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︑︣︗﹞﹥: د﹋︐︣ ﹝︡ی ﹡︀︸﹞﹩ ارد﹋︀﹡﹩   

﹉︧ر ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞﹉︧ر ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ا︗︣ای ﹩︨︣︋︀︧ ا︗︣ای
در بنگاه هاى كوچك ومتوسطدر بنگاه هاى كوچك ومتوسط

﹤﹞︡﹆﹞
︧︀︋︨︣﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ر︧﹉، دارای ︨﹥ ﹝︣﹙﹥ ا︮﹙﹩ ︋﹥ ︫︣ح ز︣ ا︨️:

ارز︀︋﹩ ر︧﹉: ا﹡︖︀م رو﹥ ﹨︀ی ارز︀︋﹩ ر︧﹉ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︫﹠︀︨︀﹩ و ارز︀︋﹩ ر﹊︧︀ی ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩.
 ︴︨ ︋︀ا﹨﹞﹫️، ﹨﹛ در ︿︣︑ ︫︡ه ﹩︋︀و ارز ﹩︀︨︀﹠︫ ︀ی﹊︧ر ﹤︋ ︨︀︎ در ︣︐︪﹫︋ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤و ا﹡︖︀م رو ﹩︧ــ﹉: ︵︣اوا﹋﹠︩ ︋﹥ ر

︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ و ﹨﹛ در ︨︴ اد︻1︀.
﹎︤ار︫﹍︣ی: ا︣﹞ ﹟﹙﹥ ︫︀﹝﹏ ا﹟ ﹝﹢ارد ا︨️؛

︉ ︫︡ه؛ و ︧﹋ ﹩︨︣︋︀︧ ︡﹨︀ر﹡︷︣ ︋︣ا︨︀س ︫﹢ا︸آ﹝︀ده ﹋︣دن ﹝︐﹟ ا •
︉ ︫︡ه ︑﹠︀︨︉ دارد.  ︧﹋ ︕︀︐﹡ ︀︋ ﹤﹋ ﹩︫و ا﹡︐︪︀ر ﹎︤ار ﹤﹫︑ •

﹎︤︡ه ﹨︀﹩ از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ در ︗︡ول1 ﹡︪︀ن داده ︫︡ه ا︨️.
︑﹢︮﹫︿ ا﹟ ︨﹥ ︻﹠︭︣، ︋﹥ ︮﹢رت ︨︀ده در ︫﹊﹏ 1 ارا﹥ ︫︡ه ا︨️.

و︸﹞ ︿︀︐﹙︿ ﹝﹠︡رج در ﹨︣ ﹉ از ا﹟ ﹝︣ا﹏ در ادا﹝﹥ ︑︪ــ︣ ︫︡ه ا︨️. ﹨︣ ﹝︣﹙﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ︗︤﹩ در ﹁︭﹙︀ی ︋︺︡ی ا﹟ ر﹨﹠﹞﹢د، ﹝﹢رد 
︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️.
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﹉︧ر ﹩︋︀ارز
 ︿︣︑ ︀ی﹊︧ــر ﹩︋︀و ارز ﹩︀︀︨ــ﹠ ﹨︡ف ︧ــ︀︋︣س ﹋﹥︫ 
 ︴د﹜﹫﹏ ا︫ــ︐︊︀ه در ︨ــ ﹤︋ ︀ ،︉﹚﹆︑ ﹏﹫﹛︋︀ا﹨﹞﹫ــ️، ︠ــ﹢اه ︋﹥ د
 ︡اد︻︀ ︋︀︫︡، ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ︫﹠︀︠️ وا ︴︀ی ﹝︀﹜﹩ و در ︨ــ︑ر﹢︮
︑︖ــ︀ری و ﹝﹫︳ آن ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ ︫ــ︀﹝﹏ ﹋﹠︐︣ل دا︠﹙﹩ 
︫ــ︣﹋️ ا︨ــ️ و در ﹡︐﹫︖﹥، ﹝︊﹠︀ــ﹩ ︋︣ای ︵︣اــ﹩ و ا︗︣ای 
وا﹋﹠︪︀ ︋﹥ ر﹊︧︀ی ارز︀︋﹩ ︫ــ︡ه ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️، ﹁︣ا﹨﹛ 
﹝﹩ ﹋﹠︡ ︣﹞ .(315.3)﹙﹥ ارز︀︋﹩ ر︧ــ﹉ در ︫ــ﹊﹏2 ﹡︪︀ن 

داده ︫︡ه ا︨️.
﹝︣﹙﹥ ارز︀︋﹩ ر︧﹉ ﹝﹣︔2︣، ︫︀﹝﹏ ا﹟ ا﹜︤ا﹝︀ ا︨️:

﹩︨︣︋︀︧ ︪︀ر﹋️ ﹝︧︐﹆﹏ ا︻︱︀ی ار︫︡ ﹎︣وه﹞
︫ــ︣﹉ ﹝︧ــ﹢ل ﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩ و د﹍︣ ا︻︱︀ی ا︮﹙﹩ ﹎︣وه 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹡﹫︀ز ا︨️ ﹋﹥ در ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ︧︀︋︨︣﹩ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ 
در ︋︣﹡︀﹝﹥ رــ︤ی و ﹝︪ــ︀ر﹋️ در ︓︋︀ی ﹝﹫ــ︀ن ا︻︱︀ی ﹎︣وه 
 ﹟︪ــ︀ر﹋️ ﹁︺︀ل دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡. ﹝︪︀ر﹋️ ﹁︺︀ل، ا﹞ ،﹩︨︣︋︀︧
ا︵﹞﹫﹠ــ︀ن را  ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ آورد ﹋ــ﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ از ﹝︤ا︀ی 
ــ︡ه ا︨ــ️. ︑﹢︗﹥ دا︫︐﹥  ︣ه ﹝﹠︫︡   ︋︀﹡︀ه ﹨︀ی آ﹎︡و د ︀﹨ ﹤︋︣︖︑
︋︀︫ــ﹫︡ ﹋﹥ در  ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩، ا︮︴﹑ح 
 ︬︀ ا︫︀︮﹩ ﹎﹀︐﹥ ﹝﹩  ︫﹢د ﹋﹥ ﹋︀ر ﹇︣ارداد   ︫﹤ «︧︀︋︣س»︋ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︧︀︋︨︣ــ﹩ را ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡. ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد

﹎︤︡ه ﹨︀ی ﹝︣︑︊︳ ︫﹞︀ره ︋﹠︡

︣ا︴﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ و︗﹢د 200.15 ︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ا︗︣ا ﹡﹞︀︡ و ︑﹢︗﹥ ﹋﹠︫︡  ︀ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای︋   ︡︀︧︀︋︨︣ــ﹩ را︋  ︧ــ︀︋︣س︋ 
.(A18-A22) ︀ی ﹝︀﹜﹩ ︫﹢د︑در ︮﹢ر ️﹫﹝﹨︋︀ا ︿︣︑ ﹤︋ ︣︖﹠﹞ ﹤﹋ ︫︡︀︋ ﹤︐︫دا

200.16.(A23-A27)ای را ︋﹥ ﹋︀ر ﹎﹫︣د ﹤﹁︣ ︀ی ﹝︀﹜﹩، ﹇︱︀وت︑ر﹢︮ ﹩︨︣︋︀︧ ︤ی و ا﹡︖︀مدر ︋︣﹡︀﹝﹥ ر ︡︀︋ ︧︀︋︣س

200.17
 ﹉︧ا﹡︡ ر﹢︐ ﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹠︀︨︉ و ﹋︀﹁﹩ ﹋︧︉ ﹋﹠︡ ︑︀︋   ︫︡︀ ﹥ ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹝︺﹆﹢ل، ︧ــ︀︋︣س︋  ︋︣ای د︨ــ︐﹫︀︋﹩︋ 
﹥ ︻﹞﹏ آورد و آن را ﹝︊﹠︀ی ا︸︀ر﹡︷︣  ︢︣﹁︐﹠﹩ ﹋︀﹨︩ د﹨︡، ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی ﹝︺﹆﹢﹜﹩︋   ︎﹟﹫︀  ︎︴ــ  ︨﹤ ︧︀︋︨︣ــ﹩ را︋ 

.(A28-A52) ︡﹨د ﹇︣ار د﹢︠

200.21

﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ﹫︀ن ︫ــ︡ه در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  ﹁︡﹨ ︡︀︀ی︋  ﹥ ﹨︡﹁︀ی ﹋﹙ــ﹩ ﹝﹢رد ﹡︷︣،︋  ︣ای د︨ــ︐﹫︀︋﹩︋  ︧ــ︀︋︣س︋ 
︧︀︋︨︣﹩ ﹝︣︑︊︳ را در ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ا﹡︖︀م ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹥ ﹋︀ر ﹎﹫︣د و روا︋︳ درو﹡﹩ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ را ﹡﹫︤ در ﹡︷︣ دا︫︐﹥ 

:︀︑ (A67-A69) ︀︑ ︫︡︀︋
﹥ رو﹥ ﹨︀ی   ︋،﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫ ا﹜︿- ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠︡ آ︀ ا ﹁︤ون ︋︣ رو﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ا﹜︤ام ︫︡ه در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 

د﹍︣ی ︋︣ای د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ﹨︡﹁︀ی ︋﹫︀ن ︫︡ه در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ﹡﹫︀ز ا︨️ (A70)، و
.(A71) ️︨و ﹋︀﹁﹩ ﹋︧︉ ︫︡ه ا ︉︨︀﹠﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︡﹨ا﹢︫ ︀آ ︡﹠﹋ ﹩︋︀ب- ارز

︗︡ول ١-  ﹎︤︡ه ﹨︀﹩ از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری
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︋︣وز ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ در 
︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︫﹢د؟

﹠︀︨︀﹩ ︫︡ه،  آ︀ رو︡اد﹨︀ی*︫ 
 ︿︣︑ ﹤︋ ︣︖﹠﹞ رخ داده ا﹡︡ و
 ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی  در  ︋︀ا﹨﹞﹫ــ️ 

︫︡ه ا﹡︡؟

︉ ︫︡ه،  ︧﹋ ︫ــ﹢ا﹨︡  ︋︣ا︨︀س 
﹥ ا︸︀ر﹡︷︣ ︧︀︋︨︣﹩ ︋︣ای 
︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︀︨︉ ا︨️؟

﹉︧ر ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︣︮︀﹠︻  -١ ﹏﹊︫

︀ا﹨﹞﹫️ در   ︋︿︣︑ ︣ای ﹋︀﹨︩ ا﹝﹊︀ن ︀﹝﹏ ر﹊︧︀ی ﹡︀︫ــ﹩ از ﹡︊﹢د ﹋﹠︐︣ل دا︠﹙﹩︋  ︉ و﹋︀ر ا︨ــ️. ﹨﹞︙﹠﹫﹟،︫  ︧﹋ ︀ ︉﹚﹆︑ ﹉︧ــ︡اد»، ︋﹥ ︵﹢ر ︨ــ︀ده، ︻︀﹝﹏ ررو» ﹉ *
︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹝﹩ ︫﹢د.
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︋﹢ا﹨︡ ا﹜︤ام ︀ ﹝︧ــ﹢﹜﹫︐﹩ را ︋︣ ︻︡ه ︧﹞ ﹉︫︣﹢ل ﹇︣ارداد 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹇︣ار د﹨ــ︡، ︋﹥ ︗ــ︀ی ا︮︴﹑ح «︧ــ︀︋︣س» از 

ا︮︴﹑ح «︧﹞ ﹉︫︣﹢ل ﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩» ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢د.
︑︃﹋﹫︡ ︋︣ «︑︣د ︡︣﹁﹥ ای»

﹡﹞﹩ ︑﹢ان از ︧︀︋︣س ا﹡︐︷︀ر دا︫️ ﹋﹥ ︑︖︣︋﹥ ﹎︫︢︐﹥ ︠﹢د را در︋︀ره 
︮︡ا﹇️ و در︨︐﹊︀ری ﹝︣︡️ وا︡ ︑︖︀ری و ار﹋︀ن را﹨︊︣ی آن، 
 ️︣︡﹞ ︋︀ور ︋﹥ ︮︡ا﹇️ و در︨︐﹊︀ری ،﹟︡ه ︋﹍﹫︣د. ︋︀ و︗﹢د ا︀د﹡
و ار﹋︀ن را﹨︊︣ی وا︡ ︑︖︀ری ﹡﹫︤ ︋︀︻︒ ﹡﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ ︧ــ︀︋︣س 
︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︠﹢د را ﹋﹠︀ر  ﹎︢ا︫ــ︐﹥ و در ﹨﹠﹍︀م ﹋︧ــ︉ ا︵﹞﹫﹠︀ن 
﹢د. ︡ن ﹋︀﹁﹩ ﹡﹫︧️، را︲﹩︫  ︣ای ﹇︀﹡︹︫  ﹢ا﹨︡ی ﹋﹥︋  ﹝︺﹆﹢ل، ︋︀ ︫ 

︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی
 ﹟︧︀︋︨︣ــ﹩ (︑︡و ︤یــ﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر﹚︣﹞ ز﹝︀ن ︮︣ف ︫ــ︡ه در
︋︣﹡︀﹝﹥ ﹋﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و را﹨︊︣د ﹋﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩)، ا﹟ ا︵﹞﹫﹠︀ن 

﹥ در︨ــ︐﹩ ︑︺﹫﹫﹟  ﹢ا﹨︡ آورد ﹋﹥ ﹨︡﹁︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩︋  را ﹁︣ا﹨﹛︠ 
︫ــ︡ه و ﹋︀ر ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︧︀︋︨︣﹩، ﹨﹞﹫︪﹥ ︋︣ ︗﹞︹ آوری ︫﹢ا﹨︡ در 
﹝﹢رد  ﹟︣︐﹝﹞﹢زه ﹨︀ی ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️، ﹝︐﹞︣﹋︤ ︫︡ه ا︨️.

︓︋︀ی ﹎︣وه ︧︀︋︨︣﹩ و ار︑︊︀ط ﹝︧︐﹞︣
︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ︗﹙︧ــ﹥ ﹨︀ی/︓︋︀ی ﹎︣وه ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︀ ︱﹢ر 
︣ای  ﹢︋﹩ را︋  ︧ــ﹫︀ر︠   ︋️︮︣﹁ ،﹩︨︣︋︀︧ ل ﹋︀ر﹢︧﹞ ﹉︫︣ــ

﹨﹛ ا﹡︪︡﹩ در︋︀ره ﹝﹢ارد ز︣ ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡:
︉ ﹋︀ر در ﹋﹏ و ︋︒ در  • آ﹎︀﹨﹩ ﹋︀ر﹋﹠︀ن در︋︀ره ﹝︧ــ︀︮ ﹏︀ــ

﹝﹢رد ﹢زه ﹨︀ی ر︧﹉ ﹋﹥ ا﹝﹊︀ن و︗﹢د دار﹡︡؛
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹋ ﹤﹞︀﹡︣︋ را﹨︊︣د ﹋﹙﹩ و ﹩︪︋︣︔در ﹝﹢رد ا ︒︋ •

و ا﹡︖︀م ︑︽﹫﹫︣﹨︀ در ز﹝︀ن ﹡﹫︀ز؛
• ا︗ــ︣ای ︵﹢﹁︀ن ﹝︽ــ︤ی در ﹝﹢رد ﹍﹢﹡﹍﹩ و﹇ــ﹢ع ︑﹆﹙︉ و در 

﹡︐﹫︖﹥، ︵︣ا﹩ وا﹋﹠︩ ﹝﹠︀︨︉؛ و 

﹉︧ر ﹩︋︀٢-  ارز ﹏﹊︫
﹉
︧
﹩ ر
︋︀ز
ار

﹉
︧
﹩ ر
︋︀ز
ار

﹁︺︀﹜﹫️﹁︺︀﹜﹫️﹨︡ف﹨︡ف﹝︧︐﹠︨︡︀زی﹝︧︐﹠︨︡︀زی

︻﹢ا﹝﹏  ﹁︨︣ــ️  ︻﹢ا﹝﹏ ︑﹠︷﹫ــ﹛  ﹁︨︣ــ️  ︑﹠︷﹫ــ﹛ 
ر︧﹉ ا︨︐﹆﹑لر︧﹉ ا︨︐﹆﹑ل

﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹞︀﹠﹆﹁ا﹢︑ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹞︀﹠﹆﹁ا﹢︑ 
︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در ﹝﹢رد

﹩︨︣︋︀︧ ︣ش ﹇︣ارداد︢︎ 
 ﹩︑︀﹞︡﹆﹞ ﹁︺︀﹜﹫︐ــ︀ی  ا﹡︖︀م 
﹩︨︣︋︀︧ ط ︋﹥ ﹇︣ارداد﹢︋︣﹞

﹩︨︣︋︀︧ ︤یر ﹤﹞︀﹡︣︋

﹉︧ر ﹩︋︀︀ی ارز︫ا﹡︖︀م رو

 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹋ ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹟︡و︑
﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹋ و را﹨︊︣د

ر︧ــ﹉   ﹩︋︀ارز/﹩︀︀︨ــ﹠︫
 ﹅︣︵ از  ︋︀ا﹨﹞﹫ــ️  ︑︣ــ︿ 

︡وا ️︠︀﹠︫

﹩︨︣︋︀︧ ︀ی ﹎︣وه︓︋ ️﹫﹝﹨ا﹩︨︣︋︀︧ ︀ی ﹎︣وه︓︋ ️﹫﹝﹨ا
﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹋ را﹨︊︣د﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹋ را﹨︊︣د

︉ و﹋︀ر  ︧﹋ و   ︉﹚﹆︑ ︉ و﹋︀ر ر︧ــ﹊︀ی  ︧﹋ و   ︉﹚﹆︑ ر︧ــ﹊︀ی 
﹜﹞ ︀ی﹊︧ر ﹏﹞︀︫﹜﹞ ︀ی﹊︧ر ﹏﹞︀︫

﹋﹠︐︣﹜︀ی  ﹋﹠︐︣﹜︀ی ︵︣ا﹩/ا︨︐﹆︣ار  ︵︣ا﹩/ا︨︐﹆︣ار 
دا︠﹙﹩ ﹝︣︋﹢طدا︠﹙﹩ ﹝︣︋﹢ط

ر︣︑ ﹉︧︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ارز︀︋﹩ ︫︡ه در:ر︣︑ ﹉︧︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ارز︀︋﹩ ︫︡ه در:
•  ︨︴ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩•  ︨︴ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩

•  ︨︴ اد︻︀•  ︨︴ اد︻︀
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• ︑︺﹫﹫﹟ ﹝︐﹫﹛﹢︧︀ی ︧︀︋︨︣﹩ و و︲︹ ︀ر︋﹢︀ی ز﹝︀﹡﹩.
روا︋ــ︳ ﹝︧ــ︐﹞︣ ︋﹫﹟ ا︻︱ــ︀ی ﹎ــ︣وه ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ︑﹞︀م 
ز﹝︀ن ا﹡︖︀م ﹋︀ر ﹡﹫︤ ﹝﹛ ا︨ــ️، ︋︣ای ﹝︓ــ︀ل، ︋︒ و ︑﹢︗﹥ ︋﹥ 
﹝﹢︲﹢︻︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩، ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︾﹫︣︻︀دی ︭︠︀︫ ︀︀ی 
︑﹆﹙︉ ﹋ــ﹥ ا﹝﹊︀ن و︗﹢د دار﹡ــ︡. ا﹟ روا︋︳، ار︑︊ــ︀ط ︋﹥ ﹝﹢﹇︹ ︋︀ 
﹝︣︡ــ️ و در ︮ــ﹢رت ﹡﹫︀ز، ︑︽﹫﹫ــ︣ در را﹨︊︣د ︧︀︋︨︣ــ﹩ و 

رو︫︀ی ︧︀︋︨︣﹩ را ا﹝﹊︀﹡︢︍︣ ︠﹢ا﹨︡ ︨︀︠️.
﹉︧ر ﹩︀︨︀﹠︫ ︣︋ ︤﹋︣﹝︑

 ﹩﹞︀﹝︑ ﹩︀︧ــ﹉، ︫﹠︀︨ــ︀︋ــ﹩ رــ︡ ارز﹠ــ﹟ ﹎︀م در ﹁︣ا︣︐﹝﹞
︉ و﹋︀ر و ︑﹆﹙︉ از  ︧﹋ ﹉︧︀ی ﹝︣︋﹢ط ا︨ــ️. ا﹎︣ ︻﹢ا﹝﹏ ر﹊︧ر
 ﹩︋︀ا﹝﹏ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ارز﹢︻ ﹟د، ا﹢︪﹡ ﹩︀︨︀﹠︫ ︧︀︋︣س ی﹢︨
و ﹝︧︐﹠︨︡ــ︀زی ﹡︪ــ︡ه و در ﹡︐﹫︖﹥ وا﹋﹠︩ ﹝﹠︀︨ــ︉ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
 ﹩︋︀︀ی ارز﹨ ﹤ا﹝︣، آن ا︨️ ﹋﹥ رو ﹟ا﹨︡ ︫︡. د﹜﹫﹏ ا﹢﹡ ﹩︣ا︵
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩︪︋︣︔︣ای ا  ︋،︫︡︀ ︡ه︋   ︫﹩︣ا︵ ﹩︋﹢︠ ﹤  ︋﹤﹋ ﹩﹊︧ر
 ﹉︧ر ﹩︋︀︀ی ارز﹨ ﹤︀ز ا︨️ ︑︀ رو﹫﹡ ،﹟﹫﹠︙﹝﹨ .️︨ا ﹜﹞ ︀ر﹫︧︋

︀د︫︡ه از ︨﹢ی ︨︴﹢ح ﹝﹠︀︨︉ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ﹡﹫︤ ا﹡︖︀م ︫﹢د.
﹉︧ر ﹤︋ ️︣︡﹞ ︀ی︪﹠﹋وا ﹩︋︀ارز ﹩︀﹡ا﹢︑

 ︋︣ای ﹋︀﹨︩ ر︧ــ﹊︀ی ︫﹠︀︨︀﹩ ︫ــ︡ه ︑︣ــ︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ در 
 ﹩﹡︀﹫︋ ﹤︋) ️︣︡﹞ ︀ی︪﹠﹋وا ﹩︪︋︣︔ا ﹩︋︀︀ی ﹝︀﹜﹩، ارز︑ر﹢︮
د﹍ــ︣، ︵︣ا﹩/ ا︗ــ︣ای ﹋﹠︐︣﹜︀ی ﹝︣︡︐ــ﹩)، ﹎︀﹝﹩ ا︮﹙﹩ در 
﹁︣ا﹠︡ ارز︀︋﹩ ر﹞ ﹉︧︧ــ﹢ب ﹝﹩ ︫﹢د. در وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری 

 ️﹫﹑︮ ︡﹠﹡︀﹞) ️︨ا ﹩﹛︣︐﹠﹋ ︳﹫﹞ ︣︋ ︡﹫﹋︃︑ ﹟︣︐︪﹫︋ ،︣︐﹊﹢﹋
و در︨ــ︐﹊︀ری ﹝︣︡️ و ︾﹫ــ︣ه) و ﹋﹞︐︣﹟ ︑︃﹋﹫︡ ︋ــ︣ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی 

﹋﹠︐︣﹜﹩ ︨﹠︐﹩ (﹝︀﹡﹠︡ ︑﹀﹊﹫﹉ و︸︀︿ و ︾﹫︣ه) ﹇︣ار  دارد.
ا︨︐﹀︀ده از ﹇︱︀وت ︣﹁﹥ ای

﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی و ﹝︧︐﹠︨︡︀زی   ︋،﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 
﹇︱︀و︑ــ︀ی ︋︀ا﹨﹞﹫️ ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ از ︨ــ﹢ی ︧ــ︀︋︣س را در 
 ﹤﹡﹢﹝﹡ ︿︀︸از و ﹩︠︣︋ .︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹩﹞ا﹜︤ا ،﹩︨︣︋︀︧ ︀ر﹋ ︨︣︀︑︨︣

در ︨︣ا︨︣ ﹁︣ا﹠︡ ارز︀︋﹩ ر︧﹉ ︋﹥ ︫︣ح ز︣ ا︨️:
︉ ﹋︀ر؛ ︀︮ ︀︋ ادا﹝﹥ ﹋︀ر ︀ ︣ش︢︎ ︣ی در ︭︠﹢ص﹫﹎ ﹜﹫﹝︭︑ •

• ︑﹫﹥ را﹨︊︣د ﹋﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩؛
• و︲︹ (︨︴) ا﹨﹞﹫️؛

 ﹩︀︋︀ا﹨﹞﹫️، ︫ــ︀﹝﹏ ︫﹠︀︨ــ ︿︣︑ ︀ی﹊︧ــ︀︋ــ﹩ رارز •
ر︧ــ﹊︀ی ﹝﹛ و د﹍ــ︣ ﹢زه ﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ 

︑﹢︗﹥ ︠︀ص ︧︀︋︨︣﹩ ︋︀︫︡؛ و 
.﹩﹚﹫﹚︑ ︀ی︫ا﹡︐︷︀ر﹨︀ ︋︣ای ﹋︀ر﹎﹫︣ی، در ز﹝︀ن ا︗︣ای رو ﹤﹫︑ •

﹉︧وا﹋﹠︩ ︋﹥ ر
﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹠︀︨︉ و ﹋︀﹁﹩  ﹥ د︨️ آوردن︫  ﹨︡ف ︧︀︋︣س،︋ 
 ﹩︋︀ا﹨﹞﹫️، ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ︵︣ا ︿︣︑ ︫︡ه ﹩︋︀︀ی ارز﹊︧در︋︀ره ر
 ﹤﹚︣﹞ .(330.3) ︫︡︀︋ ﹩﹞ ︀﹊︧آن ر ﹤ و ا︗︣ای وا﹋﹠︩ ﹝﹠︀︨︉︋ 

وا﹋﹠︩ ︋﹥ ر︧﹉ در ︫﹊﹏ 3 ﹡︪︀ن داده ︫︡ه ا︨️.

️﹫﹛︀︺﹁️﹫﹛︀︺﹁ ﹨ـ︡ف﹨ـ︡ف ﹝︧︐﹠︨︡︀زی﹝︧︐﹠︨︡︀زی

︵︣ا﹩ وا﹋﹠︪︀ی ﹋﹙﹩ 
و رو﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋︺︡ی

﹉
︧
﹥ ر
︋ ︩
وا﹋﹠

﹉
︧
﹥ ر
︋ ︩
وا﹋﹠

 ﹤︋ ︀︪﹠﹋ا︗︣ای وا
ر﹊︧︀ی ارز︀︋﹩ ︫︡ه 
︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️

︑﹫﹥ وا﹋﹠︪︀ی ﹝﹠︀︨︉ ︋﹥ 
 ︿︣︑ ︫︡ه ﹩︋︀ارز ﹉︧ر

︋︀ا﹨﹞﹫️

 ﹤︋ ﹩︨︣︋︀︧ ﹉︧ر ︩﹨︀﹋
﹩﹠︐﹁︣︢︎ ﹟﹫︀︎ ︴︨

︋﹥ روزر︨︀﹡﹩ را﹨︊︣د ﹋﹙﹩ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹩﹚﹋ ︀ی︪﹠﹋وا

 ︿︣︑ ︫︡ه ﹩︋︀︀ی ارز﹊︧ر ﹤﹋
︋︀ا﹨﹞﹫️ را ︋﹥ رو﹊︣د﹨︀ی 

︧︀︋︨︣﹩ د﹍︣، ︎﹫﹢﹡︡ ﹝﹩ د﹨︡.

﹋︀ر ا﹡︖︀م ︫︡ه 
﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤︐﹁︀
 ︨︣︎︨︣︐﹩ ﹋︀ر﹋﹠︀ن
 ︋︣ر︨﹩ ﹋︀ر︋︣گ

﹉︧٣- وا﹋﹠︩ ︋﹥ ر ﹏﹊︫
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در ا ،﹤﹚︣﹞ ﹟︧︀︋︣س د﹐﹏ (ر﹊︧︀ی ﹋﹠︐︣﹜﹩ و ذا︑﹩) 
ارز︀︋﹩ ر︧ــ﹉ را در ︨ــ︴ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ و در ︨︴ اد︻︀ 
﹝︡﹡︷︣ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡ (︋︣ای ﹨︣ ︵︊﹆﹥ از ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀، ﹝︀﹡︡ه ︧︀ب، 

.︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹤﹫︑ را ︣﹍︪﹠﹋ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤و ﹝﹢ارد ا﹁︪︀)، و رو
 ︿︣︑ ︫ــ︡ه ﹩︋︀︀ی ارز﹊︧ــ︧ــ︀︋︣س ︋ــ﹥ ر ︩﹠﹋وا

︋︀ا﹨﹞﹫️، در ︋︣﹡︀﹝﹥ ای ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︧︐﹠︡ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥:
 ︴︨ ︫︡ه در ﹩︀︨︀﹠︫ ︀ی﹊︧در︋︣دار﹡︡ه وا﹋﹠︪﹩ ﹋﹙﹩ ︋﹥ ر •

︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︨️؛
• ﹢زه ﹨︀ی ﹝﹛ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ را ﹝︡﹡︷︣ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡؛ و 

• در︋︣دار﹡︡ه ﹝︀﹨﹫️، ﹝﹫︤ان و ز﹝︀ن ︋﹠︡ی رو﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︠︀ص 
︴ اد︻︀ ا︨️. ︀ا﹨﹞﹫️ در︨   ︋︿︣︑ ︀ی﹊︧ر ﹤ ︀ وا﹋﹠︩︋   ︋︉︨︀﹠︐﹞

وا﹋﹠︪︀ی ﹋﹙﹩، ر﹊︧︀ی ارز︀︋﹩ ︫︡ه ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ در 
 ﹩︀︪﹠﹋وا ﹟﹫﹠ .︡﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ را ﹝︡﹡︷︣ ﹇︣ار ﹝﹩ د︑ر﹢  ︮︴︨

﹝﹢ارد ز︣ را در︋︣ ﹝﹩ ﹎﹫︣د: 
 ︡︣د︑ ﹤ ︣︎︨︣ــ︐﹩ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ﹝﹠︀︨ــ︉، ﹡﹫︀ز︋  ︑︺﹫﹫﹟ و︸︀︿ و︨ 
︣﹁ــ﹥ ای، ﹝﹫ــ︤ان ︑︡﹫︃﹥ ﹨︀ی ﹝ــ﹢رد ﹡﹫︀ز ︋ــ︣ای ا︸︀رات/
︑﹢︲﹫︀ت ﹝︣︡ــ️، ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹡﹢ع رو﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹥ 
︀︋︡ ا﹡︖︀م ︫ــ﹢د، و ﹡﹢ع ﹝︧ــ︐﹠︡ا︑﹩ ﹋﹥ ︀︋︡ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︎︪︐﹫︊︀ن 

﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀ی ︋︀ا﹨﹞﹫️ ﹝﹢رد ︋︣ر︨﹩ ﹇︣ار ﹎﹫︣د.
︫ــ︀﹝﹏   ،﹩﹚﹋ ︋﹥ ︵﹢ر  ︋﹫︪ــ︐3︣،  ︧︀︋︨︣ــ﹩  رو﹥ ﹨︀ی 
 ﹩﹚﹫﹚︑ ︀ی﹨ ﹤︀ت، رو﹫︤︗ 4 ﹝︀﹡﹠︡ آز﹝﹢ن﹩ا﹢︐﹞ ︀ی︫رو
 ﹟﹫﹠ ــ︀ی ﹋﹠︐︣ل ا︨ــ️ (ز﹝︀﹡﹩ ﹋ــ﹥ ا﹡︐︷︀ر ﹝ــ﹩ رود﹡﹢﹞و آز

﹋﹠︐︣﹜﹡ ﹤︋ ﹩︀﹢ی ﹋︀را در ︵﹢ل دوره، ا︻﹞︀ل  ︫﹢﹡︡).
︋︣︠ــ﹩ از ﹝﹢︲﹢︻︀ــ﹩ ﹋ــ﹥ ︧ــ︀︋︣س ︀︋ــ︡ در ز﹝ــ︀ن 
︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی، ︑︣﹋﹫︊﹩ ﹝﹠︀︨ــ︉ از رو﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︣ای 
وا﹋﹠︩ ︋﹥ ر︧ــ﹊︀ی ︫﹠︀︨︀﹩ ︫ــ︡ه ﹝︣︋﹢ط ︋ــ﹥ آ﹡︀ را ︋﹥ ﹋︀ر 

﹎﹫︣د، ︋﹥ ︫︣ح ز︣ ا︨️:
• ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی آز﹝﹢﹡︀ی ﹋﹠︐︣ل

﹠︀︨ــ﹛︣︐﹠﹋ ﹩︀ــ︀ی دا︠﹙ــ﹩ ﹝︣︋﹢ط ﹋﹥ ا﹎︣ آز﹝﹢ن ︫ــ﹢﹡︡،   ︫-
﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹡﹫︀ز/دا﹝﹠﹥ ︋︣ای د﹍︣ آز﹝﹢﹡︀ی ﹝︐﹢ا را ﹋︀﹨︩ 
د﹨﹠ــ︡. ا﹡︡ازه ﹡﹞﹢﹡﹥ ︋︣ای آز﹝﹢ن ﹋﹠︐︣﹜ــ︀ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ﹇︀﹡﹢ن 
﹋﹙﹩، ︋﹥ ︵ــ﹢ر در︠﹢ر︑﹢︗﹩ ﹋﹞︐︣ از آز﹝﹢﹡︀ی ﹝︐﹢ا از ︗︣︀ن 
﹥ ︮﹢رت  ︀ ا﹟ ﹁︣ض ﹋﹥ ﹋﹠︐︣﹜︀ی ﹝︣︋﹢ط︋  ﹉ رو︡اد ا︨ــ️.︋ 
 ﹏﹝︐﹞︣﹫︾ ،ــ︀ی از ﹋﹠︐︣ل﹁︣ا﹡ا︠ــ️ ︻﹞﹏ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و ا﹢﹠﹊
ا︨ــ️، ا︨ــ︐﹀︀ده از آز﹝﹢ن ﹋﹠︐︣﹜︀ در ︋﹫︪ــ︐︣ او﹇︀ت ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ 
﹝﹠︖︣ ︋ــ﹥ ا﹡︖︀م ﹋︀ر ﹋﹞︐︣ی ︫ــ﹢د. ︋﹥ ﹨︣ ــ︀ل، ﹨﹫︘ ا﹜︤ا﹝﹩ 
و︗﹢د ﹡︡ارد ﹋﹥ ا︔︋︪︣ــ﹩ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ﹋﹠︐︣﹜︀ی دا︠﹙﹩ (﹝︧︐﹆﹫﹛ 

︀ ︾﹫︣﹝︧︐﹆﹫﹛)، آز﹝﹢ن ︫﹢د.
- ︫﹠︀︨ــ︀﹩ ﹨︣ ﹎﹢﹡﹥ اد︻︀﹩ ﹋﹥ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ آ﹡﹠︑ ،︀︀ ︋︀ رو︫︀ی 
︣ای ﹝︓︀ل، ا﹟ ا﹝︣ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ در  ﹝︐﹢ا ا﹝﹊︀﹡︢︍︣ ﹡︊︀︫ــ︡.︋ 

از ︧︀︋︣ساز ︧︀︋︣س

﹡﹞﹩ ︑﹢ان﹡﹞﹩ ︑﹢ان

ا﹡︐︷︀ر دا︫️ ا﹡︐︷︀ر دا︫️ 

︀︑︀︑

︑︖︣︋﹥ ﹎︫︢︐﹥ ︠﹢د را در︋︀ره︑︖︣︋﹥ ﹎︫︢︐﹥ ︠﹢د را در︋︀ره

︮︡ا﹇️  و در︨︐﹊︀ری ︮︡ا﹇️  و در︨︐﹊︀ری 

﹝︣︡️ وا︡ ︑︖︀ری﹝︣︡️ وا︡ ︑︖︀ری

وو

ار﹋︀ن را﹨︊︣ی آنار﹋︀ن را﹨︊︣ی آن

﹡︀د︡ه ︋﹍﹫︣د﹡︀د︡ه ︋﹍﹫︣د
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﹝﹢رد ﹋︀﹝﹏ ︋﹢دن ﹁︣وش5 در ﹉ وا︡ ︑︖︀ری ﹋﹢﹉ و ︀ در 
و︲︺﹫︐︀﹩ ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ ︫ــ﹢د  ﹋﹥ ︎︣دازش رو︡اد﹨︀ ︑︀ ﹝﹫︤ان 
︋︧﹫︀ر ︋︀﹐﹩ ︠﹢د﹋︀ر ا︨️(﹝︀﹡﹠︡ ﹁︣و︫︀ی ا﹠︐︣﹡︐﹩) و د︠︀﹜️ 

د︨︐﹩ ﹋﹛ ︋﹢ده و ︀ و︗﹢د ﹡︡ارد.
• رو︫︀ی ︑﹞ ﹏﹫﹚︐﹢ا

ا﹠︀ رو︀﹨ ﹤﹩ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از آ﹡︀ و ︋︣ا︨︀س 
︩ ︋﹫﹠﹩ در︠﹢ر ا︑﹊︀ــ﹩ را در ﹝﹢رد ﹝︖﹞﹢ع  ︫ــ﹢ا﹨︡ ﹝﹢︗﹢د، ︎﹫
﹝︊﹙︼ ︗︣︀ن ﹝︺︀﹝﹙﹥6 ارا﹥ ﹋ــ︣د. ا﹟ ا﹡︐︷︀ر، ︋︀ ﹝︊﹙︼ وا﹇︺﹩ در 
 ﹩︐را ﹤︋ ︿︣︑ ︣﹨ ︫︡ه و ﹝﹫︤ان  ﹤︧︀﹆﹞ ،︧︀︋︡اری ﹅︋ا﹢︨
﹝︪ــ︬ ﹝﹩ ︫ــ﹢د (︋﹥ ︗﹙︡ اول ﹁︭﹏ د﹨﹛ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡). در 
︋︣︠﹩ ﹝﹢ارد، ا﹎︣ ر︧﹉ ارز︀︋﹩ ︫︡ه ︋︣ای ﹉ اد︻︀ی ︠︀ص، 
︀︎﹫﹟ ︋︀︫ــ︡ (︋︡ون در﹡︷︣﹎︣﹁︐﹟ ﹋﹠︐︣﹜︀ی ﹝︣︋﹢ط)، ︧︀︋︣س 
﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︋﹥ ا﹟ ﹡︐﹫︖﹥ ︋︨︣︡ ﹋﹥ رو︫ــ︀ی ︑﹞ ﹏﹫﹚︐﹢ا 
︋﹥ ︑﹠︀﹩ ︫﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹠︀︨︉ و ﹋︀﹁﹩ را ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ آور﹡︡.

︩ ︋﹫﹠﹩ ﹡︢︎︀︣ی ﹫︎ •
︩ ︋﹫﹠﹩ ﹡︢︎︀︣ی︀︋ 7ــ︡ در رو﹥ ﹨︀ی ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه  ︻﹠︭ــ︣ ︎﹫
﹝﹠︷﹢ر ︫ــ﹢د؛ ﹝︀﹡﹠︡ ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ر︧ــ﹉ ︑︣ــ︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ 
︋﹥ د﹜﹫﹏ ︑﹆﹙︉ ا︐﹞︀﹜﹩ وا﹋﹠︩ ﹡︪︀ن داده ﹝﹩ ︫﹢د. ︋︣ای ﹝︓︀ل، 
︋︀زد︡ از ﹝﹚︀ی ︫ــ﹞︀رش ﹝﹢︗﹢دی ﹋︀﹐ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋︡ون 
ا︻﹑م ﹇︊﹙﹩ ا﹡︖︀م ︫ــ﹢د ︀ ﹝﹩ ︑﹢ان رو︀﹨ ﹤﹩ ︠︀ص را ﹇︊﹏ از 
︀︎︀ن ︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ و ︋﹥ ︮﹢رت ا︻﹑م ﹡︪︡ه، ا︗︣ا ﹋︣د. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ 
︀ رو﹥ ﹨︀ی  ﹡﹫︀ز ا︨ــ️ در ﹝﹢رد ﹝﹫︤ان ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹋ــ﹥ در را︋︴﹥︋ 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ︫ــ︡ه و ز﹝︀ن ︋﹠︡ی آ﹡︀︋ ︀︡ در ا︠︐﹫︀ر 
︩ ︋﹫﹠﹩ ﹡︢︎︀︣ی ﹡﹫︤ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥  ﹝︣︡️ ﹇︣ار ﹎﹫︣د، ﹝﹢︲﹢ع ︎﹫

﹇︣ار ﹎﹫︣د.
️︣︡﹞ ﹤د︠︀﹜️ ︋﹩ رو •

︋︣ای رو︀رو﹩ ︋︀ د︠︀﹜️ ︋﹩ روــ﹥ ﹝8️︣︡، ︋﹥ رو﹥ ﹨︀ی 
︧︀︋︨︣﹩ ︠︀︮﹩ ﹡﹫︀ز ا︨️.

• ر﹊︧︀ی ︋︀ا﹨﹞﹫️
ر︧ــ﹊︀ی ︀︨︀﹠︫ ﹤﹋  9﹩﹝﹞﹩ ︫ــ︡ه ا﹡︡، ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ وا﹋﹠︩ 

︧︀︋︨︣﹩ ﹨︧︐﹠︡ (︋﹥ ︗﹙︡ دوم، ﹁︭﹏ د﹨﹛ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡).

﹎︤ار︫﹍︣ی
﹨︡﹁︀ی ︧︀︋︣س ︻︊︀ر︑﹠︡ از:

︣ا︨︀س  ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩︋  ا﹜︿- آ﹝︀ده ﹋︣دن ﹝︐﹟ ا︸︀ر﹡︷︣ در︋︀ره︮ 

︉ ︫︡ه؛ و  ︧﹋ ﹩︨︣︋︀︧ ︡﹨از ︫﹢ا ﹏︮︀ ︕︀︐﹡ ﹩︋︀ارز
ب- ︋﹫︀ن رو︫ــ﹟ ا︸︀ر﹡︷︣ ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ﹎︤ار︫ــ﹩ ﹋︐︊ــ﹩ ﹋﹥ در 
 ﹤﹚︣﹞ .(700.6) ︡﹠﹋ ︿﹫︮﹢︑ ︤﹫﹡ ︀ر﹡︷︣ را︸ــ︀ی ا﹠︊﹞ ،﹟﹝︲

﹎︤ار︫﹍︣ی در ︫﹊﹏4 ﹡︪︀ن داده ︫︡ه ا︨️.
﹝︣﹙ــ﹥ ﹡︀ــ﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩، ارز︀︋﹩ ︫ــ﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
 ﹉︧و ︑﹠︀︨ــ︉ آن ︋︣ای ﹋︀﹨︩ ر ️︀﹀﹋ ﹟﹫﹫︺︑ ︫ــ︡ه و ︉ ︧﹋

︢︎ ،﹟﹫︀︎ ︴︨ ﹤︋ ﹩︨︣︋︀︧︣﹁︐﹠﹩ ا︨️.

︉ و﹋︀ر ︧﹋ ﹉︧و﹋︀را﹎︣ ︻﹢ا﹝﹏  ر ︉ ︧﹋ ﹉︧ا﹎︣ ︻﹢ا﹝﹏  ر

وو

︉﹚﹆︑ ︉﹚﹆︑ 

از ︨﹢ی ︧︀︋︣ساز ︨﹢ی ︧︀︋︣س

︫﹠︀︨︀﹩ ﹡︪﹢د︫﹠︀︨︀﹩ ﹡︪﹢د

ا﹟ ︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ا﹟ ︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ 

ارز︀︋﹩ و ﹝︧︐﹠︡ ﹡︪︡ه ارز︀︋﹩ و ﹝︧︐﹠︡ ﹡︪︡ه 

 ﹩︨︣︋︀︧ ︉︨︀﹠﹞ ︩﹠﹋و در ﹡︐﹫︖﹥ وا ﹩︨︣︋︀︧ ︉︨︀﹠﹞ ︩﹠﹋و در ﹡︐﹫︖﹥ وا

︵︣ا﹡ ﹩﹢ا﹨︡ ︫︡︵︣ا﹡ ﹩﹢ا﹨︡ ︫︡
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در ا︣﹞ ﹟﹙﹥ از ﹞ ،﹩︨︣︋︀︧﹛ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹢ارد ز︣ را ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠﹫﹛:
• ﹨︣ ﹎﹢﹡﹥ ︑︽﹫﹫︣ در ︨︴ ارز︀︋﹩ ︫︡ه ر︧﹉؛

• ﹝﹠︀︨︉ ︋﹢دن ﹡︐︀︕ ا︑︀ذ︫︡ه ︋︣ا︨︀س ﹋︀ر ا﹡︖︀م ︫︡ه؛
• ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ︫︣ا ﹤﹋ ﹩﹋﹢﹊︪﹞ ︳︧︀︋︣س ︋︀ آن رو︋﹥ رو ا︨️؛ و 

 ﹩︋︀ر ﹝﹠︀︨︊﹩ ارز﹢︵ ﹤︋ (︡﹡︪ــ︡ه ا﹡ ﹩︀︨︀﹠︫ ﹏︊﹇ در) ﹤﹋ ﹩﹁︀︲︀ی ا﹊︧ــر •
︫︡ه ا﹡︡ و رو﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹫︪︐︣ی ﹋﹥ در ︮﹢رت ﹜︤وم، ا﹡︖︀م ︫︡ه ا︨️.

︗﹙︧ــ﹥ ︑﹢︗﹫ــ﹥ ﹎︣وه ︧︀︋︨︣ــ﹩ (﹇︊ــ﹏ ــ︀ در ︀︎ــ︀ن ﹋︀ر ﹝﹫︡ا﹡﹩) در 
﹥ ︫﹞︀ر ﹡﹞﹩ رود؛ ا﹝︀  ︀ص︋  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩، ا﹜︤ا﹝﹩︠  ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 
﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در ︋︒ و ︋︣ر︨﹩ ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ︀︨︀﹠︫ ،﹩︨︣︋︀︧﹩ ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ی 

︑﹆﹙︉ و ︑︺﹫﹫﹟ ﹡﹫︀ز ︋﹥ ا︗︣ای رو﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩، ︋﹫︪︐︣ ︨﹢د﹝﹠︡ ︋︀︫︡.
ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ︑﹞︀﹝﹩ رو﹥ ﹨︀ ا︗︣ا و ﹡︐︀︕ ︋﹥ د︨️ آ﹝︡:

• ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ︣︡﹞ ﹤︋ ︡︀︋ ﹩︨︣︋︀︧️ و ار﹋︀ن را﹨︊︣ی ︫︣﹋️، ﹎︤ارش ︫﹢د؛ و
• ﹝︐﹟ ا︸︀ر﹡︷︣ ︧︀︋︨︣ــ﹩ آ﹝︀ده ︫ــ︡ه، آ﹡﹍︀ه ︑︭﹞﹫﹞︀ی ﹐زم در 

︭︠﹢ص ﹡﹍︀رش ﹝﹠︀︨︉ ﹎︤ارش ︧︀︋︣س ﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢د.

:︀︐︫﹢﹡︀︎
1- Assertion Level
2- Effective Risk Assessment Phase
3- Further Audit Procedures
4- Substantive Procedures
5- Completeness of Sales
6- Transaction Stream
7- Unpredictability
8- Management Override
9- Significant Risks

:︹︊﹠﹞
International Federation of Accountants (IFAC), Guide 
to Using ISAs in the Audits of Small and Medium-
Sized Entities, Volume 1- Core Concepts, 2011
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﹎
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﹎

︋︀ز﹎︪️ ︋﹥ 
﹉︧ر ﹩︋︀ارز

︫﹊﹏ ٤- ﹎︤ار︫﹍︣

 ﹩︋︀ارز
﹩︨︣︋︀︧ ︡﹨ا﹢︫
︉ ︫︡ه ︧﹋ 

﹩︨︣︋︀︧ ︤ارش﹎ ﹤﹫︑

︀آ
 ﹋︀ر ا︲︀﹁﹩
 ﹐زم ا︨️؟

﹟﹫﹫︺︑
 ﹋︀ر﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ا︲︀﹁﹩ 

﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

آ﹝︀ده ﹋︣دن
 ﹝︐﹟ ا︸︀ر﹡︷︣

﹩︨︣︋︀︧ ︡﹨︋︣ا︨︀س ︫﹢ا 

 ﹉︧و ︻﹢ا﹝﹏ ر ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤رو
︗︡︖︑/︡︡︡﹡︷︫︣︡ه ︪﹛︀︀ی 

در (︋︒) ا﹨﹞﹫️ روا︋︳ ︎﹫︣ا﹝﹢ن 
︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ︀︐﹡ ﹩︨︣︋︀︧︕ رو﹥ ﹨︀ی 

︧︀︋︨︣﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه

︑︭﹞﹫﹞︀ی ︋︀ا﹨﹞﹫️ 
﹩︨︣︋︀︧ ︣︷﹡︀ر︸ا﹝︱︀ی ا

️﹫﹛︀︺﹁️﹫﹛︀︺﹁ ﹨︡ف﹨︡ف ﹝︧︐﹠︨︡︀زی﹝︧︐﹠︨︡︀زی
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