
 درمدیریت ریسک  اضافی مشی خط

ارائاا   بیشاایر افاا هد   ارزش گرایاای  مثباات باار تمرکاا  بااا تواننااد ماای داخلاای حسابرسااا 

 .کنند کسبه

 ریسااک ماادیریت باا  کمااک باارا  را ا  حرفاا  نیازهااا  مشاا   طااور باا  داخلاای حسابرسااا 

 باا  هیااام ماادیر  هیااا ماادیریت هااا  با دساایی کاا  دلیاا  ایاا  باا  گیرنااد  ماای کااار باا  سااازمانی

 باا آ  ها تمایاا . دنااپرداز ماای سااازما  اهاادا  باا  دسااییابی باارا  تهدیاادام ه ضاا   نقااا 

 بااالقو  طااور باا  یااا هاقاا  در توانااد ماای ب ااد د یاا   کاا  اساات ن هلاای عواماا  باارگرایاای  تمرکاا 

 دارد افااا هد  ا   ارزش ه آهرد  ارمغاااا  بااا  را ارزش ایااا  ه شاااود هاااا ساااازما  موفقیااات ماااان 

 .باشد داشی  را ذینف ا  ه ا  حرف  انیظارام باید ک 

 

 چیست  سازمانی اهدا  در آنها سهم ه سازما  ها  فرصتدر مثبت ه  قوم نقا 

 ماای گساایرش را ریسااک باار مبیناای تحلیاا  ه تج یاا  کاا  رهیکاارد  مثباات  حسابرساای مفهااو  

 افاا ای  را مساایق  ت هااد ارزش هااا  فرصاات ه قااوم نقااا  بهبااود باارا  دارد قصااد ه دهااد

 هاااا  ضااا   ماااورد در را اطمیناااا  م ماااولی داخلااای حسابرسااای  یاااک کااا  حاااالی در. دهاااد

 کنااد  ماای حاصاا  اطمینااا  گیرنااد  قاارار توجاا  مااورد بایااد کاا  تهدیااداتی ه یافیاا  سااازما 

 کاا  هااایی فرصاات ه یافیاا  سااازما  قااوم نقااا  مااورد در را اطمینااا  مثباات هااا  یحسابرساا

 .کند می تضمی  باشد  پایدار بایسیی

 

 ه هااا فرصاات قااوم  نقااا  مااورد در اطمینااا  شااام  بایااد ریسااک باار مبیناای هااا  برناماا 

را دارناااد ساااازمانی اهااادا  بااا  دساااییابی بااارا  حیااااتی اهمیااات کااا  یافیااا  افااا ای  عوامااا 

 ال امااام ه داخلاای حسابرساای ف لاای ت ریاا  بااا گساایرش ایاا  کاا  اساات ایاا  مهاام. دارامیباشااد

 اعیبااار مثباات حسابرساای. دارد مطابقاات( IPPF) المللاای باای  ا  حرفاا  هااا  چااارچو  اجبااار 

 انجااا  کاا  کارهااایی مااورد در سااازما  ذینف ااا  مناااف  باا  توجاا  بااا ب شااد ماای بهبااود را سااازما 

 .دارند بهبود ب  نیاز ک  مناطقی شناسایی نی  ه دهند  می

 رهیکرد در تغییر

 .است سازگار اجیماعی رفیار زمین  درک    هایی نوآهر  با قوم نقا  بر تمرک 

 منفااای هاااا  جنبااا  بااا  توجااا  باااا عمااادتا ساااا  811 از بااای  گذشااات از پااا  8991 ساااا  در 

 داد گساایرش را آ  دامناا  رساامی طااور باا  رهانشناساای حرفاا  اجیماااعی  ه فاارد  رفیارهااا 



  CR Snyder توسااط کاا  همااانطور. دهااد گساایرش را مثباات رهانشناساای رشااد باا  ره زمیناا  تااا

 Exploration of Scientific: مثباات رهانشناساای خااود  کیااا  در لااوپ  شاای  ه پاناادرهتی جنیفاار

and Practical Strengths of Humanity  رهیکااارد  ایااا  مثبااات  رهانشناسااای" کااارد  اشاااار 

 نقااا  بایااد همچناای  مااا دهااد ماای نشااا  کاا  دهااد ماای ارائاا  قبلاای ضاا   رهیکاارد ایاا  باارا  را

 ... آنها ض   نقا  کنیم بررسی هم کنار در را مرد  قوم

 ". است انسا  عملکرد از کام  ه می اد  دیدگا  یک دنبا  ب  مثبت رهانشناسی 

 

 ذینف ااا  دیااد نحااو  ه خااود تاارهی  ه مشاااهد  چگااونگی مااورد در مشاااب  افاا ای  یااک ایجاااد بااا

 پااارادایم باا  تاار کاماا  ه تاار می اااد  گیاار  جهاات دهااد ماای ارائاا  داخلاای حسابرساای آ  

 .است ا  حرف  رشد ه خدمام نوآهر  برا  جدید منطق  یک ک  اطمینا  

 میواز  مشارکت گیر  گ ارش

 بااا خااود هااا  گاا ارش در بیشاایر ت اااد  ارائاا  باار مبناای را خااود ابیکااارام داخلاای حسابرسااا 

 بهبااود باا  نیاااز کاا  ن ه تاای مسااائ  باار م مااو  کاا  ت ااامیتی باارا  مثباات هااا  یافیاا  از اساایفاد 

 عملیااام از تاار عمیاا  درک کاا  دهااد ماای نشااا  اضااافی ت اااد  ایاا . کننااد ماای تمرکاا  دارنااد

 تاایش کاا  جااایی شناسااایی بااا کنااد ماای تشااوی  را ماادیرا  داخلاای  حسابرسااا  توسااط تجااار 

 توصاای  باا  داد  پاساا  باارا  بیشاایر  تشااوی  نییجاا   در ه دهااد  ماای نشااا  را نیااای  آنهااا هااا 

 طاار  ایجاااد بااا م ایااا ه ابیکارهااا ایاا  باار مثباات حسابرساای. کنااد ماای تشااوی  را بهبااود باارا  هااا

 زمیناا  در بااا یی اطمینااا  سااط  پایاا  باار کاا  ابیاادا از هااا مشااارکت ه ریسااک باار مبیناای هااا 

 کنیرلهااا  حااوز  در سااازمانی موفقیاات در حیاااتی اهمیاات کاا  شااود ماای تلقاای مثباات هااا 

 .اف اید می پای  ای  بر گیرند  می نظر در را داخلی

 ریسک کام  تحلی  بیشیر

 

IPPF ماای تاااریر اهاادا  باا  دسااییابی ره  باار کاا  رهیااداد  هقااو  احیمااا " عنااوا  باا  را خطاار 

 ایاا  ".شااود ماای ت یاای  ساانجی احیمااا  ه تاااریر حسااب باار خطاار. کنااد ماای ت ریاا  را گااذارد

 صاا ود  اطمینااا  عااد  شااام  همچناای  ایاا  شااود  نماای محاادهد ناا ه  ابهامااام باا  ت ریاا 

 .سود برا  هایی فرصت مانند است 

 



 طااور باا  شااود  ماای اعمااا  داخلاای حسابرسااا  توسااط کاا  ریسااک ماادیریت ه ریسااک مفاااهیم

 باا  منجاار احیمااا  کاا  گذارنااد ماای تاااریر نااامطلو  هااا  نگراناای رفاا  ره  باار مشاا  

 از ب شاای اساات ممکاا  منفاای خطاار باا  گیاار  جهاات. شااود ماای سااازمانی اهاادا  باا  دسااییابی

 باا . باشااد نادرساات ارزیااابی خطاار ماننااد حسابرساای  ریسااک رساااند  حااداق  باا  تمایاا 

 پااذیرش در هساایند  مشااکوک یااا شااد  شااناخی  اغلااب سااازما  تهدیاادام ه ضاا   عنااوا 

 مااادیریت آنجاییکااا  از. دارد هجاااود کمیااار خطااار آ   هاااا  توصااای  ه داخلااای کنیرلهاااا  

 ریساااک تحلیااا  ه تج یااا  کناااد  مااای بینااای پااای  را اطمیناااا  عاااد  بااا  مرباااو  تصااامیمام

 انیقاااد  تفکاار ه تحلیلاای تاار هساای  توساا   باا  منجاار کاا  باشااد  تاار جااام  بایااد داخلاای حسابرساای

 .شود می

 کام  ریسک اساس بر داخلی حسابرسی ری   برنام 

 

 را ریسااک ارزیااابی محاادهد  ریسااک  باار مبیناای حسابرساای ریاا   برناماا  مثباات  حسابرساای بااا

 نظاار در را اساات مهاام سااازما  باارا  کاا  را هااایی فرصاات ه قااوم نقااا  تااا دهااد ماای گساایرش

 را مشااااهر  ایااا . آهرد مااای ارمغاااا  بااا  بیشااایر  ارزش مسااایق   تاییاااد صاااورم در ه بگیااارد

 ماای کااار کاا  آنچاا  در ماادیریت مناااف  بااا مطاااب  بیشاایر داخلاای کنیاار  هااا  برناماا  درمااورد

 دارد احیمااا . دهااد ماای پاساا  خااارجی ذینف ااا  مناااف  باا  مساایق  اطمینااا  کاا  جااایی ه کنااد

 .باشد سازما  کار  اهلوییها  با بیشیر هماهنگی ه تر گسیرد  پوش 

 

 نقااا  از داخلاای حسابرساای توسااط تاییااد ه مساایق  ارزیااابی هنگااا  کاا  دارد هجااود مااوارد 

 در را داخلاای حسابرساای حااوز  ساا . شااود ماای افاا هد  ارزش سااازما  هااا  ضاا   ه قااوم

 مثالهااا  در کاا  - کنیاار  فرآیناادها  ه ریسااک ماادیریت سااازمانی  حاکمیاات - بگیریااد نظاار

 خطاار از ا  نشااان  هاای  زیاارا شااود نماای داد  اهلویاات داخلاای حسابرساای برناماا  در پیشاای 

 .ندارد هجود توجهی قاب 

 

 قااوم نقااا  ه هااا فرصاات مااورد در اطمینااا  از توانااد ماای حااوز  ایاا  سااازمانی حاکمیاات

 اساات ممکاا  داخلاای ممیاا   اهاادا . شااود منااد بهاار  هااا ضاا   ه تهدیاادام نیاا  ه سااازما  

 :ب 

 



 ه اجیماااعی رفیااار باا  مربااو  شااکایام مناسااب طااور باا  سااازما  کاا  کنیااد حاصاا  اطمینااا     

 .کند می مدیریت را ش صی

 مدیریت ب  سا  پایا  پاداش پرداخت مثبت عملکرد اطیعام یکپارچگی از اطمینا      

 ارائاا  م یباار ه جااام  اطیعااام کاا  اساات برخااوردار ینظااارت از دامناا  ایاا  ریسااک ماادیریت

 نقااا  همچناای  ه هااا  فرصاات ه قااوم نقااا  ریسااک  ماادیریت درهناای برناماا . دهااد ماای

 حسابرساای اهاادا . دهااد ماای قاارار بررساای مااورد را سااازمانی موفقیاات تهدیاادام ه ضاا  

 :ب  است ممک  داخلی

 .ریسک مدیریت برنام  در شد  گ ارش ها  فرصت ه قوم نقا  ربام از اطمینا      

 تصااامیم ه مهااام ساااازمانی ابیکاااارام از حمایااات در تحقیقااااتی ف الییهاااا  کیفیااات از اطمیناااا     

 .گیر 

 در ساااازما  داشااای  نگااا  بااارا  را عملیااااتی نظاااارم حاااوز  ایااا  کنیااار  فراینااادها  بررسااای

 سااازمانی نیازهااا  بااا سااازگار کنیاار  فرآیناادها . کنااد ماای فااراهم خااود اهاادا  باا  دسااییابی

 :از عبارتند توانند می داخلی ممی   اهدا . است تحو  حا  در

 

 توساااط کااا  اطال ااااتی ه عملکااارد اسااایانداردها  کیفیااات ه مسااایمر ارتباااا  از اطمیناااا     

 .است شد  مطر  ارشد مدیریت

 .داخلی نظارم ها  سیسیم پایدار ها  ه ین  از اطمینا      

 

 

 ارزش از اطمینااا  باا  اساات ممکاا  ممیاا   ممیاا   ممیاا   کاا  دهااد ماای نشااا  هااا نموناا  ایاا 

 درگیاار  هااا  برناماا  ه داخلاای ممیاا   برناماا  کاا  زمااانی حیاای سااازما   ذینف ااا  باا  افاا هد 

 باا  یافیاا  گساایرش دامناا . سااازد فااراهم دهااد  نماای نشااا  را بهبااود باارا  ماااد  هااا  توصاای 

 رفیااار یااافی  باارا  را داخلاای ممیاا   هااا  پوشاا  افاا ای  اضااافی مناااف  مثباات  هااا  حااوز 

 .دهد می سازما  دره  ج لی ممنوعیت

 مثبت حسابرسی مورد

 



 ماانظم توجاا  افاا ای  بااا را داخلاای ممیاا   تضاامی  خاادمام از هساای ی طیاا  مثباات حسابرساای

 باا  دسااییابی از حمایاات در - سااازمانی هااا  فرصاات ه هااا توانااایی - یافیاا  افاا ای  عواماا  باا 

 در ا  حرفاا  رشااد ه خاادمام نااوآهر  باارا  را را  ایاا . دهااد ماای گساایرش سااازمانی اهاادا 

IPPF کنااد  ماای کااار کاا  آنچاا  تأییااد ه شااد  بیناای پاای  خطاارام رفاا  بااا کنااد  ماای فااراهم ف لاای 

 .باشند می برخوردار سازمانی موفقیت برا  حیاتی اهمیت از ده هر

 

 تأییااد ه ماادیریت باار نظااارم دقاات ه صااحت افاا ای  بااا سااازمانی بهبااود باا  همچناای  اماار ایاا 

. کنااد ماای کمااک دارنااد  موفقیاات باارا  حیاااتی اهمیاات کاا  هااایی حااوز  در قااوم نقااا 

 مااورد منطقاا  در را بحراناای عواماا  باا  توجاا  ه تحلیاا  ه تج یاا  داخلاای  ممیاا   فرآیناادها 

 باا  بهبااود باارا  را منیظاار  غیاار نااواحی م اینااام کاا  صااورتی در. دهااد ماای قاارار بررساای

 خااود سااازمانی عملکاارد پیگیاار  در کاا  داد خواهااد نشااا  را خااود ماادیریت بگااذارد  نمااای 

 نظاااارم در داخلااای ه خاااارجی ذینف اااا  بااا  اعیمااااد صاااورم  هااار در. کناااد ف الیااات ه اقااادا 

 .یابد می اف ای  مدیریت

 

 داخلااای  حسابرسااای حرفااا  پاااارادایم بااارد  باااا  بااارا  فرصااایی همچنااای  مثبااات حسابرسااای

 ه کنااد ماای فااراهم را ریسااک باار مبیناای هااا  برناماا  در اطمینااا  خاادمام دامناا  گساایرش

 ایاا  بایااد داخلاای ممیاا   انجماا . دهااد ماای مااا م یلاا  ذینف ااا  باا  را جدیااد هااا  داساایا 

 کاا  کنااد ت یاای  ه کنااد مشااورم کنناادگا  مشااارکت بااا بگااذارد  میااا  در هاام بااا را موضااو 

 .دهد می ارائ  حرف  در نوآهر  برا  قبو  قاب  جهت یک مثبت حسابرسی

 شااک  در بایااد آنهااا. اساات ایاا  اساات  مناسااب دیجییااا  شااوند ماای بهیاار داخلاای حسابرسااا 

 .دهند انجا  دیجییالی تحو  ابیکارام در را  ز  اقدامام تا باشند خود ظاهر 

 

 بیاان  آهرد  دساات باا  باارا  جدیااد آهر  فاا  از اساایفاد  م نااا  باا  دیجییااا  اناادا  تناسااب

 جهااانی ریسااک ارزیااابی رهباار ههدز  جاایم. کنااد کمااک دیجییااا  تحااو  باا  توانااد ماای کاا  اساات

 ساااازما  بااا  کماااک در رهبااارا  ه مهااام شااارکا " را ریساااک می صصاااا  تواناااد مااای  PwC در

 ".کنند خود دیجییا  ابیکارام از بهیر م ایا  آهرد  دست ب  خود ها 

 

 داخلاای  هااا  حسابرساای از بساایار   PwC نقاادینگی بررساای در خطاار آخااری  باا  توجاا  بااا امااا

 هیئاات 111 2 از باای  جهااانی مطال اا  ایاا  در. شااوند ماای کوتااا  سااازگار  ت هاادام ه ریسااک



 ریساااک ه انطباااا  داخلااای  کنیرلهاااا   همچنااای  ه ارشاااد  مااادیرا  ه اجرایااای مااادیرا  مااادیر  

 .گرفیند قرار بررسی مورد ا  حرف 

 

 کاا  هساایند "بحراناای نقطاا " یااک در خطاار تواباا  سااایر ه داخلاای حسابرساای: گویااد ماای ههدز

 ماای تباادی  را کااار ه کسااب هااا آهر  فاا  سااایر ه هااا داد  تحلیاا  ه تج یاا  اتوماساایو   آ  در

 دیجییااا  تحااو م": افاا هد ه . دهنااد ماای تغییاار را سااازمانها نیاا  جدیااد خطاارام امااا. کننااد

 ماای ارمغااا  باا  را تاار دقیاا  گیاار  تصاامیم ه ریسااک شناسااایی باارا  بااالقو  ریسااک همچناای 

 ".آهرد

 

 یکاای مااورد در کاا  کنااد ماای اشااار  CEO CEO PwC نظرساانجی از جدیااد  هااا  یافیاا  باا  ههدز

 کاا  را خطاار م اار  در گاارفی  قاارار باا  مربااو  اطیعااام کاا  گویااد ماای اجرایاای ماادیر پاان  از

 ت ااداد ایاا . کنااد ماای دریافاات اساات  درازماادم گیاار  تصاامیم باارا  جااام  کااافی انااداز  باا 

 .است نیافی  اف ای  سا  81 در

 

 خطاار تواباا  ه انطبااا  داخلاای  حسابرساای برچسااب PwC کاا  اساات چیاا   همااا  "دینامیااک"

 توابااا  ایااا . کناااد مااای برچساااب اسااات  شاااد  بررسااای ساااازمانها  رد  باااا تری  در کااا  را

 کاا  هااایی ریسااک در نفاا  باا  اعیماااد هساایند  دیجییااا  هااا  قابلیاات توساا   حااا  در سااری یر

 باا  مربااو  هااا  ریسااک ماادیریت مااورر طااور باا  هساایند  سااازگار خااود هااا  اساایرات   بااا

 همیایااا  از رهد ماای انیظااار از بهیاار دیجییااا  هااا  ساارمای  از ه کننااد ماای ماادیریت را تغییاارام

 .خود

 

 ماای مشاا   را دیجییااا  بااا میناسااب هااا  سااازما  جاا   شاا  بررساای  در خطاار بررساای

 نظاار در اناادا  تناسااب رژیاام را آنهااا اساات ممکاا  داخلاای حسابرساای هااا  عملکاارد. کنااد

 .بگیرند

 سازما  دیجییا  برنام  در هم 

 

 را آنهاااا ه اسااات  کااارد  ساااازگار ساااازما  آ  باااا را خاااود تااااب  دیجییاااالی اسااایرات   دینامیاااک

 تحااو م کاا  تغییراتاای ه جدیااد خطاارام مااورد در اطمینااا  ه مشاااهر " تااا سااازد ماای قااادر



 از خااا  نیااای  دنبااا  باا  پویااا تواباا  از چهااار  ساا . دهااد ارائاا  "آهرد ماای ارمغااا  باا  دیجییااا 

 از حمایااات بااارا  را عملکااارد م یارهاااا  ٪37 ه هسااایند  خاااود دیجییاااا  هاااا  گاااذار  سااارمای 

 ماای ماادیریت "دلسااوزان " دیجییااالی عملیاااتی مااد  یااک علیاا  ه دهنااد ماای تغییاار رفیارهااا

 .دهند می انجا  را مورد س  ای  دیگر ها  سازما  از نیمی از کمیر. کنند

 کنید تقویت رایابی  اسی داد ه یدیجییال ها  مهارم

 

 داد  باا  پویااا عملکردهااا  در ریسااک می صصااا  ه حسابرسااا : گویااد ماای باا  مااا مقالاا  ایاا 

 ساارعت در خطاار هااا  دیاادگا  ارائاا  باارا  دیجییااالی اب ارهااا  از ه انااد شااد  هاادایت ییهااا

 ماای هماادیرا  با دساایی اجرایاای ماادیرا . کننااد ماای اساایفاد  سااازمانی تحااو  هااا  تاایش

 سااایبر   امنیاات تحلیاا   آهر   فاا  انیقاااد   تفکاار باا  نیاااز آنهااا هااا  سااازما  کاا  گوینااد

 از پویاااا کاااارکرد د یاااا  ه هشااایاد. دارناااد مااادیریت هاااا  مهاااارم تغییااار ه پااارهژ  مااادیریت

 کننااد ماای اساایفاد  کااار دیجییااا  جدیااد هااا  رهش جااای   ه ارزیااابی باارا  عملکاارد م یارهااا 

 یاااا دیجییاااا  پرسااان  اسااای دا  بااارا  را اسااای داد  مااادیریت برنامااا  هاااا د  از نفااار هفااات ه

 .اند کرد  ایجاد موجود ها  مهارم ارتقا 

 کنید پیدا ظهور حا  دررا ها  آهر  ف  یری  مناسب

 

  (AI) مصاانوعی هااوش ماننااد هااایی تکنولااوژ  از نظاار مااورد تواباا  از سااو  یااک کلاای  طااور باا 

 از بیشااایر دینامیاااک. کنناااد مااای اسااایفاد  رباااام خودکاااار اتوماسااایو  ه( IoT) چی هاااا اینیرنااات

 کاارد  آزاد باارا  اتوماتیااک صااورم باا  را خااود هااا  ف الیاات تااا رهد ماای کااار باا  تواباا  سااایر

 افاا ای  ریسااک پوشاا  گساایرش ه تاار ارزشاامند تحلیاا  ه تج یاا  ره  باار کااار باارا  افااراد

 اسااایفاد  خطااارام بااا  داد  پاسااا  بااارا  IoT سنساااورها  از پویاااا توابااا  از درصاااد 73. دهناااد

 ماای اساایفاد  ریسااک مااد  یااا کنیاار  جم یاات  آزمااای  باارا  AI از درصااد 79 ه کننااد ماای

 .است تواب  سایر برابر ده از بی  درصد ای . کنند

 کند اجرا کنیر  ه هاق ی زما  در را خطر تا کنید ف ا  را سازما 

 

 بایاااد ریساااک می صصاااا  دیگااار ه داخلااای حسابرسااای تبااادی   تصااامیمام از حمایااات بااارا 

 بگااذارد  تاااریر سااازما  باار ساارعت باا  بیوانااد کاا  خطاارام از ا  مجموعاا  دربااار  را بینشااهایی

 ایجاااد ه خاادمام ارائاا  باارا  را ف لاای فرآیناادها  پویااا  تواباا  از چهااار  ساا  تقریبااا. کنااد ارائاا 



 اتوماسااایو  از آنهاااا از نیمااای. کنناااد مااای طراحااای مجاااددا ذینف اااا  بااارا  جدیاااد خااادمام

 .کنند بند  اهلویت را خطرام تا کنند می اسیفاد  ماشی  یادگیر  یا هوشمند

 کلیاااد  هاااا  برنامااا  گیرنااادگا  تصااامیم   حسابرسااایادر کمییااا  هااا کننااادگا  شااارکت

 دیجییا 

 

 مااای ایجااااد تحاااو  هاااا  پااارهژ  بااارا  را ارزش بیشااایری  کااا  ریساااک ه حسابرسااای ت هااادام

 ماااورد در مشااااهر  ه کلیاااد  جلساااام در شااارکت گیرنااادگا   تصااامیم باااا ارتباااا  در کنناااد

 یاااا داشااابورد از پویاااا عملکردهاااا  81 در هشااات حااادهد. هسااایند هاااا برنامااا  ه هاااا پااارهژ 

 ماادیر  هیئاات باارا  را خطرناااکیر  هااا  گاا ارش تااا کننااد ماای اساایفاد  تجساام اب ارهااا 

 تاااریر دیجییااالی ابیکااارام مااورد در اساایرات یک تصاامیمام باار مشااابهی ت ااداد. دهنااد ارائاا 

 گذارد می

 خطرام از کلی دید یک ارائ 

 

 همکااار  دیجییااا  هااا  پاارهژ  در دفااا  خطااو  سراساار در ریسااک تواباا  ه پویااا حسابرساای

 چااارچو  یااک پویااا تواباا  پاان  از یکاای. چنااد هاار  هساایند کوچااک داعاادا   اجاا ا ایاا  بااا. کننااد ماای

 عملکااارد هاااا  شااااخ  یااا ریساااک هاااا  شااااخ  از هاحااد ا  مجموعااا  ه مشااایرک سیاساات

 .دهد می ارائ  مدیر  هیئت ب  را تلفیقی ها  گ ارش چهار  یک حدهد. دارد کلید 
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