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︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥ ...
در  ︧︀︋︡اری  ︨﹫︀︨︐︀ی   ︣︡﹞  ︀﹝︫
﹉ ︫︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹨︧︐﹫︡:

︉ و﹋︀ر ︗︡︡ی  ﹫︪﹠︀د ﹋︧ ﹝︡︣ ا︗︣ا﹩ ار︫︡︎ 
︋︀زار   ﹉ در  ︻﹞﹙﹫︀ت  راه ا﹡︡ازی  ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر  را 
 ︡︀︋ ︀د︫︡ه ︣ده ا︨️. ︵︣ح﹋ ﹜﹫︨︣︑ ︡︡︎﹢﹡
﹁︧︀د  و  ر︫﹢ه ︠﹢اری  ز﹝﹫﹠﹥  در   ﹩﹚﹞ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ 
 ︀︋ ﹤﹝﹨ ﹤﹋ ︡﹫︐︧﹫﹡ ﹟﹝︴﹞ ︀﹞ا ،︡﹠﹋ ️︀︻را ر

ا﹟ ﹝︀﹝﹢ر️ ﹝﹢ا﹁﹅ ︋︀︫﹠︡.

:︡﹫︐︧﹨ ﹩︨︣︋︀︧ ︣︡﹞ ︀﹝︫
 ﹩︨︣︋︀︧  ️﹫﹛︀︺﹁  ︀﹛︀︨  ﹤﹆︋︀︨  ﹤︋  ﹤︗﹢︑  ︀︋
 ️︣︡﹞ ،﹩︮﹢︭︠ ﹩︫︠︣ده ﹁︣و ️﹋︫︣ ﹉
 ﹤  ︋︡و ا﹡︐︷︀ر دار ︡﹫︨︀﹠︫ ﹩﹞ ﹩︋﹢  ︠﹤ ︫︣﹋️ را︋ 
 ﹩︀م ا︗︣ا﹆﹞ ﹜︀﹇ ﹟﹫︪﹡︀︗ ﹤﹋ د﹢ ﹫︪﹠︀د︫   ︎︀﹝︫
︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹝︀﹜﹩ ︫﹢︡ ﹋﹥ ︋﹥ زودی ︋︀ز﹡︪︧︐﹥ 
در  ا﹎︣   ﹤﹋  ︡﹫︐︧﹨ ﹡﹍︣ان   ︀﹝︫  .︫︡ ︠﹢ا﹨︡ 
︗︣︀ن ︧︀︋︨︣﹩ ︨︀ل ︗︀ری ﹝︪﹊﹑︑﹩ روی 
د﹨︡، ︀︫︡ ا﹠︪﹫︎ ︀﹝︫ ﹤︋ ﹩﹚︽︫ ️﹫︺﹇﹢﹞ ﹟︀د 

﹡︪﹢د.

︫﹞︀ ﹇︀﹛ ﹝﹆︀م ﹝︀﹜﹩ ﹉ ︫︣﹋️ ︎﹫︪︣و 
️ ﹁﹠︀وری ﹨︧︐﹫︡: ︧در ز﹝﹫﹠﹥ ز

 ﹉ ︎﹫︪﹠︀د  ︋﹥ ︑︀ز﹎﹩   ﹩︋︀︋︀زار  ︩︋
︣ای دارو﹨︀ی   ︋︡︡︗ ︢اری﹎ ️ ﹝﹫﹇ ️︨︀﹫︨
️ ︫︡ه  ︊︔ ﹅ ا︠︐︣اع  دارای   ︩︋ ︀ت﹫
︋﹥ ︻﹠﹢ان  ا︨️   ﹟﹊﹝﹞  ﹤﹋ ﹋︣ده   ﹤ارا
︋﹥ ︫︡ت  و  در﹝︀﹡︡ه  ︋﹫﹞︀ران  از  ︋︣ه ﹋︪﹩ 
 ︀︑ ︫︡ه  ︠﹢ا︨︐﹥   ︀﹝︫ از  ︫﹢د.   ﹩﹆﹚︑ ︋﹫﹞︀ر 
︎﹫︪﹠︀دی  ﹇﹫﹞︐︀ی  از   ﹩﹡︀︊﹫︐︪︎ ︋︣ای 

.︡﹫﹠﹋ ﹤ارا ﹩﹚﹫﹚︑ ﹩︋︀︣ان ︋︀زار︡﹞

︗︧︐︖﹢ در آ﹫﹟ ا︮﹢ل ا︠﹑﹇﹩︗︧︐︖﹢ در آ﹫﹟ ا︮﹢ل ا︠﹑﹇﹩
﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای ︋︣ای ︧︀︋︡اران﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای ︋︣ای ︧︀︋︡اران

︋︩ اول: ︎﹠︕ ا︮﹏ ︋﹠﹫︀دی
︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای ا︾﹙︉ ︋︀ ﹝﹢﹇︺﹫︐︀ی ︎﹫︙﹫︡ه د﹡﹫︀ی وا﹇︺﹩ 
﹝﹢ا︗﹥ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ ﹋﹥ ︨﹫︀ه و ︨﹀﹫︡ ﹡﹫︧︐﹠︡. آ﹫﹟ ا︮﹢ل ا︠﹑ق 
﹝﹠︐︪︫︣︡ه   (the Code) ︧︀︋︡اران  ︋︣ای  ︣﹁﹥ ای 
︧︀︋︡اران  ︋︣ای  ا︠﹑﹇﹩  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ️﹫﹨ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ 
 ﹤ارا ︋︣ای  ا︮﹢﹜﹩  ︫︡ه،  ا︮﹑ح  ︋﹥ ︑︀ز﹎﹩   ﹤﹋  (IESBA)
ا︨️  ﹋︣ده   ﹟︡و︑ ︧︀︋︡اران   ﹤︋  ﹉﹝﹋ و  ر﹁︐︀ری  ر﹨﹠﹞﹢د 
ا﹡︖︀م  را   ﹩﹡︀﹍﹝﹨  ︹﹁︀﹠﹞  ️︗ در  ا﹇︡ام  در  ︠﹢د   ️﹫﹛﹢︧﹞  ︀︑

د﹨﹠︡؛ ︐﹩ در ﹝﹢﹇︺﹫︐︀ی ﹝︐﹀︀وت.
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در︨︐﹊︀ری
️ و ︮︀دق ︋︀︫﹫︡:

︉ و﹋︀ر، رورا︨
در ﹨﹞﹥ روا︋︳ ︣﹁﹥ ای و ﹋︧

 ︀آ ﹤﹋ ︡﹫﹠﹋ ︬
︪﹞ ︀︑ ︡︣ده ا﹋ ﹩︋︀ار︫︡ را ارز ﹩ا︗︣ا ︣︡﹞ ﹤︺︨﹢︑ ︣ح︵ ️﹫﹨︀﹞ ︀آ ،︣︡﹞ ان﹢﹠︻ ﹤︋

ش ﹝︭﹢﹐ت، ︋﹥ ︵﹢ر ﹝﹢︔︣ ︋﹥ ﹡﹀﹢ذ ﹡︀﹝﹠︀︨︉ 
︵︣ح ︋︣ای ︋﹥ د︨️ آوردن ﹝︖﹢ز ︨︀︠️ ﹋︀ر︠︀﹡﹥ و ﹁︣و

﹝﹆︀﹝︀ت دو﹜︐﹩، از ﹨︣ ﹡﹢ع، ﹝︐﹊﹩ ا︨️ ︀ ︠﹫︣؟

﹩وا﹇︺﹍︣ا
ا︗︀زه ﹡︡﹨﹫︡ ︗︀﹡︊︡اری، ︑︱︀د﹝﹠︀﹁︹، ︀ ﹡﹀﹢ذ ﹡︀روای د﹍︣ان، ﹇︱︀وت ﹫︮ را ز︣ ︨﹢ال ︋︊︣د:
 ،︡﹫︐︧﹨ ﹩︀م ا︗︣ا﹆﹞ ﹜︀﹇ ︉︭﹠﹞ ︣ای ︋﹩﹛︀﹝︐ا ﹩﹚︽

︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝ ︧︣︡︀︋︨︣﹩، ﹋﹥ در ﹁﹊︣ ﹁︣︮️︫ 
︩ در︨️ در ︨︴﹩ ﹝﹠︀︨︉، ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و 

آ︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ ︧︀︋︨︣﹩ را ︋︀ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای و ﹋﹢︫
ا︗︣ا ﹋﹠﹫︡؟

️ ﹐زم و  ﹩﹍︐︧︀︫︣﹁﹥ ای
﹝︣ا﹇︊

:︡︣﹫﹍︋ ︀ر﹋ ﹤︋ ،︉
︨︀﹠﹞ ︴︨ را در ️

︩ در︨
︩، ﹝︀رت و ﹋﹢︫

﹨﹞﹫︪﹥ دا﹡
 ،︡ر︫﹢ه ︠﹢اری ﹋︣ده ا ︣︋ ﹜﹋︀ ش ﹋︀﹁﹩ ︋︣ای درک وا﹇︺﹩ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات

﹑︑ ︀آ ،︣︡﹞ ان﹢﹠︻ ﹤︋
ش دادن ︋︀زار ︗﹫︮ ﹜﹫﹝︭︑ ︡︡ ︋﹍﹫︣د؟

︑︀ ﹝︡︣ ا︗︣ا﹩ ار︫︡ ︋︐﹢ا﹡︡ در︋︀ره ﹎︧︐︣

ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای
️ ﹋﹠﹫︡ و ︋﹥ ︫﹫﹢ه ای ︻﹞﹏ ﹡﹊﹠﹫︡ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ︋︀︫︡ ︣﹁﹥ را ︋﹩ ا︻︐︊︀ر 

︀︻ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات را ر﹢﹇ ﹤﹝﹨
:︡﹠﹋

 ،︡︣ده ا﹋ ﹤﹫︑ ︢اری﹎ ️﹝﹫﹇ ︡︡︗ ️︨︀﹫︨ در ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ از ﹤﹋ ﹩﹚﹫﹚︑ ︀آ ،﹩﹛︀﹞ ︀م﹆﹞ ﹜︀﹇ ان﹢﹠︻ ﹤︋
﹝﹠︭﹀︀﹡﹥ و د﹇﹫﹅ ا︨️- ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹋﹥ ︋﹫︀﹡﹍︣ ﹋﹠︖﹊︀وی ︣﹁﹥ ای ︋︀︫︡- و ︋﹥ ︻﹠﹢ان ا︵﹑︻︀ت 

︗︀﹡︊︡ارا﹡﹥ و ﹡︀﹋︀﹝﹏ ﹋﹥ ︠﹢ا︨︐﹥ وا︡ ︋︀زار︀︋﹩ را «︑﹢︗﹫﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡»، در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ﹡︪﹢د؟

رازداری
︉ و﹋︀ر، ︋︀ 

️ آ﹝︡ه از ︵︣﹅ روا︋︳ ︣﹁﹥ ای و ﹋︧
︋﹥ ﹝︣﹝︀﹡﹥ ︋﹢دن ا︵﹑︻︀ت ︋﹥ د︨

:︡︣ام ︋﹍︢ار︐ا ،︣︢︎در﹡︷︣﹎︣﹁︐﹟ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹋︀ر︋︣د
 ﹟︣ای ا﹡︐﹆︀ل︎ ﹢ل︋ ﹥ ﹝︀﹝﹢ر ︋﹩︀︣︵ ﹤﹋ ︡﹫﹠﹋ ﹩﹞ ﹛ ﹝﹆︀م ﹝︀﹜﹩، در ادا﹝﹥ ﹋︀ر ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩︎ ﹫︡ا︀﹇ ان﹢﹠︻ ﹤︋
 ︣︡﹞ ﹤︋ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ -︡﹫﹠﹋ ﹩﹡︀︨ا︵﹑︻︀ت را در دا︠﹏ ︫︣﹋️ ا︵﹑ع ر ﹟ا ︡︀︋ ﹤﹡﹢﹍ ︡؛﹠﹠﹋ ﹩﹞ دو﹜︐﹩ را ﹝︴︣ح
ا︗︣ا﹩ ار︫︡، ا﹎︣ ﹐زم ︋︀︫︡؟ ︺︑ ﹤︡ی ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝︴﹙︹ ︨︀︠︐﹟ ﹝︣ا︗︹ ﹝︧﹢ل ︀ ا﹁︪︀ی ا﹟ ا︵﹑︻︀ت دار︡؟

 ﹤︀︎ ا︮﹢ل ِ️﹫﹨︀﹞ ،﹜﹫﹠﹋ ︿︣︺︑ را ︀︐﹫︺﹇﹢﹞ ﹤﹝﹨ ️︧﹫﹡ ﹟﹊﹝﹞ ﹤﹋ ﹩﹛︀ در
آ﹫﹟ ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای ︋︣ای ︧︀︋︡اران، ︋︣ای ﹨﹞﹥ ︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای 
﹝︣︋﹢ط ا︨️، ︋︡ون ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹟ ﹋﹥ آ﹡︀ ︋︣ای ﹝﹢︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹋︀ر 
﹉ ︫︣﹋️. ︐﹩ ا﹎︣ ﹨﹫︘ ا﹜︤ا﹝﹩ و︗﹢د ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫︡ ﹋﹥ 

 در ︀ ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞
︬ ﹋︀ر︋︣د︢︎︣ ︋︀︫︡، ︎﹠︕ ا︮﹏ 

︪﹞ ️﹫︺﹇﹢﹞ ﹉
 ر ﹝︧︐﹆﹫﹛ ︋︣ای﹢︵ ﹤︋

 ︣﹫︧﹞ ︀︑ ︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹉
︋﹠﹫︀دی ﹋﹥ در آ﹫﹟ ارا﹥ ︫︡ه ا︨️، ︋﹥ ︧︀︋︡اران ﹋﹞

 ️︗ ای ︠﹢د ︋︣ای ا﹇︡ام در ﹤﹁︣ ️﹫﹛﹢︧﹞ ﹤︋ در︨️ را ︎﹫︡ا ﹋︣ده و
.︡﹠﹠﹋ ﹏﹝︻ ﹩﹡︀﹍﹝﹨ ︹﹁︀﹠﹞

﹉ ︋﹍﹫︣﹛؟
از ﹋︖︀ ﹋﹞

︩ ١١٠ از آ﹫﹟ ا︠﹑﹇﹥ ︣﹁﹥ ای ︋︣ای ︧︀︋︡اران 
︋ ا︮﹢ل ︋﹠﹫︀دی در

PA)، و ا︻︱︀ی 
O

s) ای ﹤﹁︣ ︧︀︋︡اری ︀ی﹡︀﹞︣ار دار﹡︡. ︨︀ز﹇
IFA) ﹝﹙︤م ︋﹥ ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ 

C) ︧︀︋︡اران
﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 

از ا︻︱︀ی ︠﹢د در ︎﹫︀ده ︨︀زی آ﹫﹟ ﹨︧︐﹠︡. ︋﹠︀︋︣ا﹟، ا﹡︖﹞﹠︀ی 
 ﹤﹋ ︡﹠︐︧﹨ ﹩︀︗ ﹟﹫﹛︧︀︋︡اران ا︾﹙︉ او ﹤︋ ︀ی ﹝︣︋﹢ط﹠﹝︖﹡ا ︀ ﹩﹚﹞
 ﹩︀روش ︋︣ای رو

︧︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای ︋︣ای در︀﹁️ ر﹨﹠﹞﹢د و آ﹝﹢ز
︩ «ا︻︐﹞︀د︨︀زی 

︋ .︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹤︺︗ت ا︠﹑﹇﹩ ︋﹥ آ﹡︖︀ ﹝︣ا﹑﹊︪﹞ ︀︋
︩ ﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران»، 

و ا︠﹑ق» در ﹝︣﹋︤ «دروازه دا﹡
 ﹤﹛︀﹆﹞ ﹟آورد، ︫︀﹝﹏ ا ﹩﹞ ﹜﹨ای ﹁︣ا ﹤﹁︣ ︧︀︋︡اران ︋︣ای ﹩﹠︾ ﹩︺︋︀﹠﹞
و ﹝﹆︀﹜﹥ ای ﹋﹥ در ﹝︀ه ﹝﹥ ٢٠١٩ ︋︀ ︻﹠﹢ان «︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای، ﹁︣ا︑︣ 

از ︫︺︀ر» ﹝﹠︐︪︣ ︫︡.
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