بسمه تعالی
گزارش همایص علمی – پژوهشی حسابداری
ایٗ ٕٞبیص ثب ػٛٙاٖ ٘مص حسبثساضاٖ زض ضضس  ٚتٛسؼ ٝوطٛض زض ضٚظ یىطٙج 1395/2/26 ٝثب ٕٞت ا٘جٕٗ ػّٕی حسبثساضی
ٔؤسس ٚ ٝثب ٔجطی ٌطی آلبی آضش زیب٘تی ثطٌعاضضس ٔ ٚىبٖ ایٗ ٕٞبیص زض سبِٗ اجتٕبػبت ٔؤسس ,ٝسبػت  8/30صجح اِی
ٔ 11.45طرص ٌطزیسٕٞ .بیص ثب تالٚتی اظ آیبت والْ أ ...جیس ضطٚع ٌطزیس  ٚثؼس اظ آٖ ث ٝپبس ذبن ٚعٗ ػعیعٔبٖ سطٚز ّٔی
 ٚسپس سطٚز حسبثساضی پرص ٌطزیس .افتتبحیٔ ٝطاسٓ تٛسظ جٙبة زوتطاوجطی ٔسیط ٌط ٜٚحسبثساضی  ٚسرٙطا٘ی تحت ػٛٙاٖ
چىیسٞ ٜبیی اظ ٘مص ٘یطٚی ا٘سب٘ی زض تٛسؼٔ ٚ ٝفبٞیٕی اظ لجیُ إٞیت ٘یطٚی ا٘سب٘ی زض تٛسؼ ٝوطٛض صٛضت ٌطفت ,ثؼس اظ آٖ
سرٙطا٘ی آلبی زوتط ػظیٕی تحت ػٛٙاٖ الالْ تؼٟسی اظ ٔٙظط صٛضت ٚضؼیت ٔبِی آغبظ ٌطزیس  ٚحسٚز 30زلیم ٝازأ ٝیبفت ,زض
ایٗ ٕٞبیص ٔمبِٞٝب تٛسظ ٘ 7فط اظ زا٘طجٛیبٖ حسبثساضی ثب ػٙبٚیٗ ظیط اضائ ٝضس و ٝث ٝذالصٝای اظ چىیسٜٞبی آٟ٘ب اضبضٜ
ٔیٌطزز:
)1خبًن زّرُ هحوَد دٌَّی تحت عٌَاى استفبدُ از فٌبٍری اطالعبت در حسببرسی هستقل (هَاًع – هشکالت)
چکیذُ :أطٚظ ٜثط اثط افعایص وبضایی  ٚاثطثرطی فٙبٚضی اعالػبت ،افعایص ٞعیٞ ٝٙبی حسبثطسی ،فؼبَ ضسٖ ثبظاض سطٔبی ٚ ٝضطٚضت
٘یبظ ث ٝاعالػبت زلیك  ٚثٍٟٙبْ ،استفبز ٜاظ فٙبٚضی اعالػبت زض حطف ٝحسبثطسی ٔمط ٖٚث ٝصطف ٝضس ٜاست  ٚضطوت ٞبی حسبثطسی ثٝ
ٔٙظٛض ٕٞطا ٜضسٖ ثب ایٗ ضطایظ٘ ،یبظٔٙس تغییط تىٙیه ٞب  ٚضٚش ٞبی سٙتی ذٛز ٞستٙس .حطف ٝحسبثطسی ایطاٌٖ ،طچ ٝتبثیط فٙبٚضی
اعالػبت ثط حطف ٚ ٝإٞیت آٖ ضا زضن ٔی وٙس أب ث ٝوٙسی ث ٝآٖ ٚاوٙص ٔی زٞس ٔ ٚتبسفب٘ ٝزض حبَ حبضط ػٕستبً حسبثطسی ثط
اسبس ضی ٜٛسٙتی صٛضت ٔی ٌیطز  ٚوبضٞبی حسبثطسی ثغٛض ػٕس ٜزستی  ٚثطاسبس ضیٞ ٜٛبی لسیٕی ا٘جبْ ٔی ضٛزِ .صا زض ایٗ
ٔمبِ ٝسؼی ضس ٜاست ث ٝثطضسی استفبز ٜاظ فٙبٚضی اعالػبت زض حطف ٝی حسبثطسی ٔستمُ ایطاٖ ٛٔ ٚا٘غ ٔ ٚطىالت اجطایی ضسٖ آٖ
پطزاذت ٝضٛز ،ثطای ایٗ ٔٙظٛض اثتسا ث ٝتؼطیف اصغالح فٙبٚضی اعالػبت پطزاذتٔ ٝی ضٛز سپس ث ٝضطٚضت ثىبضٌیطی فٙبٚضی اعالػبت
زض حسبثطسی  ٚضاثغ ٝی ثیٗ حسبثطسی  ٚفٙبٚضی اعالػبت ٔی پطزاظز  ٚزض ازأ ٝحسبثطسی ٔستٕط و٘ ٝتیج ٝاستفبز ٜاظ فٙبٚضی
اعالػبت زض ػصط تجبضت اِىتط٘ٚیه است تططیح ٔی ٌطززٛٔ ،ا٘غ ٔ ٚطىالت استفبز ٜاظ فٙبٚضی اعالػبت زض حطف ٝحسبثطسی ٔستمُ
ایطاٖ ثیبٖ ضس ٚ ٜزض ٟ٘بیت ضا ٜحُ ٞبیی ثطای ٔطىالت ٔٛجٛز اضائٔ ٝی ٌطزز.

)2خبًن شیریي ببببئی تحت عٌَاى تئَریْبی حقَق هبلکبًِ ٍ راّبری ًْبدی حبکویت شرکت ٍ پبسخگَیی ٍ شفبفیت

چکیذُ(تئَریّبی حقَق هبلکبًِ) ٞسف ایٗ پژٞٚص اضائٔ ٝغبِجی زض ٔٛضز ٚیژٌی ٞبی تئٛضی ٔبِىیت (اضظش ٚیژ)ٜ
است .ثباستفبز ٜاظ تئٛضی ٞبی ٔبِىیت وتبة تئٛضی حسبثساضی ٙٞسضیىسٗ ٚثطزأ ٚ 1غبِؼ ٝچٙس ٔمبِ ٝزیٍط زض ایٗ ضاثغٝ
تئٛضی ٞب ٚ ٚیژٌی ٞبی ٔطتجظ ث ٝآٖ ٞب ضا تٛضیح زاز ٜضس ٜاست .ایٗ ٔمبِ ٝاظ ٘ٛع ٔمبِٞ ٝبی ٔطٚضی ٔی ثبضس.ثب ٔغبِؼ ٝایٗ
تئٛضی ٞب ٔی تٛا٘یٓ ضاثغ ٝثیٗ ضطوت  ٚسٟبٔساضاٖ  ٚزیسٌبٞ ٜبی ٔطتجظ ثب ٞط یه ضا ضا تٛضیح زٞیٓ  ٓٞ ٚچٙیٗ ٔی تٛا٘یٓ

اظ آٟ٘ب زض تسٚیٗ استب٘ساضز ٞب استفبز ٜوٙیٓ.

حمٛق صبحجبٖ سٟبْ ضا ٔی تٛاٖ ث ٝضٚش ٞبی ٔتفبٚتی عجم ٝثٙسی وطز  ٚایٗ عجمٞ ٝب تئٛضی ٞبی ٔرتّفی ضا اضئٔ ٝی وٙس
زض ٚالغ ای ٗ تئٛضی ٞب ضاثغ ٝثیٗ ضطوت ٔ ٚبِىبٖ آٖ ضا ٔطرص ٔی وٙسٞ .ط یه اظ تئٛضی ٞب ٔبِىیت ٔجب٘ی ا٘ساظٌ ٜیطی ٔتفبٚت
زاض٘س ،و ٝثب استفبز ٜاظ آٖ ٔی تٛاٖ حك ٔبِىبٖ ضا زض ٞط یه ثب زیسٌبٙٔ ٜبست ذٛز ث ٝزست آٚضز .زض ایٗ ٔمبِ ٝضص تب اظ تئٛضی
ٞبی ٔبِىیت ػٛٙاٖ ضس ٜاست و ٝزیسٌبٞ ٜب ٔ ٚؼبزِ ٝحسبثساضی ٔ ٚطوع تٛجٞ ٝط یه اظ تئٛضی ٞب شوط ٔی ٌطزز ایٗ تئٛضی ٞب
ٔی تٛا٘ٙس ٚاحس التصبزی ضا زض تٟی ٝصٛضت ٞبی ٔبِی یبضی وٙس  ٚاعالػبت ٔٙبسجی زض اذتیبض استفبز ٜوٙٙسٌبٖ لطاض زٞس.
چکیذُ(راّبری ًْبدی(حبکویت شرکتی),پبسخگَیی ٍ شفبفیت ثب فطٚپبضی ضطوت ٞبی ثعضي زض اٚاذط صسٌ ٜصضتٝ
 ٚاٚایُ ٞعاض ٜجسیس  ٓٞ ٚچٙیٗ ذصٛصی سبظی زض ٔمیبس ٞبی ثعضي ٔٛضٛع ضاٞجطی ٟ٘بزی إٞیت ظیبزی پیسا وطز ٜاست.
زض ضاستبی تٛج ٝث ٝضاٞجطی ٟ٘بزی پبسرٍٛیی إٞیت ظیبزی زاضزٔ ،جب٘ی ٘ظطی ضاٞجطی ٟ٘بزی ث ٝتئٛضٞبی ظیبزی اضبض ٜزاضز
و ٝثب تٛج ٝث ٝظٔیٔ ٝٙبِی  ٚالتصبزی ث ٝتئٛضی ٕ٘بیٙسٌی  ٚزض ظٔی ٝٙاجتٕبػی ث ٝتئٛضی شی ٘فؼبٖ اضبضٔ ٜی وٙیٓ وٞ ٝط
وساْ زیسٌبٞ ٜبی ٔرتّفی ثطای پبسرٍٛیی زاضز و ٝزض ضاستبی پبسرٍٛیی اجتٕبػی ث ٝضفبفیت تٛجٔ ٝی وٙیٓ ،ضفبفیت ٔی
تٛا٘س ویفیت اعالػبت ضا افعایص زٞس ٙٔ ٚجط ث ٝتصٕیٓ ٌیطی ثٟتط استفبز ٜوٙٙسٌبٖ ٔبِی  ٚترصیص ثٟیٙٔ ٝٙبثغ جبٔؼٚ ٝ
زض وُ افعایص ضفب ٜاجتٕبػی ٔی ضٛز.
 )3آقبی هسعَد ًجبت بخش تحت عٌَاى بررسی اخالق حرفِای در حسببذاری
چکیذُ :زض ز٘یبی أطٚظ حطفٞٝب ٔ ٚطبغُ ٔرتّفی ٚجٛز زاض٘س و ٝزض ظٔی ٝٙی وبضی ذٛز ،زض حبَ ا٘جبْ اضائ ٝذسٔبت ٔیثبضٙس .ثب
ٚجٛز ػطصٝی ضلبثتی و ٝجٟت وست اػتجبض  ٚاػتٕبز زض ثیٗ آٖٞب ٚجٛز زاضز ،ایٗ حطفٞٝب ث ٝز٘جبَ اضائٝی ذسٔبتی ثب ویفیت  ٚوٕیت
ٔٙبست ٔیثبضٙسٔ .یتٛا ٖ ث ٝعٛض ذالص ٝتٟٙب ػبُٔ تأثیطٌصاض زض زستیبثی ثٞ ٝسف ٔصوٛض ضا ،پبیجٙسی ث ٝاص َٛاذاللی  ٚضػبیت ضٛاثظ
ضفتبضی زا٘ست .حبَ زض ایٗ پژٞٚص سؼی ضس ٜاست ث ٝثیبٖ  ٚتططیح اص َٛاذالق حطف ٝای زض حسبثساضی ،ثیبٖ ٔطىالت ٔٛجٛز زض
حطفٝی حسبثساضی ثٕٞ ٝطا ٜػُّ آٖ ٕٞ ٚچٙیٗ اضا ئ ٝضاٞىبضٞبیی زض ظٔی ٝٙحُ ٔطىالت ایٗ حطف ٝپطزاذت ٝضٛز .زض ایٗ پژٞٚص ،ثٝ
ضٚش وتبثرب٘ٝای  ٚثطضسی پبیٍبٜٞبی اِىتط٘ٚیىی  ٚتحّیُ یبفتٞ ٝبی ثسست آٔس ،ٜث ٝتجییٗ اص َٛاذاللی  ٚآییٗ ضفتبض حطفٝای
حسبثساضی  ٚثیبٖ ٔطىالت اذاللی ٔٛجٛز  ٚاضائٝی ضاٞىبضٞبیی زض ایٗ ظٔی ٝٙپطزاذت ٝضس ٜاست .زض ٘تیج ٝث ٝایٗ ٔٛضٛع ٔ ٟٓپی
ٔیثطیٓ ؤ ٝطحّ ٝی ٔمسٔبتی ثطای ضسیسٖ ث ٝسغح ٚاالی اذالق زض حسبثساضی ،پیسا وطزٖ ٔؼطفت  ٚضٙبذت ٘سجت ث ٝاصٚ َٛ
اضظشٞبی اذاللی  ٚا٘سب٘ی ٔی ثبضس .أب ایٗ ث ٝذٛزی ذٛز وبفی ٘یست  ٟٓٔ ٚتطیٗ ٔطحّ ٝپس اظ آٖٔ ،طحّٝی جبٔٝی ػُٕ پٛضب٘سٖ
ث ٝزا٘ستٞٝبیی است و ٝفطا ٌطفتٝایٓ

 )4خبًن سوبًِ ببقری تحت عٌَاى کبربست ًسبتّبی هبتٌی بر صَرت جریبى ٍجَُ ًقذ در پیش بیٌی درهبًذگی
هبلی
چکیذُ :زضٔب٘سٌی ٔبِی ٔٙجط ثٞ ٝسض ضفتٗ ٔٙبثغ  ٚػسْ ثٟطٌٜیطی اظ فطصتٞبی سطٔبیٌٝصاضی ٔیضٛز .پیصثیٙی زضٔب٘سٌی ٔبِی ثب
اضائٞ ٝطساضٞبی الظْ ٔیتٛا٘س ضطوتٞب ضا ٘سجت ثٚ ٝلٛع زضٔب٘سٌی ٔبِی ٛٞضیبض ٕ٘بیسٔ .سَٞبی تطریص زضٔب٘سٌی ٔبِی یىی اظ
ٟٔٓتطیٗ اثعاضٞب زض تؼییٗ ٚضؼیت ٔبِی ضطوتٞب ٞستٙسٞ .سف اظ ا٘جبْ ایٗ پژٞٚص ،وبضثست ٘سجتٞبی ٔجتٙی ثط صٛضت جطیبٖ ٚجٜٛ
٘مس زض پیصثیٙی زضٔب٘سٌی ٔبِی است.

ثطای ایٗ ٔٙظٛض اعالػبت  80ضطوت پصیطفت ٝضس ٜزض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ ،ضبُٔ  40ضطوت زضٔب٘س 40 ٚ ٜضطوت سبِٓ ثطای زٚض7 ٜ
سبِٛٔ )1390 -1384( ٝضز ثطضسی لطاض ٌطفت .ثطای آظٔٔ ٖٛسَٞب اظ ضٚش تحّیُ تطریصی چٙسٌب٘ ٝاستفبز ٜضس ،و ٝثطای عجمٝثٙسی
اػضبی جبٔؼ ٝزض لبِت زٌ ٚطٔ ٜٚجعا وبضثطز زاضز.
اِٚیٗ ٔسَ ؤ ٝجتٙی ثط ٘سجتٞبی صٛضت جطیبٖ ٚج٘ ٜٛمس است ٔیتٛا٘س ثب زلت  %72/5ضطوتٞبی زضٔب٘س ٚ ٜسبِٓ ضا و ٝزض سبَ لجُ
اظ زضٔب٘سٌی ٔبِی لطاض زاض٘س ،زضست تطریص زٞس .زض حبِی ؤ ٝسَ ٔجتٙی ثط ٘سجت ٞبی حسبثساضی تؼٟسی ٔیتٛا٘س ثب زلت %85
ضطوتٞبی زضٔب٘س ٚ ٜسبِٓ ضا زضست تطریص زٞس .ث ٝصٛضت ذالص٘ ٝتبیج حبصُ اظ ایٗ پژٞٚص ثیبٖ ٔیوٙس و٘ ٝسجتٞبی صٛضت
جطیبٖ ٚج٘ ٜٛمس زض پیصثیٙی زضٔب٘سٌی ٔبِی ضطوتٞب ٔفیس ٞستٙس ِٚی ٔسَ ز ْٚو ٝثٔ ٝسَ آِتٕٗ ٔطٟٛض است ،زلت ثبالتطی ٘سجت
ثٔ ٝسَ ا َٚزاضز

 )5خبًن طیبِ پرًذُ خَزاًی تحت عٌَاى ّوَار سبزی ٍ هذیریت سَد

چکیذُ :سٛز ٕٟٔتطیٗ ٔحص َٛسبٔب٘ ٝحسبثساضی است وٞ ٝسف اصّی آٖ فطا ٓٞوطزٖ اعالػبت الظْ ثطای اضظیبثی ػّٕىطز ٚ
تٛا٘بیی پیص ثیٙی جطیبٟ٘بی ٘مسی آتی است .سطٔبیٌ ٝصاضاٖ ثطای تصٕیٕبت سطٔبیٌ ٝصاضی ذٛز ثطاعالػبت ٔبِی ٔٙسضج زض
صٛضت ٞبی ٔبِی ٚاحس ٞبی التصبزی ثٚ ٝیژ ٜسٛز ٌعاضش ضس ٜاتىب ٔی وٙٙس .اصٛال ًسطٔبیٌ ٝصاضاٖ ٔؼتمس٘س و ٝسٛز
یىٛٙاذت زض ٔمبیس ٝثب سٛز زاضای ٘ٛسبٖ ،پطزاذت سٛز تمسیٕی ثبالتطی ضا تضٕیٗ ٔی وٙسٕٞ .چٙیٗ ٘ٛسبٖ ٞبی سٛز ثٝ
ػٛٙاٖ ٔؼیبض ٔ ٟٓضیسه وّی ضطوت لّٕساز ٔیٌطزز ٚ ٚاحسٞبی تجبضی ثب سٛز ٕٛٞاضتط زاضای ضیسه وٕتطی ٞستٙس.
ثٙبثطایٗ ٚاحسٞبی تجبضی و ٝزاضای سٛز ٕٛٞاضتطی ٞستٙس ،ثیطتط ٔٛضز ػالل ٝسطٔبیٌ ٝصاضاٖ ٞستٙس  ٚسطٔبیٌ ٝصاضی ٔٙبست
تطی ٔحسٛة ٔیط٘ٛس .ایٗ ٔٛضٛع ثبػث ٔیضٛز ثطذی ٔسیطاٖ ثب ضٚضٟبی ٔرتّفی ٔب٘ٙس تسطیغ  ٚتبذیط زض اضسبَ وبال ٚ
صسٚض صٛضتحسبة ،افعایص  ٚوبٞص ٔٛجٛزی زض پبیبٖ زٚض ،ٜتغییط ضٚش ٔحبسج ٝاستٟالن  ... ٚالساْ ثٕٛٞ ٝاضسبظی سٛز
ٕ٘بیٙس (چٙی .)2009ثٙب ثط ایٗ ثؼضی اظ ػٛأُٔ ،سیطاٖ ضطوتٟب ضا زض ثطذٛضز ثب ٔسبئُ تحطیه ٕ٘ٛز ٜتب زض ٘تیج ٝآٖ سٛز
ضطوتٟب ضا ٕٛٞاض ٕ٘بیٙسٔ .سیطاٖ ایٗ ضطوتٟب تالش ٔیوٙٙس اظ عطیك ٕٛٞاضسبظی(سبذتٍی)سٛز ،ضضسسٛزآٚضی ضطوتٟبی
تحت ٔسیطیت ذٛز ضا یىٛٙاذت ٘طبٖ زٙٞسٕٛٞ .اضسبظی سٛز ٘ٛػی ػُٕ آٌبٞب٘ ٝاست و ٝتٛسظ ٔسیطیت  ٚثب استفبزٜ
اظاثعاضٞبی ذبصی زض حسبثساضی جٟت وبستٗ اظ ٘ٛسب٘بت زض سٛز ا٘جبْ ٔیٌیطز
 )6خبًن الْبم جببر زارع تحت عٌَاى هرٍری بر حسببذاری بیي الوللی

چکیذُٞ :ط ضٚظ ٜضطوتٟبی ثسیبضی ذبضج اظ وطٛض ذٛزضبٖ ٘سجت ث ٝذطیس سٟبْ الساْ ٔی وٙٙس .ثٙبثطایٗ ثسیبضی اظ
ٚاحسٞبی التصبزی زض ز ٚسغح زاذّی  ٚثیٗ إِّّی سطٔبیٌ ٝصاضی ٔی وٙٙس ٘ ٚمص ز ٚجب٘ج ٝزاض٘س .ث ٝعٛض وّی حسبثساضی
ثیٗ إِّّی اظ ظٔب٘ی و ٝتؼساز ضطوت ٞبی چٙس ّٔیتی افعایص یبفت  ٚاستفبز ٜوٙٙسٌبٖ اعالػبت ،ثیٗ إِّّی ضس٘س  ٚاظ ٔطظ ٚ
ث ْٛفطاتط ضفتٙس ،ثیطتط ٔٛضز تٛج ٝلطاض ٌطفت ٘ ٚیبظ ثٕٞ ٝب ًٙٞسبظی استب٘ساضزٞب ثطای ضسیسٖ ث ٝیىپبضچٍی ثیٗ إِّّی
ثیطتط احسبس ضس .زضحبِی و ٝتفبٚت زض فط ،ًٙٞػّٕیبت تجبضیٔ ،صٞت ،سیبست٘ ،طخ ٔجبزالت اضظی ،اضظش پٛٔ ...ٚ َٛا٘ؼی
است وٕٞ ٝب ًٙٞسبظی ضا ثب ٔطىُ ضٚثطٔ ٚی وٙس أب ٔی تٛاٖ ثب ضٙبذت ایٗ تفبٚتٟب  ٚزالیّطبٖ  ٚحسالُ وطزٖ آٟ٘ب ثٝ
اٞساف ٔٛضز ٘ظط زست یبفت .ظیطا استفبز ٜوٙٙسٌبٖ ثبیس ث ٝاعالػبتی زستطسی زاضت ٝثبضٙس و ٝلبثُ اتىب ثبضس  ٚثتٛا٘ٙس آٟ٘ب ضا
ثب یىسیٍط ٔمبیس ٝوٙٙس ،ثب تٛج ٝث ٝایٙى ٝتفبٚت زض استب٘ساضزٞبی حسبثساضی زض وطٛضٞبی ٔرتّف ثبػث ٔی ضٛز زض صٛضت

ٞبی ٔبِی تفبٚت چطٍٕیطی ایجبز ضٛز ،حسبثساضی ثیٗ إِّّی ٔی تٛا٘س ٘مص ٕٟٔی زض ثط عطف وطزٖ ایٗ ٔسئّ ٝزاضتٝ
ثبضس تب پیط ٚآٖ  ٓٞاستفبز ٜوٙٙسٌبٖ ثتٛا٘ٙس ث ٝاعالػبت ٔٛضز ٘ظط زستطسی پیسا وٙٙس  ٓٞ ٚحسبثطسبٖ ثب تىی ٝثط
استب٘ساضزٞبی ثیٗ إِّّی ٚظبیف ذٛز ضا ثغٛض صحیح  ٚلبثُ اتىب ا٘جبْ زٙٞس.
ثب تٛج ٝث ٝایٙى ٝأطٚظ ٜثبظاضٞبی سطٔبی ٝث ٝسٕت ثیٗ إِّّی ضسٖ سٛق یبفت ٚ ٝسطٔبیٌ ٝصاضی ضطوتٟبی چٙس ّٔیتی افعایص
یبفت ٝاستفبز ٜوٙٙسٌبٖ ٘یبظ زاض٘س و ٝاعالػبت زلیك زضثبضٚ ٜضؼیت ضطوت ٔٛضز ٘ظط زاضت ٝثبضٙس .أب تفبٚت زضاستب٘ساضزٞب ٚ
٘ح ٜٛی اضائ ٝصٛضت ٞبی ٔبِی ثبػث ٔی ضٛز افطاز ٘تٛا٘ٙس ٌعاضش ٞبی ٔبِی ضا ث ٝآسب٘ی زضن وٙٙسٕٞ ،چٙیٗ ٔطىالتی زض
ػّٕیبت حسبثطسی ثٚ ٝج ٛز ٔی آیس ،ثٙبثطایٗ تفبٚت ٞبی ٔٛجٛز أىبٖ ٔمبیس ٝضا اظ ثیٗ ٔی ثطز ظیطا زض ٔٛضز ث ٝوبضٌیطی
اصغالحبت ٘یع زضوطٛضٞب تفبٚت ٚجٛز زاضز ،زض ٘تیج ٝػس ٜای ٔٛافك ٕٞب ًٙٞسبظی استب٘ساضزٞب ٚػس ٜای ٘یع استب٘ساضز
سبظی ضا تبییس ٔی وٙٙس
)7آقبی هحوذ رضب رضبئی تحت عٌَاى تجسیِ ٍ تحلیل رًٍذ تبریخی تَسعِ حسببذاری
چکیذُ :أطٚظ ٕٝٞ ٜاثؼبز ظ٘سٌی اجتٕبػی ث ٝعطظ غیطلبثُ ا٘ىبضی ٔطتجظ ثب حسبثساضی ٞستٙس .أب لجُ اظ ایٗ  ٓٞزضثبض ٜجبیٍبٜ
حسبثساضی زض ٔحبفُ ػّٕی زائٕب ثحث ثٛز ٜاست .ثب ٍ٘ب ٜث ٝتبضید ٔیتٛاٖ سیط تىبُٔ ایٗ ضضت ٝضا ث ٝضٚضٙی زیس .ثب ٍ٘ب ٜث ٝتبضیرچٝ
حسبثساضی ٔ ٚطاحُ پیططفت آٖ ٔی تٛاٖ ث ٝسط٘د ٞبیی ضسیس .ثب ٍ٘ب ٜث ٝتبضیرچ ٝحسبثساضی ٔ ٚطاحُ پیططفت آٖ ٔی تٛاٖ ث ٝسط٘د
ٞبیی ضسیس  ٚاظ عطیك ٔطبٞس ٜآٖ ٔیتٛا٘یٓ ضا ٚ ٜضٚش پیططفت  ٚتٛسؼ ٝحسبثساضی ضا پیسا وٙیٓ .تبضید ٔی تٛا٘س جٙجٞ ٝبی جسیسی اظ
تحمیك ثٔ ٝب اضائ ٝثسٞس.
حسبثساضی زض جٟبٖ ٘عزیه ث 6000 ٝسبَ لسٔت زاضز  ٚتبضید ٘رستیٗ ٔساضن وطف ضس ٜحسبثساضی ث 3600 ٝسبَ لجُ اظ ٔیالز
ثطٔی ٌطزز .پیطی ٝٙحسبثساضی زض ایطاٖ ٘یع ث٘ ٝرستیٗ تٕسٟ٘بیی ثط ٔی ٌطزز و ٝزضایٗ سطظٔیٗ پب ٌطفتٔ ٚ ،ساضن حسبثساضی ثسست
آٔس ٜثب  25لطٖ لسٔتٌٛ ،ا ٜثط پیططفت ایٗ زا٘ص زض ایطاٖ ثبستبٖ است .زض ع َٛتبضید ،ضٚضٟبی حسبثساضی ٔتٛٙع ٔ ٚتؼسزی ثطای
ازاض ٜأٛض حىٔٛتی  ٚا٘جبْ زازٖ فؼبِیتٟبی التصبزی اثساع ضس ،و ٝزض پبسد ث٘ ٝیبظٞبی ظٔبٖ ،سیط تحِٛی  ٚتىبّٔی زاضت ٝاست.
أطٚظ ٜثب ضضس التصبز ،إٞیت حسبثساضی ضٚث ٝافعایص است .ػّٓ حسبثساضی ٘ ٝفمظ زض ذب٘ٛاز ٜؤ ٝربضج غصا  ٚپٛضبن  ٚتفطیحبت ٚ
آٔٛظش ضا ٔسیطیت ٔی وٙس ،ثّىٕٞ ٝچٙیٗ زض زِٚت و ٝسیبست ٞبی ٔبِی  ٚثط٘بٔٞ ٝبی پیططفت صٙؼتی ضا اضائٔ ٝی زٞس حضٛض
پطضٍ٘ی زاضز.حسبثساضی اضتجبط تٍٙبتٍٙی ثب ٔسبئُ فٛق زاضزٞ .طچ ٝالتصبز پیططفت وٙس إٞیت حسبثساضی ثیطتط ٔی ضٛز  ٚثب ٔغبِؼٝ
تبضید حسبثساضی ٔیتٛا٘یٓ ف ٟٓثٟتطی اظ تٛسؼ ٝحسبثساضی اظ لسیٓ تب آیٙس ٜزاضت ٝثبضیٓ .ضٚش جٕغ آٚضی اعالػبت ایٗ ٔمبِ ٝتطجٕٝ
ٔمبِٞ ٝب ٘ ٚططیٞ ٝبی ذبضجی ثٛز .ٜایٗ ٔمبِ ٝزض ٔمٞ ِٝٛبی تبضیری حسبثساضی  ٚض٘ٚس تٛسؼ ٝحسبثساضی اظ لسیٓ تب حبَ ثحث ضسٚ ٜ
ٞسف ایٗ ٔمبِ ٝآضٙبیی ثب پیططفت  ٚتىبُٔ حسبثساضی ثٛز.

زض ایٗ ثیٗ اظ حضبض ثب تساضوبت تٟی ٝضس ٜثٔ ٝست 20زلیم ٝتٛسظ اػضبی ا٘جٕٗ ػّٕی حسبثساضی پصیطایی ث ٝػُٕ آٔس ٚ
زوّٕٝای تٛسظ ذب٘ٓ فطیٕبٟٔ ٜطاثی اضائ ٝضس .سپس ثؼس اظاضائٔ ٝمبِٞٝب زض سبػت  11/20اِی  11/30زوتط اوجطی زثیط ػّٕی

ٕٞبیص ٌعاضش ذٛز ضا اضائٕٛ٘ ٝز ,زض آذط ِٛح تمسیط  ٚجٛائع تٛسظ ضیبست ٔؤسسٔ ٚ ٝؼب٘ٚت ٔحتطْ ٔؤسس ٝث ٝاضائ ٝوٙٙسٌبٖ
ٔمبِ ٝاٞسا ٌطزیس  ٚثؼس اظ آٖ ٞسایبیی ثٙٔ ٝبسجت ثعضٌساضت ٔمبْ ٔؼّٓ اظ عطف اػضبی ٔحتطْ ا٘جٕٗ ػّٕی حسبثساضی ث ٝاسبتیس
اٞسا ٌطزیس.ایٗ ٕٞبیص زض سبػت  12.20پبیبٖ یبفت.
جب زاضز اظاػضبی فؼبَ ا٘جٕٗ :جٙبة آلبی ػّی ػالٔ ٝعطاح ثٙطٞب,فیّٓ ثطزاض  ٚػىبس ٔ ٚس َٛتٟی ٝاِعأبت ٕٞبیص  ٚجٙبة آلبی
آضش زیب٘تی ٔجطی ٔ ٚس َٛأٛض ٔبِی  ٚتٟی ٚ ٝتٙظیٓ اِعأبت ٕٞبیص  ٚسطوبض ذب٘ٓٞب فطیٕبٟٔ ٜطاثی(زوّٕ ٝذٛاٖ) اِٟٝ
ٔحٕسی,اِٟبْ اِسبزات ظاضػی,یٍب٘ ٝوطیٕیظاز ,ٜاِٟبْ ثطاتی ٔ ٚطیٓ احٕسظاز ٜؤ ٝسئِٛیت پصیطاییٔ,سیطیت ٕٞبیص  ٚحفظ ا٘سجبْ
ٕٞبیص ضا ثط ػٟس ٜزاضتٙس صٕیٕب٘ ٝتطىط  ٚلسضزا٘ی ضٛزٕٞ,چٙیٗ اظ ٕٞىبضی  ٚظحٕبت وبزض ٔحتطْ آٔٛظش,أٛض ازاضی ٚ
حطاست تطىط  ٚلسضزا٘ی ٔیطٛز.

