ را ﹨﹠﹍︀م 
︢︎︣ش ︀ ادا﹝﹥ ﹋︀ر، در︑﹠︷﹫﹛ ﹇︣ارداد، در ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹫︤ان ﹝︪ــ︀ر﹋️ در ﹋︀ر 
︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︩، در ︑︺﹫﹫﹟ ︨ــ︴﹢ح ا﹨﹞﹫️، در ︑︺﹫﹫﹟ ﹡﹢ع ﹋︀ری ﹋﹥ 
 ﹩︋︀د﹨﹠︡، در ارز ﹩﹞ ︬﹫زم ︑︪ــ﹐ ︀︪ــ︋ ﹩﹛︀﹞ در ﹝﹢رد ا︵﹑︻︀ت
 ︡﹠︫ــ︡ه، در ︋︣ر︨﹩ ﹁︣ا ﹩︋︀︀ی ارز﹊︧ه ︋︣︠﹢رد ︋︀ ر﹢﹡ و ︀﹊︧ــر
 ️︀﹡و در ،︡﹠︣وه در ﹝ــ﹢رد آن ﹁︣ا﹎ ︴︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ ︨ــ﹛︣︐﹠﹋ و ﹅﹫﹀﹚︑
 ︀ر︑ ﹟﹫ در ار︑︊︀ط ︋︀ رو︡اد﹨︀ی ︋︺︡ از ︑︀ر ︑︣از﹡︀﹝﹥ ︋︪ــ︀، ︋﹥ و︥ه︋ 
﹎︤ارش ︧︀︋︣س ︋︩ و ︑︀ر ﹎︤ارش ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه، در﹡︷︣ ︋﹍﹫︣﹡︡ 
️ ﹝︡︣ه ﹨︀ و  ﹫﹨ ︀د︫︡ه از ︨﹢ی︖ا ️﹫﹝﹨︀ی ︋︀ا︐︡ود﹞ ﹤︋ ️︊و ﹡︧ــ
︨ــ︀﹝︡اران ︻﹞︡ه در ا﹟ ا﹝﹢ر، ﹝﹢︲︹ ﹎﹫︣ی ﹐زم ︵︊﹅ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︧︀︋︨︣ــ﹩ و آ﹫﹟ ا︠﹑ق و ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫﹠︡، دور از ا﹡︐︷︀ر 
️ ﹝︡︣ه ﹨︀ و ︨ــ︀﹝︡اران ︻﹞︡ه ﹡︧ــ︊️ ︋﹥  ﹫﹨ ︀ه﹎︡ا﹨︡ ︋ــ﹢د ﹋﹥ د﹢﹡

﹝ ️﹫﹛﹢︧︧︀︋︣س در ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ا︮﹑ح ︫﹢د. 
ا﹡︖︀م ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه، ﹝︧︐﹙︤م ︑︭﹫︬ ﹎︣وه ز︋︡ه و ﹁︣︮️ ز﹝︀﹡﹩ 
︪︀ی   ︋︣  ︋﹜﹋︀ ︳︋︣وه و ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ︲﹢ا﹎ ﹩︀﹫﹁︣ه ︗︽︣ا︐︧﹎ ︀ ﹝︐﹠︀︨ــ︉︋ 

﹎︣وه ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹛ ︀︋ ︡︀︋︀ظ ﹋︣دن ︑﹠﹢ع ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ﹎︣وه و ︪︋︀ی آن، 
در︗﹥ ︑﹞︣﹋︤ ︨﹫︧︐﹞︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ و ﹝﹫︤ان ﹊﹠﹢ا︠︐﹩ ﹋﹠︐︣﹜︀ی دا︠﹙﹩ 
︻﹢︲﹢﹞ ︣︋ ﹜﹋︀︀ی ﹝︪ــ︀︋﹥ در ︨ــ︴ ﹎︣وه، ︑︺︡اد ︪︋︀ی ︻﹞︡ه، و 
 ︣︡﹞ ﹤︗﹢︑ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝﹢رد ︣ح︵ ﹤﹫︑ ︀م﹍﹠﹨ ،﹅﹫﹀﹚︑ ︡﹠︣ا﹁ ﹩﹎︡﹫︙﹫︎

﹝︧﹢ل ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ﹇︣ار ﹎﹫︣د. 
ا﹠︀ ﹨﹞ــ﹥ ﹝﹩ ︵﹙︊︡ ﹋﹥ ﹅ ا﹜︤﹞﹥ ﹝﹊﹀﹩ ︋︣ای ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه در 
 ︣︲︀ ︀ل ای ﹋﹥ در ﹤﹝︤﹛ا ﹅ ﹤﹡ د؛﹢ ﹇︣ارداد ︧︀︋︨︣﹩ در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥︫ 
︋︣ا︨ــ︀س ا︻﹞︀ل ﹠︡در︮︡ ا﹁︤ا︩ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ﹇︣ارداد ︨ــ︀ل ﹇︊﹏ 
﹥ ︑﹠︀﹩ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡  ︡﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︧︀︋︨︣ــ︀ن︋  ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹩ ︫ــ﹢د. ا﹜︊︐﹥︋ 
ا﹟ و︲︹ را ا︮﹑ح ﹋﹠﹠︡ و ﹐زم ا︨ــ️ از ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ ︨ــ︀ز﹝︀ن ︋﹢رس و 
︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩، ﹨﹛ ︨﹠﹌ ︋︀ ︨︴ ︋︀﹐ی ا﹡︐︷︀ر آ﹡︀ از ﹋﹫﹀﹫️ 

︧︀︋︨︣﹩، ︋︣︠﹢ردار ︫﹢﹡︡. 

︫︣﹋︐︀ی ﹎︣وه ﹎︀﹨﹩ از ︠︡﹝︀ت ﹝︪︐︣ک ︫︣﹋️ ︠︡﹝︀︑﹩، ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ 
︀︫︡، در ز﹝﹫﹠﹥ ﹨﹍﹡ ﹏︓﹞ ﹩︀︡اری  ︣﹋︐︀ی ﹎︣وه ﹨﹛︋  ا︨️ ﹊﹩ از︫ 
﹋︀ر﹋﹠︀ن، ︣︠︡، ا﹡︊︀رداری، و از ﹨﹞﹥ ﹍﹡ ︣︐﹝﹞︡اری ︨﹫︧︐﹞︀ی 
ا︵﹑︻︀︑﹩ و ︧ــ︀︋︡اری و ︑﹫﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. 
﹝﹢︲﹢ع ا︨︐﹀︀ده از ︫︣﹋︐︀ی ︠︡﹝︀︑﹩ و آ︔︀ر آن ︋︣ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ 

︑︀ ﹥ ا﹡︡ازه در ا︣ان ﹝︴︣ح ا︨️ و ا﹨﹞﹫️ دارد؟
︀︗﹫︀ن

ا︨ــ︐﹀︀ده از ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ︠︡﹝︀ت ﹋﹥ ︋﹥ ا︮︴﹑ح ︋︣ون ︨ــ︍︀ری ﹎﹀︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د 
 ﹩﹊ ︳︨﹢︑ ︀ت﹞︡  ︠﹟ا︨ــ️ و در ﹝﹢اردی ا ﹤﹆︋︀  ︨﹤ در ا︣ان ﹝︧ــ︊﹢ق︋ 
از ︋︪ــ︀ی ﹎︣وه ︋﹥ ︋﹆﹫﹥ ︪︋︀ ارا﹥ ﹝﹩ ︫ــ﹢د و ︐﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹥ 
﹢د.   ︫﹤︀رج از ﹎︣وه ﹡﹫︤ ارا ﹥ ا︫︀ص︠  ﹥ ︋︪ــ︀ی ﹎︣وه︋   ︋﹤ازات ارا﹢﹞
 ﹤﹫︑ ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ﹝︊﹠︀ی ︀ ︡﹝︀ت در ا﹝﹢ری ا︨️ ﹋﹥︋   ︠﹟ا ﹤﹋ ﹩﹞︀﹍﹠﹨
 ﹤﹡﹢﹎ ﹟︀ی ﹝︀﹜﹩ ار︑︊︀ط ︋︣﹇︣ار ﹝﹩ ﹋﹠︡، ﹋︧︉ ︫﹠︀︠️ از ︨︀زو﹋︀ر ا︑ر﹢︮
 ︿︣︑ ﹉︧ر ﹩︋︀︣ا﹋︤ ︠︡﹝︀︑﹩ ﹝︪︐︣ک، ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︑︀︔﹫︣ی ﹋﹥ ︋︣ ارز﹞
︋︀ ا﹨﹞﹫️ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه دارد، از︗﹞﹙﹥ ﹝﹑︷︀ت ︋︧﹫︀ر ︋︀ ا﹨﹞﹫️ 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ﹝︴︣ح ︫ــ︡ه در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣﹩ 600 ا︨️؛ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد︋ 
︡﹝︀ت ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ ︾﹫︣ از  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩︠  ︧︀︋︨︣ــ﹩ 402 و ا︨ــ︐︀﹡︡ارد︋ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︀ت︷﹑﹞ ،3402 و ︋︣ر︨ــ﹩ ا︗﹞︀﹜﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹩︨︣︋︀︧
﹝︣︋﹢ط ︋ــ﹥ وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡ه از ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ︠︡﹝︀ت و ﹡﹢ه 
ــ︀﹝﹏  ︡﹝︀ت را︫  ﹥ ﹋﹠︐︣﹜︀ی دا︠﹙﹩ ارا﹥ د﹨﹠︡﹎︀ن آن︠  ﹎︤ارش ﹡︧ــ︊️︋ 
﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ ﹨﹠﹢ز در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ا︣ان ︋﹥ آ﹡︀ ︎︣دا︠︐﹥ ﹡︪︡ه ﹋﹥ ︋﹥ 
﹡︷ــ︣م ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹁︣اوا﹡ــ﹩ ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ︠︡﹝︀ت، ︭︠﹢︮ــ︀ در ﹢زه ﹡﹢︎︀ی 

︎︣دازش ا︋︣ی، ︀︋︡ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹨﹞﹊︀ران ﹝︐︣م ﹇︣ار ﹎﹫︣د. 
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︀ ︧︀︋︨︣︀ن  در ا︣ان ا︠︐﹫︀رات ︧︀︋︣س وا︡ ا︮﹙﹩ و ار︑︊︀ط او︋ 
︋︩ و ار﹋︀ن را﹨︊︣ی ︋︪ــ ︀﹍﹢﹡﹥ ا︨️؟ آ︀ ︋﹥ ﹨﹞︀ن ︑︣︑﹫︉ 

ا︨️ ﹋﹥ در ا︨︐︀﹡︡ارد 600 ﹝﹢رد ﹡︷︣ ︋﹢ده ا︨️؟
︀︗﹫︀ن

ا﹎︣ ︀﹆﹞ ﹤︧ــ﹥ ︑︺︣︿ ارا﹥ ︫︡ه ︋︣ای ︧ــ︀︋︣س ︋︩ در ا︨︐︀﹡︡ارد 
︧︀︋︨︣﹩ 600 ا︣ان ︋︀ ﹡︧ــ﹥ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︨︐︀﹡︡ارد ﹁﹢ق ︋﹫︀﹡﹍︣ ︑﹀︀وت 
 ﹩﹠︺ ،️︨در دو ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ﹝︢﹋﹢ر ا ︩︋ ︧ــ︀︋︣س ︀ه ︋﹥ دا﹝﹠﹥ ﹋︀ر﹍﹡
︵︊ــ﹅ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ا︣ان، ︧ــ︀︋︣س  ،︩︋︧︀︋︨︣ــ﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ در 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ︋︩، ︠﹢ا︨︐﹥ ﹨︀ی ︑﹫﹛ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه را 
 ،︩ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ،600︧︀︋︣س︋  ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨︡. و﹜﹩ ︵︊﹅ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد︋ 
︧︀︋︨︣﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︧︉ در︠﹢ا︨️ ︑﹫﹛ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه، ﹋︀ر ︋︣ روی 
ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︋ ﹉︩ را ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨︡ و ︡︋﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ︋︀ ﹋︀ر ︋︣ روی ا︵﹑︻ــ︀ت ﹝︀﹜﹩ ︠﹫﹙﹩ ︑﹀︀وت 
 ︩︋ ︧︀︋︣س دارد؛ و﹜﹩ ﹝︐﹟ ﹨︣ دو ا︨︐︀﹡︡ارد، ا﹜︤ام ﹋︧︉ ︫﹠︀︠️ از
 ﹤︋ ︩︋ ︧︀︋︣س ︫︡︀︋ ا﹜︤ا﹝﹩ ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ ﹇︣ار ﹩︴در ︫ــ︣ا ︀﹠︑ را
در︠﹢ا︨️ ︑﹫﹛ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ﹋︀ری را در را︨︐︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ا﹡︖︀م 
ــ﹠︀︠️  ــ﹢د، و ﹜︢ا ﹝﹢︲﹢︻︀ت︫  ﹥ ﹋︀ری ﹎﹞︀رده︫  ﹥ ︻︊︀ر︑﹩︋   ︋﹩﹠︺ ،︡﹨د
از ︧︀︋︣س ︋︩ ︫︀﹝﹏ ﹝﹢اردی ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹇︊﹏ از ︵︣ح در︠﹢ا︨️ 
و ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹞︀ری ︀︋︡ ﹝︪ــ︬ و ﹝﹢رد ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ ︑﹫﹛ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه 
﹇ــ︣ار ﹎﹫︣د. ︋﹥ ︻︊︀ر︑﹩ در ︮﹢رت ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︧ــ︀︋︣س ︋︩ ︑﹢︨ــ︳ 
﹝︡ــ︣ان ا︗︣ا﹩ ﹎︣وه و د︠︀﹜️ ﹡︡ادن ︑﹫﹛ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه در ا﹟ ا﹝︣، 
ا﹜︤ام ﹋︧︉ ︫﹠︀︠️ از ︧︀︋︣س ︋︩ ﹝﹢︲﹢︻﹫️ ﹠︡ا﹡﹩ ︎﹫︡ا ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡، 
︋﹙﹊﹥ در  ﹟﹫﹠︀﹜︐﹩ ︵︊﹅ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد 600 ﹐زم ا︨ــ️ ︑﹫﹛ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︡﹨︡ی ﹋﹥ ︋︣ای ﹋︧ــ︉ ︫ــ﹢ا ︀︑ ︀آ ﹤﹋ ︡﹠﹋ ︬︣وه ﹝︪ــ﹎
 ︀︪︋ ︧︀︋︨︣︀ن آن و ﹝﹠︀︨ــ︉ ︲︣وری ا︨ــ️، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ در ﹋︀ر ﹩﹁︀﹋
 ،︩︋ ﹩︣ان ا︗︣ا︡﹞ ﹤︋ ،︩︋ ار﹋︀ن را﹨︊︣ی ﹤︋ ︀︪ــ︀ر﹋️ ﹋﹠︡ و آ﹞
︋﹥ ا︵﹑︻︀ت ︋︩ و ︋﹥ ︧︀︋︣س ︋︩ و ﹝︧︐﹠︡ات ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︣︋﹢ط 
د︨︐︨︣ــ﹩ ﹐زم را دارد ︀ ︠﹫︣ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ آ︀ را︨︀ ﹇︀در ︋﹥ ا﹡︖︀م ﹋︀ر ﹝﹢رد 
 ﹤﹝﹨ ︨︀︎ ︣﹎︣؟ ا﹫︠ ︀ ا﹨︡ ︋﹢د﹢︠ ︩︋ ﹩﹛︀﹞ در ︭︠﹢ص ا︵﹑︻︀ت ︣︷﹡
 ︳︨﹢︑ ️︡ود﹞ ︀د︖ا ﹤﹛︤﹠﹞ ﹤ ︀︫ــ︡،︋  ــ﹢ا﹐ت ﹝﹠﹀﹩︋   ︨﹟از ا ﹩︠︣  ︋︀
﹝︡ــ︣ان ا︗︣ا﹩ ﹎︣وه در ﹋︀ر ︑﹫﹛ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ا︨ــ️ ﹋﹥ در ︮﹢رت 
ا﹨﹞﹫️ و ﹁︣ا﹎﹫︣ی، ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ارا﹥ ︻︡م ا︸︀ر ﹡︷︣ ﹡︧ــ︊️ 

︋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه ︫﹢د. 
﹥ ﹋︀ر ﹎﹞︀ردن ︧︀︋︨︣︀ن  در ا︣ان، ︑﹫﹛ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ︾︀﹜︊︀ ﹡﹆︪﹩ در︋ 
︋︪ــ︀ ﹡︡ارد و در ︋︧ــ﹫︀ری از ﹝﹢ا﹇︹ ﹡﹫︤ ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه 

 ﹟﹫﹠ ا︨ــ️. در ﹤︐﹁︀ ﹤﹝︑︀︠ ︩︋ ︧ــ︀︋︣س ︀ر﹋ ﹤﹋ ︡﹠﹋ ﹩﹞ را آ︾ــ︀ز
و︲︺﹫︐﹩ ﹝﹢ارد ︻︡︡ه ای ﹝︪ــ︀﹨︡ه ︫ــ︡ه ﹋﹥ ار︑︊︀ط ﹝﹢︔︣ی ﹡﹫︤ ︋﹫﹟ ︑﹫﹛ 
︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه و ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︩ ︋︣﹇︣ار ﹡﹞﹩ ︫﹢د. ا﹎︣﹥ ﹝﹊︀︑︊︀ت 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︫︡ه ای ︋﹫﹟ ︑﹫﹛ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ︋︀ ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ ا﹡︖︀م 
﹝﹩ ︫ــ﹢د و﹜﹩ ﹝︐︀︨ــ﹀︀﹡﹥ ︀ ︋﹑︗﹢اب ﹝﹩ ﹝︀﹡ــ︡، ︀ ︋﹥ ﹝﹢﹇︹ ︎︀︨ــ داده 
﹡﹞﹩ ︫ــ﹢د و در ︮﹢رت ︨︀︎ ﹡﹫︤ ا︵﹑︻︀ت ارا﹥ ︫ــ︡ه، از ﹋︀ر︋︣د ﹠︡ا﹡﹩ 
︋︣ای ︑︀﹝﹫﹟ ︫﹢ا﹨︡ ﹋︀﹁﹩ و ﹝﹠︀︨︉ در را︨︐︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ︋︣︠﹢ردار 
﹡﹫︧ــ️. ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️ ﹋﹥ در ا︣ان ︋﹥ د﹜﹫﹏ او︲︀︻﹩ ﹋﹥ ذ﹋︣ 
︫ــ︡، ﹝︡ود︐︀ در ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ︻︡︡ه ا︨️ و از ﹨﹞﹫﹟ رو ︢︎︣ش 
︀﹐﹩ ﹝﹢ا︗﹥ ا︨️.  ︧ــ﹫︀ر︋   ︋﹉︧ر ︀  ︋︳ــ︣ا  ︫﹟︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه در ا
︀︋︡ ︑﹢︗﹥ دا︫ــ️ ﹋﹥ ر︧﹉ ﹋︪ــ︿ ︑﹀︣︀ی ︋︀ا﹨﹞﹫️ در ︮﹢ر︑︀ی 
 ︩︋ ︧︀︋︣س ︣د﹊﹚﹝︻ ︤و ﹡︀︫ــ﹩ از︗ ﹉ ﹤﹋ ︣وه، دو ︗︤و دارد﹎ ﹩﹛︀﹞
 ️﹫﹛﹢︧﹞ ﹩﹛︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه، و ﹜﹫︑ ︣ی ﹡︀︫﹩ از ︻﹞﹙﹊︣د﹍ا︨ــ️ و د
﹡︀﹩ وا﹋﹠︩ ﹝﹠︀︨︉ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹨︣دو ︗︤و ︋︀ ︑﹫﹛ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ا︨️. 
ــ︡ه،   ︫﹩︋︀︀ی ارز﹊︧ــر ﹤ ﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩، وا﹋﹠︩ ﹝﹢︔︣︋  در ︧︀︋︨︣ــ﹩︋ 
﹎︣داوری ︫﹢ا﹨︡ ﹋︀﹁﹩ و ﹝﹠︀︨︉ ا︨️ ﹋﹥ در ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه، ا﹟ ︫﹢ا﹨︡ 
︀︋︡ ز︣ ﹨︡ا️، ︨︣︎︨︣︐﹩ و ﹝︧﹞ ︣︡﹞ ️﹫﹛﹢︧﹢ل ﹎︣وه، ︧︉ ﹝﹢رد 
﹢د.  ︪︀ ﹎︣داوری︫  ︑﹢︨︳ ︑﹫﹛ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه و  ︳︨﹢︑ ︀︧︀︋︨︣︀ن︋ 
در ا﹟ ار︑︊︀ط در ︑︖︣︋﹥ ︫ــ︭﹩ ︋︀ ﹝﹢اردی ﹝﹢ا︗﹥ ︫ــ︡ه ام ﹋﹥ ︋﹥ د﹜﹫﹏ 
﹡︊﹢د ﹨﹞﹊︀ری ︧ــ︀︋︣س ︀﹡ ﹤︋ ،︩︋︀ر ︠﹢ا︨ــ︐︀ر د︨︐︨︣﹩ ﹝︧︐﹆﹫﹛ 
︋﹥ ا︵﹑︻︀ت ︋︩ ﹝︣︋﹢ط ︋︣ای ا︗︣ای رو︫ــ︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹢رد ﹡︷︣ 
︗️ ︑︀﹝﹫﹟ ︎︪ــ︐﹢ا﹡﹥ ︋︣ای ا︸︀ر ﹡︷︣ ︠﹢د ︫ــ︡﹛ ﹋﹥ ا﹇︣ار ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ﹋︀ر 

︋︧﹫︀ر ︎︣ ر︧﹊﹩ ︋﹢د.

در ﹝︖﹞﹢ع ︋︣ای ︋︊﹢د ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ی 
﹝﹞﹩ دار︡؟

︀︗﹫︀ن
 ️︀︻︣وه ︋︀ ر﹎ ﹩︨︣︋︀︧ ﹜﹫﹠﹋ ش﹑︑ ﹤﹝﹨ ﹤﹋ ﹟از ا ︣︐︋ ︀دی﹠︪﹫︎ ﹤
آ﹫﹟ ا︠﹑ق و ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای و ︵︊﹅ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ و ︋︀ ︑﹢︗﹥ 
و︥ه ︋﹥ ﹝﹑︷︀ت ﹝﹠︡رج در ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣﹩ 600 ا﹡︖︀م ︫﹢د؟ ا﹜︊︐﹥ 
﹨﹞︀ن ︵﹢ر ﹋﹥ ا︫ــ︀ره ︫ــ︡ ︀﹝️ ﹝︣ا︗︹ ﹡︷︀ر︑﹩ ﹡︷﹫︣ ︨︀ز﹝︀ن ︋﹢رس و 
︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ از ︧︀︋︣س، در ا﹟ ﹝︧﹫︣ ︋︧﹫︀ر ا﹨﹞﹫️ دارد. 

 ﹅﹫﹆︑ در︋︀ره ا︨︐︀﹡︡ارد 600 ﹝︊﹠︀ی ︀﹝︫ ︀د﹠︪﹫︎ ﹜︡وار﹫﹞ا
ا︨︐︀﹡︡ارد   ﹟ا ﹋︀ر︋︣د  ا︔︋︪︣ــ﹩   ﹟︐﹁︀ ︋︣ای  ︩ ︎︥و﹨︀ن  دا﹡

﹇︣ار ︋﹍﹫︣د.

43
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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
︧︀︋︨︣﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه
600 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛︥ه ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا︀ی ﹋︀ر﹎︣وه و﹨︀﹎︡د

︍︨ ︡﹫︺︨ ︣م، ﹝﹞︡︻﹙﹩ ︻︱︡ی



13
98

ن  
بـا

   آ
10

3  
اره

شم
٢

١٣
٩٨

ن   
 آ︋︀

 ١٠
ه ٣
﹞︀ر
︫

﹝﹩ 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 
 ﹤ ﹥ ︋︒ ﹎︢ا︫ــ️ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡ــ︡ ︑﹞︀م ا﹜︤ا﹝︀ی ﹝︣︋﹢ط︋  ﹝︐﹀︀و︑﹩ را︋ 
︢︎︣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 
︎﹫︪ــ﹠︀دی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ٣١۵ (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫ــ︡ه)، 
﹝﹢︲﹢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﹨﹩ ︑︣︾﹫︉ ﹋﹠︡.
3- Quality Management for an Audit of Financial Statements
4- ISA315 (Revised), Identifying and Assessing the Risk 
of Material Misstatement Through Understanding the 
Entity and Its Environment
5- ISA330, The Auditor’s Reponses to Assessed Risks
6- Less Complex Group (LCG)
7- Non-Controlled Entity
8- ISA 210, Agreeing the Terms of Audit Engagements.
9- ISA 220, Quality Control for An Financial Statements. 
10- Group-wide Controls
11- Shared Services Centers
12- ISA 265, Communicating Deficiencies in Internal Con-
trol to Those Charged with Governance and Management
13- ISA 240, The Auditor’s Responsibilities Relating to 
Fraud in an Audit of Financial Statements
14- ISA 260 (Revised), Communication with Those 
Charged with Governance
15- ISA 230, Audit Documentation

:︹︊﹠﹞
International Standard on Auditing (ISA600), Special 
Considerations, Audits of Group Financial Statements 
(including the Work of Component Auditors), Agenda 
Item 6, Special Considerations in an Audit of Group 
Financial Statements, IAASB, Main Agenda IFAC 
2019, p9 pp13-16
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﹤﹞︡﹆﹞
 ١﹩﹡︀︗ ﹎︣وه   ﹩︨︣︋︀︧  ﹤﹋)  ﹩︐﹫﹚﹞︡﹠ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی   ﹩︨︣︋︀︧
 ﹩︨︣︋︀︧  ﹤︧︨﹢﹞  ︡﹠ ︨﹢ی  از  ﹝︺﹞﹢ل  ︋﹥ ︵﹢ر  ﹝﹩ ︫﹢د)  ﹡︀﹝﹫︡ه 
 ﹤︧︨﹢﹞  ﹉ ﹝﹢ا﹇︹،   ﹤﹡﹢﹎ ﹟ا در   .(IFAC 2007) ﹝﹩ ︫﹢د٢  ا﹡︖︀م 
 ️﹫﹛﹢︧﹞ ️ ﹋﹠﹠︡ه»)٣  ︡ا﹨»  ︀ «﹎︣وه»  (︧︀︋︣س   ﹩︨︣︋︀︧
︻︡ه   ︣︋ را   ﹩﹆﹫﹀﹚︑  ️﹫︭︫ ︋︣ای   ﹩︨︣︋︀︧ ا︸︀ر﹡︷︣  ا﹝︱︀ی 
﹝﹩ ﹎﹫︣د. ︧︀︋︣س ﹎︣وه، ︀︨︣ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ («︧︀︋︨︣︀ن ︋︩») را 
︋︣ای  ﹐زم  ︫﹢ا﹨︡  ﹎︣داوری  ︋︣ای  ︑︖︀ری   ︡وا ︠︀ر︗﹩  ︻﹞﹙﹫︀ت  در 
 ﹅︊︵ .(Modesti 2014) ︀ر﹡︷︣ ﹋﹙﹩ ︋﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹎﹫︣د︸از ا ﹩﹡︀︊﹫︐︪︎
︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ︋︀زرِ︨﹩ ︋﹥ د﹁︺︀ت ︑﹊︣ار︫︡ه، ﹝︣ا︗︹ ا﹡︐︷︀م ︋︪﹩ ﹨﹞﹢اره 
﹋︣ده ا﹡٤︡  ﹡﹍︣ا﹡﹩  ا︋︣از   ﹩﹡︀︗ ﹎︣وه  ﹫︨︣︋︀︧︀ی   ️﹫﹀﹫﹋ در︋︀ره 

 .(PCAOB 2016a; IFIAR 2017)
 ﹩﹞︀︨ ︀ی︐﹋︫︣ ︧ــ︀︋︡اری ︣︋ ︀رت︷﹡ ️﹫﹨ ﹩﹫︊﹠︑ ︀م﹊ا
︻ــ︀م ︀﹋﹩ از ﹇︭﹢ر﹨ــ︀ی در︠﹢ر︑﹢︗ــ﹥ در ︧︀︋︨︣ــ﹫︀ی ﹎︣وه 
︗︀﹡﹩ ا︨ــ️. ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، ا︨ــ︐﹀︀ده ﹡﹊︣دن از ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای از 
 ﹤︡ارا︡︖︑ ﹤︋ ﹤﹋ ﹏در ︋︣ز (PwC) ﹩︨ ﹢﹫﹚︋ی  ﹝﹢︨︧﹥ ︎﹩ د﹢︨

 (Sara Lee Corporation) ﹩﹛ ︀ی ﹝︀﹜﹩ ︫ــ︣﹋️ ︨︀را︑ر﹢︮
﹝﹠︖︣ ︫ــ︡ و د︨ــ︐﹊︀ر︀ی ﹡︀﹝﹠︀︨ــ︉ ﹋︀ر︋︣﹎︀ از ︨﹢ی  ﹝﹢︨︧﹥ 
 .(PCAOB 2016b; 2017) ﹉︤﹊﹞ در (Deloitte) ️﹢﹚د
﹨﹫️ ﹡︷︀رت ︋︣ ︧ــ︀︋︡اری ︫ــ︣﹋︐︀ی ︨ــ︀﹝﹩ ︻︀م ﹝︪﹊﹑ت 
 ︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه و ﹟﹫︋ ﹩﹡︀︨﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ و ا︵﹑ع ر
 (Munter 2014; Ferguson ︡﹡ر ﹝﹩ دا﹢︭﹇ ﹟ا︮﹙﹩ ا ﹤︪را ر
(PCAOB 2016a ;2016، در ﹫﹨ ﹤﹋ ﹩﹛︀️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
 (IAASB 2013) ﹩︪ــ︋ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹩ا﹜﹞﹙﹙ــ ﹟﹫︋
︋﹥ ︵﹢ر ﹝︪ــ︀︋﹥ ا﹟ ﹇︭﹢ر﹨︀ را ︋﹥ "﹡︀︨ــ︀ز﹎︀ری در ﹝﹫︤ان ﹝︪︀ر﹋️ 
︧︀︋︣س ﹎︣وه در ﹋︀ر ︧ــ︀︋︣س ︋︩" ﹡︧︊️ ﹝﹩ د﹨︡. ︋︀ ︑﹢︗﹥ 
︉ و﹋︀ر﹨︀ی ︋︤رگ ﹠︡﹝﹙﹫︐﹩ و ﹡﹍︣ا﹡﹫︀ی  ︋﹥ ﹎︧ــ︐︣ه ︗︀﹡﹩ ﹋︧ــ
ــ︀ص ︻﹢ا﹝﹏   ︠️﹫﹨︀﹞ ︣︐ ــ︣ای درک︋  ﹝︣ا︗ــ︹ ا﹡︐︷︀م ︋︪ــ﹩،︋ 
﹝﹢︔︣ در ﹝︪ــ﹊﹑ت ︋﹥ و︗﹢دآ﹝ــ︡ه در ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ و ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ 
︋﹫﹟  ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ در ︧︀︋︨︣ــ﹫︀ی ﹎︣وه و ا︔︋︪︣﹩ را﹨﹊︀ر﹨︀ی 
ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه از ︨﹢ی  ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ ︋︣ای ﹋︀﹨︩ ا﹟ ﹝︪﹊﹑ت، ︋﹥ 

︎︥و﹨︪︀ی ︋﹫︪︐︣ی ﹡﹫︀ز ا︨️. 

︑︣︗﹞﹥: ﹡︀د︀ ﹡︀زی

︪﹛︀︀ی ﹨﹞﹊︀ری و ار︑︊︀︵︀ت
در

﹩﹡︀︗ ︀ی ﹎︣وه﹫︨︣︋︀︧
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︋ــ︣ای ︎︣دا︠︐﹟ ︋﹥ ا︻﹢︲﹢﹞ ﹟︀، ︑︖︣︋﹥ ﹨︀ی وا﹇︺﹩ ︧︀︋︨︣ــ︀ن 
﹎ــ︣وه در ا﹝︣ــ﹊︀ در ﹝︣︡ــ️ ﹇︣ارداد﹨ــ︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ وا︡﹨︀ی 
︀ز﹝︀ن   ︨﹤︣︷﹡ ︀ی﹠︊﹞ ︣  ︋﹤︺﹛︀︴﹞ ﹟ــ︡ه ا︨ــ️. ا  ︫﹤︺﹛︀︴﹞ ﹩︐﹫﹚﹞︡﹠
و ﹝﹠︀︋︹ ﹝︴︀﹜︺︀︑﹩ ﹝︣︡︐﹩ در︋︀ره ﹋︀ر ﹝︪ــ︐︣ک ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه ا︨ــ️، 
﹋﹥ ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹝︪﹊﹑ت ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ و ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ ز﹝︀﹡﹩ ︋︡︑︣ 
﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ﹎︣وه ﹨︀ی ︋﹥ ﹨﹛ وا︋︧︐﹥ ا﹝﹊︀ن ﹝︪︀﹨︡ه ﹝︧︐﹆﹫﹛ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی 
︩ ︋﹫﹠﹩ ا﹇︡ام ︡﹊﹍︣ ︋︀ ﹝︪ــ﹊﹏  ︡﹊﹍︣ را ﹡︡ا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ﹠︡ و در ︎﹫
 (Srikanth and Puranam 2011; Puranam ︡﹠رو︋ــ﹥ رو ︋︀︫ــ
 ﹤﹋ ﹟ــ﹥ ﹝﹢ا﹇ــ︹، ︋﹥ د﹜﹫﹏ ا﹡﹢﹎ ﹟در ا .and Raveendram 2012)
︩ ︋﹫﹠﹩ ﹝︐﹆︀︋﹏ ا﹇︡ام" ا﹝﹊︀ن ︢︎︣ ﹡﹫︧️، ﹇︭﹢ری در ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ و  ﹫︎"
 .(Srikanth and Puranam 2011) ︡﹨ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ روی ﹝﹩ د
︎︥و﹨︪︀ی ا﹡︖︀م ︫︡ه در ز﹝﹫﹠﹥ ︑︖︀رت ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︫﹢ا﹨︡ی را ﹡︪︀ن 
 ،﹩﹡︀︗ ︳﹫﹞ ︥ه دروا︋︧︐﹍﹩ ﹝︐﹆︀︋﹏، ︋﹥ و ﹤﹋ ﹟د﹨﹠︡ ﹝︊﹠﹩ ︋︣ ا ﹩﹞
 (Ambos, Andersson, and Birkinshaw ️︨︀ز ا︨ــ ﹏﹊︪﹞

.2010; Yu and Zaheer 2010)
︀ور﹡︡ ﹋﹥   ︋﹟ا ︣  ︋﹩︪︋ ︀زر︨﹩، ﹝︣ا︗︹ ا﹡︐︷︀م ︋︣ا︨︀س ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی︋ 
︋︣︠﹩ و﹫﹎︥︀ی ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩ و ︀︮︊﹊︀ر (︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، 
ا﹡︡ازه ︫︣﹋️ ︀︮︊﹊︀ر، ︨︀︠︐︀ر ︗︀﹡﹩ و ﹝﹢ا﹡︹ ز︋︀﹡﹩ و ﹁︣﹨﹠﹍﹩) را 
 ﹩﹡︀︗ ︀ی ﹎︣وه﹫︨︣︋︀︧ ︀ی﹫︐︨︀﹋ ان ︗︤و ︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹢︔︣ در﹢︑ ﹩﹞
 ︀︋ ︀﹨ ﹤︐﹁︀ ﹟ــا .(PCAOB 2016a; Harris 2017) ️دا﹡︧ــ
 ﹩﹎︡﹫︙﹫︎ ﹤﹋ ﹟︀ی ︎﹫︪﹫﹟ ︨ــ︀ز﹎︀ر﹡︡ ﹝︊﹠﹩ ︋︣ ا︪﹨︀ی ︎︥و﹨ ﹤︐﹁︀
︩ ︋﹫﹠ــ﹩ ﹝︐﹆︀︋﹏ ا﹇︡ام را ︋﹫︪ــ︐︣ ﹋︀﹨︩ ﹝﹩ د﹨︡ و  ﹋︀ر﹨ــ︀ ا﹝﹊︀ن ︎﹫
 .︡︋︀ ﹩﹞ ︩در ﹡︐﹫︖﹥، ﹝︪ــ﹊﹑ت ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ و ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا﹁︤ا
در اــ﹟ ﹝︴︀﹜︺﹥، ﹝︣︑︊︳ ︋﹢دن ︀ ﹡︊﹢دن اــ﹟ و﹫﹎︥︀ی ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ︋︀ 
 ﹩﹡︀︗ ︀ی ﹎︣وه﹫︨︣︋︀︧ ﹝︪﹊﹑ت ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ و ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ در
آز﹝﹢ن ﹝﹩ ︫ــ﹢د. ا﹁︤ون ︋︣ ا﹟، ︋﹥ ︋︣ر︨ــ﹩ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︎︣دا︠︐﹥ 
 ﹩︐︣︡﹞ ﹩︑︀︺﹛︀︴﹞ ︹︋︀﹠﹞ ︫ــ︡ه در ﹤︨ــ﹥ را﹨︊︣د ارا ︀د ﹋﹥ آ﹢︫ ﹩﹞
(﹋﹥ از ︨﹢ی ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢﹡︡) ︑︀︔﹫︣﹨︀ی 
 ︣﹫︔︀︑ ︀ــ︣، و آ﹫︠ ︀ ︡﹠﹨آن ﹝︪ــ﹊﹑ت را ﹋︀﹨︩ ﹝﹩ د ︣︋ ﹩﹎︡﹫︙﹫︎
آ﹡︀ در ︧︀︋︨︣ــ﹫︀ی ︋︀ ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ︋︀﹐ در ﹝﹆﹫︨︣︋︀︧ ︀︋ ﹤︧︀︀ی 
︋︀ ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ﹋﹛، ︋﹫︪ــ︐︣ ا︨ــ️ ︀ ︠﹫۵︣ . ا﹟ را﹨︊︣د﹨︀ ︻︊︀ر︑﹠︡ از: 
١- ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ︲﹞﹠﹩۶؛ ا︨ــ︐﹀︀ده ︋﹫﹠﹥ و ا︖︀د ز﹝﹫﹠﹥ ﹝︪︐︣ک ︋﹫﹟ 
 (Srikanth ا︻︱︀ی ﹎ــ︣وه ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ︑︖︣︋﹥ ﹨︀ و دا﹡︩ ﹝︪ــ︐︣ک
(and Puranam 2011, 2014؛ ٢- ︎﹫﹞︀﹡﹥ ︋﹠︡ی٧؛ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی 
﹇︊﹙﹩ ︋︣ای ا︨︐︀﹡︡ارد︨ــ︀زی ︑︺︀﹝﹏ ︋﹫﹟ ا︻︱︀ی ﹎︣وه و ﹋﹞﹫﹠﹥ ︨︀زی 
 (Sanchez and Mahoney ا﹡︖ــ︀م ﹋︀ر ﹟﹫ ﹏︋︀﹆︐﹞ ﹩﹍︐وا︋︧ــ

 1996; MacDuffie 2007; Srikanth and Puranam
(2011؛ و ٣- ار︑︊︀ط ﹝︧ــ︐﹞٨︣؛ ار︑︊︀ط ﹝︐﹠︀وب و ︋︀ز و ا︨︐﹀︀ده از 
رو︀︫﹩ ﹋﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝﹢﹇︺﹫︐﹩ و ﹡︪ــ︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ ︋﹫︪︐︣ی 
 (Walther 2002; Vlaar, Van Fenema ︡ـــــ﹥ ﹝﹩ د﹨ــارا
 .and Tiwari 2008; Srikanth and Puranam 2011)
 ︩︀ی ︎﹫︪﹫﹟ و ︋︣ای ا﹁︤ا︪﹨را﹨︊︣د﹨︀ از ︨ــ﹢ی ︎︥و ﹟ا ﹤︨ ︣﹨
︩ ︋﹫﹠﹩ ︢︎︣ی ﹝︐﹆︀︋﹏ ا﹇︡ام در ﹋︀ر﹨︀ی ︎︣ا﹋﹠︡ه در ︨︣ا︨︣ ︗︀ن  ﹫︎
︎﹫︪ــ﹠︀د ︫ــ︡ه ا﹡︡ و ︋﹠︀︋︣ا﹟ ︑﹢ا﹡︋ ﹩︀︊﹢د ﹡︐︀︕ ﹋︀ر را دار﹡︡، و﹜﹩ 
﹝︴︀﹜︺﹥ ﹨︀ی ︎﹫︪ــ﹫﹟ ︫ــ︀﹝﹏ ﹎︣وه ﹨︀ی دا﹡︪ــ︖﹢︴﹫﹞ ︀ ﹩︀ی 
︑︖︀ری ﹝︨︣﹢م ︋﹢ده ا︨ــ️ (︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، ︋︣ون ﹝︣ز︨︍︀ری ︠︡﹝︀ت 
︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩). ا﹎︣﹥ ﹝︣ا︗︹ ا﹡︐︷︀م ︋︪ــ﹩ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹠︡ ﹡﹞﹢﹡﹥ از 
 (IAASB 2015b; ︡را﹨︊︣د﹨ــ︀ را در ︻﹞﹏ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡ــ ﹟ا
(PCAOB 2016a, 2017، ﹝﹫︤ان ︑︺﹞﹫﹛ ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ︎﹫︪ــ﹫﹟ ︋﹥ 
﹫︙﹫︡ه و ا﹡︐︷︀م ︋︪﹩ ︫︡ه ︧︀︋︨︣﹩، ﹝︺﹙﹢م ﹡﹫︧️. ︧﹫︀ر︎  ﹝﹀﹢م︋ 
﹁︣︲﹫﹥ ﹨︀ ︋︀ ﹡﹞﹢﹡﹥ ای ︫ــ︀﹝﹏ ١۴٧ ﹋︀ر ︀︨︀﹠︫ ﹩︨︣︋︀︧﹩ ︫︡ه 
از ︨ــ﹢ی ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︧ــ﹫︀ر ﹝︖︣ب در ز﹝﹫﹠﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه 
︫ــ︀︾﹏ در ︀ر  ﹝﹢︨︧﹥ ︋︤رگ ︧︀︋︨︣ــ﹩ آز﹝﹢ن ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ در 
︧︀︋︨︣ــ﹫︀ی درون ︫ــ︊﹊﹥ ای ﹎︣وه ︗︀﹡﹩ ︻︱ــ﹢ی از ا︻︱︀ی 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ︋﹢ده ا﹡٩︡. ︋︣ای ︑︪ــ﹫︬ ︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹢︔︣ در ا︖︀د 
 ﹤﹞︀﹠︪︨︣︎ ﹉ از ﹤︧﹡ از دو ،︀﹫︨︣︋︀︧ ﹟ا ️︣︡﹞ در ﹏﹊︪﹞
️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن  ﹋︣ ︨︪︣﹠︀﹝﹥ اول ﹋﹥ در آن︫  ︡ه ا︨️:︎  ︑︖︣︋﹩ ا︨︐﹀︀ده︫ 
︀ ︀﹜︪ــ︀ی  ︩ از ﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩ را ︑﹢︮﹫︿ ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥︋   ︋﹉
در︠﹢ر︑﹢︗ــ﹥ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ و ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ رو︋︣و ︋﹢د، و ︎︨︪︣ــ﹠︀﹝﹥ 
﹢د﹡︡  ︣︠﹢ردار︋  دوم ﹋﹥ در آن ﹠﹫﹟ ﹝︪ــ﹊﹑︑﹩ از ا﹨﹞﹫ــ️ ﹋﹞︐︣ی︋ 
 (Gibbins (︡﹡﹢︋︣ا﹡﹍﹫︤» ﹡︀﹝﹫︡ه ﹝﹩ ︫ــ ︩ ﹛︀︣﹫︾» ﹟و ︎ــ︦ از ا)
 and Qu 2005; Gogan, McLaughlin, and Thomas
️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن  ﹋︣ ︩ ︋︣ا﹡﹍﹫︤،︫  ﹛︀ ︀ی﹫︧︀︋︨︣ــ ︀ب︐﹡2014. در ا)
ــ︡﹡︡:  ﹥ ︑﹞︀م ﹝︣ا ﹏︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︐﹞︣﹋︫︤  ︋︣ ﹝﹢︲﹢︻︀ی ﹝︣︋﹢ط︋ 
ا︑﹞︀م ︋﹥  ﹝﹢﹇︹ ︀ ﹋︀را﹝︡ ﹋︀ر ︋︩؛ د︨ــ︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ﹝︧ــ︐﹠︡ات ︫﹀︀ف، 
ا﹇﹑م ︋︀ز و ﹝︧ــ︀﹙﹩ ﹋﹥ از ︋︣ر︨ــ﹩ ﹋︀ر﹨︀ی ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه از ︨ــ﹢ی 
︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︩ ︋﹥ و︗﹢د ﹝﹩ آ﹠︡؛ و ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩/ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ 
 ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ﹥ روزر︨ــ︀﹡﹫︀ی ﹝﹛ و ا︵﹑︻︀ت.︋  را﹨︊︣د ︧︀︋︨︣ــ﹩،︋ 
 (Walther 2002; Hinds and Mortensen ﹟﹫︪﹫ ﹝﹆︀﹜﹥ ﹨︀ی︎ 
 ﹩︨︣︋︀︧ 2005، ﹝﹆︣رات; Srikanth and Puranam 2011)
(﹝︀﹡﹠ــ︡ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︫ــ﹞︀ره ۶٠٠) و ﹋﹞﹉ 
️ ﹋﹠﹠︡ه، ﹝︺﹫︀ر﹨︀ــ﹩ ︋︣ای  ﹝︐︭︭ــ︀ن در  ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︫ــ︣﹋
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︋ــ︣ای ︎︣دا︠︐﹟ ︋﹥ ا︻﹢︲﹢﹞ ﹟︀، ︑︖︣︋﹥ ﹨︀ی وا﹇︺﹩ ︧︀︋︨︣ــ︀ن 
﹎ــ︣وه در ا﹝︣ــ﹊︀ در ﹝︣︡ــ️ ﹇︣ارداد﹨ــ︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ وا︡﹨︀ی 
︀ز﹝︀ن   ︨﹤︣︷﹡ ︀ی﹠︊﹞ ︣  ︋﹤︺﹛︀︴﹞ ﹟ــ︡ه ا︨ــ️. ا  ︫﹤︺﹛︀︴﹞ ﹩︐﹫﹚﹞︡﹠
و ﹝﹠︀︋︹ ﹝︴︀﹜︺︀︑﹩ ﹝︣︡︐﹩ در︋︀ره ﹋︀ر ﹝︪ــ︐︣ک ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه ا︨ــ️، 
﹋﹥ ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹝︪﹊﹑ت ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ و ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ ز﹝︀﹡﹩ ︋︡︑︣ 
﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ﹎︣وه ﹨︀ی ︋﹥ ﹨﹛ وا︋︧︐﹥ ا﹝﹊︀ن ﹝︪︀﹨︡ه ﹝︧︐﹆﹫﹛ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی 
︩ ︋﹫﹠﹩ ا﹇︡ام ︡﹊﹍︣ ︋︀ ﹝︪ــ﹊﹏  ︡﹊﹍︣ را ﹡︡ا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ﹠︡ و در ︎﹫
 (Srikanth and Puranam 2011; Puranam ︡﹠رو︋ــ﹥ رو ︋︀︫ــ
 ﹤﹋ ﹟ــ﹥ ﹝﹢ا﹇ــ︹، ︋﹥ د﹜﹫﹏ ا﹡﹢﹎ ﹟در ا .and Raveendram 2012)
︩ ︋﹫﹠﹩ ﹝︐﹆︀︋﹏ ا﹇︡ام" ا﹝﹊︀ن ︢︎︣ ﹡﹫︧️، ﹇︭﹢ری در ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ و  ﹫︎"
 .(Srikanth and Puranam 2011) ︡﹨ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ روی ﹝﹩ د
︎︥و﹨︪︀ی ا﹡︖︀م ︫︡ه در ز﹝﹫﹠﹥ ︑︖︀رت ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︫﹢ا﹨︡ی را ﹡︪︀ن 
 ،﹩﹡︀︗ ︳﹫﹞ ︥ه دروا︋︧︐﹍﹩ ﹝︐﹆︀︋﹏، ︋﹥ و ﹤﹋ ﹟د﹨﹠︡ ﹝︊﹠﹩ ︋︣ ا ﹩﹞
 (Ambos, Andersson, and Birkinshaw ️︨︀ز ا︨ــ ﹏﹊︪﹞

.2010; Yu and Zaheer 2010)
︀ور﹡︡ ﹋﹥   ︋﹟ا ︣  ︋﹩︪︋ ︀زر︨﹩، ﹝︣ا︗︹ ا﹡︐︷︀م ︋︣ا︨︀س ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی︋ 
︋︣︠﹩ و﹫﹎︥︀ی ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩ و ︀︮︊﹊︀ر (︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، 
ا﹡︡ازه ︫︣﹋️ ︀︮︊﹊︀ر، ︨︀︠︐︀ر ︗︀﹡﹩ و ﹝﹢ا﹡︹ ز︋︀﹡﹩ و ﹁︣﹨﹠﹍﹩) را 
 ﹩﹡︀︗ ︀ی ﹎︣وه﹫︨︣︋︀︧ ︀ی﹫︐︨︀﹋ ان ︗︤و ︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹢︔︣ در﹢︑ ﹩﹞
 ︀︋ ︀﹨ ﹤︐﹁︀ ﹟ــا .(PCAOB 2016a; Harris 2017) ️دا﹡︧ــ
 ﹩﹎︡﹫︙﹫︎ ﹤﹋ ﹟︀ی ︎﹫︪﹫﹟ ︨ــ︀ز﹎︀ر﹡︡ ﹝︊﹠﹩ ︋︣ ا︪﹨︀ی ︎︥و﹨ ﹤︐﹁︀
︩ ︋﹫﹠ــ﹩ ﹝︐﹆︀︋﹏ ا﹇︡ام را ︋﹫︪ــ︐︣ ﹋︀﹨︩ ﹝﹩ د﹨︡ و  ﹋︀ر﹨ــ︀ ا﹝﹊︀ن ︎﹫
 .︡︋︀ ﹩﹞ ︩در ﹡︐﹫︖﹥، ﹝︪ــ﹊﹑ت ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ و ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا﹁︤ا
 ︀︋ ﹩﹎︡﹫︙﹫ در اــ﹟ ﹝︴︀﹜︺﹥، ﹝︣︑︊︳ ︋﹢دن ︀ ﹡︊﹢دن اــ﹟ و﹫﹎︥︀ی︎ 
 ﹩﹡︀︗ ︀ی ﹎︣وه﹫︨︣︋︀︧ ﹝︪﹊﹑ت ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ و ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ در
آز﹝﹢ن ﹝﹩ ︫ــ﹢د. ا﹁︤ون ︋︣ ا﹟، ︋﹥ ︋︣ر︨ــ﹩ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︎︣دا︠︐﹥ 
 ﹩︐︣︡﹞ ﹩︑︀︺﹛︀︴﹞ ︹︋︀﹠﹞ ︫ــ︡ه در ﹤︨ــ﹥ را﹨︊︣د ارا ︀د ﹋﹥ آ﹢︫ ﹩﹞
(﹋﹥ از ︨﹢ی ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢﹡︡) ︑︀︔﹫︣﹨︀ی 
 ︣﹫︔︀︑ ︀ــ︣، و آ﹫︠ ︀ ︡﹠﹨آن ﹝︪ــ﹊﹑ت را ﹋︀﹨︩ ﹝﹩ د ︣︋ ﹩﹎︡﹫︙﹫︎
آ﹡︀ در ︧︀︋︨︣ــ﹫︀ی ︋︀ ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ︋︀﹐ در ﹝﹆﹫︨︣︋︀︧ ︀︋ ﹤︧︀︀ی 
︋︀ ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ﹋﹛، ︋﹫︪ــ︐︣ ا︨ــ️ ︀ ︠﹫۵︣ . ا﹟ را﹨︊︣د﹨︀ ︻︊︀ر︑﹠︡ از: 
١- ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ︲﹞﹠﹩۶؛ ا︨ــ︐﹀︀ده ︋﹫﹠﹥ و ا︖︀د ز﹝﹫﹠﹥ ﹝︪︐︣ک ︋﹫﹟ 
 (Srikanth ا︻︱︀ی ﹎ــ︣وه ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ︑︖︣︋﹥ ﹨︀ و دا﹡︩ ﹝︪ــ︐︣ک
(and Puranam 2011, 2014؛ ٢- ︎﹫﹞︀﹡﹥ ︋﹠︡ی٧؛ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی 
﹇︊﹙﹩ ︋︣ای ا︨︐︀﹡︡ارد︨ــ︀زی ︑︺︀﹝﹏ ︋﹫﹟ ا︻︱︀ی ﹎︣وه و ﹋﹞﹫﹠﹥ ︨︀زی 
 (Sanchez and Mahoney ا﹡︖ــ︀م ﹋︀ر ﹟﹫ ﹏︋︀﹆︐﹞ ﹩﹍︐وا︋︧ــ

 1996; MacDuffie 2007; Srikanth and Puranam
(2011؛ و ٣- ار︑︊︀ط ﹝︧ــ︐﹞٨︣؛ ار︑︊︀ط ﹝︐﹠︀وب و ︋︀ز و ا︨︐﹀︀ده از 
رو︀︫﹩ ﹋﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝﹢﹇︺﹫︐﹩ و ﹡︪ــ︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ ︋﹫︪︐︣ی 
 (Walther 2002; Vlaar, Van Fenema ︡ـــــ﹥ ﹝﹩ د﹨ــارا
 .and Tiwari 2008; Srikanth and Puranam 2011)
 ︩︀ی ︎﹫︪﹫﹟ و ︋︣ای ا﹁︤ا︪﹨را﹨︊︣د﹨︀ از ︨ــ﹢ی ︎︥و ﹟ا ﹤︨ ︣﹨
︩ ︋﹫﹠﹩ ︢︎︣ی ﹝︐﹆︀︋﹏ ا﹇︡ام در ﹋︀ر﹨︀ی ︎︣ا﹋﹠︡ه در ︨︣ا︨︣ ︗︀ن  ﹫︎
︎﹫︪ــ﹠︀د ︫ــ︡ه ا﹡︡ و ︋﹠︀︋︣ا﹟ ︑﹢ا﹡︋ ﹩︀︊﹢د ﹡︐︀︕ ﹋︀ر را دار﹡︡، و﹜﹩ 
﹝︴︀﹜︺﹥ ﹨︀ی ︎﹫︪ــ﹫﹟ ︫ــ︀﹝﹏ ﹎︣وه ﹨︀ی دا﹡︪ــ︖﹢︴﹫﹞ ︀ ﹩︀ی 
︑︖︀ری ﹝︨︣﹢م ︋﹢ده ا︨ــ️ (︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، ︋︣ون ﹝︣ز︨︍︀ری ︠︡﹝︀ت 
︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩). ا﹎︣﹥ ﹝︣ا︗︹ ا﹡︐︷︀م ︋︪ــ﹩ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹠︡ ﹡﹞﹢﹡﹥ از 
 (IAASB 2015b; ︡را﹨︊︣د﹨ــ︀ را در ︻﹞﹏ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡ــ ﹟ا
(PCAOB 2016a, 2017، ﹝﹫︤ان ︑︺﹞﹫﹛ ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ︎﹫︪ــ﹫﹟ ︋﹥ 
﹫︙﹫︡ه و ا﹡︐︷︀م ︋︪﹩ ︫︡ه ︧︀︋︨︣﹩، ﹝︺﹙﹢م ﹡﹫︧️. ︧﹫︀ر︎  ﹝﹀﹢م︋ 
﹁︣︲﹫﹥ ﹨︀ ︋︀ ﹡﹞﹢﹡﹥ ای ︫ــ︀﹝﹏ ١۴٧ ﹋︀ر ︀︨︀﹠︫ ﹩︨︣︋︀︧﹩ ︫︡ه 
از ︨ــ﹢ی ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︧ــ﹫︀ر ﹝︖︣ب در ز﹝﹫﹠﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه 
︫ــ︀︾﹏ در ︀ر  ﹝﹢︨︧﹥ ︋︤رگ ︧︀︋︨︣ــ﹩ آز﹝﹢ن ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ در 
︧︀︋︨︣ــ﹫︀ی درون ︫ــ︊﹊﹥ ای ﹎︣وه ︗︀﹡﹩ ︻︱ــ﹢ی از ا︻︱︀ی 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ︋﹢ده ا﹡٩︡. ︋︣ای ︑︪ــ﹫︬ ︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹢︔︣ در ا︖︀د 
 ﹤﹞︀﹠︪︨︣︎ ﹉ از ﹤︧﹡ از دو ،︀﹫︨︣︋︀︧ ﹟ا ️︣︡﹞ در ﹏﹊︪﹞
️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن  ﹋︣ ︨︪︣﹠︀﹝﹥ اول ﹋﹥ در آن︫  ︡ه ا︨️:︎  ︑︖︣︋﹩ ا︨︐﹀︀ده︫ 
︀ ︀﹜︪ــ︀ی  ︩ از ﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩ را ︑﹢︮﹫︿ ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥︋   ︋﹉
در︠﹢ر︑﹢︗ــ﹥ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ و ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ رو︋︣و ︋﹢د، و ︎︨︪︣ــ﹠︀﹝﹥ 
﹢د﹡︡  ︣︠﹢ردار︋  دوم ﹋﹥ در آن ﹠﹫﹟ ﹝︪ــ﹊﹑︑﹩ از ا﹨﹞﹫ــ️ ﹋﹞︐︣ی︋ 
 (Gibbins (︡﹡﹢︋︣ا﹡﹍﹫︤» ﹡︀﹝﹫︡ه ﹝﹩ ︫ــ ︩ ﹛︀︣﹫︾» ﹟و ︎ــ︦ از ا)
 and Qu 2005; Gogan, McLaughlin, and Thomas
️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن  ﹋︣ ︩ ︋︣ا﹡﹍﹫︤،︫  ﹛︀ ︀ی﹫︧︀︋︨︣ــ ︀ب︐﹡2014. در ا)
ــ︡﹡︡:  ﹥ ︑﹞︀م ﹝︣ا ﹏︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︐﹞︣﹋︫︤  ︋︣ ﹝﹢︲﹢︻︀ی ﹝︣︋﹢ط︋ 
ا︑﹞︀م ︋﹥  ﹝﹢﹇︹ ︀ ﹋︀را﹝︡ ﹋︀ر ︋︩؛ د︨ــ︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ﹝︧ــ︐﹠︡ات ︫﹀︀ف، 
ا﹇﹑م ︋︀ز و ﹝︧ــ︀﹙﹩ ﹋﹥ از ︋︣ر︨ــ﹩ ﹋︀ر﹨︀ی ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه از ︨ــ﹢ی 
︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︩ ︋﹥ و︗﹢د ﹝﹩ آ﹠︡؛ و ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩/ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ 
 ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ﹥ روزر︨ــ︀﹡﹫︀ی ﹝﹛ و ا︵﹑︻︀ت.︋  را﹨︊︣د ︧︀︋︨︣ــ﹩،︋ 
 (Walther 2002; Hinds and Mortensen ﹟﹫︪﹫ ﹝﹆︀﹜﹥ ﹨︀ی︎ 
 ﹩︨︣︋︀︧ 2005، ﹝﹆︣رات; Srikanth and Puranam 2011)
(﹝︀﹡﹠ــ︡ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︫ــ﹞︀ره ۶٠٠) و ﹋﹞﹉ 
️ ﹋﹠﹠︡ه، ﹝︺﹫︀ر﹨︀ــ﹩ ︋︣ای  ﹝︐︭︭ــ︀ن در  ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︫ــ︣﹋
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و﹫﹎︥︀ی ︀︮︊﹊︀ر و ﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ︨﹥ را﹨︊︣د ︋﹥ د︨️ آ﹝︡ 
(︎﹫﹞︀﹡﹥ ︋﹠︡ی، ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ︲﹞﹠﹩، و ار︑︊︀ط ﹝︧︐﹞︣) ﹋﹥ ︋﹥ ﹢زه 
︪︨︣︀ی  ﹫︨︣︋︀︧︀ی ﹎︣وه ︗︀﹡﹩ ﹝︣︑︊︳ ا︨️. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ از︎ 
︋︀ ︎︀︨ــ︋ ﹩︪︣︑ ︣ه ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ ︑︀ درک ︻﹞﹫﹅ ︑︣ی از ﹝︀﹨﹫️ 
︩ ︋︣ا﹡﹍﹫︤ و ︗︤﹫︀ت ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩/ ﹛︀︣﹫︾ ︋︣ا﹡﹍﹫︤ و ︩ ﹛︀ ︀ر﹨︀ی﹋

.︡د︨️ آ ﹤︋ ︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه و ﹟﹫︋ ﹩﹡︀︨ا︵﹑ع ر
 ﹩︨︣︋︀︧ ︀ر/﹋︀ر﹊︊︀︮ ﹩﹎︡﹫︙﹫︎ ︀ی﹨︣﹫︽︐﹞ ،﹤︺﹛︀︴﹞ ﹟در ا
︋﹥ ︨ــ﹥ ︻︀﹝﹏ ﹝﹛ ﹋︀﹨︩ داده ︫ــ︡: ا﹡︡ازه ︫ــ︣﹋️ ︀︮︊﹊︀ر/ 
و︲︺﹫ــ️ ا﹡︐︷︀م ︋︪ــ﹩، ︨ــ︀︠︐︀ر ︗︀﹡ــ﹩ ︫ــ︣﹋️ ︀︮︊﹊︀ر 
(ا﹜︤ا﹝︀ی ︋﹫︪ــ︐︣ ︋︣ای ︋︪ــ︀ و ا︻︱︀ی ︋ــ︩ ︗️ ا﹡︖︀م 
︧︀︋︨︣﹩ ﹇︀﹡﹢﹡﹩)، و ﹝﹢ا﹡︹ ز︋︀﹡﹩/﹁︣﹨﹠﹍﹩. ﹡︐︀︕ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨﹠︡ 
︩ ︋︣ا﹡﹍﹫︤ ︋﹫︪︐︣ ︋﹥ ا﹡︡ازه ︫︣﹋️ ︀︮︊﹊︀ر/ ﹛︀ ︀ی﹫︨︣︋︀︧ ﹤﹋

و︲︺﹫️ ا﹡︐︷︀م ︋︪ــ﹩، و ︨ــ︀︠︐︀ر ︗︀﹡﹩ ﹝︣︋﹢ط ﹨︧ــ︐﹠︡. در 
﹝﹆︀︋﹏، ﹝﹢ا﹡︹ ز︋︀﹡﹩ و ﹁︣﹨﹠﹍﹩ در ︑﹞ ︤︀︧︀︋︨︣ــ﹫︀ی ︀﹜︪﹩ و 
︾﹫︣︀﹜︪﹩ ﹎︣وه ︗︀﹡﹩ از ا﹨﹞﹫️ ﹋﹞︐︣ی ︋︣︠﹢ردار﹡︡. ا﹟ ︋︡ان 
﹝︺﹠﹩ ا︨️ ﹋﹥ در ﹡﹞﹢﹡﹥  ای از ﹫︨︣︋︀︧︀ی درون ︫︊﹊﹥ ای ﹎︣وه، 
﹝﹢ا﹡︹ ز︋︀﹡ــ﹩ و ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹡﹆︩ ﹝﹞﹩ در ﹝︪ــ﹊﹑ت ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩/

ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ ا﹀︀ ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹠︡. ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ را﹨︊︣د﹨︀، ﹡︐ ︕︀︀﹋﹩ از 
آن ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ︲﹞﹠﹩ (︺﹠﹩ دا﹡︩ و ︑︖︣︋﹥ ︧︀︋︣س 
︋ــ︩) در ﹋︀﹨︩ ︑︀︔﹫︣ و﹫﹎︥ــ︀ی ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ︋ــ︣ ا︐﹞︀ل ︋︣وز 
︧ــ﹫︀ر ﹝﹀﹫︡ ا︨️. ا﹜﹍﹢﹨︀ی   ︋﹩﹡︀︗ ︣وه﹎ ﹩︨︣︋︀︧ در ︀︪ــ﹛︀
 ﹩﹡︀︗ ﹩︧︀︋︨︣ــ ﹤︋ ﹩︋︀﹫︐︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨﹠︡ ﹋﹥ ︋︣ای د︨ــ﹡ ﹩﹝ّ﹋
 ︡︀︋ ︩︋ ︧ــ︀︋︣س ︣وه ﹋﹥ ︫ــ﹀︀ف و ﹋︀را﹝︡ ︋︀︫ــ︡، ا︻︱︀ی﹎
︋︀︨﹢اد، ︋︀︑︖︣︋﹥ و ︔︀︋️ ︋︀︫ــ﹠︡، و﹜﹩ ︑︨︀︎ ﹩﹚﹫﹝﹊︑ ﹏﹫﹚︀ی 
ارا﹥ ︫︡ه ︋﹥ ︪︨︣︎︀ی ︑︪︣﹩ ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︧︀︋︨︣︀ن 
﹎︣وه ︋︣ ︻﹢ا﹝﹏ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ︲﹞﹠﹩ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︻﹢ا﹝﹏ ار︑︊︀ط ﹝︧︐﹞︣، 
﹋﹞︐ــ︣ ︑﹞︣﹋︤ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ا ﹤︐﹁︀ ﹟︀﹋﹩ از آن ا︨ــ️ ﹋﹥ وادار﹋︣دن 
 ︩︋ ︧ــ︀︋︣س ︀︋ــ﹩ دا﹡︩ ﹋︀ر﹋﹠︀ن︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︣وه ︋﹥ ارز
︫ــ︀︡ ﹝﹀﹫ــ︡ ︋︀︫ــ︡ (IFAC 2015; PCAOB 2016a). ︋ــ︀ 
و︗﹢د ا ،﹟﹍﹢﹡﹍﹩ ارز ﹩︋︀︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︣وه از دا﹡︩ ﹋︀ر﹋﹠︀ن 
︧ــ︀︋︣س ︋︩ و ﹝﹫ــ︤ان ا︔︣﹎︢اری آ﹡︀ ︋︣ ا︨ــ︐︡ام ا︻︱︀ی 
 ﹩︀︪︨︣︎ ﹟﹫﹠ .︡﹠︐︧﹨ ︨︀︎ ﹩︋ ﹩︀︪︨︣︎ ︩︋ ﹩︨︣︋︀︧
︋︀︻︒ ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡ ︑﹢︗﹥  ︋﹥ ︑︀︔﹫︣ ︫ــ︊﹊﹥ ﹨︀ی ︾﹫︣﹝︐﹞︣﹋︤  ﹝﹢︨︧﹥ 
(︺﹠﹩، ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ﹝︧ــ︐﹆﹙﹩ ﹋﹥ ︋︀﹨﹛ ︎﹫﹢︨︐﹍﹩ ﹋﹞﹩ دار﹡︡) ︋︣ 
 ﹤﹁︣ ︫ــ﹢د و ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︫︀︾﹑ن ︉﹚︗ ﹩﹠﹝︲ ﹩﹍﹠﹨︀﹝﹨
و ﹝︣ا︗︹ ا﹡︐︷︀م ︋︪ــ﹩ ︀︋︡ در آ﹠︡ه ︋﹫︪︐︣ ︋︣ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︑﹞︣﹋︤ 

 ،﹩﹠︺) ︣﹍رو︫﹟ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ را﹨︊︣د﹨︀ی د ﹅﹫﹆︑ ﹟در ا .︡﹠﹠﹋
︎﹫﹞︀﹡﹥ ︋﹠︡ی و ا︨ــ︐﹀︀ده از ا︋︤ار ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩) ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ آ﹡︙﹥ در 
 ﹩︪︋︣︔ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ آ﹝︡ه ا︨ــ️، ا ︣︀ــ ﹫︪ــ﹫﹟ در︨  ︎︥و﹨︪ــ︀ی︎ 
 ﹉﹝﹋ ︀︪ــ﹛︀ ︩﹨︀﹋ ﹤︋ ︳در ︋︣︠﹩ ︫ــ︣ا ︀﹡ــ︣ی دار﹡︡. آ︐﹝﹋
﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ا﹝︀ ﹨﹞﹢اره ﹝︤ا︀ی ﹝﹢رد ا﹡︐︷︀ر را ︋﹥ و︥ه ︋︣ای ︫︣﹋︐︀ی 
︋︤رگ ︨ــ︀﹝﹩ ︻︀م ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹡︡ار﹡︡. ا﹟ ﹝︧ــ﹙﹥ ﹝﹢︗︉ ﹡﹍︣ا﹡﹩ 
ا︨️، ز︣ا ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹋﹠﹢﹡﹩ ﹋﹥ ︋︣ ﹝︪︀ر﹋️ ︧︀︋︣س ﹎︣وه 
︣ ا﹟ ﹁︣ض ا︨ــ︐﹢ار﹡︡ ﹋﹥ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی  ︑﹞︣﹋ــ︤ دار﹡︡، ︑︀ ︡ ز︀دی︋ 
 (IFAC 2007; ︡﹡︣︔﹢﹞ ︩ آ﹡︀ در ﹋﹠︐︣ل ﹋︀ر﹨︀ی ︧ــ︀︋︣س︋ 
 ︀/︀ل، ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︎﹫﹞︀﹡﹥ ︋﹠︡ی و ﹟ــا ︀︋ .PCAOB 2016a)
ار︑︊︀ط ﹝︧︐﹞︣ از ︨﹢ی ︧︀︋︣س ﹎︣وه ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹥ ︠﹢دی ︠﹢د 
﹝﹢︔︣ ﹡︊︀︫ــ︡، ز︣ا ا﹟ را﹨︊︣د﹨︀ ︋﹥ «︗﹙︉ ﹝﹢ا﹁﹆️» ︧︀︋︨︣ــ︀ن 
︋︩ ﹡﹫︀ز دار﹡︡. ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، ︫ــ︊﹊﹥ ﹨︀ی ︗︀﹡﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ا︋︤ار 
ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را در ا︠︐﹫︀ر ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎ــ︣وه و ︋︩ ﹇︣ار د﹨﹠︡، 
ا﹝︀ ﹡︐︀︕ ا︑ ﹟﹆﹫﹅ ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︫ــ︀︡ آن ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ در﹡︷︣  
 ﹟ا ،﹟︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︻︱﹢ ا︨ــ️ ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ ﹡︪ــ﹢﹡︡. ︋﹠︀︋︣ا﹢﹞
﹡︐﹫︖﹥ ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︧︀︋︨︣︀ن ﹡︀︊︡ ا﹡︐︷︀ر دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡ ﹋﹥ 
︣ای ﹋︀﹨︩ ︪﹛︀︀ی   ︋﹩︨︣︋︀︧ و ا︋︤ار ︀﹨︡﹠ا︨︐︀﹡︡ارد︨︀زی ﹁︣ا
︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ︗︀﹡﹩ ﹋︀﹁﹩ ︋︀︫︡. ﹝︪ــ﹊﹏ ﹋︀﹨︩ ︪﹛︀︀ در 
︫︣﹋︐︀ی ︨︀﹝﹩ ︻︀ِم ︋︤ر﹎︐︣، ﹝︀︑ ︣﹫︡ی ︋︣ ﹡﹍︣ا﹡﹫︀ی ﹝︣ا︗︹ 
ا﹡︐︷︀م ︋︪﹩ ︋︀︋️ ︑︀︔﹫︣ ﹎︧︐︣ده ا︐﹞︀﹜﹩ ﹇︭﹢ر ︧︀︋︨︣﹩ ا︨️ 

.(Doty 2011b; IFAC 2015; PCAOB 2016a)

﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی
از   ﹩﹡︀︗ ﹎︣وه   ﹩︨︣︋︀︧ در︋︀ره   ﹤︺﹛︀︴﹞  ﹟ا ر﹨﹫︀﹁︐︀ی 
︋﹥ د︨️   ﹩︨︣︋︀︧ ﹝︖︣ب  ︋︧﹫︀ر  ﹝︐︭︭︀ن  ا︠﹫︣  ︑︖︣︋﹥ ﹨︀ی 
در  ﹇︭﹢ر  ︋︀﹐ی  آ﹝︀ر  در︋︀ره   ﹩︪︋ ا﹡︐︷︀م ﹝︣ا︗︹  ا︨️.  آ﹝︡ه 
 ️﹫﹀﹫﹋  ︣︋ آن  ﹎︧︐︣ده  درو﹡﹩  ا︔︣  و   ﹩﹡︀︗ ﹎︣وه  ﹫︨︣︋︀︧︀ی 
﹫︨︣︋︀︧ ﹟﹫︀︎︀ی ﹎︣وه ︗︀﹡﹩ ︋︣ ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹩، ﹡﹍︣ان ﹨︧︐﹠︡ 
 ︀︋ .(IAASB 2013; PCAOB 2016a; IFIAR 2017)
 ﹜﹞ ﹤﹠﹫﹞ز ﹟ن ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹨︀ی ا﹡︡﹋﹩ ︋﹥ ︋︣ر︨﹩ ا﹢﹠﹋︀︑ ،﹟و︗﹢د ا
﹝︣ا︗︹  ︨﹢ی  از  ﹠︡ا﹡﹩  ا︵﹑︻︀ت  و  ︎︣دا︠︐﹥ ا﹡︡   ﹩︨︣︋︀︧ در 
︀ص ا﹟ ﹡﹢ع ﹋︀ر﹨︀ی  ︀زر︨︀ در︋︀ره و﹫﹎︥︀ی︠  ا﹡︐︷︀م ︋︪﹩ و︋ 
︀︮︊﹊︀ر/﹋︀ر  و﹫﹎︥︀ی  و   ︀︪﹛︀  ،﹤﹡﹢﹝﹡ (︋︣ای   ﹩︨︣︋︀︧
︧︀︋︨︣﹩) ﹝﹠︐︪︣ ﹡﹞﹩ ︫﹢د. ﹡︐︀︕ ا﹟ ﹝︴︀﹜︺﹥ ︫﹢ا﹨︡ ﹍︀﹡﹥ ای 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹋︀ر﹨︀ی  از  ﹡﹞﹢﹡﹥ ای  در  ﹋︀ری  ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی  در︋︀ره 
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﹎︣وه ︗︀﹡﹩ در ا︀﹐ت ﹝︐︡ ا﹝︣﹊︀ ارا﹥ ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ از ︨﹢ی ︀ر 
﹝﹢︨︧﹥ ︋︤رگ ︧︀︋︨︣﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه ا﹡︡. در ادا﹝﹥ در︋︀ره ︎﹫︀﹝︡﹨︀ی 
و   ،﹩︪︋ ا﹡︐︷︀م ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی   ﹤︋  ﹤︗﹢︑  ︀︋ ︎︥و﹨︩   ﹟ا ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی 

﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹁︣︮︐︀ی ︎︥و﹨︪﹩ در آ﹠︡ه ︋︒ ﹝﹩ ︫﹢د.
 ﹤︣︷﹡ ︎︥و﹨︩، ﹋ــ﹥ از ﹟︀ی ا﹡﹢﹞︋︣ا︨ــ︀س ﹝︊﹠︀ی ﹡︷ــ︣ی آز
︨ــ︀ز﹝︀ن و ﹝﹠︀︋︹ ﹝︴︀﹜︺︀︑﹩ ﹝︣︡︐﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹋︀ر ﹝︪︐︣ک ︋﹥ د︨️ 
︩ ︋﹫﹠﹩ ا﹇︡ام  ﹥ ﹨﹛ وا︋︧︐﹥ در ﹝︪︀﹨︡ه/︎﹫ آ﹝︡ه ا︨️، و﹇︐﹩ ﹎︣وه ﹨︀ی︋ 
︡﹊﹍︣ ﹝︪﹊﹏ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡، ︪﹛︀︀ی ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ و ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ 
︑︪︡︡ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. در ︧︀︋︨︣﹩، ︋﹫︪ــ︐︣ و﹫﹎︥︀ی ︀︮︊﹊︀ر و ﹋︀ر 
︩ ︋﹫﹠﹩ ﹝︐﹆︀︋﹏ را ﹋︀﹨ــ︩ ﹝﹩ د﹨﹠︡ (︋︣ای ﹝︓︀ل،  ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹥ ︎﹫
 ﹤﹋ ﹩︀﹨و ﹋︪ــ﹢ر ﹩﹡︀︗ ︪ــ﹩، ︨ــ︀︠︐︀ر︋ ا﹡︡ازه، و︲︺﹫️ ا﹡︐︷︀م
 ﹩︨︣︋︀︧ از ︻﹆︡ ﹇︣ارداد ﹋︀ر ︦︎ (︡﹠﹋ ﹩﹞ ️﹫﹛︀︺﹁ ︀﹡︀ر در آ﹊︊︀︮
︠︀رج از ﹋﹠︐︣ل ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه ﹨︧ــ︐﹠︡. از ا﹟ رو، ︧︀︋︨︣ــ︀﹡﹩ 
﹋﹥ ︋﹥ د﹡︊ــ︀ل ﹋︀﹨︩ ︠︴︣ ﹇︭﹢ر ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ﹨︧ــ︐﹠︡ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ 
︩ ︋﹫﹠﹩ ﹋﹠﹠︡ه ︋﹫﹟ ا︻︱︀ی ﹎︣وه  را﹨︊︣د﹨︀﹩ ︋︣ای ا﹁︤ا︩ دا﹡︩ ︎﹫
در ︎﹫︩ ︋﹍﹫︣﹡︡. از ﹝﹫︀ن ︨ــ﹥ را﹨︊︣دی ﹋﹥ ︋︣ر︨﹩ ︫︡، ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ 
︲﹞﹠﹩ ︋﹫︪ــ︐︣﹟ ︑︀︔﹫︣ را دارد ﹋﹥ ︺﹠﹩ ا︖︀د ز﹝﹫﹠﹥ ﹝︪ــ︐︣ک ︋﹫﹟ 
︩ ︋﹫﹠﹩ ︢︎︣ی ﹝︐﹆︀︋ــ﹏ ا﹇︡ام را ا﹁︤ا︩ ﹝﹩ د﹨︡.  ا︻︱︀ی ﹎︣وه، ︎﹫
دا﹡︩ ︋﹫︪︐︣ ︧︀︋︣س ︋︩ ﹎︧︐︣ده ︑︣﹟ ا︔︣ را دارد ﹋﹥ ︪﹛︀︀ی 
﹨︣ ︨ــ﹥ و︥﹎﹩ ︋︣ر︨﹩ ︫ــ︡ه ︀︮︊﹊︀ر/﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩ را ﹋︀﹨︩ 
﹝﹩ د﹨︡. ا﹁︤ون ︋︣ ا﹟، ︑︀︔﹫︣﹨︀ی ﹋︀﹨﹠︡ه ︑︖︣︋﹥ ︋﹫︪ــ︐︣ ︧︀︋︣س 
︋︩، در ︑﹞︀م ︨︴﹢ح ︨ــ︀︠︐︀ر ︗︀﹡﹩ و ﹝﹢ا﹡︹ ز︋︀﹡﹩ و ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و 

﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︋︣ای ︫︣﹋︐︀ی ︨︀﹝﹩ ︻︀م ︋︤ر﹎︐︣ ︮︡ق ﹝﹩ ﹋﹠︡.
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا ️﹫﹨ ︣﹫︠ا ︤﹋︣﹝︑ ︀﹨ ﹤︐﹁︀ ﹟ا
 ﹩﹞︀︨ ︀ی︐﹋︫︣ ︧︀︋︡اری ︣︋ ︀رت︷﹡ ️﹫﹨ ︪ــ﹩ و︋ و ا︵﹞﹫﹠︀ن
︻︀م ︋︣ ︮﹑ ️﹫︧ــ︀︋︣س ︋︩ را ︋﹫︪ــ︐︣ ﹋︣ده، و﹜﹩ ︪︨︣︎︀ی 
 ﹟و ︑﹢︮﹫﹀﹩ ا ﹩﹝ّ﹋ ︀ی﹚﹫﹚︑ ،در ﹝︖﹞ــ﹢ع .︡﹠﹋ ﹩﹞ ︀دی ﹝︴︣حز
︎︥و﹨︩ ا﹨﹞﹫️ دا﹡︩ و ︑︖︣︋﹥ ︧︀︋︣س ︋︩ و ﹜︤وم ︑﹞︣﹋︤ ︋﹫︪︐︣ 
﹫︪﹠︀دی  ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡. ارز︫﹫︀︋﹩︎ 
 (PCAOB ︀م︻ ﹩﹞︀︀ی ︨ــ︐﹋︧︣ــ︀︋︡اری ︫ــ ︣︋ ︀رت︷﹡ ️﹫﹨
 ﹩︀﹡︀رت و ︑﹢ا﹞ ،︩﹡︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︣وه از دا 2016 ﹋﹥ از ︨ــ﹢یa)
 ︡︀ ︣وع ︧︀︋︨︣﹩ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د،︫  ︩ در︫  ر﹨︊︣ان ︧︀︋︨︣ــ﹩︋ 
 ﹩︀︪﹛︀ ﹩︀﹫︋︀ارز ﹟﹫﹠ ،︀ل ﹟ا ︀︋ .︡﹠﹋ ﹉﹝﹋ ︣︐︪﹫︋ ︤﹋︣﹝︑ ﹤︋
را ︋﹥ ﹨﹞︣اه دارد. ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، ﹝︪︬ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ آ ︀︧︀︋︣س ﹎︣وه 
︎﹫︩ از ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ا﹞ ﹟ــ︀رت و ︑﹢ا﹡﹫︀︀ را ︋﹥ و︥ه ︋︣ای 
 ﹩︋︀ــ﹢ر د﹇﹫﹅ ارز︵ ﹤  ︋︩ ﹋︀ر﹋﹠ــ︀ن ︗︡︡ در ا︻︱︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩︋ 

﹋﹠︡ ﹞︀︷﹡ .︣﹫︠ ︀︀ی ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️  ﹝﹢︨︧﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ا︵﹑︻︀︑﹩ 
در︋︀ره ︮﹑ ️﹫︧︀︋︣س ︋︩ ارا﹥ د﹨︡؛ ︋︣ای ﹝︓︀ل، ︋﹫︀﹡﹫﹥ ﹨︀ی 
 .(Sunderland and Trompeter 2017) ︀︡﹠︋ ﹤︊︑و ر ︭︣︐﹞
︋ــ︀ ا ﹟ــ︀ل، ﹎﹢﹙ــ︤ر (Goelzer) ︋︣ اــ﹟ ︋︀ور ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹨﹞﹥  
 ﹟﹫﹫︺︑ ︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن ︀ی آ﹝﹢ز︫﹩ را ︋︣ای﹞﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ ﹋﹞﹫﹠﹥ ا﹜︤ا
﹡﹞﹩ ﹋﹠﹠︡ ︀ ر︑︊﹥ ︋﹠︡︀ی ︋︀زر︨ــ﹩ دا︠﹙﹩ را در ا︠︐﹫︀ر ︧︀︋︣س ﹎︣وه 
 ︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن ﹩︺﹇وا ﹩︀﹡درک ︑﹢ا ︡︀︫ ،﹟︣ار ﹡﹞﹩ د﹨﹠︡. ︋﹠︀︋︣ا﹇
 ︩︨︣︎ ﹟︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝﹞﹊﹟ ﹡︊︀︫︡. در﹡︐﹫︖﹥ ا ︡﹠ز﹝︀ن ا﹡︖︀م ﹁︣ا ︀︑
︋﹥ و︗ــ﹢د ﹝﹩ آ︡ ﹋﹥ آــ︀ ︐﹫﹛︀︺﹁ ﹟﹫﹠︀ی ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫︐﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ 
 ﹩﹡︀︗ ︀ی ﹎︣وه﹫︨︣︋︀︧ ﹤﹠﹫﹞دا﹡︩ و ︑︖︣︋﹥ در ز ﹤ ﹝︧ــ︀﹏ ﹝︣︋﹢ط︋ 
 ️﹫﹑  ︮︀  ︋︩ ︣ ا﹟، و﹇︐﹩ ︧ــ︀︋︣س︋  را « ︡﹠﹋ «﹏︀ ﹡﹥. ا﹁︤ون︋ 
﹋﹞︐︣ ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹩ ︫ــ﹢د، ﹥ را﹨﹊︀ر﹨︀﹩ در د︨ــ︐︣س ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه 
ا︨️؟ ا﹟ ﹝︴︀﹜︺﹥ ︋︣ای ︋︣ر︨﹩ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︵︣ا﹩ ﹡︪︡ه ا︨️، و﹜﹩ 
︀︵︣﹡︪︀ن ﹋︣د ﹋﹥ ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه ﹋﹠︐︣ل ﹋﹞﹩  ️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن︠  ﹋︣ ﹊﹩ از︫ 
︀ ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی   ︋﹤︐﹀﹎ ﹟دار﹡︡ ﹋﹥ ا ︩ ︋︣ ا︨ــ︐︡ام ا︻︱︀ی ︧︀︋︨︣︀ن︋ 
︨ــ︀﹡︡ر﹜﹠︡ و ︑︣ا﹝︍﹫︐︣ (٢٠١٧) ﹝︴︀︋﹆️ دارد. ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︀︫︡ در ا︔︣ 
 ﹩﹇﹢﹆ ︀د﹨︀ی﹡ ︀︱︻در آن ا ﹤﹋ ﹤︧︨﹢﹞  ﹩﹡︀︗ ︀ر ︫ــ︊﹊﹥ ﹨︀ی︐︠︀︨
︗︡ا﹎︀﹡﹥ ﹨︧ــ︐﹠︡ و ﹝﹆ــ︣رات ﹝﹙﹩ ﹋﹥ ا︻︱︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه را از 
﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹙﹩ ﹝﹠︹ ﹝﹩ ﹋﹠︡، ︋︡︑︣ ﹨﹛ ︫ــ﹢د. ا﹁︤ون ︋︣ ا ،﹟︧︀︋︨︣︀ن 
 ﹩﹡︀︗ ای ﹤﹊︊ ﹥ د﹜﹫﹏ ︑︣س از ا﹟ ﹋﹥ د﹍︣ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی︫   ︋︡︀ــ ﹎︣وه︫ 
 ﹉︧︣ش ر︢  ︎﹤ ﹍﹫︣﹡︡، ︀﹝︑ ︀﹏ ﹡︡ا︫︐﹟︋  ﹥ د︨️︋  ﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩ را︋ 
 ︡﹠︫︀︊﹡ ﹏︀﹞ ،﹤﹊︊ ︋﹫︪ــ︐︣ ﹨﹠﹍︀م ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی  ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︠︀رج از︫ 
️ ﹝︡︣ه ︫︣﹋️ ︀︮︊﹊︀ر  ﹫﹨ ﹤︋ ا︨ــ︐﹀︀ده از  ﹝﹢︨︧﹥ ︠︀رج از ︫︊﹊﹥ را
︎﹫︪ــ﹠︀د د﹨﹠︡. ا︨︐︀﹡︡ارد﹎︢اران ︫ــ︀︡ در ﹡︷︣ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡ ا﹁︤ون ︋︣ 
 ﹟︣ر︨﹩ ا ︣ای︋   ︋.︡﹡︣﹫﹍ ا﹜︤ا﹝︀ی ﹋﹠﹢﹡﹩، ﹠﹫﹟ ︻﹢ا﹝﹙﹩ را ﹡﹫︤ در ﹡︷︣︋ 
﹝﹢︲﹢ع، ا﹡︖︀م ︎︥و﹨︪︀ی ︑︖︣︋﹩ و ︎﹫﹞︀︪﹩ ︋﹫︪︐︣ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹋﹠︐︣ل 

️ِ و﹫﹎︥︀ و ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︧︀︋︣س ︋︩ ︋︧﹫︀ر ﹝﹀﹫︡ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. ﹫﹀﹫﹋
د ︣﹍︀﹁︐﹥ ﹨ــ︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ︲﹞﹠﹩ ︋﹥ ︗﹠︊﹥ د﹍︣ی از 
︵︣ح ︎﹫︪﹠︀دی ﹨﹫️ ﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︡اری ︫︣﹋︐︀ی ︨︀﹝﹩ ︻︀م 
︣ای ﹋︀﹨︩   ︋﹤﹋ ﹜︣︋ ﹩﹞ ﹩ــ ﹥ ︵﹢ر و︥ه،︎  (٢٠١۶) ﹝︣︋﹢ط ا︨ــ️.︋ 
︪﹛︀︀ی ﹡︀︫﹩ از دو ﹝﹠︪︀ ︎﹫︙﹫︡﹎﹩، ︺﹠﹩ ︨︀︠︐︀ر ︗︀﹡﹩ و ﹝﹢ا﹡︹ 
 ︩  ︣︑ ﹟﹫︀︧︀︋︨︣︀ن︋  ــ︴﹢ح︎  ز︋︀﹡﹩ و ﹁︣﹨﹠﹍﹩، ︔︊︀ت ا︻︱︀ی︨ 
 ️︋︀︔ ️︊︧﹡ ﹤  ︋︩︀︱︻ا ﹤﹋ ︩  ︋﹩︨︣︋︀︧ ︣وه﹎ ﹩﹠︺ .️︨ا ﹜﹞
︋︀︫﹠︡ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︋﹥ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︣وه ﹋﹞﹉ ﹋﹠﹠︡ ︑︀ در ﹝﹢ا﹇︺﹩ 
﹋﹥ ︨ــ︀︠︐︀ر﹨︀ی ا︻︱︀ و ا︻︱︀ی ﹎︣وه ﹝︐﹠﹢ع ﹨︧︐﹠︡، ︧︀︋︨︣﹩ را 
﹝︣︡️ ﹋﹠﹠︡ و ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹡︪ــ︀ن د﹨︡ ﹋﹥ در﹡︷︣﹎︣﹁︐﹟ ا︨︐︡ام 
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︧︀︋︣س ︋︩ ﹁︣ا︑︣ از ر﹨︊︣ی ︋ ﹩︨︣︋︀︧︩ از ︨﹢ی ﹝︣ا︗︹ 
ا﹡︐︷︀م ︋︪﹩ و  ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ ︲﹞︀﹡️ ﹝﹩ ︫﹢د. ا︨︐︀﹡︡ارد ︎﹫︪﹠︀دی 
﹨﹫️ ﹡︷︀رت ︋︣ ︧ــ︀︋︡اری ︫︣﹋︐︀ی ︨ــ︀﹝﹩ ︻︀م (٢٠١۶) ︋︣ 
ارز﹑︮ ﹩︋︀﹫️ ر﹨︊︣ان ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︩ ︑﹞︣﹋ــ︤ دارد، ﹡﹥ ︋︣ 
﹋︀ر﹋﹠︀ن ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︀︐﹡ .︩︋︕ ︎︥و﹨︩ در︋ــ︀ره ︔︊︀ت ﹋︀ر﹋﹠︀ن 
﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ﹝︣ا︗︹ ا﹡︐︷︀م ︋︪ــ﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹎︧︐︣ش 
﹥ ﹁︣ا︑︣ از ارز︀︋﹩ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ار︫︡   ︋︩︋ ︧ــ︀︋︣س ﹩︀﹡ا﹢︑ ﹩︋︀ارز
را در﹡︷︣ ﹇︣ار د﹨﹠︡. از ﹡︷︣ ا﹁︪︀ی ا︵﹑︻︀ت، ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ︎︥و﹨︩ 
 ﹉︫︣ ﹤︋ ﹤﹋ ﹩︀︪﹁آن د︨︐﹥ از ﹝﹢ارد ا ﹩︀ا﹜︤ا﹝﹩ ﹋︣دن ︫﹠︀︨ــ ︣︋

︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡، ﹝︀︑ ︣﹫︡ ﹝﹩ ز﹡﹠︡. 
﹡︐︀︕ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ را﹨︊︣د﹨︀ی د﹍︣ ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︑︀︔﹫︣﹨︀ی 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︀ر و ﹋︀ر﹊︊︀︮ ︀ی﹫﹎︥و ︴︨ ︪ــ︣وط ︋﹥ ﹡﹢ع و﹞ ︀﹡آ
ا︨ــ️. ︋﹥ ︵﹢ر و︥ه، ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ︎︥و﹨︩ در︋ــ︀ره ︎﹫﹞︀﹡﹥ ︋﹠ِ︡ی ﹋︀ر 
︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹠︧︖﹛ ﹡﹫︧ــ︐﹠︡، ا﹎︣﹥ ا﹟ را﹨︊︣د ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︐︡اول در 
﹡﹞﹢﹡﹥ ︋﹥ ﹋︀ر﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ا︨ــ︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢د. داده ﹨︀ی ︎︥و﹨︩ ﹡︪︀ن 
﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︎﹫﹞︀﹡﹥ ︋﹠︡ی ﹁﹆︳ در ︫ــ︣ا︪﹛︀ ︩﹨︀﹋ ︀︋ ﹩︴︀ ﹨﹞︣اه 
 ﹩﹡︀︗ ︀م ︋︀︫ــ︡ و و﹇︐﹩ ︨︀︠︐︀ر︻︣﹫︾/﹈﹢﹋ ︀ر﹊︊︀︮ ﹤﹋ ️ا︨ــ
︋﹥ ︵﹢ر ﹡︧︊﹩ ︎﹫︙﹫︡ه ︋︀︫ــ︡ ( ﹩﹠︺︧︀︋︣س ﹎︣وه ︋︀ ︑︺︡اد ز︀دی 
 ︩︋ ﹩︨︣︋︀︧ ا︻︱︀ی ︀/︀ر ﹋﹠︡ و﹋ ︩︋ ﹩︧︀︋︨︣ــ ا︻︱︀ی
 ﹤ ︀︡ ︎﹫﹞︀﹡﹥ ︋﹠︡ی︋   ︫،﹟︀︋︣ا﹠ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ را ا﹡︖︀م د﹨﹠︡).︋ 
 ،︡﹠﹋ ﹉﹝﹋ ︣︑ ﹉﹢﹋ ︀ری﹊︊︀︮ ︣وه ﹨︀ی ︋﹫︪ــ︐︣ ︋︣ای﹎ ️︣︡﹞
و﹜﹩ ︋︣ای ︀︮︊﹊︀ران ︋︤رگ و ︻︀م ﹝﹀﹫︡ ﹡︊︀︫ــ︡ و ︋﹥ ﹋︀﹨︩ ﹝﹢ا﹡︹ 
ز︋︀﹡ــ﹩ و ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹋﹞﹊﹩ ﹡﹊﹠︡. ︎﹫﹞︀﹡﹥ ︋﹠ــ︡ی را﹨︊︣د ︗︢ا︋﹩ ︋︣ای 
︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه ا︨ــ️ ز︣ا در ︋︣اوردن ا﹜︤ا﹝︀ی ﹝︧︐﹠︨︡︀زی در 
ز﹝﹫﹠﹥ ﹍﹢﹡﹍﹩ ا︵﹑ع ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︩ از ﹝︀︐﹫﹛﹢︧︪ــ︀ن و 
 ﹩﹚﹞ ــ︀ز﹎︀ری ︀ ا ﹟︀ل،︨  ﹨︡اــ️ آ﹡︀ در ﹋︀ر، ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡.︋ 
︋︀ د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹙︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︑﹑︫ــ︀ی ︎﹫﹞︀﹡﹥ ︋﹠︡ی را ︑︱︺﹫︿ 
 ︤﹋︣﹝︑ ︡︀︋ ــ︣رات﹆﹞ ،﹟ــ︀︋︣ا﹠︋ .(Barrett et al. 2005) ︡ــ﹠﹋
︣ ﹋︧ــ︉ ا︵﹞﹫﹠︀ن از اــ﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︗﹙︉ ﹋﹠︡  ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︣وه را︋ 
﹋﹥ ﹨﹛ ︧︀︋︨︣﹩ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ︫ــ︡ه و ﹨﹛ ︧︀︋︨︣﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه، 
 (IAASB ︡﹡︋︀ا﹨﹞﹫ــ️ ﹝﹩ ︎︣داز ︿︣︑ ︣︴︠ ﹤︋ ﹩ا﹡︡ازه ﹋︀﹁ــ ﹤︋
 ︀ ︣︑︣︔﹢﹞ ﹩︪︀︎ ︀ی﹨︡﹠︣ا﹁ ﹤︋ ︡︀︫ ﹩︀﹨ ﹤﹚︠︡ا﹞ ﹟﹫﹠ .2016)
︨︀زو﹋︀ر﹨︀ی د﹍︣ (︋︣ای ﹝︓︀ل، ﹅ ا﹜︤﹞﹥ ︣︗ ︀﹞﹥ ︋﹫︪︐︣) ︋︣ای 
.︫︡︀ ︩ ﹡﹫︀ز دا︫︐﹥︋  ﹢ی ︧︀︋︣س︋  ا﹁︤ا︩ ر︻︀️ ﹝﹆︣رات از︨ 

﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟ ︋﹥ ︑︀︔﹫︣﹨︀ی ﹝︡وِد را﹨︊︣د﹨︀ی ار︑︊︀ط ﹝︧ــ︐﹞︣ ︎﹩ 
﹝﹩ ︣︋﹛. ﹝︪ــ︀ر﹋️ ︋﹫︪︐︣ ︧ــ︀︋︣س ︋︩ در ﹡︪︧︐︀ (﹝︣︋﹢ط 

︒ در︋︀ره د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹙︀ و ﹨﹛ ا﹡︪︡ــ﹩ در︋︀ره  ــ︣وع ﹋︀ر،︋  ︋ــ﹥︫ 
︑﹆﹙ــ︉)، ︑︀︔﹫︣﹨︀ی ﹉ ︨ــ︀︠︐︀ر ︗︀﹡﹩ ︎﹫︙﹫︡ه ︑ــ︣ و ﹝﹢ا﹡︹ ︋﹙﹠︡ 
﹢رت  ــ︣ ا﹟، در︮  ز︋︀﹡ــ﹩ و ﹁︣﹨﹠﹍ــ﹩ را ﹋︀﹨︩ ﹝﹩ د﹨︡. ا﹁︤ون︋ 
︋﹙﹠︡︋﹢دن ﹝﹢ا﹡︹ ز︋︀﹡﹩ و ﹁︣﹨﹠﹍﹩، د︨︐︨︣ــ﹩ و ا︑﹊︀ی ︋﹫︪ــ︐︣ ︋﹥ 
ا︋︤ار ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ﹝﹀﹫︡ ا︨️. ︋︀ ا ﹟︀ل، ︻﹢ا﹝﹏ ار︑︊︀ط ﹝︧︐﹞︣ ا︔︣ 
︀ در﹡︷︣﹎︣﹁︐﹟  ا﹡︡ازه و و︲︺﹫️ ا﹡︐︷︀م ︋︪﹩ را ﹋︀﹨︩ ﹡﹞﹩ د﹨﹠︡.︋ 
ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع، در ﹋﹠︀ر ︑︀︔﹫︣﹨︀ی ︲︺﹫︿ ︎﹫﹞︀﹡﹥ ︋﹠︡ی، ﹡︐︀︕ ﹡︪ــ︀ن 
﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ﹋︀﹨︩ ︑︀︔﹫︣﹨︀ی ا﹟ و﹫﹎︥︀ ︋︧ــ﹫︀ر د︫﹢ار ا︨️، ﹋﹥ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︡ی ا︨ــ️ ︋︣ ﹡﹍︣ا﹡﹩ ︋︀︋️ ︑︀︔﹫︣ ﹎︧︐︣ده ﹇︭﹢ر﹫︀︑ ︣﹞
 (Doty 2011b; ︀م ︋︤رگ︻ ﹩﹞︀︨ ︀ی︐﹋︫︣ ﹩︨︣︋︀︧ ︣وه در﹎

.PCAOB 2016a)
︥و﹨︩ در ز﹝﹫﹠﹥ ار︑︊︀ط ﹝︧ــ︐﹞︣   ︎︕︀︐﹡ ،﹩︧︀︋︨︣ــ ︋ــ︣ای ﹋︀ر
 ︡﹠︫︀  ︋﹩︀︐︮︣﹁ د﹡︊︀ل ﹤  ︋︡︀ ︀﹋﹩ از آن ا︨️ ﹋﹥ ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه︋ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی او﹜﹫﹥ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹋︀ر︐در ﹡︪︧ــ ︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن ︀︑
︩ ︋﹫﹠﹩ ︢︎︣ی ﹝︐﹆︀︋﹏ ا﹇︡ام  ﹫  ︎︩︣ای ا﹁︤ا ︫ــ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ را﹨﹩︋ 
︣ ا﹟ ︋︀ور﹡︡ ﹋﹥ آ﹝﹢زش   ︋︀﹨ ﹤︧︨﹢﹞  ،﹟ا ︣ ﹞︀ر ﹝﹩ آ︡. ا﹁︤ون︋   ︫﹤︋
︊﹊﹥ ﹨︀ی ︗ ︀︑ ﹩﹡︀︡ ز︀دی ﹊︧︀ن  ︣ا︨︫︣  و ا︋︤ار ︧︀︋︨︣﹩ در︨ 
﹨︧︐﹠︡، و﹜﹩ داده ﹨︀ی ︎︥و﹨︩ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه 
در ا﹝︣ــ﹊︀ ﹝︺︐﹆︡﹡︡ ﹋﹥ ا﹟ آ﹝﹢ز︫ــ︀ و ا︋︤ار ︋﹥ ︵ــ﹢ر ﹝︡ود ︋﹥ ﹋︀ر 
﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡ و ︫ــ︀︡ در د︨ــ︐︣س ﹨﹞﹥ ا︻︱︀ی ﹎︣وه ﹡︊︀︫﹠︡. 
ا ﹟︀﹁︐﹥ ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ︎︥و﹨︪ــ︀ی ︎﹫︪﹫﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨﹠︡ 
︧︀︋︨︣ــ︀ن ︑﹞︀﹏ دار﹡︡ ︑︀ ︋ــ︣ای ﹁﹠︀وری، ︋﹫︪ــ︐︣ از آ﹡︙﹥ ︋﹥ ﹋︀ر 
 (Janvrin, Bierstaker, and ︡﹡﹢︫ ﹏︀﹇ د، ارزش﹢︫ ﹩﹞ ﹤︐﹁︣﹎
(Lowe 2008. در ﹫︨︣︋︀︧︀ی ﹎︣وه ︗︀﹡﹩ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹞﹊﹟ 
 ،﹩﹠︺) ︫︡︀︋ ︀ی ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹝﹢﹇︺﹫١٠️ا︨️ ︋﹥ د﹜﹫﹏ و︗﹢د رو︫ــ
ا︻︱︀ی ︋ ﹩︨︣︋︀︧︩ آ︫﹠︀ ︋﹥ ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹠﹫﹟ ا︋︤اری ﹡﹫︧️ 
︀﹝︑ ︀﹏ ︋﹥ ا︨ــ︐﹀︀ده از آن ﹡︡ارد)؛ ︀︧﹞ ︀﹏ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ د︨︐︨︣﹩ ︋﹥ 
 ︣ ︥و﹨︩︋   ︎︕︀︐﹡ ،︀ت︗ ﹩︠︣ ﹁﹠︀ور︀ (﹝︀﹡﹠︡ ا︑︭︀ل ا﹠︐︣﹡️). از︋ 
︻﹑﹇﹥ ﹝︣ا︗︹ ا﹡︐︷︀م ︋︪﹩ ︋﹥ ا﹁︤ا︩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ︋﹫﹟ ︧︀︋︣س 
 (IAASB 2015b; PCAOB ︡︢ار﹡ــ﹎ ﹩﹞ ﹤︮ ︩︋ ︣وه و﹎
( .2016a﹊﹩ از ﹡﹍︣ا﹡﹫︀ در︋︀ره ا﹁︤ا︩ ار︑︊︀ط ﹝︧︐﹞︣ ا﹟ ا︨️ 
﹋﹥ آ ︀︧︀︋︨︣︀ن در ︑﹑ش ︋︣ای ﹝︧︐﹠︨︡︀زی ر︻︀️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀، 
ار︑︊︀ط ر︨﹞﹩/﹡﹢︫︐︀ری ︋﹫︪ــ︐︣ی را د﹡︊︀ل ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ︋︺﹫︡ ا︨️ ﹋﹥ 
﹠﹫﹟ رو﹊︣دی ار︑︊︀︵︀ی دو︨﹢﹥ را ︑﹆﹢️ ﹋﹠︡، و﹜﹩ ﹁︡را︨﹫﹢ن 
 ﹤︧ــ︀︋︡اران (٢٠١۵) ︨ــ︀زو﹋︀ر﹨︀ی ﹝︐︺ــ︡دی را ارا ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫︋
﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︫ــ︀︡ ︎﹫︀ده ︨︀زی ﹝﹢︔︣ را ︑︧﹫﹏ ﹋﹠︡؛ از ︗﹞﹙﹥ ︑︀﹋﹫︡ ︋︣ 
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︣ح و︸ ︿︀︧︀︋︨︣︀ن  ﹜︤وم ار︑︊︀ط ︱﹢ری، ︑﹙﹀﹠﹩ و ﹝︖︀زی، و︫ 
︋︩ در ار︑︊︀ط دو︨﹢﹥ و ارا︀﹨ ﹤﹡﹢﹝﹡ ﹤﹩ از ار︑︊︀ط ﹝﹠︀︨︉ ︋︣ای 
︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︣وه. ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ︎︥و﹨︩ ﹡︪ــ︀ن ﹡﹞﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ار︑︊︀ط 
رودررو ︀﹜︪ــ︀ را ﹋︀﹨︩ ﹝﹩ د﹨︡. ︋︀ اــ﹟ ︀ل، ارزش ﹝﹢︗﹢د در 
﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩  ــ︀ز﹝︀ن ﹡﹫︤︋   ︨﹤︣︷﹡ .︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹉ار︑︊ــ︀ط ﹨﹞︤﹝︀ن، ﹋﹞ــ
︣ ا︨︀س   ︋︀﹡آ ﹩︋︀و ارز ︩ از ︑︺﹫﹫﹟ ﹝︧ــ︐﹫﹛﹢︀ی ︧︀︋︨︣ــ︀ن︋ 
ا﹟ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡، ز︣ا ︀︫﹑︑ ﹟﹫﹠﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ 

وا︋︧︐﹍﹩ ﹝︐﹆︀︋﹏ را ﹋︀﹨︩ د﹨︡.
︉ ︑﹢︗﹥ را ︋︣ای ︎︥و﹨︪︀ی آ﹠︡ه  ﹛︀︗ ︣﹫︧﹞ ﹟︡﹠ ︩﹨︎︥و ︕︀︐﹡
اراــ﹥ ﹝﹩ د﹨︡. ﹉ ا︣︋ ﹩﹞ ﹩︎ ،﹤﹋ ﹟ــ﹛ ﹝﹢ا﹡︹ ز︋︀﹡﹩ و ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︋﹥ 
︀﹜︪ــ︀ ار︑︊︀︵﹩ ﹡︡ار﹡︡. ﹝﹩ دا﹡﹫﹛ ﹋﹥ ا ﹟︀﹁︐﹥ ︋ــ︀ را︕ ︋﹢دن ز︋︀ن 
ا﹡﹍﹙﹫︧ــ﹩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ز︋︀ن ﹝︪︐︣ک ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︫ــ︊﹊﹥ ای ﹝︴︀︋﹆️ 
دارد، و﹜ــ﹩ ︫ــ︀︡ اــ﹟ ﹝﹢ا﹡︹ ︋︣ای ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︩ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ 
︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︣وه، از ا﹨﹞﹫️ ︋﹫︪ــ︐︣ی ︋︣︠﹢ردار ︋︀︫ــ︡. ا﹎︣ ︑︺︀﹝﹏ 
 ﹤︀دی ︋﹥ اراز ︡ ︀︑ ︩︋ ﹩︧︀︋︨︣ــ ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه ︋︀ ا︻︱︀ی
د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹙︀ و ︋︒ در︋︀ره ︠﹑︮﹥ ﹡︐︀︕ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ︋︧︐﹥ 
﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︡ود ︋︀︫︡، ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ آ﹡︀ از ﹝︪﹊﹑ت ار︑︊︀︵﹩ 
︑︖︣︋﹥ ︫︡ه از ︨﹢ی ا︻︱︀ی ︋ ﹩︨︣︋︀︧︩ آ﹎︀﹨﹩ ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡. 
︣ر︨ــ﹩ ﹝︀﹨﹫️ و ﹎︧︐︣ه ︪﹛︀︀ از د︡﹎︀ه   ︋﹤ ︎︥و﹨︪ــ︀ی آ﹠︡ه ﹋﹥︋ 
︣ر︨﹩  ﹥ ﹝﹆﹆︀ن ا︗︀زه︋  ︩ ﹝﹩ ︎︣داز﹡︡ ﹡﹫︤ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️︋  ︧︀︋︣س︋ 
︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹢︔︣ در ا︨ــ︐︡ام ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︧︀︋︨︣ــ﹩ را ︋︡﹨﹠︡، ﹋﹥ ﹊﹩ از 
﹝﹢︲﹢︻︀ی ا︮﹙﹩ ا︨️ ﹋﹥ در ا﹟ ︎︥و﹨︩ ︫﹠︀︨︀﹩ ︫︡ه ا︨️. دو 
 ﹟ا ﹩داده ﹨︀ی ︎︥و﹨︩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ادراک ﹨︧ــ︐﹠︡. در ︵︣ا ،﹤﹋ ﹟ا
︎︥و﹨︩ ︋︣ای ﹝︡ود﹋︣دن ︗︀﹡︊︡اری از ︑︖︣︋﹥ ﹨︀ی ﹎︫︢︐﹥١١، از 
 (Gibbins and Trotman 2002)  ﹏﹫︊﹇︀ی ︎﹫︪ــ﹫﹟ از︪﹨︎︥و
︎﹫︣وی ︫ــ︡ه ا︨ــ️. ︎︥و﹨︪ــ︀ی آر︫ــ﹫﹢ی و/︀ ︑︖︣︋﹩ در آ﹠︡ه 
﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ و﹫﹎︥︀ی ︀︮︊ــ﹊︀ر/﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩ و را﹨︊︣د﹨︀ی 
﹋︀﹨﹠︡ه را ︋︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از د﹍︣ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ ︋︣ر︨ــ﹩ ﹋﹠﹠ــ︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در 
﹠﹫﹟ ︎︥و﹨︪ــ︀﹩ ﹝﹩ ︑﹢ان ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀﹩ را ﹋﹥ را﹨︊︣د﹨︀ی ︠︀ص در 
︣ای  ﹫﹞︀﹡﹥ ︋﹠︡ی︋  ــ︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، ︣ا︎  آ﹡︀ ﹝﹢︔︣︑︣ ا︨ــ️ ارز︀︋﹩ ﹋︣د.︋ 
 ﹩︪︋ و ︾﹫︣︻︀م ﹋︀ر︨︀ز ا︨️، و ﹝︣ا︗︹ ا﹡︐︷︀م ﹉﹢﹋ ︀ی﹫︨︣︋︀︧
﹍﹢﹡﹥ ︋︣ ︑︀︔﹫︣ ﹝︧︐﹠︨︡︀زی ︋︣ ا︔︋︪︣﹩ ا﹟ را﹨︊︣د ︑︀﹋﹫︡ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؟ 
︨︣ا﹡︖︀م، ︋︀ د︨ــ︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ داده ﹨︀ی ︋﹫︪︐︣ (︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥ ، ﹁︣م ای ︎﹩ 
(AP) در ا︀﹐ت ﹝︐︡ ا﹝︣﹊١٢︀) ︎︥و﹨︪ــ︀ی آ﹠︡ه ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹥ 
 ️︋︀  ︋﹩︪︋ ︣ا﹡﹩ ﹝︣ا︗︹ ا﹡︐︷︀م﹍﹡ ︀︍︣داز﹡︡ ﹋﹥ آ ︋︣ر︨﹩ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع︋ 
 ﹩︐﹫﹚﹞︡﹠ ﹩︧︀︋︨︣ــ ︀ر﹨︀ی﹋ ﹏﹋ ﹤︋ ﹩﹡︀︗ ︀ی ﹎︣وه﹫︧︀︋︨︣ــ

︑︺﹞﹫﹛ داده ﹝﹩ ︫﹢د ︀ ︋﹫︪ــ︐︣ ︋︣ای ﹡︀د﹨︀ی ︋︤رگ و ︎︣︠︴︣ ﹋︀ر︋︣د 
دارد؟

:︀︐︫﹢﹡︀︎
1- Global Group Audit
2- ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︫ــ﹞︀ره 600 (IFAC 2007) ﹝︊﹠ــ︀ی ا︮﹙﹩ 
روش ︫﹠︀︨﹩ ︫ــ︊﹊﹥ ﹨︀ی ︗︀﹡﹩ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ا︨ــ️، ﹋﹥ ︋︣︠﹩ رو﹥ ﹨︀ی 
﹝﹙︤م ︫ــ︡ه د﹍ــ︣ از ︨ــ﹢ی ﹨﹫️ ﹡︷ــ︀رت ︋︣ ︧ــ︀︋︡اری ︫ــ︣﹋︐︀ی ︨ــ︀﹝﹩ ︻︀م 
︀ ز︋︀ن ︋﹥ ﹋︀رر﹁︐﹥ در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد  (PCAOB 2016a) را ﹡﹫︤ ︫ــ︀﹝﹏ ﹝﹩ ︫ــ﹢د. ﹝︴︀︋﹅︋ 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︫ــ﹞︀ره 600، وا︡ ︑︖︀ری ︑﹙﹀﹫﹆﹩ ︋︀ ﹡︀م «﹎ــ︣وه» و وا︡﹨︀ی 
︑︖︀ری ﹝︀︮ ﹩﹚︊ــ﹊︀ر ︋︀ ︻﹠﹢ان «︋︩(﹨︀)ی» وا︡ ︑︖︀ری ﹡︀﹝﹫︡ه ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡. ︋﹥ 
︨︣︎︨︣ــ️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹥ ا︸︀ر﹡︷︣در︋︀ره ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆ــ﹩ را ا﹝︱︀ ﹝﹩ ﹋﹠︡، 
 ︀ «︩︋ ︧︀︋︣س» .︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه» ﹎﹀︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د ا︻︱︀ی» ︀ «︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه»
﹥ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹎﹀︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ در ﹢زه ﹨︀ی   ︋«︩︋ ﹩︧︀︋︨︣ــ ا︻︱︀ی»
﹎︤ار︫﹍︣ی ︠︀ر︗﹩ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩ وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری ﹝﹙﹩ را ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡. ﹝﹠︷﹢ر از 
«﹝﹣︨︧﹥»، ﹁﹆︳ ﹝﹣︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ا︨️ و وا︡ ︑︖︀ری ︧︀︋︨︣﹩ ︫︡ه، «︀︮︊﹊︀ر» 

﹡︀﹝﹫︡ه ﹝﹩ ︫﹢د.
3- Group or Lead Auditor
﹠︀︨︀﹩ ︫︡ه  4- ﹎︤ارش ا︠﹫︣ (IFIAR 2017) ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ﹝﹫︤ان ﹋︀︨ــ︐﹫︀ی︫ 
︋︣ای ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ︗︀﹡﹩ ︋︀ ﹝﹫︤ان ﹋︀︨ــ︐﹫︀ی ︫﹠︀︨︀﹩ ︫ــ︡ه ︋ــ︣ای ︋︣اورد﹨︀ی 

︧︀︋︡اری/ ارز︫︀ی ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥، ﹋﹠︐︣﹜︀ی دا︠﹙﹩ و ︫﹠︀︠️ درآ﹝︡ ︋︣ا︋︣ ا︨️.
︴︣ ﹇︭﹢ر  ــ﹢د ﹋﹥︠  ــ︀︡ ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹝︪ــ︀﹨︡ه︫   ︫︬را﹨︊︣د ﹝︪ــ ﹉ 5- ︑︀︔﹫︣ ﹋︀﹨﹠︡ه
﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ︋﹥ ا﹡︡ازه ﹋︀﹁﹩ ︋︀﹐ ︋︀︫ــ︡، ︺﹠﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︣︐︪﹫︋ ﹤﹋ ﹩︀﹟ ﹡﹫︀ز ︋﹥ را﹨︊︣د﹨︀ 
و︗﹢د دارد. در ﹝﹆︀︋﹏، ︫ــ︀︡ در ︨ــ﹠︀ر﹢﹨︀ی ︋︀ ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ﹋﹞︐︣، ︋﹥ ا﹟ را﹨︊︣د﹨︀ ︋︣ای 
﹋︀﹨︩ ︠︴︣ ﹇︭﹢ر ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ﹡﹫︀ز ﹡︊︀︫︡ و ︋﹠︀︋︣ا﹟ ︑︀︔﹫︣﹨︀ی ﹋︀﹨﹠︡ه ای ﹝︪︀﹨︡ه ﹡︪﹢د.
6- Tacit Coordination
7- Modularization
8- Ongoing Communication
9- داده ﹨ــ︀ی ︎︥و﹨︩ از ︵ ️﹫﹀﹫﹋ ︤﹋︣﹞ ﹅︧︣︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹥ د︨ــ️ آ﹝︡ه ا︨ــ️. ﹨﹞﹥ 
︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︣وه در ﹡﹞﹢﹡﹥ ︎︥و﹨︩، ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︻︱﹢ ︫︊﹊﹥ ﹨︀ی ︋︤رگ ︗︀﹡﹩ ︋﹢ده 
و ︑︀︋︹ ﹝﹫︳ ا﹡︐︷︀م ︋︪ــ﹩ و ﹡︷︀م ﹆﹢﹇﹩ ا︀﹐ت ﹝︐︡ ا﹝) ︡﹠︐︧﹨ ︀﹊︣︺﹠﹩ و︲︺﹫️ 
﹥ د﹜﹫﹏ ﹝︡ود️ در د︨︐︨︣﹩   ︋.(﹩︀﹊︣﹞ا ﹩︐﹫﹚﹞︡﹠ ︀د﹨︀ی﹡ ﹩︨︣︋︀︧ در ﹩﹛﹢﹝︺﹞
 ︣︑ ﹉﹢﹋ ی ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی﹢ ︀ ﹫︨︣︋︀︧︀ی ﹎︣وه ﹋﹥ از︨   ︋﹤﹡﹢﹝﹡ ﹟︧ــ﹥ ا︀﹆﹞ ،︀﹨ داده ﹤︋

﹝︧︐﹆︣ در ا︀﹐ت ﹝︐︡ ا﹝ ︀﹊︣︀ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︾﹫︣ا﹝︀﹊︣﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه، ﹝﹫︧︣ ﹡﹫︧️.
10- Situational Practices
ا︻︐﹆︀د ︋﹥ ا﹟ ﹋﹥ دا﹡︩ و ︫ــ﹠︀︠️ وا︋︧ــ︐﹥ ︋﹥ ﹝﹢﹇︺﹫️ و ﹝﹆︀︮︡ و ︑﹊︀﹜﹫﹀﹩ ا︨️ ﹋﹥ در 

آ﹡︀ ︋﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ رود
11- Recall Bias: 

︨﹢﹎﹫︣ی ﹡︀︫﹩ از ︑﹀︀وت در ︀دآوری ︠︀︵︣ات ﹎︫︢︐﹥ ︋﹫﹟ ﹝﹢رد﹨︀ و ︫﹢ا﹨︡
12- Form AP
︣ ︧︀︋︡اری  ️ ︫ــ︡ه ﹡︤د ﹨﹫️ ﹡︷︀رت︋  ︊︔ ﹩︨︣︋︀︧ ای ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ﹤﹎︣︋
 ︣︀ل ﹋︀ر را ا﹁︪ــ︀ و در︋︀ره ︨ــ﹢︧ــ﹞ ﹉︣ــ︡ ︑﹊﹞﹫﹏ ﹋﹠﹠︡ و در آن ﹡︀م ︫ــ︀︋ ︀︐﹋︫︣ــ
 ﹤︀م ا︵﹑︻︀ت ارا︻ ﹩﹞︀  ︨️﹋︣  ︫﹩︨︣︋︀︧ ︡ه در﹠﹠﹋ ️ ﹋︣  ︫﹩︨︣︋︀︧ ︨︧ــ﹥ ﹨︀ی﹢﹞

.︡﹠﹠﹋
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﹨﹞﹠︪﹫﹠﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︣ا︗︹ ﹝︧ــ︐﹆﹏ ﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︨︣﹩1 ﹁︣︮️ را 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ و  ﹥ ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  ︾﹠﹞﹫️ ﹝﹩ ︫﹞︣د ︑︀︋ 
 ︨︀  ︎﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹁︀﹠﹞ ️︗ در ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ در ز﹝﹫﹠﹥ ار︑﹆︀ی ﹩︪︋ ا︵﹞﹫﹠︀ن
 ﹤﹋ ﹩︨︣︋︀︧ ︣︋ ︣︸︀﹡ ﹏﹆︐︧﹞ ︀د﹨︀ی﹡ ﹩﹚﹚﹝﹛︀ن ︋﹫﹟ ا﹞︨︀ز ﹉ د﹨︡. ︋﹥ ︻﹠﹢ان
 ﹜﹫︢اران ︨ــ﹎ ﹤︀﹞︣از ︨ــ ︣︐︋ ️︷﹁︀﹞ در ﹨︡ف ︠︡﹝️ ︋﹥ ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩ و
ا︨️، ﹨﹞﹠︪ــ﹫﹠﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︣ا︗︹ ﹝︧︐﹆﹏ ﹡︷︀رت ︋︣ ︺︐﹞ ﹩︨︣︋︀︧︡ ا︨️ 
 ︣︀ ︀﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ و ︣﹁﹥ ای و ﹨﹞︙﹠﹫﹟︨  ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ︑︣و︕ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 

ا︻﹑﹝﹫﹥ ﹨︀ و ︋﹫︀﹡﹫﹥ ﹨︀، ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ در ︨︴︗ ︀﹡﹩ را ︋︀﹐ ︋︊︣د.
︣ ︧︀︋︨︣﹩ ︻︊︀ر︑﹠︡ از: ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︣ا︗︹ ﹝︧︐﹆﹏ ﹡︷︀رت︋  ا﹨︡اف ﹨﹞﹠︪﹫﹠﹩︋ 

• ︋﹥ ا︫︐︣اک ﹎︢ا︫ــ︐﹟ دا﹡︩ در ︭︠﹢ص ﹝﹫︳ ︋︀زار ︧︀︋︨︣﹩ و ︑︖︣︋﹥ ︻﹞﹙﹩ 
﹁︺︀﹜﹫️ ﹡︀د﹨︀ی ﹝︧ــ︐﹆﹏ ﹡︀︸︣ ︋︣ ︧︀︋︨︣﹩ ︋︀ ︑﹞︣﹋︤ ︋︣ ︋︀زر︨﹩ از ︧︀︋︨︣︀ن 

.﹩︨︣︋︀︧ و ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی
.﹩︪︋ ︀ری و ︨︀ز﹎︀ی در ﹁︺︀﹜﹫️ ا﹡︐︷︀م﹊﹝﹨ ︕︣و︑ •

️ و﹎﹢ ︋︀ ︀︨︣ ︠︳ ﹝︪﹩ ﹎︢اران و ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡ ︋﹥  ﹫︪︊︣د ﹎﹀ • ︫ــ︣وع و︎ 
.﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋

 ﹏︀︧﹞ ا︲︹ ﹝︪ــ︐︣ک و ︨︀ز﹎︀ر در ︭︠﹢ص﹢﹞ ︀ ︀﹨ ︀ه﹎︡د︨ــ︐﹫︀︋﹩ ا︻︱︀ ︋﹥ د •
﹝﹛ و در︻﹫﹟ ︀ل در﹡︷︣﹎︣﹁︐﹟ ︑︺︡﹨︀ی ﹆﹢﹇﹩ و ﹝︀﹝﹢ر︐︀ی ︑﹉ ︑﹉ ا︻︱︀.

﹡︷︣﹨︀ــ﹩ ﹋﹥ در اــ﹟ ﹡︀﹝﹥ ا︋︣از ﹝﹩ ︫ــ﹢د د︡﹎︀ه ﹨︀ی ︋︧ــ﹫︀ری از ا︻︱︀ی 
 ً︀ ﹨﹞﹠︪ــ﹫﹠﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︣ا︗︹ ﹝︧ــ︐﹆﹏ ﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︨︣﹩ ا︨ــ️ و ﹡﹥ ﹜︤و﹝
︑﹞︀م ا︻︱ــ︀. ︋︀ا ﹟︀ل، ا﹟ ا︸︀ر﹡︷︣﹨︀ د︡﹎︀ه ﹨ــ︀ی ︑﹉ ︑﹉ ا︻︱︀ از ︗︀﹡︉ 

.︡﹠﹋ ﹩﹝﹡ ︦﹊︺﹠﹞ ︀ ︀ی ﹝︐︊﹢ع ︫︀ن را ︋﹫︀ن﹡︀﹞︨︀ز
 در ﹝﹢اردی ﹋﹥ ﹡︷︣ ﹨﹞﹠︪ــ﹫﹠﹩ در ︭︠﹢ص ︋︣︠﹩ ﹝︀︧﹏ ︋﹫︀ن ﹡︪︡ه ا︨️، 
︋﹥ ﹝︺﹠︀ی ︑ ︡﹫︀︀ ﹝︀﹜﹀️ ︋︀ ﹨﹞﹠︪ــ﹫﹠﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︣ا︗︹ ﹝︧ــ︐﹆﹏ ﹡︷︀رت ︋︣ 

.️︧﹫﹡ ﹩︨︣︋︀︧

﹡︷︣﹨︀ی ﹋﹙﹩
﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹁︀﹠﹞ ︣︋ ︤﹋︣﹝︑

﹝﹆︣رات ﹎ــ︢اران ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︺︐﹆︡﹡︡ ﹋﹥ ︀︋ــ︡ ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩، از ︗﹞﹙﹥ 
﹡﹫︀ز﹨︀ی ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران و ︀︨︣ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن، ﹝︊﹠︀ی ︎︣وژه ﹨︀ی ار︑﹆︀ی 
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋︀︫ــ︡. ︀︋︡ ا︫︀ره ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
 ﹏︀︧﹞ ️︠︀﹠︫ ︣︋ ،﹩﹨در ﹡︷︣︠﹢ا ﹩︪︋ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫︋
﹝︣︑︊︴﹩ ︑︀﹋﹫︡ و︥ه دا︫︐﹥ ا︨️ ﹋﹥ ︎︣وژه ﹨︀ ︀︋︡ ︋︣ای ︑︀﹝﹫﹟ ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩ 
 ﹤ ︣دا︠︐﹟︋  ﹥ ا﹫﹨ ﹟️ ︑﹢︮﹫ــ﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ در ﹨﹠﹍︀م︎  ︍︣داز﹡︡.︋   ︋︀﹡︋ــ﹥ آ
﹝︧ــ︀﹙﹩ ﹋﹥ در ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ و ︑︡و﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه ﹝︣︑︊︳ 

︨︀︎ ︋﹥ ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ در︋︀ره
﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹁︀﹠﹞ ️︗ در ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ار︑﹆︀ی

 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا ️﹫﹨ ﹩﹨ا﹢︠︣︷﹡ ﹤︋ (IFAIR) ﹩︨︣︋︀︧ ︣︋ ︀رت︷﹡ ﹏﹆︐︧﹞ ︹︗ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︣ا ﹟﹫︋ ﹩﹠﹫︪﹠﹝﹨ ︨︀︎
﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹁︀﹠﹞ ️︗ در ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ در ز﹝﹫﹠﹥ ار︑﹆︀ی (IAASB) ﹩︪︋ و ا︵﹞﹫﹠︀ن

پاسخ به نظرخواهی درباره
ارتقای کیفیت حسابرسی در جهت منافع عمومی

دکتر مهدی ناظمی اردکانی
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.︡﹠﹋ ︶﹀ ﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹁︀﹠﹞ ︣︋ ︫︡ه، ﹨﹞︙﹠︀ن ︑﹞︣﹋︤ ︠﹢د را ﹩﹆﹚︑
دا﹝﹠﹥ ﹋︀ر︋︣د ︎︣وژه ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩

 ️﹫﹨ را ﹋﹥ ا︻︱︀ی ﹨﹞﹠︪﹫﹠﹩ ﹡︤د ﹩︀﹨ ﹤︾︡︾از د ﹩︠︣ ︀︋︡ ا︫ــ︀ره ﹋﹠﹫﹛︋ 
﹝︴︣ح ﹋︣د﹡︡ ︋︣ای ﹝﹑︷﹥ ︋﹥ ﹝﹆︀﹜﹥ ﹝︪ــ﹢ر︑﹩ ا︲︀﹁﹥ ﹋︣ده ا﹫﹨ .﹜️ را 
︑︣︾﹫︉ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ را﹨﹊︀ر﹨︀ی ا︐﹞︀﹜ــ﹩ را ﹋﹥ در︀ل ︀︲︣ در ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ 
﹝︴︣ح ︫ــ︡ه ا﹡︡ ︋﹫︪ــ︐︣ ︋︣ر︨ــ﹩ ﹋﹠︡ ︑︀ ﹝︴﹞﹟ ︫﹢د ﹋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︀ا ﹟︀ل،   ︋.︡﹡﹢︫ ﹩﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ︹﹇﹢﹞ ﹤ ︊﹢د︋   ︋︒︻︀ ︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه︋ 
﹝︀﹙﹫ــ﹛ ﹋﹥ ︑﹢︗ــ﹥ ﹨﹫️ را ︋﹥ ﹡︷︣﹨ــ︀ی ﹝﹀︭﹏  ا︻︱︀ی ﹨﹞﹠︪ــ﹫﹠﹩ در 
︭︠﹢ص ︋︣︠﹩ را﹨﹊︀ر﹨︀ی ا︐﹞︀﹜﹩ ︗﹙︉ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ در ︪︋︀ی ﹝︖︤ای 

.﹜︎︣دا︠︐﹥ ا ︀﹡آ ﹤︋ ﹤﹞︀﹡ ﹟ا
در اــ﹟ ﹡︀﹝﹥، د︡﹎︀ه ﹨ــ︀ی ﹡︀﹩ ﹨﹞﹠︪ــ﹫﹠﹩ در ︭︠﹢ص ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی 
 ︦﹢﹡ ︩ ا︐﹞︀﹜﹩ ارا﹥ ﹡﹞﹩ ︫ــ﹢د، ﹢ن در ا︣﹞ ﹟﹙﹥ از ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩، ︎﹫

﹝︐﹟ ا﹟ ︑︽﹫﹫︣﹨︀ در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ در د︨︐︣س ﹡﹫︧️.
︑︀﹋﹫︡ ز︀د ︋︣ ︑︡و﹟ ر﹨﹠﹞﹢د و ﹝︴︀﹜︉ ﹋︀ر︋︣دی

︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ــ︡ ︋︧﹫︀ری از را﹨﹊︀ر﹨︀ی ا︐﹞︀﹜﹩ ﹋﹥ در ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ ﹝︴︣ح 
 ️︧﹡ ﹤﹚﹨︀ی ﹝﹠︡رج در ا︨︐︀﹡︡ارد، ︋﹙﹊﹥ در و﹞ا﹜︤ا ️﹢﹆︑ ︣︋ ﹤﹡ ︡﹡︫︡ه ا
︉ِ ︋﹫︪︐︣ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ر﹨﹠﹞﹢د و ﹝︴︀﹜︉ ﹋︀ر︋︣دی ︑﹞︣﹋︤ دار﹡︡.  ﹛︀︴﹞ ﹟︡و︑ ︣︋
﹝︺︐﹆︡﹛ ﹋﹥ ا﹟ ﹋︀ر ︑︀︔﹫︣ ﹝︡ودی ︋︣ ر﹁︐︀ر ︧︀︋︨︣︀ن در ︻﹞﹏ دارد. ︋︣ 
ا﹟ ا︨ــ︀س، ﹨﹫️ را ︑︣︾﹫︉ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ در ︵﹢ل ︎﹫︪︊︣د ﹋︀ر، ︑﹞︣﹋︤ش 
را ︋︣ ︑﹆﹢️ ا﹜︤ا﹝︀ی ﹝︣︑︊︳ ﹇︣ار د﹨︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︺︐﹆﹫﹨ ﹜︡️ ︋﹥ ︗︀ی 
ا﹟ ﹋﹥ ︋﹥ د﹡︊︀ل ︑︡و︡︗ ︉﹛︀︴﹞ ﹟︡ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹋︀ر︋︣د ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︋︀︫︡، 
︀︋ــ︡ ︋︊﹫﹠︡ ﹋﹥ آ︀ ﹝︧ــ︀﹏ ﹝﹢︗﹢د را ﹝﹩ ︑ــ﹢ان ︋︀ ︋︊﹢د ︀ ︫﹀︀ف ︨ــ︀زی 

.︣﹫︠ ︀ ︣د﹋ ﹏ ﹩﹡﹢﹠﹋ ︀ی﹞ا﹜︤ا

︑︣د ︡︣﹁﹥ ای
 ️﹫﹨ ﹤﹋ ﹟ر ﹋︪ــ︿ ا﹢︷﹠﹞ ﹤ ︣ر︨ــ﹩ ﹝﹢︲﹢ع ︑︣دــ︡ ︣﹁﹥ ای︋  از ︑︺ــ︡ ﹨﹫️ در︋ 
ــ︣ای ا﹁︤ا︩ ﹋︀ر︋︣د ︑︣دــ︡ ︣﹁﹥ ای ﹥ ا﹇︡ا﹝ــ﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ا﹡︖︀م  ــ﹡ ︣︀︀د﹨︀︋  و︨ 
د﹨﹠︡، ︀﹝ــ️ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛، ︣ا ﹋﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع در وا﹇︹ ︋ــ︀ ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ﹝﹆︣رات ﹎︢اران 
︀ل  ︀زر︨ــ﹩︨  ﹫﹞ ︩︀︀﹁︐﹥ ﹨︀ی︋  ︧︀︋︨︣ــ﹩ ار︑︊︀ط دارد (﹨﹞︀ن ︵﹢ر ﹋﹥ در ﹎︤ارش︎ 
 ︩︀﹝﹫︎ و ﹎︤ارش ﹩︨︣︋︀︧ ︣︋ ︀رت︷﹡ ﹏﹆︐︧﹞ ︹︗2014 ﹨﹞﹠︪﹫﹠﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︣ا

︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ︋︀زر︨﹩ ︨︀ل 2015 ا﹟ ﹨﹞﹠︪﹫﹠﹩ ذ﹋︣ ︫︡ه ا︨️).
در ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ آ﹝︡ه ا︨ــ️ ﹋﹥ ︑﹑︫ــ︀ی ︗︀ری ﹨﹫️ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ و 
︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ﹁︣︮︐︀﹩ را ︋︣ای ︑﹆﹢﹀﹞ ️﹢م ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︋﹥ و︗﹢د ﹝﹩ آورد. 
︋﹥ ﹡︷︣ ﹨﹞﹠︪﹫﹠﹩، در ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ ︋﹥ ︵﹢ر رو︫﹟ ﹝﹫﹨ ﹤﹋ ️︧﹫﹡ ︬︪️ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ 
﹥ ﹝︧﹫︣ی را در ز﹝﹫﹠﹥ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︋﹥ ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ (ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹋﹠︐︣ل 
﹋﹫﹀﹫️ ١ و ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ٢٢٠) و ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه (ا︨︐︀﹡︡ارد 
 ︧︡︀︋︨︣ــ﹩ ۶٠٠) ︵﹩ ﹋﹠ــ︡. ︋﹥ ﹡︷︣﹨︀ی ﹨﹞﹠︪ــ﹠﹩ در︭︠﹢ص ︑︣د ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫︋

︣﹁﹥ ای در ︪︋︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه و ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ در ﹨﹞﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ر︗﹢ع ﹋﹠﹫︡.

︋︊﹢د ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︋︀ ︋︊﹢د ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
﹩︪︋ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫︋

 ︡ا﹡︡ازه ﹋︀﹁﹩ ︋﹥ ﹋︀ر︋︣د ︑︣د ﹤︋ ︀﹞︤ا﹛︧ــ︀︋︣س ا︵﹞﹫﹠︀ن دارد ﹋﹥ ا ﹩︐﹇و ﹤﹋ ﹜︡﹆︐︺﹞
﹫︪ــ︐︣ ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی  ︣ر︨ــ﹩︋  ﹥ ﹨﹞︣اه︋  ︣﹁﹥ ای در ﹋﹏ ﹁︣ا ︡﹠︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝﹩ ︎︣داز﹡︡،︋ 
︀︧﹞ ︣︀﹏، ر﹁︐︀ر  ر﹁︐︀ری، آ﹝﹢ز︫ــ﹩ و ا︨︐﹀︀ده از ز︋︀ن ︫ــ﹀︀ف ︑︣ در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ و︨ 
︧︀︋︨︣ــ﹩ اش ︋︊﹢د ﹝﹩ ﹁ .︡︋︀︨︣️ ز︣ ﹋︀﹝﹏ ﹡﹫︧️، و﹜﹩ ︋﹥ ا︻︐﹆︀د ﹨﹞﹠︪﹫﹠﹩، 
﹨﹫﹝︴﹞ ︡︀︋ ️﹟ ︫ــ﹢د ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ز︣ ︋﹥ ا﹡︡ازه ﹋︀﹁﹩ ﹋︀ر︋︣د ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای 

:︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ︕را ︑︣و
• ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 315، 330، 500 و 520: در ﹨﹠﹍︀م ا︗︣ای 
رو︫ــ︀ی ارز︀︋﹩ ︠︴ــ︣، در ︵︣ا﹩ و ا︗︣ای وا﹋﹠︩ ﹝﹠︀︨ــ︉ ︋﹥ اــ﹟ ︠︴︣﹨︀ و 
﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ﹨﹠﹍︀م ا︗︣ای رو︫ــ︀ی ︧︀︋︨︣﹩ (از︗﹞﹙﹥ رو︫︀ی ︑﹞ ﹏﹫﹚︐﹢ا و 

.(﹩︨︣︋︀︧ ︀ی︐﹡ا ﹤︋ ﹉︤د﹡ ﹩﹚﹫﹚︑ ︀ی︫رو
• ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ 320 و 450: ︋﹥ ﹨﹠﹍︀م ﹋︀ر︋︣د ﹝﹀﹢م ا﹨﹞﹫️ 
در ز﹝︀ن ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ا﹡︖︀م ︧︀︋︨︣﹩ و در ارز﹀︣︑ ︣﹫︔︀︑ ﹩︋︀︀ی ︫﹠︀︨︀﹩ ︫︡ه 

(از︗﹞﹙﹥ ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ︑﹀︣︀ی ︑﹫︭ ﹡︪︡ه).
• ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ 620: در ﹨﹠﹍︀م ا︨︐﹀︀ده از ﹋︀ر ﹝︐︭︭︀ن.

︣ ا﹨﹞﹫️ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای  ︣ ا﹟، در ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ آ﹝︡ه ﹋﹥ ﹨﹫️ ︑︀﹋﹫︡ ز︀دی︋  ا﹁︤ون︋ 
در ︋︀ز﹡﹍︣ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ۵۴٠ دارد. ︋︣اورد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری 
︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ﹝︧︐﹙︤م ﹇︱︀وت ز︀د ﹝︣︡️ ا︨️ و ︋﹠︀︋︣ا﹟ ︠︴︣ ︗︀﹡︊︡اری ︻﹞︡ی 
︣ر︨﹩ ︋﹫︪︐︣ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع   ︋️︋︀︋ ️﹫﹨ از ﹋︀ر .︡︋︀ ﹩﹞ ︩ا﹁︤ا ️︣︡﹞ ﹤︐ا︨ــ﹢︠︀﹡ ︀
﹋﹥ ﹍﹢﹡﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ۵۴٠ را ︋︊﹢د داد ︑︀ ︧︀︋︨︣︀ن 
در ﹨﹠﹍︀م ︋︣ر︨﹩ ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ذ﹨﹠﹫︐﹩ ︎︨︪︣﹍︣ا﹡﹥ ︑︣ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡ و ︑︀﹋﹫︡ 
︋︣ ﹜︤وم ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︑︀︔﹫︣ ︫﹢ا﹨︡ ﹝︐﹠︀﹇︰  ︣︷﹡ ﹤﹋ ﹩︨︣︋︀︧︧︀︋︣س را ︗﹙︉ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ 

 .﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ️︀﹝ ،︡ه﹠﹠﹋︡﹫︀︑ ︡﹨︀ی ︑﹞︣﹋︤ ︋﹫︩ از ا﹡︡ازه ︋︣ ︫﹢ا︗ ﹤︋
از ﹨﹫️ ﹝︭︣ا﹡﹥ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹫﹛ ﹋﹥ ︋︊﹫﹠︡ ︨ــ︀︣ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ﹡﹫︤ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ﹨﹞﹫﹟ ﹝﹫︤ان 

.︣﹫︠ ︀ ︡﹠︐︧﹨ ﹤︗﹢︑
﹨﹞︙﹠﹫﹟، ﹨﹫️ را ︑︣︾﹫︉ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ︻﹢ا﹝﹏ د﹍︣ی را ﹋﹥ ︨︊︉ ︑︪﹢﹅ ﹋︀ر︋︣د 
﹥ ︭︠﹢ص   ︋.︡﹠﹋ ﹩︀︀︨ــ﹠ ︑︣دــ︡ ︣﹁﹥ ای و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︀﹡︹ ﹋︀ر︋︣د آن ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡،︫ 
﹝︺︐﹆︡﹛ ﹋﹥ ︑︀︔﹫︣ ﹁︪ــ︀ر﹨︀ی ﹨︤﹠﹥ و﹁︀︡ه، ﹁︪︀ر﹨︀ی ار︑︊︀ط ︋︀ ﹝︪︐︣ی، ﹁︪︀ر﹨︀ی 
 ︀︐﹋︫︣ ︀ری و ﹁︪︀ر﹨︀ی ﹡︀︫﹩ از ︑︀﹝﹫﹟ ﹝﹠︀︋︹ درون﹋ ﹜︖ و ️﹚﹞ ﹟﹫﹫︺︑ ︀︫ــ﹩ از﹡

︋︣ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ﹝︧︐﹅ ︋︣ر︨﹩ ︋﹫︪︐︣ ا︨️.
ز﹝︀ن ︋﹠︡ی ︎︣وژه ﹨︀

﹥ ﹝﹢︲﹢︻︀ی ︑︣دــ︡ ︣﹁﹥ ای، ﹋﹠︐︣ل  ︣دا︠︐﹟︋  از ︵ــ︣ح ﹨﹫️ ︋ــ︣ای︎ 
﹋﹫﹀﹫️ و ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ا︨ــ︐﹆︊︀ل ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. ︋︀ا ﹟︀ل، ︀︋︡ ا︫︀ره ﹋﹠﹫﹛ 
﹋﹥ ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︎︣وژه ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︋﹥ ︵﹢ر ︪﹞﹍﹫︣ی 
 ️﹫﹨ ﹤︗﹢︑ .︡︐﹁︣وه ︻﹆︉ ﹝﹩ ا﹎ ﹩︨︣︋︀︧ از ︎︣وژه ﹨︀ی ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ و
 ︡︣د︑ ﹏︀︧﹞ ﹤︋ ﹟︐︠در ︎︣دا ﹤︍︀ر﹊ ︣دی﹊رو ﹤︋ ︡︺︑ ︶﹀ را ︋﹥ ﹜︤وم
︣﹁﹥ ای در ︨ــ︀︣ ︎︣وژه ﹨ــ︀ی ︗︀ری ︗﹙︉ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. ︑﹀ــ︀وت در ︗︡اول 
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ز﹝︀﹡﹩ ﹡︀︊︡ ︋︀︻︒ ︫ــ﹢د ﹝﹢︲﹢ع ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای در ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ 1 و ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ 220 و 600 ︋﹥ ︫﹊﹏ 

 .︡︋︀ د﹢︊︋ ن﹢﹍﹝﹨︀﹡

﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️
︗﹢ ا︠﹑﹇﹩ در ︨︴ ︋︀﹐ی ﹝﹢︨︧﹥٢، از︗﹞﹙﹥ ﹝︐﹫﹛﹢︧︀ی ر﹨︊︣ی در 

﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ﹤﹠﹫﹞ز
︀﹐ی ﹝﹢︨︧﹥ و ﹁︣﹨﹠﹌ ﹝﹠︀︨︉   ︋︴ــ ︋︣ای ا︖︀د ︗﹢ ا︠﹑﹇﹩ ﹝﹠︀︨ــ︉ در︨ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ️﹫﹛﹢ار︫︡ ﹝︧ــ ️︣︡﹞ ﹤﹋ ️درون ﹝﹢︨︧﹥، ﹐زم ا︨ــ
︀︡ ﹝︧ــ︐﹫﹛﹢︀ی ر﹨︊︣ی ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀   ︋️﹫﹨ ،ر﹢︷﹠﹞ ﹟︡ ︣ ︻︡ه ﹎﹫︣د.︋  را︋ 
 ﹟ا ﹤﹋ ︡﹠﹋ ︿︣︺︑ ــ﹀︀ف ﹥ ︮﹢رت︫  در ز﹝﹫﹠﹥ «﹋﹠︐︣ل» ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ را︋ 
 ︳︊︑︣﹞ ﹏︀︧﹞ ای ﹝﹠︀︨︉ و ﹤﹁︣ ︡︣د︑ ﹩﹞︀ ﹤﹋ را ﹩﹍﹠﹨︣﹁ ︕ع، ︑︣و﹢︲﹢﹞

︋︀ را﹨︊︣ی ﹝﹢︨︧﹥ ︋︀︫︡ ﹡﹫︤ ︫︀﹝﹏ ﹝﹩ ︫﹢د. 
️﹫﹀﹫﹋ ️︣︡﹞ ︡︡︗ ︣د﹊رو

︣ا︨ــ︀س ︑﹢︲﹫︀ت ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩، ︑︽﹫﹫︣ در︠﹢ر︑﹢︗﹩ از  ︀︋︡ ا︫ــ︀ره ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥︋ 
رو﹊︣د ﹁︺﹙﹩ ︋﹥ رو﹊︣د ﹝︣︡️ ﹋﹫﹀﹫️ رخ داده ا︨️. ا﹎︣﹥ ﹨﹫︘ ا︻︐︣اض 
︠︀︮﹩ ︋﹥ رو﹊︣د ﹝︣︡️ ﹋﹫﹀﹫️ ﹡︡ار﹛، در ا︣﹞ ﹟﹙﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝︡ودی 

 .﹜︀ی آن در ا︠︐﹫︀ر دار︤ا﹞ ﹏﹞︀﹋ ﹩︋︀︋︣ای ارز
︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︋︊﹢د ︋﹫︪ــ︐︣ ا﹟ رو﹊︣د، ︋︣︠﹩ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ را ﹋﹥ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ︫﹀︀﹁﹫️ 

:﹜ذ﹋︣ ﹋︣ده ا ︡﹠︐︧﹨ ︣︐︪﹫︋
ا﹜︿- ار︑︊︀ط ︋﹫﹟ را﹨︊︣ی ︫︣﹋︐﹩ و رو﹊︣د ﹝︀︋ ️﹫﹀﹫﹋ ️︣︡︡ ︫﹀︀ف ︋︀︫︡.

ب- ا﹎ــ︣ رو﹊︣د ﹝︣︡️ ﹋﹫﹀﹫️ ا︑︀ذ ︫ــ﹢د، ﹨﹫︀︋ ️ــ︡ ︎﹫︀﹝︡﹨︀ی آن را 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ــ︀︣ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ (︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  ︋︣ای︨ 
 ️﹫﹀﹫﹋ ️︣︡﹞ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 220 و 600) ︋︣ر︨ــ﹩ ﹋﹠︡ ︑ــ︀ از ︨ــ︀ز﹎︀ری در
︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ در ︨ــ︴ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩ و در ز﹝﹫﹠﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه 

ا︵﹞﹫﹠︀ن ︀︮﹏ ︫﹢د.
ج- ﹝︪︬ ﹡﹫︧ــ️ ﹨﹫ ️﹍﹢﹡﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ا﹜︤ا﹝︀ی ︗︀ری و ︋︊﹢د︀﹁︐﹥ را ︋︀ 
️ آ﹝﹫︤ی  ﹥ ︵﹢ر ﹝﹢﹁﹆﹫ ︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣︠︴︣ در ﹇︊︀ل ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️︋  رو﹊︣د︋ 
️ ﹎﹫︣ی ﹝﹠︀︨︉ را ︋︣ای  ︗ ︀︑ ︡︋︀︫ــ ︣︢︎ ︀س﹫﹆﹞ ︡︀︋ ︣د﹊رو ﹟ا .︡﹠﹋  ︉﹫﹋︣︑

ا︗︣ای ﹡︷︀﹝﹩ ﹋︀را﹝︡ در ا︠︐﹫︀ر ︫︣﹋︐︀ ﹇︣ار  د﹨︡.
د- ا﹎︣ رو﹊︣د ﹝︣︡️ ﹋﹫﹀﹫️ ا︑︀ذ ︫ــ﹢د، ﹨﹫︀︋ ️︡ ﹝﹀︀دی را ︋︣ای ︑︺﹫﹫﹟ 
 ︀ ︀︴ ︣ ﹨︀ی ﹋﹫﹀﹫️ ا︖ــ︀د ﹋﹠︡، ﹢ن ﹨︣﹎﹢﹡﹥︠  ︴  ︠﹩︀︀︨ــ﹠ ا﹨︡اف ﹋﹫﹀﹩ و︫ 
︣ ﹨︀ی ︗︡ی در  ︴  ︠﹤ ︴︣ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹝﹠︖︣︋   ︠﹩︋︀ارز ﹤﹚︣﹞ ا﹡﹍︀ری در ﹏︨

︨︴ ﹤︧︨﹢﹞ ︧︀︋︨︣﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ︋﹥ در︨︐﹩ ︋﹥ آ﹡︀ ︎︣دا︠︐﹥ ﹡︪﹢د.
﹩︨︣︋︀︧ ︀ر﹋ ︴︨ ︣ل ﹋﹫﹀﹫️ در︐﹠﹋

︴ ﹋︀ر ︡﹆︐︺﹞ ،﹩︨︣︋︀︧﹛ ﹋﹥ ﹐زم  ︊﹢د ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در︨  ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر︋ 
 ︴︨ ︀︑ ︀د ︫﹢د︖︧︀︋︨︣ــ﹩ ا ل ﹋︀ر﹢︣ان ﹝︧ــ︡﹞ ︋︣ای ﹩︋﹢︀ر ️ا︨ــ

️ ︫︀ن در ﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︣︋﹢ط را ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠︡. ﹝﹠︀︨︉ ﹝︪︀ر﹋

﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ٢٢٠، ﹠﹫﹟ رو﹊︣دی ﹇︀︋﹙﹫️ ا︖︀د  در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد︋ 
﹫︪ــ︐︣ ﹝︧﹞ ︣︡﹢ل ﹋︀ر  ︀ ا﹜︤ا﹝﹩ ﹋︣دن ﹝︪ــ︀ر﹋️︋  ︑︽﹫﹫︣ را دارد (︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥،︋ 
 ︴  ︨﹤  ︋﹤﹋ ﹩︴︣ا  ︫﹩︐ ︀ ﹩︧︀︋︨︣ــ ︣︑ ︣ ︴︠︣ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ﹢زه ﹨︀ی︎ 
 ️︡ود﹞ ﹝﹠︖︣ ﹝﹩ ︫﹢د). ﹨﹞︙﹠﹫﹟، ا︻﹞︀ل ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ︣︴︠ ︣︐︪﹫︋
 ︡﹠﹋ ︰﹢﹀︑ ︣ان﹍ا﹡︡ ︋﹥ د﹢︑ ﹩﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ل ﹋︀ر﹢︧ــ﹞ ︣︡﹞ ﹤﹋ ﹩︀﹨︀ر﹋ ︣︋
.(﹜﹞ ︀ی﹨︣︴  ︠︀  ︋︳︊︑︣﹞ ﹩︨︣︋︀︧ د (︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، ﹝︣ور ﹋︀ر﹢ ︣ر︨﹩︫   ︋︡︀︋

در ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ۶٠٠، ا﹟ ﹡﹢ع رو﹊︣د ︋﹥ ﹝︧﹞ ︣︡﹢ل 
﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹝﹫︤ان ﹝﹠︀︨︉ ﹝︪︀ر﹋️ در ﹋︀ری را ﹋﹥ 
︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ ا﹡︖︀م داده ا﹡︡، ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠︡. ﹡︷︣﹨︀ی د﹍︣ی را در ︭︠﹢ص 
︩، در ﹇︧﹞️  ﹢ی ︧︀︋︨︣︀ن︋  ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩ ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه از︨ 
.﹜ذ﹋︣ ﹋︣ده ا ﹤﹞︀﹡ ﹟۶٠٠ ا ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛︣وه/ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹎ ﹩︨︣︋︀︧

︠︳ ﹝︪﹫︀ و رو︫︀ی ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ در ︫︊﹊﹥
ا﹨﹞﹫️ ︋︣ر︨ــ﹩ ︠︳ ﹝︪ــ﹫︀ و رو︫ــ︀ی ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ در ︫︊﹊﹥ را درک 
﹝﹩ ﹋﹠﹫ــ﹛. ︋︀ا ﹟︀ل، در ︭︠﹢ص ﹡﹢ه ︋︣ر︨ــ﹩ ا﹟ رو﹊︣د از ︨ــ﹢ی 
﹨﹫️ و ︑︀︔﹫︣ ا︐﹞︀﹜﹩ آن ︋︣ ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹨︪︡ار ﹝﹩ د﹨﹫﹛. ﹨︣﹎﹢﹡﹥ 
︋︀ز﹡﹍︣ی ︎﹫︪ــ﹠︀دی ︀︋︡ ا︵﹞﹫﹠ــ︀ن د﹨︡ ﹋﹥ ︎﹫︩ از ︑﹊﹫﹥ ︋﹥  رو︫ــ︀ی 
︫︊﹊﹥، ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹝﹙﹩ ︫ــ﹢ا﹨︡ ﹋︀﹁﹩ را در ︭︠﹢ص ﹋︀را﹝︡ی ﹋﹠︐︣﹜︀ی 
 ︕︀︐﹡ ︣ر︨﹩ ﹝︀﹨﹫️، ﹝﹫︤ان و ︫ــ︊﹊﹥ ︗︀﹡﹩ در ا︠︐﹫︀ر دارد (︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥،︋ 
︑︡ا︋﹫︣ ﹛︣︐﹠﹋ ﹩ِ﹡︀︗ ︩︀︎︀ی ︗︀﹡﹩، ﹡︷︣ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹝﹙﹩ در ︭︠﹢ص 
ا﹟ ﹋﹥ ﹋︡ام ﹋﹠︐︣﹜︀ی ︗︀﹡﹩ در ﹝﹞ ︳﹫﹙﹩ ﹝﹠︀︨︉ ﹨︧︐﹠︡ و ﹎﹠︖︀﹡︡ن 
ا﹜︤ا﹝ــ﹩ ﹁︣ا﹎﹫ــ︣ ﹋﹥ ︋︣ ︵︊ــ﹅ آن، ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹝﹙﹩ ﹝﹠︐︪ــ︣﹋﹠﹠︡ۀ ﹎︤ارش 
︀︋ ﹩︨︣︋︀︧︡ ا︵﹑︻︀ت ﹐زم را در︋︀ره ︮﹑﹫️ و ︻﹞﹙﹊︣د ︀︨︣ ﹋︀ر﹋﹠︀ن 
︫ــ︊﹊﹥ ﹋﹥ در ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹡﹆︩ دار﹡︡، در ا︠︐﹫︀ر دا︫︐﹥ ︋︀︫︡). ﹨﹞︙﹠﹫﹟، 
﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹝︀︧﹏ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫ــ︡: ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، د︨︐ِ︣س 
﹝︡ود در ︋︣︠﹩ ﹢زه ﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی و ︋︣ر︨﹩ ﹋︀﹝﹏ ︋﹢دن ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹋﹥ 

﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ﹝﹙﹩ از ︫︊﹊﹥ ︗︀﹡﹩ ︋﹥ د︨️ آورده ا﹡︡. 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ﹋︀ر﹫︨︋︣ر

︀︋︡ ا︫ــ︀ره ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥، ︋ــ︀ و︗﹢د ︫ــ﹠︀︠️ ا﹟ ﹝︧ــ﹙﹥، ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ ︋﹥ ︵﹢ر 
 (EQCR) 3﹩︨︣︋︀︧ ︀ی ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ﹋︀ر﹫︀ف ︋﹥ ﹨︡ف ︋︣ر︨ــ﹀︫
﹡﹞﹩ ︎︣دازد. ﹝︺︐﹆︡﹛ ﹋﹥ ا﹨︡اف ︋︣ر︨ــ﹫︀ی ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ﹋︀ر﹫︨︋︣ر ︀︑ ︡﹡﹢︫ ︿︣︺︑ ر ︫ــ﹀︀ف﹢︵ ﹤︋ ︡︀︋
و ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ در ز﹝︀ن ا︗︣ای ︋︣ر︨ــ﹫︀ و ا︖︀د ︠︳ ﹝︪﹫︀ و 

رو︫︀ی آ﹡︀، ︻﹞﹙﹊︣د ︋︐︣ی دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡.
﹠﹫︀دِ﹟ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای  ﹨﹫️ را ︑︣︾﹫︉ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ︑︀ در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀، ا︮﹏︋ 
در ا︗︣ای ︋︣ر︨ــ﹫︀ی ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩ را ︫ــ﹀︀ف و ︋︣︗︧︐﹥ 
︨ــ︀زد. ︡︋﹟ ﹝﹠︷﹢ر، ︀﹨︣﹫﹫︽︑ ︡︀︋﹩ در ا﹜︤ا﹝︀ ا︖︀د ︫﹢د ﹋﹥ ︋︣ا︨︀س آن 
︋︣ر︨﹩ ﹋﹠﹠︡ه ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹙︤م ︋︀︫︡ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩ را ﹋﹥ در 
︣ر︨﹩ ﹋︣ده و  ︡ه ا︨️︋  ︣ ﹇︱︀وت ا﹡︖︀م︫  ︀﹐︑︣ و ﹝︊︐﹠﹩︋   ︋︣︴  ︠︀ ﹢زه ﹨︀ی︋ 
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︋﹥ ︀﹜︩ ︋﹊︪︡ و در﹡︐﹫︖﹥، ︋﹥ و︲﹢ح ︋﹥ ︑︭﹞﹫﹞︀ی ︧﹞ ︣︡﹞ ﹤﹋ ﹩﹝﹞﹢ل 
﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣﹁︐﹥ ر︨﹫︡﹎﹩ ﹋﹠︡.

 ﹩︨︣︋︀︧ ︣ر︨﹩ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ﹋︀ر در ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩، ﹝︺﹫︀ر ا﹡︐︀ب︋ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ︕︀︐﹡ .️︨︪︡ه ا﹡ ﹟﹫﹫︺︑ ︬د﹇﹫﹅ و ﹝︪ــ ﹩﹚﹫︠
︀︊﹊︀ر   ︮︀ ︀ ار︑︊︀ط دراز﹝︡ت︋  دا︠﹙﹩ و ﹡﹫︤ ﹝︧ــ︐﹆﹏ و ﹝﹀︀د ا︠﹑﹇﹩ ﹝︣︑︊ــ︳︋ 

︀︋ ﹩︨︣︋︀︧︡ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︺﹫︀ر ا﹡︐︀ب در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢﹡︡.
︩︀︎

︣ر︨﹩  ︣ ︑︖︤﹥ و︑﹙﹫﹏ ︻﹙️ ر︪﹥ ای و︋  ︀︩ در ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩︋   ︎︀  ︋︳︊︑︣﹞ ︒︀︊﹞
 ﹏︀︧﹞ ﹤ ︣دا︠︐﹟︋   ︎﹤﹋ ﹜︡﹆︐︺﹞ ،﹟﹫﹠︙﹝﹨ .︡﹡︤﹋︣﹝︐﹞ ﹏﹆︐︧﹞ ﹩︨︀زر ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی︋ 
﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︀︎︩ دا︠﹙﹩ ﹝﹢︨︧﹥ ﹝﹛ ا︨️. ︋﹥ ︵﹢ر ︠︀ص، ﹨﹫︀︋ ️︡ ا﹜︤ا﹝︀ی 
﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︋︣ر︨﹫︀ی ︀︎︩ دا︠﹙﹩ ︑﹉ ︑﹉ ﹋︀ر﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ را ︋︣ر︨﹩ ﹋﹠︡ ︑︀ 
از ︑﹞︣﹋︤ ︋︣ «ر︻︀️ ﹇﹢ا﹡﹫﹟» ︀ ︋﹥ ا︮︴﹑ح «رو﹊︣د د﹢ا﹡︧︀﹐ری» دوری ︫﹢د 
 ﹩ا﹢︐﹞ ﹩︨د ﹋﹥ ︋︀ ا︠︐︭︀ص ز﹝︀ن و ﹝﹠︀︋︹ ﹐زم، ︋︣ ︋︣ر﹢︫ ︕︣دی ︑︣و﹊و رو
﹋﹫﹀﹫️ ﹋︀ر ا﹡︖︀م ︫︡ه در ﹢زه ﹨︀ی ︋︀ ︠︴︣ ︋︀﹐ و ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹇︱︀وت ︑﹞︣﹋︤ دارد. 
︀زر︨﹫︀ی ﹝︧︐﹆﹏   ︋︀  ︋﹤︧︀﹆﹞ ا︗︀زه ︡︀ ︀︩ دا︠﹙﹩︋   ︎﹤ رو﹊︣د﹨︀ی ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀︋ 

ا﹡︖︀م ︫︡ه از ︨﹢ی ﹝﹆︣رات ﹎︢اران را ︋︡﹨︡.
 «﹤︧︨﹢﹞ ︴︨» ︀ی﹛︣︐﹠﹋ ﹩ِ﹚︠دا ︩︀︎ ︀ی﹫︋︣ر︨ــ ﹤︋ ︡︀︋ ،﹟ا﹁︤ون ︋︣ ا
ا﹨﹞﹫️ ︋﹫︪︐︣ی داده ︫﹢د و ﹋︀را﹝︡ی ︫ــ︀ن ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ︀︎︩ دا︠﹙﹩ 
﹢د. ا﹎︣ رو﹊︣د ﹝︣︡️ ﹋﹫﹀﹫️ ا︑︀ذ   ︫﹩︋︀︧︀︋︨︣ــ﹩ ارز از ︑﹉ ︑﹉ ﹋︀ر﹨︀ی
︐﹢ا﹡︡ ﹡︪︀ن د﹨︡ ﹋﹥ ﹋﹠︐︣﹜︀ی دا︠﹙﹩ روی ﹋﹫﹀﹫️   ︋︡︀  ︋﹩︨︣︋︀︧ ﹤︧︨﹣﹞ ،د﹢︫

.︡﹡︣︔﹢﹞ ﹩︨︣︋︀︧
 ﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ️︀﹝ ﹩︊︨︀﹠﹞ ︀ی﹞ای، از ا﹜︤ا ﹤︪ر ️﹚︻ ﹏﹫﹚︑و ﹤︤︖︑ ﹤﹠﹫﹞در ز
﹋﹥ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ را ﹝﹙︤م ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ︑︖︤﹥ و︑﹙﹫﹏ ︻﹙️ ر︪﹥ ای را 
روی ﹡﹆︀ط ︲︺ِ︿ ︫﹠︀︨︀﹩ ︫ــ︡ه ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ︋︀زر︨ــ﹫︀ی دا︠﹙﹩ و ﹝︧︐﹆﹏ ا﹡︖︀م 
 ︡︀︋ ︪ــ﹥ ایر ️﹚︻ ﹏﹫﹚︑و ﹤︤︖︑ د﹨﹠ــ︡، ︋﹥ ︭︠﹢ص ︻﹢ا﹝﹙﹩ ﹋ــ﹥ در ﹨﹠﹍︀م
 ️﹚︻ ﹏﹫﹚︑و ﹤︤︖︑ ،﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹫︐︀︨ــ﹋ ﹩︋︀در ﹡︷︣ ︋﹍﹫︣﹡︡. ا﹁︤ون ︋︣ ارز
︀﹋﹫﹀﹫️ ا﹡︖︀م   ︋﹩︨︣︋︀︧ ︀ی ﹋︀ر﹨︀ی﹫﹎︥و ﹩︀︀︨ــ﹠ ︀ ﹨︡ف︫   ︋︡︀ ر︪ــ﹥ ای︋ 

︫﹢د ︑︀ ﹋﹫﹀﹫️ ﹋﹏ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩ ︋︀﹐ رود۴.
﹩︨︣︋︀︧ ︀ی ︋﹥ ا﹡︖︀م ر︨︀﹡︡ن﹛︡﹞

︀︋︡ ا︫︀ره ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ در ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩، ا︨︐﹀︀ده ︨︣︋︀︧︀ از ﹝︣ا﹋︤ ︠︡﹝︀︑﹩ ﹝︪︐︣ک 
و ︋︣ون ︨ــ︍︀ری ︫︣ح داده ︫︡ه ا︨️ (﹋﹥ در ﹝︖﹞﹢ع در ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ ︋﹥ آن ﹝︡ل 
 ️﹫﹨ ﹤﹋ ﹜︡﹆︐︺﹞ .(ــ﹥ ﹝﹩ ︫﹢د︐﹀﹎ (ADM) 5﹩︨︣︋︀︧ ا﹡︖︀م ر︨︀﹡︡ن ﹤︋
﹥ ا﹡︖︀م ر︨︀﹡︡ن  ﹫﹟ ﹎︣وه ︧︀︋︨︣﹩ و ﹎︣وه ﹨︀ی ﹝︧﹢ل ﹝︡ل︋   ︋﹩﹍﹠﹨︀﹝﹨ ﹤  ︋︡︀︋
︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︍︣دازد ︑︀ ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، ︫︣ا︳ ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝︀﹨﹫️ و ︠︡﹝︀ت 

ارا﹥ ︫︡ه از ︨﹢ی ﹝︡ل   ︧︀︋︨︣﹩ را ﹡︪︀ن د﹨︡.
ا﹁ــ︤ون ︋︣ ا︡﹆︐︺﹞ ،﹟﹛ ﹋﹥ ︨ــ︴ ﹇︱ــ︀وت ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه، ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ﹋︀ر و 
︉ ︋﹢دن ︀ ﹡︊﹢دن  ︨ــ︴ ا﹨﹞﹫️ ﹝︀﹡︡ه ﹨︀ ︀︋︡ ︗︤و ︻﹢ا﹝﹏ ا︮﹙﹩ در ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹠︀︨
«︋︣ون ︨ــ︍︀ری» ﹋︀ر و ﹝﹫︤ان ﹝︪ــ︀ر﹋️ ﹝︡︣ ﹝︧ــ﹢ل ﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ﹋︀ر 

︋︣ون ︨︍︀ری ︫ــ︡ه ︋︀︫﹠︡.  ︡︀︋﹍﹢﹡﹍﹩ اد︾︀م ا﹟ ﹝︧ــ︐﹫﹛﹢︧﹞ ︀︋ ︀︐﹫﹛﹢︀ی 
﹝﹠︡رج در ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ٢٢٠ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢د.

﹨﹫ــ️ را ︑︣︾﹫︉ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ﹝︴﹞﹟ ︫ــ﹢د ︑︡ا︋﹫︣ ﹋﹠︐ــ︣ل ﹋﹫﹀﹫️ در ﹝︡ل 
ــ︀ص ﹝︣︑︊ــ︳ ﹝︀﹡﹠︡ ا︨ــ︐﹆﹑ل،  ︋﹥ ا﹡︖︀م ر︨ــ︀﹡︡ن ︧︀︋︨︣ــ﹩، ﹢زه ﹨ــ︀ی︠ 
آ﹝﹢زش، ﹝︧ــ︀﹏ ﹝﹠︀︋︹ ا﹡︧ــ︀﹡﹩ و ︀︎︩ دا︠﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه در ﹝︡ل 

︋﹥ ا﹡︖︀م ر︨︀﹡︡ن ︧︀︋︨︣﹩ را در︋︣﹝﹩ ﹎﹫︣د.
﹝﹠︀︋︹ ا﹡︧︀﹡﹩

 ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ︩ا﹁︤ا ﹜﹞ ︡ف﹨ ︀︋ ︡︀︋ ︀﹨ ﹤︧︨﹢﹞ ︀ی ︗︊︣ان ︠︡﹝︀ت﹫︪﹞ ︳︠
 ﹤﹋ ︫︡︀︋ ﹩︀﹞︤ا﹛ا ﹟د﹡︊︀ل ︑︡و ﹤︋ ︡︀︋ ️﹫﹨ ﹤﹋ ﹜︡﹆︐︺﹞ ﹟︨ــ︀ز﹎︀ر ︋︀︫ــ﹠︡. ︋﹠︀︋︣ا

︋︣ ﹝﹫︤ان در﹡︷︣﹎︣﹁︐﹟ ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︡اری در ا﹫︪﹞ ︳︠ ﹟︀ ︑︀︔﹫︣ ﹝︓︊️ ﹝﹩ ﹎︢ار﹡︡.
﹎︤ار︫﹍︣ی ︫﹀︀﹁﹫️

﹎︤ار︫﹍︣ی ︫﹀︀﹁﹫️ از ︨﹢ی ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ ︋︀ ︑︧﹫﹏ ︋︣ر︨﹩ ﹝︧︐﹆﹏ ︑︡ا︋﹫︣ ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ د﹢︊︋ ﹤︋ ،﹩﹡در ﹇︊︀ل ︨﹢د︋︣ان ︋﹫︣و ﹩﹢﹍︎︀︨ــ ︩و ا﹁︤ا ﹤︧︨﹢﹞
 ﹤﹋ ﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ️︀﹝ ع﹢︲﹢﹞ ﹟︋︣ر︨ــ﹩ ︋﹫︪︐︣ ا ️︋︀︋ ️﹫﹨ از ،﹟︀︋︣ا﹠︋ .︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹉﹝﹋
آ ﹤︋︣︖︑ ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ︀︋ ︀﹢زه ﹨︀ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی  ﹋﹥ ارا ﹤﹠﹫﹟ ﹎︤ار︫ــ︀﹩ در آ﹡︀ ا﹜︤ا﹝﹩ 

ا︨️، ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ 1 در ا﹟ ︻︣︮﹥ ﹡﹆︪﹩ دارد ︀ ︠﹫︣؟

︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه
ار︑︊︀ط ︋﹫﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ٦٠٠ و ︀︨︣ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 

 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫︋
﹝︺︐﹆︡﹛ ﹋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ 600 (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه) ︀︋︡ رو︫﹟ ﹋﹠︡ ﹋﹥ 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ︀︣ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋   ︨️︀︻ر ﹤ ︀︻︒ ﹡﹞﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ︧︀︋︣س ﹝﹙︤م︋  ﹋︀ر︋︣د آن︋ 
︧︀︋︨︣﹩ ﹡︊︀︫ــ︡. ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ ار︑︊︀ط ︋﹫﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ 600 و 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛از︗﹞﹙﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا ︣︀︨
 ،️﹫﹨ ﹤︐﹀﹎ ﹤︋ ،﹤︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋ــ زه ﹨︀ی﹢ 220 را ︋︣ر︨ــ﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ︋ــ︣ ︋︣︠﹩ از
︎﹫﹢﹡︫︡︀ن ︋︀ ︀︨︣ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ از ﹨﹞﹥ ﹫︤ ﹝﹞︐︣ ا︨️ ︑︀﹋﹫︡ و︥ه ای دارد. از ﹡︷︣ ﹝︀، 
 ،︡﹡﹢ ︀︡ رو︫﹟︫  ا ﹟﹢زه ﹨︀، ﹢زه ﹨︀ی ﹝﹞﹩  ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ در ز﹝﹫﹠﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه︋ 
 ﹩︨︣︋︀︧ زه ﹨︀ی﹢ ︣︀︡ه ︨ــ﹠﹠﹋ ﹟﹫﹫︺︑ ︡︀︊﹡ ︀﹨ زه﹢ ﹟ا ﹤﹋ ﹜﹢︀داور ﹝﹩ ︫ــ ﹩﹛و
و ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︣︑︊︳ ︑﹙﹆﹩ ︫ــ﹢﹡︡. از ﹨﹫️ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹫﹛ ︑︀ 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︣︑︊︳ در  ــ︀︣ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  ︣ ﹋︀ر︋︣د︢︎︣ی︨  ︑﹞︣﹋︤ش را︋ 

.︡﹠﹋ ︶﹀ ︣وه﹎ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹠﹫﹞ز
﹩︨︣︋︀︧ ل ﹋︀ر﹢︧﹞ ︣︡﹞ ️﹋︪︀ر﹞

 ﹩︨︣︋︀︧ ل ﹋︀ر﹢︧﹞ ︣︡﹞ ﹤﹋ ︡﹠﹋ ︡﹫﹋︀︑ و ︬︪﹞ ︀﹨را ︑︣︾﹫︉ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ︑︀ در ا︨︐︀﹡︡ارد ️﹫﹨
 ﹤﹊﹠︮︣ف ﹡︷︣ از ا) ﹩︨︣︋︀︧ ا﹁︣اد د︠﹫﹏ در ︣︀︨ روی ً︀ ﹝︐ ︡︀︋ ﹩︨︣︋︀︧ ﹏︣ا﹞ در ︑﹞︀م
ا︻︱︀ی ﹎︣وه ﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩، ﹝︐ ︣︀︨ ︀ ﹟﹫︭︭︧︀︋︨︣︀ن ﹝︧︐﹆﹏ ︋︀︫﹠︡)، ﹡︷︀رت دا︫︐﹥ 
 ﹤﹚︧ــ﹞ ﹤ ︀︡ ا︫ــ︀ره ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩︋  ︀ص،︋  ﹥ ︵﹢ر︠  ︣ر︨ــ﹩ ﹋﹠︡.︋  ︋︀︫ــ︡ و ﹋︀ر︫ــ︀ن را︋ 
 ﹤﹚︧﹞ ﹟ا ﹤﹋ ﹜︡﹆︐︺﹞ .︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ﹝﹩ ︎︣دازد︐﹠﹋ ︩︋ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در در ﹟︣︀︨ ️﹋︪ــ︀ر﹞

.︡︋︀ ﹜﹫﹝︺︑ ︩︋ ︀ی︨︣︋︀︧ ︀ی ﹎︣وه و ا︨︐﹀︀ده از ﹋︀ر﹫︨︣︋︀︧ ﹤︋ ︡︀︋
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ا﹁︤ون ︋︣ ا﹝︴﹞ ︡︀︋ ️﹫﹨ ،﹟﹟ ︫ــ﹢د ﹋﹥ ا﹇︡ام ︎﹫︪ــ﹠︀دی اش ︋﹥ ︵﹢ر ﹝﹠︀︨︉ 
︋﹥ ︫ــ︣ا︴﹩ ﹝﹩ ︎︣دازد ﹋﹥ در آ﹡︧﹞ ︣︡﹞ ،︀﹢ل ﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ﹝﹊︀﹡﹩ ︋﹥ ︾﹫︣از 
 ﹩︨︣︋︀︧ ،﹤﹡﹢﹝﹡ ︫ــ﹢د (︋︣ای ﹩﹞ ا﹡︖︀م ﹩︨︣︋︀︧ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︻﹞︡ه ﹋︀ر﹨︀ی ﹩︀︗
︫ــ︣﹋︐︀﹩ ﹋﹥ ﹁﹆︳ آدرس ︎︧︐﹩ د﹁︐︣ ا︮﹙﹩ ︫︀ن در ﹋︪﹢ر﹨︀ی ︋︀ ﹝︀﹜﹫︀ت ︀︎﹫﹟ ﹇︣ار 

دارد و ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︑︖︀ر︪︀ن را در ︀︨︣ ﹋︪﹢ر﹨︀ ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡)۶
︨︴ ا﹨﹞﹫️

﹝︺︐﹆︡ــ﹛ ﹋﹥ ﹋︀ر︋︣د ﹝﹀﹢م ︨ــ︴ ا﹨﹞﹫ــ️ ︋﹥ ︭︠﹢ص در ز﹝﹫﹠﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه 
﹝︧︐﹙︤م ︫﹀︀ف ︨︀زی ا︨️. ︋﹥ ︵﹢ر ︠︀ص، ﹝﹀﹢م ︠︴︣ ︗﹞︹ ار﹇︀م7 در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝﹫︤ان 
︑﹑ش ﹐زم، ︑︺﹫﹫﹟ ︨ــ︴ ا﹨﹞﹫️ ︋︩ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︫﹠︀︨ــ︪︋ ﹩︀︀ی ﹝﹛ در 
ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︀︋ 600︡ ︫﹀︀ف ︫﹢د ︑︀ ﹝︴﹞﹢︫ ﹟﹛ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان 

ا︨︐︀﹡︡ارد را ︋︡ون ﹝︽︀︣ت ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁️.
﹫﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری و  ــ︀ز﹎︀ری︋  ︀ و︗﹢د ا﹟ ﹋﹥ ﹜︤وم︨   ︋،﹟ا ︣ ا﹁︤ون︋ 
 ️﹫﹨ ا﹇︡ام ﹜︡﹆︐︺﹞ ،﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ را درک ️﹫﹝﹨ا ︴م ︨ــ﹢﹀﹞ ﹤﹠﹫﹞︧︀︋︨︣ــ﹩ در ز
در ا﹟ ز﹝﹫﹠ــ﹥ ﹡︀︊︡ ﹁﹆︳ در ﹎︣و ︎﹫︪ــ︣﹁️ ︎︣وژه ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
 ﹤  ︋︹﹇﹢﹞ ﹤ ︀︫︡. ﹨﹫️ را ︑︣︾﹫︉ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥︋   ︋﹤﹚︧﹞ ﹟﹫﹝﹨ ص﹢︭ ︧ــ︀︋︡اری در︠ 
﹝﹀﹢م ︨ــ︴ ا﹨﹞﹫️ در ز﹝﹫﹠﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه، ︋﹥ ︭︠﹢ص ︨︴ ا﹨﹞﹫️ ︋︩ و 

«︠︴︣ ︗﹞︹ ار﹇︀م» ︋︍︣دازد.
ارز︀︋﹩ ︠︴︣ و ︋︣︠﹢رد ︋︀ آن ︠︴︣﹨︀

﹝︺︐﹆︡﹛ ︠︴︣﹨︀ی ︫﹠︀︨︀﹩ ︫ــ︡ه در ︨︴︀︋ ︩︋ ︡ در ︨︴ ﹎︣وه در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ 
︫ــ﹢﹡︡. ︋︀ا ﹟︀ل، ︀︋︡ ا﹜︤ام ︣︮﹩ در ا︨︐︀﹡︡ارد در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. 
ا﹁︤ون ︋︣ ا﹫﹨ ﹤︗﹢︑ ﹜﹫﹚︀﹞ ،﹟️ را ︋﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︗﹙︉ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ﹎︣وه ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
﹠︀︨︀﹩ ︫︡ه در   ︫︣︴ ﹢︫ــ︩︠  ︣ای︎  ــ﹢د ﹋﹥ رو︫ــ︀ی ﹝﹠︀︨︉︋   ︫﹟﹝︴﹞ ︡︀ ﹎︣وه︋ 

︨︴︋ ︩ از ︨﹢ی ﹎︣وه ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه  ︀︧︀︋︣س ︋︩ ا︗︣ا ﹝﹩ ︫﹢﹡︡.
︩︋ ﹩︨︣︋︀︧ ︣وه در ﹋︀ر﹎ ﹩︨︣︋︀︧ ل﹢︧﹞ ︣︡﹞ ️﹋︪︀ر﹞

︪︀ و ﹝﹫︤ان ﹝︪︀ر﹋️ ︧︀︋︣س  ︣ای ︑︺﹫﹫﹟ دا﹝﹠﹥ ﹋︀ر︋  ﹨﹫️ را ︑︣︾﹫︉ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥︋ 
﹎︣وه در ﹋︀ر ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه از ︨﹢ی ︣︀︨﹟، ︋﹥ و︥ه ︧︀︋︨︣︀ن  ،︩︋︀ر﹢︋﹩ ﹇﹢ی 
︑︡و﹟ ﹋﹠︡. ا﹇︡ام ا︐﹞︀﹜﹩ ﹝︴︣ح ︫︡ه در ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ در ︭︠﹢ص ︋︣︠﹢رد ︧︀︋︣س 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی︀ص، رو︫ــ ﹥ ︵﹢ر︠  ︀ا﹨﹞﹫️ و︋   ︋︿︣︑ ︫ــ︡ه ﹩︀︨︀﹠ ︣ ﹨︀ی︫  ︴  ︠︀︋
ا﹡︖︀م ︫︡ه روی ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ︋︩، ︫︀﹝﹏ ا﹟ ﹝﹢ارد ا︨️: ︋︀ز﹡﹍︣ی ︎﹫︪﹠︀د ی 
︣ای ا﹨︡اف ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه   ︋︩ ︋ــ︣ای رو﹊︣د ﹋︀ری ﹋ــ﹥ روی ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩︋ 
 ️﹫﹨ ﹤︗﹢︑ ﹤﹋ ﹜﹫﹚︀﹞ .︣︑︣︢︎ ︣دی ا﹡︺︴︀ف﹊رو ️﹝︨ ﹤︋ ️﹋︣ ا﹡︖︀م ︫︡ه ا︨️ و
 ﹟﹊﹝﹞ ︫︡︀ ﹢ب ︑︺︣︿ ﹡︪ــ︡ه︋  ﹥ ا﹟ وا﹇︺﹫️ ︗﹙︉ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ رو﹊︣د ﹝﹠︺︴﹀﹩ ﹋﹥︠  را︋ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی︫و ︋﹥ ︑︺﹫﹫﹟ ﹡︀﹝﹠︀︨ــ︉ دا﹝﹠﹥ رو ︫︡︀︋ ﹜︊﹞ ︀︨︣︋︀︧ ا︨ــ️ ︋︣ای
ا﹡︖︀م ︫︡ه در ︨︴︋ ︩ ﹝﹠︖︣ ︫ــ﹢د. از ﹨﹫️ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹫﹛ ﹋﹥ ︎﹫︀﹝︡﹨︀ی ﹋﹙﹩ ︑︣ و 

︻﹢ا﹇︉ ﹡︀︠﹢ا︨︐﹥ ا︐﹞︀﹜﹩ ا﹟ رو﹊︣د ﹝﹠︺︴︿ ︑︣ را ︋︣ر︨﹩ ﹋﹠︡.
 ﹩︋︀︧︀︋︣س ﹎︣وه ︋︣ای ارز ︀ی ﹐زم از ︨﹢ی︫﹑︑ ﹤﹠﹫﹞در ز ️﹫﹨ ﹤﹋ ﹜︡﹆︐︺﹞
 ﹤﹋ ﹜︡﹆︐︺﹞ ،د﹨︡. ︋﹥ ︵﹢ر ︠︀ص ﹤︣ی ارا︐︪﹫︋ ️﹫﹁︀﹀︫ ︡︀︋ ︩︋ ︀ی︨︣︋︀︧ ︀ر﹋
﹢ی ︨︣︋︀︧︀ی  ︣ای ﹋︀ر ا﹡︖︀م ︫︡ه از︨  ︣ر︨ــ﹩ ﹐زم︋  ︀︡ ﹝﹫︤ان︋  ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه︋ 

︋︩ و ﹋︀ر︋︣﹎︀ی ﹝︣︑︊︳ را ︑︺﹫﹫﹟ و ﹝︪ــ︬ ﹋﹠︡ ﹋﹥ د︨︐ِ︣س ﹐زم ︋﹥ ﹋︀ر︋︣﹎︀ی 
.﹤﹡ ︀ و︗﹢د دارد ︩︋ ︧︀︋︣س

︩︋ ︧︀︋︣س ︣وه و﹎ ﹩︨︣︋︀︧ ار︑︊︀ط ︋﹫﹟ ﹎︣وه
﹝︺︐﹆︡﹛ ﹋﹥ ﹋﹫﹀﹫️ و ز﹝︀ن ︋﹠︡ی ار︑︊︀︵︀ت ︋﹫﹟ ﹎︣وه ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه و ︧ــ︀︋︣س 
 ︣ ــ﹢د. ﹨﹫️ را ︑︣︾﹫︉ ﹝﹩ ﹋﹠﹫ــ﹛ ﹋﹥ ︑﹞︣﹋︤ش را︋   ︫︣︐  ︋︡︀ ﹥ ︮﹢رت ﹋﹙﹩︋  ︋ــ︩︋ 
 ︶﹀ ﹩︧︀︋︨︣ــ ︡﹠در ︨︣ا︨ــ︣ ﹁︣ا ︩︋ ︀ی ﹎︣وه و︧︀︋︨︣ــ ﹟﹫︋ د ار︑︊︀ط﹢︊︋
﹋﹠︡. ا﹇︡ام ︎﹫︪ــ﹠︀دی در ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ار︑︊︀ط ︋﹫﹟ ﹎︣وه ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه و 
︧︀︋︣س ︋︩ ︋﹥ ︵﹢ر ︠︀ص ︋﹥ ︑﹢ا﹡︀﹩ ﹎︣وه ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ︋︣ای ار︑︊︀ط ﹝︧︐﹆﹫﹛ 
︋︀ ︧ــ︀︋︣س ︋ ️︣︡﹞ ︀ ︩︋︩ در ﹝﹢ا﹇︺﹩ ﹝﹩ ︎︣دازد ﹋﹥ ﹎︣وه ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه 
 ︩︋ ︧ــ︀︋︣س ︣دن ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣را︑﹩ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹋︀ر﹊﹡ ️ ︀︻از ر
 ﹏︀︧﹞ ︣︐︋ ﹩﹡︀︨ز﹝﹫﹠﹥ ︫﹉ دا︫︐﹥ ︋︀︫ــ︡. از ا︵﹑ع ر ﹟در ا ︀ ︡︋︀︫ــ︡ ︋︀︠︊︣ ︋︀︫ــ
 ︣︀︨ د ار︑︊︀︵︀ت در﹢︊︋ ﹜︡﹆︐︺﹞ ︣دن ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات ا︨︐﹆︊︀ل ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ و﹊﹡ ️ ︀︻ر

﹢زه ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ﹡﹫︤ ﹝﹛ ا︨️.
ا﹜︤ا﹝︀ی ︠︀ص ﹝︧︐﹠︨︡︀زی

 ﹩︨︣︋︀︧ زه ﹨︀ی﹢ ﹩︠︣︋ ︀ی ﹝︧︐﹠︨︡︀زی در﹞ا﹜︤ا ︩ا﹨﹩ ︋﹥ ا﹝﹊︀ن ا﹁︤ا﹢︠︣︷﹡
﹎︣وه ا︫︀ره ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝︀، ︑︀﹋﹫︡ ︋︣ ا﹨﹞﹫️ ﹝︧︐﹠︨︡︀زی ︧︀︋︨︣﹩ در ﹢زه ﹨︀ی 

﹝﹛ ︧︀︋︨︣﹩ در ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  600 ﹩︨︣︋︀︧︀ 230 ︨﹢د﹝﹠︡ ا︨️.
︋︣﹡︀﹝﹥ ﹋︀ری آ﹠︡ه ﹨﹫️ در ︨︀ل ٢٠١٨-٢٠١٧

﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︣ا︗︹  ــ︀ل 2016 ﹨﹞﹠︪ــ﹫﹠﹩︋  ︀زر︨ــ﹩︨   ︋︩︀﹝﹫ ﹥ ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی︎  ﹨﹫️ را︋ 
﹝︧ــ︐﹆﹏ ﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︨︣﹩8  ار︗︀ع ﹝﹩ د﹨﹫﹛ ﹋﹥ در آن، آن د︨︐﹥ از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
 ︀ ﹥ ﹝﹢︲﹢︻︀ و رو︫ــ︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︣︑︊︳︋  ــ︡ه ا﹡︡ ﹋ــ﹥︋   ︫︬ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︪ــ ﹟﹫︋

﹢زه ﹨︀ی دارای ︋﹫︪︐︴︨ ﹟︣ و ﹁︣اوا﹡﹩ ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ︋︀زر︨﹩ ﹝﹩ ︎︣داز﹡︡.

:︀︐︫﹢﹡︀︎
1-International Forum of Independent Audit Regulators
2-Tone at the top
3-Engagement Quality Control Reviews (EQCR)

 ︣ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︣ا︗︹ ﹝︧ــ︐﹆﹏ ﹡︷︀رت︋  ﹀ــ﹥ 4 و 5 ﹎︤ارش ﹨﹞﹠︪ــ﹫﹠﹩︋  ــ﹥︮   ︋-4
︧︀︋︨︣﹩ در ︭︠﹢ص ︎﹫﹞ ︩︀︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ︋︀زر︨﹩ در ︨︀ل 2015 ر︗﹢ع ﹋﹠﹫︡.

5-Audit Delivery Models (ADMs)
6-Letter box company
7-Aggregation Risk

﹀︮ ﹤︋ -8﹥ ﹨︀ی 24-25 «︋︣ر︨ــ﹩ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹎︢اری» و ب1 ︑︀ ب2 «︎﹫﹢︨ــ️ 
 ﹩︪︋ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا ️﹫﹨ ب: ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی

﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹢زه ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ︋︀زر︨﹩» ر︗﹢ع ﹋﹠﹫︡.

:︹︊﹠﹞
J. Diggelen, Comments On the IAASB Invitation

 to Comment: Enhancing Audit Quality in the
Public Interest, IFIAR, June 2016
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﹤﹞︡﹆﹞
︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه1: ا﹟ ر﹨﹠﹞﹢د ﹋︀ر︋︣دی ر﹨﹠﹞﹢دی ا︨️ ︋︣ای ︋︣︠﹩ 
ِ︣ ︧︀︋︨︣ــ﹫︀ی ﹎︣وه ﹋﹥ ︵︊﹅ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد  ︩ ︋︣ا﹡﹍﹫︤︑ ﹛︀ ︀ی﹨ ﹤︊﹠︗
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ600﹩ (ISA 600)، ︋︀ ︻﹠ــ﹢ان «﹝﹑︷︀ت 
︠︀ص در ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه (︫ــ︀﹝﹏ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣︀ن 

2︩︋)» ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢﹡︡.
﹥ ︻﹠﹢ان  ︣﹎︣﹁︐﹥ از ︑︖︣︋﹥  ︧︀︋︨︣ــ︀﹡﹩ ا︨ــ️ ﹋ــ﹥︋  اــ﹟ ر﹨﹠﹞ــ﹢د︋ 
︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︣وه  ︀︧︀︋︨︣︀ن ︋︩، ﹝︪︽﹢ل ︋﹥ ﹋︀ر ﹨︧︐﹠︡. ︋︀ و︗﹢د 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹞ر﹨﹠﹞﹢د ︋﹫︀﹡﹍︣ ﹨﹞﹥ ا﹜︤ا ﹟ا ،﹟ا
 ︀﹞ا﹜︤ا ﹟ا ︀︋ ﹩︀﹠︫︋︣ای ﹝︴︀﹜︺﹥ و آ ﹩﹠︤﹍︀︗ ﹟600 ﹡﹫︧ــ️ و ︋﹠︀︋︣ا
︋﹥ ︧ــ︀ب ﹡﹞﹩ آ︡ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ر﹨﹠﹞﹢دی ︗︀﹝︹ ︋︣ای ﹋︀ر︋︣د ا︨ــ︐︀﹡︡ارد 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 600 ﹡﹫︤ ﹡﹫︧️. ا﹟ ر﹨﹠﹞﹢د ︗︤﹍︀﹟ و ︑︺﹞﹫﹛ 

ر﹨﹠﹞﹢د ︎﹫︪﹫﹟ ا︨️ ﹋﹥ در ﹡﹢ا﹝︊︣ 2008 ﹝﹠︐︪︣ ︫︡. 
﹡︐︀︕ ︋︀زر︨ــ﹫︀ی ﹝︣ا︗︹ ﹝︧ــ︐﹆﹏ ﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︨︣﹩ ﹜︤وم ︋︊﹢د 
﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡. ا﹡︖﹞﹟ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︣ا︗︹ 
﹝︧ــ︐﹆﹏ ﹡︷︀رت ︋ــ︣ ︧︀︋︨︣ــ﹩ (IFIAR) در ︨ــ︀ل 2012 در 
 ﹩﹊ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه را ،﹩︀ی ︋︀زر︨ــ﹨ ﹤︐﹁︀ ︤ارش ︠﹢د از﹎ ﹤︮﹑︠
 ﹟︀ی ︋︀زر︨ــ﹩ ︠﹢د ﹝︺︣﹁﹩ ﹋︣د ﹋﹥ ﹡︪ــ︀ن از ﹝︴︣ح ︋﹢دن ا︻﹢︲﹢﹞ از
﹝︪﹊﹏ در ︋︧﹫︀ری از ﹋︪﹢ر﹨︀ دا︫️. ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، در ︣︋︐︀﹡﹫︀، ﹎︤ارش 
︨ــ︀﹐﹡﹥ ︋︀زر︨ــ﹫︀ی ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ ︨ــ︀ل 2013-2012 از ︨﹢ی 

︫ــ﹢رای ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، ﹎︧ــ︐︣ه ای از ﹝︪ــ﹊﹑ت ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹋﹫﹀﹫️ 
 ️︀﹀﹋ ﹤︋ ﹏︮︣ده ︋﹢د: ”... ﹋﹥ در ا﹋ ﹩︀︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه را ︫﹠︀︨ــ ︀ر﹋
 ︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن ﹉︧︀ی ر﹫︋︀︣وه در ارز﹎ ﹩︨︣︋︀︧ ︪︀ر﹋️ ﹎︣وه﹞

︀ ﹝﹫︤ان ︋︣ر︨﹩ آ﹡︀ از ﹋︀ر ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ ﹝︣︋﹢ط ︋﹢د﹡︡ ...“.
﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ا﹟ ﹎ــ︤ارش آ﹝︡ه ︋﹢د ﹋﹥ ﹊﹩ از ﹝︪ــ﹊﹑ت ︋︣︠﹩ 
︧︀︋︨︣ــ﹫︴︨ ﹩﹁︀﹋︀﹡ ﹤﹫︗﹢︑ ،︀ ا﹨﹞﹫️ ︋︩ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ︮﹢رت 

️ِ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه ﹋﹞︐︣ ︋︀︫︡. ﹋﹙﹩ ︀︋︡ از ︨︴ ا﹨﹞﹫
واــ︡ ︑︱﹞﹫﹟ ﹋﹫﹀﹫️ (QAD) ا﹡︖﹞﹟ ︧ــ︀︋︡اران ︠︊︣ه 
ا﹡﹍﹙︧ــ︐︀ن و و﹜ــ︤ (ICAEW) ﹝﹢ارد ﹝︪ــ︋︀﹩ را ︋ــ︣ای ︋︊﹢د 
︴ و ز﹝︀ن ︋﹠︡ی  ︭﹢ص︨  ﹥ و︥ه در︠   ︋︣︐﹊﹢﹋ ︣وه ﹨︀ی﹎ ﹩︨︣︋︀︧

ورود ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه ︋﹥ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ ︎﹫︡ا ﹋︣د.
︋︀ ︑﹢︗ــ﹥ ︋﹥ ︀﹁︐﹥ ﹨ــ︀ی ﹡︀د﹨︀ی ﹡︷︀ر︑ــ﹩ و ︑︖︣︋﹥ ﹨︀ی وا﹇︺﹩، 
﹝﹩ ︑﹢ان ﹠﹫﹟ ا︨ــ︐﹠︊︀ط ﹋︣د ﹋﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ︋︀ ︪﹛︀︀ی وا﹇︺﹩ 
﹨﹞︣اه ا︨️ ﹋﹥ ︋︧﹫︀ری از آ﹡︀ ︋﹥ ﹜︤وم ﹨﹞﹊︀ری ا︔︋︩︣ ︋︀ د﹍︣ان 
﹥  ️︀﹝︧︀︋︨︣︀ن  ﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل، ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه︋  ﹝︣︑︊︳ ا︨️.︋ 
︣﹋︐︀ی  ︋︩ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡﹡︡ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در ﹋︪﹢ر﹨︀ی ﹝︐﹙︿ و از︫ 
︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی زود﹨﹠﹍︀م و ﹋︀﹝﹏، ار︑︊︀ط ︗︀﹝︹   ︋﹟︀︋︣ا﹠  ︋.︡﹠︫︀  ︋︿﹚︐﹞
︣وژه در ﹋﹠︀ر  ︩ و ﹝︣︡️ ا︔︋︣ــ︩︎  ︋﹫﹟ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎ــ︣وه و︋ 
﹝︧︐﹠︨︡︀زی3 وا︲ از ︎︣و﹡︡ه ︧︀︋︨︣﹩ ︋︧﹫︀ر ︀︤ ا﹨﹞﹫️ ا︨️.
ا﹟ ر﹨﹠﹞﹢د ︋ــ﹥ ﹢زه ﹨︀ی ︠︀ص ﹝︣︑︊︳ ︋ــ︀ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی، ا︗︣ا و 

﹜︡﹇ ﹩︋︀﹠︋ ﹜﹫د﹋︐︣ ر :﹤﹝︗︣︑ 

︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه:

ر﹨﹠﹞﹢دی ﹋︀ر︋︣دی؛ ︫︀﹝﹏ ﹝︴︀﹜︉ ﹋﹞﹊﹩
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︑﹊﹞﹫﹏ ︧︀︋︨︣ــ﹫︀ی ﹎︣وه ﹝﹩ ︎︣دازد و ﹝︪ــ﹊﹑︑﹩ ﹋﹥ ︋︣ ︨ــ︣ راه 
 ﹜︣ار دارد را ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ا﹝﹫︡وار﹇ ︩︋ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︣وه و

︋︣ای ﹨︣ دو د︨︐﹥ ﹋︀ر︋︣دی ︋︀︫︡.
ا﹜︊︐﹥ ﹎︧︐︣ه و︨ــ﹫︺﹩ از ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه و︗﹢د دارد؛ از ﹎︣وه ︨︀ده 
﹎︣﹁︐﹥ ﹋﹥ ︋﹫︪ــ︐︣ ﹋︀ر﹨︀ ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ﹉ ︑﹫﹛ وا︡ در ﹉ ﹝﹊︀ن ا﹡︖︀م 
﹝﹩ ︫ــ﹢د ︑︀ ﹎︣وه ﹠︡﹝﹙﹫︐﹩ ︋︤رگ ﹋﹥ ︫ــ︀﹝﹏ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︩ از 
﹋︪﹢ر﹨︀ی ز︀دی ا︨️ ﹋﹥ ︋︪﹩ از ︫︊﹊﹥ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی 
︧︀︋︨︣﹩ ﹨︧︐﹠︡. ﹝﹫︤ان ر︨﹞﹩ ︋﹢دن ار︑︊︀︵︀ت ︋﹥ ︵﹢ر ︪﹞﹍﹫︣ی 
﹁︣ق دارد و ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ﹝︣︡️ ︎︣وژه ︧︀︋︨︣︀ن ﹡﹫︤ ﹝︐﹀︀وت ا︨️. ︋︀ 
و︗﹢د ا﹟، ︋︧﹫︀ری از ا︮﹢ل ز ﹩︀﹠︋︧︣︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه و ︋︣و︫︀ در 
ا︗︣ای ︋︀﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ﹝︪︀︋﹥ ﹨︧︐﹠︡. ا﹟ ر﹨﹠﹞﹢د ︵﹢ری 
︣ای ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︣وه در ﹨︣ ا﹡︡ازه ای ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد  ــ︡ه ︑︀︋   ︫﹩︣ا︵

︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ 600 ﹋︀ر︋︣د دارد، ﹝﹀﹫︡ ︋︀︫︡.

︑︺﹫﹫﹟ دا﹝﹠﹥ و ︨︴ ا﹨﹞﹫️
︑︺﹫﹫﹟ دا﹝﹠﹥ ︫ــ︣︐﹝﹞ ︡︀﹟ ︗︤و ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ︋︀︫︡. ا﹎︣ ︧︀︋︨︣︀ن 
 ︣︴ ︣ای از︠  ــ﹢﹡︡، ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹋︀ر ز︀دی︋  ﹎︣وه در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ د︀ر ا︫ــ︐︊︀ه︫ 
ر﹨︀﹡﹫ــ︡ن ︧︀︋︨︣ــ﹩ ا﹡︖︀م د﹨﹠︡ ︣ا ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ زــ︀د ﹋︀ر ﹋﹠﹠︡ ا﹝︀ 

﹡︀﹋︀را﹝︡، ︀ ﹋﹛ ﹋︀ر ﹋﹠﹠︡ و﹜﹩ ︋︡ون ر︻︀️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀. 
در دا﹝﹠﹥ ﹇︣ار﹡︡ادن ︋︪ــ︀︋ ﹤﹋ ﹩︀︡ ︗︤و دا﹝﹠﹥ ︋︀︫﹠︡، و ﹋﹛ ﹋︀ر﹋︣دن 
روی ︋︪ــ︀، ︋﹥ ا﹟ د﹜﹫﹏ ﹋ــ﹥ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹞ ︩︋﹛ ارز︀︋﹩ ﹡︪ــ︡ه ا﹡︡، ︑︀ 
﹋﹠﹢ن ︋︤ر﹎︐︣﹟ و ︗︡ی ︑︣﹟ ︠︴︣ ︋﹢ده ا︨️. و﹜﹩ ︑︪﹫︬ دا﹝﹠﹥ ﹝︧︐﹙︤م 
﹫︤ی ︋﹫︪ــ︐︣ از ﹇︱︀وت ا︨ــ️ و ا﹝ــ﹊︀ن دارد در ︗️ ﹋︀﹝ً﹑ ا︫ــ︐︊︀﹨﹩ 
﹇︱ــ︀وت ︮﹢رت ﹎﹫︣د. ︧︀︋︨︣ــ﹫︀ی ﹡︀﹋︀را﹝︡ و ︋︡ون ︨ــ﹢د ﹡﹍︣ان ﹋﹠﹠︡ه 

﹨︧︐﹠︡ ︣ا ﹋﹥ ﹡︀︎︀︡ار﹡︡.

در ︨ــ︀﹜︀ی ا︠﹫︣، ﹝﹆︣رات ﹎︢اراِن ︨︣ا︨ــ︣ ︗︀ن ︋﹥ ︵﹢ر ︻﹙﹠﹩ از ﹡﹢ه 
ا﹡︖︀م ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ا﹡︐﹆︀د ﹋︣ده  و ﹝︡︻﹩ ا﹡︡ ﹋﹥ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀، ز︣ ﹁︪ــ︀ر 
در︠﹢ر︑﹢︗ــ﹥ ︋︣ای ﹋︀﹨ــ︩ ﹅ ا﹜︤﹞﹥، ︋︀ ا﹁︤ا︩ ︨ــ︴﹢ح ا﹨﹞﹫️ ︋︡ون 

︑﹢︗﹫﹥ ﹋︀﹁﹩، دا﹝﹠﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه را ︑︽﹫﹫︣ داده ا﹡︡.
﹥ د﹜﹫ــ﹏ ﹝︪ــ︀ر﹋️ ﹡︀﹋︀﹁﹩ ︧︀︋︨︣ــ︀ن در  ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟ ﹝﹆︣رات ﹎ــ︢اران︋ 
﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︩ و ا﹟ ﹋﹥ ا﹟ ﹝︪ــ︀ر﹋️ ﹎︀﹨﹩ ﹁︀﹇︡ ︑﹞︣﹋︤ ا︨ــ️، از 
︧︀︋︨︣︀ن ا﹡︐﹆︀د ﹋︣ده ا﹡︡: ﹋︀ر﹋﹠︀ن  ︀︪︋ ﹤︋ ﹩︨︣︋︀︧︀ ﹡︤د ︧︀︋︨︣︀ن 
 ︡︋︀زد ﹟از ﹨︡ف ا ﹩︲درک وا ﹤﹋ ﹟︀ده ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡ ︋︡ون ا︐︨︣﹁ ︀︪︋
دا︫︐﹥ ︋︀︫ــ﹠︡، رو﹥ ﹨︀ی ﹡︀﹝︣︑︊︴﹩ را ا︗︣ا ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ︀ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ رو﹥ ﹨︀ی 
﹝﹠︀︨ــ︉ را ا︗︣ا ﹋﹠﹠︡ و ︋︡ون درک رو︫ــ﹠﹩ از ا﹟ ﹋﹥ ﹡﹆ــ︩ ا﹟ ︋︀زد︡ در 
 ﹟را ︑︣ک ﹝﹩ ﹋﹠﹠ــ︡. ︑﹞︀م ا ︩︋ ،️︧ــ﹫ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ︣︷﹡︀ر︸ا
﹝﹢ارد، ﹥ ︋﹥ ر︻︀️ ﹝︣︋﹢ط ︋︀︫ــ︡ ﹥ ︋﹥ ﹋︀راــ﹩، ا︑︀﹞︀﹩ ︗︡ی ︻﹙﹫﹥ 

︧︀︋︨︣︀ن ا︨️ ﹋﹥ ︀︋︡ از آ﹡︀ آ﹎︀ه ︋︀︫﹠︡.
﹋﹛ ﹋︀ری ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹊﹩ از د﹐﹏ ﹝︪ــ﹊﹑ت ︫﹠︀︨︀﹩ ︫︡ه از ︨﹢ی 
﹝﹆︣رات ﹎︢اران ا︨ــ️، و﹜﹩ ﹁﹆︡ان ار︑︊︀︵︀ت ﹝﹢︔︣ ︋﹫﹟ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︣وه و 

 ︩︋﹊﹩ از ﹝︪﹊﹑ت ﹝︨︣﹢م و در︠﹢ر︑﹢︗﹥ ا︨️.
︋︀ ا ﹟︀ل، ︋︀ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹝﹠︀︨ــ︉ و ار︑︊︀︵︀ت ︠﹢ب، ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه 
را ﹝﹩ ︑ــ﹢ان ︋﹥ ︵﹢ر ﹝﹢︔︣ و ﹋︀را ا︗︣ا ﹋︣د. در ﹝︣﹙﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی، ﹝﹑︷︀ت 

ز︀︋ ︣︡ ﹝︡﹡︷︣ ﹇︣ار ︋﹍﹫︣د:
• ارز﹑︮ ﹩︋︀﹫️ و ا︨︐﹆﹑ل ︧︀︋︣س ︋︩ و ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹎﹫︣د؛

• ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹫︤ان ︎﹢︫︩ ︋︩ و ﹋︀ری ﹋﹥ ︀︋︡ ا︗︣ا ︫﹢د؛
• ︨︴ ا﹨﹞﹫️؛

• ﹝︪︀ر﹋️ ︧︀︋︣س ﹎︣وه در ﹋︀ر ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩؛ و
• ︨︴ ﹝﹠︀︨︊﹩ از ﹋︀ر و ︑﹑ش و ارز ﹩︋︀︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ و ﹋︀ر︫︀ن.

را﹨︊︣ی ار﹋︀ن  و  ﹎︣وه   ️︣︡﹞

︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن 

︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه

︩︋ ️︣︡﹞

61
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ار︑︊︀︵︀ت
 ︣︀ی ز︪︋ ﹟﹫︋ ﹤﹢︨︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋︀را و ﹝﹢︔︣ ﹎︣وه ﹝︧ــ︐﹙︤م ار︑︊︀︵︀ت دو

ا︨️:
• ﹝︣︡️ ﹎︣وه و ︋︩ در ز﹝﹫﹠﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︋︣ای ︑﹫﹥ ︮﹢ر︑︀ی 

﹝︀﹜﹩ ︑﹙﹀﹫﹆﹩؛
• ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه و ︋︩ در ز﹝﹫﹠﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه و ︑﹙﹀﹫﹅؛ 

• ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه و ﹝︣︡️ ﹎︣وه، و ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ و ﹝︋ ️︩︣︡؛
 ︩﹠︡ان ﹝︨︣﹢م ﹡﹫︧️، و﹜﹩   ︋️︣︡﹞ ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه و ﹟﹫ ار︑︊︀ط︋ 
︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹎︀﹨﹩ او﹇︀ت در ﹝﹢اردی ﹋﹥ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ از ︧︀︋︨︣︀ن 
 ،︡﹠﹠﹋ ️︊︮ ︩︋ ️︣︡﹞ ️﹫﹀﹫﹋ ︣وه ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹠︡ ︋︀ آ﹎︀﹨﹩ ﹋︀﹝﹏ در︋︀ره﹎
 ️︣︡﹞ ﹤﹋ ا︨ــ️. ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︪ــ︀︋﹥، در ︋︣︠﹩ ﹝﹢ارد ︣︢︎ ار︑︊︀ط ا﹝﹊︀ن ﹟ا
﹎︣وه ﹊﹩ از ﹝﹠︀︋︹ ﹝﹛ ︵︣ف ︔︀﹜︒ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︩ ︋︣ای ﹋︧︉ ︫﹢ا﹨︡ 

︋︀︫︡، ار︑︊︀ط ︋﹫﹟ ﹝︣︡️ ﹎︣وه و ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ ﹡﹫︤ ا﹝﹊︀ن ︢︎︣ ا︨️.
︋︧﹫︀ری از ار︑︊︀︵︀ت ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ︋﹥ ︮﹢رت ﹝﹊︐﹢ب و ا︾﹙︉ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ 
را︀﹡︀﹝﹥ ا︨ــ️، و﹜﹩ ︑﹞︨︀︀ی ﹋﹠﹀︣ا﹡︧﹩ و ︗﹙︧ــ︀ت رودررو ︋︣ای ︎﹫﹍﹫︣ی 

د︨︐﹢را﹜︺﹞﹙︀ و ︫﹀︀ف ︨︀زی ا︨︐﹠︊︀ط ﹨︀ی ﹡︀در︨️ ﹡﹫︤ ︨﹢د﹝﹠︡﹡︡.
در ︧︀︋︨︣ــ﹫︀ی ﹎︣وه ︋︤رگ، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︗﹙︧﹥ ای ︋︣ای ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی 
 ﹜﹞ ︀ی︪  ︋﹩︨︣︋︀︧ ︀ن ﹎︣وه ﹨︀ی﹎︡﹠︀﹝﹡ ،د ﹋﹥ در آن﹢ ﹎︣وه ︑︪﹊﹫﹏︫ 
و د﹍︣ان ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︣ای ︋︒ در︋︀ره ﹝︀︧﹏ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹝︀﹡﹠︡ ر﹊︧︀ی 
 ﹤︧﹚︗ ﹟ا ،︣︐﹊﹢﹋ ︀ی ﹎︣وه﹫︨︣︋︀︧ در .︡﹠︫︡ه ﹎︣د ﹨﹛ آ ﹩︀︨︀﹠  ︫﹜﹞
﹋︀ر︋︣د ﹠︡ا﹡﹩ ﹡︡ارد، و﹜﹩ ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ︗﹙︧ــ﹥ ﹨︀ی ︑﹙﹀﹠ــ﹩ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹋︀ر﹨︀ی 

ز︀دی را ︋﹥ ︎﹫︩ ︋︣د.

︑︡ار﹋︀ت 
در︀﹜﹩ ﹋﹥ ا﹜︤ا﹝︀ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︪﹊﹑ت ︠﹢دش را 
︣︠﹩ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︣وه   ︋﹩﹎︡﹫︙﹫ ︋︣ای ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎ــ︣وه دارد، ﹝﹆﹫︀س و︎ 
 ︀﹡︧︀︋︨︣︀ن ︋︀ آ ﹤﹋ ️ا︨ــ ﹩︀﹨︣درد︨ــ ﹟︣︐﹎︤و ︋︤ر︗ ︀﹡و ︑︡ار﹋︀ت4 آ

رو︋﹥ رو ﹨︧︐﹠︡.
﹝﹢ارد ز︀︧﹞ ︣﹙﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ︑﹢︗﹥ ﹡﹫︀ز دار﹡︡:

• ﹝︧︐﹠︨︡︀زی- ︫︀﹝﹏ ﹝︧︐﹠︡﹋︣دن ︋︣ر︨﹩ ﹋︀ر ︧︀︋︣س ︋︩؛
• ︑︡ار﹋︀ت ﹝﹠︀︨ــ︉- ا︨ــ︐﹀︀ده از ا﹁︣اد ﹝﹠︀︨ــ︉، در ︗︀ی ﹝﹠︀︨︉، در ز﹝︀ن 

﹝﹠︀︨︉؛
• ︋﹥ ﹝﹢﹇︹ ︋﹢دن؛

• ︋﹢د︗﹥ ﹨︀، ︫︀﹝﹏ ﹨︤﹠﹥ ﹋︀ر ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ﹨﹞﹊︀ر؛ و 
.︩︋ ︧︀︋︣س ︀ی︫و ﹎︤ار ︀﹎︣︋︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه ︋﹥ ﹋︀ر د︨︐︣س •

﹅﹫﹀﹚︑ ﹩︨︣︋︀︧
︋︩ ز︀دی از ز﹝︀ن ︨︍︣ی ︫︡ه ︋︣ای ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ︮︣ف ︨︣و﹋﹙﹥ زدن 
︋︀ ︋︪ــ︀ی ﹝︐﹙︿ ︑︪ــ﹊﹫﹏ د﹨﹠︡ه ﹎︣وه ﹝﹩ ︫ــ﹢د. و﹜﹩ ︠﹢د ︑﹙﹀﹫﹅ ﹡﹫︤ 

﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ︧︀︋︨︣﹩ ا︨️. ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ا﹟ ﹁︣ا﹠︡ ︋︧﹫︀ر ﹝︐﹀︀وت ا︨️.
 ﹤﹝﹨ ︀ ﹢ی ﹎︧︐︣ه، ﹎︣وه ﹨︀﹩ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ در آ﹡ ︀︧︀︋︣س ﹎︣وه︋   ︨﹉ در
︪︋︀ ︨ــ︣و﹋︀ر دارد، و ﹨﹞﹥ ︐﹋︫︣ ︀︪︋︀ی ︑︀︋︺﹥ ای ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ از ز﹝︀ن 
︑﹙﹀﹫ــ﹅، در ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹋︀﹝﹏ وا︡ ﹇︣ار دار﹡︡. در ﹠﹫﹟ ﹝﹢اردی، ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
︑﹙﹀﹫﹅ ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ رو﹥ ای ︋﹥ ﹡︧︊️ ︨︣را︨️ ا︨️. در ︨﹞️ د﹍︣ ﹎︧︐︣ه، 
 ﹏﹫︭︑ را ﹩︀︪ــ︋ ﹜﹨ ،و︗﹢د دار﹡︡ ﹋﹥ ︵﹩ ︨ــ︀ل ﹩︐﹫﹚﹞︡﹠ ︣وه ﹨︀ی﹎
︪ــ︀﹩ را ﹁︣و︠︐﹥ ا﹡︡ و ﹝︪ــ﹊﹑︑﹩ ا︐﹞︀﹜﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹋︀﹨︩  ﹋︣ده و ﹨﹛︋ 
ارزش دار﹡ــ︡. ︋︣︠﹩ رو﹥ ﹨︀ی ︋﹥ ﹋︀ر﹎︣﹁︐﹥ ︫ــ︡ه از ︨ــ﹢ی ︧︀︋︨︣ــ︀ن در 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ︑﹙﹀﹫﹅ ︋︣ای ﹨︣ دو ︀﹜️ ﹝︪ــ︐︣﹋﹠︡، و﹜﹩ ﹝︪︬ ا︨️ ﹋﹥ در 

︀﹜️ دوم ﹝︪﹊﹑ت ︋﹫︪︐︣ی ︋﹥ و︗﹢د ︠﹢ا﹨︡ آ﹝︡. 

︩︋ ︧︀︋︣س ︋︣ر︨﹩ ﹋︀ر
︎﹫︪ــ︐︣ د︡﹛ ﹋﹥ ا﹎︣ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎ــ︣وه ︋﹢ا﹨﹠︡ از ﹋︀ر ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه 
︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡، ︀︋︡ از︮﹑﹫️ و ا︨︐﹆﹑ل 
︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︩ ر︲︀️ ﹋︀﹁﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︧︀︋︨︣︀ن 

︀︋ ︩︋︡ ر︲︀️ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡ ︑︀ ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه:
 ﹩︨︣︋︀︧ ︣وه، در﹎ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹁︡﹨ رت ﹜︤وم، در را︨︐︀ی﹢ • در︮ 

آ﹡︀ ﹝︪︀ر﹋️ ﹋﹠﹠︡؛ و
• ︋﹥ ﹨﹞﹥ ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹋﹥ از ﹡︷︣ ︧︀︋︨︣ــ︀ن و ﹝︋ ️︩︣︡ ︲︣وری 

ا︨️، د︨︐︣س دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡.
ر︲︐︀ــ︀ی ﹐زم را ﹝﹩ ︑﹢ان از ﹝︣︡️ ﹎︣وه، ﹇︣ارداد ︧︀︋︨︣ــ﹩ 

.️﹁︣﹎ ︀︫رو ︣﹍د ︀ ︣وه﹎
 ︣︢︎ ا﹝﹊︀ن ︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن ﹤︋ ︉ا﹎︣ ︋﹥ ﹨︣د﹜﹫﹙﹩ د︨︐︣س ﹝﹠︀︨ــ
﹡︊︀︫︡، ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︣وه ︀︋︡ ︠﹢د︫ــ︀ن ﹋︀ر﹨︀ی ﹐زم را در را︨︐︀ی 
 ︀︋ ﹫︗︣︑ ﹤︪﹫﹝﹨ ً︀ ︊︣﹆︑ ﹩﹛︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ا﹡︖︀م د﹨﹠︡، و ︀ی﹁︡﹨

︋︣ر︨﹩ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ ا︨️، و ا﹜︊︐﹥ ﹋﹛ ﹨︤﹠﹥ ︑︣ ا︨️. 
در ﹝﹢ا﹇︺﹩ ﹋﹥ د︨ــ︐︣س ︋ــ﹥ ﹋︀ر︋︣﹎︀ی ︧ــ︀︋︣س ︋︩ ا﹜︤ا﹝﹩ 
ا︨️، ︠﹢ا︨ــ︐﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︣س ﹎︣وه ︫ــ︀﹝﹏ در︠﹢ا︨️ از ︧︀︋︣س 

:︀﹡آ ﹤﹋ ﹟ا ︣︋ ﹩﹠︊﹞ ︡﹠﹋ ﹤ای ارا ﹤︡﹫︀︑ ﹤﹋ ️︨ا ︩︋
• د︨︐︣س ﹡︀﹝︡ود ︋﹥ ﹋︀ر︋︣﹎︀︪︀ن را ︋︣ای ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه ﹁︣ا﹨﹛ 

︀ ︡؛﹠﹠﹋ ﹩﹞
• ﹡︧ــ﹥ ای از ﹋︀ر︋︣﹎︀︪︀ن را در ا︠︐﹫︀ر ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︣وه ﹇︣ار ﹝﹩  د﹨﹠︡؛ 
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﹤﹋ ﹟ا ︀
• ︋﹥ د﹐ــ﹏  ﹩﹇﹢﹆ــ︀ ﹝﹆︣را︑﹩ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋﹥ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︣وه د︨ــ︐︣س 
﹡︀﹝︡ود ︋﹥ ﹋︀ر︋︣﹎︀︪ــ︀ن ︀ ﹡︧ــ﹥ ای از آ﹡︤︗ ︡︀︋ ﹤﹋ ،︡﹠﹨︡︋ ︀﹫︀ت آن 

را ارا﹥ د﹨﹠︡.
︎﹫︪ــ︐︣ د︡﹛ ﹋﹥ ︑︡ار﹋︀ت ︋︣ای ︋︣ر︨ــ﹩ ﹋︀ر︋︣﹎︀ ︀︤ ا﹨﹞﹫️ ا︨️. دو 
 ︀در︠﹢ر︑﹢︗﹥ ا︨️ و ا﹎︣ ︋﹙﹥، آ ︩︋ آن ︀ا﹡︖︀م ﹎﹫︣د: آ ︡︀︋ ﹩︨︀︨︀وت ا︱﹇

.︣﹫︠ ︀ ︡﹠﹠﹋ ︀ت﹇﹑﹞ ︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن ︀︋ ︡︀︋ ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه

درک ا︨︐﹀︀ده از ﹝︣ا﹋︤ ︠︡﹝︀︑﹩ ﹝︪︐︣ک
︋︧ــ﹫︀ری از ︫ــ︣﹋︐︀ ا﹝︣وزه از ﹝︣ا﹋︤ ︠︡﹝︀︑﹩ ﹝︪︐︣ک5 ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. 
﹠﹫ــ﹟ ﹝︣ا﹋︤ی ︠︡﹝︀ت ︎︣دازش ا︵﹑︻︀ت و ︨ــ︀︣ ︠︡﹝ــ︀ت ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ا﹝﹢ر 
 ︀︪ــ︋ ،︹﹇د﹨﹠︡. در وا ﹩﹞ ﹤ــ︣وه ارا﹎ ﹉ ︩︋ ﹟︡﹠ ــ﹩ را ︋ــ︣ای﹛︀﹞
︋︣︠﹩ از ︻﹠︀︮︣ ﹡︷︀م ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︠﹢د را ︋﹥ ﹉ ﹝︣﹋︤ ︠︡﹝︀︑﹩ ﹝︪︐︣ک 

︋︣ون ︨︍︀ری ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ آن ﹝︣﹋︤ ︠﹢د ︋︩ د﹍︣ی از ﹨﹞︀ن ﹎︣وه ا︨️.
︣﹡︀﹝﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه،   ︋﹟︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه و ︑︡و در ز﹝︀ن ︑︺﹫﹫﹟ را﹨︊︣د 
 ﹅﹫﹀﹚︑ ︡﹠︀ی ﹝﹢︗﹢د در ︨︣ا︨ــ︣ ﹎ــ︣وه و ﹁︣ا﹛︣︐﹠﹋ از ︡︀︋ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︣وه
آ﹎︀﹨﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡. ︋﹠︀︋︣ا︤﹎︀﹡ ﹟︣﹡︡ از ﹡﹢ه ا︨︐﹀︀ده ﹎︣وه از ﹝︣ا﹋︤ ︠︡﹝︀︑﹩ 
 ︣﹫︔︀︑ ﹩﹍﹡﹢﹍ و ︀﹡︫︡ه از ︨ــ﹢ی آ ﹤︪ــ︐︣ک، ﹝︀﹨﹫️ و ﹝﹫︤ان ︠︡﹝︀ت ارا﹞
 .︡﹠︫︀ ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ در ﹁︣ا﹠︡ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹎︣وه ا︵﹑ع دا︫︐﹥︋   ︮﹤﹫︑ ︣ آن︋ 
﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝﹏ ﹝︣ا﹋︤ ︠︡﹝︀︑﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︑︀︔﹫︣ ︪﹞﹍﹫︣ی ︋︣ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی 

︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.
در ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه، ار︨︀ل ﹠︡ ﹎︣وه از ︪︋︀ی ﹝︐﹙︿ ︋︣ای ا﹡︖︀م ﹋︀ر 
در ﹝︣ا﹋︤ ︠︡﹝︀︑﹩ ﹝︪︐︣ک ︋﹥ ︵﹢ری ﹋﹥ ﹨︣﹋︡ام ﹨︡﹁︀ی ︗︡ا﹎︀﹡﹥ ︠﹢د︫︀ن را 

︎﹩ ︋﹍﹫︣﹡︡، ︋︺﹫︡ ا︨️ ﹋﹥ روش ﹋︀را﹝︡ ︀ ﹝﹢︔︣ی ︋︀︫︡.
﹢ی  ︣ای ﹨︡﹁︀ی ﹎︣وه و ﹨︡﹁︀ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ از︨   ︋︣︐ رو﹊︣د︋ 
︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه، ︋︣ای ︑︺﹫﹫﹟ ︫﹢ا﹨︡ ﹝﹢رد 
 ︡︣وه وا﹎ ﹉ ︬﹫︭︑ و ︩︋ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︀︋ ︣︷﹡ و ︑︊︀دل ︒︋ ︀ز، از﹫﹡

︋︣ای ا﹡︖︀م رو﹥ ﹨︀ی ︲︣وری ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡.
︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︣وه ︀︋︡ دو ﹝﹢︲﹢ع را در﹡︷︣ ﹇︣ار د﹨﹠︡: رِ︧﹉ ا︨︐﹀︀ده 
 ﹩﹝﹞ ﹉︧︣ا﹋︤ از ﹡︷︣ ﹎︣وه ر﹞ ﹟ا ︀آ ﹤﹋ ﹟از ﹝︣ا﹋︤ ︠︡﹝︀︑﹩ ﹝︪︐︣ک و ا
دار﹡︡ ︀ ﹡﹥. ︋︣ای ا﹡︖︀م ا﹟ ﹋︀ر، ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎ــ︣وه ﹞︀︷﹡ ︡︀︋︀ و ﹋﹠︐︣﹜︀ی 
︋﹥ ﹋︀رر﹁︐ــ﹥ در ﹝︣ا﹋︤ ︠︡﹝︀︑﹩ و ﹡﹫︤ ﹋﹠︐︣﹜︀ی ﹋﹏ ﹎ــ︣وه را در﹡︷︣ ﹇︣ار د﹨﹠︡. 
︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︩ ﹡﹫︤ ر︧﹉ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︀︪︋﹩ را ﹋﹥ در︋︀ره آ﹡︀ ﹎︤ارش 

.︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹩︋︀د﹨﹠︡ ارز ﹩﹞
و﹇︐﹩ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︩ ︋﹥ ︠︀︵︣ ﹝﹆︀︮︡ ﹎︣وه ﹎︤ارش ﹝﹩ د﹨﹠︡، ﹝﹞﹊﹟ 
 ﹟ــ️ ﹋︣ده ا﹡︡، ︋﹥ ا﹁︀ا︨ــ️ ︋︣︠﹩ از ا︵﹑︻︀︑﹩ را ﹋ــ﹥ از ﹝︣ا﹋︤ ︠︡﹝︀︑﹩ در

د﹜﹫﹏ ﹋﹥ ︋︀ آن ︋﹥ ︮ــ﹢رت ﹝︣﹋︤ی از د︡﹎︀ه ﹎︣وه ︋︣︠﹢رد ﹝﹩ ︫ــ﹢د، از دا﹝﹠﹥ 
﹋︀ر ︠︀رج ﹋﹠﹠︡. و﹇︐﹩ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎ــ︣وه ﹡︷︣ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹝﹙﹩ را 
در︋︀ره ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋︩ ارا︀︋ ،︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹤︡ ارز﹫︋︀︀ی ︠﹢د از ر︧ــ﹉ 
﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋︩ را ا﹡︖︀م د﹨﹠︡ و ︫ــ︋ ︡︀﹢ا﹨﹠︡ از ﹋﹠︐︣﹜︀ی 

.︡﹡﹢︫ ﹟﹝︴﹞ ﹩︑︀﹞︡︠ ︤﹋︀ر﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه از ︨﹢ی ﹝︣ا﹋ ﹤︋
﹝︣ا﹋︤ ︠︡﹝︀︑﹩ ﹝︪ــ︐︣ک ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ از ︨﹢ی وا ︧︡︀︋︨︣﹩ دا︠﹙﹩ ﹎︣وه 
︋﹥ د﹇️ ︋︣ر︨﹩ ︫ــ﹢﹡︡. ︵︊﹅ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 610، ︋︀ ︻﹠﹢ان 
«ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ︀ن دا︠﹙﹩»، ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︣وه و ︋ــ︩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از 
﹋︀ر ا ﹟︧︀︋︨︣ــ︀ن ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡. در ︋︣︠﹩ ﹢زه ﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی، ︋﹥ و︥ه در 
ا︀﹐ت ﹝︐ ،︧︡︀︋︨︣ــ︀ن دا︠﹙﹩ در ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︧︐﹆﹏ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹝︧︐﹆﹫﹛ 
︋﹥ ︧︀︋︨︣︀ن ﹝︧︐﹆﹏ ﹋﹞﹉ ﹋﹠﹠︡. ︋︀ ا︗︣ای ا︨︐︀﹡︡ارد 610، ︋︣ای دوره ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ 

︋︺︡ از 15 ژو﹊﹝﹋ ﹟﹫﹠ ،2014 ﹟︀ی ﹝︧︐﹆﹫﹞﹩ در ︣︋︐︀﹡﹫︀ ﹝﹞﹠﹢ع ﹝﹩ ︫﹢د6.
︴ ا﹨﹞﹫️، در ﹝﹢ا﹇︺﹩ ﹋﹥ ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه و ︧︀︋︨︣︀ن  ﹨﹠﹍︀م ︑︺﹫﹫﹟︨ 
﹝︣ا﹋︤ ︠︡﹝︀︑﹩ ﹝︐﹀︀وت ﹨︧ــ︐﹠︡،  ﹤︋ ︡︀︋︀د دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ﹠︡ ﹋﹥ ︋︣ای ﹝﹆︀︮︡ 
︧︀︋︨︣﹩ ﹝ ،﹩﹚︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ از ︨︴﹢ح ا﹨﹞﹫️ ﹝︐﹀︀و︑﹩ 
︋︀ ︨ــ︴﹢ح ا﹨﹞﹫️ ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه از ︨﹢ی ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︣وه ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡ (﹋﹥ 
︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ﹨﹛ ︀︎﹫﹟ ︑︣ ا︨ــ️). ︋﹠︀︋︣ا﹟ ﹋︀ر ا﹡︖︀م ︫︡ه در ﹝︣ا﹋︤ ︠︡﹝︀︑﹩ 
 ﹅﹆︑ ︀ی ︋﹫︪︐︣ ︋︣ای﹨ ﹤︋︣ای ﹝﹆︀︮︡ ﹎︣وه ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︋︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از رو

﹡﹫︀ز﹨︀ی ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩، ︋﹥ ︑﹊﹞﹫﹏ ﹡﹫︀ز دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.

﹋︧︉ ︫﹢ا﹨︡ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︻﹞﹙﹫︀ت ﹝︣ا﹋︤ ︠︡﹝︀︑﹩
 ﹤﹋ ﹩︀︪︋ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︀︋ ﹉︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه، ار︑︊︀ط ﹡︤د ︤یر ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹤﹚︣﹞ در
﹝︣ا﹋︤ ︠︡﹝︀︑﹩ ︋﹥ آ﹡︀ ︠︡﹝︀ت ﹝﹩ د﹨﹠︡، ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹢ارد ز︣ دارای ا﹨﹞﹫️ ا︨️:

 ﹩︪︋ ص ا︵﹞﹫﹠︀ن﹢︭ ︩ در︠  ︀ ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه و ︧︀︋︨︣︀ن︋  • ﹡﹫︀ز﹨︀ی ﹝︣︑︊︳︋ 
از ︮️ ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀ی ︎︣دازش ︫︡ه و ﹋﹠︐︣﹜︀ی ︋﹥ ﹋︀ر ر﹁︐﹥ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹝︣ا﹋︤؛

︭﹢ص دا﹝﹠﹥ ﹋︀ر  • ︑︀︔﹫︣ات ︨ــ︴﹢ح ﹝︐﹀︀وت ا﹨﹞﹫️ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︣وه و ﹝﹙﹩ در︠ 
ا﹡︖︀م ︫︡ه، ︫︀﹝﹏ ﹝﹫︤ان آز﹝﹢﹡︀ی ﹝︐﹢ای ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀؛

• ا ﹤﹋ ﹟﹥ ﹋︧﹩، ﹋︖︀ و ﹥ ز﹝︀﹡﹩ ﹇︭︡ ا﹡︖︀م ﹋︀ر در ﹝︣ا﹋︤ ︠︡﹝︀︑﹩ را دارد، ︋﹥ و︥ه 
︡﹝︀︑﹩ ﹡﹫︀ز دا︫︐﹥  ﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣﹩ در︋︀ره ﹋︀ر ﹝︣ا﹋︤︠   ︫﹤ ﹫︩ از  ﹉︧ــ︀︋︣س︋  ا﹎︣︋ 

︋︀︫︡؛ و
• در ︗ ﹤﹋ ﹩︀︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︩ ﹇︭︡ دار﹡︡ ︋︣ ﹋︀ر ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ︧︀︋︨︣︀ن 

﹎︣وه ︀ د﹍︣ ﹎︣وه ﹝︣﹋︤ی ا︑﹊︀ ﹋﹠﹠︡، ﹡︐︀︕ ﹋︀ر ﹍﹢﹡﹥ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡.
﹋﹠︐︣﹜︀ی ﹋﹏ ﹎︣وه ﹋﹥ ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ﹝︣ا﹋︤ ︠︡﹝︀︑﹩ ا︗︣ا ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡ را در ︀﹜️ ︻︀دی 
﹝﹩ ︑﹢ان ︗﹞︺﹫️ آ﹝︀ری ﹨﹞﹍﹟ ︑︭﹢ر ﹋︣د و ︋﹠︀︋︣ا﹟ ︋︣ای ﹝﹆︀︮︡ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه و 
︩ ﹋﹥ ز︣ ︑︀︔﹫︣ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡، ﹝﹩ ︑﹢ان ﹉ ﹡﹞﹢﹡﹥ آ﹝︀ری وا︡ را  ︋︣ای ︧︀︋︨︣︀ن︋ 
︀دق ﹡﹫︧️، ز︣ا ︗﹞︺﹫︐︀ی آ﹝︀ری  ︣ای آز﹝﹢﹡︀ی ﹝︐﹢ا︮  آز﹝﹢ن ﹋︣د. ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع︋ 
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︋ ︣﹨ ﹤﹚﹞︀︺﹞ ︬︐﹞ ︡︀︋︩ ︋︀︫︡ و ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ آز﹝﹢ن ﹠︡ ﹡﹞﹢﹡﹥ ︲︣ورت دارد.
﹊﹩ از رو﹊︣د﹨︀ی ﹋﹠︐︣ل ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه ︑ ﹤﹫﹉ ﹎︤ارش 
 ،︀﹡آ ︕︀︐﹡ ︀ی آز﹝﹢ن ︫︡ه و﹛︣︐﹠﹋ ﹟﹫﹫︺︑ ︀ی ︑﹢ا﹁﹆﹩ را، ︋︣ای︀ی رو︫ــ﹠︊﹞︣︋
ا﹜︤ا﹝ــ﹩ ﹋﹠﹠︡. رو﹊︣د د﹍︣ ︋︣ای ﹎︣وه ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ا﹡︖ــ︀م ︑︣︑﹫︊︀︑﹩ ︋︣ای ︑﹠︷﹫﹛ 
﹎︤ار︫ــ﹩ در︋︀ره ﹋﹠︐︣﹜︀ی ﹝︣﹋︤ ︠︡﹝︀ت ︋︣ا︨ــ︀س ︋﹫︀﹡﹫﹥ ﹨︀ی ﹁﹠﹩ ︋︀︫ــ︡، ︑︀ 
﹡﹍︣ا﹡﹩ از ︵︣ا﹩، ︎﹫︀ده ︨ــ︀زی و ا︗︣ای ا︔﹛︣︐﹠﹋ ︩︋︣︀ ︋︣︵︣ف ︫ــ﹢د، ﹋﹥ 
ا﹜︊︐﹥ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡  ﹟﹫﹠﹫︤ی در ︀ل ︀︲︣ ﹝︐︡اول ﹡﹫︧️. از ﹎︤ار︫︀ی 
ارا﹥ ︫ــ︡ه در︋︀ره ا︔︋︪︣ــ﹩ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ و/︀ ︵︣ا﹩ و ا︗ــ︣ای ﹋﹠︐︣﹜︀ ﹝﹩ ︑﹢ان 

︗️ ا︵﹞﹫﹠︀ن ︪︋ ﹤︋ ﹩︪︋︀ی ز︣ ا︨︐﹀︀ده ﹋︣د:
• ﹝︣︡️ ﹎︣وه؛

• ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه در︋︀ره ا︔﹛︣︐﹠﹋ ﹩﹚﹋ ﹩︪︋︣︀ی ا︗︣ا︫︡ه از ︨﹢ی ﹝︣ا﹋︤ ︠︡﹝︀︑﹩؛ و
• ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ در︋︀ره ﹋﹠︐︣﹜︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︠︡﹝︀ت ارا﹥ ︫︡ه.

 ︣﹍د ︀ ﹩︑︀﹞︡︠ ︤﹋︣﹞ ︧︀︋︨︣︀ن ،︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه ️را ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ ︀︫︤ار﹎
︧︀︋︨︣ــ︀ن ︑︀ ︡ ا﹝﹊︀ن ︋︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹝︀ر︑︀ی ︑︭︭﹩ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت 
︑﹫﹥ ﹋﹠﹠︡. ا﹡︖︀م ﹠﹫﹟ ﹋︀ری ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹎︣و﹨﹩ ﹋﹥ از ﹎︣وه ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه و 
 ﹤︐︧  ︋،﹩︀﹫︨︣︋︀︧ ﹟﹫﹠ دارد. دا﹝﹠﹥ ﹋︀ر ﹝﹢رد ﹡︷︣ در ﹩︀︡ا︨️، ﹝︤ا︗ ︩︋
 ،︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه و ،﹩︑︀﹞︡︠ ︤﹋︣﹞ ️︣︡﹞ ﹟﹫︋ ﹅﹁︀ز﹝﹠︡ ︑﹢ا﹫﹡ ،︳︫︣ا ﹤︋
﹢رت ﹜︤وم، ﹎︣و﹨﹩ ﹋﹥ ﹋︀ر ﹝﹊﹞﹏ را ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨︡،  و ﹝︣︡️ ﹎︣وه ا︨ــ️. در︮ 

︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ رو︫︀ی ︑﹢ا﹁﹆﹩ ا︲︀﹁﹩، ﹎︤ارش ﹝﹩ د﹨︡.

︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن ︤ار︫﹍︣ی﹎
︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︩ ﹋︀ر︫ــ︀ن را در ﹇︀﹜︊﹩ ﹋﹥ در د︨ــ︐﹢را﹜︺﹞﹙︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه 
︋︣ ︨ــ︣ آن ︑﹢ا﹁﹅ ︫ــ︡ه، ︋﹥ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︣وه ﹎︤ارش ﹝﹩ د﹨﹠︡، ︀ل ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ 
﹎︤ارش ︧︀︋︨︣ــ﹩ در︋ــ︀ره ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋︀︫ــ︡، ︀ در︋︀ره ﹝︀﹡︡ه ︧ــ︋︀︀ی 
︬ ︫ــ︡ه. ︎﹫︪ــ︐︣ د ﹩︠︣︋ ﹤﹋ ﹜︧︡︀︋︨︣︀ن  ︪﹞ ︀ی﹨ ﹤︤ارش رو﹎ ︀ ،︠︀ص
︀ ﹝︧ــ︐﹆﹫﹛ ﹋︀ر﹋︣دن ز ︣︷﹡ ︧︣︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︣وه ﹝﹢ا﹁﹆️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و ︑︺︡ادی   ︋︩︋
د ﹟﹫﹠︙﹝﹨ .﹤﹡ ︣﹍︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︀ددا︫︐﹩ از ﹋︀ر ا﹡︖︀م ︫︡ه و/
 ﹟د﹨︡ ﹋﹥ ا ﹤︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه را ارا از ﹩︐﹁︀︎︨︪︣ــ﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ︑﹊﹞﹫﹏ ︫ــ︡ه در ︀
 ︡︀  ︋︩ ︧︐﹍﹩ دارد. ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه و︋   ︋︀﹡︀ی آ﹨ ﹤و رو ︀﹫︪﹞ ︳  ︠﹤ ﹝﹢︲﹢ع︋ 

﹝︪ــ︡﹫︀︑ ﹩︧﹋ ﹤ ﹤﹋ ︡﹠﹠﹋ ︬﹥ ﹨︀ را در︀﹁️ ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د و ﹥ ﹋︧﹩ رو︫︀ی 
︧︀︋︨︣﹩ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ رو︡اد﹨︀ی ︋︺︡ از ︑︀ر ︑︣از﹡︀﹝﹥ را ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ داد.

﹝﹢︲﹢︻︀ی ︠︀ص
︣ای ︧︀︋︨︣︀ن  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ 600 ﹨﹞﹥ ﹝﹢اردی را ﹋﹥︋   ا︨ــ︐︀﹡︡ارد︋ 
 ﹩︀﹨ زه﹢ ﹤︋ ️﹝︧﹇ ﹟در︨ــ️ ﹝﹩ ﹋﹠︡، ︎﹢︫ــ︩ ﹡﹞﹩ د﹨︡. در ا ﹏﹊︪﹞
ا︫ــ︀ره ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋ــ﹥ در آ﹡ــ︀، ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 600 
︣دا︠︐﹥   ︎︀﹡آ ﹤ ︀ د﹇️︋  ر﹨﹠﹞﹢د﹨ــ︀ی ﹋﹞︐︣ی را ارا﹥ ﹝﹩ د﹨︡ و ا﹟ ﹋ــ﹥، ا﹎︣︋ 

﹡︪﹢د، ﹝︪﹊﹑︑﹩ را ︋﹥ و︗﹢د ﹝﹩ آور﹡︡. ا ﹟﹢زه ﹨︀ ︻︊︀ر︑﹠︡ از:
• ︀︎︀ن ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ︾﹫︣﹝︐︖︀﹡7︦ ؛

• ﹨﹞︣ا︨︐︀ ﹋︣دن رو﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری ﹡︀︨︀ز﹎︀ر؛
• ︫︣﹋︐︀ی روی ﹋︀︾8︢ ؛ و

• ﹝︺︀﹁﹫️ ︐﹋︫︣ ﹩︨︣︋︀︧︀ی ︑︀︋︺﹥ و ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︀﹡︡ه ﹨︀.

:︀︐︫﹢﹡︀︎
1- Auditing groups
2- Component auditors
3- Documentation
4- Logistics
5- Shared Service Centers

 ︀﹫﹡︀︐︣︋ ︋︣ا︨︀س ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹤﹋ ﹩︐﹫﹚﹞︡﹠ ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه ﹨︀ی ع ︋︣ای﹢︲﹢﹞ ﹟6- ا
﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و ︋︀ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︩ در ︨ــ︋ ︣︀︪ــ︀ی د﹡﹫︀ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ﹋﹞﹉ 

﹝︧︐﹆﹫﹛ از ︧︀︋︨︣︀ن دا︠﹙﹩ ﹝﹞﹠﹢ع ﹡﹫︧️، ﹝︪﹊﹑ت ︋︀﹜﹆﹢ ه ای را ا︖︀د ﹝﹩ ﹋﹠︡. 
7- Non-conterminous
8- Letterbox Companies
︫ــ︣﹋︐﹠︑ ﹤﹋ ﹩︀︀ آدرس ︎︧︐﹩ د﹁︐︣ ا︮﹙﹩ ︫ــ︀ن در ﹋︪﹢ر﹨︀ی ︋︀ ﹝︀﹜﹫︀ت 
︀︎﹫﹟ ﹇︣ار دارد و ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︑︖︀ر︪︀ن را در ︀︨︣ ﹋︪﹢ر﹨︀ ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡.

:︹︊﹠﹞
Institute of Chartered Accountants in England and Wales 
(ICAEW), Auditing Groups: A Practical Guide, Includes 
Supplementary Material, 2014, www.icaew.com

 ﹤︋ ︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن ﹤﹋ ﹤ آن
︧︀︋︨︣︀ن ﹎︣وه ﹝﹩ د﹨﹠︡

﹎︤ار︫︀ی  ﹩︨︣︋︀︧︀ ﹎︤ار︀︫﹩ در︋︀ره رو︫︀ی ﹝︪︬ ︫︡ه

︀ددا︫️ از ﹋︀ر﹨︀ی ا﹡︖︀م ︫︡ه

︎︨︪︣﹠︀﹝﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه
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︩ ز﹝﹫﹠﹥ ﹫︎
︠︴︣ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه، ا︐﹞︀ل ﹋︪︿ ﹡︪︡ن ︑︣︿ در ︨ــ︴ ︩︋ ︀ ﹝﹫︀ن ︪︋︀ را ︋﹥ د﹡︊︀ل دارد، و 

︋﹠︀︋︣ا﹟ ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه دارای ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ︋︀︫︡، ا︸︀ر﹡︷︣ ﹡︀﹝﹠︀︨︉ ︧︀︋︨︣﹩ را در ︎﹩ دارد.
︋︣ا︨︀س ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ۶٠٠ ١، ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ر︨﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ︠︴︣ ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 
﹎︣وه ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ در ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ︋︪ــ︀ی ﹝﹞︣﹫︾ ︀ ﹜﹛ و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫ــ٢︡، ︧︀︋︨︣︀ن ︀︋︡ ︋︣︠﹢رد﹨︀ی 
﹝﹠︀︨︊﹩ را ︵︣ا﹩ و ا︗︣ا ﹋﹠﹠︡. ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹥ ﹊﹩ از دو د﹜﹫﹏ ز︣، رو﹊︣د﹨︀ی ︠︀ص ︋︣ای ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ︪︋︀ی 
 ︩︮︀  ︠️﹫﹨︀﹞ ︀ ︳︣ا  ︫﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀  ︋︩ ﹥ د﹜﹫﹏ ا﹟ ﹋﹥ آن︋   ︋︀ د﹜﹫﹏ ا﹨﹞﹫️ ﹝︀﹜﹩ آن ا︵﹑︻︀ت ﹤ ﹝﹛ را ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹩ دا﹡︡:︋ 
﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︫︀﹝﹏ ︠︴︣﹨︀ی ﹝﹛ ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه ︋︀︫︡ (︺﹠﹩ ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد ا﹜︤ام ﹝﹩ دارد ﹋﹥ 
 ﹤﹋ ﹩︀︪︋ و ︡﹡﹢︫ ﹩︨︣︋︀︧ ︩︋ ️﹫﹝﹨ا ︴︨ ا︨︐﹀︀ده از ︀︋ ︡﹠︐︧﹨ ﹜﹞ ﹩﹛︀﹞ ︣︷﹡ از ﹤﹋ ﹩︀︪︋ ﹩ِ﹛︀﹞ ا︵﹑︻︀ت
 ﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐︀﹡︡ارد ﹟︫︡ه در ا ︬ ︪﹞ ︀ی﹨ ﹤رو ︀ ︩︋ ️﹫﹝﹨ا ︴︨ ا︨︐﹀︀ده از ︀︋ ︀ ،︡﹠︐︧﹨ ﹜﹞ ﹉︧ــاز ﹡︷︣ ر
︫ــ﹢﹡︡)٣. ︋︣ای ︪︋︀ی ︾﹫︣﹝﹛، ﹎︣وه ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ︀︋︡ رو︫ــ︀ی ︑﹙﹫﹙﹩ را در ︨︴ ﹎︣وه ا﹡︖︀م د﹨۴︡. ︋︀ و︗﹢د 
︬ ︫ــ︡ه در ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد در ︭︠﹢ص ︪︋︀ی  ︪﹞ ︀ی︫︣وه ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ رو﹎ ﹩︨︣︋︀︧ ︣وه﹎ ،︳در ︋︣︠﹩ ︫ــ︣ا ،﹟ا

︾﹫︣﹝﹛ را ا︗︣ا ﹋﹠︡ ︀ از ︧︀︋︣س ︋ ︩︋﹢ا﹨︡ ﹋﹥ ا﹟ ﹋︀ر را ا﹡︖︀م د﹨۵︡. 

 ︑︣︗﹞﹥: ︨﹞﹫︣ا ﹡︭﹫︣ی
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︩ ز﹝﹫﹠﹥ ﹫︎
︠︴︣ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه، ا︐﹞︀ل ﹋︪︿ ﹡︪︡ن ︑︣︿ در ︨ــ︴ ︩︋ ︀ ﹝﹫︀ن ︪︋︀ را ︋﹥ د﹡︊︀ل دارد، و 

︋﹠︀︋︣ا﹟ ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه دارای ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ︋︀︫︡، ا︸︀ر﹡︷︣ ﹡︀﹝﹠︀︨︉ ︧︀︋︨︣﹩ را در ︎﹩ دارد.
︋︣ا︨︀س ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ۶٠٠ ١، ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ر︨﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ︠︴︣ ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 
﹎︣وه ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ در ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ︋︪ــ︀ی ﹝﹞︣﹫︾ ︀ ﹜﹛ و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫ــ٢︡، ︧︀︋︨︣︀ن ︀︋︡ ︋︣︠﹢رد﹨︀ی 
﹝﹠︀︨︊﹩ را ︵︣ا﹩ و ا︗︣ا ﹋﹠﹠︡. ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹥ ﹊﹩ از دو د﹜﹫﹏ ز︣، رو﹊︣د﹨︀ی ︠︀ص ︋︣ای ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ︪︋︀ی 
 ︩︮︀  ︠️﹫﹨︀﹞ ︀ ︳︣ا  ︫﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀  ︋︩︋ آن ﹤﹋ ﹟د﹜﹫﹏ ا ﹤  ︋︀ د﹜﹫﹏ ا﹨﹞﹫️ ﹝︀﹜﹩ آن ا︵﹑︻︀ت ﹤ ﹝﹛ را ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹩ دا﹡︡:︋ 
﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︫︀﹝﹏ ︠︴︣﹨︀ی ﹝﹛ ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه ︋︀︫︡ (︺﹠﹩ ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد ا﹜︤ام ﹝﹩ دارد ﹋﹥ 
 ﹤﹋ ﹩︀︪︋ و ︡﹡﹢︫ ﹩︨︣︋︀︧ ︩︋ ️﹫﹝﹨ا ︴︨ ا︨︐﹀︀ده از ︀︋ ︡﹠︐︧﹨ ﹜﹞ ﹩﹛︀﹞ ︣︷﹡ از ﹤﹋ ﹩︀︪︋ ﹩ِ﹛︀﹞ ا︵﹑︻︀ت
 ﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐︀﹡︡ارد ﹟︫︡ه در ا ︬ ︪﹞ ︀ی﹨ ﹤رو ︀ ︩︋ ️﹫﹝﹨ا ︴︨ ا︨︐﹀︀ده از ︀︋ ︀ ،︡﹠︐︧﹨ ﹜﹞ ﹉︧ــاز ﹡︷︣ ر
︫ــ﹢﹡︡)٣. ︋︣ای ︪︋︀ی ︾﹫︣﹝﹛، ﹎︣وه ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ︀︋︡ رو︫ــ︀ی ︑﹙﹫﹙﹩ را در ︨︴ ﹎︣وه ا﹡︖︀م د﹨۴︡. ︋︀ و︗﹢د 
︬ ︫ــ︡ه در ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد در ︭︠﹢ص ︪︋︀ی  ︪﹞ ︀ی︫︣وه ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ رو﹎ ﹩︨︣︋︀︧ ︣وه﹎ ،︳در ︋︣︠﹩ ︫ــ︣ا ،﹟ا

︾﹫︣﹝﹛ را ا︗︣ا ﹋﹠︡ ︀ از ︧︀︋︣س ︋ ︩︋﹢ا﹨︡ ﹋﹥ ا﹟ ﹋︀ر را ا﹡︖︀م د﹨۵︡. 

 ︑︣︗﹞﹥: ︨﹞﹫︣ا ﹡︭﹫︣ی
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️﹫﹨ ﹩﹨ا﹢︠︣︷﹡ ﹤︋ ︀︨︀︎
در ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ ﹨﹫️، ا︫ــ︀ره ︫ــ︡ ﹋ــ﹥ ﹎︀﹨﹩ او﹇ــ︀ت ︑︺﹫﹫﹟ دا﹝﹠﹥ 
 ︀ ﹜﹞ ︀︪︋ آن ﹤﹋ ﹟و ا) ︀︪ــ︋ ️︠︀﹠︫ ︋︣ا︨ــ︀س ﹩︨︣︋︀︧
︩ ︋︣ا﹡﹍﹫︤ ا︨️ و ﹝﹞﹊﹟ ا︨️  ﹛︀ (︡﹡﹢داده ︫ــ ︬﹫︪ــ︑ ﹜﹞︣﹫︾
﹨﹞﹫︪ــ﹥ ︋﹥ رو﹊︣د ︋︀﹐︋﹥ ︀︎﹫﹟ ﹝﹠︀︨︊﹩ ︋︣ای ︫ــ﹠︀︠️، ارز︀︋﹩ و 
︋︣︠﹢رد ︋︀ ︠︴︣﹨︀ی ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ در ︨︴ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه 
﹝﹠︖︣ ﹡︪ــ﹢د. ︨︀︎ د﹨﹠︡﹎︀ن ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ ︋︣ای ا︖︀د ار︑︊︀ط 
︋︐︣ ︋﹫﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ 600 و ︀︨︣ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
 ︀ ︣︠﹢رد︋  ــ﹠︀︠️، ارز︀︋ــ﹩ و︋   ︫︀ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︣︑︊ــ︳︋ 
︠︴︣﹨ــ︀ی ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫ــ﹑﹞ ،6️︷︀︑﹩ ︋︣ای ︋︊﹢د ا︨ــ︐︀﹡︡ارد 
﹍﹫︣د ︡︋﹟ ︮﹢رت ﹋﹥ در  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︀︋ 600︡ ︮ــ﹢رت︋ 
︑︺﹫﹫﹟ ا︣︑ ︣︴︠ ﹤﹋ ﹟︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه ︋﹥ ︵﹢ر 
 ﹟﹫﹫︺︑ ︡﹠داده ︫︡ه ا︨️، ︋︣ ﹁︣ا ︨︀︎ در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫ــ︡ه و ︉︨︀﹠﹞

دا﹝﹠﹥ ︑︀﹋﹫︡ ︋﹫︪︐︣ی ︮﹢رت ﹎﹫︣د.
﹊ــ﹩ از ﹝﹆︣رات ﹎ــ︢اران و ﹡︀د﹨ــ︀ی ﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︨︣ــ﹩٧ ︋﹥ 
﹝﹑︷﹥ ︋﹫︪ــ︐︣ ︨ــ︀زو﹋︀ر ︑︺﹫﹫﹟ دا﹝﹠﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه در ا︨︐︀﹡︡ارد 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ۶٠٠ ︑︀﹋﹫︡ دا︫️. ا︨︀︎ ﹟ د﹨﹠︡ه ا︻﹑م ﹋︣د 
﹋﹥ ا﹎︣ ︋︣ای ︑︪ــ﹫︬ ﹝﹫︤ان ﹋︀ر ﹐زم، در ا︋︐︡ای ا﹝︣ ︋︣ ﹝﹛ ︋﹢دن 
︀ ﹡︊﹢دن ︋︩ و ارز︋ ︣︴︠ ﹩︋︀︪ــ︀ی ﹝﹛ ︑﹞︣﹋︤ ︫﹢د، ﹝﹞﹊﹟ 
 ︣︴︠ ﹩︋︀︋︣ای ارز ︉︨︀﹠﹞ ﹟﹫︀︎ ﹤︋﹐︀︋ ︣د﹊رو ﹉ ﹤︋ ﹤︪﹫﹝﹨ ️︨ا
︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ در ︨ــ︴ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎ــ︣وه ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ا︮﹢ل 
ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ٣١۵ (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه) ﹝﹠︖︣ ﹡︪﹢د. 
︣ ﹝︊﹠︀ی  ︀︨ــ د﹨﹠︡ه، رو﹊ــ︣د ﹋﹠﹢﹡﹩︋   ︎﹟ــ﹟ ︵︊﹅ ا︻﹑م ا﹫﹠︙﹝﹨
︣ رو﹊︣د   ︋︦﹊︻︣ ️ ︫︀ن ﹝﹞﹊﹟ ا︨️︋  ︪︀ و ︑︺﹫﹫﹟ ا﹨﹞﹫  ︋️︠︀﹠︫
︀︫︡. در﹡︐﹫︖﹥،  ︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ︧︀︋︨︣﹩ ︑︀﹋﹫︡ دا︫︐﹥︋   ︋﹤  ︋«﹐︀︋ ﹤︋ ﹟﹫︀︎»
︋︣︠﹢رد ︋︀ آن ︠︴︣﹨︀، ︐﹩ ا﹎︣ ︋﹥ ︵﹢ر ﹫︮ ︋︣ا︨ــ︀س ا︨ــ︐︀﹡︡ارد 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ٣٣٠ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡ه ︋︀︫︡، ﹋︀﹁﹩ و ﹝﹠︀︨︉ ﹡﹫︧️. 
 ︳﹫﹞ د﹨﹠︡ه ا︲︀﹁﹥ ﹋︣د ﹋﹥ ︋︣ا︨︀س درک ﹎︣وه و ︨︀︎ ﹟ا ﹟﹫﹠︙﹝﹨
 ︣  ︋︣︐︪﹫  ︋︡︀  ︋︡﹫﹋︀︑ ﹟︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه، ا︑ر﹢ ︴︣﹨︀ی︮   ︠﹩︋︀آن و ارز
︀ص در︋︀ره  ﹥ ︵﹢ر︠  ︨︀ د﹨﹠︡ه ﹨︀︋   ︎︣︀  ︨.︫︡︀  ︋«﹟﹫︀︎ ﹤︋﹐︀︋» ︣د﹊رو
︑︺﹫﹫﹟ دا﹝﹠﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ا︸︀ر﹡︷︣ ﹡﹊︣د﹡︡، و﹜﹩ ︋﹫︪︐︣ ︋﹥ ︵﹢ر 

﹋﹙﹩ ﹡﹊︀ت ز︣ را ﹝︴︣ح ︨︀︠︐﹠︡:
• ︋﹠︀ ︋︣ ا︻﹑م ﹊﹩ از ا︻︱︀ی ﹎︣وه ︀︋ ،8(MG) ︩︀︎︡ ︋﹥ ︵﹢ر ︫﹀︀ف 
﹝︪ــ︬ ︫﹢د ﹋﹥ ﹎︣وه ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ︴﹢ر ︀︋︡ ا﹜︤ا﹝︀ی ﹝﹠︡رج در 
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︫﹠︀︠️ و ارز︀︋﹩ ︠︴︣﹨︀ی ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ 

(از ︗﹞﹙﹥ ︑﹆﹙︉) را ︋﹥ ﹋︀ر ︋﹍﹫︣د و ︋︀ آن ︠︴︣﹨︀ ︋︣︠﹢رد ﹋﹠︡.
• ﹊ــ﹩ د﹍ــ︣ از ا︻︱︀ی ﹎ــ︣وه ﹫﹨ ،9︩︀︎️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
 ﹟را ︋﹥ ︑︡و (IAASB) ﹩︪︋ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫︋

︀ر﹢︋﹩ ﹝﹠︧︖﹛ ︋︣ای ︑︺﹫﹫﹟ دا﹝﹠﹥ ﹋︀ر در ار︑︊︀ط ︋︀ ︪︋︀ و ﹝﹫︤ان 
﹝︪︀ر﹋️ ︧ــ︀︋︣س ﹎︣وه در ﹋︀ر ا﹡︖︀م ︫︡ه از ︨﹢ی د﹍︣ان، ︋﹥ ︵﹢ر 
 ️﹫﹨ ﹟ا ﹤︋ ،﹟︣د. ︋︀ و︗﹢د ا﹋ ﹅﹢︪︑ ،︩︋ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︠︀ص
 ﹩﹛︀﹝︐︀ی ﹎︧ــ︐︣ده ︑︣ و ︻﹢ا﹇︉ ﹡︀︠﹢ا︨︐﹥ ا﹨︡﹞︀﹫︎ ︀︑ ︡داده ︫ــ ︣﹋︢︑

رو﹊︣دی «﹝﹠︺︴﹀︐︣» را در ﹡︷︣ ︋﹍﹫︣د.
• ﹋︀ر︋︣د ﹝﹀︀د ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 600 ارزش ار︑﹆︀ی 
︋﹫︪︐︣ را دارد ︑︀ ا﹟ ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋﹥ و︗﹢د آ︡ ﹋﹥ ا﹜︤ا﹝︀ت آن ︋﹥ ﹝︪﹊﹑ت 
﹝﹫︳ ﹋﹠﹢﹡﹩ در ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه10 ﹝﹩ ︎︣دازد، از︗﹞﹙﹥ ︎︣دا︠︐﹟ ︋﹥ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︣︷﹡︀ر︸از ا ﹩﹡︀︊﹫︐︪ ︣ای︎  ا﹟ ﹋﹥ رو﹥ ﹨︀ی ﹝﹠︀︨︉ ﹋︀﹁﹩︋ 

ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢﹡11︡.
﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری ﹋﹥ در ︀︨︀︎︪︀ن ︋﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ا︫︀ره 
 ︫︡︀  ︋﹟﹫︀︎ ﹤︋﹐︀  ︋︣︐︪﹫ ︣ر︨﹩ رو﹊︣دی ﹋﹥︋  ﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ از︋  دا︫ــ︐﹠︡،︋ 
در ︑︺﹫﹫﹟ دا﹝﹠﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ﹞︀️ ﹋︣د﹡١٢︡. ا﹜︊︐﹥، ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ در 

﹍﹢﹡﹍﹩ ا︗︣ای رو﹊︣د ︋︀﹐︋﹥ ︀︎﹫﹟ ﹡︷︣ ﹝︐﹀︀و︑﹩ دا︫︐﹠︡:
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹠﹞د ﹋﹥ دا﹢︋ ﹟︪︀ن ا﹨︀﹎︧︡ــ︀︋︡اری13 د ﹤︧︨﹢﹞ دو •
﹎︣وه ︀︋ــ︡ ︑︣﹋﹫︊﹩ از ︑﹞︣﹋︤ ︋︣ ارز︀︋﹩ ︠︴︣﹨ــ︀ی ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ 
 .︫︡︀︋ ﹜﹞︣﹫︾ و ﹜﹞ ︀ی︪ــ︋ ﹟︐﹁︣﹎︣︷﹡د در ﹎︣وه و ﹡﹫︤ در﹢︗﹢﹞
︀ور دا︫︐﹠︡ ﹋﹥ ا﹟ د︡﹎︀ه «︻﹞﹢دی» و «ا﹁﹆﹩»،  ︀︨ــ د﹨﹠︡﹎︀ن︋   ︎﹟ا
︋︣︠﹢رد ︋︀ ︠︴︣﹨︀ی ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ و ︋﹠︀︋︣ا﹟ ا︸︀ر﹡︷︣ ︧︀︋︣س 
 .︡﹠﹋ ﹩﹞ ️︀﹝ و ﹏﹫︧ــ︑ ︣︐ ﹢ر︑ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎ــ︣وه را︋  در︋ــ︀ره︮ 
ــ︡ ﹋﹥ رو﹊︣د ﹁︺﹙﹩ (رو﹊︣د ︻﹞﹢دی، ︀ رو﹊︣د  ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا︫ــ︀ره︫ 
︋︣ا︨︀س ︫ــ﹠︀︠️ ︋︪ــ︀ و ︑︺﹫﹫﹟ ا﹨﹞﹫️ آ﹡︀) ﹨﹠﹢ز ︋︣ای ︋︣︠﹩ 
از ︨︀︠︐︀ر﹨︀ی ﹎︣وه ︋︧ــ﹫︀ر ا︔︋︩︣ ︋﹢ده و ︋﹠︀︋︣ا﹟ در ︋︀ز﹡﹍︣︀ی 

︋︺︡ی ﹡ ︡︀︊︢ف ︫﹢د. 
• دو ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︧ــ︀︋︡اری د﹍14︣ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ رو﹊ــ︣د ا︮﹢ل ﹝﹢ر︑︣ 
 ﹩ِ﹞﹢﹀﹞ ︀ی︐︡ود﹞ ︣︤و﹝﹩ ﹡︡ارد ︋ــ﹛ ﹤﹋ ﹟︀د ﹋︣د﹡︡ و ا﹠را ︎﹫︪ــ
وا︡﹨ــ︀ی ︑︖ــ︀ری ﹠︡﹝﹊︀﹡﹩ ﹋ــ﹥ ︋﹥ ︲︣ورت در ︑︺︣ــ︿ «﹎︣وه» 
﹡﹞﹩ ﹎﹠︖﹠︡ ︋» ︿︣︺︑ ︀︋ ﹤﹋ ﹩︀﹨ ﹤︊﹠︗ ︀︩» ا﹡︴︊︀ق ﹡︡ار﹡︡، ︑﹞︣﹋︤ 

︫﹢د. 
﹊﹩ از ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری١۵ ا︻﹑م ﹋︣د ﹋﹥ رو﹊︣د ︑︺﹫﹫﹟ 
دا﹝﹠﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎ــ︣وه ︀︋︡ ”︋﹥ ا﹡ــ︡ازه ﹋︀﹁﹩ ا﹡︺︴︀ف ︢︎︣ ︋︀︫ــ︡ ︑︀ 
︋︐﹢ا﹡︡ ﹎︧ــ︐︣ه ای از ︨ــ︀︠︐︀ر﹨︀ی ︨ــ︀ز﹝︀﹡﹩ ﹝︐﹙︿ را در︋︣︋﹍﹫︣د و 
 ︩︋︣︔︣د﹨︀ی ا﹊︤ی ﹡︀﹝﹠︀︨ــ︉ ﹝︀﹡︹ رو﹢︖︑ ︀ی﹞و︨ــ﹫﹙﹥ ا﹜︤ا ﹤︋
︋︣ای ︧︀︋︨︣﹩ ﹡︪ــ﹢د“. ا﹟ ﹝﹢︨︧﹥ ︧ــ︀︋︡اری ا﹁︤ود ﹋﹥ ︑﹞︣﹋︤ 
︋︀ز﹡﹍︣︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ۶٠٠ ︋﹥ ︗︀ی د﹡︊︀ل ﹋︣دن 
 ﹟ا ︣︋ ︡︀︋ ،︡﹨آوردن ︫ــ﹢ا ️ ︑︖﹢︤ ا︲︀﹁﹩ در ﹁︣ا﹠︡ ︋︣ای ︋﹥ د︨ــ
︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ آ︀ ﹎︣وه ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ︫﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣﹩ ﹋︀﹁﹩ و ﹝﹠︀︨︉ 
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دــ︡﹎︀ه ﹊﹩ د﹍ــ︣ از ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری١۶ ا﹟ ︋﹢د 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ۶٠٠  ︀ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد︋  ﹋ــ﹥ ا︮﹢ل ﹋﹙﹩ ﹝︣︑︊︳︋ 
︬ ا﹡ــ︡ و در ا︣﹞ ﹟﹙﹥، ︋﹥ ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹞﹩ ﹡﹫ــ︀ز ﹡︡ار﹡︡. ا﹜︊︐﹥  ﹆﹡ ﹩︋
 ︣︀︨ و ︩︋ ️︠︀﹠︫ ﹤﹠﹫﹞︨︧ــ﹥ ︠︀︵︣ ﹡︪︀ن ﹋︣د ﹋﹥ در ز﹢﹞ ﹟ا
 ﹤ ــ︣ا︳ در ︀ل ︑﹊︀﹝﹏ ﹎︣وه،︋   ︫︀  ︋︳︊︑︣﹞ ︿﹚︐﹞ ــ︀ی︻﹢︲﹢﹞

ر﹨﹠﹞﹢د﹨︀ی ︋﹫︪︐︣ی ﹡﹫︀ز ا︨️.
ا︨︐︀﹡︡ارد﹎︢اران ﹝﹙﹩١٧ د︡﹎︀ه ﹨︀ی ﹝︐﹙﹀﹩ دا︫︐﹠︡:

 ﹩︋︀و ارز ️︠︀﹠ ︣ا︨︀س︫   ︋﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹠﹞ر ﹋﹙﹩ از ︑︺﹫﹫﹟ دا﹢︵ ﹤  ︋•
︠︴ــ︣ ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ︋︣ای ﹎︣وه، ︀﹝ــ️ ﹠︡ا﹡﹩ ﹡﹊︣د﹡18︡. 
﹥ ﹝﹠︷﹢ر  ︀︵︣ ﹡︪︀ن ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ ︑︽﹫﹫︣ ا︨︐︀﹡︡ارد︋   ︠︀﹨ ﹤︧︨﹢﹞ ﹟ا﹜︊︐﹥ ا
︫﹞﹢ل ا﹟ رو﹊︣د ︋﹥ ︗︀ی رو﹊︣د ﹁︺﹙﹩ ﹋﹥ ︋︣ ︫﹠︀︠️ ︪︋︀ و 
ارز︀︋ــ﹩ ا﹨﹞﹫️ آ﹡︀ ︑﹞︣﹋︤ دارد، ︑︽﹫﹫ــ︣ی ﹋﹏ ﹡﹍︣ا﹡﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د 

و ﹨︀﹁/﹤﹠︤︡ه ︀︮﹏ از آن ﹡﹫︤ ︀︋︡ ︋﹥ د﹇️ در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢د. 
• د︡﹎︀ه ﹊﹩ از ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹎︢اران ﹝﹙﹩19 ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥ ︋︣ای ︑︺﹫﹫﹟ 
 ︡︀︋ ︩︋ ︴︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎ــ︣وه و ︑︺﹫﹫﹟ ﹋︀ر ﹐زم در ︨ــ ﹤﹠﹞دا
 ﹟ا︨ــ︐﹀︀ده ︫ــ﹢د. ا ﹐︀︋ ﹤︋ ﹟﹫︀︎ و ﹟﹫︀︎ ﹤︋﹐︀︋ ︣د﹊از رو ﹩︊﹫﹋︣︑
 ﹤︫ــ︡ه از زاو ﹩︀︨︀﹠︫ ︣د ا︵﹞﹫﹠ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︠︴︣﹨︀ی﹊رو
﹎︣وه و ︠︴︣﹨︀ی ︫﹠︀︨︀﹩ ︫ــ︡ه در ︨︴︋ ︩، ︋﹥ ︵﹢ر ﹝﹠︀︨︉ 

در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د. 
 ﹩︋︀د ﹋﹥ ﹨﹛ ارز﹢  ︋﹟از ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹎︢اران ﹝﹙ــ﹩20 ا ﹩﹊ ︀ه﹎︡د •
︠︴ــ︣ و ﹨﹛ ا﹨﹞﹫ــ️ ︀︋ ︩︋︡ ︗ــ︤و ﹝﹑︷ــ︀ت ﹝︣︑︊︳ ︋︀﹇﹩ 
 ︣︴︠ ﹩︋︀ا︫︀ره ﹋︣د ﹋﹥ ارز ﹤︐﹊﹡ ﹟د﹨﹠︡ه ︋﹥ ا ︎︀︨ــ ﹟ا .︡﹠﹡︀﹝︋
 ︀ دن﹢︋ ﹜﹞ ﹟﹫﹫︺︑ از ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی ا︮﹙ــ﹩ در ﹩﹊ ︣وه﹎ ︴در ︨ــ

﹡︊﹢دن ︋ ﹉︩ ︠︀ص ا︨️. 
• د︡﹎︀ه ﹊﹩ از ا︨︐︀﹡︡ارد﹎︢اران ﹝﹙﹩21 ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥ رو﹊︣د ﹋﹠﹢﹡﹩ 
︋︣ای ︫ــ﹠︀︠️ ︪︋︀ی ﹝﹛ ︋︣ا︨ــ︀س ا﹨﹞﹫️ ﹝︀﹜﹩ ︀ ا︐﹞︀ل 

و︗﹢د ︠︴︣ ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️، ﹨﹠﹢ز ﹝︺︐︊︣ ا︨️. 
︨ــ︀︣ ﹎︣وه ﹨︀ی ︨ــ﹢د︋︣ ا︸︀ر﹡︷︣ ︠︀︮﹩ در︋︀ره ا﹟ ︗﹠︊﹥ از 

﹫︨︣︋︀︧︀ی ﹎︣وه ﹡︡ا︫︐﹠︡. 
 ﹟﹫ ︣ ﹜︤وم ︑﹆﹢️ ار︑︊︀ط︋  ︀︨ــ د﹨﹠︡﹎︀ن ز︀دی︋   ︎﹟﹫﹠︙﹝﹨
ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ۶٠٠ و ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
 ﹩︋︀ارز ﹩﹠︺) ٣١۵ (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه) ︑︀﹋﹫︡ دا︫︐﹠٢٢︡ ﹩︨︣︋︀︧
︠︴︣ ︋︣ای ﹎ــ︣وه ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ٣١۵ (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫ــ︡ه))، و ︋︣︠﹩ ︨︀︎ د﹨﹠︡﹎︀ن 
︑﹢︗ــ﹥ ︋﹥ ﹢زه ﹨︀ی ︠︀︮ــ﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ا﹜︤ا﹝ــ︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ درک 
﹋﹠︐︣ل دا︠﹙﹩ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹁︣ا﹠︡ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ را ︠︀︵︣ ﹡︪︀ن 

﹋︣د﹡٢٣︡.

:︀︐︫﹢﹡︀︎
︀ص: ︧︀︋︨︣ــ﹩  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹑﹞ :600︷︀ت︠  1- ا︨ــ︐︀﹡︡ارد︋ 

(︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن ︀ر﹋ ﹏﹞︀︫) ︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه︑ر﹢︮
600 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛2- ︋﹠︡ 24 ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا

600 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛3- ︋﹠︡ 26 و 27 ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا
600 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛4- ︋﹠︡ 28 ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا
600 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛5- ︋﹠︡ 29 ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا

 ﹩︋︀315 (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه)، ︫﹠︀︠️ و ارز ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛6- ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا
︠︴︣﹨︀ی ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ از︵︣﹅ ︫ــ﹠︀︠️ وا︡ ︑︖ــ︀ری و ﹝﹫︳ آن، 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︐﹫﹛﹢︧﹞ ،240︀ی ︧ــ︀︋︣س در ز﹝﹫﹠﹥ 
 ،330 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛و ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا ﹩﹛︀﹞ ︀ی︑ر﹢︮ ﹩︨︣︋︀︧ در ︉﹚﹆︑

وا﹋﹠︩ ︧︀︋︣س ︋﹥ ︠︴︣﹨︀ی ارز︀︋﹩ ︫︡ه
7- ︨ــ︀︣ ﹝﹆︣رات ﹎ــ︢اران و ﹡︀د﹨ــ︀ی ﹡︷ــ︀رت ︋︣ ︧︀︋︨︣ــ﹩: ︫ــ﹢رای 

︀﹫﹡︀︐︣︋ ﹩﹛︀﹞ ︤ار︫﹍︣ی﹎
(IOSCO) ︀دار︋ ︀ی اوراق﹡﹢﹫︧﹫﹝﹋ ﹩﹚﹚﹝﹛︀ن ︋﹫﹟ ا﹞8- ︨︀ز

(IFIAR) ﹩︨︣︋︀︧ ︣︋ 9- ﹨﹞﹠︪﹫﹠﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︣ا︗︹ ﹝︧︐﹆﹏ ﹡︷︀رت
10- ︨ــ︀︣ ﹝﹆︣رات ﹎ــ︢اران و ﹡︀د﹨ــ︀ی ﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︨︣ــ﹩: ︫ــ﹢رای 

(EBA) ︀︎︨︀ز﹝︀ن ︋︀﹡﹊︡اری ارو ،︀﹫﹡︀︐︣︋ ﹩﹛︀﹞ ︤ار︫﹍︣ی﹎
MAOB :﹩︨︣︋︀︧ ︣︋ ︀د﹨︀ی ﹡︷︀رت﹡ ︣را︑﹍︢اران و﹆﹞ ︣︀︨ -11

 ،(DTT) ﹩︑ ﹩︑ دی ،(BDO) ︧︀︋︡اری: ︋﹩ دی او 12- ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی
(KPMG) ﹩︗ ام ﹩︎ ﹩﹋ ،(GT) ﹩︑ ﹩︗ ،(EYG) ﹩︗ وای ﹩

13- ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری: دی ︑﹩ ︑﹩، ﹩ وای
14- ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری: ︗﹩ ︑﹩، ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩

15- ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری
(RSM) ︧︀︋︡اری: آراس ام 16- ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی

17- National Standard Setters (NSS)
 ️﹫﹨ ،︀ن﹍﹫︪﹫﹞ ﹩﹝︨︧ــ︀︋︡اران ر ﹤︧︨﹢﹞ :﹩﹚﹞ 18- ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹎︢اران

(NBA) ︧︀︋︡اری ﹩﹚﹞
و  ︧︀︋︨︣ــ﹩  ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ﹨﹫ــ️  ﹝﹙ــ﹩:  ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹎︢ار   -19

(AUASB) ︀﹫﹛ا︨︐︣ا ﹩︪︋ ا︵﹞﹫﹠︀ن
(IDW) ﹢﹫﹚︋20- ا︨︐︀﹡︡ارد﹎︢ار ﹝﹙﹩: آی دی د

21- ا︨︐︀﹡︡ارد﹎︢ار ﹝﹙﹩: ا﹡︖﹞﹟ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ژا︎﹟
22- ︨ــ︀︣ ﹝﹆︣رات ﹎︢اران و ﹡︀د﹨︀ی ﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︨︣﹩: ا︨︐︀﹡︡ارد﹎︢اران 
 ﹤﹠︤﹨ ﹩︪ــ︋ ︀ن﹠﹫﹝︵︧︀︋︨︣ــ﹩ و ا ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ️﹫﹨ :﹩ــ﹚﹞
﹫﹨ ،(CAASB)️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪ــ﹩ 
ز﹐﹡︡﹡﹢ (NZAuASB)؛ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری: ︗﹩ ︑﹩ آی، ﹋﹩ ︎﹩ ام ︗﹩؛ 
︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩: اِی ︗﹩ ︨ــ﹩، د﹢ان ﹝︀︨︊︀ت آ﹝︣﹊︀ (GAO)، ︨︀ز﹝︀ن 

 (INTOSAI) ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹛︀︻ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ﹟﹫︋
(IAIS) ﹤﹝﹫︋ ا﹡︖﹞﹟ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹡︀︸︣ان :︩︀︎ 23- ︻︱﹢ ﹎︣وه

:︹︊﹠﹞
- International Auditing and Assurance Standards Board 
(IAASB), Group Audits - Issues and Working Group 
Views, 2016
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︩ ز﹝﹫﹠﹥ ﹫︎
 1﹩︪︋ و ا︵﹞﹫﹠︀ ن ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا ️﹫﹨ ︀︋ 2019 ︀رس﹞ ️︧︪﹡ در (ISA 600) 600 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛︀ر﹎︣وه ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹋
︋ ﹤︋ (IAASB)︒ در ا﹟ ︋︀ره ︎︣دا︠️ ﹋﹥ رو﹊︣د ﹋﹠﹢﹡﹩ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 600 رو﹊︣دی ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ︋︀︻︒ ︫﹢د ︧︀︋︨︣︀ن ︋︣ای ︋︣︠﹢رد ︋︀ 

 ﹟د ﹋﹥ ا﹢  ︋﹩︀︪  ︋﹟﹫﹫︺︑ ،︀﹨ ︒  ︋﹟از︗﹞﹙﹥ ا .︡﹠﹠﹋ ﹟و ︑︡و ﹩را ︵︣ا ︀︀︨ــ  ︎︀ ︀رو︫ــ ﹟︣︑ ︉ ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه، ﹝﹠︀︨ــ ︀ا﹨﹞﹫️ در︮   ︋︿︣︑ ︣︴︠
رو︫ــ︀︋ ︀︡ در آ﹡︀ ا︗︣ا ︫ــ﹢﹡︡ ︑︀ ︫﹢ا﹨︡ ︗ ﹩︨︣︋︀︧️ ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ از ا︸︀ر﹡︷︣ در︋︀ره ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه ︋﹥ د︨️ آ︡. ︋︣ا﹟ ا︨︀س، ︑︽﹫﹫︣﹨︀ در را︨︐︀ی 

:︫︡︀︋ ︣در︋︣دار﹡︡ه ﹝﹢ارد ز ︡︀︋ 600 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛د ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹢︊︋
• ﹨﹞︣ا︨︐︀﹩ ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ا﹜︤ا﹝︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ 315 (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه)2 و ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ 330 3؛

• ︑﹞︣﹋︤ ︋﹫︪︐︣ ︋︣ ﹝︐﹫﹛﹢︧︀ی ا︻︱︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه و در ︮﹢رت ﹡﹫︀ز، ﹋﹞﹉ ﹎︣﹁︐﹟ از ︧︀︋︨︣︀ن 4︩︋ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر:
- ارز︀︋﹩ ︠︴︣﹨︀ی ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ در ︨︴ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه و ︨︴ اد︻︀ ︋︣ای ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه، و

- ︑︺﹫﹫﹟ ﹝︀﹨﹫️، ز﹝︀ن ︋﹠︡ی و دا﹝﹠﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی رو︫︀ی ︧︀︋︨︣﹩، ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ 330؛ و
 ︤﹋︣﹝︑ .(︩︋ ﹩﹛︀﹞ ︀ی︑︧︀︋︨︣ــ﹩ ︮﹢ر ِ︣ض﹁ ︩ ﹫︎ ﹏﹊︫ ﹤︋ ︀﹠︑ ﹤﹡) ﹩︧︀︋︨︣ــ ︉︨︀﹠﹞ ا﹨︡ ﹋︀﹁﹩ و﹢︫ ️﹁︀︣د در﹊رو ﹟︣︑ ︉ • ︑﹞︣﹋︤ ︋﹫︪ــ︐︣ ︋︣ ﹝﹠︀︨ــ
︧ــ︀︋︣س ︀︋︡ ︋︣ ا﹟ ︋︀︫︡ ﹋﹥ آ︀ در ﹋︀ر ا﹡︖︀م ︫︡ه از ︨ــ﹢ی ا︻︱︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ︀ از ︨﹢ی ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩، ︋﹥ ︠︴︣﹨︀ی ارز︀︋﹩ ︫︡ه ︑﹢︗﹥ ︫︡ه ا︨️ 

.﹤﹡﹢﹍ ،️︨ا ️︊︓﹞ ︨︀︎ ︣﹎و ا ،﹤﹡ ︀
 ﹤﹋ ﹟در︋︀ره ا ،﹟و︗﹢د ا ︀ ︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ ﹋︣د.︋  ﹢ی ﹋︀ر﹎︣وه︎  ﹫︪︐︣ ا﹟ رو﹊︣د از︨  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ از ﹎︧ــ︐︣ش︋  ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 
رو﹊︣د ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ر ﹉︧﹉ رو﹊︣د از ︋︀﹐ ︋﹥ ︀︎﹫﹟۵ ︑﹙﹆﹩ ︫﹢د، ﹡﹍︣ا﹡﹫︀﹩ ا︋︣از ︫︡، ز︣ا ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹠﹫﹟ ︋︣دا︫️ ︫﹢د ﹋﹥ ︑︪﹫︬، ارز︀︋﹩ و ︋︣︠﹢رد 
﹢ی  ︡ون ﹨︣﹎﹢﹡﹥ درو﹡︡ادی از︨   ︋،︫︡︀ ــ﹢ی ا︻︱︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه، ﹨︣ ز﹝︀ن و ︑︀ ﹨︣ ︗︀ ﹋﹥ ﹐زم︋  ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه از︨  ︀ا﹨﹞﹫️ در︮   ︋︿︣︑ ︀ی﹨︣︴  ︠︀︋
﹢د. ﹋︀ر﹎︣وه ﹝﹢ا﹁﹆️  ﹥ ر﹨︊︣ی ا︻︱︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه» ﹡︀﹝﹫︡ه︫   ︋﹉︧︣ر ︡ ﹋﹥ رو﹊︣د ﹝︤︋﹢ر رو﹊︣د «﹝︊︐﹠﹩︋  ﹫︪﹠︀د︫  ︩ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫ــ﹢د.︎  ︧︀︋︨︣ــ︀ن︋ 
﹋︣د ﹋﹥ رو﹊︣د ︎﹫︪﹠︀دی ︀︋︡ از ︨﹢ی ا︻︱︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ر﹨︊︣ی ︫﹢د، و﹜﹩ ︋︣ ا﹟ ︋︀ور ا︨️ ﹋﹥ ا︫︀ره ︋﹥ آن ︋︀ ︻﹠﹢ان «رو﹊︣د ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ر︧﹉» ︨︀ده ︑︣ 

 ﹉︧︣د ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر﹊رو
︋︣ای ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ا︗︣ای

︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه
︨︺﹫︡ ︍︨︣م، ﹝﹞︡︻﹙﹩ ︻︱︡ی   
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︠﹢ا﹨ــ︡ ︋﹢د، ز︣ا ︀︎﹥ و ︋﹠﹫︀ن ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ا︗︣ای ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ٣١۵ (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه) و ا︨︐︀﹡︡ارد  ︋︣ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد︋ 

︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ٣٣٠ ا︨︐﹢ار ا︨️.

 ﹉︧︣د ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ر﹊رو ︿﹫︮﹢︑
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩، ︧ــ︀︋︣س را ﹝﹙︤م ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ︑︀ 
وا︡ ︑︖︀ری، ﹝﹫︳ آن، ︀ر﹢ب ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹝﹢رد ا︨ــ︐﹀︀ده و 
 ﹩︋︀ارز ،︬﹫︀ری را درک ﹋﹠︡ و در ︎﹩ ︑︪ــ︖︑ ︡︀ی دا︠﹙﹩ وا﹛︣︐﹠﹋
و ︋︣︠﹢رد ︋ــ︀ ︠︴︣﹨︀ی ︑︣ــ︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋︀︫ــ︡. در 
﹢ا﹨︡ ﹋︀﹁﹩   ︫﹤ ︀︡ ﹡︐﹢ا﹡﹠︡︋  ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه، ا︻︱︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه︫ 
 ﹩︀﹫﹁︀ی ︗︽︣ا﹡︀﹊﹞ در ︀︪︋ ﹩︐﹇︋︨︣ــ﹠︡ (︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، و ﹩︨︣︋︀︧
﹝︐﹙︿ ﹇︣ار دار﹡︡) و ︋﹠︀︋︣ا﹟ ︫ــ︀︡ ︋︣ای ﹋︧︉ ︫﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣﹩، از 

︧︀︋︨︣︀ن ︪︋︀ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡.
« ،︤﹫ ﹤﹍﹢﹡﹥ و ﹥ و﹇︐﹩، ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ﹥ ﹋︧﹩ و در ︀︗ ﹤﹩» را 
﹝﹩ ︑﹢ان و﹫﹎︥︀ی رو﹊︣د ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ر︧﹉ دا﹡︧️، ︋︣ای 

:﹤﹡﹢﹝﹡
• ︋︀︧ ︬﹫︪︑ -︤﹫ ﹤︀ی ﹝﹛، ﹎︣وه ﹨︀ی ﹝︺︀﹝﹑ت ︀ ﹝﹢ارد ا﹁︪︀ 
﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه و ︑﹀﹊﹫﹉ ﹝︀﹡︡ه ︧ــ︋︀︀ و ﹎︣وه ﹨︀ی ﹝︺︀﹝﹑ت  در︮ 
از ︨﹢ی ︪︋︀، ︋︣ای ︑︪﹫︬ و ارز︀︋﹩ ︠︴︣﹨︀ی ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ 

در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه در ︨︴︋︀︧ ︀ و اد︻︀﹨︀.
︉ ︑︣﹟ را﹨︊︣د ︧︀︋︨︣ــ﹩ (︋︣ای  • ﹍﹢﹡﹥ و ﹥ و﹇︐﹩- ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹠︀︨ــ
﹡﹞﹢﹡﹥، آز﹝﹢ن ﹝︐﹞︣﹋︤ در ز﹝︀ن ﹝﹠︀︨ــ︉)، ﹝︀﹨﹫️، ز﹝︀ن ︋﹠︡ی و دا﹝﹠﹥ 
 ︴︨ ︋︀ا﹨﹞﹫️ در ︿︣︑ ︫︡ه ﹩︋︀︀ی ر︨﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ︠︴︣﹨︀ی ارز︫رو

︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه.
 ﹩︨︣︋︀︧ ا︻︱︀ی ﹤﹋ ﹟ا ﹟﹫﹫︺︑ -﹩︀︗ ﹤ و در ﹩︧﹋ ﹤ ﹤﹚﹫︨و ﹤︋ •
︩ و  ــ﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣ــ﹩ را در︀﹁ــ️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡  ︀︧︀︋︨︣ــ︀ن︋  ﹎︣وه︫ 
رو︫︀ی ﹐زم ︋︣ای ﹋︧︉ ︫ــ﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣﹩، در ︋︣︠﹢رد ︋︀ ︠︴︣﹨︀ی 

ارز︀︋﹩ ︫︡ه ︑﹀︣︀ی ︋︀ا﹨﹞﹫️، در ﹋︖︀ ︀︋︡ ا︗︣ا ︫﹢د.
درک وا︡ ︑︖︀ری، ﹝﹫︳ آن و ﹋﹠︐︣﹜︀ی دا︠﹙﹩ وا︡ ︑︖︀ری

درک واــ︡ ︑︖ــ︀ری، ﹝﹫ــ︳ آن و ﹋﹠︐︣﹜ــ︀ی دا︠﹙﹩ اش از ︨ــ﹢ی 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا ︀︋ ﹅︋︀︴﹞ ،︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ا︻︱︀ی
315 (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫ــ︡ه)، ︀︎﹥ و ︋﹠﹫︀ن رو﹊︣د ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ر︧ــ﹉ را ︫﹊﹏ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛︀ت ︠︀ص ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا︷﹑﹞ .︡﹨د ﹩﹞
315 (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫ــ︡ه) در ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎ــ︣وه در در︗﹥ 
﹡︧ــ️ ︋﹥ ﹝﹑︷︀ت و ︎﹫︙﹫︡﹎﹫︀ی ︋︧﹫︀ری ﹝︣︋﹢ط ا︨️ ﹋﹥ ا︻︱︀ی 
 ،︩  ︋﹉ از ︩﹫  ︋︀ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ﹨﹠﹍︀م ︧︀︋︨︣﹩ وا︡ ︑︖︀ری︋ 

︋︀ آ﹡︀ ﹝﹢ا︗﹥ و ︋︣ آ﹡︀ ﹝︐﹞︣﹋︤ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡، ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥:
• ︋﹥ ︵ــ﹢ر ﹝︺﹞ــ﹢ل، درک وا︡ ︑︖ــ︀ری و ﹝﹫︳ آن ︋﹥ د﹜﹫﹏ ︨ــ︀︠︐︀ر 
 ﹩︀﹫﹁︀ی ︗︽︣ا﹡︀﹊﹞ ا︨️ در ﹟﹊﹝﹞ ﹤﹋ ﹩︀﹨و﹋︀ر ︉ ﹝︐﹠﹢ع ﹎︣وه و ﹋︧ــ
 ︀﹢زه ﹨︀ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︐﹀︀وت ︎︣ا﹋﹠︡ه ︋︀︫ــ﹠︡، ︎﹫︙﹫︡ه ︑︣ ا︨ــ️. 
 ،︡︤ا﹀﹫︋ ︀﹫﹎︡﹫︙﹫︎ ﹟ــ︣وه ﹡﹫︤ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︋︣ ا﹎ ️︣︡﹞ ︀یرو︫ــ
﹠︀︹ ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن ︋︀︫ــ﹠︡ (︋︣ای  ︉ و﹋︀ر﹨︀ی ﹝︐﹙﹀﹩ در︮  ︋﹥ وــ︥ه ا﹎︣ ﹋︧ــ

﹡﹞﹢﹡﹥، ︫︣﹋️ ︋﹫﹞﹥ ︑︀︋︺﹥6 ︋︣ای وا︡﹨︀ی ︑﹢﹜﹫︡ی)؛
• در︋︀ره درک ︨︀﹝︀﹡﹥ ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩:

 ︀ ﹤﹡︀﹎︡﹠ ﹩ــ﹉ ﹎ــ︣وه، ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︵﹑︻︀︑ــ در -
︨︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹝︐﹞︣﹋︤ و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡،

- ︋﹫︪ــ︐︣ ا︐﹞ــ︀ل دارد ﹋﹥ از ﹝︣ا﹋ــ︤ ︠︡﹝︀ت ﹝︪ــ︐︣ک در ﹝﹫︳ ﹎︣وه 
ا︨︐﹀︀ده ︫﹢د،

 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛︀دی ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹠︪﹫︎ ︦﹢﹠︪﹫︎ (ج)35 ︡﹠︋ -
ِ︡ ﹎︤ار︫﹍︣ی  ﹠︧︀︋︣س را ﹝﹙︤م ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︑︀ ﹁︣ا 7(︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه) 315
﹝︀﹜ــ﹩ ︋﹥ ﹋︀رر﹁︐﹥ در ︑﹫ــ﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ وا︡ ︑︖ــ︀ری را درک ﹋﹠︡. 
در ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه، ﹁︣ا ﹅﹫﹀﹚︑ ︡﹠﹊﹩ از ︋︪ــ︀ی 
﹝﹛ ﹁︣ا﹠︡ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ا︨ــ️ و ︋﹥ ا︐﹞︀ل ز︀د، ﹝︧︐﹙︤م ﹋︀ر﹨︀ی 
︧︀︋︨︣﹩ ︋﹫︪ــ︐︣ی ا︨ــ️، ︋﹥ و︥ه و﹇︐﹩ ﹁︣ا﹠︡ ︑﹙﹀﹫﹅ ︋﹥ د﹜﹫﹏ و︗﹢د 
 ،︫︡︀ ﹫︙﹫︡ه ︑︣︋   ︎،﹩﹚︡︺︑ ︀ی︐︊︔ ︀ ﹩﹨︀دی ﹝︺︀﹝﹑ت درون ﹎︣و︀ر ز﹝︫
︀ و﹇︐﹩ ﹎︣وه از ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ی ︑﹙﹀﹫﹅ (︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، ﹨︣︍︀﹢ن8) ا︨︐﹀︀ده 
︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹠︡﹎︀﹡﹥ د﹁︐︣ ﹋﹏ وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری ﹝︐﹙︿ ار︑︊︀ط   ︨︀  ︋﹤﹋ ︡﹠﹋

دارد.
﹨﹠﹍︀م ︨︣و﹋︀ر دا︫︐﹟ ︋︀ ︨︀︠︐︀ر﹨︀ و ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ و ︑︖︀ری 
 ︩ ︀︫︡ ا︻︱︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه، ︧︀︋︨︣︀ن︋  ــ︀︡ ﹐زم︋  ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن،︫ 
را ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹋﹞﹉ ︋ــ﹥ درک ﹐زم ︋︣ای ︑︪ــ﹫︬ و ارز︀︋﹩ ︠︴︣﹨︀ی 
 ︡﹠ ︀ ﹉ در ︣︴︠ ﹩︋︀︀ی ارز︫︋︀ا﹨﹞﹫️، از ︗﹞﹙﹥ ا︗︣ای رو ︿︣︑

︋︩، وارد ﹋︀ر ﹋﹠﹠︡.
︋﹥ د﹜﹫﹏ ︀د︫ــ︡ه، ﹋︀ر﹎︣وه ︋︣ ا﹟ ︋︀ور ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ ﹝﹑︷︀ت ︠︀ص 
 ︡ــ︀ی دا︠﹙﹩ وا﹛︣︐﹠﹋ ــ︳ آن و﹫﹞ ،︀ری︖︑ ︡ــ﹥ درک وا ﹝︣︋ــ﹢ط︋ 

︑︖︀ری ︻︊︀ر︑﹠︡ از:
• ︨︀︠︐︀ر ︨︀ز﹝︀﹡﹩، ﹝︀﹜﹊﹫️ و را﹨︊︣ی ﹎︣وه؛

• ﹝︡ل ︑︖︀ری ﹎︣وه؛
• ︵︣ا﹩ و ︎﹫︀ده ︨︀زی ﹋﹠︐︣﹜︀ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹎︣وه؛ و

• ︠︳ ﹝︪﹫︀ و ︫ــ﹫﹢ه ﹨︀ی ︻﹞﹏ ︧︀︋︡اری ﹋﹥ ﹎︣وه از آ﹡︀ ا︨︐﹀︀ده 
.︡﹠﹋ ﹩﹞

﹋︀ر﹎︣وه در︋︀ره ﹝﹑︷ــ︀ت ︠︀ص ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ درک وا︡ ︑︖︀ری، 
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 ︣︐︪﹫︋ ،︀﹡︀ری و ﹎︧︐︣ش آ︖︑ ︡︀ی دا︠﹙﹩ وا﹛︣︐﹠﹋ آن و ︳﹫﹞
︋﹥ ︋︒ ︠﹢ا﹨︡ ︎︣دا︠️.

︑︪﹫︬، ارز︀︋﹩ و ︋︣︠﹢رد ︋︀ ︠︴︣﹨︀ی ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹠﹞︡ود︨︀زی دا﹞ ،︫︡ــ ﹤︐﹀﹎ ﹟︀ن ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ ︎﹫︩ از ا﹝﹨
﹎︣وه ︋﹥ ︑︪︋ ︬﹫︪︀ (و ︑︪︋ ︬﹫︪︀ی ﹝﹛ آن) ﹨﹞﹢اره ︋﹥ 
︀ا﹨﹞﹫️   ︋︿︣︑ ︀ی﹨︣︴  ︠﹩︋︀ارز ،︬﹫︪︑ ︣ای رو﹊︣د ﹝﹠︀︨ــ︉︋ 
در ︨ــ︴ ︮﹢ر︑ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎ــ︣وه، ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ا︗︣ای رو︫ــ︀ی 

﹝﹠︀︨︉ ︋︣ای ︋︣︠﹢رد ︋︀ ا﹡ ︣︖﹠﹞ ︀﹨︣︴︠ ﹟﹢ا﹨︡ ︫︡.
︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، ا﹜︤ام ︋﹥ ا︗︣ای ︧︀︋︨︣﹩ ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ در ︪︋︀ی 
︉ِ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ ︋︣ ︠︴︣﹨︀ی  ﹝﹛ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹥ ︑﹞︣﹋︤ ﹝﹠︀︨
︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه ﹋﹥ ر︨﹫︡﹎﹩ ︋﹥ آ﹡︀ ︲︣وری 
ا︨ــ️، ﹝﹠︖︣ ﹡︪ــ﹢د (︋﹥ و︥ه و﹇︐﹩ ︠︴︣﹨︀ی ︑︣ــ︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ︋﹥ 
ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ︋︩ ︋︀ ﹝︀﹨﹫️، ﹡﹢ع و ا﹨﹞﹫️ ﹝︐﹀︀وت ﹝︣︋﹢ط ︋︀︫︡). 
 ︣ ــ﹢د ﹋﹥ ︑﹞︣﹋︤︋  ﹨﹞︙﹠﹫﹟، رو﹊︣د ﹋﹠﹢﹡﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ︑﹀︧ــ﹫︫︣ 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︪ــ︀ی ﹝﹛ را ︋︡ون ا﹡︖︀م ﹋︀ر ا︲︀﹁ــ﹩ ︀ ﹋︀ر ا︲︀﹁﹩ 

︠﹫﹙﹩ ﹋﹛ روی ︪︋︀ی د﹍︣ ︫︡﹡﹩ ﹝﹩ ︨︀زد. 
﹋︀ر﹎ــ︣وه ︋︣ ا﹟ ︋︀ر ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ رو﹊ــ︣د ﹝︊︐﹠﹩  ︋︣ ر︧ــ﹉ ︋︣ای 
︉ ︑︣ ا︨️ ︣ا ﹋﹥ ا︻︱︀ی  ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ا︗︣ای ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ﹝﹠︀︨
︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ︑﹞︣﹋︤ ︋︐︣ی ︋︣ ︑︋︀︧ ︬﹫︪︀ی ﹝﹛، ﹎︣وه ﹨︀ی 
 ︿︣︑ ︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه و ︠︴︣﹨︀ی︑ارد ا﹁︪︀ در ︮﹢ر﹢﹞ ︀ ،ت﹑﹞︀︺﹞
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ﹝︣︋﹢ط را دار﹡︡. ا﹟ رو﹊︣د، ا︨︐︀﹡︡ارد︋ 
۶٠٠ را ︋︀ ا︮﹢ل ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ٣١۵ (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه) 
︋﹫︪︐︣ ﹨﹞︣ا︨︐︀ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ︋﹥ ︋︣︠﹩ ︪﹛︀︀ و ﹡﹍︣ا﹡﹫︀ی ﹝︴︣ح ︫︡ه در 

د︻﹢ت ︋﹥ ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩٩ ﹝﹩ ︎︣دازد.
︋︣ا︨ــ︀س رو﹊ــ︣د ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧ــ﹉، ا︻︱︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه 
﹝︧ــ﹢ل ︑︪ــ﹫︬، ارز︀︋﹩ و ︋︣︠﹢رد ︋︀︠︴︣﹨︀ی ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︧ــ️ ﹋﹥ ا︻︱︀ی﹫﹡ ︀﹠︺﹞ ﹟︡︋ ﹟ا ،﹟︧ــ︐﹠︡. ︋︀ و︗﹢د ا﹨
﹎ــ︣وه ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از ﹋﹞﹉ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋ــ︩ در ارز︋ ︣︴︠ ﹩︋︀︣ه 
 ،︳و ︫︣ا ︀︐﹫︺﹇وا ﹤︋ ﹤︐︧︋ ︡︀︫ ﹤﹋ ️︋︀ور ا︨ــ ﹟︀ر﹎︣وه ︋︣ ا﹋ .︡﹡︣﹫﹎
 ︣︴︠ ﹩︋︀︀ی ارز︫ا︗︣ای رو ﹤︋ ﹉﹝﹋ در ︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن ️﹋︪︀ر﹞
 ︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن ،﹤﹡﹢﹝﹡ ︋︀︫ــ︡. ︋︣ای ︉︨︀﹠﹞ ︩︋ ︡﹠ ︀ ﹉ در
﹝﹞﹊﹟ ا︨️ دا﹡︩ ︋﹫︪︐︣ی از ﹝︧ــ ﹏︀﹢زه ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝﹙﹩ ︫︀ن 
دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡ ﹋﹥ ︣︑ ︣︴︠ ﹤︋ ︡︀︫︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ در ︨︴ ︮﹢رت ﹝︀﹜﹩ 
 ﹉ ،︫︡ ﹤︐﹀﹎ ﹟︣وه ﹝﹠︖︣ ︫﹢د. ﹨﹞︙﹠﹫﹟، ﹨﹞︀ن ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ ︎﹫︩ از ا﹎
.︡﹠︫︀ ﹠﹞ ︹︀︐﹙︿ ﹇︣ار دا︫︐﹥︋   ︮︀ ︀﹨و﹋︀ر ︉ ︀︡ در ﹋︧  ︫︩  ︋︡﹠ ︀
︎︦ از آ﹡﹊﹥ ا︻︱︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه ︠︴ــ︣ ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ در 

 ﹟︣︑ ︉ ︨ــ︴ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ ﹎︣وه را ارز︀︋ــ﹩ ﹋︣د﹡︡، ︀︋︡ ﹝﹠︀︨ــ
را﹨︊︣د ︧︀︋︨︣ــ﹩، ﹝︀﹨﹫️، ز﹝︀ن ︋﹠︡ی و دا﹝﹠﹥ رو︫︀ ︋︣ای ︋︣︠﹢رد 
︋︀ ︠︴︣﹨︀ی ارز︀︋﹩ ︫︡ه ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه را 
﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ٣٣٠ ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ و در ︮﹢رت 
﹜︤وم، از ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︩ ﹋﹞﹉ ︋﹍﹫︣﹡︡. ا︻︱︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه 
︩ ︑︣﹟ رو︫ــ︀ی ︋︣︠﹢رد ︋︀ ︠︴︣﹨︀ی ارز︀︋﹩ ︫︡ه  ︋︣︔و ا ﹟︣︑︀را﹋
را در ﹡︷︣ ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡، ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹝︧︐﹙︤م د︨ــ︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ︫﹢ا﹨︡ از 
︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ا︗︣ای روش ﹨︀ی  راه ﹨︀ی ﹝︐﹀︀وت ︋︀︫ــ︡.︋ 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ د︻︀وی و اد︻︀﹨︀ی ﹆﹢﹇﹩، ︋︀ ا﹟ ﹋﹥ ا︵﹑︻︀ت 
﹝︀﹜﹩ ︋︩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ در ︋︣﹎﹫︣﹡︡ه ﹝﹢ارد ا﹁︀︪﹩ در︋︀ره د︻︀وی و 
 ︴︨ ︣وه در﹎ ﹩︨︣︋︀︧ ︋︀︫ــ︡، از ︨ــ﹢ی ا︻︱︀ی ﹩﹇﹢﹆ اد︻︀﹨︀ی
 ︡زه ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︐﹞︣﹋︤ از ︨ــ﹢ی وا﹢ ﹟ــ︣ا ا︣وه ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫ــ﹢د، ز﹎

︑︖︀ری ﹝︣︡️ ﹝﹩ ﹎︣دد.
﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا︻︱︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه  ﹤﹋ ︡﹠﹠﹋ ﹟﹫﹫︺︑ ︡︀︋﹥ ﹋︧ــ﹩ 
 ︿︣︑ ︫︡ه ﹩︋︀ط ︋﹥ ︋︣︠﹢رد ︋︀ ︠︴︣﹨︀ی ارز﹢︋︣﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︡﹨ا﹢︫
︋︀ا﹨﹞﹫ــ️ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ ﹎︣وه را در︀﹁️ ︠﹢ا﹨ــ︡ ﹋︣د. ︑︭﹞﹫﹛ 
 ﹤ ا﹨︡ ﹋︣د و﹢︠ ️﹁︀را در ﹩︨︣︋︀︧ ︡﹨︧ــ﹩ ︫﹢ا﹋ ﹤ ﹤﹋ ﹟در︋︀ره ا
 ﹟﹊﹝﹞ ،︳ــ︣ا ﹥ وا﹇︺﹫︐︀ و︫  ︧ــ︐﹥︋  ــ﹢د،︋  ︀︡ ا﹡︖︀م︫  ز﹝︀﹡﹩ ا﹟ ﹋︀ر︋ 
 ︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن از ︨﹢ی ︀ ︣وه﹎ ﹩︨︣︋︀︧ ا︨️ از ︨ــ﹢ی ا︻︱︀ی
ا﹡︖︀م ︫﹢د. ︻﹢ا﹝﹙﹩ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در ا﹟ ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ﹝﹢︔︣ ︋︀︫﹠︡، 

︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥ ︻︊︀ر︑﹠︡ از: 
• ︮﹑﹫️ و ︑﹢ا﹡﹞﹠︡︀ی ︧︀︋︣س ︋︩؛ 

• ا ﹤﹋ ﹟︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹥ ﹝﹢︗︉ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات ــ︀ ﹨︣ د﹜﹫﹏ د﹍︣ی 
ا﹜︤ا﹝﹩ ︋︀︫︡؛ و

• ا﹟ ﹋ــ﹥ آ︀ وا ︧︡︀︋︨︣ــ﹩ دا︠﹙﹩ و︗ــ﹢د دارد ﹋﹥، ︋ــ︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، 
.︡﹠﹋ ︩︀︎ ︀ی دا︠﹙﹩ را﹛︣︐﹠﹋

︉ ︋﹢دن ︫﹢ا﹨︡  ارز︀︋﹩ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︀﹀﹋ ،︩︋️ و ﹝﹠︀︨
️ ︫︡ه  ﹁︀در ﹩︨︣︋︀︧

﹋︀ر﹎︣وه ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︋﹥ ︋︒ در︋︀ره ︋︊﹢د ا﹜︤ا﹝︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
︧︀︋︨︣﹩ 600 ︎︣دا︠️ ﹋﹥ ︧ــ︀︋︣س را ﹝﹙︤م ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و︗﹢د ︀ ﹡︊﹢د 
 ﹤﹋ ︡﹠﹋ ﹩︋︀را ارز ﹩︐﹫﹝﹨︀ی ︋︀ا︋︀︧ــ ︡ه﹡︀﹞ ︀ ︀ی ﹝︀﹜﹩ ︻﹞︡ه︪︋

﹨﹫︘ روش ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹫︪︐︣ی روی آ﹡︀ ا﹡︖︀م ﹡︪︡ه ا︨️.

︫︊︀﹨︐︀ و ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ا︮﹙﹩
︀︐﹨︀︊︫

رو﹊︣د ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧ــ﹉ ︋︣ای ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ا︗︣ای ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه 
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︑﹞︣﹋︤ ﹝︐﹀︀و︑﹩ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ رو﹊︣د ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 600 
﹋﹠﹢﹡﹩ دارد، و﹜﹩ ﹝︋︀︪️ ︋︣︠﹩ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹨﹞︙﹠︀ن ︎︀︋︣︗︀︨️. ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥:

﹢ا﹨︡ ﹋︀﹁﹩   ︫﹤ ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه ﹨﹞︙﹠︀ن د︨︐﹫︀︋﹩︋   ︮﹩︨︣︋︀︧ ︡ف﹨ •
و ﹝﹠︀︨ــ︉ ︋︣ای ا︸︀ر﹡︷︣ در︋︀ره ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ آ︀ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه، 
از ︑﹞︀م ︗﹠︊﹥ ﹨ــ︀ی ︋︀ا﹨﹞﹫️، ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ︀ر﹢ب ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹝﹢رد 

 .﹤﹡ ︀ ︡﹡︫︡ه ا ﹤﹫︑ ،ا︨︐﹀︀ده
.︡﹡︀﹞ ﹩﹞ ﹩﹇︀ ︩ ا︨︀︨﹩ ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد︋  • درک وا︡ ︑︖︀ری و ﹝﹫︳ آن︋ 

 ﹟﹫︋ ﹤﹢ار︑︊︀ط دو︨ــ .︀﹡و ﹝︪ــ︀ر﹋️ آ ︀︪ــ︋ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︀︋ ار︑︊︀ط •
 ﹩︨︣︋︀︧ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹎︣وه در ︵﹢ل دوره و ا︻︱︀ی ︩︋ ︧︀︋︨︣ــ︀ن
از ا﹨﹞﹫️ ا︨︀︨ــ﹩ در رو﹊︣د ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧﹉ ︋︣︠﹢ردار ا︨️. ﹝︪︀ر﹋️ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی ︋︧﹫︀ر ︋︀ا﹨﹞﹫️ در︪︋ از ﹩﹊ ︀ن﹠︙﹝﹨ ︩︋ ︧︀︋︣س
﹎︣وه ︋︀﹇ــ﹩ ﹝﹩ ﹝︀﹡︡، از︗﹞﹙﹥، در ز﹝︀ن ا︗︣ای رو︫ــ︀ی ارز︀︋﹩ ︠︴︣ در 
 ،︬﹫︪︑ ︣وه ︋︀︫︡ و ︋﹥ ﹨﹠﹍︀م﹎ ﹩︨︣︋︀︧ ر︑﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ر﹨︊︣ی ا︻︱︀ی﹢︮

ارز︀︋﹩ و ︋︣︠﹢رد ︋︀ ︠︴︣︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️، ﹨︣ ز﹝︀ن ﹋﹥ ﹝﹠︀︨︉ ︋︀︫︡.
︀﹨︣﹫﹫︽︑

﹨﹞︀ن ﹎﹢﹡ــ﹥ ﹋﹥ ︎﹫ــ︩ از ا﹫︲﹢︑ ﹟ داده ︫ــ︡، رو﹊︣د ︗︡ــ︡ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ 
ر︧ــ﹉، ︋︀ ︑﹞︣﹋︤ ︋︣ ︑︪ــ﹫︬ و ارز︀︋﹩ ︠︴︣﹨︀ در ︨︴ ﹎︣وه و ︑︺﹫﹫﹟ 
︴︣﹨︀ی   ︠︀ ︣︠﹢رد︋   ︋﹩﹍﹡﹢﹍ ︀ ︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ︫︡ه ﹋︀ر︋  ︑﹠︀︨ــ︉ دا﹝﹠﹥ ﹋︀ر︋︣د︋ 
︀د︫ــ︡ه، ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 600 را ︋﹥ رو﹊︣د ا︨︐︀﹡︡ارد 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ 315 (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه) ﹡︤د﹉ ︑︣ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ﹡﹥ رو﹊︣د 
﹋﹠﹢﹡﹩، ﹋﹥ ︋﹥ ﹝﹢︗︉ آن، دا﹝﹠﹥ ﹋︀ر در در︗﹥ اول از راه ︫﹠︀︨ــ︪︋ ﹩︀︀ و 

︑︺﹫﹫﹟ ا﹨﹞﹫️ آ﹡︀ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د.
︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︑﹞︣﹋︤ ︋︣ ﹎︣وه ﹨︀ی ﹝﹛ ﹝︺︀﹝﹑ت، ﹝︀﹡︡ه ︧ــ︋︀︀، و ﹝﹢ارد 
ا﹁︪︀ی ︋︀ا﹨﹞﹫️ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه و ︑︪﹫︬ و ارز︀︋﹩ ︠︴︣﹨︀ی 
︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ در ا﹟ ︨ــ︴، ︋﹥ ︗︀ی ︫﹠︪︋ ﹩︀︨︀︀، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ 
︋﹥ ﹀︶ ا﹜︤ام ︫﹠︀︨ــ︋ ﹩︀︪ــ︀ی ﹝﹛ ﹡﹫︀زی ﹡︊︀︫ــ︡. ︋﹥ ︋︀ور ﹋︀ر﹎︣وه، 
︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹝﹠︀︨ــ︉ رو﹊︣د ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧﹉ ︋﹥ ا︗︣ای رو︫︀ی ﹝﹠︀︨︉ 
 ﹜﹞ ︣وه ﹨︀ی ﹝︺︀﹝﹑ت، و ﹝﹢ارد ا﹁︪︀ی﹎ ،️﹫﹝﹨︀ی ︋︀ا︋︀︧ ︡ه﹡︀﹞ روی
 ،︣︴  ︠︀ ــ︡ ︑︖︀رید﹜﹫﹏ ا﹡︡ازه وا ﹤ ــ︡ ﹋﹥︋  ﹢ا﹨︫︡  در ﹝﹊︀﹡︀ــ﹩ ﹝﹠︖︣︠ 
 ︀︋ .︡﹡﹢︫ ﹩﹞ ﹩﹆﹚︑ ﹜﹞ ،﹩﹡﹢﹠﹋ ۶٠٠ ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا ﹅︊︵
 ﹩︀︪︋ ﹩︀︨︀﹠︫ ︀ر﹎︣وه ﹝﹩ دا﹡︡ ﹋﹥ در ︋︣︠﹩ ﹝﹢ا﹇︹، ﹨﹠﹢ز﹋ ،﹟و︗﹢د ا
﹋﹥ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ا﹨﹞﹫️ ﹝︀﹜﹩ ︫ــ︀ن ﹝﹛ ︑﹙﹆﹩ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡، ﹝﹀﹫︡ ا︨️ و در ﹨﹞﹫﹟ 

را︨︐︀، ا﹨﹞﹫️ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی را ︋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ا︲︀﹁﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡. 

﹉︧︣د ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر﹊رو ︩︀﹝﹡
 ︣︋  ﹩﹠︐︊﹞ رو﹊︣د  در︋︀ره   ،٢٠١٩ ︨︀ل   ️︧︪﹡ ︋︣﹎︤اری  ︠﹑ل  در 

ر︧﹉ در ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ا︗︣ای ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه، ︑﹢︲﹫︀ت ︋﹫︪︐︣ 
 (Power point)  ️﹠﹢︎︎︀ور ︑︭﹢︣ی  ﹇︴︺﹥ ﹨︀ی  از  ا︨︐﹀︀ده   ︀︋
﹝﹑︷︀ت  و  دارد  آ﹝﹢ز︫﹩   ﹩︐﹫﹨︀﹞  ︩︀﹝﹡  ﹟ا  .︫︡ ︠﹢ا﹨︡   ﹤ارا
︧︀︋︨︣︀ن در ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی رو﹊︣د ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧﹉ را در ﹎︣وه ﹨︀ی 

︨︀ده و ︎﹫︙﹫︡ه ︑︣ ︑﹢︲﹫ ﹝﹩ د﹨︡.

﹤﹡﹢﹝﹡ ︦﹢﹡ ︩ ﹫︎
︋︣ای ︑︪︣ د︡﹎︀ه ﹋︀ر﹎︣وه در︋︀ره رو﹊︣د ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧﹉، ﹋︀ر﹎︣وه 
︩ ﹡﹢︦ ﹡﹞﹢﹡﹥ در ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹡︪︧ــ️ ﹋︣ده ا︨ــ️  ﹫  ︎﹤و ارا ﹤﹫︑ ﹤︋ ا﹇︡ام
﹋﹥ ︀﹝﹡ ﹩﹍﹡﹢﹍︩ رو﹊︣د ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧﹉ در ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 

︧︀︋︨︣﹩ 600 (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه) را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡.

:︀︐︫﹢﹡︀︎
1-International Auditing and Assurance Standards Board 
(IAASB)
2-ISA 315 (Revised), Identifying and Assessing the Risk 
of Material Misstatement Through Understanding the 
Entity and Its Environment 

 ﹩︋︀و ارز ︬﹫︧︀︋︨︣ــ﹩ 315 (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه) «︑︪ــ ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا
︠︴︣﹨︀ی ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ از︵︣﹅ درک وا︡ ︑︖︀ری و ﹝﹫︳ آن»

3-ISA 330, The Auditor’s Reponses to Assessed Risks.
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 330 «︋︣︠﹢رد﹨︀ی ︧ــ︀︋︣س ︋︀ ︠︴︣﹨︀ی 

ارز︀︋﹩ ︫︡ه»
 ︀  ︋«︩ ︩ ︑︣ در︋ــ︀ره ا﹝﹊︀ن ︗︤﹍︀﹠﹩ ا︮︴﹑ح «︧ــ︀︋︣س︋  ﹫ 4- ﹋︀ر﹎ــ︣وه︎ 
 ︦﹢﹡ ︩ ️ و﹎﹢﹨︀﹩ دا︫︐﹥ ا︨️. در ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ و ﹝︐﹟ ︎﹫ «د ︣﹍︧︀︋︨︣︀ن» ﹎﹀

︎﹫︪﹠︀دی، ﹋︀ر﹎︣وه ︋﹥ ا︮︴﹑ح «︧︀︋︣س ︀︎ «︩︋︊﹠︡ ﹝︀﹡︡ه ا︨️. 
5.Top-down Approach
6.Captive Insurance Company

︤رگ ︑︀︨﹫︦  ﹥ و︨﹫﹙﹥  ︀ ﹉﹠︡ وا︡ ︑︖︀ری︋  ﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل︋   ︋﹤﹋ ︡﹠︐︧﹨ ﹩︀︐﹋︫︣
﹝﹩ ︫﹢﹡︡ و ︎﹢︫︩ ر﹊︧︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ آن وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری را ︋︣ ︻︡ه دار﹡︡.

7.http://www.ifac.org/system/files/publications/files/Pro-
posed-ISA-315-Revised-Explanatory-Memorandum.pdf
8.Hyperion
9.https://www.ifac.org/publications-resources/invitation-
comment-enhancing-audit-quality-public-interest

:︹︊﹠﹞
IFAC, International Standard on Auditing (ISA600), Special 
considerations- Audits of Group Financial Statements 
(including the Work of Component Auditors), Section II: 
Risk-Based Approach to Planning and Performing a 
Group Audit, Agenda Item 6, 2019
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﹝﹑︷︀ت ︠︀ص در ︧︀︋︨︣﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه؛

﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹁︀﹠﹞ ︀︋ ︳︊︑︣﹞ ︒︀︊﹞

﹩﹚﹫︀﹊﹫﹞ ︡﹝﹞ 

در د︨ــ︀﹝︊︣ 2016، ︵︣ح ︎﹫︪﹠︀دی ︋︀ز﹡﹍︣ی در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ِ﹩ ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
 ﹩︨︣︋︀︧ 1 در ز﹝﹫﹠﹥ ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ و(IAASB) ﹩︪ــ︋ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫︋
 ︩︀﹨︣︷﹡ (GATF) ︣وه﹎ ﹩︨︣︋︀︧ ︥ه︀ر﹎︣وه و﹋ .︫︡ ︉﹢︭︑ ️﹫﹨ ﹟︣وه2 ، از ︨ــ﹢ی ا﹎
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫ ︀ز﹡﹍︣ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد︋  در︋ــ︀ره ﹝﹢︲﹢︻︀ی ا︮﹙﹩ ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩ در ︵︣ح︋ 

600 (ISA 600) را ارا﹥ ﹋︣د ﹋﹥ در ︗︡ول 1 ︋﹥ آ﹡︀ ا︫︀ره ︫︡ه ا︨️:
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︫︣ح ﹝﹢︲﹢ع︀︋ ﹤﹋ (﹩︀﹨)︡ ︋﹥ آ﹡︀ ر︨﹫︡﹎﹩ ︫﹢د﹝﹢︲﹢︻︀ی۳  ا︮﹙﹩ ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩

در︋︀ره  ﹨﹫ــ️  ا︨ــ︐︀﹡︡ارد   ︶﹀
︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ﹝︐﹠︀︨︉ ︋︀ ﹝﹆︭﹢د

دا﹝﹠﹥ ﹋︀ر︋︣د ا︨︐︀﹡︡ارد
︫﹀︀ف ︨︀زی دا﹝﹠﹥ ﹋︀ر︋︣د ا︨︐︀﹡︡ارد؛ از︗﹞﹙﹥ ا﹟ ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ 600. در ﹝﹢ارد ز︣ ﹋︀ر︋︣د دارد ︀ ︠﹫︣ و ﹍﹢﹡﹍﹩ ﹋︀ر︋︣د آن:

︀︠︐︀ر﹨︀ی ﹊︍︀ر﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، از﹇︊﹫﹏، و﹇︐﹩  ﹥ ︵﹢ر روزا﹁︤و﹡﹩ در︨  ︧ــ﹫︀ری از وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری︋  ︣ای ﹝︓︀ل،︋  ــ︀︠︐︀ر﹨︀ی ﹎︣وه در د﹡﹫︀ی ا﹝︣وز؛︋   ︨•
﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀ی ﹎︣وه ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︐﹞︣﹋︤ (︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹝︣﹋︤ ︠︡﹝︀ت ﹝︪︐︣ک) ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د؛ و

️ ︫︡ه ︋﹥ ︋︀ی ︑﹞︀م ︫︡ه. • وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری ﹋﹥ ز︣ ﹋﹠︐︣ل ﹎︣وه ﹡﹫︧︐﹠︡؛ ︫︀﹝﹏ ︧︀︋︡اری ︨︣﹝︢︎ ﹤︀︣ ︋︣﹝︊﹠︀ی ﹆﹢ق ﹝︀﹜﹊︀﹡﹥۴ و ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︀ی ︔︊
﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪ــ﹩ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع را ﹡﹫︤ در ﹡︷︣ ﹝﹩ ﹎﹫︣د ﹋﹥ در ︎﹩ ︑︽﹫﹫︣﹨︀ در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋︀ز﹡﹍︣ی ︫ــ︡ه،  

.︣﹫︠ ︀ ︡﹠﹠﹋ ︣﹫﹫︽︑ ︡︀︋ ︤﹫﹡ ︀﹨︀ی ﹝﹠︡رج در ا︨︐︀﹡︡ارد﹀︣︺︑

︎﹫﹢﹡︡ ︋︀ ︀︨︣ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀
 ،﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫ ︀︣ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋   ︨︀  ︋︣︑ ﹜﹊︐︧﹞ ︀ی﹨︡﹡﹢﹫ ︀ ا︖︀د︎   ︋﹤﹋  600 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫ ︣ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع در ا︨︐︀﹡︡ارد︋  ︫﹀︀ف ︨︀زی و ︑︀﹋﹫︡︋ 
︋﹥ و︥ه ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 220 (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه)، 315 (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫ــ︡ه)۵ و ۶330، ﹋﹙﹫﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︀︋ ﹩︨︣︋︀︧︡ در 

︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢﹡︡.

︨︀ز﹎︀ر ︢︎︣ی و ﹝﹆﹫︀س ︢︎︣ی
 ︣︢︎ ︀وت ︨︀ز﹎︀ر﹀︐﹞ ︳ری را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︋︀ ︫︣ا﹢﹞ ︣د ا︮﹢ل﹊︤وم ا︨︐﹀︀ده از رو﹛ ︀﹡آ ︳﹫﹞ ︀ی ︑︖︀ری و﹨︡︀ی ﹎︧︐︣ده در ︨︀︠︐︀ر ﹎︣وه وا︑︀و﹀︑

.︫︡︀︋ ︣︢︎ ︀س﹫﹆﹞ ،︿﹚︐﹞ ا﹡︡ازه و ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ﹎︣وه ︀︋ ﹩︀﹨ ︣وه﹎ ﹩︨︣︋︀︧ و ︋︣ای

︑︣︾﹫︉ ︋﹥ ﹝︣︡ــ️ ﹁︺︀﹐﹡﹥ ﹋﹫﹀﹫️ در 
﹩︨︣︋︀︧ ︣وه﹎ ︴︨

﹝︣︡️ و د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ﹋﹫﹀﹫️ در ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه
﹡︪ــ︀ن  دادن ﹍﹢﹡﹍﹩ ا︨ــ︐﹀︀ده از ا﹜︤ا﹝︀ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ 220 (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه) ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹝︣︡️ و د︨ــ︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ در 

.︳︫︣ا ﹟۷  در ا﹩︨︣︋︀︧ و ︋︣ر︨﹩ ﹋︀ر ﹎︣وه ﹩︐︨︣︎︨︣ ،️︡ا﹨ ️︀﹀﹋ ر﹢︷﹠﹞ ﹤︋ ︣︷﹡︡︡︖︑ ︣ورت︲ ﹤︷﹑﹞ ︣وه و﹎ ﹩︨︣︋︀︧

︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه
﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه و ︑︀﹋﹫︡︋︣ ا﹨﹞﹫️ ︵︣ا﹩ و ا︗︣ای رو﹥ ﹨︀ی  ︀ا﹨﹞﹫️︮   ︋︿︣︑ ︀ی﹨︣︴  ︠﹤  ︋︀︨ــ ︣ ︑︪ــ﹫︬، ارز︀︋﹩ و︎  ︑﹞︣﹋︤ ︑﹢︗﹥ ︧︀︋︨︣ــ︀ن︋ 

﹝﹠︀︨︉ ︋︣ای ︨︀︎ ︋﹥ ︠︴︣﹨︀ی ﹝︤︋﹢ر، ︋︣ای ﹝︓︀ل «﹋︀ر در︨️ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ا﹁︣اد در︨️ و در ﹝﹊︀ن در︨️ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د.»
 .︣﹫︠ ︀ ︡﹡︎︣داز ﹩﹞ ︣︴︠ ﹟︤ان ﹋︀﹁﹩ ︋﹥ ا﹫﹞ ﹤︋ ﹩︨︣︋︀︧ ︤ی ︫︡ه︀ی ︋︣﹡︀﹝﹥ ر﹨ ﹤ع ﹋﹥ رو﹢︲﹢﹞ ﹟در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹟ «︠︴︣ ︋︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه» و ︋︣ر︨﹩ ا

︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن ︣وه و﹎ ﹩︨︣︋︀︧ ل﹢︧﹞ ︣︡﹞ /︣وه﹎ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی ﹝﹠︧︖﹛ ︋﹫﹟ ﹎︣وه﹚﹞︀︺︑ار︑︊︀︵︀ت و
︫﹀︀ف ︨︀زی ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ 220 (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه) ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ر︨﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ﹝﹢ارد ز﹢﹆︑ ﹤﹡﹢﹍ ︣️ ︫︡ه ا︨️: 

• ار︑︊︀︵︀ت ︋﹫﹟ ﹎︣وه ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه و ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ و ︑︧﹫﹏ ار︑︊︀ط دو︵︣﹁﹥ ﹝﹢︔︣︑︣.
﹑﹫️ و︑﹢ا﹡﹞﹠︡︀ی  ︭﹢ص ا﹜︤ا﹝︀ی ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای، ︑︺﹫﹫﹟︮  ︀﹝﹏ ار︑︊︀ط در︠   ︫،︩ ︀ ︧︀︋︨︣︀ن︋  • ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن ︑︺︀﹝﹏ ﹎︣وه ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه︋ 

︧︀︋︣س ︋︩، ︑︺﹫﹫﹟ ﹝︀﹨﹫️، ز﹝︀﹡︊﹠︡ی و ﹝﹫︤ان ﹝﹠︀︨︉ ﹝︪︀ر﹋️ ﹎︣وه ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه در ﹋︀ر﹨ ﹤﹋ ﹩︀︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡.
﹋﹞﹉ ︋﹥ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹠︀︨︉ از ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ۸

:︣ای، از ︗﹞﹙﹥ در ﹝﹢ا﹇︹ ز ﹤﹁︣ ︡ا﹨﹞﹫️ ︑︣د ︣︋ ︡﹫﹋︀︑
• ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ا︗︣ای ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه؛ و

• ارز︀︋﹩ ﹎︣وه ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه از د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ︫﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣﹩ ﹋︀﹁﹩ و ﹝﹠︀︨︉ ︋︣ای ا︸︀ر﹡︷︣ در︋︀ره ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه.

د︨︐︣س ︋﹥ ا︫︀ص و ا︵﹑︻︀ت
︀﹝﹏ د︨︐︨︣ــ﹩ ︋﹥ ﹝︋ ️︩︣︡، ار﹋︀ن را﹨︊︣ی  ،︩︋︧︀︋︨︣︀ن  ︫﹀︀ف ︨ــ︀زی ﹍﹢﹡﹍﹩ ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ﹝﹢︲﹢ع د︨︐︨︣﹩ در ﹎︣وه ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه،︫ 

 .(︩︋ ﹩﹛︀﹞ د︨︐︨︣﹩ ︋﹥ ا︵﹑︻︀ت ︡﹠﹡︀﹞) ︩︋ ا︵﹑︻︀ت ︀ ︩︋

 ︩︋ ️﹫﹝﹨ا
︫﹀︀ف ︨︀زی ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ا﹨﹞﹫️ ︋︩ و ︠︴︣ ︗﹞︹ ︋﹠︡ی۹ .﹨﹞︀ن ︵﹢ر ﹋﹥ در ︋﹥ روزر︨︀﹡﹩ ︎︣وژه در ︨︍︐︀﹝︊︣ ︨︀ل 2017 ا︫︀ره ︫︡، ︋﹥ ﹡︷︣ ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 

.️︧﹫﹡ 320  ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛︤م ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ︋﹫︪︐︣ی ﹡︧︊️ ︋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹚︐︧﹞ 600 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛︋︀ز﹡﹍︣ی ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا،﹩︪︋ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹩︨︣︋︀︧

︗︡ول︻﹢︲﹢﹞ -1︀ی ا︮﹙﹩ ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩ در ︵︣ح ︋︀ز﹡﹍︣ی ا︨︐︀﹡︡ارد 600

:︀︐︫﹢﹡︀︎
1- International Auditing and Assurance Standards Board

2- ︵︣ح ︎﹫︪﹠︀دی در ︎﹫﹢﹡︡ ز︣ در د︨︐︣س ا︨️:
https://www.iaasb.org/system/files/meetings/files/20161205-IAASB_Agenda_Item_9A-GA-and-QC-Project-Proposal-Approved_0.pdf

3- ﹝﹢︲﹢︻︀ی ︀د︫︡ه از ﹝﹢︲﹢︻︀ی ︫﹠︀︨︀﹩ ︫︡ه در ︵︣ح ︎﹫︪﹠︀دی ︋︀ز﹡﹍︣ی در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ و ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه و ︑︺﹞﹫﹛ ︀﹁︐﹥ ا︨️.
4- Equity

5- ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹠︪﹫︎ ﹩︨︣︋︀︧︀دی 315 (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه)، ︑︪﹫︬ و ارز︀︋﹩ ︠︴︣﹨︀ی ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️
6- ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︨︀︎ ،330 ﹩︨︣︋︀︧︀ی ︧︀︋︣س ︋﹥ ︠︴︣﹨︀ی ارز︀︋﹩ ︫︡ه

︩ ﹡﹢︦ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 022 ﹩︨︣︋︀︧ (ED- 220) را در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ و در ا﹟ ︗︀، ﹝﹠︷﹢ر از «﹎︣وه ︧︀︋︨︣﹩» ا︻﹛ از ﹎︣وه ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه و ︋︩ ا︨️. 7- ﹋︀ر﹎︣وه و︥ه، ︑︺︣︿ «﹎︣وه ︧︀︋︨︣﹩» در ︎﹫
8- Professional Skepticism
9- Aggregation Risk

:︹︊﹠﹞
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