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سرمقاله

محسن قاسمی

30 دسامبر 201۹ که نهادهای بهداشتی شهرداری 
ووهان، مرکز استان هوبئی، نهمین شهر پرجمعیت 
چیــن، یک اعالن فوری برای درمان ســینه پهلو با 
منشأ نامشخص صادر کردند، شاید کمتر کسی در 
جهان تصور می کرد که این آغاز یکی از بزرگ ترین 
بحران های تاریخ بشری است. فردای آن روز،  ابتالی 
2۷ نفر به ســینه پهلو با منشأ نامشخص به سازمان 
جهانی بهداشــت گزارش شــد. اغلب این افراد از 
فروشــندگان بازار عمده فروشــی غذاهای دریایی 
هوانــان )ووهان( بودند. در همان روز، هنگ کنگ، 
ماکائو و تایوان فراینــد غربالگری ورود و خروج از 
مرزهای خود را ســخت تر کردند. در نخستین روز 
سال نو میالدی، بازار عمده فروشی غذاهای دریایی 
ووهان برای پاك ســازی و ضدعفونی تعطیل شد. 
۹ ژانویه نخســتین مرگ بر اثــر این ویروس - که 
بعدها آن را "کروناویروس سندرم حاد تنفسی 2" 
)SARS-CoV-2( نامیدنــد - در ووهــان گزارش 
شــد. یک مرد ۶1 ســاله که از مشتریان عادی آن 
بازار عمده فروشــی غذاهای دریایی بود. 13 ژانویه 
نخســتین مورد ایــن بیماری در بیــرون از چین 
در تایلند گزارش شــد. یک زن ۶1 ســاله ی اهل 
ووهــان که 8 ژانویه وارد بانکوك شــده بود. موارد 
بعــدی ابتال تا پایــان ژانویه یکی پــس از دیگری 
به ترتیب در ژاپن، کــره ی جنوبی، امریکا، تایوان، 
هنگ کنگ، ماکائو، سنگاپور، ویتنام، فرانسه، نپال، 
اســترالیا، کانادا، مالزی، کامبوج، آلمان، سریالنکا، 
فنالند، امارات متحده عربی، هند، ایتالیا، فیلیپین، 
روسیه، اسپانیا، ســوئد، و انگلستان به طور رسمی 
گزارش شدند. ویروس به سرعت در سرتاسر جهان 
گسترش پیدا کرد. تا سرانجام، در 11 مارس 2020 
)21 اسفند 13۹8(، بیماری ناشی از آن که حاال به 
طور رســمی "کووید-COVID-19( "1۹( نامیده 
می شد از سوی ســازمان بهداشت جهانی "پاندمی 

)دنیاگیر(" اعالم شد. 

با این که نرخ تلفات مبتالیان به بیماری کووید-1۹ 
در مقایســه با ســایر بیماری های دنیاگیر در طول 
تاریخ، همچون طاعون، آبله، سل، وبا، ایدز،... و حتی 
انواع آنفوالنزاهای دنیاگیر طی صد ســال گذشته، 
پایین تر ارزیابی می شــود، ولی ســرعت شگفت آور 
گســترش این بیماری در ســطح جهان که هم به 

دلیــل ویژگی های منحصر به فرد این ویروس و هم 
به دلیل گســترش ارتباطات در ســطح بین المللی 
اســت، موجب شــده اغلب مراودات و تماس های 
حضوری در ســطح جهان به سرعت محدود شوند. 
گســتردگی و عمق بی نظیر ایــن محدودیت ها آن 
چنــان تاثیرات شــگرفی بر ابعــاد مختلف زندگی 
انسانها در سرتاســر جهان داشته است که بسیاری 
از صاحب نظران و حتی عموم افراد جوامع مختلف 
بر این باورند که زندگی بشــری هرگز به شــرایط 
پیش از کرونا باز نخواهد گشــت. یکی از پیامدهای 
این شــرایط جدید، تاثیرات گسترده و عمیق آن بر 
اقتصاد کشــورهای مختلف و در مجموع بر اقتصاد 
جهانی اســت. از تاثیرات مثبت بر شماری از کسب 
و کارهــا، از جمله، تولیدکنندگان مواد شــوینده، 
ضدعفونی کننده ها، اقالم بهداشــتی، دخانیات )!(، 
فروشــگاه های آنالین، و امثال این هــا که بگذریم؛ 
تاثیــرات منفی دنیاگیــری این بیمــاری بر اغلب 
کسب وکارها، صنایع، خدمات، و اقتصادهای محلی، 
منطقه ای و جهانی بســیار گسترده و عمیق ارزیابی 
می شود. به عنوان نمونه، خوزه آنخل گوریا، دبیرکل 
 ،)OECD( ســازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی
در گفت وگوی اخیرش با بی بی سی )مارس 2020( 
هشــدار داد در ماه های آینده بعضی از اقتصادهای 
بزرگ جهان وارد رکود می شــوند و ســال ها طول 

می کشد تا آسیب اقتصادی کرونا جبران شود. 

در این شــرایط، بدیهی است که جنبه های مختلف 
حرفه ی حسابداری، شامل حسابداری و گزارشگری 
مالی، حســابداری مدیریت، حسابرســی مســتقل 
و ســایر خدمــات اطمینان بخشــی، حسابرســی 
داخلی، و مشــاوره های متنوع مالــی و مالیاتی در 
بخش هــای خصوصــی و عمومی نیز بــا چالش ها 
و مســائل مختلفی روبه رو خواهند شــد که اغلب 
نیازمند ارائه ی رهنمودهای مشــخص و روشــن از 
ســوی نهادهای اســتانداردگذار و ضابطه گذار در 
ســطوح محلی و بین المللی هستند. آن چه مسلم 
اســت، در این وضعیت با توجه به بروز مســائل و 
موضوعات عمدتــا منحصر به فــرد در زمینه های 
مختلف، عدم وجود رهنمودهای مشــخص و روشن 
در ســطوح محلی و بین المللی منجر به سردرگمی 
افراد حرفه ای و تنــوع اعمال قضاوت های حرفه ای 

 کــرونا
و بورس
1399 بهار  از  آنچه 

خواهد  ما  یاد  در 
ند ما
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از ســوی آنان خواهد شــد. تا بدان جا که ویژگی 
کلیدی "مقایســه پذیری" اطالعات و گزارش های 
مالی نسبت به گذشته بیشتر در معرض آسیب قرار 
خواهد گرفت، و فراینــد تصمیم گیری ذینفعان با 

اختالل روبه رو خواهد شد. 

***

چهارشــنبه، 30 بهمن 13۹8، کــه روابط عمومی 
وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی به 
صورت رســمی نتایج آزمایــش اولیه ی دو مورد از 
موارد مشــکوك به ابتال بــه کووید-1۹ در ایران را 
مثبت اعالم کرد، شــاخص کل بورس اوراق بهادار 
تهران قله ی 4۷8.۷۵۵ واحــدی را فتح کرده بود. 
این خبر از نظر بســیاری از فعاالن بازار ســرمایه 
می توانست یک سیگنال منفی قوی برای خروج از 
بازار به شــمار آید. به ویژه که شــاخص تا آن روز 
افزایش 1۶۷ درصدی را نســبت به ابتدای ســال 
تجربه کرده بود، و شــماری از تحلیلگران اقتصادی 
نیز کمابیش نســبت به شکل گیری حباب قیمت ها 
در بورس هشــدار می دادند. ولی در کمال شگفتی، 
روند افزایشــی شاخص و قیمت سهام پذیرفته شده 
در بــورس اوراق بهادار تهــران و فرابورس ایران نه 
تنها متوقف نشد، بلکه در کمتر از سه ماه پس از آن 
تاریخ، در روز شنبه، 20 اردیبهشت 13۹۹، با عبور 
از عدد شــگفت آور یک میلیون واحد توجه همه ی 

ناظران داخلی و بین المللی را به خود جلب کرد. 

دیدگاه هــای مختلف ابرازشــده دربــاره ی بازدهی 
شگفت آور بورس در ایران را فارغ از تنوع در جزئیات 
می تــوان به دو گروه کلی تقســیم کرد. گروه اول با 
اشــاره به رکود اقتصادی حاکم بر ایــران و جهان، 
مسائل و مشکالت ســاختاری اقتصاد ایران، و عدم 
تناسب رشد قیمت بسیاری از سهام با وضعیت مالی 
و سودآوری شرکت ها، بر این باورند که این بازدهی 
حاصل شــکل گیری حباب در قیمت سهام )شکاف 
بین قیمت ســهام و ارزش ذاتی آنها( است، و دیر یا 
زود این بازار سقوط خواهد کرد و ضررهای هنگفتی 
را به طیف بزرگی از ســهامداران )عمدتا تازه واردان( 
تحمیل خواهد کرد. ولی گروه دوم با برشمردن دالیل 
متعدد و متنوع نه تنها روند افزایشی قیمت سهام را 

کامال طبیعی تحلیل می کنند و ریسک سقوط قیمت 
سهام را ناچیز می دانند، بلکه این بازار را اصلی ترین 
گزینه ی سرمایه گذاری، سفته بازی )نوسان گیری( و 
سپر تورمی اشــخاص حقیقی و حقوقی مختلف در 

سال 13۹۹ می دانند. 

فارغ از این که از نظر مــا دیدگاه کدام یک از این 
دو گروه منطقی و پذیرفتنی باشد، آمار کلی بورس 
و تغییر وزن آن در سیاست گذاری های کالن پولی 
و مالی کشــور حاکــی از این واقعیــت انکارناپذیر 
اســت که ما وارد دوران تازه ای از بازار ســرمایه ی 
ایران شــده ایم. خرداد 13۹۹، مجموع ارزش بازار 
ســهام پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار تهران 
و فرابــورس ایران با گذشــتن از مرز ۵.000.000 
میلیــارد تومان به بیــش از دو برابر تولید ناخالص 
داخلی کشــور در سال 13۹8 و به بیش از دو برابر 
حجم نقدینگی کشــور در سال 13۹۹ بالغ شد. در 
دوماهه ی نخست ســال 13۹۹، میانگین روزانه ی 
ارزش معامالت بورس اوراق بهادار تهران با افزایش 
چهار برابری نســبت به سال 13۹8 و افزایش بیش 
از ســیزده برابری نســبت به ســال 13۹۷ به مرز 
۹.000 میلیارد تومان در روز رســید. در این مدت، 
میانگیــن روزانه ی حجم معامالت نیز با افزایش دو 
برابری نسبت به سال 13۹8 و افزایش چهار برابری 
نسبت به سال 13۹۷ از مرز 8 میلیارد سهم در روز 
فراتر رفت. این روزها با هجوم اقشــار مختلف مردم 
به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و شعب بانک های 
مختلــف میانگین صدور کدهــای معامالتی جدید 
از مرز 1۵0.000 کــد معامالتی در روز فراتر رفته 
اســت. همچنین، با توجه به کلیــد خوردن فرایند 
آزادسازی ســهام عدالت، در آینده ی نزدیک قریب 
به پنجاه میلیون ایرانی به جمع ســهامداران کشور 
افزوده خواهند شد. بدین ترتیب، ضریب نفوذ بورس 
در ایران حتی از اغلب کشــورهای توســعه یافته ی 
جهان نیز فراتر خواهد رفــت. عالوه بر این موارد، 
طی ماه هــای اخیر مقامات مختلــف حاکمیت، از 
جمله، مقام معظم رهبــری، رئیس جمهور، رئیس 
قوه ی قضائیه، رئیس مجلس شورای اسالمی، وزیر 
اقتصاد، وزیر کشــور، و رئیس کل بانک مرکزی نیز 
حمایــت قاطع خود را از بورس اعــالم کرده اند؛ و 
طی سال 13۹۹ مقرر است بخش بزرگی از تامین 

مالی دولت از محل فروش سهام شرکت های دولتی 
و انتشــار اوراق بدهی از طریق بورس انجام شــود، 
و بخش قابل توجهی از سیاســت های پولی و بانکی 
بانک مرکزی با هدف کنترل تورم و حفظ ارزش پول 
ملی )جلوگیری از افزایش نرخ ارزهای خارجی( نیز 
با محوریت بهره مندی از ظرفیت های بازار ســرمایه 

تعیین شده است. 

شرایط فوق هر چند از دیدگاه محافظه کارانه ی حاکم 
بر حرفه ی حسابداری می تواند با اما و اگرهای فراوانی 
همراه باشــد، ولی از منظر راهبــردی، یک فرصت 
تاریخی استثنایی برای توسعه ی حرفه ی حسابداری 
ایران اســت. به گواه تاریخ، پیشران اصلی توسعه ی 
خدمــات مختلف حســابداری توســعه ی بازارهای 
ســرمایه در ســطوح ملی و بین المللی و گســترش 
دامنه ی اســتفاده کنندگان گزارش هــای مالی بوده 
است. ما حسابداران ایرانی طی سالیان دراز گذشته 
همواره از اقتصاد دولتی، کوچک بودن ابعاد مختلف 
بازار سرمایه و وزن کم آن در سیاستگذاری های کالن 
کشــور، و محدود بودن دامنه ی اســتفاده کنندگان 
گزارشــگری مالی در ایران گله منــد و حتی ناامید 
بوده ایم، و ســهم بزرگی از ناتوســعه یافتگی جوانب 
مختلف حرفــه و دانش حســابداری در ایران را در 
نتیجــه ی این وضعیت می دانســتیم. ولی امروز که 
بازار ســرمایه ی ایــران وارد فاز جدیــد و متفاوتی 
شده اســت، ظرفیت بی نظیر و بی سابقه ای را برای 
توســعه ی همه جانبه در اختیار حرفه ی حسابداری 
ایران قرار داده اســت. از این رو،  نهادهای حرفه ای 
و دانشــگاهی حســابداری ایران، و جمعیت بزرگ 
حسابداران حرفه ای و دانشگاهی سرتاسر کشور، هر 
یک به سهم خود می توانند با بهره برداری مناسب از 
ایــن ظرفیت تاریخــی از راه معرفی و حتی آموزش 
همگانی خدمات متنوع حســابداری و گزارشــگری 
مالی ضریب نفوذ اســتفاده از این خدمات را هم پای 
افزایش ضریب نفوذ بورس و ســهامداری در کشور به 
میزان چشم گیری افزایش دهند. انقالب در حال وقوع 
در بازار سرمایه ی ایران موجب افزایش خیره کننده ی 
ذینفعان و استفاده کنندگان گزارشگری مالی در کشور 
تا مرز بیش از شصت میلیون ایرانی خواهد شد، و این 
برای هر حسابدار ایرانی می تواند حقیقتا هیجان انگیز 

باشد.                                                       
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حسابداری بین المللی  دوره های 

دهکده ی 
لملل بین ا
جهـــانی

محمدامین قنبری تفرشی 

رو به رو  بین الملل  واژه ی  با  که  بار  نخستین 
شدم، به این فکر می کردم که قرار است با 
گستره ای از اتفاقات عجیب و غریب مواجه 
از  جدیدی  دریچه های  احتماال  که  شوم 
زندگی را به رویم باز خواهند کرد. تا حدودی 
می توانم بگویم این اندیشه درست بود. ولی به 
مرور که در معنای انسانیت عمیق تر شدم، به 
این درك رسیدم که بین الملل یعنی داشتن 
بالتبع  و  قوی تر،  ارتباطات  بیشتر،  دوستان 
موفقیتی مطبوع به واسطه ی آموزه هایی که از 
دوستان و ارتباطات جدید خود فرا گرفته ایم. 
سخن  مسئولیتی  از  حسابداری  در  ما 
اجتماع  به  نسبت  که حسابداران  می گوییم 
محل زندگی خود آن را به دوش می کشند، 
و اگر به این نکته عمیق تر بیندیشیم، مگر 
جز این است که همین اجتماِع نوعی، بخش 
کوچکی از جهان پهناوری است که در آن به 

زندگی می کنیم.

شرایطی  در  حسابدار  شماره ی  این  انتشار 
که ویروس کرونا بر زندگی همه ی انسان ها 
مرا  است،  انداخته  سایه  جهان  سر تا سر  در 
شرکت هایی  شمار  برد.  فرو  فکر  به  مجدد 
یا  قرنطینه  دلیل  به  خواه  فعالیت شان  که 
سقوط ارزش سهام یا دالیل اقتصادی دیگر 
که  می کند  ثابت  ما  به  می شود،  متوقف 
وجود  بشری  جوامع  بین  مرزی  هیچ  گویا 
ندارد و چالش پیش روی هر انسان در هر 
گوشه از این جهان پهناور در نهایت اثرات 
خواهد  ما  پیرامون  جهان  بر  را  گسترده ای 

گذاشت. همان طور که این روزها شاهد انتشار 
و  استانداردها  بر  متنوعی  و  متعدد  متمم های 
بر  کرونا  ویروس  اثرات  با  ارتباط  در  رهنمودها 
مالی  گزارشگری  با  مرتبط  مختلف  موضوعات 

واحدهای تجاری هستیم. 

با توجه به این شرایط، به رغم همه ی مشکالت 
بین المللی  آموزش های  حوزه ی  در  موجود 
حسابداری، ضرورت توسعه ی این آموزش ها در 
فرض  می شود.   احساس  پیش  از  بیش  کشور 
آموزشی  فضای  گرفتن  نظر  در  جای  به  کنید 
تجارب  از  استفاده  فرصت  میلیونی،  هشتاد 
جمعیتی معادل یک میلیارد نفر را داشته باشیم. 
این امر نه تنها بر کیفیت کار افراد در سازمان ها 
موثر خواهد بود، بلکه منجر خواهد شد از زمان 
محدود و از آن مهم تر از منابع محدودی که در 
با  با آموزشی دقیق در قیاس  نیز  اختیار داریم 
گذشته و کسب معلوماتی به روز به نحو احسن 
وظایف  انجام  در  ترتیب،  بدین  کنیم.  استفاده 
تعالی  زمینه ساز  و  کنیم  عمل  موفق تر  خود 
مشغولیم  بدان  که  کسب وکارهایی  و  سازمان 
مرکز  گسترده ی  دسترسی  خوشبختانه،  شویم. 
منابع  به   )PACT( خبره  حسابداران  آموزش 
مربوط و همکاری های بین المللی این موسسه ی 
انجمن های  بزرگترین  با  حرفه ای  آموزش 
انجمن  جمله،  از  جهان،  حرفه ای  حسابداران 
 ،)ACCA( حسابداران رسمی خبره ی انگلستان
انگلستان  خبره ی  مدیریت  حسابداران  انجمن 
خبره ی  حسابداران  انجمن  و   ،)CIMA(
است  سالی  چند   )ICAEW( ولز  و  انگلستان 
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قطبی  به  مبدل  را  آموزش  مرکز  این  که 
پیشگام در این حوزه کرده است. ما در این 
مرکز آماده ایم تا متناسب با نیاز سازمان ها 
و واحدهای تجاری، دوره های مورد نیاز آنها 
ارائه  انگلیسی  و  فارسی  زبان  دو  هر  به  را 
کنیم. امری که اعتقاد داریم در چشم انداز 
میان مدت اعتالی حرفه ی حسابداری ایران 
و  داشت،  خواهد  پی  در  پیش  از  بیش  را 
با استعدادی که از حسابداران جوان ایرانی 
درخور  جایگاهی  به  دستیابی  داریم  سراغ 
ظرفیت های بزرگ حرفه ی حسابداری ایران 
سطح  در  حسابداران  حرفه ای  مجامع  در 
بر  افزون  از دسترس نیست.  بین الملل دور 
نیز  به روز  آموزشی  مطالب  یادگیری  این، 
خواهد  اطالعات  بیشتر  شفافیت  زمینه ساز 
جایگاه  ارتقای  بر  نهایت  در  که  امری  شد. 
حسابداران نزد جامعه تاثیر گذار خواهد بود. 

با این چشم انداز، از این پس در این ستون 
در هر شماره ی حسابدار آخرین تالش های 
انجام شده در این حوزه در داخل کشور را به 

اطالع عالقه مندان خواهیم رساند.         

مسئول  تفرشی:  قنبری  محمدامین 
آموزش  مرکز  بین المللی  دوره های 
)منتور(  مربی   ،)PACT( خبره  حسابداران 
رسمی دانشگاه آکسفورد بروکس انگلستان، 
دانشجوی انجمن حسابداران رسمی خبره ی 

)ACCA( انگلستان
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حسابرسی

کووید-19: دنیاگیری 
نکات برجسـته
در حســابرسی 
صورتهای مالی 

علی علی پور فالح پسند

1. مقدمه
کووید-1۹  بیماری  و  کرونا  ویروس  دنیاگیری 
درگیر  کشورها  از  بسیاری  تا  است  شده  موجب 
رکود  به  دنیاگیری  این  بروز  شوند.  آن  عواقب 
جوامع  در  کم سابقه  تغییرات  و  بحران ها  اقتصادی، 
ادامه ی  از  نشان  پیش بینی ها  و  است،  شده  منجر 
این  آثار  تعیین  دارد.  نامعلوم  آینده ی  در  روند  این 
رویداد بر زمینه های مختلف کسب و کارها همچون 
حسابداری و حسابرسی و شفاف سازی نوع و حدود 
ایرادات،  راهگشای  می تواند  آن  آثار  با  رویارویی 
اختالف نظرها و قضاوت ها باشد و از کاهش کیفیت 
خدمات حرفه ای ارائه شده در این زمینه ها جلوگیری 
و  شرکت ها  موسسات،  نهادها،  راستا،  این  در  کند. 
بسیاری از صاحب نظران متون متعددی را درباره ی 
بیماری  و  ویروس  این  دنیاگیری  پیامدهای  و  آثار 
حسابرسی  و  حسابداری  حرفه ی  بر  کووید-1۹ 
استانداردهای  هیئت  بین،  این  در  کرده اند.  منتشر 
  )IAASB(1 اطمینان بخشی  و  بین المللی حسابرسی 
 2020 سال  در  اجرایی  رهنمود  چهار  کنون  تا 
میالدی منتشر کرده است. هر چهار نشریه به نکات 
کلیدی مورد نیاز حسابرسان در عملیات حسابرسی 
به  می پردازند.  پساکرونا  و  کرونا  عصر  در  مستقل 
طور کلی، این رهنمودهای اجرایی به مقوله هایی در 
کلیدی  و  خاص  نکات  حسابرس،  گزارش  حیطه ی 
از  رویدادهای پس  مالی،  در حسابرسی صورت های 
تاریخ ترازنامه و تداوم فعالیت اشاره دارد. هرچند این 
را تشکیل  نوشتار پیش رو  پایه و اساس  رهنمودها 
داده اند و این مقاله با تمرکز بر نواحی مورد اشاره در 
آنها به نگارش درآمده است، ولی مطالبی مرتبط و 
صورت های  حسابرسی  در  می توانند  که  مازاد  بعضاً 
مالی شرکت های ایرانی مورد استفاده قرار گیرند نیز 

بدان افزوده شده است.
 

2. اظهارنظر تعدیل شده ی حسابرس
همچون  پیش بینی نشده ای  رویدادهای  عواقب  از 
و  تغییر  به  می توان  کووید-1۹  بیماری  دنیاگیری 
تحوالتی اشاره کرد که برخی دارای نتایج و تاثیرات 
کیفی  صورت  به  نیز  برخی  و  اندازه گیری،  قابل 
محدودیت های  همه ی  وجود  با  هستند.  بیان  قابل 
تجربیات  از  بهره گیری  با  باید  حسابرسان  موجود، 

قضاوت های  و  حرفه ای  خدمات  ارائه ی  در  گذشته 
مالی  نتایج  به  نسبت  سوگیری  هرگونه  از  عاری 
راستا  این  در  و  کنند،  مستقل  اظهارنظر  شرکت ها 
مدنظر  را  موجود  و محدودیت های  تغییرات  همه ی 
توجه  بر  عالوه  هدف،  این  تحقق  برای  دهند.  قرار 
حسابرسی  استانداردهای  به  حسابرسان  همیشگی 
بر  تمرکز  حرفه ای،  عملیات  اجرایی  فرایندهای  و 
دلیل  به  است  پرریسک که ممکن  نواحی  از  برخی 
اطالعات  نامناسب  افشای  به  کنونی،  خاص  شرایط 
شایسته  و  بایسته  اقدامات  از  نیز  منجر شوند  مالی 
رستا،  این  در   .)IAASB, 2020a,May( است 
احتمال تعدیل گزارش حسابرس به دلیل محدودیت 
شناسایی  عدم  مالی،  صورت های  تهیه ی  در  زمانی 
و  بیماری،  این  دنیاگیری  با  مرتبط  رویدادهای 
بسیاری دیگر از مشکالت، افزایش می یابد. در چنین 
شرایطی حسابرس باید توجهی خاص به لزوم تعدیل 
اظهارنظر خود که احتماالً ماحصل نتایج زیر است، 

داشته باشد:
 تحریف های اصالح نشده ی بااهمیت منطبق با مفاد 
استاندارد بین المللی حسابرسی شماره ی 4۵0 که 
به صورت مستقل یا تجمیعی با سایر تحریف ها در 

صورت های مالی شناسایی شده است. 
سطح  در  افشائیات  کفایت  یا  بودن  مناسب   
که  زمانی  مثال،  عنوان  به  مالی.  صورت های 
صورت های مالی شامل تمامی افشائیات مقتضی 
بر  کووید-1۹  دنیاگیری  آثار  تشریح کننده ی  که 
کافی  توضیحات  شامل  حسابرسی  مورد  شرکت 
مربوط به ریسک ها، محاسبات و قضاوت ها است 

.)IAASB, 2020a,May(
حسابداری  سیاست های  از  شایسته  استفاده ی   
اندازه گیری  یا  به عنوان مثال، شناسایی  شرکت. 
حسابداری  سیاست های  با  ارتباط  در  نامناسب 

دارایی ها و بدهی های شرکت. یا
بین المللی  استاندارد  با  مطابق  نهایی  اظهارنظر   
به  قادر  حسابرس  که   330 شماره ی  حسابرسی 
است.  نبوده  کافی  و  مرتبط  شواهد  جمع آوری 
فرایندهای  بر  می تواند  حسابرس  منظور  بدین 
به  نسبت  کلی  ارزیابی های  حساب ها،  بستن 
مناسب  افشائیات  انجام  شامل  مالی  صورت های 
شواهد  که  این  به  نسبت  وی  نهایی  اظهارنظر  و 
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کافی و مناسب کسب شده است یا نه تمرکز کند 
.)IAASB, 2020, March(

عدم  از  می تواند  همچنین  حسابرس  اظهارنظر  تعدیل 
و  مناسب  حسابرسی  شواهد  گردآوری  در  توانایی 
شامل  می توانند  موارد  این  باشد.  گرفته  نشأت  کافی 
مرتبط  یا  کنترل شرکت  از  فراتر  که  باشند  شرایطی 
حسابرســـی  کار  زمان بندی  یا  ذاتــی  ماهیت  با 
مثال،  عنوان  به   .)IAASB, 2020, March( است 
دسترسی به ثبت های حسابداری شرکت یا امکان به 
به  است  ممکن  که  حسابرسی  شواهد  آوردن  دست 
دلیل قرنطینه های اجباری حاکمیتی و محدودیت های 
اختالل  دچار  کرونا  دنیاگیری  خالل  در  مسافرت 
اشخاص  یا  اطالعات  به  دسترسی  شامل  باشد،   شده 
یا  مستقیم  طور  به  شرکت  با  مرتبط  می تواند  که 
باشد  وابسته  یا  مشترك  سرمایه گذار  شرکت های 

.)IAASB, 2020a,May(

انواع تعدیل مرتبط با اظهارنظر حسابرس در استاندارد 
بین المللی حسابرسی شماره ی ۷0۵ بیان شده است، و 
شرایط اظهارنظرهای مشروط، عدم اظهارنظر و مردود 
عنوان  خاص  مواقع  در  حسابرس  قضاوت  اساس  بر 
درباره ی  قضاوت حسابرس   1 نمایه ی  در  است.  شده 

تعدیل گزارش وی  به  منجر  ماهیت موضوعاتی که 
می شوند تشریح شده است. همچنین میزان فراگیر 
بودن تأثیرات یا آثار احتمالی بر صورت های مالی که 
با نوع اظهارنظر حسابرس در ارتباط است نیز آورده 

.)IAASB, 2020a,May( شده است

فعالیت  تداوم  درباره ی  اطمینان  عدم   .3
صاحب کار

در  که  کنونی  عملیاتی  و  مالی  نامطمئن  شرایط 
داده  روی  کووید-1۹  بیماری  دنیاگیری  نتیجه ی 
نواحی  در  ریسک  افزایش  به  منجر  احتماال  است، 
به   .)IAASB, 2020a, May( می شود  مختلف 
دلیل آثار گسترده ی دنیاگیری این بیماری بر اقتصاد 
اطمینان  عدم  با  کارها  و  از کسب  بسیاری  جهانی، 
بااهمیت درباره ی تداوم فعالیت روبه رو خواهند شد 
اهمیت موجب  با  اطمینان  )ICAEW, n.d.(. عدم 
بروز شک عمده بر توانایی فعالیت شرکت بر مبنای 

در  افشاء  نیازمند  که  می شود  فعالیت  تداوم  اصل 
صورت های مالی است )IFAC, 2020(. متعاقباً، نیاز 
بیشتر برای جمع آوری شواهد قانع کننده حسابرسی 
برای  شرکت  توانایی  در  مدیریت  ارزیابی های  برای 
افشائیات الزم صورت های مالی در  تداوم فعالیت و 
صورت نیاز ممکن خواهد بود. نتیجه گیری حسابرس 
شرایط  و  حقایق  پرتو  در  فعالیت  تداوم  درباره ی 
بر  تاثیرات )در صورت وجود(  تعیین کننده  شرکت، 
 .)IAASB, 2020a, May( گزارش حسابرس است
استاندارد بین المللی حسابرسی شماره ی ۵۷0 تداوم 
تداوم  با  ارتباط  در  حسابرسان  وظایف  به  فعالیت، 
فعالیت و نتایج آن بر گزارش حسابرس اشاره دارد. 
این استاندارد حسابرسان را ملزم به ارزیابی کافی و 
مناسب بودن شواهد حسابرسی می کند که مبتنی بر 
تناسب استفاده ی مدیریت از فرض تداوم فعالیت در 
 IAASB, 2020a.( است  مالی  تهیه ی صورت های 

.)May

نمایه ی 2 - وظایف و نحوه ی انجام امور اجرایی هر یک از گروه ها در زمینه ی 
)IAASB, 2020, April( تداوم فعالیت شرکت

وظایف حسابرسوظایف مدیریت

بر  فعالیت،  تداوم  در  شرکت  توانایی  ارزیابی 
اساس:

• موارد صریحاً اشاره شده در چارچوب گزارشگری 	
مالی؛ یا

• چارچوب 	 در  صراحتاً  موارد  که  صورتی  در 
تداوم  ولی  است،  نشده  بیان  مالی  گزارشگری 
تهیه ی  در  اساسی  اصل  یک  همچنان  فعالیت 

صورت های مالی است.
قضاوت در یک مقطع زمانی مشخص:

• درباره ی خروجی رویدادها و شرایط آینده ی ذاتا 	
غیرقطعی  

انجام و افشای قضاوت های مرتبط با:
• یا 	 رویدادها  نتایج  با  که  اطمینان  عدم  درجه ی 

شرایط مرتبط است )به عنوان مثال، چگونه این 
مورد در آینده وقوع رویدادها یا شرایط یا نتایج 

حاصل را افزایش می دهد(.
• شرایط 	 و  ماهیت  شرکت،  پیچیدگی  و  اندازه 

کسب و کار، و درجه ای که توسط عوامل خارجی 
تحت تاثیر قرار می گیرد.

• آینده )بر اساس اطالعات در دسترس موجود در 	
زمانی که قضاوت صورت گرفته است(.

جمع آوری شواهد حسابرسی کافی و مناسب:
• تداوم 	 فرض  از  مدیریت  استفاده  بودن  مناسب 

فعالیت حسابداری.
• حسابرسی 	 شواهد  مبنای  بر  نتیجه گیری 

بااهمیت  اطمینان  عدم  آیا  که  جمع آوری شده، 
فعالیت وجود  تداوم  توانایی شرکت در  درباره ی 

دارد یا نه.
• گزارشگری در صورت امکان.	

نمایه ی 1 - قضاوت حسابرس 
درباره ی ماهیت موضوعاتی که منجر 

به تعدیل گزارش وی می شوند 
)IAASB, 2020a, May(

ماهیت موضوعی 
که منجر به تعدیل 

گزارش می شوند

قضاوت حسابرس 
درباره ی فراگیری 

تاثیرات یا آثار احتمالی 
بر صورت های مالی

بااهمیت و 
نه فراگیر

بااهمیت و 
فراگیر

صورت های مالی 
به نحو بااهمیت 

تحریف شدند
مردودمشروط

عدم امکان گردآوری 
شواهد کافی و 

مناسب حسابرسی
عدم مشروط

اظهارنظر
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در  حسابرس  گزارش  احتمالی  تغییرات   .3.1
ارتباط با تداوم فعالیت

استفاده ی  بودن  مناسب  از  حسابرس  که  زمانی 
مدیریت از فرض تداوم فعالیت در تهیه ی صورت های 
عدم  همچنان  ولی  می کند،  حاصل  اطمینان  مالی 
اطمینان بااهمیت وجود دارد، حسابرس افشای کافی 
رویدادها و وقایع مهم، برنامه های مدیریت در مواجهه 
با رویدادهای و وقایع، و توانایی شرکت در شناسایی 
دارایی ها و تصفیه ی بدهی ها در شرایط عادی کسب و 

نمایه ی 3 – نتیجه گیری حسابرس و شرایطی که منجر به تعدیل گزارش وی درباره ی تداوم فعالیت می شود 
)IAASB, 2020a, May(

نتیجه ی گزارش نتیجه گیری حسابرس
شرایطی که منجر به تعدیل گزارش حسابرس می شودحسابرس

استفاده از فرض تداوم 
زمانی که صورت های مالی توسط مدیریت بر مبنای فرض تداوم فعالیت حسابداری تهیه شده اند، ولی قضاوت اظهارنظر مردودفعالیت نامناسب است

حسابرس نشان از مناسب نبودن استفاده از این فرض دارد.  

استفاده از فرض تداوم 
فعالیت مناسب است، 
ولی عدم اطمینان 
بااهمیت وجود دارد.

اظهارنظر مقبول
به عالوه ی بند 

جداگانه ی مربوط به 
عدم اطمینان با اهمیت

گزارش  باشد،  شده  انجام  مالی  در صورت های  بااهمیت  اطمینان  عدم  درباره ی  مناسب  افشای  که  زمانی 
حسابرس شامل بخشی جداگانه با عنوان عدم اطمینان بااهمیت مرتبط با تداوم فعالیت می شود تا:

• توجهات را به افشائیات مربوط در صورت های مالی جلب کند.	
• بیان کند که این رویدادها و وقایع حاکی از وجود عدم اطمینان بااهمیت است که ممکن است منجر به 	

عدم توانایی شرکت در ادامه ی تداوم فعالیت شود و اظهارنظر حسابرس در این باره مشروط نشده است.

اظهارنظر
مشروط یا مردود

زمانی که افشای کافی در رابطه با عدم اطمینان بااهمیت در صورت های مالی انجام نشده باشد، حسابرس باید:
• اظهارنظر مشروط یا مردود خود را بر اساس استاندارد بین المللی حسابرسی شماره ی ۷0۵ ابراز کند؛ و	
• در بخشی از گزارش که مربوط به اساس اظهارنظر مشروط )مردود( است، اظهار کند که عدم اطمینان 	

بااهمیت وجود دارد و این موضوع می تواند منجر به خدشه وارد شدن در تداوم فعالیت شرکت شود؛ و 
صورت های مالی به درستی این مورد را افشاء نکرده است. 

زمانی ممکن است روی دهد که )در مواقع بسیار نادر( عدم اطمینان متعددی وجود داشته باشد که به صورت عدم اظهارنظر
تجمیعی در صورت های مالی بااهمیت تلقی شوند. 

حسابرس با توجه به 
ارزیابی ها یا عدم تمایل 

مدیریت قادر به ارائه 
نتیجه گیری نمی باشد.

مشروط و عدم 
اظهارنظر

زمانی که مدیریت تمایل به ادامه ی فعالیت ندارد یا حسابرس در ارزیابی ها به این نتیجه می رسد که شرکت 
توانایی تداوم فعالیت ندارد. به دلیل این که این امکان وجود دارد که حسابرس قادر به ارزیابی فرض تداوم 
فعالیت حسابداری توسط شرکت نباشد. از این رو، علل این نوع اظهارنظر در گزارش حسابرسی بیان می شود. 
بر اساس استاندارد بین المللی حسابرسی شماره ی ۷0۵ در صورتی که محدودیت های موجود در صورت های 

مالی بااهمیت تلقی شوند، اظهارنظر مشروط یا مردود صادر می شود. 

فرض تداوم فعالیت 
نامناسب بوده و 

صورت های مالی بر 
اساس فرض پذیرفته 
شده دیگر حسابداری 

تهیه شده است.

اظهارنظر مقبول

زمانی که مبنای تداوم فعالیت نامناسب باشد و مدیریت صورت های مالی را بر مبنای دیگری تهیه کرده است 
)به عنوان مثال، فرض انحالل(، و:

• حسابرس مشخص می کند که دیگر مبنای حسابداری استفاده شده در شرایط مربوط مورد قبول است و 	
• افشای مناسب درباره ی مبنای حسابداری که صورت های مالی بر آن اساس تهیه شده، صورت گرفته است.	

بین المللی  استاندارد  اساس  بر  است  ممکن  ولی  می کند  ابراز  مقبول  اظهارنظر  حسابرس  شرایط  این  در 
حسابرسی شماره ی ۷0۶، در بند تاکید بر مطلب خاص، توجه استفاده   کنندگان صورت های مالی را به مبنای 

حسابداری جایگزین و دالیل استفاده از آن جلب کند. 

 IAASB, 2020a,( کار را مورد ارزیابی قرار می دهد
May(. در این مقطع، چالش های متعددی مدیریت 

و حسابرسان را در تعیین مواردی که نشان از عدم 
توانایی شرکت در تداوم فعالیت دارد تهدید می کند. 
از جمله مواردی که امکان خطا و اشتباه را افزایش 
می دهد، تداخل وظایف مدیریت و حسابرس در انجام 
 2 نمایه ی  در  رابطه  این  در  است.  محوله  وظایف 
وظایف و نحوه ی انجام امور اجرایی هر یک از گروه ها 

در زمینه ی تداوم فعالیت شرکت تشریح شده است.

ماحصل  فعالیت،  تداوم  فرض  از  استفاده  در 
نسبت  نهایی  اظهارنظر  و  حسابرس  بررسی های 
نتیجه گیری  با  وی  گزارش  در  مالی  صورت های  به 
های متفاوتی همراه خواهد بود. در نمایه ی 3 نتایج 
و شرایط منجر به بیان این نوع اظهارنظر آورده شده 

است.

4. موضوعات کلیدی از دیدگاه حسابرسان
شماره ی  حسابرسی  بین المللی  استاندارد  که  زمانی 
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گزارش  در  حسابرسی2  کلیدی  موضوعات   ،۷01
می گیرد،  قرار  استفاده  مورد  مستقل،  حسابرس 
نتیجه ی  در  که  و سختی ها  شرایط  تغییر  دلیل  به 
است،  آمده  به وجود  کووید-1۹  بیماری  دنیاگیری 
شناسایی موضوعات کلیدی حسابرسی  در گزارش 
 IAASB, 2020a,( توجه بیشتری را طلب می کند
وضعیت  صورت  بر  تأثیر  مثال،  عنوان  به   .)May

مالی و صورت سود و زیان شرکت به دلیل دنیاگیری 
بیماری کووید-1۹ می تواند مراحل حسابرسی را به 
طور خاص زمانی که قضاوت های مدیریت بااهمیت 
 IAASB, 2020a,( دهد  قرار  تحت الشعاع  است، 
که  موضوعاتی  تعیین  کنونی،  محیط  در   .)May

تاثیر  تحت  است،  حسابرسان  بیشتر  توجه  نیازمند 
موارد زیر قرار خواهد گرفت:

4.1. دشواری کسب شواهد حسابرسی مناسب 
بیماری  دنیاگیری  با  مرتبط  شرایط  کافی:  و 
دشواری هایی  بروز  موجب  می تواند  کووید-1۹ 
نتایج  ارزیابی  حسابرسی،  عملیات  اجرای  در 
قابل  این عملیات و گردآوری شواهد  از  حاصل 
اتکاء و مرتبط شود که بر مبنای آنها اظهارنظر 
ارزش گذاری  مانند  می گیرد.  شکل  حسابرس 
ارزش های  سایر  محاسبه ی  یا  مالی  ابزارهای 

.)IAASB. 2020a, May( منصفانه

4.2. رویدادها یا ثبت های خاص: که تأثیر بسزایی 
بر صورت های مالی داشته باشند. این گونه موارد 
راه های  از  که  باشند  تحوالتی  شامل  می توانند 
گوناگون تأثیر بسزایی بر اقالم صورت های مالی 
می گذارند یا شامل اقالم یا تراکنش های جدید، 
دارایی  ارزش  کاهش  مانند  نادر  و  غیرمعمول 
مالی و غیرمالی جدید یا بازیافت مالیات انتقالی 
تعیین  در  حسابرس  است.  آتی  دوره های  به 
با  مرتبط  نکات  حسابرسی  کلیدی  موضوعات 
 ۷01 شماره ی  حسابرسی  بین المللی  استاندارد 
موضوعات  که  زمانی  می دهد.  قرار  مدنظر  را 
گزارش  در  اظهار  نیازمند  حسابرسی  کلیدی 
باشند، حسابرس این موارد را در بخشی جداگانه 
از گزارش تحت عنوان "موضوعــــات کلیــدی 
 IAASB,( می کـــند  بیان  حسابرســــی" 
کلیدی  موضوع  هر  شرح   .)2020a, May

حسابرسی شامل موارد زیر است:
در  انجام شده  افشائیات  به  مرتبط  ارجاعات   

صورت های مالی )در صورت وجود(؛
حرفه ای  قضاوت  با  مرتبط  جوانب  کردن  عنوان   

حسابرس درباره ی موارد زیر:
دوره ی  در  مربوط  موضوع  بودن  بااهمیت  دلیل   
کلیدی  موضوع  عنوان  به  چرا  و  بوده  چه  جاری 

حسابرسی طبقه بندی شده است.
شده  پرداخته  حسابرسی  در  چگونه  موضوع  به   

.)IAASB, 2020a, May( است

زمینه،  این  در  افشائیات  هرگونه  به  ارجاع دهی 
این  به  نسبت  بیشتری  درك  استفاده کنندگان  به 
می دهد که تا چه میزان مدیریت موضوعات کلیدی 
را در تهیه ی صورت های مالی مدنظر قرار داده است. 
به  خاصی  توجه  است  ممکن  حسابرس  همچنین، 
به  بهتری  درك  تا  باشد  داشته  افشائیات  جوانب 
موضوعات  تعیین  علت  راستای  در  استفاده کنندگان 

.)IAASB. 2020a, May( کلیدی حسابرس دهد

5. رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه
شماره ی  حسابرسی  بین المللی  استاندارد  اساس  بر 
به دو دسته  ترازنامه  تاریخ  از  ۵۷0 رویدادهای پس 

طبقه بندی می شوند:
مواردی که شواهد کافی وجود آنها در پایان سال   

مالی را اثبات می کند.
مواردی که شواهد پس از پایان سال مالی نشان از   
.)IAASB, 2020b, May( وجود آنها داشته است

شماره ی  حسابرسی  استاندارد  توضیحات  اساس  بر 
مالی  گزارشگری  چارچوب های  از  بسیاری   ،۵۶0
مالی  سال  از  پس  که  است  رویدادهایی  با  مرتبط 
رخ  ترازنامه  تاریخ  از  پس  رویدادهای  عنوان  به 
بین المللی  استاندارد  مثال،  عنوان  به  می دهند. 
از دوره ی  رویدادهای پس  حسابداری شماره ی 10، 
گزارشگری، اقدامات مربوط به رویدادها و ثبت هایی 
که در حدفاصل پایان دوره ی مالی و تاریخ تصویب 
می کـــند  تشــــریح  را  مالــــی  صورت های 
رویداد  هرگونه  تعیین   .)IAASB, 2020b, May(
بااهمیت پس از تاریخ ترازنامه که ارتباط با دنیاگیری 

نمایه ی 4 – افشای رویدادهای پس 
از تاریخ ترازنامه در صورت های 

)IAASB, 2020b, May( مالی

نوع رویداد 
پس از 
تاریخ 
ترازنامه

توضیحات و آثار

رویدادهای 
تعدیلی

بر  دال  شواهد  که  رویدادهایی 
وجود آنها در پایان دوره ی مالی 
)در  است  موجود  گزارشگری 

تاریخ صورت های مالی(.
تاثیر: تعدیل وجوه شناسایی شده 

در صورت های مالی.

رویدادهای 
غیرتعدیلی

نشان دهنده ی  که  رویدادهایی 
وقوع شرایط پس از دوره ی مالی 
گزارشگری هستند )پس از تاریخ 

صورت های مالی(.
و  رویداد  ماهیت  افشای  تاثیر: 
محاسبه ی تاثیر مالی آن یا بیان 
تاثیر  اندازه گیری  که  مسئله  این 

مالی آن امکان پذیر نیست. 

افشای  یا  بیان  بررسی  و  دارد  کووید-1۹  بیماری 
بر اساس چارچوب  درست آن در صورت های مالی 
حسابرسان  وظایف  حیطه ی  در  مالی  گزارشگری 
مدیریت   .)IAASB. 2020. March( است 
مناسب  افشائیات  سایر  یا  تعدیالت  انجام  مسئول 
در صورت های مالی است. بر اساس مفاد استاندارد 
و  توضیحات   ،10 شماره ی  حسابداری  بین المللی 
نمایه ی  شرح  به  مالی  صورت های  در  اجرایی  امور 

4 بیان شده است.

ارزیابی  زمان  در  مدیریت  توجهات   .5.1
رویدادها پس از تاریخ صورت های مالی

در راستای اجابت امور اجرایی چارچوب گزارشگری 
مقتضی  قضاوت های  تعیین  در  مدیریت  مالی، 
عواملی مورد توجه خاص حسابرسان قرار می گیرند. 
تاریخ  از  پس  رویدادهای  آثار  شامل،  موارد  این 
ترازنامه که به دلیل دنیاگیری بیماری کووید-1۹ به 
وجود آمده اند، تاریخ صورت های مالی، اعمال و امور 
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شرکت و شرایط به وجود آمده در تاریخ ترازنامه یا 
.)IAASB, 2020b, May( پس از آن است

تاریخ  از  قبل  مالی  صورت های  تاریخ   1 نمودار  در 
دنیاگیری  اعالم  و  جهانی  اضطراری  وضعیت  اعالم 
شده  ارائه  جهانی  بهداشت  سازمان  توسط  بیماری 
رویداد  درباره ی  نتیجه گیری  مبنا،  این  بر  است. 
مالی  سال  برای  موارد  این  با  رابطه  در  کووید-1۹ 
اعالم  ولی  است.  منتفی   201۹ دسامبر  به  منتهی 
ووهان  در  بیماری  به  مبتالها  نخستین  رسمی 
مالی  صورت های  تاریخ  از  پیش  تاریخی  در  چین 
اتفاق افتاده است. در تعیین وجود شرایط در تاریخ 
را  موارد خاصی  احتماالً  مالی، مدیریت  صورت های 
مکانی  موقعیت  مثال،  عنوان  به  می گیرد.  نظر  در 
آیا  مثاًل،  است.  مهم  آن  فعالیت  محل  و  شرکت 
یا  است  داشته  چین  در  عمده ای  فعالیت  شرکت 
نه )IAASB, 2020b, May(. به طور کلی، برای 
تأثیرات  به 201۹/12/31  منتهی  مالی  صورت های 
مالی  گزارشگری  بر  کووید-1۹  بیماری  دنیاگیری 

)IAASB, 2020b, May( نمودار 1 – سناریوی دنیاگیری بیماری کووید-19 در جهان 

 نمودار 2 –سناریوی دنیاگیری بیماری کووید-19 در ایران

1398/10/101398/11/101398/12/211399/01/12آذر 1398

شناسایی  غیرتعدیلی  رویدادهای  عنوان  به  عموماً 
زیرا  فعالیت(.  تداوم  استثنای  )به  می شوند  افشاء  و 
و  کارها  و  کسب  فعالیت های  در  بااهمیت  تغییرات 
شرایط اقتصادی ماحصل رویدادهایی است که پس از 
سال مالی رخ داده اند )KPMG, 2020(. در صورتی 
یا  تاریخ صورت های مالی شرکت 2020/03/31  که 
2020/0۶/30 باشد، نکات دیگری مدنظر قرار خواهند 
تأثیرات  می رسد  نظر  به  که  این  به  توجه  با  گرفت. 
شناسایی  داشت،  خواهد  ادامه  کووید-1۹  بیماری 
شرایطی  با  مرتبط  طور مشخص  به  که  رویدادهایی 
است که در تاریخ یا پیش از تاریخ صورت های مالی 
نیازمند  است،  داده  از آن روی  یا پس  وجود داشته 
.)IAASB, 2020b, May( ارزیابی های دقیق است

سناریوی  می توان  باال  توضیحات  گرفتن  نظر  در  با 
کرد.  ترسیم   2 نمودار  شرح  به  را  ایران  به  مربوط 
طبق تاریخ های منتشر شده توسط نهادهای رسمی 
ایران برای سال مالی منتهی به 13۹8/12/2۹ روند 
تاریخ های اعالمی به شرح  از  رویدادهای قبل و بعد 

روند ارائه شده در این نمودار قابل بیان است.
 

نهادهای  توسط  اعالم شده  تاریخ های  مطابقت  با 
سازمان  توسط  اشاره شده  موارد  و  ایران،  رسمی 
صورت های  تاریخ  در  تفاوت هایی  جهانی،  بهداشت 
قابل مشاهده است. ولی  اعالم رویدادها  نوع  مالی و 
به  مبتالیان  نخستین  شناسایی  رویداد  همچنان 
جهانی،  سازمان  مانند  ایران  در  کووید-1۹  بیماری 
سایر  و  است  مالی  وضعیت  صورت  تاریخ  از  قبل 
تصویب  تاریخ  از  قبل  و  تاریخ  این  از  پس  رویدادها 
داده اند.  رخ  مالی  صورت های  و  حسابرسی  گزارش 
موجود  تفاوت های  گرفتن  نظر  در  با  اساس  این  بر 
گزارشگری  تاریخ  و  با شرکت های خارجی  ایران  در 
مالی و سایر موارد، می توان به طور جامع از سناریو 
بین المللی  استانداردهای  هیئت  توسط  ارائه شده ی 
حسابرسی و اطمینان بخش بهره جست. البته امکان 
قرنطینه های  اعمال  بیماری،  بعدی  موج های  بروز 
و  بیماری  محدود  کنترل  واکسن،  کشف  جدید، 
کنونی که  در مقطع  پیش بینی  غیرقابل  موارد  سایر 



11
بهار ۱۳۹۹

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳2 شمارۀ

حسابدار

صورت های  ارائه ی  قانونی  مهلت  پایان  تا  می توانند 
مالی حسابرسی شده رخ دهند نیز همچنان محتمل 

خواهد بود.

5.2. شیوه ی جمع آوری شواهد رویدادهای پس 
از تاریخ ترازنامه توسط حسابرسان

از حسابرسان انتظار می رود تا مراحل طرح ریزی شده 
و  کافی  حسابرسی  شواهد  گردآوری  منظور  به  را 
افشائیات صورت های  یا  تعدیالت  مناسب پشتوانه ی 
است  مالی  گزارش  چارچوب  با  منطبق  که  مالی 
 ۵۶0 شماره ی  حسابرسی  بین المللی  )استاندارد 
و  مالی  صورت های  تاریخ  بین  و   )  ۶-8 بندهای 
تاریخ گزارش حسابرسی رخ داده اند را صورت دهند. 
عملیات انجام شده باید پاسخگوی ارزیابی های ریسک 
حسابرسی مرتبط با رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه 
باشند. به نحوی که شامل، دالیل تاثیرات دنیاگیری 
بیماری کووید-1۹ بر این این گونه رویدادها مدنظر 
همچون،  مدیریت،  تعدیالت  و  افشائیات  دادن  قرار 
جداول زمانی مورد استفاده برای تفکیک رویدادهای 
بر  تغییرات  تاثیر  تعدیلی و غیرتعدیلی شود. مضافاً، 
محیط شناسایی و اندازه گیری تراز حساب ها و ثبت ها 
در صورت های مالی )در صورت تعدیلی بودن رویداد( 
تعدیلی  غیر  صورت  )در  مربوط  افشائیات  سایر  یا 
 IAASB,( از این قاعده مستثنی نیست )بودن رویداد

.)2020b, May

۵.3. اجرای مراحل تا تاریخ گزارش حسابرسی
تهیه ی  برای  مازادی  برنامه های  حوزه ها،  برخی  در 
مواقع،  گونه  این  در  است.  نیاز  مالی  صورت های 
زمانی که حسابرسان مراحل کنترل رویدادهای پس 
از تاریخ ترازنامه را تا تاریخ اولیه ی برنامه ریزی شده 
گزارش حسابرسی انجام داده اند، در صورت طوالنی 
می شود  خواسته  حسابرسان  از  زمانی،  بازه ی  شدن 
محیط  در  دهند.  گسترش  را  خود  زمانی  دوره ی  تا 
که  است  حیاتی  امر  این  کنونی،  تحول  حال  در 
شواهد جمع آوری شده پشتوانه ی رویدادهای پس از 
تا  زمانی  دوره ی  تمامی  مالی  تاریخ صورت وضعیت 
مثال،  عنوان  به  دهد.  پوشش  را  وی  گزارش  تاریخ 
عملیات  دوره ی  قبل،  مطرح شده ی  سناریوی  در 
اجرایی حسابرسی مربوط به رویدادهای پس از تاریخ 

ترازنامه باید تا تاریخ 31 مارس 2020 گسترش یابد 
.)IAASB, 2020b, May(

5.4. نمونه ی رویدادها و شرایطی که در محیط 
کنونی مرتبط به نظر می رسند

رویدادها و وقایعی که ممکن است متاثر یا ناشی از 
دنیاگیری کووید-1۹ باشند و احتماالً برای حسابرس 
در تشخیص وقوع رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه 
مالی  کاربرد در صورت های  و در صورت  است  موثر 
بین المللی  )استاندارد  شـــــــد  خواهند  منعکس 
بندهــای   ،۵۶0 شمــــاره ی  حسابرســـــــی 

:)IAASB, 2020b, May - 10-7

دلیل  به  که  و ضمانت های جدید  وامها  تعهدات،   
دنیاگیری کووید-1۹ منعقد شده اند.

تحصیل  یا  برنامه ریزی شده  یا  اخیر  فروش های   
دارایی ها که به دلیل دنیاگیری به وقوع پیوسته اند. 
مانند  بدهی  ابزارهای  بیمه ی  یا  سرمایه  افزایش   
انتشار سهم های جدید یا سهم قرضه یا توافقنامه 
برای ادغام یا انحالل که انجام شده یا برنامه برای 

آن وجود داشته باشد.
مبنای  بر  شرکت  عملیات  واگذاری  احتمال   
بر سهم و شیوه ی  پرداخت مبتنی  توافقنامه های 
توافق های  و  تعدیالت  برای  مناسب  حسابداری 

تفاهم نامه. 
محرك های  یا  کمک ها  به  مربوط  پرداخت های   
یا  وام ها  قالب  در  دولت  توسط  که  اقتصادی 

ضمانت نامه اعطا شده است.
هرگونه تغییر در سود و زیان احتمالی. به عنوان   
که  مواردی  یا  جدید  احتمالی  بدهی های  مثال، 
تاثیر  را تحت  احتمالی کنونی  بدهی های  ارزیابی 
اهداف  به  دستیابی  در  توانایی  می دهند،  قرار 
عملکرد توافق شده برای سود و زیان احتمالی در 

تفاهم نامه های ترکیب تجاری و غیره.
انجام شده  حسابداری  غیرمعمول  تعدیل  هرگونه   
بستن  اصالح شده ی  یا  جدید  ثبت های  مانند 
حساب ها، یا رویدادهایی که نیازمند ثبت های غیر 

استاندارد در دفاتر است. 
هر رویدادی که پرسش هایی را در زمینه ی مناسب   
در  استفاده  مورد  حسابداری  سیاست های  بودن 
صورت های مالی ایجاد کند. مانند رویدادهایی که 

فرض تداوم فعالیت را زیر سؤال ببرند.
هر رویدادی که مرتبط با اندازه گیری برآوردها یا   
ذخایر در صورت های مالی باشد. مانند مالحظات 
مربوط به اوراق مشتقه و پوشش ریسک )به عنوان 
معامله ای  پیش بینی ها  اساس  بر  که  زمانی  مثال 
محتمل به نظر نمی رسد(، مطالبات بیمه )مواقعی 
که دریافت وجوه بیمه ی مربوط به توقف مقطعی 
افشائیات  و  بیمه ها   سایر  و/یا  کار  و  کسب 
محتمل  تقریباً  احتمالی  دارایی های  بالقوه ی 
یا  مشتریان  با  تخفیفات  تفاهم نامه های  باشد(، 
کمیسیون های  متغیر،  مالحظات  تأمین کنندگان، 

تعهدی3  و غیره.
هر رویدادی که مرتبط با بازیافت دارایی ها باشد.  

)مانند  جاری  قراردادی  تفاهم نامه های  تعدیل   
کاهش یا تعویق پرداخت های اجاره ای که توسط 
تعدیل  است،  شده  اعطا  مستاجر  یا  موجر  یک 

شرایط بدهی و غیره(.
مالحظات مالیاتی )به عنوان مثال، تاثیرات کاهش   
تفاهم نامه های  بر  خدمات  و  محصوالت  جریان 
دارایی های  بازیافت  انتقالی،  قیمت گذاری 

مالیات های انتقالی به دوره های آتی(.
تعدیل  از  ناشی  کارکنان  خدمت  پایان  مزایای   
نیروی انسانی )به عنوان مثال، در نتیجه ی توقف 
تاریخ  از  پس  که  فعالیت ها  مجدد  سازماندهی  یا 

گزارشگری مالی روی داده است(.

6. انجام قضاوت حرفه ای
رویدادهای  درباره ی  مدیریت  کردار  و  شناخت 
به دلیل دنیاگیری کووید-1۹  تعدیلی و غیرتعدیلی 
نیازمند  متقاباًل، حسابرسان  چالش برانگیزتر شده اند. 
طراحی و اجرای عملیات پیشرفته یا اضافی خواهند 
بود. عدم اطمینان و چالش های مرتبط با کووید-1۹، 
از  بیشتر  را شامل می شود که  واقعیت ها و شرایطی 
هستند.  حسابرس  و  مدیریت  قضاوت  نیازمند  قبل 
حسابرس  حرفه ای  قضاوت  از  استفاده  امور  این 
الزامی  را  ترازنامه  تاریخ  از  رویدادهای پس  درباره ی 
زمینه  این  در  حرفه ای  قضاوت  از  استفاده  می کند. 
مناسب  و  کافی  و  پرسش  طرح  که  معناست  بدان 
بودن شواهد حسابرسی مربوط به تمامی رویدادهای 
)شامل  مالی  تاریخ صورت وضعیت  از  بااهمیت پس 
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در صورت های  افشاء  یا  تعدیل  نیازمند  که  مواردی 
آن  مقتضی  بازتاب  و  گرفته  صورت  بوده اند(  مالی 
 IAASB,( باشد  داشته  نمود  مالی  صورت های  در 

.)2020b. May

7. بند تأکید بر مطلب خاص
حسابرس ممکن است جلب توجه استفاده کنندگان 
صورت های مالی را به موضوعی که ارائه یا افشاء شده 
برای درك  را  است، ضروری و در قضاوت خود آن 
استفاده کنندگان صورت های مالی اساسی تشخیص 
دهد.  در این شرایط، استاندارد بین المللی حسابرسی 
شماره ی ۷0۶، حسابرسان را ملزم به بیان مسئله در 
بخش جداگانه ی گزارش حسابرس با عنوان "تأکید 
افشائیات  که  مواقعی  در  بر مطلب خاص" می کند. 
مربوط، مطلب خاصی را تماماً در صورت های مالی 
اظهارنظر  که  مطلب  این  بر  تأکید  و  کرده  تشریح 
حسابرس به دلیل بند تأکید بر مطلب خاص مقبول 
نبوده است، صورت گرفته باشد؛ بند تأکید بر مطلب 
به موضوعی  ارجاع شفاف  برگیرنده ی  خاص که در 
 IAASB, 2020a,( می شود  بیان  است،  کلیدی 

.)May

8. نتیجه گیری
حسابرسی  استانداردهای  مفاد  گرفتن  نظر  در  با 
شماره های 330، 4۵0، ۵۶0، ۵۷0، ۷01، ۷0۵، و 
۷0۶، استاندارد بین المللی حسابداری شماره ی 10 
و چهار رهنمود اجرایی منتشر شده به امور کلیدی 
قابل توجه در مراحل حسابرسی مستقل صورت های 
مالی پرداخته شده است. اهم نکات در برگیرنده ی 
بر  بیشتر  دنیاگیری کووید-1۹  با  مطالبی است که 
پس  محتمل  رویدادهای  و  شرکت ها  فعالیت  تداوم 
مرتبط  افشائیات  و  تعدیلی  امور  و  مالی  سال  از 
اشاره دارد. یقیناً، عواقب و آثار بروز رویداد کنونی، 
بحران ها و تغییرات کلیدی را در امور حسابرسی به 
همراه خواهد داشت. در رهنمودهای منتشرشده که 
داده اند،  تشکیل  نیز  را  نوشتار  این  عمده ی  بخش 
با ریسک های  مرتبط  اجرایی  و  برنامه ریزی  امور  به 
خاص  شرایط  در  است.  نشده  پرداخته  حسابرسی 
کنونی، شیوه ی نگرش و نوع محاسبه ی ریسک های 

حسابرسی و تعیین سطوح اهمیت نقش بسزایی در 
ارائه ی خدمات حرفه ای و با کیفیت ایفا می کند. زیرا 
در  اجرایی  و  زمانی  فراوان  محدودیت های  دلیل  به 
بااهمیت،  تحریف  از  عاری  مالی  صورت های  تهیه ی 
ریسک های بااهمیت در نواحی گوناگون افزایش خواهد 
یافت. همچنین به نظر می رسد این امکان که بخش 
عمده ای از افشائیات و محاسبات مرتبط با رویدادهای 
مبنای  بر  فعالیت  تداوم  و  ترازنامه  تاریخ  از  پس 
قضاوت مدیریت صورت گرفته و متعاقباً این موضوع 
پشتوانه ی  شواهد  گردآوری  چالش  با  را  حسابرسان 
ادعاها همراه سازد، وجود خواهد داشت. بررسی های 
آتی می توانند به شیوه ی شناسایی ریسک های خاص 
حسابرسی، نحوه ی مقابله با آنها و راهکارهای مدیریت 
تهیه ی  در  موجود  بالقوه  ریسک های  کاهش  برای 

صورت های مالی بپردازند.                          

پی نوشت ها:
1-International Auditing and 

Assurance Standards Board 
(IAASB(

2-Key Audit Matters
3-Commission Accruals 
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مالی حسابداری 

رویکرد  تغییر 
شناسایی 
درآمــد

ابراهیم نوروزبیگی

زمان شناسایی درآمد اگر دشوارترین مسئله ی 
حســابداری نباشد، بدون شــک یکی از چالش 
برانگیزتریــن موضوعات آن اســت. وجود تنوع 
بسیار در روش های بازاریابی و فروش محصوالت 
و خدمــات، ارائه ی رهنمودی مشــخص برای 
همــه ی حاالت شناســایی درآمــد را ناممکن 
کرده اســت. رعایــت مفهــوم دوره ی مالی و 
مبنای تعهدی هم، بر پیچیدگی و اهمیت زمان 
شناســایی درآمد افزوده اســت. در بسیاری از 
کشورها پاداش مدیران به درآمد شناسایی شده 
توسط واحد تجاری گره خورده است؛ بعضی از 
ارزشگذاری واحدهای تجاری، درآمد  مدل های 
را به عنوان ورودی اصلی مدل در نظر می گیرند؛ 
و مقامــات مالیاتی نیز نگاه ویــژه ای به بخش 
درآمدهــای صورت های مالــی دارد. این موارد 
همگی بر جایگاه ویژه ی این عنصر صورت های 
مالی نــزد ذینفعان و اســتانداردگذاران داللت 

دارد.

بین المللــی  اســتاندارد  تدویــن  پــروژه ی 
گزارشــگری مالــی شــماره ی 1۵ "درآمــد 
قراردادهای با مشــتریان"IFRS 15(  1( در 
ســال 2002 کلید خــورد و به کارگیری این 
اســتاندارد از آغــاز 2018 بــرای واحدهایی 
رعایــت می کنند،  را  اســتانداردها  ایــن  که 
الزم االجرا شــد. در ایران نیــز، با روندی که 
کمیته ی تدوین اســتانداردهای حســابداری 
اســتانداردهای  بــا  همگرایــی  بــر  مبنــی 
بین المللی در پی گرفته اســت، انتظار می رود 
استاندارد  به زودی جایگزین  این اســتاندارد 
حسابداری شماره ی 3 )درآمدهای عملیاتی(، 
)حسابداري    ۹ استاندارد حسابداری شماره ی 
بلندمدت(  و شــاید اســتاندارد  پیمان هــاي  
ساخت  )فعالیت های   2۹ شماره ی  حسابداری 
امالك( شــود. الزامــات IFRS 15  تغییرات 
مهمی در شناســایی درآمد واحدهای تجاری 
ایجــاد خواهد کــرد، به ویــژه آن هایی که در 
صنایــع ارتباطات، هوایی و اعطای حق امتیاز 

)IASPlus.2020( می کنند.  فعالیت 

واحد  کســب وکار  مدل  شناخت  اهمیت 
تجاری

تشــخیص زمان درســت شناســایی درآمد و 
اندازه گیری درســت آن منوط به شناخت مدل 
کسب وکار واحد تجاری است. برای مثال، فرایند 
شناســایی درآمد در واحدهای تجاری تولیدی 
متفاوت از فرایند شناسایی درآمد در واحدهای 
تجاری خدماتی اســت. زیــرا محصول تولیدی 
یک دارایی مشــهود اســت، و معموال می توان 
زمان مشخصی برای انتقال مزایا و مخاطرات آن 
تعییــن کرد. در حالی که، در واحدهای تجاری 
خدماتی مفهوم انتقال مالکیت موضوعیت ندارد. 
موضوع هنگامی پیچیده تر می شــود که در یک 
قرارداد کاال و خدمات هر دو ارائه شــوند. غیر 
از این مورد، حســابداران باید با شناخت عمیِق 
اهداف مســتتر در معامــالت بتوانند محتوای 
اقتصادی آنها را ارجح بر شــکل قانونی شــان 
بدانند، تا گزارش های مالی به شکل صادقانه ای 
بیانگر رویدادی باشند که قصد دارند آن را ارائه 
کنند. برای مثال، در قراردادهای خرید مجدد2  
اغلب هدف فروشنده تامین مالی است، و فقط 

شکل ظاهری آن فروش و خرید است.

تعیین زمان شناســایی درآمد مســتلزم یافتن 
پاسخ مناسب برای این دو پرسش است:

فروشنده چه عرضه می کند؟  
در ازای آن چه دریافت می کند؟  

اســتقالل دو طرف معامله دســت کم بر پاسخ 
پرســش دوم تاثیر می گذارد. زیــرا اگر معامله 
در شــرایط عادی بازار رخ دهد، ارزش چیزی 
که دریافت می شــود با ارزش چیزی که واگذار 
می شود باید برابر باشد. ولی اگر دو طرف معامله 
به یکدیگر وابســتگی داشته باشند، امکان دارد 
مالحظات دیگری در این بین تاثیرگذار باشــد 

)مانند مالحظات مالیاتی یا مدیریت سود(.

رویکردهای شناسایی درآمد
پیش از 2018، استاندارد بین المللی حسابداری 
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شــماره ی 18 "درآمد"IAS 18(  3( الزم االجرا 
بود، که از "رویکرد عایــدی"4  پیروی می کرد. 
این اســتاندارد مرجع بسیاری از کشورها برای 
تدوین اســتاندارد شناسایی درآمد بود ۵ و غالبا 
از "رویکرد سود و زیانی" برای شناسایی درآمد 
 IFRS بهــره می گرفت. این در حالی اســت که
15  برای شناسایی درآمد از "رویکرد دارایی- 
بدهــی"۶  اســتفاده می کند. رویکــردی که به 
"رویکرد مبتنی بر قرارداد" ۷  نیز شهرت دارد. 

)Kieso. et al.2019(

رویکرد عایدی
طبق این رویکرد، درآمد فروش کاال و هزینه های 
آن هنگامی شناسایی می شود که همه ی شروط 

زیر محرز شوند:
مزایا و مخاطرات دارایی به مشــتری منتقل   .1

شده باشد یا درآمد کسب شده باشد.
فروشــنده دیگــر کنترل موثری بــر دارایی   .2

فروخته شده نداشته باشد. 
درآمدهــا و هزینه هــای معاملــه بــه طور   .3

اتکاپذیری قابل اندازه گیری باشد.
وصول پذیری منافع محتمل باشد.  .4

عمومــا زمانــی که عــدم قطعیــت فراگیری 
معامله را احاطه کرده باشــد )مثال، فروشــنده 
امتیازهــای غیرعادی8  به خریــدار اعطا کرده 
باشــد( یا فروشــنده بخش عمده ای از آن چه 
بایــد انجام می داد را انجام نداده باشــد، امکان 
دارد اندازه گیری درآمد به شکل اتکاپذیر ممکن 
نباشــد. در این حالت، اجازه ی شناسایی درآمد 
وجود ندارد، و مبالغ وصول شــده بابت قرارداد 
باید به عنوان بدهی گزارش شــود. همچنین، 
واحد تجــاری نیز باید ورود جریــان منافع را 
محتمــل بداند. این کار معموال در کشــورهای 
دیگــر از طریق رتبه بندی اعتباری۹  مشــتری 
صورت می گیرد. اگر در همان ابتدای قرارداد به 
هر دلیلی فروشنده با یک مشتری که وضعیت 
اعتبــاری ضعیفی دارد معامله کند، طبق معیار 
بــودن وصول پذیری حق شناســایی  محتمل 

درآمــد را ندارد. البته اگر هنــگام عقد قرارداد 
وضعیت اعتباری مشتری قابل قبول باشد، ولی 
بعدها از عهده ی ایفای تعهــدات خود برنیاید، 
درآمد شناســایی می شود و منافع سوخت شده 

به حساب هزینه منظور می شود.

در رویکرد عایدی، تمرکز بر مجموعه اقداماتی 
اســت که فروشــنده در راســتای خلق ارزش 
)فرآیند کســب عایدی( انجام می دهد و بخش 
مهمی از مدل کســب وکارش تلقی می شــود. 
فرآیند کسب عایدی برای هر واحد تجاری و هر 
صنعت می تواند منحصر به فرد باشد. برای مثال، 
فرآیند کسب عایدی در صنعت خرده فروشی با 
فرآیند کسب عایدی در صنایع تولیدی متفاوت 
است. در این رویکرد تالش می شود تا "رویداد 
حیاتی"10  که خبر از تکمیل قابل توجه فرآیند 
کســب عایدی می دهد را پیدا کرد. برای مثال، 
در فروش کاال رویــداد حیاتی "تحویل" آن به 
مشتری است. رویداد حیاتی عموما زمانی است 
که مزایــا و مخاطرات مالکیــت کاال و کنترل 
موثر بر آن به مشــتری منتقل می شود. اگر در 
یک فرآیند کســب عایدی بتوان رویداد حیاتی 
را تشــخیص داد، آن، فرآینــد کســب عایدی 
منقطــع11  نامیده می شــود. در برخی صنایع، 

مانند کشــاورزی و جنگل بانی که بازار آماده و 
قیمت های قابل اطمینــان دارند، رویداد حیاتی 
می توانــد قبل از نقطه ی تحویــل و طی زمانی 
باشد که رفته رفته ارزش دارایی افزایش می یابد. 

در فعالیت های خدماتی به فرآیند کســب عایدی 
از دیدگاه "عملکرد خدمت" 12 نگریسته می شود. 
بدین معنی که در کدام نقطه ی زمانی می شــود 
ادعا کرد که خدمت ارائه شــده است. برای برخی 
خدمــات، مانند معاینه ی فنــی خودروها، فرآیند 
کسب عایدی منقطع است و در زمان بسیار کوتاهی 
تکمیل می شود. ولی مثال در قراردادهای پیمانکاری 
بلندمدت تکمیل این فرایند متفاوت است، و گاهی 

چندین دوره ی مالی را در بر می گیرد.

یکی از انتقاداتی که به IAS 18 می شد، فقدان 
رهنمودهای روشــن و کافی درباره ی دو شرط 
"قابلیــت اندازه گیری" و "قابلیت وصول" منافع 
بود. زیرا بسیاری از رویه های تجاری که در بازار 
مرســوم بود و بر این دو شرط تاثیر می گذاشت، 

مسکوت باقی مانده بود. 

رویکرد مبتنی بر قرارداد
طبق ایــن رویکرد، قرارداد پایگاهی اســت که 
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در آن مســائلی مانند قیمت معامله، شــرایط 
پرداخت، نحوه ی اعتبارسنجی مشتری، شرایط 
حمل کاال و ســایر موارد اثرگــذار قید و توافق 
شــده است. بر اساس این رویکرد، درآمد زمانی 
شناســایی می شــود که تغییری در دارایی ها و 
بدهی ها ایجاد شده باشــد. به عبارت دیگر، در 
مقایسه با استانداردهای پیشین که در شناسایی 
درآمد تاکیدشــان بــر مفاهیم "تحقــق"13  و 
"کســب"14  بود؛ در IFRS 15 تمرکز اصلی بر 
الف( "شناســایی"1۵  و اندازه گیری دارایی ها و 
بدهی ها و ب( تغییری اســت کــه در آنها طی 
عمر قرارداد به وجود می آید. در این استاندارد، 
بر جنبه های اصلی شناخت درآمد توجه ویژه ای 
شــده و تالش شده اســت که در پنج مرحله ی 
زیر نوری بر جوانب تاثیرگذار شناســایی درآمد 

تابانده شود: 
تشخیص قرارداد 1۶  .1

تشخیص دقیق تعهدات اجرایی1۷  مندرج در   .2
قرارداد

تعیین قیمت معامله  .3
تخصیص قیمت معامله بــه تعهدات اجرایی   .4

متمایز
شناسایی  درآمد همزمان با انجام تعهدات  .۵

موسسه ی KPMG در یک تحقیق، صنایعی که 
بیشــتر تحت تاثیر IFRS 15 قرار می گیرند را 
با ذکر مرحله ای که بیشــترین اهمیت را در آن 
صنعت دارد مشــخص کرده است )نمایه ی 1 را 

ببینید(

مرحله ی اول: تشخیص قرارداد با مشتریان
قرارداد توافق بین دو یا چند شــخص )حقیقی 
یــا حقوقی( اســت که حقوق و تعهــدات قابل 
اجرایــی را بــرای دو طرف به وجــود می آورد. 
قرارداد می توانــد توافقی مکتوب، شــفاهی یا 
حتی ضمنی باشد که در رفتار و عادات تجاری 
مردم آن دیار مرسوم باشد. قراردادی که مدنظر 
این استاندارد است باید ضمانت اجرایی داشته 
باشــد. به همین دلیل، قراردادهایی که یکی از 
دو طرف می تواند بدون جریمه آن را فسخ کند، 
در زمــره ی قراردادهای مدنظر این اســتاندارد 
قرار نمی گیرند. به اعتقاد هیئت اســتانداردهای 
بین المللی حســابداری )IASB( اعتبارســنجی 
مشتری بخش مهمی از معتبر بودن یک قرارداد 
اســت. به بیان دیگر، وجود قــراردادی حاکی از 
قابلیت وصول منافع اســت که در کنار ضمانت 
اجرایی تعهدات، پیش شرط های الزم برای تغییر 
محتمل در دارایی ها و بدهی ها را فراهم می کند.

فروشــنده با انعقاد قرارداد حق دریافت مابه ازا 
را از مشــتری پیدا می کند؛ و در مقابل، متعهد 
می شود که کاال یا خدمتی را به مشتری عرضه 
کنــد. در صورتی که حق دریافت مابه ازا بزرگتر 
از تعهدات پذیرفته شده باشد، دارایی ها افزایش 
خواهند یافت؛ و در غیــر این صورت، بدهی ها 
افزایش می یابند. انعقاد قرارداد به تنهایی منجر 
به ثبت حســابداری نمی شود. زمانی قرارداد در 
دفاتر ثبت می شــوند که یکی از دو طرف یا هر 

دو، تمام یا بخشی از تعهدات خود را انجام داده 
باشند. 

مرحله ی دوم: تشــخیص تعهدات اجرایی 
قرارداد

تعهد اجرایی قولی اســت که فروشنده درباره ی 
ارائــه ی کاال یا خدمت به مشــتری می دهد. در 
قرارداد ممکن اســت یک یــا چند تعهد اجرایی 
وجــود داشــته باشــد. طبــق IFRS 15 برای 
تشخیص تعداد تعهدات اجرایی باید دید که آیا 
قرار اســت بیش از یک کاال یا خدمت "متمایز" 
ارائه شود، و بتوان قیمت آنها را در شرایط عادی 
به طور "جداگانــه"18  ارزیابی کرد. یک کاال یا 
خدمت زمانی متمایز تلقی می شود که مشتری 

بتواند جداگانه از آن بهره مند شود. 

مثال یک(  شرکتی محصوالت خود را با یک سال 
ضمانت به قیمت 1۵0 ریال می فروشــد. خریدار 
می تواند با پرداخت 40 ریال یک ضمانت نامه ی 
دیگر نیز برای ســال دوم دریافت کند. حال اگر 
شرکت این بسته را به قیمت 180 ریال بفروشد، 
طبــق IFRS 15 چه تعداد تعهد اجرایی خواهد 

داشت؟ 

پاســخ: در این مثال به ظاهر سه تعهد وجود 
دارد: 1( فروش کاال، 2( ضمانت ســال اول، و 3( 
 IFRS ضمانت اضافی برای ســال دوم. ولی طبق
15، در این مثال تنها دو تعهد اجرایی )موارد 1 
و 3( وجود دارد. چون ضمانت سال اول از فروش 
محصول قابل تفکیک نیست. ولی ضمانت سال 

دوم تعهدی متمایز تلقی می شود. 

مثال دو( شــرکتی به ازای هــر 10 ریال خرید 
یک امتیاز به مشتریانش می دهد.1۹  مشتریان با 
جمع آوری این امتیازات می توانند در خریدهای 
بعدی خود تخفیف بگیرند. در این مثال چه تعداد 

تعهد اجرایی وجود دارد؟

پاسخ: دو تعهــد اجرایی وجود دارد: 1( فروش 

تاثیر  تحت  بیشتر  که  - صنایعی   1 نمایه ی 
که  مرحله ای  و  می گیرند  قرار   IFRS 15

بیشترین اهمیت را در آن صنعت دارد

صنعت
مرحله ی

پنجچهارسهدویک

●●●دفاعی و هوایی

مدیریت 
دارایی ها

●

●●ساخت امالك

بهداشت و 
درمان

●●

ارائه کنندگان 
نرم افزار

●●●●

ارائه کنندگان 
تلفن همراه و 

اینترنت
●●

رسانه و 
اعطاکنندگان 

حق امتیاز
●●●●

)Kieso, et al.2019(KPMG منبع: موسسه ی
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فعلی محصول و 2( بخشــی از فروش آینده ی 
محصول )معادل امتیــاز دریافتی(. در این مثال، 
تمــام 10 ریال دریافتی نباید هنــگام فروش به 
عنوان درآمد شناســایی شود. بلکه سهمی از آن 
باید به امتیازات داده شده تعلق گیرد و معوق شود. 

مرحله ی سوم: تعیین قیمت معامله 
قیمت معامله مبلغ مابه ازایی است که فروشنده 
انتظــار دارد در ازای ارائــه ی کاال یــا خدمت 
دریافت کند. به طور معمول، این مبلغ در مفاد 
قرارداد به راحتی قابل تشخیص است. ولی وجود 
شرایطی همچون مابه ازای متغیر20 ، ارزش زمانی 
پول21 ، مابــه ازای غیرنقدی22  و مابه ازاهـــای 
پرداخت شــده از قبــل )هماننــد کوپن هــای 
تخفیف( تعیین قیمت معامله را دشوار می کنند 

.)Kieso, et al.2019(

در مابه ازای متغیر قیمت معامله به وقوع رویدادی 
در آینده منوط می شــود. برای مثال، پیمانکاری 
کــه به ازای هــر هفته تاخیــر در تحویل پروژه 
درصدی از مبلغ قراردادش کســر می شــود؛ یا 
فروشــنده ای که به مشتریانش اجازه ی برگشت 
کاال داده است. در این موارد، تعیین مبلغ قرارداد 

باید با توجه به آثار این موارد انجام شود. 

مثال( فروشــنده ای 100 واحد کاال را به قیمت 
هر واحد 100 ریال می فروشــد. مشتری اختیار 
دارد ظرف ۶0 روز کاالهای مازاد را عودت دهد. 
بهای تمام شــده ی هر واحد کاال ۶0 ریال است. 
فروشــنده برآورد می کند سه واحد از کاالها در 
مهلت مقرر برگشت شــوند. کاالهای برگشتی 
را می توان دوباره فروخت. ثبت های شناســایی 
درآمد طبق IFRS 15 و اســتاندارد حسابداری 
شماره ی 3 ایران  به شـــرح زیر هســـــتند: 

)Audit Organization. 2020(

:IFRS 15 طبق
حساب های دریافتنی  10.000

       درآمد فروش               ۹.۷00
       پیش دریافت 23              300

طبق استاندارد ایران:

حساب های دریافتنی  10.000
       درآمد فروش               10.000

برگشت از فروش      300
       برگشت از فروش انباشته 24  300

بهای تمام شــده ی فــروش نیز طبــق هر دو 
استاندارد به شرح زیر ثبت می شود:

بهای تمام شده ی فروش   ۵.820
موجودی کاالی

در جریان برگشت           180
          موجودی کاال               ۶.000

دربــاره ی ارزش زمانــی پول باید ایــن نکته را 
در نظــر گرفت که هر مبلــغ اضافی دریافتی از 
فروش نســیه در مقایسه با فروش نقدی باید به 
عنوان درآمد مالی در نظر گرفته شود. بنابراین، 
در تعیین قیمت فروش نباید منظور شــود. این 
موضــوع از ایــن جنبه اهمیــت دارد که به یاد 
آوریم، معیار شناســایی درآمد فروش، متفاوت 
از معیار شناســایی درآمد مالی است. همچنین، 
هنگامــی کــه در ازای ارائــه ی کاال یا خدمتی 
مابــه ازای غیرنقدی تحصیل می شــود، مبنای 
تعیین قیمت معاملــه ارزش منصفانه ی آن چه 

دریافت شده است، خواهد بود. 

مرحله ی چهارم: تخصیص قیمت معامله به 
تعهدات اجرایی متمایز

در مــواردی کــه واحد تجاری تنهــا یک تعهد 
اجرایی دارد، این مرحلــه هیچ گونه پیچیدگی 
ندارد. ولی هنگامی که تعــداد تعهدات اجرایی 
بیشتر باشــد، چالش هایی به وجود خواهد آمد. 
در این حالت، اولویت بر تخصیص قیمت معامله 
بر اساس ارزش های نسبی2۵   است که بر اساس 
ارزش های جداگانه2۶  تعیین می شــوند. در غیر 
این صــورت، روش های یادشــده در نمایه ی 2 

کاربرد دارند.

مرحله ی پنجم: شناسایی درآمد همزمان با 
انجام تعهدات

درآمد زمانی شناســایی می شــود که تعهدات 
اجرایی ایفا شــده باشــد، و آن زمانی است که 
کنتــرل کاال یا خدمت در اختیار مشــتری قرار 
گرفته باشــد. طبق IFRS 15 مفهوم تغییر در 
کنتــرل عامــل تعیین کننــده در تعیین زمان 
شناســایی درآمد اســت. کنترل کاال یا خدمت 
زمانی در اختیار مشــتری قرار می گیرد که وی 
بتوانــد منافع حاصل از آنهــا را هدایت کند، یا 
توانایی آن را داشــته باشــد که مانع اســتفاده 
دیگران از آنها شــود. نشــانه های زیر می توانند 
در تشــخیص این که آیا مشتری کنترل بر یک 

دارایی را به دست آورده است، به کار روند:
مشــتری این حق را داشته باشــد که برای   .1

دارایی مخارجی را انجام دهد.

)IFRS 15 نمایه ی 2 - روش های تکمیلی تخصیص قیمت معامله به تعهدات اجرایی متمایز )طبق

نحوه ی اجراروش تخصیص

روش ارزش تعدیل شده
قیمتی که مشتری حاضر به پرداخت برای تعهد اجرایی است برآورد می شود. 

برای این برآورد، قیمت فروش رقبا می تواند معیار مناسبی باشد.

روش بهای تمام شده به 
عالوه ی درصدی از سود

ارزش تعهد اجرایی از طریق افزودن سود مورد انتظار به بهای تمام شده ی 
انجام آن محاسبه می شود.

روش ارزش باقی مانده

این روش هنگامی کاربرد دارد که ارزش فقط یکی از تعهدات اجرایی که 
ارائه شده است، مشخص نباشد. در این صورت، ارزش های  به شکل بسته 
جداگانه به سایر تعهدات اجرایی منتسب می شود و هر آن چه باقی ماند به 

تعهد اجرایی مورد نظر تعلق می گیرد. 
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مشــتری مالکیت قانونی دارایی را به دســت   .2
آورده باشد.

مزایا یا مخاطرات عمده ی دارایی به مشــتری   .3
تعلق گرفته باشد.

دارایی نزد مشتری قرار داشته باشد.  .4

کنتــرل دارایی می تواند در یــک نقطه ی زمانی 
)مثال، فروش یک گوشــی تلفــن همراه( یا طی 
زمان )مثال، فروش یک دارایی در حال ســاخت 
که فروشــنده متعهد به تکمیل آن اســت( به 
خریدار منتقل شــود. طبق IFRS 15 )بند 3۵( 
شــرکت ها زمانی می تواننــد درآمد خود را طی 
زمان و به روش درصد پیشــرفت کار شناسایی 
کنند کــه حداقل یکی از ســه معیار زیر وجود 

:)Kieso. et al.2019( داشته باشد
مشــتری منافــع موردنظر را حیــن اجرای   .1
تعهدات توسط فروشــنده دریافت و استفاده 
کند )مانند قرارداد پشتیبانی مستمر نرم افزار 

طی سال(
مشــتری به موازات ایجاد دارایی کنترل آن   .2
را در اختیار بگیرد )مانند قراردادهای پیمان 

ساخت(
فروشنده استفاده ی جایگزینی2۷  برای دارایی   .3
ساخته شده نداشته باشــد، و قرارداد ضمانت 
اجرایی کافی داشــته باشد. مانند یک شرکت 
هواپیماســازی که مدل خاصــی از جت را با 
توجه به ویژگی های مدنظر مشتری می سازد 
و مشتری وثیقه ی کافی نزد سازنده گذاشته 

است.

خالصه و نتیجه گیری
مفهوم شــناخت درآمد در ســطح بین المللی 
گاهی به نیت سودســازی مورد سوءاســتفاده 
قرار می گیرد. این موضوع طی ســالهای اخیر، 
با ابداع روش های نوآورانه برای کســب درآمد 
توجه بیشتری به خود جلب کرده است. همواره 
اعمــال قضاوت حرفــه ای الزمه ی تشــخیص 
درســتی درآمد شناسایی شــده بوده اســت و 
 Weygandt,( در آینــده نیز خواهــد بــود

پیشین  بین المللی  اســتاندارد   .)etal.,2019
)IAS 18( و معــادل ایرانــی آن )اســتاندارد 
3( از رویکــرد عایدی برای شناســایی درآمد 
اســتفاده کرده اند که رویکردی سود و زیانی 
تلقــی می شــود. در حالی کــه IFRS 15 از 
رویکــرد مبتنی بر قرارداد که یک رویکرد پنج 
مرحلــه ای و مبتنی بر نگــرش دارایی-بدهی 
است استفاده می کند. از مزایای این استاندارد 
جدید توجه ویژه ی آن به اجزای شناســــایی 
درآمـــد )مانند اندازه گیری مبلغ درآمــد( و 
حاالت ویژه ی قابل وقوع در فرآیند کســـــب 

درآمد اســـت. 

پی نوشت ها:
1- IFRS 15 Revenue from Con-
tracts with Customers
2-  Repurchase Agreements
3-  IAS 18 Revenue
4-  Earning Approach

۵-در ایران، استاندارد حسابداری شماره ی 3؛ و 
در کانادا، استاندارد شماره ی 3400 

6-  Asset-Liability Approach
7-  Contract-based Approach

8-   ماننــد دریافت منافع بــر مبنای بازده آتی 
دارایی

9-  Credit rating
10-  Critical Event
11-  Discrete Earning Process
12-  Performance of the Service
13-  realization
14-  Earning
15-  Recognition
16-  Contract Identification
17-  Performance Obligations
18  Stand-alone Value

1۹-  ایــن نــوع امتیــازات در فــروش بلیت 
شرکت های هواپیمایی بسیار رایج است.

20-  Variable Consideration
21-  Time Value Money

22-  Non-cash Consideration
Refund Li- بــا اصطالح IFRS 15 23-  در 

ability بدان اشاره شده است.
 24- کاهنده ی حساب های دریافتنی است.

25-  Relative Value
26-  Stand-alone Value
27-  Alternative use
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مالی گزارشگری 

ت ا تغییــــر
در عمــــده 
ارائـــه ی
 سود و زیان 

مترجمان: نویسنده:

مجتبی سیاه کوهیانعلی هدایتیآدام دلر

من هر مــاه این ســتون مجلــه را از لیورپول 
)انگلســتان( می نویسم. در طول سالیان گذشته 
دو چیــز فضــاي فرهنگی لیورپول را تســخیر 
کرده اســت. اول، این که این شــهر محل تولد 
گروه موســیقي بیتلز1  است. این موضوع ظاهرا 
ارتباطی به دنیای گزارشــگری مالی ندارد. ولی 
یادآور این واقعیت اســت کــه پذیرش هر چیز 
جدیــدي اغلب راه درازی در پیش دارد2 . خب! 
حاال بر روی دومین چیزی که شــهر را تسخیر 
کرده است تمرکز کنیم؛ یعني عجین شدن شهر 

با فوتبال!

سرمربیان باشــگاه فوتبال لیورپول اغلب بسیار 
مشهورند، و سخنانشان خبرساز می شود. یکی 
از ســرمربیان قبلي، براندن راجــرز، می گوید 
مربي گري این باشــگاه مثل این است که یک 
هواپیمــا را در حالــی که داری بــا آن پرواز 
می کنی بســازی! این موضــوع اغلب درباره ی 
گزارشــگری مالی هــم صادق اســت. هر روِز 
زندگی یک اســتانداردگذار، به پاسخگویی به 
جهان همواره در حال تغییر واحدهای تجاري 
می گــذرد. این شــرایط وصف حــال وضعیت 
فعلی بسیاری از تحوالت هیئت استانداردهای 
بین المللی حسابداری3  است. طی سالهای اخیر، 
درباره ی درآمد،  استانداردهاي جدیدی  هیئت 
ابزارهــای مالی، قراردادهــای بیمه، و اجاره ها 
وضــع کرده اســت. ولی قبل از شــروع بخش 
بعدی این ماجرا، هیئت به دنبال این است که 
کمی از سرعت وضع کردن استانداردها کم کند 
تا بتواند تعدیالت الزم را در این اســتانداردها 

انجام دهد.

همان طورکــه بارها و بارها گفته ام، سیاســت 
اصلی هیئت مخابــره کردن بهتر اطالعات در 
صورت های مالی است. جهت گیری پروژه های 
اصلی در سال 2020 این موضوع را به وضوح 
نشــان می دهد. در کنفرانس اخیر هم اندیشی 
کارشناســان حرفه در لنــدن، یکی از اعضای 
هیئت، نیک اندرســون، گفــت: رویکرد رایج 

"مربوط بــودن"  تقویــت  و  تعدیــل  فعلــی، 
گزارشگری مالی است. 

از بین پروژه های کنونی، یکی از اساسی ترین آنها 
پروژه ی صورت های مالی اساسی است. این پروژه 
در طول ســالیان هم برای سرمایه گذاران و هم 
در دستور جلســات هیئت اولویت باالیی داشته 
است. ولی در نهایت ســفر افسانه ایی و جادویی 
آن به نقطه ای رســید که پیش نویس آن منتشر 
شده اســت. در این پیش نویس تغییرات زیادی 
در شکل ارائه ی صورت هاي مالي پیشنهاد شده 

است.

صورت سود و زیان
عمده تریــن تغییــر می تواند معرفی ســه خط 
)ســطر( جدید بــرای جمع های فرعی4  باشــد. 
هانس هوگرورســت، رئیس هیئت، اخیرا گفته 
اســت: یکی از دالیل محبوبیت اطالعات بیرون 
از اصول حســابداری پذیرفتــه ی همگانی۵  این 
اســت که خود ما چنین ساختاری برای صورت 
ســود و زیان تعریــف نکرده ایم. هیئــت از این 
موضوع راضی نیست و امیدوار است که رهنمود 
توصیفــی پروژه ی صورت هـای مالـــی اساسی 
بتواند منجر به کاهش استفاده از اطالعات بیرون 

از اصول حسابداری پذیرفته ی همگانی شود.

اولین جمع فرعی جدید سود عملیاتی است. این 
موضوع مفهوم جدیدی نیست. ولی ممکن است 
در مواردی مغایرت هــای قابل توجه ایجاد کند. 
هیئت به عنوان بخشــی از فرایند اجرای پروژه، 
100 مجموعــه ی صورت های مالــی واحدهای 
تجاری مختلف را بررســی کرد. از این بین، ۶3 
مورد نوعی از ســود عملیاتی را ارائه داده بودند. 
ولی واکاوی دقیق تر، حاکی از ۹ روش محاسبه ی 
متفاوت بود. بنابراین، هیئــت تعریف معینی از 
این جمع پیشنهاد داد. طبق این تعریف، قسمت 
عملیاتی، همه ی درآمدها و هزینه های حاصل از 
فعالیت های تجاری اصلی واحد تجاری را شامل 

می شود.
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اگر چه مفهوم ســود عملیاتي بــه اندازه ی کافی 
قابل درك اســت. ولی تغییر دیگری نیز در این 
قســمت وجود دارد. واحد تجــاری که به عنوان 
بخشــی از فعالیت هــای اصلی کســب و کارش، 
درآمدها یــا هزینه هایی حاصــل از فعالیت های 
سرمایه گذاری و تامین مالی دارد، این اقالم را در 
قسمت ســود عملیاتی ثبت خواهد کرد. در حال 
حاضر، این اقالم زیر عنوان درآمد سرمایه گذاری 
یا مخارج تامین مالی گزارش می شوند. ولی با این 
تغییر، آن ها باید زیر عنوانی مثل سایر درآمدها و 

هزینه های عملیاتی گزارش شوند.

ســه قســمت دیگر در ادامه ی بخــش عملیاتی 
صورت سود و زیان گزارش می شوند. اولین آنها، 
سطري است که به شرکت های وابسته ی همگن 
و مشارکت های خاص۶  مربوط می شود. بالفاصله 
بعد از آن، جمع ســود عملیاتی و سهم از سود و 
زیان شرکت های وابسته ی همگن و مشارکت های 
خاص ارائه می شود. این موضوع بحث برانگیز بود. 
چون روزها و شــب های سختي صرف تشخیص 
این شد که چه چیزی همگن و چه چیز ناهمگن 
اســت. در حال حاضــر، هیئت شــرکت هایی را 
همگن تعریف می کند که واگذاری آن ها می تواند 

بر سود عملیاتی مربوط اثر بگذارد.

عالوه بر مجزا بودن ســرمایه گذاري شرکت هاي 
وابســته ی همگن و ناهمگن در صورت ســود و 
زیــان، آنها در صورت جریان های نقدی و صورت 
وضعیت مالی نیــز جداگانه ارائه خواهند شــد. 
سرمایه گذاری در شرکت های وابسته ی همگن و 
ناهمگن یا مشــارکت های خاص در هر دوي این 
صورت ها در سطرهای جداگانه ارائه خواهند شد.

در زیــر ســود عملیاتي بــه دو قســمت جدید 
می رسیم: ســرمایه گذاری و تامین مالی. در حال 
حاضر، اطالعات قابل ارائه در این دو قســمت با 
جزئیات اضافی محدودی معموال به عنوان درآمد 
ســرمایه گذاری و هزینه ی مالي ارائه می شــوند. 

ولــی با تفکیــک درآمدها به دو نــوع متفاوت، 
قســمت سرمایه گذاری شــامل درآمد حاصل از 
ســرمایه گذاری هایی خواهد بود که عوایدي غیر 
از فعالیــت اصلی برای شــرکت ایجاد می کنند. 
قسمت تامین مالی نیز با شناسایی انواع مختلف 
درآمدها و هزینه های بهره سطرهای بیشتری را 

تشریح می کند. 

هیئت بر این باور اســت که تفاوت با اهمیتی بین 
انواع اقــالم هزینه ی مالی ماننــد بازیافت تنزیل 
ارزش هاي آتي۷  و بهره ی عادی وام وجود دارد که 
باید در صورت های مالی ارائه شــود. هر چند این 
تفکیک موجب طوالنی تر شدن صورت سود و زیان 
خواهد شد، ولی اطالعات مفیدتری را ارائه مي کند.

صورت جریان های نقدی
در ایــن پیش نویس چند تغییر پیشــنهادی نیز 
درباره ی صــورت جریان های نقــدی وجود دارد. 
اکنون که هیئت تعریف مشخصی از سود عملیاتی 
ارائه داده است، پیشنهاد این است که برای تهیه ی 
صورت تطبیق سود و وجه نقد حاصل از عملیات به 
جای شروع از سود قبل از مالیات و کسر هزینه هاي 
مالی و درآمدهای ســرمایه گذاری، از ســطر سود 

عملیاتی )معرفي شده در صورت سود و زیان( آغاز 
شــود. عالوه بر این، پیشنهادهایی نیز برای حذف 
حق انتخاب در نحوه ی طبقه بندی بهره و سود سهام 
ارائه شده است. در حال حاضر، بهره ی پرداخت شده 
و سود سهام تقسیم شده در فعالیت های عملیاتي و 
فعالیت های تامین مالی، و بهره ی دریافتی و سود 
ســهام دریافتی در فعالیت های ســرمایه گذاری و 
فعالیت های عملیاتی ارائه می شوند. هیئت پیشنهاد 
می کند واحدهای تجــاری )غیر از نهادهای مالی( 
بهره ی پرداختی و سود سهام پرداختی را الزاما در 
فعالیت های تامین مالی و بهره ی دریافتی و ســود 
ســهام دریافتی را در فعالیت های سرمایه گذاری 

منعکس کنند.

افشا 
طبق پیشنهادهای هیئت، واحدهای تجاری ملزم 
خواهند بود که درآمدها و هزینه های غیر معمول 
را در یک یادداشــت جداگانه افشــا کنند. این 
غیرمعمول  هزینه های  و  درآمدهــا  پیش نویس، 
را به عنوان درآمدهــا و هزینه های دارای ارزش 
پیش بینی کنندگی محدود تعریف می کند )زیرا در 
آینده تکرار نمی شــوند(. این تعریف بدین معني 
اســت که به طور منطقي مي توان انتظار داشت 
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که این نوع اقــالم غیرمعمول در چندین دوره ی 
حســابداری آینده تکرار نخواهند شد. این افشا، 
شــرح رویداد، مبلغ آن و این که کجا ثبت شده 

است را در صورت های مالی توضیح خواهد داد.

عالوه بر این، هیئت پیشنهاد می دهد معیارهای 
عملکــرد مدیریت8  به عنوان جمــع درآمدها و 

هزینه هایی تعریف شوند که:
در ارتباطات عمومی خارج از صورت های مالی   

استفاده می شوند؛
جمع های اصلی و فرعی مشخص شده توسط   
را  مالی  گزارشگری  بین المللی  استانداردهای 

تکمیل مي کنند؛
دیدگاه های مدیریت را از منظر عملکرد واحد   
به استفاده کنندگان صورت های مالی  تجاری 

منتقل مي کنند.

ایــن موارد بایــد در یک یادداشــت جداگانه ی 
صورت های مالی افشا شــوند. همچنین، الزامی 
برای تطبیق معیارهای عملکرد مدیریت با قابل 
مقایســه ترین جمع الزامی طبق استانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی وجود خواهد داشت.

این مقالــه را با نقــل قولی از ســرمربی قبلی 
لیورپــول آغاز کردم، و حاال آن را با نقل قولی از 
مشهورترین سرمربی تاریخ باشگاه تمام می کنم. 
بیل شــانکلی یک بار گفت: بعضی از مردم فکر 
می کنند فوتبال مســئله ی مرگ و زندگی است. 
مــن این طرز فکر را دوســت نــدارم. چون من 
می توانم این اطمینان را به آنان بدهم که فوتبال 

بسیار جدی تر از اینهاست!!

گزارشگری مالی شــاید اهمیت و شوري مشابه 
فوتبال به دنبال نداشــته باشد. ولی برای دنیای 
کســب و کار ضرورت دارد که صورت های مالی 
ویژگــی مربوط بودن خود را حفظ کنند. اگرچه 
ایــن پیش نویس ممکن اســت به یــک تحول 
بزرگ در این ارتباط  منجر نشــود. ولی محتمل 
است که به طور اساســی ارائه ی صورت سود و 

زیان را تغییر دهــد. جمع بندی مورد نظر برای 
این پــروژه، ارائه ی اســتاندارد جدیدی اســت 
بین المللی حسابداری  اســتاندارد  که جایگزین 
شــماره ی 1 " ارائه ی صورت های مالی" خواهد 
شــد. عالوه بر این، این استاندارد جدید بسیاری 
از استانداردهای دیگر را تحت تاثیر قرار خواهد 

داد. بنابراین تغییر عمده ای خواهد بود.

مراحلی که توســط هیئت پیشــنهاد شده اند، 
گام دیگری در راســتای ارائــه ی اطالعات بهتر 
به اســتفاده کنندگان صورت هاي مالي هستند. 
هدف این است که مقایســه پذیری بهبود یابد، 
افشاء شــفاف تر شــود، و در نهایت تصویر قابل 
فهم واضحی برای اســتفاده کنندگان فراهم آید. 
قطعاً تحوالت عمده ای در طول ســفر در دنیای 
گزارشــگری مالی وجود دارد و کاری که حاال بر 
روی ایــن هواپیمای در حال پرواز انجام شــده 
اســت، برای حصول اطمینان از این بوده است 
که نیازهای فردای حســابداری به دلیل الزامات 

ارائه ی دیروز مغفول نمانند. 

ارائه ی نظر دربــاره ی این پیش نویس تا 30 ژوئن 
2020 قابــل انجام اســت. مثل همیشــه هیئت 
خوشحال می شود کمک حتی کوچکی از دوستانش 

در این سفر دریافت کند.                            

پی نوشت ها:
1 - بیتلز )The Beatles( گروه موسیقی انگلیسی 
راك / پــاپ اهل لیورپول بود که شــامل جان 
لنون، پل مک کارتنی، جورج هریسون، و رینگو 
استار می شد. آنان در دهه ی 1۹۶0 فعالیت خود 
را آغــاز کردند، و بعد از ده ســال همکاری، در 
سال 1۹۷0 از هم جدا شدند. فعالیت این گروه 
راك موجب محبوبیت لیورپول در جهان شــد. 
با این که ســبک اصلی موسیقی آنان راك بود، 
ولی با ترانه هایی همچون Helter skelter و 
Revolution توانستند از پیشگامان موسیقی 

هاردراك و هوی متال باشند. 

 2- اشاره به سبک موســیقي جدیدي که گروه 
بیتلز در زمان خود به دنیا ارائه کرد.

3- International Accounting Stand-
ards Board (IASB(

4- three newly defined subtotals
5-non-GAAP
6- integral associates and joint 

ventures
unwinding of discounts -7 - تعدیــل و 
افزایش ارزش دفتری بدهی های بلندمدتی که 
به ارزش فعلی در دفاتر نگهداری می شــوند و 
هر ســال باید به میزان هزینه ی مالی مربوط 
افزایش یابند تا در سررســید به مبلغ اســمی 

گزارش و تسویه شوند
8- management performance 

measures (MPMs)

منبع:
 The presentation of profit or loss
 faces major changes as the IASB’s
 primary financial statements project
 reaches the exposure draft milestone.
 Adam Deller explains, This article
was first published in the February/
 March 2020 International edition of
.Accounting and Business magazine

آدام دلر: عضو پیوسته ی انجمن حسابداران خبره ی 
انگلســتان و ولــز )ICAEW(، مدرس و متخصص 

گزارشگری مالی
علی هدایتی: عضو انجمن حســابداران رســمی 
خبره ی انگلســتان )ACCA(، مربی )منتور( رسمی 
دانشگاه آکسفورد بروکس انگلستان، عضو کارگروه 
روابط بین الملل انجمن حســابداران خبره ی ایران، 

دکتری حسابداری
مجتبی ســیاه کوهیان: عضو انجمن حسابداران 
رسمی خبره ی انگلستان )ACCA(، عضو کارگروه 
روابط بین الملل انجمن حسابداران خبره ی ایران



21
بهار ۱۳۹۹

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳2 شمارۀ

حسابدار

مالی گزارشگری 

افزایش سرمایه
از محل مازاد
تجدید ارزیابی
 سرمایه گذاری ها:
چالش های ارائه در 
صورتهای
تلفیقی مالی 

حمیدخادم

مقدمه
دارایی های  حسابداری  استانداردهای  مبنای  بر 
تاریخی  بهای  مبنای  بر  تجاری  واحدهای  غیرجاری 
در حساب ها ثبت می شوند. در شرایط تورمی ارزش 
دفتری این دارایی ها با گذشت زمان از ارزش بازار آنها 
اختالف چشمگیری پیدا می کند. از این رو گروهی بر 
این باورند که تجدید ارزیابی این دارایی ها به بهبود 
هدف  تحقق  و  مالی  اطالعات  بودن  مربوط  ویژگی 
کمک  مالی  صورت های  استفاده کنندگان  به  کمک 
درآمد  یک  عنوان  به  ارزیابي  تجدید  مازاد  می کند. 
غیرعملیاتي تحقق نیافته در سرفصل حقوق صاحبان 
سرمایه گزارش می شود. از آن جا که این مازاد درآمد 
تحقق نیافته است، بنابراین افزایش سرمایه ی مستقیم 
از محل آن مجاز نیست. مگر در مواردي که به  موجب 
قانون تجویز شده باشد. پیش بینی اجازه ی این انتقال 
در قوانین مختلف، از جمله، قانون حداکثر استفاده از 
نیازهای کشور و  تامین  تولیدی و خدماتی در  توان 
قانون حداکثر  امر صادرات )13۹1(،  آنها در  تقویت 
استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از 
کاالی ایرانی )13۹8(، قوانین بودجه ی کل کشور )هر 
سال(، و قوانین برنامه ی توسعه ی اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )ادواری(، منجر به 
ترغیب شرکت ها به استفاده از این مشوق قانونی شده 
تاریخی  بهای  و  روز  ارزش  اختالف  نهایتا  که  است، 
دارایی ها را به حساب سرمایه منتقل می کنند. در این 
مقاله تالش شده است ابعاد این موضوع در چارچوب 
استانداردهای  و  ایران  حسابداری  استانداردهای 
بین المللی حسابداری و گزارشگری مالی با تمرکز بر 
گزارشگری مالی آن در صورت های مالی تلفیقی مورد 

بررسی قرار گیرد.

بررســی استانداردهای حســابداری: ایران و 
بین المللی

 ،1۵ شماره ی  حسابداری  استاندارد   24 بند  طبق 
که   سرمایه گذاري هایي   سرمایه گذاری ها،  حسابداری 
مي شوند  طبقه بندي   غیرجاري   دارایي   عنوان   تحت  
از  یکي   به   )ترازنامه(  مالی  وضعیت  صورت  در  باید 

روش هاي  زیر منعکس  شوند:
بهاي  تمام  شده  پس  از کسر هر گونه  کاهش ارزش   

انباشته، یا
عمل   نحوه ی   یک   عنوان   به  ارزیابي   تجدید  مبلغ    

مجاز جایگزین . 

طبق  ارزیابي ،  تجدید  مبلغ   به   انعکاس   صورت   در 
ثابت   دارایي هاي   استاندارد حسابداري  شماره  ی 11، 
دوره ی   که   تفاوت   این   با  مي شود.  عمل   مشهود، 
تناوب  تجدید ارزیابي  یک  سال  خواهد بود. از آن جا 
مدت  طوالني   براي   بلندمدت   که  سرمایه گذاري هاي  
نگهداري  مي شوند، ارزش  بازار آنها از نظر مربوط  بودن  
به  اندازه گیري  سود و زیان  دوره  اهمیت  چنداني  ندارد. 
زیرا مدیریت  واحد تجاري  قصد یا توان  آن  را ندارد که  
این  سود یا زیان را از طریق  فروش  آنها محقق کند. 
بهاي   به   بلندمدت   سرمایه گذاري هاي   دلیل ،  این   به  
تمام  شده  پس  از کسر کاهش ارزش انباشته در صورت 
عمل   نحوه ی   در  می شوند.  گزارش  مالی  وضعیت 
مجاز جایگزین  نیز این  سرمایه گذاري ها را مي توان  بر 
اساس  مبلغ  تجدید ارزیابي  شده منعکس  کرد. اگر این  
رویه  انتخاب  شود، احتساب  افزایش  ارزش  به عنوان  
درآمد تحقق  یافته  ی دوره  مجاز نیست . مبلغ  افزایش  
در  و  مي شود  تلقي   ارزیابي   تجدید  مازاد  عنوان   به 
در  مي یابد.  انعکاس   سهام   صاحبان   حقوق   سرفصل  
استاندارد حسابداري  شماره ی  11  حالت، طبق   این 
عمل  مي شود. با این  تفاوت  که  دوره ی تناوب  تجدید 
ارزیابي  یک ساله است )بند 3۵ استاندارد حسابداری 
شماره ی 1۵(. از سوی دیگر، طبق بند 42 استاندارد 
به  ارزیابي  تجدید  مازاد   ،11 شماره ی  حسابداری 
عنوان یک درآمد غیرعملیاتي تحقق نیافته در سرفصل 
حقوق صاحبان سرمایه منعکس مي شود. از آن جا که 
مازاد تجدید ارزیابی درآمد تحقق نیافته است، افزایش 
سرمایه ی مستقیم از محل آن مجاز نیست. مگر در 
در  باشد.  شده  تجویز  قانون  به موجب  که  مواردي 
سالهای گذشته به دفعات این مورد در قوانین مختلف 
مورد تصویب قرار گرفته است. اگر این اقدام با رعایت 
از نرخ  انجام شود امکان استفاده  ضوابط تعیین شده 

صفر مالیاتی فراهم است. 

 ،1۶ شماره ی  حسابداری  بین المللی  استاندارد  در 
اموال، ماشین آالت و تجهیزات )IAS 16(، استثنای 
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قانونی در نحوه ی عمل حسابداری و ممنوعیت افزایش 
سرمایه ی مستقیم از محل مازاد تجدید ارزیابی مگر 
به موجب قانون در نظر گرفته نشده است )بند 41 
مازاد  محل  از  سرمایه  افزایش  بنابراین،  استاندارد(. 
انطباق  بین المللی  استانداردهای  با  ارزیابی  تجدید 
ندارد. در نتیجه، رویه ی عمل حسابداری آن قضاوتی 
است. بررسی رهنمودهای حسابداری موجود توسط 
در  مشخصی  رهنمود  یا  رویه  به  منتج  نیز  نگارنده 
اهمیت تر  با  از آن جا  نشد.1 این موضوع  ارتباط  این 
می شود که در اواخر سال 13۹8 گزارش های توجیهی 
افزایش سرمایه ی شرکت های بورسی، به ویژه صنعت 
دارایی های  ارزیابی  تجدید  محل  از  خودروسازی، 
در  بلندمدت  سرمایه گذاری های  بر  )مشتمل  ثابت 
شده  منتشر  کدال  سامانه ی  در  فرعی(  شرکت های 
فوق  سرمایه های  افزایش  ثبت  نظاره گر  حال  است. 
انعکاس  نحوه ی  و  هستیم  اصلی  شرکت های  در 
آنها در صورت های مالی تلفیقی به دلیل مغایرت با 
قابل  بین المللی  و  موجود  حسابداری  استانداردهای 
موضوع  این  تشریح  در  سعی  ادامه  در  است.  تامل 

داریم.

بررسی مجوزهای قانونی 
 معافیت مالیاتی افزایش سرمایه ی واحدهای تجاری از 
محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به موجب ماده ی 
1۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی 
در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات 
مستقیم  مالیات های  قانون   104 ماده ی  اصالح  و 
مصوب 1۶ مرداد 13۹1 )به مدت پنج سال از تاریخ 
الزم االجرا شدن قانون فوق(، طی بخشنامه ی شماره ی 
200/123۹2 مورخ 21 شهریور 13۹1 سازمان امور 
مالیاتی کشور ابالغ شد. پیرو آن، آیین نامه ی اجرایی 
مصوبه ی  طی  که  مذکور  قانون   1۷ ماده ی  موضوع 
تیر   18 مورخ  ه   48۷۹3 ت   /۹083۶ شماره ی 
اجرایی  آیین نامه ی  در  اصالحاتی  اعمال  با   13۹2
موضوع  کشور  کل   13۹1 بودجه ی  قانون   3۹ بند 
تصویب نامه ی شماره ی 1۵4028/ت4831۹ ه مورخ 
وزیران  هیئت  تصویب  به  و  تنفیذ   ،13۹1 آبان   ۶
قانون  اصالحیه ی  تیر 13۹4 که الیحه ی  در  رسید. 
مالیات های مستقیم تصویب شد، طبق ماده ی 282 

این قانون، مشوق ماده ی 1۷ از ابتدای فروردین 13۹۵ 
قانون  این   14۹ ماده ی  متن  به  توجه  با  و  شد  لغو 
شرکت ها بابت تجدید ارزیابی دارایی ها ملزم به رعایت 
تجدید  مازاد  )نگهداری  شدند  حسابداری  استاندارد 
ارزیابی در حساب جداگانه در حقوق صاحبان سهام(.

طی سال های 13۹۶ و 13۹۷، افزایش نرخ ارز و رشد 
افزایش  را  شرکت ها  هزینه های  تورم،  نرخ  فزاینده ی 
به  آنها شد.  از  به زیان ده شدن بسیاری  داد و منجر 
طوری که شماری از شرکت ها حتی مشمول ماده ی 
141 اصالحیه ی قانون تجارت شدند. تیر 13۹۷ در 
با  ارتباط  در  بودجه،  قانون  مالیاتی  احکام  راستای 
"ز"  بند  موضوع  شرکت های  دارایی  ارزیابی  تجدید 
تبصره ی 10 قانون بودجه ی سال مذکور بخشنامه ی  
شماره ی 200/۹۷/20/ص مورخ 22 اردیبهشت 13۹۷ 
از سوی سازمان امور مالیاتی کشور ابالغ شد. بر این 
مالی  صورت های  اساس  بر  که  شرکت هایی  اساس، 
 141 ماده ی  مشمول   13۹۶ سال  حسابرسی شده ی 
اصالحیه ی قانون تجارت شده بودند، مشروط بر این 
تجدید  مازاد  محل  از  سرمایه  افزایش  انجام  با  که 
ارزیابی دارایی ها از شمول ماده ی مذکور خارج شوند، 

مشمول نرخ صفر مالیاتی شدند. 

سپس، طبق ماده ی 14 قانون حداکثر استفاده از توان 
ایرانی  کاالی  از  و حمایت  و خدماتی کشور  تولیدی 
مصوب 1۵ اردیبهشت 13۹8، مقررشد به منظور رونق 
مالی  اصالح ساختار  از طریق  اشتغال  ایجاد  و  تولید 
شرکت ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید 
حکم  موضوع  حقوقی  اشخاص  دارایی های  ارزیابی 
مقرر در تبصره ی یک ماده ی 14۹ قانون مالیات های 
مستقیم مصوب 3 اسفند 13۶۶ با اصالحات و الحاقات 
بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر 
این باشد که ظرف مدت یک سال از تجدید ارزیابی 
به حساب سرمایه افزوده شود. طبق این ماده، این امر 

فقط یک بار در هر پنج سال امکان پذیر اعالم شد. 

نکته ی جالب این که، مدیریت نظارت بر بازار اولیه ی 
سازمان بورس و اوراق بهادار نکات تکمیلی درباره ی 
تجدید ارزیابی دارایی ها خصوصا سرمایه گذاری ها را 

یعنی حدودا  کرد.  منتشر  تاریخ ۷ خرداد 13۹۹  در 
یک سال پس از تصویب قانون مذکور و پس از این که 
شماری از شرکت ها از این محل افزایش سرمایه دادند 
و افزایش سرمایه ی آنها هم نزد مرجع ثبت شرکت ها 

ثبت شده است.

چالش انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه
این موضوع در قالب یک مثال تشریح می شود. فرض 
کنید، شرکت اصلی صد در صد سهام شرکت فرعی را 
به مبلغ 800 میلیون ریال تحصیل کرده است. هنگام 
تحصیل ارزش دفتری و ارزش روز خالص دارایی های 
یعنی  است.  ریال  میلیون   ۶00 مبلغ  فرعی  شرکت 
سرقفلی  ریال  میلیون  مبلغ 200  تحصیل  تاریخ  در 
تحصیل وجود دارد. پس حذف آن در فرایند تلفیق با 

ثبت کاربرگی به راحتی امکان پذیر است.
سود انباشته/سرمایه            ۶00
سرقفلی                           200

حقوق سهامداران فاقدکنترل           0
سرمایه گذاری                              800

 
بدون در نظر گرفتن استهالك سرقفلی، فرض می کنیم 
شرکت اصلی در سال 13۹8 به موجب مشوق ماده ی 14 
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و 
حمایت از کاالی ایرانی، سرمایه گذاری در شرکت فرعی 
با تصویب  را  ارزیابی کرده و مازاد حاصل  را تجدید 
کرده  منتقل  سرمایه  به  فوق العاده  عمومی  مجمع 
است. فرض می شود ارزش روز سرمایه گذاری توسط 
کارشناسان رسمی مبلغ 2.000 میلیون ریال تعیین 
مازاد  انتقال  و  ارزیابی  تجدید  ثبت های  است.  شده 
حاصل از آن به سرمایه در دفاتر "شرکت اصلی" به 

شرح زیر بوده است:
شناسایی مازاد تجدید ارزیابی:

سرمایه گذاری      1200
        مازاد تجدید ارزیابی      1200

انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه:
مازاد تجدید ارزیابی   1200

             سرمایه                1200
در پایان سال 13۹8 شرکت اصلی نسبت به تهیه ی 
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نظر  در  با  می کند.  اقدام  تلفیقی  مالی  صورت های 
باال مانده ی حساب سرمایه گذاری  گرفتن ثبت های 
مبلغ  پایان سال 13۹8  در  اصلی  دفاتر شرکت  در 
سهم  که  حالی  در  است.  ریال  میلیون   2.000
فرعی  شرکت  دارایی های  خالص  از  اصلی  شرکت 
)حقوق مالکانه ی تاریخ تحصیل( تنها 800 میلیون 
ریال است. پس با اعمال ثبت حذفی تلفیق حساب 
میلیون   1.200 تلفیق  کاربرگ  در  سرمایه گذاری 
تجدید  مازاد  انتقال  آن  دلیل  که  دارد،  مانده  ریال 
اصلی  شرکت  قانونی  دفاتر  در  سرمایه  به  ارزیابی 
است. این موضوع چون در چارچوب استانداردهای 
حسابداری نیست، پس نمی توان راه حلی طبق این 
ذهن  به  شاید  نخست،  نگاه  در  یافت.  استانداردها 
ارزیابی حذف  این تجدید  آثار  بهتر است  برسد که 
شود. یعنی حساب سرمایه گذاری در کاربرگ تلفیق 
سمت  ولی  شود.  بستانکار  ریال  میلیون   1.200
بدهکار این ثبت چه حسابی باید باشد؟ اگر حساب 
در  اصلی  شرکت  سرمایه ی  شود،  بدهکار  سرمایه 
مالی  و صورت وضعیت  مالی گروه  صورت وضعیت 
آن  مبلغ  حتی  شد.  خواهد  متفاوت  اصلی  شرکت 
و  تغییرات  آگهی  با  گروه  مالی  وضعیت  در صورت 
سرمایه ی ثبتی هم انطباق نخواهد داشت. همچنین، 
محاسبات سود هر سهم نیز با چالش همراه خواهد 
حساب  کاهش  جای  به  باشد  بهتر  شاید  پس  شد. 
حساب  یک  در  ثبت  این  بدهکار  طرف  سرمایه، 
مثال  شود.  اعمال  گروه  مالکانه ی  حقوق  کاهنده ی 
به  انتقالی  ارزیابی  تجدید  "مازاد  عنوان  با  حسابی 
انطباق  تغییرات  آگهی  با  سرمایه  هم  که  سرمایه" 
داشته باشد و هم آثار این تجدید ارزیابی در تلفیق 
حذف شود. فقط در صورت تغییرات حقوق مالکانه 
آن  به  خزانه(  سهام  )مانند  کاهنده  یک ستون  باید 
اختصاص یابد. البته ایرادی که به این روش وارد است، 

عدم استهالك این مازاد در سالهای آینده است.

کاربرگ  در  ارزیابی  تجدید  اعمال  دیگر،  حل  راه 
اساس  بر  یعنی  است.  فرعی  شرکت  برای  تلفیق 
مبلغ  و  روز  ارزش  مابه التفاوت  کارشناسی  گزارش 
دفتری خالص دارایی های شرکت فرعی در کاربرگ 
اعمال و سهم حقوق سهامداران فاقد کنترل )اقلیت( 

این  بر  شود.  شناسایی  وجود  صورت  در  نیز  آن  از 
اساس، دارایی های گروه در صورت وضعیت مالی به 
میزان این مازاد )مبلغ1.200 میلیون ریال( افزایش 
استانداردهای  رعایت  در  زمان  مرور  به  و  می یابد، 
منجر  نیز  روش  این  می شود.  مستهلک  حسابداری 
کامل  طور  به  سرمایه گذاری  حساب  حذف  به 
می شود و آثار استهالك آن نیز در سال های آینده 
اطالعات  فوق  روش  چند  هر  البته  می شود.  اعمال 
مربوط تری را نسبت به روش اول ارائه می نماید ولی 
ارائه یک حساب  یعنی  اول  روش  که  میرسد  بنظر 
و  معقول  روش  گروه  مالکانه  حقوق  در  کاهنده 

منطقی تری، نسبت به روش دوم باشد.

چالش های دیگر
روش های فوق نمونه هایی از روش هایی است که به 
راه های  تمام  ولی  باشند.  اعمال  قابل  می رسد  نظر 
ارتباط، مسئله ی قابل توجه  این  موجود نیست. در 
ارزیابی  تجدید  تناوب  دوره ی  که  است  این  دیگر 
دوره ی  آیا  حال  است.  ساالنه  سرمایه گذاری ها 
با  یا  دارد؟  موضوعیت  استاندارد  طبق  آنها  تناوب 
در نظر گرفتن پاسخ کمیته ی فنی و استانداردهای 
بدان  بیشتر  )که  ایران  رسمی  جامعه ی حسابداران 
اگر  حال  نیست؟  آن  تناوب  به  الزامی  شد(  اشاره 
سرمایه گذاری های فوق الذکر در سنوات بعد کاهش 
انتقال  برای  ایراد  این  )البته  باشد  داشته  ارزش 
جز  به  ثابت  دارایی های  سایر  ارزیابی  تجدید  مازاد 
سرمایه گذاری های بلندمدت به سرمایه هم مصداق 
دارد( چون مازادی وجود ندارد که از محل آن این 
کاهش بازیافت شود، آثار کاهش آن باید در صورت 
از مربوط  انعکاس یابد که خود  سود و زیان جاری 

بودن صورت های مالی می کاهد. 

به جز موارد فوق، فرض کنیم شرکت یا شرکت های 
بلندمدت )فاقد  نیز دارای سرمایه گذاری های  فرعی 
تمام  بهای  روش  به  که  هستند  کنترل(  و  نفوذ 
استاندارد   28 بند  طبق  می شوند.  نگهداری  شده 
تلفیقي   مالي   صورت هاي    ،18 شماره ی  حسابداری 
تجاري   واحدهاي   در  سرمایه گذاري   حسابداري   و 
استفاده   با  باید  تلفیقي   مالي   "صورت هاي   فرعي، 

و  معامالت   مورد  یکسان  در  رویه هاي  حسابداري   از 
سایر رویدادهاي  مشابهي  که  تحت  شرایط  یکسان  رخ  
داده اند، تهیه  شود. چنانچه  رویه هاي  حسابداري  مورد 
استفاده  یکي  از واحدهاي  تجاري  عضو گروه  با رویه ی  
به کار رفته  در تهیه ی  صورت هاي  مالي  تلفیقي  براي  
معامالت  و سایر رویدادهاي  مشابهي  که  تحت  شرایط  
یکسـان رخ  داده اند، تفاوت  داشته  باشد، صورت هاي  
مالي  واحد مزبور هنگام  استفاده  از آن  براي  تهیه ی 
صورت هاي  مالي  تلفیقي  باید به  نحو مناسبي  تعدیل  
 شود". در این جا این پرسش مطرح می شود که این 

الزام چگونه باید رعایت یا تعدیل شود؟

سخن پایانی
و  بود  موجود  چالش های  تشریح  تنها  فوق  موارد 
ارتباط  در  قطعی  رهنمود  یا  راهکار  ارائه ی  مسلما 
تلفیقی  مالی  صورت های  در  افشا  و  ارائه  نحوه ی  با 
متولی  عنوان  به  حسابرسی  سازمان  زیرا  نیست. 
با  باید  کشور  در  حسابداری  استانداردهای  تدوین 
رهنمودی  موضوع،  مختلف  زوایای  گرفتن  درنظر 
ارائه  نحوه ی  و  موارد  این  درباره ی  روشن  و  صریح 
و افشای آنها در صورت های مالی تلفیقی ارائه کند. 
مالی  گزارشگری  و  حسابداری  چالش های  بر  عالوه 
انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه، از منظر قانونی 
نیز این نکته قابل توجه است که افزایش سرمایه از 
محل مازاد تجدید ارزیابی از جمله مصادیق ماده ی 
1۵8 اصالحیه ی قانون تجارت برای افزایش سرمایه 

نیست.                                                  

پی نوشت ها:
و  پرسش  آن  تناوب  دوره ی  ادامه ی  درباره ی   -1
حسابداران  جامعه ی  استانداردهای  و  فنی  پاسخ 
رسمی ایران به شماره ی ۹3 مورخ 11 بهمن 13۹۵ 
در دسترس است. با احترام به نظر کارگروه محترم، 
ارزشیابی  با مفاهیم  بیان شده  به نظر می رسد پاسخ 
به  منجر  و  ندارد  انطباق  دارایی ها  شناخت  تجدید 

ارائه ی اطالعات مربوط تر نمی شود.

دکتری  دانشجوی  رسمی،  حسابدار  حمیدخادم: 
حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد
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مالی گزارشگری 

افشای ریسک های
مرتبـط با آب و هوا 
و دیگر ریسک های
 نوظهور:

ترجمه:

محسن ژاله آزادزنجانیمنصور شمس احمدی

ارزیـابی اهمیـت صـــورت های مالی
با استفاده از بیانیه ی کاربردی شماره ی 2
هیئت استانداردهای حسابداری استرالیا
آوریل 2019

مرور کلی و اهداف 
هم اینک ریسک های مرتبط با آب و هوا و دیگر 
صورت های  از  بیرون  عمدتا  نوظهور  ریسک های 
اساسا  اگر  البته  می گیرند،  قرار  بحث  مورد  مالی 
این حال، همان طور  با  بگیرند!  قرار  بحث  مورد 
هیئت   2 شماره ی  کاربردی  بیانیه ی  در  که 
 )AASB( استرالیا  حسابداری  استانداردهای 
اهمیت1"  درباره ی  قضــاوت  "اِعمال  عنوان  با 
خارجی  عوامل  است،  شده  ذکر    )ABS/PS2(
آن  در  تجاری  واحد  که  صنعتی  همچون  کیفی 
فعالیت می کند، و انتظارات سرمایه گذاران ممکن 
است باعث شوند چنین ریسک هایی "با اهمیت" 
قلمداد شوند و افشای آنها را صرف نظر از تاثیرات 

عددی آنها ایجاب کند.

درباره ی  سرمایه گذار2"  "بیانیه های  به  توجه  با 
در  هوا  و  آب  با  مرتبط  ریسک های  اهمیت 
اهمیت  تعریف  اثر  سرمایه گذاران،  تصمیم گیری 
واحدهای  که  است  این    ABS/PS2 بیانیه ی  و 
مرتبط  ریسک های  با  نمی توانند  دیگر  تجاری 
صرفا  گویی  که  کنند  رفتار  چنان  هوا  و  آب  با 
موضوعی است که به مسئولیت اجتماعی شرکتی 
این  باشد  نیاز  است  ممکن  و  می شود،  مربوط 
خود  مالی  صورت های  متن  در  نیز  را  ریسک ها 
در  که  تجاری  واحد  یک  مثال،  کنند.  منظور 
تاثیر  تحت  احتماال  که  می کند  فعالیت  صنعتی 
ارزیابی  است،  هوا  و  آب  با  مرتبط  ریسک های 
می کند که الزم نیست در آزمون کاهش ارزش3  
دارایی های خود مفروض مشخصی را درباره ی این 
ریسک ها لحاظ کند. با این حال، با مد نظر قرار 
دادن دیدگاه های سرمایه گذاران درباره ی اهمیت 
تصمیمات  در  هوا  و  آب  با  مرتبط  ریسک های 
که  معقولی  انتظارات  نیز  و  سرمایه گذاری شان 
سرمایه گذاران برای تاثیرگذاری این ریسک ها بر 
واحد تجاری دارند، واحد تجاری با اعمال بیانیه ی 

مفروضاتش  که  می کند  برآورد   ABS/PS2

درباره ی ریسک های مرتبط با آب و هوا با اهمیت 
هستند و باید به دقت افشا شوند. حتی اگر مبالغ 
شناسایی شده در صورت های مالی تحت تاثیر این 

مسئله قرار نگیرند.

استرالیا  حسابداری  استانداردهای  هیئت 
و  حسابرسی  استانداردهای  هیئت  و   )AASB(
دارند  انتظار   )AUASB( استرالیا  اطمینان بخشی 
هنگام  حسابرسان  و  تهیه کنندگان  مدیران،  که 
تهیه ی و حسابرسی صورت های مالی میان دوره ی 
مد  را   APS/PS2 مالی  سال  پایان  و  شش ماهه 
الزامی  رهنمود  این  چند  هر  دهند.  قرار  نظر 
نیست، ولی نمایانگر بهترین تفسیر رویه ی هیئت 
از   )IASB( حسابداری  استانداردهای  بین المللی 
موضوع "اهمیت" است. البته واحدهای تجاری در 
استرالیا هم اینک نیز اگر بعضی از موارد الزم را 
افشا نکنند، ممکن است تحت پیگرد قضایی قرار 

گیرند.

پیشنهادهای کلیدی
مالی  صورت های  تهیه کننده ی  تجاری  واحدهای 
طبق استانداردهای حسابداری استرالیا باید موارد 

زیر را مد نظر قرار دهند:
انتظار  می توانند  منطقا  سرمایه گذاران  آیا   
داشته باشند که ریسک های نوظهور، از جمله، 
بر  می توانند  هوا،  و  آب  با  مرتبط  ریسک های 
مبالغ و افشائیات ارائه شده در صورت های مالی 
تاثیر بگذارند و نشانگر اهمیت این اطالعات در 

تصمیم گیری های شان بوده اند یا نه؛ و 
ریسک های  تاثیرات  به  مربوط  افشائیات  کدام   
مرتبط با آب و هوا و دیگر ریسک های نوظهور 
مالی،  صورت های  تهیه ی  مفروضات  درباره ی 
 APS/PS2 در  ارائه شده  رهنمود  به  توجه  با 
آن طور که در درخت تصمیم گیری نمودار 1 
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نمودار 1 – مالحظات ارزیابی اهمیت با  مالی  در صورت های  است،  شده  ارائه  اختصار  به 
اهمیت هستند.

مرتبط  مالی  صورت های  الزامات  به  پیشنهادها  این 
هستند و ضرورت مد نظر دادن تعهدات گزارشگری در 
دیگر بخش های گزارش ساالنه، از قبیل بررسی عملیاتی و 
مالی / گزارش مدیریتی یا بیانیه ی راهبری شرکتی، را نفی 
نمی کنند. متقابال، افشائیات صورت گرفته در دیگر اسناد 
جای افشائیاتی را پر نمی کنند که باید در متن صورت های 

مالی انجام شوند و مورد حسابرسی قرار گیرند.

حسابرسان صورت های مالی نیز می توانند موارد زیر را 
مد نظر قرار دهند:

ریسک مرتبط با آب و هوا و دیگر ریسک های نوظهور   
به عنوان بخشی از برنامه ی ارزیابی ریسک واحدهای 
تجاری در رعایت استاندارد حسابرسی 31۵ استرالیا 
اهمیت  با  تحریف  ریسک های  ارزیابی  و  "شناسایی 

آن4"  محیط  و  تجـــاری  واحد  شناخت  طریق  از 
)ASA 315(. در صورتی که صورت های مالی شامل 
باشند،  اهمیت  با  تحریف  ارزیابی شده ی  ریسک 
حسابرسی  استاندارد  رعایت  با  حسابرس  گاه  آن 
ریسک های  به  حسابرس  "اظهارنظر  استرالیا   330
به ریسک های تحریف   )ASA 330( ارزیابی شده۵" 

با اهمیت واکنش مناسب نشان خواهد داد.
ریسک های  دیگر  و  هوا  و  آب  تغییرات  ریسک  آیا   
جمله  از  حسابداری،  برآوردهای  برای  نوظهور 
مفروضات به کار رفته برای برآورد ارزش منصفانه و 
بالقوه، بر اساس استاندارد حسابرسی  کاهش ارزش 
و  حسابداری  برآوردهای  "حسابرسی  استرالیا   ۵40
و  اهمیت  حائز   )ASA 540(  " مربوط۶  افشائیات 

مربوط هستند یا نه.

ریسک های مرتبط با آب و هوا کدامند؟ و چرا با 
دیگر ریسک های نوظهور تفاوت دارند؟

حوادث  ریسک های  هوا،  و  آب  با  مرتبط  ریسک های 

و  آب  الگوهای  در  تغییر  مزمن،  یا  حاد  طبیعی 
هوایی و فناوری مربوط، تغییر در بازار و قوانین و 
تغییرات در سیاست های دولت را شامل می شوند. 
در حالی که ریسک های نوظهور دیگری، همچون، 
سایبری  امنیت  ریسک های  اطالعات،  رفتن   لو 
گسترده تری  نظارتی  و  فناوری  ریسک های  و 
واحدهای  برای  است  ممکن  که  دارند  وجود  نیز 
سرمایه گذاران  ولی  باشند،  اهمیت  با  تجاری 
به  را  هوا  و  آب  با  مرتبط  ریسک های  مشخصا 
تصمیم گیری های شان  در  که  ریسک هایی  عنوان 
به کار برده می شوند شناسایی می کنند. ولی آن 
اندازه ی کافی در  باید این ریسک ها به  چنان که 
داده  قرار  توجه  مورد  ساالنه  مالی  گزارش های 

بیمه گران  بستانکاران،  سرمایه گذاران،  نمی شوند. 
بیشتر  روز  به  روز  بالقوه  و  فعلی  مشتریان  و 
افشا و مدیریت  را درباره ی  اطالعات مشخص تری 
مرتبط  ریسک های  زمینه ی  در  تجاری  واحدهای 
با آب و هوا طلب می کنند. شواهد این خواسته ی 
بدان ها  اخیرا  که  زیر  ابتکارات  در  سرمایه گذاران 

دست زده اند مشهود است:
اوایل امسال )201۹(، هفت سازمان سرمایه گذار   
و  آب  تغییرات  در  سرمایه گذار  "گروه  جمله  از 
"اصول   ،) نیوزیلند۷  استرالیا/   ،IGCC( هوایی" 
مالی  "ابتکار  و   )PRI( مسئول8"  سرمایه گذاران 
متحد۹"  ملل  سازمان  محیطی  زیست  برنامه ی 
"بیانیه ی  توجیهی  گزارش   )UNEP FI(

انتظارات سرمایه گذاران
آیا سرمایه گذاران می توانند به طور منطقی انتظار داشته باشند که ریسک های مرتبط با آب و 
هوا یا دیگر ریسک های نوظهور اثر با اهمیت بر واحد تجاری دارند و آیا این ریسک ها به جای 

اثر کّمی بر صورت های مالی به طور کیفی بر تصمیمات سرمایه گذاران تاثیر می گذارند؟

بله

بله بله

خیر

خیرخیر

ارزیابی واحد تجاری
آیا ریسک های مرتبط با آب و هوا یا دیگر 

ریسک های نوظهور احتماال اثر با اهمیتی بر 
شرایط مشخص واحد تجاری دارند؟

ارزیابی واحد تجاری
آیا این ریسک ها هیچ تاثیری بر مبالغ 

شناسایی شده یا افشاءشده در صورت های 
مالی دارند؟

افشاء نیاز نیست

هنگامی که مبالغ 
تعیین شده شناسایی 
شدند ریسک ها در 

نظر گرفته می شوند و 
افشائیات مربوط انجام 

می شوند

افشائیات مربوط را 
تعیین کنید

مفروضات را 
توضیح بدهید
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سرمایه گذار جهانی خطاب به دولت ها در زمینه 
تغییرات آب و هوایی10" منتشر کردند؛

شرکت سرمایه گذاری بلک راك11 )پذیرفته شده   
مباشرت  رویکرد  نیویورك(  سهام  بورس  در 
ریسک  به  پرداختن  در  خود  سرمایه گذاری 

مرتبط با آب و هوا را منتشر کرد12 ؛
شرکت های سرمایه گذاری ونگارد و بلک راك و   
مربوط  موارد  افشائیات  خواستار   HSBC بانک 
به آب و هوا شدند و از سرمایه گذاران خواستند 
تا ریسک مربوط با آب و هوا را در تصمیمات 

سرمایه گذاری خود لحاظ کنند13 ؛
تالش  وایت هیون14  سهامداران  از  گروهی   
کنند  صادر  عادی  قطعنامه ای  کردند 
دستورجلسه ی  در  شرکت  آن  طبق  که 
سال  برای  خود  ساالنه ی  عمومی  مجمع 
درباره ی   2018 ژوئن   30 به  منتهی  مالی 
هوا  و  آب  با  مرتبط  ریسک های  افشائیات 

کند؛ ارائه  اطالعاتی 
صندوق های بزرگ خواستار گزارش وضعیت آب   
اقدامات دادگاه های  از  و هوایی به عنوان یکی 

نمودار 2 – قضاوت کردن درباره ی اهمیت در صورت های مالی طبق 
استانداردهای حسابداری استرالیا

خود شدند؛ و
هشتم آگست 201۷ گروه داوطلبانه ی  "عدالت   
دو  از  نمایندگی  به  استرالیا1۵"  زیست محیطی 
دعوی  یک  استرالیا  کامن ولث  بانک  سهامدار 
این  در  کرد.  مطرح  بانک  این  علیه  قضایی 
آب  با  مرتبط  ریسک های  استدالل شد  پرونده 
و هوا، ریسک های مالی مهمی را برای این بانک 
و مشتریان آن ایجاد می کنند، و این که بانک 
از  منصفانه  و  درست  ارائه ی چشم انداز  عدم  با 
افشای  به سبب  مالی خود  عملکرد  و  وضعیت 
قانون تجارت مصوب سال  این ریسک،  ناکافی 
2001 را نقض کرده است. این پرونده پس از 
آن که بانک کامن ولث در گزارش ساالنه ی خود 
در چندین صفحه به بحث درباره ی موضوعاتی 
افشائیات  "کارگروه  پیشنهادهای  با  مطابق 
پس  پرداخت،   " هوا1۶  و  آب  با  مرتبط  مالی 

گرفته شد.

هیئت   2 شماره ی  کاربردی  بیانیه ی 
عنوان  با  استرالیا  حسابداری  استانداردهای 

و  اهمیت" چیست؟  "قضاوت کردن درباره ی 
چگونه برای افشای ریسک های مرتبط با آب و 
هوا و دیگر ریسک های نوظهور به کار می رود؟

نیست.  اجباری   )APS/PS2( بیانیه  این  الزامات 
هیئت  و  هیئت  این  رهنمود  نمایانگر  ولی 
استانداردهای بین المللی حسابداری برای قضاوت 
درباره ی اهمیت است که استانداردهای حسابداری 
استرالیا اجرای آن را هنگام تهیه ی صورت های مالی 
در انطباق با این استانداردها ضروری ساخته است. 
این بیانیه فقط درباره ی صورت های مالی مصداق 
پیدا می کند و درباره ی دیگر اطالعات ارائه شده در 
طور  همان  نمی شود.  برده  کار  به  ساالنه  گزارش 
که در استاندارد حسابداری شماره ی 101 استرالیا 
)AASB 101( و استاندارد بین المللی حسابداری 
ارائه ی صورت های مالی، و   ،)IAS 1( 1 شماره ی
بیانیه )APS/PS2(، توضیح داده شده است،  این 
یا  است که حذف  اهمیت  با  اطالعات در صورتی 
بر  که  استفاده کنندگان  تصمیمات  بر  آن  تحریف 
تجاری  واحد  یک  درباره ی  مالی  اطالعات  مبنای 
مشخص می گیرند، تاثیر بگذارد. در استانداردهای 
ارائه ی صورت های مالی )AASB 101/IAS 1( در 
تعریف اهمیت تاکید می شود که ارزیابی بر مبنای 
اندازه )کمی( و ماهیت )عوامل کیفی( یا ترکیبی 
 )APS/PS2( از هر دو صورت می گیرد. این بیانیه
نیز تاکید دارد که یک قلم اطالعات ممکن است 
تصمیمات استفاده کنندگان اصلی را صرف نظر از 
اندازه ی آن تحت تاثیر قرار دهد، هر چند ممکن 
یابد،  تقلیل  تا صفر  آستانه ی کمی حتی  تا  است 
اطالعات  اصلی  استفاده کنندگان  که  وقتی  مثل 
مربوط قصد دارند یک معامله، رویداد یا شرایطی 

دیگر را به دقت مورد بررسی قرار دهند.

مثال K در این بیانیه )APS/PS2( نشان می دهد 
که  صنعتی  همچون  بیرونی  کّمی  عوامل  که 
انتظارات  و  می کند،  فعالیت  آن  در  تجاری  واحد 

  در نظر گرفتن اهمیت هنگامی 
که افشــا در صورتهای مالی 

دستوری است! 

  بیانیــه ی APS/PS2 را فقط 
به دلیل این که غیردستوری 

است نمی توان نادیده گرفت

 بیانیه ی APS/PS2 رهنمودی 
درباره ی الزاماتی که دستوری 

است ارائه می کند

دستوری

غیر دستوری

تعریف جدید اهمیت

بیانیه  شماره ی 2
AASB/IASB

استاندارد ارائه ی صورتهای مالی
AASB 101/IAS 1
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سرمایه گذاران، هنگام قضاوت درباره ی اهمیت به 
منظور رعایت الزامات افشا در صورت های مالی مد 
نظر قرار می گیرند. هر چند این مثال به بانک ها 
واحدهای  برای  اندازه  همان  به  می شود،  مربوط 
تجاری که در معرض ریسک های مربوط به آب و 
هوا قرار دارند نیز حائز اهمیت است. در این مثال، 
واحد تجاری در صنعتی مشغول به فعالیت است 
که در معرض بدهی نشات گرفته از کشوری قرار 
دارد که در حال حاضر اقتصاد ملی آن معضالت 
واقعیت  این  می کند.  تجربه  را  شدیدی  مالی 
است  ممکن  نیز  بین المللی  بانک های  دیگر  که 
تجربه ی چنین بدهی را داشته باشند، این انتظار 
معقول را به وجود می آورد که بانک گزارشگر نیز 
ممکن است در معرض چنین ریسکی قرار داشته 
باشد. این عوامل کیفی بیرونی در ارزیابی این که 
برای  ریسکی  چنین  تجربه ی  نداشتن  افشای  آیا 
بانک گزارشگر اهمیت دارد یا نه، مد نظر قرار داده 

می شود.

همان طور که در بخش قبل ذکر شد، هم اینک 
ریسک های  برای  مشابهی  بیرونی  کیفی  عوامل 
ممکن  و  هستند،  مطرح  هوا  و  آب  به  مربوط 
برای  نیز  نوظهور  ریسک های  دیگر  است 
در  باشند.  مطرح  خاصی  تجاری  واحدهای 
آب  با  مرتبط  مالی  افشائیات  کارگروه  گزارش 
به عنوان  زیر  تجاری  واحدهای   )TCFD( و هوا 
دارد  احتمال  که  شده اند  معرفی  واحدهایی 
تحت تاثیر ریسک های مربوط به آب و هوا قرار 

باشند: داشته 
بانک ها،   – مالی  بخش  تجاری  واحدهای   
)شرکت های  دارایی ها  مالکان  بیمه،  گروه های 

سرمایه گذاری(، و مدیران دارایی ها، و 
انرژی،    – مالی  غیر  بخش  تجاری  واحدهای   
حمل و نقل، مصالح و ساختمانی و کشاورزی، 

مواد غذایی و محصوالت جنگلی.

با توجه به عوامل بیرونی که در بخش قبل عنوان 
یادشده  فعال در صنایع  تجاری  واحدهای  شدند، 
تعیین  را  اهمیت  با  موارد  افشای  که  باال  در 
می کنند، احتمال دارد به این ارزیابی برسند که آیا 
ریسک مرتبط با آب و هوا را در ارزیابی های خود 
از کاهش ارزش دارایی ها مد نظر قرار داده اند یا نه، 
و چگونه این کار را کرده اند، و نیز این که چگونه 
ریسک های مرتبط با آب و هوا بر دیگر تصمیمات 
اندازه گیری  یا  شناسایی  با  رابطه  در  اتخاذشده 
تاثیرگذار  آنها  مالی  صورت های  در  موارد  دیگر 
حتی  مسئله  این  ببینید(.  را  بعد  )بخش  بوده اند 
ارزش  کاهش  گونه  هیچ  تجاری  واحد  که  وقتی 
در صورت های  را  مرتبط  تاثیرات  دیگر  یا  دارایی 
)مانند  دارد  وجود  نمی کند  شناسایی  خود  مالی 

.)K مثال

آب  با  مرتبط  محتوای  از  باال  سطح  بررسی  یک 
داد  نشان   2018 ساالنه ی  گزارش های  در  هوا  و 
ریسک مرتبط با آب و هوا در حال در نظر گرفته 
شدن است، هر چند در صورت های مالی منعکس 
نمی شود. هم اینک اکثریت افشائیات مرتبط با آب 
و هوا در گزارش های ساالنه، و عمدتا در گزارش 
راهبری  بیانیه های  و  مجمع  به  مدیره  هیئت 
شرکتی و نه در صورت های مالی، ارائه می شوند. 
در حالی که به کار بردن تعریف اهمیت و اصول 
تا  می شود  باعث   APS/PS2 بیانیه ی  در  مندرج 
بعضی از واحدهای تجاری پاره ای از این اطالعات 
را در صورت های مالی خود ارائه کنند. مثال، یک 
واحد تجاری ممکن است مجبور شود قضاوت خود 
را این گونه توضیح دهد که لحاظ کردن تغییر آب 
و هوایی در مفروضات کاهش ارزش دارایی هایش 
برآوردهای  چگونه  یا  است،  نبوده  ضروری 
تعدیالت  پیش بینی شده،  آتی  نقدی  جریان های 
یا عمرهای مفید تحت  تنزیل  نرخ های  با  ریسک 
تاثیر تغییر آب و هوایی قرار گرفته یا نگرفته است. 

واحدهای تجاری بخش مالی می توانند تا جایی 
که سرمایه گذاری یا پرتفوی وام شان در معرض 
میزانی  به  و  می گیرد  قرار  هوایی  و  آب  ریسک 
دارایی ها  این  ارزش گذاری  در  ریسک  این  که 
دهند.  قرار  نظر  مد  را  افشا  است،  شده  لحاظ 
صورت های  همراه  یادداشت های  در  افشائیات 
مشخصی  مفروضات  و  مسائل  بر  باید  مالی 
در  مندرج  مربوط  مبالغ  با  که  باشند  متمرکز 
صرفا  نباید  و  باشند،  مرتبط  مالی  صورت های 

باشند.  مکررات  تکرار 

که  می شوند  مشخص  حوزه هایی  بعد،  بخش  در 
شوند.  متاثر  افشائیات  این  از  بسیار  است  ممکن 
به  تجاری  واحد  کلی  رویکرد  درباره ی  نظرات 
ریسک های مرتبط با آب و هوا و دیگر ریسک های 
اسناد دیگری  و  است در گزارش ها  تجاری ممکن 
غیر از صورت های مالی از جمله گزارش تفسیری 
اهمیت  درباره ی  قضاوت  شوند.  افشا  نیز  مدیریت 
موضوعات همچنین ممکن است به افشای اطالعاتی 
آنها  افشای  بینجامد که استانداردهای حسابداری 
بند  در  که  طور  همان  است.  ندانسته  ضروری  را 
مالی  ارائه ی صورت های  استاندارد حسابداری   31
در  و  شده  داده  توضیح   )AASB 101/IAS 1(
مثال C بیانیه ی کاربردی تبیین شده است، واحد 
تجاری این مسئله را بررسی می کند که آیا نسبت 
استانداردهای  که  کند  اقدام  اطالعاتی  ارائه ی  به 
است  نکرده  مشخص  را  آنها  استرالیا  حسابداری 
درك  برای  اطالعات  آن  که  این  به  منوط  نه،  یا 
تاثیرات معامالت خاص، دیگر رویدادها و شرایط، 
نقدی  جریان  و  مالی  عملکرد  مالی،  وضعیت  بر 

واحد تجاری ضروری باشند.

مالحظات گزارشگری مالی 
الزامات مالی بالقوه ی ریسک های مرتبط با آب و 
هوا و دیگر ریسک های نوظهور ممکن است موارد 
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حسابدار

نمایه ی 1- تاثیرات ریسک های مرتبط با آب و هوا بر صورت های مالی
تاثیر بر گزارشگری مالی استاندارد حسابداری

AASB 101/IAS 1
ارائه ی صورت های مالی

در بند 112 این استانداردها، ارایه ی یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی به منظور ارائه ی اطالعات مربوط که در جایی دیگری در 
صورت های مالی افشا نمی شوند ولی فهم آنها با اهمیت است، الزامی دانسته شده است. در زمینه ی ریسک های مرتبط با آب و هوا، اطالعات 
در صورتی با اهمیت هستند که سرمایه گذاران به طور معقول بتوانند انتظار داشته باشند که ریسک های مرتبط با آب و هوا و دیگر ریسک های 
نوظهور بر واحد تجاری تاثیر قابل توجهی دارند و تصمیم گیری های سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهند. مثال شاید الزم باشد واحد تجاری 
توضیح دهد آیا ریسک های مرتبط با آب و هوا را در محاسبه ی کاهش ارزش دارایی ها مد نظر قرار داده است و چگونه این کار را کرده است. حتی 
با این که طبق AASB 13۶/IAS 3۶ افشای این مورد الزامی نیست. اگر دیگر واحدهای تجاری فعال در آن صنعت در دفاتر خود به کاهش ارزش 
دفتری اذعان کرده باشند و سرمایه گذاران خواستار افشای اطالعات درباره ی این موضوع شده باشند که آیا ریسک های مرتبط با آب و هوا ارزش 

دفتری دارایی های شناسایی شده در صورت های مالی را تحت تاثیر قرار داده است یا نه، باید در صورت های مالی ارائه شود. 

AASB 136/IAS 36 
کاهش ارزش دارایی ها

در صورتی که در محاسبات کاهش ارزش دارایی ها، تاثیر ریسک های مرتبط با آب و هوا مد نظر قرار نگیرد، ممکن است در ارزش دفتری 
دارایی هایی از قبیل دارایی های ثابت مشهود، دارایی های شناسایی شده در رابطه با منابع معدنی، دارایی های نامشهود و سرقفلی بیش نمایی 
شود. قرار گرفتن یک واحد تجاری در معرض ریسک های مرتبط با آب و هوا ممکن است شاخصی باشد که نشان دهد ارزش یک دارایی یا 
گروهی از دارایی ها کاهش یافته است، و نیز بر برآورد جریان نقدی آتی ورودی و خروجی که برای محاسبه ی مبالغ بازیافت تاثیر می گذارند. 
در این استانداردها افشای مفروضات اصلی درباره ی برآورد جریان نقدینگی پروژه ها و نیز رویکرد مدیریتی برای مشخص کردن ارزش 
اختصاص یافته به این مفروضات، به ویژه در رابطه با سرقفلی یا دارایی های با عمر نامحدود الزامی است. در حالی که ریسک های مرتبط با آب 
و هوا ممکن است بر عملیات واحد تجاری تاثیر بسزایی داشته باشند، اطالعات مربوط به نحوه ی لحاظ کردن این ریسک ها در محاسبه ی 
مبالغ قابل بازیافت ممکن است برای استفاده کنندگان صورت های مالی با اهمیت باشند. این مسئله به ویژه درباره ی دارایی های بلندمدت و 
دارایی های مشخص شده در ارتباط با منابع معدنی مصداق دارد. در صنایع استخراجی، سرمایه گذاران ممکن است بخواهند بدانند آیا یک 
واحد تجاری تاثیرات ریسک های مرتبط با آب و هوا را در تصمیم گیری برای ادامه ی استخراج یا تعیین ارزش مناطق خاص مورد عالقه ی 

خود مد نظر قرار داده است یا نه.

AASB 116/IAS 16 
دارایی های ثابت مشهود، و
AASB 138/IAS 38

دارایی های نامشهود

ریسک های مرتبط با آب و هوا، عالوه بر کاهش ارزش دارایی ها، ممکن است بر موارد زیر نیز تاثیر بگذارند:
	 این که آیا صرف هزینه های مشخصی تعریف یک دارایی را توجیه می کند؛ و از این رو، می توان آن را مثال به عنوان

دارایی های ثابت مشهود یا دارایی نامشهود مورد شناسایی قرار داد یا نه؛ و
	.برآورد عمر مفید دارایی ها، و از این رو مبلغ استهالك دارایی های مشهود و نامشهود که هر سال مشخص می شود

AASB/IFRS 13
اندازه گیری ارزش 

منصفانه

این استانداردها واحدهای تجاری را ملزم می کند تا مفروضات مهم مورد استفاده را در مواردی که دارایی ها به ارزش منصفانه مورد شناسایی قرار 
می گیرند، افشا کنند. وقتی ارزش منصفانه ی یک دارایی مشخص تحت تاثیر ریسک های مرتبط با آب و هوا قرار می گیرد، ممکن است واحد 
تجاری الزم باشد افشا کند که یک ریسک مرتبط با آب و هوا چگونه در محاسبات لحاظ شده است. واحدهای تجاری که در بخش هایی فعالیت 
می کنند که به شدت تحت تاثیر ریسک های مرتبط با آب و هوا قرار دارند، باید صرف نظر از تاثیرات کمی، مفروضات خود را درباره ی ریسک های 

مرتبط با آب و هوا افشا کنند.

AASB/IFRS 9
ابزارهای مالی، و
AASB/IFRS 7

ابزارهای مالی: افشاء

در الزامات کاهش ارزش دارایی ها از اطالعات معطوف به آینده برای شناسایی زیان های اعتباری مورد انتظار استفاده می شود. هنگام تصمیم گیری 
درباره ی این که آیا ریسک اعتباری از زمان شناسایی اولیه به شدت افزایش یافته است یا نه، هر گونه تغییرات نامساعد واقعی یا پیش بینی شده در 
محیط نظارتی، اقتصادی یا فناوری وام گیرنده که به تغییر قابل توجه در توانایی وام گیرنده برای برآورده ساختن تعهدات بدهی خود منجر شوند، 
باید مد نظر قرار داده شوند. وقتی بانک ها در پروژه ها سرمایه گذاری می کنند یا به کسب و کارهای متاثر از ریسک های مرتبط با آب و هوا پول قرض 
می دهند، باید این مسئله را در نظر بگیرند که قرار گرفتن در معرض چنین ریسک هایی چگونه زیان های اعتباری پیش بینی شده ی این وام ها یا 
سرمایه گذاری ها را تحت تاثیر قرار می دهند. مثال، اگر یک واحد تجاری به شدت در معرض پروژه های سوخت فسیلی قرار داشته باشد، باید گستره ی 
این در معرض قرار گرفتن را مشخص کند و بگوید که چگونه ریسک های مرتبط با آب و هوا مبالغ شناسایی شده در صورت های مالی اش را ممکن 
است تحت تاثیر قرار دهند. موسسات بازنشستگی و شرکت های بیمه نیز ممکن است سرمایه گذاری هایی را در صنایع در اختیار داشته باشند که این 
سرمایه ها ممکن است تحت تاثیر ریسک های مرتبط با آب و هوا قرار بگیرند و از این رو در معرض ریسک قیمتی در رابطه با این سرمایه گذاری ها قرار 
بگیرند. AASB/IFRS ۷ افشای قرار گرفتن واحد تجاری در معرض ریسک های ابزارهای مالی، اهداف واحد تجاری در مدیریت کردن این ریسک ها، و 
تغییرات ایجادشده در مقایسه با دوره های قبل را الزامی می داند. اطالعات کمی از قبیل تحلیل سرمایه گذاری های صنعت/ بخش ممکن است مشخصا 
آن بخش هایی را مشخص کنند که در معرض ریسک های مرتبط با آب و هوا قرار می گیرند و سیاست واحد تجاری را برای محدود کردن قرار گرفتن 

واحد تجاری در معرض این بخش ها را توضیح دهند.

AASB 137/IAS 37
ذخایر، بدهی های 

احتمالی و دارایی های 
احتمالی

واحدهای تجاری را ملزم می کند ماهیت هر گونه بدهی احتمالی را به اختصار توضیح دهند و بگویند برآورد تاثیرات مالی آن در کجا 
قابل اجراست، و ابهامات مرتبط با جریان خروجی منابع برای تسویه ی تعهدات را مشخص کنند. ریسک ها و ابهامات احتمالی مرتبط با 
آب و هوا نیز ممکن است در تعیین بهترین برآورد یک ذخیره مد نظر قرار داده شوند. واحدهای تجاری باید مفروضات مهم صورت گرفته 
درباره ی رویدادهای آینده را افشا کنند و شاید الزم باشد این افشائیات در تبیین این که چگونه ریسک های مرتبط با آب و هوا در تعیین 

بهترین برآورد ذخایر لحاظ شده اند، گنجانده شوند. ریسک های مرتبط با آب و هوا ممکن است تاثیرات زیر را داشته باشند:
	 شناسایی ذخیره ی یک قرارداد زیان بار یا درآمدهای احتمالی یا هزینه های افزایش یافته در موقعیت های متفاوت که ریسک های

مرتبط با آب و هوا مسبب آن هستند؛
	 افزایش ذخیره های شناسایی شده برای تغییر کاربری یک کارخانه یا جبران خسارت زیست محیطی در صنایع استخراجی به

سبب تغییرات نظارتی یا کوتاه شدن دوره ی یک پروژه؛
	 افشای یک بدهی احتمالی برای یک دادخواهی احتمالی و جریمه ها / مجازات های نظارت های زیست محیطی سخت گیرانه تر

یا دیگر نظارت ها.
*: AASB استانداردهای حسابداری استرالیا / IAS استانداردهای بین المللی حسابداری / IFRS استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
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حسابدار

محدود  موارد  این  به  البته  شود.  شامل  را  زیر 
نمی شود:

کاهش ارزش دارایی ها،  
تغییر در عمر مفید دارایی ها،  

به  دارایی ها  منصفانه ی  ارزش  در  تغییر   
دیگر  و  هوا  و  آب  با  مرتبط  ریسک های  دلیل 

ریسک های نوظهور،
افزایش بهای تمام شده و/یا کاهش تقاضا برای   
کاهش  محاسبات  که  خدمات  و  محصوالت 
ارزش دارایی ها را تحت تاثیر قرار می دهند و/

یا مستلزم شناسایی شروط قراردادهای سنگین 
است،

شروط بالقوه و بدهی های احتمالی جریمه ها و   
مجازات ها، و 

دیگر  و  ها  وام  اعتباری  زیان های  تغییرات   
دارایی های مالی.

ارزیابی  مالحظات  از  بهره گیری  با   1 نمایه ی  در 
اهمیت )نمودار 1( در این باره بحث می شود که 
ویژه  به  هوا  و  آب  با  مرتبط  ریسک های  چگونه 
قرار  تاثیر  را تحت  ممکن است صورت های مالی 
ممکن  حسابداری  استانداردهای  کدام  و  دهند، 

است نیاز به بررسی داشته باشند.

مالحظــات اطمینان بخشــی و خدمــات 
حسابرسی مستقل

با  ارتباط  در   APS/PS2 بیانیه ی  رهنمود  طبق 
می رود  انتظار  حسابرسان  از  مرتبط،  ریسک های 
را مد  با آب و هوا  الزامات ریسک های مرتبط  تا 
چگونه  بگویند  و  کنند  درك  و  دهند  قرار  نظر 
تحت  را  آنان  کار  روند  و  فعالیت  ریسک ها  این 
ریسک  یک  که  صورتی  در  می دهند.  قرار  تاثیر 
مرتبط با آب و هوا تاثیر قابل توجهی بر یک واحد 
تجاری داشته باشد، از حسابرسان انتظار می رود 
این مسئله را مد نظر قرار دهند که آیا صورت های 

مالی این مسئله را مطابق با چارچوب گزارشگری 
مالی قابل اجرا به شکل مناسبی منعکس می کنند 
یا نه. سپس این اطالعات بر اساس استانداردهای 
حسابرسی استرالیا )ASAs( مورد حسابرسی قرار 
خواهد گرفت. حسابرسان برای این که با اطمینان 
کنند  درك  باید  کنند  رسیدگی  مسائل  این  به 
با وظایف  با آب و هوا  که چگونه ریسک مرتبط 
قانونی و تخصصی فعلی آنان ارتباط پیدا می کند. 
حسابرسانی که ریسک مرتبط با آب و هوا را مد 
نظر قرار نمی دهند ممکن است با افزایش احتمال 
مداخالت قانونی و فشار سهامداران روبه رو شوند. 
این ارزیابی مد نظر قرار گرفتن جنبه های کیفی 
جمله  از  تجاری  واحد  حسابداری  رویه های 
قضاوت های  در  احتمالی  سوگیری  شاخص های 

مدیریتی را شامل می شود.

حسابرسان با رعایت استاندارد حسابرسی شماره ی 
و  شناسایی  هنگام   ،)ASA 315( استرالیا   31۵
درك یک واحد تجاری و محیط حاکم بر فعالیت 
آن، در پرتو توجه به فعالیت ها، راهبردها و دیگر 
داخلی  کنترل های  کفایت  و  تجاری  ریسک های 
تجاری،  واحد  آن  ریسک  مدیریت  سامانه های  و 
الزامات توجه به ریسک مرتبط با آب و هوا را مد 
نظر قرار می دهند. این شناخت ممکن است فهم 
الزامات موارد مربوط به ریسک مرتبط با آب و هوا 

به شرح زیر را شامل شوند:
الزامات قانونی   

الزامات بازار   
تعهدات آتی مخارج سرمایه ای؛ و  

برای اهداف و راهبردهای واحد تجاری.  

استاندارد  به کارگیری  با  حسابرسان  بنابراین، 
 )ASA 330( استرالیا  حسابرسی شماره ی 330 
موضوعات  اهمیت  با  تحریف  ریسک های  به 

پاسخی شایسته و درخور خواهند داد.

در حالی که حسابرسان به این مسئله اذعان دارند 
که ریسک مرتبط با آب و هوا ممکن است برای 
مورد  مفروضات  جمله  از  حسابداری،  برآوردهای 
استفاده برای رسیدن به یک برآورد ارزش منصفانه 
و کاهش ارزش های احتمالی دارایی ها، مهم تلقی 
شماره ی  حسابرسی  استاندارد  حسابرسان  شوند، 
برند و  ۵40 استرالیا )ASA 540( را به کار می 

انتظار می رود که:
به  نیل  منظور  به  را  ریسک  ارزیابی  رویه های   
اجرا  به  آن  محیط  و  تجاری  واحد  از  درکی 

درآورند؛
به منظور ارزیابی میزان تخمین ابهام مرتبط با   
را  با اهمیت موضوعات  برآورد، ریسک تحریف 

مورد شناسایی و ارزیابی قرار دهند؛
آزمون  برای  مناسب  راهبرد  یک  انتخاب  با   
اهمیت  با  تحریف  ارزیابی شده ی  ریسک های 

پاسخ دهند؛
یک ارزیابی کلی از جمله معقول بودن برآورد را   

به اجرا در آورند؛
ارزیابی  را  برآوردها  با  مرتبط  افشائیات  کفایت   

کنند؛
تاییدیه ای مکتوب از مدیریت بگیرند؛  

را  مدیریت  و  راهبری  مسئولیت  که  کسانی  با   
بر عهده دارند، یا با دیگر طرف های مربوط به 
مشخص  موضوعات  درباره ی  مناسب  شکلی 

ارتباط برقرار کنند؛
مبنای نتیجه گیری های خود را درباره ی معقول   
شاخص های  و  حسابداری  برآوردهای  بودن 
که  صورتی  در  احتمالی،   مدیریتی  سوگیری 
چنین سوگیری وجود داشته باشد، در پرونده ی 

حسابرسی ثبت و ضبط کنند.

در صورتی که افشائیات با اهمیت درباره ی ریسک 
مرتبط با آب و هوا صورت بگیرند و هر گونه تاثیر 
مالی در صورت های مالی انعکاس  یابد، آن گاه این 
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اطالعات به عنوان بخشی از حسابرسی ساالنه بر اساس 
استانداردهای حسابرسی استرالیا مورد حسابرسی قرار 
می گیرند. حسابرس با به کارگیری استاندارد حسابرسی 
شماره ی ۷00 استرالیا )ASA 700( شکل گزارشگری 
و اظهارنظر درباره ی گزارش های مالی، ارزیابی می کند 
با  جنبه های  همه ی  از  مالی  های  صورت های  آیا  که 
چارچوب  الزامات  استانداردهای  با  مطابق  اهمیت 
گزارشگری مالی استرالیا به نحوه مطلوب ارایه شده اند 

یا نه.

حسابرسان دیگر اطالعات ارائه شده در گزارش ساالنه را 
که خارج از محدوده ی صورت های مالی هستند، از جمله 
بررسی مالی و عملیاتی و بیانیه ی راهبری شرکتی را 
برای پیدا کردن موارد مغایر با گزارش مالی یا اطالعاتی 
استاندارد  با  مطابق  حسابرسی  حین  حسابرس  که 
 ،)ASA 720( حسابرسی شمــاره ی ۷20 اســـترالیا
مسئولیت های حسابرس در رابطه با دیگر اطالعات، به 
دست می آورد، مورد توجه و مداقه قرار می دهند. اگر 
این  یا  را تشخیص دهد  اهمیتی  با  مغایرت  حسابرس 
شکلی  به  اطالعات  دیگر  که  برسد  نظر  به  چنین  که 
نادرست گزارش شده اند، باید به شکلی مناسب در مورد 
آن اظهارنظر کند. در صورتی که افشائیات مرتبط با آب 
و هوا بیرون از محدوده ی گزارش ساالنه صورت بگیرند 
اطالعات  این  درباره ی  و  پایداری(  گزارش  در  )مثال 
نیاز به خدمات گزارش اطمینان بخش باشد، استاندارد 
استرالیا،  اطمینان بخشی  کارهای   3000 شماره ی 
جز  به  اطمینان بخشی  خدمات  از  استفاده  عنوان  با 
تاریخی1۷   اطالعات  اجمالی  بررسی  یا  حسابرسی 
)ASAE 3000(، را معموال استاندارد قابل اجــرایی 

می دانند.                                                       
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(APS/PS 2); https://www.aasb.gov.

au/admin/file/content102/c3/

AASBPS2_12-17.pdf
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داخلی حسابرسی 

افزایش 
ریسک های سیاسی و
نقش 
حسابرسان 
داخلی

مهدی یزدان دوست

مترجم:

سال 201۹، ســال خوبی برای هوآوی غول فناوری 
چیــن نبود. در اول دســامبر 2018 آمریکا از کانادا 
خواســت تا مدیر مالی هواوی، ِمنــگ وانژو 1 دختر 
بنیانگذار این شــرکت را به دلیــل نقض تحریم های 
آمریکا علیه ایران بازداشــت کند. پیش تر گفته شده 
بــود که اتهام ســنگین کالهبرداری در کنار ســایر 
اتهامات در انتظار وی اســت. پس از تشــکیل ســه 
جلسه ی دادگاه، مدیر مالی هواوی به قید وثیقه آزاد 
شــد. ولی پس از آن که گوگل بــه کاربران هوآوی 
اجازه نداد تــا برخی محصــوالت اندرویدی خود را 
به روزرســانی کنند، کاربران از محصــوالت هواوی 
فاصله گرفتنــد. تاثیر این موضوع بــر هواوی کامال 
مشــخص است. ولی شــرکت های دیگر این پرسش 
را از خود می پرســند که این مســئله چه تاثیری بر 
قراردادها، فروش، مشــتریان و تصمیمات کســب و 
کار آنهــا دارد. چین چگونه این خســارت را جبران 
می کند؟ چه کسب و کارهای دیگری ممکن است در 

این آتش گرفتار شوند؟ 

این فقط نمونه ای از پرســش هایی است که حتی در 
بخش های کوچکی از کســب و کارهایی که دگرگون 
شدند یا در معرض بحران اقتصادی قرار دارند، دیده 
می شــود. تحریم های اقتصادی یا سیاســی با موج 
سیاســی می توانند ســبب این مشکل شــوند. البته 
کســب و کارهایی که وابستگی بیشتری به بازارهای 
بین المللی دارند و زنجیره ی تامین آنها گســترده تر 
است، ریسک سیاسی بیشــتری نیز دارند. به عنوان 
مثال، مدیر شــرکت مشاوره ی ریسک مارش2  مدعی 
اســت که یک عدم قطعیت بی ســابقه در نقشــه ی 
ریســک سیاسی ســال 201۹ دیده می شود. وی با 
اشــاره به افزایــش تنش های سیاســی منطقه ای و 
رفتارهای آمریکا در برابر دیگر کشورهای جهان این 

نکته را یادآور شده است. 
شــرکت هایی که فعالیت های چندملیتــی دارند یا 
دارای زنجیره ی تامین خارج از کشور هستند، همواره 
باید ریسک های سیاسی را مورد توجه قرار دهند. با این 
حال، اغلب کسب و کارها در آمریکا فقط طی چند سال 
گذشته به این موضوع پرداخته اند. مایکل مور3 ، دبیرکل 
انجمن سرمایه گذاری خصوصی بریتانیا، معتقد است 

تا پیــش از انتخاب دونالد ترامــپ در آمریکا و رای 
بــه خروج از اتحادیه ی اروپــا در بریتانیا )برگزیت(، 
ریسک سیاسی همیشه موضوعی بود که شرکت های 
اروپایی و امریکایی گمان می کردند فقط کشورهای 
دیگــر باید دغدغــه ی آن را داشــته باشــند. وی 
همچنین می گوید شرکت ها اغلب به آرامی واکنش 
نشان می دهند. مثال با این که طی سه سال گذشته 
برگزیت موضوع مهمی برای شرکت ها بود، ولی اغلب 
شرکت های بریتانیایی زمینه سازی قابل توجهی برای 
آن انجام ندادند. اغلب ســازمان ها همچنان آمادگی 
بســیار کمی برای برگزیت دارند. این در حالی است 
کــه همگی می دانســتند بدترین ســناریو گزینه ی 
قطع معامالت اســت و این گزینــه در آن زمان به 
شــدت قابل پیش بینی بود. به نظر می رسد کسب 
و کارها می خواهند اطمینان بیشــتری در زمینه ی 
نتایج نهایی داشته باشند. ولی هیچ برنامه ریزی برای 

رویارویی با ریسک های سیاسی ندارند.  

برگزیــت تنهــا یکی از چندین ریســک سیاســی 
موجود در نقشه ی جهانی است. سازمان های زیادی 
در معرض ریســک های سیاســی جهانــی همچون 
پیامدهای حاصل از جنگ تجــاری آمریکا با چین، 
افزایــش تحریم هــای آمریکا علیه ایــران یا کره ی 
شــمالی، بی ثباتی سیاسی در ونزوئال، اهداف روسیه 
در اوکرایــن، حضور قدرت هــای نظامی در جنوب 
دریــای چین و جنگ در یمن قــرار دارند. بنابراین، 
باید آگاه باشــند که بــا تغییر شــرایط ناچارند به 
سرعت واکنش نشــان دهند. حسابرسان داخلی نیز 
باید بتوانند اطمینان خاطــری برای این موضوع به 
دست دهند، و ویژگی های ریسک های سیاسی را در 
برنامه های خود بگنجانند و بررسی و بعضا رسیدگی 

کنند. 

پاسخ سریع به ریسک ها
یــان اســتون4 ، مدیرعامــل و بنیان گذار شــرکت 
مشاوره ی کسب و کار یولتا۵  از اهمیت در نظر گرفتن 
ریسک های سیاسی می گوید. به باور او این ریسک ها 
یکی از بزرگترین چالش ها بــرای تصمیم گیرندگان 
طی پنج ســال آینده خواهد بــود. اغلب تالش های 
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بســیاری برای پیش بینــی آینده انجام می شــود. 
در حالــی که باید بر بررســی روندهــا تمرکز کرد. 
سازمان ها باید برای هر سناریویی )بدترین، بهترین 
و هر چیزی( آمادگی داشته باشند. کسب و کارهای 
موفق می توانند براســاس اطالعاتی که در دســت 
دارند و اســتفاده از آخریــن فناوری ها برای آزمون 
سناریوهای "اگر، آن گاه" در برابر طرح هایی که همه 
چیز را پوشش می دهد، انتخاب خود را انجام دهند. 
اگر همه ی بخش های کسب و کار به یک صورت فکر 
کنند و از آن چه در این شرایط مورد نیاز است، آگاه 
باشــند، این امکان وجود دارد که به سرعت در برابر 
تغییر شرایط واکنش نشان دهند. در پاسخ به شرایط 
سیاسی پیش بینی ناپذیر، برنامه ریزی می تواند بسیار 
مهم باشــد. مهم نیســت که ســازمان تا چه اندازه 
بزرگ اســت. اگر همه ی بخش های آن، از فروش و 
مالی تا بازاریابی و زنجیــره ی تامین، به هم مرتبط 
نباشند، هرگز نمی توانند واکنش و تغییر سریعی در 
بازار بی ثبات بین المللی داشــته باشند. هنگامی که 
بخشــی از کســب و کار تغییر می کند، تغییرات آن 
بر کل شــرکت تاثیر می گذارد. تداوم کســب و کار 
اولویت اولیه برای افرادی است که پیش تر در محیط 
سیاســی نامطمئنی قرار داشــته اند. از این رو باید 
بــه صورت منظم برنامه های خود را بررســی کنند. 
تام تاهانی۶ ، تحلیلگر اطالعات در شرکت آمریکایی 
خدمات مشــاوره ی بلک استون۷  می گوید اطمینان 
از همه ی تهدیدها و ریسک هایی که ممکن است به 
نتایج کسب و کار آســیب بزنند، بسیار مهم است و 

برنامه ها باید به روز و کارآمد باشند. 

از سوی دیگر، شرکت هایی که با پیمانکاران فرعی یا 
تامین کنندگان خارج از کشور کار می کنند، نیازمند 
توجه به زنجیره ی تامین خود و مشــتریانی هستند 
که ممکن اســت تحــت تاثیر رخدادهــای خارج از 
کنترل و اختیار آنها قرار گیرند. عموما عاقالنه نیست 
که بیش از حد به گــروه کوچکی از تولیدکنندگان 
وابســته باشــیم و اطمینان داشته باشــیم که در 
منطقه ی سیاســی یا تحت فشــارهای سیاسی قرار 
نمی گیرند. مسئله ی مهم این است که بر شرایط در 
حال تغییر، نظارت داشــته باشیم و به طور گسترده 

درباره ی نحوه ی توســعه ی ریســک های سیاسی در 
یک منطقه و تاثیر آن بر بخش های دیگر برنامه ریزی 
کنیم. به هر حال، نمی توان برای هر احتمال ممکن، 
آمادگی داشــت؛ و برای هر مسئله ی موجود در یک 
بحران، یک پاسخ و واکنش نشان داد. شرکت ها می 
توانند درجه ای از انعطاف پذیــری را در برنامه ریزی 
پاسخ به ریســک خود داشته باشند. هر چند ممکن 
است نیازمند تغییر طرح های مختلف و حتی ارائه ی 
گزینه های دوم و سوم در کشورهای مختلف باشند تا 
در صورت بحران از آنها استفاده شود. این مهم است 

که شرکت ها برای هر چیزی آمادگی داشته باشند.

منابع قابل اعتماد
یک مســئله ی مهم در زمینه ی ریسک های سیاسی 
این اســت که به دشــواری می تواند قابل اعتماد، به 
موقع، و با اطالعات دقیق همراه باشد. به ویژه اگر به 
ســرعت اتفاق بیفتد. به طور نمونه، در یک کودتای 
نظامی، انقالب، شورش یا ناآرامی هایی از این دست، 
این مسئله پیش می آید. مشکل دیگر نحوه ی تعیین 
میزان تأثیرات این ریســک ها و ارزیابی این است که 

چه اقدامات احتمالی و چه موقع باید انجام شود.

اگر از حسابرسان داخلی خواسته شود تا در زمینه ی 
عملیات در کشور یا منطقه ی دیگری اطمینان خاطر 
بدهند، ممکن اســت بتوانند بر اساس شاخص های 
ریسک سازمان های جهانی غیردولتی همچون بنیاد 
پژوهشــی خانه ی آزادی8  ، صندوق بین المللی پول، 
سازمان غیر دولتی شفافیت بین الملل، یا بانک جهانی، 
به مدیران و کارکنان سازمان اطالعات مفیدی ارائه 
دهند. این اطالعات می تواند تا حدوی به اندازه گیری 
ریســک کمک کند. کارنچارچاری۹ ، کارشناس یک 
موسســه ی مشــاوره ی حقوقی در تایلند، این گونه 
هشدار می دهد که در برخی مناطق جهان گزارش ها 
و تفاســیر نادرســتی وجود دارد و اصالت و درستی 
منابع اطالعات را نیز نمی توان به راحتی مشــخص 
کــرد. هنگامی کــه تایلند در ســال 2014 درگیر 
کودتا شــد، شــبکه های اجتماعی و پوشش خبری 
با بازگرداندن ثبات سیاســی بــه قانونگذاری کمک 
کردند. شــرکت های خارجی تحــت تأثیر تغییرات 
سیاســی قرار نگرفتند و به روال عادی عملیات خود 
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مطابق با قوانین موجود پرداختند. ثبات سیاسی نیز 
احیا شد. البته شبکه های اجتماعی گاهی می توانند 
همانند چنگال بــرای ریختن نمک باشــند. منابع 
اطالعاتی معتبرتر، شــامل سفارتخانه ها و اتاق های 
بازرگانــی محلی و خارجی هســتند. ولی بهترین 
منبع شــرکت های خارجی هســتند که مدتی در 
آن کشــور حضور دارند. زیرا آنها یک تیم در امور 
دولتی دارند کــه می تواننــد دیدگاه های مفیدی 
را به اشــتراك بگذارند. این کار تنها با اســتفاده 
از دیدگاه هــای مختلف درك پیشــینه، فرهنگ و 
شــرایط منحصر به فرد هر کشور امکان پذیر است، 
تا یک کســب و کار بتواند درك قــوی و رویکرد 
منســجمی برای مقابله با ریســک های سیاســی 
داشته باشــد. زیرا اغلب نیاز است که بسیار سریع 

اقدام شود. 

بن ابودی10  تحلیلگر تهدیدات جهانی و مدیر ریسک 
مراقبت های بهداشــتی شرکت بین المللی هلیکس11  
می گوید: شــرکت ها همواره باید بدترین ســناریوی 
ممکــن را در نظر بگیرند. یک ماتریس ریســک که 
احتمال ریســک را نشــان می دهــد، می تواند تاثیر 
زیادی بر بهره وری داشــته باشــد. چنین ماتریسی 
می تواند ریســک های قابل توجه، ریسک هایی که به 
زمان بیشــتری برای بررسی نیاز دارند، و منابعی که 
باید مدیریت شــوند را ارائه دهد. همچنین می تواند 
به حذف شاه ماهی های ســرخ سیاسی12  که توجه 
رســانه ها را به خود جلب می کننــد ولی تاثیر قابل 

توجهی ندارند نیز کمک کند.

حسابرســان داخلــی می تواننــد نقــش مهمی در 
ارزیابی میزان ریســک ها داشته باشند، و در صورت 
وجــود اختالف نظر می توانند یــک دیدگاه عینی و 
بی طرفانــه ارائه دهند. مثال مدیر پروژه که در برخی 
بخش ها فعالیت دارد، ممکن است خود را در تضاد با 
مدیران ریسک مستقر در دفتر مرکزی ببیند. درك 
حسابرسان داخلی از ریســک ها ممکن است بسیار 
متفاوت باشــد و انگیزه های آنان ســبب می شود تا 
قراردادهایــی را دنبال کنند که به نظر می رســد پر 

ریسک است.

باالترین سطح اطمینان بخشی 
جک داربیشــایر13 ، مدیر شــرکت دی-ریسک، که 
در حوزه ی برنامه ریزی مدیریت ریســک استراتژیک 
فعــال اســت، در ایــن بــاره می گویــد: گروه های 
حسابرســی داخلی می توانند ارزیابــی کنند که آیا 
مدیران ریسک در بخش ها و مناطق تحت نظر خود 
به حد کافی محتاط هســتند یا نه. شرایط نامعلوم و 
متغیر می تواند باعث شود تا مدیران ریسک بر روی 
ریسک هایی متمرکز شــوند که احتماالً هرگز اتفاق 
نمیفتند. مدیریت ریســک ذاتا یک مفهوم منفی باف 
است. از این رو، بسیاری از گروه های سنتی مدیریت 
ریســک ممکن اســت آن قدر منفی فکر کنند که 
حتی نگران ســناریوهای بسیار بعید هم باشند. این 
موضوع ممکن است باعث شود مدیران پروژه تمایلی 
به اشــتراك گذاری مســائل با تیم مدیریت ریسک 
نداشــته باشــند. این دلیل دیگری است که نشان 
می دهــد چرا اطالعــات دقیق، درســت و به موقع 
دارای اهمیت هســتند. زیرا سازمان ها ممکن است 
زیان بســیار زیادی از این بابت داشته باشند. حتی 
زیان آن بیش از هنگامی اســت که کســب و کار 
سودمند آنها با مشکل مواجه می شود یا برنامه های 
غیرضروری را پیاده ســازی می کننــد و کارمندان 
را اخــراج یا عملیات را تعطیــل می کنند تا بتوانند 
بحران را مشــخص کنند. حسابرســان داخلی باید 
کیفیــت و کمیــت اطالعات در دســترس را برای 
مدیریت ریســک و بحران ارزیابی کنند. البته این 

تصمیم گیری واقعا دشوار است. 

در جست وجوی فرصت
یک بحران سیاســی می تواند فرصت هایی را نیز به 
همراه داشــته باشــد. پل مکینتــاش14  مدیرعامل 
آژانس بریج هد1۵  به این نکته اشــاره می کند که به 
یک اندازه مهم اســت که سازمان ها مزایای بالقوه ی 
متناظر با بحران های سیاســی را نیز در نظر بگیرند. 
وی می گوید: "شرکت ها باید در جست وجوی مزایایی 
هم باشند که از تغییر شرایط سیاسی ایجاد می شوند 
و فقط به ریســک آنها فکر نکنند". برگزیت یکی از 
این موارد بود. مکینتاش معتقد اســت، مهم نبود که 

چه اتفاقــی رخ می دهد. بریتانیــا و اتحادیه ی اروپا 
می خواستند در بازار اصلی باقی بمانند. شرکت ها هم 
می خواهند کسب و کار خود را در هر دو قلمرو ادامه 
دهند. به هر شــکلی که به آن نــگاه کنید، برگزیت 
می تواند فرصت هایی ایجاد کند. البته نه به شــکلی 
که در گذشــته یک بازار واحد بود. ولی الزم اســت 
که شــرکت ها این فرصت ها را کشــف کنند و از آنها 
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حسابداری فلسفه  ی 

فلسـفه ی
 حسابداری
بر اساس مفاهیـم

مهدی غریبرویا دارابی 

واقعیت اجتماعی

چکیده
آیا  که  این  و  حسابداری  واقعی  فلسفه ی  وجود 
پرسش  دو  باشد،  امکان پذیر  آن  دانستن  امکان 
بنیادین است که اندیشمندان فلسفه ی حسابداری 
به  اندیشیدن  رویکرد  با  متمادی  سالیان  طی 
فلسفه ی حسابداری در مسیر متعارف عقل و خرد 
اقدام به ارایه ی نظریه  ها و استدالل  های علمی آن 
فلسفی  مبانی  بررسی  با  مقاله  این  در  کرده اند. 
برخی آرای مرتبط مطرح شده در حیطه ی تئوری 
حسابداری و بر اساس نظریه های اندیشمند بزرگ 
تهدیدهای  و  فرصت  ها  به  سرل،  جان  فلسفه، 
پرداخته  اجتماع  در  حسابداری  دانش  فلسفه ی 
می شود. سرل تصریح می کند که در قرن بیست 
و یکم نیاز ما به فلسفه ی اجتماعی بیش از پیش 
این  در  مسئله  مهم ترین  او  نظر  از  بود.  خواهد 
حوزه، هستی شناسی واقعیت های اجتماعی است. 
اختالس ها،  بورس بازی،  همچون  اموری  یعنی 
که  سکه ای  و  ارز  امالك،  احتکار،  رانت خواری، 
دولت  استانبول  راه  چهار  یا  فردوسی  میدان  در 
و  حیات  می کشانند.  اخالقی  رسوایی  به  را  ایران 
است؛  آن  اقتصاد  به  وابسته  کشوری  هر  ممات 
به  وابسته  اقتصادی  بحران  هر  آن،  موازات  به  و 
صادقانه ی  بیان  مسائل  به  نگرش  شیوه های 

حسابداری در رویدادهای مالی هر جامعه است.

فلسفه ی  صادقانه،  بیان  کلیدی:  اصطالحات 
اجتماعی،  واقعیت  اخالقی،  رسوایی  حسابداری، 

اقتصاد

مقدمه 
جامعه  ای  ساختن  در  می تواند  حسابداری 
نقش  تخلفات  و  خطا  تقلب،  از  عاری  و  سالم 
که  طور  همان  کند.  ایفا  را  سازنده ای  و  موثر 
گزارش های مالی متقلبانه نیز می توانند اطمینان 
به  نسبت  را  عمومی  اعتماد  و  سرمایه گذاران 
بین  از  حسابرسی  عملکرد  و  حسابداری  حرفه ی 
ببرند. البته حسابداری بر مبنای اصول و مفاهیمی 
مالی  به منظور شفاف سازی گزارش های  منسجم 
کرده  اقدام  گذشته  سنوات  طی  ذینفعان  برای 
به  آسیب  و  مالی  رسوایی های  از  زیرا پس  است. 

گرفته  آن  به  تصمیم  جامعه  اقتصادی  چرخه ی 
بشری  جوامع  نیاز  حسب  را  مفاهیم  آن  که  شد 
برای کسب و کار و ادامه ی حیات طراحی و ارائه 
می کنند  استدالل  برخی   .)13۹8 )رضایی،  کند 
بیان  در  آن  توفیق  اصلی حسابداری عدم  مشکل 
ارزیابی  است.  اقتصادی  واقعیت های  صادقانه ی 
تحوالت اخیر در حسابداری نشان می دهد اگر چه 
این تالش ها گامی در راستای دستیابی به بازنمایی 
بهتر واقعیت های اقتصادی است، ولی این تالش ها 
ناکافی بوده اند. ابهامات حسابداری هنوز هم بسیار 
هستند. بنابراین، رسوایی های حسابداری در آینده 

همچنان محتمل است.

معینی  انواع  درباره ی  اندیشیدن  شیوه ی  فلسفه 
به  عشق  یونانی  واژه ی  از  و  پرسش هاست؛  از 
فلسفه  ویژگی  مهم ترین  است.  شده  مشتق  خرد 
)واربرتون،  است  منطقی  برهان  از  استفاده 
طرز  به  فلسفه  و  حسابداری  بین  پیوند   .)13۹2
تعداد  علت  به  محققان  است.  بحث  مورد  مبهمی 
از  زمینه  این  در  انجام شده  مطالعات  محدود 
حسابداری  زمینه ی  در  فلسفه  اصطالح  کاربست 
گذشته،  در  حتی   .)2008 )بای،  می کنند  دریغ 
استدالل هایی علیه دیدگاه پیوند حسابداری با یک 
رویکرد فلسفی وجود داشت )شوهر، 1۹۵4(. آن 
دارد  چه  آن  به  بستگی  معموال  می دانیم  ما  چه 
آن  توصیف  برای  ما  که  واژگانی  و  می بینیم،  که 
مستلزم  همواره  می بریم،  به کار  می بینیم  چه 
است  چیزی  سرشت  درباره ی  موجود  نظریه های 
که می بینیم. بنابراین، پیشنهاد می شود برای درك 
مفاهیم  حسابداری،  فلسفی  جنبه های  عمیق تر 
نظری و مجموعه ی استانداردهای حسابداری مورد 
مطالعه قرار گیرد. سایدبوتام )1۹۷۷( می گوید هر 
زمان و هر کجا امور اقتصادی فراتر از ابتدایی ترین 
باشد،  رفته  پیش  کاالها  مبادله  و  تولید  شرایط 
وقتي  ولی  شده اند.  ظاهر  حسابداری  سامانه های 
چیستي  از  و  مي گیریم  فاصله  حسابداري  از  ما 
حسابداري  فلسفه ی  معنی  به  این  مي پرسیم  آن 
چه  اجتماعي  زندگي  در  حسابداري  یعني  است. 
جایگاهي دارد، و تأثیر آن بر اقشار مختلف جامعه 
چیست )الخاشن و نتیم، 2018(. تئوری از دیدگاه 
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دانشمندان فلسفه به معنی نظامی از معلومات و 
از  واقعیت  گوناگون  جنبه های  توصیف  و  توضیح 
دیدگاهای کلی و عمومی است. دو روش شناسی 
شده  بیان  حسابداری  تئوری های  تبیین  برای 
روش شناسی  و  اثباتی1  روش شناسی  است: 
از  تئوری ها   .)1382 صیدی،  و  )ثقفی  هنجاری2 
اتم ها  که  طور  همان  می شوند.  تشکیل  فرضیه ها 
به  فرضیه ها  بنابراین،  هستند.  مولکول ها  درون 
که  می کند  ادعا  نظریه  یک  می پردازند.  نظریه ها 
هر جا مجموعه ای از شرایط اتفاق بیفتد، نتیجه ی 
مشابهی مشاهده خواهد داشت )دونلوی، 2018(.

اصطالح فیلسوفیه را می توان به عنوان زیر سؤال 
درك  پذیرش  لزوم  و  پایه  اساسی  مفاهیم  بردن 
معنادار از یک زمینه ی خاص تعریف کرد )بارك، 
200۷(. این مسئله می تواند به این معنا باشد که 
حسابداری به عنوان یک حوزه ی دانش می تواند با 
رویکردی فلسفی پایه گذاری شود. در این رابطه، 
کلوسکی و همکاران )200۷( بررسی کردند که آیا 
حسابداری توسط یک نظریه ی عمومی پشتیبانی 
می شود یا نه. آنان تصریح کردند گرچه دانشمندان 
دارد،  وجود  حسابداری  نظریه ی  یک  می دانند 
تعریف  یا حتی  ترسیم  را  آن  ندرت  به  آنان  ولی 
می کنند. در مقابل، مک کارن )200۷( استدالل 
ندارد،  فلسفی  پیش فرض  حسابداری  می کند 
حساب های  و  عینی  حساب  های  بین  تفاوت  و 
تحریف شده عمدتاً در مجموعه ی حسابداری است. 
با این حال، در عمل نشان داده می شود که ابهام 
حسابداری می تواند یکی از عوامل اصلی منجر به 
این  در  شود.  گرفته  نظر  در  حسابداری  رسوایی 
راستا، بایو و همکاران )2011( استدالل می کنند 
طور  به  حسابداری  رسوایی های  همه ی  که 
مستقیم یا غیرمستقیم به حسابداری تحریف شده 
ترتیب،  همین  به  هستند.  مرتبط  گمراه کننده  و 
مکینتاش )200۶ ؛ 200۹( استدالل می کند که 
حسابداری و گزارشگری مالی همیشه نادرست و 
همچنین ارائه ی اطالعات نادرست هستند. عالوه 
می کنند  تظاهر  که  حسابدارانی  از  وی  این،  بر 
زیرا  می کند،  انتقاد  هستند  حقایق  بیان کننده ی 

اثبات این ادعا در واقعیت ممکن نیست. عالوه بر 
اعداد  که  است  معتقد  نیز   )2014( ویلیامز  این، 
عملیاتی  آنها  زیرا  نیستند.  دقیق  حسابداری 
به بحران  اعداد می توانند منجر  بنابراین،  هستند. 
این رسوایی ها عواقب اجتماعی  حسابداری شوند. 
سرمایه گذاری  دادن  دست  از  جمله  از  شدیدی 
وجود  به  باعث  اغلب  داشته اند.  همراه  به  شغل  و 
آمدن خشم عمومی شدند، و معموال پرسش های 
که  این  و  جامعه  در  حسابداری  نقش  به  مربوط 
آیا می تواند صادقانه واقعیت های اقتصادی را نشان 

دهد برانگیختند.

 )2011( مارکاریان  و  مگان  راستا،  همین  در 
بنیادی  ضعف های  حسابداری  که  دریافتند 
ساختاری دارد و در کاربرد پر تنش است. مهم تر 
گزینه های  تأثیر  ارزیابی  در  که  این  همه  از 
ریسک پذیری در صورت های مالی ناتوان است. از 
بالقوه ی آن در  برای برطرف کردن ضعف  این رو 
باید بر اساس تدوین  اقتصادی تنها  بیان عملکرد 
استانداردهای حسابداری به طور فزاینده ای مورد 
نهادهای   )200۶( مکینتاش  گیرد.  قرار  توجه 
واقعیت  یک  خالق  عنوان  به  را  استانداردگذار 
به  پاسخ  در  می کند.  توصیف  خاص  اجتماعی 
نهادهای  به حسابداری،  انتقاد مداوم  و  رسوایی ها 
بین المللی  و   )FASB( امریکا  استانداردگذار 
توانایی  بهبود  در  سعی   2001 سال  از   )IASB(
واقعیت های  صادقانه  بیان  برای  حسابداری 
برای  تالش ها  این  از  بسیاری  داشته اند.  اقتصادی 
چارچوب  یک  تولید  در  همگرایی  به  دستیابی 
حسابداری  استانداردهای  برای  واحد  نظری 
حسابداری  این،  بر  عالوه  است.  شده  متمرکز 
تالش  منصفانه  ارزش  مفهوم  به  بیشتر  توجه  با 
اقتصادی  واقعیت  از  بهتری  نمایانگر  است  کرده 
تدریجی  نظر می رسد حرکت  به  باشد. همچنین، 
استانداردهای  به  نسبت  اصولگرایی  سوی  به 
استثناء  باعث کاهش  قواعد  بر  مبتنی  حسابداری 
و اختیار مدیریت در فرآیند گزارشگری مالی شده 
است )لی، 200۶(. با وجود این تالش ها، در بحران 
مالی 2008/200۷، حسابداری به دلیل ناتوانی در 

بیان صادقانه ی واقعیت های اقتصادی با انتقادهای 
زیادی روبه رو شد.

معین  دوره ی  یک  در  شرکت  یک  مالی  عملکرد 
فرایند  در  مختلف  ذینفعان  به  کمک  منظور  به 
آن  پیشینه ی  اطالعات  اساس  بر  تصمیم گیری 
 .)200۶  ،Damant( می شود  ارائه  کاربران  به 
بالقوه،  سرمایه گذاران  سهامداران،  شامل  ذینفعان 
سایر  و  کارکنان  دولتی،  مقامات  اعتباردهندگان، 
است در شرکت  است که ممکن  دیگر  طرف  های 
منافع داشته باشند. هیئت استانداردهای بین المللی 
تأمین کنندگان  به   )2010  .IASB( حسابداری 
سرمایه به عنوان اصلی ترین کاربرانی که اطالعات 
می کند.  تأکید  می شود  ارائه  آنها  برای  مالی 
بنابراین، مهم ترین عامل تعیین کننده در استاندارد 
افشای  به  مربوط  اطالعات  شناسایی  حسابداری 
)بای، 2008(.  افشای آن است  اطالعات و میزان 
ویژگی  عنوان  به  اطمینان"  "قابلیت  عالوه،  به 
شده  معرفی  حسابداری  اطالعات  کیفی  اساسی 
است )IASB، 2010(. این مسئله احتماالً ذینفعان 
گزارش های  به  زیادی  حد  تا  می کند  ترغیب  را 
رسوایی های  حال،  این  با  باشند.  وابسته  مالی 
حسابداری، مانند مواردی همچون انران، وردکام، 
پارماالت، ساتیام، رویال بانک اسکاتلند، ...، منجر 
به خسارات شدید سهامداران و سایر ذینفعان شده 
است )مالین، 2013(. مسائل مربوط به سودمندی 
و  است،  برده  سؤال  زیر  را  حسابداری  اطالعات، 
آیا این توانایی را دارد که به اندازه ی کافی نقش 
این، ارزش  بر  ایفا کرده باشد. عالوه  الزم خود را 
که  این  و  دارد  سوال  جای  تصمیم گیری  در  آن 
اصلی  هدف  خود  باید  سودمند  تصمیم گیری  آیا 
گزارشگری مالی باشد یا نه، گزارشگری را نیز زیر 

سوال می برد )بای، 2008(.

از  مجموعه ای  گردآوری  با  همراه  نوشتار،  این 
این  در  حسابداری  معاصر  اندیشمندان  نظریات 
برخی  فلسفی  مبانی  بررسی  و  سو  یک  از  زمینه 
تئوری  حیطه ی  در  مطرح شده  مرتبط  آرای 
فلسفه ی  تبیین  پی  در  سو،  دیگر  از  حسابداری 
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اساسی  اصول  مبنای  بر  جامعه  در  حسابداری 
هستی شناسی سرل است. 

حاصل  مؤثر  طور  به  حسابداری  اهدف  آیا 
می شوند؟

اعتقاد بر این است که غایت حسابداری جز فراهم 
آوردن اطالعات الزم برای تصمیم گیری اقتصادی 
پاسخ گویی  مسئولیت  نقش  ایفای  و  سو  یک  از 
 .)1382 صیدی،  و  )ثقفی  نیست  دیگر  سوی  از 
هدف تئوری حسابداری تبیین و پیش بینی روش 
حسابداری است، و به بهبود حسابداری و مطلوبیت 
ارائه ی صورت های مالی کمک می کند. مک دونالد 
استدالل می کند یک تئوری باید شامل سه عنصر 
باشد: 1( به رمز درآوردن پدیده ها و تبدیل آنها 
طبق  ترکیب  یا  دستکاری   )2 نمادین،  عالئم  به 
قواعد و 3( برگرداندن به پدیده های دنیای واقعی. 
حسابداری  در  می توان  را  عنصر  سه  از  یک  هر 
یافت. نخست حسابداری عالئم یا نمادها را مورد 
استفاده قرار می دهد؛ "بدهکار"، "بستانکار" و یک 
اصطالح شناسی کلی که درست و منحصر به فرد 
است. دوم، در حسابداری قواعد ترجمه می شوند؛ 
و  معامالت  نمادین  )نمایش  درآوردن  رمز  به 
رویدادهای اقتصادی( عبارتست از فرآیند ارائه ی 
عالئم نمادین و برگرداندن آنها به همان پدیدها. 
استفاده  دستکاری  قواعد  از  در حسابداری  سوم، 
سود  تعیین  برای  استفاده  مورد  فنون  می شود. 
عالئم  دستکاری  قواعد  عنوان  به  است  ممکن 
حسینی،  و  )خدارحمی  شود  تلقی  حسابداری 
از تعریف  13۹3(. در زمان های دورتر نیز، پیش 
رسمی حسابداری در کشورهای مختلف، مقرراتی 
برای افشای اطالعات مالی وضع و اجرا شده بود. 
مالیاتی  و  تجاری  قوانین  در  عمدتاً  مقررات  این 
تا   1۹20 دهه ی  در  مقررات  و  قوانین  این  بود. 
اوراق  بورس  بازار  با رشد سریع  1۹34، همزمان 
بهادار و سقوط آن در سال 1۹2۹ بود و تغییرات 
داد.  رخ  اقتصادی  بحران های  موازات  به  بعدی 
سوابق نشان می دهد پس از هر بحران اقتصادی 

مقررات جدید وضع شده است )ثقفی، 13۹3(.

با  بیان می کنند  ویلیامز و راونسکروفت )201۵( 

بودن  بینی  پیش  غیرقابل  و  پیچیدگی  به  توجه 
از  یک  کدام  که  این  تشخیص  جهانی،  اقتصاد 
بسیار  دارند،  بیشتری  ارزش  حسابداری  داده های 
اندازه گیری در حسابداری عبارتست  دشوار است. 
از تخصیص اعداد به ویژگی ها یا خصوصیات اشیا 
مهم  جنبه های  از  یکی  خود  که  موضوعات،  و 
تئوری حسابداری است )ولک، داد، ترنی، 200۶(، 
با این حال، در این رویکرد معنای دقیق "درآمد 
واقعی" مشخص نیست. همچنین چگونه می توان 
میسر  نیز  کرد  اندازه گیری  را  واقعی  درآمد  این 
نشده است )بای، 2008(. از طرف دیگر، رویکرد 
کاهش  و  تصمیم گیری  برای  داده ها  سودمندی 
وضعیت عدم اطمینان مورد نظر همه ی بنگاه های 
اقتصادی است. با این حال، هیچ توافقی در مورد 
مفیدترین  می توان  را  داده ای  نوع  چه  که  این 
الکساندر   .)200۹ )مور،  ندارد  وجود  دانست 
 IFRS استانداردهای  می کند  استدالل   )201۵(
یک واقعیت خاص را ارائه می دهند که عمدتاً برای 
تأمین نیازهای تامین کنندگان مالی تهیه می شود. 
است  ممکن  استفاده کنندگان  سایر  که  حالی  در 
مالی  گزارش های  در  را  خود  موردنیاز  اطالعات 
پیدا نکنند. بر این اساس، به یقین ابهامات موجود 
توانایی  تصمیم،  و  تشخیص  برای  حسابداری  در 
را  اقتصادی  واقعیت  صادقانه ی  بیان  برای  الزم 
افشای  این،  بر  عالوه  کورن، 200۷(.  )مک  ندارد 
مورد  چه  آن  از  فراتر  شرکت ها  که  فزاینده ای 
مالی سنتی  نشان می دهد صورت های  است،  نیاز 
نیستند  شرکت ها  عملکرد  کامل  گزارش  به  قادر 
)کریستی و همکاران، 2013(. کاالها و خدمات در 
هر جامعه ای بر حسب نیاز تولید و عرضه می شوند. 
حسابداری  شده،  مطرح  نگرش های  تمام  در 
نیاز  مورد  مالی  اطالعات  اصلی  تامین کننده ی 
این  عرضه ی  است.  اقتصادی  تصمیم گیرندگان 
جامعه  که  باشد  میزانی  همان  به  باید  اطالعات 
تولید  خدمات،  و  کاالها  همه ی  مانند  دارد.  نیاز 
بیشتر )کمتر( از نیاز به ضرر جامعه است. خریدار 
جامعه  هر  مردم  نهایت  در  خدمات  و  محصوالت 
هستند )ثقفی، 13۹3(. عالوه بر این بای ) 2018( 
استدالل می کند که خروجی حسابداری به خودی 
است.  نشده  گرفته  نظر  در  کاربران  برای  خود 

می دهد  نشان  بحث برانگیزی  طرز  به  مسئله  این 
ابهاماتی در رابطه با نقش حسابداری و نیز نحوه ی 

اثربخشی آن وجود دارد. 

تالش  فلسفی  ادبیات  و  حسابداری  چارچوب های 
با مفاهیم فلسفی  برای پیوند حسابداری  بسیاری 
نشان می دهد. طبق گفته ی سرل )1۹۹۵(، از آن جا 
که دنیای واقعی وجود دارد، گفته های "بنیادین" 
بر پایه ی چگونگی وضعیت در دنیای واقعی در نظر 
این استدالل مطرح  با این حال،  گرفته می شوند. 
می شود که در دنیای واقعی مشخص نمی کند که 
جمالت درست به چه نحوی القاء می شوند و چه 
؛   2012 همکاران،  و  )اکمال  نیستند  چیزهایی 
همکاران  و  اکمال  این،  بر  عالوه   .)1۹8۹ رورتی، 
انسان  توسط  استدالل می کنند حقیقت   )2012(
با استفاده از زبان بیان می شود، و به نوبه ی خود 
حقیقت  بنابراین،  می شود.  ایجاد  انسان ها  توسط 
باشد.  داشته  وجود  انسان  ذهن  از  جدا  نمی تواند 
بین  تعامل  طریق  از  اجتماعی  واقعیت  بنابراین، 
ویژگی های  به  منجر  که  می شود،  ایجاد  افراد 
می شوند.  تبدیل  واقعیت  به  و  می شود  اجتماعی 
اجتماعی  قوانین  و  نقش ها  از  بخشی  سپس، 
اقتصادی،  رویدادهای  )متسیچ، 2003(.  می شوند 
به عنوان بخشی از واقعیت اجتماعی، گاهی مبهم 
به نظر می رسد. این به دلیل ابهام مربوط به معنای 
از  معناداری  چگونگی  و  اقتصادی  اصطالح  دقیق 
دیگر  انواع  از  مستقل  طور  به  اقتصادی  واقعیت 

رویدادهاست )ویلیامز، 200۶(.

به  منجر  که  است  دیدگاهی  معموال  ایدئولوژی 
این  از  می شود.  جامعه  یک  در  مردم  طبقه بندی 
که حسابداری ایدئولوژی است که ثروت را جابه جا 
می کند، رفاه اقتصادی طبقه ای را بیشتر و طبقه ی 
دیگری را کمتر می کند، پس نقش بزرگی در جامعه 
به   .)13۹3 )ثقفی،  دارد  اقتصادی  واقعیت  های  و 
این معنا، اعتقاد بر این است که واقعیت اقتصادی 
ریشه در حسابداری دارد. زیرا حسابداری می تواند 
بازنمایی بی طرفانه از واقعیت اقتصادی باشد )مالی 
از  حسابداری  حال،  این  با   .)2014  ،Jaara و 
واقعیت اقتصادی به خودی خود مبهم است. زیرا 
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اجتماعی  واقعیت  از  شاخه ای  اقتصادی  واقعیت 
تأسیس  انسان ها  توسط  که  می شود  تلقی 
می شود و به مشاهدات انسانی وابسته است )لی، 
200۶(. بر این اساس، رویکرد هستی شناختی به 
اقتصادی  واقعیت  از  عنوان بخشی  به  حسابداری 
دارد.  اقتصادی وجود  واقعیت  فرض می کند یک 
از این رو، حسابداری آن را منعکس می کند. در 
می کند  فرض  معرفت شناختی  رویکرد  که  حالی 
IASB و FASB به عنوان یک روش عینی برای 
گرفته  نظر  در  اقتصادی  واقعیت  این  استخراج 
این  با   .)2012 همکاران،  و  )اکمال  می شوند 
ذهنیت  که  می کند  استدالل   )200۶( لی  حال، 
بنابراین،  دارد.  وجود  انسانی  مشاهدات  در  ذاتی 
مانند  عباراتی  از  اطمینان  با  استفاده  برای  وی 
برای  اطمینان"  "قابلیت  و  صادقانه"  "بیان 
تبیین استانداردهای حسابداری استفاده می کند. 
 )2012( همکاران  و  اکمال  ترتیب،  همین  به 
و  حسابداري  اصطالحات  نه  که  داشتند  اظهار 
وجود  رو  این  از  حسابداري  استانداردهاي  نه 
را  آنها  حسابداري  نهادهاي  تا  منتظرند  ندارد، 
استانداردگذاران  معرفی کنند. در عوض،  یا  ارائه 
از زبان  با استفاده  را  این استانداردها  حسابداری 
طور  به  مسئله  این  می کنند.  ایجاد  حسابداری 
حسابداری،  زبان  در  مداوم  تغییرات  در  حتم 
می شود،  منعکس  استانداردها  و  اصطالحات 
حسابداری  مورد  در  چه  آن  می کند  ثابت  که 
که  است  چیزی  تنها  می شود،  تلقی  صادق 
حقیقت  عنوان  به  حسابداری  استانداردگذاران 
تلقی می کنند. به عنوان مثال، بهای تمام شده ی 
تاریخی تنها مبنای گزارش های مالی بوده است. 
مبنای  با  موارد  برخی  در  موارد  این  اخیرا  ولی 
ارزش منصفانه با تولید عددهای متفاوت جایگزین 
که  می کند  استدالل   )2013( لی  است.  شده 
وضعیت فعلی حسابداری مدرن در معرض تغییر 
حسابداری  در  حقیقت  بنابراین،  است.  چشمگیر 
با توجه به تغییر در تفکر استانداردگذاران تغییر 
می کند. این با چارچوب فلسفی سازگار است که 
در نظر دارد حقیقت توسط دنیای واقعی تعیین 
می شود. ویلیامز )200۶( این تفکر را با نمونه ای 

 = "سود  در حسابداری،  اساسی  معادله ی  یک  از 
می توان  می دهد.  نشان  هزینه ها"   – درآمدها 
درآمد  و هم  هزینه  و هم  درآمد  که هم  دریافت 
جهان  در   )1۹۹۵( سرل  مفاهیم  مطابق  خالص 
طبیعی عینی نیستند. بنابراین، درآمدها، هزینه ها 
فقط  که  انسانی هستند  سازه های  و سود خالص 
شوند  تلقی  واقعی  می توانند  اجتماعی  دیدگاه  از 
علمی  بیانی  به  طبیعی.  جهان بینی  یک  از  نه  و 
می توان گفت حسابداری علم مهندسی ساخت و 
ساز مالی است، و حسابرسی علم مهندسی مشاور 
ناظر بر این ساخت و ساز مالی است. حسابداری 
و مهندسی حساب از محیطی که در آن قرار دارد 
متاثر شده است. حسابداری به مانند یک موجود 
زنده برای ادامه ی بقای خود نیاز دارد تا با محیط 
بقای  سازگاری  این  شود.  سازگار  خود  اطراف 
حرفه ی حسابداری در جامعه ی امروزی می شود. 
حسابداری به عنوان زبان تجارت، تغییرات بسیار 
بر  محیط  از  تغییرات  این  و  است  داشته  زیادی 
حسابداری تحمیل شده و خواهد شد )خدارحمی 

و حسینی، 13۹3(.
 

طبق استانداردهای حسابداری سود خالص متعلق 
یک  خالص  سود  حال،  این  با  شرکت هاست.  به 
است.  آن  مالکان  خالص  سود  معنای  به  شرکت 
با توجه به این که هزینه برای یک طرف در عین 
معادله  این  است،  دیگر  طرف  یک  درآمد  حال 

می تواند به شرح زیر تنظیم شود:
درآمد سهامداران = درآمد - درآمد )طلبکاران + 
درآمد تامین کنندگان( + سایر منابع – سایر هزینه

دو عنصر آخر،  منافع مشترکی را شامل می شوند که 
دنیای واقعی طبیعت را شامل می شوند )ویلیامز، 
آشکار می سازد که  تحلیل  و  تجزیه  این   .)200۶
از  قبلی حسابداری مجموعه ای پیچیده  معادله ی 
اقتصادی را بیان می کند. در واقع، به این نتیجه 
واقعیت  یک  حسابداری  واقعیت  که  می رسیم 
جمع صفر است و یک واقعیت نمی تواند مستقل 
این   .)200۶ )ویلیامز،  باشد  دیگر  واقعیت های  از 
که  می کند  حمایت   )1۹۹3( مانیکا  از  دیدگاه 
حسابداری،  عناصر  از  بسیاری  می کند  استدالل 

مانند درآمد، مستقل وجود ندارند. بلکه وجود آنها 
به قواعد و معیارهای حسابداری بستگی دارد که 
توسط انسان ساخته و پاالیش می شوند. بنابراین، 
اجتماعی  ساخته شده ی  حسابداری  عناصر  این 
 )2003( متستیچ  استدالل  با  نیز  این  هستند. 
استدالل  آن  واقعیت  پیاز  مدل  که  است  سازگار 
جمله  از  بسیاری  الیه های  واقعیت  که  می کند 
اجتماعی  و  زیستی  شیمیایی،  جسمی،  واقعیت 
دارد. وی بیان می دارد که عناصر حسابداری مانند 
واقعی  اجتماعی  در سطح  فقط  و سرمایه  درآمد 
است.  اختراع شده  زیرا خود حسابداری  هستند. 
اساس رویکرد  بر  از سوی دیگر، مکرنا )200۷(، 
 )1۹۹4( دیویدسون  بازنمودگرایی  ضد  فلسفه ی 
از عینیت در حسابداری دفاع می کند و استدالل 
می کند که عینیت می تواند از طریق درون گرایی 
پایه گذاری شود و این که حسابداری به عنوان یک 
عمل اجتماعی پیوندهای محکمی با عقاید فلسفی 
سامانه های  که  این  بیان  با   )200۹( مور  ندارد. 
روشی  به  می توانند  عادالنه  و  درست  حسابداری 
نسبی ولی نه مطلق حاصل شوند، به دلیل داشتن 
مفاهیم در حسابداری مانند پوچی، بی معنی بودن 
و بی هدف بودن، از این مفهوم پشتیبانی می کنند. 
در حالی که بایو و همکارانش )2011(، با استفاده 
از زمان حقیقت مک کومبرس )200۵( استدالل 
روایتی  جامعیت  و  اطمینان  قابلیت  که  می کنند 
شرکت  یک  گذشته ی  درباره ی  حسابداری  که 
ارائه می دهد، حقیقت بودن حسابداری را پدیدار 
می سازد. بر این اساس، این پرسش پیش می آید 
فلسفی  نگاه  حسابداری  استانداردگذاران  آیا  که 
این  به  پاسخ  برای  دارند؟  حسابداری  مسائل  به 
حسابداری  شبهات  که  است  مهم  ابتدا  پرسش، 
چنین  واقعی  موارد  برخی  در  و  کنیم  روشن  را 

ابهاماتی را نشان دهیم.

ابهام حسابداری: بازتاب واقعیت اقتصادی
اساسی  بیانیه ی  در  آمریکا  حسابداری  انجمن   
را  تعریف حسابداری   )1۹۶۶( تئوری حسابداری 
به شرح زیر ارائه داده است: حسابداری عبارتست 
گزارش  و  اندازه گیری  شناسایی،  فرآیند  از 
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آگاهانه ی  تصمیم گیری  برای  اقتصادی  اطالعات 
بیانیه،  این  طبق  اطالعات.  آن  استفاده کنندگان 
و  اندازهگیری  سامانه ی  واقع  در  حسابداری 
هر  یعنی  است.  اقتصادی  اطالعات  گزارش 
گزارش  و  اندازه گیری  به  که  مشاهده  قابل  چیز 
تصمیم گیری  به  تا  می پردازد  اقتصادی  اطالعات 
کمک  اطالعات  آن  استفاده کنندگان  آگاهانه ی 
)چارلزالفین،  است  حسابداری  سامانه ی  کند، 
و  اندازه گیری  یک  بین  مستندات   .)13۹8
پدیده های مربوط به آن را می توان بیان صادقانه 
تعریف کرد )IASB، 200۵(. این بدان معنی است 
که داده های متداول حسابداری باید با وقایعی که 
ارائه می دهد مطابقت داشته باشند. در حسابداری 
منابع اقتصادی و تعهدات پدیده هایی هستند که 
داده های حسابداری همراه با رویدادهای اقتصادی 
می گذارند،  تأثیر  تعهدات  و  منابع  این  روی  که 

.)200۵ ،IASB( نشان می دهد

و  حسابداری  تئوری  بیانیه ی   ،1۹۷۷ سال  در 
پذیرش تئوریک توسط انجمن حسابداران آمریکا 
در تعیین و تحول اندیشه ی حسابداری و پیشبرد 
کمک  حسابداری  علم  الگوهای  تشخیص  در  آن 
موثری داشته است. این تئوری سه گرایش مسلط 
است:  کرده  شناسایی  حسابداری  در  را  تئوریک 

)عرب مازار یزدی، 13۷1(
گرایش کالسیک )سود واقعی/استقرایی(  .1

برای  )فایده  انتفاع  تصمیم  گرایش   .2
تصمیم گیری(

بودن  )اقتصادی  اطالعاتی-اقتصادی  گرایش   .3
اطالعات(

افشا  در  سعی  حسابداری  مالی  گزارش های 
این  با  )ایساس، 1۹88(.  دارند  اقتصادی  واقعیت 
روش  های  برخی  که  است  شده  استدالل  حال، 
را  اقتصادی  واقعیت  حسابداری  در  اندازه گیری 
مثال،  عنوان  به   .)200۶ )لی،  می کند  تحریف 
عنوان  به  تاریخی  تمام شده ی  بهای  از  استفاده 
صورت های  در  دارایی  ثبت  در  اندازه گیری  یک 
مالی یک شرکت ممکن است ارزش اقتصادی این 

دارایی ها را تحریف کرده و یک دید نادرست از 
وضعیت مالی شرکت ارائه دهد. عالوه بر این، برای 
اندازه گیری های  صادقانه  بیان  آوردن  دست  به 
نباید تحت تأثیر ارزش های فرهنگی،  حسابداری 
تاریخی یا سایر ارزش ها باشد )مک سونی، 1۹۹۷(. 
داده  نشان  مطالعات  از  جریان  یک  حال،  این  با 
اندازه گیری ها  و  حسابداری  سامانه های  که  است 
فرهنگی  و  ملی  عوامل  تأثیر  تحت  شدت  به 
میسونی،  2011؛  پن،  سوك  و  )کوچتا  هستند 
فرهنگ  هافستد،  گیرت  نظر  اساس  بر   .)1۹۹۷
دسته ای  بین  که  ذهنی  جامِع  برنامه ریزِی  یعنی 
تمایز  دیگر  دسته ای  با  گروه  اعضای  و  افراد  از 
به معنای  می تواند  "دسته"  واژه ی  ایجاد می کند. 
اقوام، مناطق در سرتاسر جهان  ملت ها، مذاهب، 
یا داخل کشور ها، جنسیت ها، سازمان ها یا مشاغل 
تفاوت سامانه های حسابداری و  این رو،  از  باشد. 
توجه  با  دنیا  مختلف  دسته های  در  اندازه گیری 
عنوان  به  است.  بدیهی  امری  فرهنگی  تمایز  به 
مثال، عوامل فرهنگی هافستد، از جمله فاصله ی 
در  فردگرایی  قطعیت،  عدم  از  اجتناب  قدرت، 
زنانگی،  مقابل  در  مردانگی  و  جمع گرایی  مقابل 
اندازه گیری های حسابداری  و  سیستم ها  بر  تأثیر 
عمل  در  خاص  روندهای  ایجاد  به  منجر  و  دارد 
بدان  این  پن، 2011(.  و سوك  )کوچتا  می شود 
به  معناست که همین پدیده ی حسابداری بسته 
عوامل ملی، سیاسی، سنتی و فرهنگی متفاوت از 
یک کشور به کشور دیگر است. همچنین آلبو و 
همکاران )2014( تاکید می کنند که کشورها در 
اقدامات حسابداری خود یکدست عمل نمی کنند. 
این مسئله با مفهوم اصلی بیان صادقانه مغایرت 
در  حسابداری  موفقیت  عدم  همچنین  و  دارد 
پدیدار  را  اقتصادی  واقعیت  از  مستقلی  بازتاب 

می سازد.

اندازه گیری های  از  برخی  این،  بر  عالوه 
هستند  قضاوت ها  از  بسیاری  شامل  حسابداری 
زیر  را  اقتصادی  واقعیت  آنها،  آشکار  حقایق  که 
برای  بنگاه ها  مثال،  عنوان  به  می برند.  سوال 
مشکوك  مطالبات  هزینه ی   – هزینه ای  ایجاد 

است،  آمده  زیان  سود  صورت  در  که  الوصول- 
شده  بینی  پیش  بد  بدهی های  مورد  در  باید 
 ،FASB( بگیرند  تصمیم  معین  دوره ی  یک  برای 
در  هم  که  استهالك  ترتیب،  همین  به   .)1۹8۵
صورت سود و زیان و هم در صورت وضعیت مالی 
مزایای  درباره ی  قضاوت  به  نیاز  می گذارد،  تأثیر 
 ،FASB( دارد  مرتبط  دارایی  آینده ی  اقتصادی 
با  را جستاری متناقض  نوع قضاوت  این   .)1۹8۵
این  با  کرد.  بیان  می توان  صادقانه  بیان  ویژگی 
اظهار می دارد   FASB که  است  توجه  قابل  حال، 
استثناهایی از ویژگی "بیان صادقانه" وجود دارد. 
این شامل قضاوت یک پدیده به منظور نشان دادن 
این است که آیا ارزش ارائه ی آن بر مبنای ثروت 
وجود دارد و این که آیا پرداختن به آن بر مبنای 
پرهزینه  بسیار  منفعت  هزینه  تحلیل  و  تجزیه 
است )FASB، 1۹80 ؛ سوینی، 1۹۹۷(. استثناء 
دیگر این است که بیان صادقانه امکان پذیر نباشد 
)FASB، 1۹80(. نمونه هایی از این عالئم تجاری 
دارایی های  بین  در  که  است  اختراع  ثبت  و حق 
یک شرکت ذکر شده است. استدالل می شود که 
تخمین  پیشرفته،  مدل های  از  استفاده  با  حتی 
منافع اقتصادی دقیقی که این دارایی ها در آینده 
به بار می آورند بسیار دشوار است. بنابراین، اینها 
می توانند به عنوان نواحی در نظر گرفته شوند که 
از  حسابداری  صادقانه  بیان  پایبندی  از   FASB
واقعیت اقتصادی پیروی می کند. در همین راستا، 
حسابداری  که  می دارد  ابراز   )1۹۹۷( مکسیون 
بدون قضاوت امکان پذیر نیست. در حالی که هایزز 
)1۹۹1( خواستار رد فرض بیان صادقانه است. او 
استدالل می کند که این موضوع -رد فرض بیان 
صادقانه- می تواند جامعه را از چنین اصطالحات 
مانیکاس )1۹۹3(  توسط  این  آزاد کند.  نادرست 
آن  که  می کند  استدالل  که  می شود  جانبداری 
موضوع رد فرض-بیان صادقانه- می تواند منجر به 
از بین بردن آگاهی کاذب شود. تنها حقیقت باعث 
توسط خود  که  کنند  احساس  مردم  که  می شود 
از  )فرانکفورت، 200۶(.  واقعیت هدایت می شوند 
طرف دیگر، دیگران به نفع بیان صادقانه استدالل 
می کنند. به عنوان مثال، فیش )1۹۹4( و کالینز 
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آن  کردن  رد  که  می کنند  استدالل   )1۹۹2(
دادن  دست  از  همچنین  و  بیشتر  ابهام  به  منجر 
مورد  در  تفکر  در  تضاد  این  شد.  خواهد  تمرکز 
حسابداری  صادقانه ی  بیان  فرض  بودن  مناسب 
این  می شود.  ابهام  و  سردرگمی  افزایش  باعث 
نشان  که   ،)200۶ مکینتش)  توسط  نتیجه گیری 
می دهد یک بحران در بیان صادقانه در حسابداری 
وجود دارد، مظاهرت می شود. با استناد به مباحث 
فوق، می توان نتیجه گرفت که بدون بیان صادقانه 
از رویدادها، اطالعات حسابداری درست نشان داده 
نمی شود. از این رو، نادرست و غیرقابل اعتماد و 
تصمیم گیری  فرایند  در  گمراه کننده  نتیجه  در 
است. این به نوبه خود ممکن است عواقب شدید 
ترسیم  با  زیر  بخش  در  موارد  این  باشد.  داشته 

موارد دنیای واقعی مورد بحث قرار گرفته است.

دنیای  پرونده های  گزارش  حسابداری:  ابهام 
واقعی 

 در دهه های اخیر شاهد رسوایی های حسابداری 
در  تقریبا  بوده ایم.  جهان  سرتاسر  در  بزرگی 
معتبر  حسابرسان  و  حسابداران  موارد،  همه ی 
تأیید  حسابرسی  و  مالی  گزارش  آخرین  در  آنها 
مطابق  شرکت  مالی  گزارش های  که  بودند  کرده 
تحریف  از  عاری  و  حسابداری  استانداردهای  با 
منصفانه  طور  به  همچنین،  و  است؛  بااهمیت 
می دهند  نشان  را  شرکت  اقتصادی  فعالیت 
از سودآورترین  انرون که یکی  )کالینان، 2004(. 
در  را  بود، سود خود  ایاالت متحده  در  شرکت ها 
گزارش  دالر  میلیون   ۹۷۹ مبلغ   2000 دسامبر 
طرز  به  تاریخ  آن  از  پس  ماه  ده  تنها  ولی  کرد. 
تقلب   .)2013 )مالین،  کرد  سقوط  چشم گیری 
بود.  سقوط  این  اصلی  دلیل  مالی  گزارشگری 
به  اقتصادی  واقعیت  جنبه های  از  برخی  یعنی 
مالی  گزارش های  در  تا  بودند  شده  پنهان  عمد 
ظاهر نشوند. این کار توسط مدیریت ارشد انرون 
با ایجاد واحدهای هدف خاص برای انتقال ضرر به 
منظور پنهان کردن عملکرد ضعیف شرکت انجام 
انحراف  یک  این  البته  )مالین، 2013(.  بود  شده 
نمی شد.  محسوب  حسابداری  استانداردهای  از 

این نشان می دهد که ضوابط حسابداری در  ولی 
شفاف سازی واقعیت اقتصادی چه کمکی می تواند 
گسترده  دستیابی  معنی  به  شفافیت  دهد.  انجام 
عملکرد  درباره ی  اتکاپذیر  و  مربوط  اطالعات  به 
راهبری  سرمایه گذاری،  فرصت  مالی،  دوره ای، 
شرکتی و ریسک شرکت های تابعه است )دارابی، 

)13۹۷

موفقیت  عدم  از  دیگری  نمونه ی  ُوردکام  رسوایی 
واقعیت  بازتاب  در  حسابداری  اندازه گیری های 
اقتصادی است. در این شرکت کشف شد مبلغ 3.8 
سرمایه گذاری  یک  عنوان  به  هزینه  دالر  میلیارد 
یعنی،  )ترن، 2002(.  است  ثبت شده  سرمایه ای 
به جای این که این هزینه ها از درآمد کسر شود، 
امر منجر  این  بود.  بین دارایی های ثبت شده  در 
 3.8 مبلغ  به  شرکت  درآمدهای  بیش نمایی  به 
میلیارد دالر با سوء استفاده از برخی انعطاف پذیری 
این  مسئله  این  شد.  حسابداری  اندازه گیری های 
که حسابداری  می کند  ایجاد  ذهن  در  را  پرسش 
واقعیت اقتصادی را چگونه ترسیم می کند؟ چنین 
رسوایی هایی که در آن واقعیت اقتصادی به طور 
شدیدی  عواقب  نمی شوند،  داده  نمایش  صادقانه 
برای جامعه به همراه خواهد داشت. زیرا سهامداران 
سرمایه گذاری خود را از دست می دهند، کارمندان 
اعتباردهندگان  می دهند،  دست  از  را  خود  شغل 
منابع خود را از دست می دهند، و جوامع محلی و 
بین المللی که شرکت ها در آن فعالیت می کنند از 
اثرات منفی آن آسیب می بینند ) مالین، 2013(. 
این مسائل حسابداران را به بهبود توانایی حسابداری 
می کند.  ترغیب  اقتصادی  واقعیت  بازتاب  برای 
سرمایه گذاری های  فزاینده ی  شیوع  این،  بر  عالوه 
برون مرزی و جهانی سازی، حسابداران را نیز انگیزه 
می بخشد تا توانایی حسابداری را به دلیل افزایش 
نیاز سرمایه گذاران به اطالعات قابل مقایسه و قابل 
اعتماد به بیان صادقانه از واقعیت اقتصادی هدایت 

کنند. 

تحوالت اخیر در حسابداری و اقتصادی
 با توجه به رسوایی هایی حسابداری در ابراز درآمد 

واقعی شرکت  ها و عدم افشا معامالت صورت گرفته 
ارائه ی اطالعات  یا  ارائه ی اسناد و مدارك  و عدم 
خالف واقع، دولت ایران را بر آن داشت تا در سال 
مالیات های  قانون   2۷۶ ماده ی  تصویب  با   13۹4
صورت  در  را  حسابرسان  و  حسابداران  مستقیم 
مالیاتی  و  مالی  مباشر جرم  اطالعات  افشای  عدم 
ابهامات  این  از  انتقاد  شرکت ها در نظر بگیرد. در 
قانون  نیز  متحده  ایاالت  دولت  حسابداری، 
و  حساب دهی  قانون  نام  به  را  ساربینز-اکسلی 
سال  در  حسابرسی  و  شرکتی  مسئولیت پذیری 
2002 به تصویب رساند. این قانون، استانداردهای 
و  مدیره ها  هیئت  برای  را  بهبودیافته ای  یا  جدید 
حسابداری  موسسات  و  عام،  شرکت های  مدیران 
قانون،  این  طبق  کرده است.  مقرر  آمریکا  عمومی 
مدیران ارشد شرکت های عام آمریکا مکلفند شخصاً 
کنند.  گواهی  را  شرکت  مالی  اطالعات  درستی 
سنگین تر  جریمه های  قانون  این  در  هم چنین، 
متقلبانه  مالی  فعالیت های  برای  نیز  جدی تری  و 
حسابرسان  استقالل  قانون،  این  شده  است.  مقرر 
مستقل - که درستی صورت های مالی شرکت ها را 
بررسی می کنند- و نقش نظارتی هیئت مدیره ها را 
افزایش داده است. این قانون آیین نامه هایی را اجرا 
راهبری  سامانه های  تقویت  در  عمدتاً  که  می کند 
رسوایی های  از  پیشگیری  افزایش  با  و  شرکتی 
جدید حسابداری است. از این رو،  برخی استدالل 
حرفه ی  در  دولت  مداخله ی  این  که  می کنند 
حسابداری نتیجه ی عدم موفقیت حرفه در تنظیم 
خود به منظور تولید اطالعات حسابداری در افشا 

واقعیت اقتصادی است. 

و  قوانین  تدوین  با  سیاسی  عوامل  نیز  ایران  در 
جدید  شرایط  اعمال  به  نسبت  جدید  مقررات 
استانداردگذاران  و  کرده اند،  اقدام  گزارش دهی 
به  نسبت  اقتصادی  نیز حسب شرایط  حسابداری 
سیاست های  برابر  اصالحی  استانداردهای  انتشار 

حاکمه مبادرت کردند )نمودار 1(. 

کمیسیون  از  همچنین  متحده  ایاالت  قانون  در 
است  شده  خواسته   )SEC( بهادار  اوراق  و  بورس 
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حسابدار

استانداردهای  تدوین  شایستگی  و  امکان  که 
حسابداری مبتنی بر اصل )بخش 108( را برای 
هستند  قاعده  بر  مبتنی  که  آنهایی  جایگزینی 
ارزیابی کند. در این بخش از استانداردهای مقرر 
در  کمک  و  بودن  مبهم  دلیل  به  که  مدتهاست 
انتقاد  مورد  عینی  تصمیم گیری های  به  رسیدن 
برای  تالش  این   .)2008 )پنوو،  می گیرند  قرار 
فرایند  در  مدیریتی  اختیارات  و  استثناء  کاهش 
استانداردهای  هماهنگی  و  مالی  گزارشگری 
همچنین،  بود.  المللی  بین  سطح  در  حسابداری 
امکان سنجی  ارزیابی  برای  را  پروژه ای   FASB

اصول  بر  مبتنی  حسابداری  استانداردهای 
پیشنهادهای  به طور خاص،  آغاز کرد.   )PBAS(
جانبداری  بدون  استانداردهای  تولید  بر   FASB
باعث می شود  که  است  متمرکز  استثناء  بدون  و 
اطالعات  مطلوب  مشخصات  دارای  اطالعات 
 .)200۶ لی،  2002؛   ،FASB( باشند  حسابداری 
کردن  محدود  پیشنهادها  این  اصلی  هسته ی 
استثنائات، به دنبال بازنمایی واقعی تر از واقعیت 
اقتصادی است )FASB .)2002 ،FASB همچنین 
اظهار دارد که قضاوت حرفه ای ذاتی باید به وضوح 
را  مربوط  معامالت  و  رویدادها  اقتصادی  ارزش 

مفاهیم  یک  به  منجر  پیشنهادها  کند.  بیان 
استانداردهای  می توان  آن  در  که  می شود  نظری 
حسابداری را تولید کرد. انجمن حسابداری آمریکا 
و  کرد  حمایت   FASB پیشنهادهای  از   )AAA(
تعدادی رهنمود ارائه کرد. از جمله توسعه ی هدف 
جامعه  اقتصاد  از  صادقانه  بیان  بر  که  حسابداری 
نقل  به   2003  ،AAA( است  بیشتر  تمرکز  برای 

از لی، 200۶(.

به  منجر   IASB و   FASB مشترك  تالش های 
صادقانه"  "بیان  با  اطمینان"  "قابلیت  جایگزینی 

سازمان امور مالیاتی کشور 
سازمان بورس و اوراق بهادار

مجلس و احکام خاص
نهادهای صنفی بزرگ

جامعه ی حسابداران رسمی ایران
انجمن حسابداران خبره ی ایران

سایر نهادهای حرفه ای و دانشگاهی و قانونی

سازمان حسابرسی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری

اندیشمندان حسابداری

سیاست گذاری حسابداری

عوامل سیاسی

تئوری و استانداردشرایط اقتصادی

نهادهای ناظرفعالیت های حسابداریذینفعان و استفاده کنندگان

نمودار 1- تدوین سیاست گذاری ها، تئوری ها و استانداردهای حسابداری در ایران
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حسابدار

در ارتقای توانایی اطالعات حسابداری برای بازتاب 
واقعیت اقتصادی شد )ارب و پگل، 201۵(. عالوه 
مجموعه ای  ایجاد  به  منجر  تالش ها  این  این،  بر 
از استانداردهای بین المللی حسابداری صادرشده 
توسط IASB شد. این استانداردها، که به عنوان 
استانداردهای بین المللی حسابداری و گزارشگری 
می شوند،  شناخته  IFRSها(  و  )IASها  مالی 
این  می گیرند.  قرار  بازبینی  مورد  منظم  طور  به 
اتحادیه ی  توسط  ژانویه ی 200۵  در  استانداردها 
اروپا نیز مورد تایید قرار گرفتند، و پس از آن در 
سایر کشورها نیز تایید شدند. تا ژانویه ی 2018، 
این استانداردها توسط 1۵0 کشور پذیرفته شدند 
از  بین المللی  سازمان های  از  شماری  سوی  از  و 
جمله بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، گروه 
20، فدراسیون بین المللی حسابداران،  و کمیته ی 

بازل )IASB، 2018( حمایت می شوند. 

همکاری بین FASB و IASB دستاوردهای بیشتر 
یک  آنها  مثال،  عنوان  به  داشت.  پی  در  دیگری 
رهنمود مفاهیم نظری را برای اظهارنظر عمومی 
در سال 200۶ منتشر کردند که در نهایت قصد 
معرفی دو فصل از یک مفاهیم نظری خالصه شده 
را داشت )IASB، 2010(. این فصل ها بر اهداف 
گزارشگری مالی و خصوصیات کیفی مفید برای 
 ،201۶ ژانویه  در  دارد.  تمرکز  مالی  اطالعات 
 ،FASB( اضافه شد   FASB برنامه ی  به  "کشف" 
بهبود حسابداری کمک  به  این تالش ها   .)201۶
بهتر  را  اقتصادی  واقعیت  بتواند  تا  است  کرده 
برای  فراخوانی  آن  بارز  نمونه ی  کند.  منعکس 
برای  در سال 2013،  رهنمود، صادر شده  بحث 
 ،IASB( است  اندازه گیری  گزینه های  کاهش 

.)2013

اخیر  حسابداری  تحوالت  انتقادی  تحلیل 
مبتنی بر ساخت مفاهیم واقعیت اجتماعی

مکتب  حسابداری،  به  مربوط  فکری  مکاتب  در 
تصویر کاالی اقتصادی، حسابداری مالی و در واقع 
اطالعات حسابداری را به مثابه کاالی اقتصادی در 
این مکتب، حسابداری مالی را در  نظر می گیرد. 

قالب اصطالحات مرتبط با کاالی اقتصادی توصیف 
می کند که با توجه به مطلوبیت و رفاه حاصل از آن، 
عرضه و تقاضای خاص خود را دارد. در این مکتب 
فکری صورت های مالی از جمله کاالهای عمومی 
است که اگر تهیه و ارائه ی آنها از سوی قوانین و 
مقررات الزامی نشود، نمی توان به وضعیت کارایی 
پارتو3  دست یافت )چالزالفین، 13۹8(. وضعیت 
کارایی پارتو حالتی از تخصیص منابع است که در 
آن امکان بهتر کردن وضعیت یک فرد بدون بدتر 
کردن وضعیت فرد دیگر وجود ندارد. با توجه به 
تحوالت اخیر در حسابداری می توان نتیجه گرفت 
اقتصادی  واقعیت  بیان حسابداری  که در نحوه ی 
تحوالت چشمگیری حاصل شده است. این موارد 
به ویژه تولید یک مفاهیم نظری واحد، رجوع به 
اصول،  بر  مبتنی  استانداردهای حسابداری  سوی 
همگرایی FASB و IASB و، مسلماً قابل توجه تر، 
تمام شده ی  بهای  حسابداری  سوی  از  حرکت 

تاریخی به حسابداری ارزش منصفانه است.

از  یکی  را  آخر  حرکت  این   )2013( سانگگرن 
اخیر  دهه های  در  حسابداری  تحوالت  مهم ترین 
حسابداری  مستقیم  تأثیر  آن  دلیل  که  می داند 
است.  اقتصادی  واقعیت  نمایش  نحوه ی  بر 
اندازه گیری حسابداری همیشه زمینه ی بحث بوده 
است. از جمله مبنای بهای تمام شده ی تاریخی که 
پولی  مقدار  از طریق  را  دارایی  ارزش  به سادگی 
است،  شده  صرف  آن  آوردن  دست  به  برای  که 
تشخیص می دهد و به عنوان یک روش عینی برای 
ارزش گذاری در نظر گرفته می شود )بای، 2008(. 
تمام شده ی  بهای  مبنای  اصلی  تهدید  و  انتقاد 
تاریخی عدم موفقیت آن در بازتاب ارزش واقعی 
یک دارایی در سالهای پس از دستیابی به آن و در 
نتیجه عدم بیان صادقانه در فعالیت های اقتصادی 
است. به عنوان مثال، اگر یک بنگاه ده سال پیش 
خریداری  تومان  میلیون  صد  مبلغ  به  را  زمینی 
کند، ولی ارزش بازار آن اکنون 10 میلیارد تومان 
تاریخی  تمام شده ی  بهای  مبنای  طبق  باشد، 
صورت  در  را  زمین  این  است  مجبور  شرکت 
تومان  میلیون  صد  مبلغ  به  خود  مالی  وضعیت 

گزارش کند، نه ده میلیارد تومان. زیرا ده میلیون 
پرداخت  دارایی  خرید  در  که  است  بهایی  تومان 
واقعی  مالی  وضع  پایه  این  بنابراین،  است.  شده 
واقعیت  خود  نوبه  به  و  نمی دهد  نشان  را  بنگاه 
برای عدم  تهدیدی  و  نمی دهد  نشان  را  اقتصادی 
اطالع رسانی دقیق به جامعه و سرمایه گذاران است. 
به عبارت دیگر، ارزش یک مفهوم ایستا یا مشابه 
عوامل  به  دارایی  هر  ارزش  نیست.  دیگر  مفاهیم 
مختلف  زمان های  در  که  دارد  بستگی  گوناگونی 
ممکن است تغییر کند )دارابی، 13۹۷(. از سوی 
شناخت  معنای  به  منصفانه  ارزش  مبنای  دیگر، 
یک دارایی یا تسویه ی یک بدهی بر اساس ارزش 
قابل مبادله آن بین طرفین مستقل، آگاه و آماده، 
بر اساس ارزش تخمینی بازار یا مدل های ریاضی 
است )بای، 2008؛ رایز و استوکن، 200۷(. مبنای 
ارزش منصفانه که در IFRS13 تعیین شده است، 
از سه رویه  به عنوان یک سلسله مراتب متشکل 
نخست  اولویت  و  صدر  در  اول  رویه ی  که  است، 
است. این سطح بر اساس قیمت های نقل قول شده 
در بازار فعال دارایی ها و بدهی های یکسان است. 
سهامی  برای  می تواند  این سطح  مثال،  عنوان  به 
در  سهام  بورس  در  آنها  قیمت  که  شود  اعمال 
شرکت  هر  مالی  وضعیت  صورت  تهیه ی  تاریخ 
دارایی  برای  فعالی  بازار  اگر  است.  تشخیص  قابل 
یا بدهی یکسان وجود نداشته باشد، در مرحله ی 
دارای  این سطح  اعمال می شود.  رویه ی دوم  بعد 
سه سیاق فرعی است: سیاق اول بر اساس قیمت 
در  مشابه  بدهی های  یا  دارایی ها  برای  نقل شده 
برای  قول  نقل  قیمت  در  دوم  سیاق  فعال؛  بازار 
سیاق  و  مشابه؛  یا  یکسان  بدهی های  یا  دارایی ها 
مانند  مشاهده  قابل  ورودی  قیمت  مورد  در  سوم 
قیمت هر متر مربع برای یک ساختمان است. در 
دارد،  را  اولویت  کمترین  که  سوم  رویه ی  نتیجه، 
محاسبه ی  مانند  نظارت  غیرقابل  ورودی های  از 
یک  برای  انتظار  مورد  آینده ی  نقدی  جریان 
ارزیابي   .)2011  ،IASB( می کند  استفاده  دارایی 
این اقدامات با توجه به میزان تاثیرگذاري آنها در 
اول  رویه ی  که  مي دهد  نشان  اقتصادي  واقعیت 
مي تواند یک معیار معقول براي واقعیت اقتصادي 
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در نظر گرفته شود. با این حال، حتی این سطح 
نیز مورد انتقاد است.

یا  واقعی  که  این  از  اعم  دارایی،  قلم  یک  ارزش 
مالی باشد، بستگی به این دارد تا چه حد بتواند 
کند.  برآورده  را  اشخاص  نیازهای  و  خواسته ها 
در  شرکت  یک  دارایی های  مطلوبیت  یا  ارزش 
در  نقدی  جریان های  ایجاد  در  آن  توانایی  گرو 
 .)13۹۷ )دارابی،  است  زمانی  معین  دوره ی  یک 
بعضی  در  که  کرد  ادعا  می توان  مثال،  عنوان  به 
ارزش  از  دقیقی  بازتاب  سهم  بازار  قیمت  موارد، 
به  قیمت  این  بنابراین،  نیست.  سهم  منصفانه ی 
طور دقیق بازتاب حدس و گمان واقعیت اقتصادی 
توسط بازیگران بزرگ در بورس است و نمی تواند بر 
روی تابلو قیمت آن مقداری تأثیر بگذارد. حوزه ی 
است،  روبه رو  نقد  با  اول  رویه ی  در  که  دیگری 
بحران  زمان  مانند  است.  بازار  ناقص  شرایط  در 
بازار  مالی 2008/200۷، هنگامی که قیمت های 
بازتاب کمبود نقدینگی خریداران و نه  تمایل به 
قیمت های عادالنه بود )آلن و کارلتی، 2008 (. با 
این وجود، می توان ادعا کرد که رویه ی اول در اکثر 
موارد بیان صادقانه از اقتصادی را نشان می دهد. 
و سوم، جایی که  رویه های دوم  در  این حال،  با 
یک بازار فعال برای دارایی ها یا بدهی های یکسان 
وجود ندارد، ذهنیت شروع به ایفای نقش می کند. 
یا  دارایی ها  تفسیر  با  ذهنیت  این  از  نمونه هایی 
بدهی های "بی اهمیت" آغاز می شود. مثال دیگر 
انتظار یک دارایی  محاسبه ی جریان نقدی مورد 
این  است.  بازار  هر  به  وابستگی  بدون  داخل  در 
به  تهدید  یا  استفاده  مورد سوء  ذهنیت می تواند 
مثال،  عنوان  به  گیرد.  قرار  دستکاری  عملیات 
کردند  پیدا  شواهدی   )2010( همکاران.  و  دچو 
مبنی بر این که ارزش منصفانه می تواند به عنوان 
روشی برای مدیریت سود استفاده شود. الوکس و 
نیز می گویند ارزش گذاری منصفانه  لوز )200۹( 
منجر به نوسانات در صندوق ها می شود. در واقع، 
حسابداری ارزش منصفانه، در کنار عوامل دیگر، 
از متهمان اصلی وقوع بحران مالی 2008/200۷ 
 ،Fahnestock and Bostwick( است 

کرد  استدالل  چنین  می توان  بنابراین   .)2011
به  فرصت  یک  عموماً  منصفانه  ارزش  مبنای  که 
بازنمایی بهتر واقعیت اقتصادی است. ولی  سوی 

همچنان از ذهنیت ذاتی آسیب می بیند.

حسابداری  بهبود  مهم  فرصت های  از  دیگر  یکی 
تالش مشترك FASB و IASB برای دستیابی به 
هماهنگی و تولید یک چارچوب نظری واحد است. 
استانداردهای  از  مجموعه ای  به  منجر  امر  این 
یک  در  تجدیدنظرشده  فصل های  و  بین المللی 
با  مطابق  که  است،  شده  واحد  نظری  چارچوب 
اطالعات  برای  سرمایه گذاران  فزاینده ی  تقاضای 
پیش  پرسش  این  ولی  است.  مقایسه  قابل  مالی 
بدون  استانداردها  از  مجموعه ای  آیا  که  می آید 
توجه به تفاوت های سیاسی، فرهنگی، و اقتصادی 
آنها، که در شیوه های حسابداری و ارزش ها تأثیر 
دارد، با شرایط همه ی کشورها منطبق است )لی، 
200۶ ؛ فکنر و کیلگور، 1۹۹4(. به عنوان مثال، 
گزارشگری  سامانه های  در  آشکاری  تفاوت های 
دارد. طبق  وجود  انگلیس  و  متحده  ایاالت  مالی 
شناختی که از آنها وجود دارد، اولی بسیار سخت 
و دارای مجازات های شدید در موارد نقض است. 
از  تئوریک  نگرشی  دلیل  به  دومی  که  حالی  در 
قوانین شناخته می شود و در صورت ارائه ی توجیه 
آرچر،  و  )اسکندر  است  چشم پوشی  قابل  کافی 
2003 ؛ لی، 200۶(. پرسش دیگر این است، آیا 
اختالفات بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای 
در حال توسعه به گروه دوم اجازه می دهد همان 
طور  این  اگر  کند؟  اتخاذ  را  قبلی  استانداردهای 
نیست، آیا اتخاذ استانداردها و روش های مختلف 
حسابداری به شرایط هر کشور بستگی دارد؟ اگر 
چنین است، این مسئله با نقش اصلی حسابداری 
اقتصادی  واقعیت  از  بازتابی  و  می یابد  انعکاس 
از  مستقل  و  باشد  داشته  وجود  باید  که  است 
باید در  مالی  بنابراین، گزارش های  است.  شرایط 
کشورهای مختلف موارد مشابهی را بیان کنند، تا 
زمانی که آنها بدون در نظر گرفتن شرایط اطراف، 
وقایع و معامالت اقتصادی یکسانی را نشان دهند. 
این بحث نشان می دهد ابهام در حسابداری هنوز 

برای حسابداری  راه  هایی  هنوز  و  دارد  وجود  هم 
برای نشان دادن صادقانه ی واقعیت اقتصادی مورد 

نیاز است.

نتیجه
نظری  مفاهیم  بین  پیوندهای  به  مقاله  این 
با  خاص،  طور  به  پرداخت.  فلسفی  و  حسابداری 
تکیه بر مفاهیم واقعیت اجتماعی سرل )1۹۹۵(، 
قرار  بررسی  مورد  حسابداری  فلسفی  ریشه های 
گرفت تا ارزیابی شود آیا حسابداری می تواند بیان 
صادقانه ای از اقتصاد را نمایان کند یا نه. با استفاده 
می توان  سرل،  جان  توسط  ارائه شده  مفاهیم  از 
از  حسابداری  استانداردگذاران  که  کرد  مشاهده 
که  دارند  این  بر  رهنمود  تصمیمات شان  طریق 
دنیای راستین واقعیت وجود دارد و این جهان را 
این حال، مشکل اصلی  با  بازنمایی کرد.  می توان 
که  است  این  است  روبه رو  آن  با  حسابداری  که 
را  آن  این جهان  در  اعتقاد  و  اطمینان  با  چگونه 
متجلی و محسوس کند. عدم موفقیت سامانه های 
طور  به  اقتصادی،  واقعیت  بازتاب  در  حسابداری 
مسلم منجر به عواقب شدید اجتماعی خواهد شد. 
موسسات  و  شرکت  ها  فروپاشی  مثال،  عنوان  به 
مالی ایرانی و شرکت های بزرگ بین المللی مانند 
انرون و وردکام بر بسیاری از گروه  های جامعه، از 
کارمندان  اعتباردهندگان،  سرمایه گذاران،  جمله، 
منفی  تأثیر  مرتبط  بین المللی  و  محلی  جوامع  و 

گذاشت.

در این مقاله به برخی تالش ها برای بهبود بازنمایی 
پدیده های اقتصادی توسط حسابداری اشاره شد. 
که  هستند  مقصود  به  کافی  زمانی  تالش  ها  این 
و  استثناء  کاهش  اصول  مبنای  بر  استانداردها 
مالی  گزارشگری  در  ویژه  به  مدیریت  مداخالت 
پایدار باشد. حرکت به سوی حسابداری با ارزش 
در  اخیر  پیشرفت  مهم ترین  احتماال  منصفانه 
و   FASB همگرایی  همچنین  است.  حسابداری 
IASB منجر به تولید یک چارچوب مفاهیم نظری 
واحد در حسابداری می شود تا اطالعات مالی قابل 
تولید  زمان  طول  در  و  دنیا  سرتاسر  در  مقایسه 
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شود. با این حال، تجزیه و تحلیل این روند نشان 
همچنان  آنها،  کلی  سودمندی  وجود  با  می دهد، 
مثال،  عنوان  به  هستند.  مناقشه  معرض  در 
مبنای ارزش منصفانه، که ممکن است مهم ترین 
تلقی شود،  اقتصادی  واقعیت  ارائه ی  پیشرفت در 
این،  بر  عالوه  دارد.  آن  در  زیادی  دخالت  انسان 
دستیابی به همگرایی که به تقویت مقایسه پذیری 
کمک می کند، به دلیل آن که تفاوت بین کشورها 
انتقاد است.  و دولت  ها را در نظر نمی گیرد مورد 
از این رو، این پیشرفت  ها ممکن است فقط گامی 
در راستای افزایش توانایی حسابداری در بازنمایی 
واقعیت اقتصادی در نظر گرفته شود. زیرا در نظر 
استانداردگذاران  توسط  فلسفی  مفاهیم  گرفتن 
امر  این  ولی  است.  بحث  مورد  هنوز  حسابداری 
حسابداری  بین  فعلی  مبهم  پیوند  نزدیکی  برای 
اهداف  کردن  مشخص  همچنین  و  فلسفه  و 
اهداف  این  به  دستیابی  چگونگی  و  حسابداری 
باید به وضوح صورت پذیرد. از این رو، نتایج این 
فلسفی  جنبه های  تعیین  هنگام  می تواند  مطالعه 
حسابداری  استانداردگذاران  توسط  حسابداری 
همچنین  نتایج  این  گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
کارهای  انجام  برای  اندیشمندان  توسط  می تواند 

بعدی در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.

امر  این  است.  اقتصاد  نظم دهنده ی  حسابداری   
ماهیت واقعیت حسابداری را می تواند اثبات کند. 
آمدن  وجود  به  منجر  واقعیت  این  به  توجه  عدم 
اجتماعی  رفاه  فروپاشی  و  اقتصادی  بحران های 
می شود. هر جامعه  ای منطقاً به دنبال منافع و رفاه 
به  رسیدن  برای  رو،  این  از  است.  اجتماعی خود 
بتواند  و کاری است که  نیازمند ساز  این مقصود 
این منافع را برای خود دائمی کند. این ساز و کار 
بهرمندی  و  ایجاد  قابلیت  توسط حسابداری  تنها 
را میسر می کند. یک اقتصاد پویا زمانی نظام رفاه 
اساسی  نیازهای  که  می کند  برقرار  را  اجتماعی 
ساختن  فراهم  کند.  تامین  را  اجتماعی  زندگی 
جمله ی  از  مسکن  و  پوشاك  خوراك،  نیازهای 
اساسی ترین نیازهای جامعه بشری است. از طرفی، 
خاصی  قوانین  نیازمند  خود  آنها  تداوم  و  تامین 
تخصیص  رو،  این  از  کند.  پایدار  را  آن  که  است 

منابع دولت  ها برای ایجاد وضعیت کارایی پارتو در 
جامعه و بازتاب این واقعیت نیازمند ابزاری برای 
به نحوی  شناسایی وقایع اجتماعی مربوط است. 
که بتوان راهبردهای تاب آوری و تداوم تامین رفاه 
را فراهم کند. روش علمی که می توان  اجتماعی 
رویدادهای  و  وقایع  بینی  پیش  و  کنترل  برای 
است.  حسابداری  دانش  کرد  میسر  اجتماعی 
فلسفه ی  وجود  اثباتی  روش شناسی  مدل  این 

حسابداری را معنی و مفهومی متعالی می دهد. 

در این مقاله از یک رویکرد واحد فلسفی استفاده شده 
است و می توان این محدودیت اصلی مطالعه را در 
نظر گرفت. بنابراین، تحقیقات آینده می توانند تالش 
کند تا بین دیگر رویکردهای فلسفی و حسابداری 
به یک درك عمیق تر دست  تا  برقرار کنند  پیوند 
یابند. مطالعات عمیق و فشرده مرتبط با حسابداری 
بر اساس مفاهیم واقعیت اجتماعی موجب تشویق 
برای حمایت از تبادل نظر با نهادهای استانداردگذار 

حسابداری می شود.                                                

پی نوشت ها:
1- Positive Methodology

2- Normative Methodology

3-  Pareto efficiency
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پولشویی و  فساد 

پیشگیری و مبارزه با  نقش حسابرسان در

موسی حسن زادهفاطمه صراف

فساد مالی و پول شویی عمدتا از طریق عدم رعایت 
اختیارات  و  قدرت  از  استفاده  و  مقررات  و  قوانین 
یا  تامین منابع شخصی یک گروه  به منظور  دولتی 
به  بخشیدن  مشروعیت  همچنین  و  اقتصادی  واحد 
عواید و درآمدهای اعمال خالف قانون است. امروزه 
در کشورهای پیشرفته، رهگیری مالی وجوه حاصل 
از فعالیت های بزهکارانه و غیر شفاف اقتصادی مقدم 
بر کنترل فیزیکی است. دامنه ی فساد مالی از یک 
عمل فردی پرداخت رشوه تا یک سوء عمل فراگیر 
را  اقتصادی  و  نظام سیاسی  ارکان  است که همه ی 
در بر می گیرد. معموال وقتی در یک نظام اقتصادی 
پول شویی صورت می گیرد از طریق فساد مالی و اداری 
مراجع قانونی و دولتی، پشتیبانی و حمایت می شود. 
یعنی معموال مسیر فرآیند پول شویی از طریق فساد 
مالی و اداری هموار می شود. فساد مالی و پول شویی 
باعث ایجاد اظهارات غلط یا عدم افشای مناسب در 
عدم  و  مالی  گزارش های  سایر  و  مالی  صورت های 
انطباق گزارش های درون سازمانی و برون سازمانی 
می شود. بنابراین، اگر جامعه ی حسابرسی به دنبال 
با  مبارزه  برجسته تر کردن جایگاه خود در  و  اثبات 
فساد مالی و پول شویی است، باید فرآیند حسابرسی 
از انتخاب حسابرس تا همکاری بین بخش خصوصی 
از  حسابرسی  فنون  و  اطالعات  تبادل  و  دولتی  و 
جمله بسترسازی مناسب برای دسترسی حسابرسان 
به همه ی اطالعات الزم به منظور انجام حسابرسی، 
در سطح قابل قبولی بازنگری مجدد و اصالح شود. 
تا از این طریق برای رسیدن به اطمینان مقعول از 
درستی عملیات مالی و غیرمالی یک واحد اقتصادی 
استانداردهای  در  الزم  تغییرات  ایجاد  همچنین  و 

حسابرسی دست یافت. 

فساد مالی 
موانع  از  کشوری  هر  در  اقتصادی  و  مالی  فساد 
فساد  زیرا  است.  سیاسی  و  اقتصادی  رشد  اصلی 
را کمرنگ  برای سرمایه گذاری  اقتصادی  انگیزه های 
می کند یا از بین می برد. سوء استفاده از قدرت در 
بخش های دولتی و عمومی باعث ایجاد فساد و ترویج 
جایگاه  تخریب  و  قانونی  غیر  اقتصادی  فعالیت های 
و  عمومی  موسسات  و  دولتی  بخش های  موقعیت  و 
برای  خصوصی  بخش های  دسترسی  کردن  هموار 
غیر شفاف  اقتصادی  منافع  و  دارایی ها  به  دستیابی 
داخلی  از  اعم  خصوصی  منافع  می شود.  شبه دار  و 

نفوذ به طرقی غیرقانونی  اعمال  از طریق  و خارجی 
ایجاد  طریق  از  عمومی  و  دولتی  بخش  که  این  یا 
و  آسان  برای دسترسی  فرعی  و  وابسته  شرکت های 
سریع به رانت های مالی و غیر مالی، به منظور کسب 
انجام  برای  موجود  فرصت های  از  اقتصادی  منافع 
فساد مالی و اقتصادی استفاد کرده و نهاد عمومی نیز 
تسلیم این منافع و سایر فسادها می شوند، به طوری 
بازدارنده ی  عامل  کشور  در  موجود  شرایط  در  که 
از  مالی،  فساد  ندارد.  وجود  آنها  مقابل  در  مطمئنی 
جمله پول شویی، رقابت اقتصادی را فرو می نشاند و 

بازار آزاد را واژگون می سازد.

پول شویی
منشاء  اول،  می شود:  انجام  هدف  دو  با  پول شویی 
به  از  نامشروع پس  جرم پنهان شود؛ و دوم، درآمد 
کارگیری در چرخه ی اقتصادی تطهیر و مجددا برای 
جرایم دیگر به کارگرفته شود. با این عمل، هم کار 
نامشروع توسعه می یابد، و هم از امتیاز این امکانات 
عوارض  پرداخت  از  سرانجام  می شود.  استفاده  سوء 
نظام  بررسی  می شود.  اجتناب  نیز  دولت  مالیات  و 
اقتصادی کشورها نشان می دهد هر چه از یک نظام 
اقتصادی رقابتی متکی به مالکیت فردی دور شویم، 
وجود  به  اعمالی  چنین  برای  مناسب تری  شرایط 
می آید. شیوه های پول شویی به عواملی از جمله نوع 
در  که  کشوری  مقررات  و  قوانین  و  اقتصادی  نظام 
آن جا خالف صورت می گیرد و نوع مقررات کشوری 
منبع  ردیابی  نوع  و  می شود  شسته  پول  آن  در  که 
از  توسعه یافته  کشورهای  آگاهی  دارد.  بستگی  پول 
آثار مخرب پول شویی در اقتصاد و اجتماع و تدوین 
برای  توجه  قابل  تدابیر  اتخاذ  و  مقررات  و  قوانین 
مبارزه با آن، باعث شده است که این پدیده بیشتر در 
کشورهایی نمود پیدا کند که ساز و کار مناسبی برای 
معموال  پول شویی  ندارند.  آن  با  مبارزه  یا  جلوگیری 
تاثیر  ولی  ندارد.  مالی  صورت های  بر  مستقیم  تاثیر 
غیر مستقیم آن از طریق افزایش بدهی های احتمالی 
از  پول شویی  با  مرتبط  بالقوه ی  دعاوی  و  شکایات 
جمله جرایم مالیاتی و جرایم سایر قوانین و مقررات 
های حاکم بر جامعه است. با توجه به این که یکی 
از آثار این پدیده کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و 
کاهش سطح کیفیت خدمات عمومی است، بنابراین، 
امروزه مسئولیت حسابرسان در مقابله با پول شویی  از 
هر زمان بیشتر است، و انتظار می رود جوامع خود را 

فساد مالی و 
پول شویی
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در پاکسازی از اثرات نامطلوب آن یاری دهند. با این 
حال، از آن جا که حسابرسان معموال برای برآورده 
استانداردهای  از  اجتماعی  خواسته های  کردن 
حاکم  استانداردهای  می گیرند،  بهره   خود  حرفه ای 
در این باره محدود به بررسی عدم رعایت قوانین و 
مقررات است و جای خالی اظهارنظر شفاف در این 

باره مشهود است. 

نقش و مسئولیت حسابرسان در مبارزه با فساد
"قدرت  محصول  را  آن  فساد،  عناصر  تحلیل  در 
انحصاری" به همراه "اختیار" منهای "پاسخگویی" 
این  در  "پاسخگویی"  با عنصر  ارتباط  در  می دانند. 
یکدیگر  کنار  در  حسابرسی  و  حسابداری  معادله، 
نقش مهمی را در کاهش سطح فساد ایفاء می کنند. 
دولتی  مدیریت  مانند،  مدون  حاکمیتی  برنامه های 
به  پاسخگو  و  انعطاف پذیر  سازمان های  ایجاد  برای 
جای ساختار سلسله مراتبی و بروکراسی، بر آزادی 
حصر  و  حد  بی  عمل  آزادی  می کنند.  اتکاء  عمل 
فساد  برای  فرصت هایی  ایجاد  باعث  نیز  مدیران 
عمل  آزادی  کنترل  برای  دلیل،  به همین  می شود. 
مدیران باید ملزم شوند از طریق ارایه ی صورت های 
مالی، شفافیت و پاسخگویی را نشان دهد. بنابراین، 
به منظور ارزیابی این پاسخگویی، منطقی است که 
کردن  محدود  در  حسابرسان  باشیم  داشته  انتظار 

فساد نقش فعالی داشته باشد.

فساد،  مهار  برای  جهانی  بانک  معیارهای  از  یکی 
نگهداری سوابق و ارائه ی به موقع گزارش فعالیت های 
مالی، حسابرسی و نظارت بر عملکرد است. "تنزی" 
برای  پول،  بین المللی  صندوق  از   1۹۹8 سال  در 
وجود  ضرورت  فاسد،  فعالیت  کشف  یا  جلوگیری 
موسسات حسابرسی خوب را خاطر نشان می سازد. 
حسابرسی شده  مالی  صورت های  که  شرکت هایی 
دارند، کمتر از شرکت هایی که حسابرسی نمی شوند 
دچار پرداخت رشوه و درگیر در فساد مالی و اداری 
می شوند. شواهد بخش دولتی نیز حاکی از آن است 
که استقالل حسابرس در حرفه ی حسابرسی سطح 
افراد  عموم  البته  می دهد.  کاهش  را  کشور  فساد 
جامعه انتظار دارند که حسابرسان در مبارزه با فساد 
نقش فعال تری داشته باشند. با این حال، خودشان 
ارتباط  این  در  خود  نقش  افزایش  به  تمایلی  اغلب 

ندارند، و خود را محدود به کنترل رعایت قوانین و 
مقررات می دانند. 

سوی  از  فساد  ریسک  ارزیابی  عدم  دالیل 
حسابرسان

حسابرسی در مبارزه با فساد دو نقش متفاوت دارد: 
پیشگیری و کشف. یعنی هم مانع از بروز فساد شود، 
و هم این که موارد فساد را کشف کند. اگر حسابرسان 
فساد را کشف کنند، این امر می تواند عامل بازدارنده 
نیز باشد. در نتیجه، از فساد بیشتری جلوگیری شود 
و فساد کمتری برای کشف وجود داشته باشد. البته 
نئو و همکاران )2014( نتیجه گرفته اند که ترکیبی 
برای  راه  بهترین  کشف  و  پیشگرانه  روش های  از 
 )1۹۹8( استاینهورست  و  دای  است.  فساد  کاهش 
در  را  خود  نقش  حسابرسان  که  می کنند  بیان  نیز 
البته  فساد.  کشف  نه  می دانند،  فساد  از  جلوگیری 
ورود  و  که مشارکت  نیست  انکار  قابل  موضوع  این 
حسابرسان در رابطه با پیشگیری و کشف فساد، در 
بهبود شفافیت و پاسخگویی، آثار مثبت با اهمیتی 
خواهد داشت. برخی از اهل حرفه بر این باورند که 
زیرا  است.  آن  از کشف  آسان تر  فساد  از  جلوگیری 
همین  به  نمی گذارد.  باقی  شواهد  از  ردپایی  فساد 
دلیل حسابرسان نقش کمرنگ تری در کشف فساد 
به  اشاره  با  می توانند  حال  این  با  می کنند.  ایفاء 
حوزه هایی که در آنها فرصت هایی برای ایجاد فساد 
وجود دارد، به جلوگیری از فساد کمک کنند. البته 
دلیل  به  گاهی  نیز  فساد  از  پیشگرانه  فعالیت های 
انتصاب سوگیرانه ی حسابرسان، استقالل و بی طرفی 
با فشارهای مدیریتی و  خود را از دست می دهد و 
سیاسی موجب به وجود آمدن مدیریتی غیر شفاف 
در بخش های دولتی می شود. گاهی نیز هیچ اراده ی 
سیاسی و عالقه ای به شنیدن توصیه های حسابرسان 
از  جلوگیری  منظور  به  دولتی  بخش  اصالح  برای 
تهدیدات  مواقع  برخی  در  ندارد. حتی  وجود  فساد 
برای  حسابرسان  علیه  گوناگونی  محدودیت های  و 

جلوگیری یا حتی کشف فساد وجود دارد.

افقی در بین فعاالن  در مفاسد مالی که به صورت 
اقتصادی با قدرت برابر و روابط نزدیک یا بین فعاالن 
امکان  میفتد،  اتفاق  مالیاتی  حوزه ی  و  اقتصادی 
دستیابی حسابرس به مدارك فساد به مراتب آسان تر 

شبکه های  در  که  است  مفاسدی  از  اثبات تر  قابل  و 
عمومی غیر رسمی اتفاق میفتد. در این موارد اخیر 
حامیان اصلی فعاالن و بنگاههای اقتصادی به مراتب 
اقتصادی  و حقوقی  اشخاص حقیقی  از خود  قوی تر 
احترام  و  رعایت  به  مجبور  که  طوری  به  هستند. 
و  سیاستمداران  می شوند.  حامی  سیاسی  منافع  به 
فساد  آنها  در  که  اقتصادی  واحدهای  اصلی  حامیان 
مالی اقتصادی رخ می دهد، از توانایی خود برای نفوذ 
استفاده می کنند.  قوانین حکومتی  به  و شکل دهی 
به طور مثال، در ازای کمک های مالی به گروههای 
این قبیل  سیاسی یک یا چندین قرارداد تجاری به 
یا  معافیت ها  یا  می شود،  اعطاء  اقتصادی  واحدهای 
امتیازاتی برای آنها لحاظ می شود. شناسایی این گونه 
دشوار  بسیار  حسابرسان  برای  سیاسی  فساد  موارد 
است. زیرا اغلب ارتباط بین حامی و مشتری )واحد 
اقتصادی( دست نیافتنی و تبادالت فاسد، نامشهود یا 
می توانند  سیاستمداران  این،  بر  عالوه  است.  پنهان 
فساد  ادعاهای   دارند  تصمیم  که  حسابرسان  علیه 
کنند  مداخله  مستقیما  دهند،  قرار  بررسی  مورد  را 
انتصاب  سادگی  به  تبعیض  طریق  از  می توانند  یا 
انتصاب  با  حسابرسان را کنترل کنند. به طوری که 
حسابرسان و خاموش کردن کنترل داخلی و خارجی، 
از طریق  یا  می دهند  پوشش  را  فاسد خود  اقدامات 
ایجاد شرکت های موازی، برخی معامالت و قراردادها 
را با نبود کنترل های الزم به آن سمت سوق می دهند.

با  حسابرسان  مبارزه ی  یا  جلوگیری  چگونگی 
فساد 

جایگاه  بین المللی،  شفافیت  سازمان  گزارش  طبق 
ایران به لحاظ درك فساد در مقایسه با سال 201۷ 
این  بود،   130 رتبه ی  در  کشور   1۷۶ بین  از  که 
بین  در   2018 سال  در  نزول  پله  هشت  با  جایگاه 
تنزل کرده است. شاخص  به 138  دنیا  180 کشور 
مقامات  میان  در  موجود  فساد  میزان  فساد  ادراك 
دولتی و سیاستمداران را نشان می دهد. این شاخص 
عمومی  بخش  در  فساد  وضعیت  که  می دهد  نشان 
هر کشور چگونه است. گزارش های تهیه شده توسط 
معیارهایی  پایه ی  بر  شفافیت،  بین المللی  سازمان 
شرایط  کشورها،  در  دولتی  مدیریت  همچون 
ساختار  عمومی،  خدمات  به  شهروندان  دسترسی 
بخش  موقعیت  و  در کشور  حاکم  قضایی  و  حقوقی 
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نظر  در  و  فوق  مراتب  به  عنایت  با  است.  خصوصی 
گرفتن مقایسه ی رفاه عمومی شهروندان و مسئولیت 
پاسخ دهی بخش دولتی به شهروندان تنزل بیشتر در 
این شاخص چندان دور از ذهن نخواهد بود. از این 
در  فساد  دواندن  ریشه  از  جلوگیری  منظور  به  رو، 
نظام مالی و اقتصادی کشور و همچنین جلوگیری از 
نهادینه شدن آن، مبارزه با فساد باید جزو برنامه های 

اصلی هر سازمان به ویژه حسابرسان آن باشد. 

این که فساد مالی یک عمل غیرقانونی  به  با توجه 
ریسک  سازمان ها  و  شرکت ها  می رود  انتظار  است، 
به  کنند.  مدیریت  را  فاسد  روش های  در  مشارکت 
طوری که این کار با شناسایی حوزه هایی که فساد 
در آن اتفاق میفتد، ارزیابی شود و از طریق استقرار و 
نظارت بر کنترل های داخلی برای جلوگیری از فساد 
و  صریح  سیاست  یک  باید  عبارتی،  به  شود.  انجام 
روشن در رابطه با فساد طراحی و پیاده سازی شود. 
به همین منظور باید مسیر همه نوع گزارش احتمال 
طریق  از  تا  شود  کنترل  و  بررسی  فساد،  وجود 
مستندسازی مناسب برای تمام مراحل اداری و مالی 
از جمله فرآیندهای خرید، فروش، استخدام و سایر 
تاثیر  که  مالی  غیر  و  مالی  فعالیت های  و  مبادالت 
اقتصادی خواهد داشت و همچنین با تفکیک وظایف 
مربوط به هر فرآیند، از ایجاد فساد جلوگیری به عمل 
و  طراحی  باید طوری  کنترلی  مسیرهای  البته  آید. 
پیاده سازی شوند تا از طریق مدیران نیز به راحتی زیر 
پا گذاشته نشود. بنابراین، ضرورت کنترل های خاص، 
مانع باطل کردن این کنترل ها توسط مدیریت شود. 
در این بین نظارت بر کنترل داخلی و حتی در برخی 
کلیدی  وظایف  از  کنترلها  اصالح  و  طراحی  موارد 
حسابرسی  کمیته ی  و  مستقل  داخلی،  حسابرسان 
خواهد  دولتی  و  خصوصی  سازمان های  و  شرکت ها 
و  شرکت ها  مدیریت  نقش  که  این  به  توجه  با  بود. 
فساد  انجام  حتی  یا  فساد  با  مبارزه  در  سازمان ها 
حسابرسی  کمیته ی  وجود  ضرورت  است،  برجسته 
برای برنامه ریزی و نظارت بر اعمال و وظایف هیئت 
مدیره و سایر ارکان مدیریت هر سازمان و شرکتی، 
درك و احساس می شود. در این جا این سوال مطرح 
است که کمیته ی حسابرسی برای این که خود دچار 
باید  چگونه  نگیرد،  قرار  رشوه  معرض  در  و  فساد 
انتخاب شود. البته به نظر می رسد انتخاب کمیته ی 

یک  توسط  مستقل  حسابرسان  حتی  و  حسابرسی 
مورد  سازمان های  و  شرکت ها  از  مستقل  سازمان 
نظارت، استقالل و در معرض فساد قرار نگرفتن آنان 

را بیشتر می کند.

فساد  به موقع  پیشگیری  موارد  دیگر  جمله ی  از 
و  عموم  دسترس  قابل  اطالعاتی  سامانه های  وجود 
مالی  غیر  و  مالی  فعالیت های  به موقع  گزارش دهی 
اشخاص  و  پیمانکاران  انتخاب  چگونگی  فاسد، 
طرف معامله با سازمان های دولتی و بخش عمومی، 
کیفیت و کمیت  انجام کار از نظر مقداری و ریالی، 
چگونگی درصد پیشرفت کار خصوصا در پروژه های 
استخدام  نحوه ی  عمرانی،  غیر  و  عمرانی  سرمایه ای 
دوره ای  تغییرات  و  کارکنان  تعداد  و  انسانی  نیروی 
آنان، میزان و منابع درآمدها و مخارج و مقایسه ی آن 
با بودجه های مصوب و افشای انحرافات آن و ایجاد 
عمومی  بخش  مدیران  به موقع  پاسخگویی  تعهد 
صالحیت دار،  ارکان  توسط  ارزیابی  هرگونه  از  قبل 
البته  شد.  خواهد  فساد  از  جلوگیری  باعث  خود 
در  مستقل  حسابرسان  ضمنی  و  سال  طی  ارزیابی 
شرکت ها و بخش های دولتی و عمومی در جلوگیری 
اقتصادی  و  مالی  فسادهای  از  به موقع  پیشگیری  و 
وجود  می رسد  نظر  به  همچنین،  بود.  خواهد  موثر 
با  مبارزه  "واحد  عنوان  تحت  واحد،  یا  دایره  یک 
از  مستقل  اشخاص  کنترل  و  نظارت  تحت  فساد" 
به  عمومی،  و  دولتی  بخش های  سازمان های  همان 
زیر  و  انتخاب  با  بازرسی  سازمان  توسط  مثال  طور 
نظر ارکان صالحیت دار، تاثیر بسزایی در جلوگیری 

از فساد خواهد داشت. 

فساد  کشف  در  داخلی  حسابرسان  نقش  معموال 
برجسته تر است. در حالی که حسابرسان مستقل به 
هستند  برخوردار  بیشتری  استقالل  از  که  این  رغم 
کمتر این کار را انجام می دهند. دلیل این امر احتماال 
این است که کار حسابرسان مستقل با ارزیابی ریسک 
هدایت می شود و بر شناسایی تحریف در صورت های 
مالی تمرکز دارد. بنابراین، اگر فساد مالی منجر به 
تحریف در صورت های مالی نشود، این احتمال وجود 
متمرکز  آن  کشف  بر  مستقل  حسابرسان  که  ندارد 
شوند. البته در بسیاری از موارد در صورت های مالی 
شکل  به  تخلفات  این  فساد،  عامل  اقتصادی  واحد 

اظهارات غلط و دوگانه ظاهر می شود، که متداول ترین 
آنها رشوه خواری و تضاد منافع است که ممکن است 
از طریق اشتباهات طبقه بندی، درآمدهای افشانشده، 
با این حال، پنهان  و هزینه های جعلی نمایان شود. 
در  رشوه،  جمله  از  قانونی،  غیر  هزینه های  کردن 
دفاتر قانونی بسیار شایع است. چرا که پرداخت های 
شخص یا سازمان رشوه دهنده فاقد هرگونه مدارك و 
مستندات پشتوانه ی این گونه پرداخت ها است. البته 
برخی از این پرداخت از محل درآمدهای نامشخصی 
صورت می گیرد که از طریق فساد مالی یا پول شویی 
حاصل شده اند. بنابراین، هیچ گونه آثار مالی در دفاتر 
قانونی شرکت یا سازمان رشوه دهنده نخواهد داشت. 
با این حال، از طریق حساب های مشخصی خارج از 
سازمان اشخاص وابسته قابل ردیابی خواهد بود. در 
به  کمک  طریق  از  مالی  فسادهای  نیز  موارد  برخی 
و  دیگر  اهداف  به  رسیدن  برای  خیریه  سازمان های 
سوء استفاده و تبعیض در بستن قراردادهای مالی یا 
حسابرسان  است.  دولتی  و  عمومی  بخش های  سایر 
در  بیشتر  موارد  گونه  این  باشند،  داشته  دقت  باید 
سیاستمداران  که  دارد  وجود  کشور  از  بخش هایی 
بیشتر و با نفوذتری در کشور دارند. همچنین به لحاظ 
اقلیمی سهم بیشتری از منابع اقتصادی و ثروت های 
ملی و طبیعی کشور دارند. به طوری که انواع فساد 
خویش  و  قوم  برای  تبعیض  مانند  مالی  و  سیاسی 
برای  قایل شدن  استثناء  و  وابسته  اشخاص  سایر  و 
آنان رقابت آزاد را تحریف می کنند. بنابراین ریسک 
باالی فساد سیاسی برای حسابرسان در بخش دولتی 
انجام حسابرسی های  باید هنگام  مسئله ای است که 
به  اغلب  موارد  این  شود.  گرفته  نظر  در  عملکردی 
تحریف هایی از جمله بیش نمایی )قیمت گزاف( کاال 
منجر  خریداری شده  سرمایه ای  یا  جاری  خدمات  و 
خواهند شد. همچنین ضرورت دارد فرآیند چگونگی 
تردید  و  دقت  با  نیز  فروشنده  و  خریدار  انتخاب 
طوری  به  گیرد.  قرار  مجدد  بررسی  مورد  حرفه ای 
در  آزاد  رقابت  درستی  نسبت  معقول  اطمینان  که 
مابین شرکت های خصوصی  فی  قراردادهای  فرآیند 

و سازمان های دولتی و عمومی حاصل شود. 

از انواع فساد در سازمان های دولتی می توان به خرید 
بیش از حد کاال و خدمات و به قیمتی بیشتر از قیمت 
معمول بازار، تحویل کاال و خدمات با کیفیت پایین تر 



49
بهار ۱۳۹۹

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳2 شمارۀ

حسابدار

از حد استاندارد، خطای ارزش گذاری در مزایده ها و 
مناقصات، برنده شدن مکرر یک پیمانکار خاص در 
انتخاب پیمانکار و انعقاد قرارداد، عدم اخذ به موقع 
و کامل مدارك و مستندات مورد لزوم برای تکمیل 
نبودن  شفاف  و  قرارداد  انعقاد  فرآیند  درستی  و 
مستقل،  حسابرس  گزارش های  مالی،  صورت های 
چند  طی  در  پیمانکار  بیمه ی  و  مالیات  وضعیت 
سال گذشته و حتی تغییر مکرر حسابرس مستقل 
و  دولتی  بخش های  به  وابسته  سهامداران  وجود  و 
سایر موارد اشاره کرد. البته در چند سال اخیر یکی 
پرداخت  اقتصادی،  و  مالی  فسادهای  مهم ترین  از 
و  دولتی  بانک های  توسط  کالن  مالی  تسهیالت 
است  بوده  و حقوقی  اشخاص حقیقی  به  خصوصی 
که توسط اشخاص ثالث دارای نفوذ، روسا و مدیران 
رده باالی جامعه خصوصا دولتی حمایت می شوند . 
در این چرخه رشوه ی پرداختی به مدیران بانکی و 
اشخاص رابط که از مصادیق فساد مالی به حساب 
می آید نیز از محل همین وام ها برداشت و پرداخت 
این  از  برخی  که  این  تاسف بار  نکته ی  است.  شده 
وام ها در بدنه ی اقتصاد تزریق نشدند بلکه در جهت 
سرمایه  خروج  جمله  از  وام گیرنده،  شخصی  منافع 
حسابرسان  جا  این  در  شده اند.  مصرف  کشور،  از 
طریق  از  اعتباری  و  مالی  موسسات  و  بانک ها 
همچنین  و  حسابرسان  سایر  با  همکاری  و  مکاتبه 
وام،  مالیاتی اشخاص دریافت کننده ی  با حوزه های 
میزان واقعی تسهیالت دریافت شده و محل مصرف 
آن را می توانند پیگیری کنند، و در صورت وجود 
ارکان  به  مکلفند  مالی  فساد  هرگونه  و  انحراف 
صالحیت دار و مراجع قانونی گزارش دهند. با توجه 
با تحریم های  به این که در چند سال اخیر کشور 
اقتصادی و سیاسی مواجه بوده است، از دیگر موارد 
"سوآپ" است  قراردادهای  اقتصادی  و  فساد مالی 
رسانه ای  مالی  تخلفات  دلیل  به  آنها  از  برخی  که 
و  شرکت ها  پای  معامالت  این  در  شده اند.  هم 
به دولت همیشه در  وابسته  یا  سازمان های دولتی 
میان بوده است. همچنین بدلیل چند نرخی بودن 
برخی صنایع،  برای  ترجیحی  نرخ های  ارز و وجود 
ورود  عدم  همچنین  و  خاص  شرکت های  و  اقالم 
ارز حاصل از درآمدهای صادرتی از طریق مجاری 
اقتصادی  و  مالی  فساد  محل  یقین  طور  به  قانونی 

بوده و در آینده نیز خواهد بود.

نقش و مسئولیت حسابرسان در مبارزه با پول شویی
برای  نظارتی  کار  و  ساز  یک  عنوان  به  حسابرسی 
و جلوگیری  مالی  اطالعات  و درستی  دقت  بررسی 
از سوء استفاده های مالی است. حسابرس مستقل به 
کار  به  مالی  جرایم  برای کشف  می تواند  ویژه  طور 
دفاتر  حسابرسان  که  این  به  توجه  با  شود.  گرفته 
بررسی و هر گونه  را  حسابداری صاحب کاران خود 
می کنند،  اعالم  را  شرکت  امور  در  مالی  تخلف 
با  مبارزه  مقدم  خط  عنوان  به  را  آنان  بنابراین، 
انعکاس  چگونگی  البته  می پندارند.  پول شویی 
گزارش های  در  پول شویی  موارد  و  مالی  تخلفات 
بوده  بحث برانگیز  مسائل  از  همواره  حسابرسی 
فعالیت های  تنوع  و  پیچیدگی  افزایش  با  و  است، 
حال  در  و  مختلف  مقررات  و  قوانین  اقتصادی، 
تغییر، باعث شده است که انتظارات از حسابرسان 
مستقل به عنوان مسئوالن ناظر بر اشخاص حقوقی 
یازدهم  تروریستی  از طرفی، حمالت  یابد.  افزایش 
سپتامبر در آمریکا نیز منجر به برخی اقدامات این 
دولت با هدف جلوگیری از تروریسم و فعالیت های 
"قانون  است.  شده  آنها  با  مرتبط  پول شویی 
دارای  آمریکا"  متحده ی  ایاالت  میهن پرستی 
است  پول شویی  با  مبارزه  زمینه ی  در  تصمیماتی 
قواعد  تا  است  کرده  مجاز  را  خزانه داری  وزارت  و 
از جمله  برای حرفه های مختلف  را  ضد پول شویی 
پولی  مناسبات  کند. شفاف سازی  حسابداران وضع 
و سالمت اقتصاد اجتماعی و ایجاد محدودیت برای 
به  را  پول شویی  با  مبارزه  غیرقانونی،  درآمدسازان 
چالش نوین در عرصه ی جهانی تبدیل کرده است. 
با  مبارزه  قانون   ۶ ماده ی  اساس  بر  نیز  ایران  در 
اسالمی،  شورای  مجلس   138۶ مصوب  پول شویی 
مورد  اطالعات  مکلفند  حسابداران  و  حسابرسان 
وزیران  هیئت  که  را  قانون  این  اجرای  در  نیاز 
عالی  شورای  درخواست  حسب  می کند،  تصویب 
مبارزه با پول شویی ارائه کنند. به طوری که اجماع 
عمومی بر این شده است که حسابرسان نخستین 
را  کسانی هستند که می توانند عملیات پول شویی 

با موفقیت تعیین و گزارش کنند.

وجود  پول شویی  برای  متعددی  راههای  چند  هر 
مسیر  از  پول شویی  راه  اصلی ترین  ولی  دارد، 
صندوق های  بانک ها،  قبیل  از  مالی  موسسات 

که  نکته ای  است.  اینها  مانند  و  قرض الحسنه 
شوند،  اشتباه  دچار  آن  مورد  در  نباید  حسابرسان 
بسا  است. چه  پول شویی  و  مالیاتی  فرار  بین  تفاوت 
بر  مالیات  پرداخت  با  دارند  تمایل  پولشویان  که 
به  بپوشانند.  قانونی  نقاب  قانونی خود  غیر  پول های 
قضاوت  و  دقت  به  موضوع  این  تشخیص  که  طوری 
حرفه ای حسابرس نیاز دارد. پول شویی معموال تاثیر 
مستقیم بر صورت های مالی ندارد، یا این که با یک 
اطمینان  آن  وجود  عدم  یا  وجود  از  نمی توان  نگاه 
 ۵4 شماره ی  حسابرسی  استانداردهای  کرد.  حاصل 
آمریکا ناظر بر اعمال غیر قانونی صاحب کاران است. 
نیز  ایران  حسابرسی  استانداردهای  و  استاندارد  این 
حسابرسان را الزم نمی کند رویه های خود را با هدف 
کشف فعالیت های غیر قانونی تغییر بدهند یا طراحی 
کنند. ولی در صورت پی بردن حسابرسان از امکان 
پول شویی،  جمله  از  قانونی  غیر  فعالیت های  وجود 
با  صورت  این  در  می کنند.  پیدا  اساسی  مسئولیت 
تعیین فعالیت های مشکوك به پول شویی و در نظر 
گرفتن جوانب حقوقی و مجازات جرایم احتمالی اقدام 
به بررسی های ویژه و طراحی مجدد در رسیدگی ها 
می کنند و مراتب و نتایج را با مدیران سطح باالتر و 
با مشاوره ی حقوقی  یا  ارکان صالحیت دار صاحبکار 
با مراجع قانونی در میان می گذارند. نهایتا حسابرس 
آثار احتمالی این فعالیت های غیر قانونی را در زمان 
صدور گزارش تجزیه و تحلیل می کند و گزارش خود 
تعدیل می کند.  آن  ماهیت  یا  اهمیت  به  توجه  با  را 
به طوری که در برخی موارد امکان عدم اظهار نظر 
در  داشت.  خواهد  وجود  نیز  مردود  اظهارنظر  یا 
برخی موارد نیز استعفاء و کناره گیری از کار را برای 

حسابرسان در پی خواهد داشت.

اجرای  و  برنامه ریزی  هنگام  مستقل  حسابرسان 
از چارچوب  باید شناخت کلی  روش های حسابرسی 
و  رسیدگی  مورد  واحد  به  مربوط  مقررات  و  قوانین 
صنعتی آن به دست آورد. با این حال، در چند سال 
حسابرسان  رسیدگی های  حتی  و  اظهارنظر  اخیر 
ابالغی  لیست  چک  مفاد  رعایت  کنترل  به  محدود 
از مراجع ذیربط )سازمان حسابرسی( شده است. به 
به  تمایلی  حسابرسان  می رسد  نظر  به  دلیل  همین 
پول شویی در حساب های  به مسائل  پرداخت عمیق 
این  وجود،  صورت  در  و  ندارند،  صاحبکاران  مالی 
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موارد بسیار نادر و انگشت شمار هستند. در صورتی 
با پول شویی، جرم  که طبق ماده ی 2 قانون مبارزه 
و  نگهداری  تملک،  تحصیل،  شامل،  پول شویی 
از فعالیت های غیر قانونی،  از عواید حاصل  استفاده 
از  دریافتی  تسهیالت  و  شرکت  مالی  منابع  انتقال 
بانک ها به حساب های شخصی سهامداران و شرکاء 
و پنهان کردن محل مصرف واقعی این منابع مالی 
از شرکت ها وجود  برخی  است، که مصادیق آن در 
دارد، ولی در گزارش حسابرسان مستقل اثری از این 

موارد دیده نمی شود.

توسط  پول شویی  بالقوه ی  شاخص های 
صاحب کار 

پول شویی  بر  مبنی  عادی  غیر  عملیات  گزارش 
در  قانونی  الزامات  برحسب  حسابرسان  سوی  از 
ممکن  و  دارد  تفاوت  یکدیگر  با  مختلف  کشورهای 
این  جمله ی  از  باشد.  احتیاطی  یا  اجباری  است 

عوامل موارد زیر قابل ذکر است: 
نقل و انتقاالت نقدی و تبدیل ارز.  

تملکات غیرعادی اموال منقول و غیر منقول.   
وام های غیر عادی که به راحتی از بانک ها دریافت   

یا بازپرداخت آنها به موقع انجام نشده است. 
صرف وام های دریافتی توسط سهامداران و شرکاء   

در فعالیت های خارج از شرکت.
تزریق نقدینگی توسط اشخاص ثالث و نامعلوم در   

مقابل دریافت هزینه ی بهره ی غیر متعارف. 
حساب های  توسط  شرکت  عملیات  گردش   

شخصی شرکاء و سهامداران. 
سازمان های  و  موسسات  به  بالعوض  کمک های   

خیریه بدون شواهد محکم. 
افزایش زیاد درآمدهای فروش.  

عملیات یا قراردادهای فاقد مدارك مثبته.   
دریافت ضمانت نامه های بدون اقدام.  

با  معامالت با مشتریان بدون مشخصات کامل و   
هویت نامعلوم.

که  این  بدون  ثالث  اشخاص  طرف  از  پرداخت   
شرکت نقشی در معامله داشته باشد.

قراردادهای تسهیم سود فاقد اساس اقتصادی در   
مشارکت های خاص.

یا  خارجی  اشخاص  با  عادی  غیر  معامالت   
شرکت های وابسته در مناطق آزاد تجاری. 

انجام تبلیغات با هزینه های باال ولی بدون مدارك   
کافی. 

عدم وجود کنترل های داخلی مناسب در داخل   
شرکت. 

واگذاری مناقصات بدون تشریفات قانونی مناسب   
و کامل.

و غیر  اقتصادی  غیر  به صورت  قراردادها  تعدیل   
منطقی. 

کاهش مطالبات به صورت غیر مترقبه از طریق   
مشکوك  مطالبات  ذخیره ی  یا  کردن  سوخت 

الوصول. 
شکل  به  و  باال  سطح  در  ارزی  معامالت  انجام   

نامتعارف و خارج از شبکه ی بانکی. 

نتیجه گیری
ردی  هیچ  فساد  می رسد  نظر  به  نخست  نگاه  در 
برای  را  مدرکی  هیچ  و  ندارد  مالی  صورت های  در 
رسیدگی حسابرسی باقی نمی گذارد. در صورتی که 
اظهارات  ایجاد  باعث  اغلب  فساد مالی و پول شویی 
در  اطالعات  سایر  با  مغایر  بعضا  و  دوگانه  و  غلط 
صورت های مالی می شود و حسابرسان مالی می توانند 
اظهارات غلط مادی و به تبع آن فساد مالی را در 
صورتهای مالی ردیابی کنند. در این راستا، ضرورت 
دارد در پی یافتن شواهد خارجی و برون سازمانی 
اقدام کنند و به دنبال آثار و بقایای معامالت فاسد 
باشند. فدراسیون بین المللی حسابداران )IFAC( در 
راستای جلوگیری و مبارزه با فساد از طریق ایجاد 
پاسخگویی سازمانی، شفافیت بیشتر در حسابداری 
بیانیه های خود  را گسترش داده است و در  دولتی 
منافع  به  خدمت رسانی  و  پاسخگویی  شفافیت، 
بین المللی  استانداردهای  از  عمومی، حمایت مداوم 
و رعایت آیین رفتاری حرفه ای را تاکید می کند. با 
بررسی استاندارد حسابرسی شماره ی 31۵ و ماده ی 
33 دستورالعمل مبارزه با پول شویی، قانون ارتقای 
نظام سالمت اداری و استاندارد حسابرسی شماره ی 
2۵0 درباره ی عدم رعایت قوانین و مقررات، به این 
استانداردگذار  و  قانونی  مراجع  که  می رسیم  نکته 
مستقل،  حسابرسان  به  عمل  آزادی  اعطای  ضمن 
آنان را ملزم به گزارش عدم رعایت قوانین و مقررات 
کرده  پول شویی  و  اداری  و  مالی  مفاسد  جمله  از 
به  حسابرسان  است،  شایسته  باره  این  در  است. 

منظور اعتالی حرفه، مراتب را فارغ از اهمیت ریالی 
آنها و با لحاظ کردن ماهیت غیر قانونی این اعمال، 
در گزارش های خود به صراحت بگنجانند. البته این 
موضوع اساسی نباید فراموش شود که با پیاده سازی 
در  تسهیل  و  مالی  اطالعات  یکپارچه ی  سامانه ی 
تبادل اطالعات مالی بین بانک ها، موسسات مالی و 
اعتباری، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرك، سازمان 
ایران،  رسمی  حسابداران  جامعه ی  حسابرسی، 
سازمان بازرسی و سازمان نظارت بر معامالت دولتی 
محدود  پول شویی  و  مالی  فساد  راههای  از  بسیاری 
البته تا زمانی  و از وقوع آنها پیشگیری خواهد شد. 
که حسابرسان بخش های دولتی، عمومی و خصوصی، 
بر عملکرد سازمانها، شرکت ها و  که مسئول نظارت 
به  تمایلی  هستند،  بخش ها  این  در  فعال  موسسات 
جلوگیری و مبارزه با فساد مالی و پول شویی نداشته 
باشند و از طرف مراجع قانونی و حاکمیت نیز مورد 
حمایت همه جانبه قرار نگیرند، پدیده ی فساد مالی و 
رفت،  نخواهد  بین  از  و  نمی شود  محدود  پول شویی 
جامعه  و کل  اقتصاد، سیاست  در  آن  مخرب  آثار  و 

نهادینه خواهد شد.                                      

منابع:
1- kim k. jeppesen (2018) “The role of 
auditing in the fight against corrup-
tion” To appearin: The British Account-
ing Review (2018)
2- رحیمیان، نرگس )13۹3(. بررسی فساد اقتصادی 

و راههای مبارزه با آن، مجله ی اقتصادی ۹ و 10
تاثیر   .)13۹۵( نیلوفر  غفاری،  پروانه.  سالطین،   -3
فساد بر کسری بودجه، فصلنامه ی سیاست های مالی 

و اقتصادی 14
لطفعلیان،  محمد.  اصالنی،  محمود.  همت فر،   -4
پول شویی  احتمالی  اقدامات   .)13۹۵( فاطمه 

صاحبکاران، فصلنامه ی حسابدار رسمی 3۵

دانشگاه  حسابداری،  گروه  استادیار  صراف:  فاطمه 
آزاد اسالمی واحد تهران جنوب. 

موسی حسن زاده: حسابدار مستقل خبره، حسابدار 
رسمی.
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مالی بازارهای 

مـــروری بر نظـریه ی
اجتماعی-اقتصادی و 

پیــش بیــنی
 شاخـص ها  در 
بازارهای مـالی

ترجمه:

مژگان معینی قراگوزلوزهرا کهن دل

مقدمه
رفتار قیمت ســهام یکی از پیچیده ترین ســاز و 
کارهایی اســت که محققان طی ســالیان بر روی 
آن مطالعــه کرده اند. بازار ســهام را می توان به دو 
طریق تحلیل کرد: بنیــادی و تکنیکال. مورد اول، 
علت محور و مورد دوم معلول محور اســت. یکی از 
شاخه های رفتار قیمت سهام در روش های تکنیکال 
مدل های تصادفی اســت که یکــی از توانمندترین 
آن ها نظریــه ی اجتماعی-اقتصادی پرچر اســت. 
نظریــه ی اجتماعی-اقتصادی نحــوه ی انتخاب را 
از خلق و خــوی و عملکرد انســانی ارائه می دهد 
)پرچر و همــکاران، 2012(. پرچر )1۹۹۹( بر این 
باور است که خلق و خوی اجتماعی - سطوح کلی 
و ناخودآگاه خوش بینــی و بدبینی در جامعه - به 
طور خودجوش در نظام های خودسازمانی اجتماعی 
انســانی را نشان می دهد و مطابق با یک روند رشد 
داخلی تنظیم شده توسط مدل موج الیوت )1۹38( 
نوسان می یابد. در صورتی که محرك های اقتصادی 
و سیاسی غیرقابل نفوذ هستند، و این خلق و خوی 
اجتماعــی اقدامات جمعی انســان و تصمیم گیری 
غیرمنطقی را به صــورت ناخودآگاه در حالت عدم 
قطعیت و اطمینان هدایت می کند )پارکر، 201۶(. 
پرچــر )1۹۷۹، 1۹۹۹( و پرچــر و پارکر )200۷( 
استدالل کرده اند که، شــاخص های بورس بهترین 
شاخص در دسترس خلق و خوی اجتماعی هستند. 
زیرا سرمایه گذاران می توانند در این زمینه سریع عمل 
کنند و خوش بینی و بدبینی خود را ابراز کنند )پرچر، 
200۷(. کارهای اخیر در زمینه ی تحلیل احساسات 
اجتماعی آنالین توســط بولن و همکاران )2011( و 
تیلور )2012( از ایده ی پاسخگویی بازارهای مالی به 
تغییرات در احساسات اجتماعی پشتیبانی می کنند. 
از آن جا که میانگین بورس اوراق بهادار تغییراتی در 
خلق  و خو ثبت می کند و دارای سابقه  ی گسترده ای 
از داده ها اســت، این نــوع میانگین ها برای تجزیه  و 
تحلیل تاریخی درازمدت منحصر به فرد و مناســب 

هستند )َکستی، 2010(.

مبانی نظریه ی موج الیوت
نظریه ی موج الیوت توسط رالف نلسون الیوت در 

دهــه ی 1۹30 ارائه شــد. وی در آغاز نمودارهای 
ســاالنه، ماهانه، هفتگی، روزانه، و نیز نمودارهای 
خودســاخته ی ســاعتی و 30 دقیقه ای ۷۵ سال 
چندین شــاخص مختلف را بررسی کرد. در سال 
1۹3۵، هنگامی که الیــوت پیش بینی عجیبی از 
کف بازار1  ارائه داد، نظریه اش به شــهرت رســید. 
از آن زمــان به بعــد این نظریه اســاس اقدامات 
هزاران مدیر ســبد، معامله گر و سرمایه گذار خرد 
شده است. الیوت قوانین خاص حاکم بر چگونگی 
شناســایی، پیش بینی، و سرمایه گذاری بر اساس 
این الگوهای موجــی را توضیح داد. این کتاب ها، 
مقاالت، و یادداشــت ها در "شــاهکارهای آر. اِن. 
الیوت" گردآوری شدند و در سال 1۹۹4 به چاپ 
رسیدند. شرکت بین المللی امواج الیوت2  بزرگترین 
شرکت مستقل تحلیل مالی و پیش بینی بازار در 
جهان اســت که تحلیل هــا و پیش بینی هایش از 
آینده ی بازار را براساس مدل الیوت انجام می دهد. 
از نظــر الیوت، این الگوهــا قطعیتی برای حرکات 
آینده قیمت نیســتند؛ بلکــه می توانند کمکی در 
تحلیــل احتماالت عملکرد آینــده ی بازار قلمداد 
شوند. این الگوها را می توان در ارتباط با سایر انواع 
تحلیل تکنیکال، از جمله اندیکاتورهای تکنیکال، 
برای شناســایی فرصت های خاص اســتفاده کرد. 
معامله گران نیز ممکن است از ساختار موج الیوت 
بازار در یک بازه ی زمانی مشخص تفاسیر مختلفی 

داشته باشند.

امواج الیوت
به عقیده ی الیوت، روند قیمت ها در بازارهای مالی 
از روان شناســی غالب ســرمایه گذاران سرچشمه 
می گیــرد. او دریافت که تغییــرات در ذهنیت و 
روان شناســی عموم در بازارهای مالی همیشــه با 
همان الگوهای تکرارشونده و یکسان فراکتالی خود 
را نشــان می دهد. نظریه ی الیوت تا حدی یادآور 
نظریه ی داو3  اســت. زیرا در هر دو قیمت ســهام 
به شــکل موجی حرکت می کنند. با این حال، از 
آن جــا که الیوت ماهیت "فراکتالی بودن" بازارها 
را نیز تشــخیص داد، توانست بازارها را با جزئیات 
دقیق تری بررســی کند. فراکتال ها ســاختارهای 
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ریاضی هســتند که پیوســته خود را تکرار می کنند و 
هــر اندازه آنها را بزرگتر کنید باز همان ســاختار اولیه 
به دســت می آید. الیوت متوجه شد که الگوهای قیمت 
در نمودارهای ســهام دارای ساختاری فراکتال هستند. 
ســپس تحقیقات خود را روی الگوهای تکرارشونده ی 
این ســاختارها آغاز کرد، که می تــوان آنها را به عنوان 
یک اندیکاتــور برای پیش بینی آینــده ی بازار در نظر 

گرفت )پرچر، 200۷(.

تفسیر نظریه ی امواج الیوت
نظریه ی موج الیوت به این شکل تفسیر می شود )پرچر، 

:)201۷
پنج موج در مســیر روند اصلی حرکــت می کنند. در 
پــی آنها یک حرکــت اصالحی همراه با ســه موج رخ 
می دهد )در کل یک حرکــت ۵-3(. این حرکت 3-۵ 
به دو زیرگروه در موج بعدی تقســیم می شــود. الگوی 
۵-3 اصلــی ثابت می ماند. ولی بــازه ی زمانی هر موج 
ممکن است متفاوت باشــد. موج های 1، 2، 3، 4، و ۵ 
یــک موج ایمپالس؛ و موج هــای  A ، B، و C یک موج 
اصالحی را شکل می دهند. از سوی دیگر، یک ایمپالس 
پنج موجی موج 1 و یک اصالح ســه موجی موج 2 را 
در مقیاس بزرگتر بعدی نشان می دهند. موج اصالحی 
اغلب از ســه حرکت جداگانه ی قیمت تشــکیل شده 
اســت – دو حرکت در مســیر اصالحی اصلی A و C و 
یک حرکت خالف جهــت آن )B(. موج های 2 و 4 در 

موج های اصالحی هستند.

امواج الیوت توصیف کننده ی حاالت اجتماعی هســتند 
و قوانین منشعب توصیف کننده ی الگوی درختی است. 
امواج الیوت احتماالً حاالت اجتماعی را محدود می کند 
و حاالت اجتماعی در خــارج از الگوهای موجی الیوت 
حرکت نمی کنــد. واکنش های احساســی گذرا باعث 
می شــوند در حرکــت قیمت برای چنــد ثانیه یا چند 
دقیقه وقفه ایجاد شــود. ولی بازار به ســرعت به  جایی 
برمی گردد که آن را بدون اختالل تنظیم کرده اســت. 
روند بزرگ تر کاماًل مســتقل از علل برون زا هســتند. 
مردم فکر می کنند اخبار باعث حرکت بازار می شــود. 
به یاد داشــته باشــید اخبار بزرگ باعــث واکنش تیز 
یک دقیقه ای می شــوند. ولی آن ها نمی توانند بر خلق  و 

خوی ناخودآگاه که حجم گســترده ای از حرکت 
بــازار را هدایت می کنند تأثیر بگذارند. پس اخبار 

بزرگ علت نیستند.

مبانی نظریه ی اجتماعی- اقتصادی
رابــرت پرچر نظریه ی علیت رفتــار اجتماعی4  را 
برای سرشــت روند و رویدادهــای مالی، اقتصاد 
کالن، سیاســت، ُمد، سرگرمی، جمعیت شناسی و 
جنبه های دیگری از تاریخ اجتماعی انسان توسعه 
داد. نظریه ی وی بر مبنای حاالت اجتماعی است که 
محرك اصلی کنش اجتماعی هستند. وی از سال 
1۹۷0 در پی طرح این ایده بود، و برای نخستین 
بار در ســال 1۹8۵ آن را در مقالــه ای ارائه کرد. 
پرچر نظریه ی خود را در مدرسه ی اقتصاد لندن، 
MIT، دانشــگاه کمبریج، دانشگاه آکسفورد، کالج 
ترینیتی دوبلین و اجالس های مختلف دانشگاهی 
برای مخاطبان تشریح کرده است. محققان از آن 
زمــان این نظریه را برای توضیح حوادثی از جمله 
نتایج انتخابات، رونــد فرهنگ عامه، بیماری های 
همه گیر، ظهور جنبش های اجتماعی، و صعودها 
و ســقوط های بازارهای مالی مورد استفاده قرار 
داده اند. پرچر در ســومین کتاب خــود با عنوان 
  The Socionomic Theory of Finance
که حاصل 13 ســال کار وی بــر روی این نظریه 
اســت به صورت مشــروح آن را تبیین کرده است 

)کرانتز، 200۹(.

درون مایه ی نظریه ی پرچر بر این اســتوار اســت 
که نوســانات حاالت اجتماعی )امواج خوش بینی 
و بدبینی( نتیجه ی مشــارکت طبیعی انســانها و 
عواقب رفتار اجتماعی آنان است. حاالت اجتماعی 
به صورت آگاهانــه، منطقی و واکنش هایش عینی 
نیســتند. بلکه ناخــودآگاه، غیرعقالنی و رفتاری 
درونی هســتند. در حالــی  که مــردم تقریبا بر 
ایــن باورند که سرشــت رویدادهــای اجتماعی 
مشخص کننده ی حاالت اجتماعی است؛ نظریه ی 
اجتماعی- اقتصادی پرچر )200۷( علیت معکوس 
را به رســمیت می شناســد. طبق علیت معکوس، 
حاالت اجتماعی تعیین کننده ی سرشت رفتارهای 

اجتماعی هستند. علیت حاالت اجتماعی یک سویه 
اســت؛ هیچ حلقه ی بازخوردی از حوادث حاالت 
اجتماعــی وجود نــدارد. رویدادهــا واکنش های 
احساسی کوتاه را تحریک می کنند. ولی آن ها گذرا 

هستند و بر حاالت اجتماعی تأثیر نمی گذارند.

بســیاری از رفتارهــا در پاســخ بــه روند حاالت 
اجتماعی هستند. به عنوان  مثال، کسب  و کار مردم 
ممکن است شــامل تصمیماتی بر مبنای حاالت 
اجتماعی باشــد کــه باعث گســترش عملیات یا 
توسعه ی قراردادهای تجاری می شود. ولی معموال 
مدت زمان الزم بــرای اجرای چنیــن طرح هایی 
زیاد اســت. بنابراین، تغییــرات در فعالیت اقتصاد 
کالن باعث وقفه و تأخیر در بازار ســهام می شود. 
به طور مشــابه، جنبش های سیاســی که به  طور 
کلــی نیاز به یک اجماع بزرگ دارند نیز در نتیجه 
به صــورت قابل مالحظــه ای باعث وقفــه در روند 
حاالت اجتماعی می شــوند. به همین دلیل است 
که ســنجش نظریه ی اجتماعی- اقتصادی مانند 
میانگین بازار ســهام نماگری پیشرو برای تحلیل 

روند اقتصاد کالن و جنبش های سیاسی است. 

نظریه ی اجتماعی- اقتصادی ادعا می کند، خیزش 
حاالت اجتماعی دارای نظمی درون  زا هســتند و 
نوســان به طرف مثبت )خوش بینانه( و پس  از آن 
منفی )بدبینانــه( مطابق با الگوهایی وابســته به 
فراکتال هایی اســت که به نام قواعد موجی الیوت 
مشهور هســتند. این امواج انحراف اندکی دارند، 
و به یک  شــکل کلی پایبندند که تحت ۵ شــکل 
خاص و تعداد محدودی از تغییرات وجود دارد. از 
آن جا که امواج الیوت الگومحور هســتند، احتماال 
پیش بینی پذیرند. در نتیجه، سرشــت گرایش های 

اجتماعی احتماالتی قابل پیش بینی هستند.

از ســوی دیگر، انســانها اغلب بعضی احساســات 
قدرتمند را در سرتاسر زندگی خود به یاد می آورند. 
برای مثال، اگر از آنان بخواهید که احســاس خود 
را هنگام تولد کودك شــان یا هنگام مرگ حیوان 
خانگی موردعالقه شــان توصیــف کنند، اغلب آن 



۵۳
بهار ۱۳۹۹

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳2 شمارۀ

حسابدار

را به یــاد می آورند. ولی اگر از آنــان بخواهید که 
احســاس خود را هنگام تجربه کردن آخرین قلّه ی 
بازار بازگو کنند، اغلب آن را فراموش کرده اند و فکر 
می کنند که هر احمقی بایــد آن را می دید! واضح 
است که مغز انسان هیچ ســاز و کار ذخیره سازی 
خلق  و خوی اجتماعی نــدارد. این فقط به صورت 
لحظه ای وجود دارد و در یــک الگوی فراکتال در 
نوسان است. مردم آنها را به صورت ناخودآگاه حس 
می کنند. از این رو، آنها را به رسمیت نمی شناسند، 
و به همین دلیل اســت که آن را به یاد نمی آورند 

)پرچر، 201۷(

سخن پایانی
نظریــه ی اجتماعی- اقتصادی بیــان می دارد که 
خیزش حــاالت اجتماعی دارای نظمــی درون  زا 
هستند و نوسان به ســوی مثبت )خوش بینانه( و 
پس  از آن منفی )بدبینانه( مطابق با الگوهایی است 
که وابسته به قواعد فراکتالی است. مطالعات الیوت 
)2001( و پرچر )2012( نشاندهنده ی این است که 
بعد اجتماعی یک متغیر روانی کنترل شده ی درونی 
است که در شاخص های بورس منعکس می شوند و 
در ایجاد انگیزه در سیاست های کلی، از متغیرهای 

اقتصادی، قدرتمندتر هستند.                         

پی نوشت ها:
1- Market Bottom
2-  Elliott Wave International
3- Dow
4- Socionomics
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حرفه

نقش زنـان
 در حرفه ی
 حسابداری 
ایران و جهان

فرشته محمدی

نمودار 1 - اشتغال زنان در ایران و شماری از کشورها
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نمای کلی اشتغال در ایران
بر اساس اطالعات منتشر شــده از سوی مرکز آمار 
ایران، در ســال 13۹۷ اندکی بیــش از 2۷ میلیون 
نفر جمعیــت فعال )شــاغل و افرادی کــه قابلیت 
مشــارکت در تولید کاال و خدمات دارند( در کشور 
وجود داشــت که نزدیک به 24 میلیون نفر از آنان 
شاغل بودند. از بین جمعیت شاغل، 18.2 درصد مرد 
و81.8درصد زن بودند. یعنی، در سال یادشده بیش 
از 1۹.4۶ میلیــون مرد و 4.34 میلیون زن در ایران 
شــاغل بودند. این در حالی اســت که 4۹.۵ درصد 
جمعیت کشور را زنان تشــکیل می دهند، و نسبت 
زنــان دارای تحصیالت دانشــگاهی در شــمار قابل 
توجهی از رشــته ها بیش از مردان اســت. نمودار 1 
نسبت اشــتغال زنان در ایران و کشورهای منتخب 
را نمایش می دهد، که نشان دهنده ی نسبت پایین تر 
ایران حتی در مقایسه با کشورهای کمترتوسعه یافته 

است.

بر اساس همین آمار، در سال 13۹۷ نزدیک به 3.3 
میلیون نفر بیکار )فردی که هم دنبال کار اســت و 
هم قابلیت مشــارکت در تولید کاال و خدمات دارد( 
در کشــور وجود داشت که ۶۹ درصد آنان را مردان 
و 31 درصــد آنان را زنان تشــکیل می دادند. معیار 
شــاغل بودن نیز کارکردن حداقل یک ســاعت در 
هفته بود. هر چند اطالق عنوان شــاغل به کسی که 
هفته ای یک ساعت کار می کند مطابق استانداردهای 
ســازمان جهانی کار است و در ســال 1۹82 مورد 
توافق قرار گرفته  اســت، ولی نکته ی مهم در ارزیابی 
وضعیت اشــتغال کشورهای مختلف، عالوه بر سطح 

دستمزدها، در این نکته است که چند درصد از افراد 
شاغل ســاعات کار هفتگی مناسبی داشته اند؟ طبق 
آمار مرکز آمار ایــران، بیش از ۶ میلیون نفر از افراد 
شــاغل )یک چهارم کل شاغالن( کمتر از 14 ساعت 
در هفته کار کردند و تقریباً 1.۷ میلیون نفر نیز بین 
14 تا 2۵ ســاعت در هفته کار کردنــد. تنها ۵۶.8 
درصد از شــاغالن هفته ای بین 44 تــا بیش از ۵0 

ساعت مشغول به کار بودند. 

نــرخ بیکاری زنان 18.۹ درصد و نرخ بیکاری مردان 
نیز 10.4 درصد اعالم شده است. همچنین، بیشترین 
ســهم اشتغال زنان در بخش خدمات با ۵3.4 درصد 
و کمترین مربوط به بخش کشاورزی با 1۹.۷ درصد 
بوده است. سهم اشتغال در بخش خصوصی با ۷۷.3 
درصد نیز در مقایسه با سهم 22.۷ درصدی اشتغال 
در بخش دولتی بیشــترین سهم از اشتغال را در بین 
بانوان به خود اختصاص داده است. جمعیت غیرفعال 
کشــور که نه قابلیت تولیــد کاال و خدمات دارند و 
نه دنبــال کار می گردند نیز حــدود 40 میلیون نفر 
احصاء شــده اســت که حدود ۶0 درصد از جمعیت 
باالی 10 سال کشور است. از بین آنان، بیش از 11.۶ 
میلیون در حال تحصیل و حدود 21 میلیون نفر زنان 

خانه دار هستند.

بر مبنای این نمای کلی، بســیاری از صاحب نظران 
حدود 4 درصد افزایش مشارکت اقتصادی زنان طی 
شصت سال گذشته را ناکافی می دانند. طی سالهای 
اخیــر حدود ۶۵ تــا ۷0 درصــد از دانش آموختگان 
دانشــگاه ها را زنان تشکیل می دهند. ولی حدود ۶4 
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نمودار 2- نرخ مشارکت و نرخ بیکاری زنان در گروه های سنی مختلف در ایران

درصد از زنــان دانش آموخته هرگــز وارد بازار کار 
نمی شوند. در نمایه ی 2 نرخ مشارکت و نرخ بیکاری 
زنان در گروه های سنی مختلف در ایران نمایش داده 

شده است.

جایگاه زنان در آموزش عالی ایران
طبق آخرین اطالعات منتشــر شده در پایگاه وزارت 
علوم، تحقیقات و فنــاوری در حال حاضر 18 هزار 
و 481 زن عضو هیئت علمــی وزارت علوم، وزارت 
بهداشت و پژوهشکده ها هستند. از این تعداد، 3۵0 
نفر اســتاد، 1404 نفر دانشیار و 8 هزار و 3۵2 نفر 
استادیار هســتند. در مجموع نیز حدود 24 درصد 
اعضای هیئت علمی موسســات آموزش عالی کشور 
را زنان تشــکیل می دهند. البته این ســهم تناسبی 
با شــمار دانشــجویان و دانش آموختگان زن ندارد. 
در حال حاضر، ریاســت یک دانشــگاه دولتی و سه 
موسسه ی غیرانتفاعی دختران بر عهده ی زنان است. 
شش مرکز پژوهشی زنان در کشور دایر است. حدود 
۵۵ درصد از دانشــجویان کشور را دختران تشکیل 
می دهنــد. تعداد دختران در مقطع کارشناســی از 
تعداد پسران بیشتر است. ولی در مقطع کارشناسی 
ارشــد 3۵ درصد و در مقطــع دکتری 3۷ درصد از 
دانشــجویان زن هســتند. ۵3 درصد از دانشجویان 
علوم انسانی، ۶8 درصد از دانشجویان علوم پایه، 23 
درصد از دانشــجویان فنی و مهندسی، و ۵2 درصد 
از دانشجویان کشــاورزی را زنان تشکیل می دهند. 
در مجمــوع، ۵۷ درصد از دانشــجویان کل مقاطع 
تحصیلی دانشگاهی و 44 درصد از دانش آموختگان 
ایران زن هســتند. نکته ی جالب ایــن که در حال 
حاضر ۵۶ درصد از دانشــجویان دانشگاه های دولتی 
را زنان تشــکیل می دهند. از این میان، ســهم زنان 
از دانشجویان رشــته های علوم پزشکی ۵3 درصد، 
از رشــته های علوم انسانی ۵8 درصد و از رشته های 
گروه های علوم پایه به ۶۹ درصد رسیده است. با این 
حال، همچنان ســهم آنان از پژوهشگران و اعضای 
هیئت علمی پایین است، و تنها 4 مجله ی تخصصی 

زنان داریم.

این آمار نشــان دهنده ی این واقعیت اســت که به 
رغم مناســب بودن وضعیت آموزش عالی زنان در 
ایران، به ویژه در مقایسه با کشورهای منطقه، ولی 
از ظرفیت بــاالی دانش آموختگان زن آن طور که 

باید استفاده نمی شود.

جایگاه زنان در حرفه ی حسابداری ایران
نگاهی بــه ترکیب اعضــای انجمن هــای حرفه ای 
حسابداران در انگلســتان بیانگر عضویت حدود 4۹ 
درصــد زنان اســت. ضمن این که گرایــش زنان به 
حرفه ی حســابداری روزافزون اســت. به طوری که 
۵۷ درصد از دانشــجویان انجمن حسابداران رسمی 
خبره ی انگلستان )ACCA( را زنان تشکیل می دهند. 
شاید کمتر کسی بداند که فلورانس نایتینگل گراهام 
)با نام تجاری "الیزابت آردن"، 1۹۶۶ – 1881( زنی 
کانادایی-امریکایی بود که کار خود را از حســابداری 
برای یک شــرکت داروسازی شــروع کرد و سپس 
توانســت برند "الیزابــت آردن" را به وجــود آورد و 
تبدیل بــه یکی از ثروتمندترین زنان جهان بشــود. 
او خــود این موفقیت را مدیون ورودش به رشــته ی 

حسابداری می دانست.

در ایران نیز بیش از دو دهه اســت که شــاهد اقبال 
زنان به رشته ی حسابداری هستیم. در بین استادان 
حسابداری نامدار ایرانی از گذشته تا به امروز نام هایی 
همچون، طاهره خدادوســت )نخســتین زن دارای 
دکتری حســابداری در ایــران(، فریده خلعتبری )از 
نخســتین اعضای انجمن حســابداران خبره ی ایران 
و نخستین سردبیر مجله ی حسابدار(، شیرین مشیر 
فاطمی )نخستین زن عضو انجمن حسابداران چارترد 

انگلستان و ولز در ایران(، منیژه رهسپار محمدی )از 
مدیران موسســه ی حسابرسی کوپرز - قبل انقالب(، 
سکینه غنیمی فر، رضوان حجازی، ویدا مجتهدزاده، 
بیتا مشایخی، شهناز مشایخ، فرزانه نصیرزاده، فاطمه 
صراف، آزیتا جهانشــاد، رویا دارابی، زهرا لشــکری، 
فرزانه حیدرپور، مهناز مالنظــری، نرگس حمیدی، 
اعظم ولی زاده الریجانی، پری چاالکی، ندا آهنجیده، 
پریسا ســادات بهبهانی نیا تجویدی، زهرا پورزمانی، 
زهره حاجیها، عاطفه حســینی، زکیه شوشــتریان، 
آتیه وثیرش، حلیمه رحمانی، الهام حمیدی، و دهها 
استاد زن برجســته ی دیگر به چشم می خورد که از 
ستارگان علوم انسانی در دانشگاههای ایران به شمار 
می آیند. ولی متاســفانه فقط ۵ درصد از حسابداران 
رسمی ایران زن هستند؛ و تنها 12 درصد از اعضای 
انجمن حســـابداران خبره ی ایران را زنان تشـکیل 

می دهند.

تفاوت جنسیتی اشتغال 
تفاوت هــاي بیــن زن و مرد بــه دو عامل جنس و 
جنســیت مربوط است. جنســیت یک باور و تعریف 
اجتماعي از امور زنانه و مردانه است که مي تواند طي 
زمان دگرگون شــود. عامل جنس را معموال اســاس 
یک طبقه بنــدي دوگانه در نظر مي گیرند که تعیین 
مي کند یک فرد زن یا مرد است. البته این طبقه بندي 
بر عامل ژنتیکي جنس و نـــه عامل هورموني تأکید 
دارد. زیرا مي توان اثبات کرد که بخشي از رفتارهاي 
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فـردي در قالب تفاوت هاي هورموني مرد و زن قابل 
تعریف اســت. جنســیت یک طبقه بندي پیوسته از 
همه ی حاالت و رفتارهایي است که مي توانند زنانه یا 
مردانه تلقي شوند. بر اساس همین طبقه بندي است 
که مي تــوان گفت رفتار یک فرد بیشــتر زنانه و نه 
مردانه است. مطالعات مربوط به جنسیت براي آن که 
بتواننــد تفاوت هاي رفتار در زنان و مردان را توضیح 
بدهنــد، باید هر دو بعد زیست شناســي )طبیعت( و 
تفاوت هاي محیطـــي )تربیـت( را مدنظر قرار دهند. 
ریشــه ی تفاوت هــاي زیست شناســي در رفتارهاي 
مردانــه و زنانــه را مي توان در نقش هــاي مختلفي 
جســت وجو کرد که زن و مــرد در زندگي بر عهده 
مي گیرند. تفاوت هاي زیســتي موجود در مغز زن و 
مــرد نیز در بروز رفتارهاي متفــاوت بین آنان نقش 
دارد. اگرچه پژوهش ها نشان مي دهند مغز زن و مرد 
در حالت کلي مشابه یکدیگرند، ولـي از دیدگاه خرد 
بین مغز زن و مرد تفاوت هاي اساسي وجود دارد. به 
طور مشــخص، ثابت شده است که در مغز زنان ابعاد 
توجه به پیرامون و محیط گسترده تر از مردان است. 

تحقیقات و مستندات موجود در سطح جهانی به ویژه 
جوامع ســنتی تر نشــان می دهد نوعی باور نادرست 
حتــی در بین زنان وجود دارد که زنــان را کمتر از 
مردان شایســته و الیق می داند، و فعالیت هاي زنان 
را کم ارزش تر از فعالیت هاي مردان ارزیابی می کند. 
این باور نادرســت نه تنها مانع ارتقاي شغلی زنان به 
موقعیت هاي معتبر و مدیریتی می شود، بلکه انگیزش 
درونی و احســاس شایستگی و کارآمدي زنان را نیز 
تخریب می کند. به عنوان مثال، در شــرکت سهامی 
حسابرسی )پیش از انقالب( با این که زنان حسابرس 
نیز در آن شــاغل بودند ولی هیچ کــدام از آنان به 
سمت مدیر حسابرسی ارشــد نرسیده بودند. جالب 
این جاست که بسیاری از افراد حرفه ای حسابداری را 
اساسا یک رشته ی زنانه می دانند که محدودیت های 
سنتی سایر مشــاغل را برای ورود زنان ندارد. با این 
حال، به رغم سهم قابل مالحظه ی زنان در این رشته 
چه در ایران و چه در ســطح جهانی، مثال، مشارکت 
۵1 درصدی زنان در موسســات حسابرسی، ولی در 
رده ی شــرکای موسسات حسابرســی در جهان که 
در ســال 2018 حدود 2۵ درصد بود. یا با وجودی 
که ماری هاریس اســمیت )اســترالیایی( نخستین 
زن حســابدار قســم خورده ی جهان در سال 1888 

یا کریســتیان رز نخستین زن حســابدار رسمی در 
امریکا در ســال 18۹۶ هم پای مــردان نقش آفرین 
بودند ولی شــاهد ظهور کمتربرجسته ی زنان در این 
رشــته و موسســات بزرگ بین المللی هستیم. مثال، 
فقط یک زن در راس مدیریت ده موسســه ی بزرگ 
 RSM جهان )جین اســتفان، رئیس هیئت مدیره ی
موسسه ی حسابرسی  International، ششــمین 
بزرگ جهان( به چشــم می خورد؛ یا فقط 1۵ درصد 
از شرکای کار حسابرســی پانصد شرکت برتر جهان 
را در چهار موسسه ی حسابرسی بزرگ زنان تشکیل 
داده اند؛ و یا فقط ۹ شــریک کار حسابرسی مسئول 
کار از بین یکصد شــرکت برتر انگلستان زن هستند 
که همگی آنان نیز سفیدپوست هستند. این در حالی 
است که ۵0 درصد حســابداران شاغل کانادایی زن 

هستند.

نگاهی به آمار زنان شاغل در حرفه ی حسابداری در 
شماری از کشــورهای توسعه یافته نشان می دهد که 
در اتحادیه ی اروپا ۶2.8 درصد، فنالند ۶8.۷ درصد، 
فرانسه ۶8.۹ درصد، آلمان ۶0.4 درصد، ایرلند ۵۶.3 
درصد، ایتالیا ۵۹.4 درصد، نروژ ۵8.3 درصد، اسپانیا 
۵8 درصد، سوئد ۶0.۵ درصد، سوئیس ۵8.۹ درصد، 
انگلســتان ۵3.۵ درصــد و در امریکا ۶0.۶ درصد از 
افراد شاغل در حرفه ی حســابداری را زنان تشکیل 
می دهند. همچنین، درصد مدیران حسابرسی زن در 
 Deloitte ،چهار موسسه ی بزرگ حسابرسی جهان
20.8 درصــد،PWC  1۶.3 درصد، EY 12.۹ درصد 
و در KPMG 10.۶ درصــد بــوده اســت کــه 8۷ 
درصد آنان را زنان سفیدپوســت تشــکیل می دهند 
که عمال نوعی تبعیض نژادی را نشــان می دهد. در 
واقع، موضوع فقدان جایگاه مناســب و ارتقای زنان 
در حرفه ی حســابداری و به ویژه حسابرسی محدود 
به کشورهای ســنتی و کمترتوسعه یافته نیست. زیرا 
متوســط حقوق زنان و مردان همرده در موسســات 
حسابرســی بزرگ انگلســتان تفاوت حدود 11 هزار 
دالری در ســال را نشــان می دهد. البته یافته های 
شــماری از تحقیقات نشــان می دهند کــه با وجود 
گزینه های بسیار، تمایل زنان حسابرس همچون سایر 
زنان شاغل به سمت صرف زمان بیشتر برای فرزندان 
خود و خانواده شان اســت، و علی رغم محدودیت ها 
زنان از این انتخاب خود خوشحال هستند. زنانی که 
کار پاره وقت را انتخاب می کننــد عمدتا در انتخاب 

بین کار و زندگی، اولویــت را به ایفای نقش مادری 
می دهند. با این وجود، در بیشــتر مواقع این شیوه ی 
کار توســط کارفرما تایید نمی شــود و عمال به یک 
محدودیت و تبعیض در ارتقای زنان حسابرس تبدیل 

می شود.

طبق تحقیقات انجمن بازرســان رسمی تقلب امریکا 
)ACFE( زنان در مقایســه با مردان کمتر در فرآیند 
تقلب درگیر می شــوند. از ایــن رو، می توان نتیجه 
گرفــت حسابرســان زن در حسابرســی از مــردان 
ریســک گریزتر هستند. این موضوع می تواند ناشی از 
نظریه های جامعه شناســی در باب رابطه ی اخالق و 
جنسیت باشد که بیان می دارند زمانی که زنان عملی 
را تقبیح می کنند، نسبت به اعتقادات خود پافشاری 
بیشــتری به عمل می آورند و استانداردهای اخالقی 
باالتری نســبت به مــردان دارند. فــارغ از تاثیرات 
تبعیض های جنسیتی، تحقیقات مستند جهانی نشان 
می دهند که زنان و به ویژه حسابرســـان زن ریسک 
گریزتر هســتند. از این رو، در عمل آستانه ی اهمیت 
کمتري را می پذیرند و نســـبت بـه حسابرسان مرد، 
نمونه های بزرگتري را انتخاب می کنند. این موضوع 
مي تواند منجر به کشــف و گزارش تعداد بیشــتري 
اشــتباه و تقلب بااهمیت توسط حسابرسان زن شود 
که در نتیجه منجر به کیفیت بهتر گزارشگری مالی 

خواهد شد.                                              

منابع: 
بررسی رابطه بین ابعاد شخصیتی و نوع جنسیت   
با رفتارهای کاهنده ی کیفیت حسابرسی، مجله ی 
حســابداری سالمت، سال ششــم، شماره ی دوم، 

پیاپی 18، پاییز و زمستان 13۹۶.
صد زن؛ مروری بر شصت ســال اشتغال زنان در   

ایران، مهبد ابراهیمی.
 Women in accountancy - are 

the numbers adding up?, Chris 
Zacharia, 19 Jun 2019, University 
of London

فرشته محمدی: عضــو انجمن حسابداران خبره ی 
ایران، کارشناس ارشد حسابرسی
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حسابدار

معرفی موسسات حسابرسی 

اخبار انجمن

مؤسسات حسابرسی

4
مؤسسه حسابرسی و خدمات

مدیریت اصول پایه فراگیر

1

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • محبوب مهدی پور بهمبری)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• موسی حسینی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• ناصر عسگری نائینی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• 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(

خدمات: حسابرســی صورت های مالی، حسابرسی عملیاتی، حسابرسی 
مالیاتی، حسابرسی داخلی، بازرس قانونی، مشاوره مالی، خدمات حسابداری، 
تهیه صورت های مالی تلفیقی، اصالح حســاب، ارزیابی ســهام و طراحی 

سیستم های مالی.  
تلفن: 88109418 )شش خط(   فاکس: 88109421            

 نشانی: تهــران، خیابان ولیعصر باالتر از خیابان شهید بهشتی کوچه نادر 
پالک 6 طبقه پنجم واحد 18     کدپستی: 1۵1164۳9۳7

abtinravesh@yahoo.com

موسسه حسابرسی آبتین روش آریا

مؤسســات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در صورت درخواست کتبی می توانند شناخت نامه ی خود را در این بخش منتشر کنند.

4

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • سیروس شمس)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • علی اصغر مسلمی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • حمیدرضا ارجمندی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • مصطفی جان نثاری)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • جواد راثی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • بهنام دائی مژدهی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • محمود رجائی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • جهانگیر ذوالفقاری)حسابدار مستقل،حسابدار رسمی(

  • علی آقا عزیزی بزرگی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمي،  کارشناس 
رسمی قوه قضائیه(

  • سید مهدی تیموریان)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی،کارشناس 
رسمی دادگستری(

خدمات: حسابرســی و بازرســی قانونی شــرکتها، حسابرسی داخلی، 
حسابرسی عملیاتی، خدمات مالی و مشاوره مالیاتی، ارزیابی سهام، طراحی 
و پیاده سازی سیســتم های مالی، نظارت بر امور تصفیه شرکت ها، تهیه 
صورتهای مالی بر مبنای IFRS و بررسی مالی پروژه های سرمایه گذاری

تلفن: 19-889۳7۳17 و 88899826 و 88901۵49
فاکس: 889018۳4                 تلفکس: 88899962

نشانی: تهران- خیابان اســتاد نجات الهــی، کوچه خسرو، پالک ۳1، 
طبقه سوم و چهارم

www.armanarvin.com
Email: info@armanarvin.com

مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس

آرشین حساب 2

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
  • ارسالن اسمعیلی کاکرودی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • مهدی رضا قاسمیان)حسابدار رسمی(
  • عباس ابراهیمی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی 

دادگستری(
خدمات: حسابرسی مستقل و بازرس قانونی، حسابرسی مالیاتی، نظارت بر امور 

تصفیه، حسابرسی داخلی، خدمات حسابرسی، اصالح حساب، طراحی و اجرای 
سیستم های حسابداری و اطالعات مدیریت، مشاوره مالی، مدیریتی و مالیاتی، 

کارشناس رسمی دادگستری، حسابرسی خاص، ارزیابی سهام و دیگر خدمات مالی 
و مدیریتی.

تلفن: 88480966 و 88۳84770
فاکس: 884808۵4

نشانی:  تهران- خیابان ولیعصر- باالتر از خیابان بهشتی- کوچه نادر- پالک 
6- طبقه 4- واحد 14

Email:Arshinhesab@iacpa.ir

این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی http://iica.ir/cpa-firms  نیز به صورت آنالین در دسترس است.

آرمان اندیش آگاه 3

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
  • محمد جعفر دهقان طرزجانی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • رامین جهانگیری )حسابدار مستقل،حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(
  • فرهاد مصفا)حسابدار مستقل،حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(

خدمات: حسابرسی مالی و مالیاتی، بازرسی قانونی، مشاوره مدیریت مالی، ط راحی 
و پیاده ســازی سیستم مالی، خدمات مالی و حســابداری و مالیاتی، نظارت بر امور 

تصفیه، ارزیابی سهام و سهم الشرکه، داوری مالی
دفتر تهران: میدان هفت تیر، ضلع شمال شرقی، جنب فروشگاه زنجیره ای یاس، 

کوچه آذری، پالک 17، واحد 4  کدپستی: 1۵7484671۵
تلفن: 18-88۳42817             فاکس: 88۳2966۵

دفتر ارومیه:  خیابان جهاد، کوی اول)هجرت(، کوچه سوم، پالک 2۵
 کدپستی: ۵714717۵9۵         

  تلفن: ۳2228222-044          فاکس: 8978۳61۵

انجمن حسابداران خبره  ایران
w w w . i i c a . i r

مؤسسه حسابرسی آریا روش

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • حبیب جامعی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • سیدمحمد بزرگ زاده)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • محمدکاظم مالئک صفت)حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرســی صورت های مالی و ارائه انواع گزارشات حسابرسی 

مالــی و مالیاتی، انجــام وظائف بــازرس قانونی، مشــاوره، طراحی و 
پیاده سازی سیســتم های مالی و ارائه انواع خدمات مالی، نظارت بر امور 
تصفیه، خدماتی که توســط دادگاه ها و مراجع قضائی در چارچوب موارد 

باال ارجاع و توسط حسابداران رسمی پذیرفته می شود
 نشانی: تهــران: بلوار آفریقا، باالتر از میرداماد، بلوار ستاری، پالک 74، 

طبقه 4، واحد 1۵
تلفن: 88674704 - 88660824 - 88198۳96  فکس: 88198401

صندوق پستی: 7919-1۵87۵          کدپستی: 19689۵۳691

۶

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • هادی یوسف زاده)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • مجتبی ثقفی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • سعید وطنی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(
خدمات: حسابرسی مستقل و بازرس قانونی، حسابرسی مالیاتی، نظارت بر امور 

تصفیه، حسابرسی داخلی،  اصالح حساب، طراحی و اجرای سیستم های حسابداری 
و اطالعات مدیریت، مشاوره مالی، مدیریتی و مالیاتی،  حسابرسی خاص، ارزیابی 

سهام و دیگر خدمات مالی و مدیریتی.
تلفن: 88۵2819۵ و 88176101-2

فاکس: 88۵20679
نشانی:  تهران- خیابان سهرودی شمالی- خیابان سلطانی-  پالک 16- طبقه 

دوم- واحد ۵
info@atiehNegarAudit.ir

۵

t.me/podcast_iica_ir
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حسابدار

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران 
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار 
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران

  • یاسین قاسمی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(
  • سعید گل محمدی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(

  • مهدی مرادی)حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(
خدمات:حسابرسی صورت های مالی، مالیاتی، حسابرسی داخلی، خدمات مالی، ارزیابی 

سهام، مشاور مالی و مالیاتی
 نشانی: تهران- خیابان ولیعصر- ابتدای خیابان فتحی شقاقی- پالک 17-طبقه پنجم

تلفن: 8810۵۳67- 8810۵472- 8810۵4۳6      
فکس: 8810۵۳90                    کدپستی: 14۳۳6۳4666 

www.eb-co.com :آدرس پست الکترونیکی
Email:info@eb-co.com

مؤسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران 12

این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی http://iica.ir/cpa-firms  نیز به صورت آنالین در دسترس است.

مؤسسه حسابرسی آزمودگان

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • مهرداد آل  علی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • فرهاد فرزان)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • سید مرتضی فاطمی اردستانی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی صورت های مالی، مالیاتی، عملیاتی، بازرسی 

قانونی، رسیدگیهای ویژه و اصالح حساب، خدمات حسابداری و 
مشاوره ای، ارزیابی سهام، طراحی سیستم های مالی

تلفن: 889۳9۵1۳-88929709-88929708
فاکس: 88929642

نشانی: خیابان کریم خان زند- خیابان دکتر عضدی)آبان 
جنوبی( شماره ۵2- طبقه دوم 

صندوق پستی: 14۳۳۵-797
Email:info@azmoudegan.com

۷

مؤسسه حسابرسی و خدمات آزموده کاران
عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • مسعود بختیاری )حسابدار رسمی(
  • علی اصغر فرخ)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • اسداله درخشانی )حسابدار رسمی(
  • مسعود سورانی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • حدیث توکلی کوشا)حسابدار رسمی(
  • مهدی رضائی)حسابدار رسمی(

  • امیرحسین عبدالملکی)حسابدار رسمی(
  • احسان شیروانی هرندی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • رسول سعیدی)حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرســی صورت های مالی- حسابرســی مالیاتی- 
حسابرسی علمیاتی- حسابرسی داخلی- خدمات مشاوره ای- ارزیابی 
ســهام -طراحی و استقرار سیســتم های مالی- راســـتی آزمائی 
 IFRS تهیــه صورت هــای مالی بر مبنای -)Due Diligence(
- بازرســی قانونی و نظــارت بر امور تصفیه- داوری - کارشناســی

تلفن: 2292۵90۵-2292۵901-2292۵910
نشانی: تهران- خیابان دکتر شریعتی- نبش یخچال- 

بن بست شریف- پالک ۵ 
Email:officeazn@gmail.com
www.azn.ir

۸
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عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
معتمد بورس اوراق بهادار

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی

  • ابراهیم موسوی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • حسن صالح آبادی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

ACCA )رزا صالح آبادی )حسابدار رسمی •  
  • پریناز موسوی)حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرســی عملیاتی، حسابرســی مالیاتی، حسابرسی 
داخلــی، بــازرس قانونی، ارائــه خدمات مشــاوره ای و طراحی 

سیستم های مالی و ارزیابی سهام 
تلفن:6-88708174 فاکس: 88704112        

 صندوق پستی: ۵9۳۵- 1۵87۵
نشــانی: میدان آرژانتیــن- ضلع جنوب غربــی پالک 22 - 

ساختمان اداری صهبا- طبقه اول- واحد 2
IACPA_Opfarageer@yahoo. com

مؤسسه حسابرسی و خدمات
مدیریت اصول پایه فراگیر

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
 آئین بهروش )حسابداران رسمی(

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • بابک دورگلی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • نادر فرهمندنیا )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • علی پازکی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
خدمات: انواع حسابرسی، بازرسی قانونی، مشاوره و مدیریت 

مالی، طراحی و پیاده سازی سیستم مالی، خدمات مالی و حسابداری 
مالیاتی، داوری مالی.

تلفن: 8844۳42۳- 88444668
فکس: 884۵2862

نشانی: تهران- خیابان مطهری، روبروی باشگاه بانک سپه، پالک 
28- واحد 9 جنوبی

www.abaudit.com
Email: aeenbehravesh@gmail.com

1۰

انجمن حسابداران خبره  ایران
w w w . i i c a . i r

مؤسسه حسابرسی آزمون سامانه 9

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • عبدالرضا)فرهاد( نوربخش)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • علی اصغر نجفی مهری)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • حسین قاسمی روچی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

بازرس  مالیاتــی،  حسابرســی  عملیاتی،  حسابرســی  خدمات: 
قانونی، ارائه خدمات مشــاوره مالی و مدیریت و طراحی و استقرار 

سیستم های مالی و ارزیابی سهام 
نشانی: خیابان بهار شــــیراز، تقاطع سـهروردی جنوبی، شماره 97 

واحد 8
تلفن: 77۵۳7944-776۳77۳0 

فاکس: 77۵274۵8
صندوق پستی: 1۵74۵/149

نشانی: تهران، بزرگراه آفریقا)جردن(، خیابان تور، انتهای خیابان، 
مجتمع رز، پالک 4، واحد 10

تلفن: 220۳۵160
تلفکس: 220۳۵20۵

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
)حسابداران رسمی(

11

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

عضو انجمن حسابداری ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران

  • اسفندیار گرشاسبی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• محمدتقی رضایی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• ابوالفضل رضایی)حسابدار رسمی(
  • قاسم شیخانی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • مصطفی احمدی وسطی کالئی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• سید محمد طباطبایی)حسابدار رسمی(

• علی گشتاسب)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• 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(
)CMA  امیر ابراهیم زاده )حسابدار مدیریت خبره •

• حجت رهبری )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• عباس اسماعیلی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• عباس حیدری کبریتی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
قانونی، حسابرســی  بازرســی  خدمات: حسابرســی مالی و 
عملیاتی، حسابرســی مالیاتی، حسابرســی داخلی، حسابداری 
مدیریت، طراحی سیســتم های مالی و ارزیابی ســهام، مشاوره 

مدیریت 
نشانی: 

دفتر مرکزی: تهــران- میدان توحید- خیابــان توحید- نبش 
خیابان پرچم- پالک 68     

کدپستی: 141999۳۵11                فاکس: 66920876  
تلفن: ۳-669۳2021 و 6642026۳ و 664۳2218

شعبه شرق کشور - مشــهد - بلوار فرامرزعباسی، انتهای بلوار 
فرامرز عباسی8، نبش آزادی۳9، پالک 1/2 طبقه همکف 

                                          تلفن: 0۵1۳6092092-۳
شعبه شمال - قائم شــهر - خیابان شریعتی، مقابل جنگلبانی، 

طبقه فوقانی بیمه پاسارگاد             تلفن: 01142276148
شعبه اصفهان - سعادت آباد، کوی کارگران، کوچه اردیبهشت، 
پالک 2۵                                   تلفن: 0۳1۳66۳۵798
Email: : info@ariaaudit.com
www.ariaaudit.com
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳2 شمارۀ

حسابدار

            مؤسسه حسابرسی بهنود حساب
1۶

  عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران

  • محمد رضا ابراهیمی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• مهران فرجی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(

  • محمود واحدی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • رضا صالحی)حسابدار مستقل،  حسابدار رسمی(

  • نظام الدین وفا )حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرســی و بازرس قانونی، حسابرســی مالیاتی، حسابرســی عملیاتی، 
حسابرســی داخلی، مشــاوره مدیریت مالی، طراحی و پیاده سازی سیستم های مالی، 
خدمات مالی، بودجه ریزی عملیاتی، ارزیابی ســهام، کارشناســی رسمی دادگستری، 

نظارت بر تصفیه شرکت ها.
تلفن: 88980402- 88980448      فاکس: 88980۳7۳

نشــانی: تهران- خیابان دکتر فاطمــی- روبه روی خیابــان کاج - پ 1۳6- 
ساختمان تهران 64 - طبقه پنجم جنوبی- واحد 24

 کدپستی: 141۵67۳499

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
اعضای انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

ACCA موسسه مورد تائید انجمن حسابداران خبره رسمي انگلستان
)FCA،منوچهر بیات)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی •  

)FCA،ابوالقاسم مرآتی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی •  
)FCA،علیرضا جم)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی •  

  • عبدالحسین رهبری)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی مالی)استاندارد حسابرسی ایران و IFRS(، مالیاتی، عملیاتی، 
 Due(حسابرسی های خاص، بازرس قانونی، بررسی جهت سرمایه گذاری در شرکت ها
Diligence(، ارائــه خدمات مشــاوره تخصصــی در امور مالیاتــی، بیمه اجتماعی، 
ســرمایه گذاری خارجی و مدیریت، ارائه مشاوره تخصصی در صنعت بانکداری، بیمه و 

لیزینگ،تهیه صورت های مالی تلفیقی IFRS، نظارت بر امور تصفیه

تلفن: 8-88۵04۵86 و 8-88۳07927      فاکس: 88۵0204۵

نشانی: تهران- خیابان ایرانشهر شمالی- نبش کریمخان زند- شماره 24۳ طبقه دوم

تهران- خیابان مطهری بین شهید سرافزار و کوه نور- شماره 2۳1 طبقه سوم
bayatrayan@bayatrayan.ir

مؤسسه حسابرسی بیات رایان 2۰

این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی http://iica.ir/cpa-firms  نیز به صورت آنالین در دسترس است.

مؤسسه حسابرسی بهمند 1۷

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران 
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

عضو انجمن حسابداری ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

معتمد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
  • رضا آتش)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • محمدرضا آرزومندصومعه سرائی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • نادر رستگاری)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • رسول دوازده امامی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  •احمدرضا شریفی قزوینی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • علی مشرقی آرانی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • هومن هشی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرســی صورت های مالی، مالیاتی، حسابرسی داخلی، خدمات 
مالی، ارزیابی سهام، مشاوره مالی و مالیاتی

نشانی: تهران- قائم مقام فراهانی- شماره 114
تلفن: 2-88۳0۵۳91 و 10-8884۳708               فاکس: 8884468۵

نشانی اصفهان: شیخ صدوق شمالی، مجتمع سرو- طبقه ۳
تلفن و فاکس: 0۳1۳66۳۳9۵6، 0۳1۳6642۵78

website: www.behmand-co.com
Email: Info@behmand-co.com  

            مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
)حسابداران رسمی(

1۸

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • عباس اسرارحقیقی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • حسین فرج اللهی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

•بهمن فدوی رودسری )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس قانونی، طراحی 

سیستم های مالی، مشاوره مالی و مالیاتی، ارزیابی سهام
تلفن: 88۳06911-88829761-888۳۵207

فاکس: 888۳1681
نشانی: میدان هفت تیر، خیابان زیرک زاده، شماره 20، طبقه اول 

کدپستی: 1۵7۵7-۳۵664

مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم14
 )حسابداران رسمی(

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • محمد شوقیان )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • عبداله شفاعت )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(

  • داود معرفتی طارانی )حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(

  • افشین نخبه فالح )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی 
دادگستری(

• بهروز شیرخانی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• عباس الری دشت بیاض)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(

خدمات: حسابرسی و بازرس قانونی شرکت ها، حسابرسی داخلی، 
حسابرسی مالیاتی، حسابرسی عملیاتی، ارزیابی سهام، مشاوره مدیریت 
مالی، طراحی و پیاده سازی سیستم های مالی، خدمات مالی و مالیاتی، 

نظارت برای تصفیه شرکت ها.

نشانی دفتر تهران: بهجت آباد، خیابان الرستان، خیابان شهید 
حمیدصدر، پالک ۳۵، واحد 10، طبقه 2

تلفن: 42-88804941                        فکس: 88804940
mshoghian7@gmail. com :ایمیل

دفتر تبریز: خیابان آبرســان، کوی مهرگان سوم، ساختمان 2۳، طبقه 4، واحد 1  
arkansystem@gmail.com :تلفکس: ۳۳۳49129-041 ایمیل

دفتر مشهد: بلوار وکیل آباد، وکیل آباد 19، عدل 8، پالک 218
تلفن: ۳6010914-۳602۵480-0۵1  فکس: 0۵1-۳6018۵94

www.Arkansystem.co

1۵  مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهرادمشار

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمدسازمان بورس و اوراق بهادار

  • مهربان پروز)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(
  • رضا یعقوبی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(

  • مرتضی حاجی عباسی)حسابدار رسمی، کارشناس رسمی قوه قضاییه(
  • محمدرضا عبدی)حسابدار رسمی(

• فریده شیرازی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
    • بهاره همتی )حسابدار رسمی(

    • مجیدرضا بیرجندی)حسابدار رسمی(
  خدمات: حسابرســی صورت های مالی، حسابرســی عملیاتی، حسابرســی مالیاتی، 
حسابرسی داخلی، بازرس قانونی، مشاور مالی، خدمات حسابداری، تهیه صورت های مالی 

تلفیقی، اصالح حساب، ارزیابی سهام و طراحی سیستم های مالی.
تلفن: 8849۳171-6 

فاکس: 88۳09490
نشانی: تهران_ خیابان مطهری، خیابان فجر)جم سابق( پالک 27 

کدپستی: 1۵8978۳116                               صندوق پستی: 1۵87۵/۵۵۵1
Email: info@behradmoshar. com

انجمن حسابداران خبره  ایران
w w w . i i c a . i r

t.me/podcast_iica_ir

19            مؤسسه حسابرسی برنااندیشان رایان

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

عضو انجمن حسابداران مدیریت امریکا
 )IMA ،دکتر علیرضا خلیلی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی •  

  •  دکتر رضا محمدی)حسابدار رسمی(
  •  دکتر یداله تاری وردی)حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(

  • دکتر عباس جهانی)حسابدار رسمی، حسابدار مستقل، کارشناس رسمی دادگستری(
  خدمات: ارائه دهنده انواع خدمــات حرفه ای در زمینه های مالی، مالیاتی، 
عملیاتی و ویژه، نظارت بر تصفیه شــرکت هــا، تهیه صورتهای مالی IFRS و 
تلفیقی، اصالح حساب، مشاوره مدیریت، طراحی سیستم های مالی و صنعتی 
و مشاوره در زمینه های بررسی امکانات سرمایه گذاری و امور مالی پروژه ها و 

سهام و ارائه گزارشات مربوطه.
نشانی: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان حسینی، شماره 61، واحد20۵

 تلفن: 88۳11988 ، 88۳24067 ، 88824998   فاکس: 88۳24068
Web:baraudit.org
Email: bornaandishanrayan.info@gmail.com
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳2

حسابدار

انجمن حسابداران خبره  ایران
w w w . i i c a . i r

این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی http://iica.ir/cpa-firms  نیز به صورت آنالین در دسترس است.

مؤسسه حسابرسی
تالش ارقام

24

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • فیروز عرب زاده)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • فریدون ایزدپناه)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • علیرضا مصطفی زاده )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • سید سعید ثنایی کرهرودی)حسابدار مستقل،حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرســی عملیاتــی- مالیاتی- بــازرس قانونی- طراحی 
سیستم های مالی دانشگاهها و 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 می شود و 

سایر موارد شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعالم می گردد. 
دفترمرکزی: تهران- خیابان شــهیدمطهری، خیابان الرستان، نبش 

خیابان عبده، ساختمان سپهر)شماره ۵(، واحد ۳02
تلفکس: 021-88806876

شعبه تبریز: خیابان ولیعصر، خیابان آذرنیا، پالک 2۳، طبقه اول
تلفن: ۳۳۳12778-041       و        041-۳۳۳۳9971 

دورنگار: 041-۳۳۳۳0۵۵۵

مؤسسه حسابرسی و خدمات حافظ گام 2۵

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • حسین شیخی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی و کارشناس رسمی 
دادگستری(

  • مهدی آقاجانی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • سیویل احمدزاده)حسابدار رسمی(

• حمید خادمی)حسابدار مستقل و حسابدار رسمی(
  • حمید چراغی کازرونی)حسابدار رسمی( 

خدمات: حسابرسی صورت های مالی و انجام وظایف بازرس قانونی، حسابرسی 
داخلی، حسابرسی مالیاتی، حسابرسی عملیاتی، تهیه صورت های مالی تلفیقی، 
ارزیابی سهام، خدمات مالی و مشاوره ای در زمینه های مالی، حسابرسی و حرفه ای، 
طراحی و پیاده سازی سیستم های مالی و صنعتی و نظارت برای تصفیه شرکت ها

تلفکس: 22270981،  22270949، 60- 229121۵9
نشانی: تهران- خیابان میرداماد- خیابان مصدق جنوبی- کوچه تابان- 

پالک 10- واحد 1۵                            کدپستی: 1۵498۳۳1۳9
 hafezgam@yahoo.com :پست الکترونیکی

مؤسسه حسابرسی خبره 2۶

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • داود خمارلو)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • نعمت اله علیخانی راد)حسابدار مستقل، حسابدار 

رسمی(
  • سیاوش سهیلی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس 
قانونی، ارائه خدمات مشاوره ای و طراحی سیستم های مالی 

تلفن: 21- 88804۵19
فاکس: 88902۳40

نشانی: خیابان ولیعصر، کوی پزشکپور)شمال فروشگاه 
قدس( شماره 24

 کدپستی: 1۵948

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

معتمد بورس و اوراق بهادار
عضو انجمن حسابرسان داخلی
عضو انجمن حسابداری ایران

  • شــهریار دیلم صالحی )حسابدار مســتقل، حسابدار رســمی، و کارشناس رسمی 
دادگستری(

  • داریوش امین نژاد )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، و کارشناس رسمی دادگستری (
  • محمدحسن فامیلی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • رضا طیبی )حسابدار رسمی(
  • سیدعلی شیرازی )حسابدار رسمی(

  • حسن طهرانی )حسابدار رسمی(
  • فرشید سلطانی )حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرســی و بارزســی قانونی صورت های مالی، مشــاوره مالی 
و حسابرســی عملیاتی، حسابرســی داخلی، حسابرســی های خاص)ویژه(، 
رسیدگی های بیمه ای شــرکت های، تهیه صورت های مالی تلفیقی، خدمات 

حسابداری و سایر خدمات حرفه ای.
و              6- 44297182 تلفن: 1- 44299۳40 

فاکس: 44297192
نشانی: تهران- بلوار اشــرفی  - باالتــر ار جالل آل احمد- خیابان طالقانی- 

پالک 12- واحدهای 14 و 1۵                    کدپستی: 14616۵۳۳6۵
info: @ dariaravesh.com :ایمیل

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش
)حسابداران رسمی(

2۷

مؤسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • محمود آقاجعفری)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • علیرضا رسولی)حسابدار رسمی(

  • مرتضی مصدری)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی  صورت های مالی، حسابرسی مالیاتی، بازرس 
قانونی، طراحی و پیاده سازی سیستم های مالی و مالیاتی و نظارت 

بر امور تصفیه شرکت ها 
تلفن: 88909144-88902999

فاکس: 889088۳7 
نشانی: تهران- خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک- پالک 

72- واحد 4
Email:tadbirgaranmostaghe@yahoo.com 

23

مؤسسه حسابرسی پردازش حساب هونام

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • سیدمصطفی شاه صاحبی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  •محمد حسین زواریان )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • ناصر صلحی) حسابدار رسمی(
  • علی سالم) حسابدار رسمی(

  • منوچهر سرمدی ) حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی صورت های مالی، حسابرسی داخلی، عملیاتی 

و ویژه ، ارزیابی سهام، مشاوره ی مالی و مالیاتی 
تلفن: 889۳7۳96-889۳81۵8        فاکس: 889۳7۳96 
نشانی: تهران- فلسطین شمالی- پایین تر از بلوار کشاورز- 

مقابل خیابان ایتالیا- کوچه آبادیان- پالک 8- واحد 2
Email:hoonamcpa@yahoo.com 

22

انجمن حسابداران خبره ایران
در شبکه های اجتماعی

aparat.com/iica_ir

shenoto.com/iica_ir

instagram.com/iica_ir

t.me/iica_ir 

انجمن حسابداران خبره  ایران
w w w . i i c a . i r

موسسه حسابرسی و خدمات
 مدیریت بیالن گزارشگر

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
  •  مراد مومنی ) حسابدار رسمی(

  • عارف شفقت رودسری )حسابدار رسمی(
  •  مینو فرقان دوست حقیقی )حسابدار رسمی(

  •  حبیب رودساز )حسابدار رسمی(
خدمات: انواع حسابرســی، خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی،     خدمات 
ارجاعی دادگاه ها و مراجع قضایی، بازرســی قانونی، نظارت بر تصفیه، ســایر 
خدمات با تشــخیص شورای عالی، مشاوره مدیریت مالی،     ارزیابی سهام و 

سهم الشرکه، داوری مالی، طراحی و پیاده سازی سیستم مالی
شماره های تماس: 021-88۵61704      021-88۵6089    

فاکس: 021-8868۳826
نشانی: تهران، سعادت آباد، عالمه جنوبی، شهید قیصری)۳2 شرقی(، پالک 

20، واحد ۳
email: bilan.gozarehgar@yahoo.com
Site: www.bilangozareshgar.ir

21



61
بهار ۱۳۹۹

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳2 شمارۀ

حسابدار

این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی http://iica.ir/cpa-firms  نیز به صورت آنالین در دسترس است.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
سخن حق

31

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • شهره شهالئی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • هوشنگ  خستوئی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • اسداله نیلی اصفهانی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرســی عملیاتــی، حسابرســی مالیاتی، بازرس 
قانونی، ارائه خدمات مشاوره در زمینه امور بانک، بیمه، فناوری 

اطالعاتی 
تلفن: 88794646 

تلفکس: 88794928
صندوق پستی: 417۵- 141۵۵

نشانی: میدان آرژانتین، اول بزرگراه آفریقا، روبروی پارکینگ 
بیهقی، پالک 12، بلوک ب، واحد شماره ۳

پست الکترونیک: 
 info@sokhanehagh. com
www. sokhanehagh. com

مؤسسه حسابرسی شراکت

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار 

  • سیروس گوهری)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • مجید کشور پژوه لنگرودی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • محمد علی اکباتانی)حسابدار رسمی(
  • مهسا فرخی)حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس قانونی، 
ارائه خدمات مشاوره ای و طراحی سیستم های مالی و دیگر 

خدمات مالی و اصالح حساب 
تلفن: 88719909-887176۵1-887176۵0

فاکس:88720188
نشانی: خیابان دکتر بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، 

ساختمان 216،پالک 186، طبقه چهارم
sherkat_co@yahoo.com :پست الکترونیکی

صندوق پستی: 1۵87۵-6666
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مؤسسه حسابرسی شهود امین 34
عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • حسن حاجیان)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • محمدصفا دهقان)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • افسر عابدین)حسابدار رسمی(
• حسن روح افشاری)حسابدار رسمی(

• ابراهیم تیموری)حسابدار رسمی(
• حسین جعفری)حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی مســتقل و بازرس قانونی، حسابرسی داخلی، سایر 
خدمات اطمینان بخشی)اجرای روش های توافقی، رسیدگی به اطالعات مالی 
 ،)Due Diligence(نظارت بر امور تصفیه، خدمات راستی آزمایی ،)آتی
ارزیابــی عملکرد مدیریت، خدمات گزارشــگری مبتنی بر اســتانداردهای 
حسابداری ایران و IFRS، خدمات اصالح حساب و تهیه صورت های مالی 
تلفیقی، خدمات حسابداری، مشــاوره مالی و مالیاتی، طراحی و پیاده سازی 

سیستم های مالی و مشاوره در زمینه نظام کنترل داخلی
تلفن: 9-44008177 و 44022660

فاکس:4404906۳
نشانی: تهران فلکه دوم صادقیه بلوار آیت اهلل کاشانی پالک 

210)ساختمان ماد( طبقه 4 واحدهای 14 و 1۵
کدپستی: 148187۵۳۵9

صندوق پستی:14۵1۵-1۳۵9
F.audit@shohoodamin.ir :پست الکترونیکی

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(
  •  مصطفی هاشمی  )حسابدار رسمی(

  •  اکبر وقار کاشانی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  •  محمد امین زکی زاده )حسابدار رسمی(

  • محمدرضا امیری بهمن بیگلو)حسابدار رسمی(
  • مختار موسوی پور)حسابدار رسمی(

  • معرفت صالحی)حسابدار رسمی(
  • حمید حسینیان)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • مرتضی ادیبی)حسابدار رسمی(
  • محمدکاظمی)حسابدار رسمی(

  • ناصر ایران نژاد)حسابدار رسمی(
  • علی حیدری)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • سید مهدی میرحسینی)حسابدار رسمی(
  • محسن آل آقا)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • جمشید اقبال پور)حسابدار مستقل، 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 1۵2)برج صبا( طبقه 

هفتم، واحد 71                           کدپستی:19679-۳۵976 
تلفن: ۵-220۳721۳                                 نمابر: 22012264

دفتر 1: بلوار آفریقا، نبش خیابان عاطفی غربی، پالک 1۵2)برج صبا( طبقه 
دوازدهم، واحد 12۳ کدپستی:19679۳6111 

تلفن: 220۳721۵                                    نمابر:220۳7214
دفتر 2:  خیابان دکتر علی شــریعتی، باالتر از پل سیدخندان، خیابان خواجه 

عبداهلل انصاری، کوچه 16، پالک 1 واحد 2   
کدپستی: 166168484۳     تلفن: 228618۳0        نمابر: 22899690

دفتر ۳: خیابان ســهرودی شمالی، خیابان هویزه شرقی -پالک 1۵- طبقه 
4- واحد 8      

کدپستی: 1۵۵8617۵41
تلفن: 1-8874۵2۵0                                        نمابر: 881776۳9

دفتر 4: خیابان بخارست، کوچه مقدس 4، پالک 22، طبقه سوم
کدپستی: 9۳761۵618۵

تلفن: ۵-8874097۳                                       نمابر: 88740860
Website: (ww.samanicpa.com
mail: Info@samanicpa.org
              samanicpa@yahoo.com

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت  سامان پندار 
)حسابدار رسمی(

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت3۰
سیاق نوین جهان
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 عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • محمدتقی منصوری راد)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • عباس حسنی کبوترخانی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • عبدالهادی بحرانی اصل)حسابدار رسمی(
  • لیال رضایی جهقی)حسابدار رسمی(

خدمات: انواع حسابرسی و بازرسی قانونی، خدما ت مشاوره 
مالی، حسابداری، مالیاتی و بیمه ای، خدمات حسابرسی داخلی، 

ارزیابی سهام، نظارت بر امور تصفیه، خدماتی که توسط 
شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعالم و تایید می  شود. 

تلفکس: 44264812 و 442649۵7 و 44218049
کدپستی: 14646۵4916

نشانی: تهران: بلوار مرزداران- بلوار آریافر- نبش گلدیس 
هفت- پالک 21- زنگ دوم

www. Siaghnovinjahan86@ yahoo.com

مؤسسه حسابرسی
دش و همکاران

2۸

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • بهروز دارش)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • سید حسین عرب زاده)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • میلتن ایوان کریمیان)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • منوچهر انوری زاده نائینی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • سعید ربیعی)حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرســی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس قانونی، 
ارائه خدمات مشــاوره مالی و مالیاتی، اصالح حساب، ارزیابی سهام، 
طراحی سیســتم های مالی، حسابرســی وی ژه داخلی، داوری مالی و 

ارزیابی سهام و سهم شرکت 
تلفن:44846601-10

فاکس: 44846612
نشــانی: تهران - بزرگراه نیایش- خیابان سردار جنگل شمالی- خیابان پنج تن 

غربی- خیابان نشاط-کوچه سوم غربی- پالک24
صندوق پستی: 1418۵/487

www. dashiacpa. com
info@dashiacpa. com

مؤسسه حسابرسی
رایمند و همکاران

29

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • عباسعلی دهدشتی نژاد)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • فریبرز امین)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • همایون مشیرزاده)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • کریم حسین آبادی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • امیرحسین بهرامیان)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی صورتهای مالی، خدمات بازرس قانونی، 

حسابرسی مالیاتی، حسابرسی داخلی، خدمات حسابداری و 
اصالح حساب، تهیه صورتهای مالی تلفیقی، ارزیابی سهام، 

مشاوره مالی و مالیاتی و سایر خدمات حرفه ای
تلفن: 221۳7707)10 شماره(

فاکس: 221۳7708
نشانی: تهران: سعادت آباد- بلوار پاک نژاد- باالتر از چهارراه 

سرو- خیابان آسمان سوم شرقی- پالک 1۵
کدپستی: 199814661۳

www. rymand. com

t.me/podcast_iica_ir
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳2

حسابدار

مؤسسه حسابرسی
عامر مشاور تهران

3۵

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

• معصومه شعبان )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• نسرین پاشایی )حسابدار رسمی(

• مرتضی نوبخت )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• خدمات: حسابرسی صورت های مالی، عملیاتی و مالیاتی، بازرس قانونی، 
ارائه خدمات مشاوره ای مدیریت،اصالح حساب و حسابداری، ارزیابی سهام 
و سهم الشرکه، داور مالی،  طرحهای عمرانی، طراحی سیستم های مالی و 

کارشناسی مالی 
تلفکس: 8890۵647- 88890619- 88902۳89

نشانی: تهران: فلسطین شمالی، باالتر از بلوار کشاورز، پالک 46۳، ساختمان 
شماره ۵۵، طبقه 4، واحد 18 

amermoshavertehran@iacpu. ir :پست الکترونیکی

این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی http://iica.ir/cpa-firms  نیز به صورت آنالین در دسترس است.

  مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام
عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • حسن خدایی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • علی رحمانی)حسابدار رسمی(

  • محمدحسین بدخشانی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • علی اصغر محمود زاده)حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس 
قانونی، ارائه خدمات مشاوره   مالی و مدیریت، طراحی 

سیستم های مالی، اصالح حساب و ارزیابی سهام

نشانی دفتر تهران: خیابان آفریقا)جردن(- خیابان عاطفی 
غربی- پالک 60- طبقه اول- زنگ دوم

کدپستی: 19679۳۵8۵۳
تلفن: 2202۳۵44

فاکس: 220۳8244
Email: karbord. argham@gmail.com

3۷

مؤسسه حسابرسی
فراز مشاور

3۶

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • پرویز صادقی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • نریمان ایلخانی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • اصغر عبدالهی تیرآبادی)حسابدار رسمی(
  • فریبرز حیدری بیگوند)حسابدار رسمی(

  • سعید خاریابند)حسابدار رسمی(
  • مهدی صفرزاده)حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرس و بازرس قانونی، حسابرسی مالیاتی، حسابرسی 
عملیاتی، مشاوره مدیریت مالی، طراحی و پیاده سازی سیستم های 

حسابداری و حسابدار صنعتی، خدمات مالی، حسابداری، ارزیابی 
سهام و نظارت بر امور تصفیه 

دفترتهران: خیابان شهید مطهری نرسیده به الرستان شماره 444 
طبقه سوم                                   کدپستی: 1۵9۵844۳14
تلفکس: 88902۵22- 8889۳898- 889۳8۵۳9- 8889۳991

E-mail: info@farazmoshaver. com
Website: www. farazmoshaver. com

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های 27
مدیریت مفاهیم حساب جامع)حسابداران رسمی( 

39

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • حمیدرضا نیک خواه)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • مرتضی فالح موحد)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• نادر بسنده)حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی صورتهای مالی، حسابرسی مالیاتی، بازرس 

قانونی، طراحی سیستم های حسابداری، ارزیابی سهام، حسابرسی 
داخلی، مشاوره مدیریت مالی و مالیاتی

تلفن: 88۵۵9۳70-88۵۵9۳16   فاکس: 88۵۵0897
کدپستی: 14۳۳89417۵

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، پارک ساعی، برج سپهر ساعی، 
طبقه چهارم، واحد 406

Email: mafahim.h_iacpa@yahoo.com

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
ممیز

4۰

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • محمدنبی داهی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • حسین سیادت خو)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • سعید سینایی مهربانی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • سعید تیمورنژاد)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس قانونی، 
ارائه خدمات مشاوره ای و طراحی سیستم های مالی  

تلفن: 8889۵۳77- 88901۵47- 88907679-88802901 
فاکس: 89771641

نشانی: خیابان کریم خان زند، خیابان آبان جنوبی، خیابان سپند، 
پالک 64، طبقه سوم، واحد6          کدپستی: 1۵9868۵۵17 
Email: Momayez_co@yahoo.com

مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران27 3۸

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

عضو انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز 
عضو انجمن حسابداران خبره آمریکا

مؤسسه پذیرفته شده توسط انجمن حسابداران رسمی 
ACCA-انگلستان

 CPA, نصراله مختار)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی •  
)FCA

  • دکتر بهرام غیائی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی 
)CPA, FCA

  • حسین حسنی)حسابدار رسمی، حسابدار مستقل(
  • غالمرضا درباری)حسابدار رسمی، حسابدار مستقل(
خدمات: ارائه خدمات حرفه ای در زمینه حسابرسی مالی، 

مالیاتی، حسابرسی ویژه، مشاوره مدیریت، بررسی امکانات 
سرمایه گذاری و امور مالی پروژه ها و سهام و ارائه گزارشات 

مربوطه
تلفن: 88800268-9، 88909718

فاکس: 8890۳496
نشانی: خیابان ولی عصر، خیابان زرتشت غربی، شماره 14 طبقه ششم

Email: B. ghiai@gmail. com
Mokhtarvahamcaran@iacpa. ir

همیار حساب27
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی

43

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • منصوره منصفی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • مسعود مبارک)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • محمدتقی سلیمان نیا )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • عبدالمهدی امینی )حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس قانونی، ارائه خدمات 
مشاوره ای و طراحی سیستم های  مالی

تلفن: 1- 66۵6۵290                 فاکس: 66900940
نشانی: تهران: خیابان کارگر شمالی، خیابان نصرت، پالک ۵4 جدید، طبقه دوم، 

واحد 4                         
  صندوق پستی: 141۵۵/164۳

Email: Hamyarhesab1371@Yahoo. com

موسسه حسابرسی هادی حساب تهران 
)حسابداران رسمی(

42

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
 معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار 

نماینده موسسه حسابرسی بین المللیUHY انگلستان  

•  حمیدرضا کیهانی )حسابدار رسمی(
•  علی کیهانی )حسابدار رسمی(

• محمدحسین )بهروز(سربی )حسابدار رسمی(
• عباس جباری )حسابدار رسمی(

• اکبر دادگر نمینی )حسابدار رسمی(
 آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان ترکمنســتان، کوچه ســرو، پالک 2، طبقه 

6، واحد 1۵ 
تلفن: 021-8844۳6۳4                فکس: 88472660-021 

Office@hadihesab.com
www.hadihesab.ir www.uhy-ir.com 

            مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 41
نیک روشان تهران

  عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • بیژن عبداللهی نمین)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • تیرانداز شکیبا)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• عبدالحسین تجلی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• حسین حیدری )حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی صورت های مالی، مالیاتی، عملیاتی، حسابرسی داخلی و ویژه، بازرس قانونی، 

خدمات مالی، مشاوره ی مالی و مالیاتی، ارزیابی سهام، اصالح حساب و طراحی سیستم های مالی.
تلفکس: 7787۳۵19-21                              

نشانی: تهران، تهران پارس، خیابان فرجام، خیابان باغدارنیا)رشید شمالی( انتهای 174/1 
غربی ساختمان پارس پالک 20،  طبقه سوم

 کدپستی: 16۵۳9۳7۳6۵              
صندوق پستی:1676۵-11۳7

tehrannikraveshan@yahoo.com        :پست الکترونیک

انجمن حسابداران خبره  ایران
w w w . i i c a . i r
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳2 شمارۀ

حسابدار

حسابداران مستقل خبره/ حسابداران مدیریت خبره / حسابداران مالی خبره

ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن

اخبار انجمن

فهرست اعضای خبره ی موضوع ماده ی ۸ اساسنامه ی انجمن حسابداران خبره ی ایران )مصوب 23 تیر 1393( به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر اعالم می شود.

ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن

*6۳  داریوش                          امین نژاد                          44611722 
*64 رسول                            انگبینی                          88702420 
* 6۵ منوچهر                             انوری زاده نائینی                4484660۵ 
*66 علی اکبر                        اورعی                           88791499
*67 فریدون                           ایزدپناه                           88806876   
*68 نریمان                            ایلخانی                           888920۳6 
*69 میلیتن                            ایوان کریمیان                   44846604 

*70 احمد                              بابائی                            66929268  
*71 مصطفی                          باتقوا                              8884۳704 
*72 جواد                              باغبان                           8884۳70۵ 
*7۳ حمید                             باغدوست                       88901496
*74 سید محمد                       باقرآبادی                        2290248۵
  7۵ رضا                               باقرزاده آذر                     88778811
  76 همایون                          باقری طادی                    88794646
*77 علی                              بخشی                          88061990
*78 محمدحسین                    بدخشانی                        88778811
  79 جلیل                             بدراق نژاد                       88794646

*80 محمد                             بدیعی جاریانی                  8890۵۳16  
*81 سعید                              براتی                             88۳44609

*82 سعید                              برهانی                           22۳6778۳  
*8۳ سیدمحمد                        بزرگ زاده                       887۵7260
*84 جواد                              بستانیان                        88087796
  8۵ عبدالرضا                        بسطامی                         88284028
*86 محمد علی                      بشارتی                           66۵977۵۳ 
*87 قاسم                             بنی مهد                        88702420
*88 جبرائیل                           بهاری                            ۵۵۵۳۳۵70  
*89 محمدرضا                        بهاری مهربانی                  887914۳7  
* 90 راضیه                             بهفروزی                         888029۳2 
*91 امیرحسین                       بهرامیان                         221۳7707
*92کیانوش                          بهلولی                           6648۵06۳
*9۳ اصغر                              بهنیا                                6621۳4۵ 

*94 منوچهر                           بیات                               88۵04۵87  
*9۵ مهدی                           بیرانوند                          44470084
*96 حمزه                              پاک نیا                             997۵۳8۳ 
*97 اصغر                             پارسایی                         8870۵۵08  
*98 علی                              پازوکی                          88۳0۵۳9۳
*99 ناصر                              پسران رزاق                       88702467
*100 مهربان                            پروز                              8849۳171
*101 عیسی                             پورابراهیمی                     88902999 
  102 منوچهر                           پوررحیم                        96667089
*10۳جمشید                            پیک فلک                      44012۵۳6
*104 کبری                          پورقنبری قره شیران      88۵44۵90
 *10۵ عبدالحسین                       تجلی                            7787۳۵19
*106 سیدهدایت                         تشکرحسینی                    227672۳۳ 
*107 مجید                              ترکمان                         88۳0۵۳91 
*108 محمد                           ترامشلو                         4429281۳
*109 شاهین                          ترکمندی                      88۵۵9۳16
*110 محمدرضا                         تقوایی                           88۵2۳816
* 111 سیدرضا                          تقوی تکیار                     88۵4707۵
*112 محسن                          تنانی                            88۵2۳0۵9
*11۳ حسن                             تنگ عیش                       88007664  
*114 سعید                            تیمورنژاد                        88901۵47
*116 سید علی اکبر                  تیموریان                        8867۳767
*117 سید مهدی                     تیموریان                       88899962
*118 سید جواد                        توکلی                           882۳07۳1
*119 احمد                              ثابت مظفری                    88728601  
120 محمد مهدی                      ثابتی                     0۳1-۳6621۳4۵  
*121 مجتبی                             ثقفی                          8877422۵
  122 سید امیر                        جان نثاری                     8867۳767                  
*12۳ احمد                             جبرئیلی                  0۳11-669۵461
*124 رضا                              جمالی                         88۵474۳9
  12۵  کامبیز                        جامع کلخوران             88۳0۵۳92
*126 حبیب                             جامعی                           887۵7261
*127 مصطفی                           جان نثاری                       889۳7۳17 

*128  اسماعیل                       جانثاری                         66۵911۵7
*129 ابراهیم                           جعفریان                         88۳۵۵017 
*1۳0 محمدعلی                       جاللی گلوسنگ               220۳721۳
*1۳1 محمد                             جم                               88901246
*1۳2 علیرضا                           جم                               88۵04۵86 
*1۳۳ فریدون                          جمشیدی                       4402297۵
*1۳4 مجتبی                            جواهرنشان                     88267912 
*1۳۵ مصطفی                          جهانبانی                        88۵0۳918 
*1۳6 رامین                            جهانگیری                 044۳2228222
*1۳7 مهرداد                            حاجی ابوالحسنی               884191۵2 
*1۳8 حسن                            حاجیان                         44008177
*1۳9 فرزین                           حاج محمد علی               66۵97644
*140  عباس                           حاجی آقاپور                    44012۵۳6
*141 احمد                              حاجی زاده                       6641۳46۳  
*142 حسین                            حریری                          22091۳20 
*14۳ موسی                            حسن زاده تازه قشالق      8898۵7۵1
*144 حسین                           حسنی                          88909718
*14۵ عباس                             حسنی کبوترخانی              442649۵7
  146 ولی                                حسنی طالقانی                 88901۵47 
  147هومن                              حسنی طالقانی               88901۵47
*148 کریم                              حسین آبادی                    221۳7707 
*149 محمد                            حسین آبادی                   669۳202۳
*1۵0 موسی                            حسینی                         88109418
*1۵1 سید مسعود                     حسینی                          8870۵۵08
*1۵2 حمید                             حسینیان                         88102987
  1۵۳ بهاره                             حقیقی طلب             0۵1-۳2286801
  1۵4 وحید                              حمیدیان                         88901۵47
*1۵۵حسن                              حیاط شاهی                      22278764 
*1۵6 عباس                            حیدری کبریتی                  44498198 
*1۵7مهدی                            خاکبازمقدم                    88۵814۳7
*1۵8 مصطفی                          خادم الحسینی                  88647844 
*1۵9 حمید                            خادمی                          22270949
*160 احمد                              خالقی بایگی                    88107264  
*161 علی اکبر                          خالقی کرهرودی               22271۵71 
   162علیرضا                          خلیلی قیداری                  88791499
*16۳ حسن                             خدائی                           88899804 
*164 هوشنگ                         خستوئی                        88794646 
  16۵  زاگرس                          خستوئی                       88029018
  166  زهرا                             خسروی                       88901248
*167 علي                               خسروي لرگاني                886908۳0
*168 مهناز                            خشنودنیا                       66۵911۵8
*169اصغر                               خرمی دیزجی                     776۳۳۵2  
*170 علی اصغر                         خلفی                            8802۳729
*171 علیرضا                          خلیلی                            8870۳۳۵2
*172 حسین                            خطیبیان                         8877۳828 
*17۳حسین                             خمسه                           88۳09100
  174 محمدنادر                        خمجانی                         88909718
  17۵همایون                             خوبان عنبران           88۵44۵90
 *176محمدعلی                       دارابی                           88۵۵9۳16
 *177 بهروز                             دارش                            44846601 
*178 محمد بهنام                      دائی مژدهی                    889۳7۳18 
  179 سکینه                            دانای درگاه                   88909144
*180 حسن                            دانشور                          88471279
*181 محمدنبی                        داهی                            8889۵۳77 
*182 غالم رضا                        درباری                           44289016  
*18۳ فرشید                           درویش                         8870۳۳۵1
*184 محمد                            دل آرام                           88901496 
  18۵ حمید                            دل داده                     091272۳8022
*186 محمد                            دلیرانی                           887۵4218 
 *187 رسول                          دوازده امامی                   88۳0۵۳91
*188 بابک                            دورگلی                         88444668
*189 غالمحسین                      دوانی                           821۳4000 

*190محمدصفا                         دهقان                           44008177  
*191محمدجعفر                       دهقان طرزجانی               88۳42817

ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن

حسابداران مستقل خبره شاغل در مؤسسات حسابرسی 
بخش خصوصی

*1  سورن                              آبنوس                           88479628 
*2  رضا                                آتش                              88۳0۵۳91
*۳ شهریار                              آذری سلمانی                   88799۳6۵
*4 علی اکبر                          آراسته                              72788۵8

*۵ محمدرضا                         آرون                              8846۵04۳ 
 *6 محمدرضا                        آرزومند صومعه سرایی       88۳0۵۳91
*7 مهدی                             آقاجانی                          22270981
*8 محمود                             آقا جعفری                      88909144
  9 حسین                             آقا محمدی                     886908۳0
*10علیرضا                           آقائی قهی                       889۳4۳۵2
*11 مهرداد                           آل علی                           88929708
  12 غالمرضا                        آصفی                            2202۳۵44
  1۳ آرارات                            آواکیان                          88۳2۳6۳0
*14 عباس                        ابراهیمی                    88480966
*1۵ محمد رضا                  ابراهیمی                    889۵7۳29
  16 علیرضا                              ابراهیمی پویان                 88۳09100
*17  امیرحسین                      ابطحی نائینی                   2290۳7۵8 
 18 مهدی                              ابوالقاسمی               0411-۳۳69740
*19حسن                              احمدی                   0۵11-6024461
 20  بهارک                       احمدی امیرزاده            882۳07۳1

*21مرتضی                            احمدی شیرازی                 8874۵141 
*22 مصطفی                        احمدی وسطی کالیی      88۳۳4142 
  2۳ دانیال                            احمدیار                          88901۵47
  24 عباس                            اختیاری                         88۵04۵86
*2۵ حمیدرضا                        ارجمندی                         88890120
*26 علي                               ارشدي                           4426948۵ 
*27 مجتبی                            اسدی                   0261-۳2۵4۵170
*28  مسعود                           استحمامی                       77۵14۵7۵

* 29 عباس                             اسرار حقیقی                    888۳۵207 
*۳0 جمشید                           اسکندری                        887۵4218
*۳1 علی                             اسکندری                         4421010۵

*۳2 یداهلل                             اسالمی                         887802۳4  
  ۳۳ عبدالجواد                        اسالمی                          66۳811۵1
*۳4 علی                                اسالمی گنزق                  44846601
*۳۵ ارسالن                            اسمعیلی کاکرودی             88480966
* ۳6  حسن                            اسمائی                            88721269
*۳7  سیدعباس                       اسماعیل زاده پاکدامن           88791499 
*۳8  عباس                            اسماعیلی                          6621۳4۵ 
  ۳9 نصرت اله                        اسماعیلی                       8884۳704
*40 حسن                            اسماعیلی                        88872266
 41 سعید                                اسمعیل پورزنجانی            88872266

  42 محمدسعید                      اصغریان                          88087796 
*4۳ ارمیا                                 اصفهانی                     011442276۳۵
*44 منصور                            اعظم نیا                          88۵۳82۳4
*4۵ محمدعلی                         اعتمادیان                         88۵20۵0۵
*46 اسماعیل                           اقبال صفت رونقی                 884468۵6
  47حسن                               افشار                               221۳7707
*48 بهزاد                              افشارهور                         88107264 
*49 امید                           افخمی                     88۵44۵66۳8
*۵0 ابوالفضل                           اکبری                             66۵7۳۵06
*۵1علیرضا                            اکبری امامی                    26401270
  ۵2 نادیا                                اکرمی یارفی                    44846610
*۵۳ حمیدرضا                        المعی                      081۳-8241872
*۵4 مجید                             اله وردی                          88707924
*۵۵ علی                               امانی                              821۳4000  
*۵6 تورج                              امجدیان                         887۵4088
*۵7 امیرجمال                       امیدی                             88۵28194 
*۵8 محمد مهدی                  امیدوار                           88۵814۳7
*۵9 میترا                              امیری اقدم                      88۵44۵91
  60 مهران                             امیرسهامی                      88۳26۵28

*61 فریبرز                            امین                               221۳7707  
*62 سعید                             امینی                            88۵1۵1۳4 



64
 بهار ۱۳۹۹

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳2

حسابدار

   
ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن

*192 علی                               دهدشتی                         22011۳74  
*19۳غالمحسین                       دهدشتی اخوان                 2228071  
*194عباسعلی                           دهدشتی نژاد                   221۳7707 
*19۵مصطفی                            دیلمی پور                        22046961 
*196 شهریار                           دیلم صالحی                    44299۳40
  197 رضا)شهروز(                     دیلم صالحی                    44299۳40
  198 رضا                               دیوان علی                      88104614
*199جهانگیر                            ذوالفقاري                        88899826
*200جواد                                راثی                               889۳7۳17 

*201 محمدعلی                         رادمان                          8861۳810 
  202 مصطفی                          رافتی                            88۳0۵۳91 
*20۳ محمد                            رامین فر                       22۳4149۳ 

*204 محمود                           رجایی                         88899962 
*20۵ روح اله                           رجبی                           888۳۵21۳ 
*206 مرتضی                          رحمانی یگانه                 8842۵209 
  207 علی                          رحمتی                     88۳0۵۳92

*208 محمدعلی                       رحیمی شهمیرزادی         66702711 
*209 نظام الدین                      رحیمیان                      2284042۳
*210  نادر                             رستگاری                     88۳201۳1        
*211 رامین                            رضا زاده                      88806876
*212حسین                            رضائی                         8882012۳  
*21۳ محمد تقي                      رضائي                         44411۳40  
*214 فرید                              رضائی                        44012۵۳6
*21۵ جهانگیر                         رضایی                        22904200
*216 حسین                            رضایی نویس                88۳09100 
* 217 حسن                             رضوی                         8840۳618 
*218 سید علیرضا                     رضی                          88671۳49

*219 حجت                            رهبری                         8827۳۵9۵ 
*220 عبدالحسین                      رهبری                         88۵04۵86 
  221 خشایار                          رئیس دانا                     88۳09100

*222 علی                             رمضان نژاد                    4401۳9۵۵  
22۳ محمد حسین                   رنجبر                    076۳۳۳۵4۳04
*224 مهربان                           ریحانی                         22912۳68 
  22۵  عباس                          روح نواز صلوات               221۳7707
*226  حسن رضا                    زارعی                          ۳۳۳29886
*227 محمد                             زادحیدر                        889084۵4 
   228 فرانک                            زرفشان                        88267912 
*229 محسن                            زرعی                         66۵911۵7

*2۳0 غالمرضا                         زریابی لنگرودی              444۳6021  
*2۳1 محمد                           زمانی                     0۳1۳77۵0144
  2۳2 محمدرضا                       زمانی علویچه               88978496

*2۳۳ محمدحسین                      زواریان                        889۳7۳96 
*2۳4 علیرضا                           زندبابا رئیسی                 88889۳16 
*2۳۵ منوچهر                           زندی                         88721269 
  2۳6 هاشم                            ساالر محمدی               2286۳011
  2۳7 مسیح                            ساالریان                      8870۵۵08
   2۳8 بابک                             سامی                         88901۵47

*2۳9حمیدرضا                          سبزه اي                        77۵20148  
*240عباس                            سالک                          6648۵06۳
*241 محمد                            سخائی فر                     8884۳704 
*242 محمدرضا                        سرافرازیزدي                 88۳26۵27 
  24۳ سید محی الدین               سراج                          8884227۳
 244  عباس                           سرلک                         880204۳4
*24۵ علی                               سعادت                         22909۵۵7 
*246 نصراله                            سعادتی                       8870۵۵08 
*247 محمدحسن                      سعادتیان                      88۵0۳۵27
*248 فرشید                           سلطانی لرگانی               4429718۵
*249 کامران                          سلیمی                        88۵7۵47۵
*2۵0 سعید                             سلیمی                       442۵0494

*2۵1 محمدتقی                        سلیمان نیا                     66۵6۵290 
*2۵2 مهدی                            سوادلو                         4461172۳ 

*2۵۳سیاوش                           سهیلی                          88902۳16  
  2۵4 فتح اله                          سهرابی                        22912۳68
*2۵۵ حسین                            سیادت خو                     88801904 
 *2۵6 مسعود                          سورانی                       2292۵910
   2۵7 سیدمهدی                       سیدمهدی                     6670442۵ 

*2۵8 سعید                              سینائی مهربانی              88802901  
   2۵9 واقناک                           مسیحی شاه نظریان         88847962 
*260علیرضا                           شایان                         22902484

  261 رضا                               شاهرخی                       77۵166۳4 
*262 جمشید                          شاهرخی چمن آبادی         84۵0807

*26۳ سید مصطفی                   شاه صاحبی                   889۳81۵8
*264 تیرانداز                           شکیبا                          7787۳۵21
*26۵ احد                               شله چی                        22904200 
   266  سیدمجید                         شجاعی                        887914۳7 
*267غالمرضا                        شجری                        228618۳0
*268 معصومه                          شعبان                          8890۵647 
*269 سعید                         شعبانی                      88۳16897
*270 محمدعلی                       شعبانی  سبزه میدانی         6670442۵ 
*271 احمدرضا                        شریفی قزوینی               88۳0۵۳92
*272 مهرداد                            شریعت زاده             0۳11-66448۵2  
*27۳ نریمان                            شعربافی                       66۵6۵291 
*274 عبداله                             شفاعت قراملکی               88804942
 *27۵ سیروس                          شمس                          889۳7۳17  
*276 منصور                            شمس احمدی                88۳09100 
*277 رضا                               شمس زهرایی               8867۵992  
*278  عبداهلل                            شمشیرساز                     88744228  
*279 محمد                             شوقیان                         88804941 
*280 اردشیر                            شهبندیان                     88928981
*281 فرزاد                              شهدادفرد                     88۵0۳۵27  
   282 محمود                           شهشهانی پور                 88909718 
*28۳ شهره                                شهالئی                          88794646
*284 منصور                         شهالیی                       888862۳0 
*28۵ امیر                               شهالئی مقدم                8890۳949

*286 صغری                           شهراسبی                     8877۳828  
*287 قاسم                             شیخانی                        88۳۳4142 
 *288 حسین                            شیخی                         22270949
*289 فریده                             شیرازی                        88۳4۳2۳۵  
   290 رضا                               شیروانی                       22۳۵۳129 
  291 احسان                          شیروانی هرندی              2292۵910
*292 زهیر                              شیرین                         88728600 

*29۳ محمد رضا                     صابونچی                     887082۳4 
*294 پرویز                             صادقی                         888902۳6
*29۵ سید سعید                       صادقی                        22270198
  296 حمیدرضا                        صادقی                       7749840۳
*297 حسن                             صالح آبادی                   88478487 
*298 محمدرضا                      صداقت تفرشی               88۳0۵918 
*299 سعید                            صدرائی نوری                88۵028۵۵ 
*۳00 مجید                           صفاتی                         88۵0۳917 
*۳01 محمدجواد                      صفار سفالیی                    8872666۵ 
*۳02 ولی اله                        صمدی                          88۳0۵۳91
*۳0۳ مهدی                          صولتی                    0۳11-628۳962 
*۳04 قاسم                           ضرغامی                          88827۵۵6 
  ۳0۵ امیرحسین                     طباطبایی                0۳1-۳2660211 
*۳06 حمید                           طبائی زاده فشارکی            222284۵2 
*۳07 امیرحسین                      ظهرابی                          88۵04۵86 
*۳08 اصغر                            طهوری                           8890۳900 

*۳09 احمد                            ظفرپرنده                         22011۳74  
*۳10 مرتضي                         ظله جوبي                       88847۵2۵ 
*۳11 قاسم                         عباسی                          8891896۳ 
*۳12 بیژن                            عبداللهی نمین                  7787۳۵19 
*۳1۳ محمدرضا                      عبدی                             88۳26۵27 
  ۳14 علیرضا                        عبدالملکی                       88907679
  ۳1۵ مهدی                         عسجدی                         22904199
*۳16 ناصر                           عسگری نائینی                 88109418
*۳17 محمد                          عسگری انارکی                88829761
*۳18 علی اصغر                      عرب احمدی                   66420۳11
*۳19 سیدحسین                      عرب زاده                         44846602 
* ۳20 فیروز                            عرب زاده                         88806876 
*۳21 مریم                           عربی مزرعه شاهی              448466۳1
*۳22 حمیدرضا                       عرفی                             889۵2289 
*۳2۳ محمدرضا                      عزیزی                           4497۵۵1۳
*۳24 فرید                            عزیزی                          88901246
  ۳2۵ مام                             عزیزی                          88800267 
*۳26 علی                             عزیزی بزرگی                   88899962
*۳27 علیرضا                         عطوفی                           8878۵76۵  
*۳28 اکرم                           علیاری                           88109418 
*۳29 سید حمید                     عالئی ورکی                    44022۳77
 *۳۳0 نعمت اله                       علیخانی راد                      88902۳16   
* ۳۳1 فریدا                            عطایی                            88799۳6۵ 
*۳۳2جعفر                             عوض پور                        88827۵۵6  
* ۳۳۳  شهراد                           عوض پور                        88847۵2۵ 

*۳۳4  عالءالدین                      غفاری                            889۳7۳17  
*۳۳۵ جعفر                           غالمی                          88۵14۳6۳

*۳۳6 بهرام                            غیائی                            88909718  
  ۳۳7 کامبیز                            غیائی                           880۳8۳79 

*۳۳8 هوشنگ                        غیبی                             8898۵7۵1  
*۳۳9 علیرضا                        فاضلی                           77۵14۵76
*۳40 سید مرتضی                  فاطمی اردستانی               889۳9۵1۳
*۳41 محمدحسن                   فامیلی                           44299۳40

*۳42 ابوالقاسم                       فخاریان                          88728۵6۵  
* ۳4۳ محمد                           فدایی حسینی                   8867۳149 
*۳44 بهمن                          فدوی رودسری                 888۳۵207

*۳4۵حسین                           فرج الهی                         88۳06911  
*۳46 مهران                         فرجی                            889۵19۳0

*۳47 علی اصغر                       فرخ                               2292۵910  
* ۳48 فرهاد                           فرزان                             88929709 

*۳49 مصطفی                       فضلی                            8884۳704 
  ۳۵0 مرتضی                        فالح                             88802901

* ۳۵1 مرتضی                          فالح موحد                         220۵68۳۵ 
*۳۵2 فرهاد                            نژاد فالطوري مقدم            88۵22096
*۳۵۳ فرزاد                            فرهمند بروجنی                 88824887 

*۳۵4 نادر                             فرهمندنیا                       88444668  
*۳۵۵ بهزاد                            فیضی                            88901246  
*۳۵6 یاسین                         قاسمی                           8810۵۳67
*۳۵7 حسین                          قاسمی روچی                    220۳۵160 
*۳۵8 سید حسام الدین              قائم مقامی                 0۳11669۵429
*۳۵9 حسین                         قربانی                           88980402
*۳60 ابوالفضل                    قربانی                          26712860
*۳61حبیب                        قوتی                           88246۳41

*۳62 افشین                         قوی اندام               0۵1۳8846۵84-۵ 
* ۳6۳ رضا                             قندی                             880۳2969  
  ۳64 حسین                           کاموسی                          88900۵28  
*۳6۵ ناصر                           کاظمی                          88۵144۵7 
*۳66 حمید                          کاظمی                          88۵1۵1۳۳
 ۳67 شایسته                          کاظمی زنگنه                   88۳09100
*۳68  بیژن                           کریمی                         44846602
*۳69 محمدحسن                    کریمی                            449716۳9
   ۳70 شهباز                          کریمی ناصری                 88901249
*۳71  فریدون                         کشانی                           88000871   
*۳72 غالمحسین                    کشاورز محمدیان              22271۵71  
*۳7۳ سید محمد                    کشاورزیان                 0۳۵162281۳9
* ۳74 مجید                           کشورپژوه لنگرودی            887176۵0
*۳7۵ کریم                           کهندل مغانلو                   882۳07۳4 

*۳76 مهدی                          کیانی                             66274991  
*۳77 مهدی                         کوکبی                          88172۵6۳

*۳78 عباس                          گرجی                           2670۵۳۳6 
* ۳79 اسفندیار                        گرشاسبی                         88۳۳4142 

*۳80 محمدرضا                      گلچین پور                       887914۳7  
*۳81 سیدرضا                        گلستانی                          8871۳809 
*۳82 سعید                          گل محمدی                    8810۵۳67
*۳8۳ خلیل                          گنجه                            88806876
*۳84 خیراهلل                        گلناریان                     061۳444۵1۳2

  ۳8۵ شهاب                         گودرزی                         221۳7707 
* ۳86 سیروس                        گوهری                           887176۵0 

*۳87 مهدی                         گوهری                          88172۵60 
*۳88 قاسم                           مالکی                             2670۵116

*۳89 مسعود                          مبارک                            66۵6۵290  
 ۳90 الهه                              محب رباني                      22۳۵۳129  
* ۳91 موسی                           محسنی                           2222892  
* ۳92 عبدالمجید                      محالتی کاظمینی             88741179 
*۳9۳ محمد                          محققی ریاض                 88۵80488
۳94 مهدی                            محمد رضایی                  44196216
*۳9۵ نادر                              محمدپور                         999876۵4 
*۳96رضا                              محمدخانلو                     44047۵90
   ۳97 جهانگیر                        محمدی فر                      2292484۳ 

  ۳98 محسن                        محمودی چوینلی               44022۵77 
*۳99 ناصر                       محمودزاده احمدی نژاد    88981۵69 

*400 محمود                         محمدزاده                        887817۵9  
  401 میثم                           محمودزاده                       2202۳۵44
*402 محمود                         محمودی نیا                     88802901 
  40۳  عبداالمیر                       محمدیان                         44008177 
*404 سید مجید                      مختارنژاد                         66۵68۵۵۳ 
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳2 شمارۀ

حسابدار

ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن   ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن

*41 محمدعلی                         نوذری                       0912۳174861
 
حسابداران مستقل خبره  شاغل در سازمان حسابرسی
*1 مجید                                  اعتصام                      0912۳026۳40
*2  جعفر                                باقری                              224179۵
* ۳حسین                              بجنوردی                        821827۳4
*4 اصغر                                 داوطلب                           77689144

 ۵ بهزاد                                   دانشجو                             82182100 
*6 هادی                           روحی ثانی لنگرودی     22912418
*7  نوین                             سجادی                        82182۵20
*8 محمود                               شالی                             821827۳0
*9 علیرضا                         صفایی                  0912۳061۵92
*10 غالمرضا                      صرام                            8871۳790

*11حمید                              طاهرپور                         82182۵20 
 12 فهیمه                              عیسی                            82182۳1۳
*1۳ غالمعباس                        عزتی شالقونی                  82182۵2۵
* 14 قاسم                             فرهاد خانی              091261۳6۳0۳
 1۵ مهرداد                          قدیمی                         821827۳2
*16سیدصمد                         میرحسینی مطلق    0912۳011۳61
*17حسین                                نجات بخش                09126080247
*18  فرزانه                             نخعی                            88726106
*19 میرمجید                         وکیل زادیان                  88726۳08
*20 مرتضی                         محسن زاده گنجی        88717911

حسابداران مستقل خبره غیرشاغل در حرفه
*1محمد                                 آذرنیا                         0912289۳814
* 2 پورو                                  آواکیانس                         888۳0۵99
*۳ بهروز                              ابراهیمی                        88674421   
*4 علی                                    احتشام                      0912۳۳96260 

 ۵ محمدحسن                           استحقاری                  0912118۵789 
 6 جهانبخش                         اسدنیا                      09121976689
*7 حمیدرضا                             بنی اسدی                 0912644۵471
*8 ذبیح اهلل                             پروانه                        09121761484  
*9 بابک                                  پوربهرامی                 0912210۵100
*10 ایرج                             پورحسین  اکبریه            8890۳190  
*11 خسرو                            پورمعمار                          880۳0644 
*12 سعید                                تاج بخش                   0912۳688۳1۵  
* 1۳هوشنگ                           تسلیمی                      09121۵91841
  14 احمد                             جاللی  کله سر         0912۳701۵04

*1۵  پرویز                             جوادی بوسجین              8879802۳  
*16 عباس                                  جهانی                          09122991984
*17  یحیی                             حساس یگانه            091218818۵0  
*18 مصطفی                         حقدوست                        8876904۳  
*19 جالل                              خرازی زاده                      88897029 
*20 بهروز                              خالق ویرودی                  88889242
*21  امیرعلی                           خانخلیلی                         8879802۳  
* 22 فریده                          خلعتبری                      66427۵۳9 
2۳ جمال                               دامغانیان                        6099201۵
  24  اسیک                           دراستپانیانس          09121884094 
*2۵ سیروس                         رحمانی                           8878۳۳2۳ 
 *26محمدعلی                       زاهدی                      09121019۳۳2
  27 سروش                           زینلی یزدی             09121277264  
 * 28  محسن                       ژاله آزاد زنجانی       09124۳۵۳808
  *29 محمدباقر                  محمدی                     8880۳660  
*۳0 رسول                            محمدی سالک                22۵48۵49  
  ۳1 سیامک                      سامی                         8۳879000

*۳2 غالمرضا                     سالمی                         8888224۳  
* ۳۳ ناصر                         ساالر                         88904226
*۳4 فرامرز                       شایگان                       664۳6۳91
*۳۵ سیامک                      شهریاری                     887۵1909  
 *۳6 عباس                              شوقانی                      0912411۳۵11
*۳7 غالمرضا                    شوندی                       229067۵1
* ۳8 هوشنگ                       شیوایی                   09121214422
*۳9 احمد                             عبائی کوپائی                   2207۵218 
*40 خسرو                       فخیم هاشمی              667202۳6 
  41 رحیم                              فیروزی                          66801062

  42 محمود                    قدس                     
  4۳ صالح الدین                    قوی پنجه                       8866۳272  
*44 محمدابراهیم                 قربانی فرید                      77۵0846۳  
   4۵ سهراب                            کارگرمعمولی رفتار         )10۳(-49772
46 ادریس                           کریمی قره عمر        912276۳6۵4

  40۵ بیژن                             مدیري                           8884۳704 
 406 سید محمد سعید              مدیحی                          88۳28۳1۳
*407 ابوالقاسم                       مرآتی                            88۵04۵87 

*408 طاهر                            مراغه پور                         628۳764  
* 409 علیرضا                         مستغائی                          88۵۳82۳4  
*410 عبدالکریم                   مستوفی زاده                   4464648۵ 

 *411 علی اصغر                    مسلمی                          88899962 
  412 شهرام                         مشتاقی                         66۵911۵7

*41۳ علی                             مشرقی آرانی                   88۳0۵۳92 
*414 همایون                        مشیرزاده                        221۳7707
*41۵ شیرین                        مشیرفاطمی                    88849640  
*416 مرتضی                     مصدری                         88902999

*417 رضا                           مظاهری                         88061990  
*418 رضا                         معجزاتی                      88۵814۳9
*419 محمدجواد                  معصومی                       88۳201۳1

*420علیرضا                           مسعود خورسندی             2222844۵  
* 421 پژمان                          معتمدیان دهکردی            6641917  
*422 محمدباقر                    ملکی                             8870۳۳۵1 
*42۳ محمدتقی                     منصوری راد                    44298622
*424 فرهاد                         مصفا                       044۳2228222

*42۵ رضا                           معظمی                          88899804  
*426حسین                            مقیمی اسفندآبادی             88107264  
  427 بهزاد                             مقرب کلخوران               2292۵910
*428 اکبر                          منفرد                            88۵72024  
*429 هوشنگ                      منوچهری                       88478489  
*4۳0 ابراهیم                       موسوی                          884۵296۳  
*4۳1 سید مصطفی             موسوی                         884468۵6 
*4۳2 سیدکمال                    موسوی                          88۵814۳7  
*4۳۳ علیرضا                         مهدی بابایی              011442276۳۵
*4۳4 محبوب                      مهدی پور بهمبری           88109418 
*4۳۵ ابراهیم                       مهدویان                        88028711
*4۳6 رویا                            مهدی زاده                      8884۳704
*4۳7 سید علی                   مهدیان                         44۵42499
*4۳8 پویا                             مهدوی فر                     886908۳0

*4۳9 مسعود                       مهرآبادی                      889۳۳8۳2 
*440حسین                       مهربانی                         2284042۳
*441 منصوره                     منصفی                          66۵6۵290
   442 پرویز                         میرآرمندهی                    88804۵19 

*44۳ عبداالمیر                    میرآب                            88۳12248  
 444 رضا                              میرآفتابزاده                     8866۳1۳2
*44۵ منصور                         میرزاخانی نافجی                66۳1۳90 
*446 ابوالفضل                     میرزائی                   0۳11-6691921
*447محمودرضا                   ناظری                            44611722 
*448 محمدعلی                  ناظری                          8884۳704
* 449 حمید                         ناموری                           88901246 

*4۵0 ایرج                           نجفیان                           8801۵042  
  4۵1 محمدعلی                  نجفیان                         8801۳17۵
*4۵2 بیژن                         نجفی                           88۳26۵27 
*4۵۳ علی اصغر                       نجفی مهری                    220۳۵160
*4۵4 افشین                          نخبه فالح                      88804941
*4۵۳ محمدرضا                       نصر اصفهانی                  88890619
  4۵4 بیژن                             نصیری                          2292۵910
*4۵۵ فرامرز                            نوروزی                         44299۳40
*4۵6حمیدرضا                          نقی زاده                        22028774

*4۵7 علی                               نظاری                            88274746  
  4۵8 جعفر                            نعمتی                           889۳8۵28
*4۵9 عبدالرضا                         نوربخش                         220۳۵160
*460مرتضی                          نوبخت                            8890۵647
*461 سعید                             نوری                           88107264
*462 سیدشهریار                     نوریان                             6699494 
*46۳ ایمان                            نیکوکارلیسه رودی           88909718

*464حمیدرضا                          نیکخواه                          220۵68۳۵ 
  46۵محمدرضا                        نیکخواه                         88۵۵9۳16
  466 شهرام                            نیک بخش                     82182100
 467 فرهاد                             نیلی                             88۳0۵۳92
*468 اسداهلل                            نیلی اصفهانی                  88794646 
*469 محمدحسین                    واحدی                            6621۳4۵
*470 محمود                            واحدی                           88961042  
*471 محمد حسن                    واحدی                           6611276
* 472 کاظم                             وادی زاده                       221۳690۵ 

*47۳ سجاد                            وجاهت                         88۵21678
*474 سعید                             وطنی                           88۵28194 
* 47۵ اکبر                               وقار کاشانی                     442894۵6
*476 مهدی                           وکیلی                           22۳66611
*477 عادل                             ویسی                           441۵11۳۵

*478 علی                                هاشم نژاد شیرازی          66۵6۵290  
* 479 ایرج                              هادوی                           88782096 
*480 محمد صابر                 هشتجین                    88209817
*481 عباس                            هشی                             8884۳704 
*482 هومن                           هشی                            88۳0۵۳91
*48۳ محمد رضا                     همتی                            44221149
*484 محمد                           همتی                           8880606۵

* 48۵ کارو                             هوانسیان فر                   88841227  
  486  حسن                      یاسورعلیپور                 8894468

* 487 قاسم                             یاحقی                            88۵041۵9  
*488 محمدرضا                      یادگاری                         88799۳6۵  
*489رضا                               یارمحمدی                     22۳41880
*490 مهدی                           یاری                            88662۵9۳
*491 رسول                          یاری فرد                       88980448

*492 حمید                             یزدان پرستی                  8884۳704  
*49۳ هادی                            یوسف زاده                      88۵28194 
*494 ابوالفضل                       یوسفی                           88۵20۵0۵ 
*49۵ رضا                               یعقوبی                           8849۳172 

حسابداران مستقل خبره شاغل در حرفه به صورت 
انفرادی

1هرمز                                  ایزدگشسب                   22200۵92
 2  امیرهوشنگ                         احمدی                          77910809

* ۳  ابراهیم                          اسفندیاری             091۳1027214 
4 مجید                                اسعدی الموتی         09121112787
۵ امید                                    افشار                      09121۵98۵۵7
 6 بهروز                              امیدعلی                        8۵۵4102
*7 محمود                               بابایی رهنی              0912۳098۳22
* 8 محمد                                بدراقی نژاد                      88781708
*  9علي                                   بهروزي                    0912۳0268۳4
10فرزانه                              پورطاهر اقدم          09126718122
*11 محمدحسین                      توکلی                             22021881
  12 رحیم                               جباری دارستانی        0912۵04۵089
*1۳ سعید                             جمشیدی فرد                222۵1920
  14 سیدمحسن                        حجازی                          2204400۵
  1۵مرتضی                             حجازی                          2288۵۵99
  16 حسن                              حسین پور فرد         0912۳869677
*17 علی                                 حیدری                    09188660۳40
*18 سیدحسین                         خاتمی                       0912۳8640۵7
*19 ابراهیم                               خبیری                       091۵1114۳70
  20 مسعود                             دادگر                            44607914
  21  فرهاد                           دولتشاهی                09122202296
  22 اسکندر                             رجبی                       091210۵928۳
*2۳ ایوب                          رستمی سلطان احمدی    091۳1418660
*24 قدرت اله                         رهگذر                           2200260۵
  2۵ محمود                             زائری امیرانی           0912200119۵
 26محمدرضا                          سالمی                     091240۵6094
* 27 رامین                            شاهعلی زاده                  88607020
*28 فرهاد                              شاه ویسی                 09121978024
*29 علی                                   صحرائی                     09122۵01۵69
  ۳0 مهدی                        شهرستانکی           091۵۵142098
*۳1 محمد                              صفری کوپائی                66499299
*۳2 محمدکاظم                      ضیاءپور                         44۳۵2860
  ۳۳ علیرضا                                 کریمی طار              091212۵2871
   ۳4 بختیار                                  علیپور                       09121۳91611
  ۳۵ جمشید                            فراروی                         22۵۵0۵69
*۳6 علی کامیار                      گیالنپور                         882۵0817
*۳7  زهرا                                 مطلب زاده                 09121176124
 ۳8  حسین                              مرجوی                    0912678801۵
۳9 محمد علی                         نوری                       09128408660
 40  عیسی                        نورانی فر             0912۵764176
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حسابدار

  

*47 بهرام                         کالنترپور                         220۵۵09۳  
* 48 جواد                                 گوهرزاد                         09121026941
*49 محمود                       گلرخی                           22944۳60
*۵0 پرویز                           گلستانی                          88790182 
*۵1 علی                            مستاجران                        8884۵466  
*۵2 رضا                           مستاجران                       8884۵466 
*۵۳ ایرج                           مشتری دوست         09122۵81678
*۵4 محمدرضا                        مجدرضایی                0912۳089866  
*۵۵ امین                         محبوبی                  604676-7677 
 ۵6 سیدحسین                     مروستی                        88884۳670
*۵7 محمود                         ملکی پورغربی                  776۳70۵7
*۵8 محمد                              میرآفتابزاده                     88791499
  ۵9 مجید                              میراسکندری             0282222۳9۳7 
  60 غالمعلی                         نعیمی منفرد                     77928۳60

*61 ژانت                          نصیری                          66414861  
*62 ایرج                            نیک نژاد                         6646۳۳9۵ 
  6۳ فریدون                            وحدتی نیکزاد                   888۳۳8۵۵  
*64 بهروز                         وقتی                             2226722۳
*6۵ ناصرعلی                      یاوری                       0912171186۳

* ردیف های ســتاره دار، عضو جامعه حســابداران 
رسمی ایران نیز هستند.

حسابداران مدیریت خبره

1  مهران                    آقایی                    0912189282۳
2 امیر                               ابراهیم زاده             09121490701
۳ فریدون                            امجدیان                   09122496804
4 محمد                       امیرآتشانی            0912۵846040
۵ هادی                           امیر آتشانی             091224080۳6
6 حامد                              امینیان                     091۳۳46۳090
7 هادی                             اوالد                       09121۵۵4178
8 سهیال                       الهیاری               0912۳217184

9 حجت اله                        بابایی                      09122۳097۵6                  
10 ستوده                     باقری                 091294۵1916
11 هاجر                              باطنی                      09122786469
12 داود                            بهادر                      0912۳164670
1۳ علی                            بیات                       09121۳04۳۵7
14 احمد                           بیابانی                     09121۵42۵07
1۵ فاطمه                             پوریعقوبی                 091270۵9909
16 جمشید                         پیک فلک                091۳2829098
17 رضا                              چالنی ترکمانی        0912۳12824۵                   
18 ساسان                        حدادی                    09122027727
19 محمد                          حسین پور                091۵۳1۵9۳11
20 حمید                            حق نویس                09121۳64827
21 اسداله                             حمیدی                     0917171۳402
2۳ رحمان                         خانی گنبد                 0912277۳7۵8
24حسین                       خلیل زاده               0912۳0810۳1
2۵ مهناز                            خشنودنیا                  0912۳6۳0148
26 محمدنادر                      خمجانی                   091220196۵6
27 مسعود                        خوروین                 0912۳182۳۳4
28 نوشان                      خوشبخت فشتمی      0912289۳206
29 فریدون                        داودوندی                 09121942912
۳0محمود                     زائری امیرانی         0912200119۵
۳1 غالمحسین                  دوانی                           8886602۵
۳2هایده                      رحیمی علی آبادی   09122877۳۳۵
۳۳ رحمت اله                     صادقیان                       88678۳۵1
۳4 محسن                          ژاله آزاد زنجانی        09124۳۵۳808
۳۵ عباس                          سخاوت                   0912۳166744
۳6 آزاده                        سوری                 09128۳40978
۳7 محمد مهدی                 شاطرزاده                  091771۵0467
۳8 منصور                       شمس احمدی               88۳09100
۳9 غالمعباس                     عالیشوندی                09177161۳۵۵
40 آزاد                         فرح افزون             09۳76۳01800
41 محسن                     فالحی                  09122۳۳6۵47
42 امیر                     فلکی طرازکوهی      091219۵941۵
4۳ علیرضا                  فلکی طراز کوهی    091228۵872۵

44 سیدمحمد                      طباطبایی                  0912۳028071
4۵ جواد                              طهماسبی                 091268۵8۳49
46 اسفندیار                     گرشاسبی               0912۳۳80144

ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفنردیف  نام                نام خانوادگی              تلفنردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن

47 سودابه                        گودرزی                 0912۳۳80214
48 بهزاد                        محمدی                091221700۳۵

49 محمد                    محمودی               669۳2021-۵
۵0 حسین                          مرجوی                   0912678801۵
۵1 علی                            مصدر                      0912۳۳8۳872
۵2 هنگامه                         مقدس پور                0912۳464917
۵۳ سید احمد                  موسوی                0912682۳289
۵4 محمد مهدی              مقامی                  09120766284

۵۵ مجید                               میراسکندری              0282222۳9۳7 
۵6 آرمان                       نقشبندی               09184746174
۵7 اشکاندخت                     نمسه چی                  0912220۳696
۵8 مهدی                      نیرومند                 0912۳116096
۵9 پیمان                        ویسه                    0912۵۳۳1704

حسابداران مالی خبره

1  بهمن                           امیری                     091279982۳۵
2 سید محمد                      باقرآبادی                  0912۵۵0426۳ 
۳ فاطمه                        پور یعقوبی              091270۵9909
4 جمشید                       پیک فلک               09129746907
۵  علی اصغر                   ثامنی                    0912609۵674

6 محمدتقی                        خادمی جبلی             091۳22۵269۵
7  سعید                           خان محمدی            09192026809
8  همایون                             خوبان عنبران              0912792471۳
9  محسن                         ژاله آزاد زنجانی       09124۳۵۳808 
10  سامان                             ساعدی                  09107606401
11  محمدعلی                         سلیمانیان                09122114۳79
12  مهدی                           سلیمی                  09126147470
1۳  عبداالحد                           عباشی                      09119642678
14  عبدالرضا                    تاالنه                       886۵9982

1۵  غالمعباس                      عزتی شالقونی               82182۵2۵  
16  مریم                               علیشیری                 091226۳۵478
17  محسن                       غالمرضایی           091228789۳2
18 مزدک                         کاظم زاده            0912۳79۵۳60
19 علی                                  محمدی فر              091261949۵6
20 مهدی                            مرادزاده فرد                 09121791429
21  روح اله                             مردان واجاری          0911۳428۵۵6
22  ضیاءالدین                    معصومی               0912۵1122۵۳
2۳  محمدجعفر                   ناسوتی                09121۵91۳۵9
24 ابراهیم                       نوروزبگی             0912۵0017۵7
2۵  فرشید                       یزدانی                  0912۵0۵1088

درخواست نامه ی اشتراک شماره های آینده ی مجله حسابدار

خواننـده ی گرامی
، مبلغ مربوطه را به حســاب جاری شــماره ی 4۵0۵3۵۵۵  برای اشــتراك شــماره های آینده ی مجله 
انجمن حســابداران خبره ی ایران نزد شعبه ی مرکزی بانک تجارت یا حســاب سیبا شماره ی 010۶13۶8۹۷00۷ 
انجمــن حســابداران خبره ی ایران نزد شــعبه ی خیابــان آیت اله طالقانی بانک ملــی ایران )یا انتقــال به کارت 
۶03۷۹۹11۹۹۵2۹128( واریز فرمایید و اصل برگه ی واریز وجه)کپی برگه ی واریزی را حتماً نزد خود نگهدارید( را 
همراه درخواست نامه ی اشتراك )زیر( به نشانی دفتر مجله: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، شماره 28، طبقه ی 

دوم؛ یا صندوق پستی 1۵81۵/3۶۹1 یا دورنگار 888۷8۶۶۷ بفرستید. 
دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری حسابداری و رشته های مرتبط با ارائه ی کارت دانشجویی 

معتبر )که در آن تاریخ اعتبار کارت مشخص شده باشد( می توانند از 20درصد تخفیف بهره مند شوند. 

مشترکان بیش از 5 شمارگان در هر شماره ی مجله از 10 درصد تخفیف بهره مند خواهند شد.

مجله ی  اشتراک 

نام کامل مشترک: 

نشانی کامل پستی: 

کدپستی ده رقمی: 

روش پرداخت*: 
* شماره و تاریخ فیش واریزی و مشخصات شماره حساب انجمن نوشته شود

دوره سفارش:  از شماره...............تا شماره...............

مشمول تخفیف:  دانشجویی  بیش از ۵ شمارگان

مقصد:      تهران  دیگر شهرهای ایران  دیگر کشورها

نوع سفارش:
 ۵ شماره ای              پست عادی

 10 شماره ای            پست سفارشی

تهران

دیگر شهرهای ایران

دیگر کشورها

5 شماره ای 

5 شماره ای 

10 شماره ای 

10 شماره ای 

• پست عادی:      ۶00/000 ریال

• پست عادی:      ۷00/000 ریال

• پست عادی:   ۶/000/000 ریال

• پست عادی: 10/000/000 ریال

• پست عادی:    1/000/000 ریال

• پست عادی:    1/200/000 ریال

• پست سفارشی:1/000/000 ریال

• پست سفارشی: 1/000/000 ریال

• پست سفارشی: 1/۶00/000 ریال

• پست سفارشی: 1/800/000 ریال

5 شماره ای 

10 شماره ای 



67
بهار ۱۳۹۹

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳2 شمارۀ

حسابدار

اعضای جدید
اخبار انجمن

حسابدار مستقل خبره:
3 عضو از اعضای انجمن به شرح زیر موفق به کسب عنوان حسابدار مستقل خبره شدند

11۰ عضو جدید به نام های زیر به انجمن حسابداران خبره ی ایران پیوستند.

ابوالفضل قربانیهمایون خبوبان عنبران

10824- سمیرا محبی نژاد

10830- کیانوش کیانی

10823- شعله قادری

1082۹- مهدی پورشاهی

10822- لیدا واردی

10828- امیر حسن آریافر1082۷- فرامرز میرزایی

1082۵- علی معافی

10831- بنیامین گوهروار

1082۶- فرشید مینائی

کبری پورقنبری قره شیران
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 بهار ۱۳۹۹

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳2

حسابدار

1084۶- معصومه کیقبادی1084۵- شایان حاجی منیری10844- بهنام فرخنده10842- رویا صدقی

108۵1- حمزه فرهادی کنارکرمی108۵0- جواد خراسانی نژاد1084۹- مهرداد احمد شعربافی10848- علی بهرادفر1084۷- بهمن ممشلی

108۵۶- حسن مطهری نسب108۵۵- ابوالفضل اماان اله مژاد108۵4- جواد خسروی مقدم108۵3- موسی اکبری نفت چالی108۵2- مهدی درودی

10843- حسن روزبه

10841- جواد حسنخانی10840- علی هدایتی1083۹- بهزاد ملک زاده لیلی10838- علیرضا نادعلی پور1083۷- زهرا زینلی

1083۶- محسن رحیمی درآباد1083۵- ساحل مقتدر10834- معصومه خدایاری10833- بابک وهابی 10832- مجید مدیرروستا
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بهار ۱۳۹۹

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳2 شمارۀ

حسابدار

108۶۷- محمد واثقی کمال

108۷2- امیر رفیعی

108۷۷- علی بهره آور فروغ

108۶8- عطاءاهلل کریمی

108۷3- روزبه جاللوند

108۷8- شفیع ابراهیم زاده کیاسه

108۶۹- حمید رضائی داویجانی

108۷4- حسین عبداللهی

108۷۹- مریم شفقی

108۷0- علی اصغر اسدپور

108۷۵- احسان اسدی

10880- جهاندار سره

108۵۷- ایرج حسین تبار

108۶2- ایرج معینی جاوید

108۵8- مهدی گودرزی

108۶3- میثم حاجی عبداللعلی

108۵۹- سیما نوروزی

108۶4- عباس بافراست

108۶0- احسان نیکوگفتار

108۶۵- حمید رضائی

108۶1- رضا گلستانی

108۶۶- منصوره قاسمی

108۷1- مجید بنوتی

108۷۶- وحید خواجه وند

10881- فاطمه دهقانیان
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳2

حسابدار

108۹4- علیرضا قهرمان فرد 108۹3- محمد تیموری 108۹2-فرشاد برجیان بروجنی

108۹1- مهدی اسدی108۹0- مهران فقیه عبدالهی 1088۹- نعیم دهقانی 10888- مصطفی محمدزاده 1088۷- زینب منصف

10۹0۵- فاطمه رزم جومین 10۹04-  بابک باالزاده 10۹03- آزاده آزادی 10۹0۶- فریدون سلیمانپور10۹02- علی نقی زاده 

108۹۵- باقر رسولخانی

10۹01- حسین موالئی10۹00-  سمانه هاشم زاده 108۹۹- مسعود رجبی کمازانی 108۹8- نیوشا نادی 108۹۷- طیبه عظیمی کهدونی

108۹۶- حبیب اله باقری 

1088۶- ساناز خدایی 1088۵- سیدمصطفی فاطمی دلفارد10884- مجتبی چهره گشا10883- بهزاد ذاکری 10882- فاطمه محمدپور
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بهار ۱۳۹۹

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳2 شمارۀ

حسابدار

10۹08- سیدمحمد سعید خلیلی 10۹11- سعید عین اله پور10۹10- محمد هاشمی10۹0۹- سیدهادی حسینی10۹0۷- ساره اسفندیاری

10۹1۵- حسین مشیری 10۹14- مجید فتحی10۹13- این درافشانی 10۹1۶- پریسا محمدی10۹12- جواد پورغفار

10۹1۷- شهریار خاور

10۹2۵- نوراله اکبرپور 10۹24- فاطمه بهاری

10۹30- زهره حیدری10۹2۹- سولماز عدل خواه 10۹28- شیوا خدایاری 10۹2۷- مهشید خلیل زاده

10۹21- بابک حبیب زاده10۹20- میالد آرمان کیا10۹1۹- سالومه رنجبر مطلق

10۹2۶- محمد نریمانی راد10۹23- طیبه محمدنژاد

10۹31- زهره نادری نوکابادی

10۹22- سینا مهربانی

10۹18- حسین طاهری
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳2

حسابدار


