1

د︡ ﹎︀ ﹨︀ ی ︣ ﹁﹤ ا ی
﹞︣داد ١٣٩٨
︣﹞١٨داد
١٨

︎︣وژه ︮﹢ر︑︀ی ﹞︀﹛ ﹩ا︨︀︨﹩

آ︀ ︋︀زی را در ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹞︀﹛﹩﹞ ︣﹫﹫︽︑ ﹩د﹨︡؟


︑︣︗﹝﹤ :ز﹨︣ا ﹡﹢ری
H. Hoogervorst

﹨︀﹡︦ ﹨︣﹎﹢ور︨️ ) ،(Hans Hoogervorstر﹫︦ ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︡︋︀︧ ﹩اری ) (IASBدر ︨﹝﹫﹠︀ر ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚﹩
﹞︪︐︣ک ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︤﹎ ﹩ار︫﹍︣ی ﹞︀﹛ (IFRS) ﹩و ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ا︵﹑︻︀ت ﹞︀﹛﹩

١

)﹤︋ ﹤﹋ (NIFو︨﹫﹚﹤ ︫﹢رای

ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ا︵﹑︻︀ت ﹞︀﹛︤﹊﹞ ﹩﹉︤﹎︣︋ (CINIF) ٢ار ︫︡︣﹠︨ ،ا﹡︣﹋ ﹩د .در ا︣﹠︨ ﹟ا﹡ ،﹩آ﹇︀ی ﹨︣﹎﹢ور︨️ ﹞︀﹨﹫️ ︗︀﹡﹩
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︤﹎ ﹩ار︫﹍︣ی ﹞︀﹛ ،﹩ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹞﹜ ︑︀زه﹞﹠︐︪︫︣︡ه ،و ا﹇︡ام ﹨﹫️ ︋︣ای ︋︊﹢د ︨︀︠︐︀ر و ﹇︀﹛︉︋﹠︡ی﹢︮ ٣ر︑︀ی
﹞︀﹛ ︣︋﹩﹠︐︊﹞ ﹩ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︤﹎ ﹩ار︫﹍︣ی ﹞︀﹛ ﹩از ︵︣﹅ ︎︣وژه ︮﹢ر︑︀ی ﹞︀﹛ ﹩ا︨︀︨ ﹩را ︫︣ح داد.

︱﹢ر دو︋︀ره در ﹞﹊︤﹊︀﹞ ﹩︐﹫︨﹢﹤ ︨︠︣﹠︡ی ﹞ ﹟ا︨️.

ا︗︀زه د﹨﹫︡ در ا︋︐︡ا از ︫﹢رای ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ا︵﹑︻︀ت ﹞︀﹛︤﹊﹞ ﹩﹉ ︋︣ای ﹞﹫︤︋︀﹡ ﹩ا︣﹀﹠﹋ ﹟ا﹡︦ ﹞﹜ ︑︪﹊︣ ﹋﹠﹜؛ ︋﹤و︥ه از

دو︨️ ︠︣︎ ︌﹫﹚﹫﹁ ﹜︋﹢ز ︨︣وا﹡︐︦ ) ،(Felipe Perez Cervantesر﹫︦ ︎﹫︪﹫︣﹎ ﹟وه ﹡︀︫︣ان ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ا︵﹑︻︀ت
﹞︀﹛ ﹩ا﹞︣﹊︀ی ﹢﹠︻﹤︋ ﹤﹋ ،(GLENIF) ٤﹟﹫︑﹐ان ر﹫︦ ︫﹢رای ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ا︵﹑︻︀ت ﹞︀﹛︤﹊﹞ ﹩﹉ ﹞︪︽﹢ل ︋﹤ ﹁︺︀﹛﹫️

ا︨️ .ا︣﹎ ﹟وه ا﹇︡ام ︋︧﹫︀ر ︫︀︧︐﹤ای در ز﹞﹫﹠﹤ ارا﹤ د︡﹎︀ه﹨︀ی ﹞︐﹚︿ از ︨︣ا︨︣ ا﹞︣﹊︀ی  ﹟﹫︑﹐ا﹡︖︀م ﹞﹩د﹨︡.

﹨﹝︙﹠﹫︀︋ ﹟︡ ︋﹤ ﹋﹝﹊︀ی ︋︀︫﹩︊﹤ ﹨﹝﹊︀رم آ﹞︀رو ﹎ (Amaro Gomes) ︤﹞﹢از ا︻︱︀ی ﹨﹫️ ا︫︀ره ﹋﹠﹜ .آ﹞︀رو در ﹞︀ه﹨︀ی

آ﹠︡ه از ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︡︋︀︧ ﹩اری ﹋﹠︀ره﹎﹫︣ی ﹞ .︡﹠﹋﹩او در ﹨﹫️﹢︵﹤︋ ،ر ︧︠︐﹍︢︎︀﹡﹩︣ ﹞︪︽﹢ل ︋﹤ ﹁︺︀﹛﹫️

@hesabrasmag

www.hesabras.org

2

ﺩﯾﺪگﺎﻩهﺎی ﺣﺮﻓﻪﺍی
︋﹢د ︑︀ ا ﹟ا︵﹝﹫﹠︀ن را ا︖︀د ﹋﹠︡ ﹋﹤ د︡﹎︀ه﹨︀ی ا﹞︣﹊︀ی  ﹟﹫︑﹐وا︲ و ر︨︀ ︫﹠﹫︡ه ﹞ ︡﹡﹢︫﹩و ﹨﹝﹤ ﹞︀ ︋﹤︫︡ت د﹛︐﹠﹌ او ︠﹢ا﹨﹫﹜

︫︡﹤︋ .زودی ︻︱︡︗ ﹢︡ ﹨﹫️ از ا﹢︠ ﹩﹁︣︺﹞ ﹤﹆︴﹠﹞ ﹟ا﹨︡ ︫︡ و ︋︣ای ا︨︐﹝︣ار ﹁︺︀﹛﹫︐︀ی ︠﹢ب آ﹞︀رو در ﹨﹫️ ﹜︪ ،ا﹡︐︷︀ر

﹋﹝﹉ ﹨﹫️ ﹨︧︐﹜.

﹨﹝︙﹠﹫ ﹟در ︎︀︀ن ا︗︀زه د﹨﹫︡ از ﹨﹝﹊︀ری ﹎﹫﹚︣﹞﹫﹨ ﹢︱︻ (Guillermo Babatz) ︤︐︋︀︋ ﹢️ ا﹞﹠︀ از ﹞﹊︤﹉ و ﹛﹢را را﹞﹫︣ز

)︀︺﹞ (Laura Ramirezون ﹞︡︣﹋﹏ ︑﹠︷﹫﹜ ﹞﹆︣رات ︧︀︋︡اری در ﹋﹝﹫︧﹫﹢ن ︨︀م و ︋︀﹡﹊︡اری ﹞﹚ (CNBV) ٦﹩و ︻︱﹢
︫﹢رای ﹞︪﹢ر︑﹫﹨ (AC) ﹩️︡﹇ ،ردا﹡.﹜﹠﹋ ﹩

از ز﹞︀ن آ︠︣︣﹠︨ ﹟ا﹡ ﹟﹞ ﹩در ا︡﹞ ︫︣ ﹟ت ز﹞︀ن ز︀دی ﹎︫︢︐﹤ ا︨️ .در وا﹇︹﹢︵﹤︋ ،ر د﹇﹫﹅ ︎﹠︕ ︨︀ل .در آنز﹞︀ن﹫﹨ ،️

︑﹠︀ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︤﹎ ﹩ار︫﹍︣ی ﹞︀﹛﹢﹠︻ ︀︋ (IFRS 9) ٩ ﹩ان »ا︋︤ار ﹞︀﹛ «﹩را ﹞﹠︐︪︣ ﹋︣ده ︋﹢د و ﹨﹠﹢ز ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی

﹞﹜ د﹍︣ از︗﹝﹚﹤ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︤﹎ ﹩ار︫﹍︣ی ﹞︀﹛﹢﹠︻ ︀︋ (IFRS 15) ١٥ ﹩ان »درا﹞︡ ︀︮﹏ از ﹇︣ارداد ︋︀ ﹞︪︐︣︀ن«،

ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︤﹎ ﹩ار︫﹍︣ی ﹞︀﹛﹢﹠︻ ︀︋ (IFRS 16) ١٦ ﹩ان »﹇︣ارداد﹨︀ی ا︗︀ره« و ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︤﹎ ﹩ار︫﹍︣ی
﹞︀﹛﹢﹠︻ ︀︋ (IFRS 17) ١٧ ﹩ان »﹇︣ارداد﹨︀ی ︋﹫﹝﹤« ﹋︀﹞﹏ ﹡︪︡ه ︋﹢د﹡︡ .ا﹋﹠﹢ن ﹨﹝﹤ ا ﹟ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ﹞﹠︐︪︣ ︫︡ها﹡︡ و ︋﹤︗︤ ا︨︐︀﹡︡ارد

﹢︵﹤︋ ﹤﹫﹆︋ ،١٧ر ﹋︀﹞﹏ ا︗︣ا ﹞.︡﹡﹢︫﹩

ا ﹟ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︎︣وژه﹨︀ی ﹞﹝︣︋ ﹩ای ﹨﹫️ و ﹨﹝︙﹠﹫︣︋ ﹟ای ︋﹠﹍︀ه﹨︀ در ز﹞︀ن ︋﹤﹋︀ر﹎﹫︣ی آن﹨︀﹢︧﹞ ،ب ﹞ .︡﹡﹢︫﹩آ︀ ﹞﹠︀﹁︹

︀︮﹏ از د︨︐﹫︀︋ ﹤︋ ﹩ا︵﹑︻︀ت ﹞︀﹛ ،︣︐︋ ﹩ارزش ︑﹝﹏ ر﹡︕ ︋﹤﹋︀ر﹎﹫︣ی ا ﹟ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ را دارد؟ ︑︀ ﹛︷︀︑ ﹩د﹍︣ ︋﹤ ا﹢︲﹢﹞ ﹟ع

﹞︣︎﹩دازم.

ا﹞︀ در ا︋︐︡ا ،ا︗︀زه د﹨﹫︡ ︋﹤︵﹢ر ︠﹑︮﹤ ﹞︣وری دا︫︐﹤ ︋︀︫﹜ ︋︣ ﹋︪﹢ر﹨︀ ﹩از ︨︣ا︨︣ ︗︀ن ﹋﹤ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︤﹎ ﹩ار︫﹍︣ی

﹞︀﹛ ﹩را ︎︢︣﹁︐﹤ا﹡︡.

ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫ ﹟ا﹛﹝﹚﹚︤﹎ ﹩ار︫﹍︣ی ﹞︀﹛﹢﹠︻﹤︋ ﹩ان ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︗︀﹡﹩

︋﹫︪︐︣ ︫﹝︀ ︋︀ دا︨︐︀ن ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︤﹎ ﹩ار︫﹍︣ی ﹞︀﹛ ٧﹩آ︫﹠︀ ﹨︧︐﹫︡ .از ︨︀ل  ︣﹨ ،٢٠٠١روز ︋︣ ︑︺︡اد ﹢زه﹨︀ی

﹎︤ار︫﹍︣ی ﹋﹤ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚ ﹩را ﹞︢︎﹩︣﹡︡ ،ا︲︀﹁﹤ ﹞﹢︫﹩د .در ︨︀ل  ،٢٠٠٥ا︑︀د﹤ ارو︎︀ ﹞﹢ج اول ︎︢︣ش ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی
︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚ ﹩را ر﹨︊︣ی ﹋︣د ،︡︺︋ ﹩﹝﹋ .ا︣︗ ﹟︀ن ︋﹤و︨﹫﹚﹤ ﹞﹢ج دوم ︎︢︣﹡︡﹎︀ن ︫︀﹞﹏ ﹢زه﹨︀ی ﹞﹜ ا﹞︣﹊︀ی ︤﹊﹞ ︡﹠﹡︀﹞ ﹟﹫︑﹐﹉
و ︋︣ز﹏ ادا﹞﹤ ︎﹫︡ا ﹋︣د .ا﹞︣وزه از ﹢ ١٦٦زه ︋︣ر︨︫︡﹩ه ︋﹤و︨﹫﹚﹤ ︋﹠﹫︀د ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︤﹎ ﹩ار︫﹍︣ی ﹞︀﹛﹢ ١٤٤ ،﹩زه ︺﹠﹩

﹡︤د﹉ ︋﹤ ﹢ ٩زه از ﹢ ١٠زه ،ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚ ﹩را ︎︢︣﹁︐﹤ا﹡︡ ﹋﹤ ا︡︺︑ ﹟اد﹢ ٥٠ ،زه از ا﹇︐︭︀د﹨︀ی ﹞﹜ ﹎︣وه  ٢٠را

︫︀﹞﹏ ﹞﹢︫﹩د .ا ،﹟د︨︐︀وردی در︠﹢ر︑︣︋ ﹤︗﹢ای ﹨﹫️ در ﹠﹫︡﹞ ﹟تز﹞︀ن ﹋ ﹩﹨︀︑﹢ا︨️ .ا﹋﹠﹢ن در ا﹞︣﹊︀ی ﹢ ،﹟﹫︑﹐زه﹨︀ی

﹎︤ار︫﹍︣ی ﹞︀﹛ ︩﹫︋ ﹤﹋ ﹩از ٩٩در︮︡ ︑ ︬﹛︀︠︀﹡ ︡﹫﹛﹢دا︠﹚﹤﹆︴﹠﹞ (GDP)﹩ای از ︨﹢ی آن﹨︀︨️ ،ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚ ﹩را
︎︢︣﹁︐﹤ا﹡︡.

ا﹁︤ون︋︣ ا﹫﹨ ،﹟️ ︋﹤ ﹁︺︀﹛﹫️ ︠﹢د ادا﹞﹤ ﹞﹩د﹨︡ ︑︀ ︫︀﹨︡ ︎﹫︪︣﹁️ ﹞︧︐﹝︣ در ︋︪︀ی د﹍︣ی از ︗︀ن ︋︀︫︡ ︀︋ .و︗﹢د ا﹤﹋﹟

﹢زه﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹞︀﹡﹠︡ ﹫ ︡﹠﹨ ،﹟و ا﹡︡و﹡︤ی ︋﹤ ﹨﹝﹍︣ا ﹩در︠﹢ر︑ ﹟﹫︋ ﹩︗﹢ا﹛︤ا﹞︀ی ︧︀︋︡اری ﹞﹚ ﹩و ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی

︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︤﹎ ﹩ار︫﹍︣ی ﹞︀﹛ ﹩د︨️ ︀﹁︐﹤ا﹡︡︀﹠︙﹝﹨ ،ن ︑﹀︀و︑︀︡﹡︀﹞ ︀︗︣︋︀︎ ﹩ه ا︨️؛ ︋﹤و︥ه ﹋︪﹢ر ﹫ ﹤﹋ ،﹟ا﹋﹠﹢ن ︋﹤ آن ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀
︋︧﹫︀ر ﹡︤د﹉ ︫︡ه ا︨️︡︺︑ .ادی از ︫︣﹋︐︀ی ︋︤رگ ﹫︀︐﹡ ،﹟︕ ﹊︧︀﹡ ﹩را ︋︣ا︨︀س ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︤﹎ ﹩ار︫﹍︣ی ﹞︀﹛ ﹩و
ا︮﹢ل ︎︢︣﹁︐﹤︫︡ه ︧︀︋︡اری ﹫︀︪﹡ ﹟ن ﹞﹩د﹨﹠︡.

در ﹋︪﹢ر ژا︎ ︀︐﹋︫︣ ،﹟از ︨︀ل  ﹅ ٢٠١٢ا﹡︐︀ب ︋︣ای ︎︢︣ش ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︤﹎ ﹩ار︫﹍︣ی ﹞︀﹛ ﹩را دارا ︋﹢د﹡︡ .ا﹋﹠﹢ن
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ﺩﯾﺪگﺎﻩهﺎی ﺣﺮﻓﻪﺍی
︎︦ از ﹞︡ت ︋﹤﹡︧︊️ ﹋ ﹩﹨︀︑﹢از ︫︣وع ︋﹤﹋︀ر﹎﹫︣ی ا ﹟ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︡﹨︀︫ ،ا︀﹫︧︋ ﹤﹋ ﹜﹫︐︧﹨ ﹟ری از ︫︣﹋︐︀ی ژا︎﹠ ﹩︀ در︀ل ︎︢︣ش

ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚ ﹩︀ در ︀ل ︋︣﹡︀﹞﹤ر︤ی ︋︣ای ︎︢︣ش ا ﹟ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ﹨︧︐﹠︡﹢﹠﹋︀︑ .ن ︡ود  ️﹋︫︣ ٢٠٠ژا︎﹠ ︀︋ ﹩دارا ︋﹢دن
︋﹫︩ از ٣٠در︮︡ ارزش ﹋﹏ ︨︀م ︋﹢رس اوراق ︋︀دار ژا︎ ﹟در ︀ل ︋﹤﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︤﹎ ﹩ار︫﹍︣ی ﹞︀﹛︀﹠︑ .︡﹠︐︧﹨ ﹩

در ﹞︀ه ﹎︫︢︐﹤︡﹞ ،︣ ار︫︡ ﹞︀﹛﹢︑ ﹩︤︋ ،︀︑﹢ر﹎︐︣ ️﹋︫︣ ﹟ژا︎﹠﹢︠ ﹜﹫﹝︭︑ ،﹩د را ﹞︊﹠︢︎ ︣︋﹩︣ش ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︤﹎ ﹩ار︫﹍︣ی
﹞︀﹛ ﹩در آ﹠︡ه ﹡︤د﹉ ا︻﹑م ﹋︣د.

از ︋﹫﹢ ﹟زه﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ︋︤رگ ︀﹠︑ ،ا︀﹐ت﹞︐︡ ︋︀﹇︢︎ ﹤﹋ ︡﹡︀﹞﹩﹞ ﹩︣ش ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ در آن ︋﹤ ︨︣ا﹡︖︀م ﹡︨︣﹫︡ه ا︨️ .ا﹞︀

در ﹨﹝︀ن︗︀ ﹨﹜ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︤﹎ ﹩ار︫﹍︣ی ﹞︀﹛ ﹩﹝﹞ ︩﹆﹡ ﹩را ا﹀︀ ﹞ ︩﹫︋ .︡﹠﹠﹋﹩از ︀︠ ️﹋︫︣ ٥٠٠ر︗︢︎ ﹩︣﹁︐﹤︫︡ه در

︋﹢رس اوراق ︋︀دار ا︀﹐ت﹞︐︡ ︋︀ ﹞︖﹝﹢ع ارزش ﹋﹏ ︨︀م ︋﹫︩ از ︣︑ ٧﹚﹫﹢ن د﹐ر در ︀ل ︋﹤﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚﹩

﹎︤ار︫﹍︣ی ﹞︀﹛ .︡﹠︐︧﹨ ﹩در︀﹛︀﹞︨︣ ﹤﹋ ﹩﹤﹎︢اران ا︀﹐ت﹞︐︡ در ︮﹠︡و﹇︀ی ︨︣﹞︀﹤﹎︢اری ﹞︪︐︣ک )︩﹫︋ (Mutual Funds
از ︣︑ ٤﹚﹫﹢ن د﹐ر در ﹢زه﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︤﹎ ﹩ار︫﹍︣ی ﹞︀﹛ ﹩در ︠︀رج از ﹋︪﹢ر︀﹞︨︣ ،﹤﹎︢اری ﹋︣دها﹡︡.

︋﹤︵﹢ر︠﹑︮﹤﹢﹠﹨ ﹤︣﹎ ،ز ︑﹝︀م ﹋︪﹢ر﹨︀ ا ﹟ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ را ﹡︍︢︣﹁︐﹤ا﹡︡ ،ا﹋﹠﹢ن ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︤﹎ ﹩ار︫﹍︣ی ﹞︀﹛ ﹤︋ ﹩ز︋︀ن

︾﹫︣ر︨﹝︣︋ ﹩﹡︀︗ ﹩ای ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹞︀﹛︡︊︑ ﹩﹏ ︫︡ه ا︨️.
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹞﹜

ا︗︀زه د﹨﹫︡ ︋﹤ ﹞﹢︲﹢ع ا︮﹚︣﹠︨ ﹩ا﹡ ﹩︺﹠ ﹩ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︋︣﹎︣دم.

﹨﹝︀ن︵﹢ر ﹋﹤ ︎﹫︪︐︣ ا︫︀ره ﹋︣دم ،ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚ ١٦ ،١٥ ،٩ ﹩و ︀ ١٧ر ا︨︐︀﹡︡ارد ﹞﹜ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹤ ﹞﹠︐︪︣ ︫︡ها﹡︡ .ا﹋﹠﹢ن

ا ﹟ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︋﹤ ︗︤ ا︨︐︀﹡︡ارد  ﹤﹫﹆︋ ،١٧در ︋︀زار ︋﹤﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹤ ﹞.︡﹡﹢︫﹩

﹁︣ا﹠︡ ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹫﹨ ﹩️ ︫︀﹞﹏ ︋︀ز︋﹫﹠︦︎ ﹩از︋﹤﹋︀ر﹎﹫︣ی ٨ا ﹟ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀﹤︋ ،زودی ︋﹤︗︣︀ن ﹞﹫︀﹁︐︡ و ︋﹠︀︋︣ا ﹟ا﹋﹠﹢ن ﹇︱︀وت

﹇︴︺ ﹩در ︭︠﹢ص ﹍︣﹊﹚﹝︻ ﹩﹍﹡﹢د ا ﹟ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︗︡︡ ︋︧﹫︀ر زود ا︨️ .در︻﹫︀﹟ل﹤︋ ﹟﹞ ︣︷﹡﹤︋ ،ا︫︐︣اک﹎︢ا︫︐﹩︠︣︋ ﹟
︋︀ز︠﹢رد﹨︀ی او﹛﹫﹤ ﹞﹀﹫︡ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.

او﹛﹫ ﹟ا︨︐︀﹡︡ارد ،ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︤﹎ ﹩ار︫﹍︣ی ﹞︀﹛﹢﹠︻ ︀︋ ٩ ﹩ان »ا︋︤ار ﹞︀﹛ «﹩ا︨️︣︋ .ان ﹞︀﹛︀﹨﹤﹞︀﹡︣︋ ︫︡ ︒︻︀︋ ﹩﹡︀︗ ﹩ی

﹨﹫️ ︋︣ای ﹡︀︨﹢زی ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︡︋︀︧ ﹩اری  ﹤﹋ (IAS 39) ٣٩در︋︀ره ا︋︤ار ﹞︀﹛﹢︋ ﹩د﹢﹁ ️﹛︀ ،ر️ ︋﹤︠﹢د ︋﹍﹫︣د .در

دوره ر﹋﹢د ا﹇︐︭︀دی ﹞︺﹚﹢م ︫︡ ﹋﹤ آزادی ︻﹝﹏ ︋︧﹫︀ر ز︀دی در ز﹞﹫﹠﹤ ذ︠﹫︣ه ز︀ن وام و︗﹢د دا︫️؛ ︋﹤ا︀﹋ ﹤﹋ ︀﹠︺﹞﹟ر ︋﹫︪︐︣ی︀︋ ،︡

زود︑︣ ا﹡︖︀م ﹞.︫︡﹩

﹨﹫️ ︋︣ای ر﹁︹ ا﹑﹊︪﹞ ﹟ت︡﹞ ،ل ز︀ن ا︻︐︊︀ری ﹞﹢ردا﹡︐︷︀ر آ﹠︡ه﹡﹍︣ را ﹞︺︣﹁︣﹋ ﹩د .ا︨︐︀﹡︡ارد ︗︡︡ در ︨︀ل ︪︣︐﹠﹞ ٢٠١٤
٩

︫︡ و در ︨︀ل ﹎︫︢︐﹤ ︋﹤ا︗︣ا در آ﹞︡ .ا﹋﹠﹢ن در ︀ل ﹞︪︀﹨︡ه ︑︃︔﹫︣ ︋﹤﹋︀ر﹎﹫︣ی ا ﹟ا︨︐︀﹡︡ارد ﹨︧︐﹫﹜.

﹎︢ار ︋︣ای ︋︀﹡﹊︀ ︀﹛︩︋︣ا﹡﹍﹫︤ ︋﹢ده ا︨️ ،ا﹞︀ ︋﹤﹡︷︣ ﹞﹩ر︨︡ ﹋﹤ در ا ﹟ز﹞﹫﹠﹤ ︠﹢ب ︎﹫︩ر﹁︐﹤ا﹡︡ .در ﹞︖﹝﹢ع ️︊︔ ،ذ︠︀︣ ا﹁︤ا︩

︎﹫︡ا ﹋︣ده ا︨️︀︫ ﹤﹋ ،︡ ︋﹤د﹛﹫﹏ ︫︣ا︳ ا﹇︐︭︀دی ﹞︧︀︻︡ در ︋﹫︪︐︣ ﹞﹠︀︵﹅ ︗︀ن ︋︀︫︡ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ .در ︀ل ﹞︪︀﹨︡ه ﹞︤︐︀ی ا︨︐﹀︀ده
از ﹞︡ل آ﹠︡ه﹡﹍︣ ذ︠﹫︣ه ز︀ن وام ﹨︧︐﹫﹜ ﹋﹤ ︋︀﹡﹊︀ را ﹞﹚︤م ﹞ ︀︑ ︡﹠﹋﹩رو︡اد﹨︀ی آ﹠︡ه را در﹡︷︣ ﹇︣ار د﹨﹠︡︣︋ ﹩︋﹢︠ ﹤﹡﹢﹝﹡ .ای ا﹟

﹞﹢رد︤﹎︣︋ ،️ ١٠در ︋︣︐︀﹡﹫︀ ا︨️ ﹋﹤ ا﹋﹠﹢ن ︑︺︡ادی از ︋︀﹡﹊︀ در ︀ل ا﹁︪︀ی ذ︠︀︣ ز︀ن﹨︀ی وام در ︋︣ا︋︣ ر︧﹉ ︋︤﹎︣︋ ﹩﹝︷﹡﹩️

﹨︧︐﹠︡ ︿︴﹛﹤︋ .ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︤﹎ ﹩ار︫﹍︣ی ﹞︀﹛﹢︑﹩﹞ ،٩ ﹩ا﹡﹫﹜ ︫︀﹨︡ ا︡﹋ ﹤﹋ ﹜﹫︫︀︋ ﹟ام﹉ از ︋︀﹡﹊︀ در ︋︣ا︋︣ ︋︣﹎︤️ ذ︠﹫︣ه
در﹡︷︣ ﹡﹝﹢︠ ﹤﹋ ︡﹡︣﹫﹎﹩د ﹡﹝ ﹩︊﹛︀︗ ﹤﹡﹢از ا︵﹑︻︀ت ا︨️︣︑ .د︡ دارم ا ﹟ا︵﹑︻︀ت ︋︣ا︨︀س ا︨︐︀﹡︡ارد ﹇︊﹚ ﹩ا﹁︪︀ ︫︡ه ︋︀︫﹠︡.

﹞﹊︤﹉ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︤﹎ ﹩ار︫﹍︣ی ﹞︀﹛ ٩ ﹩را ︎︢︣﹁︐﹤ ا︨️ ،و﹛﹢﹠﹨ ﹩ز ︋﹤﹋︀ر﹎﹫︣ی آن ︋﹤و︨﹫﹚﹤ ︋︀﹡﹊︀ ا︗︊︀ری ﹡︪︡ه ا︨️.

@hesabrasmag

www.hesabras.org

ﺩﯾﺪگﺎﻩهﺎی ﺣﺮﻓﻪﺍی
︖﹜ ︨︣﹞︀﹤ ︋︀﹡﹊︀ی ﹞﹊︤﹉ ︋﹤︫︡ت ا﹁︤ا︩ ︀﹁︐﹤ و ︋︀ ︑︀︎ ﹤︋ ﹤︗﹢︊﹠︪︡︀ن ︋﹤ ا﹛︤ا﹞︀ی ﹋﹝﹫︐﹤ ︋︀زل ، ١١ا﹎︣ ︋︐﹢ا﹡﹠︡ ︋︀

ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︡︋︀︧ ﹩اری ﹨﹝︧︀﹫︧︋ ،︡﹡﹢︫ ﹢ر ︻︀﹛﹢︠ ﹩ا﹨︡ ︋﹢د.

﹞﹢رد ︋︺︡ی ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︤﹎ ﹩ار︫﹍︣ی ﹞︀﹛﹢﹠︻ ︀︋ ١٥ ﹩ان »درا﹞︡ ︀︮﹏ از ﹇︣ارداد ︋︀ ﹞︪︐︣︀ن« ا︨️︣﹞ ︣︐︪﹫︋ .دم

﹎﹝︀ن ﹞︣﹋﹩د﹡︡ ﹋﹤ ا﹛︤ا﹞︀ی ﹇︊﹚︀︨︀﹠︫ ﹩ ﹩درا﹞︡ در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︤﹎ ﹩ار︫﹍︣ی ﹞︀﹛ ﹩دارای ︗︤﹫︀ت ﹋︀﹁،︡﹠︐︧﹫﹡ ﹩

در ︀﹛︀︨︀﹠︫ ﹤﹋ ﹩ ﹩درا﹞︡ ︋︣ا︨︀س ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹞︐﹚︿ ا︮﹢ل ︎︢︣﹁︐﹤︫︡ه ︧︀︋︡اری ا︀﹐ت ﹞︐︡ دارای ︗︤﹫︀ت ز︀د و

در ﹢زه﹨︀ی ︠︀︮ ﹩دارای ﹞︽︀︣ت ︋﹢د ﹟﹫﹝﹨﹤︋ .د﹛﹫﹏﹫﹨ ،️ ︋︣ای ︑︡و ﹟ا︨︐︀﹡︡ارد ﹨﹝﹍︣ا و ︋﹤︵﹢ر﹋︀﹞﹏ ︗︡︡﹫﹨ ︀︋ ،️

ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ﹞︀﹛︀﹋ (FASB) ﹩ر ﹋︣د︀﹍﹡ .رش ﹨﹫️ از ا ﹟ا︨︐︀﹡︡ارد ،ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︤﹎ ﹩ار︫﹍︣ی ﹞︀﹛١٥ ﹩
ا︨️ ﹋﹤ از ︨︀ل ﹎︫︢︐﹤ ︋﹤﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹤ ︫︡.

︠︊︣ ︠﹢ب ا ﹟ا︨️ ﹋﹤ ︋﹤﹡︷︣ ﹞﹫︨︣︡ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︤﹎ ﹩ار︫﹍︣ی ﹞︀﹛﹢︠ ١٥ ﹩ب ﹋︀ر ﹞︣︋ .︡﹠﹋﹩ا︨︀س ﹡︷︨︣﹠︖︡︗ ﹩︡ ﹋﹤

﹞ ﹤︧︨﹣﹩وای ) (EYاز ﹞︡︣ان ار︫︡ ﹞︀﹛ (CFO) ﹩و ﹞︡︣ان ار︫︡ ا︵﹑︻︀ت ) (CIOا︀﹐ت﹞︐︡ ا﹡︖︀م داد٩٤ ،در︮︡

﹞︺︐﹆︡ ︋﹢د﹡︡ ﹋﹤ ،در دراز﹞︡ت︀﹨︣﹫﹫︽︑ ،ی ︫﹠︀︨︀ ﹩درا﹞︡ ︀︋ ︤﹫ ،ارز︫︐︣ی ︣︐︪﹫︋ ،از ︨︣﹞︀﹤﹎︢اری ا﹡︖︀م︫︡ه ،در ︎﹢︠ ﹩ا﹨︡

دا︫️ ﹤﹋ ،از ٦٢در︮︡ ︨︀ل ﹎︫︢︐﹤ ︋﹫︪︐︣ ︋﹢د .از︗﹝﹚﹤ ﹞︤ا︀ی ﹎︤ارش︫︡ه﹢︑﹩﹞ ،ان ︋﹤ ︋︊﹢د ﹋﹫﹀﹫️ داده﹨︀ و ر﹨﹫︀﹁︐︀ی

﹞︊︐﹠ ︣︋﹩داده﹨︀ در︋︀ره ︻﹝﹚﹊︣د ﹋︧︉و﹋︀ر ،ا﹁︤ا︩ آ﹎︀﹨ ﹩از ر︧﹉ ،و ︫﹠︀︨︀︀︐︮︣﹁ ﹩ی را﹨︊︣دی ﹋︀﹨︩ ﹨︤﹠﹤ ا︫︀ره ﹋︣د.

︫︀︀ن ذ﹋︣ ا︨️ ﹋﹤ ا ﹟﹉ ﹡︷︨︣﹠︖ ﹩در ا︀﹐ت﹞︐︡ در︋︀ره ﹡﹍︣ش ا﹁︣اد ︋﹤ ا︨︐︀﹡︡ارد درا﹞︡ ا︀﹐ت ﹞︐︡ ا︨️ .ا﹞︀ ا﹟

﹡︷︨︣﹠︖ ،﹩دروا﹇︹︣︋ ،ای ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︤﹎ ﹩ار︫﹍︣ی ﹞︀﹛ ️﹫︻﹢︲﹢﹞ ︤﹫﹡ ١٥ ﹩دارد ،و ︋︀ ︋︀ز︠﹢ردی ﹋﹤ ﹨﹫️ در د﹍︣

﹞﹠︀︵﹅ ︗︀ن در︀﹁️ ﹋︣ده﹢︠﹜﹨ ،ا﹡ ﹩دارد.

ا︨︐︀﹡︡ارد ︋︺︡ی ،ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︤﹎ ﹩ار︫﹍︣ی ﹞︀﹛ ١٦ ﹩ا︨️ .در ا︨︐︀﹡︡ارد ﹇︊﹚︣﹇ ﹩ارداد ا︗︀ره ﹟﹫︋ ،ا︗︀ره﹨︀ی ﹞︀﹛︫︡️︊︔ ﹩ه

در ︑︣از﹡︀﹞﹤ و ا︗︀ره ︻﹝﹚﹫︀︑︪︡﹡️︊︔ ﹩ه ︑︀ ︡ودی ︑﹝︀︤ ا︠︐﹫︀ری و︗﹢د دا︫️ .ز﹞︀﹡﹫﹨ ﹤﹋ ﹩️ ،ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︤﹎ ﹩ار︫﹍︣ی

﹞︀﹛ ١٦ ﹩را ﹞﹠︐︪︣ ﹋︣د ︑﹝﹫ ﹟زده ︫︡ ﹋﹤ ︫︣﹋︐︀ی ︎︢︣﹁︐﹤︫︡ه در ︋﹢رس اوراق ︋︀دار در ︨︣ا︨︣ ︗︀ن ︡ود ︣︑ ٣/٣﹚﹫﹢ن د﹐ر
ا︀﹐ت ﹞︐︡︀﹫﹨︡︋ ،ی ا︗︀ره دار﹡︡ ﹋﹤ ︡ود ٨٥در︮︡ آن ا︗︀ره ︻﹝﹚﹫︀︑ ﹩ا︨️ و ︋﹠︀︋︣ا ﹟در ︑︣از﹡︀﹞﹤ ︔︊️ ﹡︪︡ه ا︨️.

︋︣ای ︑︪︣ ا ،﹤﹛︃︧﹞ ﹟ز﹞︀﹡︣︠ ️﹋︫︣ ﹤﹋ ﹩ده﹁︣و︫﹢﹛ ﹩ازم ا﹛﹊︐︣و﹡﹫﹊ (Circuit City) ﹩︐﹫︨ ️﹋︣﹫︨ ﹩ا︀﹐ت ﹞︐︡ در

︨︀ل  ٢٠٠٩ور︫﹊︧︐﹤ ︫︡﹢﹫﹚﹫﹞ ٥٠ ،ن د﹐ر ︋︡﹨ ﹩در ︑︣از﹡︀﹞﹤اش ︔︊️ ︫︡ه ︋﹢د ،ا﹞︀ ︋︡﹨﹫︀ی ا︗︀رهای ︠︀رج از ︑︣از﹡︀﹞﹤ ٣/٣

﹞﹫﹚﹫︀رد د﹐ر ︺﹠︣︋ ٦٥ ﹩ا︋︣ ︋﹫︪︐︣ از ︋︡﹨︤﹎ ﹩ارش︫︡ه ︋﹢د︀﹞︨︣ .﹤﹎︢اران ﹨﹢﹠﹁ ،︡﹠﹝︫﹢ن ﹎ ﹩﹡﹢﹎︀﹡﹢را ︋﹤﹋︀ر ﹞ ︀︑ ︡﹡︣︋﹩ا︵﹑︻︀ت
از﹇﹚﹜ا﹁︐︀ده را ︋﹤ ︑︣از﹡︀﹞﹤ ا︲︀﹁﹤ ﹋﹠﹠︡ ،ا﹞︀ رو﹊︣د ﹇︊﹚﹤︋ ﹩و︲﹢ح ﹋︀﹞﹏ ﹡︊﹢د.

ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︤﹎ ﹩ار︫﹍︣ی ﹞︀﹛ ١٦ ﹩ا﹑﹊︪﹞ ﹟ت را ︋︀ ︔︊️ ﹨﹝﹤ ا︗︀ره﹨︀ در ︑︣از﹡︀﹞﹤ و ﹞︴︀︋﹆️ آ﹡︀ ︋︀ ﹅ ا︨︐﹀︀ده

﹞︐﹆︀︋﹏ از دارا︣︵︣︋ ﹩ف ﹋︣د .ا︨︐︀﹡︡ارد ︗︡︡︀﹞︡﹠ ︀﹠︑ ،ه ا︨️ ﹋﹤ ︋﹤﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹤ ︫︡ه و ا﹋﹠﹢ن ﹨﹫️ در ︀ل ﹞︪︀﹨︡ه ︋︣︠ ﹩از
﹡︐︀︕ در︠﹢ر︑ ﹤︗﹢آن ا︨️︣︋ .ای ﹡﹝ ،﹤﹡﹢در ︋︣︐︀﹡﹫︀ ،در ︑﹚﹫﹚︀﹞ ﹤﹋ ﹩ه ﹎︫︢︐﹤ ﹞﹠︐︪︣ ︫︡︀︪﹡ ،ن داده ︫︡ ﹋﹤ ︋﹫︩ از ️﹋︫︣ ٣٥٠

︎︢︣﹁︐﹤︫︡ه در ︋﹢رس اوراق ︋︀دار ا﹡﹍﹚︧︐︀ن ︀﹫﹚﹫﹞ ١٨٠رد ︎ ﹩﹨︡︋ ︡﹡﹢ا︗︀ره را ا﹁︪︀ ︠﹢ا﹨﹠︡ ﹋︣د ﹋﹤ ا﹋﹠﹢ن ︋﹤︵﹢ر ﹋︀﹞﹏ در ﹞︺︣ض

د︡ ︨︣﹞︀﹤﹎︢اران ا︨️.

در ︎︀︀ن ،ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︤﹎ ﹩ار︫﹍︣ی ﹞︀﹛ ،١٧ ﹩ا︨︐︀﹡︡ارد »﹇︣ارداد﹨︀ی ︋﹫﹝﹤« را دار﹜ .ا ﹟ا︨︐︀﹡︡ارد ﹞︡︑︀︨️ ﹋﹤ آ﹞︀ده

︫︡ه ا︨️ .ا﹞︀ ︋﹤ا ﹟زودی ا﹞﹊︀ن ︋﹤﹋︀ر﹎﹫︣ی آن ﹁︣ا﹨﹜ ﹡﹫︧️ ︩﹫︎ .از ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︤﹎ ﹩ار︫﹍︣ی ﹞︀﹛︩︋ ،١٧ ﹩

︋﹫﹝﹤ ﹞﹢رد ︑﹢︊﹡ ﹤︗﹢د ،ز︣ا ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︣︋ ﹩︊︨︀﹠﹞ ﹩ای ﹇︣ارداد﹨︀ی ︋﹫﹝﹤ و︗﹢د ﹡︡ا︫️︡ ︀︑ .ود ز︀دی︤﹫︣﹨ ،ی ا﹡︖︀م

﹞﹤︋ ،︫︡﹩ا︀﹨﹤﹚﹞︀︺﹞ ﹤﹋ ﹩﹠︺﹞﹟ی ﹊︧︀ن در ︫︣﹋︐︀ی ﹞︐﹚︿ در ﹢زه﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹞︐﹚︿﹢︵﹤︋ ،ر ﹞︐﹀︀وت ︋﹤︧︀ب

@hesabrasmag

www.hesabras.org
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ﺩﯾﺪگﺎﻩهﺎی ﺣﺮﻓﻪﺍی
﹎︣﹁︐﹤ ﹞︣︋ .︡﹡︫︡﹩ای ﹡﹝ ︀﹞ ﹏﹫﹚︑ ،﹤﹡﹢از ﹡︣︠︀ی ︑﹠︤﹏ ا︨︐﹀︀ده︫︡ه ︋﹤و︨﹫﹚﹤ ︋﹫﹝﹤﹎︣ان ︻﹝︣ ﹡︪︀ن ﹞﹩د﹨︡ ﹋﹤ ٤٣در︮︡ آن﹨︀

از ﹡︣︠︀ی ︗︀ری٣٥ ،در︮︡ از ﹡︣︠︀ی ︑︀ر ،﹩و ٢٢در︮︡ از ︑︣﹋﹫︊ ﹩از ﹨︣ دو ،ا︨︐﹀︀ده ﹞︣﹋﹩د﹡︡.

ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︤﹎ ﹩ار︫﹍︣ی ﹞︀﹛ ١٧ ﹩ا ﹏﹊︪﹞ ﹟را ︋︀ ا﹛︤ام ﹨﹝﹤ ︋︣ای ︋﹤︧︀ب ﹞﹠︷﹢ر﹋︣دن ﹇︣ارداد﹨︀ی ︋﹫﹝﹤ ︋﹤︫﹫﹢ه

﹊︧︀ن︀﹞︨︣ ︹﹀﹡﹤︋ ،﹤﹎︢اران و ︫︣﹋︐︀ی ︋﹫﹝﹤︣︵︣︋ ،ف ﹋︣د︀︗﹤︋ .ی ︋︀ی︑︀ر︣︋ ﹩ای ︑︺︡ات ︋﹫﹝﹤ ،از ارزش︗︀ری ا︨︐﹀︀ده
︠﹢ا﹨︡ ︫︡﹢︷﹠﹞﹤︋ .ر ارا﹤ ا︵﹑︻︀ت ﹞﹀﹫︡︑︣ ︋︣ای ا︨︐﹀︀ده﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︮﹢ر︑︀ی ﹞︀﹛ ،﹩ا︵﹑︻︀ت ︋﹤︵﹢ر ﹞﹠︷﹜ ︋﹤روزر︨︀﹡﹢︠ ﹩ا﹨︡
︫︡.

﹨﹝︙﹠﹫ ﹟ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︤﹎ ﹩ار︫﹍︣ی ﹞︀﹛︀︊︔ ﹤︋ ١٧ ﹩ت﹞︀﹛ ﹩در دراز﹞︡ت ﹋﹝﹉ ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د︣︋ .ای ﹡﹝︀︗﹤︋ ،﹤﹡﹢ی رو﹤

﹁︺﹚︣﹇ ﹤﹋ ﹩ارداد﹨︀ی ز︀نده ﹞﹝﹊ ﹟ا︨️ از ︵︣﹅ ﹞﹠︷﹢ر︫︡ن در ﹎︣وه ﹇︣ارداد﹨︀ی ︨﹢دده ︢ف ︫ ،︡﹡﹢ا﹛︤ا﹞ ﹩ا︨️ ﹋﹤

ز︀ن﹨︀ی ﹡﹀︐﹤ در ﹇︣ارداد﹨︀ی ز︀نده ︋﹑﹁︀︮﹚﹤ ︫﹠︀︨︀.︡﹡﹢︫ ﹩

﹞︀﹡﹠︡ آن﹤ ︋︣ای ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹞﹜ د﹍︣ ا﹡︖︀م داد﹜﹫﹨ ،️ در ﹨﹝﹊︀ری ︑﹠﹍︀︑﹠﹌ ︋︀ ︮﹠︺️ ︋﹫﹝﹤ ︋﹤د﹡︊︀ل ا ﹟ا︨️ ︑︀

از ︵︣﹅ ﹎︣وه ︎︪︐﹫︊︀ن ا﹡︐﹆︀ل (TRG) ١٢و د﹍︣ ︫﹫﹢ه﹨︀ی ار︑︊︀ط﹎﹫︣ی ،در ︋﹤﹋︀ر﹎﹫︣ی آ︨︀ن ا︨︐︀﹡︡ارد ﹋﹝﹉ ﹋﹠︡﹫﹨ .️
︋︣ا︨︀س ا︀︋ ﹟ز︠﹢رد﹢︺︑ ،﹅ ﹊︧︀﹛﹤ ︑︀ ︨︀ل  ٢٠٢٢را ︋︣ای ︑︀ر ︋﹤﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︤﹎ ﹩ار︫﹍︣ی ﹞︀﹛︀﹠︪﹫︎ ١٧ ﹩د

﹋︣د﹫﹨ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ .️ در ︎ ﹩ا︖︀د ︋︺︱︡︺︑ ﹩﹚︀ی ﹨︡﹁﹝﹠︡ در ا ﹟ا︨︐︀﹡︡ارد ا︨️︡﹆︐︺﹞ .م ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︤﹎ ﹩ار︫﹍︣ی

﹞︀﹛﹢﹠︻﹤︋ ١٧ ﹩ان ا︨︐︀﹡︡ارد ︵﹑︣︋ ﹩ای ︧︀︋︡اری ︋﹫﹝﹤ در ︨︴ ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︢︎ ﹩︣﹁︐﹤ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ا﹞﹫︡وارم ﹋﹤ ﹞﹊︤﹉ ︋︣ای

د︨︐﹫︀︋︤﹞ ﹤︋ ﹩ا︀ی ا ﹟ا︨︐︀﹡︡ارد ا﹇︡ام ﹋﹠︡.
︮﹢ر︑︀ی ﹞︀﹛ ﹩ا︨︀︨﹩

آ︠︣︀﹨︣﹫﹫︽︑ ﹟ی ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹞﹜ ︋︣ای ︫﹝︀ ارا﹤ ︫︡︀ .ل ︎︨︩︣ ا ﹟ا︨️ ﹋﹤ در ادا﹞﹤ ﹤ ا︑﹀︀﹇﹩﹞ ﹩ا﹁︐︡؟

︋﹤︑﹆︣︉︀﹝︑ ،م ﹞﹢اردی ﹋﹤ ︑︀﹋﹠﹢ن ︋﹤ آن﹨︀ ︎︣دا︠︐﹜ در︋︀ره ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹨﹫️ در ز﹞﹫﹠﹤ ︫﹠︀︠️ و ا﹡︡ازه﹎﹫︣ی ︋﹢د .در ︀ل

︀︲︣﹫﹨ ،️ ︑﹝︣﹋︤ ︋﹫︪︐︣ی ︋︣ ﹡﹢ه ارا﹤ ا︵﹑︻︀ت ﹞︀﹛ ﹩دارد ﹋﹤ ا︨﹜ آن را ︵︣ح ا︵﹑عر︨︀﹡︢﹎ ١٣︣︐︋ ﹩ا︫︐﹫﹜ .﹊ ﹩از

﹞﹝︐︣︀︪︋ ﹟ی »ا︵﹑عر︨︀﹡︣︎ ،«︣︐︋ ﹩وژه »︮﹢ر︑︀ی ﹞︀﹛ ﹩ا︨︀︨ «﹩ا︨️.

﹨︡ف از ︎︣وژه ︮﹢ر︑︀ی ﹞︀﹛ ﹩ا︨︀︨ ﹩ارا﹤ ︨︀︠︐︀ر و ﹇︀﹛︉︋﹠︡ی ︋︐︣ ︮﹢ر︑︀ی ﹞︀﹛ ︣︋﹩﹠︐︊﹞ ﹩ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚﹩

﹎︤ار︫﹍︣ی ﹞︀﹛﹤︋ ،﹩و︥ه ︮﹢رت ︨﹢دوز︀ن ا︨️ .در ︀ل ︀︲︣﹢︮ ،رت ︨﹢دوز︀ن ﹞︊︐﹠ ︣︋﹩ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚﹩

﹎︤ار︫﹍︣ی ﹞︀﹛︡ ︀︑ ﹩ودی ︋︡ون ︫﹊﹏ ا︨️ .درا﹞︡ و ︨﹢د︀ز︀ن را ︑︺︣︿ ﹞ ،﹜﹫﹠﹋﹩ا﹞︀ ︋﹤ ︑﹝︀م آن ﹫︤﹨︀ ﹤﹋ ﹩در ︋﹫ ﹟آن﹨︀
و︗﹢د دارد ﹡﹝︣︎﹩داز﹜.

در وا﹇︺﹫️︀﹎︡﹠﹠﹋﹤﹫︑ ،ن و ︨︣﹞︀﹤﹎︢اران ﹞︀﹚﹠︡ ﹋﹤ ︋︣ای ︑ ︣︐︋ ﹫︲﹢و درک ︻﹝﹚﹊︣د ،از ︗﹝︺︀ی﹁︣︻ ﹩ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡.

﹁﹆︡ان ر﹨﹠﹝﹢د در ا ﹟ز﹞﹫﹠﹤︀︐﹡ ،︕ ﹡︀︠﹢ا︨︐﹤ای دا︫︐﹤ و ︻︀﹞﹚︣︋ ﹩ای ︋﹤﹋︀ر﹎﹫︣ی ︗﹝︺︀ی﹁︣︻﹢︠ ﹩د︑︺︣︿︫︡ه ︋﹢ده ﹋﹤ ︋︀︻﹠﹢ان

﹞︺﹫︀ر﹨︀ی ︠︀رج از ا︮﹢ل ︎︢︣﹁︐﹤︫︡ه ︧︀︋︡اری︀﹫︺﹞ .︡﹡﹢︫﹩﹞ ﹤︐︠︀﹠︫ ١٤ر﹨︀ی ︠︀رج از ا︮﹢ل ︎︢︣﹁︐﹤︫︡ه ︧︀︋︡اری

﹞﹝﹊ ﹟ا︨️ ︋︣ای ︑︤︗ ﹫︲﹢﹫︀ت ︋﹫︪︐︣ ︻﹝﹚﹊︣د ︫︣﹋️ ﹞﹀﹫︡ ︋︀︫﹠︡ و ﹞︀ ﹡﹝﹢︠﹩ا﹨﹫﹜ آن﹨︀ را ︢ف ﹋﹠﹫﹜.

︋﹤﹨︣︀ل︀﹫︺﹞ ،ر﹨︀ی ︠︀رج از ا︮﹢ل ︎︢︣﹁︐﹤︫︡ه ︧︀︋︡اری ︋﹫︪︐︣ و﹇︐︀ ﹞﹆︀︧﹤︎︢︣ ﹡﹫︧︐﹠︡ .ا︨︐﹀︀ده از ︗﹝︺︀ی﹁︣︻﹩

﹡︷﹫︣ ︨﹢د ︻﹝﹚﹫︀︑ ﹩و ︨﹢د ︎﹫︩ از ﹋︧︣ ︋︣ه︀﹫﹛︀﹞ ،ت و ا︨︐﹑ک دارا﹫︀ی ︔︀︋️ ﹞︪﹢د و ﹡︀﹞︪﹢د(EBITDA) ١٥

ا﹞︣ ﹞︐︡او﹛ ﹩ا︨️ .ا﹞︀ در وا﹇︹ ︫︣﹋︐︀ ا︀︺﹝︗ ﹟ی﹁︣︻ ﹩را ︋﹤رو︫︀ی ﹞︐﹚﹀︣︺︑ ﹩︿ ﹞ .︡﹠﹠﹋﹩ا﹁︤ون︋︣ ا︀﹫︧︋ ،﹟ری از

@hesabrasmag
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ﺩﯾﺪگﺎﻩهﺎی ﺣﺮﻓﻪﺍی
﹞︺﹫︀ر﹨︀ی ︠︀رج از ا︮﹢ل ︎︢︣﹁︐﹤︫︡ه ︧︀︋︡اری ︋﹤︵﹢ر ﹞︺﹝﹢ل ︑︭﹢︣ی رؤ︀ ﹩از ︻﹝﹚﹊︣د ︫︣﹋️ را ︋﹤︑︭﹢︣ ﹞ ︡﹠︪﹋﹩و
ا︾﹚︉ ﹨﹝﹫︪﹤ در ︀ل ﹡﹝︀︩ ﹡︐︀︖ ︣︐︋ ﹩از ار﹇︀م ر︨﹝ ﹩ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︤﹎ ﹩ار︫﹍︣ی ﹞︀﹛ .︡﹠︐︧﹨ ﹩ا ﹟دو﹞﹫ ﹟د﹛﹫﹏

︑︭﹝﹫﹜ ﹞︀ ︋︣ای ﹞﹜ در﹡︷︣﹎︣﹁︐ ﹟ارا﹤ ︨︀︠︐︀ر و ︗︤﹫︀ت ︋﹫︪︐︣ در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︤﹎ ﹩ار︫﹍︣ی ﹞︀﹛﹢︋ ﹩د.

دادن ︨︀︠︐︀ر ︋﹫︪︐︣ ︋﹤ ︮﹢ر︑︀ی ﹞︀﹛ ﹜﹞ ﹜﹨ ﹩ا︨️ ︣ا ﹋﹤ ا︵﹑︻︀ت ﹞︀﹛︣︐︪﹫︋ ﹩ی ︋﹤︮﹢رت د︖﹫︐︀ل ︑ ︡﹫﹛﹢و ﹞︭︣ف

﹞﹢︫﹩د︀﹞︨︣ .﹤﹎︢اری ︠﹢د﹋︀ ِر ︋﹫︪︐︣ و ︋﹫︪︐︣ی در ︗︣︀ن ا︨️ و ︋﹤︵﹢ر ﹁︤ا﹠︡های از ﹨﹢ش ﹞︭﹠︣︋ ﹩︻﹢ای ﹋﹝﹉ ︋﹤
︨︣﹞︀﹤﹎︢اران در ︑﹚﹫﹏ ا︵﹑︻︀ت از ︑︺︡اد ︋︧﹫︀ر ز︀د ︮﹢ر︑︀ی ﹞︀﹛ ،﹩ا︨︐﹀︀ده ﹞﹢︫﹩د︀﹆﹞ ﹤︣﹨ .د︣ داده﹨︀ی ا︨︐﹀︀ده︫︡ه
︋﹤و︨﹫﹚﹤ ︨︣﹞︀﹤﹎︢اران ︋︤ر﹎︐︣ و ﹨︣﹤ ا︑﹊︀ ︋﹤ ﹁﹠︀وری ︋﹫︪︐︣ ︋︀︫︡ ،ا﹨﹝﹫️ ︋﹫︪︐︣ی دارد ﹋﹤ داده﹨︀ ︋﹤در︨︐︀︐︠︀︨ ﹩ر︋﹠︡ی ︫︡ه

و ︋﹤︮﹢رت ﹊﹠﹢ا︠︐︣︺︑ ﹩︿ و ︋︧︣︉ ︠﹢رده ︋︀︫﹠︡.

او﹛﹫ ﹤﹋ ﹩︻︣﹁︹﹝︗ ﹟در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹫﹜ ︨﹢د ︻﹝﹚﹫︀︑ ﹩ا︨️﹢︨ .د ︻﹝﹚﹫︀︑ ﹩را︖︐︣ ﹩︻︣﹁︹﹝︗ ﹟ا︨︐﹀︀ده︫︡ه در ︨︣ا︨︣ ︗︀ن

ا︨️ و در ︀ل ︀︲︣ ︑︺︣﹀ ︣︋﹩﹠︐︊﹞ ﹩ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︤﹎ ﹩ار︫﹍︣ی ﹞︀﹛︣︋ ﹩ای آن ارا﹤ ﹡︪︡ه ا︨️﹢︨ ﹜﹫︐﹁︣﹎ ﹜﹫﹝︭︑ .د

︻﹝﹚﹫︀︑ ﹩را ︋﹤︻﹠﹢ان ︨﹢د ︫︣﹋️ ﹞﹠︀ی ︋︣ه︀﹫﹛︀﹞ ،ت و درا﹞︡ ︀ ﹨︤﹠﹤﹨︀ی ︨︣﹞︀﹤﹎︢اری ︑︺︣︿ ﹋﹠﹫﹜︡﹆︐︺﹞ .﹜ ﹋﹤ ︑︺︣︿ ﹞︀ از
︨﹢د ︻﹝﹚﹫︀︑︀︪﹡ ﹩ن ﹞﹩د﹨︡ ﹋﹤ ﹤﹫︤ی ︋﹫︪︐︣ ︋﹤︻﹠﹢ان ﹡︐︀︕ ﹁︺︀﹛﹫︐︀ی ا︮﹚︉︧﹋ ﹩و﹋︀ر ︫︣﹋️ ﹞︪︀﹨︡ه ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︡︋︀︧ ﹩اری ﹞﹩دا﹡︡ ﹋﹤ ︑︺︣︿ ︨﹢د ︻﹝﹚﹫︀︑﹢﹠︻﹤︋ ﹩ان ︨﹢د ︫︣﹋️ ﹞﹠︀ی ︋︣ه︀﹫﹛︀﹞ ،ت و

درا﹞︡ ︀ ﹨︤﹠﹤﹨︀ی ︨︣﹞︀﹤﹎︢اری ︋︣ای ﹞︀︧︨﹣ت ﹞︀﹛︀﹋ ︀﹊﹡︀︋ ︡﹠﹡︀﹞ ﹩ر︨︀ز ﹡﹫︧️ ︣︎ .وا︲ ا︨️ ﹋﹤ ︋︣ای ︋︀﹡﹉ ارا﹤ وام ︋﹤

﹞︪︐︣︀ن ﹉ ﹁︺︀﹛﹫️ ﹞﹜ ︑︖︀ری ا︨️︣︋︀﹠︋ .ا﹢︨ ﹟د ︻﹝﹚﹫︀︑︡︋ ﹩ون در﹡︷︣﹎︣﹁︐︤﹨ ﹤﹝﹨ ﹟﹠﹤﹨︀ی ﹞︀﹛︡﹡ ﹩﹞﹢﹀﹞ ︘﹫﹨ ﹩ارد.

︋﹤﹨﹝﹫ ﹟د﹛﹫﹏﹫﹨ ،️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︡︋︀︧ ﹩اری ︋︣ آن ︫︡ ︑︀ ﹞︀︧︨﹣ت ﹞︀﹛ ﹩را ﹞﹚︤م ﹋﹠︡ ﹋﹤ ﹨︤﹠﹤﹨︀ی ﹁︺︀﹛﹫︐︀ی

﹞︀﹛﹢︋︣﹞ ﹩ط ︋﹤ ذ︠﹫︣ه ︋︣ه ︋︣ای ﹞︪︐︣︀ن را در ︨﹢د ︻﹝﹚﹫︀︑ ﹩در ﹡︷︣ ︋﹍﹫︣﹡︡ .را﹨﹊︀ر﹨︀ی ﹞︪︀︋︣︋ ﹩ای ︋﹫﹝﹤﹎︣ان و ︫︣﹋︐︀ی
︨︣﹞︀﹤﹎︢اری ︎﹫︡ا ﹋︣د﹜.

در ︻﹝﹏ ﹟﹊﹝﹞ ،ا︨️ ︋︧﹫︀ری از ︫︣﹋︐︀ در︋︀ره آن﹤ ز︣ ︻﹠﹢ان ︨﹢د ︻﹝﹚﹫︀︑ ﹩در ﹡︷︣ ﹞ ︡﹡︣﹫﹎﹩د︡﹎︀ه ︋﹤﹡︧︊️ ﹞︐﹀︀و︑ ﹩دا︫︐﹤

︋︀︫﹠︡ و ︫︀︡ و︨︣︋ ︡﹡﹢︫ ﹤︨﹢ای ︨﹢د ︻﹝﹚﹫︀︑︀﹫︺﹞ ،﹩ر ︑︺︡﹏︫︡های ︠︀رج از ا︮﹢ل ︎︢︣﹁︐﹤︫︡ه ︧︀︋︡اری ارا﹤ د﹨﹠︡ ︀︋ .و︗﹢د

ا︤﹞ ،﹟️ و︗﹢د ︗﹝︹﹁︣︻︣︺︑﹩︿︫︡ه ﹞︊︐﹠ ︣︋﹩ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︤﹎ ﹩ار︫﹍︣ی ﹞︀﹛︣︋ ﹩ای ︨﹢د ︻﹝﹚﹫︀︑ ﹩دو ︗﹠︊﹤ دارد:
﹉ ا︀﹞︨︣ ،﹤﹋﹟﹤﹎︢اران د︨︐﹊﹜ ﹉ ︻︀﹞﹏ ﹞︪︐︣ک ︋︣ای ︨﹢د ︻﹝﹚﹫︀︑ ﹩دار﹡︡ ﹋﹤ در ﹨﹝﹤ ︫︣﹋︐︀ و ︮﹠︺︐︀ ﹞﹆︀︧﹤︎︢︣ی

دارد .دو ا ،﹤﹋﹟ا﹎︣ ︫︣﹋︐︀ ︋﹢ا﹨﹠︡ ﹞︺﹫︀ر ︑︺︡﹏︫︡های از ︨﹢د ︻﹝﹚﹫︀︑ ﹩ارا﹤ د﹨﹠︡︣︺︑ ،︿ ر︨﹝ ︣︋﹩﹠︐︊﹞ ﹩ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی

︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︤﹎ ﹩ار︫﹍︣ی ﹞︀﹛ ︩﹆﹡ ﹩﹉ ︑﹊﹫﹤﹎︀ه ا︲︀﹁ ﹩در ︮﹢رت ︨﹢دوز︀ن را ︠﹢ا﹨︡ دا︫️ ﹋﹤ ر﹇﹜ ︑︺︡﹏︫︡ه ﹞﹝﹊ ﹟ا︨️
︋︀ آن ︑︴︊﹫﹅ داده ︫﹢د ﹤︋ .ا︡︺︑ ،︉﹫︑︣︑ ﹟﹚︀ی ︨﹢د ︻﹝﹚﹫︀︑︀﹫︧︋ ️﹫﹁︀﹀︫ ﹩ر ︋﹫︪︐︣ی ︎﹫︡ا ﹞︀﹆﹞ ﹤︋ ﹤﹋ ︡﹠﹠﹋﹩︧﹤︎︢︣ی ︋︐︣

﹞﹠︖︣ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

در ︎︀﹫﹢︨ ﹟د ︻﹝﹚﹫︀︑︤﹫ ،﹩ی را ﹇︣ار داد﹜ ﹋﹤ ︫︀︡ ︋︐﹢ان آن را در »د︨︐﹤ ︨︣﹞︀﹤﹎︢اری« ﹇︣ار داد .ا﹢﹡ ﹟ع ︨︣﹞︀﹤﹎︢اری،

درا﹞︡ و ﹨︤﹠﹤﹨︀ی ︨︣﹞︀﹤﹎︢اری ،از ︨︣﹞︀﹤﹎︢ار︀ی ﹞︀﹛︀﹞︨︣ ︀︑ ﹤︐﹁︣﹎ ﹩﹤﹎︢اری در وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری وا︋︧︐﹤ و ﹞︪︀ر﹋︐︀ی
︠︀ص را ︫︀﹞﹏ ﹞﹢︫﹩د︀﹞︨︣ .﹤﹎︢اران ︋﹤︵﹢ر ﹞︺﹝﹢ل ︋﹤ ﹠﹫︀﹞︨︣ ﹟﹤﹎︢ار︀︡︗ ﹩ا از ︨﹢د ︻﹝﹚﹫︀︑.︡﹠﹠﹋﹩﹞ ﹤︗﹢︑ ﹩

دو﹞﹫﹫﹨ ﹤﹋ ﹜﹞ ﹩︻︣﹁︹﹝︗ ﹟️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︡︋︀︧ ﹩اری ︑︭﹝﹫﹜ ︋﹤ ︑︺︣︿ آن ﹎︣﹁️︤﹫ ،ی ا︨️ ﹋﹤ آن را ︨﹢د

﹇︊﹏ از ﹋︧︣ ︋︣ه و ﹞︀﹛﹫︀ت ﹞︀﹝﹨ .﹜﹫﹞︀﹡﹩ن︵﹢ر ﹋﹤ از ﹡︀م آن ︎﹫︡ا︨️ ،ا︤﹨ ﹩︻︣﹁︹﹝︗ ﹟﹠﹤﹨︀ی ﹁︺︀﹛﹫︐︀ی ﹞︀﹛︤﹨ ︡﹠﹡︀﹞) ﹩﹠﹤
︋︣ه وام ︀ اوراق ﹇︣︲﹤( و ﹞︀﹛﹫︀ت را از ﹨﹜ ︗︡ا ﹞ .︡﹠﹋﹩ا︨︐﹀︀ده﹋﹠﹠︡﹎︀ن﹢︠﹩﹞ ︣︐︪﹫︋ ،ا﹨﹠︡ ︻﹝﹚﹊︣د ︫︣﹋︐︀ را ︎﹫︩ از آ︔︀ر ︋︣ه
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ﺩﯾﺪگﺎﻩهﺎی ﺣﺮﻓﻪﺍی
﹞﹆︀︧﹤ ﹋﹠﹠︡ و ا ﹩︻︣﹁︹﹝︗ ﹟ا︀﹆﹞ ﹟︧﹤︎︢︣ی را ﹞﹫︧︣ ﹞︀︨﹩زد︀﹫︋ ﹤︋ .ن د﹍︣﹢︨ ﹩︻︣﹁︹﹝︗ ،د ﹇︊﹏ از ﹋︧︣ ︋︣ه و ﹞︀﹛﹫︀ت،

ا﹞﹊︀ن ﹞﹆︀︧﹤ ︫︣﹋︐︀︀︐︠︀︨ ︀︋ ﹩ر﹨︀ی ﹞︐﹚︿ ︨︣﹞︀﹤ را ﹁︣ا﹨﹜ ﹞︀︨﹩زد ﹩︻︣﹁︹﹝︗ .ا﹞﹊︀ن ﹞﹆︀︧﹤︎︢︣ی ︋︐︣ ︻﹝﹚﹊︣د
︫︣﹋︐︀ را ﹞︧︐﹆﹏ از ﹞﹫︤ان ا﹨︣م ﹞︀﹛ ﹩آن﹨︀ ﹁︣ا﹨﹜ ﹞﹩آورد.

﹞︐︡اول ︨﹢د ﹇︊﹏ از ﹋︧︣ ︋︣ه و ﹞︀﹛﹫︀ت و ︨﹢د ﹇︊﹏ از ﹋︧︣
﹨﹫️﹢︵﹤︋ ،ر ︗︡ی ︑﹑ش ﹞︀ ︋︣ای ︑︺︣︿ و ا︨︐﹀︀ده از ﹞︺﹫︀ر﹨︀ی
ِ

︋︣ه︀﹫﹛︀﹞ ،ت و ا︨︐﹑ک دارا﹫︀ی ︔︀︋️ ﹞︪﹢د و ﹡︀﹞︪﹢د را ﹋﹤ ﹞︺﹫︀ر﹨︀︀︠ ﹩رج از ا︮﹢ل ︎︢︣﹁︐﹤︫︡ه ︧︀︋︡اری ﹨︧︐﹠︡،

در ﹡︷︣ دا︫︐﹤ ا︨️ ﹏﹊︪﹞ .دو ︻︊︀رت ︨﹢د ﹇︊﹏ از ﹋︧︣ ︋︣ه و ﹞︀﹛﹫︀ت ،و ︨﹢د ﹇︊﹏ از ﹋︧︣ ︋︣ه︀﹫﹛︀﹞ ،ت و ا︨︐﹑ک دارا﹫︀ی

︔︀︋️ ﹞︪﹢د و ﹡︀﹞︪﹢د ا ﹟ا︨️ ﹋﹤ ︋︡ون و︗﹢د ﹞﹀︀﹨﹫﹜ ︫﹀︀ف ز︣︋﹠︀︡︑﹤︋ ،﹩ر︕ ︋︀ ﹎︫︢️ ز﹞︀ن ︑﹊︀﹞﹏ ︀﹁︐﹤ا﹡︡ .ا ﹟دو
︻︊︀رت ︋︀ ︋﹩د﹇︐︀﹫︧︋ ﹩ر ︋﹤ ﹋︀ر ﹞﹩رو﹡︡ و ا︾﹚︉ ،ا︗︤ای ︑︪﹊﹫﹏د﹨﹠︡ه آن﹨︀ ︋﹤︵﹢ر ︋︀ ا﹨﹝﹫︐ ﹩﹠︺﹞ ︀︋ ﹩اد︋ ﹩آن﹨︀ ︑﹀︀وت دارد.

﹁﹆︡ان د﹇️ و و︲﹢ح ﹞﹀ ،﹩﹞﹢ا︨︐﹀︀ده از ا︀︺﹝︗ ﹟ی﹁︣︻ ﹩را ﹞︪﹊﹏︨︀ز ﹞︡︗ .︡﹠﹋﹩ا از ا﹢︲﹢﹞ ﹟ع ،ا﹁︣اد ز︀دی ﹨︧︐﹠︡
﹋﹤ در ︭︠﹢ص ارزش ا︵﹑︻︀ت ︗﹝︺︀ی﹁︣︻﹢︨ ︡﹠﹡︀﹞ ﹩د ﹇︊﹏ از ﹋︧︣ ︋︣ه︀﹫﹛︀﹞ ،ت و ا︨︐﹑ک دارا﹫︀ی ︔︀︋️ ﹞︪﹢د و
﹡︀﹞︪﹢د︣︑ ،د︡ ︗︡ی دار﹡︡.

ا﹁︤ون︋︣ ا ️︫︢﹎ ︀︋ ،﹟ز﹞︀ن ︑﹫﹤﹋﹠﹠︡﹎︀ن و ا︨︐﹀︀ده﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹞﹝﹊ ﹟ا︨️ ا︨︐﹀︀ده از ︗﹝︺︀ی﹁︣︻︣︺︑ ﹩︿︫︡ه ︋﹤و︨﹫﹚﹤ ﹞︀،

︺﹠ ﹩درا﹞︡ و ︨﹢د ︻﹝﹚﹫︀︑ ﹏︊﹇ ﹩از ﹋︧︣ ︋︣ه و ﹞︀﹛﹫︀ت﹢﹠︻﹤︋ ،ان ا︗︤ای ︨︀ز﹡︡ه ︑﹚﹫﹚︀︪︀ن ،را ︫︣وع ﹋﹠﹠︡︀︫ .︡ ︎﹤﹋ ︡﹡︣︊︋ ﹩

︑︺︣﹀︀ی ﹞︀ ︋︣ای ︗﹝︺︀ی﹁︣︻ ﹩آن﹨︀﹢︨ ﹤ ،د ﹇︊﹏ از ﹋︧︣ ︋︣ه و ﹞︀﹛﹫︀ت و ﹤ ︨﹢د ﹇︊﹏ از ﹋︧︣ ︋︣ه︀﹫﹛︀﹞ ،ت و ا︨︐﹑ک

دارا﹫︀ی ︔︀︋️ ﹞︪﹢د و ﹡︀﹞︪﹢د ︀ د﹍︣ ﹞﹢ارد︀﹋ ،ر︨︀ز﹡︡ و ︫︀︡ ︋﹢ا﹨﹠︡ ﹡﹫︀ز ︋﹤ ︑﹫﹤ ︮﹢رت﹞︴︀︋﹆️ را ﹋︀﹨︩ د﹨﹠︡︀︋ .

﹎︫︢️ ز﹞︀ن ﹟﹊﹝﹞ ،ا︨️ ﹞﹆︡اری ﹨﹝﹍︣ا﹢︠ ﹩د︋﹤︠﹢دی ﹞﹫︀ن ا︮﹢ل ︎︢︣﹁︐﹤︫︡ه ︧︀︋︡اری و ﹞︺﹫︀ر﹨︀ی ︠︀رج از ا︮﹢ل
︎︢︣﹁︐﹤︫︡ه ︧︀︋︡اری ︋﹤ و︗﹢د آ︡.

ا﹁︤ون ︋︣ ︋︊﹢د ︨︀︠︐︀ر ︮﹢رت ︨﹢دوز︀ن ،ر﹨﹠﹝﹢دی را ︑︡و︣﹋ ﹟د﹜ ﹋﹤ ︑︖︤﹤ ︧︀︋︀ را ︋︐︣ ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د .در ︀ل ︀︲︣،

در ︋﹫︪︐︣ ﹞﹢ارد︀﹫︧︋ ،ری از ا﹇﹑م ︑︪﹊﹫﹏د﹨﹠︡ه ︮﹢رت ︨﹢دوز︀ن ︋﹤︮﹢رت ﹊︖︀ در »︨︀︣ درا﹞︡﹨︀ ︀ ﹨︤﹠﹤﹨︀« ﹡︪︀ن داده
﹞ .︡﹡﹢︫﹩ا﹢︲﹢﹞ ﹟ع ︋︧﹫︀ری از ︨︣﹞︀﹤﹎︢اران را ﹋﹑﹁﹤ ﹋︣ده و ر﹨﹠﹝﹢د ﹞︀ ﹞﹢︫﹩﹞ ︉︗﹢د ﹋﹤ ا﹡︊︀︫︐﹤﹋︣دن ︋﹫︩ از ︡ ا﹟
ا﹇﹑م ︋︧﹫︀ر ︨︐︐︣ ︫﹢د.

در ︎︀︀ن ︀︐﹋︫︣ ،را ﹞﹚︤م ﹞ ︀︑ ﹜﹫﹠﹋﹩در ︀ددا︫︐︀ی ︎﹫﹢︠ ️︨﹢د ا﹁︪︀ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹤ ﹋︡ا﹞﹫﹉ از ا︗︤ای ︑︪﹊﹫﹏د﹨﹠︡ه درا﹞︡ ︀

﹨︤﹠﹤ ،از ﹡︷︣ ا﹡︡ازه ︀ ︑﹊︣ار︫﹢﹝︺﹞︣﹫︾ ﹩﹎︡﹡﹢ل ﹨︧︐﹠︡ .در ︀ل ︀︲︣︀﹫︧︋ ،ر ﹞︐︡اول ا︨️ ﹋﹤ ︑︺︡﹚︀ ︋︣ای ا﹇﹑م ︾﹫︣﹞︺﹝﹢ل

︋﹤رو︫ ︣﹫︾ ﹩از ا︮﹢ل ︎︢︣﹁︐﹤︫︡ه ︧︀︋︡اری ا﹡︖︀م ︫ ︣︎ .︡﹡﹢وا︲ ا︨️ ﹋﹤ ا︡︺︑ ﹟﹚︀ ا︵﹑︻︀ت ﹞﹝︣︋ ﹩ای ︨︣﹞︀﹤﹎︢اران

در ︗︣︀ن ﹁︺︀﹛﹫️ آن﹨︀ ︋︣ای ︎﹫︩︋﹫﹠︣︗ ﹩︀ن﹨︀ی ﹡﹆︡ی آ﹠︡ه ﹨︧︐﹠︡ ︀︋ .ا︀ ﹟ل ،ا︡︺︑ ﹟﹚︀ ﹨﹠﹢ز ﹊ ﹩از ﹢زه﹨︀ی ︠︀رج

از ا︮﹢ل ︎︢︣﹁︐﹤︫︡ه ︧︀︋︡اری ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹤ در آن ︫︀﹨︡ ﹅ ا﹡︐︀︋︀ی ︋︧﹫︀ر ز︀دی ﹨︧︐﹫﹜︀︗ .ی ︑︺︖︉ ﹡﹫︧️ ﹋﹤ ︫︣﹋︐︀

︑﹝︀﹏ دار﹡︡ ︋﹤︗︀ی ︫﹠︀︨︀﹢︨ ﹩د﹨︀ی ︾﹫︣﹞﹠︐︷︣ه﹢﹞ ︣︋ ،اردی ︑﹝︣﹋︤ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹤ از ﹡︷︣ آن﹨︀ ﹞︀رج ︾﹫︣﹞︺﹝﹢ل ︋﹤ ︧︀ب
﹞﹩آ﹠︡ ︀︋ .و︗﹢د ا ﹤﹋﹟ا﹞﹊︀ن ︫﹠︀︨︀︀﹝︑ ﹩م و ﹋﹝︀ل ا﹇﹑م ︾﹫︣﹞︺﹝﹢ل و︗﹢د ﹡︡ارد ︭︡﹇ ،دار﹜ ا︮ ﹩﹛﹢را ︑︡و︒︻︀︋ ﹤﹋ ﹜﹫﹠﹋ ﹟

︑﹆﹢️ ﹡︷﹜ در ا﹢ ﹟زه ︫﹢د.

در ﹞︖﹝﹢ع︀﹝﹫﹝︭︑ ،ی ﹞︀ ︨︀︠︐︀ر﹨︀ی ︋︧﹫︀ر ز︀دی را در ︮﹢رت ︨﹢دوز︀ن ا︖︀د ︠﹢ا﹨﹠︡ ﹋︣د و ︋﹤︵﹢ر ﹇︴︹ ﹞﹆︀︧﹤︎︢︣ی

را ا﹁︤ا︩ ﹞﹩د﹨﹠︡ .ا︀︐︠︀︨ ﹟ر ︋︊﹢د︀﹁︐﹤ ︋︀︻︒ ﹞﹢︫﹩د ﹋﹤ ﹋︀ر ا︨︐﹀︀ده﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︋︣ای ︎﹫︡ا ﹋︣دن ا︗︤ای ︑︪﹊﹫﹏د﹨﹠︡ه︣︋ ،ای
ا﹡︖︀م ︑﹚﹫﹚︀ی ﹞﹢رد﹡︷︫︣︀ن︀﹫︧︋ ،ر ︨︀ده︑︣ ︫﹢د .ا﹁︤ا︩ ︫﹀︀﹁﹫️ در︋︀ره ︑︺︡﹚︀ ︀︐﹋︫︣ ﹤﹋ ﹩در ﹞︺﹫︀ر﹨︀ی ︠︀رج از ا︮﹢ل

︎︢︣﹁︐﹤︫︡ه ︧︀︋︡اری ا﹡︖︀م ﹞﹩د﹨﹠︡ ،ا︵﹑︻︀ت ︋︧﹫︀ری ز︀دی در︋︀ره را﹨︊︣د ﹡﹀︐﹤ ﹞︡︣️ در ا︠︐﹫︀ر ︨︣﹞︀﹤﹎︢اران ﹇︣ار

@hesabrasmag

www.hesabras.org
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ﺩﯾﺪگﺎﻩهﺎی ﺣﺮﻓﻪﺍی
د﹨﹠︡ ︀ ︑﹠︀ از ︑﹝︀﹏ ︋︣ای آرا︩ ﹡︐︀︕ ا﹛︀م﹩﹞  در دراز﹞︡ت را ﹡︪︀ن﹩﹠ ︑︺︡﹚︀ را﹨︊︣د ﹞︺︐︊︣ی ︋︣ای ارزشآ﹁︣﹟ آ︀ ا.︡﹨د﹩﹞

 ا﹞﹫︡وارم ﹋﹤ ﹋︀ر ﹞︀ روی،﹟د ا﹢︗ ︋︀ و.﹜﹫﹠﹋ ﹏ ︡د دار﹡︡ ﹋﹤ ︋︀﹢︗ و﹩﹝﹞ ﹏ز ﹞︧︀﹢﹠﹨ ز ︑﹝︀م ﹡︪︡ه ا︨️ و﹢﹠﹨ ︀﹞ ﹎︣﹁︐﹤ا﹡︡؟ ﹋︀ر
.︡﹠﹋  ︑︽﹫﹫︣ی ︗︡ی در ﹎︤ار︫﹍︣ی ا︖︀د﹩︨︀︨ ا﹩﹛︀﹞ ر︑︀ی﹢︮

︎︀︀ن

.د ر︨﹫︡م﹢︠ ︋﹤ ︎︀︀ن ︨﹠︀ن

︣﹫︔︃︑  در ︨︣ا︨︣ ︗︀ن را ارا﹤ د﹨﹜ و در︋︀ره﹩﹛︀﹞  ﹎︤ار︫﹍︣ی﹩﹚﹚﹝﹛ا﹟﹫︋  و︲︺﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی﹟د ︑︀ آ︠︣﹢︋ ا︨︐﹤ ︫︡ه﹢︠ ﹟﹞ از

 ﹁︣︮️ ا︨︐﹀︀ده ﹋︣دم ︑︀ ︫﹝︀ را در ︗︣︀ن﹟ از ا﹟﹫﹠︙﹝﹨ .﹜︫︀︋ ﹋︀ر را ا﹡︖︀م داده﹟ ا﹞﹫︡وارم ﹋﹤ ا.﹜﹠﹋ ️︊︮ ﹜﹞ ︀ر ا︨︐︀﹡︡ارد

﹩︺﹇ وا﹩︐︮︣﹁ ا﹨︡ داد و﹢︠ ︣﹫﹫︽︑ ر ︗︡ی﹢︵﹤︋  ﹇︣ار د﹨﹜ ﹋﹤ و︲︺﹫️ ﹎︤ار︫﹍︣ی را﹩︨︀︨ ا﹩﹛︀﹞ ر︑︀ی﹢︮  ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ︎︣وژه﹟آ︠︣
.️︨ ا﹩﹛︀﹞ ر︑︀ی﹢︮ ﹩﹡︀︨ ا︵﹑عر﹩︪︋︣︔د ا﹢︊︋ ︋︣ای

رد﹨︀ی ︫﹝︀ ︋︣ا﹝︀ن ﹞﹜ ﹨︧︐﹠︡ و﹢︠ ︋︀ز.️︨ ا﹩﹛︀﹞  ﹎︤ار︫﹍︣ی﹩﹚﹚﹝﹛ا﹟﹫︋  از ا︻︱︀ی ﹞﹜ ﹎︣وه ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی﹩﹊﹞﹊︤﹉ 

.﹜﹫︐︧﹨ ️﹇︡ردان ﹝︀︐︀ی ﹞︧︐﹝︣︑︀ن از ﹋︀ر﹨︀ی ﹨﹫
:︀︐︫﹢﹡︀︎

1-Normas de Information Financiera
2 - Consejo Mexicano de Normas de Information Financiera
3 - Formatting
4 - Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Information Financiera
6 - Comisión Nacional Bancaria y de Valores
7 - https://www.ifrs.org/about-us/who-we-are/#history
8 - Post-implementation Review
9 - Expected Credit Loss (ECL)
10 - Brexit
11 - Basel Committee on Banking Supervision
︀﹫﹡ د﹩︐︺﹠︮ ر﹨︀ی ︻﹝︡ه﹢︪﹋  ﹋﹝﹫︐﹤ ﹞︣﹋︉ ا︨️ از ﹡﹝︀﹠︡﹎︀ن ار︫︡ ︋︀﹡﹊︀ی ﹞︣﹋︤ی ︑︺︡ادی از﹟ ا.️︨ ا﹩﹊﹡︀︋  در﹎﹫︣ ﹡︷︀رت﹩﹚﹚﹝﹛ا﹟﹫︋  ﹡︀د﹟︑︣﹩﹛︀︻ (﹋﹝﹫︐﹤ ︋︀ل )︋︀زل

﹩﹚﹚﹝﹛ا﹟﹫︋ ﹤﹨︀ی﹢︧︑ ﹉﹡︀︋ ﹤﹚﹫︨ل ﹨︣ ︨﹤﹞︀ه ﹉︋︀ر ︋﹤و﹢﹝︺﹞ ر﹢︵﹤︋ ﹤﹋ رگ﹢︊﹞﹋︤ا﹢﹛  ﹋︀﹡︀دا و،﹟︎ ژا،︡﹢︨ ،︦﹫﹢︨ ،︡︐﹞ ت﹐︀ ا،﹤︧﹡ ﹁︣ا،︀﹫﹛︀︐ ا، ا﹡﹍﹚︧︐︀ن،از︗﹝﹚﹤ آ﹛﹝︀ن
 ﹋﹝﹫︐﹤ ︋︀زل.️︨ ﹋﹝﹫︐﹤ ︋﹤ ﹋﹝﹫︐﹤ ︋︀زل ﹞︺︣وف ︫︡ه ا﹟ ا،ر در ︫︣ ︋︀زل﹢﹋︢﹞  ︋﹤د﹛﹫﹏ ︑︪﹊﹫﹏ ︗﹚︧︀ت.د﹢︫﹩﹞ ﹏﹫﹊︪︑ ︦﹫﹢︨  در ︫︣ ︋︀زل، آن﹩﹝ان د︋﹫︣︠︀﹡﹤ دا﹢﹠︻﹤︋

.︡﹠︐︧﹨ ︮﹫﹤﹨︀ی آن﹢︑ ︸︿ ︋﹤ ا︗︣ای﹢﹞ ﹩﹠﹝︲ ر﹢︵﹤︋ ﹢︱︻ ر﹨︀ی﹢︪﹋ ︣︐︪﹫︋ ﹟ ︋﹠︀︋︣ا،️︧﹫﹡ ﹩﹡﹢﹡︀﹇ دارای ﹇︡رت

12 - Transition Resource Group
13 - Better Communication
14 - Non-GAAP Measures
15 - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization
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