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ــب  ــای غری ــی: آق ــارا کیان س
ــر  ــه مختص ــک تاریخچ ــًا ی لطف
پایانه هــای  ایجــاد  قانــون  از 

بفرماییــد؟  فروشــگاهی 

ــوع  ــه موض ــب: عقب ــدی غری مه
ــای  ــای فروشــگاهی و صندوق ه پایانه ه
ــه  ــدود دو ده ــه ح ــروش ب ــزه ف مکانی
ــردد  ــال 1382 برمی گ ــی س ــل یعن قب
ــران  ــاف ای ــاق اصن ــد ات ــّرر ش ــه مق ک
ایــن موضــوع را اجرایــی کنــد و بــه هــر 
طریقــی انجــام نشــد. مجــدداً در ســال 
13۹2 وزارت بازرگانــی وقــت، قــرار بود 
ایــن قانــون را اجــرا کنــد کــه بــه علــت 
ــم  ــاز ه ــاخت ها ب ــی زیرس ــود برخ نب
ــاده 1۶۹  ــره 2 م ــد. در تبص ــرا نش اج
ق.م.م نیــز ایــن موضــوع را در ســال 
13۹4 تصویــب کــرد و در ســال 13۹۹ 
اولیــن بخشــنامه آن بــرای 1۵ گــروه از 
ــکان  ــه پزش ــادی از جمل ــاآلن اقتص فّع
صــادر شــد. در نهایــت در ســال 13۹8 
قانــون پایانه هــای فروشــگاهی تصویــب 

شــد. درآن زمــان در ایــن قانــون مصــوب 
شــد کــه 1۵ مــاه بعــد از مهرمــاه همــان 
ــه  ــود ک ــی ش ــون اجرای ــن قان ــال ای س
ــا اول اســفند 13۹۹ خواهــد  مصــادف ب
بــود کــه تــا ســه مــاه بعــد بایــد کامــاًل 
اجرایــی می شــد. در ابتــدا قوانینــی کــه 
ــراً  ــب شــد اکث در ســال 82 و ۹2 تصوی
ــا  ــود اّم ــرد ب ــاغل خ ــه مش ــوط ب مرب
قانــون جدیــد عــالوه بــر آن مربــوط بــه 
ــه  ــود ک ــز می ش ــزرگ نی ــرکت های ب ش
در بحــث ســامانه مؤدیــان و پلتفــرم آن 
پیش بینــی شــده اســت. بحــث قوانیــن 
مربــوط بــه پایانه هــای فروشــگاهی نیــز 
ــا مشــاغل خــرد ارتبــاط دارد.  بیشــتر ب

ســارا کیانــی: آقــای قبــول 
ــد  ــح دهی ــر توضی ــور مختص به ط
کــه درخصــوص مقــّررات مالیاتــی 
مربــوط بــه صــادرات و واردات 

ــود دارد؟  ــی وج ــه قوانین چ

محمــد قبــول: از ابتــدای ســال ۹۷ 

و بعــد از جهــش ارزی در آن زمــان، 
ارز  درخصــوص  شــدیدی  مقــّررات 
اردیبهشــت 13۹۷  از  و  ایجــاد شــد 
صادرکننــدگان مکلّــف شــدند تمــام 
ارزهــای صادراتی را طبق ســازوکارهایی 
بــه چرخــه اقتصــادی کشــور برگردانند. 
ــه  ــری در زمین ــن دیگ ــرور، قوانی ــه م ب
و  واردات  بــه  مربــوط  ارز  تخصیــص 
موضوعــات دیگــر اضافــه شــد کــه 
شــرایط را کمــی پیچیــده و ســخت 
موضوعــات چالش هــای  ایــن  کــرد. 
ــاد  ــب وکارها ایج ــرای کس ــادی را ب زی
زمینــه  در  اینکــه  جملــه  از  کــرد 
ــص  ــات تخصی ــادرات و واردات خدم ص
ارز، بانــک مرکــزی بــا چالش هایــی 
روبــرو شــد. ایــن موضــوع موجــب شــد 
ــی را خــالف  ــه شــرکت ها فّعالیت های ک
قانــون اّمــا بــرای بقــای کســب وکار خود 
انجــام دهنــد. در حــال حاضــر نیــز اگــر 
یــک شــرکت خارجــی چینــی از شــما 
ــد، شــما  درخواســت پیش پرداخــت کن
نمی توانیــد پیش پرداختــی بپردازیــد 
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یــا ارائــه دهیــد چــرا کــه از یــک طــرف 
انتقــال وجــه غیرقانونــی اســت و از 
ــی  ــور قطع ــا پیش فاکت ــر ت ــرف دیگ ط
ــش  ــال ارز را پی ــد انتق ــود نمی توانی نش
ببریــد. ایــن موضوعــات چالش هــای 
ــرکت ها  ــات ش ــرای مالی ــی را ب مختلف

ــت.  ــرده اس ــاد ک ایج

ســارا کیانــی: آقــای خــادم شــما 
ــد  ــه قص ــرادی ک ــوص اف درخص
ــاده 132 ق.م.م  ــّوق م ــد از مش دارن
ــد؟  ــح دهی ــد توضی ــتفاده کنن اس

ایــن  اجرایــی  آیین نامــه  خــادم: 
ــا  موضــوع قابــل فهــم و ســاده اســت اّم
ــر روی  ــه ب ــی ک ــار بااهمیت ــل آث به دلی
دارد  ظرافت هایــی  دارد،  کســب وکارها 
ــم.  ــه کنی ــه آن توج ــد ب ــاً بای ــه حتم ک
حتــی برخــی کســب وکارها هســتند 
کــه شــاید اگــر مشــّوق بــه آنهــا تعلــق 
نداشــته  اقتصــادی  توجیــه  نگیــرد، 
باشــند. بنابرایــن اهمیــت بســیار باالیــی 
ــد  ــمول بای ــراد مش ــوص اف دارد. درخص
گفــت کــه فقــط بــه افــراد حقوقــی تعلق 

ــه در  ــی چ ــراد حقیق ــه اف ــرد و ب می گی
قانــون قدیــم و چــه در اصالحیــه ســال 
13۹4 تعلــق نمی گیــرد. خــود اشــخاص 
حقوقــی بایــد غیردولتــی باشــند و کمتــر 
ــت  ــه دول ــا ب ــهام آنه ــد س از ۵0 درص
تعلــق داشــته باشــد. تعاونی هــا هــم 
اســتفاده  مشــّوق  ایــن  از  می تواننــد 
ــم  ــون قدی ــّوق در قان ــن مش ــد. ای کنن
کســب وکارهایی  دســت  آن  بــرای 
ــل از 13۹۵  ــان قب ــه تولیدش ــه پروان ک
تولیــد،  شــرکت های  بــه  اســت، 
ــی و تأسیســات گردشــگری تعلــق  معدن
می گرفــت اّمــا از آن تاریــخ بــه بعــد بــه 
شــرکت های تولیــدی، معدنــی و برخــی 
ــتان ها  ــد بیمارس ــز مانن ــا نی خدماتی ه
ــای  ــگری، واحده ــات گردش ــا تأسیس ی
فنــاوری اطالعــات و مــوارد دیگــر تعلــق 
می گیــرد. نکتــه مهــم در ایــن خصــوص 
ــرا  ــت. چ ــراژ اس ــت مت ــث محدودی بح
ــه واحدهــای  ــی ایــن مشــّوق ب کــه زمان
تولیــدی و صنعتــی تعلــق می گیــرد 
ــری  ــم 120 کیلومت ــارج از حری ــه خ ک
و ۵0 کیلومتــری اصفهــان و خــارج از 
ــاالی  حریــم 30 کیلومتــری شــهرهای ب

300 هــزار نفــر جمعیــت باشــند. یعنــی 
اگــر ایــن حریــم را رعایــت نکننــد ایــن 
مشــّوق بــه آنهــا تعلــق نمی گیــرد. 
فقــط یــک اســتثنا هــم دارد و آن اینکــه 
در شــهرهای بــاالی 300 هــزار نفــر 
ــل  ــر داخ ــود، اگ ــان ب ــت و اصفه جمعی
شــهرك صنعتــی یــا مناطــق ویــژه 
ــت 30 و  ــند، آن محدودی ــادی باش اقتص
ــوند.  ــته می ش ــز برداش ــر نی ۵0 کیلومت

ــد  ــم هادلون ــی: خان ــارا کیان س
مختصــری  توضیــح  شــما 
درخصــوص تغییــرات قانــون ارزش 

بدهیــد؟  افــزوده 

ــون  ــال 138۷ بحــث قان ــد: س هادلون
آزمایشــی ارزش افــزوده تصویــب شــد و 
بعــد از چنــد مــاه اجرایــی شــد. بنــا بــود 
ایــن قانــون ۵ ســال آزمایشــی اجرا شــود 
ــه طــول انجامیــد. هــم  کــه 13 ســال ب
در متــن قانــون و هــم در رویــه اجرایــی 
محدودیت هایــی وجــود داشــت. بــه 
فراخــور اینکــه بخــش خصوصــی همواره 
ــل  ــود و به دلی ــون ب ــن قان ــرض ای معت
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ابهاماتــی کــه ایــن قانــون داشــت، ایــن 
ــد.  ــه ش ــذار ارائ ــه قانون گ ــات ب موضوع
بنابرایــن در قانــون ارزش افــزوده ســعی 
ــکالت و  ــن مش ــه ای ــد ک ــن ش ــر ای ب
محدودیت هــا رفــع شــود. تغییــرات 
ــف،  متعــّددی هــم چــه در حــوزه تعاری
محدودیت هــا، شــمول مالیــات ارزش 
ــی  ــی تغییرات ــی مالیات ــزوده و دادرس اف
ــه  ــه ب ــه برنام ــه در ادام ــد ک ــال ش اعم
حســابداران  بــرای  آنهــا  مهم تریــن 

اشــاره می کنیــم. 

ــی  ــم تفرش ــی: خان ــارا کیان س
ــرات  ــًا درخصــوص تغیی ــما لطف ش
مالیاتــی  دادرســی  فراینــد 

می دهیــد؟ توضیــح 
 

تفرشــی: بــا توجــه بــه ق.م.م در ســال 
13۹8 بحــث علی الــرأس به طــور کامــل 
کنــار رفــت، بنابرایــن مــواد قانونــی کــه 
ــود دارد  ــرات وج ــن تغیی ــه ای ــه ب باتوج

بســیار بااهمیــت اســت. از جملــه مــواد 
مهــم می تــوان بــه مــاده 238 تــا 2۵1 
مکــّرر ق.م.م اشــاره کــرد کــه مؤدیــان 
بایــد بــا آخریــن تغییــرات پیــش بروند. 

ــرحدی  ــای س ــی: آق ــارا کیان س
شــما هــم لطفــًا در مورد مقــّررات 
مــاده 169 ق.م.م توضیــح دهیــد؟

 
ســرحدی: بحــث گــزارش معامــالت 
فصلــی و ارســال آن، موضــوع مــاده 
1۶۹ اســت. اشــخاص مــؤدی براســاس 
کــه  هســتند  مکلّــف  مــاده  ایــن 
فهرســت معامــالت خــود را کــه در 
ــان  ــد در پای ــام داده ان ــل انج ــک فص ی
فصــل یــا حداکثــر تــا یــک مــاه و 
ــور  ــازمان ام ــرای س ــد از آن ب ــم بع نی
ــف  ــن تکلی ــد. ای ــال کنن ــی ارس مالیات
درواقــع در راســتای تکمیــل اطالعــات 
ســازمان امــور مالیاتــی بــرای شناســایی 
ــادی  ــت اقتص ــی، فّعالی ــان مالیات مؤدی

آنهــا، محاســبه و مطالبــه مالیــات اســت. 
یــک آیین نامــه اجرایــی تبصــره 3 مــاده 
1۶۹ وجــود دارد کــه بســیاری از ضوابــط 
ایــن  در  فصلــی  معامــالت  اجرایــی 
ــراد مشــمول  ــده اســت. اف ــه آم آیین نام
ارســال گزارشــات فصلــی طبــق مــاده ۹ 
ایــن آیین نامــه کلیــه اشــخاص حقوقــی 
و صاحبــان مشــاغل گــروه اول هســتند 
ــر  ــان ه ــا پای ــتند ت ــف هس ــه موّظ ک
فصــل فهرســت معامــالت فصلــی خــود 
ــه  ــد. البت ــال کنن ــازمان ارس ــرای س را ب
ــث  ــک بح ــی، ی ــات فصل ــث گزارش بح
ــی دارد و یــک بحــث اجرایــی کــه  قانون
ــز  ــی آن نی ــه مباحــث اجرای ــه ب در ادام

اشــاره می کنیــم. 

ــادی  ــای باقرآب ــی: آق ــارا کیان س
مــورد  در  لطفــًا  هــم  شــما 
ــح  ــداری توضی ــتاندارد 35 مق اس
ــتاندارد  ــًا اس ــا اساس ــد و آی دهی

ــت؟  ــدی اس مفی
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باقرآبــادی: بلــه بســیار مفیــد اســت 
و بــه نظــرم مترّقی تریــن اســتاندارد 
حســابداری اســت که در ادامــه در مورد 
اجــرای آن در ایــران صحبــت می کنیــم 
ــی  ــیار قدیم ــتاندارد بس ــک اس ــا ی اّم
ــه  ــه ده ــه پیشــینه آن ب وجــود دارد ک
30 میــالدی در آمریــکا برمی گــردد 
ــتانداردها  ــوز اس ــان هن ــه در آن زم ک
apb ــود و به عنــوان در fasb هــم نب
مطــرح می شــد. بنابرایــن اســتاندارد 
جــزو اولیــن اســتانداردهایی بــود که در 
دهــه ۷0 میــالدی بــا تأســیس کمیتــه 
بین المللــی  اســتانداردهای  تدویــن 
هــم تصویــب شــد. ایــن اســتاندارد 
ــد  ــیار مفی ــابداران بس ــا حس ــرای م ب
اســت، چــرا کــه یکــی از مشــکالت 
حســابداران ایــن اســت کــه آموزه هــای 
ــم  ــا ه ــی ب ــن مالیات دانشــگاهی و قوانی
ــد و کار  ــع تضــاد دارن در بســیاری مواق
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــتاندارد ای ــن اس ای
تضــاد را برطــرف کنــد. ایــن رویــه 
ــت و در  ــران نیس ــه ای ــوط ب ــاً مرب صرف
تمــام دنیــا وجــود دارد و ریشــه قدیمــی 
دارد و اســتانداردهای مالیاتــی بــا ق.م.م 
در برخــی مواقــع بــا هــم تضــاد دارنــد. 
ایــن موضــوع طبیعــی اســت چــرا کــه 
اســتفاده  کننــدۀ ایــن دو،  متفــاوت 
ــات را  ــابداری اطالع ــا در حس ــت. م اس
ــم  ــه می کنی ــرمایه گذاران تهی ــرای س ب
کــه نیــاز اطالعاتــی آنهــا مــوارد خاصــی 
ــود  ــود، س ــه س ــه اینک ــت. از جمل اس
ــل تقســیم درســت محاســبه شــود  قاب
ــود را  ــود خ ــد س ــرمایه گذار بتوان و س
ــزی  ــا چی از ســرمایه گذاری متناســب ب
کــه حــق آن اســت برداشــت کنــد اّمــا 
ــد  ــه بتوان ــت اســت ک ــرای دول ق.م.م ب

ــه  ــبه و مطالب ــات را محاس ــزان مالی می
ــث  ــداف باع ــاوت در اه ــن تف ــد. ای کن
ــه  ــاد ب ــع تض ــی مواق ــود در برخ می ش
ــتاندارد  ــن اس ــه کار ای ــد ک ــود آی وج
برطــرف کــردن ایــن تضــاد اســت. 
بنابرایــن نــه تنهــا مفیــد اســت بلکــه در 
بســیاری مواقــع بســیار ضــروری اســت. 

ــی  ــتان همگ ــی: دوس ــارا کیان س
ــتید؟  ــق هس مواف

ــد  ــتانداردها مفی ــد اس ــادم: ببینی خ
هســتند چــرا کــه کمــک می کننــد 
ــای  ــده از صورت ه ــا آن اســتفاده کنن ت
ــی  ــا معایب ــرد اّم ــره الزم را بب ــی به مال
ــل  ــت از قب ــع می بایس ــز دارد. درواق نی
پیش بینــی  ق.م.م  زیرســاخت  در 
می شــد. اساســاً فلســفه یــک ســال 
تأخیــر نســبت بــه ســایر اســتانداردهای 
مصــوب ســال 13۹۷ نیــز همیــن بــود. 
ــر  ــه تحری ــت آیین نام ــع می بایس درواق
می شــد،  اصــالح   ۹۵ مــاده  دفاتــر 
دســتورالعمل تعدیــالت ســنواتی اصالح 
آییــن  در  بایــد  همچنیــن  می شــد، 
نامــه 21۹ ایــن موضــوع پیش بینــی 
افــرادی کــه  می شــد کــه حداقــل 
ــا  ــد ت ــرا می کنن ــتاندارد را اج ــن اس ای
صورت هــای مالــی مطلوبــی را ارائــه 
ــه  ــا اینک ــوند. کم ــرر نش ــد،  متض بدهن
ســازمان امــور مالیاتــی همــکاری خوبی 
ــا  ــت و در اظهارنامه ه ــام داده اس را انج
نیــز پیش بینــی کــرده اســت اّمــا واقعــاً 
ــی  ــی ســازمان اجرای ــه اجرای ــوز بدن هن
آمــاده نیســت. چــرا کــه بدنــه اجرایــی 
ــد  ــورد می کن ــکلی برخ ــورت ش ــه ص ب
ــردی  ــر ف ــی اگ ــی ت ــوی. یعن ــه ماه ن

هــم کــه در هیئــت نشســته اســت 
ــورد  ــوع برخ ــا موض ــوی ب ــد ماه بخواه
اگــر  نتیجــه  در  نمی توانــد.  کنــد، 
ــاید  ــد، ش ــاده می ش ــاخت آن آم زیرس
آن مطلوبیتــی کــه مدنظــر تدویــن 
کننــده اســتاندارد بــود بــرای ذی نفعان 
از جملــه تهیــه کننــدگان صــورت هــای 

ــد.  ــب می ش ــاً کس ــز واقع ــی نی مال

باقرآبــادی: حــاال بعــدا در مــورد 
ــم  ــت می کنی ــم صحب ــی ه ــکات اجرای ن
ــتاندارد فی النفســه بســیار  ــود اس ــا خ اّم
بســیار مفیــد اســت. مــا متأســفانه 
در ایــران بــه یــک نقطــه بی تفاوتــی 
نزدیــک  اســتانداردها  درخصــوص 
می شــویم. یعنــی داشــتن اســتاندردهایی 
کــه اجــرا نمی کنیــم و هیــچ کجــا هــم 
بازخواســت نمی شــویم و ایــن بســیار بــد 
ــون  ــردن قان ــت نک ــع رعای ــت. درواق اس
ــت.  ــده اس ــادی ش ــیار ع ــا بس ــرای م ب
ــا  ــرای آن ب ــورد اج ــه در م ــاال در ادام ح

دوســتان صحبــت می کنیــم. 

ســارا کیانــی: آقــای غریــب  
پایانه هــای  قانــون  درخصــوص 
فروشــگاهی لطفــًا بفرماییــد از 
ــرا  ــا الزم االج ــی دقیق ــه تاریخ چ
ــه  ــمول آن چ ــراد مش ــت و اف اس

ــتند؟  ــانی هس کس

ــه  ــون ک ــن قان ــاس ای ــب: براس غری
حــدود 20 ســال از آن گذشــته اســت، 
ــه  ــرای کلی ــه ب ــود ک ــرار ب ــع ق درواق
ــروه  ــه گ ــر س ــی و ه ــخاص حقوق اش
ــال 1400  ــاه س ــرداد م ــاغل از خ مش
ــن  ــا ای ــاد م ــه اعتق ــود. ب ــی ش اجرای
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ــه  ــد و نوآوران ــز جدی ــک چی ــون ی قان
ــوغ  ــه بل ــاز ب اســت. اجــرا کــردن آن نی
و  شــرکت ها  یعنــی  دارد.  اجتماعــی 
مشــاغل نســبت بــه آن شــناخت اولیــه 
داشــته باشــند. اجــرا کــردن ایــن قانــون 
ــم  ــردا بگویی ــه از ف ــن اســت ک ــل ای مث
ــین  ــا ماش ــدارد ب ــق ن ــردی ح ــچ ف هی
ــا  ــد ب ــد و بای ــان بیای ــه خیاب ــی ب بنزین
ــن  ــل ای ــا مث ــد ی ــی بیاین ــین برق ماش
اســت کــه بگوییــم از فــردا هیــچ فــردی 
حــق نــدارد در معامــالت خــود بــه زبــان 
ــی  ــد آلمان ــد و بای ــت کن فارســی صحب
ــازمان در  ــنهاد س ــد. پیش ــت کن صحب
ایــن خصــوص ایــن بــوده کــه بــه 
شــکل مرحلــه ای و بــه شــکل فراخــوان 
انجــام شــود. همچنــان کــه فراخوان هــا 
ــده  ــروع ش ــاه امســال ش ــان م از اول آب
و بــرای شــرکت های بورســی اتفــاق 
افتــاده. قــرار اســت از اول دی مــاه بــرای 
شــرکت های دولتــی و از ابتــدای 1402 
نیــز بــرای تمــام اشــخاص حقوقــی 
اجرایــی شــود. ســپس در ادامــه نهایتــا 
در دی مــاه ســال بعــد بــرای تمــام 

ــود.  ــی ش ــی اجرای ــاغل گروه مش

ســارا کیانــی: اآلن بــه ایــن 
ــد؟  ــازی می دهی ــه امتی ــوغ چ بل

غریــب: در تعاریفــی کــه بــه کار 
برافکــن  رویدادهــای  بــه  می برنــد، 
ــی  ــی رویدادهای ــد. یعن ــاره می کنن اش
کــه بــرای حســابداران اتفــاق می افتــد، 
ــه  ــدی ب ــب وکار جدی ــت کس ــرار اس ق
وجــود آیــد. روش هــای حســابداری 
کــه در بحــث نگهــداری حســاب ها 
ــون  ــث قان ــود. بح ــوض می ش ــوده ع ب
ــود.  ــذف ش ــت ح ــرار اس ــاده 1۶۹ ق م
در بحــث فقــط صــدور صــورت حســاب 
ــخصی  ــروش ش ــور ف ــه فاکت ــف ب مکلّ
ــر  ــد دیگ ــرای خری ــود و ب ــود می ش خ
درگیــر نیســت. بحــث شناســایی و 
کــه  می افتــد  اتفــاق  شفاف ســازی 
یکــی از چالش هــای بزرگ حســابداران 
در  ایــن زمینــه بــوده اســت. در بحــث 
مشــاوره مالیاتــی، مشــاوره های مــدرن 
ــع  ــد. درواق ــود می آی ــه وج ــی ب مالیات

ــی  ــن معن ــه ای ــن ب ــای برافک رویداده
اســت کــه سیســتم جدیــدی بــا اجرای 
ــاد  ــگاهی ایج ــای فروش ــون پایانه ه قان
می شــود. ایــن بلــوغ هنــوز کامــل 
شــرکت های  هنــوز  حتــی  نیســت. 
بــزرگ نیــز آمــاده نیســتند. شــاید 
ایــن  درصــد   20 الــی   10 حــدود 
ان  اولیــه  مفاهیــم  بــا  شــرکت ها 
ــد. چــرا کــه یــک بحــث  آشــنایی دارن

ــت.  ــور اس ــال مح ــزرگ و دیجیت ب

ــزی  ــاس چی ــی: براس ــارا کیان س
ــدود 20  ــد، ح ــما فرمودی ــه ش ک
ــوع  ــن موض ــه ای ــت ک ــال اس س
بــه طــول انجامیــد و اکنــون 
هســتیم.  فعلــی  وضعبــت  در 
ــا  ــک ی ــه ی ــک پروس ــن ی بنابرای
می رســد  نظــر  بــه  دو ســال 

ــت. ــی نیس کاف

غریــب: کشــورهای دیگــر ماننــد 
را  رونــد  ایــن  کــه  جنوبــی  کــره 
آغــاز کردنــد حــدود 10 ســال بــه 
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ــتن  ــا داش ــم ب ــد.  آن ه ــول انجامی ط
مــا  قــوی.  تکنولــوژی  بســترهای 
می گوییــم هــر وقــت بحــث دیجیتالــی 
بحــث  می آیــد،  وجــود  بــه  شــدن 
ــیار  ــال بس ــری دیجیت ــت و راهب کیفی
ــن  ــؤال ای ــد. س ــدا می کن ــت پی اهمی
اســت کــه آیــا می توانیــم در بســترهای 
ــاب های  ــورت حس ــان ص ــی خودم فعل
ــن  ــم و طرفی ــادر کنی ــی ص الکترونیک
در بــازار کســب وکار بروزرســانی کننــد؟ 
مــا اکنــون اســتفاده کننده ابزارهــای 
ــوع،  ــن موض ــا ای ــتیم اّم ــال هس دیجیت
راهبــری دیجیتــال  و  تولیــد  بحــث 
بــزرگ  شــرکت های  حتــی  اســت. 
ــال  ــای دیجیت ــه از ابزاره ــان ک خودم
موفــق  چقــدر  می کننــد،  اســتفاده 
هســتند.  محــدود  بســیار  بوده انــد؟ 
درواقــع یــا در ابتــدای کار هســتند 
ــا  ــد اّم ــرا بوده ان ــتر مدگ ــه بیش ــا آنک ی
ایــن بحــث، موضــوع زبدگــی دیجیتــال 
در  اتفاقــات  ایــن  بنابرایــن  اســت. 
پایانه هــای فروشــگاهی، یــک بحــث 
انقــالب  دوم  عصــر  در  و  نوآورانــه 

می افتــد.  اتفــاق  چهــارم  صنعتــی 
ــا  ــه آی ــت ک ــن اس ــؤال ای ــن س بنابرای
بســتر آن در کشــور مــا وجــود دارد؟ آیا 
حســابداران مــا آمــاده هســتند؟ اکنــون 
ــه  ــرکت اظهارنام ــزار ش ــدود 300 ه ح
مالیاتــی ارائــه می دهنــد و حــدود 4 تــا 
ــن  ــا ای ــم، آی ــون مشــاغل داری 10 میلی

ــم؟  ــابدار داری ــداد حس تع

ســارا کیانــی: بــه نظــرم جامعــه 
حســابداران بایــد در ایــن زمینــه 

صحبــت کننــد.
 

ــن  ــه ای ــد ک ــر می رس ــه نظ ــول: ب قب
قانــون بــا یــک تســامح و تســاهل اجــرا 
ــده  ــده ش ــار دی ــی در آم ــود. یعن می ش
ــود و  ــرا می ش ــره اج ــه باالخ ــت ک اس
فاکتورهــا صــادر می شــود. ایــن موضــوع 
یــک مزیــت هــم دارد و آن کاهــش 
ــک  ــع ی ــت. درواق ــادی اس ــاد اقتص فس
ــه در آن  ــا ایجــاد می شــود ک ــگ دیت بی
ــای  ــا قیمت ه ــور ب ــزاران فاکت ــد ه واح
قیمــت  و  می شــود  صــادر  مختلــف 

ــود.  ــفاف می ش ــا ش ــرای م ــه ب منصفان
ــه  ــی ب ــاور مالیات ــغل مش ــن ش همچنی
احتمــال زیــاد در شــرکت های کوچــک 
و متوســط حــذف خواهــد شــد. چــون 
ــت.  ــن اس ــفاف و روش ــز ش ــه چی هم
البتــه در زمینــه شــرکت های بــزرگ 
بحــث متفــاوت و پیچیــده می شــود اّمــا 
درخصــوص ســؤال آقــای غریــب راجــع 
بــه حســابداری هــم توضیــح بدهــم کــه 
دو قســمت اتفــاق می افتــد. مــا اکنــون 
شــما  می بینیــم  شــرکت ها  در  هــم 
می خواهیــد حســابدار بــرای حســابداری 
حقــوق دســتمزد اســتخدام کنیــد. وقتی 
ــردن  ــزء کار ک ــد، ج ــه می کنی مصاحب
بــا نرم  افــزار چیــز دیگــری بلــد نیســت. 
ــی، نحــوه  ــت مالیات ــی معافی ــی حت یعن
محاســبه درامد مشــمول مالیــات حقوق 
را نمی دانــد. چــون همــه چیــز به شــکل 
ســامانه ای بــوده اســت. حســابداران نیــز 
ــه  ــوند ک ــیم می ش ــش تقس ــه دو بخ ب
یکــی از آنهــا حســابداران ســامانه ای 
ــری  ــا اینت ــتر دیت ــع بیش ــت. درواق اس
ســایر  از  افــرادی  حتــی  می کننــد. 
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رشــته ها نیــز می تواننــد بــا یــک ســری 
آموزش هــا ایــن کار را انجــام دهنــد 
ــابداران،  ــر از حس ــروه دیگ ــک گ ــا ی اّم

می شــود.  تخصصی تــر  کارشــان 

ــی  ــم تفرش ــی: خان ــارا کیان س
کــه  می شــود  گفتــه  گویــا 
بــه  نیــاز  دیگــر  شــرکت ها 
مشــاور مالیاتــی نخواهنــد داشــت 

درســت اســت؟ 

ــن  ــف ای ــن مخال ــاً م ــی: اتفاق تفرش
صحبت هــا هســتم. بــا تمــام اراداتــی کــه 
بــه آقــای دکتــر دارم. بــه نظــرم مالیــات 
یــک نوع حقــوق شــهروندی اســت. مانند 
تمــام کشــورهای دیگــر حتــی یــک فــرد 
ــا اظهارنامــه ارائــه کنــد و مالیــات  نیــز ب
بدهــد. چــون قــرار اســت کــه مالیــات بــر 
عایــدی ســرمایه داشــته باشــیم. بنابراین 
ــی حتــی بیــش از  شــغل مشــاوره مالیات
پیــش اهمیــت پیــدا می کنــد و در آینــده 

ــد  ــدا می کن ــت پی ــیار اهمی ــک بس نزدی
اّمــا در مــورد افــرادی کــه در رشــته 
حســابداری هســتند، متأســفانه بیشتر در 
مــورد نرم افزارهــا کار می کننــد و چیــزی 
ــه در  ــت ک ــن اس ــم ای ــن می بین ــه م ک
آینــده نزدیــک شــاید نیــازی نباشــد کــه 
تحصیــالت مرتبــط داشــته باشــد و افــراد 
ــد  ــزار را بل ــا نرم اف ــه کار ب ــز ک ــر نی دیگ
ــام  ــد کار شــرکت ها را انج ــند، بتوانن باش
بدهنــد. حتــی پیش بینــی مــن ایــن 
اســت کــه در آینــده بــا توجــه بــه وجــود 
نرم افزارهایــی ماننــد راهــکاران همــکاران 
سیســتم، دیگــر نیــازی بــه ایــن تعــداد 
ــزی  ــد در شــرکت ها نباشــد. چی کارمن
ــت کــه  کــه مــن می بینــم ایــن اس
ــد  ــا ح ــکان دارد ت ــا ام ــن نرم افزاره ای
ــروی  ــی از نی ــن بخش ــادی جایگزی زی

ــوند. کار ش
 

ــد  ــم هادلون ــی: خان ــارا کیان س
ــد؟  ــما بفرمایی ش

هادلونــد: بــه نظــرم حســابداران در 
موقعیتــی قــرار دارنــد کــه قانون گــذار 
انجــام  وظیفــه  قانــون  مجــری  و 
ــه آنهــا  ــه نوعــی ب کارهــای خــود را ب
ــث  ــه در بح ــد از جمل ــذار می کن واگ
قانــون پایانه های فروشــگاهی و ســامانه 
مؤدیــان. یعنــی عمــال تــوپ در زمینــه 
ــاًل در  ــرد. مث ــرار می گی ــابداران ق حس
ــزوده،  ــون ارزش اف ــان قان ــث هم بح
ســازمان مالیاتــی اظهــار می کــرد کــه 
ــه  ــت ک ــابداران اس ــه حس ــن وظیف ای
بایــد مالیــات ارزش افــزوده را دریافــت 
و وظیفــه احــراز هویــت از فــردی 
کــه از او خریــد می شــود را انجــام 
دهــد. در صورتــی کــه اگــر زیرســاخت 
قانــون کــه در قانــون ســامانه مؤدیــان 
یــا ارزش افــزوده می بینیــم فراهــم 
ــردی  ــت ف ــراز هوی ــه اح ــود، وظیف ب
ــا  ــد ب ــم نبای ــد می کنی ــه از او خری ک
ــی  ــور مالیات ــود. اداره ام حســابداران ب
ــد،  ــوز می ده ــردی مج ــه ف ــی ب وقت
بایــد بتوانــد احــراز هویــت کنــد. 
ــان  ــون ســامانه مؤدی کمااینکــه در قان
و  شــده  پیش بینــی  موضــوع  ایــن 
اگــر فــردی کارپوشــه مالیاتــی آن 
فّعــال باشــد، بــه معنــی آن اســت 
ــال اســت. درخصــوص حــذف  کــه فّع
حســابداری نیــز بایــد بگویــم کــه 
تغییــر  حســابداری  شــکل  قطعــاً 
خواهــد کــرد. مدیــران مالــی مــا قطعــاً 
ــای  ــا و توانمندی ه ــه توانایی ه ــد ب بای
آقــای  شــوند.  تجهیــز  مختلفــی 
باقرآبــادی اشــاره کردنــد بســیاری 
از اســتانداردها از جملــه اســتاندارد 
3۵ بســیار خــوب اســت اّمــا آیــا 
می توانیــم اجــرا کنیــم و بســیاری 
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فراموشــی  دســت  بــه  اســتانداردها 
ــه  ســپرده شــده اســت. چــرا؟ چــون ک
کار مدیــران و حســابداران مــا بــه نوعــی 
پاســخ دادن بــه درخواســت های ســازمان 
ــی اســت. یعنــی خــودش را  امــور مالیات
ــن  ــه م ــد ک ــوب می بین ــن چهارچ در ای
حســابدار یــا مدیــر مالــی خوبی هســتم، 
ــرازم  ــه اب ــم را ب ــم مالیات ــم رق ــر بتوان اگ
نزدیــک کنــم. بنابراین اســتاندارد و ســایر 
ضوابــط بــه حاشــیه مــی رود. بــه نوعــی 
شــرکت ها مالیاتــی محــور می شــوند. 
ــان  ــدازی ســامانه مؤدی ــون راه ان ــر قان اگ
ــتی  ــه درس ــگاهی ب ــای فروش و پایانه ه
ــا  ــن چالش ه ــیاری از ای ــود بس ــرا ش اج
ــتم از  ــن درخواس ــود. بنابرای ــل می ش ح
ــح  ــه توضی ــن اســت ک ــب ای ــای غری آق
دهنــد اآلن برنامــه ســازمان امــور مالیاتی 

امــور  ســازمان  واقعــاً  آیــا  چیســت. 
مالیاتــی می توانــد آن بلوغــی کــه اشــاره 
کردنــد را در ســطح جامعــه فراهــم کند؟ 
چــه زیرســاختی نیــاز دارد؟ آیــا بــاز هــم 
قــرار اســت مؤدیــان مالیاتــی بــه بــازوی 
اجرایــی ســازمان در اجــرای ایــن قانــون 
تبدیــل شــوند. از طرفــی قطعــاً براســاس 
مالــی  فرمایــش دوســتان، مدیریــت 
ــد  ــر خواه ــز تغیی ــا نی ــابداری م و حس
کــرد. مــا اکنــون یــک ســری حســابدار 
و مدیــر مالــی داریــم کــه دیتــا اینتــری 
ــگری  ــه گزارش ــی وظیف ــد. حت می کنن
مالــی ماننــد صورت هــای مالــی نیــز 
ــام  ــی انج ــه خوب ــد ب ــر می رس ــه نظ ب
نمی شــود و بیشــتر در قفســه ها قــرار 
می گیــرد. در نهایــت بــه نظــرم بــا آمــدن 
ایــن ســامانه و انجــام برخــی فّعالیت های 

حســابداری ماننــد صــدور اســناد توســط 
ســامانه، نقش حســابدارها بیشــتر به یک 
تحلیل گــر تغییــر پیــدا می کنــد. یعنــی 
ــم  ــت کنی ــد حســابدارانی را تربی ــا بای م
ــل داده و  ــه تحلی ــد در زمین ــه بتوانن ک
هــوش مصنوعــی بــه کمــک ســازمان ها 
بیاینــد. بنابرایــن نقــش دیتــا اینتــری و 
فــردی کــه صرفــاً کار بــا ســامانه را انجام 
ــر  ــابداری تغیی ــک حس ــه ی ــد، ب می ده
می کنــد کــه بتوانــد تحلیــل بکنــد و بــا 
ــزار  ــی و نرم اف ــوش مصنوع ــای ه ابزاره

ــه ســازمان کمــک کنــد.  ــد ب بتوان

ســارا کیانــی: آقــای خــادم گویــا 
شــما هــم نکتــه ای داشــتید؟ 

ــه از بحــث  ــه خاطــر اینک ــن ب حــاال م
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ــم  ــا ه ــان م ــم و مخاطب ــه نگیری فاصل
دوســتان حســابدار و مشــاوران مالیاتــی 
ــی  ــکل کم ــه ش ــرم ب ــه نظ ــتند، ب هس
ــا  ــاًل حســابداران ی ــم کــه مث ــگاه کنی ن
ــر،  ــوند. خی ــم می ش ــی ک ــران مال مدی
یعنــی  می شــود.  عــوض  ســاختار 
امــروز فــردی  تــا  مالیاتــی  مشــاور 
بــود کــه بیشــتر گذشــته نگر بــود. 
ــالف  ــه اخت ــه ب ــی ک ــی پرونده های یعن
مشــاوران  کــه  نقشــی  و  می خــورد 
مالیاتــی در تعدیــل عــدد ایــن پرونده  ها 
داشــتند مهــم بــود اّمــا اکنــون وظیفــه 
کــه  اســت  ایــن  مالیاتــی  مشــاور 
براســاس  را  آینــده  زیرســاخت های 
کســب وکارها  بــه  مالیاتــی  قوانیــن 
جهــت بدهــد. درواقــع مشــاور مالیاتی از 
لحــاظ وظیفــه تغییــر شــکل می دهــد. 
ــر  ــز تغیی ــه حســابداری نی ــی وظیف حت
می کنــد و بیشــتر بــه وضعیــت حــال و 
آینــده می پردازنــد. در صورتــی کــه تــا 
اآلن ایــن دو شــغل بیشــتر گذشــته نگر 
بودنــد. ماننــد زمانــی کــه یــک کشــور 
ــاوی اســت کــه کار  ــر دع اینقــدر درگی

ــاوی  ــن دع ــه ای ــه ب ــن اســت ک وکال ای
ــر  ــه اگ ــی ک ــد. در حال ــیدگی کنن رس
فرهنــگ جامعــه بهبــود پیــدا کنــد 
ــاوره  ــاً مش ــود، صرف ــم ش ــاوی ک و دع
ــر کمــی  ــی اگ ــن حت ــد. بنابرای می گیرن
ــغل  ــرم ش ــه نظ ــم، ب ــگاه کنی ــم ن ه
پررنگ تــر  حتــی  مالیاتــی  مشــاوره 
تغییــر چهــره می دهــد.  و  می شــود 
ــابداری  ــا حس ــاور ی ــا مش ــن م بنابرای
و  تجزیــه  قــدرت  کــه  می خواهیــم 
ــی  ــد. حت ــته باش ــی داش ــل باالی تحلی
قوانیــن  و  اســتاندارد  بیــن  انطبــاق 
ــر  ــان اگ ــامانه مؤدی ــد. س ــر را بدان آم
ــزه  ــا مکانی ــدازی شــود ســاختار م راه ان
می شــود و برخــی از کارهــای فیزیکــی 
ایــن  و  می شــود  کــم  حســابداران 
ــاختار  ــی س ــت. یعن ــوب اس ــیار خ بس
مــا مکانیــزه شــده اســت و حســابداران 
ــاور  ــا مش ــد ی ــل می کنن ــتر تحلی بیش
مالیاتــی راه حلــی می دهــد کــه آینــده 
کســب وکار بــه چــه شــکلی پیــش 
بــرود. فکــر می کنــم اگــر بــا ایــن 
دیــد نــگاه کنیــم، اهمیــت حســابداری 

می شــود.  پررنگ تــر  مالیاتــی 

ســارا کیانــی: آقــای غریــب 
شــما بفرماییــد. 

غریــب: اینکــه موضــوع مشــاوره 
ــم  ــد بگوی ــی رود بای ــن م ــی از بی مالیات
ــنتی  ــی س ــاوره مالیات ــر. بحــث مش خی
و مشــاوران  مــی رود  بیــن  از  صرفــاً 
را  آنهــا  جــای  مــدرن  مالیاتــی 
می گیرنــد. بنابرایــن ســن مشــاوران 
مالیاتــی بــه مثــاًل 30 یــا 40 ســال 
می رســد. در حالــی کــه در گذشــته 
بیشــتر تاکیــد می کردنــد کــه یــک 
مشــاور مالیاتــی بایــد حتمــاً بــاالی ۶0 
ــم  ســال باشــد. درخصــوص ســؤال خان
ــدن  ــی ش ــان اجرای ــرای زم ــد ب هادلون
قانــون ارزش افــزوده، باید بگویــم اجرای 
ــاد  ــک نه ــه ی ــته ب ــون وابس ــن قان ای
نیســت. نهادهــای مختلفــی هســتند که 
ــد. در  ــد همــکاری و هماهنگــی کنن بای
ــگاهی  ــای فروش ــون پایانه ه ــن قان همی
بانــک  ماننــد  مختلفــی  ارگان هــای 
و  گمــرك  صمــت،  وزارت  مرکــزی، 
بســیاری نهادهــای دیگــر وجــود دارنــد. 
ــد  ــه نوعــی بای ــن ســازمان ها ب تمــام ای
پــای کار باشــند تــا قانــون اجرایــی 
شــود. حــال اجرایــی کــردن ایــن قانــون 
بــه عهــده خــود ســازمان امــور مالیاتــی 
ــا شــاید چندیــن ســال  ــود اّم خواهــد ب
ــه اوج  ــوغ ب ــن بل ــه ای ــد ک ــول بکش ط

ــد.  ــود برس خ

هادلونــد: آقــای دکتــر غریــب عــرض 
بنــده در ایــن خصــوص ایــن اســت کــه 
ــرای  ــی معمــوال ب ــور مالیات ســازمان ام
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ــان  ــون مؤدی ــک قان ــردن ی ــی ک اجرای
ــه  ــزار اجرایــی ب مالیاتــی را به عنــوان اب
ــی  ــی در جاهای ــت. حت ــه اس کار گرفت
ماننــد قانــون ارزش افــزوده یــا ق.م.م و 
مــاده 132 آن کــه بــاگ قانونــی داریم. 
درواقــع زیرســاخت قانونــی مــا فراهــم 
نیســت. علی رغــم اینکــه وقتــی قانــون 
ــا خــود می گوییــم کــه  را می خوانیــم ب
اگــر ایــن قانــون اجرایــی شــود چقــدر 
بــه نفعمؤدیــان اســت. البتــه مــن اینجا 
یــک ســؤال دارم کــه در ادامــه از شــما 
ــن اســت  ــا ســؤال مــن ای می پرســم اّم
کــه زیرســاخت ســازمان امــور مالیاتــی 
ــم  ــاز ه ــا ب ــت، آی ــزان اس ــه می ــا چ ت
ــان  ــر دوش مؤدی ــردن آن ب ــی ک اجرای
ــک  ــال کوچ ــک مث ــاد؟ ی ــد افت خواه
بزنــم، بــرای نمونــه در بســیاری مواقــع 
مالیاتــی  امــور  ســرورهای ســازمان 
ــن  ــر چنی ــاال اگ ــت. ح ــخگو نیس پاس
ــدل  ــد رد و ب ــی بخواه ــم معامالت حج
ــد. چــرا کــه  ــی می افت شــود چــه اتفاق
بنــا اســت کــه تمــام معامــالت کشــور 

ــان انجــام شــود.  در ســامانه مؤدی
ــم و از  ــه زع ــده ب ــد بن ــب: ببینی غری
ــی  ــم؛ وقت ــخ می ده ــودم پاس ــد خ دی
یعنــی  می شــود  تصویــب  قانــون 
تجویــز شــده اســت کــه همچیــن 
ــکی  ــد پزش ــد. مانن ــاق بیفت کاری اتف
ــما نســخه ای می نویســد  ــرای ش ــه ب ک
ــزی  ــن تجوی ــه چنی ــل از اینک ــا قب اّم
ــت  ــف دریاف ــک توصی ــما ی ــد از ش کن
ــد  ــخیص می ده ــپس تش ــد. س می کن
در  و  می دهــد  انجــام  پیش بینــی  و 
ــد  ــد. حــال بیایی ــز می کن ــت تجوی نهای
ــگاه کنیــم.  ــه ایــن مســئله ن ــه ب عاقالن
ســازمان امــور مالیاتــی در ایــن زمینــه 
مجــری اســت. آیــا قوانینــی کــه بــرای 

از  شــده،  تصویــب  شــدن  اجرایــی 
زیرســاخت ها  وجــود  مســئله  قبــل 
در کشــور بررســی شــده یــا خیــر؟ 
آیــا بــا جوامــع حســابداری کشــور 
ــردن آن  ــی ک ــوه اجرای ــوص نح درخص
ــم  ــما مفاهی ــت؟ ش ــده اس ــورت ش مش
را  حســابداری  گزارشــگری  نظــری 
بررســی کنیــد، اولیــن بحــث می گویــد 
ــتانداردها اســت.  ــر اس ــدم ب ــون، مق قان
ــز  ــگاهی نی ــای فروش ــون پایانه ه در قان
کــه یــک بحــث مالیاتــی مــدرن اســت، 
تمــام کشــورهای دنیــا ابتــدا بــا جوامــع 
ــد  ــه می گذارن ــود جلس ــابداری خ حس
کــه نظــرات آنهــا را دریافــت کننــد. آیــا 
اکنــون کــه بحــث اجــرای ایــن قانــون 
اســت، چــرا انجمــن حســابداران خبــره 
ــد  ــن خصــوص اظهارنظــر نمی کن در ای
ــما  ــه ش ــن ب ــد. م ــدا نمی کن و ورود پی
ــادی  ــیار زی ــداد بس ــم تع ــول می ده ق
ــابداری  ــع حس ــه در جوام ــرادی ک از اف
ــه  هســتند، شــناخت دقیقــی نســبت ب

ــون  ــن قان ــی کــردن ای ــا اجرای اینکــه ب
چــه اتفاقــی می افتــد ندارنــد. مثــاًل 
بخشــنامه هایی  و  آیین نامه هــا  چــه 

ــد.  ــد ش ــادر خواه ص

قبــول: البتــه آقــای دکتــر ایــن فــرار 
ــه ســازمان  ــو اســت. چــرا ک ــه جل رو ب
امــور مالیاتــی در ایــن خصــوص خودش 
متهــم ردیــف اول اســت. وقتــی بخواهد 
ــاً نهادهــای  ــز شــود، قطع ــی تجوی قانون
رئیــس  جملــه  از  بســیاری  دولتــی 
کمســیون اقتصــادی هیئــت دولــت، 
و... حضــور  مالیاتــی  امــور  ســازمان 
ــن  ــؤال ای ــد. س ــر بدهن ــه نظ ــد ک دارن
ــا  ــا کج ــراد و نهاده ــن اف ــه ای اســت ک
ــال  ــرای مث ــد. ب ــه نظــر بدهن ــد ک بودن
ــای  ــون پایانه ه ــاده 2 قان ــن م در همی
پرداخــت  از  کشــاورزان  فروشــگاهی 
ــردی  ــال ف ــاف شــده اند. ح ــات مع مالی
کــه از کشــاورز گوجــه فرنگــی دریافــت 
ــا رب درســت کنــد، از کجــا  می کنــد ت
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کشــاورز  از  را  الکترونیکــی  فاکتــور 
ــز  ــوع را نی ــن موض ــد؟ ای ــت کن دریاف
ــت.  ــرده اس ــب ک ــت تصوی ــت دول هیئ
نمی خواهیــم  مــا  البتــه  هادلونــد: 
موضــوع را ســازمانی و غیرســازمانی 
ــود  ــون بهب ــب قان ــه موج ــا ب ــم اّم کنی
محیــط کســب وکار تمامــی مراجــع 
قانون گــذار مکلّــف هســتند قبــل از 
ــه  ــی ک ــون از مراجع ــک قان ــب ی تصوی
درگیــر ایــن قانــون هســتند ماننــد 
اتــاق بازرگانــی یــا اصنــاف نظرخواهــی 
ــی  ــور مالیات ــازمان ام ــال س ــد. ح کنن
ــه مــا در ایــن خصــوص اطــالع  کجــا ب

داده اســت. 

قبــول: ببینــد حتــی اگــر اطــالع 
دهنــد و مــا نظــر بدهیــم اهمیتــی 
نمی دهنــد. بــرای مثــال طــرح مالیــات 
ــر عایــدی ســرمایه در حــال تصویــب  ب
اســت. جامعــه حســابداران رســمی 
بیانیــه داده کــه در تمــام دنیــا در ایــن 
ــورم را کــم کــرده، تقســیم  خصــوص ت
مالیــات  و ســپس  دو می کننــد  بــر 
ــور  ــازمانی ام ــون س ــا اکن ــد اّم می گیرن
مالیاتــی عــزم خــود را جــزم کــرده کــه 
ــی  ــد. یعن ــی کن ــوع را اجرای ــن موض ای
شــما فــرض کنیــد یــک خانــه در 

شــمال تهــران بــه متــراژ بــه شــما ارث 
رســیده کــه کلنگــی اســت اّمــا قیمــت 
ــا  ــد آنج ــما می خواهی ــی دارد و ش باالی
ــد  ــال بای ــر س ــر ه ــد. س ــی کنی زندگ
ــد  ــی بای ــد، یعن ــت کنی ــات پرداخ مالی
چنــد متــر از خانــه را بفروشــید تــا 

ــد.  ــت کنی ــات آن را پرداخ مالی

ــک گام  ــا ی ــد م ــازه دهی ــادم: اج خ
و  انجمن هــا  بــه  و  برویــم  جلوتــر 
جوامــع حرفــه ای کاری نداشــته باشــیم. 
 3۵ اســتاندارد  همیــن  درخصــوص 
کــه فرمودیــد، ســازمان حسابرســی 
ــب  ــی تصوی ــک ارگان دولت ــوان ی به عن
می کنــد، ســازمان امــور مالیاتــی کــه آن 
ــد.  ــی نمی کن ــت اجرای ــی اس ــم دولت ه
زبــان  دولتــی  ســازمان  دو  یعنــی 
ــن  ــد. بنابرای ــر را درك نمی کنن همدیگ
ــه ای  ــع حرف ــا و جوام ــد از انجمن ه نبای
کــه ســازمان مــردم نهــاد هســتند، 
ــا  ــم ب ــن ه ــیم. م ــته باش ــع داش توق
ــا  ــم و ب ــول موافق ــای قب ــات آق فرمایش
ــه  ــرار رو ب کمــال احتــرام یــک جــور ف

ــم.  ــاال می بین ــرعت ب ــا س ــو ب جل

ــه  ــن زمین ــب: می خواســتم در ای غری
ــه  ــم ک ــد را بده ــم هادلون ــخ خان پاس

فرمودنــد ســال بعــد اجــرا می شــود 
ــی  ــائل خیل ــا مس ــد م ــر؟ ببینی ــا خی ی
ســاده و پیــش پــا افتــاده را هنــوز 
بنابرایــن  کنیــم.  حــل  نتوانســته ایم 
ــم  ــردن ه ــی ک ــان اجرای ــدوارم زم امی

ــد.  ــده باش ــتتان آم دس

هادلونــد: جالــب اینجاســت کــه 
ــای  ــان و پایانه ه ــامانه مؤدی ــون س قان
تصویــب   ۹8 آبــان  فروشــگاهی 
 1۵ از  بعــد  بــوده  قــرار  و  می شــود 
ــاده  ــق افت ــه تعوی ــود و ب ــرا ش ــاه اج م
ــی  ــون اجرای ــوز قان ــون هن ــت. اکن اس
فراخــوان  مهرمــاه  از  یعنــی  نشــده، 
ــن  ــی ای ــرکت های بورس ــه ش ــد ک دادن
ــون  ــون را اجرایــی کننــد. هنــوز قان قان
اجــرا نشــده الیحــه الحــاق چنــد بنــد 
ــا  ــه ت ــس رفت ــه مجل ــون ب ــن قان ــه ای ب
ــه  ــن زمین ــی در ای ــود. حت ــالح ش اص
رأی ابطــال دیــوان داریــم. براســاس 
ــق پیشــنهاد ســازمان  ــون طب ــن قان مت
ــد  ــراد می توانن ــی برخــی اف ــور مالیات ام
ــه  ــران س ــت وزی مســتثنی شــوند. هیئ
گــروه را معرفــی کــرده اســت کــه 
تولیدکننــدگان  کشــاورزان،  شــامل 
فــرش دســتبافت و اشــخاص گــروه 
ســوم اســت. این موضــوع را اردیبهشــت 
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ــون  ــت. در قان ــرده اس ــب ک ــاه تصوی م
آمــده کــه بایــد دی مــاه ایــن موضــوع 
ــت اداری  ــوان عدال ــود. دی ــب ش تصوی
بــه اســتناد خــارج از موعــد بــودن ایــن 
ــی  ــرده اســت. یعن موضــوع را باطــل ک
مــا یــک قانونــی داریــم کــه هنــوز اجــرا 
ــه آن  ــر علی ــوان ب ــا رأی دی ــده اّم نش
ــه مجلــس یــک ســری  صــادر شــده، ب

اصالحــات داده ایــم. 

ســرحدی: مــن میخواســتم مقــداری 
ــم.  ــه ســینه بزن ســنگ حســابداران را ب
اآلن آقــای دکتــر غریــب فرمودنــد کــه 
ــری  ــک س ــی ی ــور مالیات ــازمان ام س
چالش هــا دارد. آقــای دکتــر باقرآبــادی 
دولتــی  ســازمان  دو  کــه  فرمودنــد 
ــوب  ــد. خ ــم کار کنن ــا ه ــد ب نمی توانن
ســازمان های دولتــی قــدرت باالیــی 
دارنــد و بنابرایــن در انتهــا تمــام کاســه 
ــکند.  ــابداران می ش ــر حس ــا س کوزه ه
ــد  ــر اینکــه بای ــازه حســابدار عــالوه ب ت
ــی  ــازمان حسابرس ــابرس و س ــا حس ب
ــک  ــد، از ی ــته باش ــروکار داش ــد س بای
طــرف هــم بایــد بــا ممیــز مالیاتــی بــا 
ــه  ــن اینک ــد. ضم ــته باش ــروکار داش س
ــود  ــر خ ــاال س ــز ب ــی نی ــک کارفرمای ی
ــا  ــدام از اینه ــچ ک ــان هی ــه زب دارد ک
ــا  ــی کارفرم ــود. یعن ــه نمی ش را متوج
اســتانداردهای  از  مناســبی  درك 
ــدارد  ــی ن ــّررات مالیات حســابداری و مق
و در اکثــر اوقــات منفعــت مالــی بــرای 
آنهــا مهــم اســت. یعنــی همــان جملــه 
ــو چــکار  ــم ت معــروف کــه مــن نمی دان
مالیــات  مــن  بایــد  اّمــا  می کنــی 
کمتــری پرداخــت کنــم. یعنــی در کنار 
ــش،  ــتانداردها و موضوعات ــام آن اس تم

ــه  ــر ب ــاال س ــوب ب ــک چ ــابداران ی حس
نــام کارفرمــا دارنــد. بنابراین حســابداران 
اکنــون در موقعیتــی قــرار دارنــد کــه از 
همــه طــرف روی آنهــا فشــار اســت. اگــر 
اســتانداردهای حســابداری را رعایــت 
ــار  ــی دچ ــزارش حسابرس ــد، در گ نکن
مشــکل می شــود. اگــر قوانیــن مالیاتــی 
ــه  ــت ک ــی اس ــد، طبیع ــت نکن را رعای
ــورد  ــر دو م ــر ه ــود. اگ ــه می ش جریم
اینهــا را رعایــت کنــد در نهایــت مبلــغ 
مالیــات باالتــر مــی رود و کارفرما شــاکی 
می شــود. شــکل کار حســابداری تغییــر 
ــد  ــاره کردن ــتان اش ــه دوس ــد ک می کن
اّمــا مــن ســؤال دارم کــه مــن حســابدار 
ــر  ــروه گی ــه گ ــن س ــن ای ــون بیی اکن
افتــادم و بایــد چــکار کنیــم؟ هــر کــدام 
ــد  ــز می گوین ــک چی ــا ی ــن گروه ه از ای
ــند  ــر نمی رس ــاق نظ ــه اتف ــم ب ــا ه و ب
و بــه مــن حســابدار هــم می گوینــد 
کــه تــو کار بلــد نیســتی. مــا در همیــن 
ســال 1400 و 1401 بارهــا و بارهــا 
درخصــوص یــک ســری موضوعــات 
خیلــی جزئــی تغییــر رویــه داشــتیم. از 

جملــه بحــث دو هفتــم و هفــت هفتــم، 
بحــث معافیــت حــق مســکن و مزایــای 
بــه شــاغل کــه نمی دانــم  مربــوط 
آخــر ایــن موضوعــات چــه شــد. حــاال 
ســؤال ایــن اســت کــه مــا حســابداران 
چــه کاری بایــد انجــام دهیــم. بنــده بــا 
ــن  ــم، فروردی ــرکت کار می کن ــد ش چن
ــکن  ــق مس ــه ح ــد ک ــالم کردن ــاه اع م
ــرداد  مشــمول شــده اســت. ســپس خ
نامــه آمــد کــه غیرمشــمول شــده 
ــد  ــاه گفتن ــهریور م ــاره ش ــت. دوب اس
ــی  ــت. طبیع ــده اس ــمول ش ــه مش ک
ــه  ــد ک ــرکت ها نمی دانن ــه ش ــت ک اس
ایــن تغییــرات و تحــوالت چقدر ســریع 
اســت. بنابرایــن بــه مــا می گوینــد کــه 
شــما بلــد نیســتید. چالــش مالیاتــی ما 
اکنــون ایــن موضوعــات اســت. اکنــون 
ــکار  ــد چ ــابداران بای ــه حس ــا جامع م
ــاوی  ــه دع ــد شــخصا ب ــا بای ــم، آی کنی
ــدا  ــی ورود پی ــازمان های دولت ــن س بی
ــینیم  ــه بش ــک گوش ــا در ی ــم؟ آی کنی
ــرا  ــت اج ــه گف ــر چ ــردی ه ــر ف و ه

ــم؟  کنی

14
دی و بهمن  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳46

حسابدار



1۵
دی و بهمن  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳46 شمارۀ

حسابدار

باقرآبــادی: واقعیــت ایــن اســت کــه 
محیــط مــا بســیار پویــا شــده اســت. در 
ــم و  ــرار داری ــی ق ــف تاریخ ــه عط نقط
مثــل اوایــل دهــه هشــتاد هســتیم. تــا 
اوایــل دهــه هشــتاد حســابداران همــه 
ــه  ــه اینک ــد ب ــروف بودن ــرکت ها مع ش
ــیگار  ــو، س ــم م ــر ک ــده، س ــکم گن ش
کار  می نشســتند  دارنــد.  عینــک  و 
ــم  ــمت ه ــاً س ــد و بعض ــی می کردن مال
داشــتند از جملــه مدیــر یــا سرپرســت 
ــد. اوایــل دهــه هشــتاد کــه  مالــی بودن
آن  آمــد  حســابداری  اســتانداردهای 
موقــع نیــز در یــک مقیــاس کوچک تــر 
بــا ایــن موضــوع برخــورد کردنــد. 
ــک  ــی ی ــازمان حسابرس ــد س می گفتن
اســتانداردی داده کــه بایــد رعایــت 
کنیــم و کارفرمــا از ایــن موضــوع هیــچ 

ــه  ــتند چ ــدارد و نمی دانس ــی ن اطالع
بایــد کننــد. یــک عــده از حســابداران 
در ایــن موقــع دســت روی دســت 
گذاشــتند و نمی دانســتند چــه کننــد. 
ــذف  ــازار ح ــرور از ب ــه م ــده ب ــن ع ای
شــدند. یعنــی اگــر معــاون مالــی اداری 
ــا  ــل شــدند ی ــگان تبدی ــه بای ــد ب بودن
ــد  ــد گرفتن ــش از موع بازنشســتگی پی
ــن  ــا ای ــز ب ــا نی ــده از آنه ــک ع ــا ی اّم
قیمــت  و  شــدند  همــراه  تغییــرات 
ــون در  ــا اکن ــد. م ــاال بردن ــود را ب خ
چنیــن موقعیتــی قــرار داریــم. اکنــون 
انــگار انقالبــی در زمینه اســتانداردهای 
حســابداری رخ داده اســت. چــرا کــه به 
نوعــی از اول آن را ایجــاد کرده ایــم. 
محیــط مالــی مــا در حــال تغییــر 
ــا مــن  ــن محیــط ی اســت. حــال در ای

حســابدار می نشــینم خــودم را ســرزنش 
می کنــم. در ایــن حالــت ممکــن اســت 
ــگان  ــا بای ــور ی ــک اپرات ــه ی ــل ب تبدی
ــوم.  ــارج ش ــی از رده خ ــا حت ــوم ی ش
ــراه  ــرات هم ــن تغیی ــا ای ــه ب ــا اینک ی
می شــوم و یــاد می گیــرم چالش هــا 
را مدیریــت کنــم. تــالش می کنــم کــه 
ــط ایجــاد  ــی را در محی ــم افزای ــک ه ی
کنــم و قیمــت خــود را بــاال ببــرم. 
یعنــی اگــر مــن حســابداری باشــم کــه 
ــن  ــم ای ــش بتوان ــن فضــای پرچال در ای
ــم، قیمــت  ــت کن ســه بخــش را مدیری
خــود را بــاال می بــرم. پــس ایــن نقطــه 
عطــف من اســت کــه یا مــا حســابداران 
از آن اســتفاده می کنیــم و اوج میگیریــم 
ــا  ــود. اینج ــا می ش ــذف م ــث ح ــا باع ی
در  نیســت.  کار  جــواب  کنــم  چــه 
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نهایــت موقعیــت پیــش مــی رود و ایــن 
ــان  ــون ش ــد. اکن ــی رخ می ده همگرای
نــزول ایــن میزگــرد همیــن اســت کــه 
ــه  ــم و ب ــود را بزنی ــرف خ ــم ح بتوانی
ــانیم  ــران برس ــه تصمیم گی ــوش بقی گ
ــه  ــه فاضل ــه مدین ــت ب ــچ وق ــا هی اّم
ــم،  ــت می کنی ــه حرک ــیم. بلک نمی رس
ــه روز می شــویم و از آن هــم اســتفاده  ب

می کنیــم. 

ــد  ــما می فرمایی ــس ش ــرحدی: پ س
ــیده ایم.  ــت نرس ــن بس ــه ب ب

باقرآبادی: بله 

ــن از  ــرحدی م ــای س ــد: آق هادلون
شــما ســؤال می پرســم کــه مــا در 
ــی  ــون در تمام ــورمان اکن ــای کش کج
ــه در  ــم ک ــات داری ــا ثب ــا، کج حوزه ه
ــه حســابداری شــاهد آن نباشــیم.  حرف
مــن صحبت هــای آقــای باقرآبــادی 
را در یــک بیــت خالصــه می کنــم. 
ــه از  ــن ب ــه رفت ــه راه بادی ــد ب می گوی
ــه  ــم، ب ــراد نیاب نشســتن باطــل، اگــر م
ــدر وســع بکوشــم. دور هــم هســتیم  ق
کــه بــه قــدر هــم بکوشــیم تــا شــرایط 

ــیم.  ــود ببخش را بهب

ســارا کیانــی: آقــای قبــول 
بــا  را  دوم  بخــش  ســؤاالت 
شــما شــروع می کنیــم. لطفــًا 
و  ضعــف  نقــاط  درخصــوص 
ــون  ــه قان ــوط ب ــتی های مرب کاس
صــادرات و واردات صحبــت کنید؟

 
ــر  ــود تغیی ــف خ ــن ضع ــول: اولی قب

ــک  ــوان ی ــی می ت ــت. یعن ــن اس قوانی
ــّررات  ــرات مق ــوع تغیی ــاب از مجم کت
می تــوان نوشــت. مثــاًل امــروز ارزش 
افــزوده آب مجــازی ۹ درصــد، عــوارض 
ــه همیــن  آن یــک درصــد می شــود و ب
مبنــا ســایر قوانیــن مرتبــط بــا آن مــدام 
ــه نظــرم بزرگ تریــن  تغییــر می کنــد. ب
ــرات اســت.  ــن تغیی ــش خــود همی چال
پیــش  در  را  رونــدی  اگــر  بنابرایــن 
بگیریــم کــه ایــن تغییــرات مــداوم 
ــد  ــک خواه ــیار کم ــود، بس ــر ش کمت
ــوزه  ــون در ح ــردم اکن ــرض ک ــرد. ع ک
ــارج از کشــور،  ــه خ ــات ب ــروش خدم ف
ــم.  ــکل داری ــال ارز مش ــه انتق در زمین
ــات دارد  ــادرات خدم ــرکت ص ــاًل ش مث
ــد.  ــال ده ــد ارز آن را انتق ــا نمی توان اّم
یــا مثــاًل در برخــی مواقــع خدمتــی را از 
ــران  ــا در ای خــارج دریافــت می کننــد ت
براســاس آن خدمــت دیگــری ارائــه 
ــون  ــاً در قان ــوارد اساس ــن م ــد. ای دهن

ــک  ــدام ی ــر ک ــده و ه ــی نش پیش بین
ــورد  ــن در م ــتند. همچنی ــش هس چال
ــه  ــد ارزی ک ــع تعه ــون رف ــن قان همی
ــن  ــت. در ای ــادرات اس ــه ص ــوط ب مرب
ــی  ــه قانون ــا روی ــت ب ــوص واقعی خص
کامــال متفــاوت اســت. صادرکننــده 
ــکل  ــه ش ــی ب ــدان فردوس ارز را از می
حوالــه  و  می خــرد  غیرقانونــی 
از  ارز  و  را صــادر کــرده  غیررســمی 
ــز  ــی نی ــرف خارج ــارج، ط ــور خ کش
را صــادر می کنــد. در گمــرك،  کاال 
می گوینــد ارز را از کجــا آوردیــد. در 
ــده  ــک واردکنن ــده ی ــا صادرکنن اینج
می گویــد  او  بــه  و  می کنــد  پیــدا 
ــد  ــده بفروش ــه صادرکنن ــود را ب ارز خ
تــا بگویــد ارز را از او گرفتــه اســت. 
ایــن منابــع پولــی گاهــا دو بــار در 
ــی  ــود. یعن ــدل می ش ــاب ها رد و ب حس
ــار  ــک ب ــول داده و ی ــاً پ ــار واقع ــک ب ی
ــته  ــی نداش ــش قانون ــه چال ــرای اینک ب
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باشــد انجــام می دهــد. ایــن مــوارد 
چیزهــای مشــخصی هســتند اّمــا وزارت 
ــی  ــه قانون ــچ روی ــرای آن هی ــت ب صم
ندیــده اســت. چــرا کــه حــوزه مالیاتــی 
ــن مــورد چنــدان دخیــل نیســت  در ای
ــد  ــاهده می کن ــامانه مش ــاً در س و صرف
کــه آیــا مالیــات بــه آن تعلــق دارد 
یــا خیــر. در مثــال دیگــری، چنــد 
ــه  ــد و ب ــران ش ــته گ ــل پس ــال قب س
ــید. آن  ــان رس ــزار توم ــی ۶0 ه کیلوی
ــد.  ــوع ش ــته ممن ــادرات پس ــان ص زم
آن زمــان صادرکننــدگان می گفتنــد 
ــم و  ــتری داری ــورها مش ــا در آن کش م
ــی  ــا کار بازاریاب ــال در آنج ــالیان س س
کردیــم و نمی تــوان ممنــوع کــرد. چــرا 
کــه مشــتری مــا را کشــور دیگــری 
می گیــرد. بنابرایــن می گفتنــد بهتــر 
اســت واردات کنیــم. ایــن عــدم ثبــات 
چالــش  بزرگ تریــن  مقــّررات  در 
اســت.  زمینــه  ایــن  در  حســابداران 
ــرحدی  ــای س ــت آق ــه صحب ــپس ب س
ــان  ــع کارفرمای ــن مواق می رســیم. در ای
انتظــار دارنــد کــه حســابدار درخصوص 
ایــن رویه هــای پیچیــده معجــزه کنــد. 
همانطــور کــه آقــای خــادم گفتنــد 
مالیاتــی  بودجــه  بایــد  مــا  امــروزه 
ــه  ــه برنام ــم ک ــیم و بدانی ــته باش داش
ــه  ــت ک ــی اس ــت. ضرب المثل ــا چیس م
ــاره  ــد من ــن بع ــاه بک ــد اول چ می گوین
ــر  ــز اگ ــه نی ــن زمین ــاال در ای ــدزد. ح ب
واقعــاً بــه دنبــال صــادرات هســتیم باید 
بــرای انتقــاالت ارزی آن برنامــه داشــته 
ــده  ــا واردکنن ــل ب ــاًل از قب ــیم. مث باش
ــول  ــا پ ــرد ت ــا ک ــه امض ــک توافقنام ی
ــد  ــال بدهن ــم انتق ــاب ه ــه حس را ب
و قانونــی شــود. مــا بارهــا شــاهد 

را  درهــم  کــه صادرکننــده  بودیــم 
ــران وارد  ــه ای ــی ب ــکل فیزیک ــه ش ب
می کنــد و حوالــه می دهــد. ســپس 
بــاز بــه یــک واردکننــده پرداخــت 
ــارج  ــه خ ــز ارز را ب ــه او نی ــد ک می کن
کــه  حالــی  در  می بــرد.  کشــور  از 
ــامانه  ــد در س ــالت می توان ــن معام ای
ایــن  شــود.  انجــام  ســنا  و  نیمــا 
چالش هایــی  همگــی  پیچیدگی هــا 
وجــود  بــه  حســابداران  بــرای  را 
ــناد را  ــم اس ــه کار تنظی ــد ک می آوردن

می کنــد.  ســخت 

هادلونــد: مــا در یــک حــوزه صــادرات 
بــا یــک چالــش عمــده مالیاتــی مواجــه 
هســتیم و آن ایــن اســت کــه در رویــه 
مالیاتــی  ادارات  از  بعضــی  اجرایــی 
بــا  را  ارزیــاب گمــرك  مابه التفــاوت 
درآمــد  به عنــوان  صادراتــی  کوتــاژ 
کتمــان شــده بــه درآمــد مــؤدی اضافــه 

امــور  اداره  نمونــه  بــرای  می کنــد. 
مالیاتــی می گویــد ارزیابــی گمــرك 
شــما 1000 دالر بــوده و کوتــاژ آن 
۷00 دالر، در نتیجــه 300 دالر جــزء 
درآمــد کتمــان شــده اســت. در صورتی 
کــه بحــث ارزیابــی گمــرك اساســاً 
ــن  ــخیصی در ای ــای تش ــد مبن نمی توان
ــی  ــه اجرای ــا در روی ــد اّم ــه باش زمین
بســیار ایــن موضــوع را می بینیــم. مــن 
خواهشــا دارم از انجمــن حســابداران 
ــری  ــوع را پیگی ــن موض ــه ای ــره ک خب
ــورای  ــتان در ش ــی دوس ــد و برخ کنن
ــر  ــد و بهت ــور دارن ــی حض ــی مالیات عال

ــد.  ــری کنن ــن را پیگی ــت ای اس

ــنامه  ــه بخش ــن زمین ــب: در ای غری
تســعیر ارز داریــم. 

ــن موضــوع بخشــنامه دارد  ــول: ای قب
و بــه صراحــت رئیــس ســازمان نوشــته 
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براســاس مــاده 14 و 1۶ ارزیابی گمرك 
ــه  ــا روی ــت اّم ــایی نیس ــالك شناس م
اجرایــی چالــش مــا حســابداران اســت. 
امــروزه دانــش مالیاتــی حســابداران بــر 
دانــش مالیاتــی کارکنــان امــور مالیاتــی 
ــش  ــوءتفاهم پی ــه س ــری دارد. البت برت
نیایــد. بنــده ایــن را بــه شــکل مــوردی 
و بــا اغمــاض می گویــم. بنابرایــن بهتــر 
اســت یــک دوره آموزشــی در ایــن 

زمینــه داشــته باشــند. 

ــا  ــر از چالش ه ــی دیگ ــد: یک هادلون
ــد  ــع تعه ــد رف ــه درص ــت ک ــن اس ای
ســامانه  در  بررســی  جــای  بــه  را 
ســامانه  طریــق  از  ســازمان،  خــود 
بانــک مرکــزی مشــاهده می کننــد. 
در صورتــی کــه اگــر اشــتباه نکنــم 
ــت  ــد برگش ــدود ۷0 درص ــه ح چنانچ
ــده  ــد، صادرکنن ــاده باش ــاق افت ارز اتف
ــد از معافیــت مالیاتــی اســتفاده  می توان

کنــد اّمــا بعضــاً کارکنــان امــور مالیاتــی 
ــر  ــزی را در نظ ــک مرک ــد بان آن درص
ــش  ــه چال ــن زمین ــا در ای ــرد. م می گی
ــم و  ــازمان داری ــا س ــادی ب ــی زی مالیات
خواهشــا آقــای دکتــر غریــب شــما 

پیگیــری کنیــد.  می توانیــد 

غریــب: اتفاقــاً در ایــن خصــوص هــم 
بخشــنامه وجــود دارد. تمــام مــوارد 
بخشــنامه وجــود دارد و بــه شــفاف 
توضیــح داده شــده اســت. همیشــه هــم 
اگــر مشــکلی پیــش بیایــد مراجــع حــل 
ــود  ــی وج ــی و دادرس ــالف مالیات اخت

ــد.  ــه رســیدگی کنن ــد ک دارن
ــب اینجــا اســت موضــوع  ــد: جال هادلون
در شــورای گفتگــوی اســتان مــورد 
یعنــی  اســت.  گرفتــه  قــرار  بحــث 
ــی  ــه اجرای ــی در روی ــور مالیات اداره ام
ــن  درآمــد  ــد ای ــدارد و می گوی قبــول ن
ارزیابــی گمــرك بــه اســتناد مــاده 21۹  

آییــن نامــه مربوطــه آن قانونــی اســت. 
خــادم: در ســنوات اخیــر ســطح 
ــط  ــاس مرتب ــان براس ــوزش کارکن آم
ــرده و  ــدا ک ــش پی ــته افزای ــودن رش ب
ــه  ــوردی ک ــحالی دارد و م ــای خوش ج
فرمودیــد در بخشــنامه وجــود دارد اّمــا 
ــی  ــه برخ ــود دارد ک ــه وج ــک نکت ی
مواقــع حســابداران ایــن را اشــتباه 
ــعیر  ــرخ تس ــث ن ــک بح ــد. ی می گیرن
ــرك  ــاب گم ــن ارزی ــه مابی ــم ک داری
ــتاندارد  ــرخ اس ــان ن ــه هم ــر ک و دفات
ــه وزن  ــوط ب 1۶ اســت. یکــی هــم مرب
ــان.  ــی کتم ــت. وزن یعن ــه اس محمول
ــچ 40  ــرم ب ــک س ــن ی ــر م ــی اگ یعن
ــن  ــه م ــرك پروان ــی دادم و در گم تای
و  کتمــان  یعنــی  باشــد،  عــدد   ۵0
شــکی در آن نیســت. درخصــوص نــرخ 
در دســتورالعمل آمــده کــه مــالك 
ــه  ــت ک ــؤدی اس ــترس م ــرخ در دس ن
همــراه بــا اســناد و مــدارك ارائــه 
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می شــود اّمــا تفــاوت نــرخ ارزیــاب 
کتمــان نیســت. کتمــان رأی شــورا دارد 
ــه  ــز ب ــا نی ــت. هیئت ه ــخص اس و مش
آن واقــف هســتند اّمــا در اجــرا ممکــن 
اســت بــا برخــی چالش هــا مواجــه شــود 
و خــوب اجرایــی نشــود. این موضــوع را 
کامــال قبــول دارم اّمــا خــود اســتاندارد 
ــن  ــرم مهم تری ــه نظ ــدارد. ب ــکالی ن اش
چالشــی کــه در ســنوات اخیــر درگیــر 
آن هســتیم قوانیــن بــاال دســتی اســت. 
یعنــی قوانیــن آمــره ای کــه وجــود دارد. 
ــون  ــن، قان ــت از معلولی ــون حمای از قان
بودجــه، مصــواب هیئــت وزیران و ســایر 
ــی  ــر حت ــالیان اخی ــه در س ــه ک گرفت
خــود دوســتان مشــاور مالیاتــی را نیــز 
درگیــر کــرده اســت. یعنــی در ســنوات 
ــم  ــی داری ــن مالیات ــدر قوانی ــر اینق اخی
ــش  ــا چال ــام در اینه ــراف و ابه ــه اش ک
ایجــاد کرده اســت. اینقــدر قوانیــن زیاد 
شــده کــه بــه نظــر مــن اگــر فــردی بــه 
جــای کتــاب ق.م.م، کتابــی بــرای ســایر 
ــی دارد.  ــتر متقاض ــد، بیش ــن بزن قوانی
ــّدد  ــات متع ــا ابهام ــه ب ــا اینک خصوص
ــب  ــع تصوی ــون مراج ــراه اســت. چ هم

ــتند.  ــی نیس ــز تخصص ــا نی آنه

ســرحدی: در تکمیــل فرمایشــات 
ــاده دارد  ــی ق.م.م 282 م ــای خادم آق
ــده  ــذف ش ــز ح ــا نی ــی ز آنه ــه برخ ک
ــن  ــاده ای ــی ۶0 م اســت. حــدود ۵0 ال
قانــون تحــت تاثیــر قوانیــن بــاال دســتی 
اســت. یعنــی مثــاًل در مــاده 8۵ ق.م.م 
ــا از  ــه اّم ــوق را گفت ــات حق ــرخ مالی ن
ســال ۹۶ اجرایــی نشــده و هــر ســال در 
ــوع  ــن موض ــد. ای ــه می آی ــون بودج قان
بــرای ســایر قوانیــن ماننــد قانــون رفــع 

ــز وجــود دارد.  ــد نی ــع تولی موان

غریــب: البتــه زیــاد ســخت نگیریــد، 
طبــق بررســی های مــن حــدود چنــد 
هــزار بخشــنامه وجــود دارد. البتــه 
آمریــکا نیــز حــدود ۷0 هــزار صفحــه 
ــا  ــی دارد کــه همــه آنه ــن مالیات قوانی
در سیســتم اســت. ضمــن اینکــه همــه 

آنهــا ســاده اســت. 

درخصــوص  اکنــون  هادلونــد: 
صــادرات کاالهــای خــام معدنــی و 
ــون بودجــه  ــه در قان ــی ک ــه معدن نیم
آمــده و فهرســتی کــه بایــد ارائــه 
شــود، واقعــاً بســیاری از شــرکت ها 
ــرده اســت. از  ــش مواجــه ک ــا چال را ب
ــا تأخیــر اعــالم شــده  ــه اینکــه ب جمل

اســت. همچنیــن بســیاری از کاالهــا 
ــا  ــد اّم ــت باش ــد مشــمول معافی می توان
جــزو کاالهــای خــام و نیمــه خــام آمــده 
اســت. بنابرایــن مــا در حــوزه صــادرات 

ــم.  ــادی داری ــی زی ــش مالیات چال

ــک  ــی ی ــث دادرس ــرحدی: در بح س
نکتــه وجــود دارد. همانطــور کــه در 
ایــن بحــث هزینه هــای دادرســی را 
ــاً  ــم، واقع ــوم بگیری ــد از طــرف محک بای
ــن  ــد همی ــز بای ــا نی ــون مالیات ه در قان
ــاده 2۵0  ــد در م ــر چن ــد. ه ــه باش روی
ایــن موضــوع وجــود دارد اّمــا مــا هیــچ 
ــون  ــن در قان ــم. همچنی ــت نمی بینی وق
مجــازات اســالمی یــا منشــور اداری 
پیش بینــی  موضــوع  ایــن  دولتــی 
شــده اّمــا چنــدان اجــرا نمی شــود. 

19
دی و بهمن  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳46 شمارۀ

حسابدار



20
دی و بهمن  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳46

حسابدار

ــک  ــر ی ــه خاط ــع ب ــیاری مواق در بس
جریمــه  شــرکت ها  ســاده  موضــوع 
ــادی  ــای زی ــد هزینه ه ــوند و بای می ش
بابــت گرفتــن مشــاوره مالیاتــی بدهنــد. 
ــی  ــز مالیات ــد ممی ــه را بای ــن هزین ای

ــد.  ــت کن پرداخ

ســارا کیانــی: آقــای خــادم 
ــه در  ــمت اول برنام ــما در قس ش
ــت  ــاده 132 ق.م.م صحب ــورد م م
کردیــم. حــال ســؤال ایــن اســت 
ــدد  ــرمایه گذاری مج ــر س ــه اگ ک
ــّوق  ــت آن مش ــد، باب ــام بدهن انج

می کننــد؟  دریافــت 

ــرخ  خــادم: دقــت کنیــم کــه اینهــا ن
ــی.  ــت مالیات ــه معافی ــتند ن ــر هس صف
ــک روز  ــابدار ی ــن حس ــر م ــی اگ یعن
دیرتــر دفاتــر را پلمــپ کنــم، نــرخ 
بنابرایــن  می شــود.  برداشــته  صفــر 
مشــّوق  یــک  اســت.  مهــم  بســیار 
مــازاد هــم وجــود دارد. اگــر واحــد 

ــادی  ــژه اقتص ــق وی ــدی در مناط تولی
یــا شــهرك های صنعتــی باشــد، مــدت 
پنــج ســال بــه ۷ ســال و 10 ســال بــه 
13 ســال اضافــه می شــود. حــال بــرای 
ســرمایه گذاری مجــدد هــم مشــّوق 
ســرمایه گذاری  البتــه  می گذارنــد. 
ــه باشــد  ــه بخــش ســرمایه رفت ــد ب بای
ــد.  ــات باش ــوان مطالب ــه به عن ــه آنک ن
یعنــی مــن ســهامدار بایــد پــول بیــارم 
و ایــن پــول در بخــش ســرمایه و ســهام 
ثبــت شــده باشــد. ضمــن اینکــه نبایــد 
ایــن  در  داد.  نیــز  ســرمایه  کاهــش 
ــد.  ــّوق می دهن ــم مش ــاز ه ــورت ب ص
ــا  ــت اّم ــی اس ــّوق خوب ــاده مش فوق الع
ــتفاده  ــرکت ها اس ــتر ش ــفانه بیش متأس
نمی کننــد. در حالــی کــه آیین نامــه 
ــرمایه گذار  ــن س ــر م ــی دارد. اگ اجرای
ابتــدا  دارم،  ســرمایه گذاری  قصــد 
بایــد مجــوز ســرمایه گذاری بگیــرم. 
درغیراین صــورت تمــام مراحــل را هــم 
ــاز هــم معافیتــی در کار  طــی کنیــد، ب
ــا  ــا و معدنی ه ــرای تولیدی ه ــت. ب نیس

مشــّوق  مشــمول  زمیــن  به جــز 
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــه دیگ ــت. نکت اس
می تواننــد  شــرکت های حمل ونقلــی 
مجــدد  ســرمایه گذاری  مشــّوق  از 
ــارغ از مشــّوقی کــه  اســتفاده کننــد. ف
برنامــه ششــم توســعه داریــم. ایــن 

ــت.  ــوده اس ــون نب ــّوق تاکن مش

ــد  ــم هادلون ــی: خان ــارا کیان س
بــه نظــر شــما اساســی ترین 
ــزوده  ــون ارزش اف ــرات قان تغیی
ــد  ــابداران بای ــه حس ــت ک چیس

ــد؟  ــه کنن ــه آن توج ب

هادلونــد: مهم تریــن تغییــر کــه 
ــود  ــز ب ــابداران نی ــی حس ــش قبل چال
ــود کــه  ــات ب ــق مالی ــخ تعل بحــث تاری
در قانــون قبــل چندیــن تاریــخ وجــود 
دارد. تاریــخ معاملــه، تاریــخ مــا بــه ازا و 
ــا.   ــایر تاریخ ه ــرداری و س ــخ بهره ب تاری
تمــام اینهــا به ویــژه در شــرکت های 
پیمانــکاری ایجــاد مشــکل کــرده بــود. 
ــورت  ــکل ص ــه ش ــا ب ــه اینه ــرا ک چ
ــد  ــال بای ــد. ح ــی کار می کردن وضعیت
ــد  صــورت وضعیــت را ارســال می کردن
تــا مراحــل طــی شــده و کارفرمــا وجــه 
را پرداخــت کنــد. دو تغییــر عمــده 
داشــتیم. اوال تعلــق مالیــات تاریــخ 
صــدور صــورت حســاب شــده و تاریــخ 
ــخ  ــی، تاری ــی مالیات لحــاظ شــدن بده
ــه  ــه در نظــر گرفت تســویه ثمــن معامل
ــر  ــه ه ــه ب ــی معامل ــت. یعن ــده اس ش
ــات  ــق مالی ــخ تعل ــد، تاری ــکلی باش ش
ــخ صــدور صــورت حســاب اســت.  تاری
ــوه  ــد و نح ــر نق ــالت غی ــث معام بح
ــده  ــه ش ــالت اضاف ــن معام ــویه ای تس
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ــه  ــوع را ب ــا موض ــن در اینج ــت. م اس
آقــای غریــب ارجــاع می دهــم کــه 
ــن  ــا ای ــان ب ــامانه مؤدی ــم در س ببینی
برخــورد  شــکل  چــه  بــه  موضــوع 
زمانــی  آمــده  قانــون  در  می شــود. 
ــه ای را غیرنقــد انجــام  کــه شــما معامل
صــورت  صــدور  هنــگام  می دهیــد 
حســاب می توانیــد انتخــاب کنیــد کــه 
ایــن معاملــه غیرنقــد اســت. یعنــی 
ــنده  ــن فروش ــرای م ــکان را ب ــن ام ای
ــه  ــاب معامل ــت. انتخ ــرده اس ــم ک فراه
ــی  ــن معن ــه ای ــدی ب ــکل غیرنق ــه ش ب
اســت کــه بایــد دریافــت پرداخت هــای 
ــه را در ســامانه  ــن معامل ــه ای ــوط ب مرب
مشــخص کــرد. یکــی از چالش هــای 
ایجــاد شــده بــرای حســابداران همیــن 
موضــوع اســت. اوال کــه اگــر بحــث نقــد 
و غیــر نقــد را انتخــاب نکنیــد، معاملــه 
بــه شــکل پیــش فــرض نقــد محســوب 
ــه  ــم ب ــد بزن ــم غیرنق ــر ه ــود. اگ می ش
زمــان پرداخــت ســهم معاملــه موکــول 
ــان قســم ارزش  ــن زم ــود و در ای می ش
افــزوده آن در بدهــی مالیاتــی قــرار 
ــون اشــاره شــده  ــن قان ــرد. در ای می گی
ــد  ــر نق ــه را غی ــما معامل ــر ش ــه اگ ک
انتخــاب کردیــد و بــه تاریــخ ثمــن 
ــن  ــه شــما پرداخــت شــد، ای ــه ب معامل
ــامانه  ــد در س ــت بای ــت و پرداخ دریاف
مؤدیــان ثبــت شــود. اگــر اینطــور 
ــد و فروش هــای  ــد هــم خری باشــد، بای
حســابداران در ســامانه ثبــت شــود 
و هــم بحــث مرتبــط بــا دریافــت و 
پرداخت هــای نقــدی بایــد منعکــس 
ــه  ــه روی ــت ک ــن اس ــؤال ای ــود. س ش
ــت  ــکل اس ــه ش ــه چ ــن ب ــی ای اجرای
ــد  ــب بتوانن ــای غری ــم آق ــر کن ــه فک ک

صحبــت کننــد. ضمــن اینکــه بــاز یــک 
محدودیــت قائــل شــده نســبت بــه 
اینکــه دریافــت و پرداخــت هــم بــه غیــر 
از صــورت حســاب کــه بایــد بــه تاییــد 
ــد  ــه تایی ــد ب ــد، بای ــل برس ــرف مقاب ط

ــد.  ــل برس ــرف مقاب ط

ــت  ــوع درس ــن موض ــه ای ــب: بل غری
ــناد  ــق اس ــی طب ــازمان مالیات اســت. س
و اقــالم اطالعاتــی صــورت حســابی کــه 
منتشــر کــرده، یکــی از  آیتم هایــی 
ــت  ــث پرداخ ــرده بح ــخص ک ــه مش ک
نقــدی و غیرنقــدی اســت. ایــن موضــوع 
ــه  ــوط ب ــات مرب ــال اطالع ــگام ارس هن
ــان  ــامانه مؤدی ــه س ــاب ب ــورت حس ص
هنــگام  یعنــی  می شــود.  مشــخص 
ارســال اطالعــات صــورت حســاب بایــد 
ــیه  ــر نس ــاًل اگ ــه مث ــرد ک ــخص ک مش
پرداخــت شــده، مبلــغ آن چقــدر اســت. 
اقــالم اطالعاتــی مربــوط بــه نســیه کــه 
بــه ســازمان ارســال می شــود در بحــث 
کارپوشــه مؤدیــان دو بخــش وجــود 
ــی  دارد کــه یــک بخــش اقــالم اطالعات

ــاب  ــورت حس ــور ص ــه فاکت ــوط ب مرب
الکترونیکــی اســت. بخــش دیگــر مربوط 
ــت. در  ــه اس ــن معامل ــت ثم ــه پرداخ ب
ــر  ــی ظاه ــودن آیکون ــدی ب ــورت نق ص
نمی شــود اّمــا در صــورت غیرنقــدی 
بــودن در قلــم اطالعاتــی پرداخــت ثمــن 
معاملــه در بخــش نســیه ثبــت می شــود. 
یعنــی هــم کاربــر ســامانه مؤدیــان بایــد 
قبــول کنــد کــه ایــن صــورت حســاب را 
قبــول دارد یــا خیــر. هــم بایــد مشــخص 
ــوده  ــیه ب ــت نس ــن پرداخ ــه ای ــد ک کن
اســت یــا خیــر. چــون می توانــد آن 
ــاری  ــر نســیه باشــد اعتب ــد. اگ را رد کن
ــر دو  ــس ه ــرد. پ ــق نمی گی ــه آن تعل ب
قلــم دو آیتمــی هســتند کــه بــه شــکل 
ــام  ــد از انج ــد. بع ــاق می افت ــزا اتف مج
ــاز  ــد ب ــد بای پرداخــت، طرفیــن می توانن
ــت  ــن پرداخ ــه ای ــد ک ــد کنن ــم تایی ه
انجــام شــده اســت. در غیــر ایــن صــورت 
یــا در کارتابــل آنهــا باقــی می مانــد 
یــا بــه هیئــت هــای حــل اختــالف 
مــی رود. فعــال ســامانه در حــدی اســت 
کــه خیلــی معمولــی طراحــی شــده 
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ــای  ــامانه ه ــام س ــه تم ــده ب و در آین
پرداخــت بانکــی کشــور چــه بــه شــکل 
ــود  ــل می ش ــدی متص ــدی و غیرنق نق
ــکل  ــه ش ــالت ب ــود معام ــد ش ــا تایی ت
شــفاف باشــد. در مباحــث مالــی در 
دنیــا مطــرح می شــود کــه زمانــی یــک 
صــورت حســاب قابــل تاییــد اســت کــه 
پرداخــت آن نیــز اتفــاق افتــاده باشــد. 
ــکل  ــه ش ــه ب ــی ک ــا زمان ــن ت بنابرای
تعهــدی اســت هنــوز آن معاملــه شــک 

ــت.  ــز اس برانگی

هادلونــد: پــس مــن اینطــور برداشــت 
می کنــم کــه در آینــده حســابداران 
ــه  ــان دو وظیف ــامانه مؤدی ــال س در قب
ــاب  ــورت حس ــال ص ــک ارس ــد. ی دارن
ــت و  ــث دریاف ــا و بح ــد آنه ــا، تایی ه

نقــش  اینجــا  پــس  پرداخت شــان. 
بســیار  افــزاری  نــرم  شــرکت های 

پررنــگ می شــود. بلــه؟ 

اینجــا  در  اساســاً  غریــب: 
شــرکت های نرم افــزاری بــه نوعــی 
بــه  تبدیــل  و  هســتند  بنیان گــذار 
الگــو می شــوند. بــه همیــن دلیــل 
ــاق  ــن اتف ــم برافک ــه می گویی ــت ک اس
ــرکت ها  ــن ش ــه ای ــت. البت ــاده اس افت
و  مالیاتــی  خدمــات  از  بیشــتر 
اّمــا  هســتند  گریــزان  حســابداری 
ــاق  ــه اتف ــوع ک ــن موض ــودآگاه ای ناخ
ــود.  ــول می ش ــا مح ــه آنه ــد ب می افت
یعنــی اینگونــه نیســت کــه بگوینــد مــا 
صرفــاً خدمــات زیرســاخت فنــی و نــرم 
ــر  ــه دیگ ــرا ک ــم. چ ــزاری می دهی اف

رویکردشــان بایــد بــه ســمت خدمــات 
ــرود.  ــی ب ــی و مالیات مال

ــی  ــم تفرش ــی: خان ــارا کیان س
ــواد  ــن م ــما مهم تری ــر ش ــه نظ ب
قانونــی کــه در فراینــد دادرســی 
مالیاتــی بایــد مــورد توجــه قــرار 

ــت؟  ــرد چیس بگی

تفرشــی: نقطــه آغــاز بــه کار زمانــی 
ــه  ــی برگ ــتان مالیات ــه دوس ــت ک اس
تشــخیص را صــادر می کننــد. از آن 
زمــان مــؤدی می توانــد ظــرف 30 
ــد. در  ــا نکن ــرده ی ــول ک روز آن را قب
ــا  ــخیص ب ــه تش ــرات برگ ــان مغای زم
چیــزی کــه خــود شــرکت مدنظــر 
ــی  ــد دادرس ــروع فراین ــه ش دارد، نقط
ــت  ــال صحب ــه قب ــور ک ــت. همانط اس
ــه  ــاده آن 238 اســت ک ــن م شــد اولی
بــا رئیــس ســازمان مالیاتــی بــه توافــق 
می رســد کــه آیــا نقطــه مشــترکی 
ــا  ــود دارد ی ــز وج ــؤدی و ممی ــن م بی
ــان  ــند هم ــق برس ــه تواف ــر ب ــر. اگ خی
جــا پرونــده مختومــه می شــود. در 
ــی  ــد دادرس ــورت فراین ــن ص ــر ای غی
ــت  ــد وارد هیئ ــود و بای ــروع می ش ش
هــای بــدوی شــوند. در ایــن هیئت هــا 
پرونــده بررســی و اگــر مــؤدی بــاز بــه 
ــد  ــده می توان ــد. پرون ــراض کن رأی اعت
وارد هیئــت حــل اختــالف مالیاتــی 
شــکل  بــه  رأی  آن  از  یعــد  شــود. 
قطعــی صــادر می شــود اّمــا بــاز دســت 
مــؤدی بــاز اســت کــه هــم بــه دیــوان 
شــکایت کنــد و هــم بــه شــورای عالــی 
همچنیــن  کنــد.  شــکایت  مالیاتــی 
مــاده 2۵1 مکــّرر نیــز وجــود دارد 
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ــد.  ــه کن ــه آن مراجع ــد ب ــه می توان ک
اجرایــی آن  آیین نامــه  و  مــاده 21۹ 
بســیار مهــم اســت و مؤدیــان بایــد روی 
ــند.  ــته باش ــراف داش ــمت اش ــن قس ای
مــوادی کــه در رابطــه بــا ایــن دادرســی 
ــا 2۵1  ــاده 238 ت ــت از م ــی اس مالیات

ــت.  ــّرر ق.م.م اس مک

ــا در  ــم م ــش  مه ــک چال ــد: ی هادلون
حــوزه دادرســی داریــم. تــا قبــل از 
ــون دائمــی ارزش افــزوده  اصالحیــه قان
یکــی از مــواردی کــه بعضــاً جــای 
ــن  ــود ای ــا ب ــر در هیئت ه ــالف نظ اخت
بــود کــه طــرح موضــوع جدیــد در 
ــازمان  ــر س ــر از نظ ــد نظ ــت تجدی هیئ
امــکان پذیــر نبــود اّمــا بــه اســتناد رأی 
ــن  ــوان در ای ــم کــه دی ــوان می گفتی دی

خصــوص رأی مثبــت داده اســت. اکنون 
بحثــی کــه وجــود دارد در دادرســی 
ــدوی  ــه ب ــوان در مرحل ــد در نمی ت جدی
ــه  ــدی ب ــورد جدی ــر م ــد نظ ــا تجدی ی
الیحــه اضافــه کنیــد. ایــن اکنــون 
چالــش اســت و مــا در زمینــه تراکنــش 
بانکــی آن را دیدیــم. بخشــنامه ای آمــد 
ــی  ــق تراکنــش هــای مالیات کــه مصادی
را مشــخص کــرد. در ایــن بخشــنامه بــه 
فاصلــه یــک ســال بســیاری از مصادیــق 
ــث 1۵  ــه بح ــرای نمون ــد. ب ــوض ش ع
میلیــون تومــان عــوض شــد. در اینجــا 

ــود دارد.  ــش وج چال

خــادم: ایــن چالــش خوبــی اســت اّمــا 
ــرا  ــن را اج ــا ای ــه هیئت ه ــم ک ــر نکن فک
کننــد. یــک رأی شــورای عالــی مالیاتــی 

ــه ای شــما  وجــود دارد کــه در هــر مرحل
ــد آن  مســتندات داشــته باشــید می توانی
را مطــرح کنیــد. آیین نامــه اجرایــی ماده 
ــود.  ــؤدی ب ــه م ــک ب ــه کم ــود ک 238 ب
ــراض کوچــک  ــک اعت ــا ی ــی شــما ب یعن
می توانیــد تمــام مــوارد را پوشــش دهیــد. 

جمع بنــدی  به عنــوان  باقرآبــادی: 
می خواهــم بــه تمــام حســابداران عزیــز 
ایــن موضــوع را بگویــم کــه دنیــای 
انکارناپذیــر  مــا  روی  پیــش  جدیــد 
ــردن کاری  ــه ک ــتن و گالی ــت. نشس اس
ــرد. پــس بهتــر اســت از  از پیــش نمی ب
ــک  ــوان ی ــِش  رو به عن ــای پی ــن فض ای
فرصــت نــگاه کنیــم. اگــر مــا بــه دانــش 
می توانیــم  شــویم  مســلط  مالیاتــی 

ــیم.  ــته باش ــتری داش ــهم بیش س
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حرفه  در عصر اقتصاد دیجیتالی 
ترجمه و تلخیص:

 

غالمحسین دوانی

ســرعت شــگرف تغییــر و تحــوالت اجتماعــی-
اقتصــادی حرفــۀ حســابداری ســنتی ذاتــاً 
محافظــه کار را بــه شــدت تحــت تأثیرقــرارداده 
اســت.  بــه طــوری کــه شــاهد نــوآوری انــواع 
در  حسابرســی  و  حســابداری  نرم افزارهــای 
چنــد ســالۀ اخیــر در ســطح جهــان شــده ایم. 
حسابرســی  موسســۀ   2022 ســال  درآمــد 

دیلویــت بــه عنــوان بزرگ تریــن موسســۀ 
از 1۵0  بیــش  در  کــه  حسابرســی جهــان 
ــر  ــزار نف ــدود  41۵ ه ــا ح ــان ب ــور جه کش
فعالیــت دارد، بــه رقــم باورنکردنــی ۵۹ میلیارد 
ــی  ــم آمیختگ ــل دره ــه حاص ــیده ک دالر رس
ــا اقتصــاد  ــن مؤسســه ب ــن ای ــای نوی فعالیت ه
دیجیتالــی اســت. دیلویــت بــرای آمادگــی 



2۵
دی و بهمن  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳46 شمارۀ

حسابدار

بــا تغییــرات آینــدۀ جهــان از ســال 2011 
ــج ســتاره  ــت در ســاختمانی پن دانشــگاه دیلوی
ــالن  ــک س ــاق خــواب و ی ــر 800 ات مشــتمل ب
ــه  ــی ب ــی در زمین ــا 1۷۶ صندل ــر ب ــی تئات آمف
مســاحت ۶۵ هــزار مترمربــع در ایالــت تگــزاس 
امریــکا تأســیس کــرده کــه وظیفــۀ آن پــرورش 
ــور در  ــده مؤسســه مذک ــران آین ــا و مدی کادره
ــور  ــارت مح ــردی مه ــای کارب ــب آموزش ه قال
ــون بیــش از ۵00  ــوده اســت و توانســته تاکن ب
ــاعت  ــون س ــش از ۶ میلی ــا بی ــر را ب ــزار نف ه
ــا  ــت ســاالنه ۶0 ت ــد. دیلوی ــوزش ده کالس آم
۷0 هزارنفــر را در ایــن مرکــز آمــوزش می دهــد 

تــا بتوانــد بهتریــن خدمــات حرفــه ای را در 
جهــان بــه مشــتریان خــود ارائــه دهــد. هر ســه 
مؤسســه دیگــر هــم بــه طــرق مختلــف مراکــز 
 KPMG آموزشــی خــاص خــود را بــه نام هــای
و   PWC Academy و   Digital Academy

برقرارکرده انــد.  EY Virtual  Academy
ــر   ــال 2000 براب ــه در س ــت ک ــرعت اینترن س
100 کیلوبایــت بــوده در حــال حاضــر بــه 
100 مگابایــت و پیش بینــی شــده در ســال  
ــت رســیده و رایانه هــای  ــه 10 گیگابای 2030 ب
 G6 از  اســتفاده  زیرســاخت  کوانتومــی 

قرارگیرنــد.
ــی  ــات دیجیتال ــون اطالع ــت پیرام ــر اینترن تأثی
ــی  ــاز نوین ــابداری را وارد ف ــه حس ــده حرف ش
ــر  کــرده اســت. فناوری هــای نوظهــور عــالوه ب
ــی، دارای  ــت حسابرس ــش کیفی ــی افزای توانای
ارزش افــزوده بســیار باالیی هســتند. حسابرســی 
ــا  در حــال گــذار از یــک فعالیــت واکنشــی و ب
ــک فعالیــت پیشــگیرانه،  ــه ی ــه عقــب ب ــگاه ب ن
کــه  اســت  آینده نگــر  و  پیش بینی کننــده 
ــدل  ــن م ــد. ای ــل می کن ــی عم ــان واقع در زم
ــه  ــا ارائ ــا ب ــب وکاره ــی  کس ــد حسابرس جدی
ــتگی  ــقوط ورشکس ــع از س ــه موق ــات ب اطالع

نجــات می دهــد. 
حســابداری و حسابرســی دیجیتالــی بــرای  
اســتفاده از فنــاوری اطالعــات بــرای ایجــاد یــا 
تطبیــق، فراینــد فعالیــت حرفــه ای بــا الزامــات 
اقتصــاد دیجیتالــی اســت. ایــن الزامــات عبارتند 
ــک،  ــارت الکترونی ــال، تج ــداری دیجیت از بانک
ــی های  ــن های گوش ــازی، اپلیکیش ــوزش مج آم
ــترك  ــکاری مش ــای هم ــمند و پالتفرم ه هوش
اســت. مشــخصۀ اصلــی اقتصــاد دیجیتــال 
اســتفاده تمــام عیــار از هــوش مصنوعــی و ایجاد 
یــک رابطــه ارگانیــک بیــن انســان و ماشــین در 
قالــب خودکارســازی همــۀ فرآیندهــای جامعــه 
اســت. بــدون شــک در اقتصــاد دیجیجیتــال بــر 
خــالف تصــور همــگان نقــش انســان، محــوری 

اســت زیــرا  مغــز انســان  هنــوز پیچیده تریــن 
ــه طــوري  ــدام انســان محســوب مي شــود. ب ان
کــه هیــچ کامپیوتــري قــادر بــه کپــي کــردن  
ــده ای  ــم  مشــکالت پیچی ــا مي توانی نیســت. م
ــی، شــعر و آهنــگ  ــع را پیش بین را حــل، وقای
از  کوچکــي  بخــش  تنهــا  ایــن  بســراییم، 
دســتاوردهاي مغــز اســت. بــه نظــر شــما 
ــل  ــز وص ــه مغ ــد ب ــر بتوان ــک کامپیوت ــر ی اگ
ــده  ــن ای ــاد؟ ای ــی خواهــد افت شــود چــه اتفاق
شــاید در حــال حاضــر فانتــزی بــه نظــر آیــد 
ــده  ــل ش ــت تبدی ــه واقعی ــن االن ب ــا همی ام
ــالب  ــالن ماســک در صــدد انق ــرا ای اســت. زی
درصــدد  همکارانــش  و  او  اســت.  دیگــري 
هســتند پــروژۀ اتصــال مغــز انســان  بــه 
ــانند.  ــام رس ــه اتم ــر« را ب ــین »کامپیوت ماش
درصــورت تحقــق چنیــن امــری شــاخصه های 
اجتماعی-اقتصــادی جهــان دگرگــون خواهنــد 
شــد. مغــز دارای  2.۵ میلیــون گیــگ حافظــه، 
ــون پیکســل کیفیــت،  چشــم دارای 324 میلی
ــه  ــال، کلی ــش در س ــون تپ ــا 38 میلی ــب ب قل
ــامل  ــدن ش ــه و ب ــد تصفی ــون واح 1.2 میلی
40 هــزار کیلومتــر رشــتۀ عصبــی اســت. 
ــردازش  ــت داده را پ ــه 24 پتابای ــوگل روزان گ
ــت  ــت ول ــه بیس ــا ب ــز تنه ــا مغ ــد. ام مي کن
ــرق مــورد  ــدازۀ ب ــه ان ــاز دارد یعنــی ب ــرق نی ب
ــم  ــپ ک ــک الم ــردن ی ــن ک ــراي روش ــاز ب نی
مصــرف؟!. بنابرایــن مغــز انســان مي توانــد 
ــۀ  ــد، نکت ــان باش ــر جه ــن کامپیوت کارآمدتری
جالــب آنکــه یــک کامپیوتــر 40 دقیقــه زمــان 
نیــاز دارد  تــا یــک ثانیــه از فعالیــت مغــز مــا را 
بازســازي کنــد. چهارمیــن کامپیوتــر قدرتمنــد 
ــا بیــش از هفتصــد هــزار هســتۀ  در جهــان  ب
ــزار  ــد ه ــون و چهارص ــک میلی ــده و ی پردازن
گیگابیــت فقــط می توانــد بیــش از یــک و 
نیــم میلیــارد ســلول عصبــي و یــک درصــد از 
ــن  ــا ای ــد؟ ب ــا را بازســازي کن ــز م ــي مغ کارآی
ــر متصــل  ــه کامپیوت ــز ب توصیــف چنانچــه مغ

حرفه  در عصر اقتصاد دیجیتالی 
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ــگرفی در  ــرات ش ــاهد تغیی ــوان ش ــود می ت ش
ــوع در  ــن موض ــروزه ای ــه ام ــد؟! ک ــان ش جه

ــراردارد.  ــری ق ــدوده ترابش مح
ــه  ــت وجویی ک ــر جس ــد ه ــور کنی ــال تص ح
ــروع  ــه  ش ــرد از لحظ ــام می گی ــوگل انج در گ
متوســط  به طــور  پاســخ گیری،  تــا  خــود 
حــدود 1۵00مایــل را در یــک چشــم بــه هــم 
زدن تــا یــک مرکــز اطالعــات طــی می کنــد و 
ــردد و در طــول مســیر خــود از 1000  برمی گ

ــد! ــتفاده می کن ــه اس رایان
و  شــواهد  حسابرســی  فعالیــت  بنیــاد 
ــان  ــه حسابرس ــی ک ــت، جای ــنجی اس اعتبارس
ــاز  ــا نی ــد یافته ه ــه تأیی ــنتی ب ــور س ــه ط ب
داشــتند، امــا اکنــون فنــاوری شــروع بــه 
ــات  ــت و مؤسس ــرده اس ــدل ک ــن م ــر ای تغیی
حسابرســی ها در جهــان پــر از اطالعــات و 
داده کنونــی ناچارنــد از آخریــن فنــاوری بــرای 
بهبــود حسابرســی و ارزیابــی ریســک و تجزیــه 
و تحلیــل حجــم بیشــتری از داده هــا اســتفاده 
می کننــد. ایــن امــر مســتلزم دســــتیابی 
بــه فــن آوری  جدیــد اســت کــه نیازمنــد 

ــا  ــت ام ــی اس ــرمایه گذاری های قابل توجه ســ
مؤسســــه های بــزرگ بین المللــی، و بــه طــــور 
عمــده چهــار مؤسســۀ بــزرگ حسابرســی جهان 
»Four Big« همــۀ ســاله بخــش قابل توجهــی از  
درآمدهــای خــود را صــرف ســرمایه گذاری جدید 
ــه  ــد ک ــی می کنن ــای قبل ــای فن آوری ه و ارتق
موجــب شــده پیشــرفت های خیره کننــده ای 
هــم بــه دســت آوردند. به طورمشــخص مؤسســه 
حسابرســی و خدمــات مشــاوره ای دیلویــت کــه 
ــی رود  ــمار م ــه بش ــرو حرف ــوارد پیش ــن م در ای

نرم افــزاری بــه نــــام آرگــس »ARGUS« تولید 
کــرده کــــه ایــن نرم افــزار عــالوه بــر تندخوانــی 
ــی، قراردادهــا و غیــره  اجــزای صورت هــای مال
و تعییــن حوزه هــای ریســــک آنهــــا، توانایــی 
تجزیــه وتحلیــل نــه تنهــا ارقــام  بلکــه متــون 
ــایی  ــی را شناســ ــند الکترونیک ــوع س ــر ن و ه
ــتخراج  ــا اس ــاز را از آنه ــورد نی ــات م و اطالع
مؤسســه  شــک  می کند.بــدون  تحلیــل  و 
ــا توجــه  حسابرســی ایرانــی در حــال حاضــر ب
ــان از یــک طــرف و فقــدان  ــه درآمدهــای آن ب
نگــرش تکنولــوژی محــوردر بنیــاد فکــری آنان 
ــن  ــت در ای ــعه فعالی ــن توس ــه کمتری ــادر ب ق

ــوارد نیســتند. ــه م گون
ــا  ــا و توان ــان دان ــخصاتی انس ــن مش ــا چنی ب
ــش بنیــان مهــارت محــور« کــه ســرمایۀ  »دان
اصلــی مؤسســات ارائه دهنــدۀ خدمــات از جمله 
ــمار  ــی بش ــابداری و حسابرس ــات حس مؤسس
ــان  ــه کهکش ــود ب ــد ب ــادر خواهن ــد، ق می رون
اقتصــاد دیجیتــال راه یابنــد. در همیــن راســتا 
ــرورش  ــرای پ ــت ب ــی دیلوی مؤسســه حسابرس
چنیــن کادرهایــی اخیــراً یــک ســرمایه گذاری 
ــص داده  ــف و تخصی ــارد دالری تعری 1.4 میلی
اســت. هــدف از ایــن ســرمایه گذاری کــه 
برمبنــای »آینــده یادگیــری« و در قالــب پــروژۀ 
Learning & Devel- »آمــوزش و توســعه 

opment« قــراردارد.
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سه مؤلفه اساسی اقتصاد دیجیتال
اقتصــاد  نویــن   ابزارهــای  و  فن آوری هــا 
دیجیتالــی کــه تاکنــون شــناخته شــده اند 
ماشــین  و  مصنوعــی  »هــوش  از  عبارتنــد 
لباس هــای  اشــیا،  اینترنــت  لرنینــگ، 
ــگ  ــرزی، بی ــان فرام ــاخت انس ــمند و س هوش
ــن  ــات، بالکچی ــز پیشــرفته اطالع ــا و آنالی دیت
ــری و  ــش اب ــده، رایان و تحــول در تجــارت آین
ــازی  ــت مج ــات، واقعی ــن اطالع ــرۀ آنالی ذخی
ــت  ــی، اینترن ــای دیجیتال ــاورس، دوقلوه و مت
ژنتیکــی  جهــش  و  ژنومیــک   ،G6 G5و 
ــات  ــان و رب ــکاری انس ــده، هم ــودات زن موج
ــای  ــال، هواپیماه ــای دیجیت ــتم عامل ه سیس
و  محاســبات  سرنشــین»پهپاد«،  بــدون 
رایانه هــای کوانتومــی چــاپ ســه بعــدی، 
چهــار بعــدی و ســاخت مــواد طبیعــی، فناوری 
نانــو و علــم مــواد، خالــق اجســام شــگفت انگیز 
چت بات هــا،  و  صوتــی  رابط هــای  آینــده 
ــت  ــه ای، امنی ــی رایان ــره و بینای تشــخیص چه
ــه خــودران کشــاورزی  ســایبری، وســایل نقلی
پوشــیدنی،  هوشــمند،گجت های  و  مــدرن 
لنزهــای هوشــمند، تکنولــوژی هم جوشــی 

هســته ای،گرافون و تکنولــوژی ظریــف کربنــی 
و تکنولــوژی بــرق بی ســیم«. 

بیشــتر فناوری هایــی کــه تاکنــون حسابرســان  
ــن  ــر زمی ــی ب ــاًل مبتن ــد کام ــتفاده می کنن اس
ــان  ــمند، نردب ــن هوش ــاپ، تلف ــتند- لپ ت هس
دیجیتالــی  اقتصــاد  در  امــا  انبــار.  ایمنــی 
ــر  ــت س ــا  پش ــا ب ــاص از ابزاره ــوع خ ــک ن ی
ــن  ــاالی زمی ــن ب ــن و قرارگرفت ــتن زمی گذاش
ــه  ــی کــه ب ــاد هوای ــوان پهپ ــه عن »آســمان« ب
عنوان»وســیله نقلیــه هوایــی بــدون سرنشــین« 
)UAV( نیــز شــناخته می شــود شــاکله حرفــه 

ــت.   ــرداده اس ــات را تغیی و خدم
در اقتصــاد دیجیتالــی چــون افــراد بیشــتری از 
تلفن هــای هوشــمند، تبلت هــا، ســاعت ها و 
ــتگاه های  ــایر دس ــمند و س ــتبندهای هوش دس
پهپادهــای  و  همــراه  تلفــن  اینترنتــی 
ــط  ــک محی ــه ی ــال ب ــرای اتص ــی ب الکترونیک
ــتفاده  ــکان اس ــر م ــان و ه ــر زم ــی در ه جهان
می کننــد. بنابرایــن میلیون هــا نفــر در سراســر 
ــرای  ــال ب ــد در اقتصــاد دیجیت جهــان می توانن
خریــد یــا فــروش کاال و خدمــات از جملــه در 
ــرکت  ــی  ش ــابداری و حسابرس ــات حس خدم

ــد  ــان می ده ــات نش ــی و تحقیق ــد. بررس کنن
کــه ســه مؤلفــه خدمــات حســابداری دیجیتالی 
بــه معنــای اعــم را از خدمــات ســنتی آن  

متمایــز می کنــد:
دیجیتالــی  خدمــات  ســاخت  زیــر   -1
بــر  مبتنــی  حسابرســی  و  حســابداری 
اســتفاده ازهــوش مصنوعــی بــا کاربــرد  
منابــع  ســایر  و  ســخت افزار  نرم افــزار، 
اســتعدادهای  عــالوه  بــه  تکنولوژیکــی، 
انســانی متخصــص در چارچــوب مهــارت 
محــوری اســت. در همیــن رابطــه مؤسســه 
حسابرســی دیلویــت اخیــراً بودجــۀ 1.4 
 »120« پــروژۀ  بابــت  را  دالری  میلیــارد 
تخصیــص داده اســت. دیلویــت بــا ایــن 
فــرض کــه ســرعت فکــر انســان 120 متــر 
درثانیــه اســت درصــدد برآمــده تــا بــا صرف 
مهارت هــای چنــد  هنگفــت  رقــم  ایــن 
منظــوره پرســنل خــود را در جهــت افزایــش 
و  یک طــرف  از  مشــتریان  رضایت منــدی 
ــود  ــان خ ــترس کارکن ــار و اس ــش فش کاه
ــی  ــاد دیجیتال ــرای اقتص ــر، ب ــرف دیگ از ط

ــرد. ــاال بب ــان«  ب ــده جه »آین
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2- کســب و کار الکترونیکــی حســابداری و 
حسابرســی متضمــن اســتفاده از برنامه هــای 
ــن و  ــای آنالی ــری، ابزاره ــردی کامپیوت کارب
ــام  ــه انج ــه ب ــال ک ــای دیجیت ــت فرم ه پل
فرآیندهــای ایــن حرفــه کمــک و طــول 
کاهــش  شــدت  بــه  را  فرآیندهــا  ایــن 
ــات  ــت مؤسس ــن عل ــه همی ــد داد. ب خواه
ــه »Big Four« از مدت هــا  ــزرگ چهارگان ب
ــرد  پیــش مطالعــات وســیعی پیرامــون کارب
بــزرگ،  داده هــای  کالد،  بالك چیــن، 
الگوریتــم  بــا  فــازی  منطــق  ترکیــب 
ــب  ــار تقل ــور مه ــه منظ ــن ب ــک داروی ژنتی
ــادی  ــای اقتص ــی  واحده ــات مال درگزارش
طراحــی  آن  حاصــل  کــه  داده  انجــام 
نرم افزارهــای خــاص  حسابرســی نظیــر  
Clara-KPMG« ،»Helix-EY« ،»Omo-
 »Aura-PWC« و  nia Dnav-Deloitte
و همچنیــن نســخه های جدیــد نرم افــزار 

اســت.   »CaseWare« کیس ویــر 

3- پایــۀ اولیــۀ حسابرســی دیجیتــال بــر 
تجــارت الکترونیــک کــه یــک مفهــوم آشــنا 
اســت اســتوار شــده کــه بــه معنــای انجــام 
کلیــۀ امــور حرفــۀ حســابداری و حسابرســی 
ــا  ــاورس ب ــت. مت ــن  اس ــورت آنالی ــه ص ب
ایجــاد دفاتــر مجــازی ایــن ایــده را در 
ــات  ــت. الزام ــترش داده اس ــالء گس ــد اع ح
ــه  ــان ب ــلط حسابرس ــی تس ــن حسابرس ای
و  دیجیتالــی  نوآوری هــای  و  فن آوری هــا 
آموزش هــای خاصــی اســت کــه مؤسســات 
ــاد  ــا ایج ــت ب ــی مدتهاس ــزرگ بین الملل ب
ــوزش  ــدد آم ــی در ص ــن آموزش ــز نوی مراک

ــتند ــود هس ــان خ کارکن

مزایای حسابداری  دیجیتال
حســابداری دیجیتــال بــدون شــک در اقتصــاد 
دیجیتــال  وزن و اهمیــت  بیشــتری بــه همــراه 
خواهــد داشــت زیــرا  »اینترنــت اشــیا«، هــوش 
مصنوعــی)AI(، واقعیــت مجــازی، بالك چیــن، 

داده کاوی،  و  لرنینــگ  ماشــین  کالد، 
ــا در  ــایر فناوری ه ــودران و س ــای خ خودروه
اقتصــاد دیجیتــال توســعه می یابنــد. برخــی از 

ــد از: ــد عبارتن ــه می ده ــه ارائ ــی ک مزایای
از  وســیعی  اطالعــات  بــه  حرفــه   
ــات حســابداری و  اســتفاده کنندگان از خدم
حسابرســی دسترســی خواهــد داشــت »نــه 
فقــط از تولیدکننــدگان و ارائه دهنــدگان 
ــدگان  ــایر مصرف کنن ــه از س ــات، بلک خدم
در اقصــی نقــاط جهــان بــه طــوری کــه آمار 
نشــان می دهــد کــه در حــال حاضــر حــدود 
ــت  ــه اینترن ــزار ب ــا اب ــیاء ی ــارد اش 18 میلی
ــه 30  ــال 2030 ب ــا س ــه ت ــت ک ــل اس وص
ــن  ــید. همچنی ــد رس ــیاء خواه ــارد اش میلی
ــره  ــس ذخی ــارد  عک ــدود 12.۶00 میلی ح
ــذاری  ــی بارگ ــبکه های اجتماع ــده در ش ش
ســاالنه  می شــود  تصــور  کــه  شــده 
حــدود1.۷00 میلیــارد عکــس بــه آن اضافــه 
ــال 2030  ــا را در س ــم آنه ــه حج ــود ک ش
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ــه   ــد«. ک ــس برس ــارد عک ــه 28.۶00 میلی ب
بــرای بررســی و تصمیم گیــری در مــورد 
ایــن حجــم اطالعــات ناچارســت عــالوه بــر 
نوآوری هایــی  و  فن آوری هــا  از  اســتفاده 
داه کاوی،   کالد،  بالك چیــن،  همچــون 
ــرد الگوریتــم ژننتیــک  منطــق فــازی و کارب
ــاص  ــای خ ــا و نرم افزاره ــن پالتفرم ه داروی
ــه وجــود  حســابداری و حسابرســی را نیــز ب
ــی  ــی مدت ــزرگ حسابرس ــات ب آورد. مؤسس
اتوماســیون  فن آوری هــای  کــه  اســت 
فرآینــد رباتیــک )RPA( را در برنامه هــای 
ــن آوری   ــن ف ــا ای ــد ت ــه کرده ان ــود تعبی خ
وظایــف معمــول و مبتنــی بــر قوانیــن را بــه 
صــورت خــودکار انجــام داده و حسابرســان 
و  کننــد  آزاد  معمــول  فعالیت هــای  از  را 
بتواننــد تمرکــز خــود را برفعالیت هایــی 
ــد متمرکــز  کــه ارزش افــزوده بیشــتری دارن
فعالیــت  فرآینــد  از  بســیاری  کننــد. 
فرآینــد  یــک  ممیزی هــا  و  حسابرســی 
دســتی جمــع آوری و مرتب ســازی از طریــق 
مجموعه هــای عظیمــی از داده هــا اســت 
ــزء  ــک ج ــه ی ــا را ب ــتخراج داده ه ــه اس ک
حیاتــی تبدیــل می کنــد کــه می توانــد 
در شــرکت ها و صنایــع متفــاوت باشــد. 
در حرفــۀ حسابرســی، زمــان زیــادی ماننــد 
حرفــۀ حقوقــی صــرف »خوانــدن« می شــود. 
ایــن می توانــد بســیاری از منابــع مــورد 
نیــاز را از ســایر بخش هــای فرآینــد تخلیــه 
کنــد. در ایــن ارتبــاط بــا اســتفاده از تجزیــه 
کوتاهــی  زمــان  در  پیشــرفته  تحلیــل  و 
ــاوری  ــرا فن ــود زی ــام می ش ــل انج ــن عم ای
ــی  ــوش مصنوع ــتفاده از ه ــر اس ــی ب مبتن
ســایر  و  ماشــین  یادگیــری  ســازگار، 
انجــام  نحــوۀ  اتوماســیون،  فناوری هــای 
بــرای  می دهنــد.  تغییــر  را  حسابرســی 
می تواننــد  ســند،  خواننده هــای  مثــال، 
میلیون هــا مــورد خــط را اســکن کننــد 

و بــه ســرعت ناســازگاری های احتمالــی 
را عالمت گــذاری کننــد. آنهــا همچنیــن 
می تواننــد مجموعــه داده هــای متفــاوت 
پیــش  از  پارامترهــای  بــه  توجــه  بــا  را 
تعییــن شــده بــه یکدیگــر عطــف و یــا 
ارجــاع دهنــد. ابزارهــای فــن آوری زمــان و 
ــد:  ــر آزاد می کنن ــرای کار مهم ت ــع را ب مناب
ــرای  ــر انســان ب تجزیــه و تحلیــل مبتنــی ب
تمرکــز بیشــتر بــر مناطــق بــا خطــر افزایش 
یافتــه صــورت می گیــرد. بــا اســتفاده از 
مجموعه هــای کامــل داده هــای مشــتری 
و  تجزیــه  قابلیت هــای  روی  الیه بنــدی  و 
تحلیــل و تجســم، می تــوان ناهنجاری هایــی 
ــه  ــد، ب ــه بررســی بیشــتر دارن ــاز ب را کــه نی
صفــر رســانده یــا برجســته و پررنــگ کــرد. 
ــه حسابرســان  ــا ب اســتخراج خــودکار داده ه
اجــازه می دهــد تــا ارزش تحلیلــی و بینــش 
ــا  ــر ب ــرف دیگ ــد. از ط ــه دهن ــه ای ارائ حرف
حرکــت بــه ســمت فضــای ابــری بــا پلتفــرم 
از  اســتفاده  و  خــود  اصلــی  حسابرســی 
ابرهــای مشــتریان، حسابرســان قــادر خواهند 
بــود همــکاری بــا مشــتریان را افزایــش داده 
و خواســته آنهــا را بــه ســرعت پاســخ دهنــد. 
عــالوه بــر ایــن مشــتریان می تواننــد اســناد و 

ــود کننــد و  پرس و جوهــای حسابرســی را آپل
ببیننــد حسابرســان دقیقــاً در کجــای فرآیند 
حسابرســی قــرار دارنــد، کــه منجــر بــه 
همــکاری بیشــتر در زمــان واقعــی می شــود. 
اســتفاده از بالك چیــن و رایانــش ابــری یــک 
ــت. ــدرن اس ــی م ــرای حسابرس ــادی ب ــزام ع ال

از آنجــا کــه در اقتصــاد دیجیتــال همــۀ   
فعالیت هــا از جملــه خدمات حرفــه ای آنالین 
ــه  ــه ب ــتریان حرف ــاًل مش ــد عم ــد ش خواه
دلیــل ســهولت ارتبــاط »یعنــی ارتباط گیری 
آســان و نزدیــک«، کانال هــای مســتقیم 
حرفه ای»ذینفعــان«  خدمــات  دریافــت 
و  ســؤاالت  تــا  می ســازد  قــادر  را  آنهــا 
ــی  ــات دریافت ــه خدم ــوط ب ــکالت مرب مش
ــرح  ــت مط ــا دریاف ــان ب ــن و همزم را آنالی
ــه ای  ــات حرف ــن مؤسس ــکالت فیمابی و مش
از  اســتفاده کنندگان  و  صاحبــکاران  بــا 
ــود. در  ــل ش ــریع تر ح ــه س ــات حرف خدم
ــرد پالتفرم هــای   ــا کارب اقتصــاد دیجیتالــی ب
ــر  ــار تغیی ــاط انســان ها دچ ــی، ارتب دیجیتال
ــن  ــم از ای ــه ه ــه حرف ــود ک ــی می ش اساس
مانــد  نخواهــد  بی نصیــب  فن آوری هــا 
زیــرا فیســبوك، اینســتاگرام، لینکدیــن، 
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واتســاپ، تلگــرام و …کــه نمونه هایــی از 
باعــث  هســتند،  دیجیتــال  پالتفرم هــای 
ــاط  ــه ارتب ــده اند ک ــبکه هایی ش ــاد ش ایج
بســیار  را  افــراد  بیــن  نظــر  تبــادل  و 
ــل   ــا در عم ــتفاده از آنه ــرده و اس ــان ک آس
مدل هــای کســب و کار در بــازار را تغییــر 
داده انــد. بــدون شــک بســیاری از مؤسســات 
حرفــه ای ســنتی در آینــده نزدیــک بــه ایــن 

ــوند  ــی می ش ــل و دیجیتال ــا منتق پالتفرم ه
دیجیتالــی  اقتصــاد  ســیطره  نتیجــه  در 
ــه  ــا حرف ــد ت ــد ش ــث خواه ــان  باع در جه
ــن  ــای نوی ــتفاده از فن آوری ه ــا اس ــد ب بتوان
 G5 ,G6 ارتباطــی نظیــر اینترنــت پرســرعت
ــه ای  ــی یافتــه و خدمــات حرف حضــور جهان
ــان  ــکان،  همزم ــر م ــان و ه ــر زم را  در ه

ــوند. ــتری ش ــای بیش وارد بازاره

از  اســتفاده  بــا  حســابداری  حرفــۀ   
فن آوری هــای امنیــت ســایبری و حفاظــت 
شــرکت های  و   صاحــب کاران  داده هــای  از 
ــات  ــت عملی ــد امنی ــیدگی می توان ــورد رس م
ــا  ــود را ب ــتریان خ ــود و مش ــای خ و فعالیت ه
اطمینــان بــاال انجــام،  بــه طــوری کــه مبادالت 
در  همچنیــن  کنــد.  ایمن تــر  را  اطالعــات 
حسابرســی دیجیتالــی عــالوه بــر ارزیابــی 
ــری،  ــر نمونه گی ــکاء  ب ــای ات ــه ج ــک، ب ریس
گروه هــای کاملــی از داده هــا و تراکنش هــا 
ــه  ــرد ک ــرار می گی ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی م
ــر  ــی کامل ت ــه حسابرس ــر ب ــل  منج ــن عم ای
ــک  ــان کم ــه حسابرس ــده و ب ــت ش ــا کفای و ب
نارســایی های  و  ناهنجاری هــا  تــا  می کنــد 
کننــد  را شناســایی  مســتندات  و  مــدارك 
بیشــتر  بررســی  بــرای  می تواننــد  کــه 
تضمیــن  همچنیــن  شــوند.  عالمت گــذاری 
در  کوچک تــر  تراکنش هــای  کــه  می کنــد 
ســطحی از بررســی قــرار می گیرنــد کــه قبــاًل 
ــده  ــت نادی ــای اهمی ــل محدودیت ه ــه دلی ب
ــردن  ــن خودکارک ــدند. همچنی ــه می ش گرفت
ــتی  ــورت دس ــه ص ــی ب ــه زمان ــی را ک کارهای
اجــازه  حســابرس  بــه  می شــد،  انجــام 
می دهــد تــا روی کارهایــی تمرکــز کنــد 
ــن  ــا دارد. همچنی ــاوت آنه ــه قض ــاز ب ــه نی ک
در اقتصــاد دیجیتالــی مبتنــی بــر هــوش 
ــزار  ــد از نرم اف ــان می توانن ــی حسابرس مصنوع
اســکن  بــرای  نــوری  کاراکتــر  تشــخیص 
اســناد و وارد کــردن اطالعــات مربوطــه بــرای 

خدمــات اعتباربخشــی اســتفاده کننــد.

 یکــی از مهم تریــن دســتاوردهای حسابرســی 
ــی انجــام حسابرســی مســتمر اســت.  دیجیتال
بدیــن معنــی کــه هنگامــی کــه یــک مشــتری 
ــری در  ــۀ اب ــک برنام ــود را در ی ــای خ داده ه
آن  می توانــد  حسابرســان  دارد،  دســترس 
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داده هــا را بــا پالتفــرم فــرم حسابرســی هــوش 
ــل  ــه و تحلی ــا تجزی ــد ت ــی متصــل کن مصنوع
بالدرنــگ ارائــه دهــد. در چنیــن صورتــی 
و  تجزیــه  یــا  مســتمر  حسابرســی  چــون 
ــال  ــول س ــتمر را در ط ــک مس ــل ریس تحلی
ــان ســال، شــاهد  ــس از پای ــرد پ انجــام می گی
تغییــرات غیرمنتظــره درصورت هــای مالــی 
نخواهیــم بــود. ایــن پیشــرفت های فنــاوری بــه 
حسابرســان اجــازه می دهــد شــب ها بــا آرامــش 
بیشــتری بــه خصــوص در فصــول پایــان ســال 
و فصــول مالیاتــی بخوابنــد زیــرا می داننــد کــه 
نرم افــزار و هــوش  مصنوعــی بــه بهتریــن نحــو 
ــک ها  ــوم ریس ــرده و عم ــک ک ــه کار او کم ب
شناســایی و در نظــر گرفتــه شــده اند و در  
ــه  ــاال ب ــت ب ــا کیفی ــی هایی ب ــه حسابرس نتیج
گزارشــات  اســتفاده کنندگان  و  مشــتریانش 
ــی  ــوش مصنوع ــود. ه ــه می ش ــی ارائ حسابرس
ــازد  ــادر می س ــرکت را ق ــی ش ــای مال بخش ه
کنترل هــای  و  کارآمدتــر  فرآیندهــای  تــا 
پرداختنــی،  حســاب های  بــرای  را  بهتــری 
ریســک  مدیریــت  دریافتنــی،  حســاب های 
ــای  ــی و عملکرده ــزی مال ــرکت، و برنامه ری ش
ــد. بخش هــای حسابرســی  ــل ایجــاد کنن تحلی
داخلــی شــرکت از هــوش مصنوعــی بــرای 
ــتفاده  ــود اس ــای خ ــک و رویه ه ــی ریس ارزیاب
ــت  ــب اســت بدانیــم کــه اینترن می کننــد. جال
ــه هــوش اشــیاء  ــده ب اشــیاء در ســال های آین
تبدیــل می شــود و دســتگاه های هوشــمند 
را تجزیــه و تحلیــل  و  می تواننــد داده هــا 
ــه  در  ــد ک ــم بگیرن ــتقل تصمی ــور مس ــه ط ب
نهایــت دخالــت انســان خیلــی کمتــر می شــود. 
ــیاء  ــت اش ــی اینترن ــای اصل ــی از کاربرده یک
و هــوش مصنوعــی در خانه هــای هوشــمند 
اســت. اگــر حرفــه  بتوانــد ایــن نــوآوری را در 
ــرد  ــی بکارگی ــابداری و حسابرس ــت حس فعالی
حرفــه ای  خدمــات  انجــام  زمــان  عمــاًل 
ــش  ــوان بخ ــد و می ت ــد ش ــیارکوتاه خواه بس

ــه را  ــای حرف ــات کار اعض ــی از اوق قابل توجه
ــه آموزش هــای تکنیکــی خــاص حســابداری  ب

ــص داد.  ــال تخصی ــی دیجیت و حسابرس

دیجیتــال  حسابرســی  و  حســابداری   
متحــول  را  حرفــه  ســنتی  بخش هــای 
خواهــد ســاخت و بســیاری از فرآیندهــای 
ــدی از  ــا بهره من ــراری حــذف و ب دســتی و تک
ــای  ــر برنامه ه ــی نظی ــای تکنولوژیک نوآوری ه
ــه  ــت ک ــد نیس ــمند بعی ــراه هوش ــن هم تلف
نقــش کامپیوتــر دســکتاپ و لب تــاپ نیــز 
ــود  ــث می ش ــکان باع ــن ام ــود. ای ــول ش متح
ــتریان  ــا مش ــابداری ب ــات حس ــۀ مؤسس رابط
شــود  بی درنــگ  و  روزآمــد  صاحبــکاران  و 
ــی  ــری مدیریت ــل در تصمیم گی ــن عام ــه ای ک
ــی  ــرد. یک ــایانی خواهدک ــک ش ــا کم ــه آنه ب

از مشــکالت فعلــی مؤسســات حسابرســی 
و  بایگانــی  وضعیــت  ایــران  در  بخصــوص 
آرشــیو مــدارك بــا توجــه بــه الــزام نگهــداری 
مــدارك تــا ده ســال وفــق قانــون تجــارت 
ــه ای از  ــش قابل مالحظ ــاًل بخ ــه عم ــت ک اس
ــه آن تخصیــص و هزینــه  فضــای مؤسســات ب
ــل  ــات تحمی ــه مؤسس ــز ب ــی را نی قابل توجه
ابــری  رایانــش  از  اســتفاده  بــا  می کنــد. 
می تــوان ایــن مشــکل تاریخــی حرفــه را 
یکبــار بــرای همیشــه حــل کــرد بدیــن طریــق 
ــا هــر حجمــی  ــرای ذخیــرۀ اطالعــات ب کــه ب
ــش  ــیو، فل ــی و آرش ــه بایگان ــازی ب ــر نی دیگ
ممــوری یــا ســایر منابــع ذخیــرۀ داده نداریــد. 
همــۀ  اطالعــات می توانــد بــه کمــک اینترنــت 
ذخیــره شــود. اطالعاتــی کــه می توانیــد در هــر 
جــای دنیــا و هــر سیســتم دیگــری بــه کمــک 
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ــک  ــه کم ــا ب ــد. داده ه ــی کنی ــت بازیاب اینترن
ــه  ــا ب ــره داده ه ــت ذخی ــری و قابلی ــش اب رایان
صــورت آنالیــن بــه راحتــی انتقــال پیــدا 
ــه طــرز  ــه و تحلیــل آن هــا ب می کننــد و تجزی
رایانــش  می شــود.  آســان تر  چشــم گیری 
ابــری )تجزیــه داده هــا بــه صــورت هوشــمند( 
بســیاری از پیشــرفت های تکنولــوژی را بــه 
ــری  ــش اب ــاند. رایان ــری می رس ــطح جدیدت س
ــه معنــای  از دیــد کســب و کارهــای آنالیــن ب
بهبــود همــکاری، بهــره وری بیشــتر و کاهــش 

قابل توجــه هزینــه اســت.
  

 یکــی از دغدغه هــای حرفــۀ حسابرســی 
از  مؤثــر  اســتفاده  دیجیتالــی  اقتصــاد  در 
نوآوری هایــی نظیــر تصاویــر ســه بعــدی و 
شناســایی و احــراز مســتندات از طریــق عکــس 
واژه هایــی اســت کــه قبــاًل موضــوع آن تعریــف 
شــده اســت کــه اگــر چنیــن ابــزاری بــا مهارت 
قضاوتــی حسابرســان یکــی شــود ضریــب 
اطمینان بخشــی گزارشــات حسابرســی بــه 
ــاال خواهــد رفــت. اســتفاده از هــوش  شــدت ب
ــود  ــی س ــد حسابرس ــی»AI« در فرآین مصنوع
ــی  ــات حسابرس ــرای مؤسس ــی را ب قابل توجه
بــه همــراه داشــته اســت. مشــتریان مؤسســات 
هســتند  شــرکت هایی  عمدتــاً  حسابرســی 
ــن  ــد. ای ــع عمومــی ســروکار دارن ــا مناف کــه ب
ــت  ــی در خدم ــای مهم ــرکت ها مأموریت ه ش
بــه مــردم دارنــد و نمی خواهنــد بــا یــک 
ــود را  ــروت خ ــب ث ــرداری و تقل ــورد کالهب م
از اعتمــاد عمومــی اســت، دســت بدهنــد. 
هــوش مصنوعــی بــه حسابرســان کمــک کــرده 
ــری را  ــی های بهت ــد حسابرس ــا بتوانن ــت ت اس
ــرا  ــد، زی ــام دهن ــود  انج ــتریان خ ــرای مش ب
ــف  ــر تحری ــه خط ــی ک ــایی مناطق ــه شناس ب
اســت  بزرگ تــر  آن هــا  در  اهمیــت  بــا 
ــل  ــه و تحلی ــکان تجزی ــد و ام ــک می کن کم
و  داده هــا  از  کامل تــری  مجموعه هــای 

ظهــور  می کنــد.  فراهــم  را  تراکنش هــا 
ــازی  ــل ب ــر کام ــک تغیی ــی ی ــوش مصنوع ه
در دنیــای حسابرســی اســت. فنــاوری بــه 
مؤسســات حسابرســی کمــک می کنــد تقریبــاً 
در هــر زمینــه ای از حسابرســی کیفیــت بهبــود 
یافتــه ای را ارائــه دهنــد. مؤسســات حسابرســی  
ــتفاده از  ــمت اس ــه س ــده ای ب ــور فزاین ــه ط ب
مختلــف  جنبه هــای  در  مصنوعــی  هــوش 
حسابرســی و بازرســی روی آورده انــد. یکــی از 
ــی  ــوش مصنوع ــه ه ــی ک ــن زمینه های مهم تری
می کنــد،  پرداخــت  را  قابل توجهــی  ســود 
ارزیابــی ریســک اســت. حسابرســان از ارزیابــی 
ــرای تعییــن اینکــه کــدام بخــش از  ریســک ب
ــی مشــتری معیــن بیشــترین  صورت هــای مال
خطــر را بــرای تحریــف بااهمیت دارد، اســتفاده 
می کننــد. بدیــن صــورت کــه حسابرســان 
بخش هــای  ایــن  بــه  را  بیشــتری  توجــه 
رویه هــای  و  داشــته  مبــذول  ریســکی 
حسابرســی بیشــتری را در حوزه هایــی کــه 
ــد. ــد انجــام می دهن بیشــترین ریســک را دارن

ــن  ــایی پرخطرتری ــرای شناس ــان ها ب حسابرس
ــاوت  ــه و قض ــر تجرب ــی ب ــای حسابرس حوزه ه
حرفــه ای خــود تکیــه می کننــد. نرم افــزار 
قــادر  را  حسابرســان  مصنوعــی  هــوش 
ــل  ــه و تحلی ــاس تجزی ــر اس ــا ب ــازد ت می س
صورت هــای  و  داده هــا  کامــل  و  پیچیــده 
کــدام  اینکــه  مــورد  در  مشــتری،  مالــی 
ــد،  ــاز دارن ــی نی ــترین بررس ــه بیش ــا ب حوزه ه
ــه حسابرســان  کمــک  ــن ب ــد. ای قضــاوت کنن
می کنــد تــا بهتریــن اســتفاده را از زمــان 
خــود در حسابرســی داشــته باشــند. بســیاری 
مؤسســات حسابرســی بــزرگ حتــی از هــوش 
مصنوعــی بــرای ارزیابــی ریســک اولیــه بــرای 
ــد،  ــتفاده می کنن ــد اس ــتریان جدی ــذب مش ج
ــک  ــت ریس ــادر اس ــی ق ــوش مصنوع ــرا ه زی
پذیــرش مشــتری را نیــز بــرآورد و اعــالم کنــد 
ــد  ــاس و می توانن ــن اس ــر ای ــان ب و حسابرس

حق الزحمــه مناســبی را بــرای حسابرســی های 
ــا در  ــد ی ــت کن ــر دریاف ــک و پیچیده ت پرریس
صــورت وجــود ریســک زیــاد، می توانــد از 
پذیــرش تعهــد خــودداری کننــد. امــروزه ثابت 
شــده مطلوبیــت حسابرســی مبتنــی بــر هــوش 
ــد  ــرا فرآین ــت زی ــاد اس ــیار زی ــی بس مصنوع
حسابرســی مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی  
ــای  ــی در تراکنش ه ــک واقع ــاس ریس ــر اس ب
صورت هــای مالــی هدف گــذاری می شــوند، 
ــابرس از  ــیر حس ــاس تفس ــر اس ــط ب ــه فق ن
چیســتی ریســک. عــالوه بــر ارزیابــی ریســک، 
ــوارد  ــرای م حسابرســان از هــوش مصنوعــی ب

زیــر اســتفاده می کننــد:
ــای  ــری، گروه ه ــر نمونه گی ــه ب ــای تکی ــه ج ب
مــورد  تراکنش هــا  و  داده هــا  از  کاملــی 
ایــن  می گیرنــد.  قــرار  تحلیــل  و  تجزیــه 
کامل تــر  حسابرســی  بــه  منجــر  عمــل 
ــد  ــک می کن ــان کم ــه حسابرس ــود و ب می ش
تــا ناهنجاری هــا و نارســایی ها را شناســایی 
ــتر  ــی بیش ــرای بررس ــد ب ــه می توانن ــد ک کنن
تضمیــن  عالمت گــذاری شــوند. همچنیــن 
در  کوچک تــر  تراکنش هــای  کــه  می کنــد 
ســطحی از بررســی قــرار می گیرنــد کــه قبــاًل 
ــده  ــت نادی ــای اهمی ــل محدودیت ه ــه دلی ب
گرفتــه می شــدند. مضافــاً کارهایــی را کــه 
ــد،  ــام می ش ــتی انج ــورت دس ــه ص ــی ب زمان
اجــازه  حســابرس  بــه  و  کننــد  خــودکار 
می دهــد تــا روی کارهایــی تمرکــز کننــد کــه 
ــر  ــرف دیگ ــا دارد. از ط ــاوت آنه ــه قض ــاز ب نی
در شــرایطی کــه تقلــب کشــف می شــود، 
ــا بازرســی  ــی را ب ــای مال حسابرســی صورت ه

ــوند.  ــرا ش ــب همگ ــی تقل قانون
مصنوعــی  هــوش  حــال،  همیــن  در 
ــازد  ــادر می س ــرکت را ق ــی ش ــای مال بخش ه
کنترل هــای  و  کارآمدتــر  فرآیندهــای  تــا 
پرداختنــی،  بــرای حســاب های  را  بهتــری 
ریســک  دریافتنــی، مدیریــت  حســاب های 
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ســازمانی، و برنامه ریــزی مالــی و عملکردهــای 
ــد. بخش هــای حسابرســی  تحلیــل ایجــاد کنن
ــرای  ــی ب ــوش مصنوع ــرکت از ه ــی ش داخل
ــتفاده  ــود اس ــای خ ــک و رویه ه ــی ریس ارزیاب
می کننــد. حسابرســانی کــه خدمــات مالیاتــی 
تشــخیص  نرم افــزار  از  می دهنــد  انجــام 
ــناد و وارد  ــکن اس ــرای اس ــوری ب ــر ن کاراکت
ــزار تهیــه  ــه نرم اف کــردن اطالعــات مربوطــه ب

مالیــات خــود اســتفاده می کننــد.

 بالك چیــن بــه عنــوان پالتفــرم اصلــی 
ــان  ــه حسابرس ــورد عالق ــابداری م ــۀ حس حرف

از  زیــرا  شــرکت ها  قــرار خواهــد گرفــت 
راهــی  به عنــوان  بالك چیــن  شــبکه های 
شــفاف، غیرقابــل تغییــر، ایمــن و غیرمتمرکــز 
ــا اســتفاده  ــا و تراکنش ه ــت دارایی ه ــرای ثب ب
می کننــد. در واقــع، قراردادهــای هوشــمند 
»برنامه هــای ذخیــره شــده در یــک بالك چیــن 
ــده  ــن ش ــش تعیی ــرایط از پی ــق ش ــه طب ک
ــه  ــد ک ــت کرده ان ــاًل ثاب ــوند« قب ــرا می ش اج
تراکنش هــای  از  زیــادی  می تواننــد حجــم 
مشــتری را تســهیل کننــد. البتــه حسابرســی 
ــا  ــن ب ــده در بالك چی ــت ش ــای ثب تراکنش ه
چالش هــای خاصــی همــراه اســت. حسابرســان 

نیــاز بــه دسترســی قابــل اعتمــاد بــه داده هــای 
همچنیــن  و  بالك چیــن  در  شــده  ثبــت 
ابزارهایــی بــرای تأییــد ادعاهــای مشــتریان در 
ــای خصوصــی  ــر کلیده ــا ب ــرل آنه ــورد کنت م
دارنــد. به عــالوه، ارزش گــذاری دارایی هــای 
دیجیتالــی خاصــی کــه روی بالك چین هــا 
ــل  ــای غیرقاب ــد توکن ه ــوند، مانن ــت می ش ثب
ــد  ــوار باش ــن اســت دش ــض )NFT( ممک تعوی
اســاس  بــر   KPMG حسابرســی  مؤسســه 
ــن نتیجــه  ــه ای ــه عمــل آورده ب بررســی های ب
چالش هــا  ایــن  راه حل هــای  کــه  رســیده 
در  تخصصــی  ســرمایه گذاری های  نیازمنــد 



34
دی و بهمن  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳46

حسابدار

داده هــا و ابزارهــا بــرای به دســت آوردن شــواهد 
حسابرســی بــرای بالك چیــن اســت. بــه همیــن 
دلیــل اســت کــه شــرکت Chain Fusion® را 
ســاخته اســت، مجموعــه ای از قابلیت هــای 
ثبــت شــده کــه بــه تیم هــای KPMG کمــک 
ــد و  ــل کنن ــا را ح ــن چالش ه ــا ای ــد ت می کن

ــد. ــت کنن ــه مشــتریان خــود خدم ب
بســیار   از  یکــی  تنهــا   Chain Fusion
ــن  ــر بالك چی ــی ب ــی مبتن ــای حسابرس ابزاره
اســت کــه حسابرســی  را در ســال های آینــده 
 KPMG ــوژن ــرد. چین فی ــد ک ــر خواه مدرن ت
را قــادر می ســازد تــا خدمــات حسابرســی را بــه 
مؤسســات مالــی پیشــرو و خدمــات  رمزنــگاری 
ارائــه کنــد. توانایــی بــه دســت آوردن شــواهد 
حسابرســی در مــورد مانده هــا و تراکنش هــای 
بــه  پیشــرو  بالك چین هــای  در  ثبت شــده 
ــه  ــان ب ــد همچن ــک می کن ــان  کم حسابرس
ــه  ــاال ک ــت ب ــا کیفی ــی های ب ــۀ حسابرس ارائ
ــرآورده  ــی  را ب ــات نظارت ــتانداردهای مقام اس

ــد. ــه دهن ــد، ادام می کن

 اقتصــاد دیجیتالــی و تبدیــل دنیــای مجازی 
بــه واقعیــت و ظهــور متــاورس نشــان می دهــد 
کــه قابــل توجه تریــن جنبــۀ حسابرســی 
آن  مجازی ســازی  اســت  ممکــن  مــدرن 
باشــد. بــه همیــن منظــور چــه در دوران 
ــتفاده  ــد از آن گســترش  اس ــه بع ــا و چ کرون
از »اتاق هــای حسابرســی مجــازی« بــرای 
ــود.  ــاز ب ــورد نی آشکارســازی مجازی ســازی م
اتاق هــای حسابرســی مجــازی محیط هــای 
مشــترکی  و  خصوصــی  امــن،  دیجیتالــی 
بــا  می تواننــد  حسابرســان  کــه  هســتند 
خیــال راحــت بــه ســوابق مالــی و ســایر 
ــند.  ــته باش ــی داش ــاس دسترس ــناد حس اس
ــکان  ــا از ام ــر، آنه ــرایط اخی ــار ش ــت فش تح
ــد.  ــت کرده ان ــدن حرک ــی ش ــمت عمل ــه س ب
ــه  ــه موســوم ب موسســات حسابرســی چهارگان
ــرمایه گذاری های  ــه س ــه ب ــا توج ــور ب بیگ ف

ــت  ــای فعالی انجــام داده شــده خــود فرآینده
ــه اتاق هــای حسابرســی  حسابرســی خــود را ب
مجــازی تبدیــل کــرده و حتــی در پســاکرونا با 
حضــور فیزیکــی حداقلــی کارکنــان آن را ادامه 
ــرای  ــد. مؤسســه حسابرســی KPMG ب داده ان
ــودن  ــاد ب ــل اعتم ــان از قاب ــه اطمین کمــک ب
ــدازه  ــان ان ــه هم ــازی ب ــی های مج حسابرس
عینک هــای  خــود،  حضــوری  آنالوگ هــای 
هوشــمندی را در نظــر گرفتــه اســت کــه 
ــد  ــازه می ده ــی اج ــان حسابرس ــه متخصص ب
ــه صــورت ایمــن  ــا دارایی هــای راه دور ب ــا ب ت
ــته  ــل داش ــل تعام ــی در مح ــان واقع و در زم
ــره. از دیگــر  ــد موجودی هــا و غی باشــند، مانن
 »E-Room«ویژگی هــای اتــاق حسابرســی
مجــازی آن اســت کــه دقیقــاً شــبیه اتاق هــای 
فضــای  اســت.  کار  محــل  در  ســنتی  کار 
دیجیتــال در تمــام طــول روز"بــاز" باقــی 
ــد و امــکان همــکاری در زمــان واقعــی  می مان
و تمــام وقــت را بــه صــورت شــبانه روزی 
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ــد  ــم می کن ــی فراه ــای حسابرس ــرای تیم ه ب
ــناد را  ــه  اس ــده ک ــم ش ــکان فراه ــن ام و ای
ــد  ــوند همانن ــی ش ــازی بررس ــورت مج ــه ص ب
ــخصاً  ــه ش ــازی ک ــاق مج ــی ات ــم حسابرس تی
در کنــار هــم نشســته اند. ایــن موضــوع باعــث 
ــی   شــده کــه گفتــه شــود در اقتصــاد دیجیتال
ــاًل  ــد کام ــک فرآین ــه ی ــل ب ــی تبدی حسابرس
حضــوری  هیچ گونــه  بــدون  و  مجــازی 
ــر  ــال حاض ــه در ح ــا این ک ــد. کم ــد ش خواه
ــی  ــزرگ حسابرس ــات ب ــان مؤسس ــم کارکن ه
جهــان حداکثــر ســه روز بــه صــورت فیزیکــی 
در ادارات مشــغول کار و بقیــه روزهــا را بــه 
صــورت مجــازی در اختیــار مؤسســات ذیربــط 

ــتند.   هس

 فرآینــد اســتفاده از وســایل نقلیــۀ هوایــی 
 »Dronification« بــدون سرنشــین »پهپــاد« را
ــرای گرفتــن داده هــای  ــد ب ــن فرآین ــد. ای گوین
ــده، در  ــای پیچی ــه محیط ه ــخ ب ــزرگ و پاس ب
ــات  ــی از عملی ــه بخش ــدن ب ــل ش ــال تبدی ح
ــا  ــب وکاره ــای کس ــوم بخش ه ــه در عم روزان
ایجــاد  هزینه هــای  در  صرفه جویــی  اســت. 
ــی را  ــاوری، فرصت های ــن فن ــط ای ــده توس ش
بــرای اســتفاده از پهپادهــا بــاز می کنــد، از 
بررســی های زیســت محیطی تــا پروژه هــای 
پروژه هــای  ماننــد  عمــران  مهندســی 
ــا  ــد پل ه ــزرگ مانن ــاس ب ــاختمانی در مقی س
و جاده هــا. پهپادهــا در حــال حاضــر قــادر 
ــق  ــا عم ــن ت ــطح زمی ــه برداری در س ــه نقش ب
کیلومتــر   2 از  بیــش  و  ســانتی متری   1.۵
ــش از  ــه ای بی ــرواز ۵۹ دقیق ــک پ ــع در ی مرب
ــن  ــابداران، ای ــرای حس ــتند. ب ــر هس 120 مت
ایــن فنــاوری  از  فرصــت وجــود دارد کــه 
ــی  ــمگیر برخ ــیدن چش ــرعت بخش ــرای س ب
حــال  عیــن  در  و  تجــاری  فرآیندهــای  از 
ــد.  خودکارســازی برخــی دیگــر، اســتفاده کنن
ــی  ــع اصل ــین منب ــدون سرنش ــای ب هواپیماه

ــای  ــا دنی ــه تنه ــزرگ هســتند و ن ــای ب داده ه
ــد،  ــر می دهن حســابداری و حسابرســی را تغیی
بلکــه خدمــات مشــاوره ای تجــاری را از طریــق 
در  صرفه جویــی  جدیــد،  کاری  شــیوه های 
مقیــاس بســیار متفــاوت و ارائــه خدمــات 
ــد. ــش می دهن ــی افزای ــان واقع ــاً در زم تقریب

حــوزۀ فعالیــت حســابداری ممکــن اســت برای 
ــه  ــب ب ــین مناس ــدون سرنش ــای ب هواپیماه
ــتگاه های  ــود دس ــه می ش ــد، گفت ــر می رس نظ
را  توانایــی  ایــن  سرنشــین  بــدون  پرنــده 
ــرای انجــام  ــدی را ب ــای جدی ــه راه ه ــد ک دارن
ــزرگ  ــابداری ب ــرکت های حس ــه ش ــارت ب تج
ــی  ــه حسابرس ــد. مؤسس ــه دهن ــک ارائ و کوچ
ــال 201۶  ــه از س ــت ک ــی اس »PWC« مدع
ــا را  ــتفاده از پهپاده ــار اس ــتین ب ــرای نخس ب
ــی  ــان دوره یک ــودی پای ــمارش موج ــرای ش ب
مشــتریان  از  یکــی  افتــاده  دور  معــادن  از 
خــود و بــرآورد حجــم ذخایــر معــدن بــه 
ــرده  ــتفاده ک ــهام آن اس ــی س ــور ارزیاب منظ
اســت. بعــد از جریــان کرونــا نیــز عمــدۀ 
ــیاری  ــرای بس ــزرگ ب ــه ب ــات چهارگان مؤسس
از انبارگردانی هــا از پهپادهــای الکترونیکــی 
بــه عنــوان مثــال، در  اســتفاده کرده انــد. 
بــا  کــه  حرفــۀ حســابداری، شــرکت هایی 
ــا  ــی ی ــزرگ معدن ــر ب ــه ذخای ــتریانی ک مش
عملیــات معدنــی دارنــد کار می کننــد، اکنــون 
می تواننــد از هواپیماهــای بــدون سرنشــین 
بــرای پــرواز بــر فــراز منطقــه اســتفاده کننــد 
بگیرنــد.  اندازه گیــری  و  عکــس  هــزاران  و 
ســپس حسابرســان می تواننــد از ایــن داده هــا 
ــا  ــق از دارایی ه ــای دقی ــه برآورده ــرای ارائ ب
بــه  می تواننــد  پهپادهــا  کننــد.  اســتفاده 
ــرواز  ــا پ ــودی را ب ــای موج ــرعت تخمین ه س
بــر فــراز منطقــه محاســبه کننــد. نکتــۀ 
جالــب توجــه بــه خصــوص بــرای حسابرســان 
ایرانــی کــه عالقمنــد بــه ســنت گریزی در 
ــه  ــه مؤسس ــتند آن ک ــی هس ــوزۀ حسابرس ح

ــرای  ــی ب ــی خاص ــز تحقیقات ــی مرک حسابرس
ــرده  ــتان ایجادک ــا در لهس ــتفاده از پهپاده اس
تــا روش جدیــد و دقیق تــری بــرای انجــام 
کار ارزیابــی ریســک از طریــق پهپادهــا را ارائــه 
دهنــد. تصاویــر گرفتــه شــده توســط پهپادهــا 
در کارگاه هــای بــزرگ توانســته اند راهکارهــای 
ــررات  ــت مق ــان از رعای ــرای اطمین مناســبی ب
ایمنــی ارائــه دهنــد، از نماهایــی کــه مشــخص 
می کنــد کارگــران کاله ایمنــی بــه ســر دارنــد 
ــا  ــا ی ــب جرثقیل ه ــتی نص ــی درس ــا بررس ت

ســایر ماشــین های ســنگین ســاختمانی.
ــین  ــدون سرنش ــای ب ــه هواپیماه ــی ک در حال
ــه دلیــل نقــش خــود در جنگ هــای مــدرن،  ب
ــده ای  ــور فزاین ــه ط ــن، ب ــژه در اوکرای ــه وی ب
شــناخته می شــوند، آنهــا همچنیــن ابــزار 
طبیعــی  بالیــای  هنــگام  در  ارزشــمندی 
اخیــر  زلزلــۀ مخــرب  در همیــن  هســتند 
ســوریه،  و  ترکیــه  از  تصاویــر  از  بســیاری 
ــرزه را  ــن ل ــب زمی ــم تخری ــاس عظی ــه مقی ک
نشــان می دهــد، از طریــق هواپیماهــای بــدون 
سرنشــین تهیــه شــده اســت کــه بــه امدادگران 
ــری  ــر واضح ت ــد تصوی ــازه می ده ــس اج اورژان
از آنچــه اتفــاق افتــاده اســت، دریافــت کننــد. 
ــد  ــا دی ــه تنه ــدون سرنشــین ن ــای ب هواپیماه
ــد  ــه می توانن ــد، بلک ــه می دهن ــده ای را ارائ پرن
بــه حســگرهایی بــرای ارزیابــی آســیب مجهــز 
شــوند ماننــد تشــخیص ســطوح بــاالی متــان، 
ــتگی  ــان دهنده شکس ــت نش ــن اس ــه ممک ک

ــد. ــار باش ــر انفج ــرض خط ــع گاز در مع مناب
ســازمان فضایــی آمریــکا » ناســا« بــرای یافتــن 
افــراد بــرای فاجعــه و واکنــش اضطــراری، دارای 
 »Finder« یــک فــن آوری خــاص بــه نــام
در  را  قلــب  ضربــان  می توانــد  کــه  اســت 
ــه در  ــد ک ــی آوار تشــخیص ده عمــق 30 فوت
ــر از یــک چمــدان نیســت،  دســتگاهی بزرگ ت
ــس از  ــدگان پ ــن بازمان ــه یافت ــک ب ــرای کم ب
ــتگاه  ــن دس ــت.  ای ــده اس ــتفاده ش ــه اس زلزل
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کــه بــه وســیله پهپــاد هــم قابــل حمــل اســت 
در ســال 201۵، توانســت چهــار مــرد را  کــه 
ــوب  ــر، گل، چ ــوت آج ــدود 10 ف ــر ح در زی
ــارا  ــال چاوت ــتای نپ ــا در روس ــر زباله ه و دیگ

ــد. ــد را بیای ــده بودن ــون ش مدف
بــه  ایــن فنــاوری  دو ســال بعــد، مجــوز 
کــه  شــد  داده  مکزیــک  در  شــرکت هایی 
بــه زلزلــه ۷.1 ریشــتری در مکزیکوســیتی 
ــک  ــا ارســال ی ــن دســتگاه ب ــد. ای پاســخ دادن
ســیگنال مایکروویــو کم تــوان از میــان آوار کار 
ــاب  ــی در بازت ــال تغییرات ــه دنب ــد و ب می کن
ــی  ــد ناش ــه می توان ــت ک ــیگنال ها اس ــن س ای
ــان  ــس و ضرب ــد تنف ــک مانن ــرکات کوچ از ح

ــد. ــب باش قل
ــر، از  ــردازش تصوی ــا نرم افزارهــای پ پهپادهــا ب
جملــه فتوگرامتــری، تجزیــه و تحلیــل محتوای 
ویدئویــی، ادغــام شــده کــه می تواننــد مقادیــر 
ــکن،  ــی اس ــورت الگوریتم ــه ص ــودی را ب موج
پــردازش و خروجــی کننــد. ایــن نرم افــزار 
ــوزش  ــتفاده جدید»آم ــوارد اس ــرای م ــد ب بای

ــا  ــد داده ه ــک کن ــه آن کم ــا ب ــود« ت داده ش
ــدی  ــه بررســی و پیکربن ــن ب ــد. ای را درك کن
دســتی نیــاز دارد، امــا دقــت سیســتم بــا 
ــد.  ــود می یاب ــرعت بهب ــه س ــان ب ــت زم گذش
بــه همیــن علــت امــروز گفتــه می شــود 
حرفــه بایــد آمــادۀ بــرای برخاســتن باشــد زیرا 
عملکــرد پهپادهــا  فقــط بــه شــمارش چیزهــا 
بــا  را می تــوان  آنهــا  نمی شــوند.  محــدود 
چندیــن مــورد اســتفاده مرتبــط با حسابرســی 
ــترده از  ــی گس ــه: بازرس ــق داد، از جمل تطبی
ــوط  ــد خط ــزرگ مانن ــق ب ــا در مناط دارایی ه
ــبکه های  ــا ش ــرق ی ــوط ب ــن، خط ــۀ تأمی لول
ــوه  ــرات بالق ــق خط ــایی دقی ــاده ای، شناس ج
ــه  ــیب ب ــبزیجات، آس ــد س ــوارد  رش ــد م مانن
و  ســازه،  یکپارچگــی  و  نشــت  دارایی هــا، 
مناطــق مشــابه، دسترســی بــه مکان هــای 
ــد،  ــزی دارن ــه ممی ــاز ب ــه نی ــور ک صعب العب
بــرای  ویــژه  بــه  ایمنــی،  بازرســی های 
ســاختمان ها،  عمرانــی،  زیرســاخت های 
محیط هــای بالقــوه خطرنــاك یــا عواملــی 

کــه می تواننــد بــر ســالمت و رفــاه تأثیــر 
ــی  ــرای مناطق ــی ها ب ــایر بازرس ــد، س بگذارن
ــل و  ــل و نق ــررات، حم ــا مق ــاق ب ــد انطب مانن
ــایر  ــرقت و س ــایی س ــن، شناس ــرۀ تأمی زنجی
ارزیابــی  موجــودی،  غیرمنتظــره  تغییــرات 
ماننــد  حوزه هایــی  بــرای  دارایی هــا  ارزش 
ــت  ــا مدیری ــتهالك ی ــی، اس ــای مال صورت ه
ــده نشــان  ــل آم ــه عم ــی، بررســی های ب دارای
ــور  ــه ط ــا ب ــتفاده از پهپاده ــه اس ــد ک می ده
عمــوم در حــال حاضــر در مــوارد زیــر صــورت 

می گیــرد:
در خدمــات حسابرســی و ممیــزی معــادن، 
ــد  ــی، در تولی ــواد معدن ــتخراج م ــادن و اس مع
فســیلی،  ســوخت های  جملــه  از  انــرژی 
نیــرو،  انتقــال  و  تجدیدپذیــر  انرژی هــای 
عملکــرد  جملــه  از  کشــاورزی،  بخــش  در 
مدیریــت  و  خــاك  کیفیــت  کشــاورزی، 
ــی،  محصــول، در حــوزه زیرســاخت های عمران
راه هــا و مدیریــت ســاختمان نقشــه برداری 
زمیــن و امــالك و مســتغالت، ســاخت و ســاز، 
ســاختمانی  بــزرگ  پروژه هــای  و  توســعه 
ماننــد  ارتباطــی،  و مهندســی، شــبکه های 
برج هــای خدمــات تلفــن همــراه، برنامه ریــزی 
ــات  ــا مقدم ــداری ب ــرات و نگه ــات، تعمی عملی
در  بایــد  وســیعی  تغییــرات  پیش گفتــه 
مراکــز آموزشــی کشــور در راســتای ورود 
ــش الزم  ــال دان ــال و انتق ــاد دیجیت ــه اقتص ب
از طریــق  بــه دانش آمــوزان و دانشــجویان 
فــوری  ضــرورت  دیجیتالــی  آموزش هــای 
ــدون شــک نقــش مراکــز آموزش هــای  دارد. ب
حرفــه ای در پــروش مهــارت افــراد و همچنیــن 
ــن آوری  ــد ف ــزاری در تولی ــرکت های نرم اف ش
اقتصــاد  بــا  منطبــق  الزم  نوآوری هــای  و 
ــد  ــی خواه ــت تلق ــا اهمی ــی بســیار ب دیجیتال
شــد زیــرا حرفــۀ حســابداری بــه خــودی 
خــود، نــه رســالت ایــن کار را دارد و نــه 

توانایــی انجــام آن را دارد.
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تغییــرات  دیگــر  اهمیــت  بــا  نکتــۀ 
قابل مالحظــه ای اســت کــه در اســتانداردهای 
حســابداری و حسابرســی در فرآینــد اقتصــاد 
دیجیتالــی بایــد صــورت گیــرد زیــرا بــه 
دارایی هــای مجــازی  ابــداع  طورمشــخص 
توکــن دار، معامــالت چندجانبــه در آن واحــد 
و یــا معامــالت متاورســی مســتلزم اســتاندارد 
ــی  ــتانداردهای فعل ــرا اس خاصــی هســتند زی
ــوده در  ــن ب ــات روی زمی ــر عملی ــی ب مبتن
ــد  ــی از فرآین ــش قابل توجه ــه بخ ــی ک حال
ــال  ــی در ح ــابداری و حسابرس ــات حس عملی
ــاالی زمیــن »آســمان«  ــه فضــای ب ــال ب انتق
بــرای  کــه  حســابداری  مثــاًل  هســتند. 
می شــود  اســتفاده  مشــهود  دارایی هــای 
بــرای اقتصــاد دیجیتــال امــروزی کــه توســط 
ــود،  ــت می ش ــهود تقوی ــای نامش ــی ه دارای
اســتانداردها  ایــن  نیســتند.  مناســب 
از  تمرکــز  تغییــر  منعکس کننــدۀ  بایــد 
دارایی هــای  بــه  مشــهود  دارایی هــای 
ــو  ــد همس ــه بتوان ــا حرف ــت ت ــهود اس نامش
شــود.  دیجیتــال  بااقتصــاد  هماهنــگ  و 
ــد، طراحــی  ــد برن دارایی هــای نامشــهود مانن
فعلــی  اســتانداردهای  توســط  نرم افــزار  و 
مگــر  نمی شــوند  شناســایی  حســابداری 
ــوند.  ــداری ش ــث خری ــخص ثال ــه از ش اینک
البتــه کــه حرفــه حســابداری نمی توانــد 

ــد  ــل کن ــر عم ــاد تغیی ــی در ایج ــه تنهای ب
بــه  نیــاز  الزم  تغییــرات  ایجــاد  بــرای  و 
نهادهــای  و  سیاســت گذاران  حمایــت 
ســرمایه گذاران،  قانون گــذار،  نظارتــی 
ــن  ــه همی ــران دارد. ب ــدگان و مدی اعتباردهن
در  مولفه هــای خــاص حسابرســی  علــت  
دنیــای مجــازی نیــز بایــد بــاز تعریــف شــوند 
ــه  ــر پای ــی ب ــت حسابرس ــاس فعالی ــرا اس زی
اخــالق حرفــه ای متضمــن صداقــت شــخصی 
و شــک و تردیــد حرفــه ای بــوده و ایــن 
ویژگی هــا همچنــان حیاتــی هســتند. امــا در 
ــد  ــن بای ــد، حسابرســان همچنی ــط جدی محی
ــری از کســب وکار، کنجــکاوی  ــش عمیق ت دان
قدرتمنــد در مــورد فن آوری هــا و طــرز فکــر 
چابکــی کــه اختــالل را در بــر می گیــرد، 

ــد. ــعه دهن توس
ــض  ــم مح ــری عل ــرای یادگی ــۀ کالم ب خالص
ــی« را  ــان » انگلیس ــم جه ــان عل ــت زب نخس
فراگیریــد ســپس تــالش کنیــد بــه هرطریــق 
ممکــن بــا فن آوری هــای نویــن در حرفــه 
و پالتفرم هــای اجراشــده آشــنا شــوید. در 
ــی  ــای آموزش ــا و کلیپ ه ــه فایل ه ــن رابط ای
بســیارخوبی هــم در یوتیــوپ و هــم در ســایت 
موسســات بــزرگ حسابرســی بــه صــورت 
ــا را  ــی وجــود دارد کــه مطالعــه آنهــا م مجان
ــد  ــو خواه ــه جل ــی رو ب ــد قابل توجه ــا ح ت

بــرد و بدیهــی اســت کــه درمرحلــه نهایــی بــه 
ــرد  ــق کارک ــا از طری ــل درآوردن آموخته ه عم
و اجــرا هســت. راه دراز امــا قابــل پیمــودن 

اســت.                     
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نهاد ناظر به دنبال استقالل حسابرس و 
شفافیت گزارشگری

فاطمه صّراف                    موسی حسن زاده 

مقدمه    
و  فــراز  کشــور،  در  حسابرســی  حرفــه 
ــت.  ــرده اس ــی ک ــده ای را ط ــیب های عم نش
قبــل از انقــالب اســالمی، فّعالیــت حرفــه، 
عمدتــاً در بخــش خصوصــی بــود. تمرکــز 
بخــش عمــده اقتصــاد در بخــش دولتــی و 
بومــی پــس از انقــالب اســالمی، تأثیــر جــدی 
ــوی  ــت، به نح ــه گذاش ــای حرف ــر فّعالیت ه ب
کــه گرایــش بــه حسابرســی دولتــی بــر 
ــرد و  ــه ک ــی غلب ــش خصوص ــت در بخ فّعالی

حاصــل آن تشــکیل مؤسســات حسابرســی 
در بخــش دولتــی و نهادهــای اداره کننــدۀ 
واحدهــای اقتصــادی بخــش عمومــی بــود کــه 
نهایتــاً منجــر بــه تشــکیل ســازمان حسابرســی 
و ارجــاع انحصــاری کارهــای حسابرســی بخــش 
ــد.  ــازمان ش ــن س ــه  ای ــی ب ــی و عموم دولت

   بــا تشــکیل جامعــه حســابداران رســمی ایران 
و شکســته شــدن انحصــار ســازمان حسابرســی، 
ــازار  ــه، ســهم ب ــه اول تشــکیل جامع طــی ده
بخــش خصوصــی حسابرســی از حــدود 20 
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ــه حــدود 80 درصــد در ســال1380  درصــد، ب
افزایــش یافــت. ضمــن آنکــه حسابرســی حجــم 
عظیمــی از واحدهــا و شــرکت هایی کــه طبــق 
ــران  ــمی ای ــابداران رس ــه حس ــّررات جامع مق
ــه  ــود ب ــی خ ــاع کار حسابرس ــه ارج ــف ب مکل
عــدم  به دلیــل  هســتند،  جامعــه  اعضــای 
اشــراف اّطالعاتــی جامعــه و ضعــف در فرهنــگ 
حســابدهی تحّقــق نیافتــه اســت و حجــم بــازار 
ــواردی  ــش از م ــب بی ــه مرات ــه ب ــوه جامع بالق

ــد.  اســت کــه تــن بــه حسابرســی داده ان
ــتقل در  ــی مس ــه حسابرس ــی حرف ــد کیف رش
ــابداران،  ــه حس ــکیل جامع ــه اول تش ــک ده ی
متناســب بــا رشــد کّمــی آن نبــود و بــه نظــر 
می رســد انتظــارات ذی نفعــان بــه دالیــل 
ــاوری«،  ــی فن ــه »عقب افتادگ ــف از جمل مختل
»عــدم تجهیــز مؤسســات حسابرســی بــه 
تبییــن  در  »ضعــف  متنــوع«،  خدمــات 

درســت ارزش هــا و رعایــت اخــالق حرفــه ای«، 
ــرد  ــر عملک ــش و کارا ب ــارت اثربخ ــدم نظ »ع
حسابرســان«، »کمبــود نیروی انســانی توانمند« 
و »ضعــف فرهنگ حســابدهی و حســابخواهی و 
عــدم حمایــت جامــع دولــت«، بــرآورده نشــده 
ــوب،  ــت مطل ــا وضعی ــه ب اســت و شــرایط حرف

ــاداری دارد.  ــه معن فاصل
ــی، توانایــی  هــدف حسابرســی صورت هــای مال
اظهــار نظــر حســابرس دربــاره ایــن اســت کــه 
آیــا صورت هــای مالــی از تمــام جنبه هــای 
ــا اهمیــت، طبــق اســتانداردهای حســابداری،  ب
تهیه شــده اســت یا خیــر )اورچ و ولــف، 2021(. 
وجــود اّطالعــات مالــی شــفاف و قابــل مقایســه، 
یکــی از ارکان اصلــی پاســخگویی مدیــران 
ــری  ــی تصمیم گی ــای اساس ــی و از نیازه اجرای

ــر  و همــکاران، 201۹(.  اقتصــادی اســت )نای
ــتقل  ــابرس مس ــر حس ــار نظ ــت اظه در حقیق
ارزش  و  اّطالعــات  کیفیــت  بهبــود  باعــث 
ــای  ــت و تصمیم گیری ه ــده اس ــزوده آن ش اف
صورت هــای  براســاس  اقتصــادی  بهینــه 
مالــی حسابرســی شــده تســهیل می شــود. 
حســابرس مســتقل، بــا امعــان نظــر و آگاهــی 
بــر  مســتقل  ناظــر  نهــاد  یــک  وجــود  از 
عملکــرد ایشــان، فراینــد حسابرســی و اظهــار 
ــبهه  ــزارش ش ــک گ ــوان ی ــود را به عن ــر خ نظ
ــد  ــادر می کن ــم و ص ــوی تنظی ــی به نح قضاوت
ــادی  ــای اقتص ــت دار بنگاه ه ــه ارکان صالحی ک
ــا  ــی ی ــازمان های عموم ــا و س ــایر نهاده و س
غیرانتفاعــی، تحــت شــرایط تقریبــاً غیرممکــن 
ــر وی  ــزارش و اظهارنظ ــج گ ــه نتای ــبت ب نس
بی تفــاوت و بــدون اقــدام عمــل کننــد. تحــت 
ایــن شــرایط، گــزارش حســابرس مســتقل 
می توانــد اثــر بخــش باشــد، در غیــر ایــن 
صــورت اثربخــش نیســت و انجــام حسابرســی 
ــد داشــت؛  ــی نخواه ــام آن تفاوت ــدم انج ــا ع ب

به طوری کــه عضویــت شــرکت های ســهامی 
عــام و مؤسســات حسابرســی در هیئــت نظارت 
ــام در  ــر حســابداری شــرکت های ســهامی ع ب
آمریــکا موجــب افزایــش کیفیــت حسابرســی و 
افزایــش دســتمزدهای حسابرســی شــده اســت 
)پارتــا موهاپاتــرا و همیلتــون الکینــس 2022(.

 
تعاریف 

نهــاد ناظــر مســتقل: نهــادی کــه نظــارت بــر 

عملکرد حسابرســان مســتقل را برعهــده دارد و 
موجــب تفکیــک نظــارت از خدمــات حرفــه ای 
ــن  ــن تدوی ــان شــده اســت و همچنی حسابرس

اســتانداردهای گزارشــگری را بــر عهــده دارد.
شــفافیت مالــی: شــفافیت مالــی عبارت اســت 

از مــواردی از قبیــل: دسترســی بــه اّطالعــات، 
ــالت،  ــی معام ــاد و پیچیدگ ــگیری از فس پیش
ارتقــای جایــگاه حسابرســی و پاســخگویی، 
بــاال بــردن اعتبــار گزارشــات حسابرســی، 
ــرکتی.  ــت ش ــرمایه و حاکمی ــازار س ــی ب پویای
می تــوان گفــت شــفافیت مالــی، فّعالیــت 
ــا دسترســی  ــاق شیشــه ای اســت ب ــک ات در ی
ــد و  ــت تأیی ــه قابلی ــی ک ــه اّطالعات ــان ب آس
به عبارتــی  باشــد.  داشــته  را  تصمیم گیــری 
ــب اســت  ــن مطل ــدۀ  ای شــفافیت، منعکس کنن
ــی از  ــری واقع ــرمایه گذاران، تصوی ــا س ــه آی ک
ــاً در داخــل شــرکت روی می دهــد  آنچــه واقع

ــر؟  ــا خی ــد ی دارن
ــان  ــرد حسابرس ــان: عملک ــرد حسابرس عملک

از جوانبــی از قبیــل: اســتقالل، مقابلــه بــا 
ــگری  ــت گزارش ــش کیفی ــع، افزای ــاد مناف تض
ــاوری،  ــوزش و فن ــترش آم ــی، گس و حسابرس
حق الّزحمــه  بهبــود  منصفانــه،  ارزیابــی 
حسابرســی و کنتــرل دوره تصــّدی حسابرســی 
اساســی ترین  و  مهمتریــن  از  یکــی  اســت. 
ــه  ــتقل ک ــان مس ــرد حسابرس ــب عملک جوان
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جوهــره وجــود آنهاســت، اســتقالل حســابرس 
ــت. ــتقل اس مس

مفهوم شفافیت و افشاء 
افشــاء عبــارت اســت از انتشــار اّطالعــات مهــم 
و تأثیرگــذار بــر بــازار. شــفافیت را می تــوان 
ســادگی و ســهولت تحلیــل معنــادار فّعالیت های 
شــرکت  و بنیادهــای اقتصــادی آن توســط فــرد 
خــارج از شــرکت تعریــف کــرد.  شــفافیت، 
شــاخص تــوان مدیریــت در ارائــه اّطالعــات 
ــع  ــن، به موق ــح، روش ــه شــکل صحی ضــروری ب
اّطالعــات  و در دســترس اســت؛ مخصوصــاً 
ــه شــکل گزارشــات  حسابرسی شــده کــه هــم ب
عمومــی و هــم از طریــق انعــکاس در رســانه های 
گروهــی و ســایر روش هــا منتشــر شــده باشــد. 
به عبارتــی شــفافیت منعکس کننــدۀ  ایــن مطلب 
اســت کــه آیــا ســرمایه گذاران، تصویــری واقعــی 
از آنچــه واقعــاً در داخــل شــرکت روی می دهــد 
ــفافیت  ــاء و ش ــن افش ــر؟ بنابرای ــا خی ــد ی دارن
درهــم تنیده انــد. سیســتم های شــفاف بــه 
اّطالعــات معتبــر و صحیــح نیازمندنــد کــه 
به موقــع و بــه ســهولت، هــم بــه شــکل مســتقیم 
و هــم از طریــق نماینده هــای معتبــر و مشــهور 
ماننــد حســابداران، حسابرســان، آژانس هــای 
بهــادار،  اوراق  تحلیلگــران  رتبه بنــدی، 
ــی در  ــانه های گروه ــی و رس ــگاران مال روزنامه ن
اختیــار عمــوم ســهامداران قــرار بگیــرد. )هالوود، 

 )2001

کیفیــت و قابــل اعتمــاد بــودن اّطالعــات 
لی  ما

ــت  ــارت از دق ــی عب ــگری مال ــت گزارش کیفی
ــر  ــریح بهت ــرای تش ــده ب ــات گزارش ش اّطالع
ــات  ــل، اّطالع ــت. در عم ــرکت اس ــات ش عملی
مربــوط بــه جریان هــای نقــدی شــرکت از 

جملــه اّطالعــات مــورد عالقــه ســرمایه گذاران 
ــگری  ــت گزارش ــف از کیفی ــن تعری ــت. ای اس
ــن  ــت تدوی ــف هیئ ــر تعری ــق ب ــی منطب مال
ــوان  اســتانداردهای حســابداری اســت کــه عن
گزارشــگری  هدف هــای  از  یکــی  می کنــد 
و  اعتباردهنــدگان  کــردن  آگاه  مالــی، 
بــه  کمــک  بــرای  بالقــوه  ســرمایه گذاران 
تصمیم گیــری منطقــی و ارزیابــی جریان هــای 
نقــدی مــورد انتظــار شــرکت اســت )بیــدل و 

.)112  :200۹ ، هیــالری 
دو  برمبنــای  مالــی  گزارشــگری  کیفیــت 
رویکــرد نیازهــای اســتفاده کننده و حمایــت از 
ــرد اول  ــوند. رویک ــف می ش ــرمایه گذار تعری س
ــت و  ــتفاده کننده اس ــای اس ــای نیازه ــر مبن ب
ــه ســودمندی گزارش هــا  ــا توجــه ب کیفیــت ب
می شــود  تعییــن  اســتفاده کنندگان  بــرای 

)ســجادی، 1388: 14(.
ــگری  ــری گزارش ــم نظ ــه مفاهی ــه ک همانگون
ــی  ــی، ویژگی هــای کیفــی صورت هــای مال مال
را در دو موضــوع مربــوط بــودن و قابــل اتّــکاء 
بــودن می دانــد، از حسابرســان انتظــار مــی رود 
نســبت بــه  ایــن دو موضــوع اظهارنظــر کننــد. 
»چمبــرز« بیــان می کنــد کــه بــرای واقع نگــر 
ــای  ــد رفتاره ــوط نبای ــات مرب ــودن، اّطالع ب
ــد.  ــی کن ــده خاصــی را پیش بین اســتفاده کنن
ــری  ــه تأیید پذی ــد ک ــری می کن وی نتیجه گی
اّطالعــات، کمــک کمــی یــا بــه عبــارت دیگــر 
هیــچ کمکــی بــه مربــوط بــودن آنهــا نســبت 
کار  واقــع  نمی کنــد. در  بــه تصمیم گیــری 
ــت  ــت قابلی ــا خصوصی ــط ب ــی را فق حسابرس
)امیراصــالن،  می ســازد  مربــوط  اعتمــاد 

.)2۹  :1381
 از طــرف دیگــر تشــکیالت رســمی حســابداری 
 ACP در آمریــکا و AICPA و حسابرســی نظیــر
ــع آوری  ــی جم ــورد چگونگ در انگلســتان در م

ــوط  ــه مرب ــد نســبت ب ــدارك مؤی ــواهد و م ش
ــام  ــا ابه ــا ب ــودن ی ــاد ب ــل اعتم ــودن و قاب ب
ــن  ــخنی در ای ــاًل س ــا اص ــد ی ــخن گفته ان س
زیــادی  نگفته انــد. همچنیــن عــده  مــورد 
اعتماد گرایانــه  ذهنیــت  جامعــه،  افــراد  از 
بــه حسابرســی دارنــد، یعنــی ویژگــی دوم 
خصوصیــات کیفــی صورت هــای مالــی. در 
ــی  ــتانداردهای حسابرس ــز اس ــی نی ــت کل حال
ــل  ــه قاب ــه جنب ــتر ب ــی بیش ــب حسابرس و کت
اشــاره  مالــی  گزارشــگری  بــودن  اعتمــاد 
کرده انــد تــا مربــوط بــودن! زیــرا هــدف 
صورت هــای  اطمینان بخشــی  حسابرســی 
اســت  اســتفاده کنندگان  بــرای  مالــی 
)حســاس یگانه و خالقی بایگــی، 1383: 24(.
از نتایــج مهــم حمایت از اســتقالل حسابرســان 
و  حسابرســی  کیفیــت  افزایــش  مســتقل، 
همــراه  بــه  مالــی  گزارشــگری  شــفافیت 
اقتصــادی  واحدهــای  صاحبــان  اســتقبال 
از افزایــش مبالــغ قراردادهــای حسابرســی 
و حقــوق و دســتمزد کارکنــان مؤسســات 
تحقیقــات  به طوری کــه  اســت.  حسابرســی 
پارتــا موهاپاتــرا و همیلتــون الکینــس )2022( 
حاکــی از تأثیــر مثبــت نظــارت نهــاد مســتقلی 
همچــون هیئــت نظــارت بــر حســابداری 
بــر   )pcaob( عــام  ســهامی  شــرکت های 
کیفیــت حسابرســی و افزایــش حق الّزحمــه 
شــرکت های  عضویــت  اســت.  حسابرســی 
در  مؤسســات حسابرســی  و  عــام  ســهامی 
فراینــد نظــارت نهــاد مزبــور، موجــب افزایــش 
کیفیــت  و  مســتقل  اســتقالل حسابرســان 
عملکــرد مؤسســات حسابرســی و شــفافیت 
مســئولیت  ارتقــای  و  مالــی  گزارشــگری 
اجتماعــی و پاســخگویی شــرکت های ســهامی 

ــد. ــد ش ــام خواه ع
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معیارهای افشای اّطالعات مالی
 ویشــواناث و کافمــن  )2001( مدلــی را بــرای 
اندازه گیــری افشــای اّطالعــات مالــی ارائــه 
کردنــد. آنهــا ســه معیــار را بــرای شــفاف بــودن 

اّطالعــات عنــوان کردنــد:
مربــوط  اّطالعــات، 2-  بــه   1- دسترســی 

اعتمــاد. قابلیــت  و  بــودن، 3-کیفیــت 
دسترســی، بــر وســایل ارتباطــی شــرکت 
دارد.  توجــه  مالــی  اّطالعــات  ارائــه  بــرای 
ــار  ــن معی ــری ای ــه در اندازه گی ــی ک محدودیت
ــا  ــوزش ی ــدان آم ــود دارد عبارتســت از فق وج
دانــش اســتفاده کنندگان اّطالعــات دربــاره 
اّطالعــات.  تحلیــل  و  اســتفاده  چگونگــی 
ــه  ایــن  دومیــن معیــار یعنــی مربــوط بــودن ب
دلیــل کــه تعییــن و تعریــف انتخــاب اّطالعــات 

مناســب، دشــوار اســت، ســومین معیــار مطالعه 
ــت و  ــت. کیفی ــاد اس ــت اعتم ــت و قابلی کیفی
ــاره دارد  ــه اش ــن مقول ــه  ای ــاد ب ــت اعتم قابلی
کــه اّطالعــات مالــی منتشــر شــده بایــد مؤثــر، 
واضــح و ســاده باشــد. همچنیــن ایــن اّطالعات 
ــابداری  ــده حس ــه ش ــول پذیرفت ــا اص ــد ب بای
نیــز مطابقــت داشــته باشــد )ویشــواناث و 

کافمــن،2001(.
بــزرگ  ســازمان های  در  تصمیم گیرنــدگان   
نمی تواننــد اّطالعــات دســت اول زیــادی را 
دریافــت کننــد. آنــان بایــد بــه اّطالعاتــی اتـّـکاء 
ــن  ــد و ای ــه می کنن ــران تهی ــه دیگ ــد ک کنن
واقعیــت در بســیاری از مــوارد، خطــر دریافــت 
اّطالعــات غیــر قابــل اتـّـکاء را افزایــش می دهــد 
ســهامداران   .)2021 همــکاران،  و  )ژنــگ  

ــرمایه های  ــی اداره س ــی از چگونگ ــرای آگاه ب
ــی  ــل و کارای ــت عم ــان از صح ــود و اطمین خ
مالــی  صورت هــای  از  می تواننــد  مدیــران، 
حسابرســی شــده به عنــوان یکــی از مهمتریــن 
کننــد.  اســتفاده  اطمینان بخــش  ابزارهــای 
احتمــال وجــود ســوء نیــت در تهیــه و تنظیــم 
صورت هــای مالــی توســط هیئــت مدیــره، 
ــه حسابرســی و  ــه حرف ــاز ب ــا نی ســبب شــد ت
ــام حســابرس مســتقل احســاس  افــرادی بــه ن
شــود.  حسابرســی عبــارت اســت از فراینــدی 
منظــم و بــا قاعــده بــرای جمــع آوری و ارزیابــی 
ــوط  ــای مرب ــاره ادعاه ــواهد درب ــه ش بی طرفان
ــه  ــن درج ــور تعیی ــع اقتصــادی به منظ ــه وقای ب
اعتبــار ایــن ادعاهــا بــا معیارهــای از پیــش 
ــان  ــه ذینفع ــزارش ب ــه گ ــده و ارائ ــن ش تعیی
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ــوریانداری ، 2020( ــریکاندی و س ــت. )س اس
 اّطالعــات مایــه حیــات بازارهای ســرمایه اســت. 
ــرمایه های  ــک آوردن س ــذاران، ریس ــرمایه گ س
ــه ایــن  ــه دســت آمــده خــود را ب ــه زحمــت ب ب
ــی کــه از طــرف  ــه اّطالعات ــه و ب بازارهــا پذیرفت
ــد.  ــه می کنن ــود، تکی ــر می ش ــرکت ها منتش ش
آنهــا بــه اّطالعــات معتبــر، به موقــع و قابــل فهم، 
در قالب هایــی کــه به راحتــی قابــل تجزیــه 
ــز ،  ــد )کاره و مرتن ــاز دارن ــند نی ــل باش و تحلی
ــازار،  ــن ب ــزار آگاهــی در ای ــن اب 2020(. مهمتری
صورت هــای مالــی بــه همــراه گزارش هــای 
حسابرســی اســت کــه حتــی در برخــی  مواقــع 
بــدون هزینــه در اختیــار اســتفاده کنندگان 
ــوارکاران  ــالح س ــه اصط ــی و ب ــای مال صورت ه

ــد و شــرافتی  ــرار داده می شــود )بیداب ــی ق مجان
، 201۹(.  بــا اتّــکای بــر اّطالعــات معتبــر و 
ــر یافته هــای حسابرســان  ــکاء مبتنــی ب قابــل اتّ
مســتقل  بی طــرف و ذی صــالح، تصمیمــات 

ــود. ــاذ می ش ــب اتخ مناس

استقالل حسابرس
 رویدادهــای اخیــر در اقتصــاد جهــان کــه 
گســترده ای  ورشکســتگی  و  فروپاشــی  بــه 
بانک هــای  و  شــرکت ها  کارخانه هــا،  در 
ایــاالت متحــد آمریــکا، انگلســتان، یونــان 
و ســایر کشــورهای دیگــر اتحادیــه اروپــا 
ورلــدکام  انــرون،  و شــرکت هایی همچــون 
و غیــره در اوایــل هــزاره جدیــد انجامیــد، 

ــای  ــواهدی گوی ــده ش ــان دهن ــفانه نش متاس
ــود  ــا نب ــابرس ی ــتقالل حس ــن اس ــن رفت از بی
ــر اســتقالل  ــر ب ــل مؤث ــل عوام شناســایی کام
اســت.  وضعیت هــا  ایــن  در  حســابرس 
ایــن ســؤالی اســت کــه بایــد بــا تعّمــق 
مــورد بررســی و کنــکاش تدوین کننــدگان 
راهکارهــای  تــا  گیــرد  قــرار  اســتانداردها 
پیش گیرانــه بــا تبییــن ضوابــط و حــدود 
جدیــد صــورت پذیــرد )پاکــروان، 13۹0(.

 حسابرســی مســتقل از طریــق بهبــود قابلیــت 
ــگری  ــد گزارش ــار فراین ــش اعتب ــکاء و افزای اتّ
ــه ســودمندی ایــن فراینــد و کارایــی  ــی، ب مال
ــت  ــد. کیفی ــک می کن ــرمایه کم ــای س بازاره
ــه  ــددی ب ــل متع ــه عوام ــی ب ــگری مال گزارش
ــتگی دارد.  ــابرس بس ــتقالل حس ــوص اس خص
ــور  ــه ط ــابرس ب ــتقالل حس ــش اس ــذا کاه ل
ــی و  ــد حسابرس ــت فراین ــر کیفی ــتقیم، ب مس

ــذارد. ــر می گ ــر وی تأثی ــار نظ اظه
ــران جــذب  ــی نگ  حســابرس مســتقل از طرف
و حفــظ صاحــب کار و از طــرف دیگــر نگــران 
وقــوع یــک نارســایی در اجــرای عملیــات 
ــی  ــان مال ــی آن تحمــل زی حسابرســی و در پ
ــن  ــت. ای ــود اس ــنامی خ ــه خوش ــه ب و لطم
موضــوع تأثیــر منفــی در قضــاوت وی نســبت 
خواهــد  حسابرســی  شــواهد  ارزیابــی  بــه 
ــکار  ــظ صاحب ــر حف ــه خاط ــال ب ــت. مث داش
خــود، حســابرس ممکــن اســت، تشــویق شــود 
تــا بــه وی اجــازه دهــد ســود خــود را بیشــتر 
نشــان دهــد یــا اجــازه محافظــه کاری و کمتــر 
ــای  ــن انگیزه ه ــد. ای نشــان دادن ســود را بده
متعــارض می توانــد آثــار گوناگونــی بــر قضاوت 
حســابرس داشــته باشــد کــه آیــا فقــط ایفــای 
ــه  ــکار را راضــی نگ ــا صاحب ــد ت ــه می کن وظیف
ــم  ــه ه ــد ک ــل می کن ــه ای عم ــا به گون دارد ی
ایفــای وظیفــه کنــد و هــم صاحبــکار را حفــظ 
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کــرده باشــد. ایــن نظــر وجــود دارد کــه بعضــی 
ــی  ــدی واقع ــا تهدی ــط و فّعالیت ه ــع، رواب مناف
ــرای اســتقالل حســابرس باشــند.  یــا متصــّور ب
از جملــه می تــوان بــه حــق انتخــاب حســابرس 
ــکار  ــه وی توســط صاحب و پرداخــت حق الّزحم
ــابرس  ــادی حس ــتگی اقتص ــرد. وابس ــاره ک اش
بــه صاحــب کار خــود ایــن تصــّور را بــه وجــود 
مــی آورد کــه مدیریــت صاحبــکار قــدرت نفــوذ 

ــی را دارد. ــای حسابرس ــر قضاوت ه ب
ــوب  ــتقالل چهارچ ــم اس ــه مفاهی ــق بیانی طب
نظــری اســتقالل حســابرس )2000( اســتقالل 
ــی از فشــارها  ــارت اســت از رهای حســابرس عب
ــرای  ــابرس ب ــوان حس ــه ت ــی ک ــایر عوامل و س
ــد.  ــن می برن ــه را از بی ــری بی غرضان تصمیم گی
البتــه منظــور از ایــن تعریــف ایــن نیســت کــه 
حســابرس بایــد از همــه فشــارها و ســایر عوامل 
ــا و آزاد  ــری وی ره ــوان تصمیم گی ــر ت ــر ب مؤث
ــه  ــی ک ــا اهمیت ــل ب ــد از عوام ــه بای باشــد. بلک
ــه  ــری بی غرضان ــوند او تصمیم گی ــث می ش باع
ــورورزی و  ــد )ش ــان بمان ــد، در ام ــته باش نداش
ــه  ــت ک ــر اس ــه ذک ــکاران، 13۹1(. الزم ب هم

ــد اســت: اســتقالل دارای دو بع
توانایــی  )فکــری(:  واقعــی  اســتقالل   -1

ــی  ــظ بی طرف ــرای حف ــتقل ب ــان مس حسابرس

فکــری در طــول دوره قــرارداد.
ــا  ــابرس ب ــه حس ــری: رابط ــتقالل ظاه 2- اس

ــد  ــه از دی ــد ک ــوری باش ــد ط ــکار بای صاحب
ــد. ــر برس ــه نظ ــتقل ب ــث مس ــخاص ثال اش

بعــد ظاهــری کــه اســتقالل ظاهــری نــام 
دارد، متکــی بــر پرهیــز از حاالتــی اســت کــه 
ــی و  ــرد منطق ــک ف ــد ی ــک و تردی ــث ش باع
ــه  ــبت ب ــا نس ــرایط و حالت ه ــام ش آگاه از تم
ــی  ــد باطن ــود. بع ــابرس می ش ــی حس بی طرف
ــه خــود حســابرس بســتگی  ــه ب ــا فکــری ک ی
دارد و قابــل اندازه گیــری و مشــاهده مســتقیم 
ــد، 1388(. ــی من ــجادی و ابراهیم ــت )س نیس

ضرورت وجود استقالل حسابرسی
نظــر حسابرســی بــرای گواهــی و اعتباربخشــی 
می گــردد. ارائــه  مالــی  صورت هــای  بــه 
ــد  ــتقل نباش ــکار مس ــابرس از صاحب ــر حس اگ
صورت هــای  اعتبــار  بــه  چیــزی  نظــرش 
یــک  اســتقالل  نمی افزاید.بنابرایــن  مالــی 
مفهــوم ضــروری اســت. حسابرســان اشــخاص 
حرفــه ای هســتند و در مــورد تعهــد اجتماعــی 
حسابرســان، ایــن انتظــار متعــارف وجــود 
دارد کــه در تمــام مــدت مســتقل از هــر 
نــوع منفعتــی بــه وظایــف خــود عمــل کننــد. 
ایفــای نقــش حســابرس در رابطــه نمایندگــی، 

گزارشــگری  و  کشــف  احتمــال  میــزان 
ــتقالل  ــتگی و اس ــه شایس ــادی ب ــوارد غیرع م

حســابرس بســتگی دارد 
ــتقالل  ــده اس ــن کنن ــش تعیی ــل نق ــه دلی ب
مؤسســات حسابرســی و نهــاد ناظــر در کیفیــت 
حسابرســی،  مطالعــات و پژوهش هــای صــورت 
گرفتــه حاکــی از رابطــه معنــادار کیفیــت 
در  گزارشــگری  شــفافیت  بــا  حسابرســی 
ــورس اوراق  ــده در ب ــه ش ــرکت های پذیرفت ش

ــت. ــرمایه اس ــازار س ــادار و ب به
همیلتــون  و  موهاپاتــرا  پارتــا  تحقیقــات 
الکینــس )2022( حاکــی از تأثیــر مثبــت 
هیئــت  مســتقلی همچــون  نهــاد  نظــارت 
ــر حســابداری شــرکت های ســهامی  نظــارت ب
و  حسابرســی  کیفیــت  بــر   )pcaob(عــام
اســت.  حسابرســی  حق الّزحمــه  افزایــش 
و  عــام  ســهامی  شــرکت های  عضویــت 
مؤسســات حسابرســی در فراینــد نظــارت نهــاد 
مزبــور، موجــب افزایــش اســتقالل حسابرســان 
مؤسســات  عملکــرد  کیفیــت  و  مســتقل 
ــی و  ــگری مال ــفافیت گزارش ــی و ش حسابرس
ــخگویی  ــی و پاس ــئولیت اجتماع ــای مس ارتق

شــرکت های ســهامی عــام خواهــد شــد.
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بحث و نتیجه گیری
بــا توجــه بــه تأثیرگــذاری حسابرســان مســتقل 
در توســعه پایــدار اقتصــاد و ایجــاد اعتمــاد 
عمومــی از طریــق نظــارت بــر کیفیــت و کمیــت 
ــر  ــاد ناظ ــود نه ــی، وج ــات مال ــای اّطالع افش
مســتقل بــر عملکــرد حسابرســان مســتقل نیــز 
تأثیرگــذار خواهــد بــود. باتوجــه به اینکــه انتخاب 
حســابرس در ایــران تابــع ضوابــط قانــون تجارت 
و ســایر قوانیــن اســتفاده از خدمــات حسابرســان 
اســت، از ایــن رو در شــرایط فعلــی کــه انتخــاب 
بــا ســهامداران و شــرکای شــرکت ها بــا در نظــر 
گرفتــن قوانیــن فــوق و الزامــات ســازمان بــورس 
ــارت  ــزان نظ ــوان می ــت، می ت ــادار اس اوراق به
بــر حسابرســان را افزایــش داد. ســاختار کنونــی 
جامعــه حســابداران رســمی ایــران از ضعف هــای 
بــا  بنیــادی برخــوردار اســت و الزم اســت 
ــی هرچــه ســریع تر  بهره گیــری از تجــارب جهان
ــف  ــن ضع ــن ســاختار اصــالح شــود. مهم تری ای
ــع  ــراد شــاغل و ذی نف ــن ســاختار، حضــور اف ای
در امــر نظــارت اســت کــه البتــه وجــود چنیــن 
ــک  ــمت ی ــه س ــه را ب ــار جامع ــه ناچ ــی ب ضعف
تشــکیالت صنفــی ســوق می دهــد تــا حرفــه ای. 
ــا افزایــش نظارت هــای کارا  ــه نظــر می رســد ب ب
ــری  ــود ناظ ــع و وج ــب و به موق ــی، مناس و کاف
مســتقل بــر حسابرســان، می تــوان میــزان 
ــد  ــش داد. هرچن ــان را افزای ــتقالل حسابرس اس
که ایــن موضــوع در حــال حاضــر به صــورت 
ــه حســابداران رســمی  ــی در جامع خــود انتظام
ایــران در حــال انجــام اســت. لیکــن بــا توجــه به 
اصــل 44 قانــون اساســی )واگــذاری تصّدی گــری 
ــر  ــی(، اگ ــش خصوص ــه بخ ــت ب ــادی دول اقتص
امــور مربــوط بــه  ایــن موضــوع بــه نحو شایســته 
اجــرا شــود و بســتر مناســب جهــت ایــن اصــل 
فراهــم آیــد، تجربــه کشــورهای پیشــرفته 
ــش  ــه بخ ــت ک ــن اس ــده  ای ــان دهن ــا نش دنی

ــد  ــر عمــل خواه ــر و اثربخش ت خصوصــی، کارات
کــرد. همچنیــن نظــارت نهــادی مســتقل مثــل 
ــرکت های  ــابداری ش ــر حس ــارت ب ــت نظ هیئ
ســهامی عــام، بــر کیفیــت حسابرســی و ارتقــای 
شــفافیت گزارشــگری مالــی کــه ناشــی از 
ــه و  ــش حق الّزحم ــتقالل و افزای ــت از اس حمای
دســتمزدهای حسابرســی اســت، تأثیــر خواهــد 
ــات الزم  ــی اقدام ــون تمام ــن تاکن ــت لیک داش
ــت و  ــده اس ــم نش ــوع فراه ــن موض ــت ای جه
امیــد آن مــی رود کــه در آینــدۀ نــه چنــدان دور 
ــدات ارکان  ــی و تمهی ــتقبال ارکان دولت ــا اس ب
جامعــه حســابداران رســمی ایــران، ایــن فراینــد 
نیــز بــه نحــو مطلــوب پیاده ســازی و اجــرا شــود

                             .
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مربوط بودن ارزش و 
تغییرات در استانداردهای 

حسابداری:
 مروری بر ادبیات 

IFRS پذیرش

بهزاد پرویزی     زهرا نظیفی

1. مقدمه
بــرای  را  راهــی  ســهام  بازارهــای 
مشــارکت کنندگان ایجــاد می کنــد تــا ســرمایۀ 
ــوع  ــک ها را تن ــد و ریس ــن کنن ــود را تأمی خ
بخشــند. بنابرایــن، کارایــی و نقدینگــی بازارهای 
ســهام، شــاخص های حیاتــی توســعۀ هــر 
اقتصــادی هســتند )بــراون ،2011(. قیمت هــای 

ــده ای  ــازار کارا، منعکس کنن ــک ب ــهام در ی س
واقعــی از عملکــرد شــرکت ها هســتند )بهــل و 
همــکاران،2020(. صحــت عملکــرد و موقعیــت 
ــتانداردهای  ــه اس ــک شــرکت ب گزارش شــدۀ ی
و  ســود  ارقــام  دارد.  بســتگی  حســابداری 
ــی  ــات مال ــه ای از اطالع ــری، خالص ارزش دفت
ــد  ــه می دهن ــرکت را ارائ ــک ش ــود در ی موج
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ــام  ــن ارق ــه ای ــکاران ،201۶( ک ــر و هم )اوکاف
تابــع  و  افشاشــده  مالــی  صورت هــای  در 
ــورد اســتفاده در  ــتانداردهای حســابداری م اس
موجــود  ادبیــات  در  آنهــا هســتند.  تهیــۀ 
»مربــوط بــودن ارزش « میــزان تغییراتــی 
اســت کــه در ارقــام حســابداری تغییــرات 
ــراون و  ــد )ب ــح می ده ــهام را توضی ــت س قیم

همــکاران،1۹۹۹؛ اوتــا  و همــکاران،201۷(.
ــی   ــی بین الملل ــگری مال ــتانداردهای گزارش اس
مجموعــۀ جدیدی از اســتانداردهای حســابداری 
توســط چنــد کشــور  اســت کــه  جهانــی 
در سراســر جهــان تبلیــغ و پذیرفتــه شــده 
اســت )انجمــن, IFRS 201۹(. تفاوت هــا در 
ــد  ــد IFRS بای ــابداری مانن ــتانداردهای حس اس
ــر  ــای ســهام باشــد و ب ــدۀ قیمت ه منعکس کنن
ــذارد. در  ــر بگ ــرمایه گذاران تأثی ــات س تصمیم
جایــی کــه اســتانداردهای حســابداری کیفیــت 
بهبــود  را  مالــی  گزارش هــای  شــّفافیت  و 
می بخشــد، ارقــام حســابداری بــه واقعیــت 
مربوط تــر  ســرمایه گذاران  بــه  و  نزدیک تــر 
ــا ایــن کار اطالعــات بیشــتری  ــرا ب هســتند، زی
می شــود  گنجانــده  ســهام  قیمت هــای  در 
)داســگوپتا  و همــکاران،2010؛ حامید و اشــرف 

.)200۹،
بــر طبــق فرضیــۀ بــازار تطبیقــی  تغییــرات در 
ــت و  ــی اس ــل پیش بین ــهام، قاب ــای س قیمت ه
ــرات  ــا تغیی ــوان ب ــازار ســهام را می ت عملکــرد ب
ــادی  ــت های نه ــرمایه گذاران و سیاس ــار س رفت
توضیــح داد )لــو ،2004، ترانــگ و کوانــگ 
اســتانداردهای حســابداری  تکامــل   .)201۹،
یکــی از تحــّوالت در سیاســت های ســازمانی 
ــرمایه گذاران  ــه س ــی ک ــر اهمیت ــه ب ــت ک اس
ــی  ــل هســتند یعن ــام حســابداری قائ ــرای ارق ب
ــذارد  ــر بگ ــد تأثی ــودن ارزش( می توان ــوط ب مرب
کــه ایــن هــم بــر قیمت هــای ســهام تأثیرگــذار 

اســت. 

2. مرور ادبیات
2 . 1 - بررسی مفهومی

ــوند،  ــی ش ــد بررس ــه بای ــده ای ک ــم عم مفاهی
مالــی،  صورت هــای  ارزش  بــودن  مربــوط 
ــتفاده در  ــورد اس ــابداری م ــتانداردهای حس اس
اســتانداردهای  و  مالــی  صورت هــای  تهیــه 

به عنــوان  بین المللــی  مالــی  گزارشــگری 
مجموعــۀ جدیدی از اســتانداردهای حســابداری 
کــه مــورد تمرکــز اصلــی ایــن مطالعــه اســت.

 
2 . 1 . 1 - مربوط بودن ارزش

ــه  ــت ک ــی اس ــودن ارزش اصطالح ــوط ب مرب
توجــه  میــزان  بــه  اشــاره  بــرای  معمــوالً 
در  حســابداری  ارقــام  بــه  ســرمایه گذاران 
تصمیمــات  جهــت  مالــی  صورت هــای 
ــود؛  ــتفاده می ش ــهام اس ــرمایه گذاری در س س
ــرات در  ــه تغیی ــت ک ــی اس ــان میزان ــن هم ای
ــهام را  ــت س ــرات قیم ــابداری تغیی ــام حس ارق
ــکاران، 1۹۹۹؛  ــراون و هم ــد )ب ــح می ده توضی
اوتــا و همــکاران،201۷(. بیشــتر ادبیــات موجود 
ــب  ــا اســتفاده از ضری ــودن ارزش را ب ــوط ب مرب
تعییــن مــدل رگرســیون، ارزش بــازار ســهام در 
برابــر ســود و ارزش دفتــری می ســنجند )بــراون 
و همــکاران1۹۹۹-؛ کالینز  و همــکاران1۹۹۷-؛ 
الــی و وایمیــر - 1۹۹۹؛ فرانســیس و شــیپر 
 - نــواز  - 1۹۹۹؛  زارویــن  و  لیــو  - 1۹۹۹؛ 
ــه  ــن مطالع ــودن ارزش در ای ــوط ب 1۹۹8(. مرب
را می تــوان به عنــوان میــزان ارتبــاط بیــن 
ــای ســهام  ــی و قیمت ه ــای مال ــالم صورت ه اق
توصیــف کــرد. ایــن همــان میزانــی اســت کــه 
ــه  ــدی )ک ــدی و تعّه ــرد نق ــای عملک معیاره
ــی یافــت می شــوند(  ــب در صورت هــای مال اغل
بــازار  بــر  مبتنــی  معیارهــای عملکــرد  در 
ــت  ــرات قیمــت ســهام ثب ــب در تغیی ــه اغل )ک

می شــوند. منعکــس  می گردنــد( 
ــت؛  ــش اس ــامل دو بخ ــهام ش ــازار س ارزش ب
ــک آن  ــی و ریس ــهام آت ــود س ــی س ارزش فعل
)لــی - 1۹۹۵(. ســود ســهام و ریســک بــه 
ترتیــب توابعــی از ســود و اهــرم هســتند و ایــن 
اقــالم در ارقــام ســود و ارزش دفتــری موجــود 
می شــوند.  منظــور  مالــی  صورت هــای  در 
ارقــام ارائــه شــده بــرای ســود و ارزش دفتــری 
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ــی(  ــای مال ــالم صورت ه ــایر اق ــن س )و همچنی
وابســته بــه اســتانداردهای حســابداری در تهیــۀ 
قــرار  اســتفاده  مــورد  مالــی،  گزارش هــای 

.)-2022 )اینهمزنــب  می گیرنــد 
 

2. 1. -2 استانداردهای حسابداری
ــی  ــه قوانین ــابداری مجموع ــتانداردهای حس اس
هســتند کــه بــر شــناخت، ارائــه و افشــای انــواع 
مختلــف معامــالت حســابداری حاکــم هســتند 
)بنســتون  و همــکاران،200۶( و همچنیــن 
ــد  ــابداری نیازمن ــف حس ــتانداردهای مختل اس
ــگ  ــتند )دین ــی هس ــای متفاوت ــات افش الزام
ــا  ــات افش ــن الزام ــه ای ــکاران، 200۷( ک و هم
می تواننــد برحســب انــواع و چهارچوب هــای 
شــرایط  همچنیــن  و  مالــی  صورت هــای 
ــی  ــای مال ــزا در صورت ه ــالم مج ــایی اق شناس
ــی تحــت چنــد  ــالم صورت هــای مال باشــند. اق
ــر  ــای زی ــه از جنبه ه ــابداری ک ــتاندارد حس اس
متفــاوت هســتند: شناســایی ارزش دارایــی 
ارزش  بــازار،  ارزش  شــده،  تمــام  )بهــای 
منصفانــه، ارزش فــروش خالــص(، اجــزای بهــای 
هزینه هــای  مالــی،  )هزینه هــای  دارایی هــا 
ــی(،  ــرات اساس ــازی، تعمی ــل، نوس ــل و نق حم
ــام  ــای تم ــش به ــتهالك )کاه ــص اس تخصی

دارایی هــای  ذخیــره،  دارایی هــا،  شــده 
ــل  ــد حاص ــا درآم ــورد ب ــوه برخ ــر(، نح دیگ
از فّعالیت هــای عــادی و غیرعــادی، زمــان 
شناســایی درآمــد )زمــان توافــق، زمــان پایــان 

ــره.  ــت( و غی ــان پرداخ ــه، زم معامل
اســتانداردهای حســابداری را به طــور کلــی 
ــا،  ــه ای از هنجاره ــوان مجموع ــوان به عن می ت
ــم، قراردادهــا و سیاســت هایی توصیــف  مفاهی
گزارش هــای  تهیه کننــدگان  کــه  کــرد 
ــه یــک دیــد درســت و  مالــی را در هــدف ارائ
منصفانــه از وضعیــت مالــی و عملکرد ســازمان 
ــه  ــی ک ــف متفاوت ــد. تعاری ــی می کن راهنمای
از  هریــک  بــرای  مختلــف  اســتانداردهای 
اقــالم صورت هــای مالــی ارائــه می دهنــد، 
ــاوت  ــایی متف ــات شناس ــدۀ الزام منعکس کنن
ــرای چنیــن اقالمــی تحــت آن اســتانداردها  ب
ــل  ــد اســتاندارد حســابداری )مث هســتند. چن
کاهــش ارزش( هــم مفاهیــم جدیــدی کــه در 
ــر ارقــام  ســایر اســتانداردها وجــود ندارنــد و ب
ــد.  ــی می کنن ــد را معرف ــر گذارن ــی تأثی نهای
ــه  ــر ب ــد منج ــا می توانن ــن تفاوت ه ــۀ ای هم
ــود(  ــی و س ــابداری )دارای ــام حس ــر ارق تغیی
در هنــگام تهیــه بــا اســتفاده از اســتانداردهای 
 IFRS .مختلــف گزارشــگری مالــی شــوند

کــه توجــه محّققــان و متخّصصــان را بــه 
خــود جلــب کــرده اســت یکــی از جدیدتریــن 
مجموعــۀ اســتانداردهای حســابداری اســت. 
اســتانداردهای IFRS در مقایســه بــا اکثــر 
صورت هــای  اقــالم  ملــی،  اســتانداردهای 
ــذاری  ــترده تری ارزش گ ــاد گس ــی را از ابع مال
می کننــد )آچیــم و تیــرون تــودور ،2018(.

IFRS 2 . 1 . 3 ( تاریخچه پیدایش
گســترده  به طــور  اغلــب   IFRS اصطــالح 
بــرای اشــاره بــه اســتانداردهای بین المللــی 
ــی  ــتانداردهای بین الملل ــابداری IAS و اس حس
IAS .اســتفاده می شــود IFRSگزارشــگری مالــی

هــا اولیــن بــار در ســال 1۹۷3 تدویــن شــدند. 
اســتانداردهای تدوین شــدۀ بعــدی از اول آوریــل 
ــی گزارشــگری  2001، اســتانداردهای بین الملل
توســط  شــدند. IAS ها  نامیــده   IFRSمالــی
ــی  کمیتــۀ اســتانداردهای حســابداری بین الملل
IASC تهیــه شــدند ولــی IFRS هــای جدیدتــر 
حســابداری  اســتانداردهای  هیئــت  توســط 
ــه ای  ــده اند. کمیت ــه ش ــی IASB تهی بین الملل
کــه مســئولیت تفســیر IAS را بــر عهده داشــت 
کمیتــۀ تفســیر اســتانداردSIC بــود، درحالی کــه 
 IFRS ســازمان مســئول تفســیر اســتانداردهای

ــا، IFRIC اســت. ــۀ تفســیر IFRSه کمیت
 )IAS41 تــا IAS )IAS1 حــدود 41 اســتاندارد
قبــل از پیدایــش IASB در ســال 2001 صــادر 
ــی  ــال، برخ ــادIFRS-201۹(. بااین ح ــد )بنی ش
از IASهــا  توســط ســایرین جایگزیــن شــده اند 
 IAS41  ؛ به طــوری کــه تنهــا 24 اســتاندارد از
ــال  ــل فّع ــور کام ــوز به ط ــر 2021 هن ــا نوامب ت
قراردادهــای  )حســابداری   IAS11 هســتند. 
ــد  ــن IFRS15 )درآم ــاز( جایگزی ــاخت و س س
حاصــل از قــرارداد بــا مشــتریان( شــده و 
اثــرات  منعکس کننــده  )اطالعــات   IAS15
بــدون  و  به طــور کامــل  قیمت هــا(  تغییــر 

ــده اســت. ــته ش ــن برداش جایگزی
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 IASC،  IFRS17 پــس از جایگزینــی ،IASB
IFRS1( تــا IFRS17( را منتشــر کــرده اســت. 
ــن  ــطIFRS17 جایگزی ــال،IFRS4 توس بااین ح
 IFRS16  ــا ــه تنه ــوری ک ــت، به ط ــده اس ش
به طــور کامــل تــا نوامبــر 2021 عملیاتــی 
ــدود  ــوع ح ــه مجم ــر ب ــن ام ــت. ای ــده اس ش
ــه  ــد ک ــی می رس ــاًل عملیات ــتاندارد کام 40 اس
تاکنــون توســط بنیــاد IFRS بــرای بهبــود 
کیفیــت و قابلیــت مقایســه گزارشــگری مالی در 

ــدند. ــادر ش ــا ص ــر مرزه سراس
چندیــن کشــور هــم ایــن اســتانداردهای جدیــد 
را   IFRS پذیرفته انــد. حــدود 1۶۶ کشــور را 
 IFRS ,در سراســر جهــان پذیرفته انــد )بنیــاد
201۹(. در همیــن حــال، از ۵4 کشــور آفریقایی، 
ــا  ــل ی ــور کام ــور IFRS را به ط ــدود 4۵ کش ح
ــاز  ــتاندارد مج ــک اس ــوان ی ــه به عن ــی، چ جزئ
ــرای  ــاری ب ــتاندارد اجب ــک اس ــوان ی ــا به عن ی
ــای دارای  ــده و نهاده ــت ش ــرکت های فهرس ش
ــی ،201۶(. از  ــد )افوب ــی پذیرفته ان ــع عموم مناف
ــوان  ــور IFRS را به عن ــا 32 کش ــور، تنه 4۵ کش
یــک الــزام اجبــاری پذیرفته انــد. ادعاهایــی هــم 
 IFRS ــر ایــن وجــود دارد کــه پذیــرش مبنــی ب
توســط کشــورهای مختلــف در سراســر جهــان 
مزایــای متعــددی را بــه همــراه داشــته اســت که 
ایــن مزایــا اغلــب پیامدهــای بهبــود شــّفافیت و 
مقایســه گزارشــگری مالی هســتند )آرمســترانگ 
و همــکاران، 2010؛ بــال ، 201۶؛ کوریــگ و 
ــکاران، 2008(. ــک و هم ــکاران، 200۷؛ دس هم

2 . 1 . 4 - پذیــرش IFRS و مربــوط بــودن 
ارزش

ــی  ــاخص کارای ــوان ش ــب به عن ــّفافیت، اغل ش
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت )بــال،201۶؛ 
اویگبــی و همــکاران،201۷؛ واتانابــه و همکاران، 
201۹(. ارزش هــای مبتنــی بــر IFRS تمایــل به 
داشــتن محتــوای اطالعاتــی بیشــتری را دارنــد. 
ــت  ــن واقعی ــل ای ــه دلی ــّفافیت ب ــش ش افزای

اســت کــه افزایــش الزامــات افشــا و نزدیکــی بــه 
ــر  ــزارش شــده ب ــام حســابداری گ ــت ارق واقعی
ــرد  ــری از عملک ــر واقعی ت ــاس IFRS، تصوی اس
شــرکت را در اختیــار ســرمایه گذاران قــرار 
می دهــد )حمیــد و اشــرف،200۹(. چندیــن 
جنبــه اطالعاتــی در مــورد دارایــی هــا، بدهــی 
هــا، درآمدهــا و هزینه هــا قبــل از ارزشــگذاری 
ــوند و  ــه می ش ــر گرفت ــی در نظ ــن اقالم چنی
ــات بیشــتری نســبت  ــا اطالع ــن ارزش ه بنابرای
ــواردی  ــد. در م ــی دارن ــتانداردهای مل ــه اس ب
کــه ارقــام حســابداری شــّفاف تر هســتند، 

ایــن  کــه  دارنــد  تمایــل  ســرمایه گذاران 
ارقــام را در تصمیم گیــری در مــورد ارزش 
ــات  ــش الزام ــد. افزای ــر بگیرن ــرکت در نظ ش
افشــای IFRS باعــث می شــود کــه اطالعــات 
ــرد.  ــرار گی ــوم ق ــترس عم ــتری در دس بیش
بــرای  ســرمایه گذاران  کــه  آنجایــی  از 
چنیــن اطالعاتــی ارزش قائــل هســتند و 
ــود  ــرمایه گذاری خ ــات س ــا را در تصمیم آنه
ــت  ــات در قیم ــن اطالع ــد، ای ــاظ می کنن لح
ــگ  و  ــوند )دین ــس می ش ــم منعک ــهام ه س

همــکاران،200۷(.
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2 .2( چهارچوب نظری
ــازار کارا  ــه ب ــوری فرضی ــس تئ مفروضــات در پ
ــد  ــرار گرفته ان ــاد ق ــورد انتق ــل م ــن دلی ــه ای ب
ــن  ــاًل غیرممک ــاًل کارا عم ــازار کام ــک ب ــه ی ک
ــدری  ــا« به ق ــالح »ناهنجاری ه ــت و به اصط اس
رخ می دهنــد کــه به عنــوان ناهنجاری هــای 
می شــوند  گرفتــه  نادیــده  بــازار  صــرف 
 .)2004، لــو  کومــاری، 2014؛  و  )هیرمــاث 
ــهام را  ــت س ــک قیم ــه ریس ــن، مؤلف همچنی
ــرد،  ــی ک ــی پیش بین ــور منطق ــوان به ط می ت
بازده هــا  بــودن  تصادفــی  فــرض  بنابرایــن 
انتقــادات  ایــن  هــم زیــر ســؤال مــی رود. 
)AMH( ــازار تطبیقــی باعــث ایجــاد فرضیــه ب
شــد. تئــوری AMH نشــان می دهــد کــه 
ــت و  ــی از رقاب ــرمایه تابع ــای س ــی بازاره پویای
تحــول رفتــار، اســتراتژی ها و سیاســت های 
اســت.  بــازار  نهادهــای  و  شــرکت کنندگان 
ــه اصــول  ــازار ســهام را ب ایــن تئــوری، رفتــار ب
تکاملــی مرتبــط می ســازد و بیانگــر ایــن اســت 
کــه قیمــت ســهام منعکــس کننــده اطالعاتــی 
ــازار  ــاالن ب ــرایط محیطــی، فّع ــه از ش اســت ک
و موسســات حاصــل می شــود. فرصت هــای 
اختیــاری در دســترس هســتند و بازده ســهام را 

ــرمایه گذاران  ــار س ــر در رفت ــا تغیی ــوان ب می ت
و اســتانداردهای ســازمانی توضیــح داد )تــرن و 
ــار ســرمایه گذاران  ــن رفت ــک ،201۹(. ای لیروی
و اســتانداردهای ســازمانی بــه گونــه ای تغییــر 
می کننــد کــه شــبیه بــه انتخاب هــای طبیعــی 
اســت. کلیــد بقــای بــازار ســهام هــم تکامــل و 
ــازار  ــاالن و مؤسســات ب ــان فّع ــوآوری در می ن

اســت.
تغییــرات اســتانداردهای حســابداری یکــی 
بــر  اســت کــه می توانــد  نوآوری هایــی  از 
مربــوط بــودن ارزش ارقــام صورت هــای مالــی 
ــی  ــز در پویای ــر نی ــن ام ــذارد و ای ــر بگ تأثی
ــات  ــود. اطالع ــس می ش ــهام منعک ــت س قیم
ــودن  ــوط ب ــت و مرب ــابداری دارای کیفی حس
ــی  ــه وقت ــوند ک ــه می ش ــر گرفت ارزش در نظ
منتشــر می شــوند می تواننــد نوســانات قیمــت 
ســهام را به گونــه ای ایجــاد کننــد کــه واقعیــت 
را منعکــس نماینــد )اوه  و ســایرین201۷، 

ســووارنو و اوتامــی ،2010(.

 3 ( مواد و روش ها
چندیــن مطالعــه تغییــرات مربوط بــودن ارزش 
ــان  ــول زم ــی را در ط ــای مال ــام صورت ه ارق

ــد. مــا در ایــن بخــش، ادبیــات  بررســی کرده ان
ــوط  ــای مرب ــورد رونده ــود در م ــی موج تجرب
بــه ارزش و اثــر تغییــرات در اســتانداردهای 
حســابداری به شــکل عمومی ) و اســتانداردهای 
ــودن  ــوط ب ــر مرب ــه شــکل خــاص( را ب IFRS ب
بررســی  مالــی  صورت هــای  ارقــام  ارزش 
می کنیــم. مطابــق بــا گفته هــای اوگورمــن 
ــا  ــتماتیکی ب ــرور سیس ــکاران )2013( م و هم
هــدف اســتخراج و ترســیم یافته هــای مختلــف 
ــی  ــایی الگوهای ــن شناس ــی و همچنی تحقیقات
ــط  ــؤاالت مرتب ــی از س ــه برخ ــد ب ــه می توان ک
پاســخ دهــد یــا زمینه هایــی را بــرای تحقیقــات 

بیشــتر پیشــنهاد دهــد، انجــام شــد.

ــتراتژی  ــه و اس ــتجوی مقال  3 . 1 ( جس
ــاب انتخ

ــوط  ــرات مرب ــددی تغیی ــات متع اگرچــه مطالع
بــودن ارزش ارقــام صورت هــای مالــی را بررســی 
کرده انــد ولــی معیارهــای انتخــاب خاصــی نیــز 
بــرای هدایــت مــرور ادبیــات بــه ســمت اهــداف 
تحقیقــی ایــن مطالعــه اعمــال شــد. دو معیــار 
ایــن انتخــاب شــامل فرضیــه در حــال آزمایــش 
ــای  ــه معیاره ــد. توجی ــه بودن ــت مجل و کیفی
فــوق شــامل ایــن واقعیــت اســت کــه ادبیــات 
بررســی شــده بــرای مرتبــط بــودن بــا مســئله 
ــن  ــه بی ــوع رابط ــه موض ــد ب ــا بای ــق م تحقی
اســتانداردهای حســابداری )عمدتــا ً IFRSهــا( و 
مربــوط بــودن ارزش اطالعــات حســابداری هــم 
ــدی  ــد دارای رتبه بن ــم بای ــردازد. مجــالت ه بپ
Sco-  باکیفیــت باالیــی بــوده و به ویــژه توســط
ــی  ــدارس بازرگان ــوری م ــن منش pus و انجم
رتبه بنــدی شــده باشــند، زیــرا چنیــن مجــالت 
ــی  ــای بررس ــب فرآینده ــر اغل ــه برت دارای رتب

ــد. ــر می گذارن ــت س ــری را پش دقیق ت
بــا توجــه بــه ایــن احتمــال کــه ماهیــت ارقــام 
بــر  می توانــد  شــده  گــزارش  حســابداری 
ــر  ــی ب ــای مال ــودن ارزش صورت ه ــوط ب مرب
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ــذارد،  ــر بگ ــی تأثی ــازار تطبیق ــه ب ــق فرضی طب
مــا برخــی از مطالعاتــی را انتخــاب کردیــم 
ــس از  ــودن ارزش را پ ــوط ب ــرات مرب ــه تغیی ک
ــد. برخــی  ــرش IFRS آزمایــش کــرده بودن پذی
از ایــن آثــار پیشــگام در زمینــه مربــوط بــودن 
ارزش و اســتانداردهای حســابداری چهارچوبــی 
مربــوط  ارزیابــی  بــرای  را  شــناختی  روش 
بــودن ارزش ارائــه کرده انــد. آنهــا تغییــرات 
مربــوط بــودن ارزش را بــا مقایســه R2 در 
مــدل قیمت-ســود و مدل هــای حســابداری 
مختلــف ارزیابــی کرده انــد )بــراون و همــکاران، 
و  الــی  همــکاران، 1۹۹۷؛  و  کالینــز  1۹۹۹؛ 
وایمیــر، 1۹۹۹؛ فرانســیس و شــیپر ، 1۹۹۹؛ 
لــو و زاروویــن، 1۹۹۹؛ نــواز ، 1۹۹8(. ایــن 
روش بــرای اولیــن بــار توســط اولســن )1۹۹۵( 
ارائــه شــد و غالبــاً به عنــوان مــدل اولســن هــم 
شــناخته می شــود. همچنیــن شــایان ذکــر 
اســت کــه اکثــر ایــن آثــار پیشــگام در ایــاالت 
ــه  ــا ب ــاالت متحــده ت متحــده انجــام شــده )ای
امــروز IFRS را اتخــاذ نکــرده اســت( و کاهــش 
ــابداری در  ــام حس ــودن ارزش ارق ــوط ب در مرب
ــد. چندیــن مــدل حســابداری را کشــف کرده ان
ــن  ــی ای ــداف پژوهش ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ب
مقالــه، برخــی از مقــاالت در مجــالت رتبــه بــاال 
 IFRS کــه به طــور مســتقیم بــه تأثیــر پذیــرش
ــابداری  ــای حس ــودن ارزش داده ه ــوط ب و مرب
می پردازنــد، انتخــاب شــدند )عبدالخالــق و 
همــکاران، 1۹۹۹؛ آووکنــی ، 2018؛ بــارث و 
همــکاران، 2008؛ چــوآ و همــکاران،2012؛ 
و  دوبیجــا  همــکاران،2011؛  و  کالرکســون 
کورمیلتســوا  و  گارانینــا  ،2010؛  کلیمــزاك 
،2013؛ هورتــن و همــکاران،2013؛ اوتــا  و 

همــکاران،201۷(.
ایــن مقــاالت منتخبــی از جدیدترین هــا بودنــد، 
 IFRS زیــرا بایــد زمــان کافــی پــس از پذیــرش
را بــه منظــور ارائــه داده هــای قابــل توجــه پــس 
از پذیــرش IFRS می داشــتند و اکثــر ایــن آثــار 

ــگام  ــات پیش ــا آن مطالع ــابه ب ــی مش از روش
ــد. ــروی می کنن پی

ــودن  ــوط ب ــات مرب ــی ادبی 3 . 2( بررس
IFRS ارزش و پذیــرش

چندیــن مطالعــه تغییــرات مربــوط بــودن ارزش 
 IFRS را در کشــورهایی کــه اســتانداردهای
)و ســپس IASهــا( را پذیرفته انــد، بررســی 
ــرات  ــه تغیی ــدند ک ــق ش ــا موف ــد؛ آنه کرده ان
ــت  ــرات کیفی ــا تغیی ــودن ارزش را ب ــوط ب مرب
غیرحســابداری ناشــی از پذیــرش IFRS مرتبــط 

ســازند. 
ــق و  ــر عبدالخال ــات، اث ــن مطالع ــی از اولی یک
ــد  ــود؛ آنهــا ســعی کردن ــش )1۹۹۹( ب همکاران
کــه محیــط اطالعاتــی دو دســته از ســهامی که 
در بازارهــای ســهام چیــن بــه فــروش می رســند 
را بررســی کننــد. ســهام گــروه الــف فقــط برای 
IAS/ افــراد محلــی بــود و صادرکننــدگان آن از

ــهام  ــه س ــد، درحالی ک ــت نمی کردن IFRS تبعی

گــروه ب فقــط بــا خارجی هــا معاملــه می شــد 
پیــروی   IAS/IFRS از  آن  صادرکننــدگان  و 
می کردنــد. آنهــا از یــک طــرح تحقیقاتــی 
طولــی اســتفاده کردنــد و داده هــای پنلــی 
ــه و  ــازده )روزان ــود و ب ــورد س ــه را در م ثانوی
هفتگــی( از بازارهــای ســهام مختلــف در چیــن 
بــرای ســال های 1۹۹4 و 1۹۹۵ جمــع آوری 
کردنــد. آنهــا از تحلیــل مطالعــه رویــدادی 
بــرای تخمیــن تأثیــر پذیــرش IAS/IFRS  بــر 
ــف و  ــروه ال ــهام گ ــا س ــودن ارزش ب ــوط ب مرب
ب بــه ترتیــب به عنــوان گــروه کنتــرل و 
ــه  ــد ک ــا دریافتن ــد. آنه ــون اســتفاده کردن آزم
تغییــرات در قیمــت ســهام بــرای شــرکت هایی 
ــود  ــا س ــند ب ــروه ب را می فروش ــهام گ ــه س ک
ــر IAS در  ــی ب ــده مبتن ــا ش ــابداری افش حس
ــا در  ــدارد اّم ــوی ن ــال 1۹۹4 همبســتگی ق س
ســال 1۹۹۵ ایــن دو، همبســتگی داشــتند. 
ــهام  ــت س ــرات در قیم ــر، تغیی ــوی دیگ از س
گــروه  ســهام  فــروش  شــرکت های  بــرای 
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ــی  ــا ســود حســابداری مبتن ــه شــدت ب ــف ب ال
بــر اســتانداردهای داخلــی افشــا شــده در 
ــا ســال  ــا ب ســال 1۹۹4 همبســتگی داشــت اّم
1۹۹۵ همبســتگی نداشــتند. ایــن نتایــج نشــان 
می دهــد کــه ارقــام حســابداری گــزارش شــده 
ــه  ــی پذیرفت ــابداری عموم ــول حس ــت اص تح
شــده چینــی )GAAP( بیشــتر بــه بــازده 
ــزارش  ــابداری گ ــام حس ــا ارق ــت ت ــوط اس مرب

 .IAS ــت ــده تح ش
ــر  ــرش IFRS ب ــر پذی ــر، تأثی ــات جدیدت مطالع
کیفیــت گزارشــگری مالــی را ارزیابــی کرده انــد؛ 
ــه ای را  ــایرین )2008( مطالع ــارث و س ــاًل ب مث

بــر روی IFRS و کیفیــت حســابداری کــه 
بــا افزایــش مربــوط بــودن ارزش، به موقــع 
ــت  ــش مدیری ــان و کاه ــایی زی ــودن شناس ب
ــد.  ــام دادن ــود، انج ــری می ش ــود اندازه گی س
ــا  ــگاه داده دیت ــه را از پای ــای ثانوی ــا داده ه آنه
ــدگان  اســتریم و لیســت ورلداســکوپ از پذیرن
IFRS بــرای قیمت هــای ســهام، ســود هــر 
ســهم و ارزش دفتــری هــر ســهم جمــع آوری 
ــد  ــی مانن ــای کنترل ــا از متغیره ــد. آنه کردن
ــدی  ــان نق ــرم، جری ــدازه شــرکت، رشــد، اه ان
از عملیــات، کیفیــت حسابرســی،  حاصــل 
ــک  ــهام نزدی ــداد س ــت و تع ــت فهرس وضعی

هــم اســتفاده کردنــد. ایــن نمونــه شــامل 
ــف  ــور مختل ــتقر در 21 کش ــرکت مس 32۷ ش
ــال های 1۹۹4 و  ــن س ــه IFRS را در بی ــود ک ب
2003 پذیرفتــه بودنــد )18۹۶ مشــاهده(. آنهــا 
ــد.  ــتفاده کردن ــم اس ــیون ه ــل رگرس از تحلی
آنهــا دریافتنــد کــه شــرکت هایی کــه IFRS را 
ــس  ــر )واریان ــود کمت ــت س ــد، مدیری پذیرفته ان
ــی  ــتگی منف ــود و همبس ــرات س ــتر تغیی بیش
ــان نقــدی و اقــالم تعّهــدی(،  کمتــر بیــن جری
شناســایی به موقع تــر زیــان )وقــوع بیشــتر 
ارزش  بــودن  مربــوط  و  بــزرگ(  زیان هــای 
ــهام را  ــت س ــا قیم ــتر ب ــود بیش ــری و س دفت
ــد. ــه کرده ان ــدگان تجرب ــه غیرپذیرن ــبت ب نس
ایتریدیــس )2010( نیــز یــک مطالعــه تطبیقی 
را در مــورد مزایــای پذیــرش IFRS نســبت بــه 
ــم  ــدف آن ه ــام داد. ه ــتان انج GAAP انگلس
ایــن بــود کــه مشــخص شــود کــه آیــا پذیــرش 
IFRS تأثیــر مشــابهی بــا آنچــه کــه در مطالعــه 
توســط بــارث و همــکاران )2008( کشــف شــد 
ــک  ــه ی ــن مطالع ــر. ای ــا خی ــت ی ــته اس داش
ــای 241  ــرد و داده ه ــاذ ک ــی را اتخ ــدل طول م
شــرکت فهرســت شــده در بــورس اوراق بهــادار 
لنــدن بــرای ســال های 2004 و 200۵ )بــه 
ــرکت های  ــا، ش ــه ه ــا، بیم ــک ه ــتثنای بان اس
آن  بــرای  هــم  کارگــزاری(  و  بازنشســتگی 
ــده  ــع آوری ش ــای جم ــد. داده ه ــع آوری ش جم
شــامل قیمت هــای ســهام، ارزش هــای دفتــری 
ــی،  ــد عملیات ــان نق ــهم، جری ــر س ــود ه و س
ــی، کل  ــود عملیات ــیه س ــازار، حاش ــرمایه ب س
بــود.  بدهی هــا و صنــدوق ســهامداران کل 
ســودآوری شــرکت، انــدازه، رشــد، اهــرم و 
ــرل  ــای کنت ــوان متغیره ــرمایه گذاری به عن س
اســتفاده شــدند. ایــن مطالعــه از تغییــرات 
ســود خالــص و ارزش دفتــری ناشــی از پذیــرش 
دفتــری  ارزش  و  خالــص  )ســود  IFRS هــا 
ــص  ــود خال ــای س ــه IFRS منه ــه ب 2004 ک
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GAAP اصلــی و ارزش هــای دفتــری بــرای 
ــر  ــرای تخمیــن اث ســال 2004 تبدیــل شــد( ب
پذیــرش IFRS اســتفاده کــرد. ایــن نویســنده از 
همبســتگی پیرســون، رگرســیون لجســتیک و 
رگرســیون حداقــل مربعــات معمولــی اســتفاده 
و شناســایی  نتایــج مدیریــت ســود  کــرد. 
به موقــع زیــان نشــان داد کــه تغییــرات در 
ســود در مقایســه بــا جریان هــای نقــدی تحــت 
ــده(  ــم  هموارش ــان تر )ک )IFRS 200۵( پرنوس
ــدی  ــالم تعّه ــت IFRS، اق ــن، تح ــود. همچنی ب
ــای  ــا جریان ه ــی ب ــاری همبســتگی مثبت اختی
ــا همبســتگی  ــه آنه ــدی داشــتند، درحالی ک نق
منفــی را بــا هــم تحــت GAAP داشــتند. 
 IFRS ــرش ــه پذی ــد ک ــخص ش ــن مش همچنی
از  قبــل  دوره  بــرای   0 ســاختگی  )متغیــر 
پذیــرش و 1 بــرای دوره پــس از پذیــرش( 
ــاری  ــدی اختی ــالم تعّه ــا اق ــی را ب ــه منف رابط
ــودن  ــوط ب ــرای مرب و ســود مثبــت کــم دارد. ب
ارزش، مــدل مبتنــی بــر IFRS دارای R2 باالتــر 
ــرای هــر دوی  ــری ب و ضرایــب مثبــت معنادارت
ــا  ــه ب ــری در مقایس ــص و ارزش دفت ــود خال س
مــدل مبتنــی بــر GAAP بــود. در مــدل ســود 
بــازده ســهام، مــدل IFRS نیــز دارای R2 و 
ضریــب مثبــت باالتــری نســبت بــه مــدل 
ــرد کــه  ــت ک ــن ثاب ــود. ای GAAP انگلســتان ب
ــه  ــی ب ــش مثبت ــی واکن ــای مال ــود صورت ه س
اخبــار خــوب )در قالــب بــازده مثبــت( و اخبــار 
بــد )در قالــب بــازده منفــی( نشــان مــی داد. در 
ــر  ــرش IFRS تأثی ــر پذی ــای اث ــت، متغیره نهای
ــازده ســهام داشــتند.  ــر ب مثبــت و معنــاداری ب
به طــور کلــی، ایــن یافته هــا مشــابه بــارت 
و همــکاران )2008( بودنــد. آنهــا همچنیــن 
ــود  ــر س ــتکاری کمت ــه دس ــد ک ــد کردن تأیی
ــای  ــه افش ــر ب ــی منج ــارن اطالعات ــدم تق و ع
بیشــتر و کیفیــت باالتــر اطالعــات حســابداری 
می شــود و می توانــد بــه ســرمایه گذاران در 

تصمیم گیــری بی طرفانــه کمــک کنــد.
کالرکســون و همــکاران )2011( در مطالعــه 
خــود بــر شــرکت ها در کشــورهای قانــون عرفی 
ــد،  ــن ک ــورهای دارای قوانی ــا کش ــی( ی )محل
تمرکــز کردنــد. آنهــا همچنیــن از یــک طراحــی 
 )200۵ و   2004 ســال های  )بــرای  طولــی 
اســتفاده کردنــد و داده هــای مربــوط بــه قیمــت 
ــهم را از  ــر س ــود ه ــری و س ــهام، ارزش دفت س
دیتااســتریم و ورلداســکوپ جمــع آوری کردنــد. 
جامعــۀ ایــن مطالعــه هــم شــامل شــرکت هایی 
ــرای دوره 2004 و 200۵  ــا ب در اســترالیا و اروپ
بــود کــه داده هــای مربــوط بــه GAAP و ارقــام 
دســترس  در  را   IFRS مجــدد  حســابداری 
داشــتند. نمونــه متشــکل از 3488 شــرکت 
از 14 کشــور اتحادیــه اروپــا و اســترالیا )12 
کشــور قانــون کــد و 3 کشــور قانــون مشــترك( 
بــود کــه IFRS را در ســال 200۵ پذیرفتــه 
بودنــد. ایــن مطالعــه مــدل قیمــت اولســن را بــا 
اســتفاده از حداقــل مربعــات معمولــی، حداقــل 
مربعــات وزنــی و مــدل محصــول )قیمــت ســهم 
در برابــر EPS و BVPS( بــه کار بــرد. یــک 
 )EPS × BVPS( ــرداری ــرب ب ــارت حاصلض عب
در مــدل قیمــت خطــی در EPS و BVPS بــرای 
کنتــرل مــوارد غیرخطــی گنجانــده شــد. پــس 
از گنجانــدن عبــارت حاصلضــرب بــرداری ، 
افزایشــی در قابلیــت مقایســه مشــاهده شــد اّمــا 
هیــچ تغییــری در ارتبــاط قیمــت بــرای هــر دو 
گــروه کشــورها مشــاهده نشــد. ضریــب عبــارت 
ــود. ــرداری منفــی و معنــی دار ب حاصلضــرب ب

ــی را در  ــه تطبیق ــک مطالع ــا )2011( ی خانق
ــل  ــارات قب ــودن ارزش در ام ــوط ب ــورد مرب م
ــک  ــام داد. او از ی ــرای IFRS انج ــد از اج و بع
طــرح طولــی اســتفاده کــرد و هــر دو رویکــرد 
ــم در  ــو ه ــازده پورتفولی ــت و ب ــیون قیم رگرس
آن اعمــال شــد. بــرای تحلیــل رگرســیون، 
ــرکت  ــرای 1۷ ش ــاهده( ب ــی )13۶ مش داده های

پذیرفتــه شــده در بــورس اوراق بهــادار ابوظبی 
ــد.  ــع آوری ش ــا 2008 جم ــال 2001 ت از س
بــرای رویکــرد بــازده پورتفولیــو، داده هــا بــرای 
1۷ شــرکت در طــی ۷ ســال )11۹ مشــاهده( 
جمــع آوری شــد. داده هــای پانــل ثانویــه بــرای 
قیمــت و بــازده ســهام، ارزش دفتــری ســهام، 
ســود هــر ســهم و جریــان نقــدی هــر ســهم 
ــگاه  ــا از پای ــن داده ه ــدند. ای ــع آوری ش جم
ــا اســتریم  ــف بیــس، بلومبــرگ و دیت داده گل
گرفتــه شــد. نتایج بــا اســتفاده از هــر دو روش 
)رویکــرد رگراســیون و پورتفولیــو( نشــان داد 
کــه مربــوط بــودن ارزش دفتــری و ســود پــس 
از IFRS کاهــش یافتــه اســت. بااین حــال، 
نتایــج مبتنــی بــر رویکــرد پورتفولیــو افزایــش 
ارقــام  بــرای  را  ارزش  بــودن  مربــوط  در 
ــس از IFRS نشــان داد. جریان هــای نقــدی پ
ــه ای  ــز مطالع ــکاران )2012( نی ــوآ  و هم چ
مشــابه بــارت و همــکاران )2008( انجــام 
ــتفاده  ــی در آن اس ــرح طول ــک ط ــد. ی دادن
ــه در  ــرکتی ک ــرای 1۷2 ش ــا ب ــد و داده ه ش
ــال 2001  ــترالیا از س ــادار اس ــورس اوراق به ب
تــا 200۹ ذکــر شــده بودنــد، جمــع آوری شــد 
کــه منجر بــه 13۷۶ مشــاهده ســال- شــرکت 
شــد. داده هــای پانــل ثانویــه در مــورد قیمــت 
ــی(،  ــال مال ــان س ــس از پای ــاه پ ــهام )3 م س
ارزش دفتــری ســهام و ســود هــر ســهم هــم 
جمــع آوری شــد. انــدازه شــرکت، رشــد، اهــرم، 
ــت  ــات، کیفی ــدی حاصــل از عملی ــان نق جری
حسابرســی، وضعیــت فهرســت، گــروه صنعتی 
متغیرهــای  به عنــوان  دارایــی  گــردش  و 
ــگاه  ــا از پای ــدند. داده ه ــتفاده ش ــرل اس کنت
داده های Connect4، ورلداســکوپ و تامسون 
وان بــه دســت آمــد. آنهــا از همبســتگی رتبــه 
و تحلیــل رگرســیون اســپیرمن هــم اســتفاده 
ــارث و  ــج ب ــابه نتای ــج مش ــن نتای ــد. ای کردن
همــکاران )2008( و ایتریدیــس )2010( بــود.
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گارانینــا و کورمیلتســوا )2013( هــم مطالعــه ای 
ــیه  ــرش IFRS در روس ــر پذی ــورد تأثی را در م
ــش  ــا آزمای ــن کار را ب ــا ای ــد. آنه ــام دادن انج
تفاوت هــای معنــادار بیــن مربــوط بــودن ارزش 
تحــت اســتاندارد حســابداری روســیه و مربــوط 
ــد.  ــام دادن ــت دوره IFRS انج ــودن ارزش تح ب
ایــن جمعیــت شــامل شــرکت های دولتــی 
ــه IFRS را  ــور داوطلبان ــه به ط ــود ک ــیه ب روس
بــه مــدت حداقــل 2 ســال اجــرا  کــرده بودنــد. 
ایــن نمونــه ای از ۶۷ شــرکت دولتــی در روســیه 
ــد کــه از هــر دوی  ــود کــه گــزارش داده بودن ب
ــی )از  ــال متوال ــار س ــرای چه IFRS و RAS ب

کرده انــد.  اســتفاده  تــا 200۹(  ســال200۶ 
ــل  ــهام تعدی ــای س ــورد قیمت ه ــا در م داده ه
شــده بــا ناکارآمــدی بــرای ۶ مــاه پــس از 
پایــان ســال مالــی، ارزش هــای دفتــری و ســود 
ــا را  ــا متغیره ــد. آنه ــع آوری ش ــهم جم ــر س ه
ــهم و  ــر س ــری ه ــن ارزش دفت ــاوت بی ــا تف ب
ــا همخطــی  ــد ت ســود هــر ســهم کاهــش دادن
بــودن آنهــا را کاهــش دهنــد. داده هــا بــا 
ــه  ــری مقایس ــون پارامت ــک آزم ــتفاده از ی اس
ارزش بــازار بــه دفتــری و مــدل رگرســیون 
ــا آزمــون  قیمــت )مقایســه R2 تعدیــل شــده ب
ــن  ــد. ای ــل ش ــادار( تحلی ــاوت معن ــر تف کرام
IFRS ــرش ــس از پذی ــه پ ــان داد ک ــج نش نتای

مربــوط بــودن ارزش گزارش هــای مالــی بــا 
ســرمایه گذاران اطالعــات صورت هــای مالــی 

افزایــش نمی یابــد.
هورتــون و همــکاران )2013( مطالعــه خــود را 
ــگاه داده  ــی در پای ــورهای مختلف ــر روی کش ب
 )I/B⁄E⁄S( سیســتم تخمیــن کارگــزاران نهــادی
ــش  ــه را آزمای ــن فرضی ــا ای ــد. آنه ــام دادن انج
ــای  ــاری IFRS مزای ــرش اجب ــه پذی ــد ک کردن
ــات را  ــت اطالع ــودن و کیفی ــه ب ــل مقایس قاب
ــر  ــی ســود تحلیلگ ــت پیش بین ــا مقایســه دق ب
 ،IFRS بیــن شــرکت های پذیرنــده اجبــاری

و   IFRS داوطلبانــه  پذیرنــده  شــرکت های 
می کنــد.  ارائــه  غیرپذیرنــده  شــرکت های 
ــا  ــد و داده ه ــال ش ــی اعم ــرح طول ــک ط ی
بــرای 8124 فهرســت از ســال 2001 تــا 
200۷ جمــع آوری شــد. داده هــای پانــل ثانویه 
 GAAP و IFRS ــاس ــر اس ــود )ب ــورد س در م
ــن  ــران از ای ــی تحلیلگ ــش بین ــی( و پی محل
درآمدهــا بــرای دوره نمونــه جمــع آوری شــد. 
ــود کــه اگــر  ــن ب ــن مطالعــه هــم ای دلیــل ای
IFRS بــه مزایــای مقایســه و کیفیــت اطالعات 

منجــر شــده باشــد، خطاهــای پیش بینــی 
 IFRS تحلیلگــر هــم پــس از پذیــرش اجبــاری
بایــد کاهــش یابــد. ایــن نویســندگان از تحلیل 
رگرســیون بــرای آزمــون ایــن فرضیه اســتفاده 
کردنــد. نتایــج نشــان داد کــه خطاهــای 
ــور  ــه به ط ــرکت هایی ک ــرای ش ــی ب پیش بین
اجبــاریIFRS را در مقایســه بــا خطاهــای 
پیش بینــی ســایر شــرکت ها اتخــاذ کــرده 
بودنــد، کاهــش یافتــه اســت. این نویســندگان 
ــرای  ــی ب ــای پیش بین متوجــه کاهــش خطاه
ــا  ــه IFRS نیــز شــدند اّم ــدگان داوطلبان پذیرن
ایــن اثــر در مقایســه بــا پذیرنــدگان اجبــاری 

ــود. کمتــر ب
در   )201۶( همــکاران  و  اوکافــر  مطالعــه 
کانــادا انجــام شــد. چهارچــوب نظــری ماننــد 
ایــن بــر تئــوری بــازار کارا و همچنیــن ســایر 
ــرح  ــک ط ــود. ی ــتوار ب ــا اس ــای افش تئوری ه
طولــی متشــکل از مجموعــه داده هــای پنلــی 
از ۶4۶ شــرکت فهرســت شــده از ســال 2008 
ــی  ــای پانل ــرد. داده ه ــتفاده ک ــا 2013 اس ت
ثانویــه در مــورد قیمــت و بــازده ســهام، ســطح 
ــر  ــود ه ــهام، س ــری س ــرات ارزش دفت و تغیی
ــر ســهم از آرشــیو  ــدی ه ــان نق ســهم و جری
داده هــای شــرکت های پذیرفتــه شــده در 
بــورس اوراق بهــادار تورنتــو و پایــگاه داده 
ــرکت،  ــدازه ش ــد. ان ــع آوری ش ــرگ جم بلومب

زیــان، طبقــه بنــدی صنعــت و اهــرم هــم 
ــرل اســتفاده شــدند.  ــوان متغیرهــای کنت به عن
ــت  ــیون قیم ــدل رگرس ــش از م ــن پژوه در ای
ــدران و  ــده باالچان ــالح ش ــدل اص ــن و م اولس
مهنــرم )مــدل B&M( نیــز اســتفاده شــد. 
مــدل B&M قیمــت ســهم و بــازده را در برابــر 
BVPS و هــر دوی BVPS و EPS بــرای ارتبــاط 

ــون  ــد )چ ــش( می ده ــیون )کاه ــتر رگرس بیش
ــک  ــی ی ــری در ط ــر در ارزش دفت ــود تغیی س
دوره اســت(. ایــن نتایــج، افزایــش R2 را از %۵۵ 
بــه ۹/۷۵% بــرای مــدل اولســن و از ۵/۵۷% بــه 
ــرای شــرکت های  ــرای مــدل B&M ب 1/84% ب
پذیرنــده نشــان داد ولــی هیــچ پیشــرفت 
مشــابهی بــرای شــرکت های غیــر پذیرنــده 

ــت. ــود نداش وج
مقــاالت کمــی در مــورد پذیــرش IFRS و 
وضعیــت مربــوط بــودن ارزش در بازارهــای 
ــکاران  ــا  و هم ــد. اوت ــی ش ــز بررس ــا نی آفریق
ــرای IFRS و  ــورد اج ــه ای در م )201۷( مطالع
ــام  ــا انج ــرق آفریق ــودن ارزش در ش ــوط ب مرب
ــد و  ــتفاده ش ــی اس ــرح طول ــک ط ــد. ی دادن
داده هــا بــرای شــرکت های فهرست شــده در 
بــورس اوراق بهــادار نایروبــی )NSE( بــرای دوره 
ــا 2014 )پنــج ســال قبــل از بازبینــی  200۵ ت
 )IFRS و پنــج ســال پــس از بازبینــی IFRS

ــا داده هــای موجــود جمــع آوری شــد. پنجــاه  ب
ــدند  و دو شــرکت )۵20 مشــاهده( انتخــاب ش
ــدا  ــا و روان ــدا، تانزانی ــرکت در اوگان ــار ش و چه
فهرســت شــدند. آنهــا از همــان شــرکت ها 
ــد  ــتفاده کردن ــد از اجــرای IFRS اس ــل و بع قب
ــرای  ــا هــر شــرکت به عنــوان کنتــرل خــود ب ت
ســوگیری تغییــر نمونــه عمــل کنــد. آنهــا 
ــود  ــرداری از س ــرب ب ــک حاصلض ــن ی همچنی
و ارزش دفتــری را بــرای کنتــرل غیرخطــی 
ــیون  ــدل رگرس ــا از م ــد. آنه ــودن درج کردن ب
 EPS ــر ــهم در براب ــت س ــن )قیم ــت اولس قیم
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(و اثــرات تصادفــی GLS در تحلیــل داده هــا 
اســتفاده کردنــد. نتایــج حاکــی از رابطــه مثبــت 
ــری و  ــا ارزش دفت ــهام ب ــت س ــادار قیم و معن
ــس  ــش R2 در دوره پ ــن افزای ــود و همچنی س
از اجــرای IFRS بــود کــه نشــان دهنــده مربــوط 

ــت. ــم هس ــا ه ــر آنه ــودن ارزش باالت ب
ــودن  ــوط ب ــث مرب ــه بح ــی )2018( ب  اووکن
ارزش در آفریقــا نیــز کمــک کــرد. ایــن مطالعــه 
ــه  ــی را ک ــای مال ــات صورت ه ــات اطالع فرضی
ــی  ــرای پیش بین ــوزه را ب ــای ح ــه متغیره هم
ارزش بــازار ارائــه می کــرد، آزمایــش کــرد. 
ســرمایه گذاران تمایــل دارنــد کــه هــم موقعیــت 
در  را  شــرکت ها  چشــم انداز  هــم  و  مالــی 
ــرای ســرمایه گذاری در  هنــگام تصمیم گیــری ب
ــد  ــی می کن ــه بررس ــن مطالع ــد. ای ــر بگیرن نظ
کــه آیــا شــرکت کنندگان در بــازار هنــگام 
در  ســرمایه گذاری  مــورد  در  تصمیم گیــری 

بــه اطالعــات صورت هــای مالــی  ســهام، 
ــده  ــم انداز آین ــه چش ــا ب ــتند ی ــته هس وابس
خیــر.  یــا  می دهنــد  اهمیــت  شــرکت ها 
نویســنده از یــک طــرح طولــی اســتفاده 
کــرد و داده هــا را بــرای ۵۷ شــرکت تولیــدی 
فهرست شــده در بــورس اوراق بهــادار نیجریــه 
و   2013  ،2011  ،2010 دوره هــای  بــرای 
2014 )2 ســال قبــل از IFRS و 2 ســال پــس 
از اجــرای IFRS( جمــع آوری کــرد. داده هــا از 
ــادار  ــورس اوراق به ــاالنه و ب ــای س گزارش ه
شــد.  جمــع آوری   2013  /2012 نیجریــه 
داده هــای پانلــی ثانویــه شــامل ســود خالــص، 
ــرای  ــهام ب ــت س ــهام و قیم ــری س ارزش دفت
ــی شــرکت ها  ــان ســال مال ــاه پــس از پای ۶ م
ــتفاده از  ــا اس ــا را ب ــه داده ه ــن مطالع ــود. ای ب
مــدل رگرســیون قیمــت بــر روی ســود و 
ــا اســتفاده از مقایســه  ارزش دفتــری ســهام ب

ــل  ــن تحلی ــی متوســط میانگی R2 و پیــش بین
کــرد. بــا اســتفاده از مقایســه R2،ایــن مطالعــه 
 GAAP کاهــش مربــوط بــودن ارزش را در تحت
و افزایشــی را تحــت IFRS یافــت. به طــور کلــی، 
میانگیــن مربــوط بــودن در IFRS تــا 4/2درصــد 
از  اســتفاده  بــا  بااین حــال،  بــود.  کمتــر 
 IFRS و GAAP ،پیش بینــی متوســط میانگیــن
بــه ترتیــب دارای امتیــاز ۹4/۵1 و 0۵/111 
ــرای  ــری ب ــاز باالت ــرمایه گذاران امتی ــد )س بودن

درآمدهــای IFRS قائــل می شــدند(. 
ــز  ــکاران )201۹( نی ــالم  و هم ــت، ادوم در نهای
مطالعــه ای را در مــورد مربــوط بــودن ارزش 
در نیجریــه انجــام دادنــد. آنهــا همچنیــن یــک 
ــا را  ــد و داده ه ــه کار بردن ــی را ب ــی طول طراح
ــال  ــده از س ــت ش ــرکت فهرس ــرای 101 ش ب
 - ســال  مشــاهده   1212( تــا 201۷   200۶
شــرکت( جمــع آوری کردنــد. ایــن نمونــه فقــط 
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ــه IFRS هــا را در  ــود ک ــرکت هایی ب ــامل ش ش
ــد.  ــه بودن ــل از آن پذیرفت ــا قب ــال 2012 ی س
ــگاه داده  ــاالنه و پای ــای س ــا از گزارش ه داده ه
ــه دســت آمــده  ــه ب ــورس اوراق بهــادار نیجری ب
ــامل ارزش  ــه ش ــل ثانوی ــای پان ــد. داده ه بودن
ــایر  ــهم و س ــر س ــود ه ــهم، س ــر س ــری ه دفت
متغیرهــای کنتــرل بودنــد. آنهــا داده هــا را 
ــل  ــتگی و تحلی ــل همبس ــتفاده از تحلی ــا اس ب
رگرســیون )بــا متغیرهــای حاصلضرب بــرداری( 
تحلیــل کردنــد. آنهــا حاصلضــرب برداری ســود 
ــد.  ــادار یافتن ــاختگی IFRS را معن ــر س و متغی
 IFRS ــا ــود ب ــل س ــر متقاب ــا تأثی ــن آنه بنابرای
را  ســهام  بــازار  قیمت هــای  پیش بینــی  در 
ــد  ــن دریافتن ــا همچنی ــد. آنه ــتنباط کردن اس
 IFRS کــه تعامــل ارزش دفتــری هــر ســهم بــا
نیــز غیرمعنــادار اســت. بنابرایــن، آنهــا بــه ایــن 
نتیجــه رســیدند کــه IFRS مربــوط بــودن ارزش 

ســود را بهبــود بخشــیده اســت اّمــا ارزش 
دفتــری را بهبــود نمی بخشــد.

4 ( خالصه و بحث نتایج
مــورد  در  قبلــی  مطالعــات  از  بســیاری 
و  حســابداری  اســتانداردهای  تغییــرات 
ــه محیــط گزارشــگری  ــودن ارزش ب ــوط ب مرب
ــش  ــد و کاه ــده می پردازن ــاالت متح ــی ای مال
مربــوط بــودن ارزش را در تمــام دوره هــای 
ــابداری  ــای حس ــه روش ه ــل از دوره کمیت قب
ــای  ــه روش ه )1۹38-1۹2۷(، در دوران کمیت
حســابداری )1۹۵۹-1۹3۹(، در دوران هیئــت 
اصــول حســابداری )1۹۷3-1۹۶0( و در دوران 
مالــی  حســابداری  اســتانداردهای  هیئــت 
)1۹۹3-1۹۷4( کشــف می کننــد. ایــن نشــان 
ــی  ــتانداردهای قانون ــی اس ــر منف ــدۀ تأثی دهن
ــی در  ــگری مال ــت گزارش ــر کیفی ــف ب مختل

ایــاالت متحــده اســت )الــی و وایمیــر ، 1۹۹۹(. 
کیفیــت گزارشــگری مالــی قــوی بایــد مربــوط 
کارایــی  و  بخشــد  بهبــود  را  ارزش  بــودن 
بازارهــای مالــی را افزایــش دهــد )و بالعکــس(. 
بــازار ســهام ایــاالت متحــده یکــی از کاراتریــن 
بازارهــای جهــان اســت و تقریبــاً 2۹/44 درصــد 
ــد.  ــی را تشــکیل می ده ــازار جهان ــرمایه ب از س
ــی  ــازار جهان ــان ســال 2020، ســرمایه ب در پای
آمریــکا  دالر  میلیــون  حــدود ۹1,۹31,8۶0 
ــورك در  ــورس نیوی ــود درحالی کــه ســرمایه ب ب
حــدود 40,۷1۹,۶۶1 میلیــون دالر آمریــکا بــود 

)نومــا ،2020(.
ــاالی آن در  ــی ب ــی و نقدینگ ــال، کارای بااین ح
بــازار ممکــن اســت بــه عوامــل دیگــری به جــز 
ــی نســبت داده شــود.  کیفیــت گزارشــگری مال
اگرچــه چندیــن کشــور بــازار پیشــرفته در 
ــی  ــگری مال ــت گزارش ــش کیفی ــرض کاه مع
هســتند ولــی ســاختارهای قانونــی قــوی و 
ــرات  ــن اث ــش ای ــه کاه ــی ب ــای نظارت نهاده
و  )الهاللــی   می کننــد  کمــک  نامطلــوب 
همــکاران،2020؛ ســماها و خلیــف ،201۶(. 
ــی و  ــن نویســنده، کارای ــر، چندی از ســوی دیگ
رشــد بازارهــای ســهام آفریقــا را مــورد آزمایــش 
قــرار داده و دریافته انــد کــه آنهــا نــه در شــکل 
ضعیــف کارا هســتند و نــه در شــکل نیمه قــوی. 
دلیــل آن هــم عمدتــاً بــه عــدم تقــارن اطالعاتی 
و ســطح پاییــن ســواد، نســبت داده شــده اســت 
)افگــو ، 201۵(. تغییــرات در اســتانداردهای 
ــئله  ــتقیماً در مس ــوان مس ــابداری را می ت حس
ــا و  ــرد. اوت ــی ک ــات ردیاب ــارن اطالع ــدم تق ع
همــکاران )201۷( تأییــد کردنــد کــه پذیــرش 
IFRS ممکــن اســت در مقایســه بــا اقتصادهــای 
ــال  ــای در ح ــور در اقتصاده ــرفته و نوظه پیش
ــس  ــا پ ــه آنه ــد. اگرچ ــر باش ــم اثرت ــعه ک توس
از اجــرای اســتانداردهای IFRS افزایشــی در 
ــابداری در  ــات حس ــودن ارزش اطالع ــوط ب مرب
ــا همچنیــن  ــد اّم ــا را کشــف کردن شــرق آفریق
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ــودن ارزش در شــرق  ــوط ب ــه مرب ــد ک دریافتن
آفریقــا نســبتاً کمتــر از بازارهــای توســعه یافته 

اســت.
برخــالف   IFRS پذیــرش  بالقــوه  مزایــای 
فــرض  بــر  قبلــی  حســابداری  مدل هــای 
اطالعــات بیشــتر بــرای فّعــاالن بــازار و افزایــش 
قابلیــت مقایســه حســابداری متکــی اســت. بــا 
ایــن وجــود، شــواهد تجربــی متناقضــی مبنــی 
ــر ایــن کــه ایــن مــورد وجــود دارد، موجــود  ب
ــده در  ــی ش ــات بررس ــان مطالع ــت. در می اس
ــودن ارزش،  ــوط ب ــرش IFRS و مرب ــورد پذی م
تعــداد کمــی از آنهــا در مــورد بهبــود کیفیــت 
 IFRS گزارشــگری مالــی ناشــی از پذیــرش
ــق  ــد. عبدالخال ــرح کرده ان ــی را مط تردیدهای
و همــکاران )1۹۹۹( هــم از تحلیــل رویــدادی 
اســتفاده کردنــد و کاهشــی را در مربــوط بــودن 
ارزش ســود مبتنــی بــرIFRS بــرای ســهام 

ــرد. ــن کشــف ک ــروه ب چی گ
ــی  ــن نویســندگان محدودیت های بااین حــال، ای
ــودن  ــد. در دســترس ب را هــم شناســایی کردن
و قابــل تأییــد بــودن داده هــا خــود یــک 
ــل دارد  ــن تمای ــت چی ــرا دول ــود، زی ــش ب چال
کــه دسترســی بــه داده هــای مالــی را در 
ــدود  ــود مح ــده خ ــت ش ــرکت های فهرس ش
ــب  ــه اغل ــور ک ــم، همانط ــن ه ــه ای ــد ک کن
ــاق  ــتی اتف ــای سوسیالیس ــورد اقتصاده در م
می افتــد، اغلــب بــا پویایــی بــازار تداخــل دارد. 
چندیــن اثــر دیگــر که از روش ســنتی مقایســه 
ــد،  ــرده بودن ــتفاده ک ــیR2  اس ــوان توضیح ت
هــم بــه نتایــج متفاوتــی رســیده اند. بنابرایــن، 
ــج  ــه نتای ــرد ک ــتنباط ک ــن اس ــوان چنی می ت
ــودن  ــوط ب ــرش IFRS و مرب ــه پذی ــوط ب مرب
ــه روش مــورد اســتفاده  ارزش ممکــن اســت ب
بســتگی داشــته باشــد. افزایــش مربــوط بــودن 
ــده  ــایی ش ــدی شناس ــان نق ــام جری ارزش ارق
 IFRS توســط خانقــا )2011( پــس از پذیــرش
ممکــن اســت بــه دلیــل مقاومــت ویــژه اقــالم 

جریــان نقــدی در برابــر مدیریــت ســود باشــد. 
در مطالعــه گارانینــا و کورمیلتســوا )2013(، 
هیــچ افزایــش معنــاداری در مربــوط بــودن 
ارزش پــس از پذیــرش IFRS پیــدا نشــد. ایــن 
ــاق  ــه انطب ــه ای را ب ــن نتیج ــندگان چنی نویس
نتیجــه  در  کــه  دادنــد  نســبت  ســاختگی 
تفاوت هــای ســازمانی در بیــن محیط هــای 
توســعه RAS و IFRS ایجــاد شــد. ایــن نشــان 
ــابداری  ــتاندارد حس ــرش اس ــه پذی ــد ک می ده
ــد و  ــی نباش ــت کاف ــن اس ــی ممک ــه تنهای ب
ــذاران  ــن اســتانداردها توســط قانونگ اجــرای ای
بایــد تســهیل شــود. همچنیــن، انطبــاق بــا ایــن 
ــه  ــرمایه گذاران ب ــط س ــد توس ــتانداردها بای اس
ــه شــّفافیت  ــا آنهــا هــم ب ــی درك شــود ت خوب

ــد. ــاد کنن ــل اعتم ــابداری حاص ــام حس ارق
از ســوی دیگــر، چندیــن مطالعــه رابطــه مثبــت 
ــوط  ــرش IFRS و مرب ــن پذی ــاداری را بی و معن
بــودن ارزش و همچنیــن ســایر متغیرهــای 
کیفیــت گزارشــگری مالــی ماننــد کاهــش 
مدیریــت ســود و شناســایی به موقــع زیــان 
پــس از پذیــرش IFRS شناســایی کرده انــد 
ــکاران  ــوآ و هم ــکاران، 2008؛ چ ــارث و هم )ب
2013؛  همــکاران،  و  هورتــون  2012؛   ،
همــکاران،  و  اوکافــور  2010؛  ایتریدیــس، 

201۶؛ اوتــا و همــکاران، 201۷(. هورتــون و 
همــکاران )2013( در مطالعــه خــود، افزایشــی 
در مربــوط بــودن ارزش را چنانکــه کــه توســط 
ــان داده  ــم نش ــر ه ــی تحلیلگ ــت پیش بین دق
ــش  ــی کاه ــا بزرگ ــد. آنه ــف کردن ــد، کش ش
تفاوت هــای  بــه  را  پیش بینــی  خطــای 
خــاص شــرکتی در بیــن GAAP محلــی و 
ــه یــک عامــل غیرقابــل  ــد ن IFRS نســبت دادن
ــی )2018(  ــه اووکن مشــاهده همبســته. مطالع
رونــد افزایشــی را در مربــوط بــودن ارزش پــس 
از پذیــرش IFRS کشــف کــرد. بااین حــال، 
ــاداری را  ــش معن ــن افزای ــه همچنی ــن مطالع ای
ــس از  ــه پ ــق بیم ــن ح ــی میانگی در پیش بین
یکســان کــردن پس زمینه هــای درآمدهــا و 
ارزش هــای دفتــری GAAP و IFRS نشــان داد 
کــه بیانگــر ایــن اســت کــه بخــش قابل توجهــی 
از قیمــت ســهام را نمی تــوان تنهــا بــا اطالعــات 
ــا  ــی توضیــح داد، بلکــه آنهــا ب صورت هــای مال
ــر چشــم انداز  عوامــل دیگــری کــه می تواننــد ب
ــن  ــل تبیی ــد قاب ــر بگذارن ــرکت ها اث ــده ش آین
هســتند. اطالعــات مربــوط بــه عواملــی ماننــد 
ــول  ــعه محص ــان، توس ــع میزب ــا جوام ــه ب رابط
ــی، سیاســت های  ــر بازرگان ــد، چرخــه عم جدی
ــک  ــرات تکنولوژی ــت و تغیی ــد دول ــل جدی مخ
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افشــا  مالــی  صورت هــای  در  به نــدرت 
می شــوند. بااین وجــود، ایــن اطالعــات اثــر 
ــده شــرکت ها  ــر چشــم انداز آین ــاداری را ب معن
دارنــد و بــر عوامــل تعییــن کننــده قیمت هــای 

ــد. ــر می گذارن ــهام اث س

5 . نتیجه گیری
ــعه  ــی را در توس ــش مهم ــهام نق ــای س بازاره
ــه  ــه ب ــرا ک ــد، چ ــا می کنن ــادی ایف ــر اقتص ه
تخصیــص کارای ســرمایه کمــک می کننــد. 
ارزش بــازار شــرکت های بورســی منعکــس 
کننــدۀ اطالعــات مالــی موجــود در مــورد 
ــی  ــل توجه ــدار قاب ــت و مق ــرکت ها اس آن ش
در  می تــوان  را  مالــی  اطالعــات  ایــن  از 
صورت هــای مالــی یافــت. شــّفافیت عملکــرد و 
موقعیــت گــزارش شــدۀ یــک شــرکت وابســته 
بــه اســتانداردهای حســابداری اســت کــه 
ــت.  ــم اس ــی حاک ــای مال ــه صورت ه ــر تهی ب
ارقــام ســود و ارزش دفتــری خالصــه ای از 
ــرکت را  ــک ش ــود در ی ــی موج ــات مال اطالع
ارائــه می دهنــد. محتــوای اطالعاتــی ارقــام 
تعییــن کننــده  اغلــب  مالــی  صورت هــای 
ــام  ــی اســت کــه ســرمایه گذاران ایــن ارق میزان
در  ســرمایه گذاری  تصمیم گیری هــای  در  را 
اســتانداردهای  بنابرایــن،  می گیرنــد.  نظــر 
حســابداری می تواننــد بــر مربــوط بــودن ارزش 

صورت هــای مالــی تأثیــر بگذارنــد.
ــرات  ــورد تغیی ــی در م ــات قبل ــتر مطالع بیش
ــط  ــه محی ــم ب ــابداری ه ــتانداردهای حس اس
گزارشــگری مالــی ایــاالت متحــده پرداخته انــد. 
ــش  ــده کاه ــی ش ــات بررس ــن مطالع ــر ای اکث
ــی  ــای مال ــه صورت ه ــودن ارزش ب ــوط ب مرب
را در ایــاالت متحــده کشــف کرده انــد. اگرچــه 
ــاد  ــث ایج ــر باع ــن ام ــه ای ــت ک ــار می رف انتظ
ــده  ــاالت متح ــهام ای ــازار س ــدی در ب ناکارام
شــود ولــی عوامــل دیگــری ماننــد ســاختارهای 
ــه  ــم ب ــی ه ــای نظارت ــوی و نهاده ــی ق قانون

کاهــش ایــن اثــر نامطلــوب کمــک می کننــد. 
ــودن ارزش در  ــوط ب ــل، مرب ــن دلی ــه همی ب
بازارهــای در حــال توســعه نســبتاً کمتــر 
ــرات  ــورد تغیی ــه در م ــن مطالع ــت. چندی اس
 IFRS به کارگیــری  و  ارزش  بــودن  مربــوط 
ــی و  ــای مال ــی گزارش ه ــاس برخ ــه براس ک
ــت،  ــده اس ــج ش ــه تروی ــل مقایس ــای قاب مزای
بررســی شــدند. اکثــر ایــن مطالعــات بررســی 
ــر  ــرش IFRS منج ــه پذی ــد ک ــده دریافتن ش
بــه افزایــش مربــوط بــودن ارزش در بازارهــای 
ــم  ــه ه ــن مطالع مربوطــه شــده اســت. چندی
ــس از  ــودن ارزش را پ ــوط ب ــود مرب ــدم بهب ع
ــال،  ــد. بااین ح ــزارش کردن ــرش IFRS گ پذی
ــی  ــه برخ ــج را ب ــن نتای ــندگان ای ــن نویس ای
ــاق  ــت، انطب ــت دول ــد دخال ــا مانن ناهنجاری ه
ســاختگی )در مــورد پذیــرش داوطلبانــه(، عدم 
اجــرای صحیــح، تفاوت هــای خــاص شــرکت و 
ســایر اطالعــات در محیــط تجــارت )تغییــرات 
خــارج  کــه  می دهنــد  نســبت  تجــارت( 
از چهارچــوب گزارشــگری مالــی هســتند. 
تفــاوت در روش شناســی  ایــن  همچنیــن، 
ــج  ــه نتای ــات موجــود منجــر ب در برخــی ادبی

ــد. ــی ش متفاوت

6. پیامدهای مربوط به سیاست گذاری
ســرمایه گذاران آفریقایــی کــه فاقــد تخّصــص 
ــازار ســهام  ــی اولیــه در مــورد مکانیســم ب مال
ســرمایه گذاری های  بــا  اغلــب  هســتند، 
ــال  ــداز غیرفّع ســهام ماننــد یــک طــرح پس ان
ــه  ــد )اوت ــورد می کنن ــالك برخ ــا ام ــابه ب مش
ــت  ــدم فّعالی ــی ع ــای طوالن ،200۹( . دوره ه
ســرمایه گذاران بــر حجــم و فراوانــی معامــالت 
ــر  ــهام تأثی ــای س ــی بازاره ــد کل ــهام و رش س
گذاشــته اســت. بررســی مطالعــات تجربــی در 
ــتانداردهای  ــودن ارزش و اس ــوط ب ــورد مرب م
می دهــد  نشــان  را  نتایجــی  حســابداری 
ــت؛ اوالً،  ــده گرف ــا را نادی ــوان آنه ــه نمی ت ک

همانطــور کــه در مطالعــات بررســی شــده 
نشــان داده شــده اســت، اهمیــت نســبتاً ثابــت 
ــای  ــح قیمت ه ــابداری در توضی ــات حس اطالع
بــازار بایــد باعــث شــود که دولــت هــا، نهادهای 
نظارتــی، ســرمایه گذاران و فّعــاالن بــازار توجــه 
بیشــتری بــه ارقــام حســابداری داشــته باشــند. 
صورت هــای مالــی اطالعــات قابــل توجــه 
تصمیم گیــری  بــرای  را  کاملــی(  نــه  )امــا 
ارائــه می کننــد، چــرا کــه  ســرمایه گذاران 
ــهام  ــت س ــا قیم ــادی ب ــتگی زی ــا همبس آنه
ــب  ــد اغل ــرمایه گذاران بای ــن، س ــد. بنابرای دارن
در تصمیمــات ســرمایه گذاری از صورت هــای 

ــد. ــی اســتفاده کنن مال
ــودن  ــوط ب مطالعــات بررسی شــده کاهــش مرب
روش هــای  در  را  متحــده  ایــاالت  در  ارزش 
ــج  ــن نتای ــان داد. ای ــابداری نش ــف حس مختل
در  را  کمبودهــا  از  برخــی  اســت  ممکــن 
اســتانداردهای حســابداری ایــاالت متحــده 
ــا  ــده ی ــاالت متح ــن، ای ــد. بنابرای ــان ده نش
بایــد پذیــرش اســتانداردهای IFRS را مــد نظــر 
ــی  ــش همگرای ــر روی افزای ــا ب ــد و ی ــرار ده ق
ــا  ــودUS GAAP  ب ــی خ ــتانداردهای محل اس

IFRS کار کنــد.
ــوط  ــش مرب ــی افزای ــع اثربخش ــی از موان برخ
ــن  ــرش IFRS در ای ــی از پذی ــودن ارزش ناش ب
مطالعــات تحــت بررســی آشــکار شــد؛ عواملــی 
ماننــد انطبــاق ســطحی و عــدم اجــرای صحیــح 
را می تــوان بــا توانمندســازی نهادهــای نظارتــی 
کاهــش داد. همچنیــن، ایجــاد سیاســت هایی با 
ــه  ــد ب ــرمایه گذار می توان ــت از س ــدف حمای ه
ــر خطــرات  محافظــت از ســرمایه گذاران در براب
از تغییــرات تجــاری کمــک کنــد.  ناشــی 
ــم  ــالت ه ــف معام ــودن و توق ــترس ب در دس
ــرمایه گذاری  ــک س ــش ریس ــه کاه ــد ب می توان
ــرمایه گذار و  ــاد س ــش اعتم ــه افزای و در نتیج

ــازار کمــک کنــد.    نقدینگــی کلــی ب
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ــد  ــی، ریســک های مختلفــی دارن ابزارهــای مال
ــا انجــام معاملــه و تغییــرات زمانــی،  و بعضــاً ب
ریســک های مضاعفــی را در بــر می گیرنــد؛ 
بنابرایــن بررســی ماهیــت ابــزار و ریســک های 
اســت.  ضــروری  ابــزار  آن  بــا  مرتبــط 
در  ســرمایه گذاری  از  قبــل  ســرمایه گذار، 
ــد دانــش و آگاهــی کافــی  ــی بای ابزارهــای مال
نســبت بــه انــواع ابزارهــای مالــی داشــته باشــد 
و ســپس اقــدام بــه تصمیم گیــری در خصــوص 
ــا  ــد و ب ــی کن ــای مال ســرمایه گذاری در ابزاره
ــوان مالــی خــود و  ــی ت آگاهــی کامــل و ارزیاب
ریســک پذیری خــود، وارد معامــالت ابزارهــای 

ابزارهای مالی و ریسک های مرتبط
ــی شــود.  مال

ــرای  ــزار مالــی ب ــا اب هنــگام ارزیابــی اینکــه آی
ــوارد  ــر، م ــا خی ســرمایه گذار مناســب اســت ی

زیــر بایــد در نظــر گرفتــه شــود:
الــف( ســرمایه گذار بایــد دانــش و تجربــۀ 
ــزار مالــی مــورد نظــر  ــی اب ــرای ارزیاب کافــی ب

ــد. ــته باش داش
ب( ســرمایه گذار بایــد از خطــرات مرتبــط 
مــورد  مالــی  ابــزار  در  ســرمایه گذاری  بــا 
ــت  ــن اس ــد و ممک ــر آن آگاه باش ــر و تأثی نظ
ــرمایه گذار، روی  ــی س ــت مال ــاس ظرفی براس
دارایی هــای متنوعــی ســرمایه گذاری شــود. علیرضا آقایی قهی
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ج( ســرمایه گذار بایــد بــا شــرایطی کــه در 
مــورد ابــزار مالــی اعمــال می شــود آشــنا 
ــزار در آن  ــه اب ــی ک ــورد بازارهای ــود و در م ش

معاملــه می شــود ســؤال کنــد.
ــا  ــی ی ــد )به تنهای ــد بتوان ــرمایه گذار بای د( س
بــا کمــک یــک مشــاور( تأثیــر عوامــل خارجــی 
ــادی،  ــانات اقتص ــد نوس ــد. مانن ــی کن را ارزیاب
تغییــرات در نــرخ بهــره و ســایر عوامــل مشــابه 
کــه ممکــن اســت بــر ســرمایه گذاری در ابــزار 
مالــی مــورد نظــر ایــن کشــور تأثیــر بگــذارد. 

عوامل خطر عمومی
ــی  ــک های مختلف ــامل ریس ــی ش ــای مال ابزاره
ــا چندیــن عامــل خطــر بــرای هــر  می شــوند اّم
ــورت  ــود و به ص ــال می ش ــی اعم ــزار مال ــوع اب ن

ــرد: ــرار می گی ــورد بحــث ق ــر م زی
ــرات  ــه تغیی ــکی ک ــازار: ریس ــک ب ــف( ریس ال

ــر  ــی اث ــای مال ــر ابزاره ــازار ب ــای ب قیمت ه
دارد. نامطلــوب 

ب( ریســک نــرخ بهــره: ریســکی کــه تغییــرات 
ــر  ــی اث ــزار مال ــک اب ــر ارزش ی ــره ب ــرخ به ن

ــوب دارد. نامطل
ــت و  ــان اس ــرخ ارز در نوس ــک ارزی: ن ج( ریس
ارزی  به صــورت  کــه  مالــی ای  ابزارهــای 
ــر نوســانات ارزی  ثبــت می شــوند تحــت تأثی
هســتند. ریســک ارزی ناشــی از تغییــرات در 
نــرخ ارز اســت کــه می توانــد باعــث ســود یــا 
ــه در آن  ــه ارزش ارزی ک ــود، اگرچ ــان ش زی
ــزار ثبــت شــده اســت تغییــر نمی کنــد. پایــه اب

د( ریســک نقدینگــی: ریســکی کــه ســرمایه گذار 
نمی توانــد به راحتــی یــک ابــزار مالــی خــاص 
را در یــک مقطــع زمانــی خــاص بفروشــد یــا 

د بخر
ــرایطی  ــا ش ــن کار را ب ــد ای ــط می توان ــا فق ی

قابــل توجهــی  انجــام دهــد کــه به طــور 
بــازار  ضعیف تــر از حــد معمــول در یــک 
مــورد  ایــن  باشــد.  زمــان  هــر  در  فّعــال 
ــد  ــی مانن ــل مختلف ــی از عوام ــد ناش می توان
ــدازه  ــزار خــاص، ان ــک اب ــا ی ــال ب ــازار غیرفّع ب
ــن  ــه ممک ــد ک ــی باش ــایر عوامل ــرارداد و س ق
ــاالن  ــار فّع ــا و رفت ــه و تقاض ــر عرض ــت ب اس

باشــد. تأثیر گــذار  بــازار 
ه( ریســک اقتصــادی: نوســانات اقتصــادی اغلب 
ــذارد.  ــر می گ ــی تأثی ــای مال ــر قیمــت ابزاره ب
نوســانات متغیــر اســت، آنهــا می توانــد در 
زمــان و انــدازه متفــاوت باشــد و می توانــد 
ــف تحــت  ــه طــرق مختل ــف را ب ــع مختل صنای
ــری در  ــگام تصمیم گی ــد. هن ــرار ده ــر ق تأثی
مــورد ســرمایه گذاری در مــورد ارزش ابزارهــای 
ــی  ــر کل ــد از تأثی ــک ســرمایه گذار بای ــی ی مال
ــاد  ــن اقتص ــه بی ــادی، از جمل ــانات اقتص نوس

ــد.  ــف آگاه باش ــورهای مختل ــورها و کش کش
و( ریســک کشــور: این ریســک شــامل ریســک 
ــادی و  ــک اقتص ــک ارزی، ریس ــی، ریس سیاس
ــل و  ــت.  نق ــرمایه اس ــه س ــوط ب ــک مرب ریس
ــل اقتصــادی  ــه عوام ــن ریســک ب ــاالت ای انتق
اشــاره دارد کــه می توانــد تأثیــر به ســزایی 
ــزار  ــه اب ــوری ک ــب و کار کش ــای کس ــر فض ب
مالــی در آن ثبــت شــده اســت، داشــته باشــد.
ز( خطــر حقوقــی: خطــری کــه دولــت در 
قوانیــن یــا مقــّررات موجــود تغییراتــی ایجــاد 
ــر  ــی ب ــر نامطلوب ــد تأثی ــه می توان ــد ک می کن
ــوان  ــد. به عن ــته باش ــی داش ــای مال آن ابزاره
مثــال تغییــرات در قوانیــن مالیاتــی یــا قوانیــن 
مربــوط بــه انتقــال ســرمایه از طریــق مرزهــا.
ــی کــه ســرمایه گذاران  ــوّرم: زمان ح( ریســک ت
ــی  ــاص را ارزیاب ــی خ ــزار مال ــک اب ــازده ی ب
ــه  ــا توج ــن کار را ب ــت ای ــد، الزم اس می کنن
ــن  ــرای تخمی ــوّرم ب ــم انداز ت ــوّرم و چش ــه ت ب
ــرمایه گذاری و  ــار س ــورد انتظ ــی م ــازده واقع ب

ــد. ــر بگیرن ــاری در نظ ــی ج ارزش دارای
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ط( ریســک طــرف مقابــل: خطــری کــه طــرف 
ــور  ــود به ط ــراردادی خ ــدات ق ــه تعّه ــل ب مقاب

کامــل عمــل نکنــد.
ی( ریســک تســویه: ریســک مربــوط بــه عــدم 
قــراردادی طــرف مقابــل  تعّهــدات  انجــام 
ممکــن  تســویه  زیــان  تســویه.  تاریــخ  در 
اســت به دلیــل نکــول یــا به دلیــل زمــان 
ــای  ــن طرف ه ــویه بی ــف تس ــای مختل بندی ه

ــد. ــه رخ ده مربوط

ابزارهــای  بــا  مرتبــط  ریســک های 
ــرد ــی منف مال

1. سهام
اوراق ســهام به عنــوان ســندی مبنــی بــر 
شــرکت  در  آن  دارنــده  محــدود  مالکیــت 
مــورد نظــر بــرای یــک ســهامدار صــادر 

می شــود. ســهام ممکــن اســت به صــورت 
یــک  در  الکترونیکــی  یــا  مکتــوب  اســناد 
ــر  ــادار منتش ــزی اوراق به ــپرده گذاری مرک س
ــط  ــه توس ــی ک ــهامدار از حق ــک س ــود. ی ش
قانــون و اساســنامه شــرکت پیش بینــی شــده، 

برخــوردار اســت. 
ســرمایه گذاری در ســهام ممکــن اســت شــامل 

ریســک های زیــر باشــد:
الــف( ریســک شــرکت: بــا خریــد ســهام، 
ســرمایه گذار، وجوهــی را بــه شــرکت مربوطــه 
مبلــغ  پرداخــت  بــا  و  می کنــد  پرداخــت 
ــه  ســهام، ســرمایۀ شــرکت تأمیــن و تبدیــل ب
ــهامدار  ــن، س ــود. بنابرای ــرکت می ش ــک ش ی
ــه همــراه ســایر ســهامداران، مالــک شــرکت  ب
در  مالــک  به عنــوان  و  می شــود  شــناخته 
توســعه شــرکت و تغییراتــی کــه در دارایی هــا 

مشــارکت  می دهــد  رخ  آن  بدهی هــای  و 
دارد. تخمیــن بازدهــی ســهام بــرای ســهامدار 
ــار  ــهامدار انتظ ــد و س ــوار باش ــد دش می توان
ــازده  ــهام، ب ــرمایه گذاری در س ــه از س دارد ک
کــه  آنجایــی  از  کنــد.  دریافــت  معقولــی 
ــه  ــتگی ب ــه ورشکس ــیدگی ب ــان رس در جری
ــت داده نمی شــود  ــات ســهامداران اولوی مطالب
تســویه  مرحلــه  در  را  اولویــت  آخریــن  و 
دارنــد، در صــورت ورشکســتگی، ســهامدار 
ممکــن اســت وجــوه خــود را از دســت بدهــد 
ــان  ــا و زی ــت بدهی ه ــل در بازپرداخ و در اص

ــت. ــرده اس ــک ک ــرکت کم ش
ــن  ــهام ممک ــت س ــت: قیم ــک قیم ب( ریس
اســت کاهــش یــا افزایــش یابــد بــدون اینکــه 
امــکان پیش بینــی زمــان یــا مــدت آن وجــود 
داشــته باشــد. نوســانات ریســک قیمــت بایــد 
ــز شــود. بااین حــال،  از ریســک شــرکت متمای
ــل  ــن عوام ــه، ای ــا جداگان ــترك ی ــور مش به ط
ــی از آن  ــرات ناش ــا خط ــهام ب ــت س ــر قیم ب

بــرای ســرمایه گذاران تأثیــر می گــذارد.
ج( ریســک ســود تقســیمی: میــزان ســود 
ســهام در صــورت وجــود کــه ســرمایه گذاران 
ــی از  ــد، تابع ــت می کنن ــود دریاف ــهام خ از س
سیاســت تقســیم ســود و میــزان ســود شــرکت 
اســت کــه در صــورت آســیب دیــدن شــرکت، 
پرداخــت ســود ســهام ممکــن اســت متوقــف 

شــود.

2. اوراق قرضه
اوراق قرضــه، اعالمیه هایــی کتبــی هســتند 
و  یک جانبــه  به طــور  ناشــر  آن  در  کــه 
ــر  ــی ب ــد خــود مبن ــد و شــرط تعّه ــدون قی ب
پرداخــت مبلــغ معّیــن در یــک زمــان معّیــن 
مطابــق بــا شــرایط ذکــر شــده طبــق قــرارداد 
را می پذیــرد. اوراق قرضــه عمومــاً توســط 
منتشــر  دولتــی  ارگان هــای  و  شــرکت ها 
و  بهــره  ماننــد  اوراق،  شــرایط  و  می شــود 
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ــن می شــود.  ــل تعیی سررســید، همیشــه از قب
ــدی  ــوع عالقه من ــه ن ــه ب ــا توج ــه ب اوراق قرض
ســرمایه گذاران می توانــد ثابــت یــا متغّیــر 
ــد  ــاخص، پیون ــا ش ــد ب ــز می توان ــا نی ــد ی باش
ــن صــورت اصــل بدهــی  داده شــود کــه در ای
مطابــق بــا یــک شــاخص قیمــت خــاص، 
به عنــوان مثــال شــاخص قیمــت مصــرف 
کننــده تعدیــل می شــود و اصــل و ســود 
بدهــی در سررســید نهایــی یا در سررســیدهای 
ــرض  ــر )ق ــده توســط ناش ــن ش ــش تعیی از پی
ــده(  ــرض دهن ــرمایه گذار )ق ــه س ــده( ب گیرن

می شــود. پرداخــت 
ــن اســت  ســرمایه گذاری در اوراق قرضــه ممک

ــر باشــد: شــامل ریســک های زی
الــف( ریســک ناشــر: ممکــن اســت ناشــر 
اوراق قرضــه قــادر بــه پرداخــت تعّهــدات 
ــت  ــن اس ــی ممک ــن وضع ــد. چنی ــود نباش خ
ــا دائمــی باشــد. تحــّوالت اقتصــادی  ــت ی موق
و سیاســی در بخــش و کشــورهایی کــه ناشــر 
در آن فّعالیــت می کنــد ممکــن اســت بــر 
پرداخــت آن تأثیــر  گــذارد. بــه همیــن ترتیــب، 
رتبــه اعتبــاری ناشــر ممکــن اســت در نتیجــه 
ــد و در  ــر کن ــی تغیی ــا منف ــت ی تحــّوالت مثب
ــذار  ــازار تأثیرگ ــر قیمــت ب ــات ناشــر و ب عملی
ــه  ــن رتب ــی بی ــول ارتباط ــور معم ــد. به ط باش
ــازار وجــود  اعتبــاری ناشــر و ظرفیــت آن در ب
ــر باشــد،  ــاری کمت ــه اعتب دارد و هــر چــه رتب

ــی رود. ــر م ــره باالت ــرخ به ن
ــازار  ــل ریســک ب ــره: عام ــرخ به ب( ریســک ن
ــر قیمــت اوراق دارد.  کــه بیشــترین تأثیــر را ب
ــازار و افزایــش نــرخ  تغییــرات نــرخ بهــره در ب
ــازار  ــه کاهــش ارزش ب بهــره عمومــی منجــر ب
ــا  ــک ب ــن ریس ــس .ای ــود و بالعک اوراق می ش
قرضــه  اوراق  سررســید  شــدن  طوالنی تــر 

بیشــتر می شــود.
ج( ریســک بازخریــد: اوراق قرضــه ممکــن 
ــل  ــر قاب ــط ناش ــید توس ــل از سررس ــت قب اس

ــن  ــدی ممک ــن بازخری ــد. چنی ــت باش پرداخ
ــازده مــورد انتظــار تأثیــر بگــذارد؛  ــر ب اســت ب
ــازار اوراق  ــره ب ــرخ به ــر ن ــال اگ ــوان مث به عن
قرضــه کاهــش یابــد، ناشــر اقــدام بــه بازخریــد 

ــد. ــید می کن ــل از سررس قب
ــف اوراق  ــواع مختل ــا ان ــط ب ــک مرتب د( ریس
قرضــه: ریســک هایی غیــر از مــوارد ذکــر شــده 
ــرمایه گذاری در  ــت در س ــن اس ــاال ممک در ب
ــف اوراق قرضــه تأثیر گــذار باشــد.  ــواع مختل ان
ــه می شــود  ــه ســرمایه گذاران توصی ــن ب بنابرای
کــه بــا شــرایط هــر یــک از اوراق قرضــه آشــنا 
ــر  ــل خط ــه عوام ــه کلی ــی ک ــا زمان ــوند و ت ش
ــام  ــر انج ــورد نظ ــه م ــا اوراق قرض ــط ب مرتب

نشــده اســت، تصمیمــی بــرای ســرمایه گذاری 
ــد. ــده نگیری ــاد ش در اوراق ی

3. وجوه
صندوق هــای  و   UCITS هــدف  تنهــا 
وجــوه  جــذب  مشــترك،  ســرمایه گذاری 
ســرمایه گذاری  بــرای  ســرمایه گذاران  از 
جمعــی در ابزارهــای مالــی و ســایر دارایی هــا، 
مطابــق بــا اســتراتژی ســرمایه گذاری صنــدوق 

براســاس تنــوع آن اســت.
در  اساســاً  صندوق هــا  ایــن  بیــن  تفــاوت 
اســت.   آنهــا  ســرمایه گذاری  مجوزهــای 
ســرمایه گذاری  صندوق هــای  و   UCITS
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بازخریــد  مشــمول  همیشــه  جایگزیــن 
ــر  ــد ه ــد می توانن ــدگان واح ــوند و دارن می ش
زمــان کــه بخواهنــد دارایی هــای خــود را 

کننــد. بازخریــد 
اجــرای  روش هــای  و  امیدنامــه  براســاس 
صندوق هــا  در  ســرمایه گذاری  صندوق هــا، 
ــته  ــال داش ــه دنب ــر را ب ــرات زی ــد خط می توان
ــود  ــه می ش ــرمایه گذاران توصی ــه س ــد و ب باش
ــرمایه گذاری  ــم س ــاذ تصمی ــل از اتخ ــه قب ک
صنــدوق مربوطــه بــا اســتراتژی ســرمایه گذاری 

آشــنا شــوند:
ــی  ــچ اطمینان ــد: هی ــروش و بازخری ــف( ف ال
ــرای  ــال ب ــه فّع ــازار ثانوی ــورد وجــود ب در م
ــدارد.  ــود ن ــه وج ــهام مربوط ــا س UCITS ی

فــروش ســهام  اســت  بنابرایــن ممکــن 

ــد.  ــوار باش ــرمایه گذاران دش ــرای س ــود ب خ
ــا  ــی از صندوق ه ــن، در برخ ــر ای ــالوه ب ع
وجــود  بازخریــد  بــرای  محدودیت هایــی 
ــد  ــا بازخری ــط ب ــای مرتب ــا کارمزده دارد ی
ــد.  ــه نباش ــه صرف ــت ب ــن اس ــهام ممک س
صندوق هــای  و   UCITS بااین حــال، 
همیشــه  جایگزیــن  ســرمایه گذاری 
بااین حــال،  هســتند.  بازخریــد  مشــمول 
ــورد  ــت در م ــان موق ــدم اطمین ــل ع به دلی
ناشــران ابزارهــای مالــی متعلــق بــه صندوق، 
ــی  ــت در بازارهای ــن اس ــی ممک موقعیت های
ــزد  ــوه ن ــا وج ــا ب ــه در آنه ــود ک ــاد ش ایج
صنــدوق نتــوان دارایی هــای اساســی معاملــه 
کــرد و ایــن منابــع محــدود شــده باشــد. در 
ــق  ــزوم تعلی ــی در صــورت ل ــن وضعیت چنی

ــورت  ــدوق در ص ــا در صن ــت بازخریده موق
ــت. ــاز اس ــظ کل آن مج ــزوم حف ل

منافع صاحبان واحد در صندوق
ــی: عملیــات صندوق هــای  ــک حقوق ب( ریس
قوانیــن  تحــت  اســت  ممکــن  خــاص 
ــرد،  ــرار گی ــی ق ــن خارج ــا قوانی ــی ی دولت
ــد  ــی باش ــن معن ــه ای ــت ب ــن اس ــه ممک ک
از  بــرای حمایــت  کــه اشــکال خاصــی 
ــی  ــای عملیات ــا محدودیت ه ــرمایه گذار ی س
ــی  ــک حــوزه قضای ــه ممکــن اســت در ی ک
ــی  اعمــال شــود، در ســایر حوزه هــای قضای

نمی شــود. اعمــال 
ــاز  ــا مج ــی از صندوق ه ــازی: برخ ج( اهرم س
بــه تأمیــن مالــی بخش هــای خاصــی از 
ــرمایه گذاری  ــا وام و س ــود ب ــای خ فّعالیت ه
در اوراق مشــتقه هســتند. توافق نامه هــای 
ایــن نــوع اهرم ســازی می توانــد ریســک 
و  دهــد  افزایــش  را  صنــدوق  عملیــات 
ــه  ــد ک ــته باش ــی داش ــی را در پ هزینه های
ــش ارزش  ــک کاه ــه ی ــر ب ــد منج می توان

ســهام ســرمایه گذار در صنــدوق باشــد.
در  ســرمایه گذاران  مشــارکت:  حــق  د( 
صنــدوق عمومــاً حــق مشــارکت اندکــی 
ــر مشــارکت  ــری ب ــه تأثی ــا هیچ گون ــد ی دارن
ــت. ــبی اس ــدوق نس ــای صن ــد. فّعالیت ه ندارن
ــتراتژی های  ــرمایه گذاری: اس ــتراتژی س ه( اس
می توانــد  صندوق هــا  ســرمایه گذاری 
بســیار متفــاوت باشــد. برخــی از صندوق هــا 
انجــام  تخصصــی  ســرمایه گذاری های 
ــواع  ــط در ان ــال، فق ــرای مث ــد و ب می دهن
ــق  ــا در مناط ــی ی ــای مال ــی از ابزاره خاص
کننــد.  ســرمایه گذاری  بــازار  خــاص 
ــد  ــدوق را تهدی ــه صن ــری ک ــن، خط بنابرای
ــه  ــاً ب ــه عمدت ــت ک ــارتی اس ــد خس می کن
ــازار  ــق ب ــا مناط ــبی ی ــی نس ــای مال ابزاره
ــت  ــن اس ــز ممک ــوه نی ــت. وج ــط اس مرتب
کــه  شــود  ســرمایه گذاری  مناطقــی  در 
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رقابــت زیــادی بــرای آن وجــود دارد و 
ســرمایه گذاری  فرصت هــای  نتیجــه  در 
ــت ها و  ــر سیاس ــود دارد. خط ــری وج کمت
ــا  تنــوع بیــن صندوق هــا متفــاوت اســت اّم
به طــور کلــی ریســک تنــوع بخشــی در 
ــد  ــری دارن ــه ریســک کمت ــی ک صندوق های

ــت. ــتر اس بیش
ــی  ــی در دارایی های ــر صندوق ــی: اگ و( ارزیاب
نقدشــونده  کــه  کنــد  ســرمایه گذاری 
ارزش  بــرآورد  اســت  ممکــن  نیســتند، 

باشــد. مشــکل  آن  واحد/ســهام 
ز( دارایی هــای زیربنایــی: انــواع مختلفــی 
از دارایی هــای اساســی در یــک صنــدوق 
وجــود دارد، ماننــد ســهام، اوراق قرضــه، 
و  صندوق هــا  ســایر  در  ســرمایه گذاری 
اوراق مشــتقه. صندوق هــا ممکــن اســت 
ــی  ــک ذات ــازار و ریس ــک ب ــرض ریس در مع
اســــــتراتژی های سرمـــــایه گذاری شان، 
مشــتقه،  اوراق  در  ســرمایه گذاری  ماننــد 
قــرار گیرنــد کــه خــارج از بازارهــای تنظیــم 
ــی  ــای مال ــد ابزاره ــد مانن ــده اســت باش ش
ــروش  ــا ف ــد ی ــروش و خری ــدت ف ــاه م کوت
اهرمــی کــه می توانــد منجــر بــه زیــان بــرای 
صنــدوق مربوطــه باشــد. در ارزیابــی ریســک 
صندوق هــای  در  ســرمایه گذاری  ذاتــی 
خــاص، بایــد ریســک و عواملــی را کــه 
می توانــد بــر ارزش دارایی هــای اساســی 
ــت. ــر داش ــذارد، در نظ ــر بگ ــدوق تأثی در صن
ح( مدیریــت: فّعالیــت و عملکــرد تک تــک 
آن  مدیریــت  بــه صالحیــت  صندوق هــا 
ــدوق  ــر صن ــان و مدی بســتگی دارد و کارکن
را  ســرمایه گذاری  تصمیمــات  عمومــاً 
ســرمایه گذاری  اســتراتژی  بــا  مطابــق 
بــد  تصمیمــات  می گیــرد.  صنــدوق 
زیــان  بــه  منجــر  می توانــد  مدیریــت 
بــرای صنــدوق و ســرمایه گذاران شــود. 
ــدوق و  ــر صن ــن مدی ــق بی ــورت تواف در ص

ــود  ــی وج ــچ تضمین ــدی هی ــان کلی کارکن
نــدارد کــه کارکنــان شایســته بــدون تحّمــل 

ــوند.  ــدوق ش ــذب صن ــان ج ــرر و زی ض

4. مشتقات
ــروط  ــه در آن، ش ــت ک ــی اس ــتق، توافق  مش
ــل  ــک عام ــر ی ــاس تغیی ــاب براس ــویه حس تس
خــاص در طــول یــک دوره خــاص اســت. 
ارزش ایــن قراردادهــا براســاس توســعه عوامــل 
ــا تاریــخ تســویه  ــرارداد ت زمینــه ای از تاریــخ ق
ــرخ  ــرخ بهــره، ن ــد دوره، ن حســاب اســت. مانن
ارز، قیمــت اوراق بهــادار، شــاخص های اوراق 
ــتقه  ــای مش ــت کاال. قرارداده ــا قیم ــادار ی به
بــه ســرمایه گذاران ایــن حــق را می دهــد 
درصورتی کــه واقعیــات برخــالف انتظــارات 

ــرمایه گذار  ــه س ــور ک ــی آنط ــا به عبارت ــود ی ب
بــرای خریــد یــا فــروش برخــی از دارایی هــای 
توســعه  بــود  کــرده  پیش بینــی  اساســی 
تســویه  درخواســت  بــه  اقــدام  نمی یابــد، 
نقــدی کننــد. ســرمایه گذاری در اوراق مشــتقه 
ــود  ــام می ش ــی انج ــه ای اهرم ــه گون ــب ب اغل
ــه  ــی در ارزش دارایی هــای پای کــه تغییــر جزئ
می توانــد باعــث شــود تأثیــر نســبتاً باالیــی بــر 
ارزش قــرارداد مشــتق بــا پیامدهــای مثبــت یــا 
منفــی باشــد. بــرای ســرمایه گذار مربوطــه 
ــی  ــت موقت ــن اس ــتقه ممک ــای مش قرارداده
باشــد و بنابرایــن در صــورت انقضــای قیمت هــا 
ــند. ســرمایه گذاری  ــی ارزش باش ــد ب می توانن
بایــد  زمانــی  تنهــا  مشــتقه  ابزارهــای  در 
ــی  ــرمایه گذاران آمادگ ــه س ــرد ک ــورت گی ص
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تحّمــل زیان هــای قابــل توجــه را داشــته 
قراردادهــای  در  ســرمایه گذاری ها  باشــند. 
مشــتقه مشــمول شــرایط خاصــی ماننــد 
ــت  ــن اس ــوان مارجی ــه و فراخ ــات وثیق الزام
ــل  ــود قب ــه می ش ــرمایه گذاران توصی ــه س ک
شــوند.  آشــنا  آنهــا  بــا  ســرمایه گذاری  از 
ــاوت  ــتقه متف ــای مش ــی از قرارداده نمونه های

ــد از: عبارتن
4.1 قراردادهای فوروارد

ــرارداد  ــن ق ــدات طرفی ــی تعّه ــای آت قرارداده
ــا  ــی دارایی ه ــروش برخ ــا ف ــد ی ــرای خری را ب
ــن  ــش تعیی ــان از پی ــن و زم ــت معّی ــه قیم ب
قراردادهــا  نــوع  ایــن  می دهــد.  شــده 
ــت.  ــویه اس ــل تس ــز قاب ــدی نی ــورت نق به ص
قراردادهــای آتــی بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت 
فقــط  بایــد  اغلــب  ســرمایه گذاران  کــه 
را  شــده  ســرمایه گذاری  مبلــغ  از  بخشــی 
مشــارکت دهنــد بســیار پرخطــر هســتند. 
نیــت  بــه  آتــی  قراردادهــای  زمانــی کــه 
نیــت  و  می شــود  منعقــد  ســرمایه گذاری 
ــه نیســت معمــوالً  ــی پای ــا دارای ــن کاال ی تأمی
ــرد و ریســک  ــا انجــام اهــرم صــورت می پذی ب
مضاعفــی بــرای ســرمایه گذار بــه همــراه دارد. 

کــه  می گیــرد  وام  ســرمایه گذار  به عبارتــی 
ــه  ــد و ب ــام ده ــره انج ــرمایه گذاری پُرمخاط س
ــن  ــد. ای ــت می کن ــرم دریاف ــی اه اصطــالح فن
ــه ایــن معنــی اســت کــه یــک تغییــر  اهــرم ب
ــد  ــه می توان ــای پای ــی در قیمــت دارایی ه جزئ
تأثیــر بــر ارزش قــرارداد و در نتیجــه افزایــش 
یــا کاهــش ارزش بــازار توافــق بــه نســبت بــاال 

ــد. باش
4.2 اختیار معامله

اختیــار معاملــه، قــراردادی اســت کــه بــه یــک 
ــد  ــدار، حــق خری ــی خری ــرارداد، یعن طــرف ق
ــده  ــن ش ــش تعیی ــت از پی ــا قیم ــا ب دارایی ه
ــی  ــدوده زمان ــا در مح ــخص ی ــان مش در زم
مشــخص را می دهــد اّمــا تعّهــدی بــرای انجــام 
آن نــدارد و در طــرف دیگــر، فروشــنده در ازای 
بــازار  ارزش  براســاس  کارمــزدی مشــخص 
ــخص  ــی مش ــود دارای ــد می ش ــی، متعّه دارای
ــن شــده  ــش تعیی ــا قیمــت از پی شــده ای را ب
ــی  ــدوده زمان ــا در مح ــخص ی ــان مش در زم
مشــخص بفروشــد. بااین حــال، انــواع مختلفــی 
ــود دارد و  ــه وج ــار معامل ــای اختی از قرارداده
ــد.  ــود را دارن ــاص خ ــای خ ــدام ویژگی ه هرک
آنچــه بیشــتر اهمیــت دارد ایــن اســت کــه آیــا 

ــن  ــنده از چنی ــا فروش ــدار ی ــرمایه گذار، خری س
ــا خیــر؟ ــد ی توافقــی اّطــالع دارن

اختیار خریدها:
ــه مســتلزم  ــار معامل ــرارداد اختی ــک ق ــد ی خری
ــروش آن اســت  ــه ف ریســک کمتــری نســبت ب
ــه  ــت کاالی پای ــش قیم ــورت کاه ــرا در ص زی
ــت  ــن اس ــد ممک ــار خری ــرمایه گذار در اختی س
بــه زیــان رود و از اختیــار معاملــه خریــد بــرای 
انجــام خریــد اســتفاده نکنــد. بنابرایــن حداکثــر 
ــه در  ــاری ک ــه اختی ــرمایه گذار هزین ــرر س ض

ــرارداد پرداخــت شــده اســت. ــدای ق ابت
اختیار فروش:

ــه ریســک  ــار معامل ــرارداد اختی ــک ق ــروش ی ف
بیشــتری نســبت بــه خریــد یــک قــرارداد 
معاملــه،  اختیــار  قــرارداد  فــروش  بــا  دارد. 
ــق  ــد از ح ــار خری ــدار اختی ــه خری درصورتی ک
تعّهــد  ســرمایه گذار  کنــد،  اســتفاده  خــود 
ــده  ــر عه ــه را ب ــی پای ــروش دارای ــا ف ــد ی خری
ــار  ــرارداد اختی ــه ق ــرمایه گذاری ک ــرد. س می گی
ــه  ــاز ب ــت نی ــن اس ــد، ممک ــه را می فروش معامل
قــرار دادن وثیقــه یــا وثیقــه اضافــی در ابتــدای 
قــرارداد باشــد. درصورتی کــه در لحظــه تســویه 
ارزش قــرارداد بــرای فروشــنده نامطلــوب باشــد 
اختیــار فــروش دارای زیــان اســت و  فروشــنده 
ــه  ــود ک ــرری می ش ــل ض ــت متحّم ــن اس ممک
ــه  ــت ک ــاری اس ــق اختی ــتر از ح ــیار بیش بس
فروشــنده در ابتــدای قــرارداد اختیــار پرداخــت 
می کــرد. در شــرایطی کــه یــک اختیــار فــروش 
کــه در آن ســرمایه گذار مالــک دارایی هایــی 
ــه فــروش آن شــده اســت  ــد ب اســت کــه متعّه
ــا  ــت، ت ــد داش ــود خواه ــری وج ــک کمت ریس
نســبت بــه ســرمایه گذاری کــه در مالکیــت 
دارایی هایــی کــه او بــرای فــروش متعّهــد شــده 
اســت ســرمایه گذاری نکــرده اســت و ایــن 

ــد. ــدود باش ــد نامح ــک می توان ریس
4.3 قراردادهای مالی متفاوت

ــای  ــی و قرارداده ــای آت ــی از قرارداده در برخ
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به صــورت  فقــط  تســویه  معاملــه،  اختیــار 
در  ســرمایه گذاری ها  اســت.  مجــاز  نقــدی 
قراردادهایــی از ایــن نــوع، همــان ریســک 
ــی  ــی معمول ــای آت ســرمایه گذاری در قرارداده
ــامل  ــه را ش ــار معامل ــای اختی ــا قرارداده و/ی

د می شــو
فصل 4.1 و 4.2.

4.4 قراردادهای تاخت
ــن  ــن طرفی ــی اســت بی ــرارداد ســوآپ توافق ق
ــف  ــت مختل ــای پرداخ ــه جریان ه ــرای مبادل ب
در یــک دوره معّیــن. قراردادهــای ســوآپ 
ــواع آن،  ــن ان ــد. رایج تری ــی دارن ــواع متفاوت ان
قراردادهــای نــرخ بهــره و قراردادهــای ســوآپ 
ارزی هســتند. عوامــل خطــر اصلــی در ســوآپ 
نــرخ بهــره و ارز، ریســک نــرخ بهــره و ریســک 

ــتند. ارز هس
قراردادهای سوآپ نرخ بهره:

در ایــن نــوع قــراردادی، طرفیــن پرداخت هــای 
ــرای  ــده ب ــخص ش ــل مش ــت اص ــره را باب به
مبادلــه  زمــان  همــان  در  معّینــی  مــدت 
می کننــد. در ایــن نــوع قــرارداد، مبلــغ اســمی 
قــرارداد بــرای دو طــرف قــرارداد یکســان بــوده 
ــود.  ــام می ش ــص انج ــورت خال ــویه به ص و تس
در ســوآپ نــرخ بهــره، دو حالــت ممکــن اســت: 
در حالــت اول، دو طــرف قــرارداد مبالــغ بهــره 
را بــر حســب بهــره متغیــر پرداخــت می کننــد 

ــرارداد  ــن ق ــی از طرفی ــت دوم، یک ــا در حال اّم
ــر حســب  ــر حســب بهــره ثابــت و دیگــری ب ب
بهــره متغیــر پرداخــت می کنــد. به عبارتــی در 
اغلــب مــوارد یکــی از طرفیــن ســود ثابتــی را 
ــد  ــت می کن ــاص پرداخ ــرمایه خ ــل س ــه اص ب
ــد. ــت می کن ــر دریاف ــود متغی و در ازای آن س

قراردادهای مبادله ارز:
نــوع قــرارداد طرفیــن پرداخت هــای  ایــن 
ــد  ــه می کنن ــف مبادل ــا دو ارز مختل ــره را ب به
ــن توافــق  ــان دوره ای کــه در اصــل ابتــدا و پای
رخ می دهــد. بنابرایــن ســوآپ ارز می توانــد 
بــرای تبدیــل وام یــا دارایــی از یــک ارز بــه وام 

ــرد. ــر صورت پذی ــه ارز دیگ ــی ب ــا دارای ی
۵. اوراق بهادار غیربورسی

به عنــوان مثــال،  بهــادار غیربورســی،  اوراق 
در  کــه  هســتند  ســهامی  و  قرضــه  اوراق 
بازارهــای اســتاندارد شــده فهرســت نشــده اند. 
فهرســت  بهــادار  اوراق  در  ســرمایه گذاری 
ــری نســبت  نشــده )غیربورســی( ریســک باالت
بــه اوراق بهــادار فهرســت شــده )بورســی( 

ــد. دارن
بهــادار غیربورســی  اوراق  ســرمایه گذاری در 
ممکــن اســت خطــرات زیــر را بــه همــراه 

ــد: ــته باش داش
الــف( ریســک نقدینگــی: ســهام غیربورســی در 
بازارهــای اســتاندارد شــده ، پذیرفتــه نشــده اند 

و بنابرایــن اغلــب می تواننــد نقدینگــی نداشــته 
باشــند و قیمــت آنهــا ممکــن اســت ناقــص و 

فاقــد شــّفافیت شــکل گیری شــده باشــد.
افشــای  الزامــات  اّطالعــات:  کمبــود  ب( 
ــرکت های  ــه ش ــبت ب ــری نس ــات کمت اّطالع
ــن، به طــور  ــر ای ــالوه ب بورســی وجــود دارد. ع
ــاره شــرکت های  ــری درب ــات کمت ــی اّطالع کل
غیربورســی وجــود دارد. بنابرایــن، عملیــات 
و  دارد  کمتــری  شــّفافیت  شــرکت ها  ایــن 
ــات  ــک اّطالع ــر، ریس ــات کمت ــل اّطالع به دلی
افزایــش می یابــد و در رابطــه بــا عملیــات آنهــا 

نمی شــود. اّطالع رســانی 
عملیــات  کوچــک:  ســرمایه  ریســک  ج( 
ــب  ــی اغل ــام غیربورس ــهامی ع ــرکت های س ش
ــات  ــر از عملی ــی کوچکت ــل توجه ــور قاب به ط
شــرکت های بورســی اســت. بنابرایــن عملیــات 
قابــل  به طــور  عــام  ســهامی  شــرکت های 
توجهــی در برابــر تغییــرات در اقتصــاد عمومــی 
و تحــّوالت یــا شــرایط سیاســی کــه پیامدهــای 
اقتصــادی در پــی دارد آســیب پذیرتر هســتند.

جمع بندی:
بــا توجــه بــه مــوارد مطــرح شــده می تــوان بــه 
ــط  ــتانداردهای مرتب ــری اس ــرورت به کارگی ض
بــا ابزارهــای مالــی اشــاره کــرد. اســتانداردهای 
حســابداری 3۶ و 3۷ ایــران بــا عنــوان ابزارهای 
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مالــی ارائــه و افشــاء توانســته اســت راهنمایــی 
مناســبی بــرای مدیریــت ریســک های مرتبــط 
ــن  ــری ای ــی باشــد و به کارگی ــای مال ــا ابزاره ب
اســتانداردها می توانــد جوابگــوی نیازهــای 
اّطالعاتــی مخاطبیــن صورت هــای مالــی باشــد 
و بتوانــد تــا حــّدی ریســک های اّطالعاتــی 

مرتبــط بــا ابزارهــای مالــی را پوشــش دهــد.
ــط  ــتانداردهای مرتب ــه اس ــه اینک ــه ب ــا توج ب
بــا ابــزار مالــی در ایــران، اســتانداردهایی تــازه 
تــا حــّدی  و جدیــد محســوب می شــوند، 
نیــاز بــه توجــه اساســی تهیــه کننــدگان 
صورت هــای مالــی و همچنیــن مخاطبیــن 
ــت  ــن رو الزم اس ــی دارد از ای ــای مال صورت ه
ــن  ــا ای ــط ب ــائل مرتب ــه مس ــز ب ــی نی توجه

ــود. ــتانداردها ش اس
معضــالت عــدم به کارگیــری اســتانداردهای 

ــران ــابداری ای 3۶ و 3۷ حس
را  خــود  معامــالت  شــرکت ها  از  بســیاری 

ــکل  ــد. ش ــام می دهن ــاری انج ــورت اعتب به ص
موقعیت هــای  در  هــم  معامــالت  اعتبــاری 
فــروش  موقعیت هــای  در  هــم   و  خریــد 
وضعیــت  بــه  توجــه  بــا  اســت.  مرســوم 
ــاری  ــالت اعتب ــور، معام ــاد کش ــوّرم اقتص مت
اعتبــاری  مــدت  کارمــزد  ایجــاد  موجــب 
ــروش  ــد و ف ــی خری ــغ نهای ــالت در مبال معام
ــوارد  ــی م ــا در برخ ــن کارمزده ــود. ای می ش
ــاد  ــمی ایج ــکل رس ــراردادی و ش ــورت ق به ص
می شــود و شناســایی آنهــا کمــی ســاده و 
تفکیک پذیــر اســت و بــه راحتــی طرفیــن 
و  مالــی  درآمدهــای  می تواننــد  معامــالت 
ــایی و آن  ــب را شناس ــی مترتّ ــای مال هزینه ه
را از مبالــغ اصلــی درآمدهــا و هزینه هــا تمیــز 
ــتانداردهای  ــی اس ــی به راحت ــد و به عبارت دهن
حســابداری مرتبــط نظیــر اســتاندارد 3۶ و 3۷ 
را اجرایــی کننــد و قیمــت تمــام شــده خریــد 

ــود. ــبه ش ــه محاس ــت معامل ــاس واقعی براس

ولــی برخــی معامــالت هســتند کــه به صــورت 
زبانــی یــا به عبارتــی به صــورت توافقــی در 
مبلــغ صورتحســاب ها گنجــاده شــده اســت و 
ماهیــت هزینــه مالــی و درآمــد مالــی در خــود 
دارنــد ولــی رّدی از آن در صورتحســاب خریــد 
ــه  ــی ک ــال زمان ــرای مث ــت. ب ــروش نیس و ف
خریــدار و فروشــنده توافــق می کننــد کاالیــی 
ــان اســت به صــورت  ــه قیمــت آن 100 توم ک
اعتبــاری بــه قیمــت 130 تومــان معاملــه 
ــغ  ــر مبل ــه ب ــان اضاف ــغ 30 توم ــود، مبل ش
ــه  ــا هزین ــی ی ــد مال ــوان درآم ــه به عن معامل
ــد  ــغ نبای ــن مبل ــود و ای ــی می ش ــی تلق مال
به عنــوان قیمــت تمــام شــده خریــد محاســبه 
شــود و همچنیــن نبایــد به عنــوان بهــای 
ــزارش  ــی گ ــد عملیات ــوان درآم ــروش به عن ف
شــود. حــال اگــر در صورتحســاب خریــد 
ــه  ــورت جداگان ــغ به ص ــن مبل ــروش، ای ــا ف ی
درج نشــود، تعییــن مبلــغ ارزش منصفانــه 
ــت و  ــه اس ــّدی مواج ــکال ج ــا اش ــه ب معامل
موجــب محاســبات قیمــت  تمام شــده اشــتباه 
ــات  ــی در تصمیم ــب گمراه ــود و موج می ش
مالــی  صورت هــای  اســتفاده کنندگان 
ــی  ــت نهای ــود قیم ــب می ش ــود و موج می ش
فــروش محصــوالت، دچــار خطــا در تعییــن آن 
ــبت  ــرکت ها نس ــرورت دارد ش ــه ض ــود ک ش
ــام  ــدام درســت انج ــن معضــل اق ــع ای ــه رف ب
ــتانداردهای  ــه اس ــه اینک ــه ب ــا توج ــد. ب دهن
ــی  ــن چنین ــات ای ــرای موضوع ــابداری ب حس
راه حل هــای مناســب وضــع کرده انــد ولــی 
بی توجــه  آنهــا  بــه  شــرکت ها  از  برخــی 
ناظریــن  چشــم  از  بعضــاً  و  اســت  بــوده 
ــده اســت.  ــی ش ــز مخف ــی نی ــگری مال گزارش
بــرای ایــن منظــور حسابرســان به عنــوان 
ناظریــن گزارشــگری مالــی بایــد کنترل هایــی 
در ایــن خصــوص انجام دهنــد تــا از نبــود 
درآمــد مالــی یــا هزینــه مالــی در مبلــغ 
نهایــی معامــالت اطمینــان کافــی کســب 
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کننــد و اگــر حسابرســان، تــوان کشــف ایــن 
تحریف هــا را نداشــته باشــند در عمــل کمکــی 
مالــی  صورت هــای  اطمینان بخشــی  بــه 
نکرده انــد. حسابرســان بایــد از روش هــای 
از  اطمینــان  جهــت  مناســب  و  نظام منــد 
ــن  ــد. ای ــتفاده کنن ــه اس ــای منصفان ارزش ه
روش هــا شــامل مشــاهده قیمت هــای نقــدی 
ــی  ــرای برخ ــه ب ــام معامل ــای انج در تاریخ ه
کاالهــا کــه دارای ســامانه های معامالتــی 
هســتند یــا مقایســه نرخ هــای معامــالت 
ــم  ــه ه ــک ب ــا نزدی ــان ی ــای یکس در تاریخ ه
و مقایســه نرخ هــای معاملــه بــا نرخ هــای 
معامــالت نقــدی اســت و اگــر دسترســی 
نداشــته  وجــود  قیمت هــا  تاریخچــه  بــه 
باشــد حسابرســان بــا محدودیــت مواجــه 
ــه  ــا بســته ب ــایر روش ه ــد از س هســتند و بای
ــتعالم  ــت اس ــر درخواس ــود نظی ــرایط موج ش
ــد  ــکار کنن ــب صاحب ــده از جان ــن کنن از تأمی
تــا بتواننــد محدودیــت را مرتفــع ســازند. 
ــه  ــوع در وهل ــن موض ــل ای ــل و فص ــرای ح ب
ــه و  ــه حرف ــبت ب ــد نس ــی بای اول مدیران مال

ــژه داشــته باشــند  اســتانداردهای آن توجــه وی
ــرکت ها  ــی ش ــران مال ــد مدی ــی بای و در مقطع
و  درآمدهــا  تفکیک پذیــری  بــه  مکلــف  را 
هزینه هــای مالــی از مبلــغ معامــالت کننــد یــا 
به عبارتــی اســتانداردهای 3۶ و 3۷ حســابداری 
ــایان  ــود. ش ــی ش ــبتری اجرای ــو  مناس ــه نح ب
شــرکت های  از  بســیاری  در  اســت  ذکــر 
کوچــک و متوســط دخیــل شــدن درآمدهــا و 
ــغ معامــالت موجــب  ــا مبل ــی ب هزینه هــای مال
محاســبات قیمــت تمــام شــده ناصحیــح و 
و  اســت  شــده  غلــط  قیمت گذاری هــای 
فرآیندهــای تصمیم گیــری را بــا اشــکاالتی 
ــز  ــوع نی ــن موض ــت و ای ــاخته اس ــراه س هم
نیــز  بــزرگ  شــرکت های  از  بســیاری  در 
ــا  ــا ی ــتعالم قیمت ه ــه در اس ــت ک ــرز اس مح
ــت  ــروش قیم ــای ف ــش فاکتوره ــی پی به عبارت
ــت  ــاوت اس ــاری متف ــت اعتب ــا قیم ــدی ب نق
ــایی  ــدون شناس ــاری ب ــه اعتب ــام معامل و انج
آن  صورتحســاب های  در  مالــی  درآمــد 
شــرکت ها انجــام می شــود و در صورت هــای 
و  شناســایی  از  ردی  شــرکت ها  آن  مالــی 

ــی از مبلــغ معامــالت  تفکیــک درآمدهــای مال
بدنــه  به عنــوان  مالــی  مدیــران  نیســت. 
ــی  ــابداری و متول ــتانداردهای حس ــی اس اجرای
امــر اســتفاده و به کارگیــری ایــن اســتانداردها 
وظیفــه ســنگینی در شناســایی درآمدهــا و 
هزینه هــای مالــی معامــالت نقــدی و اعتبــاری 
کــه به صــورت شــکلی و بــدون درج مبلــغ 
انجــام  صورتحســاب ها  در  مالــی  درآمــد 
به عنــوان  می بایســت  و  دارنــد  می شــوند 
ــات و  ــن الزام ــده ای ــروع کنن ــدم ش ــط مق خ
ــان  ــوند و حسابرس ــکاالت ش ــن اش ــالح ای اص
بــا کنتــرل درســت و انجــام مطابقت هایــی 
کــه تــا حــدی دسترســی دارنــد اقــدام کننــد 
ــالت  ــل معض ــرای ح ــح ب ــات صحی ــه اقدام ک
نهایــت  در  و  قراردادهــا  صورتحســاب ها، 
 3۷ و   3۶ اســتاندارد  صحیــح  به کارگیــری 

فراهــم شــود.                                

علیرضــا آقایی قهــی: دکتــری حســابداری، 
حســابدار مســتقل و حســابدار رسمی
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نقش تکنولوژی در آینده دنیای مالی

سجاد شریف

مقدمه: 
وســیع تری  و  نویــن  دنیــای  در  امــروز 
ــده ایم.  ــی وارد ش ــات مال ــوص موضوع درخص
وارد  پیــش  ســال ها  کــه  گونــه  همــان 
اجتماعــی(  سوشــیال مدیا هــا )شــبکه های 
ــکار  ــل آن را ان ــت در اوای ــر اکثری ــدیم و اگ ش
ــر  ــا را ب ــر آنه ــروزه اث ــه ام ــد و البت می  کردن
بســیاری  افــراد  می بینیــم،  بیزینس هــا 

ــی،  ــای مال ــار تکنولوژی ه ــروزه از کن ــز ام نی
و  شــده  رمزنــگاری  ارزهــای  باِلك ِچیــن، 
ارزهــای رمزنــگاری شــده مربــوط  حتــی 
ــی  ــدك توجه ــا ان ــزی ب ــای مرک ــه بانک ه ب
می گذرنــد. امــا از اهمیــت ایــن موضــوع بایــد 
ــع در  ــه در واق ــرد ک ــاره ک ــه اش ــن نکت ــه ای ب
ــی  ــگ مال ــدان دور و در فرهن ــه چن ــده ن آین
ــی  ــص داخل ــدات ناخال ــی از تولی ــن بخش نوی
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منافــع  دیگــری  ســرفصل  در  و  کشــورها 
مالــی یــک شــرکت در گــذر زمــان بــه حــوزه 
ــال  ــورد. ح ــره می خ ــی گ ــای مال تکنولوژی ه
ایــن مهــم الزامــی اســت تــا بــا توجــه ویــژه ای 
ــر حــوزه حســابداری و مدیــرت  اثــرات آن را ب

ــم. ــی کنی ــی بررس مال
اثــر اینترنت بر خلق ارزش در حوزه مالی: 

ــم حســابداری  ــق عل ــر، تلفی ــال های اخی در س
اطالعــات  فنــاوری  عرصــه  نوآوری هــای  و 
و ارتباطــات ســبب شــده تــا بــا اســتفاده 
شــاهد  نویــن،  روش هــای  و  ابزارهــا  از 
ســرعت و دقــت روزافــزون در سیســتم های 

ــت  ــات، ماهی ــاوری اطالع ــیم. فن ــی باش مال
سیســتم حســابداری را تغییــر داده اســت 
اینترنــت،  قبیــل  از  توســعه  ابزارهــای  و 
اطالعاتــی،  بانــک  الکترونیــک،  تجــارت 
ــی  ــوش مصنوع ــی داده، ه ــه الکترونیک مبادل
ــوان  ــه عن ــز امــروزه بســتر باِلك ِچیــن )ب و نی
به طــور  شــده(  توزیــع  کل  دفتــر  یــک 
ــاری  ــای تج ــام فّعالیت ه ــیوه انج ــی ش اساس
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــادی را تح ــای اقتص بنگاه ه
ــت  ــروز اینترن ــا ام ــد ت ــرور تول ــد. در م می ده
ــر  ــه در ه ــیم ک ــر می رس ــته بندی زی ــه دس ب
ــر  ــود را ب ــاص خ ــرات خ ــان، اث ــه از زم بره
ــث  ــت و باع ــته اس ــابداری گذاش ــه حس حرف
ــن  ــق ارزش در ای ــرد و خل ــرعت در عملک س

ــت. ــده اس ــه ش حرف
1- اینترنت و دیتا 

)Internet and data(
2- اینترنت و ارتباطات

 (Internet and communication(
3- اینترنت و خدمات 

(Internet and service(
4- اینترنت اشیاء

(Internet of things(

۵- اینترنت و خلق ارزش
 (Internet and value creation(

ــوزه  ــا در ح ــت م ــد گف ــه بای ــور خالص  به ط
جهانــی در خصــوص موضوعات حســابداری و 
حسابرســی بــه ســمت یــک دفتــر کل توزیــع 
شــده بــر بســتر باِلك ِچیــن در حــال حرکــت 
هســتیم. در کنــار ســایر روندهــای تکنولــوژی 
باِلك ِچیــن  مالــی،  حــوزه  در  محــور 
ــش  ــدن نق ــتر ش ــتر و بیش ــه بیش ــر ب منج
حســابداری در ســطح معامــالت می شــود، 
حســابداران موفــق کســانی خواهنــد بــود کــه 
ــی و  ــائل مال ــی مس ــیر واقع ــی تفس در ارزیاب
ــه  ــن، عطــف ب ــوابق باِلك ِچی اقتصــادی از س
ــا واقعیــت تراکنش هــای  ــا ب ــی آدرس ه ردیاب
ــد و  ــت می کنن ــا فّعالی ــی آنه ــی و ارزیاب مال
قــادر بــه اظهارنظــری شــّفاف تر در خصــوص 
ــی هســتند. شــاید  ــات و تقلب هــای مال ابهام
ــد  ــر نتوان ــر زی ــدازه دو تصوی ــه ان ــز ب هیچ چی
اثــر و کارایــی باِلك ِچیــن و خلــق ارزش 
حــوزه  در  را  تکنولــوژی  ایــن  بســتر  بــر 

ــد. ــان ده ــابداری نش حس
 همان طــور کــه در ســمت چــپ تصویــر 
واقــع  در  می کنیــد  مشــاهده   1 شــماره 

 کارایی و اثر نتواند زیر تصویر دو اندازه به چیزهیچ شاید .هستند مالی هايتقلب و ابهامات خصوص در ترشفّاف اظهارنظري
 .دهد نشان حسابداري حوزه در را تکنولوژي این بستر بر ارزش خلق و چِینبِالك

 

 1 شماره تصویر

 )کل دفتر در هاتراکنش رمزنگاري دیجیتال امضاي( از منظور واقع در کنیدمی مشاهده 1 شماره تصویر چپ سمت در که طورهمان
 قرار مربوطه هايممیزي حتی و همگان اختیار در را آن توانمی راحتیبه که است مالی تراکنش یک کدرهگیري، همان عبارتیبه

 .کندمی خودنمایی زمان از کسري در مالی شفّافیت نیز و داد

 .دهیممی نمایش واقعی مثال یک با را فوق فرایند 2 شماره تصویر در
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رمزنــگاری  دیجیتــال  )امضــای  از  منظــور 
ــان  ــی هم ــر کل( به عبارت ــا در دفت تراکنش ه
کدرهگیــری، یــک تراکنــش مالــی اســت 
اختیــار  در  را  آن  می تــوان  به راحتــی  کــه 
ــرار  ــه ق ــای مربوط ــی ممیزی ه ــگان و حت هم
داد و نیــز شــّفافیت مالــی در کســری از زمــان 

می کنــد. خودنمایــی 
در تصویــر شــماره 2 فراینــد فــوق را بــا یــک 

ــم. ــش می دهی ــی نمای ــال واقع مث
همان طــور کــه در تصویــر شــماره 2 مشــاهده 
ــک  ــری ی ــه کدرهگی ــردی ک ــر ف ــد ه می کنی

معاملــه را داشــته باشــد می توانــد از جزئیــات 
قابــل  نکتــه  شــود.  باخبــر  تراکنــش  آن 
ــبکه  ــات در ش ــه اتفاق ــت ک ــن اس ــه ای توج
باِلك ِچیــن پــاك نمی شــوند. در اســتعالم 
ــن  ــش« ای ــتن »ه ــا داش ــا ب ــروز م ــوق، ام ف
ــتیم  ــی هس ــش مال ــاهد تراکن ــش، ش تراکن
کــه در 12 مــاه مــی  ســال 2010 مقــدار 
10.000 بیــت کویــن از کیــف پولــی بــه 
ــت. ــده اس ــا ش ــری جابه ج ــول دیگ ــف پ کی

نتیجه گیــری: نهایتــاً در وســعت تحــّوالت 
دنیــای امــروز مــا شــاهد ادغــام نظــام مالــی 

ســنتی )کلــوز فایننــس( بــا نظــام مالــی 
فایننــس(  )اوپــن  دیفــای  و  فینتک هــا 
در  رویدادهــا  ایــن  ترکیــب  بــا  هســتیم. 
کارشناســان  بــه  قطعــاً  آتــی  ســال های 
حوزه هــای  در  نویــن  رویکــرد  بــا  مالــی 
ــی و  ــت مال ــی، مدیری ــابداری، حسابرس حس
ــم.  ــاز داری ــی نی ــای مال ــل داده ه ــز تحلی نی
بــرای  جایگزینــی  می توانــد  باِلك ِچیــن 
کارهــای دفتــرداری و ثبــت مالــی باشــد، 
ــت  ــد فّعالی ــاخت می توان ــاوری زیرس ــن فن ای
ــد،  ــد کن ــان تهدی ــذر زم ــابداران را در گ حس
ــن  ــه در تأمی ــرادی ک ــه اف ــه ب ــی ک در حال
ارزش در جــای دیگــر هســتند قــدرت بخشــد 
زیــرا آنهــا قــادر خواهنــد بــود فرایند هــا 
را ســریع تر و بــا شــّفافیت مالــی باالتــری 
بــه ســرانجام رســانند. در پایــان می تــوان 
ــان را  ــت، جه ــه اینترن ــور ک ــت همان ط گف
ــرد،  ــل ک ــم متص ــه ه ــی ب ــر اجتماع از منظ
ــان را از  ــن جه ــی، باِلك ِچی ــال های آت در س
منظــر حســابداری و مدیریــت مالــی بــه هــم 

ــرد.      ــد ک ــل خواه وص

منبع: 
1.Blockchain and the future of 

accountancy from ICAEW Insti-

tute. 2.https: //blockchair.com/

bitcoin/transaction/a1075d-

b55d416d3ca199f55b6084e-

2115b9345e16c5cf302fc80e9d-

5fbf5d48d                 

ســجاد شــریف: عضــو انجمــن حســابداران 
خبــره، کارشــناس ارشــد مدیریــت مالــی

 

  2 شماره تصویر

 آن جزئیات از تواندمی باشد داشته را معامله یک کدرهگیري که فردي هر کنیدمی مشاهده 2 شماره تصویر در که طورهمان
 داشتن با ما امروز فوق، استعالم در .شوندنمی پاك چِینبِالك شبکه در اتفاقات که است این توجه قابل نکته .شود باخبر تراکنش

 کیف به پولی کیف از کوین بیت 10.000 مقدار 2010 سال می ماه 12 در که هستیم مالی تراکنش شاهد تراکنش، این »هش«
 .است شده جاجابه دیگري پول

 دیفاي و هافینتک مالی نظام با )فایننس کلوز( سنتی مالی نظام ادغام شاهد ما امروز دنیاي تحوّالت وسعت در نهایتاً  :گیرينتیجه
 حسابداري، هايحوزه در نوین رویکرد با مالی کارشناسان به قطعاً آتی هايسال در رویدادها این ترکیب با .یمهست )فایننس اوپن(

 مالی ثبت و دفترداري کارهاي براي جایگزینی تواندمی چِینبِالك .داریم نیاز مالی هايداده تحلیل نیز و مالی مدیریت حسابرسی،
 در ارزش تأمین در که افرادي به که حالی در کند، تهدید زمان گذر در را حسابداران فعّالیت تواندمی زیرساخت فناوري این باشد،
 در .رسانند سرانجام به باالتري مالی شفّافیت با و ترسریع را هافرایند بود خواهند قادر آنها زیرا بخشد قدرت هستند دیگر جاي
 از را جهان چِینبِالك آتی، هايسال در کرد، متصل هم به اجتماعی منظر از را جهان اینترنت، که طورهمان گفت توانمی پایان
  .کرد خواهد وصل هم به مالی مدیریت و حسابداري منظر

  :منبع

۱.Blockchain and the future of accountancy from ICAEW Institute. ۲.https: 
//blockchair.com/bitcoin/transaction/a١٠٧٥db٥٥d٤١٦d٣ca١٩٩f٥٥b٦٠٨٤e٢١١٥b٩٣٤٥e١٦c٥
cf٣٠٢fc٨٠e٩d٥fbf٥d٤٨d                  
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نکاتمهمحــــــــرفهای

انجمن حسابداران خبره ایران به عنوان قدیمی ترین انجمن حسابداری 
حرفه ای  با عضویت در »فدراسیون بین المللی حسابداران )IFAC(«  و  با 
داشتن نزدیک به 13000 عضو از سراسر کشور به عنوان بزرگترین نهاد 
حســابداری ایران، آمادگی خود را  به پذیرش همکاری و دریافت آگهی 
تبلیغاتی در وبگاه این انجمن )با دامنه  https: //iica. ir/، که به استناد 
رتبه بندی الکسا و گوگل، در جایگاه پربازدیدترین وبگاه در بین وبگاه های 
نهادهای حســابداری ایران قرار دارد(، به ویژه در  "کلیپهای آموزشــی 
مربوط به حسابداری" که در صفحات اینستاگرام و کانال تلگرام انجمن 

منتشر می شوند، اعالم می دارد. 

لذا خواهشمند اســت در صورت تمایل به درج سفارش آگهی تبلیغاتی 
مورد نظر  یا ثبت هرگونه همکاری در هریک از بخش های مذکور نسبت 
 bsafarynejad@yahoo. com به اعالم درخواست از طریق ایمیل
یا تلگرام به شماره 0۹3۵۵143۹3۶ مبادرت فرمایید تا بالفاصله نسبت 

به پیگیری انجام سایر مراحل مربوطه اقدام شود. 

 با تشکر 
صفری نژاد_سازمان آگهی های انجمن حسابداران خبره ایران

ت: 1500    
ش. ثب
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www. iica. ir                       انجمن حسابداران خبر
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علیرضا قاسمی بالدرلو

نحوه کار حسابرسی داخلی با کمیته حسابرسی

مؤثّر شرکتی  حاکمیت 

حسابرســی داخلــی: ابــزار حیاتــی کمیتــۀ 

حسابرســی

بررسی کار حسابرسی داخلی

ــتانداردهای  ــر: اس ــرکتی مؤثّ ــت ش حاکمی

به عنــوان  را  حکمرانــی  بین المللــی 

ــرا  ــاختارهای اج ــا و س ــی از فراینده »ترکیب

به منظــور  مدیــره  هیئــت  توســط  شــده 

ــت  ــان از مدیری ــرای اطمین ــی ب ــرد حسابرســی داخل ــد از عملک ــۀ حسابرســی بای کمیت
ــد. ــر کن ــتفاده مؤث ــی اس ــرل داخل ــتم های کنت ــت و سیس ــک، حاکمی ریس
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ــارت  ــت و نظ ــت، مدیری ــانی، هدای اطالع رس

جهــت  در  ســازمان،  فّعالیت هــای  بــر 

دســتیابی بــه اهــداف تعریــف می کنــد«.

شــرکتی  حاکمیــت  آیین نامــۀ  براســاس 

ســازمان های متبــوع شــورای گزارشــگری 

مالــی، هــدف از حاکمیــت شــرکتی، تســهیل 

مدیریــت مؤثــر، کارآفرینانــه و محتاطانــه 

اســت کــه می توانــد موفقیــت بلندمــدت 

حاکمیــت  آورد.  ارمغــان  بــه  را  شــرکت 

ــرای  ــوی ب ــای ق ــه فراینده ــوی ب شــرکتی ق

ــرل  ــک و کنت ــت ریس ــی، مدیری گزارش ده

ایــن  براســاس  اســت.  متکــی  داخلــی 

سیســتم های  بایــد  مدیــران  آیین نامــه، 

ــی شــرکت  ــرل داخل ــت ریســک و کنت مدیری

حداقــل  و  باشــند  داشــته  نظــر  زیــر  را 

ــد  ــی کنن ــا را بررس ــی آنه ــالیانه، اثربخش س

و در گــزارش ســاالنه، آن بررســی را گــزارش 

ــد.  دهن

به طــور   اخــالق  و  ارزش هــا  فرهنــگ، 

ادارۀ  در  مهــم  مالحظــات  از  فزاینــده ای 

بــار،  اولیــن  بــرای  هســتند.  ســازمان ها 

نســخه 2014 آیین نامــه حاکمیــت شــرکتی، 

ــاد  ــره را در ایج ــت مدی ــدی هیئ ــش کلی نق

فرهنــگ، ارزش هــا و اخالقیــات، برجســته 

ــه می خواهــد  ــه فرهنگــی ک ــد؛ از جمل می کن

ــق  ــر محق ــن ام ــا ای ــه آی ــد و اینک ــه کن تعبی

ــر  ــم مقادی ــا تنظی ــر. تنه ــا خی ــت ی ــده اس ش

نیســت.  کافــی  بــرد  بــرای  نظــر  مــورد 

اطمینــان  بایــد  هیئــت مدیــره همچنیــن 

حاصــل کنــد کــه آنهــا توســط مدیریــت، 

مــورد  رفتارهــای  می شــوند،  اطالع رســانی 

رفتارهــای  و  می کننــد  تشــویق  را  نظــر 

ــی  ــد ارزیاب ــد و بای ــد می کنن نامناســب را تأیی

ــورد  ــای م ــا و رفتاره ــا ارزش ه ــه آی ــد ک کنن

ــا  ــده اند ی ــه ش ــطوح، تعبی ــۀ س ــر، در هم نظ

ــر ؟ خی

کمیته هــای  ســازمان ها،  از  بســیاری  در 

ــره،  ــت مدی ــی از هیئ ــه نمایندگ حسابرســی ب

وظیفــه نظــارت بــر کیفیــت کلیــۀ فرایندهــای 

ــاد  ــع ایج ــد. در واق ــده دارن ــر عه ــوق را ب ف

آیین نامــه  الزامــات  از  کمیتــۀ حسابرســی، 

شــرکت های  بــرای  شــرکتی  حاکمیــت 

ــاس  ــی براس ــورس عموم ــده در ب ــه ش پذیرفت

ســایر  در  اســت.  توضیــح  یــا  انطبــاق 

ــران منفــرد  ــره و مدی ســازمان ها، هیئــت مدی

آن، برخــی یــا همــۀ وظایــف کمیته هــای 

هیئــت مدیــره، ماننــد کمیتــه حسابرســی یــا 

ــرد. ــد ک ــظ خواهن ــک را حف ــۀ ریس کمیت

ــی  ــزار حیات ــی: اب ــی داخل حسابرس
ــی ــۀ حسابرس کمیت

ــی  ــامل بررس ــی ش ــۀ حسابرس ــف کمیت وظای

بررســی  و  شــرکت  داخلــی  کنترل هــای 

سیســتم های مدیریــت و مدیریــت ریســک 

ــط  ــت توس ــه صراح ــه ب ــر اینک ــرکت، مگ ش

کمیتــه ریســک جداگانــه متشــّکل از مدیــران 

هیئت مدیــره  خــود  توســط  یــا  مســتقل 
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ــام  ــرای انج ــرد. ب ــرار گی ــی ق ــورد بررس م

ــرد  ــص عملک ــا و تخص ــن کار، از مهارت ه ای

ــا  ــد و ب ــتفاده می کن ــی اس ــی داخل حسابرس

خــود  منابــع  و  اولویت هــا  کار،  محــدودۀ 

می کنــد. موافقــت 

عملکــرد  اثربخشــی  بــر  بایــد  همچنیــن 

و  نظــارت  ســازمان  داخلــی  حسابرســی 

بررســی کنــد. در مــواردی کــه عملکــرد 

ــۀ  ــدارد، کمیت ــود ن ــی وج ــی داخل حسابرس

ــه  ــد ک ــی کن ــاالنه بررس ــد س ــی بای حسابرس

ــر و  ــا خی ــود دارد ی ــه آن وج ــازی ب ــا نی آی

ــد و  ــه ده ــره ارائ ــت مدی ــه هیئ ــه ای ب توصی

دالیــل عــدم وجــود چنیــن عملکــردی بایــد 

در بخــش مربوطــه گــزارش ســاالنه توضیــح 

داده شــود.

حسابرســی  وظایــف  حسابرســی  کمیتــۀ 

ــای  ــن نقش ه ــر گرفت ــا در نظ ــی را ب داخل

ــی و  ــی عملکردهــای حسابرســی داخل تکمیل

خارجــی بررســی و تأییــد می کنــد.

حسابرســی  کــه  می کنــد  تضمیــن  ایــن 

داخلــی، آزاد اســت تــا مســتقل و عینــی 

کار کنــد؛ یعنــی عــاری از تأثیــر کســانی 

کــه حسابرســی می شــوند. ایــن تضمیــن 

می کنــد کــه حسابرســی داخلــی منابــع 

ــا  ــات را دارد ت ــه اطالع ــی ب الزم و دسترس

بتوانــد وظایــف خــود را انجــام دهــد و مجهــز 

ــا اســتانداردهای حرفــه ای  اســت تــا مطابــق ب

مناســب بــرای حسابرســان داخلــی )آیین نامــه 

حسابرســی  بین المللــی  انجمــن  اخالقــی 

داخلــی و اســتانداردهای بین المللــی بــرای 

عملکــرد حرفــه ای حسابرســی داخلــی( عمــل 

ــا خاتمــۀ  ــن انتصــاب ی ــۀ همچنی ــد. کمیت کن

انتصــاب رئیــس حسابرســی داخلــی را تأییــد 

ــد نقــش مســتقیمی  می کنــد و رئیــس آن بای

در تصمیم گیری هــای مربــوط بــه ارزیابــی 

ــی داشــته  ــاداش رئیــس حسابرســی داخل و پ

ــد. باش

بررسی کار حسابرسی داخلی
ــود از کار  ــی خ ــی در بررس ــۀ حسابرس کمیت

ــی: ــی داخل حسابرس

ــد کــه رئیــس  ــان حاصــل می کن 1- اطمین
ــس  ــه رئی ــی مســتقیماً ب حسابرســی داخل

حسابرســی  کمیتــۀ  و  مدیــره  هیئــت 

ــی  ــه حسابرس ــه کمیت ــی دارد و ب دسترس

ــت. ــخگو اس پاس
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کــه  می کنــد  حاصــل  اطمینــان   -2
مناســب  به طــور   داخلــی  حسابرســی 

وظایــف و منابــع را در اختیــار دارد و از 

ــرای اجــرای  ــی ب ــگاه کاف ــارات و جای اختی

ــت. ــوردار اس ــود برخ ــف خ ــر وظای مؤثّ

حسابرســی  ســاالنه  کاری  3-برنامــه 
می کنــد ارزیابــی  و  بررســی  را  داخلــی 

کار  نتایــج  از  دوره ای  4-گــزارش 
ــد  ــت می کن ــی را دریاف ــان داخل حسابرس

وســه  ســالیانه  برنامه ریــزی  )براســاس 

پنجســاله( و  ســاله 

پاســخگویی  بــر  نظــارت  و  بررســی   -5
توصیه هــای  و  یافته هــا  بــه  مدیریــت 

داخلــی حســابرس 

ــار بــدون حضــور  6-حداقــل ســالی یــک ب
ــی  ــی داخل ــس حسابرس ــا رئی ــت ب مدیری

مالقــات می کنــد.

داخلــی  اثربخشــی حسابرســی  و  کیفیــت 

سیســتم  کلــی  زمینــه  در  را  آن  نقــش  و 

مدیریــت ریســک شــرکت نظــارت و ارزیابــی 

می کنــد.                                     

ــو: عضــو انجمــن  علیرضــا قاســمی بالدرل

و  داخلــی  حســابرس  خبــره،  حســابداران 

ــره  ــک خب ــت ریس مدیری
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پیــرو آگهــی دعــوت بــه مجمــع عمومی 
عــادی ســاالنه انجمــن حســابداران 
ــه  ــده در صفح ــر ش ــران منتش ــره ای خب
ــات و  ــه اطالع ــماره  28293 روزنام 6 ش
صفحــه 22 شــماره5633 روزنامــه دنیای 
جلســه   ،1401 دی   8 مــورخ  اقتصــاد 
ــورخ 27 دی  ــاعت 16:00 م ــع در س مجم
ــکده  ــر دانش ــاالر الغدی ــل ت 1401 در مح
مدیریــت تهــران  بــا حضــور 540 نفــر از 

ــد. ــکیل ش ــن تش ــای انجم اعض
ــرآن  ــد از ق ــی چن ــت آیات ــس از قرائ پ
ــران،  ــی ای ــرود مل ــن س ــد و نواخت مجی
ــان،  ــه صادقی ــت ال ــای رحم ــاب آق جن
ــاده  ــرای م ــی در اج ــورای عال ــس ش رئی
را  جلســه  رســمیت  اساســنامه   20
ــاب  ــرای انتخ ــه ب ــرد. در ادام ــالم ک اع
هیئــت رئیســه از میــان حضــار محتــرم 
ســعید  آقایــان  و  شــد  رأی گیــری 

رئیــس،  ســمت  بــه  جمشــیدی فرد 
ــمت  ــه س ــی ب ــی امیران ــود زائران محم
ــه  ــاجدی ب ــیدعباس میرس ــران و س ناظ

ــدند. ــاب ش ــی انتخ ــمت منش س
اجــرای دســتور جلســه  در  ســپس 
ســاالنه1401-1400  عملکــرد  گــزارش 
ــان  ــه صادقی ــت ال ــای رحم ــط آق توس

ــد. ــه ش ارائ
بــا توجــه بــه اینکــه در مجمــع عمومــی 
عــادی ســاالنه ســال جــاری)27 دی 
ــورای عالی  ــای ش ــر از اعض ــه نف 1401( س
صادقیــان،  رحمــت ال...  آقایــان 
ــن  ــدی معی ــی، و مه ــن فامیل محمدحس
ــدند. ــارج ش ــی خ ــورای عال ــور از ش پ

ــه  ــوذه ب ــمارش آرای ماخ ــه ش در نتیج
ــر از  ــردگان زی ــر، نامب ــداد 535 نف تع
بیــن 47 نفــر بــه عنــوان اعضــای اصلــی 
ــال  ــه س ــدت س ــه م ــی ب ــورای عال ش

ــدند: ــاب ش انتخ

1( مهدی معین پور )443 رای(
2( مسعود سورانی )382 رای(

3( سید محمد علوی )378 رای(

ــه  ــز ب ــر نی ــردگان زی ــن نامب و همچنی
ــای  ــوان اعض ــه عن ــال ب ــک س ــدت ی م
انتخــاب  عالــی  شــورای  علی البــدل 

ــدند: ش
1( منصور شمس احمدی )64 رای(

2( محسن ژاله آزاد )21 رای(
3( افشین نخبه فالح )19 رای(

ــا 264 رای(  ــی )ب ــا یعقوب ــن، رض همچنی
ــین  ــی و حس ــازرس اصل ــوان ب ــه عن ب
خطیبیــان )بــا 70 رای( بــه عنــوان بــازرس 
ســال  یــک  مــدت  بــه  علی البــدل 

ــدند. ــاب ش انتخ
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ف
 تعدادنام خانوادگینامردی

رأی

8ابوالفتحیحسن1

1استرآبادیفرهاد2

-افیونیعلیرضا3

3آقاجانیمحمدعلی4

-اکبریمرتضی۵

7امیرآتشانیمحمد۶

-ایرجیملیحه۷

14بنی اسدیحمیدرضا8

-بهزادیعلی محمد۹

8بیاتهاشم10

1پوریمنیسیما11

8توسلیرضا12

4تیموریانسیدمهدی13

2جاللی کاسبرضا14

1حاتمی داودیمراد1۵

4حسنیعلیرضا1۶

3حیدری جعفریسجاد1۷

5درایتمژگان18

7رجبیعلی اکبر1۹

9زواریانمحمدحسین20

21ژاله آزاد زنجانیمحسن21

4سریانیاسمعیل22

382سورانیمسعود23

1شاه نظریاسماعیل24

64شمس احمدیمنصور2۵

3صدقیرویا2۶

-عسجدیمهدی2۷

378علویسیدمحمد28

-علیزادهسمیه2۹

3عیسویژوزف30

-غالمیسحر31

-فتوحی اردکانیعلی32

1فرزامامیرمحمد33

1قجربیگیمهسا34

-قمری مقدمامین3۵

3کردانیحسن3۶

3کریمیسهیال3۷

7کریمیحیدر38

-کوهزادی هیکوئیحسین3۹

10لطفیاکبر40

4لکجمشید41

-محدثی خراسانیاحسان42

3معصومی سورهحیدر43

443معین پورمهدی44

1ملک زاده لیلیبهزاد4۵

19نخبه فالحافشین4۶

2نوروزیفریبا4۷

نتایج حاصل از آرای شمارش شده انتخابات اعضای شورای عالی
 مجمع عمومی ساالنه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران مورخ 27 دی 1401 به شرح زیر است:

)به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی(:

ف
 تعدادنام خانوادگینامردی

رأی

ف
ردی

تعداد رأینام خانوادگینام

70خطیبیان حسین1

264یعقوبی رضا2

انتخابات بازرسان 1401

80
دی و بهمن  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳46

حسابدار



81
دی و بهمن  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳46 شمارۀ

حسابدار

نتایج حاصل از آرای شمارش شده انتخابات اعضای شورای عالی
 مجمع عمومی ساالنه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران مورخ 28 دی 1400 به شرح زیر است:

ف
 تعدادنام خانوادگینامردی

رأی

254ابراهیم زاده امیر1

1اعظمی چهره برق حمیدرضا2

2افشار امید3

-الهی مهرامیرعلی4

9امین نژاد داریوش۵

-بدریسیدمحراب الدین۶

10تیموریان سید مهدی۷

4حسنی طباطبائی علیرضا8

15خلیلی علیرضا۹

-درستکاری مهدی10

2رستمی استاد کالیهشعیب11

32رحیمی دانش مهرزاد12

16ژاله آزاد زنجانیمحسن13

6شاکری شمسی مریم14

38شجریغالمرضا1۵

108شمس احمدیمنصور1۶

-عابدی مسلم1۷

1عاشوریحمیدرضا18

29عالئی نسبجواد1۹

1فرزامامیرمحمد20

252کاظم زادهمزدك21

1مردانی مهدی22

30مشهدی زاده رضا23

2معصومی سورهحیدر24

1منافی جواد2۵

12نخبه فالحافشین2۶

-نظریابراهیم2۷

244وادی زادهکاظم28

59وادی نژادهادی2۹

4یاری فردرسول30

ف
 تعدادنام خانوادگینامردی

رأی

ف
 تعدادنام خانوادگینامردی

رأی

-ابوالفتحیحسن1

8آزادعبداله2

262باغبانجواد3

1حاتمیاحمد4

12خالق ویردیبهروز۵

36خلیلیعلیرضا۶

100رضائیمحمدتقی۷

14ژاله آزاد زنجانیمحسن8

3صدراشهرام۹

نتایج حاصل از آرای شمارش شده انتخابات اعضای شورای عالی
 مجمع عمومی ساالنه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران مورخ  دی1398 به شرح زیر است:

9عالئی نسبجواد10

221قبولمحمد11

28قجربیگیمهسا12

28کوکبیمهدی13

11گوهریمهدی14

9معصومی سورهحیدر1۵

36معین پورمهدی1۶

182مهدوی فرپویا1۷

9نخبه فالحافشین18

ف
 تعدادنام خانوادگینامردی

رأی

انتخابات بازرسان 1401
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87حسابدار
دی و بهمن  1401
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حسابدار

25 مهر 
1400

22 مهر 
1400

27 مهر
1400

26 مهر
1400

- فیلم آموزشی با عنوان» IAS 41 »کشاورزی«به صورت گراف درخت تصمیم  گیری)Decision Tree(« به 
زبان انگلیسی به همراه ترجمه لغات در راستای توانمندسازی اعضای انجمن در مراجعه به متون انگلیسی

  ،)aparat.com/iica_ir(آپارات ،)http://iica.ir(انتشار از طریق سایت انجمن  -
)https://t.me/iica_ir(و تلگرام انجمن )instagram.com/iica_ir(اینستاگرام

- تصویب چاپ کتاب راهنمای استاندارد حسابداری شماره 3۵ توسط انجمن حسابداران خبره ایران

- فیلم آموزشی با عنوان » استاندارد بین المللی حسابداریIAS-28 با موضوع سرمایه گذاری در واحدهای 
تجاری وابسته«  به زبان انگلیسی به همراه ترجمه لغات در راستای توانمندسازی اعضای انجمن در مراجعه 

به متون انگلیسی
  ،)aparat.com/iica_ir(آپارات ،)http://iica.ir(انتشار از طریق سایت انجمن   
)https://t.me/iica_ir(و تلگرام انجمن )instagram.com/iica_ir(اینستاگرام

- الیو اینستاگرامی با موضوع »بررسی تغییرات استانداردهای حسابداری و علل آن و نقش حسابداران« 
میزبان شرکت راهکاران سیستم، میهمان دبیرکل انجمن

5 آبان 
1400

- فیلم آموزشی با عنوان» استاندارد بین المللی حسابداریIAS1 / 1 با موضوع ارائه صورت های مالی« به زبان 
انگلیسی به همراه ترجمه لغات در راستای توانمندسازی اعضای انجمن در مراجعه به متون انگلیسی

  ،)aparat.com/iica_ir(آپارات ،)http://iica.ir(انتشار از طریق سایت انجمن   
)https://t.me/iica_ir(و تلگرام انجمن )instagram.com/iica_ir(اینستاگرام

15 آبان 
1400

25 آبان
1400

- فیلم آموزشی با عنوان» استاندارد بین المللی حسابداری IAS /38 با موضوع دارایی های نامشهود«  به زبان 
انگلیسی به همراه ترجمه لغات در راستای توانمندسازی اعضای انجمن در مراجعه به متون انگلیسی

  ،)aparat.com/iica_ir(آپارات ،)http://iica.ir(انتشار از طریق سایت انجمن   
)https://t.me/iica_ir(و تلگرام انجمن )instagram.com/iica_ir( اینستاگرام

- فیلم آموزشی با عنوان» استاندارد بین المللی حسابداری IAS /۷ با موضوع صورت جریان های نقدی«  به 
زبان انگلیسی به همراه ترجمه لغات در راستای توانمندسازی اعضای انجمن در مراجعه به متون انگلیسی

  ،)aparat.com/iica_ir(آپارات ،)http://iica.ir(انتشار از طریق سایت انجمن  
)https://t.me/iica_ir(و تلگرام انجمن )instagram.com/iica_ir( اینستاگرام

11 آبان
1400

13 آبان
1400

- فیلم آموزشی با عنوان » استاندارد بین المللی حسابداری IAS /20 با موضوع کمک های بالعوض دولت« 
به زبان انگلیسی به همراه ترجمه لغات در راستای توانمندسازی اعضای انجمن در مراجعه به متون انگلیسی

  ،)aparat.com/iica_ir(آپارات ،)http://iica.ir(انتشار از طریق سایت انجمن   
)https://t.me/iica_ir(و تلگرام انجمن )instagram.com/iica_ir( اینستاگرام

- کتاب راهنمای کاربردی استاندارد حسابداری شمارۀ 3۵ در خصوص مالیات بر درآمد، به همراه مثال های 
متعدد و متناسب با محیط ایران توسط انجمن حسابداران خبره ایران منتشر شد.
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حسابدار
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حسابدار

  ،)CFA( انتشار سواالت و پاسخ های تشریحی آزمون حسابدار مالی خبره - 
  انتشار از طریق سایت انجمن)http://iica.ir(، اینستاگرام)instagram.com/iica_ir( و

)https://t.me/iica_ir(تلگرام انجمن    

- فیلم آموزشی با عنوان » استاندارد بین المللی حسابداریIAS-40  با موضوع سرمایه گذاری در 
امالك«  به زبان انگلیسی به همراه ترجمه لغات در راستای توانمندسازی اعضای انجمن در مراجعه به 

متون انگلیسی
  ،)aparat.com/iica_ir( آپارات ،)http://iica.ir(انتشار از طریق سایت انجمن   
)https://t.me/iica_ir(و تلگرام انجمن )instagram.com/iica_ir(اینستاگرام

- برنامه ریزی جهت اجرای دوره مدیر ریسک خبره CRM و تصویب در شورای عالی انجمن حسابداران خبره 
ایران

- پخش الیو ایستاگرامی با عنوان» بررسی صورت جریان های نقد در قالب پرسش و پاسخ با 
شرکت کنندگان«

- برگزاری آزمون حسابدار مالی خبره آبان 1400 با 2۹3 نفر شرکت کننده

- برگزاری وبینار رایگان مباحث تازه های حسابداری در قالب چهار سخنرانی مختلف به مناسبت روز 
حسابدار جهت توانمندسازی اعضای انجمن حسابداران خبره 

- جشن روز حسابدار با حضور اعضای شورای عالی انجمن حسابداران خبرۀ ایران در محل انجمن با 
رعایت پورتکل های بهداشتی مرتبط با کرونا و پخش زنده از طریق اینستاگرام انجمن

- شروع ثبت نام دورۀ  ورود به حرفه حسابداری:
انجمن حسابداران خبره ایران و مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران در راستای وظایف ذاتی خود و کمک به 

توانمندسازی نسل جوان و ارائه آموزش های کاربردی و حرفه ای که نیاز بازارکار امروز است، اقدام به برگزاری 110 
ساعت وبینار آموزشی به صورت کارگاهی کرده اند.

:CFO شروع ثبت نام دورۀ مدیر مالی خبره -
انجمن حسابداران خبره ایران و انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران به مناسبت هفته حسابدار و براساس تفاهم نامه 

منعقد شده برای اولین بار دورۀ مدیر مالی خبره CFO برگزار می کنند.

:CRM شروع ثبت نام دوره مدیر ریسک خبره -
انجمن حسابداران خبره ایران در جهت توانمندسازی اعضای محترم خویش برای اولین بار و در راستای نیاز روز 

جامعه حسابداران دورۀ مدیر ریسک خبره CRM را برگزار می کند.

9 آذر
1400

17 آذر
1400

30 آبان
1400

7 آذر
1400

28 آبان 
1400

28 آبان
1400

15 آذر
1400

18 آذر 
1400

15 آذر 
1400

19 آذر
1400
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حسابدار

16 دی 
1400

13 دی 
1400

-کالس آنالین گزارشگری مالی میان دوره ای، طبق استانداردهای حسابداری شماره 22 مصوب 1400 و 
الزم االجرا از مهر ماه 1400- مدرس دوره عبداله آزاد

-شروع دوره مدیر ریسک خبره
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24 آذر
1400

1 دی
1400

22 آذر 
1400

22 آذر
1400

26 آذر
1400

13 دی
1400

25 آذر
1400

3 دی
1400

- اعالم اسامی قبول شدگان و مشروطی های آزمون حسابدار مالی خبره آبان 1400

- در استقبالی بی نظیر، ظرفیت حضور در وبینار بزرگ مباحث کاربردی حسابداری با حدود 1000 نفر 
تکمیل شد.

- انتشار پاورپوینت های وبینار بزرگ مباحث کاربردی حسابدار 2۶ آذر 1400

- معرفی و تقدیر از نفرات برتر آزمون حسابدار مالی خبره آبان 1400
در محل انجمن

- وبینار بزرگ مباحث کاربردی حسابدار از ساعت ۹ الی 1۵ به صورت مجازی برگزار شد. الزم به ذکر 
است فیلم وبینار به صورت آفالین به مدت یک هفته در پنل کاربری اعضای شرکت کننده قابل مشاهده و 

دسترسی بود.

-پیرو انتشار آگهی به مجمع عمومی عادی ساالنه )28 دی 1400(: اعضای واجد شرایط انجمن حسابداران 
خبره ایران در انتخابات اعضای شورای عالی فراخوانده شدند.

- لینک حضور در وبینار بزرگ مباحث کاربردی حسابداری برای شرکت کنندگان پیامک شد.
- لیست زمانبندی اجرای وبینار بزرگ مباحث کاربردی منتشر شد.

- انتشار فیلم» استاندارد بین المللی حسابداری IAS28 « موضوع سرمایه گذاری در واحدهای تجاری 
وابسته به زبان انگلیسی و ترجمه لغات مورد استفاده در فیلم

  ،)aparat.com/iica_ir(آپارات ،)http://iica.ir(انتشار از طریق سایت انجمن  
)https://t.me/iica_ir(و تلگرام انجمن )instagram.com/iica_ir(اینستاگرام
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28 بهمن 
1400

22 بهمن
1400

5 اسفند
1400

6 اسفند
1400

12 اسفند
1400

- انتشار قسمت دوم فیلم مستند انرون- زیرنویس فارسی
-کارگاه بررسی نکات قابل توجه حسابداران در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید 

   مدرس دوره: استاد محمد قبول

- انتشار قسمت اول فیلم مستند انرون- زیرنویس فارسی
  ،)aparat.com/iica_ir(آپارات ،)http://iica.ir(انتشار از طریق سایت انجمن  
)https://t.me/iica_ir(و تلگرام انجمن )instagram.com/iica_ir(اینستاگرام

- اطالعیه شماره )1(- فراخوان نماینده بند 3 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم

- فراخوان آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1401

- انتشار قسمت ششم مستند انرون - زیرنویس فارسی
  ،)aparat.com/iica_ir(آپارات ،)http://iica.ir(انتشار از طریق سایت انجمن  -
)https://t.me/iica_ir(و تلگرام انجمن )instagram.com/iica_ir(اینستاگرام

28 دی
1400

15 بهمن
1400

17 بهمن
1400

- اعالم نتایج انتخابات شورای عالی و بازرسان انجمن حسابداران خبره  ایران
- برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه  انجمن حسابداران خبره ایران سال 13۹۹ )به طور فوق العاده( و مجمع 
عمومی عادی ساالنه انجمن سال 1400 در تاالر الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با حضور 481 نفر از 

اعضای انجمن

- انتشار نسخه الکترونیکی مجله حسابدار شماره 3۹۹ آبان و آذر 1400

- شروع دورۀ اول، دوره کاربردی ورود به حرفه حسابداری با مشارکت مرکز تحقیقات صنعتی ایران

19 اسفند
1400

- انتشار قسمت پنجم مستند انرون- زیرنویس فارسی
  ،)aparat.com/iica_ir(آپارات ،)http://iica.ir(انتشار از طریق سایت انجمن  -
)https://t.me/iica_ir(و تلگرام انجمن )instagram.com/iica_ir(اینستاگرام

22دی 
1400

- کالس آنالین »آثار تغییر نرخ ارز بر اساس آخرین تغییرات استاندارد حسابداری شماره 1۶ مصوب 1400- 
مدرس دوره: دکتر محمود آل حبیب عالی فراخوانده شدند.
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حسابدار

28 اسفند
1400

5 فروردین
1401

27 اسفند
1400

4 فروردین
1401

7 فروردین
1401

3 فرودین 
1401

6 فروردین
1401

- الیو اینستاگرام با موضوع کارایی و بازار کار حسابداری مدیریت در ایران
میزبان: سید محمد باقرآبادی و میهمان: دکتر امیر ابراهیم زاده

- راه اندازی پورتال تعاملی اعضاء

- الیو اینستاگرام با موضوع بررسی نکات مهم قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای حسابداران
میزبان : سیدمحمد باقرآبادی و میهمان: استاد محمد قبول

- انتشار قسمت هفتم مستند انرون - زیرونویس فارسی

- الیو اینستاگرام با موضوع بررسی علل سقوط شرکت انرون و درس هایی که حسابداران و حسابرسان 
می توانند از آن بیاموزند.

 میزبان: سیدمحمد باقرآبادی و میهمان: منصور شمس احمدی
- انتشار نسخه الکترونیکی مجله حسابدار شماره 340، بهمن و اسفند 1400

- انتشار تقویم سال 1401، هدیۀ انجمن حسابداران خبره ایران

- الیو اینستاگرام با موضوع گزیده ای از سیاست های مالی و مالیاتی در شاهنامه فردوسی
میزبان: سیدمحمد باقرآبادی و میهمان: دکتر سعید جمشیدی فرد

- الیو اینستاگرام با موضوع مدیر مالی خبره؛ فرصت ها و چالش ها
میزبان: سیدمحمد باقر آبادی و میهمان: فاطمه هادلوند

- الیو اینستاگرام با موضوع بررسی تغییرات استانداردهای حسابدارای در ایران 
میزان: سیدمحمد باقرآبادی و میهمان: دکتر مهدی مرادزاده

- الیو اینستاگرام با موضوع مسئولیت های قانونی حسابداران
میزبان: سیدمحمد باقرآبادی و میهمان: دکتر کاظم وادی زاده 

26 اسفند
1400

20 اسفند
1400

- انتشار قسمت ششم مستند انرون- زیرنویس فارسی
  ،)aparat.com/iica_ir(آپارات ،)http://iica.ir(انتشار از طریق سایت انجمن  
)https://t.me/iica_ir(و تلگرام انجمن )instagram.com/iica_ir(اینستاگرام

کارگاه آنالین نکات مهم در تهیۀ صورت جریان های نقدی
مدرس دوره: دکتر مزدك کاظم زاده

8 فروردین
1401

الیو اینستاگرام با موضوع انجمن های حرفه ای حسابداری در ایران
میزان: سید محمد باقرآبادی و میهمان: جواد عالئی 
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93
دی و بهمن  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳46 شمارۀ

حسابدار
93

دی و بهمن  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳46 شمارۀ

حسابدار

3 خرداد
1401

13 خرداد
1401

- کارگاه آنالین بررسی وظایف و مسئولیت های قانونی اعضای هیأت مدیره طبق الزامات قانون تجارت و 
سایر قوانین مرتبط 

مدرس دوره: دکتر احسان شمس

- انتشار الکترونیکی مجله حسابدار شماره 342 اردیبهشت 1401

19 فروردین 
1401

25 فروردین 
1401

9 اردیبهشت 
1401

29 اردیبهشت
1401

27 اردیبهشت 
1401

انتشار قسمت هفتم مستند انرون - زیرنویس فارسی 

انتشار قسمت نهم و دهم مستند انرون- زیرنویسی فارسی 

- انتشار الکترونیکی مجله حسابدار شماره 341 فروردین 1401

- انتشار فیلم آموزشی استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره ۷ معادل استاندارد حسابداری شماره 
3۷ ایران

- کارگاه آنالین بررسی نحوۀ تهیۀ بخش تحلیل حساسیت در گزارش های تفسیری توسط حسابداران
مدرس دوره منصور شمس احمدی

10 فروردین
1401

9 فروردین 
1401

الیو اینستاگرام با موضوع نقش تکنولوژی در حسابداری و چالش ها و فرصت های پیش روی حسابداری
میزبان: سیدمحمد باقرآبادی و میهمان: غالمحسین دوانی

الیو اینستاگرام با موضوع بحث فناوری اطالعات در حسابداری و حسابرسی
میزبان: سیدمحمد باقرآبادی و میهمان: روح اله رجبی

15 خرداد 
1401

- انتشار فیلم آموزشی IFRS 1۵ ، شناسایی درآمد حاصل از قرارداد با مشتریان-  انتشار از طریق سایت 
  ،)aparat.com/iica_ir(آپارات ،)http://iica.ir(انجمن

)https://t.me/iica_ir(و تلگرام انجمن )instagram.com/iica_ir(اینستاگرام
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94
دی و بهمن  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳46

حسابدار
94

دی و بهمن  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳46

حسابدار

2 تیر
1401 

12 تیر 
1401

8 تیر
1401

18 تیر 
1401

3 تیر
1401 

17 تیر 
1401

- کارگاه آنالین آشنایی با نحوۀ شناسایی درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد مشتریان موضوع پیش نویس 
استاندارد حسابداری شمارۀ 43

مدرس دوره: سید محمد باقرآبادی

- آغاز ثبت نام دوره مدیر مالی خبره- دوره دوم

- انتشار کتاب راهنمای کاربردی استاندارد »درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد مشتریان« 
به اهتمام سیدمحمد باقرآبادی و مهدی یزدان دوست

- انتشار پاورپوینت های مربوط به همایش بزرگ بررسی چالش های حسابداری و حسابرسی در صنعت بیمه

- انتشار فیلم آموزشی IAS32 معادل استاندارد حسابداری شماره 3۶ ایران
  ،)aparat.com/iica_ir(آپارات ،)http://iica.ir(انتشار از طریق سایت انجمن  -
)https://t.me/iica_ir(و تلگرام انجمن )instagram.com/iica_ir(اینستاگرام

- برگزاری وبینار بزرگ بررسی چالش های حسابداری و حسابرسی در صنعت بیمه

30 خرداد 
1401

26 خرداد
1401

- انتشار فیلم IFRS 09 - ابزارهای مالی
  ،)aparat.com/iica_ir(آپارات ،)http://iica.ir(انتشار از طریق سایت انجمن  -
)https://t.me/iica_ir(و تلگرام انجمن )instagram.com/iica_ir(اینستاگرام

- انتشار فیلم آموزشی IFRS 08 با عنوان قسمت های عملیاتی و بررسی نقاط اشتراك و افتراق آن با استاندارد 
حسابداری شماره 2۵ ایران

  ،)aparat.com/iica_ir(آپارات ،)http://iica.ir(انتشار از طریق سایت انجمن  -
)https://t.me/iica_ir(و تلگرام انجمن )instagram.com/iica_ir(اینستاگرام

1 تیر 
1401

- میزگرد مشترك انجمن حسابداران خبره ایران و همکاران سیستم با عنوان مدیریت مالی هوشمند و چابک

21 تیر 
1401

- الیو اینستاگرام با موضوع بررسی تغییرات استانداردهای حسابدارای در ایران 
میزبان: سیدمحمد باقرآبادی و میهمان: دکتر مهدی مرادزاده
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9۵
دی و بهمن  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳46 شمارۀ

حسابدار
9۵

دی و بهمن  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳46 شمارۀ

حسابدار

21 مرداد 
1401

20 مرداد 
1401

28 مرداد 
1401

13 شهریور 
1401

26 مرداد 
1401

- انتشار فیلم آموزشی- تعریف فرآیند حسابداری و نقش صورت جریان های نقدی و تغییرات استاندارد 2 ایران
- انتشار کتاب حسابرسی داخلی با رویکرد سیستم سازی مالی- ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط، تألیف 

یاسر نادری از طریق انجمن حسابداران خبره ایران 

کارگاه آنالین مبانی تجزیه و تحلیل  صورت های مالی
مدرس دوره: دکتر امیر ابراهیم زاده

- برگزاری آزمون حسابدار مدیریت خبره 
- انتشار سؤاالت به همراه پاسخ تشریحی آزمون حسابدار مدیریت خبره 1401

- اعالم نتایج آزمون حسابدار مدیریت خبره)CMA( در روز 28 مرداد 1401

- کارگاه آنالین مبانی تجزیه و تحلیل صورت های مالی
   مدرس دوره حمید خادم

-اطالع رسانی محل برگزاری آزمون حسابدار مدیریت خبره

26 تیر 
1401

ا مرداد 
1401

- نامۀ انجمن به معاون اول رئیس جمهور در خصوص صدور مصوبه بابت ارائه مهلت بیشتر جهت ارسال 
گزارش های مالی و اظهارنامه های مالیاتی

- انتشار گزیده ای از سخنرانی های مربوط به وبینار بزرگ بررسی چالش های حسابداری و حسابرسی

9 مرداد 
1401

6 مرداد 
1401

- انتشار شماره 343 مجله حسابدار، خرداد و تیر 1401

- کارگاه آنالین بررسی نکات مهم استاندارد حسابداری شماره 42 در خصوص نحوۀ اندازه گیری 
ارزش منصفانه

مدرس دوره: دکتر علی هدایتی
 IAS2  انتشار فیلم آموزش استاندارد -

17 شهریور 
1401

- برگزاری کارگاه آنالین نحوه ثبت و گزارشگری سرمایه گذاری در شرکت های وابسته )استاندارد 20(
   مدرس دوره: الهام حمیدی
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96
دی و بهمن  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳46

حسابدار
96

دی و بهمن  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳46

حسابدار

18 آبان
1401

24 آبان
1401

21 آبان 
1401

6 آذر
1401

19 آبان 
1401

26 آبان
1401

- برگزاری کارگاه آنالین نکات مهم تهیه صورت جریان های نقدی
   مدرس دوره: مزدك کاظم زاده

- جناب آقای دکتر امیر ابراهیم زاده به عنوان نمایندۀ انجمن حسابداران خبره ایران در جلسه مجمع 
عمومی IFAC در هندوستان حاضر شدند.

- برگزاری کارگاه آنالین نکات مهم در مالیات بر ارزش افزوده 
  مدرس دوره: محمد قبول

- اطالع رسانی جهت برگزار نشدن جشن روز حسابدار پیرو مصوبۀ شورای عالی انجمن حسابداران خبره 
ایران 1۵ آبان 1401

- شروع ثبت نام همایش بزرگ آنالین، 22 آذر )رایگان(

- انتشار الکترونیکی مجله حسابدار شماره 344 مرداد و شهریور

- برگزاری کارگاه آنالین گزارشگری مالی میان دوره ای
   مدرس دوره: دکتر عبداله آزاد

27 شهریور
1401

26 مهر
1401

23 شهریور 
1401

20 شهریور
1401

- برگزاری کارگاه آنالین اهم نکات قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده
  مدرس دوره: فاطمه هادلوند

- برگزاری کارگاه آنالین تهیه، تنظیم و ارسال گزارشات فصلی
مدرس دوره: علی سرحدی

- بر مبنای مصوبه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران فهرست نامزدهای مورد حمایت انجمن  
حسابداران خبره ایران در هشتمین دوره انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی اعالم شد

 - میزگرد آنالین رایگان نکات مهم در تهیه و تجزیه و تحلیل صورت های مالی
   مشترك انجمن حسابداران خبره ایران و همکاران سیستم
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97
دی و بهمن  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳46 شمارۀ

حسابدار
97

دی و بهمن  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳46 شمارۀ

حسابدار

21 آذر
1401

26 آذر
1401

24 آذر
1401

23 آذر 
1401

18 آذر
1401

29 آذر
1401

20 آذر
1401

22 آذر
1401

8 آذر
1401

27 آذر
1401

- کارگاه آنالین بررسی استانداردهای حسابداری 1۹ و 38 و نکات مهم در تهیه صورت های مالی
مدرس دوره: دکتر الهام حمیدی 

- با ثبت نام 2000 متقاضی ظرفیت همایش بزرگ)به مدت 12 ساعت( انجمن حسابداران خبره ایران 
تکمیل شد

- کارگاه آنالین بررسی تغییرات استانداردهای حسابداری ایران
   مدرس دوره: سیدمحمد باقرآبادی

- کارگاه آنالین سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی
   مدرس دوره: دکتر مهدی غریب

- کارگاه آنالین بررسی استانداردهای حسابداری 1۹ و 38 و نکات مهم در تهیه صورت های مالی
مدرس دوره: دکتر الهام حمیدی

-در راستای ارتقای تعامالت مشترك با کشورهای همسایه در زمینه حسابداری،  نشست مشترکی به میزبانی 
دبیر کل انجمن حسابداران خبره ایران، جناب آقای سیدمحمد باقرآبادی و حضور دبیر کل انجمن حسابداران 

ارمنستان جناب آقای  وهاگن همبارزومیان در محل دفتر انجمن حسابداران خبره ایران برگزار شد.

- چاپ دوم مطابق آخرین مقررات تا پاییز 1401 کتاب اولین راهنمای جامع و کاربردی خدمات مالیاتی 
صاحبان مشاغل به اهتمام مهدی غریب و رامین امیدی

- انتشار مجله حسابدار شماره 34۵، مهر و آبان 1401
-  میزدگرد مشترك انجمن حسابداران خبره ایران و همکاران سیستم با عنوان حسابداران و چالش های 

مالیاتی

 - برگزاری همایش آنالین ساعت 12-۹ 

- برگزاری کارگاه آنالین نکات مهم در حسابداری دارایی های نامشهود
   مدرس دوره: دکتر علی هدایتی

- کارگاه آنالین بررسی نحوه برخورد با تسعیر ارز در صورت های مالی طبق تغییرات استاندارد حسابداری
   مدرس دوره: دکتر محمود آل حبیب

- چاپ جلد اول و دوم کتاب حسابداری میانه؛ راهنمای کاربردی استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 
براساس سرفصلهای صورت مالی 

ترجمه و اقتباس: دکتر علیرضا رام روز
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98
دی و بهمن  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳46

حسابدار
98

دی و بهمن  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳46

حسابدار

ــا و عــدم برگــزاری مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه انجمــن در ســال 1399 در  ــه فراگیــری کرون ــا توجــه ب ب
تاریــخ 28 دی 1400 مجمــع عمومــی عــادی بــه طــور فوق العــاده ســال 1399 و مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه 
ســال 1400 مــورخ 28 دی 1400 و باحضــور 481 نفــر از اعضــای محتــرم انجمــن در محــل تــاالر الغدیــر دانشــکده 

مدیریــت دانشــگاه تهــران برگــزار شــد.



99
دی و بهمن  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳46 شمارۀ

حسابدار
99

دی و بهمن  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳46 شمارۀ

حسابدار



100
دی و بهمن  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳46

حسابدار
100

دی و بهمن  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳46

حسابدار

رویدادهایآنالینانجمن
دربستراینستاگرام



101
دی و بهمن  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳46 شمارۀ

حسابدار
101

دی و بهمن  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳46 شمارۀ

حسابدار

زمان: 107 دقیقه



102
دی و بهمن  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳46

حسابدار
102

دی و بهمن  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳46

حسابدار



103
دی و بهمن  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳46 شمارۀ

حسابدار
103

دی و بهمن  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳46 شمارۀ

حسابدار

ــی ــایآموزش ــزاریکالسه برگ
ــرم ــرایاعضــایمحت ــگانب ــگانرای رای
ــرهایران انجمــنحســابدارانخب



104
دی و بهمن  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳46

حسابدار
104

دی و بهمن  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
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ــی ــایآموزش ــزاریکالسه برگ
ــرم ــرایاعضــایمحت ــگانب ــگانرای رای
ــرهایران انجمــنحســابدارانخب



106
دی و بهمن  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳46

حسابدار
106

دی و بهمن  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳46

حسابدار

انجمن حسابداران خبره ایران انجمن حسابداران خبره ایران 
با حمایتبا حمایت

 راهکاران ابریراهکاران ابری

مجموعه الیوهایمجموعه الیوهای
 نوروزی نوروزی 14011401

ساعت: 21
iica_ir :صفحه اینستاگرام انجمن

میزبان:
سیدمحمد باقرآبادی

میهمان:
استاد منصور شمس احمدی

رئیس سابق شورای عالی
 انجمن حسابداران خبره

زمان برگزاری: 27 اسفند 1400

موضوع بحث:
بررسی علل سقوط شرکت انرون و درس هایی که 

حسابداران و حسابرسان می توانند از آن بیاموزند

میهمان:
دکتر امیر ابراهیم زاده

عضو شورای عالی 
انجمن حسابداران خبره

زمان برگزاری: 28 اسفند 1400

موضوع بحث:
کارایی و بازارکار حسابداری

 مدیریت در ایران

میهمان:
د کتر مهدی مرادزاده فرد

عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو سابق 
شورای عالی انجمن حسابدار ان خبره ایران

زمان برگزاری: 3 فروردین 1401

موضوع بحث:
بررسی تغییرات استانداردهای حسابداری در ایران
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میهمان:

سعید جمشیدی فرد
رئیس شورای عالی 

جامعه حسابداران رسمی ایران

زمان برگزاری: 4 فروردین 1401

موضوع بحث:
گزیده ای از سیاست های مالی و مالیاتی 

در شاهنامه فردوسی

میهمان:

دکتر فاطمه هادلوند
رئیس شورای عالی 

دبیر کل انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران

زمان برگزاری:7 فروردین

موضوع بحث:
مدیر مالی خبره: فرصت ها و چالش ها

میهمان:

جواد عالئی نسب
رئیس هیئت مدیره انجمن حسابداران 

استان قزوین

زمان برگزاری: 8فروردین 1401

موضوع بحث:
انجمن های حرفه ای 

حسابداری در ایران

میهمان:

دکتر کاظم وادی زاده
نایب رئیس شورای عالی انجمن 

حسابداران خبره ایران 

زمان برگزاری: 6 فروردین 1401

موضوع بحث:
مسئولیت های قانونی حسابداران

میهمان:

استاد محمد قبول
عضو شورای عالی

 انجمن حسابداران خبره ایران

زمان برگزاری: 4 فروردین 1401

موضوع بحث:
بررسی نکات مهم قانون پایانه های 

فروشگاهی و سامانه مودیان برای حسابداران

میهمان:

استاد غالمحسین دوانی
عضو سابق شورای عالی انجمن 

حسابداران خبره ایران

زمان برگزاری: 9 فروردین 1401

موضوع بحث:
نقش تکنولوژی در حسابداری و چالش ها و 

فرصت های پیش روی حسابداران

میهمان:

روح اله رجبی
عضو هیئت علمی دانشگاه و معاون 

حاکمیت شرکتی گروه گلرنگ

زمان برگزاری: 10 فروردین 1401

موضوع بحث:
فناوری اطالعات در

 حسابداری و حسابرسی
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و همکاران سیستم ایران  انجمن حسابداران خبره  میزگرد مشترک  

مدیریت مالی هوشمند و چابک
17 تا   15 1401 - ساعت  تیر   1
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میزگردمشترک
انجمنحسابداران

خبرهایرانو
همکارانسیستم
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وبیناربزرگبررســـیچــالشهــــایوبیناربزرگبررســـیچــالشهــــای
حســابداریوحسابرسیدرصنعتبیمهحســابداریوحسابرسیدرصنعتبیمه

آموزشـی امتیـاز بـا همـراه
جـامعــه قبــول مــورد
حســــابدارانرسمیایــران

چهلوچهارمینهمایشانجمنحســابدارانخبرهایران

بیــش از 600 نفــر از عالقمنــدان حــوزه ی مالــی، حســابداری و حسابرســی در چهــل 
و چهارمیــن همایــش انجمــن حســابداران خبــرۀ ایــران بــا عنــوان» وبینــار بــزرگ 
بررســی چالش هــای حســابداری و حسابرســی در صنعــت بیمــه« کــه در روز جمعــه 

17 تیــر 1401 از ســاعت 8:30 الــی 14:30 برگــزار شــد، شــرکت کردنــد.
صنعــت بیمــه یکــی از مهم تریــن ارکان توســعۀ اقتصــادی کشــورها اســت. بشــر 
امــروز بــه هــدف جلوگیــری از ضررهــای مالــی و اقتصــادی و بــا توجــه بــه حــوادث 
و بالیــای طبیعــی و غیرطبیعــی کــه محتمــل می شــود بــه صنعــت بیمــه نیــاز دارد، 
در ایــن وبینــار بــه بحــث در مــورد چالش هــای حســابداری و حسابرســی در صنعــت 

ــد. ــه پرداخته ش بیم

زهره کیا رامین محمدی

محمود حق وردیلو

سید محمد باقرآبادیامیر حمزه ملکیان

سید امید میر آقازاده علی رحمانیمحمد رضا کشاورز

حمید دیانت پی

علی صالحی نژاد

ران خبره اریان انجمن حسابدا

علی اکبر شمسی

کاظم وادی زادهمجید بنویدی

جمعه 17 تیر 1401
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آزمونحسابدارمدیریتخبره
جمعه28مردادماهمرداد1401
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راهنمای کاربردی استاندارد 
»درآمد عملیاتی حاصل از 
قرارداد با مشتریان«
به اهتمام:

سیدمحمد باقرآبادی، مهدی یزدان دوست
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همایشبزرگآنالین
22آذر1401ازساعت21-9
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حسابدار

زمینـــهحســـابداری، در کشـــورهایهمســـایه بـــا مشـــترک تعامـــالت ارتقـــای راســـتای در
نشســـتمشـــترکیبـــهمیزبانـــیدبیـــرکلانجمـــنحســـابدارانخبـــرهایـــران،جنـــاب
آقـــایســـیدمحمدباقرآبـــادیودبیـــرکلانجمـــنحســـابدارانارمنســـتانجنـــابآقـــای
وهاگـــنهمبارزومیـــاندرمحـــلدفتـــرانجمـــنحســـابدارانخبـــرهایـــرانبرگـــزارشـــد.
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حسابدار

پذیرش اعضای عادی و حسابداران مستقل )تا دی 1401(

روند پذیرش اعضای عادی و حسابداران مستقل طی سالهای گذشته در نمایه و نمودار زیر نمایش داده شده است. همان گونه که مالحظه می شود در سال مورد گزارش 
نیز در زمینه پذیرش اعضای عادی شاهد رشد مناسبی نسبت به گذشته بوده ایم. 

روند پذیرش اعضا طی یازده  سال گذشته

1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401
۵۵00 ۵۹40 ۶۵02 ۷184 ۷۹18 8۶18 ۹381 10188 11010 11۹۷2 1302۵ اعضای انجمن )نفر(

4۵۹ 440 ۵۶2 ۶82 ۷34 ۷00 ۷3۶ 80۷ 822 ۹۶2 10۵3 افزایش اعضاء نسبت به سال قبل )نفر(

%۹ %8 %10 %10 %10 %۹ % 8.8۵ % 8.۶ % 8.1 % 8.۷4 % 8.۷۹ افزایش اعضاء نسبت به سال قبل )درصد(

%3۹ )%4( %28 %21 %8 )%۵( %۵ % 10 %2 % 1۷ % ۹.4۶
افزایـش )کاهـش( اعضای پذیرفته شـده نسـبت به سـال 

)درصد( قبـل 

442 4۶8 ۵1۷ ۵۵1 ۵81 ۶01 ۶20 ۶38 ۶44 ۶44 ۶81 حسابداران مستقل )نفر(

31 2۶ 4۹ 34 30 20 1۹ 18 ۶ 0 3۷ افزایش حسابداران مستقل نسبت به سال قبل )نفر(

%11 )%1۶( %88 )%31( )%12( )%33(  ) % ۵( ) % ۵( ) % ۶۷( ) % 100( %100
افزایش )کاهش( حسـابداران مسـتقل پذیرفته شـده نسبت 

به سـال قبـل )درصد(

شمار اعضای انجمن در پانزده سال گذشته

1387
1388

1389
1390

1391
1392

1394

1395

1396

1397
1398

1399
1400

1393

4۷10 نفر

3800 نفر
4218 نفر

۵041 نفر
۵۵00 نفر

۵۹40 نفر

۷184 نفر

۷۹18 نفر

8۶18 نفر

۹381 نفر

 10188نفر
 11010نفر

 11۹۷2 نفر

۶۵02 نفر

1401
1302۵ نفر
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حسابدار

6645کارشناسی
2594کارشناسی ارشد

142دکتری
9381جمع

 کارشناسی

 کارشناسی ارشد

 دکتری

ترکیب تحصیالت اعضای انجمن در نمایه و نمودار زیر نمایش داده شده است. مهم ترین نکات قابل اشاره در این ارتباط به شرح زیر هستند:
بیش تر اعضای انجمن از بین دارندگان مدرك تحصیلی کارشناسی هستند )۶۹,۵۹ درصد(  

بیش ترین درصد افزایش اعضاء نسبت به سال گذشته مربوط به اعضای دارای مدرك دکتری بوده است )1۹,۶8 درصد(.  

ترکیب تحصیالت اعضاء )دی1401(

ترکیب تحصیالت اعضاء

تحصیالت

سال 1401

درصد تعداد
از کل

افزایش نسبت به سال قبل

درصدتعداد

۹0۶۵۶۹.۵۹۶31۷.48کارشناسی

3۷3۵28.۶838۵11.4۹کارشناسی ارشد

22۵1.۷33۷1۹.۶8دکتری

1302۵10010۵38.۷۹جمع

شمار حسابداران مستقل در پانزده سال گذشته

1387
1388

1389
1390

1391
1392

1393

1394

1395

323 نفر
344 نفر

383 نفر

411 نفر
442 نفر

4۶8 نفر

۵1۷ نفر

۵۵1 نفر

۵81 نفر

9065 نفر

3735 نفر

 225 نفر

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

1396
۶01 نفر

1397
1398

1399 1400

۶20 نفر
۶38 نفر

۶44 نفر ۶44 نفر

1401
۶81 نفر
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حسابدار

8243مرد
1138زن

9381جمع

 مرد

 زن

4255حسابدار
3091حسابرس
1597مدیرمالی

255دانشگاهی
183مشاور و طراح سیستم

9381جمع
 حسابدار

 حسابرس

 مدیرمالی

 دانشگاهی

 مشاور و طراح سیستم

ترکیب شغلی اعضاء )دی 1401(
ترکیب شغلی اعضای انجمن در نمایه و نمودار زیر نمایش داده شده است. مهم ترین نکات قابل اشاره در این ارتباط به شرح زیر هستند:

اعضای انجمن ترکیب متنوعی از افراد شاغل در زمینه های گوناگون حسابداری هستند. از این نظر، انجمن حسابداران خبره ایران یک انجمن حرفه ای مادر و فراگیر   
به شمار می آید. به عبارت دیگر، اعضای انجمن شاغالن زمینه های گوناگون حسابداران در ایران را نمایندگی می کنند.

بیش ترین شمار پذیرش اعضاء در انجمن طی سال گذشته از بین حسابداران بوده است ) ۵۵8  عضو(.  
بیش ترین درصد افزایش اعضاء نسبت به سال گذشته نیز مربوط به حسابرسان بوده است )11,۵ درصد(.  

 ترکیب شغلی اعضاء

شغل

سال 1400

درصد تعداد
از کل

افزایش نسبت به سال قبل

درصدتعداد

۷030۵3.۹۷۵88۹.13حسابدار

3۷۶128.8۷38811.۵حسابرس*

1۷۷813.۶۶۷۵4.4مدیر مالی

2۶۶2.0400دانشگاهی

1۹01.4۶21.0۶مشاور و طراح سیستم

1302۵10010۵38.۷۹جمع
 

7030 نفر

190 نفر
266 نفر

1778نفر

3761 نفر حسابدار

دانشگاهیمشاور و طراح سیستم

مدیر مالی

حسابرس

ترکیب جنسیتی اعضاء ) دی 1401(
ترکیب جنسیتی اعضای انجمن در نمایه و نمودار زیر نمایش داده شده است. مهم ترین نکات قابل اشاره در این ارتباط به شرح زیر هستند:

اکثر قابل مالحظه اعضای انجمن )83,۵۶درصد( از بین مردان هستند.  

 ترکیب جنسیتی اعضاء

جنسیت

سال 1401

درصد تعداد
از کل

افزایش نسبت به سال قبل

درصدتعداد

1088383.۵۶۶۵2۶مرد .3۷

21421۶.4440123زن .03

1302۵10010۵38جمع .۷۹

2142 نفر  10883 نفر

زنمرد

*: شامل 11۶۷ عضو جامعه حسابداران رسمی ایران )حسابدار رسمی(
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پراکندگی جغرافیایی اعضاء )دی 1401(

88۹8

۵۶۶

4۷۹

41۵

3۵3

1۶0

پراکندگی جغرافیایی اعضای انجمن در نمایه و نقشه زیر نمایش داده شده است. مهم ترین نکات قابل 
اشاره در این ارتباط به شرح زیر هستند:

همه استان های ایران اعضایی را در انجمن دارند. از این نظر، انجمن حسابداران خبره ایران به واقع یک   
انجمن ملّی به گستردگی پهنه ایران زمین است.

 ۶8/31۵ درصد اعضای انجمن از تهران و 31/۶8۵  درصد از مابقی استان های دیگر ایران هستند.
اصفهان،  تهران،  استان های  از  گذشته  سال  طی  انجمن  در  اعضاء  پذیرش  شمار  بیش ترین   

وآذربایجان شرقی بوده است. البرز  خراسان رضوی، 
چهارمحال  گلستان،  استان های  به  مربوط  گذشته  سال  به  نسبت  اعضاء  افزایش  درصد  بیش ترین   

بختیاری، قزوین، قم، فارس، آذربایجان غربی، کردستان و گیالن بوده است.
در سال گذشته از همه ی استان های کشور پذیرش اعضای جدید داشته ایم.  

2۵4

20۹

202

113

124

122

1۷1

84

۹0 48

114

2۷

۶۹

۵۹

۵۷

۵۵

۶3

34

۵۵

۵۹

۵۵

30

1۷

24

1۹

پراکندگی جغرافیایی اعضاء

ف
استانردی

سال 1401

تعداد 
اعضا

درصد 
از کل

افزایش نسبت به 
سال قبل

درصدتعداد

88۹8۶8,31۵481۵,۷1تهران1

۵۶۶4,3۵۶813,۶۵اصفهان2

4۷۹3,۶۷۷۵۶13,24خراسان رضوی3

41۵3,18۶۶31۷,۹البرز4

3۵32,۷113410,۶۶آذربایجان شرقی۵

2۵41,۹۵2۶11,40خوزستان۶

20۹1,۶042211,۷۶مازندران۷

2021,۵۵1412۵,4۷فارس8

1۷11,3123323,۹1گیالن۹

1۶01,22۹3124,03آذربایجان غربی10

1240,۹۵2201۹,23کرمان11

1220,۹3۶1۶1۵,0۹مرکزی12

1140,8۷۵2012,2۷هرمزگان13

1130,8۶81110,۷8یزد14

۹00,۶۹2028,۵۷قزوین1۵

840,۶4۶۷۶,۹2گلستان1۶

۶۹0,۵31813,11کرمانشاه1۷

۶30,4841223,۵3کردستان18

۵۹0,4۵3۹18اردبیل1۹

۵۹0,4۵31328,2۶قم20

۵۷0,4381021,2۷همدان21

۵۵0,42281۷,02زنجان22

۵۵0,422112۵بوشهر23

۵۵0,422۹1۹,۵۶لرستان24

480,3۶8۶14,28سمنان2۵

340,2۶1413,33خراسان جنوبی2۶

300,23141۵,38کهکیلویه و بویراحمد2۷

..240,18۵ایالم28

2۷0,20۷۶22,22سیستان وبلوچستان2۹

1۹0,14۶1۵,۵۵خراسان شمالی30

1۷0,131430,۷۶چهارمحال بختیاری31

1302۵10010۵38,۷۹ جمع کل
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حسابدار

درباره
انجمن  رسمی  ارگان  حرفه ای،  نشریه  یک  قامت  در  حسابدار 
حسابداران خبره ایران است. این مجله برای نخستین بار در پاییز 
را  خود  فعالیت  دهه  پنجمین  اکنون  هم  و  شد،  منتشر   13۵۵
سپری می کند. حسابدار، از این حیث، مانا ترین نشریه تخصصی 
حسابداری ایران، در بین همه نشریات حرفه ای و دانشگاهی، به 
شمار می آید. این مجله با شمارگان ده هزار نسخه پرخواننده ترین 
و  دانشگاهی  نشریات  همه  بین  در  ایران،  حسابداری  نشریه 
حرفه ای، است. حسابدار طی پنج دهه گذشته از راه انتقال دانش 
و تجربه روز حسابداری جهان نقشی انکارناپذیر در توسعه دانش 
اثر  در  این،  بر  افزون  است.  کرده  ایفا  ایران  حسابداری  حرفه  و 
اهتمام هوشمندانه مسئوالن انجمن و مجله، بخش قابل توجه و 
ارزشمندی از تاریخ انجمن و حرفه حسابداری ایران، در این مجله 
مستند شده است. از این حیث، جایگاه حسابدار در انجمن و حرفه 

حسابداری ایران فراتر از صرفاً یک نشریه تخصصی است. 

سیاستگذاری و راهبری این مجله در قامت یک نشریه حرفه ای 
و در مقام ارگان رسمی انجمن حسابداران خبره ایران بر عهده 
شورای عالی انجمن است. مسئولیت تحریریه حسابدار از خرداد 
13۹۷ بر عهده محسن قاسمی )با حفظ سمت به عنوان دبیرکل 
انجمن و مدیر اجرایی مجله( واگذار شده بود و از خرداد 1400 
بر عهده سیدمحمد باقرآبادی )با حفظ سمت به عنوان دبیر کل 
انجمن و مدیر اجرایی مجله( واگذار شده است. حسابدار به عنوان 
یک نشریه حرفه ای رسالت اصلی خود را در چارچوب سیاست های 
حسابداری  حرفه  روز  مسائل  به  پرداختن  عالی  شورای  مصوب 
ایران می داند. در این راه، در قالب انتشار سرمقاله، مقاله، میزگرد، 

گفت وگو، گزارش و اخبار این رسالت خطیر حرفه ای ایفا می شود.

مطالبمنتشرشده
طی سال مالی مورد گزارش تا ماه های منتهی به مجمع عمومی 
عادی ساالنه اعضاء )از مهر 1400 تا دی 1401( مجموعا 8 جلد 
مجله منتشر شد. اهم موضوعات محوری که در این شماره های 
مجله در قالب سرمقاله، مقاله، میزگرد، گفت وگو، گزارش و اخبار 

پوشش داده شد عبارت بودند از:

سرمقالهها:
با عناوین:  

- در فراق استاد علی مصدر، سیدمحمد باقرآبادی
- فراق استاد نه آن می کند که بتوان گفت...، سیدمحمدباقرآبادی

- تاریخچه ارزهاي رمز نگاري شده، سیدمحمد باقرآبادي
- سخن سردبیر، سیدمحمدباقرآبادي

مقاالت:
 مهر 1400، حسابدار 338

-کووید 19 و عصر جدید تقلب هاي مالي
 فاطمه دادبه ، مهدي بیرانوند

-تقلب در صورت هاي مالي: انگیزه
روش ها و تشخیص آن، بهزاد پرویزي و زهرا نظیفي

-کسب و کار حرفه حسابرسي
 علیرضا آقائي قهي، مریم دلبسته

-حسابرسان و برآوردهاي حسابداري
 ادریس کریمي قره عمر



121
دی و بهمن  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳46 شمارۀ

حسابدار

چالش هاي حسابرسي رمز ارزها
سیدمحمد توسلي طبائي، محمدرضا چهره نما

آتي  چشم انداز  در  پیش رو  چالش هاي  و  -فرصت ها 
حسابداري با ظهور فن آوري نوین دیجیتالي بالک چین در 

راستاي شفافیت در گزارشگري و رائه خدمات مالي
فاطمه صراف، بهرام پسندیده پارسا، محمدرضا حاجي رضا، مهدي 

غریب
- منابع انساني از دید اقتصاددانان و حسابداران

حسین پور طاهر اقدم
- رویدادهاي مهم حرفه

 بنفشه صفري نژاد
- نکات آموزشي

 سیدمحمد باقرآبادي
- اخبار ایران و جهان

 بنفشه صفري نژاد

آبان و آذر 1400، شماره 339  
فناوری  از  استفاده  چگونگی   و  ابری  فضای  یا  -کلود     
حسابرسی فعالیت  در  )پردازش(  ابری   رایانش 

  حمیدرضا کیهانی
   - تأثیر فن آوری های نوظهور در حسابداری مدیریت

  فؤاد زمانی  دادانه، حسین اعتمادی
 - اخالق حسابداری در عصر دیجیتال

علیرضا زندبابارئیسی
- حرفۀ حسابداری در پساکرونا در پرتوی تکنولوژی های 

نوین عصر روشنگری
غالمحسین دوانی

-خلق ارزش مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  در 
بنگاه های اقتصادی

 شاهین شایان آرانی
- دامنه پوشش استانداردهای حسابداری و حسابرسی در 

حوزه ریسک خشکسالی
امین سرلک، مهدی خداکرمی

  -  نکات مهم حرفه ای
 - نکات آموزشی

- اخبار ایران و جهان
بنفشه صفری نژاد

  اسفند 1400 ، شماره 340 
- ارتباط داده و فرایند در حسابرسی: مرور یک تجربه 

فرایندکاوی 
 روح اله رجبی، یاسین امینی ، نگین مداح

- گزارشگری و گواهی  دهی زیست محیطی، اجتماعی 
و راهبری )ESG(: نقشه راه برای حسابرسان

 مرتضی اسدی، الهه مهدوی ثابت
- چالش های مربوط به قانون جدید ارزش افزوده

محمد قبول
مالی  گزارشگری  بین المللی  استاندارد  -تأثیر 

شماره17برعملکرد بیمه 
 دکتر علی هدایتی، زهرا بار محمدی

- ارتباط بین حسابرسی داخلی و امنیت اطالعات
پروانه خالقی کسبی

-اولویت  های کمیتۀ حسابرسی برای سال 2022
احمد خاتمی

- دردنامه بیکاری حسابداران شهرستانی 
 شیدا سلیم آذری

-نکات مهم حرفه ای
- اخبار ایران و جهان

 بنفشه صفری نژاد
-تحلیل روز 

شاهین شایان آرانی

فروردین 1401، شماره 341  
در  که مي تواند  و مشکالت حسابداری  - موضوعات 
پنج سال آینده در دستور کار هیئت استانداردهای 

بین المللی حسابداری قرار گیرد
دکتر علی هدایتی، سعید عالم  زاده

- خصوصی سازی ورزش با استقالل و پرسپولیس
غالمحسین دوانی

- حسابداری رمز ارزها
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 علیرضا زند بابارئیسی
انعقاد قراردادهاي هوشمند و کارکرد  - بررسي مکانیسم 
قراردادهاي هوشمند  در بازارهاي مالي در بستر بالکچین

دکتر رضا مشهدی زاده
-رویکرد جایگزین برای تمایز بدهی  ها از حقوق مالکانه

وحید منتی، آتنا خازن
-جرائم پولشویي در دوران شیوع کرونا

نسرین عرب بافراني
-آینده حسابداری در عصر جدید با پیشرفت تکنولوژی

پروانه خالقی کسبی
- نکات مهم حرفه ای
- اخبار ایران و جهان

- فعالیت اعضا
 علیرضا قاسمی

اردیبهشت 1401 ، حسابدار 342  
- تأثیر جرج سورتر بر عقاید و دیدگاه های حسابداری

وحید منتی، علی محمد گرگان
داده های  عصر  در  نوظهور  مالی  ریسک های  با  مبارزه   -

بزرگ
فاطمه دادبه، سمیه همتی 

- عوامل مؤثر در ارزیابی احتمال ریسک تقّلب
ادریس کریمی، محبوبه حاج علی زاده، حیدر کریمی

- در پی فضیلت و اخالق حسابداری
لیال زمانیان فر، زهرا کهن دل

- تأثیر استفادۀ مشتریان از فناوری باِلک ِچین بر ریسک 
حسابرسی و رویکرد حسابرسی یک مطالعه اکتشافی

روح اهلل محمدعلی تبار اندواری 
- حسابداری، ابزاری در خدمت سرمایه 

حجت باقی زاده
- نکات مهم حرفه ای
- اخبار ایران و جهان

بنفشه صفری نژاد
- فعالیت اعضا
علیرضا قاسمی  

خرداد و تیر 1401 ، حسابدار 343  
- ارزیـابی تاریخی  عنصـر اصلی  استقالل حسابرس

وحید منتی، محمدرضا بابائی
- بررسی حقوق حاکمیت شرکتی

 فاطمه دادبه، مهدی بیرانوند
- توسعه بالک چین و به کارگیری آن در گزارشگری پایداری

دکتر علی هدایتی، زهرا یارمحمدی، بهزاد فهمیده کار
بر  تاکید  با  داخلی  اثربخشی حسابرسی  بر  موثر  -عوامل 

نظریه نمایندگی، نهادی و ارتباطات
 احسان حمزه، حنانه آقاباالیی بختیار

- رسیدگی تراکنش  های مالی
 فرهاد حکیمی، غالمرضا رادمهر

- نقش نوآوری دیجیتال در سیستم  های مدیریت دانش
 نصراله تختائی، حامد شامدیل

- نکات مهم حرفه ای
- اخبار ایران و جهان

 بنفشه صفری نژاد
- فعالیت اعضا
 فرهاد محمدباقر

مرداد و شهریور 1401 ، حسابدار 344  
- چالش های حسابرسی ارزهای رمزنگاری شده

دکتر محمد محمودی، شاهپور پرنیا
- تأثیر انتصابات دستوری بر عملکرد شرکت ها

شاهین شایان آرانی
- حسابداران دادگاهی و نقش آنها در تشخیص ورشکستگی

 منیره شاهسوند
- خدمات اطمینان بخشی در عصر دیجیتال

سمیرا سیف
- تجزیه و تحلیل زیست محیطی، اجتماعی و نظارتی: ابزاری 

برای- حسابرسی هوش مصنوعـی مبتنی بر اخالق
 لیال زمانیان فر، زهرا کهن دل، شهرزاد سراج

)IRM(الزامات مدیریت ریسک یکپارچه -
 احمد حاتمی

- نکات مهم حرفه ای
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- اخبار ایران و جهان
 بنفشه صفری نژاد

مهرو آبان 1401 ، حسابدار 345  
- اقدامات اولیه کنترل داخلی  در ارتش ایاالت متحده و 

سیرتکاملی روش های کنترل داخلی در واحدهای تجاری
وحید منتی، رضا وثاقتی شریف

- متاورس و حسابداران در عصر دیجیتال
فاطمه دادبه، سمیه همتی

-آشنایی با ویژگی ها و مختصات فعالیت صرافی
فرشته محمدی

- صندوق سرمایه گذاری مشترک مالکیت فکري: یک گام 
براي تحول در تأمین مالي اقتصاد دانش بنیان

 لیال زمانیان فر، زهرا کهن دل
- تحول حسابرسی، در امتداد عصر تجارت الکترونیک

ادریس کریمی قره عمر، حمیده عیسی پور،  نسرین قاسمی
- اطالعات دیجیتال و حسابداری مدیریت: نیاز به بازبینی 

روش های پژوهش
سامان محمدی، روح اهلل قاسمی، محمد محمدی

 - چالش های حسابداری تورمی
حسین پورطاهر اقدم

در  منصفانه  ارزش  و  حسابداری  قوانین  شناخت  لزوم   -
چهارچوب نظری

مجتبی ابراهیمی رومنجان، زهرا نظیفی، اکرم فیاض بخش
- باز تعریف حسابداری برای آینده

 احمد خدامی پور، الهام علی زاده، سمیه فتحی 
- فّعالیت اعضا- بهره وری خود را حداکثر کنید

مسعود صادق پور   

میزگردها:  
حسابرسي«  کار  و  کسب  بر  کرونا  »تأثیر  موضوع  با  میزگرد   -
)هوشنگ خستویي، منصور شمس احمدي، علي مشرقي، تقي 

رضائي در مجله حسابدار شماره 338 مهر 1400
- میزگرد با موضوع» نقش تکنولوژی های جدید در حسابداری«  
غالمحسین دوانی، فاطمه دادبه، نریمان قاسمی، پویا کیهانی، 
امیر مردای و حسان اعتمادی، مجله حسابدار شماره 33۹، آبان 

و آذر 1400
همکاران  و  ایران  خبره  حسابداران  انجمن  مشترك  میزگرد   -
حسابدار  مجله  چابک،  و  هوشمند  مالی  مدیریت  ؛   سیستم 

شماره 343، خرداد و تیر 1401
همکاران  و  ایران  خبره  حسابداران  انجمن  مشترك  میزگرد   -
سیستم  همایش بزرگ آنالین، 22 آذر 140 با موضوع »نکات 
مهم در تهیه و تجزیه و تحلیل صورت  های مالی«، حسابدار 

344، مهر و آبان

 گزارش رویدادها:
مجله  آبان 1400،  مالی خبره  آزمون حسابدار  کامل  گزارش   -

حسابدار 33۹، آبان و آذر 1400
- گزارش کامل پانزدهمین آیین گرامیداشت روز حسابدار، 1۵ 

آذر 1400، مجله حسابدار 33۹، آبان و آذر 1400
- گزارش مجمع عمومی انجمن حسابداران خبره ایران 1400، 

مجله حسابدار شماره 340، اسفند 1400
-گزارش وبینار بزرگ مباحث کاربردی حسابداری در سال 1400، 

مجله حسابدار شماره 340، اسفند 1400
-گزارش چهل و چهارمین همایش انجمن حسابداران خبره ایران، 
در  و حسابرسی  بررسی چــالش های حسابداری  بزرگ  »وبینار 

صنعت بیمه«، مجله 344، مرداد و شهریور 1401
- گزارش آزمون حسابدار مدیریت خبره مرداد 1401، مجله 344، 

مرداد و شهریور 

 آرشیو الکترونیکی حسابدار )از 1363(
در پی راه اندازی وبگاه اختصاصی مجله حسابدار به نشانی 

hesabdar.iica.ir آرشیو الکترونیکی کامل شماره های گذشته 
)از آذر 13۶3( طی یک سال گذشته در این وبگاه بارگذاری شد. 
طی سال مالی جاری، در گام دوم توسعه این آرشیو الکترونیکی، 
بر روی بهبود جست وجوپذیری و طبقه بندی موضوعی مقاالت و 

مطالب موجود در این آرشیو تمرکز خواهد شد.
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آرشیو ماهنامه حسابدار شامل نسخۀ الکترونیکی مجله های حسابدار
 از شمــــارۀ اول ، آذر 1363 تا شمـــارۀ 345، مهـــر و آبـــان 1401
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شاهخ اهی شسته، باران خورده، اپک
آسمان آبی و ارب سپید

ربگهای سبز بید
رنم رنمک می رسد اینک بهار

خوش هب حال روزگار
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ــال  ــج س ــد در پن ــه مي توان ــابداري ک ــکالت حس ــات و مش ــد  | موضوع ــايي درآم ــا شناس ــط ب ــتانداردهاي مرتب ــرات اس  تغيي
ــتقالل و  ــا اس ــازي ورزش ب ــرد |خصوصي س ــرار گي ــابداري ق ــي حس ــتانداردهاي بين الملل ــت اس ــتور کار هيئ ــده در دس آين
پرســپوليس |  حســابداري رمــز ارزهــا  | بررسي مکانيسم انعقاد قراردادهاي هوشمند و کارکرد قراردادهاي هوشمند  در بازارهاي مالي 
در بستر بالکچين | رويکــرد جايگزيــن بــراي تمايــز بدهي هــا  از حقــوق مالکانــه  | جرائــم پولشــويي در دوران شــيوع کرونــا  | 
آينــده حســابداري در عصــر جديــد بــا پيشــرفت تکنولــوژي  |نــکات مهــم حرفــه ای | اخبــار ايــران و جهــان   |فعاليــت اعضــا

در اين شماره می خوانيم:
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تأثیر جرج سورتر بر عقايد و ديدگاه های حسابداری |   مبارزه با ريسک های مالی نوظهور در عصر داده های بزرگ | عوامل مؤثر در ارزيابی 
رويکرد  و  حسابرسی  ريسک  بر  ِبالک ِچین  فناوری  از  مشتريان  استفادۀ  تأثیر   | حسابداری  اخالق  و  فضیلت  پی  |در  تقّلب  ريسک  احتمال 
حسابرسی  يک مطالعه اکتشافی | حسـابداری، ابزاری در خدمت سرمايه | نکات مهم حرفه ای | اخبار ايران و جهـان  |فعالیت اعضــا

در اين شماره می خوانیم:
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در اين شماره می خوانیم:ش

میزگرد مشترک انجمن حسابداران خبره ايران و همکاران سیستم| ارزيـابی تاريخی  عنصـر اصلی  استقالل حسابرس  
بر  موثر  عوامل   | پايداری  گزارشگری  در  آن  کارگیری  به  و  چین  بالک  توسعه   | شرکتی  حاکمیت  حقوق  بررسی   |
نقش   | مالی  تراکنش های  رسیدگی   | ارتباطات  و  نهادی  نمايندگی،  نظريه  بر  تاکید  با  داخلی  حسابرسی  اثربخشی 

نوآوری ديجیتال در سیستم های مديريت دانش  |نکات مهم حرفــه ای | اخبار ايران و جهـان  |فعالیت اعضــا

و همکاران سیستم ایران  انجمن حسابداران خبره  میزگرد مشترک  

مدیریت مالی هوشمند و چابک

14011401 ISSNISSN  0530-17350530-1735نشریه انجمن حسابداران خبره ی ایراننشریه انجمن حسابداران خبره ی ایرانشماره شماره 344344، مرداد و شهریور ، مرداد و شهریور 

  قيمت: قيمت: 1000010000 تومان تومان
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ه 4
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ره 
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در اين شماره می خوانیم:ش
میزگرد مشترک انجمن حسابداران خبره ايران و همکاران سیستم| ارزيـابی تاريخی  عنصـر اصلی  استقالل حسابرس  
بر  موثر  عوامل   | پايداری  گزارشگری  در  آن  کارگیری  به  و  چین  بالک  توسعه   | شرکتی  حاکمیت  حقوق  بررسی   |
نقش   | مالی  تراکنش های  رسیدگی   | ارتباطات  و  نهادی  نمايندگی،  نظريه  بر  تاکید  با  داخلی  حسابرسی  اثربخشی 

نوآوری ديجیتال در سیستم های مديريت دانش  |نکات مهم حرفــه ای | اخبار ايران و جهـان  |فعالیت اعضــا

چهل و چهارمین همایش   انجمن حســابداران خبره ایران
وبینار بزرگ بررسـی چالش هــــای 
حسابداری و حسابرسی در صنعت بیمه

14011401 ISSNISSN  0530-17350530-1735نشريه انجمن حسابداران خبره ی ايراننشريه انجمن حسابداران خبره ی ايرانشماره شماره 345345، مهر و آبان ، مهر و آبان 
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در اين شماره می خوانیم:

گزارش وبینار آنالين رايگان »نکات مهم در تهیه و تجزيه و تحلیل صورت های مالی« میزگرد مشترک انجمن حسابداران خبره ايران 
و همکاران سیستم |  اقدامات اولیه کنترل داخلی  در ارتش اياالت متحده و سیرتکاملی روش های کنترل داخلی در واحدهای تجاری 
| متاورس و حسابداران در عصر ديجیتال | آشنايی با ويژگی ها و مختصات فعالیت صرافی | صندوق سرمايه گذاری مشترک مالکیت 
اّطالعات   | الکترونیک  تجارت  امتداد عصر  تحول حسابرسی، در   | بنیان  اقتصاد دانش  مالي  تأمین  تحول در  براي  گام  فکري: يک 
ديجیتال و حسابداری مديريت: نیاز به بازبینی روش های پژوهش | چالش های حسابداری تورمی | لزوم شناخت قوانین حسابداری 

و ارزش منصفانه در چهارچوب نظری | باز تعريف حسابداری برای آينده |  بهره وری خود را حداکثر کنید

  2222  آآرذرذ  ۱۱۴۴۰۰۱۱    
سسااععتت  99  اتات  2211
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حسابدار
12۵

دی و بهمن  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳46 شمارۀ

حسابدار

آرشیو ماهنامه حسابدار شامل نسخۀ الکترونیکی مجله های حسابدار
 از شمــــارۀ اول ، آذر 1363 تا شمـــارۀ 345، مهـــر و آبـــان 1401
hesabdar.iica.ir/archive
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
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حسابدار

 کسری و مازاد ارائهسال
خدمات

)افزایش)کاهش
نسبت به سال گذاشته 

13۹1)۶۵2,۶8۷,082(
13۹2)3۵۵,۹00,000(2۹۶.۷8۷.082
13۹313۶,0۵۵,1۵24۹1.۹۵۵.1۵2
13۹4)1,021,۶42,3۹۹()11۵۷۶۹۷۵۵1(
13۹۵)1,1۹۷,22۶,3۵۵()1۷۵.۵83.۹۵۶(
13۹۶)2,042,۵24,314()84۵.2۹۷.۹۵۹(
13۹۷)3,۶00,۷04,۷43()1.۵۵8.180.42۹(
13۹8)4,3۶2,2۷۷,000()۷۶1.۵۷2.2۵۷(
13۹۹)8,10۹,۹۹8,۶۵4()3.۷4۷.۷21.۶24(
1400)۷,۹1۶,80۷,212(1۹3.1۹1.44۵
1401)1۶.338.48۵.112()8.421.۶۷۷.۹00(
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حسابدار
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 مازاد حاصل از دوره هایسال
آموزشی

)افزایش)کاهش
 نسبت به سال  

گذاشته
13۹1۹,831,88۷
13۹2۹2,000,00082.1۶8.113
13۹3-۹۶,۶2۹,1۹۹)188.۶2۹.1۹۹(
13۹41۵۹,323,۹842۵۵.۹۵3.183
13۹۵2۵,0۶0,8۷۷)134.2۶3.10۷(
13۹۶-۶04,۹1۷,۷44)۶2۹.۹۷8.۶21(
13۹۷-۶3۷,838,108)32.۹20.3۶4(
13۹830۹,۷۶۶,42۶۹4۷.۶04.۵34
13۹۹۵8۶,833,0۹12۷۷.0۶۶.۶۶۵
14004,241,844,1۶83.۶۵۵.0۵1.0۷۷
14011۶.408.۶1۵.0۶۵12.1۶۶.۷۷0.8۹۷

در سال 1401 حدود 300 درصد افزایش نسبت به سال 1400 *

در سال 1400 حدود 400 درصد افزایش نسبت به سال 1399 *
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حسابدار
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نسبت به سال گذاشته 

13۹1)2,4۵1,۷4۵(
13۹2314,238,00031۶.۶8۹.۷4۵
13۹3)۹2,۹۶2,۶2۵()40۷.200.۶2۵(
13۹4)828,۵31,000()۷3۵.۵۶8.3۷2(
13۹۵)1,224,۹00,000()41۶.3۶۹.000(
13۹۶)۵,۷34,۶22,000()4.۵0۹.۷22.000(
13۹۷)۷,4۹۶,1۶8,000()1.۷۶1.۵4۶.000(
13۹8)۶,۵۹1,188,000(۹04.۹80.000
13۹۹)۹,۷38,۹14,000()3.14۷.۷2۶.000(
1400)۶,۵۹۶,۹22,000(3.141.۹۹2.000
14011.۷۵4.20۹.۹۵38.3۵1.131.۹۵3
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حسابدار

افزایش)کاهش(نسبت به سال گذاشتهمازاد وکسری  غیر عملیاتیسال

13۹1۵13,۷2۹,82۵

13۹2۹81,000,0004۶۷.2۷0.1۷۵
13۹31,3۵1,۶43,۶۵43۷0.۶43.۶۵4
13۹41,428,۷۶۵,8۹۶۷۷.122.242
13۹۵۵۹0,۷۷2,000)83۷.۹۹3.8۹۶(
13۹۶32,810,324,42232.21۹.۵۵2.422
13۹۷1,3۹8,۵۷2,3۷1)31.411.۷۵2.0۵1(
13۹8۵0۷,3۶8,۶3۷)8۹1.203.۷34(
13۹۹2,83۵,41۶,4۹02.328.04۷.8۵3
1400)۷8۷.01۷.023()3.۶22.433.۵13(
1401424.8۶۶.۶۵۷1.211.883.۶80

.علت افزایش سال 1396 مربوط به فروش ساختمان مرکز آموزش حسابداران خبره بوده است *
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حسابدار

 مازاد وکسریسال
خالص

)افزایش)کاهش
 نسبت به سال 

گذاشته

13۹1۵11,2۷8,080
13۹21,2۹4,۷۷8,808۷83.۵00.۷28
13۹31,2۵8,۶81,02۹)3۶.0۹۷.۷۷۹(
13۹4۶00,234,۵0۵)۶۵8.44۶.۵24(

13۹۵)۶34,12۷,82۹()1.234.3۶2.334(
13۹۶2۷,0۷۵,۷01,۶1۵2۷.۷0۹.82۹.444
13۹۷)۶,0۹۷,۵۹۵,۶۵۷()33.1۷3.2۹۷.2۷2(
13۹8)۶,083,81۹,4۷1(13.۷۷۶.18۶
13۹۹)۶,۹03,4۹8,138()81۹.۶۷8.۶۶۷(
1400)۷,383,۹3۹,442()480.441.304(
14012.1۷۹.0۷۶.۶10۹.۵۶3.01۶.0۵2

 علت افزایش سال 1396 مربوط به فروش ساختمان مرکز آموزش *
.حسابداران خبره بوده است
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هزینه استهالکسال
)افزایش)کاهش

نسبت به سال گذاشته 
13۹1131,0۵۶,۹3۷
13۹212۶,۹۵0,000)4.10۶.۹3۷(
13۹312۶,0۷۶,2۷4)8۷3.۷2۶(
13۹4133,۵۵8,1۶8۷.481.8۹4

13۹۵1۵1,۷۷0,۷4۷18.212.۵۷۹
13۹۶888,0۶2,422۷3۶.2۹1.۶۷۵
13۹۷۹2۷,1۵0,0003۹.08۷.۵۷8
13۹8۹۶4,228,۵۷۶3۷.0۷8.۵۷۶
13۹۹۹4۶,248,1۷1)1۷.۹8040۵(
1400۹1۹,۹۵4,0۹2)2۶.2۹4.0۷۹(
1401۹03.1۷۹.۶۹۶)1۶.۷۷4.3۹۶(
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حسابدار

با اینستاگرام 
انجمن همراه 

شوید
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حسابدار

برنامههایآتیانجمنحسابدارانخبرهایران:
 اعطای گواهی نامه های حرفه ای: انجمن در نظر دارد برای سال مالی آتی به برگزاری دوره و اعطای مدارك حرفه ای حسابدار مالی 

خبره)CFA(، حسابدار مدیریت خبره )CMA(، مدیر ریسک خبره )CRM( و مالیات مشاغل اقدام کند.
 معرفی اعضای انجمن حسابداران خبره ایران به عنوان نمایندگان حاضر در هیأتهای حل اختالف مـــالیاتی موضـوع بند 3 ماده 

244 قانون مالیات های مستقیم
 انجام دوره های مشترك حرفه ای با انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران و اعطای مدرك حرفه ای مدیر مالی خبره )CFO( و دوره 

مشترك ورود به حرفه حسابداری با مرکز تحقیقات و آموزش صنعتی ایران.
 انتشار مجله حسابدار و نشر کتب جدید در حوزۀ تغییرات استانداردهای حسابداری و سایر مباحث کاربردی حسابداری

 ایفای نقش پر رنگ تر در به روزرسانی دانش حرفه ای اعضای انجمن حسابداران خبره ایران از طریق برگزاری دوره های آموزشی 
رایگان مخصوص اعضای انجمن.

 تولید محتواهای آموزشی مختلف در قالب ویدئوهای آموزشی فارسی و انگلیسی )ترجمه شده( و برگزاری الیوهای تخصصی 
اینستاگرامی.

 برگزاری همایش های حضوری و آنالین متنوع در حوزه های مختلف حسابداری، حسابرسی و مالیاتی.
تبلیغات هنرستان پسرانه فنی و حرفه ای فناوری مالی )FinTech( برای سال تحصیلی 1403- 1402: این مرکز در صدد است   
به طور میانگین با برگزاری 8 کالس درسی در دو رشته حسابداری و شبکه و نرم افزار، نسبت به جذب 80 هنرجوی جدید در 

مقطع نهم اقدام نماید.  
نشر کتب جدید: در ادامه فعالیت های مرتبط با چاپ و نشر و با داشتن مجوز نشر، این مرکز قصد دارد با درنظر گرفتن موضوعات و   
مباحث نوظهور و تغییرات حرفه، بیش از گذشته کتبی را در حوزه های حسابداری، حسابرسی، قوانین و مقررات و سایر حوزه های 

مرتبط منتشر نماید. 
تولید محتواهای آموزشی متنوع برای توسعه دوره های آموزشی غیرحضوری.  

بهبود و توسعه طرح مصوب کسب و کار الکترونیکی مرکز آموزش حسابداران خبره، مانند ایجاد شناسنامه های الکترونیکی و   
صفحات الکترونیکی برای دپارتمان های مختلف مرکز.

پیاده سازی برنامه مصوب راهبردی سه ساله آموزش الکترونیکی مرکز برای گسترش دو برابری تعداد دانش پذیران ظرف سه سال   
همراه با تجهیز کامل کالس های آموزشی.

گسترش ضریب نفوذ آموزش های آنالین و غیرحضوری برای شهرستان ها.  
 مذاکره با شرکت ها و سازمان های بزرگ برای انعقاد تفاهم نامه های آموزشی برای کارکنان و خانواده هایشان با ارائه تخفیف.

برگزاری وبینارها و سمینارهای تخصصی.  
ایفای نقش و مسئولیت اجتماعی با توجه به موضوع اساسنامه مرکز از طریق:  

افزایش ظرفیت کالس های کارگاهی مرکز از 38 سیستم به ۷۶ سیستم؛  -
بروزرسانی سیستم نظارت تصویری هنرستان به منظور افزایش امنیت هنرجویان و کارکنان مرکز؛  -

ارتقای سیستم های سمعی و بصری کالس های هنرستان به منظور افزایش کیفیت برگزاری کالس ها؛   -
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صورت  های مالي و گزارش  های مالي چه فرقي دارند؟
صورت هــای مالــی، ابــزار اصلــی یــک شــرکت بــرای مخابــره اطالعــات 
ــه افــراد برون ســازمانی اســت. ایــن صورت هــا, تاریخچــۀ   ــی خــود ب مال
ــد.  ــم می آورن ــده را فراه ــازی ش ــول کمی س ــب پ ــه در قال ــرکت ک ش
ــد از: ــوند عبارت ان ــم می ش ــات فراه ــب اوق ــه اغل ــی ک ــای مال صورت ه

1- صورت وضعیت مالی
2- صورت سود و زیان )یا صورت سود و زیان جامع(

3- صورت جریان های نقدی, و
4- صــورت تغییــرات در حقــوق مالکانــه. یادداشــت های همــراه و 

بخــش جدایی ناپذیــری از هــر صــورت مالــی هســتند.
برخــی اطالعــات مالــی یــا از طریــق گزارشــگری مالــی غیــر از 

صورت هــای مالــی رســمی بــه گونــه ای بهتــر فراهــم می شــوند, 
ــی  ــتند. نمونه های ــدن هس ــم ش ــل فراه ــق قاب ــن طری ــا از ای ــا تنه ی
از گزارشــگری بــه روش هایــی غیــر از صورت هــای مالــی رســمی 
ــالیانه  ــزارش س ــل در گ ــداول مکم ــا ج ــت ی ــه مدیری ــد از نام عبارت ان
ــی,  ــای دولت ــده در نهاده ــای ثبت ش ــا, گزارش ه ــرکت, اطالع نامه ه ش
ــی  ــر اجتماع ــای تأثی ــت و بیانیه ه ــای مدیری ــا, پیش بینی ه اطالعیه ه
ــه و  ــه دلیــل اعالمیه هــای آمران و محیطــی. ممکــن اســت شــرکت ها ب
قواعــد تنظیمــی موظــف بــه فراهــم کــردن چنیــن اطالعاتــی باشــند. 
یــا ممکــن اســت ایــن اطالعــات مکمــل را بــه ایــن دلیــل ارائــه دهنــد 

ــد. ــام ده ــن کار را انج ــه ای ــد داوطلبان ــت می خواه ــه مدیری ک

هــدف گزارشــگری مالــی بــا مقاصــد عمومــی, فراهــم آوردن اطالعــات 
مالــی دربــاره واحــد گزارشــگر اســت, اطالعاتی که بــرای ســرمایه گذاران 
ــی و  ــدگان کنون ــایر اعتباردهن ــدگان و س ــه, قرض د هن ــوق مالکان حق
ــرکت  ــرای ش ــع ب ــم آوردن مناب ــاره فراه ــری درب ــوه در تصمیم گی بالق
مفیــد باشــند. ایــن تصمیمــات, خریــد, فــروش یــا نگهــداری ابزارهــای 

هدف گزارشگري مالي چيست؟
ــکال  ــر اش ــا و دیگ ــویۀ وام ه ــا تس ــم آوردن ی ــه, و فراه ــی و مالکان بده
اعتبــار را شــامل می شــوند.  اطالعاتــی کــه بــرای تصمیم گیــری 
فراهم کننــدگان ســرمایه )ســرمایه گذاران( مفیــد هســتند, ممکــن 
ــه  ــی کســانی ک ــا یعن ــایر اســتفاده کنندگان از گزارش ه ــرای س اســت ب

ــند.  ــد باش ــز مفی ــتند نی ــرمایه گذار نیس س
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صنــدوق  ســرمایه گذاری زمیــن و ســاختمان نهــادي مالــي اســت کــه بــا 
دریافــت مجــوز تأســیس از ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بــه عنــوان یــک 
شــخصیت حقوقــي مســتقل )صنــدوق ســرمایه گذاری( تشــکیل مي شــود.
موضــوع فعالیــت صنــدوق ســرمایه گذاری زمیــن و ســاختمان جمــع آوري 
پس اندازهــاي خــرد و کالن و اختصــاص آن بــه ســاخت پــروژه ســاختماني 
مشــخص و ســپس فــروش واحدهــاي ســاختماني پروژه یادشــده و  تقســیم 

عوایــد ناشــي از ایــن فعالیــت بیــن ســرمایه گذاران اســت.
ارکان صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان

مجمع صندوق؛  
مدیر صندوق؛  
مدیر ساخت؛  

ناظر؛  
متولی؛  

متعهد پذیره نویس؛  
بازارگردان؛  
حسابرس؛  

 هیأت مدیره.
مجمــع صنــدوق: مجمــع صنــدوق، در هــر زمــان از دارنــدگان واحدهــای 
ســرمایه گذاری کــه حــق حضــور در مجمــع را دارنــد بــه عــالوۀ متولــی بــه 
نمایندگــی از ســایر دارنــدگان واحدهــای ســرمایه گذاری تشــکیل می شــود. 
ــای ســرمایه گذاری در  ــداد واحده ــادل تع ــر ســرمایه گذار، مع حــق رأی ه
تملــک وی اســت؛ مگــر در انتخــاب اعضــای هیئــت مدیــره کــه تعــداد رأی 
هــر ســرمایه گذار معــادل حاصلضــرب تعــداد واحدهــای ســرمایه گذاری وی، 
در عــدد اعضــای هیئــت مدیــره کــه قصــد انتخــاب آنهــا وجــود دارد )بــه 

اســتثنای مدیــر و متولــی صنــدوق( خواهــد بــود. 
مجمع صندوق داراي اختیارات زیر است:

تغییــر ارکان صنــدوق بــه شــرط تعییــن جانشــین آنهــا و ذکــر دالیــل به   
ــازمان؛ تأیید س

صندوق زمين و ساختمان به عنوان يك ابزار تأمين 
مالي چيست؟

بــه پیشــنهاد متولــي، نصــب و عــزل حســابرس صنــدوق و تعییــن مــدت   
ــت آن؛ ــي پرداخ ــۀ وي و چگونگ ــت، حق الزحم مأموری

تصمیم گیــری راجــع بــه بودجــه هزینــه بازاریابــی و تبلیغــات پیش فروش   
و فــروش واحدهــاي ســاختماني پــروژه و چگونگــي مصــرف آن؛

تصمیم گیري راجع به انحالل صندوق؛   
ــره  ــت مدی ــر و هیئ ــزارش مدی ــتماع گ ــي، اس ــاي مال ــب صورت ه تصوی  
ــي  ــال مال ــر س ــدوق در ه ــرد صن ــت و عملک ــه وضعی ــع ب ــدوق راج صن
ــزارش  ــي و گ ــاي مال ــه صورت ه ــع ب ــابرس راج ــزارش حس ــتماع گ و اس

ــدوق؛ ــرد صن ــت و عملک وضعی
تعیین روزنامۀ کثیراالنتشار صندوق؛  

ــع  ــاي تشــکیل مجم ــدوق و هزینه ه ــاي تأســیس صن ــب هزینه ه تصوی  
ــره. ــأت مدی ــای هی ــور اعض ــن حق حض ــدوق و تعیی صن

مدیــر صنــدوق: مدیــر صنــدوق، یــک شــخص حقوقــي از بیــن نهادهــاي 
ــده  ــدوق نامی ــر صن ــا مدی ــر ی ــنامه مدی ــن اساس ــه در ای ــي اســت ک مال
مي شــود؛ مدیــر صنــدوق بــا تأییــد ســازمان و تصویــب مجمــع صنــدوق، 

قابــل تغییــر اســت.
وظایف و مسئولیت هاي مدیر صندوق

اختصاص نیرو و فضای مناسب به منظور انجام امور صندوق؛  
ــغ پرداختــي و  ثبــت و نگهــداري حســاب هــر ســرمایه گذار شــامل مبال  

ــک وی؛ ــرمایه گذاري در تمل ــاي س ــداد واحده ــي، و تع دریافت
معرفــی افــرادی بــه عنــوان صاحبــان امضــای مجــاز صنــدوق و تعییــن   
حــدود اختیــارات و مســئولیت هــر یــک از آنهــا بــا تأییــد متولــي و اعــالم 

کتبــی اســامی و نمونــه امضــاء آنهــا بــه ســازمان، متولــي و حســابرس؛
صــدور دســتورات پرداخــت از محــل دارایي هــاي صنــدوق مطابــق مفــاد   
اساســنامه و ارائــۀ آن بــه متولــي جهــت تأییــد و پرداخــت مبالــغ تأییــد 

شــده؛
جمــع آوري و نگهــداري کلیــۀ مــدارك مثبتــه مربوط بــه رویدادهــای مالي   

صنــدوق، طبــق مقــررات مربوطه؛
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از مزایای این صندوق می توان موارد زیر را نام برد:
وجود ساختار منظم و خود کنترلی توسط ارکان صندوق  

استفاده از پتانسیل بازار سرمایه برای جذب منابع  
کنترل سازمان بورس در انتخاب ارکان و رویه های تاسیس صندوق  

وجود بازار ثانوی برای واحدهای سرمایه گذاری  
  تجمیــع ســرمایه از طریــق ایجــاد فرصــت ســرمایه گــذاری بــرای افــراد با 

مزايا و معايب صندوق زمين و ساختمان به عنوان يك ابزار تامين مالي چيست؟
ــرمایه کم س

NAV تخمین ارزش دارایی سرمایه گذاران از طریق محاسبه  
امکان تامین مالی پروژه های بزرگ  

از معایب این صندوق می توان موارد زیر را نام برد:
 تغییر قیمت واحدها متناسب با شرایط بازار سرمایه

 ساختار دست و پا گیر گزارش دهی ارکان و بوروکراسی

ــام  ــون نظ ــق قان ــه مطاب ــت ک ــي اس ــخص حقوق ــدوق، ش ــر صن ناظ  
ــه  ــوط ب ــررات مرب ــا و مق ــرل ســاختمان و آیین نامه ه مهندســي و کنت
ایــن قانــون، داراي پروانــه اشــتغال نظــارت پایــۀ یــک اســت و در ایــن 
اساســنامه ناظــر نامیــده می شــود؛ ناظــر بــا تأییــد ســازمان و تصویــب 

مجمــع صنــدوق قابــل تغییــر اســت. 
ناظــر و مدیــر ســاخت نبایــد از جملــه اشــخاص وابســته بــه یکدیگــر   

ــوند. ــوب ش محس
وظایف و مسئولیت هاي ناظر

تأییــد طــرح توجیهــی پــروژه شــامل نقشــه ها، مراحــل ســاخت   
ــه صــورت  ــه ب و درصدهــاي پیشــرفت فیزیکــي کــه انجــام هــر مرحل

وظايف و مسئوليت هاي ناظر صندوق زمين و ساختمان 
به عنوان يك ابزار تأمين مالي چيست؟

تجمعــی بــه پیشــرفت فیزیکــي کل پــروژه مي افزایــد؛
نظــارت بــر اجــراي پــروژه جهــت تطبیــق بــا طــرح توجیهــی پــروژه و   

اســتانداردها و مقــررات ملــي ســاختمان؛
بررســی و تأییــد صــورت وضعیت هــای پیشــرفت فیزیکــي تهیــه شــده   

توســط مدیــر ســاخت بــا انجــام بازدیدهــاي الزم از پــروژه؛
صــورت  براســاس  پــروژه  پیشــرفت  دوره اي  گزارش هــاي  تهیــۀ   
ــس از  ــر 10 روز کاري پ ــاه، حداکث ــده در هرم ــد ش ــاي تأیی وضعیت ه

ــاه؛ ــان هرم پای
ــون نظــام  مهندســي و کنتــرل  ــق قان انجــام کلیــۀ وظایفــي کــه مطاب  
ــر آن اســت.    ــدۀ ناظ ــه، برعه ــررات مربوط ــا و مق ــاختمان و آیین نامه ه س
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کشــورهای زیــادی بــرای ســال ها بــر نهادهــای اســتانداردگذار خودشــان 
ــادا هیئــت اســتانداردهای حســابداری   ــرای مثــال, کان ــد. ب ــکا کرده ان ات
ــان  ــن را دارد, آلم ــابداری ژاپ ــتانداردها حس ــت اس ــن هیئ را دارد, ژاپ
ــده  ــاالت متح ــان  را دارد, ای ــابداری آلم ــتانداردهای حس ــۀ اس کمیت
هیئــت اســتانداردهای حســابداری مالــی )FASB( را دارد. اســتانداردهای 
منتشرشــده توســط ایــن ســازمان ها, گاهــی مبتنــی بــر اصــول, مبتنــی 
بــر قواعــد, مالیــات محــور یــا مبتنــی بــر تجــارت هســتند. بــه عبــارت 
دیگــر, اســتانداردها اغلــب از منظــر مفهــوم و هــدف متفــاوت هســتند. 

استانداردهاي حسابداري در سطح جهاني چگونه هستند؟
هیــأت تدویــن اســتانداردهاي بین المللــی در شــهر لنــدن کشــور 
انگلیــس مســتقر اســت و هیئــت اســتانداردهای حســابداری بین المللــی 
ــی  ــگری مال ــتانداردهای گزارش ــود. IASB, اس ــده می ش )IASB( نامی
بین المللــی )IFRS(  را منتشــر می کنــد کــه در اغلــب بورس هــای 
ــوزۀ  ــر در 14۹ ح ــال حاض ــوند. IFRS در ح ــتفاده می ش ــی اس خارج
ــه  ــت و ب ــاز اس ــا مج ــود ی ــتفاده می ش ــور( اس ــابه کش ــی )مش قانون
ــز  ــر نی ــی دیگ ــای قانون ــرش در حوزه ه ــت پذی ســرعت در حــال دریاف

هســت.

ــد ســازمان اســت  ــورد تأیی ــي م ــک شــخص حقوق ــدوق، ی ــي صن متول
ــب  ــا تصوی ــی ب ــده مي شــود. متول ــي نامی ــن اساســنامه متول ــه در ای ک

ــر اســت.  ــل تغیی مجمــع صنــدوق و تأییــد ســازمان قاب
وظایف و مسئولیت هاي متولي

تعییــن و معرفــي یــک یــا چنــد نفــر از کارکنــان مــورد وثــوق خــود   
بــه عنــوان نماینــدۀ  خــود و دارنــدۀ امضــاي مجــاز از طــرف متولــي 
در امــور مربــوط بــه صنــدوق و تعییــن حــدود اختیــارات هــر یــک؛

بررســی و تأییــد  تقاضــای مدیــر صنــدوق بــرای افتتــاح حســاب یــا   
ــدوق؛ ــي صن ــاب های بانک حس

بررســي و تأییــد دســتورات پرداخــت مدیــر صنــدوق از محــل   
اساســنامه؛ مفــاد  مطابــق  صنــدوق،  دارایي هــاي 

تأییــد صاحبــان امضــاي مجــاز صنــدوق و حــدود اختیــارات و   
مســئولیت هریــک از آنهــا بــه پیشــنهاد مدیــر صنــدوق؛

نظارت مستمر بر عملکرد دیگر ارکان؛  

وظايف و مسئوليت هاي متولي صندوق زمين و ساختمان به عنوان يك ابزار 
تأمين مالي چيست؟

نظــارت بــر اجــراي صحیــح فرآینــد فــروش یــا پیش فــروش   
پــروژه؛ ســاختماني  واحدهــاي 

نظارت بر اجرای صحیح فرآیند مناقصه در صورت اجرا؛  
بررســي و حصــول اطمینــان از ارائــۀ بــه موقــع گزارش هــا و نظرهــای   

حســابرس؛
ــات  ــع اطالع ــه موق ــه و انتشــار ب ــان از تهی نظــارت و حصــول اطمین  

ــر ارکان؛ ــط دیگ ــدوق توس صن
بررســي و تأییــد صلــح در دعــاوي لــه یــا علیــه صنــدوق توســط مدیــر   
صنــدوق در صورتي کــه مطابــق صرفــه و صــالح ســرمایه گذاران 

باشــد؛ 
طــرح مــوارد تخلــف دیگــر ارکان صنــدوق از مقــررات، مفاد اساســنامه   
و امیدنامــه نــزد ســازمان و ســایر مراجــع ذیصــالح و پیگیــری موضــوع 

تــا حصــول نتیجــۀ نهایــي؛



138
دی و بهمن  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳46

حسابدار

نکاتمهمحــــــــرفهای

انواع اعالميه ها الزم االجرايي كه توسط هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري 
بين المللي IASB كدام ها هستند؟

IASB سه نوع اعالمیۀ عمده منتشر می کند:

1. استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی.
2. چهارچوب مفهومی برای گزارشگری مالی.

3. تفاسیر استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی.
اســتانداردهای گزارشــگری مالــی بین المللــی: اســتانداردهای حســابداری 
ــی  ــگری مال ــتانداردهای گزارش ــط IASB, اس ــده توس ــر ش ــی منتش مال
بین المللــی )IFRS( نامیــده می شــوند. IASB تــا کنــون 1۷ شــماره 
ــد  ــی همانن ــه موضوعات ــت ک ــرده اس ــر ک ــتانداردها منتش ــن اس از ای
ــا را  ــهام و اجاره ه ــر س ــی ب ــای مبتن ــاری, پرداخت ه ــای تج ترکیب ه

پوشــش می دهنــد.
پیــش از IASB )کــه در ســال 2001 شــکل گرفــت(, اســتانداردگذاری در 
ســطح بین المللــی توســط کمیتــۀ اســتانداردهای حســابداری بین المللــی 
ــتانداردهای حســابداری  ــام اس ــه ن ــتانداردهایی ب ــه اس انجــام می شــد ک
ــر  ــه IAS 41 منتش ــن کمیت ــرد. ای ــر می ک ــی )IAS( را منتش بین الملل
ــد  ــا IFRSهــای جدی ــا ب ــا توســط  اصــالح ی ــه بســیاری از آن ه ــرد ک ک
ــد,  ــی مانده ان ــوز باق ــه هن ــی ک ــته از IASهای ــدند. آن دس ــن ش جایگزی

ــوند. ــه می ش ــر گرفت ــر IFRS درنظ ــل چت ذی
ــی: IASB به عنــوان بخشــی  ــرای گزارشــگری مال چهارچــوب مفهومــی ب
ــه  ــرد مســئله ب ــن از رویک ــه گرفت ــرای فاصل ــالش گســترده ب ــک ت از ی
مســئله, از یــک چهارچــوب مفهومــی اســتفاده می کنــد. ایــن چهارچــوب 
مفهومــی بــرای گزارشــگری مالــی, مفاهیــم و هــدف بنیــادی کــه هیئــت 
بــرای توســعۀ اســتانداردهای آتــی گزارشــگری مالــی مــورد اســتفاده قــرار 
می دهــد را منتشــر می کنــد. قصــد ایــن ســند, شــکل دادن مجموعــه ای 
ــه هم-یــک چهارچــوب مفهومــی- اســت  منســجم از مفاهیــم وابســته ب
کــه بــه عنــوان ابــزاری بــرای حــل مســائل موجــود و نوظهــور بــه گونــه ای 
کــه دارای ثبــات رویــه باشــد, اســتفاده خواهــد شــد. چهارچــوب مفهومی 
ــد اســتانداردگذاری  ــری در آن, طــی فرآینــدی مشــابه فرآین و هــر تغیی
ــس  ــی, پیش نوی ــتماع عموم ــه, اس ــای اولی ــوند )دیدگاه ه ــن می ش تدوی

ــک IFRS نیســت  ــی ی ــن چهارچــوب مفهوم ــه, ای ــد ک ــره(. هرچن و غی
ــاء  ــا افش ــری ی ــائل اندازه گی ــرای مس ــتانداردهای الزم ب ــن اس و بنابرای
خاصــی را تعریــف نمی کنــد. هیــچ چیــزی در ایــن چهارچــوب مفهومــی 

باعــث نمی شــود IFRS خاصــی ارجــح شــود. 
تفاسیر استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی: 

رویکــرد  بــا  بــودن  همــگام  راســتای  در   IFRS تفاســیر  کمیتــه 
ــیری  ــای تفس ــم آوردن رهنموده ــرای فراه ــتانداردگذاری IASB, ب اس
ــن هــدف,  ــا ای ــد. ب ــر اصــول اســتفاده می کن ــی ب ــک رویکــرد مبتن از ی
ــوان  ــه عن ــی ب ــوب مفهوم ــه چهارچ ــت ب ــیر IFRS, نخس ــه تفاس کمیت
مبنایــی بــرای صورت بنــدی کــردن یــک اجمــاع عمومــی نــگاه 
می کنــد. ســپس بــرای توســعه رهنمــود تفســیری خــود و بــرای تعییــن 
ایــن کــه رهنمــود پیشــنهادی بــا شــرایط IFRS تضــاد نداشــته باشــد, به 
اصــول تصریح شــده در اســتاندارد قابــل اجــرا )در صــورت وجــود( نــگاه 

می کنــد.
کمیتــه تفاســیر IFRS بــه روش هــای متعــددی بــه IFRS کمــک 
می کنــد. بــرای مثــال, مســائل نوظهــور اغلــب توجــه عمــوم را بــه خــود 
جلــب می کننــد. اگــر ایــن مســائل بــه ســرعت حــل نشــوند, می تواننــد 
ــن مســائل هم چنیــن  ــد. ای ــی بینجامن ــا و رســوایی های مال ــه بحران ه ب
می تواننــد اعتمــاد عمومــی بــه رویه هــای جــاری گزارشــگری را کاهــش 
دهنــد. گام بعــدی, دخالــت دولتــی محتمــل اســت کــه می تواند اســتمرار 
اســتانداردگذاری در بخــش خصوصــی را تهدیــد کنــد. کمیتــۀ تفاســیر 
ــوند  ــاد می ش ــه ایج ــی ک ــابداری را هنگام ــائل حس ــد مس IFRS می توان

در دســتور کار قــرار دهــد. کمیتــه تفاســیر IFRS تعییــن می کنــد کــه 
ــا  ــل آن ه ــا IASB را در ح ــد ی ــل کن ــائل را ح ــن مس ــد ای ــا می توان آی
دخیــل کنــد. در اصــل, کمیتــه تفاســیر IFRS, بــرای IASB تبدیــل بــه 
یــک »فیلتــر مســائل« می شــود. بنابرایــن, در حالــی کــه کمیتــه تفاســیر 
ــا  IFRS مســائل نوظهــور کوتاه مــدت را حــل و فصــل می کنــد, IASB ب

امیــدواری روی مســائل فراگیــر بلندمــدت کار خواهــد کــرد.
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را  مفاهیمــی  مفهومــی,  چهارچــوب  یــک 
بنــا می گــذارد کــه پایه گــذار گزارشــگری 
ــی,  ــوب مفهوم ــک چهارچ ــتند. ی ــی هس مال
ــه  ــت ک ــی اس ــجم از مفاهیم ــامانه ای منس س
ــن   ــد. ای ــمه می گیرن ــدف سرچش ــک ه از ی
هــدف, مقصــود گزارشــگری مالــی را مشــخص 
می کنــد. ســایر مفاهیــم, رهنمودهایــی در 
ــگری  ــای گزارش ــایی مرزه ــورد )1( شناس م
ســایر  معامــالت,  انتخــاب   )2( مالــی؛ 
ــوند؛  ــه می ش ــه ارائ ــرایطی ک ــا و ش رویداده
ــا و  ــری آن ه ــایی و اندازه گی ــوه شناس )3( نح
)4( نحــوه خالصــه و گــزارش کــردن آن هــا را 

فراهــم می ســازند

چهارچوب مفهومي 
گزارشگري مالي چيست؟

هدف گزارشگري مالي چيست؟

ــد  ــاره واح ــی درب ــات مال ــردن اطالع ــم ک ــی, فراه ــا مقاصــد عموم ــی ب ــدف گزارشــگری مال ه
گزارشــگر اســت؛ اطالعاتــی کــه بــرای ســرمایه گذاران مالکانــه, قرض دهنــدگان و دیگــر 
اعتباردهنــدگان کنونــی و بالقــوه, بــه منظــور تصمیم گیــری دربــاره فراهــم کــردن منابــع بــرای 
واحــد گزارشــگر, ســودمند هســتند. ایــن تصمیمــات, خریــد, فــروش, یــا حفــظ حقــوق مالکانــه 
و ابزارهــای بدهــی و فراهــم کــردن یــا تســویه وام هــا و دیگــر اشــکال اعتبــار را دربــر می گیرنــد. 
گروه هــای مذکــور بــرای اخــذ تصمیمــات اثربخــش, نیازمنــد اطالعاتــی هســتند تــا در ارزیابــی 
چشــم اندازهای یــک شــرکت بــرای خالــص جریان هــای نقــدی آتــی بــه آن هــا کمــک کنــد ویــا 
ــازده ایجــاد  ــوه ب ــدگان موجــود و بالق ــدگان و ســایر اعتباردهن ــرای ســرمایه گذاران, قرض دهن ب
ــن  ــاره ای ــری درب ــه منظــور تصمیم گی ــده ب ــک قرض دهن ــال, ممکــن اســت ی ــرای مث ــد. ب کنن
کــه بــه شــرکت پــول قــرض بدهــد یــا خیــر, بــه اطالعــات نیــاز داشــته باشــد. بــه طــور مشــابه, 
ــهامی را  ــه س ــورد این ک ــری در م ــرای تصمیم گی ــه ب ــرمایه گذار مالکان ــک س ــت ی ــن اس ممک

بخــرد یــا بفروشــد بــه اطالعاتــی دربــاره قابلیــت ســودآوری شــرکت نیــاز داشــته باشــد.
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بی طرفــی بدیــن معنــا اســت کــه یــک شــرکت نمی توانــد اطالعاتــی را بــرای 
ترجیــح دادن یــک دســته از گروه هــای ذینفــع بــر گروهــی دیگــر انتخــاب 
ــد در  ــوگیری بای ــدون س ــا ب ــه ی ــات بی طرفان ــردن اطالع ــم ک ــد. فراه کن
اولویــت باشــد. بــرای مثــال, شــرکت های تنباکــو هماننــد "توباکــو امریکــن 
بریتیش)بریتانیــا(" نبایــد اطالعــات دعــاوی قضایــی بی شــماری که بــه دلیل 
ــت های  ــده اند؛ در یادداش ــت ش ــو ثب ــه تنباک ــوط ب ــالمت مرب ــکالت س مش
همــراه صورت هــای مالــی پنهــان کننــد حتــی اگــر چنیــن افشــائی بــرای 

شــرکت خســارت آور باشــد.
قواعــد حســابداری )و فرآینــد اســتانداردگذاری( باید بدون ســوگیری باشــند, 
در غیــر ایــن صــورت, دیگــر صورت هــای مالــی معتبــری نخواهیــم داشــت. 
ــتفاده  ــات اس ــن اطالع ــر از ای ــراد دیگ ــر, اف ــی معتب ــای مال ــدون صورت ه ب
ــت:  ــه چیس ــه نکت ــد ک ــان می ده ــه نش ــک مقایس ــام ی ــرد. انج نخواهندک
ــرا فــرض  ــراد بســیاری روی مســابقات بوکــس شــرط بندی می کننــد, زی اف
می شــود چنیــن رقابت هایــی از پیــش تعیین شــده نیســتند. امــا هیچ کــس 
روی مســابقات کشــتی کج شــرط بندی نمی کنــد. چــرا؟ زیــرا فــرض عمــوم 
ــه  ــن مســابقات کشــتی کج نمایشــی و فریب کاران ــن اســت کــه ای مــردم ای
هســتند. اگــر اطالعــات مالــی دارای ســوگیری یــا فریــب کاری باشــند, عموم 
ــه  آن هــا از دســت خواهنــد داد و دیگــر از  مــردم اعتمــاد خــود را نســبت ب

آن هــا اســتفاده نخواهنــد کــرد. 
بی طرفــی بــه وســیله احتیــاط پشــتیبانی می شــود. احتیــاط, هوشــیاری بــه 
خــرج دادن در زمــان قضــاوت در شــرایط مبهــم اســت. بــه عبــارت دیگــر, 
احتیــاط بــه خــرج دادن بــه ایــن معنــا اســت کــه دارایی هــا و ســود بیــش 
از واقــع ارائــه نمی شــوند, و بدهی هــا و هزینه هــا کمتــر از ارائــه بیــان 
نمی شــوند. بــه عــالوه, احتیــاط بــه خــرج دادن بــه ایــن معنــا نیســت کــه 
فــرد تصمیم گیرنــده بــرای کمتــر از واقــع ارائــه کــردن دارایی هــا یــا ســود, یــا 
بیــش از واقــع ارائــه کــردن بدهی هــا یــا هزینه هــا اولویــت قائــل باشــد. ایــن 
گونــه ارائه هــای نادرســت می تواننــد بــه ارائــه بیشــتر یــا کمتــر از واقــع ســود 
یــا هزینه هــا در دوره هــای آتــی بینجامنــد. بــه طــور مشــابه, در احتیــاط بــه 
خــرج دادن نبایــد در مــورد شناســایی دارایی هــا و ســود به نســبت شناســایی 

بدهی هــا و هزینه هــا ســوگیری انجــام شــود.

بي طرفي  به عنوان يك ويژگي كيفي در 
مفاهيم نظري گزارشگري مالي چيست 

و چه تفاوتي با مفهوم احتياط دارد؟
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ــن  ــه در ای ــت ک ــي اس ــخصی حقوق ــدوق، ش ــس صن متعهدپذیره نوی
ــره نویــس  اساســنامه متعهدپذیره نویــس نامیــده مي شــود. متعهــد پذی

ــل تغییــر اســت. ــه تأییــد ســازمان و تصویــب مجمــع صنــدوق قاب ب
وظایف و مسئولیت های متعهد پذیره نویس

الــف( متعهــد پذیره نویــس، موظــف اســت ظــرف ســه روز کاری پــس از 
گــزارش مدیــر صنــدوق در مــورد واحدهــای ســرمایه گذاری باقی مانــده، 
درخواســت صــدور واحدهــای ســرمایه گذاری جدیــد باقیمانــده را مطابق 
رویــۀ پذیره نویســی، صــدور و معامــالت واحدهــای ســرمایه گذاری ارائــه 
کــرده و معــادل قیمــت اســمی آنهــا را بــه حســاب صنــدوق کــه بــه این 

منظــور تعییــن شــده اســت، واریــز کنند.
صــدور  درخواســت  درصورتی کــه  پذیره نویســی،  مرحلــه ی  در  ب( 
واحدهــای ســرمایه گذاری کمتــر از تعــداد مــورد نظــر باشــد، متعهــد 
ــزارش  ــس از گ ــه روزکاری پ ــرف س ــت ظ ــف اس ــس موظ پذیره نوی
واحدهــای ســرمایه گذاری  مدیــر صنــدوق، درخواســت صــدور 
باقیمانــده را بــه نــام خــود ارائــه دهــد و معــادل قیمــت اســمی آن هــا 

ــد. ــز کنن ــدوق واری ــه حســاب صن را ب
ــه  ــه تصفی ــوط ب ــف مرب ــت وظای ــف اس ــس، موظ ــد پذیره نوی ج( متعه
صنــدوق مطابــق مــادۀ ۶2 از جملــه تأمیــن منابــع مالــی الزم در ایــن 

فرآینــد را بــه انجــام رســاند.
ــرای متعهــد  ــد وظایــف پیش بینــی شــده ب د( متعهــد پذیره نویــس بای
ــای  ــالت واحده ــۀ پذیره نویســی، صــدور و معام ــس در روی پذیره نوی

ســرمایه گذاری را بــه ترتیــب مقــرر انجــام دهــد.

وظايف و مسئوليت های متعهد 
پذيره نويس صندوق زمين و ساختمان به 

عنوان يك ابزار تأمين مالي چيست؟

مربوط بودن به عنوان يك ويژگي
 كيفي در مفاهيم نظري 
گزارشگري مالي چيست؟

مربــوط بــودن, یکــی از دو ویژگــی کیفــی اســت کــه اطالعــات 
می ســازند.  ســودمند  تصمیم گیــری  بــرای  را  حســابداری 

اطالعــات حســابداری بــرای مربــوط بــودن بایــد از قابلیــت ایجــاد تفاوت 
ــک  ــه ی ــی ب ــه ربط ــی ک ــند. اطالعات ــوردار  باش ــم برخ ــک تصمی در ی
ــد, نامربــوط هســتند. اطالعــات مالــی زمانــی از قابلیــت  تصمیــم ندارن
ایجــاد تغییــر برخــوردار هســتند کــه دارای ارزش پیش بینی کنندگــی, 

ارزش تأییدکنندگــی یــا هــر دو باشــند.
ــتند  ــی هس ــی دارای ارزش پیش بینی کنندگ ــی در صورت ــات مال اطالع
ــورد  ــی  م ــای پیش بین ــرای فرآینده ــک ورودی ب ــوان ی ــه عن ــه ب ک
اســتفاده ســرمایه گذاران بــرای شــکل دادن بــه انتظــارات آن هــا 
ــرمایه گذاران  ــر س ــال, اگ ــرای مث ــند. ب ــته باش ــده, ارزش داش از آین
ــد  ــن( عالقه من ــون )ژاپ ــرکت نیپ ــادی ش ــهام ع ــد س ــه خری ــوه ب بالق
باشــند, ممکــن اســت منابــع جــاری و ادعاهــای مربــوط بــه آن منابــع, 
پرداخت هــای ســود ســهام شــرکت و عملکــرد گذشــته ســود شــرکت 
ــای  ــان جریان ه ــدم اطمین ــدی و ع ــغ, زمان بن ــی مبل ــرای پیش بین را ب

ــد. ــل کنن ــرکت تجزیه وتحلی ــی ش ــدی آت نق
اطالعــات مربــوط, هم چنیــن بــه اســتفاده کنندگان در تأییــد یــا 
ــات  ــن اطالع ــد؛ ای ــک می کنن ــی کم ــارات قبل ــردن انتظ ــح ک تصحی
ــرای مثــال, زمانــی کــه شــرکت نیپــون  ــد. ب ارزش تأییدکنندگــی دارن
ــارات  ــد, انتظ ــر می کن ــود را منتش ــال خ ــان س ــی پای ــای مال صورت ه
ــد  ــود را تأیی ــی خ ــای قبل ــر ارزیابی ه ــی ب ــی( مبتن ــا کنون ــته )ی گذش
ــل ارزش  ــاط متقاب ــرایط از ارتب ــن ش ــد. ای ــر می ده ــا تغیی ــد ی می کن
پیش بینی کنندگــی و ارزش تأییدکنندگــی پیــروی می کنــد. بــرای 
ــا و  ــاری دارایی ه ــاختار ج ــطح و س ــه س ــوط ب ــات مرب ــال, اطالع مث
ــد  ــک می کنن ــتفاده کنندگان کم ــه اس ــون, ب ــرکت نیپ ــای ش بدهی ه
تــا قابلیــت شــرکت در کســب مزیــت از فرصت هــا و واکنــش در برابــر 
ــه  ــات, ب ــن اطالع ــد. همی ــی کنن ــاعد را پیش بین ــای  نامس موقعیت ه
گذشــته  پیش بینی هــای  تــا  می کننــد  کمــک  اســتفاده کنندگان 

ــد. ــا تصحیــح کنن ــد ی ــی را تأیی ــن توانای ــارۀ ای خــود درب
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ــواع پروژه هــای دارای  ــرداری از ان تأمیــن مالــی جهــت ســاخت و بهره ب
توجیــه صنعتــی و معدنــی، نفــت و پتروشــیمی و ...

فرآیند تأمین مالی صندوق پروژه 
ارائه گزارش توجیهی تأمین مالی،  .1

ــی  ــخصیت حقوق ــب ش ــروژه در قال ــرکت پ ــن ش ــا تعیی ــیس ی تأس  .2
ــروژه، ــرا پ ــت اج ــاص جه ــهامی خ س

ثبت صندوق پروژه نزد اداره ثبت شرکت ها،  .3

صندوق پروژه به عنوان يك ابزار تأمين مالي چيست؟
 و فرآيند تأمين مالي از اين طريق به چه نحو است؟

از  وجــوه  جمــع آوری  ســرمایه گذاری،  واحدهــای  پذیره نویســی   .4
ران، ســرمایه گذا

انجــام کل مراحــل اجــرای پــروژه بــا مشــخصات، کیفیــت، زمان بنــدی   .۵
و بــا دریافــت مبالــغ منــدرج در طــرح توجیهــی،

پــروژه،  پایــان  از  قبــل  ســرمایه گذاری  واحدهــای  دارنــدگان   *
ــه  ــه ب ــازار ثانوی ــود را در ب ــرمایه گذاری خ ــای س ــد واحده می توانن

ــانند. ــروش برس ف

وظايف و مسئوليت هاي حسابرس صندوق زمين و ساختمان به عنوان يك ابزار 
تامين مالي چيست؟

حســابرس صنــدوق از بیــن مؤسســات حسابرســی معتمــد ســازمان بــورس 
و اوراق بهــادار، بــرای مــدت یک ســال شمســی تعییــن می شــود. انتخــاب 
مجــدد یــک مؤسســه حسابرســی به طــور متوالــی بــرای حداکثر ســه دوره، 
بالمانــع اســت. حســابرس صنــدوق بــه پیشــنهاد متولــی و تصویــب مجمع 
ــع  ــط مجم ــابرس توس ــه ی حس ــت. حق الزحم ــر اس ــل تغیی ــدوق قاب صن

ــدوق تعییــن می شــود. صن
وظایف و مسئولیت هاي حسابرس

ــول  ــور حص ــه منظ ــدوق ب ــی صن ــات مال ــه ی عملی ــر کلی ــارت ب نظ  
ــل و  ــور کام ــه ط ــدوق ب ــی صن ــای مال ــه رویداده ــان از این ک اطمین
ــه ی  ــود و کلی ــت می ش ــدوق ثب ــاب های صن ــح در حس ــه روش صحی ب

مــدارك و مســتندات مربوطــه جمــع آوری و بــه روش صحیــح نگهداری 
می شــود؛

ــه مجمــع  ــدوق ب ــر صن ــزارش مدی ــه گ بررســي و اظهارنظــر راجــع ب  
درخصــوص عملکــرد و وضعیــت صنــدوق، صورت هــای مالــی صنــدوق 
در مقاطــع شــش ماهه و ســاالنه، و گــزارش مدیــر صنــدوق بــه هیــأت 

مدیــره درخصــوص افزایــش ســرمایه؛
ــص  ــبات ارزش خال ــوه ی محاس ــوص نح ــر در خص ــي و اظهارنظ بررس  
ــازمان  ــوب س ــتورالعمل مص ــاس دس ــرمایه گذاري براس ــاي س واحده
ــاي  ــدارك و گزارش ه ــناد و م ــودن اس ــتدل ب ــن صحت/مس و همچنی

ــن محاســبات. پشــتوانه ی ای
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 واحــدی تجــاری اســت کــه به منظــور کســب ســود ســبدی از 
ــاد و اداره  ــد، ایج ــالك و مســتغالت را خری ــر ام ــی ب ــای مبتن دارایی ه
ــهامداران  ــان س ــرمایه گذاری می ــبد س ــل از س ــود حاص ــد. س می کن

صنــدوق ســرمایه گذاری مســتغالت توزیــع می شــود.
انجمــن ملــی  صندوق هــای ســرمایه گذاری  بــر اســاس تعریــف 

 )NAREITs( مســتغالت 
صنــدوق ســرمایه گذاری مســتغالت شــرکتی اســت کــه به منظــور 
 income-producing( ــد و ادارۀ امــالك و مســتغالت درآمــدزا خری
real estates( از قبیــل آپارتمــان، مراکــز خریــد، دفاتــر اداری، 

ــرمایه گذاری  ــای س ــی از صندوق ه ــود. برخ ــیس می ش ــار و ... تأس انب
مســتغالت در دارایی هــای مالــی مبتنــی بــر امــالك و مســتغالت 

می کننــد. ســرمایه گذاری 

صندوق سرمايه گذاری امالک و مستغالت به عنوان يك ابزار تامين مالي چيست؟ و 
تاريخچه ايجاد آن چيست؟

تاریخچۀ REITs در ایاالت متحده
در تاریــخ 1 ژانویــۀ 1۹۶1 الحاقیــۀ قانــون مالیات هــا مزایــای مالیاتــی 
ســرمایه گذاری  شــرکت های  از  جدیــدی  نــوع  بــرای  را  خاصــی 
پیش بینــی می کنــد. بــر اســاس ایــن الحاقیــه، در صورتــی کــه 
صندوق هــای ســرمایه گذاری مســتغالت شــرایط معینــی را احــراز 
نماینــد، ســود تقســیمی آن هــا معــاف از مالیــات خواهــد بــود. تصویــب 
ــی  ــرای تمام ــه ب ــت ک ــن منظــور صــورت گرف ــه ای ــون یادشــده ب قان
ســرمایه گذاری  ســبد  در  ســرمایه گذاری  فرصــت  ســرمایه گذاران 
ــا تصویــب  متنوعــی از امــالك و مســتغالت درآمــدزا فراهــم گــردد. ب
ــون، ســرمایه گذاری در طبقــۀ دارایــی امــالك و مســتغالت از  ایــن قان

ــد. ــر ش ــادار امکان پذی ــروش اوراق به ــد و ف ــق خری طری
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بخشودگی 1.2 میلیارد دالری جریمه دیرکرد مالیات
 IRS توسط ادارۀ کل مالیات های درون مرزی آمریکا 

به علت همه گیری

اخباراخبار
ایرانوایرانو
جهانجهان

آمریــکا  درون مــرزی  مالیات هــای  کل  ادارۀ 
طــی بیانیــه ای اعــالم کــرد هزینــه  دیــر کــرد 
ــری  ــول همه گی ــه در ط ــی ک مالیات دهندگان
تــالش داشــته اند تــا اظهارنامــه مالیاتــی خــود 
ــد  ــذف خواه ــد، ح ــال کنن ــع ارس ــه موق را ب
ــم  ــک و نی ــدود ی ــاس، ح ــن اس ــر ای ــرد. ب ک
از  بیــش  مشــمول  مالیات دهنــده  میلیــون 
ــد  ــف جریمــه خواهن ــارد دالر تخفی ــک میلی ی

شــد.
ــرای  ــده ب ــادر ش ــی ص ــای مالیات اظهارنامه ه
ســال های دو هــزار و نــوزده و دو هــزار و 
بیســت، کــه موعــد ارســال آنهــا در ســال های 
و  بیســت  و  دوهــزار  و  بیســت  و  هــزار  دو 
ــد  ــف خواهن ــرایط تخفی ــد ش ــود، واج ــک ب ی
ــی  ــخ س ــا تاری ــد ت ــدگان بای ــود. مالیات دهن ب
ســپتامبر دو هــزار و بیســت و دو هرگونــه 
اظهارنامــه را جهــت بهره منــدی از بخشــودگی 

هزینه هــای دیرکــرد ارائــه دهنــد.
جریمه هــای اعــالم شــده بــرای جرائمــی 
ــد  ــه اظهارنامــه مالیاتــی می توان ماننــد عدم ارائ

تــا بیســت و پنــج درصــد از عــوارض پرداخــت 
نشــده در نظــر گرفتــه شــود. بــر ایــن اســاس، 
آمریــکا   درون مــرزی  مالیات هــای  کل  ادارۀ 
اعــالم کــرد ایــن ســازمان جریمه هایــی را 
ــه  ــرایطی ک ــا در ش ــت ی ــدم پرداخ ــرای ع ب
اظهارنامه   هــای تقلبــی ارائــه شــده باشــد 

ــید. ــد بخش نخواه
ــترده از ادارۀ کل  ــادات گس ــه انتق ــه ب ــا توج ب
ــر  ــی ب ــکا مبن ــرزی آمری ــای درون م مالیات ه
عــدم یاری رســانی بــه مالیات دهنــدگان در 
انجــام تعهداتشــان،  بخشــودگی جریمــه  ارائــه 
ــن  ــی آخری ــای مالیات ــگام اظهارنامه ه ــر هن دی
ــرای تســهیل پرداخــت  اقــدام ایــن ســازمان ب
مالیــات اســت. ایــن آژانــس بــا تمدیــد مهلــت 
ــزار  ــال دو ه ــی در س ــده مالیات ــکیل پرون تش
و بیســت و دو،  فرصــت بیشــتری جهــت 
ارائــه اظهارنامــه و پرداخــت بدهــی در اختیــار 

ــد داد. ــرار خواه ــدگان ق مالیات دهن
www.accountingtoday.com
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رشد در مشاغل کوچک بر اثر تورم

انتشــار  بــا  زرکســو  نرم افــزاری  شــرکت 
گزارشــی بــر اســاس رویکردهــای پلتفــرم 
فنــاوری کســب وکارهای کوچــک جهانــی و 
ــک  ــب وکارهای کوچ ــادی کس ــرد اقتص عملک
در ایــاالت متحــده و همینطــور چگونگــی تأثیر 
ــی  ــه بررس ــال 201۷، ب ــا از س ــر آنه ــورم ب ت
ــاغل  ــن مش ــده از ای ــت آم ــه دس ــات ب اطالع
پرداختــه  بریتانیــا  و  نیوزلنــد  اســترالیا،  در 
اســت. ایــن گــزارش کــه بــا مشــارکت شــرکت 
خدمــات اکســنچر و همراهــی رویکرد کســب و 
کارهــای کوچــک شــرکت نرم افــزاری زرکســو 

ــانی های  ــامل به روزرس ــت، ش ــده اس ــه ش تهی
ــک در  ــب وکارهای کوچ ــاد کس ــی اقتص فصل
ــر اســاس  ــوده و  ب ــاد ب ــاالت متحــده و کان ای
هــزار  ده هــا  از  جمع آوری شــده  داده هــای 

ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــتری ص مش
ــر چندیــن معیــار  بررســی های انجــام شــده ب
عملکــرد اصلــی، از جملــه رشــد فــروش، 
ــک  ــب وکارهای کوچ ــه کس ــی ک ــدت زمان م
ــن  ــر ای ــتند و تأخی ــت هس ــار پرداخ در انتظ
پرداخت هــا تمرکــز دارد. ایــن گــزارش نشــان 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــی ک ــد در حال می ده

دو  تقریبــاً  کوچــک  رشــد کســب وکارهای 
ــت،  ــری اس ــل از همه گی ــن قب ــر میانگی براب
ایــن امــر عمدتــاً بــه دلیــل ارائــه قیمت هــای 
ــا و  ــدار کااله ــش مق ــای افزای ــه ج ــر ب باالت
خدمــات فروختــه شــده بــوده اســت. بــه 
طــور خالصــه، ایــن احتمــال در نظــر گرفتــه 
مشــاغل  در  رشــد  تصــور  کــه  می شــود 
کوچــک بــه دلیــل تــورم و افزایــش قیمت هــا 

ــت. ــوده اس ــازار ب ــرایط ب و ش
www.accountingtoday.com
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ــط  ــراً توس ــه اخی ــی هایی ک ــاس بررس ــر اس ب
فدراســیون بیــن المللــی حســابداران )آیفــک( 
ــا  ــتان، ب ــره انگلس ــابداران خب ــن حس و  انجم
ــه مالیــات صــورت  موضــوع اعتمــاد عمومــی ب
بــه  دهنــدگان  مالیــات  نگــرش  گرفتــه، 
ــان از  ــا ســطح مشــاهده آن پرداخــت مالیــات ب
فســاد ارتبــاط نزدیــک دارد. طــی نظرســنجی 
ــارده  ــر در چه ــد نف ــزار و نهص ــج ه ــه از پن ک
ــد،   ــام ش ــان انج ــعه جه ــال توس ــور در ح کش
مشــخص شــد زمانــی کــه مالیــات دهنــدگان 
ــه  ــراف بودج ــاد و انح ــری از فس ــطوح باالت س
ــاد  ــال اعتم ــد، متقاب ــاهده کنن ــی را مش عموم

طبق اعالم فدراسیون بین المللی حسابداران IFAC، نگرش مالیات دهندگان به پرداخت 
مالیات با مشاهده آنان از سطح فساد ارتباط نزدیک دارد

ــدا  ــزل پی ــی تن ــتم های مالیات ــه سیس ــا ب آنه
ــرد. ــد ک خواه

ــی  ــط میزگردهای ــه توس ــنجی ک ــن نظرس ای
ــرار  ــت ق ــورد حمای ــتر م ــی بیش ــت بررس جه
ــه  ــت ک ــی اس ــر تحقیقات ــی ب ــت، مبتن گرف
ــای کشــورهای در  ــار داده ه ــرای نخســتین ب ب
حــال توســعه خــارج از جــی بیســت را شــامل 
ــازمان  ــه س ــق آنچ ــن مطاب ــود. همچنی می ش
ــزار و  ــال دو ه ــا س ــرده، ت ــی ک ــل پیش بین مل
پنجــاه باالتریــن رشــد جمعیــت در کشــورهای 
ــاد  ــد افت ــاق خواه ــت اتف ــی بیس ــارج از ج خ
و بررســی صــورت گرفتــه بــه موضوعاتــی 

ــت  ــهم جمعی ــش س ــر افزای ــه ب ــردازد ک می پ
ــود. ــد ب ــذار خواه ــر گ ــان تأثی جه

فدراســیون بیــن المللــی حســابداران )آیفــک( 
بــا حمایــت گســترده حرفــه حســابداری 
جهانــی، اخیــراً برنامــه عملیاتــی خــود را بــرای 
ــم اقتصــادی منتشــر  ــا فســاد و جرائ مبــارزه ب
ــات  ــر اقدام ــرح بیانگ ــن ط ــت. ای ــرده اس ک
ایــن حرفــه  خاصــی اســت کــه اعضــای 
ــگ  ــه و هماهن ــورت جداگان ــه ص ــد ب می توانن
ــادار در  ــیوه ای معن ــه ش ــا ب ــد ت ــام دهن انج

ــد. ــرکت کنن ــاد ش ــا فس ــارزه ب مب
https://www.ifac.org
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نگرانــی حســابداران از تــورم و 
رکــود

ــر  ــرا منتش ــه اخی ــنجی ک ــاس نظرس ــر اس ب
ــارت  ــود در تج ــورم و رک ــراس از ت ــده، ه ش
اعتمــاد اقتصــادی حســابداران در ایــاالت 
متحــده و ســایر نقــاط جهــان را تضعیــف 

ــت. ــرده اس ک
ــوان شــرایط  ــا عن ــی، ب ــن نظرســنجی فصل ای
انجمــن  توســط  کــه  جهانــی  اقتصــاد 
انجمــن  و  انگلســتان  خبــره  حســابداران 
حســابداران مدیریــت خبــره صــورت گرفــت، 
ــه  ــاد در س ــی اقتص ــای کل ــان داد دورنم نش
ماهــه ســوم بســیار کمتــر از میانگیــن آن در 

ــت. ــوده اس ــته ب ــه گذش ده
ــه  ــاً س ــان داد تقریب ــا نش ــن یافته ه همچنی
ــا  ــش هزینه ه ــا افزای ــب وکارها ب ــارم کس چه
ــور  ــد. همینط ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج دس
ایــن  پاســخ دهندگان  از  نســبت  باالتریــن 
همــه پرســی بــه افزایــش فشــار هزینه هــا در 
دهــه گذشــته  اشــاره داشــته و بیــش از یــک 
ســوم از آنهــا نگــران کاهــش درآمــد بوده انــد.  
ــز ارز خارجــی و  ــراد نی درصــد مشــابهی از اف
نوســانات آن را بــه عنــوان عاملــی بــرای عــدم 
اطمینــان و رکــود احتمالــی در آخریــن چشــم 

ــد. ــف کرده ان ــادی توصی ــداز اقتص ان
www.accountingtoday.com

ــی   ــابداری مال ــتانداردهای حس ــت اس ــنهادی هیئ ــرات پیش تغیی
ــاص ــارکت های خ ــابداری مش ــکا FASB در حس آمری

پیــرو  انتشــار طــرح پیشــنهادی هیئــت اســتانداردهای حســابداری مالــی در زمینه اســتانداردهای 
ــا صورت هــای مالــی مشــارکت های  حســابداری، ایــن هیئــت اطالعــات مضاعفــی را در رابطــه ب

خــاص در اختیــار ســرمایه گــذاران قــرار داد.
ــاص،  ــارکت های خ ــی مش ــگری مال ــوه گزارش ــا در نح ــش تفاوت ه ــرح، کاه ــن ط ــداف ای از اه
ــاص و  ــارکت های خ ــف مش ــا تعری ــه ب ــت ک ــی اس ــکیل واحدهای ــال آن در تش ــار اعم در کن
ــابداری  ــتانداردهای حس ــت اس ــط هیئ ــده توس ــن ش ــابداری تدوی ــتانداردهای حس ــت اس فهرس

ــد. ــت دارن ــی مطابق مال
ــابداری،  ــتانداردهای حس ــده اس ــن ش ــت تدوی ــاص در فهرس ــارکت های خ ــف مش ــم تعری عالرغ
ــژه  ــی، به وی ــای مال ــوع مشــارکت  ها در صورت ه ــن ن ــورد حســابداری ای ــای خاصــی در م راهنم
ــن حــال و در  ــا ای ــدارد. ب ــا وجــود ن ــص دارایی ه ــه خال ــری اولی ــورد شناســایی و اندازه گی در م
ــه ســخنرانی های  ــف از جمل ــع مختل ــر از مناب ــی متاث ــا شــیوه های متفاوت ــن رهنموده ــاب ای غی

اعضــای کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار، شــکل گرفتــه اســت.
www.accountingtoday.com
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ــکا،  ــرزی آمری ــای درون م ــات ه اداره کل مالی
جــذب ده هــزار کارمنــد جدیــد و چهــار هــزار 
اپراتــور تلفنــي خدمــات مشــتریان را بــه 
ــی در  ــی آت منظــور مســاعدت در فصــل مالیات

ــت. ــرار داده اس ــود ق ــه کار خ برنام
ــکا  ــرزی آمری ــای درون م ــات ه اداره کل مالی
ــزار  ــار ه ــزود، چه ــدام اف ــن اق ــان ای ضمــن بی
اپراتــور تلفنــي جدیــد در بخــش خدمــات 

فدراســیون بیــن المللــی حســابداران بــه تازگــی 
ــاد و  ــا فس ــارزه ب ــرای مب ــی را ب ــه عملیات برنام
جرایــم اقتصــادی بــه منظــور جلوگیــری از تقلــب 

در سراســر جهــان منتشــر کــرد.
ــی  ــش از س ــامل بی ــده، ش ــن ش ــه تدوی برنام
ــی  ــن الملل ــیون بی ــط فدراس ــاص توس ــدام خ اق
حســابداران )آیفــک( و حرفــه حســابداری اســت 
کــه حوزه هایی همچــون آمــوزش، اســتانداردهای 
ــر  ــد را در ب ــری عقای ــارکت و رهب ــی، مش جهان

اســتخدام ده هــزار کارمنــد مالیاتــي و چهــار هــزار اپراتــور تلفنــي بخــش خدمــات مودیــان توســط 
ــه  ــر در پاســخگویي ب ــع مشــکل تاخی ــکا IRS جهــت رف ــات هــای درون مــرزی آمری اداره کل مالی

مودیــان

ــا و  ــه تلفن ه ــخگویی ب ــت پاس ــتریان جه مش
ارائــه خدمــات دیگــر مســاعدت خواهنــد کــرد. 
پــس از مــورد انتقــاد قــرار گرفتــن تاخیرهــای 
و  تماس هــا  بــه  پاســخگویی  در  طوالنــی 
رســیدگی بــه انبوهــی از میلیون هــا اظهارنامــه 
ــی  ــل مالیات ــده در فص ــردازش نش ــی پ مالیات
گذشــته کــه از ســال 2021 باقــی مانــده 
ــارس  ــاه م ــی در م ــور مالیات ــازمان ام ــود، س ب

اعــالم کــرد قصــد دارد ده هــزار کارمنــد را بــه 
ــه اســتخدام درآورد.  عنــوان نیــروی کمکــی ب
ــون  ــب قان ــا تصوی ــان و ب ــن اداره از آن زم ای
ــارد  ــتاد میلی ــاه اوت، هش ــورم در م ــش ت کاه
اســتخدام  مجــوز  و  کــرده  دریافــت  دالر 
ــوری  ــتخدام ف ــه اس ــت ک ــتقیم را داراس مس

ــازد. ــر می س ــد را میس ــدان جدی کارمن
www.accountingtoday.com

IFAC انتشار برنامه عملیاتی مبارزه با جرائم و فساد توسط فدراسیون بین المللی حسابداران

می گیــرد. ایــن برنامــه بــا مشــارکت صــد و 
گروه هــای  آیفــک،  عضــو  ســازمان  هشــتاد 
مشــاوره و ســایر ســازمان های جهانــی و  بــا 
ــه  ــاد در حرف ــا فس ــارزه ب ــتراتژی مب ــام از اس اله
حقوقــی کانــون بیــن المللــی وکالی دادگســتری،  
بــا هماهنگــی نزدیــک بــا ایــن اتحادیــه )آی بــی 
اِی( تدویــن شــده اســت. بعــالوه فدراســیون بیــن 
المللــی حســابداران در نظر دارد همکاری مســتمر 

ــداوم بخشــد. ــن فدارســیون ت ــا ای خــود را ب

این طرح بر پنج رکن استوار است:
 اســتفاده از پتانســیل کامــل آمــوزش و توســعه 

حرفــه ای
 حمایت از استانداردهای جهانی

 کمک به سیاست گذاری مبتنی بر شواهد
تقویت تأثیر آیفک از طریق مشارکت و  

کمــک به خبرگــی در آیفــک از طریــق رهبری   
عقاید و پشــتیبانی.

www.accountingtoday.com
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ــا  ــت، ب ــی دیلوی ــات و حسابرس ــه خدم موسس
ــد در  ــع جدی ــا و مناب ــری از ابزاره ــره گی به
زمینــه الزامــات، مســئولیت های نظارتــی و 
ــه  ــدام ب ــی، اق ــای اثربخش ــتراتژی های ارتق اس
ــود  ــی خ ــه حسابرس ــای کمیت ــالح راهنم اص

ــت. ــرده اس ک
مــاه ســپتامبر  آنالیــن در  راهنمــای  ایــن 
ــال 2018  ــار در س ــن ب ــرای آخری منتشــر و ب
، بــا هــدف کمــک بــه اعضــای قدیمــی و 
ــا  ــه ب ــرادی ک ــه حسابرســی و اف ــد کمیت جدی
کمیته هــای حسابرســی همــکاری نزدیــک 

فدراســیون بین المللــی حســابداران )آیفــک( 
ــت  ــتای تقوی ــود را در راس ــی خ ــه عملیات برنام
از  حمایــت  و  حســابداری  حرفــه  مشــارکت 
اکوسیســتمی قدرتمنــد بــرای مبــارزه بــا فســاد، 
کــه طیــف متنوعــی از مشــارکت کنندگان و 
سیاســت ها را نیــز در بــر می گیــرد، منتشــر 
کــرد. برنامــه عملیاتــی منتشــر شــده، بــا تعییــن 
بیــش از ســی اقــدام خــاص بــرای آیفــک و 
آمــوزش،  زمینه هــای  در  حســابداری  حرفــه 
سیاســت های مبتنــی بــر شــواهد، اســتانداردهای 
جهانــی، مشــارکت و راهبــری فکــری بــه مبــارزه 

ــم اقتصــادی توســط فدراســیون  ــا فســاد و جرای ــارزه ب ــرای مب افزایــش تعهــد حرفــه حســابداری ب
IFAC  بین المللــی حســابداران

بــا فســاد و جرایــم اقتصــادی اقــدام خواهــد کرد.
ایــن برنامــه عملیاتــی متضمــن تعهــد روز 
ــرای  ــابداری ب ــه حس ــترده حرف ــزون و گس اف
مبــارزه بــا فســاد و جرایــم اقتصــادی اســت. بــه 
ــم، فدراســیون  ــن مه ــه ای منظــور دســتیابی ب
از  اســتفاده  بــا  حســابداران  بین المللــی 
ــا  ــارت و ب ــی و تج ــای عموم ــه فعالیت ه دامن
حمایــت از یکپارچگــی و شــفافیت در سیاســت 
گذاری هــای موثــر جهانــی و داخلــی، بــه طــور 
مســتقیم و غیرمســتقیم بــه مبــارزه بــا فســاد 

ــرد. ــد ک کمــک خواه

شــکل گیری ایــن برنامــه بــا مشــارکت گســترده 
ــیون،  ــو فدراس ــازمان عض ــتاد س ــد و هش یکص
ســازمان های  ســایر  و  مشــاوره  گروه هــای 
کلیــدی جهانــی صــورت گرفتــه اســت. شــایان 
ذکــر اســت کــه طراحــی ایــن برنامــه عملیاتــی 
ــه  ــاد ک ــا فس ــارزه ب ــتراتژی مب ــام از اس ــا اله ب
توســط اتحادیــه بیــن المللی وکالی دادگســتری 
ــده  ــزی ش ــی برنامه ری ــای حقوق ــرای حرفه ه ب
بــود، و بــا هماهنگــی نزدیــک بــا ایــن اتحادیــه 

تهیــه شــده اســت.
www.ifac.org

Deloitte به روز رسانی راهنمای کمیته حسابرسی توسط موسسه
دارنــد ماننــد مدیــران مالــی، ناظــران، مدیــران 
اجرایــی، مشــاوران و حسابرســان مســتقل 

شــد. به روزرســانی 
ــل  ــی از قبی ــا موضوعات ــن راهنم ــن، ای همچنی
ــئولیت ها توســط  ــش بــرد مس ــی پی چگونگ
کمیته هــای حسابرســی را بــه منظــور نظــارت 
ــی،  ــگری مال ــف گزارش ــای مختل ــر جنبه ه ب
ریســک، حسابرســان داخلــی، حسابرســان 
مســتقل و اخــالق پوشــش داده و تشــریح 
می کنــد ترکیــب کمیتــه تــا چــه انــدازه 
الزامــات کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار 

و بــورس نیویــورك را در زمینــه اســتقالل 
ــن  ــرد. ای ــد ک ــرآورده خواه ــی ب ــواد مال و س
ــر  ــن  تغیی ــر گرفت ــا در نظ ــن ب ــند همچنی س
مســئولیت ها در ســال های اخیــر، مطابقــت 
منشــور کمیتــه حسابرســی را بــا الزامــات 
ــرار میدهــد. موضوعــات  فعلــی مــورد بحــث ق
آنهــا  بــه  راهنمــا  ایــن  در  کــه  دیگــری 
ــات  ــا و مالحظ ــامل رویه ه ــده ش ــه ش پرداخت
ــه و  ــای کمیت ــام ارزیابی ه ــگام انج ــج هن رای
چگونگــی تقویــت اثربخشــی کلــی کمیته هــای 

ــت.  ــی اس حسابرس
www.accountingtoday.com/
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حسابدار

معرفی مؤّسسات حسابرسی 

اخبار انجمن

مؤّسسات حسابرسی

1

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

• حسین طالبی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• مجید مختار نژاد )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• بهمن فدوی رودسری )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• حمیدرضا اصغری )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• سردار بارگاهی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• امیررضا رهبری مقدم )حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرســی صورت های مالی، حسابرسی عملیاتی، حسابرسی 
مالیاتی، حسابرسی داخلی، بازرس قانونی، مشاوره مالی، خدمات حسابداری، 
تهیه صورت های مالی تلفیقی، اصالح حســاب، ارزیابی ســهام و طراحی 

سیستم های مالی. 
تلفن: 88109418 )شش خط(   فاکس: 88109421            

 نشانی: تهــران، خیابان ولیعصر باالتر از خیابان شهید بهشتی کوچه نادر 
پالک 6 طبقه پنجم واحد 18     کدپستی: 1۵11643937

abtinravesh@yahoo. com

مؤّسسه حسابرسی آبتین روش آریا

مؤّسســات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در صورت درخواست کتبی می توانند شناخت نامه ی خود را در این بخش منتشر کنند. 

4

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • سیروس شمس )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • شهریار سیفی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
    • علی اصغر مسلمی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

    • مصطفی جان نثاری )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
    • جواد راثی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

    • بهنام دائی مژدهی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
    • محمود رجائی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

      • علی آقا عزیزی بزرگی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمي،   کارشناس 
رسمی قوه قضائیه(

    • سید مهدی تیموریان )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس 
رسمی دادگستری(

خدمات: حسابرســی و بازرسی قانونی شــرکت ها، حسابرسی داخلی، 
حسابرسی عملیاتی، خدمات مالی و مشاوره مالیاتی، ارزیابی سهام، طراحی 
و پیاده سازی سیســتم های مالی، نظارت بر امور تصفیه شرکت ها، تهیه 
صورتهای مالی بر مبنای IFRS و بررسی مالی پروژه های سرمایه گذاری

تلفن: 19-88937317 و 88899826 و 88901۵49
فاکس: 88901834                 تلفکس: 88899962

نشانی: تهران- خیابان اســتاد نجات الهــی، کوچه خسرو، پالک 31، 
طبقه سوم و چهارم

www. armanarvin. com
Email: info@armanarvin. com

مؤّسسه حسابرسی آرمان آروین پارس

آرشین حساب ۲

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
      • ارسالن اسمعیلی کاکرودی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

      •مهدی رضا قاسمیان )حسابدار رسمی(
    • عباس ابراهیمی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی 

دادگستری(
خدمات: حسابرسی مستقل و بازرس قانونی، حسابرسی مالیاتی، نظارت بر امور 

تصفیه، حسابرسی داخلی، خدمات حسابرسی، اصالح حساب، طراحی و اجرای 
سیستم های حسابداری و اطالعات مدیریت، مشاوره مالی، مدیریتی و مالیاتی، 

کارشناس رسمی دادگستری، حسابرسی خاص، ارزیابی سهام و دیگر خدمات مالی 
و مدیریتی. 

تلفن: 88480966 و 88384770
فاکس: 884808۵4

نشانی: تهران- خیابان ولیعصر- باالتر از خیابان بهشتی- کوچه نادر- پالک 
6- طبقه 4- واحد 14

Email: Arshinhesab@iacpa. ir

آرمان اندیش آگاه ۳

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
•  محمد جعفر دهقان طرزجانی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

•  رامین جهانگیری )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(
•  یوسف غیاسوند )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

•  حسین مشهوری )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی مالی و مالیاتی، بازرسی قانونی، مشاوره مدیریت مالی، ط راحی 
و پیاده ســازی سیستم مالی، خدمات مالی و حســابداری و مالیاتی، نظارت بر امور 

تصفیه، ارزیابی سهام و سهم الشرکه، داوری مالی
دفتر تهران: میدان هفت تیر، ضلع شمال شرقی، جنب فروشگاه زنجیره ای یاس، 

کوچه آذری، پالک 17، واحد 4  کدپستی: 1۵7484671۵
تلفن: 18-88342817             فاکس: 8832966۵

دفتر ارومیه: خیابان جهاد، کوی اول )هجرت(، کوچه سوم، پالک 2۵
 کدپستی: ۵714717۵9۵         

  تلفن: 32228222-044          فاکس: 8978361۵

انجمن حسابداران خبره  ایران
w w w .  i i c a .  i r

مؤّسسه حسابرسی آریا روش

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • حبیب جامعی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • سیدمحمد بزرگ زاده )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • رضا جامعی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • محمدکاظم مالئک صفت )حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرســی صورت های مالی و ارائه انواع گزارشات حسابرسی 

مالــی و مالیاتی، انجــام وظائف بــازرس قانونی، مشــاوره، طراحی و 
پیاده سازی سیســتم های مالی و ارائه انواع خدمات مالی، نظارت بر امور 
تصفیه، خدماتی که توسط دادگاه ها و مراجع قضائی در چهارچوب موارد 

باال ارجاع و توسط حسابداران رسمی پذیرفته می شود
 نشانی: تهــران: بلوار آفریقا، باالتر از میرداماد، بلوار ستاری، پالک 74، 

طبقه 4، واحد 1۵
تلفن: 88674704 - 88660824 - 88198396  فکس: 88198401

صندوق پستی: 7919-1۵87۵          کدپستی: 19689۵3691

۶

مؤّسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • هادی یوسف زاده )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
•  مجتبی ثقفی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

•  سعید وطنی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(
خدمات: حسابرسی مستقل و بازرس قانونی، حسابرسی مالیاتی، نظارت بر امور 

تصفیه، حسابرسی داخلی، اصالح حساب، طراحی و اجرای سیستم های حسابداری 
و اطالعات مدیریت، مشاوره مالی، مدیریتی و مالیاتی، حسابرسی خاص، ارزیابی 

سهام و دیگر خدمات مالی و مدیریتی. 
تلفن: 88۵2819۵ و 88176101-2

فاکس: 88۵20679
نشانی: تهران- خیابان سهرودی شمالی- کوچه مهاجر- پالک 41- واحد 10

info@atiehNegarAudit. ir

۵

این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی http: //iica. ir/cpa-firms  نیز به صورت آنالین در دسترس است. 

instagram. com/iica_ir
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عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران 
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار 
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران

  • یاسین قاسمی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(
  • سعید گل محمدی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(

  • مهدی مرادی )حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(
خدمات: حسابرسی صورت های مالی، مالیاتی، حسابرسی داخلی، خدمات مالی، ارزیابی 

سهام، مشاور مالی و مالیاتی
 نشانی: تهران- خیابان ولیعصر- ابتدای خیابان فتحی شقاقی- پالک 17-طبقه پنجم

تلفن: 8810۵367- 8810۵472- 8810۵436      
فکس: 8810۵390                    کدپستی: 1433634666 

www. eb-co. com :آدرس پست الکترونیکی
Email: info@eb-co. com

مؤّسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران 1۲

این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی http: //iica. ir/cpa-firms  نیز به صورت آنالین در دسترس است. 

مؤّسسه حسابرسی آزمودگان

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • مهرداد آل  علی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • فرهاد فرزان )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • سید مرتضی فاطمی اردستانی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی صورت های مالی، مالیاتی، عملیاتی، بازرسی 

قانونی، رسیدگیهای ویژه و اصالح حساب، خدمات حسابداری و 
مشاوره ای، ارزیابی سهام، طراحی سیستم های مالی

تلفن: 88939۵13-88929709-88929708
فاکس: 88929642

نشانی: خیابان کریم خان زند- خیابان دکتر عضدی 
)آبان جنوبی( شماره ۵2- طبقه دوم 

صندوق پستی: 1433۵-797
Email: info@azmoudegan. com

۷

مؤّسسه حسابرسی و خدمات آزموده کاران

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • مسعود بختیاری )حسابدار رسمی(

  • علی اصغر فرخ )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  •اسداله درخشانی )حسابدار رسمی(

    • مسعود سورانی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • حدیث توکلی کوشا )حسابدار رسمی(

    • مهدی رضائی )حسابدار رسمی(
  • امیرحسین عبدالملکی )حسابدار رسمی(

  • احسان شیروانی هرندی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرســی صورت های مالی- حسابرســی مالیاتی- 
حسابرسی علمیاتی- حسابرسی داخلی- خدمات مشاوره ای- ارزیابی 
ســهام -طراحی و اســتقرار سیســتم  های مالی- راســـتی آزمائی 
 IFRS تهیــه صورت  های مالــی بر مبنای -)Due Diligence(
- بازرســی قانونی و نظــارت بر امور تصفیه- داوری - کارشناســی

تلفن: 2292۵90۵-2292۵901-2292۵910
نشانی: تهران- خیابان دکتر شریعتی- نبش یخچال- 

بن بست شریف- پالک ۵ 
Email: officeazn@gmail. com
www. azn. ir

۸

1۳

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
معتمد بورس اوراق بهادار

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی

  • ابراهیم موسوی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • حسن صالح آبادی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

ACCA )رزا صالح آبادی )حسابدار رسمی •  
  • پریناز موسوی )حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرســی عملیاتی، حسابرســی مالیاتی، حسابرسی 
داخلــی، بــازرس قانونی، ارائــه خدمات مشــاوره ای و طراحی 

سیستم های مالی و ارزیابی سهام 
تلفن: 6-88708174 فاکس: 88704112        

 صندوق پستی: ۵93۵- 1۵87۵
نشــانی: میدان آرژانتیــن- ضلع جنوب غربــی پالک 22 - 

ساختمان اداری صهبا- طبقه اول- واحد 2
IACPA_Opfarageer@yahoo. com

مؤّسسه حسابرسی و خدمات
مدیریت اصول پایه فراگیر

مؤّسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
 آئین بهروش )حسابداران رسمی(

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

•  بابک دورگلی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  •  نادر فرهمندنیا )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

•  علی پازکی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
خدمات: انواع حسابرسی، بازرسی قانونی، مشاوره و مدیریت 

مالی، طراحی و پیاده سازی سیستم مالی، خدمات مالی و حسابداری 
مالیاتی، داوری مالی. 

تلفن: 88443423- 88444668
فکس: 884۵2862

نشانی: تهران- خیابان مطهری، روبروی باشگاه بانک سپه، پالک 
28- واحد 9 جنوبی

www. abaudit. com
Email: aeenbehravesh@gmail. com

10

انجمن حسابداران خبره  ایران
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مؤّسسه حسابرسی آزمون سامانه ۹

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • عبدالرضا )فرهاد( نوربخش )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • علی اصغر نجفی مهری )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • حسین قاسمی روچی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
بازرس  مالیاتــی،  حسابرســی  عملیاتی،  حسابرســی  خدمات: 
قانونی، ارائه خدمات مشــاوره مالی و مدیریت و طراحی و استقرار 

سیستم های مالی و ارزیابی سهام 
نشانی: خیابان بهار شــــیراز، تقاطع سـهروردی جنوبی، شماره 97 

واحد 8
تلفن: 77۵37944-77637730 

فاکس: 77۵274۵8
صندوق پستی: 1۵74۵/149

نشانی: تهران، بزرگراه آفریقا )جردن(، خیابان تور، انتهای خیابان، 
مجتمع رز، پالک 4، واحد 10

تلفن: 2203۵160
تلفکس: 2203۵20۵

مؤّسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
 )حسابداران رسمی(

11

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

عضو انجمن حسابداری ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران

  • اسفندیار گرشاسبی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • محمدتقی رضایی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • ابوالفضل رضایی )حسابدار رسمی(

    • قاسم شیخانی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • مصطفی احمدی وسطی کالئی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • سید محمد طباطبایی )حسابدار رسمی(

  • علی گشتاسب )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  •حسن معلومات )حسابدار رسمی(

  • مهناز خشنودنیا )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • ابوالفضل میرزایی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  •محمدحسین ملکیان )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

)CMA  امیر ابراهیم زاده )حسابدار مدیریت خبره •  

  • حجت رهبری )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • عباس اسماعیلی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • عباس حیدری کبریتی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

قانونی، حسابرســی  بازرســی  حسابرســی مالی و  خدمات: 
عملیاتی، حسابرســی مالیاتی، حسابرســی داخلی، حسابداری 
مدیریت، طراحی سیســتم  های مالی و ارزیابی ســهام، مشاوره 

مدیریت 
نشانی: 

دفتر مرکزی: تهــران- میدان توحید- خیابــان توحید- نبش 
خیابان پرچم- پالک 68     

کدپستی: 1419993۵11                فاکس: 66920876  
تلفن: 3-66932021 و 66420263 و 66432218

شعبه شرق کشور - مشــهد - بلوار فرامرزعباسی، انتهای بلوار 
فرامرز عباسی8، نبش آزادی39، پالک 1/2 طبقه همکف 

                                          تلفن: 0۵136092092-3
شعبه شمال - قائم شــهر - خیابان شریعتی، مقابل جنگلبانی، 

طبقه فوقانی بیمه پاسارگاد             تلفن: 01142276148
شعبه اصفهان - سعادت آباد، کوی کارگران، کوچه اردیبهشت، 
پالک 2۵                                   تلفن: 0313663۵798
Email::  info@ariaaudit. com
www. ariaaudit. com
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حسابدار

1۶            مؤّسسه حسابرسی بهنود حساب

  عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران

  • محمد رضا ابراهیمی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• مهران فرجی )حســابدار مســتقل، حسابدار رســمی، کارشناس رسمی 

دادگستری(
  • محمود واحدی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرســی و بازرس قانونی، حسابرســی مالیاتی، حسابرســی عملیاتی، 
حسابرســی داخلی، مشــاوره مدیریت مالی، طراحی و پیاده سازی سیستم های مالی، 
خدمات مالی، بودجه ریزی عملیاتی، ارزیابی ســهام، کارشناســی رسمی دادگستری، 

نظارت بر تصفیه شرکت ها. 
تلفن: 88980402- 88980448      فاکس: 88980373

نشــانی: تهران- خیابان دکتر فاطمــی- روبه روی خیابــان کاج - پ 136- 
ساختمان تهران 64 - طبقه پنجم جنوبی- واحد 24

 کدپستی: 141۵673499

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
اعضای انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

ACCA مؤّسسه مورد تأیید انجمن حسابداران خبره رسمي انگلستان

)FCA ،ابوالقاسم مرآتی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی •  
  • عبدالحسین رهبری )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرســی مالی )اســتاندارد حسابرســی ایــران و IFRS(، مالیاتی، 
عملیاتی، حسابرسی های خاص، بازرس قانونی، بررسی جهت سرمایه گذاری در شرکت ها 
)Due Diligence(، ارائه خدمات مشاوره تخصصی در امور مالیاتی، بیمه اجتماعی، 
ســرمایه گذاری خارجی و مدیریت، ارائه مشاوره تخصصی در صنعت بانکداری، بیمه و 

لیزینگ، تهیه صورت های مالی تلفیقی IFRS، نظارت بر امور تصفیه

تلفن: 8-88۵04۵86 و 8-88307927      فاکس: 88۵0204۵

نشانی: تهران- خیابان ایرانشهر شمالی- نبش کریمخان زند- شماره 243 طبقه دوم

تهران- خیابان مطهری بین شهید سرافزار و کوه نور- شماره 231 طبقه سوم
bayatrayan@bayatrayan. ir

مؤّسسه حسابرسی بیات رایان ۲0

مؤّسسه حسابرسی بهمند 1۷

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران 
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

عضو انجمن حسابداری ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

معتمد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
  • رضا آتش )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • محمدرضا آرزومندصومعه سرائی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • نادر رستگاری )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • رسول دوازده امامی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  •احمدرضا شریفی قزوینی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • علی مشرقی آرانی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • هومن هشی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرســی صورت های مالی، مالیاتی، حسابرسی داخلی، خدمات 
مالی، ارزیابی سهام، مشاوره مالی و مالیاتی

نشانی: تهران- قائم مقام فراهانی- شماره 114
تلفن: 2-8830۵391 و 10-88843708               فاکس: 8884468۵

نشانی اصفهان: شیخ صدوق شمالی، مجتمع سرو- طبقه 3
تلفن و فاکس: 031366339۵6، 03136642۵78

website: www. behmand-co. com
Email: Info@behmand-co. com  

            مؤّسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
 )حسابداران رسمی(

1۸

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • عباس اسرارحقیقی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • حسین فرج اللهی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

•بهمن فدوی رودسری )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
•ناصر عسگری نائینی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس قانونی، طراحی 
سیستم های مالی، مشاوره مالی و مالیاتی، ارزیابی سهام

تلفن: 88306911-88829761-8883۵207
فاکس: 88831681

نشانی: میدان هفت تیر، خیابان زیرک زاده، شماره 20، طبقه اول 
کدپستی: 1۵7۵7-3۵664

مؤّسسه حسابرسی ارکان سیستم14
 )حسابداران رسمی(

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

    •محمد شوقیان )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
      • عبداله شفاعت )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(

    •  افشین نخبه فالح )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی 
دادگستری(

    • بهروز شیرخانی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
    • عباس الری دشت بیاض )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(

خدمات: حسابرسی و بازرس قانونی شرکت ها، حسابرسی داخلی، 
حسابرسی مالیاتی، حسابرسی عملیاتی، ارزیابی سهام، مشاوره مدیریت 
مالی، طراحی و پیاده سازی سیستم های مالی، خدمات مالی و مالیاتی، 

نظارت برای تصفیه شرکت ها. 

نشانی دفتر تهران: بهجت آباد، خیابان الرستان، خیابان شهید 
حمیدصدر، پالک 3۵، واحد 10، طبقه 2

تلفن: 42-88804941                        فکس: 88804940
mshoghian7@gmail. com :ایمیل

دفتر تبریز: خیابان آبرســان، کوی مهرگان سوم، ساختمان 23، طبقه 4، واحد 1  
arkansystem@gmail. com :تلفکس: 33349129-041 ایمیل

دفتر مشهد: بلوار وکیل آباد، وکیل آباد 19، عدل 8، پالک 218
تلفن: 36010914-3602۵480-0۵1  فکس: 0۵1-36018۵94

www. Arkansystem. co

1۵  مؤّسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهرادمشار
عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمدسازمان بورس و اوراق بهادار

    • مهربان پروز )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(
  • رضا یعقوبی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(

    • مرتضی حاجی عباسی )حسابدار رسمی، کارشناس رسمی قوه قضاییه(
    •محمدرضا عبدی )حسابدار رسمی(

• فریده شیرازی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
    • بهاره همتی )حسابدار رسمی(

    • مجیدرضا بیرجندی )حسابدار رسمی(

    • بابک عباس قلی زاده )حسابدار رسمی(
  خدمات: حسابرســی صورت های مالی، حسابرســی عملیاتی، حسابرســی مالیاتی، 
حسابرسی داخلی، بازرس قانونی، مشاور مالی، خدمات حسابداری، تهیه صورت های مالی 

تلفیقی، اصالح حساب، ارزیابی سهام و طراحی سیستم های مالی. 
تلفن: 88493171-6 

فاکس: 88309490
نشانی: تهران_ خیابان مطهری، خیابان فجر )جم سابق( پالک 27 

کدپستی: 1۵89783116                               صندوق پستی: 1۵87۵/۵۵۵1
Email: info@behradmoshar. com

انجمن حسابداران خبره  ایران
w w w .  i i c a .  i r

1۹            مؤّسسه حسابرسی برنااندیشان رایان

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

عضو انجمن حسابداران مدیریت امریکا
 )IMA ،دکتر علیرضا خلیلی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی •  

  •  دکتر رضا محمدی )حسابدار رسمی(
  •  دکتر یداله تاری وردی )حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(

  • دکتر عباس جهانی )حسابدار رسمی، حسابدار مستقل، کارشناس رسمی دادگستری(
  خدمــات: ارائه دهنده انواع خدمات حرفــه ای در زمینه  های مالی، مالیاتی، 
عملیاتی و ویژه، نظارت بر تصفیه شــرکت ها، تهیــه صورتهای مالی IFRS و 
تلفیقی، اصالح حساب، مشاوره مدیریت، طراحی سیستم  های مالی و صنعتی و 
مشاوره در زمینه  های بررسی امکانات سرمایه گذاری و امور مالی پروژه ها و سهام 

و ارائه گزارشات مربوطه. 
نشانی: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان حسینی، شماره 61، واحد20۵

 تلفن: 88311988، 88324067، 88824998   فاکس: 88324068
Web: baraudit. org
Email: bornaandishanrayan. info@gmail. com

این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی http: //iica. ir/cpa-firms  نیز به صورت آنالین در دسترس است. 

instagram. com/iica_ir
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انجمن حسابداران خبره  ایران
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مؤّسسه حسابرسی
تالش ارقام

۲۵

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • فیروز عرب زاده )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • فریدون ایزدپناه )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • علیرضا مصطفی زاده )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • سید سعید ثنایی کرهرودی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرســی عملیاتــی- مالیاتی- بــازرس قانونی- طراحی 
سیستم های مالی دانشگاهها و مؤّسسات آموزش عالی- مشاوره مدیریت 
مالی- مشاوره کارشناسی- نظارت و مدیریت بر تصفیه- ارزیابی سهام و 
سهم الشرکه- داوری مالی و خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضائی 
در چهارچوب موارد باال ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته می شود و 

سایر موارد شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعالم می گردد. 
دفترمرکزی: تهران- خیابان شــهیدمطهری، خیابان الرستان، نبش 

خیابان عبده، ساختمان سپهر )شماره ۵(، واحد 302
تلفکس: 021-88806876

شعبه تبریز: خیابان ولیعصر، خیابان آذرنیا، پالک 23، طبقه اول
تلفن: 33312778-041       و        041-33339971 

دورنگار: 041-33330۵۵۵

مؤّسسه حسابرسی و خدمات حافظ گام ۲۶
عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • حسین شیخی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی و کارشناس رسمی 
دادگستری(

• مهدی آقاجانی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• سیویل احمدزاده )حسابدار رسمی(

•حمید خادمی )حسابدار مستقل و حسابدار رسمی(
• محمدرضا غرویان )حسابدار رسمی( 

• ولی اله کریمی )حسابدار رسمی(
• رضا ابوالفتحی )حسابدار رسمی

• حسن مرادگلی )حسابدار رسمی( 
• مهدی وحیدی شمس )حسابدار رسمی(   

خدمات: حسابرسی صورت  های مالی و انجام وظایف بازرس قانونی، حسابرسی 
داخلی، حسابرسی مالیاتی، حسابرسی عملیاتی، تهیه صورت  های مالی تلفیقی، 
ارزیابی سهام، خدمات مالی و مشاوره ای در زمینه های مالی، حسابرسی و حرفه ای، 
طراحی و پیاده سازی سیستم های مالی و صنعتی و نظارت برای تصفیه شرکت ها

تلفکس: 22270981، 22270949، 60- 229121۵9
نشانی: تهران- خیابان میرداماد- خیابان مصدق جنوبی- کوچه تابان- 

پالک 10- واحد 1۵                            کدپستی: 1۵49833139
 hafezgam@yahoo. com :پست الکترونیکی

مؤّسسه حسابرسی خبره ۲۷

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • نعمت اله علیخانی راد )حسابدار مستقل، حسابدار 
رسمی(

  • سیاوش سهیلی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • اکبر ثیام )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس 
قانونی، ارائه خدمات مشاوره ای و طراحی سیستم های مالی 

تلفن: 21- 88804۵19
فاکس: 88902340

نشانی: خیابان ولیعصر، کوی پزشکپور )شمال فروشگاه 
قدس( شماره 24

 کدپستی: 1۵948

مؤّسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل
عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • محمود آقاجعفری )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • حمید حسینیان )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• مرتضی مصدری )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• حمیدرضا آقایی قهی )حسابدار رسمی(

• مصطفی هاشمی )حسابدار رسمی(
  • علیرضا رسولی )حسابدار رسمی(

    خدمات: حسابرسی  صورت های مالی، حسابرسی مالیاتی، بازرس 
قانونی، طراحی و پیاده سازی سیستم های مالی و مالیاتی و نظارت 

بر امور تصفیه شرکت ها 
تلفن: 88902999-88909144       فاکس: 88908837 

نشانی: تهران- خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک- پالک 
72- واحد 4

Email: tadbirgaranmostaghe@yahoo. com 

۲۳

مؤّسسه حسابرسی پردازش حساب هونام

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • سیدمصطفی شاه صاحبی )حسابدار مستقل، حسابدار 
رسمی(

• سعید صدرائی نوری )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(   
• ناصر صلحی )حسابدار رسمی(

• منوچهر سرمدی )حسابدار رسمی(
• مهدی شربتی )حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی صورت های مالی، حسابرسی داخلی، عملیاتی 
و ویژه، ارزیابی سهام، مشاوره ی مالی و مالیاتی 

تلفن: 88937396-889381۵8        فاکس: 88937396 
نشانی: تهران- فلسطین شمالی- پایین تر از بلوار کشاورز- 

مقابل خیابان ایتالیا- کوچه آبادیان- پالک 8- واحد 2
Email: hoonamcpa@yahoo. com 

۲۲

مؤّسسه حسابرسی بیالن گزارشگر

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
  •  مراد مومنی )حسابدار رسمی(

  • عارف شفقت رودسری )حسابدار رسمی(
  • مینو فرقان دوست حقیقی )حسابدار رسمی(

  • حبیب رودساز )حسابدار رسمی(
  • زهرا رضائی )حسابدار رسمی(

خدمات: انواع حسابرســی، خدمات مالی و حســابداری و مالیاتی، خدمات 
ارجاعی دادگاه ها و مراجع قضایی، بازرســی قانونی، نظارت بر تصفیه، ســایر 
خدمات با تشخیص شورای عالی، مشاوره مدیریت مالی، ارزیابی سهام و سهم 

الشرکه، داوری مالی، طراحی و پیاده سازی سیستم مالی
شماره  های تماس: 021-88۵61704      021-22144470-1    

فاکس: 021-88683826
نشانی: تهران، ســعادت آباد، میدان کاج، ابتدای خیابان سرو شرقی- مجتمع 

اداری پایدار- طبقه چهار- واحد 404
email: bilan. gozarehgar@yahoo. com

Site: www. bilangozareshgar. ir

۲1

این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی http: //iica. ir/cpa-firms  نیز به صورت آنالین در دسترس است. 

مؤّسسه حسابرسی پیشداد اندیشه مهرگان 27 ۲4

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

•سعید رضائی قدیم )حسابدار رسمی(

  • علی رمضان نژاد )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس قانونی، ارائه خدمات 

مشاوره ای و طراحی سیستم های  مالی
تلفن:44976329-44971388-44976822

فاکس: 4497681۵
نشانی: تهران- بزرگراه ستاری جنوب، روبه روی مجتمع تجاری کوروش، ابتدای 

خیابان پیامبر غربی، پالک 106/7، مجتمع پندار، طبقه سوم، واحد 11
کدپستی: 14719۵3264

Email:Pam. audit@yahoo. com
                   

 

انجمن حسابداران خبره ایران شروع 
راه حرفه ای شدن شما... 

رایانامه:
info@iica. ir 

وبگاه:
http://iica. ir 

کانال آپارات:
aparat. com/iica_ir  

صفحه اینستاگرام: 
instagram. com/iica_ir

کانال تلگرام:
https://t. me/iica_ir

instagram. com/iica_ir



1۵4
دی و بهمن  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳46

حسابدار

مؤّسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
سخن حق

۳1

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • شهره شهالئی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
•  هوشنگ  خستوئی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• اسداله نیلی اصفهانی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرســی عملیاتــی، حسابرســی مالیاتی، بازرس 
قانونی، ارائه خدمات مشاوره در زمینه امور بانک، بیمه، فناوری 

اطالعاتی 
تلفن: 88794646 

تلفکس: 88794928
صندوق پستی: 417۵- 141۵۵

نشانی: میدان آرژانتین، اول بزرگراه آفریقا، روبروی پارکینگ 
بیهقی، پالک 12، بلوک ب، واحد شماره 3

پست الکترونیک: 
 info@sokhanehagh. com
www. sokhanehagh. com

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  •  احمد ظفر پرنده )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • محمدعلی جاللی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • غالمرضا شجری )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  •  اکبر وقار کاشانی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • مختار موسوی پور )حسابدار رسمی(
  • محمدکاظمی )حسابدار رسمی(

  • ناصر ایران نژاد )حسابدار رسمی(
  • علی حیدری )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • سید مهدی میرحسینی )حسابدار رسمی(
  • محسن آل آقا )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • مسعود آل آقا )حسابدار رسمی(
  •علی موسی زاده )حسابدار رسمی(

  • مهدی قنبری )حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرســی مالــی و انجام وظایف بازرس قانونی، حسابرســی 
داخلی، حسابرســی مالیاتی، حسابرســی عملیاتی، خدمات مشاوره مالی و 
خدمات مدیریت، طراحی و پیاده ســازی سیســتمهای مالی، ارزیابی سهام 

و صورتهای مالی تلفیقی
دفتــر مرکزی: بلوار آفریقا، نبش عاطفی غربی، پالک 1۵2 )برج صبا( طبقه 

هفتم، واحد 71                           کدپستی: 19679-3۵976 
تلفن: ۵-22037213                                 نمابر: 22012264

دفتر 1: بلوار آفریقا، نبش خیابان عاطفی غربی، پالک 1۵2 )برج صبا( طبقه 
دوازدهم، واحد 123 کدپستی: 1967936111 

تلفن: 2203721۵                                    نمابر: 22037214
دفتر 2: خیابان دکتر علی شــریعتی، باالتر از پل سیدخندان، خیابان خواجه 

عبداهلل انصاری، کوچه 16، پالک 1 واحد 2   
کدپستی: 1661684843     تلفن: 22861830        نمابر: 22899690

دفتر 3: خیابان ســهرودی شمالی، خیابان هویزه شرقی -پالک 1۵- طبقه 
4- واحد 8      

کدپستی: 1۵۵8617۵41
تلفن: 1-8874۵2۵0                                        نمابر: 88177639

دفتر 4: خیابان بخارست، کوچه مقدس 4، پالک 22، طبقه سوم
کدپستی: 93761۵618۵

تلفن: ۵-88740973                                       نمابر: 88740860
Website: (ww. samanicpa. com
mail: Info@samanicpa. org
              samanicpa@yahoo. com

مؤّسسه حسابرسی و خدمات مدیریت  سامان پندار 
 )حسابدار رسمی(

۳۲

مؤّسسه حسابرسی
رایمند و همکاران

۳0

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • عباسعلی دهدشتی نژاد )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • فریبرز امین )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • همایون مشیرزاده )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • کریم حسین آبادی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  •عباس سالک )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  •مجید محمدی )حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی صورتهای مالی، خدمات بازرس قانونی، 
حسابرسی مالیاتی، حسابرسی داخلی، خدمات حسابداری و 

اصالح حساب، تهیه صورتهای مالی تلفیقی، ارزیابی سهام، 
مشاوره مالی و مالیاتی و سایر خدمات حرفه ای

تلفن: 22137707 )10 شماره(
فاکس: 22137708

نشانی: تهران: سعادت آباد- بلوار پاک نژاد- باالتر از چهارراه 
سرو- خیابان آسمان سوم شرقی- پالک 1۵

کدپستی: 1998146613
www. rymand. com

این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی http: //iica. ir/cpa-firms  نیز به صورت آنالین در دسترس است. 

instagram. com/iica_ir

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

معتمد بورس و اوراق بهادار
عضو انجمن حسابرسان داخلی
عضو انجمن حسابداری ایران

• داریوش امین نژاد )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، و کارشناس رسمی دادگستری(
•محمد جعفر دهقان )حسابدار رسمی(

•فرید منصوری )حسابدار رسمی(
•میالد شادی )حسابدار رسمی(

• سیدعلی شیرازی )حسابدار رسمی(
• حسن طهرانی )حسابدار رسمی(

• فرشید سلطانی )حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرســی و بارزســی قانونی صورت های مالی، مشاوره مالی و 
حسابرســی عملیاتی، حسابرســی داخلی، حسابرســی های خــاص )ویژه(، 
رسیدگی های بیمه ای شــرکت های، تهیه صورت های مالی تلفیقی، خدمات 

حسابداری و سایر خدمات حرفه ای. 
تلفن: 90 الی 88601988 

فاکس: 88601987
نشانی: تهران- مالصدرا، خیابان شیرازی جنوبی، کوچه اتحاد، پالک 10، طبقه 1    

کدپستی: 143۵843811
info: @ dariaravesh. com :ایمیل

مؤّسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش
 )حسابداران رسمی(

۲۸

انجمن حسابداران خبره  ایران
w w w .  i i c a .  i r

مؤّسسه حسابرسی
دش و همکاران

۲۹

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

• بهروز دارش )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• سید حسین عرب زاده )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • میلتن ایوان کریمیان )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• منوچهر انوری زاده نائینی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• سعید ربیعی)حسابدار رسمی(

• علی اسالمی گنزق)حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس قانونی، ارائه 
خدمات مشــاوره مالی و مالیاتی، اصالح حساب، ارزیابی سهام، طراحی 
سیســتم های مالی، حسابرسی وی ژه داخلی، داوری مالی و ارزیابی سهام 

و سهم شرکت 
تلفن: 44846601-10

فاکس: 44846612
نشانی: تهران - بزرگراه نیایش- خیابان سردار جنگل شمالی- خیابان پنج تن غربی- 

خیابان نشاط-کوچه سوم غربی- پالک24
صندوق پستی: 1418۵/487

www. dashiacpa. com
info@dashiacpa. com

انجمن حسابداران خبره ایران شروع 
راه حرفه ای شدن شما... 

رایانامه:
info@iica. ir 

وبگاه:
http://iica. ir 

کانال آپارات:
aparat. com/iica_ir  

صفحه اینستاگرام: 
instagram. com/iica_ir

کانال تلگرام:
https://t. me/iica_ir
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳46 شمارۀ

حسابدار

مؤّسسه حسابرسی شراکت
عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار 

    • سیروس گوهری )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • مجید کشور پژوه لنگرودی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • محمد علی اکباتانی )حسابدار رسمی(

  • مهسا فرخی )حسابدار رسمی(

  • ام البنین خوش نام )حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس قانونی، 
ارائه خدمات مشاوره ای و طراحی سیستم های مالی و دیگر 

خدمات مالی و اصالح حساب 
تلفن: 88719909-887176۵1-887176۵0

فاکس: 88720188
نشانی: خیابان دکتر بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، 

ساختمان 216، پالک 186، طبقه چهارم
sherkat_co@yahoo. com :پست الکترونیکی

صندوق پستی: 1۵87۵-6666

۳۳

مؤّسسه حسابرسی شهود امین ۳۵
عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

• حسن حاجیان )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• محمدصفا دهقان )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • افسر عابدین )حسابدار رسمی(
• حسن روح افشاری )حسابدار رسمی(

• ابراهیم تیموری )حسابدار رسمی(
• حسین جعفری )حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرســی مســتقل و بــازرس قانونی، حسابرســی داخلی، 
ســایر خدمات اطمینان بخشــی )اجرای روش های توافقی، رســیدگی به 
 Due( نظارت بر امور تصفیه، خدمات راســتی آزمایی ،)اطالعات مالی آتی
Diligence(، ارزیابی عملکرد مدیریت، خدمات گزارشــگری مبتنی بر 
اســتانداردهای حســابداری ایران و IFRS، خدمات اصالح حساب و تهیه 
صورت های مالی تلفیقی، خدمات حسابداری، مشاوره مالی و مالیاتی، طراحی 

و پیاده سازی سیستم های مالی و مشاوره در زمینه نظام کنترل داخلی
تلفن: 9-44008177 و 44022660

فاکس: 44049063
نشانی: تهران فلکه دوم صادقیه بلوار آیت اهلل کاشانی پالک 

210 )ساختمان ماد( طبقه 4 واحدهای 14 و 1۵
کدپستی: 148187۵3۵9

صندوق پستی: 14۵1۵-13۵9
F. audit@shohoodamin. ir :پست الکترونیکی

مؤّسسه حسابرسی کاشفان ۳۶

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

• جعفر عوض پور )حسابدار رسمی(
• شهراد عوض پور )حسابدار رسمی(

  • قاسم ضرغامی )حسابدار رسمی(
• اکبر منفرد )حسابدار رسمی(

• سعید زندیه )حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی، مالیاتی، مشاوره، خدمات مالی )از جمله 

طراحی و پیاده سازی سیستم های مالی و صنعتی، صورت برداری 
دارایی های ثابت، ثبت و نگهداری حساب ها، امور تصفیه و...(

تلفن: 88861131-8883۵213- 88861130
فاکس: 8827۵۵6

نشــانی: تهران، خیابان میرزای شــیرازی، خیابان فریدون نژادکی، 
شماره 6، ساختمان کاشفان    
کدپستی: 1۵8۵766۵13

info@kashefan. com :پست الکترونیکی
www. kashefan. com

مؤّسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
سیاق نوین جهان

۳4

 عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  •محمدتقی منصوری راد )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
    • عبدالهادی بحرانی اصل )حسابدار رسمی(

  • لیال رضایی جهقی )حسابدار رسمی(
  • فاطمه صالحی )حسابدار رسمی(

خدمات: انواع حسابرسی و بازرسی قانونی، خدما ت مشاوره 
مالی، حسابداری، مالیاتی و بیمه ای، خدمات حسابرسی داخلی، 

ارزیابی سهام، نظارت بر امور تصفیه، خدماتی که توسط 
شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعالم و تایید می  شود. 

تلفکس: 44264812 و 442649۵7 و 44218049
کدپستی: 14646۵4916

نشانی: تهران: بلوار مرزداران- بلوار آریافر- نبش گلدیس 
هفت- پالک 21- زنگ دوم

www. Siaghnovinjahan86@ yahoo. com

instagram. com/iica_ir

مؤّسسه حسابرسی
عامر مشاور تهران

۳۶

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • معصومه شعبان )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • نسرین پاشایی )حسابدار رسمی(

  •  مرتضی نوبخت )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  •  فروغ رشتچیان )حسابدار رسمی(

  •  خدمات: حسابرسی صورت های مالی، عملیاتی و مالیاتی، بازرس قانونی، 
ارائه خدمات مشاوره ای مدیریت، اصالح حساب و حسابداری، ارزیابی سهام 

و سهم الشرکه، داور مالی، طرحهای عمرانی، طراحی سیستم های مالی و 
کارشناسی مالی 

تلفکس: 8890۵647- 88890619- 88902389
نشانی: تهران: فلسطین شمالی، باالتر از بلوار کشاورز، پالک 463، ساختمان 

شماره ۵۵، طبقه 4، واحد 18 
amermoshavertehran@iacpu. ir :پست الکترونیکی

  مؤّسسه حسابرسی کاربرد ارقام
عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • محمدحسین بدخشانی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • بیژن کریمی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • احسان اسدی )حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس 

قانونی، ارائه خدمات مشاوره   مالی و مدیریت، طراحی 
سیستم های مالی، اصالح حساب و ارزیابی سهام

نشانی دفتر تهران: خیابان آفریقا )جردن(- خیابان عاطفی 
غربی- پالک 60- طبقه اول- زنگ دوم

کدپستی: 196793۵8۵3
تلفن: 22023۵44

فاکس: 22038244
Email: karbord. argham@gmail. com

۳۹

مؤّسسه حسابرسی
فراز مشاور

۳۸

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

    • پرویز صادقی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
    • مصطفی دیلمی پور )حسابدار رسمی(

  • نریمان ایلخانی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
    • فریبرز حیدری بیگوند )حسابدار رسمی(

  • سعید خاریابند )حسابدار رسمی(
  • وحید پورمشرقی )حسابدار رسمی(

    • عبداهلل قلعه ء )حسابدار رسمی(
    • حسن یاسور علیپور )حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرس و بازرس قانونی، حسابرسی مالیاتی، حسابرسی 
عملیاتی، مشاوره مدیریت مالی، طراحی و پیاده سازی سیستم های 

حسابداری و حسابدار صنعتی، خدمات مالی، حسابداری، ارزیابی 
سهام و نظارت بر امور تصفیه 

دفترتهران: خیابان نلسون ماندال شماره244- مجتمع اداری الهیه 
- طبقه 6- واحد 606   کدپستی: 1966743888

تلفن: 26213137-26213102-262128۵2-26212887-26212800
دفتر مشهد: مشهد بلوار وکیل آباد- بلوار هاشمیه- نبش هاشمیه 

6- برج آبان- طبقه ۵- واحد ۵10
تلفن: 0۵1-910018۵1، 0۵1-91007603-0۵1-91006074

E-mail: info@farazmoshaver. com

این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی http: //iica. ir/cpa-firms  نیز به صورت آنالین در دسترس است. 

انجمن حسابداران خبره ایران شروع 
راه حرفه ای شدن شما... 

رایانامه:
info@iica. ir 

وبگاه:
http://iica. ir 

کانال آپارات:
aparat. com/iica_ir  

صفحه اینستاگرام: 
instagram. com/iica_ir

کانال تلگرام:
https://t. me/iica_ir
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حسابدار

مؤّسسه حسابرسی و خدمات مدیریت27
هشت

4۶

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

• رامین معانی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • محسن محمودی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  •غالمرضا جهانگیریان )حسابدار رسمی(
  •صالح ضیائی )حسابدار رسمی(

  • هادی نجاری )حسابدار رسمی(
  • فرخ حیدری نوری )حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس قانونی، ارائه خدمات 
مشاوره ای و طراحی سیستم های  مالی

تلفن:44022976-44022۵77           
نشانی: تهران - آیت اهلل کاشانی، بلوار ابوذر نبش فهیمی- پالک 2/2- ساختمان 

پارت - طبقه اول- واحد 4 
کدپستی: 147163418۵                   

 

مؤّسسه حسابرسی و بهبود سیستم های 27
مدیریت مفاهیم حساب جامع )حسابداران رسمی( 

41

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • حمیدرضا نیک خواه )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • محمدعلی دارابی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی صورتهای مالی، حسابرسی مالیاتی، بازرس 
قانونی، طراحی سیستم های حسابداری، ارزیابی سهام، حسابرسی 

داخلی، مشاوره مدیریت مالی و مالیاتی
تلفن: 88۵۵9370-88۵۵9316   فاکس: 88۵۵0897

کدپستی: 143389417۵
نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، پارک ساعی، برج سپهر ساعی، 

طبقه چهارم، واحد 406
Email: mafahim. h_iacpa@yahoo. com

4۲

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • محمدنبی داهی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • حسین سیادت خو )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • داریوش کیان آسا )حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس قانونی، 
ارائه خدمات مشاوره ای و طراحی سیستم های مالی  

تلفن: 8889۵377- 88901۵47- 88907679-88802901 
فاکس: 89771641

نشانی: خیابان کریم خان زند، خیابان آبان جنوبی، خیابان سپند، 
پالک 64، طبقه سوم، واحد6          کدپستی: 1۵9868۵۵17 
Email: Momayez_co@yahoo. com

مؤّسسه حسابرسی مختار و همکاران27 40

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

عضو انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز 
عضو انجمن حسابداران خبره آمریکا

مؤّسسه پذیرفته شده توسط انجمن حسابداران رسمی 
ACCA-انگلستان

  • محمد محققی ریاض )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
    • روح اله امینی مصلح آبادی )حسابدار رسمی

  •هادی امینی )حسابدار رسمی(

خدمات: ارائه خدمات حرفه ای در زمینه حسابرسی مالی، 
مالیاتی، حسابرسی ویژه، مشاوره مدیریت، بررسی امکانات 

سرمایه گذاری و امور مالی پروژه ها و سهام و ارائه گزارشات 
مربوطه

تلفن: 88800268-9، 88909718
فاکس: 88903496

نشانی: خیابان ولی عصر، خیابان زرتشت غربی، شماره 14 طبقه ششم
Email: B. ghiai@gmail. com
Mokhtarvahamcaran@iacpa. ir

همیار حساب27
مؤّسسه حسابرسی و خدمات مالی

4۵

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

• منصوره منصفی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • مسعود مبارک )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• محمدتقی سلیمان نیا )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • عبدالمهدی امینی )حسابدار رسمی(
• شهاب )حسابدار رسمی(

• مژگان علیپور )حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس قانونی، ارائه خدمات 

مشاوره ای و طراحی سیستم های  مالی
تلفن: 1- 66۵6۵290                 فاکس: 66900940

نشانی: تهران: خیابان کارگر شمالی، خیابان نصرت، پالک ۵4 جدید، طبقه دوم، 
واحد 4                         

  صندوق پستی: 141۵۵/1643
Email: Hamyarhesab1371@Yahoo. com

مؤّسسه حسابرسی هادی حساب تهران 
)حسابداران رسمی(

44

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
 معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار 

نماینده مؤّسسه حسابرسی بین المللیUHY انگلستان  
•  مجید مهرابی جیرهنده )حسابدار رسمی(

•  حمیدرضا کیهانی )حسابدار رسمی(
•  علی کیهانی )حسابدار رسمی(

• محمدحسین )بهروز(سربی )حسابدار رسمی(
• عباس جباری )حسابدار رسمی(

• اکبر دادگر نمینی )حسابدار رسمی(
 آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان ترکمنســتان، کوچه ســرو، پالک 2، طبقه 

6، واحد 1۵ 
تلفن: 021-88443634                فکس: 88472660-021 

Office@hadihesab. com
www. hadihesab. ir www. uhy-ir. com 

            مؤّسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 4۳
نیک روشان تهران

  عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • بیژن عبداللهی نمین )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• عبدالحسین تجلی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• حسین حیدری )حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی صورت های مالی، مالیاتی، عملیاتی، حسابرسی داخلی و ویژه، بازرس قانونی، 

خدمات مالی، مشاوره ی مالی و مالیاتی، ارزیابی سهام، اصالح حساب و طراحی سیستم های مالی. 
تلفکس: 77873۵19-21                              

نشانی: تهران، تهران پارس، خیابان فرجام، خیابان باغدارنیا )رشید شمالی( انتهای 174/1 
غربی ساختمان پارس پالک 20، طبقه سوم

 کدپستی: 16۵393736۵              
صندوق پستی: 1676۵-1137

tehrannikraveshan@yahoo. com       :پست الکترونیک

انجمن حسابداران خبره  ایران
w w w .  i i c a .  i r

مؤّسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز
انجمن حسابداران خبره ایران شروع 

راه حرفه ای شدن شما... 

رایانامه:
info@iica. ir 

وبگاه:
http://iica. ir 

کانال آپارات:
aparat. com/iica_ir  

صفحه اینستاگرام: 
instagram. com/iica_ir

کانال تلگرام:
https://t. me/iica_ir

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

• مهدی معین پور)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• غالمحســین مالئی )حســابدار مستقل، حســابدار رسمی، 

کارشناس دادگستری(
• مهدی غفوری )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرســی صورت های مالی، حسابرســی عملیاتی، حسابرسی 
مالیاتی، حسابرسی داخلی، بازرس قانونی، مشــاوره مالی و مدیریت، خدمات 
حسابداری، تهیه صورت های مالی تلفیقی، اصالح حساب، طراحی سیستم های 
مالی،  تهیه صورت های مالی بر مبنای IFRS و بررســی مالی پروژه های 

سرمایه گذاری
 

تلفن: 66921064   فاکس: 66920877          
 نشانی: تهران، ستارخان، خیابان کوثر دوم، پالک 1)ساختمان دلگشا(، طبقه 

پنجم واحد 34    کدپستی: 14۵76781۵7
hnp.audit@gmail.com

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت 
هوشمند نگر پویا

4۷
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حسابداران مستقل خبره/ حسابداران مدیریت خبره / حسابداران مالی خبره

ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن

اخبار انجمن

فهرست اعضای خبره ی موضوع ماده ی ۸ اساسنامه ی انجمن حسابداران خبره ی ایران )مصوب ۲۳ تیر 1۳۹۳( به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر اعالم می شود. 

ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن
*69  داریوش                          امین نژاد                          44611722 
*70 رسول                            انگبینی                          88702420 
*71 منوچهر                             انوری زاده نائینی                4484660۵ 
*72 علی اکبر                        اورعی                           88791499
*73 نریمان                            ایلخانی                           88892036 
*74 میلیتن                            ایوان کریمیان                   44846604 

*7۵ احمد                              بابائی                            66929268  
*76 مصطفی                          باتقوا                              88843704 
*77 جواد                              باغبان                           8884370۵ 
*78 حمید                             باغدوست                       88901496
  79 رضا                               باقرزاده آذر                     88778811
  80 همایون                          باقری طادی                    88794646
*81 علی                              بخشی                          88061990
*82 محمدحسین                    بدخشانی                        88778811
  83 جلیل                             بدراق نژاد                       88794646

*84 محمد                             بدیعی جاریانی                  8890۵316  
*8۵ سعید                              براتی                             88344609

*86 سعید                              برهانی                           22367783  
*87 سیدمحمد                        بزرگ زاده                       887۵7260
*88 جواد                              بستانیان                        88087796
  89 عبدالرضا                        بسطامی                         88284028
*90 محمد علی                      بشارتی                           66۵977۵3 
*91 قاسم                             بنی مهد                        88702420
*92 جبرائیل                           بهاری                            ۵۵۵33۵70  
*93 محمدرضا                        بهاری مهربانی                  88791437  
*94 راضیه                             بهفروزی                         88802932 
*9۵  فتاح                          بهزادیان                     22601483
*96 امیرحسین                       بهرامیان                         22137707
*97کیانوش                          بهلولی                           6648۵063
*98 اصغر                              بهنیا                                662134۵ 

*99 منوچهر                           بیات                               88۵04۵87  
*100 مهدی                           بیرانوند                          44470084
*101 حمزه                              پاک نیا                             997۵383 
*102 هادی                          پارسان                         22431388
*103 اصغر                             پارسایی                         8870۵۵08  
*104علی                              پازوکی                          8830۵393
*10۵ ناصر                              پسران رزاق                       88702467
*106 مهناز                         پرافکنده حقیقی            44288816
*107 مهربان                            پروز                              88493171
  108 منوچهر                           پوررحیم                        96667089
*109   مهران                        پوریان                       86120922
*110جمشید                            پیک فلک                      44012۵36
*111 امیر                                پیربداقی                    88996062
 *112 کبری                          پورقنبری قره شیران      88۵44۵90
 *113 عبدالحسین                       تجلی                            77873۵19
*114سیدهدایت                         تشکرحسینی                    22767233 
*11۵ مجید                              ترکمان                         8830۵391 
*116 محمد                           ترامشلو                         44292813
*117 شاهین                          ترکمندی                      88۵۵9316
*118 محمدرضا                         تقوایی                           88۵23816
*119 سیدمحمود                     تقوی                      88120922
* 120سیدرضا                          تقوی تکیار                     88۵4707۵
*121 محسن                          تنانی                            88۵230۵9
*122 حسن                             تنگ عیش                       88007664  
*123 سعید                            تیمورنژاد                        88901۵47
*124 سید علی اکبر                  تیموریان                        88673767
*12۵سید مهدی                     تیموریان                       88899962
*126 سید جواد                        توکلی                           88230731
*127 احمد                              ثابت مظفری                    88728601  
  128 محمد مهدی                      ثابتی                    031-3662134۵  
*129 علی اصغر                      ثامنی                      77809640
*130 مجتبی                             ثقفی                          8877422۵
  131 سید امیر                        جان نثاری                     88673767                  
*132 احمد                             جبرئیلی                  0311-669۵461
*133 رضا                              جمالی                         88۵47439
 *134  کامبیز                        جامع کلخوران             8830۵392
*13۵ حبیب                             جامعی                           887۵7261
*136 مصطفی                           جان نثاری                       88937317 
*137  اسماعیل                       جانثاری                         66۵911۵7
*138 ابراهیم                           جعفریان                         883۵۵017 
*139 محمدعلی                       جاللی گلوسنگ               22037213

ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن

حسابداران مستقل خبره شاغل در مؤّسسات حسابرسی 
بخش خصوصی

*1  سورن                              آبنوس                           88479628 
*2  رضا                                آتش                              8830۵391
*3 شهریار                              آذری سلمانی                   8879936۵
*4 علی اکبر                          آراسته                              72788۵8

*۵ محمدرضا                         آرون                              8846۵043 
*6 محمدرضا                        آرزومند صومعه سرایی       8830۵391
*7 مهدی                             آقاجانی                          22270981
*8 محمود                             آقا جعفری                      88909144
  9 حسین                             آقا محمدی                     88690830
*10علیرضا                           آقائی قهی                       889343۵2
*11 مهرداد                           آل علی                           88929708
  12 غالمرضا                        آصفی                            22023۵44
  13 آرارات                            آواکیان                          88323630
*14 عباس                        ابراهیمی                    88480966
*1۵ محمد رضا                  ابراهیمی                    889۵7329
  16 علیرضا                              ابراهیمی پویان                 88309100
*17  امیرحسین                      ابطحی نائینی                   229037۵8 
*18  بنفشه سادات              ابطحی نائینی                229037۵8 
 19 مهدی                              ابوالقاسمی               0411-3369740
*20  حمید                          ابولحسنی              0۵11-8442677
*21حسن                              احمدی                   0۵11-6024461
*22 امیر                            احمدی                      8832492۵

* 23حامد                           احمدیان                      86129013 
24  بهارک                       احمدی امیرزاده            88230731

*2۵مرتضی                            احمدی شیرازی                 8874۵141 
*26 مصطفی                        احمدی وسطی کالیی      66932021
*27 سویل                        احمدزاده                     229121۵9
   28 دانیال                            احمدیار                          88901۵47
  29 عباس                            اختیاری                         88۵04۵86
*30 حمیدرضا                        ارجمندی                         88890120
*31 پرویز                         آزاد پیما                      888260۵9
*32 علي                               ارشدي                           4426948۵ 
*33 مجتبی                            اسدی                   0261-32۵4۵170
*34 مسعود                           استحمامی                       77۵14۵7۵

*3۵ عباس                             اسرار حقیقی                    8883۵207 
*36 جمشید                           اسکندری                        887۵4218
*37 علی                             اسکندری                         4421010۵

*38 یداهلل                             اسالمی                         88780234  
 39 عبدالجواد                        اسالمی                          663811۵1
*40 علی                                اسالمی گنزق                  44846601
*41 ارسالن                            اسمعیلی کاکرودی             88480966
*42 حسن                            اسمائی                            88721269
*43 سیدعباس                       اسماعیل زاده پاکدامن           88791499 
*44 عباس                            اسماعیلی                         66932021
  4۵ نصرت اله                        اسماعیلی                       88843704
*46 حسن                            اسماعیلی                        88872266
 47 سعید                                اسمعیل پورزنجانی            88872266

  48 محمدسعید                      اصغریان                          88087796 
*49 ارمیا                                 اصفهانی                     0114422763۵
*۵0 منصور                            اعظم نیا                          88۵38234
*۵1 محمدعلی                         اعتمادیان                         88۵20۵0۵
*۵2 اسماعیل                           اقبال صفت رونقی                 884468۵6
  ۵3 حسن                               افشار                               22137707
*۵4 بهزاد                              افشارهور                         88107264 
*۵۵ امید                           افخمی                     88۵44۵6638
*۵6 ابوالفضل                           اکبری                             66۵73۵06
*۵7 علیرضا                            اکبری امامی                    26401270
  ۵8 نادیا                                اکرمی یارفی                    44846610
*۵9 حمیدرضا                        المعی                      0813-8241872
*60 مجید                             اله وردی                          88707924
*61 علی                               امانی                              82134000  
*62 تورج                              امجدیان                         887۵4088
*63 امیرجمال                       امیدی                             88۵28194 
*64 محمد مهدی                  امیدوار                           88۵81437
*6۵ میترا                              امیری اقدم                      88۵44۵91
  66 مهران                             امیرسهامی                      88326۵28

*67 فریبرز                            امین                               22137707  
*68 سعید                             امینی                            88۵1۵134 

*140 محمد                             جم                               88901246
*141 فریدون                          جمشیدی                       4402297۵
*142 مجتبی                            جواهرنشان                     88267912 
*143 مصطفی                          جهانبانی                        88۵03918 
*144 رامین                            جهانگیری                 04432228222
*14۵ مهرداد                            حاجی ابوالحسنی               884191۵2 
*146 حسن                            حاجیان                         44008177
*147 فرزین                           حاج محمد علی               66۵97644
*148  عباس                           حاجی آقاپور                    44012۵36
*149 احمد                              حاجی زاده                       66413463  
*1۵0 حسین                            حریری                          22091320 
*1۵1 موسی                            حسن زاده تازه قشالق      8898۵7۵1
*1۵2 حسین                           حسنی                          88909718
*1۵3 عباس                             حسنی کبوترخانی              442649۵7
  1۵4 ولی                                حسنی طالقانی                 88901۵47 
  1۵۵هومن                              حسنی طالقانی               88901۵47
*1۵6 کریم                              حسین آبادی                    22137707 
*1۵7 محمد                            حسین آبادی                   66932023
*1۵8 موسی                            حسینی                         88109418
*1۵9 سید مسعود                     حسینی                          8870۵۵08
*160 حمید                             حسینیان                         88102987
  161 بهاره                            حقیقی طلب             0۵1-32286801
  162 وحید                              حمیدیان                         88901۵47
*163حسن                              حیاط شاهی                      22278764 
*164 عباس                            حیدری کبریتی                  66932021
*16۵مهدی                            خاکبازمقدم                    88۵81437
*166 مصطفی                          خادم الحسینی                  88647844 
*167 حمید                            خادمی                          22270949
*168 احمد                              خالقی بایگی                    88107264  
*169 علی اکبر                          خالقی کرهرودی               22271۵71 
   170علیرضا                          خلیلی قیداری                  88791499
*171 حسن                             خدائی                           88899804 
*172 هوشنگ                         خستوئی                        88794646 
  173  زاگرس                          خستوئی                       88029018
  174  زهرا                             خسروی                       88901248
*17۵  وحید                              خسروی                 0۵13-2286801
*176 علي                               خسروي لرگاني                88690830
*177 مهناز                            خشنودنیا                       66۵911۵8
*178 علی اصغر                         خلفی                            88023729
*179 علیرضا                          خلیلی                            887033۵2
*180 حسین                            خطیبیان                         88773828 
*181حسین                             خمسه                           88309100
  182 محمدنادر                        خمجانی                         88909718
 *183همایون                    خوبان عنبران               88۵44۵90
 *184محمدعلی                       دارابی                           88۵۵9316
 *18۵ بهروز                             دارش                            44846601 
*186 محمد بهنام                      دائی مژدهی                    88937318 
  187 سکینه                            دانای درگاه                   88909144
*188 حسن                            دانشور                          88471279
*189 محمدنبی                        داهی                            8889۵377 
*190 غالم رضا                        درباری                           09121939036
*191 فرشید                           درویش                         887033۵1
*192 محمد                            دل آرام                           88901496 
  193 حمید                            دل داده                     09127238022
*194 محمد                            دلیرانی                           887۵4218 
*19۵ رسول                          دوازده امامی                   8830۵391
*196 بابک                            دورگلی                         88444668
*197 غالمحسین                      دوانی                           82134000 

*198محمدصفا                         دهقان                           44008177  
*199محمدجعفر                       دهقان طرزجانی               88342817

*200 علی                               دهدشتی                         22011374  
*201 غالمحسین                       دهدشتی اخوان                 2228071  
*202عباسعلی                           دهدشتی نژاد                   22137707 
*203 مصطفی                            دیلمی پور                        22046961 
  204 رضا )شهروز(                     دیلم صالحی                    44299340
  20۵ رضا                               دیوان علی                      88104614
*206 جهانگیر                            ذوالفقاري                        88899826
*207جواد                                راثی                               88937317 
*208 علی                            رادکیا                       33۵13029

*209 محمدعلی                         رادمان                          88613810 
  210 مصطفی                          رافتی                            8830۵391 
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*211 محمد                            رامین فر                       22341493 
*212 محمود                           رجایی                         88899962 
*213 روح اله                           رجبی                           8883۵213 
*214 مرتضی                          رحمانی یگانه                 8842۵209 
  21۵ علی                          رحمتی                     8830۵392

*216 محمدعلی                       رحیمی شهمیرزادی         66702711 
*217 نظام الدین                      رحیمیان                      22840423
*218  نادر                             رستگاری                     88320131        
*219 محمدتقی                  رستمی                       88۵49910
*220 رامین                            رضا زاده                      88806876
*221حسین                            رضائی                         88820123  
*222 محمد تقي                      رضائي                         66932021
*223 فرید                              رضائی                        44012۵36
*224 جهانگیر                         رضایی                        22904200
*22۵ حسین                            رضایی نویس                88309100 
* 226 حسن                             رضوی                         88403618 
*227 سید علیرضا                     رضی                          88671349
*228 حجت                            رهبری                         66932021
*229 عبدالحسین                      رهبری                         88۵04۵86 
  230 خشایار                          رئیس دانا                     88309100

*231 علی                             رمضان نژاد                    440139۵۵  
232 محمد حسین                   رنجبر                    076333۵4304
*233 مهربان                           ریحانی                         22912368 
  234  عباس                          روح نواز صلوات               22137707
*23۵  حسن رضا                    زارعی                          33329886
*236 محمد                             زادحیدر                        889084۵4 
   237 فرانک                            زرفشان                        88267912 
*238 محسن                            زرعی                         66۵911۵7

*239 غالمرضا                         زریابی لنگرودی              44436021  
*240 محمد                           زمانی                     031377۵0144
  241 محمدرضا                       زمانی علویچه               88978496

*242 محمدحسین                 زواریان              ۵ - 888443014 
*243 علیرضا                           زندبابا رئیسی                 88889316 
*244 منوچهر                           زندی                         88721269 
*24۵ محمد                        زهیری                     267۵3126
  246 هاشم                            ساالر محمدی               22863011
  247 مسیح                            ساالریان                      8870۵۵08
   248 بابک                             سامی                         88901۵47

*249حمیدرضا                          سبزه اي                        77۵20148  
*2۵0عباس                            سالک                          6648۵063
*2۵1 محمد                            سخائی فر                     88843704 
*2۵2 محمدرضا                        سرافرازیزدي                 88326۵27 
  2۵3 سید محی الدین               سراج                          88842273
 2۵4  عباس                           سرلک                         88020434
*2۵۵ علی                               سعادت                         22909۵۵7 
*2۵6 نصراله                            سعادتی                       8870۵۵08 
*2۵7 محمدحسن                      سعادتیان                      88۵03۵27
*2۵8 فرشید                           سلطانی لرگانی               4429718۵
*2۵9 کامران                          سلیمی                        88۵7۵47۵
*260 سعید                             سلیمی                       442۵0494

*261 محمدتقی                        سلیمان نیا                     66۵6۵290 
*262 مهدی                            سوادلو                         44611723 

*263سیاوش                           سهیلی                          88902316  
  264 فتح اله                          سهرابی                        22912368
*26۵ حسین                            سیادت خو                     88801904 
*266 مسعود                          سورانی                       2292۵910
   267 سیدمهدی                       سیدمهدی                     6670442۵ 

*268 سعید                              سینائی مهربانی              88802901  
*269 شهریار                       سیفی                          222۵6940
   270 واقناک                           مسیحی شاه نظریان         88847962 
*271نوشین                       شاپورزاده                    44288816
*272علیرضا                           شایان                         22902484

  273 رضا                               شاهرخی                       77۵16634 
*274 جمشید                          شاهرخی چمن آبادی         84۵0807
*27۵ سید مصطفی                   شاه صاحبی                   889381۵8
*276 تیرانداز                           شکیبا                          77873۵21
*277 احد                               شله چی                        22904200 
   278  سیدمجید                         شجاعی                        88791437 
*279غالمرضا                        شجری                        22861830
*280 معصومه                          شعبان                          8890۵647 
*281 سعید                         شعبانی                      88316897
*282 محمدعلی                       شعبانی  سبزه میدانی         6670442۵ 
*283 احمدرضا                        شریفی قزوینی               8830۵392

*284 مهرداد                            شریعت زاده             0311-66448۵2  
*28۵ نریمان                            شعربافی                       66۵6۵291 
*286 عبداله                             شفاعت قراملکی               88804942

 *289 سیروس                          شمس                          88937317  
*290 منصور                            شمس احمدی                88309100 
*291 رضا                               شمس زهرایی               8867۵992  
*292  عبداهلل                            شمشیرساز                     88744228  
*293 محمد                             شوقیان                         88804941 
*294 اردشیر                            شهبندیان                     88928981
*29۵ فرزاد                              شهدادفرد                     88۵03۵27  
   296 محمود                           شهشهانی پور                 88909718 
*297 شهره                                شهالئی                          88794646
*299 منصور                         شهالیی                       88886230 
*300 امیر                               شهالئی مقدم                88903949

*301 صغری                           شهراسبی                     88773828  
*302 قاسم                             شیخانی                        66932021
 *303 حسین                            شیخی                         22270949
*304 فریده                             شیرازی                        8834323۵  
*30۵ علی                           شیرازی باصری           88736447
   306 رضا                               شیروانی                       223۵3129 
  307 احسان                          شیروانی هرندی              2292۵910
*308 زهیر                              شیرین                         88728600 

*309 محمد رضا                     صابونچی                     88708234 
*310 پرویز                             صادقی                         88890236
*301 سید سعید                       صادقی                        22270198
  302 حمیدرضا                        صادقی                       77498403
*303 پیام                           صادقی جزی              88613810
* 304 رحمت اله                            صادقیان                       886783۵1
*30۵ حسن                             صالح آبادی                   88478487 
*306 محمدرضا                      صداقت تفرشی               8830۵918 
*307 سعید                            صدرائی نوری                88۵028۵۵ 
*308 مجید                           صفاتی                         88۵03917 
*309 محمدجواد                      صفار سفالیی                    8872666۵ 
*310 امیر محمد                  صفری                        22882048
*311 ولی اله                        صمدی                          8830۵391
*312 مهدی                          صولتی                    0311-6283962 
*313 قاسم                           ضرغامی                          88827۵۵6 
  314 امیرحسین                     طباطبایی                031-32660211 
*31۵ حمید                           طبائی زاده فشارکی            222284۵2 
*316 امیرحسین                      ظهرابی                          88۵04۵86 
*317 اصغر                            طهوری                           88903900 

*318 احمد                            ظفرپرنده                         22011374  
*319 مرتضي                         ظله جوبي                       88847۵2۵ 
*320 قاسم                         عباسی                          88918963 
*321 بیژن                            عبداللهی نمین                  77873۵19 
*322 محمدرضا                      عبدی                             88326۵27 
  323 علیرضا                        عبدالملکی                       88907679
  324 مهدی                         عسجدی                         22904199
*32۵ ناصر                           عسگری نائینی                 88109418
*326 محمد                          عسگری انارکی                88829761
*327 علی اصغر                      عرب احمدی                   66420311
*328 سیدحسین                      عرب زاده                         44846602 
*329 فیروز                            عرب زاده                         88806876 
*330 مریم                           عربی مزرعه شاهی              44846631
*331 حمیدرضا                       عرفی                             889۵2289 
*332 محمدرضا                      عزیزی                           4497۵۵13
*333 فرید                            عزیزی                          88901246
  334 مام                             عزیزی                          88800267 
*33۵ علی                             عزیزی بزرگی                   88899962
*336 علیرضا                         عطوفی                           8878۵76۵  
*337 سعید                       عظیم زاده آرانی             8830۵391
*338 اکرم                           علیاری                           88109418 
  339  محمد                    علیاری اردی                 22912418
*340 سید حمید                     عالئی ورکی                    44022377
 *341 نعمت اله                       علیخانی راد                      88902316   
*342 فریدا                            عطایی                            8879936۵ 
*343جعفر                             عوض پور                        88827۵۵6  
*344 شهراد                           عوض پور                        88847۵2۵ 

*34۵ عالءالدین                      غفاری                            88937317  
*346 جعفر                           غالمی                          88۵14363
*347 بهرام                            غیائی                            88909718  
  348 کامبیز                            غیائی                           88038379 
*349 هوشنگ                        غیبی                             8898۵7۵1  
*3۵0 علیرضا                        فاضلی                           77۵14۵76
*3۵1 سید مرتضی                  فاطمی اردستانی               88939۵13
*3۵2 محمدحسن                   فامیلی                           44299340
*3۵3 ابوالقاسم                       فخاریان                          88728۵6۵  
*3۵4 محمد                           فدایی حسینی                   88673149 
*3۵۵ بهمن                          فدوی رودسری                 8883۵207

*3۵6حسین                           فرج الهی                         88306911  
*3۵7 مهران                         فرجی                            889۵1930

*3۵8 علی اصغر                       فرخ                               2292۵910  
* 3۵9 فرهاد                           فرزان                             88929709 
*360 مهدی                       فرزانگان                       88۵04۵86
*361 مهرداد                       فصیحی                        88197706

*362 مصطفی                       فضلی                            88843704 
  363 مرتضی                        فالح                             88802901

* 364 مرتضی                          فالح موحد                         220۵683۵ 
*36۵ فرهاد                            نژاد فالطوري مقدم            88۵22096
*366 فرزاد                            فرهمند بروجنی                 88824887 

*367 نادر                             فرهمندنیا                       88444668  
*368 بهزاد                            فیضی                            88901246  
*369  سینا                         قاسمپور انارکی                88800267
*370 یاسین                         قاسمی                           8810۵367
*371 حسین                          قاسمی روچی                    2203۵160 
*372 سید حسام الدین              قائم مقامی                 0311669۵429
*373 محمد                       قبول                     0۵11-7237460
*374 حسین                         قربانی                           88980402
*37۵ ابوالفضل                    قربانی                          26712860
*376حبیب                        قوتی                           88246341

*377 افشین                         قوی اندام               0۵138846۵84-۵ 
* 378 رضا                             قندی                             88032969  
  379 حسین                           کاموسی                          88900۵28  
*380 مزدک                         کاظم زاده                     22497229

*381 ناصر                           کاظمی                          88۵144۵7 
*382 حمید                          کاظمی                          88۵1۵133
*383 فرهاد                         کاظمی موقر                 2292۵910
 384 شایسته                          کاظمی زنگنه                   88309100
*38۵  بیژن                           کریمی                         44846602
*386 محمدحسن                    کریمی                            44971639
*387 فرشاد                         کریمی حجباری            22031476
   388 شهباز                          کریمی ناصری                 88901249
*389  فریدون                         کشانی                           88000871   
*390 غالمحسین                    کشاورز محمدیان              22271۵71  
*391 سید محمد                    کشاورزیان                 03۵16228139
* 392 مجید                           کشورپژوه لنگرودی            887176۵0
*393 رضا                          کمرئی                         ۵6338648
*394 کریم                           کهندل مغانلو                   88230734 

*39۵ مهدی                          کیانی                             66274991  
*396 حمیدرضا                   کیهانی                         88443634
*397 رمضانعلی                    کیوانی                        88712792
*398 مهدی                         کوکبی                          88172۵63

*399 عباس                          گرجی                           2670۵336 
* 400 اسفندیار                        گرشاسبی                         66932021

*401 محمدرضا                      گلچین پور                       88791437  
*402 سیدرضا                        گلستانی                          88713809 
*403 سعید                          گل محمدی                    8810۵367
*404 خلیل                          گنجه                            88806876
*40۵ خیراهلل                        گلناریان                     0613444۵132

  406 شهاب                         گودرزی                         22137707 
* 407 سیروس                        گوهری                           887176۵0 

*408 مهدی                         گوهری                          88172۵60 
   409محمدرضا                    گیتی نژاد                      886037001

*410 مسعود                          مبارک                            66۵6۵290  
*411 مهدیه                        متقی الحق                   8896014۵

 412 الهه                              محب رباني                      223۵3129  
* 413محمدمهدی               محب محمدی              882182730

*414موسی                           محسنی                           2222892  
* 41۵عبدالمجید                      محالتی کاظمینی             88741179 
*416 محمد                          محققی ریاض                 88۵80488
417 مهدی                            محمد رضایی                  44196216
*418 نادر                              محمدپور                         999876۵4 
*419 رضا                              محمدخانلو                     44047۵90
* 420 محمد                        محمدیان دوغی کالئی     88610922
   421 جهانگیر                        محمدی فر                      22924843 

  422 محسن                        محمودی چوینلی               44022۵77 
*423 ناصر                       محمودزاده احمدی نژاد         88981۵69 

*424 محمود                         محمدزاده                        887817۵9  
 *42۵علی                        محمدی فر                       6693222
  426 میثم                           محمودزاده                       22023۵44
*427 محمود                         محمودی نیا                     88802901 
  428  عبداالمیر                       محمدیان                         44008177 
*429 سید مجید                      مختارنژاد                         66۵68۵۵3 
 430 بیژن                             مدیري                           88843704 
 431 سید محمد سعید              مدیحی                          88328313
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*۵09 پدرام                         ولی خوجین                22016494
*۵10 اکبر                               وقار کاشانی                     442894۵6
*۵11 مهدی                           وکیلی                           22366611
*۵12 عادل                             ویسی                           441۵113۵

*۵13 علی                                هاشم نژاد شیرازی          66۵6۵290  
*۵14 ایرج                              هادوی                           88782096 
*۵1۵ محمد صابر                 هشتجین                    88209817
*۵16 عباس                            هشی                             88843704 
*۵17 هومن                           هشی                            8830۵391
*۵18 محمد رضا                     همتی                            44221149
*۵19 محمد                           همتی                           8880606۵
*۵20 بهرام                        همتی                        6۵010496

*۵21 کارو                             هوانسیان فر                   88841227  
  ۵22  حسن                      یاسورعلیپور                 8894468

*۵23 قاسم                             یاحقی                            88۵041۵9  
*۵24 محمدرضا                      یادگاری                         8879936۵  
*۵2۵ رضا                               یارمحمدی                     22341880
*۵26 مهدی                           یاری                            88662۵93
*۵27 رسول                          یاری فرد                       88980448

*۵28 حمید                             یزدان پرستی                  88843704  
 ۵29 محمدسلیمان            یگانه خوشحال             66932021

*۵30 هادی                            یوسف زاده                      88۵28194 
*۵31 ابوالفضل                       یوسفی                           88۵20۵0۵ 
*۵32 رضا                               یعقوبی                           88493172 

حسابداران مستقل خبره شاغل در حرفه به صورت 
انفرادی

1هرمز                                  ایزدگشسب                   22200۵92
 2  امیرهوشنگ                         احمدی                          77910809

* 3  ابراهیم                          اسفندیاری             09131027214 
4  عباس                              اسفندیاری            09173333۵07
۵ مجید                                اسعدی الموتی         09121112787
6 امید                                    افشار                      09121۵98۵۵7
7 شیوا                                آرین فر                09122096337
8 بهروز                              امیدعلی                        8۵۵4102
 9 حمیدرضا                            اعظمی چهره برق    0912۵779766
*10 محمود                               بابایی رهنی              09123098322
*11 محمد                                بدراقی نژاد                      88781708
* 12 علي                                  بهروزي                     09123026834
13 فرزانه                              پورطاهر اقدم          09126718122
*14 محمدحسین                      توکلی                             22021881
  1۵عزیز                                حیدرنژاد                  09121448۵6۵
  16 رحیم                               جباری دارستانی        0912۵04۵089
*17 سعید                             جمشیدی فرد                222۵1920
  18 سیدمحسن                        حجازی                          2204400۵
  19مرتضی                             حجازی                          2288۵۵99
  20 حسن                              حسین پور فرد         09123869677
*21 علی                                 حیدری                    09188660340
*22 سیدحسین                         خاتمی                       091238640۵7
*23 ابراهیم                               خبیری                       091۵1114370
  24 محمد امین                   چمک                 09146080668
  2۵ مسعود                             دادگر                            44607914
  26 فرهاد                           دولتشاهی                09122202296
  27 اسکندر                             رجبی                       091210۵9283
*28 ایوب                          رستمی سلطان احمدی 09131418660
*29 قدرت اله                         رهگذر                           2200260۵
  30 محمود                             زائری امیرانی           0912200119۵
 31محمدرضا                          سالمی                     091240۵6094
* 32 رامین                            شاهعلی زاده                  88607020
*33 فرهاد                              شاه ویسی                 09121978024
*34 علی                                   صحرائی                     09122۵01۵69
  3۵ مهدی                        شهرستانکی           091۵۵142098
  36 احسان                         شریفی                  09188414643
  37 ارسالن                         شریفی                       09123۵71984
*38 محمد                             صفری کوپائی                66499299
*39 محمدکاظم                      ضیاءپور                         443۵2860
  40 علیرضا                               کریمی طار              091212۵2871
  41 بختیار                                  علیپور                       09121391611
  42مهدی                         قاسم علیپور         09121473۵46
 43 مرتضــی                     قلــی زاده           09143431000
  44 جمشید                            فراروی                         22۵۵0۵69
*4۵ علی کامیار                      گیالنپور                         882۵0817
  46 عباسعلی                           مفتاح پور                 09141۵11122
*47 زهرا                                 مطلب زاده                 09121176124
 48 حسین                              مرجوی                    0912678801۵

ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن

49 محمد علی                           نوری                       09128408660
 ۵0  عیسی                        نورانی فر             0912۵764176
*۵1 محمدعلی                          نوذری                       09123174861
   ۵2  امیر                          هداوند                 09121066800
  ۵3 ارژنگ                      واحد میاندواب           091414۵0663

 حسابداران مستقل خبره  شاغل در سازمان حسابرسی
*1 مجید                                  اعتصام                      09123026340
*2  جعفر                                باقری                              224179۵
* 3حسین                              بجنوردی                        82182734
*4 اصغر                                 داوطلب                           77689144

 ۵ بهزاد                                   دانشجو                             82182100 
*6 فرید                            ذکایی آشتیانی           88902048
*7 هادی                           روحی ثانی لنگرودی     22912418
*8  نوین                             سجادی                        82182۵20
*9 محمود                               شالی                             82182730
*10 حیدر                         کریمی              09123423118
*11 علیرضا                         صفایی                  09123061۵92
*12 غالمرضا                      صرام                            88713790

*13حمید                              طاهرپور                         82182۵20 
 14 فهیمه                              عیسی                            82182313
*1۵ غالمعباس                        عزتی شالقونی                  82182۵2۵
* 16 قاسم                             فرهاد خانی              09126136303
 17 مهرداد                          قدیمی                         82182732
*18سیدصمد                         میرحسینی مطلق    09123011361
*19حسین                                نجات بخش                09126080247
*20 فرزانه                             نخعی                            88726106
*21 میرمجید                         وکیل زادیان                  88726308
  22  حمید                      وحدت جمیل          09126201647
*23 مرتضی                         محسن زاده گنجی        88717911

حسابداران مستقل خبره غیرشاغل در حرفه
*1محمد                                 آذرنیا                         09122893814

*2 بهروز                              ابراهیمی                        88674421   
*3 علی                                    احتشام                      09123396260 

 4 محمدحسن                           استحقاری                  0912118۵789 
 ۵ جهانبخش                         اسدنیا                      09121976689
*6 حمیدرضا                     افسرکازرونی         091224۵3807

7 سید محمد                            باقرآبادی                   0912۵۵04263 
*8 حمیدرضا                             بنی اسدی                 0912644۵471
*9 ذبیح اهلل                             پروانه                        09121761484  
*10 بابک                                 پوربهرامی                 0912210۵100

*11 ایرج                             پورحسین  اکبریه            88903190  
*12 خسرو                            پورمعمار                          88030644 
*13 سعید                                تاج بخش                   0912368831۵  
* 14هوشنگ                           تسلیمی                      09121۵91841
  1۵ احمد                             جاللی  کله سر         09123701۵04

*16  پرویز                             جوادی بوسجین              88798023  
*17 عباس                                  جهانی                          09122991984
*18  یحیی                             حساس یگانه            091218818۵0  
*19 مصطفی                         حقدوست                        88769043  
*20 جالل                              خرازی زاده                      88897029 
*21 بهروز                              خالق ویرودی                  88889242
*22  امیرعلی                           خانخلیلی                         88798023  
* 23 فریده                          خلعتبری                      66427۵39 
24 جمال                               دامغانیان                        6099201۵
  2۵  اسیک                           دراستپانیانس          09121884094 
*26 سیروس                         رحمانی                           88783323 
  27 مهرداد                      رحیمی               09122990۵43
 *28محمدعلی                       زاهدی                      09121019332
  29 سروش                           زینلی یزدی             09121277264  
 *30  محسن                       ژاله آزاد زنجانی       091243۵3808

  *31 محمدباقر                  محمدی                     88803660  
*32 رسول                            محمدی سالک                22۵48۵49  
  33 سیامک                      سامی                         83879000

*34 غالمرضا                     سالمی                         88882243  
* 3۵ ناصر                         ساالر                         88904226
*36 فرامرز                       شایگان                       66436391
*37 سیامک                      شهریاری                     887۵1909  
 *38 عباس                              شوقانی                      09124113۵11
*39 غالمرضا                    شوندی                       229067۵1
* 40 هوشنگ                       شیوایی                   09121214422
*41  علیرضا                           صالحی                     09126041۵40
*42 احمد                             عبائی کوپائی                   2207۵218 
*43 خسرو                       فخیم هاشمی              66720236 
  44 رحیم                              فیروزی                          66801062

  4۵ محمود                    قدس                     

*432 ابوالقاسم                       مرآتی                            88۵04۵87 
*433 حسن                      مرادقلی                    884۵2862

*434 طاهر                            مراغه پور                         6283764  
* 43۵ علیرضا                         مستغائی                          88۵38234  
*436 عبدالکریم                   مستوفی زاده                   4464648۵ 

 *437 علی اصغر                    مسلمی                          88899962 
*438مهدی                     مسجی                      88334644
  439 شهرام                         مشتاقی                         66۵911۵7

*440 علی                             مشرقی آرانی                   8830۵392 
*441 همایون                        مشیرزاده                        22137707
*442 شیرین                        مشیرفاطمی                    88849640  
*443 مرتضی                     مصدری                         88902999

*444 رضا                           مظاهری                         88061990  
*44۵ رامین                     معانی                        4402297۵
*446 رضا                         معجزاتی                      88۵81439
*447 محمدجواد                  معصومی                       88320131

*448علیرضا                           مسعود خورسندی             2222844۵  
* 449 پژمان                          معتمدیان دهکردی            6641917  
 4۵0  مهدی                      معین پور                     66040306

*4۵1 محمدباقر                    ملکی                             887033۵1 
*4۵2 محمدتقی                     منصوری راد                    44298622
*4۵3 فرهاد                         مصفا                       04432228222

*4۵4حسین                            مقیمی اسفندآبادی             88107264  
  4۵۵ بهزاد                             مقرب کلخوران               2292۵910
*4۵6 اکبر                          منفرد                            88۵72024  
*4۵7 هوشنگ                      منوچهری                       88478489  
*4۵8 ابراهیم                       موسوی                          884۵2963  
*4۵9 سید مصطفی             موسوی                         884468۵6 
*460 سیدکمال                    موسوی                          88۵81437  
*461 سیدیاسر                موسوی                      88103018
*462 علیرضا                         مهدی بابایی              0114422763۵
*463 محبوب                      مهدی پور بهمبری           88109418 
*464 ابراهیم                       مهدویان                        88028711
*46۵ رویا                            مهدی زاده                      88843704
*466 سید علی                   مهدیان                         44۵42499
*467 پویا                             مهدوی فر                     88690830

*468 مسعود                       مهرآبادی                      88933832 
*469حسین                       مهربانی                         22840423
  470عطاءاهلل                    مهربانی                     88323912
*471 منصوره                     منصفی                          66۵6۵290
   472 پرویز                         میرآرمندهی                    88804۵19 

*473 عبداالمیر                    میرآب                            88312248  
 474 رضا                              میرآفتابزاده                     88663132
*47۵ منصور                         میرزاخانی نافجی                6631390 
*476 سیدمهدی                میرحسینی                 22037214
*477 ابوالفضل                     میرزائی                   0311-6691921
*478محمودرضا                   ناظری                            44611722 
*479 محمدعلی                  ناظری                          88843704
* 480 حمید                         ناموری                           88901246 

*481 ایرج                           نجفیان                           8801۵042  
  482 محمدعلی                  نجفیان                         8801317۵
*483 بیژن                         نجفی                           88326۵27 
*484 علی اصغر                       نجفی مهری                    2203۵160
*48۵ افشین                          نخبه فالح                      88804941
*486 محمدرضا                       نصر اصفهانی                  88890619
  487 بیژن                             نصیری                          2292۵910
*488 فرامرز                            نوروزی                         44299340
*489 فرشته                       نوروزی                      229037۵8
*490حمیدرضا                          نقی زاده                        22028774

*491 علی                               نظاری                            88274746  
  492 جعفر                            نعمتی                           88938۵28
*493 عبدالرضا                         نوربخش                         2203۵160
*494مرتضی                          نوبخت                            8890۵647
*49۵ سعید                             نوری                           88107264
*496 سیدشهریار                     نوریان                             6699494 
*497 ایمان                            نیکوکارلیسه رودی           88909718

*498حمیدرضا                          نیکخواه                          220۵683۵ 
  499 محمدرضا                        نیکخواه                         88۵۵9316
  ۵00 شهرام                            نیک بخش                     82182100
 ۵01 فرهاد                             نیلی                             8830۵392
*۵02 اسداهلل                            نیلی اصفهانی                  88794646 
*۵03 محمدحسین                    واحدی                            662134۵
*۵04 محمود                            واحدی                           88961042  
*۵0۵ محمد حسن                    واحدی                           6611276
*۵06 کاظم                             وادی زاده                       2213690۵ 
*۵07 سجاد                            وجاهت                         88۵21678

*۵08 سعید                             وطنی                           88۵28194 
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  46 صالح الدین                    قوی پنجه                       88663272  
*47 محمدابراهیم                قربانی فرید                   77۵ 08463  
   48 سهراب                            کارگرمعمولی رفتار       )103(-49772
49 ادریس                           کریمی قره عمر        91227636۵4

*۵0 بهرام                         کالنترپور                         220۵۵093  
* ۵1 جو اد                            گوهرزاد                         09121026941
*۵2 محمود                       گلرخی                           22944360
*۵3 پرویز                           گلستانی                          88790182 
*۵4 رضا                           مستاجران                       8884۵466 
*۵۵ ایرج                           مشتری دوست         09122۵81678
*۵6 محمدرضا                        مجدرضایی                09123089866  
*۵7 امین                         محبوبی                  604676-7677 
 ۵8 سیدحسین                     مروستی                        888843670
*۵9 محمود                         ملکی پورغربی                  776370۵7
*60 محمد                              میرآفتابزاده                     88791499
  61 مجید                              میراسکندری             02822223937 
  62 غالمعلی                         نعیمی منفرد                     77928360

*63 ژانت                          نصیری                          66414861  
*64 ایرج                            نیک نژاد                         6646339۵ 
  6۵ فریدون                            وحدتی نیکزاد                   888338۵۵  
*66 بهروز                         وقتی                             22267223
*67 ناصرعلی                      یاوری                       09121711863

* ردیف های ســتاره دار، عضو جامعه حســابداران 
رسمی ایران نیز هستند. 

حسابداران مدیریت خبره

1  مهران                      آقایی                    09121892823
2 امیر                               ابراهیم زاده             09121490701
3 ناصرالدین                     ابراهیمی              09144618172
4 اردشیر                       احمدیان               091229۵۵347
۵ اصغر                         اطمینان              09122133681
6 سعید                        اکبری  ارزنانی         09139028291
7 فریدون                            امجدیان                   09122496804
8 محمد                       امیرآتشانی            0912۵846040
9 هادی                           امیر آتشانی             09122408036
10 بهمن                       امیری                  0912799823۵
11 حامد                              امینیان                     09133463090
12 هادی                             اوالد                       09121۵۵4178
13 سهیال                       الهیاری               09123217184
14 حجت اله                        بابایی                      091223097۵6                  
1۵جواد                           باغبان                 0912798743۵
16 ستوده                     باقری                 091294۵1916

17سید محمد                      باقرآبادی                  0912۵۵04263 
18 هاجر                              باطنی                      09122786469
19 داود                            بهادر                      09123164670
20 علی                            بیات                       091213043۵7
21 احمد                           بیابانی                     09121۵42۵07
22مهدی                          بیرانوند                  0912۵724120
23سید امیر                     بهادر علوی           09104069282
24 فاطمه                             پوریعقوبی                 091270۵9909
2۵ جمشید                         پیک فلک                09132829098
26 داود                        پناهی                 09144۵29379
27 محمود رضا                  توحیدنژاد              09111622386
28 علی اصغر                ثامنی                  0912609۵674

29 رضا                              چالنی ترکمانی        0912312824۵                   
30 ساسان                        حدادی                    09122027727
31 محمد                          حسین پور                091۵31۵9311
32 حمید                            حق نویس                09121364827
33 اسداله                             حمیدی                     09171713402
34 داریوش علی                 حیدری                09121033960
3۵ محمدتقی                 خادمی جبلی         091322۵2269۵
36 سعید                      خان محمدی        09192026809
37 رحمان                         خانی گنبد                 091227737۵8
38 حسین                       خلیل زاده               09123081031
39 مهناز                            خشنودنیا                  09123630148
40 محمدنادر                      خمجانی                   091220196۵6
41 مسعود                        خوروین                 09123182334
42 نوشان                         خوشبخت فشتمی    09122893206
43 روح اله                           خلج                   0912419۵401
44 محمد                            جعفر ناسوتی         09121۵913۵9
4۵ فاطمه                              دادبه                 091260۵1927
46 فریدون                              داودوندی                09121942912
47 محمود                             زائری امیرانی        0912200119۵
48 غالمحسین                   دوانی                     8886602۵

ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفنردیف  نام                نام خانوادگی              تلفنردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن

49 زهرا                                دشتی                09120873668
۵0 هادی                            رستگار                09120620422
۵1 هایده                            رحیمی علی آبادی   0912287733۵
۵2 عبدالرضا                       رمضانی               09127344894
۵3 مهدی                             زینالی                 09144۵6۵8۵4
۵4 رحمت اله                            صادقیان                       886783۵1
۵۵ نظرعلی                        صالحی نژاد        09121236823
۵6 محسن                             ژاله آزاد زنجانی     091243۵3808
۵7 لیال                               ستاره                  0930۵۵9333۵
۵8 مهدی                           سلیمی                09126147470
۵9 محمدعلی                        سلیمانیان             09122114379
60 عباس                                    سخاوت                   09123166744
61 آزاده                               سوری                 09128340978
62 محمد مهدی                            شاطرزاده                  091771۵0467
63 احسان                         شریفی               09188414643
64 ارسالن                          شریفی                09191060۵60
6۵ منصور                                شمس احمدی               88309100
66 محمود                            شه بخش            09033037003
67 غالمعباس                           عزتی شالقونی        09123۵94۵14
68 غالمعباس                              عالیشوندی              091771613۵۵
69 عبداالحد                         عباشی                 09119642678
70 محسن                         عالیخانی              0912۵436723
71 محرمعلی                         علیخانی               0912۵4۵9784
72مرتضی                           علیزاده               0913142292۵
73 احمد                            غفاری                0921368016۵
74 محمدحسن                    فامیلی               091۵۵033067
7۵ آزاد                                    فرح افزون             09376301800
76 محسن                              فالحی                  09192336۵47
77 امیر                                  فلکی طرازکوهی    091219۵941۵
78 علیرضا                              فلکی طراز کوهی    091228۵872۵
79 محمد                          قبول                  0912863003۵
80 شهریار                            قهرمانی زهرایی     0912220۵112
81 سیدمحمد                               طباطبایی                  09123028071
82 جواد                                    طهماسبی              091268۵8349
83 مزدک                            کاظم زاده            0912379۵360
84 حیدر                            کریمی               09123423118
8۵ عطاء اهلل                         کریمی               09124411932
86 ادریس                             کریمی قره عمر     091227636۵4
87 اسفندیار                       گرشاسبی            09123380144
88 سودابه                                گودرزی                 09123380214
89 محمدرضا                      گیتی نژاد           09121396097
90 کورش                             مروتی                 09189840۵28
91 روح اله                           مردان واجاری       09113428۵۵6
92 بهزاد                                محمدی                0912217003۵
93 مهدی                           محمدی مالحاجلویی 09127929637
94 محمد                            محمودی               66932021-۵
9۵جعفر                                     مددی قراکلک         09148224۵14
96 حسین                                  مرجوی                   0912678801۵
97 علی                                       مصدر                      09123383872
98 هنگامه                                 مقدس پور               09123464917
99 سید احمد                      موسوی              09126823289
100سید حسین                      موسوی               0912246۵042
101 محمد مهدی                   مقامی                  09120766284
      مهدی                      معین پور               09124670173
102 پویا                                مهدوی فر           091223707863
103حسین                             مهدیان               09132914۵73
104مجید                                  میراسکندری          02822223937 
10۵محمدجعفر                          ناسوتی                  09121۵913۵9
106آرمان                                 نقشبندی               09184746174
107 اشکاندخت                             نمسه چی                  09122203696
108 اباذر                              نیکخواه              09123729۵44
109 مهدی                              نیرومند                 09123116096
110کاظم                           وادی زاده           09128383679
111پیمان                               ویسه                    0912۵331704
112 امیر                                هداوند                  09121066800
113علی                                  یساولی شراهی       09123121367
114 فرشید                             یزدانی                  0912۵0۵1088

حسابداران مالی خبره

1 علی                              ابوطالبی کذرجی        09124964387
2 سمانه                         آدینه                     09124333029
3 احمدرضا                      اسدیان                   091۵30۵0620
4 حسین                          اسماعیل پور             091۵133۵403
۵ حسین                        اسمعیلی کمارعلیا      09122284882
6 محمود                       آل حبیب               091276۵0779

7 بهمن                            امیری                     0912799823۵
8 محمد                           امیرآتشانی              0912۵846040
9 جلیل                            ایوانی                   09188877۵32
10 سید محمد                            باقرآبادی                   0912۵۵04263 
11جواد                           باغبان                 0912798743۵

12 مجید                          باقیات                  09123117۵0۵   
13 مهدی                            بیرانوند                  0912۵724120
14 سعید                          پرتو                      0912۵39202
1۵ فاطمه                         پور یعقوبی              091270۵9909
16  علی                         پیوندطلب             091۵1227263
17 جمشید                        پیک فلک               09129746907

18 عبدالرضا                   تاالنه                       886۵9982
19علی اصغر                     ثامنی                    0912609۵674
20 اسحاق                     جانباز                   091۵11۵34۵8
21 محمد                       جان نثاری الدانی    09131882320
22 خسرو                       چهاردولی              0912362727۵
23 میثم                         حاتمی                 09129724117
24 احمد                        حاتمی                  091۵24۵۵197
2۵ خدیجه                      حکیمان                09133۵18۵01
26 محمدتقی                       خادمی جبلی             091322۵269۵
27 سعید                           خان محمدی            09192026809
28 امید                           خسروی جاوید       0938339۵800
29  همایون                             خوبان عنبران              09127924713
30 فاطمه                            دادبه                    091260۵1927
31 حمید                          داراب                 091327۵84۵۵
32 محمد حسین                   دهقانی تفتی          091219۵81۵9
33 محسن                      رحیمی                  09120281014
34 مریم                       روستازاده شیخ یوسفی 09137722212
3۵ بهرام                         رستمی                091238021۵3

36 محسن                         ژاله آزاد زنجانی       091243۵3808 
37  سامان                             ساعدی                  09107606401
38  محمدعلی                         سلیمانیان                09122114379
39  مهدی                           سلیمی                  09126147470
40 میثم                           سوری                 0912288480۵
41 مجید                           شاهرخی چمن آبادی 09391367338
42 ارسالن                         شریفی                09123۵71984
43 مهدی                          شفاعت تکلدان      09126992960
44 بهنام                          شیری                  0912۵۵00096  
4۵رحمت اله                            صادقیان                       886783۵1
46 سعید                           صادقلو               09109210947
47  ندا                            صادقی پور           09133061869
48 حمیدرضا                      صالحی               09131۵21010
49 علی                            فتوحی                09132۵46398
۵0 محمد                          قبول                  0912863003۵
۵1 ناصر                           قربانی                091229020۵7
۵2 شهریار                            قهرمانی زهرایی       0912220۵112
۵3 الهه                           عالئی ابوذر          091273۵3428           
۵4  عبداالحد                           عباشی                      09119642678
۵۵ غالمعباس                      عزتی شالقونی               82182۵2۵  
۵6  مریم                               علیشیری                 0912263۵478
۵7  مرتضی                      علیزاده                091234۵293۵
۵8  ژوزف                         عیسوی                09121227948
۵9 محسن                       غالمرضایی           09122878932
60 مزدک                         کاظم زاده            0912379۵360
61 ادریس                         کریمی               091227636۵4
62 زانیار                           کریمی               09189714810
63 عطاءاهلل                       کریمی                09124411932
64 جاوید             لشگری               091269927۵7
6۵ عباس                          مباشری               091249۵8821
66 علی                                  محمدی فر              091261949۵6
67 مهدی                                 مرادزاده فرد               09121791429
68 روح اله                             مردان واجاری          09113428۵۵6
69 فریبرز                         موسی رضائی        0912۵767411
70  ضیاءالدین                    معصومی               0912۵1122۵3
      مهدی                      معین پور               09124670173
71  محمدجعفر                   ناسوتی                09121۵913۵9
72 ابراهیم                       نوروزبیگی             0912۵0017۵7
73 فریبا                          نوروزی               09142188094
74 مهیار                         نیازیان                 09129337۵97
7۵ کاظم                          وادی زاده           09128383679
76 بابک                          وهابی                  09122134214
77 فاطمه                         هادلوند                09132884380
78 امیر                           هداوند                09121066800
79  فرشید                         یزدانی                  0912۵0۵1088
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳46 شمارۀ

حسابدار

اعضای جدید
اخبار انجمن

14۵ عضو جدید به نام های زیر به انجمن حسابداران خبره ی ایران پیوستند. 

13۶04- حمیدرضا اکبری

13۵۹4- مسعود صالحلو

13۶00- رجب فرهادی

13۶03- معصومه میرزاجانی

13۵۹3- علیرضا نجار اسداله زاده

13۶10- صالح خدادادی

13۵۹۹- محمود محمدی

13۶02- هادی موحدی

13۵۹2- مجید کهن زاده

13۶08- فرشته نظری 13۶0۷- محمد خلج

13۵۹۷- پدرام زندی

13۶0۹- مجید شاهرخی چمن آبادی

13۵۹8- علی عندلیب

13۶0۵- الهه سعادتی

13۵۹۵- رضا جودی برین

13۶11- ژینوس ایلکا

13۶01- امیرحسین علی یاری

13۵۹۶- حبیب بازگلی

13۶0۶- بنیامین نیک پور
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳46

حسابدار

13۶2۶- علی رضوانی فر13۶2۵- محمد ابراهیم غیاث فخری13۶24- حسن عبادپور13۶22- عباس وکیلی 13۶23-  امید کبیری

13۶21- مجتبی آریا راد13۶20- ندا رمضانی13۶1۹- رضا جوان زاده13۶18- ابراهیم شادمان13۶1۷- رضا سلیمانی

13۶1۶- بختیار مروتی13۶1۵- رسول حسین نژاد13۶14- کتایون کاویانی13۶13- شهاب سلیمانی ایرانشاهی 13۶12- مهدی احسانی فرد

13۶2۷- مهال ابوطالب زاده

13۶32- ناصر جهانی

13۶28- محمدرضا عسجدی

13۶34- اسماعیل غفاری اصفهانی

13۶2۹- سپیده روستا قلعه نوی

13۶34- اکرم اسمعیلی روزبهانی

13۶30- حمید عطایی مهر

13۶3۵- محمدجواد تصدی کاری

13۶31- مرتضی قائم پناه

13۶3۶- آزاده زیوری
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳46 شمارۀ

حسابدار

13۶3۷- امید داداشی

13۶42- سعید حسینی

13۶38- فرزاد رسولی

13۶43- پریناز اسدی

13۶3۹- شهناز میرزایی

13۶44- سارا استاجی

13۶40- فرنوش ایزدی

13۶4۵- مهدی فرجی

13۶41- محمدرضا دهقانی

13۶4۶- محمد جواد محمدآبادی

13۶۵0- غالمرضا مهدی زاده 13۶4۹- جواد امینیان13۶48- منصور علی آقا 13۶۵1- فاطمه ساالری13۶4۷- حمیدرضا شاکری

13۶۵۵- لیال شاکری 13۶۵4- بهرام رحمان زاده13۶۵3- یاسر رادش 13۶۵۶- روژین شکورنیا13۶۵2- سعید مجازی

13۶۶1- صدیقه الهی فر13۶۶0- مسعود عیسی زاده13۶۵۹- رسول محمودی13۶۵8- هادی هراتیان13۶۵۷- مهری فتاحی
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳46

حسابدار

13۶۶۵- سید مصطفی حسینیان نسب 13۶۶4- مجتبی قنبرزاده

13۶۷0- سلیمان عسگر13۶۶۹- مسعود ناصر زعیم 13۶۶8- حسین ترکاشوند 13۶۶۷- فریال شیخ عبدالکریم

13۶۶۶- جعفر عظیمی13۶۶3- محمد جعفری

13۶۷1- هادی حسین پور

13۶۶2- حسین کاظمی

13۶۷۵- حمید حسن پور13۶۷4- فرشته اسالمی زاده 13۶۷3- الناز محمدی زاده 13۶۷۶- مریم محمد زاده جنت آباد13۶۷2- وحید دده بیگی

13۶۷8- فرامرز شیخ االسالمی13۶۷۷- بهنام جعفری

13۶8۵- بابک حشمتی 13۶84- الهام محسنی

13۶81- وحید علیزاده13۶80- پویا حبیبی13۶۷۹- سعید خانزاده

13۶8۶- ناصر ابوالحسنی13۶83- رضا بختیاری 13۶82- آذر خادمی



16۵
دی و بهمن  1401

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳46 شمارۀ

حسابدار

13۶۹0- امیر ارزیتون13۶8۹- علی اصغر شیخیان 13۶88- هادی کافی 13۶۹1- مرتضی عزیزخانی13۶8۷-  محمد توسلی

13۶۹۶- مرضیه میرصادق 13۶۹۵- مهدی زیبایی13۶۹4- رسول باجالل13۶۹3- محمد طه زاده 13۶۹2- نازلی حیدری

13۷01- سمیرا اصل نژاد13۷00- اصغر مقدمی 13۶۹۹- سعیده حلیبی 13۶۹8- رحمان نقشی 13۶۹۷- آرش قوجه بیگلو

13۷04- غالمحسین محمدی 13۷03- اصفر قربانی 13۷0۵- امیر نجفی13۷02- مهرداد حقیقی

13۷11- حسن کریم زاده13۷10- حسن ناصریان 13۷0۹- محمد علیزاده 13۷08- اکرم شیخی 13۷0۷- محمد مهدی طحانی

13۷0۶- ویدا واعظی
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳46

حسابدار

13۷1۶- رویا فعلی13۷1۵- علیرضا کامران فر 13۷14- امین صدیقی 13۷13- هادی اسماعیلی 13۷12- علی احمدی

13۷2۶- زینب صالحی

13۷21- آرام زندی

13۷23-  جواد اسمعیلی

13۷18- امیرهادی علی حکیمی

13۷24- محمدرضا سلطانیان فرد

13۷1۹- وحید افروغ

13۷2۵- پیمان کشاورز محمدی

13۷20- عین اله غفوری

13۷22- سعید جمشیدی

13۷2۷- مهدی پرنیان

13۷32- محسن رحیمی

13۷28- نسیم لرکی

13۷33- مریم بوستانی

13۷2۹- رامید اسدالهی

13۷34- سعید خزلی

13۷30- حسین تیموری

13۷3۵- عبدالرضا قاسم پور

13۷31- زیبا طالبی

13۷3۶- نوشین نوشین فر

13۷1۷- اکبر ستاری
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13۷41- ثریا قدیمی13۷40- فاطمه کریمی حجار 13۷3۹- لیال سادات میرعظیمی 13۷38- محسن خلیفه 13۷3۷- ملیحه ایلواری

13۷۵1- فاطمه شیرافکن

13۷4۶- راحله ایمانفرد

13۷48- مصطفی رشیدنیا

13۷43- علی رحیمیان

13۷4۹- سعید فوالدی

13۷44- مجتبی بنار

13۷۵0- محسن غالمرضایی

13۷4۵- زینب حیدری

13۷4۷- عادل حراتی

13۷۵2- دیانا یونس راد

13۷۵۷- اشکان خلیلی

13۷۵3- محمدرضا رضائیان

13۷۵8- نیلوفر خوش اقبال

13۷۵4- حسین شهبازی رز

13۷۵۹- غالمرضا سلیمانی امیری

13۷۵۵- شهال قاسمی فالورجانی

13۷۶0- کیوان جبلی راد

13۷۵۶- ناهید هدایتی شریف

13۷۶1- منیره سادات حالحی

13۷42- محمدرضا بسکابادی
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13۷۶۶- مریم عبدلی13۷۶۵- حمید رضا توکلی کوشا 13۷۶4- فاطمه واشقانی فراهانی 13۷۶3- خسرو صمدی 13۷۶2- سیدمجتبی موسوی نژاد

13۷۷۶- مهسا نصوحی

13۷۷1- مینا محمودی

13۷۷3- عبدالرضا طهماسبی

13۷۶8- شکراله خواجوی

13۷۷4- مقداد طهماسبی

13۷۶۹- فاطمه کاظم طرقی

13۷۷۵- سمیرا بنی افشار

13۷۷0- بهزاد بیاتی

13۷۷2- میترا محمودی

13۷۷۷- قاسم سرتیپی

13۷82- حسن نامدار فرزانه اقدم

13۷۷8- فرشته علی دوست

13۷83- مجید نجفی

13۷۷۹- جعفر کریمی

13۷84- محمد جواد اصغری

13۷80- مرتضی مالزم

13۷8۵- هاجر گیالنی

13۷81- رضا مسلمی

13۷8۶- لیال نقی زاده

13۷۶۷- مصطفی دهقان
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13۷۹1- پیمان آسترکی13۷۹0- بهنام قره داغی 13۷8۹- حامد فیض الهی 13۷88- سعید اله مرادی 13۷8۷- رضا یوسفی

13801- مریم روشن کار

13۷۹۶- مسعود علی نیا

13۷۹8- پیمان صابری

13۷۹3- مرتضی فرهند

13۷۹۹- مرتضی افشاری

13۷۹4- مجید قندهاری

13800- عباس شکری

13۷۹۵- احسان پورحیدری

13۷۹۷- مهدی سلطان محمدی

13802- بصیر وهابی

1380۷- صالح صفار

13803- پدیده سادات خوان پایه

13808- زهیر علی پورزاده

13804- بهروز فتحی کورایم

1380۹- محمدرضا شجاعی

1380۵- حسین صابر ماهانی

13810- محمد تقی زاده مقدم

1380۶- اسماعیل جمشیدی دوست

13811- فریور قدمی

13۷۹3- زهره لطیفی
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