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ســارا کیانــی (مجــری) :مــن ســارا کیانــی ،مدیــر پــروژۀ بازاریابــی شــرکت همــکاران

سیســتم هســتم و امــروز بــا برنامــۀ میزگــرد مدیریــت مالــی هوشــمند و چابــک در خدمــت
شــما هســتیم .میهمانــان ویــژهای داریــم کــه میدانیــم حرفهــای شــنیدنی دارنــد .بــرای

شــروع میخواهیــم کــه خــود را معرفــی کننــد.

بهــزاد محمـــدی :کارشناسیارشــد
حســــــابداری دارم و در حالحاضــر در

شــرکت دشتســتان راد بهعنــوان معاونــت
مالــی مشــغول بــهکار هســتم و صنعــت

مــا هــم صنعــت فــوالد اســت و تقریبــاً
میتــوان گفــت حــدود  ۳۰ســال اســت کــه

در ایــن حــوزه ســابقۀ کاری دارم.

مهــدی عســجدی :بنــده حــدود  ۲۰ســال ســابقۀ حسابرســی و حســابداری دارم ،درحالحاضر

معــاون مالــی و عضــو هیئــتمدیــرۀ شــرکت گلســتان کاغــذ پرشــیا هســتم .کار شــرکتی کــه

درحالحاضــر انجــام میدهیــم در زمینــۀ تولیــد انــواع کاغــذ بــرای مصــارف چــاپ و بســتهبندی
اســت و دارای کارشناسیارشــد در رشــته حســابداری و حسابرســی هســتم.

فاطمــه هادلونــد :لیســانس مدیریــت بازرگانــی ،فوقلیســانس حســابداری و دکتــری
حســابداری دارم .تقریب ـاً  ۱۸ســال اســت کــه کار مالــی ،حســابداری در حــوزۀ مالــی و

حســابداری میکنــم و در حــال حاضــر ف ّعــال اقتصــادی در صنعــت نســاجی هســتم ا ّمــا

همیشــه نیمنــگاه و تمامنگاهــی بــه حســابداری و حرفــۀ حســابداری دارم.

هادی منتظــری :بنــده نیــز دارای مدرک

فوقلیســانس حســابداری هســتم .نزدیــک

بــه  ۱۵ســال ســابقۀ کار در شــرکتهای
مختلــف دارم و درحالحاضــر در شــرکت

فرآوردههــای پروتئینــی کــوروش از
شــرکتهای زیرمجموعــه گــروه صنعتــی

گلرنــگ بهعنــوان معــاون مالــی مشــغول
ب ـهکار هســتم.
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رضــا طیبــی :اینجانــب دارای کارشناســیارشــد حســابداری و عضــو جامعــه حســابداران
رســمی ایــران ،تقریبــاً  ۱۵ســال ســابقه حســابداری و حسابرســی دارم و درحالحاضــر مدیــر

مالــی شــرکت الــو پیــک هســتم کــه جــزو شــرکتهایی اســت کــه در لجســتیک و حملونقــل
آنالیــن ف ّعالیــت میکنــد.

ســارا کیانــی (مجــری) :از دیــد اینکــه شــما مدیــران مالــی مجموعههــای مختلفــی هســتید
و مســلماً در تصمیمگیریهــای شــرکتهای خــود ،جــزو نفــرات اصلــی و کلیــدی هســتید

بگوییــد کــه بــا چــه چالشهایــی در زمینــۀ جمــعآوری دیتــا و تحلیــل دادههــا مواجــه و در

حــال انجــام چــه کاری هســتید؟

بهــزاد محمــدی :مدیــران مالــی در حقیقــت بایــد دانــش حســابداری داشــته باشــند ،آشــنا بــا اســتانداردها و بــر آنهــا تســلط داشــته باشــند و

همچنیــن نســبت بــه قوانیــن مالیاتــی ،قانــون کار ،قانــون تأمیــن اجتماعــی و قــدرت تجزیــه تحلیــل اطالعــات داشــته باشــند ،نســبت به مســائل
شــناخت داشــته باشــند ،نیازهــای مدیریتــی را بشناســند و بتواننــد متناســب بــا نیازهــای مدیریتــی تجزیــه و تحلیلهایــی را حســب نیــاز خــود
انجــام دهنــد .بنابرایــن بــرای انجــام و تح ّقــق ایــن کارهــا نیــاز دارنــد کــه یــک ســری ابــزار داشــته باشــند؛ ایــن ابــزار عالوهبــر دانــش آنهــا نیــاز
بــه نیــروی انســانی کارآمــد نیــز دارد.

بــا توجــه بــه اینکــه درحالحاضــر عصــر تکنولــوژی اســت ،بایــد از نرمافزارهــای کارآمــد ،اســتفادۀ بهینــه و بهرهبــرداری کننــد کــه بتواننــد
وظایــف خــود را بــهنحــو احســن انجــام دهنــد.

یکــی از مشــکالتی کــه در بحــث اطالعــات در شــرکتها وجــود دارد ،بحــث فرایندهــا و شــرح وظایــف اســت .یعنــی در خیلــی از شــرکتهایی

کــه شــما بــه آن مراجعــه میکنیــد فرایندهــا تعریــفنشــده اســت ،شــرح وظایــف مشــخص نیســت و حوزههــا جزیــرهای و بهصــورت مســتقل
کار میکننــد و ایــن باعــث ایجــاد تضــاد در ســازمانها میشــود .در ایــن حالــت شــما هــر نرمافــزاری هــم کــه داشــته باشــید عم ـ ً
ا تفاوتــی

نــدارد زیــرا نرمافزارهــا نیــاز بــه یــک فرهنــگ ســازمانی دارنــد .اگــر ایــن فرهنــگ ســازمانی پیــاده نشــود و در حقیقــت از طــرف مدیریــت ارشــد
ســازمان حمایــت نشــود؛ مــن فکــر میکنــم نرمافــزار دیگــر نمیتوانــد کمــک کنــد.
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سارا کیانی (مجری) :پس شما معتقدید ،عمدۀ مشکل شرکتها ،نداشتن فرایندها و فرهنگ سازمانی است؟
بهزاد محمدی :خیلی عوامل دیگر میتواند وجود داشته باشد ا ّما شرح وظایف و فرهنگ سازمانی بهنظر من بسیار مهم است.
سارا کیانی (مجری) :آقای عسجدی نظر شما چیست؟

مهــدی عســجدی :خیلــی چیزهــا ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد ،ازجملــه

تخصــص
ضعــف نیــروی انســانی
متخصــص ،عــاو ه بــر اینکــه نیروهــا بایــد ّ
ّ
حســابداری داشــته باشــند ،در ســایر قســمتهای مختلــف واحدهــای ســازمانی،

در صورتیکــه آن شــرح وظایــف و ســاختارهای اداری و مالــی و مدیریتــی بهطــور

کامــل شــکل نگرفتــه باشــد ،وجــود ضعــف در کنترلهــای داخلــی آن شــرکتها
مشــهود میشــود و باعــث میشــود کــه مــا بــا یــک چالــش مواجــه باشــیم.

عــاوهبــر ایــن مــوارد ،تعامــات بیــن مدیــران ،بیــن واحدهــای ســازمان یــک

مجموعــه وجــود دارد میتوانــد در دسترســی بــه اطالعــات و مــواردی کــه بخواهــد

اتفــاق بیفتــد کمــک کنــد تــا مــا چالشهــای کمتــری داشــت ه باشــیم .بنابرایــن

پشــتیبانی تیــم مدیریــت بســیار حایــز اهمیــت اســت ،یعنــی وقتــی مدیریــت
بــرای اهدافــی کــه چــه بهصــورت اهــداف کوتاهمــدت و میانمــدت یــا اهــداف

اســتراتژیکی کــه وجــود دارد در نظــر گرفتــه اسـت ،میتوانــد از تیمهــای مختلــف

پشــتیبانی کنــد تــا بتوانــد مجموعــه عوامــل کلیــدی در آن مجموعــه را کمــک

کنــد تــا ســاختارهای شــرکت بــه یــک سمتوســوی بســیار مثبــت ،مهــم و شــفاف
جلــو برونــد.

ت بــه مســائل
عالوهبــر همــه ایــن مــوارد ،وجــود آگاهــی مدیــران مالــی نســب 

حقوقــی هــم خالــی از لطــف نیســت .مســائل حقوقــی از جملــه قانــون تجــارت کــه

بههرحــال قانــون تجــارت داریــم کــه مصــوب ســال  ۱۳۴۷اســت و پــس از آن هــم
دســتخوش تغییــرات نشدهاســت؛ آن قوانیــن بهصــورت ســنتی درحــال ایجــاد

چالــش در برخــی شــرکتها اســت.
ث نرمافزارهایــی کــه در شــرکتها وجــود دارد نیــز عمومــاً
در رابطــه بــا بحــ 
همــه نرمافزارهــا در چنــد تــا حجــم درحــال کارکــردن هســتند؛ برخــی از
نرمافزارهــا بــرای شــرکتهای بــزرگ طراحــی میشــود کــه قابلیــت آن شــرکت
و هلدینگهــا و مجموعههــا را دارد .یــک ســری نرمافزارهــا هســتند کــه مناســب

شــرکت کوچــک و متوســط هســتند .نرمافزارهــای کوچکــی در بــازار وجــود دارد
و عمدتـاً فاصلــه زیــادی بــا انتظــارات مدیــران دارد .بنابرایــن در تحلیــل اطالعــات

و نتیجهگیــری اطالعــات و تصمیمــی کــه میخواهنــد بگیرنــد بــا چالشهایــی
روبــهرو میشــوند.

ســارا کیانــی (مجــری) :خانــم هادلونــد اگــر بــه شــما بگوینــد بزرگتریــن چالشــی کــه مدیــر مالــی در جمـعآوری و تحلیــل دیتــا میتوانــد
متخصــص و
داشــته باشــد ،براســاس تجربــه کاری خودتــان چیســت؟ دوســتان فرمودنــد در شــرکت ممکــن اســت فرهنــگ ســازمانی ،نیــروی
ّ

ســاختار ســازمانی وجــود نداشــته باشــد .اگــر شــما بخواهیــد بزرگتریــن آن را بگوییــد ،بــه چــه موضوعــی اشــاره میکنیــد؟

خرداد و تیر 1401
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تهیــه کننــد .بــر تهیــه ایــن صورتهــای

چالشهایــی اســت کــه بــا آن مواجــه

مالــی کــه مدیــران آمــاده میکننــد

هســتیم .در ویژگیهــای کیفــی اطالعــات

اینکــه دوســتان ،بــرای تکمیــل گــزارش

یــک مــورد مربــوط بــه «بهموقــع بــودن»

تمــام تــاش خــود را میکننــد .وقتــی

یــک نرمافــزاری کــه بــه تحلیــل

موجــود تهیــه شــد ،مجبــور هســتند ایــن

صورتهــای مالــی را کــه شــرکتها

ســایت بارگــذاری کننــد ،اگــر بورســی

اینکــه بشــود روی ایــن صورتهــای

بــه مجموعــه ارائــه کننــد .بعــد از اتمــام

تهیــه صورتهــای مالــی نــدارد و مــا خــأ

میشــود و هیچگونــه تجزیــه و تحلیلــی

یــک چالــش دیگــری کــه بازهــم بــا آن

گفــت تحلیلــی روی صورتهــای مالــی

ایــن قابلیــت را هنــوز نتوانســتهاند داشــته

نقــدی وجــود :در حــوزه مدیریــت مالــی،

حســابداری ،دوســتان اشــاره کردنــد کــه

 ۴ماهــه اول ســال ،بــا انــرژی مضاعــف،

گزارشــات اســت.

صورتهــا بــا وجــود الزامــات قانونــی

ایــن دادههــا کمــک کنــد و بتوانــد آن

صورتهــا را اگــر بورســی باشــند روی

نیــاز دارنــد بهموقــع تهیــه کنــد ضمــن

هــم نباشــند و ســهامدار داشــته باشــند

مالــی تجزیهوتحلیــل گذاشــت ،صــرف

فصــل مجامــع ،صورتهــای مالــی بســته

ایــن را داریــم.

روی آن نمیآیــد و بهجــرأت میتــوان

مواجــه هســتیم کــه شــاید نرمافزارهــا

فاطمــه هادلونــد :بهنظــر مــن

بهدرســتی توســط غالــب مدیــران مالــی

باشــند و دوســتان میتواننــد نقطهنظــرات

آن مواجــه هســتند پراکندگــی اطالعاتــی

مالــی بیشــتر جنبــه شــکلی دارد کــه

هنــوز کاربرگهــای حسابرســی ،کاربــرگ

امــور مالــی شــرکت بهجهــت جایگاهــی

در تحلیــل صورتهــای مالــی مــا هنــوز

خــارج از نرمافــزار عمــل میکنیــم ،چــرا؟

مالــی در ســازمان بــازو و تصمیمســاز

بتوانیــم نرمافــزاری داشتهباشــیم کــه

کــه الزاماتــی بــرای مــا ایجــاد کردهاســت

کــه مدیــران مالــی بایــد در ســازمان ایفــا

مالــی را تهیــه کنــد.

و در طبقــه خــاص خــودش افشــا شــود ا ّمــا

اینکــه بتواننــد ایــن وظیفــه را بهدرســتی

مالــی بــا چــه چالشــی روبــرو هســتند؟
اوالً اطالعــات بســیار پراکندهاســت یعنــی

مالــی مــا یــک ســری طبقهبندیهــا نیــاز

میرســد بــه گزارشــاتی تبدیــل کننــد

بــه گــزارش و صورتهــای مالــی ممکــن

از دفاتــر اعمــال شــود؟ چــرا آن کاربــرگ

باالدســتی و تصمیمگیرنــدگان ،ارکان

صحتوســقم ایــن اطالعــات اســت کــه

ارائــه دهنــد.

تبدیــل بــه یــک گــزارش تصمیمســاز

مهمتریــن چالشــی کــه مدیــران مالــی بــا

انجــام نمیشــود و تهیــه صورتهــای

خــود را اعــام کننــد ایــن اســت کــه مــا

اســت کــه در ســطح ســازمان وجــود دارد.

دلیــل آن را میتــوان اینگونــه گفــت کــه

 6020و کاربرگهــای طبقهبنــدی را

کــه دارد و اینکــه بههرحــال مدیــران

نتوانســتیم بــه ســاختاری برســیم کــه

چــون اســتانداردهای حســابداری داریــم

هســتند ،یکــی از نقشهــای پررنگــی

خــودش بهتنهایــی بتوانــد صورتهــای

کــه حســابها بایــد طبقهبنــدی بشــوند

کننــد وظیفــه تصمیمســازی اســت .بــرای

ا ّمــا نرمافزارهــا بــرای تهیــۀ صورتهــای

ایــن را بخواهیــد در نرمافــزار پیــاده کنیــد

انجــام دهنــد خــواه ناخــواه بایــد تمــام آن

بههرحــال در مقطــع تهیــه صورتهــای

اطالعــات و دادههایــی را کــه بــه دستشــان

جمــعآوری ایــن اطالعــات و تبدیــل آن

داریــم ،چــرا ایــن موضــوع بایــد بیــرون

کــه بتوانــد بــه مدیــران عامــل و مدیــران

اســت ایجــاد چالــش کنــد .دوم بحــث

طبقهبنــدی بایــد خــارج از دفاتــر تهیــه

هیئتمدیــره یــا مدیــران ارشــد ســازمان

ایــن اطالعــات بههرحــال قــرار اســت

ـم این
ـم این گزارشــات چیســت؟ اهـ ّ
امــا اهـ ّ

شــود و بایــد صحتوســقم آن مــورد

نتوانســته بــه مــا کمــک کنــد و مدیــران
مالــی عمــ ً
ا مجبــور هســتند ایــن

مالــی اســت کــه مدیــران مالــی بایــد

بررســی قــرار بگیــرد.

بحثهــای طبقهبنــدی را خــارج از دفاتــر

عامــل زمــان ،یکــی از مهمتریــن

صــادر کننــد و نرمافــزار نتوانستهاســت در
ایــن حــوزه بــه مــا کمــک کنــد.

گزارشــات همــان گــزارش صورتهــای

6
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ســارا کیانــی (مجــری) :آقــای نریمــان قاســمی مدیــر محصــوالت نرمافــزاری مالــی همــکاران سیســتم هســتند .درمــورد روی ـهای کــه در

شــرکتها پیــش م ـیرود تــا یــک گــزارش تهیــه شــود و بشــود بــه آن اتــکا کــرد یــک ســری موضــوع مطــرح شــد کــه نرمافــزار در برخــی

مــوارد بــه آنهــا کمــک نمیکنــد یــا انتظــار آنهــا از نرمافــزار حداقــل ایــن اســت کــه در جم ـعآوری اطالعــات بــه آنهــا کمــک کنــد .از شــما

درخواســت داریــم کــه اشــاره کنیــد بــه اینکــه آیــا راهــکار نرمافــزاری مناســبی بــرای جم ـعآوری دیتــا داریــم کــه بتوانیــم از پراکندگــی

دیتــا جلوگیــری کنیــم؟

نریمــان قاســمی :مــن فکــر میکنــم مــا بایــد اول ببینیــم چــه چیزهایــی و چــه مــواردی

باعــث میشــود کــه مــا نتوانیــم گزارشــمان را درســت تهیــه کنیــم.

ســارا کیانی (مجــری) :آقــای طیبی شــما

کــه بهعنــوان یــک شــرکت اســتارتآپی

بســیار بــزرگ بــا عملکــرد چشــمگیر وارد
بــازار شــدید .شــما چــه چالشهایــی را در
جمــعآوری دیتــا داشــتهاید؟

رضــا طیبــی :بحثــی کــه مــا اینجــا داریــم ایــن اســت کــه یکــی از اجــزای تشــکیلدهنده کنتــرل داخلــی ،سیســتمهای اطالعاتــی اســت.
سیســتمهای اطالعاتــی درواقــع ابــزار کار کل کس ـبوکار در نظــر گرفتــه میشــود و صرف ـاً بخــش مالــی نیســت .وقتــی سیســتم اطالعاتــی

بهینــه و شــرح وظایــف در آن تعیینشــده باشــد ،هــر واحــد ســازمانی چــه مارکتینــگ ،فاینانــس یــا خــود مدیریــت باشــد ،خیلــی راحــت
میتوانــد از سیســتم اســتفاده کنــد ،بــه آن اعتمــاد کنــد و بهموقــع گزارشــات خــود را دریافــت کنــد .چالشهــای موجــود در حــوزه مالــی
و حسابرســی کام ـ ً
ا متفــاوت اســت و بــه مراتــب ایــن چالشهــا در ســمت حــوزه حسابرســی خیلــی بیشــتر اســت .یعنــی کل فراینــد بــه

شــکل ســنتی انجــام میشــود و میتوانــم بهجــرأت بگویــم درحالحاضــر مــن شــخصاً بــا ســوابق کاری خــودم هنــوز نرمافــزاری کــه بتوانــد
بــه حسابرســان در ایــن حــوزه کمــک کنــد ندیــدهام .اینکــه کاربرگهــا بــه شــکل سیســتمی تهیــه شــود و حسابرســان صرف ـاً وقــت خــود
را صــرف رســیدگیهای محتوایــی کننــد ،درواقــع عمــده وقــت حســابرسها صــرف تهیــه کاربرگهــای حسابرســی میشــود کــه در واقــع

پروســههای حسابرســی را زمانبــر کــرده اســت.

مدنظــر خودشــان برســند ،مجبورنــد تــا جاییکــه امــکان دارد زمــان کمتــری را بــرای
مؤسســات بــرایاینکــه بخواهنــد بــه آن ســوددهی ّ

رســیدگی بگذارنــد و ایــن روی کیفیــت حسابرســی و روی کیفیــت گزارشــات حسابرســی بســیار اثــر گذاشتهاســت.

تعــدد مؤسســات حسابرســی ،قطعــاً اگــر سیســتمی
بــا توجــه بــه فضــای رقابتــیای کــه در فضــای حسابرســی کشــور مــا وجــود دارد و
ّ

وجــود داشــته باشــد کــه ایــن نیازهــای اطالعاتــی مؤسســات حسابرســی و حتــی ســازمان حسابرســی را تأمیــن کنــد مــا میتوانیــم انتظــار
گزارشهــای حسابرســی بهمراتــب بهتــر از آنچیــزی را کــه اآلن در بــازار ارائــه میشــود داشــته باشــیم.

ایــن بحــث حسابرســی بــود کــه مــورد بررســی قــرار گرفــت ،در حــوزه مالــی نرمافزارهــای متعــددی در بــازار وجــود دارد و تقریب ـاً محتــوای

اکثــر ایــن نرمافزارهــا یکســان اســت ولــی آنچیــزی کــه شــاید آنهــا را از هــم تفکیــک میکنــد گزارشهــای مدیریتــی اســت کــه میشــود

از ایــن نرمافزارهــا خروجــی گرفــت ،کــه در ایــن حــوزه مــن ضعــف بزرگــی را مشــاهده میکنــم کــه کمتــر شــرکتی وجــود دارد کــه
بهعنــوان شــرکتهای نرمافــزاری در ایــن قســمت کار کــرده باشــند و بتواننــد اطالعــات مــورد نیــاز مدیریــت را نــه صرفــاً مدیریــت مالــی

بلکــه مدیریــت ســطوح باالتــر حتــی اعضــای هیئتمدیــره و ســهامداران شــرکت را بهموقــع بــرای آنهــا تهیــه کننــد و دیگــر نیــاز نباشــد کــه

از واحــد مالــی بخواهنــد درگیــر خروجــی گرفتــن از سیســتم بشــود و آنهــا را تبدیــل بــه ســود و زیــان کنــد ،صــورت جریــان وجــه نقــد را تهیــه
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کنــد .خــود ایــن پروســه را زمانبــر کردهاســت ،اصطالح ـاً میگوینــد داشــبوردهای مدیریتــی .اگــر داشــبوردهای مدیریتــی بــه شــکل بهینــه
در نرمافزارهــا بهکارگرفتــه شــود دیگــر دغدغــه مدیــر مالــی ،گرفتــن اطالعــات نیســت و تمرکــز خــود را بــر روی موضوعــات کالن و دیگــر
وظایفــش میگــذارد.

چالــش اصلــی شــرکتهای اســتارتآپی ،تعــداد قابــل توجــه تراکنشهــای مالــی اســت .چــون بــا طیــف وســیعی از مشــتریان ســر وکار

دارنــد ،مشــتریهای آنهــا یــک شــخص خــاص نیســت ،شــرکت نیســت ،کل جامعــه در واقــع مشــتریهای ایــن کس ـبوکار در نظــر گرفتــه
میشــوند.

یــک ســری یــوزر وجــود دارد و یــک ســری ادمیــن هســتند کــه ایــن ادمینهــا ایــن خدمــات را بــه یــوزر ارائــه میکننــد .شــرکتهای

اســتارتآپ در واقــع واســط بیــن خریــدار آن خدمــات و فروشــنده یــا عرضهکننــده آن خدمــات یــا کاال قــرار میگیرنــد .بــرای همیــن بــا
طیــف وســیعی از عرضهکننــده و متقاضــی مواجــه هســتند.

بهعنــوان مثــال مجموعــه الوپیــک در طــول یــک روز نزدیــک بــه  ۲۰۰هــزار رکــورد تراکنــش دارد .ســفرهایی کــه مســافر درخواســت دارد

بابــت اینکــه کاالیــی حمــل بشــود و اگــر بخواهیــم آن را بهطــور کامــل ثبــت دفاتــر کنیــم نیــروی مالــی قابلتوجهــی بایــد در ایــن حــوزه
قــرار گرفتــه بشــود و پروســه زمانبــر میشــود ،قطع ـاً روی بهموقــع بــودن اطالعــات اثــر میگــذارد .پــس اگــر یــک سیســتم نرمافــزاری بــه

شــکل بهینــه ایــن مشــکل حــل کنــد شــاید بتوانــد در ایــن فضــای کس ـبوکار ،کمــک بهین ـهای بــه شــرکتهای حــوزه اســتارتآپ بکنــد،

کــه ایــن بزرگتریــن چالــش شــرکتهای اســتارتآپی در حــوزه تعــدد تراکنشهــای مالــی هســت کــه در واقــع سیســتمهای نرمافــزاری

بتواننــد آنهــا را حــل کننــد.

ســارا کیانــی (مجــری) :آقــای منتظــری شــما از دیــد اینکــه در گــروه گلرنــگ هســتید و کاالهــای پرمصــرف را معمــوالً مجموعــه شــما

وارد بــازار میکنــد و حــدس میزنیــم کــه تراکنــش مجموعــه شــما زیــاد باشــد ،اگــر بهعنــوان چالــش اصلــی بپرســم کــه شــما بــا چــه

چیــزی دســت بــه گریبــان هســتید چــه میگوییــد؟
هــادی منتظــری :غیــراز نکاتــی کــه

دیگــر دوســتان بــه آن اشــاره کردهانــد
و همــه آنهــا را صحیــح میدانــم،
میخواهــم جنبــۀ دیگــری را هــم اضافــه

کنــم .در حــال حاضــر مــا در فضــای مالی
درحــال ف ّعالیــت هســتیم ،کــه بــا حضــور
شــدید رقبــا ،محیــط اقتصــادی بهشــدت

ناپایــدار و بــا حجــم اطالعاتــی کــه غیــر
از حوزههــای مالــی بــرای تصمیمگیــری

احتیــاج داریــم؛ همانطــور کــه خانــم

هادلونــد هــم بــه آن اشــاره کردنــد ،واحــد
مالــی یــک بــازوی مهــم بــرای مدیــران

ارشــد ســازمانی در تصمیمگیریهــا

اســت .یکــی از معضالتــی کــه خــودم

عالوهبــر آنچــه دوســتان فرمودنــد دارم،
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کمبــود نرمافــزار اســت و عــاوه بــر آن مقاومــت
بســیار زیــاد در ســطح ســازمانها اســت ،چــرا کــه

نرمافــزاری بــرای جمــعآوری اطالعــات کــه در
واقــع اطالعــات ب ـهروز هســتند و جنبــۀ آیندهنگــری

دارنــد ،وجــود نــدارد .اگــر آشــنایی بــا نرمافزارهــای

بینالمللــی داشــته و بــا آنهــا کار کــرده باشــید،
مالحظــه کردهایــد کــه ایــن نرمافزارهــا ایــن امــکان

را دارنــد کــه میتوانیــد داخــل آنهــا ،فرمهایــی را
تعبیــه کنیــد و فیلدهایــی را اضافــه کنیــد کــه ایــن

اطالعــات را هــر واحــدی بســته بــه نیــاز خــودش

بتوانــد جمــعآوری کنــد و ایــن اطالعــات لزومــاً

مالــی نیســتند؛ اطالعــات خــارج از واحــد مالــی و کیفــی

ایــن معنــی کــه حســابداران از بیــن برونــد بلکــه بــه ایــن

ا ّمــا در مجمــوع در تصمیمگیریهــای ســازمان بهشــدت

در خــود داشــته باشــند و آموزشهــای اضافــی ببیننــد کــه
اصطالحــاً بــه آن  FBPمیگوینــد .غیــراز اینکــه شــما بایــد

مشــاهده میکنیــم ،ایــن اســت کــه مــا نرمافــزاری نداریــم

قــدرت تجزیهوتحلیــل قــوی ،قابلیــت کار بــا بیگدیتاهــا،

هســتند کــه مدیــران غیرمالــی از آنهــا اســتفاده میکننــد
اثرگــذار هســتند.

معنــی کــه حســابداران قــرار اســت تواناییهــای اضافــی

یکــی از مشــکالتی کــه واقعـاً در ســطح نرمافــزاری در ایــران

اطالعــات مالــی داشــته باشــید ،تواناییهایــی مثــل مذاکــره،

کــه قابلیــت بومیســازی بــرای ســازمان داشــته باشــد و
اطالعــات اضافهتــری را کــه صرفــاً اطالعــات بیــس مالــی

نرمافزارهــا و داشــبوردهای مدیریتــی نیــز الزم اســت.

هســتند ،بتــوان بهســیل آن ارائــه کــرد.
احتمــاالً همــه ســند  ۵۰ســال آینــده را کــه در دنیــا و

میتــوان گفــت حســابدارها دیگــر بهعنــوان پرســنلی کــه

فقــط ثبــت اطالعــات شــرکتها را انجــام بدهنــد شــناخته

نمیشــوند و اینکــه حســابداران تحلیلگــر باشــند و بتواننــد

مؤسســات معتبــر منتشــر شــده اســت دیدهایــد .در آن

در تجــارت بــه مدیــران کمــک کننــد در حــال پررنــگ شــدن

در آینــده از بیــن بــرود رشــتۀ حســابداری اســت .نــه بــه

هرچــه نرمافــزار حــوزه  ERPدر نرمافزارهایــی کــه وارد

عنــوان کردهانــد یکــی از رشــتههایی کــه قــرار اســت

اســت.

بــازار شــدهاند بیشــترشــود و هــر چهقــدر شــما آنهــا را

در واحدهایــی کــه دیتاهــای دســتاول تولیــد میشــود

مســتقر کنیــد و آنهــا خودشــان موظــف باشــند ایــن

اطالعــات را وارد سیســتم کننــد ،حســابداران از وظیفــه
ثبتــی خــود دور میشــوند.

در اینصــورت بایــد در واحدهــای مالــی ،حســابدارانی

اســتخدام شــوند کــه قــدرت تجزیهوتحلیــل باالتــری
داشــته باشــند و بیشــتر از وظیفــه ّثباتــی (ثبــت کــردن
اطالعــات) دور بشــوند و نقــش کنتــرل و نظــارت خــودش

را در ســازمان ایفــا کننــد تــا بتواننــد بــه اهدافــی کــه نیــاز

اســت برســند.
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متخصــص یکــی از مشــکالتی اســت کــه هــم شــرکتهای نرمافــزاری و هــم شــرکتهای اســتفادهکنندۀ
فاطمــه هادلونــد :تربیــت نیــروی
ّ

متخصــص برطــرف کننــد .درســت
نرمافــزار بــا آن مواجــه هســتند .شــرکتهای نرمافــزاری میتواننــد ایــن چالــش را بــا تربیــت نیروهــای
ّ
اســت کــه گفتهانــد در ســند پنجاهســاله دنیــا ،قــرار اســت حســابداری حــذف بشــود ا ّمــا حســابدار حــذف نمیشــود .همانطــور کــه

خودشــان اشــاره کردنــد حســابداری بــه شــکل امــروزی حــذف خواهــد شــد .چیــزی کــه اآلن هســت ،حســابدارهایی هســتند کــه بههرحــال

نقــش ّثباتــی دارنــد و یــک ســری داده را وارد میکننــد.

مــا هنــوز در دورهای هســتیم کــه اســتقرار کامــل یــک سیســتم نرمافــزاری خــوب بهعنــوان مثــال همــکاران سیســتم ،میخواهــد بیایــد در
یــک مجموعــه مثـ ً
ا راهــکار ابــری را اجــرا کنــد .در مرحلــه اســتقرار مــا بــا مشــکل مواجــه هســتیم یعنــی نیرویــی نداریــم کــه بتوانــد پــای

متخصــص نرمافــزار تبدیــل کنــد کــه بتوانــد
اســتقرار ایــن نرمافــزار بایســتد ،از سیســتم پشــتیبانی کنــد و کاربــر را درنهایــت بــه یــک کاربــر
ّ

ایــن اطالعــات را بهدرســتی وارد کنــد.

بایــد توجــه داشــت کــه درحــال حاضــر شــرکتها در مرحلــه اســتقرار نرمافــزار متوقــف میشــوند .بــه همیــن دلیــل اســت کــه خیلــی از
مدیــران مالــی نســبتبه تغییــر نرمافــزار مقاومــت میکننــد؛ در برابــر اینکــه یــک نرمافــزار بیایــد وارد مجموعــه شــود و بخواهــد از طریــق

هــوش مصنوعــی یــا از طریــق آن ســاختاری کــه دارد بتوانــد کمــک کنــد و بحــث تجزیــه تحلیــل را پیــش ببــرد .ایــن توقــف در مرحلــۀ
اســتقرار ،ایــن تــرس را بــرای مدیــران ایجــاد میکنــد کــه بــا پیچیدگــی اطالعاتــی مواجــه بشــوند و اطالعــات بـهروز خــود را از دســت بدهنــد
و در مرحلــه اســتقرار هــم کــه عم ـ ً
ا دچــار چالــش میشــوند.

ســارا کیانــی (مجــری) :آقــای قاســمی انتظــارات و انتقادهــای زیــادی نســبتبه شــرکتهای نرمافــزاری مطــرح شــد .ایــن انتقــاد کــه

متخصــص احتیــاج دارنــد.
مدیــران مالــی دسـتتنها هســتند و بــه نیــروی
ّ
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نریمــان قاســمی :واحــد مالــی باالخــص

مدیــران مالــی بــرای تصمیمگیریهــای

خودشــان از بابــت تهیــه اطالعــات یعنــی

هــر نــوع گزارشــی کــه نیــاز دارنــد،
بــا چالشهایــی مواجــه میشــوند کــه
میتــوان چنــد دســتهبندی ســاده
بــرای آن تعریــف کــرد :یکــی اینکــه
اطالعــات نادقیــق حــاال بهعبارتــی نــه
اینکــه اطالعاتــی کــه در حســابداری

ثبــت میشــود یــا ســایر سیســتمها

اتفــاق بــرای برخــی از مشــتریان افتــاده

اســت .امکاناتــی هســت بــرای گروهبنــدی
اطالعــات .بــرای مثــال مــا ممکــن اســت
کاالهــا ،محصــوالت و طــرف مقابلهایــی

را کــه داریــم گروهبنــدی کنیــم.
مثــ ً
ا بگوییــم در شــرکتهای داخلــی
و شــرکتهای خارجــی ایــن اتفــاق

میافتــد کــه در داخــل یــک گروهبنــدی،

یــک متغیــر دیگــری در بیــش از یــک

گــروه قــرار داده میشــود .یعنــی دیتــا در

دقیــق نباشــند .ایــن اطالعــات وقتــی

کل ســالم اســت ا ّمــا وقتــی مــن گــزارش

بــه یــک گــزارش و دیتــا بشــود کــه

جمــعآوری میشــود چــون ورودی آن

میخواهــد بــه مرحلــهایکــه تبدیــل
روی آن تصمیمگیــری شــود نیــاز بــه
ا اکثــرا ً
ش دارد .مثــ ً
یــک ســری پــرداز 
در شــرکتها دیدهایــم وقتــی یــک

گــزارش میخواهــد تهیــه شــود حتــی

وقتــی سیســتمهای خــوب هــم موجــود

باشــد نیــاز اســت کــه یــک مقــداری
پــردازش انجــام شــود .مثــ ً
ا تهیــۀ یــک

گــزارش یــک صفحـهای حداقــل یــک روز
طــول میکشــد کــه بــه دســت مدیــران
تصمیمگیــر برســد .بنابرایــن یکــی بحــث

ایــن اســت کــه اطالعــات بایــد بهنحــوی

چیــده بشــوند کــه نیــاز بــه پــردازش
اضافــی نداشــته باشــند و در لحظــه آمــاده

پــردازش باشــند کــه ایــن مســئله ضعــف
از ســمت هــر نــوع نرمافــزاری اســت کــه

درحــال اســتفاده باشــد کــه میتوانــد بــا
افزایــش تکنولوژیهایــی کــه داخــل آن
ب ـهکار بــرده میشــود بهبــود یابــد .مث ـ ً
ا
بحــث یادگیــری ماشــینی و بحــث هــوش

مصنوعــی اضافــه شــود کــه ایــن دیتــا
راحتتــر تهیــه شــود .یکــی دیگــر بحــث
ایــن اســت کــه در واقــع دیتــای ورودی
اشــتباه ،خروجــی اشــتباه میدهــد .مث ـ ً
ا

در مــواردی دیــده شــده اســت کــه ایــن
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میگیــرم اطالعــات تکــراری داخــل آن
اشــتباه بودهاســت و چــون گزارشگــری

هــم هســت در ورودیهــای اولیــه چیــزی
نبــوده اســت کــه مــن متوجــه اشــتباه
بشــوم و بنابرایــن بــرای ایــن کار میتــوان
فرایندهایــی را در ســازمان تعریــف کــرد،

حــاال ایــن فراینــد تنهــا نرمافــزار نیســت و
خــارج از بحــث نرمافــزاری اســت ببینیــد
بحــث کنترلهــای داخلــی معمــوالً کــم

پیــش میآیــد کــه یــک اشــتباهی داخــل
ثبــت اطالعــات مالــی اتفــاق بیفتــد ا ّمــا

در گزارشگــری میبینیــم کــه مقــداری
ضعفهــای اینچنینــی وجــود دارد.

راهحــل ایــن اســت کــه مــا بــرای
گزارشهایمــان فرایندهــای درســت و

صحیــح را بهدســت بیاوریــم و تســت

کنیــم .نمونههــای ســاده آن را همــه
مــا تجربــه کردهایــم مثــ ً
ا صــورت مالــی

وقتــی میخواهیــم تهیــه کنیــم معمــوالً
یــک خروجــی اکســل از قبــل آمــاده

کردهایــم .ورودیهــای موردنظــر را داخــل

آن میریزیــم و آن خروجــی صــورت مالــی

را کــه داریــم از آن برداشــت میکنیــم؛
چــرا؟ چــون قبـ ً
ا بارهــا تســت کردهایــم و
داریــم اســتفاده میکنیــم ولــی همانجــا

هــم ممکــن اســت یــک دیتــای جدیــد یــا
یادداشــت جدیــد کــه میخواهیــم اضافــه

کنیــم و ممکــن اســت یــک اشــکاالتی
پیــش بیایــد؛ بنابرایــن یکــی هــم بحــث
فرایندهــا اســت؛ و یــک ســری اتفاقــات
فراتــر از اینهــم هســت کــه نرمافــزار

در بعدهــای بهتــر میتوانــد بــه مــا

کمــک کنــد ،یکــی بحــث ســوگیری

تقویــت شدهاســت ،یعنــی اینکــه فــرض

کنیــد شــما یــک پیشفرضــی داریــد،
مدیریــت یــا مدیــر مالــی شــرکت یــک

پیشفــرض دارد و دنبــال ایــن هســتیم

کــه یــک دیتایــی پیــدا کنیــم کــه آن
را تأییــد کنــد و اولیــن دیتایــی کــه آن

پیشفــرض ذهنــی مــا را تأییــد میکنــد

بهعنــوان پایــه بــرای تصمیمگیــری آن را
انتخــاب میکنیــم درصورتیکــه شــاید
آن دیتــا الزامــاً ممکــن اســت اصــ ً
ا یــک

رابطــه علــت و معلــول نباشــد و صرفــاً

یــک همبســتگی بیــن اطالعــات باشــد
کــه مثــ ً
ا ایــن هــم میتوانــد باشــد ،بــاز

سیســتمهای پیشــرفته در مدلهــای
هوشــمند و توجــه بــه بحثهــای تئوریــک
موضــوع میتوانــد ایــن مســئله را حــل

کنــد.

یــک موضــوع دیگــر کــه بــه آن اشــاره

شــد بحــث شــغل حســابداری اســت

کــه در آینــده بــه ایــن شــکلی کــه اآلن
میشناســیم وجــود نداشــته باشــد،
ایــن ایــده کامــا درســت اســت .علــت

آن چیســت؟ علــت آن ایــن اســت کــه
شــخصی کــه نــام ایشــان را فرامــوش

کــردهام معرفیکننــده انقــاب صنعتــی
چهــارم بودنــد کــه گفتنــد انقــاب بــر

پایــه تکنولــوژی هســت و ایــن تکنولــوژی
قبــ ً
ا هــم وجــود داشــت ا ّمــا اآلن ایــن

تکنولــوژی باعــث میشــود کــه تمــام
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اطالعــات ،اطالعــات فیزیکــی و اطالعــات مختلــف در حــال ترکیــب شــدن باشــند و یــک

علــم ترکیبــی از همهچیــز بهواســطه تکنولــوژی و ایــن ارتباطاتــی کــه بهوجودآمــده اســت
درســت میشــود.

مــن یــک جــا خوانــدهام کــه نزدیکتریــن شــغل بــه شــغل دیتــا آنالیزورهــا یــا کســانی کــه

تحلیلگــر دیتــا هســتند ،مدیــران مالــی هســتند .چــون کــه گفتــه بــود کســی کــه تحلیلگــر
داده اســت مخصوص ـاً در زمینــه مالــی ،بایــد هــم دانــش و اطالعــات مالــی داشــته باشــد

و هــم تحصیــات در زمینــه تکنولــوژی اطالعــات کــه تقریبــاً میتــوان گفــت مهندســی
مالــی اســت .یعنــی تقریبــاً بهنوعــی میتــوان گفــت شــغل مدیــر مالــی یــا شــغلهای

در ایندســت درحــال شــیفت شــدن بــه ســمت یــک شــغل ترکیبــی بیــن دانــش مالــی و
دانــش  ITاســت ،چــون اینهــا در حــال ترکیــب شــدن هســتند و بههمیــن شــکل داریــم

جلــو میرویــم و بــه طبــع نیازمندیهــای اطالعاتــی هــم متناســب بــا هــم درحــال توســعه
هســتند و نرمافزارهــای مــا هــم بایــد بههمیــن شــکل توســعه یابنــد ،یعنــی مــا اگــر نســل

جدیــدی از نرمافزارهــا را بخواهیــم داشتهباشــیم بایــد بــا ایــن نگــرش حرکــت کنیــم کــه
ن جــا دهیــم مثـ ً
ا هــوش مصنوعــی در نرمافزارهــای آینــده
تکنولوژیهــای بیشــتری را در آ 
یــا بحــث یادگیــری ماشــینی یــک بحثــی اســت کــه حتمـاً بایــد پیــاده شــود.

ســارا کیانــی (مجــری) :مــن جــواب

ســؤالم را نگرفتــم اینکــه همــکاران سیســتم

در ایــن زمینــه چــه کاری انجــام دادهاســت؟
میخواهــم جــواب دوســتان را بدهــم .مــا

چــه کار کردیــم بــرای کمــک بــه مدیــران
مالــی؟

نریمــان قاســمی :مــن یــک وضعیــت
جــاری را توضیــح میدهــم و یــک وضعیــت

آینــده را؛ در وضعیــت جــاری بــه ایــن
صــورت اســت کــه در داخــل سیســتمهای

نســل جــاری کــه درحــال اســتفاده هســتیم،

ابــزاری تحــت عنــوان BPM Tools

اضافهشــده اســت کــه شــما میتوانیــد در
آن گــردش کار کــه ابــزاری تحــت عنــوان

فراینــد تعریفشــده کــه ترکیبــی از فرمهــا
و یــک ســری فرمولهــای محاســباتی داخــل

آن اســت تعریــف کنیــد .در حالــت ســادهتر

میتــوان گفــت شــما میتوانیــد یــک

نرمافــزار داخــل نرمافــزاری دیگــر داشــته
باشــید .اآلن شــرکت بحــث بــازار را داریــم

کــه یــک ســری شــرکتهای همــکار توســعه
مــا هســتند کــه دارنــد بــر روی ایــن بســتر

کار میکننــد و نرمافزارهایــی کــه شــاید

بــه ابعــاد آن نرمافــزار اصلــی نباشــد ا ّمــا

نرمافزارهایــی هســتند کــه تســهیلکننده

کارهــای مشــتریان مــا هســتند کــه در حــال
توســعه دادن هســتند.

ســارا کیانــی (مجــری) :فکــر میکنــم ایــن

جــواب ســؤال آقــای منتظــری بــود کــه در

بیــن صحبتهایشــان اشــاره کردنــد کــه یــک
ســری فرمهــا و فیلترهــا در نرمافزارهــای

بــهروز دنیــا قابلیــت اضافــه شــدن بــرای
متناسبســازی فرایندهــای شــرکت دارنــد.
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هــادی منتظــری :درگذشــته نرمافــزاری بــود کــه سیســتم گزارشگــری را بهطــور کامــل در اختیــار شــما قــرار مــیداد و  99درصــد
مدیــران مالــی دانــش ایــن را نداشــتند کــه بــا آن کار کنــد .اوالً ایــن چیــزی کــه در راهــکاران طراحیشــده اســت خیلیخــوب اســت ا ّمــا

حــدود  5ســال اســت کــه بــا راهــکاران کار نکــردهام و قطع ـاً از آن زمــان خیلــی پیشــرفت داشتهاســت ولــی چهقــدر بــرای اســتفادهکننده
سادهســازی شــده اســت و چهقــدر قابلیــت اســتفاده بــرای عمــوم دارد و چهقــدر آمــوزش از ســمت شــما بــه مدیرانــی کــه اســتفاده
میکننــد داده میشــود؟

ســارا کیانــی (مجــری) :آقــای قاســمی عالوهبــر پاســخ بــه ایــن ســؤال میتوانیــد بگوییــد مــا بــرای صورتهــای مالــی نیــز چــه اقداماتــی

انجــام دادهایــم و چــه راهــکاری داشــتهایم؟

تخصصــی میخواهیــم انجــام دهیــم مثـ ً
ا فــرض کنیــد یــک شــرکت در حــوزه پتروشــیمی ،یــک
نریمــان قاســمی :یــک وقتهایــی یــک کار ّ
بحــث کنتــرل بودجـهای دارنــد کــه میخواهنــد در سیســتم جــاری کننــد .قطعـاً اینکــه مــا بگوییــم ایــن ابــزار را در اختیــار شــما قــرار دادهایــم و
تخصصــی میخواهــد .درســت اســت کــه ابــزار وجــود دارد ا ّمــا ابــزار وجــود دارد کــه
شــما برویــد ایــن را انجــام بدهیــد قطعـاً شــدنی نیســت ،کار ّ
مــا سیســتم را توســعه دهیــم ا ّمــا کســی کــه بخواهــد از آن اســتفاده کنــد قطعـاً بایــد دانــش کافــی را داشــته باشــد .اســتفادهکننده نــه بهعنــوان
کســی کــه کار روزمــره انجــام دهــد ،کســی کــه میخواهــد سیســتم را طراحــی کنــد ،یعنــی او هــم بایــد ســطحی از تحلیــل نرمافــزار را بدانــد،

روابــط سیســتمی را بدانــد ،اطالعــات موردنیــاز بابــت آن فراینــد را بدانــد و آن را تبدیــل بــه سیســتم کنــد .آمــوزش میدهنــد بــه آن کاربرانــی

کــه قــرار اســت بــا آن کار کننــد و بعــد شــروع میکنــد بـهکار کــردن .مــا خیلــی سیســتم داریــم کــه بــه ایــن شــکل طراحــی شــدهاند و جــاری
و عملیاتــی اســت.

درخصــوص بحــث صورتهــای مالــی مــا یــک محدودیــت داشــتیم و آنهــم اینکــه مــا همهچیــز را میخواســتیم از صفــر طراحــی کنیــم .یعنــی
مــا ابتــدا یــک سیســتم صــورت مالــی داشــتیم کــه تمــام کارهــا را داخــل آن دیــده بودیــم ا ّمــا بــا یــک چیــزی نمیتوانســت رقابــت کنــد و آن

بحــث اکســل بــود .یعنــی یــک صفحــه یــا صفحــات گســترده .یعنــی مــا هــر کاری هــم بکنیــم باالخــره آن موضوعــات نرمافــزاری نمیتوانــد
در ســطح یــک سیســتم اکســل بیایــد .چــون بحــث کنترلهــا هــم هســت و فقــط راحتــی کار نیســت و یــک ســری کنترلهــا در داخــل آن

کمتــر اتفــاق میافتــاد؛ ایــن شــد کــه گفتیــم بــه یــک راهحــل ترکیبــی برســیم کــه یــک ابــزاری طراحــی کنیــم کــه یــک ابــزار تســهیلکننده
صورتهــای مالــی طراحــی شــد کــه درواقــع یــک ابــزاری روی اکســل اضافهشــده و وصــل میشــود بــه دیتــا بیــس همــکاران سیســتم و دیتــا

بیــس راهــکاران و بعــد کاربــری کــه میخواهــد بــا آن کار کنــد بایــد دسترســی آن را داشــته باشــد الگیــن میکنــد ،یعنــی تــوی اکســلش از او

الگیــن سیســتمش را میخواهــد کــه وقتــی وارد شــد میتوانــد یــک ســری تنظیماتــی دارد کــه آن تنظیمــات را انجــام دهــد .ایــن کــه بایــد چــه

دیتاهایــی در کجــای صفحــه گســترده قــرار بگیــرد اینهــا یــک مرحلــه تنظیمــات دارد کــه وقتــی ایــن اتفــاق افتــاد بعــد همــان صــورت مالــی
کــه بــه صــورت اکســل تهیــه میکردیــم وصــل میشــود بــه نرمافــزار و ورودیهــای اطالعاتــی و محاســباتی آن کــه بعض ـاً از طریــق نرمافــزار

پــر میشــود و آن مزایــای اکســل هــم ســر جایــش اســت.

فاطمــه هادلونــد :صورتهــای مالــی نمونــه کــه ســازمان حسابرســی تهیــه کردهاســت مرتــب درحــال تغییــر اســت و آخریــن ورژن آن

همیــن فروردینمــاه امســال بــود کــه یــک تغییــر جالــب در آن اتفاقافتــاده بــود .رفرنسهایــی بــود کــه بــه خــود اســتانداردهای حســابداری

بابــت فیلدهــای مختلفــی کــه در صورتهــای مالــی نمونــه بــود دادهشــده بــود .آیــا ایــن تســهیلگری کــه شــما از آن صحبــت میکنیــد بــا

آخریــن تغییــرات حرفــه در حــوزه اســتانداردی هماهنــگ اســت؟ یعنــی آخریــن ورژن نرمافــزار شــما دارد منطبــق بــر صورتهــای مالــی نمونــه
فروردیــن  ۱۴۰۱اســت؟ و آیــا بــرای ایــن در مجموعــه راهــکاران چــارهای دیــده شدهاســت کــه آخریــن تغییــرات حرفــه در حــوزه اســتاندارد و در
حــوزه صورتهــای مالــی را پوشــش بدهــد؟
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نریمــان قاســمی :کســی کــه میخواهــد بــا ابــزار تســهیلگر
کار کنــد بایــد دانــش مالــی نیــز داشــته باشــد .نمیتوانیــم انتظــار
داشتهباشــیم کســی کــه تنهــا دانــش آیتــی دارد بیایــد کار کنــد

ت بــه اســتانداردها
و صــورت مالــی را داشــته باشــد .پــس بایــد نســب 
شــناخت داشــته باشــد ،نحــوه تهیــه آن را بدانــد و اینکــه ایــن

دیتــا چگونــه وارد سیســتم میشــود چــون ورود دیتــای مــا کــه

تغییــری نکردهاســت .نحــوه ارائــه آن اســت کــه تغییــر کردهاســت.

چونکــه نحــوه ارائــه تغییــر پیــدا کــرده اســت ایــن انعطافپذیــری
روی سیســتم در نظــر گرفتهشــده اســت کــه شــما فــرض کنیــد کــه
صــورت مالــی شــما ک ً
ال تغییــر پیــدا میکنــد .برعکــس نرمافــزار

کــه بایــد تمــام فرمهــا و تمــام اطالعــات متناســب بــا اســتانداردهای
جدیــد تغییــر میکــرد ایــن دیگــر خیلــی راحــت شدهاســت .دیتــای
مــورد نیــاز را دارد تهیــه میکنــد و چیدمــان جاگــذاری و یک ســری

فرمولهــای داخــل آن متفــاوت میشــود و بــاز بــا آن تغییــرات

بازهــم بــه صــورت مالــی جدیــد میرســیم ،حتــی ممکــن اســت
بازهــم تغییراتــی صــورت بگیــرد زیــرا اســتانداردهای حســابداری

مــا بــه ســمت اســتانداردهای بینالمللــی نزدیــک میشــود و ایــن
مشــکل در سیســتمها قابلحــل اســت.

بهــزاد محمــدی :مــن یــادم اســت کــه زمانیکــه کار مالــی را شــروع کــردم کارهــای یــک مدیــر مالــی و رئیــس حســابداری ایــن بــود کــه

تــراز معیــن ،کاردکــس انبــار ،کاردکــس حســاب مشــتریانش بــا هــم میخوانــد .بــا هــم میخوانــد یعنــی همــه چیــز تمامشــده بــود .یعنــی
حســابداران تنهــا وظیفــه ثبــت اطالعــات را داشــتند .ایــن بعــدا ً بــا کمــک کامپیوتــر و آیتــی تکامــل پیــدا کــرد .درواقــع ارتقــاء پیــدا کــرد

ولــی الزم اســت کــه بیشــتر جلــو بــرود تــا بتوانــد بــا آن جایگاهــی کــه یــک مدیــر مالــی کــه یــک حســابدار اســت برســد .بــرای انجــام ایــن

کار بایــد شــرکتهایی کــه کارهــای نرمافــزاری انجــام میدهنــد دیدشــان واقعبینانهتــر باشــد .منظــورم ایــن اســت کــه شــرکت نرمافــزاری
نبایــد بگویــد کــه مــا داریــم نرمافــزار مالــی میدهیــم و فقــط نــگاه خــود را روی بخــش مالــی داشــته باشــند بلکــه بایــد تمــام حوزههایــی
را کــه درگیــر هســتند نیــز بایــد ف ّعالیتهــای آنهــا را لینــک کنــد بــه ف ّعالیتهــای مالــی.
مث ـ ً
ا فــرض بفرماییــد وقتــی مــواد اولیــه وارد کارخانــه میشــود از ورودی کارخانــه تــا زمانیکــه خــارج میشــود و فراینــد تولیــد اتفــاق

میافتــد همــه اینهــا را بایــد پوشــش دهــد .اگــر شــرکتهای نرمافــزاری بتواننــد نگــرش خــود را عالوهبــر حــوزه مالــی بــر حــوزه تولیــد
و بازرگانــی ،فــروش ،تــدارکات و کل ایــن حوزههــا پوشــش بدهنــد مــن فکــر میکنــم چالشــی کــه مــا داریــم بهعنــوان مالــی و واحــدی

هســتیم کــه بــا واحدهــای دیگــر درگیــر هســتیم و چــون هــر حــوزه کــه کار میکنــد نتیجــه کار آنهــا بــه بخــش مالــی منتقــل میشــود
ایــن میتوانــد چالــش مــا را کمتــر کنــد.

ســارا کیانــی (مجــری) :اگــر از شــما از دیــد یــک مدیــر مالــی بپرســند کــه معیارهــای شــما چــه چیــزی اســت بــرای ایــن دیتاهایــی کــه

جمـعآوری میکنیــد و میخواهیــد آن را تحلیــل کنیــد چــه ویژگیهایــی میخواهیــد داشــته باشــد؟ اآلن دغدغــه شــما پــس بــه ایــنموضــوع
اســت کــه واحدهــا در یــک سیســتم بهصــورت جزیــرهای دیــده نشــوند و آن واحــد مالــی بتوانــد یــک مدلــی ،نظــارت داشــته باشــد بــر کل
فراینــد حــاال یــا فــروش ،تأمیــن ،تولیــد ،نگهــداری یــا هرچیــز دیگــری اســت.
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بهــزاد محمــدی :مــا حســابدارها هــر ف ّعالیتــی را کــه اتفــاق میافتــد حــاال چــه منتــج بــه پرداخــت شــود یــا منتــج بــه تعهــد ،مجبوریــم کــه

آن را ثبــت کنیــم .بنابرایــن تمــام فرایندهــا و تمــام ف ّعالیتهایــی کــه در یــک ســازمان اتفــاق میافتــد منتــج بــه ثبــت مالــی میشــود .یعنــی اگــر

یــک کارگــری بخواهــد کارت بزنــد بیایــد و بــرود مــن مجبــورم کــه محاســبه حقــوق دســتمزد آن را انجــام دهــم و بــه او حقــوق پرداخــت کنــم.
بنابرایــن الزمــه آن ایــن اســت کــه تمــام ایــن حوزههــا دیــده بشــود.

اگــر شــرکتهای نرمافــزاری بتواننــد ایــن ف ّعالیتهــا را لینــک کننــد بــه همدیگــر و وابســته کننــد و بگوینــد کــه مث ـ ً
ا تــا زمانیکــه تولیــد
اتفــاق افتــاد وقتــی تولیــد ،محصــول خــود را تحویــل انبــار داد ،ثبــت کاردکــس انبــار شــد و بتوانــد آن موقــع تــازه واحــد فــروش فروشــش را انجــام

دهــد و حســابداری فــروش ثبــت عملیــات صــدور فاکتــور انجــام دهــد و ســند حســابداری آن را بزنــد و غیــره ،بعــد تــازه آن موقــع اســت کــه مــا
میگوییــم حــاال ایــن مشــتری کــه پــول داده کــی خریــد ه و کــی پــول داده اســت؟ مشــتری صــرف اقتصــادی مــن کــدام اســت؟ مــن میتوانــم

آیــا واحــد فــروش خــود را کنتــرل کنــم؟ ببینــم کــه آیــا اینجــا سوءاســتفاده شدهاســتیا نــه یــا اشــتباهی شدهاســت یــا نــه؟ فــرض بفرماییــد
کــه مــن یــک فروشــی دارم کــه بایــد  15روزه پــول بگیــرم آیــا یکهفتـهای گرفتـهام یــا  ۱۰روز گرفتــم پانــزدهروزه گرفتــم.

سارا کیانی :بنابراین شما صرفاً اطالعات مالی احتیاج ندارید بلکه کل فرایند را احتیاج دارید؟

بهــزاد محمــدی :اصـ ً
ا اینکــه بگوییــم صورتهــای مالــی فقــط در حــوزه مالــی اســت غلــط اســت .مــا همــه دوســتانمان هــم قطعـاً قبــول
دارنــد کــه صورتهــای مالــی یــک شــرکت فقــط صورتهــای مالــی نیســت کــه مــاک ارزیابــی آن باشــد ،برنــدی کــه آن ســازمان دارد

اعتبــاری کــه آن ســازمان دارد خیلــی بیشــتر ازایــن صورتهــای مالــی اســت ،چــون صورتهــای مالــی تاریخــی اســت.
مثــ ً
ا فــرض کنیــد مــا  ۳۰ســال پیــش یــک زمیــن خریدهایــم  ۵۰میلیــون تومــان اآلن  ۵۰میلیــارد اســت میبینیــد چونکــه تاریخــی

اســت بنابرایــن خیلــی از اطالعــات وجــود دارد بــرای تصمیمگیرنــدگان .اکنــون تصمیمگیرنــدگان متأســفانه در کشــور مــا اغلــب حســابداران

درحقیقــت پاسـخگوی ســازمان امــور مالیاتــی ،ســازمان تأمیــن اجتماعــی و بــورس هســتیم ایــن بخــش برونســازمانی ،در درونســازمانی آن

هــم کــه پرســنل مــا را بــه شــکل پــول میبیننــد .بنابرایــن واقعیــت ایــن اســت کــه اگــر ایــن شــرکتهایی کــه کارهــای نرمافــزاری انجــام

میدهنــد بتواننــد فقــط از حــوزه مالــی نبیننــد بلکــه از حوزههــای دیگــر هــم نــگاه کننــد و مــن فکــر میکنــم خیلــی موفــق باشــند.
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سارا کیانی (مجری) :آقای عسجدی شما معیارتان چیست؟ توضیحات الزم را ارائه بفرمایید.
مهــدی عســجدی :بهنظــرم مهمتریــن آن نیــروی انســانی اســت یعنــی اگــر پشــتیبانی نیــروی انســانی هــم از طریــق شــرکتهایی کــه ارائــه
دهنــده نرمافزارهــای مالــی هســتند چــه کادر موجــود در شــرکتها اگــر بهدرســتی و کامــل باشــه خیلــی از مشــکالت هــم مرتفــع خواهــد
متخصــص مــورد نیــاز اســت.
شــد و نیــروی
ّ

ســارا کیانــی (مجــری) :خانــم هادلونــد نظــر شــما چیســت ،میخواهــم بپرســم کــه بهعنــوان مدیــر مالــی اگــر بخواهیــد فــرض کنیــد یــک

نرمافــزاری را انتخــاب کنیــد کــه جمـعآوری و تحلیــل داده را در شــرکت شــما نســبتبه وضعیــت جــاری بهبــود دهــد معیــار شــما چیســت؟

بهــزاد محمــدی :مــا بایــد ســازمانها را بــه ســمتی ببریــم کــه فــرد محــور نباشــند و سیســتم محــور باشــند .یعنــی اگــر فــردی در ســازمان

بهعلــت مرخصــی در ســازمان حضــور نداشــته باشــد مشــکل ایجــاد نشــود و سیســتم کار خــودش را انجــام دهــد .مــن نمیگویــم کــه افــراد
کلیــدی و اســتراتژیک ســازمان حضــور نداشــته باشــند ،بایــد باشــند ا ّمــا اینکــه وابســته بــه ایــن افــراد باشــد مــن وابســتگی را میگویــم کــه

بیشــتر بهجــای اینکــه بــه فــرد وابســته باشــند بــه سیســتم وابســته باشــند .بدیهــی اســت کــه آدمهــای کلیــدی در ســازمان وجــود دارنــد

کــه میتواننــد تصمیمهــای آنــی بگیرنــد و انجــام دهنــد ا ّمــا بابــت هــر موضوعــی نبایــد وابســته بــه ایــن آدمهــا باشــند بــه ویــژه موضوعــات
کماهمیــت.

فاطمــه هادلونــد :یکــی از چالشهــای اصلــی بحــث یکپارچــه بــودن سیســتمها
اســت و اینکــه ایــن فرهنــگ در ســازمان وجــود داشــته باشــد .نیــروی مالــی بنــا
بــه هــر دلیلــی حــاال ایــن دلیلــش رویکــردی اســت کــه یــا مدیــر مالـیاش بــه او
القــا کــرده یــا از دانــش حســابداری اش گرفتهاســت ،خــودش را مکلّــف و ّ
موظــف

میدانــد بــه اینکــه داده و اطالعاتــی کــه زیــر دســتش میآیــد را وارد سیســتم

کنــد ا ّمــا آیــا ایــن فرهنــگ را بــرای اینکــه بتوانیــم بــه آن ســمتی برویــم کــه

آقــای محمــدی گفتنــد کــه یــک سیســتم جامع داشــت ه باشــیم کــه ایــن پراکندگی

اطالعــات و داده و نادرســتی اطالعاتــی کــه اشــاره کردنــد را بتــوان کنتــرل کــرد

داریــم؟ یکــی از مهمتریــن معیارهــا ایــن اســت کــه بتوانیــم فرهنــگ را در ســازمان
جــا بیندازیــم کــه عالوهبــر واحــد مالــی و حســابداری ســایر قســمتها و حوزههــا
هــم در ورود اطالعــات کمــک کننــد.
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ســارا کیانــی (مجــری) :آقــای منتظــری نظــر شــما دراینبــاره

چیســت؟

هــادی منتظــری :مــواردی کــه بایــد مطــرح شــود زیــاد اســت و

همــه آنهــا بــرای اینکــه نرمافــزاری کــه بخواهیــم انتخــاب کنیــم

بــا نرمافــزاری کــه در ســطح ســازمان اســتفاده کنیــم مهــم اســت.

اآلن بــا حضــور نرمافزارهــای  erpدرســت اســت کــه متولیــان
اســتقرار نرمافــزار در ســازمان ،واحدهــای مالــی و حســابداری

هســتند ا ّمــا واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن نرمافــزار ماننــد گذشــته

متعلــق بــه واحــد مالــی نیســت و متعلــق بههمیــن ســازمان اســت.

مــن خــودم بهشــخصه میخواهــم نرمافــزاری را انتخــابکنــم

در درجــه اول منعطــف بــودن آن نرمافــزار اســت کــه میخواهــم

اســتفاده کنــم میــزان انعطافپذیــری در همــه بخشهــای ســازمان

ســارا کیانــی (مجــری) :اگــر یــک شــرکت نرمافــزاری بیایــد و بــه
شــما بگویــد مثــ ً
ا شــما بایــد یــک فرایندتــان یــا best practice

بخــش نرمافزارهــای ایرانــی عمومــاً داریــم ایــن اســت کــه ایــن

تغییــر دهیــد عایــدی آن را در  ۶مــاه آینــده خواهیــد دیــد ،در ایــن

چــه در بخــش نحــوه ورود اطالعــات در بحــث گزارشگیــری و
مخصوص ـاً بحــث فرایندهــا .مــا در حــال حاضــر مشــکالتی کــه در

خــود را تغییــر بدهیــد و اگــر از ایــن مســیر بــه مســیر دیگــری آن را

شــرکتها هســتند کــه بایــد خودشــان را بــا نرمافزارهــا تطابــق

صــورت آیــا بهعنــوان مدیــر مالــی مجموعــه ،ایــن انعطافپذیــری در

ســازمان را بههــم بریزیــد بهخاطــر اینکــه ایــن نرمافــزار مــورد

همیشــه واحــد آیتــی و مالــی بیشــترین بــار را در تغییــر نرمافــزار

تطبیــق بدهنــد .یعنــی شــما بعضــی وقتهــا مجبوریــد ســاختار

شــما هــم وجــود دارد؟ زیــرا در موضوعــات نرمافــزاری در شــرکتها

اســتفاده قــرار گیــرد و میبینیــد کــه شــما هزینــه زیــادی هــم بابت

میپذیرنــد ،هــم در فراینــد راهانــدازی و هــم در ایجــاد فرهنــگ در

بدهیــد و نمیتوانیــد آن را کنــار بگذاریــد و مجبوریــد کــه ســازمان

میخواهــم ببینــم آیــا ایــن انعطافپذیــری در ســمت شــما هــم وجــود

ایــن تغییــر پرداخــت کردهایــد و نمیتوانیــد ایــن نرمافــزار را پــس

کل ســازمان کــه بســتر جدیــد آمــده و همــه بایــد بــا آن کار کننــد.

را بهــم بریزیــد کــه درصورتیکــه ســازمان فرایندهــای خــود را پیــدا

دارد کــه بهعنــوان یــک مشــاور صنعــت اگــر یــک شــرکت نرمافــزاری

ســازمانی کــه دانــش پیــدا کــرده در خیلــی از حوزههایــی کــه بایــد

کــه ایــن مســیر بهتــر اســت آیــا ایــن انعطافپذیــری در شــما هســت؟

کــرده ســازمان کــه کارش بهصــورت روتیــن رو بــه جلــو اســت،
پایــدار باشــد و فرایندهــای آن بــره تــوی رگو ریشــه ســازمان.

در کنــار شماســت و بــه شــما یــک مســیر دیگــری را نشــان میدهــد

مــا میگوییــم وقتــی میخواهیــم یــک فراینــد را در ســازمان اجــرا
کنیــم بعضــاً بســته بــه اینکــه فراینــد چهقــدر پیچیــده باشــد

چهقــدر از واحدهــای ســازمان را درگیــر کنــد چهقــدر اهمیــت
داشــته باشــد شــما بایــد یــک مــاه تــا یکســال مــدام ایــن فراینــد

را پیگیــری کنیــد آمــوزش بدهیــد ایــرادات آن را دربیاوریــد؛ حــاال
شــما فــرض کنیــد در ســازمانی کــه بــه یــک بلــوغ هــم رســیده

حــاال نرمافــزاری را خریــداری میکنیــم بهخاطــر یــک ســری

نیازهــای اطالعاتــی بــه آن نرمافــزار و آنقــدر دســت شــما را

میبنــدد کــه شــما مجبــور میشــوید ســاختار ســازمانی و حتــی

چــارت ســازمانی ســازمان را بههــم بریزیــد بهخاطــر اینکــه

بتوانــد از ایــن نرمافــزار اســتفاده کنیــد.
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هــادی منتظــری :اجــازه بدهیــد مــن اینموضــوع را بــاز کنــم و از  ۲جنبــه مختلــف آن را بررســی کنــم .مــا همــه بخشهــای ســازمان را متهــم
کردیــم کــه دیتــا نمیدهنــد و اطالعــات نمیدهنــد و همــکاری نمیکننــد در فــرم و فراینــد نمیآینــد ولــی از واحدهــای مالــی چیــزی نگفتیــم.

مــن بــا بیــس فراینــد  best practiceمشــکل دارم .چــرا نرمافــزار  ERPاز دهــۀ  ۹۰کــه مســتقر شــد خیلــی زود از بیــن رفتنــد؟ بهخاطــر اینکــه

همیشــه یکمثــال میزنــم .شــاید دوســتانی کــه خیلــی سالهاســت مــن را میشناســند بارهــا ایــن مثــال را از مــن شــنیده باشــند .مــن همیشــه ۲
شــرکت را مثــال میزنــم میگویــم کــه شــما بیــن شــرکت بنــز و  BMWنــگاه کنیــد جفــت آنهــا در یــک محیــط اقتصــادی کار میکننــد ،جفــت
آنهــا در صنعــت خودروســازی کار میکننــد .هــر دوی آنهــا بــرای یکدســته مشــتریان خــاص کار میکننــد .مثـ ً
ا شــرکت بنــز و  BMWرا بــا شــرکت

تویوتــا مقایســه نمیکنــم .تویوتــا در حــال ســاخت خــودرو بــرای قشــر متوســط بــا یــک اســتراتژی تــوی بــازار کــه بحــث آن رهبــری هزینــه اســت

ف ّعالیــت میکنــد ،بنــز و  BMWبحــث آنهــا جداســت و خودروهــای خــاص تولیــد میکننــد بــا قیمتهــای بــاال بــرای مشــتریان خــاص و هــر دوی

آنهــا جــزو خودروهــای گرانقیمــت دنیــا هســتند.

در یــک محیــط اقتصــادی کــه فرهنــگ آدمهــای اقتصــادی آن نیــز بــرای همــان محیــط اســت ،قوانیــن حاکــم بــرای همــان محیــط اســت،

شــاخصهای اقتصــادی و کالن اقتصــادی بــرای همــان محیــط اســت ،شــما نمیتوانیــد بگوییــد اگــر رویـهای در بنــز خــوب جــواب دهــد در BMW
هــم جــواب میدهــد .چــرا؟ چــارت ســازمانی ،فرهنــگ ســازمانی ،دانــش و تجربــه ســازمانی و نیروهایــی کــه آنجــا هســتند ممکــن اســت همــه

اینهــا بــا هــم متفــاوت اســت و قــرار نیســت اگــر یــک فراینــد در شــرکت  BMWخــوب جــواب داد همیــن فراینــد را بــه شــرکت بنــز ببریــد و
بگوینــد کــه هزینــه و منفعــت آنهــا اصـ ً
ا بهــم نمیخــوره یعنــی هزینــه اســتقرار آن کامــا متفــاوت اســت .بــرای همیــن اســت کــه نرمافزارهــای
فراینــد محــور آمدنــد ،همانطــور کــه آقــای قاســمی گفتنــد اآلن نرمافزارهــای دنیــا کــه خیلــی ســالها بــه ایــن ســمت رفتهانــد ا ّمــا نرمافزارهــای

ایرانــی هــم چنــد ســال اســت کــه بــه ایــن ســمت رفتنــد کــه مــن فکــر میکنــم راهــکاران فقــط در ایــن زمینــه رفتهاســت کــه مــن حــاال بقیــه را

ندیــدم و نشــنیدم در ایــن حــوزه وارد شــدهاند.

شــما نرمافــزار را بتوانیــد بــه ســازمان خودتــان منتقــل کنیــد نرمافــزار را بتوانیــد بــه گونـهای تغییــر بدیــد کــه اون بــا ســازمان همــگام بشــود .حــاال
 best practiceبهخودیخــودش بــده؟ نــه .اینکــه مثـ ً
ا مــن همیشــه گوشــه ذهنــم داشــته باشــم کــه شــرکت بــزرگ مــن ممکنــه چنــد هــزار
میلیــارد تومــان در مــاه درآمــد داشــته باشــد در مقایســه بــا یــک شــرکت متوســط اصـ ً
ا نمیتــوان آن  best practiceآن را مقایســه کــرد .حتــی
آن  ۲شــرکت نیــز در مثالــی کــه گفتــم بــا توجــه بــه چیزهایــی کــه گفتــم مخالفــم ا ّمــا اینکــه شــما میفرماییــد انعطافپذیــری از ســمت مدیــران
مالــی ،مــن فکــر میکنــم کــه حــاال یکــی از همــکاران اظهــار کردنــد کــه یــک مقاومــت و گاردی بــرای پذیــرش نرمافــزار و اســتقرار نرمافــزار وجــود

دارد کــه بــه نظــر مــن ایــن بیشــتر بــه خــود مدیــران مالــی برمیگــردد .چــون مــا مدیــران مالــی هنــوز تغییــرات محیــط و چشـمانداز  ۵۰ســال

آینــده را کــه بخــش زیــادی هــم در حــال حاضــر

اتفــاق افتادهاســت را خیلــی از هیئتمدیرههــا
و مدیــران عامــل دیگــر انتظاراتــی کــه آقــای
محمــدی هــم فرمودنــد از مــا مدیــران مالــی

ندارنــد و انتظــار آنهــا ایــن اســت کــه تحلیــل

اقتصــادی هــم بکننــد و حتــی دانــش و تجربــه
و اطالعــات واحدهــای دیگــر را کــه غیرمالــی

نیــز هســتند را بــه اطالعــات خــود وارد کننــد و

تجزیــه و تحلیــل کامــل ارائــه کنند چــون خیلی

از مدیــران وارد ایــن حــوزه هنــوز نشــده انــد و
آمــوزش ندیدهانــد بــرای اینکــه آینــده شــغلی

خودشــان را در خطــر میبیننــد و یــک گارد
خیلــی شــدید نســبتبه آن حــوزه دارد.
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ســارا کیانــی (مجــری) :آقــای طیبــی معیــار شــما در ایــن زمینــه

چیست ؟

رضــا طیبــی :خــود مجموعــه الــو پیــک جــزو مشــتریان قدیمــی
گــروه راهــکاران اســت و مــن تقریبـاً چالشهایــی کــه بــا آن مواجــه
شــدهام را میتوانــم عــرض کنــم ،ولــی مهمتریــن موضوعــی کــه

وجــود دارد ایــن اســت کــه نرمافزارهــا تــوان گزارشگــری را بــرای
مدیــران فراهــم کننــد ایــن نکتـهای اســت کــه نـ ه فقــط در نرمافــزار

راهــکاران و همــکاران سیســتم ســابق ،بلکــه در نرمافــزار دوســتان
دیگــر اینموضــوع را دیدهایــم.

ســارا کیانــی (مجــری) :بنابرایــن مهمتریــن معیــار شــما بــرای
اینکــه در اینموضــوع در جم ـعآوری و تحلیــل دیتــا کمــک کنــد
بــه عقیــده شــما گزارشــات اســت.

رضــا طیبــی :مــورد بعــدی ایــن اســت کــه در واقــع در تکتــک نرمافزارهــای مــا اتفــاق افتــاده ایــن اســت کــه شــخص و یــوزر را وابســته

میکننــد بــه گــروه پشــتیبان آن نرمافــزار و ایــن بهنظــر مــن ایــراد بســیار بزرگــی اســت کــه بــه تیمهــای نرمافــزاری وارد اســت و ایــن باعــث
میشــود کــه آن پویایــی شــخصی کــه بــا آن نرمافــزار کار میکنــد گرفتــه بشــود و همیشــه منتظــر ایــن اســت کــه هــر وقــت بــه مشــکلی بــر

بخــورد تمــاس بگیــرد بــا تیــم پشــتیبانی آن مرکــز و مشــکل خــود را حــل کنــد.

ن باشــد کــه شــرکتها را وابســته کننــد بــه آن گــروه نرمافــزاری .بابــت ایــن
البتــه نمیدانــم شــاید سیاســت کل تیمهــای نرمافــزاری ایــ 

قضیــه اگــر ایــن چالــش حــل شــود شــاید پویایــی تیــم مالــی بیشــتر شــود بیشــتر خودشــان را درگیــر کننــد بــا نرمافــزار و طبیعتــا روی بحــث

گزارشگــری هــم میتوانــد بیشــتر موفــق باشــند.

ســارا کیانــی (مجــری) :آقــای
قاســمی ،یــک تعــدادی از دوســتان

بــا ایــن  ERPمــا آشــنا بودنــد ،یــک
تعــدادی هــم تجربــه اســتفاده دارنــد
و یــک تعــدادی هــم تجربــه اســتفاده

ندارنــد ERP .را معرفــی کنیــد و

بگوییــد کــه نقطــه قــوت آن را کجــا
میبینیــد در ایــن معیارهایــی کــه
بــرای انتخــاب نرمافــزار و موضوعاتــی

کــه تــوی جم ـعآوری و تحلیــل دیتــا
داشــتهاند راجــع بــه راهــکاران چــه

میتوانیــد بگوییــد؟
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نریمــان قاســمی :هــم بحــث داشــتن  ERPقــوی کــه مطــرح شــد کامـ ً
متخصــص بــرای اســتفاده از آن  erpبازهــم
ا درســت بــود ،داشــتن نیــروی
ّ
درســت بــود و مــن میتوانــم بگویــم کــه حتــی از ایــن زاویــه هــم بــه آن نــگاه میکنــم کــه مدیــران معمــوالً آدمهــای شــلوغی هســتند و بایــد مثــل
خلبانــی کــه بایــد در لحظــه تصمیــم بگیــرد بایــد بــا حداقــل زمانیکــه میخواهنــد صــرف میکننــد بایــد دیتــای موردنظــر تصمیمگیــری خــود را

بگیرنــد ،پــس قاعدتــا  ERPمناســب میتوانــد ایــن کار را انجــام دهنــد و همانطــور کــه دوســت مــا فرمودهانــد  ERPمناســب هــم بایــد تمــام اطالعــات

چــه اطالعــات مالــی و چــه اطالعــات غیرمالــی مالــی ســازمان را جمـعآوری کنــد ،یعنــی مــا نبایــد یــک نفــر کارشــناس را در هــر حــوزه بگذاریــم کــه
اطالعاتــی کــه جمـعآوری شــد صحتوســقم آن را بســنجد ،ایــن کارا بایــد انجــام شــود و ایــن فــرض بایــد وجــود داشــته باشــد کــه ایــن امر انجامشــده
و صحتوســقم اطالعــات تأییــد شــده ،پــس داشــتن یــک  ERPمناســب درســت اســت .در راهــکاران نیــز ســعی شــده ،نمیتوانــم بگویــم کــه بــه

نقطــه بهینــه رســیدهایم ا ّمــا ســعی شدهاســت تــا جاییکــه امــکان دارد ایــن اتفــاق بیفتــد و پدیــده ی بهبــود مســتمر هــم روی آن در حــال انجــام
اســت .مثـ ً
ا آن بحــث  BPM Toolsکــه گفتیــم ،گــردش کار آنهــا اول بــه ایــن شــکلی نبــود و یــک مقــدار ســادهتر بــود و اآلن دائمـاً در حــال توســعه
اســت ،اآلن یــک بحــث دیگــری بــه آن اضافــه کردهایــم بحــث تجربــه کاربــری کــه حــاال کــه میتوانیــم بگوییــم دیزایــن جدیــد نرمافزارهــای مــا کــه

درواقــع نســل نرمافــزار عــوض نمیشــود بلکــه فقــط دیزایــن گرافیکــی آن عــوض میشــود ،یــک چیــزی کــه بــه آن دقــت شــده بحــث  uxاســت

کــه بــه آن کــه بــه آن تجربــه کاربــری میگوینــد .تجربــه کاربــری یعنــی سیســتم عــوض نشــده ا ّمــا تجربــه کاربــری تغییــر کــرده کــه بــه اینهــا هــم
دقــت شــدهاســت ا ّمــا مســیر آن روبهتوســعه اســت و نمیتــوان گفــت کــه در حــال حاضــر در بهتریــن حالــت قــرار دارد و یــک چیــزی کــه مکمــل

اطالعــات اســت بحــث  ERPخــوب و کارشــناسهای خبــره ،درنهایــت یــک ســری داشــبردهایی هســتند کــه بتواننــد اطالعــات مناســب مدیریــت

را در حداقــل زمــان بدهنــد .اگــر بخواهــم بــه طــور خالصــه طبقهبنــدی کنــم ،داشــبوردهای مدیریتــی دو ســهطبقــه میتــوان بــرای آن تعریــف

کــرد .یکــی داشــبورد اســتراتژیک اســت کــه شــاید حتــی روزانــه هــم آپدیــت نشــود ا ّمــا بایــد نشــان دهــد آیــا اهدافــی کــه مــا در نظــر گرفتیــم بــرای
ســال مالــی و یــک دوره چهقــدر محقــق شدهاســت .یــک ســری داشــبردهای دیگــر هــم تحلیلــی هســتند یعنــی ریــز شــدن روی یــک ســری دیتــا.
مث ـ ً
ا موضوعــی ماننــد نقدینگــی از آنچیــزی کــه انتظــار داشــتهایم کمتــر شدهاســت خــب چــرا کمتــر شدهاســت؟ بــه الیههــای پایینتــر برویــم

و ببینیــم علــت را پیــدا کنیــم .یــک ســری دیگــر نرمافزارهــا داشــبردهایی هســتند کــه میتــوان گفــت روزمــره اســت .یعنــی فــرض کنیــد اطالعــات
ا شــرکتهایی مثــل فــروش ســیمان را نــگاه کــردم کــه در زمانهــای فــروش اوج شــان ،مدیــر فــروش دائمـاً
روزمــره بایــد هــر لحظــه آپدیــت شــود مثـ ً
در حــال چــک کــردن آنهایــی بــود کــه داشــبرد اســتفاده میکننــد کــه ببینــد اوضــاع بــه چــه صــورت اســت و واقعـاً فقــط بــرای مدیــران ارشــد یــک
ســازمان نیســت مدیــران میانــی و در هــر الیــه از مدیریــت نیــاز دارنــد بــه یــک داشــبورد کــه از آن اســتفاده کننــد ،البتــه مدلهــای آن در راهــکاران

و آن بحــث هوشــمندی تجــاری دیــده شدهاســت.
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ســارا کیانــی (مجــری) :میخواهیــم راجعبــه

راهکارهایــی کــه بــرای مدیریــت نقدینگــی بهینــه و
تصمیمگیریهــای ســریع در شــرکتهایتان داریــد

صحبــت کنیــد حــاال هــر کــدام کــه فکــر میکنیــد
شــروع کنیــد.

فاطمــه هادلونــد :از ابتــدای امســال بحثــی کــه پررنگتــر شــده اســت بحــث تأمیــن مالــی یکــی از وظایــف اصلــی مدیــران مالــی اســت .در ایــن

زمینــه بحــث تأمیــن مالــی و مدیریــت نقدینگــی یکــی از وظایفــی اســت کــه مدیــران مالــی بــه انجــام میرســانند .در ایــن زمینــه شــاید تــا امــروز

بحــث تأمیــن مالــی گــره میخــورده بــه بحثهــای بانکــی در شــبکه بانکــی و حــاال مدیــران مالــی از ابزارهــای مالــی دیگــری کــه در زمینــه تأمیــن مالی

وجــود دارد و داشــته شــاید بهنوعــی خیلــی کمرنگتــر بودهاســت الاقــل در شــرکتهای کوچــک ایــن قضیــه مــا بیشــتر بــه آن مواجــه بودهایــم.

از ابتــدای امســال ایــن بحــث تأمیــن ســرمایه در گــردش و تأمیــن نقدینگــی بــه یــک چالــش اساســی در شــرکتها و مجموعههــا تبدیلشــده اســت

دلیــل آنهــم بخشــنامههای اخیــری اســت کــه بانــک مرکــزی صــادر کــرده و اصالحاتــی کــه انجامشــده روی اعطــای اعتبــار بــه شــرکتها کــه

شــیفت پیــدا کردهاســت روی بحــث معــدل حســاب .بانــک مرکــزی و بانکهــای دیگــر تبدیــل بــه بنگاههــای اقتصــادی شــدهاند کــه میآینــد

نــرخ مؤثــر پــول خــود را محاســبه میکننــد در مــورد مشــتریهای مختلــف ،کــه شــما بهعنــوان مثــال خانــم هادلونــد بهعنــوان یــک شــرکت یــا
مجموعــه ،بــرای مــن بهــای تمامشــده پولــش انقــدر تمــام شدهاســت بنابرایــن اگــر بخواهــم اعتبــاری بــه ایــن فــرد اعطــا کنــم بــه فراخــور ایــن بهای

تمامشــدهای کــه ایــن مشــتری بــرای مــن داشتهاســت یــک ریالــی اعطــا کنــم میآیــم ایــن کار را انجــام میدهــم .مــا ایــن انتظــار را داریــم کــه

خــود مدیــران مالــی هــم بتواننــد در مجموعــه بهــای تمامشــده پولــی کــه تأمیــن میکننــد را حســاب کنــد .یعنــی بهعنــوان مثــال جریــان ورودی
وجــه نقــد تــا زمانیکــه میخواهــد خــارج شــود از مجموعــه و مجــددا ً تبدیــل شــود بــه وجــه نقــد ،ایــن دنبــال بشــود .هــر یــک ریــال پولــی کــه

بــه مجموعــه میآیــد چهقــدر ایجــاد ســود میکنــد و درنهایــت چهقــدر برمیگــردد و درنهایــت چگونــه برمیگــردد .ایــن فکــر میکنــم میســر

نیســت مگــر اینکــه بــا یــک ســاختار نرمافــزاری مناســب و بــا یــک بینــش زیرســاختی مناســب کــه بشــود ایــن قضیــه را در واقــع مدیریــت کــرد.
یکــی از مشــکالتی کــه در انجمــن مدیــران مالــی اصفهــان دارنــد ایــن اســت کــه بــا ایــن تغییــری کــه اتفــاق افتــاده اســت مدیــران مالــی دچــار

آشــفتگی شــدهاند و در تأمیــن مالــی از بانکهــا ناامیــد شــدهاند .چــون بانکهــا بــه یــک بنــگاه اقتصــادی تبدیــلشــدهاند کــه بحــث بهــای

تمامشــده پــول را دارد مطــرح میکنــد و مدیــر مالــی شــاید از قبــل آن گارد الزم و پیشزمینــه الزم را نداشتهاســت .شــاید اگــر ایــن فرهنــگ و ایــن

زیرســاخت در ســازمانها وجــود داشــت کــه میتوانســتند مدیــران مالــی هــم از قبــل نــرخ موثــر پــول و نــرخ بهــرۀ مؤثــر پــول و گــردش وجــوه نقــد

را کنتــرل کننــد و بهــای تمامشــده آن را دربیاورنــد گارد مناس ـبتری نســبتبه موضــوع میگرفتنــد و پیشتــر زمینــه مناس ـبتری میداشــتند.
یکــی از چالشهایــی کــه بــا مواجــه هســتیم روی بحــث مدیریــت نقدینگــی یکــی از وظایــف اصلــی مدیــران مالــی اســت همیــن بحــث تأمیــن مالــی

و نــرخ مؤثــر پــول و دنبــال کــردن ایــن جریــان ورودی کــه بــه ســازمان میآیــد و تبدیــل میشــود بــه جریــان نقدینگــی ورودی اســت کــه ایــن چــه
اتفاقــی بــرای آن میافتــد.

ســارا کیانــی (مجــری) :آقــای منتظــری شــما بــرای اینکــه تصمیمگیــری ســریع در مجموعــۀ خــود داشــته باشــید و بتوانیــد مدیریــت

نقدینگــی خــود را بهینــه پیــش ببریــد چــه راهــکاری داریــد؟

خرداد و تیر 1401
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هــادی منتظــری :یکــی از کلیدیتریــن وظایــف یــک مدیــر مالــی

ایــن اســت کــه شــما نــرخ مؤثــر هزینــه تأمیــن مالــی شــرکت خــود را

حســاب کنیــد بــا بازدهــی ســرمایه شــرکت مقایســه کنیــد و همیشــه
ایــن پایینتــر از آن باشــد کــه فکــر میکنــم ایــن اصلیتریــن وظیفــه

شــرکت اســت .مــن میخواهــم اینموضــوع را ببــرم باالتــر چــون

اعتقــادم ایــن اســت کــه در شــرایط اقتصــادی اآلن تنهــا شــرکتهایی
میتواننــد دوام بیاورنــد کــه بتواننــد مدیریــت نقدینگی بســیار درســتی

داشــته باشــند وظیفــه مدیــر مالــی هــم نیســت لزومــا ،نقدینگــی یــک
موضوعــی اســت کــه هیئــت مدیــره در آن نقــش دارد تــا مدیــران
واحدهــای دیگــر چــه فــروش ،چــه بحــث تأمیــن مــواد کاال و همــه

حوزههــا و چــه حوزههایــی کــه هزینهبــر هســتند و چــه حوزههایــی

کــه درآمــدزا هســتند .مــن میخواهــم اســتفاده کنــم از یــک موضــوع
دیگــر و بگویــم کــه مدیریــت نقدینگــی چــه خــوب اســت بهجــای آن

کــه نــگاه مــا بــه بیــرون از ســازمان باشــد بــه درون ســازمان باشــد،

یعنــی شــما هیــچ منبعــی ارزونتــر ،مطمئنتــر و پایدارتــر از اینکــه

از محــل عملیــات شــرکت وجــه نقــد را ایجــاد کنیــد نداریــم کــه
میخواهــم اینموضــوع را بــه نرمافــزار ربــط دهــم.

بهــزاد محمــدی :مــواد اولیــه ای کــه تهیــه کردهایــد  ۶مــاه پیــش

بــا قیمــت قدیــم اآلن داریــد فــروش انجــام میدهیــد بــه قیمــت
روز .پــس اآلن درواقــع وجــه نقــد بیشــتری حاصــل میکنیــد .بــا
فــرض اینکــه عملیــات شــما منتــج بــه ســود اســت ا ّمــا داســتان
برمیگــردد بــه اینکــه ســاختار مالــی و ســاختار ســرمایه مــا

چگونــه میخواهــد بــود ،انتظــارات ســرمایهگذار و هیئتمدیــره

و ســهامداران چیســت؟ آیــا ســهامدار تمایــل دارد بــه اینکــه بیایــد

در ســازمان همچنــان افزایــش ســرمایه را انجــام دهــد یــا نــه بحــث
اینکــه مقایســه کنیــم نــرخ تأمیــن مالــی از بیــرون ســازمان و

ســرمایهگذاری از روشهــای دیگــر ببینیــم کــدام بهینــه اســت و
عایــدی کــه از ایــن پــروژه داریــم و ایــن ســرمایهگذاری کــه داریــم

چهقــدر اســت .اینهــا همــه برمیگــردد بــه بحــث نقدینگــی
آن کــه مــا در حقیقــت از چــه ابزارهــای نرمافــزاری اســتفاده

کنیــم .چــون ایــن بحــث بســیار مفصــل اســت مــن کوتــاه عــرض

میکنــم نیــاز بــه یــک ابزارهایــی داریــم قدیمیتریــن ابــزار بحــث
بودجهبنــدی اســت میگویــد کــه مــا مثـ ً
ا عملیــات و فرایندهایمــان
را چگونــه مدیریــت نقدینگــی کنیــم کــه ایــن نیــاز بــه ایــن دارد کــه
فــرض بفرماییــد ،تأمیــن مالــی خیلــی راحــت داریــم فروشــی کــه

داریــم را بهصــورت  lcباشــد خریــد مــا  lcباشــد اینهــا را بــا هــم

فاطمــه هادلونــد :مــن بــا اینموضــوع مخالــف هســتم و میخواهــم

تهاتــر کنیــم و بــره بــاال ،ایــن خــودش یــک راه تأمیــن مالــی اســت

گذشــته مــن ســرمایه در گــردش مــورد نیــاز صنعتــم ســه و نیــم برابــر

بســیار کمتــر باشــد ا ّمــا همــه اینهــا نیازمنــد ایــن اســت کــه شــما

بهخاطــر افزایــش نــرخ ،من مجبــورم بــرای تأمین منابــع مالــی از بیرون

بــه همــان شــرح وظایــف و اینهــا ماننــد یــک زنجیــر بههــم وصــل

مالــی یــک ســازمان خــودم اولیــن کاری کــه میکنــم بهجــای مقایســه

میکننــد بتواننــد در کنــار تهیــه صورتهــای مالــی ،تــراز کل و
ایــن گزارشــات روتیــن بــه مــا بگوینــد کــه مث ـ ً
ا نیــاز اطالعاتــی و

وجــه نقــد ناشــی از عملیــات آن را چــک میکنــم ،اینکه چــه مبالغی از

کســری داریــم اضافــه داریــم ،بــا یــک ســری ابزارهــا و متناســب بــا

ســازمان در ایــن اســت کــه بتوانــد تأمیــن مالــی و گــردش وجــوه نقــد

متناســب بــا ســاختار آن ســازمان بیایــد آن متناســب ســازی کنــد.

گذشــته بــا ســرمایه در گــردش مــورد نیــاز ســازمانها و شــرکتهای
مــا تقریبـاً  ۳نیــم برابــر شــده حداقــل در صنعــت نســاجی کــه خــودم

ســارا کیانــی (مجــری) :یعنــی شــما راهــکاری کــه احتیــاج بــرای

در ایــن لحظــه ورود کنــم .صنعــت خــودم رو میگویــم در یکســال

شدهاســت هــم بهخاطــر افزایــش نــرخ جهانــی مــواد اولیــهام هــم

مراجعــه کنــم .ســامت یک ســازمان وقــت مـیروی ســراغ صورتهای
ترازنامــه و صــورت ســود و زیــان کــه ایــن شــرکت ســودآور اســت یــا نه،

مــن ســریع جریانهــای نقــدی آن را چــک میکنــم گــردش ورودی

طریــق نقدینگــی تأمیــن مالــی وارد ســازمان شدهاســت .ســامت یــک

خــود را از طریــق عملیــات ســازمان تأمین کنــد ولی وقتی در یکســال

خبــر دارم ،چــارهای نیســت جــز اینکــه مدیــر مالــی و مجموعــه بــرای

دوام و بقــای خــودش بیایــد و متوســل بشــود بــه تأمیــن مالــی از طریق
سیســتم بانکــی و ســایر روشها.
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بــدون اینکــه پولــی بیایــد ،شــاید نرخــی کــه بریــد وام بگیریــد
اطالعــات بـهروز داشــته باشــید کــه برمیگــردد بــه همــان فرایندهــا

هســتند و اگــر نرمافزارهــا و شــرکتهایی کــه نرمافــزاری کار

بودجهبنــدی مــا چگونــه اســت و در حقیقــت مــا در چــه ماهــی
آن صنعــت کــه کار میکنــد میکنــد و ســایز شــرکت در حقیقــت

اینکــه ایــن تصمیمگیــری را در مجموعــه داشــته باشــید ایــن

اســت کــه یــک ســری اطالعــات و تحلیلهــا را داشــته باشــید
صحبتهــای آقــای منتظــری کامــل نشــد آقــای منتظــری بــه

تأمیــن مالــی رســیده بودیــم.
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هــادی منتظــری :شــما نمیتوانیــد کــه اگــر ســرمایه در گــردش .3

 5برابــر شدهاســت شــما نــه تــوان ایــن را داریــد کــه ایــن منبــع را از

بانکهــا ،بــازار ســرمایه یــا هــر ســرمایهگذار حقیقــی و حقوقــی دیگری

ســارا کیانــی (مجــری) :پــس یعنــی شــما راهکارتــان بازبینــی
کــردن فرایندهــای شــرکتتان میدانیــد؟

اســتقراض کنیــد و نــه ســهامدار ایــن تــوان را دارد کــه همچیــن عددی
را ایجــاد کنــد .مــن میخواســتم ایــن نکتــه را عــرض کنــم کــه بحــث
مــا بیشــتر مربــوط بــه بحــث نرمافزارهــا اســت میخواهــم نگاهــی

بندازیــم بــه مدلــی کــه آقــای پورتــر دارد .مدلــی را آقــای پورتــر دارد

کــه ایشــان یکــی از تئوریســینهای بــزرگ در حــوزه اســتراتژی هســت
در حــوزه کســبوکار و توســعه کســبوکار بــه اســم زنجیــره ارزش،
یعنــی مدلــی کــه تقریبـاً شــرکت تویوتــا توانســت کاســت لیدِرشــیپ

بــازار شــود و هــم ســودش را افزایــش دهــد و هــم کیفیت محصــوالت و

خدمــات خــود را بــاال ببــرد و هــم بتوانــد خــود را مدیریــت کنــد .بحثی
کــه فکــر میکنــم بهعنــوان برنامــه کــه بحــث چابکســازی اســت
همــه را بههــم پیونــد میدهــد مطلبــی کــه میخواهــم ارائــه دهــم.

در ابتــدای جلســه نگــران اینموضــوع بــودم کــه چــرا موضــوع جلســه

چابکســازی اســت و چــرا داریــم در مــورد دیتــا صحبــت میکنیــم.

حداقــل بایــد یــک سلســلهمراتبی را میآمدیــم و یــک بخشــی را

هــم بــه دیتــا اختصــاص میدادیــم .عرضــم بــه حضــور شــما کــه آقــای

هــادی منتظــری :ســازمان ماننــد یــک موجــود زنــده اســت .مــا

ســازمان رقابتــی بالــغ ســودآور تبدیــل شــود شــما چــارهای نــداری جز

ســی چهــلســاله تبدیــل میشــود ا ّمــا فراینــد همــان اســت،

پورتــر میگویــد کــه اگــر شــما میخواهیــد کــه ســازمانتان بــه یــک

در ســازمان یــک فراینــد میگذاریــم و آن ســازمان بــه ســازمان

اینکــه فرایندهــا را بهگونــهای در ســازمان برنامهریــزی کنیــد کــه
ایــن فرایندهــا اوالً بــا ســرعت بســیار بــاال در ســازمان انجــام شــود بیــن

کــه محیــط بیــرون در حــال تغییــر اســت و رقبــای شــما در حــال

حــذف شــوند ،اینطــوری اســت کــه ســود شــما بــه حداکثــر ممکــن

در حــال تغییــر اســت در درون ســازمان نیــز بایــد دانــش و تجربــه

یــک مدیــر مالــی در هــر ســازمانی کــه رفتــم بیشــتر ایــن سیاســت را
پیگیــری کــردم تــا اینکه صرفاً بخــوام از بیــرون از ســازمان پول بیــاورم،

شــوند .حــاال سیســتمها چــه کمکــی در اینجــا بــه مــا میکننــد؟

واحــدی و دومـاً اینکــه فرایندهــای فاقــد ارزشافــزوده از ســازمان شــما

درصورتیکــه ســازمان ماننــد یــک موجــود زنــده اســت ،همانطــور

تغییــر هســتند و خواســت مشــتریان شــما از خدمــات و محصــوالت

میرســد و ازآنجاییکــه بــه اعتقــاد خــود مــن چــون مــن بهعنــوان

همــکاران شــما در حــال تغییــر باشــد و ایــن فرایندهــا بایــد بازنگــری
شــوند و فرایندهایــی کــه فاقــد ارزشافــزوده هســتند واقعـاً بایــد حذف

چــون آنهــم یــک حــد و انــدازهای دارد .وقتــی هزینــه مؤثــر پول شــما
بــاال مــیرود عمــ ً
ا دیگــر آن ســاختار ســرمایه و صورتهــای مالــی

سیســتمها در شناســایی ایــن نرمافزارهــا و ایــن بحــث بومیســازی

ســازمان و ســود شــرکت هــم در ســرعت نزولــی قــرار میگیــرد مــن در
شــرکتها عمدتـاً دســت خــود را بــر روی ایــن نقطــه میگــذارم و روی

کــه گفتــم کــه بتواننــد انعطافپذیــری باالیــی داشــته باشــند کــه
مــا بتوانیــم ایــن فرایندهــا را خودمــان در ســازمان پیــاده و تعبیــه

کنیــم بســیار مؤثــر هســتند و یکــی از نقشهایــی کــه  ERPدارنــد

ایــن نکتــه تاکیــد دارم کــه شــما بایــد بــه نفعــی کار بکنید که آن ســود
عملیاتــی اوالً در حداکثــر خــودش باشــد و بعــد بــا کیفیت باشــد ،یعنی

ســازمان واحدهــای مختلــف را بههــم ربــط بدهــد ،مــن از همــون

شــما از محــل ایــن میتوانیــد بــرای پروژههــای ســرمایهگذاری و

زنجیــره ارزش بازیگــران بیــرون از واحــد هــم هســتند ،شــما اگــر

مــن فکــر میکنــم فلســفه وجــودی  ERPایــن نبــود کــه داخــل یــک

بخــش زیــادی از آن تبدیــل بــه نقدینگــی در ســازمان شــود آنوقــت

موقــع مــدل آقــای پورتــر اســتفاده میکنــم زنجیــره ارزش ،در

کمبــود ســرمایه درگــردش اســتفاده کنیــد.

نــگاه کنیــد درهمیــن شــرکت تویوتــا چطــور توانستهاســت سیســتم
 just in timeرا راهانــدازی کنــد کــه اتفاقــاً خیلــی بــه مدیریــت
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موجــودی کاال و درنهایــت بــه مدیریــت نقدینگــی آن کمــک کــرد ،یعنــی مدیریــت کــردن همــان ســرمایه درگــردش و سیاسـتهای فــروش،
مدیریــت انبــار ،سیاســتهای بــازار ،بــازرگان و همــه اینهــا درنهایــت منتهــی میشــود بــه نقدینگــی و درواقــع ســازمان بهخاطــر پــول

ایجــاد شدهاســت بهخاطــر چیــز دیگــری ایجــاد نشدهاســت بــرای اینکــه خلــق ارزش کنــد بــرای ذینفعــان خــود .مــن میخواهــم بگویــم

کــه سیســتمهای  ERPمتأســفانه ضعــف بــزرگ کــه در ایــران وجــود دارد ایــن اســت کــه ایــن سیســتمها قابلیــت اینکــه از بیــرون متصــل
شــوند بــه ایــن نرمافزارهــا را ندارنــد یعنــی تأمینکننــده مــن نمیتوانــد دسترســی داشــته باشــد بــه سیســتمهای مــن یــا یــک ســری از

فرایندهــا و مکاتبــات فیمابیــن مــا ،یــک ســری معامــات فیمابیــن مــا را از طریــق سیســتم انجــام دهــد بهجــای آنکــه منابــع و نیــروی

انســان درگیــر باشــند .مــن فکــر میکنــم جاییکــه سیســتمها اآلن خیلــی خــوب میتواننــد کار کننــد و نقطهضعــف اصلــی آنهــا اســت

کــه همــه آنهــا را میخواهــم ربــط بدهــم بــه نقدینگــی و موضــوع را در جهــت خلــق نقدینگــی و صرفهجویــی در خــرج نقدینگــی در مصــرف

نقدینگــی میبینــم ،ایــن اســت کــه هزینههــای سیســتم را کــم کنــم چطــوری؟ یکــی از راههــای آن ایــن اســت کــه شــما بتوانیــد ارتبــاط

بیــرون ســازمان را بــه طــوری انجــام دهیــد کــم زنجیــره ارزش شــما تکمیــل بشــه ،وقتــی زنجیــره ارزش تکمیــل شــد .هزینههــای ســازمان
کاهــش پیــدا کــرد ،آنوقــت قطع ـاً ســرعت تصمیمگیــری شــما و کیفیــت تصمیمگیــری شــما باالتــر م ـیرود و از طــرف دیگــر بــه درآمــد

و فــروش شــما کمــک میکنــد و از طــرف دیگــر هزینههــای شــما صرفهجویــی میکنــد و اینهــا هــر  ۲روی هزینــه تأمیــن مالــی روی

مدیریــت نقدینگــی بهشــدت میتوانــد مؤثــر باشــد.

ســارا کیانــی (مجــری) :آقــای قاســمی راجعبــه اینموضــوع چــون میدانــم همــکاران سیســتم کار کــرده و مــا در حــال حاضــر موضــوع

پرتــال تأمینکنندههــا و فروشــندهها و آن پارتنرهــای بیرونــی را هــم ســاپورت میکنیــم میتوانیــم بــه آن اشــاره کنیــم.
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نریمــان قاســمی :تجربــه نرمافــزاری کــه اینجــا داشــتیم واقعیــت ایــن اســت کــه

ســارا کیانــی (مجــری) :یعنــی شــما

اینموضــوع دیدهشــده اســت و در نرمافــزار بحــث پورتــال تأمینکننــده و مصرفکننــده
در نظــر گرفتهشــده .مث ـ ً
ا حتــی پورتــال مشــتری نیــز داریــم تــا آنجاییکــه میدانــم کــه

فرایندهــا زود درحــال تغییــر هســتند و

یعنــی از طریــق سیســتم وصــل میشــود ا ّمــا نــوع وصــل شــدن آن از طریــق دیتــای اینتــری

شــرکتهای نرمافــزاری ایــن اســت کــه

دسترســی داده میشــود و او نیــز کاربــری دارد و صفحــۀ پورتــال خــود را میبینــد .مطلبــی

بدهنــد؟

ریســک اینموضــوع را میبینیــد کــه

مشــتری مــا میتوانــد یــک جورهایــی مانــده حســاب خــود را ببینــد از طریــق سیســتم.

انتظــار از ســمت شــرکتهای بیرونــی از

نیســت از طریــق مشــاهدۀ دیتــا اســت و فقــط دیتــای خــود را مشــاهده میکنــد کــه بــه او

خیلــی ســریع ایــن فرایندهــا را پوشــش

را اینجــا اضافــه کنــم آنهــم اینکــه شــاید یــک نقصــی هــم بــه خــود مــا برمیگــردد

بحــث کلــی بــه نرمافزارهــا ،اینکــه صحبــت شــد کــه تغییراتــی کــه در جامعــه مــا اتفــاق

میافتــد در اقتصــاد مــا موضوعاتــی ماننــد تحریــم و غیــره هرچیزیــو یــک فشــارهای
اقتصــادی وارد میکنــد همانطــور کــه شــرکتها دارنــد خودشــان را تغییــر میدهنــد

یعنــی بایــد فرایندهــای خــود را تغییــر دهنــد شــاید نرمافزارهــا نیــز بایــد فرایندهــای خــود
را تغییــر دهنــد ،مث ـ ً
ا بخــش حســابداری مدیریــت همــکاران سیســتم بهعهــده خــود مــن

هســت و درگذشــته بــه ایــن صــورت بــود کــه انتظــاری کــه از سیســتم میرفــت ایــن بــود

کــه بهــای تمامشــده دقیــق محاســبه شــود و قابلاثبــات باشــد یعنــی برویــم از حســابداری

بیاوریــم از انبــار بیاوریــم و بگوییــم دقیقــا ایــن اطالعــات آمــده در بهــای تمامشــده مــا
نشستهاســت و بهصــورت انباشــته داشــتیم عمــل میکردیــم ا ّمــا بعــد از اینکــه افزایــش

نرخهــا بهصــورت مقطعــی در بازههــای زمانــی کوتــاه مطــرح شــد مشــتری مــا دنبــال ایــن
بودنــد کــه بهــای تمــام شــده را مث ـ ً
ا در آخریــن مــاه و یــا در آخریــن فصلــی را حســاب

کننــد کــه چهقــدر شدهاســت ،حــاال کل ســال چــون میانگیــن میگیــرد درواقــع قیمــت
تمامشــده پایینتــری نشــان میدهــد نشــان میدهــد ا ّمــا مــن میخواهــم آخریــن

قیمتــی کــه محاســبه میکنــم میخواهــم بــر اســاس آخریــن خریدهایــی کــه انجــام دادهام

میخواهــم محاســبه کنــم کــه در واقــع ایــن قســمت بــه نرمافــزار اضافــه کردیــم کــه بهــای
تمامشــده تفکیکــی را بتوانــد حســاب کنــد.

نریمــان قاســمی :خــوب اســت کــه مــا
شــرکتهای نرمافــزاری هــم متناســب

بــا ایــن تغییــرات چابکتــر عمــل کنیــم
و ابزارهــای بهتــری را در اختیــار مشــتریان

قــرار دهیــم .از ســمت مشــتریان نیــز ایــن
قســمت را اشــاره کنــم کــه قوانینــی کــه

تغییــر میکنــد اطالعــات ورودی کــه

تغییــر میکنــد یــک ابزارهایــی بایــد
وجــود داشــته باشــند کــه بتواننــد ایــن
فراینــد را ســریع بــه بدنــه ســازمانی مثـ ً
ا

بــه بــدن واحــد مالــی بتوانــد آپدیــت

بشــوند و بــا آن تغییــرات متناســب قــرار
بگیرنــد شــوند و مــن فکــر میکنــم

ایــن وظیفــه واحدهــای مثــل انجمــن
حســابداران خبــره کــه واقعــاً در حــال
حاضــر آن بحــث واحــد آمــوزش آنهــا

بســیار ف ّعــال عمــل میکننــد و دائمــا
در حــال پوشــش تغییــرات اســت ،مثــ ً
ا
در بحــث ارزشافــزوده تغییراتــی افتــاد

و چندیــن کارگاه مختلــف در آن برگــزار
شــد و چنــد موضــوع دیگــر ،از ســمت

دیگــر نیــز آموزشهــای الزم بــرای

واحدهــای مالــی و غیرمالــی توســط
واحدهــای دیگــر ،ایــن اتفاقهــا بیفتــد .از

ســمت نرمافــزار هــم بایــد ایــن چابکــی
در فرایندهــای آپدیتهــا در نظــر گرفتــه

شــود کــه قــرار داده بشــود.
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ســارا کیانــی (مجــری) :آقــای عســجدی شــما نظرتــان در مــورد ایــن موضــوع چیســت و چگونــه در مجموعــه خودتــان مدیریــت نقدینگــی
را بهصــورت بهینــه داریــد پیــش میبریــد و تصمیمگیریهــای ســریع انجــام میدهیــد اصــ ً
ا بــه خودتــان چنــد امتیــاز میدهیــد در
تصمیمگیــری ســریع؟

مهــدی عســجدی :اگــر بخواهیــم بــه خودمــان امتیــاز بدهیــم در شــرایط اقتصــادی فعلــی کــه هــرروز یــک قانــون در سیســتم بانـکداری

کشــور اتفــاق میافتــد یــک روز وام را بهراحتــی میدهنــد و یــک روز جلــوی وامهــا را میگیرنــد بایــد نمــره  ۲۰بدهیــم بــه مدیــران .مــا

نبایــد آرمانگرایانــه صحبــت کنیــم کــه درواقــع بگوییــم اگــر ایــن میشــد چــی میشــد .مــا براســاس معیارهــا و شــرایطهای موجــود،
یــک ســری سیاســتها را در  ۲جهــت یکــی درون ســازمانی و یکــی برونســازمانی داریــم پیــش میبریــم .درونســازمانی بــا اســتفاده از

یــک برنامهریــزی صحیــح تــا حــد امــکان ،بودجهبنــدی و یــک تیــم هماهنــگ منســجم بیــن مدیــران ارشــد و میانــی ،ســعی کردهایــم کــه

بتوانیــم در حــوزه تولیــد ،فــروش و وصــول مطالبــات ،صحیــح عمــل کنیــم تــا حداقــل در اینموضــوع ضربـهای کاری نخوریــم ا ّمــا در بحــث

منابــع بانکــی عالوهبــر اینکــه دوس ـتمان اشــاره کردنــد کــه ابــزار اســت مــن فکــر میکنــم کــه هنــر نیــز هســت مــن شــاید امــروز ایــن

پــول را بــا قیمــت تمامشــده فعلــی در نظــر بگیــرم و ایــن را تبدیــل بــه مــواد اولیــه کنــم و بــا یــک ســودی ایــن را بــه بــازار عرضــه کنــم و
بــا اضافــی آن ارزش مــازاد آن عالوهبــر جبــران هزینههــای مالــی یــک دارایــی را میخــرم یــا یــک پــروژه ســرمایهگذاری آغــاز میکنــم.

بهنظــر مــن یکــی از مــواردی کــه بهشــدت در وضعیــت فعلــی مــا بــا آن مواجــه هســتیم بحــث تغییــرات روزمــره بانکهــا هســت از اواســط
آذرمــاه ســال  ۱۴۰۰بهیکبــاره سیاســتهای بانکهــا در اعطــای تســهیالت انقباضــی شــد و در سیاســتهای اعتباریشــان بهطورکلــی

تغییــرات اساســی ایجــاد شــد مــا حــد استفادهنشــده ای داشــتیم کــه در زمانهــای گذشــته بــا یــک درخواســت و بــا ارائــه مــدارک

میتوانســتیم بالفاصلــه ظــرف  24تــا  48ســاعت آن منابــع بانکــی را دریافــت کنیــم ،از آذرمــاه بــه اینــور عالوهبرایــن کــه مانــده حدهــای

استفادهنشــده داریــم ایــن را در اختیــار مــا قــرار نمیدادنــد و میگفتنــد کــه تــراز بانــک بهجهــت اینکــه مثبــت نیســت و منفــی شــده و

بهجهــت جلوگیــری از تــورم منتهــی بــه اســفند مــاه و آخــر ســال بانکهــا نمیتواننــد وام اعطــا کنــد.
ســارا کیانــی (مجــری) :یعنــی اگــر عــدم چابکــی مجموعــه شــما
تصمیمگیــری باشــد آن را عامــل بیرونــی میدانیــد؟

مهــدی عســجدی :عامــل بیرونــی بیشــتر اســت ،یعنــی

سیاســتهای اقتصــادی حاکــم بــر وضعیــت موجــود هــم بســیار
تاثیــر گــذار اســت هــم بانکهــا و هــم سیاســتهای اقتصــادی
شــرایط ناشــی از ایجــاد تــورم افســار گســیخته در شــرایط ناشــی

از تحریمهــای اقتصــادی همــه اینهــا یعنــی سیاســتهای

برونســازمانی

بســیار

دخیــل

هســتند

سیاســتهای

درونســازمانی تــا حــد امــکان را خودمــان میتوانیــم آنهــا را

کنتــرل کنیــم.

ســارا کیانــی (مجــری) :آقــای طیبــی پیــش در تصمیمگیــری

چابــک و هوشــمند بــه خودتــان چــه امتیــازی میدهیــد؟
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رضــا طیبــی :در شــرایط اقتصــادی فعلــی واقع ـاً مدیــران مالــی در تأمیــن نقدینگــی بــا چالشهــای قابلتوجهــی مواجــه هســتم مــن یــک

توضیــح اضافــه کنــم بــه فرمایــش دوســتان اینکــه چــه شــرکتی تــوان اخــذ تســهیالت دارنــد بهنظــر مــن یــک هنــر اســت در شــرایط فعلــی،

درواقــع رتبــه اعتبــاری شــرکتها تعییــن میکنــد کــه چهقــدر مــا میتوانیــم از ایــن مزیــت اقتصــادی اســتفاده کنیــم ،ســاختار ســرمایه

شــرکت اســت کــه تعییــن میکنــد چهقــدر داراییهــای شــرکت وابســته بــه ســهامداران اســت و چهقــدر وابســته بــه ســایر ابزارهــای تأمیــن
مالــی برونســازمانی اســت .پــس نمیتوانیــم بگوییــم کــه در ایــن شــرایط اگــر کســی دارد تســهیالت بگیــرد ،واقعــاً خیلــی هنــر کــرده و

یــک مزیتــی اســت کــه میتواننــد همــه ســازمانها از آن اســتفاده کنــد اتفاقــی اســت درخصــوص شــرکتهای اســتارتآپی در ســال کــه
هســتیم وجــود دارد ایــن اســت کــه تمرکــز بــر روی شــرکتهای دانــش بنیــان اســت حــاال بــه خاطــره ســالی کــه نامگــذاری شــده ،خــب
ایــن یــک مزیــت ایجــاد میکنــد بــرای شــرکتها کــه بتواننــد از ایــن موضــوع بهنحــو احســن اســتفاده کننــد در تأمیــن نقدینگــی ،شــرایط

بــرای اخــذ تســهیالت در حــوزه شــرکتهای اســتارتآپی و دانــش بنیــان خیلــی بهتــر شــده چــون یــک چالــش بــزرگ ایــن شــرکتها
دارنــد ایــن اســت کــه چــون بیــس آنهــا بــر اســاس آیتــی اســت و بــا دانــش  techهســتش اگــر بــه آنهــا توجــه نشــود خیلــی خیلــی راحــت
زمیــن میخورنــد و خیلــی راحــت بــازار را از دســت میدهنــد در فضــای رقابتــی کنونــی ،چــون واقع ـاً از جانــب هیــچ ارگانــی نیــز حمایــت

نمیشــوند و یکجورهایــی بایــد خودشــان از طریــق فاندرهــای شــان ســر پــا بماننــد.

مــن فکــر میکنــم در شــرایط فعلــی مجموعــه الــو پیــک در شــرایط رقابتــی کــه بــا رقبــا مــون کــه همــه آنهــا نیــز مطــرح هســتند داریــم
ف ّعالیــت میکنیــم واقعـاً تــاش در ایــن بودهاســت کــه بــا کمتریــن مشــکل نقدینگــی مواجــه شــویم کمااینکــه هــم از جانــب ســهامدار و هــم
از جانــب منابــع برونســازمانی مــا در تأمیــن نقدینگــی بــا مشــکل مواجــه شــدیم ،امســال اولیــن ســالی اســت کــه ایــن شــرکت اســتارتآپی

فضــا برایــش فراهمشــده اســت کــه در بحــث نقدینگــی و تأمیــن منابــع برونســازمانی موفقتــر عمــل کنــد.

ســارا کیانــی (مجــری) :آقــای قاســمی بــرای جمعبنــدی ایــن موضــوع بگوییــد کــه شــرکت همــکاران سیســتم بــرای اینکــه بــه مدیــران

مالــی کمــک کنــد در ایــن تصمیمگیریهــای اســتراتژیک و مدیریــت نقدینگــی آنهــا چــه کار کــرده اســت؟

نریمــان قاســمی :اینموضــوع بــه یــک ارائــه یــک ابــزار خــاص ختــم نشــود ا ّمــا در حوزههــای مختلــف کارهــای متفاوتــی انجامشــده اســت
قطع ـاً همانطــور کــه همــه دوســتان بــه آن اشــاره کردنــد مدیریــت نقدینگــی بــدون اســتفاده از حــاال بحــث تأمیــن مالــی از بانکهــا یــک

بحــث دیگــر هســت کــه خیلــی بــه نرمافــزار مســتقیم مرتبــط نباشــد ا ّمــا در بحثهــای دیگــر تأمیــن نقدینگــی از منابــع داخلــی شــرکت
واقع ـاً موضوعــی اســت کــه متکــی بــه نرمافــزار اســت ،حــاال یــک ســمت آن نرمافــزار اســت و یــک ســمت دیگــر آن اســتراتژیهای درســتی

کــه هــر شــرکت وابســته بــه شــرایط میتوانــد داشــته باشــد ا ّمــا از بابــت نرمافــزاری بخواهــم بــر آن تاکیــد کنــم میتوانــم بگویــم کــه یکــی
از منابــع تأمیــن نقدینگــی وصــول مطالبــات هســت ،شــرکتهای مختلفــی در شــرایطی هســتند مگــر یــک شــرکت انحصــاری باشــد کــه بگویــد
مــن نقــد کار میکنــم و بقیــه مجبــور باشــند کــه از آن تأمیــن کننــد ا ّمــا اگــر یــک شــرکت چنــد تــا رقیــب داشــته باشــد قطع ـاً مشــتریان

بــه ســراغ کســی میرونــد کــه بــا شــرایط بهتــر کاال یــا خدمــات را عرضــه میکنــد روی ایــن حســاب پــس مــا نمیتوانیــم از فــروش نســیه
خــودداری نماییــم و ناچــارا بایــد داشــته باشــیم و ا ّمــا اینکــه چطــور ایــن مطالبــات را بتوانیــم وصــول کنیــم و روی آنهــا اتــکا کنیــم مث ـ ً
ا

بگوییــم کــه آنقــدر نقدینگــی در ایــن مــاه بایــد داشتهباشــیم کــه بخشــی از آن براســاس پایــه وصــول مطالبــات اســت اینجــا نرمافــزار دیگــر
خیلــی نقــش مهمــی ایفــا میکنــد .یعنــی بایــد دقیق ـاً از طریــق نرمافــزار انجــام شــود.
ســارا کیانــی (مجــری) :یعنــی شــما بــر مدیریــت نقدینگــی میگوییــد کــه اگــر موضــوع تأمیــن از داخــل منابــع شــرکت باشــد ابــزار

نرمافــزار بســیار تاثیــر گــذار اســت؟

نریمان قاسمی :بله پای نرمافزار در اینجا بسیار به وسط کشیده میشود و واقعاً میتواند به مدیران مالی کمک کند.
ســارا کیانــی (مجــری) :هــر کــدام از شــما مهمتریــن انتظاراتــی را کــه از یــک شــرکت نرمافــزاری بــرای راهــکاری کــه بــه شــما ارائــه

میکنــد داریــد ،مطــرح کنیــد.

خرداد و تیر 1401
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
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بهــزاد محمــدی :مــن انتظــار خیلــی مهمــی کــه از شــرکت

نرمافــزاری دارم در حــوزه اســتقرار و بحــث پشــتیبانی اســت کــه

پشــتیبانی درحقیقــت بــرای مــا بســیار مهــم اســت .چــون یــک

نرمافــزار میآیــد اســتقرار پیــدا میکنــد و مــیرود و بعــد از یــک

مدتــی مــا بــا چالشهــای مختلفــی مواجــه میشــویم و الزم اســت

پشــتیبانی بهموقــع نیازهــای مــا را برطــرف کنــد .ایــن بــرای مــن

بســیار مهــم اســت یعنــی از قیمــت نرمافــزار مهمتــر اســت در
حــوزه ســایر مــوارد بایــد اشــاره کنــم بــه بحــث آمــوزش ،مــن خــودم

بــا دوســتان کــه صحبــت میکننــد میگوینــد برویــم فوقلیســانس

بگیریــم یــا بــه مرکــز اموزشــی بریــم ،مــن پیشــنهاد میکنــم کــه
هــدف آنهــا چیســت اگــر مدرکگــرای هســتی بــرو دانشــگاه اگــر

میخواهــی کار یــاد بگیــری پــرو مرکــز آموزشــی .خیلــی وقتهــا

اآلن خروجیهــای دانشــگاههای مــا کــه دوســتانمان میگوینــد
کــه نیــروی انســانی کارآمــد واقعــاً کمبــود داریــم و میتوانــم

بگویــم وقتــی آگهــی اســتخدام میزدیــم در گذشــته  ۲۰۰تــا رزومــه
میآمــد ا ّمــا اآلن میزنیــم نمیــاد و یــا اگــر بــا  ۱۰نفــر تمــاس

بگیریــم  ۲نفــر هــم نمیآیــد بــرای مصاحبــه ،شــرایط خیلــی بــدی

مهــدی عســجدی :بحــث انعطافپذیــری نرمافــزار بــا توجــه بــه
شــرایط موجــود را بهعنــوان یــک معیــار میدانــم کــه نرمافــزار اگــر
انعطافپذیــری داشــته باشــد بــا شــرایط موجــود یعنــی نرمافــزاری

شــده تــازه آنهایــی هــم کــه میآینــد و بــا آنهــا صحبــت میکنیــم

نباشــد کــه مختــص بــه یــک شــرکت تولیــدی فقــط باشــد بلکــه

مرکــز آموزشــی حســابداران خبــره مــن خــودم حــدود  ۱۵ســال در

همــه شــرکتها بتوانــد خــوب ارائــه اطالعــات را داشــته باشــد و
صرفـاً شــرکتهای تولیــدی ســر وقــت همــکاران سیســتم نرونــد و از

طــرف  ۱۰ســال ســابقه کار دارد یــک مغایــرت بانکــی را کــه
میگویــم چطــوری اســت را واقع ـاً نمیتوانــد پاســخ دهــد .بنابرایــن
آنجــا بــودم و دورههــای مختلفــی را میگذرانــم و دیــد و نگــرش

مــن نســبتبه قبــل بســیار تغییــر کردهاســت مــن قبــلاز اینکــه

بایــد مختــص همــه شــرکتها باشــد .یعنــی همــکاران سیســتم در

مجموعــه همــکاران سیســتم اســتفاده کننــد.

بحــث همیــن آمــوزش و پشــتیبانی درواقــع بهصــورت ایــن

بــه مرکــز آموزشــی بــروم فکــر میکــردم بخــش مالــی مهمتریــن
بخــش ســازمانی اســت ا ّمــا اآلن اصــ ً
ا اینطــور فکــر نمیکنــم و

تغییــرات در آن ایجــاد شــود ،یعنــی اگــر نیروهــای موجــود بــا توجــه

ســازمان میتوانــد باشــد .مــن همیشــه بــه دوســتان میگویــم یــک

بتواننــد کالســی بابــت اینموضــوع داشــته باشــند یــا در شــرکتها

فکــر میکنــم یکــی از واحدهایــی اســت کــه در جهــت اهــداف

کلوپهایــی کــه وجــود دارد بهنظــر مــن بایســتی یــک ســری

بــه شــرایط فعلــی ،حــاال شــرایط کرونــا را در نظــر نگیریــم اگــر

دایــرهای را تصــور کنیــد و یــک تیــر را در نظــر بگیریــد کــه هــر

حضــور داشــته باشــند ،بابــت اســتقرار و پیادهســازی و آمــوزش و

آن تیــر اســت ،هــر کــدام از ایــن پرههــا بخواهــد ســنگینتر باشــد

در واحدهــای مالــی و ســایر واحدهــای شــرکت بتواننــد ایــن پرزنــت

کــدام از ایــن واحدهــای ســازمان هرکــدام یــک قســمتی از پرههــای

جهــت آن تیــر بــه خطــا مــیرود و اینهــا بایــد متــوازن باشــد.

حداقــل تــا یــک مدتزمانــی بتواننــد بــا نیروهــای انســانی موجــود
را بهصــورت خــوب انجــام دهنــد بــه نظــرم هــم کاربــر میتوانــد

رشــد نیــروی انســانی و آمــوزش آنهــا بایــد مســتمر باشــد نهتنهــا

بهخوبــی و راحتــی بــا نرمافــزار کار کنــد و دغدغههــای خــود را

حتــی مدیــر عاملهــای مــا نیــز بایــد برونــد آمــوزش ببیننــد و

اســت کــه ایــن مشــتری یــک رضایــت شــغلی بــرای آن فراهــم

بچههــای مالــی بلکــه تمــام حوزههــا بازرگانــی ،فــروش و تــدارکات
قوانیــن را بداننــد .خیلــی وقتهــا مشــکالتی کــه مــا بــا آنهــا مواجــه

هســتیم بهخاطــر ایــن اســت کــه نســبتبه قوانیــن اطالعــی ندارنــد.
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کمتــر کنــد و هــم نرمافــزار آن شــرکت پشــتیبان خیالــش راحــت
شــده اســت ،اگــر ایــن بتوانــد اتفــاق بیفتــد بــرای تمــام نرمافزارهــا

بخصــوص در همــکاران سیســتم میتوانــد یــک ایــده خــوب باشــد

کــه بتوانــد انجــام شــود.

حسابدار
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فاطمــه هادلونــد :متأســفانه ســاختار حســابداری ایــران طــی  ۲دهــه بیشــتر بــه ســمت آکادمیــک محــور بــودن رفتهاســت ،یعنــی مــا تقریبـاً
یــک چیــزی حــدود  5 .4میلیــون دانشــجو در کل کشــور داریــم کــه از ایــن مقــدار ۴۵ ،هــزار نفــر یعنــی 10درصــد آنهــا را دانشــجویان حســابداری

تشــکیل میدهنــد .ایــن یــک حجــم باالیــی از نیــروی انســانی اســت کــه در حرفـ ه حســابداری در رشــته حســابداری درس خواندهانــد.

نگــرش کل دنیــا بــه رشــته حســابداری ،یــک نگــرش حرفــهای بودهاســت یعنــی مــا کشــورهای دیگــر را وقتــی نــگاه میکنیــم انجمنهــای
حرفـهای متولــی آمــوزش حرفـهای و متولــی ورود افــراد بــه بــازار کار حســابداری بودهانــد .در ایــران از پتانســیل و جایــگاه انجمنهــای حرفـهای

اســتفاده نشدهاســت ،انجمــن حســابداران خبــره ،انجمــن مدیــران مالــی حرف ـهای و انجمنهــای متعــددی کــه بههرحــال شــکلگرفته اســت و

اعضــای مثمرثمــر و اعضــای زیــادی هــم دارنــد یــک جامعــه هــدف بســیار گســتردهای اســت .بهجــای اینکــه مــا بــه مباحــث آکادمیــک و پــرورش

دانشــجو و شــیفت کــردن جوانهــا و دانشــجویان بــه دانشــگاه رو بیاوریــم و آنهــا را بــه بحــث تحصیــات آکادمیــک لیســانس ،فوقلیســانس ســوق

بدهیــم ،آقــای محمــدی فرمودنــد کــه اگــر از او بپرســند کــه بــه مرکــز آموزشــی بــرود یــا دانشــگاه میگویــد اگــر مدرکگرایــی بــرو دانشــگاه اگــر
میخواهــی کار حرف ـهای یادگیــری بــرو مرکــز آموزشــی؛ مــن میخواهــم اینجــا بگویــم کــه خیلــی قاطــع بایــد بــه آنهــا گفــت برویــد مرکــز

آموزشــی و بهعنــوان فــردی کــه یــک مســئولیت در انجمنهــای حرفـهای دارم خیلــی قاطــع از مجموعــه همــکاران سیســتم ایــن انتظــار را دارم

کــه بیایــد ایــن کار را انجــام دهــد .ایــن یــک پیشــنهاد اســت و عملیاتــی اســت .بیاییــد بــه انجمنهــای حرف ـهای وصــل بشــوید ،دانشــگاه یــا

آکادمیهایــی بــرای پــرورش نیروهایــی بــرای اســتقرار ایــن نرمافزارهــا تربیــت کنیــم .مــا هنــوز در مرحلــه اســتقرار هســتیم ،آقــای منتظــری

از تویوتــا صحبــت میکننــد غافــل از اینکــه مــا در ایــران هســتیم و شــرایط بیثبــات اقتصــادی و شــرایطی کــه تصمیمــات ابنالوقــت کــه

توســط همــه مراجــع گرفتــه میشــود و وادار کردهاســت مــا را و مــا را بــه مدیــران مالــی ابنالوقــت تبدیــل کردهاســت کــه امــروز فکــر روزمــره
را میخواهیــم بکنیــم .مــن مشــخصاً انتظــارم ایــن اســت کــه مجموعــه همــکاران سیســتم از ظرفیتــی کــه وجــود دارد در انجمنهــای حرفـهای

اســتفاده کنــد بیایــد یــک آکادمــی تأســیس کنــد و پیشــنهاد تأســیس یــک آکادمــی را میدهــم کــه در آن نیروهایــی را بهصــورت میــان رشــتهای

حســابداری و آیتــی پــرورش بدهیــم .مــا اگــر نرویــم بــه ســمت آیتــی محــور شــدن و نرویــم بــه ســمت هــوش مصنوعــی همــه صحبتهایــی
کــه درمــورد نرمافــزار و سیســتمهای مالــی و مدیــران مالــی انجــام شــد بیهــوده اســت و عمـ ً
ا محکــومبــه فنــا هســتند ،بهویــژه کــه در شــرایط

اقتصــادی هســتیم کــه حتــی اگــر بهینهتریــن نرمافزارهــا و بهینهتریــن مدیریتهــا و بهینهتریــن پــردازش اطالعــات را هــم داشتهباشــیم
متأســفانه بــا شــرایط خوبــی مواجــه نیســتیم .پیشــنهاد مــن مشــخصاً همــکاری مثمرثمــر و تنگاتنــگ مجموعــه همــکاران سیســتم بــا انجمــن

ـدی دبیرکلــی را دارنــد و
حســابداران خبــره اســت و رویکــردی هــم کــه آنجــا وجــود دارد رویکــرد جــوان محــوری اســت .دکتــر باقــر آبــادی تصـ ّ
معمــوالً از ایــن موضوعــات اســتقبال میکننــد و چابــک هســتند و موضوعــات را بهســرعت عملیاتــی میکننــد .آکادمــی داشتهباشــیم بــرای

پــرورش نیروهایــی کــه بــه اســتقرار نرمافــزار کمــک کننــد .ایــن کمــک خواهــد کــرد بــه خــود مجموعــه همــکاران سیســتم در بــاال بــردن آن
گینــی کــه میخواهــد از مارکــت نرمافــزاری داشــته باشــد.
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هــادی منتظــری :در درجــه اول در حــوزه آمــوزش ،درهرصــورت انجمــن حســابداران خبــره را داریــم کــه خیلــی ســعی میکنــد دانــش

حســابداری را بــا تغییراتــی کــه در محیــط اتفــاق میافتــد را ب ـهروز کنــد ا ّمــا مــن یــک خواهشــی کــه دارم ایــن اســت کــه مــا همیــن اآلن
جامعــه حســابداران خبــره درســت اســت کــه ایــن آموزشهــا را بهطــور مســتمر در حــال انجــام دادن اســت و ب ـهروز اســت و بعض ـاً کیفیــت
خیلــی خوبــی هــم دارد ،اســاتید خوبــی در آنجــا حضــور دارنــد ا ّمــا یکــی از مشــکالتی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه همــان اســاتیدی کــه

صبــح در دانشــگاهها درس میدهنــد همانهــا را بــه محیــط پکــت (مرکــز آموزشــی) م ـیآورده انــد .دانشــجوهای مــا بهانــدازۀ کافــی  ۴ســال

وقــت داشــتهاند کــه درسهــای تئــوری را در دانشــگاه بخواننــد اآلن هــم خــدا رو شــکر آنقــدر ابزارهــای اجتماعــی اینترنــت و بروزرســانی

خــود مؤسســات مثــل ســازمان امــور مالیاتــی ،ســازمان حسابرســی و غیــره آنقــدر توســعه پیــدا کردهاســت کــه بــا ایــن بســترها اطالعــات
ب ـهروز در اختیــار همــگان هســت ،آنچیــزی کــه مــن فکــر میکنــم حلقــه مفقــوده اســت و مــن واقع ـاً ایــن را در قالــب خواهــش و تقاضــا

میگویــم بــرای اینکــه کمــک بشــود بــه حرفــه و در نهایــت کمــک بشــود بــه ســازمانهای مــا ایــن اســت کــه اینهــا را در مقــام عمــل و

تئــوری بیاوریــم .ســعی کنیــم چیزهایــی کــه دوســتان در تئــوری آموختهانــد بهنظــر مــن هنــر اســت اینکــه چیــزی را کــه بهلحــاظ فکــری

بلــد هســتید را بــه عمــل پیادهســازی کنیــد و ایــن هنــر یــک آدم اســت و مــن فکــر میکنــم ارزش آدمهــا بــه همیــن اســت وگرنــه همــه مــا

تمــام دروســی را کــه در درس حســابداری یــا یــک پزشــکی کــه در درس پزشــکی خواندهاســت همــه خواندهایــم ،یکــی میشــود پروفســور

ســمیعی یــک نفــر میشــود چیــزی کــه کســی از کیفیــت خدمــات آنهــا راضــی نیســت .آنچیــزی را کــه مــن فکــر میکنــم کمــک میکنــد

در حــال حاضــر بــه حرفــه کمــک میکنــد کیفیــت آموزشهــای تئــوری اســت ایــن کــه آن هنــر را در بچههــا بــه وجــود بیاوریــم و در دانــش

آموختههــا بــه وجــود بیاوریــم کــه بتواننــد آنچیــزی را کــه یــاد گرفتهانــد در کتابهــا در عمــل نیــز پیــاده کننــد کــه ایــن بزرگتریــن
هنــری اســت کــه دارنــد .از شــرکتهای نرمافــزاری هــم بهطــور عــام تقاضــا و خواهــش دارم کــه واقع ـاً بــرای اینکــه رقابــت کننــد البتــه

بــدون اغــراق شــرکت همــکاران سیســتم مــا ســالهای ســال اســت کــه از آن اســتفاده میکنیــم و میشناســیم واقع ـاً شــرکت پیشــرویی در

ایــن زمینــه اســت ولــی اآلن مــا عــام صحبــت میکنیــم تــا شــرکتهای رقیــب و همــکار هــم بشــنوند ایــن صحبتهــا را ،نرمافزارهایــی را
درســت کننــد کــه ایــن نرمافزارهــا واقع ـاً داینامیــک باشــد پویــا باشــد بهجــای آنکــه اطالعــات گذشــته تاریــخ فقــط در آن ثبــت شــود مــا
هرچهقــدر هــم ایــن سیســتمها را قــوی کنیــم و هرچهقــدر دیتــا داخــل آنهــا بریزیــد ایــن دیتاهــا بخــش زیــادی از آنهــا تاریــخ مصــرف
آنهــا گذشتهاســت بــا شــرایط اآلن نمیتــوان بــا ایــن اطالعــات تصمیمگیــری کــرد ،یــک مقــداری اینهــا را بهخصــوص داشــبردها را بــه
ســمت اطالعاتــی بیاورنــد کــه آیندهنگــر باشــد و بتــوان از آنهــا اســتفاده کــرد و فراینــد محــور باشــند بهجــای اینکــه صرف ـاً تاکیــد کننــد

بــه  ،best practiceمــن فکــر میکنــم شــرکتها اینطــوری نهتنهــا میتواننــد مشــتریان بهتــری داشــته باشــند درآمــد بهتــری داشــته
باشــند بلکــه میتواننــد در واقــع آن هزین ـهای کــه ســازمان میکنــد از بغــل اینهــا منفعــت پیــدا کنــد.
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رضــا طیبــی :گــذر از ایــن دانــش آکادمیکــی کــه مــن بهطــور ویــژه حســابداری را مثــال میزنــم کــه بیــس و پایــه آن فــن اســت یــک

دانشــی اســت کــه در ایــن حــوزه وجــود دارد و تــا آن فــن هــم یادگیــری نشــود مــا نمیتوانیــم پیشــرفت قابلمالحظــهای را ببینیــم و
صرف ـاً یــک ســری افــراد دانشآموختــه از دانشــگاه میآینــد کــه خــام هســتند یــک ســری اطالعــات اولیــه را یــاد گرفتهانــد و نمیتواننــد

خیلــی بــرای شــرکتها بهعنــوان نیــروی انســانی قــوی و مؤثــری عمــل کنــد .راهــکار چیســت؟ راهــکار ایــن اســت کــه فضــا را از برگــزاری
صرفـاً یــک دورههــای آموزشــی کــه بیــس آن دانــش آکادمیــک اســت خــارج کنیــم همــان پیشــنهادی کــه دوســتان و خانــم هادلونــد دادنــد

در خصــوص اینکــه یــک ســری مراکــز آموزشــی بــا همــکاری تیــم نرمافــزاری مثــل همــکاران سیســتم کــه کمــک میکنــد بــه همــان
یادگیــری فــن توســط پرســنل مالــی شــرکتها ،یــک دوره مشــترکی بــا حســابداران انجمــن حســابداران خبــره یــا ســایر انجمنهــای

حرف ـهای کــه وجــود دارد برگــزار کننــد تــا حتــی اگــر آن شــخص از دانشــگاه فــارغ میشــود و وارد ایــن دوره شــود وارد ایــن دورههــای

خــاص مراکــز آکادمــی شــود و آن دانــش فنــی خــود را از ایــن طریــق ارتقــا دهــد و آشــنایی خــود را نســبتبه نرمافزارهــای مالــی بهبــود

دهــد و بــه ایــن طریــق بتوانــد بــا یــک تــوان قابلمالحظ ـهای وارد بــازار کار شــود.

خواســته دیگــری کــه از گــروه همــکاران سیســتم دارم ایــن اســت کــه بحــث آمــوزش را صرف ـاً در مقطــع اســتقرار سیســتم قــرار ندهــد،

اگــر ایــن آمــوزش مســتمر باشــد طــی ســال باشــد بهنظــر مــن هیــچ موضــوع بــدی نیســت کــه مــا بابــت مــا ماژولهــای مختلفــی کــه

گــروه همــکاران سیســتم یــا راهــکاران در بــازار ارائــه میدهــد بــرای پرســنل شــرکتهای مختلــف و شــرکت بــزرگ یــک ســری دورههــای
آموزشــی بگذاریــم کــه ایــن وابســتگی شــخص بــه بحــث پشــتیبانی و برخــی مســائل کمتــر شــود و آن شــخص خــودش را متناســب بــا

تغییــرات آن نرمافــزار رشــد دهــد و منجــر بــه ترقــی شــخص در بحــث نرمافــزاری شــود.
ســارا کیانــی (مجــری) :یــک موضوعــی را عنــوان کنــم کــه

نریمــان قاســمی :دوســتان همــه نــکات مهــم را گفتنــد و صحبــت

مرکــز آمــوزش همــکاران سیســتم چــون خیلــی در صحبتهــای

مــن یــک جمعبنــدی نظــرات دوســتان شــاید باشــد .ممنــون از

شــما پررنــگ بــود و میخواهــم در یــک جلســه دیگــری موضــوع

آموزشــی انجمــن حســابداران خبــره و مرکــز آمــوزش همــکاران

خدمــات خوبــی ارائــه میکنــد و هــم همیــن موضوعاتــی کــه

کــه دوســتان دیگــر بــه آن اشــاره کردنــد ،بهنظــر مــن خیلــی

قاســمی شــما جمعبنــدی خــود را بگوییــد.

یــک موضــوع مهــم دیگــر بحــث بودجهبنــدی اســت کــه در شــرایط
فعلــی مــا نیــاز بــه بودجهبنــدی داریــم ،مــا یــک ضعفــی قب ـ ً
ا در

شــما بــه آن اشــاره شــد ،موضــوع آمــوزش در صحبتهــای

پیشــنهاد خانــم هادلونــد کــه راجعبــه بحــث ترکیــب خدمــات

در رابطــه بــا اینموضــوع در خدمــت شــما باشــم چــون هــم

سیســتم هســت را بــه نظــرم خیلــی جــدی شــاید پیگیــری کنیــم

دورههــای آزاد را طــی ســال دارنــد را پشــتیبانی میکنــد ،آقــای

مهــم اســت.

همــکاران سیســتم داشــتیم کــه در حــال حاضــر آن را پوشــش
دادهایــم .در حــوزه حســابداری مدیریــت کــه بحــث بودجهبنــدی

بــود کــه مــا بودجهریــزی را نداشــتیم و اآلن ایــن را اضافــه کردیــم
بــه سیســتم و حــاال مشــتریهای عرضــه آن نیــز درحــال اتمــام

و آمــاده شــدن بــرای ارائــه عمومــی اســت کــه میتوانــد کمــک

کنــد بــه شــرکتها کــه اوضــاع را در ایــن شــرایط بیشــتر تحــت

کنتــرل داشــته باشــند.

ســارا کیانــی (مجــری) :ممنــون از همگــی خیلــی از صحبتهــای

شــما اســتفاده کردهایــم و امیدواریــم در یــک فضــا و موضــوع دیگــر

مجــدد درخدمــت شــما باشــیم.
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ارزیـابی تاریخی
عنصـر اصلی
استقالل حسابرس

مقدمه

یکــی از الزامــات شــخصیت کاری حسابرســان،

صورتهــای مالــی را تهیــه و ارائــه کننــد.

شــرف ( )204 ،1961معتقدنــد کــه اظهارنظــر

متعــددی خواهــد بــود مثــل چگونگــی ثبــت

اســتقالل آنهــا از صاحبکارانشــان اســت .ماتز و
حسابرســی کــه از مشــتری خــود اســتقالل

نویسنده:
جان دی .کی سر
مترجمان:

نــدارد «هیــچ ارزشافــزودهای نخواهــد

گرفتهشــده در برآوردهــای حســابداری،

حســابرس ،ویژگــی «الینفــک» حســابرس

بایــد حــذف و یــا اضافــه شــوند .نقــش

حسابرســی 1ادعــا میکنــد کــه اســتقالل

صاحبــکار خواهــد شــد (انجمــن حســابداری
آمریــکا .)1973 ،2مدیریــت شــرکت مســئولیت

دارد تــا اطالعــات مالــی را بــه ســرمایهگذاران

32

معامــات ،روشهــا و مفروضــات بــه کار

داشــت» .کمیتــۀ اصــول بنیــادی مفاهیــم

نوعــی کنتــرل بــر جانبــداری (ســوگیری) از

وحید منتی

تهیــه صورتهــای مالــی شــامل تصمیمــات

تعییــن مــوارد افشــا در صورتهــای مالــی

اســت زیــرا ایــن ویژگــی باعــث شــکلگیری

محمدرضا بابائی

موضــوع بــدان معناســت کــه مدیــران بایــد

و ســرمایهگذاران بالقــوه مخابــره کنــد؛ ایــن

و مــوارد خاصــی کــه در افشــای اطالعــات
حســابرس مســتقل بــر ارزیابــی بیطرفانــه
(واقعبینانــه) قضاوتهــای بــکار گرفتهشــده
3

توســط تهیهکننــدگان در تهیــه صورتهــای

مالــی اشــاره دارد .کمیســیون بــورس و اوراق

بهــادار 4معتقــد اســت ،بــرای اینکــه ارزیابــی
صورتهــای مالــی بیطرفانــه (واقعبینانــه)

حسابدار

شمارۀ ۳43

خرداد و تیر 1401
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

باشــد؛ حســابرس بایــد از تهیــه صورتهــای

حــوزه حکمرانــی کمیســیون بــورس دربــارۀ

دلیــل حائــز اهمیــت اســت؛ اول اینکــه ایــن

باشــد.

شــرکتهای ســهامی عام(ثبتشــده نــزد

در غیــاب اعتــراض ســرمایهگذار را نشــان

مالــی کــه آن را حسابرســی میکنــد ،مســتقل نظریــۀ اســتقالل حســابرس بــه حسابرســی

موضــوع ،اکــراه حرفــه بــرای انجــام اقــدام الزم

هنگامیکــه حسابرســان خدمــات دیگــری کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار) و کارگزاران

میدهــد (فوگارتــی ،هــان و ناتســون.)1991 ،

خــود ارائــه میدهنــد؛ عــدم تفکیــک میــان حسابرســی شــرکتهای خصوصــی نیســت.

نتیجــه رســیده اســت که خدمــات حســابداری

ازجملــه خدمــات حســابداری بــه صاحبــکاران و معاملهگــران محــدود میشــود و حاکــم بــه
کســانی کــه صورتهــای مالــی را تهیــه و حسابرســی شــرکتهای خصوصــی براســاس

کســانی کــه آن را حسابرســی میکننــد؛ احــکام اســتقالل انجمــن حســابداران رســمی
بهوجــود میآیــد .دیــدگاه کمیســیون آمریــکا 8کــه بــه مراتــب آســانتر از احــکام

بــورس و اوراق بهــادار در ایــن زمینــه ایــن کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار اســت،
اســت کــه حسابرســان نمیتواننــد ارزیابــی اجــرا میشــود .احــکام اســتقالل 9انجمــن

بیطرفانــهای دربــاره تصمیمــات خــود در حســابداران رســمی آمریــکا ،اجــرای خدمــات
تهیــه صورتهــای مالــی ،بــه عمــل آورنــد .حســابداری به صاحبــکاران حسابرســی را برای

بــه همیــن دلیــل ،کمیســیون بــورس و اوراق حسابرســان مجــاز میدانــد .صورتهــای
بهــادار در اوایــل دهــه  1940تعییــن کــرد مالــی بســیاری از شــرکتهای خصوصــی

کــه حسابرســان مســتقل نبایــد در مراحــل توســط همــان حسابرســانی کــه در تهیــه آنهــا
تهیــه صورتهــای مالــی صاحبــکاران خــود نقــش دارنــد ،حسابرســی میشــود.

کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار بــه ایــن

بــه اســتقالل حســابرس خدشــه وارد میکنــد.
تحقیقــات پیمایشــی (نظرســنجی) نیــز نشــان
میدهــد کــه بــه عقیــدۀ حســابداران رســمی

ایــن نــوع خدمــات باعــث خدشــهدار شــدن
اســتقالل حســابرس میشــود (الویــن

 ،1976جنکینــز و کراوچیــک

،10

.)2001

دوم اینکــه ایــن بررســیها باعــث میشــود
تــا واگرایــی وســیعی میــان رویههــای

حسابرســی کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار
و حسابرســی شــرکتهای خصوصــی بــه
نمایــش درآیــد .در مقایســه بــا حسابرســان

بررســی تغییــرات دیدگاههــای مربــوط بــه

ناشــران ثبتشــده نــزد کمیســیون بــورس

ویلیــام ورنتــز حســابدار ارشــد کمیســیون حســابداران رســمی آمریــکا راجــع بــه

خصوصــی ترجیــح میدهنــد بیشــتر در رونــد

و همچنیــن ســایر خدمــات حســابداری آنهــا،

دخالــت داشــته باشــند .در  7ژوئــن  1940کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار و انجمــن

بــورس و اوراق بهــادار ( ،)1940ایــن دیــدگاه اجــرای همزمــان خدمــات حســابداری (غیــر
را در یــک ســخنرانی مطــرح کــرد .ایــن حسابرســی) و حسابرســی ،حداقــل بــه دو

تصمیمگیــری در نشــریه

5

حســابداری

و اوراق بهــادار ،حسابرســان شــرکتهای
تهیــۀ صورتهــای مالــی صاحبــکاران خــود

مشــارکت داشــته باشــند.

شــماره 47 6در  25ژانویــه  1944بــه شــکل

رســمی انتشــار داده شــد (کمیســیون بــورس

و اوراق بهــادار.)1944 ،

تحقیقــات تاریخــی قبلــی ،نظریههــای
اســتقالل را در کتابهــا (نــوری و المبــاردی،

 ،)2009آیینهــای رفتــار حرفـهای (پرســتون،

کوپــر ،اســکاربرو و چیلتــون1995 ،؛ یونکینــز،
 ،)1983مجلههــای حرفــهای (رابرتــز )2010

و در میــان قانونگــذاران (یونکینــز )1983

موردبررســی و آزمــون قراردادهانــد .تحقیقــات
حســابداری را دربــارۀ اینکــه اجــرای خدمــات

غیرحسابرســی 7باعــث خدشــه بــه اســتقالل
حســابرس میشــود نیــز مــورد آزمــون قــرار
دادهانــد (اشــنایدر ،چــرچ و ایــای .)2006
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بخــش دوم .بررســی ادبیــات و تعریــف
خدمــات حســابداری
خدمات حسابداری

مــک نیــل ( )1962فهرســتی از فعالیتهایــی

تهیهکــرده

اســت

کــه

حســابداری

(فعالیتهــای نوشــتاری و دفتــری) را تشــکیل
میدهنــد کــه بهطورکلــی شــامل ایــن

مــوارد میشــود :ثبــت در دفتــر روزنامــه،
ثبــت در دفتــر کل ،اصالحــات دفاتــر روزنامــه

و تهیــۀ صورتهــای مالــی .ایــن مقالــه نظــر
الویــن ( )1967را دنبــال میکنــد کــه وی

بــه مثالهــای حســابداری ذکرشــده در
سلســله نشــریههای حســابداری کمیســیون

بــه شــکل تاریخــی بهعنــوان خدمــات

تهیــه صورتهــای مالــی قابــل اتّــکا را

حسابرســی ،حســابرس ممکــن اســت یــک

حســابرس باعــث ورود حســابرس بــه حــوزه

و آن را در قالــب اصالحــات پیشــنهادی بــه

بــورس و اوراق بهــادار .)1940،بااینکــه

کنــد .مدیــران اجرایــی موظــف هســتند

احــکام اســتقالل کمیســیون بــورس و

توســط حســابرس تصمیمگیــری کننــد .در

تصویــب الیحــه ســاربینز -آکســلی (مجلــس

ارشــد کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار

ولــی بااینحــال چنیــن اصالحاتــی ممکــن

رســیدگی ثبتهــای اطالعــات الزم بــرای

در کنترلهــای داخلــی صاحبــکار باشــد و

حســابداری شــناخته نمیشــود .طــی فراینــد

انجــام نــداده اســت ،اصالحــات پیشــنهادی

یــا چنــد اشــتباه را کشــف و شناســایی کنــد

خدمــات حســابداری میشــود (کمیســیون

مدیــران اجرایــی صاحبــکار اطالعرســانی

اصالحــات پیشــنهادی حســابرس همچنــان

دربــاره اصــاح اشــتباهات کشفشــده

اوراق بهــادار را در دوره زمانــی بعــد از

 20فوریــه  ،1940ویلیــام ورنتــز حســابدار

نماینــدگان آمریــکا )2002 ،نقــض نمیکنــد

ی کــه واحــد مــورد
اظهــار کــرد هنگامــ 

اســت بیانگــر وجــود ضعفهــای بااهمیــت

بــورس و اوراق بهــادار اتّــکا میکنــد .نشــریه
حســابداری شــماره  126تمامــی فعالیتهایــی

را کــه بهعنــوان خدمــات حســابداری موجــب
خدشــهدار شــدن اســتقالل حســابرس
میشــود ذکــر میکنــد :ثبــت دفاتــر روزنامــه،

اصــاح ثبتهــای دفاتــر ،انتقــال بــه دفتــر
کل ،مغایرتگیــری و تطبیــق حســابها،

تعییــن طبقهبنــدی حســابهای هزینــهای،
نگهــداری برخــی از حســابهای دفتــر کل،
تهیــه لیســت حقــوق مدیــران اجرایــی و تهیــه
صورتهــای مالــی .ایــن موضــوع واضــح اســت

کــه کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار تهیــه
صورتهــای مالــی را بهعنــوان شــکلی از

خدمــات حســابداری در نظــر گرفتــه اســت.
در راســتای اهدافــی کــه ایــن مقالــه دنبــال
میکنــد ،خدمــات حســابداری ،شــامل تمامــی
فعالیتهــای ذکــر شــده در نشــریه حســابداری

شــماره  126در نظــر گرفتــه میشــود.

بــا توجــه بــه نشــریه حســابداری شــماره ،126

خدمــات حســابداری شــامل اصالحــات دفاتــر

روزنامــه اســت .هرچنــد اصالحــات انجامشــده
توســط حســابرس در فراینــد حسابرســی کــه

بهمنظــور اصــاح اشــتباه انجــام میشــود،
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نتیجــۀ آن منجــر بــه اظهارنظــر مــردود دربــاره

و اوراق بهــادار در مقابــل چنیــن خدماتــی

مالــی 11شــود (درکســلر.)2005 ،

رابرتــز ( )2010اصــول اخــاق حرفــهای و

کنترلهــای داخلــی حاکــم بــر گزارشــگری

نداشــت.

اســتقالل حســابرس را در مجلــه حســابداری

حســابداران عمومــی (حســابداران رســمی) را

خدمــات غیرحسابرســی شناســایی کــرده

تحقیقــات تاریخــی قبلــی در ارتبــاط بــا
تحقیقــات تاریخــی قبلــی در زمینــه احــکام

در مواجهــه بــا اهمیــت شــمول اســتقالل در

محــدودی صــورت گرفتهانــد و همچنیــن

کلــی کــه اخــاق را بهعنــوان یــک «وضعیــت

اســتقالل حسابرســان آمریــکا بــه شــکل
هیچکــدام از آنهــا توجــه خاصــی بــه احــکام
مرتبــط بــا دیدگاههــای کمیســیون بــورس

و اوراق بهــادار و انجمــن حســابداران رســمی
آمریــکا در زمینــه اجــرای همزمــان خدمــات

حسابرســی و حســابداری بــه صاحبــکاران

نداشــتهاند .یونکینــز ( )1983توســعۀ
تاریخــی اســتقالل حســابرس در آمریــکا را بــا

تمرکــز بــر فعالیتهــای انجامشــده توســط

کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار و انجمــن
حســابداران رســمی آمریــکا و فراینــد آنهــا
خالصــه میکنــد .اگرچــه وی دربــاره قوانیــن
خدمــات غیرحسابرســی بــه صاحبــکاران

حسابرســی بحــث میکنــد ا ّمــا توجهــی بــه

بحــث ویــژه خدمــات حســابداری نــدارد.

نــوری و المبــاردی ( )2009بررســی

موضــوع اســتقالل حســابرس را در ویراســت
مدنظــر قــرار
« 12حسابرســی مونتگمــری» ّ

آییــن رفتــار حرفـهای براســاس یــک عقیــده

ذهنــی» و جداییناپذیــر از شــخصیت افــراد
در نظــر میگیــرد ،قــرار میدهــد .بــه نظــر
میرســد ،تهدیــد بالقــ ّوۀ اســتقالل کــه از
طریــق ارائــه خدمــات حســابداری توســط
حسابرســان بهوجــود میآیــد ،در طــول

دهــه  1930هنــوز شناســایی نشــده بــود و
مدنظــر قــرار نگرفتــه بــود .دارون ()2016
ّ

معتقــد اســت کــه کمیســیون بــورس و اوراق
بهــادار تــا زمانــی کــه توانســت گزارشــگری
مالــی را بــرای «مــدت کوتاهــی» قانونــی

کنــد ،هنــوز ارزش اســتقالل حســابرس را
شناســایی نکــرده بــود.

مشــاهده شــد کــه در ســال  1987بــه انتشــار

رســید ا ّمــا ایــن موضــوع بــه بحــث تفســیر

انجمــن حســابداران رســمی آمریــکا از بنــد 3
تــا  101محــدود بــود و اشــارهای بــه منابــع

مرتبــط بــه ممنوعیتهــای کمیســیون بــورس
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حســابداری

(دفتــرداری)

را

بهعنــوان

خدمــات غیرحسابرســی کــه جــدا و متمایــز از
حسابرســی اســت گــزارش کردهانــد (اشــمیت،

2012؛ اشــنایدر و همــکاران2006 ،؛ جنکینــز
و کراوچیــک2001 ،؛ الویــن .)1976 ،بــرای

مثــال اشــنایدر و همــکاران ( )2006خدمــات
حســابداری را بهعنــوان یکــی از خدمــات

غیرحسابرســی رایــج شناســایی کردهانــد.
تحقیقــات قبلــی ،موضــوع خدشــه وارد آوردن

ارائــه خدمــات حســابداری را توســط حســابرس
بــه اســتقالل حســابرس ،مــورد آزمــون قــرار
داده بودنــد (جنکینــز و کراوچیــک2001 ،؛
الویــن.)1976 ،

را بــا آییــن رفتــار حرفــهای

آمریــکا

12

ســال  1988انجمــن حســابداران رســمی

آمریــکا مقایســه کردهانــد .آییــن رفتــار

ا ّمــا اصطــاح «اســتقالل» تــا چــاپ چهــارم

حســابرس بــرای اولیــن بــار در چــاپ دهــم

 .)2020تحقیقــات قبلــی نیــز خدمــات

تأثیــر خدمــات حســابداری ،مــورد پیمایــش و

حرفــهای ســال  1917انجمــن حســابداران

افــراد غیرعضــو بــه نــام اعضــای رســمی

بحــث خدمــات حســابداری در متــن اســتقالل

اســت (کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار،

پرســتون و همــکاران ( )1995آییــن رفتــار

دادهانــد .اگرچــه اصــول اســتقالل در اولیــن

کــه در ســال  1934منتشــر شــد ،ذکــر نشــد.

اس-ایکــس بهعنــوان یکــی از انــواع

الویــن ( )1976حســابداران رســمی و

حرفـهای ســال  1917شــامل فقــط دو حکــم

ویراســت منتشرشــده در  1912مطــرح شــد

کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار ،خدمــات
حســابداری را در بنــد  2تصویبنامــه

در دهــه  1930مــورد بررســی قــرار داد.

احــکام اســتقالل حســابرس

ادبیات خدمات غیرحسابرسی

میشــد :اول اینکــه اعضــا بایــد از فعالیــت
جلوگیــری کننــد و دوم اینکــه کمیســیون
ارجــاع کار ممنــوع بــود .ایــن مــوارد نشــان

میدهنــد کــه اصطــاح «اســتقالل» بــرای

اولیــن بــار در آییــن رفتــار حرفــهای ســال
 1964اســتفاد ه شــده اســت ولــی بااینحــال

اســتفادهکنندگان صورتهــای مالــی را دربــاره
نظرســنجی قــرار داده بــود .اســتفادهکنندگان
صورتهــای مالــی براســاس اینکــه خدمــات

حســابداری بــه شــکل مشــخصی بــر
اســتقالل حســابرس خدشــه وارد میکننــد،
تقســیمبندی شــده بودنــد .تعــداد زیــادی از

حســابداران رســمی مــورد مطالعــه ،معتقــد

بودهانــد کــه چنیــن خدماتــی بــه اســتقالل

حســابرس خدشــه وارد میکنــد .جنکینــز و

کراوچیــک ( )2001بــه ایــن نتیجــه رســیدند
باوجــود اینکــه عمــوم جامعــه بــه خدمــات

آنهــا ،مشــکل (خطــر) خدمــات حســابداری

حســابداری ارائهشــده توســط حســابرس

و بررســی قــرار نــداده بودنــد.

حسابرســی پنــج بــزرگ و ســایر مؤسســات

ارائهشــده توســط حســابرس را مــورد بحــث

بیتفــاوت هســتند ،حسابرســان مؤسســات

35

حسابرســی (غیــر پنــج بــزرگ) بــر ایــن

بــاور هســتند کــه ارائــه خدمــات حســابداری
توســط حسابرســان باعــث آســیب رســیدن بــه

اســتقالل حســابرس میشــود.

ماتــز و شــرف ( )206 ،1961بــه حسابرســان

هشــدار داده بودنــد کــه «از هرگونــه منافــع
شــخصی کــه ممکــن اســت باعــث شــود
قضــاوت شــخصی آنهــا بــه شــکل ناخواســته

در گزارشــگری تحــت تأثیــر قــرار گیــرد ،فــارغ

از اینکــه وضعیــت مالــی و نتایــج عملیــات
بهطــور منصفانــهای ارائهشــده باشــد یــا

ـرا باشــند» .شــخصی کــه
خیــر ،مســتقل و مبـ ّ

طبقهبنــدی حســابها ،اطالعــات بــرای
افشــا یــا واژگانــی را کــه بــرای توضیحــات
معامــات در یادداشــتهای توضیحــی

انتخــاب کــرده اســت ممکــن اســت در
هنــگام ارزیابــی شــفافیت و کفایــت چنیــن
اطالعاتــی ،واقعبینانــه عمــل نکنــد .کمیتــه

اصــول بنیــادی مفاهیــم حســابداری ،کنتــرل

حاکــم بــر جانبــداری عامدانــه یــا غیرعامدانــه
را بهعنــوان ارزش اصلــی عملکــرد حسابرســی

تلقــی کــرده اســت (انجمــن حســابداری
آمریــکا .)1973 ،تحقیقــات پیمایشــی نشــان

میدهــد کــه حســابداران رســمی معتقــد

هســتند کــه تهیــه صورتهــای مالــی ممکــن
اســت توانایــی آن فــرد را بــرای ارزیابــی
واقــع بینانــۀ ایــن کــه صورتهــای مالــی
مزبــور بــه شــکل منصفان ـهای وضعیــت مالــی

واحــد مــورد رســیدگی (ناشــر) را ارائــه کــرده
اســت یــا خیــر ،خدش ـهدار کنــد (جنکینــز و

کراوچیــک2001 ،؛ الویــن.)1976 ،

بــه صاحبــکاران حسابرســی ،امــری عــادی
تلقــی میشــد (پرویتــز و مرینــو.)1998 ،

بــرای مثــال در اوایــل ســال  1924زمانــی
کــه مؤسســه حسابرســی تــاش ،نیــون و
شــرکا بــرای حسابرســی بــه شــرکت فــرد

اســترن و شــرکا مراجعــه کردنــد ،متوجــه
شــدند کــه دفاتــر روزنامــه بــه مــدت حــدود

هشــت مــاه بــه دفاتــر کل منتقــل نشــدهاند

(کــپ .)2018 ،بــه علــت اینکــه تــا زمانــی

کــه دفاتــر روزنامــه بــه دفاتــر کل منتقــل
نشــوند ،حســابرس عمــ ً
ا نمیتوانــد فراینــد
حسابرســی را اجــرا کنــد ،بنابرایــن حســابرس

چنــد روز اول را صــرف انتقــال معامــات و

رویدادهــا از دفاتــر روزنامــه بــه دفاتــر کل
و تهیــه تــراز آزمایشــی کــرد .زمانــی کــه

شــرکت فــرد اســترن و شــرکا در  2ژانویــه

 1925ورشکســت شــد ،وامدهنــده آنهــا،
شــرکت اولترامیــرز از مؤسســه حسابرســی
تــاش ،نیــون و شــرکا بــه دلیــل قصــور،

شــکایت کــرد (بیکــر و پرنتایــس.)2008 ،
اولترامیــرز حســابرس را بــه تق ّلــب و قصــور
متهــم کــرد ولــی بااینحــال اقدامــی بــرای

اثبــات اینکــه اجــرای خدمــات حســابداری
باعــث خدشـهدار شــدن اســتقالل حســابرس
شــده اســت ،صــورت نگرفــت.

کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار بــا انتشــار

نشــریه حســابداری شــماره  47در 25

ژانویــه  1944ارائــه خدمــات حســابداری
را توســط حسابرســان ممنــوع کــرده بــود

(کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار.)1944 ،

اگرچــه همچنــان ارائــه خدمــات حســابداری
بــه شــرکتهای بخــش خصوصــی (غیــر

بخــش ســوم .ارائه خدمــات حســابداری

ســهامی عــام) صاحبــکاران حسابرســی تــا

قبــل از اینکــه کمیســیون بــورس و اوراق

 ،1950تهیــه و حسابرســی صورتهــای

توسط حســابرس

بهــادار در ســال  1934تأســیس شــود ،ارائــه
خدمــات حســابداری توســط حسابرســان
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امــروز ادامــه داشــته اســت .طــی دهــه
مالــی شــرکتهای کوچــک توســط یــک

حســابرس ،امــری رایــج بــود (کــری.)1950 ،

در آن زمــان حسابرســان «صورتهــای مالــی
حسابرســی شــده» را براســاس مــوارد دریافــت
شــده از صاحبــکاران حسابرســی را کــه شــامل

«صورتهــای بانکــی بــاز نشــده ،چکهــا،

جعبــهای پــر از صورتحســابهای فــروش،

نســخههای رونوشــت از صورتحســابهای

واریــزی و صورتحســابهای ســال گذشــته

بــود» ،اجــرا میکردنــد (هربــرت،1952 ،
 .)699پنــی و ریکــرز ( )1984نیــز ایــن
موضــوع را کــه آن حسابرســان بهطورمعمــول
در تهیــه صورتهــای مالــی صاحبکارانشــان
مشــارکت داشــتهاند ،تأییــد میکننــد.

در یــک نامــه توضیحــی بــه کمیســیون بــورس
و اوراق بهــادار در ســال  ،2002مؤسســات

حسابرســی (حســابداران رســمی) کوچــک،

قانــون اجــرای خدمــات حســابداری بــه

صاحبــکاران حسابرســی خــود را موردبحــث

قراردادنــد:

بســیاری از واحدهــای اقتصــادی کوچــک،
شــامل شــرکتهای ســهامی عــام ،از

حسابرســان مســتقل خــود بــرای همــکاری

کــردن در فراینــد گزارشــگری مالــی اســتفاده

میکننــد .چنیــن همکاریهایــی میتوانــد
در محــدوده تهیــه پیشنویــس کامــل
صورتهــای مالــی شــامل یادداشــتهای

توضیحــی یــا یادداشـتهای توضیحــی خــاص

یــا حتــی ویرایــش کلمــات (نوشــتن ،چــاپ و

پیوســت کــردن) صورتهــای مالــی و پــر

کــردن و ثبــت رســمی فرمهــای اطالعاتــی
قانونــی ارائهشــده توســط صاحبــکاران ،قــرار

گیــرد (مــک نیــری .)2002

در نامــهای دیگــر بــه کمیســیون بــورس

و اوراق بهــادار توســط ســایر مؤسســات
حسابرســی (حســابداران رســمی) در ســال

 ،2003موضــوع دیگــری تحــت عنــوان آانتظار
عمومــی» تشــریح شــد کــه حسابرســان،
فراینــد پیشنویسهــای صورتهــای مالــی

حسابدار
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

را بــرای شــرکتهای ثبتشــده کوچکتــر،

بــر حســابداری شــرکتهای ســهامی عــام

حســابداری نیــز ارائــه میکننــد .بــرای

.)2003

بازرســی از  23مــورد حسابرســی را کــه توســط

صورتهــای مالــی یکــی از رایجتریــن

«کنتــرل» میکننــد (وســت و دروزدیــک،

از کارگــزاران و معاملهگــران ،بازرســان در

در اوت  ،2011هیئــت نظــارت بــر حســابداری

تنهــا  10مؤسســه حسابرســی اجراشــده بــود

حسابرســان کارگــزاران و معاملهگــران را

حسابرســیها ،حســابرس در مراحــل تهیــه

شــرکتهای ســهامی عــام ،بازرســی
براســاس درخواســت قانــون «اصــاح وال

اســتریت و حفاظــت از مصرفکننــده»
موســوم بــه قانــون «داد-فرنــک» ،آغــاز کــرد

(نماینــدگان مجلــس آمریــکا  ،2010هیئــت
نظــارت بــر حســابداری شــرکتهای ســهامی
عــام .)2012 ،کارگــزاران و معاملهگــران

موظفنــد ســالیانه صورتهــای مالــی
حسابرســی شــده را بــه کمیســیون بــورس

و اوراق بهــادار ارائــه کننــد .پیــش از وضــع
قانــون داد-فرنــک ،حسابرســی کارگــزاران و
معاملهگــران بــه بررســی اجمالــی شــباهت

داشــت و تحــت نظــارت هیئــت نظــارت

بــر حســابداری شــرکتهای ســهامی عــام
قــرار نداشــت .بازرســی هیئــت نظــارت بــر
حســابداری شــرکتهای ســهامی عــام از

کارگــزاران و معاملهگــران نشــان داد کــه
حسابرســان بــه ارائــه خدمــات حســابداری بــه

صاحبــکاران خــود ادامــه میدهنــد .در اولیــن

ســال برنامــه موقــت بازرســی هیئــت نظــارت

خرداد و تیر 1401
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مشــخص کردنــد کــه در دو مــورد از ایــن
صورتهــای مالــی بــا صاحبــکار همــکاری

داشــته اســت (هیئــت نظــارت بــر حســابداری
شــرکتهای ســهامی عــام .)2012 ،متأســفانه

ایــن تنهــا گوش ـهای از فاجعــه بــود و درســت
ماننــد کــوه یخــی بــود کــه ســر آن هویــدا

بــود .بازرســان ،نقــض اســتقالل را بــه علــت

ارائــه خدمــات حســابداری توســط حسابرســان
در  37درصــد و  23درصــد مــوارد بــه
ترتیــب در بازرســیهای ســالهای 2013

بســیاری از مؤسســات حسابرســی تهیــه
اشــکال خدمــات حســابداری ارائهشــده بــه
صاحبــکاران حسابرســی اســت کــه معمــوالً در

حقّالزحمــه حسابرســی لحــاظ شــده اســت.

بخــش چهــارم .نظــر کمیســیون بــورس و اوراق

بهــادار دربــاره خدمات حســابداری حســابرس

شــاید کمیســیون بورس و اوراق بهــادار در بدو

تأســیس در ســال  1934بــه اجــرای خدمــات

حســابداری توســط حســابرس توجهــی نکــرده

باشــد (دارون .)2016 ،ســخنرانی انجامشــده
در آن زمــان توســط ویلیــام دبلیــو ورنتــز

حســابدار ارشــد کمیســیون بــورس و اوراق

بهــادار ،بــه مؤسســه حســابداران آمریــکا

و  2014شناســایی کردنــد (هیئــت نظــارت

در ســپتامبر  ،1939نشــاندهنده مقاومــت

.)2014 ،2013

خدمــات حســابداری ارائهشــده توســط

بــر حســابداری شــرکتهای ســهامی عــام،
خــارج از محــدوده بررسیشــده توســط

هیئــت نظــارت بــر حســابداری شــرکتهای
ســهامی عــام و کمیســیون بــورس و اوراق

بهــادار ،خدمــات حســابداری ارائهشــده
توســط حسابرســان بســیار فراگیرتــر اســت.

حسابرســان بهطورمعمــول بــرای صاحبــکاران

حسابرســی شــرکتهای خصوصــی خدمــات

کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار در مقابــل
حسابرســان در دوران ابتدایــی آن اســت .در

آن ســخنرانی ،ورنتــر ( )1939اظهــار کــرده
بــود کــه معمــوالً حسابرســان ،صورتهــای
مالــیای را حسابرســی میکننــد کــه خــود،

آنهــا را تهیهکردهانــد و تهیــه صورتهــای
مالــی نیــز ،نیازمنــد تهیــه و انتقــال دفاتــر

روزنامــه بــه دفتــر کل اســت .وی در ادامــه
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اظهــار کــرده بــود کــه حتــی گاهــی اوقــات

زمانبنــدی ســخنرانی ورنتــز بــه مؤسســه

حسابرســان ،بازتابکننــده قضاوت حسابرســان

بــا نتیجــه «پرونــده شــرکت اینتــر اســتیت

صورتهــای مالــی تهیهشــده توســط
از صورتهــای مالــی اســت تــا اینکــه
بازتابکننــده قضاوتهــای مدیــران شــرکت

باشــد .ورنتــز ( )1939اســتدالل کــرده بــود که

در وضعیتهایــی کــه حسابرســان از منابــع
مســتند دفاتــر روزنامــه را تهیــه میکننــد،

ایــن امــر بایــد در گــزارش حسابرســی ذکــر
شــود؛ هرچنــد منطــق او در راســتای اســتقالل

حسابرســی قــرار نمیگیــرد .در مقابــل

ورنتــز ( )1939پیشــنهاد کــرده بــود کــه
اســتفادهکنندگان صورتهــای مالــی بایــد از

چنیــن وضعیتهایــی کــه دفاتــر روزنامــه در
زمــان وقــوع معامــات« ،حالتــی کــه رویدادهــا

بایــد هنگامیکــه تــازه رخ دادهانــد و اطالعــات
آنهــا احتمــاالً بــا جزئیــات در اختیــار اســت
ثبــت شــوند» ثبــت نشــدهاند ،مطلــع باشــند.

حســابداران آمریــکا بــه شــکل غیرعــادی
هــوژری میلــز » در چنــد مــاه قبــل از
13

آن در مــاه مــه  1939در ارتبــاط بــود.

صورتهــای مالــی شــرکت اینتــر اســتیت

هــوژری میلــز بــرای ســالهای 1934-

 1936بهطــور بااهمیتــی بــه دلیــل جعلــی

بــودن دفاتــر روزنامــه ثبتشــده توســط
ریمونــد ماریــن ،یکــی از کارکنــان مؤسســه

حسابرســی شــرکت ،هومــز انــد داویــس
(براســور  ،)1939نادرســت گزارششــده

بــود .ماریــن دفاتــر روزنامــه را تهیــه و ثبــت
کــرد و وضعیــت اســتاندارد بــودن دفاتــر را

نیــز حفــظ کــرد .ماریــن در  ،1931سرپرســت
بخــش حســابداری و تنهــا راه ارتبــاط میــان
قــرارگاه شــرکت در نیویــورک و مؤسســه
حسابرســی واقعشــده در لنزدیــل پنســیلوانیا

بــود (هریــر و لیــش لوپــز  .)2010ماریــن در 8
فوریــه  1938زمانــی کــه مشــخص شــد کــه او
جمعـاً بــه مبلــغ دو هــزار دالر چکــی را جعــل

کــرده اســت ،از ســمت خــود برکنــار شــد .دو
روز بعــد در تاریــخ  10فوریــه  1938مشــخص
شــد کــه صورتهــای مالــی تهیهشــده
توســط ماریــن ،حــاوی تحریــف بااهمیتــی

بــوده اســت .تحریــف صورتهــای مالــی
تهیهشــده بهانــدازهای بــزرگ بــود کــه باعــث

میشــد صورتهــای مالــی شــرکت اینتــر

اســتیت هــوژری میلــز بهصــورت نادرســت

ارائــه شــود و کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار

در ژوئــن  1938دســتور آغــاز بازرســی را در
رابطــه بــا ایــن موضــوع صــادر کــرد .در دعــوی
قضائــی مربوطــه ،کمیســیون بــورس و اوراق

بهــادار ،بــه دلیــل اینکــه ماریــن بــه صاحبــکار
حسابرســی خدمــات حســابداری ارائــه کــرده

بــود ،ادعــای مؤسســه هومــز انــد داویــس را
مبنــی بــر اینکــه اجــرای کار توســط یــک

حســابرس مســتقل اجراشــده اســت ،رد کــرد.

شــاید پرونــده شــرکت اینتــر اســتیت هــوژری

میلــز باعــث جلــب توجــه حســابدار ارشــد

کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار بعــد از
ســخنرانی وی در ســپتامبر  1939در خطــاب

بــه مؤسســه حســابداران آمریــکا شــده باشــد؛

ورنتــز نشــریه شــماره  13حســابداری را در
فوریــه  1940منتشــر کــرد و در آن دربــاره
اینکــه خدمــات حســابداری ارائــهشــده توســط
مؤسســه حسابرســی بــه شــرکت اینتر اســتیت

هــوژری میلــز در فراینــد حسابرســی ،خــارج از
محــدوده حسابرســی صورتهــای مالــی بــوده

اســت ،اظهارنظــر کــرد (کمیســیون بــورس و

اوراق بهــادار .)1940،ورنتــز ادعــا کــرد ،هــدف
اصلــی ایــن اســت کــه محــدوده دخالــت

حســابرس در حســابداری بایــد افشــا شــود
تــا اســتفادهکننده از اینکــه ناشــر بهمنظــور

تهیــه صورتهــای مالــی قابــل اتّــکا از
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اطالعــات و پروندههــای مناســب و کافــی

رعایــت الزامــات حاکــم بــر کار حســابداران

بالقــوه اســتقالل حســابرس کــه بــه دلیــل

مالــی وجــود دارد .اگــر کار بــه حســابدار،

اســتفاده نکــرده اســت ،آگاه شــود .خطــر
ارائــه خدمــات حســابداری توســط حسابرســان
ایجــاد میشــود در یــک پاورقــی در نشــریه
حســابداری شــماره  13یــادآوری شــده اســت

رســمی مشــارکت کننــده در تهیــه صورتهــای

بهعنــوان یــک حســابدار رســمی مســتقل

نســبت داده شــود ،بنابرایــن مســئولیت قانونــی
واحــد تجــاری موردبررســی از ایــن موضــوع

ولــی بااینحــال موضــوع اســتقالل حســابرس
بهوســیله یــک گــزارش کامــ ً
ا واضــح در

کــه بهوســیله نمایندگــی یــک مأمــور قانونــی،

موردبحــث و بررســی قــرار نگرفــت.

ســلب کنــد ،بنابرایــن الزامــات حاکــم بــر کار

پرونــده شــرکت اینتــر اســتیت هــوژری میلــز،

ســلب نخواهــد شــد .اگــر مدیریــت فــرض کنــد
میتوانــد وظایــف و مســئولیتها را از خــود

ممکــن اســت بعــد از نتیجــه پرونــده

حســابدار رســمی مســتقل رعایت نشــده اســت.

دربــاره مشــکل ارائــه خدمــات حســابداری

نمیتوانــد دو نفــر باشــد و نیــز نمیتوانــد هــر

شــرکت اینتــر اســتیت هــوژری میلــز
توســط حســابرس ،اختــاف عقیــدهای میــان

بخشهــای داخلــی کمیســیون بــورس و

اوراق بهــادار شــکلگرفته باشــد .درحالیکــه

کارمنــدان اجرایــی دربــاره اینکــه آیــا عملیــات
انجامشــده در شــرکت اینتــر اســتیت هــوژری

میلــز بــا وجــود خدمــات حســابداری ارائهشــده
توســط حســابرس ،بهوســیله یــک حســابرس
مســتقل انجامگرفتــه اســت یــا خیــر ،بحــث

میکردنــد ،اداره حســابداران ارشــد اظهــار

کــرد کــه موضــوع اســتقالل حســابرس در
ایــن پرونــده موردبحــث و بررســی قــرار

نــدارد .بــه نظــر میرســد بــا ســخنرانی ورنتــز
در ژوئــن  1940در کنفرانــس محلــی در
خطــاب بــه انجمــن مدیــران مالــی آمریــکا،14

شــایانذکر اســت کــه چنیــن حســابداری
دو نقــش را ایفــا کنــد (ورنتــز.)1940 ،

کمیســیون در  25ژانویــه  1944زمانــی
کــه نشــریه حســابداری شــماره  47منتشــر
شــد ،دیــدگاه خــود را در ایــن زمینــه بــه

رســمیت شــناخت (کمیســیون بــورس و

اوراق بهــادار .)1944 ،نشــریه حســابداری
شــماره  47دربــاره پاســخ کمیســیون بــورس

و اوراق بهــادار بــه تعــدادی از وضعیتهایــی
کــه در آن پرسشــی مطرحشــده اســت یــا
مشــکلی شناســایی شــده اســت ،ارائــه طریــق

میکنــد .کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار،
نشــریه حســابداری شــماره  47در پاســخ

بــه پیشــنهاد ارائهشــده توســط نماینــدگان
جامعــه حســابداران حرفـهای در رابطــه بــا این

تمامــی اختالفنظرهــا برطــرف شــد .ورنتــز

موضــوع کــه دانســتن تصمیمــات کمیســیون

کــه مدیریــت نمیتوانــد مســئولیت تهیــه

میتوانــد کمــک کننــده باشــد ،منتشــر

( )1940در ســخنرانی شفافســازی کــرد
صورتهــای مالــی خــود را بــر عهــده

حسابرســان قــرار دهــد شــاید بخــش اجرایــی،

حســابدار ارشــد را متقاعــد ســاختند تــا نظــر
آنهــا را قبــول کنــد .بــه نظــر میرســد کــه

ورنتــز ایــن دیــدگاه جدیــد را بــا تمــام وجــود
پذیرفتــه بــود:

در ذهــن مــن ،شــک عمیقــی نســبت بــه
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بــورس و اوراق بهــادار در زمینــه اســتقالل
کــرد .دو وضعیــت مطرحشــده در ســری

نشــریه حســابداری شــماره  ،47بــه خدمــات
حســابداری ارائهشــده توســط حســابرس،

اشــاره کــرده بــود .در حالــت اول ،کارکنــان
مؤسســه حسابرســی کــه در تیــم عملیــات

حسابرســی شــرکت نداشــتهاند ،دفاتــر روزنامــه

را براســاس اســناد مرجــع ارائهشــده توســط

کارکنــان واحــد مــورد رســیدگی ،تهیــه کردند
و بــه ثبــت رســاندند .در حالت دوم ،حســابرس،

جمــع دفاتــر روزنامــه را بــه دفاتــر کل

انتقــال داده بــود و همچنیــن دفاتــر روزنامــه
اصالحشــده مرتبــط بــا اســتهالک ،مالیــات
و ســایر پیشپرداختهــا و هزینههــای

قابــل پرداخــت را نیــز تهیــه کــرد .کمیســیون

بــورس و اوراق بهــادار معتقــد اســت بــه
اســتقالل حسابرســان در هــر دو وضعیــت

مذکــور خدشــه وارد آمــده اســت.

گفتهشــده اســت کــه بــرای هــر حکمــی،

اســتثنایی وجــود دارد ولــی بااینحــال،
احــکام ممنوعیــت کمیســیون بــورس و اوراق
بهــادار در رابطــه بــا ارائــه خدمــات حســابداری
توســط حســابرس مســتقل ،هیــچ اســتثنایی

وجــود نــدارد .اگرچــه کمیســیون بــورس و
اوراق بهــادار خدمــات حســابداری را بهعنــوان

آســیبی بــر اســتقالل حســابرس معرفــی
میکنــد ولــی بااینوجــود ایــن ســازمان در

برخــورد بــا چنیــن خدماتــی زمانــی کــه عــذر
موجهــی وجــود دارد ،مخالفــت نکــرده اســت.

کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار ()1958
نشــریه حســابداری شــماره  81را در پاســخ

بــه تعــدادی از پرســشهای دریافــت شــده
از حســابداران رســمی در حــوزه مرتبــط بــا
اســتقالل ،منتشــر کــرد .نشــریه حســابداری
شــماره  81دو وضعیــت را مثــال زده بــود

کــه در آن بــه دلیــل موجــه بــودن وضعیــت
آنهــا ،کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار بــا

وجــود خدمــات حســابداری ارائهشــده توســط
حســابرس ،هیــچ واکنشــی از خــود نشــان

نــداده بــود .در حالــت اول ،کنترلر(مدیرمالــی)
واحــد مــورد رســیدگی ،بــه شــکل

غیرمنتظــرهای در انتهــای ســال از کار اســتعفا
داد .حســابرس در بســتن دفاتــر ،همــکاری

داشــت ولــی از گرفتــن تصمیمــات مدیریتــی
خــودداری کــرد .در حالــت دوم ،مؤسســه
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حسابرســی ،بعدازاینکــه حســابدار واحــد مــورد

الکترونیکــی شــده بــود ،دیــدگاه کمیســیون

مــاده  2آییننامــه اس -ایکــس ،ویژگیهــای

و تهیــه صورتهــای مالــی ماهانــه آن شــرکت

شــماره  126کــه در  5ژوئیــه  1972منتشــر

نیــز اســت ،تعییــن میکنــد .زمانــی کــه

رســیدگی از دنیــا رفــت ،ثبــت دفاتــر روزنامــه
را انجــام داد .کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار

نظــر حســابرس را در رابطــه بــا صورتهــای
مالــی پذیرفــت ولــی بــه مؤسســه حسابرســی

پیشــنهاد داد تــا هرچــه ســریعتر از ادامــه
ارائــه خدمــات حســابداری بــه ایــن شــرکت
خــودداری کنــد.

بــورس و اوراق بهــادار در نشــریه حســابداری
شــد ،مــورد تأکیــد قــرار گرفــت:

حسابرســان را کــه شــامل ضــرورت اســتقالل

آییننامــه اس -ایکــس بــرای اولیــن بــار

کمیســیون بــر ایــن عقیــده اســت کــه یــک

در فوریــه  1940اجرایــی شــد ،حسابرســان
صریحــاً از داشــتن منافــع مالــی در واحــد

واحــد مــورد رســیدگی گــردآوری کــرده

بهعنــوان مقــام موظــف ،پذیرهنویــس ،عضــو

حســابدار نمیتوانــد بهطــور منصفانــه،

ثبتهــا و دفاتــری را کــه خــود او بــرای
اســت ،حسابرســی کنــد .عملکــرد ایــن

مــورد رســیدگی و اشــتغال در بنــگاه صاحبکار

هیئتامنــا ،عضــو هیئتمدیــره ،کارمنــد

میتــوان گفــت ،عقیــده کمیســیون بــورس و

خدمــات اگــر بــه شــکل دســتی یــا حتــی

حســابداری باعــث خدش ـهدار شــدن اســتقالل

دیگــری انجامشــده باشــد ،درنهایــت باعــث

 .)1940در ســال  1942مــاده  2ایــن

کــه ارزیابــی و اســتدالل وی بــر مبنــای

«ارتباطــات و فعالیتهــای دخیــل در تمامــی

اوراق بهــادار در رابطــه بااینکــه ارائــه خدمــات
حســابرس میشــود ،حداقــل از ســال 1944
تــا اآلن تغییــری نکــرده اســت .بــه دلیــل

پیشــرفت و توســعه فناوریهایــی کــه باعــث

گســترش خدمــات حســابداری حســابداران
عمومــی رســمی بــا بهرهگیــری از دادهپــردازی
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بهوســیله رایانههــا و هــر ابــزار خــودکار

میشــود حســابدار در وضعیتــی قــرار گیــرد

شــواهدی کــه خــود گــردآوری کــرده اســت،

شــکل گیــرد (کمیســیون بــورس و اوراق
بهــادار.)1972 ،

ارشــد یــا کارمنــد در واحــد مذکــور ،منــع
شــدند (کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار،
آییننامــه بهمنظــور تأکیــد بــر مفهــوم

خدمــات ارائهشــده» توســط حسابرســان،

مــورد بازبینــی قــرار گرفــت ولــی بااینحــال
هیــچ فعالیــت مشــخصی ازجملــه خدمــات

حسابدار

شمارۀ ۳43

خرداد و تیر 1401
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حســابداری یــا تهیــه صورتهــای مالــی

بهعنــوان یکــی از مصادیــق آســیبزننده

بــر اســتقالل حســابرس شناســایی نشــد
(کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار .)1942
بااینوجــود ،ممنوعیــت ارائــه خدمــات

حســابداری توســط حســابرس همچنــان در

ســخنرانیهای برگزارشــده در کمیســیون
بــورس و اوراق بهــادار و نشــریههای
حســابداری شــمارههای  81 ،47 ،13و

 126وجــود داشــت .کمیســیون بــورس و

اوراق بهــادار تصمیــم گرفــت تــا ممنوعیــت
بلندمــدت ارائــه خدمــات حســابداری توســط
حســابرس را زمانــی کــه بازنگریهــای

زیــادی در ســال  2001انجــام داد ،در بندهای

آییننامــه اس-ایکــس درج کنــد (کمیســیون

بــورس و اوراق بهــادار  .)2001کمیســیون
بــورس و اوراق بهــادار زمانــی آییننامــه اس-
ایکــس را موردبازنگــری قــرار داد کــه دیگــر
نتوانســت فراینــد تصویــب احــکام توســط

هیئــت اســتانداردهای اســتقالل را ،مبنــی
بــر احــکام موردنیــاز بــرای اجــرای خدمــات
غیرحسابرســی تحمــل کنــد (جامعــه تاریخــی
کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار.)2020 ،

میتــوان مبانــی دیــدگاه کمیســیون بــورس
و اوراق بهــادار را در نقلقولــی از طــرح

پیشــنهادی منتشرشــده در ســال  2001بــه
شــرح زیــر خالصــه کــرد:

بهدلیــل اینکــه حســابرس هنــگام حسابرســی
صورتهــای مالــی واحــد مــورد رســیدگی

در جایــگاه ارزیابیکننــده کار مؤسســه
حسابرســی قــرار میگیــرد ،ارائــه خدمــات

حســابداری بــه واحــد مــورد رســیدگی

باعــث خدش ـهدار شــدن اســتقالل حســابرس
میشــود .حفــظ ضــرورت واقعبینانــه

بــودن ارزیابــی کار خــود ،توســط شــخص
یــا مؤسســه دشــوار خواهــد بــود؛ بهویــژه

ایــن موضــوع زمانــی درســت اســت کــه

خرداد و تیر 1401
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
شمارۀ ۳43

پیــدا کــردن یــک اشــتباه ،باعــث ایجــاد
ســؤاالتی دربــاره کفایــت خدمــات حســابداری
ارائهشــده توســط مؤسســه شــود .بنابرایــن

حســابداری یکــی از وظایــف مدیریــت تلقــی

میشــود کــه اجــرای آن توســط حســابرس

موجــب بــروز تضــاد منافــع نامناســبی میــان
حســابرس و واحــد مــورد رســیدگی میشــود
(کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار.)2001 ،

اگرچــه ممنوعیــت ارائــه خدمــات حســابداری

توســط حســابرس مســتقل در آییننامــه اس-

ایکــس تــا ســال  2001درنظــر گرفتــه نشــده

بــود ولــی ایــن موضــوع روشــن اســت کــه
ممنوعیــت آن مربــوط بــه دوران قبــل از ســال
 2001برمیگــردد .زمانــی کــه کمیســیون

بــورس و اوراق بهــادار بــرای اولیــن بــار طــرح
اضافــه کــردن فهرســتی از خدمــات ممنــوع

شــامل خدمــات حســابداری توســط حســابرس

مســتقل ،بــه متــن آییننامــه اس-ایکــس
در ســال  2000را مطــرح کــرد ،ایــن موضــوع
صریحــاً نشــان میدهــد کــه ارائــه خدمــات
حســابداری توســط حســابرس مســتقل در

حــال حاضــر نیــز ممنــوع اســت:

در حــال حاضــر ،اگــر حســابرس بــه واحــد
مــورد رســیدگی یــا واحدهــای وابســته
آن خدمــات حســابداری ارائــه کنــد ،بــه

اســتقالل وی خدشــه وارد میشــود .حکــم
پیشــنهادی بخــش "،")c(4(i)(A(2-01
دیــدگاه خــود را اینگونــه ادامــه میدهــد...

اگــر در فراینــد حسابرســی ،حســابرس مجبــور
شــود کار حســابداری انجامشــده توســط
مؤسســه حســابداریاش را حسابرســی کنــد،

ایــن موضــوع ســؤالبرانگیز خواهــد بــود کــه
آیــا چنیــن حسابرســی میتوانــد منصفانــه

و بیطرفانــه عمــل کــرده باشــد و آیــا اینکــه
یــک نفــر ســرمایهگذار معقــول میتوانــد بــاور

کنــد کــه او بــدون غــرضورزی و بیطرفانــه
عمــل کــرده اســت (کمیســیون بــورس و اوراق

بهــادار)2000 ،؟

زمانــی کــه جــورج دبلیــو بــوش بهعنــوان

رئیسجمهــور ایــاالت متحــده آمریــکا،
ساربنز-آکســلی را بهعنــوان قانــون در تاریــخ
 30ژوئیــه  2002امضــا کــرد ،ممنوعیــت

کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار مبنــی
بــر ارائــه همزمــان خدمــات حســابداری و
حسابرســی توســط حســابرس مســتقل بــه
شــکل قانــون درآمــد .لــذا ایــن قانــون (قانــون

ســاربینز آکســلی یــا ســاکس) ارائــه خدمــات
حســابداری توســط حســابرس مســتقل را

بهعنــوان یکــی از خدمــات ممنوعــه در نظــر
میگیــرد .بنابرایــن نهتنهــا ارائــه خدمــات
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حســابداری بــه شــرکتهای ســهامی عــام
متقاضــی حسابرســی ،صرفــاً نقــض قوانیــن

و مقــررات کمیســیون بــورس و اوراق بهــادر

اســت بلکــه عــاوه بــر آن بهعنــوان یــک

اقــدام غیرقانونــی نیــز محســوب میشــود .حســابداران رســمی آمریــکا در رابطــه بــا ارائــه
در جــدول  1ترتیــب زمانــی رویدادهــای خدمــات حســابداری و اســتقالل حســابرس،

اصلــی مرتبــط بــا دیدگاههــای مربــوط بــه بــه تصویــر درآمــده اســت:

کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار و انجمــن بخــش پنجــم .دیــدگاه انجمــن حســابداران

جدول  .1ترتیب زمانی دیدگاههای مربوط به ارائه خدمات حسابداری توسط حسابرس مستقل
 21سپتامبر  1939ویلیام ورنتز حسابدار ارشد کمیسیون بورس و اوراق بهادار در سخنرانی خود پیشنهاد کرد که بهتر است اگر حسابرس به
واحد مورد رسیدگی خدمات حسابداری ارائه کرده است ،این موضوع افشا شود.
 20فوریه 1940

کمیسیون بورس و اوراق بهادار نشریه حسابداری شماره  13را منتشر کرد که در آن این موضوع که محدوده دخالت حسابرس
در حسابداری شرکت اینتر استیت هوژری میلز فراتر از محدوده مجاز در حسابرسی صورتهای مالی بوده است.

 25ژانویه 1944

کمیسیون بورس و اوراق بهادار نشریه حسابداری شماره  47را با ذکر چند نمونه مشخصی که در آن کمیسیون خدشهدار
شدن استقالل حسابرس را بهوسیله خدمات حسابداری نتیجهگیری کرده بود ،منتشر کرد.

 31اکتبر 1949

در گزارشی به شورای انجمن حسابداران آمریکا ،کمیته اخالق حرفهای گزارش کرد که با اجرای خدمات حسابداری ارائهشده
توسط عضوی از مؤسسه به گروه کوچکی از واحدهای مورد رسیدگی که فاقد حسابدار (دفتردار) تماموقت بودهاند مخالفتی
نداشته است ،این کمیته اضافه کرد که این موضوع در گزارش حسابرس افشاشده است.

دسامبر 1950

در مقالهای از مجله حسابداری ،کارمن جی بلوگ ( )1950گزارش کرد که کمیته اخالق حرفهای انجمن حسابداران آمریکا،
بر این باور است که افشای ارائه خدمات حسابداری توسط حسابرس در گزارش حسابرسی دیگر ضروری نیست .در مقابل
حسابرسان میتوانند با بهکارگیری قضاوت حرفهای خود در مورد افشا یا عدم افشا تصمیمگیری کنند.

 11دسامبر 1958

کمیسیون بورس و اوراق بهادار نشریه حسابداری شماره  81بهمنظور تأکید بر ممنوعیت کلی ارائه خدمات حسابداری توسط
حسابرس مستقل ،منتشر کرد که البته این ممنوعیت برای وضعیتهایی که عذر موجهی داشتند ،مجاز بود.

 5ژوئیه 1972

کمیسیون بورس و اوراق بهادار نشریه حسابداری شماره  126بهمنظور تأکید بر ممنوعیت خدمات حسابداری منتشر و آن
را بر وضعیتهای جدیدی که به علت پیشرفت فناوری ایجادشده بودند ،اعمال کرد.

 1مارس 1973

این تاریخ ،تاریخ الزماالجرا شدن آیین رفتار حرفهای بازنگری شده انجمن حسابداران رسمی آمریکا ( )1972است .بیانیه
بازنگری شده شامل تفسیر  101-3است که در آن چهار تدبیر ایمنساز برای استقالل حسابرس در وضعیتهایی که خدمات
حسابداری ارائه میشود ،مطرحشده است.

 31مه 1999

این تاریخ ،تاریخ الزماالجرا شدن بازنگری تفسیر  101-3بهمنظور ارائه نمونههای مشخصی از وضعیتهایی که خدمات
حسابداری باعث خدشهدار شدن یا نشدن استقالل میشود ،است .این بازنگریهای صورت گرفته در آیین رفتار حرفهای
انجمن حسابداران رسمی آمریکا تجدیدنظر شده ( )2000منتشرشده است.

 5فوریه 2001

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ممنوعیتهای جاری مبنی بر خدمات حسابداری ارائهشده توسط حسابرس را به بند 2
مقررات اس-ایکس اضافه کرد.

 30ژوئیه 2002

رئیسجمهور وقت (جورج دبلیو بوش) ،تصویبنامه ساربینز-آکسلی  2002را به قانون تبدیل کرد .درنهایت ،ممنوعیت
درازمدت کمیسیون بورس و اوراق بهادار مبنی بر ارائه همزمان خدمات حسابداری و حسابرسی ،به شکل قانون درآمد.
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رســمی آمریــکا در رابطــه بــا ارائــه خدمــات

حســابداری توســط حســابرس

اهمیــت اســتقالل حســابرس بســیار پیــش از

وضــع قانــون اوراق بهــادار ســالهای 1933
و  1934شناساییشــده بــود .همزمــان بــا

گســترش شــکاف میــان مالکیــت و مدیریــت
در دوره تاریخــی پیشرونــده (دهههــای

 1890الــی  ،)1920جامعــه بــه ارزش
حسابرســان مســتقل پــی بــرد (پرویتــز و

مارینــو .)1998 ،پیــش از تصویــب قانــون

اوراق بهــادار اگرچــه ایــن موضــوع نهتنهــا
در مســیر رســمی اســتانداردهای مربــوط بــه

حســابداری و حسابرســی بســیار انــدک بــود

بلکــه در مقایســه بــا اســتقالل حســابرس
نیــز اقــدام کوچکــی تلقــی میشــد .انجمــن
حســابداران آمریــکا کــه ســابق بــر انجمــن

حســابداران رســمی آمریــکا بــود ،احــکام
مربــوط بــه آییــن رفتــار حرفــهای خــود را

در تاریــخ  9آوریــل  1917تصویــب کــرد

(انجمــن حســابداران آمریــکا.)1917 ،

احــکام آییــن رفتــار حرفــهای انجمــن

حســابداران آمریــکا در ســالهای بعــدی ب ـه
دفعــات بهروزرســانی شــد ولــی بااینحــال،

موضــوع اســتقالل حســابرس تــا زمانــی کــه
در تاریــخ  20اکتبــر  1941مــورد تجدیدنظــر

قــرار گرفــت ،مطــرح نشــده بــود (انجمــن

حســابداران آمریــکا .)1942 ،درواقــع،
شــورای انجمــن حســابداران آمریــکا طــرح

پیشــنهادی ارائهشــده در ســال  1932را
بهمنظــور جلوگیــری از اشــتغال حسابرســان

در واحــد مــورد رســیدگی بهعنــوان کارمنــد

ارشــد یــا عضــو هیئتمدیــره ،نپذیرفــت

(کــری .)1970 ،اصطــاح «اســتقالل» بــرای

اولیــن بــار در آییــن رفتــار حرفــهای ســال

 1964اســتفاده شــد (پرســتون و همــکاران،
.)1995

نســخه اکتبــر  1941آییــن رفتــار حرف ـهای
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انجمــن حســابداران آمریــکا ،اعضــای خــود

مــاده  12آییــن رفتــار حرفــهای ،بــه اعضــا

را از اظهارنظــر دربــاره صورتهــای مالــی

هشــدار مــیداد کــه اگــر آنهــا تصمیماتــی

دارای منافــع مالــی قابلتوجهــی بودنــد،

وضعیــت مالــی یــا ســودآوری واحــد مــورد

آییــن رفتــار حرفــهای (کــه از  1ژانویــه

آنهــا خدشــه وارد شــود .مــاده مذکــور

شــرکتهای ســهامی عامــی کــه در آن

اتخــاذ کننــد کــه باعــث تأثیرگــذاری بــر

منــع کــرده بــود .اعضــا تــا زمــان تجدیدنظــر

رســیدگی شــود ،ممکــن اســت بــر اســتقالل

 1964الزماالجــرا بــود) مجــاز بودنــد تنهــا در

دربــاره اینکــه چگونــه تصمیمــات مبتنــی

داشــته باشــند (ناشــناس .)1962 ،آییــن

گــزارش وضعیــت مالــی یــا نتایــج عملیــات

وضعیتهایــی را کــه اعضــا در آن مســتقل

دهــد ،بحثــی نکــرده بــود.

بیــان کــرده بــود کــه یکــی ،داشــتن منافــع

حســابداران رســمی آمریــکا تــا ســال 1972

اشــتغال در واحــد مــورد رســیدگی تحــت

ارائهشــده توســط حســابرس ،بحثــی بــه

شــرکتهای غیرســهامی عــام منافــع مالــی

بــر خدمــات حســابداری ممکــن اســت نحــوه

رفتــار حرفــهای بازنگــری شــده دو نمونــه از

واحــد مــورد رســیدگی را تحــت تأثیــر قــرار

از واحــد مــورد رســیدگی تلقــی نمیشــدند

درحالیکــه آییــن رفتــار حرفــهای انجمــن

مالــی در واحــد مــورد رســیدگی و دیگــری

بــه مشــکل (خطــر) خدمــات حســابداری

عناویــن «مقــام موظــف ،پذیرهنویــس ،عضــو

میــان نیــاورده بــود ولــی میتــوان ادعــا

ارشــد یــا کارمنــد» بــود (انجمــن حســابداران

تاریــخ ایجادشــده بــود .بــرای مثــال ،کــری

هیئتامنــا ،عضــو هیئتمدیــره ،کارمنــد

کــرد ایــن مشــکل خیلــی قبلتــر از ایــن

رســمی آمریــکا .)1964 ،آییــن رفتــار

( )1946بــه ایــن موضــوع اشــارهکرده بــود

ارائــه خدمــات مشــاورهای بــه مدیریــت واحــد

خصوصــی میتواننــد خدمــات حســابداری

حرفــهای بازنگــری شــده مذکــور ،دربــاره

مــورد رســیدگی نیــز بحــث کــرده بــود.

کــه حسابرســان شــرکتهای کوچــک و
نیــز ارائــه کننــد .او ادعــا کــرده بــود کســی
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کــه بهطــور پیوســته دفاتــر روزنامــه را تهیــه

آنهــا ،توانایــی بهکارگیــری یــک حســابدار

در طــول همــان دورانــی کــه کمیتــه اخــاق

مســتقیمی در سرپرســتی و کنتــرل عملیــات

واحــد مــورد رســیدگی مزبــور بــرای ارائــه

اجــرای خدمــات حســابداری بــه واحدهــای

داشــته باشــد نمیتوانــد از آن واحــد مذکــور

بانکدارهــا و شــرکتهای اعتباردهنــده خــود،

وضعیتــی کــه در آنکســی تمــام مســئولیت

دلیــل اینکــه موضــوع مذکــور در صورتهــای

بــا وضعیتــی کــه حســابرس تنهــا مشــاوره

بــا ایــن وضعیــت مخالفتــی نکــرده بــود.

قائــل شــده بــود.

بــر مبنــای تشــخیص اینکــه آیــا مشــارکت

و ثبــت میکنــد یــا کســی کــه بــه شــکل

تماموقــت را نداشــتهاند درحالیکــه

حســابداری یــک واحــد تجــاری نقــش

صورتهــای مالــی حسابرســی شــده خــود بــه

مســتقل عمــل کنــد .کــری ( ،)1946بیــن

بــه حسابرســی نیــاز داشــتند .کمیتــه بــه

حســابداری را بــر عهــده میگیــرد در مقایســه

مالــی مورداســتفاده کاربــران ،افشاشــده بــود،

عمومــی حســابداری ارائــه میکنــد ،تمایــز

زمانــی کــه مشــخص شــد اعضــا ،میتواننــد

کمیتــه اخــاق حرفـهای در گــزارش خــود در

آنهــا در حســابداری واحــد مــورد رســیدگی

آمریــکا دربــاره پرسشــی کــه محتــوای آن

کمیتــه اخــاق حرفـهای کمتــر از یــک ســال

حســابرس بــود ،بحــث کــرده بــود (انجمــن

اطالعاتــی عــدول کــرد (بلــوگ .)1950 ،در

انجمــن توضیــح داد کــه واحدهــای مــورد

بهعنــوان یــک حکــم کلــی ،افشــای چنیــن

ســال  1949بــه شــورای انجمــن حســابداران

افشــا میشــود یــا خیــر ،قضــاوت کننــد.

شــامل خدمــات حســابداری ارائهشــده توســط

بعــد ،از الزامــات مربــوط بــه افشــای چنیــن

حســابداران آمریــکا .)1949 ،یکــی از اعضــای

ادامــه ،کمیتــه بــه ایــن نتیجــه رســید کــه

رســیدگی او بــه علــت کوچــک بــودن انــدازه

اطالعاتــی ضــروری نیســت.
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حرفــهای درحــال تعمــق و بررســی موضــوع

مــورد رســیدگی توســط حســابرس بــود،
مقالــهای در مجلــه حســابداری منتشرشــده

بــود کــه درحالیکــه بــه ممنوعیــت

کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار مبنــی
بــر ارائــه خدمــات حســابداری اشــارهکرده

بــود ،دربــاره مزایــای چنیــن خدماتــی نیــز
بحثهایــی را ارائــه کــرده بــود (کــری،
 .)1949بهطــور خالصــه ،نویســنده مقالــه

مذکــور ادعــا میکــرد کــه حســابداری
(دفتــرداری) یــک خدمــت فنــی عــادی اســت،

حســابرس همچنــان بــه اجــرای عملیــات
حسابرســی ادامــه میدهــد و حســابرس
در اســتخدام واحــد مــورد رســیدگی قــرار

نگرفتــه اســت .در پاســخ بــه فراخــوان ارائــه

نظــر نســبت بــه ایــن مقالــه ،یــک مقــام
ذیصــاح دربــاره عــدم درک علــت اینکــه
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چــرا حسابرســان نبایــد بــه واحدهــای مــورد
رســیدگی خــود خدمــات حســابداری ارائــه

کننــد ،اظهارنظــر کــرد (مادریــا.)1950 ،
ایشــان ادعــا میکردنــد کــه حســابداری
صرف ـاً یــک «فراینــد مکانیــزه شــده» اســت
و مزایــای زیــادی را در اختیــار حســابرس
قــرار میدهــد .بــرای مثــال ،حسابرســی کــه

حســابداری نیــز انجــام میدهــد میتوانــد
تمامــی معامــات را بهجــای بررســی صــرف

نمونـهای از آنهــا ،زیــر نظــر داشــته باشــد .در
آخــر ،خدمــات حســابداری فرصــت مناســبی
بــرای آمــوزش کارکنــان تــازه استخدامشــده

حسابرســی نیــز فراهــم م ـیآورد .وی تأکیــد

کــرده بــود زمانــی کــه حســابرس ،تهیــه و
ثبــت دفاتــر روزنامــه را بــر عهــده داشــته

باشــد ،بــه دلیــل اینکــه ایــن عملیــات
احتمــاالً فاقــد اشــتباه هســتند ،کارایــی
(اثربخشــی) حسابرســی نیــز افزایــش خواهــد
یافــت.

تــا ســال  1972زمانــی کــه آییــن رفتــار

حرفــهای مــورد بازنگــری قــرار گرفــت،

انجمــن حســابداران رســمی آمریــکا صریح ـاً

مطلبــی دربــاره ارائــه خدمــات حســابداری

توســط حســابرس مســتقل بیــان نکــرده

بــود .پــروژه بازنگــری آییــن رفتــار حرف ـهای

از ســال  1968در پاســخ بــه افزایــش

تعــداد حســابداران حرفــهای ،افزایــش

پیچیدگــی جامعــه و انتظــارات عمومــی،
آغــاز شــد (انجمــن حســابداران رســمی
آمریــکا .)1972 ،انجمــن حســابداران رســمی
آمریــکا ( )1972در کنــار آییننامــه رفتــار

حرفــهای ،تفاســیر احــکام آییننامــه را نیــز

منتشــر کــرد کــه هــدف گزارششــده آن

«ارائــه راهنمایــی بــرای دامنــه و کاربــرد»

احــکام آن بــود .تفســیر  ،3-101بــا رعایــت

 4شــرط ،بــه اعضــا اجــازه داد تــا بــه ارائــه
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خرداد و تیر 1401
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
شمارۀ ۳43

حســابرس نمیتوانــد هیچگونــه وابســتگی

در مقایســه باحالتــی کــه قضــاوت براســاس

مــورد رســیدگی کــه موجــب خدشــهدار

میشــود ،کمتــر قابــل اتــکا باشــد.

او شــود ،داشــته باشــد .دوم اینکــه واحــد
مــورد رســیدگی ّ
موظــف اســت مســئولیت

فنــون کنترلکننــده دقــت مکانیکــی

خویشــاوندی یــا تضــاد منافعــی بــا واحــد

ارتبــاط بــا حسابرســی بعــدی گرفتــه

شــدن درســتکاری و بیطرفــی (واقعبینــی)

اعضــا ،توانمنــد هســتند و بهخوبــی ،اجــرای
را آموختهانــد و البتــه اجــرای عملیــات

خــود را در قبــال صورتهــای مالــی بپذیــرد.

نگهــداری ســوابق ،نبایــد هیــچ تأثیــری

یــک کارمنــد یــا مدیریت شــرکت رســیدگی

توجــه بــه قضــاوت حســابداری ،اگــر شــخص

ســوم اینکــه حســابرس نمیتوانــد بهعنــوان

بــر کاربــرد ایــن فنــون داشــته باشــد .بــا

شــونده ،اشــتغال داشــته باشــد .در آخــر نیز،
حســابرس ّ
موظــف اســت تمامــی فرایندهــای

ثالثــی بــه قضــاوت یکــی از اعضــا در اجــرای

حسابرســی او اطمینــان داشــته باشــد ،ایــن

حسابرســی

زمانــی کــه همیــن قضاوتهــا در فراینــد

عبارتــی حســابرس نباید برخــی از روشهای

کردهانــد ،اطمینــان کمتــری بــه آنهــا وجــود

کــه از عملکــرد خدمــات حســابداری کســب

.)1972

حسابرســی را بــر مبنــای اســتانداردهای

موضــوع دشــوار اســت کــه ادعــا کنیــم ،آنهــا

(اســتانداردهای حسابرســی) اجــرا کنــد .بــه

تهیــه ســوابق اصلــی حســابداری اعمــال

حسابرســی را بــه دلیــل دانــش و شــناختی

دارد (انجمــن حســابداران رســمی آمریــکا،

عمومــی

پذیرفتهشــده

کــرده اســت ،حــذف کنــد.

بهعبارتدیگــر ،حرفــه حســابداری بــر ایــن

در ادامــه رونــد نتیجهگیــری بحثهــا

عقیــده اســت کــه اشــخاص ثالــث بایــد نســبت

خدمــات حســابداری بــه واحــد مــورد

حسابرســی کــه خــود ،آنهــا را تهیهکــرده

کمیتــه اخــاق حرفـهای انجمن حســابداران

حسابرســی شــده توســط یــک حســابرس

بهمنظــور دریافــت مجــوز بــرای ارائــه

بهصــورت مالــی حسابرســی شــده توســط

رســیدگی توســط حســابرس مســتقل،

اســت در مقایســه بــا صورتهــای مالــی

رســمی آمریــکا بــه ایــن دیــدگاه رســید
کــه حســابداری عمدتــاً یــک «فراینــد

کــه مســتقل از تهیــه آن صورتهــا باشــد،
اطمینــان یکســانی داشــته باشــند .دیــدگاه

قضــاوت در ثبــت معامــات خواهــد شــد:

آن در ســال  1932کــه توســط کــول ای.

مکانیکــی» اســت و باعــث فروکاســتن نقــش

حرفــه در ســال  1972در مقایســه بــا دیــدگاه

هنگامیکــه یــک عضــو ،بــه شــکل دســتی

اچ .کارتــر ،رئیــس وقــت جامعــه حســابداران

میکنــد ،ایــن ابهــام ممکــن اســت ایجــاد

ســنای پــول و بانکــداری ایاالتمتحــده در

خدشــهدار شــدن اســتقالل وی میشــود

بــود ،تفــاوت چشــمگیری دارد (مجلــس

یــا خــودکار ،خدمــات حســابداری را اجــرا

رســمی نیویــورک در گــزارش وی بــه مجلــس

شــود کــه اجــرای چنیــن خدماتــی باعــث

تاریــخ شــنبه 1 ،آوریــل  1933انجامشــده

یــا خیــر .بهطوریکــه اجــرای ایــن نــوع

ســنای ایاالتمتحــده .)58 ،1933 ،کارتــر

تــا حسابرســی او از دقــت فنــی کمتــری

میکــرد ،حســابداران رســمی باعــث ارائــه

در ثبــت معامــات ،ممکــن اســت بهنوعــی

شایســتگیهای باالتریــن مقــام مالــی (مدیــر

خدمــات حســابداری اولیــه موجــب شــوند

در گــزارش خــود ،درحالیکــه اســتدالل

برخــوردار باشــد یــا قضــاوت حســابداری او

واقعبینانــه گزارشــگری مالــی میشــوند ،بــر
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مالــی) شــرکت نیــز تأکیــد کــرد .کــول کارتــر

آمریــکا ( )1985واحدهــای غیرســهامی
عــام کوچکتــر ،معمــوالً بــه دلیــل اینکــه

شــود مخالفتــی نداشــت ا ّمــا در مقابــل ،از

متخصــص ســرمایهگذاری نکــرده بودنــد،

بــا ایــن موضــوع کــه تهیــه صورتهــای

مقایســه بــا حســابرس دارد ،حســابرس بایــد

صورتهــای مالــی را بــرای مدیریــت تشــریح

مالــی بایــد بــه حســابداران رســمی واگــذار

در بهکارگیــری یــک واحــد حســابداری

کنــد تــا آنهــا بتواننــد ایــن شــرط را بــرآورده

جداســازی (تفکیــک) تهیــه صورتهــای

درنتیجــه از حسابرســان خــود انجــام

در ســال  ،2000تفســیر  3-101آییــن

پشــتیبانی کــرد ا ّمــا ایــن موضــوع طعنهآمیــز

ایــن موضــوع نشــان مــیداد کــه اســتقالل

حســابداران رســمی آمریــکا نتیجهگیــری

حســابداری و تهیــه صورتهــای مالــی واحــد

در دهــه  ،1980حسابرســان بــه واحدهــای

صورتــی حفــظ خواهــد شــد کــه مدیریــت

خدمــات حســابداری ارائــه کردنــد .در یــک

باشــد» (انجمــن حســابداران رســمی آمریــکا،

حسابرســی ،انجمــن حســابداران رســمی

قابلتوجهــی دانــش حســابداری کمتــری در

مالــی و حسابرســی صورتهــای مالــی

خدمــات حســابداری را تقاضــا میکردنــد.

اســت کــه  40ســال بعــد از آن ،انجمــن

حسابرســی کــه اجــرای فراینــد ثبــت ســوابق

کــرد ایــن جداســازی ضرورتــی نــدارد.

مــورد رســیدگی را برعهدهگرفتــه اســت ،در

متقاضــی حسابرســی غیرســهامی عــام خــود،

«مســئولیت خــود را در قبــال آنهــا پذیرفتــه

تحقیــق انجامشــده در رابطــه بــا فراینــد

 .)1985ازآنجاییکــه مدیریــت بــه شــکل
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کننــد.

رفتــار حرفــهای انجمــن حســابداران رســمی
آمریــکا ،بهمنظــور ارائــه راهنماییهــای

اضافــی بــه حسابرســان بــرای ارائــه خدمــات
حســابداری ،ارتقــا پیــدا کــرد (انجمــن

حســابداران رســمی آمریــکا .)2000 ،بــرای

مثــال ،بــه اعضــا هشــدار دادهشــده بــود کــه
مراقــب باشــند ،نبایــد بــرای واحــد مــورد

رســیدگی ،عملیــات مدیریتــی انجــام دهنــد
یــا بــرای آنهــا تصمیمــات مدیریتــی اتخــاذ

کننــد .همچنیــن بــه اعضــا پیشنهادشــده

حسابدار

شمارۀ ۳43

خرداد و تیر 1401
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

بــود کــه در قــرارداد حسابرســی ،تعییــن

اعالمیههــای رســمی اســت کــه توســط

مالــی مشــخص شــود .بهعــاوه اینکــه ایــن

آمریــکا( )SECمنتشــر میشــوند .ایــن

میشــوند اســتقالل حســابرس بــه خطــر

را در اختیــار حســابداران قــرار مــی دهنــد تــا

بــود .چنیــن فعالیتهایــی (فعالیتهــای

شــوند .ایــن نشــریهها شــامل دســتورالعملها

اســناد مرجــع و سرپرســتی کارکنــان واحــد

حســابداری شــرکتی ماننــد رویههــای

خدمــات ویــژهای کــه باعــث خدشــهدار

تکمیــل اســناد و صورتهــا بــرای شــرکتهای

تفســیر مذکــور ،شــامل ثبــت معامــات

توســط  SECبهعنــوان وســیلهای بــرای

صور تهــای مالــی براســاس ترازهــای

اصــول حســابداری در پاســخ بــه مســائل

رســیدگی میشــد .بهروزرســانی راهنمــای
مذکــور در ســال  2000اساسـاً تــا بــه امــروز

نشــریه در  1آوریــل  1937منتشــر شــد.

 SECاولیــن نســخه را در پاســخ بــه مفاهیــم

خطرهــا و تدابیــر ایمنســاز ،آییننامــه

شــاغل در آن زمــان منتشــر کــرد .در

رســمی آمریــکا بــه حســابداران در زمینــه

شــرکتهای ســهامی عــام بــه قانونگــذار

غیرســهامی عــام اجــازه میدهــد .خدمــات

گــزارش میشــد SEC ،بــه دنبــال ارائــه

اصــاح حســا بها ،پــردازش پرداختیهــا

گرفتــه شــود و آنچــه کــه بهعنــوان یــک

حســابداران رســمی آمریــکا.)2018 ،

صحیــح میدانــد ،صــادر کــرد (مترجــم).

مســئولیت مدیریــت در قبــال صورتهــای

کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار

تفســیر ،دربــاره فعالیتهایــی کــه باعــث

نشــریهها روشهــای حســابداری و حسابرســی

بیفتــد ،مثا لهایــی را نیــز ارائــه کــرده

در گزارشهــای ثبــت شــده در  SECاجــرا

خدشــهدار کننــده اســتقالل) شــامل تهیــه

و قوانیــن مربــوط بــه جنبههــای مختلــف

مــورد رســیدگی اســت .از همــه مهمتــر،

حسابرســی ،دســتورالعملهای افشــا و

شــدن اســتقالل نمیشــوند ،بــا توجــه بــه

ســهامی عــام اســت .انتشــار ایــن نشــریهها

کدگــذاری شــده در دفاتــر کل و تهیــه

کمــک بــه اصــاح مســتمر الزامــات و

آزمایشــی ارائهشــده توســط واحــد مــورد

گزارشــگری مالــی صــادر میشــود .اولیــن

تغییــری نداشــته اســت .البتــه در قالــب

متفــاوت و مبهــم رایــج در میــان حســابداران

رفتــار حرفــهای انجمــن حســابداران

نتیجــه ابهــام دادههــای مالــی کــه توســط

ارائــه خدمــات حســابداری بــه واحدهــای

(تنظیــم کننــده) و عمــوم ســرمایهگذاران

مجــاز ،مثــل انتقــال دفاتــر روزنامــه ،تهیــه

راهنمایــی در مــورد آنچــه کــه بایــد در نظــر

و تهیــه صور تهــای مالــی اســت (انجمــن

قانونگــذار آن را بهعنــوان رویــه حســابداری

پینوشتها:

1. The Committee on Basic Auditing
Concepts
2. American Accounting Association
)(AAA
3.objectively
4.Securities and Exchange Commis)sion (SEC
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14. Controller’s Institute of
)America(CIA

منبع

1- Keyser, John D.2020. A Historical Assessment of a Key Auditor
Independence Policy: Auditing Your
Own Work, ACCOUNTING HISTORIANS JOURNAL, Vol. 47, No. 2,
December, pp. 11–20.

وحیــد منتــی :اســتادیار حســابداری،

دانشــگاه شــهید بهشــتی ،دانشــکده مدیریــت و
حســابداری ،گــروه حســابداری ،تهــران ،ایــران

محمدرضــا بابائــی :دانشــجوی کارشناســی
مدیریــت مالــی ،دانشــگاه شــهید بهشــتی،

دانشــکده مدیریــت و حســابداری ،گــروه
حســابداری ،تهــران ،ایــران.

6. Accounting Series Release
)7. Non-audit services (NAS
8. American Institute of Certified
)Public Accountants (AICPA
9. independence rules
10. Krawczyk
11. internal controls over financial
)reporting (ICFR
12. American Institute of Account)ants (AIA
13. e Interstate Hosiery Mills case
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نویسندگان:

بررسی حقوق حاکمیت شرکتی
در نظامهــای حقوقــی مختلــف ،حمایــت از

ایــن قوانیــن بــه انــدازه محتــوای آنهــا دارای

از جملــه حقــوق شــرکتها ،حقــوق اوراق

عــدم اجــرای قوانیــن مربــوط بــه حمایــت از

ســرمایهگذاران در قالــب قوانیــن گوناگونــی

بهــادار ،حقــوق رقابــت و همچنیــن در قالــب
قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه بــازار اوراق

فاطمه دادبه
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مهدی بیرانوند

بهــادار و قوانیــن و اســتانداردهای مالــی و
حســابداری ،تدویــن شــده اســت .اجــرای

اهمیــت اســت .بهنظــر میرســد درصــورت
متصدیــان شــرکت دلیــل
ســرمایهگذاران،
ّ
زیــادی بــرای پرداخــت ســود بــه ســهامداران

نخواهنــد داشــت و منفعــت شــخصی خــود
را بــر پرداخــت ســود کســب شــده بــه

حسابدار

شمارۀ ۳43
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وجــود دارد .از طرفــی تعریــف واحــدی نیــز از

الگوهــای متفاوتــی بــرای حاکمیــت شــرکتی

تعاریــف ارائــه شــده راجــع بــه ایــن موضــوع

کشــورها ،عاملــی تعییــن کننــده در الگوهــای

کــرد :تعاریفــی کــه بــا رویکــرد رابطــه بیــن

بهطــور کلــی تفــاوت ناشــی از نظامهــای

شــرکت) ارائــه شــده اســت و رویکــرد دوم کــه

دســتهبندی کلــی تعریــف کــرد:

ایــن مفهــوم ارائــه نشــده اســت .بهطــور کلــی

ایجــاد کردهانــد .بــه خصــوص نظــام حقوقــی

را میتــوان در دو دســته کلــی طبقهبنــدی

حاکمیــت شــرکتی ،کشــورها اســت.

شــرکت و ســهامداران آن (بهعنــوان صاحبــان

حاکمیــت شــرکتی را میتــوان در ســه

در طیفــی وســیعتر ،شــبکهای از روابــط را در

 -1تفــاوت در تعریــف حاکمیــت شــرکتی و

عــاوه بــر روابــط بیــن شــرکت و ســهامداران،

 -2تفــاوت در ســاختار مالکیــت شــرکتها در

از جملــه مدیــران اجرایــی ،مشــتریان،

 -3تفــاوت در نگــرش قانونــی بــه مقولــه

اداره شــرکت مــورد توجــه قــرار داده اســت و

اصــول حاکــم بــر آن

بــه روابــط بیــن شــرکت و ســایر ذینفعــان

کشــورهای مختلــف

کارگــزاران ،اعتباردهنــدگان و حسابرســان نیــز

حاکمیــت شــرکتی از منظــر حقــوق

نظریــه ذینفعــان مــورد توجــه قــرار گرفتــه

حاکمیــت شــرکتی در دنیــا و بهخصــوص
ایــاالت متحــده غالب ـاً بــه دنبــال رســواییهای

تاریخچه و تعریف حاکمیت شرکتی

گســترده مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .در

توجــه داشــته اســت .رویکــرد اخیــر در قالــب

اســت.

ســهامداران ترجیــح دهنــد .نتیجــه ایــن

کــه بــه دلیــل سوءاســتفاده مدیــران ،تمایــل
ســرمایهگذاران بــه تأمیــن منابــع مالــی مــورد

نیــاز شــرکت کاهــش مییابــد و نظــام تأمیــن
مالــی خــارج از شــرکت بــا مشــکل روبــرو

خواهــد شــد .بــرای رفــع مشــکل سوءاســتفاده
مدیــران از دارایــی ســهامداران بــه نفــع خــود،
وضــع قواعــدی حاکــم بــر عملکــرد ایشــان

اجتنــاب ناپذیــر اســت .ایــن قواعــد کــه بــا
عنــوان حاکمیــت شــرکتی شــناخته میشــود،

در کشــورهای مختلــف بــه طــرق مختلفــی
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تطبیقــی .

شــرکتی از جملــه انــرون و ام ســی آی بهطــور

حاکمیــت شــرکتی تعاریــف متعــددی را در

ایــن کشــور پــس از رســواییهایی کــه در

کلــی میتــوان ایــن طــور تعریــف کــرد کــه:

توجــه بیشــتر بــه مقولــه حاکمیــت شــرکتی،

نظامهــا ،فرایندهــا و ســاختارهایی اســت کــه

شــد .عــاوه بــر ایــن ،کمیســیون بــورس و

نظیــر هیئــت مدیــره ،کنترلهــای داخلــی

اصــول راهنمایــی را بــرای تبعیــت شــرکتها

مدیریــت ریســک و نیــز ســاز و کارهــای بــرون

جامعتریــن اصــول ،راهنمــای پیشــنهادی

حقوقــی ،بــازار ســرمایه ،نظــارت ســهامداران

بــورس و اوراق بهــادار نیویــورک پیشــنهاد

رتبهبنــدی ،در پــی کســب اطمینــان از

انتشــار گــزارش کدبــری در ســال ،1992

شــفافیت و عدالــت در واحــد تجــاری اســت.

تبدیــل شــد .گــزارش کدبــری تمرکــز نســبتاً

متــون مالــی و حقوقــی دارد ولــی بهطــور

مــورد دو شــرکت بــزرگ بــه وجــود آمــد

حاکمیــت شــرکتی ،مجموعــهای از قواعــد،

منجــر بــه تصویــب قانــون ســاربینز -آکســلی

بــا اســتفاده از ســاز و کارهــای درون ســازمانی

اوراق بهــادار ایــاالت متحــده نیــز دســتورالعمل

اداری و حســابداری ،حسابرســی داخلــی و

پیشــنهاد کــرده اســت .همچنیــن یکــی از

ســازمانی ماننــد نظــارت قانونــی ،نظامهــای

درخصــوص ایــن مقولــه اصولــی اســت کــه

عمــده ،حسابرســی مســتقل و مؤسســات

کــرده اســت .در کشــور انگلســتان ،پــس از

رعایــت حقــوق ذینفعــان ،پاســخگویی،

حاکمیــت شــرکتی بــه یــک موضــوع عمــده

عــاوه بــر اختــاف نظــر در مــورد تعریــف

دقیقــی برجنبــه مالــی حاکمیــت شــرکتی

متناســب بــا ســاختارهای اقتصــادی ،فرهنگی،

شــرکتی بــا شــروع دهــه  1990و ترکیــدن

حاکمیــت شــرکتی ،کشــورهای جهــان

داشــت .در کشــور ژاپــن موضــوع حاکمیــت

اجتماعــی و ظرفیتهــای قانونــی خــود

حبــاب اقتصــادی و ورود بــه دهــه زوال
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اقتصــادی ،بــه یکــی از رایجتریــن موضوعــات
مدیریتــی در ایــن کشــور تبدیــل شــد .دهــه

 1990یــک دوره ف ّعــال در خصــوص بازبینــی
قوانیــن مرتبــط بــا حاکمیــت شــرکتی و بــه

ویــژه مقــررات حســابداری و قانــون تجــارت

بــود.

اهــداف شــرکتهای آلمانــی ،بــه روشــنی
در قانــون شــرکتهای آلمــان تعریــف شــده

اســت .بــرای اولیــن بــار ،قانــون شــرکتهای
آلمــان در ســال  1937وضــع و متعاقبــاً در
ســال  1965اصــاح شــد .در ایــن قانــون،

نقــش هیئــت مدیــره در حاکمیــت شــرکتی
در جهــت حمایــت از منافــع تشــکیالت

اقتصــادی ،کلیــه ذینفعــان و جامعــه بهطــور
کلــی تعریــف شــده اســت.

مطالعــات اخیــر نشــان میدهــد در بیــن

کشــورهای مختلــف ،کشــورهایی ماننــد ایاالت
متحــده ،آلمــان ،ژاپــن و انگلســتان بهتریــن

نظامهــای حاکمیــت شــرکتی در جهــان را
دارنــد و اختــاف بیــن آنهــا در مقایســه بــا
اختالفاتــی کــه بیــن کشــورهای دیگــر وجــود

دارد انــدک اســت.

در ایــران ،عــاوه بــر قواعــدی کــه در حقــوق
تجــارت در نحــوه اداره شــرکتهای پذیرفتــه

شــده در بــورس و اوراق بهــادار وجــود دارد،
آییننامــه راهبــری شــرکتی بــورس اوراق
تهــران مصــ ّوب  11/08/1386نیــز بهعنــوان

ســندی جامــع تلقــی میشــد .دســتورالعمل

حاکمیــت شــركتي شــرکتهای پذیرفته شــده
در بــورس و اوراق بهــادار تهــران و فرابــورس
ایــران در تاريــخ  27/04/1397در  6فصــل،

 44مــاده و  24تبصــره ،در راســتای حمایــت
از حقــوق ســرمایهگذاران ،پیشــگیری از وقــوع
تخلفــات و نیــز ســاماندهی و توســعه بــازار

شــفاف و منصفانــه اوراق بهــادار طبــق بندهــای

 11 ،8و  18مــاده  7قانــون بــازار اوراق بهــادار

جمهــوری اســامی ایــران (مصــ ّوب آذرمــاه
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 1384مجلــس شــورای اســامی) و در

مبادلــه ،بــه بنــگاه بهعنــوان یــک ســاختار

طبــق بنــد (ح) مــاده  4قانــون برنامــه

ســاختار حاکمیتــی مناســب میتوانــد بــه

بــه تصويــب هيئــت مديــره ســازمان بــورس و

کمــک کنــد) ،ذینفعــان (نظریــه ذینفعــان،

راســتای اصــاح نهــادی حاکمیــت شــرکتی

حاکمیتــی نــگاه میکنــد .انتخــاب یــک

پنجســاله ششــم توســعه جمهــوری اســامی

همراســتا کــردن منافــع مدیــران و ســهامداران

اوراق بهــادار رســيد.

بــه جــای تمرکــز صــرف بــر ســهامداران،

نظریههــای مبنــای ســاخت نظــام

شــرکتی دخیــل میدانــد) ،مدیریــت همــراه

اگــر چــه نظریههــای حاکمیــت شــرکتی،

نظــارت بیــان میکنــد کــه مدیــران ناظــران

ا ّمــا عبــارت حاکمیــت شــرکتی چنــد

شــوند تــا در راســتای تأمیــن بهتریــن منافــع

جدیــد مطــرح شــده اســت .نظریههایــی

(مدیــران خودشــان را بهعنــوان طبقــه نخبــه

شــرکتی قــرار گیــرد ،از میــان رشــتههای

انتخــاب یــک مدیــر دیگــر بایــد ایــن نکتــه را

حاکمیتــی شــرکتی

اشــخاص دیگــری را نیــز در بحــث حاکمیــت
بــا نظــارت (نظریــه مدیریــت همــراه بــا

قدیمیتــر از خــود ایــن عنــوان اســت

داراییهــای بنــگاه هســتند و بایــد وادار

ســالی اســت کــه بهعنــوان یــک مفهــوم

ســهامداران ف ّعالیــت کننــد) ،هژمونــی طبقــه

کــه میتواندمبنــای نظریــات حاکمیــت

در باالتریــن ســطح شــرکت میداننــد و بــرای

مختلــف ماننــد اقتصــاد ،مالــی ،حســابداری،

احــراز کننــد کــه آیــا آن مدیــر شــرایط طبقــه

ترکیبــی از آنهــا ســر بــرآورده اســت .بــه

(مدیــران شــرکت ،بــا توجــه بــه اطالعاتشــان

قانونــی کــه در کشــورهای مختلــف وجــود

اســت در واقعیــت بــر هیئــت مدیــره چیرگــی

جــواب نمیدهــد و ممکــن اســت یــک

مدیــره را کاهــش دهنــد) ،وابســتگی مســیر

باشــد و در مــورد کشــور دیگــر ،قــدرت

محــور یــا قاعــده محــور باشــد ،ســاختار

نظریههــای اصلــی کــه در مــورد حاکمیــت

کســب و کار از ابتــدا بــا آن آغــاز شــده اســت)،

مفهــوم شــده اســت عبارتنــد از :نظریــه

تــا شــرکت را بــه منابعــی متّصــل کننــد کــه

رابطــه نمایندگــی بیــن دو طــرف را مــورد

اســت) ،نهــادی (محیــط نهــادی بــر عقایــد

شــخصی (کارفرمــا) کاری را بــه شــخص

ف ّعــاالن اجتماعــی تأثیرگــذار اســت) ،سیاســی

شــرکت ،مالــکان (ســهامداران) کارفرمــا

مالکیــت متفــاوت و ســاختار شــرکتها دارد)،

هزینــه مبادلــه (رویکــرد اقتصــاد هزینــه

شــبکهای امــکان مدیریــت ریســک باالتــری

حقــوق ،مدیریــت و رفتــار ســازمانی و یــا

نخبــه را دارد یــا خیــر) ،هژمونــی مدیریتــی

دلیــل تفــاوت ســاختارهای اجتماعــی و

در مــورد عملکــرد روزانــه شــرکت ،ممکــن

دارد ،همــه نظریههــا بــرای همــه کشــورها

پیــدا کننــد و قــدرت تأثیرگــذاری هیئــت

نظریــه بتوانــد گویــای وضعیــت یــک کشــور

(وابســتگی مســیر ممکــن اســت ســاختار

توضیــح دهندگــی خــود را از دســت بدهــد.

شــرکت بســتگی بــه ســاختاری دارد کــه

شــرکتی مطــرح و ســبب توســعه ایــن

وابســتگی منابــع (مدیــران قــادر خواهنــد بــود

نمایندگــی (نظریــه نمایندگــی موضــوع

بــرای دســتیابی بــه اهــداف شــرکت الزم

بررســی قــرار میدهــد ،بهطــوری کــه در

اجتماعــی و رویههــا تأثیــر میگــذارد کــه بــر

دیگــر (نماینــده) واگــذار میکنــد .در حــوزه

(نظریههــای سیاســی تأثیــر بــا اهمیتــی بــر

هســتند و مدیــران نماینــده ،نظریــه اقتصــاد

حاکمیــت شــبکهای (ســاختار حاکمیــت
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را میدهــد).

شــود ،احتمــال نقــض یــا تغییــر آن در آینــده حاکمیــت شــرکتی ،دخالــت دولــت و وضــع

از منظــر اقتصــادی حقــوق ،حداقــل بــه

بســیار زیــاد اســت و از آنجــا کــه هزینــه قواعــد اداره شــرکت اجتنــاب ناپذیــر اســت.

بهصــورت آمــره الزم بهنظــر میرســد؛ اول

قواعــد بــاال اســت ،نقــض آن کــم هزینــه حاکمیت شرکتی در حقوق ایران

چهــار دلیــل وضــع قواعــد حاکمیــت شــرکتی

تخصصــی بــودن رابطــه حقوقــی
ایــن کــه ّ

بیــن ســهامداران و مدیــران شــرکت از یــک
ســو و ذینفعــان و شــرکت از ســوی دیگــر،
امــکان انعقــاد قــرارداد جامعــی کــه همــه

حوزههــای تصمیمگیــری را پوشــش دهــد
منتفــی اســت و دادگاههــا نیــز نمیتواننــد

تخصصــی را بهموقــع اجــرا
ایــن قراردادهــای ّ

نظــارت ســهامداران پراکنــده بــر اجــرای ایــن

خواهــد بــود و در نهایــت دولتهــا حمایــت در ایــن مقالــه بــا در نظــر گرفتــن دســتورالعمل
از حقــوق ســهامداران پراکنــده را مرتبــط حاکمیــت شــرکتی مصــ ّوب  1397ســازمان

بــا وظیفــه خــود در حفــظ ثبــات و انســجام بــورس و اوراق بهــادار بــه مباحــث مربــوط بــه
اقتصــادی میداننــد .بنابرایــن تمایــل دارنــد ،اســتقالل مدیــران و کمیتههــای حاکمیــت

ایــن حمایــت را بهصــورت الزامــات قانونــی شــرکتی پرداختــه شــده اســت و ایــن

اعمــال کننــد.

موضوعــات در آییننامههــای بــازار پــول

در کل در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا الزم و بیمــه نیــز در برخــی مــوارد و نیــز منشــور

گذارنــد .دلیــل دوم ایــن اســت کــه معمــوالً

اســت قواعــد حاکمیــت شــرکتی در قالــب حاکمیــت شــرکتی و آییننامــه پیشــنهادی

یــا نظــام حاکمیــت اداره شــرکت ندارنــد؛

اقتصــادی حقــوق دو رویکــرد وجــود دارد کــه اســت.

مدیــران تمایلــی بــه انعقــاد قــرارداد جامــع

حتــی اگــر ادارهکننــدگان شــرکت ،بــرای
وضــع قواعــد حاکمیــت شــرکتی در بنــگاه

خــود تمایــل داشــته باشــند ،بیــم آن وجــود
دارد کــه قواعــد بهگونــهای ناکارآمــد وضــع

شــود و حقــوق کنتــرل اضافــی بــه ســمت
مدیــران جهتدهــی شــود .ســومین دلیــل

ایــن اســت کــه حتــی اگــر قواعــد حاکمیــت
شــرکتی ،از ابتــدا بهصــورت کارآمــد وضــع
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قواعــد آمــره وضــع شــود یــا خیــر ،در تحلیــل راهبــری شــرکتی بررســی و مقایســه شــده

رویکــرد اول پیشــنهاد میکنــد بــه دلیــل دســتورالعمل حاکمیــت شــرکتی در شــش

متخصصیــن طرفیــن قــرارداد شــرکت ،نیــازی فصــل تنظیــم شــده اســت .فصــل اول بــا عنوان
ّ

بــه دخالــت دولــت و وضــع قوانیــن آمــره وجود تعاریــف ،فصــل دوم اصــول حاکمیــت شــرکتی،

نــدارد و در رویکــرد دوم ،بــا در نظــر گرفتــن فصــل ســوم هیئــت مدیــره و مدیرعامــل ،فصــل
دالیلــی چــون قراردادهــای ناقــص و ذینفعــان چهــارم مجامــع عمومــی صاحبــان ســهام،

متعــدد ،وجــود ســهامداران پراکنــده ،عــدم فصــل پنجــم نحــوه انتخــاب اعضــای هیئــت
تمایــل مدیــران بــه وضــع قواعــد حاکمیــت مدیــره و عضــو مســتقل هیئــت مدیــره و

شــرکتی و تمایــل مدیــران بــه نقــض قواعــد فصــل ششــم پاســخگویی و افشــای اطالعــات
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را بیــان میکنــد .در فصــل اول بــا عنــوان

شــوند .بــرای نمونــه الزامــات پذیــرش بــورس

نمیشــود .در حقــوق ایــران در مــاده 124

مدیــره و مدیــر عامــل ،بحــث اســتقالل مدیران

در هیئــت مدیــره تأکیــد کــرده اســت .در

شــخصی بخواهــد همزمــان مدیرعامــل و

تعاریــف و در فصــل ســوم بــا عنــوان هیئــت

مطــرح شــده اســت .بحــث اســتقالل مدیــران،

یکــی از مــوارد اساســی در موضــوع حاکمیــت

شــرکتی بهشــمار میآیــد .قریــب بــه اتفــاق

نظامهــای حاکمیــت شــرکتی در جهــان بــر
حضــور مدیــران مســتقل در شــرکت تأکیــد

کردهانــد .در بعضــی کشــورها حتــی اکثریــت
داشــتن مدیــران مســتقل در شــرکت نیــز
مــورد توجــه بــوده اســت .در ایــران ،اگرچــه
اساســنامه نمونــه شــرکتهای ســهامی

نیویــورک بــر لــزوم اکثریــت اعضــای مســتقل
انگلســتان و ژاپــن نیــز اکثریــت داشــتن
اعضــای مســتقل در هیئــت مدیــره ،مــورد

تأکیــد قاعدهگــذاران قــرار گرفتــه اســت .در
آلمــان تأکیــد شــده اســت کــه شــرکتها

بایــد بــه تعــداد کافــی اعضــای مســتقل

هیئــت نظــارت داشــته باشــند .در حقــوق
ایــران الزامــی بــرای اکثریــت داشــتن اعضــای
مســتقل در هیئــت مدیــره وجــود نــدارد .در

مــورد لــزوم تفکیــک پســت مدیرعامــل از
ریاســت هیئــت مدیــره ،ایــاالت متحــده و

پذیرفتــه شــده در بــورس ،عضویــت حداقــل
یــک مدیــر غیــر ّ
موظــف الزامــی اســت ا ّمــا

انگلســتان از قاعــده «منطبــق شــو یــا توضیــح

در هیئــت مدیــره وجــود نــدارد .در برخــی

در مــورد الــزام ایــن تفکیــک وجــود نــدارد .در

نیــازی بــه اکثریــت داشــتن مدیــران مســتقل
از کشــورها ،الزم اســت اکثریــت اعضــای

هیئــت مدیــره از اعضــای مســتقل انتخــاب
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بــده» اســتفاده کردهانــد .در ژاپــن مــوردی
آلمــان بــه دلیــل جدایــی هیئــت نظــارت از

هیئــت مدیــره ،دوگانگــی مدیرعامــل مطــرح

الیحــه اصالحــی قانــون تجــارت ،چنانچــه

رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت باشــد ،الزم

اســت ســه چهــارم آرای حاضــران در مجمــع
عمومــی را کســب کنــد .حــال اگــر بنــا باشــد

درخصــوص اســتقالل مدیــران بحــث شــود دو
ـد نظــر قــرار داد؛ نخســت
موضــوع را بایــد مـ ّ

بحــث اکثریــت اعضــای مســتقل اســت و دوم
تفکیــک پســت مدیرعامــل از رئیــس هیئــت

مدیــره .در مــورد اول در حقــوق ایــران
آییننامــه نظــام راهبــری شــرکتی بــورس و

اوراق بهــادار تهــران ،مصــ ّوب هیئــت مدیــره
شــرکت بــورس و اوراق بهــادار تهــران در
ســال  ،1386مقــرر کــرده اســت کــه تمامــی

اعضــای هیئــت مدیــره بایــد مســتقل و غیــر
ّ
موظــف باشــند ا ّمــا اگرچــه بــا توجــه بــه
تعریــف بنــد  6مــاده  1قانــون بــازار اوراق

حسابدار
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

بهــادار ،مص ّوبــات تشــ ّکلهای خــود انتظــام

تصمیمگیــری مســتقل و بیطرفانــه شــخص

شــرکتهای فرعــی ،وابســته ،مشــارکت

ا ّمــا بــه دلیــل ایــن کــه ایــن آییننامــه

جهتگیــری وی بــه ســمت منافــع شــخص

ز) منافــع یــا رابطــه تجــاری مشــترک

حتــی در ایــن ســند هــم مفهــوم اســتقالل

ســایر ذینفعــان شــود و نیــز ســبب عــدم

مدیــران در مقــررات مربــوط بــه قانــون

و صــاح شــرکت شــود ».مــوارد زیــر برخــی

حسابرســی شــرکت نمونــه (ســهامی عــام)

منجــر بــه عــدم تحقــق شــرایط اســتقالل

مصــ ّوب  1397تعریــف شــده اســت .ایــن

الــف) مالــک بیــش از پنــج درصــد ســهام

از ســه دوره بیســت و چهــار ماهــه اعــم از

کنترلهــای داخلــی ،بــرای ناشــران پذیرفتــه

وابســته ،مشــارکت خــاص و ســهامداران

یــا مدیرعامــل شــرکت اصلــی ،شــرکتهاي

فرابــورس ایــران ،در ســال  1391بــه تصویــب

ب) طــی ســهســال اخیــر (قبــل از انتخــاب)،

بهــادار رســیده اســت .بنــد  1مــاده  1ایــن

روابــط تجــاری بااهمیــت مســتقیم

تعریــف میکنــد کــه «عضــوی اســت کــه

شــرکتهاي فرعــی ،وابســته ،مشــارکت

غیرمســتقیم کــه بــر تصمیمگیــری مســتقل

ج) طــی مــدت دو ســال اخیــر (قبــل از

منافــع فــرد یــا گــروه خاصــی از ســهامداران

اجرایــی و رابطــه اســتخدامی در شــرکت

رعایــت منافــع یکســان ســهامداران شــود».

مشــارکت خــاص و ســهامداران عمــده آن

عضــو هیئــت مدیــره را بیــان کــرده اســت ا ّمــا

د) دارای رابطــه ســببی یــا نســبی (درجــه

در حــدود صالحیتشــان الــزامآور اســت

اثرگــذار باشــد بهگونــهای کــه موجــب

پیشــنهادی اســت ،الــزامآور تل ّقــی نمیشــود.

یــا گــروه خاصــی از ســهامداران شــرکت یــا

مدیــر تعریــف نشــده اســت .مفهــوم اســتقالل

رعایــت یکســان منافــع ســهامداران یــا صرفــه

بــازار اوراق بهــادار ،هــم در منشــور کمیتــه

از مصادیقــی اســت کــه هریــک بهتنهایــی

و هــم در دســتورالعمل حاکمیــت شــرکتی

بــرای شــخص میشــود:

خــاص و ســهامداران عمــده آن باشــد،

بااهمیتــی بــا مدیــران اصلــی شــرکت ،در
ســایر شــرکتها داشــته باشــد،

ح) منتخــب ســهامدار عمــده (شــخص حقیقــی
منتخــب وی ،یــا «شــرکتهای فرعــی،
وابســته ،مشــارکت خــاص یــا ســهامداران
عمــده وی») باشــد،

ط) در ده ســال اخیــر (قبــل از انتخــاب) بیــش

منشــور در اجــرای مــاده  10دســتورالعمل

شــرکت اصلــی ،شــرکتهای فرعــی،

شــده در بــورس و اوراق بهــادار تهــران و

عمــده آن باشــد،

هیئــت مدیــره ســازمان بــورس و اوراق

طــرف قــرارداد یــا دارای معامــات یــا

دســتورالعمل ،عضــو مســتقل را بــه شــرح زیــر

یــا غیرمســتقیم بــا شــرکت اصلــی،

فاقــد هرگونــه رابطــه یــا منافــع مســتقیم یــا

خــاص و ســهامداران عمــده آن باشــد،

وی اثرگــذار باشــد ،موجــب جانبــداری وی از

انتخــاب) ،دارای هرگونــه مســئولیت

یــا ســایر ذینفعــان شــود یــا ســبب عــدم

اصلــی ،شــرکتهاي فرعــی ،وابســته،

اگرچــه ایــن بنــد ،تعریفــی کلــی از اســتقالل

باشــد،

شــرایطی را نیــز در آن بــرای عضــو مســتقل

اول از طبقــات اول و دوم) بــا مدیــران

یــا عــدم اســتقالل عضــو هیئــت مدیــره را بــه

ه) در کســب و کاری کــه ماهیتــاً مشــابه

هیئــت مدیــره مجمــع عمومــی ســهامداران

فرعــی ،وابســته ،مشــارکت خــاص و

باشــد .اکثریــت اعضــای هیئــتمدیــره بايــد
ّ
غیرموظــف باشــند و تعــداد اعضــای مســتقل

در بنــد  6مــاده  1دســتورالعمل حاکمیــت

داشــته باشــد،

تعــداد كل اعضــاي هیئــتمديــره باشــد و در

آمــده اســت« :فقــدان هرگونــه رابطــه یــا

جــزو مدیــران مؤسســه حسابرســی یــا

متوالــی یــا متنــاوب عضــو هیئــت مدیــره

فرعــی ،وابســته ،مشــارکت خــاص و
ســهامداران عمــده آن باشــد.

در تبصــره  2مــاده  27اساســنامه نمونــه

شــرکتهای ســهامی عــام پذیرفتــه شــده در
بــورس و اوراق بهــادار ،شــرکتها را ّ
موظــف
میکنــد حداقــل یکــی از اعضــای هیئــت
ّ
غیرموظــف و دارای تحصیــات
مدیــره بایــد
مالــی (حســابداری ،مدیریــت مالــی ،اقتصــاد و

ســایر رشــتههای مدیریــت بــا گرایــش مالــی
یــا اقتصــادی) و تجربــه مالــی مرتبــط باشــد.

در مــاده  4دســتورالعمل حاکمیــت شــرکتی
مص ـ ّوب  1397نیــز بیــان میکنــد کــه تعــداد

اعضــای هیئــت مدیــره بایــد بــه ميزانــي باشــد

کــه امــکان انجــام بحثهــای ســودمند و
تصمیمگیــری منطقــی و همچنیــن نظــارت

مشــخص کــرده اســت و تشــخیص اســتقالل

اصلــی شــرکت باشــد،

مقــام انتخــاب کننــده کــه در مــورد اعضــای

کســب و کار شــرکت اصلــی ،شــرکتهای

خواهــد بــود ،ســپرده اســت .ایــن تعریــف

ســهامداران عمــده آن اســت ،ف ّعالیــت

شــرکتی مصـ ّوب  1397نیــز بــه ایــن صــورت

و) طــی ســهســال اخیــر (قبــل از انتخــاب)،

مســتقل در شــرکتها حســب صالحدیــد

تیــم حسابرســی مســتقل شــرکت اصلــی،

نیــز بیــان میکنــد کــه در ترکیــب هیئــت

منافــع مســتقیم یــا غیرمســتقیم کــه بــر

خرداد و تیر 1401
h e s a b d a r . i i c a . i r
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کافــی در ارتبــاط بــا امــور شــرکت فراهــم

هیئــت مدیــره نبايــد كمتــر از  20درصــد
تبصــره  2عنــوان میکنــد کــه تعــداد اعضــای

ســازمان ،قابــل افزایــش اســت .در تبصــره 5
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ّ
غیرموظــف
مدیــره ،بایــد حداقــل یــک عضــو

موضــوع دیگــری کــه در مباحــث حاکمیــت

ناشــران پذیرفته شــده در بــورس و اوراق بهادار

مالــی (حســابداری ،مدیریــت مالــی ،اقتصــاد و

هیئــت مدیــره اســت .در آمریــکا تشــکیل هــر

باشــد .همچنیــن در تبصــره  6نیــز در راســتای

و تعییــن نامزدهــا اجبــاری اســت .ایــن

مدیــره ســازمان بــورس و اوراق بهــادار رســیده
اســت ،ناشــران را ّ
موظــف میکنــد کمیتــه

شــرکتها بیــان شــده اســت کــه اعضــای
ّ
موظــف هیئــت مدیــره نمیتواننــد در

بــورس و اوراق بهــادار الزامــی شــده اســت .در

حضــور داشــته باشــد کــه دارای تحصیــات

شــرکتی مطــرح اســت بحــث کمیتههــای

مدیریــت بــا گرایــش مالــی) و تجربــه مرتبــط

ســه کمیتــه حسابرســی ،جبــران خدمــات

عضویــت در هیئــت مدیــره همزمــان در

الزامــات قانونــی ،براســاس قواعــد کمیســیون

شــرکتی دیگــر ،مدیرعامــل یــا عضــو ّ
موظــف

هیئــت مدیــره باشــند .هیــچ یــک از اعضــای
هیئــت مدیــره نبایــد اصالتـاً یــا بــه نمایندگــی

از شــخص حقوقــی همزمــان در بیــش از 3
ّ
غیرموظــف هیئــت
شــرکت بهعنــوان عضــو

انگلســتان ،اســتانداردهای حاکمیــت شــرکتی
بــه شــرکتها پیشــنهاد میکننــد هــر ســه

کمیتــه حسابرســی ،حقالزحمــه و تعییــن

راهبــری شــرکتی شــرکت بــورس تهــران،
شــرکتهای پذیرفتــه شــده ملــزم شــده

بودنــد چهــار کمیتــه حسابرســی ،مدیریــت
ریســک ،کارکنــان و حقــوق و مزایــا را تشــکیل
دهنــد .در ایــن آییننامــه بخشــی از وظایــف

نامزدهــا را متشــکل از اعضــای مســتقل
درصــورت انتخــاب نــوع جدیــدی از هیئــت

گرفتــه اســت و ایــن بیانگــر آن اســت کــه

هیئــت مدیــره تشــکیل دهنــد .در ژاپــن

مدیــره انتخــاب شــوند .اعضــای هیئــت مدیــره

نتیجــه ایــن کــه در حقــوق ایــران بهصــورت

حسابرســی ،کمیتــه تعییــن نامزدهــا و کمیته

تکلیفــی بــرای اســتقالل اکثریــت اعضــای

ســهامداران شــرکت و خصوصیــات آن ،هیئــت

درخصــوص تفکیــک پســت مدیرعامــل

متخصــص کافــی تشــکیل دهــد.
ّ

ایــران ،اگرچــه بــا رعایــت نصــاب مــاده 124

حاکمیــت شــرکتی بیــان شــده اســت کــه

همزمــان ریاســت هیئــت مدیــره و مدیریــت

و کمیتــه انتصابــات را تحــت نظــر هیئــت

در مــورد بانکهــای خصوصــی ،بانکهــای

نظــارت قــرار دهنــد .همچنیــن شــرکتها،

کمیتــه انتصابــات ارائــه کننــد.

حسابرســی تشــکیل دهنــد .در آییننامــه

کمیتههــای مدیریــت ریســک و حاکمیــت

مدیــره کــه در قانــون  2005معرفــی شــد،
شــرکتها قانونــاً مکلّفنــد هــر ســه کمیتــه

بایــد در ایــن خصــوص ،اقرارنامـهای را نیــز بــه

تهــران و فرابــورس ایــران بــه تصویــب هیئــت

شــرکتی ،برعهــده کمیتــه حسابرســی قــرار
وظایــف برخــی از کمیتههــا را کــه در نظــام

حاکمیــت شــرکتی بینالملــل بــر عهــده

هیئــت مدیــره را ایجــاد کننــد :کمیتــه

ســایر کمیتههــای هیئــت مدیــره ماننــد

مشــخص بهجــز در مــوارد مطروحــه فــوق

حقــوق و دســتمزد .در آلمــان براســاس تعــداد

بــه کمیتــه حسابرســی محــول کــرده اســت و

هیئــت مدیــره وجــود نــدارد.

نظــارت میتوانــد کمیتههایــی را بــا اعضــای

کمیتــه ریســک و حاکمیــت شــرکتی اســت
بنابرایــن ،نیــاز بــه قاعدهگــذاری در تشــکیل
ایــن کمیتــه را منتفــی کــرده اســت .در حــال
حاضــر بــا توجــه بــه تصویــب دســتورالعمل

از رئیــس هیئــت مدیــره نیــز در حقــوق

در ایــران نیــز در مــاده  15دســتورالعمل

حاکمیــت شــرکتی در ســال  1397و الــزام

تصــدی
الیحــه اصالحــی ،ممنوعیتــی بــرای
ّ

کلیــه شــرکتها بایــد کمیتــه حسابرســی

و ســایر کمیتههــای ریســک و جبــران

بــه تشــکیل کمیتــه حسابرســی و انتصابــات
خدمــات بــه ایــن مهــم بایــد توجــه کــرد

عامــل توســط یــک شــخص وجــود نــدارد ا ّمــا

مدیــره تشــکیل و عملکــرد آن را مــورد

دولتــی خصوصــی شــده و مؤسســات اعتبــاری

درصــورت اعــام ســازمان یــا بــه تشــخیص

تصــدی
خــود در تاریــخ 23/07/1390
ّ

همزمــان پســتهای مدیریــت عامــل و

تخصصــی از قبیــل کمیتــه «ریســک»و
ّ
«جبــران خدمــات» را تحــت نظــر هیئــت

وظایــف آن براســاس آییننامــه شــماره 93

را ممنــوع اعــام کــرد .بهنظــر میرســد

مــورد نظــارت قــرار دهنــد.

حاکمیــت شــرکتی در مؤسســات بیمــه نیــز

بــا اصــول حاکمیــت شــرکتی همــراه اســت

حسابرســی شــرکتهای ســهامی عــام مطــرح

غیربانکــی ،شــورای پــول و اعتبــار در مص ّوبــه

هیئــت مدیــره ،بایــد ســایر کمیتههــای

ریاســت هیئــت مدیــره بــرای یــک شــخص

مدیــره تشــکیل دهنــد و عملکــرد آنهــا را

ایــن مص ّوبــه شــورای پــول و اعتبــار اگرچــه

پیشــتر نیــز ایــن موضــوع در منشــور کمیتــه

ا ّمــا بــا مــاده  124الیحــه اصــاح قســمتی از

شــده بــود کــه ایــن منشــور در اجــرای مــاده

قانــون تجــارت مغایــرت دارد.
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 10دســتورالعمل کنترلهــای داخلــی بــرای

کــه میبایســت ف ّعالیتهــای ایــن کمیتههــا

نیــز از یکدیگــر تفکیــک شــود و منشــور
کمیتــه حسابرســی و آییننامــه راهبــری
شــرکتی نیــز ایــن موضــوع را تغییــر دهنــد.

همچنیــن درخصــوص کمیتــه حسابرســی و
بیمــه مرکــزی ج.ا.ا بــا عنــوان آییننامــه
ـد نظــر قــرار داد کــه
بایــد ایــن موضــوع را مـ ّ

در مــاده  10ایــن آییننامــه اینگونــه آمــده
اســت« :هیئــت مدیــره مؤسســه بیمــه ّ
موظــف
اســت کمیتههایــی بــرای مدیریــت ریســک،

حسابدار

شمارۀ ۳43

خرداد و تیر 1401
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابرســی و کنتــرل داخلــی ،جبــران خدمات

آن بــر عهــده اعضــای کمیتــه اســت .همچنیــن عضــو مســتقل هیئــت مدیــره یــا عضــو غیــر
ّ
موظــف مالــی هیئــت مدیــره باشــد و نیــز
پیشــنهاد انتصــاب ،برکنــاری و تعییــن

مــاده بــا یکــی از اعضــای غیــر اجرایــی هیئــت

داخلــی بــه هیئــت مدیــره بــر عهــده کمیتــه بــه عضویــت در کمیتــه حسابرســی نیســتند.

کارکنــان و تطبیــق مقــررات ایجــاد کنــد.
ریاســت هریــک از کمیتههــای موضــوع ایــن

مدیــره اســت» .همچنیــن براســاس مــاده 1
دســتورالعمل نحــوه تشــکیل و شــرح وظایــف

واحدهــا و کمیتههــای موضــوع مــاده 11
آییننامــه حاکمیــت شــرکتی در مؤسســات

حقــوق و مزایــا و پــاداش مدیــر حسابرســی بیــان کــرده اســت کــه مدیــران اجرایــی مجــاز
حسابرســی اســت .لــذا ایــن موضــوع در لــذا در شــرکتهای بیمــه کــه ناشــر بورســی
آییننامــه  93بــا منشــور کمیتــه حسابرســی یــا فرابورســی نیــز هســتند رعایــت الزامــات

و نیــز الزامــات بعــدی کــه در دســتورالعمل دســتورالعمل حاکمیــت شــرکتی مصــ ّوب
حاکمیــت شــرکتی ســازمان بــورس مصــ ّوب ســال  1397و نیــز منشــور کمیتــه حسابرســی
 1397آمــده اســت ،مغایــر اســت .در مــاده الزامــی اســت و بایــد تفاوتهــای بیــن الزامــات

بیمــه (آییننامــه )93هیئــت مدیــره مؤسســه
بیمــه ّ
موظــف اســت در ســاختار ســازمانی

 3دســتورالعمل اجرایــی آییننامــه  93ســازمان بــورس و بیمــه مرکــزی مرتفــع شــود.

و کنتــرل داخلــی ،مدیریــت ریســک و تطبیــق

ریاســت هــر یــک از کمیتههــای حسابرســی  1397ســازمان بــورس کمیتــه انتصابــات نیــز

مؤسســه بیمــه واحدهایــی جهــت حسابرســی

مقــررات تحــت نظــر مدیرعامــل مؤسســه

بیمــه ایجــاد کنــد .عــزل و نصــب اشــخاص
مذکــور نیــز بــا مدیرعامــل مؤسســه بیمــه

اســت .ایــن در حالــی اســت کــه براســاس
منشــور کمیتــه حسابرســی واحــد حسابرســی

داخلــی زیــر نظــر کمیتــه حسابرســی ف ّعالیــت
میکنــد و بررســی صالحیــت و تواناییهــای
مدیــر واحــد حسابرســی داخلــی و کارکنــان

خرداد و تیر 1401
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
شمارۀ ۳43

بیمــه مرکــزی ج.ا.ا بیــان شــده اســت کــه در دســتورالعمل حاکمیــت شــرکتی مصــ ّوب
و کنتــرل داخلــی ،مدیریــت ریســک ،تطبیــق هماننــد کمیتــه حسابرســی از کمیتههــای
مقــررات و جبــران خدمــات بــر عهــده یکــی از الزامــی اســت همــه شــرکتها میبایــد بــا

اعضــای غیــر اجرایــی هیئــت مدیــره مؤسســه رعایــت تبصــره  2مــاده  15اعضــا و وظایــف

بیمــه اســت .هــر عضــو غیــر اجرایــی هیئــت آن را مشــخص کننــد .در ایــن دســتورالعمل
مدیــره میتوانــد همزمــان ریاســت بیــش از تشــکیل کمیتــه ریســک و جبــران خدمــات

یــک کمیتــه را بــر عهــده داشــته باشــد .ایــن را درصــورت اعــام ســازمان یــا بــه تشــخیص
موضــوع در منشــور کمیتــه حسابرســی بیــان هیئــت مدیــره ضــروری دانســته اســت .در

میکنــد کــه رئیــس کمیتــه حسابرســی بایــد آییننامــه حاکمیــت شــرکتی بیمــه مرکــزی

55

ج.ا.ا اشــارهای بــه تشــکیل کمیتــه انتصابــات

نزدیکتــر اســت .دســتورالعملهای منتشــر
شــده در بــازار ســرمایه عمدتــاً حاکــم بــر

کمیتــه انتصابــات و جبــران خدمــات بهصــورت

اوراق بهــادار تهــران و فرابــورس ایــران اســت و
لزوم ـاً حاکــم بــرای کلیــه شــرکتها نیســت

بهــادار تهــران ،بــه کمیتــه جبــران خدمــات و
حقــوق و مزایــا اشــاره شــده اســت کــه مر ّکــب

بیمــه نیــز اقــدام بــه تدویــن آییننامههــای

حاکمیــت شــرکتی مربــوط بــه شــرکتهای

مدیــره ،مدیرعامــل و معــاون پشــتیبانی یــا

میرســد ابتــدا بایــد یکپارچهســازی در

نشــده اســت .در برخــی شــرکتها بــا توجــه
بــه انــدازه و ف ّعالیــت خــود اقــدام بــه تشــکیل

مشــترک میکننــد .در آییننامــه راهبــری
شــرکتی پیشــنهادی شــرکت بــورس و اوراق

شــرکتهای پذیرفتــه شــده در بــورس و

ا ّمــا ســایر نهادهــای ناظــر در بــازار پــول و

از پنــج نفــر شــامل ســه عضــو ّ
موظــف هیئــت

ف ّعــال در آن بــازار کردهانــد .لــذا بهنظــر

کارشــناس خبــره منابــع انســانی اســت .ســه
عضــو ّ
موظــف کمیتــه توســط هیئــت مدیــره

فراینــد اجــرای ایــن الزامــات و رفــع مغایــرت

بیــن آییننامههــا و دســتورالعملهای

انتخــاب میشــوند .هــدف از تشــکیل ایــن

منتشــر شــده کــرد و ســپس اقــدام بــه

بــا برنامهریــزی پرداخــت حقالزحمــه هیئــت

شــرکتها از جملــه قانــون تجــارت و الیحــه

کمیتــه نیابــت از هیئــت مدیــره در ارتبــاط

اصالحاتــی در تدویــن قوانیــن حاکــم بــر

مدیــره و مدیرعامــل بــرای درج در گــزارش

اصــاح قســمتی از قانــون تجــارت مصــ ّوب

اعمــال نظــارت بــر کلیــه مزایــای پرداختــی

ســهامی عــام تحــت نظــارت ســازمان بــورس

ســالیانه طبــق قوانیــن و مقــررات الزماالجــرا،

 1347و مقــررات مربــوط بــه شــرکتهای

بــه کارکنــان شــرکت و همچنیــن سرپرســتی

و اوراق بهــادار کــرد.

و طرحهــای تشــویقی شــرکت اســت .ایــن

منابع:

و نظــارت بــر شــیوههای اجرایــی پرداخــت
درحالــی اســت کــه در خصــوص ویژگیهــا
و نحــوه انتخــاب اعضــای کمیتــه جبــران

خدمــات در دســتورالعمل حاکمیــت شــرکتی

 -دســتورالعمل

و اوراق بهــادار تهــران و فرابــورس ایــران
مصــ ّوب

27/04/1397

 آییننامــه راهبــری شــرکتی پیشــنهادی( )1386شــرکت بــورس و اوراق بهــادار
تهــران

 منشــور کمیتــه حسابرســی شــرکتنمونه(ســهامی عــام) مصــ ّوب ســال 1391
شــرکت بــورس و اوراق بهــادار تهــران

 کتــاب تحلیــل اقتصــادی حقــوق حاکمیــتشــرکتی ،دکتــر ســید محمــد رضــا
حســینی ،بنیــاد حقوقــی میــزان

 آییننامــه شــماره  93بیمــه مرکــزی بــاعنــوان حاکمیــت شــرکتی در مؤسســات

بیمــه و آییننامــه  1/93و 2/93

 دســتورالعمل نحــوه تشــکیل و شــرحوظایــف واحدهــا و کمیتههــای موضــوع

مــاده  ۱۱آییننامــه حاکمیــت شــرکتی در
مؤسســات بیمه(شــماره)۹۳

فاطمه دادبه :دکتری مدیریت مالی

مهدی بیرانوند:
حاکمیــت

شــركتي

شــرکتهای پذیرفتــه شــده در بــورس

مصــ ّوب  1397ســازمان بــورس اشــارهای
نشــده اســت.
نتیجهگیری

حاکمیــت شــرکتی در ایــران ،متشــکل از
قواعــدی پراکنــده در قانــون تجــارت ،قوانیــن و
مقــررات بــازار ســرمایه و بــازار پــول و بیمــه به
ترتیــب دســتورالعملهایی اســت کــه توســط
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار ،شــورای پــول و

اعتبــار و شــورای عالــی بیمــه مرکــزی تصویــب
شــده اســت و رویکــرد بهکارگرفتــه شــده در
تدویــن ایــن قوانیــن و مقــررات قاعــده محــور

بــوده اســت و بــه رویکــرد ایــاالت متحــده
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نکات مهم
حــــــــرفهای

انجمن حســابداران خبره ایران بهعنوان قدیمیترین انجمن حسابداری
حرفهای با عضویت در «فدراسیون بینالمللی حسابداران ( »)IFACو با
داشتن نزدیک به  ۱۲۰۰۰عضو از سراسر کشور بهعنوان بزرگترین نهاد
حســابداری ایران ،آمادگی خود را به پذیرش همکاری و دریافت آگهی
تبلیغاتی در وبگاه این انجمن (با دامنه  ،/https: //iica.irکه به استناد
رتبهبندی الکسا و گوگل ،در جایگاه پربازدیدترین وبگاه در بین وبگاههای
نهادهای حســابداری ایران قرار دارد) ،به ویژه در "کلیپهای آموزشــی
مربوط به حسابداری" که در صفحات اینستاگرام و کانال تلگرام انجمن
منتشر میشوند ،اعالم میدارد.
لذا خواهشمند اســت در صورت تمایل به درج سفارش آگهی تبلیغاتی
مورد نظر یا ثبت هرگونه همکاری در هریک از بخشهای مذکور نسبت
به اعالم درخواست از طریق ایمیل bsafarynejad@yahoo.com
یا تلگرام به شماره  09355143936مبادرت فرمایید تا بالفاصله نسبت
به پیگیری انجام سایر مراحل مربوطه اقدام شود.
با تشکر
صفری نژاد_سازمان آگهیهای انجمن حسابداران خبره ایران
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توسعه بالک چین
و به کارگیری آن در
1
گزارشگری پایداری
مقدمه

فنــاوری بالکچیــن کــه در اصــل بــرای

پشــتیبانی از ارز دیجیتــال "بیتکویــن"

مترجمان:

اختــراع شــد ،امــکان انتشــار دادههــا را بــه

روشــی بــدون دســتکاری فراهــم میکنــد.
ایــن فنــاوری" ،دفتــر کل توزیــع شــده" بــه

دلیــل امنیتــی کــه ارائــه میدهــد ،متعاقبــاً

در انــواع دیگــر پلتفرمهــای خصوصــی و
عمومــی  -در بانکــداری ،بیمــه ،امــور مالــی

دکتر علی هدایتی زهرا یارمحمدی بهزاد فهمیده کار تجــارت ،تــدارکات زنجیــرۀ تأمیــن و بســیاری

58

از بخشهــای دیگــر پیادهســازی شــده اســت.
بــرای مثــال ،کنسرســیوم شــرکتهای انــرژی،

بانکهــا و معاملهگــران کاال از یــک پلتفــرم
"دفتــر کل توزیــع شــده" بــرای بــه اشــتراک

گذاشــتن دادههایــی کــه بــرای مدیریــت
لجســتیک معامــات کاالهــای انــرژی نیــاز

دارد ،اســتفاده میکنــد.

در همیــن حــال ،بــا افزایــش نگرانــی در
مــورد جنبههــای زیســتمحیطی ،اجتماعــی
و حاکمیتــی عملیــات کســب و کارهــا-
2
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چالشهایــی جهــت تأییــد فنــاوری

بال کچیــن

یکــی از چالشهــا در ایــن ارتبــاط اســت کــه

همــۀ شــرکتها در یــک کشــور ممکــن اســت
ملــزم بــه گــزارش آالیندگــی خودشــان در یــک

بــازۀ زمانــی مشــخص باشــند ،ایــن موضــوع

بحــث هماهنگــی را بــه وجــود م ـیآورد.

چالــش دیگــر چــه بــرای گــزارش ســطح3

آالیندگــی یــا دادههــای مشــابه (بــرای
مثــال ،بــه کارگیــری کارگــران کار اجبــاری

یــا بــردهداری مــدرن ،کــه در ســازمانهای
کشــور اســترالیا الزامــی اســت) جمــعآوری
شــده در طــول یــک زنجیــرۀ تأمیــن ،تأییــد

دادههــای ســایر شــرکتها اســت .بنابرایــن،

ممکــن اســت اطالعــات گزارششــده توســط

شــرکتها بــه صــورت عمــدی یــا غیرعمــدی

نادرســت و ناکامــل اســت.

در خصــوص جمـعآوری و تأییــد دادههــا جهــت
اطالعــات مالــی و حســابداری ،مــا دو قــرن

تجربــه داریــم ،در ایــن مــدت ،مجموعــۀ تعاریف
و اصطالحــات توافــق شــده ،اقــام خاصــی کــه

بایــد جم ـعآوری شــوند ،حسابرســی مســتقل

4

و حتــی کل حرفــۀ حسابرســی بــا اســتانداردها

و رونــدکاری مربــوط بــه خودشــان رشــد

و توســعه یافتهانــد .نیــاز اســت یــک امــر

مشــابه جهــت جمــعآوری و تأییــد دادههــای

زیس ـتمحیطی ،اجتماعــی و حاکمیتــی ایجــاد

کــه بــا الزامــات گســتردهتر ســازمانها

از مصــرف انــرژی اســت را اندازهگیــری و بــه

شــود .عالقــۀ زیــادی بــه اســتفاده از دفتــر کل

زیستمحیطیشــان مطابقــت دارد .فنــاوری

بــر ایــن ،در بســیاری از کشــورها ،شــرکتها

اجتماعــی و حاکمیتــی وجــود دارد .بــرای

ارزش خــود گــزارش کننــد ،انتشــار مســتقیم

اســتانداردگذاری ،اصطالحاتــی را بــرای

بــرای اندازهگیــری و افشــای تأثیــرات

بالکچیــن بهعنــوان راهــی بــرای حمایــت

از فعالیتهــای کاهشدهنــدهای ،توســط

ســازمانها در نظــر گرفتــه میشــود.

ســازمانهای مربوطــه گــزارش کنــد .عــاوه

توزیــع شــده 5در گــزارش زیســتمحیطی،

بایــد انتشــار ایــن گازهــا را در طــول زنجیــرۀ

شــروع ایــن فراینــد ،چندیــن دولــت و نهادهای

خــود را بــه انتشــارات تأمینکننــدگان و

اطالعــات زیســتمحیطی تعریــف کردهانــد:

موضــوع (انتشــار ســطح  )3نیــاز بــه جمـعآوری

بــرای تأمیــن مالــی پایــدار ایجــاد کــرده اســت،

جهــت درک بهتــر موضــوع بهتــر اســت بــا

توزیعکننــدگان خــود اضافــه کننــد .ایــن

بــرای مثــال کمیســیون اروپــا یــک طبقهبنــدی

گازهــای گلخانــهای ،3هرشــرکتی بایــد میــزان

و تجمیــع دادههــا از شــرکای تجــاری در زنجیرۀ

کــه از مــاه جــوالی  2020الزماالجــرا اســت.

یــک مثــال آغــاز کنیــم ،در ارتبــاط بــا انتشــار

انتشــار مســتقیم خــود و آنهایــی کــه ناشــی
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ارزش دارد.

همچنیــن ،هیئــت اســتانداردهای بینالمللــی
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گلخانــهای منتشــر شــده خــود را کاهــش

هــر کســی میتوانــد ســوابق و تغییــرات

برنامههــای گزارشگــری زیســتمحیطی،

در بالکچینهــا بــه طــور مؤثــر تغییرناپذیــر

مــاه نوامبــر  2021بــرای راهنمایــی شــرکتها

دادههــای تأییــد شــده و نشــده تفــاوت قائــل

ذخیــره میشــوند .دادههــا ممکــن اســت بیــن

حاکمیتــی منتشــر کــرده اســت.

همچنیــن بــه ســرمایهگذارهای تجــاری

شــود – شــرکتهای موجــود در یــک شــبکه

دفتــر کل توزیعشــده بــرای گــزارش و بــه

بــه اشــتراک بگذارنــد.

پایــداری 6کــه بــه تازگــی تأســیس شــده

اســت و بــا هیئــت اســتانداردهای بینالمللــی

دادهانــد.

اولیــۀ اســتانداردهای افشــای پایــداری را در

اجتماعــی و حاکمیتــی نیــاز دارنــد ،بیــن

حســابداری 7در حــال همــکاری اســت ،نمونــۀ

در افشــای اطالعــات مربــوط بــه پایــداری و

جبران کربن

8

شــوند.

پیشــنهاد شــده اســت کــه از فناوریهــای

عالقــۀ زیــادی بــه اســتفاده از "دفتــر کل توزیــع

اشــتراکگذاری دادههــای زیســتمحیطی،
اجتماعــی و حاکمیتــی ،معمــوالً بیــن شــرکای

حاضــر بانــک جهانــی در حــال آزمایــش یــک

کننــد.

شــده" در گــزارش زیســتمحیطی ،اجتماعــی

و حاکمیتــی وجــود دارد بــرای مثــال ،در حــال

سیســتم اســت کــه از پلتفــرم بالکچیــن

چیــا ،9بــرای پشــتیبانی از گــزارش پروژههــای
کاهــش انتشــار و تجــارت جبــران کربن اســتفاده
میکنــد .برایــن اســاس پروژههایــی کــه هــدف
آنهــا حــذف آالیندگــی اســت (بــرای مثــال طرح

درخــتکاری) در پلتفــرم ثبتشــده و قابــل
رهگیــری و ردیابــی هســتند.

در ایــن پلتفــرم ،پروژههــای مؤثــر میتواننــد
ارزدیجیتــال (توکــن) 10را بــه میزانــی کــه در

کاهــش آالیندگــی اثرگــذار بودهانــد دریافــت

کننــد ،ایــن توکنهــا قابــل فــروش بــه
ســازمانهایی اســت کــه نیــاز دارنــد گازهــای
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تجــاری در طــول یــک زنجیــرۀ ارزش ،اســتفاده

پ آمریکایی،
بــرای مثــال ،دو شــرکت اســتارتا 
شــرکتهای گامبــو

11

و توپــل بــا هــم
12

برنامههــای بالکچیــن را بهعنــوان یــک

مالکیــت را ببینــد .دادههــای نگهــداری شــده

هســتند – دادههــا بــه روشــی بــدون دســتکاری

گروههــای متعــدد بــه اشــتراک گذاشــته
میتواننــد بــه راحتــی دادههــا را بــا یکدیگــر
اما چند مشکل و چالش هم وجود دارد:

اولیــن مشــکل پایــداری اســت :برخــی از

پلتفرمهــا ماننــد بیتکویــن

13

و اتریــوم ،
14

کاربــران پــر مصــرف نیــروی بــرق هســتند .این

مصــرف بــه دلیــل پروتکلهــای خاصــی اســت

کــه بــرای بارگــذاری دادههــا در ایــن پلتفرمهــا

اســتفاده میشــود پروتکلهــای جایگزیــن

ســرویس بــه شــرکتهایی ارائــه میکننــد

دیگــری وجــود دارد کــه خیلــی کــم انــرژی

حاکمیتــی را بــا شــرکای تجــاری خــود بــه

کــه یــک پروتــوکل بــر مبنــای مقــدار حافظــه

کــه دادههــای زیســتمحیطی ،اجتماعــی و
اشــتراک میگذارنــد.
مزایا و معایب

مصــرف میکننــد ،ماننــد چیــآ پلتفــرم،15

کامپیوتــری کــه گروههــای شــرکتکننده
فراهــم میکننــد ،بــه کار میگیــرد.

دومیــن چالــش مربــوط بــه تأییــد /ممیــزی

بــه کارگیــری بالکچیــن بــرای همچیــن

هســت :از آنجایــی کــه دادههــای آپلــود شــده

بالکچینهــای عمومــی ،شــفاف هســتند-

دائــم در آنجــا باقــی میماننــد ،برنامههــا یــا

برنامههایــی چنــد مزایــا بــه همــراه دارد،

در یــک پلتفــرم دفتــر کل توزیعشــده بــهطــور
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ate their own contracts.
12-Topl: Topl is an impact technology
economy empowering businesses and
corporations to unlock the value of
their positive impact. The Topl Blockchain, the world's first blockchain built
for tracking, tokenizing, and monetizing positive impact.
13-bitcoin
14-ethereum
15- Chia platform: Chia was incorporated
in August of 2017 to develop an improved blockchain and smart transaction platform. We are building the Chia
Network to improve the global financial and payments systems. Chia is the
first enterprise-grade digital money.
Chia is using the first new Nakamoto
consensus algorithm since Bitcoin.
16-ESG data is an abbreviation of
Environmental, Social and Governance metrics. In effect, Environmental
criteria show how green the company
is, Social criteria look at treatment of
employees, suppliers, and the community, and corporate Governance deals
with corporate areas such as bribery,
corruption, and executive pay.

more, or be stored in underground
geologic formations.
4-independent auditing
5-sustainable finance taxonomy is a set
of criteria that provide the basis for
an evaluation of whether and to what
extent a financial asset will support
given sustainability goals.
6-International Sustainability Standards
Board (ISSB)
7-International Accounting Standards
Board (IASB)
8-Carbon offsets
9-Chia block chain platform
10-digital tokens: Tokens are the smallest elements of a program, which are

abmagazine.accaglobal.com /2022/
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 عضــو انجمــن:دکتــر علــی هدایتــی

 منتــور،ACCA حســابداران خبــره انگلســتان
رســمی دانشــگاه آکســفورد بروکــس انگلســتان
ACCA در پــروژه مشــترک بــا

 کارشــناس حســابداری و:زهرا یارمحمــدی

عضــو انجمــن حســابداران خبــره ایــران

 دانشــجوی کارشناســی:بهــزاد فهمیــده کار
 آلمــان، دانشــگاه کایزرســاترن،ارشــد مالــی
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meaningful to the compiler. The following are the types of tokens: Keywords,
Identifiers, Constant, Strings, Operators, etc.: Coins and tokens both rep-

بایــد اجــازه آپلــود فقــط بــه دادههــای تأییــد

 یــا بایــد بیــن دادههــای،شــده را بدهنــد
تأییــد شــده و تأییــد نشــده تمایــز قائــل شــوند

– همانطــور کــه حســابداران حســابهای

حسابرســی شــده و حسابرســی نشــده را

.تفکیــک میکننــد

ایجــاد ایــن تمایــز بــه ایــن معنــی اســت کــه
،برنامههــا میتواننــد دادههــا را از مبــدأ آن

از طریــق تأییــد یــا گواهینامــه و ســپس بــه
.گزارشــگری و افشــاء ردیابــی کننــد

 در اینجــا،امــا هــر روشــی کــه اســتفاده شــود

فرصتهــای قابلتوجهــی بــرای شــرکتها

وجــود دارد تــا از بالکچیــن بــرای اهــداف

گســتردهتر بهرهبــرداری کننــد و همینطــور
بــرای شــرکتهای خدمــات مالــی بــه منظــور
،16حسابرســی و تأییــد دادههای زیسـتمحیطی

.اجتماعــی و حاکمیتــی

resent a store of value, much like fiat
currency, such as dollars, euros, yen,

:پینوشتها

etc. But there's a crucial difference:
digital coins are a form of money, while

1-Block chain boost for sustainability

digital tokens represent something that

2-ESG is a system for how to measure

can be assigned a price.
11-Gumbo: Data Gumbo provides a
network for users to build, negotiate
and execute their own smart contracts.

the sustainability of a company or
investment in three specific categories:
environmental, social and governance
3-carbon emissions: Captured carbon

As a neutral third-party, we supply the

dioxide can be put to productive use in

blockchain technology and infrastruc-

enhanced oil recovery and the manu-

ture for companies to build and oper-

facture of fuels, building materials, and
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عوامل موثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی با
تاکید بر نظریه نمایندگی ،نهادی و ارتباطات

بهصــورت مؤثّــر فع ّالیــت کنــد و در خدمــت

مقدمه

حسابرســی داخلــی در حــال حاضــر بهعنــوان

یکــی از مهمتریــن بخشهــای ســازمانها
در مســائل مالــی مطرحشــده اســت.
امــروزه ،حسابرســی داخلــی توانســته اســت

بــا اتّــکای بــه موازیــن علمــی و برخــورداری
از تئوریهــای نویــن ،اثربخشــی خــود را در
ســازمانها بیشــتر مطــرح کنــد و ســبب

شــود تــا بهکارگیــری حسابرســان داخلــی
در ســازمانها بــا قــوت و شــدت بیشــتری در

جریــان باشــد .یــک واحــد حسابرســی داخلــی
مؤثــر ،فرایندهایــی بــرای ارزیابــی اثربخشــی

خــود دارد و از نتایــج حسابرســیها ،گرفتــن

بازخــورد از حسابرســان مســتقل و ســایر
ذینفعــان بــرای نظــارت بــر روندهــا در طــی
زمــان و دســتیابی بــه بهبــود مســتمر در

حنانه آقاباالیی بختیار

احسان حمزه
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رویههــا و عملکردشــان اســتفاده میکننــد.

زمانــی کــه واحــد حسابرســی داخلــی

1

عملیــات و مدیریــت ســازمان قــرار گیــرد،
میتوانــد کمــک بزرگــی بــه ســازمان در

دسـتیابی بــه هدفهــای آن باشــد؛ از همیــن
رو ،ســازمانهایی کــه از واحــد حسابرســی

داخلــی اثربخــش برخوردارنــد ،ارزیابــی
بهتــری نســبت بــه کارایــی فراینــد مدیریــت
ریســک و تــوان فراینــد مدیریــت ریســک در
شناســایی رویدادهــا ،شناســایی ریســکها و
درنهایــت واکنــش مناســب بــه ریســکهای
شناساییشــده خواهنــد داشــت و درنتیجــه

چنیــن ســازمانهایی خطرهــای محیــط

کســبوکار و نیــز ریســکهای درونســازمانی

را بهتــر شناســایی و مدیریــت خواهنــد کــرد

و بنابرایــن ،اقدامهــای اصالحــی مناســب را

ب و کار خــود
بهمنظــور بهبــود مســتمر کســ 

بــه کار میبندنــد .بــا اینحــال ،بــرای حفــظ

و افزایــش اعتبــار حسابرســی داخلــی ،مفاهیــم
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و بهبــود روشهــا ،افــزودن ارزش و بهســازی
عملیــات ســازمان ،تنهــا از طریــق اســتقرار
یــک سیســتم حسابرســی داخلــی اثربخــش در
ســازمانها ،امکانپذیــر خواهــد شــد .اندایــا و

حنیفــا ،)2013( 2ادعــا کردنــد کــه تحقیقــات
محــدودی دربــارۀ اثربخشــی حسابرســی

داخلــی 3انجامشــده اســت و تاکنــون توافقــی
در خصــوص بهتریــن چهارچــوب بــرای
اثربخشــی حسابرســی داخلــی وجــود نداشــته

اســت .در ایــن راســتا ،بویلــی ،)1993( 4در

پژوهــش خــود طــی دوره  ،1990-1975بــه
ایــن مطلــب اشــاره کــرد کــه تنهــا  21مقالــه
در خصــوص موضــوع حسابرســی داخلــی اســت

و هیچکــدام از آنهــا بــه اثربخشــی حسابرســی

داخلــی نپرداختهانــد .ایــن موضــوع بهطــور
عمــده مرتبــط بــا عــدم توجــه کافــی بــه

نظریههایــی اســت کــه میتواننــد چهارچــوب

نظــری اثربخشــی حسابرســی داخلــی 5را
ایجــاد کننــد ()Endaya,Hanefah ,2013؛

کارایــی و اثربخشــی بایــد موردبررســی قــرار بنابرایــن ،ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه
گیــرد (ساســانی و اســکندری.)1392 ،
بــه نقــش و ویژگــی واحــد حسابرســی داخلــی
حسابرســی داخلــی بهواســطۀ ّ
تخصصــی کــه در تولیــد ارزشافــزوده بهعنــوان یــک بخــش
از درک ریســکهای ســازمان و کنترلهــای از اقتصــاد جامعــه و ســازمان بایــد توجــه

داخلــی بــرای کاهــش ریســکها دارد بــه ویــژهای شــود.
مدیریــت یــاری میدهــد و توصیههایــی

بــرای بهبــود ارائــه میکنــد و ســازمانهای نظریۀ نمایندگی
فاقــد نهــاد حسابرســی داخلــی نهتنهــا از نظریــۀ نمایندگــی بــر ایــن فــرض اســتوار
6

خدمــات حرفـهای حسابرســی داخلــی محــروم اســت کــه مدیــران و ســهامداران بهگونــهای
ماندهانــد ،بلکــه در معــرض ریســک اتّــکا منطقــی عمــل میکننــد و از قراردادهــا

بــر مدیریــت بــرای کنتــرل ریســک هســتند بــرای بیشینهســازی ثــروت خــود اســتفاده
(نمــازی ،ناظمــی و برخــوردار .)1400 ،افــزون میکننــد .البتــه نتیجــۀ ایــن فــرض میتوانــد

بــر ایــن ،پیشگیــری از اخــذ تصمیمــات بــه مســئلۀ خطــر اخالقــی منجــر شــود
ضعیــف بــر مبنــای اطالعــات نادرســت و ( .)Jensen,Meckling,1976ازآنجاکــه
بیموقــع یــا اطمینــانبخشــیدن از اســتفاده ممکــن اســت مدیــران در زمــان تــاش
صحیــح از داراییهــا ،محافظــت ســازمان بــرای بیشینهســازی ثــروت خــود همســو بــا

در مقابــل اثــرات عــدم رعایــت
مقــررات و منافــع ســهامداران عمــل نکننــد و از ســویی،
ّ
آئیننامههــا ،جلوگیــری از اشــتباهات و تقلّبــات ســهامداران نیــز بــه همــۀ منابــع اطالعاتــی
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دسترســی ندارنــد ،امــکان بررســی ســهامداران

مبنــی بــر اینکــه آیــا اقدامــات مدیــران در
راســتای بیشینهســازی منافــع شــرکت هســت

یــا نــه وجــود نخواهــد داشــت .بهمنظــور حــل
ایــن مســئله کــه انتخــاب ناســازگار نامیــده

میشــود و مســئلۀ خطــر اخالقــی برآمــده از
ناقرینگــی اطالعاتــی بیــن ســهامدار و مدیــر،

نیــاز بــه وجــود نقــش نظارتــی ،بیــشاز پیــش

احســاس میشــود .شــرکتها میتواننــد بــا

در اختیــار داشــتن یــک واحــد حسابرســی
داخلــی کارا و اثربخــش ،احتمــال کشــف
ســوء جریانــات مدیریتــی را افزایــش دهنــد و

موجــب ایجــاد مانعــی بــرای مدیــران در جهــت
سوءاســتفاده از موقعیــت و اختیــارات ســازمانی

آنهــا شــوند .نقــش حسابرســی داخلــی در
فراینــد قــراردادی شــرکت توســط بســیاری

از پژوهشــگران ،احرازشــده اســت .ســارنز و
عبدالمحمــدی ( ،)2011در مطالعــات خــود
7

مشــاهده کردنــد کــه حسابرســی داخلــی

نقــش مهمــی را در ارائــۀ اطالعــات بــه

هیئتمدیــره کــه نماینــدگان ســهامداران
هســتند ،ایفــا میکنــد و میتوانــد اثربخشــی
مدیــران را در بهکارگیــری منابــع ســهامداران

ارزیابــی کنــد .در نظریــۀ نمایندگــی باوجــود
تضــاد منافــع ســهامداران و مدیــران،
ســهامداران همــواره ایــن دغدغــه را دارنــد

کــه مدیــران همســو بــا بیشینهســازی منافــع
آنــان عمــل نکننــد .ازایــنرو ،بــرای اینکــه

بتواننــد از اقدامــات مدیــران در راســتای
منافــع خــود اطمینــان یابنــد ،هزینههایــی را
متحمــل میشــوند .ازآنجاکــه ایــن هزینههــا

بهواســطۀ انعقــاد قــرارداد بیــن مدیــران و
ســهامداران و شــکلگیری رابطــۀ نمایندگــی
پدیــد میآینــد ،هزینــۀ نمایندگــی نامیــده
متضمــن
میشــوند .وجــود رابطــۀ نمایندگــی،
ّ
ایجــاد هزینــۀ نمایندگــی اســت .وجــود یــک

واحــد حسابرســی داخلــی میتوانــد واکنشــی

63

پایشگرانــه بــه هزینههــای نمایندگــی باشــد.

( .)Wright, Rwabizambuga,2006نظریــۀ

داخلــی در شــرکت ،میتوانــد راهــکاری

قواعــدی مثل انتظارهــا و هنجارهــای اجتماعی

درواقــع ،وجــود ســازوکار نظارتــی حسابرســی
اثربخــش بــرای چیرگــی بــر مســائل نمایندگی

(صــراف و آقاباالیــی بختیــار )1393 ،و
باشــد
ّ

نیــز موجــب افزایــش شــفافیت اطالعــات افشــا
شــده توســط واحــد اقتصــادی شــود .افــزون

بــر ایــن ،تعامــل مســتمر حسابرســان داخلــی

بــا اعضــای کمیتــه حسابرســی بهواســطۀ

بهبــود اثربخشــی حسابرســی داخلــی موجبــات
تمرکــز بــر عملکــرد ســازمانی را فراهــم

میکنــد ( .)Lal Josh,Karyawati,2022در
یــک نتیجهگیــری کلــی میتــوان بیــان کــرد

نهــادی اظهــار میکنــد کــه محیــط نهــادی
ایجــاد میکنــد کــه مقتضیــات ســاختارها،

عملیــات ،رفتارهــا و ســنتهای ســازمانی را
تحــت تأثیــر قــرار میدهــد (.)Scott,1995

تطبیــق بــا ایــن انتظارهــا و هنجارهــا بــرای

یــک ســازمان ضــروری اســت تــا اینکــه
مشــروعیت خــود را حفــظ کنــد و برحســب

آن از دســتیابی بــه منابــع کمیــاب اطمینــان

حاصــل کنــد (Heugens,Lander,2009؛
Ragatz,2005

Melnyk,

.)Zsidisin,

در مطالعــات از نظریــۀ نهــادی بهعنــوان

کــه نظریــۀ نمایندگــی ،نظریــۀ ســودمندی

محــرک
چهارچوبــی بــرای شناســایی عوامــل
ّ

نظــری اثربخشــی حسابرســی داخلــی کمــک

(.)Al-Twaijry, Brierley, Gwilliam,2003

اســت کــه میتوانــد در ایجــاد چهارچــوب

کنــد.

وجــود حسابرســی داخلــی استفادهشــده اســت

نظریــۀ نهــادی بــرای بررســی عوامــل
مؤثــر بــر اثربخشــی حسابرســی داخلــی

نظریۀ نهادی

8

بهعنــوان یــک مفهــوم مفیــد بــه کار م ـیرود

نظریــۀ نهــادی بهعنــوان چهارچوبــی مفهومــی

(  .)Dimaggio,Powell,1983دیــدگاه

کــه ســاختارهای ســازمانی در پاســخ بــه

پاســخ بــه ســه مکانیســم اســت کــه عبارتانــد

بــرای توضیــح انطبــاق ســازمانی ،بیــان میکنــد
فشــارهای رســمی از طــرف ســایر ســازمانها

یــا همنوایــی بــا اســتانداردهای هنجاری بناشــده
بهوســیله نهادهــای خارجــی شــکل میگیرنــد

نظریــۀ نهــادی ،تغییــرات عمــدۀ ســازمانی در
از:

 -1همریختی اجباری (قهری).
9

 -2همریختی تقلیدی

10

 -3همریختی هنجاری.11

همریختــی اجبــاری ،مرتبــط بــا انطبــاق بــا

مقــررات الزماالجــرا اســت
قوانیــن و ســایر
ّ
()Lenz,Hahn,2015؛ کــه ازجملــۀ آنهــا

میتــوان بــه اســتانداردهای حســابداری و
قوانیــن مالــی ،فشــار نهادهــای اجتماعــی،

اقتصــادی و سیاســی اشــاره کــرد .همریختــی

اجبــاری در زمینــۀ ایجــاد واحــد حسابرســی
داخلــی در ســازمان ،متشـ ّکل از آن فشــارهایی
اســت کــه بــرای ایجــاد واحــد حسابرســی
داخلــی اعمــال میشــود زیــرا علیرغــم آنکــه

واحــد حسابرســی داخلــی کفایــت سیســتم
کنتــرل داخلــی را بررســی میکنــد ،در بررســی

وســیع اقتصــادی بــودن ،کارآمد بودن و اثربخشــی
فع ّالیتهــای ســازمان و تأثیــر آنهــا بــر عملکــرد

ســازمانی نیــز بـهکار مـیرود .همریختــی تقلیدی،

بهطــور اساســی از موفقیــت ادراکشــدۀ ســازمان
نســبت بــه فع ّالیتهــای رقیــب نشــأت میگیــرد
( .)Liu etal,2010در زمینــۀ حسابرســی

داخلــی ،همریختــی تقلیــدی زمانــی رخ
میدهــد کــه یــک ســازمان ،حــس کنــد کــه
وجــود حسابرســی داخلــی مزایایــی برایــش بــه
همــراه خواهــد داشــت .همریختــی هنجــاری،

از گروههــای حرفــهای سرچشــمه میگیــرد

کــه ســعی در تعریــف شــرایط و شــیوۀ
اشــتغال خــود و مشــروعیت بخشــیدن بــه آن
را دارنــد (.)Emnert,Johansson,2010

بهعبارتدیگــر ،همریختــی هنجــاری از

تخصصــی شــدن ســازمانها ناشــی
افزایــش در ّ

میشــود؛ کــه ازجملــۀ آنهــا میتــوان بــه

افــراد حرف ـهای و دارای مهــارت ،جهتگیــری

اســتراتژیک ســازمانی ،فرهنــگ واحــد
تجــاری و ویژگیهــای ســازمانی اشــاره کــرد.

اثربخشــی حسابرســی داخلــی نیــاز بــه درک

مشــترک نســبت بــه آن دارد کــه چــه چیــزی

باعــث میشــود تــا حسابرســی داخلــی یــک
فع ّالیــت ارزشافــزوده باشــد .بدیــن ترتیــب ،به
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نظــر میرســد کــه نظریــۀ نهــادی یــک نظریــۀ
معتبــر بــرای اثربخشــی حسابرســی داخلــی در

کشــورهای توســعهیافته و درحالتوســعه اســت
و نیــز میتوانــد در ایجــاد چهارچــوب نظــری
اثربخشــی حسابرســی داخلــی ،نقــش ایفــا کند.
نظریۀ ارتباطات

12

ارتباطــات ،فراینــدی اســت کــه در آن معنــا

بیــن موجــودات زنــده تعریــف میشــود و بــه

اشــتراک گذاشــته میشــود .عــدم توانایــی
برقــراری ارتبــاط مؤثــر ،13میتوانــد در ارتبــاط

بــا اطالعــات نامناســب یــا پیچیدگــی ارتباطــات
باشــد .توســعه مهارتهــای ارتباطــی مؤثــر

بهعنــوان بخــش قابلتوجهــی در پیشــرفت
حسابرســان داخلــی تلقــی میشــود؛ بنابرایــن،

حسابرســان داخلــی جهــت موفقیــت در حرفــۀ

خــود ،نیــاز بــه مهارتهــای ارتباطــی مؤثــر

دارنــد .دیویدســون ،)1991( 14اســتدالل کــرد

کــه تمامــی حسابرســان و نیــز کســانی کــه نتایــج حسابرســی دارد؛ بنابرایــن میتــوان بــه ایــن نکتــه بایــد توجــه کــرد کــه اثربخشــی
بــر ایــن باورنــد کــه آنهــا نیــاز بــه مکاتــب بیــان کــرد کــه ازآنجاییکــه حسابرســان حسابرســی داخلــی علیرغــم آنکــه
خــوب بــرای آگاهانــه عمــل کــردن در ارزیابــی ،داخلــی بهعنــوان بــازوی مدیریــت هســتند ،میتوانــد تحــت تأثیــر نظریــه نمایندگــی،
بهبــود و اســتفاده از مهارتهــای خــود دارنــد ،برقــراری ارتبــاط مؤثــر بیــن حسابرســان و نهــادی و ارتباطــات ،قــرار گیــرد؛ تحــت تأثیــر
میتواننــد از دانــش مفاهیــم ارتباطــات فعلــی مدیریــت بــرای پیشــبرد حسابرســی ،امــری برخــی عوامــل نیــز قــرار دارد کــه ایــن عوامــل
بهرهمنــد شــوند .نظریــۀ ارتباطــات دیویدســون حیاتــی اســت و اینکــه مهارتهــای بهعنــوان عناصــر قابلتوجــه در اثربخشــی

بــر مبنــای ســه حقیقــت (اصــل) دربــارۀ ارتباطــی میتوانــد بــه حسابرســان داخلــی حسابرســی داخلــی هســتند؛ ازجملــه ایــن
در بحــث در مــورد مســائلی همچــون ریســک عوامــل کــه میتواننــد بــر اثربخشــی
ارتباطــات اســت و عبارتانــد از:

 -1عدم برقراری ارتباط غیرممکن است.

و سیســتمهای کنتــرل داخلــی بــا مدیریــت حسابرســی داخلــی در ســازمان ،مؤثــر واقــع
کمــک کنــد .در نتیجــه ،اســتفادۀ مؤثــر از شــوند ،عبارتنــد از ویژگیهــای حسابرســان

 -2ارتباطات ،پدیدهای چند سطحی است.
 -3پیــام ارســالی همیشــه بــا پیــام دریافتــی حسابرســی داخلــی توســط مدیریــت ،ضمــن داخلــی ،عملکــرد واحــد حسابرســی داخلــی
افزایــش صحــت اطالعــات مالــی مورداســتفادۀ و پشــتیبانی اعضــای ســازمان .16افزونبرایــن،
برابــر نیســت.
15

حسابرســان داخلــی بایــد در هــر موقعیتی ســطح افــراد درونســازمانی و برونســازمانی موجــب ایــن موضــوع روشــن اســت کــه آگاهــی
ارتباطــات را شناســایی کننــد و آگاه باشــند کــه اتخــاذ تصمیــم صحیحتــر و مؤثرتــر توســط از عوامــل مؤثــر بــر اثربخشــی حسابرســی
چگونــه در هــر ســطح ،ارتباط مؤثری برقــرار کنند مدیریــت میشــود؛ اتخــاذ تصمیــم صحیــح داخلــی حائــز اهمیــت اســت؛ زیــرا حسابرســی
( .)Sawyer, Dittenhofer, Scheiner,2003باعــث بهبــود عملکــرد مدیــران و حفــظ منافــع داخلــی مؤثــر میتوانــد منجــر بــه بهبــود
اثربخشــی حسابرســی داخلــی بســتگی بــه صاحبــان ســازمانهای تجــاری میشــود چهــار فراینــد مهــم در ســازمان شــود کــه
مهارتهــای ارتباطــی حسابرســان داخلــی بــا و در ایــن صــورت میتــوان ادعــا کــرد کــه ازجملــه آنهــا عبارتانــد از -1:یادگیــری
مدیریــت شــرکت و دیگــر کاربــران ذینفــع از حســابرس داخلــی اثربخــش اســت .درهرحــال( ،آمــوزش کارکنــان بــه اینکــه چگونــه کار
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خــود را بهتــر انجــام دهنــد) -2 .انگیــزه

میدهــد و در نظــر دیگــران بیمعنــا

عملکــرد میشــود)-3 .عامــل بازدارنــده

(دانســتن آنکــه حسابرســی از هــر چیــزی

بهوضــوح در محیــط کســبوکار و بهویــژه

الزم بــرای ایفــای مســئولیتهای فــردی
خــود ،برخــوردار باشــند .فع ّالیــت حسابرســی

بــرای حسابرســان کــه کاربــران خدمــات

داخلــی درمجمــوع بایــد از دانــش ،توانایــی و

ممانعــت میکنــد) و  -4بهبــود فراینــد

حسابرســی بــه بخشــی از اظهارنظــر آنهــا در

ســایر ویژگیهــای حرفـهای الزم بــرای ایفــای

زمــان اتخــاذ تصمیمهــای خــود وابســتهاند،

مســئولیتها برخــوردار باشــد یــا آنهــا را فراهم

مشــهود اســت (.)Endaya,Hanifah,2013

متخصــص در
کنــد .وجــود کارکنــان باتجربــه و
ّ
واحــد حسابرســی داخلــی موجــب میشــود

19

کــه ارزشافــزودۀ حسابرســی داخلــی افزایــش

(حسابرســی همچنیــن منجــر بــه بهبــود

کــه میتوانــد منجــر بــه سوءاســتفاده شــود،
(حسابرســی داخلــی ممکــن اســت همچنیــن

میشــود .بهطورکلــی نیــاز بــه بیطرفــی،

اطمینــان دهــد کــه همهچیــز بهدرســتی اســتانداردهای بینالمللــی حسابرســی

انجــام میشــود) (.)Eden,Moriah,1996

 610منتشرشــده ( )2009توســط فدراســیون

یابــد؛ زیــرا ازیکطــرف تجربــه ایــن افــراد

حسابرســی داخلــی ازجملــه ،ویژگیهــای

کــه حسابرســان مســتقل در هنــگام اســتفاده

در محیــط کار خــود بــا همــکاران و ســایر

در ادامــه برخــی از عوامــل مؤثــر بــر اثربخشــی
حسابرســان داخلــی ،عملکــرد واحــد

حسابرســی داخلــی و پشــتیبانی اعضــای
ســازمان شــرح داده میشــوند.

ویژگیهای حسابرسان داخلی

بینالمللــی حســابداران ،20خواهــان آن اســت

از کار انجامشــده توســط حسابرســی داخلــی،

ارتبــاط مؤثــر را ارزیابــی کننــد .ارتبــاط مؤثــر
بهعنــوان یکــی از عوامــل مؤثــر بــر اثربخشــی

حسابرســی داخلــی محســوب میشــود.
درواقــع ،حسابرســان داخلــی بایــد بهمنظــور

ویژگیهــای حسابرســان داخلــی اشــاره

تســهیل در درک یافتههــای حسابرســی

دقــت حرفــهای 18و آمــوزش و توســعه دارد.

مؤثــر و نیــز پیشــرفت در حرفــه خــود از

بــه بیطرفــی ،17ارتبــاط مؤثــر ،مهــارت و
بیطرفــی ،بــرای هــر حرفــهای کــه قضــاوت
حرف ـهای توســط خــود یــا از طریــق دیگــران

ارائــه میکنــد ،امــری ضــروری اســت و

بــدون آن ،قضــاوت ارزش خــود را از دســت

و انجــام مســئولیتهای خــود بهطــور
مهارتهــای ارتباطــی برخــوردار باشــند.
انجمــن حسابرســان داخلــی ملــزم کــرده
21

اســت کــه حسابرســان داخلــی بایــد از دانــش،

تواناییهــا و ســایر ویژگیهــای حرفــهای

موجــب میشــود کــه رابطــۀ مناســبی
کارکنــان ســازمان برقــرار کننــد و از طــرف
تخصــص ایــن افــراد موجــب بهبــود
دیگــرّ ،

کیفیــت کار حسابرســی داخلــی و درنتیجــه
اثربخشــی حسابرســی داخلــی میشــود
(پورحیــدری ،رضایــی.)1391 ،

عملکرد واحد حسابرسی داخلی

منظــور از عملکــرد واحــد حسابرســی

داخلــی ،برنامهریــزی ،نظــارت ،اجــرای
عملیــات ،مستندســازی و ثبــت اطالعــات،

گزارشدهــی یافتههــا و پیشــنهادها و

پیگیــری پیشــنهادهای حسابرســی داخلــی
اســت .بهتریــن مرجــع بــرای ارزیابــی عملکــرد

حسابرســان داخلــی ،کمیتــه حسابرســی
اســت .فع ّالیــت اثربخــش حسابرســی داخلــی

در ســازمانها موجــب بهبــود عملکــرد کل
شــرکت میشــود کــه ایــن فع ّالیــت اثربخــش

موجــب متقاعدشــدن مدیــران ســازمانها

بــرای اســتفاده از خدمــات حسابرســی

داخلــی میشــود (پورحیــدری ،رضایــی،

 .)1391اشــنایدر و ویلنــر ،)1990( 22عملکــرد
حسابرســی داخلــی باکیفیــت را مانعــی بــر
قانونشــکنی و ّ
تخطــی احتمالــی از اصــول

پذیرفتهشــدۀ حســابداری در گزارشــگریهای
مالــی میداننــد .بهعنوانمثــال ،زمانــی کــه

حســابدار بدانــد کــه حسابرســان داخلــی
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ممکــن اســت عملکــرد گزارشگــری مالــی

داخلــی نیــز اتخــاذ میشــود .در ایــن راســتا

در مــورد انجــام ثبــت دفتــری ســؤالبرانگیز

در مطالعــۀ خــود ادعــا کردنــد کــه افزایــش

نادرســت را شناســایی کننــد ،ممکــن اســت

(ثبــت یــک ســند حســابداری بــدون مــدارک

جوقــان ،رحیمیــان و قرهداغــی(،)1397

ارتبــاط حسابرســان داخلــی موجــب افزایــش

و مســتندات الزم) درنــگ کننــد (Prawitt,

اثربخشــی حسابرســی داخلــی میشــود.

واحــد حسابرســی داخلــی بهعنــوان عنصــر

ایــن اســتدالل مطــرح میشــود کــه نظریــۀ

)Smith, Wood ,2009؛ بنابرایــن ،عملکرد
قابلتوجهــی بــرای اثربخشــی حسابرســی

داخلــی اســت.

بــا توجــه بــه جمیــع مــوارد بیانشــده،

نمایندگــی ،نهــادی و ارتباطــات ،میتواننــد
در ایجــاد چهارچــوب نظــری اثربخشــی

حسابرســی داخلــی ،نقــش ایفــا کننــد و

پشتیبانی اعضای سازمان

همچنیــن ،عوامــل مؤثــر بــر اثربخشــی

بخــش مهمــی از نقــش کمیتــۀ حسابرســی،

حسابرســی داخلــی ازجملــه ویژگیهــای

داخلــی و تیــم مدیریتــی اســت کــه ایــن

حسابرســی داخلــی و پشــتیبانی اعضــای

ارزیابــی کــردن رابطــۀ مدیــر حسابرســی
ـد زیــادی تحــت تأثیــر
رابطــه میتوانــد تــا حـ ّ
اثربخشــی عملکــرد واحــد حسابرســی داخلــی
باشــد .بهعبارتدیگــر واحــد حسابرســی

داخلــی در صورتــی اثربخــش اســت کــه

رابطــۀ خوبــی بــا تیــم مدیریتی داشــته باشــد.
عــاوه بــر رابطــۀ کاری خــوب بیــن مدیــر
حسابرســی داخلــی و تیــم مدیریــت ،تیــم

مدیریتــی نیــز بایــد اهمیــت متقابلــی بــرای

نقــش واحــد حسابرســی داخلــی در ســازمان
خــود قائــل باشــد .حرفــه حسابرســی داخلــی

افــزون بــر ارائــه خدمــات اطمینانبخشــی
عملیــات ســازمان ،بهعنــوان مشــارکتکننده

در امــر تفکــر اســتراتژیک بــه مدیریــت
ارشــد در مواجهــه بــا نیازهــای در حــال

تغییــر ســازمان ،خدمــات مشــاورهای نیــز

ارائــه میدهــد ( .)ONAY,2021ازایــنرو،

پشــتیبانی مدیریــت ارشــد و وجــود کمیتــۀ

حسابرســی مؤثــر در ســازمان میتوانــد
موجــب اثربخشــی واحــد حسابرســی داخلــی

در آن ســازمان شــود لــذا ،هنگامیکــه اعضــای
ســازمان از عالقــه و انگیــزش پشــتیبانی
فع ّالیتهــای حسابرســی داخلــی برخــوردار

باشــند ،مفهــوم اثربخشــی حسابرســی

خرداد و تیر 1401
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
شمارۀ ۳43

ing 610 (ISA 610).
20- International Federation of Accountants.
21- The Institute of Internal
Auditor(IIA).
22- Schneider and Wilner.

حسابرســان داخلــی ،عملکــرد واحــد

ســازمان نیــز میتواننــد بهعنــوان عناصــر
قابلتوجــه در اثربخشــی حسابرســی داخلــی،

مؤثــر واقــع شــوند.
پینوشتها:

1- Internal Audit Function.
2- Endaya and Hanifah.
3- Internal Audit Effectiveness.
4- Boyle
5- Theoretical Framework of Internal
Audit Effectiveness.
6- Agency Theory.
7- Sarens and Abdolmohammadi.
8- Institutional theory.
9- Coercive isomorphism.
10- Mimetic isomorphism.
11- Normative isomorphism.
Communication theory.ر12-
13- Effective communication.
14- Davidson.
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16- Organization members support.
17- Objectivity.
18- Due Professional Care.
19- International Standard on Audit-
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فراخوان ارسال مقاله برای حسابدار
شده باشند.

بدین وســیله از اعضای انجمن حســابداران خبرهی

مالی ،حســابداری بها ،حســابداری مدیریت و

ایران و دیگر خوانندگان مجله درخواســت میشود

حسابرسی (مستقل /داخلی /عملیاتی /رعایت).../

با ارســال مقاالت حرفهای خود بــه ارتقای کیفیت

است.

محتوای حسابدار بهعنوان صدای حرفهی حسابداری

مقاالت تألیفی که به یکی از مسائل روز قوانین و

مطلب در حســابدار اســت .از این رو ،چنانچه

ایران کمک کنند.

مقررات حاکم بر حسابداری ایران میپردازند .از

در مقاالت تألیفی خود از آثار نوشــتاری دیگران

جمله ،قوانین و مقررات مالیاتی ،قوانین و مقررات

(فارسی /انگلیسی ).../بهره بردهاید؛ ضروری است

انجمن حسابداران خبرهی ایران ،بهعنوان یک انجمن

تجاری ،قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی و

که بهدقت به منابع مورد استفاده ارجاع دهید.

«حرفهای» مأموریتهای زیر را دنبال میکند:

سایر.

پ) رعایت حقوق مؤلفان خط قرمز انتشــار هرگونه

رشــد و بالندگی اعضــاء بهعنــوان اصلیترین

مقاالت تألیفی که به یکی از مســائل روز مرتبط

ت) اصول اولیهی مقالهنویســی را در مقاالت تألیفی

سرمایهی انجمن،

با حسابداری ایران میپردازند .از جمله ،راهبری

خــود رعایت فرماییــد .از جملــه ،انتخاب تیتر

کمک بــه اعتالی حرفــهی حســابداری از راه

شرکتی ،کنترل داخلی ،ضدتقلب ،ضدفساد مالی،

مناســب ،پیکربندی مقاله (مقدمه /بدنه /نتیجه)

آموزش ،پژوهش و ارتقای دانش و مهارت فعاالن

تأمین مالی و سایر.

و اســتفاده از تیترهای میانی (بخشبندی بدنهی

حرفه،

ترجمــهی مقاالت منتشــر شــده در مجالت

مقاله).

کمک به سازمانها و ارزشآفرینی برای آنها از راه

"حرفهای" معتبر جهان که به یکی از مسائل روز

اعضاء ،و

حسابداری جهان یا یکی از مسائل روز مرتبط با

ث) اصول اولیهی دستور ّ
خط فارسی و دستور زبان

اعطــای معتبرتریــن گواهینامههــای حرفهای

حسابداری جهان میپردازند؛ و برای حسابداران

فارســی را در مقاالت تألیفی و ترجمههای خود

حسابداری در ایران.

حرفهای ایران واجد جنبههای آموزشی کاربردی

رعایت فرمایید.

(نه صرفاً نظری) هستند.

در ایــن ارتباط ،مقــاالت ،یادداشــتها ،میزگردها،
گزارشها ،اخبــار و دیگر مطالبی که در حســابدار

در پایــان الزم به تأکید اســت ،با توجــه به این که
ب) حسابدار از انتشار مقاالت زیر معذور است:

اولویــت اصلی حســابدار مطرح کردن مســائل روز

(بهعنوان ارگان رســمی انجمن ) منتشــر میشوند،

مقاالت "علمی-پژوهشــی" (تألیفی یا ترجمه)

حســابداری ایران ،مسائل روز قوانین و مقررات حاکم

جملگی باید در ارتبــاط با تحقق مأموریتهای فوق

که به تبیین مراحل انجــام و گزارش یافتههای

بر حسابداری ایران و مسائل روز مرتبط با حسابداری

باشند .از این رو ،از اعضای گرانمایهی انجمن و دیگر

پایاننامههای دانشگاهی میپردازند.

ایران است؛ بنابراین ،چنانچه مقاالت تألیفی ارسالی

خوانندگان مجله درخواست میشود در ارسال مقاالت

مقاالت "مروری" (تألیفی یا ترجمه) که به مرور

دربردارندهی مطالبی ارزنده برای حسابداران حرفهای

خود موارد زیر را در نظر داشته باشند:

پیشــینهی پژوهشهای دانشگاهی در ارتباط با

ایران باشد ،ویراستان مجلهی حسابدار نقایص موجود

یکی از مفاهیم حسابداری میپردازد.

در ایــن قبیل مقاالت برطرف خواهند کرد .به عبارت

الف) مقاالت زیر در اولویت انتشــار در حسابدار قرار

مقاالتی که با گردآوری آثار نوشــتاری دیگران

دیگر ،امید اســت افراد حرفهای شاغل در حسابداری

دارند:

(فارسی /انگلیســی ).../تنظیم شــدهاند و هیچ

ایران به دلیل وسواس در ارسال مقاالت کام ً
ال درست،

مقاالت تألیفی که به یکی از مسائل روز حسابداری

ایدهی ارزندهای به آنها افزوده نشده باشد.

خوانندگان حســابدار را از دانش و تجربیات ارزندهی

ایران میپردازند .منظور از "حسابداری" در اینجا

مقاالتی که از خالصهسازی و جرح و تعدیل آثار

خود محروم نسازند.

زمینههای تخصصی مختلف ،از جمله ،حسابداری

نوشتاری دیگران (فارســی /انگلیسی ).../تنظیم
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رسیدگی تراکنش های مالی
مقدمه

حسابرســان و حســابداران در انجــام وظایــف

محولــۀ خــود بــه ترتیــب موظــف بــه

در خصــوص امــر حســابداری و حسابرســی

و كل موضــوع قانــون تجــارت هســتند ،بايــد

قانــون خــاص و ُمد َّونــی وجــود نــدارد ،چنانچــه
قانــون مختــص آن وجــود
از بــاب مــوردی،
ِ

نداشــته باشــد ،حسابرســان و حســابداران

مکلفنــد براســاس اســتاندارهای حسابرســی و
حســابداری انجــام وظیفــه کننــد و اســتانداردها
در واقــع نقــش قانــون را در اَمــر حســابداری

70

ق.م.م مصــوب  1380بــه شــرح زیــر تأییــد و

بخشــنامهها ،ج -اســتاندارهای حســابداری و
حسابرســی هســتند و در واقــع از آنجایــی کــه

فرهاد حکیمی

اســت .ایــن مــورد هــم طــی بنــد الــف مــادۀ 95
تأکیــد شــده اســت( :الــف :صاحبــان مشــاغلي
كــه بــه موجــب ايــن قانــون ُمكلّــف بــه ثبــت

رعایــت الــف -قوانیــن ،ب -آییننامههــا و

غالمرضا رادمهر

تدوین اســتانداردهای حســابداری و حسابرســی

و حسابرســی بــازی میکننــد و ســازمان
حسابرســی نیــز براســاس اساســنامۀ خــود و

فعاليتهــاي شــغلي خــود در دفاتــر روزنامــه
دفاتــر و اســناد و مــدارك مربــوط را بــا رعايــت
اصــول و موازيــن و اســتانداردهاي پذيرفتهشــده

حســابداري نگهــداري كننــد).

در چنیــن شــرایطی و در قوانیــن مالیاتــی ،قبــل
از ســال  1394در صــورت بُطــان دفاتــر مــؤدی
ســه حالــت وجــود داشــت:

الــف -مــؤدی براســاس مــوارد مذکــور در مــادۀ
ردی دفاتــر موضــوع آییننامــه تحریــر دفاتــر

حسابدار
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 مســتندات حسابرســی کــه در تهیــۀ آنهــا میتواننــد در گروههــای زیــر طبقهبنــدیالزامــات ایــن اســتاندارد و الزامــات ویــژۀ شــود:
ســایر اســتانداردهای مربــوط رعایــت شــده  -1كاربرگهای عمومی
باشــد ،شــواهد زیــر را فراهــم میکنــد:
2 -كاربرگ نهایی

الــف -شــواهد پشــتوانه نتیجهگیــری حســابرس  - 3كاربرگهای اصلی
در خصــوص دســتیابی بــه اهــداف کلــی  -4كاربــرگ اصالحــات پیشــنهادی و تعدیــات
حســابرس ،و
طبقهبنــدی
ب -شــواهد انجــام حسابرســی طبــق  -5كاربرگهای تفصیلی
اســتانداردهای حسابرســی و الزامــات قانونــی  - 6كاربرگ تجزیه و تحلیل
و مقرراتــی مربــوط.

 - 7كاربرگ صورت مغایرت

مستندســازی توســط حسابرســان عمدتــاً  - 8كاربرگهای محاسباتی
از طریــق کاربرگهــای حسابرســی انجــام  -9مدارك مؤید
میشــود کــه توضیــح آن بــه شــرح زیــر اســت

[:]33

كاربرگ حسابرسی

مــادۀ  95ق.م.م محکــوم بــه ردی دفاتــر

میشــد.

ب -براســاس عــدم رعایــت اصــول و موازیــن
و اســتانداردهای پذیرفتهشـــده حســـابداری

(موضـــوع بنــد الـــف مــادۀ  95ق.م.م)

غـیرقـــابل رسیـــدگی اعــام میشــد.

ج-بــه علــت عــدم ارائــۀ اســناد و مــدارک
درآمــدی (از قبیــل فاکتــور رســمی ،صــورت

وضعیــت پیمانــکاری و قــرارداد) مســتقیماً
مشــمول مــردودی دفاتــر میشــد.

از ســه حالــت فــوق دو حالــت اول بنابــر

رأی هیئــت بنــد ســه مــادۀ  97ق.م.م اعــام
میشــود و مــورد ســوم هــم مســتقیماً توســط
مأمــوران مالیاتــی اقــدام میشــد.

بــه هــر حــال حسابرســان در اجــرای اســتاندارد
شــمارۀ  ]5[230مکلفنــد گــزارش خــود (مثـ ً
ا

اظهارنظــر نســبت بــه صورتهــای مالــی) را
مســتند کننــد و در ایــن خصــوص بــر اســاس

اســتاندارد مذکــور:

 -ماهیت و اهداف مستندات حسابرسی

خرداد و تیر 1401
h e s a b d a r . i i c a . i r
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مدارك مؤید

حسابرســان عــاوه بــر رســیدگی بــه مــدارك

حســابداری صاحبــكار و بررســی سیســتمهای

كـــاربرگ حسابـــرسی ،ابــزار كار حرفــۀ حســابداری و كنترلهــای داخلــی آن ،مــدارك
حسابـــرسی اســت؛ حسابـــرسان روشهــای بــه تشــریحی دیگــری را نیــز بــرای اثبــات صحــت

كـــار بــرده شـــده ،آزمونهــای انجــام شــده ،مطالــب منعكــس در صورتهــای مالــی و
اطالعــات جمــعآوری شــده و نتایــج بدســت توجیــه گــزارش خــود گــردآوری میكننــد،

آمــده در طــول اجــرای عملیــات حسابرســی را بــه اینگونــه مــدارك اصطالح ـاً مــدارك مؤیــد
در كاربرگهــا مســتند میكننــد.
گفتــه میشــود .نســخهای از صــورت جلســات

كاربرگهــای حسابرســی ،حلقــۀ ارتباطــی مجامــع عمومــی و هیئــت مدیــره ،اساســنامه
بیــن مــدارك حســابداری صاحبــكار و گــزارش و مــدارك ثبــت شــركت ،آییننامههــا

حسابرســان اســت و كلیــۀ كارهــای انجــام و دســتورالعملها ،قراردادهــای خریــد و
شــده توســط حسابرســان را مســتند و گــزارش فــروش ،قراردادهــای وام ،قــرارداد انتشــار اوراق
حسابرســان را توجیــه میكننــد .كاربرگهــای مشــاركت ،تأییدیههــای دریافتــی از بـــانك،
حسابرســی بایــد حــاوی كلیــۀ اطالعــات تأییدیــۀ وكیـــل حقوقــی شــركت ،تأییدیــۀ

مربــوط بــه اظهارنظــر دربــارۀ مطلوبیــت مـــدیران و نظایر آنهـــا ،نمونـــههایی از مـدارك
ارائــۀ صورتهــای مالــی صاحــب كار باشــد مـــؤید است.

و میتوانــد بــه شــكل ثبــت اطالعــات روی همانگونــه
كاغــذ ،فیلــم ،ضبــط الكترونیكــی یــا دیگــر تأییدیههــای دریافتــی از بانــک کــه جــز مدارک
ابزارهــای مشــابه باشــد.
رســمی و تهیــه شــده در خــارج از مؤسســه بــه
کــه

انواع كاربرگها

مالحظــه

میشــود

حســاب میآیــد از جملــه مهمتریــن مــدارک
مؤیــد هســتند و آن پاســخهایی اســت کــه

طبقهبنــدی کاربـــرگها كار نســبتاً مشــكلی حسابرســان در مقابــل اســتعالم انجــام شــده
اســت .بــا ایــن حــال ،كاربـــرگهای تهیه شـــده از بانــک در خصــوص مــورد خاصــی دریافــت
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میکننــد.

لــذا کنتــرل آن بــرای حسابرســان بهعنــوان

صورتحساب (کارت) بانک

اهمیــت اســت.

جدولــی چاپــی اســت کــه توســط شــعبۀ بانکی
کــه صاحــب حســاب در آن حســاب دارد ،صــادر
شــده و شــامل ریــز وجــوه دریافتــی و پرداختــی

صاحــب حســاب بــه ترتیــب تاریــخ اســت و در

هــر مرحلــه از جملــه آخریــن مقطــع زمانــی که
صورتحســاب صــادر شــده ،مانــده حســاب را

نمایــش مــی دهــد.

کاربــرد ایــن صورتحســاب بــرای حسابرســان

(مأمــوران مالیاتــی هــم حســابرس هســتند)
ایــن اســت کــه اوالً (بــا فــرض نبــودن صــورت
مغایــرت) مانــدۀ نمایــش داده شــده در
صــورت حســاب دقیقــاً رقمــی اســت کــه در

صورتهــای مالــی و ترازنامــۀ بایــد نمایــش
داده شــود .ثانیـاً نظیــر بــه نظیــر ورود و خــروج
وجــوه بــه حســاب را نمایــش میدهــد کــه

نشــانگر ایــن اســت کــه همــان ارقــام بایســتی
در دفاتــر بــه ثبــت رســیده باشــد کــه در

ایــن صــورت میتوانــد بخــش وجــوه نقــد
صورتهــای مالــی را تأییــد یــا تکذیــب کنــد.

مــدرک مؤیـ ِد صورتهــای مالــی بســیار حائــز

تراکنشهای بانکی

طریــق بانــک مرکــزی بــه مأمــوران مالیاتــی

واصــل میشــود نــه مــؤدی و شــعبۀ بانــک
صاحــب حســاب ،ثانیــاً ایــن ســند ،قابلیــت

ا ِعمــال محاســبات ،مث ـ ً
ا حــذف ارقــام ســبک
(مثـ ً
ا زیــر  150میلیــون ریــال) ،گزارشگیــری

طبــق بنــد (د) از مــادۀ  1آییننامــه نظــام

و ماننــد ایــن را دارد و ثالث ـاً بیشــتر بــه شــکل
الکترونیکــی (مث ـ ً
ا ( )CDنــه کاغــذی) اســت

مشــتری در یکــی از درگاههــای ارائــه خدمــات

آنهــا وارد نمیکنــد.

بانکــداری الکترونیکــی[ :]23تراکنــش ،یــک
پیــام الکترونیکــی کــه بنــا بــه تقاضــای
1

بانکــی نظیــر خودپــرداز و یــا پایانــه فــروش ،
2

ایجــاد و بــه شــبکه الکترونیکــی بانکی ارســال
3

میشــود.

بــا تصویــب قســمت  2بنــد پ مــادۀ 169

کــه در هــر حــال کوچکتریــن خللــی بــه اعتبار
در نظــام حقوقــی ایــران نیــز بــا توجــه بــه

مســتندات قانونــی ،بایــد تراکنــش بانکــی را
ســند بــه شــمار آورد [.]13

مالیات بر تراکنشهای بانکی

اصالحیــۀ قانــون مالیاتهــای
مکــرر در
ّ
مســتقیم مصــوب  ،1394دسترســی بــه

کلمــۀ مالیــات بــر تراکنشهــای بانکــی یــک

ارائــۀ صورتحســاب (کارت) بانکــی توســط

بــا آن آشــنا شــده و از مشــکالت ایــن ســوء
تفاهــم پرهیــز کــرد و ایــن کــه اصــوالً تراکنــش

صــورت تراکنشهــای بانکــی بــه طــور کلــی
بــه وجــود آمــد و بنابرایــن عمـ ً
ا مشــکل عــدم
مــؤدی حــل شــد .تراکنشهــای بانکــی در

حقیقــت همــان صورتحســاب (کارت) بانکــی

اســت .بــا ایــن تفــاوت کــه ایــن ســن ِد رســمی
کامــ ً
ا قابلاتــکاء ،اوالً بــه موجــب قانــون و از
4

اشــتباه مرســوم اســت کــه بایــد بــه خوبــی

بانکــی پایــۀ مالیاتــی نیســت کــه حــاال بـــا
آن بتــوان مالیاتــی را تحـــت عنــوان مالیــات

بــر تراکـــنشهای بانکــی دریافــت کــرد ،بــه

عبــارت دیگــر چــه قبــل از قانــون 1394

و چــه بَعــد آن ،تکلیفــی بهعنــوان دریافــت
مالیــات بــر پایــۀ تراکنــش بانکــی بــه وجــود
نیامــده اســت .بلکــه صرف ـاً بــا بوجــود آمــدن

مــادۀ  169مکــرر ق.م.م دسترســی بــه صــورت

حســابهای بانکــی آحــاد جامعــه بــه طــور
قانونــی بــه وجــود آمــده و تســهیل شــده اســت
و دیگــر نیــازی بــه همــکاری مؤدیــان در ایــن

زمینــه وجــود نــدارد.

امــا آیــا صــرفِ داشــتن تراکنشهــای بانکــی

مؤدیــان منجــر بــه دریافــت و مطالبــۀ مالیــات
خواهــد شــد؟ جــواب ایــن ســؤال بســیار مهــم

اســت و در پاســخ آن بایــد گفــت کــه:
اوالً چنانچــه مــؤدی بدیــن واســطۀ مشــمول
مالیــات شــود آن مالیــات ،مالیــات عملکــرد

یــا مالیــات متمــم عملکــرد بــا رعایــت مــادۀ
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 157ق.م.م خواهــد بــود .بــه بیــان دیگــر
تراکنشهــای بانکــی هــم ماننــد ســایر
ـی واصلــه از مؤدیــان در دو
اطالعیههــای مالیاتـ ِ

بُعــد مطــرح اســت:

الــف -اطالعــات مربــوط بــه فعالیتهــای پولــی

مــؤدی کــه بنــا بــه اظهــار مــؤدی جنبــۀ مالــی

و تجــاری دارنــد و بنابرایــن در دســتهبندی
مالیاتســتانی قــرار خواهنــد گرفــت و ممکــن

اســت مشــمول مالیــات باشــند و ممکــن اســت
مشــمول مالیــات نباشــند .مثــ ً
ا دریافــت و

پرداخــت وجــوه حاصــل از فعالیتهــای تجــاری

اشــخاص ،مشــمول مالیــات عملکــرد آنــان

خواهــد بــود و در مقابــل وجــوه پرداختــی و

دریافتــی آنــان در مقابــل خریــد و فــروش ملــک

مشــمول مالیــات عملکــرد نخواهــد بــود.

ب -اطالعــات مربــوط بــه فعالیتهــای پولــی

مــؤدی کــه بنــا بــه اظهــار مــؤدی جنبــۀ مالــی

و تجــاری ندارنــد و بنابرایــن در دســتهبندی

مالیــات ستـــانی قـــرار نخـــواهند گرفـــت و
مشـــمول مالیـــات نیســتند .مثــ ً
ا وجوهــی که
مدیریــت ســاختمان بابــت وظایــف محولــه و

هزینههــای جــاری ســاختمان از ســاکنین
دریافــت و پرداخــت میکننــد و یــا مثــ ً
ا
وجوهــی کــه کارکنــان یــک مجموعــه در قالــب

تنخواهگــردان دریافــت و پرداخــت میکنــد.
ثانیـاً قانونگــذار در تبصــرۀ  3مــادۀ  147ق.م.م

مصــوب  1394قبولــی هزینههــای بالــغ بــر

 50/000/000ریــال را بــا داشــتن ســایر شــروط
مفــاد مادههــای  147و  148ق.م.م ،پرداخــت

هزینــه از سیســتم بانکــی اعــام کــرده اســت

و چنانچــه ایــن اقــام در بدهــکاری تراکنــش

بانکــی و در آن تاریــخ وجــود نداشــته باشــد از

جملــه هزینههــای غیرقابــل قبــول مالیاتــی
تلقــی خواهــد شــد.
ثالثـاً صـــورت تراکنـــشهای بانـــکی فینفســه
مــدرک مؤیــد اســت و بــه تنهایــی مثبــت

یــا منفــی چیــزی نیســت و در صورتــی کــه
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مــؤدی در مقـــابل آن اسنـــاد و مدارکـــی ارائــه

دهـــد (در واقــع ا ِقــرار کنند ) مأمـــور مالیاتـــی
5

(بنابرایـــن بــا ا ِقــرار نَــه صِ ــرف وجــود تراکنــش
بانکــی) میتوانــد نســبت بــه آن اظهارنظــر

کنــد و در واقــع بــه اســتناد تراکنــش بانکــی
از مــؤدی درخواســت پاســخگویی میشــود و

بســتانکاری تراکنــش بانکــی ،چنیــن ُحکمــی

وجــود نــدارد.
رابعـاً عنـــوان کــردن قواعــد حقـــوقی همچون

ا ِقــدام ،الضِ ــرار و ...تمام ـاً رویهایــی اســت کــه
صرفـاً قصــد توجیــه ایــن خــاء را داشــته و از

ریــح قانــون
ص ِ
همــۀ ایــن قواعــد مهمتــر ن ِّ
َص َ

ایــن بزرگترین نقش تراکـــنش بانـــکی اســـت

اســت و در بُعــد همــان قواعــد نیــز قاعــده

اطالعیههــای مالیاتـــی نیــز اســت .درصورتــی

اســت .بــه ایــن تعبیــر کــه چنانچــه مأمــور

و یکــی از مهـــمترین تفاوتهایـــش بــا ســایر

کــه در ســایر اطالعیـــهها ،عمـــوم اطالعــات
دریافـــتی را میتــوان مســتقیماً مشــمول و
یــا غیرمشــمول مالیــات کــرد و حــال ایــن

(البینــه علــی المدعــی) قاطــع قواعــد دیگــر
مالیاتــی خواســته باشــد بــرگ تشــخیص (ادعا

نامــه) صــادر کنــد ،در اجــرای مــادۀ 2377
ق.م.م ایــن بــرگ تشــخیص و طبع ـاً گــزارش

کــه تراکنشهــای بانکــی از چنیــن خاصیتــی

پایــۀ آن بایــد از مــدارک و اســناد کافــی و

دســـترس نباشــد ،حضور پیدا نکند و پاســـخگو

غیــر ایــن صــورت خالــی از ا ِشــکال نیســت و

برخــوردار نیســت .امــا اگــر چنانـــچه مــؤدی در
نشـــود (تراکنشهــای بانکــی نامشــخص )،
6

ســؤال مهــم ایــن اســت کــه کــدام مــادۀ

قانونــی تکلیفــی بــر شُ ــمولیت آن بســتانکاری

تراکنــش بانکــی بــر عهــدۀ مأمــور مالیاتــی قــرار

داده اســت؟ یعنــی برخــاف تبصــرۀ  3مــادۀ

 147ق.م.م کــه ُحکــم قانونــی بــر عدمقبولــی

هزینههــای بــاالی  50/000/000ریــال کــه

در بدهــکاری تراکنــش بانکــی درج نشــده را
صــادر کــرده ،بــه طــور مشــابه و در جهــت
معکــوس ایــن ُحکــم و تحــت هــر شــرایطی در

دالیــل موجــه تکمیــل شــده باشــد کــه در

ایــن نشــانگر قاطــع بــودن قاعــده البینــه علــی

المدعــی اســت.
بخشنامه

بخشــنامه عبــارت اســت از تعلیــم یــا تعلیمات
8

کلــی و یکنواخــت و بــه صــورت کتبــی کــه
از طــرف مقــام اداری بــه مرئوســین بــرای

ارشــاد بــه َمدلــول و طــرز تطبیــق قانــون یــا

آییننامــه داده شــود و نبایــد ُمخالــف قانــون

یــا آییننامــه باشــد .بخشــنامۀ قابــل اســتناد
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در دادگاه نیســت و فــی حــد ذات ،منشــأ

وزیـــر یا شهـــردار و غیـره َوضـــع و در َمعـرض

تَعــارض بــا قانــون یــا آییننامــه نبایــد بــه آن

اجــرا و تشــریح قانونــی از قوانیــن موضــوع

حــق و تکلیــف جدیــدی نیســت و در صــورت

اجـــرا میگــذارد خــواه هــدف آن تســهیل

معنــی درســت آییننامــه همیــن اســت.

اعتبــار آییننامــه منــوط اســت بــه ایــن کــه
اوالً مغایــر قانــون عــادی نباشــد ثانی ـاً تکالیــف

عمــل کــرد .بخشــنامه نمیتوانــد ایجادکننــده

باشــد خــواه در مــواردی باشــد کــه اساســاً

جدیــدی بــرای مــردم ایجــاد نکنــد [.]3

دلیــل مســتند رأی دادگاه قــرار نمیگیــرد

لفــظ نظامنامــه هــم اســتعمال شــده اســت.

رســیدگی مالیاتــی تراکتشهــای بانکــی

بخشــنامهها همیشــه جنبــۀ اعالمــی داشــته و

میگفتنــد و آن را در مقابــل شَ ــرع بــه کار
میبرنــد.

رسیدگی سنواتِ َقبل از 1395
الف-
ِ
ادارات امــور مالیاتــی و مأمــوران مالیاتــی اقــدام

جایگاهــی در سلســله مراتــب قانــون در معنــای

از مقـــررات کلـــی که توســـط مراجع اجـــرایی

اصالحیــۀ قانــون ( )1395میکننــد و گویــا از

نمـیرود و ایــن کــه گاه در طبقهبنــدی قوانیــن،

تحقــق بخشــیدن بــه آنهــا وضــع شــده باشــد

اجــرای اصالحیــه را بــه صراحــت عنــوان

موجــب ایــن تَ َو ُّهــم شــود کــه بخشنامــه نیــز

قانــون اســت .جایگزیــن شــدن بخشــنامهها بــه

نمیباشــد (آییننامههــای مصــوب پارلمــان
داخــل در مفهــوم قانــون بــه معنــی اَعــم کــه

جلوگیــری از مــرور زمــان مالیاتــی ،براســاس

اسـاســـی خـدشـه وارد مـــیکند و نـمـیتـوان

میشــود).

حــق و تکلیــف جدیــدی باشــد و بــه همیــن
و اصحــاب دعــوا نیــز نمیتواننــد بــه آن
اســتناد کننــد .از ایــن رو گفتــه میشــود کــه

همیشــه شــارح اســت ،نه مؤســس؛ و بخشــنامۀ
عــام آن ،نــدارد و از منابــع حقــوق بهشــمار

بخشنامــه را هــم ذکــر میکننــد ،نبایــد

جای قانون بـــه اصـــل تفکـــیک قـــوا در قـانون

قانونــی وضــع نشــده اســت .در همیــن مــورد،

در حقــوق اســام اینگونــه مقــررات را ُحکــم

در عمــل

ب) آییننامــه 9یــا نظامـــنامه عبــارت اســت

بــه رســیدگی ســنواتِ
قبــل از
تاریــخ اجــرایِ
ِ
ِ

قانــون بــه منظــور اجــراء وظایــف اجرایــی و

ایــن بابــت مفــاد مــادۀ  281ق.م.م کــه تاریــخ

و شــامل آییننامههــای مصــوب پارلمــان

شــامل کلیــۀ مصوبــات کلــی پارلمــان اســت

کــرده اســت ،قاطــع نبــوده و آنــان بایــد بــرای

اصالحیــۀ جدیــد و بخشــنامههای مربــوط
ّ
ا ِقــدام شایســتهای کننــد .کــه از ایــن بابــت

آرای متعــددی مبنــی بــر ا ِشـــکال بــر ایــن رویۀ

درقـالـــب بخـشنامـه قـانـون وضـــع کرد[.]35

آییننـــامه بــه ایــن معنــی مفـــهوم عامــی دارد

سازمـــان مالیاتــی وارد آمـــده که برخــی از آنها

آییننامه

بخـــشنامه همـه چیـــز را شامـل است و مفهوم

 -1شــعبۀ  15دیــوان عدالــت اداری طــی رأی

الف) مقرراتی که مقـــامات صالحیـــتدار مانـــند

کــه جــز قـــانون (یعنــی مصوبــات پارلمــان) و

تصویبنامــه از تحــت آن خــارج نیســت و

بـــه شــرح زیــر اســت:

شــمارۀ  211مــورخ  99/2/20بــه شــمارۀ

پرونــده .]11[ 981163/15

 -2شــعبۀ  14( 3ســابق) دیــوان عدالــت اداری

طــی رأی شــمارۀ  550مــورخ  99/2/18بــه

شــماره پرونــده .]10[ 1483435

 -3شــعبۀ  4دیــوان عدالــت اداری طــی رأی
شــماره  2337بــه شــمارۀ پرونــده 980876

[.]12

 -4از همــه مهمتــر هیئــت تخصصــی اقتصادی،
مالــی و اصنــاف دیــوان عدالــت اداری طبــق

ُحکــم شــمارۀ  97000131مــورخ 97/6/27

[ ]31بــه شــرح زیــر:

(نظــر بــه ایــن کــه دســتورالعمل مــورد بحــث

در راســتاي ضابطهانــگاري نحــوۀ رســیدگی

بــه تراکنشهــاي بانکــی و ایجــاد رویــه و
جلوگیــري از تش ـتّت رســیدگی در هیئتهــاي
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حــل اختــاف مالیاتــی بــوده و محاســنی

بــح عِقــاب بالبیــان اســت.
قائــدۀ ُق ِ

اصالــت برخــوردار هســتند .بــا همــه ایــن اوصاف

بیــن حســابهاي واحــد یــک مــؤدي و درآمــد

ـل از
ب -رســیدگی از ســال  1395تــا سـ ِ
ـال قبـ ِ

بایــد َمـ ِّد نظــر قــرار گیــرد.

ایــن ســنوات از دو جهــت اهمیــت دارنــد :اوالً

 99/2/31بــر قائــده بُرهــان خُ لــف نهــاده

روش محاســبه مالیــات ،روش رســیدگی بــه
دفاتــر (و عِندال ُلــزوم علیالــرأس) اســت و بَعــد از

ایــن کــه تراکنشهــای بانکــی بــه خــودی

خــود مالــی و درآمــدی نبــوده و آن بایــد

در تبییــن حکــم مقنــن و شــیوههاي اجرایــی

روش محاســبه مالیــات از طریــق ســوددهی

متفــاوت بســتانکاری تراکنشهــای بانکــی

نبــوده بــه اســتناد بنــد ب مــادۀ  84قانــون

آییننامــه مــادۀ  219ق.م.م تبییــن شــده اســت.
ثانیــاً همچنــان رســیدگی بــه تراکنشهــای

و اعــام میکنــد).

مالیــات و در اجــرای مــاده  157ق.م.م معنــا و

همچــون رفــع تعــرض مالیاتــی از گـــردش

تلقــی نکــردن آن و نیــز رعایــت مــرور زمــان
مالیاتــی و همچنیــن اقدامــات قانونــی از تاریــخ

( 95/1/1زمــان اجرایــی اصالحیــۀ قانــون
مذکــور) داشــته و صراحتــی مبنــی بــر تســري

احــکام خــاص اصالحیــۀ قانــون بــه گذشــته

نــدارد .بنابرایــن دســتورالعمل مــورد شــکایت

آن بــوده لــذا خــاف قانــون و خــارج از اختیــار
تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت
اداري مصــوب  1392رأي بــه رد شــکایت صــادر

کــه بــه وضــوح بــه معنــای عــدم کاربــرد

دســتورالعمل بــرای ســنوات قبــل  1395اســت
و دلیــل آن هــم عمدتــاً بــه علــت عطــف بــه

ماســبق نشــده قانــون موضــوع اصــل 169
قانــون اساســی 10و مــادۀ  4قانــون مدنــی 11و
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ـال جــاری
سـ ِ

قبــل ســال  97در اجــرای مــاده  106ق.م.م

آن در اجــرای همــان مــاده در اصالحیــۀ ،1394
فعالیــت اســت کــه روش اجرایــی آن در مــاده 41

بانکــی ایــن ســنوات عمدتــاً در قالــب متمــم
مفهــوم پیــدا میکنــد.

بــه هــر جهــت در ایــن مقطع مشــکل َعــدم َعطف
ـح عِقــاب
بــه مآســبق نشــدن مالیــات و قائــده ُقبـ ِ

ب ِالبَیــان و امثالهــم وجــود نداشــته و مالیاتهــای
محاســباتی کامـ ً
ا ُمـ ِّر قانــون بــوده و از صحــت و

چنــد نکتــه همچنــان در ایــن مقطــع مــورد نظر
جنــس بخشــنامه شــمارۀ  200/99/16مــورخ
شــده اســت .در ایــن بخشــنامه ضمــن اعــام

اثبــات شــود ،ســعی در ا ِحصــاء حالتهــای

دارد بــه گونــهای کــه در انتهــا مــوارد مانــده

را بهعنــوان درآمــد تلقــی میکنــد کــه ایــن

روش در محاکــم قضایــی َمســموع نیســت.
مثـ ً
ا مســموع نیســت کــه گفتــه شــود چــون
شــب نیســت ،پــس حتم ـاً روز اســت (شــاید

بامــداد یــا شــامگاه باشــد) ،چــون مــرد نیســت
پــس حتمـاً زن اســت ( شــاید خنثــی باشــد) و

یــا چــون الــف و ب و ج نیســت پــس د اســت

(شــاید هـــ یــا و باشــد) .بلکــه روش مطلــوب،
ارائــه مســتقیم بینـ ِۀ روشــن و قطعــی اســت و
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خــم ایــن رونــد طوالنــی حــوادث شــناخته و
ناشــناختهای بُــروز میکنــد .نمونــۀ بــارز آن

بســط و گســترش مالیــات ارزشافــزوده اســت
کــه اخیــرا ً اصالحیــه آن بعــد از شــاید بیــش

از یــک دهــه بــه تصویــب مجلــس محتــرم
شــورای اســامی رســید و بــه ایــن زمــان بایــد

مراحــل قبــل کــه شــاید قریــب بیســت ســال
زمــان بــرد را اضافــه کــرد.

لــذا بــا فــرار به جـــلو و پریـــدن از این مشـــکل

قانـــونی و نیــز بــرای تحـــکیم کالم ،اول در پــی
اَخ ِذ ا ِقـــرار از مـــؤدی رفتـه و آن را مالک عمـل
قــرار میدهــد و ســپس در صــورت فقــدان
آن مأمــوران را ُمکلَّــف بــه تحقیــق و ســپس

محاســبه مالیــات میکنــد.

در ایــن مجــال نکتــۀ مهــم ایــن کــه چنانچــه
مــؤدی کتبـاً ا ِقــرار بــه اَخــذ درآمــد کنــد خــود

بــه خــود بــا رعایــت مــادۀ  157ق.م.م مشــمول
مالیــات خـــواهد شــد و نیــازی بــه تراکنـــش

بانکــی و امثالهــم وجــود ندارد .همچـــنین ایـــن

کــه مأمــوران مالیـــاتی مکلــف بــه تحقیــق و
بررســی شــدهاند ،عمــ ً
ا چنیــن اتفاقــی بــه
بــاد فراموشــی ســپرده شــده و در صــورت عــدم

اثبــات غیردرآمــدی بــودن تراکنــش بانکــی
توســط مــؤدی در هر حــال و مســـتقیماً و بدون

تحقیـــقات الزم ،مشمـــول مالیــات میشـــوند.

یعنی در این صـــورت تراکنـــش بانکی مدرکـی

مثبتــه (نــه مؤیــد) تلقــی میشــود .بــه هــر
جهــت همچنــان ایــن ســؤال باقــی میمانــد
کــه در صــورت عــدم حضــور و یــا ســکوت

مــؤدی چگونــه مأمــور مالیاتــی از روی تراکنــش

بانکــی پِـــی بــه کســـب درآمد بُــرده و مـــالیات
را محـــاسبه میکنــد؟ لــذا از این جهت عمـــوم

گزارشــات تنظیمــی مخــدوش میباشــند و
مجــددا ً بایــد تأکیــد کــرد تراکنــش بانکــی

صرفـاً مــدرک مؤیــد هســت نــه مــدرک مثبــت

و ایــن مأمــور مالیاتــی اســت کــه بــر اســاس
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قائــده البینــه علــی المدعــی ُمکلَّــف بــه ارائــه
مــدرک َمح َکمـ ِه پَســند اســت کــه در هــر حال
تراکنــش بانکــی ایــن مــدرک نیســت.

سال جاریِ به بَعد
ج -رسیدگی از ِ
قابــل تَ َع ُّمــق
اتفــاق
در ایــن مقطــع نیــز دو
ِ
ِ
بوجــود میآیــد .اوالً براســاس نامــۀ شــمارۀ

/270/16373ص مــورخ  99/9/29معــاون
محتــرم فناوریهــای مالیاتــی ســازمان امــور

مالیاتــی دسترســی بــه تراکنــش بانکــی بــه

مراتــب راحتتــر ،سیســتمی ،بــه موقــع و بــا

قابلیتهــای بــه مراتــب بیشــتر راهانــدازی
خواهــد شــد و ثـــانیاً از طـــرف دیگــر اصـــ ً
ا

بحث محاسبـــات متـــمم مالیـــات منتـفی بوده

ایــن رونــد شــامل فکــر ،تحقیــق ،تفحــص،
مطالعــه ،مباحثــه در خصــوص شــرایط ا ِصــاح

یــا تأســیس مالیــات جدیــد میباشــد کــه
پــس از آن ،مــورد در قالــب یــک الیحــه از
طریــق ســازمان امــور مالیاتــی و توجیــه وزارت

متبــوع در هیئــت محتــرم وزیــران طــرح و بــه

تأییــد برســد تــا تقدیــم مجلــس (و بالتبــع

کمیســیونهای تخصصــی مثــل کمیســیون
اقتصــادی و نیــز مرکــز پژوهشهــای مجلــس)

شــود تــا بــا ســپری شــدن پیــچ و خمهــای
تصویــب قانــون ،مجــوز عملیاتــی کــردن ایــن
نــوع اصــاح یــا تأســیس اخــذ مالیــات جدیــد

(قانونــی بــودن مالیــات) گرفتــه شـــود و از همه
آنهــا مهمتــر تعـــامل و عکسالعـــمل آحــا ِد

جامعــه بــا ایــن نــوع مالیــات اســت بهگونــهای

و هــر آنچــه محاســبه خواهــد شــد مربــوط بــه

کــه چنانچــه عکسالعمــل جامعــه هماننــد

و حقیقــی خواهــد بــود و لــذا در ایــن مقطــع

بدســت آمــده طبــق معمــول بــا پیشبینــی

مالیــات عملکــرد و مشــاغل مؤدیــان حقوقــی

ـیدگی بــه موقــع نائــل
مــا بــه یــک بُلــوغ در رسـ
ِ
خواهیــم شــد .امــا متأســفانه مجــددا ً خــاء
قانونــی ُمتکــی بــر اصــل برائت همـــچنان
12

وجـــود داشته و محاســـبات را خالـــی از ا ِشکال
نخواهــد کــرد (حتــی ایــن ایــراد در ســایر

پیشبینــی نباشــد در آن صــورت خروجــی
صــورت گرفتــه ،ممکــن اســت اختــاف زیــاد

داشــته و حتــی گهــگاه منجــر بــه عواقــب

ناگــوار دیگــری نیــز بشــود.

بنابرایــن راه حــل اساســی تکیــه بــر
پایگاههــای تحلیــل دادۀ مالیاتــی اســت کــه
14

قوانیــن نیــز تأکیــد شــده اســت).

ضمــن جمــعآوری تمامــی اطالعــات از جملــه

جمعبندی و پیشنهادات

اقــدام بــه دادهکاوی و تحلیــل اطالعــات

13

اطالعــات ناشــی از منابــع مختلــف مالیاتــی،
16

15

بســط و گســترش هــر رشــته مالیــات و یــا

خواهــد کــرد[.]32

زمــان بَــر و انــرژی بَــر بــوده و در پیــچ و

تراکنشهــای بانکـــی ،حاصــل ســعی و تــاش

ا ِصالحــات اساســی در مالیاتهــا رونــدی

بــه هــر جهــت دریافــت و رســیدگی

حسابدار
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چندیــن دهــۀ مدیــران و کارکنــان خــدوم

و مالیاتهــای حقــه و قانونــی دولــت را بــا

تصویــب مــادۀ  120قانــون برنامــۀ پنجم توســعۀ

قانــون مطالبــه و وصــول کننــد.

ســازمان امــور مالیاتــی کشــور اســت و آن بــه

اقتصــادی و اجتماعــی [ ]24و نیز دســـتورالعمل

تبــادل اطـــاعات مؤدیــان مالیاتــی [ ]30بــاز

میگــردد ،کــه بــه جهــت وجــود مســائلی کــه
اخیــرا ً عــرض شــد هنــوز از پختگــی و قــوام الزم

برخــوردار نبــوده و نیازمنــد اصالحاتــی اســت.
ایــن اصالحــات بــه نظــر میرســد بــا صــدور

رعایــت مفــاد مادههــای  157و  229ایــن
بــا تصویــب ایــن تبصــره الحاقــی ،از ایــن بــه
بعــد اساســاً و لزومــاً تراکنشهــای بانکــی،

دیگــر مدرکــی مؤیــد نبــوده و بهنوعــی مــدرک

مثبــت تلقــی میشــود و دیگــر قانونگــذار
عالمـاً فــارغ از تفســیر َمضیــق و محـــدود قانــون

تولیــد ،ارســال،دریافت ،ذخیــره یــا پــردازش

میشــو د .

2- Electronic Fund Transfer (EFT) - Point
)of Sale (POS
3- Electronic Banking Network

 -4مــادۀ  1287قانــون مدنــی[ : ]26ســند
رســمی عبــارت از اســنادی اســت کــه در ادارۀ

ثبــت اســناد و امــاک و یــا دفاتر اســناد رســمی

المدعــی به قـــائده اقدام
البینــه َعلـــی ُ
از قـــائده َ

یــا در نــزد ســایر مأمــوران رســمی در حــدود

و کل مســائل اخیــر از بیــن رفتــه و بهنوعــی

شــده باشــند.

بخشــنامه و امثــال ایــن اجرایــی نخـــواهد شـــد

ُرجعـــت کــرده و ایـــن حکــم را صــادر میکنــد

فصـــل اساســی مسـائـــل مطــرح شــده ،حــل

شفافســازی صــورت خواهــد گرفــت .در

 ١٢قانــون مدنــی [ ]26مقــرر
 -5مــادۀ  ۵٩

نیــز قانونــی بــودن مالیــات نیــز پوشــش خواهــد

اســت بــرای غیــر و بــه ضــرر خــود.

و بنابرایــن پیشـــنهاد میشــود جهـــت حـــل و
مســئله و شکـــل رســیدگی بــه آن در قالــب

مــادهای یــا تبصــرهای در متن قانون آورده شـــود

ضمــن بحــث آییننامهنویســی و جایــگاه آن و

و در همـــین الحاقــی ،مجـــوز صــدور آییـــننامۀ

یافــت و بــا رویکــردی ا ِرشــادی و تَنبیهــی

امــور مالیاتــی داده شــود کــه بدیــن طریــق،
مــورد مســتقیماً و بــدون واســطه و بــدون ابهــام

را بــا ایــن عمــل بــه تَمکیــن قانــون و انجــام

تکالیــف قانونــی ُمجــاب میکنــد.

بـــه نظر میرســـد یکی از بهتـــرین مکـــانهای

پینوشتها:

تبصــرۀ  3مــادۀ  147ق.م.م مصــوب 1394

الکترونیــک [ ]22آمــده اســت :داده پیــام

شــود .ایــن کــه در تبصــرۀ  3کنونــی بحــث

اطالعــات یــا مفهــوم اســت کــه بــا وســایل

رســیدگی تراکنشهــای بانکــی بــه ســازمان

مطــرح و حــل خواهــد شــد.

مؤدیانــی کــه بــه هــر نحویــی پاســخگو نیســتند

صالحیــت آنهــا ،طبــق مقــررات قانونــی تنظیــم
ّ

مــیدارد :ا ِقــرار عبــارت از اخبــار بــه حقــی

6- Unspecified Banking Transactions - UBT

 -7مــادۀ  237قانــون مالیاتهــای مســتقیم

[ :]19بــرگ تشــخيص ماليــات بايــد بــر اســاس

مأخــذ صحيــح و متكــي بــه داليــل و اطالعــات
كافــي و بــه نحــوي تنظيــم شــود كــه كليــه

فعاليتهــاي مربــوط و درآمدهــاي حاصــل از

مـــمکن بــرای تأســیس ایــن الحاقــی ،ذیــل

 -1در بنــد الــف مــادۀ  2قانــون تجــارت

آن بــه طــور صريــح در آن قيــد و بــراي مــؤدي

میباشــد و بــه نــام تبصــرۀ  4میتوانــد آورده

( ،)Data Messageهرنمــادی از واقعــه،

ماليــات بايــد نــام كامــل و ســمت خــود را در

هزینههــای بــاالی  50میلیــون ریــال و تأییــد
آن در تراکنشهــای بانکــی آمــده و شــرایط؛

الکترونیکــی ،نــوری و بــا فناوریهــای جدیــد

روشــن باشــد .امضاكننــدگان بــرگ تشــخيص

بــرگ تشــخيص بــه طــور خوانــا قيــد کننــد و
مســئول مندرجــات بــرگ تشــخيص و نظريــۀ

مهیــای عنــوان رســیدگی بــه بســتانکاری ایــن
تراکنشهــا اســت.

در واقــع متــن تبصــرۀ پیشــنهادی بــه شــرح
زیــر میتوانــد مطــرح شــود:

ســازمان امــور مالیاتــی کشــور میتوانــد جهــت

رســیدگی بــه تراکنشهــای بانکــی براســاس

آییننامــهای کــه ظــرف مهلــت شــش مــاه از
تاریــخ تصویــب ایــن تبصــره ،تدویــن کــرده و

پــس از تأییــد وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی

و تصویــب نهایــی هیــأت دولــت ،اجرایــی
میشــود بــه مؤدیــان مربوطــه مراجعــه کننــد

خرداد و تیر 1401
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خــود از هــر جهــت خواهنــد بــود و در صــورت

اســتعالم مــؤدي از نحــوۀ تشــخيص ماليــات

منابع

صــدور بــرگ تشــخيص قــرار گرفتــه اســت بــه

( .)1386اصطالحــات حقوقــی ،ناشــر گنــج

مكلفنــد جزئيــات گزارشــي را كــه مبنــاي
مــؤدي اعــام کننــد و هر گونــه توضيحــي را در
ايــن خصــوص بخواهــد بــه او بدهنــد.

 .1جعفــری لنگــرودی ،محمــد جعفــر.
دانــش ،تهــران.

11. G.D.K.Kishore, B.Anusha,
G.Poornima , G.Anusha, K.Tejaswi,
(2012), "Decision Making and
Reduction Techniques for Tax
Revenue using Data Warehouse",
International Journal of Engineering Trends and Technology,
Volume3, Available at: http://www.
ijettjournal.org/volume-3/issue-1/
IJETT-V3I1P205.pdf
12. http://new-accounting.blogfa.
com/post/22/

 .2ســازمان حسابرســی .)1395( .اســتاندارد

8- Circular

 -10اصــل  169قانــون اساســی [ :]18هیــچ فعلی

 .3شــعبه  14( 3ســابق) دیــوان عدالــت اداری.

وضــع شــده اســت جــرم محســوب نمی شــود.

پرونــده .1483435

ســازمان حسابرســی ،تهــران.

یــا تــرک فعلــی بــه اســتناد قانونی کــه بعــد از آن

رای شــماره  550مــورخ  ،99/2/18شــماره

-11مــاده  4قانــون مدنــی [ :]26اثــر قانــون

 .4شــعبه  15دیــوان عدالــت اداری .رای

نســبت بــه آتیــه اســت و قانــون نســبت بــه

شــماره  211مــورخ  ،99/2/20شــماره پرونــده

خــود قانــون مقــررات خاصــی نســبت بــه ایــن

 .5شــعبه  4دیــوان عدالــت اداری .رای شــماره

 -12اصــل  37قانــون اساســی [ :]18اصــل،

 .6عبدالهــی ،حســین" .)1399( .ارزیابــی مالیات

ماقبــل خــود اثــر نــدارد مگــر ایــن کــه در

.981163/15

موضــوع اتخــا ذ شــده باشــد.

 2337مــورخ  ،1399شــماره پرونــده .980876

برائــت اســت و هیچکــس از نظــر قانــون مجــرم

بــر اســاس معامــات بانکــی در نظــام حقوقــی

دادگاه صالــح ثابــت گــردد.

 ،48ناشــر ســازمان مالیاتــی ،تهــران :صفحــات

شــناخته نمیشــود ،مگــر ایــن کــه جــرم او در

ایــران" ،فصلنامــه تحقیقــات مالیاتــی شــماره

 -13مــادۀ  197قانــون آییــن دادرســی مدنــی

.81-61

[ : ]21اصــل برائــت اســت .بنابرایــن اگــر کســی

 .7مجلــس شــورای اســامی.)1386( .آییننامــه

مدعــی حــق یــا دینی بــر دیگری باشــد بایــد آن

نظــام بانکــداری الکترونیکی،بنــد د ماده.1

خوانــده حکــم برائــت صــادر خواهــد شــد.

برنامــۀ پنجــم توســعه اقتصــادی و اجتماعــی،

را اثبــات کنــد ،در غیــر ایــن صــورت بــا ســوگن ِد
14- Tax Database Analysis
15- Data Mining
16- Information Analysis
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 .10هیئــت تخصصــی اقتصادی ،مالــی و اصناف
دیــوان عدالــت اداری .رأی شــمارۀ 97000131

حسابرســی شــماره  ،230ناشــر انتشــارات

9- Regulations

دســتورالعمل تبــادل اطالعــات مؤدیــان مالیاتی.

 .8مجلــس شــورای اســامی .)1389( .قانــون
مــاده .120

 .9وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی.)1390( .

مــورخ  97/6/27به شــماره پرونــده.96/750
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مقدمه
نــوآوری یــک مفهــوم چنــد بعــدی اســت کــه
شــامل جنبههــای ســازمانی و رویــهای یــک
شــرکت اســت ،بــا هــدف بهبــود عملکــرد از
نظــر بهــرهوری تولیــد یــا کاهــش هزینههــای
تولیــد .گشــودگی نســبت بــه نــوآوری ،تمایــل
شــرکت بــه تغییــر را از طریــق رویکــردی بــا
هــدف دســتیابی بــه یــک مزیــت رقابتــی
ناشــی از بهرهبــرداری از ایدههــای جدیــد و
فناوریهــای جدیــد ،اندازهگیــری میکنــد.

اتّخــاذ راهحلهــای فنــاوری بــرای توســعۀ
فرایندهــا و محصــوالت جدیــد ،عــادات و
روشهــای خــوب ،ظرفیــت نــوآوری شــرکتها
را افزایــش میدهــد و آنهــا را قــادر میســازد
تــا نیازهــای بــازار مــداوم در حــال تغییــر را
1
بــرآورده کننــد .در حقیقــت ،تحــول دیجیتــال
انتشــار اطالعــات و روشهــای خــوب را بــا
اســتفاده از دادههــای بــزرگ 3تســهیل میکنــد.
اســتفاده از دادههــای بــزرگ ،کســب و تبــادل
دانــش بیــن شــرکت و محیــط خارجــی
79

را تشــویق میکنــد .بهعنــوان مجموعــه
دادههــای بــزرگ حــاوی ناهمگونــی اطالعــات،
بــه شــرکتها امــکان میدهــد تــا محتــوای
دیجیتالــی غنــی را بــرای مــدت طوالنــی
جمــعآوری ،مدیریــت و حفــظ کننــد .عــاوه
بــر ایــن ،دانســتن وضعیــت فرایندهــا و منابــع از
طریــق سیســتمهای تجزیــه و تحلیــل مــدرن و
پیشــرفتهتر و تشــخیص میــزان روابــط متقابــل
بیــن اطالعــات موجــود در پایــگاه داده ،یــک
مزیــت رقابتــی بــرای شــرکت ایجــاد میکنــد.
بنابرایــن ،نــوآوری همچنیــن بهعنــوان یــک
مســئله حاکمیــت پیکربنــدی میشــود ،کــه
بــر مــدل کســب و کار تأثیــر میگــذارد و
کارآفرینــان را وادار بــه توســعه اســتراتژیهای
مداخلــهای میکنــد کــه قــادر بــه ارضــای
شــرایط احتمالــی بــازار جهانــی شــده و آزاد
شــده اســت .بهطــور خــاص ،شــرکتها
آگاهــی خاصــی از عوامــل مرتبــط بــا فرایندهای
تولیــد و مصــرف ایجــاد کردهانــد .بنابرایــن،
آنهــا ســعی میکننــد بــدون کاهــش ســود،
مدلهــای مدیریتــی خــود را بــرای محــدود
کــردن تأثیــرات منفــی فعالیــت تجــاری خــود
تغییــر دهنــد.
در ایــن زمینــه ،بایــد فضایــی بــرای
شــیوههایی ایجــاد شــود کــه مرکزیــت
دانــش و سیســتمهای
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مدیریــت دانــش را بهبــود ببخشــند و از
ایجــاد سیســتمهای مشــترک و یکپارچــه
بــرای بهبــود عملکــرد تجــاری حمایــت
کننــد.
نوآوری دیجیتال
در دســترس بــودن اطالعــات و مدیریــت
دانــش ،فرایندهــای نــوآوری شــرکتها را
بــه ســمت یــک مزیــت رقابتــی مهمتــر
ســوق میدهــد .درواقــع ،همــگام شــدن بــا
پیشــرفت ســریع نــوآوری بــرای شــرکتها
بهطــور فزاینــدهای دشــوار شــده اســت ،کــه
مجبــور بــه اســتفاده از یــک شــبکه مشــترک
در داخــل و خــارج از ســازمان میشــوند کــه
بــرای ترويــج اشــتراک دانــش و نــوآوری مفیــد
اســت.
طبــق نظریــه نــوآوری بــاز ،یــک رویکــرد
شــناختی جامــع بایــد بــه شــرکت اجــازه دهد
تــا از دانــش داخلــی کارآمــد بهرهبــرداری کند
و دانــش خارجــی را در مــورد محیــط پویــا
جــذب میکنــد .از ســوی دیگــر ،نــوآوری
بهعنــوان ابــزاری تعریــف شــده اســت
کــه «دانــش موجــود را بــه روشهــای
جدیــد ترکیــب میکنــد» و
محدودیتهــا
برجستهســازی
و پتانســیل بســتر شــناختی
ســازمان بــرای تشــویق توســعه و
نوآوریهــای پایــدار اســت.

سیستمهای مدیریت دانش
سیســتمهای مدیریــت دانــش اجــازه میدهــد
تــا اســتفاده از منابــع ملمــوس بــه حداکثــر
برســد ،زیــرا هــدف آن کســب و بهرهبــرداری
از دادههــا بــرای افزایــش عملکــرد و بهبــود
مدیریــت فراینــد اســت .بنابرایــن ،ســاخت
یــک معمــاری شــناختی قــوی قــادر بــه
تضمیــن بهرهبــرداری و حفاظــت از اطالعــات
میتوانــد از طریــق زیرســاختهای هوشــمند
و تکنیکهــای همــکاری مبتنــی بــر تعامــل ،از
فرایندهــای نــوآوری شــرکت پشــتیبانی کند .از
ایــن رو ،سیســتمهای مدیریــت دانــش عملکرد
شــرکت را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد زیــرا
منجــر بــه نــوآوری میشــود ،کــه در نتیجــه
مزیــت رقابتــی را افزایــش میدهــد.
طبقهبنــدی دانــش جمــعآوری شــده توســط
ایــن شــرکت ،بــه نفــع بهرهبــرداری از اطالعــات
موجــود بهعنــوان محرکــی بــرای نــوآوری ،بــه
منظــور ترکیــب آن بــا دانــش جدیــدی کــه از
طریــق عملکــرد ایــن نــوآوری بهدســت آمــده
اســت .ایــن نقــش سیســتمهای مدیریــت
دانــش را نــه تنهــا از نظــر کارآیــی فرایندهــای
تخصیــص دانــش داخلــی و خارجــی بــه
ســازمان ،بلکــه همچنیــن در بهرهبــرداری از
پتانســیل نوآورانــه شــرکت در چندیــن ســطح
برجســته میکنــد .ایــن امــر بــر مــدل کســب
و کار شــرکت ،بــه نفــع گفتگــو بیــن بازیگــران
شــرکت و همســویی اســتراتژیها و تواناییهــا
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(از جملــه منابــع) تأثیــر میگــذارد.
نــوآوری دیجیتــال و سیســتمهای
مدیریــت دانــش
بررســیها نشــان میدهــد کــه نــوآوری
دیجیتــال از درون ،فرایندهــای تجــاری را
تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و بــر طراحــی
اســتراتژیک شــرکتهایی کــه از فناوریهــای
اطالعاتــی جدیــد بــرای هدایــت مــدل کســب
و کار خــود اســتفاده میکننــد ،بــه ویــژه بــه
معنــای پایــدار ،تأثیــر میگــذارد .در درجــه
اول ،نــوآوری امــکان اســتفاده بهتــر از دانــش
شــرکت را فراهــم میکنــد .تشــویق بــه اجــرای
سیســتمهای مدیریــت دانــش کــه دسترســی
بــه اطالعــات بیشــتر را تضمیــن میکنــد.
تأثیرگــذاری بــر برنامهریــزی ســرمایهگذاری،
ارزیابــی هزینههــا و ایجــاد اثــرات مثبــت بــر
بــازده .سیســتمهای مدیریــت دانــش ،نقــش
اصلــی را در اجــرا و اداره دادههــای بــزرگ دارد.
بنابرایــن ،بایــد برای تســهیل حاکمیت شــرکتی
و پشــتیبانی از تصمیمــات اســتراتژیک موثرتــر،
شــامل دادههــای بــزرگ باشــد .درجــه انتقــال،
بــه اشــتراکگذاری و بهرهبــرداری از دانــش ،از
طریــق اجــرای فرایندهــای یادگیری مشــارکتی
و بیــن ســازمانی کــه از حجــم گســتردهای از
اطالعــات بهرهبــرداری میکننــد ،بــه همــکاری
کلیــه بخشهــای شــرکت نیــاز دارد .ابزارهــای
اینترنــت اشــیا ،بهطــور خــاص ،حــاوی مقادیــر
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عملکــرد تجــاری را میشناســد ،باعــث بهبــود
کارایــی و کیفیت دانــش در فرایندهای ســازمانی
و اســتراتژیک میشــود و تأییــد میکنــد کــه
اســتفاده ترکیبــی از منابــع انســانی و فنــاوری
یــک مزیــت رقابتــی ایجــاد میکنــد .مهمتــر
از همــه ،ایــن بررســی ادبیــات سیســتماتیک
نشــان میدهــد کــه در بــازار جهانــی کنونــی،
اســتراتژیهای اینترنــت اشــیاء ،همــراه بــا
سیســتمهای مدیریــت دانــش ،یــک موتــور
بــرای توســعه دادههــای بزرگهــای جدیــد بــا
اســتفاده از اقدامــات نوآورانــه ،بــه ســمت اقتصاد
پایــدار توســعه ،کــه میــزان مســئولیت اجتماعی
را افزایــش میدهــد و اعتبــار شــرکت را افزایــش
میدهــد .الگــوی نــوآوری بــاز نشــان میدهــد
کــه یــک رویکــرد جامــع شــناختی بــرای
حاکمیــت شــرکتی ،مبتنــی بــر رژیــم همــکاری
بیــن منابــع داخلــی و خارجــی بــرای ایجــاد
ارزش ،امــکان تعریــف مجــدد مدلهــای تجــاری
را کــه در آن دانــش بهصــورت افقــی توســعه
مییابــد ،بــاز میکنــد .ایــن امــر بــا مشــارکت
همــه بازیگــران درگیــر در اکوسیســتم ســازمانی
بــرای دســتیابی بــه یــک مزیــت رقابتــی بلنــد
مــدت و پایــدار حاصــل میشــود.

گســتردهای از دادههــا و راههــای شناســایی دانش
قابــل بهرهبــرداری در کل زنجیــره ســازمانی را
ســاده میکنــد.
«توانایــی پیشبینــی» سیســتمهای تجزیــه و
تحلیــل دادههــای بــزرگ درجــه ارتبــاط متقابــل
بیــن اطالعــات را افزایــش میدهــد ،بــه شــرکت
اجــازه میدهــد تــا آگاهانــه بــرای دســتیابی
بــه عملکــرد باالتــر تصمیــم بگیــرد .بنابرایــن،
نــوآوری ماهیتــی رادیــکال بــه خــود میگیــرد
زیــرا بــر انتخابهــای تجــاری تأثیــر میگــذارد
و بــر ســایر شــرکتهای وابســته تأثیــر
میگــذارد .ایــن «اثــر دومینــو» انتقــال دانــش
همچنیــن بــر مشــکالت مربــوط بــه هزینههــای
نتیجهگیــری ،محدودیتهــا و
بــاالی بهروزرســانی فنــاوری و دیجیتــال غلبــه
چشــم انــداز آینــده
میکنــد و دانــش کارکنــان را از مهارتهــای
ایــن مطالعــه بــا
جدیــد فنــاوری کــه شــرکت بــرای رقابــت
بیشــتر اســتفاده میکنــد ،افزایــش میدهــد.
مطالعــات متعــدد تأثیــر مثبــت دادههــای بزرگ
بــر عملکــرد را تأییــد میکنــد ،نشــان میدهــد
کــه اســتفاده از سیســتمهای بــاز و نوآورانــه
یــک توانایــی اســتراتژیک یکپارچــه را در
بخشهــای تجــاری مبتنــی بــر اشــتراک
و تبــادل دانــش چنــد رشــتهای ایجــاد
میکنــد.
از ایــن طریــق ،مطالعــه مــا نشــان
میدهــد کــه ادبیــات مربــوط بــه
سیســتمهای مدیریــت دانــش
تأثیــر نــوآوری دیجیتــال بــر
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هــدف بررســی نقــش سیســتمهای مدیریــت
دانــش در عصــر تحــول دیجیتــال ،بهویــژه از
نظــر حاکمیــت شــرکتی ،ادبیــات موجــود در
مــورد سیســتمهای مدیریــت دانــش را مــورد
تجزیــه و تحلیــل قــرار داد .نتایــج نشــان داد که
ابزارهایــی ماننــد اینترنــت اشــیاء و دادههــای
بــزرگ اقتصــاد کنونــی جهــان را بــا افزایــش
رقابــت شــرکتها ،تضمیــن دسترســی بــه
جریــان وســیع دادههــا و اطالعــات ،پــردازش
شــده از طریــق نرمافــزار مؤثــر ،قــادر بــه
برجســته کــردن میــزان همبســتگی بیــن
دانــش مفیــد بخشهــای شــرکت میشــود.
عــاوه بــر ایــن ،دانــش حداکثــر پتانســیل
خــود را هنگامــی بیــان میکنــد کــه توســط
شـ�رکت(  (�Usai، Scuotto، Murray، Fi
 ،ano، (Deziبهطــور مناســب مــورد
بهرهبــرداری قــرار گیــرد ،از طریــق فرایندهــای
اشــتراک داخلــی و خارجــی ،کــه دانــش فنــی
شــرکت را غنــی میکنــد .بــا ایــن وجــود،
هنــوز جــای زیــادی بــرای بحــث در مــورد
نقــش سیســتمهای مدیریــت دانــش در
چهارچــوب حاکمیــت شــرکتی و مدلهــای
تجــاری در جهــت نــوآوری دیجیتــال وجــود
دارد کــه همچنــان محــدود اســت .یافتههــای
مــا همچنیــن نشــان میدهــد کــه دادههــای
بــزرگ بــه «نیــاز بــه مدیریــت» تبدیــل شــده
اســت زیــرا امــکان تجزیــه و تحلیــل ترجیحــات
کاربــر و رونــد هزینــه و همچنیــن پیشبینــی
رفتــار بازارهــا را فراهــم میکنــد .بهطــور
دقیقتــر ،تحــ ّول دیجیتــال و ابزارهــای آن
یــک راه حــل اســتراتژیک یکپارچــه ارائــه
میدهنــد کــه بهطــور عملــی حاکمیــت
تجــارت را هدایــت میکنــد .در ایــن ســناریو،
سیســتمهای مدیریــت دانــش نقــش مهمــی در
اطمینــان از بهینهســازی فناوریهــا و منابــع،
توســعه اســتراتژیهای تقســیم دانــش در
دســترس همــه اپراتورهــای شــرکت و حمایــت
از مدیــران در فرایندهــای تصمیمگیــری آنهــا
دارد .در عیــن حــال ،ابزارهــای نــوآوری پذیرفته
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شــده در سیســتمهای مدیریــت دانــش
امــکان بهینهســازی فرایندهــا را فراهــم
میکنــد و شــرکت را بــه ســمت مدلهــای
نوآورانــه و پایــدار تجــاری جهــت دســتیابی
بــه عملکــرد بهتــر ســوق میدهــد .ایــن
مدلهــای تجــاری بــا سیســتم عاملهــای
«بــاز» مشــخص میشــوند کــه از طریــق
بهرهبــرداری از پتانســیل شــرکت ،بــه ســمت
مبادلــه آزاد اخبــار و تخصیــص دانــش ســوق
داده میشــوند .بــا اتخــاذ اســتراتژیهای
نوآورانــه ،شــرکتها همچنیــن میتواننــد از
رفتارهــای پایدارتــر ،کــه مســئولیت اجتماعــی
شــرکت 3را افزایــش میدهــد و وجهــۀ شــرکت
را بــا ســهامداران بهبــود میبخشــد ،حمایــت
کننــد .ذینفعــان بهطــور فزاینــدهای نســبت
بــه نیــاز بــه ســازش ســود اقتصــادی و رفــاه
اجتماعــی حســاس هســتند و از ابزارهــای
نوآورانــهای بــرای اندازهگیــری تأثیــرات
زیس ـتمحیطی فعالیتهــای شــرکت و ایجــاد
ارزش طوالنــی مــدت اســتفاده میکننــد.
بنابرایــن ،توســعه فرهنــگ نویــن نــوآوری
توســط شــرکتها میتوانــد اســتفاده از
سیســتمهای مدیریــت دانــش را بــرای
حمایــت از اســتراتژیهای حاکمیــت معطــوف
بــه اشــکال جدیــد تجــارت پایــدار در طــول
زمــان افزایــش دهــد .اگــر نــوآوری منجــر بــه
ســاخت مدلهــای مانــدگار تجــاری نشــود
کــه بتواننــد خــود را بــا شــرایط متغیــر بــازار و
نیازهــای ذینفعــان منطبــق کننــد ،ایــن خــود
هدفــی اســت .درواقــع ،ایــن دسترســی بــه
سیســتمهای پیشــرفته نــوآوری دیجیتــال
نیــاز بــه ســرمایهگذاری قابــل توجهــی از
ســوی شــرکتها دارد؛ شــرکتهایی کــه
خــود را در معــرض هزینههــای زیــاد و
خطــرات عظیــم ناشــی از عــدم بازیافــت
ســرمایه اســتفاده شــده قــرار میدهنــد.
بنابرایــن ،توصیــه میشــود مشــوقها و
اقدامــات حمایتــی ،بــا هــدف شــرکتها و
دنیــای تولیــد ،بــرای حمایــت از توســعه و بــه

اشــتراکگذاری ابتــکارات دانــش جدیــد بــرای
خدمــات جدیــد یــا بــرای تکمیــل خدمــات
موجــود ،بــا هــدف اقتصــاد فراگیــر و پایــدار
انجــام شــود .ایــن مطالعــه محدودیتهــای
یــک تحلیــل نظــری را ارائــه میدهــد .تجزیــه
و تحلیــل بایــد بــه آزمایشــات تجربــی بــر روی
رفتــار شــرکتها گســترش یابــد تــا تأثیــر
بالقــوه سیســتمهای مدیریــت دانــش را از
طریــق نــوآوری دیجیتــال درک کنــد ،بــرای
دســتیابی بــه یــک مــدل کســب و کار پایــدار
گــرا و مزیــت رقابتــی پایــدار.
پینوشتها:

1- digital transformation
2- Big Data
3- corporate social responsibility

نصرالــه تختائــی :دانشــگاه آزاد اســامي

واحــد دزفــول ،گــروه حســابداري ،دزفــول،
خوزســتان ،ايــران

حامــد شــامدیل :دانشــجوي كارشناســي
ارشــد مديريــت دانشــگاه آزاد اســامي ،گــروه
مديريــت ،دزفــول ،خوزســتان ،ايــران
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نکات مهم
حــــــــرفهای
صنــدوق زمیــن و ســاختمان بهعنــوان
اب ـزار تأمیــن مالــی چیســت؟
صنــدوق ســرمایهگذاری زميــن و ســاختمان نهــادي مالــي اســت کــه بــا

دريافــت مجــوز تأســيس از ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بهعنــوان يــک

متعهدپذیرهنویس؛

بازارگردان؛
حسابرس؛

هيأت مديره.
مجمع صندوق

شــخصيت حقوقــي مســتقل (صنــدوق ســرمایهگذاری) تشــکیل ميشــود.

مجمــع صنــدوق ،در هــر زمــان از دارنــدگان واحدهــای ســرمایهگذاری کــه

موضوع فعاليت صندوق سرمایهگذاری زمين و ساختمان

دارنــدگان واحدهــای ســرمایهگذاری تشــکیل مــی شــود.

حــق حضــور در مجمــع را دارنــد بــه عــاوۀ متولــی بــه نمایندگــی از ســایر

جمـعآوري پساندازهــاي خــرد و کالن و اختصــاص آن بــه ســاخت پــروژۀ

حــق رأی هــر ســرمایهگذار ،معــادل تعــداد واحدهــای ســرمایهگذاری در

و تقســيم عوايــد ناشــي از ايــن فعاليــت بيــن ســرمايهگذاران اســت.

هــر ســرمایهگذار معــادل حاصلضــرب تعــداد واحدهــای ســرمایهگذاری وی،

مزایای صندوق زمین و ساختمان

اســتثنای مدیــر و متولــی صنــدوق) خواهــد بــود.

ســاختماني مشــخص و ســپس فــروش واحدهاي ســاختماني پروژۀ يادشــده

تملــک وی اســت؛ مگــر در انتخــاب اعضــای هیئــت مدیــره کــه تعــداد رأی
در عــدد اعضــای هیئــت مدیــره کــه قصــد انتخــاب آنهــا وجــود دارد (بــه

از مزایای این صندوق میتوان موارد زیر را نام برد:

مجمع صندوق داراي اختيارات زير است:

وجود ساختار منظم و خود کنترلی توسط ارکان صندوق

تغییــر ارکان صنــدوق بــه شــرط تعييــن جانشــين آنهــا و ذکــر دالیــل بــه

کنترل سازمان بورس در انتخاب ارکان و رویههای تأسیس صندوق

بــه پيشــنهاد متولــي ،نصــب و عــزل حســابرس صنــدوق و تعييــن مــدت

تجمیــع ســرمایه از طریــق ایجــاد فرصــت ســرمایهگذاری بــرای افــراد بــا

تصمیمگیــری راجــع بــه بودجــه هزینــۀ بازاریابــی و تبلیغــات پيشفــروش

تخمین ارزش دارایی سرمایهگذاران از طریق محاسبه NAV

تصميمگيري راجع به انحالل صندوق؛

استفاده از پتانسیل بازار سرمایه برای جذب منابع

وجود بازار ثانوی برای واحدهای سرمایهگذاری

ســرمایۀ کــم

امکان تأمین مالی پروژههای بزرگ

تأييد ســازمان؛

مأموريــت ،حقالزحم ـهی وي و چگونگــي پرداخــت آن؛

و فــروش واحدهــاي ســاختماني پــروژه و چگونگي مصــرف آن؛

تصويــب صورتهــاي مالــي ،اســتماع گــزارش مديــر و هیئــت مدیــره

معایب صندوق سرمایهگذاری زمین ساختمان
از معایب این صندوق میتوان موارد زیر را نام برد:

تغییر قیمت واحدها متناسب با شرایط بازار سرمایه

ساختار دست و پا گیر گزارشدهی ارکان و بوروکراسی

ارکان صندوق سرمایهگذاری زمین ساختمان
مجمع صندوق؛
مدیر صندوق؛

مدیر ساخت؛

ناظر؛

متولی؛
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نکات مهم
حــــــــرفهای
صنــدوق راجــع بــه وضعيــت و عملكــرد صنــدوق در هــر ســال مالــي

تشــريفات مربــوط بــه تصويــب و ثبــت تغييــرات نــزد ســازمان و ســاير

وضعيــت و عملكــرد صنــدوق؛

مذاكــره بــا بانكهــا و ســایر اعطاکننــدگان تســهیالت بــراي دريافــت

و اســتماع گــزارش حســابرس راجــع بــه صورتهــاي مالــي و گــزارش

مراجــع ذيصالح؛

تعيين روزنامهی كثيراالنتشار صندوق؛

تســهيالت الزم بــراي اجــراي پــروژه و تهيــۀ گــزارش توجيهــي در

تصويــب هزينههــاي تأســيس صنــدوق و هزينههــاي تشــكيل مجمــع
صنــدوق و تعییــن حقحضــور اعضــای هیــأت مدیــره.

مدير صندوق

ايــن زمينــه وارائــۀ آن بــه هيأتمديــرۀ صنــدوق جهــت تصويــب و
انجــام اقدامــات الزم بــراي اخــذ تســهيالت مذكــور پــس از تصويــب

هيــأت مديــرۀ صنــدوق؛

اجــرای عمليــات فــروش ،مزایــده و مناقصــه مطابــق مصوبــات هیــأت

مديــر صنــدوق ،يــك شــخص حقوقــي از بيــن نهادهــاي مالــي اســت

مدیــرهی صنــدوق و مقــررات مربوطــه؛

مدیــر صنــدوق بــا تأییــد ســازمان و تصويــب مجمــع صنــدوق ،قابــل

نــام صنــدوق بــا رعايــت مفــاد اساســنامه و اميدنامــه؛

وظايف و مسئوليتهاي مدير صندوق

راهانــدازی تارنمــاي صنــدوق و انتشــار اطالعــات صنــدوق در مواعــد

کــه در ايــن اساســنامه مدیــر یــا مديــر صنــدوق ناميــده ميشــود؛

انجــام خریــد و فــروش اوراق بهــادار یــا ســایر ســرمایهگذاریها بــه

تغییــر اســت.

اطالع به متولي در مورد چگونگي نگهداري اوراق بهادار صندوق؛

اختصاص نیرو و فضای مناسب به منظور انجام امور صندوق؛

مقــرر از طريــق آن؛

ثبــت و نگهــداري حســاب هــر ســرمايهگذار شــامل مبالــغ پرداختــي و

تهيــۀ نرمافزارهــا و ســختافزارهاي الزم و بهکارگيــري آنهــا بــراي

معرفــی افــرادی بهعنــوان صاحبــان امضــای مجــاز صنــدوق و تعییــن

انجــام تبليغــات الزم بــراي معرفــي صنــدوق در چارچــوب بودجــۀ

دريافتــي و تعــداد واحدهــاي ســرمايهگذاري در تملــک وی؛

اجــراي اهــداف و موضــوع فعاليــت صنــدوق؛

حــدود اختیــارات و مســئولیت هــر یــک از آنهــا بــا تأیيــد متولــي و

تعییــن شــده در امیدنامــه و انجــام تبلیــغ بــرای فــروش واحدهــای

حســابرس؛

نمايندگــي صنــدوق در برابــر ســرمايهگذاران ،کليــۀ ادارات دولتــي

اعــام کتبــی اســامی و نمونــۀ امضــاء آنهــا بــه ســازمان ،متولــي و

ســاختمانی صنــدوق در چارچــوب بودجــۀ مصــوب مجمــع صنــدوق؛

صــدور دســتورات پرداخــت از محــل داراييهــاي صنــدوق مطابــق

و غيردولتــي ،مراجــع قضايــي و ســاير اشــخاص حقيقــي و حقوقــي؛

مبالــغ تأیيــد شــده؛

امكانــات الزم بــراي تشــكيل جلســهی مجمــع؛

مفــاد اساســنامه و ارائــۀ آن بــه متولــي جهــت تأیيــد و پرداخــت

دعــوت از مجمــع صنــدوق در مواعــد مقتضــي و تهيــۀ مقدمــات و

جمـعآوري و نگهــداري کليـهی مــدارک مثبتــه مربــوط بــه رویدادهای

اقامــۀ هرگونــه دعــواي حقوقــي و کيفــري از طــرف صنــدوق و دفــاع

مالــي صنــدوق ،طبــق مقــررات مربوطه؛

وظايف و مسئوليتهاي مدير صندوق

بررســي صــورت وضعيتهــاي پيشــرفت مالــي پــروژه و تأیيــد يــا
تعييــن مــوارد نقــص يــا اشــكال آنهــا مطابــق مفــاد اساســنامه؛

محاســبهی ارزش خالــص واحدهــاي ســرمايهگذاري بــه روشهــای

در برابــر هرگونــه دعــواي مطروحــه عليــه صنــدوق.

انجــام وظایــف مربــوط بــه تصفیــه صنــدوق و انجــام اقدامــات الزم
بــه منظــور تنظیــم اســناد و مــدارک الزم و در نهایــت تنظیــم اســناد
مالکیــت واحدهــای ســاختمانی پــروژه در موقــع مقتضــی.

تایید بخشهای توجیه مالی و اقتصادی طرح توجیهی پروژه.

تعیینشــده در مواعــد مقــرر و ارائــۀ آن بــه حســابرس بــه منظــور
اظهارنظــر؛

پيشــنهاد افزايــش ســرمايۀ صنــدوق از طريــق صــدور واحدهــاي

ســرمايهگذاري جديــد و ارائــۀ آن بــه هيــأت مديــرۀ صنــدوق بــه

همــراه مــدارك و مســتندات مربوطــه ،جهــت تصويــب؛

انجــام اصالحــات الزم در اساســنامه و اميدنامــۀ صنــدوق پــس از طــي
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نکات مهم
حــــــــرفهای
عقد مساقات و مزارعه چیست؟

مساقات

مســاقات قــراردادی اســت میــان صاحــب بــاغ و دیگــری کــه بــه ازاي

دريافــت مقــداري از محصــول ،کار نگهــداري از بــاغ و برداشــت را انجــام
مــي دهــد.

مزارعه

مزارعــه قــراردادی اســت کــه در آن بانــک زمیــن مشــخصی را بــرای مدت

معيــن در اختيــار طــرف ديگــر قــرار مــي دهــد تــا در آن کشــاورزي کنــد.
در نهايــت ســود حاصــل بيــن طرفيــن تقســيم ميشــود.

اســتانداردهای حسابرســی داخلــی
کــدام اســت؟
انجمــن حسابرســان داخلــی ( )IIAدر ســال  1978اولیــن اســتانداردهای

حسابرســی داخلــی را کــه ســازگار بــا اســتانداردهای صــادره توســط
دیــوان محاســبات آمریــکا بــود ،منتشــر کــرد .در حــال حاضــر انجمــن

حسابرســان داخلــی معتبرتریــن مرجــع تدویــن اســتانداردهای بینالمللی
کار حرفــهای حسابرســی داخلــی اســت .اســتانداردهای مذکــور بهطــور

مــداوم مــورد بازنگــری ،اصــاح و تکمیــل قــرار میگیــرد .شــایان توجــه

اســت کــه بهموجــب مفــاد مــادهی  10منشــور فعالیــت حسابرســی

داخلــی ســازمان بــورس و اوراق بهــادار« ،حسابرســان داخلــی در انجــام
حسابرســی داخلــی بایــد اســتانداردهای داخلــی الزماالجــرا و آییــن رفتــار
حرفــهای حسابرســان داخلــی و در نبــود اســتانداردهای مــورد نیــاز،

اســتانداردهای بینالمللــی حسابرســی داخلــی را رعایــت کننــد».
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نکات مهم
حــــــــرف های
اهــداف و اختیــارات واحــد حسابرســی
داخلــی بیشــتر شــامل چــه مــواردی
اســت؟
مهمترین اهداف حسابرسی داخلی:

 حفاظــت از داراییهــا ،در برابــر خســارتها و زیانهــا شــاملزیانهــای ناشــی از تقلــب مدیــران و کارکنــان.

 -ارزیابی عملکرد در مقایسه با چشمانداز و اهداف سازمان.

 ارزیابــی کیفیــت گزارشهــای مدیریــت از نظــر قابلیــت اعتمــاد ومربــوط بــودن.

اختیارات واحد حسابرسی:

 -فراهمســازی و اطمینانبخشــی نســبت بــه طراحــی و اجــرای

ایــن واحــد بایــد بــدون هیچگونــه محدودیتــی ،تمــام فعالیتهــای

 -رعایــت اجــرای صحیــح سیاسـتها و روشهــای ســازمانی ،قراردادهــا،

دسترســی بــه کلیـهی اســناد و مــدارک ،داراییهــا و کارکنــان ســازمان

 -اثربخشــی عملیــات و کارآمــدی فراینــد تجــاری (اثربخشــی ،کارایــی و

حســابرس بتوانــد مســئولیتهای خــود را بهگونــهای مناســب انجــام

باکیفیــت سیســتم کنترلهــای داخلــی.
قوانیــن و مقــررات.

صرفـهی اقتصــادی).

 -شناســایی نقــاط مشــکلآفرین ،فرصتهــا و ارائــهی پیشــنهادها

ســازمان را دربرگیــرد و حسابرســان داخلــی بایــد از اختیــار الزم بــرای
برخــوردار باشــند تــا حسابرســی بهطــور اثربخــش انجــام پذیــرد و

دهــد.

بــرای بهبــود عملیــات و ســودآوری.

 قابلیــت اتــکای سیســتمهای اطالعاتــی و کیفیــت اطالعــات تولیــدشــده توســط ایــن سیســتمها جهــت تصمیمگیــری.
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نکات مهم
حــــــــرفهای
ویژگیهــای اصلــی اســتاندارد "درآمــد
عملیاتــی حاصــل از قــرارداد بــا
مشــتریان" چیســت؟
دو ویژگــی اصلــی اســتاندارد بینالمللــی گزارشــگری مالــی شــماره 15

کــه دربرگیرنــده مهمتریــن تغییــرات ایــن اســتاندارد نیــز هســتند ،عبارت
اســت از:

در هــر دورۀ گزارشــگری ،برآوردهــا را دوبــاره ارزیابــی و درآمــد را بــر

الف) انتقال کنترل

درآمــد زمانــی شناســایی میشــود کــه مشــتری کنتــرل 1کاال یــا خدمــات
را در اختیــار بگیــرد .مشــتری زمانــی کنتــرل را بــه دســت م ـیآورد کــه
بتوانــد اســتفاده از کاال یــا خدمــات را هدایــت کنــد یــا از مزایــای آن

بهرهمنــد شــود .انتقــال کنتــرل مشــابه انتقــال مزایــا و مخاطــرات یــا
لزومــاً مشــابه تحقــق فرآینــد ســود نیســت .واحدهــای تجــاری بایــد
تعییــن کننــد کــه درآمــد در طــی زمــان شناســایی شــود یــا در یــک

نقطــه زمانــی خــاص.

اســاس آن اصــاح کنــد .مجوزهــای مالکیــت فکــری ( )IPاز ایــن قاعــده

مســتثنی هســتند زیــرا مابـهازای متغیــر آنهــا نوعــی حــق امتیــاز مبتنی
بــر فــروش یــا اســتفاده اســت.

پینوشتها:

 -1کنتــرل یــک دارایــی بــه توانایــی هدایــت اســتفاده از دارایــی و کســب
تقریبـاً تمــام منافــع باقیمانــده دارایــی اشــاره دارد .کنتــرل شــامل توانایی
منــع ســایر واحدهــای تجــاری از هدایــت اســتفاده از دارایــی و کســب
منافــع حاصــل از دارایــی اســت .منافــع یــک دارایــی ،جریانهــای نقــدی

ب) مابهازای متغیر

2

واحدهــای تجــاری بایــد بــا مابهازایــی کــه در اثــر رخدادن یــا نــدادن
رویدادهــای آتــی تغییــر میکنــد ،توافــق کننــد کــه کاال یــا خدمــات

خــود را ارائــه دهنــد .تخفیفهــا ،حــق اســترداد ،پاداشهــا و جریمههــای
عملکــرد مثالهایــی از ایــن دســت هســتند .ایــن مبالــغ معمــوالً تــا زمانی

کــه حــوادث پیشبینینشــده اتفــاق نیفتنــد و یــا رفــع نشــوند ،بهعنــوان

درآمــد شناســایی نخواهند شــد

.3

اگــر احتمــال زیــادی وجــود داشــته باشــد کــه در اثــر تغییــر در

برآوردهــا ،مبالــغ مذکــور منجــر بــه برگشــت قابلتوجــه درآمــد نشــود،
آنــگاه بــرآوردی از مابــهازای متغیــر در بهــای تمامشــده معاملــه لحــاظ

خواهــد شــد .حتــی اگــر مبلــغ کل مابــهازای متغیــر نتوانــد بــه ایــن
آســتانه برســد ،مدیریــت بایــد بررســی کنــد کــه آیــا بخشــی از آن (مبلــغ
حداقــل) میتوانــد ایــن ضابطــه را احــراز کنــد یــا خیــر .ایــن مبلــغ

زمانــی بهعنــوان درآمــد شناســایی میشــود کــه کاالهــا یــا خدمــات

بــه مشــتری منتقــل شــوند .در صنایعــی کــه ماب ـهازای متغیــر تــا پیــش

(جریانهــای نقــدی ورودی یــا جلوگیــری از خــروج جریانهــای نقــدی)

بالقــوهای اســت کــه بــه طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم ،بــه شــیوههای
متعــدد از جملــه مــوارد زیــر میتوانــد بــه دســت آِیــد:

الــف .اســتفاده از دارایــی بــرای تولیــد کاالهــا یــا ارائــه خدمــات (شــامل
خدمــات عمومــی)؛

ب .استفاده از دارایی برای افزایش ارزش سایر داراییها؛

پ .استفاده از دارایی برای تسویه بدهیها یا کاهش هزینهها؛

ت .فروش یا معاوضه دارایی؛

ث .وثیقه گذاشتن دارایی برای تضمین یک وام؛ و

ج .نگهداری دارایی.

variable consideration -2

 -3بــرای مثــال ،اگــر محصــول بــا حــق برگشــت بــه فــروش برســد یــا

اگــر مبلــغ ثابتــی بهعنــوان پــاداش عملکــرد بــرای دســتیابی بــه یــک
ســطح مشــخص تعهــد شــود ،مبلــغ ماب ـهازا متغیــر اســت.

از رفــع تمــام حــوادث پیشبینینشــده ثبــت نمیشــود ،واحدهــای
تجــاری تحــت تأثیــر ایــن مســاله قــرار خواهنــد گرفــت .مدیریــت بایــد

خرداد و تیر 1401
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
شمارۀ ۳43

87

نکات مهم
حــــــــرفهای
نحــوۀ برخــورد بــا هزینــه بازخریــد
مرخصــی در اســتاندارد  35چگونه اســت؟
يكــي ديگــر از هزينههايــي كــه ميتوانــد تفــاوت موقتــي ايجــاد كنــد

هزينــه بازخريــد مرخصــي كاركنــان اســت .طــرف حســاب هزينــه بازخريد

مرخصــي كاركنــان ســه حالــت زيــر ميتوانــد باشــد:

موجــودي نقــد :طبــق رأي ديــوان عدالــت اداري بــه تاريــخ مهــر 1393

زمانــي كــه هزينــۀ بازخريــد مرخصــي كاركنــان پرداخــت شــود ،هزينــۀ

مربوطــه جــزو هزينههــاي قابــل قبــول اســت .بنابرايــن ايــن هزينــه هــم در

محاســبات مربــوط بــه ســود قبــل از كســر ماليــات منظــور شــده و هــم در

تعييــن درآمــد مشــمول ماليــات مدنظــر قــرار گرفتــه شــده اســت .بنابراين
اختــاف بيــن ســود قبــل از كســر ماليــات و درآمــد مشــمول ماليــات يعني

همــان تفــاوت صفــر اســت و بــر ماليــات انتقالــي تأثيــر نــدارد.

بســتانكاري حقــوق بگيــر :طبــق بخشــنامۀ شــماره  200/98/91هزينه

ميشــود .بنابرايــن در ايــن صــورت هــم بــه ماننــد بــاال تفــاوت صفــر

خواهــد بــود و بــر ماليــات انتقالــي تاثيــر نــدارد.

ذخيره :طی بنــد  4بخشــنامۀ شــمارۀ 1385/7/18 -232/2401/28341

عنــوان شــده اســت کــه هزینــۀ مرخصــی اســتفاده نشــده در صورتــی کــه

پرداخــت شــود جــزء هزینههــای قابــل قبــول بــوده و بــه عبارتــی ذخیــرۀ

آن بهعنــوان هزینــۀ قابــل قبــول تلقــی نمیشــود .يعنــي هزينــه بازخريــد

مرخصــي كــه در صــورت ســود و زيــان شناســايي شــده و در صورتهــاي

مالــي و در محاســبۀ ســود قبــل از كســر ماليــات منظور شــده ،در محاســبۀ

درآمــد مشــمول ماليــات مدنظــر قــرار نميگيــرد و باعــث اختــاف بيــن

ســود قبــل از كســر ماليــات و درآمــد مشــمول ماليــات ميشــود؛ يعنــي

تفــاوت ايجــاد ميشــود .در ســال و يــا ســالهاي بعــد كــه ذخيــرۀ مربوطــه

پرداخــت ميشــود از درآمــد مشــمول ماليــات كســر ميشــود و در واقــع
تفــاوت ايجــاد شــده برگشــت داده ميشــود.

منبــع :کتــاب راهنمــای اســتاندارد  ،35انتشــارات انجمــن حســابداران

خبــره ،تالیــف دانیــال محجــوب

مربــوط بــه حقــوق ايــام مرخصــي اســتفاده نشــده در صــورت تخصيــص

ق بگيــر) بــه اســتناد بنــد  2مــادۀ  148قانــون
(بســتانكار کــردن حقــو 
مالياتهــاي مســتقيم بهعنــوان هزينــۀ قابــل قبــول مالياتــي تلقــي
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حســابرس داخلــی چــه ویژگیهایــی
بایــد داشــته باشــد؟

داراییهــا و کارکنــان ســازمان دسترســی داشــته باشــد و بــا مشــورت

از آنجایــی کــه حسابرســان داخلــی مشــاوران قابــل اطمینــان ســازمان

عملکــرد حسابرســی داخلــی بایــد چنــان باشــد که بهروشــنی نشــان دهد

الــف) اســتقالل ســازمانی (جایــگاه) :حســابرس داخلــی بــرای انجــام

درســت و مناســب وظایــف خــود بایــد بــه کلیــۀ اســناد و مــدارک ،دفاتــر،
مدیریــت ،ضرورتهــا و اولویتهــای کار خــود را تعییــن کنــد.

ی اصلــی بهشــرح زیــر
تلقــی میشــوند ،لــذا آنهــا بایــد از چهــار ویژگ ـ 

حسابرســی داخلــی تحــتتأثیــر هیچگونــه اعمــال نفــوذ غیرمســئوالنهای

داخلــی ضــروری اســت:

کــه بــه مدیریــت ارائــه میشــود ،بهطــور قابــل مالحظـهای اثــر گــذارد.

 -1اســتقالل حســابرس :حســابرس داخلــی بایــد بهنســبت جایــگاه

کارهــای اجرایــی و روزمــره باشــد تــا بتوانــد بهراحتــی در مــورد سیســتم،

بتوانــد وظایــف و مســئولیتهای خــود را بهدرســتی انجــام دهــد .الزمـهی

سیســتم یــا روشــی حضــور نداشــته باشــد و آن سیســتم یــا روش بــدون

بــه دو عامــل زیــر بســتگی دارد:

داخلــی مســتقل اســت.

برخــوردار باشــند کــه ایــن مــوارد بــرای موفقیــت حرف ـهی حسابرســی

نیســت کــه بتوانــد بــر تصمیمگیــری آن دربــارۀ محتــوای گزارشهایــی
واحــد حسابرســی داخلــی نبایــد جزئــی از سیســتم حســابداری یــا درگیر

ســازمانی خــود اســتقالل داشــته و از لحــاظ شــخصی ،بیطــرف باشــد تــا

بررس ـیهای الزم و اظهارنظــر داشــته باشــد .اگــر حسابرســی داخلــی در

اثربخــش بــودن حسابرســی داخلــی ،اســتقالل حرفهای حســابرس اســت و

هرگونــه خللــی بــه فعالیــت خــود ادامــه دهــد ،یعنــی واحــد حسابرســی
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نکات مهم
حــــــــرف های
ب) اســتقالل رأی (بیطرفــی) :یــک جنبــهی بســیار مهــم اســتقالل

حسابرســی ،بیطرفــی آن اســت .نداشــتن هیچگونــه تضــاد منافــع یــا

جانـبداری یــا هرگونــه رابطـهی پولــی بــا واحــد مــورد رســیدگی ،محیط
مناســبی بــرای واحــد حسابرســی داخلــی بهوجــود م ـیآورد کــه بتوانــد

وظایــف خــود را بهتــر انجــام دهــد.

حسابرســان داخلــی از اســتقاللی شــبیه حسابرســان مســتقل برخــوردار

ن کار میکننــد
نیســتند ،چــون آنــان کارکنــان شــرکتی هســتند کــه در آ 
و قیــود ذاتــی رابطــۀ کارمنــد و کارفرمــا بــر کار آنــان حاکــم اســت،

امــا بــرای کفایــت حفــظ اســتقالل حسابرســی داخلــی بهتــر اســت
ســازمانها کمیتـهای تحــت عنــوان کمیتـهی حسابرســی تشــکیل دهنــد

و حســابرس داخلــی بــا نظــر آن کمیتــه انتخــاب و عملکــردش ارزیابــی
شــود ،نــه کســانی کــه دارای نفــوذ قابلمالحظــه و قــدرت تصمیمگیــری

هســتند.

ج) مراجــع و کارشناســان بررســی کننــده :حسابرســان داخلــی بهمنظــور

بهبــود کیفیــت اثربخشــی حسابرســی داخلــی بایــد ارتباطــی منظــم بــا
نهادهــای بررســی کننــده مثــل مشــاوران مدیریــت برقــرار کننــد و

گزارشهــای آنــان را بــرای کســب اطالعــات ،بررســی و در نظــر گرفتــن

پیشــنهادهای مؤثــر بــر سیســتم کنتــرل داخلــی ســازمان ،دریافــت کننــد.
 -3تخصــص حســابرس :واحــد حسابرســی داخلــی و کارکنــان آن بایــد
از نظــر فنــی بــر دانــش و مهارتهــای کاربــردی بهشــرح زیــر تســلط

داشــته باشــند:

 -1فارغالتحصیــل دانشــگاهی در یکــی از رشــتههای حســابداری،
حسابرســی ،مهندســی فنــاوری اطالعــات ،مدیریــت و صنایــع.

 -2تسلط بر استانداردهای حسابداری و حسابرسی داخلی.

ش فنــی کافــی در خصــوص قوانیــن مالیاتــی ،قانــون تأمیــن
 -3دانــ 
اجتماعــی ،قانــون کار ،قانــون تجــارت و ســایر الزامــات و ضوابــط مراجــع

-2مهارتهــای ارتباطــی :حسابرســان داخلــی بــرای ایــن کــه بتواننــد

کلیـهی وظایــف خــود را بهنحــوی شایســته انجــام دهنــد بایــد از اعتمــاد
اشــخاصی برخــوردار باشــند کــه بــا آنــان ارتبــاط دارنــد .ایــن اعتمــاد

میتوانــد بــا ارتبــاط کاری ســازنده و طــرف مشــورت صاحــبکار قــرار

گرفتــن تأمیــن ش ـود و در نتیجــه صاح ـبکار بــرای پذیــرش محتــوای
گزارشهــای حسابرســان آمادگــی الزم را بهدســت خواهــد آورد.

حسابرســی داخلــی بایــد تــاش کنــد بــا مدیریــت ،حسابرســان مســتقل

و هــر واحــد بررســی کننــدۀ دیگــر و واحــد بررســی کننــدۀ غیراجرایــی
روابــط صمیمانــۀ کاری و تفاهــم متقابــل بهشــرح زیــر برقــرار کنــد:

الــف) روابــط ســازمانی :برنامهریــزی زمانبنــدی اجــرای حسابرســی
داخلــی بایــد بــا هماهنگــی و توافــق مدیــران مرتبــط بــا کار حسابرســی،

صــورت گیــرد .مشــورت مرتــب بــا صاحـبکار نشــان دهنــدۀ تعهــد ســالم

یصــاح حرفــهای.
ذ

 -4شــناخت صنایــع و فعالیتهــای مختلــف تجــاری ،آشــنایی بــا
فرایندهــای ســازمانی و دارای تجربــهی عملــی در انجــام کار.

 -5آگاهــی کلــی از موضــوع اصلــی مــورد بررســی و محیطــی کــه واحــد
مــورد حسابرســی در آن فعالیــت میکنــد.

 -6تسلط کافی بر استفاده از سیستمهای کامپیوتری.

 -7مهارتهای ارتباطی گفتاری و نوشتاری بهطور شفاف و مؤثر.

حســابرس داخلــی بایــد بــا شــرکت در برنامههــای آموزشــی مســتمر،
دانــش و مهــارت خــود را تقویــت و بروزرســانی کنــد.

-4اخــاق حرفـهای :بــا توجــه به اهمیــت اخــاق و رفتــار حرفــهای و برای

انجــام کار حســابرس بهطــور صادقانــه و صحیــح ،ســازماندهندگان حرفــۀ
حسابرســی ،مقــررات و اصــول رفتــار حرفـهای وضــع کردنــد

حسابرســان داخلــی بــه حفــظ ارتباطــات خــوب بــا مدیــران ســطوح بــاال

اســت.

ب) رابطــه بــا حســابرس مســتقل :حسابرســان داخلــی و مســتقل بایــد

بــرای کســب شــناخت و احتــرام متقابــل ،بــا یکدیگــر همــکاری کننــد
تــا بدیــن ترتیــب ،عملکــرد هــر دو بهبــود یابــد و از دوبارهکاریهــا

پیشگیــری شــود.
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پــس از بــه کارگیــری اســتاندارد
حســابداری شــمارۀ  35هزینــه مالیــات
شــامل چــه اجزایــی خواهــد بــود و
بــه چــه شــکلی بایــد ارائــه شــود؟
بــا بكارگيــري اســتاندارد حســابداري  ،35هزينــۀ ماليــات دو جــزء دارد:
هزينــۀ ماليــات جــاري و هزينــۀ ماليــات انتقالــي .همچنيــن در مــواردي

نيــز ممكــن اســت درآمــد و يــا منافــع مالياتــي داشــته باشــيم .هزينــۀ
ماليــات جــاري ،مبلغــي اســت كــه بــر اســاس درآمــد مشــمول ماليــات

بــراي هــر دوره شناســايي ميشــود .هزينــۀ ماليــات انتقالــي ،اثــر مالياتــي
تفاوتهــاي موقتــي واقــع شــده در دورۀ جــاري اســت .در واقــع هزينــۀ

ماليــات در نهايــت بــر اســاس ســود قبــل از كســر ماليــات محاســبه

ميشــود (مگــر آنكــه تفــاوت از نــوع دائمــي باشــد) .بنابرايــن ياداشــت

هزينــۀ ماليــات نيــز بــه ايــن صــورت ارائــه ميشــود:
1399/12/30

1398/12/29

ميليون ريال

ميليون ريال

ميليون ريال

ماليات جاري:
ماليات سود سال جاري

****

****

تعديل ماليات سنوات قبل

***

***

جمع ماليات جاري

***

***

ماليات انتقالي:
هزينه ماليات انتقالي

****

****

درآمد ماليات انتقالي

(***)

(***)

جمع ماليات انتقالي

***

***

هزينه ماليات

****

****

منبــع :کتــاب راهنمــای اســتاندارد  ،35انتشــارات انجمــن حســابداران

خبــره ،تألیــف دانیــال محجــوب
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نکات مهم
حــــــــرفهای
مالــی شــده بــرای خریــد داراییهــای واقعــی ماننــد زمیــن ،تجهیــزات و -

بــازار داراییهــای فیزیکــی و
بــازار داراییهــای مالــی چــه
تفاوتهایــی دارنــد و انــواع بازارهــای
مالــی کــدام هســتند؟
بــازار داراییهــای فیزیکــی (واقعــی) :ثــروت مــادی یــک جامعــه
را نهایتــاً ظرفیــت تولیــدی آن جامعــه یعنــی کاالهــا و خدمــات

تولیــدی اعضــای جامعــه تعییــن میکنــد کــه ایــن ظرفیــت تابعــی

اســتفاده کــرده و درنهایــت درآمــد ایجادشــده از خریــد ایــن داراییهــای

واقعــی ،نصیــب دارنــدگان ایــن اوراق میشــود بنابرایــن بــازار داراییهــای
مالــی 3بــه بــازاری اطــاق میشــود کــه در آن افــراد اعــم از حقیقــی و

حقوقــی ،میتواننــد در آن بــه معاملــه اوراق ضمانــت مالــی (شــامل ســهام،
اوراق قرضــه) ،کاال (شــامل فلــزات گرانبهــا یــا محصــوالت کشــاورزی) و

دیگــر داراییهــای مثلــی (عــوضدار) بــا هزینــه مبادالتــی پاییــن بپردازنــد.
بنابرایــن میتــوان گفــت بــازار مالــی بــر اســاس نــوع دارایــی بــه ســه
بخــش بهصــورت زیــر تقســیم میشــود:

 .۱بــازار ســهام :در ایــن بــازار ،ســهام شــرکتهای سهامیپذیرفتهشــده
در بــورس و فرابــورس مــورد معاملــه قــرار میگیــرد.

 .۲بــازار اوراق بدهــی :ایــن بــازار بــرای دادوســتد ابزارهــای بــا درآمــد

از داراییهــای واقعــی 1اقتصــاد اســت؛ بنابرایــن بــه بــازاری کــه در

ثابــت (اوراق قرضــه ،اوراق مشــارکت ،اوراق مرابحــه و )...در نظــر گرفتــه

واقعــی یــا فیزیکــی ماننــد اتومبیــل ،امــاک و مســتغالت و وســایل

 .٣بــازار ابزارهــای مشــتقه :بــازاری کــه در آن ابزارهــای مشــتقه کــه

آن خریــداران و فروشــندگان بــه معاملــه داراییهایــی کــه ماهیــت

شــده اســت.

منــزل دارنــد مبــادرت میورزنــد بــازار داراییهــای فیزیکــی گفتــه

مبتنــی بــر داراییهــای مالــی بــا فیزیکــی هســتند ،مــورد معاملــه قــرار

بــازار داراییهــای مالــی :در مقابــل داراییهــای واقعــی ،داراییهــای

مشــتقه ،مثــل بــازار معامــات آتــی یــا اختیــار معاملــه اســت کــه ارزش

میشــود.

مالــی 2از قبیــل اوراق ســهام و قرضــه قــرار دارد ایــن اوراق بهادارهــا

چیــزی بیــش از بــرگ کاغــذ یــا شــبیه آن (ثبتهــای کامپیوتــری)

میگیرنــد .بــازار مشــتقات 4نوعــی بــازار مالــی بــرای مبادلــه ابزارهــای

آن از ارزش دیگــر داراییهــا مثــل اوراق بهــادار ،نــرخ بهــره ،کاالی
اساســی و شــاخص اوراق بهــادار مشــتق میشــود .اوراق بهــادار مشــتقه

نیســتند و بهطــور مســتقیم در ظرفیــت تولیــدی اقتصــاد مشــارکت

اغلــب شــامل قــراردادی بیــن طرفیــن بــرای معاملــه تعــداد معینــی از

توســعهیافته هســتند کــه افــراد بــا اســتفاده از ایــن ابزارهــا ،ادعاهایــی

در زمــان آتــی اســت .هــر چــه ارزش اوراق بهــادار تعهــد شــده بــا

دارنــد ،بهعنوانمثــال اگــر فــردی قــادر نیســت کارخانــۀایرانخــودرو

آن تغییــر خواهــد کــرد.

ندارنــد .در عــوض ،داراییهــای مالــی ابزارهایــی در اقتصادهــای

یــک دارایــی یــا جریانــات نقــدی بــا قیمــت معیــن و موعــد تعیینشــده

بــر داراییهــای واقعــی بــا درآمــد حاصــل از مالکیــت آن دارایــی

تغییراتــی همــراه باشــد ،قیمــت اوراق بهــادار مشــتقه نیــز بهمــوازات

بــا شــرکتهای دیگــر را داشــته باشــد امــا میتوانــد بــا خریــد ســهام

منبــع :کتــاب نقــش ابزارهــای مالــی در توســعه بــازار ،محمدرضــا قنبری،

آن شــرکتها در درآمــد حاصــل از تولیــدات آن شــرکتها ســهیم

شــود.

درحالیکــه داراییهــای واقعــی بــرای اقتصــاد درآمــد خالــص ایجــاد

میکنــد ،داراییهــای مالــی تخصیــص درآمــد بیــن ســرمایهگذاران
اســت .افــراد میتواننــد بیــن مصــرف امــروز ثــروت یــا ســرمایهگذاری

بــرای مصــرف آتــی انتخــاب کننــد ،افــرادی کــه ســرمایهگذاری را

انتخــاب میکننــد ،ممکــن اســت بــا خریــد انــواع اوراق بهــادار (ســهام

احمــد اکبــری ،پــگاه امیــن نژاد
Real Assets -1
Financial Assets -2

Financial Assets Market -3
Derivatives Market -4

شــرکتها بــا اوراق بــا درآمــد ثابــت از جملــه اوراق قرضــه بــا مشــارکت
انتشــاریافته توســط شــرکتها) ،ثــروت خــود را در بیــن داراییهــای

مالــی تخصيــص دهنــد کــه در ایــن صــورت شــرکتها از وجــوه تأمیــن
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حــــــــرفهای
چالشهای برونسازمانی:

 -نظارت ناکافی بر نظام حاکمیت شرکتی.

 -نظارت ناکافی بر عملکرد هیئت مدیره.

 نظارت غیرموثر بر کمیتهی حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی. -نوپا بودن و عدم بلوغ حرفهی حسابرسی داخلی.

منبــع :کتــاب حسابرســی داخلــی واحدهــای کوچــک و متوســط ،یاســر
نــادری ،انتشــارات انجمــن حســابداران خبــره ایــران

صنــدوق ســرمایهگذاری امــاک
چالشهــای عمــدۀ درون ســازمانی و و مســتغالت بهعنــوان یــک ابــزار
بــرون ســازمانی در حرفــه حسابرســی تأمیــن مالــی چیســت؟
واحــدی تجــاری اســت کــه بهمنظــور کســب ســود ســبدی از
داخلــی چــه مــواردی هســتند؟
داراییهــای مبتنــی بــر امــاک و مســتغالت را خریــد ،ایجــاد و اداره
میکنــد .ســود حاصــل از ســبد ســرمایهگذاری میــان ســهامداران

چالشهای درونسازمانی:

 -شناخت ناکافی هیئت مدیره از اهداف و وظایف حسابرسی داخلی.

 -دانش مدیریتی ناکافی هیئت مدیره از نظام حاکمیت شرکتی.

 عدم اعتماد هیئت مدیره به مشورت و کسب نظر. مقاومت مدیر عامل در برابر نظارت. -فرار از پاسخگویی.

 -مغفولماندن واحد حسابرسی در اساسنامه.

 -جایگاه مبهم واحد حسابرسی داخلی در نمودار سازمانی.

 -ضعــف یــا نبــود مستندســازی فعالیتهــای کنترلــی و قوانیــن و

صنــدوق ســرمایهگذاری مســتغالت توزیــع میشــود.

بــر اســاس تعریــف انجمــن ملــی صندوقهــای ســرمایهگذاری

مســتغالت ( ،)NAREITsصنــدوق ســرمایهگذاری مســتغالت شــرکتی
اســت کــه بهمنظــور خریــد و ادارۀ امــاک و مســتغالت درآمــدزا

( )income-producing real estatesاز قبیــل آپارتمــان ،مراکــز
خریــد ،دفاتــر اداری ،انبــار و ...تأســیس میشــود .برخــی از صندوقهــای

ســرمایهگذاری مســتغالت در داراییهــای مالــی مبتنــی بــر امــاک و

مســتغالت ســرمایهگذاری میکننــد.

مقــررات.

 عــدم اختصــاص منابــع مالــی ،امکانــات کافــی و نیــروی انســانی مجــربو مکفــی بــه واحــد حسابرســی داخلــی.
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نکات مهم
حــــــــرفهای
اســتفاده باشــد .فرصتهــاي برنامهريــزي مالياتــی ،اقداماتــي اســت كــه

نحــوه برخــورد بــا زيانهــاي مالياتــي
اســتفاده نشــده و اعتبارهــای مالياتــي
اســتفاده نشــده طبــق اســتاندارد
حســابداری شــماره  35چگونــه اســت؟

 .1انتخــاب روش احتســاب مالیــات درآمــد مالــی بــر مبنــای درآمــد مالــی

طبــق اســتاندارد حســابداري  ،35دارایــی مالیــات انتقالــی ،بابــت انتقــال

 .2انتقــال ادعاهــای مربــوط بــه اقــام کاهنــده ســود مشــمول مالیــات بــه

زيانهــای مالياتــي اســتفادهنشــده و اعتبارهــای مالياتــي اســتفاده نشــده بــه

دورههــاي آتــي ،بایــد تــا میزانــی شناســایی شــود كــه در مقابــل زيانهــای

مالياتــي اســتفادهنشــده و اعتبارهــای مالياتــي اســتفادهنشــده ،وجــود درآمــد

شــركت بــه منظــور ايجــاد يــا افزايــش درآمــد مشــمول ماليــات در دورهای

خــاص ،قبــل از انقضــاي مهلــت انتقــال زيــان مالياتــي يــا اعتبــار مالياتــي
بــه دورههــاي آتــي ،انجــام ميدهــد .بــراي مثــال ،در برخــي حوزههــاي

مقرراتــی ،ســود مشــمول ماليــات ممکــن اســت بــه روشهــای زيــر ايجــاد
شــود يــا افزايــش يابــد:

دریافــتشــده یــا درآمــد مالــی دریافتنــی؛
آینــده؛

 .3فــروش و اجــاره مجــدد احتمالــی ،داراييهايــي كــه افزايــش بهــا

داشــتهاند امــا مبنــاي مالياتــي آنهــا بــراي انعــكاس ايــن افزايــش بهــا،

مشــمول مالیــات قابــل اســتفاده محتمــل باشــد .هنگامــي كــه شــركت ســابقه

تعديــل نشــده اســت؛ و

اســتفادهنشــده يــا اعتبارهــای مالياتــي استفادهنشــده را تنهــا تــا میزانــی

(ماننــد اوراق مشــارکت دولتــي در برخــي حوزههــاي مقرراتــی) بــه منظــور

کافــی وجــود داشــته باشــد يــا شــواهد متقاعدكننــده ديگــري مبنــی بــر در

ميكنــد.

زيــان داشــته باشــد ،دارايــي ماليــات انتقالــي ناشــي از زيانهــاي مالیاتــی

 .4فــروش یــک دارايــي كــه درآمــد معــاف از ماليــات ايجــاد ميكنــد

شناســايي ميكنــد كــه تفاوتهــاي موقتــی مشــمول ماليــات بــه انــدازه

خريــد ســرمايهگذاري ديگــري كــه درآمــد مشــمول ماليــات ايجــاد

دســترس بــودن ســود مشــمول ماليــات قابــل اســتفاده در آینــده در مقابــل

در مــواردي كــه فرصتهــاي برنامهريــزي مالياتــی ،موجــب انتقــال ســود

زیانهــای مالیاتــی اســتفادهنشــده یــا اعتبارهــای مالیاتــی اســتفادهنشــده،

ی آتــی بــه دورههــای نزديكتــر میشــود،
مشــمول ماليــات از دورههــا 

در ارزيابــي احتمــال وجــود درآمــد مشــمول ماليــات قابــل اســتفاده در مقابــل

بــه وجــود ســود مشــمول ماليــات آتــي ناشــي از منابعــي غیــر از منابــع

موجــود باشــد.

انتقــال زيــان مالياتــي يــا اعتبــار مالياتــي بــه دورههــاي آتــی ،همچنــان

زيانهــاي مالیاتــی اســتفاد ه نشــده و اعتبارهــای مالیاتــی استفادهنشــده،

ایجادکننــده تفاوتهــاي موقتــي آتــی ،بســتگی دارد.

الــف .وجــود تفاوتهــاي موقتــی مشــمول ماليــات کافــی بــرای شــركت در

مالیاتــی اســتفادهنشــده ،وجــود ســود مشــمول مالیــات قابــل اســتفاده در

اســتفاده در مقابــل زيانهــاي مالیاتــی استفادهنشــده یــا اعتبارهــای مالياتــي

منبــع :کتــاب راهنمــای اســتاندارد حســابداری شــماره  ،35دانیــال

شــركت معيارهــاي زيــر را در نظــر ميگيــرد:

چنانچــه در مقابــل زیانهــای مالیاتــی اســتفاد ه نشــده یــا اعتبارهــای

یــک حــوزۀ مقرراتــی ،کــه منجــر بــه ایجــاد مبالــغ مشــمول مالیــات قابــل

آینــده محتمــل نباشــد ،دارایــی مالیــات انتقالــی شناســایی نمیشــود.

استفادهنشــده شــود.

محجــوب ،انتشــارات انجمــن حســابداران خبــره ایــران

ب .وجــود ســود مشــمول ماليــات كافــي در شــركت قبــل از انقضــاي
زيانهــاي مالیاتــی استفادهنشــده یــا اعتبارهــای مالياتــي استفادهنشــده،
محتمــل باشــد؛

پ .زيانهــاي مالياتــي اســتفادهنشــده ناشــي از داليــل قابــل تشــخیصی

باشــد كــه تكــرار آن محتمــل نباشــد؛ و

ت .وجــود فرصتهــاي برنامهريــزي مالياتــی ،بهگونــهای کــه درآمــد
مشــمول ماليــات را در دورهاي ايجــاد كنــد كــه زيانهــاي مالياتــي

استفادهنشــده یــا اعتبارهــای مالياتــي استفادهنشــده ،در آن دوره قابــل
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نکات مهم
حــــــــرفهای
تاریخچۀ  REITsدر ایاالت متحده
در تاریــخ  1ژانویــۀ  1961الحاقیــۀ قانــون مالیاتهــا مزایــای مالیاتــی

خاصــی را بــرای نــوع جدیــدی از شــرکتهای ســرمایهگذاری
پیشبینــی میکنــد .بــر اســاس ایــن الحاقیــه ،در صورتــی کــه
صندوقهــای ســرمایهگذاری مســتغالت شــرایط معینــی را احــراز

کننــد ،ســود تقســیمی آنهــا معــاف از مالیــات خواهــد بــود .تصویــب
قانــون یادشــده بــه ایــن منظــور صــورت گرفــت کــه بــرای تمامــی

ســرمایهگذاران فرصــت ســرمایهگذاری در ســبد ســرمایهگذاری
متنوعــی از امــاک و مســتغالت درآمــدزا فراهــم شــود .بــا تصویــب
ایــن قانــون ،ســرمایهگذاری در طبقــۀ دارایــی امــاک و مســتغالت

بــا ایــن تفــاوت کــه  REOCبخــش عمــدۀ ســود خــود را در جهــت
توســعۀ کســبوکار مجــددا ً ســرمایهگذاری میکنــد در حالیکــه

 REITبخــش عمــدۀ ســود خــود را در میــان ســرمایهگذاران
توزیــع میکنــد .همچنیــن  REOCsنســبت بــه  REITsاز بابــت

نــوع ســرمایهگذاریهای خــود در امــاک و مســتغالت انعطــاف
بیشــتری دارنــد .از آنجــا کــه  REOCsقســمت عمــدۀ ســود خــود
را مجــددا ً ســرمایهگذاری میکننــد فاقــد مزایــای مالیاتــیای

هســتند کــه مشــمول  REITsمیشــود .ســرمایهگذاران REOCs
عمومــاً منفعــت ســرمایۀ حاصــل از امــاک و مســتغالت را نســبت
بــه جریانهــای نقــدی حاصــل از مســتغالت درآمــدزا ترجیــح
مید هنــد .

از طریــق خریــد و فــروش اوراق بهــادار امکانپذیــر شــد.

شــرکت عملیاتــی مســتغالت (Real Estate Operating
 ،)Companiesشــرکتی اســت کــه ســهام آن در بــورس اوراق

بهــادار معاملــه میشــود و کســبوکار اصلــی آن ســرمایهگذاری در

امــاک و مســتغالت اســت .ایــن شــرکتها شــبیه  REITsهســتند

خرداد و تیر 1401
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
شمارۀ ۳43

95

اخبار
ایران و
جهان

96

گـزارش
طبـق
بـر
،PCAOBکمیتههای حسابرسـی
خواسـتار اسـتفادۀ بیشـتر
از فنـاوری هسـتند ولـی نـه
درصورتیکـه حسابرسـان را
تنبـل کنـد
کمیتههــای حسابرســی نگــرش نســبتاً
ســنجیدهای نســبت بــه فنــاوری دارنــد کــه در
گــزارش اخیــر هیئــت نظــارت بــر حســابداری
شــرکتهای ســهامی عــام نــه ســیر صعــودی
داشــته و نــه نزولــی .ایــن کمیتههــا در
حالیکــه مشــتاق پیشــرفت هســتند ،امــا
نســبت بــه خطــرات احتمالــی نیــز محتــاط
عمــل میکننــد.
گــزارش بدســت آمــده بــر اســاس گفتوگــو بــا
 244نفــر از رؤســای کمیتــه حسابرســی نشــان
داد؛ بســیاری از آنــان در کنــار چالشهــای
بالقــوه ،پتانســیل تحولآفرینــی را نیــز در
اســتفاده از فنــاوری مشــاهده میکننــد .طــی
بررســی انجــام شــده و در نظــر گرفتــن نــکات
مثبــت تکنولــوژی ،تجزیــه و تحلیــل دادههــا
بهعنــوان یکــی از کاربردهــای کارآمــد ایــن
حــوزه مــورد اشــاره قــرار گرفــت ،چراکــه
میتوانــد بــه حسابرســان در شناســایی
ناهنجاریهــا ،تقلــب و ریســکها کمــک
کنــد .ایــن افــراد همچنیــن بــه اتوماســیون
اشــاره داشــتند و معتقــد بودنــد ایــن فنــاوری
میتوانــد کارایــی فرآینــد حسابرســی را

افزایــش دهــد و تمرکــز تیــم را از ریســک بــه
حوزههــای دیگــر معطــوف کنــد.
بــا ایــن حــال ،نگرانیهــای متعــددی نیــز
در ذهــن رؤســای کمیتــه حسابرســی وجــود
داشــت .یکــی از ایــن مــوارد امنیــت ســایبری
بــود کــه مدیــران متذکــر شــدند سیســتمهای
حسابرســی در برابــر هــک آســیبپذیر بــوده
و عــاوه بــر ایــن ،تأثیــر حمــات مشــابه
باجافــزار بــر دادههــای شــرکت میتوانــد بــر
توانایــی تیــم طــی انجــام مراحــل تأثیر بگــذارد.

اعلام تعلیـق سـرویس دهـی
 AICPAو  CIMAبـه روسـیه و
بلاروس
انجمــن حســابداران رســمی آمریــکا و انجمــن
حســابداران مدیریــت خبــره ،خدمــات خــود را
در روســیه و بــاروس بــه مــدت نامحــدودی
بــه حالــت تعلیــق در آوردنــد.
ایــن دو انجمــن اعــام کردنــد کــه از صمیــم
قلــب در کنــار مــردم اوکرایــن ایســتادهاند و
بــه فراخــوان صلــح در سراســر جهــان خواهنــد
پیوســت .آنهــا خاطــر نشــان کردنــد حمایــت
آنهــا بــا اعضــا ،دانشــجویان و کارکنانــی اســت
کــه از ایــن جنــگ آســیب دیدهانــد.
انجمنهــای حســابداران رســمی آمریــکا و
حســابداران مدیریــت خبــره درکنــار تعلیــق
نامحــدود فعالیتهــای خــود و فــروش و ارائــه
خدمــات بــه روســیه و بــاروس و محــدود
کــردن ارائــه فعالیتهــای عضویــت در بــازار
بــرای اعضــای ایــن انجمنهــا در ایــن دو
کشــور ،آزمــون صالحیــت حرف ـهای پی ـشروی
انجمــن حســابداران مدیریــت خبــره (ســیما) را
نیــز در ایــن دو کشــور بــه حالــت تعلیــق در
آوردنــد.
همچنیــن ایــن انجمنهــا بهعنــوان
ســازمانی حرفــهای در بخــش حســابداری و
مالــی ،ابزارهــا و منابعــی را بــرای کمــک بــه
متخصصــان خــارج از روســیه و بــاروس بــرای
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مدیریــت تأثیــر گســتردهای کــه ایــن بحــران
بــر اقتصــاد ،مشــاغل و جوامــع در سراســر
جهــان خواهــد داشــت ،ارائــه خواهنــد داد.

پنـج روش کـه متخصصین مالی
میتوانند بـرای افزایـش امنیت
سـایبری انجام دهند
شــکی وجــود نــدارد کــه خطــرات امنیــت
ســایبری بــرای هــر ســازمانی حائــز اهمیــت
اســت .بــر اســاس گــزارش مجمــع جهانــی
اقتصــاد در ســال دو هــزار و بیســت و دو،
انتظــار مــیرود شکســت امنیــت ســایبری
یکــی از تهدیدهــای مهمــی اســت کــه جهــان
در دو ســال آینــده بــا آن مواجــه خواهــد شــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،تهدیــدات امنیــت
ســایبری در حــال پیشــی گرفتــن از توانایــی
جوامــع بــرای پیشــگیری یــا واکنــش مؤثــر
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بــه آنهــا هســتند .گذشــته از ایــن ،چش ـمانداز
مجمــع جهانــی اقتصــاد در ســال دو هــزار و
بیســت دو نشــان داد کــه تنهــا نــوزده درصــد
از رهبــران ســایبری اطمینــان دارنــد کــه
سازمانهایشــان در مقابــل حمــات ســایبری
پوشــش داده شــده اســت.
پــس ســؤال ایــن اســت کــه چگونــه
متخصصــان مالــی میتواننــد از دانــش و
مهــارت خــود بــه منظــور جلوگیــری و کاهــش
تهدیــدات ســایبری در شــرکتها اســتفاده
کننــد .در اینجــا پنــج راه وجــود دارد کــه
تیمهــای مالــی میتواننــد از طریــق آنهــا
تــاش خــود را بــرای جلوگیــری و کاهــش
خطــرات ســایبری بــه کار گیرنــد:
تشــخیص محــل داراییهــا توســط
متخصصیــن مالــی و محافظــت از آنهــا در
مقابــل ریســکهای احتمالــی
تمرکــز بــر عواقــب .جهــت تعییــن کمیــت

و انتقــال نتایــج هرگونــه شکســت در مقابلــه
بــا تهدیدهایــی مثــل آســیبهای اعتبــاری
و اقتصــادی کــه ممکــن اســت بــر اثــر یــک
حملــه ســایبری رخ دهــد ،امــور مالــی بهتریــن
موقعیــت را داراســت.
تغییــر تفکــر در مــورد هزینههــای

ســایبری .هزینههــای امنیــت ســایبری
بایــد بــه جــای هزینــه ،بهعنــوان یــک
ســرمایهگذاری در نظــر گرفتــه شــود و ایــن از
اختیــارات امــور مالــی اســت کــه بــا یــادآوری
بــه ســازمانها مبنــی بــر ایمنســازی
فعالیتهــای شــرکت ،دیدگاههــا را تغییــر
دهــد.
محوریت و جلو بودن در برنامهریزی
تبدیــل شــدن بــه الگــوی مناســب بــرای

تیــم .رهبــری تیــم مالــی میتوانــد بــا ایجــاد
فرهنــگ امنیــت ســایبری کــه در عیــن حــال
تضمینکننــده عملکــرد متخصصــان امــور
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ســال دو هــزار و نــوزده بــه هجــده دهــم
درصــد در ســال دو هــزار و بیســت افزایــش
داشــت.

افزایش تغییرات در حسابرسـی
د ا خلی

مالــی بــا باالتریــن اســتانداردها و منابــع
مناســب اســت ،الگویــی درســت بــرای تیــم
ســازمانی باشــد.

افزایـش سـریع هزینههـای
حسابرسـی در ایـاالت متحـده
نسـبت بـه سـایر کشـورها
بــر اســاس نظرســنجی کــه اخیــرا ً توســط
فدراســیون بینالمللــی حســابداران صــورت
گرفتــه ،بــه نظــر میرســد هزینههــای
حسابرســی در ایــاالت متحــده طــی ســالهای
اخیــر بــا ســرعت بیشــتری نســبت بــه کانــادا
و کشــورهای اروپایــی در حــال افزایــش اســت.
انتشــار ایــن نظرســنجی نشــان داد میانگیــن
حقالزحمــه حسابرســی در شــرکتهای
آمریکایــی بهعنــوان درصــدی از درآمــد،
از ســی و نــه دهــم درصــد در ســالهای
دو هــزار و هجــده و دو هــزار و نــوزده ،بــه
چهــل و چهاردهــم درصــد در ســال دو هــزار و
بیســت و میانگیــن درآمــد بیــش از  10میلیون
دالر افزایــش یافتــه اســت .در مقابــل ،بــرای
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شــرکتهای کانادایــی در بــورس اوراق بهــادار
تورنتــو ،متوســط هزینههــای حسابرســی از
ســی دهــم درصــد در ســالهای دوهــزار و
هفــده تــا دو هــزار و نــوزده ،بــه ســی و ســه
دهــم درصــد در ســال دو هــزار و بیســت
افزایــش یافــت.
میانگیــن هزینههــای حسابرســی در فرانســه
پــس از افزایــش از نــوزده دهــم درصــد در
ســال دو هــزار و هجــده بــرای شــرکتهایی
کــه در صرافیهــای بــزرگ بــا بیــش از ده
میلیــون یــورو درآمــد داشــتند ،تــا بیســت و
یــک دهــم درصــد در ســالهای دو هــزار و
نــوزده و دو هــزار و بیســت ثابــت مانــد .کشــور
آلمــان نیــز ،افزایــش متوســط هزینههــای
حسابرســی اندکــی را از نــه صــدم درصــد در
ســالهای دو هــزار و هجــده و دو هــزار و
نــوزده ،بــه یــازده دهــم درصــد درآمــد شــاهد
بــود .همینطــور درآمــد در کشــور ایتالیــا از نــه
صــدم درصــد در ســال دو هــزار و نــوزده بــه
یــک دهــم درصــد در ســال دو هــزار و بیســت
و متوســط هزینههــای حسابرســی در بریتانیــا
بــا آمــار درآمــد از چهــارده دهــم درصــد در

طــی ســالهای اخیــر شــاهد افزایــش تدریجــی
میــزان فعالیتهــای حسابرســی داخلــی کــه
بــه واســطۀ تحــول و ابتــکارات نوآورانــه صــورت
پذیرفتــه هســتیم ،کــه البتــه برخــی از ایــن
تغییــرات بــه علــت تغییــر الگوهای کاری ناشــی
از همهگیــری کرونــا ،بــه حسابرســی داخلــی
وادار شــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه این
تغییــرات بــه یــاری حسابرســی داخلــی آمــده تا
از ایــن طریــق آن را بــه چرخهای قابل مشــاهده
و ارزشــمند در ســازمانها تبدیــل کنــد.
حــدود ســه چهــارم (هفتــاد و چهــار درصــد)
از مدیــران حسابرســی کــه توســط شــرکت
مشــاورۀ جهانــی «پروتیویتــی» مــورد بررســی
قــرار گرفتنــد ،بــر ایــن باورنــد کــه بخــش
حسابرســی داخلــی آنهــا در حــال تکمیــل یــا
انجــام ابتــکارات مربــوط بــه تغییــرات و نــوآوری
اســت .همچنیــن هفتــاد درصــد از آنهــا اظهــار
داشــتهاند کــه تمرکــز بــر چنیــن تغییراتــی در
ســال گذشــته افزایــش داشــته اســت .بــا وجــود
اینکــه ،ایــن درصــد در میــان ســازمانهای
بزرگتــر بیشــتر اســت ،امــا دادههــای
«پروتیویتــی» نشــان میدهــد حتــی اکثریــت
واحدهــای کوچکتــر نیــز بــه انجــام ایــن
تغییــرات حسابرســی داخلــی متعهــد شــدهاند.
یهــا،
عــاوه بــر رهبــری تغییــرات و نوآور 
پنجــاه و دو درصــد از کســانی کــه عنــوان مدیــر
اجرایــی یــا مدیــر حسابرســی را دارا هســتند،
اعتقــاد دارنــد چنیــن تغییراتی بازدهی متوســط
و حتــی رو بــه باالیــی در زمینــه ســرمایهگذاری
ایجــاد خواهــد کــرد .ایــن تغییــرات میتوانــد به
رشــد عملکرد و ســطح بلوغ فعالیت حسابرســی
داخلــی شــرکتها کمــک کنــد .همچنیــن در
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برخــی ســازمانها بــرای ایجــاد ایــن بلــوغ نیــاز
بــه کار بیشــتر وجــود دارد.

کاهـش نـرخ انجـام فرآینـد
حسابرسـی  IRSبـه ویـژه برای
مؤدیـان ثروتمنـد
مطابــق گــزارش منتشــر شــده ،ادارۀ کل
مالیاتهــای درونمــرزی آمریــکا از ســال 2010
بــه انجــام حسابرســی بــرای تعــداد کمتــری
از مؤدیــان مالیاتــی پرداختــه و ایــن در حالــی
اســت کــه نــرخ انجــام حسابرســی بیشــترین
کاهــش را بــرای مؤدیــان مالیاتــی بــا درآمــد
باالتــر داشــته اســت.
گــزارش منتشــر شــده حاکــی از آن اســت کــه
در ســالهای اخیــر ،اداره کل مالیاتهــای درون
مــرزی آمریــکا بــه حسابرســی مالیاتدهنــدگان
بــا درآمدهــای کمتــر از بیســت و پنــج هــزار
دالر و افــرادی بــا درآمــد پانصــد هــزار دالر
یــا بیشــتر پرداختــه اســت .بــا ایــن حــال،
بــا در نظــر داشــتن نــرخ حسابرســی بــرای
مالیاتدهنــدگان بــا درآمــد دویســت هــزار دالر
یــا بیشــتر ،نــرخ انجــام حسابرســی بــرای همــه
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ســطوح درآمــد کاهــش یافتــه اســت.
مقامــات ادارۀ کل مالیاتهــای درونمــرزی
آمریــکا علــت ایــن کاهــش در نــرخ انجــام
حسابرســی را کاهــش کارکنــان و ایــن واقعیــت
کــه بــرای رســیدگی بــه حسابرســیهای
پیچیــده بــا درآمــد باالتــر بــه زمــان و تخصــص
بیشــتری نیــاز اســت ،میداننــد .آنهــا بــر ایــن
باورندکــه ایــن نــوع از حسابرســی معمــوالً
پیچیدهتــر بــوده و نیــاز بــه بررســی بیشــتر
کارکنــان دارد .ایــن در حالــی اســت کــه انجــام
حسابرســیهای مؤدیــان بــا درآمــد پایینتــر
معمــوالً بــه طــور خــودکار صــورت گرفتــه و بــه
ســازمان ایــن امــکان را میدهنــد کــه انجــام
چنیــن حسابرســیهایی را حتــی بــا کارکنــان
کمتــر ادامــه دهنــد.

ارائـه دو پیشنویـس اسـتاندارد
جدیـد توسـط ( ISSBهیئـت
بینالمللـی
اسـتانداردهای
پایـداری)
هیئــت اســتانداردهای بینالمللــی پایــداری،
نظرســنجی را در مــورد دو اســتاندارد

پیشــنهادی اولیــۀ خــود ترتیــب داده اســت
کــه یکــی از ایــن دو اســتاندارد بــه الزامــات
عمومــی افشــای مرتبــط بــا پایــداری پرداختــه
و دیگــری الزامــات افشــای آب و هــوا را
مشــخص میکنــد.
هــدف دو اســتاندارد پیشــنهادی رســیدگی بــه
فوریــت بحــران آب و هــوا و ترســیم مســیری
بــرای شــرکتها و سیاســتگذاران بــرای
انتقــال بــه اســتانداردهای افشــای پایــداری
تدویــن شــده توســط هیئــت اســتانداردهای
بینالمللــی پایــداری اســت.
ایــن هیئــت همچنیــن در حــال همــکاری
نزدیــک بــا ســایر ســازمانها و حوزههــای
قضایــی بینالمللــی اســت تــا از گنجانــدن
مبنــای جهانــی در الزامــات قانونــی حمایــت
کنــد.
پیشــنهادات مطرح شــده در پاســخ بــه تقاضای
رهبــران گــروه  ،۲۰ســازمان بینالمللــی
کمیســیونهای اوراق بهــادار و ســایرین بــه
منظــور کســب اطالعــات بیشــتر از شــرکتها
در زمینــۀ ریســک و فرصتهــای مرتبــط بــا
پایــداری ایجــاد شــدهاند .ایــن پیشــنهادها
الزاماتــی را بــرای افشــای اطالعــات بــا اهمیــت
در مــورد ریســکها و فرصتهــای مهــم
مرتبــط بــا پایــداری شــرکت تعییــن میکنــد
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کــه بــرای ســرمایهگذاران در راســتای ارزیابــی
ارزش شــرکت ضــروری اســت.

راهانـدازی بخـش مشـاورهای با
محوریـت تغییـرات آب و هـوا
توسـط موسسـه حسابرسی EY
موسســه حسابرســی ارنس ـتاندیانگ در صــدد
اســت تــا بــا بهکارگیــری هــزار و ســیصد
متخصــص طــی ســه ســال آینــده ،بــه ایجــاد
یــک حرفــۀ مشــاور ۀ نویــن بــا محوریــت آب و
هــوا کمــک کنــد.
ایــن مؤسســه حسابرســی بــا صــد میلیــون
پونــد ســرمایه ،بــه کســبوکارهای در نظــر
گرفتــه شــده کمــک میکنــد تــا پیــش از
موعــد مقــرر شــده در ســال  ،2023آمادگــی
الزم را بــرای حضــور در برنامههــای حــذف
آالیندههــای گرمکننــده زمیــن را بدســت
آورنــد .همچنیــن مؤسســه حسابرســی
ارنســتاندیانگ بــه تازگــی بخــش
«کربنهــاب» را در راســتای پیشــرفت
تحــو ل حــذف آالیندههــای گرمکننــده
زمیــن راهانــدازی کــرده کــه بــرای کمــک
بــه کســبوکارها در برنامهریــزی،
اندازهگیــری و اجــرای ایــن تحــول طراحــی
شــده اســت.
مدیریــت بخــش تــازه تأســیس کربنهــاب،
شــریک مدیریتــی حــوزۀ پایــداری« ،راب
دوپــل» اســت .وی دربــارۀ ایــن تحــول
اظهــار داشــت :در حالــی کــه شــاهد بودیــم
تعــدادی از کســب و کارهــای بزرگ ،متوســط
و کوچــک بــرای رســیدن بــه اهــداف حــذف
آالیندههــای گــرم کننــده ثبتنــام کردنــد،
الــزام جدیــد در نظــر گرفتــه شــده بــرای
کســبوکارهای فهرســت شــده بریتانیــا در
زمینــۀ انتشــار برنامههــای خــود تــا ســال
 ،2023یــک تغییــر قابلتوجــه اســت .ایــن
اقــدام را میتــوان گامــی مثبــت در راســتای
مبــارزه بــا تغییــرات آب و هوایــی دانســت،

100

امــا بــه ایــن معنــی کــه کســبوکارها
بایــد از بیانیههــا و تعهــدات بــه ســمت
برنامههــای دقیقــی کــه منجــر بــه
اقدامــات مثبــت میشــود حرکــت کننــد
کــه ردیابــی و ثبــت دقیــق ایــن مــوارد
چالــش بزرگــی را بــا حرکــت بــه ســمت
ضرباالجــل  2023بــرای کســبوکارها
ایجــاد میکنــد.

ایجـاد مزیتهـای بیشـتر برای
پرسـنل توسـط موسسـههای
حسابرسـی BIG4
بــا گرمتــر شــدن بــازار رقابــت بــرای جــذب
کارکنــان ،گــروه مؤسســات حسابرســی
بیگفــور بــر آن شــدند تــا خــود را از
ســایرین مجــزا کننــد.
بــر ایــن اســاس ،مؤسســه «پیدیلیوســی»
اعــام کردنــد کلیــۀ کارکنــان بریتانیــا ایــن

امــکان را خواهنــد داشــت کــه در ماههــای
تابســتان محــل کار خــود را در روزهــای
جمعــه زودتــر تــرک کننــد .بــه گفتــه
کوینالیــس" :مــا مــی دانســتیم کــه کاهــش
ســاعات کار تابســتانی بیــن کارکنــان مــا
محبــوب خواهــد بــود ،امــا تاثیــرات مثبــت آن
فراتــر از انتظــارات بــود".
در همیــن حــال ،مؤسســه «کیپیامجــی»
بیــان کــرد کــه کلیــۀ کارکنــان درجــۀ یــک
ایــن شــرکت شــامل افزایــش دســتمزد حداقــل
دوهــزار پونــدی خواهنــد شــد و بــرای برخی از
کارکنــان ایــن افزایــش تــا چهارهــزار پونــد هــم
ادامــه خواهــد داشــت .افزایــش اعــام شــده
در دســتمزدها بــه مــاه آوریــل بــاز میگــردد
و عــاوه بــر بررســی حقــوق ســاالنه اســت
کــه معمــوالً در مــاه اکتبــر صــورت میگیــرد.
ایــن اقــدام مســتلزم افزایــش مبلــغ پنجــاه و
دو میلیــون پونــد بــه صــورت حســاب دســتمزد
ایــن شــرکت خواهــد بــود .جــان هولــت ،مدیــر
عامــل شــرکت ،در ایــن بــاره بیــان کــرد کــه
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دلیــل اصلــی ایــن افزایــش ،عملکــرد شــرکت
بــوده کــه بــه موجــب آن شــاهد افزایــش 10
درصــدی درآمــد نســبت بــه ســال گذشــته
بودهایــم.

مؤسسـۀ حسابرسـی  EYدر
صـدد دو برابـر کـردن حجـم
فعالیتهـای مشـاورهای خـود
مؤسســه حسابرســی ارنســتاندیانگ از ســری
شــرکتهای «بیگفــور» ،از طرحهایــی
کــه طــی چهــار ســال آینــده بــا کمــک
ســرمایهگذاری هفتــاد و پنــج میلیــون پونــدی
در راســتای دو برابــر کــردن حجــم خدمــات
مشــاورهای خــود در بریتانیــا و ایرلنــد دارد،
رونمایــی کــرد.
ایــن بــدان معناســت کــه تــا ســال دو هــزار
و بیســت و شــش تعــداد کارمنــدان بخــش
مشــاورهای ایــن مؤسســه حسابرســی در بریتانیا
از پنــج هــزار و صــد نفــر بــه ده هــزار و دویســت
نفــر افزایــش خواهــد یافــت .آنچــه وعــده داده
شــده بــه ایــن شــرح اســت کــه بیــش از نیمــی
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از نقشهایــی کــه در برنامــۀ جدیــد تعریــف
شــده خــارج از لنــدن ،در شــهرهایی از جملــه
منچســتر ،گالســکو ،ادینبــورگ و بیرمنــگام
پایهگــذاری خواهــد شــد.
ایــن مؤسســه حسابرســی اعــام کــرد ایــن
توســعۀ کــه توســط فنــاوری ،دادههــا و افــراد
امکانپذیــر اســت ،بــا افزایــش تقاضــا از ســوی
مشــتریانی کــه برنامههــای تحــول اســتراتژیک
در مقیــاس بــزرگ را اجــرا میکننــد ،تقویــت
خواهــد شــد.
اســتخدا م نیــروی جدیــد نقــاط قــوت موجــود
در شــرکت را در امــور مالــی ،ریســک ،زنجیــره
تأمیــن ،مدیریــت تغییــر ،تحــول فرهنگــی و
اســتراتژی تقویــت کــرده و مهارتهــا را در
زمینههایــی از جملــه :مایکروســافت ،اس.ای.
پــی ،رایانــش ابــری ،تجزیــه و تحلیــل دادههــا
و فضــای مجــازی تقویــت میکنــد.

هیئـت بینالمللـی تدویـن
اسـتانداردهای پایـداری ()ISSB
بـه دنبـال مبنای جهانی افشـای
پایـداری

هیئــت بینالمللــی تدویــن اســتانداردهای
پایــداری ،بــا امیــد بــه ایجــاد «مبنــای جهانــی»
و جامــع از افشــای پایــداری ،بــه تشــریح
گامهــای گســتردهای بــرای دســتیابی بــه ایــن
هــدف تــا پایــان ســال اقــدام کــرد.
بــر اســاس آنچــه هیئــت بینالمللــی تدویــن
اســتانداردهای پایــداری مــورد بررســی
قــرار داده ،ایجــاد یــک «مبنــای جهانــی»،
پراکندگــی الزامــات افشــای پایــداری را کمتــر
کــرده و از ایــن طریــق بــا کاهــش هزینههــای
تهیــه قابلیــت اســتفاده از اطالعــات را بــرای
اســتفادهکنندگان ایــن دادههــا بهبــود
میبخشــد .
ایــن هیئــت در نوامبــر ســال گذشــته در
جریــان کنفرانــس تغییــرات آب و هوایــی
ســازمان ملــل متحــد بــا هــدف گــرد هــم
آوردن تدوینکننــدگان اســتانداردهای مختلــف
زیســت محیطــی ،اجتماعــی و راهبــری و تحــت
نظــارت بنیــاد اســتانداردهای گزارشــگری مالــی
بینالمللــی راهانــدازی شــد .هــدف از تشــکیل
ایــن هیئــت ،تکمیــل تنظیــم اســتانداردهای
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ســازمانی و فنــی الزم بــرای ایجــاد عناصــر
اصلــی «مبنــای جهانــی» افشــای پایــداری تــا
پایــان ســال  2022اســت.

بدهـی مالـــیاتی مؤدیـــان
بریتانیـا به  39میلیارد پونــــد
افزایـش یافـت
بــر اســاس گزارشــی کــه بــه تازگــی منتشــر
شــده ،بدهــی مالیاتــی از مجمــوع شــانزده
میلیــارد پونــد کــه پیــش از همهگیــری مقــرر
شــده بــود ،بــه بیــش از دو برابــر افزایــش
یافتــه اســت.
مطابــق ایــن گــزارش ،در دو ســال گذشــته
تعــداد مالیاتدهنــدگان بدهــکار بــا دو
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میلیــون افزایــش بــه حــدود شــش میلیــون
نفــر رســیده اســت و میانگیــن ارزش هــر
بدهــی بــه شــش هــزار و هشــتصد پونــد
افزایــش یافتــه کــه بیانگــر افزایــش شــصت
درصــدی در میــزان بدهــی مالیاتدهنــدگان
در دو ســال اخیــر اســت .ایــن رخــداد عمدتـاً
بــه دلیــل بــه تعویــق افتــادن جمــعآوری
بدهیهــا توســط ســازمان «اچامآرســی» در
در دوران همهگیــری اتفــاق افتــاد.
در ایــن گــزارش آمــده اســت :ایــن ســازمان
بایــد فعالیــت بیشــتری داشــته باشــد و بیــان
شــده بــرای کاهــش ســطح بدهیهــا و
تأمیــن منابــع مــورد نیــاز ســختگیریهای
الزم را اعمــال نکــرده اســت.
در ایــن میــان مشــخص شــد در آگوســت

ســال دو هــزار و بیســت بدهــی مالیاتــی بــا
مبلــغ شــصت و هفــت میلیــارد پونــد بــه اوج
خــود رســیده بــود .بــا ایــن حــال ،آنچــه اکنون
موجــب نگرانــی اســت دشــواری در وصــول
بدهــی مالیاتــی بــا گذشــت زمــان اســت .ایــن
کمیتــه بــر ایــن بــاور بــود کــرد کــه هیــچ
اســتراتژی روشــنی بــرای کاهــش بدهــی
مالیاتــی بــه ســطوح قبــل از همهگیــری
وجــود نــدارد ،امــا اذعــان داشــت کــه ایــن
امــر مســتلزم یــک اقــدام متعادلکننــده
اســت .در ایــن گــزارش توضیــح داده شــده
اســت« :ایــن ســازمان بایــد فعاالنــه کســانی
را کــه میتواننــد بدهــی مالیاتــی خــود را
پرداخــت کننــد امــا بــه دلیــل حمایــت از
افــراد و مشــاغلی کــه درگیــر همهگیــری
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بودهانــد تصمیــم بــه ایــن کار نمیگیرنــد،
تحــت تعقیــب قانونــی قــرار دهــد».

 ACCAبـرای پیامهـای تبریـک
قبولی که اشـتباه ارسـال شـده
بـود عذرخواهـی کرد
اتفــاق غیرقابــل تصــوری کــه بــرای حســابداران
واجــد شــرایط انجمــن حســابداران خبــرۀ
انگلســتان رخ داد بدیــن شــرح بــود کــه
افــرادی کــه در امتحانــی برگــزار شــده در مــاه
مــارس شــرکت کــرده و مــردود شــده بودنــد،
پیامــی بــا مضمــون "موفقیــت شــما را در ایــن
امتحــان تبریــک میگوییــم" دریافــت کردنــد!
بــه گفتــۀ یکــی از واجدیــن شــرایط" :گویــی
عدمموفقیــت در آزمــون بــه حــد کافــی
ناگــوار نبــود کــه مجــددا ً آن را از طریــق
ایمیــل ارســال کردیــد!"
در بیانیــۀ ارســالی ایــن انجمــن بــه مجلــۀ
«پیکیوایسیســیای» چنیــن آمــده اســت:
«مــا از پیــام تبریــک موفقیــت در آزمــون کــه
امــروز بــه اشــتباه پــس از نتیجــۀ امتحــان
مــارس ارســال شــد بســیار متأســفیم و در
حــال بررســی فــوری ایــن موضــوع هســتیم.
ایــن بیانیــه جهــت عذرخواهــی بــوده و ایمیــل
بعــد از طــرف ایــن انجمــن بــه همــراه راهنمــا
و منابعــی بــرای کمــک بــه دانشپذیــران در
راســتای موفقیــت آنــان در آزمــون بعــد ارســال
خواهــد شــد».

دریافــت کــه بیــش از یــک چهــارم آنهــا
تخلفاتــی بــوده کــه معمــوالً منجــر بــه تعلیــق،
اخــراج یــا اســتعفای کارمنــدان خواهــد شــد.
بــر اســاس گــزارش منتشــر شــده ،تحقیقــات
صــورت گرفتــه توســط اداره کل مالیاتهــای
درون مــرزی آمریــکا حاکــی از آن اســت کــه
از هــزار و ششــصد و نــود و چهــار مــورد
دسترســی غیرمجــاز و خودســرانه کارمنــدان
بــه دادههــای مالیاتــی بیــن ســالهای مالــی
دو هــزار و دوازده تــا دو هــزار و بیســت و
یــک ،بیســت و هفــت درصــد تخطــی از
قانــون بــوده اســت.
مطابــق قوانیــن چنیــن دسترســی خــاف
قانــون بــوده و حتــی میتوانــد منجــر بــه

پیگــرد کیفــری شــود .ایــن گــزارش زمانــی
منتشــر شــد کــه ایــن اداره بــه دلیــل عقــب
مانــدن در پــردازش اظهارنامههــای مالیاتــی،
از بیــن بــردن اطالعــات  30میلیــون ســند
اظهارنامــه کاغــذی و دشــواری دسترســی
تلفنــی بــه کارکنــان مــورد انتقــاد کنگــره و
متخصصــان مالیاتــی قــرار گرفــت.
قانونگــذاران همچنیــن خواســتار پاســخگویی
اداره کل مالیاتهــای درون مــرزی آمریــکا
در رابطــه بــا افشــای مالیاتدهنــدگان
بالقــوه و اســتراتژیهای احتــراز مالیاتــی
میلیاردرهایــی ماننــد ایــان ماســک ،جــف
بــزوس ،وارن بافــت ،جــورج ســوروس ،مایــکل
بلومبــرگ ،مــارک زاکربــرگ ،بیــل گیتــس،
روپــرت مــرداک ،پیتــر تیــل و ســایرین،
مبنــی بــر گزارشهــای ســایت خبــری
تحقیقاتــی پروپابلیــکا شــدند.

بررسـی صدهـا مورد دسترسـی
غیرمجاز به اطالعـات و دادههای
مربـوط بـه مالیاتدهنـدگان
توسـط IRS
ادارۀ کل مالیاتهــای درونمــرزی آمریــکا بــا
بررســی نزدیــک بــه هــزار و هفتصــد مــورد
دسترســی غیرمجــاز بــه دادههــای مالیاتــی
توســط کارمنــدان ایــن اداره در دهــۀ گذشــته،
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حسابدار
شمارۀ ۳43
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روشهای تأمین اعتبار بانکی
تأمیــن مالــی واحدهــای تولیــدی و بازرگانــی

و خدماتــی و ...بــه معنــای ورود منابــع

کمبــود نقدینگــی شــاید از راههــای مختلــف

نقدینگــی اســت کــه از منابــع بیشــتری از آن

تأمیــن مالــی بشــود .البتــه کــه در یــک اقتصاد

دارندگانثــروت بــه واحدهــای دارای کمبــود
کــه در اختیارشــان قــرار دارد بهرهمنــد شــوند.

بهرهمحــور روش بهــرهای بــر دیگــر روشهــا

در اقتصادهــای نرمــال ،راهحــل اســتقراض

واحدهایــی کــه دارای کمبــود مــواد اولیــه

جهــت اســتفاده از روش جایگزیــن دیگــری
بــرای سیســتم بهرهمحــور اســت کــه صریحـاً از

هســتند ،قــرار دارد .همچنیــن فــروش ســهام

و اوراق مشــارکت و در مقابــل بدســت آوردن

104

دیگــر مثــل اعتباردهنــدگان بهرهمحــور

چیــره اســت .تمرکــز و نقطــۀ عطــف ایــن بحث

براســاس پرداخــت بهــره بــرای تأمیــن مالــی

فرهاد محمد باقر

ایــن در حالــی اســت کــه یــک واحــد دارای

نقدینگــی بلندمــدت در ازای فــروش کاال و
خدمــات؛ نــوع دیگــری از تأمیــن اعتبــار اســت.

در بــه کارگیــری روشهــای محققیــن اســامی

جانــب خداونــد متعــال در قــرآن کریــم ممنوع

و محکــوم شــده اســت .افــزون بــر ایــن مباحث
مطــرح شــده در ارتبــاط بــا تأمیــن مالــی

حسابدار

شمارۀ ۳43
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توســط حقوقدانــان و متخصصیــن دیگــر بــر

(ربالمــال) و انجامدهنــدۀ کار (مضــارب) بعــد حاضــر خــود فــروش نســیه از انــواع زیــر

مثــل الخراجبیالدمن(کــه در ارتبــاط بــا

بــر مضاربــه ،ابــزار مراعــات و مســاقات نیــز  -1فــروش ســام (موضــوع معاملــه مشــخص و

ریســک ثــروت) و الغرامبیالغنــوم (حــق بــازده

گســترش داشــته اســت .در اولــی زمیــن خالــی  -2فــروش معجــل (تحویــل کاال در زمــان

اســاس گفتارهــای پیامبــر(ص) در نوشــتههایی

حــق بــازده بــر روی دارایــی و جهــت پوشــش
در ارتبــاط بــا ریســک بدهــی) نیــز وجــود دارد.
اگرچــه ادبیــات معاملــه بــه روش تأمیــن مالــی

اســامی بــرای عمــوم شــناخته شــده اســت
تاکنــون بــه صــورت متمرکــز در نیامــده اســت
در صورتیکــه منابــع اصــول و قواعــد تأمیــن

از اتمــام تجــارت تقســیم میشــد .عــاوه متشــکل اســت:
بهعنــوان تأمیــن مالــی و اعتبــاری آن زمــان

بهــای آن در زمــان قــرارداد)

قــرارداد امــا مبلــغ بــه صــورت بدهــی)

بــرای کشــاورزی و در دومــی اســتفاد از بــاغ به
وســیلۀ درختــان مخصوص ـاً درخــت نخــل بــه  -3فــروش اســتصناع (قیمــت در زمــان قــرارداد

کار گرفتــه میشــد .زمیــن در مراعــات ،زمیــن

و تحویــل بعــد ازســاخت)

هســتند کــه در دســت شــریککاری قــرار دارد.

دارایــی توســط خریــدار و پرداختهــا در

و درختــان در مســاقات دارایهــای ثابــت  -4اجــاره (فــروش در کنــار بهکارگیــری از
دورههــای مشــخص)

مالــی در متــون بازرگانــی بــا تفســیر و الگوهــای

ایــن شــکل از بهکارگیــری داراییهــا بــدون

از ایــن نوشــته شــناخت مختصــری در خصــوص

(تأمیــن مالــی) هســتند .در هــر دو مراعــات

بدهــی شــاید بــه وجــود آیــد) در حقیقــت

مــرور ادبیــات منطبــق بــر اصــول عقالنــی و

اجــازه انعطافپذیــری محــدود در توزیــع

از ســود کــه مشــتری بایــد پرداخــت کنــد.

تأمیــن مالــی اســامی یافــت میشــود .هــدف

اصــول مشــتقه تأمیــن مالی اســامی به وســیله

اســامی اســت .شــریعت؛ فقــط دربــارۀ افــرادی

کــه دارایــی را جهــت افــزدوه شــدن آن نگــه

پرداخــت وجــوه؛ معــادل ســرمایهگذاری  -5مرابحــه (فــروش شــناخته میشــود کــه
و مســاقات بــه تســهیم تولیــد ناخالــص و
قــراردادی هزینههــای عملیاتــی نیــاز اســت.

دیگــر ســخن فــروش اعتبــاری هــم در زمــان

میدارنــد بحــث میکنــد ،یعنــی درخواســت

پیامبــر (ص) وجــود داشــته اســت .مــدل دیگــر

کــه پرداخــت یــا تحویــل کاال و یــا خدمــات

همــان بیــع ســام اســت .اعــراب بــه تجــارت

بــازده بــر روی مالکیــت دارنــد .در مبادالتــی

از انــواع تأمیــن مالــی اســامی بیعالســام یــا

بهــای تمــام شــده کاال بــه اضافــه درصــدی
در اینجــا بایــد اذعــان کــرد؛ ماهیــت
ثابــت بازدهــی بــر روی ســرمایه همچــون

ویژگیهــای منحصــر بفــرد بهــره توســط
نوشــتههای اقتصاددانــان مســلمان معاصــر

در نظــر گرفتــه شــده اســت.

بهعنــوان نتیجهگیــری بنــا بــر اصــول مالــی

بــا تأخیــر و یــا معــوق شــدهاند ،عملکــرد

فصلــی اشــتغال داشــتند و کشــاورزی را بــرای

آنهــا اســت و در غیــر اینصــورت امــر دیگــری

ســام در زندگــی آنهــا بــا پیشفــروش وجــوه ســود در نظــر گرفتــه شــده اســت .بهعنــوان

تأمیــن مالــی بــر اســاس زمــان تســهیل روی

نخواهــد بــود .اگرچــه ایــن نــوع قــرض دادن،

معیشــت انجــام میدادنــد روش فــروش اســامی نــرخ بــازده متغیــر مشــابه تســهیم
مشــترکی داشــته اســت.

مثــال از نظــر محققــان ،مضاربــه رفتــاری

نیکوکارانــه اســت ولــی چــون طلبــکار وقتــی

بیعالســام؛ یــک مــدل مالــی اســت کــه در آن متــرادف بــا تأمیــن مالــی اســامی و نیــاز آن

نمیتوانــد مدعــی شــوند .البتــه قــرض دادن

ســرمایه شــامل هزینههــای دســتمزد و مــواد بــه تازگــی بــا تأکیــد بــر ویژگیهــای مالکیــت

را بــرای بــاز پرداخــت مشــخص نکــرده اســت،

محصــوالت ســاخته شــده در مقابــل کارکــرد را دارا اســت.

یــک فعــل نیکوکارانــه اســت تــا یــک امــر

خــام ب ـهکار بــرده میشــد کــه ایــن روشــی در در اســام و ترکیــب بــا روشهــای مختلــف

ابــزار ب ـهکار گرفتــه شــده در تأمیــن مالــی در

بــوده اســت .نیــاز بــرای تأمیــن مالــی مطابــق مالــی خالــص کــه مثــل مشــارکت نوعــی

جهــتدار بنابرایــن بحثــی روی آن نیســت.
زمــان پیامبــر (ص) در هنگامــی کــه یهودیــان

نــرخ  12درصــد را در معامــات خــود بــهکار

بخــش کشــاورزی مدینــه در زمــان پیامبــر(ص) دارایــی شــامل مضاربــه یــک اصــل از تأمیــن

بــا نظریــات محققــان برجســته مســلمان نیــازی تجــارت در ســرمایهگذاری معامــات واقعــی
مهــم اســت .زیــرا ماهیتهــای مختلفــی در اســت ،بــه وجــود آمــده اســت .ماهیــت متنــوع

میگرفتنــد در درجــۀ اول شــامل ربــا دادن

منابــع در دســت مــردم وجــود دارد .پــس اصــول مالــی اســامی توانایــی روبهرویــی بــا

(ص) از مضاربــه اســتفاده میکردهاند(.کــه

بــوده اســت از:

و درمرحلــه دوم مضاربــه بــوده کــه پیغمبــر

 15ســال قبــل از رســیدن وحــی بــه ایشــان

انجــام میگرفته)کــه ســود حاصلــه بیــن مالــک

خرداد و تیر 1401
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
شمارۀ ۳43

مدلهــای مــورد اســتفاده در آن زمــان عبــارت مســائل مالــی مــورد نیــاز جامعــه را دارا اســت.

مضاربــه ،قرضالحســنه ،فــروش نســیه ،فرهاد محمد باقر:کارشناس اعتباری بانک
مراعــات ،مســاقات و بیعالســام کــه در حــال
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اخبار انجمن
مؤسسات حسابرسی

معرفی موسسات حسابرسی

مؤسســات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در صورت درخواست کتبی میتوانند شناختنامهی خود را در این بخش منتشر کنند.
1

موسسه حسابرسی آبتین روش آریا

عضو انجمن حسابداران خبرهايران
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 صورتهای مالی ،حسابرسی عملیاتی ،حسابرسی
مالیاتی ،حسابرسی داخلی ،بازرس قانونی ،مشاوره مالی ،خدمات حسابداری،
تهیه صورتهای مالی تلفیقی ،اصالح حســاب ،ارزیابی ســهام و طراحی
سیستمهای مالی.
تلفن( 88109418 :شش خط) فاکس88109421 :
نشانی :تهــران ،خیابان ولیعصر باالتر از خیابان شهید بهشتی کوچه نادر
پالک  6طبقه پنجم واحد  18کدپستی1511643937 :

abtinravesh@yahoo. com

۳

آرمان اندیش آگاه

عضو انجمن حسابداران خبر ه ايران
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  ،17واحد  4کدپستی1574846715 :
فاکس88329665 :
تلفن88342817-18 :
دفتر ارومیه :خیابان جهاد ،کوی اول(هجرت) ،کوچه سوم ،پالک 25
کدپستی5714717595 :
فاکس89783615 :
تلفن044-32228222 :

۴

مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر

۵

عضو انجمن حسابداران خبرهايران
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 سیستمهای حسابداری
و اطالعات مدیریت ،مشاوره مالی ،مدیریتی و مالیاتی ،حسابرسی خاص ،ارزیابی
سهام و دیگر خدمات مالی و مدیریتی.
تلفن ۸۸۵۲۸۱۹۵ :و ۸۸۱۷۶۱۰۱-۲
فاکس۸۸۵۲۰۶۷۹ :
نشانی :تهران -خیابان سهرودی شمالی -کوچه مهاجر -پالک  -41واحد 10
info@atiehNegarAudit. ir

۶

مؤسسه حسابرسی آریاروش
عضو انجمن حسابداران خبرهايران

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

• حبیب جامعی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)

• سیدمحمد بزرگزاده(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• رضا جامعی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)

انجمن حسابداران خبره ایران
www. iica. ir

۲

آرشین حساب

عضو انجمن حسابداران خبرهايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
• ارسالن اسمعیلی کاکرودی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
•مهدیرضا 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
سیستمهای 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
فاکس88480854 :
نشانی :تهران -خیابان ولیعصر -باالتر از خیابان بهشتی -کوچه نادر -پالک
 -6طبقه  -4واحد 14
Email: Arshinhesab@iacpa. ir
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• محمدکاظم مالئک صفت(حسابدار رسمی)

عضو انجمن حسابداران خبرهايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
• سیروس شمس(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• شهریار سیفی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• علیاصغر مسلمی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• مصطفی جاننثاری(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• جواد راثی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• بهنام دائیمژدهی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• محمود رجائی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• علی آقا عزیزی بزرگی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمي، کارشناس
رسمی قوهقضائیه)
• سید مهدی تیموریان(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی ،کارشناس
رسمی دادگستری)
خدمات :حسابرســی و بازرســی قانونی شــرکتها ،حسابرسی داخلی،
حسابرسی عملیاتی ،خدمات مالی و مشاوره مالیاتی ،ارزیابی سهام ،طراحی
و پیادهسازی سیســتمهای مالی ،نظارت بر امور تصفیه شرکتها ،تهیه
صورتهای مالی بر مبنای  IFRSو بررسی مالی پروژههای سرمایهگذاری
تلفن 88937317-19 :و  ۸۸۸۹۹۸۲۶و ۸۸۹۰۱۵۴۹
تلفکس۸۸۸۹۹۹۶۲ :
فاکس88901834 :
نشانی :تهران -خیابان اســتاد نجاتالهــی ،کوچه خسرو ،پالک ،31
طبقه سوم و چهارم
www. armanarvin. com

Email: info@armanarvin. com

خدمات :حسابرســی صورتهای مالی و ارائه انواع گزارشات حسابرسی

مالــی و مالیاتی ،انجــام وظائف بــازرس قانونی ،مشــاوره ،طراحی و

پیادهسازی سیســتمهای مالی و ارائه انواع خدمات مالی ،نظارت بر امور
تصفیه ،خدماتی که توســط دادگاهها و مراجع قضائی در چارچوب موارد
باال ارجاع و توسط حسابداران رسمی پذیرفته میشود

نشانی :تهــران :بلوار آفریقا ،باالتر از میرداماد ،بلوار ستاری ،پالک ،74

طبقه  ،4واحد 15

تلفن 88198396 - 88660824 - 88674704 :فکس88198401 :
صندوقپستی15875-7919 :

کدپستی1968953691 :

instagram. com/iica_ir
حسابدار

شمارۀ ۳43
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دسترسخبرۀ ایران
انجمن حسابداران
است.
نشریۀدر
این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی  http: //iica. ir/cpa-firmsنیز به صورت آنالین

۷

مؤسسه حسابرسی آزمودگان

عضو انجمن حسابداران خبرهايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

• مهرداد آلعلی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• فرهاد فرزان(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)

• سید مرتضی فاطمی اردستانی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)

خدمات :حسابرسی صورتهای مالی ،مالیاتی ،عملیاتی ،بازرسی
قانونی ،رسیدگیهای ویژه و اصالح حساب ،خدمات حسابداری و
مشاورهای ،ارزیابی سهام ،طراحی سیستمهای مالی

تلفن88939513-88929709-88929708 :
فاکس88929642 :
نشانی :خیابان کریمخان زند -خیابان دکتر عضدی(آبان
جنوبی) شماره  -52طبقه دوم
صندوق پستی14335-797 :

Email: info@azmoudegan. com

انجمن حسابداران خبره ایران
www. iica. ir

۸

مؤسسه حسابرسی و خدمات آزموده کاران

عضو انجمن حسابداران خبرهايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

مؤسسه حسابرسی آزمون سامانه

۹

عضو انجمن حسابداران خبرهايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
• عبدالرضا(فرهاد) نوربخش(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• علیاصغر نجفیمهری(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• حسین قاسمیروچی (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرســی عملیاتی ،حسابرســی مالیاتــی ،بازرس
قانونی ،ارائه خدمات مشــاوره مالی و مدیریت و طراحی و استقرار
سیستمهای مالی و ارزیابی سهام
نشانی :خیابان بهارشــــیراز ،تقاطع سـهروردی جنوبی ،شماره 97
واحد 8
تلفن77537944-77637730 :
فاکس77527458 :
صندوقپستی15745/149 :
نشانی :تهران ،بزرگراه آفریقا(جردن) ،خیابان تور ،انتهای خیابان،
مجتمع رز ،پالک  ،4واحد 10
تلفن22035160 :
تلفکس22035205 :
۱۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آئینبهروش (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 پیادهسازی سیستم مالی ،خدمات مالی و حسابداری
مالیاتی ،داوری مالی.
تلفن88444668 -88443423 :
فکس88452862 :
نشانی :تهران -خیابان مطهری ،روبروی باشگاه بانک سپه ،پالک
 -28واحد  9جنوبی
www. abaudit. com
Email: aeenbehravesh@gmail. com

• مسعود بختیاری (حسابدار رسمی)

• مسعود سورانی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)

عضو انجمن حسابداران خبرهايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
عضو انجمن حسابداری ایران

• حدیث توکلی کوشا(حسابدار رسمی)

• مهدی رضائی(حسابدار رسمی)

• امیرحسین عبدالملکی(حسابدار رسمی)

• احسان شیروانی هرندی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرســی صورتهای مالی -حسابرســی مالیاتی-
حسابرسی علمیاتی -حسابرسی داخلی -خدمات مشاورهای -ارزیابی
ســهام -طراحی و اســتقرار سیســتمهای مالی -راســـتی آزمائی
( -)Due Diligenceتهیــه صورتهای مالــی بر مبنای IFRS
 -بازرســی قانونی و نظــارت بر امور تصفیه -داوری  -کارشناســی

تلفن۲۲۹۲۵۹۰۵-۲۲۹۲۵۹۰۱-۲۲۹۲۵۹۱۰ :
نشانی :تهران -خیابان دکتر شریعتی -نبش یخچال-
بن بست شریف -پالک ۵

Email: officeazn@gmail. com
www. azn. ir

خرداد و تیر 1401
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حسابدار
شمارۀ ۳43

عضو انجمن حسابداران خبرهايران
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 صورتهای مالی ،مالیاتی ،حسابرسی داخلی ،خدمات مالی ،ارزیابی
سهام ،مشاور مالی و مالیاتی
نشانی :تهران -خیابان ولیعصر -ابتدای خیابان فتحی شقاقی -پالک -17طبقه پنجم
تلفن88105436 -88105472 -88105367 :
کدپستی1433634666 :
فکس88105390 :
آدرس پست الکترونیکیwww. eb-co. com :
Email: info@eb-co. com

۱۳

مؤسسه حسابرسی و خدمات
مدیریت اصول پایه فراگیر

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
معتمد بورس اوراق بهادار
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی
• ابراهیم موسوی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• حسن صالحآبادی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• رزا صالح آبادی (حسابدار رسمی) ACCA
• پریناز موسوی(حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرســی عملیاتی ،حسابرســی مالیاتی ،حسابرسی
داخلــی ،بــازرس قانونی ،ارائــه خدمات مشــاورهای و طراحی
سیستمهای مالی و ارزیابی سهام
تلفن 88708174-6 :فاکس88704112 :
صندوق پستی15875 -5935 :
نشــانی :میدان آرژانتیــن -ضلع جنوب غربــی پالک - 22
ساختمان اداری صهبا -طبقه اول -واحد 2
IACPA_Opfarageer@yahoo. com

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
(حسابداران رسمی)

• علی اصغر فرخ(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)

۱۱

•اسداله درخشانی (حسابدار رسمی)

۱۲

مؤسسه حسابرسی اطمینانبخش و همکاران

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 احمدیوسطیکالئی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• سید محمد طباطبایی(حسابدار رسمی)
• علی گشتاسب(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• علیرضا زندبابارئیسی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
•محسن زرعی(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)
• امیر ابراهیم زاده (حسابدار مدیریت خبره )CMA

• حجت رهبری (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• عباس اسماعیلی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• عباس حیدری کبریتی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)

خدمات :حسابرســی مالی و بازرســی قانونی ،حسابرســی
عملیاتی ،حسابرســی مالیاتی ،حسابرســی داخلی ،حسابداری
مدیریت ،طراحی سیســتمهای مالی و ارزیابی ســهام ،مشاوره
مدیریت
نشانی:
دفتر مرکزی :تهــران -میدان توحید -خیابــان توحید -نبش
خیابان پرچم -پالک 68
فاکس66920876 :
کدپستی1419993511 :
تلفن 66932021-3 :و  66420263و 66432218
شعبه شرق کشور  -مشــهد  -بلوار فرامرزعباسی ،انتهای بلوار
فرامرز عباسی ،8نبش آزادی ،39پالک  1/2طبقه همکف
تلفن05136092092-3 :
شعبه شمال  -قائم شــهر  -خیابان شریعتی ،مقابل جنگلبانی،
تلفن01142276148 :
طبقه فوقانی بیمه پاسارگاد
شعبه اصفهان  -سعادت آباد ،کوی کارگران ،کوچه اردیبهشت،
تلفن03136635798 :
پالک 25
Email: : info@ariaaudit. com
www. ariaaudit. com

107

خبرۀ ایران
اینانجمن
نشریۀ
وبگاه رسمی انجمن به نشانی  http: //iica. ir/cpa-firmsنیز به صورت آنالین در دسترس است.
حسابداران در
فهرست

۱۴

مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم

۱۷

(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 الریدشتبیاض(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی ،کارشناس رسمی دادگستری)

خدمات :حسابرسی و بازرس قانونی شرکتها ،حسابرسی داخلی،
حسابرسی مالیاتی ،حسابرسی عملیاتی ،ارزیابی سهام ،مشاوره مدیریت
مالی ،طراحی و پیادهسازی سیستمهای مالی ،خدمات مالی و مالیاتی،
نظارت برای تصفیه شرکتها.
نشانی دفتر تهران :بهجت آباد ،خیابان الرستان ،خیابان شهید
حمیدصدر ،پالک  ،۳۵واحد  ،۱۰طبقه ۲
فکس۸۸۸۰۴۹۴۰ :
تلفن۸۸۸۰۴۹۴۱-۴۲ :

ایمیلmshoghian7@gmail. com :

دفتر تبریز :خیابان آبرســان ،کوی مهرگان سوم ،ساختمان  ،۲۳طبقه  ،۴واحد ۱
تلفکس ۰۴۱-۳۳۳۴۹۱۲۹ :ایمیلarkansystem@gmail. com :

عضو انجمن حسابداران خبرهايران
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 صورتهای مالی ،مالیاتی ،حسابرسی داخلی ،خدمات
مالی ،ارزیابی سهام ،مشاوره مالی و مالیاتی
نشانی :تهران -قائم مقام فراهانی -شماره 114
فاکس88844685 :
تلفن 88305391-2 :و 88843708-10
نشانی اصفهان :شیخ صدوق شمالی ،مجتمع سرو -طبقه 3
تلفن و فاکس03136642578 ،03136633956 :

Email: bornaandishanrayan. info@gmail. com

Email: Info@behmand-co. com

انجمن حسابداران خبر ه ایران
www. iica. ir

www. Arkansystem. co

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهرادمشار

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
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)

۱۶

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابداران مدیریت امریکا
• دکتر علیرضا خلیلی (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)IMA ،
• 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 زمینههای مالی ،مالیاتی،
عملیاتی و ویژه ،نظارت بر تصفیه شــرکت هــا ،تهیه صورتهای مالی  IFRSو
تلفیقی ،اصالح حساب ،مشاوره مدیریت ،طراحی سیستمهای مالی و صنعتی و
مشاوره در زمینههای بررسی امکانات سرمایهگذاری و امور مالی پروژهها و سهام
و ارائه گزارشات مربوطه.
نشانی :تهران ،خیابان کریم خان زند ،خیابان حسینی ،شماره  ،61واحد205
تلفن 88824998 ،88324067 ،88311988 :فاکس88324068 :
Web: baraudit. org

website: www. behmand-co. com

دفتر مشهد :بلوار وکیل آباد ،وکیل آباد  ،۱۹عدل  ،۸پالک ۲۱۸
تلفن ۰۵۱-۳۶۰۲۵۴۸۰-۳۶۰۱۰۹۱۴ :فکس۰۵۱-۳۶۰۱۸۵۹۴ :

۱۵

مؤسسه حسابرسی بهمند

۱9

مؤسسه حسابرسی برنااندیشان رایان

مؤسسه حسابرسی بهنود حساب

• بابک عباس قلی زاده(حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرســی صورتهای مالی ،حسابرســی عملیاتی ،حسابرســی مالیاتی،
حسابرسی داخلی ،بازرس قانونی ،مشاور مالی ،خدمات حسابداری ،تهیه صورتهای مالی
تلفیقی ،اصالح حساب ،ارزیابی سهام و طراحی سیستمهای مالی.
تلفن88493171-6 :
فاکس88309490 :
نشانی :تهران_ خیابان مطهری ،خیابان فجر(جم سابق) پالک 27
صندوق پستی15875/5551 :
کدپستی1589783116 :
Email: info@behradmoshar. com

۱۸

instagram. com/iica_ir
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مؤسسه حسابرسی بیات رایان

عضو انجمن حسابداران خبرهايران

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
(حسابداران رسمی)

اعضای انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

موسسه مورد تائيد انجمن حسابداران خبره رسمي انگلستان ACCA

 عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
• محمد رضا ابراهیمی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• مهرانفرجی(حسابدارمستقل،حسابداررسمی،کارشناسرسمیدادگستری)
• محمود واحدی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرســی و بازرس قانونی ،حسابرســی مالیاتی ،حسابرســی عملیاتی،
حسابرســی داخلی ،مشــاوره مدیریت مالی ،طراحی و پیادهسازی سیستمهای مالی،
خدمات مالی ،بودجهریزی عملیاتی ،ارزیابی ســهام ،کارشناســی رسمی دادگستری،
نظارت بر تصفیه شرکتها.

تلفن 88980448 -88980402 :فاکس88980373 :
نشــانی :تهران -خیابان دکتر فاطمــی -روبهروی خیابــان کاج  -پ -136
ساختمان تهران  - 64طبقه پنجم جنوبی -واحد 24
کدپستی1415673499 :

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
• عباس اسرارحقیقی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• حسین فرجاللهی(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
سیستمهای مالی ،مشاوره مالی و مالیاتی ،ارزیابی سهام
تلفن88306911-88829761-88835207 :
فاکس88831681 :
نشانی :میدان هفتتیر ،خیابان زیرکزاده ،شماره  ،20طبقه اول
کدپستی15757-35664 :

• ابوالقاسم مرآتی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)FCA ،
• عبدالحسین رهبری(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)

• امیرحسین ظهرابی مزرعهشاهی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)

خدمات :حسابرسی مالی(استاندارد حسابرسی ایران و  ،)IFRSمالیاتی ،عملیاتی،
حسابرسیهای خاص ،بازرس قانونی ،بررسی جهت سرمایهگذاری در شرکتها(Due
 ،)Diligenceارائــه خدمات مشــاوره تخصصــی در امور مالیاتــی ،بیمه اجتماعی،
ســرمایهگذاری خارجی و مدیریت ،ارائه مشاوره تخصصی در صنعت بانکداری ،بیمه و
لیزینگ ،تهیه صورتهای مالی تلفیقی  ،IFRSنظارت بر امور تصفیه
تلفن 88504586-8 :و 88307927-8

فاکس88502045 :

نشانی :تهران -خیابان ایرانشهر شمالی -نبش کریمخان زند -شماره  243طبقه دوم
تهران -خیابان مطهری بین شهید سرافزار و کوه نور -شماره  231طبقه سوم
bayatrayan@bayatrayan. ir

حسابدار
108
است.
این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی  http: //iica. ir/cpa-firmsنیز به صورت آنالیننشریۀدر
دسترسخبرۀ ایران
انجمن حسابداران
خرداد و تیر 1401

شمارۀ ۳43

h e s a b d a r . i i c a . i r

موسسه حسابرسی و خدمات
مدیریت بیالن گزارشگر
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عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
• مراد مومنی ( حسابدار رسمی)
• عارف شفقت رودسری (حسابدار رسمی)
خدمات :انواع حسابرســی ،خدمات مالی و حســابداری و مالیاتی ،خدمات
ارجاعی دادگاهها و مراجع قضایی ،بازرســی قانونی ،نظارت بر تصفیه ،ســایر
خدمات با تشــخیص شورای عالی ،مشــاوره مدیریت مالی ،ارزیابی سهام و
سهم الشرکه ،داوری مالی ،طراحی و پیاده سازی سیستم مالی
021-8856089

شمارههای تماس021-88561704 :
فاکس021-88683826 :
نشانی :تهران ،سعادت آباد ،عالمه جنوبی ،شهید قیصری( ۳۲شرقی) ،پالک
 ،20واحد 3
email: bilan. gozarehgar@yahoo. com
Site: www. bilangozareshgar. ir

انجمن حسابداران خبره ایران
www. iica. ir
مؤسسه حسابرسی پردازش حساب هونام
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عضو انجمن حسابداران خبرهايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
• سیدمصطفی شاهصاحبی(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 صورتهای مالی ،حسابرسی داخلی ،عملیاتی
و ویژه ،ارزیابی سهام ،مشاورهی مالی و مالیاتی
فاکس۸۸۹۳۷۳۹۶ :
تلفن۸۸۹۳۸۱۵۸-۸۸۹۳۷۳۹۶ :
نشانی :تهران -فلسطین شمالی -پایین تر از بلوار کشاورز-
مقابل خیابان ایتالیا -کوچه آبادیان -پالک  -۸واحد ۲
Email: hoonamcpa@yahoo. com
23

مؤسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل

عضو انجمن حسابداران خبرهايران
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)
ی صورتهایمالی ،حسابرسی مالیاتی ،بازرس
خدمات :حسابرس 
قانونی ،طراحی و پیادهسازی سیستمهای مالی و مالیاتی و نظارت
بر امور تصفیه شرکتها
تلفن 88909144-88902999 :فاکس88908837 :
نشانی :تهران -خیابان استاد نجات الهی -خیابان اراک -پالک
 -72واحد 4
Email: tadbirgaranmostaghe@yahoo.
com
خرداد و تیر 1401

 24مؤسسه حسابرسی پیشداد اندیشه مهرگان
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عضو انجمن حسابداران خبره ايران

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
ی مالی
مشاورهای و طراحی سیستمها 

تلفن44976329-44971388-44976822:

فاکس44976815 :
نشانی :تهران -بزرگراه ستاری جنوب ،روبه روی مجتمع تجاری کوروش ،ابتدای

خیابان پیامبر غربی ،پالک  ،106/7مجتمع پندار ،طبقه سوم ،واحد 11

کدپستی1471953264 :

Email:Pam.audit@yahoo.com
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instagram. com/iica_ir

مؤسسه حسابرسی
تالش ارقام

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
• فیروز عربزاده(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
سیستمهای مالی دانشگاهها و موسسات 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 میشود و
سایر موارد شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعالم میگردد.
دفترمرکزی :تهران -خیابان شــهیدمطهری ،خیابان الرستان ،نبش
خیابان عبده ،ساختمان سپهر(شماره  ،)5واحد 302
تلفکس۰۲۱-88806876 :
شعبه تبریز :خیابان ولیعصر ،خیابان آذرنیا ،پالک  ،23طبقه اول

تلفن۰۴۱-33۳12778 :
دورنگار041-33۳30555 :

و

041-۳۳۳۳۹۹۷۱

انجمن حسابداران خبره ایران شروع
راه حرفهای 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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مؤسسه حسابرسی و خدمات حافظ گام

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
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 صورتهای مالی و انجام وظایف بازرس قانونی ،حسابرسی
داخلی ،حسابرسی مالیاتی ،حسابرسی عملیاتی ،تهیه صورتهای مالی تلفیقی،
ارزیابی سهام ،خدمات مالی و مشاورهای در زمینههای مالی ،حسابرسی و حرفه ای،
طراحی و پیادهسازی سیستمهای مالی و صنعتی و نظارت برای تصفیه شرکت ها
تلفکس22912159 -60 ،22270949 ،22270981 :
نشانی :تهران -خیابان میرداماد -خیابان مصدق جنوبی -کوچه تابان-
کدپستی15498331۳۹ :
پالک  -10واحد 1۵
پست الکترونیکیhafezgam@yahoo. com :
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مؤسسه حسابرسی خبره

عضو انجمن حسابداران خبره ايران

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

• نعمتاله علیخانیراد(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 مشاورهای و طراحی سیستمهای مالی

تلفن88804519 -21 :
فاکس88902340 :

نشانی :خیابان ولیعصر ،کوی پزشکپور(شمال فروشگاه
قدس) شماره 24

کدپستی15948 :

حسابدار
شمارۀ ۳43
h e s a b d a r . i i c a . i r
خبرۀ ایران
اینانجمن حسابداران
نشریۀ
وبگاه رسمی انجمن به نشانی  http: //iica. ir/cpa-firmsنیز به صورت آنالین در دسترس است.
فهرست در
109

انجمن حسابداران خبره ایران شروع
راه حرفهای شدن شما...

 28موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش
(حسابداران رسمی)

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 صورتهای مالی ،مشــاوره مالی
و حسابرســی عملیاتی ،حسابرســی داخلی ،حسابرســیهای خاص(ویژه)،
رسیدگیهای بیمهای شــرکتهای ،تهیه صورتهای مالی تلفیقی ،خدمات
حسابداری و سایر خدمات حرفهای.
تلفن 90 :الی 88601988
فاکس88601987 :
نشانی :تهران -مالصدرا ،خیابان شیرازی جنوبی ،کوچه اتحاد ،پالک  ،10طبقه 1
کدپستی1435843811 :
ایمیلinfo: @ dariaravesh. com :
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مؤسسه حسابرسی
دش و همکاران

عضو انجمن حسابداران خبرهايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
• بهروز دارش(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• سیدحسین عربزاده(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• میلتن ایوان کریمیان(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• منوچهر انوریزاده نائینی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرســی عملیاتی ،حسابرسی مالیاتی ،بازرس قانونی،
ارائه خدمات مشــاوره مالی و مالیاتی ،اصالح حساب ،ارزیابی سهام،
طراحی سیســتمهای مالی ،حسابرســی ویژه داخلی ،داوری مالی و
ارزیابی سهام و سهم شرکت

تلفن44846601-10 :
فاکس44846612 :

نشــانی :تهران  -بزرگراه نیایش -خیابان سردار جنگل شمالی -خیابان پنج تن
غربی -خیابان نشاط-کوچه سوم غربی -پالک24

صندوق پستی14185/487 :

www. dashiacpa. com
info@dashiacpa. com

انجمن حسابداران خبره ایران
www. iica. i r

110

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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مؤسسه حسابرسی
رایمند و همکاران

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
• عباسعلی دهدشتینژاد(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• فریبرز امین(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• همایون مشیرزاده(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• كریم 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 حرفهای
تلفن 10(22137707 :شماره)
فاکس22137708 :
نشانی :تهران :سعادت آباد -بلوار پاک نژاد -باالتر از چهارراه
سرو -خیابان آسمان سوم شرقی -پالک 15
کدپستی1998146613 :

www. rymand. com

31

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
سخن حق
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موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
(حسابدار رسمی)

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(حسابداررسمی)
• 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
دفتر مرکزی :بلــوار آفریقا ،نبش عاطفی غربی ،پالک (152برج صبا) طبقه
کدپستی19679-35976 :
هفتم ،واحد 71
نمابر22012264 :
تلفن22037213-5 :
دفتر  :۱بلوار آفریقا ،نبش خیابان عاطفی غربی ،پالک (152برج صبا) طبقه
دوازدهم ،واحد  ۱۲۳کدپستی۱۹۶۷۹۳۶۱۱۱ :
نمابر۲۲۰۳۷۲۱۴ :
تلفن۲۲۰۳۷۲۱۵ :
دفتر  :۲خیابان دکتر علی شــریعتی ،باالتر از پل سیدخندان ،خیابان خواجه
عبداهلل انصاری ،کوچه  ،16پالک  1واحد 2
نمابر22899690 :
کدپستی 1661684843 :تلفن22861830 :
دفتر  :۳خیابان ســهرودی شمالی ،خیابان هویزه شرقی -پالک  -15طبقه
 -4واحد 8
کدپستی1558617541 :
نمابر88177639 :
تلفن88745250-1 :
دفتر  :۴خیابان بخارست ،کوچه مقدس  ،۴پالک  ،۲۲طبقه سوم
کدپستی۹۳۷۶۱۵۶۱۸۵ :
نمابر۸۸۷۴۰۸۶۰ :
تلفن۸۸۷۴۰۹۷۳-۵ :

Website: (ww. samanicpa. com
mail: Info@samanicpa. org
samanicpa@yahoo. com

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

• شهره شهالئی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• هوشنگخستوئی(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
تلفن88794646 :
تلفکس88794928 :
صندوقپستی14155 -4175 :
نشانی :میدان آرژانتین ،اول بزرگراه آفریقا ،روبروی پارکینگ
بیهقی ،پالک  ،12بلوک ب ،واحد شماره 3
پست الکترونیک:
info@sokhanehagh. com
www. sokhanehagh. com

instagram. com/iica_ir

حسابدار

شمارۀ ۳43

خرداد و تیر 1401
h e s a b d a r . i i c a . i r

دسترسخبرۀ ایران
انجمن حسابداران
است.
این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی  http: //iica. ir/cpa-firmsنیز به صورت آنالیننشریۀدر
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مؤسسه حسابرسی شراکت

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
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 مشاورهای و طراحی سیستمهای مالی و دیگر
خدمات مالی و اصالح حساب

تلفن88719909-88717651-88717650 :
فاکس88720188 :
نشانی :خیابان دکتر بهشتی ،خیابان قائم مقام فراهانی،
ساختمان  ،216پالک  ،186طبقه چهارم
پست الکترونیکیsherkat_co@yahoo. com :
صندوق پستی15875-6666 :

انجمن حسابداران خبره ایران شروع
راه حرفهای 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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مؤسسه حسابرسی شهود امین

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
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 روحافشاری(حسابدار رسمی)
• ابراهیم تیموری(حسابدار رسمی)
• حسین جعفری(حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرسی مســتقل و بازرس قانونی ،حسابرسی داخلی ،سایر
خدمات اطمینان بخشی(اجرای روشهای توافقی ،رسیدگی به اطالعات مالی
آتی) ،نظارت بر امور تصفیه ،خدمات راستیآزمایی(،)Due Diligence
ارزیابــی عملکرد مدیریت ،خدمات گزارشــگری مبتنی بر اســتانداردهای
حسابداری ایران و  ،IFRSخدمات اصالح حساب و تهیه صورتهای مالی
تلفیقی ،خدمات حسابداری ،مشــاوره مالی و مالیاتی ،طراحی و پیادهسازی
سیستمهای مالی و مشاوره در زمینه نظام کنترل داخلی

instagram. com/iica_ir
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مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
سیاق نوین جهان

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
•محمدتقی منصوریراد(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• عبدالهادی بحرانیاصل(حسابدار رسمی)
• لیال رضایی جهقی(حسابدار رسمی)
• فاطمه صالحی( حسابدار رسمی)
خدمات :انواع حسابرسی و بازرسی قانونی ،خدما ت مشاوره
مالی ،حسابداری ،مالیاتی و بیمهای ،خدمات حسابرسی داخلی،
ارزیابی سهام ،نظارت بر امور تصفیه ،خدماتی که توسط
شورایعالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعالم و تایید میشود.
تلفکس 44264812 :و  44264957و 44218049
کدپستی۱۴۶۴۶۵۴۹۱۶ :
نشانی :تهران :بلوار مرزداران -بلوار آریافر -نبش گلدیس
هفت -پالک  -۲۱زنگ دوم
www. Siaghnovinjahan86@ yahoo. com

خرداد و تیر 1401
h e s a b d a r . i i c a . i r

حسابدار
شمارۀ ۳43

تلفن 44008177-9 :و 44022660
فاکس44049063 :
نشانی :تهران فلکه دوم صادقیه بلوار آیت اهلل کاشانی پالک
(210ساختمان ماد) طبقه  4واحدهای  14و 15
کدپستی1481875359 :
صندوق پستی14515-1359 :
پست الکترونیکیF. audit@shohoodamin. ir :
36

مؤسسه حسابرسی کاشفان

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
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 پیادهسازی سیستمهای مالی و صنعتی ،صورتبرداری
داراییهای ثابت ،ثبت و نگهداری حسابها ،امور تصفیه و)...
تلفن88861130 -88861131-88835213 :
فاکس8827556 :
نشــانی :تهران ،خیابان میرزای شــیرازی ،خیابان فریدون نژادکی،
شماره  ،۶ساختمان کاشفان

کدپستی1585766513 :
پست الکترونیکیinfo@kashefan.com :
www.kashefan.com
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مؤسسه حسابرسی
عامر مشاور تهران

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
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 صورتهای مالی ،عملیاتی و مالیاتی ،بازرس قانونی،
ارائه خدمات مشاورهای مدیریت ،اصالح حساب و حسابداری ،ارزیابی سهام
و سهم الشرکه ،داور مالی ،طرحهای عمرانی ،طراحی سیستمهای مالی و
کارشناسی مالی
تلفکس88902389 -88890619 -88905647 :
نشانی :تهران :فلسطین شمالی ،باالتر از بلوار کشاورز ،پالک  ،463ساختمان
شماره  ،55طبقه  ،4واحد 18
پستالکترونیکیamermoshavertehran@iacpu. ir :
38

مؤسسه حسابرسی
فراز مشاور

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
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 حیدریبیگوند(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 پیادهسازی سیستمهای
حسابداری و حسابدار صنعتی ،خدمات مالی ،حسابداری ،ارزیابی
سهام و نظارت بر امور تصفیه
دفترتهران :خیابان نلسون ماندال شماره -244مجتمع اداری الهیه
 طبقه  -6واحد  606کدپستی1966743888 :تلفن26213137-26213102-26212852-26212887-26212800:
دفتر مشهد :مشهد بلوار وکیل آباد -بلوار هاشمیه -نبش هاشمیه
 -6برج آبان -طبقه  -5واحد 510
تلفن051-91007603-051-91006074 ،051-91001851 :

E-mail: info@farazmoshaver. com

مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام
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عضو انجمن حسابداران خبره ايران
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
مشاوره مالی و مدیریت ،طراحی

قانونی ،ارائه خدمات
سیستمهای مالی ،اصالح حساب و ارزیابی سهام
نشانیدفتر تهران :خیابان آفریقا(جردن) -خیابان عاطفی
غربی -پالک  -۶۰طبقه اول -زنگ دوم
کدپستی۱۹۶۷۹۳۵۸۵۳ :
تلفن22023544 :
فاکس22038244 :
Email: karbord. argham@gmail. com

111

خبرۀ ایران
اینانجمن
نشریۀ
وبگاه رسمی انجمن به نشانی  http: //iica. ir/cpa-firmsنیز به صورت آنالین در دسترس است.
حسابداران در
فهرست
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مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
عضو انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز
عضو انجمن حسابداران خبره آمریکا
مؤسسه پذیرفته شده توسط انجمن حسابداران رسمی
انگلستانACCA-
• محمد محققی ریاض(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• روح اله امینی مصلح آبادی(حسابدار رسمی
•هادی امینی (حسابدار رسمی)
خدمات :ارائه خدمات حرفهای در زمینه حسابرسی مالی،
مالیاتی ،حسابرسی ویژه ،مشاوره مدیریت ،بررسی امکانات
سرمایهگذاری و امور مالی پروژهها و سهام و ارائه گزارشات
مربوطه
تلفن88909718 ،88800268-9 :
فاکس88903496 :
نشانی :خیابان ولیعصر ،خیابان زرتشت غربی ،شماره  14طبقه ششم
Email: B. ghiai@gmail. com
Mokhtarvahamcaran@iacpa. ir

 41مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای
27
مدیریت مفاهیم حساب جامع(حسابداران رسمی)

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
• حمیدرضا نیکخواه(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• محمدعلی دارابی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرسی صورتهای مالی ،حسابرسی مالیاتی ،بازرس
قانونی ،طراحی سیستمهای حسابداری ،ارزیابی سهام ،حسابرسی
داخلی ،مشاوره مدیریت مالی و مالیاتی
تلفن 88559316-88559370 :فاکس88550897 :
کدپستی1433894175 :
نشانی :تهران ،خیابان ولیعصر ،پارک ساعی ،برج سپهر ساعی،
طبقه چهارم ،واحد 406
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مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
نیکروشان تهران

 عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
• بیژن عبداللهی نمین(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• عبدالحسین تجلی (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• حسین حیدری (حسابدار رسمی)

خدمات :حسابرسی صورتهای مالی ،مالیاتی ،عملیاتی ،حسابرسی داخلی و ویژه ،بازرس قانونی،
خدمات مالی ،مشاورهی مالی و مالیاتی ،ارزیابی سهام ،اصالح حساب و طراحی سیستمهای مالی.

تلفکس77873519-21 :
نشانی :تهران ،تهران پارس ،خیابان فرجام ،خیابان باغدارنیا(رشید شمالی) انتهای 174/1
غربی ساختمان پارس پالک  ،20طبقه سوم
کدپستی1653937365 :
صندوق پستی16765-1137 :
پست الکترونیکtehrannikraveshan@yahoo. com :

44

موسسه حسابرسی هادی حساب تهران
(حسابداران رسمی)

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
نماینده موسسه حسابرسی بینالمللی UHYانگلستان

45
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همیار حساب
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی

عضو انجمن حسابداران خبره ايران

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

• منصوره منصفی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• مسعود مبارک(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)

• محمدتقی سلیماننیا (حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)

• عبدالمهدی امینی (حسابدار رسمی)

• شهاب (حسابدار رسمی)
• مژگان علیپور (حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرسی عملیاتی ،حسابرسی مالیاتی ،بازرس قانونی ،ارائه خدمات

ی مالی
مشاورهای و طراحی سیستمها 
فاکس66900940 :
تلفن66565290 -1 :

نشانی :تهران :خیابان کارگر شمالی ،خیابان نصرت ،پالک  54جدید ،طبقه دوم،

واحد 4
صندوق پستی14155/1643 :

Email: Hamyarhesab1371@Yahoo. com

• 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  ،2طبقه
 ،6واحد 15

فکس88472660-021 :
تلفن88443634-021 :
Office@hadihesab. com
www. hadihesab. ir www. uhy-ir. com

انجمن حسابداران خبره ایران
www. iica. ir

instagram. com/iica_ir

Email: mafahim. h_iacpa@yahoo. com
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مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
• محمدنبی داهی(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• حسین سیادتخو(حسابدار مستقل ،حسابدار رسمی)
• داریوش کیان آسا(حسابدار رسمی)
خدمات :حسابرسی عملیاتی ،حسابرسی مالیاتی ،بازرس قانونی،
ارائه خدمات مشاورهای و طراحی سیستمهای مالی
تلفن88907679-88802901 -88901547 -88895377 :
فاکس89771641 :
نشانی :خیابان کریمخانزند ،خیابان آبان جنوبی ،خیابان سپند،
کدپستی1598685517 :
پالک  ،64طبقه سوم ،واحد6

112

Email: Momayez_co@yahoo. com

انجمن حسابداران خبره ایران شروع
راه حرفهای 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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مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
هشت

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
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
ی مالی
مشاورهای و طراحی سیستمها 
تلفن44022976-44022577:
نشانی :تهران  -آیت اهلل کاشانی ،بلوار ابوذر نبش فهیمی -پالک  -2/2ساختمان
پارت  -طبقه اول -واحد 4
کدپستی1471634185 :

حسابدار

شمارۀ ۳43

خرداد و تیر 1401

h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

اخبار انجمن
حسابداران مستقل خبره /حسابداران مدیریت خبره  /حسابداران مالی خبره
فهرست اعضای خبرهی موضوع مادهی  8اساسنامهی انجمن حسابداران خبرهی ايران (مصوب  23تیر  )1393به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر اعالم میشود.
ردیف نام

نامخانوادگی

تلفن

حسابداران مستقل خبره شاغل در مؤسسات حسابرسی
بخش خصوصی
88479628
آبنوس
*1 سورن
88305391
آتش
*2 رضا
۸۸۷۹۹۳۶۵
آذری سلمانی
* ۳شهریار
7278858
آراسته
* 4علی اكبر
88465043
آرون
* 5محمدرضا
آرزومند صومعهسرایی 88305391
* 6محمدرضا
22270981
آقاجانی
* 7مهدی
88909144
آقا جعفری
* 8محمود
88690830
آقا محمدی
 9حسین
88934352
آقائی قهی
*10علیرضا
88929708
آلعلی
* 11مهرداد
22023544
آصفی
 12غالمرضا
88323630
آواکیان
 13آرارات
88480966
ابراهیمی
* 14عباس
88957329
ابراهیمی
* 15محمد رضا
88309100
ابراهیمی پویان
 16علیرضا
22903758
ابطحی نائینی
* 17امیرحسین
22903758
ابطحی نائینی
* 18بنفشه سادات
0411-3369740
ابوالقاسمی
 19مهدی
0511-8442677
ابولحسنی
* 20حمید
0511-6024461
احمدی
*21حسن
۸۸۲۳۰۷۳۱
احمدی امیرزاده
 ۲2بهارک
88745141
احمدی شیرازی
*23مرتضی
احمدی وسطی کالیی 66932021
* 24مصطفی
88901547
احمدیار
 25دانیال
88504586
اختیاری
 26عباس
88890120
ارجمندی
* 27حمیدرضا
44269485
ارشدي
* 28علي
0261-32545170
اسدی
* ۲9مجتبی
77514575
استحمامی
* 30مسعود
88835207
اسرار حقیقی
* 31عباس
88754218
اسکندری
* 32جمشید
۴۴۲۱۰۱۰۵
اسکندری
* 33علی
88780234
اسالمی
* 34یداهلل
66381151
اسالمی
35عبدالجواد
44846601
اسالمی گنزق
* 36علی
88480966
اسمعیلیکاکرودی
* 37ارسالن
88721269
اسمائی
*38 حسن
88791499
اسماعیلزاده پاکدامن
*39 سیدعباس
66932021
اسماعیلی
* 40عباس
88843704
اسماعیلی
 41نصرت اله
88872266
اسماعیلی
* 42حسن
88872266
اسمعیل پورزنجانی
 43سعید
88087796
اصغریان
 44محمدسعید
01144227635
اصفهانی
* 45ارمیا
88538234
اعظم نیا
* 46منصور
88520505
اعتمادیان
* 47محمدعلی
88446856
اقبالصفترونقی
* 48اسماعیل
۲۲۱۳۷۷۰۷
افشار
49حسن
88107264
افشارهور
* 50بهزاد
۸۸۵۴۴۵۶۶۳۸
افخمی
* 51امید
66573506
اکبری
* 52ابوالفضل
26401270
اکبری امامی
* ۵3علیرضا
44846610
اکرمی یارفی
 ۵4نادیا
۰۸۱۳-۸۲۴۱۸۷۲
المعی
* ۵5حمیدرضا
88707924
الهوردی
* ۵6مجید
82134000
امانی
* ۵7علی
۸۸۷۵۴۰۸۸
امجدیان
* ۵8تورج
88528194
امیدی
* ۵9امیرجمال
۸۸۵۸۱۴۳۷
امیدوار
* 60محمد مهدی
۸۸۵۴۴۵۹۱
امیری اقدم
* 61میترا
88326528
امیرسهامی
 ۶2مهران
22137707
امین
* ۶3فریبرز

خرداد و تیر 1401
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
شمارۀ ۳43

ردیف نام
* ۶4سعید
*۶5 داریوش
* ۶6رسول
* 67منوچهر
* ۶8علی اکبر
* 69نریمان
* 70میلیتن
* 71احمد
* ۷2مصطفی 
* ۷3جواد
* ۷4حمید
 75رضا
 76همایون
* 77علی
* 78محمدحسین
 79جلیل
* 80محمد
* 81سعید
* ۸2سعید
* ۸3سیدمحمد
* ۸4جواد
 ۸5عبدالرضا
* ۸6محمد علی
* ۸7قاسم
* ۸8جبرائیل
* ۸9محمدرضا
* 90راضیه
* 91امیرحسین
*۹2کیانوش
* ۹3اصغر
* 94منوچهر
* ۹5مهدی
* 96حمزه
* 97هادی
* ۹8اصغر
* ۹9علی
* 100ناصر
* 101مهربان
 102منوچهر
*۱۰3جمشید
* 104کبری
* ۱۰5عبدالحسین
* ۱۰6سیدهدایت
* ۱۰7مجید
* 108محمد
* 109شاهین
* 110محمدرضا
* 111سیدرضا
* 112محسن
* 113حسن
* 114سعید
* 115سید علی اکبر
* 116سید مهدی
* ۱17سید جواد
* 118احمد
 ۱19محمد مهدی
* ۱20مجتبی
 121سید امیر
* 122احمد
* 123رضا
* ۱24کامبیز
* 1۲5حبیب
* 1۲6مصطفی
* ۱۲7اسماعیل
* 1۲8ابراهیم

نامخانوادگی

تلفن

88515134
امینی
44611722
امیننژاد
88702420
انگبینی
44846605
انوری زاده نائینی
88791499
اورعی
88892036
ایلخانی
44846604
ایوان کریمیان
66929268
بابائی
88843704
باتقوا
88843705
باغبان
88901496
باغدوست
88778811
باقرزاده آذر
88794646
باقری طادی
88061990
بخشی
88778811
بدخشانی
88794646
بدراقنژاد
 88905316
بدیعی جاریانی
88344609
براتی
 22367783
برهانی
88757260
بزرگ زاده
88087796
بستانیان
88284028
بسطامی
66597753
بشارتی
88702420
بنی مهد
55533570
بهاری
88791437
بهاری مهربانی
88802932
بهفروزی
22137707
بهرامیان
66485063
بهلولی
6621345
بهنیا
88504587
بیات
44470084
بیرانوند
9975383
پاکنیا
22431388
پارسان
88705508
پارسایی
88305393
پازوکی
88702467
پسرانرزاق
88493171
پروز
96667089
پوررحیم
۴۴۰۱۲۵۳۶
پیک فلک
پورقنبری قره شیران 88544590
77873519
تجلی
 22767233
تشکرحسینی
88305391
ترکمان
44292813
ترامشلو
885۵۹۳۱۶
ترکمندی
88523816
تقوایی
88547075
تقوی تکیار
88523059
تنانی
 88007664
تنگعیش
88901547
تیمورنژاد
88673767
تیموریان
۸۸۸۹۹۹۶۲
تیموریان
۸۸۲۳۰۷۳۱
توکلی
 88728601
ثابتمظفری
۰۳۱-۳۶۶۲۱۳۴۵
ثابتی
۸۸۷۷۴۲۲۵
ثقفی
88673767
جان نثاری
0311-6695461
جبرئیلی
88547439
جمالی
۸۸۳۰۵۳۹۲
جامع کلخوران
88757261
جامعی
88937317
جاننثاری
66591157
جانثاری
88355017
جعفریان

ردیف نام
* 129محمدعلی
* 130محمد
* 131فریدون
* ۱32مجتبی
* 133مصطفی
* 134رامین
* ۱35مهرداد
* 136حسن
* 137فرزین
* ۱38عباس
* 139احمد
* ۱40حسین
* 141موسی
* ۱42حسین
* 143عباس
 1۴4ولی
1۴5هومن
* 1۴6کریم
* 1۴7محمد
* 148موسی
* 149سید مسعود
* 150حمید
 ۱51بهاره
 ۱52وحید
*153حسن
* 154عباس
*۱55مهدی
* 156مصطفی
* 157حمید
* 158احمد
* 159علیاکبر
160علیرضا
* 161حسن
* 162هوشنگ
 163زاگرس
 164زهرا
* 165وحید
* 1۶6علي
* 1۶7مهناز
* 168علیاصغر
* 169علیرضا
* 170حسین
*171حسین
 172محمدنادر
*173همایون
*1۷4محمدعلی
* 1۷5بهروز
* 1۷6محمد بهنام
 1۷7سکینه
* 178حسن
* 179محمدنبی
* 180غالم رضا
* 181فرشید
* 182محمد
 183حمید
* 184محمد
* 185رسول
* 186بابک
* 1۸7غالمحسین
*188محمدصفا
*189محمدجعفر
* 190علی
*191غالمحسین
*192عباسعلی
*193مصطفی

نامخانوادگی

تلفن

22037213
جاللی گلوسنگ
88901246
جم
44022975
جمشیدی
88267912
جواهرنشان
 88503918
جهانبانی
04432228222
جهانگیری
88419152
حاجیابوالحسنی
44008177
حاجیان
66597644
حاج محمد علی
۴۴۰۱۲۵۳۶
حاجی آقاپور
66413463
حاجیزاده
22091320
حریری
حسن زاده تازه قشالق 88985751
88909718
حسنی
44264957
حسنیکبوترخانی
88901547
حسنیطالقانی
88901547
حسنی طالقانی
 22137707
حسینآبادی
۶۶۹۳۲۰۲۳
حسینآبادی
88109418
حسینی
88705508
حسینی
88102987
حسینیان
۰۵۱-۳۲۲۸۶۸۰۱
حقیقی طلب
۸۸۹۰۱۵۴۷
حمیدیان
22278764
حیاطشاهی
66932021
حیدریکبریتی
۸۸۵۸۱۴۳۷
خاکبازمقدم
88647844
خادمالحسینی
22270949
خادمی
88107264
خالقی بایگی
22271571
خالقیکرهرودی
88791499
خلیلی قیداری
88899804
خدائی
88794646
خستوئی
88029018
خستوئی
88901248
خسروی
0513-2286801
خسروی
88690830
خسروي لرگاني
66591158
خشنودنیا
88023729
خلفی
88703352
خلیلی
 88773828
خطیبیان
88309100
خمسه
88909718
خمجانی
88544590
خوبان عنبران
88559316
دارابی
44846601
دارش
88937318
دائی مژدهی
88909144
دانای درگاه
88471279
دانشور
 88895377
داهی
44289016
درباری
88703351
درویش
88901496
دلآرام
09127238022
دلداده
 88754218
دلیرانی
88305391
دوازده امامی
88444668
دورگلی
82134000
دوانی
44008177
دهقان
88342817
دهقان طرزجانی
22011374
دهدشتی
2228071
دهدشتی اخوان
22137707
دهدشتی نژاد
22046961
دیلمی پور

113

نامخانوادگی

ف نام
ردی 
 194رضا(شهروز)
 1۹5رضا
*1۹6جهانگير
*197جواد
*198علی
* 199محمدعلی
 200مصطفی
* 201محمد
* 202محمود
* ۲۰3روح اله
* ۲۰4مرتضی
 ۲۰5علی
* ۲۰6محمدعلی
* ۲۰7نظام الدین
* ۲08نادر
* 209محمدتقی
* ۲10رامین
*۲11حسین
* ۲12محمد تقي
* ۲13فرید
* ۲14جهانگیر
* ۲15حسین
* ۲16حسن
* ۲17سید علیرضا
* ۲18حجت
* 219عبدالحسین
 220خشایار
* ۲21علی
 222محمد حسین
* ۲23مهربان
 224عباس
* ۲25حسن رضا
* ۲26محمد
  227فرانک
* ۲28محسن
* ۲29غالمرضا
* ۲30محمد
 231محمدرضا
* ۲32محمدحسین
* ۲33علیرضا
* 234منوچهر
 235هاشم
 ۲36مسیح
 ۲37بابک
*238حمیدرضا
*۲39عباس
* 240محمد
* ۲41محمدرضا
 242سید محی الدین
 ۲43عباس
* ۲44علی
* 245نصراله
* ۲46محمدحسن
* ۲47فرشید
* ۲48كامران
* ۲49سعید
* ۲50محمدتقی
* 251مهدی
*۲52سیاوش
 253فتح اله
* ۲54حسین
* ۲55مسعود
  2۵6سیدمهدی
* ۲57سعید
* 258شهریار
  259واقناک
*260نوشین
*۲61علیرضا
 262رضا
* ۲63جمشید
* ۲64سید مصطفی
* ۲65تیرانداز
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تلفن

44299340
دیلم صالحی
88104614
دیوان علی
۸۸۸۹۹۸۲۶
ذوالفقاري 
 88937317
راثی
33513029
رادکیا
88613810
رادمان
88305391
رافتی
22341493
رامین فر
۸۸۸۹۹۹۶۲
رجایی
88835213
رجبی
88425209
رحمانی یگانه
۸۸۳۰۵۳۹۲
رحمتی
66702711
رحیمی شهمیرزادی
22840423
رحیمیان
88320131
رستگاری
88549910
رستمی
88806876
رضا زاده
88820123
رضائی
66932021
رضائي
۴۴۰۱۲۵۳۶
رضائی
22904200
رضایی
88309100
رضایی نویس
88403618
رضوی
88671349
رضی
66932021
رهبری
88504586
رهبری
88309100
رئیس دانا
۴۴۰۱۳۹۵۵
رمضاننژاد
07633354304
رنجبر
22912368
ریحانی
22137707
روحنواز صلوات
۳۳۳۲۹۸۸۶
زارعی
 88908454
زادحیدر
88267912
زرفشان
66591157
زرعی
44436021
زریابی لنگرودی
03137750144
زمانی
88978496
زمانی علویچه
 88۹373۹۶
زواریان
88889316
زندبابا رئیسی
88721269
زندی
22863011
ساالر محمدی
88705508
ساالریان
88901547
سامی
 77520148
سبزهاي
66485063
سالک
88843704
سخائی فر
88326527
سرافرازيزدي
88842273
سراج
88020434
سرلک
22909557
سعادت
۸۸۷۰۵۵۰۸
سعادتی
 88503527
سعادتیان
۴۴۲۹۷۱۸۵
سلطانی لرگانی
88575475
سلیمی
44250494
سلیمی
66565290
سلیمان نیا
44611723
سوادلو
88902316
سهیلی
22912368
سهرابی
88801904
سیادت خو
22925910
سورانی
66704425
سیدمهدی
88802901
سینائی مهربانی
22256940
سیفی
مسیحی شاه نظریان 88847962
44288816
شاپورزاده
22902484
شایان
 77516634
شاهرخی
8450807
شاهرخی چمن آبادی
88۹3۸۱۵۸
شاه صاحبی
77873521
شکیبا

ف نام
ردی 
* ۲66احد
 ۲67سیدمجید
*۲۶8غالمرضا
* ۲۶9معصومه
* ۲70سعید
* 271محمدعلی
* ۲72احمدرضا
* ۲73مهرداد
* ۲74نریمان
* ۲75عبداله
* ۲76سیروس
* ۲77منصور
* ۲۷8رضا
*۲79عبداهلل
* ۲80محمد
* ۲81اردشیر
* ۲82فرزاد
  ۲83محمود
* 284شهره
* ۲85منصور
* 286امیر
* ۲87صغری
* ۲۸8قاسم
* ۲۸9حسین
* ۲90فریده
*291علی
  ۲92رضا
 ۲93احسان
* 294زهیر
* ۲95محمد رضا
* ۲96پرویز
* ۲97سید سعید
 298حمیدرضا
*  299رحمت اله
* 300حسن
* 301محمدرضا
* 302سعید
* 303مجید
* 304محمدجواد
* 305امیر محمد
* 306ولی اله
* 307مهدی
* 308قاسم
 309امیرحسین
* ۳10حمید
* ۳11امیرحسین
* ۳12اصغر
* ۳13احمد
* ۳14مرتضي
* ۳15قاسم
* ۳16بیژن
* ۳17محمدرضا
 ۳18علیرضا
 ۳19مهدی
* ۳20ناصر
* ۳21محمد
* ۳22علی اصغر
* ۳23سیدحسین
* ۳24فیروز
* ۳25مریم
* ۳26حمیدرضا
* 327محمدرضا
* ۳28فرید
 329مام
* 330علی
* ۳31علیرضا
* ۳32اکرم
 333محمد
* 334سید حمید
* ۳35نعمت اله
* 336فریدا
*۳37جعفر

نامخانوادگی

تلفن

 29042002
شله چی
 88791437
شجاعی
22861830
شجری
88905647
شعبان
۸۸۳۱۶۸۹۷
شعبانی
شعبانی سبزه میدانی 66704425
88305392
شریفی قزوینی
0311-6644852
شریعت زاده
66565291
شعربافی
۸۸۸۰۴۹۴۲
شفاعت قراملکی
88937317
شمس
88309100
شمس احمدی
88675992
شمس زهرایی
88744228
شمشیرساز
88804941
شوقیان
88928981
شهبندیان
شهدادفرد
88503527
88909718
شهشهانی پور
88794646
شهالئی
۸۸۸۸۶۲۳۰
شهالیی
88903949
شهالئی مقدم
88773828
شهراسبی
66932021
شیخانی
22270949
شیخی
88343235
شیرازی
88736447
شیرازی باصری
22353129
شیروانی
22925910
شیروانی هرندی
88728600
شیرین
88708234
صابونچی
88890236
صادقی
22270198
صادقی
77498403
صادقی
۸۸۶۷۸۳۵۱
صادقیان
88478487
صالح آبادی
88305918
صداقت تفرشی 
88502855
صدرائی نوری
88503917
صفاتی
88726665
صفار سفالیی
22882048
صفری
88305391
صمدی
0311-6283962
صولتی
 88827556
ضرغامی
031-32660211
طباطبایی
22228452
طبائی زاده فشارکی
88504586
ظهرابی
88903900
طهوری
22011374
ظفرپرنده
88847525
ظله جوبي
۸۸۹۱۸۹۶۳
عباسی
77873519
عبداللهی نمین
88326527
عبدی
88907679
عبدالملکی
22904199
عسجدی
88109418
عسگری نائینی
88829761
عسگری انارکی
66420311
عرب احمدی
44846602
عربزاده
88806876
عربزاده
44846631
عربیمزرعهشاهی
88952289
عرفی
۴۴۹۷۵۵۱۳
عزیزی
88901246
عزیزی
88800267
عزیزی
۸۸۸۹۹۹۶۲
عزیزی بزرگی
88785765
عطوفی
88109418
علیاری
22912418
علیاری اردی
44022377
عالئی ورکی
88902316
علیخانی راد 
88799365
عطایی
88827556
عوض پور

ف نام
ردی 
*۳38 شهراد
*۳39 عالءالدین
* ۳40جعفر
* ۳41بهرام
  342کامبیز
* ۳43هوشنگ
* 344علیرضا
* ۳45سید مرتضی
* 346محمدحسن
* ۳47ابوالقاسم
* ۳48محمد
* 349بهمن
*۳50حسین
* ۳51مهران
* 352علی اصغر
* ۳53فرهاد
* 354مهدی
* ۳55مصطفی
 ۳56مرتضی
* 357مرتضی
* ۳58فرهاد
* ۳59فرزاد
* 360نادر
* ۳61بهزاد
* 362سینا
* 363یاسین
* ۳64حسین
* ۳65سید حسامالدین
* 366محمد
* ۳67حسین
* 368ابوالفضل
*۳69حبیب
* 370افشین
* ۳71رضا
  372حسین
* 373مزدک
* ۳74ناصر
* ۳75حمید
 376شایسته
* ۳77بیژن
* 378محمدحسن
* 379فرشاد
 380شهباز
*381 فریدون
* ۳82غالمحسین
* 383سید محمد
* 384مجید
* ۳85کریم
* 386مهدی
* 387حمیدرضا
* 388رمضانعلی
* 389مهدی
* 390عباس
* 391اسفندیار
* 392محمدرضا
* 393سیدرضا
* 394سعید
* 395خلیل
* 396خیراهلل
 397شهاب
* 398سیروس
* 399مهدی
* 400مسعود
 401الهه
*402موسی
*403عبدالمجید
* 404محمد
 405مهدی
* 406نادر
* 407رضا
  408جهانگیر
 409محسن

حسابدار

شمارۀ ۳43

نامخانوادگی

تلفن

 88475258
عوض پور
88937317
غفاری
88514363
غالمی
88909718
غیائی
88038379
غیائی
88985751
غیبی
77514576
فاضلی
88939513
فاطمی اردستانی
44299340
فامیلی
 88728565
فخاریان
88673149
فدایی حسینی
88835207
فدوی رودسری
88306911
فرج الهی
88951930
فرجی
22925910
فرخ
88929709
فرزان
88504586
فرزانگان
8884370۴
فضلی
88802901
فالح
22056835
فالح موحد
88522096
نژاد فالطوري مقدم
88824887
فرهمند بروجنی
88444668
فرهمندنیا
88901246
فیضی
88800267
قاسمپور انارکی
88105367
قاسمی
22035160
قاسمی روچی
03116695429
قائم مقامی
0511-7237460
قبول
88980402
قربانی
26712860
قربانی
۸۸۲۴۶۳۴۱
قوتی
05138846584-۵
قوی اندام
88032969
قندی
88900528
کاموسی
22497229
کاظم زاده
88514457
کاظمی
88515133
کاظمی
88309100
کاظمی زنگنه
۴۴۸۴۶۶۰۲
کریمی
۴۴۹۷۱۶۳۹
کریمی
22031476
کریمی حجباری
88901249
کریمی ناصری
88000871
کشانی
22271571
کشاورز محمدیان
03516228139
کشاورزیان
88717650
کشورپژوه لنگرودی
۸۸۲۳۰۷۳۴
کهندل مغانلو
66274991
کیانی
88443634
کیهانی
88712792
کیوانی
88172563
کوکبی
26705336
گرجی
66932021
گرشاسبی
88791437
گلچین پور
88713809
گلستانی
88105367
گل محمدی
88806876
گنجه
06134445132
گلناریان
22137707
گودرزی
88717650
گوهری
88172560
گوهری
66565290
مبارک
22353129
محب رباني
2222892
محسنی
88741179
محالتی کاظمینی
88580488
محققی ریاض
۴۴۱۹۶۲۱۶
محمد رضایی
99987654
محمدپور
۴۴۰۴۷۵۹۰
محمدخانلو
22924843
محمدی فر
44022577
محمودی چوینلی
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ردیف نام
* 408ناصر
* 409محمود
*410علی
 411میثم
* 412محمود
413عبداالمیر
* 414سید مجید
 415بيژن
 ۴16سید محمد سعید
* 417ابوالقاسم
* ۴18طاهر
* ۴19علیرضا
* ۴20عبدالکریم
* ۴21علی اصغر
*422مهدی
 ۴23شهرام
* ۴24علی
* ۴25همایون
* ۴26شیرین
* ۴27مرتضی
* ۴28رضا
* 429رامین
* ۴30رضا
* ۴31محمدجواد
*۴32علیرضا
* ۴33پژمان
* ۴34محمدباقر
* ۴35محمدتقی
* ۴36فرهاد
*۴37حسین
 ۴38بهزاد
* 439اکبر
* ۴40هوشنگ
* 441ابراهیم
* 442سید مصطفی
* 443سیدکمال
*  444سیدیاسر
* 445علیرضا
* 446محبوب
* 447ابراهیم
* ۴48رویا
* ۴49سید علی
* 450پویا
* 451مسعود
*۴52حسین
453عطاءاهلل
* 454منصوره
  ۴55پرویز
* ۴56عبداالمیر
 457رضا
* 458منصور
* 459ابوالفضل
*460محمودرضا
* ۴61محمدعلی
* 462حمید
* ۴63ایرج
 464محمدعلی
* 465بیژن
* 466علی اصغر
* ۴67افشین
* 468محمدرضا
 469بیژن
* 470فرامرز
*471حمیدرضا
* ۴72علی
 473جعفر
* 474عبدالرضا
*475مرتضی
* 476سعید
* 477سیدشهریار
* 478ایمان
*479حمیدرضا
 ۴80محمدرضا

نامخانوادگی

تلفن

 89815698
محمودزاده احمدینژاد
88781759
محمدزاده
6693222
محمدی فر
۲۲۰۲۳۵۴۴
محمودزاده
88802901
محمودی نیا
44008177
محمدیان
66568553
مختارنژاد
88843704
مديري
88328313
مدیحی
88504587
مرآتی
6283764
مراغه پور
88538234
مستغائی
 44646485
مستوفی زاده
۸۸۸۹۹۹۶۲
مسلمی
88334644
مسجی
66591157
مشتاقی
88305392
مشرقی آرانی
22137707
مشیرزاده
88849640

مشیرفاطمی
88902999
مصدری
88061990
مظاهری
44022975
معانی
۸۸۵۸۱۴۳۹
معجزاتی
88320131
معصومی
22228445
مسعود خورسندی
6641917
معتمدیان دهکردی
 88703351
ملکی
44298622
منصوری راد
04432228222
مصفا
88107264
مقیمیاسفندآبادی
22925910
مقرب کلخوران
88572024
منفرد
88478489
منوچهری
 88452963
موسوی
88446856
موسوی
88581437
 موسوی
88103018
موسوی
01144227635
مهدی بابایی
88109418
مهدی پور بهمبری
88028711
مهدویان
88843704
مهدی زاده
44542499
مهدیان
88690830
مهدوی فر
88933832
مهرآبادی
22840423
مهربانی
88323912
مهربانی
66565290
منصفی
88804519
میرآرمندهی
88312248
میرآب
88663132
ميرآفتابزاده
6631390
میرزاخانی نافجی
0311-6691921
میرزائی
44611722
ناظری
88843704
ناظری
88901246
ناموری
88015042
نجفیان
88013175
نجفیان
88326527
نجفی
22035160
نجفی مهری
۸۸۸۰۴۹۴۱
نخبه فالح
88890619
نصر اصفهانی
22925910
نصیری
44299340
نوروزی
22028774
نقی زاده
88274746
نظاری
88938528
نعمتی
22035160
نوربخش
88905647
نوبخت
88107264
نوری
6699494
نوریان
88909718
نیکوکارلیسهرودی
22056835
نیکخواه
۸۸۵۵۹۳۱۶
نیکخواه
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
شمارۀ ۳43

ردیف نام
 481شهرام
 482فرهاد
* 483اسداهلل
* 484محمدحسین
* 485محمود
* ۴86محمد حسن
* ۴87کاظم
* 488سجاد
* 489سعید
*490پدرام
* 491اکبر
* 492مهدی
* 493عادل
* 494علی
* 495ایرج
* 496محمد صابر
* ۴97عباس
* 498هومن
* 499محمد رضا
* 500محمد
* 501بهرام
* 502کارو
 503حسن
* 504قاسم
* 505محمدرضا
* 506رضا
* 507مهدی
* 508رسول
* 509حمید
 510محمدسلیمان
* 511هادی
* 512ابوالفضل
* 513رضا

نامخانوادگی
نیک بخش
نیلی
نیلی اصفهانی
واحدی
واحدی
واحدی
وادی زاده
وجاهت
وطنی
ولی خوجین
وقار کاشانی
وکیلی
ویسی
هاشم نژاد شیرازی
هادوی
هشتجین
هشی
هشی
همتی
همتی
همتی
هوانسیان فر
یاسورعلیپور
یاحقی
 یادگاری
یارمحمدی
یاری
یاری فرد
یزدان پرستی
یگانه خوشحال
یوسف زاده
یوسفی
یعقوبی

تلفن
82182100
88305392
88794646
6621345
88961042
6611276
22136905
88521678
88528194
22016494
44289456
22366611
44151135
66565290
88782096
۸۸۲۰۹۸۱۷
88843704
88305391
44221149
88806065
65010496
88841227
۸۸۹۴۴۶۸
88504159
88799365
22341880
۸۸۶۶۲۵۹۳
88980448
 88843704
66932021
88528194
88520505
88493172

حسابداران مستقل خبره شاغل در حرفه بهصورت
انفرادی
1هرمز
2 امیرهوشنگ
*3 ابراهیم
 ۴مجید
 ۵امید
 ۶بهروز
 7حمیدرضا
* 8محمود
* 9محمد
*  10علي
 11فرزانه
* 12محمدحسین
13عزیز
 ۱4رحیم
* 15سعید
 ۱6سیدمحسن
۱7مرتضی
 18حسن
* ۱9علی
* 20سیدحسین
* 21ابراهیم
 ۲2مسعود
۲3 فرهاد
 ۲4اسکندر
* ۲5ایوب
* ۲6قدرت اله
 ۲7محمود
28محمدرضا
*  ۲9رامین
* 30فرهاد
* 31علی
 32مهدی
 33احسان
 34ارسالن
* 35محمد

22200592
ایزدگشسب
77910809
 احمدی
09131027214
اسفندیاری
اسعدی الموتی  ۰۹۱۲۱۱۱۲۷۸۷
09121598557
افشار
۸۵۵۴۱۰۲
امیدعلی
اعظمی چهره برق 09125779766
۰۹۱۲۳۰۹۸۳۲۲
بابایی رهنی
88781708
بدراقی نژاد
09123026834
بهروزي
۰۹۱۲۶۷۱۸۱۲۲
پورطاهر اقدم
22021881
توکلی
09121448565
حیدرنژاد
جباری دارستانی 09125045089
22251920
جمشیدی فرد
22044005
حجازی
22885599
حجازی
09123869677
حسین پور فرد
09188660340
حیدری
09123864057
خاتمی
09151114370
خبیری
44607914
دادگر
 09122202296
دولتشاهی
09121059283
رجبی
رستمی سلطان احمدی 09131418660
 22002605
رهگذر
۰۹۱۲۲۰۰۱۱۹۵
زائری امیرانی
۰۹۱۲۴۰۵۶۰۹۴
سالمی
۸۸۶۰۷۰۲۰
شاهعلی زاده
09121978024
شاهویسی
09122501569
صحرائی
۰۹۱۵۵۱۴۲۰۹۸
شهرستانکی
09188414643
شریفی
09123571984
شریفی
66499299
صفری کوپائی

ردیف نام

نامخانوادگی

* 36محمدکاظم
  37علیرضا
 ۳8بختیار
 39مرتضی
 40جمشید
* 41علیکامیار
 42عباسعلی
* 43زهرا
 44حسین
45محمد علی
 ۴6عیسی
* ۴7محمدعلی
 48امیر

ضیاءپو ر
کریمی طار
علیپور
قلی زاده
 فراروی
گیالنپور
مفتاح پور
مطلب زاده
مرجوی
نوری
نورانی فر
نوذری
هداوند

تلفن
44352860
۰۹۱۲۱۲۵۲۸۷۱
۰۹۱۲۱۳۹۱۶۱۱
09143431000
22550569
88250817
09141511122
09121176124
09126788015
09128408660
۰۹۱۲۵۷۶۴۱۷۶
۰۹۱۲۳۱۷۴۸۶۱
09121066800

حسابداران مستقل خبره شاغل در سازمان حسابرسی
09123026340
اعتصام
* 1مجید
2241795
باقری

*2 جعفر
82182734
بجنوردی
* 3حسین
77689144
داوطلب
* 4اصغر
82182100
دانشجو
 5بهزاد
روحی ثانی لنگرودی 22912418
* 6هادی
82182520
سجادی
* 7نوین
82182730
شالی
* 8محمود
 09123061592
صفایی
* 9علیرضا
88713790
صرام
* 10غالمرضا
82182520
طاهرپور
*11حمید
82182313
عیسی
 12فهیمه
82182525
عزتی شالقونی
* 13غالمعباس
09126136303
فرهاد خانی
*  14قاسم
82182732
قدیمی
 15مهرداد
میرحسینی مطلق 09123011361
*16سیدصمد
09126080247
نجات بخش
*17حسین
88726106
نخعی
*18 فرزانه
09141450663
واحد میاندواب
 19ارژنگ
88726308
وکیل زادیان
* 20میرمجید
09126201647
وحدت جمیل
 21حمید
88717911
محسن زاده گنجی
* 22مرتضی 
حسابداران مستقل خبره غیرشاغل در حرفه
09122893814
آذرنيا
*1محمد
88674421
ابراهیمی
* 3بهروز
09123396260
احتشام
* 4علی
۰۹۱۲۱۱۸۵۷۸۹
 استحقاری
 5محمدحسن
09121976689
اسدنیا
 6جهانبخش
۰۹۱۲۵۵۰۴۲۶۳
باقرآبادی
 7سید محمد
09126445471
بنی اسدی
* 8حمیدرضا
09121761484
پروانه
* 9ذبیح اهلل
09122105100
پوربهرامی
* 10بابک
88903190
پورحسین اکبریه
* ۱1ایرج
88030644
پورمعمار
* 12خسرو
09123688315
تاج بخش
* 13سعید
09121591841
تسلیمی
*14هوشنگ
09123701504
جاللی کله سر
 15احمد
88798023
جوادی بوسجین
*۱6 پرویز
09122991984
جهانی
* ۱7عباس
09121881850
حساس یگانه
*18 یحیی
88769043
حقدوست
* 19مصطفی
88897029
خرازی زاده
* 20جالل
88889242
خالق ویرودی
* 21بهروز
88798023
خانخلیلی
*۲2 امیرعلی
 66427539
خلعتبری
* 23فریده
60992015
دامغانیان
 24جمال
09121884094
دراستپانیانس
 25 اسیک
88783323
رحمانی
* 26سیروس
09122990543
رحیمی
 27مهرداد
09121019332
زاهدی
*28محمدعلی
 09121277264
زینلی یزدی
  29سروش
ژاله آزاد زنجانی 09124353808
* 30محسن
88803660
محمدی
 * 31محمدباقر 
22548549
محمدی سالک
* 32رسول
83879000
سامی
 33سیامک
88882243
سالمی
* 34غالمرضا
88904226
ساالر
* 35ناصر
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ردیف نام

نامخانوادگی
شایگان
شهریاری
شوقانی
شوندی
شیوایی
عبائیکوپائی
فخیم هاشمی
فیروزی
قدس
قوی پنجه
قربانی فرید
کارگرمعمولی رفتار
کریمی قره عمر
کالنترپور
گوهرزاد
گلرخی
گلستانی
مستاجران
مشتری دوست
مجدرضایی
محبوبی
مروستی
ملکیپورغربی
میرآفتابزاده
میراسکندری
نعیمی منفرد
نصیری
نیک نژاد
وحدتی نیکزاد
وقتی
یاوری

* 36فرامرز
* 37سیامک
* 38عباس
* 39غالمرضا
* 40هوشنگ
* 41احمد
* 42خسرو
 43رحیم
 44محمود
 45صالح الدین
* 46محمدابراهیم
  47سهراب
 48ادریس
* 49بهرام
* 50جو اد
* 51محمود
* 52پرویز
* 53رضا
* 54ایرج
* ۵5محمدرضا
* 56امین
 57سیدحسین
* 58محمود
* ۵9محمد
 60مجید
  61غالمعلی 
* 62ژانت
* ۶3ایرج
  ۶4فریدون
* 65بهروز
* 66ناصرعلی

تلفن
66436391
  87519098
09124113511
22906751
09121214422
22075218
 66720236
66801062
88663272
 8463 7750
(۴۹۷۷۲-)۱۰۳
9122763654
 22055093
۰۹۱۲۱۰۲۶۹۴۱
 22944360
88790182
88845466
09122581678
09123089866
604676-7677
888843670
77637057
88791499
02822223937
77928360
66414861
66463395
88833855
22267223
09121711863

* ردیفهای ســتاره دار ،عضو جامعه حســابداران
رسمی ایران نیز هستند.
حسابداران مدیریت خبره

آقایی
ابراهیم زاده
احمدیان
اکبری ارزنانی
امجدیان
امیرآتشانی
امیر آتشانی
امیری
امینیان
اوالد
الهیاری
بابایی
باغبان
باقری
باقرآبادی
باطنی
بهادر
بیات
بیابانی
بیرانوند
پوریعقوبی
پیک فلک
توحیدنژاد
ثامنی
چالنی ترکمانی
حدادی
حسین پور
حق نویس
حمیدی
خادمی جبلی
خان محمدی
خانی گنبد
خلیلزاده
خشنودنیا
خمجانی
خوروین

 ۱مهران
 ۲امیر
 3اردشیر
 4سعید
 5فریدون
 6محمد
 7هادی
 8بهمن
 9حامد
 10هادی
 11سهیال
 12حجت اله
13جواد
 14ستوده
15سید محمد
 ۱6هاجر
 17داود
 ۱8علی
 19احمد
 20مهدی
 21فاطمه
 22جمشید
 23محمود رضا
 24علی اصغر
 24رضا
 25ساسان
 26محمد
 27حمید
 28اسداله
 29محمدتقی
 30سعید
 31رحمان
32حسین
 33مهناز
 34محمدنادر
 35مسعود
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۰۹۱۲۱۸۹۲۸۲۳
09121490701
09122955347
09139028291
۰۹۱۲۲۴۹۶۸۰۴
۰۹۱۲۵846040
09122408036
09127998235
۰۹۱۳۳۴۶۳۰۹۰
۰۹۱۲۱۵۵۴۱۷۸
۰۹۱۲۳۲۱۷۱۸۴
۰۹۱۲۲۳۰۹۷۵۶
09127987435
09129451916
۰۹۱۲۵۵۰۴۲۶۳
۰۹۱۲۲۷۸۶۴۶۹
۰۹۱۲۳۱۶۴۶۷۰
۰۹۱۲۱۳۰۴۳۵۷
۰۹۱۲۱۵۴۲۵۰۷
09125724120
۰۹۱۲۷۰۵۹۹۰۹
۰۹۱۳۲۸۲۹۰۹۸
09111622386
09126095674
۰۹۱۲۳۱۲۸۲۴۵
۰۹۱۲۲۰۲۷۷۲۷
۰۹۱۵۳۱۵۹۳۱۱
۰۹۱۲۱۳۶۴۸۲۷
۰۹۱۷۱۷۱۳۴۰۲
091322522695
09192026809
۰۹۱۲۲۷۷۳۷۵۸
۰۹۱۲۳۰۸۱۰۳۱
۰۹۱۲۳۶۳۰۱۴۸
۰۹۱۲۲۰۱۹۶۵۶
۰۹۱۲۳۱۸۲۳۳۴

ردیف نام
 36نوشان
 37روحاله
 38محمد
 39فریدون
 40محمود
 41غالمحسین
 42هادی
 43هایده
 44رحمت اله
 45محسن
 46لیال
 47مهدی
 48محمدعلی
 49عباس
 50آزاده
 51محمد مهدی
 52منصور
 53غالمعباس
 54غالمعباس
 55عبداالحد
 56محسن
 57محرمعلی
 58احمد
 59محمدحسن
 60آزاد
 61محسن
 62امیر
 63علیرضا
 64محمد
 65شهریار
 66سیدمحمد
 67جواد
 68مزدک
 69اسفندیار
 70سودابه
 71کورش
 72روح اله
 73بهزاد
 74مهدی
 75محمد
 76حسین
 77علی
 78هنگامه
 79سید احمد
 80سید حسین
 81محمد مهدی
 82پویا
 83مجید
 84محمدجعفر
 85آرمان
 86اشکاندخت
 87اباذر
 88مهدی
89کاظم
90پیمان
 91امیر
 92علی
 93فرشید

نامخانوادگی

تلفن

خوشبخت فشتمی 09122893206
09124195401
خلج
09121591359
جعفر ناسوتی
۰۹۱۲۱۹۴۲۹۱۲
داودوندی
۰۹۱۲۲۰۰۱۱۹۵
زائری امیرانی
88866025
دوانی
09120620422
رستگار
رحیمی علی آبادی ۰۹۱۲۲۸۷۷۳۳۵
۸۸۶۷۸۳۵۱
صادقیان
ژاله آزاد زنجانی 09124353808
09305593335
ستاره
09126147470
سلیمی
09122114379
سلیمانیان
۰۹۱۲۳۱۶۶۷۴۴
سخاوت
۰۹۱۲۸۳۴۰۹۷۸
سوری
۰۹۱۷۷۱۵۰۴۶۷
شاطرزاده
88309100
شمس احمدی
09123594514
عزتی شالقونی
۰۹۱۷۷۱۶۱۳۵۵
عالیشوندی
09119642678
عباشی
09125436723
عالیخانی
09125459784
علیخانی
09213680165
غفاری
09155033067
فامیلی
09376301800
فرح افزون
۰۹۱9۲۳۳۶۵۴۷
فالحی
فلکی طرازکوهی ۰۹۱۲1959415
فلکی طراز کوهی 09122858725
09128630035
قبول
قهرمانی زهرایی 09122205112
۰۹۱۲۳۰۲۸۰۷۱
طباطبایی
۰۹۱۲۶۸۵۸۳۴۹
طهماسبی
09123795360
کاظم زاده
09123380144
گرشاسبی
۰۹۱۲۳۳۸۰۲۱۴
گودرزی
09189840528
مروتی
مردان واجاری 09113428556
09122170035
محمدی
محمدی مالحاجلویی 09127929637
66932021-5
محمودی
۰۹۱۲۶۷۸۸۰۱۵
مرجوی
۰۹۱۲۳۳۸۳۸۷۲
مصدر
۰۹۱۲۳۴۶۴۹۱۷
مقدس پور
۰۹۱۲۶۸۲۳۲۸۹
موسوی
09122465042
موسوی
۰۹۱۲۰۷۶۶۲۸۴
مقامی
091223707863
مهدوی فر
02822223937
میراسکندری
09121591359
ناسوتی
۰۹۱۸۴۷۴۶۱۷۴
نقشبندی
۰۹۱۲۲۲۰۳۶۹۶
نمسه چی
09123729544
نیکخواه
۰۹۱۲۳۱۱۶۰۹۶
نیرومند
09128383679
وادی زاده
۰۹۱۲۵۳۳۱۷۰۴
ویسه
09121066800
هداوند
یساولی شراهی 09123121367
۰۹۱۲۵۰۵۱۰۸۸
یزدانی
حسابداران مالی خبره

 1علی
 2سمانه
 3احمدرضا
 4حسین
 5محمود
 6بهمن
 7محمد
 8جلیل
 9سید محمد
10جواد
 11مجید
 12مهدی

ابوطالبی کذرجی
آدینه
اسدیان
اسمعیلی کمارعلیا
آل حبیب
امیری
امیرآتشانی
ایوانی
باقرآبادی
باغبان
باقیات
بیرانوند

09124964387
09124333029
09153050620
09122284882
09127650779
۰۹۱۲۷۹۹۸۲۳۵
09125846040
09188877532
۰۹۱۲۵۵۰۴۲۶۳
09127987435
09123117505
09125724120

ردیف نام
 13سعید
 14فاطمه
 15جمشید
 16عبدالرضا
17علی اصغر
 18اسحاق
 19محمد
 20خسرو
 21میثم
 22احمد
 23خدیجه
 24محمدتقی
 25سعید
 26امید
 27همایون
 28فاطمه
 29حمید
 30محمد حسین
 31محسن
 32مریم
 33بهرام
 34محسن
 35سامان
 36محمدعلی
 37مهدی
 38میثم
 39مجید
 40ارسالن
 41مهدی
 42بهنام
43رحمت اله
 44سعید
 45ندا
 46حمیدرضا
 47علی
 48محمد
 49ناصر
 50شهریار
 51الهه
 52عبداالحد
 53غالمعباس
 54مریم
 55مرتضی
 56ژوزف
 57محسن
 58مزدک
 59ادریس
 60زانیار
 61عطاءاهلل
 62جاوید
 63عباس
 64علی
 65مهدی
 66روح اله
 67فریبرز
 68ضیاءالدین
 69محمدجعفر
 70ابراهیم
 71فریبا
 72مهیار
 73کاظم
 74بابک
 75فاطمه
 76امیر
 77فرشید

حسابدار

شمارۀ ۳43

نامخانوادگی

تلفن

0912539202
پرتو
۰۹۱۲۷۰۵۹۹۰۹
پور یعقوبی
۰۹۱۲۹۷۴۶۹۰۷
پیک فلک
۸۸۶۵۹۹۸۲
تاالنه
۰۹۱۲۶۰۹۵۶۷۴
ثامنی
09151153458
جانباز
جان نثاری الدانی 09131882320
09123627275
چهاردولی
09129724117
حاتمی
09152455197
حاتمی
09133518501
ان
۰۹۱۳۲۲۵۲۶۹۵
خادمی جبلی
۰۹۱۹۲۰۲۶۸۰۹
خان محمدی
09383395800
خسروی جاوید
۰۹۱۲۷۹۲۴۷۱۳
خوبان عنبران
09126051927
دادبه
09132758455
داراب
09121958159
دهقانی تفتی
09120281014
رحیمی
روستازاده شیخ یوسفی 09137722212
09123802153
رستمی
ژاله آزاد زنجانی ۰۹۱۲۴۳۵۳۸۰۸
۰۹۱۰۷۶۰۶۴۰۱
ساعدی
۰۹۱۲۲۱۱۴۳۷۹
سلیمانیان
۰۹۱۲۶۱۴۷۴۷۰
سلیمی
09122884805
سوری
شاهرخی چمنآبادی 09391367338
09123571984
شریفی
شفاعت تکلدان 09126992960
09125500096
شیری
۸۸۶۷۸۳۵۱
صادقیان
09109210947
صادقلو
09133061869
صادقی پور
09131521010
صالحی
09132546398
فتوحی
09128630035
قبول
09122902057
قربانی
قهرمانی زهرایی 09122205112
09127353428
عالئی ابوذر
۰۹۱۱۹۶۴۲۶۷۸
عباشی
۸۲۱۸۲۵۲۵
عزتی شالقونی
۰۹۱۲۲۶۳۵۴۷۸
علیشیری
09123452935
علیزاده
09121227948
عیسوی
۰۹۱۲۲۸۷۸۹۳۲
غالمرضایی
۰۹۱۲۳۷۹۵۳۶۰
کاظم زاده
09122763654
کریمی
09189714810
کریمی
09124411932
کریمی
09126992757
لشگری
09124958821
مباشری
۰۹۱۲۶۱۹۴۹۵۶
محمدی فر
۰۹۱۲۱۷۹۱۴۲۹
مرادزادهفرد
۰۹۱۱۳۴۲۸۵۵۶
مردان واجاری
09125767411
موسی رضائی
۰۹۱۲۵۱۱۲۲۵۳
معصومی
۰۹۱۲۱۵۹۱۳۵۹
ناسوتی
۰۹۱۲۵۰۰۱۷۵۷
نوروزبیگی
09142188094
نوروزی
09129337597
نیازیان
09128383679
وادی زاده
09122134214
وهابی
09132884380
هادلوند
09121066800
هداوند
۰۹۱۲۵۰۵۱۰۸۸
یزدانی

خرداد و تیر 1401
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

اخبار انجمن

اعضای جدید

 145عضو جدید به نامهای زیر به انجمن حسابداران خبرهی ایران پیوستند.

 -13082میالد حسینی شالمائی

 -13087نیلوفر سلیمانی

 -13083سعید علیزاده

 -13084نیلوفر دشتی نژاد

 -13085داود محمدی

 -13088معین خانجانی

 -13089روح اله حفیظ کاشانی

 -13090وحید لوالچی

 -13092رضا محمدی

 -13093سیدامیر بهادر علوی

 -13097رضا جهانگیر

 -13098علی اکبر کیهاشی

خرداد و تیر 1401
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
شمارۀ ۳43

 -13094بابک عبادی

 -13099مهدی مافی

 -13086ابوالفضل اسدی

 -13091عباس قدرتی

 -13095مصطفی تاج آبادی

 -13096احسان ساجدی واحدی

 -13100جواد حدادی

 -13101کریم طلب کرده لو
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 -13102معصومه سلمانی

 -13103جواد اسدی

 -13104تورج برزگر

 -13105فاطمه بلوردی

 -13106فرشته عمارلوئی

 -13107میالد اقبال

 -13108اکرم پورقربان

 -13109اعظم عرب پور

 -13110حبیبه اصغرنژاد

 -13111معصومه رضوانی

 -13112مرتضی کتولی

 -13113مرضیه زارعی

 -13114سمیه درخشنده

 -13115صفر بهداد کیا

 -13116محبوبه مدانلو

 -13117محسن علی نیک پور

 -13118میراحمد همایون

 -13119امیدرضا سیفی پور

 -13120زهره زمانی فروشانی

 -13122حسین صامت
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 -13123مصطفی یابنده

 -13124مریم عبادی

 -13125الهه ریزی

حسابدار

شمارۀ ۳43

 -13121محسن حقشناس

 -13126مهدی صحت

خرداد و تیر 1401
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 -13127داود زیباساز

 -13128علی اصغر بازگیر

 -13132سجاد ابراهیم زاده

 -13133سعید سلطانی

 -13137احمد کشتکار

 -13138سیدهادی پاکپور

 -13129رضا سوری

 -13130فاطمه شفیعی

-13131رضا رضی زاده علی آبادی

 -13134آسیدامیر حقیقت خواه

 -13135نسرین تاتاری

 -13139مهدی محمودوند

 -13140علی دارابی

 -13141بهرام شفیق جوان

 -13142حسین پورنظری

 -13143معین آئینی

 -13144امیررضا خادم

 -13145هنگامه آذری

 -13146میررسول طباطبائی

 -13147سیده حدیث عباسی

 -13148محرمعلی جباری

 -13149حسین ناصری

 -13150مجید جلیلی قاسم خانی

 -13151الهام قراگوزلو
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حسابدار
شمارۀ ۳43

 -13136فاطمه فشی
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 -13152حسین محمدی دیزجی

 -13153امید سمعیی

 -13154زهره اکبری

 -13155فرشاد جاوید

 -13157محمدرضا جاللی

 -13158عبدالرضا رمضانی

 -13159سهیل هریوندی

 -13160فرشاد عطایی

 -13156شهره شهالئی

 -13161محسن ارغوان

 -13166علی نیک پور

 -13162آزاده بیت سیاح

 -13163سیدمحمد جواد شوشتری

 -13164مرضیه عزیزی

 -13165سیدامیررضا ذاکر

 -13167روح اله جهانبازیان

 -13168صادق حاجی موسایی

 -13169یلدا طاعتی

 -13170کلثوم داودی

 -13171حامد جعفریان فر

 -13174ریحانه سادات هاشمی

 -13175پریسا دولتی

 -13176نگین مافی

 -13172فرهاد نوروزی نژاد
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 -13173کامران کشاورز

حسابدار

شمارۀ ۳43
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 -13177محمود شه بخش

 -13182ابوالفضل داوری دولت آبادی

 -13178حمیدرضا جعفری

 -13183رقیه پیری

 -13179سید صمصامی

 -13184سحر محمدپور

 -13180سمیرا دیانت پور

 -13185مهدی نصوحیان

 -13181مهدی برزوئی

 -13186حسن پیام دوست

 -13189یاسر اسدی علی آبادی

 -13190مجید وکالتی

 -13191ابراهیم احمدی

 -13192امیر محمدی

 -13193طیبه نصیری دهقی

 -13194مریم طاهرخانی

 -13195عباس نعمتی پور

 -13196پدرام حسین زاده

 -13197توحید ملکآبادی

 -13198محسن اصفهانی

 -13199مونا بختیاری

 -13187نرجس خاتون غالمی
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 -13188بهنام مراد خانی

حسابدار
شمارۀ ۳43

 -13200فروغ جاویدی

 -13201حسن جمالی
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 -13202فروغ اسالملو

 -13207سحر حاجی علیزاده

 -13212رحیم معین

 -13217زهرا مهردارساران

 -13222امیر پیربراقی
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 -13303مجبوبه خوش چین گل

 -13304الهه خلوتی

 -13305زهرا نادری

 -13208وحید عراض پور

 -13209هاجر اسفندیاری

 -13210علیرضا ناصری

 -13214محسن دادخواه

 -13215حامد اصغری

 -13216محسن کلهر

 -13220محمد لشگری

 -13221زهرا عسگری اردستانی

 -13213میثم خان تبار

 -13218محمد ا سماعیل خدا بنده لو

 -13223توفیق دریس

 -13219حمید تیرگرفاخری

 -13224بهرام حکمت

 -13225موسی سلمانی

حسابدار

شمارۀ ۳43

 -13306سید حسین نورانی

 -13211فرزام ممیوند

 -13226فرج کیهانیان
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حسابدار

شمارۀ ۳43
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