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️ ر︧﹉ را در︋︣  ︣︡﹞ ︋︣ای ﹝﹢﹁﹆﹫️ در ﹤﹚︣﹞ ا︨️ و ده ﹉︧ر ️ ︣︡﹞ دو﹝﹫﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ از ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹝﹆︀﹜﹥ ﹨︀ی ﹟ا
️ ر︀︎ ﹉︧︡ار، ﹝︤ا︀ و ﹝︣ا﹏ ا︖︀د ︋︣﹡︀﹝﹥  ︣︡﹞ ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹉ ︀د︖︣د. ﹝﹆︀﹜﹥ اول ︋︀ ︻﹠﹢ان ﹨︪️ ﹎︀م ︋︣ای ا﹫﹎ ﹩﹞
 ﹉︧ر  ︩﹨︀﹋ را﹨︊︣د﹨︀ی  و  ︉ و﹋︀ر  ︧﹋  ︣﹝︐︧﹞ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی   ﹤︋ ︨﹢م   ﹤﹛︀﹆﹞ و   ️︠︀︨ ﹩﹞  ﹤︐︧︗︣︋ را   ﹉︧ر ️ ︣︡﹞
︠﹢ا﹨︡ ︎︣دا︠️. ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ ﹨︀ ﹡︐﹫︖﹥ ﹝︀︊︒ ا﹡︖︀م ︫︡ه در ﹡︪︧︐︀ی ا︠﹫︣ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ﹋﹢﹉ و﹝︐﹢︨︳ ا︨️، 
 ️︣︡﹞ و ︋﹫﹠︩ و ﹝︴︀﹜︉ ︠﹢د را در را﹨﹠﹞︀ی ︀﹨︀﹎︡︀ن ︑︪﹊﹫﹏ ︫︡ ﹋﹥ د︗ ︨︭︭︣︀ن از ︨︣ا︐﹞ ️﹋︫︣ ︀︋ ﹤﹋
︀﹝﹏ ﹉ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹋︀﹝﹏ در︋︀ره ﹝︣︡️ ر︧﹉، از︗﹞﹙﹥  ︣ای ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ﹋﹢﹉ و ﹝︐﹢︨︳١ ارا﹥ ﹋︣د﹡︡،︫   ︋﹤﹁︣

︉ و﹋︀ر، و ︋︀ز ﹩︋︀﹢ادث٢.  ︣﹁﹥ ای ﹎︣ی و ا︠﹑ق، ﹝︀︮ ️︣︡︊﹊︀ر، ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️، و ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ︑︡اوم ﹋︧
ده ﹝︣﹙﹥ ا︮﹙﹩ ︻︊︀ر︑﹠︡ از: 

١- ︋︀ ﹉ ﹁︣ا﹠︡ ا︨︐︡ا﹝﹩ ︋︀﹋﹫﹀﹫️ ︫︣وع ﹋﹠﹫︡
 ﹩﹠﹁ ︑﹢ا﹡﹫︀︀ی  دارای  و  ︋﹢ده  ︮︀دق  و  ا︻︐﹞︀د  در︠﹢ر   ﹤﹋  ︡﹠﹋ ︗︢ب  را  ︋︀ا︨︐︺︡اد  ﹋︀ر﹝﹠︡ان   ︡︀︋ ﹡﹫︣و  ا︨︐︡ام   ︡﹠︣ا﹁
﹐زم ︋︀︫﹠︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︀︋︡ ︋﹥ «﹝︀ر︑︀ی ﹡︣م» از ︗﹞﹙﹥ ﹝︀ر︑︀ی ار︑︊︀︵﹩ ︠﹢ب و ︑﹢ا﹡︀﹩ ﹋︀ر در ﹎︣وه ︑﹢︗﹥ ︫﹢د، ﹋﹥ 

ی ا  ﹤﹁︣ د﹨︀﹎︡︀ی 

٢٨٢٨﹝︣داد ﹝︣داد ١٣٩٨١٣٩٨

﹤︧︨﹣﹞ ﹉︧ر ️︣︡﹞ ︋︣ای ﹝﹢﹁﹆﹫️ در ﹤﹚︣﹞ ده

︋﹠﹍︀ه ﹨︀ی  ︎︥و﹨︩   ﹤︐﹫﹝﹋  ︦﹫ر  ،(Christopher Arnold) آر﹡﹢﹜︡   ︣﹁﹢︐︧︣﹋ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥   ﹤﹛︀﹆﹞  ﹟ا
 (Monica ︣︐︨و ﹝﹢﹡﹫﹊︀ ﹁﹢ر (SME/SMP) ︳︨﹢︐﹞ و ﹉﹢﹋ ﹩︨︣︋︀︧ و﹝︐﹢︨︳/﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ﹉﹢﹋
︧︀︋︡اران  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ﹁︡را︨﹫﹢ن  ﹋﹢﹉ و﹝︐﹢︨︳   ﹩︨︣︋︀︧ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی   ﹤︐﹫﹝﹋  ︦﹫ر  ،Foerster)

(IFAC SMP Committee) در اوت ٢٠١٩ ارا﹥ ︫︡ه ا︨️. 



2

www.hesabras.org                                        @hesabrasmag

︎︪︐﹫︊︀ن ︻﹞﹙﹊︣د ︀︫︧︐﹥ ا︨️. ﹝︺︣﹁︀ی ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︀︋︡ ︋︣ر︨﹩ و ارز︀︋﹩ ︫﹢﹡︡ و ︎﹫︪﹠︀د ︫︽﹏ ︀︋︡ ﹝︪︣وط ︋﹥ ︋︣ر︨﹩ 
ر︲︊︐︀︩ ا︻︐︊︀ر ︨﹢ا︋﹅ ︑︭﹫﹙﹩ و ︣﹁﹥ ای ︋︀︫︡. 

٢- ا︵﹞﹫﹠︀ن ︎﹫︡ا ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ ﹋︀ر﹝﹠︡ان ︋﹥ در︨︐﹩ آ﹝﹢زش د︡ه ا﹡︡
︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫﹩ ﹝﹠︀︨︉، ﹝︀ر︑︀ی ﹁﹠﹩، ار︑︊︀︵﹩ و ﹞ ︣︀︨︀ر︑︀ی ﹝﹛ او﹜﹫﹥ را ︋︣ای ﹋︀ر﹝﹠︡ان ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ آورد. 
ا﹟ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ ︀︋︡ ︋﹥ آ﹡︀ ﹡︪︀ن د﹨︡ ﹋﹥ ﹍﹢﹡﹥ ︻﹞﹙﹊︣دی ︋︀ ﹋﹫﹀﹫️ ︋︀﹐ ارا﹥ د﹨﹠︡، ﹝︀ر︑︀ی ا︨︀︨﹩ ار︑︊︀︵﹩ را ︑﹢︮﹫︿ 
 ️︣︡﹞ ︀ی﹝﹠﹨را .︡﹠﹠﹋ ️﹢﹆︑ ︀ران و ا︻︱︀ی ﹎︣وه﹊︊︀︮ ︀︋ ﹏﹞︀︺︑ ای را در ﹤﹁︣ ︣د﹊رو ﹟︐﹁︣﹎ ︩ ﹋﹠﹠︡ و ﹡﹫︀ز ︋﹥ در︎﹫
︣﹁﹥ ﹋﹥ ︎﹫︩ از ا﹟ از آن ︀د︫︡، ︫︀﹝﹏ ﹉ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹋︀﹝﹏ ︋︀ ︻﹠﹢ان ﹇︡رت ﹝︣دم: ︑﹢︨︺﹥ را﹨︊︣د ﹝︣د﹝﹩٣ ا︨️ ﹋﹥ 

﹝︀︊︒ ر﹨︊︣ی، ﹝︣︡️ و ﹀︶ ﹋︀ر﹝﹠︡ان، ︫﹠︀︨︀﹩، آ﹝﹢زش و ︑﹢︨︺﹥ را در︋︣ ﹝﹩ ﹎﹫︣د. 
٣- و︸︀︿ ﹁︣ا︑︣ از ︨︴ ﹇︀︋﹙﹫️ وا﹎︢ار ﹡﹊﹠﹫︡

﹋︀ر﹝﹠︡ا﹡﹩   ﹤︋  ︀﹠︑  ︿︀︸و  ﹩﹠︺  ،︿︀︸و  ﹫︮ وا﹎︢اری  ا︨️.  ︲︣وری   ︿︀︸و وا﹎︢اری   ،﹤︧︨﹢﹞ ر︫︡  ︑︡اوم  ︋︣ای 
وا﹎︢ار ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ︋︐﹢ا﹡﹠︡ آ﹡︀ را ا﹡︖︀م د﹨﹠︡. وا﹎︢اری ا︔︋︩︣ و︸﹞ ،︿︀︀ر︑︀ی ︣﹁﹥ ای ﹨︣ ﹋︀ر﹝﹠︡ را ا﹡︡﹋﹩ ﹎︧︐︣ش 

 .︡﹠﹠﹋ ﹩︀﹝﹠﹨را را ︡﹠﹞︀آ︫﹠︀ی ﹋︀ر، ﹋︀ر﹡ ︀ ︡︡︗ ︀ی﹨ ﹤︊﹠︗ ﹅︣︵ از ︡︀︋ ︣︡﹞ ︀ ︀﹋︫︣ ا﹨︡ داد؛﹢︠
٤- ا︵﹞﹫﹠︀ن ︎﹫︡ا ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ ﹋︀ر﹝﹠︡ان از ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ و رو﹥ ﹨︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد آ﹎︀﹨﹩ دار﹡︡

 .︫︡︀︋ ﹡︡ا︫︐﹥  ﹋︀ر  ا﹡︖︀م  ︋︣ای   ︀﹢﹎ و  رو︫﹟  د︨︐﹢را﹜︺﹞﹏ ﹨︀ی  ا︨️   ﹟﹊﹝﹞ ﹎︣وه   ،︉︨︀﹠﹞ ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی  و︗﹢د  ︋︡ون 
︀︊﹊︀ر  ️ دادن ا︻︐﹞︀د︮  ︣ت ︣﹁﹥ ای و ازد︨ ﹥ در﹝︺︣ض ︠︴︣ ﹇︣ار﹎︣﹁︐﹟︫  ︋﹥ ﹡﹢︋﹥ ︠﹢د، ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹝﹠︖︣︋ 

 .︡﹠︐︧﹨ ️﹫﹀﹫﹋︀︋ ️︣︡﹞ ︣د ﹝﹢︨︧﹥ ︋︣ای﹊از رو ︣︢︎︀﹡ ﹩︡ا︗ ﹩︪︋ ︀﹨ ﹤د. ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ و رو﹢︫
٥- رو︫﹩ ︋︣ای ︫﹠︀︨︀﹩ ﹡﹆︀ط ︲︺︿ ︀ ﹝︪﹊﹑ت ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫︡

 ︣︡﹞ ﹤︋ ﹩︀︨︀﹠︫ از ︦︎ ︡︀︋ ،﹏﹊︪﹞ ︀ ︿︺︲ ،︬﹆﹡ .︡﹠︫︀︋ ﹤﹡︀﹞︀︨ ︿︺︲ د﹡︊︀ل ﹡﹆︀ط ﹤︋ ︡︀︋ از ا︻︱︀ی ﹎︣وه ﹉ ︣﹨
︀ ︫︣﹋︀ی ﹝︣︋﹢ط ﹎︤ارش ︑︀ ر︨﹫︡﹎﹩ و ︋︣︵︣ف ︫﹢د. 
︡︣﹫﹍︋ را ︋﹥ ﹋︀ر ﹫︮ ﹩︨︀ی ︋︣ر﹨︡﹠٦- ﹁︣ا

 ︡︀︋﹉ ﹁︣ا﹠︡ ﹝︪︬ ︋︣ای ︋︣ر︨﹩ ﹋﹙﹫﹥ ﹋︀ر﹨︀ی ا﹡︖︀م ︫︡ه و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. ا﹟ ﹋︀ر ︋﹥ ﹨﹞︀ن ا﹡︡ازه ︋︣ای ﹋︀ر﹝﹠︡ان 
ار︫︡ و ︫︣﹋︀ ︲︣وری ا︨️، ﹋﹥ ︋︣ای ﹋︀ر﹝﹠︡ان ﹝﹫︀ن رده و ﹋︀ر﹝﹠︡ا﹡﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︑︀ز﹎﹩ ﹁︀رغ ا﹜︐︭﹫﹏ ︫︡ه ا﹡︡، ﹐زم ا︨️. ﹨﹞﹥ 
 ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹉ و︗﹢د ،︡︀﹫︋ ︩﹫︎ ️︨راه ︋︣ای ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ﹝︪﹊﹙﹩ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا ﹟︣︐︋ ا︨️ ا︫︐︊︀ه ﹋﹠﹠︡ و ﹟﹊﹝﹞
︋︣ر︨﹩ ا︨️. ا﹟ ︨︀﹝︀﹡﹥ ا︗︀زه ﹝﹩ د﹨︡ ︑︀  ️﹀︗ ﹉︪﹛ د﹍︣ ︋︣ ︑﹞︀م ﹋︀ر﹨︀ ﹝︧﹙︳ ︋︀︫︡، ا︫︐︊︀﹨︀ت را ︫﹠︀︨︀﹩ ﹋︣ده 

 .︡﹠﹋ ﹫︭︑ ،را ﹇︊﹏ از ︠︀رج ︫︡ن ﹝︴︀﹜︉ ﹡︀در︨️ از د﹁︐︣ ﹋︀ر ︀﹡و آ
٧- ︑﹢ز︹ ﹝︐﹠︀︨︊﹩ در ﹝﹠︊︹ ﹅ ا﹜︤﹞﹥ ا︻﹞︀ل ﹋﹠﹫︡

«︀︮︊﹊︀ِر د﹜︍︧﹠︡» ﹝﹢︨︧﹥ را ︫﹠︀︮ ﹟﹫﹠ .︡﹫﹠﹋ ﹩︀︨︀︊﹊︀ری ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹋︧﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ از ﹎︧︐︣ه و︨﹫︺﹩ از ︠︡﹝︀ت 
 ︣︋ ︡︀︋ ﹤︧︨﹢﹞ .️︨ا ︩︋ ︢ت﹛ ︀﹡︀و﹝️ ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡ و ﹋︀ر ︋︣ای آ﹆﹞ ﹤﹝︤﹛ا ﹅ ️︠︋︣ای ︎︣دا ،︡﹠﹋ ﹩﹞ ا︨︐﹀︀ده ﹤︧︨﹢﹞

️ د﹨﹩ ︋﹥ ا︀︮ ﹟︊﹊︀ران ︋﹠︀ ︫﹢د.  ﹝︊﹠︀ی ︠︡﹝
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﹨︣ ﹝﹢︨︧﹥ ︀︮︊﹊︀ران ︋︤ر﹎︐︣ ︠﹢د را ︠﹢ا﹨︡ دا︫️. ︋︀ ا ﹟︀ل، ︀︋︡ ﹝︣ا﹇︉ ︋︀︫﹫︡ ﹋﹥ ا︗︀زه ﹡︡﹨﹫︡ ︀︮︊﹊︀ر ︀ ﹎︣وه 
﹋﹢﹊﹩ از ︀︮︊﹊︀ران، ﹝﹠︊︹ ﹅ ا﹜︤﹞﹥ ﹝﹢︨︧﹥ را در د︨️ ︋﹍﹫︣﹡︡، ز︣ا ا﹎︣ ︋﹥ ﹨︣د﹜﹫﹙﹩ ﹝﹢︨︧﹥ را ﹋﹠︀ر ︋﹍︢ار﹡︡، ﹝﹢︨︧﹥ 
﹡﹆︴﹥ ا︑﹊︀ی ︠﹢د را از د︨️ ︠﹢ا﹨︡ داد. ا﹎︣ ︑﹠︀︮ ﹉ ︀︊﹊︀ر ︋︣ ﹝﹠︊︹ ﹅ ا﹜︤﹞﹥ ︑︧﹙︳ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، ا﹟ ا︐﹞︀ل ︠︴︣ ﹡﹫︤ 

و︗﹢د دارد ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹋︀ر﹋﹠︀ن، ︋︡ون د﹜﹫﹏ ز︣ ︑︃︔﹫︣ ︠﹢ا︨︐﹥ ﹨︀ی آن ︀︮︊﹊︀ر ﹇︣ار ︋﹍﹫︣﹡︡. 
︡﹢︫ ٨- از ︋﹫﹞﹥ ﹋︀﹁﹩ ︋︣︠﹢ردار

︠﹢د،  از   ️︷﹁︀﹞ ︋︣ای   ︡︀︋  ﹤︧︨﹢﹞ ︀ل،   ﹟ا  ︀︋ ا︨️.  ﹢ادث  ︋︣ا︋︣  در   ﹤﹝﹫︋ ︫﹊﹙︀ی  از   ﹤﹝﹨  ﹐︀︋ در  ︋﹫︀ن ︫︡ه  ا︮﹢ل 
اد︻︀ی   ︀ ﹋︀ر  د﹁︐︣  در  ︩ ︨﹢زی  آ︑  ︡﹠﹡︀﹞ دارد،  و︗﹢د  ز︀دی  ر﹊︧︀ی   .︫︡︀︋ دا︫︐﹥   ︤﹫﹡ ر︨﹞﹩  ︑︖︀ری   ﹤﹝﹫︋ ︨﹫︀︨︐︀ی 
︗︊︣ان ︧︠︀رت ︣﹁﹥ ای ︻﹙﹫﹥ ﹝﹢︨︧﹥. ﹅ ︋﹫﹞﹥ ﹨︀ ︋︣︠﹩ از ︎﹢︪︫︀ را ارا﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ا﹝︀ ﹝﹢︨︧﹥ را در ︋︣ا︋︣ ﹨﹞﹥ ︧︠︀رات 
ا︐﹞︀﹜﹩ ︎﹢︫︩ ﹡﹞﹩ د﹨﹠︡. ا﹎︣﹥ ︨︀ده ا︨️ ﹋﹥ ︋﹍﹢︣︐︋ ﹜﹫﹟ روش ﹝︀﹁︷️، ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ︋︣وز ﹝︪﹊﹑ت در و﹨﹙﹥ اول 

ا︨️، ا﹝︀ ﹨﹠﹢ز ﹨﹛ دا︫︐﹟ ︨﹫︀︨︐︀ی ︋﹫﹞﹥ ای، ︋︣ای ر︻︀️ ا︐﹫︀ط ﹐زم ا︨️. 
 ︡︣﹫﹍︋ ︊︀ن﹫︐︪︎ ﹤︧﹡ ﹅︋٩- از ﹁﹠︀وری و ︨﹢ا

️ ر︨︀ن  ﹞︡︠  ︣︑﹢﹫︍﹞︀﹋  ﹉  ،﹤﹡﹢﹝﹡ ︋︣ای  ا︨️.   ﹜﹞ ︋︧﹫︀ر  ︨﹢ا︋﹅  از  ︎︪︐﹫︊︀ن ﹎﹫︣ی  رو﹥ ﹨︀ی  و   ︉︨︀﹠﹞ ﹁﹠︀وری   ﹤︋ ﹡﹫︀ز 
︎︪︐﹫︊︀ن ﹋︀﹝﹏ ︋︣ای ︎︣و﹡︡ه ﹨︀ی ا︮﹙﹩، ︤﹎ ︀﹠﹥ ﹨︀ی ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ا︋︣ی را در﹡︷︣ ︋﹍﹫︀︋ .︡︣︡ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︐﹠︀وب از ا︵﹑︻︀ت، 
﹡︧﹥ ︎︪︐﹫︊︀ن ﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢د و ﹉ رو﹡﹢︫️ در ﹝﹏ د﹍︣ی ﹡﹍﹥ دا︫︐﹥ ︫﹢د. ︋﹥ ︵﹢ر دوره ای، ﹉ آز﹝﹢ن ︋︀ز︀︋﹩٤ ا︗︣ا 
 ︣︑﹢﹫︍﹞︀﹋  ﹉  ︀︑  ︫︡︀︋ دا︫︐﹥  ﹡﹫︀ز   ﹤︧︨﹢﹞ ا﹎︣  ا﹁︐︀د  ︠﹢ا﹨︡  ا︑﹀︀﹇﹩   ﹤  ﹤﹋  ︡﹫﹠﹋ ︋︣ر︨﹩  و  ﹝﹩ ا﹁︐︡  ا︑﹀︀﹇﹩   ﹤  ︡﹫﹠﹫︊︋  ︀︑  ︡﹫﹠﹋

 .︡﹠﹋ ﹟︤﹍︀︗ ︀ ﹩︋︀︡اری ︎︣و﹡︡ه ﹨︀ را ︋︀ز﹍﹡ ر︨︀ن ️ ﹞︡︠
١٠- از ر﹨﹠﹞﹢د﹨︀ی ︣﹛ ︭︠﹢︮﹩ و ﹝︣﹝︀﹡﹥ ︋﹢دن ︀︮︊﹊︀ر ︋﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ آ﹎︀ه ︋︀︫﹫︡

︉ و ﹋︀ر﹨︀ دارد. ا﹝︣وزه ر︻︀️ ﹝︀﹨﹫️ و  ︨︣ا﹡︖︀م، آ﹝﹢زش ︣﹁﹥ ای، ︑︀﹋﹫︡ ز︀دی ︋︣ ﹡﹫︀ز ︋﹥ ﹞ ︶﹀︣﹝︀﹡﹥ ︋﹢دن ا︵﹑︻︀ت ﹋︧
﹝︐﹟ ا﹜︤ا﹝︀ت ﹝︐﹙︿ (ا︠﹑﹇﹩ و/︀ ﹇︀﹡﹢﹡﹩) ︋︣ای ﹝︣﹝︀﹡﹥ ︋﹢دن ︀︮︊﹊︀ر و ا﹝﹠﹫️ ا︵﹑︻︀ت ︭︠﹢︮﹩، ﹊﹩ از وا﹇︺﹫︐︀ی 

︉ و﹋︀ر ا︨️. ا︵﹞﹫﹠︀ن ︎﹫︡ا ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ ﹎︣وه از و︸﹫﹀﹥ ︠︴﹫︣ ﹝︀﹁︷️ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز، آ﹎︀ه ا︨️.  ︧﹋
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