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﹎︤ار︫﹍︣ی﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩ ︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩ ︎﹫︪ــ﹫﹠﹥ ︋﹙﹠︡﹝︡︑﹩ دارد و ︠︡﹝︀ت ︋︀ا﹨﹞﹫︐﹩ در ﹢زه ︧︀︋︡اری و ︧︀︋︨︣﹩ ﹋︪﹢ر ا﹡︖︀م 
داده ا︨ــ️. ا︋︐︡ا ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩ و دا﹝﹠﹥ و︸︀︿ و ︠︡﹝︀ت آن را ︋︣ای ︠﹢ا﹡﹠︡﹎︀ن ﹝︖﹙﹥، ︋﹥ و︥ه ︧︀︋︡اران ︗﹢ا﹡﹩ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋︀ ﹋﹞﹫︐﹥ 

.︡﹫﹠﹋ ︪︣︑ ،︡﹠︫︀︋ ﹤︐︫︡ا﹡ ﹩﹁︀﹋ ﹩︀﹠︫آ
د﹋︐︣ ︻︧﹊︣︀ن

﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩ ︨︀ز﹝︀ن  ﹩︨︣︋︀︧﹊﹩ از ﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀ی ︨︀ز﹝︀ن ا︨️ ﹋﹥ ︋︣ای ︧﹟ ا︗︣ای و︸︑ ︿︀︭︭﹩ ︨︀ز﹝︀ن و ︋﹥ ﹝﹢︗︉ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︨︀ز﹝︀ن ︑︪﹊﹫﹏ ︫︡ه 
ا︨️. و︸︀︿ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩ ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹢︑︀ه ︻︊︀رت ا︨️ از: 
• ︎﹫︪﹠︀د ︨﹫︀︨︐︀ی ﹋﹙﹩ ︨︀ز﹝︀ن در ز﹝﹫﹠﹥ ا﹝﹢ر ﹁﹠﹩،

• ︎﹫︪﹠︀د ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ا﹝﹢ر ﹁﹠﹩ در ︀ر﹢ب ︨﹫︀︨︐︀ی ﹋﹙﹩ و ﹝﹆︣رات ︨︀ز﹝︀ن، 
 ﹟︡و︑  ️︣︡﹞ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی   ︀︋ ﹋︪﹢ر  ﹡﹫︀ز﹨︀ی   ﹟﹫﹞︀︑ و  ﹝﹢︗﹢د  ︑﹠﹍﹠︀﹨︀ی  ر﹁︹  ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر   ﹩︨︣︋︀︧ و  ︧︀︋︡اری  ︲﹢ا︋︳)  و  (ا︮﹢ل  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ﹟︡و︑  •

ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀،
• ︑﹫﹥ د︨︐﹢را﹜︺﹞﹙﹞︣﹁ ،︀︀، ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ و ︋︪﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ︣﹁﹥ ای ︋︀ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹝︣︡️ ︋︣ر︨﹫︀ی ﹁﹠﹩،

 ،﹩﹠﹁ ﹩﹫︗﹢︑ ︣ا﹡﹩ و ︗﹙︧︀ت﹠︨ ،و ﹡︷︀رت ︋︣ ︋︣﹎︤اری ︨﹞﹫﹠︀ر ️︡ا﹨ •

︀︋ ﹢﹍︐﹀﹎ ︀︋ ﹢﹍︐﹀﹎ 
خانم دكتر هاله عسكريانخانم دكتر هاله عسكريان

﹝︡︣ار︫︡ وا︡ ︋︣ر︨﹫︀ی ﹁﹠﹩ و د︋﹫︣﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩

﹩︨︣︋︀︧ ︨︀ز﹝︀ن 

رو﹊︣د ﹉ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری رو﹊︣د ﹉ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری 
︹︀﹠︮ ﹤﹝﹨ ︋︣ای    ︹︀﹠︮ ﹤﹝﹨ ︋︣ای  
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• ︋︣ر︨﹩ و ︑︪︣﹡ ︡﹫︀︀ت، ︗︤وات، ﹝﹆︀﹐ت و ︀︨︣ ﹝︴︀﹜︉ در ز﹝﹫﹠﹥ 
ا﹝﹢ر ﹁﹠﹩،

︀ ﹋﹞﹫︐﹥ آ﹝﹢زش در ﹝﹢رد ﹝︀︧﹏ ﹁﹠﹩ و آ﹝﹢ز︫﹩. • ﹨﹞﹊︀ری و ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩︋ 
ا︻︱︀ی ﹁︺﹙﹩ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩ ︻︊︀ر︑﹠︡ از:

،﹤︐﹫﹝﹋ ︦﹫ان ر﹢﹠︻ ﹤  ︋(﹏﹞︀︻ ️﹫﹨ ﹢︱︻) ١- آ﹇︀ی ﹝︣︑︱﹩ ا︨︡ی
 (﹩﹠﹁ ︋︣ر︨﹫︀ی   ︡وا ار︫︡   ︣︡﹞) ︻︧﹊︣︀ن   ﹤﹛︀﹨ د﹋︐︣   ﹜﹡︀︠  -٢

︋﹥ ︻﹠﹢ان د︋﹫︣ ﹋﹞﹫︐﹥،
٣- آ﹇︀ی ﹝︖︐︊﹩ ︻﹙﹫﹞﹫︣زا﹩ (﹨﹞﹊︀ر) ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︻︱﹢ ﹋﹞﹫︐﹥،

٤- آ﹇︀ی ︧﹟ ﹋︣﹝﹩ (﹨﹞﹊︀ر) ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︻︱﹢ ﹋﹞﹫︐﹥،
٥- آ﹇︀ی ﹋﹫︀ن ﹝︀م (﹨﹞﹊︀ر) ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︻︱﹢ ﹋﹞﹫︐﹥،

️ ︎︥وه (﹨﹞﹊︀ر) ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︻︱﹢ ﹋﹞﹫︐﹥.  ٦- آ﹇︀ی ا︋︣ا﹨﹫﹛ ﹡︺﹞
و  ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨ــ︀  ﹁︣﹝ــ︀،   ،︀﹚﹝︺﹛د︨ــ︐﹢را ︑﹫ــ﹥  در  ﹁﹠ــ﹩  ﹋﹞﹫︐ــ﹥ 
︣ر︨﹫︀ی ﹁﹠﹩ ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹎﹫︣د.   ︋️︣︡﹞ ای از ﹤﹁︣ ︪ــ﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی︋
وا︡ ︋︣ر︨ــ﹫︀ی ﹁﹠﹩ ︋﹥ ︻﹠ــ﹢ان ﹝︣﹋︤ ﹨︡ا️ ︨﹫︀︨ــ︐︀ی ﹋﹙﹩ و 
︀ز﹝︀ن ا︖︀د  ــ︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩ ز︣ ﹡︷︣ ﹝︺︀و﹡️ ﹁﹠﹩︨  ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی︨ 

︫︡ه و:
• ︋︀ ︋︣ه ﹎﹫︣ی از ﹡︷︣ات ﹝︪﹢ر︑﹩ ﹝︪︀وران، ﹨﹞﹊︀ران ز︣ ﹡︷︀رت، 
 ﹤﹫︑ ︀ی ︨︀ز﹝︀ن، ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩ را در﹨︡ح و وا﹑︭︀ص ذ︫ا ︣︀︨
︵︣︀ی ︎﹫︪﹠︀دی و در︎﹩ آن ﹡︀﹩ ﹋︣دن ︵︣︀ی ﹝︤︋﹢ر ︎︦ از 

در︀﹁️ ﹡︷︣ات ا︻︱︀ی ﹋﹞﹫︐﹥، ︀ری ﹝﹩ د﹨︡. 
 ﹩︑︀﹞︡﹆﹞ ︋︣ر︨﹫︀ی  ︨︀ز﹝︀ن،  ا︵﹑︻︀︑﹩  ﹡﹫︀ز﹨︀ی   ﹤︋  ﹤︗﹢︑  ︀︋  •
 ︀﹨ ﹤﹞︀﹠︪︋ و   ︀﹨ ﹤﹞︀﹡︣︋  ،︀﹞︣﹁  ،︀﹚﹝︺﹛د︨︐﹢را  ﹤﹫︑ ︭︠﹢ص  در 
﹝︴︀﹜︺︀ت   ︕︀︐﹡  ︿﹚︐﹞  ﹏︣ا﹞  ﹩︵ از   ︦︎ و  ﹝﹩ د﹨︡  ا﹡︖︀م  را 
 .︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹤ارا ﹩﹠﹁ ﹤︐﹫﹝﹋ ﹤︋ ︉﹢︭︑ ️︗ ا﹡︖︀م ︫︡ه را ﹎︣داوری و
 ،︀﹚﹝︺﹛د︨︐﹢را ﹩︪︋︣︔و ا ﹩ا︨️ ﹋︀را ︿︸﹢﹞ ﹩﹠﹁ ︀ی﹫︨︣ر  ︋︡وا
 ︬︪﹞ را  آن   ︉︀︺﹞ و   ︡︖﹠︧︋ را   ﹩︨︣︋︀︧ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی  و   ︀﹞︣﹁
از   ﹩︐﹁︀در ﹡︷︣ات  ا︠︢  از   ︦︎ ﹝︤︋﹢ر   ︡وا را︨︐︀،   ﹟ا در   .︡﹠﹋
︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی  و   ︀﹞︣﹁  ،︀﹚﹝︺﹛د︨︐﹢را  ︣﹫﹫︽︑  ،﹩︨︣︋︀︧ وا︡﹨︀ی 
 ﹩﹍﹡﹢﹍ ︀د﹠︪﹫︎ ﹤را در د︨︐﹢ر﹋︀ر ﹇︣ار داده و ︎︦ از ارا ﹩︨︣︋︀︧
 ﹟﹝﹢ا﹁﹆️ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩ در ا ️﹁︀ا﹡︖︀م ︑︽﹫﹫︣ات ︋﹥ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩ و در

︭︠﹢ص ﹡︧︊️ ︋﹥ ︋︀ز﹡﹍︣ی آن ا﹇︡ام ﹐زم را ︋﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آورد.
و   ﹩﹠﹁  ﹩﹫︗﹢︑ ︗﹙︧︀ت  و   ︀﹫﹡︣ا﹠︨ ︨﹞﹫﹠︀ر﹨︀،  ︋︣﹎︤اری   ︣︋  •
 ﹩﹠﹁  ﹤︐﹫﹝﹋ ﹝︭﹢ب  ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی  و   ︀︐︨︀﹫︨ ︀ر﹢ب  در  ︣﹁﹥ ای 

﹡︷︀رت ﹝﹩ ﹋﹠︡.
را  ︨︀ز﹝︀ن   ︀︋  ︳︊︑︣﹞ ︋︪﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی  و   ﹩﹡﹢﹡︀﹇ ﹝︭﹢︋︀ت   ﹟︣︠آ  •

﹎︣داوری و ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡.

• ︨﹢ا﹐ت ﹁﹠﹩ و ︑︭︭﹩ ﹝︴︣ح ︫︡ه از ︵︣ف ﹨﹞﹊︀ران ︨︀ز﹝︀ن، 
وا︡﹨︀ی ز︣ ر︨﹫︡﹎﹩ و ︀︨︣ ا︫︀ص ︋︣ون ︨︀ز﹝︀﹡﹩ را ︋︀ ا︨︐﹀︀ده 
و   ﹏︮︀  ︕︀︐﹡ و   ︡﹠﹋ ﹩﹞ ︋︣ر︨﹩  ︠︀ر︗﹩  و  دا︠﹙﹩   ︣︊︐︺﹞  ︹︋︀﹠﹞ از 

︨ ﹤︋ ︨︀︎﹢ا﹐ت ﹝︴︣ح ︫︡ه را ︋﹥ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩ ارا﹥ ﹝﹩ د﹨︡.
در ︵﹢ل دوره ﹁︺︀﹜﹫️ وا︡ ︋︣ر︨ــ﹫︀ی ﹁﹠﹩، ︑︺︡اد ٩۵١ ︗﹙︧ــ﹥ 
﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩ ︑︪ــ﹊﹫﹏ ︫︡ه ا︨️. در ا﹟ ︗﹙︧ــ︀ت ︋﹥ ︨﹢ا﹐ت ﹁﹠﹩ 
﹝︐︺︡دی ا︻﹛ از درون ︨ــ︀ز﹝︀﹡﹩ و ︋︣ون ︨ــ︀ز﹝︀﹡﹩ ︨︀︎ داده ︫︡ه و 
︣گ ︪︨︣︎ ﹤︋ ︨︀︎︀ی ﹁﹠﹩ ﹝﹠︐︪︣  ︑︺︡اد ١٠٨ ﹝﹢رد از آ﹡︀ در ﹇︀﹜︉︋ 
︫︡ه ا︨ــ️ ﹋﹥ در ﹝︣﹋︤ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩ درد︨︐︣س 

︻﹞﹢م ﹇︣ار دارد.
︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹡﹞﹢﹡﹥، د︨︐﹢را﹜︺﹞﹏ ︑﹫﹥ و ارا﹥ ﹎︤ارش ︧︀︋︣س 
﹝︧︐﹆﹏، ﹉ ﹜﹫︧ــ️ ا﹁︪︀ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩، د︨ــ︐﹢را﹜︺﹞﹏ ﹡︀﹝﹥ 
﹝︣︡ــ️، د︨ــ︐﹢را﹜︺﹞﹏ ︑﹫﹥ و ارا﹥ ﹎︤ارش ︧ــ︀︋︣س ﹝︧ــ︐﹆﹏ 
 ︣︀ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹝﹫︀ن دوره ای، و ︨ــ︑در ﹝﹢رد ︋︣ر︨ــ﹩ ا︗﹞︀﹜﹩ ︮﹢ر
 ︀﹨ ﹤﹞︀﹡︣︋ ،︀﹞︣﹁ ،︀﹚﹝︺﹛رد ﹡﹫︀ز و ا﹡ــ﹢اع د︨ــ︐﹢را﹢﹞ ︀ی︐︧ــ﹫﹛ ﹉
 ︀﹡و ︑︺︡ادی از آ ﹤﹫︑ ︡وا ﹟ای ︑﹢︨ــ︳ ا ﹤﹁︣ ︪ــ﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی︋ و

︣︋︧︉ ﹡﹫︀ز ︋﹥ د﹁︺︀ت ︑︖︡︡﹡︷︣ ︫︡ه ا︨️.
︑﹫ــ﹥، ︑︡و﹟ و و︣ا︩ ︑︺︡ادی از ﹋︐︋︀︀ و ﹡︪ــ︣︀ت ︨ــ︀ز﹝︀ن 

︧︀︋︨︣﹩ ﹡﹫︤ ︋︀ ﹝︧︀︻︡ت ا﹟ وا︡ ا﹡︖︀م ︫︡ه ا︨️.

آ︪︨︣︎ ﹤︋ ︨︀︎ ︀︀ی ﹁﹠﹩ از ︐﹫﹛︀︺﹁ ﹟︣︐﹝﹞︀ی ﹋﹞﹫︐﹥ 
 ️﹫﹀﹫﹋ و   ️﹫﹝﹋ از  آ﹝︀ری  ا︨️   ﹟﹊﹝﹞ ا﹎︣  ا︨️؟   ﹩﹠﹁

.︡﹫﹨︡︋ ﹤︣اورده ﹨︀ی ﹋﹞﹫︐﹥ ارا﹁
د﹋︐︣ ︻︧﹊︣︀ن

 ︡وا ︋﹥ و︨﹫﹙﹥  ا﹡︖︀م ︫︡ه  ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی  در︋︀ره   ︩﹫︎  ︩︨︣︎ در 
 ︨︀︎ ﹋︣دم.  ا︫︀ره  ا︨️   ﹩﹠﹁  ﹤︐﹫﹝﹋ ︋︀زوی   ﹤﹋  ﹩﹠﹁ ︋︣ر︨﹫︀ی 
 ﹩﹠﹁  ﹤︐﹫﹝﹋ ﹁︣اورده ﹨︀ی  از   ﹩﹊﹢﹋  ︩︋  ﹩﹠﹁ ︪︨︣︎︀ی   ﹤︋
 ﹤︋  ︨︀︎ ︋︣گ  ︻︡د   ١٠٨  ︡وا  ﹟ا ︑︀﹋﹠﹢ن  ﹝﹩ ︫﹢د.  ﹝︧﹢ب 
︪︨︣︎︀ی ﹁﹠﹩ ︑﹫﹥ و ﹝﹠︐︪︣ ︨︀︠︐﹥ ﹋﹥ ︣︋︧︉ ﹝﹢رد ︋︀ ا﹡︐︪︀ر 
﹝﹆︣رات  و  ﹇﹢ا﹡﹫﹟   ︀ ︑︖︡︡﹡︷︫︣︡ه  و   ︡︡︗ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
 ︣︲︀ ︀ل  در  ︫︡ه ا﹡︡.  ﹝﹠︧﹢خ   ︀︨︀︎  ﹟ا از   ﹩︠︣︋  ،︡︡︗
︋﹥ روزآوری ︫︡ه   ﹩﹠﹁ ︪︨︣︎︀ی   ﹤︋  ︨︀︎ ︋︣﹎︀ی  ا︻︷﹛   ︩︋
و در ﹝︣﹋︤ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا﹠︐︣﹡︐﹩ ︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩ در د︨︐︣س 

ا︨️.

روش ﹝﹠︡ی  ا︨️؟   ﹤﹡﹢﹍  ﹤︐﹫﹝﹋ در  ﹋︀ر  ا﹡︖︀م   ︡﹠︣ا﹁
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 ﹏︀︧﹞ ﹤︋ ﹤﹋ ︡﹨ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹝﹩ د ﹤﹡﹢﹍ ﹤︐﹫﹝﹋ رد ا︨︐﹀︀ده﹢﹞
و  ︧︀︋︡اری  ا︨︐ـ︀﹡︡ارد﹨︀ی  ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی  ﹝︪﹊ــ﹑ت  و 

︨︀︎ ﹩︨︣︋︀︧ ﹝﹠︀︨︉ داده ︫︡ه ا︨️؟
د﹋︐︣ ︻︧﹊︣︀ن

 ،﹩﹠﹁  ﹤︐﹫﹝﹋ ا︻︱︀ی   ،﹏﹞︀︻  ️﹫﹨ از   ﹩︐﹁︀در ﹝﹢︲﹢︻︀ی 
 ︀︋ ار︑︊︀ط  در  ا︫︀ص   ︣︀︨ و  ︀︮︊﹊︀ران  ︨︀ز﹝︀ن،  ﹋︀ر﹋﹠︀ن 
 ،︀﹞︣﹁  ،︀﹚﹝︺﹛د︨︐﹢را  ︣﹫﹫︽︑  ︀ و   ﹤﹫︑ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀،   ﹟︡و︑
︋︪﹠︀﹝﹥ ﹨︀ و ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹁﹠﹩، ︨﹢ا﹐ت و ︀︧﹞ ︣︀︨﹏ ﹝︣︋﹢ط 
︋﹥ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩ ︑﹢︨︳ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹋﹞﹫︐﹥ در︀﹁️ و ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ︑︀ر در 

د﹁︐︣ ﹝︭﹢︮﹩ ︋﹥ ︔︊️ ﹝﹩ ر︨︡.
د︋﹫︣﹋﹞﹫︐﹥، ﹝﹢︲﹢︻︀ی در︀﹁︐﹩ را ︋︣ر︨﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ︎︦ از ا﹡︖︀م 
﹢ا﹐︑﹩  ﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ و︨   ︎،︀︣︵ ،﹤︐﹫﹝﹋ ︦﹫ر ︀ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹫︀ی ﹐زم︋ 
﹋﹥ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ︵︣ح در ︗﹙︧﹥ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡ را ︋︣ا︨︀س ︨﹫︀︨︐︀ی ﹋﹙﹩ 
️ ︋﹠︡ی و در د︨ــ︐﹢ر ﹋︀ر ﹋﹞﹫︐﹥ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡. ﹋﹞﹫︐﹥  ﹢﹛︫︡ه او ﹟﹫﹫︺︑
﹥ آ﹡︀ ︑︭﹞﹫﹞﹍﹫︣ی  ︣ر︨ــ﹩ ﹝﹢︲﹢︻︀ی ار︗︀ع ︫︡ه، ﹡︧︊️︋  ︎︦ از︋ 

﹝﹩ ﹋﹠︡ و ا﹇︡ام ﹐زم در ﹨︣ ﹝﹢رد را ﹝︪︬ ﹝﹩ ︨︀زد.

و  ︧︀︋︡اران  ﹨︧︐﹠︡؟   ﹩﹡︀︧﹋  ﹤  ﹤︐﹫﹝﹋ ﹝︀︵︊︀ن 
 ︣﹍د و   ︀︐﹋︫︣  ،﹩︨︣︋︀︧ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی  ︧︀︋︨︣︀ن، 
﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡   ﹤﹡﹢﹍  ﹩﹛︀﹞ ﹎︤ار︫﹍︣ی  از  ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن 
راه ﹨︀ی   .︡﹠﹠﹋ ا︨︐﹀︀ده   ﹩﹠﹁  ﹤︐﹫﹝﹋  ﹩﹡︀︊﹫︐︪︎ و  ︠︡﹝︀ت  از 

د︨︐︣س ︋﹥ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹋︡ا﹝︧️؟
د﹋︐︣ ︻︧﹊︣︀ن

︧︀︋︨︣ــ︀ن،  ︧︀︋ــ︡اران،  از  ﹝︐︪﹊ــ﹏  ﹋﹞﹫︐ــ﹥  ﹝︀︵︊ــ︀ن 
ذ︭﹑ح  ﹝︣ا︗︹  و  ﹡︀د﹨︀   ،︀︐﹋︫︣ ︧︀︋︨︣ــ﹩،  ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی 
ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن   ︣︀︨ و  ﹇︀﹡﹢﹡﹍︢ار  و   (﹩دارا وزارت  (از︗﹞﹙﹥ 
ز﹡︖﹫︣ه ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡. در ا﹟ را︨︐︀ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩ از 
︵︣﹅ ﹝︣︡️ وا︡ ︋︣ر︨﹫︀ی ﹁﹠﹩، ﹨﹞﹢اره در ﹋﹙﹫﹥ روز﹨︀ی 
اداری ︋﹥ ︮﹢رت ︫﹀︀﹨﹩ ︨︀︎ ﹩︊︐﹋ ︀﹍﹢ی ︨﹢ا﹜︀ و ا﹞︀︋︀ی 

︣﹁﹥ ای ﹝︴︣ح ︫︡ه ا︨️.

 ﹏︀︧﹞  ﹤︋ ︧︀︋︣س   ﹤﹚︖﹞ ︫﹞︀ره   ﹟ا ﹝﹢ری  ﹝﹢︲﹢ع 
︧︀︋ــ︡اری و ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︠ــ︀ص ︮﹠︺️ ﹝︣︋ــ﹢ط ا︨️. 
 ︀︋ ار︑︊︀ط  در  را   ﹩︀︪︨︣︎ و  ا︨︐﹀︀ده   ️︮︣﹁ از  ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹛ 
 ︀︑  ﹜﹠﹋ ﹝︴︣ح  ︠︀ص   ︹︀﹠︮  ﹩︨︣︋︀︧ و  ︧︀︋︡اری   ﹏︀︧﹞
﹢﹡︡. در او﹜﹫﹟  ︀ره آ︫﹠︀︫   ︋﹟︀ه ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩ در ا﹎︡د ︀ ︠﹢ا﹡﹠︡﹎︀ن︋ 

︎︨︩︣ ︋﹥ ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ︋︍︣داز﹛ ﹋﹥ آ︀ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری 
و  ﹩︐﹝︨ ﹤︋ ﹩︨︣︋︀︧ ︀︣﹋️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ در آ﹠︡ه ︋︣ای ﹨︣ 
︗︡ا﹎︀﹡﹥  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ،﹤︋︀︪﹞  ︹︀﹠︮ از  ﹎︣و﹨﹩   ︀  ️︺﹠︮
︋︣ای  ا︨︐︀﹡︡ارد   ﹤︻﹢﹝︖﹞  ﹉  ︀﹠︑» د︡﹎︀ه   ︀آ ︋︀︫﹫﹛؟  دا︫︐﹥ 

﹨﹞﹥» ﹨﹠﹢ز از ا︨︐﹊︀م ︋︣︠﹢ردار ا︨️؟
د﹋︐︣ ︻︧﹊︣︀ن

 ️﹝︨ ﹤︋  ﹤﹁︣  ️﹋︣ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡ه،   ﹩﹚﹋  ️︨︀﹫︨  ﹤﹋ ﹟ا  ﹤︋  ﹤︗﹢︑︀︋
در  ︨︀ز﹝︀ن   ﹟︀︋︣ا﹠︋ ا︨️،  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی 
 ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ا﹡︖︀م ︫︡ه  ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤︀ی  و  ︋︣دا︫︐﹥  ﹇︡م  را︨︐︀   ﹟﹫﹝﹨
﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ و ﹊︧︀ن ︨︀زی ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝﹙﹩ ︋︀ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︨️. 
︡︋﹩ ا︨️ ﹋﹥ د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ا﹟ ﹨︡ف ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝︪﹊﹑ت ﹇︀﹡﹢﹡﹩ 
و ا︗︣ا﹩ و ﹡︊﹢د ︋︧︐︣﹨︀ی ﹐زم در ︀ل ︀︲︣ ︋︧﹫︀ر ﹝︪﹊﹏ و در 

︋︣︠﹩ ﹝﹢ارد ︾﹫︣﹝﹞﹊﹟ ا︨️. 
︋﹠︀︋︣اــ﹟ ︣﹋️ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︑︡وــ﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︠︀ص ﹨︣ 
︮﹠︺️ ﹝︴︣ح ﹡﹫︧ــ️ ز︣ا ﹋﹞﹫︐﹥ ︑︡و﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹠﹫﹟ د︡﹎︀﹨﹩ ﹡︡ارد و در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی 
﹡﹞﹩ ﹋﹠︡. ا︻︐﹆︀د ﹋﹞﹫︐﹥ ︋︣ ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری 
﹝﹢︗﹢د، ︨︀︎﹍﹢ی ﹡﹫︀ز﹨︀ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی و ا︵﹑︻︀︑﹩ وا︡﹨︀ی 

﹎︤ار︫﹍︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞﹢﹡﹥، ︫ــ﹠﹫︡ه ام ﹋﹥ ︑︀ ︨︀ل ٢٠٠١ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
︧︀︋︡اری ٢۵ ︋︀ ︻﹠﹢ان «︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری در ا﹝﹢ال» ︋﹥ ﹝︀︧﹏ ︠︀ص 
︮﹠︺️ ︋︀﹡﹊︡اری ︎︀︨ــ ﹝﹩ داد ﹋﹥ ︋︀ ﹐زم ا﹐︗︣ا ︫ــ︡ن ا︨ــ︐︀﹡︡ارد 
ــ﹠︀︠️ و ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی»  ︀ ︻﹠﹢ان «ا︋︤ار﹨︀ی ﹝︀﹜﹩:︫  ︧ــ︀︋︡اری ٣٩︋ 
 ﹤︗﹢︑ ︀︋ ،︦﹊︻︣︋ .︡︀د︫ــ︡ه ﹝﹙︽﹩ ﹎︣د از ︨︀ل ٢٠٠١، ا︨︐︀﹡︡ارد
 ️︺﹠ ﹠︺️ ︋﹫﹞﹥ ﹋﹥ ﹨﹞﹢اره︮  ︋﹥ ﹡﹫︀ز ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︧ــ︀︋︡اری ︋︣ای︮ 
︣︎︀﹜ــ︩ و ︠︀ص ﹝︧ــ﹢ب ﹝﹩ ﹎ــ︣دد، ﹋﹞﹫︐ــ﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی 
﹝︀﹜﹩ ۴ (IFRS 4) ︋︀ ︻﹠﹢ان «﹇︣ارداد﹨︀ی ︋﹫﹞﹥» را در ︨︀ل ٢٠١۴ 
︊﹢د  ﹥ ﹝﹠︷﹢ر︋  ﹢د ﹋﹥︋  ︀ل ٢٠١۶ ﹐زم ا﹐︗︣ا︋  ﹝﹠︐︪ــ︣ ﹋︣د ﹋﹥ از اول︨ 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی  و ︑﹢︨ــ︺﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ︀د︫︡ه، ا︨ــ︐︀﹡︡ارد︋ 
﹝︀﹜﹩ ١٧ (IFRS 17) ︋︀ ︻﹠﹢ان «﹇︣ارداد﹨︀ی ︋﹫﹞﹥» در ︨︀ل ٢٠١٧ 
 ︡︀︋ ︡ت﹞ ﹟︣ا در ااز ︨︀ل ٢٠٢٢ ﹐زم ا﹐︗︣ا ا︨️ ز ﹤﹋ ︫︡ ︪︣︐﹠﹞

︋︧︐︣﹨︀ی ﹐زم ︋︣ای ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد ﹁︣ا﹨﹛ ︫﹢د. 
ــ︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩ ﹨﹞︀ن  ﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ــ︡ ﹋﹥ رو﹊︣د︨   ︋﹟︀︋︣ا﹠︋
رو﹊︣د ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اری ا︨ــ️ ﹋﹥ 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اری و  در ﹇︀﹜ــ︉ ﹉ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 
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 ︀ ︨︀ ﹝﹩ د﹨︡.︋   ︎︤﹫﹡ ️︺﹠ ︀ص︮  ﹥ ﹡﹫︀ز﹨︀ی︠  ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩︋ 
 ﹤︋︀︪﹞ ︹︀﹠ ︩ ا︻︷﹛ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ﹝︀﹜﹩ در ﹋﹙﹫﹥︮   ︋﹤﹋ ﹟ا ﹤  ︋﹤︗﹢︑
ا︨ــ️ ︋﹠︀︋︣ا﹟ و︗﹢د ﹉ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋︣ای ﹨﹞﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ 
︨︀︎﹍﹢ ︋︀︫︡ و ︀︋︡ در ﹝﹢رد ︗︤﹫︀ت و ﹡﹊︀ت ︠︀ص ﹨︣ ︮﹠︺️، 

 .️﹀﹎ ︨︀︎ ︀﹨︀ر﹎﹫︣ی ﹝︖﹞﹢︻﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹋ ﹤︋ ﹅︣︵ از
︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ︑︣︑﹫︉، ︋︣ ا︨︀س ﹝︖﹞﹢︻﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری 
ا︣ان ﹋﹥ رو﹊︣د ︠ــ︀ص ︮﹠︺️ ﹡︡ارد و ︑﹠ ︀﹉ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︋︣ای 
﹨﹞﹥ ︫ــ︣﹋︐︀ و ︮﹠︀︹ ا︨ــ️، ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹡﹞﹢﹡﹥ ︋﹥ ︑﹀﹊﹫﹉ 
 ﹤﹫︑ ︀﹡︧︀ن ︨ــ︀زی ﹡﹢ع ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی آ﹊ ️︗ ︿﹚︐﹞ ︹︀﹠︮
︧﹫︀ر ﹝﹀﹫︡ی ﹝︧﹢ب ﹝﹩ ﹎︣دد. ︵︊﹫︺﹩ ا︨️  ﹎︣د︡ه و را﹨﹠﹞︀ی︋ 
 ︹︀﹠︮ ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ︀︋ــ ︣︲︀ ︀ل ︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹋﹥ در︑ر﹢︮ ﹤﹋
﹝︑ ︿﹚︐﹫﹥ ︫︡ه ا﹡︡ از ﹡︷︣ ︨︀︠︐︀ر ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︐﹀︀وت ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡ 
ا﹝︀ از ﹡︷︣ ﹝︐﹢ا﹩ ﹨﹞﹥ آ﹡︀ از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ﹊︧︀ن 
︑︊︺﹫️ ﹋︣ده و در ︀ر﹢ب ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط ︑﹫﹥ ︫︡ه ا﹡︡. 
︋﹠︀︋︣ا﹟ ︑︡و﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹥ ︑﹀﹊﹫﹉ ︮﹠︀ــ︹ ︠︀ص ﹝﹢رد ﹡︡ارد 
 ﹤︋ ﹩﹢﹍︨︀︎ ︠︀ص و ﹡︀در، آن ﹨﹛ ︋︣ای ﹩﹚﹫︠ ︳در ︫ــ︣ا ︣﹍﹞

﹝︀︧﹏ ︠︀ص آن ︮﹠︺️ و ﹡﹥ ﹝︀︧﹏ ︻︀م ︮﹠︺️.

ا﹇︡ام ا︠﹫︣ ︨︀ز﹝︀ن ︋﹢رس در ا﹡︐︪︀ر ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹡﹞﹢﹡﹥، 
 ﹩︨︣︋︀︧ را ﹋﹥ ︋︀ ﹝︖﹢ز ﹋﹞︐﹫﹥ ﹁﹠﹩ ︨︀ز﹝︀ن ︹︀﹠︮ ﹉﹫﹊﹀︑ ﹤︋
 ︩︨︣ ︣ای رو︫﹠︐︫︣︡ن︎  ︡ه ︑ ﹤﹡﹢﹍﹙﹫﹏ ﹝﹩ ﹋﹠﹫︡؟︋  ا﹡︖︀م︫ 
︋﹥ ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ا︫︀ره ﹋﹠﹛ ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︡اری ١ ا﹜︤ا﹝︀ت ﹋﹙﹩ 
︨︀︠︐︀ر  در︋︀ره   ﹩︀﹨ر﹨﹠﹞﹢د و   ،﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی   ﹤ارا در︋︀ره 
 ،︡﹠﹋ ﹩﹞  ﹟﹫﹫︺︑ را   ︀﹡آ ﹝︐﹢ای   ﹤︋ ﹝︣︋﹢ط  ا﹜︤ا﹝︀ت  ︡ا﹇﹏  و 
﹝︧︐﹙︤م   ،﹤ارا ﹡﹢ه   ﹟︣︐︋  ﹤﹋  ︡﹠﹋ ﹩﹞  ︭︣︑ ا︨︐︀﹡︡ارد  و 
 ︳︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹡﹞﹢﹡﹥ ︋︣ای ︫︣ا︑ا﹡︐︪︀ر ︮﹢ر ︀︀وت ا︨️. آ︱﹇
︨︡﹋︣دن   ︉︗﹢﹞  ︀آ ﹡﹫︧️؟  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀  روح  ︠﹑ف  ︠︀ص، 
و  ﹡﹞﹩ ︫﹢د   ﹤ارا ﹡﹢ه  در︋︀ره  ﹇︱︀وت  ︋︣ای   ︀︐﹋︫︣  ️︮︣﹁

﹎︤ار︫﹍︣ی ا︧︐︀ (﹝︀︫﹫﹠﹩) را ︑︣︾﹫︉ ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡؟
د﹋︐︣ ︻︧﹍︣︀ن

 ︉﹢︭︑  ︣︋ ﹩﹠︊﹞  ﹩︨︣︋︀︧ ︨︀ز﹝︀ن   ﹤︋ ﹝ـــ﹢ل ︫︡ه   ︿︀︸و  ﹤︋  ﹤︗﹢︑  ︀︋
 ﹤﹫︑ ︣﹁﹥ ای،  ︋︪﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی  و   ︀﹚﹝︺﹛د︨︐﹢را  ﹤﹫﹚﹋ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀،  ا﹡︐︪︀ر  و 
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی  را﹨﹠﹞︀ی  ︋﹥ ︻﹠﹢ان   ﹤﹡﹢﹝﹡  ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی 
 ﹩﹛︀﹞ «︮﹢ر︑︀ی   ﹟︀و﹠︻  ︀︋  ١٦٦ و   ١٥٦  ﹤︪︣﹡ دو   ︉﹛︀﹇ در  ︧︀︋︡اری 
︻︀م   ﹩﹞︀︨  ️﹋︫︣  ﹩﹛︀﹞ «︮﹢ر︑︀ی  و  ا︮﹙﹩»   ️﹋︫︣ و  ﹎︣وه   ﹩﹆﹫﹀﹚︑
﹠﹢ات ﹇︊﹏ ︑﹫﹥ و ﹝﹠︐︪︣ ︫︡ه ا︨️.  ﹡﹞﹢﹡﹥» ︑﹢︨︳ ︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩ در︨ 

در ﹨﹞﹫﹟ را︨︐︀ ︨︀ز﹝︀ن ︋﹢رس و اوراق ︋︀دار ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹨﹞﹊︀ری 
﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︗︡︡ و ︑︖︡︡﹡︷︫︣︡ه  در ︑︡و﹟ را﹨﹠﹞︀ی︋ 
 ﹤﹫︑ ﹤︋ ا﹇︡ام ﹩︨︣︋︀︧ ︀ن ︨︀ز﹝︀ن﹎︡﹠︀﹝﹡ ️﹋︪︀ر﹞ ︀︋ ︧︀︋︡اری
 ﹟︣د﹡ــ︡ ﹋﹥ ا﹋ ︹︀﹠︮ ﹩︠︣︋ ﹉ــ︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ ﹡﹞﹢﹡﹥ ︋﹥ ︑﹀﹊﹫ــ︑ر﹢︮
 ︀︋ ﹩︨︣︋︀︧ ︨︀ز﹝︀ن ﹩﹠﹁ ﹤︐﹫﹝﹋ ﹏︡︺︑ از ︋︣ر︨ــ﹩ و ︦︎ ︀︑ر﹢︮
︮︡ور ﹝︖﹢ز ︨ــ︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩ ﹇︀︋﹙﹫️ ا﹡︐︪ــ︀ر ︀﹁️. از آ﹡︖︀ ﹋﹥ 
︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹡﹞﹢﹡﹥ ︑﹠︀ را﹨﹠﹞︀ی ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︋︣ای 
︑﹫﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ و﹎︤ار︫﹍︣ی ا︨️ ︋﹠︀︋︣ا﹟ ﹨﹫︙﹍︀ه ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ 
از ︀ر﹢ب ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡ه در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︑︴﹩ ﹋﹠︡، در﹡︐﹫︖﹥ ا﹟ دو 
﹝﹢︲﹢ع: ︺﹠﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹡﹞﹢﹡﹥ ︋︣ای ︫ــ︣ا︳ ︠︀ص، و روح 

 .︡﹠︐︧﹫﹡ ︣﹍︡﹊ ︀︋ ﹏︋︀﹆︑ ︧︀︋︡اری، در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی
﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︧ــ︀︋︡اری ١ ︑︭︣ ︫ــ︡ه ا︨ــ️ ﹋﹥ 
 ︡︀︋ ﹤﹋ ️︨︡ا﹇﹏ ا︵﹑︻︀ت ︲︣وری ا ،ه ا﹁︪︀ی ︑︺﹫﹫﹟ ︫ــ︡ه﹢﹡
﹢رت ﹜︤وم، ﹝︖︀ز﹡︡ ا︵﹑︻︀ت  ــ︣﹋︐︀ در︮   ︫،﹟︀︋︣ا﹠ ا﹁︪ــ︀ ﹎︣دد.︋ 
 ﹤︋ ﹩﹢﹍︨︀︎ ︋︣ای ،️︣︡﹞ ︬﹫︣وری و ︋﹫︪︐︣ی را ︋﹥ ︑︪ــ︲

﹡﹫︀ز﹨︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ ︑︭﹞﹫﹞﹍﹫︣ان، ا﹁︪︀ ﹋﹠﹠︡. 
 ﹤︻﹢﹝︖﹞ ﹉ در ا﹁︪ــ︀ی ︀︐﹋︫︣ــ ﹤﹫﹚﹋ ️︣︡﹞ ،︀ه﹎︡د ﹟ا ︀︋
ا︵﹑︻︀ت ﹊︧ــ︀ن و ︲︣وری ﹝﹙ــ︤م ︠﹢ا﹨﹠︡ ︋﹢د، و﹜ــ﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ 
 ،︣﹍︀وت ︠﹢د ﹝︀زاد ︋︣ آن را ﹡﹫︤ ا﹁︪︀ ﹋﹠﹠︡. ︋﹥ ︻︊︀رت د︱﹇ ︉︧︣︋
﹝︣︡️ ︫ــ︣﹋︐︀ در ا﹁︪ــ︀ی ︡ا﹇﹙﹩ ا︵﹑︻︀ت، ﹡﹫ــ︀ز ︋﹥ ﹇︱︀وت 
 ،︬﹫︪︑ ﹅︊︵ ︣︐︪﹫︋ ای ﹡︡ار﹡︡، ︋﹙﹊﹥ در ا﹁︪ــ︀ی ا︵﹑︻︀ت ﹤﹁︣

︑︭︬ و ︠﹑﹇﹫️ ︠﹢د، آزاد ﹨︧︐﹠︡.

 ﹤︻﹢﹝︖﹞  ﹉ از   ﹤﹋ ︧︀︋︡اری  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
وا︡ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︋︣ای ﹨﹞﹥ ︫︣﹋︐︀ ︵︣﹁︡اری 
︠︀ص   ﹏︀︧﹞  ﹤︋  ﹩﹢﹍︨︀︎ ︋︣ای  ︨︀زو﹋︀ری   ﹤  ︡﹠﹋ ﹩﹞

︮﹠︀︹ ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️؟
د﹋︐︣ ︻︧﹊︣︀ن

︋﹥ ﹝﹢︗︉ ︋﹠︡﹨︀ی ٧، ١٠ و ١٢ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری ٨ 
︧︀︋︡اری  ︋︣اورد﹨︀ی  در   ︣﹫﹫︽︑ ︧︀︋︡اری،  «رو﹥ ﹨︀ی  ︻﹠﹢ان   ︀︋
 ︤﹫﹡  ٣٤ ︧︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد   ١١ و   ٦ ︋﹠︡﹨︀ی  در   ﹤﹋ ا︫︐︊︀﹨︀ت»  و 
 ﹟﹫﹠ ︹︀﹠︮ ︠︀ص ﹏︀︧﹞ ﹤︋ ﹩﹢﹍︨︀︎ ذ﹋︣ ︫︡ه، ︨︀زو﹋︀ر ً︀ ﹠﹫︻

︻﹠﹢ان ︫︡ه ا︨️:
﹢رت و︗﹢د ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︡اری ﹝︪︬، رو ﹤︧︀︋︡اری  ١- در︮ 

﹝﹢رد﹡﹫︀ز ︀︋︡ در ︀ر﹢ب ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︡اری ﹝︤︋﹢ر ︑︺﹫﹫﹟ ︫﹢د.
٢- در ︮﹢رت ﹡︊﹢د ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︡اری ﹝︀︋ ️︣︡﹞ ،︬︪︡ از 
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در  ︧︀︋︡اری   ﹤رو ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی  و   ﹟﹫﹫︺︑ در  ︠﹢د  ︣﹁﹥ ای  ﹇︱︀وت 
︀ر﹢ب ︫︣ا︳ ز︣ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠︡:

﹝︣︋﹢ط  ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن  ا﹇︐︭︀دی  ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی  ﹡﹫︀ز﹨︀ی   ﹤︋ ا﹜︿- 
︋︀︫︡، و

ب - ﹇︀︋﹏ ا︑﹊︀ ︋︀︫︡،
﹥ ︑︣︑﹫︉ ا﹨﹞﹫️ ︑﹢︗﹥ ﹋﹠︡:  ︋︣︀ر﹎﹫︣ی ﹝﹠︀︋︹ ز﹋ ﹤  ︋️﹫﹚︋︀﹇ ﹤ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟︋ 
 ﹤︋  ﹤﹋  ﹩﹛︀﹞ ﹎︤ار︫﹍︣ی  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ا﹜︤ا﹝︀ت  پ- 

﹝﹢︲﹢︻︀ت ﹝︪︀︋﹥ و ﹝︣︋﹢ط ﹝﹩ ︎︣دازد،
 ،︀﹫دارا ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی   ﹜﹫﹨︀﹀﹞ و   ️︠︀﹠︫ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی   ،︿︀ر︺︑ ت- 
︋︡﹨﹫ــ︀، درا﹝︡﹨ــ︀ و ﹨︤﹠﹥ ﹨ــ︀ ︵︊ــ﹅ ︀رــ﹢ب ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹡︷︣ی 

﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، و ﹨﹞︙﹠﹫﹟
ث- آ︣︠﹟ ︋﹫︀﹡﹫ــ﹥ ﹨︀ی ︀︨ــ︣ ﹡︀د﹨︀ی ︑︡و﹟ ﹋﹠﹠︡ه ا︨︐︀﹡︡ارد ﹋﹥ 
︧︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ﹟︡و︑ ︋︣ای   ﹩︋︀︪﹞ ﹡︷︣ی   ﹜﹫﹨︀﹀﹞ از 
«پ»  ︋﹠︡﹨︀ی   ︹﹁︀﹠﹞  ︀︋ ︑︱︀د  در   ﹤﹋  ﹩︵︫︣ ﹤︋  ،︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ا︨︐﹀︀ده 
︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه  ا︮﹢ل  از  ا︨︐﹀︀ده  ﹝︓︀ل  (︋﹥ ︻﹠﹢ان   ︫︡︀︊﹡ و«ت» 

.(︀﹊︣﹞︧︀︋︡اری ا

 ﹤ ︠︀ص   ︹︀﹠︮ ︧︀︋︡اری   ︀︋ ار︑︊︀ط  در   ︀﹝︫  ︣︷﹡ ﹤︋
 ﹩﹚︀︧﹞ ن﹢﹠﹋ ︀︑ ︀︣ان و︗﹢د دارد و آدر ا ﹩﹝﹞ ﹏︀︧﹞
︀ص در ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩ ﹝︴︣ح   ︠︹︀﹠ ︀ ︧︀︋︡اری︮  در ار︑︊︀ط︋ 
﹠︀︠️ درا﹝︡   ︫،﹤﹝﹫  ︋️︺﹠ ﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل در︮  ︫︡ه ا︨️؟︋ 
︋﹫﹞﹥ ای از ﹝︀︧﹏ ︋︧﹫︀ر ︎﹫︙﹫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
رو︋︣و  ز︀دی   ︩﹛︀  ︀︋ را   ﹩﹛︀﹞ ﹎︤ار︫﹍︣ی  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 

︨︀︠︐﹥ ا︨️.
د﹋︐︣ ︻︧﹊︣︀ن

﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩ ﹨﹞﹢اره ︋︀ ﹝︀︧﹏ و ﹡﹊︀ت ا︗︣ا︀﹠︮ ﹩︹ ︠︀ص از︗﹞﹙﹥ 
︋﹫﹞﹥، ﹋︀ر﹎︤اری، ︋︀﹡﹊︡اری و ... ﹝﹢ا︗﹥ ︋﹢ده ﹋﹥ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر د︨︐﹫︀︋﹩ 
︀ ﹝︡︣ان ار︫︡  ︋﹥ راه ﹚︀ی ︑︭︭﹩ و ︣﹁﹥ ای ︗﹙︧︀ت ﹝︪︐︣﹋﹩︋ 
 ﹤︊﹡︀︗ ﹤﹝﹨ و   ﹏﹞︀﹋ ︋︣ر︨﹩  از   ︦︎ و  ﹋︣ده  ︋︣﹎︤ار  ﹝﹢رد﹡︷︣   ︹︀﹠︮
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ︀︋  ﹅︊︴﹠﹞ در︻﹫﹟ ︀ل  و   ﹩﹛︀﹞ را﹨﹊︀ر  ﹝︺︱﹑ت، 
﹋︣دم)  ﹝︴︣ح   ︩﹫︎ ︪︨︣︎︀ی  در   ﹤﹋ (﹨﹞︀ن ︵﹢ر  را  ︧︀︋︡اری 

︎﹫︪﹠︀د و ︑︭﹢︉ ﹋︣ده ا︨️.

 ︬︭︑ رو﹊︣د   ﹤﹋ دارد  و︗﹢د  ︫﹢ا﹨︡ی   ،﹩︨︣︋︀︧ در 
 ️﹫﹀﹫﹋ ︋︀﹐ر﹁︐﹟  ﹝﹢︗ــ︉  ︠︀ص،   ️︺﹠︮ در  ︧︀︋ــ︣س 
︧︀︋︣س   ︬︭︑  ،︣﹍د ︵︣ف  از  ﹝﹩ ︫ــ﹢د.   ﹩︨︣︋︀︧

﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ار︑︊︀ط دراز﹝︡ت ︋︀ ︀︮︊﹊︀ر در ︮﹠︺️ ︠︀ص ا︨️ 
 ︀︋  ︰﹇︀﹠︑ در  ︀︮︊﹊︀ر   ︀︋ ︧︀︋︣س  دراز﹝︡ت  ار︑︊︀ط  و﹜﹩ 
 ︳︫︣ا در  ﹝﹩ ︫﹢د.   ﹩﹆﹚︑ ︧︀︋︣س  وا﹇︹ ︋﹫﹠﹩  و  ا︨︐﹆﹑ل 
 ︩︠︣ رو﹊︣د  دو   ﹟﹫︋ ︑︺︀دل   ﹤︴﹆﹡  ،︀﹞ ﹋︪﹢ر   ﹩﹡﹢﹠﹋
را   ﹤︖﹫︐﹡  ﹟︣︐︋  ﹤﹋ ︧︀︋︣س،   ︬︭︑ و  ︧︀︋︣س 
 ،︫︡︀︋ دا︫︐﹥  در︋︣   ﹩︨︣︋︀︧  ️﹫﹀﹫﹋ و   ﹤﹁︣  ﹤︺︨﹢︑ ︋︣ای 
﹋︖︀︨️؟ ︋﹥ ︻︊︀رت د ﹩﹠﹁ ﹤︐﹫﹝﹋ ،︣﹍﹥ ﹝﹢︲︺﹩ در ﹇︊︀ل دو 

﹝﹢︲﹢ع ︀د︫︡ه دارد؟
د﹋︐︣ ︻︧﹊︣︀ن

 ︬︭︑ از  ﹝﹠︷﹢ر   ﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ︀ر﹢ب  در 
︧︀︋︣س، ︫﹠︀︠️ ﹋︀﹝﹏ و ︗︀﹝︹ ︧︀︋︣س از ﹉ ︮﹠︺️ ا︨️ 
﹋﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︋﹥ ︲︣ورت، ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ار︑︊︀ط دراز﹝︡ت ︋︀ ︀︮︊﹊︀ر 
 ︀︋ ار︑︊︀ط   ﹅︣︵از ا︨️   ﹟﹊﹝﹞  ️︠︀﹠︫  ﹟ا  ﹤﹊﹚︋  ،️︧﹫﹡
︫︣﹋︐︀ی ﹝ ︿﹚︐﹉ ︮﹠︺️ ا︖︀د ︫﹢د. ︋﹠︀︋︣ا﹟ ︋﹥ ︲︣ورت، 
︑ ︬︭︧︀︋︣س ︋︀ ا︨︐﹆﹑ل و وا﹇︹ ︋﹫﹠﹩ ︧︀︋︣س در ︑﹠︀﹇︰ 
︧︀︋︡اران   ﹤︺﹞︀︗ ﹝﹆︣رات   ﹅︊︵ ﹝﹠︷﹢ر   ﹟﹫﹝﹨ ﹤︋ ︋﹢د.  ﹡﹢ا﹨︡ 
 ﹤︴﹆﹡ ﹐زم ا﹐︗︣ا︨️،   ﹩︨︣︋︀︧ ﹝﹢︨︧︀ت  ︋︣ای   ﹤﹋ ر︨﹞﹩ 
 ﹟﹫﹫︺︑ ︨︀ل   ٤ ︧︀︋︣س   ︬︭︑ و   ︩︠︣ رو﹊︣د  دو  ︑︺︀دل 
︫︣﹋︐︀ی  ︋︣ای  دوره   ﹟ا  ﹩︨︣︋︀︧ ︨︀ز﹝︀ن  در  و  ﹎︣د︡ه 
 ﹟﹫﹫︺︑ ︨︀ل   ٥ ︋︤رگ  ︫︣﹋︐︀ی  ︋︣ای  و  ︨︀ل   ٣ ﹋﹢﹉ و﹝︐﹢︨︳ 

︫︡ه ا︨️. 
ا︫ــ︀ره ﹋﹠﹛ ﹋﹥ در ﹨﹞﹫﹟ را︨ــ︐︀ ﹇︀﹡﹢ن ︨ــ︀ر︋﹫﹠︤ آ﹋︧﹙﹩ 
(Sarbanes–Oxley) ﹡﹫︤ دوره ٣ ︨ــ︀ل را ︋︣ای ︫︣﹋︐︀ی 
 ︬﹫︪︑ ︉︨︀﹠﹞ ︀ی ︋︤رگ︐﹋︫︣ و ۵ ︨ــ︀ل را ︋︣ای ﹉﹢﹋
داده ا︨️. ا﹜︊︐﹥ ︋︒ ا︨︐﹆﹑ل و ︑ ︬︭︧︀︋︣س ﹨﹞﹢اره 

﹝﹢رد ﹝﹠︀﹇︪﹥ ︋﹢ده ا︨️.

︨︍︀︨﹍︤ار﹛ ﹋﹥ در ا﹟ ﹎﹀︐﹍﹢ ︫︣﹋️ ﹋︣د︡. از︗︀﹡︉ ﹋﹞﹫︐﹥ 
﹁﹠﹩ ﹥ ︎﹫︀﹝﹩ ︋︣ای ︠﹢ا﹡﹠︡﹎︀ن ﹝︖﹙﹥ و ︀ و︨﹫︺︐︣ از آن ︋︣ای 

ذ﹠﹀︺︀ن ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ دار︡؟
د﹋︐︣ ︻︧﹊︣︀ن

﹋﹞﹫︐﹥ ﹁﹠﹩ ︑﹑ش دارد ا︔︋︪︣﹩ و ﹋︀را﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ را 
 ﹤﹝﹨ ﹎︧︐︣ده  ﹝︪︀ر﹋️  از  ﹨﹞﹢اره  و   ︡﹡︀︨︣︋  ︴︨  ﹟︣︑﹐︀︋  ﹤︋
︨︀ز﹝︀ن   ،﹩︨︣︋︀︧ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی  ︧︀︋︨︣︀ن،  و  ︧︀︋︡اران 
︋﹢رس، و د﹍︣ان ︋︣︠﹢ردار ︋﹢ده ا︨️. ا﹝﹫︡وارم ا﹟ ﹝︪︀ر﹋️ 

و ﹨﹞﹊︀ری ︀︎︡ار ︋﹞︀﹡︡ و ﹎︧︐︣ده ︑︣ ︫﹢د.
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