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تطاؾاؼ اؾتاًساضزّای  
 حؿاتساضی  
   1397تزسیسًظطقسُ 

 ٍ 
 نَضتْای هالی ًوًَِ
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 اؾتاًساضزّای تزسیسًظط قسُ

Azad.abdollah@yahoo.com 

تیي  اؾتاًساضز
 الوللی هكاتِ

 اؾتاًساضز پیكیي 1397اؾتاًساضز ّای ههَب 

قواض
 ػٌَاى ُ

الظم 
االرطا اظ 

 آغاظ
الظم االرطا  ػٌَاى

 اظ آغاظ

IAS 1 1 1380 ًحَُ اضائِ نَضتْای هالی 1398 اضائِ نَضتْای هالی 

IAS 7 2 1380 نَضت رطیاى ٍرَُ ًمس 1398 نَضت رطیاًْای ًمسی 

IAS 8 34 

ِ ّای حؿاتساضی، تغییط زض  ضٍی
تطآٍضزّای حؿاتساضی ٍ 

 اقتثاّات
1398 

، 6تركی اظ اؾتاًساضز 
 1380 گعاضـ ػولىطز هالی

IAS 12 35 1399 هالیات تط زضآهس 

IAS 32 36 1398 اضائِ: اتعاضّای هالی 
IFRS 7 37 1398 افكا: اتعاضّای هالی 

  زاضاییْای اضائِ ًحَُ 14 حسبثساری استبًسارز وٌبرگذاری ثِ هٌجز ،1 استبًسارز الشاهبت اجزای
 حسبثساری استبًسارز ٍ استبًسارز ایي ّوشهبى اجزای ّوچٌیي، .هی گززز راضی تسّیْای ٍ راضی

ِ ّای 34  استبًسارز وٌبرگذاری هَجت اقتثاُ، ٍ حؿاتساضی تطآٍضزّای زض تغییط حؿاتساضی، ضٍی
  .هی ضَز هالی ػولىطز گعاضـ 6 حسبثساری
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 اؾتاًساضزّای تزسیسًظط قسُ

Azad.abdollah@yahoo.com 

اؾتاًساضز تیي  
 الوللی هكاتِ

 اؾتاًساضز پیكیي 1398اؾتاًساضز ّای ههَب 

 ػٌَاى قواضُ
الظم االرطا 

 اظ آغاظ
 ػٌَاى

الظم االرطا 
 اظ آغاظ

IAS 27 18 
نَضتْای هالی رساگاًِ 

 (1398تزسیسًظطقسُ )
1400 

 نَضتْای  هالی  تلفیمی  ٍ  18اؾتاًساضز 
ِ گصاضی  زض ٍاحسّای   حؿاتساضی  ؾطهای

 تزاضی  فطػی  
 

1384 

IAS 28 20 
ِ گصاضی زض ٍاحسّای تزاضی  ؾطهای

ٍاتؿتِ ٍ هكاضوتْای ذال 
 (1398تزسیسًظطقسُ )

1400 
ِ گصاضی زض ٍاحسّای تزاضی  ؾطهای

  ٍاتؿتِ
1389 

IFRS 3 38  1384 تطویثْای تزاضی19اؾتاًساضز  1400 (1398ههَب )تطویثْای تزاضی 

IFRS 10 39 
ههَب  )نَضتْای هالی تلفیمی 

1398) 
1400 

 نَضتْای  هالی  تلفیمی  ٍ  18اؾتاًساضز 
ِ گصاضی  زض ٍاحسّای   حؿاتساضی  ؾطهای

 تزاضی  فطػی  
 

1384 

IFRS 1 40  1400 (1398ههَب )هكاضوتْا 
حؿاتساضی  هكاضوتْای   23اؾتاًساضز 

 1380 ذال 

IFRS 12 41 
افكای هٌافغ زض ٍاحسّای تزاضی 

 1400 (1398ههَب )زیگط 
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نَضتْای هالی اؾت وِ ّسف آى تأهیي ًیاظّاای  
ُ وٌٌسگاًی اؾات واِ زض هاَلؼیتی لاطاض      اؾتفاز
ًساضًس وِ ٍاحس تزاضی ضا هلعم وٌٌس گعاضقاْایی  

 .هطاتك تا ًیاظّای اطالػاتی ذال آًْا تْیِ وٌس

 اضائِ نَضتْای هالی

 (ثب همبغس ػوَهی)غَرتْبی هبلی 

Azad.abdollah@yahoo.com 
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 تاضیرضِ

Azad.abdollah@yahoo.com 
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 تاضیرضِ
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 تاضیرضِ
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 تاضیرضِ
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 تاضیرضِ
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 تاضیرضِ
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 احتوبال، هزوش تحمیمبت ترػػی حسبثساری هَسسِ حسبثزسی سبسهبى غٌبیغ هلی ٍ سبسهبى ثزًبهِ ٍ ضبیس سبسهبى حسبثزسی 
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 تاضیرضِ

Azad.abdollah@yahoo.com 
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 تاضیرضِ
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 غَرتْبی هبلی ًوًَِ هٌتطز ضسُ تَسظ سبسهبى حسبثزسی
 ضوبرُ ًطزیِ سبل

1370 95 

1379 137 
1380 156 
1382 166 
(ثبسًگزی ضسُ) 166 1386  

 (ثبسًگزی ضسُ) 166ٍ  156 1394

 (ثبسًگزی ضسُ) 166ٍ  156 1398

 ًوًَِ هبلی غَرت ّبی ٍ (1396) اغلی ضزوت ٍ گزٍُ تلفیمی ًوًَِ هبلی غَرت ّبی ثْبزار اٍراق ٍ ثَرس سبسهبى
   .است وززُ هٌتطز ... ٍ (1397) گذاری سزهبیِ ضزوتْبی ٍ (1396) سبذتوبًی ضزوت ّبی هبًٌس گًَبگَى غٌبیغ

 را گًَبگَى غٌبیغ ٍ اغلی ضزوت گزٍُ، تلفیمی ًوًَِ هبلی غَرت ّبی ثْبزار اٍراق ٍ ثَرس سبسهبى ًیش 1398 سبل زر
 .است هٌتطز جسیس استبًسارزّبی ثِ تَجِ ثب
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 :(25/12/1394) ًوًَِ هبلی غَرت ّبی لجلی ًسرِ ثِ ًسجت تغییزات هْن تزیي ذالغِ
ِاس لجل ٍ هبلی غَرت ّبی اٍلیي ػٌَاى ثِ جبهغ سیبى ٍ سَز غَرت ٍ سیبى ٍ سَز غَرت ارائ 

 غَرت» ضسى اضبفِ ٍ «اًجبضتِ (سیبى) سَز حسبة گززش» حذف ٍ هبلی ٍضؼیت غَرت
 «هبلىبًِ حمَق زر تغییزات

ِگذاری ػولیبتی، فؼبلیت ّبی عجمِ سِ زر «ًمسی جزیبى ّبی غَرت» ارائ ِ  هبلی تبهیي ٍ سزهبی
ثِ آى ارائِ ٍ آى سزفػل ّبی اس ثزذی ٍ «هبلی ٍضؼیت غَرت» ثِ «تزاسًبهِ» ػٌَاى تغییز 

 ثسّی ّبی هبلىبًِ، حمَق جبری، زارایی ّبی غیزجبری، زارایی ّبی تزتیت ثِ ٍ گشارضی غَرت
 جبری ثسّی ّبی ٍ غیزجبری

ِثىبرگیزی فزآیٌس زر هسیزیت لضبٍت ّبی» ٍ «ریسه ّب ٍ سزهبیِ هسیزیت» افطبی ضسى اضبف 
ِ ّبی   تَضیحی یبززاضت ّبی زر «ثزاٍرزّب ٍ حسبثساری رٍی

ِ(1) ضزوت وِ غَرتی زر ،(ستَى سِ زر) لجل زٍرُ اثتسای تبرید ثِ هبلی ٍضؼیت غَرت ارائ 
 ثب را هبلی غَرت ّبی اس الالهی (2) گیزز، ثىبر گذضتِ ثِ تسزی ثب را جسیس حسبثساری رٍیِ یه

ِ ثٌسی تجسیس را هبلی غَرت ّبی زر الالهی (3) یب ًوبیس ارایِ تجسیس گذضتِ ثِ تسزی  وٌس عجم
 زاضتِ لجل زٍرُ اثتسای زر هبلی ٍضؼیت غَرت زر هٌسرج اعالػبت ثز ثباّویتی اثز هَارز ایي ٍ

 .ثبضس

 1398نَضتْای هالی ًوًَِ ؾال 
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 هزوَػِ واهل نَضتْای هالی

 زٍضُ؛ پایاى تاضید تِ هالی ٍضؼیت نَضت .الف
 زٍضُ؛ تطای ظیاى ٍ ؾَز نَضت .ب
 زٍضُ؛ تطای راهغ ظیاى ٍ ؾَز نَضت .ج
 زٍضُ؛ تطای هالىاًِ حمَق زض تغییطات نَضت .ت
   زٍضُ، تطای ًمسی رطیاًْای نَضت .ث
ِ ّای اّن قاهل تَضیحی، یاززاقتْای .د   ؾایط ٍ حؿاتساضی ضٍی

 تَضیحی؛ اطالػات
ِ ای اطالػات .س  ٍ لثل؛ زٍضُ همایؿ
  تزاضی ٍاحس صٌاًضِ لثل، زٍضُ اتتسای تاضید تِ هالی ٍضؼیت نَضت .ط

  نَضتْای الالم یا گیطز تىاض گصقتِ تِ تؿطی تا ضا حؿاتساضی ضٍیِ یه
  ضا هالی نَضتْای الالم یا ًوایس، اضائِ تزسیس گصقتِ تِ تؿطی تا ضا هالی

ِ تٌسی    .وٌس تزسیسطثم

 .اضائِ وٌستا اّویت یىؿاى ٍاحس تزاضی تایس زض هزوَػِ واهل نَضتْای هالی، توام نَضتْای هالی ضا 
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 نَضت ٍضؼیت هالی

 :تایس حسالل قاهل الالم انلی ًكاى زٌّسُ هثالغ ظیط تاقس
 زاضاییْای حاتت هكَْز؛. الف

ِ گصاضی زض اهالن؛. ب  ؾطهای
 زاضاییْای ًاهكَْز؛. ج
 ؛((ز)ٍ ( ط)، (ث)تِ رع هثالغ هٌسضد زض لؿوتْای )زاضاییْای هالی . ت
ِ گصاضی ّایی وِ حؿاتساضی آًْا تِ ضٍـ اضظـ ٍیػُ اًزام قسُ اؾت؛. ث  ؾطهای
 زاضاییْای ظیؿتی؛. د
 هَرَزیْا؛. س
 زضیافتٌی ّای تزاضی ٍ ؾایط زضیافتٌی ّا؛. ط
 ؾفاضقات ٍ پیف پطزاذتْا؛. خ
 ًمس ٍ هؼازلْای ًمس؛. ز
، تِ ػٌَاى  زاراییْبی غیزجبری ًگْساری ضسُ ثزای فزٍش ٍ ػولیبت هتَلف ضسُ 31هزوَع زاضاییْایی وِ طثك اؾتاًساضز حؿاتساضی . ش

ِ تٌسی قسُ اؾت ٍ زاضاییْای لطاضگطفتِ زض هزوَػِ ٍاحس وِ طثك ّواى اؾتاًساضز تِ ػٌَاى   ًگْساضی قسُ تطای فطٍـ طثم
ِ تٌسی قسُ اؾت؛  ًگْساضی قسُ تطای فطٍـ طثم

 پطزاذتٌی ّای تزاضی ٍ ؾایط پطزاذتٌی ّا؛. ض
 شذایط؛. ظ
 ؛((ظ)ٍ ( ض)تِ رع هثالغ هٌسضد زض لؿوتْای )تسّیْای هالی . غ

 ؛  هبلیبت ثز زرآهس 35تسّیْا ٍ زاضاییْای هالیات راضی، طثك تؼطیف اؾتاًساضز حؿاتساضی . ؼ
 ؛ 35تسّیْای هالیات اًتمالی ٍ زاضاییْای هالیات اًتمالی طثك تؼطیف اؾتاًساضز حؿاتساضی . ـ
 پیف زضیافتْا؛. ل
ِ تٌسی قسُ اؾت؛  31تسّیْای هزوَػِ ٍاحس وِ طثك اؾتاًساضز حؿاتساضی . و  ، تِ ػٌَاى ًگْساضی قسُ تطای فطٍـ طثم
ِ قسُ زض ترف حمَق هالىاًِ؛ ٍ . ط  هٌافغ فالس حك وٌتطل، اضائ
ِ ّای لاتل اًتؿاب تِ هالىاى ٍاحس تزاضی انلی. ظ  .ؾطهایِ ٍ اًسٍذت
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الالم رسیس زض نَضت ٍضؼیت 
 اؾتاًساضز هطتَط هالی

ؾطهایِ گصاضی زض اهالن - 
2 ًمس ٍ هؼازلْای ًمس 
 35 زاضایی ٍ تسّی هالیات اًتمالی 
37ٍ  36 زاضاییْا ٍ تسّی ّای هالی  

 نَضت ٍضؼیت هالی

 ذعاًِ ؾْام

ِ گصاضی ّایی وِ حؿاتساضی آًْا تِ ضٍـ اضظـ ٍیػُ اًزام قسُ اؾت  ؾطهای
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استبًسارز  
 15حسبثساری 
سزهبیِ  
 گذاریْب

ِ گصاضی  زض اهاالن : 5تٌس  ِ گاصاضی  زض    : ؾطهای ظهایي  یاا   ػثااضت  اظ ؾاطهای
ِ   ؾاذتواًی ُ  ٍ ت ِ  اتوام  ضؾیس ِ  آى  ت ِ  ػولیات  ؾاذت  ٍ تَؾؼ رْات    اؾت  و

ِ گصاضی  زاضز  ِ  اظًظط ؾطهای ُ ای  و ـ  تالمَ ُ )اضظ ِ   ( افعایف اضظـ ٍ ارااض ٍ ًا
ِ گصاض ًگْساضی  هی قَز تِ ُ  تَؾط  ٍاحس تزاضی  ؾطهای  .لهس اؾتفاز

 :هَضز تحج  لطاض ًوی گیطزهَاضز ظیط زض ایي  اؾتاًساضز : 3تٌس 
ُ       . الف ِ ناَضت  ؾاَز تاویي  قاس ِ  تا ُ  اظ     هثاًی  قٌاذت  زضآهسّایی  وا ، ؾاَز ؾاْام  ٍ غیاط

ِ گصاضیْا ػایس هی قَز  ُ  )ؾطهای ِ  اؾتاًساضز حؿاتساضی  قواض ػٌَاى  زضآهاس   تا 3ضرَع  قَز ت
 (. ػولیاتی

ِ  زض   . ب ِ گصاضی  زض ٍاحسّای  تزاضی  فطػی، هكاضوتْای ذال ٍ ٍاحسّای تزاضی ٍاتؿات ؾطهای
 . نَضتْای  هالی  تلفیمی ٍ هزوَػِ

ِ گصاضی  زض اهالن .د  . ؾطهای

 ؾطهایِ گصاضی زض اهالن
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استبًسارز ثیي الوللی 
 40حسبثساری 

سزهبیِ گذاری زر 
 اهالن

 ؾطهایِ گصاضی زض اهالن
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ُ هست ًمسی تؼْسات ایفای ّسف تا ًمس هؼازلْای1.  ،وَتا
ِ گصاضی ّسف تا ًِ ٍ  ًگْساضی اّساف، ؾایط یا ؾطهای

  .هی قَز
ِ گصاضی ایٌىِ تطای2.   ًمس هؼازل ػٌَاى تِ ؾطهای

 هثلغ تِ لتثسی لاتل ؾطػت تِ تایس  قَز، قٌاذتِ
   .تاقس ون آى اضظـ تغییط ضیؿه ٍ تاقس ًمس هؼیٌی

ِ گصاضی تٌاتطایي،3.  قطایط ٍارس ظهاًی فمط هؼوَالً ؾطهای
 ،وَتاُ آى ؾطضؾیس وِ اؾت ًمس هؼازلْای ػٌَاى تِ

   .تاقس تحهیل، تاضید اظ هاُ ؾِ حساوخط هخالً
ِ گصاضی4.   ًیؿت، ًمس هؼازل هالىاًِ اتعاضّای زض ؾطهای

  .تاقس ًمس هؼازل آى، هاّیت ایٌىِ هگط

هؼازلْای  
 ًمس

 تؼطیف هؼازلْای ًمس
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تسّیْای هالیات  
 اًتمالی  

 تسّیْای هالیات اًتمالی ٍ زاضاییْای هالیات اًتمالی

 تاظیافت لاتل زضآهس تط هالیات هثالغ اًتمبلی هبلیبت زاراییْبی
ُ ّای زض  :اؾت ظیط هَاضز تا اضتثاط زض آتی زٍض

 هالیات؛ واٌّسُ هَلتی تفاٍتْای .الف
 ٍ آتی؛ ّای زٍضُ تِ ًكسُ اؾتفازُ هالیاتی ظیاًْای اًتمال .ب
 .آتی ّای زٍضُ تِ ًكسُ اؾتفازُ هالیاتی اػتثاضّای اًتمال .ج

ُ ّای زض پطزاذت لاتل زضآهس تط هالیات هثالغ   زٍض
 هالیات هكوَل هَلتی تفاٍتْای اظ وِ اؾت آتی

 .هی قَز ًاقی

 نَضت زض تسّی یه  یا زاضایی یه زفتطی هثلغ تیي تفاٍت
 .اؾت آى هالیاتی هثٌای ٍ هالی ٍضؼیت

زاضاییْای  
 هالیات اًتمالی  

 تفاٍتْای هَلتی

 غیطراضی
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 تسّیْای هالیات اًتمالی ٍ زاضاییْای هالیات اًتمالی

 :وٌیس فطو هخال،
 .تاقس 1000 هثلغ ٍ تطاتط 3 تا 1 ؾالْای زض قطوت زضآهس1.
   .تاقس 600 هثلغ ٍ تطاتط 3 تا 1 ؾالْای زض حؿاتساضی زیسگاُ اظ ّا ّعی2ٌِ.
 .تاقس 700 ٍ 600 ،500 تطتیة تِ هالیاتی زیسگاُ اظ ّا ّعی3ٌِ.

 هكوَل هالیات حؿاتساضی
 3 2 1 3 2 1 ؾال

 1000 1000 1000 1000 1000 1000 زضآهسّا
 700- 600- 500- 600- 600- 600- ّعیٌِ ّا

 300 400 500 400 400 400 ؾَز هكوَل هالیات
 75- 100- 125- 100- 100- 100- %(25)هالیات 

 225 300 375 300 300 300 ؾَز

 تفاٍت ؾَز

تفاٍت  هالیاتی حؿاتساضی ؾال
 هَلتی

1 300 375 -75 
2 300 300 0 
3 300 225 75 

 0 900 900 روغ

 هبلیبت هطوَل سَز > حسبثساری سَز   :1 سبل
 100 × %25 ; 25       :اًتمبلی هبلیبت زارایی

 هبلیبت هطوَل سَز < حسبثساری سَز   :3 سبل
 100 × %25 ; 25       :اًتمبلی هبلیبت ثسّی

 25      اًتمبلی هبلیبت زارایی
           100               هبلیبت ّشیٌِ

 125            پززاذتٌی هبلیبت           

           100               هبلیبت ّشیٌِ
          75           پززاذتٌی هبلیبت           
 25      اًتمبلی هبلیبت زارایی           
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 اتعاضّای هالی

لطاضزازی اؾت وِ تطای یه ٍاحس تزاضی، زاضایی هالی ٍ تطای  اثشار هابلی 
 .ٍاحس تزاضی زیگط، تسّی هالی یا اتعاض هالىاًِ ایزاز هی وٌس

زٌّسُ، حك لطاض زازی تاطای زضیافات   هخالْای ضایذ اظ زاضاییْای هالی وِ ًكاى
ًمس زض آیٌسُ اؾت ٍ تسّیْای هالی هتماتل وِ تیاًگط تؼْس لطاض زازی تاطای  

 :تحَیل ًمس زض آیٌسُ هی تاقس، ػثاضت اؾت اظ
 تزاضی؛ پطزاذتٌی ّای ٍ زضیافتٌی ّا . الف

 پطزاذتٌی؛ ٍ زضیافتٌی اؾٌاز .  ب

 ٍ پطزاذتٌی؛ ٍ زضیافتٌی ٍاهْای .  ج
 .ذطیساضی قسُ ٍ هٌتكطقسُ تسّی اٍضاق .   ت

یا تؼْس تاِ  )زض ّط یه اظ ایي هَاضز، حك لطاض زازی یه ططف تطای زضیافت 
، (یا حك زضیافات )ًمس، تا تؼْس هتماتل ططف زیگط تطای پطزاذت ( پطزاذت

 .  هطاتمت زاضز
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 ؾْام ذعاًِ

  2×13 1×13 

 مبلغ تعذاد مبلغ تعذاد  

 هیلیوى ریال سهن هیلیوى ریال سهن  

 .......... .......... .......... .......... هانده ابتدای سال

 .......... .......... .......... .......... خرید طی سال

 )..........( )..........( )..........( )..........( فروش طی سال

 .......... .......... .......... .......... هانده پایاى سال

 :هی تَاًس ضزوت  وطَر، هبلی ًظبم ارتمبی ٍ رلبثت پذیز تَلیس هَاًغ رفغ لبًَى 28 هبزُ عجك
سْبم ػٌَاى تحت ٍ ذزیساری را ذَز سْبم اس (%10) زرغس زُ سمف تب ضٌبٍر، سْبم هیشاى ثزاسبس 

   .وٌٌس ًگْساری ضزوت زر ذشاًِ
ذشاًِ سْبم ػزضِ ٍ ًگْساری ذزیس، اجزایی زستَرالؼول ٍ آییي ًبهِ عجك ذشاًِ سْبم فزٍش ٍ ذزیس 

  .هی گیزز غَرت
ًسارز را جسیس سْبم ذزیس زر حك تمسم ٍ ثَزُ هجبهغ زر رای حك فبلس ذشاًِ، سْبم ثِ ًسجت ضزوت 

  .ًسارز زارایی گًَِ ّیچ زریبفت حك اًحالل سهبى زر ٍ
ًِوی گیزز تؼلك سَزی سَز، تمسین هَلغ زر ذشاًِ سْبم ث. 
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ِهی گززز ثجت ضسُ توبم ثْبی ث.   

 ؾْام ذعاًِ

 ذطیس

 فطٍـ

التفبٍت ِ   ػٌَاى تحت زفتزی هجلغ ٍ فزٍش هجلغ ذبلع هبث
   .هی ضَز ثجت ٍ ضٌبسبیی «ذشاًِ سْبم (وسز) غزف»
ًَِسیبى ٍ سَز غَرت ٍ سیبى ٍ سَز غَرت زر هجلغی ّیچگ  

 .ًوی ضَز ضٌبسبیی جبهغ
ِگذاری ّب، هطبث ِ   سْبم هجوَع  اس ثرطی  تٌْب ّزگبُ  سزهبی

  هجٌبی  ثز ذشاًِ سْن ّز زفتزی  هجلغ  ضَز، ٍاگذار ، ذشاًِ
ِ  ذشاًِ سْبم هجوَع  ضسُ  توبم  ثْبی  هیبًگیي   .هی ضَز هحبسج
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 ؾْام ذعاًِ

ٍِضؼیت غَرت زر هبلىبًِ حمَق ثرص زر وبٌّسُ رلن یه ػٌَاى ث 
   .هی ضَز ارائِ هبلی

ُ(سیبى) سَز حسبة ثِ «ذشاًِ سْبم (وسز) غزف» ثسّىبر هبًس 
   .هی ضَز هٌتمل اًجبضتِ

ُذشاًِ سْبم وسز هیشاى تب «ذشاًِ سْبم (وسز) غزف» ثستبًىبر هبًس 
  هٌظَر حسبة آى ثِ اًجبضتِ، (سیبى) سَز حسبة ثِ لجلی ضسُ هٌظَر

  زر  هبلی ٍضؼیت غَرت زر «ذشاًِ سْبم غزف» ػٌَاى ثِ ثبلیوبًسُ ٍ
 حسبة ثِ ذشاًِ، سْبم ول فزٍش سهبى زر ٍ ارائِ هبلىبًِ حمَق ثرص
  ضزوت ػوَهی هجوغ ًظز عجك تب هی ضَز هٌتمل اًجبضتِ (سیبى) سَز

 .ضَز تػوین گیزی آى ذػَظ زر

 زض تاضید گعاضقگطی
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 هبلی تبهیي فؼبلیت ّبی اس ًبضی ًمسی جزیبى ّبی
ذشاًِ سْبم فزٍش ثبثت زریبفتی ٍجَُ ذبلع   
عجمِ زر ذشاًِ سْبم ذزیس ثبثت پززاذتی ٍجَُ ذبلع 

 ؾْام ذعاًِ

نَضت رطیاًْای 
 ًمسی

 ؾْن ّط ؾَز
 سْبم هَسٍى هیبًگیي آى زر وِ تلفیمی سْن ّز سَز هحبسجِ هطبثِ

 سْبم هَسٍى هیبًگیي اس فزػی ضزوت ّبی هبلىیت زر اغلی ضزوت
 سْبم هَسٍى هیبًگیي اس ذشاًِ سْبم هَسٍى هیبًگیي هی گززز؛ وسز
 .هی ضَز وسز

   .ضَز افطب ٍاثستِ اضربظ ثب هؼبهالت یبززاضت زر ثبیس
 ذشاًِ، سْبم ػزضِ ٍ ًگْساری ذزیس، اجزایی زستَرالؼول 8 هبزُ عجك

 ًوبیٌسگبى ّوچٌیي ٍ حمَلی ٍ حمیمی اػضبی) هسیزُ ّیئت اػضبی
  زر ضزوت حك ًبضز اجزایی هسیزاى یب ٍ (حمَلی اػضبی حمیمی

 .ًسارًس را ذشاًِ سْبم ثِ هزثَط هؼبهالت

 تا هؼاهالت
 ٍاتؿتِ اقرال
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 ؾْام ذعاًِ
 (29/12/1393)در  بخش حقوق مالکانه

 (ریالی 1ر000 سهن 100ر000) سرهایه 100ر000ر000

 سهام صرف 10ر000ر000

 قانونی اندوخته 5ر000ر000

 انباشته سود 40ر000ر000

 سهام صاحباى حقوق جوع 155ر000ر000

 حثت ّای حؿاتساضی هؼاهالت ؾْام ذعاًِ

  
 5ر500ر000

 5ر500ر000
  

 سْبم ذشاًِ
 

 ٍجِ ًمس
ؾْن ذعاًِ تِ لیوت ّط   5ض000ذطیس 
 01/03/1394ضیال زض تاضید  1100ؾْن 

  
 3ر300ر000

 300ر000

 3ر600ر000
  

  

 ًمس ٍجِ
 (3ر000×1ر100)سْبم ذشاًِ 

 سْبم ذشاًِ( وسز)غزف 
ؾْن ذعاًِ تِ لیوت ّط  3ض000فطٍـ 

 15/03/1394ضیال زض تاضید  1200ؾْن 

  
 1ر080ر000

 1ر080ر000
  

 ذشاًِ سْبم
 ًمس ٍجِ

ؾْن ذعاًِ تِ لیوت ّط   1ض000ذطیس 
 25/03/1394ضیال زض تاضید  1080ؾْن 

  
  

 2ر186ر000

 1ر980ر000
 206ر000

  

 ًمس ٍجِ
 ذشاًِ سْبم (وسز) غزف

 (2ر000×1ر093)سْبم ذشاًِ 
ؾْن ذعاًِ تِ لیوت ّط   2ض000فطٍـ 

 30/03/1394ضیال زض تاضید  990ؾْن 

 

 

 (5ر500ر000-3ر300ر000+1ر080ر000/)3ر000;1ر093
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 ؾْام ذعاًِ

 

 

 
 (  31/03/1394)بخش حقوق مالکانه در 

 
 100ر000ر000

 
 (ریالی 1ر000 سهن 100ر000) سرهایه

  سهام صرف 10ر000ر000

 خزانه سهام صرف 94ر000

 قانونی اندوخته 5ر000ر000

 انباشته سود 40ر000ر000

 خزانه سهام (1ر094ر000)

 
 154ر000ر000

 
 سهام صاحباى حقوق جوع
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 ؾْام ذعاًِ
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 تٌسیتغییط زض ضٍیِ حؿاتساضی، تزسیس اضائِ تا تؿطی تِ گصقتِ یا تزسیس طثمِ

 :ٍاحس تزاضی تایس ؾِ نَضت ٍضؼیت هالی تِ تاضیرْای ظیط اضائِ وٌس
 پایاى زٍضُ راضی؛ .الف
 پایاى زٍضُ لثل؛ ٍ . ب  
 .اتتسای زٍضُ لثل .ج  

اضائِ ؾَهیي نَضت  
ٍضؼیت هالی تِ  

تاضید اتتسای زٍضُ 
 لثل 

 :زض نَضتی وِ

 تا ضا هالی نَضتْای اظ الالهی گیطز، تىاض گصقتِ تِ تؿطی تا ضا حؿاتساضی ضٍیِ یه .الف
ِ تٌسی تزسیس ضا هالی نَضتْای زض الالهی یا ًوایس اضائِ تزسیس گصقتِ تِ تؿطی  ٍ وٌس؛ طثم

 یا گصقتِ تِ تؿطی تا اضائِ تزسیس گصقتِ، تِ تؿطی تا حؿاتساضی ضٍیِ تىاضگیطی .ب
ِ تٌسی، تزسیس  زٍضُ اتتسای زض هالی ٍضؼیت نَضت زض هٌسضد اطالػات تط تااّویتی احط طثم

 .تاقس زاقتِ لثل،
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 نَضت ؾَز ٍ ظیاى

 ٍ ؾَز نَضت حؿاتساضی، اؾتاًساضزّای ؾایط طثك العاهی الالم تط افعٍى
 اضائِ زٍضُ تطای ضا ظیط هثالغ وِ تاقس انلی الالم زضتطزاضًسُ تایس ظیاى

 :هی وٌس
 ػولیاتی؛ زضآهسّای .الف

ِ ّای .ب  هالی؛ ّعیٌ
 وِ ذال هكاضوتْای ٍ ٍاتؿتِ تزاضی ٍاحسّای ظیاى یا ؾَز اظ ؾْن .ج

 هی قَز؛ اًزام ٍیػُ اضظـ ضٍـ تِ آًْا حؿاتساضی
  هالیات؛ ّعیٌِ .ت
  حؿاتساضی اؾتاًساضز تِ) هتَلف قسُ ػولیات ول تطای هزعا هثلغ یه .ث
 ؛(قَز هطارؼِ 31
 زٍضُ؛ ظیاى یا ؾَز .د
 :ؾَز یا ظیاى زٍضُ، لاتل اًتؿاب تِ. س
 هٌافغ فالس حك وٌتطل؛ ٍ 1.
 .هالىاى ٍاحس تزاضی انلی2.
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 نَضت ؾَز ٍ ظیاى

  ٍ ؾَز نَضت زض ضا ّعیٌِ یا زضآهس الالم اظ ّیش یه ًثایس تزاضی، ٍاحس
 ػٌَاى تِ تَضیحی، یاززاقتْای زض یا راهغ ظیاى ٍ ؾَز نَضت ظیاى،
 .وٌس اضائِ غیطهتطلثِ الالم

 غیطهتطلثِ الالم
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اطالػات لاتل اضائِ زض نَضت ؾَز ٍ ظیاى یا زض 
 یاززاقتْای تَضیحی

  ٍ هاّیت تایس تزاضی ٍاحس تاقس، تااّویت ّعیٌِ یا زضآهس الالم ّطگاُ
 .وٌس افكا رساگاًِ ضا آًْا هثلغ

 :قَز افكا رساگاًِ ّعیٌِ، ٍ زضآهس الالم هی قَز هَرة ظیط قطایط
 تِ هكَْز حاتت زاضاییْای اضظـ واّف یا فطٍـ اضظـ ذالم تِ هَرَزیْا اضظـ واّف .الف

 اضظقْا؛ واّف ایي گًَِ تطگكت ّوضٌیي ٍ تاظیافتٌی هثلغ
 ؾاذتاض؛ تزسیس هراضد شذیطُ ّطگًَِ تطگكت ٍ تزاضی ٍاحس فؼالیتْای ؾاذتاض تزسیس .ب
 هكَْز؛ حاتت زاضاییْای الالم ٍاگصاضی .ج
ِ گصاضیْا؛ ٍاگصاضی .ت  ؾطهای
 هتَلف قسُ؛ ػولیات .ث
   ٍ حمَلی؛ زػاٍی فهل ٍ حل .د
 .شذایط تطگكت هَاضز ؾایط .س

 .اؾت ًكسُ اؾتخٌاییزض اؾتاًساضز اقاضُ ای تِ اؾتفازُ اظ 

 .طثك اؾتاًساضزّای پیكیي تایس اظ اؾتخٌایی اؾتفازُ هی قس
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اطالػات لاتل اضائِ زض نَضت ؾَز ٍ ظیاى یا زض 
 یاززاقتْای تَضیحی

.ّط وسام وِ اطالػات لاتل اتىا ٍ هطتَط تط فطاّن هی وٌس  

ِ تٌسی هثتٌی تط   تا اؾتفازُ اظ طثم

ثْبی توبم ضسُ ّا یا واضوطز ّعیٌِ 
  فزٍش

ِ ّا   هاّیت ّعیٌ

ِ ّای قٌاؾایی قسُ زض نَضت ؾَز ٍ ظیاى   اضائِ ارعای ّعیٌ

ِ تٌسی هی وٌس؛  ِ ّا ضا تط اؾاؼ واضوطز طثم ٍاحس تزاضی وِ ّعیٌ
ِ ّا، قاهل ّعیٌِ  تایس اطالػات تیكتطی زضتاضُ هاّیت ّعیٌ

  ِ اؾتْالن زاضاییْای حاتت هكَْز ٍ زاضاییْای ًاهكَْز ٍ ّعیٌ
 .هعایای واضوٌاى، افكا وٌس
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ِ تٌسی تا اؾتفازُ اظ ضٍـ هاّیت  ِ ای اظ طثم ًوًَ
 ّعیٌِ

ِ ّب ترػیع سیزا است، سبزُ رٍش ایي  .ًسارز ضزٍرتی وبروزز، اسبس ثز ّشیٌ

 ×   ػولیبتی زرآهس

 ×   زرآهسّب سبیز

   × سبذت جزیبى زر وبالی ٍ ضسُ سبذتِ وبالی هَجَزی  زر تغییزات

   × ضسُ هػزف هلشٍهبت ٍ اٍلیِ هَاز

   × وبروٌبى هشایبی ّشیٌِ

   × ًبهطَْز زاراییْبی ٍ هطَْز ثبثت زاراییْبی استْالن ّشیٌِ

ِ ّب سبیز    × ّشیٌ

ِ ّب جوغ  (×)   ّشیٌ

 هبلیبت اس لجل سَز
  × 
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ِ تٌسی تا اؾتفازُ اظ ضٍـ  ِ ای اظ طثم وبروزز ًوًَ
 ّعیٌِ

ّا ؾایط اظ رسا ضا فطٍـ قسُ توام تْای تزاضی ٍاحس حسالل،  ضٍـ، ایي زض ِ   افكا ّعیٌ
   .هی وٌس

تٌسی ضٍـ تا همایؿِ زض ِ ِ ّا طثم   هطتَط تطی اطالػات هی تَاًس هاّیت، اؾاؼ تط ّعیٌ
ُ وٌٌسگاى تطای   .وٌس فطاّن اؾتفاز

لاٍت اػوال ٍ اذتیاضی ترهیم هؿتلعم اؾت هوىي واضوطزّا، تِ ّاّعیٌِ ترهیم  
   .تاقس هالحظِ لاتل

 × ػولیبتی زرآهس

 (×) فزٍش ضسُ توبم  ثْبی

 × ًبذبلع سَز

 × زرآهسّب سبیز

ِ ّبی  (×)   فزٍش ّشیٌ

ِ ّبی  (×)   ازاری ّشیٌ

ِ ّب سبیز  (×) ّشیٌ

 × هبلیبت اس لجل سَز
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 نَضت ؾَز ٍ ظیاى راهغ

ٍاحس تزاضی تایس هَاضز ظیط ضا زض نَضت ؾَز ٍ ظیاى 
 :راهغ اضائِ وٌس

 ؾَز یا ظیاى زٍضُ؛. الف
 ؾایط الالم ؾَز ٍ ظیاى راهغ؛  . ب
 هزوَع ؾَز ٍ ظیاى راهغ زٍضُ؛. ج
 :هزوَع ؾَز ٍ ظیاى راهغ زٍضُ، لاتل اًتؿاب تِ. ت
 هٌافغ فالس حك وٌتطل؛ ٍ  1.
 .هالىاى ٍاحس تزاضی انلی2.
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 ؾایط الالم ؾَز ٍ ظیاى راهغ

 :ارعا
  11 حؿاتساضی اؾتاًساضز تِ) اضظیاتی تزسیس هاظاز زض تغییطات .الف

 اؾتاًساضز ٍ ًبهطَْز زاراییْبی 17 حؿاتساضی اؾتاًساضز هطَْز، ثبثت زاراییْبی
ِ گذاریْب حسبثساری 15 حؿاتساضی   ؛(قَز هطارؼِ سزهبی

ُ گیطی تزسیس .ب  اؾتاًساضز تِ) هؼیي هعایای تا ططحْای اًساظ
   ٍ ؛(قَز هطارؼِ وبروٌبى ثبسًطستگی هشایبی 33 حؿاتساضی

 تِ) ذاضری ػولیات هالی نَضتْای تؿؼیط اظ ًاقی ظیاى ٍ ؾَز .ج
 .(قَز هطارؼِ ارس ًزخ زر تغییز آثبر 16 حؿاتساضی اؾتاًساضز

ِ ّا ٍ زضآهسّا اظ الالهی  تؼسیالت قاهل) ّعیٌ
ِ تٌسی  حؿاتساضی، اؾتاًساضزّای ؾایط وِ اؾت (تزسیس طثم

 ًىطزُ هزاظ یا العاهی ظیاى، ٍ ؾَز نَضت زض ضا آًْا قٌاؾایی
 .تاقس
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 نَضت ؾَز ٍ ظیاى راهغ

  اظ یه ّط تا هطتثط زضآهس تط هالیات هثلغ تایس تزاضی ٍاحس
 تزسیس تؼسیالت قاهل راهغ،  ظیاى ٍ ؾَز الالم ؾایط ارعای

ِ تٌسی   یاززاقتْای زض یا راهغ ظیاى ٍ ؾَز نَضت زض ضا طثم
 .وٌس افكا تَضیحی

 ضٍقْای اظ یىی تِ ضا راهغ ظیاى ٍ ؾَز الالم ؾایط ارعای تَاًسهی تزاضی ٍاحس
 :وٌس اضائِ ظیط
   یا هطتَط؛ هالیاتی آحاض وؿط اظ پؽ .الف

 روغ زازى ًكاى تطای ضلن یه ّوطاُ تِ هطتَط، هالیاتی آحاض وؿط اظ لثل .ب
 .الالم آى تِ هطتَط زضآهس تط هالیات هثلغ

 هوىي وِ الالهی تیي ضا هالیات  تایس وٌس، اًتراب ضا (ب) ضٍـ تزاضی ٍاحس اگط
ُ ّای زض اؾت  زض وِ الالهی ٍ قًَس هٌتمل ظیاى ٍ ؾَز نَضت تِ آیٌسُ زٍض

ُ ّای  .زّس ترهیم قس،  ًرَاٌّس هٌتمل ظیاى ٍ ؾَز نَضت تِ آیٌسُ زٍض



45 Azad.abdollah@yahoo.com 

 نَضت ؾَز ٍ ظیاى راهغ
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 نَضت نَضت تغییطات زض حمَق هالىاًِ

 :اؾت ظیط اطالػات قاهل هالىاًِ حمَق زض تغییطات نَضت
 هالىاى تِ اًتؿاب لاتل هثالغ روغ وِ زٍضُ، راهغ ظیاى ٍ ؾَز هزوَع .الف

 هی زّس؛ ًكاى رساگاًِ ضا وٌتطل حك فالس هٌافغ ٍ انلی تزاضی ٍاحس
 گصقتِ تِ تؿطی تا تىاضگیطی آحاض هالىاًِ، حمَق ارعای اظ یه ّط تطای .ب
 34 حؿاتساضی اؾتاًساضز طثك وِ گصقتِ تِ تؿطی تا اضائِ تزسیس یا

 هی قَز؛ قٌاؾایی
 ٍ اتتسا زفتطی هثالغ تطثیك نَضت هالىاًِ، حمَق ارعای اظ یه ّط تطای .ج

ِ طَض وِ زٍضُ پایاى  :هی وٌس افكا ضا ظیط هَاضز تغییطات رساگاًِ ت
 زٍضُ؛ ظیاى یا ؾَز1.
 ٍ راهغ؛ ظیاى ٍ ؾَز الالم ؾایط2.
 ٍ هالىاى آٍضزُ رساگاًِ تطَض وِ هاله، ػٌَاى تِ هالىاى تا هؼاهالت3.

 فطػی تزاضی ٍاحسّای زض هالىیت هٌافغ تغییط ٍ آًْا تیي هٌاتغ تَظیغ
   .هی زّس ًكاى ضا ًوی قَز وٌتطل زازى زؾت اظ هَرة وِ
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 نَضت رطیاًْای ًمسی

ُ وٌٌسگاى تطای ًمسی، رطیاى اطالػات    :هالی نَضتْای اؾتفاز
ًمس ایزاز زض تزاضی ٍاحس تَاًایی اضظیاتی رْت هثٌایی ٍ  

   ٍ ًمس هؼازل
رطیاًْای آى اظ اؾتفازُ تِ تزاضی ٍاحس ًیاظّای اضظیاتی  

   .هی وٌس فطاّن ًمسی،
 

 رطیاى اطالػات افكای ٍ اضائِ العاهات ،2 حؿاتساضی اؾتاًساضز
 .هی وٌس تؼییي ضا ًمسی

 2تغییطات انلی طثك اؾتاًساضز 

 رسیس پیكیي تغییط

 نَضت رطیاًْای ًمسی نَضت رطیاى ٍرَُ ًمس ًام
 ًمس ٍ هؼازلْای ًمس ًمس تؼطیف ًمس

 ؾِ طثمِ پٌذ طثمِ طثمات



Operating 
activities 

Investing 
activities 

Financing 
activities 

Inflows 

Cash 
Pool Operating 

activities 

Investing 
activities 

Financing 
activities 

Outflows 

 اضائِ نَضت رطیاًْای ًمسی

ِ تٌسی قسُ ًمسی رطیاًْای تایس ًمسی رطیاًْای نَضت  فؼالیتْای حؿة تط طثم
ِ گصاضی ػولیاتی،  .وٌس گعاضـ ضا هالی تأهیي ٍ ؾطهای

ِ گصاضی فؼالیتْای ػولیاتی  فؼالیتْای تأهیي هالی فؼالیتْای ؾطهای

Azad.abdollah@yahoo.com 
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 فؼالیتْای ػولیاتی

   گعاضقگطی رطیاًْای ًمسی حانل اظ فؼالیتْای ػولیاتی

 ضٍـ غیطهؿتمین

 تاتت آحاض ؾَز یا  ظیاى زٍضُ، 

   غیطًمسی، هاّیت زاضای هؼاهالت .1

 ٍ زضیافتْا تا هطتثط اًتمالی یا تؼْسی الالم آحاض .2
 ٍ آیٌسُ، یا گصقتِ ػولیاتی ًمسی پطزاذتْای

ِ  یا زضآهس الالم آحاض .3  ًمسی رطیاًْای تا هطتثط ّعیٌ
ِ گصاضی فؼالیتْای اظ حانل    هالی، تأهیي یا ؾطهای

 .تؼسیل هی قَز

 ضٍـ هؿتمین

طثمات انلی ًاذالم زضیافتْای ًمسی ٍ  
 .ًاذالم پطزاذتْای ًمسی افكا هی قَز

هی ضَز جزیبًْبی ًمسی حبغل اس فؼبلیتْبی ػولیبتی را ثب استفبزُ اس  تَنیِثِ ٍاحسّبی تجبری 
 . رٍش هستمین گشارش وٌٌس

 (طثمات زیگط)طثمِ تٌسی  غیطًمسی ظهاًثٌسی
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 ؾَز تؿْیالت ٍ ؾَز تمؿیوی

 .  رطیاًْای ًمسی حانل اظ ؾَز تؿْیالت ٍ ؾَز تمؿیوی زضیافتی ٍ پطزاذتی، تایس رساگاًِ افكا قَز

 :هالی هؤؾؿِ یه زض
 ػٌَاى ثِ هؼوَالً زریبفتی، تمسیوی سَز ٍ تسْیالت ثبثت زریبفتی سَز ًیش ٍ تسْیالت ثبثت پززاذتی سَز

ِ ثٌسی ػولیبتی فؼبلیتْبی اس حبغل ًمسی جزیبًْبی    .هی ضَز عجم

زر سبیز ٍاحسّبی  
 تجبری

سَز پززاذتی ثبثت  
 تسْیالت

 اس حبغل ًمسی جزیبًْبی ػٌَاى ثِ
ِ ثٌسی هبلی تأهیي فؼبلیتْبی    .هی ضَز عجم

سَز زریبفتی ثبثت 
تسْیالت اػغبیی ٍ سَز 

 تمسیوی زریبفتی

 اس حبغل ًمسی جزیبًْبی ػٌَاى ثِ
ِ گذاری فؼبلیتْبی ِ ثٌسی سزهبی  عجم

   .هی ضَز

 سَز تمسیوی پززاذتی
 اس حبغل ًمسی جزیبًْبی ػٌَاى ثِ

ِ ثٌسی هبلی تأهیي فؼبلیتْبی    .هی ضَز عجم

  یا ظیاى ٍ ؾَز نَضت زض ّعیٌِ ػٌَاى تِ قٌاؾایی اظ نطف ًظط ،زٍضُ یه طی پطزاذتی تؿْیالت ؾَز هجلغ روغ
  افكا ًمسی رطیاًْای نَضت زض ،هبلی تأهیي هربرج 13 حؿاتساضی اؾتاًساضز طثك زاضایی قسُ توام تْای زض احتؿاب
 .هی قَز
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 هالیات تط زضآهس

  ٍ افكا رساگاًِ تایس تطزضآهس، هالیات اظ حانل ًمسی رطیاًْای
  ػولیاتی فؼالیتْای اظ حانل ًمسی رطیاًْای ػٌَاى تِ

ِ تٌسی  هطتثط هكرم، طَض تِ ضا آى تتَاى ایٌىِ هگط قَز، طثم
ِ گصاضی ٍ هالی تأهیي فؼالیتْای تا    .زاز تكریم ؾطهای
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 افكای هٌاتغ ػسم اطویٌاى تطآٍضزّا

 هَاضز گعاضقگطی، زٍضُ پایاى زض تطآٍضزّا اًزام زض صٌاًضِ
  لاتل ضیؿه وِ تاقس زاقتِ ٍرَز اطویٌاًی ػسم

ِ ای  ٍ زاضاییْا زفتطی هثالغ تااّویت تؼسیل تطای ضا هالحظ
 تایس تزاضی ٍاحس وٌس، ایزاز آتی هالی ؾال زض تسّیْا

 هٌاتغ ؾایط ٍ آیٌسُ تا هطتثط هفطٍضات زضتاضُ ضا اطالػاتی
 ایي هَضز زض .وٌس افكا تطآٍضزّا ایي اطویٌاى ػسم ػوسُ

 قاهل تایس تَضیحی یاززاقتْای تسّیْا، ٍ زاضاییْا
 :تاقس ظیط رعئیات

 ٍ آًْا؛ هاّیت .الف
 .گعاضقگطی زٍضُ پایاى زض آًْا زفتطی هثلغ .ب
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 اتعاضّای هالی

لطاضزازی اؾت وِ تطای یه ٍاحس تزاضی، زاضایی هالی ٍ تطای  اثشار هابلی 
 .ٍاحس تزاضی زیگط، تسّی هالی یا اتعاض هالىاًِ ایزاز هی وٌس

زٌّسُ، حك لطاض زازی تاطای زضیافات   هخالْای ضایذ اظ زاضاییْای هالی وِ ًكاى
ًمس زض آیٌسُ اؾت ٍ تسّیْای هالی هتماتل وِ تیاًگط تؼْس لطاض زازی تاطای  

 :تحَیل ًمس زض آیٌسُ هی تاقس، ػثاضت اؾت اظ
 تزاضی؛ پطزاذتٌی ّای ٍ زضیافتٌی ّا . الف

 پطزاذتٌی؛ ٍ زضیافتٌی اؾٌاز .  ب

 ٍ پطزاذتٌی؛ ٍ زضیافتٌی ٍاهْای .  ج
 .ذطیساضی قسُ ٍ هٌتكطقسُ تسّی اٍضاق .   ت

یا تؼْس تاِ  )زض ّط یه اظ ایي هَاضز، حك لطاض زازی یه ططف تطای زضیافت 
، (یا حك زضیافات )ًمس، تا تؼْس هتماتل ططف زیگط تطای پطزاذت ( پطزاذت

 .  هطاتمت زاضز
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 هاّیت ٍ هیعاى ضیؿىْای ًاقی اظ اتعاضّای هالی

ُ وٌٌسگاى ناَضتْای هاالی زض    ٍاحس تزاضی تایس اطالػاتی افكا وٌس وِ تِ اؾتفاز
اضظیاتی هاّیت ٍ هیعاى ضیؿىْای ًاقی اظ اتعاضّای هالی وِ ٍاحس تزااضی زض  

 .پایاى زٍضُ گعاضقگطی زض هؼطو آًْا لطاض هی گیطز، ووه ًوایس

 ضیؿه

 اػتثاضی
 ػسم زلیل ثِ هبلی، اثشار عزف یه ایٌىِ ریسه
 . ضَز زیگز عزف هبلی سیبى هَجت تؼْس، ایفبی

 ًمسیٌگی
 ثِ هزثَط تؼْسات ایفبی زر تجبری ٍاحس ایٌىِ ریسه

 هبلی زارایی یب ًمس تحَیل عزیك اس وِ هبلی ثسّیْبی
 .ضَز هطىل زچبر هی ضَز، تسَیِ زیگز

 تاظاض

 ًمسی جزیبًْبی یب هٌػفبًِ ارسش ًَسبى  ریسه
 لیوتْبی زر تغییز زلیل ثِ هبلی اثشار یه آتی
 ضسُ تطىیل ریسه ًَع سِ اس ثبسار ریسه .ثبسار
 ٍ سَز ًزخ ریسه پَل، ٍاحس ریسه :است

 لیوتْب سبیز ریسه
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 هاّیت ٍ هیعاى ضیؿىْای ًاقی اظ اتعاضّای هالی
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 هاّیت ٍ هیعاى ضیؿىْای ًاقی اظ اتعاضّای هالی
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 هاّیت ٍ هیعاى ضیؿىْای ًاقی اظ اتعاضّای هالی
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 هاّیت ٍ هیعاى ضیؿىْای ًاقی اظ اتعاضّای هالی



65 Azad.abdollah@yahoo.com 

 افكای هاّیت ٍ هیعاى ضیؿىْای ًاقی اظ اتعاضّای هالی
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