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 گزارش تصویری همایش
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تصویر هوایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، سالن همایش های رازی

ورودی سالن همایش های رازی



پذیرش شرکت کنندگان و ورود مهمانان همایش2



ورود شرکت کنندگان و مهمانان به سالن همایش3



نواختن سرود ملی4
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خوشامدگویی توسط محسن قاسمی، دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران

سخنرانی افتتاحیه توسط رحمت اله صادقیان، رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران

ارائه گزارش علمی توسط سعید جمشیدی فرد، دبیر علمی همایش و عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران 



سخنرانان نشست اول6

 سخنرانی حسن امیری،  عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار
با عنوان: مالیات و بازار سرمایه: با تاکید بر تجدید ارزیابی دارایی ها و IFRS )متن کامل سخنرانی(

ارائه مقاله سعید توتونچی ملکی، مدیر گروه مالیه عمومي و عضو هیات علمی رسمی مرکز پژوهشهای مجلس
با عنوان: محورها و فرآیند اصالح قانون مالیات های مستقیم )دریافت پاورپوینت(

ارائه مقاله احمد غفارزاده، عضو هیات مستشاری امور مالیاتی مرکز عالی دادخواهی مالیاتی
با عنوان: مالیات اشخاص خارجی )دریافت پاورپوینت(

http://iica.ir/news/iran-accounting-news/2819-9503182
http://iica.ir/files/1395/03/IICA_37th_Seminar_A2_Tootoonchi.pdf
http://iica.ir/files/1395/03/IICA_37th_Seminar_A3-Ghaffarzade.pdf
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انجمن  عالی  شورای  اعضای  توسط  تقدیرنامه  لوح  اهدای 

حسابداران خبره ایران

آیین قدردانی و بزرگداشت محمد تقی نژاد عمران،
 به عنوان چهره ماندگار مالیاتی

محمد تقی نژاد عمران، عضو انجمن حسابداران خبره ایران

رئیس  توسط غالمرضا سالمی،  مالیاتی  ماندگار  معرفی چهره 
ادوار مختلف شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران

سخنرانی محمد تقی نژاد عمران



سخنرانان نشست دوم8

ارائه مقاله علی رستم پور، مدیرکل دفتر اطالعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
با عنوان: رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک )دریافت پاورپوینت(

ارائه مقاله محمد برزگری، معاون مدیرکل حسابرسی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
با عنوان: معافیت های مالیاتی )دریافت پاورپوینت(

ارائه مقاله حسین تاجمیر ریاحی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
با عنوان: جرم مالیاتی )دریافت پاورپوینت(

ارائه مقاله احمد زمانی، مدیرکل دفتر پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور
با عنوان: مالیات امالک و مستغالت )دریافت پاورپوینت(

http://iica.ir/files/1395/03/IICA_37th_Seminar_B1-Ali-Rostampor.pdf
http://iica.ir/files/1395/03/IICA_37th_Seminar_B2-Mohammad_Barzegari.pdf
http://iica.ir/files/1395/03/IICA_37th_Seminar_B3-Riahi_1.pdf
http://iica.ir/files/1395/03/IICA_37th_Seminar_B4-Zamani.pdf
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»نشست پرسش و پاسخ« به ریاست محمدقاسم پناهی،
  قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور، با حضور سخنرانان نشست دوم

)متن کامل پرسش ها و پاسخ های طرح شده در این نشست به همراه گزارش کامل همایش
 در شماره 291، تیرماه 1395، مجله حسابدار منتشر خواهد شد(
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مصاحبه دبیر علمی همایش با ایرنا
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همکاران دبیرخانه اجرایی همایش

www.iica.ir          88899722 :تلفن: 88902926            نمابر


