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 گرفته شود. بکارمطالعه و “ ای بر استانذاردهای حسابذاری مقذمه” به توجه این استانذارد بایذ با

َسف

زض  وبضوٙبٖ ثبظ٘طستٍی ٚ افطبی ٔعایبی ٌعاضضٍطی ٔبِیستب٘ساضز تدٛیع ٘حٜٛ ٞسف ایٗ ا . 1

 است. ٚاحسٞبی تدبضی

زامىٍکاربزز

 تکواس  خوَد  کاسکٌاى تاصًطستگی هضایایگضاسضگشی هالی تایذ ایي استاًذاسد سا تشای  ٍاحذ تجاسی . 2

 گیشد.

وبضثطز اینٗ اسنتب٘ساضز لنطاض     زض زأٙٝوبضوٙبٖ  ثبظ٘طستٍی ی ٔعایبیقطحٟبٌعاضضٍطی ٔبِی  . 3

ٔطاخؼنٝ   “ی هضایوای تاصًطسوتگی  طشحْا”  ػٙٛاٖ ثب 27 ضٕبضٜاستب٘ساضز حسبثساضی  ثٝ)ٌیطز  ٕ٘ی

 ضٛز(.

 ز.٘ساضذسٔت وبضوٙبٖ وبضثطز  ٔعایبی پبیبٖایٗ استب٘ساضز ثطای ٌعاضضٍطی ٔبِی  . 4

وٙبٖ یب افطاز وبض ثٍٝی پس اظ ثبظ٘طست وبضوٙبٖ ضبُٔ ٔعایبیی است وٝ ثبظ٘طستٍی ٔعایبی . 5

پطزاذت ٘مسی ینب اضائنٝ وباٞنب ینب      قطیك اظ است ٕٔىٗضٛز ٚ  ٔی اػكبتحت تىفُ آٟ٘ب 

ینب  وٙبٖ، ٕٞسط، فطظ٘ساٖ یب سبیط افطاز تحنت تىفنُ آٟ٘نب    وبض ثٝ ٔستمیٓ قٛض ثٝ ،ذسٔبت

 تسٛیٝ ضٛز. (٘ظیط ضطوتٟبی ثیٕٝ)زیٍطاٖ  ثٝ پطزاذت قطیك اظ

تعاریف

 سفتِ است: تکاسایي استاًذاسد تا هعاًی هطخع صیش  دس ریل اغطالحات . 6

        اًتظواس بتوذٍى    اسصش فعلی تعْوذات هضایوای هعویي: اسصش فعلوی خشداختْوای وتوی هوَسد

اص خووذهات کاسکٌوواى  کووشدى داساییْووای طووشبر کووِ تووشای تسووَیِ تعْووذات ًاضووی  کسووش

 الصم است. ّای گزضتِ جاسی ٍ دٍسُ دٍسُ دس



 33 مارهاستاندارد حسابداری ش

 مسایای بازنشستگی کارکنان
 

 178 

 ِوتوی احتوال ٍلوَ  سٍیوذادّای    ،ا کوک داًص سیاضیات ٍ وهاسای است کِ ت اکچَئشی: حشف 

جولوِ توشای هساسوثِ رخوایش      د. اکچوَئشی اص ضَ اص وًْا تشوٍسد هی اسصیاتی ٍ وثاس هالی ًاضی

ِ   تیوِ ّوای هشتوَب تکواس     ای، هساسثِ تعْذات طشحْای هضایای تاصًطستگی ٍ تعییي حوك تیوو

 سٍد. هی

 ُطشب: ضاهل هَاسد صیش است: گیشی هجذد خالع تذّی بداساییر اًذاص 

 سَد ٍ صیاى اکچَئشی، ٍ . الف

تاصدُ داساییْای طشب، تِ استثٌای هثالغی کِ دس خالع هخاسج هالی هشتَب توِ خوالع    . ب

 .تذّی بداساییر طشب هٌعکس ضذُ است

 ُتاصدُ داساییْای طشب: عثاست است اص سَد سپشد   ِ ٍ تسوْیالت هوالی    گوزاسی  ّوای سوشهای

توا سوَدّا ٍ صیاًْوای     اص داساییْای طشب ّوشاُ ام ٍ سایش دسوهذّای ًاضیاعطایی، سَد سْ

اص کسوش هخواسج اداسُ طوشب ٍ هالیوات      ًیافتوِ داساییْوای طوشب، خوس     یافتِ ٍ تسمك تسمك

 خشداخت تَسط طشب. لاتل

   خالع هخاسج هالی هشتَب تِ خالع تذّی بداساییر طشب: تغییش خالع تذّی بداساییر طوشب

 دٍسُ دس ًتیجِ گزضت صهاى.هضایای هعیي طی 

 ضذُ تَسط غٌذٍق تاصًطستگی کاسکٌاى،  داساییْای طشب: عثاست است اص داساییْای ًگْذاسی

 یعٌی داساییْایی کِ: 

تجواسی   ضَد کِ داسای ضخػیت لاًًَی هستمل اص ٍاحذ تَسط غٌذٍلی ًگْذاسی هی . الف

تاصًطسوتگی کاسکٌواى    هٌظَس خشداخت یا تأهیي هالی هضایای گضاسضگش است ٍ تٌْا تِ

 ٍ  ضذُ است، ایجاد

ٍ  دستشس است هٌظَس خشداخت یا تأهیي هالی هضایای تاصًطستگی کاسکٌاى دس تٌْا تِ . ب

ِ    تجواسی گضاسضوگش بحتوی دس    اعتثاسدٌّذگاى توِ ٍاحوذ   وى  ٌّگوام ٍسضکسوتگیر تو

، تجاسی گضاسضگش تشگشداًذُ ضوَد  ٍاحذ تَاًذ تِ ٍ وى داساییْا ًوی دستشسی ًذاسًذ،

 ایٌکِ: هگش

غٌذٍق تشای ایفای تووام تعْوذات هضایوای تاصًطسوتگی      هاًذُ دس داساییْای تالی . 1

 تجاسی گضاسضگش کافی تاضذ، یا طشب یا ٍاحذ تِ کاسکٌاى هشتَب

ضوذُ   تجاسی گضاسضگش خشداخوت  داساییْا تشای جثشاى هضایایی کِ لثالً تَسط ٍاحذ . 2

 وى ٍاحذ تشگشداًذُ ضَد. است، تِ
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 ٍ صیاى اکچَئشی: تغییشات دس اسصش فعلی تعْذات هضایای هعیي، ًاضی اص: سَد 

ی ٍ وًچوِ ٍالعواً   لو تیي هفشٍضات اکچَئشی لث تفاٍت وثاسب هثتٌی تش ٍالعیت تعذیالت . الف

 ٍ ،استر دادُ سخ

 ئشی.َهفشٍضات اکچ ثاس تغییش دسو . ب

 تجاسی هثالغ ثاتت احذاساس وى ٍ طشحْای تا کوک هعیي: طشحْای هضایای تاصًطستگی کِ تش 

کِ غٌذٍق  غَستی خشداصد ٍ دس تجاسی جذاگاًِ بغٌذٍقر هی یک ٍاحذ تِ ای سا ضذُ ٍ تَافك

ّای گزضتِ  جاسی ٍ دٍسُ خذهات دٍسُ تِ داساییْای کافی تشای خشداخت توام هضایای هشتَب

داخت هثوالغ  تجاسی ّیچ تعْذ لاًًَی یا عشفی تشای خش ٍاحذ اختیاس ًذاضتِ تاضذ، کاسکٌاى دس

 تیطتش ًذاسد.

 است.ی تا کوک هعیي طشحْا اص غیش تاصًطستگی ی هضایایطشحْا ی تا هضایای هعیي:طشحْا 

 تجاسی توِ   اساس وى ٍاحذ سسوی کِ تش : تَافمْای سسوی یا غیشتاصًطستگی طشحْای هضایای

 کٌذ. کاسکٌاى، هضایای تاصًطستگی خشداخت هی

 د صیش است:هخاسج خذهات: هخاسج خذهات ضاهل هَاس 

اص خوذهات   هخاسج خذهات جاسی: افضایص اسصش فعلی تعْذات هضایای هعیي کِ ًاضی . الف

 جاسی است. دٍسُ کاسکٌاى دس

اسصش فعلی تعْذات هضایای هعویي تاتوت خوذهات     گزضتِ: تغییش دس هخاسج خذهات . ب

تگی دلیل ایجاد یا تغییش طوشب هضایوای تاصًطسو    ّای گزضتِ، کِ تِ دٍسُ کاسکٌاى دس

اسوت هثثوت    گزضوتِ هوکوي   ضذُ اسوت. هخواسج خوذهات    جاسی ایجاد دٍسُ دس

کٌذ کوِ اسصش فعلوی تعْوذات     ضَد یا تغییش هی ای ایجاد هی گًَِ کِ هضایا تِ بصهاًی

کٌوذ کوِ    ای تغییش هوی  گًَِ کِ هضایا تِ یاتذر یا هٌفی بصهاًی هضایای هعیي افضایص هی

 یاتذر تاضذ. اسصش فعلی تعْذات هضایای هعیي کاّص هی

 ّش گًَِ سَد یا صیاى تسَیِ. . ج

 تاضذ هی خشداخت لاتل تاصًطستگی خس اصکِ  یهضایای :تاصًطستگی هضایای. 

یبامشایایمعیهطزحُایباکمکمعیهيطزحُا

ٖ  تدنبضی ثنط   قطحٟبی ٔعایبی ثبظ٘طستٍی، تٛافمٟبیی است وٝ ٚاحنس  . 7 ٔعاینبی   ،اسنب  آ

٘ظنط اظ   تدبضی ایٗ استب٘ساضز ضا ثطای ایٗ تٛافمٟب، غنطف  وٙس. ٚاحس ثبظ٘طستٍی اضائٝ ٔی
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 ٌینطز.  ٔٙظٛض زضیبفت وٕىٟب ٚ پطزاذت ٔعایب، ثىنبض ٔنی   تدبضی خساٌب٘ٝ ثٝ تأسیس ٚاحس

 است: ٔعایبی ثبظ٘طستٍیٞبیی اظ  ٔٛاضز ظیط ٕ٘ٛ٘ٝ

 ،ٔستٕطی ثبظ٘طستٍی حمٛق ٚ . اِف

 ٚ ،زٚضاٖ ثبظ٘طستٍی زضٔب٘یذسٔبت ٚ  ػٕط ثیٕٝ، ٘ظیط ٔعایبی ثبظ٘طستٍیسبیط  . ة

 ٔستٕطی اظوبضافتبزٌی. . ج

اسب  ٔبٞیت التػبزی قطح وٝ اظ ٔفبز ٚ ضطایف اغّی آٖ  ثط ٔعایبی ثبظ٘طستٍیی قطحٟب .8

ٗ    قنطح “یب ” ثب وٕه ٔؼیٗ قطح“ػٙٛاٖ  ثٝ ٌیطز، ٘طأت ٔی ٝ ” ثنب ٔعاینبی ٔؼنی ثٙنسی   قجمن

 ضٛز. ٔی

ٔجّغی است وٝ ثنطای   ثٝ ٔحسٚز تدبضی ٚاحسی تؼٟس لب٘ٛ٘ی یب ػطف ،ثب وٕه ٔؼیٗ قطح زض . 9

ٖ   ٔعایبی ثبظ٘طسنتٍی ضٚ، ٔجّغ  ایٗ است. اظ ضسٜ غٙسٚق تٛافك ثٝ وٕه  زضینبفتی وبضوٙنب

ٝ  ثطذی ٔٛاضز وبضوٙبٖ( زض )ٚ تدبضی ٚاحسی پطزاذتی تٛسف وٕىٟبٔدٕٛع ٔجّغ  ٔؼبزَ  ثن

اوچٛئطی )ٔعاینب   ضیسه ،٘تیدٝ زض غٙسٚق است. ٌصاضی ثبظزٜ سطٔبیٝ ٚ ثبظ٘طستٍی غٙسٚق

ٗ ثنطای   ٟبی غٙسٚقٌصاضی ٌصاضی )سطٔبیٝ ثبضس( ٚ ضیسه سطٔبیٝ ا٘تظبض حس اظوٕتط   تنأٔی

 ثبضس. ٔتٛخٝ وبضوٙبٖ ٔی وبفی ٘جبضس( ا٘تظبض ٔٛضزٔعایبی 

 ٔحسٚزغٙسٚق  ضسٜ ثطای وٕه ثٝ ٔجّغ تٛافك ثٝ تدبضی ٚاحسآٖ تؼٟس  زض ٞبیی وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ .10

 ظیط تؼٟس لب٘ٛ٘ی یب ػطفی زاضتٝ ثبضس: زایُ ثٝ تدبضی ٚاحسظٔب٘ی است وٝ  ،ضٛز ٕ٘ی

 ،٘جبضس وٕىٟبٔجّغ  ثٝ ِعٚٔبً ٔحسٚز ٔعایبی قطح ٔجّغ . اِف

 تؿٕیٗ ضسٜ ثبضس، یباظ قطیك قطح ٔستمیٓ یب  قٛض ثٝ ،بوٕىٟثبظزٜ ٔطرع ثطای  . ة

َ، تؼٟس ضٛز. ثطای ٔثب تؼٟس ػطفی  ثٝ ٔٙدطوٝ  ٚخٛز زاضتٝ ثبضس ضسٕی ٞبی غیط ضٚیٝ . ج

سبثمٝ افعایص ٔعایبی وبضوٙبٖ  تدبضی ٚاحس وٝضٛز  ایدبز  ٍٞٙبٔی است ٕٔىٗػطفی 

 .آٖ ٚخٛز ٘ساضتٝ ثبضستؼٟس لب٘ٛ٘ی ثطای اٌط ٔٛاظات تٛضْ ضا زاضز، حتی  ثٝپیطیٗ 
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 ی ثب ٔعایبی ٔؼیٗ:قطحٟبزض  .11

 ٚ ،ٗ استوٙبٖ فؼّی ٚ پیطیوبض ثٝ اضائٝ ٔعایبی ٔٛضز تٛافك تدبضی ٚاحستؼٟس  . اِف

ا٘تظنبض ثبضنس( ٚ ضیسنه    حنس   اظ ثنیص ضیسه اوچٛئطی )ٔعایب ثٝ ِحبل ٔحتٛایی،  . ة

ٌصاضی وٕتط  وٝ ثبظزٜ سطٔبیٝ غٛضتی زض تدبضی است. ٚاحس ٔتٛخٌٝصاضی،  سطٔبیٝ

، بی اوچٛئطی ثٝ ٘حٛ ٔكّٛة ٔحمنك ٘طنٛز  ٞ یثیٙ پیص یباظ ٔیعاٖ ٔٛضز ا٘تظبض ثبضس 

 ص یبثس.افعای است ٕٔىٗ تدبضی ٚاحستؼٟس 

معیهکمکیباطزحُا:مشایایباسوشستگی

 ثنطای ٌعاضضنٍط   تدنبضی  ٚاحسی ثب وٕه ٔؼیٗ سبزٜ است ظیطا تؼٟس قطحٟبحسبثساضی  . 12

ٝ  ٘تیدٝ، ٘ینبظی  زض وٝ ثطای آٖ زٚضٜ پطزاذت ذٛاٞس ضس.است ٔیعاٖ ٔجّغی  ثٝ زٚضٜ ٞط  ثن

ٗ   ػنالٜٚ  ساضز.ٚخٛز ٘ن ٘یع اوچٛئطی ٘یست ٚ أىبٖ ٚلٛع سٛز یب ظیبٖ اوچٛئطی   ،ثنط این

تؼٟسات سطضسیس ٔٛاضزی وٝ  زض خع ثٝضٛز  ٌیطی ٔی غٛضت تٙعیُ ٘طسٜ ا٘ساظٜ تؼٟسات ثٝ

 ا٘س. وٝ وبضوٙبٖ ذسٔبت ٔطثٛـ ضا اضائٝ وطزٜ است ای زٚضٜ پبیبٖ اظ پسٔبٜ  12ثیص اظ 

گیزیشىاساییياوساسٌ

تایوذ کووک    تجواسی  ٍاحوذ  ،ِ کٌٌوذ اسائو  تجواسی  ٍاحوذ  تِ کاسکٌاى خذهاتی سا طی دٍسُ ّشگاُ . 13

 غَست صیش ضٌاسایی کٌذ: تِ طشب تا کوک هعیي سا تِ اصای وى خذهات دس خشداخت لاتل

هثالغ دس غَستی کِ است.  ضذُ کسش هثالغی کِ لثالً خشداخت اص خسعٌَاى تذّی،  تِ . الف

 ،اضذتگضاسضگشی  دٍسُ خایاىضذُ تا  اسائِ خذهات تِ هشتَبی کوکْا اص تیص یخشداخت

گیشی  یا تاصخسوتی خشداختْای هٌجش تِ کاّص  خشداخت خیصهثلغ  کِ هیضاًیتا تایذ هاصاد 

  ٍ ،گشددخشداخت ّضیٌِر ضٌاسایی  عٌَاى داسایی بخیص تِ خشداختی ضَد،هاصاد 

داسایی یک  ضذُ تْای توام دس کوکْااستاًذاسد دیگشی ضوَل  ایٌکِ هگشعٌَاى ّضیٌِ،  تِ . ب

ُ استاًذاسد حسواتذاسی   تِ هی کشدُ تاضذ بتشای هثال،سا هجاص یا الضا  عٌوَاى  توا  8 ضوواس

 عٌووَاى تووا 11 ضووواسُاسووتاًذاسد حسوواتذاسی ٍ “ کوواال هووَاد ٍ حسوواتذاسی هَجووَدی”

 هشاجعِ ضَدر.“ ثاتت هطَْد یداساییْا”
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ِ  دس . 14 اص  هواُ خوس   12طشحوی توا کووک هعویي تویص اص       هَاسدی کِ سشسسیذ خشداخت کوک تو

تایذ تا اسوتفادُ اص   تجاسی ٍاحذاًذ،  ای است کِ کاسکٌاى خذهات هشتَب سا اسائِ کشدُ دٍسُ خایاى

 تٌضیل کٌذ. سا وى 39 تٌذ دس ضذُ ًشخ تٌضیل هطخع

یبامشایایمعیهطزحُا:مشایایباسوشستگی

ٝ   ثطای ا٘ساظٜ ی ثب ٔعایبی ٔؼیٗ پیچیسٜ است ظیطاقطحٟبحسبثساضی  . 15  ٌیطی تؼٟنسات ٚ ٞعیٙن

 ٚخنٛز زاضز. ٘ینع  است ٚ أىبٖ ٚلٛع سٛز ٚ ظیبٖ اوچنٛئطی   ٘یبظؾبت اوچٛئطی ٔفطٚ ثٝ

ٗ ضنٛ٘س ظینطا    ٌینطی ٔنی   ا٘ساظٜ ضسٜ غٛضت تٙعیُ ثٝ ، تؼٟساتثط ایٗ ػالٜٚ  اسنت  ٕٔىن

 تسٛیٝ ضٛ٘س. ،اضائٝ ذسٔبت ٔطثٛـ تٛسف وبضوٙبٖ اظ پس سبَ چٙسیٗ

گیزیشىاساییياوساسٌ

آٖ  اظ ثرطنی تٕبْ یب تأٔیٗ ٔبِی تأٔیٗ ٔبِی ٘طسٜ ثبضس، یب  است ٕٔىٗثب ٔعایبی ٔؼیٗ  قطح . 16

 ینب غنٙسٚلی   تدنبضی  ٚاحسیه  ثٝ ٌبٞی ذٛز وبضوٙبٖ، ٚ ،تدبضی ٚاحسی وٕىٟب قطیك اظ

پطزاذت  ٔستمُ یب غٙسٚق تدبضی ٚاحسآٖ  قطیك اظٚ ٔعایبی وبضوٙبٖ  غٛضت ٌیطز ٔستمُ

ٝ  ٟنب تٙ ٘ٝ سطضسیس زض ضسٜ پطزاذت ٔعایبی تأٔیٗ ٔبِیضٛز.   ٚؾنؼیت ٔنبِی ٚ ػّٕىنطز     ثن

ثنطای خجنطاٖ وسنطی     تدبضی ٚاحستٛا٘بیی  ثٝ ٌصاضی آٖ غٙسٚق ثستٍی زاضز، ثّىٝ سطٔبیٝ

بی ىٟضیسن  تدنبضی  ٚاحنس  ،ٔبٞینت  ٘ظنط  اظی غٙسٚق ٘یع ٚاثستٝ اسنت. ثٙنبثطایٗ،   زاضاییٟب

 سٜضن  ٘تیدٝ، ٞعیٙٝ ضٙبسبیی زض ضٛز. قطح ضا ٔتحُٕ ٔی ثٝ ٔطثٛـٌصاضی  اوچٛئطی ٚ سطٔبیٝ

 ثطای آٖ زٚضٜ ٘یست. ضسٜ وٕه تؼٟس ٔؼبزَِعٚٔبً ثطای قطح ثب ٔعایبی ٔؼیٗ 

 ضبُٔ ٔطاحُ ظیط است: تدبضی ٚاحسی ثب ٔعایبی ٔؼیٗ تٛسف قطحٟبحسبثساضی  .17

 غٛضت ظیط: ، ثٝقطحتؼییٗ ذبِع ثسٞی )زاضایی(  . اِف

ٖ وثنٝ  استفبزٜ اظ اوچٛئطی ثطای ثطآٚضز اتىبپصیط ٔجّنغ ٔعاینبیی ونٝ     . 1  بضوٙنب

 تؼّك ٌطفتنٝ اسنت   ٞبی ٌصضتٝ ٚ زٚضٜ خبضی زٚضٜ زضآٟ٘ب اظای ذسٔبت  زض

 یٔیعاٖ ٔعایب تدبضی ٚاحس ،ٔٙظٛض ثسیٗ .ٔطاخؼٝ ضٛز( 28تب  26)ثٝ ثٙسٞبی 

ثٙنسٞبی   ثٝ) وٙس ضا تؼییٗ ٔیٌصضتٝ ٞبی  ٚ زٚضٜ خبضی زٚضٜ ثٝ ا٘تسبة لبثُ
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ُ  ٔعاینب اظ ٔفطٚؾنبت اوچنٛئطی ٔن بط ثنط      ٔطاخؼٝ ضٛز( ٚ 32تب  29  لجین

وبضوٙنبٖ( ٚ   ٔینط  ٚ ٔنطي ٚ  ضنغّی  )٘ظیط ٌطزشضٙبسی خٕؼیت ٔتغیطٞبی

( ضا ثنطآٚضز  زضٔنب٘ی  ٔتغیطٞبی ٔبِی )٘ظیط افعایص آتی زستٕعزٞب ٚ ٔربضج

 ٔطاخؼٝ ضٛز(، 51تب  33ثٙسٞبی  ثٝ)  ٕ٘بیس ٔی

ذسٔبت ٚ ٔربضج  قطحٔٙظٛض تؼییٗ اضظش فؼّی تؼٟسات  ثٝ تٙعیُ آٖ ٔعایب .2

 ٔطاخؼٝ ضٛز(،  42تب  39ٚ  28تب  26ثٙسٞبی  ثٝخبضی )

ٔطاخؼنٝ   66تنب   64ٔٙػفب٘ٝ زاضاییٟبی قطح )ثٝ ثٙنسٞبی   وسط ٕ٘ٛزٖ اضظش . 3

 اظ اضظش فؼّی تؼٟسات ٔعایبی ٔؼیٗ. ضٛز(

 ضٛز، ضبُٔ: ٔیتؼییٗ ٔجّغی وٝ زض سٛز ٚ ظیبٖ زٚضٜ ضٙبسبیی  . ة

 ٝ ضٛز(،ٔطاخؼ 32تب  29ٔربضج ذسٔبت خبضی )ثٝ ثٙسٞبی  . 1

 63تنب   52ظیبٖ تسٛیٝ قطح )ثنٝ ثٙنسٞبی    یبٔربضج ذسٔبت ٌصضتٝ ٚ سٛز  . 2

 ٔطاخؼٝ ضٛز(،

 70)ثٝ ثٙنسٞبی   قطح)زاضایی( ذبِع ثسٞی  ثٝ ٔطثٛـ ذبِع ٔربضج ٔبِی . 3

 ٔطاخؼٝ ضٛز(. 72تب 

غٛضت  وٝ زض قطحٌیطی ٔدسز ذبِع ثسٞی )زاضایی(  ا٘ساظٜاظ  تؼییٗ تفبٚت ٘بضی . ج

 ضٛز، ضبُٔ: ٔیٖ خبٔغ ضٙبسبیی سٛز ٚ ظیب

 ٚ ٔطاخؼٝ ضٛز(، 75ٚ  74سٛز ٚ ظیبٖ اوچٛئطی )ثٝ ثٙسٞبی  . 1

ٔطثنٛـ  خع ٔجبِغی وٝ زض ٔحبسجٝ ذبِع ٔربضج ٔبِی  ثبظزٜ زاضاییٟبی قطح، ثٝ . 2

 ٔطاخؼٝ ضٛز(. 76ٔٙظٛض ضسٜ است )ثٝ ثٙس  قطحذبِع ثسٞی )زاضایی( ثٝ 

ٗ  ،قطح ثب ٔعایبی ٔؼیٗ زاضز یه اظ ثیص تدبضی ٚاحسٔٛاضزی وٝ  زض ٝ  این  ٞنب ثنطای   ضٚین

 .ضٛز ٌطفتٝ ٔی ثىبض خساٌب٘ٝ قٛض ثٝ ثبإٞیتی قطحٟباظ یه  ٞط
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تجاسی تایذ اسصش فعلی تعْذات هضایای هعیي ٍ اسصش هٌػفاًِ داساییْای طشب سا دس  فَاغل  ٍاحذ .18

هوالی توا هثوالغی کوِ دس      غوَستْای  ضذُ دس ای کِ هثالغ ضٌاسایی صهاًی هٌظن تعییي کٌذ؛ تِ گًَِ

 وهذ تفاٍت لاتل تَجْی ًذاضتِ تاضذ. دست هیِ غَست تعییي وًْا دس خایاى دٍسُ گضاسضگشی ت

ٌینطی تٕنبْ تؼٟنسات ثبإٞینت      ا٘ساظٜ وٙس وٝ زض تدبضی ضا تطٛیك ٔی ایٗ استب٘ساضز ٚاحس .19

وٙنس.   ضا ّٔعْ ٕ٘ی ای استفبزٜ وٙس أّب آٖ ٔعایبی ثبظ٘طستٍی اظ اوچٛئط زاضای غالحیت حطفٝ

ٝ  تدبضی اظ است ٚاحس زض ػُٕ، ٕٔىٗ ای ثرٛاٞنس ونٝ    یه اوچٛئط زاضای غالحیت حطفن

ٝ   زٚضٜ ٌعاضضٍطی اضظیبثی ونبّٔی اظ تؼٟنسات ٚاحنس    اظ پبیبٖ لجُ ػٕنُ آٚضز.   تدنبضی ثن

ٚخٛز، ٘تبیح ایٗ اضظیبثی ثطای ضٚیسازٞب ٚ تغییطات ثبإٞیت زض ضطایف )اظ خّٕٝ تغییط  ایٗ ثب

 ضٛز. زٚضٜ ٌعاضضٍطی تؼسیُ ٔی ضسٜ(، تب پبیبٖ بی ثبظاض ٚ ٘طذٟبی سٛز تؿٕیٗلیٕتٟ

تمطیت اتىبپنصیطی اظ   است ٕٔىٗ وّی ٚ ٔحبسجبت بٞٗ ثطذی ٔٛاضز، ثطآٚضزٞب، ٔیبٍ٘ی زض .20

 .ثبضسایٗ استب٘ساضز  زض ضسٜ ٔحبسجبت تفػیّی تططیح

حسابساریتعُساتعزفی

ِ  ،طشب تا هضایای هعیي سسویاص ضشایط  ًاضیت لاًًَی تش تعْذا عالٍُتایذ  تجاسی ٍاحذ .21  ّشگًَو

 سسووی  ّوای غیوش   . سٍیًِوایذحساب هٌظَس  تِ سسوی سا ًیض ّای غیش سٍیِ اص ًاضیتعْذ عشفی 

خشداخوت هضایوای    جض تِ هٌطمی ّیچ گضیٌِ تجاسی ٍاحذکِ ضَد  صهاًی هٌجش تِ تعْذ عشفی هی

ِ  دس عشفی صهاًی است کِ تغییشای اص تعْذ  ًوًَِ ًذاضتِ تاضذ.کاسکٌاى  سسووی   ّوای غیوش   سٍیو

 .کٌذ ٍاسد هی جذیوسیة تا کاسکٌاى  تجاسی ٍاحذسٍاتط  تِ تجاسی ٍاحذ

ٝ   تدبضی ٚاحس ٝث است ٕٔىٗقطح ثب ٔعایبی ٔؼیٗ  ضسٕی ٔفبز .22 ٝ  اخبظٜ زٞنس ون ذنٛز   تؼٟنس  ثن

اسنترساْ   زضوبضوٙبٖ  وٝ غٛضتی زض ، ٔؼٕٛاً ذبتٕٝ قطحٚخٛز ایٗ ثبقطح ذبتٕٝ زٞس.  لجبَ زض

س ٚاحس بثطایٗ، تدبضی ٚاحس، ثطای تدبضی ثبلی ثٕبٙ٘  ،وٙٙسٜ ٘مؽغیبة ضٛاٞس  زض زضٛاض است. ٙث

زض لجنبَ اینٗ    تدنبضی  ٚاحسفؼّی تؼٟسات ضٛز وٝ  فطؼ ٔی ٔعایبی ثبظ٘طستٍیحسبثساضی  زض

 ذٛاٞس ٔب٘س.پبثطخب وبضوٙبٖ ٕٞچٙبٖ  زٚضاٖ ذسٔتٔب٘سٜ  ثبلیقَٛ  زض ٔعایب

وامٍتزاس

 سا دس تشاصًاهِ ضٌاسایی کٌذ. طشبتجاسی تایذ خالع تذّی بداساییر  ٍاحذ . 23
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٘ینبظ   اظ ٔینعاٖ ٔنٛضز   آیس وٝ وٕه ثٝ قطح ثیص ٚخٛز ٔی ثٝ ظٔب٘ی ،قطحذبِع زاضایی  . 24

ضا  قطحتدبضی ذبِع زاضایی  چٙیٗ ٔٛاضزی، ٚاحس ثبضس یب سٛز اوچٛئطی ایدبز ٌطزز. زض

 وٙس، ظیطا: ضٙبسبیی ٔی

اظ ٔبظاز  تدبضی ثط ٔٙبثؼی وٙتطَ زاضز، وٝ ایٗ وٙتطَ ثٝ ٔفْٟٛ تٛا٘بیی استفبزٜ ٚاحس اِف.

 خٟت ایدبز ٔٙبفغ آتی است،

تدبضی ٚ  ٚاحستٛسف بی پطزاذتی ىٟایٗ وٙتطَ ٘تیدٝ ضٚیسازٞبی ٌصضتٝ است )وٕ . ة

 ضسٜ تٛسف وبضوٙبٖ(، ٚ ذسٔبت اضائٝ

اذتٟبی آتی ینب اسنتطزاز ٔنبظاز پطزاذتنی،     ضىُ وبٞص پطز ٔٙبفغ التػبزی آتی، ثٝ . ج

 .استتدبضی  زستط  ٚاحس زض

يمرارجذسماتجاریارسشفعلیتعُساتمشایایمعیهگیزی:شىاساییياوساسٌ

ضٚ٘نسٞبی   ٚ وبضوٙنبٖ،  ٔیط ٚ ٔطيٚ ضغّی ، ٌطزش حمٛقآذطیٗ ٔتغیطٞبی ثسیبضی ٘ظیط  . 25

قطح ثب ٔعایبی ٔؼیٗ ضا تحت تنأبیط  است ٔربضج ٟ٘بیی  ٕٔىٗ ثٟساضتی ٚ زضٔب٘یٔربضج 

ٚ ایٗ ػسْ اقٕیٙبٖ احتٕباً  ٚخٛز زاضز اقٕیٙبٖ ػسْ ،ٔربضج ٟ٘بیی قطحزضٔٛضز . زٞسلطاض 

ٌینطی اضظش فؼّنی تؼٟنسات     ٔٙظٛض ا٘ساظٜ ثٝ ی قٛا٘ی ثبلی ذٛاٞس ٔب٘س.ظٔب٘ ٔستثطای 

 :اظْ است وٝٚ ٔربضج ذسٔبت خبضی ٔطثٛـ،  ٔؼیٗٔعایبی 

ٔطاخؼٝ  28 تب 26ثٙسٞبی  ثٝ) ضٛز ٌطفتٝ ثىبضاوچٛئطی  ثط  ٔجتٙی اضظیبثیضٚش یه  . اِف

 ضٛز(، 

ٔطاخؼنٝ   32تنب   29ثٙسٞبی  ثٝضٛز ) زازٜترػیع  ذسٔبتٞبی اضائٝ  زٚضٜ ثٝ ٔعایب . ة

 ٚ ،ضٛز(

 ٔطاخؼٝ ضٛز(. 51 تب 33ثٙسٞبی  ثٝضٛز ) تؼییٗ ٔفطٚؾبت اوچٛئطی . ج

اکچًئزیبز مبتىیريشارسیابی

ٍ  هخاسج خذهات جاسی هشتوَب  ،هضایای هعیيتشای تعییي اسصش فعلی تعْذات تایذ  تجاسی ٍاحذ . 26

 .ذکٌاستفادُ  “تٌاسة خذهات تِ تیٌی ضذُ خیصهضایای تعلك ”سٍش اص  گزضتِ هخاسج خذهات
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ینه   ػٙٛاٖ ثٝ ذسٔبتزٚضٜ اضائٝ  ٞط ،“تٙبست ذسٔبت ضسٜ ثٝ ثیٙی تؼّك ٔعایبی پیص”ضٚش  زض . 27

تؼینیٗ  ثطای  ٔطاخؼٝ ضٛز( ٚ 32تب  29ثٙسٞبی  ثٝؾبفی حك ثطذٛضزاضی اظ ٔعایب تّمی )ٚاحس ا

 ٔطاخؼٝ ضٛز(. 51تب  33ثٙسٞبی  ثٝضٛز ) ٌیطی ٔی خساٌب٘ٝ ا٘ساظٜ قٛض ثٝٞط ٚاحس  تؼٟس ٟ٘بیی،

72 بىسمزبًطبٍمثال

ٝ  آذطیٗ حمٛق زضغس یه ٔؼبزَٚ  ىدبغٛضت ی ٔجّغی ثٍٝٞٙبْ ذبتٕٝ ذسٔت   اظای ثن

است ٚ فطؼ  ضیبَ  ٔیّیٖٛ 10ض000اَٚ  سبَ حمٛقاست. پطزاذت  لبثُذسٔت  سبَ ٞط

ٝ  غنٛضت ٔطونت(   ثٝ) زضغس 7 سبَ ٞط ضٛز وٝ ٔی آٖ افنعٚزٜ ضنٛز. ٘نطخ تٙعینُ      ثن

زٞس وٝ اینٗ تؼٟنس چٍٛ٘نٝ     است. خسَٚ ظیط ٘طبٖ ٔی زضغس 10٘ٝ سبا ،استفبزٜ ٔٛضز

، تدنبضی ضا تنطن وٙنس    پنٙدٓ ٚاحنس  زض پبینبٖ سنبَ   ضٚز  ثطای وبضٔٙسی وٝ ا٘تظبض ٔی

 یبثنس.  ٔفطٚؾبت اوچٛئطی ٚخٛز ٘ساضتٝ ثبضس، افعایص ٔنی  زض یاتفطؼ وٝ تغییط ایٗ ثب

ثطای ا٘ؼىب  احتٕبَ آ٘ىٝ  ٘یبظ ٔٛضزایٗ ٔثبَ اظ تؼسیالت اؾبفی  زض ،سِٟٛتٔٙظٛض  ثٝ

 است. ضسٜ ٘ظط ضا تطن وٙس، غطف تدبضی ٚاحسوبضٔٙس ظٚزتط یب زیطتط اظ آٖ تبضید 

17345سال
ن نریال میلًی نریال میلًی نریال میلًی نریالریال میلًی میلًی

      ثٝ: ا٘تسبة لبثُٔعایبی 

 524 393 262 131 0 ی ٌصضتٝسبِٟب -

 131 131 131 131 131 (حمٛق آذطیٗ زضغس یهسبَ خبضی ) -

 655 524 393 262 131 ی ٌصضتٝسبِٟب سبَ خبضی ٚ -

 476 324 196 89 - تسای زٚضٜاث زض تؼٟس

 48 33 20 9 - ( زضغس 10ثٝ ٘طخ ٔربضج ٔبِی )

 131 119 108 **98 *89 ٔربضج ذسٔبت خبضی

 655 476 324 196 89 زٚضٜ پبیبٖ زض تؼٟس
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 یبززاضت:

ب ٝث ا٘تسبة لبثُاضظش فؼّی ٔعایبی  ٔؼبزَ اثتسای زٚضٜ زض تؼٟس .1  ی ٌصضتٝ است.سبِٟ

 خبضی است. سبَ ثٝ ا٘تسبة لبثُاضظش فؼّی ٔعایبی ٔؼبزَ  بضیٔربضج ذسٔبت خ .2

ٝ  ا٘تسنبة  لبثُاضظش فؼّی ٔعایبی  ٔؼبزَ زٚضٜ پبیبٖ زض تؼٟس .3 َ  ثن خنبضی ٚ   سنب

 ٌصضتٝ است.سبِٟبی 

89  ;4(1/1 )÷ 131* 

98  ;3(1/1 )÷ 131**
 

تؼٟسات  اظ طیثر اٌط حتیوٙس،  ضا تٙعیُ ٔی ٔعایبی ثبظ٘طستٍیوُ تؼٟسات  تدبضی ٚاحس . 28

 ضٛز. تسٛیٌٝعاضضٍطی  زٚضٜ پبیبٖ اظ پس ٔبٜ زٚاظزٜقی 

ذسماتَایارائٍزيرٌ بٍمشایاترصیص
ِ  خذهاتٍ هخاسج  هخاسج خذهات جاسی ،ٌّگام تعییي اسصش فعلی تعْذات هضایای هعیي . 29  ،گزضوت

 تخػویع  هاتخوذ اسائوِ  ّای  دٍسُ تِ اساس فشهَل هضایای طشب، هضایا سا تایذ تش تجاسی ٍاحذ

هَجة افضایص تااّویوت   ْای تعذسال دس خذهات کاسکٌاىاسائِ  کِ غَستی دس ،حال ایي . تادّذ

اسواس   هسذٍدُ صهاًی صیش تش دس تایذ هضایا سا تجاسی ٍاحذ ،ضَد خیطیي سالْای هضایا ًسثت تِ

 دّذ: تخػیعخط هستمین سٍش 

ضوَد بخوَاُ هضایوا     هوی  هٌجوش ایوا  هض تِاص اٍلیي تاسیخی کِ خذهات کاسکٌاى، طثك طشب  . الف

 خذهات تیطتش تاضذ یا ًثاضذر، تااسائِ هطشٍب تِ 

ِ تاسیخی کِ اسائِ خذهات تیطتش تَسط کاسکٌاى، طثك طشب  . ب  ،هضایوا  تااّویوت افوضایص   تو

 ًطَد. هٌجش

ٔعاینب  تدبضی ّٔعْ است  ٚاحس ،“تٙبست ذسٔبت ضسٜ ثٝ ثیٙی تؼّك ٔعایبی پیصضٚش ”قجك  . 30

ٞنبی خنبضی ٚ ٌصضنتٝ     ( ٚ زٚضٜٔربضج ذسٔبت خبضیٔٙظٛض تؼییٗ  ثٝ) خبضی زٚضٜ ثٝ ضا

 ٔعاینب ضا  تدبضی ٚاحسزٞس.  ترػیعٔٙظٛض تؼییٗ اضظش فؼّی تؼٟسات ٔعایبی ٔؼیٗ(  ثٝ)

ایدنبز   ٔعایبی ثبظ٘طستٍیپطزاذت  تؼٟسٞب  آٖ زٚضٜ زضزٞس وٝ  ٔی ترػیعٞبیی  زٚضٜ ثٝ

ٔعاینبی  زضیبفت اظای  زض وٝ وبضوٙبٖ ذسٔبتی ضاضٛز  ضٛز. ایٗ تؼٟس ٍٞٙبٔی ایدبز ٔی ٔی
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ٞبی ٌعاضضٍطی آتی ثپطزاظز.  زٚضٜ زض ا٘تظبض زاضز تدبضی ٚاحس ٚوٙٙس  اضائٝ ٔی ثبظ٘طستٍی

زٞس وٝ ایٗ تؼٟسات ضا ثب اتىبپصیطی وبفی ثنطای   اخبظٜ ٔی تدبضی ٚاحس ثٝ فٖٙٛ اوچٛئطی

 ٌیطی وٙس. تٛخیٝ ضٙبسبیی ثسٞی ا٘ساظٜ

33 بىسبٍمزبًطایلُمثا

وٝ ثنط اسنب  آٖ   وٙس  اضائٝ ٔی یىدب غٛضت یی ثٝٔعایب ،یه قطح ثب ٔعایبی ٔؼیٗ .1

َ  ٞعاض 100ٔجّغ ذسٔت  سبَ ٞط اظای ثٝ ٍٞٙبْ ثبظ٘طستٍی ُ  ضینب  پطزاذنت  لبثن

 است.

ٔرنبضج  ضنٛز.   زازٜ ٔنی  ترػنیع  سنبَ ذنسٔت   ٞط ثٝضیبَ  ٞعاض 100 یی ٔؼبزَٔعایب

ضیبَ است. اضظش فؼّی تؼٟنسات ٔعاینبی    ٞعاض 100اضظش فؼّی  ٔؼبزَ ذسٔبت خبضی

ضسنب٘ی تنب    ذنسٔبت ی سنبِٟب  ضیبَ ؾنطثسض تؼنساز   ٞعاض 100اضظش فؼّی ٔؼبزَ ٔؼیٗ 

 ٌعاضضٍطی است.  زٚضٜ پبیبٖ

ً  وٙٙس، ٔعایب ثی ضا تطن ٔی تدبضی ٚاحسوبضوٙبٖ  وٝ ٍٞٙبٔیاٌط  ُ  زض٘ن  پطزاذنت  لبثن

تبضیری وٙٙسٜ  ی ٔؼیٗ ٔٙؼىسٔعایب اتٚ اضظش فؼّی تؼٟس ٔربضج ذسٔبت خبضیثبضس، 

 ضا تنطن وٙٙنس. ثٙنبثطایٗ،    تدنبضی  ٚاحنس آٖ تبضید  زض ضٚز وبضوٙبٖ است وٝ ا٘تظبض ٔی

ٝ  ثٝ غنٛضت تنطن ذنسٔت     زض زِیُ ابط تٙعیُ، ایٗ ٔجبِغ وٕتط اظ ٔجّغی ذٛاٞس ثٛز ون

 ضس. ٌعاضضٍطی تؼییٗ ٔی زٚضٜ پبیبٖ زض وبضوٙبٖ

 زضغنس  2/0وٙنس ونٝ ٔجّنغ آٖ     اضائٝ ٔنی  ای یه قطح، ٔستٕطی ثبظ٘طستٍی ٔبٞب٘ٝ .2

 سٗ اظذسٔت است. ٔستٕطی ثبظ٘طستٍی  سبَ ٞط اظای ثٝ آذطیٗ زستٕعز وبضوٙبٖ

 است. پطزاذت لبثٍُی سبِ 65

ضنسٜ،   ثیٙی ، زض تبضید ثبظ٘طستٍی پیصثبظ٘طستٍی یٟبیٔستٕط ٔعایبیی ثطاثط ثب اضظش فؼّی

ٝ اظ تننبضید ثبظ٘طسننتٍی ونن)ثننطآٚضزی  آذننطیٗ حمننٛق زضغننس 2/0ٔیننعاٖ  ثننٝ ٔبٞب٘ننٝ

ی اضائٝ سبِٟب اظیه  ٞط ثٝ (است پطزاذت لبثُ ضسٜ ثیٙی پیص تتب تبضید فٛ ضسٜ ثیٙی پیص

فؼّی آٖ ٔعایب است.  اضظش ٔؼبزَ ٔربضج ذسٔبت خبضیضٛز.  زازٜ ٔی ػیعتر ذسٔبت
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ثبظ٘طسنتٍی  پطزاذتٟنبی  اضظش فؼّی تؼٟسات ٔعایبی ٔؼیٗ، حبغُ ؾطة اضظش فؼّنی  

ٖ تنب   ذنسٔبت ی اضائٝ سبِٟب تؼساز زض زستٕعز ٟ٘بیی زضغس 2/0اٖ ٔیع ثٝ ٔبٞب٘ٝ  زٚضٜ پبینب

ٚ اضظش فؼّی تؼٟنسات ٔعاینبی ٔؼنیٗ تٙعینُ      ٔربضج ذسٔبت خبضیٌعاضضٍطی است. 

 ٌطزز. ٍی آغبظ ٔیسبِ 65ثبظ٘طستٍی اظ سٗ پطزاذتٟبی ضٛز ظیطا  ٔی

ـ   اٌنط  حتنی  وٙس ایدبز ٔیتؼٟس ذسٔبت وبضوٙبٖ  ،ٔعایبی ٔؼیٗ ثب قطح زض . 31  ٔعاینب ٔطنطٚ

 اظ لجُثبضس(. ذسٔبت وبضوٙبٖ  لكؼی ٘طسٜػجبضت زیٍط،  ثٝاضتغبَ آتی وبضوٙبٖ ثبضس ) ثٝ

ٞنبی   اظ زٚضٜینه   ٞط پبیبٖ زض ظیطا،ضٛز  ٔیتؼٟس ػطفی ٔٙدط ثٝ ایدبز ، لكؼی ضسٖتبضید 

ٝ  ٌعاضضٍطی ثؼسی، ٔیعاٖ ذسٔبت آتی وٝ وبضوٙبٖ ثبیس ثطای زسنت آٚضزٖ اسنتحمبق    ثن

ٔعایننبی ٌیننطی تؼٟننسات  یبثننس. ٍٞٙننبْ ا٘ننساظٜ ضیبفننت ٔعایننب اضائننٝ وٙٙننس، وننبٞص ٔننیز

اِعأبت ٕٔىٗ است وٝ ثطذی وبضوٙبٖ ٌیطز  ضا زض ٘ظط ٔیاحتٕبَ  ایٗ تدبضی ٚاحس ،ٔؼیٗ

 ٔعاینبی ثبظ٘طسنتٍی  ثطذنی   چٙنس  ٞنط  ٕٞیٗ تطتیت، ثٝ ٔعایب ضا احطاظ ٘ىٙٙس. لكؼی ضسٖ

 غنٛضت  زض ، تٟٙنب زٚضاٖ ثبظ٘طسنتٍی ی ٚ زضٔب٘ی ذسٔبت ثٟساضتٔعایبی  لجیُ اظذبظ، 

ٝ  ظٔنب٘ی أنب  ،  است پطزاذت لبثُاظ ذبتٕٝ ذسٔت وبضوٙبٖ  ضٚیساز ذبغی پس ٚلٛع  ون

غنٛضت ٚلنٛع    زض ٔعاینب  زضیبفنت  حنك وٙٙس وٝ ثطای آ٘نبٖ   وبضوٙبٖ ذسٔبتی ضا اضائٝ ٔی

ضٚینساز  آٖ  ٚلنٛع . احتٕنبَ  آینس  ٔنی ٚخٛز  ثٝ وٙس، تؼٟس ذبغی ضا ایدبز ٔیضٚیسازٞبی 

 ٘یست.وٙٙسٜ  تؼییٗٚخٛز تؼٟس ثطای  ٌیطی تؼٟس ابطٌصاض است، أّب ثط ا٘ساظٜ ،ذبظ

31 بىسمزبًطبٍُایلمثا

 اظ پنس پنطزاظز. ٔعاینب    ٔنی ضیبَ ٔعایب  ٞعاض 100ذسٔت  سبَ ٞط اظای ثٝ قطحی .1

 .ضٛز لكؼی ٔی ،ذسٔبتاضائٝ  سبَ 10

َ  10اظ ینه   ٞنط  زض است. عترػی لبثُضیبَ ٔعایب  ٞعاض 100ذسٔت  سبَ ٞط ثٝ  سنب

 پبیننبٖ ٘طسننب٘ٙس، ثننٝ ضا ذننسٔبتاضائننٝ  سننبَ 10٘رسننت، احتٕننبَ ایٙىننٝ وبضوٙننبٖ 

 ضٛز. ٚ اضظش فؼّی تؼٟسات ٔٙؼىس ٔی ٔربضج ذسٔبت خبضی جٝٔحبس زض
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ُ ذنسٔبتی ونٝ    خع ثٝ ذسٔت، سبَ ٞط اظای ثٝ قطحی .2 ٍی اضائنٝ  سنبِ  25 اظ لجن

 .ضٛز لكؼی ٔیظز. ٔعایب ثالفبغّٝ پطزا ٔعایب ٔی ضیبَ ٞعاض 100ضٛز،  ٔی

ظیطا  ضٛز زازٜ ٕ٘ی ترػیعضٛز ٞیچ ٔعایبیی  ٍی اضائٝ ٔیسبِ 25 اظ لجُذسٔبتی وٝ  ثٝ

 ضنٛز. ٔعاینبیی   ٔعایب )ٔططٚـ یب غیطٔطنطٚـ( ٕ٘نی   ثٝ ٔٙدطآٖ تبضید  اظ پیصذسٔبت 

 .است ترػیعلبثُ ی ثؼس سبِٟب اظیه  ٞط ثٝ ضیبَ ٞعاض 100ٔجّغ  ثٝ

یبثس وٝ اضائٝ ذسٔبت ثیطتط تٛسف وبضوٙبٖ، ٔٛخنت افنعایص    تب ظٔب٘ی افعایص ٔی تؼٟسات . 32

ٝ  ٞبی ٔٙتٟنی  زٚضٜ ثٝ ٔعایب ٘طٛز. ثٙبثطایٗ، تٕبْ ٔعایب ثبإٞیت ُ آٖ تنبضید ینب    ثن آٖ  اظ لجن

ٝ  فطَٔٛ ٔعایبی قنطح ضٛز. ٔعایب قجك  زازٜ ٔی ترػیع  ٔنبِی ٞنبی   اظ زٚضٜینه   ٞنط  ثن

ٝ  غٛضتی زض ،َحب ایٗ ضٛز. ثب زازٜ ٔی ترػیع ی ثؼنس  سنبِٟب  ذنسٔبت وبضوٙنبٖ زض   ون

اینٗ ٔعاینب ضا    تدنبضی  ٚاحنس  ،ی لجُ ضنٛز سبِٟب ثٝٔعایب ٘سجت  ثبإٞیتٔٛخت افعایص 

ٔجّنغ ٔعاینب    ثبإٞینت افنعایص   ثٝ ٔٙدطتبضیری وٝ اضائٝ ذسٔبت ثیطتط تٛسف وبضوٙبٖ،  تب

ذسٔبت وبضوٙنبٖ   زٞس. زِیُ آٖ ایٗ است وٝ ذف ٔستمیٓ ترػیع ٔی ٔجٙبی ثطضٛز،  ٕ٘ی

 ضٛز. ثیطتطیٗ سكح ٔعایب ٔٙدط ٔی ثٝزض سطاسط زٚضٜ ٟ٘بیتبً 

37سبىمزبًطبٍمثالُای

 اظ پسپطزاظز وٝ  ضیبَ ٔی ٞعاض 1ض000ٔجّغ  ثٝثٝ غٛضت یىدب ٚ ٔعایبیی  ،قطحی -1

ٔعایبی ثیطتطی ثطای ذسٔبت ثؼسی اضائٝ قطح . ایٗ ضٛز لكؼی ٔیذسٔت  سبَ زٜ

 وٙس. ٕ٘ی

َ  10تمسیٓ ثط  ٞعاض ضیبَ 1ض000) ٞعاض ضیبَ 100ٔجّغ  ثٝی ٔعایبی ٝ ( سنب اظ ینه   ٞنط  ثن

َ  10اظ ینه   ٞنط  زض ٔربضج ذسٔبت خبضیضٛز.  اَٚ ٘سجت زازٜ ٔی سبَ 10  ،اَٚ سنب

َ  10وبضوٙنبٖ  ٕٔىٗ اسنت  ایٗ احتٕبَ است وٝ وٙٙسٜ  ٔٙؼىس ضا  ذنسٔبت اضائنٝ   سنب

 ضٛز. زازٜ ٕ٘ی یعترػی ثؼس سبِٟب ثٝٔعایبیی ٞیچ پبیبٖ ٘طسب٘ٙس.  ثٝ
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َ  2ض000ٔجّغ  ثٝثٝ غٛضت یىدب قطحی، ٔعایبی ثبظ٘طستٍی  -2 ٝ  ٞعاض ضینب تٕنبْ   ثن

ٞٙنٛظ   ذسٔبتاضائٝ  سبَ 20 اظ پسٍی سبِ 55وٙس وٝ زض سٗ  وبضوٙب٘ی اضائٝ ٔی

، ٞٙنٛظ  ذسٔبتاضائٝ  ظٔبٖ ٔستاظ ٘ظط  ٍی، غطفسبِ 65ضبغُ ثبضٙس، یب زض سٗ 

 ضبغُ ثبضٙس.

ا٘نس، اضائنٝ ذنسٔبت اثتنسا زض سنٗ       ضسٜ ٍی استرساْسبِ 35 اظ لجُٝ ثطای وبضوٙب٘ی و

ٝ  ٔٙدطٍی قجك قطح سبِ 35 ٍی سنبِ  30تٛا٘ٙنس زض   ضنٛز )وبضوٙنبٖ ٔنی    ٔعاینب ٔنی   ثن

ٍی ثبظٌطز٘س، ثسٖٚ ایٙىٝ تأبیطی ثط ٔجّغ یب سبِ 33ضا تطن وٙٙس ٚ زض سٗ  تدبضی ٚاحس

ٔبت ثیطتط اسنت. ٕٞچٙنیٗ، اضائنٝ    ذس ثٝٔعایب زاضتٝ ثبضس(. ایٗ ٔعایب ٔططٚـ  ظٔب٘جٙسی

ضنٛز. ثننطای   زض ٔعاینب ٕ٘ننی  ثبإٞینت ٍی ٔٛخنت افننعایص  سننبِ 55 اظ پنس ذنسٔبت  

َ  اظای ٞنط  ثٝ تدبضی ٚاحس ،وٙبٖوبض ایٗ ٍی تنب  سنبِ  35اظ سنٗ   ذنسٔبت اضائنٝ   سنب

َ  2ض000) ٞعاض ضیبَ 100ٔیعاٖ  ثٍٝی، ٔعایبیی سبِ 55 َ  20تمسنیٓ ثنط    ٞعاض ضینب ( سنب

 زٞس. ٔی ترػیع

 سبَ 20 اظ پس ذسٔبتضٛ٘س، اضائٝ  ٍی استرساْ ٔیسبِ 45تب  35وبضوٙب٘ی وٝ ثیٗ  ثطای

 سبَ اظای ٞط ثٝ تدبضی ٚاحس ،وٙبٖوبض ایٗضٛز. ثطای  ٔعایب ٕ٘ی ثبإٞیتٔٛخت افعایص 

َ   2ض000) ٞعاض ضیبَ 100ٔجّغ  ثٝ٘رست، ٔعایبیی  سبَ 20زض  ذسٔبتاضائٝ   ٞنعاض ضینب

 س.زٞ ٔی ترػیع (سبَ 20تمسیٓ ثط 

َ  10 اظ پس ذسٔبتضٛ٘س، اضائٝ  ٍی استرساْ ٔیسبِ 55ثطای وبضوٙب٘ی وٝ زض سٗ   سنب

 سبَ اظای ٞط ثٝ تدبضی ٚاحس ،وٙبٖوبض ایٗضٛز. ثطای  ٔعایب ٕ٘ی ثبإٞیتٔٛخت افعایص 

َ   2ض000) ٞعاض ضیبَ 200ٔجّغ  ثٝ٘رست، ٔعایبیی  سبَ 10زض  ذسٔبتاضائٝ   ٞنعاض ضینب

 زٞس. یٔ ترػیع( سبَ 10تمسیٓ ثط 

وٙٙنسٜ اینٗ    ٔنٙؼىس  ٚ اضظش فؼّی تؼٟسات ٔربضج ذسٔبت خبضیثطای تٕبْ وبضوٙبٖ، 

 .ثٝ پبیبٖ ٘طسب٘ٙسضا  ٘یبظ ٔٛضززٚضٜ ذسٔبت  احتٕبَ است وٝ ٕٔىٗ است وبضوٙبٖ
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مفزيضاتاکچًئزی

 تاضذ. طشفاًِ تیتا یکذیگش ساصگاس ٍ هفشٍضات اکچَئشی تایذ  . 33

اظ ٔتغیطٞبیی است وٝ ٔربضج ٟ٘نبیی   تدبضی ٚاحسیٗ ثطآٚضزٞبی ٔفطٚؾبت اوچٛئطی، ثٟتط . 34

 . ٔفطٚؾبت اوچٛئطی ضبُٔ ٔٛاضز ظیط است:ذٛاٞٙس وطزضا تؼییٗ  ٔعایبی ثبظ٘طستٍیاضائٝ 

ٚ  سضٙب خٕؼیتٔفطٚؾبت  . اِف افنطاز   ی زضثبضٜ ٚیژٌیٟبی آتی وبضوٙبٖ فؼّنی ٚ پیطنیٗ )

. ٔفطٚؾنبت  ٞسنتٙس ب زضیبفنت اینٗ ٔعاین   ٚاخنس ضنطایف   آٟ٘نب( ونٝ    تىفُ تحت

 ٘ظیط ٔٛاضز ظیط ٔطثٛـ است:ٔٛؾٛػبتی  ثٝ سیضٙب خٕؼیت

 آٖ، اظ پس، قی زٚضٜ اضتغبَ ٚ ٔیط ٚ ٔطي . 1

 وبضوٙبٖ،  پیص اظ ٔٛػسٚ ثبظ٘طستٍی  وبضافتبزٌی اظ ،ضغّی ٘طخ ٌطزش . 2

ٔعایبی قنطح  ٚاخس ضطایف زضیبفت ٘سجتی اظ اػؿبی قطح وٝ زاضای ثستٍبٖ  . 3

 ٚ ،ٞستٙس

 ٚ ،ی زضٔب٘یقطحٟبٔعایبی اظ  ٔٙسی ثٟطٜ  ٔطاخؼٝ خٟت ٘طخ . 4

 ٔٛاضز ظیط: ػٛأّی ٔب٘ٙس ثب ضاثكٝ ٔفطٚؾبت ٔبِی، زض . ة

 ٔطاخؼٝ ضٛز(، 42تب  39ثٙسٞبی  ثٝ٘طخ تٙعیُ ) .1

 ٔطاخؼٝ ضٛز(، 48تب  43ثٙسٞبی  ثٝ)آتی  یٚ ٔعایب حمٛقسكح  .2

ٔنٛاضز  ثطضسنی  ٔربضج ضبُٔ ٔٛضز ٔعایبی زضٔب٘ی، ٔربضج زضٔب٘ی آتی،  زض .3

ٝ ثٛزٖ ) ثبإٞیتغٛضت  ٚ پطزاذت ٔعایب، زض ٔطاخؼٝ  51تنب   49ثٙنسٞبی   ثن

 .ٔطاخؼٝ ضٛز(

 حنس  اظ ثنیص اسنت ونٝ ٘نٝ ذٛضنجیٙب٘ٝ ٚ ٘نٝ       قطفب٘ٝ ثیغٛضتی  ٔفطٚؾبت اوچٛئطی زض . 35

 وبضا٘ٝ ثبضس. ٔحبفظٝ

ػبزی ثیٗ ػٛأّی ٘ظیط غٛضتی ثب یىسیٍط سبظٌبض٘س وٝ ضٚاثف الت ٔفطٚؾبت اوچٛئطی زض . 36

٘طخ تٙعیُ ضا ٔٙؼىس وٙٙس. ثطای ٔثبَ،  ٚ ،ی قطحزاضاییٟب، ثبظزٜ حمٛقتٛضْ، ٘طخ افعایص 



 33 استاندارد حسابداری شماره

 مسایای بازنشستگی کارکنان
 

 118 

ثستٍی زاض٘س )٘ظیط ٔفطٚؾنبت   آیٙسٜ تٕبْ ٔفطٚؾبتی وٝ ثٝ سكح ٔطرػی اظ تٛضْ زض زض

سكح تنٛضْ یىسنب٘ی زض ٘ظنط     ،٘طخ سٛز تؿٕیٗ ضسٜ ٚ افعایص حمٛق ٚ ٔعایب( ثٝ ٔطثٛـ

 ضٛز. تٝ ٌطف

( تؼینیٗ  ضنسٜ  غٛضت اسٕی )اظٟبض ثٝ٘طخ تٙعیُ ٚ سبیط ٔفطٚؾبت ٔبِی ضا  تدبضی ٚاحس . 37

 تطتؼسیُ ثبثنت تنٛضْ( اتىبپنصیط    اظ پسغٛضت ٚالؼی ) ثٝثطآٚضز آٟ٘ب  ایٙىٝ ٍٔطوٙس،  ٔی

 .(حبزثطای ٔثبَ، زض التػبزٞبی زاضای تٛضْ )ثبضس 

ُ  تش هثتٌیتایذ  شیدس خایاى ّش دٍسُ گضاسضگ هفشٍضات هالی . 38 ای تاضوذ   اًتظاسات تاصاس توشای دٍس

 .ضَدتعْذات تسَیِ لشاس است کِ طی وى 

مفزيضاتاکچًئزی:وزختىشیل

ُ  بتأهیي هوالی  هضایای تاصًطستگیتشای تٌضیل تعْذات  استفادُ هَسدًشخ  . 39 یوا توأهیي هوالی     ضوذ

 دٍلتیهطاسکت  اٍساقتشای اسضگشی دٍسُ گض دس خایاىًشخ تاصدُ تاصاس  تًِطذُر تایذ تا هشاجعِ 

 اًتظواس  هوَسد دٍلتی تایذ تا ٍاحوذ خوَل ٍ هوذت    هطاسکت  اٍساقٍاحذ خَل ٍ هذت تعییي ضَد. 

 ّوخَاًی داضتِ تاضذ. هضایای تاصًطستگیتعْذات 

ی زاضز، ٘طخ تٙعیُ است. ٘نطخ تٙعینُ اضظش   ثبإٞیتیىی اظ ٔفطٚؾبت اوچٛئطی وٝ تأبیط  . 40

ٝ وٙٙسٜ  وٙس أّب ٔٙؼىس ٔیظٔب٘ی پَٛ ضا ٔٙؼىس  ٌنصاضی   ضیسه اوچٛئطی یب ضیسه سنطٔبی

وٝ اػتجبضزٞٙنسٌبٖ   تدبضی ٚاحسثط ایٗ، ٘طخ تٙعیُ، ضیسه اػتجبضی ٔرتع  ٘یست. ػالٜٚ

ٖ  ٔتفنبٚت ضٛ٘س ٚ ضیسه  ٔتحُٕ ٔی تدبضی ٚاحس تدطثینبت آیٙنسٜ ثنب ٔفطٚؾنبت      ثنٛز

 وٙس. اوچٛئطی ضا ٔٙؼىس ٕ٘ی

 تدنبضی  ٚاحس ،ثطآٚضزی پطزاذت ٔعایب است. زض ػُٕ ظٔب٘جٙسی ٜوٙٙس ٔٙؼىس ،٘طخ تٙعیُ . 41

 ٚ ظٔب٘جٙنسی وٙٙنسٜ   ٔٙؼىسوٝ  وٙس اظ ٔیبٍ٘یٗ ٔٛظٚ٘ی ٔحبسجٝ ٔی استفبزٜ ثب ٘طخ تٙعیُ ضا

 است. ٔجّغ ثطآٚضزی پطزاذت ٔعایب

ثنطای ٔكبثمنت ثنب    آٖ  سطضسنیس ونٝ  ٔطنبضوتی   اٚضاقثطذی ٔٛاضز، ثبظاض ػٕیمی ثطای  زض . 42

خنٛز ٘نساضز.   ٚ، قنٛا٘ی ثبضنس  ٔینعاٖ ونبفی    ثٝطآٚضزی تٕبْ پطزاذتٟبی ٔعایب سطضسیس ث
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ٖ  ٔنست ثنب  ٔطنبضوت   اٚضاقثبظاض خبضی  ٟبیاظ ٘طذ تدبضی ٚاحسچٙیٗ ٔٛاضزی  زض  ظٔنب

 وٙس. ٔٙبست ثطای تٙعیُ پطزاذتٟب استفبزٜ ٔی

،مشایايمرارجزرماویحقًقمفزيضاتاکچًئزی:

 گیشی ضَد کِ هَاسد صیش سا هٌعکس کٌذ: ی اًذاصُهثٌای تشیذ تا هضایای تاصًطستگیتعْذات  . 43

 ،کِ تش هضایای خشداختٌی اثشگزاس تاضذ وتی حمَقافضایص  تشوٍسد  . الف

تعْوذات عشفوی فشاتوش اص ایوي هفوادر دس       اص ًاضوی دس هفاد طشب بیا  ضذُ هضایای تعییي . ب

 ٍ ،گضاسضگشی دٍسُ خایاى

هضایوای   توا  طوشب  یوک  خشداخت لاتلسطح هضایای دٍلتی کِ تش هضایای  دس تغییشات تشوٍسد . ج

 :وًکِ تش هطشٍبهعیي تأثیشگزاس است، 

 تاضذ، یا ضذُ گضاسضگشی تػَیة دٍسُ خایاى اص لثلایي تغییشات   .1

ِ ضَاّذ اتکاخزیش ًطاى دّذ کِ هضایای دٍلتی سایش گزضتِ، یا  تِتجش  . 2 ِ  تو ای  گًَو

سطح عوَهی لیوتْا یوا سوطح    تا تغییشات وتی دسّوسَ ل تیٌی، تشای هثا لاتل خیص

 تغییش خَاّذ کشد.حمَق، عوَهی 

ٚ سبیط ػٛأُ  ضغّیاضتمبی ، افعایص سبثمٝ تٛضْ،ػٛأّی ٔب٘ٙس ، حمٛقزض ثطآٚضز افعایص  . 44

 ضٛز. ٘ظط ٌطفتٝ ٔی ٔطثٛـ، ٘ظیط ػطؾٝ ٚ تمبؾب زض ثبظاض وبض زض

ٝ ضا ّٔعْ  تدبضی ٚاحسػطفی فطاتط اظ آٖ ٔفبز(  قطح )یب تؼٟسات ضسٕی ٔفبزاٌط  . 45 تغیینط   ثن

 ٟبینت، زض ٘ ٔفطٚؾنبت اوچنٛئطی ٚ زض   ٞبی آتنی وٙنس، اینٗ تغیینطات زض     زٚضٜ ٔعایب زض

ظٔنب٘ی ٚخنٛز ذٛاٞنس زاضنت ونٝ،       حنبِتی  چٙیٗضٛز.  ٌیطی تؼٟسات ٔٙؼىس ٔی ا٘ساظٜ

 ٔثبَ: ثطای

ابط تٛضْ  خجطأٖٙظٛض  ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝای افعایص ٔعایب ضا ثط ثٝزض ٌصضتٝ تدط تدبضی ٚاحس . اِف

 زض آیٙسٜ ٚخٛز ٘ساضتٝ ثبضس. ایٗ ضٚیٝ اظ تغییط ای زاضتٝ ثبضس ٚ ٘طب٘ٝ
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قطح )یب تؼٟسات ػطفی فطاتط اظ آٖ ٔفنبز( ینب    ضسٕی ٔفبزٔٛخت  ثٝ، تدبضی ٚاحس . ة

 ثبضنس وٙٙسٌبٖ قطح   ٘فغ ٔطبضوت ثٝٔبظاز قطح  ٞطٌٛ٘ٝاستفبزٜ اظ  ثٝلبٖ٘ٛ، ٔتؼٟس 

 ٔطاخؼٝ ضٛز(. 60 ثٙس ج سٕتل ثٝ)

ا٘تظبض یب سبیط ٔؼیبضٞب تغییط وٙس. ثنطای ٔثنبَ، قجنك     ٔعایب زض ٚاوٙص ثٝ ػّٕىطز ٔٛضز . ج

غٛضت ٘بوبفی ثٛزٖ زاضاییٟنبی قنطح، ٔعاینبی وٕتنطی      است زض ٔفبز قطح، ٕٔىٗ

ٌیطی چٙنیٗ   بی ثیطتطی ضٛز. ا٘ساظٜٟثٝ پطزاذت وٕى ّٔعْ وبضوٙبٖپطزاذت ضٛز یب 

 وٙس. ا٘تظبض یب سبیط ٔؼیبضٞب ضا ٔٙؼىس ٔی ثٟتطیٗ ثطآٚضز اظ ابط ػّٕىطز ٔٛضزتؼٟسی، 

ٖ ٔعایبی آتنی ضا ونٝ زض   زض تغییطات  ،ٔفطٚؾبت اوچٛئطی . 46  خنع  ٌعاضضنٍطی   زٚضٜ پبینب

اینٗ  وٙنس.   غٛضت تؼٟس ػطفی ٚخٛز ٘ساضز( ٔٙؼىس ٕ٘نی  ثٝ)یب  ٘یستقطح  ضسٕی ٔفبز

 :ذٛاٞس ضس ظیط ٔٛاضز ثٝ ٔٙدطتغییطات 

ُ  ضنسٜ  ذسٔبت اضائٝ ثٝ ٔطثٛـٔعایبی  تغییط ٔیعاٖ ثٝ، ٌصضتٝ ذسٔبتٔربضج  . اِف  اظ لجن

 ٚ، تبضید تغییط

ٝ تغیینط،   اظ ثؼنس ٞنبی   ٔربضج ذسٔبت خبضی ثنطای زٚضٜ  . ة ٖ  ثن ٔعاینبی   تغیینط  ٔینعا

 .تبضید تغییط اظ پس ضسٜ ذسٔبت اضائٝ ثٝ ٔطثٛـ

ْ  ثطذی قطحٟبی ثب ٔعایبی ٔؼیٗ، وبضوٙبٖ یب ا . 47 ثنٝ ٔطنبضوت زض    ضربظ ببِث ضا ٘ینع ّٔنع

تدنبضی   وبضوٙبٖ ٔربضج اضائٝ ٔعایب ضا ثنطای ٚاحنس   وٕىٟبیس. ٙوٙ تأٔیٗ ٔربضج قطح ٔی

اضربظ ببِث ٔربضج اضائٝ ٔعایب  وٕىٟبیوٙس وٝ  تدبضی ثطضسی ٔی زٞس. ٚاحس وبٞص ٔی

دنبز  تدبضی حنك خجنطاٖ ٔرنبضج ای    زٞس، یب ثطای ٚاحس تدبضی وبٞص ٔی ضا ثطای ٚاحس

ضٛز )ینب   قطح ثیبٖ ٔیقطیك ٔفبز ضسٕی  وبضوٙبٖ یب اضربظ ببِث یب اظ وٕىٟبیوٙس.  ٔی

غنٛضت اذتینبضی ا٘دنبْ     ضٛز(، ٚ یب ثٝ اظ تؼٟسات ػطفی فطاتط اظ ٔفبز ضسٕی استٙجبـ ٔی

ثٝ قطح،  ىٟباذتیبضی وبضوٙبٖ یب اضربظ ببِث، ٍٞٙبْ پطزاذت ایٗ وٕ وٕىٟبیٌیطز.  ٔی

 زٞس. ص ٔیٔربضج ذسٔبت ضا وبٞ
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ٖ  ٔتغیطٞبیی ٘ظینط  ثط ٔجتٙی ٔعایبی ثبظ٘طستٍی اٌط . 48 ٔعاینبی ثبظ٘طسنتٍی زِٚتنی ینب      ٔینعا

ایٗ  زض ا٘تظبض ٔٛضزتغییطات  ،ٌیطی چٙیٗ ٔعایبیی ا٘ساظٜ ثبضس، ثطایی زضٔب٘ی زِٚتی ٔطالجتٟب

 ضٛز. ٘ظط ٌطفتٝ ٔی زضٌصضتٝ ٚ سبیط ضٛاٞس اتىبپصیط سٛاثك  ٔجٙبی ثط ،ٔتغیطٞب

وتوی دس هخواسج خوذهات     اًتظواس  هوَسد تغییشات  تایذ هخاسج دسهاًی تِ هشتَبهفشٍضات دس  . 49

تَاًذ ًتیجِ تَسم یا تغییشات خواظ دس هخواسج    . ایي تغییشات هیضَد ًظش گشفتِ  دس ًیضدسهاًی 

 دسهاًی تاضذ.

ٗ  زض ٔستّعْ ،زٚضاٖ ثبظ٘طستٍیٌیطی ٔعایبی زضٔب٘ی  ا٘ساظٜ . 50 ثنبضٜ  ٔفطٚؾنبتی زض  ٘ظط ٌنطفت

اینٗ  ٔطثنٛـ ثنٝ   ٚ ٔرنبضج  ٔٙسی اظ اینٗ ٔعاینب    خٟت ثٟطٜآتی  ٔطاخؼبتٔیعاٖ ٚ زفؼبت 

 ٔجتٙنی ثنط   ٞبی تبضیری زازٜ ٔجٙبی ثطٔربضج زضٔب٘ی آتی ضا  تدبضی ٚاحساست.  ٔطاخؼبت

ٞبی تبضیری سبیط ٚاحسٞبی تدبضی، ضطوتٟبی ثیٕنٝ،   غٛضت ِعْٚ، زازٜ ٚ زض ذٛز ثٝتدط

 ،ثطآٚضز ٔربضج زضٔب٘ی آتنی  وٙس. زض ب٘ی ٚ سبیط ٔٙبثغ ثطآٚضز ٔیوٙٙسٌبٖ ذسٔبت زضٔ اضائٝ

ی ثٟساضتی، یب اٍِٛی اضائنٝ ٔعاینب ٚ   ٔطالجتٟباستفبزٜ اظ  ، تغییطات زضضیٙبٚفتأبیط پیططفت 

 ضٛز. ٘ظط ٌطفتٝ ٔی زض٘یع قطح  وٙٙسٌبٖ زض  ٚؾؼیت سالٔت ٔطبضوت تغییطات زض

ؾنؼیت سنالٔت ٚ خٙسنیت وبضوٙنبٖ     ٚ ،سٗ ثٝ قٛض ذبظ ثٝ ٔطاخؼبتٔیعاٖ ٚ زفؼبت  . 51

سنبیط ػٛأنُ اظ لجینُ    تنأبیط   تحنت  اسنت  ٕٔىٗٚ  ثستٍی زاضز آٟ٘ب تىفُ افطاز تحت ٚ

زض غنٛضت تغیینط تطوینت     ،ٞبی تنبضیری  . ثٙبثطایٗ، زازٜلطاض ٌیطزٔٛلؼیت خغطافیبیی ٘یع 

ضنٛز.   ٔنی تؼسیُ  ،ٞبی تبضیری زازٜ تؼییٗ زض استفبزٜ ٔٛضزتطویت ٘سجت ثٝ خٕؼیتی فؼّی 

ضٚ٘نسٞبی تنبضیری   آتنی  تنساْٚ  ٔجٙی ثط ػسْ اتىبپصیط  یٔٛاضزی وٝ ضٛاٞس ٕٞچٙیٗ، زض

 ٌیطز. تؼسیالت اظْ ا٘دبْ ٔیٚخٛز زاضتٝ ثبضس 

مرارجذسماتگذشتٍيسًزَايسیاوُایتسًیٍ

تجواسی تایوذ خوالع توذّی      اص تعییي هخاسج خذهات گزضتِ، یا سَد ٍ صیاى تسَیِ، ٍاحذ خیص . 52

هٌػفاًِ جاسی داساییْای طشب ٍ هفشٍضوات   اص اسصش استفادُ سا تا تا هضایای هعیي طشباییر بداس

ِ لیوتْااکچَئشی جاسی بضاهل ًشخ تٌضیل جاسی ٍ سایش  ِ  ی جاسی تاصاسر تعییي کٌذ، تو ای کوِ   گًَو

 اص تغییش، هسذٍدساصی یا تسَیِ وى تاضذ. کٌٌذُ هضایای طشب خیص هٌعکس
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قٛض ٕٞعٔبٖ ضخ زٞس، ؾطٚضتی ثطای  ، ٔحسٚزسبظی یب تسٛیٝ قطح ثٝوٝ تغییط غٛضتی زض . 53

تفىیه ٔربضج ذسٔبت ٌصضتٝ ٚ سٛزٞب ٚ ظیبٟ٘بی ایدبز ضسٜ زض اینٗ ضٚینسازٞب ٚخنٛز    

است  ٌیطز، ثطای ٔثبَ ٕٔىٗ اظ تسٛیٝ آٖ ا٘دبْ ٔی ثطذی ٔٛاضز، تغییط قطح پیص ٘ساضز. زض

سپس ٔعایبی تغییط یبفتٝ ضا تسٛیٝ وٙنس.  تدبضی ٘رست ٔعایبی قطح ضا تغییط زٞس ٚ  ٚاحس

اظ سٛز ینب ظینبٖ تسنٛیٝ     تدبضی ٔربضج ذسٔبت ٌصضتٝ ضا پیص چٙیٗ ٔٛاضزی، ٚاحس زض

 وٙس. ضٙبسبیی ٔی

ٌیطز وٝ تؼٟسات قطح تسنٛیٝ   تسٛیٝ زض غٛضتی ٕٞعٔبٖ ثب تغییط یب ٔحسٚزسبظی قطح ا٘دبْ ٔی . 54

وٝ قطح ثب یه قنطح خسینس، ونٝ     غٛضتی ضحبَ، ز ایٗ ضٛز ٚ ٔٛخٛزیت قطح ذبتٕٝ یبثس. ثب

 ضٛز. وٙس، خبیٍعیٗ ضٛز، ذبتٕٝ قطح تسٛیٝ تّمی ٕ٘ی ٔعایبیی ثب ٔبٞیت ٔطبٝث اضاٝئ ٔی

مرارجذسماتگذشتٍ

تغیینط ینب    ٘تیدٝ زضٔربضج ذسٔبت ٌصضتٝ ثطاثط ثب تغییط اضظش فؼّی تؼٟسات ٔعایبی ٔؼیٗ  . 55

 .است ٔحسٚزسبظی قطح

 ،تاضوذ کوذام صٍدتوش    اص تاسیخْای صیش، ّوش  یکی هخاسج خذهات گزضتِ سا دس تجاسی تایذ ٍاحذ . 56

 عٌَاى ّضیٌِ ضٌاسایی کٌذ: تِ

 دّذ، ٍ یا هسذٍدساصی طشب سخ هی تغییشکِ  صهاًی  الف.

 4تجاسی هخاسج تجذیوذ سواختاس بطثوك اسوتاًذاسد حسواتذاسی ضوواسُ        کِ ٍاحذ صهاًی . ب

 کٌذ. سا ضٌاسایی هی “راساییْای احتوالیرخایش، تذّیْای احتوالی ٍ د”عٌَاى  تا

تدبضی یه قطح ثب ٔعایبی ٔؼیٗ ضا ایدبز وٙنس ینب    زٞس وٝ ٚاحس تغییط قطح ظٔب٘ی ضخ ٔی . 57

 ضا تغییط زٞس. وٙبض ثٍصاضز یب ٔعایبی پطزاذتٙی قجك قطح ثب ٔعایبی ٔؼیٗ ٔٛخٛز

ٖ تحت پٛضص قنطح  تدبضی تؼساز وبضوٙب زٞس وٝ ٚاحس ٔی ضخٔحسٚزسبظی قطح ظٔب٘ی  . 58

٘ظینط   ٞبییاست حبغُ ضٚینساز  ٔالحظٝ وبٞص زٞس. ٔحسٚزسبظی ٕٔىٗ قٛض لبثُ ضا ثٝ

 تؼكیّی یه وبضذب٘ٝ، تٛلف ػّٕیبت یب ذبتٕٝ یب تؼّیك یه قطح ثبضس.
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تغییط قطح ٔٛخت افعایص وٝ ایدبز یب  است ٔثجت )ٍٞٙبٔی ٔربضج ذسٔبت ٌصضتٝ ٕٔىٗ . 59

وٝ وٙبضٌصاضتٗ یب تغییط قطح  ضٛز( یب ٔٙفی )ٍٞٙبٔی ٔی ی ٔؼیٗباضظش فؼّی تؼٟسات ٔعای

 ضٛز( ثبضس. ٔٛخت وبٞص اضظش فؼّی تؼٟسات ٔعایبی ٔؼیٗ ٔی

 ضٛز: ٌصضتٝ ٔحسٛة ٕ٘ی ٔٛاضز ظیط ٔربضج ذسٔبت . 60

تؼٟس پطزاذنت   ضسٜ ثٛز، ثط فطؼ لجالًحمٛق ٚ آ٘چٝ  ٚالؼی تأبیط تفبٚت ٔیبٖ افعایص . اِف

ضنٛز ظینطا    ٌصضتٝ ٔحسٛة ٕ٘ی بی ٌصضتٝ )ٔربضج ذسٔبتسبِٟ ٔعایب ثبثت ذسٔبت

 وٙس(،  ضسٜ ضا ٔدبظ ٔی ثیٙی استفبزٜ اظ حمٛق پیص ،ٔفطٚؾبت اوچٛئطی

ونٝ   ثطآٚضز ثیطتط یب وٕتط اظ ٚالغ افعایص اذتیبضی ٔسنتٕطی ثبظ٘طسنتٍی ٍٞٙنبٔی    . ة

ٌصضنتٝ   تدبضی ثطای چٙیٗ افعایطی تؼٟس ػطفی زاضتٝ ثبضس )ٔربضج ذسٔبت ٚاحس

 وٙس(، ضٛز، ظیطا ٔفطٚؾبت اوچٛئطی چٙیٗ افعایطی ضا ٔدبظ ٔی حسٛة ٕ٘یٔ

غٛضتٟبی  ثطآٚضز ثٟجٛز ٔعایب ٘بضی اظ سٛز اوچٛئطی یب ثبظزٜ زاضاییٟبی قطح وٝ زض . ج

ضسٕی قطح  ٔٛخت ٔفبز تدبضی ثٝ آ٘ىٝ ٚاحس ثط ضسٜ است، ٔططٚـ ٔبِی ضٙبسبیی

ضسٜ ثبضس وٝ ٞطٌٛ٘نٝ ٔنبظاز    ٖ ٔتؼٟس)یب تؼٟسات ػطفی فطاتط اظ ٔفبز قطح( یب لب٘ٛ

اٌط افعایص ٔعایب ٞٙٛظ  قطح ٔػطف وٙس، حتی وٙٙسٌبٖ زض  ٘فغ ٔطبضوت قطح ضا ثٝ

قٛض ضسٕی اػكب ٘طسٜ ثبضس )ایٗ افعایص تؼٟسات ظیبٖ اوچٛئطی است ٚ ٔربضج  ثٝ

 ، ٚٔطاخؼٝ ضٛز( 45 ضٛز، ثٝ ثٙس ٌصضتٝ ٔحسٛة ٕ٘ی ذسٔبت

ی ٔعایبیی وٝ ٔططٚـ ثٝ اضتغبَ آتنی وبضوٙنبٖ ٘یسنت(    )یؼٙ لكؼیافعایص ٔعایبی  . ز

یبفتٝ، اِعأبت تؼّك ٌنطفتٗ ٔعاینب تٛسنف     وٝ، ثسٖٚ ٔعایبی خسیس یب ثٟجٛز ٍٞٙبٔی

ضنٛز ظینطا    ٌصضنتٝ ٔحسنٛة ٕ٘نی    ضنٛز )ٔرنبضج ذنسٔبت    وبضوٙبٖ احطاظ ٔنی 

ٝ    ٚاحس ػٙنٛاٖ ٔرنبضج    تدبضی ٔربضج ثطآٚضزی ٔعایب ضا ٍٞٙبْ اضائنٝ ذنسٔبت ثن

 .ی ضٙبسبیی وطزٜ است(ذسٔبت خبض
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سیانتسًیٍیاسًز

 سٛز یب ظیبٖ تسٛیٝ ػجبضتست اظ تفبٚت: . 61

 ضٛز، زض تبضید تسٛیٝ، ٚ  اضظش فؼّی تؼٟسات ٔعایبی ٔؼیٙی وٝ تسٛیٝ ٔی اِف.

ضاثكنٝ   لیٕت تسٛیٝ، ضبُٔ زاضاییٟبی ا٘تمبَ یبفتٝ قطح یب پطزاذتٟبیی وٝ ٔستمیٕبً زض . ة

 ضی ا٘دبْ ضسٜ است.تدب ثب تسٛیٝ تٛسف ٚاحس

 تجاسی تایذ سَد یا صیاى تسَیِ طشب تا هضایای هعیي سا ٌّگام ٍلَ  تسَیِ ضٌاسایی کٌذ. ٍاحذ .62

زٞس وٝ وّیٝ تؼٟسات لب٘ٛ٘ی  ا٘دبْ ٔی ای تدبضی ٔؼبّٔٝ ٚلٛع تسٛیٝ ظٔب٘ی است وٝ ٚاحس . 63

طح ثب ٔعایبی ٔؼیٗ اظ ضسٜ زض یه ق اظ ٔعایبی اضائٝ لجبَ تٕبْ یب ثرطی یب ػطفی آتی آٖ زض

قطف آ٘بٖ، قجنك ٔفنبز قنطح ونٝ زض      خع پطزاذت ٔعایب ثٝ وبضوٙبٖ، یب اظ ضٚز )ثٝ ثیٗ ٔی

٘ظط ٌطفتٝ ضسٜ است(. ثطای ٔثبَ، ا٘تمبَ یىجبضٜ تؼٟسات وبضفطٔنب   ٔفطٚؾبت اوچٛئطی زض

دب، قجك ىضٛز، أب پطزاذت ٘مسی ی تسٛیٝ ٔحسٛة ٔی سبظٔبٖ تأٔیٗ اختٕبػیزض قطح ثٝ 

اظای حنك آٟ٘نب ثنطای زضیبفنت ٔعاینبی       وٙٙنسٌبٖ زض قنطح زض   فبز قطح، ثٝ ٔطنبضوت ٔ

 ٌطزز. ثبظ٘طستٍی تسٛیٝ تّمی ٕ٘ی

گیزی:زاراییُایطزحشىاساییياوساسٌ

ارسشمىصفاوٍزاراییُایطزح

 ضٛز: ٌیطی ٔی ا٘ساظٜ ظیطقطح ثطاسب  ٔجب٘ی  ٌصاضیٟبی سطٔبیٝ .64

 ذنبِع اضظش فنطٚش  بی پصیطفتٝ ضسٜ زض ثٛض  ثٝ ٌصاضی زض سٟبْ ضطوتٟ سطٔبیٝ اِف.

 .گزاسیْا سشهایِػٙٛاٖ  ثب 15تٛخٝ ثٝ استب٘ساضز حسبثساضی ضٕبضٜ  ثب

تٛخٝ ثنٝ اسنتب٘ساضز    ٌصاضی زض سٟبْ سبیط ضطوتٟب ثٝ ٔجّغ تدسیس اضظیبثی ثب سطٔبیٝ ة.

 .گزاسیْا سشهایِػٙٛاٖ  ثب 15حسبثساضی ضٕبضٜ 
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)ٔب٘ٙس اٚضاق ٔطبضوت( زض غٛضتی وٝ ٔسیطیت قنطح   ٌصاضی ثب زضآٔس ببثت سطٔبیٝ ج.

تب سطضسیس زاضتٝ ثبضس ثٝ ٔجّغ زفتطی )اضظش اسٕی ثب ضا لػس ٍٟ٘ساضی ایٗ اٚضاق 

ذنبِع  غنٛضت ثنٝ    احتسبة ٞطٌٛ٘ٝ غطف یب وسط ٔستّٟه ٘طسٜ( ٚ زض غیط ایٗ

، ثنٝ اضظش فؼّنی   ذبِع اضظش فطٚش)زض غٛضت ػسْ زستطسی ثٝ  فطٚشاضظش 

 خٝ ثٝ ٘طخ ثبظزٞی زاضاییٟبی ٔطبثٝ(.تٛ اٚضاق ثب

ضٛز ثنٝ ٔجّنغ تدسینس     ٌصاضی ٍٟ٘ساضی ٔی أالن ٚ سبیط أٛاِی وٝ ثٝ لػس سطٔبیٝ ز.

ػٙنٛاٖ   ثنب  11استب٘ساضز حسنبثساضی ضنٕبضٜ    42اِی  29تٛخٝ ثٝ ثٙسٞبی  اضظیبثی ثب

 .داساییْای ثاتت هطَْد

فبزٜ زض ػّٕینبت قنطح( قجنك    سبیط زاضاییٟنبی قنطح )اظ خّٕنٝ زاضاییٟنبی ٔنٛضز اسنت       . 65

 ضٛ٘س. ٌیطی ٔی استب٘ساضزٞبی حسبثساضی ٔطثٛـ ضٙبسبیی ٚ ا٘ساظٜ

غٙسٚق پطزاذنت ٘طنسٜ    تدبضی ٌعاضضٍط ثٝ ای وٝ اظ قطف ٚاحس وٕىٟبی سطضسیس ضسٜ . 66

ٔعایبی وبضوٙبٖ  ضٛز. ٞطٌٛ٘ٝ ثسٞی غٙسٚق وٝ ثٝ است خع  زاضاییٟبی قطح ٔحسٛة ٕ٘ی

 ضٛز. ثسٞیٟبی تدبضی ٚ سبیط ثسٞیٟب، اظ زاضاییٟبی قطح وسط ٔیاضتجبقی ٘ساضز، ٔب٘ٙس 

مشایایمعیهطزحباعىاصزمرارج

ِ  طشب تا هضایای هعیيتجاسی تایذ عٌاغش هخاسج  ٍاحذ . 67 اسوتثٌای هوَاسدی کوِ طثوك سوایش       سا، تو

 تشتیة صیش ضٌاسایی کٌذ: ضَد، تِ ضذُ داساییْا هٌظَس هی توام استاًذاسدّا تِ تْای

 غَست سَد ٍ صیاى دٍسُ؛ هشاجعِ ضَدر دس 63تا  25هخاسج خذهات بتِ تٌذّای  .الف

هشاجعوِ   72توا   77بتِ تٌذّای  طشبخالع تذّی بداساییر  تِ خالع هخاسج هالی هشتَب . ب

 غَست سَد ٍ صیاى دٍسُ؛ ٍ ضَدر دس

 76 توا  73بتوِ تٌوذّای    طشبتذّی بداساییر خالع گیشی هجذد  اص اًذاصُ تفاٍت ًاضی . ج

 غَست سَد ٍ صیاى جاهع. هشاجعِ ضَدر دس

ضسٜ زاضاییٟب، ٘ظیط ٔٛخنٛزی   تٕبْ قجك سبیط استب٘ساضزٞب ثبیس ثٝ ثٟبی قطحثطذی ٔربضج  . 68

ٚ ضٕبضٜ  8حسبثساضی ضٕبضٜ  ٞبیوبا ٚ زاضاییٟبی ببثت ٔطٟٛز، ٔٙظٛض ضٛز )ثٝ استب٘ساضز
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ضنسٜ چٙنیٗ زاضاییٟنبیی ٔٙظنٛض      تٕبْ وٝ ثٝ ثٟبی قطحٔطاخؼٝ ضٛز(. ٞطٌٛ٘ٝ ٔربضج  11

 ضا زضثطٌیطز. 67ضسٜ زض ثٙس  ضٛز ثبیس سٟٓ ٔتٙبسجی اظ ػٙبغط فٟطست ٔی

غَست سَد ٍ صیاى جواهع   کِ دس طشبتذّی بداساییر خالع گیشی هجذد  اص اًذاصُ تفاٍت ًاضی . 69

ِ   ّای تعذ تِ ضذُ است ًثایذ دس دٍسُ ضٌاسایی تٌوذی   غَست سَد ٍ صیاى دٍسُ تجذیوذ طثمو

 ضَد.

ذالصبسَی)زارایی(طزح بٍ ذالصمرارجمالیمزبًط

خوالع توذّی   ضوشب   حاغول  اص تایوذ  طشبخالع تذّی بداساییر  تِ خالع هخاسج هالی هشتَب . 77

دٍ دس اتتوذای دٍسُ   هساسثِ ضَد کِ ّش 39دس ًشخ تٌضیل هطخع ضذُ دس تٌذ  طشببداساییر 

ًتیجوِ کووک توِ     طی دٍسُ، دس طشببداساییر گضاسضگشی تعییي، ٍ اثش تغییشات دس خالع تذّی 

 ضَد. طشب یا خشداخت هضایا دس وى لساظ هی

ػٙٛاٖ تطویت زضآٔنس ٔنبِی    ثٝ قطحذبِع ثسٞی )زاضایی(  ثٝ ذبِع ٔربضج ٔبِی ٔطثٛـ . 71

 ضٛز. ٔی٘ظط ٌطفتٝ  زض قطحزاضاییٟبی قطح ٚ ٔربضج ٔبِی تؼٟسات 

زٞٙسٜ ثبظزٜ زاضاییٟبی قنطح اسنت ٚ اظ    ط تطىیُاظ ػٙبغ زضآٔس ٔبِی زاضاییٟبی قطح یىی . 72

 39ٔٙػفب٘ٝ زاضاییٟبی قطح زض ٘نطخ تٙعینُ ٔطنرع ضنسٜ زض ثٙنس       ؾطة اضظش حبغُ

زض اثتسای زٚضٜ ٌعاضضٍطی تؼییٗ، ٚ ابط تغییطات زض زاضاییٟنبی  زٚ  ضٛز، وٝ ٞط ٔحبسجٝ ٔی

تفنبٚت  ضنٛز.   پطزاذت ٔعایب زض آٖ ِحبل ٔنی ٘تیدٝ وٕه ثٝ قطح یب  قطح، قی زٚضٜ، زض

ٌیطی ٔدنسز   اظ ا٘ساظٜ زضآٔس ٔبِی زاضاییٟبی قطح ٚ ثبظزٜ زاضاییٟبی قطح زض تفبٚت ٘بضی

 ضٛز. ٔٙؼىس ٔی قطحثسٞی )زاضایی( 

طزحذالصبسَی)زارایی(مجسزگیزیاوساسٌاس تفايتواشی

 :ضٛز ٔی اظ ٔٛاضز ظیط تطىیُ قطحٌیطی ٔدسز ذبِع ثسٞی )زاضایی(  ا٘ساظٜ اظ ٘بضیتفبٚت  . 73

 ٚ ٔطاخؼٝ ضٛز(، 75ٚ  74ٚ ظیبٖ اوچٛئطی )ثٝ ثٙسٞبی  سٛز اِف.

استثٙبی ٔجنبِغی ونٝ زض ذنبِع     ٔطاخؼٝ ضٛز(، ثٝ 76ثبظزٜ زاضاییٟبی قطح )ثٝ ثٙس  . ة

 72ٔٙؼىس ضسٜ است )ثٝ ثٙنس   قطحذبِع ثسٞی )زاضایی(  ثٝ ٔطثٛـ ٔربضج ٔبِی

 .ٔطاخؼٝ ضٛز(



 33 مارهاستاندارد حسابداری ش

 مسایای بازنشستگی کارکنان
 

 181 

زِیُ  ثٝ ٔعایبی ٔؼیٗافعایص یب وبٞص اضظش فؼّی تؼٟسات  اظ سٛز ٚ ظیبٖ اوچٛئطی ٘بضی . 74

ثط تدطثٝ است. ثطای ٔثبَ، ٔنٛاضز ظینط     تغییطات زض ٔفطٚؾبت اوچٛئطی ٚ تؼسیالت ٔجتٙی

 ٛئطی ضٛز:چتٛا٘س ٔٛخت ایدبز سٛز ٚ ظیبٖ او ٔی

اظ ٔٛػنس ینب    ثبا یب پبییٗ ثٛزٖ غیطٔٙتظطٜ ٘طخ ٌطزش وبضوٙبٖ، ثبظ٘طسنتٍی پنیص   اِف.

وٝ زض ٔفبز ضسٕی ینب ػطفنی قنطح     غٛضتی ٚٔیط یب افعایص حمٛق، ٔعایب )زض ٔطي

 ضسٜ ثبضس( یب ٔربضج زضٔب٘ی، طزِیُ تٛضْ شو افعایص ٔعایب ثٝ

ٚٔیط یب  اظ ٔٛػس یب ٔطي ثطآٚضز ٌطزش آتی وبضوٙبٖ، ثبظ٘طستٍی پیص تغییط زض آببض . ة

قطح افنعایص ٔعاینب   وٝ زض ٔفبز ضسٕی یب ػطفی  غٛضتی افعایص حمٛق، ٔعایب )زض

 ٚ ضسٜ ثبضس( یب ٔربضج زضٔب٘ی، زِیُ تٛضْ شوط ثٝ

 تغییط زض ٘طخ تٙعیُ. آببض . ج

ٗ  تغیینطات اضظش فؼّنی تؼٟنسات     ،سٛز ٚ ظیبٖ اوچنٛئطی  . 75 ٝ  ٔعاینبی ٔؼنی زِینُ تغیینط،    ثن

ٔعاینبی  ، یب تغییطات ٔعایبی پطزاذتٙی قنطح ثنب   ٔعایبی ٔؼیٗٔحسٚزسبظی یب تسٛیٝ قطح ثب 

ٌیطز. چٙیٗ تغییطاتی ثٝ ٔربضج ذسٔبت ٌصضتٝ یب سٛز یب ظیبٖ تسٛیٝ ٔٙدنط   زضثطٕ٘ی ضا ٔؼیٗ

 ضٛز. ٔی

تدبضی ٔربضج ٔسیطیت زاضاییٟبی قطح ٚ ٔبِینبت   ثطای تؼییٗ ثبظزٜ زاضاییٟبی قطح، ٚاحس . 76

 وٙس. وسط ٔی ضا پطزاذت تٛسف قطح لبثُ

وحًٌارائٍ

طزحعىاصزمرارج

ذبِع ثنسٞی   ثٝ ی ٔربضج ذسٔبت ٚ ذبِع ٔربضج ٔبِی ٔطثٛـتدبض ٚاحس 67قجك ثٙس  . 77

وٙس. ایٗ استب٘ساضز ٘حٜٛ اضائٝ  ٔیغٛضت سٛز ٚ ظیبٖ زٚضٜ ضٙبسبیی  ضا زض قطح)زاضایی( 

ضا ٔطنرع   قطحذبِع ثسٞی )زاضایی(  ثٝ ٔربضج ذسٔبت ٚ ذبِع ٔربضج ٔبِی ٔطثٛـ
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٘حنٜٛ  ”ػٙنٛاٖ   ثب 1ی ضٕبضٜ تدبضی قجك استب٘ساضز حسبثساض ٔٛضز، ٚاحس ایٗ وٙس. زض ٕ٘ی

 س.وٙ ٔیػُٕ  “ٔبِی اضائٝ غٛضتٟبی

افشا

 تجاسی تایذ اطالعاتی دستاسُ هَاسد صیش افطا کٌذ: ٍاحذ . 78

 هشاجعِ ضَدر، 81تِ وى بتِ تٌذ  ٍ سیسکْای هشتَب هضایای هعیيای طشب تا یٍْیژگ الف.

 86توا   82هعیي بتِ تٌوذّای   هضایای تا استثاب تا طشب هالی دس غَستْای دس هٌذسجهثالغ  . ب

 هشاجعِ ضَدر، ٍ

اطویٌواى دستواسُ جشیاًْوای     ٍ عوذم  صهاًثٌوذی تش هثلغ،  هضایای هعیياحتوالی طشب تا  اثش . ج

 هشاجعِ ضَدر. 89تا  87تجاسی بتِ تٌذّای  ًمذی وتی ٍاحذ

 زٞس: تٛخٝ لطاض تدبضی ثبیس ٔٛاضز ظیط ضا ٔٛضز ٚاحس، 78ٔٙظٛض ضػبیت اِعأبت ثٙس  ثٝ . 79

 ٘یبظ ثطای ضػبیت اِعأبت افطب، سكح خعئیبت ٔٛضز اِف.

 یه اظ اِعأبت، ٔیعاٖ إٞیت ٞط . ة

 ٘یبظ، ٚ تدٕیغ یب تفىیه ٔٛضز ٖٔیعا . ج

ٔبِی ثٝ اقالػبت ثیطتط خٟت اضظیبثی اقالػبت وٕی  وٙٙسٌبٖ غٛضتٟبی ٘یبظ استفبزٜ . ز

 ضسٜ. افطب

ثٝ اٞنساف   تب٘ساضز ٚ سبیط استب٘ساضزٞب خٟت زستیبثیضسٜ زض ایٗ اس اٌط ٔٛاضز افطبی شوط . 80

تدبضی ثبیس خٟت حػَٛ ایٗ اٞساف ٔٛاضز ثیطنتطی ضا افطنب    ٘بوبفی ثبضس، ٚاحس 78ثٙس 

ضا  قنطح تدنبضی تحّینُ اضظش فؼّنی تؼٟنسات      اسنت ٚاحنس   ٕ٘بیس. ثطای ٔثبَ، ٕٔىٗ

. چٙیٗ افطبیی وٝ ٔبٞیت، ٚیژٌیٟب ٚ ضیسه تؼٟسات ضا ٔطرع ٕ٘بیسغٛضتی اضائٝ وٙس  ثٝ

 ثبیس ٔٛاضز ظیط ضا ٔتٕبیع ٕ٘بیس:

 ،ثٝ اػؿبی فؼبَ، اػؿبی تؼّیك ضسٜ، ٚ ثبظ٘طستٍبٖ ٔجبِغ ٔتؼّك اِف.

 ، ٚیبفتٝ أب لكؼی ٘طسٜ ٔعایبی لكؼی ضسٜ ٚ ٔعایبی تحمك . ة

 ا٘تسبة ثٝ افعایص آتی زستٕعز ٚ سبیط ٔعایب. ٔجبِغ لبثُٔعایبی ٔططٚـ،  . ج
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بٍآوُا مشایایمعیهيریسکمزبًطيیژگیُایطزحُایبا

 تدبضی ثبیس ٔٛاضز ظیط ضا افطب وٙس: ٚاحس . 81

 قطحٟبی ثب ٔعایبی ٔؼیٗ، ضبُٔ: ذػٛغیبت اقالػبتی زضثبضٜ اِف.

ثطای ٔثبَ، اضبضٜ ثٝ ایٗ ٔكّت وٝ ٔعایبی ضسٜ زض قطح  ٔبٞیت ٔعایبی اضائٝ . 1

 ثط آذطیٗ حمٛق وبضوٙبٖ است،  قطح ٔجتٙی

وٙس، ثطای ٔثبَ، اِعأبت  لب٘ٛ٘ی وٝ قطح زض آٖ فؼبِیت ٔی چبضچٛةتططیح  . 2

 ، ٚحسالُ ٔٙبثغ ٔبِی، ٚ تأبیط چبضچٛة لب٘ٛ٘ی ثط قطح

تدبضی ثطای ضاٞجطی قطح، ثطای ٔثنبَ، ٔسنئِٛیت    تططیح ٔسئِٛیتٟبی ٚاحس . 3

 ٔسیطٜ قطح. ب ٞیئتأٙب ی ٞیئت

ضنٛز، ثنب    ثب آٟ٘ب ٔٛاخٝ ٔی تدبضی ثٝ سجت ٚخٛز قطح یی وٝ ٚاحسضیسىٟبتططیح  . ة

ی ذنبظ  ضیسنىٟب تدبضی ٚ  ی ذبظ ٚاحسضیسىٟبی غیطػبزی، ضیسىٟبتأویس ثط 

قطح ٚ ٘مبـ تٕطوع ثبإٞیت ضیسه. ثطای ٔثبَ، اٌط زاضاییٟبی قطح زض یه قجمٝ اظ 

ٌصاضی زض أالن، قطح ثنب ضیسنه    ٌصاضیٟب ٔتٕطوع ثبضس، ثطای ٔثبَ سطٔبیٝ سطٔبیٝ

 اٞس ضس.ثبظاض أالن ٔٛاخٝ ذٛ

 تططیح تغییطات، ٔحسٚز سبظی یب تسٛیٝ قطح. . ج

مالی تًضیحزربارٌاقالمصًرتُای

ثب  ضا قطحذبِع ثسٞی )زاضایی(  تكجیك ٔب٘سٜ اثتسا ٚ پبیبٖ زٚضٜ تدبضی ثبیس غٛضت ٚاحس . 82

 :اضائٝ زٞس ،تكجیك ثطای ٔٛاضز ظیط اضائٝ خساٌب٘ٝ غٛضت

 ٚ زاضاییٟبی قطح، . 1

 تؼٟسات ٔعایبی ٔؼیٗ. اضظش فؼّی . 2
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ثبیس ٔٛاضز ظینط ضا   82بی ٔٙسضج زض ثٙس مٟتكجی یه اظ غٛضت غٛضت ػّٕی ثٛزٖ، ٞط زض . 83

 ٔٙؼىس وٙس:

 .ٔربضج ذسٔبت خبضی اِف.

 .زضآٔس یب ٞعیٙٝ ٔبِی . ة

، ثنب اضائنٝ خساٌب٘نٝ    قطحٌیطی ٔدسز ذبِع ثسٞی )زاضایی(  اظ ا٘ساظٜ تفبٚت ٘بضی . ج

 :ظیطٔٛاضز 

ربضج ٔبِی زض ثٙنس ة  خع ٔجبِغی وٝ زض ٔحبسجٝ ٔ زٜ زاضاییٟبی قطح، ثٝثبظ . 1

 .ِحبل ضسٜ است

ضٙبسی )ثٝ لسنٕت   اظ تغییط ٔفطٚؾبت خٕؼیت سٛز ٚ ظیبٖ اوچٛئطی ٘بضی . 2

 .ٔطاخؼٝ ضٛز( 34اِف ثٙس 

“ ة”اظ تغییطات زض ٔفطٚؾبت ٔبِی )ثٝ لسٕت  سٛز ٚ ظیبٖ اوچٛئطی ٘بضی . 3

 ٔطاخؼٝ ضٛز(. 34ثٙس 

، ؾنطٚضتی  53اظ تسٛیٝ قطح. قجك ثٙس  ٔربضج ذسٔبت ٌصضتٝ ٚ سٛز ٚ ظیبٖ ٘بضی . ز

اظ تسنٛیٝ قنطح،    ثطای تفىیه ٔربضج ذنسٔبت ٌصضنتٝ ٚ سنٛز ٚ ظینبٖ ٘بضنی     

 .ٛض ٕٞعٔبٖ ایدبز ضٛز، ٚخٛز ٘ساضزق وٝ ثٝ غٛضتی زض

 .تأبیط تغییطات زض ٘طخ اضظ . ٞ

 .وٙٙسٌبٖ زض قطح طبضوتی وبضفطٔب ٚ ٔىٟبوٕه ثٝ قطح، ثٝ تفىیه وٕ . ٚ

 .ه ٔجبِغ پطزاذتی ٍٞٙبْ تسٛیٝ قطحپطزاذتٟبی قطح، ثٝ تفىی . ظ

 بی تدبضی ٚ ٚاٌصاضیٟب.جٟتطوی ابط . ح
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آٖ زاضاییٟب  ضیسهحست ٔبٞیت ٚ  ٔٙػفب٘ٝ زاضاییٟبی قطح ضا ثط تدبضی ثبیس اضظش ٚاحس . 84

حست ایٙىٝ ثنطای آٖ ثنبظاض    طثٝ قجمبت ٔرتّف تفىیه وٙس ٚ ٞط قجمٝ اظ زاضاییٟب ضا ٘یع ث

تٛخٝ ثٝ سكح افطبی تططیح ضنسٜ زض   فؼبَ ٚخٛز زاضز یب ذیط تفىیه ٕ٘بیس. ثطای ٔثبَ، ثب

 تٛا٘س ٔٛاضز ظیط ضا تفىیه وٙس: تدبضی ٔی ، ٚاحس79ثٙس 

 ،ٔٛخٛزی ٘مس اِف.

 ،ٌصاضی زض سٟبْ )ثٝ تفىیه غٙؼت، ا٘ساظٜ ضطوت ٚ ٔٛلؼیت خغطافیبیی( سطٔبیٝ . ة

 ،ٔطبضوت )ثٝ تفىیه ٘بضط، اػتجبض ٚ ٔٛلؼیت خغطافیبیی( ٌصاضی زض اٚضاق بیٝسطٔ . ج

 ،)ثٝ تفىیه ٔٛلؼیت خغطافیبیی( أالن . ز

  ،اٚضاق ٔطتمٝ )ثٝ تفىیه زاضایی پبیٝ، ثطای ٔثبَ، لطاضزاز آتی اضظ، قال، سٟبْ ٚ...( . ٞ

 ، ٌٚصاضی غٙسٚلٟبی سطٔبیٝ . ٚ

 ٌصاضی. ٞبی سطٔبیٝ سپطزٜ . ظ

تدبضی ونٝ   ثٝ ٚاحس ٌصاضیٟبی لبثُ ا٘تمبَ ٔتؼّك ٔٙػفب٘ٝ سطٔبیٝ تدبضی ثبیس اضظش ٚاحس . 85

ٔٙػنفب٘ٝ زاضاییٟنبی قنطح ونٝ      ضنٛز ٚ اضظش  ػٙٛاٖ زاضاییٟبی قنطح ٍٟ٘نساضی ٔنی    ثٝ

 تدبضی است، ضا افطب وٙس. ٌیطز یب زض تػطف ٚاحس تدبضی لطاض ٔی استفبزٜ ٚاحس ٔٛضز

استفبزٜ ثنطای تؼینیٗ اضظش فؼّنی     ٔٛضز ،اوچٛئطی ثبإٞیت تدبضی ثبیس ٔفطٚؾبت ٚاحس . 86

ٔطاخؼنٝ ضنٛز(. چٙنیٗ افطنبٞبیی ثبینس       34ضا افطب وٙس )ثنٝ ثٙنس    ،تؼٟسات ٔعایبی ٔؼیٗ

ٝ   ثٝ ٘نٝ   ، ٚزضغنس ٔطنرع   غنٛضت ینه   غٛضت اضلبْ لكؼی ثیبٖ ضٛز )ثطای ٔثنبَ ثن

بضی ثنطای  تدن  ای ثیٗ زضغسٞبی ٔرتّف ٚ سبیط ٔتغیطٞب(. اٌط ٚاحنس  غٛضت ٔحسٚزٜ ثٝ

وٙس، ثطای ایٗ ٔنٛاضز افطنب ثبینس اظ     غٛضت وّی ٔٛاضزی ضا افطب ٔی ٌطٚٞی اظ قطحٟب ثٝ

 ٞبی ٔحسٚز استفبزٜ ٕ٘بیس. ٔیبٍ٘یٗ ٔٛظٖٚ یب ثبظٜ



 33 استاندارد حسابداری شماره

 مسایای بازنشستگی کارکنان
 

 888 

یاطمیىانجزیاوُایوقسیآت يعسمسماوبىسیمبلغ،

 تدبضی ثبیس ٔٛاضز ظیط ضا افطب وٙس: ٚاحس .87

 86قجنك ثٙنس   وٝ ٔفطٚؾبت ثبإٞیت اوچٛئطی ) اظ یک هرتحّیُ حسبسیت ثطای  اِف.

 تأثیرثیبٍ٘ط ٘حنٜٛ   که طوری بهاست( زض پبیبٖ زٚضٜ ٔبِی،  شده افشا

ٔفطٚؾنبت اوچنٛئطی زض آٖ تنبضید ثنط تؼٟنسات       به مربوطتغییطات ٔحتُٕ 

 ٔعایبی ٔؼیٗ ثبضس.

ثٙنس اِنف، ٚ   استفبزٜ زض تٟینٝ تحّینُ حسبسنیت، قجنك      ضٚضٟب ٚ ٔفطٚؾبت ٔٛضز . ة

 زیتٟبی ایٗ ضٚضٟب، ٚٔحسٚ

ثنٝ زٚضٜ   استفبزٜ زض تٟیٝ تحّیُ حسبسیت ٘سجت تغییطات ضٚضٟب ٚ ٔفطٚؾبت ٔٛضز . ج

 ٌصضتٝ، ٚ زایُ ایٗ تغییطات.

اسنتفبزٜ قنطح ینب     ثسٞی ٔنٛضز  -تدبضی ثبیس ضطحی اظ ضاٞجطزٞبی ٔسیطیت زاضایی ٚاحس .88

خٟت ٔسیطیت ضیسنه ضا   ٟبتىٙیىاظ ثیٕٝ ثبظ٘طستٍی ٚ سبیط  تدبضی، ضبُٔ استفبزٜ ٚاحس

 افطب ٕ٘بیس.

تدبضی ثبیس ٔنٛاضز   قطح ثب ٔعایبی ٔؼیٗ ثط خطیبٟ٘بی ٘مسی آتی، ٚاحس ا٘ؼىب  آببضخٟت  .89

 ظیط ضا افطب وٙس:

 ی آتی،وٕىٟبی تأٔیٗ ٔبِی ابطٌصاض ثط سیبستٟبتٛغیف ٘حٜٛ تأٔیٗ ٔبِی ٚ  اِف.

 ، ٚظبض ثٝ قطح ثطای زٚضٜ ٔبِی آیٙسٜا٘ت ی ٔٛضزوٕىٟب . ة

اقالػبتی زضثبضٜ اٍِٛی ظٔبٖ سطضسیس ضسٖ تؼٟسات ٔعایبی ٔؼیٗ، ضنبُٔ ٔینبٍ٘یٗ    . ج

 ظٔب٘جٙنسی ٔنٛضز تٛظینغ    ٔٛظٖٚ ٔست تؼٟسات ٔعایبی ٔؼیٗ ٚ سبیط اقالػنبت زض 

 پطزاذت ٔعایب، ٘ظیط تحّیُ سطضسیس پطزاذت ٔعایب.
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تاریداجزا

 1/1/1392وٝ زٚضٜ ٔبِی آٟ٘ب اظ تبضید ٔبِی  ٔٛضز وّیٝ غٛضتٟبی اِعأبت ایٗ استب٘ساضز زض .90

 ااخطاست. ضٛز، اظْ ٚ ثؼس اظ آٖ ضطٚع ٔی

حسابساریالمللیمطابقتبااستاوسارزَایبیه

إِّّی  استب٘ساضز ثیٗ زض ثٝ ٔعایبی ثبظ٘طستٍی ٔطثٛـ ، ٔفبزایٗ استب٘ساضزثب اخطای اِعأبت  . 91

 ضٛز. ( ٘یع ضػبیت ٔی2012طایص )ٚی هضایای کاسکٌاىػٙٛاٖ  ثب 19ضٕبضٜ  حسبثساضی
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 33استاندارد حسابداری شماره 

 مسایای بازنشستگی کارکنان

 گیری مبانی نتیجه : پیوست

 دهذ. را تشکیل نمی 33السامات استانذارد حسابذاری شماره  از این پیوست بخشی

پیشیىٍ

حسبثساضی ٔعایبی ثطضسی ِعْٚ تسٚیٗ استب٘ساضز “ػٙٛاٖ  ، ٌعاضضی ثب1389اثتسای سبَ زض  . 1

زض ٌطٜٚ وبضضٙبسی تسٚیٗ استب٘ساضزٞبی حسبثساضی تٟینٝ   ”ضٚی آٖ وبضوٙبٖ ٚ ٔٛا٘غ پیص

اظ اضظیبثی ٌعاضش ٔصوٛض، ثنب تنسٚیٗ اینٗ     اذتیبض وٕیتٝ لطاض ٌطفت. وٕیتٝ پس ضس ٚ زض

 إِّّی حسنبثساضی  زازٖ استب٘ساضز ثیٗ استب٘ساضز ٔٛافمت ٕ٘ٛز. ٌطٜٚ وبضضٙبسی ثب ٔجٙب لطاض

، ٔكبِؼٝ ٚ ثطضسی لٛا٘یٗ ٚ ٔمطضات ٔطثٛـ ٚ ضٙبسنبیی  هضایای کاسکٌاىػٙٛاٖ  ثب 19ضٕبضٜ 

ٝ   ٔطىالت حسبثساضی ٔٛخٛز، پیص تنسٚیٗ   ٘ٛیس ایٗ استب٘ساضز ضا ثطای ثطضسنی زض وٕیتن

 تٟیٝ وطز. استب٘ساضزٞبی حسبثساضی

زامىٍکاربزز

خّٕنٝ   ، ٕٞٝ ٔعایب اظ“ایبی وبضوٙبٖٔع” 19إِّّی ٌعاضضٍطی ٔبِی ضٕبضٜ  زض استب٘ساضز ثیٗ . 2

ضنسٜ   ٔكطحٔست ٔٛؾٛػبتی  ضسٜ است. زض ثرص ٔعایبی وٛتبٜ ٔست ٔكطح ٔعایبی وٛتبٜ

است وٝ یب زض ایطاٖ ٔػساق ٘ساضز یب ایٙىٝ حسنبثساضی آٖ چنبِص ثنبإٞیتی ٘نساضز. ِنصا      

ضی سٛی زیٍط، ضٚش حسبثسا ٔٛؾٛع ایٗ استب٘ساضز ثٝ ٔعایبی ثبظ٘طستٍی ٔحسٚز ضس. اظ

ضسٜ ٕٞب٘ٙس ٔعایبی ثبظ٘طستٍی اسنت ٚ   إِّّی یبز ذسٔت قجك استب٘ساضز ثیٗ ٔعایبی پبیبٖ

زِیُ ٘جنٛز   ٌیطی ضٛز. زض ایطاٖ ثٝ اظ ترػع اوچٛئطی، تؼٟسات آٖ ا٘ساظٜ استفبزٜ ثبیس ثب

ضطوتٟبی وٛچه ٚ ٔتٛسنف ثنٝ ٔترػنع اوچنٛئطی ٚ      زستطسی ػسْحطفٝ اوچٛئطی ٚ 

ذسٔت اظ زأٙٝ ونبضثطز اسنتب٘ساضز ذنبضج     ٛئطی، ٔعایبی پبیبٖثط ثٛزٖ اوچ ٕٞچٙیٗ ٞعیٙٝ

 ضسٜ است.
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طزحُایبامشایایمعیه

گیزیشىاساییياوساسٌ

 است: ظیط ثسٞی ٔستّعْ ٚخٛز زٚ ضطـ یه لّٓ ثٝ ػٙٛاٖ ضٙبسبیی . 3

 اضتجبـ ثب آٖ لّٓ ٔحتُٕ ثبضس، ٚ ذطٚج ٔٙبفغ التػبزی آتی زض .اِف

 ٌیطی ثبضس. تىبپصیط لبثُ ا٘ساظٜقٛض ا آٖ لّٓ ثٝ ٔجّغ . ة

تدنبضی   وٙٙس، قجك قطح ثب ٔعایبی ٔؼنیٗ، ٚاحنس   وٝ وبضوٙبٖ ذسٔبتی ضا اضائٝ ٔی ٍٞٙبٔی . 4

اظ ٔفطٚؾنبت   اسنتفبزٜ  تدنبضی ثنب   ضٛز. ٚاحنس  تٛافك ٔی ٔتؼٟس ثٝ پطزاذت ٔعایبی ٔٛضز

ٕٞچٙنیٗ،   وٙنس.  ٞبی آتی ضا اضظیبثی ٔنی  اوچٛئطی، احتٕبَ پطزاذت ایٗ تؼٟسات زض زٚضٜ

زٞس وٝ ایٗ تؼٟسات ضا ثب اتىبپصیطی ونبفی   تدبضی أىبٖ ٔی ی اوچٛئطی ثٝ ٚاحستىٙیىٟب

 تدبضی ثبثت ایٗ تؼٟسات ثسٞی ضٙبسبیی وٙس. ٌیطی ٕ٘بیس. ِصا اظْ است ٚاحس ا٘ساظٜ

ٔعایبی ٔؼیٗ، ثٝ تؼٛینك ا٘نساذتٗ ضٙبسنبیی     قطح ثب یىی اظ ضٚضٟبی ضایح زض حسبثساضی .5

ضٙبسبیی ثٝ ٘ظط وٕیتٝ، ٞبی آتی است.  ٚ ٔستّٟه ٕ٘ٛزٖ آٖ قی زٚضٜ طحقثطذی ٔربضج 

وٙنس ٚ زضن آٖ   ضا اضائٝ ٔی یاتىبتط لبثُتط ٚ  اقالػبت ٔطثٛـ ،ایٗ ٔربضج زض ظٔبٖ ٚلٛع

 تط است. وٙٙسٌبٖ اظ غٛضتٟبی ٔبِی ضاحت ثطای استفبزٜ

مرارجذسمات

ت ٌصضتٝ ٚ ٞط ٌٛ٘ٝ سٛز یب ٔربضج ذسٔبت، ضبُٔ ٔربضج ذسٔبت خبضی، ٔربضج ذسٔب .6

زض ابنط تغیینط ٔفطٚؾنبت     قنطح ظیبٖ ٘بضی اظ تسنٛیٝ قنطح اسنت. تغیینطات تؼٟنسات      

ضٛز ظیطا ٔبٞیتی ٔتفبٚت ثب سبیط اخعای  ٔٙؼىس ٕ٘ی ، خع  ٔربضج ذسٔبتیسضٙب خٕؼیت

 وبٞس.  زاضز ٚ اظ ٔطثٛـ ثٛزٖ آٖ زض اضظیبثی ٔربضج ػّٕیبتی ٔستٕط قطح ٔی ٔربضجایٗ 

رجمالیذالصمرا

ٔجّغی است وٝ ٚاحس تدبضی ٔتؼٟس است ثٝ قطح یب ثٝ وبضوٙبٖ ذنٛز   قطحذبِع ثسٞی  .7

ثپطزاظز. ٔربضج التػبزی چٙیٗ تؼٟسی، ٔربضج ٔبِی است وٝ ثب اسنتفبزٜ اظ ٘نطخ تٙعینُ    
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 قنطح ضٛز. ثٝ ٕٞیٗ تطتینت، ذنبِع زاضاینی     ٔطرع ضسٜ زض ایٗ استب٘ساضز ٔحبسجٝ ٔی

وٙبٖ ٔتؼٟس ثٝ پطزاذت آٖ ثنٝ ٚاحنس تدنبضی ٞسنتٙس. ٚاحنس      ٔجّغی است وٝ قطح یب وبض

تدبضی ثبیس اضظش فؼّی ٔٙبفغ التػبزی وٝ ا٘تظبض زاضز ثٝ ضىُ وبٞص پطزاذتٟبی آتی ینب  

زست آٚضز ضا ٔحبسجٝ ٚ ضٙبسبیی ٕ٘بیس. ایٗ ٔٙبفغ التػبزی ٘یع ثب  استطزاز ٔبظاز پطزاذتی ثٝ

 ضٛز. تٙعیُ ٔیٕٞبٖ ٘طخ تٙعیُ ٔطرع ضسٜ زض ایٗ استب٘ساضز 

گیزیمجسزاوساسٌ

، اقالػنبتی زضثنبضٜ   قنطح ٌیطی ٔدنسز ذنبِع ثنسٞی )زاضاینی(      تفبٚت ٘بضی اظ ا٘ساظٜ . 8

وٙنس، أنب زضثنبضٜ احتٕنبَ ٚلنٛع       اقٕیٙبٖ ٚ ضیسه خطیبٟ٘بی ٘مسی آتی اضائنٝ ٔنی   ػسْ

، ایٗ زٞس. ثٝ ٕٞیٗ خٟت خطیبٟ٘بی ٘مسی آتی ٚ ظٔب٘جٙسی آٖ اقالػبتی زض اذتیبض لطاض ٕ٘ی

ٔجّغ ثٝ خبی ا٘ؼىب  زض غٛضت سٛز ٚ ظیبٖ زٚضٜ، زض غٛضت سٛز ٚ ظیبٖ خبٔغ ٔٙؼىس 

 ضٛز. ٔی

بزاکچًئزی ريشارسیابیمبتىی

 ضٛز: ثطای اضظیبثی تؼٟسات ٔعایبی ثبظ٘طستٍی، ٔؼٕٛاً زٚ ضٚش پیطٟٙبز ٔی . 9

ٝ    یافتِ: سٍش هضایای تسمك اِف. ٔعاینبی  ٔینعاٖ اضظش فؼّنی    زض اینٗ ضٚش تؼٟنسات ثن

 ضٛز، ا٘تسبة ثٝ ذسٔبت وبضوٙبٖ تب آٖ تبضید ٔحبسجٝ ٔی لبثُ

زض ایننٗ ضٚش وننُ تؼٟننسات ثننطآٚضزی زض ظٔننبٖ  تیٌووی ضووذُ: سٍش هضایووای خوویص . ة

ٝ     ثیٙی ٚ سپس، ثب ثبظ٘طستٍی وبضوٙبٖ پیص ٌنصاضی، ٔینعاٖ    تٛخنٝ ثنٝ سنٛز سنطٔبی

٘طسنتٍی وبضوٙنبٖ   تأٔیٗ وُ ٔعایب زض ظٔبٖ ثبظ ٘یبظ خٟت ٔٛضزٌصاضی فؼّی  سطٔبیٝ

 ضٛز. تؼییٗ ٔی
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 ثیٙی ضسٜ ٔٙبست تطریع زازٜ ٘طس: زایُ ظیط ضٚش ٔعایبی پیص ثٝ . 10

زض وٙبض ضٚیسازٞبی ٌصضتٝ، ثط ضٚیسازٞبی آتی )ذسٔبت آتی( ٘ینع تىینٝ   ایٗ ضٚش  .اِف

یبفتٝ، تٟٙب ثنط ضٚینسازٞبی ٌصضنتٝ ٔجتٙنی      وٝ ضٚش ٔعایبی تحمك آٖ وٙس، حبَ ٔی

 است.

بسجٝ ضسٜ زض ایٗ ضٚش ٔجّغی ٚالؼی ٘یست ثّىٝ حبغُ ترػیع ٔربضج ثسٞی ٔح . ة

 است.

مفزيضاتاکچًئزی:وزختىشیل

ٌیطی تؼٟسات ٔعایبی ثبظ٘طسنتٍی، ا٘ترنبة ٔؼیبضٞنبی     تطیٗ ٔسبئُ زض ا٘ساظٜ اظ ٟٔٓ یىی . 11

اظ ٘طخ ثبظزٜ ثّٙسٔست زاضاییٟبی قطح  ٔٙبست ثطای تؼییٗ ٘طخ تٙعیُ است. ٞط چٙس استفبزٜ

اظ اینٗ ٘نطخ    ٘ظنطاٖ زاضز، أنب اسنتفبزٜ    ثطای تٙعیُ تؼٟسات قطفساضا٘ی زض ٔیبٖ غنبحت 

ی ٔتفنبٚت  ضیسنىٟب وٙس. ٘رست ایٙىٝ ا٘تربة زاضاییٟبی ٔرتّف ثب  ٔطىالتی ضا ایدبز ٔی

تدبضی  قطف زیٍط، ٚاحس وٙس. اظ تدبضی فطاٞٓ ٔی أىبٖ زستىبضی ایٗ ٘طخ ضا ثطای ٚاحس

ٝ   وٝ زض زاضاییٟبی ثب ضیسه  ٝ    ٌنصاضی ٔنی   ٚ ثنبظزٜ ثنبا سنطٔبی زِینُ ٘نٛع    وٙنس، تٟٙنب ثن

وٙنس. ِنصا    ٌصاضی، ثسٞی وٕتطی ٘سجت ثٝ سبیط ٚاحنسٞبی تدنبضی ضٙبسنبیی ٔنی     سطٔبیٝ

 پصیطش لطاض ٍ٘طفتٝ است. اظ چٙیٗ ٘طذی ٔٛضز استفبزٜ

اض تأبیط سبیط ضیسىٟب لط وٙٙسٜ اضظش ظٔب٘ی پَٛ ثبضس ٚ ٘جبیس تحت ٘طخ تٙعیُ ثبیس ٔٙؼىس . 12

ثٝ ایٗ ٞسف، ٘طخ ثبظزٜ ثنبظاض   ثٟتطیٗ ٔؼیبض ثطای زستیبثی ایٗ اػتمبز ٚخٛز زاضز وٌٝیطز. 

وٝ ثبظاض ػٕیمی ثطای ذطینس ٚ   ٔٛاضزیضطوتی ثب ویفیت ثبا است. أب زض  ٔطبضوتاٚضاق 

ٗ   زِٚتی ٔیٔطبضوت ٌٛ٘ٝ اٚضاق ٚخٛز ٘ساضز، ٘طخ ثبظزٜ اٚضاق  فطٚش ایٗ  تٛا٘نس خنبیٍعی

اظ  تٛخٝ ثٝ ایٗ ضٕٞٙٛز، وٕیتنٝ تنسٚیٗ اسنتب٘ساضزٞبی حسنبثساضی، پنس      ثبثبضس.  ثٟتطی

ٔطنبضوت زِٚتنی ضا ثنطای اینٗ      اظ ٘طخ ثبظزٜ ثبظاض اٚضاق ثطضسی ضطایف ٔحیكی، استفبزٜ

 ٔٙظٛض ٔٙبست تطریع زاز.
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مفزيضاتاکچًئزی:حقًق،مشایايمرارجزرماوی

آٚضزی زض حمٛق، ٔعایب ٚ ٔربضج زضٔب٘ی زض ٘ظط ٌطفتٗ افعایص ثط زایُ ظیط ثب زض ثطذی ثٝ . 13

 ٌیطی تؼٟسات قطح ٔربِفٙس: ا٘ساظٜ

 ضٛز، ٚ افعایطٟبی آتی، ضٚیسازٞبی آتی ٔحسٛة ٔی اِف.

 ٞبی آتی ثسیبض شٞٙی است. ثطآٚضز افعایص . ة

ٌینطی تؼٟنسات ٔٛخنٛز ٘یسنت ثّىنٝ ٞنسف آٖ        ا٘نساظٜ  ،ٞسف اظ ٔفطٚؾبت اوچنٛئطی  . 14

اضتجبـ ثب ضٚیسازٞبی ٌصضتٝ است.  تدبضی زض آیٙسٜ زض ٚضزی ٚاحسٌیطی تؼٟسات ثطآ ا٘ساظٜ

ٌیطی تؼٟسات ثٝ ٔفْٟٛ آٖ است وٝ فطؼ ضسٜ است  ٘سازٖ تغییطات آتی زض ا٘ساظٜ زذبِت

تٛخنٝ   آ٘ىٝ چٙیٗ فطؾی ٘بزضست است. ثٙبثطایٗ، ثب وٝ ٞیچ تغییطی ضخ ٘رٛاٞس زاز. حبَ

ٚ ٔرنبضج زضٔنب٘ی اظْ اسنت ونٝ ٍٞٙنبْ      ثٝ أىبٖ ثطآٚضز اتىبپصیط تغییطات آتی حمٛق 

 ٌیطی تؼٟسات ثٝ چٙیٗ تغییطاتی تٛخٝ ضٛز. ا٘ساظٜ

قٛض ػیٙی تؼینیٗ   تٛاٖ ثٝ ضٛز ٚ ٕ٘ی ثٝ افعایص تؼٟسات فؼّی ٕ٘ی افعایص آتی ٔعایب ٔٙدط . 15

ٌینطی   ٕ٘ٛز وٝ وساْ ٔٛضز افعایص ٔعایب ثٝ ا٘ساظٜ وبفی ثطای ٔس٘ظط لطاض ٌطفتٗ زض ا٘نساظٜ 

ٌینطی   تىبپصیط است. ثٙبثطایٗ، افعایص ٔعایبی آتنی تٟٙنب زض غنٛضتی زض ا٘نساظٜ    تؼٟسات ا

ضٛز وٝ قجك ٔفبز ضسٕی قطح )یب تؼٟسات ػطفی فطاتنط اظ آٖ ٔفنبز زض    تؼٟسات ِحبل ٔی

 ٞبی آتی ثبضس. تدبضی ّٔعْ ثٝ تغییط ٔعایب زض زٚضٜ پبیبٖ زٚضٜ ٌعاضضٍطی(، ٚاحس

مرارجذسماتگذشتٍ

زضً٘  ضٚضٟبی ضایح ثطای حسبثساضی ٔربضج ذسٔبت ٌصضتٝ، ضٙبسبیی ثی ٞط چٙس یىی اظ .16

ٔربضج تؼّك ٌطفتٝ ٚ ثٝ تؼٛیك ا٘ساذتٗ ضٙبسبیی ٔرنبضج تؼّنك ٍ٘طفتنٝ اسنت، زض اینٗ      

زض٘نً   استب٘ساضز، وّیٝ ٔربضج ذسٔبت ٌصضتٝ، اػٓ اظ تؼّك ٌطفتٝ ینب تؼّنك ٍ٘طفتنٝ ثنی    

وٝ قجك فطَٔٛ قنطح، وبضوٙنبٖ ثتٛا٘ٙنس    ضٛز. ٔعایب ٍٞٙبٔی تؼّك ٌطفتٝ است  ضٙبسبیی ٔی

زض٘نً وّینٝ ٔرنبضج أىنبٖ      ذٛاستبض پطزاذت آٖ ٔعایب ضٛ٘س. ثسیٗ تطتیت، ضٙبسبیی ثی

 ثطز. زستىبضی اضلبْ حسبثساضی اظ قطیك زستىبضی فطَٔٛ تؼّك ٔعایبی قطح ضا اظ ثیٗ ٔی


