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 : ایران  انجمن حسابداران خبره  و یکمین همایش  گزارش کامل چهل 

w w w . i i c a . i r / 4 1 t h همایش:  وبگاه  نشانی 

چهارشنبه، 29 خرداد 1398،  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

از بازار سرمایه
خوشامدگویی نماینده ی انجمن حسابداران خبره ی ایران )محسن قاسمی( | گزارش دبیر علمی همایش )محمدمهدی مومن زاده(| سخنرانی افتتاحیه )علی صحرایی(| 
نقش اقتصادی ابزارهای مالی )حسین عبده تبریزی(|  بازار اوراق بدهی و تحوالت پیش رو )علی بیگ زاده میالنی(| آشنایی با اوراق مشارکت )مهسا رادفر(| اوراق 
منفعت و کارکردهای آن )محمد عابد(| آشنایی با اوراق رهنی و اوراق خرید دین )سونای امیربابایی(| آشنایی با اوراق سفارش ساخت )استصناع( و اوراق جعاله 
)محدثه رزاقی(| آشنایی با اوراق اجاره و اوراق مرابحه )محمدمهدی مومن زاده(| نقش شرکت های رتبه بندی اعتباری در تامین مالی از بازار سرمایه )قاسم محسنی(| 
گزارش حسابرس نسبت به طرح توجیهی اوراق بدهی )منصور شمس احمدی(| آشنایی با گواهینامه های حرفه ای انجمن حسابداران خبره ی ایران )امیر ابراهیم زاده(

ساير مطالب اين شماره:

حرفه ی  آينده ی   | گذشته  نیم قرن  از  بیـش  در  ايران  در  بهـادار  اوراق  بورس  توسعه ی  در  حسابداران  تاثیرگذار  مشارکت 
ارزهای  و  حسابداری  بر  مقدمه ای   | بیمه ای  ابر  و  بالک چین  بیمه،  صنعت   | بالک چین  و  ابری  رايانش  پرتو  در  حسابداری 
حسابداری جهان  از  خبرهايی  و   | طنز(  )شعر  حسابدار  يک  رمزنگار ی شده|  دارايی های  |حسابداری  رمزنگاری شده 



بــا نهایــت تاســف و تاثــر در روزهــای منتهــی بــه انتشــار ایــن شــماره ی مجلــه ی حســابدار 
ــران،  ــره ی ای ــابداران خب ــن حس ــته ی انجم ــای برجس ــن از اعض ــه ت ــدان س ــوگ فق ــه س ب
ــی  ــه ی حسابرس ــر موسس ــریک و مدی ــره، ش ــتقل خب ــابدار مس ــم )حس ــادان علیرضــا ج زنده ی
بیــات رایــان(، داود خمارلــو )از بنیانگــذاران انجمــن حســابداران خبــره ی ایران، حســابدار 
مســتقل خبــره، شــریک و مدیــر موسســه ی حسابرســی خبــره(، و محمــد منیــری )دبیــرکل فقیــد 
انجمــن حســابداران خبــره ی ایــران( نشســتیم. بــه همیــن مناســبت در شــماره ی آینــده مجلــه 
حســابدار یادنامــه ای بــرای گرامیداشــت هــر ســه عزیــز تازه درگذشــته منتشــر خواهــد شــد.

بازگشت همه هب سوی اوست

زنده یاد محّمد منیری زنده یاد داود خمارلو زنده یاد علیرضا جم
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حسابدار

مقاله هــا و اظهارنظرهــای منــدرج در حســابدار 
بازتاب دهنده ی نظر رســمی انجمن حســابداران 
خبره ی ایران نیســت؛ مگر در مواردی که تصریح 

شود.

مســئولیت مقاله هــا و اظهارنظرهــای مندرج در 
حسابدار در برابر ادعاهای اشخاص ثالث بر عهده ی 

تهیه کنندگان مطالب است.

حسابدار در ویرایش فنی و ادبی و یک دست کردن 
دستور خّط فارسی مطالب آزاد است.
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هب انم خداوند جان و رخد

hesabdar.iica.ir
آرشیو کامل شماره های پیشین حسابدار در وبگاه مجله به نشانی فوق در دسترس همه ی عالقه مندان است.

انجمن
سرمقاله: مشارکت تاثیرگذار حسابداران در توسعه ی بورس اوراق بهـادار در ایران در 

بیـش از نیم قرن گذشته، محسن قاسمی
2

گــزارش کامل چهل و یکمین همایش انجمن حســابداران خبره ی ایــران، "تأمین مالی 
از بازار ســرمایه"، 2۹ خرداد 13۹8، شامل: خوشــامدگویی نماینده ی انجمن حسابداران 
خبره ی ایران )محســن قاســمی(، گزارش دبیر علمی همایش )محمدمهدی مومن زاده(، 
سخنرانی افتتاحیه )علی صحرایی(، نقش اقتصادی ابزارهای مالی )حسین عبده تبریزی(، 
بازار اوراق بدهی و تحوالت پیش رو )علی بیگ زاده میالنی(، آشــنایی با اوراق مشــارکت 
)مهســا رادفر(، اوراق منفعــت و کارکردهای آن )محمد عابد(، آشــنایی با اوراق رهنی و 
اوراق خرید دین )ســونای امیربابایی(، آشنایی با اوراق سفارش ساخت )استصناع( و اوراق 
جعاله )محدثه رزاقی(، آشــنایی با اوراق اجــاره و اوراق مرابحه )محمدمهدی مومن زاده(، 
نقش شــرکت های رتبه بندی اعتباری در تامین مالی از بازار ســرمایه )قاســم محسنی(، 
گزارش حســابرس نســبت به طرح توجیهــی اوراق بدهی )منصور شــمس احمدی(، و 
آشــنایی با گواهینامه های حرفه ای انجمن حســابداران خبره ی ایران )امیر ابراهیم زاده(

۴

فهرست موسسات حسابرسی ۵۵
۶۱ فهرست اعضای خبره ی انجمن

۶۴ درخواست اشتراك
اعضای جدید انجمن ۶۵

و مطالب فنی مقاالت 
آینده ی حرفه ی حسابداری در پرتو رایانش ابری و بالك چین، غالمحسین دوانی 2۸

صنعت بیمه، بالك چین و ابر بیمه ای، فریبا نوروزی ۳۴
مقدمه ای بر حسابداری و ارزهای رمزنگاری شده، فاطمه دادبه، سیدمحمد باقرآبادی ۳۷

حسابداری دارایی های رمزنگار ی شده، محسن ژاله آزاد زنجانی، علی اصغر صالحی ۴۰
یک حسابدار )شعر طنز(، بابک وهایی ۴۹

اخبار
خبرهایی از جهان حسابداری، بنفشه صفری نژاد ۵۰
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سرمقاله

محسن قاسمی

بــورس اوراق بهادار تهران در روز دوشــنبه، 1 آبان 
134۶، در تــاالر اجتماعــات بانک مرکــزی ایران 
افتتاح شــد. سخنران افتتاحیه ی آن مراسم زنده یاد 
محمدمهدی ســمیعی، از بنیانگذاران و نخســتین 
رئیس انجمن حســابداران خبره ی ایران )از 13۵1 
تا 13۵8( بود. وی در زمره ی نخســتین گروه پانزده 
نفری از دانشجــــــویان ایرانی اعــزام به خــارج 
)از جمله، اسمعیل عرفانی، ابوالقاسم خردجو، حسن 
ســجادی نژاد، ضیاء اله شهیدی، اســحاق اپریم، ...( 
بــود، که در پاییز 131۵ برای تحصیل حســابداری 
به انگلستان رهسپار شدند، و در سال های 1323 و 
1324 پس از تکمیل دوره ی حرفه ای "حســابداری 
چارترد )CA(" و عضویت در "انجمن حســابداران 
چارترد انگلســتان و ولــز )ICAEW(" بــه ایران 
بازگشتند، و از آن جا که بورسیه ی بانک ملی ایران 
بودند، زندگی کاری خود را در آن بانک آغاز کردند. 
زنده یــاد ســمیعی در دهــه ی 1330، در همکاری 
مشــترك با فرانســوا کراکو )اقتصــاددان بلژیکی(، 
مطالعات اولیه ی راه اندازی بانک مرکزی در ایران را 
انجام داد، و جــزو تاثیرگذارترین افراد در راه اندازی 
این نهاد ناظر بر شــبکه ی بانکی کشــور بود. وی از 
اردیبهشــت 1342 نیز، پس از ابراهیم کاشــــانی 
پورهمایون )1340-42(،  و علی اصغر   )133۹-40(
به عنوان سومین رئیس کل بانک مرکزی رهبری بازار 
پول کشــور را بر عهده گرفت، و در همان سال های 
آغازیــن عهده داری این مســئولیت نیز کمیته ای را 
در بانک مرکزی به منظــور انجام مطالعات اولیه ی 
تأسیس بورس اوراق بهادار در ایران راه اندازی کرد، 
و مســئولیت آن را به دوســت و هــم دوره ای خود، 
زنده یاد ابوالقاســم خردجو )مدیرعامل وقت "بانک 
توســعه ی صنعتی و معدنی ایران" )۵8-1338( و 
رئیس "کانون حســابداران رسمی" )13۵2-۵8((، 
ســپرد. در نتیجه ی پیگیری هــای آن دو زنده یاد، 
سرانجام "قانون تاسیس بورس اوراق بهادار" در روز 
دوشــنبه، ۹ اسفند 1344، به تصویب مجلس سنا و 
در روز سه شــنبه، 2۷ اردیبهشت 134۵، به تصویب 
مجلس شــورای ملّی رسید؛ و پس از انجام مقدمات 
اولیه، بــورس اوراق بهادار تهران در روز دوشــنبه، 
1 آبــان 134۶، در تاالر اجتماعــات بانک مرکزی 
ایران افتتاح شــد. بدین ترتیــب، در دهه ی آغازین 
فعالیت بورس اوراق بهادار تهران، که به اســتقرار و 
توســعه ی اولیه ی آن سپری شد، آن دو زنده یاد که 

از تاثیرگذارترین حســابداران تاریخ معاصر ایران به 
شــمار می آیند، یکی در جایگاه رئیس شورای عالی 
بورس )ســمیعی( و دیگری در جایگاه رئیس هیئت 
مدیره ی سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران 
)خردجو( رهبری بازار ســرمایه ی نوپای ایران را بر 

عهده داشتند.

پس از انقــالب، فعالیت بــورس اوراق بهادار تهران 
ادامه یافت. ولی در دهه ی آغازین )دهه ی 13۶0(، با 
توجه به ملّی شدن شمار قابل توجهی از شرکت های 
پذیرفته شــده در بورس و سایر شرکت های فعال در 
بخش خصوصــی اقتصاد ایــران، و همچنین توقف 
انتشار و معامالت ثانویه ی اوراق قرضه ای که پیش از 
انقالب بخــش قابل توجهی از معامالت بورس اوراق 
بهادار تهران را تشکیل می دادند، آهنگ توسعه ی این 
بازار به شدت کند شــد، و حتی با توجه به چیرگی 
دیدگاه های چپ گرایانه ی افراطی در اقتصاد کشــور 
طــی آن ســالها، کیان بورس نیز بــه طور جدی به 
مخاطره افتاد. در آن وضعیت خطیر، اله ویردی رجایی 
سلماسی، یکی دیگر از حســابداران شناخته شده ی 
فعال در شــبکه ی بانکی کشــور، که پس از انقالب، 
به عنوان دومین رئیس انجمن حســابداران خبره ی 
ایران رهبری حرفه ی تضعیف شــده ی حســابداری 
بخش خصوصی کشــور را نیز بر عهده داشــت، در 
جلسه ی روز ســه شـــنبه، 11 آذر 13۵۹، از سوی 
بانــک مرکزی به عنوان پنجمین دبیرکل ســازمان 
کارگــزاران بورس اوراق بهادار تهران منصوب شــد. 
وی دانش آموخته ی کارشناســی ارشــد حسابداری 
از دانشکده ی حســابداری و علوم مالی شرکت ملّی 
نفت ایران است، و پیش از انتصاب به سمت دبیرکل 
سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران )سابق( 
تا جایــگاه معاون مالی و اداری و مشــاور رئیس کل 
بانک مرکزی نیز ارتقاء یافـــته بود. رجایی سلماسی 
در بین هفت دبیــرکل تاریخ آن سازمـــان )فریدون 
مهــدوی، فضل الــه مهرپور، داریوش خزیمـــه علم، 
منصـــور ضابطیان، اله ویردی رجـــایی سلمــاسی، 
سید احمد میرمطهری، و حســـین عبــده تبریزی- 
از 134۶ تــا 138۵( با هفده ســـــال خدمتگزاری 
)از 13۵۹ تا 13۷۶( رکورددار درازمدت ترین دوران 
تصــدی این جایــگاه اســت. او در دوران درازمدت 
خدمتگزاری خود در بورس دو نقش برجســته ایفا 
کرد. نخست آن که در آن سال های پرتالطم دهه ی 

مشـارکـت تاثیــرگـذار
در  حسـابداران 
توسـعۀ بورس
بهــادار اوراق   
ایـــــران در   
در بیش از نیم قرن گذشته
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13۶0 از کیان بورس پاسداری کرد. دوم آن که، در 
ســال های آغازین دهه ی 13۷0، یعنی پس از پایان 
دوران جنگ و آغاز سیاست های تعدیالت اقتصادی 
)در دوران ریاســت جمهــوری مرحــوم هاشــمی 
رفسنجانی(، موفق به جلب حمایت حاکمیت و دولت 
از بورس شــد، که نقطه ی اوج آن در حضور تاریخی 
و نمادیــن شــخص دوم مملکت )رئیــس جمهور 
وقــت( در تاالر معامالت بورس )ســاختمان حافظ( 
برای افتتاح ســامانه ی الکترونیکی معامالت )خرداد 
13۷3( نمــود پیدا کرد. در واقــع، همان طور که از 
زنده یادان ســمیعی و خردجو به عنوان بنیانگذاران 
بورس اوراق بهادار تهــران و تاثیرگذارترین افراد در 
پاگرفتن این بازار در دهه ی نخســت فعالیت آن یاد 
می شــود؛ از رجایی سلماسی نیز به عنوان کسی یاد 
می شــود که کیان بورس اوراق بهــادار تهران را در 
دهه ی دوم فعالیت آن حفظ کرد، و در دهه ی ســوم 
فعالیت بورس اوراق بهادار تهران نیز رونق دوباره ای 

به آن برگرداند.

چهارمین و پنجمیــن دهه های فعالیت بورس اوراق 
بهادار تهران )از 13۷۶ تا کنون( به خودانتظام سازی 
قانونی این بازار و توســعه ی نهادها و ابزارهای مالی 
جدید در آن سپری شــد. البته از سال های آغازین 
راه اندازی این بازار، عالوه بر محمدمهدی ســمیعی 
و ابوالقاســم خردجو، گروهی دیگر از حســابداران 
خبــره، از جمله، اســمعیل عرفانــی، پرویز نبوی، 
ضیاء اله شــهیدی، حسن سجادی نژاد، جلیل شرکاء، 
محمدحسن ابریشمی، ...، با عضویت در شورای عالی 
بــورس و هیئت پذیرش، با محوریت حســابداری و 
گزارشگری مالی شــرکت های پذیرفته شده درصدد 
اعمال نظارت بر آنها برآمده بودند. تا جایی که حتی 
ســه ســال و اندی پیش از افتتاح رسمی بورس اوراق 
بهادار تهران )در روز دوشنبه، 1 آبان 134۶(، روزنامه ی 
اطالعات شماره ی 114۵۶، یکشنبه، 18 مرداد 1343، 
در صفحه ی 1۵ خود، زیر عکســی تاریخی و دیدنی 
از تمرین جهان پهلــوان غالمرضا تختی که خود را 
برای شرکت در المپیک 1۹۶4 توکیو آماده می کرد، 
از آغاز بــه کار »کمیته ی حســابداران خبره« خبر 
داده بــود. کمیته ای که طبق متــن خبر، مقرر بود: 
»به دفاتر و حســاب های شــرکت های سهامی برای 
انتخاب ]پذیرش[ سهام رســیدگی کند. ...که از هر 
جهت صالح باشند و رشته ی فعالیت آنها طوری باشد 

که منافع بیشــتری عاید سهامداران نماید...«. توجه 
داشــته باشــید که به کارگیری اصطالح "حسابدار 
خبــره" در این خبر چیزی قریب به نه ســال پیش 
از تاسیس "انجمن حســابداران خبره ی ایران" )2 
اســفند 13۵1( صورت پذیرفته اســت؛ و به وضوح 
رد پای اندیشــه های حرفه ای زنده یادان ســمیعی و 
خردجو و دیگر حســابداران هم دوره ای آنان در ابالغ 
این خبر دیده می شود. آن بزرگان حرفه ی حسابداری 
نوپای ایران، با الگوبــرداری اصولی از بازارهای مالی 
کشورهای توسعه یافته ی جهان سنگ بنای نظارتی را 
در بورس اوراق بهادار تهران گذاشتند، که در همه ی 
ســال های پس از آن نیز تا به امروز عمدتاً توســط 
دانش آموختگان حسابداری شاغل در ارکان مختلف 
بازار اوراق بهادار ایران اعمال شــده است. از جمله، 
فرازهــای اعمــال این نظارت در ســال های آغازین 
راه اندازی بورس اوراق بهادار تهران می توان به موارد 
زیر اشــاره کرد: در نهمین جلســه ی شورای بورس 
)1۶ مهر 134۶( حسابرســی مستقل دفاتر حساب 
معامالت کارگزاری ها در نخستین آیین نامه ی اجرایی 
ســازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران الزامی 
شد. در دوازدهمین جلسه ی شورای بورس )1۷ آبان 
134۶( ارائه ی صورت های مالی حسابرسی شــده ی 
ســه ســال مالی اخیر برای پذیرش سهام شرکت ها 
در بورس الزامی شــد. در ماده ی 1۵ اساســنامه ی 
سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران )سابق(، 
انتخاب حسابرس مســتقل برای این سازمان الزامی 
شــد. در سال 13۵۵، نخســتین فهرست موسسات 
حسابرســی معتمد هیئــت پذیــرش اوراق بهادار 
منتشر شد. در همان سال، با توجه به افزایش شمار 
شرکت های پذیرفته شده، برای نخستین بار، نظارت 
بر شرکت های پذیرفته شده توسط دو گروه سه نفری 
که در راس آنها دو حسابدار خبره )زنده یادان حسن 
ســجادی نژاد و ضیاء اله شــهیدی( قرار داشتند، در 
دســتور کار هیئت پذیرش اوراق بهادار قرار گرفت، 
تا بر تداوم شرایط پذیرش شرکت های پذیرفته شده 

نظارت کنند.

در سالهای بعد، نظارت های یادشده در قالب ادارات 
مختلفی در ســازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار 
تهران )پیــش از تصویب "قانون بــازار اوراق بهادار 
جمهوری اســالمی ایران" – 1384( تداوم و توسعه 
یافــت، و در حال حاضر نیــز در مدیریت نظارت بر 

ناشران ســازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس 
اوراق بهادار تهران، و فرابورس ایران اعمال می شــود. 
البته پیــش از تصویب "قانــون بــازار اوراق بهادار 
جمهوری اســالمی ایران" )1384( برای اعمال این 
نظارت ها خالء جّدی قانونی وجود داشــت. تا جایی 
که حتی در مقطعی از آن دوران، ســازمان کارگزاران 
بورس اوراق بهادار تهران )ســابق( بــرای حضور در 
مجامع عمومی صاحبان ســهام شــرکت های بورسی 
اقــدام به خریــد یکصد )100( ســهم از یکایک آن 
شــرکت ها کرده بود، تا دست کم به عنوان "سهامدار 
خرد" )!( - و نه "ناظر قانونی" - امکان حضور در آن 
مجامع را داشته باشد. حتی شخصاً به یاد دارم که در 
آن دوران یکی از شرکت های پذیرفته شده در تقابل با 
این اعمال نظارت ها، دبیرکل وقت سازمان کارگزاران 
بورس اوراق بهادار تهران )سابق( را به دادگاه کشاند! 
ولی ســرانجام، با تصویب "قانون بــازار اوراق بهادار 
جمهــــوری اســــالمی ایران" در روز سـه شــنبه، 
1 آذر 1384، ایــن نظارت ها محمل قانونی پیدا کرد 
و تمهیدات الزم برای گسترش و تنوع بیشتر آنها نیز 
فراهم شد. به طوری که در بیش از یک دهه ای که از 
تصویب این قانون می گذرد، دامنه ی این نظارت ها به 
زمینه های تخصصی گوناگونی از جمله، گزارشــگری 
مالی، گزارشــگری مالی بین المللــی، کنترل داخلی، 
حسابرسی داخلی، راهبری شرکتی، ... گسترش یافته 
است، و به عنوان پیشرانی بسیار نیرومند و تاثیرگذار 
برای توســعه ی این مفاهیم و خدمــات حرفه ای در 

حرفه ی حسابداری کشور عمل کرده است. 

در ایران نیز همانند همه ی قلمروهای حقوقی دیگر، 
توســعه ی بازارهــای مالی )بانک، بــورس و بیمه( و 
توســعه ی حرفه ی حســابداری ارتباط تنگاتنگی با 
یکدیگر دارند، و در طول یک ســده ی گذشــته نیز 
این حوزه های تخصصی خدمات متقابل ارزشــمندی 
را برای توســعه ی یکدیگر انجام داده اند. با این حال، 
ظرفیت بالقوه ی موجود برای گســترش دامنه ی این 
خدمات متقابل بسیار بیشتر از مواردی است که طی 
این مدت به فعلیت رســیده اند. از ایــن رو، جا دارد 
که رهبــران بازارهای مالی و حرفه ی حســابداری با 
شــناخت دقیق از ظرفیت های طرف مقابل نسبت به 
مفاهمه و همکاری های دوجانبه و چندجانبه ی بیشتر 
در راستای توســعه ی اقتصادی میهن عزیزمان ایران 

گام های استوارتری بردارند.                           
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