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هذف

هوىي است هعاهالتی تِ اضظ اًدام زّس یـا زاضای عولیـات ذـاضخی    ٍاحس گعاضضگط یه  .1

ِ  اضظتِ هالی ذَز ضا  یْاغَضتهوىي است گط ٍاحس گعاضضتط ایي، یه  تاضس. عالٍُ  اضائـ

عولیـات ذـاضخی   ٍ هعـاهالت اضظی  چگًَگی اًعىاس  تدَیعّسف ایي استاًساضز، وٌس. 

هـالی تـِ  یْاغـَضت  ًحـَُ تسـعیط   ّوچٌـیي  ٍٍاحس گعاضضـگط  هالی یه  یْاغَضت زض

.استگعاضضگطی  پَل ٍاحس

اسـتفازُ ضـَز ٍ  تسعیطتطای  ثسیلیت چِ ًطخایي است وِ اظ  استاًساضز اغلی اتهَضَع .2

هالی گعاضش ضَز. یْاغَضت زض ، چگًَِتثسیلًطخ  زض تغییط آثاض

 دامنه کاربزد

هَاضز ظیط تکاض گطفتِ ضَز: زضتایس  العاهات ایي استاًساضز .3

اضظی، یْاحساتهاًسُ ٍ حساتساضی هؼاهالت  الف.

ططیق تلفیق، ضٍش اضظش ٍیژُ اظٍ ٍضؼیت هالی ػولیات ذاضجی کِ ػولکطز هالی تسؼیط  . ب

ضَز، ٍ هیهٌظَض ٍاحس گعاضضگط هالی  یْاغَضت زض ًاذالع یا ضٍش اضظش ٍیژُ

.گعاضضگطی پَل ٍاحستِ ٍاحس گعاضضگط ٍ ٍضؼیت هالی ػولکطز هالی تسؼیط  . ج

سـاظی   هػـَى  ضـاهل ) الـالم اضظی  هػَى ساظیعولیات ایي استاًساضز تطای حساتساضی  .4

( وِ تا ّسف واّص یا خثطاى ضیسـه ًاضـی اظ   یعولیات ذاضخ زض گصاضی ذالع سطهایِ

.واضتطز ًساضز ،گیطز اًدام هی تثسیلتغییط ًطخ 

واضتطز زاضز  ًیع اضظ تط حسةٍاحس گعاضضگط هالی یه  یْاغَضت اضائِایي استاًساضز تطای  .5

ترـص   ضیحسـاتسا اسـتاًساضزّای   تـا هـالی   یْاغَضت تطای اًغثاق ایي ٍ العاهات هطتَط

ًوایس. ضا تعییي هیعوَهی 
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ـ عول  یًمـس   یْـا خطیاً طیٍ تسـع   یاضظ  اظ هعاهالت یًاض  یًمس  یْاخطیاً اضائِ  ًحَُ .6   اتی

.ضَز یًو  استاًساضز هغطح  يیزض ا خطیاى ٍخَُ ًمس  غَضت زض  یذاضخ

تعاریف

ایي استاًساضز تا هؼاًی هطرع ظیط تکاض ضفتِ است: اغطالحات شیل زض .7

 گعاضضگط پَل ػولیاتی ٍاحس تِ غیط اظ ٍاحس پَلی ٍاحس ضظ: ّطا. 

 ِهثلغ ثاتت یاا قاتال    کِ قطاض است تِ ییْاتسّیٍ  ْازاضاییٍ  ًگْساضی ضسُ ًقس اقالم پَلی: ٍج

 ًقس زضیافت یا پطزاذت ضَز. تؼییٌی اظ ٍجِ

  یْاًطذزیگط تا  پَل پَل تِ ٍاحس اظ تسؼیط هیعاى هؼیٌی اظ یک ٍاحس تفاٍت ًاضی :تثسیلتفاٍت 

 هتفاٍت. لیتثس

 ِیْاا زاضاییذاالع   زضٍاحاس گعاضضاگط   هیعاى هٌافغ  ػولیات ذاضجی:  گصاضی زض ذالع سطهای 

 ػولیات ذاضجی.

 :آى  یْاا فؼالیتٍاتستِ، هطاضکت ذاظ یا ضؼثِ کِ ٍاحس ، تحت کٌتطلٍاحس یک  ػولیات ذاضجی

ٍاحاس  س پَلی غیط اظ ٍاحس پاَل  یا تطحسة ٍاحٍاحس گعاضضگط ذاضج اظ کطَض هحل فؼالیت  زض

ضَز. اًجام هیگعاضضگط 

  زٍ ٍاحس پَل. لیتثس: ًسثت لیتثسًطخ

 کٌس. زض آى فؼالیت هیٍاحس گعاضضگط پَل هحیط اقتػازی اغلی کِ  پَل ػولیاتی: ٍاحس ٍاحس

 هالی. یْاغَضتاضائِ  استفازُ زض پَل هَضز پَل گعاضضگطی: ٍاحس ٍاحس

عملیاتی پول واحذ

ترص هحیغی است وِ تِ عَض هعوَل ، گعاضضگطٍاحس فعالیت  هحلالتػازی اغلی هحیظ  .8

 پـَل  ٍاحـس تعیـیي   تـطای . ضَز ایداز ٍ هػطف هیآى  زضٍاحس گعاضضگط  عوسُ ٍخِ ًمس

زّس: ًظط لطاض هی هسعَاهل ظیط ضا ٍاحس گعاضضگط  ،عولیاتی

 ،ضَز وسة هی تا آىهالیات، عَاضؼ ٍ خطاین  ّایی ًظیطزضآهس وِ یٍاحس پَل الف.

تعیـیي ٍ تسـَیِ تـا آى   عوـستا   ذسهات اضائِ لیوت فطٍش واالّا ٍ پَلی وِ ٍاحسب  . 

 ،ضَز هی
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لیوـت  تعییي وٌٌسُ  ،آى وطَضهمطضات ٍ هحیظ ضلاتتی  وِ اساسا  وطَضی پَل ٍاحسج  . 

 ، ٍاستٍاحس گعاضضگط ذسهات اضائِ فطٍش واال ٍ 

واالّـا ٍ ذـسهات    تأهیي هراضج سایطٍ  ،زتوعس، زهَاز ترص عوسُوِ  پَلی ٍاحس . ت

.زضَ هیآى تعییي ٍ تسَیِ  تا

ٍاحـس گعاضضـگط   عولیـاتی   پـَل  ٍاحستَاًس ضَاّسی تطای تعییي  ّوچٌیي عَاهل ظیط هی .9

 :وٌسفطاّن 

ـ ًتتطای هثال، اتأهیي هالی ) یْافعالیتاظ  حاغل ًمس ٍخَُوِ  پَلی ٍاحس الف.  قٍضاا اضط

 ضَز. یه تحػیلآى  ا( توتضهطا

ًگْـساضی  آى  تطاساسعولیاتی  یْافعالیتاظ  حاغل یْازضیافتال وِ هعوَ لیٍاحس پَ . ب

 ضَز. هی

 پَل ٍاحس تاایي ٍاحس پَلی آیا ایٌىِ عولیات ذاضخی ٍ  یهعولیاتی  پَل ٍاحستعییي  تطای .12

ایـي  گیـطز )زض   ًظط لطاض هی هس ظیط ًیع عَاهل، یا ذیط عولیاتی ٍاحس گعاضضگط یىساى است

تحـت  ٍاحـس  غـَضت   است وِ زاضای عولیات ذاضخی تِ یٍاحس، ٍاحس گعاضضگط ،ضاتغِ

تاضس(: هی یا ضعثِ هطاضوت ذاظ ،ٍاتستٍِاحس ، وٌتطل

اًدـام  ٍاحس گعاضضـگط  عٌَاى تَسعِ فعالیت  عولیات ذاضخی تِ یْافعالیت آیاایٌىِ  الف.

ٍاحس گعاضضگط فعالیت . ًوًَِ تَسعِ هستمل استلاتل تَخْی هیعاى  تِ یاز، ضَ هی

ضا تـِ   ْـا فعالیتترص زفاعی، چٌسیي پایگاُ ذاضج اظ وطَض زاضز وِ ظهاًی است وِ 

ِ  ْافعالیتی زفاعی هوىي است ایي ّاُ زٌّس. پایگا ًوایٌسگی اظ زٍلت اًدام هی  ضا تـ

، هثـال ای تِ ٍاحس پَل عولیاتی ٍاحس گعاضضگط اًدام زٌّس. تطای  عَض لاتل هالحظِ

تٌْـا  ٍ  غَضت گیطزتِ واضوٌاى ًظاهی تِ ٍاحس پَل عولیاتی زاذت پطهوىي است 

ًاچیعی  ترصایٌىِ پطزاذت ضَز یا تِ ٍاحس پَل هحلی  ترص خعئی اظ هعایای آًْا

ٍاحـس  . هثال زیگط، ذطیس هلعٍهات ٍ تدْیعات تِ ٍاحس پَل هحلی غَضت گیطز اظ
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فعالیت  اًطگاُآى زاست وِ تحت هسیطیت ٍ سطپطستی زٍلتی زاًطگاُ  ذاضخی یه

، هوىـي  اسـت  تَخْی هستملهیعاى لاتل  وِ تِزض هماتل، عولیات ذاضخی  وٌس. هی

اذـص  ٍ ّعیٌـِ، ایدـاز زضآهـس     اًدـام ، ًمس ٍ زیگط الالم پـَلی  ٍخِ است زضیافت

ِ  .زّـس  تا ٍاحس پَل هحلی اًدـام   عوستا تسْیالت هالی ضا  یی اظ عولیـات  ّـا  ًوًَـ

ی زٍلتـی  ّاٍاحـس تِ عَض هستمل اظ سایط  استت زٍلتی وِ هوىي یىذاضخی تا هال

 است.  اوتطاف ًفت یْاضطوت گطزضگطی ٍفعالیت وٌٌس ضاهل زفاتط 

عولیـات   یْافعالیتاظ  ای عوسُیا  خعئیگعاضضگط، ترص ٍاحس هعاهالت تا آیا ایٌىِ  . ب

 .یا ذیط زّس ضا تطىیل هی ذاضخی

ات ذاضخی تِ عَض هسـتمین تـط   عولی یْافعالیتًمسی حاغل اظ  یْاخطیاًآیا ایٌىِ  . ج

ٍاحـس  تـِ   اًتمـال تـِ سـَْلت تـطای    ٍ  زاضز تأثیطگعاضضگط ٍاحس ًمسی  یْاخطیاً

.یا ذیط گعاضضگط زض زستطس است

 ْاتـسّی تسـَیِ  عولیات ذاضخی تطای  یْافعالیتاظ  حاغلًمسی  یْاخطیاًآیا ایٌىِ  . ت

وـافی   ،ٍاحس گعاضضـگط  عطیك هیي ًمسیٌگی اظتِ تا تسٍى ًیاظ (اًتظاض هَضزٍ  )فعلی

.یا ذیط است

هماهـات  ًیست،  تعییي لاتلٍضَح  عولیاتی تِ پَل ٍاحس فَق، عَاهل تط اساسظهاًی وِ  .11

 یضٍیـسازّا  ٍ سـایط  ض التػـازی هعـاهالت  اثآعولیاتی وِ  پَل ٍاحستطای تعییي  اخطایی

تـسیي هٌظـَض،   . سٌوٌ ، اظ لضاٍت ذَز استفازُ هیتیاى وٌس تطیي حالت غازلاًِتِ اغلی ضا 

 تـِ عٌـَاى  وـِ   ،12ٍ  9 ّایتٌس زض هٌسضج عَاهلًسثت تِ  8اغلی هٌسضج زض تٌس  عَاهل

 اٍلَیت زضاست،  ضسُ اضائٍِاحس گعاضضگط عولیاتی  پَل ٍاحستعییي  تطایضَاّس اضافی 

.زاضز لطاض 

���� ما�ی ا��صادی ��ت �از

https://hemattaraz.ir/ 
https://www.instagram.com/hemattaraz/



31ضماره  یاستانذارد حسابذاري بخص عموم

 ارس تبذیل در نزخ زییتغ آثار

6

ـ ضٍ طیهعـاهالت ٍ سـا  وٌٌسُ  هٌعىسٍاحس گعاضضگط عولیاتی  پَل ٍاحس .12 اغـلی   یسازّای

تٌْا ظهاًی تغییط  ضسُ تعییيپَل عولیاتی  ٍاحس، تٌاتطایي تاضس. هیٍاحس گعاضضگط تِ  هطتَط

تغییط وٌس.ٍاحس گعاضضگط تِ  اغلی هطتَط یسازّایضٍ طیهعاهالت ٍ سا وِوٌس  هی

تاضـس،   حـاز تـا تـَضم    التػـاز  یـه  ، ٍاحس پـَل گعاضضگط ٍاحس عولیاتی پَل ٍاحساگط  .13

تدسیس  “تا تَضم حاز یزض التػازّا یهال یگعاضضگط” العاهاتس اسا تط هالی آى یْاغَضت

هغایط تـا العاهـات ایـي     پَلی ٍاحستَاًس تا اًتراب یه  ًویٍاحس گعاضضگط ضَز.  اضائِ هی

، (وٌٌـسُ  وٌتطلٍاحس پَل عولیاتی  )هاًٌس ٍاحس عولیاتی ذَز پَل ٍاحسعٌَاى  استاًساضز تِ

 اختٌاب ًوایس. َضوهص اغَلهالی عثك  یْاغَضتاظ اضائِ هدسز 

اقالم پولی

زضیافت )یا تعْس پطزاذت( هثلغ ثاتت یـا لاتـل تعییٌـی اظ     ٍیژگی اغلی الالم پَلی، حك .14

هالیات ٍ عَاضؼ زضیافتٌی، هعایای تاظًطستگی ٍ سایط هعایای واضوٌاى تاضس.  ًمس هی ٍخِ

است. تطعىس، ٍیژگـی   یی اظ الالم پَلیّا ًوًَِ، ضًَسٍ شذایط وِ تِ ٍخِ ًمس تسَیِ هی

زضیافت )یا تعْس پطزاذت( هثلغ ثاتت یا لاتـل تعییٌـی اظ    پَلی، ًثَز حك اغلی الالم غیط

پطزاذـت اخـاضُ(،    پطزاذت ذطیـس وـاال ٍ ذـسهات )هاًٌـس پـیص      تاضس. پیص ًمس هی ٍخِ

وـِ  ییْاتـسّی ٍ  ،ثاتت هطـَْز  یْازاضایی، ْاهَخَزی، )هاًٌس سطلفلی( ًاهطَْز یْازاضایی

پَلی است. یی اظ الالم غیطّا ضَز، ًوًَِ پَلی تسَیِ هی طیك تحَیل زاضایی غیطع اظ

عملیات خارجی در گذاري خالص سزمایه

هوىي است زاضای الالم پـَلی لاتـل زضیافـت اظ عولیـات ذـاضخی یـا       ٍاحس گعاضضگط  .15

ـ  یـا تاضـس  ضیعی ًطسُ  م تطًاهِلالا يیچٌاًچِ تسَیِ اپطزاذت تِ آى تاضس.  لاتل  َیِ آىتس

عولیـات   زض گـصاضی  ترطی اظ ذالع سطهایِ اظ ًظط هحتَا ،ًثاضسهحتول آیٌسُ ًعزیه  زض

پـَلی هوىـي اسـت    الالم  گًَِ يیاضَز.  حساب گطفتِ هی تِ 33ذاضخی است ٍ عثك تٌس 
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 خـاضی  ّای ٍ پطزاذتٌی ّا یافتٌیزض اها هست تاضس تلٌس یالت هالیا تسْی ّا زضیافتٌیضاهل 

.طزیگ یتط ًو ضا زض

زضیافت اظ عولیات ذـاضخی یـا    زاضای الالم پَلی لاتل 15تٌس  عثكوِ  یٍاحس گعاضضگط  .16

تاضس. تطای هثال، گعاضضگط گطٍُ  تحت وٌتطلٍاحس تاضس هوىي است آى  پطزاذت تِ لاتل

یـه   بتحـت وٌتـطل   ٍاحـس   زاضز.الف ٍ ب  تحت وٌتطلٍاحس زٍ ٍاحس گعاضضگط یه 

ب اعغا تحت وٌتطل ٍاحس ضا تِ  یالتیتسْالف وٌتطل  تحتٍاحس عولیات ذاضخی است. 

آیٌـسُ   زض آىیا تسَیِ ضیعی ًطسُ تاضس  تطًاهِ التیتسْوِ تسَیِ ایي  غَضتی زض .وٌس هی

ب،  تحت وٌتطلٍاحس الف اظ تحت وٌتطل ٍاحس زضیافتٌی  التیتسْ، هحتول ًثاضسًعزیه 

 تاضس. ب هی تحت وٌتطلس ٍاح زضتحت وٌتطل الف ٍاحس گصاضی  ترطی اظ ذالع سطهایِ

ـ ا ّوچٌـاى الف ًیع عولیات ذاضخی تاضس، تحت وٌتطل ٍاحس وِ  غَضتی زض ي هَضـَ  ی

 .زاضزهػساق 

نظز این استانذارد خالصه رویکزد مورد

زاضای عولیـات  ٍاحـس   ،هٌفـطز ٍاحس اعن اظ  ،گعاضضگط ٍاحس ّطهالی،  یْاغَضتزض تْیِ  .17

یـا   تحـت وٌتـطل  ٍاحس یه عولیات ذاضخی )هاًٌس ( یا وٌٌسُ وٌتطلٍاحس ذاضخی )هاًٌس 

 ،گعاضضـگط  وٌس. ٍاحـس  تعییي هی 13 تا 8تٌسّای پَل عولیاتی ذَز ضا عثك  ٍاحس ،ضعثِ(

 39 تـا  22تسعیط ضا عثـك تٌـسّای   آثاض عولیاتی ذَز تسعیط ٍ  پَل ٍاحس تِالالم اضظی ضا 

وٌس. گعاضش هی

یـه   ،)تطای هثـال  اًس ل ضسُىیتط خساگاًٍِاحس تعسازی  اظگعاضضگط  ٍاحسّایاظ  تطذی .18

(. اسـت  تحـت وٌتـطل  ٍاحـس  ٍ یه یا چٌـس   وٌٌسُ وٌتطلٍاحس ضاهل یه گعاضضگط گطٍُ 

غیط اظ آى، هوىي اسـت زاضای   ایگعاضضگط گطٍُ  یه ی، اعن اظ اعضاگعاضضگط ٍاحسّای

ضطٍضی  تاضٌس.ع یًیی ّا ضعثِ ایذاظ  یْاهطاضوت، ٍاتستِ ٍاحسّای زض ییْاگصاضی سطهایِ
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ِ ٍاحـس  ّط ٍ ٍضعیت هالی عولىطز هالی  است ِ  خساگاًـ ٍاحـس   یهـال  یْاغـَضت  زض وـ

هالی ذـَز ضا تـط    یْاغَضت ٍاحس گعاضضگط تِ ٍاحس پَلی وِضَز،  گعاضضگط هٌعىس هی

 ،گعاضضـگط ٍاحـس  زّـس وـِ    تسعیط ضَز. ایي استاًساضز اخاظُ هـی  وٌس، اساس آى اضائِ هی

گعاضضـگطی اًترـاب ًوایـس.     پـَل  ٍاحسعٌَاى  ( ضا تِپَلی ٍاحسّای)یا  پَلی ٍاحس ّط

آى تا ٍاحـس پـَل    یاتیِ ٍاحس پَل عولو خساگاًٍِاحس  ٍ ٍضعیت هالی ّطعولىطز هالی 

گعاضضگط، عثك تٌـسّای  ٍاحس  یهال یْاغَضتاس زض ىاًع یهتفاٍت است تطا یگعاضضگط

ضَز. تسعیط هی 53 تا 42

 یٍاحس گعاضضـگط ا یوٌس  هالی تْیِ هی یْاغَضتوِ  هٌفطزٍاحس ایي استاًساضز ّوچٌیي تِ  .19

 یْاغَضت، خساگاًِهالی  یْاغَضت تِ هطتَطترص عوَهی وِ عثك استاًساضز حساتساضی 

)یـا   پـَلی  ٍاحـس  ّط هالی ذَز ضا تِ یْاغَضتزّس  س، اخاظُ هیوٌ هیهالی خساگاًِ تْیِ 

هتفاٍت ٍاحس گعاضضگط  گعاضضگطی پَل ٍاحسوِ  غَضتی زض ( اضائِ ًوایس.پَلی ٍاحسّای

تِ  53تا  42عثك تٌسّای آى ٍ ٍضعیت هالی عولىطز هالی عولیاتی آى تاضس،  پَل ٍاحساظ 

ضَز. تسعیط هی یٍاحس پَل گعاضضگط

عملیاتی پول واحذ هگشارش معامالت ارسي ب

ضناخت اولیه

لعم تسـَیِ ضَز یـا هسـت   هی يییتع اضظ تط حسةآى  یاای است وِ تْ هعاهلِ ،هعاهلِ اضظی .22

 است: ظیطضطح  یی اظ هعاهالت اضظی تِّا اضظ است. ًوًَِ تِ

  ،ضَز یي هییتع اضظآى تط حسة  یتْاذسهاتی وِ  اضائِ فطٍش واالّا ٍ یاذطیس  الف.

 ای، گیطز غَضت هی اضظ ی وِ تسَیِ آى تِپطزاذت تسْیالت یا افتیزض . ب

وِ تـط حسـة اضظ اًدـام     ییْاتسّی ز یا تسَیِایدایا  ،ْازاضایی ٍاگصاضیتحػیل یا  . ج

.ضَز هی
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زض تاضید هؼاهلاِ تثسیلهؼاهلِ اضظی زض ضٌاذت اٍلیِ تایس تِ ٍاحس پَل ػولیاتی ٍ تط اساس ًطخ  .12

ثثت ضَز.

عثـك   ذتضطایظ ضـٌا  دیزض آى تاضتاض  هعاهلِ تطای اٍلیي تاضیری است وِ ،تاضید هعاهلِ .22

اظ  ، اغلـة هالحظات عولیتِ  . تٌاٌسو یاحطاظ ه ضااستاًساضزّای حساتساضی ترص عوَهی 

تاضید اًدام هعاهلِ تاضس. تـطای هثـال،    زض ضَز وِ تمطیثی اظ ًطخ ٍالعی ًطذی استفازُ هی

ضَز تطاساس ًطخ هیاًگیي ّفتگـی یـا    هاُ اًدام هی ولیِ هعاهالتی وِ عی یه ّفتِ یا یه

تَخـِ تاضـس، اسـتفازُ اظ     لاتل سیلتث ًطخًَساًات  اگط ي حال،یتا ا ضَز. هاّاًِ تسعیط هی

.ًیستهٌاسة  ،ًطخ هیاًگیي تطای یه زٍضُ

ظ س. اثیط زاضتِ تاضتاًگْساضی ضسُ  اضظی ًمس هَخَزیوىي است تط ه تثسیلطخ ت ًاغییطت .23

تِ هٌظَض تغاتك ٍخِ ًمس اتتـسای  ضَز،  هحسَب ًویایي تغییطات، خطیاى ًمسی  وِ ییآًدا

اضضگطی، تفاٍت تثسیل تِ عٌَاى یه للن خساگاًِ زض غـَضت  زٍضُ هالی ٍ پایاى زٍضُ گع

ضَز.  گعاضش هی خطیاى ٍخَُ ًمس

اس ضناخت اولیه پس گشارضگزي

 زض ّط زٍضُ گعاضضگطی: .14

تسؼیط ضَز، زض پایاى زٍضُ تثسیلتا استفازُ اظ ًطخ اقالم پَلی اضظی تایس  الف.

ُ ضظ تط حسة ا ضسُ توامتْای  پَلی کِ تِ غیطاقالم  . ب ُ  گیاطی  اًاساظ تاا   سیا تااسات   ضاس

تاضید هؼاهلِ تسؼیط ضَز، ٍ زض تثسیلاستفازُ اظ ًطخ 

ُ  تط حسة اضظهٌػفاًِ  اضظش تِپَلی کِ  اقالم غیط . ج ُ  گیاطی  اًاساظ تاا  اسات تایاس    ضاس

تاضید تؼییي اضظش هٌػفاًِ تسؼیط ضَز. زض لیتثساستفازُ اظ ًطخ 

هطتـَط تعیـیي   ترـص عوـَهی   ساضزّای حساتساضی استاً للن تا تَخِ تِ یه هثلغ زفتطی .25

ترـص  عثك استاًساضز حسـاتساضی   ثاتت هطَْز یْازاضاییهوىي است  ،ضَز. تطای هثال هی

ـ س اضظیهثلغ تدس ضسُ یا تْای توام تِ ثاتت هطَْز یْازاضاییعٌَاى  تا 5ضواضُ عوَهی   یاتی
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، عثـك  تعییي ضسُ تاضسزض ّط غَضت، چٌاًچِ هثلغ زفتطی تط حسة اضظ گیطی ضَز.  اًساظُ

 ضَز. تسعیط هی یاتیٍاحس پَل عول تِ ، آى هثلغایي استاًساضز

ضَز. تطای هثال، هثلـغ زفتـطی    هثلغ زفتطی تطذی الالم تا همایسِ زٍ یا چٌس هثلغ تعییي هی .26

 اللهعازل  ،ْاهَجَزی عٌَاى تا 6ضواضُ ترص عوَهی ، عثك استاًساضز حساتساضی ْاهَخَزی

حسـاتساضی   ّایتاضس. ّوچٌیي عثك اسـتاًساضز  هی اضظش فطٍشذالع ٍ ُ ضس تْای توام

 اللهعازل  ًطاًِ واّص اضظش ٍخَز زاضز، ،زاضایی وِ تطای آى، هثلغ زفتطی ترص عوَهی

ٍ هثلـغ تاظیـافتٌی آى    (واّص اضظش احتوـالی  یْاظیاًًظط گطفتي  زض اظ لثل)هثلغ زفتطی 

ضَز، هثلغ زفتـطی   گیطی  اضظ اًساظُتط حسة  ٍ تاضسپَلی  زاضایی غیط يیا است. ظهاًی وِ

 :ضَز تعییي هی ظیطآى تا همایسِ هَاضز 

آى ي یـی د تعیتـاض  زض لیتثسًطخ  تِِ و، یا هثلغ زفتطی ضسُ توامتْای حسة هَضز،  الف.

ـ  یللو تاضید هعاهلِ تطای زض لیتثس )یعٌی ًطخ هثلغ تسعیط ضسُ است ِ  ِو تْـای   تـ

 ز(، ٍضَ گیطی هی اًساظُ ضسُ توام

تـاضید   زض لیتثـس  ًـطخ  ِتِ و، تاظیافتٌیهثلغ  یافطٍش اضظش ذالع حسة هَضز،  . ب

(.گعاضضگطیپایاى زٍضُ  زضهثازلِ  ًطخ ،ضسُ است )تطای هثال طیتسع هثلغآى ي ییتع

ظیاى واّص اضظش پَل عولیاتی،  حسة ٍاحس تطاثط ایي همایسِ هوىي است ایي تاضس وِ 

 عىس. ضٌاسایی ًطَز یا تط ظیاىظ حسة اض ضٌاسایی ضَز ٍلی تط

ًمسی آتی  یْاخطیاًوِ  ضَز یهاستفازُ  یًطذاظ ، هتعسز لیتثس یْاًطذزض غَضت ٍخَز   .27

لاتلیـت   اگـط تَاًس تط حسة آى تسـَیِ ضـَز.    هی ،هطتَطهعاهلِ یا هاًسُ حساب  اظ ًاضی

 ًـطخ  ازُ،اسـتف  ًثاضس، ًطخ هـَضز ي ىتِ غَضت هَلت هوتِ یىسیگط  پَل ٍاحسزٍ  لیتثس

.ضَز یط هیاى پصىاه لیتثس ،آى زض است وِ یریتاضاٍلیي 
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 لیتبذ يهاتفاوتضناخت 

 ًاضی اظ تسَیِ یا تسؼیط اقاالم پاَلی   لیتثس یْاتفاٍت، 34تا  32استثٌای هَاضز هٌسضج زض تٌسّای  تِ .18

ى هاًاسُ  غَضت تستاًکاض تاَز  زضهٌظَض ٍ  تفاٍت تسؼیط اضظ  حساب  تِتایس  ٍاحس گعاضضگط  یاضظ

 تِ ػٌَاى ترص یهال تیغَضت ٍضؼزض  ،اضظش ذالع تغییطات زضغَضت  ضوي اًؼکاس زض  ،آى

هعتاَض      حسااب   ، هاًسُ هالی  زٍضُ  زض پایاى  . چٌاًچِضَز یتٌس اضظش ذالع طثقِ ای زضجساگاًِ

زض  ضاَز.   ضٌاسایی  زٍضُ زض ٍضؼیت هالی ّواى طاتییغَضت تغزض تایس   هثلغ  تسّکاض تاضس، ایي

طی زٍضُ تیص اظ هاًسُ تساتاًکاض اٍل زٍضُ حسااب تفااٍت     لیتثسغَضتی کِ هثلغ ظیاى تفاٍت 

ذالع هٌؼکس ٍ تغییطات زض اضظش غَضت  تاضس، هثلغ ظیاى تا هیعاى هاًسُ هعتَض زض  اضظ طیتسؼ

ّوچٌیي ذالع هاًسُ تساتاًکاض   ضَز.هٌظَض هیٍضؼیت هالی  تاقیواًسُ زض غَضت تغییطات زض 

تغییطات زض اضظش ذالع هٌؼکس ضَز.غَضت  حساب تفاٍت تسؼیط اضظ، طی زٍضُ تایس زض 

 تغییـط  حاغـل اظ آى  یالالم پَلٍ تاضید تسَیِ اضظی  تیي تاضید هعاهلِ لیتثسًطخ  چٌاًچِ .29

ِ  ّوـاى زٍضُ ٍلـَ    زض الالم پَلی هـطتثظ  آیس. اگط ٍخَز هی تِ لیتثسوٌس، تفاٍت   هعاهلـ

الـالم  ِ و یاها زضغَضت ضَز، هی ّواى زٍضُ ضٌاسایی زض لیتثس یْااٍتتفتوام تسَیِ ضَز 

 تـِ تغییـط   تَخِ تا لیتثستسَیِ ضَز، تفاٍت  اظ اًدام هعاهلِ ی هالی تعسّا زٍضُ  زض پَلی

ضَز. تعییي هی ّا عی آى زٍضُ لیتثس یْاًطذ زض

زض تٌـس   ٍخَُ ًمس، خطیاىزض غَضت  تثسیل تط هَخَزی ًمسًحَُ تطذَضز تا تغییطات ًطخ  .32

ضسُ است. تططیح 23

ِ  ،ضاطایط  ٍاجاس  یْازاضاییتِ  اضظی هطتَط یْاتسّی لیتثستفاٍت  .32  هؼیاضّاای ضاطط ضػایات    تا

تراص  طثاق اساتاًساضز حسااتساضی     ْازاضاییضسُ  توام تِ احتساب هراضج هالی زض تْای هطتَط

ضاسُ آى زاضایای    تواام  تْاای ِ ، تایس تا هالی تأهیيهراضج حساتساضی ػٌَاى  تا 9ضواضُ ػوَهی 

ضَز. هٌظَض

ًاطخ  ضاسیس   افاعایص اظ  ، ًاضیْازاضاییتِ تحػیل ٍ ساذت  اضظی هطتَط یْاتسّی لیتثستفاٍت  .31

غاَضت احاطاظ تواام ضاطایط ظیاط، تاا ساقف هثلاغ قاتال تاظیافات، تاِ زض تثسیل اضظ تِ ضیال

ضَز: ضسُ زاضایی هطتَط اضافِ هی توام تْای

زضغس تاضس. 12حساقل  ،سیل ًسثت تِ تاضید ضطٍع افعایص ًطختثافعایص ًطخ  الف.
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تسّی حفاظی ٍجَز ًساضتِ تاضس. هقاتل زض . ب

ًساثت تاِ تااضید     زضغاس  12)حاساقل   افعایص ًطخ تثسیلغَضت تطگطت ضسیس  ّوچٌیي زض

تاِ تسؼیطی کِ قاثال  یْاظیاًهعتَض تا سقف  یْاتسّیاظ تسؼیط  (، سَز ًاضیضطٍع افعایص ًطخ

ضاسُ تواام  هفیس تاقیواًسُ اظ تْاای  ضسُ زاضایی هٌظَض ضسُ است هتٌاسة تا ػوط توام ایتْ

 ضَز. زاضایی کسط هی

ِ   اظ ًظط هحتاَا  آى گطٍُ اظ اقالم پَلی کِ  لیتثستفاٍت  .33 گاصاضی ٍاحاس    ترطای اظ ذاالع ساطهای

تغییطات  ضتغَ زض هطاجؼِ ضَز( تایس 25زّس )تِ تٌس  ػولیات ذاضجی ضا تطکیل هی گعاضضگط زض

ِ    تا ظهاى ٍاگصاضی هٌؼکس ٍ  زض اضظش ذالع ای زض اضظش ذاالع زض  تاِ ػٌاَاى تراص جساگاًا

گاصاضی، طثاق    ضَز. ایي تفاٍت تایس زض ظهاى ٍاگصاضی سطهایِ تٌسیغَضت ٍضؼیت هالی طثقِ

هٌتقل ضَز. ٍضؼیت هالی زض طاتییغَضت تغِ ت 51تٌس 

اضظش ذالع ضٌاسایی  تغییطات زض غَضت  پَلی زض غیطم تِ اقال چٌاًچِ زضآهس یا ّعیٌِ هطتَط  .34

تغییاطات زض  غاَضت   زض زضآهس یا ّعیٌاِ ًیاع تایاس     آى هطتَط تِ لیتثستفاٍت ضَز، ّطگًَِ  

.هٌؼکس ضَز اضظش ذالع

غـَضت  ّا زض عثك سایط استاًساضزّای حساتساضی ترص عوَهی، تطذی زضآهسّا ٍ ّعیٌِ  .35

تطای هثال، عثك استاًساضز حسـاتساضی ترـص   ضَز. هی ییتغییطات زض اضظش ذالع ضٌاسا

اضظیـاتی   اظ تدسیـس  ، زضآهس یا ّعیٌِ ًاضیثاتت هطَْز یْازاضاییعٌَاى  تا 5عوَهی ضواضُ 

گـطزز.   ضٌاسـایی هـی   تغییـطات زض اضظش ذـالع  غـَضت  زض ثاتـت هطـَْز    یْازاضایی

ایي  24لسوت ج تٌس ك گیطی ضَز، عث حسة اضظ اًساظُ ی تطیْازاضاییوِ چٌیي  غَضتی زض

اضظیاتی،  تاضید تدسیس زض لیتثس استفازُ اظ ًطخ ضسُ تا اضظیاتی هثلغ تدسیستایس  استاًساضز،

تِ  ،تغییطات زض اضظش ذالعغَضت ضوي اًعىاس زض حاغل ًیع  لیتثستسعیط ٍ تفاٍت 

ِ  یهـال  تیغَضت ٍضـع زض اضظش ذالع  ای زضخساگاًِ عٌَاى ترص  .ضـَز  یتٌـس  عثمـ

تِ عٌَاى خعئـی اظ هـاظاز تدسیـساضظیاتی اسـت ٍ  لیتثسرص هطتَط تِ تفاٍت ت تٌاتطایي

 ضَز. خساگاًِ هٌعىس ًوی
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 پـَل  ٍاحـس غیـط اظ   پَلی ٍاحس ذَز ضا تِسَاتك زفاتط ٍ ٍاحس گعاضضگط  وِ غَضتی زض .36

هـالی، توـام هثـالغ عثـك تٌـسّای       یْاغـَضت  ِیٌّگام تْعولیاتی ذَز ًگْساضی ًوایس، 

 یتِ هثالغدِ یزض ًتٍ ضَز  هیتسعیط ٍاحس گعاضضگط عولیاتی  پَل ٍاحس ةحستط  27 تا 22

. ضـس  یداز هی، اضسُ تَز عولیاتی ثثت پَل ٍاحسضَز وِ اگط ایي الالم اظ اتتسا تِ  هی هٌدط

پَلی وـِ  ٍ الالم غیط گعاضضگطیتاضید  زض لیتثس استفازُ اظ ًطخ تطای هثال، الالم پَلی تا

تـِ  ، تاضید هعاهلِ زض لیتثس ًطخاستفازُ اظ  ضَز، تا گیطی هی اًساظُ سُض هثٌای تْای توام تط

ضَز. تسعیط هی یاتیٍاحس پَل عول

 عملیاتی پول واحذ در تغییز

اساتفازُ تاطای    قاتال  تساؼیط  یْاضٍضا تایس ٍاحس گعاضضگط ػولیاتی،  پَل ٍاحس طییتغ غَضت زض .37

ز.یطتکاض گ طییتغ ػولیاتی جسیس ضا اظ تاضید پَل ٍاحس

ٍ وٌٌسُ  هٌعىسٍاحس گعاضضگط عولیاتی  پَل ٍاحس ،12تٌس عثك   .38  یضٍیـسازّا  هعـاهالت 

پس اظ تعیـیي،   عولیاتی پَل ٍاحس ي اساس،یتط ا تاضس. هیٍاحس گعاضضگط تِ  اغلی هطتَط

 تَاًـس  هـی ٍاحس گعاضضـگط  تِ  هطتَطی اغل یسازّایهعاهالت ٍ ضٍ تغییط غَضت زض فمظ

تـِ  ذـسهات ضا   اضائِ یا واالّا لیوت فطٍش وِ پَلی ٍاحس زض تغییط ل،تغییط وٌس. تطای هثا

ٍاحـس  عولیاتی  پَل ٍاحس زض تِ تغییط لطاض زّس هوىي است تأثیط تحتهالحظِ  عَض لاتل

گطزز. هٌدطگعاضضگط 

 عثـاضت زیگـط،   ضَز. تِ حساب گطفتِ هی عولیاتی اظ تاضید تغییط تِ پَل ٍاحس زض اثط تغییط .39

 پـَل  ٍاحـس توـام الـالم ضا تـِ     ،تاضید تغییـط  زض تثسیل ًطخاستفازُ اظ  تا گطٍاحس گعاضض

تْـای   تـِ عٌـَاى  پـَلی   تطای الالم غیـط  ًوایس. هثالغ تسعیط ضسُ عولیاتی خسیس تسعیط هی

. ضَز یزض ًظط گطفتِ هضسُ آًْا  توام
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 عملیاتی پول واحذ متفاوت باگشارضگزي  پول واحذاستفاده اس 

 گشارضگزي لپو واحذتسعیز به 

( پـَلی  ٍاحـسّای )یا  پَلی ٍاحس ّط هالی ذَز ضا تِ یْاغَضتتَاًس  هیٍاحس گعاضضگط   .42

 پـَل  ٍاحـس هتفاٍت اظ ٍاحس گعاضضگط گعاضضگطی  پَل ٍاحسوِ  غَضتی زض ًوایس. اضائِ

گعاضضگطی تسعیط  پَل ٍاحستِ  آى ٍاحسٍ ٍضعیت هالی عولىطز هالی تاضس،  آىعولیاتی 

تـا  گعاضضـگط   ضـاهل ٍاحـسّای  گعاضضـگط  وِ یه گطٍُ  غَضتی زض ثال،ه . تطایضَز هی

عولىطز هالی  ،ی هالی تلفیمیْاغَضتتِ هٌظَض تْیِ عولیاتی هتفاٍت تاضس،  پَل ٍاحسّای

 .ضَز ، تط اساس ٍاحس پَل هطتطن اضائِ هیگعاضضگط یاظ ٍاحسّا یه ّطٍ ٍضعیت هالی 

اقتػااز تاا    پَل یک پَل ػولیاتی آى، ٍاحس ِ ٍاحسک ٍاحس گعاضضگطٍ ٍضؼیت هالی ػولکطز هالی  .42

پاَل گعاضضاگطی هتفااٍت تساؼیط      ٍاحس یک ظیط تِ یْاضٍضاستفازُ اظ  تایس تا ًیست، حازتَضم 

 ز:ضَ

ُ  تاای( تایس  هقایسِ اضقام جولِ اظ)زض ّط غَضت ٍضؼیت هالی  ْاتسّیٍ  ْازاضایی الف.  اساتفاز

 ،زضَتسؼیط  َضت ٍضؼیت هالیغ پایاى زٍضُ زض تاضید آى تثسیلاظ ًطخ 

ِ  اضقام جولِ اظ)زض ّط غَضت تغییطات زض ٍضؼیت هالی  ّا ّعیٌِزضآهسّا ٍ  . ب ای(  هقایسا

 ز، ٍضَتاضید هؼاهالت تسؼیط  زض لیتثس ًطخاظ  استفازُ تاتایس 

تِ ػٌاَاى  ٍ هٌظَض ذالع زض اضظش  طاتییتغغَضت   زض حاغل تایس لیتثس یْاتفاٍتتوام  . ج

 .ضَز یتٌس طثقِ یهال تیغَضت ٍضؼزض اضظش ذالع  ای زضاًِاگجس ترص

وِ  ضَز یهاستفازُ  اغلة تطای تسعیط الالم زضآهس ٍ ّعیٌِ اظ ًطذی ،تِ هالحظات عولی تٌا .42

تـا   .تاضسهیاًگیي تطای زٍضُ،  ، تطای هثال ًطختتاضید هعاهال زض تثسیل یْاًطذتمطیثی اظ 

تَخِ تاضس، استفازُ اظ ًطخ هیاًگیي تطای یـه   لاتل یلثست ًطخچٌاًچِ ًَساًات  ي حال،یا

 زٍضُ هٌاسة ًیست.

 تاضس: اظ هَاضز ظیط هی ًاضی 41تٌس  جلسوت هَضز اضاضُ زض  لیتثس یْاتفاٍت .43

 ْـا زاضاییٍ  تتاضید هعاهال زض لیتثس یْاًطذاظ  استفازُ تا ّا تسعیط زضآهسّا ٍ ّعیٌِ الف.

  .زض پایاى زٍضُ لیثست اظ ًطخ استفازُ تا ْاتسّیٍ 
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وـِ  پایـاى زٍضُ  زض لیتثـس  اظ ًـطخ  استفازُ تازٍضُ  اتتسای یْازاضاییتسعیط ذالع  . ب

تاضس.زٍضُ لثل  زض پایاى لیتثس هتفاٍت اظ ًطخ

گعاضضـگط  ٍاحـس    یهـال   یْاغـَضت تـا   عولیات ذـاضخی   یهال  یْاغَضت   ِ و  یهَاضز زض

  ، هثلـغ توله واهل ٍاحس گعاضضـگط ًثاضـس  ت لیىي آى عولیات ذاضخی تح ضَزهی  كیتلف

غـَضت  زض ، هٌافع فالـس حـك وٌتـطل     تِ  اًتساب  لاتل الالم اضظی لیتثس  یْاتفاٍت  اًثاضتِ

اظ  یترط  عٌَاى تِ ضَز ٍ تِ هٌافع فالس حك وٌتطل ترػیع زازُ هی  یمیتلف ٍضعیت هالی

ضَز. یه آى ضٌاسایی

 اقتػااز تاا   پَل ٍاحس ،آى یاتیػول پَل ٍاحسکِ عاضضگط گ ٍاحس هالی یک ٍضؼیتٍ ػولکطز هالی  .44

پَل گعاضضگطی هتفاٍت تسؼیط ضَز: ظیط تِ یک ٍاحس یْاضٍضاستفازُ اظ  است، تایس تاحاز تَضم 

، ّاا ِ ّعیٌا  ٍ ، زضآهسّااضظش ذالعزٌّسُ تطکیل، اقالم ْاتسّی، ْازاضاییهثالغ )یؼٌی  ِیلک الف.

غَضت ي یآذطتاضید  زضپایاى زٍضُ  لیتثس اظ ًطخ استفازُ ات ای( تایس هقایسِ اضقام جولِ اظ

، هگطتسؼیط ضَز ٍضؼیت هالی

 زض ایاي حالات  کاِ  ضاَز،   تسؼیط هی حازتَضم  تسٍىاقتػاز  پَل ٍاحسکِ هثالغ تِ  یظهاً . ب

هثاالغ جااضی   تِ ػٌَاى هالی سال قثل  یْاغَضتزض تاضس کِ  یاضقاهای تایس  هقایسِاضقام 

تؼاسیل   لیتثاس  یا ًاطخ  ْاقیوتسطح  زض تطای تغییطات تؼسیس یًثایؼٌی ) استضسُ اضائِ 

(.ضَز

تاضاس،   حااز پَل یک اقتػاز تا تاَضم   ، ٍاحسگعاضضگط ٍاحسپَل ػولیاتی یک  کِ ٍاحس غَضتی زض .45

هاالی   یْاغَضتتایس کاض گیطز، تضا  44تٌس  زض ضٍش تسؼیط تؼییي ضسُایٌکِ اظ  قثلٍاحس گعاضضگط 

تجسیاس  تا تَضم حااز   یاقتػازّا ستاًساضزّای حساتساضی ترص ػوَهی هطتَط تِا طثقذَز ضا 

تسٍى یک اقتػاز  پَل ٍاحس تِ 44طثق قسوت ب تٌس  ای کِ هثالغ هقایسِ استثٌای تِ)ًوایس  اضائِ

ٍاحس گعاضضاگط  ضَز ٍ  ذاضج  حاز حالت تَضم کِ اقتػاز اظ غَضتی زض (.ضَز تسؼیط هی تَضم حاز

 تا تَضم حااز  یزض اقتػازّا یهال یگعاضضگطهطتَط تِ  العاهاتطثق گط یزز ضا ذَهالی  یْاغَضت

اظ  ،هالی تِ ٍاحاس پاَل گعاضضاگطی    یْاغَضتتایس تطای تسؼیط  ٍاحس گعاضضگط ، ٌسکً اضائِتجسیس 

ِ زض تاضید تَقف تجسیاس   ْاقیوت یػوَهضسُ تط حسة سطح  اضائِهثالغ تجسیس   یْاغاَضت  اضائا

استفازُ ًوایس.ضسُ  وامت تْای تِ ػٌَاىهالی 
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حاز، تعیـیي ًطـسُ    ضمزض استاًساضزّای حساتساضی ًطخ هغلمی تطای تطریع التػاز تا تَ .46

عاهات حاون تط گعاضضگطی هالی ال”هالی عثك  یْاغَضتهدسز  اضائِاست ٍ تطریع لعٍم 

ی حـال، تطذـی ٍیژگیْـا    ایي هستلعم اعوال لضاٍت است. تا“ زض التػازّای تا تَضم حاز

ضطح ظیط است: حاز تِ ضمیه التػاز تا تَ

 غیطپَلی یا اضظ ًسثتا یْازاضایی غَضت تِزٌّس ثطٍت ذَز ضا  عوَم هطزم تطخیح هی الف.

تط پَل ضایح، تـطای حفـق لـسضت     اًساظّای ٍخَُ هثتٌی تا ثثات ًگْساضی وٌٌس. پس

 ضًَس، گصاضی هی ذطیس تالفاغلِ سطهایِ

تـا ثثـات    ی ٍاحس پَل هحلی تط حسـة اضظ ًسـثتا  خا تِعوَم هطزم هثالغ پَلی ضا  . ب

 تا ثثات تعییي ضَز، ًسثتا ًیع هوىي است تط حسة اضظ  ْالیوتوٌٌس.  هحاسثِ هی

ضـَز وـِ وـاّص هـَضز اًتظـاض       اًدام هی ییْالیوتاعتثاضی تِ  یْاطٍضذطیسّا ٍ ف . ج

تاضس،ُ لسضت ذطیس عی زٍضُ اعتثاض ضا خثطاى ًوایس حتی اگط زٍضُ هعتَض وَتا

تِ ضاذع لیوت ٍاتستِ  ْالیوت، زستوعزّا ٍ تسْیالت هالی سَز ٍ واضهعز یْاًطذ . ت

 تاضٌس، ٍ

اظ  زضغس یـا تیطـتط   122تطاتط تا  تمطیثا اذیط ًطخ اًثاضتِ )هطوة( تَضم عی سِ سال . ث

آى تاضس.

تسعیز عملیات خارجی

پـَل گعاضضـگطی،    ٍاحـس ِ ٍ ٍضعیت هالی عولیات ذاضخی تعولىطز هالی ٌّگام تسعیط  .47

ای وِ تتـَاى   گًَِ ضَز، تِ تىاض گطفتِ هی ًیع 52تا  48تٌسّای ، 46تا  42تط تٌسّای  عالٍُ

استفازُ اظ تلفیك، ضٍش اضظش ٍیژُ ًاذالع یـا ضٍش اضظش ٍیـژُ  عولیات ذاضخی ضا تا

 گعاضضگط هٌظَض وطز.ٍاحس هالی  یْاغَضت زض

ٍاحـس  هـالی   یْاغـَضت  لی عولیات ذـاضخی زض هاٍ ٍضعیت عولىطز هالی هٌظَض وطزى  .48

ٍ هعـاهالت زضٍى گـطٍُ ّاُ لثیل حصف هاًس هعوَل تلفیك، اظ یْاضٍضگعاضضگط تطاساس 

ضَز.  اًدام هی ٍاحس گعاضضگط
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هـست یـا    ، اعن اظ وَتاُزضٍى گطٍُ ٍاحس گعاضضگطیه زاضایی )تسّی( پَلی  ،حال زض ّط .49

هـالی تلفیمـی،    یْاغَضت پَل زض یح ًَساًات ٍاحستاتَاًس تسٍى اًعىاس ً تلٌسهست، ًوی

هماتل یه تسّی )زاضایی( زضٍى گطٍّی هتماتل حصف گطزز. زلیل ایي اهط آى است وـِ   زض

ٍاحـس  پَلی زیگط اسـت ٍ   پَلی تِ ٍاحس الالم پَلی تیاًگط تعْسی تطای تثسیل یه ٍاحس

ًتیدـِ،   زّس. زض طاض هیل لیتثساظ ًَساًات ًطخ  هعطؼ سَز یا ظیاى ًاضی ضا زضگعاضضگط 

هثازلِ تا ظهاى ٍاگصاضی عولیـات   یْاتفاٍتگعاضضگط، ایي ٍاحس هالی تلفیمی  یْاغَضت زض

تِ عٌـَاى  هٌظَض ٍ  ذالع زض اضظش طاتییتغ غَضت  زض لیتثستِ عٌَاى تفاٍت  ذاضخی،

ضَز. هی یتٌس عثمِ یهال تیغَضت ٍضعزض اضظش ذالع  ای زضخساگاًِ ترص

ٍاحـس  هـالی   یْاغـَضت تـاضید  هالی عولیات ذاضخی هتفاٍت اظ  یْاغَضتید اضتچٌاًچِ  .52

هـالی تـِ تـاضید     یْاغـَضت زیگـطی اظ  اغلة هدوَعـِ   ،تاضس، عولیات ذاضخی گعاضضگط 

هالی تْیـِ   یْاغَضتوِ چٌیي  غَضتی ًوایس. زض گعاضضگط ًیع تْیِ هیٍاحس هالی  یْاغَضت

هتفاٍت تطای گعاضضـگطی   یْاتاضیرفازُ اظ ستًطَز، عثك استاًساضزّای حساتساضی هطتَط ا

اظ سِ هاُ ًثاضس ٍ تعسیالت الظم تطای  تیطتط ایي تفاٍت،ایٌىِ تط  تاضس هططٍط هالی هداظ هی

تاضید اتفاق افتازُ  فاغلِ زٍ اّویت وِ زض سایط ضٍیسازّای تایا توام هعاهالت آثاض اًعىاس 

ضضگطی ٍاحـس گعاضضـگط ٍ عولیـات    عاٌّگام ٍخَز تفاٍت تیي تاضید گعول آیس.  است تِ

پایـاى زٍضُ   زض لیتثـس  اسـتفازُ اظ ًـطخ   عولیات ذـاضخی تـا   یْاتسّیٍ  ْازاضاییذاضخی، 

ترص عوَهی هطتَط ضَز. عثك استاًساضز حساتساضی  عولیات ذاضخی تسعیط هیگعاضضگطی 

 اضضـگطی گعپایـاى زٍضُ  تا  لیتثس یْاًطذ تطای تغییطات تااّویت زضهالی تلفیقی  یْاغَضت تِ

گیطز. ّویي ضٍیىـطز زض تىـاضگیطی ضٍش اضظش    تعسیالت الظم غَضت هی ،ٍاحس گعاضضگط

ذاظ  یْاهطاضوتٍاتستِ ٍ تىاضگیطی ضٍش اضظش ٍیژُ ًاذالع تطای  ٍیژُ تطای ٍاحسّای

.ضَز استفازُ هیترص عوَهی هطتَط حساتساضی  ّایعثك استاًساضز

اظ کااضتطز اضظش   اضجی ٍ ّاط گًَاِ تؼاسیالت ًاضای    ذا  اظ تحػیل ػولیات ّط گًَِ سطقفلی ًاضی .52

ًتیجِ تحػیل ػولیات ذاضجی حاغل ضسُ اسات،   کِ زض ْاتسّیٍ  ْازاضاییهٌػفاًِ تطای هثالغ زفتطی 
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ػولیات ذاضجی تلقی گطزز. ایي اقالم تایاس تاِ ٍاحاس پاَل ػولیااتی       یْاتسّیٍ  ْازاضاییػٌَاى  تایس تِ

 تسؼیط ضَز. زض پایاى زٍضُ لیتثس  استفازُ اظ ًطخ تا 44 ٍ 42 ػولیات ذاضجی اضائِ ٍ طثق تٌسّای

واگذاري تمام یا بخطی اس عملیات خارجی

تِ آى ػولیات ذاضجی کاِ   هطتَط لیتثس یْاتفاٍتزض ظهاى ٍاگصاضی ػولیات ذاضجی، هثلغ اًثاضتِ  .51

یت ضاؼ زض ٍ غاَضت تغییاطات  ضسُ است، تایس تِ هٌظَض  اضظش ذالع تغییطات زض غَضت  زض

هٌتقل گطزز. هالی

عطلی هاًٌـس   هوىي است ًسثت تِ ٍاگصاضی هٌافع ذَز زض عولیات ذاضخی اظٍاحس گعاضضگط  .53

 تَظیع هٌافع هالىاًـِ ظهـاًی  فطٍش، اًحالل یا تَلف توام یا ترطی اظ آى عولیات السام ًوایس. 

زض . تاضسگصاضی ِ ایسطه تطگطت تِ هٌعلِوِ  ضَز هیزض ًظط گطفتِ ٍاگصاضی  تِ عٌَاى ترطی اظ

ـ هتٌاسة تـا هثلـغ ٍاگـصاضی تـِ      لیتثسسْوی اظ هثلغ اًثاضتِ تفاٍت  تایس ایي حالت  َضتغ

هثلغ زفتطی عولیات ذـاضخی، ٍاگـصاضی    اضظش واّص. هٌتمل ضَز زض ٍضعیت هالی طاتییتغ

 لیتثـس تفـاٍت  ًتیدـِ، ّـیب ترطـی اظ     زض ٍ گـطزز  ترطی اظ عولیات ذاضخی هحسَب ًوی

ضَز. ًوی زض ٍضعیت هالی هٌتمل طاتییغَضت تغتِ  ،ضسُ ضٌاسایی

 افطا

ٍاحاس  پاَل ػولیااتی    هَضز گطٍُ، ٍاحس پَل ػولیاتی زض اظ ٍاحس هٌظَض 59ٍ  58، 56زض تٌسّای  .54

است. کٌٌسُ کٌتطل

 تایس هَاضز ظیط ضا افطا ًوایس:ٍاحس گعاضضگط  .55

زٍضُ. ض ٍضؼیت هالیز تغییطات غَضت ضسُ زض ضٌاسایی لیتثس یْاتفاٍتهثلغ  الف.

ِ ٍ  تغییطات زض اضظش ذاالع  غَضت  ضسُ زض هٌظَض لیتثس  یْاتفاٍت  ذالع . ب   تٌاسی  طثقا

ُ   تطثیق  ٍ غَضتذالع  اضظش  زض سطفػل  جساگاًِ  قلن  یک  ػٌَاى تِ  ضسُ زض   آى  هاًاس

. زٍضُ  ٍ پایاى اتتسا

َ  پَل گعاضضگطی، هتفاٍت اظ ٍاحس کِ ٍاحس غَضتی زض .56 ػولیااتی تاضاس تایاس ایاي هَضاَع      ل پا

پَل گعاضضگطی هتفاٍت تیاى گطزز. پَل ػولیاتی ٍ زلیل استفازُ اظ ٍاحس ّوطاُ افطای ٍاحس تِ
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تغییط کٌس تایس ایاي   ،یا ػولیات ذاضجی تااّویتٍاحس گعاضضگط پَل ػولیاتی  کِ ٍاحس غَضتی زض .57

پَل ػولیاتی افطا ضَز. هَضَع ٍ زلیل تغییط ٍاحس

پاَل   پَلی هتفاٍت تاا ٍاحاس   حسة ٍاحس هالی ذَز ضا تط یْاغَضتٍاحس گعاضضگط کِ  غَضتی زض .58

هاالی طثاق    یْاغاَضت غاَضتی هجااظ اسات اػاالم ًوایاس       ػولیاتی ذَز اضائِ زّاس، فقاط زض  

تْیِ ضسُ است کاِ تواام العاهاات ایاي اساتاًساضزّا،      ترص ػوَهی استاًساضزّای حساتساضی 

، ایي استاًساضز ضػایت ضسُ تاضس.44ٍ  42تٌسّای  سُ زضض جولِ ضٍش تسؼیط تططیح اظ

هالی یا سایط اعالعات هالی ذَز ضا تسٍى ضعایـت   یْاغَضتهوىي است گعاضضگط  ٍاحس .59

وٌس. تـطای   پَل عولیاتی ذَز اضائِ  پَلی هتفاٍت تا ٍاحس حسة ٍاحس ، تط58العاهات تٌس 

هالی ذـَز ضا تـِ یـه     یْاغَضت اظهوىي است فمظ الالم ذاغی ٍاحس گعاضضگط هثال، 

پـَل   پَل عولیـاتی آى، ٍاحـس   وِ ٍاحسٍاحس گعاضضگط پَلی زیگط تثسیل ًوایس. یا  ٍاحس

زض  لیتثـس  استفازُ اظ ًـطخ  التػازی تا تَضم حاز ًیست هوىي است تا تسعیط توام الالم تا

عثـك   ْایلثـس پَلی زیگطی تثسیل ًوایس. ایي ت هالی ذَز ضا تِ ٍاحس یْاغَضت، پایاى زٍضُ

ًیست.ترص عوَهی استاًساضزّای حساتساضی 

تاریخ اجزا 

هالی کِ زٍضُ هالی آًْاا اظ تااضید اٍل فاطٍضزیي یْاغَضتهَضز کلیِ  العاهات ایي استاًساضز زض .62

االجطا است. ضَز، الظم اظ آى ضطٍع هی تؼسٍ  2398

���� ما�ی ا��صادی ��ت �از

https://hemattaraz.ir/ 
https://www.instagram.com/hemattaraz/




