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این استانذارد بایذ با توجه به ”مقذمهای بر استانذاردهای حسابذاری“ مطالعه و بکار گرفته شود.
َسف 

.1

ٞسف ایٗ استب٘ساضز تدٛیع ٘حٌ ٜٛعاضضٍطی ٔبِی  ٚافطبی ٔعایبی ثبظ٘طستٍی وبضوٙبٖ زض
ٚاحسٞبی تدبضی است.

زامىٍکاربزز 
.2

ٍاحذ تجاسی تایذ ایي استاًذاسد سا تشای گضاسضگشی هالی هضایای تاصًطستگی کاسکٌاى خوَد تکواس
گیشد.

.3

ٌعاضضٍطی ٔبِی قطحٟبی ٔعایبی ثبظ٘طستٍی وبضوٙبٖ زض زأ ٝٙوبضثطز اینٗ اسنتب٘ساضز لنطاض
ٕ٘یٌیطز (ث ٝاستب٘ساضز حسبثساضی ضٕبض 27 ٜثب ػٛٙاٖ ”طشحْای هضایوای تاصًطسوتگی“ ٔطاخؼنٝ
ضٛز).

.4

ایٗ استب٘ساضز ثطای ٌعاضضٍطی ٔبِی ٔعایبی پبیبٖ ذسٔت وبضوٙبٖ وبضثطز ٘ساضز.

.5

ٔعایبی ثبظ٘طستٍی وبضوٙبٖ ضبُٔ ٔعایبیی است و ٝپس اظ ثبظ٘طستٍی ث ٝوبضوٙبٖ یب افطاز
تحت تىفُ آٟ٘ب اػكب ٔیضٛز ٕٔ ٚىٗ است اظ قطیك پطزاذت ٘مسی ینب اضائن ٝوباٞنب ینب
ذسٔبت ،ث ٝقٛض ٔستمیٓ ث ٝوبضوٙبٖٕٞ ،سط ،فطظ٘ساٖ یب سبیط افطاز تحنت تىفنُ آٟ٘نب ینب
اظ قطیك پطزاذت ث ٝزیٍطاٖ (٘ظیط ضطوتٟبی ثیٕ )ٝتسٛی ٝضٛز.

تعاریف 
.6

اغطالحات ریل دس ایي استاًذاسد تا هعاًی هطخع صیش تکاس سفتِ است:
 اسصش فعلی تعْوذات هضایوای هعویي :اسصش فعلوی خشداختْوای وتوی هوَسد اًتظواس بتوذٍى
کسووش کووشدى داساییْووای طووشبر کووِ تووشای تسووَیِ تعْووذات ًاضووی اص خووذهات کاسکٌوواى
دس دٍسُ جاسی ٍ دٍسُّای گزضتِ الصم است.
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 اکچَئشی :حشفِای است کِ تا کوک داًص سیاضیات ٍ وهاس ،احتوال ٍلوَ سٍیوذادّای وتوی
اسصیاتی ٍ وثاس هالی ًاضی اص وًْا تشوٍسد هیضَد .اکچوَئشی اص جولوِ توشای هساسوثِ رخوایش
تیوِای ،هساسثِ تعْذات طشحْای هضایای تاصًطستگی ٍ تعییي حوك تیووِّوای هشتوَب تکواس
هیسٍد.
 اًذاصُگیشی هجذد خالع تذّی بداساییر طشب :ضاهل هَاسد صیش است:
الف  .سَد ٍ صیاى اکچَئشیٍ ،
ب  .تاصدُ داساییْای طشب ،تِ استثٌای هثالغی کِ دس خالع هخاسج هالی هشتَب توِ خوالع
تذّی بداساییر طشب هٌعکس ضذُ است.
 تاصدُ داساییْای طشب :عثاست است اص سَد سپشدُّوای سوشهایِگوزاسی ٍ تسوْیالت هوالی
اعطایی ،سَد سْام ٍ سایش دسوهذّای ًاضی اص داساییْای طشب ّوشاُ توا سوَدّا ٍ صیاًْوای
تسمك یافتِ ٍ تسمك ًیافتوِ داساییْوای طوشب ،خوس اص کسوش هخواسج اداسُ طوشب ٍ هالیوات
لاتل خشداخت تَسط طشب.
 خالع هخاسج هالی هشتَب تِ خالع تذّی بداساییر طشب :تغییش خالع تذّی بداساییر طوشب
هضایای هعیي طی دٍسُ دس ًتیجِ گزضت صهاى.
 داساییْای طشب :عثاست است اص داساییْای ًگْذاسی ضذُ تَسط غٌذٍق تاصًطستگی کاسکٌاى،
یعٌی داساییْایی کِ:
الف  .تَسط غٌذٍلی ًگْذاسی هی ضَد کِ داسای ضخػیت لاًًَی هستمل اص ٍاحذ تجواسی
گضاسضگش است ٍ تٌْا تِ هٌظَس خشداخت یا تأهیي هالی هضایای تاصًطسوتگی کاسکٌواى
ایجاد ضذُ استٍ ،
ب  .تٌْا تِ هٌظَس خشداخت یا تأهیي هالی هضایای تاصًطستگی کاسکٌاى دس دستشس است ٍ
اعتثاسدٌّذگاى توِ ٍاحوذ تجواسی گضاسضوگش بحتوی دس ٌّگوام ٍسضکسوتگیر توِ وى
دستشسی ًذاسًذ ٍ ،وى داساییْا ًویتَاًذ تِ ٍاحذ تجاسی گضاسضگش تشگشداًذُ ضوَد،
هگش ایٌکِ:
 . 1داساییْای تالی هاًذُ دس غٌذٍق تشای ایفای تووام تعْوذات هضایوای تاصًطسوتگی
کاسکٌاى هشتَب تِ طشب یا ٍاحذ تجاسی گضاسضگش کافی تاضذ ،یا
 . 2داساییْا تشای جثشاى هضایایی کِ لثالً تَسط ٍاحذ تجاسی گضاسضگش خشداخوت ضوذُ
است ،تِ وى ٍاحذ تشگشداًذُ ضَد.
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 سَد ٍ صیاى اکچَئشی :تغییشات دس اسصش فعلی تعْذات هضایای هعیيً ،اضی اص:
الف  .تعذیالت هثتٌی تش ٍالعیت بوثاس تفاٍت تیي هفشٍضات اکچَئشی لثلوی ٍ وًچوِ ٍالعواً
سخ دادُ استرٍ ،
ب  .وثاس تغییش دس هفشٍضات اکچَئشی.
 طشحْای تا کوک هعیي :طشحْای هضایای تاصًطستگی کِ تش اساس وى ٍاحذ تجاسی هثالغ ثاتت
ٍ تَافكضذُای سا تِ یک ٍاحذ تجاسی جذاگاًِ بغٌذٍقر هیخشداصد ٍ دس غَستی کِ غٌذٍق
داساییْای کافی تشای خشداخت توام هضایای هشتَب تِ خذهات دٍسُ جاسی ٍ دٍسُّای گزضتِ
کاسکٌاى دس اختیاس ًذاضتِ تاضذٍ ،احذ تجاسی ّیچ تعْذ لاًًَی یا عشفی تشای خشداخت هثوالغ
تیطتش ًذاسد.
 طشحْای تا هضایای هعیي :طشحْای هضایای تاصًطستگی غیش اص طشحْای تا کوک هعیي است.
 طشحْای هضایای تاصًطستگی :تَافمْای سسوی یا غیش سسوی کِ تش اساس وى ٍاحذ تجاسی توِ
کاسکٌاى ،هضایای تاصًطستگی خشداخت هیکٌذ.
 هخاسج خذهات :هخاسج خذهات ضاهل هَاسد صیش است:
الف  .هخاسج خذهات جاسی :افضایص اسصش فعلی تعْذات هضایای هعیي کِ ًاضی اص خوذهات
کاسکٌاى دس دٍسُ جاسی است.
ب  .هخاسج خذهات گزضتِ :تغییش دس اسصش فعلی تعْذات هضایای هعویي تاتوت خوذهات
کاسکٌاى دس دٍسُ ّای گزضتِ ،کِ تِ دلیل ایجاد یا تغییش طوشب هضایوای تاصًطسوتگی
دس دٍسُ جاسی ایجاد ضذُ اسوت .هخواسج خوذهات گزضوتِ هوکوي اسوت هثثوت
بصهاًی کِ هضایا تِ گًَِای ایجاد هیضَد یا تغییش هی کٌذ کوِ اسصش فعلوی تعْوذات
هضایای هعیي افضایص هییاتذر یا هٌفی بصهاًی کِ هضایا تِ گًَِای تغییش هویکٌوذ کوِ
اسصش فعلی تعْذات هضایای هعیي کاّص هییاتذر تاضذ.
ج ّ .ش گًَِ سَد یا صیاى تسَیِ.
 هضایای تاصًطستگی :هضایایی کِ خس اص تاصًطستگی لاتل خشداخت هیتاضذ.

طزحُایباکمکمعیهيطزحُایبامشایایمعیه 

.7

قطحٟبی ٔعایبی ثبظ٘طستٍی ،تٛافمٟبیی است وٚ ٝاحنس تدنبضی ثنط اسنب

آٖٔ ،عاینبی

ثبظ٘طستٍی اضائٔ ٝی وٙسٚ .احس تدبضی ایٗ استب٘ساضز ضا ثطای ایٗ تٛافمٟب ،غنطف ٘ظنط اظ
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تأسیس ٚاحس تدبضی خساٌب٘ ٝثٙٔ ٝظٛض زضیبفت وٕىٟب  ٚپطزاذت ٔعایب ،ثىنبض ٔنیٌینطز.
ٔٛاضز ظیط ٕ٘ٞٝ٘ٛبیی اظ ٔعایبی ثبظ٘طستٍی است:
اِف  .حمٛق ٔ ٚستٕطی ثبظ٘طستٍی،
ة  .سبیط ٔعایبی ثبظ٘طستٍی٘ ،ظیط ثیٕ ٝػٕط  ٚذسٔبت زضٔب٘ی زٚضاٖ ثبظ٘طستٍیٚ ،
ج ٔ .ستٕطی اظوبضافتبزٌی.
.8

قطحٟبی ٔعایبی ثبظ٘طستٍی ثط اسب

ٔبٞیت التػبزی قطح و ٝاظ ٔفبز  ٚضطایف اغّی آٖ

٘طأت ٔیٌیطز ،ث ٝػٛٙاٖ “قطح ثب وٕه ٔؼیٗ” یب “قنطح ثنب ٔعاینبی ٔؼنیٗ” قجمنٝثٙنسی
ٔیضٛز.
.9

زض قطح ثب وٕه ٔؼیٗ ،تؼٟس لب٘٘ٛی یب ػطفی ٚاحس تدبضی ٔحسٚز ثٔ ٝجّغی است و ٝثنطای
وٕه ث ٝغٙسٚق تٛافك ضس ٜاست .اظ ایٗ ضٔ ،ٚجّغ ٔعایبی ثبظ٘طسنتٍی زضینبفتی وبضوٙنبٖ
ٔؼبزَ ٔدٕٛع ٔجّغ وٕىٟبی پطزاذتی تٛسف ٚاحس تدبضی ( ٚزض ثطذی ٔٛاضز وبضوٙبٖ) ثنٝ
غٙسٚق ثبظ٘طستٍی  ٚثبظز ٜسطٔبیٌٝصاضی غٙسٚق است .زض٘تید ،ٝضیسه اوچٛئطی (ٔعاینب
وٕتط اظ حس ا٘تظبض ثبضس)  ٚضیسه سطٔبیٌٝصاضی (سطٔبیٌٝصاضیٟبی غٙسٚق ثنطای تنأٔیٗ
ٔعایبی ٔٛضز ا٘تظبض وبفی ٘جبضس) ٔتٛخ ٝوبضوٙبٖ ٔیثبضس.

ٕٞٝ٘ٛ٘ .10بیی و ٝزض آٖ تؼٟس ٚاحس تدبضی ثٔ ٝجّغ تٛافك ضس ٜثطای وٕه ث ٝغٙسٚق ٔحسٚز
ٕ٘یضٛز ،ظٔب٘ی است وٚ ٝاحس تدبضی ث ٝزایُ ظیط تؼٟس لب٘٘ٛی یب ػطفی زاضت ٝثبضس:
اِف ٔ .جّغ ٔعایبی قطح ِعٔٚبً ٔحسٚز ثٔ ٝجّغ وٕىٟب ٘جبضس،
ة  .ثبظزٔ ٜطرع ثطای وٕىٟب ،ث ٝقٛض ٔستمیٓ یب اظ قطیك قطح تؿٕیٗ ضس ٜثبضس ،یب
ج  .ضٚیٞٝبی غیط ضسٕی ٚخٛز زاضت ٝثبضس وٙٔ ٝدط ث ٝتؼٟس ػطفی ضٛز .ثطای ٔثبَ ،تؼٟس
ػطفی ٕٔىٗ است ٍٙٞبٔی ایدبز ضٛز وٚ ٝاحس تدبضی سبثم ٝافعایص ٔعایبی وبضوٙبٖ
پیطیٗ ثٛٔ ٝاظات تٛضْ ضا زاضز ،حتی اٌط تؼٟس لب٘٘ٛی ثطای آٖ ٚخٛز ٘ساضت ٝثبضس.
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 .11زض قطحٟبی ثب ٔعایبی ٔؼیٗ:
اِف  .تؼٟس ٚاحس تدبضی اضائٔ ٝعایبی ٔٛضز تٛافك ث ٝوبضوٙبٖ فؼّی  ٚپیطیٗ استٚ ،
ة  .ثِ ٝحبل ٔحتٛایی ،ضیسه اوچٛئطی (ٔعایب ثنیص اظ حنس ا٘تظنبض ثبضنس)  ٚضیسنه
سطٔبیٌٝصاضیٔ ،تٛخٚ ٝاحس تدبضی است .زض غٛضتی و ٝثبظز ٜسطٔبیٌٝصاضی وٕتط
اظ ٔیعاٖ ٔٛضز ا٘تظبض ثبضس یب پیصثیٙیٞبی اوچٛئطی ث٘ ٝحٔ ٛكّٛة ٔحمنك ٘طنٛز،
تؼٟس ٚاحس تدبضی ٕٔىٗ است افعایص یبثس.
مشایایباسوشستگی:طزحُایباکمکمعیه 

 . 12حسبثساضی قطحٟبی ثب وٕه ٔؼیٗ سبز ٜاست ظیطا تؼٟس ٚاحس تدنبضی ٌعاضضنٍط ثنطای
ٞط زٚض ٜثٔ ٝیعاٖ ٔجّغی است و ٝثطای آٖ زٚض ٜپطزاذت ذٛاٞس ضس .زض ٘تید٘ ،ٝینبظی ثنٝ
اوچٛئطی ٘یست  ٚأىبٖ ٚلٛع سٛز یب ظیبٖ اوچٛئطی ٘یع ٚخٛز ٘نساضز .ػنال ٜٚثنط اینٗ،
تؼٟسات ث ٝغٛضت تٙعیُ ٘طس ٜا٘ساظٌٜیطی ٔیضٛز ث ٝخع زض ٔٛاضزی و ٝسطضسیس تؼٟسات
ثیص اظ ٔ 12ب ٜپس اظ پبیبٖ زٚضٜای است و ٝوبضوٙبٖ ذسٔبت ٔطثٛـ ضا اضائ ٝوطزٜا٘س.
شىاساییياوساسٌگیزی 

. 13

ّشگاُ کاسکٌاى خذهاتی سا طی دٍسُ تِ ٍاحوذ تجواسی اسائوِ کٌٌوذٍ ،احوذ تجواسی تایوذ کووک
لاتل خشداخت دس اصای وى خذهات تِ طشب تا کوک هعیي سا تِ غَست صیش ضٌاسایی کٌذ:
الف  .تِ عٌَاى تذّی ،خس اص کسش هثالغی کِ لثالً خشداخت ضذُ است .دس غَستی کِ هثالغ
خشداختی تیص اص کوکْای هشتَب تِ خذهات اسائِ ضذُ تا خایاى دٍسُ گضاسضگشی تاضذ،
هاصاد تایذ تا هیضاًی کِ هثلغ خیصخشداخت هٌجش تِ کاّص خشداختْای وتی یا تاصخسگیشی
هاصاد خشداختی ضَد ،تِ عٌَاى داسایی بخیصخشداخت ّضیٌِر ضٌاسایی گشددٍ ،
ب  .تِ عٌَاى ّضیٌِ ،هگش ایٌکِ استاًذاسد دیگشی ضوَل کوکْا دس تْای توام ضذُ یک داسایی
سا هجاص یا الضاهی کشدُ تاضذ بتشای هثال ،تِ استاًذاسد حسواتذاسی ضوواسُ  8توا عٌوَاى
”حسوواتذاسی هَجووَدی هووَاد ٍ کوواال“ ٍ اسووتاًذاسد حسوواتذاسی ضووواسُ  11تووا عٌووَاى
”داساییْای ثاتت هطَْد“ هشاجعِ ضَدر.
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. 14

دس هَاسدی کِ سشسسیذ خشداخت کوک توِ طشحوی توا کووک هعویي تویص اص  12هواُ خوس اص
خایاى دٍسُای است کِ کاسکٌاى خذهات هشتَب سا اسائِ کشدُاًذٍ ،احذ تجاسی تایذ تا اسوتفادُ اص
ًشخ تٌضیل هطخع ضذُ دس تٌذ  39وى سا تٌضیل کٌذ.

مشایایباسوشستگی:طزحُایبامشایایمعیه 

 . 15حسبثساضی قطحٟبی ثب ٔعایبی ٔؼیٗ پیچیس ٜاست ظیطا ثطای ا٘ساظٌٜیطی تؼٟنسات ٞ ٚعیٙنٝ
ثٔ ٝفطٚؾبت اوچٛئطی ٘یبظ است  ٚأىبٖ ٚلٛع سٛز  ٚظیبٖ اوچنٛئطی ٘ینع ٚخنٛز زاضز.
ػال ٜٚثط ایٗ ،تؼٟسات ث ٝغٛضت تٙعیُ ضس ٜا٘ساظٌٜینطی ٔنیضن٘ٛس ظینطا ٕٔىنٗ اسنت
چٙسیٗ سبَ پس اظ اضائ ٝذسٔبت ٔطثٛـ تٛسف وبضوٙبٖ ،تسٛی ٝض٘ٛس.
شىاساییياوساسٌگیزی 


 . 16قطح ثب ٔعایبی ٔؼیٗ ٕٔىٗ است تأٔیٗ ٔبِی ٘طس ٜثبضس ،یب تأٔیٗ ٔبِی تٕبْ یب ثرطنی اظ آٖ
اظ قطیك وٕىٟبی ٚاحس تدبضیٌ ٚ ،بٞی ذٛز وبضوٙبٖ ،ث ٝیه ٚاحس تدنبضی ینب غنٙسٚلی
ٔستمُ غٛضت ٌیطز ٔ ٚعایبی وبضوٙبٖ اظ قطیك آٖ ٚاحس تدبضی یب غٙسٚق ٔستمُ پطزاذت
ضٛز .پطزاذت ٔعایبی تأٔیٗ ٔبِی ضس ٜزض سطضسیس ٘ ٝتٟٙنب ثنٚ ٝؾنؼیت ٔنبِی  ٚػّٕىنطز
سطٔبیٌٝصاضی آٖ غٙسٚق ثستٍی زاضز ،ثّى ٝث ٝتٛا٘بیی ٚاحس تدبضی ثنطای خجنطاٖ وسنطی
زاضاییٟبی غٙسٚق ٘یع ٚاثست ٝاسنت .ثٙنبثطایٗ ،اظ ٘ظنط ٔبٞینتٚ ،احنس تدنبضی ضیسنىٟبی
اوچٛئطی  ٚسطٔبیٌٝصاضی ٔطثٛـ ث ٝقطح ضا ٔتحُٕ ٔیضٛز .زض ٘تیدٞ ،ٝعی ٝٙضٙبسبیی ضنسٜ
ثطای قطح ثب ٔعایبی ٔؼیٗ ِعٔٚبً ٔؼبزَ وٕه تؼٟس ضس ٜثطای آٖ زٚض٘ ٜیست.
 .17حسبثساضی قطحٟبی ثب ٔعایبی ٔؼیٗ تٛسف ٚاحس تدبضی ضبُٔ ٔطاحُ ظیط است:
اِف  .تؼییٗ ذبِع ثسٞی (زاضایی) قطح ،ث ٝغٛضت ظیط:
.1

استفبز ٜاظ اوچٛئطی ثطای ثطآٚضز اتىبپصیط ٔجّنغ ٔعاینبیی ون ٝثن ٝوبضوٙنبٖ
زض اظای ذسٔبت آٟ٘ب زض زٚض ٜخبضی  ٚزٚضٜٞبی ٌصضت ٝتؼّك ٌطفتن ٝاسنت
(ث ٝثٙسٞبی  26تب ٔ 28طاخؼ ٝضٛز) .ثسیٗ ٔٙظٛضٚ ،احس تدبضی ٔیعاٖ ٔعایبی
لبثُ ا٘تسبة ث ٝزٚض ٜخبضی  ٚزٚضٜٞبی ٌصضت ٝضا تؼییٗ ٔیوٙس (ث ٝثٙنسٞبی
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 29تب ٔ 32طاخؼ ٝضٛز) ٔ ٚفطٚؾنبت اوچنٛئطی ٔن بط ثنط ٔعاینب اظ لجینُ
ٔتغیطٞبی خٕؼیت ضٙبسی(٘ظیط ٌطزش ضنغّی ٔ ٚنطي ٔ ٚینط وبضوٙنبٖ) ٚ
ٔتغیطٞبی ٔبِی (٘ظیط افعایص آتی زستٕعزٞب ٔ ٚربضج زضٔنب٘ی) ضا ثنطآٚضز
ٔیٕ٘بیس (ث ٝثٙسٞبی  33تب ٔ 51طاخؼ ٝضٛز)،
.2

تٙعیُ آٖ ٔعایب ثٙٔ ٝظٛض تؼییٗ اضظش فؼّی تؼٟسات قطح ٔ ٚربضج ذسٔبت
خبضی (ث ٝثٙسٞبی  26تب  39 ٚ 28تب ٔ 42طاخؼ ٝضٛز)،

.3

وسط ٕ٘ٛزٖ اضظش ٔٙػفب٘ ٝزاضاییٟبی قطح (ث ٝثٙنسٞبی  64تنب ٔ 66طاخؼنٝ
ضٛز) اظ اضظش فؼّی تؼٟسات ٔعایبی ٔؼیٗ.

ة  .تؼییٗ ٔجّغی و ٝزض سٛز  ٚظیبٖ زٚض ٜضٙبسبیی ٔیضٛز ،ضبُٔ:
.1

ٔربضج ذسٔبت خبضی (ث ٝثٙسٞبی  29تب ٔ 32طاخؼ ٝضٛز)،

.2

ٔربضج ذسٔبت ٌصضت ٚ ٝسٛز یب ظیبٖ تسٛی ٝقطح (ثن ٝثٙنسٞبی  52تنب 63
ٔطاخؼ ٝضٛز)،

.3

ذبِع ٔربضج ٔبِی ٔطثٛـ ث ٝذبِع ثسٞی (زاضایی) قطح (ث ٝثٙنسٞبی 70
تب ٔ 72طاخؼ ٝضٛز).

ج  .تؼییٗ تفبٚت ٘بضی اظ ا٘ساظٌٜیطی ٔدسز ذبِع ثسٞی (زاضایی) قطح و ٝزض غٛضت
سٛز  ٚظیبٖ خبٔغ ضٙبسبیی ٔیضٛز ،ضبُٔ:
.1

سٛز  ٚظیبٖ اوچٛئطی (ث ٝثٙسٞبی ٔ 75 ٚ 74طاخؼ ٝضٛز)ٚ ،

.2

ثبظز ٜزاضاییٟبی قطح ،ث ٝخع ٔجبِغی و ٝزض ٔحبسج ٝذبِع ٔربضج ٔبِی ٔطثنٛـ
ث ٝذبِع ثسٞی (زاضایی) قطح ٔٙظٛض ضس ٜاست (ث ٝثٙس ٔ 76طاخؼ ٝضٛز).

زض ٔٛاضزی وٚ ٝاحس تدبضی ثیص اظ یه قطح ثب ٔعایبی ٔؼیٗ زاضز ،اینٗ ضٚینٞٝنب ثنطای
ٞط یه اظ قطحٟبی ثبإٞیت ث ٝقٛض خساٌب٘ ٝثىبض ٌطفتٔ ٝیضٛز.
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.18

ٍاحذ تجاسی تایذ اسصش فعلی تعْذات هضایای هعیي ٍ اسصش هٌػفاًِ داساییْای طشب سا دس فَاغل
صهاًی هٌظن تعییي کٌذ؛ تِ گًَِای کِ هثالغ ضٌاسایی ضذُ دس غوَستْای هوالی توا هثوالغی کوِ دس
غَست تعییي وًْا دس خایاى دٍسُ گضاسضگشی تِدست هیوهذ تفاٍت لاتل تَجْی ًذاضتِ تاضذ.

 .19ایٗ استب٘ساضز ٚاحس تدبضی ضا تطٛیك ٔیوٙس و ٝزض ا٘ساظٌ ٜینطی تٕنبْ تؼٟنسات ثبإٞینت
ٔعایبی ثبظ٘طستٍی اظ اوچٛئط زاضای غالحیت حطفٝای استفبز ٜوٙس أّب آٖ ضا ّٔعْ ٕ٘یوٙنس.
زض ػُٕٕٔ ،ىٗ است ٚاحس تدبضی اظ یه اوچٛئط زاضای غالحیت حطفنٝای ثرٛاٞنس ونٝ
لجُ اظ پبیبٖ زٚضٌ ٜعاضضٍطی اضظیبثی ونبّٔی اظ تؼٟنسات ٚاحنس تدنبضی ثن ٝػٕنُ آٚضز.
ثب ایٗ ٚخٛز٘ ،تبیح ایٗ اضظیبثی ثطای ضٚیسازٞب  ٚتغییطات ثبإٞیت زض ضطایف (اظ خّٕ ٝتغییط
لیٕتٟبی ثبظاض ٘ ٚطذٟبی سٛز تؿٕیٗ ضس ،)ٜتب پبیبٖ زٚضٌ ٜعاضضٍطی تؼسیُ ٔیضٛز.
 .20زض ثطذی ٔٛاضز ،ثطآٚضزٞبٔ ،یبٍ٘یٗٞب ٔ ٚحبسجبت وّی ٕٔىٗ است تمطیت اتىبپنصیطی اظ
ٔحبسجبت تفػیّی تططیح ضس ٜزض ایٗ استب٘ساضز ثبضس.
حسابساریتعُساتعزفی 
.21

ٍاحذ تجاسی تایذ عالٍُ تش تعْذات لاًًَی ًاضی اص ضشایط سسوی طشب تا هضایای هعیيّ ،شگًَوِ
تعْذ عشفی ًاضی اص سٍیِّای غیش سسوی سا ًیض تِ حساب هٌظَس ًوایذ .سٍیِّوای غیوش سسووی
صهاًی هٌجش تِ تعْذ عشفی هی ضَد کِ ٍاحذ تجاسی ّیچ گضیٌِ هٌطمی تِ جض خشداخوت هضایوای
کاسکٌاى ًذاضتِ تاضذً .وًَِای اص تعْذ عشفی صهاًی است کِ تغییش دس سٍیوِّوای غیوش سسووی
ٍاحذ تجاسی تِ سٍاتط ٍاحذ تجاسی تا کاسکٌاى وسیة جذی ٍاسد هیکٌذ.

ٔ .22فبز ضسٕی قطح ثب ٔعایبی ٔؼیٗ ٕٔىٗ است ثٚ ٝاحس تدبضی اخبظ ٜزٞنس ون ٝثن ٝتؼٟنس ذنٛز
زض لجبَ قطح ذبتٕ ٝزٞس .ثب ایٗ ٚخٛزٔ ،ؼٕٛاً ذبتٕ ٝقطح زض غٛضتی و ٝوبضوٙبٖ زض اسنترساْ
ٚاحس تدبضی ثبلی ثٕب٘ٙس ،ثطای ٚاحس تدبضی زضٛاض است .ثٙبثطایٗ ،زض غیبة ضٛاٞس ٘مؽوٙٙس،ٜ
زض حسبثساضی ٔعایبی ثبظ٘طستٍی فطؼ ٔیضٛز و ٝتؼٟسات فؼّی ٚاحس تدنبضی زض لجنبَ اینٗ
ٔعایب زض ق َٛثبلیٔب٘س ٜزٚضاٖ ذسٔت وبضوٙبٖ ٕٞچٙبٖ پبثطخب ذٛاٞس ٔب٘س.
تزاسوامٍ 
. 23

ٍاحذ تجاسی تایذ خالع تذّی بداساییر طشب سا دس تشاصًاهِ ضٌاسایی کٌذ.
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 . 24ذبِع زاضایی قطح ،ظٔب٘ی ثٚ ٝخٛز ٔی آیس و ٝوٕه ث ٝقطح ثیص اظ ٔینعاٖ ٔنٛضز ٘ینبظ
ثبضس یب سٛز اوچٛئطی ایدبز ٌطزز .زض چٙیٗ ٔٛاضزیٚ ،احس تدبضی ذبِع زاضایی قطح ضا
ضٙبسبیی ٔیوٙس ،ظیطا:
اِفٚ .احس تدبضی ثط ٔٙبثؼی وٙتطَ زاضز ،و ٝایٗ وٙتطَ ثٔ ٝف ْٟٛتٛا٘بیی استفبز ٜاظ ٔبظاز
خٟت ایدبز ٔٙبفغ آتی است،
ة  .ایٗ وٙتطَ ٘تید ٝضٚیسازٞبی ٌصضت ٝاست (وٕىٟبی پطزاذتی تٛسف ٚاحس تدبضی ٚ
ذسٔبت اضائ ٝضس ٜتٛسف وبضوٙبٖ)ٚ ،
ج ٙٔ .بفغ التػبزی آتی ،ث ٝضىُ وبٞص پطزاذتٟبی آتی ینب اسنتطزاز ٔنبظاز پطزاذتنی،
زض زستط

ٚاحس تدبضی است.

شىاساییياوساسٌگیزی:ارسشفعلیتعُساتمشایایمعیهيمرارجذسماتجاری 


ٔ . 25تغیطٞبی ثسیبضی ٘ظیط آذطیٗ حمٛقٌ ،طزش ضغّی ٔ ٚطي ٔ ٚیط وبضوٙنبٖ ٚ ،ض٘ٚنسٞبی
ٔربضج ثٟساضتی  ٚزضٔب٘ی ٕٔىٗ است ٔربضج ٟ٘بیی قطح ثب ٔعایبی ٔؼیٗ ضا تحت تنأبیط
لطاض زٞس .زضٔٛضز ٔربضج ٟ٘بیی قطح ،ػسْ اقٕیٙبٖ ٚخٛز زاضز  ٚایٗ ػسْ اقٕیٙبٖ احتٕباً
ثطای ٔست ظٔب٘ی قٛا٘ی ثبلی ذٛاٞس ٔب٘س .ثٙٔ ٝظٛض ا٘ساظٌٜینطی اضظش فؼّنی تؼٟنسات
ٔعایبی ٔؼیٗ ٔ ٚربضج ذسٔبت خبضی ٔطثٛـ ،اظْ است و:ٝ
اِف  .یه ضٚش اضظیبثی ٔجتٙی ثط اوچٛئطی ثىبض ٌطفت ٝضٛز (ث ٝثٙسٞبی  26تب ٔ 28طاخؼٝ
ضٛز)،
ة ٔ .عایب ث ٝزٚضٞ ٜبی اضائ ٝذسٔبت ترػیع زاز ٜضٛز (ث ٝثٙسٞبی  29تنب ٔ 32طاخؼنٝ
ضٛز)ٚ ،
ج ٔ .فطٚؾبت اوچٛئطی تؼییٗ ضٛز (ث ٝثٙسٞبی  33تب ٔ 51طاخؼ ٝضٛز).
ريشارسیابیمبتىیبزاکچًئزی 
. 26

ٍاحذ تجاسی تایذ تشای تعییي اسصش فعلی تعْذات هضایای هعیي ،هخاسج خذهات جاسی هشتوَب ٍ
هخاسج خذهات گزضتِ اص سٍش ”تعلك هضایای خیصتیٌی ضذُ تِ تٌاسة خذهات“ استفادُ کٌذ.
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 . 27زض ضٚش ”تؼّك ٔعایبی پیصثیٙیضس ٜث ٝتٙبست ذسٔبت“ٞ ،ط زٚض ٜاضائ ٝذسٔبت ث ٝػٛٙاٖ ینه
ٚاحس اؾبفی حك ثطذٛضزاضی اظ ٔعایب تّمی (ث ٝثٙسٞبی  29تب ٔ 32طاخؼ ٝضٛز)  ٚثطای تؼینیٗ
تؼٟس ٟ٘بییٞ ،ط ٚاحس ث ٝقٛض خساٌب٘ ٝا٘ساظٌٜیطی ٔیضٛز (ث ٝثٙسٞبی  33تب ٔ 51طاخؼ ٝضٛز).
مثالمزبًطبٍبىس  72

ٍٙٞبْ ذبتٕ ٝذسٔت ٔجّغی ثٝغٛضت یىدب ٔ ٚؼبزَ یه زضغس آذطیٗ حمٛق ثن ٝاظای
ٞط سبَ ذسٔت لبثُ پطزاذت است .حمٛق سبَ ا000 َٚضٔ 10یّی ٖٛضیبَ است  ٚفطؼ
ٔیضٛز وٞ ٝط سبَ  7زضغس (ث ٝغنٛضت ٔطونت) ثن ٝآٖ افنعٚز ٜضنٛز٘ .نطخ تٙعینُ
ٔٛضز استفبز ،ٜسبا٘ 10 ٝزضغس است .خس َٚظیط ٘طبٖ ٔی زٞس و ٝاینٗ تؼٟنس چٍ٘ٛنٝ
ثطای وبضٔٙسی و ٝا٘تظبض ٔیضٚز زض پبینبٖ سنبَ پنٙدٓ ٚاحنس تدنبضی ضا تنطن وٙنس،
ثب ایٗ فطؼ و ٝتغییطاتی زض ٔفطٚؾبت اوچٛئطی ٚخٛز ٘ساضت ٝثبضس ،افعایص ٔنییبثنس.
احتٕبَ آ٘ىٝ

ثٙٔ ٝظٛض سِٟٛت ،زض ایٗ ٔثبَ اظ تؼسیالت اؾبفی ٔٛضز ٘یبظ ثطای ا٘ؼىب

وبضٔٙس ظٚزتط یب زیطتط اظ آٖ تبضید ٚاحس تدبضی ضا تطن وٙس ،غطف٘ظط ضس ٜاست.
1

سال 


3

7

5

4

میلیًن ریال  میلیًن ریال  میلیًن ریال  میلیًن ریال  میلیًنریال 

ٔعایبی لبثُ ا٘تسبة ث:ٝ
 -سبِٟبی ٌصضتٝ

0

131

262

393

524

 -سبَ خبضی (یه زضغس آذطیٗ حمٛق) 131

131

131

131

131

131

262

393

524

655

تؼٟس زض اثتسای زٚضٜ

-

89

196

324

476

ٔربضج ٔبِی (ث٘ ٝطخ  10زضغس)

-

9

20

33

48

ٔربضج ذسٔبت خبضی

*89

**98

108

119

131

تؼٟس زض پبیبٖ زٚضٜ

89

196

324

476

655

 -سبَ خبضی  ٚسبِٟبی ٌصضتٝ
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یبززاضت:
.1

تؼٟس زض اثتسای زٚضٔ ٜؼبزَ اضظش فؼّی ٔعایبی لبثُ ا٘تسبة ث ٝسبِٟبی ٌصضت ٝاست.

.2

ٔربضج ذسٔبت خبضی ٔؼبزَ اضظش فؼّی ٔعایبی لبثُ ا٘تسبة ث ٝسبَ خبضی است.

.3

تؼٟس زض پبیبٖ زٚضٔ ٜؼبزَ اضظش فؼّی ٔعایبی لبثُ ا٘تسنبة ثن ٝسنبَ خنبضی ٚ
سبِٟبی ٌصضت ٝاست.
*

131 ÷ )1/1(4 ; 89

**

131 ÷ )1/1(3 ; 98

ٚ . 28احس تدبضی وُ تؼٟسات ٔعایبی ثبظ٘طستٍی ضا تٙعیُ ٔیوٙس ،حتی اٌط ثرطی اظ تؼٟسات
قی زٚاظزٔ ٜب ٜپس اظ پبیبٖ زٚضٌ ٜعاضضٍطی تسٛی ٝضٛز.
زيرٌَایارائٍذسمات 

ترصیصمشایابٍ
. 29

ٌّگام تعییي اسصش فعلی تعْذات هضایای هعیي ،هخاسج خذهات جاسی ٍ هخاسج خذهات گزضوتِ،
ٍاحذ تجاسی تایذ تش اساس فشهَل هضایای طشب ،هضایا سا تِ دٍسُ ّای اسائوِ خوذهات تخػویع
دّذ .تا ایي حال ،دس غَستی کِ اسائِ خذهات کاسکٌاى دس سالْای تعذ هَجة افضایص تااّویوت
هضایا ًسثت تِ سالْای خیطیي ضَدٍ ،احذ تجاسی تایذ هضایا سا دس هسذٍدُ صهاًی صیش تش اسواس
سٍش خط هستمین تخػیع دّذ:
الف  .اص اٍلیي تاسیخی کِ خذهات کاسکٌاى ،طثك طشب تِ هضایوا هٌجوش هوی ضوَد بخوَاُ هضایوا
هطشٍب تِ اسائِ خذهات تیطتش تاضذ یا ًثاضذر ،تا
ب  .تاسیخی کِ اسائِ خذهات تیطتش تَسط کاسکٌاى ،طثك طشب توِ افوضایص تااّویوت هضایوا،
هٌجش ًطَد.

 . 30قجك ”ضٚش تؼّك ٔعایبی پیصثیٙیضس ٜث ٝتٙبست ذسٔبت“ٚ ،احس تدبضی ّٔعْ است ٔعاینب
ضا ث ٝزٚض ٜخبضی (ثٙٔ ٝظٛض تؼییٗ ٔربضج ذسٔبت خبضی)  ٚزٚضٜٞنبی خنبضی ٌ ٚصضنتٝ
(ثٙٔ ٝظٛض تؼییٗ اضظش فؼّی تؼٟسات ٔعایبی ٔؼیٗ) ترػیع زٞسٚ .احس تدبضی ٔعاینب ضا
ث ٝزٚضٜٞبیی ترػیع ٔیزٞس و ٝزض آٖ زٚضٜٞب تؼٟس پطزاذت ٔعایبی ثبظ٘طستٍی ایدنبز
ٔیضٛز .ایٗ تؼٟس ٍٙٞبٔی ایدبز ٔیضٛز و ٝوبضوٙبٖ ذسٔبتی ضا زض اظای زضیبفت ٔعاینبی
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ثبظ٘طستٍی اضائٔ ٝیوٙٙس ٚ ٚاحس تدبضی ا٘تظبض زاضز زض زٚضٜٞبی ٌعاضضٍطی آتی ثپطزاظز.
ف ٖٛٙاوچٛئطی ثٚ ٝاحس تدبضی اخبظٔ ٜیزٞس و ٝایٗ تؼٟسات ضا ثب اتىبپصیطی وبفی ثنطای
تٛخی ٝضٙبسبیی ثسٞی ا٘ساظٌٜیطی وٙس.
مثالُایمزبًطبٍبىس  33

.1

یه قطح ثب ٔعایبی ٔؼیٗٔ ،عایبیی ثٝغٛضت یىدب اضائٔ ٝیوٙس و ٝثنط اسنب

آٖ

ٍٙٞبْ ثبظ٘طستٍی ث ٝاظای ٞط سبَ ذسٔت ٔجّغ ٞ 100عاض ضینبَ لبثنُ پطزاذنت
است.

ٔعایبیی ٔؼبزَ ٞ 100عاض ضیبَ ثٞ ٝط سنبَ ذنسٔت ترػنیع زازٔ ٜنیضنٛزٔ .رنبضج
ذسٔبت خبضی ٔؼبزَ اضظش فؼّی ٞ 100عاض ضیبَ است .اضظش فؼّی تؼٟنسات ٔعاینبی
ٔؼیٗ ٔؼبزَ اضظش فؼّی ٞ 100عاض ضیبَ ؾنطثسض تؼنساز سنبِٟبی ذنسٔبتضسنب٘ی تنب
پبیبٖ زٚضٌ ٜعاضضٍطی است.
اٌط ٍٙٞبٔی و ٝوبضوٙبٖ ٚاحس تدبضی ضا تطن ٔیوٙٙسٔ ،عایب ثیزض٘نً لبثنُ پطزاذنت
ثبضسٔ ،ربضج ذسٔبت خبضی  ٚاضظش فؼّی تؼٟسات ٔعایبی ٔؼیٗ ٔٙؼىسوٙٙس ٜتبضیری
است و ٝا٘تظبض ٔیضٚز وبضوٙبٖ زض آٖ تبضید ٚاحنس تدنبضی ضا تنطن وٙٙنس .ثٙنبثطایٗ،
ث ٝزِیُ ابط تٙعیُ ،ایٗ ٔجبِغ وٕتط اظ ٔجّغی ذٛاٞس ثٛز ون ٝزض غنٛضت تنطن ذنسٔت
وبضوٙبٖ زض پبیبٖ زٚضٌ ٜعاضضٍطی تؼییٗ ٔیضس.
.2

یه قطحٔ ،ستٕطی ثبظ٘طستٍی ٔبٞب٘ٝای اضائٔ ٝنیوٙنس ونٔ ٝجّنغ آٖ  0/2زضغنس
آذطیٗ زستٕعز وبضوٙبٖ ث ٝاظای ٞط سبَ ذسٔت استٔ .ستٕطی ثبظ٘طستٍی اظ سٗ
 65سبٍِی لبثُ پطزاذت است.

ٔعایبیی ثطاثط ثب اضظش فؼّی ٔستٕطیٟبی ثبظ٘طستٍی ،زض تبضید ثبظ٘طستٍی پیصثیٙیضنس،ٜ
ٔبٞب٘نن ٝثننٔ ٝیننعاٖ  0/2زضغننس آذننطیٗ حمننٛق ثننطآٚضزی (ون ٝاظ تننبضید ثبظ٘طسننتٍی
پیصثیٙی ضس ٜتب تبضید فٛت پیصثیٙی ضس ٜلبثُ پطزاذت است) ثٞ ٝط یه اظ سبِٟبی اضائٝ
ذسٔبت ترػیع زازٔ ٜیضٛزٔ .ربضج ذسٔبت خبضی ٔؼبزَ اضظش فؼّی آٖ ٔعایب است.
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اضظش فؼّی تؼٟسات ٔعایبی ٔؼیٗ ،حبغُ ؾطة اضظش فؼّنی پطزاذتٟنبی ثبظ٘طسنتٍی
ٔبٞب٘ ٝثٔ ٝیعاٖ  0/2زضغس زستٕعز ٟ٘بیی زض تؼساز سبِٟبی اضائ ٝذنسٔبت تنب پبینبٖ زٚضٜ
ٌعاضضٍطی استٔ .ربضج ذسٔبت خبضی  ٚاضظش فؼّی تؼٟنسات ٔعاینبی ٔؼنیٗ تٙعینُ
ٔیضٛز ظیطا پطزاذتٟبی ثبظ٘طستٍی اظ سٗ  65سبٍِی آغبظ ٔیٌطزز.
 . 31زض قطح ثب ٔعایبی ٔؼیٗ ،ذسٔبت وبضوٙبٖ تؼٟس ایدبز ٔی وٙس حتنی اٌنط ٔعاینب ٔطنطٚـ
ث ٝاضتغبَ آتی وبضوٙبٖ ثبضس (ث ٝػجبضت زیٍط ،لكؼی ٘طس ٜثبضس) .ذسٔبت وبضوٙبٖ لجُ اظ
تبضید لكؼی ضسٖٙٔ ،دط ث ٝایدبز تؼٟس ػطفی ٔیضٛز ظیطا ،زض پبیبٖ ٞط ینه اظ زٚضٜٞنبی
ٌعاضضٍطی ثؼسیٔ ،یعاٖ ذسٔبت آتی و ٝوبضوٙبٖ ثبیس ثطای ثن ٝزسنت آٚضزٖ اسنتحمبق
زضیبفننت ٔعایننب اضائنن ٝوٙٙننس ،وننبٞص ٔننییبثننسٍٙٞ .ننبْ ا٘ننساظٌٜیننطی تؼٟننسات ٔعایننبی
ٔؼیٗٚ ،احس تدبضی ایٗ احتٕبَ ضا زض ٘ظط ٔیٌیطز و ٝثطذی وبضوٙبٖ ٕٔىٗ است اِعأبت
لكؼی ضسٖ ٔعایب ضا احطاظ ٘ىٙٙس .ثٕٞ ٝیٗ تطتیتٞ ،نط چٙنس ثطذنی ٔعاینبی ثبظ٘طسنتٍی
ذبظ ،اظ لجیُ ٔعایبی ذسٔبت ثٟساضتی  ٚزضٔب٘ی زٚضاٖ ثبظ٘طسنتٍی ،تٟٙنب زض غنٛضت
ٚلٛع ضٚیساز ذبغی پس اظ ذبتٕ ٝذسٔت وبضوٙبٖ لبثُ پطزاذت است ،أنب ظٔنب٘ی ونٝ
وبضوٙبٖ ذسٔبتی ضا اضائٔ ٝیوٙٙس و ٝثطای آ٘نبٖ حنك زضیبفنت ٔعاینب زض غنٛضت ٚلنٛع
ضٚیسازٞبی ذبغی ضا ایدبز ٔیوٙس ،تؼٟس ثٚ ٝخٛز ٔنیآینس .احتٕنبَ ٚلنٛع آٖ ضٚینساز
ذبظ ،ثط ا٘ساظٌٜیطی تؼٟس ابطٌصاض است ،أّب ثطای ٚخٛز تؼٟس تؼییٗوٙٙس٘ ٜیست.
مثالُایمزبًطبٍبىس  31

.1

قطحی ث ٝاظای ٞط سبَ ذسٔت ٞ 100عاض ضیبَ ٔعایب ٔنی پنطزاظزٔ .عاینب پنس اظ
 10سبَ اضائ ٝذسٔبت ،لكؼی ٔیضٛز.

ثٞ ٝط سبَ ذسٔت ٞ 100عاض ضیبَ ٔعایب لبثُ ترػیع است .زض ٞنط ینه اظ  10سنبَ
٘رسننت ،احتٕننبَ ایٙىنن ٝوبضوٙننبٖ  10سننبَ اضائنن ٝذننسٔبت ضا ثنن ٝپبیننبٖ ٘طسننب٘ٙس،
زض ٔحبسجٔ ٝربضج ذسٔبت خبضی  ٚاضظش فؼّی تؼٟسات ٔٙؼىس ٔیضٛز.
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.2

قطحی ث ٝاظای ٞط سبَ ذسٔت ،ث ٝخع ذنسٔبتی ون ٝلجنُ اظ  25سنبٍِی اضائنٝ
ٔیضٛزٞ 100 ،عاض ضیبَ ٔعایب ٔیپطزاظزٔ .عایب ثالفبغّ ٝلكؼی ٔیضٛز.

ث ٝذسٔبتی و ٝلجُ اظ  25سبٍِی اضائٔ ٝیضٛز ٞیچ ٔعایبیی ترػیع زازٕ٘ ٜیضٛز ظیطا
ذسٔبت پیص اظ آٖ تبضید ٔٙدط ثٔ ٝعایب (ٔططٚـ یب غیطٔطنطٚـ) ٕ٘نی ضنٛزٔ .عاینبیی
ثٔ ٝجّغ ٞ 100عاض ضیبَ ثٞ ٝط یه اظ سبِٟبی ثؼس لبثُ ترػیع است.
 . 32تؼٟسات تب ظٔب٘ی افعایص ٔییبثس و ٝاضائ ٝذسٔبت ثیطتط تٛسف وبضوٙبٖٛٔ ،خنت افنعایص
ثبإٞیت ٔعایب ٘طٛز .ثٙبثطایٗ ،تٕبْ ٔعایب ث ٝزٚضٜٞبی ٔٙتٟنی ثن ٝآٖ تنبضید ینب لجنُ اظ آٖ
ترػیع زازٔ ٜی ضٛزٔ .عایب قجك فطٔٔ َٛعایبی قنطح ثنٞ ٝنط ینه اظ زٚضٜٞنبی ٔنبِی
ترػیع زازٔ ٜیضٛز .ثب ایٗ حبَ ،زض غٛضتی ون ٝذنسٔبت وبضوٙنبٖ زض سنبِٟبی ثؼنس
ٔٛخت افعایص ثبإٞیت ٔعایب ٘سجت ث ٝسبِٟبی لجُ ضنٛزٚ ،احنس تدنبضی اینٗ ٔعاینب ضا
تب تبضیری و ٝاضائ ٝذسٔبت ثیطتط تٛسف وبضوٙبٖٙٔ ،دط ث ٝافنعایص ثبإٞینت ٔجّنغ ٔعاینب
ٕ٘یضٛز ،ثط ٔجٙبی ذف ٔستمیٓ ترػیع ٔیزٞس .زِیُ آٖ ایٗ است و ٝذسٔبت وبضوٙنبٖ
زض سطاسط زٚضٟ٘ ٜبیتبً ث ٝثیطتطیٗ سكح ٔعایب ٔٙدط ٔیضٛز.
مثالُایمزبًطبٍبىس 37

-1

قطحیٔ ،عایبیی ث ٝغٛضت یىدب  ٚثٔ ٝجّغ 000ضٞ 1عاض ضیبَ ٔیپطزاظز و ٝپس اظ
ز ٜسبَ ذسٔت لكؼی ٔیضٛز .ایٗ قطح ٔعایبی ثیطتطی ثطای ذسٔبت ثؼسی اضائٝ
ٕ٘یوٙس.

ٔعایبیی ثٔ ٝجّغ ٞ 100عاض ضیبَ (000ضٞ 1عاض ضیبَ تمسیٓ ثط  10سنبَ) ثنٞ ٝنط ینه اظ
 10سبَ ا٘ َٚسجت زازٔ ٜی ضٛزٔ .ربضج ذسٔبت خبضی زض ٞنط ینه اظ  10سنبَ ا،َٚ
ٔٙؼىسوٙٙس ٜایٗ احتٕبَ است ؤٕ ٝىٗ اسنت وبضوٙنبٖ  10سنبَ اضائن ٝذنسٔبت ضا
ث ٝپبیبٖ ٘طسب٘ٙسٞ .یچ ٔعایبیی ث ٝسبِٟبی ثؼس ترػیع زازٕ٘ ٜیضٛز.
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-2

قطحیٔ ،عایبی ثبظ٘طستٍی ث ٝغٛضت یىدب ثٔ ٝجّغ 000ضٞ 2عاض ضینبَ ثن ٝتٕنبْ
وبضوٙب٘ی اضائٔ ٝی وٙس و ٝزض سٗ  55سبٍِی پس اظ  20سبَ اضائ ٝذسٔبت ٙٞنٛظ
ضبغُ ثبضٙس ،یب زض سٗ  65سبٍِی ،غطف٘ظط اظ ٔست ظٔبٖ اضائ ٝذسٔبتٙٞ ،نٛظ
ضبغُ ثبضٙس.

ثطای وبضوٙب٘ی و ٝلجُ اظ  35سبٍِی استرساْ ضس ٜا٘نس ،اضائن ٝذنسٔبت اثتنسا زض سنٗ
 35سبٍِی قجك قطح ٔٙدط ثنٔ ٝعاینب ٔنی ضنٛز (وبضوٙنبٖ ٔنیتٛا٘ٙنس زض  30سنبٍِی
ٚاحس تدبضی ضا تطن وٙٙس  ٚزض سٗ  33سبٍِی ثبظٌطز٘س ،ثس ٖٚایٙى ٝتأبیطی ثط ٔجّغ یب
ظٔب٘جٙسی ٔعایب زاضت ٝثبضس) .ایٗ ٔعایب ٔططٚـ ث ٝذسٔبت ثیطتط اسنتٕٞ .چٙنیٗ ،اضائنٝ
ذنسٔبت پنس اظ  55سننبٍِی ٔٛخنت افننعایص ثبإٞینت زض ٔعاینب ٕ٘ننیضنٛز .ثننطای
ایٗ وبضوٙبٖٚ ،احس تدبضی ث ٝاظای ٞنط سنبَ اضائن ٝذنسٔبت اظ سنٗ  35سنبٍِی تنب
 55سبٍِیٔ ،عایبیی ثٔ ٝیعاٖ ٞ 100عاض ضیبَ (000ضٞ 2عاض ضینبَ تمسنیٓ ثنط  20سنبَ)
ترػیع ٔیزٞس.
ثطای وبضوٙب٘ی و ٝثیٗ  35تب  45سبٍِی استرساْ ٔیض٘ٛس ،اضائ ٝذسٔبت پس اظ  20سبَ
ٔٛخت افعایص ثبإٞیت ٔعایب ٕ٘یضٛز .ثطای ایٗ وبضوٙبٖٚ ،احس تدبضی ث ٝاظای ٞط سبَ
اضائ ٝذسٔبت زض  20سبَ ٘رستٔ ،عایبیی ثٔ ٝجّغ ٞ 100عاض ضیبَ (000ضٞ 2نعاض ضینبَ
تمسیٓ ثط  20سبَ) ترػیع ٔیزٞس.
ثطای وبضوٙب٘ی و ٝزض سٗ  55سبٍِی استرساْ ٔی ض٘ٛس ،اضائ ٝذسٔبت پس اظ  10سنبَ
ٔٛخت افعایص ثبإٞیت ٔعایب ٕ٘یضٛز .ثطای ایٗ وبضوٙبٖٚ ،احس تدبضی ث ٝاظای ٞط سبَ
اضائ ٝذسٔبت زض  10سبَ ٘رستٔ ،عایبیی ثٔ ٝجّغ ٞ 200عاض ضیبَ (000ضٞ 2نعاض ضینبَ
تمسیٓ ثط  10سبَ) ترػیع ٔیزٞس.
ثطای تٕبْ وبضوٙبٖٔ ،ربضج ذسٔبت خبضی  ٚاضظش فؼّی تؼٟسات ٔنٙؼىسوٙٙنس ٜاینٗ
احتٕبَ است ؤٕ ٝىٗ است وبضوٙبٖ زٚض ٜذسٔبت ٔٛضز ٘یبظ ضا ث ٝپبیبٖ ٘طسب٘ٙس.
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مفزيضاتاکچًئزی 
 . 33هفشٍضات اکچَئشی تایذ تا یکذیگش ساصگاس ٍ تیطشفاًِ تاضذ.

ٔ . 34فطٚؾبت اوچٛئطی ،ثٟتطیٗ ثطآٚضزٞبی ٚاحس تدبضی اظ ٔتغیطٞبیی است ؤ ٝربضج ٟ٘نبیی
اضائٔ ٝعایبی ثبظ٘طستٍی ضا تؼییٗ ذٛاٙٞس وطزٔ .فطٚؾبت اوچٛئطی ضبُٔ ٔٛاضز ظیط است:
اِف ٔ .فطٚؾبت خٕؼیتضٙبسی زضثبضٚ ٜیژٌیٟبی آتی وبضوٙبٖ فؼّنی  ٚپیطنیٗ ( ٚافنطاز
تحت تىفُ آٟ٘نب) ونٚ ٝاخنس ضنطایف زضیبفنت اینٗ ٔعاینب ٞسنتٙسٔ .فطٚؾنبت
خٕؼیتضٙبسی ثٛٔ ٝؾٛػبتی ٘ظیط ٔٛاضز ظیط ٔطثٛـ است:
.1

ٔطي ٔ ٚیط ،قی زٚض ٜاضتغبَ  ٚپس اظ آٖ،

.2

٘طخ ٌطزش ضغّی ،اظ وبضافتبزٌی  ٚثبظ٘طستٍی پیص اظ ٔٛػس وبضوٙبٖ،

.3

٘سجتی اظ اػؿبی قطح و ٝزاضای ثستٍبٖ ٚاخس ضطایف زضیبفت ٔعایبی قنطح
ٞستٙسٚ ،

.4

٘طخ ٔطاخؼ ٝخٟت ثٟطٜٙٔسی اظ ٔعایبی قطحٟبی زضٔب٘یٚ ،

ة ٔ .فطٚؾبت ٔبِی ،زض ضاثك ٝثب ػٛأّی ٔب٘ٙس ٔٛاضز ظیط:
.1

٘طخ تٙعیُ (ث ٝثٙسٞبی  39تب ٔ 42طاخؼ ٝضٛز)،

.2

سكح حمٛق ٔ ٚعایبی آتی (ث ٝثٙسٞبی  43تب ٔ 48طاخؼ ٝضٛز)،

.3

زض ٔٛضز ٔعایبی زضٔب٘یٔ ،ربضج زضٔب٘ی آتی ،ضبُٔ ٔربضج ثطضسنی ٔنٛاضز
ٔطاخؼ ٚ ٝپطزاذت ٔعایب ،زض غٛضت ثبإٞیت ثٛزٖ (ثن ٝثٙنسٞبی  49تنب 51
ٔطاخؼ ٝضٛز).

ٔ . 35فطٚؾبت اوچٛئطی زض غٛضتی ثیقطفب٘ ٝاسنت ون٘ ٝن ٝذٛضنجیٙب٘٘ ٚ ٝن ٝثنیص اظ حنس
ٔحبفظٝوبضا٘ ٝثبضس.
ٔ . 36فطٚؾبت اوچٛئطی زض غٛضتی ثب یىسیٍط سبظٌبض٘س و ٝضٚاثف التػبزی ثیٗ ػٛأّی ٘ظیط
تٛضْ٘ ،طخ افعایص حمٛق ،ثبظز ٜزاضاییٟبی قطح٘ ٚ ،طخ تٙعیُ ضا ٔٙؼىس وٙٙس .ثطای ٔثبَ،
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زض تٕبْ ٔفطٚؾبتی و ٝث ٝسكح ٔطرػی اظ تٛضْ زض آیٙس ٜثستٍی زاض٘س (٘ظیط ٔفطٚؾنبت
ٔطثٛـ ث٘ ٝطخ سٛز تؿٕیٗ ضس ٚ ٜافعایص حمٛق ٔ ٚعایب) ،سكح تنٛضْ یىسنب٘ی زض ٘ظنط
ٌطفت ٝضٛز.
ٚ . 37احس تدبضی ٘طخ تٙعیُ  ٚسبیط ٔفطٚؾبت ٔبِی ضا ث ٝغٛضت اسٕی (اظٟبض ضنس )ٜتؼینیٗ
ٔیوٙسٍٔ ،ط ایٙى ٝثطآٚضز آٟ٘ب ث ٝغٛضت ٚالؼی (پس اظ تؼسیُ ثبثنت تنٛضْ) اتىبپنصیطتط
ثبضس (ثطای ٔثبَ ،زض التػبزٞبی زاضای تٛضْ حبز).
 . 38هفشٍضات هالی دس خایاى ّش دٍسُ گضاسضگشی تایذ هثتٌی تش اًتظاسات تاصاس توشای دٍسُای تاضوذ
کِ طی وى لشاس است تعْذات تسَیِ ضَد.
مفزيضاتاکچًئزی:وزختىشیل 
. 39

ًشخ هَسد استفادُ تشای تٌضیل تعْذات هضایای تاصًطستگی بتأهیي هوالی ضوذُ یوا توأهیي هوالی
ًطذُر تایذ تا هشاجعِ تِ ًشخ تاصدُ تاصاس دس خایاى دٍسُ گضاسضگشی تشای اٍساق هطاسکت دٍلتی
تعییي ضَدٍ .احذ خَل ٍ هذت اٍساق هطاسکت دٍلتی تایذ تا ٍاحوذ خوَل ٍ هوذت هوَسد اًتظواس
تعْذات هضایای تاصًطستگی ّوخَاًی داضتِ تاضذ.

 . 40یىی اظ ٔفطٚؾبت اوچٛئطی و ٝتأبیط ثبإٞیتی زاضز٘ ،طخ تٙعیُ است٘ .نطخ تٙعینُ اضظش
ظٔب٘ی پ َٛضا ٔٙؼىس ٔیوٙس أّب ٔٙؼىسوٙٙس ٜضیسه اوچٛئطی یب ضیسه سنطٔبیٌٝنصاضی
٘یست .ػال ٜٚثط ایٗ٘ ،طخ تٙعیُ ،ضیسه اػتجبضی ٔرتع ٚاحس تدبضی و ٝاػتجبضزٙٞنسٌبٖ
ٚاحس تدبضی ٔتحُٕ ٔیض٘ٛس  ٚضیسه ٔتفنبٚت ثنٛزٖ تدطثینبت آیٙنس ٜثنب ٔفطٚؾنبت
اوچٛئطی ضا ٔٙؼىس ٕ٘یوٙس.
٘ . 41طخ تٙعیُٙٔ ،ؼىس وٙٙس ٜظٔب٘جٙسی ثطآٚضزی پطزاذت ٔعایب است .زض ػُٕٚ ،احس تدنبضی
٘طخ تٙعیُ ضا ثب استفبز ٜاظ ٔیبٍ٘یٗ ٔٛظ٘ٚی ٔحبسجٔ ٝیوٙس وٙٔ ٝؼىسوٙٙنس ٜظٔب٘جٙنسی ٚ
ٔجّغ ثطآٚضزی پطزاذت ٔعایب است.
 . 42زض ثطذی ٔٛاضز ،ثبظاض ػٕیمی ثطای اٚضاق ٔطنبضوتی ون ٝسطضسنیس آٖ ثنطای ٔكبثمنت ثنب
سطضسیس ثطآٚضزی تٕبْ پطزاذتٟبی ٔعایب ثٔ ٝینعاٖ ونبفی قنٛا٘ی ثبضنسٚ ،خنٛز ٘نساضز.
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زض چٙیٗ ٔٛاضزی ٚاحس تدبضی اظ ٘طذٟبی خبضی ثبظاض اٚضاق ٔطنبضوت ثنب ٔنست ظٔنبٖ
ٔٙبست ثطای تٙعیُ پطزاذتٟب استفبزٔ ٜیوٙس.
مفزيضاتاکچًئزی:حقًق،مشایايمرارجزرماوی 
. 43

تعْذات هضایای تاصًطستگی تایذ تش هثٌایی اًذاصُگیشی ضَد کِ هَاسد صیش سا هٌعکس کٌذ:
الف  .تشوٍسد افضایص حمَق وتی کِ تش هضایای خشداختٌی اثشگزاس تاضذ،
ب  .هضایای تعییي ضذُ دس هفاد طشب بیا ًاضوی اص تعْوذات عشفوی فشاتوش اص ایوي هفوادر دس
خایاى دٍسُ گضاسضگشیٍ ،
ج  .تشوٍسد تغییشات دس سطح هضایای دٍلتی کِ تش هضایای لاتل خشداخت یوک طوشب توا هضایوای
هعیي تأثیشگزاس است ،هطشٍب تش وًکِ:
.1

ایي تغییشات لثل اص خایاى دٍسُ گضاسضگشی تػَیة ضذُ تاضذ ،یا

.2

تجشتِ گزضتِ ،یا سایش ضَاّذ اتکاخزیش ًطاى دّذ کِ هضایای دٍلتی توِ گًَوِای
لاتل خیصتیٌی ،تشای هثال ّوسَ تا تغییشات وتی دس سطح عوَهی لیوتْا یوا سوطح
عوَهی حمَق ،تغییش خَاّذ کشد.

 . 44زض ثطآٚضز افعایص حمٛق ،ػٛأّی ٔب٘ٙس تٛضْ ،افعایص سبثم ،ٝاضتمبی ضغّی  ٚسبیط ػٛأُ
ٔطثٛـ٘ ،ظیط ػطؾ ٚ ٝتمبؾب زض ثبظاض وبض زض ٘ظط ٌطفتٔ ٝیضٛز.
 . 45اٌط ٔفبز ضسٕی قطح (یب تؼٟسات ػطفی فطاتط اظ آٖ ٔفبز) ٚاحس تدبضی ضا ّٔعْ ثن ٝتغیینط
ٔعایب زض زٚضٜٞبی آتنی وٙنس ،اینٗ تغیینطات زض ٔفطٚؾنبت اوچنٛئطی  ٚزض ٟ٘بینت ،زض
ا٘ساظٌ ٜیطی تؼٟسات ٔٙؼىس ٔی ضٛز .چٙیٗ حنبِتی ظٔنب٘ی ٚخنٛز ذٛاٞنس زاضنت ون،ٝ
ثطای ٔثبَ:
اِف ٚ .احس تدبضی زض ٌصضت ٝتدطث ٝافعایص ٔعایب ضا ثطای ٕ٘ ٝ٘ٛثٙٔ ٝظٛض خجطاٖ ابط تٛضْ
زاضت ٝثبضس ٘ ٚطب٘ٝای اظ تغییط ایٗ ضٚی ٝزض آیٙسٚ ٜخٛز ٘ساضت ٝثبضس.
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ة ٚ .احس تدبضی ،ثٛٔ ٝخت ٔفبز ضسٕی قطح (یب تؼٟسات ػطفی فطاتط اظ آٖ ٔفنبز) ینب
لب٘ٔ ،ٖٛتؼٟس ث ٝاستفبز ٜاظ ٞطٌٔ ٝ٘ٛبظاز قطح ث٘ ٝفغ ٔطبضوت وٙٙسٌبٖ قطح ثبضنس
(ث ٝلسٕت ج ثٙس ٔ 60طاخؼ ٝضٛز).
ج ٔ .عایب زض ٚاوٙص ث ٝػّٕىطز ٔٛضز ا٘تظبض یب سبیط ٔؼیبضٞب تغییط وٙس .ثنطای ٔثنبَ ،قجنك
ٔفبز قطحٕٔ ،ىٗ است زض غٛضت ٘بوبفی ثٛزٖ زاضاییٟنبی قنطحٔ ،عاینبی وٕتنطی
پطزاذت ضٛز یب وبضوٙبٖ ّٔعْ ث ٝپطزاذت وٕىٟبی ثیطتطی ضٛز .ا٘ساظٌٜیطی چٙنیٗ
تؼٟسی ،ثٟتطیٗ ثطآٚضز اظ ابط ػّٕىطز ٔٛضز ا٘تظبض یب سبیط ٔؼیبضٞب ضا ٔٙؼىس ٔیوٙس.
ٔ . 46فطٚؾبت اوچٛئطی ،تغییطات زض ٔعایبی آتنی ضا ون ٝزض پبینبٖ زٚضٌ ٜعاضضنٍطی خنع
ٔفبز ضسٕی قطح ٘یست (یب ث ٝغٛضت تؼٟس ػطفی ٚخٛز ٘ساضز) ٔٙؼىس ٕ٘نی وٙنس .اینٗ
تغییطات ٔٙدط ثٛٔ ٝاضز ظیط ذٛاٞس ضس:
اِف ٔ .ربضج ذسٔبت ٌصضت ،ٝثٔ ٝیعاٖ تغییط ٔعایبی ٔطثٛـ ث ٝذسٔبت اضائ ٝضنس ٜلجنُ اظ
تبضید تغییطٚ ،
ة ٔ .ربضج ذسٔبت خبضی ثنطای زٚضٞ ٜنبی ثؼنس اظ تغیینط ،ثنٔ ٝینعاٖ تغیینط ٔعاینبی
ٔطثٛـ ث ٝذسٔبت اضائ ٝضس ٜپس اظ تبضید تغییط.
 . 47ثطذی قطحٟبی ثب ٔعایبی ٔؼیٗ ،وبضوٙبٖ یب اضربظ ببِث ضا ٘ینع ّٔنعْ ثنٔ ٝطنبضوت زض
تأٔیٗ ٔربضج قطح ٔیوٙٙس .وٕىٟبی وبضوٙبٖ ٔربضج اضائٔ ٝعایب ضا ثنطای ٚاحنس تدنبضی
وبٞص ٔیزٞسٚ .احس تدبضی ثطضسی ٔیوٙس و ٝوٕىٟبی اضربظ ببِث ٔربضج اضائٔ ٝعایب
ضا ثطای ٚاحس تدبضی وبٞص ٔی زٞس ،یب ثطای ٚاحس تدبضی حنك خجنطاٖ ٔرنبضج ایدنبز
ٔیوٙس .وٕىٟبی وبضوٙبٖ یب اضربظ ببِث یب اظ قطیك ٔفبز ضسٕی قطح ثیبٖ ٔیضٛز (ینب
اظ تؼٟسات ػطفی فطاتط اظ ٔفبز ضسٕی استٙجبـ ٔیضٛز) ٚ ،یب ث ٝغنٛضت اذتینبضی ا٘دنبْ
ٔیٌیطز .وٕىٟبی اذتیبضی وبضوٙبٖ یب اضربظ ببِثٍٙٞ ،بْ پطزاذت ایٗ وٕىٟب ث ٝقطح،
ٔربضج ذسٔبت ضا وبٞص ٔیزٞس.
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 . 48اٌط ٔعایبی ثبظ٘طستٍی ٔجتٙی ثط ٔتغیطٞبیی ٘ظینط ٔینعاٖ ٔعاینبی ثبظ٘طسنتٍی زِٚتنی ینب
ٔطالجتٟبی زضٔب٘ی زِٚتی ثبضس ،ثطای ا٘ساظٌٜیطی چٙیٗ ٔعایبیی ،تغییطات ٔٛضز ا٘تظبض زض ایٗ
ٔتغیطٞب ،ثط ٔجٙبی سٛاثك ٌصضت ٚ ٝسبیط ضٛاٞس اتىبپصیط زض ٘ظط ٌطفتٔ ٝیضٛز.
. 49

دس هفشٍضات هشتَب تِ هخاسج دسهاًی تایذ تغییشات هوَسد اًتظواس وتوی دس هخواسج خوذهات
دسهاًی ًیض دس ًظش گشفتِ ضَد .ایي تغییشات هی تَاًذ ًتیجِ تَسم یا تغییشات خواظ دس هخواسج
دسهاًی تاضذ.

 . 50ا٘ساظٌٜیطی ٔعایبی زضٔب٘ی زٚضاٖ ثبظ٘طستٍیٔ ،ستّعْ زض ٘ظط ٌنطفتٗ ٔفطٚؾنبتی زضثنبضٜ
ٔیعاٖ  ٚزفؼبت ٔطاخؼبت آتی خٟت ثٟطٜٙٔسی اظ اینٗ ٔعاینب ٔ ٚرنبضج ٔطثنٛـ ثن ٝاینٗ
ٔطاخؼبت استٚ .احس تدبضی ٔربضج زضٔب٘ی آتی ضا ثط ٔجٙبی زازٜٞبی تبضیری ٔجتٙنی ثنط
تدطث ٝذٛز  ٚزض غٛضت ِع ،ْٚزازٜٞبی تبضیری سبیط ٚاحسٞبی تدبضی ،ضطوتٟبی ثیٕن،ٝ
اضائٝوٙٙسٌبٖ ذسٔبت زضٔب٘ی  ٚسبیط ٔٙبثغ ثطآٚضز ٔیوٙس .زض ثطآٚضز ٔربضج زضٔب٘ی آتنی،
تأبیط پیططفت فٙبٚضی ،تغییطات زض استفبز ٜاظ ٔطالجتٟبی ثٟساضتی ،یب اٍِٛی اضائنٔ ٝعاینب ٚ
تغییطات زض ٚؾؼیت سالٔت ٔطبضوتوٙٙسٌبٖ زض قطح ٘یع زض ٘ظط ٌطفتٔ ٝیضٛز.
ٔ . 51یعاٖ  ٚزفؼبت ٔطاخؼبت ث ٝقٛض ذبظ ث ٝسٗٚ ،ؾنؼیت سنالٔت  ٚخٙسنیت وبضوٙنبٖ
 ٚافطاز تحت تىفُ آٟ٘ب ثستٍی زاضز ٕٔ ٚىٗ اسنت تحنت تنأبیط سنبیط ػٛأنُ اظ لجینُ
ٔٛلؼیت خغطافیبیی ٘یع لطاض ٌیطز .ثٙبثطایٗ ،زازٜٞبی تنبضیری ،زض غنٛضت تغیینط تطوینت
خٕؼیتی فؼّی ٘سجت ث ٝتطویت ٔٛضز استفبز ٜزض تؼییٗ زازٜٞبی تبضیری ،تؼسیُ ٔنیضنٛز.
ٕٞچٙیٗ ،زض ٔٛاضزی و ٝضٛاٞسی اتىبپصیط ٔجٙی ثط ػسْ تنسا ْٚآتنی ض٘ٚنسٞبی تنبضیری
ٚخٛز زاضت ٝثبضس تؼسیالت اظْ ا٘دبْ ٔیٌیطز.
مرارجذسماتگذشتٍيسًزَايسیاوُایتسًیٍ 
. 52

خیص اص تعییي هخاسج خذهات گزضتِ ،یا سَد ٍ صیاى تسَیٍِ ،احذ تجواسی تایوذ خوالع توذّی
بداساییر طشب تا هضایای هعیي سا تا استفادُ اص اسصش هٌػفاًِ جاسی داساییْای طشب ٍ هفشٍضوات
اکچَئشی جاسی بضاهل ًشخ تٌضیل جاسی ٍ سایش لیوتْای جاسی تاصاسر تعییي کٌذ ،توِ گًَوِای کوِ
هٌعکسکٌٌذُ هضایای طشب خیص اص تغییش ،هسذٍدساصی یا تسَیِ وى تاضذ.
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 . 53زض غٛضتی و ٝتغییطٔ ،حسٚزسبظی یب تسٛی ٝقطح ث ٝقٛض ٕٞعٔبٖ ضخ زٞس ،ؾطٚضتی ثطای
تفىیه ٔربضج ذسٔبت ٌصضت ٚ ٝسٛزٞب  ٚظیبٟ٘بی ایدبز ضس ٜزض اینٗ ضٚینسازٞب ٚخنٛز
٘ساضز .زض ثطذی ٔٛاضز ،تغییط قطح پیص اظ تسٛی ٝآٖ ا٘دبْ ٔیٌیطز ،ثطای ٔثبَ ٕٔىٗ است
ٚاحس تدبضی ٘رست ٔعایبی قطح ضا تغییط زٞس  ٚسپس ٔعایبی تغییط یبفت ٝضا تسٛی ٝوٙنس.
زض چٙیٗ ٔٛاضزیٚ ،احس تدبضی ٔربضج ذسٔبت ٌصضت ٝضا پیص اظ سٛز ینب ظینبٖ تسنٛیٝ
ضٙبسبیی ٔیوٙس.
 . 54تسٛی ٝزض غٛضتی ٕٞعٔبٖ ثب تغییط یب ٔحسٚزسبظی قطح ا٘دبْ ٔیٌیطز و ٝتؼٟسات قطح تسنٛیٝ
ضٛز ٛٔ ٚخٛزیت قطح ذبتٕ ٝیبثس .ثب ایٗ حبَ ،زض غٛضتی و ٝقطح ثب یه قنطح خسینس ،ونٝ
ٔعایبیی ثب ٔبٞیت ٔطبث ٝاضائٔ ٝیوٙس ،خبیٍعیٗ ضٛز ،ذبتٕ ٝقطح تسٛی ٝتّمی ٕ٘یضٛز.
مرارجذسماتگذشتٍ 

ٔ . 55ربضج ذسٔبت ٌصضت ٝثطاثط ثب تغییط اضظش فؼّی تؼٟسات ٔعایبی ٔؼیٗ زض ٘تید ٝتغیینط ینب
ٔحسٚزسبظی قطح است.
ٍ . 56احذ تجاسی تایذ هخاسج خذهات گزضتِ سا دس یکی اص تاسیخْای صیشّ ،وش کوذام صٍدتوش تاضوذ،
تِ عٌَاى ّضیٌِ ضٌاسایی کٌذ:
الف .صهاًی کِ تغییش یا هسذٍدساصی طشب سخ هیدّذٍ ،
ب  .صهاًی کِ ٍاحذ تجاسی هخاسج تجذیوذ سواختاس بطثوك اسوتاًذاسد حسواتذاسی ضوواسُ 4
تا عٌَاى ”رخایش ،تذّیْای احتوالی ٍ داساییْای احتوالی“ر سا ضٌاسایی هیکٌذ.

 . 57تغییط قطح ظٔب٘ی ضخ ٔیزٞس وٚ ٝاحس تدبضی یه قطح ثب ٔعایبی ٔؼیٗ ضا ایدبز وٙنس ینب
وٙبض ثٍصاضز یب ٔعایبی پطزاذتٙی قجك قطح ثب ٔعایبی ٔؼیٗ ٔٛخٛز ضا تغییط زٞس.
ٔ . 58حسٚزسبظی قطح ظٔب٘ی ضخ ٔیزٞس وٚ ٝاحس تدبضی تؼساز وبضوٙبٖ تحت پٛضص قنطح
ضا ث ٝقٛض لبثُ ٔالحظ ٝوبٞص زٞسٔ .حسٚزسبظی ٕٔىٗ است حبغُ ضٚینسازٞبیی ٘ظینط
تؼكیّی یه وبضذب٘ ،ٝتٛلف ػّٕیبت یب ذبتٕ ٝیب تؼّیك یه قطح ثبضس.
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ٔ . 59ربضج ذسٔبت ٌصضتٕٔ ٝىٗ است ٔثجت (ٍٙٞبٔی و ٝایدبز یب تغییط قطح ٔٛخت افعایص
اضظش فؼّی تؼٟسات ٔعایبی ٔؼیٗ ٔیضٛز) یب ٔٙفی (ٍٙٞبٔی و ٝوٙبضٌصاضتٗ یب تغییط قطح
ٔٛخت وبٞص اضظش فؼّی تؼٟسات ٔعایبی ٔؼیٗ ٔیضٛز) ثبضس.
ٛٔ . 60اضز ظیط ٔربضج ذسٔبت ٌصضتٔ ٝحسٛة ٕ٘یضٛز:
اِف  .تأبیط تفبٚت ٔیبٖ افعایص ٚالؼی حمٛق  ٚآ٘چ ٝلجالً فطؼ ضس ٜثٛز ،ثط تؼٟس پطزاذنت
ٔعایب ثبثت ذسٔبت سبِٟبی ٌصضتٔ( ٝربضج ذسٔبت ٌصضتٔ ٝحسٛة ٕ٘یضنٛز ظینطا
ٔفطٚؾبت اوچٛئطی ،استفبز ٜاظ حمٛق پیصثیٙی ضس ٜضا ٔدبظ ٔیوٙس)،
ة  .ثطآٚضز ثیطتط یب وٕتط اظ ٚالغ افعایص اذتیبضی ٔسنتٕطی ثبظ٘طسنتٍی ٍٙٞنبٔی ونٝ
ٚاحس تدبضی ثطای چٙیٗ افعایطی تؼٟس ػطفی زاضت ٝثبضس (ٔربضج ذسٔبت ٌصضنتٝ
ٔحسٛة ٕ٘یضٛز ،ظیطا ٔفطٚؾبت اوچٛئطی چٙیٗ افعایطی ضا ٔدبظ ٔیوٙس)،
ج  .ثطآٚضز ثٟجٛز ٔعایب ٘بضی اظ سٛز اوچٛئطی یب ثبظز ٜزاضاییٟبی قطح و ٝزض غٛضتٟبی
ٔبِی ضٙبسبیی ضس ٜاستٔ ،ططٚـ ثط آ٘ىٚ ٝاحس تدبضی ثٛٔ ٝخت ٔفبز ضسٕی قطح
(یب تؼٟسات ػطفی فطاتط اظ ٔفبز قطح) یب لب٘ٔ ٖٛتؼٟس ضس ٜثبضس وٞ ٝطٌ٘ٛنٔ ٝنبظاز
قطح ضا ث٘ ٝفغ ٔطبضوت وٙٙسٌبٖ زض قطح ٔػطف وٙس ،حتی اٌط افعایص ٔعایب ٛٙٞظ
ث ٝقٛض ضسٕی اػكب ٘طس ٜثبضس (ایٗ افعایص تؼٟسات ظیبٖ اوچٛئطی است ٔ ٚربضج
ذسٔبت ٌصضتٔ ٝحسٛة ٕ٘یضٛز ،ث ٝثٙس ٔ 45طاخؼ ٝضٛز)ٚ ،
ز  .افعایص ٔعایبی لكؼی (یؼٙی ٔعایبیی ؤ ٝططٚـ ث ٝاضتغبَ آتنی وبضوٙنبٖ ٘یسنت)
ٍٙٞبٔی و ،ٝثسٔ ٖٚعایبی خسیس یب ثٟجٛز یبفت ،ٝاِعأبت تؼّك ٌنطفتٗ ٔعاینب تٛسنف
وبضوٙبٖ احطاظ ٔنی ضنٛز (ٔرنبضج ذنسٔبت ٌصضنتٔ ٝحسنٛة ٕ٘نی ضنٛز ظینطا
ٚاحس تدبضی ٔربضج ثطآٚضزی ٔعایب ضا ٍٙٞبْ اضائن ٝذنسٔبت ثن ٝػٙنٛاٖ ٔرنبضج
ذسٔبت خبضی ضٙبسبیی وطز ٜاست).
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سًزیاسیانتسًیٍ 

 . 61سٛز یب ظیبٖ تسٛی ٝػجبضتست اظ تفبٚت:
اِف .اضظش فؼّی تؼٟسات ٔعایبی ٔؼیٙی و ٝتسٛیٔ ٝیضٛز ،زض تبضید تسٛیٚ ،ٝ
ة  .لیٕت تسٛی ،ٝضبُٔ زاضاییٟبی ا٘تمبَ یبفت ٝقطح یب پطزاذتٟبیی ؤ ٝستمیٕبً زض ضاثكنٝ
ثب تسٛی ٝتٛسف ٚاحس تدبضی ا٘دبْ ضس ٜاست.
.62

ٍاحذ تجاسی تایذ سَد یا صیاى تسَیِ طشب تا هضایای هعیي سا ٌّگام ٍلَ تسَیِ ضٌاسایی کٌذ.

ٚ . 63لٛع تسٛی ٝظٔب٘ی است وٚ ٝاحس تدبضی ٔؼبّٔٝای ا٘دبْ ٔیزٞس و ٝوّی ٝتؼٟسات لب٘٘ٛی
یب ػطفی آتی آٖ زض لجبَ تٕبْ یب ثرطی اظ ٔعایبی اضائ ٝضس ٜزض یه قطح ثب ٔعایبی ٔؼیٗ اظ
ثیٗ ٔیضٚز (ث ٝخع پطزاذت ٔعایب ث ٝوبضوٙبٖ ،یب اظ قطف آ٘بٖ ،قجنك ٔفنبز قنطح ون ٝزض
ٔفطٚؾبت اوچٛئطی زض ٘ظط ٌطفت ٝضس ٜاست) .ثطای ٔثبَ ،ا٘تمبَ یىجبض ٜتؼٟسات وبضفطٔنب
زض قطح ث ٝسبظٔبٖ تأٔیٗ اختٕبػی تسٛیٔ ٝحسٛة ٔیضٛز ،أب پطزاذت ٘مسی یىدب ،قجك
ٔفبز قطح ،ثٔ ٝطنبضوت وٙٙنسٌبٖ زض قنطح زض اظای حنك آٟ٘نب ثنطای زضیبفنت ٔعاینبی
ثبظ٘طستٍی تسٛی ٝتّمی ٕ٘یٌطزز.
شىاساییياوساسٌگیزی:زاراییُایطزح 

ارسشمىصفاوٍزاراییُایطزح 

 .64سطٔبیٌٝصاضیٟبی قطح ثطاسب

ٔجب٘ی ظیط ا٘ساظٌٜیطی ٔیضٛز:

اِف .سطٔبیٌٝصاضی زض سٟبْ ضطوتٟبی پصیطفت ٝضس ٜزض ثٛض

ث ٝذنبِع اضظش فنطٚش

ثب تٛخ ٝث ٝاستب٘ساضز حسبثساضی ضٕبض 15 ٜثب ػٛٙاٖ سشهایِگزاسیْا.
ة.

سطٔبیٌ ٝصاضی زض سٟبْ سبیط ضطوتٟب ثٔ ٝجّغ تدسیس اضظیبثی ثب تٛخ ٝثن ٝاسنتب٘ساضز
حسبثساضی ضٕبض 15 ٜثب ػٛٙاٖ سشهایِگزاسیْا.
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ج.

سطٔبیٌٝصاضی ثب زضآٔس ببثت (ٔب٘ٙس اٚضاق ٔطبضوت) زض غٛضتی ؤ ٝسیطیت قنطح
لػس ٍٟ٘ساضی ایٗ اٚضاق ضا تب سطضسیس زاضت ٝثبضس ثٔ ٝجّغ زفتطی (اضظش اسٕی ثب
احتسبة ٞطٌ ٝ٘ٛغطف یب وسط ٔستّٟه ٘طس ٚ )ٜزض غیط ایٗ غنٛضت ثن ٝذنبِع
اضظش فطٚش (زض غٛضت ػسْ زستطسی ث ٝذبِع اضظش فطٚش ،ثن ٝاضظش فؼّنی
اٚضاق ثب تٛخ ٝث٘ ٝطخ ثبظزٞی زاضاییٟبی ٔطبث.)ٝ

ز.

أالن  ٚسبیط أٛاِی و ٝث ٝلػس سطٔبیٌٝصاضی ٍٟ٘ساضی ٔیضٛز ثنٔ ٝجّنغ تدسینس
اضظیبثی ثب تٛخ ٝث ٝثٙسٞبی  29اِی  42استب٘ساضز حسنبثساضی ضنٕبض 11 ٜثنب ػٙنٛاٖ
داساییْای ثاتت هطَْد.

 . 65سبیط زاضاییٟنبی قنطح (اظ خّٕن ٝزاضاییٟنبی ٔنٛضز اسنتفبز ٜزض ػّٕینبت قنطح) قجنك
استب٘ساضزٞبی حسبثساضی ٔطثٛـ ضٙبسبیی  ٚا٘ساظٌٜیطی ٔیض٘ٛس.
 . 66وٕىٟبی سطضسیس ضسٜای و ٝاظ قطف ٚاحس تدبضی ٌعاضضٍط ث ٝغٙسٚق پطزاذنت ٘طنسٜ
است خع زاضاییٟبی قطح ٔحسٛة ٕ٘یضٛزٞ .طٌ ٝ٘ٛثسٞی غٙسٚق و ٝثٔ ٝعایبی وبضوٙبٖ
اضتجبقی ٘ساضزٔ ،ب٘ٙس ثسٞیٟبی تدبضی  ٚسبیط ثسٞیٟب ،اظ زاضاییٟبی قطح وسط ٔیضٛز.
عىاصزمرارجطزحبامشایایمعیه 
ٍ . 67احذ تجاسی تایذ عٌاغش هخاسج طشب تا هضایای هعیي سا ،توِ اسوتثٌای هوَاسدی کوِ طثوك سوایش
استاًذاسدّا تِ تْای توام ضذُ داساییْا هٌظَس هیضَد ،تِ تشتیة صیش ضٌاسایی کٌذ:
الف.

هخاسج خذهات بتِ تٌذّای  25تا  63هشاجعِ ضَدر دس غَست سَد ٍ صیاى دٍسُ؛

ب .

خالع هخاسج هالی هشتَب تِ خالع تذّی بداساییر طشب بتِ تٌذّای  77توا  72هشاجعوِ
ضَدر دس غَست سَد ٍ صیاى دٍسُ؛ ٍ

ج .

تفاٍت ًاضی اص اًذاصُ گیشی هجذد خالع تذّی بداساییر طشب بتوِ تٌوذّای  73توا 76
هشاجعِ ضَدر دس غَست سَد ٍ صیاى جاهع.

 . 68ثطذی ٔربضج قطح قجك سبیط استب٘ساضزٞب ثبیس ث ٝثٟبی تٕبْ ضس ٜزاضاییٟب٘ ،ظیط ٔٛخنٛزی
وبا  ٚزاضاییٟبی ببثت ٔطٟٛزٙٔ ،ظٛض ضٛز (ث ٝاستب٘ساضزٞبی حسبثساضی ضٕبض ٚ 8 ٜضٕبضٜ
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ٔ 11طاخؼ ٝضٛز)ٞ .طٌٔ ٝ٘ٛربضج قطح و ٝث ٝثٟبی تٕبْ ضنس ٜچٙنیٗ زاضاییٟنبیی ٔٙظنٛض
ٔیضٛز ثبیس سٔ ٟٓتٙبسجی اظ ػٙبغط فٟطست ضس ٜزض ثٙس  67ضا زضثطٌیطز.
. 69

تفاٍت ًاضی اص اًذاصُگیشی هجذد خالع تذّی بداساییر طشب کِ دس غَست سَد ٍ صیاى جواهع
ضٌاسایی ضذُ است ًثایذ دس دٍسُ ّای تعذ تِ غَست سَد ٍ صیاى دٍسُ تجذیوذ طثموِتٌوذی
ضَد.

ذالصمرارجمالیمزبًط بٍ ذالصبسَی(زارایی)طزح 
. 77

خالع هخاسج هالی هشتَب تِ خالع تذّی بداساییر طشب تایوذ اص حاغولضوشب خوالع توذّی
بداساییر طشب دس ًشخ تٌضیل هطخع ضذُ دس تٌذ  39هساسثِ ضَد کِ ّش دٍ دس اتتوذای دٍسُ
گضاسضگشی تعییي ٍ ،اثش تغییشات دس خالع تذّی بداساییر طشب طی دٍسُ ،دس ًتیجوِ کووک توِ
طشب یا خشداخت هضایا دس وى لساظ هیضَد.

 . 71ذبِع ٔربضج ٔبِی ٔطثٛـ ث ٝذبِع ثسٞی (زاضایی) قطح ث ٝػٛٙاٖ تطویت زضآٔنس ٔنبِی
زاضاییٟبی قطح ٔ ٚربضج ٔبِی تؼٟسات قطح زض ٘ظط ٌطفتٔ ٝیضٛز.
 . 72زضآٔس ٔبِی زاضاییٟبی قطح یىی اظ ػٙبغط تطىیُزٙٞس ٜثبظز ٜزاضاییٟبی قنطح اسنت  ٚاظ
حبغُؾطة اضظش ٔٙػفب٘ ٝزاضاییٟبی قطح زض ٘نطخ تٙعینُ ٔطنرع ضنس ٜزض ثٙنس 39
ٔحبسجٔ ٝیضٛز ،وٞ ٝط ز ٚزض اثتسای زٚضٌ ٜعاضضٍطی تؼییٗ ٚ ،ابط تغییطات زض زاضاییٟنبی
قطح ،قی زٚض ،ٜزض ٘تید ٝوٕه ث ٝقطح یب پطزاذت ٔعایب زض آٖ ِحبل ٔنیضنٛز .تفنبٚت
زضآٔس ٔبِی زاضاییٟبی قطح  ٚثبظز ٜزاضاییٟبی قطح زض تفبٚت ٘بضی اظ ا٘ساظٌٜیطی ٔدنسز
ثسٞی (زاضایی) قطح ٔٙؼىس ٔیضٛز.
اوساسٌگیزیمجسزذالصبسَی(زارایی)طزح 

تفايتواشی اس

 . 73تفبٚت ٘بضی اظ ا٘ساظٌٜیطی ٔدسز ذبِع ثسٞی (زاضایی) قطح اظ ٔٛاضز ظیط تطىیُ ٔیضٛز:
اِف .سٛز  ٚظیبٖ اوچٛئطی (ث ٝثٙسٞبی ٔ 75 ٚ 74طاخؼ ٝضٛز)ٚ ،
ة  .ثبظز ٜزاضاییٟبی قطح (ث ٝثٙس ٔ 76طاخؼ ٝضٛز) ،ث ٝاستثٙبی ٔجنبِغی ون ٝزض ذنبِع
ٔربضج ٔبِی ٔطثٛـ ث ٝذبِع ثسٞی (زاضایی) قطح ٔٙؼىس ضس ٜاست (ث ٝثٙنس 72
ٔطاخؼ ٝضٛز).
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 . 74سٛز  ٚظیبٖ اوچٛئطی ٘بضی اظ افعایص یب وبٞص اضظش فؼّی تؼٟسات ٔعایبی ٔؼیٗ ث ٝزِیُ
تغییطات زض ٔفطٚؾبت اوچٛئطی  ٚتؼسیالت ٔجتٙی ثط تدطث ٝاست .ثطای ٔثبَٔ ،نٛاضز ظینط
ٔیتٛا٘س ٔٛخت ایدبز سٛز  ٚظیبٖ اوچٛئطی ضٛز:
اِف .ثبا یب پبییٗ ثٛزٖ غیطٔٙتظط٘ ٜطخ ٌطزش وبضوٙبٖ ،ثبظ٘طسنتٍی پنیص اظ ٔٛػنس ینب
ٔطئٚیط یب افعایص حمٛقٔ ،عایب (زض غٛضتی و ٝزض ٔفبز ضسٕی ینب ػطفنی قنطح
افعایص ٔعایب ث ٝزِیُ تٛضْ شوط ضس ٜثبضس) یب ٔربضج زضٔب٘ی،
ة  .آببض تغییط زض ثطآٚضز ٌطزش آتی وبضوٙبٖ ،ثبظ٘طستٍی پیص اظ ٔٛػس یب ٔطئٚیط یب
افعایص حمٛقٔ ،عایب (زض غٛضتی و ٝزض ٔفبز ضسٕی یب ػطفی قطح افنعایص ٔعاینب
ث ٝزِیُ تٛضْ شوط ضس ٜثبضس) یب ٔربضج زضٔب٘یٚ ،
ج  .آببض تغییط زض ٘طخ تٙعیُ.
 . 75سٛز  ٚظیبٖ اوچنٛئطی ،تغیینطات اضظش فؼّنی تؼٟنسات ٔعاینبی ٔؼنیٗ ثن ٝزِینُ تغیینط،
ٔحسٚزسبظی یب تسٛی ٝقطح ثب ٔعایبی ٔؼیٗ ،یب تغییطات ٔعایبی پطزاذتٙی قنطح ثنب ٔعاینبی
ٔؼیٗ ضا زضثطٕ٘یٌیطز .چٙیٗ تغییطاتی ثٔ ٝربضج ذسٔبت ٌصضت ٝیب سٛز یب ظیبٖ تسٛیٙٔ ٝدنط
ٔیضٛز.
 . 76ثطای تؼییٗ ثبظز ٜزاضاییٟبی قطحٚ ،احس تدبضی ٔربضج ٔسیطیت زاضاییٟبی قطح ٔ ٚبِینبت
لبثُ پطزاذت تٛسف قطح ضا وسط ٔیوٙس.
وحًٌارائٍ 
عىاصزمرارجطزح 

 . 77قجك ثٙس ٚ 67احس تدبضی ٔربضج ذسٔبت  ٚذبِع ٔربضج ٔبِی ٔطثٛـ ث ٝذبِع ثنسٞی
(زاضایی) قطح ضا زض غٛضت سٛز  ٚظیبٖ زٚض ٜضٙبسبیی ٔیوٙس .ایٗ استب٘ساضز ٘ح ٜٛاضائٝ
ٔربضج ذسٔبت  ٚذبِع ٔربضج ٔبِی ٔطثٛـ ث ٝذبِع ثسٞی (زاضایی) قطح ضا ٔطنرع
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ٕ٘ی وٙس .زض ایٗ ٔٛضزٚ ،احس تدبضی قجك استب٘ساضز حسبثساضی ضٕبض 1 ٜثب ػٙنٛاٖ ”٘حنٜٛ
اضائ ٝغٛضتٟبی ٔبِی“ ػُٕ ٔیوٙس.
افشا 
ٍ . 78احذ تجاسی تایذ اطالعاتی دستاسُ هَاسد صیش افطا کٌذ:
الف.

ٍیژگیْای طشب تا هضایای هعیي ٍ سیسکْای هشتَب تِ وى بتِ تٌذ  81هشاجعِ ضَدر،

ب .

هثالغ هٌذسج دس غَستْای هالی دس استثاب تا طشب تا هضایای هعیي بتِ تٌوذّای  82توا 86
هشاجعِ ضَدرٍ ،

ج .

اثش احتوالی طشب تا هضایای هعیي تش هثلغ ،صهاًثٌوذی ٍ عوذم اطویٌواى دستواسُ جشیاًْوای
ًمذی وتی ٍاحذ تجاسی بتِ تٌذّای  87تا  89هشاجعِ ضَدر.

 . 79ثٙٔ ٝظٛض ضػبیت اِعأبت ثٙس ٚ ،78احس تدبضی ثبیس ٔٛاضز ظیط ضا ٔٛضز تٛخ ٝلطاض زٞس:
اِف .سكح خعئیبت ٔٛضز ٘یبظ ثطای ضػبیت اِعأبت افطب،
ة ٔ .یعاٖ إٞیت ٞط یه اظ اِعأبت،
ج ٔ .یعاٖ تدٕیغ یب تفىیه ٔٛضز ٘یبظٚ ،
ز ٘ .یبظ استفبزٜوٙٙسٌبٖ غٛضتٟبی ٔبِی ث ٝاقالػبت ثیطتط خٟت اضظیبثی اقالػبت وٕی
افطب ضس.ٜ
 . 80اٌط ٔٛاضز افطبی شوط ضس ٜزض ایٗ استب٘ساضز  ٚسبیط استب٘ساضزٞب خٟت زستیبثی ث ٝاٞنساف
ثٙس ٘ 78بوبفی ثبضسٚ ،احس تدبضی ثبیس خٟت حػ َٛایٗ اٞساف ٔٛاضز ثیطنتطی ضا افطنب
ٕ٘بیس .ثطای ٔثبَٕٔ ،ىٗ اسنت ٚاحنس تدنبضی تحّینُ اضظش فؼّنی تؼٟنسات قنطح ضا
ث ٝغٛضتی اضائ ٝوٙس ؤ ٝبٞیتٚ ،یژٌیٟب  ٚضیسه تؼٟسات ضا ٔطرع ٕ٘بیس .چٙیٗ افطبیی
ثبیس ٔٛاضز ظیط ضا ٔتٕبیع ٕ٘بیس:
اِفٔ .جبِغ ٔتؼّك ث ٝاػؿبی فؼبَ ،اػؿبی تؼّیك ضس ٚ ،ٜثبظ٘طستٍبٖ،
ة ٔ .عایبی لكؼی ضسٔ ٚ ٜعایبی تحمك یبفت ٝأب لكؼی ٘طسٚ ،ٜ
ج ٔ .عایبی ٔططٚـٔ ،جبِغ لبثُ ا٘تسبة ث ٝافعایص آتی زستٕعز  ٚسبیط ٔعایب.
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يیژگیُایطزحُایبامشایایمعیهيریسکمزبًط بٍآوُا 

ٚ . 81احس تدبضی ثبیس ٔٛاضز ظیط ضا افطب وٙس:
اِف .اقالػبتی زضثبض ٜذػٛغیبت قطحٟبی ثب ٔعایبی ٔؼیٗ ،ضبُٔ:
.1

ٔبٞیت ٔعایبی اضائ ٝضس ٜزض قطح ثطای ٔثبَ ،اضبض ٜث ٝایٗ ٔكّت ؤ ٝعایبی
قطح ٔجتٙی ثط آذطیٗ حمٛق وبضوٙبٖ است،

.2

تططیح چبضچٛة لب٘٘ٛی و ٝقطح زض آٖ فؼبِیت ٔیوٙس ،ثطای ٔثبَ ،اِعأبت
حسالُ ٔٙبثغ ٔبِی ٚ ،تأبیط چبضچٛة لب٘٘ٛی ثط قطحٚ ،

.3

تططیح ٔسئِٛیتٟبی ٚاحس تدبضی ثطای ضاٞجطی قطح ،ثطای ٔثنبَٔ ،سنئِٛیت
ٞیئت أٙب یب ٞیئت ٔسیط ٜقطح.

ة  .تططیح ضیسىٟبیی وٚ ٝاحس تدبضی ث ٝسجت ٚخٛز قطح ثب آٟ٘ب ٔٛاخٔ ٝیضنٛز ،ثنب
تأویس ثط ضیسىٟبی غیطػبزی ،ضیسىٟبی ذبظ ٚاحس تدبضی  ٚضیسنىٟبی ذنبظ
قطح ٘ ٚمبـ تٕطوع ثبإٞیت ضیسه .ثطای ٔثبَ ،اٌط زاضاییٟبی قطح زض یه قجم ٝاظ
سطٔبیٌٝصاضیٟب ٔتٕطوع ثبضس ،ثطای ٔثبَ سطٔبیٌٝصاضی زض أالن ،قطح ثنب ضیسنه
ثبظاض أالن ٔٛاخ ٝذٛاٞس ضس.
ج  .تططیح تغییطاتٔ ،حسٚز سبظی یب تسٛی ٝقطح.
تًضیحزربارٌاقالمصًرتُای مالی 

ٚ . 82احس تدبضی ثبیس غٛضت تكجیك ٔب٘س ٜاثتسا  ٚپبیبٖ زٚض ٜذبِع ثسٞی (زاضایی) قطح ضا ثب
اضائ ٝخساٌب٘ ٝغٛضت تكجیك ثطای ٔٛاضز ظیط ،اضائ ٝزٞس:
.1

زاضاییٟبی قطحٚ ،

.2

اضظش فؼّی تؼٟسات ٔعایبی ٔؼیٗ.
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 . 83زض غٛضت ػّٕی ثٛزٖٞ ،ط یه اظ غٛضت تكجیمٟبی ٔٙسضج زض ثٙس  82ثبیس ٔٛاضز ظینط ضا
ٔٙؼىس وٙس:
اِفٔ .ربضج ذسٔبت خبضی.
ة  .زضآٔس یب ٞعیٔ ٝٙبِی.
ج  .تفبٚت ٘بضی اظ ا٘ساظٌٜیطی ٔدسز ذبِع ثسٞی (زاضایی) قطح ،ثنب اضائن ٝخساٌب٘نٝ
ٔٛاضز ظیط:
.1

ثبظز ٜزاضاییٟبی قطح ،ث ٝخع ٔجبِغی و ٝزض ٔحبسجٔ ٝربضج ٔبِی زض ثٙنس ة
ِحبل ضس ٜاست.

.2

سٛز  ٚظیبٖ اوچٛئطی ٘بضی اظ تغییط ٔفطٚؾبت خٕؼیتضٙبسی (ث ٝلسنٕت
اِف ثٙس ٔ 34طاخؼ ٝضٛز).

.3

سٛز  ٚظیبٖ اوچٛئطی ٘بضی اظ تغییطات زض ٔفطٚؾبت ٔبِی (ث ٝلسٕت ”ة“
ثٙس ٔ 34طاخؼ ٝضٛز).

ز ٔ .ربضج ذسٔبت ٌصضت ٚ ٝسٛز  ٚظیبٖ ٘بضی اظ تسٛی ٝقطح .قجك ثٙس  ،53ؾنطٚضتی
ثطای تفىیه ٔربضج ذنسٔبت ٌصضنت ٚ ٝسنٛز  ٚظینبٖ ٘بضنی اظ تسنٛی ٝقنطح،
زض غٛضتی و ٝث ٝقٛض ٕٞعٔبٖ ایدبز ضٛزٚ ،خٛز ٘ساضز.
 . ٞتأبیط تغییطات زض ٘طخ اضظ.
 . ٚوٕه ث ٝقطح ،ث ٝتفىیه وٕىٟبی وبضفطٔب ٔ ٚطبضوتوٙٙسٌبٖ زض قطح.
ظ  .پطزاذتٟبی قطح ،ث ٝتفىیه ٔجبِغ پطزاذتی ٍٙٞبْ تسٛی ٝقطح.
ح  .ابط تطویجٟبی تدبضی ٚ ٚاٌصاضیٟب.
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ٚ . 84احس تدبضی ثبیس اضظش ٔٙػفب٘ ٝزاضاییٟبی قطح ضا ثط حست ٔبٞیت  ٚضیسه آٖ زاضاییٟب
ث ٝقجمبت ٔرتّف تفىیه وٙس ٞ ٚط قجم ٝاظ زاضاییٟب ضا ٘یع ثط حست ایٙى ٝثنطای آٖ ثنبظاض
فؼبَ ٚخٛز زاضز یب ذیط تفىیه ٕ٘بیس .ثطای ٔثبَ ،ثب تٛخ ٝث ٝسكح افطبی تططیح ضنس ٜزض
ثٙس ٚ ،79احس تدبضی ٔیتٛا٘س ٔٛاضز ظیط ضا تفىیه وٙس:
اِفٛٔ .خٛزی ٘مس،
ة  .سطٔبیٌٝصاضی زض سٟبْ (ث ٝتفىیه غٙؼت ،ا٘ساظ ٜضطوت ٛٔ ٚلؼیت خغطافیبیی)،
ج  .سطٔبیٌٝصاضی زض اٚضاق ٔطبضوت (ث ٝتفىیه ٘بضط ،اػتجبض ٛٔ ٚلؼیت خغطافیبیی)،
ز  .أالن (ث ٝتفىیه ٔٛلؼیت خغطافیبیی)،
 . ٞاٚضاق ٔطتم( ٝث ٝتفىیه زاضایی پبی ،ٝثطای ٔثبَ ،لطاضزاز آتی اضظ ،قال ،سٟبْ ،)...ٚ
 . ٚغٙسٚلٟبی سطٔبیٌٝصاضیٚ ،
ظ  .سپطزٜٞبی سطٔبیٌٝصاضی.
ٚ . 85احس تدبضی ثبیس اضظش ٔٙػفب٘ ٝسطٔبیٌ ٝصاضیٟبی لبثُ ا٘تمبَ ٔتؼّك ثٚ ٝاحس تدبضی ونٝ
ث ٝػٛٙاٖ زاضاییٟبی قنطح ٍٟ٘نساضی ٔنی ضنٛز  ٚاضظش ٔٙػنفب٘ ٝزاضاییٟنبی قنطح ونٝ
ٔٛضز استفبزٚ ٜاحس تدبضی لطاض ٔیٌیطز یب زض تػطف ٚاحس تدبضی است ،ضا افطب وٙس.
ٚ . 86احس تدبضی ثبیس ٔفطٚؾبت ثبإٞیت اوچٛئطیٛٔ ،ضز استفبز ٜثنطای تؼینیٗ اضظش فؼّنی
تؼٟسات ٔعایبی ٔؼیٗ ،ضا افطب وٙس (ثن ٝثٙنس ٔ 34طاخؼن ٝضنٛز) .چٙنیٗ افطنبٞبیی ثبینس
ث ٝغٛضت اضلبْ لكؼی ثیبٖ ضٛز (ثطای ٔثنبَ ثن ٝغنٛضت ینه زضغنس ٔطنرع٘ ٚ ،نٝ
ث ٝغٛضت ٔحسٚز ٜای ثیٗ زضغسٞبی ٔرتّف  ٚسبیط ٔتغیطٞب) .اٌط ٚاحنس تدنبضی ثنطای
ٌطٞٚی اظ قطحٟب ث ٝغٛضت وّی ٔٛاضزی ضا افطب ٔیوٙس ،ثطای ایٗ ٔنٛاضز افطنب ثبینس اظ
ٔیبٍ٘یٗ ٔٛظ ٖٚیب ثبظٜٞبی ٔحسٚز استفبزٕ٘ ٜبیس.
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مبلغ،سماوبىسیيعسم اطمیىانجزیاوُایوقسیآتی 

ٚ .87احس تدبضی ثبیس ٔٛاضز ظیط ضا افطب وٙس:
اِف .تحّیُ حسبسیت ثطای هر یک اظ ٔفطٚؾبت ثبإٞیت اوچٛئطی (و ٝقجنك ثٙنس 86
افشا شده است) زض پبیبٖ زٚضٔ ٜبِی ،به طوری که ثیبٍ٘ط ٘حن ٜٛتأثیر
تغییطات ٔحتُٕ مربوط به ٔفطٚؾنبت اوچنٛئطی زض آٖ تنبضید ثنط تؼٟنسات
ٔعایبی ٔؼیٗ ثبضس.
ة  .ضٚضٟب ٔ ٚفطٚؾبت ٔٛضز استفبز ٜزض تٟین ٝتحّینُ حسبسنیت ،قجنك ثٙنس اِنفٚ ،
ٔحسٚزیتٟبی ایٗ ضٚضٟبٚ ،
ج  .تغییطات ضٚضٟب ٔ ٚفطٚؾبت ٔٛضز استفبز ٜزض تٟی ٝتحّیُ حسبسیت ٘سجت ثن ٝزٚضٜ
ٌصضت ٚ ،ٝزایُ ایٗ تغییطات.
ٚ .88احس تدبضی ثبیس ضطحی اظ ضاٞجطزٞبی ٔسیطیت زاضایی -ثسٞی ٔنٛضز اسنتفبز ٜقنطح ینب
ٚاحس تدبضی ،ضبُٔ استفبز ٜاظ ثیٕ ٝثبظ٘طستٍی  ٚسبیط تىٙیىٟب خٟت ٔسیطیت ضیسنه ضا
افطب ٕ٘بیس.
 .89خٟت ا٘ؼىب

آببض قطح ثب ٔعایبی ٔؼیٗ ثط خطیبٟ٘بی ٘مسی آتیٚ ،احس تدبضی ثبیس ٔنٛاضز

ظیط ضا افطب وٙس:
اِف .تٛغیف ٘ح ٜٛتأٔیٗ ٔبِی  ٚسیبستٟبی تأٔیٗ ٔبِی ابطٌصاض ثط وٕىٟبی آتی،
ة  .وٕىٟبی ٔٛضز ا٘تظبض ث ٝقطح ثطای زٚضٔ ٜبِی آیٙسٚ ،ٜ
ج  .اقالػبتی زضثبض ٜاٍِٛی ظٔبٖ سطضسیس ضسٖ تؼٟسات ٔعایبی ٔؼیٗ ،ضنبُٔ ٔینبٍ٘یٗ
ٔٛظٔ ٖٚست تؼٟسات ٔعایبی ٔؼیٗ  ٚسبیط اقالػنبت زض ٔنٛضز تٛظینغ ظٔب٘جٙنسی
پطزاذت ٔعایب٘ ،ظیط تحّیُ سطضسیس پطزاذت ٔعایب.
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تاریداجزا 

 .90اِعأبت ایٗ استب٘ساضز زض ٔٛضز وّی ٝغٛضتٟبی ٔبِی و ٝزٚضٔ ٜبِی آٟ٘ب اظ تبضید 1392/1/1
 ٚثؼس اظ آٖ ضطٚع ٔیضٛز ،اظْااخطاست.
مطابقتبااستاوسارزَایبیهالمللیحسابساری 


 . 91ثب اخطای اِعأبت ایٗ استب٘ساضزٔ ،فبز ٔطثٛـ ثٔ ٝعایبی ثبظ٘طستٍی زض استب٘ساضز ثیٗإِّّی
حسبثساضی ضٕبض 19 ٜثب ػٛٙاٖ هضایای کاسکٌاى (ٚیطایص ٘ )2012یع ضػبیت ٔیضٛز.
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این پیوست بخشی از السامات استانذارد حسابذاری شماره  33را تشکیل نمیدهذ.
پیشیىٍ 

.1

زض اثتسای سبَ ٌ ،1389عاضضی ثب ػٛٙاٖ “ثطضسی ِع ْٚتسٚیٗ استب٘ساضز حسبثساضی ٔعایبی
وبضوٙبٖ ٛٔ ٚا٘غ پیصضٚی آٖ” زض ٌط ٜٚوبضضٙبسی تسٚیٗ استب٘ساضزٞبی حسبثساضی تٟینٝ
ضس  ٚزض اذتیبض وٕیت ٝلطاض ٌطفت .وٕیت ٝپس اظ اضظیبثی ٌعاضش ٔصوٛض ،ثنب تنسٚیٗ اینٗ
استب٘ساضز ٔٛافمت ٕ٘ٛزٌ .ط ٜٚوبضضٙبسی ثب ٔجٙب لطاض زازٖ استب٘ساضز ثیٗإِّّی حسنبثساضی
ضٕبض 19 ٜثب ػٛٙاٖ هضایای کاسکٌاىٔ ،كبِؼ ٚ ٝثطضسی لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ٔطثٛـ  ٚضٙبسنبیی
ٔطىالت حسبثساضی ٔٛخٛز ،پیص٘ٛیس ایٗ استب٘ساضز ضا ثطای ثطضسنی زض وٕیتن ٝتنسٚیٗ
استب٘ساضزٞبی حسبثساضی تٟی ٝوطز.

زامىٍکاربزز 

.2

زض استب٘ساضز ثیٗإِّّی ٌعاضضٍطی ٔبِی ضٕبضٔ” 19 ٜعایبی وبضوٙبٖ“ٔ ٕٝٞ ،عایب اظ خّٕنٝ
ٔعایبی وٛتبٔ ٜست ٔكطح ضس ٜاست .زض ثرص ٔعایبی وٛتبٔ ٜست ٔٛؾٛػبتی ٔكطح ضنسٜ
است و ٝیب زض ایطاٖ ٔػساق ٘ساضز یب ایٙى ٝحسنبثساضی آٖ چنبِص ثنبإٞیتی ٘نساضزِ .نصا
ٔٛؾٛع ایٗ استب٘ساضز ثٔ ٝعایبی ثبظ٘طستٍی ٔحسٚز ضس .اظ سٛی زیٍط ،ضٚش حسبثساضی
ٔعایبی پبیبٖ ذسٔت قجك استب٘ساضز ثیٗإِّّی یبز ضسٕٞ ٜب٘ٙس ٔعایبی ثبظ٘طستٍی اسنت ٚ
ثبیس ثب استفبز ٜاظ ترػع اوچٛئطی ،تؼٟسات آٖ ا٘ساظٌ ٜیطی ضٛز .زض ایطاٖ ث ٝزِیُ ٘جنٛز
حطف ٝاوچٛئطی  ٚػسْ زستطسی ضطوتٟبی وٛچه ٔ ٚتٛسنف ثنٔ ٝترػنع اوچنٛئطی ٚ
ٕٞچٙیٗ ٞعیٝٙثط ثٛزٖ اوچٛئطیٔ ،عایبی پبیبٖ ذسٔت اظ زأ ٝٙونبضثطز اسنتب٘ساضز ذنبضج
ضس ٜاست.
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طزحُایبامشایایمعیه 
شىاساییياوساسٌگیزی 


.3

ضٙبسبیی یه لّٓ ث ٝػٛٙاٖ ثسٞی ٔستّعْ ٚخٛز ز ٚضطـ ظیط است:
اِف .ذطٚج ٔٙبفغ التػبزی آتی زض اضتجبـ ثب آٖ لّٓ ٔحتُٕ ثبضسٚ ،
ة ٔ .جّغ آٖ لّٓ ث ٝقٛض اتىبپصیط لبثُ ا٘ساظٌٜیطی ثبضس.

.4

ٍٙٞبٔی و ٝوبضوٙبٖ ذسٔبتی ضا اضائٔ ٝیوٙٙس ،قجك قطح ثب ٔعایبی ٔؼنیٗٚ ،احنس تدنبضی
ٔتؼٟس ث ٝپطزاذت ٔعایبی ٔٛضز تٛافك ٔیضٛزٚ .احنس تدنبضی ثنب اسنتفبز ٜاظ ٔفطٚؾنبت
اوچٛئطی ،احتٕبَ پطزاذت ایٗ تؼٟسات زض زٚضٜٞبی آتی ضا اضظیبثی ٔنیوٙنسٕٞ .چٙنیٗ،
تىٙیىٟبی اوچٛئطی ثٚ ٝاحس تدبضی أىبٖ ٔیزٞس و ٝایٗ تؼٟسات ضا ثب اتىبپصیطی ونبفی
ا٘ساظٌٜیطی ٕ٘بیسِ .صا اظْ است ٚاحس تدبضی ثبثت ایٗ تؼٟسات ثسٞی ضٙبسبیی وٙس.

.5

یىی اظ ضٚضٟبی ضایح زض حسبثساضی قطح ثب ٔعایبی ٔؼیٗ ،ث ٝتؼٛینك ا٘نساذتٗ ضٙبسنبیی
ثطذی ٔربضج قطح ٔ ٚستّٟه ٕ٘ٛزٖ آٖ قی زٚضٜٞبی آتی است .ث٘ ٝظط وٕیت ،ٝضٙبسبیی
ایٗ ٔربضج زض ظٔبٖ ٚلٛع ،اقالػبت ٔطثٛـتط  ٚلبثُ اتىبتطی ضا اضائٔ ٝیوٙنس  ٚزضن آٖ
ثطای استفبزٜوٙٙسٌبٖ اظ غٛضتٟبی ٔبِی ضاحتتط است.

مرارجذسمات 

.6

ٔربضج ذسٔبت ،ضبُٔ ٔربضج ذسٔبت خبضیٔ ،ربضج ذسٔبت ٌصضتٞ ٚ ٝط ٌ ٝ٘ٛسٛز یب
ظیبٖ ٘بضی اظ تسنٛی ٝقنطح اسنت .تغیینطات تؼٟنسات قنطح زض ابنط تغیینط ٔفطٚؾنبت
خٕؼیتضٙبسی ،خع ٔربضج ذسٔبت ٔٙؼىس ٕ٘یضٛز ظیطا ٔبٞیتی ٔتفبٚت ثب سبیط اخعای
ایٗ ٔربضج زاضز  ٚاظ ٔطثٛـ ثٛزٖ آٖ زض اضظیبثی ٔربضج ػّٕیبتی ٔستٕط قطح ٔیوبٞس.

ذالصمرارجمالی 

.7

ذبِع ثسٞی قطح ٔجّغی است وٚ ٝاحس تدبضی ٔتؼٟس است ث ٝقطح یب ث ٝوبضوٙبٖ ذنٛز
ثپطزاظزٔ .ربضج التػبزی چٙیٗ تؼٟسیٔ ،ربضج ٔبِی است و ٝثب اسنتفبز ٜاظ ٘نطخ تٙعینُ
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ٔطرع ضس ٜزض ایٗ استب٘ساضز ٔحبسجٔ ٝیضٛز .ثٕٞ ٝیٗ تطتینت ،ذنبِع زاضاینی قنطح
ٔجّغی است و ٝقطح یب وبضوٙبٖ ٔتؼٟس ث ٝپطزاذت آٖ ثنٚ ٝاحنس تدنبضی ٞسنتٙسٚ .احنس
تدبضی ثبیس اضظش فؼّی ٔٙبفغ التػبزی و ٝا٘تظبض زاضز ث ٝضىُ وبٞص پطزاذتٟبی آتی ینب
استطزاز ٔبظاز پطزاذتی ثٝزست آٚضز ضا ٔحبسج ٚ ٝضٙبسبیی ٕ٘بیس .ایٗ ٔٙبفغ التػبزی ٘یع ثب
ٕٞبٖ ٘طخ تٙعیُ ٔطرع ضس ٜزض ایٗ استب٘ساضز تٙعیُ ٔیضٛز.
اوساسٌگیزیمجسز 


.8

تفبٚت ٘بضی اظ ا٘ساظٌ ٜیطی ٔدنسز ذنبِع ثنسٞی (زاضاینی) قنطح ،اقالػنبتی زضثنبضٜ
ػسْ اقٕیٙبٖ  ٚضیسه خطیبٟ٘بی ٘مسی آتی اضائنٔ ٝنیوٙنس ،أنب زضثنبض ٜاحتٕنبَ ٚلنٛع
خطیبٟ٘بی ٘مسی آتی  ٚظٔب٘جٙسی آٖ اقالػبتی زض اذتیبض لطاض ٕ٘یزٞس .ثٕٞ ٝیٗ خٟت ،ایٗ
ٔجّغ ث ٝخبی ا٘ؼىب

زض غٛضت سٛز  ٚظیبٖ زٚض ،ٜزض غٛضت سٛز  ٚظیبٖ خبٔغ ٔٙؼىس

ٔیضٛز.
ريشارسیابیمبتىی بزاکچًئزی 

.9

ثطای اضظیبثی تؼٟسات ٔعایبی ثبظ٘طستٍیٔ ،ؼٕٛاً ز ٚضٚش پیطٟٙبز ٔیضٛز:
اِف .سٍش هضایای تسمك یافتِ :زض اینٗ ضٚش تؼٟنسات ثنٔ ٝینعاٖ اضظش فؼّنی ٔعاینبی
لبثُ ا٘تسبة ث ٝذسٔبت وبضوٙبٖ تب آٖ تبضید ٔحبسجٔ ٝیضٛز،
ة  .سٍش هضایووای خوویصتیٌووی ضووذُ :زض ایننٗ ضٚش وننُ تؼٟننسات ثننطآٚضزی زض ظٔننبٖ
ثبظ٘طستٍی وبضوٙبٖ پیصثیٙی  ٚسپس ،ثب تٛخن ٝثن ٝسنٛز سنطٔبیٌٝنصاضیٔ ،ینعاٖ
سطٔبیٌٝصاضی فؼّی ٔٛضز ٘یبظ خٟت تأٔیٗ وُ ٔعایب زض ظٔبٖ ثبظ٘طسنتٍی وبضوٙنبٖ
تؼییٗ ٔیضٛز.
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 . 10ث ٝزایُ ظیط ضٚش ٔعایبی پیصثیٙی ضسٙٔ ٜبست تطریع زاز٘ ٜطس:
اِف .ایٗ ضٚش زض وٙبض ضٚیسازٞبی ٌصضت ،ٝثط ضٚیسازٞبی آتی (ذسٔبت آتی) ٘ینع تىینٝ
ٔی وٙس ،حبَ آٖ و ٝضٚش ٔعایبی تحمك یبفت ،ٝتٟٙب ثنط ضٚینسازٞبی ٌصضنتٔ ٝجتٙنی
است.
ة  .ثسٞی ٔحبسج ٝضس ٜزض ایٗ ضٚش ٔجّغی ٚالؼی ٘یست ثّى ٝحبغُ ترػیع ٔربضج
است.
مفزيضاتاکچًئزی:وزختىشیل 

 . 11یىی اظ ٟٔٓتطیٗ ٔسبئُ زض ا٘ساظٌ ٜیطی تؼٟسات ٔعایبی ثبظ٘طسنتٍی ،ا٘ترنبة ٔؼیبضٞنبی
ٔٙبست ثطای تؼییٗ ٘طخ تٙعیُ استٞ .ط چٙس استفبز ٜاظ ٘طخ ثبظز ٜثّٙسٔست زاضاییٟبی قطح
ثطای تٙعیُ تؼٟسات قطفساضا٘ی زض ٔیبٖ غنبحت٘ظنطاٖ زاضز ،أنب اسنتفبز ٜاظ اینٗ ٘نطخ
ٔطىالتی ضا ایدبز ٔی وٙس٘ .رست ایٙى ٝا٘تربة زاضاییٟبی ٔرتّف ثب ضیسنىٟبی ٔتفنبٚت
أىبٖ زستىبضی ایٗ ٘طخ ضا ثطای ٚاحس تدبضی فطأ ٓٞیوٙس .اظ قطف زیٍطٚ ،احس تدبضی
و ٝزض زاضاییٟبی ثب ضیسه  ٚثنبظز ٜثنبا سنطٔبیٌٝنصاضی ٔنیوٙنس ،تٟٙنب ثن ٝزِینُ ٘نٛع
سطٔبیٌ ٝصاضی ،ثسٞی وٕتطی ٘سجت ث ٝسبیط ٚاحنسٞبی تدنبضی ضٙبسنبیی ٔنیوٙنسِ .نصا
استفبز ٜاظ چٙیٗ ٘طذی ٔٛضز پصیطش لطاض ٍ٘طفت ٝاست.
٘ . 12طخ تٙعیُ ثبیس ٔٙؼىسوٙٙس ٜاضظش ظٔب٘ی پ َٛثبضس ٘ ٚجبیس تحت تأبیط سبیط ضیسىٟب لطاض
ٌیطز .ایٗ اػتمبز ٚخٛز زاضز و ٝثٟتطیٗ ٔؼیبض ثطای زستیبثی ث ٝایٗ ٞسف٘ ،طخ ثبظز ٜثنبظاض
اٚضاق ٔطبضوت ضطوتی ثب ویفیت ثبا است .أب زض ٔٛاضزی و ٝثبظاض ػٕیمی ثطای ذطینس ٚ
فطٚش ایٌٗ ٝ٘ٛاٚضاق ٚخٛز ٘ساضز٘ ،طخ ثبظز ٜاٚضاق ٔطبضوت زِٚتی ٔیتٛا٘نس خنبیٍعیٗ
ثٟتطی ثبضس .ثب تٛخ ٝث ٝایٗ ضٕٛٙٞز ،وٕیتن ٝتنسٚیٗ اسنتب٘ساضزٞبی حسنبثساضی ،پنس اظ
ثطضسی ضطایف ٔحیكی ،استفبز ٜاظ ٘طخ ثبظز ٜثبظاض اٚضاق ٔطنبضوت زِٚتنی ضا ثنطای اینٗ
ٔٙظٛض ٔٙبست تطریع زاز.

881

استاندارد حسابداری شماره 33
مسایای بازنشستگی کارکنان
پیوست  :مبانی نتیجهگیری (ادامه )

مفزيضاتاکچًئزی:حقًق،مشایايمرارجزرماوی 

 . 13ثطذی ث ٝزایُ ظیط ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ افعایص ثطآٚضزی زض حمٛقٔ ،عایب ٔ ٚربضج زضٔب٘ی زض
ا٘ساظٌٜیطی تؼٟسات قطح ٔربِفٙس:
اِف .افعایطٟبی آتی ،ضٚیسازٞبی آتی ٔحسٛة ٔیضٛزٚ ،
ة  .ثطآٚضز افعایصٞبی آتی ثسیبض شٙٞی است.
ٞ . 14سف اظ ٔفطٚؾبت اوچنٛئطی ،ا٘نساظٌٜینطی تؼٟنسات ٔٛخنٛز ٘یسنت ثّىنٞ ٝنسف آٖ
ا٘ساظٌٜیطی تؼٟسات ثطآٚضزی ٚاحس تدبضی زض آیٙس ٜزض اضتجبـ ثب ضٚیسازٞبی ٌصضت ٝاست.
زذبِت ٘سازٖ تغییطات آتی زض ا٘ساظٌٜیطی تؼٟسات ثٔ ٝف ْٟٛآٖ است و ٝفطؼ ضس ٜاست
وٞ ٝیچ تغییطی ضخ ٘رٛاٞس زاز .حبَ آ٘ى ٝچٙیٗ فطؾی ٘بزضست است .ثٙبثطایٗ ،ثب تٛخنٝ
ث ٝأىبٖ ثطآٚضز اتىبپصیط تغییطات آتی حمٛق ٔ ٚرنبضج زضٔنب٘ی اظْ اسنت ونٍٙٞ ٝنبْ
ا٘ساظٌٜیطی تؼٟسات ث ٝچٙیٗ تغییطاتی تٛخ ٝضٛز.
 . 15افعایص آتی ٔعایب ٔٙدط ث ٝافعایص تؼٟسات فؼّی ٕ٘ی ضٛز ٕ٘ ٚیتٛاٖ ث ٝقٛض ػیٙی تؼینیٗ
ٕ٘ٛز و ٝوساْ ٔٛضز افعایص ٔعایب ث ٝا٘ساظ ٜوبفی ثطای ٔس٘ظط لطاض ٌطفتٗ زض ا٘نساظٌٜینطی
تؼٟسات اتىبپصیط است .ثٙبثطایٗ ،افعایص ٔعایبی آتنی تٟٙنب زض غنٛضتی زض ا٘نساظٌٜینطی
تؼٟسات ِحبل ٔی ضٛز و ٝقجك ٔفبز ضسٕی قطح (یب تؼٟسات ػطفی فطاتنط اظ آٖ ٔفنبز زض
پبیبٖ زٚضٌ ٜعاضضٍطی)ٚ ،احس تدبضی ّٔعْ ث ٝتغییط ٔعایب زض زٚضٜٞبی آتی ثبضس.
مرارجذسماتگذشتٍ 

ٞ .16ط چٙس یىی اظ ضٚضٟبی ضایح ثطای حسبثساضی ٔربضج ذسٔبت ٌصضت ،ٝضٙبسبیی ثیزضً٘
ٔربضج تؼّك ٌطفت ٚ ٝث ٝتؼٛیك ا٘ساذتٗ ضٙبسبیی ٔرنبضج تؼّنك ٍ٘طفتن ٝاسنت ،زض اینٗ
استب٘ساضز ،وّیٔ ٝربضج ذسٔبت ٌصضت ،ٝاػٓ اظ تؼّك ٌطفت ٝینب تؼّنك ٍ٘طفتن ٝثنیزض٘نً
ضٙبسبیی ٔیضٛزٔ .عایب ٍٙٞبٔی تؼّك ٌطفت ٝاست و ٝقجك فطٔ َٛقنطح ،وبضوٙنبٖ ثتٛا٘ٙنس
ذٛاستبض پطزاذت آٖ ٔعایب ض٘ٛس .ثسیٗ تطتیت ،ضٙبسبیی ثیزض٘نً وّینٔ ٝرنبضج أىنبٖ
زستىبضی اضلبْ حسبثساضی اظ قطیك زستىبضی فطٔ َٛتؼّك ٔعایبی قطح ضا اظ ثیٗ ٔیثطز.
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