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﹠﹫︀د ️ ا﹝﹠︀ی︋  ﹫﹨ ︦﹫ر ︀  ︋﹤︊︀︭﹞︀د﹫﹠ ️ ا﹝﹠︀ی︋  ﹫﹨ ︦﹫ر ︀  ︋﹤︊︀︭﹞
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 

 ﹟﹫﹝﹨ ﹤︋ .️﹁︣﹎ ﹏﹢︑ (Michel Prada) ︎︣ادا ﹏︪﹫﹞ ︀︨ــ️ ︋﹠﹫︀د را ازر (Erkki Liikanen) ﹟﹡︀﹋ ﹩﹛ ﹩﹋︣ ،2018 ︣︊︐﹋در ﹝︀ه ا
﹝﹠︷﹢ر، ﹝︀︭︊﹥ ای ︋︀ او ا﹡︖︀م ︫ــ︡ و در ا︀︭﹞ ﹟︊﹥ آ﹇︀ی ﹜﹩ ﹋︀﹡﹟ ﹡︷︣﹨︀ی ︠﹢د را در︋︀ره ︫ــ︽﹏ ︗︡︡ش، ﹋︀ر ︋﹠﹫︀د و ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡︀ی 

︠︀رج از ﹝﹫︳ ﹋︀ری، ︋﹫︀ن ﹋︣د.
︣ا ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡ ︋﹢د︡ ﹋﹥ ر﹫﹨ ︦﹫️ ا﹝﹠︀ی ︋﹠﹫︀د ︫﹢︡؟

﹝﹟ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ا ﹟︣﹁﹥ آ﹝︡م، ︋﹥ د﹜﹫﹏ ا﹟ ﹋﹥ ﹡︤د﹉ ︋﹥ ﹋﹠︀ره ﹎﹫︣ی از ︨ــ﹞️ ر︀︨️ ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی ﹁﹠﹑﹡1︡ ︋﹢دم؛ ︨﹞︐﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ﹝︡ت 
14︨︀ل آن را ︋﹥ ︻︡ه دا︫︐﹛ و ︋﹥  ا﹟ ︑︣︑﹫︉ ︋︣ای ︀﹜︪﹩ ︗︡︡ آ﹝︀ده ︋﹢دم.

﹝﹟ از ﹨﹞︀ن ا︋︐︡ا ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩2 را ︎﹫﹍﹫︣ی ﹋︣دم. در ︨︀ل 2002 ︻︱﹢ ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ا︑︀د﹥ ارو3︀︎ 
︣ان ﹝︀﹜﹩، ر﹫︦ ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی  ︢︍︣د و ﹝﹟ در ز﹝︀ن︋   ︋︡︺  ︋﹤ ︀ل 2005︋  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ را از︨  ︋﹢دم. ا︑︀د﹥ ︑︭﹞﹫﹛ ﹎︣﹁️ ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 
﹁﹠﹑﹡︡ ︋﹢دم. در آن ز﹝︀ن، ﹎︣وه 4 20 (G20) ︑︭﹞﹫﹛ ﹎︣﹁️ ︋︣ای د︨ــ︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︗︢︎ ﹩﹡︀︣﹁︐﹥ ︫︡ه ︧︀︋︡اری ︋︀﹋﹫﹀﹫️، 

د︨️ ︋﹥ ﹋︀ر ︫﹢د. ا﹟ رو︡اد﹨︀، ا﹨﹞﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ در ا﹇︐︭︀د ︗︀﹡﹩ را ︋︣ای ﹝﹟ رو︫﹟ ︨︀︠️.
 ︶﹀ د را﹢︠ ﹤﹁︣ ︣ام ﹨︧︐﹠︡ و ︑︀﹋﹠﹢ن︐ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ در ﹝﹢رد ︨︀ز﹝︀ن ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹝﹩ ﹋︣دم، ︋︀ ا﹁︣ادی آ︫﹠︀ ︫︡م ﹋﹥ ﹝﹩ دا﹡︧︐﹛ ︠﹢ب و ﹝﹢رد ا ،﹟ا﹁︤ون ︋︣ ا
﹋︣ده ا﹡︡؛ ︋﹥ و︥ه ︎﹏ و﹜﹊︣ (Paul Volcker)، ︑﹢﹝︀︨﹢ ︎︀دوا- ︨︙﹫﹢︎︀ ︣﹎ ،(Tommaso- Schioppa)️ زا﹜﹛ (Gerrit Zalm) و ︋﹥ ︑︀ز﹎﹩ ﹝﹫︪﹏ 

︎︣ادا. ﹨﹞﹥ ا﹠︀ ﹝﹢︗︉ ︫︡ ﹋﹥ ا ﹟︣﹁﹥ ︋︣ای ﹝﹟ ︋︧﹫︀ر ︗︢اب ︋︀︫︡.
︋﹥ ﹡︷︣ ︫﹞︀ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹥ ﹡﹆︪﹩ در ا﹇︐︭︀د ︗︀﹡﹩ ا﹀︀ ﹝﹩ ﹋﹠︡؟

ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹨︀ ︋﹥ ﹁︣ا︑︣ از ﹝︣ز﹨︀ ︎﹫︩ ︋︣ود، ︑﹠︀ راه ︋︣ای ا﹟ ﹋﹥ ا﹟  ﹋︀ر ︋﹥ در︨ــ︐﹩ ا﹡︖︀م ︫ــ﹢د ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ 
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ و ﹁︺︀﹜﹫︐ ︀﹊︧︀ن ︋︀︫﹠︡. ا﹟ ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی ا︀﹞︨︣ ﹤﹋ ️︧﹫﹡ ﹟﹥ ﹎︢اران ︋ ﹩︮﹢︭︠ ︩︋︣ه ﹝﹩ ︋︣﹡︡؛ ︮﹠︡و﹇︀ی 
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︣ای آ﹡︀ ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡.  ︣ه ﹝﹩ ︋︣﹡︡ ﹋﹥ ا﹁︪︀ی ﹋︀﹝﹏ را︋   ︋️﹫﹀﹫﹋︀ ︋︀ز﹡︪︧︐﹍﹩ ︻﹞﹢﹝﹩5 ﹨﹛ از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︗ ﹩﹡︀﹊﹠﹢ا︠️︋ 
آ﹡︡﹆﹡ ︀﹠﹍﹩ را ا﹁︤ا︩ ﹝﹩ د﹨﹠︡ ﹋﹥ ︋﹥ ﹡﹢︋﹥ ︠﹢د ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋︀زده ︋﹫︪︐︣ی را ا︖︀د ﹋﹠︡.

 7﹩︡اری6 ، ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی آب و﹨﹢ا︀ ︡ه ا﹡︡؛ ﹨﹞︀﹡﹠︡ ﹎︤ار︫﹍︣ی︎  ︀ا﹨﹞﹫️︫  ﹥ ︵﹢ر ﹁︤ا﹠︡ه ای︋  ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی د﹍︣ی ﹨﹛ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥︋ 
و ﹝︧﹢﹜﹫️ ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋﹠﹍︀ه8. ﹨﹞﹥ ا﹟ ﹝﹢ارد ︎﹫︪︣﹁︐︀ی ︋︧﹫︀ر ︋︀ا﹨﹞﹫︐﹩ ﹨︧︐﹠︡؛ ا﹝︀ ﹨﹞︙﹠︀ن ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ا︮﹙﹩ ︋︧﹫︀ر 
 ﹟ا︨️ ︋﹥ ا﹡︖︀م ا ﹟﹊﹝﹞ ﹩﹚﹚﹝﹛ای ا﹡︖︀م ︫﹢د ﹋﹥ در ﹨﹞﹥ ︗︀ ︋︐﹢ان ︋﹥ آن ا︑﹊︀ ﹋︣د و ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا ﹤﹡﹢﹎ ﹤︋ ︡︀︋ ا︨ــ️ و ﹜﹞

﹝﹢رد ﹋﹞﹉ ﹋﹠︡.
︫﹞︀  ﹤﹫︤ی را ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︤ر﹎︐ ﹟︣︀﹜︩ ︋﹠﹫︀د ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝﹩ ︋﹫﹠﹫︡؟

﹝﹟ ﹠︡ ﹨﹀︐﹥ ︎﹫︩، ︑︀ر ︋︤رگ و در︠﹢ر ︑︧ــ﹫﹟ ︋﹠﹫︀د ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ را ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹋︣دم. ا﹜︊︐﹥، 
 ﹩﹡︀︗ ﹏﹞︀﹋ ︣ش︢︎ ﹤︀دی را ︎﹫ــ︩ ر﹁︐﹥ ا﹡︡. ﹨﹞︀ن ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ ︋ــ︣ش ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ راه ز︢︎ ︀ن در︗ ︪ــ﹢ر﹨︀ی﹋
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ ﹡︤د﹉ ︫ــ︡ه ا﹛، ا﹨﹞﹫️ دارد ﹋﹥ ﹝︴﹞﹟ ︫ــ﹢﹛ ا﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︋﹥ ︵﹢ر ﹫︮، ︋︣ای ﹨﹞︀ن ﹨︡ف و در ﹨﹞﹥ 
﹢زه ﹨︀ ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢﹡︡. ا﹟ ﹝︧﹙﹥، ︋︀︻︒ ︑︽﹫﹫︣ ﹨︡ف ا︮﹙﹩ ︋﹠﹫︀د ﹡﹞﹩ ︫﹢د؛ ا﹝︀ ︑﹞︣﹋︤ ﹋︀ر ︋﹠﹫︀د را در دراز﹝︡ت ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹩ د﹨︡.

 در ︡︗ ﹤﹁︣︡ ︠﹢د ︋﹫︪︐︣ از ﹨﹞﹥ ︋﹥ د﹡︊︀ل  ﹤﹫︤ی ﹨︧︐﹫︡؟
﹝﹟ ︋︀ ﹡︀د﹨︀ی ﹠︡﹎︀﹡﹥ ز︀دی ﹋︀ر ﹋︣ده ام: ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ارو︎︀، ︮﹠︡وق ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︎﹢ل9 و ﹡ ﹟︡﹠︀د د﹍︣. ا﹝︀ ا﹡ ﹟︀د ︋﹥ وا﹇︹ 
﹡ــ︀دی ︗︀﹡﹩ ا︨ــ️. ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ وارد ا︑︀ق ﹋︀ر ﹝﹩ ︫ــ﹢م، ﹝﹢﹇︺﹩ ﹋﹥ ا︻︱︀ی ﹨﹫️ را ﹝﹑﹇︀ت ﹝﹩ ﹋﹠ــ﹛ و و﹇︐﹩ ﹋﹥ ︋︀ ﹋︀ر﹋﹠︀ن و 
﹋︀ر︫﹠︀︨ــ︀ن ﹨﹫︮ ️︊️ ﹝﹩ ﹋﹠﹛، ا﹟ را ا︧ــ︀س ﹝﹩ ﹋﹠﹛. در ا︗ ﹟︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ و︸﹫﹀﹥ ︠ــ﹢د را ا﹡︖︀م د﹨﹫﹛ ︑︀ ﹝︐︤︀ی 
︗︀﹡﹩ ︫︡ن را ︋︀ ا︖︀د ا︻︐﹞︀د ﹡︧︊️ ︋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹊︧︀ن، ﹡︪︀ن د﹨﹫﹛. ﹨﹞﹫︪﹥، در ا﹡︪︡﹥ ︗︀﹜︉ ا︨️ ﹋﹥ ︋︊﹫﹠﹫﹛ ا﹟ ﹡﹢ع 
﹡︀د﹨︀ ﹍﹢﹡﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ﹨﹞﹥ ︀︋︡ ﹋︀ر ﹋﹠﹫﹛ ︑︀ ا︨ــ︐﹆﹑ل ﹨﹫️ را از ︵︣﹅ ﹋︀ر ﹨﹫️  ا﹝﹠︀ و ﹨﹫️ ﹡︷︀رت ︋︣ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 

︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩10، ︑︱﹞﹫﹟ ﹋﹠﹫﹛. ا﹟ ﹋︀ر در ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ از ︫︭﹫️ ︨︀ز﹝︀ن ا﹨﹞﹫️ دارد. 
او﹜﹢︐︀ی ﹋︀ری ︫﹞︀ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ر ﹤ ︦﹫﹫︤ی ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د؟

و﹇︐﹩ ﹋﹥ ا﹡︐︭︀ب ﹝﹟ ︑︃﹫︡ ︫ــ︡، در ﹝﹢رد ︨ــ︀ز﹝︀ن ︎︥و﹨︩ ﹋︣دم؛ ︋﹥ ا﹟ ︑︣︑﹫︉، ﹝︪﹅ ︫ــ︊﹛ را ا﹡︖︀م دادم. ﹝﹢﹇︺﹩ ﹋﹥ ﹡﹆︩ 
﹞︀ ﹫︧️؟  ︣ا︨︀س ا︨︀︨﹠︀﹝﹥، و︸﹫﹀﹥ ا︮﹙﹩︫   ︋︡﹫﹠﹫︊ ﹞︀ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥︋  ﹞︀ ﹝﹩ آ︡، او﹜﹫﹟ و︸﹫﹀﹥︫  ︣اغ︫   ︨﹤  ︋️︨︀︡ی ﹝︀﹡﹠︡ ر︡︗
︍︨︣﹫﹛:  ﹤﹫︤ی  ︨︪︣ــ︀ی در︨ــ️ را︋   ︎︡︀  ︋︉﹫︑︣︑ ﹟ا ﹤ ﹢د ︑﹢︗﹥ ﹋﹠﹫︡.︋  ﹥ را﹨︊︣د︠  ﹊﹩ از  ﹟︣︐﹝﹞﹫︤﹨︀ ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥︋ 
 ﹟د﹨﹫﹛؟ در ا ︨︀ ﹢د︋︣ان︎  ︀ز︠﹢رد︨   ︋﹤ ︀︫﹫﹛ و︋   ︋﹟︣︑︡﹞ا﹡﹫﹛ ﹋︀را﹢︑ ﹩﹞ ﹤﹡﹢﹍ ا︨ــ️؟ ﹟︣︑ ︤ی ﹝︣︋﹢ط﹫ ﹤ ︣وری ا︨ــ️؟︲
︋︀ره ︻︖﹙﹥ ای ﹡︡ار﹛؛ ا﹝︀ ﹡﹫︀ز دار﹛ ﹋﹥ و︸﹫﹀﹥ ︠﹢د را ︋﹥ ︵﹢ر﹫︮ ا﹡︖︀م د﹨﹫﹛. او﹜﹫﹟ او﹜﹢️ ﹝﹟ ﹨﹞﹫﹟ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. ﹝﹟ از ﹋︀ر 

︋︤ر﹎﹩ ﹋﹥ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ر﹫︦ ︎﹫︪﹫﹟، ﹝﹫︪﹏ ︎︣ادا ا﹡︖︀م ︫︡ه، ا︨︐﹀︀ده ︠﹢ا﹨﹛ ﹋︣د.
︑︖︣︋﹥ ﹋︀ری ﹎︫︢︐﹥ ︫﹞︀ ﹍﹢﹡﹥ در ا ﹟︣﹁﹥ ︋﹥ ︫﹞︀ ﹋﹞﹉ ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د؟

﹥ ︻﹠﹢ان دا﹡︪︖﹢ی ﹝︊︀د﹜﹥ ای در ﹡﹫﹢﹢رک  ﹢ده ام؛ در︨️ از ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥︋  ﹥ ﹋︀ر︋  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︪︽﹢ل︋   ︋︴ ︡﹝︐﹛ در︨  ﹝﹟ در ︑﹞︀م دوره︠ 
︑︭﹫﹏ ﹝﹩ ﹋︣دم و از آن ︑︖︣︋﹥، ا︵﹑︻︀︑﹩ را ︋﹥ د︨️ آوردم و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ از زاو﹥ ︋︀﹡﹊︡اری ﹝︣﹋︤ی و ︑﹠︷﹫﹛ ﹝﹆︣رات، در وا﹋﹠︩ 



︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︋﹥ ︋︣ان ﹝︀﹜﹩ ︋﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ ﹝︪ــ︀ر﹋️ دا︫ــ︐﹛. ︋︩ در︠﹢ر︑﹢︗﹥ ا ،︩﹆﹡ ﹟︀د﹎﹫︣ی ﹫︤﹨︀ی ︗︡︡ ا︨️. ﹝﹟ 
︧ــ︀︋︡ار ﹡﹫︧︐﹛؛ ا﹝︀ در ﹝︡ت 9 ︨︀ل ﹋﹥ ر︀︨ــ️ ﹋﹞﹫︐﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی ارو︎︀ را دا︫ــ︐﹛، ﹎︤ار︫︀ی ﹝︀﹜﹩ ز︀دی را 

﹝︴︀﹜︺﹥ ﹋︣دم و ︋﹥ ︻﹠﹢ان وز︣ دارا﹩، ﹝﹟ ﹨﹞︐︀ی ﹡︷︀م ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹢دم.
ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ︫﹞︀ 6 ︨︀﹜﹥ ︋﹢د︡ ﹝﹩ ︠﹢ا︨︐﹫︡ ﹋﹥ ﹥ ﹋︀ره ︫﹢︡؟

﹉ ﹋︪ــ﹫︩. وا﹜︡﹠﹛ ︠﹫﹙﹩ ﹝︢﹨︊﹩ ︋﹢د﹡︡ و ﹝﹟ در ﹉ ︠︀﹡﹢اده ︋︤رگ ︋︀ 6 ﹁︣ز﹡︡ ︋﹥ د﹡﹫︀ آ﹝︡ه ام. در ︵﹢ل ︑︀︋︧ــ︐︀ن، در ︵︊﹆﹥ دوم و در 
﹥ ﹋︀ر﹨︀ی  ︺︡ از ﹝︡ت ﹋﹢︑︀﹨﹩︋  ︀﹐︑︣﹟ ﹝﹆︀م را دا︫️.︋  ︋︀﹐ی ا︑︀﹇︀ی ︗﹙︧﹥ ﹨︀ی د﹠﹩ ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹋︣د﹛. در رده ︋﹠︡ی آن ز﹝︀ن، ﹋︪﹫︩︋ 

دو﹜︐﹩ ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡ ︫︡م و در ︨﹟ 21 ︨︀﹜﹍﹩، ︗﹢ا﹡︐︣﹟ ︻︱﹢ ︎︀ر﹜﹞︀ن ﹁﹠﹑﹡︡ ︫︡م.
︨﹢ال آ︠︣ ا﹟ ﹋﹥ ︫﹞︀ در او﹇︀ت ﹁︣ا︾️ ﹥ ﹋︀ر﹨︀﹩ را ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹫︡؟

﹝﹟ ︨︣﹎︣﹝﹫︀ی ز︀دی دارم، و﹜﹩ دو ︑︀ از آ﹡﹫﹞︣﹎︨︣ ︀︀ی ا︮﹙﹩ ﹝﹟ ﹨︧︐﹠︡. او﹜﹫﹟ ︨︣﹎︣﹝﹩ ﹝﹟ ﹝﹢︨﹫﹆﹩ ا︨️. ﹝﹢﹇︺﹩ ﹋﹥ ︗﹢ان ︋﹢دم، 
﹁﹙﹢ت ﹝﹩ ﹡﹢ا︠︐﹛ و ﹨﹞﹫︪ــ﹥ ︋﹥ ﹝﹢︨ــ﹫﹆﹩ ︗︀ز ︻﹑﹇﹥ دا︫︐﹛. ﹨﹞︙﹠﹫﹟، ﹝﹢︨﹫﹆﹩ ﹋﹑︨﹫﹉ را ﹡﹫︤ دو︨ــ️ دارم. از ︋﹫﹟ آ﹡︀ ︋﹥ آ﹨﹠﹍︀ی 

︫﹢︨︐︀﹋﹢و︘ (Shostakovich) و ﹝︀﹜︣ (Mahler) ︻﹑﹇﹥ دارم.
️ و﹎︢ار ︋︀ ﹢﹡ ﹉︧﹠︡ه را ︋﹥ ︻︡ه دارم. ︠﹢ا﹡︡ن ﹝︴﹙︉ ﹉ ︵︣ف  ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︋﹥ اد︋﹫︀ت ﹨﹛ ︻﹑﹇﹥ دارم. در﹝︀ه ﹡﹢ا﹝︊︣ ︑︭︡ی ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹎︪

 .︣﹍︡ه ای ﹋﹥ ﹋︐︀ب را ﹡﹢︫︐﹥ ا︨️، ︵︣ف د﹠︧﹢﹡ ︀︋ ﹢﹍︐﹀﹎ ا︨️ و ﹤﹫︱﹇
 ﹜﹞ ﹛، و﹜﹩ ︑﹠︡ر﹁︐﹟ در ﹋︀ر ﹡﹫︧️. ﹋︀ر﹠﹋ ﹩﹞ ️﹋︣ ﹫︀ده روی و در ﹝︧ــ︀︋﹆﹥ ﹨︀ی 5 و 10 ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ﹝︀را︑﹟ ﹨﹛︫  ︋︣ای ﹀︶ ︑﹠︀︨ــ︉ ا﹡︡ام︎ 
︀ل   ︨25 ﹤ ︀︀ن ر︨︀﹡︡م؛ ﹋﹥ ا﹜︊︐﹥ ﹝︣︋﹢ط︋   ︎﹤ ــ︀︻️ و 40 د﹇﹫﹆﹥︋  ــ︀﹜﹍﹩ ﹝︀را︑﹠﹩ را در 3︨  و ﹡︀م ︋︣د﹡﹩ ﹝﹟ در ورزش ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ در 25︨ 

︎﹫︩ ︋﹢د.

:︀︐︫﹢﹡︀︎
 1- Governor of the Finnish Central Bank
2- International Financial Reporting Standards (IFRSs)
3- European Commissioner

﹥ ︀رم ︑︖︀رت و در ﹋﹏ 85 در︮︡  ︡ه ﹋﹥ ﹡﹞︀﹠︡ه دو ︨ــ﹢م ︗﹞︺﹫️ ︗︀ن ﹨︧︐﹠︡ و ︀ر︎﹠︖﹛ ︑﹢﹜﹫︡ ︗︀﹡﹩ و︨  ﹫︧ــ️ ﹋︪ــ﹢ر ﹇︡ر︑﹞﹠︡ ︗︀ن ︑︪﹊﹫﹏︫  4- ا﹟ ﹎︣وه از︋ 
ا﹇︐︭︀د د﹡﹫︀ را درا︠︐﹫︀ر دار﹡︡.

5- Public Pension Funds
6- Reporting on Sustainability
7- Climate Change
8- Corporate and Social Responsibility
9- International Monetary Fund (IMF)
10- IFRS Monitoring Board

:︹︊﹠﹞
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