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مدیران و گردانندگان فصلنامه ی »حســابدار رســمی« از بدو انتشــار تا امروز همواره در نظر داشــته اند نشریه ی جامعه ی 
حسابداران رسمی ایران مسایل و مشکالت مبتالبه حسابداران حرفه ای را مورد توجه قرار دهد. بدون تردید، در طی حدود 10 
ســال که از انتشار آن می گذرد در شــماره های مختلف این نشریه، شاهد نزدیکی و دوری نسبی آن به این مسایل بوده ایم. در 
مقابل، بخشی از مخاطبان فصلنامه و حسابداران رسمی نیز گاه این انتقاد را مطرح کرده اند که این نشریه در بسیاری از موارد 
قادر نبوده انتظارات آنان از یک نشریه ی حرفه ای و نیز تریبون مستقل حسابداران حرفه ای را به نحو بایسته و شایسته برآورده 
سازد و گاه نیز وجه تمایز آن از دیگر نشریات حسابداری مربوط به دانشگاه ها و انجمن های دانشگاهی مشخص و شفاف نیست.
اعضای کنونی شــورای سیاســت گذاری موافق اند که باید در دوره ی جدید انتشــار فصلنامه در جهت غلبه بر این ضعف 
گام های جدی برداشــت. برای غلبه بر هر مشــکل ابتدا الزم است خود مشکل را به درســتی شناخت و آسیب شناسی کرد. 
بنابراین در بدو امر نیاز داریم به این پرســش پاسخ گو باشیم که چرا نشریات حرفه ای حسابداری در ایران در عمل نتوانسته 

وجه تمایز محتوایی قاطعی از نشریات دانشگاهی حسابداری داشته باشد. 
دالیلی برای دوری نســبی این نشــریات از مسایل حسابداری حرفه ای می توان برشــمرد. قبل از هر چیز به نظر می رسد 
بسیاری از فعاالن حرفه ای به قدر کافی در زمینه ی مسایل حرفه قلم نمی زنند. میزان تولید پژوهش های حرفه ای حسابداری 
اندک اســت و عمده ی پژوهش ها دانشــگاهی است که در بهترین حالت ها با چند حلقه ی واســط می توان آن را به مسایل 
حرفه ای پیوند زد. عدم ارتباط کافی دانشگاه و حرفه که خود از معضالت بنیادی ماست، ازجمله دالیل آن است. اما عالوه بر 
آن سرشت و ماهیت کار حسابداران و زمان بر بودن آن باعث شده که بسیاری از اساتید و همکاران محترم، وقت کافی برای 

نگارش مقاالت کاربردی حرفه ای نداشته باشند. 
مشکالت باال ساختاری است و در تعامل و رابطه ی هم افزایی با یکدیگر قرار دارد. از همین رو، با برنامه ریزی های بلندمدت 
باید درصدد رفع آن برآمد. یعنی از ســویی باید پیوند دانشــگاه و مسایل حرفه ای را وثیق تر کرد و از سوی دیگر کارشناسان 

حرفه در ایران باید زمان بیش تری را صرف نگارش و بیان دغدغه های حرفه ای خود سازند. 
براین اســاس، نخست در تالش ایم طی برنامه هایی در شــورای عالی همکاری های متقابل با مراکز دانشگاهی را گسترش 
دهیم. عالوه بر آن، درگیر ســاختن خبرگان حســابداری در نشریات حرفه ای مستلزم آن است که از سویی این گروه نشریه 
را از آن خود تلقی کنند و از ســوی دیگر عالوه بر آن به یک تحول ســاختاری در مؤسســات حسابرسی نیاز دارد. به دلیل 
ســاختارهای نسبتاً سنتی، در بسیاری از مؤسسات عماًل شــرکای حرفه ای بخش عمده ای از فعالیت روزانه شان صرف امور 
جاری مؤسســه می شود و در نهایت وقت کافی برای مشارکت کارشناســی آنان در مسایل حرفه ای به شدت کاهش می یابد 
و به تبع آن تولید پژوهش های حرفه ای توســط این همکاران تقلیل می یابد. برای غلبه بر این معضل درصددیم با توســعه ی 
ساختاری و سازمانی مؤسسات، بخش بزرگی از حسابداران رسمی ما، در مقام سیاست گذاران ارشد مؤسسات بزرگ، بیش از 

آن که درگیر جزییات اجرایی باشند وقت خود را صرف سیاست گذاری و مسایل استراتژیک سازند.
به هر حال به ســبب دو عامل باال، یعنی انجام ناکافی پژوهش های حرفه ای در دانشگاه ها و دغدغه های متعدد بسیاری از 
کارشناســان حرفه که در عمل منجر به عدم مشــارکت آنان در تولید مقاله ها و پژوهش حرفه ای می شــود و به سطح اندک 
تولید مقاالت حرفه ای انجامیده است، حاصل آن بوده که »حسابدار رسمی« درعمل نتوانسته  چنان که باید محتوایی درخور 

نیازهای اعضای جامعه ی حسابداران رسمی تولید کند. 
اگر انتظار داشــته ایم محتوای یک نشــریه مطالب حرفه ای باشــد ولی در عمل آن چه منتشر شده فاصله ای )گاه بعید( با 
انتظارمان داشــته باشــد، این فاصله به مرور بیش تر می شود، چراکه مشــارکت کنندگان بالقوه برای تولید مطالبی درخور و 
حرفه ای احســاس دوری بیش تری از مندرجات نشــریه ی موجود می کنند و به تبع آن تولید محتوای درخور برای نشریه به 

سبب کاهش مشارکت نویسندگان حرفه ای کاهش می یابد. 
در چنین بســتری از مشکالت ساختاری، »حســابدار رسمی« مسیر دشواری پیش رو دارد. گام نهادن در این مسیر برای 
ایجاد و توسعه ی یک تریبون حرفه ای برای حسابداران مستقل و از آن مهم تر استمرار حرکت در این زمینه مستلزم مشارکت 
تمامی همکاران و اعضای جامعه ی حســابداران رســمی ایران است. از این رو، دســت یاری به سوی همه ی همکاران دراز 

 .می کنیم و آنان را به مشارکت در تولید محتوای درخور در »حسابدار رسمی« دعوت می کنیم

سیاست ها و چشم اندازهای »حسابدار رسمی«

رحمت اله صادقیان
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از تجربه ی دوره های قبل شورای عالی جامعه ی حسابداران رسمی ایران چه می آموزیم و چه 
اولویت هایی برای شورای جدید قائل هستیم؟ 
این پرسش محوری ما بود که ابتدا قرار داشتیم در میزگردی با رؤسای پیشین شورای عالی مطرح 
کنیم. اما عمالً به سبب درگیری های متعدد کاری آنان در این میزگرد نتوانستیم 
در خدمت همه ی همکاران باشیم و به این دلیل نظرات برخی از آنان را 
در قالب مصاحبه های مستقل تنظیم کردیم. 
محور نخستین بحث ما این بود که از سال 1379 تا امروز مجموعه مقررات و مواد قانونی ایران،

دائماً و بدون وقفه تکالیف جدیدی برای فعاالن حسابداری و حسابرسی در نظر گرفته است. 
اما در مقابل وقتی به تشکل خود انتظام حسابرسی یعنی جامعه ی حسابداران رسمی می رسیم فضا 
برای عملکرد و خود انتظامی جامعه با تغییرات در اساس نامه هر چه بیش تر محدود می شود، 
چه گونه می توان این تناقض را توجیه کرد؟

در ادامه به سراغ محدودیت های ساختاری حاکم بر فعالیت جامعه رفتیم 
و از رؤسای پیشین شورای عالی درخواست کردیم که در برابر محدودیت های بیرونی و ساختاری 
چه گونه می توانیم اهداف جامعه را به پیش برانیم.
محور بعد، بحث بر سر عدم بلوغ حرفه ای است. این وضعیت ناشی از چیست 
و چه گونه می توانیم وفاق و همدلی در میان اعضای جامعه ایجاد کنیم. 
در نهایت، با توجه به محورهای باال تالش کردیم اولویت های شورای عالی کنونی 
جامعه ی حسابداران رسمی ایران را از منظر رؤسای قبلی شوراها بازشناسی و صورت بندی کنیم.
همه ی مشارکت کنندگان در مجموعه ی حاضر از خبره ترین کارشناسان حسابرسی کشور هستند و 
صمیمانه از مشارکت آنان در این مباحث سپاسگزاری می کنیم. با این حال، 
متأسفانه به علت درگیری های متعدد شغلی جناب آقای مهدی کرباسیان که در پانزده سال گذشته 
طی دو دوره رئیس شورا بودند، نتوانستیم نظرات ایشان را منعکس نماییم 
و امیدواریم این کاستی را در شماره های آتی جبران کنیم.

روشن است که نظرات ارائه شده در این مجموعه مصاحبه ها و میزگرد، 
نظرات کارشناسی افراد است و ضرورتاً نظرات جامعه ی حسابداران رسمی ایران 
یا فصلنامه ی حسابدار رسمی نیست. 
امیدواریم طرح صریح معضالت در پرونده  ی کنونی، با بازخوردهای حرفه ای صاحب نظران 
و دیگر اعضای جامعه مواجه شود و بدین ترتیب قادر باشیم گامی برای 
شناخت معضالت توسعه ی فعالیت حرفه ای جامعه برداریم. 
از دریافت نظرات کلیه ی اشخاصی که در این مجموعه به آن ها اشاره شده
استقبال می کنیم و آماده ی انتشار نظرات تکمیلی
 و یا انتقادی سایر صاحب نظران در همین زمینه ها هستیم.

شورای عالی
درس های گذشته
راه های آینده
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بلوغ حرفه ای
در صورتی تحقق می یابد

که خود محوری ها و تک روی ها 
کنار گذاشته شود

محمود پوربهرامی

 تجربه ی شــما در 
دوم  و  اول  شوراهای 
بــه زمانــی مربوط 
جامعه ی  که  می شود 
در  تازه  ایران  حسابداران رســمی 
شرف شــکل گیری بود و با زحمات 
نخســتین منتخبان اعضا در شورا، 
شورا  منتخبان  و  جنابعالی،  ازجمله 
در هیأت مدیره و دیگر ارکان جامعه، 
به تدریج جامعه ی حسابداران رسمی 
ایران شــکل می گرفت. با توجه به 
تجارب یادشده، به نظرتان تجربه ی 
شوراهای جامعه تا چه اندازه مثبت 

بود؟ 
شوراهای جامعه همگی تالش کرده اند 
که وظایف خود را طبق اساسنامه جامعه 
به نحــو مطلوبی اجرا کننــد، اما میزان 
موفقیت آنها در این زمینه یکسان نبوده 
است. عوامل محدودکننده برای شوراها 
وجود داشته، ولی امکانات برای فعالیت 
مثبت و تأثیرگذار نیز کم نبوده است. به 
نظر اینجانب پرکارترین و با انگیزه ترین 
شــورا، شــورای اول بوده که طی ســه 
سال تعداد 127 جلســه برگزار کرده و 
مصوبات کارگشــا و مؤثر زیادی داشته 

است. ازجمله در این دوره، اساسنامه ی 
نمونــه ی مؤسســات حسابرســی عضو 
جامعــه، آیین نامه ی اجرایی مؤسســات 
حسابرسی، آیین نامه ی نظارت حرفه ای، 
آیین رفتار حرفه ای، آیین نامه ی انضباطی 
و آیین نامه ی سقف مجاز ارائه ی خدمات 
تخصصــی و حرفه ای تدوین و تصویب و 

برای اجرا ابالغ شده است. 
شوراهای دوم، سوم، چهارم و پنجم به 
ترتیب 72، 56، 61 و 46 جلســه برگزار 
کرده اند که نشان دهنده ی کم کاری آن ها 
در مقایسه با شــورای اول است. ممکن 
اســت گفته شــود که در ایــن دوره ها 
جامعــه راه افتاده و کاری نداشــته که 
نیاز به تشکیل جلسه ی بیش تری توسط 
شــوراها داشــته باشــد. اما تاریخچه ی 
فعالیت جامعه طی 15 ســال گذشــته 
نشــان می دهد که هیــچ زمانی جامعه 
بی مشــکل نبوده و کارهای زیادی برای 
انجام دادن وجود داشــته که متأسفانه 
به آن ها کم توجهی شــده است. با توجه 
به این که بنده عــالوه بر دوره ی اول در 
دوره ی دوم نیز عضو شورای عالی و مدتی 
رئیس آن شــورا بودم، بنابراین انتقادات 
وارده بر شــوراهای بعد از شورای اول به 

اینجانب نیز برمی گردد. امیدوارم شورای 
ششم با تالش بیش تر و ابتکار و خالقیت 
از شورای  کارنامه ی درخشان تری  باالتر 

اول داشته باشد.
منتخبان  از  انتظــارات  برخــی   
به ســبب  اعضا در شــورای عالی 
برون زا  و  ساختاری  محدودیت های 
که وجود دارد قابل تحقق نیســت. 
ساختاری  و  بیرونی  محدودیت های 
متعدد است. شورا در این حوزه چه 

کاری می تواند و باید انجام بدهد؟
در  اعضــا  منتخبــان  از  انتظــارات 
شــورای عالی باید در چارچوب امکانات 
پیش بینی شــده در اساسنامه ی جامعه 
باشــد و داوطلبان در شــورای عالی هم 
باید قول هایی بدهنــد که در چارچوب 
باشد.  تحقق  قابل  موجود  اساســنامه ی 
تجربه ی قبلی در مورد پیشــنهاد اصالح 
از اساســنامه ی جامعه توســط  موادی 
شــورای عالی به وزیر محترم برای امور 
اقتصــادی و دارایــی بــرای تصویب در 
هیأت وزیران تجربه ی خوبی نبود. چون 
ساز وکار مراحل پیشنهاد، تأیید و تصویب 
به نحــوی بود که باعث شــد اختیارات 
دولت در اساســنامه ی جدید افزایش و 

پرکارترین و 
با انگیزه ترین 
شورا، شورای 
اول بوده که طی 
سه سال تعداد 
127 جلسه 
برگزار کرده و 
مصوبات کارگشا 
و مؤثر زیادی 
داشته است
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اختیارات شــورای عالی و هیأت مدیره ی 
جامعه کاهش یابد.

 تفسیر شما از تناقض میان تکالیف 
قانونی فزاینده ی حسابداران رسمی 
و محدودشــدن فضا برای عملکرد 
جامعه ی حسابداران رسمی چیست؟ 
وقتی جامعه ی حسابداران دستانش 
در خود انتظامی بســته است تا چه 
فزاینده   کاماًل  تکالیف  می تواند  حد 

در سطح کالن را اجرا کند؟
جامعه ی حسابداران رسمی ایران باید 
ارتباط خود را با وزارت امور اقتصادی و 
دارایی، هیأت وزیران و مجلس شــورای 
اســالمی تقویت کند و آن ها را متقاعد 
کند کــه در تدوین قوانیــن و مقررات 
مالی، محاســباتی، نظارت و حسابرسی 
از نظــرات تخصصی و حرفــه ای جامعه 
استفاده کنند تا قوانین و مقررات مصوب 
شــده، قابل فهم، بدون ابهام و قابل اجرا 

باشد.
از اعضای جامعه گاه اشاره   برخی 
ما  حرفه ای  جامعــه ی  که  می کنند 
برخوردار  کافــی  حرفه ای  بلوغ  از 
می توانیم  مواردی  در  شاید  نیست. 
شــاهد این عدم بلوغ باشیم. برای 
به  از مصوبه هایی که  مثال، بسیاری 
از اعضای شورای عالی  اذعان برخی 
به زیان حسابرســان بــوده بعضًا 
مشــاهده می کنیم کــه بعضًا خود 
حسابرسان حرفه ای هم در تصویب 
نشانه ی  این  داشــته اند.  نقش  آن 
عدم بلوغ حرفه ای است. در شرایطی 
فعالیت حرفه ای  و  میانگین سن  که 
به  نســبت  رسمی  حســابداران 
تشکل های دیگر مثل نظام پزشکی 
است  باالتر  بسیار  مهندسی  نظام  و 
جامعه  از  بیشــتری  بلوغ  انتظار  و 
بلوغ نیافتگی  این  از  می رود. بخشی 
ســاختاری  عوامل  همین  محصول 
نامناسب  فضای  مثل  است،  بیرونی 
فعالیت های  تمرین  نداشتن  رقابتی،  
جمعی و اینکه مــا کاًل زیاد تمرین 
دمـوکـراسی نداریم. خـودمـحوری 

و منیت  ما باالســت. واقعًا چه باید 
بکنیم کــه بتوانیم به بلوغ حرفه ای 
برســیم؟ مهم ترین عامل در ایجاد 
وفاق و همدلــی در اعضا که طبعًا 
مورد عنایت شــما هم است همین 
بلوغ حرفه ای اســت. در این زمینه 

چه باید کرد؟
بلــه! مهم ترین عامــل در ایجاد وفاق 
و همدلی در اعضا، بلوغ حرفه ای اســت 
و ایــن بلوغ در صورتــی تحقق می یابد 
که خــود محوری هــا و تک روی ها کنار 
گذاشته شــود و اعضای حرفه اگر منافع 
جامعه را بر منافع خود ترجیح نمی دهند 
حداقل بــه اندازه ی منافع خود به منافع 
جامعــه نیز بها بدهند و خــود را به کار 
گروهــی، بحث و تبــادل نظــر و ارائه 
راه حل های مناســب مورد قبول اکثریت 
عادت دهند. از پیشــرفت همکاران خود 
خوشــحال شــوند و موفقیت جامعه ی 
حسابداران رسمی را در اعتالی حرفه ی 
حســابداری و حسابرسی کشور موفقیت 
خود بدانند. بدیهی اســت که مسئولیت 
اعضای شورای عالی، هیأت مدیره، هیأت 
عالی نظارت و کار گروه های تخصصی در 
این زمینه به مراتب باالتر از مســئولیت 
یک حســابدار رســمی یا یک مؤسسه 

حسابرسی عضو جامعه خواهد بود.
 در پایــان، مهم تریــن انتظارات 
در  به عنوان رییس شــورا  شــما، 
از منتخبان کنونی  ادوار پیشــین، 

شورای عالی چیست؟ 
متأســفانه اخبار زیــادی از اختالس، 
تقلب، حساب ســازی و تقسیم سودهای 
موهوم و غیرواقعی در واحدهای اقتصادی 
مملکت می شنویم و به نظر می رسد که 
سال به ســال هم، اوضاع بدتر می شود. 
آیا جامعه ی حســابداران رســمی ایران 
و ســازمان حسابرســی نباید نقشی در 
پیشــگیری و کشف به موقع آن ها داشته 
باشــند. در این مورد شورای عالی دوره 
ششم می تواند موضوع را تجزیه و تحلیل 
و ریشــه یابی کند و راه  حل های مناسب 
ارائه دهد. از شــورای عالی جدید  انتظار 

مــی رود ترتیبی اتخــاذ نماید که بخش 
آموزش جامعه فعال تر شود به نحوی که 
استانداردهای  به  هم حسابداران رسمی 
حســابداری و حسابرســی موجــود و 
اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری 
مالی که به تدریج برای واحدهای مختلف 
اقتصادی کشــور در حال الزامی شــدن 
است و همچنین قوانین و مقررات مرتبط 
با وظیفه حسابداران رسمی مسلط شوند 
و از تغییــرات و اصالحات آن ها به موقع 
آگاه گردند. همچنین برای هر استاندارد 
جدید حسابداری و حسابرسی و هر الزام 
قانونی جدید در اســرع وقت رهنمود و 
دســتورالعمل الزم تهیه و برای اجرا در 
اختیار حســابداران رســمی قرار گیرد. 
شــورای عالی جدید بایــد کار گروه های 
تخصصــی به ویژه کارگــروه آیین رفتار 
و  کیفیت  کنتــرل  کارگــروه  حرفه ای، 
فعال تر  را  کارگروه مؤسسات حسابرسی 
کند. برای انجام مطلــوب این امر، الزم 
است جامعه مســلط ترین و کیفی ترین 
افراد حرفه حســابداری و حسابرسی را 
با حقوق و مزایا و حق الزحمه ی مناسب 
و چشــمگیر به صــورت تمــام وقت و 
پاره  وقت به خدمت بگیــرد و بداند که 
هزینــه کردن و ســرمایه گذاری در این 
زمینــه جای دوری نمــی رود و نفع آن 
برای جامعه ی حرفه ای و اقتصاد کشــور 
به مراتب باالتر از میزان هزینه های انجام 
شده خواهد بود. کار الزم دیگر، بازنگری 
و اصالح و تکمیــل آیین رفتار حرفه ای 
و آیین نامه ها و دستورالعمل های مختلف 
جامعه اســت کــه بیش از ده ســال از 
تدوین اولیه ی آنها گذشــته و باید به روز 
رســانی شــود. از کارهای الزم دیگر که 
انتظار می رود شورای عالی جدید به آنها 
بپردازد، گســترش ارتباط و همکاری با 
در  تالش  بین المللی،  مجامع حرفــه ای 
جهت دست یابی به دانش و فناوری روز 
حرفه و ارتقا و روزآمدســازی مدل های 
رســیدگی در مؤسسات حسابرسی عضو 
جامعه همتراز با مؤسســات حسابرسی 

 .بین المللی خواهد بود

مهم ترین 
عامل در ایجاد 
وفاق و همدلی 
در اعضا، بلوغ 
حرفه ای است 
و این بلوغ در 
صورتی تحقق 
می یابد که خود 
محوری ها و 
تک روی ها کنار 
گذاشته شود 
و اعضای حرفه 
اگر منافع جامعه 
را بر منافع 
خود ترجیح 
نمی دهند 
حداقل به 
اندازه ی منافع 
خود به منافع 
جامعه نیز بها 
بدهند و خود را 
به کار گروهی 
و بحث و تبادل 
نظر و ارائه 
راه حل های 
مناسب مورد 
قبول اکثریت 
عادت دهند
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جان کالم 
خودانتظامی است

غالمرضا سالمی 

 تجربه ی  شــما در 
و  اول  شــورای  دو 
زمانی  به  مربوط  دوم 
جامعه ی  که  می شود 
در  تازه  ایران  رســمی  حسابداران 
شرف شــکل گیری بود و با زحمات 
نخســتین منتخبان اعضا در شورا، 
شورا  منتخبان  و  جنابعالی،  ازجمله 
در هیأت مدیره و دیگر ارکان جامعه، 
رسمی  حسابداران  جامعه  به تدریج 
ایران شــکل می گرفت. با توجه به 
تجربه ی  نظرتان  به  یادشده،  تجارب 
مثبت  اندازه  تا چه  شوراهای جامعه 
برداشــته  گام های  مهم ترین  و  بود 

شده کدام ها بودند؟
وضعیت شورای اول جامعه حسابداران 
رسمی ایران با شــوراهای بعدی تفاوت 
داشت. تشــکیل اولین شورای جامعه در 
ســال 1380 مصادف بــا روی کار آمدن 
دولت اصالحات و انتخاب آقای مظاهری 
به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی وقت شد. 
ایشان از این نهاد تازه به دنیا آمده حمایت 
زیادی  کردند. قانون تشــکیل جامعه در 
سال 1372 تصویب شــده بود اما چون 
دولت ها تمایل زیادی به ایجاد این تشکل 

نداشتند مسأله ی تنظیم اساسنامه تا سال 
1380 بــه درازا کشــید. نهایتاً با حضور 
آقای مظاهری، این اساسنامه تنظیم شد 
و جامعه در ســال 1380 تشکیل شد. در 
شورای اول افراد مؤثری از همه ی گروه ها، 
هــم از بخش خصوصی و هــم از بخش 
دولتی، حضور داشتند. با توجه به فرصتی 
که پیش آمده بود و شــعار دولت مبنی 
بر تقویت تشکل های مدنی، تالش زیادی 
صورت گرفت که اساســنامه ی جامعه به 
شکلی بازنویسی شود که وابستگی اش به 
دولت کم تر باشــد و بیش تر شکل مدنی 
و حرفه ای داشــته باشــد. با رفتن آقای 
مظاهری و خاتمه ی کار دولت اصالحات، 
اجرای این اساســنامه که در شورای اول 
زحمت زیادی برای آن کشیده شده بود 
و به نظر من خوب هم اصالح شــده بود 
متوقف شــد. ولی خب مــا معموالً بین 
خودمان مشــکل داریم و تقصیر را گردن 
دولــت می اندازیــم. در درون خودمــان 
افرادی بودند که جلوی غیردولتی شدن 
جامعــه را گرفتنــد و در دوره های بعد 

اساسنامه ی جامعه دولتی تر شد. 
وجود نهاد نظام حسابرسی و حسابداری 
در همه ی کشورهای دنیا امری الزم است 

ولی در کشــور ما از ســال های 1357 تا 
1380 ایــن نهــاد وجود نداشــت. نظام 
حسابرسی هم مثل نظام پزشکی و نظام 
مهندســی، باید نهاد خود را می داشــت 
که تا قبل از آن وجود نداشــت، انجمن 
حســابداران خبره هم فاقد اقتدار قانونی 
بود، بنابراین کل حرفه خالصه شــده بود 
در سازمان حسابرســی، چند مؤسسه ی 
حسابرسی دیگر و بخش اندکی فعال هم 

در بخش خصوصی. 
جامعه ی حســابداران که تشکیل شد 
و اولیــن گروه حسابرســان رســمی که 
آمدند، مؤسســات حسابرســی جدیدی 
شــکل گرفت. روند کار به خوبی به پیش 
می رفت کــه دولت تغییر کرد و به دنبال 
آن، تاحدی رجعت به گذشته انجام شد و 
توجهی که قرار بود به حرفه ی حسابرسی 
بخــش  به خصــوص در  و حســابداری 
خصوصی بشود کم رنگ شد. به نظر من از 
شورای دوم به بعد جامعه به سمت ضعف 
رفت ولی به هر صورت تأثیر بسیار مثبتی 
بر شــکل گیری حرفه، شفافیت اقتصادی 
و تربیــت کادر جدید بــرای اداره ی امور 
حسابرســی و مدیــران مالی در کشــور 
گذاشــت. قانون اوراق بهادار هم در اوایل 

جامعه ی 
حسابداران 
با اعضای 
فرهیخته ای که 
دارد اگر نتواند 
خودانتظامی 
داشته باشد، در 
چه جای دیگری 
باید انتظار 
خودانتظامی 
داشت؟
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دهه ی 1380 نهایی و در 1384 تصویب 
شد و در کنار تشکیل جامعه، به پیشرفت 
نظام حسابرسی و حسابداری مالی کمک 

زیادی کرد. 
 چه عوامــل محدودکننده ای برای 

شوراها وجود داشت؟
در اساســنامه ای که تنظیم شده بود 
و هنوز هم جاری اســت اختیار انجام دو 
وظیفه ی بسیار مهم جوامع حرفه ای یعنی 
عضو گیری و خاتمــه دادن به عضویت از 
جامعــه گرفته شــد و به دســت مرجع 
دیگری به نام هیأت تشــخیص افتاد که 
بدنه اش دولتی اســت. دولــت نیروهای 
زیادی دارد و کســانی کــه در دولت کار 
می کننــد عالقه ی زیادی دارند که از این 
عنوان اســتفاده کنند. با نفوذی هم که 
دارند مقررات را به شکلی تنظیم می کنند 
که بتوانند بدون شــرایط عضو شوند. این 
مســأله قدرت جامعــه را تضعیف کرد و 

عملکرد آن را پایین آورد. 
مشــکل دیگری کــه در جامعه وجود 
داشــت این بود که به طور کلی در قانون 
قبلی مالیات ها آمده بود اگر هر حسابرس 
رســمی صورت های مالــی را تأیید کند، 
دیگر نیازی به رسیدگی مالیاتی ندارد یا 
این که برگه ی تشــخیص بر اساس همان 
تهیه می شــد. در ظاهــر، این موضوع به 
جامعه قدرت می بخشــید در حالیکه در 
باطن این بود که جامعه را خیلی محدود 
کرده بود و می توانســت مفاسدی هم به 
دنبال خودش داشــته باشد. خوشبختانه 
با قانونی کــه در ســال 1395 تصویب 
شد اصل حسابرســی در قانون پذیرفته 
شــد مبنی بر این که اظهارنامه ی  همه ی 
شــرکت ها از یک سطح مشخص به بعد، 
حتماً بایستی ضمیمه ی صورت های مالی 
حسابرســی شده باشد. این کار به جامعه 
قدرت می دهد و گمان می کنم نتیجه ی 
این تغییر قانونی را ما در ســال های بعد 
ببینیم؛ البته اگر سازمان مالیاتی همراهی 

کند. 
محدودکننــده  عوامــل  به هرحــال 
همــان دخالت های دولتی اســت. حرفه 

اگر می خواهد نضج بگیــرد باید بیش تر 
متکی بر بخش خصوصی باشــد تا بخش 
دولتی. متأســفانه بخش دولتی در دوران 
دولت هــای نهم و دهــم و حتی یازدهم 
تقویت شــده و این امر بــه ضرر بخش 
خصوصی تمام شده است؛ با این بهانه که 
بخش خصوصــی کارآمدی الزم را ندارد. 
این یک منطق غلط اســت که در مورد 
حسابرســی، صنعت، تجــارت و اقتصاد 
وجود دارد. بخش هــای مختلف باید در 
معــرض رقابت قرار بگیرنــد تا کارآمدی 

الزم را به دست بیاورند. 
 چــه کارهایی ناتمــام مانده که 
باید شــورای کنونی انجام آن را در 

دستورکار قرار دهد؟
حدود یک سال وقت شورای اول صرف 
اصالح اساسنامه شد. اساسنامه ی خوبی 
هم بود ولی بعداً با دخالت بعضی از خود 
اعضا کنار گذاشته شد. آن اساسنامه اگر 
اجرا می شد و عوامل دیگر پیش نمی آمد 
قطعاً وضع کنونی جامعه خیلی بهتر بود. 
 برخی انتظارات از منتخبان اعضا در 
شورای عالی به سبب محدودیت های 
ســاختاری و برون زا که وجود دارد 
قابل تحقق نیســت. محدودیت های 
است.  متعدد  ســاختاری  و  بیرونی 
شورا در این حوزه چه کاری می تواند 

و باید انجام بدهد؟ 
یکی از مشــکالتی که جامعــه با آن 
روبروســت این اســت که ما مؤسسات 
حسابرســی بزرگ نداریم و مؤسســات 
حسابرســی کوچــک زیاد داریــم. این 
را  موضــوع، کیفیــت کار حسابرســی 
پاییــن می  آورد و نه تنهــا باعث اعتالی 
حرفه نمی شــود که برعکس باعث پایین 
آمدن کیفیتش می شــود. این مشــکل 
ســاختاری را در موارد مختلف مشاهده 
مؤسســات  تشــکیل  نحوه ی  می کنیم: 
حسابرســی، نقش شــرکا در مؤسســه، 
بازنشستگی شرکا، شراکت شان  مسأله ی 
با مؤسسات خارجی بین المللی، ادغام شان 
در همدیگــر و... این ها مواردی هســتند 
که دربــاره ی آن هــا کار چندانی انجام 

نشده است. یک حســابرس اگر بخواهد 
از منافع یک مؤسسه استفاده کند تا روز 
آخر عمر باید در آن مؤسسه بماند و کار 
دیگری نمی تواند انجام بدهد. در حالی که 
در همــه ی دنیا بر طبق یک سیســتم 
بازنشســتگی، شــریکی که بازنشســته 
می شود از مزایای مشارکت در آن مؤسسه 

استفاده می کند.
 Senior در سطح بین المللی سیستم 
partner و Junior partner وجود دارد 
یعنــی می توان با مؤسســات بین المللی 
مؤسسه تشــکیل داد ولی در حال حاضر 
مقررات ما اجازه ی چنین کاری نمی دهد. 
هنــوز ابزار این که ما بتوانیــم از دانش و 
تکنولــوژی و مدیریت پیشــرفته ی دنیا 
اســتفاده کنیم مهیا نیست. در حالی که 
اگر بخواهیم به سمت جهانی شدن برویم 
و در دنیا، نقش و جایگاه واقعی خودمان 
را پیدا کنیم باید حرفه ی حسابرسی هم 
مثل همه جای دنیا پیشــرفت الزم خود 
را داشته باشــد. هم اکنون با مقرراتی که 
ما داریم راه برای توســعه ی مؤسسات و 
شراکت شان با مؤسسات بین المللی بسته 
اســت. همچنین راه ادغام و بزرگ شدن 

مؤسسات بسته شده است.
دومین مســأله ی اساسی بحث نظارت 
است. مهم ترین کار یک جامعه ی حرفه ای 
غیر از ایجاد مقررات، نظارت است. نظارت 
وظیفه ی مهم دیگری است که متأسفانه 
در ایــران خــوب انجام نمی شــود چون 
ساز و کار درستی برای آن پیش بینی نشده 
یا اگر هم شده افرادی که بر امر نظارت و 
رسیدگی به عملکرد مؤسسات حسابرسی 
مســلط باشــند آن قدر در حرفه وجود 
ندارد. ما حتی برای کارگروه های کمیته 
بنابراین  نداریم.  انضباطی هم داوطلــب 
مســأله ی نظارت و فرایند رســیدگی به 
تخلفات حســابرس ها ضعف بزرگی است 

که باید برای آن راهکاری پیدا شود. 
 فضا برای عملکــرد خود انتظامی 
اساسنامه  در  که  تغییراتی  با  جامعه 
داده شــده هر چه بیش تر محدود 
شــد. آیا با این تفسیر موافقید؟ در 

اختیار انجام 
دو وظیفه ی 
بسیار مهم 
جوامع حرفه ای 
یعنی عضو گیری 
و خاتمه دادن 
به عضویت از 
جامعه گرفته 
شد و به دست 
مرجع دیگری 
به نام هیأت 
تشخیص افتاد 
که بدنه اش 
دولتی است
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از  شما  تفسیر  مثبت،  پاسخ  صورت 
وقتی جامعه  و  تناقض چیست؟  این 
حسابداران دستانش در خود انتظامی 
بسته اســت تا چه حد می تواند آن 
تکالیف کاماًل فزاینده  در سطح کالن 

را اجرا کند؟
در  اســت.  خودانتظامــی  کالم  جــان 
اساســنامه ای هــم کــه اصالح شــد بر 
خودانتظامی تاکید شــد. تــا زمانی که 
بخواهیم قیم داشــته باشــیم داستان به 
همین صورت خواهند ماند؛ جامعه نهادی 
می شود بی خاصیت که یک سری کارهای 
معمولی را انجام خواهــد داد. از این نوع 
نهادهــا در ایران فراوان وجــود دارد که 
خاصیــت چندانی ندارنــد و فقط تبدیل 
شده اند به یک ســری صنف. جامعه هم 
نهایتاً تبدیل می شود به صنف حسابرسان. 
در حالی که هدف از تشــکیل یک جامعه 
از حسابداران رسمی و برقراری یک نظام 
حسابرسی در همه جای دنیا بحث منافع 
ملی است نه منافع صنفی. بعضی اعضا هم 
البته به همان مسائل صنفی قانع هستند 
چون امورشــان از این مسأله می گذرد و 
دوســت دارند فقط همان مسائل صنفی 
پی گیری شــود. اما کسانی که در سطح 
کالن تصمیم می گیرنــد دیگر نباید آن 
تفکر را تقویت کنند. جامعه ی حسابداران 
با اعضای فرهیخته ای که دارد اگر نتواند 
خودانتظامی داشــته باشد، در چه جای 

دیگری باید انتظار خودانتظامی داشت؟
بحث بعدی نظارت است. غیر از نظارت 
خود جامعــه، یک نظارت هــم از طرف 
هیأت عالــی نظارت اعمال می شــود که 
ســاختار دولتی و حالتی قیم مابانه دارد. 
این وضعیت یک مقدار نقض  غرض است. 
ما باید اجازه بدهیم یــک نهاد نوپا مثل 
جامعه ی حســابداران به بلوغ برسد ولی 
مثل بســیاری از نهادهای دیگر آن را در 
حالــت طفولیت نگه داشــته ایم و حتی 
عقب گرد هم داشــته اســت. موردی که 
شما گفتید درست اســت. توقعی که از 
حسابرسان و جامعه وجود دارد روز به روز 
زیادتر می شــود در حالی که آن ساختار 

و ابــزار الزم برای تحقــق این اهداف در 
اختیارش نیســت و خود اعضا هم وقتی 
مشــغول به امور صنفی می شوند، به این 

مسائل بی توجه می شوند.
در جامعــه یک شــورا داریــم و یک 
هیأت مدیره. هیات مدیره باید جوان باشد 
و انرژی داشته باشد تا بتواند اداره ی امور 
جامعه را انجام دهد. جایگاه شورا تنظیم 
سیاست های کالن و خط مشی ها و مسائل 
رفتاری اســت و ســطحش باالتر از کار 
اجرایی است. اما مسأله ای که از درون خود 
جامعه به وجود آمد این بود که هیچ کس 
نتواند بیش تر از سه دوره عضو شورا بشود. 
من نمی دانم این با کدام منطق اتفاق افتاد. 
نقش شورا مثل هیأت امنا است که در آن 
آدم های با تجربه ای حضور دارندکه اتفاقاً 
بیش ترشــان حاال دیگر در حرفه مشغول 
نیستند و تضاد منافعی وجود ندارد. همه 
جای دنیا هم افراد مجرب و پخته تر این 
کار را انجــام می دهند. اما در ایران چون 
صنفی نگاه می کنند به این مسأله توجه 
نمی شود و باید فکر کالنی برای آن بشود 
تا جامعه باالخره ســاختار درست خود را 
پیدا کند. جامعه ی حسابداران رسمی از 
نظر پتانسیل اعضا در وضعیت خوبی است 
و باید بتواند موفق تر از اینها بشــود ولی 
متأســفانه آن فکر کالنی که باید درست 
تنظیم می شــده، درســت تنظیم نشده 

است. ما بایستی به آن سمت برویم. 
 واقعاً چه بایــد بکنیم که بتوانیم 
مهم ترین  برسیم؟  حرفه ای  بلوغ  به 
عامل در ایجاد وفــاق و همدلی در 
مورد عنایت شما هم  اعضا که طبعاً 
در  است.  بلوغ حرفه ای  است همین 

این زمینه چه باید کرد؟
یک حرفه در درجه ی اول باید درست 
شــکل بگیرد تا بعد بتواند بلوغ پیدا کند. 
اگر یک ژن اشــتباه درون چیزی باشــد 
نمی تواند به بلوغ برســد. ما برای کســی 
که عنوان حســابدار مستقل یا حسابرس 
مســتقل می گیــرد یک ســری معیار و 
شاخص های  بین المللی داریم و مشخص 
است که چه کســی را حسابرس اطالق 

می کنند. اساسنامه که تأیید شد و هیأت  
تشــخیص که تشکیل شــد،  در مقررات 
آمد که یک ســری افراد که هیچ سابقه ی 
حسابرسی نداشتند هم بتوانند حسابدار 
رســمی بشــوند. آنان بســیار نیروهای 
متخصصی در حرفه ی خودشــان بودند 
ولی حســابرس نبودند. من اسم نمی برم 
ولی مشخص اســت چه کسانی هستند. 
یک ترکیــب از این افراد آمــد و بعد از 
چند سال با تسلط دولت بر حرفه، مجددا 
مصوب شد که از آن افراد استفاده کنند. 
کار حسابرســی متأســفانه درست برای 
دولت تبیین نشده است. ذی حسابی کار 
تخصصی و محترمی است ولی حسابرسی 
نیست. ممیزی مالیاتی هم کار تخصصی 
و سختی اســت ولی حسابرسی نیست. 
حسابرسی چیز دیگری است. حسابرسی 
دیگری  شــاخصه های  مالی  صورت های 
دارد و تجربــه و آموزش خاص خودش را 
می طلبد. یکی از دالیلی که جامعه به بلوغ 
نرسید همین مســأله بود. چون آن تیپ 
افراد حرفه را نمی شناختند و مسأله ای که 
بیش تر برای شان مطرح بود این بود که در 
دولت یا در زمان بازنشستگی شان بتوانند 
یک استفاده ای از آن بکنند. خود اعضای 
جامعه هم یکدست نیستند. در بین آن ها 
هم کســانی که فقط منافع آنی شــان را 

می دیدند زیاد پیدا می شد. 
تن ندادن به جامعــه ی مدنی چه در 
سطح کشــور و چه در ســطح جامعه ی 
کوچک حســابداران وجــود دارد. نظام 
پزشــکی که نســبتاً موفق بــوده به این 
دلیــل بوده کــه امکان ندارد بــه غیر از 
پزشک  کســی را آنجا راه بدهند. پزشک 
با جان تک تک شــهروندان ارتباط دارد 
ولی جامعه ی حسابداران رسمی با منافع 
قشر بسیار قدرتمندی سر و کار دارد. عدم 
شفافیت اقتصادی و فســاد با سرنوشت 
طیف وســیعی از مردم ســر و کار دارد. 
جایگاه پزشــک در جامعه کاماًل شناخته 
شــده ولی جایگاه جامعه ی حســابداران 
آن طور که باید و شــاید شناخته نشده، 
درحالی کــه اهمیــت کار حســابرس و 

عوامل 
محدود کننده 
همان 
دخالت های 
دولتی است. 
حرفه اگر 
می خواهد نضج 
بگیرد باید 
بیش تر متکی بر 
بخش خصوصی 
باشد تا بخش 
دولتی.
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حســابدار حرفه ای تاثیرگذاری بر زندگی 
تعداد زیادی از مردم و حتی بر سالمت و 

معیشت شان است.
حسابرســی یکی از ابزارهــای مبارزه 
با فســاد است. فســاد مالی فراگیر شده 
چون اهمیت الزم را به این ابزار شناخته 
شده در دنیا نداده ایم. در هیچ جای دنیا 
امکان نــدارد یک صورت مالی بدون نظر 
حســابرس وجود داشته باشد و مثل یک 
کاغذپاره اســت و کســی به آن توجهی 
نمی کنــد در حالی که اینجــا این نقش 
شناخته شده نیست. فرهنگ جامعه هم 

در این موضوع مؤثر است.
 در پایــان، مهم تریــن انتظارات 
در  شــورا  رییس  به عنوان  شــما، 
کنونی  منتخبان  از  پیشــین،  ادوار 

شورای عالی چیست؟
من همیشه این حرف را گفته ام هرچند 
شاید یک عده خوش شان نیاید. جامعه ی 
حسابداران رســمی یک جامعه حرفه ای 
اســت. تصمیمــات و جهت گیری هایش 
بایــد در جهت تعالی و بــاال بردن منافع 
ملی و منافع کل کشــور و جامعه باشد. 
بدیهی است که منافع کشور و جامعه که 
تأمین بشــود منافع من حسابدار رسمی 
هم به عنــوان یک عضو جامعــه تأمین 
خواهد شد. باید از مســتولی شدن نگاه 
صنفی به جامعه ی حســابداران اجتناب 
کرد. این آفت بزرگی اســت چون در آن 
صورت محدود می شویم به این که چگونه 
منافع اعضا را تأمین کنیم. سطح حرفه در 
صورت نگاه صنفی پایین می آید. ممکن 
اســت بگویند برای افراد و مؤسسات باید 
کار ایجــاد کرد. چون شــخص خودش 
مؤسســه دارد و باید کارمندش را تأمین 

کند و حق هم دارد. ولی وظیفه ی جامعه 
این نیســت. وظیفه ی جامعه این اســت 
کــه جایگاه حرفه را آنقــدر باال ببرد که 
کار بــرای همه خودبه خود ایجاد شــود. 
من کســی بــودم که خــودم در اصالح 
قانون مالیات ها گفتــم این بخش را که 
صورت های مالی اگر توسط یک حسابدار 
رسمی حسابرســی شــود دیگر نیاز به 
حسابرسی مالیاتی ندارد برداریم و به جای 
آن بگذاریم صورت های مالی شرکت های 
بزرگ اگر حسابرسی نشده باشد اصاًل از 
نظر مالیاتی قابل رسیدگی نیست. اگر این 
مســأله نهادینه شود در آینده کار زیادی 
برای حسابرســان در زمینه ی رشــته و 
تخصص خودشــان به وجود می آید. االن 
تخصص من حسابرســی مالیاتی نیست. 
تخصص من حسابرسی صورت های مالی 
بر اساس استانداردهای حسابرسی است. 
در حالی که در رسیدگی مالیاتی همیشه 
حواس شــخص به این است که کجا فرار 
مالیاتی انجام شده است. اگر بتوانیم این 
بحث را در شرکت های متوسط یا بزرگ 
نهادینه کنیــم که الزام به حسابرســی 
داشــته باشــند هم در میان مدت برای 
حسابرسان کار ایجاد می کند و هم جایگاه 
جامعه ارتقا می یابد. جامعه می فهمد که 
حسابرس می تواند چه قدر نقش مثبت و 
مهمی داشته باشد؛ حتی خود آن کسی 
که مورد حسابرســی قرار گرفته اســت 
چنین احساسی خواهد داشت. توقع من 
این است که جامعه به منافع حرفه ای به 
صورت بلند مدت فکر کند. به هر حال هر 
حرفه ای که در دنیا شــکل گرفته و حاال 
وضعیت درخشــانی دارد این مســیر را 
گذرانده و یک نسل تالش کرده اند آن را 

به وضعیت امروز برســانند. ما باید سعی 
کنیم جایگاه حسابرس در جامعه آن طور 

که باید شناسانده شود. 
 اکنــون در دنیای غرب کــه به بلوغ 
رســیده، حسابرســان یکــی از باالترین 
درآمدهــا را دارند و هــم از نظر مادی و 
هم معنوی در سطح باالیی قرار دارند. ما 
هــم باید به همان نقطه نگاه کنیم ضمن 
این که بدانیم بدون خدمات حسابرســی 
اصوالً پیشرفت صنعتی قابل تصور نیست. 
بنابراین باید افق دیدمان را تغییر دهیم. 
من انتظارم همین اســت و حتماً نســل 
جوان هــم همین روحیه را دارند. در این 
نوع فکر کردن، فشــار همواره زیاد است. 
چــون بعضی اعضا فقط منافــع امروز را 
تحت فشار هستند  می خواهند، خودشان 
و به شورا هم فشــار می آورند درحالیکه 
شورا باید مســائل را کالن تر نگاه کند. با 
دولــت هم که مذاکره می کند باید منافع 
بلند مدت کل مــردم و جامعه را در نظر 
بگیــرد و بعــد هم نقش خــودش را در 
تنظیم قوانینی ببیند که در سرنوشــت 
اقتصادی بنگاه ها سر وکار دارد مثل قانون 
مالیات هــا وقانون تجارت. در مســأله ی 
بایــد جایگاه  استانداردنویســی، جامعه 
خودش را پیدا کند و یکی از ارکان تدوین 
استاندارد باشــد. تدوین استاندارد باید از 
انحصار ســازمان حسابرسی خارج شود. 
جامعه باید تالش کنــد که کاًل حرفه را 
خصوصی کند. این مسأله را باید با منطق 
و نظــارت بر افراد خودش انجام دهد. اگر 
اعضا درست کار خودشان را انجام بدهند 
دولــت هــم می فهمد که لزومــی ندارد 
حســابرس بزرگ دولتــی و نیمه دولتی 

 .داشته باشیم

در مسأله ی 
استاندارد 
نویسی، جامعه 
باید جایگاه 
خودش را پیدا 
کند و یکی از 
ارکان تدوین 
استاندارد 
باشد. تدوین 
استاندارد 
باید از انحصار 
سازمان 
حسابرسی خارج 
شود



13| شماره سی و پنج | پاییز 121395 شماره سی و پنج | پاییز 1395| 

موانع در برابر 
جامعه ی حسابداران رسمی 

هم ساختاری است
و هم اجرایی

بهرام کالنترپور

 به نظرتان تجربه ی 
شــوراهای جامعه تا 
چه اندازه مثبت بود؟

باید  هر چیز  از  قبل 
بگویــم که اعتقــاد کافی به شــفافیت، 
حسابرســی یا هــر چیزی کــه بتواند 
ســازمان ها را در برابــر مردم پاســخ گو 
کند وجود ندارد. جامعه ی حســابداران 
رســمی هم از این مقوله مستثنا نیست. 
هر تالشــی هم که می کنیم معموالً به 
غیرقابل حل  کــه  می رســیم  معضالتی 
اســت. اما با فرض این که این مســائل 
عمدی نیســت و می تواند برطرف شود 
چند جمله ای خدمتتان عرض می کنم. 

مسایل  و  نشســت  می توان ساعت ها 
مربــوط به عملکرد شــوراهای عالی در 
دوره هــای گذشــته را نقش قبــر کرد. 
مســایلی که همه ی ما برخی از آن ها را 
فراموش کرده ایم و برخی شان کماکان در 
ذهن ما هست. یکی از دالیل عمده ای که 
من در آن سه دوره ای که در شورا بودم 
بیش تر به سمت مسائل مالیاتی رفتم این 
بود که تنها جایی به نظرم می رسید که 
می توانم به اعضــای جامعه کمک کنم 
این هیأت های بــود و به همین دلیل از 

طرف شورا به سازمان مالیاتی می رفتم. 
امــا از بابت این کــه کاری بتوانیم انجام 
دهیم که زیربنایی باشــد متأسفانه دید 
من این بود که با این ساختاری که برای 
جامعه تعیین کرده اند هیچ کار اساســی 
نمی شــود انجــام داد. در انتخابات این 
شاهد شکل گیری  شورا،  اعضای  دوره ی 
گروه های مختلفی بودیم که برنامه هایی 
را هــم اعــالم کردند. رئــوس کلی این 
برنامه هــا را می توانیــم  اعتالی حرفه ی 
تأمین معیشــت در خور  و  حسابرســی 
شأن حسابداران رســمی خالصه کنیم. 
این برنامه ها طبیعتــاً با توجه به موانعی 
کــه عرض کــردم و کم و بیــش همه ی 
اعضا در جریان آن هســتند با مشکالتی 
مواجه خواهد شــد. موانــع مورد نظر در 
برابر جامعه ی حســابداران رســمی هم 
ســاختاری اســت و هم اجرایی. تصور 
می کنم در شــرایط موجود رفع تمامی 
ممکن  نباشــد.  امکان پذیر  موانــع  این 
اســت در مورد بعضی از آن ها تالش هم 
بکنیم و کارهایی هم بتوانیم انجام دهیم 
ولــی همان طور که عرض کردم در مورد 
برخــی موانع، انگیزه ای بــرای رفع آنها 

وجود ندارد.

 به رغم همه ی ایــن موانع باالخره 
کارهایی بایــد انجام داد. به نظرتان 

چه کارهایی اولویت دارد؟ 
این  پیرامون  صحبت های من بیش تر 
بحث اســت که مهم تر از همه ما باید با 
تبلیغاتی که انجام می دهیم و شناساندن 
جامعه ی حســابداران رســمی به مردم، 
فعاالن بــازار ســرمایه، صاحبان صنایع 
بتوانیم  بانک ها،  و حتی ســپرده گذاران 
آنانی را که نقشــی برای حسابرسان در 
مســائل اقتصادی قائل نیســتند مجاب 
کنیــم که به ما توجه کننــد. این توجه 
اما  مطمئنا بســیار کار مشــکلی است 
امکان پذیر است و فشار آوردن به دولت 

آن چنان هم کار مشکلی نیست. 
برخی از کارهایی که کاندیدا ها وعده ی 
انجام آن ها را داده اند قابل تحقق نیست و 
به راهکار اجرایی نیاز دارد و به طور یقین 
در کوتاه مدت اجرایی نیست. ضمن اینکه 
دبیــر کل جامعه در این بین نقش مهمی 
دارد. در وهله ی نخســت، اگر خود را به 
عنوان یک جامعه ی تخصصی خودانتظام 
می دانیم که خدمات مان برای ذی نفعانی 
که فعال در بازار ســرمایه هستند و برای 
کل جامعه و مردم مفید است باید در این 

جامعه ی 
حسابداران 
رسمی 
با توجه به 
شرایط موجود 
به یک 
برنامه ریزی 
دقیق برای 
اطالع رسانی 
نیاز دارد که 
توسط متخصصان 
این امر تهیه 
شده باشد
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راه تــالش کنیم که دیگــران هم به این 
تشخیص برسند. اصوالً در کشور  هایی که 
به اهمیت مقوله ی حسابرسی و شفافیت 
اطالعات معتقدند، این نقش خود به خود 
 و یــا بــا ارائه ی گــزارش حسابرســی 
بر اســاس اســتاندارد ها به وجود نیامده 
بلکه نیاز نقش آفرینان در اقتصاد این نیاز 
را ایجاد کرده اســت. یک مثال ملموس 
در ایــن زمینه تأثیر غیر قابل باور مقوله ی 
اســتعفای مدیر عامل یک شرکت برای 
قیمت ســهم آن شــرکت در بازار بورس 

است. 
ما نیاز داریم که با شناســاندن کاری 
که انجام می دهیــم، امکاناتی که داریم 
و تخصصــی که اعضا دارند حساســیت 
اجتماعی در قبال جامعه ی حســابداران 
رسمی ایجاد کنیم. ضمن این که ارتباط 
سیســتماتیک با تشــکل های فعال در 
بازار ســرمایه و فعــاالن اقتصادی نباید 
از نظر دور باشــد. در این صورت اســت 
که مورد توجــه مراکز تصمیم گیری قرار 

خواهیم گرفت. 
در زمانی که من عضو شورا بودم همراه 
با آقای جهانبانی جلسه ای خدمت رییس 
وقت کمیسیون اقتصادی مجلس رفتیم. 

باور نمی کنید که ایشان به عنوان رییس 
کمیســیون اقتصادی که بــه نظرم آدم 
موجهی هم بود اصاًل اطالعاتی نســبت 
به جامعه ی حســابداران رسمی نداشت 
و فکر نمی کرد چه امکاناتی اینجا وجود 
دارد و مجلــس و مخصوصاً کمیســیون 
اقتصادی از آن غافل بوده است. به طور 
خالصه وقتی فعاالن اقتصادی، ذی نفعان 
گزارش های مالی و آحاد مردم، جامعه ی 
حســابداران رســمی و پتانســیل های 
موجود آن را نمی شناســند حرف ما به 
جایی نمی رســد. درصورتــی می توانیم 
جامعه ی حســابداران  قانونی  ســاختار 
رســمی را اصالح کنیم که دولت ناچار 

باشد به حرف ما گوش کند. 
 عالوه بر اطالع رســانی و تبلیغات 
چه تالش های زیربنایی دیگری باید 

انجام داد؟
در چرخه ی موجود گاهی تالش هایی 
که در جهت اصالح وضعیت غیرمتعارف 
ســاختار جامعــه انجام می شــود، مثل 
تجربه هــای قبلــی، وضعیــت را بدتر و 
امکانــات موجود را هم محدودتر خواهد 
کــرد. حتــی امــکان ارائــه ی گزارش 
مختصــری هــم بــه ارکان دولتی داده 

نمی شودـ که علی االصول باید در صورت 
شــناخت و آگاهی از امکانات جامعه ی 
بهره برداری کنندگان  حسابداران رسمی، 
از این ظرفیت باشند. یک مورد که خیلی 
برای مان عجیب بود مواردی بود که برای 
اصالح اساسنامه به وزارت امور اقتصادی 
و دارایی ارائه دادیم ولی آن چیزی که ما 
می خواستیم به هیچ وجه در نظر گرفته 
نشد و اصالحات دیگری انجام و تصویب 
شــد که دو چندان بر مشــکالت جامعه 

اضافه کرد.
بــرای یک لحظــه تصــور کنیم که 
جامعه ی حسابداران رسمی با کمیسیون 
اقتصادی و کمیســیون برنامه و بودجه 
مجلس ارتباط سیستماتیک داشته باشد. 
فکر می کنید در این صــورت وزیر امور 
اقتصادی که حسابرسی بخش خصوصی 
را زیــر چتر حسابرســی دولتــی قبول 
دارد می تواند نســبت به خواســته های 
جامعه ی حســابداران رســمی بی اعتنا 
باشد؟  البته ارتباط با مراکز تصمیم گیری 
و قانون گــذاری تنهــا در زمانــی مثمر 
ثمر است که نقش حســابداران رسمی 
به درســتی و کامل برای مردم روشــن 
باشد و نســبت به این نقش حساسیت 
به وجود آمده باشــد. مثال بارز در این 
مــورد نهادهای خودانتظــام دیگر مثل 
کانون وکال است که به دلیل حضورشان 
در بین نمایندگان مردم در مجلس این 

ارتباط برقرار شده است. 
 سخن آخرتان؟

به طور خالصه جامعه ی حســابداران 
رسمی با توجه به شرایط موجود به یک 
برنامه ریزی دقیق برای اطالع رسانی نیاز 
دارد که توسط متخصصان این امر تهیه 
شده باشد و در این راه الزم است از تمام 
امکانات موجود اســتفاده کند. بخشی از 
این امکانات به هر صورت امکانات مالی 
است و بخشــی از آن امکاناتی است که 
از طرف اعضــا می تواند برآورده شــود 
و بخشــی هم از طرف اشــخاص و آن 
دسته از اعضا که هم اکنون جزو مقامات 

 .هستند می تواند انجام شود

برخی از 
کارهای که 
کاندیدا ها 
وعده ی انجام 
آن ها را داده اند 
قابل تحقق 
نیست 
و ... به طور 
یقین در 
کوتاه مدت 
اجرایی نیست
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ما حسابرسان 
بخش خصوصی 
در معرض خطر

 قرار گرفتیم

میزگرد با  مصطفی جهانبانی و عباس هشی

مورد  در  شما  نظر   
تجربــه ی دوره های 

قبل شورا چیست؟ 
مصطفی جهانبانی: 
در دوره های اول انتخابات شــورای عالی 
جامعه ی حســابداران رســمی ایران به 
شــخصیت ها رأی داده می شــد نــه به 
عملکرد و انتظار از عملکرد آتی. کســی 
برنامــه نداده بود و اعضا روی شــناخت 
قبلی و شخصیت حرفه ای انتخاب شدند. 
یا اســاتید دانشگاه بودند یا اعضای مؤثر 
سازمان حسابرســی یا آدم هایی که در 
حرفــه  صاحب نظر به شــمار می آمدند. 
به تدریــج که جلوتــر می رویم می بینیم 
تشکل ها کم کم شکل می گیرند و برنامه 
می دهند. هرچــه جلوتر رفتیم جریان ها 
بیش تر شــکل خــود را نشــان دادند و 
اعضا هم منافع خود را در تشــکل های 
نمونه ی  کردند.  پیدا  مختلف  بخش های 
اخیر ائتالف شــورای ششــم است. پس 
حرف درستی است که به مرور تجربه ی 
جامعه درکار تشــکل حرفه ای و صنفی 
بیش تر شــد و اعضا منافع خود را بهتر 
 شناختند. گروه ها و جریان هایی که افکار 
مختلف را نمایندگی می کردند به وجود 

آمد و دیگر نمی گفتنــد آقای الف بلکه 
می گفتند آقــای الف در فالن تشــکل 
مشــخص. قاعدتاً از آن بــه بعد موضوع 
عمل گرایی مطرح شــد، اگر کاندیدایی 
شــعار می داد و ادعا می کــرد و برنامه 
می داد در دوره ی بعــد عملکرد او مورد 

توجه قرار می گرفت. 
از شــورای فعلی هم انتظار داریم که 
رفتارش متناســب با آن چیزی باشــد 
که تعهد کرده است. تشــکل ها و افکار 
مختلفی از این ترکیــب حمایت کردند 
و خــوب هم حمایت کردنــد. ما رکورد 
باالترین رأی را در این دوره برای شــورا 
داشــتیم و میزان آن نسبت به گذشته 

بی نظیر بود. 
عباس هشــی: دوره ی قبل هم ما 
رکورد باالتریــن رأی را برای نفر بخش 
خصوصی داشــتیم. ابتدا ترکیب دولتی 
بود. زمــان تصویب قانون، نهصد و نود و 
چند حسابدار رســمی تعیین صالحیت 
شــده بودنــد. از این تعداد ششــصد و 
خرده ای متعلق به بخش خصوصی بودند، 
90-280 مدیر سازمان و تعداد کمی هم 
کادر ذی حســابی و نیروی های مالیاتی. 
در آن ســال ها هر کســی می توانســت 

با وکالت هم در انتخابات شــورا حضور 
پیدا کند. در جلســاتی که برگزار شــد 
بیش ترین تشــکل از نظر تعداد، سازمان 
حسابرســی بود. در شــورای اول موفق 
شــدیم دو نوع عضو خصوصی داشــته 
باشــیم: یکی اعضای حرفه ی حسابرسی 
به طور کامل و یکی هم فارغ التحصیالن 
رشــته ی حســابداری که چند سال کار 
حسابرسی انجام داده بودند. اما با توجه 
بــه محدودیت ایجاد شــده، عماًل تعداد 
حسابرسان بخش خصوصی که در سری 
قبل 600 نفر بود در ســری بعد به 300 
نفر کاهش پیدا کرد. ترکیبی که شــکل 
گرفت دو نفر از بخش خصوصی بودند و 

بقیه همه از بخش دولتی.

 از ســال 1379 تا امروز مجموعه 
مقررات و مــواد قانونی ایران، دائما 
برای  تکالیف جدیدی  وقفه  بدون  و 
نظر  در  حسابرسی  و  حســابداری 
گرفته اســت. یعنی به نظر می آید 
مالی  سالمت  اهمیت  حرفه،  جایگاه 
مالی  صورت های  به  اعتباربخشی  و 
به صورت دایم در فضای کالن ارتقا 
یافته اســت. اما وقتی به تشــکل 

در معضل 
حسابرسی 
بانک ها، بانک 
مرکزی اختیار 
تدوین نمونه 
گزارش بانک ها 
را طبق ماده 
36 قانون پولی 
دارد
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خود انتظام حسابداری و حسابرسی 
یعنی جامعه ی حســابداران رسمی 
و  بــرای عملکرد  می رســیم فضا 
خود انتظامــی جامعه با تغییرات در 
اساســنامه هر چه بیش تر محدود 
می شود؛ مثل محدودیت هایی که در 
مورد انتخاب اعضا برای شورای عالی 
تناقض  این  از  شــما  شد.  گذاشته 
چه تفســیری دارید؟  جامعه ای که 
بسته  خود انتظامی  در  دســتانش 
است تا چه حد می تواند آن تکالیف 

فزاینده ی دولتی را اجرا کند؟
از  استـفـاده کننـــدگان  هـــشی:  
گـزارش هـــای حـسابـرسـی ذی نفعان 
هستند. وقتی که قرار شد اقتصاد دولتی 
محدودسازی شود ســازمان حسابرسی 
چنــد مؤسســه ی دولتی ایجــاد کرد. 
تکلیف قوانین و مقررات هم دیده شــد 
و گزارشگری حسابرسی در بخش دولتی 
بر اســاس سیســتم قبلی و با یک سری 
ضوابط جدید ادامه پیدا کرد. ما در ایران 
استاندارد نداشتیم و همه چیز ترجمه ی 
استانداردهای خارجی بود که در 1375 
تصویب و تا 1379 به صورت آزمایشــی 
اجرا شــد و بعدش الزامی شد. اما بخش 

خصوصی هم آرام آرام خدمات حسابرسی 
را در چارچــوب ضوابط قبل از انقالب و 
مقررات جدیــد ادامه داد. اســتفاده از 
حسابرســان در مراجعــی کــه جنبه ی 
عمومی داشــت در ســازمان بورس بود 
که به همت آقای سیداحمد میر مطهری 
اولیــن آیین نامه ی اســتفاده از خدمات 
انتظار  حسابداری نوشته شــد. ریشه ی 
قانونی از حســابداری بورس در قبل از 
انقــالب بود و در 1372 اجرا شــد و از 
اول شهریور 1380 هر ذی نفع مثل بانک 
مرکــزی، بیمه، بــورس و .. به خروجی 
گزارش های حسابرســی در جامعه نگاه 
کرد و دید یک سری از خواست هایش را 
می تواند برآورده  کند. برای خواست های 
اضافــی اش ســفارش کار داد، هرجا هم 
لنگ می زد یک قانــون تصویب می کرد 
و می چسباند به آن. پس بخش عمده ای 
از این الزاماتی که می فرمایید حسب نیاز 
ذی نفعــان به وجود آمده اســت. این جا 
بحث طرح اتهام که می شــود مقام های 
 حکومتــی از بعــد اطالعــات نگــران 
می شوند و یک ســری تکالیف انضباطی 
را حســب تشــخیص مقام ناظر اعمال 

می کنند. 

اســت  این  مطلب  اصل  جهانبانی: 
کــه حسابرســان هنوز هــم در جایگاه 
پاســخ گویی کامــل قــرار نگرفته اند و 
پاســخ گوی مسئولیت شــان نیســتند. 
این مســأله به صورت عــام وجود دارد. 
حسابرســی تا امروز مورد پرســش قرار 
نگرفته است. چه بخواهیم و چه نخواهیم 
اقتصاد،  اقتصاد، گســتردگی  یپچیدگی 
افزایــش حجم پــول، پیچیدگی روابط 
و مجمــوع موضوعات دیگر برجســتگی 
جایگاه حسابرس را در کشور ایجاد کرده 
است. متناسب با این برجستگی مثاًل در 
مورد پول شــویی مسئولیت حسابرس را 
نمی توانیم نبینیم. درســت اســت بانک 
مســئولیت اصلی را دارد ولی حسابرس 
هــم مســئولیت دارد. وقتــی وارد بازار 
سرمایه می شــویم آیا ســاختارهای ما 
به عنوان مؤسســات حسابرسی،  ساختار 
پاسخ گو در بازار سرمایه است؟ جامعه ی 
کالن معطل ما نیســت و بــدون توجه 
به این که آثــار آن مترتب چه موضوعی 
اســت یک جایی قوانین و مقرراتی وضع 
می کند که ما باید پاسخ گو باشیم. آنچه 
شــما می گویید و درست است این است 
که ما هر روز بار سنگینی را روی دوش 
این جامعــه قرار می دهیم. رقبای ما هم 
از یک حاشــیه ی امن برخوردارند. مثاًل 
در ارکان بانــک چــه اتفاقــی می افتد؟ 
رییس مجمــع که وزیر اقتصاد اســت،  
انتخاب می کند.  را  خودش کارمنــدش 
حســابرس کارمند اوست، رییس بورس 
هم کارمند اوســت. خب از این وضعیت 
چه خروجــی ای بیرون می آیــد؟ دیگر 
اســتقاللی وجود ندارد و حسابرس رکن 
مســتقلی نخواهــد بود. بخشــی که با 
 من رقابت می کنــد یعنی بخش دولتی 
از یک حاشــیه ی امن باالتــر برخوردار 

است.
در این بین یک اتفاق می افتد. برخی 
از اعضای مــن دارای صالحیت عضویت 
نیســتند، در جمع من وارد می شــوند، 
ضوابطــی که مــن وضع می کنــم باید 
دوباره برود در یک مرکز دولتی تصویب 

فکر می کنید 
جاذبه ی کار 
دست دوم برای 
بخش دولتی 
چیست؟ 30 
درصد پول را 
بدون اینکه کار 
بکنند به عنوان 
حق امضا 
می گیرند
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شــود. مثالی می زنم، فکر می کنید یک 
مؤسســه ی بورســی چند نفر عضو باید 
داشــته باشــد؟ جایی که 6 سال سابقه 
دارد حداکثر تعــداد کارمندش می تواند 
34 نفــر باشــد. 3 تا 34 نفر می شــود 
102 نفر. در بخــش بورس باید حداقل 
این تعداد حسابرس وجود داشته باشد، 
ولی وقتی مجموع شــان با خودشان 20 
نفر اســت، شــما چه انتظاری از آن ها 
دارید؟ چون دولتی هــا ضوابط را با نگاه 
خودشان می بینید و می گویند به این ها 
هم ســهم بدهیم. ورودی های جامعه ی 
حســابداران در اختیار خودش نیســت. 
کانون  جامعه ی حسابداران رسمی مثل 
وکال نیســت که خــودش آزمون برگزار 
کند. مثل نظام پزشــکی هم نیست که 
 مقررات خاص خودش را داشــته باشد. 
در برخــی موارد افــراد دولتی در هیأت 
تشــخیص صالحیــت اصوالً حســابدار 

نیستند. 
هشی:  تازه عنوان حسابدار رسمی را 

هم کوپنی به او می دهند. 
جهانبانی: بعد می پرسیم چه چیزی 
در اساسنامه متناسب با ظرفیت جامعه 
گذاشته اید که بتواند مجموعه بحث های 
خود را متناسب با آن برنامه ریزی کند؟ 
جامعه از یک سو در ورودی مشکل دارد 
و از ســوی دیگر باید پاســخ گوی مردم 
باشــد. ما در دنیای کامــاًل حرفه ای کار 
می کنیم ولی بعد می بینم حق الزحمه به 
صورت حرفه ای تعیین نمی شود، چون با 
کسی رقابت می کنیم که می تواند کاری 
را با یک دهم قیمــت واقعی اعالم کند. 
ما می مانیم چه گونه برخورد کنیم؟ مگر 
می توان با دولت و کسی که از یک رانت 
کامل برخوردار اســت و می تواند متمم 
قرارداد بدهد رقابت کرد؟  مؤسسه ای که 
فقط به قصد رســیدگی تشکیل می شود 

خدمات مالی هم می دهد. 
من از ســه بخش ضربــه می خورم: 
یکــی در بخش دولتی کــه رقیب دارم، 
دوم در درون خــودم رقیبــی دارم که 
اصاًل نمی توانم با او رقابت کنم و ســوم 

آدم هایی که در جرگه ی ما قرار می گیرند 
و درک حرفه ای ندارند و اصاًل موضوع را 
این گونه نگاه نمی کنند و پاسخ گوی کار 

خودشان نیستند.
انتظار من از شــورا این اســت که هر 
چه جلوتر می رویم به این موارد بیش تر 
بپردازد. ممکن اســت امروز هیچ مفّری 
نداشــته باشــیم. آیا فالن مؤسســه ی 
حسابرســی عمومی غیردولتی می تواند 
کار خدمات مالــی بدهد؟ من در بخش 
خصوصی به شــرطی می توانم پاسخ گو 
باشــم که ظرفیت قانونــی جامعه برای 
مــن اختیــارات و شــرایط الزم را در 
نظر گرفته باشــد. پاســخ گو هم هستم 
ولی فــردا می بینم فالن مدیــر دولتی 
رقیب من شده اســت. اگر سن شان باال 
بود که اکثراً هم هســت یک مؤسســه 
فــراوان هم  ارتباطات  هــم می زننــد. 
 دارنــد. وقتــی می رویم به کمیســیون 
واگــذاری کار حسابرســی می بینیم به 
مؤسسات درجه دال هم کار حسابرسی 

داده اند. 
در یک دنیای حرفه ای رقابت همه چیز 
را تعیین می کند. رقابت یعنی چه؟ یعنی 
مؤسســه  کار حرفه ای تر کند و در بخش 
آموزش و تحقیقات فعال باشد و ریسکش 
را بپذیرد تا نفعش به عموم جامعه برسد. 
در بورس اوراق بهــادار یا بانک مرکزی 
هر اتفاقی می افتد ما چه نقشــی داریم؟ 
ما در وضع قوانین و مقرراتی که مرتبط 
با خودمان اســت چه قــدر نقش داریم؟ 
اگر امروز قانوِن شــفافیت گذاشته شده 
و این بار روی دوش ماســت ما  چه قدر 

نقش داریم؟ 
تشــکل حرفه ای ما دو مشــکل دارد 
که متأســفانه آن قــدر درگیر بحث های 
دیگر بودیم کــه آن را نفهمیدیم. یکی 
پاسخ گویی  به عنوان  است  اعتالی حرفه 
به جامعه. مشــکل دوم این اســت که 
ما یک تشــکل صنفی هســتیم و باید 
اهداف اعضای خــود را دنبال کنیم ولی 
چه اقدامی در جهــت منافع اعضا اتفاق 
افتاده است؟ تشکل باید دارای اعضایی با 

بنیه ی مالی باال باشد. آقای دکتر هشی 
باید بتواند یک ســاختمان داشته باشد 
که برای برگزای جلســه مجبور نشــود 

برود دنبال سالن بگردد. 
هشی: بحثی کــه  آقای جهانبانی در 
مورد مســئولیت پذیری حســابرس در 
مقابل دیگران می گویــد در ایران هنوز 
خوب جا نیفتاده است. یک روز آقای گرو 
که از حســابداران قدیمی انگلستان بود 
آمد پیش ما و گفت با این گزارش هایی 
که شما می نویسید اگر پای تان به دادگاه 
برســد همه تان محکوم هســتید. بروید 
خدا را شکر کنید که تاکنون کسی پیدا 
نشــده که علیه حسابرس و هیأت مدیره 
شــکایت کند. اغلب پرونده های فســاد 
مربــوط بوده به شــرکت های دولتی که 
همه ی  مســئولیت اش با وزیر بوده است: 
 ذی حسابی، قانون و مقررات، حسابرسی، 
تدویــن اســتانداردها و .... در قضیه ی 
کالهبــرداری بانک ها دو نفــر از معاون 
وزیران عضــو هیأت مدیــره ی دو بانک 
هم بودند. ولی چاقو دســته ی خودش را 
نمی برد. مجلس پرسید: پس حسابرسان 
کجــا بودند؟ جوابش این شــد که وزیر 
وقت گفت من یک تعداد حســابرس که 
زیر مجموعه ی  حسابرسی شــرکتی های 
آریا را می کردنــد متخلف اعالم می کنم 
و آن هــا را می برم بــه مراجع انضباطی. 
مقررات انضباطی ما را هم تشدید کردند. 
در مرحلــه ی دوم ما را تبدیل کردند به 
نیروی دســت دوم حسابرسی دولتی که 
در تضــاد با قوانین و احکام مقام رهبری 

بود. 
تــازه بورس شــروع کرده اســت به 
حسابرسی. می پرســیم آقای بورس، در 
ایــن معامالت تاحــاال کدام یک را باطل 
اعالم کرده ای؟ یک حســابرس در سال 
1388 معامله ی صدرا را خواســت باطل 
اعــالم کند. قــرار بود بانــک ملی این 
شــرکت را واگــذار کنــد. در این مورد 
مســتند، بازرس به رییس بورس گفت 
این معامله چون اطالعاتش توزیع نشده 
باید متوقف شود. رییس سازمان بورس 

براساس 
تحقیقات 
انجام شده، 
مؤسسات 
حسابرسی بیش 
از 140 خدمت 
ارائه می دهند. 
من شخصاً  
نمی توانم 
در مورد این 
فعالیت ها 
تصمیم بگیرم 
که آیا قابل 
انطباق با ایران 
هستند یا 
خیر؟ یکی از 
انتظارات ما از 
شورا این است 
که در این مورد 
تحقیق کند
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امروز درخواستش را قبول کرد. هفت نفر 
از وزرا فردا دســتور دادند معامله انجام 
بشود. پس کســی از حسابرسی حمایت 
نمی کنــد. ما در بانک هــا حمایت بانک 
مرکــزی را در چند مــورد دیده ایم، اما 
بورس تا به امــروز هیچ گونه حمایتی از 

ما نکرده است.
چارچوب وظایف شــورا عبارت است 
از: حفظ صیانت حرفه،  ایجاد بازار کار و 
 حمایت از حقوق اعضا. ما در این سال ها 
متوجه شده ایم یک حق قانون اساسی و 
شهروندی از ما ســلب شده ؛ یعنی حق 
کار مســتقل. طبق دستور، اساسنامه را 
به شکلی نوشــته اند که منتخبان اعضا 
در انتخابات بعدی نتوانند کاندیدا شوند. 
حضــور اعضا را محدود کرده اند به ســه 
دوره که خالف قانون اساســی است. ما 
اعتــراض کردیم و به دولــت امید، امید 
بســتیم. در پاســخ بــه فراخوانش نامه 
نوشــتیم و گفتیــم ایــن مصوبات غلط 
است و اصالح کنید. درددل هم کردیم. 
رســیدگی و شــکایت را برگرداندند نزد 
همــان آدم هایی کــه باعث و بانی قضیه 
بودنــد، یعنــی همان داســتان تکراری 

رسیدگی به شکایات. 
امــروز شــورا باید به این مشــکالت 
شــاخص رســیدگی کنــد: 1- رقابت 
ناسـالـم غـیر منـصـفانـه ی خـصـولتی ها 
2- دخالــت وزارت دارایــی در انتخاب 
بازرس و حســابرس برای شــرکت های 
زیر مجموعه ی دولتی. این کار بر خالف 
تبصــره 5 ماده واحده ی سیاســت های 
خصوصی ســازی و سیاست های اجرایی 
اصــل 44 قانون اساســی اســت. این 
تصمیم خالف قانون  اســت و موجبات 
ضــرر و زیان را به جامعه فراهم می کند. 
از یک ســو طبق اساســنامه، همان طور 
کــه آقــای جهانبانــی گفتنــد، وقتی 
یک مؤسســه ی حسابرســی با مقررات 
می خواهد کار کند یک ترکیب پرسنلی 
دارد. بر این اســاس جامعه در چارچوب 
را طبقه بندی  قانونی، مؤسسات خودش 
کرده است: الف، ب، ج ، د. کیفیت کاری 

را روی ایــن طبقه بنــدی اولیــه اعمال 
کرده و این طبقه بندی تجدید نظر شده 
اســت. کارهای زیرمجموعــه ی دولتی 
همه مربوط به بیت المال است، آیا اصاًل 
حســابرس رتبه ی دال توان رسیدگی به 
این کار ها را دارد؟ ســال اول یک تعداد 
اعتراض کردند و برای این که دهانشان را 
ببندند اســم 3-4 نفر از معترضان را هم 
در لیست هایشان نوشتند و شرکت هایی 
را به آن ها دادند که اصاًل محلی از اعراب 

نداشت. 
بازار کار و  هم اکنون نقشــه ی جامع 
حذف موانع را آماده کرده اند، خوشبختانه 
هر وقــت اتفاقی می افتد بــورس علیه 
هیأت مدیره و حسابرس ها حرف می زند. 
اســت.  منتخب ســهام دار   هیأت مدیره 
ســهام دار هم خصولتی متصل به دولت 
است. پس سرنوشت پایانی این پرونده ها 
می شود متهم کردن حسابرس که هیچ 
پشــتیبانی ندارد. توان مالی هم ندارد و 
پاســخ گوی  می گیرد  که  حق الزحمه ای 
مسئولیت ها و هزینه های ناشی از انجام 
درســت وظیفه اش نیســت. )پوشــش 
ریسک نداریم( پس هرگاه اتفاقی بیفتند 
و از یک حســابرس ســهواً اشتباهی رخ 
دهد زندگــی خودش و خانــواده اش و 
یک تعــداد از کارمندان زیرمجموعه اش 
این که می گویم زندگی  نابود می شــود. 
زیرمجموعــه، آیــا مســئولیت زندگی 
زیرمجموعه با آن حســابرس است؟ به 
نظر من نه. در مــورد ضوابط کنترلی و 
مقرراتی که هر حســابرس باید داشــته 
باشد این مســئولیت جامعه است که از 
وجود چنین مبانــی ای اطمینان حاصل 
کنــد و نظــارت هــم بکند و ریســک 
حسابرسی که اشــتباه کرده را به نوعی 
کاهــش دهد. این وظیفه ی شوراســت. 
آقای کرباســیان معاون وزیــر در زمان 
آقای مظاهری یک روز به من گفت همه 
می گویند این جامعه تاکنون شهید نداده 
و کارت کســی لغو نشده است. امروز در 
مملکت ما همه وقتی می خواهد نشــان 
دهند وضعیت یک جایی خوب است باید 

7 -8 نفر را مجازات کنند تا بقیه بگویند 
رسیدگی شده اســت. ما نمی گوییم هر 
کسی خالف کرده اعدامش کنید. اعدام 
یعنی چه؟ یعنی کارت یک نفر را بگیری 
تا زندگی حرفه ای او از بین برود. اگر آدم 
ناسالمی باشــد می رود یک جا می شود 
مدیــر مالی و هیچ کس هــم کاری با او 

ندارد. 

 موردی که هم در صحبت های شما 
و هم صحبت های آقای جهانبانی در 
مورد انتظار از شورا وجود دارد برخالف 
ساختاری  محدودیت های  سری  یك 
است. آن قدر محدودیت های بیرونی و 
ساختاری زیاد است که محدود سازی 
این عوامل توسط اعضای شورا خیلی 
بعید به نظر می رســد. مثالً قضیه ی 
عدم توانایی  رقابت مشکل ساختاری 
غیردولتی  بخش های  ماست.  اقتصاد 
هیچ  که  می گویم  را  غیرخصوصی  ـ 
پاسخ گویی ندارند و قدرت زیادی هم 
دارند. شورا در برابر این رقابت ها چه 

کاری می تواند انجام بدهد؟
جهانبانی: به جای خوبی رســیدیم. 
این که ما انتظار داشــته باشیم بورس یا 
بانک مرکزی یــا دولت کار خاصی برای 
ما انجام دهد انتظاری است که بیشتر به 
رؤیا شبیه است. چون آن ها می خواهند 
کار خودشــان را پیــش ببرند. گاهی ما 
متهم بودیم به بحث هایــی که در ماده 
272 قانــون مالیات هــا وجــود دارد و 
می گفتند رفتار ما نادرســت بوده است. 
اتفاقاً اینجا دکتر هشــی باید کمک کند 
ببینیم ما از شورا چه انتظاری داریم؟ بله 
ساختارهای ما پاســخ گو نیستند. اولین 
نکته ی مهم در این مورد این اســت که 
اعضای جامعه باید به یک حّمیتی برسند 
که بتوانند خودشان از خودشان حمایت 
کنند و ظرفیت های شان را برای پیشبرد 
اهداف جامعه در طبق اخالص بگذارند. 
ایــن رونــد االن کمی فراموش شــده 
اســت. در دوره ی قبل شــرایطی فراهم 
کرده بودیــم که اعضا ماهانــه یا دوماه 

یک عده 
تصور می کنند 
که هر کسی 
به شورا آمده 
برای خود دکانی 
زده و از شورا 
کار می گیرد و 
سطح زندگیش 
باال می رود و 
انواع و اقسام 
اتهامات مطرح 
می شود. 
در حالی که 
برعکس در 
بخش خصوصی 
حاضر در شورا، 
آن هایی که 
وظیفه شان 
را درست 
انجام می دهند 
هزینه ی شخصی 
هم می دهند. 
دو تا کار هم 
از او می گیرند 
چون یک حرفی 
می زند که 
مطابق سلیقه 
نیست
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یک بار می نشســتند و مشکالت را بیان 
می کردنــد. این مســأله نکته ای کلیدی 
اســت. از شــورا در درجه ی اول انتظار 
داریم ایــن کار را انجام دهد و در جهت 
وفاق و هم دلی اعضا حرکت کند و این که 
اعضا، جامعه را از آن خود بدانند و درک 
کنند در چه شــرایطی هستیم. باالخره 
همه در همین کشــور زندگی می کنیم 
و توجه به این معضــل می تواند مانع از 

خیلی از مشکالت ما بشود. 
دومین مطلب این اســت که در این 
فشــاری کــه پاســخ گویی مان در حد 
حرفه ای و امکانات مــان در حد مبتدی 
است شورا باید بســتری فراهم کند که 
اعضا خودشــان  توانمند بشــوند.  اعضا 
دارای بنیه هایــی نیســتند کــه برخی 
مسائل را خودشــان بتوانند حل کنند. 
مــا نمی توانیــم در دنیایــی که محیط 
اطالعات  فناوری  کســب و کارها  همه ی 
IT اســت، به صورت دســتی کارمان را 
 انجام دهیم. باید امــکان تولید یا خرید 
نرم افزار داشــته باشــیم. یکی از شروط 
توانمنــدی اعضــا این اســت کــه به 
تکنولوژی هــای جدیــد تجهیز شــوند. 
اعضا آموزش های الزم را در راستای آن 
چیزی که برای شــان تعریف شده و باید 
 پاسخ گو باشند در قالب دانش مجهز فرا 
بگیرند. این مســأله خیلــی به ما کمک 

می کند. 
 بســتر بعدی این است که ما هم در 
حاکمیــت مقبولیت ایجــاد کنیم. دیگر 
امروز رییس شورای ما درگیر این نیست 
که مثاًل بخواهد جامعه را حفظ کند. ما 
در حاکمیت چهار بخش بیشــتر نداریم: 
 یــک بخش اصلی داریم بــه عنوان نهاد 
رهبری و بقیه هم ســه قــوه ی مجریه، 
قضاییه و مقننه هســتند. متأســفانه در 
قوه ی مجریه زورمان به هیچ جا نمی رسد 
چــون بالفاصله بــا رقیب ما مشــورت 
می کننــد. مثــاًل معاون آقــای وزیر در 
عین حــال متولی و رقیب ماســت. در 
بازرسی کشور  قضاییه، ســازمان  قوه ی 
یک دســتگاه نظارتی است. ما خیلی از 

گزارش های مان از آن جا تهیه می شــود 
و باید بیش تر به آنها نزدیک شــویم. در 
قوه ی مقننه خیلــی بهتر می توانیم این 
ارتباط را برقرار کنیم. بنابراین انتظارمان 
این اســت که این بســتر فراهم شود و 
ما نقش بیش تری در حاکمیت داشــته 
باشــیم. این مســأله کمک زیادی به ما 

می کند. 
امروز شــورای ما از یک بلوغ نســبی 
برخوردار شــده و کودک نیســت. قباًل 
خیلی جاها نمی توانســتیم وارد شــویم 
اما امروز در بحث حسابرســی بانک های 
خصوصــی نشــان داده شــد که بخش 
خصوصی از اســتقالل خودش برخوردار 

است.
ما از شورا انتظار داریم این نکته را جا 
بیندازد که نهاد استاندارد گذار در کشور 
باید دارای استقالل حرفه ای باشد. نهاد 
اســتاندارد گذار یکی دو جا اســتقاللش 
را رعایت نکرده اســت. نه این که بگویم 
خصوصی باشــد ولی باید بیاید در یک 
نهاد باالتراز زیرمجموعه ی وزارت دارایی 
و برود زیرمجموعه ی ریاســت جمهوری 
وتصدی گــری از اســتانداردگذاری جدا 
شود. من نمی توانم خودم هم کار اجرایی 
انجام بدهم و هم قانونش را وضع کنم و 
هرجا به نفعم نباشــد قانون را در قالب 
یک مصوبه عوض کنم. ما دیدیم امســال 
برای بانک صادرات ســه گزارش منتشر 
شــد. در نتیجه قرار شــد یک کمیته به 
صــورت رســمی روی آن کار کند. قباًل 
این شــرایط در شورا برای ما اصاًل وجود 
نداشت، چون درگیر بحث های خودمان 
بودیــم. جامعه می تواند امــروز به طور 
مشخص ســؤال های مهمی را در کشور 

مطرح کند. 
هشــی: مــا در شــورای چهــارم 
ارتباط مان را با یک سری مجامع شروع 
کردیــم و در جایگاه هایــی حضور پیدا 
کردیم مثــل مرکز پژوهش های مجلس، 
اتاق بازرگانی و سازمان مالیاتی. درست 
است که حســابرس مالیاتی بودیم ولی 
در تدوین قوانین و مقــررات مربوط به 

حسابرســی مالیاتی، پی گیری اســامی 
شرکت های حسابرسی همواره بر عهده ی 
ما بود. متأسفانه شورای قبلی این نقش 
را کاهش داد به طوری که حتی یادشــان 
رفــت پی گیر حسابرســی مــاده 272 
بشــوند که یک بازار کار مناســب بود و 
مجموعه ی ســازمان مالیاتی اســامی را 
اعالم نکرد. ما از شورای جدید خواستیم 
و آقایان خوشــبختانه االن به خواسته ها 
جامه ی عمل پوشانده اند. ببینید مشکل 
این اســت که ما را یــک جاهایی اصاًل 
به حســاب مان نمی آورند یــا اگر هم به 
حســاب بیاورند خیلی کوتاه است و زود 

کنار گذاشته می شویم.

نخســت  دوره هــای  اعضــای   
شــورا کماکان برای مشــاوره در 
کـارهـای  و  سـیاسـت گـذاری هـا 
کارشناســی به مراکــز و نهادهای 
آن  یعنی  می شوند.  دعوت  مختلف 
افراد فی نفســه توانایی های خاصی 
دارند ولی محدودیت ســه دوره ای 
که برای انتخاب اعضای شورای عالی 
مجدد  انتخاب  از  مانع  شد  گذاشته 
آن افراد شــد. باید تــالش کنیم 
که شــورا به عنوان یك شخصیت 
حقوقی آن اعتبــار و وزن الزم  را 
پیدا کند و به جــای آن که از افراد 

وزن بگیرد، به افراد وزن یدهد.
هشــی: ما چون از این مشکل آگاه 
بودیــم در دوره ی چهارم وقتی کاری به 
ما ارجاع داده می شد می گفتیم با جامعه 
بیاید.  تا نماینــده ی جامعه  مکاتبه کن 
یکــی از قدم های ما این بود که به نقش 
واقعی جامعــه در مراجع خیلی اهمیت 
دادیم. زورمان به قوه ی قضاییه نمی رسد 
کاری  یــک  دولتی مان  رقیــب  چــون 
کرده که اصال کســی به حرف ما گوش 
نمی دهــد. نماینده ی مجلس شــخصی 
تلفن می زند و سؤال می پرسد ولی حضور 
رقیب در مراجع اینقدر قوی است که در 
هیچ کمیسیون اقتصادی نمی گویند این 
موضوع به حسابرســی مربوط است و ما 

ما حسابرسان 
بخش خصوصی 
در معرض خطر 
قرار گرفتیم 
و به جامعه 
نامه دادیم 
ولی کارگروه 
جامعه همان 
نظر دولتی ها را 
تأیید کرد
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مســتقیم از جامعه ی حسابداران دعوت 
کنیم بیاید به مجلس. همه، این دستگاه 
دولتی رقیب مــا را مرجع تصمیم گیری 
می داننــد. این مشــکلی اســت که در 
گذشــته وجود داشته و هنوز هم هست 

و به مرور باید حل شود.
یک عده تصور می کنند که هر کسی 
به شــورا آمده برای خود دکانی زده و از 
شورا کار می گیرد و سطح زندگیش باال 
می رود و انواع و اقســام اتهامات مطرح 
می شــود. در حالی که برعکس در بخش 
خصوصی حاضر در شــورا، آن هایی که 
وظیفه شــان را درســت انجام می دهند 
هزینه ی شــخصی هــم می دهند. دو تا 
کار هــم از او می گیرند چون یک حرفی 
می زند که مطابق ســلیقه نیست. حرفه 
را باید داد دست جوان ها. این که ما یک 
سری اشــخاص شــاخص داریم و همه 
باید تا آخر حضور داشــته باشند را من 
قبول ندارم. ما این زمینه را هم درســت 
کردیم ولی متأســفانه یک سدی وجود 
دارد به نام آزمــون ورودی. یک مصوبه 
گذاشــته اند که مدیر دولتــی از آزمون 
معاف اســت یعنی عماًل کسانی که 30 
یا 40 سال ســابقه کار دارند می آیند. با 
این مصوبه یک عــده ورودی جامعه اند 
 که بــا برخــورداری از موقعیت دولتی 
خیلــی زود کار می گیرنــد. ولی تعداد 
جوان ها کم اســت پس ما باید برویم به 
سمتی که جوانان را در باالی جامعه قرار 

بدهیم. 

  در صحبت هــا مطرح شــد که 
جامعــه ی حرفــه ای مــا از بلوغ 
در  شاید  نیست.  برخوردار  حرفه ای 
بلوغ  این عدم  مواردی می توانیــم 
از  ببینیم. در تصویب بســیاری  را 
اعضای  اذعان  بــه  که  مصوبه هایی 
زیان  بــه  عالی  شــورای  مختلف 
حسابرسان بوده بعضًا مشاهده شده 
که خود حسابرسان حرفه ای هم به 
عنوان یك فرد نقش داشــتند. این 
نشانه ی عدم بلوغ حرفه ای است. در 

شرایطی که میانگین سن و فعالیت 
به  این تشکل حرفه ای نسبت  افراد 
تشکل های دیگر مثل نظام پزشکی 
است  باالتر  بسیار  مهندسی  نظام  و 
از جامعه ی  بلوغ بیش تــری  انتظار 
حســابداران می رود. بخشی از این 
عوامل  همین  محصــول  عدم بلوغ  
فضای  مثل  است  بیرونی  ساختاری 
تجربه ی  نداشتن  رقابتی،   نامناسب 
فعالیت های جمعــی و اینکه ما کاًل 
زیاد تمرین دموکراســی نکرده ایم 
و محوریــت و به اصطالح منیت مان 
بکنیم که  باید  واقعًا چه  باالســت. 
برســیم؟  بلوغ حرفه ای  به  بتوانیم 
مثال در مورد تأســف بار درگذشت 
سازمان  کیارســتمی،  عباس  آقای 
نظام پزشــکی تا آخر پشــت سر 
تأیید  من  را  این  ایستاد.  عضو خود 
نمی کنم چــون به نظرم آن ها هم از 
آن ور بام افتاده اند. ولی در جامعه ی 
حمیت  این  حسابرســی  حرفه ای  
حرفه ای و نــگاه فرا فردی را کم تر 
همان  به  رســیدن  برای  می بینیم. 
وفــاق و همدلی که مــورد توجه 

شماست چه باید کرد؟
حرفه ای،  فعالیت  یک  در  جهانبانی:  
فــرد باید بــا دانش و تجربــه کافی در 
صنف قرار بگیرد و دانش او باید همیشه 
به روز باشــد تا پاسخ گوی کارش باشد و 
اســتانداردهایی را هم کــه برای کارش 
نیــاز دارد رعایــت کند. ولــی در قالب 
تشــکل و مؤسســه، حرفه ای گــری را 
نمی بینیم، چون مؤسســه داری حرفه ای 
را آمــوزش ندیده ایــم. CPA آمریکا هر 
دوره ی آموزشــی خــود را در خصوص 
منتشر  ویژگی های مؤسســات حرفه ای 
می کند. از مؤسسات و آدم های شاخص 
شروع می کند. ما بخشی از آن را ترجمه 
کرده ایــم که یک ســاختار ســازمانی 
مطلــوب در یــک مؤسســه ی حرفه ای 
حسابرسی چه گونه باید باشد؟ جامعه ی 
حسابرسان به این نکات باید توجه کند. 
ما بر طبل کار حسابرسی  می کوبیم اما 

به توســعه ی خدمات نپرداخته ایم. بازار 
بخشــی از خدمات را جامعه باید فراهم 
کند. مثــاًل حسابرســی عملیاتی را در 
قانون برنامه ششم بگذارد، فالن بحث را 
در بانک مرکــزی مطرح کنند. امروز در 
ســطح کالن مصوب می شود که پایه ی 
بودجه ریزی عملیاتی، حسابرسی تعهدی 
است. شــورا باید الزاماتش را بگیرد و با 
توســعه ی  کار کند.  بخش های مختلف 
بازار باید هم توســط جامعه اتفاق بیفتد 
و هم در مؤسســات خصوصی درباره ی 
آن تحقیق شــود. ما به عنوان مؤسسه ی 
حرفه ای پیشنهادمان این بوده که ادغام 
یکی از راه هاست. مؤسسات وقتی بزرگ 
شــوند دیگر نمی توانند ســاختار سنتی 
داشــته باشند. نمی شود یک نفر تصمیم 
بگیرد و باید بــه فرآیند توجه کرد. یک 
فرآیند، فرآیند توسعه ی بازار است. چند 
نفر از ما درک درســتی از رقابت داریم؟ 
بعضی وقت ها رقابت ما رقابت سیاه است. 
رقابت سفید و سالم رقابتی است که من 
توانمنــدی ام را افزایــش بدهم. قدرت 
بدهم. قدرت  افزایش  را  ریسک پذیری ام 
چانه زنی در کار گرفتن را افزایش دهم تا 
درآمد من متکی به یک مشــتری خاص 
نباشــد. اعضا باید بنشینند رودرو با هم 
صحبت کنند. ما کاًل از همدیگر دوریم. 
بعضــی وقت هــا از هم دیو ســاخته ایم 
چون همدیگــر را نمی بینیم. پس حرف 
شــما درست اســت. جامعه هم باید به 
مــا آموزش کار حرفــه ای بدهد. کالس 
آموزشــی درباره ی موجودی کاال برگزار 
می کند، اما ضمناً باید بگوید مشــکالت 
مؤسسات حسابرســی چیست؟ پنج نفر 
بنشینیم مشکالت  بعدی  برای جلسه ی 
را فهرســت و دســته بندی کنیــم، بعد 
خبرگان و پیش کسوتان حرفه را دعوت 
کنیم و از مؤسســات هم نماینده دعوت 
کنیم. باید کار تحقیقاتی کنیم. یک زمانی 
اگر من حسابرس خوبی بودم باید در 24 
ســاعت 20 ســاعت کار می کردم. االن 
کسی اگر بیش تر از 10 ساعت کار کند 
قطعــاً کارایی ندارد. چرا؟ چون اســاس 

ورودی های 
جامعه ی 
حسابداران در 
اختیار خودش 
نیست. جامعه ی 
حسابداران 
رسمی مثل 
کانون وکال 
نیست که 
خودش آزمون 
برگزار کند. 
مثل نظام 
پزشکی هم 
نیست که 
مقررات خاص 
خودش را 
داشته باشد.
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کارمبتنی بر فکر شده است. یک زمانی 
به حســابدار می گفتند برو ببین مقدار 
حواله ی انبارها در فاکتور فروش درست 
اســت یا نه؟ االن یک برنامه می نویسند 
که 100 درصــد انبار و دیگر بخش ها را 
کنترل می کند. دو درصد وزن انســان را 
مغز تشکیل می دهد و 20 درصد کالری 
بدن را مصرف می کند. بعد از 8 سال اگر 
من خوب فکر کنم توانم تحلیل می رود. 
چه قدر از ما درحال مبتنی کردن اصول 
بر فکر هســتیم؟ چند نفر از ما امروز با 
ریسک های حاکم برحرفه ی حسابرسی 
آشــناییم؟ کدام یک از آن ها شناســایی 
شــده اســت؟ ریســک بازار و ریسک 
عملیاتــی وجود دارد. ریســک بازار این 
است که آقای فالنی امروز صبح تصمیم 
بگیــرد این جوری کار را تقســیم کنیم 
درحالیکه من ســازمان طراحی کرده ام 
و اســتخدام کرده ام. ریسک های حاکم 
بر حرفه را باید در سطح کالن مشخص 
کنیم. خود جامعه ی حسابداران رسمی 
ریسکش چیســت؟ ما در دوره ی چهارم 
ریسک انحالل داشتیم. وقتی 10 نفر از 
اعضا حکم برای شــان صادر شد ریسک 
انحالل داشــتیم. ریسک از دست دادن 
کارمند داشتیم. مصوبه داده اند که شورا 
باید برنامه پوشــش ریسک داشته باشد. 
بگوید مؤسســات هم چه ریســک هایی 
دارنــد. شناســایی ریســک از ارزیابی 
ریسک مهم تر اســت. راه های توسعه ی 
بــازار و ریســک های حاکــم برحرفه و 
مســائل مبتالبه مؤسســات حسابرسی 
فقــط بــا تحقیق مشــخص می شــود. 
مطالعات تطبیقی نجات دهنده ی ماست 
و باید هزینــه ی آن را قبول کنیم. باید 
مــدل اداره ی مؤسســات دنیا بررســی 
 شــود و ببینیم آیا با ایران تطبیق دارد 
یا خیر؟ انتظار من از جامعه ی حسابداران 
این اســت که در این زمینه قاعده سازی 

کند.
هشی: من با توسعه ی حرفه از طریق 
ادغام مؤسسات موافق نیستم. اگر ادغام 
در اصول اتفاق بیفتد موافقم ولی تجربه 

نشــان داده ادغام در هرجا اتفاق افتاده 
اول فعال اقتصادی ادغام شــده و بعد از 
آن وقتی حســابرس دیده از قافله عقب 
می ماند ادغام شــده است. من با این که 
ابتدا مؤسســات حسابرسی ادغام شوند 
بعد ادغام در ســطح واحدهای اقتصادی 
اتفــاق بیفتد مخالفم. ادغام ها از ســال 
1997 به بعد در مؤسســات بین المللی 
شــروع شــد ولی ادغام شــرکت ها در 
فاصلــه 1990 تــا 1997 بــود. از یکی 
از مدیــران  پرایس  واترهــاوس کوپرز 
پرســیدم به چه دلیل می خواهید ادغام 
شــوید؟ گفت برای اینکه شــرکت های 
نفتی طرف قرارداد من ادغام شــده اند و 
به بزرگ ترین شــرکت نفتی دنیا تبدیل 
شــده اند بنابراین حسابرســی آن ها هم 
بایــد توســط بزرگ ترین شــرکت های 
حسابرسی دنیا انجام بشود. اگر بخواهیم 
خودمان را بزرگ کنیم ادغام کار درستی 
 اســت ولی یک رقیب داریــم که وقتی 
ما  اســتارت بزنیم می تواند ریشه ی ما را 

بزند. 
منظور از»ســایر خدمــات«، خدمات 
سیستم، مشاوره و نگهداری دفاتر است. 
در ایران هرکســی به حسابدار می گوید 
بــرای من دفتــر نگهدار و از مــا انتظار 
نمی گوید  هیچ کس  دارند.  حساب سازی 
اقتصــاد زیرزمینی و غیرشــفاف بر بازار 
کار ما تاثیر گذاشــته است. حتی ضعف 
برخــی از ما به این داســتان دامن زده 
اســت. اگر من بخواهم حرفه ام را توسعه 
دهم باید حسابرسی داخلی را گسترش 
دهــم و نرم افــزارش را بخــرم. ولی نه 
پس انداز دارم که بتوانم نرم افزار بخرم و 
نه امید دارم که اگر خانه ام را بفروشــم 
و نرم افزار بخرم بتوانم کار بگیرم. رقیب 
من در حال فعالیت اســت. وقتی می آید 
بیرون با مقــررات بورس اجــازه ندارد 
حسابرســی آن شرکت را عهده دار شود. 
این هم دوباره الزامی بود که جامعه روی 
دســتور العمل بورس گذاشت. همین آقا 
می آید حسابرسی داخلی را برای خودش 
قــرق می کند. االن در یکــی از خدمات 

که حسابرسی داخلی است ما هم رقیب 
شــبه دولتی داریم و هم افــرادی که از 
دولت جدا می شــوند و ارتباطاتی دارند 
و حسابرســی می کنند. اگر من بخواهم 
به ســایر خدمات برسم باید به بازار کار 
نگاه کنم. رقیب ما اگر در خرید نرم افزار 
ســرمایه گذاری کرده مطمئن است که 

شرایط اخذ کار را دارد.
تحقیقــات  براســاس  جهانبانــی: 
بیش  مؤسســات حسابرسی  انجام شده، 
از 140 خدمــت ارائــه می دهنــد. من 
شخصاً  نمی توانم در مورد این فعالیت ها 
تصمیم بگیــرم که آیا قابــل انطباق با 
ایران هســتند یا خیر؟ یکی از انتظارات 
ما از شــورا این اســت که در این مورد 
تحقیق کند. جامعه بایــد این نیاز را به 
عنوان هدف خــودش تعریف کند، دبیر 
کل باید میزگرد بگــذارد، خبرنگاران را 
دعوت کند و نتیجــه ی تحقیقات خود 
را بگوید. اشــکال مملکت ما این اســت 
که از این خدمات اســتفاده نمی کنیم. 
تصمیم ســازی  مان پایه نــدارد و مبانی 

تصمیم گیری مان غلط است. 
هشــی: حرف من در مورد برخی از 
خدمات است. دو مسأله وجود دارد: یکی 
حسابداری شرکت ها و دیگری حسابرسی 
داخلی. جامعه انتظارات خاصی از شــورا 
دارد. در جلساتی که ما تشکیل می دادیم 
این حرف مســتقیم گفته می شد ولی با 
روند رشــد نماینــده ی بخش خصوصی 
در شورا، انتظار رفع مشکالت و حمایت 
از جامعه در اســتراتژی و برنامه ی آینده 
شــورا لحاظ شــد. این گونه نیست که 
شوراهای قبل این موارد را نادیده گرفته 

باشند.
شــورا دو وظیفه ی مهم بر دوش خود 
دارد: ایجــاد کار و حمایت حرفه ای. در 
مورد ایجاد کار ما نتوانستیم موضوع را جا 
بیندازیم. چون نمی توانیم به صاحب کار 
بگوییم فالنی را انتخاب کن. ما زمینه ساز 
هســتیم کــه مســیر قانونــی انتخاب 
حســابرس از بین مؤسسات عضو جامعه 
کنیم. صاحب کار شــبه دولتی  فراهم  را 

جامعه ی 
حسابداران 
یک جامعه 
دانش محور 
است و ما انتظار 
نداریم مدام 
طول و عرض 
خود را اضافه 
کند بلکه باید 
کمیته ی فکری 
و تخصصی و 
کارشناسی اش 
را تقویت کند
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یــا دولتی اگــر نگران مال خــودش یا 
بیت المال اســت برای حسابرسی باید به 
مؤسســات واجد شرایط مراجعه کند. ما 
مؤسسات را رتبه بندی کرده ایم و فرصت 
هم داده ایم که هر کســی خودش را از 
رتبه ای که در آن قرار گرفته به رتبه های 
باالتر ارتقا دهد. تقســیم کار حسابرسی 
هم صرفاً دل خوش کنکی بود که بگویند 
جامعه به شما کار نداد، ولی ما که رقیب 

بودیم به شما کار دادیم. 
وظیفه ی دوم شــورا حمایت است. ما 
از حقوق کار دســت دوم دفاع کردیم و 
موضــع گرفتیم تا مشــکل صدور حکم 
10 نفر عضو شــورا حل شود، اگر آن ها 
تعلیــق می خوردند چه بســا ممکن بود 
جامعه از هم بپاشــد. خوشبختانه رأی 
 مثبت دیوان عدالــت را گرفتیم و قضیه
 تمام شــد. خدا پدر افــرادی که حکم 
گرفتنــد را بیامرزد که نرفتند علیه وزیر 
شــکایت ادعای شــرف کنند. نمی شود 
 امــروز کســی را متهــم کنیــم و فردا 
بگوییم ببخشــید اشتباه شده برگرد سر 

کارت. 
از شــورای قبلــی ما انتظــار کمک 
داشتیم که متأســفانه برآورده نکرد. در 
معضل حسابرسی بانک ها، بانک مرکزی 
اختیار تدوین نمونــه گزارش بانک ها را 
طبق ماده 36 قانون پولی دارد. در ماده 
35 هم که در ســال 1351 نوشــته اند 
گفته شده حســابداری و دفترداری در 
بانک ها بر عهده ی بانک مرکزی است. از 
سال 1375 که استانداردهای حسابداری 
شــکل گرفــت دیگر بانــک مرکزی در 
استانداردهای حسابداری دخل و تصرف 
نکرد. چون بدهکار و بستانکار و استاندارد 
حاکم همان اصول حســابداری بود که 
اسمش شده بود اســتاندارد حسابداری. 
یعنی فقط در اســم تجدید نظر کردند. 
نمونــه گــزارش بانک ها را هــم بانک 
مرکزی داده بود. سازمان حسابرسی هم 
این نمونه را به کار گرفت و هفت سال بر 
اساس آن گزارش می داد تا این که دیدند 
وافی به مقصود نیســت. زبان مشترکی 

بیــن نظام بانکی ایران با دیگر بانک های 
دنیــا وجود ندارد. ایــن موضوع یکی از 
موانعی بــود که در برجام زیــاد به رخ 
ما می کشــیدند. به محض این که به یک 
بانک می رســیدند می گفتند ما که زبان 
مشترک نداریم. بانک مرکزی بر اساس 
اختیارات یک چیزی نوشت و ابالغ کرد. 
تابع  خصوصــی  بخش  حســابرس های 
قانون هستند. نشســتیم و کار خودمان 
را شــروع کردیم ولی هر کدام از ما که 
در این مقوله فعال بودیم مورد شــماتت 
و انواع و اقسام تهدیدها قرار گرفتیم. در 
مورد به خصوص شخص من، کارهایم را 
در هلدینگ هایی که مشغول بودم ازمن 
گرفتنــد. من برای بانــک طبق مقررات 
کشــور گزارش دادم و در عوض کار مرا 
گرفتند. در چنین حالتی ما مشــکل مان 
را با جامعه مطرح کردیم اما شورای قبل 
مصوبه ای داد که نظر رقیب را تأیید کرد. 
نظر رقیب چیســت؟ سازمان حسابرسی 
بــرای بانک هــای دولتی مدعی شــد و 
گفت بانک مرکزی نمی تواند اســتاندارد 
بنویســد. در ترجمه ی استانداردها اسم 
مفاهیم گزارشــگری را اســتاندارد یک 
حسابرسی گذاشته اند. گزارشگری طبق 
مفاهیم بســته ای است از اطالعات مالی 
برحسب خواســته ی نیازمند و ذی نفع. 
پس بانک مرکزی درست عمل کرده بود. 
ایراد  بانک ها هم چون حساب هایشــان 
داشــت جرات نکردند بــه بانک مرکزی 
بگویند حــرف تو را گــوش نمی دهیم. 
نمونه ی آن بانک صادرات است. به بانک 
مرکزی گزارش دادند. سازمان گفت من 
قبــول ندارم و فقط روی صورت مالی ای 
گــزارش می دهم که طبق نمونه ی قبلی 
باشد و پای حرفش هم ایستاد. در این جا 

کار کشیده شد به وزیر.
ایــن زبان مشــترک کشــف جدید 
رییس کل بانک مرکزی نبود. در ســال 
1388 بــورس ایران با بــورس ترکیه و 
مالــزی صحبتی کرد مبنی بر این که ما 
شرکت های خودمان را بیاوریم در بورس 
آن جا سهام شان را عرضه کنند. درجواب 

گفتند بورس ایران زبان مشــترک با ما 
 .IFRS ندارد. زبان مشــترک چیســت؟
دست به دامان وزیر وقت شدند. باالخره 
در شــهریور 1390 وزیــر به ســازمان 
 IFRS حسابرســی دســتور می دهد که
نوشــته )یعنــی ترجمه( شــود. مرجع 
تدویــن باید بررســی کند کــه آیا این 
اســتاندارد در ایران کارایی دارد یا نه و 
آن را طوری که الزم است شکل بدهند 
کــه بتوانیم اینجا عمل کنیم. قانون گذار 
حق قضاوت را به مرجع می دهد. سازمان 
حسابرســی از شــهریور 1390 تا تیر و 
مرداد امسال روی این دستور خوابیده و 
هنوز هم گرفتارش است. کل استاندارد 
که صورت های مالی بانک ها نیست. یک 
بخش از IFRS را شــروع کردند که هم 
بتوانند به رفع تحریم کمک کنند و هم 
بتواننــد مرحله ای آن را درکشــور اجرا 

کنند. 
حسابرسی  سازمان  زیرمجموعه ی  در 
یک شــرکت وجود دارد به نام »تعاونی 
مســکن کارکنــان شــرکت ســهامی 
حسابرســی وزارت دارایی«. این شرکت 
ســازمان حسابرسی از شــهریور 1392 
تا تیر امسال  چهار پروژه ی بلند مرتبه را 
ساخته است. ولی آن اتاق بغلی در سازمان 
استانداردهاست یک  تدوین  مسئول  که 
خط اســتاندارد ترجمه نکرده است. ما 
حسابرســان بخش خصوصی در معرض 
خطر قرار گرفتیم و به جامعه نامه دادیم 
ولی کارگروه جامعه همان نظر دولتی ها 
را تأیید کرد. حســابدار از جامعه انتظار 
دارد کــه کار  برایش ایجاد کند که گاه 
این امر در حیطه ی توانایی ما نیست ولی 
در مورد مســائل حمایتی هم در شورای 

قبل به ما کمک نکردند.
جهانبانــی: ترکیب شــورای فعلی، 
ترکیب آرای در برنامه اســت. این شورا 
یک تیم اســت. در شورای چهارم بعد از 
این که افق مان را تعییــن کردیم برنامه 
نوشــتیم. هر کدام از اعضای شــورا هم 
بخشــی از این برنامه ی ساده را بر عهده 
گرفتند. می دانســتیم دستورکار چیست 

یک مصوبه 
گذاشته اند که 
مدیر دولتی از 
آزمون معاف 
است یعنی 
عمالً کسانی 
که 30 یا 40 
سال سابقه کار 
دارند می آیند. 
با این مصوبه 
یک عده ورودی 
جامعه اند که با 
برخورداری از 
موقعیت دولتی 
خیلی زود کار 
می گیرند.
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و مسائل جدیدی هم که اتفاق می افتاد 
البــالی آن قرار می گرفــت. فضا در آن 
زمان، فضایی بود که تشــکل های مدنی 
جایگاه خاصی نداشــتند. تمام تالش ما 
این بــود که در راســتای آن افق پیش 
برویم. در آن میان یک سکته ی یک ساله 
هم ایجاد شــد که همه را متوقف کرد. 
امروز در بستر فعلی و شرایطی که فراهم 
شــده انتظار مؤسســات حسابرسی این 
است که جامعه در جهت توسعه ی بازار 
پیش برود. بخشــی از مشکالت نیاز به 
تحقیــق دارد. بخش تحقیقات جامعه ی 
حســابداران رســمی به این معنا اصال 
وجود خارجی نــدارد. اول باید زمینه و 
موضوعاتــی که الزم اســت در آن مورد 
تحقیق شــود شناسایی شود و مشخص 
شــود که درد و مشــکل چیســت؟ ما 
یک سری مشــکالت در ســطح جامعه 
داریم. جامعه ی حســابداران یک جامعه 
دانش محور اســت و ما انتظــار نداریم 
مدام طول و عرض خــود را اضافه کند 
بلکه بایــد کمیته ی فکری و تخصصی و 
کارشناسی اش را تقویت کند و خیلی از 
کارهای خود را برون سپاری کند. خیلی 
افتخار نیست که من سود سپرده بگذارم 
و پولم را دســت نزنــم و خیالم راحت 
باشــد. بخش تحقیقات کاربــردی باید 

تقویت شود.
بحــث دوم در کنار اعتالی حرفه این 
است که شــورا حقوق اعضا را به عنوان 
بخش صنفــی مورد توجه قــرار بدهد. 
این بحث کلیدی من اســت. اعضای ما 
ظرفیت بســیار باالیی دارند،  از ظرفیت 
اعضا باید بتوان با یک مکانیسم منطقی 
اســتفاده کرد. قوانین ناظــر بر جامعه 
به عنوان اساســنامه یا بخشی از قوانین 
می تواند هم زمــان که قوانین دیگر مثل 
اجرا می شــود پی گیری  برنامه ششــم 
شــود. ما در برنامه ی ششــم می توانیم 
برای جامعه توســعه ی بازار ایجاد کنیم. 
فرض کنید بدهی های دولت به بانک ها 
را سازمان حسابرسی تأیید می کند. چرا 
اعضای جامعه نتواننــد این کار را انجام 

دهند؟ بخشــی از بحث توسعه ی بازار، 
کالن اســت و بخشــی از آن درحوزه ی 
اختیار ماست. به نظر من اعضای شورای 
ایــن دوره تیــم خیلی خوبی هســتند. 
ترکیــب تیمی این ها می تواند موفق تر از 
دوره های قبلی باشد. شورای پنجم مثل 
یک تیــم فوتبال پر از ســتاره بود ولی 
نتوانســتند خوب کار کننــد اما در این 
دوره ترکیب تیمی خوبــی وجود دارد. 
در نتیجه ما انتظار داریم از ظرفیت های 

موجود استفاده ی بهینه شود. 
حمایت حرفه ای باید تعریف شود. من 
باید بفهمم کجا به عنوان شــورا به شما 
مراجعه کنم و شما کجا می توانید از من 
حمایت کنید. ما باید منافع شــخص و 
مؤسســه مان را در منافع جامعه ببینیم. 
در مــورد حجمــی کــه در رقابت های 
غیرمعمول از بازار ما کم می شــود شورا  

باید وارد موضوع بشود. 
رییس یک تشــکل که با من دوست 
بــود می گفت هر مشــتری کــه به ما 
مراجعــه می کــرد اول به رقبــا معرفی 
می کردیم وقتی ظرفیت رقبا پر می شــد 
همه ی کارها باقی می ماند برای خودمان. 
مثال اگر مؤسســه ای 200 نفر نیرو دارد 
ظرفیتش مشخص اســت. درباره ی این 
نباید تعارف کنیم. ما استاندارد  موضوع 
داریم. ساعتی حساب کنیم روشن است 
پولی هم حساب کنیم روشن است. اگر 
باید  مؤسسه بخواهد توســعه پیدا کند 

ساختمان و نیرو بگیرد. 
هشی: مثــاًل همین نرخی که جامعه 
گذاشــته تبدیل به بالی جان ما شــده 
است. با این پول خرج کارمندان مان هم 
در نمی آید. کارگروه های جامعه متشکل 
از یک سری حسابرس های رقیب هستند. 
هدف تصمیماتــی که یک عده می گیرند 
نابودی رقیب بخش خصوصی است. یک 
دانش جعفری،  آقایــان  مثل  وزرا  زمانی 
آقــای مظاهری یــا حتــی محمدخان 
و نمــازی درمراحــل مختلــف، بخش 
می گفتند  و  می خواســتند  را  خصوصی 
نظرتان را بگویید. ولی از ســال 1388 

به این ســو همه با ما قهرند و تاحاال یک 
وزیر هم نیامده با بخش خصوصی حرف 
بزند. شــخص وزیر فعلــی از عید تاحاال 
قرار اســت وقت مالقات بدهد ولی هنوز 
جلســه ای که خودش قول داده تشکیل 
نشده. چون احساس می کند نیاز خود به 
اطالعات این حرفــه را از زیرمجموعه ی 

خودش تامین می کند. 
جهانبانی: بخشــی از کارهای دولتی 
بی تردید باید توســط خود دولت انجام 
شود مثل وزارت دفاع و ... ولی در بخش 
خصوصی رقابت در یک وزن قرار ندارد. 
ما از ظرفیت قانون رفــع موانع فعالیت 
بخش خصوصی چه استفاده ای می توانیم 
بکنیــم؟ فکــر می کنید جاذبــه ی کار 
دســت دوم برای بخش دولتی چیست؟ 
30 درصد پول را بدون اینکه کار بگیرند 
به عنوان حق امضا می گیرند. چه گونه آن 
را توزیع می کنند؟ پــاداش می دهند به 
واقعا دولت معطل  آیا  کارمندهایشــان. 
این 30 درصد اســت؟ ما نمی توانیم در 
اقتصادی که 90 درصــد آن حاکمیتی 
اســت از حاکمیت دور باشیم. حاکمیت 
بایــد بداند که ما می توانیم بار را از روی 
دوشــش برداریم. ما باید در یک محیط 
حرفه ای نسل بعدی مان را تربیت کنیم. 

گردش نسلی باید اتفاق بیفتد. 

 پس چکیده ی مباحث میزگرد را 
با  کرد:  این گونه جمع بندی  می توان 
توجه به تجارب قبلی،آن چیزی که 
دارند  انتظار  جدید  شورای  از  اعضا 
در درجه ی اول شناسایی و پوشش 
ریسك هاست. دو محور مهم تمرکز 
است  کار  بازار  توسعه ی  یکی  شورا 
ارتقای حرفه ای  و دیگری حمایت و 
اعضا که ابزار آن آموزش و تحقیقات 
است. و در نهایت پررنگ کردن نقش 
و  سیاست گذاری  مراجع  در  جامعه 
این  از حضور شما در  تصمیم گیری. 

 .میزگرد سپاسگزاریم

االن در 
یکی از خدمات 
که حسابرسی 
داخلی است 
ما هم رقیب 
شبه دولتی 
داریم و هم 
افرادی که 
از دولت جدا 
می شوند و 
ارتباطاتی دارند 
و حسابرسی 
می کنند.
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امضای
گزارش حسابرس

عبداله آزاد - میالد درویشی 

و طبق  آثار حقوقی دارد  امضای گزارش،  اجزای اصلی گزارش حسابرس است.  از  امضای گزارش، یکی 
استانداردهای حسابرسی می تواند به نام شخص یا مؤسسه ی حسابرسی یا هر دو باشد. گرچه در ایران درج 
نام شخص حسابرس در گزارش حسابرس الزامی است؛ در کشورهای دیگر درباره ی درج نام شخص حسابرس 
در گزارش مباحثی مطرح شده است. در این نوشتار، درباره ی امضای گزارش، درج نام شخص حسابرس در 
گزارش و شیوه ی امضای گزارش در برخی کشورها، مطالبی کوتاه ارائه شده است. درج نام شخص حسابرس 

در گزارش مزایا و معایبی دارد؛ اما در بیشتر کشورها، نام وی در گزارش حسابرس درج می شود.

 مقدمه
امضا یــا دســتینه بخــش مهمی از 
شخصیت و اعتبار حقوقی، تجاری و حتی 
هنری اشخاص اســت. وجود امضا، برای 
اعتباربخشی به اسناد )از مهم ترین اسناد 
بین المللی تا یک کارت تبریک( ضروری 
اســت. امضای یک سند، مهم ترین دلیل 
انتساب مفاد سند به امضاکننده )ممضی( 
و نشانه ی پذیرش محتویات و مندرجات 
سند توسط اشــخاصی است که آن را با 
رضایــت امضــا کرده انــد؛ بنابراین وجه 
مشترک اســناد اعم از رسمی یا عادی، 
تجــاری یا غیرتجاری و حتــی نامه های 
دوســتانه، وجــود امضا اســت )کی نیا و 
ســیادهنی، 1394(. امضای یک نوشته، 
سند ایجاد می کند و این سند، اثر حقوقی 
دارد. امضای یک نوشــته، امضاکننده را 
متعهد می کند. بنابر این امضای یک نوشته 
باید با نهایت دقت باشد؛ زیرا محتوای آن 
هرچه باشد علیه امضاکننده قابل استفاده 
است. از آثار امضای یک نوشته، می توان 
به تایید بیان آن از ســوی امضاکننده و 

تایید درستی مطالب آن اشاره کرد.

امضا ازنظر روان شناســی شــخصیت، 
معرف موضعی است که هر فرد در مقابل 
اجتماع بــرای خــود بر می گزیند؛ چون 
هرکســی امضای خــود را مطابق ذوق 
و ســلیقه ی خود بر مــی گزیند و امضا، 
شخصیت رســمی او را در مقابل دنیا به 
نمایش می گذارد. البته نباید انتظار داشت 
که در امضای یــک نفر تمام ویژگی های 
اخالقی او را یافت؛ زیرا یک فرد می تواند 
در خلــوت خود با آنچــه در اجتماع و یا 
در محیط کار و شــغل هســت؛ تفاوت 
زیادی داشته باشــد )پور ارشد، 1394، 
ص 19(. امضا وابسته به هویت فرد است. 
همان گونه که امضای یک نقاش به اثر وی 
هویت می بخشد؛ امضای حسابرس نیز به 
نتیجه کار وی )گزارش حسابرس( هویت 
و اعتبار می بخشــد؛ باور عمومی اینست 
که هرچه امضا مربــوط به افراد معتبرتر 
و شناخته شــده تری باشد؛ هویت سند و 
مطالب ارائه شــده اعتبار بیشتری دارد و 
هرچه فرد ارزش بیشتری ازلحاظ علمی، 
اجتماعی و سیاسی داشته باشد، امضای 

ارزشمندتری دارد.

 تعریف امضا
امضــا یــا دســتینه، در فرهنگ های 
دهخدا، معیــن و عمید به صــورت زیر 

تعریف شده است:
گذرانیدن،  در  و  کــردن  »روان 
بگذرانیدن، روان گردانیدن، راندن، 
کردن  اجرا  فرمان،  گردانیدن  روان 
و عمل کــردن )دهخدا، 1377، ص 

.»)3358
کردن،  روان  راندن،  »گذرانیدن، 
جایز داشــتن، عالمتی که پای نامه 
یا ســند گذارند؛ نام خــود که در 
)معین،  دستینه  نویسند؛  ورقه  زیر 

1386، ص 89(«.
یا  نامه  پای  که  اسمی  یا  »عالمت 
را  خود  نام  دستینه،  بگذارند؛  سند 
در ذیل حکم، نامه، یا سند نوشتن، 
اجرا کردن؛ تمام کردن و پایان دادن 
1371، ص  )عمیــد،  امری  یا  کاری 

.»)232
امضا در فقه و حقوق به ســه معنای 
نخســت،  اســت.  به کاررفته  اصطالحی 
به معنــای تنفیذ کــردن عمل حقوقی 

 الزامات امضا 
نباید وظایف، 
تعهدات و 
مسئولیت های 
شریک 
امضاکننده 
گزارش را 
افزایش دهد
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غیرنافــذ، دوم شناســایی یــک عرف و 
عادت از طرف اســالم و سوم نوشتن نام 
یا نام خانوادگی یا هر دو یا رسم عالمت 
خاص که نشانه ی هویت صاحب عالمت 
اســت؛ زیر اوراق و اسناد عادی و رسمی 
که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار 
یا شهادت و مانند آن ها است یا بعداً باید 
روی آن اوراق تعهد یا معامله ثبت شود 
)پورارشد، 1394، ص 17(. امضا در این 
معنا عبارت است از نگارش نام نویسنده 
زیر نوشــته ای به منظــور تصریح صحت 
تحقق تعهدات ســند مذکور )صدرزاده 
افشــار، 1370، ص 91(. جالب توجــه 
آن کــه امضا بــه این معنــا در قوانین و 
مقررات کشــور، فراوان به کاررفته است؛ 
اما توســط مقنن تعریف نشده و وضعیت 
حقوقی آن روشــن نگردیده اســت. به 
همین دلیل در تفســیر لفــظ امضا  باید 
به عرف اهل فن مراجعه کرد )پورارشــد، 
1394، ص 17(. در متــون حقوقــی، 
امضــا را این گونه تعریف کرده اند: »امضا 
عبارت از ترســیمی شــخصی است که 
به طورمعمول حاوی نام شــخص اســت 
و داللــت بر تصمیم نهایــی و رضای او 

می کند. به همین جهــت، امضا باید در 
محلی قرار گیرد که در نظر عرف نشــان 
رضایت باشــد )کاتوزیــان، 1380، ص 

.»)317
»امضا عبارت است از نوشتن نام و یا 
نام خانوادگی یا هردو، یا رســم عالمت 
به عنوان بیان هویت صاحب عالمت زیر 
اوراق و اسناد برای تایید متن سندی که 
نوشته شــده است و یا بعد از امضا نوشته 
خواهد شــد )جعفری لنگرودی، 1378، 
ص 636(«. همچنیــن امضــا به صورت 
»نوشــتن نام یا نام خانوادگی )یا هردو( 
یا رســم عالمت خاص، که نشانه هویت 
صاحب عالمت اســت در زیــر اوراق و 
اســناد )عادی یا رســمی( که متضمن 
وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شــهادت 
و مانند این ها اســت یا بعــداً باید روی 
آن اوراق تعهد یا معامله ای ثبت شــود« 
تعریف گردیده است )جعفری لنگرودی، 

1388، ص 81(.
درهرحــال امضا آثــار حقوقی دارد؛ 
بنابراین امضا را اینگونه نیز تعریف کرده 
اند: امضا عبارت است از اراده ظاهرشده 
نســبتاً ماندگار، درنتیجه حرکت ارادی 

دســت با قصد فعل و نتیجه بر روی هر 
آنچــه اثرپذیر اســت به نحوی که به طور 
نسبتاً مشهودی به صاحب آن منتسب و 
یا قابل انتساب باشد )پور ارشد، 1394، 

ص 18(.

 آثار حقوقی امضا
ازنظــر حقوقــی، امضا دو اثــر دارد؛ 
اثــر ثبوتی و اثــر اثباتی. امضــا گاه اثر 
ثبوتــی دارد. امضا می توانــد ایجاب یا 
قبول باشــدکه درباره ی نوشته ی حاوی 
توافقات، اعالم می شــود؛ یعنی اراده ای 
کــه در امتداد و انطباق با اراده ی باطنی 
ظاهر می شــود. امضا در چنین وضعیتی 
اثر ثبوتی و ایجابــی دارد. از دیدگاه اثر 
اثباتی، گاه امضا جزء اخیر اقرار به امری 
اســت که محقق شــده یا واقع گردیده 
اســت؛ در این صورت امضــا اثر اثباتی 
دارد؛ به عبارت دیگــر اقرار کــه خود از 
ادله ی اثبات اســت دو نوع دارد که یکی 
اقرار شــفاهی و دوم اقرار کتبی اســت. 
نوشته ی بی امضا، ممکن است چنان چه 
حــاوی اخباری علیه نویســنده باشــد 
اقرار کتبی به حســاب آید؛ اما در چنین 

گنجاندن 
امضای 
حسابرس 
در گزارش 
حسابرسی نباید 
موجب انتقال 
مسئولیت از 
مؤسسه به 
مسئول کار 
حسابرسی و یا 
دیگر شرکا شود
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وضعیتی ســند که ازجمله ادله ی اثبات 
است تلقی نمی شود. اگر نوشته موردنظر 
امضا شــود در این صورت سند خواهد 
بــود؛ هرچند مانعی نــدارد که اقرار هم 
باشــد. نظر غالب نویسندگان این است 
که ســند ماهیتاً همان اقرار کتبی است 
و تفکیک اقرار کتبی از سند عماًل ثمری 
ندارد و سند اعم از اقرار کتبی است )پور 
ارشد، 1394، ص 42(. بنابراین، گزارش 
امضاشــده ی حسابرس، سندی است که 

اثر اثباتی دارد.
امضا مرتبط با یک نوشــته اســت و 
معموالً در زیر نوشــته گذاشته می شود. 
نوشــته دو حالت دارد. یا توســط خود 
اشخاص ذی نفع و یا فرد دیگری تنظیم 
و تحریر می شــود؛ یا توسط مأموری که 
رســماً و طبق قانــون صالحیت تنظیم 
و تحریر دارد تهیه می شــود. در صورت 
نوشته ها  اســت.  رسمی  نوشــته  اخیر، 
پــس از امضا، برای طرف دیگر و ســایر 
اشــخاص حقیقی و حقوقی، در صورت 
اول ســند عادی و در صورت دوم سند 
رسمی است. در اســناد رسمی امضای 
نیــز ضروری  تنظیم ســند  ماموریــن 
 است. البته یک نوشــته بدون امضا هم 
می تواند سندیت داشته باشد. این نکته 
در مورد نوشــته های عادی اســت؛ زیرا 
نوشــته های رســمی حتماً باید به امضا 
برســند. بنابرایــن، درصورتی کــه فاقد 
 امضا باشــند سندیت نداشــته و به نظر 
می رسد ارزش حقوقی و قضایی نداشته 

باشند.
برای این که یک نوشــته بتواند سند 
و به عنوان یکی از ادلــه ی اثبات دعوی 
موضــوع مــاده ی 1258 قانــون مدنی 
درآید؛ الزم اســت که امضاشــده باشد 
)پور ارشــد، 1394، ص 85(. طبق مفاد 
قانون مدنــی، »دالیل  مــاده ی 1258 
اثبات دعوی از قرار زیر اســت: 1ـ اقرار، 
2ـ اسناد کتبی، 3ـ شهادت، 4ـ امارات، 
5ـ قسم«. همچنین طبق ماده ی 1301 
 قانــون مدنــی؛ »امضایی کــه در روی 
نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاکننده 

دلیل اســت« )ناصــر زاده، 1374، ص 
232 و 239(.

 امضای گزارش حسابرس
امضــا، یکی از اجــزای اصلی گزارش 
باید  گزارش حسابرس،  است.  حسابرس 
الزام در اســتانداردها  این  امضا شــود. 
بــه حسابرســی  مربــوط  مقــررات  و 
گنجانده شــده و حسابرســان ملــزم به 
رعایت آن هســتند. طبق استانداردهای 
بین المللی )و همچنین ایران( حسابرسی، 
خدمات اطمینان بخش و خدمات مرتبط 
»گزارش حســابرس باید توســط افراد 
دارای مجوز حرفه ای یــا قانونی مربوط 
امضا شــود. امضای حســابرس می تواند 
به نام مؤسسه ی حسابرسی، نام شخص 
حســابرس یا هر دو باشد )بخش 700، 
و  بین المللــی   A59 و   46 بندهــای 
بندهــای 32 و ت -24 ایران(«. با توجه 
به اینکه، شــیوه ی امضا از جنبه ی درج 
نام مؤسســه، نام مدیرمســئول کار، نام 
امضاکننــده دوم یا ترکیبی از این   ها، در 
کشــورهای مختلف متفاوت اســت؛ در 
بانام  امضا  یادشده،  بین المللی  استاندارد 
مؤسســه حسابرسی، نام شخص یا هردو 
پیش بینی شــده اســت. درباره درج نام 
شخص امضاکننده در گزارش یا امضای 
گزارش به نام مؤسســه ی حسابرســی، 
دیدگاه ها و الزاماتــی وجود دارد که در 

ادامه می آید.

در  امضای شــخص حســابرس   
گزارش حسابرس

 درباره ی این که آیا گزارش حسابرس 
باید شــامل امضاهای شخص حسابرس 
باشــد یا خیر، در کمیته ها و انجمن های 
مختلفــی ازجمله کمیته ی مشــورتی1، 
گــروه مشــورتی دائمــی2 و انجمــن 
حســابداران خبره انگلیس و ولز3  بحث 
شــده اســت. آنچه میان تمام بحث ها 
مشترک بوده، این اســت که گنجاندن 
امضای حسابرس در گزارش حسابرسی 
نباید موجب انتقال مسئولیت از مؤسسه 

به مسئول کار حسابرسی و یا دیگر شرکا 
شود. دیدگاه موافقان و مخالفان امضای 
گزارش توسط اشخاص )مدیرمسئول کار 

و شرکا( به شرح زیر است:

 دیدگاه موافقان:
• این شــیوه ی امضا، موجب افزایش 
گــزارش  امضاکننــدگان  حســابدهی4 
حســابرس خواهد شــد؛ شــفافیت5  را 
افزایش خواهــد داد و می تواند کیفیت 
حسابرســی را بهبود بخشــد )کمیته ی 
مشــورتی، 2008 و هیــأت نظــارت بر 
 ، حسابداری شرکت های ســهامی عام6 

.)2009
• حامیان، امضاها را با گواهی نامه های 
مدیر اجرایی ارشــد و مدیر مالی ارشد 
طبق بخش 302 قانون ساربنز - آکسلی7  
و امضای مدیران در گزارش های ساالنه 
شرکت های سهامی عام مقایسه می کنند 

)کمیته ی مشورتی، 2008(.
• ازآنجایی که مدیران اجرایی ارشــد 
و مدیــران مالــی ارشــد بایــد صحت 
صورت هــای مالی را گواهــی کنند؛ اگر 
به طور مشــابه، گزارش حســابرس نیز 
شامل امضای شخصی وی باشد؛ ممکن 
است مسئولیت بیشتری برای حسابرسی 
احســاس کند )گروه مشــورتی دائمی، 

.)2008
• هنگامی که اشــخاص نامشان را در 
مســتندی ارائه می دهند؛ رفتار متفاوتی 
نشــان می دهند )گروه مشورتی دائمی، 

.)2008
• بعد از قانون ســاربینز ـ آکســلی، 
درج امضای شــریک اصلــی در گزارش 
حســابرس، تعهد حرفه ای به حسابدهی 
بیشتر را نشــان می دهد و همچنین به 
و  ســرمایه گذاران  اعتماد  بازگردانــدن 
اطمینــان عمومی به گزارشــگری مالی 
کمک می کند )گروه مشــورتی دائمی، 

.)2008
• ســرمایه گذاران می خواهند امضای 
شــریک اصلــی را ببیننــد؛ بنابرایــن، 
ارائه شــود )گروه  باید چنین اطالعاتی 

 امضای 
گزارش، از 
نظر حقوقی به 
آن سندیت 
بخشیده و 
گزارش را 
تبدیل به یک 
سند عادی 
می کند
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مشورتی دائمی، 2008(.
گــروه   2008 فوریــه  نشســت  در 
مشــورتی دائمی، اعضای گروه مشورتی 
دائمی نظرات مختلفــی در مورد اینکه 
آیا شخص شرکا باید گزارش حسابرسی 
را امضــا کنند بیــان کردنــد؛ اعضای 
دائمــی، عمدتاً  موافق گروه مشــورتی 
سرمایه گذاران و ناشران بودند و اعضای 

مخالف، عمدتاً حسابرسان بودند.
یکی از دالیل منطقی ارائه شــده برای 
امضا یا الزامات افشــا که توســط هیأت 
نظارت بر حسابداری شرکت های سهامی 
عــام مطرح شــده، این اســت که حس 
مسئولیت و حسابدهی شریک را افزایش 
خواهد داد. برخی استفاده کنندگان بر این 
باورند که الزامات امضا، حس حسابدهی 
شــریک کار را بهبــود بخشــیده و باید 
منجر به افزایش کیفیت حسابرسی شود 
)هیأت نظارت بر حسابداری شرکت های 
ســهامی عــام، 2009 و 2015(. ایــن 
موارد، با گواهی نامه هــای مدیر اجرایی 
ارشــد و مدیر مالی ارشــد طبق قانون 
ساربینز ـ آکســلی مقایسه می شوند که 
برخی معتقدند حس مســئولیت پذیری 
افزایش  را  امضاکننــدگان گواهی نامه ها 
داده اســت )هیأت نظارت بر حسابداری 
شــرکت های ســهامی عــام، 2009 و 
2011(. هیــأت نظارت بر حســابداری 
شــرکت های ســهامی عام )2011، ص 
11( برای تأکید بــر منافع مورد انتظار 
افزایش حسابدهی، پیشنهاد کرد جمله: 
»شــریک مسئول حسابرســی منتج به 
این گزارش )نام شریک( بوده است« به 

گزارش حسابرس افزوده شود.
ارائه شــده در  دلیــل منطقــی دوم 
حمایت از امضا یا الزامات افشــا، ایجاد 
افزایش شــفافیت درباره ی حسابرســی 
است که باید اســتفاده کنندگان را برای 
ارزیابی بهتر کیفیت حسابرسی توانا کند 
)هیأت نظارت بر حسابداری شرکت های 
ســهامی عام، 2015( و در واقع عنوان 
پیشــنهاد منتشرشــده در سال 2011 
»بهبود شــفافیت حسابرســی« اســت 

)هیأت نظارت بر حسابداری شرکت های 
ســهامی عام، 2011، ص 1(. از دیدگاه 
بر حسابداری شرکت های  نظارت  هیأت 
ســهامی عام هویت شــریک کار عموما 
برای سرمایه گذاران شناخته شده نیست 
و ایجاد چنین اطالعاتی که به راحتی در 
دسترس باشد؛ می تواند استفاده کنندگان 
صورت های مالی، کمیته های حسابرسی 
و دیگران را در ارزیابــی »میزان تجربه 
شــریک در یک نوع خاص از حسابرسی 
و ســابقه اش« یاری دهد )هیأت نظارت 
بر حســابداری شــرکت های ســهامی 
عــام، 2009، ص 9(. بنابراین، این گونه 
اطالعات ممکن اســت در تصمیم گیری 
بــرای ابقــا یــا تغییــر حســابرس و 
بر  افزون  باشــد.  مفید  ســرمایه گذاری 
باعث  می تواند  اضافه شده  اطالعات  این، 
بهبود مهارت و تجربه ی شــرکای کار و 
افزایش رقابت بین شــرکا برای کیفیت 
باالتر در مؤسسه های حسابرسی شود و 
این، ممکن است منجر به بهبود کیفیت 

حسابرسی شود )کول، 2014(.

 دیدگاه مخالفان
• مؤسسه ی حسابرسی مانند یک گروه 
عمل می کند و مســئولیت حسابرسی را 
به عهده می گیرد؛ نه شــخص شــرکا و 
اینکه با چنین امضایی هیچ بهبودی در 
کیفیت حسابرسی به دست نخواهد آمد 

)کمیته مشورتی، 2008(.
• اعضــای هیأت مدیــره و کمیته ی 
حسابرسی که برای نظارت بر حسابرسی 
مسئولیت دارند؛ از شــخص شرکا آگاه 

هستند )گروه مشورتی دائمی، 2008(.
تمام مؤسســه ی حسابرسی پشت   •
گزارش می ایستد )گروه مشورتی دائمی، 

.)2008
• مقایسه با بخش 302 قانون ساربینز 
ـ آکسلی درباره ی گواهی نامه ها مناسب 
نیســت؛ چون چنیــن گواهی نامه هایی 
افزون بر افراد توسط شرکت امضا نشده 
و گواهی نامه ها فقط توســط افراد امضا 
می شود )گروه مشورتی دائمی، 2008(.

• چنین افشــاهایی باید اختیاری و با 
صالحدید مؤسسه باشد )گروه مشورتی 

دائمی، 2008(.
انگلستان  خبره ی  حسابداران  انجمن 
و ولز در ســال 2005 گزارشــی با این 
موضــوع که »آیا شــخص شــرکا باید 
گــزارش حسابرســی را امضــا کنند؟« 
منتشر نمود. این گزارش، مزایا و معایبی 

را به شرح زیر مطرح کرده است:

 مزایای درج امضای شرکا
• به شفافیت کمک می کند؛

• در شــخص شــریک برای مراقبت 
بیشتر در اجرای حسابرسی، در شرایطی 
که نامش قابل مشاهده و شهرت شخصی 
وی درخطر است؛ انگیزه ایجاد می کند؛

• چرخش شــریک کار حسابرسی را 
نشان می دهد؛

•  درباره ی این که حسابرســی توسط 
شــخص و بــه نمایندگی از مؤسســه 
اجراشده، شفافیت بیشتری ارائه می کند؛ 

و
•  مســئولیت های خاص شریک کار 
را  برای کیفیت حسابرسی  حسابرســی 

روشن می کند.
معایب درج امضای شرکا:

• می تواند یک اثر بالقوه گمراه کننده 
داشته باشــد و چنین برداشت شود که 
تنها شخص نامبرده مسئولیت کامل کار 

حسابرسی را بر عهده دارد؛
• بر ماهیت دسترســی سهام داران به 
حســابرس، هیچ اثری نخواهد گذاشت؛ 
چون ســهام داران نیاز خواهند داشــت 
به عنــوان صاحــب کار بــه حســابرس 

روی آورند؛
• می تواند تعداد مؤسســه های آماده 
به انجام حسابرسی های با ریسک باال را 

کاهش دهد؛
• ممکــن اســت تعداد حســابداران 
حرفــه ای مایــل بــه ورود بــه حرفه 

حسابرسی را کاهش دهد؛ و
• امنیت شــخصی در معرض ریسک 

قرار می گیرد.

طبق 
استانداردهای 
هیأت نظارت 
بر حسابداری 
شرکت های 
سهامی عام، 
گزارش 
حسابرس 
باید شامل 
»امضای دستی 
یا چاپ شده 
مؤسسه 
حسابرسی« 
باشد
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انگلیس  انجمن حســابداران خبــره 
و ولز )2005( پیشــنهاد کرده که الزم 
اســت قانون و استانداردهای حسابرسی 
اصالح شــود تا به روشنی مشخص شود 
که گزارش حسابرس باید به نام شخصی 
شــریک کار حسابرسی، به نمایندگی از 

مؤسسه حسابرسی امضا شود.

برخی  در  گزارش  امضای  شیوه ی   
کشورها

افراد  توسط  باید  گزارش حســابرس 
دارای مجوز حرفه ای یــا قانونی مربوط 
امضا شــود. امضای حســابرس می تواند 
به نام مؤسسه ی حسابرسی، نام شخص 
حســابرس یا هر دو باشد. در کشور ما، 
بازرس  و  مســتقل  گزارش حســابرس 

قانونی به شرح زیر امضا می شود:
الف. گزارش حســابرس مســتقل و 
بازرس قانونی در مؤسسه های حسابرسی، 
توسط دو شــریک یا یک شریک و یک 
حسابدار رسمی در استخدام مؤسسه که 
مســئولیت کار را بر عهده دارد؛ با درج 
نام، نام خانوادگی و شماره عضویت، امضا 

و به مهر مؤسسه ممهور می شود.

ب. گــزارش حســابرس مســتقل و 
شــاغل  اعضای  توســط  قانونی  بازرس 
انفــرادی با درج نام و نــام خانوادگی و 
شــماره عضویــت، امضا و بــه مهر وی 
ممهور می شود )آزاد و کاظمی، 1392، 

ص 56(8. 
رویه های  بین المللــی،  عرصــه ی  در 
امضای گزارش حسابرس مختلف است. 
این   ، بین المللی حسابداران9  فدراسیون 
تفاوت ها را در استاندارد حسابرسی بخش 
700 بیان نموده که طبق آن با توجه به 
امضای حسابرس  قانونی مربوط،  محیط 
می تواند به نام مؤسســه حسابرسی، نام 
شخص حســابرس یا هر دو باشد. افزون 
بر این، طبق بند 45 استاندارد یادشده، 
نام شریک مســئول کار باید در گزارش 
حسابرسی شرکت های بورسی درج شود؛ 
مگر این که در موارد نادر، انتظار منطقی 
وجود داشــته باشــد که چنین افشایی 

موجب تهدید امنیت شخصی می  شود.
کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار 
ایـاالت مـتحـده 10)قـانـون a( 02-2( از 
آیین نامه S-X( الزام نموده که »گزارش 
باید )1( تاریخ گذاری شــده باشــد؛ )2( 

به صورت دســتی امضا شــود؛ )3( شهر 
و ایالتی که در آن صادرشــده را نشــان 
دهد؛ و )4( به روشنی از صورت های مالی 
تحت پوشش گزارش، شناسایی شود.«11 
درحالی که، طبق اســتانداردهای هیأت 
نظارت بر حسابداری شرکت های سهامی 
عام، گــزارش حســابرس باید شــامل 
»امضای دســتی یا چاپ شــده مؤسسه 
حسابرسی« باشد.12  طبق استانداردهای 
بر حسابداری شرکت های  نظارت  هیأت 
ســهامی عــام، الزم نیســت گــزارش 
حسابرس شامل امضای شریک دوم کار 

باشد.
طـبـق بـند 503 فـصـل 46 قـانـون 
شـرکـت هـای انـگـلـسـتان13، گـزارش 
حسابرسی باید با بیان نام حسابرس امضا 
و تاریخ گذاری شــود. هرگاه حســابرس 
شخـص باشـد )شاغـل انفرادی( گزارش 
حسابرس باید توســط وی امضا شود و 
در مورد مؤسسه نیز گزارش باید توسط 

حسابرس با ذکر نام وی امضا شود.
طبق هشــتمین رهنمود حسابرســی 
قانونی14پارلمــان اروپــا )2006(، امضای 
گزارش حسابرس توسط شریک کار الزامی 

 امضای 
حسابرس 
می تواند به 
نام مؤسسه ی 
حسابرسی، 
نام شخص 
حسابرس یا هر 
دو باشد
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1- Advisory committee
2- Standing Advisory Group(SAG)
3- Institute of Chartered Accountants of England and 
Wales(ICAEW)
4- Accountability
5- Transparency
6- Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)
7- Sarbanes-Oxly(SOX)

8- کلیــه ی گزارش هــای حســابداران رســمی بایــد حســب مــورد 
ــماره  ــی و ش ــام خانوادگ ــام و ن ــا درج ن ــمی ب ــابدار رس ــیله حس به وس
عضویــت امضــا و مهــر شــود و در مــورد مؤسســات حسابرســی حداقــل 
ــام خانوادگــی  ــام و ن ــا ذکــر ن ــه امضــای یکــی از شــرکای مؤسســه ب ب
ــه  ــاده 11 آیین نام ــد )م ــه برس ــر مؤسس ــت وی و مه ــماره عضوی و ش
اجرایــی، تبصــره )4( قانــون اســتفاده از خدمــات تخصصــی و حرفــه ای 
حســابداران ذی صــالح به عنــوان حســابدار رســمی )مصــوب 1379/6/13 
ــورد  ــه در م ــی ک ــران(؛ و گزارش های ــه 1387/1/10 هیات وزی و اصالحی
ــه می شــود، بایــد توســط  ــه صاحــب کار ارائ انجــام خدمــات حرفــه ای ب
ــا یــک نفــر از شــرکا و یکــی از حســابداران  حداقــل 2 نفــر از شــرکا ی
رســمی کــه تمــام  وقــت در اســتخدام مؤسســه بــوده و مســئولیت انجــام 
ــه مهــر مؤسســه انتشــار  ــر عهــده داشــته اند، امضــا و ممهــور ب کار را ب
یابــد )مــاده 17 اساســنامه نمونــه مؤسســات حسابرســی عضــو جامعــه 
حســابداران رســمی ایــران )مصــوب 1380/8/30 و اصالحیه هــای 

شــورای   1387/6/27 و   1386/9/21 و   1385/12/9 و   1382/10/24
ــران. عالــی جامعــه حســابداران رســمی ای

9- International Federation of Accountants(IFAC)
10- Securities and Exchange Commission(SEC)

11- مجموعــه قوانیــن فــدرال، عنــوان شــماره 17 )بــورس اوراق بهــادار 
ــون  ــه قان ــد ب ــه کنی ــن مراجع ــش a( 02-210.2(؛ همچنی و کاال(، بخ
F(02-2( آیین نامــه 02-210.2 § .C.F.R 17 ،S-X )F( )الــزام بــه 
ــر  ــم ب ــی حاک ــای داخل ــرل ه ــاره کنت ــابرس درب ــزارش حس ــه گ اینک
باشــد، به صــورت دســتی  تاریخ گــذاری شــده  گزارشــگری مالــی 
امضاشــده باشــد، دوره تحــت پوشــش گــزارش مشــخص باشــد و نشــان 
ــی  ــگری مال ــر گزارش ــم ب ــی حاک ــرل داخل ــی کنت ــه اثربخش ــد ک ده

ــده اســت(. حسابرســی ش
ــتاندارهای  ــش 508 اس ــراف i( 08( از بخ ــه پاراگ ــد ب ــگاه کنی 12- ن
ــی  ــای مال ــاره ی صورت ه ــزارش درب ــوان گ ــا عن ــکا، ب ــی آمری حسابرس
حسابرســی شــده و بنــد 85 از اســتاندارد حسابرســی شــماره 5 آمریــکا، 
بــا عنــوان حسابرســی کنتــرل داخلــی حاکــم بــر گزارشــگری مالــی کــه 

ــی اســت. ــای مال ــا حسابرســی صورت ه ــراه ب هم
ــز و  ــکاتلند، ول ــس، اس ــورهای: انگلی ــکل از کش ــتان متش 13- انگلس

ــت. ــمالی اس ــد ش ایرلن
14- Eighth Directive on Statutory Audit

15- اتحادیــه ی اروپــا متشــکل از 28 عضــو )شــامل کشــورهای: اســپانیا، 
آلمــان، ایتالیــا، پرتغــال، فرانســه و...( اســت.

پی نویس ها:

شده است. بر اساس، ماده 28 این رهنمود 
»هرگاه مؤسســه حسابرسی، حسابرسی 
قانونی را انجام دهد؛ گزارش حسابرس باید 
دست کم توسط حســابرس )حسابرسان( 
قانونی که کار حسابرسی را به نمایندگی 
از مؤسســه ی حسابرســی انجام داده اند؛ 
امضا شود. در شرایط استثنایی کشورهای 
عضو، اگر چنین افشــایی منجر به تهدید 
قریب الوقوع و قابل توجه امنیت شــخصی 
شــود؛ ممکن است نیاز به افشای عمومی 
این امضا نباشــد. درهرصورت نام شخص 
بــرای مقامات  باید  )اشــخاص( مربوط، 
ذی صالح مشخص باشد«. کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا15 )28 کشور( ملزم به پذیرش 

این ماده هستند.

 سخن آخر
گــزارش حســابرس، بایــد توســط 
مؤسســه ی حسابرســی، حســابرس یا 

هردو امضا شود. امضای گزارش، از نظر 
حقوقی به آن سندیت بخشیده و گزارش 
را تبدیل به یک ســند عــادی می کند. 
ســندی که برای حســابرس مسئولیت 
ایجاد کــرده و از نظر حقوقــی علیه او 
قابل استناد اســت. باوجوداین، درباره ی 
امضای گزارش توسط شخص حسابرس 
مســئول کار با درج نام وی در گزارش، 
یا درج نام شــخص دوم )شــرک دوم یا 
مدیر ارشــد( یا امضای گزارش توســط 
شــخصی به نمایندگی از مؤسسه، بدون 
درج نام شــخص، دیدگاه هــای موافق و 
مخالفی وجود دارد که در این نوشــتار 
به برخی از مهم ترین آن ها اشــاره شد. 
بیشــتر مخالفان درج نام حســابرس در 
گزارش، مؤسسه های حسابرسی بوده اند. 
مؤسســه حسابرســی دیلویت )2008( 
در واکنش به پیشــنهاد درج نام شریک 
در گزارش، نوشــته اســت که ما وجود 

رابطــه ی نزدیک بین این الزام و کیفیت 
حسابرســی را باور نداریم. مؤسسه های 
حسابرســی کی. پی. ام. جی، ارنســت 
و یانــگ و پرایس واترهــوس کوپرز نیز 
در ســال 2009 در ایــن رابطه موضع 
گرفته انــد )بلی و همکاران، 2014(. اما، 
نتایج پژوهش ها نشــان داده اســت که 
درج نام شــخص حســابرس در گزارش 
موجــب افزایش کیفیت حسابرســی و 
افزایش حق الزحمه حسابرسی شده است 
)کارسلو و لی، 2013(. درج نام و امضای 
شریک کار در گزارش حسابرس شفافیت 
و حسابدهی را افزایش می دهد. با وجود 
این، اعتقاد بر اینســت که الزامات امضا 
نباید وظایف، تعهدات و مســئولیت های 
شــریک امضاکننده گــزارش را افزایش 
دهد. باوجــود دیدگاه های مخالف، درج 
نام شــخص حسابرس در گزارش الزامی 

 .شده است
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حسابرسی  کمیته ی  ایجاد  پیشینه ی 
بــه ســال 1939 بازمی گــردد. بعد از 
وقوع ماجرای تقلب مک کســون رابینز،1 
کمیســیون بورس و اوراق بهادار ایاالت 
متحده، به شــرکت های پذیرفته شده در 
پیشــنهاد  نیویورک  بهادار  اوراق  بورس 
کرد که حسابرســان مستقل را گروهی 
از مدیــران غیرموظف هیــأت  مدیره ی 
شــرکت ها، معرفــی کننــد و در مورد 
انعقــاد قــرارداد حسابرســی و تعیین 
حق الزحمــه ی مربوط، با آنان به مذاکره 
بنشینند. سازمان، از این گروه غیرموظف 
»کمیته ی حسابرســی«2  به عنــوان 
یاد کرد. این پیشــنهاد در سال 1971 
به تصویب کمیســیون بــورس و اوراق 
بهادار رســید. کمیسیون بر این باور بود 
می تواند،  کمیته ی حسابرسی  وجود  که 
مناسب ترین وســیله ی حمایت از منافع 
سرمایه گذاران شرکت های سهامی عام به 
شمار آید. در سال 1972، گروه بورس و 
اوراق بهادار ایاالت متحده به شرکت های 
ســهامی عام توصیه کرد تــا کمیته ی 
حسابرســی را ایجاد کننــد )ورا مونتز، 
2005( به دنبال این موضوع، در ســال 
نیویورک3  بهــادار  اوراق  بورس   ،1978
تشــکیل کمیته ی حسابرســی را برای 
شــرکت های ســهامی عام پذیرفته شده 

در بــورس، الزامی کــرد )علوی طبری و 
عصابخش، 1389(. پس از ایاالت متحده، 
این کمیته در سراســر جهــان اهمیت 
زیادی پیدا کرد. در سال های اخیر، پس 
از رســوایی های مالی شرکت هایی چون 
وردکام و انرون، کنگره کمیته ی خاصی 
را با رهبری پل ســاربینز )ســناتور( و 
مایکل اکسلی )نماینده ی کنگره(،  مأمور 
یافتن راهکارهای مقابله با فساد و تقلب 
کــرد. این کمیته، با همکاری ســازمان 
حسابرســی دولتی،4 انجمن حسابداران 
خبره آمریکا5 و کمیسیون بورس و اوراق 
بهادار آمریکا6، الیحه ای تنظیم کرد که 
بعدها به قانون ساربینز ـ اکسلی7 معروف 
شــد. این قانــون، با محتوای افشــای 
اطالعات درست و به موقع، شفافیت مالی 
و رابطه ی حسابرسان و شرکت در تاریخ 
2002/6/23 به تصویب رسید و در تاریخ 
2002/7/30 برای اجرا ابالغ شــد. پس 
از وضع این قانون و ســایر قوانین، نقش 
کمیته ی حسابرسی در موضوع راهبری 
شرکتی بسیار با اهمیت شده است. قانون 
ساربینز ـ اکسلی، الزامات خاصی را برای 
کمیتــه ی حسابرســی، ازجمله انتخاب 
از  اعضای کمیته های حسابرســی  تمام 
بین اعضای مستقل هیأت  مدیره، دخالت 
این کمیته در مســائل مشورتی، انتخاب 

گروه حسابرســی مســتقل و نظارت بر 
کار حسابرســان مســتقل به وســیله ی 
این کمیته بــرای ایفای صحیح وظایف، 
تخصــص مالی حداقل یکــی از اعضای 
کمیته ی حسابرســی با توجه به قوانین 
وضع شده از سوی اوراق بهادار را مطرح 
کرده است )رضایی و همکاران، 2003(. 
ازایــن رو، بــا توجه به اهمیــت موضوع 
کمیته ی حسابرســی در اصول راهبری 
شــرکت ها، در مقاله ی حاضــر، نقش و 
جایــگاه کمیته ی حسابرســی در اصول 
منتخب  کشورهای  شرکت های  راهبری 
شامل برزیل، ســوئیس، ترکیه، فرانسه، 

کانادا و مصر بررسی می شود

برزیل )2016(
ایجاد کمیته ی حسابرســی برای هر 
ســازمانی ارزشــمند اســت. اما، وجود 
کمیتــه ی حسابرســی، اعضــای هیأت  
مدیــره را از مســئولیت پذیری کامل و 
پاســخ گویی معاف نمی کند. در صورت 
عدم وجــود کمیتــه ی حسابرســی در 
شــرکت، وظایف آن را باید هیأت  مدیره 
نباید  انجام دهد. کمیته ی حسابرســی 
با هیأت مالی مؤسســه یکی باشد و باید 
دو واحد مســتقل از هم باشند. زیرا این 
کمیتــه، واحد مشــاوره دهنده به هیأت  

فرانسه: 
نسبت مدیران 
غیرموظف 
در کمیته ی 
حسابرسی باید 
حداقل دوسوم 
مدیران موظف 
باشد و کمیته 
نباید شامل 
هیچ یک از 
مدیران اجرایی 
شود

نقش و جایگاه کمیته ی حسابرسی
در اصول راهبری شرکت های 

کشورهای مختلف جهان
مرتضی کاظم پور- شهال قاسمی فالورجانی
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مدیره اســت. درحالی کــه، هیأت مالی، 
مســئول بررســی و نظارت بر راهبری 
شرکت اســت. بنابراین، وجود کمیته ی 

حسابرسی، منافاتی با هیأت مالی ندارد.

 وظایف کمیته ی حسابرسی
الف( تشکیل و تدوین مسئولیت های 
کمیته ی حسابرســی باید در اساسنامه 
شرکت، بیان شــود. به طوری که ترجیحاً 
تمام اعضای هیأت  مدیره موافق تشکیل 
کمیتــه ی حسابرســی باشــند؛ ضمناً، 
هماهنگ کننــده باید مســتقل باشــد. 
اگر فرد مســتقل برای هماهنگی وجود 
نداشــته باشــد، باید یک نفر از اعضای 
هماهنگ کننده  به عنــوان  مدیره  هیأت  
انتصاب شــود و اکثریــت اعضای هیأت  

مدیره حضور داشته باشند.
ب( حداقل یکــی از اعضای کمیته ی 
حسابرســی باید تجربه ی حســابداری، 
کنترل هــای داخلــی، اطالعــات مالی، 
عملیاتی و حسابرســی مســتقل داشته 

باشند.
ج( فراوانی تعداد جلســات کمیته ی 
حسابرسی، به ویژگی های شرکت بستگی 
دارد. کمیته ی حسابرســی، بر بودجه ی 
شــرکت نظارت دارد که به تأیید هیأت  
مدیره رســیده است. این بودجه باید در 
بردارنده ی ذخایر قانونی، حســابداری و 
راهبری شرکتی  )اصول  باشــد  حقوقی 

برزیل، 2016، 59-60(.

 سوئیس )2014(
اعضای  از  باید  کمیته ی حسابرســی 
مســتقل و غیرموظــف هیــأت  مدیره 
تشــکیل شــود. عالوه بر رئیس هیأت  
مدیره، اکثریت اعضا باید دارای سابقه ی 
مالی و حســابداری باشــند. در شرایط 
پیچیــده، حداقــل یکی از اعضــا باید 
متخصص مالی )برای نمونه، حسابرس یا 
مدیر مالی( باشــد. کمیته ی حسابرسی، 
اثربخشی حسابرسی مستقل، حسابرسی 
داخلی و همــکاری بین آن ها را ارزیابی 
می کنــد. کمیته ی حسابرســی، رعایت 

قوانیــن، اثربخشــی نظام هــای کنترل 
داخلی و مدیریت ریســک را بررســی 
می کند و با دیدی منتقدانه، حساب های 
شرکت اصلی، تلفیقی و صورت های مالی 
میــان دوره ای را ارزیابی می کند که قرار 
است منتشر شــوند و اگر رویدادی بعد 
از آن رخ دهد، جلســه ای با مدیر مالی 
و رئیس حسابرســی داخلی، تشــکیل 
می دهــد و ســپس به صورت مجــزا با 
حسابرسان مستقل، آن مطلب را مطرح 
می کنــد. کمیته ی حسابرســی ارزیابی 
می کند کــه صورت های مالی شــرکت 
اصلی و تلفیقی، قابلیــت ارائه به هیأت  
مدیره را برای گزارش به مجمع عمومی 

صاحبان سهام دارد یا خیر. 
همچنیــن، این کمیته باید به ارزیابی 
و حق الزحمه ی حسابرســان  عملکــرد 
مستقل بپردازد و استقالل آن ها را تأیید 
کند )اصول راهبری شــرکتی سوئیس، 

.)16 ،2014

 ترکیه )2014(
کمیته ی حسابرســی مسئول نظارت 
بر سیســتم حسابداری شــرکت، اعالم 
عمومــی اطالعــات مالی، حسابرســی 
مســتقل، عملیــات و کارکــرد کنترل 
داخلی و سیســتم حسابرســی داخلی، 
اســت. انتخاب نهاد مســتقل، شــروع 
فرآیند حسابرســی مستقل، آماده سازی 
قراردادهای حسابرســی مســتقل و کار 
حسابرســی مستقل در تمام سطوح باید 

تحت نظارت کمیته ی حسابرسی باشد.
حســابرس مســتقل و خدمتی که از 
این نهاد دریافت می شــود، باید توسط 
کمیته ی حسابرسی مشخص شود و برای 
تأیید به هیأت  مدیره ارائه شود.کمیته ی 
حسابرسی باید روش و مقیاس مناسبی 
انتقادهای  بازبینی شــکایات،  را بــرای 
مرتبط به حســابداری و سیستم کنترل 
داخلی و حسابرســی مستقل و نحوه ی 
انتشــار اعالن های کارمندان شرکت، در 
مورد مســایل حســابداری و حسابرسی 
مســتقل در چارچوب اصــل رازداری را 

تعیین کند.
باید ارزیابی های خود در  این کمیته، 
مورد درســتی و دقت صورت های مالی 
ســالیانه را به عموم اعالم کند و اصول 
حســابداری که شــرکت دنبال می کند 
را بــه همراه نظرات مدیران مســئول و 
به صورت  شــرکت،  مستقل  حسابرسان 
کتبــی به هیــأت  مدیــره ارائــه دهد. 
کمیته ی حسابرسی باید حداقل چهار بار 
در سال، به صورت سه ماه یک بار جلسه 
تشــکیل دهد و گزارش زمان این جلسه 
و تصمیمات اتخاذشده را به هیأت  مدیره 
ارائه دهد. همچنیــن، باید توضیحی در 
گزارش سالیانه در مورد نتایج فعالیت ها 
و مالقــات کمیته ی حسابرســی مطرح 
شــود )اصول راهبری شــرکتی ترکیه، 

.)20 ،2014

 فرانسه )2013(
هــر انجمنی )هیــأت  مدیــره( باید 
باشــد.  داشــته  حسابرســی  کمیته ی 
وظایف کمیته ی حسابرســی، مجزای از 
وظایف هیأت مدیران اســت و به لحاظ 
قانونی، مجوز تأیید حســاب های شرکت 
برای تهیه ی صورت هــای مالی تلفیقی 
را صــادر می کنــد. تأییــد حســاب ها، 
درواقــع دو وظیفه ی اصلی هیأت  مدیره 
یعنی بررســی عملکرد مدیریت و تأیید 
شفاف ســازی  و  آن  مســئولیت پذیری 
اطالعاتــی را در برمی گیــرد که باید به 

بازار و سهام داران ارائه شود.

 اعضا
باید در  اعضای کمیته ی حسابرســی 
زمینه های حســابداری یا مالی صالحیت 
داشته باشند. نسبت مدیران غیرموظف در 
کمیته ی حسابرســی باید حداقل دوسوم 
مدیران موظف باشد و کمیته نباید شامل 
هیچ یــک از مدیران اجرایی شــود. عزل، 
نصب و گســترش کمیته ی حسابرســی 
باید توســط رئیس کمیته ی حسابرسی 
پیشنهاد شــود و درنهایت توسط اعضای 

هیأت  مدیره مورد بازبینی قرار بگیرد.

کانادا:
دولت، 
شرکت ها را 
ملزم می کند که 
دارای کمیته ی 
حسابرسی 
متشکل 
از مدیران 
غیرموظف 
باشند و اکثریت 
آن ها وابستگی 
خاصی با شرکت 
نداشته باشند
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 وظایف
به  اصلی کمیته ی حسابرسی  وظایف 

این شرح است:
1. بررســی حســاب ها و اطمینان از 
اینکه، روش های حسابداری مورداستفاده 
در حســاب های شرکت اصلی و تلفیقی، 

مربوط و دارای ثبات رویه است؛
2. کنتــرل فرآیند تهیــه ی اطالعات 

مالی؛
3. کنتــرل اثربخشــی کنترل هــای 

داخلی و نظام های مدیریت ریسک.
نکتــه ی اصلی در بررســی کارآمدی 
نظام های مالی شــرکت، بررسی صحت 
اعتبــار روش های حســابداری مورد  و 
استفاده در حساب ها و معامالت بااهمیت 
توسط کمیته ی حسابرسی است و نیازی 
نیســت وارد جزئیات حســاب ها شوند. 
در زمان بازبینی و بررســی حســاب ها، 
کمیتــه ی حسابرســی بایــد معامالت 
بااهمیــت را به گونــه ای موردتوجه قرار 
دهد که گویــی تضاد منافع اتفاق افتاده 
است. همچنین، زمان بازبینی حساب ها، 
باید کافی باشــد )باید حداکثر تا دو روز 
قبل از بازبینی توســط هیــأت  مدیره، 
بررســی حساب ها  باشد(.  انجام شــده 
توســط کمیته ی حسابرسی، باید همراه 
با تأییدیه ای از سوی حسابرسان قانونی 
)مستقل( شرکت باشد که عالوه بر نکات 
مهم، بــر نتایج حاصل از حسابرســی، 
نقاط  حســابرس،  مدنظــر  اصالحــات 
ضعف با اهمیــت در کنترل های داخلی 
شناسایی شــده در فرآیند حسابرسی و 
روش های حســابداری مورداستفاده نیز 
تأکید می کند. همچنین، این بررسی ها، 
به همراه نامه ی مدیرمالی شرکت است 
که در آن به ریســک ها و اقالم بااهمیت 
خارج از ترازنامه اشاره شده است )اصول 
راهبری شرکتی فرانســه، 2013، 14-

.)13

 کانادا )2013(
دولت، شــرکت ها را ملزم می کند که 
از  دارای کمیته ی حسابرســی متشکل 

مدیران غیرموظف باشند و اکثریت آن ها 
وابستگی خاصی با شرکت نداشته باشند. 
وظایــف قانونــی کمیته ی حسابرســی 
همان طور که در دســتورالعمل بانک ها، 
مؤسســات اعتباری وشــرکت های بیمه 

آمده، شامل موارد زیر است: 
بررســی صورت هــای مالی ســاالنه، 
ارزیابــی و تأیید رویه هــای کنترل های 
داخلی، برگزاری جلســات با حسابرسان 
داخلــی، انتســاب اکچوئــر و بررســی 
اثربخشــی کنترل های داخلی مؤسسات 
و کفایت گزارشــگری آن ها. در زمینه ی 
مســائل اکچوئــری و بیمــه، کمیته ی 
حسابرســی بایــد گــزارش اکچوئری و 
گزارش بررسی کفایت سرمایه ی پویا را 
به منظور بررسی اثر برنامه های حسابرسی 
داخلــی و مســتقل در تعیین ریســک 
کلی شــرکت بررســی کنــد. کمیته ی 
حسابرســی، باید برنامه های حسابرسی 
)مستقل و داخلی( را طی دوره ی زمانی 
معیــن و مرتبط با هم، بررســی کند تا 
اطمینان دهد که کار آن ها به درستی و 
مرتبط باهم انجام شده است. زمانی که 
بخشی از فعالیت های حسابرسی داخلی، 
خارج از شــرکت انجام شــود، کمیته ی 
حسابرسی مسئولیت ارزیابی عملکرد آن 
را بر عهده دارد. این کمیته، نه مدیریت 
ارشــد، باید به ســهام داران؛ عزل، نصب 
و حق الزحمه ی حسابرســان مستقل را 
اطــالع دهد و با نحــوه ی انتصاب آن ها 
موافقت و نامه ی به کارگیری حسابرسان 

مستقل را تأیید کند.
کمیته ی حسابرســی، بایــد درباره ی 
با  میــزان حق الزحمــه ی حسابرســی 
حسابرســان به توافق برســد. زمانی که 
پایین تری  حسابرســی  حق الزحمــه ی 
از ســوی حسابرســان دیگری پیشنهاد 
می شــود، کمیتــه باید ایــن موضوع را 
بررســی کند که آیا با تغییر حسابرس، 
کیفیت حسابرســی کاهــش می یابد یا 

خیر.  
این کمیته، باید قبل از امضای قرارداد 
نوع  حسابرسی، مهارت ها، منابع )شامل 

و مبلغ( و اســتقالل حسابرسان مستقل 
ماننــد رویکردهــا و رویه هــای داخلی 
مؤسسات حسابرسی را به منظور کنترل 
کیفی فرایند حسابرســی، ارزیابی کند.
بایــد معیارهایی  کمیته ی حسابرســی 
برای خدمات غیر حسابرســی را ایجاد 
انجام  کند که حسابرســان می تواننــد 
دهنــد. معیارهایــی ماننــد تأییدیه ی 
نهایی کمیته ی حسابرســی در رابطه با 

قراردادهای جدید.
کمیته ی حسابرســی، باید با مدیریت 
ارشــد و حسابرسان مستقل در زمینه ی 
نتایج حاصل از حسابرســی صورت های 
مالی ســاالنه، میــان دوره ای و مدارک 
مرتبط با گزارش حسابرسی و هر مطلبی 
وارد بحث و مذاکره شودکه طی فرآیند 

حسابرسی رخ می دهد.
وظایف  بایــد  حسابرســی  کمیته ی 
مطرح شده را انجام دهد و نباید به موارد 

زیر محدود شود:
• موارد مربوط بــه قضاوت حرفه ای 
حســابرس کــه بااهمیت اســت، مانند 
رویه ها و برآوردهای حسابداری و افشای 

اطالعات صورت های مالی؛
بااهمیت  یــا  غیرعادی  معامــالت   •

)مانند تجدیدارائه(؛
• مشکالت پیچیده یا مستمر که طی 

فرآیند حسابرسی کشف شده اند؛
• تغییر در راهبرد یــا دامنه گزارش 

حسابرسی؛
• عــدم کارایی کنترل هــای داخلی 
کــه در نتیجــه ی فرآیند حسابرســی 

به دست آمده است؛
• بهبود در افشای برخی از موارد مهم 

صورت های مالی؛ و
• نقش حسابرســی سایر شرکت های 

فرعی.
تأییدیــه ی  کمیتــه ی حسابرســی، 
تهیــه ی صورت های مالــی  را به نحوه 
مطلوب و منصفانه از حسابرسان مستقل 
دریافت و در مورد اثربخشی حسابرسی 
مستقل اظهارنظر می کند )اصول راهبری 

شرکتی کانادا، 2013، 12-13(.

در کشورهای 
برزیل، 
سوئیس، 
ارمنستان، 
فرانسه و 
مصر به این 
موضوع اشاره 
شده است که 
اعضای کمیته ی 
حسابرسی، 
باید تجربه ی 
حسابداری و 
مالی داشته 
باشند
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 مصر )2011(
هیــأت  مدیره، کمیته ی حسابرســی 
را با حداقل ســه عضو مســتقل تشکیل 
می دهــد. به طوری کــه، یکــی از آ ن ها، 
متخصص مالی و حســابداری باشد. اگر 
بــه تعداد کافی، اعضای مســتقل وجود 
نــدارد؛ این کمیتــه، می تواند از اعضای 
غیرمستقل، تشکیل شــود. یک عضو یا 
بیش تر می تواند از بیرون شرکت منتصب 
شــود. رئیس کمیته ی حسابرســی باید 
مستقل و اکثریت اعضای آن، مستقل یا 

غیرموظف باشند.
ســایر وظایف کمیته ی حسابرسی به 

شرح زیر است:
• ارزیابی توانایــی مدیر مالی و دیگر 

کارمندان مالی؛
• بررســی سیســتم کنترل داخلی و 
آماده کردن گــزارش با ارائه ی نظرات و 

پیشنهادها؛
• بررســی صورت هــای مالی، قبل از 
این که به مدیریت ارائه شــوند و ارائه ی 

نظرات و پیشنهادهایی در مورد آن ها؛
• بررســی سیاســت های حسابداری 
شــرکت و ارائه ی نظرات و پیشنهادهای 

خود در مورد آن ها؛
حسابرســی  برنامــه ی  بررســی   •
بــا حســابرس های مســتقل و ارائه ی 

پیشنهادهایی در مورد آن؛
• بررسی نظرات حســابرس مستقل 
در مورد صورت های مالــی و نظارت بر 

پیشرفت این نظرات؛
• ارزیابی توانایی، عملکرد و استقالل 
انتصاب،  پیشنهاد  و  مستقل  حسابرسان 

حق الزحمه و اتمام کار آن ها؛
• تأیید خدمات غیر حسابرســی که 
توسط حسابرس مســتقل ارائه می شود 
و توافق در مــورد حق الزحمه برای این 

خدمات؛
• بررســی برنامه ی واحد حسابرسی 

داخلی و کارایی آن؛
گزارش های حسابرســی  بررســی   •

داخلی و در صورت نیاز اصالح آن؛
•  ارزیابی سیســتم هشدار زودهنگام 

در شرکت و پیشــنهاد مواردی که برای 
بهبود عملکرد و کاربرد آن نیاز است؛

• هــر وظیفــه ی دیگری کــه هیأت  
مدیره تعیین کند.

کمیته باید به صورت دوره ای )حداقل 
هر سه ماه یک بار( بر اساس یک برنامه ی 
مالقات مشخص، جلســه تشکیل دهد. 
شرکت باید امکانات کافی را برای انجام 
بهینه وظایف کمیته ی حسابرسی، برای 
آن فراهــم کند. برای نمونه، اســتخدام 
نیاز  درصورتی که  خارجی  کارشناســان 

باشد.
بهتــر اســت کــه رئیــس کمیته ی 
حسابرسی، گزارش جداگانه ای ارائه کند 
و در نشســت سالیانه ی شــرکت، آن را 
قرائت کند )اصول راهبری شرکتی مصر، 

.)29-30 ،2011

 ارمنستان )2010(
در این کشور:

کمیته ی حسابرسی  باید  • شرکت ها 
این  اعضای  به طوری که  باشــند.  داشته 
کمیته غیرموظف و مستقل از ریاست و 

اعضای هیأت مدیره شرکت باشند.

• اعضــای کمیته ی حسابرســی باید 
به خصوص  مرتبط،  مالی  سابقه ی  دارای 
در زمینه ی مسائل مالی و اداری باشند. 
بنابرایــن، در جایــی کــه فعالیت های 
شــرکت، صرفاً فعالیت هــای مالی را در 
با  مالی،  برمی گیرد، وجود متخصصــان 

اهمیت است.
• کمیتــه ی حسابرســی در گزارش 
به هیأت  مدیره، مشــکالت را شناسایی 
می کنــد و اقداماتی بــرای حل آن ها را 

مطرح می کند. 
ســایر وظایــف اعضــای کمیتــه ی 

حسابرسی به شرح زیر است:
• کنترل و بررسی صحت صورت  های 
مالی و هر نوع گزارشــی که در رابطه با 
عملکرد مالی شــرکت منتشر می شود و 
بازبینی آن دسته از گزارش های مالی که 
در آن ها قضاوت به کاررفته است. بررسی 
و ارائــه ی پیشــنهاد هایی در زمینــه ی 
مصوبه های فصلی و بیانیه های ساالنه به 

سهام داران و اعضای هیأت  مدیره؛
داخلــی،  کنترل هــای  بررســی   •
حسابرســی داخلی، رعایــت مقررات و 

نظام های مدیریت ریسک؛

کمیته ی 
حسابرسی بخش 
مهمی در شرکت 
برای پیاده سازی 
روش راهبری 
شرکتی است 
و نقش حیاتی 
را در اجرای 
بهینه ی راهبری 
شرکتی ایفا 
می کند
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• بررســی فعالیت هــای مربــوط به 
حسابرسان داخلی؛

• پیشــنهاد هایی درباره ی مصوبه های 
مربوط به مجمع عادی صاحبان ســهام، 
انتخاب حسابرسان مستقل، حق الزحمه ی 
حسابرســان و شرایط اســتخدام آن ها. 
همچنیــن، مطالبی کــه نیازمند توافق 

نهایی با صاحبان سهام است.
• دریافت گزارش حسابرسی مستقل، 
بحث و بررســی مواردی که در گزارش 
حسابرســان به علت ضعف در عملکرد 

حسابرسی داخلی درج شده است؛
بی طرفــی  و  اســتقالل  بررســی   •
حسابرسان مستقل و سودمندی فرآیند 
حسابرســی با توجه به الزامات حرفه ای 

و قانونی؛
• دعوت حسابرسان مستقل )حداقل 
ســالی یک بار( به جلســاتی که در آن 
مســائل مربوط به فرآیند حسابرســی، 

بررسی می شود.
• زمانی که قانون اجازه می دهد سرمایه 
به صــورت غیرنقدی افزایــش یابد، این 
تصمیم باید توســط کارشناسی مستقل 
ارزیابی شــود و کمیته ی حسابرسی آن 
را تأییــد کند )اصول راهبری شــرکتی 

ارمنستان، 2010، 10( .

 نتیجه گیری
بعد از انتشار قانون ساربینز ـ اکسلی 
در ایاالت متحده، تقریباً تمام کشــورها، 
اصول راهبری شــرکتی منتشر کردند و 
از آن جایی که کمیته ی حسابرسی بخش 
مهمی در شرکت برای پیاده سازی روش 
راهبری شــرکتی است و نقش حیاتی را 
در اجرای بهینه ی راهبری شــرکتی ایفا 
می کنــد؛ در این اصول، توجه ویژه ای به 
ایجاد کمیته ی حسابرســی شده است. 
دلیل اصلی این توجه را می توان، این گونه 
مطرح کرد که وجود کمیته ی حسابرسی 
باصالحیــت، متعهد، مســتقل، با تفکر 
قوی و محکم، نمایانگر مســتحکم ترین 
خط دفاعی در حمایت از منافع عمومی 
اســت. به همین منظــور، در مطالعــه ی 
حاضر، توجه به کمیته ی حسابرســی در 
اصول راهبری شرکتی کشورهای برزیل، 
ســوئیس، ترکیه، فرانسه، کانادا، مصر و 
ارمنســتان بررسی شــد و تمامی آن ها 
ایجاد کمیته ی حسابرســی  بر ضرورت 
در شــرکت ها، تأکید دارند. در زمینه ی 
نقش و جایگاه کمیته ی حسابرســی در 
کشورهای  شــرکت های  راهبری  اصول 
مختلف اشــتراکاتی وجــود دارد. برای 
برزیل، سوئیس،  کشــورهای  در  نمونه؛ 

ارمنستان، فرانسه و مصر به این موضوع 
اشــاره شده اســت که اعضای کمیته ی 
حسابرســی، باید تجربه ی حســابداری 
و مالی داشــته باشــند. همچنین، یکی 
از وظایف مهم کمیته ی حسابرســی در 
اصول راهبری شرکت ها، بررسی نحوه ی 
انتصاب، میزان حق الزحمه، اســتقالل و 
البته  عملکرد حسابرسان مستقل است؛ 
در متن اصــول راهبری شــرکت ها در 
به صراحت  برزیل  و  فرانســه  کشورهای 
به این وظیفه اشاره نشده است. از دیگر 
موارد با اهمیت، غیرموظف و مســتقل 
اعضــای کمیته ی حسابرســی  بــودن 
اســت که این موضوع در اصول راهبری 
و  فرانسه  مصر،  کشــورهای ســوئیس، 
کانادا بیان شده است. یکی دیگر از نقاط 
مشترک در این اصول، تشکیل جلسات 
کمیته ی حسابرســی اســت. در اصول 
و  ترکیه  راهبری شرکت های کشورهای 
مصر مطرح شــده اســت که این کمیته 
باید حداقل چهار بار در ســال )هر سه 
ماه یک بار( جلســه تشکیل دهد. اما، در 
برزیل برای تعداد جلســات محدودیتی 
قایل نشــده اند و بیان شــده اســت که 
تعداد این جلسات به ویژگی های شرکت  

 .بستگی دارد

در اصول 
راهبری 
شرکت های 
کشورهای 
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مطرح شده 
است که این 
کمیته باید 
حداقل چهار بار 
در سال )هر 
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جلسه تشکیل 
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این مقاله، با راهنمایی دکتر نظام الدین رحیمیان تهیه و ارائه شــده است که 
بدینوسیله از ایشان قدردانی می شود.
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جنبه های كلیدی
قانون ساربینز- آکسلی
مصوب سال 2002

فایق احمدی

در تاریخ 25 ژوییه ی 2002 کنگره ی 
آمریــکا قانون معــروف به ســاربینز ـ 
آکســلی1 را که برگرفته از نام دو سناتور 
یعنی ساربینز و آکسلی است از تصویب 
گذراند. این قانون بــا 423 رأی موافق 
در مقابــل تنهــا 3 رأی مخالف مجلس 
نماینــدگان و 99 رأی موافق بدون رأی 
مخالف مجلس ســنا به تصویب رســید 
و در تاریخ 30 ژوییه ی همان ســال به 
امضای رئیس جمهور وقت آمریکا، جورج 

دبلیو بوش، رسید.
ارنست اندیانگ  حسابرسی  مؤسسه ی 
در ســال 2013 طــی گزارشــی تحت 
عنوان »قانون ساربینز ـ آکسلی، افزایش 
قابلیت اعتماد صورت های مالی و کیفیت 
حسابرســی« به بیان تاثیرات این قانون 
بر جنبه های مختلف راهبری شــرکت ها 
پرداخته است. بخش پایانی این گزارش 
به تقســیم بندی و خالصه ی نکات مهم 
این قانــون به نام »جنبه هــای کلیدی 
قانون ســاربینز ـ آکســلی مصوب سال 

2002« اختصــاص یافتــه اســت. این 
نوشــتار ترجمه ی بخش پایانی گزارش 
مؤسسه ی ارنســت اند یانگ است و در 
موارد الزم به متن اصلی قانون ســاربینز 
ـ آکســلی نیز مراجعه شده و توضیحات 

تکمیلی دریافت و ترجمه شده است. 
ترجمه ی گزارش یاد شــده در چهار 
قانون  پیامدهــای  الف(  بخش شــامل: 
ساربینز ـ آکســلی برای شرکت ها، ب( 
الزامات مربوط به کمیته های حسابرسی، 
پ( الزامــات مربوط بــه هیأت مدیره ی 
شــرکت ها و ت( الزامــات مربــوط به 
مؤسسات حسابرســی ارائه می گردد که 
دربرگیرنــده ی 66 مــاده )بند( از قانون 
مذکور اســت. در این نوشتار هر جا که 
کلمه ی »قانون« به تنهایــی به کار رفته 
است منظور قانون »ساربینز ـ آکسلی« 

است.
قانون ســاربینز ـ آکســلی که در پی 
آمریکایی  مالی شرکت های  رسوایی های 
و برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی 

به تصویب رســید، نقطه عطفی در حرفه 
راهبــری  و  حسابرســی  حســابداری، 
شرکت ها به شمار می رود. این قانون در 
بسیاری از کشورهای جهان مورد توجه 
واقع شده و به عنوان الگویی مناسب برای 
اعمــال تغییرات و انجــام اصالحات در 
قوانین و مقررات، مورد بهره برداری قرار 
گرفته اســت. در کشور ما نیز مفاهیم و 
مفاد این قانون می تواند مورد استفاده ی 
سازمان ها و نهادهای مسئول در حرفه ی 
گیران  تصمیم  و حسابرسی،  حسابداری 
اقتصادی، دانشــگاهیان، قانون گذاران و 
سایر اشــخاص ذی ربط واقع شود. امید 
اســت این ترجمه گامی در جهت تحقق 

اهداف یاد شده بوده باشد. 

برای  قانــون  پیامدهای  الــف( 
شرکت ها 

1( شرکت های مشمول قانون
شرکت های مشمول قانون عبارتند از 
هر شرکت آمریکایی و غیر آمریکایی که 

قانون ساربینز 
ـ آکسلی بیان 
می کند که هر 
نوع خدمات 
حسابرسی و 
غیر حسابرسی 
باید از قبل به 
تصویب کمیته ی 
حسابرسی برسد
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سهام آن ها در بورس های  آمریکا به ثبت 
می رســد و هر شــرکتی که طبق قانون 
بورس اوراق بهادار مصوب ســال 1934 

ملزم به گزارشگری باشد )بند 2(.
کمیته ی  بایــد  شــرکت ها   )2

حسابرسی تشکیل دهند
قانون مؤکداً تمام شرکت های پذیرفته 
شــده در بورس های اوراق بهادار آمریکا 
اعــم از شــرکت های آمریکایــی و غیر 
آمریکایــی را بــه تشــکیل و دارابودن 
کمیته های حسابرســی کاماًل مســتقل 

ملزم می سازد.
کار  مدارک  و  شواهد  دریافت   )3
از  با شرکت ها  مرتبط  حسابرســی 
ســوی هیأت نظارت بر حسابداری 

شرکت های سهامی عام )پیکاوب(3 
 هیأت نظارت بر حسابداری شرکت های 
ســهامی عام )پیکاوب( می تواند شواهد یا 
مــدارک و اطالعات موجود در اختیار هر 
یک از مؤسســات حسابرسی ثبت شده 
و یا افراد مرتبط با آن مؤسســه ها را که 
دست اندرکار حسابرسی باشند اخذ کند. 
هیأت نظارت بر حســابداری شرکت های 
عمومــی همچنیــن می توانــد مدارک 
وشواهد را از دیگر اشخاص از جمله خود 
نیز خواستار شــود. همچنین  شرکت ها 
در صورت ضرورت ایــن هیأت می تواند 
در راســتای کمک به بررسی های خود از 
 )SEC( 4کمیسیون بورس و اوراق بهادار
بخواهــد تا احــکام الزم را در این زمینه 

صادر کند )بند 105(.
و  ارتباط  بــرای  شــرکت ها   )4
همکاری با حسابرســان معلق و یا 
پاسخ گو  باید  کار  از  ممنوع شــده 

باشند.
قانــون، شــرکت ها را از به کارگیری 
شــخصی که ارتبــاط و همــکاری او با 
مؤسسات حسابرســی معلق و یا ممنوع 

شده است منع می کند )بند105(.
5( شــرکت ها ملزم بــه تأمین 
مالی فعالیت هــای هیأت نظارت بر 
حسابداری شــرکت های عمومی و 
حسابداری  اســتانداردهای  هیأت 

مالی هستند 
قانون به هیأت نظارت بر حســابداری 
اختیار  )پیکاوب(  عمومی  شــرکت های 
می دهد تا بــرای تأمین مالــی خود از 
الزام شــرکت ها به پرداخت یک  طریق 
»مبلــغ حمایتی ســاالنه« اقــدام کند. 
شــرکت ها همچنیــن مســئول تأمین 
مالی فعالیت های هیأت اســتانداردهای 
حسابداری مالی FASB(5( نیز می باشند 

)بند 109(.
نمی تواننــد  شــرکت ها   )6
حسابرســان را برای انجام 9 گروه 
غیر حسابرســی  از خدمات  خاص 

مشخص شده، بکار بگیرند
قانــون، ارائه ی گروه هــای خاصی از 
خدمات غیر حسابرسی مشخص شده در 
قانون را از سوی مؤسسات حسابرسی به 
مشتریان خود )شرکت های سهامی عام( 

ممنوع کرده است )بند 201(.
حسابرســی  کمیته هــای   )7
خدمات  همــه ی  باید  شــرکت ها 
حسابرســی و غیر حسابرسی را از 

قبل تصویب کنند
قبل از آن که یک حسابرس، خدمات 
حسابرســی یا هــر نوع خدمــات غیر 
حسابرســی را به مشــتریان حسابرسی 
)شرکت های عمومی( ارائه کند، کمیته ی 
حسابرسی مشــتری باید آن خدمات را 

تصویب کند. )بند202(.
8( شرکت ها باید مصوبات خدمات 

غیرحسابرسی را افشا کنند
در  حسابرســی  کمیته های  مصوبات 
خصوص خدمات غیر حسابرسی باید در 
گزارش های دوره ای به کمیسیون بورس 

و اوراق بهادار افشا شود )بند202(.
برای اســتخدام  9( شــرکت ها 
اعضای تیم حسابرسی در پست های 
مالی،  ارشد  اجرایی،  ارشد  مدیریت 
ارشد حسابداری ویا معادل آن باید 
به مدت یك ســال )از تاریخ پایان 

حسابرسی( منتظر بمانند
مؤسســات  که  بیــان می کند  قانون 
حسابرسی نمی توانند تا یک سال به یک 

شرکت عمومی، خدمات حسابرسی ارائه 
کنند، اگر مدیران عامل CEO(6(، کنترلر، 
مدیــران مالی CFO(7(، مدیران ارشــد 
حسابداری CAO(8( و یا دیگر اشخاص 
مشغول به کار در یک موقعیت مشابه در 
آن شرکت قبال در مؤسسه ی حسابرسی 
بکار گرفته شده باشند و روی حسابرسی 

شرکت کار کرده باشند )بند206(.
کمیته های  باید  شــرکت ها   )10
حسابرسی را به اندازه ی کافی تأمین 

مالی کنند
شــرکت ها باید منابع مالی مناسب را 
که از ســوی کمیته ی حسابرسی برای 
پرداخت به حسابرسان و دیگر مشاوران 
به کار گرفته شده تعیین می شود، تأمین 

کنند )بند301(.
11( شــرکت ها بایــد معامالت و 
موضوعات خارج از ترازنامه را افشا 

کنند
کمیســیون بورس و اوراق بهادار باید 
حداکثر طــی 180روز از تاریخ تصویب 
این قانون مقررات و الزاماتی را منتشــر 
کند مبنی بر اینکه گزارش های ســاالنه 
و فصلی شــرکت ها باید همه ی معامالت 
و موضوعات مهــم »خارج از ترازنامه«9،  
اقدامــات، تعهــدات و هر گونــه روابط 
شــرکت با واحدهای غیر تلفیقی و سایر 
اشخاص را که می تواند تاثیرات جاری و 
یا آتی بر وضعیت مالی شــرکت داشته 

باشند، افشا کنند )بند401(.
12( شرکت ها باید اطالعات مندرج 
مالی پیش بینی شده  در صورت های 
با اصول عمومی پذیرفته شــده  را 
حسابداری آمریکا GAAP(10( تطبیق 
دهند و اطالعاتی را حذف نکنند که 
در غیر این صورت، افشــاهای مالی 

باعث گمراهی خواهد شد.
کمیســیون بورس و اوراق بهادار باید 
حداکثر طــی 180 روز از تاریخ تصویب 
ایــن قانــون مقرراتــی را تدوین کند 
که بــه موجب آن افشــای اطالعات در 
صورت های مالی پیش بینی شــده باید 
مطابق با اصول عمومی پذیرفته شــده ی 

قانون 
ساربینز ـ 
آکسلی به 
کمیسیون 
بورس و اوراق 
بهادار اجازه و 
اختیار می دهد 
در جریان 
رسیدگی به 
تقلب های 
مالی شرکت ها 
به طور موقت از 
پرداخت وجوه 
به مدیران 
جلوگیری کند 
)بند1103(.
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حســابداری آمریــکا بــوده و نباید در 
بردارنده بیانات نادرست و یا حذف وقایع 

مهم باشد )بند401(.
13( شــرکت ها نمــی توانند به 
اعضای هیأت مدیــره و یا مدیران 

شرکت وام بدهند
قانون ساربینز ـ آکسلی اعطای وام به 
اعضاء هیــأت مدیره و یا مدیران اجرایی 
را خواه مستقیم از طریق شرکت و خواه 
غیر مستقیم از طریق شرکت های فرعی 
غیر قانونــی و خالف قلمــداد می کند 

)بند402(.
14( شرکت ها باید معامالت مربوط 
به مدیران و ذی نفعان اصلی را افشا 

کنند
بخش شــانزدهم قانــون اوراق بهادار 
ســال 1934 توسط قانون ســاربینز ـ 
آکسلی اصالح و طی آن الزام گردید که 
هرگونه تغییر در حقوق صاحبان ســهام 
در اثــر معامله با اعضاء هیــأت مدیره، 
مدیــران و دارندگان بیــش از ده درصد 
سهام شرکت، باید در مدت 2 روز کاری 
پس از انجام معامالت افشــا گردد. این 
افشــا باید به صورت الکترونیکی تکمیل 

شود و برای وب ســایت شرکت ارسال 
شود. )بند403(.

وضعیت  بایــد  شــرکت ها   )15
کنترل های داخلی را ساالنه گزارش 

کنند
- شــرکت ها باید گزارش هایی را ارائه 

کنند که:
 1( مســئولیت مدیریت در استقرار و 
حفظ ساختار مناسب کنترهای داخلی و 

روشهای گزارشگری مالی را بیان کند.
 2( شــامل یــک ارزیابــی درپایان 
اخیرتریــن ســال مالی از موثــر بودن 
ســاختار کنترل های داخلی شرکت در 

گزارشگری مالی باشد.
- حســابرس باید ادعــای مدیریت را 

آزمون و آن را گزارش کند )بند404(.
که  کنند  افشا  باید  16( شرکت ها 
نظام نامه و اســتانداردهای اخالق 
ارشدشان  مدیران  برای  را  حرفه ای 

پذیرفته اند
کمیســیون بورس اوراق بهــادار باید 
مقرراتــی را تدوین و اجــرا کند که به 
موجب آن شــرکت ها را ملــزم کند که 
اگر نظام نامه ها و اســتانداردهای اخالق 

حرفه ای را برای مدیران ارشدشان اتخاذ 
کرده اند، افشــا کنند در غیر این صورت 
باید دالیل منطقی خــود برای کوتاهی 
در انجــام این موضــوع را توضیح دهند 

)بند406(.
17( شرکت ها باید وجود متخصص 
مالی در کمیته های حسابرســی را 

افشا کنند
کمیســیون بورس و اوراق بهادار باید 
مقررات و ضوابطــی را تدوین کند و به 
موجب آن شرکت ها را ملزم به افشا این 
موضوع کند که آیا کمیته ی حسابرسی 
آنها حداقــل دارای یک عضو متخصص 
مالی هست یا خیر وگرنه باید دالیل آن 

را گزارش و افشا کنند )بند407(.
18( شــرکت ها بایــد اطالعات 
مربوط به تغییرات عمده را در زمان 

مناسبی افشا کنند
شــرکت های ســهامی عام )عمومی( 
باید اطالعاتــی را که مربوط به تغییرات 
عمــده در وضعیت مالی و یــا عملیاتی 
شرکت اســت در اسرع وقت افشا کنند. 
این اطالعات باید با کلماتی ســاده بیان 
گردند و ممکن است به صورت اطالعات 
کیفی، نموداری و ارائه گرافیکی باشــد، 
آن چنان که کمیســیون بــورس و اوراق 
بهادار طبق قانون آن را ضروری تشخیص 
دهد و یا برای حفاظت از سرمایه گذاران 

مفید تلقی کند )بند409(.
برای  را  مجازات هایی  قانون،   )19
بردن  بین  از  و  دســت کاری کردن 
مــدارک و اطالعات کــه منجر به 
جلوگیری و عدم امکان بررســی و 
تعیین  می شــوند،  درست  قضاوت 

کرده است
قانــون ســاربینز ـ آکســلی بــرای 
دست کاری کردن و خراب کاری آگاهانه 
در اسناد و وقایع ثبت شده و هم   چنین 
ایجاد مدارک و شواهد جعلی که با هدف 
و نیــت جلوگیری از رســیدگی قانونی 
توسط مراجع رسمی، مرتکب می شوند تا 
20 سال زندان به عنوان مجازات تعیین 

کرده است )بندهای802 و1102(.

مدیران 
ارشد اجرایی 
و مالی باید 
تایید کنند که 
گزارش های 
مالی دوره ای 
تهیه شده، از 
تمام جنبه های 
با اهمیت صحیح 
هستند
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20( قانون ســاربینزـ  آکسلی مقررات 
ورشکســتگی در خصــوص تعهــدات و 
بدهی های متحمل شده را که ناقض قانون 

»اوراق بهادار« باشد اصالح کرده است
طبق قانون ساربینزـ  آکسلی، بدهی ها 
و تعهداتی که ناشی از عدم رعایت قانون 
»اوراق بهادار« باشد نمی تواند در موضوع 
ورشکســتگی اســتثناء و جــدا گردند 

)بند803(.
21( قانون ســاربینز ـ آکسلی از 
طریق اصــالح قوانین قبلی، احکام 
طوالنــی تــری از محدودیت ها و 
محرومیت ها را بــرای موارد فریب 
 کاری در اوراق و اسناد بهادار تعیین 

کرده است
قانون ساربینزـ  آکسلی برای دعوا های 
حقوقی مربوط بــه فریب کاری در اوراق 
و اســناد بهادار، احــکام محدودیت ها و 
محرومیت ها را از 1 ســال پس از تاریخ 
کشــف جرم و 3 سال پس از وقوع جرم 
بر طبق قوانین موجود، به 2 ســال پس 
از شناســایی جرم و 5 سال پس از وقوع 

جرم گسترش داده است )بند 804(.
قانون ســاربینز ـ آکسلی،   )22

کارکنان  برای  حفاظتی  سیســتم 
شرکت ها ایجاد کرده است

قانــون از کارکنانی کــه اطالعاتی را 
در خصــوص اقدامات فریــب کارانه در 
شــرکت افشــا می کنند و یا به کشف و 
توقف تقلبات کمــک می کنند، حفاظت 
و پشــتیبانی می کنــد )بندهای 806 و 

.)1107
23( قانون ســاربینز ـ آکسلی ، 
دادن سهام داران شرکت های  فریب 
سهامی عام را مشمول مجازات قرار 

داده است
قانون ساربینز ـ آکسلی ضمن اصالح 
قوانین قبلی، تعیین می کند هر کسی که 
آگاهانه نسبت به فریب دادن سهام داران 
مشــمول  می تواند  کند  اقدام  شــرکت 
جریمه یا زندان تا 25 سال و یا هر دوی 

آنها گردد. )بند909(.
24( قانون، جرایم یقه ســفیدها 
)کارکنان ارشــد حرفه ای( را تغییر 

داده است
قانون ســاربینز ـ آکسلی مدت زمان 
زندانی کردن کارکنان ارشــد شرکت ها 
را به خاطــر ارتکاب بــه جرایم توطئه، 

فریب کاری های11  »پستی و مخابراتی«، 
زیر پاگذاری مقررات بورس اوراق بهادار 
و قانــون اســتخدام کارکنــان، افزایش 
داده اســت )بندهای 902، 903، 904، 

1106و 1107(.

ب( کمیته ی حسابرسی
25( تصویــب تمامــی خدمات 
حسابرسی و غیر حسابرسی قبل از 

انجام
قانون ساربینز ـ آکسلی بیان می کند 
که هــر نوع خدمات حسابرســی و غیر 
حسابرســی بایــد از قبل بــه تصویب 
کمیته ی حسابرســی برســد. این قانون 
انجام 9 گروه مشــخص شده از خدمات 
غیــر حسابرســی توســط مؤسســات 
حسابرسی برای مشتریان را خالف و غیر 
قانونی در نظر گرفته است. قانون به طور 
خاص اشــاره می کند که انجام هرگونه 
خدمات غیر حسابرســی دیگر )غیر از 9 
گروه مشخص شــده( توسط مؤسسه ی 
حسابرســی برای مشــتری خود ممنوع 
نمی باشــد اگر چنیــن خدماتی از قبل 
به تصویب کمیته ی حسابرســی رسیده 

باشند )بندهای 201 و 202(.
توضیــح: نُــه گــروه خدمــات غیر 
حسابرســی ممنوع شده طبق بند 201 
قانون ســاربینز ـ آکســلی به شرح زیر 

است:
1- دفترداری و دیگر خدمات مرتبط 
با ثبت حســابداری و تهیه صورت های 

مالی مشتریان حسابرسی.
2- طراحــی سیســتم های اطالعات 

مالی و پیاده سازی آن.
3- خدمــات قیمت گذاری و ارزیابی، 
اظهارنظرهــای منصفانــه )داوری( و یا 

مشارکت در گزارش چنین خدماتی.
4- خدمات آماری و محاسباتی.

5- خدمات حسابرســی داخلی برون 
سپاری شده.

6- وظایف مدیریتی یا منابع انسانی.
7- خدمــات واســطه گری، مشــاوره 
سرمایه گذاری و خدمات بانکی سرمایه گذاری.

مؤسسات 
حسابرسی 
که حسابرسی 
شرکت های 
سهامی عام را 
انجام می دهند 
باید نزد 
پیکاوب به ثبت 
برسند

جورج دبلیو بوش )پسر( در حال امضای قانون ساربینز - آکسلی
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8- خدمات قانونی و کارشناســی غیر 
مرتبط با حسابرسی.

9- هرگونه خدمات دیگری که هیأت 
نظارت بر حسابداری شرکت های سهامی 
عام از طریــق تدوین مقــررات تعیین 

می کند نیز غیر مجاز است.
واگذاری حق تصویب  امکان   )26
خدمات غیر حسابرســی به یکی از 

اعضای کمیته ی حسابرسی
حق پیــش تصویــب خدمــات غیر 
حسابرســی می تواند به یکی از اعضای 
کمیتــه ی حسابرســی واگــذار شــود. 
از کمیته ی  تصمیمــات هــر عضــوی 
حسابرسی که حق پیش تصویب خدمات 
به وی واگذار شــده باشد باید بالفاصله 
در جلسه بعدی برنامه ریزی شده، به کل 
)اعضای( کمیته ی حسابرسی ارائه گردد 

)بند202(.
27( دریافــت گزارش های منظم 
چگونگی  خصوص  در  حسابرسی  از 

برخوردهای حسابداری
و  سیاســت ها  بایــد  حســابرس 
خط مشی های مهم حسابداری و اقداماتی 
که انجام می شــود، اقدامــات جایگزین و 
امکان پذیر دیگر مطابق با اصول عمومی 
پذیرفته شــده حســابداری آمریکا که با 
مدیریت مــورد بحث قرار گرفته اســت، 
اقدامــات و نحوه ی برخــوردی که از نظر 
حسابرســی دارای برتری اســت، هرگونه 
عدم توافق نظر حسابداری بین حسابرس 
و مدیریــت، و دیگر مکاتبات مهم که بین 
حسابرس و مدیریت انجام شده است )هم 
چــون نامه مدیریت و لیســت اختالفات 
تعدیل نشــده( را به کمیته حسابرســی 

گزارش نماید )بند204(.
28( مسئولیت نظارت بر حسابرسی
قانــون ســاربینز ـ آکســلی مقــرر 
مــی دارد کــه حسابرســان بایــد بــه 
کمیته ی حسابرســی گزارش ارائه کنند 
توســط کمیته ی حسابرسی مشتری  و 
و نه مدیریت مورد نظــارت قرار گیرند. 
کمیته ی حسابرسی مســتقیما مسئول 
انتخاب حســابرس، تعیین حق الزحمه و 

نظارت بر کارحسابرسی است )بند301(.
29( مستقل بودن اعضای کمیته ی 

حسابرسی ازشرکت
اعضــای کمیتــه ی حسابرســی باید 
مســتقل باشــند. برای رعایت استقالل 
هیچ کدام از اعضای کمیته ی حسابرسی 
نمی تواند وجوهی را بابت حق مشــاوره، 
رایزنی و یا پاداش از شــرکت یا اشخاص 
وابسته به شرکت و یا شرکت های فرعی 

مربوطه دریافت کنند. )بند301(.
30( ایجاد فرایند دریافت شکایت

کمیته ی حسابرســی بایــد فرایندی 
را برای دریافت شــکایت و بررســی آن 
در پیونــد بــا موضوعات حســابداری و 
حسابرسی ایجاد کنند، از جمله شکایت 
از طرف کســانی که می خواهند بی نام و 

نشان بمانند )بند301(.
31( دادن اختیــار به کمیته برای 

انتخاب مشاور
کمیتــه ی حسابرســی بایــد اختیار 
نظر  مورد  مســتقل  مشــاوران  انتخاب 
خود و دیگر رایزن ها را داشــته باشد اگر 
چنانچه برای انجــام وظایف آن کمیته 

ضروری تشخیص داده شود )بند301(.
وکیل  از  گــزارش  دریافت   )32
شواهد  خصوص  در  شرکت  حقوقی 
اوراق  قانون  رعایت  عدم  به  مربوط 

بهادار یا نقض وظایف مباشرتی
کمیســیون بورس و اوراق بهادار باید 
طی 180 روز از تاریخ اجرای این قانون، 
ضوابطی را به تصویب برســاند و طی آن 
وکالی حقوقی شرکت ها ملزم شوند که 
شــواهد و مدارک موجــود در خصوص 
تخلف و تخطــی از قانون اوراق بهادار و 
یا عدم پایبندی به وظایف مباشــرتی و 
یا هرگونه قانون شکنی های دیگر شرکت 
را به مشــاور حقوقی اصلی شــرکت یا 
مدیر اصلی اجرایی )رئیس هیأت مدیره( 
گزارش کننــد و اگر مدیریــت به طور 
مناسبی به شواهد و مدارک پاسخ ندهد 
وکیل شرکت باید به کمیته ی حسابرسی 

گزارش نماید )بند 307(.

پ( هیأت مدیره و مدیران اجرایی 
 33( هیأت مدیره شــرکت ها یا 
را تشکیل  کمیته ی حسابرسی  باید 
دهنــد و یا مســئولیت های آن را 

بپذیرند
قانون ساربینز ـ آکسلی الزام می کند 
کمیته ی  باید  هیأت مدیره شرکت ها  که 
حسابرســی را تشکیل دهند در غیر این 
صورت مسئولیت های آن را باید به عهده 

بگیرند )بند2(.
به  باید  مالــی  گزارش های   )34
تایید مدیر ارشــد اجرایی و مدیر 

ارشد مالی برسد
مدیران ارشــد اجرایــی و مالی باید 
تایید کنند کــه گزارش های مالی دوره 
ای تهیــه شــده، از تمــام جنبه های با 
این صورت های  اهمیت صحیح هستند، 
مالی و پیوســت های آن وضعیت مالی و 
عملیاتی شــرکت را از تمام جنبه های با 
اهمیت به طــور منصفانه ارائه می کند، و 
این که آن ها مسئول ارزیابی و نگهداری 
کنترل هــای داخلــی هســتند، چنین 
برای اطمینان بخشــی  را  کنترل هایــی 
در خصــوص اطالعات مهم شــرکت و 
شــرکت های فرعی تلفیق شده طراحی 
کرده اند، در یــک تاریخی در مدت 90 
روز قبــل از ارائه گــزارش، کنترل های 
داخلی را ارزیابی نموده اند و نتیجه گیری 
خود را در خصوص کارایی و اثربخشــی 
کنترل هــای داخلــی در گــزارش درج 
کرده اند. عالوه بر ایــن موارد، آنها باید 
تاییــد کنند کــه همــه ناکارآمدی ها و 
نواقص قابل توجــه در طراحی و اجرای 
کنترل هــای داخلی را برای حســابرس 
و کمیته ی حسابرســی افشــا کرده اند، 
از جمله هرگونه ضعــف مهم و هرگونه 
تقلب و تخلف از جانب مدیریت یا دیگر 
کارکنانــی کــه نقش قابــل توجهی در 
کنترل های داخلی شــرکت دارند اعم از 
اینکه مهم ویا غیر مهم باشد. )بند302(.
یک بند جداگانه از قانون الزام می کند 
که اعضای هیأت مدیره باید گواهی کنند 
که گزارش های مالــی دوره ای مطابق با 

شرکت های 
سهامی عام 
)عمومی( باید 
اطالعاتی را 
که مربوط به 
تغییرات عمده 
در وضعیت مالی 
و یا عملیاتی 
شرکت است 
در اسرع وقت 
افشا کنند
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قانون اوراق بهادار بوده و اینکه اطالعات 
مندرج در چنیــن گزارش هایی وضعیت 
مالی و نتایج عملیات شــرکت را از تمام 
جنبه های بــا اهمیت به طــور منصفانه 
نشــان می دهد. کوتاهــی در انجام این 
موارد طبق قانون جرم محسوب می شود 
و تــا 10 ســال جریمه در پــی خواهد 
داشــت. همچنین اگــر کوتاهی و عدم 
رعایــت موارد یاد شــده به صورت خود 
خواسته )عمدی( باشد جریمه ای معادل 
5 میلیون دالر ویا 20 سال زندان خواهد 

داشت )بند906(.
و  عامل  مدیر  مدیره،  هیأت   )35
دیگران از فریب دادن و گمراه کردن 

حسابرسان منع شده اند
قانون ســاربینز ـ آکســلی مدیران و 
مدیر عامالن شــرکت ها و اشخاص زیر 
دســت آنها را از انجــام هرگونه اعمالی 
ممنوع می کند که باعــث تاثیر گذاری 
فریــب کارانه، ناگزیر کــردن و یا گمراه 
کردن حســابدارانی )حسابرسانی( شود 
که دست اندرکار تهیه و آماده سازی یک 
گزارش حسابرســی هستند با این هدف 
که گزارش حسابرســی گمراه کننده ای 

ارائه گردد )بند303(.
اثر  در  مالی  صورت های  اگر   )36
اقدامــات نادرســت ارائه ی مجدد 
مالی  و  اجرایی  ارشد  مدیران  شود، 
باید پاداش ها و مزایای دریافتی را به 

شرکت برگردانند
مدیران ارشــد اجرایــی و مالی باید 
پاداشها، مبالغ تشویقی و مزایای حاصل 
از)درصد( فروش را به شرکت باز گردانند 
اگر شــرکت در اثر اشتباهات و اقدامات 
نادرست ناچار به ارائه مجدد صورت های 

مالی گردد )بند304(.
اوراق  و  بورس  کمیســیون   )37
انتصاب مدیران و  از  بهادار می تواند 
مدیر عامالن نامناسب جلوگیری کند
قانون ساربینز ـ آکسلی به کمیسیون 
بورس و اوراق بهادار اختیار می دهد تا با 
اقدامات اداری مانع از انتصاب اشخاصی 
گــردد که برای ارائه خدمــت به عنوان 

مدیر یا مدیر عامل شــرکت های سهامی 
داده می شوند  تشــخیص  نامناسب  عام 
)براساس قانون قبلی،کمیسیون بورس و 
اوراق بهادار می بایست از طریق محاکم 
قضایی برای اجرای این موارد اقدام می 

کرد( )بندهای 305و1105(.
38( مدیــران و مدیران عامل در 
از  عملیات«12  موقت  توقف  »دوره ی 
انجام معامالت داخلی با شرکت منع 

می شوند
قانون ســاربینز ـ آکســلی مدیران و 
مدیر عامالن شرکت ها را مستقیما و غیر 
مســتقیم از انجام معامله داخلی اوراق 
شرکت )اوراق سهام، قرضه و...( در دوره 
توقف موقــت عملیات منع می کند )بند 

 .)306
39( مدیر ارشد اجرایی و سرگروه 
مشاورین حقوقی شرکت باید گزارش 
وکالی قانونی شــرکت در خصوص 
شــواهد مربوط به نقض قانون اوراق 
بهادار و وظیفه ی مباشــرتی هیأت 

مدیره را دریافت کنند
کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار 
در کم تــر از 180 روز از تاریــخ اجرای 
این قانون، ضوابطــی را تدوین کند که 
به موجــب آن وکالی شــرکت ها ملزم 
می شوند تا شــواهد موجود در خصوص 
نقــص موارد مهم از قانون اوراق بهادار و 
یا نقص وظیفه ی مباشرتی هیأت مدیره 
و یا ســایر موارد مشــابه را به سرگروه 
مشاوران حقوقی و یا مدیر ارشد اجرایی 
شــرکت گزارش کند. چنانچه مدیریت 
شرکت به شــکل مناســبی به گزارش 
شواهد یادشده پاسخ ندهد وکیل شرکت 
باید شــواهد را به کمیته ی حسابرســی 

گزارش کند )بند 307(.
40( قانون به کمیســیون بورس 
جلوگیری  اختیــار  بهادار  اوراق  و 
موقت از پرداخت )حقوق و مزایا( به 

مدیران را می دهد
قانون ساربینز ـ آکسلی به کمیسیون 
بــورس و اوراق بهادار اجــازه و اختیار 
می دهد در جریان رسیدگی به تقلب های 

مالی شرکت ها به طور موقت از پرداخت 
وجــوه بــه مدیــران جلوگیــری کند 

)بند1103(.

ت( مؤسسات حسابرسی
41( مؤسسات حسابرسی مشمول 
نظارت یك هیأت جدیدالتأســیس 

شدند 
قانون ساربینز ـ آکسلی هیأت نظارت 
بر حسابداری شــرکت های سهامی عام 
)پیکاوب( را تأســیس کرد. این هیأت از 
قدرت وسیعی برای نظارت بر امور حرفه 
برخوردار اســت و دارای پنج عضو تمام 
وقت اســت که برای مدت پنج ســال از 
طرف کمیسیون بورس و اوراق بهادار از 
میان اشخاص برجسته، آگاه و متعهد به 
امور حرفه برگزیده می شوند )بند101(.

42( ثبت مؤسســات حسابرسی 
در هیــأت نظارت بر حســابداری 

شرکت های سهامی عام )پیکاوب(
مؤسسات حسابرســی که حسابرسی 
شرکت های سهامی عام را انجام می دهند 
باید نزد پیکاوب به ثبت برسند. فرم ثبت 
نام، مؤسسات را به افشای موارد زیر الزام 

می کند: 
نــام مشــتریان حســابرس، مبالــغ 
دریافتی ســاالنه از هر یک از شرکت ها 
برای خدمات حسابرســی، سایر خدمات 
حسابرســی و خدمات غیر حسابرســی، 
بیانیه سیاستهای کنترل کیفی مؤسسه، 
فهرســتی از تمامی حسابرسان مؤسسه، 
گواهی ها، اطالعات مربوط به شــکایات 
کیفری، مدنی، اداری و انضباطی حل و 
فصل نشــده بر علیه مؤسسه یا اشخاص 
مرتبط با مؤسســه در خصوص هرگونه 
گزارش حسابرســی، کپــی گزارش های 
کمیســیون بورس و اوراق بهادار افشــا 
کننده عــدم توافقات حســابداری بین 
مؤسســه و شــرکت در رابطه با گزارش 
حسابرســی، و هر گونه اطالعات اضافی 
دیگر کــه پیکاوب به عنــوان اطالعات 
ضــروری یا مناســب برای عمــوم و یا 
برای حراست از سرمایه گذاران مشخص 

قانون 
ساربینز ـ 
آکسلی مقرر 
می دارد که 
حسابرسان 
باید به کمیته ی 
حسابرسی 
گزارش ارائه 
کنند و توسط 
کمیته ی 
حسابرسی 
مشتری و نه 
مدیریت مورد 
نظارت قرار 
گیرند 
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می کند. عالوه بر این موافقت با همکاری 
و ارائــه ی گواهی هــا و تهیــه مدارک 
مورد درخواســت پیــکاوب و همچنین 
 یک قــرارداد بــرای حصــول اطمینان 
و اجرای موافقت های مشــابه از اشخاص 
وابسته به مؤسسه نیز ضروری است )بند 

.)102
43( ارائه ی گزارش های دوره ای

اطالعات  باید  حسابرســی  مؤسسات 
ثبت شده در پیکاوب را به صورت ساالنه 
به روز کنند. ) و اگر پیکاوب به روزسازی 
اطالعــات را بیش از یک بار در ســال 
تعیین کند، انجام آن نیز ضروری است( 

)بند 102(.
طرف  از  پــول  پرداخــت   )44

مؤسسات حسابرسی به پیکاوب 
قانون به پیکاوب اجازه می دهد تا مبالغی 
را برای ثبت اولیــه و وجوهی را به صورت 
ســاالنه از هر یک از مؤسسات حسابرسی 
رسمی ثبت شــده دریافت کند که برای 
پوشش هزینه ها و تهیه گزارش های ساالنه 

کافی باشد. )بند 102(.
45( به کارگیری اســتانداردهای 
حسابرســی و دیگر استانداردهای 

حرفه ای
قانون ســاربینز ـ آکســلی، پیکاوب 
را ملزم می کند تا نســبت به اســتقرار 
اســتانداردهای حسابرســی و ضوابــط 
اخالقی که مؤسســات حسابرســی باید 
در تهیه و انتشار گزارش های حسابرسی 
از آنها بهره بگیرند، اقــدام کنند. قانون 
پیکاوب  اشــاره می کند کــه  همچنین 
از  استانداردهای پیشنهاد شده  می تواند 
ســوی گروه های حرفه ای حسابداری را 

بپذیرد )بند 103(.
اســتانداردهای  به کارگیری   )46

کنترل کیفی
قانــون، پیــکاوب را بــرای انتشــار 
استانداردهای کنترل کیفی در مؤسسات 
حسابرسی ملزم می کند که شامل نظارت 
بر اخالقیات و اســتقالل، مشــاوره های 
داخلی و خارجی در خصوص موضوعات 
حسابرســی، سرپرســتی حسابرســی، 

حق الزحمه هــا، ارتقا و پیشــرفت افراد 
حسابرس، پذیرش مشتری و ادامه ی کار 
با او و بازرسی های داخلی می باشد )بند 

.)103
47( بازرسی های کنترل کیفی

مؤسســات حســابرس  باید  پیکاوب 
را بــا هــدف ارزیابی درجــه ی انطباق 
عملکرد آنان با قوانین، مقررات پیکاوب، 
سیاســت های کنترل کیفی داخلی خود 
اســتانداردهای حرفه ای،  و  مؤسســات 
به طور منظم )و در مورد مؤسسات بزرگ 
به صــورت ســاالنه( بازرســی کند )بند 

.)104
48( شامل شدن مقررات پیکاوب 

به مؤسسات حسابرسی خارجی
مؤسسات حسابرسی خارجی که برای 
آمریکا گزارش  شرکت های ثبت شده در 
حسابرســی آماده و یا ارائه می کنند باید 
نزد پیکاوب به ثبت برسند و از نظر قانون 
همانند مؤسســات حسابرسی آمریکا با 

آن ها برخورد می شود )بند 106(.
مؤسســه ی  موافقت  جلب   )49
اجرای  برای  خارجی  حسابرســی 
الزامــات پیکاوب در مــواردی که 

یك مؤسســه حسابرسی داخلی بر 
نظریه ی آن ها اتکا می کند

مؤسســات حسابرســی آمریکا که بر 
نظریه یک مؤسسه ی حسابرسی خارجی 
اتــکا می کنند باید موافقت مؤسســه ی 
مدارک  ارائه ی  برای  حسابرسی خارجی 
کار حسابرسی به پیکاوب را جلب کنند 

)بند 106(.
قانونی  تخلفات  به  رسیدگی   )50

در مؤسسات حسابرسی
پیکاوب می تواند تخلفات از مواد این 
قانون، مقررات خود پیکاوب، مواد مربوط 
از قانــون اوراق بهادار و اســتانداردهای 
حرفه ای حســابداری و رفتــاری را در 
مؤسســات حسابرسی و اشخاص مرتبط 
با آن مؤسســات را مورد رسیدگی قرار 

دهد )بند 105(.
ارائه  51( درخواســت تهیــه و 

مدارک و تأییدیه های الزم 
پیکاوب می توانــد تأییدیه ها، مدارک 
و اطالعات موجود در اختیار مؤسســات 
حسابرسی، افراد وابســته به آنان یا هر 
شــخص دیگری ) از جمله مشــتریان 
مؤسسات حسابرســی( را که به موضوع 

طبق قانون 
ساربینز ـ 
آکسلی هرگونه 
تخلف و قصور 
در خصوص 
عدم نگهداری 
و از بین 
بردن مدارک 
حسابرسی 
به وسیله ی 
مؤسسات 
حسابرسی 
مشمول جریمه 
خواهد شد

مایکل آکسلی )راست( - پل ساربینز )چپ( 
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باشــند  رســیدگی آن هیــأت مربوط 
درخواست و دریافت کند. تمام اطالعات 
پیکاوب  توسط  دریافت شــده  محرمانه 
تحت اختیارات به دســت آمــده از این 
قانون، می تواند به کمیســیون بورس و 
اوراق بهادار و مقامات فدرال ارائه شــود 

)بند 105(.
تعلیق هــای  و  تحریم هــا   )52

پیکاوب
پیــکاوب می توانــد به خاطــر عدم 
همــکاری و یــا تخلفــات مؤسســات 
حسابرســی، جرایمی ازجمله فسخ ثبت 
از حسابرســی شرکت های  تعلیق  آنان، 
ســهامی عام و ســایر جرایم را در مورد 

آنان اعمال کند )بند 105(.
مرکزی  دولت  پی گیری های   )53
و ایالتی پس از ارجاع موضوعات از 

پیکاوب
انجام  پیکاوب می تواند یک رسیدگی 
شــده توسط مؤسســه ی حسابرسی که 
بــه موضوعات قضایــی و قانونی مربوط 
می شود آن رسیدگی ها را به کمیسیون 
بــورس و اوراق بهادار ارجــاع دهد و یا 
با تصویب آن کمیســیون به دادگاه ها و 

مراجع قضایی ارســال کند، مشروط به 
آن که چنین ارجاعاتی برای تحقق اهداف 
قانون و یــا حمایت از ســرمایه گذاران 
ضروری تشخیص داده شود )بند 105(.

54( جریمــه ی کوتاهی در انجام 
وظایف سرپرستی 

پیــکاوب می توانــد یک مؤسســه ی 
حسابرسی یا سرپرســتان آن مؤسسات 
را به خاطر کوتاهــی در انجام وظیفه ی 
سرپرستی و نظارت منطقی بر کارکنان 

مؤسسه جریمه کند )بند 105(.
ارائه  بــودن  قانونی  غیــر   )55
خدمات حسابرســی به شرکت های 
ســهامی عــام اگر کارکنــان آن 
حسابرسی  مؤسسه ی  در  شرکت ها 

به کار گرفته شده باشند
قانون بیان می کند که یک مؤسســه ی 
حسابرســی به مدت یک سال نمی تواند 
به شــرکت های ســهامی عــام هرگونه 
خدمات حسابرسی ارائه کند اگر کارکنان 
ارشد آن شرکت ها از جمله مدیران ارشد 
اجرایــی، مدیران ارشــد مالــی، مدیران 
ارشد حســابداری و دیگر افراد شاغل در 
موقعیت ها و پســت های مشــابه توسط 

مؤسسه ی حسابرســی به کار گرفته شده 
باشند )بند 206(.

از بین  56( اعمال جرایــم برای 
در  گزارش های  و  پرونده هــا  بردن 

مؤسسات حسابرسی 
طبق قانون ساربینز ـ آکسلی هرگونه 
تخلف و قصور در خصوص عدم نگهداری 
و از بیــن بــردن مدارک حسابرســی 
به وسیله ی مؤسسات حسابرسی مشمول 
جریمه خواهد شد. پیرو قانون ساربینز ـ 
آکسلی، کمیسیون بورس و اوراق بهادار 
نیــز ضوابطــی را برای نگهداری ســایر 
مدارک و شــواهد حسابرســی به غیر از 
مدارک اصلی مربوط به کار حسابرســی 
)اعــم از کاغذی و الکترونیکی( تدوین و 

ابالغ کرده است )بند 802(.
توضیح: طبق قانون اوراق بهادار سال 
باید  1934 همه مــدارک حسابرســی 
برای مدت 5 ســال از تاریخ پایان سال 
توسط مؤسسات  مالی مورد رســیدگی 

حسابرسی نگهداری شود.
57( طوالنی تــر شــدن احکام 
محدودیت هــا و محرومیت ها برای 
موارد تقلب در اسناد و اوراق بهادار

 قانــون ســاربینز ـ آکســلی احکام 
موجود در قوانین قبلی در خصوص مدت 
موارد  برای  و محرومیت ها  محدودیت ها 
مربوط بــه تقلب، فریب و دســت کاری 
در اســناد و اوراق بهادار را اصالح نمود. 
طبق قانون جدید مــدت محرومیت دو 
سال از تاریخ کشــف و شناسایی تقلب 
و پنج ســال از تاریخ انجام تقلب تعیین 
شده است. )در قوانین قبلی این مدت به 
ترتیب یک ســال و سه سال بوده است( 

)بند 804(.
58( مدت زمان نگهداری مدارک 

توسط مؤسسات حسابرسی
پیرو تصویب قانون ساربینز ـ آکسلی، 
پیکاوب استانداردها و ضوابطی را تدوین 
و منتشر کرده است که طی آن مؤسسات 
حسابرسی را ملزم می کند تا پرونده ها و 
مدارک کار حسابرســی و دیگر اطالعات 
مرتبــط با گزارش های حسابرســی را با 

قانون 
ساربینز ـ 
آکسلی، پیکاوب 
را ملزم می کند 
تا نسبت 
به استقرار 
استانداردهای 
حسابرسی و 
ضوابط اخالقی 
که مؤسسات 
حسابرسی 
باید در تهیه 
و انتشار 
گزارش های 
حسابرسی 
از آنها بهره 
بگیرند، اقدام 
کنند
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پی نویس ها:

جزئیات کافی برای پشــتیبانی از نتایج 
به دســت آمده درچنین گزارش هایی به 
مدت هفت ســال نگهــداری کند )بند 

.)103
59( بررسی و بازنگری حسابرسی های 

انجام شده توسط شریك دوم
را  اســتانداردهایی  پیکاوب ضوابط و 
منتشــر نموده اســت که طبق آن باید 
حسابرســی های انجام شــده مربوط به 
شــرکت های ســهامی عام برای بررسی 
مجــدد و بازنگــری بــه شــریک دوم 
ارائه شــود و گزارش هــای مربوطه نیز 
بــه تصویــب و امضای شــریک دوم در 

مؤسسات حسابرسی برسد )بند 103(.
شــرکای  کاری  گــردش   )60

حسابرس هر 5 سال یك بار
باید میان  هر مؤسسه ی حسابرســی 
شرکای مســئول انجام کار حسابرسی و 
شرکای بررسی کننده و بازنگری کننده، 
چرخش کاری ایجــاد کند؛ به طوری که 
یک )نــوع( وظیفه و نقش توســط یک 
شخص برای مدتی بیش از 5 سال انجام 

نشود )بند 203(.
آزمون  استانداردهای  اجرای   )61
کنترل هــای داخلی منتشرشــده 

توسط پیکاوب
پیکاوب اســتانداردهایی را صادرکرده 
است که حسابرسان را ملزم می کند تا بر 
اساس یافته های خود در ارتباط با ساختار 
حسابرسی  مشتریان  داخلی  کنترل های 
گزارشــی را ارائه کنند و طی آن ارزیابی 

کنند که آیا ســاختار کنترل های داخلی 
و فرایندهای آن ثبت معامالت و افشای 
دارایی های شرکت را با دقتی منطقی و 
آیا اطمینانی  منصفانه منعکس می کند، 
معقول فراهــم می کنند کــه معامالت 
آن چنان ثبت می شــوند که برای تهیه 
صورت های مالی مطابق با اصول پذیرفته 
شــده ی حســابداری آمریــکا ضروری 
 اســت و این که آیــا دریافت ها و مخارج 
شــرکت تنها با مجوز مدیریت و هیأت 
مدیره ی شــرکت صورت می گیرند )بند 

.)103
62( بررســی گزارش کنترل های 

داخلی مدیریت توسط حسابرسان
قانون ساربینز ـ آکسلی الزام می کند 
باید کیفیــت کنترل های  که مدیــران 
داخلی را ارزیابی و گــزارش آن را ارائه 
کنند و حسابرســان نیز ملــزم به اظهار 
نظر در خصوص گزارش مدیریت هستند 

)بند 404(.
غیر  خدمات  ارائــه ی  منع   )63

حسابرسی به مشتریان
قانون ســاربینز ـ آکســلی برخی از 
خدمات غیر حسابرسی را برای پیشنهاد 
و ارائه از ســوی مؤسســات حسابرسی 
)مشتریان  عام  به شرکت های ســهامی 

عمومی( منع کرده است )بند 201(.
64( دریافــت مصوبات کمیته ی 
حسابرســی توســط مؤسســات 

حسابرسی برای انجام خدمات 
پیــش از آن کــه یــک مؤسســه ی 

حسابرســی بتواند خدمات حسابرســی 
و یا خدمــات غیر حسابرســی )مجاز( 
را به شــرکت های ســهامی عــام ارائه 
کند باید کمیته ی حسابرســی مشتری 
)صاحب کار( آن خدمات را تصویب کرده 

باشد. )بند 202(
منظم  گزارش های  ارائــه ی   )65
خصوص  در  حسابرسی  کمیته ی  به 

نحوه ی عمل حسابداری شرکت
مؤسســه ی حسابرســی باید به  طور 
منظم سیاســت ها و روش هــای اصلی و 
اساسی حسابداری را که مورد استفاده ی 
شــرکت قرار گرفته اســت به کمیته ی 
حسابرسی گزارش کند. این گزارش باید 
شــامل روش های مجــاز و جایگزین در 
چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری 
آمریکا باشد وهم  چنین روش هایی که از 
نظر حسابرسی دارای برتری است. عالوه 
بر این هرگونه اختالف نظر و عدم توافق 
بین مؤسسه و مدیریت شرکت و هم چنین 
مکاتبات مهم در خصوص روش ها و نحوه 
عمل حسابداری شــرکت بین مؤسسه و 
شــرکت نیز باید به کمیته ی حسابرسی 

گزارش شود )بند 204(.
مؤسسات  بودن  پاســخ گو   )66
حسابرسی به کمیته های حسابرسی 
طبــق قانــون ســاربینزـ  آکســلی، 
مؤسســات حسابرســی باید تحت نظر 
کمیته های حسابرســی باشند و گزارش 
خود را نیز به آن کمیته  ها )ونه مدیریت 

 .)301 شرکت( ارائه کنند )بند
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مقدمه
پــول ایجاد شــده در حجــم عمده از 
طریق فعالیت هــای غیر قانونی قبل از آن 
که آزادانه خرج یا سرمایه گذاری شود باید 
 aslani( شسته شود تا قانونی به نظر برسد
et al,2012 &(. پول شویی فرایندی است 
که از طریق آن پول های کثیف ناشــی از 
اعمال غیــر قانونی به پول هــای به  ظاهر 
تمیز تبدیل می شــوند و در بدنه ی اقتصاد 
 .)Kenawy, 2006( جایگزیــن می شــود
تجارت  از شــریان های  یکی  پول شــویی 
مجرمانه جهانی تلقی می شــود؛ زیرا ناشی 
از فعالیت هــای اقتصادی ناســالم بوده و 
نقش اساسی آن، ترغیب یا تسهیل فعالیت 
بزهــکاران یا تقویت جرایم ســازمان یافته 
اســت. پول شــویی را عمومــاً عارضه ای 
ثانــوی و متقــارن با جرم مســتند مانند 
قاچاق مواد مخدر، ســرقت، کالهبرداری، 
تحصیل مال نامشــروع از طریق اختالس 

و ســایر جرایــم ســازمان یافته می دانند 
)لطفعلیان و همکاران، 1394(. پول شویی 
به عنوان یــک جرم مالــی، دارای اثرات 
نامطلوب و زیانباری در عرصه های مختلف 
اقتصادی و اجتماعی، از جمله گســترش 
فعالیت هــای مجرمانه زیرزمینی، فســاد 
و ارتشــا در جامعه، اخالل در جمع آوری 
مالیات و تشــویق فرار مالیاتی در جامعه، 
اختــالل در بازارهای مالــی، افزایش نرخ 
تورم و انـــحرافات اجتماعی، فاسد شدن 
ســاختار حکومت و آسیب رسانی به اعتبار 
دولت هــا و نهادهای اقتصادی کـشـــور، 
رقـابـت پـذیـــری نـاسـالـــم اقتصادی و 
تضعیف بخش خصوصی و تعاونی، کاهش 
اعتماد در بـــازارهای مالی، فرار ســرمایه 
ورشـکـسـتـگـــی  غیرقانونی،  صورت  به 
بنیان های  تخریب  بـخـش خـصـــوصی، 
تـجـــارت خـارجـــی، افزایش ریســک 
خصوصی سازی، مـال انـــدوزی مجرمان و 

فعاالن غیر قانونی و تقویت منابع و شــبکه 
مالی مجرمین، کاهش بهره وری در بخش 
واقعی اقتصاد و... است )رهبر و همکاران، 
1382(. آگاهی کشورهای توسعه یافته از 
آثار پول شــویی و تدویــن قوانین مقررات 
و اتخــاذ تدابیر قابل توجــه برای مبارزه ی 
همه جانبــه با آن باعث شــده اســت که 
عواید حاصل از فعالیت هــای مجرمانه به 
منظور شسته شــدن به سوی کشورهایی 
سوق یابد که ســازوکارهای نظارتی آن ها 
در بازارهای مالی ضعیف است، یا تدابیری 
برای برخورد با این مشکل اتخاذ نکرده اند 
)Kenawy, 2006(. از آن جــا کــه جرایم 
سازمان یافته و پول شــویی دارای رابطه ی 
متقابل هســتند، مبارزه با پول شــویی در 
عیــن حال که برخورد جــدی و قانونی با 
مرتکبیــن این جرم اقتصادی محســوب 
مبارزه ی غیرمستقیم  می شود در حقیقت 
با سایر جرایم ســازمان یافته نیز به شمار 

پول شویی معموالً 
تأثیر مستقیم بر 
صورت های مالی 
نداشته و تأثیر 
غیرمستقیم آن 
از طریق افزایش 
بدهی های 
احتمالی ناشی از 
شکایات و دعاوی 
بالقوه مرتبط با 
پول شویی است

اقدامات  احتمالی پول شویی صاحب کاران

رهنمودهایی
برای حسابرسان مستقل

محمود همت فر، محمد اسالنی و فاطمه لطفعلیان

قانون،  خالف  اعمال  از  ناشی  درآمدهای  و  عواید  آن،  طریق  از  که  است  غیرقانونی  پول شویی1فرایندی 
مشروعیت می یابد. پول شویی به عنوان یک جرم مالی دارای اثرات نامطلوب و زیانباری در عرصه های مختلف 
اقتصادی و اجتماعی است و به عنوان یک جرم سازمان یافته مورد توجه جهانی قرار گرفته است. امروزه 
در کشورهای پیشرفته تعقیب مالی وجوه حاصل از فعالیت های بزه کارانه مقدم بر کنترل فیزیکی است و 
این جاست که مبارزه با تطهیر عواید حاصل از ایـــن جرایم یا پول شویی معنا پیدا می کند. از طرفی به دلیل 
اشراف حسابرسان بر عملیات، اسناد و مدارک مالی شرکت ها، می توانند احتمال وقوع پول شویی در عملیات 
شرکت را شناسایی و گزارش کنند. امروزه مسئولیت حسابرسان در مقابله با پول شویی از هر زمانی بیشتر 

شده است و از آنها انتظار می رود که جوامع خود را در پاکسازی از آفت پول شویی یاری دهند.
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می رود. امروزه مســئولیت حسابرسان در 
مقابله با پول شــویی از هــر زمانی بیش تر 
شــده اســت و از آن ها انتظار می رود که 
جوامــع خــود را در پاکســازی از آفــت 
پول شــویی یاری دهند. حسابرســان باید 
این  موفقیت آمیز  کــردن  بــرآورده  برای 
اســتانداردهای  از  اجتماعی  خواســته ی 
حرفه ای بهره گیرند. استانداردهای حاکم 
در این زمینــه به نام »اعمــال غیرقانونی 
صاحب کار« خط مشــی کلی را در سطح 
تأثیر فعالیت های پول شویی بر صورت های 
مالی و نحوه ی گزارشــگری حسابرســان 
تعیین می کند، اما قضاوت حرفه ای برجای 
بوده و ایــن وظیفه ی حسابرســان برای 
تعیین فعالیت های پول شــویی به عهده ی 

خود آنان است )دیلمی پور، 1390(.

ماهیت فرایند پول شویی
پول شــویی معموالً شامل یک سری از 
معامالت متعدد بــرای پنهان کردن منبع 
دارایی های مالی اســت تــا مجرمان از آن 
دارایی بــدون به خطر افتادن، اســتفاده 
کنند )aslani & et al,2012(. پول شویی 
یک فرایند چند مرحله ای بر پایه مخلوط 
کردن پول های نامشروع با دیگر پول های 
مشروع و تزریق مجدد آن به سیستم مالی 
بین المللی اســت که رســیدن به نقطه ی 
شــروع و منشاء پول نامشــروع را مشکل 
پول شــویی   .)Kenawy, 2006( می کند 
فراینــدی پیچیــده، مســتمر، درازمدت 
و گروهــی اســت که به طــور معمول در 
مقیاسی بزرگ انجام می شود و می تواند از 
محدوده ی جغرافیایی- سیاسی یک کشور 
فراتر برود و به موجب آن پول های کثیف 
حاصل از ارتکاب جرم تغییر شکل یافته و 
به صورت پــاک و قانونی درآید، به نحوی 
که منشــأ مجرمانه ی آن از لحاظ ردیابی 
مشــکل یا غیرممکن شــود. پول شویی با 
دو هدف انجام می شــود: اول منشــأ جرم 
پنهان گردد و دوم درآمد نامشروع پس از 
به کارگیری در چرخه ی اقتصادی تطهیر 
و مجدداً بــرای جرم دیگری به کار گرفته 
شــود و با این عمل، هم کار نامشروع خود 

را توسعه دهند و هم از امتیاز این امکانات 
سوء استفاده کرده، ســرانجام از پرداخت 
عوارض و مالیات و ... نیز فرار کنند. بررسی 
نظام اقتصادی کشــورها نشان می دهد که 
هــر چه از یک سیســتم اقتصادی رقابتی 
متکی به مالکیت فردی دور شویم، شرایط 
مناســب تری برای چنین اعمالی به وجود 
می آید و این یک اصل کلی است )اسالنی 
و همــکاران، 1390(. با توجــه به متنوع 
بــودن روش های کســب ســود از اعمال 
خالف طبعاً شــیوه های شست وشوی پول 
نیز پیچیده و متنوع خواهد بود. به عبارت 
دیگر، شــیوه های پول شــویی به عواملی 
چــون خالف انجام شــده، نوع سیســتم 
اقتصــادی و قوانین و مقررات کشــوری 
که در آن جا خالف صــورت گرفته و نوع 
مقررات کشــوری که در آن پول شســته 
می شود، بســتگی دارد. از معمولی ترین و 
مهم ترین شــیوه های پول شویی این است 
که پول شــویان برای کاهــش جلب توجه 
مجریان قانــون، مقادیر زیادی پول نقد را 
به مقادیــر کوچک تبدیل می کنند و یا به 
طور مستقیم در بانک ها سرمایه گذاری و با 
استفاده از ابزارهای مالی مانند چک، سفته 
و غیره در مکان های دیگری سرمایه گذاری 
می کنند. از شــیوه های دیگر تطهیر پول 
می تــوان بــه ســرمایه گذاری موقت در 
بنگاه های تولیدی یــا تجاری قانونی، بازار 
ســهام و اوراق قرضه، سازمان های خیریه 
تقلبــی، ســرمایه گذاری در بــازار طال و 
الماس، شــرکت در مزایده هــای اجناس 
هنــری و یا انتقــال پول به کشــورهای 
دارای مقررات بانکی آزاد همانند سوئیس 
اشــاره کرد. پول های کثیف زمانی که در 
فعالیت های قانونی وارد و ســرمایه گذاری 
شــوند، در طول گردش و دست به دست 
شــدن با پول های تمیز مخلوط می شوند، 
به طوری که دیگر شناسایی آن غیر ممکن 
شــریعتی،1383(.  و  )بهرامزاده  می گردد 
پول شــویی  فراینــد  مراحــل  از  یکــی 
الیه چینی2 اســت که در واقع جداســازی 
عوایــد حاصل از فعالیت هــای مجرمانه از 
منشــأ یا فعالیت های به وجــود آورنده ی 

آن، از طریق ایجاد الیه های پیچیده ای از 
معامالت یا نقل و انتقاالت مالی چندگانه 
با هدف مبهم ســاختن فرایند حسابرسی 
و مجهول گذاشتن هویت طرف های اصلی 
معامله و ناممکن کردن ردیابی منشأ عواید 

.)Scott,1995( مزبور، صورت می گیرد

نقش و مســئولیت حسابرسان در 
مبارزه با پول شویی 

واضح اســت که حسابرســی به عنوان 
یک ســاز و کار نظارتی برای بررسی دقت 
و صحــت اطالعات مالــی و جلوگیری از 
سوء استفاده ی مالی اســت. به طور ویژه، 
حسابرســی مستقل برای کشــف جرایم 
مالی می تواند به کار برده شود. از آن جا که 
حسابرسان دفاتر حسابداری صاحب کاران 
خود را بررســی و هرگونه تخلف مالی در 
جریان امور شــرکت را اعــالم می کنند، 
برخی حسابرســان را به عنوان خط مقدم 
 aslani &( مبارزه با پول شویی می پندارند
et al,2011(. در نتیجه میزان مسئولیت 
حسابرســان مســتقل درخصوص کنترل 
رعایــت قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت 
انعکاس نتایج  واحد های مورد رسیدگی و 
حاصله در گزارش های حسابرســی صادره 
توســط حسابرســان مســتقل همواره از 
موضوعات بحث برانگیز بــوده و همزمان 
با افزایش پیچیدگــی و تنوع فعالیت های 
اقتصادی، قوانین و مقررات تصویب شــده 
توســط مراجــع قانونی و ذی صــالح نیز 
افزایش یافته و این موضوع باعث شــده تا 
انتظارات از حسابرســان مستقل به  عنوان 
مســئوالن ناظر بر اشخاص حقوقی فزونی 
یابد )خمســه، 1393(. از طرفی حمالت 
ایاالت  تروریســتی یازدهم ســپتامبر در 
متحــده آمریکا منجر به برخــی اقدامات 
این دولت با هدف جلوگیری از تروریسم و 
فعالیت های پول شویی مرتبط، شده است. 
متحده«3  ایــاالت  میهن پرســتی  »قانون 
مثالــی از تصمیمات دولتــی در زمینه ی 
مبارزه با پول شویی است. این قانون وزارت 
خزانــه داری آمریکا4 را مجــاز می کند که 
عالوه بر قواعد ســابق، مجموعه جدیدی 
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از قواعد ضّد  پول شــویی برای حرفه های 
مختلف از جمله حسابداران وضع کند. هر 
چند که پیش از یازدهم سپتامبر هم دولت 
ایاالت متحده آمریکا به  طور مستمر تأکید 
داشت که شاغالن حرفه ی حسابداری باید 
در پیشــگیری از پول شــویی همکاری و 
تشریک مساعی کنند. اما امروزه مسئولیت 
حســابداران در مقابله با پول شویی از هر 
زمانی بیش تر شــده است بنابراین نگرانی 
دولــت و مداقه در بحــران اعتماد کنونی 
حاکم بر حرفه ی حسابداری ایجاب می کند 
که حسابداران وظایف ضد پول شویی خود 
را به درســتی انجــام دهنــد. در نتیجه 
شفاف ســازی مناســبات پولی و بهداشت 
اقتصاد اجتماعی و ایجاد محدودیت برای 
درآمدسازان غیر قانونی مبارزه با پول شویی 
را بــه بحثی نوین در عرصه جهانی تبدیل 
کرده اســت. )دیلمی پور،1390( دولت ها، 
تجارت  و جامعه ی  وضع کنندگان مقررات 
فعاالنه ی  مشــارکت  خواســتار  جهانــی 
اعضای حرفه ی حسابداری برای مبارزه با 

پول شویی هستند. 
در ایران نیز بر اساس ماده ی ششم قانون 
مبارزه با پول شویی مصوب 1386 مجلس 

و حسابداران  اسالمی، حسابرسان  شورای 
مکلف انــد اطالعات مورد نیــاز در اجرای 
این قانــون را که هیأت وزیــران تصویب 
می کند، حســب درخواســت شورای عالی 
مبارزه با پول شــویی، ارائه نمایند )قانون 
مبــارزه بــا پول شــویی، 1386(. اجماع 
عمومی بر این اســت که به دلیل اشــراف 
بر عملیات شرکت ها، اسناد و مدارک مالی 
اولین کسانی هستند  آن ها، حسابرســان 
کــه می تواننــد عملیات پول شــویی را با 
موفقیت تعیین و گــزارش کنند. )دیلمی 
پور، 1390( رهنمود صادر شــده توســط 
بین المللی حسابداری5 تحت  فدراســیون 
انتظارات  با پول شــویی6«  عنوان »مبارزه 
روز افزون وضع کنندگان قوانین و مقررات 
در مورد نقش حرفه ی حسابداری در کشف 
پول شویی و استقرار کنترل ها و ایمنی در 
مقابــل آن را مطرح می کند. این رهنمود 
در مورد مبارزه با پول شــویی به جز نقش 
حرفه ی حســابداری و تعهدات اخالقی در 
مورد امر حســابداری، به بررسی مبارزه با 
پول شویی و اعمال متقلبانه در گزارشگری 
مالی پرداخته است. حرفه ی حسابداری در 
نتیجه ی الزام قانونی شــرکت ها به رعایت 
برنامه های نظارتی و آزمون مستقل محیط 
کنترلــی و اثر بخشــی ایــن برنامه ها در 
طرح های مبارزه با مفاســد، درگیر است. 
این رهنمود هم به منشاء و هم به ابزارهای 
پیش گیری پول شــویی اشاره کرده است. 
بخش هایی از ایــن رهنمود به ویژگی ها و 
آسیب پذیری  و  پول شــویی  مشخصه های 
بانک هــا، مؤسســات مالی غیــر بانکی و 
سایر مؤسســات پرداخته است. صدور این 
رهنمود در حکم یکی از گام هایی اســت 
که فدراســیون بین المللی حسابداران در 
راســتای حفــظ منافع عمومــی، تقویت 
حرفه ی حســابداری در جهان و کمک به 
توسعه ی اقتصاد بین المللی برداشته است 
)خمامی زاده، 1382(. پر واضح اســت که 
پول شویی و مبارزه با آن می تواند در سطح 
کالن و همچنیــن در ســطح بنگاه مطرح 
شــود که محدوده ی بحــث حاضر مبارزه 
با پول شویی در سطح بنگاه است. هرچند 

که راه هــای متعددی برای پول شــویی و 
مثال های زیادی برای هر یک از این راه ها 
می توان آورد، اما اصلی ترین راه پول شویی 
از مسیر مؤسســات مالی از قبیل بانک ها، 
صندوق های قرض الحســنه و مانند آن ها 
می گذرد. نکته ای که حسابرسان نباید در 
مورد آن دچار اشتباه شوند تفاوت بین فرار 
مالیاتی و پول شویی است، به عبارت دیگر 
فرار مالیاتی در تمام موارد آن، عالمتی از 
پول شــویی به حساب نمی آید. چه بسا که 
پول شویان تمایل دارند با پرداخت مالیات 
بر پول های غیر قانونی خود صورتی قانونی 
به آن ها بدهند. تمیــز این امر به دانش و 
تجربه ی حســابرس و قضاوت حرفه ای او 

بستگی دارد. )دیلمی پور، 1390(

استانداردهای حسابرسی کشورهای 
دیگر در زمینه پول شویی

پول شــویی معموالً تأثیر مســتقیم بر 
صورت های مالی نداشته و تأثیر غیرمستقیم 
آن از طریق افزایــش بدهی های احتمالی 
ناشی از شــکایات و دعاوی بالقوه مرتبط 
با پول شویی است. اســتاندارد حسابرسی 
شــماره 54 ایاالت متحده آمریکا7 ناظر بر 
اعمال غیر قانونی صاحب کاران اســت. این 
غیر قانونی  فعالیت های  مورد  در  استاندارد 
صاحب کاران، حسابرسان را ملزم نمی کند 
که رویه های حسابرســی خود را با هدف 
کشف فعالیت های غیرقانونی صاحب کاران 
که تأثیر غیر مستقیم بر صورت های مالی 
دارند طراحی کنند بلکه کافی اســت که 
حسابرسان از امکان فعالیت های غیر قانونی 
صورت پذیرفته با تأثیر غیر مســتقیم آن 
آگاه باشــند. بنابراین در صورت پی بردن 
حسابرســان بــه فعالیت هایــی هماننــد 
وقوع پول شویی، مســئولیت اساسی پیدا 
می کنند. در آن صورت ابتدا حسابرســان 
باید تعیین کنند که فعالیت های مشکوک 
به پول شــویی احتمالی با در نظر گرفتن 
هزینه های بالقــوه ی حقوقی و مجازات و 
جرایم احتمالی، تأثیر عمده بر صورت های 
مالی داشــته اند و در آن صورت استاندارد 
54 ایجاب می کند که حسابرسان رویه های 
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حسابرســی خود را با هدف تعیین این که 
پول شــویی در حقیقت صــورت پذیرفته 
اســت، طراحی کنند، با مدیریت ســطح 
باالتری از اشخاص درگیر در این معامالت، 
مباحثــه کند و در هر زمان که مناســب 
دریافت مشاوره ی  برای  تشــخیص دهند 
حرفــه ای در زمینــه ی مســائل حقوقی 
اقــدام کننــد. در صورتی که حســابرس 
نســبت به وقوع پول شویی باور داشته و از 
چاره جویی های مدیریت ناخرسند باشد به 
موجب قانون اصالح دادخواهی اوراق بهادار 
خصوصی8 مصوب 1995، باید فعالیت های 
پول شــویی را به هیأت مدیره ی صاحب کار 
گــزارش کند. هیأت مدیــره ی صاحب کار 
باید بورس اوراق بهــادار را ظرف یک روز 
از زمان اطالع توســط حسابدار آگاه کند. 
عــالوه بر آن، قانون مزبور حسابرســان را 
ملزم کــرده در صورت اســتنکاف هیأت 
مدیره، شخصاً بورس اوراق بهادار را مطلع 
کنند. اگر حســابرس باور داشته باشد که 
بااهمیت  تأثیــر  پول شــویی  فعالیت های 
بر صورت های مالی داشــته و به درســتی 
توضیح داده نشــده و یا صورت های مالی 
افشا نشده اســت به موجب استاندارد 54 
حسابرســی، بایــد در مــورد صورت های 
مالــی نظر مردود یا مشــروط صادر کند. 
همچنین در صــورت ممانعت صاحب کار 
از تحصیل مدارک پشتوانه ی کافی توسط 
حســابرس در ارزیابی اهمیت فعالیت های 
مالی  به صورت هــای  نســبت  غیر قانونی 
موجــب می شــود که معموالً حســابرس 
گــزارش عــدم اظهارنظر صــادر کند. در 
صورت اســتنکاف صاحــب کار از پذیرش 
گزارش اصالح شده ی حســابرس ناشی از 
فعالیت های غیر قانونی موجب می شود که 
حسابرس استعفا کرده و مراتب را به طور 
کتبی و با بیان دالیل اســتعفا به کمیته ی 
حسابرســی و یا هیأت مدیره گزارش کند. 
حتی در صورتی که فعالیت های غیرقانونی 
نسبت به صورت های مالی بااهمیت نباشد 
و صاحــب کار اقدامــات اصالحی ضروری 
مورد نظر حســابرس در شرایط خاص را 
انجام ندهد ممکن اســت منجر به تصمیم 

حسابرس به استعفا شود. 
اســتاندارد حسابرسی شماره 54 تحت 
عنوان اعمال غیرقانونــی صاحب کار خط 
مشی کلی را در ســطح تأثیر فعالیت های 
پول شــویی بر صورت های مالــی و نحوه 
می کند  معین  حسابرســان  گزارشــگری 
امــا قضــاوت حرفــه ای برجای بــوده و 
تعیین  بــرای  این وظیفه ی حسابرســان 
فعالیت هــای پول شــویی به عهــده خود 
آنان اســت. عالوه بر آن معیار کلی تجربی 
دیگری که وجــود دارد عبارت اســت از 
اینکه آیا عملیاتی خاص در فضای قانونی 
جامعه و در روند عادی فعالیت های تجاری 
بنگاه در حــوزه فعالیت های پول شــویی 
قرار می گیرد یــا نه؟ )دیلمی پور، 1390( 
اســتانداردهای جدید حسابرسی از جمله 
بیانیه ی اســتانداردهای حسابرسی شماره 
99 آمریکا تحت عنوان »بررسی تقلب در 
حسابرسی صورت های مالی«9 و استاندارد 
بین المللی حسابرســی شماره 240 تحت 
عنوان »مسئولیت حسابرسان در ارتباط با 
مالی«،10  در حسابرسی صورت های  تقلب 
اتخاذ رویکردی فعال توسط حسابرسان در 
رابطه با ارزیابی اســتقرار سیستم مناسب 
کنترل و مدیریت ریســک تقلب توســط 
مدیریت را ضروری دانســته اســت. مثال 
دیگر بند 112 استاندارد حسابرسی شماره 
240 هنگ کنگ تحت عنوان »مســئولیت 
حسابرســان در رابطه با توجــه به تقلب 
در حسابرســی صورت های مالی«11 است 
که طبق آن حســابرس و ســایر اشخاص 
وظیفــه ی قانونــی دارند کــه اطالعات و 
تردید خــود را در مــورد دارایی هایی که 
نشــان دهنده ی عواید قاچاق مواد مخدر و 
جرایم قابل پیگرد قانونی است به مقامات 
ذی صالح اطالع دهنــد. دولت بریتانیا نیز 
قوانینی12 را مصوب کرده است که طبق آن 
حسابداران و حسابرسان و دیگر مشاوران 
مالی نقشی محوری در شناسایی و گزارش 
کالهبــرداری و پول شــویی ایفا می کنند. 
این قانون از حســابداران و حسابرســان 
انتظار دارد طرح ها و معامالت مشکوک به 
فساد را به مقامات ذی صالح گزارش کنند 

)همت فر و همکاران، 1392(.

در  ایران  استانداردهای حسابرسی 
زمینه ی پول شویی

مــروری بــر اســتانداردهای مــدون 
حسابرســی در ایران نشان می دهد که در 
زمینه ی اعمــال غیر قانونی صاحب کاران و 
نحوه ی عمل حسابرسان از سوی سازمان 
حسابرســی به عنوان متولی قانونی تدوین 
اســتانداردهای حســابداری و حسابرسی 
در ایران، اســتانداردی تدوین و الزم  االجرا 
نشــده اســت. بدیهی اســت که تدوین 
اســتانداردی در این زمینه از ضرورت های 
استانداردنویســی ســازمان حسابرسی در 
مرحله ی کنونی اســت. امــروزه برخی از 
حسابرسان ایرانی در پاسخ گویی به نیاز و 
اقدام حرفه ای خود و در خالء اســتاندارد 
اعمــال غیرقانونی صاحــب کاران با فرض 
مســئولیت دوگانه ی حسابرسی و بازرسی 
قانونــی خود عالقمند هســتند که موارد 
مشکوک به پول شــویی را در بخش سایر 
الزامات و مقررات قانونــی گزارش کنند، 
اما در موارد زیادی، حســابرس، مسئولیت 
نیســت.  عهــده دار  را  قانونــی  بــازرس 
)دیلمی پــور، 1390( یکــی از مهم ترین 
الزامات قانونی درباره کنترل و گزارشگری 
رعایــت قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت 
واحد های مورد رسیدگی توسط حسابرسان 
تبصره ی  اجرایی  آیین نامه ی  به  مســتقل 
چهارم قانون استفاده از خدمات تخصصی 
حرفه ای حســابداران ذی صالح به  عنوان 
حســابدار رســمی مصوب 1379/06/13 
و اصالحیــه ی 1387/1/10 هیأت وزیران 
مربوط اســت که بر اســاس مفاد بند الف 
مــاده 4 آیین نامه ی مذکور، حســابداران 
رسمی و مؤسسات حسابرسی مکلف اند در 
گزارش »حسابرســی و بازرس قانونی« یا 
»گزارش حسابرســی« که با رعایت قانون 
اصالح قســمتی از قانــون تجارت مصوب 
1347 و طبق اصول و ضوابط حسابرســی 
نســبت به حســاب ها و صورت های مالی 
تهیه می شــود، درباره ی  حسابرسی شده 
رعایت قوانین و مقــررات تجاری، مالیاتی 

در ایران 
نیز بر اساس 
ماده ی ششم 
قانون مبارزه 
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حسابداران 
مکلف اند 
اطالعات مورد 
نیاز در اجرای 
این قانون 
را که هیأت 
وزیران تصویب 
می کند، حسب 
درخواست 
شورای عالی 
مبارزه با 
پول شویی، 
ارائه نمایند
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و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت 
شــخص مورد رســیدگی اظهار نظر کنند. 
درخصوص مفاد ماده ی چهارم آیین نامه ی 
یادشــده باید به این موضــوع توجه کرد 
که قانون گذار اظهار نظــر درباره ی رعایت 
قوانین و مقررات تجاری، مالیاتی و ســایر 
قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت شخص 
مورد رســیدگی را در گزارش حسابرسی 
که طبــق اصــول و ضوابط حسابرســی 
تهیه می شــود، تکلیف کــرده و بنابراین 
اظهار نظر درباره ی رعایت قوانین و مقررات 
تجاری، مالیاتی و ســایر قوانین و مقررات 
مرتبط با فعالیت شــخص مورد رسیدگی 
باید با رعایت اصول و ضوابط حسابرســی 
پذیرد.  )استانداردهای حسابرسی( صورت 

)خمسه، 1393(
در حال حاضــر طبق بندهــای 14 و 
با عنوان  15 استاندارد حسابرســی 250 
»ارزیابــی رعایــت قوانین و مقــررات در 
حسابرســی صورت های مالی«، حسابرس 
مســتقل هنــگام برنامه ریــزی و اجرای 
روش های حسابرسی باید شناختی کلی از 
چارچوب قوانین و مقررات مربوط به واحد 
مورد رسیدگی، صنعتی که در آن فعالیت 
می کند و چگونگی رعایت قوانین و مقررات 
توسط واحد مزبور به دست آورد، زیرا عدم 
رعایت برخــی قوانین و مقــررات ممکن 
است اثر بااهمیتی بر وضعیت مالی و تداوم 
فعالیت واحد مورد رسیدگی داشته باشد. 
همچنین در بندهای 34 تا 37 استاندارد 
گزارشگری  نحوه ی  یادشــده،  حسابرسی 
نتایــج حاصل از چگونگــی رعایت قوانین 
و مقررات توسط واحد های مورد رسیدگی 
تعیین شــده اســت. از طرفی با توجه به 
اجرایی  مــاده ی 33 دســتورالعمل  مفاد 
مبارزه با پول شــویی توســط حسابرسان 
مصوب 1391/3/23 شــورای عالی مبارزه 
با پول شــویی یا مفاد ماده 9 دستورالعمل 
مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس 
و اوراق بهادار مصوب 1386/5/8 اصالحیه 
1390/11/17 شورای عالی بورس و اوراق 
بهادار، قانون گذار به منظور مشخص کردن 
دقیق حیطه وظایف حسابرســان مستقل، 

مواردی کــه باید کنترل شــوند و جهت 
جلوگیری از هر گونه برداشــت نادرســت 
از قوانیــن و مقــررات موضوعــه، اجرای 
وظایف محوله به حسابرســان مستقل را 
مطابق چــک  لیســت های ابالغی تکلیف 
کرده اســت. به عبارت دیگر، مســئولیت 
حسابرسان مســتقل در ارتباط با کنترل 
و گزارشــگری رعایــت قانون مبــارزه با 
پول شویی توسط کلیه ی اشخاص حقوقی 
مشمول و قوانین و مقررات سازمان بورس 
و اوراق بهــادر توســط کلیه ی اشــخاص 
حقوقی تحت نظارت این سازمان، محدود 
به موارد مندرج در چک لیست های ابالغی 
اســت. در گزارش حسابرسان مستقل نیز 
بایــد به کنترل رعایــت قوانین و مقررات 
یاد شــده در چارچوب چک  لیســت های 
ابالغی اشاره شــود که در حال حاضر این 
رویــه فقط در مورد کنتــرل رعایت مفاد 
قانون مبارزه با پول شــویی بر اساس متن 
رسمی  حســابداران  جامعه ی  پیشنهادی 
ایــران صورت می پذیرد. بــا توجه به مفاد 
تبصره 2 ماده 9 دســتورالعمل مؤسسات 
حسابرســی معتمــد ســازمان بــورس و 
اوراق بهــادار مصوب 1386/5/8 اصالحیه 
1390/11/17 شورای عالی بورس و اوراق 
بهادار، ضروری اســت حسابرسان مستقل 
معتمد هنگام گزارشگری درخصوص نتایج 
حاصــل از کنترل رعایت قوانین و مقررات 
سازمان بورس اوراق بهادار توسط کلیه ی 
اشخاص حقوقی تحت نظارت این سازمان، 
به انجام کنتــرل مزبور در چارچوب چک 
نمایند)خمسه،  اشــاره  ابالغی  لیست های 
1393(. جامعــه ی حســابداران رســمی 
ایران در فروردین سال 1392 در راستای 
اجرای ماده 33  دستورالعمل های اجرایی 
مبارزه با پول شویی در حوزه حسابرسان و 
شــرکت ها و مؤسسات غیر تجاری مصوب 
سیزدهمین جلسه شــورای عالی مبارزه با 
پول شــویی مورخ 2/3/1391 متنی جهت 
انعــکاس مــوارد مرتبط با قانــون مبارزه 
با پول شــویی در گزارش های حسابرســی 
صادره و تأییدیه مدیــران، جهت درج در 
بخش گزارش در مورد سایر الزامات قانونی 

و مقرراتی )ســایر مسئولیت های قانونی و 
مقرراتی حســابرس( به شرح زیر پیشنهاد 

کرده است:
»در اجــرای مــاده 33 دســتورالعمل 
اجرایــی مبــارزه با پول شــویی توســط 
حسابرســان، رعایت مفاد قانــون مزبور و 
اجرایی  و دســتورالعمل های  نامه ها  آیین 
مرتبــط، در چارچوب چک لیســت های 
ابالغــی مرجع ذیربــط و اســتاندارهای 
حسابرسی، توســط این مؤسسه/ اینجانب 
مورد ارزیابــی قرار گرفته اســت. در این 
خصوص )به اســتثنای مــوارد مندرج در 
بندهــای زیر *(، این مؤسســه / اینجانب 
به موارد بااهمیتی حاکــی از عدم رعایت 
قوانین و مقررات یاد شــده برخورد نکرده 

است.«
* در مواردی که حســابرس و بازرس 
قانونی حین رســیدگی، بــه موارد خاصی 
از عدم رعایت برخورد نکرده اســت، متن 

داخل پرانتز حذف می شود.
در تأییدیه ی مدیران متن زیر در محل 
مناسب درج و شــماره گذاری سایر موارد 
مندرج در تأییدیه ی مزبور اصالح می شود:
»در معامالت و فعالیت های انجام شده، 
قوانیــن و مقررات مربوط به پول شــویی 
بطور کامل رعایت شده و هیچ گونه رویداد 
یا معامله ای به منظور پول شــویی صورت 
نپذیرفته است یا در صورت وجود هرگونه 
معامالت مشکوک یا مظنون به پول شویی، 
موارد در اسرع وقت به مرکز اطالعات مالی 
شــورای عالی مبارزه با پول شویی گزارش 

شده است.«
با  باید  بنابراین حسابرســان مســتقل 
در نظــر گرفتن مفاد بند 37 اســتاندارد 
حسابرســی 250، عــالوه بــر اظهارنظر 
نســبت به رعایت یا گــزارش موارد عدم 
رعایت قوانین و مقررات یادشده در بخش 
»ســایر مســئولیت های قانونی و مقرراتی 
حســابرس« گزارش حســابرس مستقل، 
چنانچــه مواردی که رعایت نشــده اند اثر 
بااهمیتی بر وضعیت مالی و تداوم فعالیت 
واحد های مورد رســیدگی داشــته باشد 
و تعدیــالت مورد لزوم و افشــای کافی از 

در زمینه ی 
اعمال 
غیر قانونی 
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این بابــت در صورت های مالــی به  عمل 
نیامده باشد، طبق مفاد بند 34 استاندارد 
حسابرســی 250 نســبت به  صورت های 
مالی نظر مشــروط یا مردود اظهار کنند. 

)خمسه، 1393(
 250 حسابرســی  اســتاندارد  طبــق 
حســابرس  باید در اولیــن  فرصت  ممکن ، 
دربــاره  ی مــوارد عــدم  رعایتــی  که  با 
آن ها برخــورد می کند بــا هیأت مدیره  و 
کمیته های  هیأت  مدیره  )به  ویژه  کمیته ی  
حسابرســی ( و مدیریت  ارشد مذاکره  کند 
ویا شــواهدی  را دال  بر آگاهی  آنان  از این  
موضوع  به دست  آورد. اگر به  نظر حسابرس  
موارد عدم  رعایت  از مصادیق  موارد عمدی  
و بااهمیت  باشد، حسابرس  باید یافته های  
خــود را بی درنگ  گزارش  کند. در مواردی  
که  حسابرس  نسبت  به  مشارکت  مدیریت  
ارشــد، شــامل  اعضای  هیأت  مدیره، در 
فعالیت هــای  مغایر با قوانیــن  و مقررات  
تردید دارد باید موضــوع  را به  مقام  باالتر 
از مدیریت  مزبور )مثــاًل، مجمع  عمومی ( 

گزارش  کند.
همچنیــن چنانچه  حســابرس  به  این  
نتیجه  برســد که  موارد عــدم  رعایت ، به  
گونه ای  بااهمیت  بــر صورت های  مالی  اثر 
دارد و به  طور مناســبی  نیز در صورت های  
مالی  افشا نشده  است و یا  چنانچه  مدیریت  
واحد مورد رسیدگی ، حسابرس  را از کسب  
شــواهد کافــی  و قابل  قبول  حسابرســی  
برای  ارزیابی  و تشــخیص  وقوع  مواردی  از 
عــدم  رعایت  باز دارد کــه  اثر بااهمیتی  بر 
صورت های  مالی  دارد یا می تواند داشــته  
باشــد، باید نظر مشــروط  یا مردود اظهار 

کند. 
بر اســاس بند 37 استاندارد حسابرسی 
250 مسئولیت  رازداری  حسابرس  معموالً 
وی  را از گــزارش  کردن  موارد عدم  رعایت  
به  اشــخاص  ثالث  بــاز مــی دارد. اما در 
برخی  شــرایط  خاص ، قوانیــن  یا مقررات  
موضوعه )مثاًل ماده ی ششم قانون مبارزه 
با پول شــویی ایران( ، این  مســئولیت  را از 
عهده ی  حســابرس  برمــی دارد. در چنین  
شرایطی ، حســابرس  بهتر است  به  منظور 

حفظ  منافع  عمومی ، نظر مشــاور حقوقی  
را جویا شود. 

و  پول شــویی  با  مبــارزه  قانون 
حسابرسان  

طبق مــاده ی  یکــم قانون مبــارزه با 
پول شــویی، »اصــل بر صحــت و اصالت  
معامالت تجاری موضــوع ماده )2( قانون 
تجارت است، مگر آن  که  براساس مفاد این 
قانون خالف آن به اثبات برســد. استیالی 
اشخاص بر اموال و دارایی اگر تؤام با ادعای 

مالکیت شود، دال بر مالکیت است.«
طـبـق استـانـداردهـای حـسـابـرسـی، 
حسابرس ملزم اســت کار حسابرسی  را با 
نگرش تردیــد حرفه ای برنامه ریزی و اجرا 
کند؛ یعنی حســابرس  نبایــد پیش داوری 
کنــد. اگر چه بــه نظر می رســد که بین 
اســتانداردهای  حسابرسی  و  قانون مزبور 
در خصــوص برخورد با صحــت و اصالت 
معامالت تجاری  مغایرتی وجود دارد، ولی 
قانون مبارزه با پول شــویی )فی نفســه( و 
مواد بعدی ایــن قانون )تلویحاً( این تصور 

اولیه را تأیید نمی کند.
طبــق مــاده  ی دوم قانون مبــارزه با 
پول شویی، »'جرم پول شویی عبارت  است 

از: 
الــف( تحصیــل، تملک، نگهــداری یا 
استفاده از عواید حاصل  از فعالیت های غیر 
قانونی با علم به این که به  طور مســتقیم 
یا غیر مســتقیم  در نتیجه  ارتکاب جرم به 

دست آمده باشد. 
ب( تبدیل ، مبادله یــا انتقال عوایدی 
به منظور پنهان کردن منشــأ غیر قانونی 
آن بــا علم به  این که به  طور مســتقیم یا 
غیر مســتقیم ناشــی از ارتکاب جرم بوده 
یــا کمک بــه مرتکب به نحــوی که وی 
مشــمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب  آن 

جرم نگردد، و 
ج( اخفاء یــا پنهان یــا کتمان کردن 
ماهیت واقعی، منشــأ، منبع، محل، نقل و 
انتقال، جابه جایــی یا مالکیت عوایدی که 
به  طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه 

جرم تحصیل شده باشد.«

به نظــر می رســد تعریــف و دامنه ی 
وســعت  از   2 مــاده ی   در  پول شــویی 
کافــی  برخوردار اســت و می تواند همه  ی 
موارد پول شــویی را در بــر بگیرد. طبق 
اســتانداردهای حسابرســی، اصل ماهیت 
یکــی از مفاهیــم فراگیر در حسابرســی 
است. اما در این ماده و مواد بعدی قانون، 
بااهمیت  بودن یا نبــودن عواید حاصل از 
فعالیت هــای مجرمانه به عنــوان معیاری  
برای گزارش کــردن یا گــزارش نکردن 
موضوع تلقی نشــده اســت. بنابراین باید 
این گونه تعبیر و تفسیر کرد که حسابرس 
باید پول شویی را فارغ از کمیت آن، ماهیتاً 

موضوع مهمی بداند.
طبــق ماده ی  ششــم قانون مبــارزه با 
وکالی  اســناد رسمی،  »دفاتر  پول شویی 
دادگســتری، حسابرســان، حســابداران، 
بازرسان  و  کارشناسان رسمی دادگستری 
قانونــی مکلفنــد اطالعات مــورد نیاز در 
اجرای این قانون را که هیأت وزیران مصوب 
می کند، حســب درخواســت شورای عالی 

مبارزه با پول شویی، ارائه نمایند.«
طبــق مــاده ی  هفتم قانون مبــارزه با 
پول شویی »اشخاص، نهادها و دستگاه های 

حسابرس 
مستقل هنگام 
برنامه ریزی 
و اجرای 
روش های 
حسابرسی باید 
شناختی کلی از 
چارچوب قوانین 
و مقررات 
مربوط به واحد 
مورد رسیدگی، 
صنعتی که در 
آن فعالیت 
می کند و 
چگونگی رعایت 
قوانین و 
مقررات توسط 
واحد مزبور 
به دست آورد
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مشــمول این قانون )موضوع مواد 5 و 6( 
برحسب نوع فعالیت و ســاختار سازمانی 

خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف( احــراز هویت اربــاب رجوع و در 
صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز 
سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در 

مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد.
تبصره تصویب این قانون ناقض مواردی 
که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت 

الزامی شده است، نمی باشد. 
ب( ارائه ی اطالعات، گزارش ها، اســناد 
و مــدارک مربوط به موضــوع این قانون 
به شــورای عالی مبارزه با پول شــویی در 
چارچوب آئین نامه ی مصوب هیأت  وزیران.

ج( گزارش معامالت و عملیات مشکوک 
که شــورای عالی  مرجــع ذی صالحی  به 

مبارزه با پول شویی تعیین می کند.
د( نگهداری سوابق مربوط به شناسایی 
ارباب رجوع، ســوابق حســاب ها، عملیات 
و معامــالت به مدتی کــه در آیین نامه ی 

اجرایی تعیین می شود.
هـ تدویــن معیارهای کنتــرل داخلی 
و آمــوزش مدیران و کارکنــان به منظور 
رعایت مفــاد این قانــون و آیین نامه های 

اجرایی آن.« 
طـبق اسـتـانـداردهـای حـسـابـرسی، 
حســابرس پیــش از پذیــرش کار یــک  
صاحــب کار بالقوه باید با اجرای روش های 
الزم از هویت آن شــناخت  کافی کســب 
کنــد. البتــه انتخاب مجــدد صاحب کار، 
روش های هویت شناسی  را ایجاب نمی کند. 
با این  حال، اگر تغییری در اوضاع و احوال 
صاحــب کار رخ دهد؛ مثــاًل تغییراتی در 
مالکان، هیأت  مدیــره یا کنترل  کنندگان 
واحــد تجاری روی دهــد و این اطالعات 
در زمــان پذیرش  اولیــه ی  صاحب کار به 
عنوان یکی از مبانــی پذیرش آن مد نظر 
بوده  باشد، در این  صورت برحسب ارزیابی 
جدید حسابرس از مخاطرات  ناشی از این 
تغییرات ممکن اســت بار دیگر روش های 
هویت شناســی  صاحب کار انجام و مکتوب 
شود تا شواهد مناسب برای پذیرش مجدد 
)عــدم پذیــرش( صاحــب کار فراهم آید. 
همچنین، طبق بخش 22 اســتانداردهای 
حسابرســی با عنوان  »کنترل کیفیت کار 
حسابرســی « صاحب کاران موجود به  طور 
بالقــوه پیش از  مســتمر و صاحب کاران 
پذیرش بایــد ارزیابی شــوند، که در این  
خصوص درســت کاری مدیران و شرکای 
صاحــب کار از اهمیت ویــژه ای  برخوردار 
است. بدین منظور حسابرسی تفحص الزم 
را از طریــق  مذاکره با اشــخاص مرتبط، 
کسب اطالعات مکتوب از مراجع ذی ربط، 
و بررسی پایگاه های اطالعاتی مربوط انجام 

خواهد داد.
طبق ماده ی  هشــتم قانــون مبارزه با 
پول شــویی، »اطالعات و اسناد گردآوری 
شده در اجرای این قانون، صرفاً در جهت 
اهداف تعیین  شــده در قانــون مبارزه با 
پول شویی و جرایم منشأ آن موارد استفاده  
قرار خواهــد گرفت. افشــای اطالعات یا 
اســتفاده از آن بــه نفع خود یــا دیگری 
به  طور مســتقیم یا غیر مســتقیم توسط 
مأموران دولتی یا ســایر اشــخاص مقرر 
در ایــن قانون ممنوع بــوده و متخلف به 
مجازات مندرج  در قانون مجازات انتشــار 
و اســناد محرمانه و ســری دولتی مصوب  

1353/11/29، محکوم خواهد شد.«
با توجه به مفاد استانداردهای حسابرسی 
و آییــن رفتار حرفه ای، ایــن ماده  قانونی 
منطبق با مســئولیت های کلی حسابرس 
مبنی بر راز داری است، ولی جرایم تعیین 
شده افزون بر جرایم حرفه ای قابل  اعمال 

به نظر می آید.
به طــور کلی نــکات زیر نیــز از روح 
قانون با پول شــویی در خصوص حرفه ی 

حسابرسی استنباط می شود:
به نظر می رسد حتی اگر وظایفی غیر 
از حسابرسی نیز بر عهده ی حسابرس  باشد 
باید موارد پول شویی یا عملیات و معامالت 

مشکوک گزارش شود.
افــزون بر این، حتی اگر حســابرس 
در همکاری خــود با صاحــب کار به این 
نتیجه  برسد که طرف معامله ی صاحب کار 
پول شــویی می کند، گمان می شــود مفاد 

قانون تسری داشته باشد.
 مؤسســه های حسابرسی ملزم اند با 
به کارگیری روش های مناســب، شرکا و 
کارکنان خود را از مقررات مرتبط قوانین 
جزایی، و نیز الزامات مرتبط قوانین مقابله 
با پول شــویی آگاه ســازند و آموزش های 
الزم را برای شــناخت و نحــوه  برخورد با 
فعالیت هایی  که می تواند به پول شویی ربط 
داشــته باشــد، ارائه دهند. در این زمینه، 
می تواند  آموزشــی  رهنمودهای  تدویــن 

سودمند واقع شود. 
سطح آموزش هر فرد باید متناسب با 
خطر مواجهه  آن فرد با پول شویی و نقش و 
مرتبه ی حرفه ای وی در مؤسسه باشد. در 
هر حال، مدیران مؤسسه  حسابرسی فارغ 
از نقشی که در مؤسسه بر عهده دارند باید 
از الزامات حرفه ای و مقررات پول شــویی 

شناخت داشته باشد )مهام، 1388(. 

بالقوه ی  شــاخص های  ارزیابــی 
توســط  صاحــب کار  پول شــویی 

حسابرسان مستقل
حسابرسان اغلب در جایگاه خوبی برای 
شناسایی نشــانه های اولیه ی پول شویی و 
جرایم مالیاتی احتمالی قرار دارند. داشتن 

دفاتر اسناد 
رسمی، وکالی 
دادگستری، 
حسابرسان، 
حسابداران، 
کارشناسان 
رسمی 
دادگستری و 
بازرسان قانونی 
مکلفند اطالعات 
مورد نیاز در 
اجرای این 
قانون را که 
هیأت وزیران 
مصوب 
می کند، حسب 
درخواست 
شورای عالی 
مبارزه با 
پول شویی، 
ارائه نمایند
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اطالعات و آموزش دادن به حسابرسان در 
عملیات مشــکوک کمک می کند.  کشف 
نقش حسابرسان در بررسی دفاتر و سوابق 
مالیات دهنــدگان جهــت تعییــن میزان 
مالیات، آنان را در وضعیت منحصر بفردی 
قرار می دهد تا نه تنهــا جرایم مالیاتی را 
شناســایی نمایند بلکه به موارد پول شویی 
و دیگر جرایم مالی پی ببرند. حسابرســان 
با شناسایی و گزارش عملیات مشکوک یا 
غیر عادی مطابق قوانین و رویه موجود در 
کشور خود در مبارزه با پول شویی شرکت 
می کننــد. گــزارش عملیات غیــر عادی 
از ســوی حسابرسان بر حســب الزامات 
قانونی در کشورهای مختلف با هم تفاوت 
دارد و ممکن اســت اجباری یا احتیاطی 
باشــد. عواید حاصل از جرم می تواند نزد 
حسابرســان آشــکار گردد، چنین امری 

مرتبط است با:
 نقل و انتقــاالت نقدی نظیر حمل 
پــول، تبدیل ارز، ســپرده گذاری یا صرف 

هزینه؛ 
 اســتفاده از روش ها یــا روندهای 

شناخته شده پول شویی؛ 
 افزایش در درآمد یا سود سرمایه؛ 

 تملــکات غیــر عادی )ماننــد آثار 
وام های  بها(،  گــران  اتومبیل های  هنری، 
غیــر عادی و موفقیت فزاینده که با درآمد 

مشروع متناسب نیست.
کشــف پول کثیــف اصــوالً مبتنی بر 
عملیــات غیر عادی اســت که نشــانگر 
به  احتمالی می باشد. غیرعادی  پول شویی 
معنای آن اســت که یک عملیات مالی با 
یــک کار خاص و رفتار یــک فرد با توجه 
به ســابقه، فعالیت روزانه یا درآمد اظهار 
شــده منافات دارد. به طور کلی، عملیات 
غیر عادی که پنهان سازی و توجیه منشاء 
غیر قانونی پول، جریان پول، مالکیت پول 
یا دارایی مشتق از آن را محتمل می سازد 

چندین مشخصه به شرح زیر دارد:
 منشاء وجوه مشخص نیست؛ 

 هویت طرفین معامله معین نیست؛
 توجیــه اقتصادی یــا منطقی برای 
)OECD, 2009( .انجام معامله وجود ندارد

بر اســاس اســتاندارد حسابرسی 315 
ایران حســابرس به منظور تشــخیص و 
برآورد خطرهای تحریف بااهمیت ناشــی 
از تقلب یا اشــتباه در صورت های مالی و 
طراحی و اجرای روش های حسابرسی الزم 
باید شناخت کافی از واحد مورد رسیدگی 
و محیط آن، شــامل کنترل های داخلی، 
کســب کند. شناخت حســابرس از واحد 
مورد رسیدگی و محیط آن شامل شناخت 
از موارد صنعت، قوانین و مقررات و ســایر 
عوامل برون ســازمانی، ماهیت واحد مورد 
رســیدگی، شــامل انتخاب و به کارگیری 
رویه های حســابداری توســط واحد مورد 
رســیدگی، اهداف و راهبردها و خطرهای 
تجاری مربوط که ممکن اســت به تحریف 
بااهمیــت در صورت های مالــی بینجامد، 
اندازه گیری و بررســی عملکرد مالی واحد 
مــورد رســیدگی و کنترل هــای داخلی 
اســتانداردهای  تدوین  )کمیته ی  اســت 

حسابرسی(.
ابتدای روند حسابرسی، حسابرسان  در 
را  پول شــویی  بالقــوه  شــاخص های 
شناســایی می کنند، این شــاخص ها باید 
در چک لیســت های اولیه گنجانده شوند. 
برخی از این شــاخص های اولیه مربوط به 
جرایم مالیاتی و دیگر فعالیت های مجرمانه 
اســت. در خالل »مرحله ی قبل از اجرای 
حسابرســی« و ایجاد طرح حسابرســی، 
شــاخص های غیــر عادی کــه در خالل 
قرار  بررسی  مورد  حسابرسی می بایســت 
گیرند شناســایی می شــوند. شاخص های 

مربوطه به شرح ذیل است: 
الف( اقالم غیر عادی خارج از ترازنامه

مالکیت غیر شفاف؛
یا شرکای  مالکیت توسط بســتگان 

مجرم؛
تشــکیالت بین المللی فاقــد منافع 

آشکار تجاری، حقوقی یا مالیاتی؛
خرید یا فروش سهام شرکت به بهای 
بســیار باالتر یا پایین تــر از ارزش برآورد 

شده؛
شــرکت یا مدیران در یک شــرکت 
خدماتی خارجی ثبت آدرس می کردند؛ و

اطالعاتی که از منابع خارجی کسب 
می شود.

ب( اقالم غیر عادی ترازنامه
مالکیت ســرمایه بــا اظهارنامه های 

مالیاتی قبلی همخوانی ندارد؛
تجمیع ســود وام هــای دریافتی یا 

پرداختی؛ و
وجــوه نقد زیاد که برای فعالیت های 

روزانه شرکت زیاده از حد است.
ج( اقالم غیر عادی سود و زیان 
افزایش زیاد درآمد و فروش؛
افزایش زیاد حاشیه سود؛ و

نرخ هزینه و فروش با کار شرکت هم 
راستا نیست. 

بررســی  حسابرســی«،  »مرحله ی  در 
عملیات مالی می تواند ریسک های مالیاتی 
و شاخص های پول شــویی را آشکار سازد. 
شاخص ها در این زمینه به شرح ذیل است:

الف( عملیات و طرح های غیرعادی
• مدیران و کارکنان شــرکت در مورد 

فعالیت خود اطالعات کمی دارد؛
• کاالها و خدمات شــرکت با زمینه ی 

کاری آن سازگار نیست؛
• عملیات مالی بر پایه ی تجارت شفاف 

قرار ندارند؛
• عملیــات یا قراردادهــا فاقد مدارک 

مثبته هستند؛
• معامالت با شرکت های خارجی انجام 

می شود؛
• معامالت با مجرمان مورد سوءظن یا 

شرکای آنان صورت می پذیرد؛
یا بدهکاران  مشــتریان، بســتکاران   •

هویت روشنی ندارند؛
• معامالت با شرکای کاری یا مشتریان 
صورت می پذیرد که آدرس یکسان دارند؛ 

و
• دارایی هایی به فروش می رســند که 

مدارکی در خصوص آنها وجود ندارد.
ب( جریان پول غیر عادی 

• پرداخت هــا به یا از طرف اشــخاص 
ثالثی است که در معامله نقشی ندارند؛

• پرداخت هــا به یا از طرف شــرکت ها 
انجام  خارجــی  نامرتبط  یا حســاب های 

حسابرسان 
اغلب در 
جایگاه خوبی 
برای شناسایی 
نشانه های 
اولیه ی 
پول شویی و 
جرایم مالیاتی 
احتمالی قرار 
دارند
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می پذیرد؛
• حساب بانکی شرکت به عنوان حساب 

واریز نقدی مورد استفاده قرار می گیرد؛
• منشــاء پول شــفاف و قابل ردیابی 

نیست؛
سرمایه  به عنوان  بانکی  ســپرده های   •

اظهار نشده اند؛
• جریان پــول بدون دلیــل اقتصادی 

روشن صورت می پذیرد؛ و
• کارت های اعتباری یــا پول کارت ها 

استفاده عادی ندارند.
ج( گردش غیر عادی سرمایه یا فروش 
• افزایش چشــمگیر در گردش پول یا 

فروش؛
• دریافت هــای نقــدی با مبالــغ زیاد 

به خاطر کاالهای لوکس فروخته شده؛
• دریافت های نقدی زیاد برای کاالهایی 

که ارسال نمی  شوند )خریدار ساختگی(؛
• معامــالت بی پایه و مدرک و خارج از 

عرف تجاری؛
• معامالت با مجرمان مورد ســوءظن و 

شرکای آن ها؛
• شــرح کلی در فاکتورهــای اقالم با 

هزینه های عمده؛
از ســوی  فروش  صورتحســاب های   •

شرکت های نامشخص؛
• قراردادهای تســهیم سود فاقد اساس 

اقتصادی؛
• فقدان مدارک مثبته؛

• هزینه هــای نا متناســب بــا گردش 
)OECD, 2009( .سرمایه و فروش

همچنین بر اســاس پیوست استاندارد 
حسابرســی 250 ایران نمونه هایی  از انواع  
اطالعات  و شــواهد به دســت  آمده  توسط  
حســابرس  که  می تواند بیانگر وجود موارد 
عدم  رعایت )از جمله پول شویی(  باشد به  

شرح  زیر است :
دستگاه های   توســط   ویژه   رسیدگی  
دولتــی  یا پرداخــت  جریمــه ی  نقدی  یا 
تحمل  هرگونه  مجازات  توسط  واحد مورد 

رسیدگی .
پرداخــت  بابت  خدمــات  نامعین  یا 
دادن  وام هــای  غیرعــادی  به  مشــاوران ، 

اشخاص  وابسته  یا کارکنان .
پرداخــت  کمیســیون  فــروش  یــا 
حق العمل  بیــش  از پرداخت های  متداول  
واحد مورد رسیدگی  یا صنعتی  که  در آن  

فعالیت  می کند.
خرید با قیمت های  به مراتب  باالتر یا 

پایین تر از قیمت  بازار.
یا  غیرعــادی   نقدی   پرداخت هــای  

خرید در برابر چک های  در وجه  حامل .
با شــرکت های   معامالت  غیر عادی  

ثبت  شده  در مناطق  آزاد تجاری .
پرداخــت  بابت  خرید کاال یا خدمات  

از واسطه ها.
فاقد مســتندات   ارزی   پرداخت های  

مناسب  و کافی .
سیستم  حسابداری  نارسا که  به  دلیل  
طراحــی  یا به  طور تصادفی ، زنجیره  عطف  
حسابرسی  مناســب  را فراهم  نمی آورد یا 

اسناد و مدارک  کافی  را تأمین  نمی کند.
معامالت  غیرمجــاز یا معامالت  ثبت  

شده  به طور نادرست .
اخبار و نظرات  رسانه های  گروهی .

از احتمــال وقوع  ســایر نشــانه هایی 
پول شویی که حسابرسان باید به آن توجه 

کنند به شرح زیر است:
•کاهــش غیرمترقبــه ی حســاب های 
دریافتنی از طریق سوخت کردن مطالبات؛
•وصول مطالبــات خارج از صورت های 

مالی؛
•پرداخت بابت صورت حساب های غیر 

واقعی)ساختگی(؛
•واگــذاری مناقصات بدون تشــریفات 

مناقصه؛
•تعدیل مبلــغ قراردادها به طوری که 
مبالغ تعدیل بیش از مبلــغ اولیه قرارداد 

باشد؛
•خریــد کاال و خدمات به قیمتی بیش 
از قیمت بازار و فروش کاالها و خدمات به 

قیمتی کم تر از قیمت بازار؛
•پرداخت وجه به اشخاص یا نهادهایی 

که در ارتباط با فعالیت شرکت نیستند؛
•خرید ســهام با قیمتی باال و بالفاصله 

فروش آن به قیمت کمتر و یا بالعکس؛

•معامالتی که بدون هیچ دلیل تجاری 
از طریق واسطه انجام می گیرد؛

•وجود معامالت گســترده پولی با یک 
مشتری که با موضوع فعالیت وی مغایرت 

داشته باشد؛ و
•انجام معامالت ارزی با حجم باال و در 

شکل نامتعارف.
در پایان اگر حســابرس بــه این نتیجه 
برسد که صاحب کار یا کارکنان آن مبادرت 
به  پول شــویی یا هــر اقدام غیــر قانونی 
دیگری می کنند، ممکن اســت تصمیم به 
کناره گیری از کار بگیرد. زیرا ممکن است 
تــداوم همکاری با صاحــب کار به منزله ی  
همدســتی و کمک به جرایم پول شــویی 
قلمداد شــود. هر چند حســابرس فعلی  
ممکن است در قبال ذکر هرگونه اطالعات 
مربوط به پول شــویی احساس  تعهد نماید 
ولی انجام چنین کاری خطر درز اطالعات 
را در پــی دارد. قوانیــن ذی ربط توصیه 
کرده اســت  اطالعات مربوط به پول شویی 
در اختیار حســابرس جانشین قرار نگیرد. 
همچنین در مواردی که حسابرس نسبت 
به وقوع پول شــویی شــک کرده  است، با 
توجه به ســطح اهمیت موضوع نسبت به 
تعدیل  یا مشروط کردن گزارش حسابرسی 
اقدام می کند. هرگونه  افشاگری در گزارش 
حسابرســی باید با توجه به قوانین مربوط 
به درز اطالعات 13 انجام شــود. حسابرس 
برای انجام تحقیقات بیش تر در چارچوب 
حسابرســی  صورت های مالی، باید از این 
موضوع آگاه باشــد که براســاس قوانین  
اطالعات  اســت  متعهد  پول شــویی، وی 
را برای هیچ کس افشــا نکنــد، چرا که در 
صــورت افشــاگری مشــمول قوانین درز 
اطالعــات محرمانه  یا لطمه زدن به فرایند 
انجام تحقیقات می شود. به منظور حداقل 
ساختن خطرهای مربوط به  درز اطالعات  
این  موضوع دارای اهمیت است که هرگونه 
تحقیق بیش تر تنها در قالب  گام هایی باشد 
که حسابرس در عملیات معمول حسابرس 
انجــام می دهد. )مهــام، 1388( فراموش 
نکنیم به رغم آن که در حسابرســی مالی 
اصل اهمیت محور گزارشــگری است در 

ممکن است 
تداوم همکاری 
با صاحب کار 
به منزله ی  
همدستی و 
کمک به جرایم 
پول شویی 
قلمداد شود
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مبارزه با پول شویی اصل اهمیت در زمینه 
افشای موارد مشکوک به پول شویی حاکم 
نبوده و پول شــویی بدون توجه به میزان 
منافع حاصله باید گزارش شــود. در قانون 
مبارزه با پول شــویی مؤسسات حسابرسی 
مجاز نیســتند هرگونه اخطار یا رهنمودی 
به مشــتری بدهند کــه وی متوجه تحت 
پیگیرد بودن شود، این امر جرم محسوب 

می شود. )امانی و دوانی، 1389(

سخن آخر
یکی از مراحل پول شویی انجام مبادالت 
مالــی متعدد و پیچیــده در قالب خرید و 
فروش صوری کاال و خدمات، سرمایه گذاری 
در سهام و دارایی های مالی، سرمایه گذاری 
در شــرکت های پوششی، پرداخت وام های 
غیر معمول در شرکت ها و ... به منظور از بین 
بردن زنجیره عطف حسابرسی برای ردیابی 
منشاء اصلی این مبالغ می باشد که عمدتاً 
از جرایم ســازمان یافته یا جرایم اقتصادی 
و مالی ناشــی می شــوند. همچنین ممکن 
اســت اطالعاتی در زمینه ی این مبادالت 
غیرواقعــی در جریان جمع آوری شــواهد 
حسابرســی برای اظهارنظر حسابرسان در 
رابطه با مطلوبیت صورت های مالی شرکت 
انجام دهنده پول شویی یا شرکتی که طرف 
معامله پول شــویان قرار گرفته اســت، در 
اختیار حسابرسان قرار گیرد. طبق ماده ی 
هفتــم قانون مبــارزه با پول شــویی ایران 
مصوب مجلس شورای اســالمی )1386( 
وظایفی به شرح زیر برعهده ی حسابرسان 

گذاشته شده است:
• احراز هویت ارباب رجوع؛ 

• ارائه ی اطالعات، گزارش ها، اســناد و 
مــدارک مربوط به موضوع پول شــویی به 

شورای عالی مبارزه با پول شویی؛
• گزارش معامالت و عملیات مشکوک 
به مراجع ذی صالح که شورای عالی مبارزه 

با پول شویی مشخص می کند؛
• نگهداری ســوابق مربوط به شناسایی 
ارباب رجوع، ســوابق حســاب ها، عملیات 
و معامــالت به مدتی کــه در آیین نامه ی 

اجرایی تعیین می شود.

• تدویــن معیارهــای کنتــرل داخلی 
و آمــوزش مدیران و کارکنــان به منظور 
رعایت مفــاد این قانــون و آیین نامه های 

اجرایی آن.
حال ســؤال این اســت که آیا حرفه ی 
حســابداری در ایــران برای انجــام این 
وظیفه ی قانونی تمهیداتــی انجام داده و 
چه دستورالعمل ها، اســتانداردها یا آیین 

نامه هایی تدوین کرده است؟
در خصوص مــورد اول که احراز هویت 
ارباب رجوع اســت اســتاندارد حسابرسی 
شماره 315 و دستورالعمل اجرایی مبارزه با 
پول شویی توسط حسابرسان کمیته ی فنی 
سازمان حسابرسی، رهنمودهای جامعی را 
ارائه کرده اســت. در خصوص مورد دوم و 
سوم که مربوط به افشای اطالعات مربوط 
به پول شویی است می تواند با توجه به بند 
به عنوان  استاندارد حسابرســی 250   37
نوعی عدم رعایــت قوانیــن و مقررات به 
مقامات ذی صالح قانونی و اجرایی گزارش 
شــود. در خصوص مورد ســوم که مربوط 
به نگهداری ســوابق مالی صاحب کار است 
طبق اســتاندارد حسابرســی شماره 230 

مدت حداقل 5 سال تعیین شده است.
کمیته ی   922075/6 بخشــنامه ی  در 
فنی ســازمان حسابرسی در خصوص اخذ 
تأییدیــه از مدیــران در بنــد 9 در رابطه 
بــا رعایــت قوانین و مقررات پول شــویی 
و عدم انجــام فعالیت های پول شــویی یا 
گــزارش مناســب آن به واحــد اطالعات 
پول شــویی  با  مبارزه  مالی شــورای عالی 

دستورالعملی ارائه شده است.
طبق مــاده 33 دســتورالعمل اجرایی 
مبارزه با پول شــویی توســط حسابرسان 
کمیتــه ی فنــی ســازمان حسابرســی، 
حسابرســان در رســیدگی و اظهــار نظر 
نســبت به صورت های مالــی ارباب رجوع 
باید رعایت مفاد قانون مبارزه با پول شویی، 
آیین نامه و دستورالعمل های مرتبط توسط 
ارباب رجوع را مطابق چک لیست پیوست 
ارزیابی و به عنوان بند مستقل در گزارش 
حســابرس مســتقل یا بازرس قانونی در 

مورد آن اظهارنظر کنند.

اگر پول شــویی به عنوان مــوارد عدم 
رعایــت قوانین و مقــررات در نظر گرفته 
شود، در استاندارد 250 موارد عدم رعایت 
قوانین و مقررات که به گونه ای بااهمیت بر 
صورت های مالی اثر دارد و به طور مناسبی 
نیز در صورت های مالی افشــا نشده است 
می تواند در گزارش حسابرس آورده شود. 
اما طبق قانون مبارزه با پول شــویی ایران، 
چنین به نظر می رســد که بااهمیت  بودن 
یــا نبودن عوایــد حاصــل از فعالیت های 
مجرمانه به عنوان معیــاری  برای گزارش 
کردن یا گزارش نکردن موضوع تلقی نشده 
است. بنابراین باید این گونه تعبیر و تفسیر 
کرد که حسابرس باید پول شویی را فارغ از 
کمیت آن، ماهیتاً موضوع مهمی بداند و به 
مراجع ذی صالح گــزارش کند. بنابراین با 
توجه به اهمیت مبارزه با جرایم اقتصادی 
به ویژه پول شویی در کشور که آثار بااهمیت 
و مخربی بر روند توســعه اقتصادی کشور 
دارد، بــا توجه به نقش پــر رنگ حرفه ی 
حسابداری و حسابرســی به عنوان یکی از 
عوامل مهم در فرایند مبارزه با پول شویی و 
با توجه به مسئولیت قانونی که طبق قانون 
مبارزه با پول شویی بر عهده ی حسابرسان 

حسابرس 
باید پول شویی 
را فارغ از 
کمیت آن، 
ماهیتاً موضوع 
مهمی بداند 
و به مراجع 
ذی صالح 
گزارش کند
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گذاشــته شده اســت به نظر می رسد که 
ضروری است سازمان حسابرسی به عنوان 
متولی تدوین استانداردهای حسابرسی به 

موضوع پول شــویی توجه ویــژه ای کند و 
دســتورالعمل های الزم در خصوص نحوه 
رســیدگی و گزارش اقدامات پول شــویی 

صاحب کاران به مراجع قانونی و ذی صالح 
تدویــن کند که با قوانین و مقررات جاری 

 .کشور هماهنگی داشته باشد
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ترجمه و تلخیص: امیرهادی معنوی مقدم، زرافشان رحمانی

مقدمه
پایــداری شــرکتی1 یــک رویکــرد 
تجاري اســت که ارزش هایي بلندمدت 
بــراي مشــتریان و کارکنــان به وجود 
مي آورد و تنها به ایجاد یک اســتراتژي 
»ســبز« با سوگیري به ســمت محیط 
طبیعي تأکیــد ندارد، بلکــه تمام ابعاد 
این مســأله کــه چه گونه شــرکت در 

محیط اجتماعــي، فرهنگي و اقتصادي 
عمل مي کند، در بــر مي گیرد. در اینجا 
گستره ی وســیعي از موضوعات مربوط 
به پایداری شــرکتی و گزارشــگري آن 
مورد بررســی قرارگرفته اند. از میان این 
موضوع ها شــش روند کلیدي به دست 
آمده کــه در این مقاله به آن ها پرداخته 
این که  باوجود  مي شــود. می توان گفت 

ابزارهاي مورداســتفاده در گزارشــگری 
پایداری شــرکتی هنوز ابتدایي هستند، 
اما منافع شرکت و سهام داران در ارتباط 
با گزارشــگري آن رو به افزایش اســت. 
بازیگران  به عنوان  مالي2  ارشــد  مدیران 
کلیــدي پایداری در حــال بروز و ظهور 
هســتند و کارکنان شرکت نقش مهمی 
دراین ارتباط بر عهده دارند. نمایه ی یک 
خالصه ای از روندهای در حال گسترش 

در پایداری شرکتی را بیان می کند.

نهادینه کردن پایداری شرکتی
ایــن تحقیــق بر آن اســت تــا پرتو 
روشنی بخشی باشد به سوی تحول عمیق 
رخ داده در پایداری شرکتی. در شرایطی 
که تالش هــا از حالت کامــاًل اختیاری 
به سوی برنامه هایی ســوق پیدا می کند 
که اگرچه به وســیله قانون یــا مقررات 
اجباری نشــده اند، اما به سبب انتظارات 
مشــتریان، کارکنان، سهام داران و سایر 
ذی نفعان، در عمل بــه اجرا درمی آیند. 

همچنان که 
اهمیت پایداری 
در شرکت ها 
در سرتاسر جهان 
افزایش می یابد، 
تقاضا برای 
پاسخ گویی نیز 
بیشتر می شود

نمایه ی 1. روندهای در حال گسترش در پایداری شرکتی

گزارشگري پایداری گسترش پیدا مي کند، اما ابزارهای این گزارشگری هنوز 
درحال توسعه هستند.

نقش مدیران ارشد مالي در زمینه پایداری در حال افزایش است.

کارکنان به عنوان یک گروه کلیدي در مورد برنامه ها و گزارش هاي پایداری در 
حال ظهور هستند.

گزارشگري در مورد گازهاي گلخانه ای به قوت خود باقی است و رفته رفته 
توجهات در مورد منابع آبي نیز افزایش مي یابد.

آگاهي راجع به کمیابي منابع در حال افزایش است.

رتبه بندی ها براي مسئوالن اجرایي شرکت ها مهم است.
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این انتظارات، درخواست ها برای افزایش 
کیفیت گزارشــگری پایداری شرکتی را 
باال می برد و ریســک شــرکت هایی که 
بررســی های دقیقی نســبت به افشا و 
شفافیت اطالعاتی خود انجام نمی دهند 

را باال می برد.

انگیزه های رو به رشد
مربوط  ابتکارات  پشتیبان  انگیزه های 
بــه پایداری شــرکتی با گذشــت زمان 
گســترده شــده اند. درحالی که پایداری 
شــرکتی، زمانــی بــر روی موضوعات 
مقبولیت و شــهرت متمرکز بود، اکنون 
به یک موضوع اســتراتژیک در بسیاری 
از شرکت ها بدل شده است که به عنوان 
مرکز ثقل عملیات شــرکت برای ایمنی، 
رضایت  و  کارکنــان  کیفیــت، حفــظ 
مشــتریان عمل می کند. ازآن جاکه آثار 
پایداری به طور قابل توجهی دنیای بیرون 
شــرکت را نیز تحت تأثیر قرار می دهد، 
شــرکت ها بیش تر از گذشته تحت فشار 
افکار عمومی برای شفافیت و پاسخ گویی 
درباره ی ابتــکارات مربوط به پایداری و 

آثار آن قرار دارند.
اهمیــت تالش های پایــداری داخلی 
شــرکت ها به واســطه ی تداوم آن ها در 
دوره ی رکــود مورد تأکید بیشــتر قرار 
گرفت. شرکت های رهبر به اقدامات خود 
دربــاره موضوع پایداری در طول دوره ی 
رکــود ادامه دادنــد، دوره ای که در آن 
مشــوق های کمی آن ها را به انجام این 
کار برمی انگیخــت. بعــد از دوره رکود، 
بعضی شرکت های بزرگ تعهدات مربوط 

به پایداری خود را به طرز چشــمگیری، 
با اهداف و ابتکارات برجســته، در طول 
ســال های اخیر افزایش داده اند. ســایر 
شــرکت ها نیــز بی ســروصدا و آرام به 
تالش های خــود در زمینــه ی پایداری 
ادامه داده اند و از آن به عنوان وســیله ای 
برای بهبــود عملکرد تجــاری، پرورش 
ابتکارات و به وجود آوردن ســایر اشکال 

ارزش های تجاری استفاده کرده اند.

زیربنایــی برای خلــق ارزش و 
درخواست ها برای پاسخ گویی

رشــد ابتــکارات پایداری شــرکتی، 
ماورای عمل به تعهدات، به سمت تصور 
پایداری به عنوان مســئله ای استراتژیک 
حرکت کرده اســت. عامل اصلی محرک 
ابتــکارات پایداری شــرکت هزینه های 
انرژی اســت. عالوه بر مدیریت هزینه ، 
شــرکت ها به پایــداری به عنــوان یک 
محرک درآمد می نگرند. ازاین رو گذشته 
از کاهش هزینه های انرژی، تعداد زیادی 
از عوامــل مهم در ارتبــاط با طرح های 
پایداری به حفظ یا افزایش درآمد مربوط 
می شــود. تغییرات در تقاضای مشتری، 
ریســک نام تجاری، تهدیــدات رقابتی، 
انتظارات  جدیــد،  درآمدی  فرصت های 
ایجادشــده ناشــي از قانون یا مقررات 
بالقوه، مداخله ی ســرمایه گذار، موقعیت 
در حال بهبود در یک رتبه بندی خارجي، 
دســت یابي به مواد اولیه و جریمه های 
نهاد های قانون گذار، محرک هایی هستند 
که دراین زمینه می توان به آن ها اشــاره 
ذی نفعان  افزایش یافته  انتظــارات  کرد. 

تنها محرک غیرمالی اســت که اهمیت 
باالیی دارد.

با افزایش تالش های شرکت در جهت 
مســائل مربوط به پایــداری، نیاز برای 
پاسخ گویی در داخل و خارج شرکت نیز 
افزایش یافته است. پاسخ گویی داخلی در 
ارتبــاط با مدیریت ریســک، تصمیمات 
ســرمایه گذاری و کارایــی عملیاتــی و 
پاســخ گویی خارجی درباره ی با پاســخ 
بــه ســؤال های فزاینده ی مشــتریان و 
ذی نفعــان درباره ی با اهــداف پایداری، 
تعهــدات و عملکــرد شــرکت اســت. 
پایداری  گزارشگری  نقش  دراین ارتباط، 
اهمیت اســتراتژیک بیش تــری می یابد 
و شــرکت ها را ملزم می سازد تا رویکرد 
مؤثرتری را در مورد با گردآوری و انتشار 

اطالعات در پیش گیرند.

گزارشــگری پایــداری افزایش 
می یابــد، امــا ابزارهــا همچنان 

درحال توسعه اند.
همچنــان کــه اهمیت پایــداری در 
شــرکت ها در سرتاســر جهان افزایش 
می یابــد، تقاضــا برای پاســخ گویی نیز 
پاسخ گویي  متقاضیان  می شــود.  بیشتر 
طیف گســترده ای از بازیگران را تشکیل 
می دهنــد کــه اگرچه ازنظــر بخش و 
امــا عموماً  موقعیت متفاوت هســتند، 
شامل مشتریان، کارکنان، سرمایه گذاران 
و سهام داران، سیاست گذاران، تحلیلگران 
گروه  هر  می شــود.  عرضه کننــدگان  و 
منافع خاص خود را به واسطه موضوعاتی 
کــه آن ها را نگران می کند و گســتره و 
عمــق اطالعاتی که آن هــا می خواهند 
دربــاره ی فعالیت هــای شــرکت و آثار 
آن بدانند، داراســت. ســهم عمده ای از 
سرمایه گذاران/سهام داران  پرس وجوهای 
درباره ی موضوعات مربوط به پایداری به 
مسائل انرژی و آب وهوا، یا به عبارت دیگر 
افزایــش  بــرای  تالش هــای شــرکت 
معیارهــای کارایی انرژی و اســتفاده از 
انرژی هــای تجدیــد پذیــر و همچنین 
کاهش انتشــار گازهای گلخانــه ای و یا 

تصور عمومي 
 بر این است 
که پیش قدمی 
در برنامه های 
پایداری 
شرکت ها  
عمدتاً توسط 
مشتریان و یا 
سرمایه گذاران 
و سهام داران، 
و گاهي اوقات 
توسط گروه ها 
و سازمان هاي 
غیردولتی فعال 
و یا سازمان هاي 
نظارتي باشد
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اتخــاذ اهداف کّمــی برای انجــام آن، 
اختصاص داشته است و بقیه نیز مربوط 
بــه شــرایط کاری، موضوعــات حقوق 
بشری، مســئولیت تولیدکننده در قبال 
بســته بندی محصوالت،  یــا  و  بازیافت 
اســتفاده از مواد شــیمیایی ســّمی در 
محصوالت، ریســک مالی و ریسک های 
زنجیــره ی ارزش مرتبــط بــا تغییرات 
آب وهوایــی، تهیه ی پایــدار مواد خامی 
مثل روغن نخــل و محصوالت جنگلی 
می شــود. قطع بی رویه ی درختان برای 
تولید روغــن نخل باعــث از بین رفتن 
زیســتگاه طبیعی بســیاری از حیوانات 
اورانگوتان ها  و  ببرهای ســوماترا  شامل 
گردیده، همچنیــن جنگل زدایی حاصله 
باعــث افزایش آثار گازهــای گلخانه ای 
ســرمایه گذاران  همچنین  اســت  شده 
و ســهام داران عالقه دارند تــا راجع به 
انتشــار عمومی گزارش پایداری شرکت 
اطالعات بیش تری داشــته باشند. سایر 
از ریســک های تجاری  موارد عبارت اند 
ناشــی از کمیابی منابع آب، استفاده از 
مــواد معدنی و فلزات کمیــاب، ارتباط 
دادن شــاخص های پایداری و طرح های 
جبران خدمت مدیران، آزمایش بر روی 
حیوانات، توجه به حقوق آن ها و حفاری 
آبی3 می شــود. حفاری آبی روشی است 
که در 90 درصــد چاه های گاز طبیعی 
در ایاالت متحده اســتفاده می شــود که 
در آن میلیون هــا گالــن آب به همراه 
ماســه و مواد شــیمیایی بــه زیر زمین 
پمپاژ می شــوند تا بدین وسیله الیه های 
سخت زمین شکسته شود و گاز طبیعی 

استخراج شود.
برای برآورده کــردن این نیازهای رو 
به رشــد برای افشا و شفافیت، شرکت ها 
تالش می کنند تا به صورت ساالنه اقدام 
به گزارش گری کنند و تعداد معدودی از 
شرکت ها هم هستند که بیش از یک بار 
در سال اقدام به گزارشگری می کنند. این 
گزارش ها عناوین مختلفی دارند: گزارش  
محیطی شرکت، گزارش  مسئولیت پذیری 
شــرکت، گزارش  مســئولیت اجتماعی، 

گــزارش  شــهروندی شــرکت و دیگر 
عناوین. در اینجا ما بــه همه ی آن ها با 
عنــوان »گزارش های پایداری« اشــاره 
خواهیــم کرد. با هر نامــی که به آن ها 
اشــاره کنیم، بایــد گفت کــه این گونه 
گزارش هــا در حال افزایش می باشــند. 
 CorporateRegister.com وب سایت 
که مرکز اصلی آن در بریتانیا واقع است 
را  گزارش های »مسئولیت شرکت ها«   و 
به صورت بین المللی گزارش می کند، 26 
مورد از چنین گزارش هایی را در ســال 
1992 کــه اولین ســال فعالیتش بود، 
ردیابی کرد. در سال 2015، 8586 مورد 

گزارش در سراسر جهان ردیابی شد.
رشــد اتفاق افتاده فقــط در کمیت 
گزارش ها نیســت، بلکه در کیفیت آن ها 
گزارش شده،  معیار های  تعداد  است:  نیز 
به وســیله ی  تأیید داده ها  ثبات داده ها، 
شخص ثالث مستقل و سایر عوامل. این 
خودآگاهی  نشان دهنده  همچنین  رشد، 
کلی شــرکت ها بر پایه ی اســتاندارها و 
اندازه گیری بهتر و جدیدتر  شــیوه های 
زمانــی گزارش ها  اســت. درحالی کــه 
بــر عملیــات تمرکز  به صــورت عمده 
داشــتند، امروزه آن ها به محصوالت از 
منظــر چرخه ی عمر نــگاه می کنند؛ از 
مــواد خام و منابع تــا جابه جایی نهایی 

کاالها در پایان عمر مفیدشان.
اما رشــد گزارشــگری بــه ابزارهایی 
که شــرکت ها اســتفاده می کنند تا آن 
گزارش ها را تولید کنند، محدود شــده 
است. در مقایسه با ابزارهای استفاده شده 
مالی،  معیارهــای  گزارشــگری  بــرای 

ابزارهای جمــع آوری اطالعات پایداری، 
ابتدایی و حتــی بدوی باقــی  مانده اند 
که ازجملــه آن ها می توان به برنامه های 
صفحه گسترده، پایگاه های داده متمرکز 
و تمــاس از طریق ایمیــل و یا تلفن نام 
بردند. در تعداد کمی از شرکت ها نیز از 
بســته های نرم افزار مختص گزارشگری 
می شــود. شرکت ها  اســتفاده  پایداری 
بــرای یافتن داده های درســت، ارزیابی 
اعتبار آن و مشــخص کردن این موضوع 
که کدام یــک از داده ها مناســب برای 
مقصود گزارشــگری هســتند با چالش 
مواجه هستند. می توان گفت که فّناوری 
برتر در زمینه سیســتم های گزارشگری 
پایداری هنوز در حال رشد و در ابتدای 

راه است.

نقش مدیــران ارشــد مالی در 
پایداری رو به افزایش است.

نقش مدیر ارشــد مالی به عنوان یک 
بازیگر کلیدی در پایداری به شــدت در 
تاریخی،  به صورت  اســت.  افزایش  حال 
مدیــران ارشــد مالــی در تالش هــای 
درگیر  مســتقیم  به صــورت  پایــداری 
نبودنــد، چرا که این امــور را بیش ازحد 
مالیم می پنداشــتند یا در حدود وظایف 
یک مدیر ارشد مالی که با مواردی مانند 
شفافیت، افشا، جبران و ریسک سروکار 
دارد، نمی پنداشــتند؛ اما این دیدگاه در 
حال تغییر است. سه ناحیه ی کلیدی که 
مدیران ارشد مالی  نقش رو به گسترشی 
در آن بــر عهده دارند شــامل ارتباطات 
و  خارجی  گزارشــگری  سرمایه گذاران، 

باوجود 
اینکه ابزارهاي 
مورداستفاده 
در گزارشگری 
پایداری شرکتی 
هنوز ابتدایي 
هستند، اما 
منافع شرکت 
و سهام داران 
در ارتباط با 
گزارشگري آن 
رو به افزایش 
است
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اطمینان دهی و کنترل عملیاتی مدیریت 
ریســک مالی اســت. بر طبــق گزارش 
ارنســت اند یانگ4، مدیران ارشــد مالی 
در مدیریت، اندازه گیری و گزارشــگری 
وارد  شــرکت ها  پایداری  فعالیت هــای 
می شــوند. این ورود نقش مدیران ارشد 
مالی ها را به طریقی گســترش داده که 
حتی مدت کوتاهی پیش ازاین، تصور آن 

را هم نمی شد کرد.
شــمار بســیاری از مدیــران مالــی 
شــرکت ها با مســائل پایداری سروکار 
دارنــد. کاهش هزینه ها و ریســک های 
مدیریتی به عنوان دو مورد از سه محرک 
کلیدی در برنامه های پایداری شرکت ها 
اســت که هر دو آن ها جــزء حوزه های 
موردعالقه مدیران ارشد مالی ها هستند. 
سومین مورد محرک کلیدی که مدیران 
ارشد مالی ها با آن درگیر هستند بررسی 

تصمیمات سرمایه گذاران است.
بــرای رشــد درگیر  اساســی  دلیل 
بودن مدیران ارشــد مالی، بررسی دقیق 
به وسیله ی  پایداری شــرکت  موضوعات 
تحلیلگران حقوق مالکانه است. این یک 
روندی نسبتاً جدید است که به علت رشد 
وجود داده های ســهل الوصول و آماده ی 
تحلیلگران  پایداری کــه در دســترس 
است، تســهیل شده اســت. روند رو به 
رشد دیگری که مدیران ارشد مالی ها را 
هرچه بیش تر در پایداری درگیر خواهد 
یکپارچه  گزارشــگری  گســترش  کرد، 
شرکت است که در آن داده های پایداری 
در کنار داده های گزارشگری مالی سنتی 

گزارش می شود.

درباره ی نقش مدیران ارشد مالی در 
زمینــه ی تالش های پایداری می توان به 
این موارد اشــاره کــرد: تصویب بودجه 
بــرای فعالیت های مربوط بــه پایداری، 
فراهم  ذی نفعــان،  تصمیمات  بررســی 
کردن پشــتیبانی مشــاوره ای برای تیم 
پایــداری، فراهــم کردن دسترســی و 
پشتیبانی از طرف سیستم ها و ابزارهای 
مالی برای گزارشگری غیرمالی، ارتباط با 
سرمایه گذاران به منظور انتقال برنامه ها و 
توصیه هایی  ارائه ی  پایداری،  فرایند های 
برای موارد  پایداری  درباره ی تالش های 
تجــاری زیربنایــی، بررســی داده های 
مربوط به گاز کربن و سایر شاخص های 
مربوط به پایداری و تنظیم اســتراتژی 

پایداری کلی.
کارکنان به عنــوان یک گروه اصلي از 
ذینفعــان براي برنامه هــا و گزارش های 

پایداری در حال ظهور هستند.
تصــور عمومــي  بــر این اســت که 
پیش قدمــی در برنامه هــای پایــداری 
شــرکت ها  عمدتاً توسط مشــتریان و یا 
ســرمایه گذاران و ســهام داران، و گاهي 
و ســازمان هاي  توســط گروه ها  اوقات 
غیردولتی فعال و یا سازمان هاي نظارتي 
باشد؛ اما نکته ی قابل توجه اینجاست که 
در تعداد زیادی از شــرکت ها، کارکنان 
یک عامل اصلي محســوب مي شــوند. 
کارکنــان مي توانند مشــوق های اصلي 
پایداری شرکت هایشان  براي تالش هاي 
باشــند. آموزش کارکنــان و تعامل در 
پایداری به ســرعت در حال گســترش 
است و به صورت یک عنصر نهادینه شده 

از اســتراتژي هاي گســترده پایــداری 
شرکت ها  درآمده است.

شرکت ها  طیف گسترده ای از ابزارها  را 
بــراي درگیر کردن کارکنان در پایداری 
اســتفاده مي کنند، از جمله: جستجوي 
فرصت هــاي بکر بــراي کاهش ضایعات 
و مصرف انرژي؛ تشــویق کارکنان براي 
ایجــاد برنامه هاي پایداری شــخصي و 
یا تــالش براي ترکیــب برنامه پایداری 
شــرکت ها  با زندگي روزمره ی  کارکنان؛ 
نمایشگاه روز زمین که در آن سازمان ها 
غرفه هایي را براي مشــارکت و آموزش 
کارکنان راه انــدازي کنند؛ و برنامه هاي 
شناســایي و تشویق براي کارکنان فعال 

در این زمینه.
تعامل  ابزارها  و روش هاي  درحالی که 
کارکنان بســیار متفاوت است، اما منافع 
مشابهی را برای شرکت ها به همراه دارد 
که از آن جمله می توان به افزایش جذب 
و حفــظ کارکنان، بهبود بازده عملیاتي، 
تقویت روابط مشتري و افزایش نوآوري 
اشــاره کرد. عالوه بر این، شرکت هایي 
که گزارش هاي پایــداری خود را به طور 
گســترده ای در بیــن کارکنــان توزیع 
نموده انــد، به این نتیجه رســیده اند که 
کارکنان اغلب این اطالعات را با خانواده، 
دوســتان و همســایگان و همچنین با 
مشــتریان و تأمین کنندگان به اشتراک 
می گذارنــد. کارکنــان مي توانند به یک 
صداي قدرتمند در پشتیباني از پیام هاي 
مطبوعشان  تبدیل  شرکت های  پایداری 

شوند.

گزارشــگري در مــورد گازهاي 
گلخانه ای به قوت خود باقي است و 
عالقه ی در حال رشدي در خصوص 

منابع آبي وجود دارد.
تغییــرات آب وهوایــی بــه نگرانــي 
از شرکت ها   بســیاري  در  اســتراتژیک 
اســت. عالقه ي شرکت ها  تبدیل شــده 
به میزان انتشــار گازهاي گلخانه ای در 
زنجیره تأمین و فعالیت هایشان بیشتر به 
دلیل سه عامل اعتبار و شهرت، انتظارات 

رشد 
ابتکارات 
پایداری 
شرکتی، 
ماورای عمل 
به تعهدات، 
به سمت 
تصور پایداری 
به عنوان 
مسئله ای 
استراتژیک 
حرکت کرده 
است
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مشتري و اهداف بهره وری است تا توجه 
نظارتي.

مســائل مربوط به اعتبار و شــهرت 
زماني به وجود مي آید که ســازمان هاي 
مستقل، شرکت ها را در زمینه ی اهداف 
و میزان انتشــار گازهــای گلخانه ای و 
مسائلی ازاین دست، رتبه بندی مي کنند. 
ازآن جایی کــه بخش بزرگــی از میزان 
توســط شرکت ها  در  کربن منتشرشده 
زنجیــره ی تأمین آن هــا  قابل رهگیری 
است، بســیاري به نقش تأمین کنندگان 
و شــرکاي تجاري براي گــزارش دهي 
و کاهــش انتشــار گازهــاي گلخانه اي 
تأکیددارند. بســیاري از شــرکت ها نیز 
 تشــخیص داده اند که انتشــار گازهاي 
گلخانه ای  شــکلی از هــدر دادن منابع 
اســت - یک محصول جانبــي که هیچ 
ارزشي براي شــرکت ها  یا مشتریان شان 
ندارد- و به عنوان شــاخصي براي نشان 
دادن ناکارآمدي قابل اســتفاده است. در 
حقیقت کاهش انتشار گازهاي گلخانه ای 
یک معیار بهره وري است. عالوه بر این، 
انتشــار گازهاي گلخانــه اي یک عامل 
می تواند  که  ریسک محسوب مي شــود 
سهام داران  شــرکت ها  و  براي  تعهداتي 
 آن ایجاد کنــد و لذا بایــد نگراني هاي 
سیاســي و عمومــي  مربوط به انتشــار 
گازهــای گلخانــه ای را مدنظر داشــته 

باشند.
عالقــه در مورد گزارشــگري آب نیز 
در حال افزایش است، به ویژه در صنایع 
متمرکز بر آب مانند فلزات و معدن، نفت 
و گاز، مواد شــیمیایي، کشاورزي، آب و 
برق و مواد غذایي و آشامیدني. بسیاری 
از شرکت ها آشــکارا نحوه ی استفاده ی 
آب را گــزارش مي کنند یا برای گزارش 
آن در سال های آتی برنامه ریزی کرده اند.

آگاهــي راجع به کمبــود منابع 
تجاري در حال افزایش است

هم زمــان با رشــد بازارها،  فشــار بر 
منابع طبیعــي مي تواند منجر به کمبود 
و ریســک تجاري با اهمیتي شــود. این 

محدودیت ها به ســبب منابــع ناکافی، 
جغرافیاي سیاسي، افزایش قیمت ها  و یا 
نگرانی های پایداری در حال اتفاق افتادن 
از شــرکت ها  پیش بینی  بسیاری  است. 
مي کنند که اهداف اصلي تجاری شان به 
دلیل کمبود منابــع طبیعي تحت تأثیر 

قرار بگیرد.
»در دسترس بودن منابع5« به سرعت 
در حــال تبدیل شــدن بــه یــک الزام 
گزارش دهی براي برخي از شرکت ها  شده 
است. یکي دیگر از نگراني ها  »کشمکش 
بر ســر مواد معدني6« اســت- آن هایی 
که در شــرایط درگیري هاي مســلحانه 
و نقــض حقوق بشــر معدن اســتخراج 
می شــوند؛ و هنــوز یکــي از نگراني ها  
تولیدکنندگان  روغن نخل اســت کــه 
مواد غذایــي را تحت تأثیر قرار مي دهد. 
این روغن که قابل اســتفاده براي سرخ 
کــردن در صنایع غذایي تجاري اســت 
و به واســطه ی بهاي تمام شــده ی پایین 
و ثبات باال به طور گســترده ای استفاده 
می شــود، باعث صدمات زیست محیطی 
قابل توجه و اغلب غیرقابل برگشت شامل 
زیســتگاه  رفتن  بین  از  جنگل زدایــی، 
گونه هاي در آستانه ی انقراض و تغییرات 
 آب وهوایي مي شود. در مواجهه با بررسي 
دقیق مشتریان، شرکت هاي بزرگ وادار 
 به قرار دادن مســائل مربــوط به روغن

پایداری شــان  گزارش هــای  در  نخــل 
شده اند.

 و پس ازآن »عناصر خاکي کمیاب7« 
مجموعــه اي از عناصــر شــیمیایی در 
جدول تناوبي اســت که به طور گسترده 

در فناوري هایــي از قبیل ژنراتور توربین 
بــادي، موتورهــاي الکتریکــي خودرو، 
باتري ها، پیل هاي  ســوختي و المپ های 

کم مصرف استفاده مي شود.
بخــش بزرگــی از این مــواد یعنی 
حــدود 97 درصــد آن از چین مي آید 
کــه چالش هاي اقتصادي )به واســطه ی 
تقاضاي باالی جهاني و عرضه ی محدود(، 
زیست محیطی )استخراج معادن، تصفیه 
و بازیافت مواد  معدني کمیاب پیامدهاي 
زیســت محیطی عمده اي دارد( و امنیت 
ملــي را )ازآن جایی که این مــواد برای 
 صنایع زیربنایی ضروری اســت و چین 
صــادرات این مواد را محــدود کرده( به 
وجود مي آورد. شــرکت هاي وابســته به 
عناصر خاکــی کمیاب در جســتجوی 
راه هایــی بــرای کاهش این ریســک ها 

هستند.

اهمیت رتبه بندی ها برای مدیران 
اجرایي شرکت ها

شــرکت ها  امــروزه با حجــم زیادي 
پایداری  زمینــه ی  در  ازنظرســنجی ها 
مواجه هســتند کــه بر پرسشــنامه و 
نظرســنجي از مشتریان، ســازمان هاي 
ســرمایه گذار،  گروه هــاي  مردم نهــاد، 
تحلیل گران، رسانه ها و سایرین متمرکز 
است. نتیجه این پرسشنامه ها  رتبه بندي 
یا نرخ گذاری است، و یا منجر به پذیرفته 
شدن شرکت ها  در شــاخص های سهام 

معتبر مي شود.
برخي از شــرکت ها در مورد زمان بر و 
هزینه بر بودن تکمیل این درخواســت ها  

 بسیاری 
معتقدند که 
پاسخ گویی 
فعاالنه به 
پرسشنامه هاي 
رتبه بندی 
پایداری وسیله 
اصلي برقراري 
ارتباط با 
سرمایه گذاران 
در مورد 
برنامه های، 
ابتکارات 
 و عملکرد 
پایداری شان 
است
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گله منــد هســتند و به مشــکالتي که 
از  متنــوع  اطالعــات  جمــع آوري  در 

بخش های مختلف شــرکت با آن مواجه 
همچنین  می کنند.  اشــاره  مي شــوند، 

داده هاي درخواست شده ممکن است از 
پرسشنامه ای به پرسشنامه دیگر متفاوت 
باشــد. بااین حال بســیاری معتقدند که 
پاســخ گویی فعاالنه به پرسشــنامه هاي 
رتبه بنــدی پایــداری وســیله  ی اصلي 
برقــراري ارتباط با ســرمایه گذاران در 
مــورد برنامه های، ابتــکارات  و عملکرد 
پایداری شــان اســت. در نمایه ی دو به 
گام های عملی که برای کاســتن از نقاط 
ضعــف مطرح شــده، می تــوان از آن ها 

 .استفاده کرد، اشاره شده است

نمایه ی 2. گام های  عملي

پیگیري فعاالنه سیستم گزارش دهی و پایداری که با دقت و شفافیت مشابه با سیستم مورداستفاده براي گزارشگري مالي عمل کند.

تعامل مدیران ارشد مالی در تالش هاي پایداری، مانند انتخاب ابزار مناسب براي اندازه گیری، نظارت و گزارش در مورد مسائل محیط زیست و 
پایداری با روشي که مي تواند پیشرفت را اندازه گیری کند، ایجاد ارزش کند و اعتماد سرمایه گذاران را افزایش دهد. عالوه بر این، آن ها  را تشویق 

به قرار دادن استراتژي پایداری در استراتژي اصلي کسب وکار کند.

تشخیص دادن این که کارکنان ذي نفعان اصلي و یک منبع حیاتي براي پایداری و ارائه ی ایده در مسائل پایداری برای شرکت هستند. مشارکت 
کارکنان براي قرار گرفتن پایداری به عنوان بخشی از فرهنگ سازمانی موردنیاز است.

درک این مطلب که افشاي گازهاي گلخانه ای داراي ارزش در خارج از حوزه ی نظارتي به واسطه منافع اش براي سهام داران، سرمایه گذاران، 
مشتریان و تأمین کنندگان است. بازبیني مستقل انتشار گازهاي گلخانه ای مهم است، نه صرفاً براي دقت و صحت، بلکه براي مفید بودن آن برای 

هر دو گروه ذي نفعان داخلي و خارجي.

ارزیابي در دسترس بودن و قابلیت اطمینان به منابع و مواد تجاري استراتژیک از دیدگاه پایداری. توسعه ی برنامه  مدیریت ریسکي که پیشامدهاي 
احتمالي در خصوص عدم دسترسی به منابع اصلي را پوشش می دهد و طرح ها  و ارزیابی های ریسک   در گزارشگري پایداری را یکپارچه مي سازد.

درک ارزش گزارشگري پایداری براي رتبه بندی و قیمت گذاري سازمان ها، به ویژه آن هایی که موردعالقه سرمایه گذاران است. اطمینان بخشی 
اشخاص ثالث برای افزایش ارزش چنین گزارش هایی براي سهام داران و سایرین را مدنظر قرار دهید.

1- Corporate Sustainability
2- Chief Financial Officer (CFO)
3- Hydraulic Fracturing
4- Ernst and Young

5- Resource Availability
6- Conflict Minerals
7- Rare Earths

منابع:
• http://www.corporateregister.com/livecharts/
•http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/How-
sustainability-has-expanded-the-role-of-the-CFO/$FILE/
How-sustainability-has-expanded-the-role-of-the-CFO.pdf
•http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-ccass-
road-to-reliable-nonfinancial-reporting/$FILE/EY-ccass-

road-to-reliable-nonfinancial-reporting.pdf
•http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Six_
growing_trends_in_corporate_sustainability_2013/$FILE/
Six_growing_trends_in_corporate_sustainability_2013.pdf
• http://www.ey.com/US/en/Services/Specialty-Services/
Climate-Change-and-Sustainability-Services

پینویسها:
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توصیه های انجمن حسابداران رسمی آمریکا برای 
اصالح نظام مالیاتی

کمیتــه ی مالیــات انجمــن 
پس  آمریکا،  رسمی  حسابداران 
از جلســه ای که در واشــنگتن 
مسائلی   مهم ترین  شــد،  برگزار 
را کــه در زمینه ی رفتار مالیاتی 
بایــد در نظــر گرفت، تشــریح 
کرد. پانزده ســال پیش، انجمن 
حســابداران رســمی آمریــکا، 

راهنمایی تحت عنوان »مفاهیم و سیاست های مالیاتی« منتشر کرد که مؤسسات 
تاکنــون از آن برای ارزیابی های مالیاتی خود اســتفاده می کردنــد، اما اخیراً در 
پی مطرح شــدن دیدگاه های جهانی درباره سیاست های مالیاتی و در نظر گرفتن 
اهمیت امنیت اطالعات و ریسک ســرقت اطالعات، مؤسسات با مسائل جدیدی 
در زمینه ی ارزیابی های خود روبه رو شــده اند که آنــان را به انجام اصالحاتی در 

سیاست های مالیاتی   شان ناگزیر می کند. 
آنت نلن  Annette Nellen، حســابدار رسمی و رئیس هیأت کمیته ی مالیات 
انجمن حسابداران رســمی آمریکا معتقد است، در حال حاضر حرفه ی حسابداری 
به دنبال تجزیه و تحلیل هدفمند تغییرات بالقوه در رفتار مالیاتی اســت و انجمن 
حســابداران رسمی آمریکا از نظرات متخصصان و کارشناسان حرفه ای در زمینه ی 
اصالحات مالیاتی اســتقبال می کند. وی اشاره می کند، انجمن حسابداران رسمی 
آمریکا مدت زیادی است که به حمایت از ساده سازی نظام مالیاتی می پردازد و اعتقاد 
دارد چنین اقداماتی هزینه های تطابق با قوانین و مقررات را برای مالیات دهندگان 
کاهش می دهد، پیروی داوطلبانه از قوانین مالیاتی می تواند از طریق درک درســت 
قوانین و با احترام بیشتر به نظام مالیاتی، مالیات دهند گان را تشویق کند و اقدامات 
اجرایــی را بهبود می بخشــد. تمام این توصیه ها در جهــت اهداف عمومی بوده و 

شایسته ی توجه ی جدی مجلس نمایندگان و سنای آمریکا است. 
توصیه های ارائه شــده ی انجمن حسابداران رسمی آمریکا برای اصالحات نظام 

مالیاتی چنین است:
1- دنبال کردن اصول مالیاتی مناســب که از عدالت، ســادگی، کاهش فاصله 

مالیاتی، شفافیت، رشد اقتصادی و کارایی حمایت می کند،
2- هماهنگ سازی و ساده کردن تحصیالت دانشگاهی مرتبط با مقررات مالیاتی،
3- ایجاد تنظیمات از طریق برنامه ی زمان بندی نرخ مالیات، با هدف افزایش شفافیت،
4- از بین بردن مقررات موقــت که موجب عدم قطعیت فراوان برای پرداخت 

کنندگان مالیات می شود،
5- ساده کردن برنامه های ذخیره ی مزایای بازنشستگی،

6- حفاظت از روش حسابداری نقدی فعلی برای اهداف مالیاتی، و
7- تمرکز بر افزایش تجربه مالیات دهند  گان از طریق تجهیز آنان به فناوری های 
به روز و دارای امنیت باال، و استخدام و آموزش کارکنان دارای تحصیالت مرتبط. 
www.aicpa.org، 22 نوامبر 2016

حسابداران رسمی باید این تصور را که 
ما فروشنده ی ساعات کارمان هستیم 

از بین ببرند
ادوارد مندلوویتز

بســیاری از اوقــات، خدماتی 
که از نگاه یک حســابدار رسمی 
ارزش فــراوان  بــرای مشــتریان 
ایجــاد می کند، از نگاه مشــتری 
بســیار گران بــوده اســت و به 
همین دلیل از هزینه ی باالی آن 
شــکایت می کنند. در حقیقت، مشتریان به دنبال کاهش 
هزینه هایی هســتند که مجبور به پرداخــت آن اند، آنان 
اغلب فکر می کنند، حســابداران رسمی زمان کمی را به 
کار آنان اختصاص می دهند و فهرســت ســاعات کاری را 
ارائــه می کنند که واقعاً بــه کار نپرداخته اند و بعد آن ها 
را مجبور به پرداخت یک صورتحســاب سنگین می کنند. 
 dward این موضوع بخشی از تجربیات ادوارد مندلوویتز
Mendlowitz  حســابدار رســمی و شــریک مؤسسه ی 
  Withum Smith + Brown ویتهام اســمیت و  بــراون
اســت که ســایت »اکانتینگ تودی« وی را یکی از 100 
شخصیت برجســته و تأثیر گذار محسوب می کند. از وی 
تاکنــون 24 جلد کتاب همچــون مدیریت فصل مالیاتی 
منتشــر شده است. مندلوویتز درباره ی راه حل این مشکل 
معتقد است که مشتریان ساعات کاری  حسابداران رسمی 
را خریداری نمی کنند، بلکه آنان راه حل مشکالت شــان را 
از کسانی که  که قادرند مشکالت آنان  را با دانش تخصصی 
و تجربیات موفق خود حــل و نگرانی های آنان را برطرف 
کنند، خریداری می کنند. پس خود حســابداران رســمی 
باید این تصور را که ما فروشنده ی ساعات کارمان هستیم 
از بین ببرند و اگر اینچنین نباشــد رفتارهای مشتریان و 
شکایت های آنان اجتناب ناپذیر خواهد بود. در حقیقت این 
وظیفه ی حســابداران رسمی است که مدل قیمت گذاری 
خدمــات خود را تغییر بدهنــد و در واقع ارزش خروجی 
کار خود  و نه ســاعات کاری را قیمت گــذاری کنند. این 
طرز تفکر برای حســابداران رسمی الزم است که بپذیرند 
روش هایی که تا به حال داشتند و بر آن پافشاری می ورزند، 
لزوماً بهترین روش نیست. آنان باید خود را برای یادگیری 
روش های جدید آماده ســازند و ارزش خدمات خود را به 

نحو بهتر شناسایی کنند.
www.accountingtoday.com، 21 نوامبر 2016

ترجمه و تدوین: مژده کدخدایی



63| شماره سی و پنج | پاییز 621395 شماره سی و پنج | پاییز 1395| 

انجمــن حسابرســان داخلی، 
دربــاره ی  گزارشــی  اخیــراً 
ریســک های نوظهور جهانی، که 
حرفه ی حسابرســی داخلی با آن 
روبه رو اســت، منتشــر کرد. این 
گزارش که بر مبنای نظرســنجی 
از 2200 حســابرس داخلــی در 
بیش از 100 کشــور در سرتاسر 
جهان شــکل گرفته است، نشان 
می دهــد حسابرســان داخلــی، 
ریسک های جدید سازمان هایی را 
که در آن فعالیت دارند، به خوبی 
می شناسند. این ریسک ها غالباً در 
حوزه ی فرهنگ سازمانی، امنیت 
شــبکه ی اینترنتــی و داده های 
بزرگ سازمان دهی شده اند. نتایج 
داخلی  حسابرسان  از  نظرسنجی 
در هریــک از حوزه هــا جالب به 
نظر می رسد، 62 درصد معتقدند 
در  تاکنون  ســازمانی  فرهنــگ 
ســازمان آن ها حسابرسی نشده 
اســت، 25 درصد اذعــان دارند 
حوزه ی امنیت شبکه ی اینترنتی 
و  نگرفته  قرار  مورد حسابرســی 
باالخــره 26 درصد از عدم انجام 
حسابرســی برای داده های بزرگ 
خبــر می دهند.  ریچــارد چمبرز  
رئیــس   Richard Chambers
هیأت  مدیره ی انجمن حسابرسان 
داخلی معتقد است، این سه نوع 
خاموش  ریســک های  از  ریسک 
حرفه ی حسابرسی داخلی هستند 
برنامه ریزی های  در  معمــوالً  که 
نظر گرفته  حسابرسی داخلی در 
نمی شوند.در حقیقت، حسابرسان 
داخلی اغلب نحوه ی حسابرســی 
ایــن ریســک را نمی دانند. 25 
درصــد از افــرادی کــه تاکنون 

را حسابرسی  ســازمانی  فرهنگ 
نکرده انــد، از کمبــود صالحیت 
برای اجرای حسابرســی در این 
حوزه ها رنج می برند و 65 درصد 
از افــرادی کــه تاکنــون امنیت 
شــبکه ی اینترنتی را حسابرسی 
از مهارت هــای الزم  نکرده انــد، 
نوع حسابرســی  این  انجام  برای 
این موضوع در  برخوردار نبودند، 
خصوص 46 درصد از حسابرسان 
داخلــی در حــوزه ی داده هــای 
بزرگ نیز صادق اســت. می توان 
استدالل کرد که این سه ریسک 
در  چندانی  تاریخــی  ســابقه ی 
حرفه ی حسابرسی داخلی ندارند 
و مجهز شدن به مهارت های الزم 
برای مقابله با این ریسک ها زمان 
ایــن رو اگر در  از  زیادی می برد. 
برای شرکت ها رخ  بحرانی  آینده 
پرســش مطرح  این  دهد، حتماً 
داخلی  که حسابرسان  می شــود 
کجــا بودنــد؟ و در آن زمان این 
پاســخ کــه این ریســک جدید 
تابه حال حسابرســان  و  اســت 
داخلی نحوه ی برخــورد با آن را 

یاد نگرفته اند، قابل قبول نخواهد 
بود. بنابراین حسابرســان داخلی 
باید خود را به سرعت آماده کنند 
توانایی های خود  بین  و شــکاف 
و ریســک های در حال ظهور را 
پوشــش دهند. بــه همین دلیل 
حسابرســی  حرفه ی  موفقیــت 
داخلــی در آینــده مرهون یک 
اســتراتژی مدیریت استعداد پویا 
خواهــد بــود. این عبــارت زیاد 
پیچیده نیســت، این اســتراتژی 
به معنای برخورداری حسابرسان 
داخلی از توانایی حل ریسک های 
سازمان ها،  و  شــرکت ها  کلیدی 
بین  تحلیل شــکاف های  توانایی 
مهارت های آنان و ریســک هایی 
که قرار اســت در آینده رخ دهد 
و در نهایــت برنامه ریــزی برای 
مجهز  و  شــکاف ها  این  پر کردن 
شــدن به مهارت ها و قابلیت های 
الزم برای حل این ریســک ها در 

آینده است.
به طور کلی، ســه اســتراتژی 
روشــن که برای مقابلــه با این 
ریســک ها باید در نظــر گرفت، 

عبارت اند از:
1- توســعه ی مهارت ها درون 
کارکنــان موجــود، ایــن هدف 
نیازمند سرمایه گذاری و پایداری 
بســیار اســت و به احتمال زیاد 
میزان موفقیت از زمانی که افراد 
جدیدی اســتخدام می شوند که 
با فرهنگ ســازمانی واحد مورد 
ندارد،  کافی  آشــنایی  رسیدگی 

بیش تر خواهد بود.
2- به دست آوردن مهارت های 
جدیــد در بــازار کار، برخــی از 
آن قــدر  نوظهــور  ریســک های 
پیچیــده هســتند کــه بهترین 
اســتراتژی برای مقابلــه با آن ها 
کســب تجربه و تخصص اســت. 
با ایــن حال، بایــد پذیرفت این 
ریســک ها مانند ریســک امنیت 
همه  بــرای  اینترنتی  شــبکه ی 
جدیــد اســت و کســب تجربه، 
تقریبــاً برای همگان مشــکل  و 

زمان بر خواهد بود.
اســتراتژی  از  اســتفاده   -3
اســتخدام  اگــر  برون ســپاری، 
افراد حرفــه ای با تخصص عملی 
ریســک ها  ایــن  زمینــه ی  در 
یــا مجهز  و  نیســت  امکان پذیر 
شــدن به مهارت های الزم، بیش 
از حد زمان بر و گران است، انعقاد 
قرارداد همکاری با شــرکت های 
متخصص و ارائه دهنده ی خدمات 
مورد نیاز، یــک منبع عالی برای 
حل مشــکالت واحد حسابرسی 
داخلی در مواجهه ی سریع با این 
ریســک های پیچیده و تخصصی 

است.
 21 ،iaonline.theiia.org
نوامبر 2016

سه استراتژی حسابرسان داخلی
برای مقابله با ریسک های نوظهور
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برنامه هــای جدیــدی بــرای ارزش یابــی 
مانند عالئم  بزرگ،  دارایی های شــرکت های 
تجاری، در دســت انجام است. پی. جی. پاتل  
PJ Patel یکــی از مدیران گــروه تحقیقات 
ارزش یابی جامعه ی حســابداران رســمی که 
حــدود 20 ســال  را در راه کمک به برخی از 
بزرگ ترین شــرکت های جهان بــرای  برآورد 
ارزش اختراعــات، عالئم تجــاری و روابط با 
مشتریان، سپری کرده است، بر این نظر است 
که در حرفه ی حســابداری از استانداردهای 
گوناگون برای ارزش یابی دارایی های شرکت ها 
در ترازنامه اســتفاده می شود ولی حسابداران 
همیشــه از بیان فرض هایی که بر مبنای آن 

قضاوت می کنند، خودداری می کنند. 
بدین ترتیب حسابداران رسمی در ارزیابی 
اعتبار روش های مورد اســتفاده ی حسابداران 
دچار مشــکل هســتند. از این رو گروه های 
مالی ســعی دارند تا این مشکل را حل کنند. 
آن هــا می خواهنــد ثبات رویــه ی بیش تری 
برای حرفه ی حســابداری به ارمغان بیاورند و 
شمار پرســش هایی را که درباره ی ارزش یابی 
دارایی ها در ذهن حسابرسان شکل می گیرد، 

تا حد زیادی کاهش دهند.
یکــی   ،Eva Simpson سیمپســون   اوا   
از مدیــران پیشــرویی که ســال ها با انجمن 
حســابداران رســمی در حال همکاری است، 
معتقد اســت حسابداران حرفه ای باید بتوانند 
پیش فرض هــای خــود را کــه در ارزش یابی 
دارایی هــا بــه کار می برند، به شــکل بهتری 
مستندسازی کنند. گروه تحقیقات ارزش یابی 
در حال تدوین برنامه ی رسمی جدیدی است 
کــه به حداقــل 30 ســاعت کاری و تجارب 
مرتبط کافی نیاز خواهد داشــت، این برنامه 
بیش از 1000 دالر هزینه دارد. در این برنامه 
گروه حســابداری بازرگانی آمریــکا، انجمن 
ارزش یابی آمریکا و انجمن حسابداران رسمی 
آمریکا، با هدف کار  کردن بر روی ابعاد خاص 
این برنامه، همــکاری می کننــد. این برنامه 

اســتانداردهایی را که کارشناسان ارزش یابی 
باید برای تحلیل های شــان بــه کار گیرند، تا 
پایان امسال ارائه می دهد و مدیران سازمان ها 
را ملزم می کند تا با اســتفاده از این برنامه از 
قضاوت های خود دفاع کننــد. مارتین باومن 
Martin Baumann  رئیس هیأت نظارت بر 
 PCAOB عام  حسابداری شرکت های سهامی 
معتقد اســت، مستندســازی بهتر ارزیابی ها، 
حسابرســان را در بررســی برآوردها توانمند 
می کنــد. در حقیقت این برنامه پاســخی به 
نگرانی هــای فزاینده  ی کمیســیون بورس و 
اوراق بهــادار اســت که  پــس از بحران مالی 
اخیــر  بارها و بارهــا در چندین ســخنرانی  

به آن اشــاره شــده اســت. هیأت مذکور در 
گزارش آوریل خود اعالم کرد که بســیاری از 
کمبود های موجود بر ســر راه حسابرسان به 
دارد.  اختصاص  نامشــهود  دارایی های  ارزش 
در این گزارش آمده اســت، حسابرسان اغلب 
متوجه نمی شــوند که چه گونــه مدیریت به 
برآورد ارزش ایــن دارایی ها می پردازد و هیچ 
آزمــون محکمی برای مفروضاتی که آن ها در 
برآوردهایشــان اعمال می کنند، وجود ندارد. 
گرچه در بسیاری از موارد، فرآیند ارزش یابی 
دارایی هایی مثل وسایل نقلیه با تحلیل جدول 
ســنی، تعیین میزان معیوب بودن و یا ارزش 

جایگزینی آن به شکلی ساده انجام می گیرد، 
اما برای بسیاری از شــرکت هایی که بیش تر 
ارزش شرکت آن ها به دارایی های نامشهودی 
همچون اختراعات و نام تجاری وابسته است، 
یک تغییــر در ارزش دارایی های نامشــهود 
می تواند تأثیر فراوانی بر ارزش درک شــده ی 
وام دهندگان  و  شرکت، توسط سرمایه گذاران 
داشته باشــد. ارزش یابی دارایی های نامشهود 
به مراتب سخت تر از دارایی های مشهود است، 
زیــرا یک بازار فعال و در دســترس برای آن 
وجود نــدارد و بیش تر به برآوردهای مدیریت 
از میــزان درآمدی که شــناخت یک دارایی 
نامشــهود مانند عالمت تجــاری برای واحد 

تجاری به همراه دارد، وابسته است. به همین 
دلیــل، ســرمایه گذاران و تنظیم کننــدگان 
بازار مجبورند به ایــن برآوردها اعتماد کنند، 
همچنین نگرانی گســترده ای بــرای اعتماد 
عمومی بــه این برآوردها وجــود دارد. بدین 
ترتیب، انتظار می رود با تدوین استانداردهای 
کاربردی که ماحصل اجرای این برنامه است، 
تا حد زیــادی از این نگرانی هــا در زمینه ی 
ارزش یابــی دارایی های نامشــهود کاســته و 
ارزش یابی  در روش های  بیش تری  یکنواختی 

حسابداران ایجاد شود. 
www.wsj.com ، 21 نوامبر 2016 

کارشناسان ارزش یابی 
به دنبال ایجاد یک استاندارد جدید
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James Doty جیمز داتی
حســابداری  بر  نظارت  هیأت 
شرکت های ســهامی عام آمریکا 
PCAOB، اخیــراً توافق نامه ای با 
نهادهای ناظر حسابرسی در کشور 
ایتالیــا منعقد کرده اند. طبق این 
قرارداد، نهادهای ناظر حسابرسی 
در ایاالت متحده آمریکا و ایتالیا 
بر انجام بازرســی های مشترک و 
نظارت بر مؤسسات حسابرسی در 

حوزه ی تحت اختیار هر دو کشور، 
 James توافق کردند. جیمز داتی
Doty رئیــس هیــأت نظــارت 
بــر شــرکت های دولتــی خاطر 
فرامرزی،  همکاری  کرد،  نشــان 
بیــن PCAOB و نهادهــای ناظر 
اروپایی  حسابرسی در کشورهای 
برای حمایت از سرمایه گذاران در 
سطح جهانی، ضروری است. وی 
ضمن ابراز خرسندی از همکاری 
ناظر حسابرســی در  نهادهای  با 
کشــور ایتالیا، امیدوار است این 
همکاری بر روابط دو کشــور نیز 
اثرگذار باشــد.  PCAOB در حال 
موافقت نامه ی  چندیــن  حاضــر 
بازرســی با 13 کشــور اروپایی 

منعقد کرده اســت، گفتنی است 
این مؤسســات حسابرســی قباًل 
برای اجــرای برنامه ی بازرســی 
مشترک با PCAOB ثبت نام کرده 
بودند. همچنین هیأت نظارت بر 
حسابداری شــرکت های سهامی 
مرحلــه ی  در  عــام، همچنــان 
مذاکــرات با نهادهــای ناظر در 
دیگرکشور های اروپایی قرار دارد. 
PCAOB تحــت قانون ســاربینز  
آکسلی، ملزم به بازرسی و نظارت 
بر مؤسســات حسابرســی است 
که به طور منظم به حسابرســی 
شرکت های سهامی عام می   پردازند 
که ســهام آن ها در بــازار آمریکا 
معامله می شود. گفتنی است، در 

حال حاضر حدود 900 مؤسسه ی 
حسابرسی خارج از ایاالت متحده 
بــا PCAOB بــرای بازرســی و 
کردند،  نام  ثبت  نظارت مشترک 
از این تعداد چهارده مؤسســه ی 
حسابرسی در ایتالیا واقع شده اند. 
طــی توافقنامــه ی همــکاری با 
در  حسابرســی  ناظر  نهادهــای 
ایتالیــا، این دو نهــاد ناظر مجاز 
به انجام بازرســی های مشــترک 
و تبــادل اطالعــات محرمانه بر 
طبق قوانین کشور ایتالیا و قانون 
ساربینز  آکسلی هستند. همچنین 
ایــن قرارداد شــامل  توافق برای 

حفاظت از اطالعات نیز می شود.
www.accountingtoday.com

شــاید بتوان از عدم فراگیری دپارتمان های 
حسابرسی داخلی در بســیاری از وزارتخانه ها 
به عنوان مشکل بزرگ و همه گیر وزارتخانه ها 
درکشورهای مختلف جهان، نام برد. به گزارش 
در   )trinidadexpress( اینترنتی  نشــریه ی 
حالی که در چندیــن وزارتخانه ی بزرگ مانند 
بهداشــت، آموزش و پرورش و امنیت ملی در 
کشــورهای منطقه ی کارائیب واقع در قاره ی 

آمریــکا، از خدمات واحد حسابرســی داخلی 
به شــکل بررســی و کنترل حقوق و دستمزد 
و اضافه کاری اســتفاده می شــود، ولی چنین 
طرز اســتفاده ای حتی گوشه ای  از توانایی های 
حسابرســان داخلی محســوب نمی شود، زیرا 
ظرفیت های حسابرســی داخلی باید بر مسائل 
گســترده تر و مهم تــری همچــون مدیریت 
ریسک، راهبری شرکتی و فرآیندهای کنترل 

داخلــی متمرکز باشــد. به همیــن دلیل در 
گزارشــی که این نشریه منتشــر کرده است، 
خاطر نشان می شود وزارتخانه ها باید عملکرد 
واحد حسابرسی داخلی خود را بهبود بخشند 
تــا بتوانند به هدف خود کــه اجرا ی اثربخش 
عملیات وزارتخانه است، جامه ی عمل بپوشاند. 
همچنین یافته های  بررســی های انجام شــده 
نشــان می دهد، تالش کافی برای شناســایی 
تقلب در بخــش دولتی صــورت نمی گیرد و 
ارائه ی صورت های مالــی گمراه کننده تنها در 
زمــره ی خطاها طبقه بندی می شــود. از دیگر 
مســائل می توان به کمبود کنترل و نظارت بر 
نحوه ی اســتفاده از بودجه ی دولت اشاره کرد. 
ازاین رو، برای تقویت عملکرد حسابرسی داخلی 
در بخــش دولتی نیاز به طراحــی برنامه های 
آموزشــی اســت که بتواند تالش برای هدف 
بهبود عملکرد واحد های حسابرســی داخلی را 

توجیه کند.
www.trinidadexpress.com ، 4 دسامبر

تعامالت هیأت نظارت بر حسابداری شرکت های سهامی عام PCAOB آمریکا 
با  نهادهای ناظر حسابرسی در کشور ایتالیا

بهبود عملکرد حسابرسی داخلی در وزارتخانه ها
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کمیته ی اجرایی گزارشگری مالی انجمن حسابداران رسمی آمریکا، 
چندین پیش نویس کاری جدید را منتشــر کرد. ایــن اقدام برای حل 
مشکالت حسابداری به وجود آمده ناشی از به کارگیری استاندارد جدید 
شناخت درآمد است، که اخیراً توسط هیأت استانداردهای حسابداری 
مالی آمریکا  FASB منتشــر شده است. پیش نویس  سند یا پیش نویس 
کاری نوعی گزارش تکنیکی اســت که جریان پیشرفت کار را گزارش 
می کند. تفاوت این ســند با پیش نویس اســتانداردها در این است که 
پیش نویس اســتانداردها قبل از نهایی شدن استاندارد برای انتشار، در 

معرض نظرخواهی عمومی قرار می گیرد و پس از دریافت نظرات و انجام 
اصالحات، اســتاندارد جدید منتشر می شود. ولی یک پیش نویس کاری 
پس از انتشــار اســتاندارد جدید و در مورد جریان پیشــرفتی که آن 
اســتاندارد در عمل طــی می کند، بحث نموده و بــا دریافت بازخورد 
عمومی، راهنمایی هایی برای حل مشکالت در به کارگیری آن استاندارد 
منتشر می کند. در همین راستا، پیش نویس های کاری که اخیراً انجمن 
حسابداران رسمی آمریکا منتشر کرده  است، درباره ی مسائل جدیدی 
که به دلیل به کارگیری اســتاندارد حســابداری شناخت درآمد، ناشی 
از قــراداد شــرکت ها با مشــتریان در صنایع مختلف بــه وجود آمده 
اســت، بحث می کند.نتیجه ی نهایی انتشار این پیش نویس های کاری، 
در قالب راهنمای شناســایی درآمد توســط انجمن حسابداران رسمی 
آمریکا تدوین خواهد شد و سپس بازخورد آن توسط کمیته ی اجرایی 

گزارشگری مالی جمع آوری می شود.
www.journalofaccountancy.com ، 1 دسامبر 2016

هیــأت اســتانداردهای حســابداری مالی 
آمریــکا در قوانین شــرکت های بیمه ای که 
بیمه ی عمر،  بلندمدت ماننــد  قراردادهــای 
درآمــد از کارافتادگی و مســتمری منتشــر 
می کننــد، تغییراتــی را پیشــنهاد کرد. این 
پیشنهاد برای به روزرسانی استاندارد خدمات 
مالی  بیمه اســت. هدف این پیشنهاد، بهبود 
حســابداری قراردادهای بلندمــدت بیمه در 

موارد ذیل است:
1- بهبــود به موقع بودن زمان شناســایی 
تغییرات در بدهی ها و مزایای آتی از طریق الزام 
شرکت ها، در به روزرسانی پیش فرض هایی که 
برای اندازه گیری دارایی ها استفاده شده است.
2- حــذف اســتفاده از نــرخ دارایی برای 
تنزیل وجوه نقد ناشی از  بدهی ها  و استفاده از 
نرخ بازده ابزارهای با درآمد ثابت، برای تنزیل 

وجوه نقد ناشی از بدهی.
3- ساده سازی و بهبود حسابداری از طریق 

اندازه گیری به ارزش منصفانه.

4- ساده سازی فرآیند محاسبه ی استهالک 
هزینه های تحصیل معوق.

5- افزایش اثربخشی افشا.
اســتانداردهای  پیشــنهاد جدید هیــأت 
حسابداری مالی آمریکا، فرصت های پیشرفت 
بالقوه در مدل های حسابداری بیمه را در نظر 

می گیرد. همچنین این پیشنهاد امکان بهبود 
زمینه های خاص گزارشــگری مالی مرتبط با  
قراردادهای بلندمــدت را که ذی نفعان مورد 

شناسایی قرارداده اند، فراهم می آورد.
      www.journalofaccountancy.com
1 دسامبر 2016

 AICPA  انتشار پیش نویس کاری جدید انجمن حسابداران رسمی آمریکا
درباره ی شناخت درآمدها 

قراردادهای بلند مدت برای شرکت های بیمه
 FASB موضوع پیشنهاد جدید



67| شماره سی و پنج | پاییز 661395 شماره سی و پنج | پاییز 1395| 

هیأت نظارت بر حسابرســی شــرکت های 
ســهامی عام PCAOB، طی گزارشــی که از 
بازرسی های خود از مؤسسه ی KPMG انجام 
داده اســت، یافته های خود را مبنی بر وجود 
اشــکاالتی در حسابرســی 20 شرکت از 49 
شرکتی که توســط KPMG حسابرسی شده 
است، ارائه کرد.مؤسسه ی KPMG یکی از چهار 
مؤسســه ی بزرگ حرفه ای است که خدمات 
حسابرســی، مالیاتی و مشاوره ای را در سطح 
جهان ارائه می کند، دفتر اصلی این مؤسســه 
در آمســتردام است و در حدود 174000 نفر 
در این مؤسســه در سرتاســر جهان فعالیت 
دارند. هیأت نظارت بر حسابداری شرکت های 
ســهامی عام در بررسی های خود متوجه عدم 
کفایت 17 مورد از حسابرسی های مؤسسه ی  
KPMG دربــاره ی آزمون هــای کنترلی  برای 
اهــداف کنترل داخلی حاکم بر گزارشــگری 
مالی شده است. آزمون های محتوا  نیز در 14 
مورد از این حسابرســی ها با هدف اظهارنظر 
دربــاره ی صورت های مالی انجام شــده، که 
بر اســاس ارزیابی های انجام شــده توســط 
تیم بازرســی هیــأت نظارت بر حســابداری 
شــرکت های ســهامی عام، هفت مورد آن  از 
عدم کفایــت آزمون های محتوا رنج می برند و 
علت آن اتکا بر سیستم کنترل داخلی ضعیف 
است. یافته های این گزارش حاکی از آن است 
کــه برخی از ایــن عدم کفایت هــا با اهمیت 

بوده، در حالی که در آن زمان که مؤسســه ی 
حسابرسی، گزارش حسابرسی را منتشر کرد، 
در این زمینه که آیا صورت های مالی از تمام 
جنبه های با اهمیــت مطابق با چارچوب های 
گزارشــگری مالی ارائه شده و آیا کنترل های 
داخلی اثربخش،  حاکم بر گزارشــگری مالی 
وجود داشــته است یا خیر، شــواهد کافی و 
اظهارنظر خود،  به عنوان پشــتوانه ی  مناسب 

کسب نکرده بود. 
بــه عبارت دیگــر، در این حسابرســی ها، 
حســابرس بدون انجام تعهــد بنیادین خود 
مبنی بر بــه دســت آوردن اطمینان معقول 
در مورد این که آیــا صورت های مالی از تمام 
جنبه هــای بــا اهمیــت عــاری از تحریفات 
بااهمیــت اســت یا خیــر، گــزارش خود را 
صادر کرده اســت. اگرچه، هیــأت نظارت بر 
حســابداری شرکت های ســهامی عام به این 
حقیقــت اذعان دارد که عــدم کفایت هایی با 

این ســطح اهمیت، لزوماً نشان دهنده ی این 
نیســت که صورت های مالی تحریف شده  و یا 
ضعف های کنتــرل داخلی با اهمیت حاکم بر 
گزارشگری مالی ، افشا نشده باشد. بلکه آن ها 
معتقدند تیم بازرسی هیأت نظارت تنها با اتکا 
بر اطالعات در دسترس از فعالیت حسابرسان، 
قادر به گرفتن چنیــن نتیجه ای در خصوص 
 Bob صورت هــای مالی نیســتند. بــاب وید
Wade سخنگوی KPMG  ، در بیانیه ی اخیر 
خود اظهار داشت، ادامه ی فرآیند بازرسی های  
PCAOB  نقــش مهمی در راســتای ارتقا ی 
کیفیت حسابرســی در مؤسســه KPMG  و 
حرفه ی حسابرسی به عنوان  نماینده ی سرمایه 
 KPMG .گذاران و بازار ســرمایه، ایفا می کند
تاکنــون به تعهد خود بــرای اجرای باثبات و 
باکیفیت بــاالی حسابرســی ها پایبند مانده 
است و تالش می کند، بهبود ساختار خود را از 
طریق تمرکز بر سرمایه گذاران ادامه دهد. این 
مهم از طریق برنامه های نظارتی، پشــتیبانی 
قوی، تجزیه و تحلیل مســائل ریشــه ای که 
توســط  PCAOB  شناسایی شده، فرآیند خود 
ارزیابــی توســط KPMG، به کارگیری منابع 
جدید و فناوری  هــای جدید، افزایش آموزش 
و انتقال اطالعات مناســب با هدف حمایت از 
افرادی که اولویت های سرمایه گذاری خود را 
بر اساس نتایج حسابرسی های باکیفیت شکل 

می دهند، میسر خواهد شد. 
www.accountingtoday.com
6 دسامبر 2016

نتایج بازرسی فرآیند  حسابرسی های انجام  شده
 KPMG از مؤسسه
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هیأت  یافته هــای  اســاس  بر 
نظارت بر حسابداری شرکت های 
تالش هــای  عــام،  ســهامی 
حسابرسان در سه حوزه ی کلیدی 
بــه بهبود کیفیت حسابرســی ها 
کنفرانس  شــد.در  خواهد  منجر 
مشترک کمیسیون بورس و اوراق 
بهادار، انجمن     حسابداران رسمی 
و هیــأت نظارت بر حســابداری 
شرکت های ســهامی عام آمریکا، 
هلن مونتر، رئیس بازرسی هیأت 
نظارت بر حسابداری شرکت های 
اذعان داشت، طی  ســهامی عام 
بازرسی های صورت گرفته،  وجود 
سه روند مثبت در حسابرسی های  

سال 2016 مشخص شد. 
1- توســعه ی مناســب درک 
ناشران سهام، استفاده از تکنیک 
وظایف خود  دامنه ی  دادن  شرح 
به گونــه ای کــه بــه درک بهتر 

مشتریان منجر شود.
2- آموزش، در هر دو ســطح 
تیم مسئول رسیدگی و در سطح 
هر فرد مســئول، به بهبود منجر 

خواهد شد.
3- نظــارت، بر تیم مســئول 
رســیدگی و فرآیندهای ســطح 
باالی کار حسابرسی می تواند در 
کیفیت حسابرسی ها تفاوت ایجاد 

کند.
مونتر معتقد است، کنترل های 
داخلی حاکم بر گزارشگری مالی 
یکــی دیگــر از حوزه های  مهم و 
نگــران کننده ای اســت که طی 
است.  مشــخص شده  بازرسی ها 
همچنیــن کنترل هــای ناظر بر 
مدیران در صدر لیست مشکالت 
داخلی  کنترل هــای  بــا  مرتبط 

قرار  مالی  بر گزارشــگری  حاکم 
دارد. دیگر یافته های بازرســی ها  
ارزیابی و پاسخ  نشــان می دهد، 
به ریسک های تحریف بااهمیت و 
حسابرسی برآوردهای حسابداری 
بر  مبتنی  اندازه گیری های  شامل 
ارزش منصفانه از دیگر حوزه هایی 
اســت که مؤسســات حسابرسی 
باشــند.  متمرکز  آن ها  بــر  باید 
در این بین مونتر معتقد اســت 
حسابرسی برآوردهای حسابداری 
چالش برانگیز  بسیار  حوزه ی  یک 
حسابرســی  مؤسســات  بــرای 

محسوب می شود.

هلن مونتر در این جلسه، سال 
2017 را زمــان آغــاز تغییرات 
گســترده در محیط حسابداری و 
حسابرسی، سیاست  های رهبران 
و اســتانداردگذاران ایــن حرفه 
دانســت. از ایــن رو، وی دنبال 
کردن مــوارد و اقدامات زیر را  از 
جمله راه کارهای یاری  رسانی به 

حسابرسان، می پندارد:
1- قضــاوت: گرچــه فناوری 
به کمک حسابرســان می پردازد 
و باعــث می شــود آنــان فرآیند 
رسیدگی های خود را کاراتر و اثر 
دهند، حسابرسان  انجام  بخش تر 

اطمینان  کســب  برای  همچنان 
از این که آیا راه خود را درســت 
می پیمایند یــا خیر، به تجربه و 

قضاوت مناسب نیاز دارند.
باید  سازگاری: حسابرسان   -2
به طور مســتمر بر ریســک های 
واکنش   ، نظارت کــرده  نوظهور 
به موقع نشــان دهنــد و رویکرد 
حسابرسی خود را متناسب با آن 

تنظیم کنند.
اقدامــات  پاســخ گویی:   -3
به ریسک های  هدفمند در پاسخ 
نوظهــور کلیدی بــرای حفاظت 
کیفیــت  و  ســرمایه گذاران  از 

حسابرسی است.
به چالش کشــیدن وضع   -4
موجود: تشویق حسابرسان به این 
که دایماً از خود بپرسند، چه گونه 

می توانند بهتر باشند.
5- استقبال از تغییرات: تغییرات 
در محیط حسابرسی، استانداردهای 
حسابداری، حسابرسی و فناوری ها، 
فرصت هــا و روش های جدیدی را 
برای نگاه کردن به مســائل فراهم 

می آورد.
آن چــه  تفــاوت:  ایجــاد   -6
می توانید انجام دهید تا همه چیز 
را بهتر کنید. این دیدگاه باید در 
حسابرسان نهادینه شود که برای 
تأثیر بر کیفیت حسابرسی و برای 
یک سیستم کنترل کیفیت وجود 

هر فرد حیاتی است.
7- نــگاه به ســرمایه گذاران: 
هــدف حفاظت از ســرمایه گذار 
است و حسابرسی ها و بازرسی ها 

باید بر این هدف متمرکز باشد.
www.aicpa.org
8 دسامبر 2016

هفت حوزه ی کلیدی برای موفقیت حسابرسان
در تغییر محیط حسابرسی 
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روز پنجشــنبه انجمن حسابداران 
اعطــای بورس  از  رســمی آمریــکا 
تحصیلی بــه پنج دانشــجو با هدف 
ادامه ی تحصیل در رشته ی حسابداری 
خبر داد. این جایزه به دانشجویانی که 
با درجه ی لیســانس حسابداری فارغ 
التحصیل شــده اند و بــا هدف جذب 
به عنوان حسابدار رسمی، برای سال 
2016- 2017 اعطا می شــود. رندی 
رئیس   Randy Fletchall فلتچــال  
بنیاد انجمن حسابداران رسمی و عضو 
اسبق هیأت مدیره انجمن اذعان کرد، 
مســیر ورود به حرفه ی حســابداری 
همیشــه خطــی نیســت و راه های 
بســیاری برای برآورده کردن الزامات، 
اخــذ گواهینامه ی حســابدار  جهت 
رسمی توســط افراد وجود دارد. وی 
افزود، پیش زمینه ها و تجارب مختلف 
حسابداران رســمی می تواند با ایجاد 
تنــوع گســترده تر در دیدگاه هــا، به 
حرفه یاری رســانده و ارائه ی خدمات 
انجمن حسابداران رسمی را به شکل 
قدرتمندتر ســازماندهی کند. گفتنی 
است هر دانشجو یک بورس تحصیلی 
5000 دالری برای کمک به پوشــش 
هزینه ی آموزشــی که  توســط بنیاد 
AICPA تامین مالی می شود، دریافت 

خواهد کرد. این بــورس تحصیلی به 
منظور گرامیداشــت خدمات جان ال  
کری  John L. Carey به دانشجویان 
ارائه می شود. جان ال کری، حسابدار 
رسمی، نایب رئیس انجمن حسابداران 
رسمی آمریکا، ســردبیر و ناشر مجله 
  )the Journal of Accountancy(
است که در سال 1969  بازنشسته شد. 
دریافت کنندگان بورس تحصیلی سال 
جاری بر اساس دستاوردها و پیشرفت 
آنان برای  انگیزه های  تحصیلی شان و 
رسمی،  حســابدار  گواهینامه ی  اخذ 
متقاضیان  همچنین  شده اند.  انتخاب 
دریافــت این بــورس، باید در ســال 
تحصیلی آینده دانشــجوی تمام وقت 
کارشناسی ارشد باشــند. این بورس 
تحصیلی یکی از چهار بورس تحصیلی 
انجمن حسابداران  توســط  است که 
رســمی آمریکا اعطا می گردد. حداقل 
معدل واجدان شرایط متقاضی دریافت 
این بورس، باید 3  از 4 باشــد، حداقل 
30 ساعت آموزشــی در هر نیم سال 
تحصیلی در ســطح دانشگاه و شش 
ساعت آموزشی  را در درس حسابداری 

گذرانیده باشند.
accountingtoday.com
 8 دسامبر 2016

کمیســیون بورس و اوراق بهادار آمریکا طی گزارشی از 
افزایش رقابت میان مؤسسات رتبه بندی اعتباری که تحت 
نظارت SEC فعالیت می کنند، خبر داد. نظارت بر مؤسسات 
رتبه بنــدی اعتبــاری یکی از بخش هــای حیاتی مأموریت 
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا را به خود اختصاص 
داده اســت. ماری جو وایت رئیس هیأت مدیره SEC اذعان 
کرد، یکی از دســتاوردهای کمیســیون در ســال 2014 
تصویب اصالحــات جامع در زمینه ی عملکرد مؤسســات 
رتبه بندی محسوب می شود. گزارش منتشر شده این موارد 
را درباره ی عملکرد این مؤسســات در راســتای قانون داد  

فرانک Dodd Frank مورد بررسی قرار داده است:
1- سیاســت  ها و روش هــای تعییــن رتبه یــا نحوه ی 

بازپس گیری رتبه ی تخصیص داده شده
2- میــزان تفکیک فعالیت های تحلیلــی از فعالیت های 

مربوط به فروش و بازاریابی
3- تدوین، مستند ســازی و به کارگیری روش ها، معیارها 

و مدل های رتبه بندی
همچنین در این گزارش به حوزه های پیشــرفت عملکرد 
مؤسسات رتبه بندی، اشاره شده است. مؤسسات رتبه بندی 
با ادامه ی روند یکپارچه ســازی و بهبود سیستم های داخلی 
خود و تمرکز بر موارد ذیل می توانند، فرآیند اجرای تعهدات 
خــود را به عنوان نهاد های تنظیم کننده، به شــکل بهتری 

برآورده سازند. 
1- پیاده سازی سیســتم های مبتنی بر فناوری با هدف 
افزایش کارایی، ظرفیت هــا و دقت در انجام وظایف مطابق 

با قوانین و مقررات
2- اضافه کردن پرســنل و منابع برای پیش بینی و حل 

مسائل مرتبط با مدیریت ریسک
3- افزایش تعداد و دفعات حسابرسی و دیگر آزمون های 

داخلی
توماس جی باتلر رئیــس اداره ی رتبه بندی SEC معتقد 
اســت، پیرو تالش های اخیرکمیســیون مبنــی بر نظارت 
اثر بخــش بر مؤسســات رتبه بندی، این مؤسســات در پی 
دوچنــدان کردن تمرکــز خود بر سیاســت ها و پای بندی 
بیش تر بــه روش هایی اند که با تکیه بر آن  ها، رســیدن به 
اهداف بهبود شفافیت، کیفیت و یکپارچگی میسر می شود.
www.sec.gov، 21 نوامبر 2016

دریافت بورس تحصیلی
از انجمن حسابداران رسمی آمریکا 

انتشارگزارش ساالنه ی کمیسیون 
بورس و اوراق بهادار درباره ی 
مؤسسات رتبه بندی اعتباری
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می توان گفت حســابداران در 
پایان ســال یا فصل های شــلوغ 
کاری از دیگر کارکنان شرکت ها 
کــه در معــرض عــدم تمرکــز 
هستند، مســتثنا نخواهند بود و 
اشتباهات و خطاهای حسابداران 
به طور پیوسته در پایان سال رخ 
 Joseph راتمن  جوزف  می دهد. 
Rotman حســابدار رســمی و  
مدیر ارشد کســب وکار می گوید 
اگــر روش هایی بــرای مقابله با 
این رخداد ها وجود نداشته باشد، 
تیم حسابداری باید خود را برای 
شکست ناشــی از عدم تمرکز و 
آماده کند.تنها  اشتباهات سهوی 
راهی که می توان اطمینان حاصل 
کرد چنیــن حالتی رخ نمی دهد، 
فعال بودن اســت. در زیر به سه 
روش برای رفع کردن اشتباهات 
و هدایت حرفه ی حســابداری به 

سمت جلو اشاره شده است:
1- توجه به نظرات حســابدار 

بازبین:
در بیش تر اوقات، حســابداران 
بــر روی محصــول نهایــی کار 
خود متمرکز هســتند و در عین 
حال، ناگزیر به بازنگری مســائل 
جزئی ترند. متأسفانه در طول ایام 
شلوغ و پایان سال، حسابداران کار 
خــود را با عجلــه انجام می دهند 
و تنها به  اصالح مــوارد بااهمیت 
می پردازنــد، به همیــن دلیل به 
دریافت نظرات حسابدار بازبین نیاز 
دارند، ولی بهتر است برای اولین 
بار بررســی های خود را به درستی 
انجام دهند، ســپس با مطالعه ی 
به  بازبین،  نظــرات حســابداران 

اصالح اشتباهات بپردازند.
2- هشیاری به هنگام استفاده 
)فایل های  گســترده  صفحات  از 

اکسل( که دیگران تهیه کرده اند
یکــی از اشــتباهات رایج در 
ایام پایان سال این موضوع است 
حســابداران  دارد  احتمــال  که 
در هنــگام اســتخراج داده ها از 
تهیه  صفحه گســترده،  فایل های 
انجام  شــده توســط دیگران، و 
دچار  آن ها،  روی  بر  محاســبات 
اشــتباه شــوند. بدیــن ترتیبب 

حسابداران نه تنها باید در تهیه ی 
دقت  صفحه گســترده  فایل های 
کنند، بلکه هنگام برداشت داده ها 
از فایل هایــی که دیگــران تهیه 
کرده اند،  نیز باید تمرکز داشــته 

باشند.
3- ریسک های مرتبط با اعالم 

زمان پایان کار
بررسی های خود را تا زمانی که 

نیازمند بازنگری جزییات اســت، 
این جاست  ســؤال  ندهید.  پایان 
که چه زمانی بــرای اعالم پایان 
بررســی ها مناســب اســت. در 
پاســخ باید گفت که کاماًل منوط 
به شرایط اســت. در پایان سال 
حســابداران در معرض خطاهای 
بالقوه قرار دارند ولی نباید بگذارند 
میزان این خطاها بیش تر بشــود. 
پیش فرض حسابداران باید مبنی 
بر این باشــد که بازنگری جامع 
جزئیات، بر تمام کردن بررسی ها 
اولویت دارد. به ویژه در زمانی که 
تفاوت بین بازنگری جامع و اتمام 
بخشیدن به بررسی  ها، تنها چند 

دقیقه بیش تر است.
بدین ترتیب با تمرکز بر موارد 
یادشــده می توان ، تا حد زیادی 
اشــتباهات رایجی را که در ایام 
شلوغ یا پایان سال اتفاق می افتد، 

کاهش داد.
www.accountingtoday.com
7 دسامبر 2016

 روش های کاهش اشتباهات حسابداری در پایان سال
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در  حسابرســی  کمیته هــای 
اســتانداردهای  اجرای  بر  نظارت 
شــناخت  جدیــد  حســابداری 
درآمد توســط شــرکت ها، نقش 
مهمی ایفــا می کنند. این موضوع 
در حالــی رخ می دهــد کــه این 
اســتانداردها تأثیر چشمگیری بر 
بســیاری از صنایع دارند. به ویژه 
و کمیته های  آن که حسابرســان 
حسابرســی در شــرکت هایی که 
در  اســتانداردها  این  پیاده سازی 
آن ها با تأخیر همراه بوده، باید در 
خصوص دالیــل این تاخیر بحث 
کنند و با سرعتی بیش تر بر تهیه 
آگاهی بخش  اطالعات  افشــای  و 
مبادرت  ســرمایه  گذاران،  بــرای 
به طور  ورزند. در کنفرانســی که 
و  بورس  بین کمیسیون  مشترک 
اوراق بهــادار آمریکا SEC ، هیأت 
بر حسابداری شرکت های  نظارت 
انجمن  و   PCAOB عام   ســهامی 
 AICPA حسابداران رسمی آمریکا

برگزار شد، درباره ی مسئولیت های 
کمیته های حسابرســی مبنی بر 
اســتانداردهای  اجرای  بر  نظارت 
جدید شناخت درآمد و چگونگی 
ابزار هــای  یک ســری  تدویــن 
جدید با هــدف تمرکز بر کیفیت 
انجمــن  توســط  حسابرســی 
گفت وگو  رســمی،  حســابداران 
شــد. با تدوین چنیــن ابزارهایی 
توسط انجمن حسابداران رسمی، 
اعضــای کمیتــه ی حسابرســی 

به کارگیری  نحــوه ی  می تواننــد 
این ابزارها درباره اســتانداردهای 
جدید، چگونگی ارزیابی تأثیر این 
استانداردها بر شرکت ها، چگونگی 
ارزیابی طرح های آزمایشی اجرای 
استانداردهای جدید و دیگر موارد 
مرتبط را، تحت پوشش خود قرار 
دهند. همچنین در این کنفرانس 
توصیه هایی بــرای  بهبود عملکرد 
کمیته های حسابرسی در زمینه ی 
اســتانداردهای  اجــرای  ارزیابی 

جدید، بدین شرح بیان شد.
1- درک استانداردهای جدید: 
اعضای کمیته ی حسابرســی باید 
درباره ی اســتانداردهای جدید و 
تأثیر یا عدم تأثیر این استانداردها 
بــر واحد تجــاری از مدیریت آن 

پرس وجو کنند.
2- ارزیابی تأثیر استانداردها بر 
جریان درآمدها: اعضای کمیته ی 
حسابرســی باید درباره ی عواملی 
که از نگاه مدیریت واحد تجاری بر 
جریان درآمدها اثر دارد و تأثیری 
که اســتانداردهای جدید بر این 
مرتبط  فعالیت های  یــا  جریانات 

می گذارد، پرس و جو کنند.
آزمایشی  ارزیابی طرح های   -3

اجــرای اســتانداردهای جدیــد: 
ایــن موضــوع که نقــاط عطف 
فعالیت هــای واحد تجاری در چه 
زمانی شــکل می گیــرد، چگونه 
تحــت نظــارت قــرار می گیرد و 
چه کسی مســئول تصمیم گیری 
در خصوص سیاســت های جدید 
حســابداری اســت، از زمــره ی 
سؤاالتی است که ممکن است در 
ذهن اعضای کمیته ی حسابرسی 
شــکل بگیرد، به همین دلیل این 
احتمال وجــود دارد که کمیته ی 
حسابرســی در خصوص پیشرفت 
اجــرای اســتانداردهای جدید از 
مدیریــت واحد تجــاری، گزارش 

سه ماهه درخواست کند.
4- دیگــر مالحظات: کمیته ی 
حسابرســی ممکن است درباره ی 
بــه ســمت  روش هــای گــذار 
اســتانداردهای جدید و  چگونگی 
کنترل هایی  و  فرآیندها  توسعه ی 
کــه بــرای افشــاهای جدیــد و 
اســتانداردهای  تحت  گسترده تر 
جدید مورد نیاز است، پرسش هایی 

از مدیریت داشته باشند. 
www.journalofaccountancy.com

 13 دسامبر 2016

نحوه ی نظارت کمیته حسابرسی بر 
استانداردهای جدید شناخت درآمد
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با وجود این که محیط کسب وکار های جهانی 
نســبت به ســال قبل پرریســک تر است، اما 
بسیاری از سازمان ها زمان و منابع کم تری را به 
مدیریت ریسک های روز افزون محیط تجاری 
جهانی اختصاص می دهند. بر این اســاس، در 
یک نظر سنجی توسط دانشگاه دولتی کارولینا 
شمالی از 735 عضو هیأت مدیره که متشکل از 
407 نفــر در ایاالت متحده آمریکا و 328 نفر 
از دیگر مناطق است، از تعداد 30 ریسک غالب 
که ســازمان ها با آن روبرو هستند، 10حوزه ی 

مهم ریسک به ترتیب ذیل رتبه بندی شده اند:
در سال گذشته، ریسک های مربوط به تغییرات 
در قوانین و مقررات نسبت به ریسک های تغییر در 
شرایط اقتصادی برتری داشت. اما طبق نظر سنجی 
به عمل آمده، 72 درصد از پاسخ دهندگان معتقدند، 
ریسک های مربوط به تغییر شرایط اقتصادی برای 
سال 2017، تأثیر مهمی در وضعیت سازمان ها 
خواهد داشــت. به رغم این جابه جایی هنوز هم 
66 درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که تغییرات 

در قوانین و مقررات، کسب وکار تجاری آنان را با 
چالش های جدی روبه رو می سازد، از این رو طی 
بررســی سه ماهه ی انجمن حســابداران رسمی 
آمریکا از مدیــران امور مالی، نگرانــی در مورد 
الزامات قانونی، اغلب به عنوان چالش جدی پیش 
روی کسب وکارهای تجاری ایاالت متحده آمریکا، 
ذکر شده است. یافته های نظر سنجی حاکی از این 

است که اندازه و شدت ریسک ها در حال افزایش 
است، اما به نظر می رسد سازمان ها قادر نیستند 
به حد کفایت به این ریسک ها پاسخ دهند. این 
موضوع نشان می دهد که سازمان ها باید بیش از 
سال گذشته تمرکز خود را بر سرمایه گذاری برای 

مدیریت این ریسک ها، اختصاص دهند.  
www.aicpa.org،  21 دسامبر 2016

صنعت حسابرســی در حال حاضر به دلیل 
بحران های مالی، با تغییرات فراوانی در اهداف 
خود روبه رو اســت. در گذشته یک حسابرس 
در درجه ی اول، به دقــت و جزئیات داده های 
موجود در حساب های شــرکت، بدون در نظر 
گرفتن معنا و اهدافی که داده ها در برداشتند، 
اعتماد می کرد. ولی اکنون حسابرســان به طور 
فزاینده نیاز دارند تــا مهارت های خود را برای 
پاسخ به خواسته های جدید کاربران شان به روز 
رســانی نمایند. بدون تردیــد عامل اصلی این 
تغییر، اســتفاده کنندگان داده  های حسابرسی 
شــده هســتند، یعنی همان افــرادی که به 
شــکل فزاینده ای متقاضی ارائه ی متنوع منابع 
داده هــا هســتد. در نتیجه، ما امروزه شــاهد 
درخواست هایی مبنی بر ارائه ی اطالعات مرتبط 
با راهبری شــرکتی و گزارشــگری مسئولیت 
اجتماعی هســتیم. عــالوه بر ایــن، تغییرات 
فنــاوری نیز با ســرعتی زیــاد، ظرفیت های 
منعکس کردن و به اشتراک گذاری داده ها را در 
مقیاسی بی سابقه و بی وقفه احاطه کرده است. 

از این رو تمرکز بر داده ها، ســاختاریافته بودن 
یــا نبودن آن ها و این که آیــا به صورت داخلی 
برای واحد تجاری تهیه شــده است یا خیر، در 
حال افزایش است. تقاضای جدید برای داده ها، 
به تغیرات در جنبه های مهم صنعت حسابرسی 
منجر شده اســت و حسابرسان نیز ناگزیرند با 
تهیه ی تفســیر های معنــادار از داده ها به این 
نیاز های جدید اســتفاده کنندگان گزارش های 
حسابرسی پاســخ دهند. این در حالی ست که 
بسیاری از سرمایه گذاران سنتی با بررسی دقیق 
گزارش های مالی به اتخاذ تصمیمات بلندمدت 
می پرداختند، اما نســل جدید سرمایه گذاران 
به احتمال زیاد در شرکت هایی سرمایه گذاری 
می کنند که چشم اندازی جامع از نحوه ی عملکرد 
خود، ارائه می کنند. این چشــم انداز چگونگی 
رفتار با کارکنان و هرچیزی را که نشان دهنده ی 
رفتار اخالقی و درست واحد تجاری است، در بر 
می گیرد. بدین ترتیب حسابرسی دیگر عملکرد 
گزارش معامالت نخواهد بود و حسابرسان نقش 
کلیدی در اعتبار بخشــی به صورت های مالی و 

اطمینان بخشــی، ایفا می کنند. در حال حاضر، 
از حسابرسان خواسته می شــود با ارائه گامی 
نهایی در فرآیند حسابرسی، به شفاف سازی هر 
چه بیشــتر داده ها اهتمام ورزند. برای برآورده 
کردن این الــزام، حسابرســان در ابتدا باید با 
پیشــرفت فناوری همگام شــده و استفاده از 
ابزار هــا و تکنیک های  فنــاوری را در تحلیل 
داده ها و ارائه ی داد های پیشرفته به کار گیرند 
و ســپس باید به داشتن تخصص، برای تفسیر 
و معنا بخشی به داده ها مجهز شوند. در فضای 
امروز که شــرکت ها پیوسته در حال پیشبرد و 
تعریف اهداف خود روبه جلو هســتند و شاهد 
رشــد فعالیت هــای آن ها در ابعــاد منطقه ای 
و جهانی هســتیم، حسابرســان باید مطمئن 
باشند که در کانون این تغییرات قرار دارند و با 
حرکت پیوسته ی خود در راه متعهد ماندن به 
ذی نفعان، مسیر دستیابی به جریانی از اطالعات 
معنادار، معتبر و قابل اعتماد را هموار می سازند.
www.accountancyage.com
 16 دسامبر 2016

ریسک های عمده ی جهانی در سال 2017

آینده ی صنعت حسابرسی: از حجم انبوه داده ها تا معنابخشی به آن ها

 رتبه در
سال 2017

 رتبه در
سال 2016 ریسك ها

6.61 5.83 شرایط اقتصادی 1
6.51 6.06 تغییرات در قوانین و مقررات 2
5.91 5.80 تهدیدهای شبکه ی اینترنتی 3
5.88 5.48 سرعت توقف ناپذیر نوآوری ها 4
5.87 5.55 مدیریت حریم خصوصی یا شناسایی و امنیت اطالعات 5
5.76 5.63 چالش های موفقیت و توانایی جذب استعدادها 6
5.67 5.33 بازار جهانی و نوسانات ارز 7
5.66 5.30 8 مشکالت در توسعه ی فرهنگ سازمانی برای اجتناب از ریسک
5.63 5.40 مقاومت در مقابل تغییرات عملیات 9
5.62 5.28 حفظ مشتریان وفادار 10
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مهم نیســت کجــا می روم یــا با چه 
کسی هستم، به همان آهنگ همیشگی 
گــوش می دهــم. رهبران نســل آینده 
تغییرند،  آنان خواستار  خستگی ناپذیرند. 
هم اکنــون آن را می خواهنــد و صدای 
یکنواختــی کــه از قدیمی هــای حرفه 
می شنوند یکسان است: »تغییرات زمان بر 
است. صبور باشــید.: یا بدتر از آن: »این 
تغییرات را زمانی که شــما در فالن سال 
مدیر شــدید، می توانید انجام دهید.« اما 
این ســخنان نشــان دهنده ی عدم درک 
مدیران قدیمی از قضیه اســت. بنابراین 
اضطــراب ایجاد می شــود و صبر کاهش 
می یابد. ازاین روســت که ایــن نامه را به 
رهبران سنتی می نویسم. پیام ساده است. 
یا تغییرات را سریع انجام دهید یا ریسک 
از دســت دادن نســل آینده ی رهبران و 

مالکان را به همراه داشته باشید.
در سخنان نسل آینده فهرست بسیار 
یکنواختی از تغییراتی اســت که انتظار 
دست یابی به آنان را دارند. من به رهبران 
فعلی مؤسسات می گویم در این فهرست، 
موارد ساده و ســخت، با یکدیگر وجود 
دارند. برخی مؤسســات موارد ســاده را 
انجام داده اند و در تدارک چالش تغییرات 
بیش ترند. اما بسیاری از مؤسسات دیگر، 
هنوز برســر تغییــرات ســاده ای بحث 
می کنند که به ایجاد بیش ترین ناامیدی 

رهبران آینده می انجامد.

چه  بپرســید  می توانیــد  بنابرایــن، 
تغییراتی در اولویت است؟ نخستین آن ها، 
مهم ترین آن هاســت. یک گروه رهبران 
نســل آینده تشــکیل دهید. به رهبران 
جوان تان بگوییــد، می دانید که تغییرات 
در مؤسسه باید با شتاب بیش تری صورت 
گیرد و می خواهید که مؤسسه ای بسازید 
که به آن عشق ورزند و خواستار مالکیت 
چنین مؤسســه ای در آینده انــد. از آنان 
بخواهید مطالعــه کنند و تغییراتی را که 
مایل اند صــورت گیرد تهیه )چه تغییری 
و چه گونــه( و به رهبران فعلی مؤسســه 
ارائه کنند. و مراقب باشــید که درگیری 
لفظی پیــش نیاید و مجادلــه نکنید، یا 
پیشنهادهای آنان را اشتباه تلقی نکنید. 
به دنبال درک آنان باشید. زمانی که آنان 
نظرات شان را بیان می کنند، زمان خود را 
بیش تر در بحث چگونگی اجرای تغییرات 
خوش بینانه شان صرف کنید، نه این که در 
این مورد بحث کنید که آن ها نمی توانند.

ســپس، منتظر تعداد زیادی از نظرات 
بزرگ، کوچک، و گاهی اوقات مناقشه  برانگیز 
از میان آنان باشــید. برخی پیشنهادها به 

شرح زیر قابل پیش بینی است:
• لباس غیررسمی به عنوان لباس 
غیررسمی  پوشش  مجوز  این  حرفه ای. 
در همــه ی اوقات کار اســت و می تواند 
منجر به این شــود که در جلســاتی که 
پوشش غیررسمی نامناسب است حضور 

نداشته باشــید. برای بیش تر مؤسسات، 
کنترل پوشــش کارکنان خود موضوعی 
مهم اســت و با تعصب و ســخت گیری 
از آن مراقبت می شــود. ایــن تعصب را 
کنار گذارید! آســان ترین تغییر اســت! 
این  نهایــت  بــزرگ« در  »مؤسســات 
تغییر را پذیرفته اند. شــخصی را مسئول 
سیاســت های پوششــی روز دیــدار با 
کارکنــان تعیین کنیــد و از او بخواهید 
مؤسســات حسابداری  تغییرات  آخرین 
بزرگ شــامل گرانــت تورنتــون، کرو 
هــورواث و بیکر تیلــی را در این زمینه 
مشخص سازد. در اولین فرصت، برنامه ی 
دیدار با کارکنــان را برنامه ریزی کنید. 

دوست من، این موفقیتی آسان است!
مؤسســه ی  کاری  برنامه های   •
خود را منعطف کنید. این مورد شامل 
شــروع به کار دیرهنگام یــا زودهنگام، 
اضافــه کاری صفــر، چهــار روز کاری 
در هفتــه، چهارشــنبه های تعطیل در 
تابســتان، دورکاری، کار در منزل، قرار 
کاری با انتخاب خــود و مواردی از این 
دست اســت. فرصت های بسیاری برای 
توسعه ی انعطاف پذیری در مورد زمان و 

مکان کاری کارمندان وجود دارد.
• دخالــت دادن نســل آینده در 
همه ی موارد. نسل آینده را در برنامه ریزی 
راهبردی و جلســات مدیریــت )حتی به 
صورت دوره های چرخشی( شرکت دهید، 

فرصت ها برای 
حسابداران 
رسمی جوان 
برای استخدام، 
شراکت یا 
مالکیت مؤسسه، 
فراوان است. 
روزانه، آنان 
باید بین رفتن 
و ماندن و 
ساختن یک 
فرصت شغلی در 
مؤسسه ی شما 
یکی را انتخاب 
کنند

خواستار حفظ رهبران نسل آینده هستید؟ 

این تغییرات را در اولین فرصت
 انجام دهید

جنیفر ویلسون - ترجمه: محمد میکائیلی الهاشم
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به نحوی که بتوانند کیفیت پیشبرد کارها 
را مشاهده و نظرات خود را ارائه کنند. در 
تمامی همایش ها یا دیدارهای انجمن ها که 
خود در آن شــرکت می کنید، یک رهبر 
نســل آینده را به همراه داشته باشید. اگر 
می توانید به او کمک کنید؛ تا دیگر »صرفاً 

یک رهبر سنتی« نباشید.
• در فناوری سرمایه گذاری کنید. 
اگــر تاکنون ایــن کار را نکرده اید، یک 
کمیتــه ی »فناوری و فرآیند« تشــکیل 
دهید و به آنان اجازه دهید در مهندسی 
مجدد فرآیند کســب وکار مؤسســه تان، 
راحت باشــند. اولویت بندی آنان از پنج 
تغییر اصلی در سیستم، فرآیند یا فناوری 
را اخذ، ســپس در پیشنهادهای شــان 
ســرمایه گذاری کنید و این تغییرات را 
انجام دهید. این کار باید آســان باشــد 
اثربخشی،  افزایش  باعث  احتماالً  چراکه 

کاهش هزینه ها و زمان خواهد شد. 
• معرفی خدمات جدید و توسعه ی 
رهبران  اکثــر  جدیــد.  متخصصان 
نسل آینده بســیار عالقه مندند خدمات 
و دیگر خدمات حسابرسی  مشــاوره ای 
ازجمله رعایت قوانیــن و مقررات )اعم 
از داخلی و برون ســازمانی( درگیر شوند 
چراکه با عالیق آنان مرتبط تر اســت و 
برای مشــتریان جدید ارائه می شود. به 
عالیــق و صحبت های آنان گوش دهید. 
بررســی کنید چه گونه می توان حوزه ی 
وســیع تر طرح هایــی را که بــه تکامل 
ترکیب خدمات مؤسسه و انجام بیش تر 
خدمــات مشــاوره ای و موازنــه ی بهتر 
حسابرسی سنتِی اعتباربخشی و مشاوره 

را شامل شود.
گذاری.  قیمت  نحوه ی  تغییرات   •
قیمت گذاری اولین موضوع اســت. 
قیمت گذاری برمبنــای ارزش )نه زمان(. 
قیمت گذاری مجدد مشتریان با نتیجه ی 
پاییــن. دریافت ها باید بــر مبنای ارزش 
کارتان باشد. در قیمت گذاری، نسل آینده 
مناعتی بســیار بیش تر از رهبران قدیمی 
دارند. بــه نظرات آنان گــوش دهید. به 
آنان آزادی دهید تا پیشنهادشــان برای 

قیمت گذاری خدمات، ارائه ی صورتحساب 
برای مشــتریان و ... را بیازمایند. بازار در 
شرف دگرگونی است. کمبود کارگر، بهای 
تمام شده را افزایش می دهد لیکن افزایش 
تقاضا برای خدمات شما نیز افزایش می 
یابد. ریســک کنید و اجازه دهید نســل 
آینده ی شــما، چند نمونه قیمت گذاری 
داشته باشــد و بررســی کنید چه چیز 

جدیدی می توانید از آن فراگیرید.
• شــاخص های کلیدی عملکرد 
نظرات  بــه  تغییــر دهید.  را   )kpi(
رهبران نسل آینده در مورد اندازه گیری 
ارائــه ی خدمات و بهبــود در موفقیت، 
گوش دهیــد. در اهداف و ســنجه های 
مختلف، روشــن فکرانه برخورد کنید. از 
اندازه گیری و بررسی موضوعات به همان 

روش یکسان خودتان خودداری کنید. 
• حذف موانع انسانی. هم اکنون به 
چالشــی ترین تغییرات رسیدیم. رهبران 
نسل آینده تان درباره ی اشخاصی که شما 
را متوقف کرده اند، نظراتی دارند. همه ی 
مؤسســات کار گروهی انجام نمی دهند. 
برخی از مؤسسات بزرگ سیستم کنترل 
کیفیت واحد ندارند به طوری که هریک از 
شــرکا در زمینه ی یک موضوع مشخص 
و نحــوه ی برخورد با آن، نظرات متفاوتی 
دارنــد، یا هنوز با اســتفاده از روش های 
قدیمــی )اســتفاده از کاغــذ!(، فرآیند 
مستندسازی را انجام می دهند و اعتقادی 
بــه روش های نویــن ثبــت و ذخیره ی 
اطالعــات ندارند. برخی شــرکا، اجازه ی 
ارتباط همکاران با مشــتری را نمی دهند 
و کارمندان نمی توانند از مزایای توســعه 
و حفظ ارتباطات با مشــتریان اســتفاده 
کنند. بعضی از مؤسســات قلدری، رفتار 
نامناســب مشــتری و کارهایــی از این 
قبیل را تحمــل می کنند. این افراد برای 
رهبران نسل آینده ی شما همچون دافعه 
عمل می کنند. این گروه از مشــتریان را 
به سوی رفتار بهتر، عملکرد سطح باالتر، 
پیــروی از تغییر، مدیریت یــا آنان را به 
بیرون از مؤسسه ی خود راهنمایی کنید. 
می دانم خشــن به نظر می رسد ولی اگر 

مشتریان شــما کارکنانی دارند که ارزش 
مؤسسه ی شما را تنزل می دهند و بهترین 
کارمندان شــان را به تغییــر محیط کار 

وامی دارند، چه پندی برای آنان دارید؟
• افزایش شــفافیت. رهبران نسل 
آینده می خواهند از روند اجرایی همه ی 
موضوعات اطالع داشــته باشــند. آنان 
نیازمند مطالعه ی مدل های کســب وکار، 
اقتصــاد عملــی و روش هــای ایجــاد 
تغییرات هوشمندانه، و اتخاذ تصمیمات 
اقتصادی اند. هرچه سریع تر و بیش تر این 
موارد را با آنان به اشــتراک گذارید. در 
مواردی کــه نقاط ضعف مالی وجود دارد 
از رهبران نسل آینده ی خود بپرسید چه 
چیزی را تغییر خواهند داد تا این ضعف 
جبران شــود. از این که چه گونه رهبران 
جوان به ســرعت، راه حل )نه مشــکل( 
مؤسسه ی شــما خواهند شــد، تعجب 
خواهید کرد. شــما تنها باید چالش های 
خود را در میان گذارید و از آنان دعوت 
کنید تا کمک کنند. به اشتراک گذاشتن 
اطالعــات برمبنــای »قاعــده ی نیاز به 
دانستن« تمام کاری است که باید انجام 
شود. رهبران نسل آینده به شفاف سازی 

شما اعتماد خواهند کرد.
تا کنــون مقاالتی دربــاره ی کاهش 
اســتعدادها و تقاضا برای رهبران نسل 
فرصت ها  نوشــته ام.  بااستعداد  آینده ی 
برای  برای حســابداران رســمی جوان 
استخدام، شــراکت یا مالکیت مؤسسه، 
فراوان است. روزانه، آنان باید بین رفتن 
و ماندن و ساختن یک فرصت شغلی در 
مؤسســه ی شــما یکی را انتخاب کنند. 
برای ماندن، مؤسسه ی شما باید مکانی 
بانشــاط و غرورآفرین برای شــان باشد. 
برای خیلی ها، باید مؤسســه ای باشد که 

خواستار مالکیت آن در آینده هستند.
جنیفر ویلســون شــریک و بنیانگذار 
رهبر  کانورجنس کوچینــگ،  شــرکت 
و مشــاور بازاریابی و مربی مؤسســاتی 
که به دســتیابی موفقیت مربیان کمک 

می کنند.
ترجمه از جورنال آو اکانتینگ

رهبران 
نسل آینده 
می خواهند 
از روند 
اجرایی همه ی 
موضوعات اطالع 
داشته باشند. 
آنان نیازمند 
مطالعه ی 
مدل های 
کسب وکار، 
اقتصاد عملی 
و روش های 
ایجاد تغییرات 
هوشمندانه، و 
اتخاذ تصمیمات 
اقتصادی اند
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مشترک حقیقی

در صورت تمایل به اشتراک فصلنامه نکات زیر را در نظر داشته باشید:
• فرم اشتراک را که شامل: کدپستی و شماره تلفن است، کامل و خوانا تکمیل فرمایید.

• حق اشتراک را به شماره حساب 4400430077 بانک ملت به نام جامعه حسابداران رسمی )قـابل پـرداخـت 
 6104337995484597 کارت  شماره  طریق  از  یا  و   22000122 واریز  شناسه  با  ملــت(  بانک  شـعب  کلــیه   در 
با همان شماره شناسه واریز کرده و اصل فیش بانکی را همراه با فرم های اشتراک تکمیل شده به آدرس: خیابان 
سپهبد قرنی- نرسیده به پل کریمخان - کوچه شهید امانی- پالک 4 - کدپستی 66416-5988 یا صندوق پستی 

7543-15875 جامعه حسابداران رسمی ایران )فصلنامه حسابدار رسمی( ارسال فرمایید.
• کپی فیش بانکی را تا زمان دریافت نخستین شماره اشتراک نزد خود نگاه دارید.

• اشتراک فصلنامه برای اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران رایگان است. اعضا برای دریافت نسخ اضافی باید 
فرم اشتراک فصلنامه را تکمیل و ارسال فرمایند.

• اشتراک فصلنامه برای عالقه مندان با هزینه پست 500.000 لایر برای ده شماره است. )دانشجویان حسابداری و 
رشته های مرتبط با ارسال کپی کارت دانشجویی یا گواهی تحصیلی می توانند از 20 درصد تخفیف  استفاده نمایند(

• اشتراک فصلنامه برای اعضای هیات های علمی دانشگاه ها در رشته حسابداری و سایر رشته های مرتبط که برگ 
اشتراک را تکمیل و ارسال فرمایند رایگان است.

• از کلیه مشترکین محترم درخواست می شود هرگونه تغییر در آدرس خود را به اطالع فصلنامه برسانند.

 www.iacpa.ir خواهشمند است با انعکاس نظرات خود در مورد فصلنامه حسابدار رسمی در سایت جامعه به آدرس
ما را در هرچه پربارتر آن یاری فرمایید.

برگ اشتراک فصلنامه حسابدار رسمی

.................................................................... نام: 

نام خانوادگی:  .......................................................

.............................................................. پدر:  نام 

........................................................... سال تولد: 

................................................................ شغل: 

............................................................ کار:  محل 

................................................. تحصیالت:  میزان 

..................... تا   ...................... شماره  از  اشتراک 

............................. شماره  هر  از  درخواست  تعداد 

........................................................ مشترک:  نام 

وابسته به:  ...........................................................

.................................... دریافت کننده:  شخص  نام 

............................................................... سمت: 

اشتراک از شماره ......................... تا ......................

مشترک حقوقی

مشخصات فیش واریزی پیوست:  شماره ..................................  تاریخ ...........................  مبلغ ............................. 

............................... امضاء   .................................. ...................................... شهر  استان    ........................ بانک 

.............................................................................. تلفن:  شهر ...................................................................... 

دورنگار: ............................................................................ استان: ................................................................... 

پست الکترونیک: ................................................................ کدپستی: ................................................................ 

.............................................................................. آدرس:  صندوق پستی: ........................................................ 

......................................................................................................................................................................
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ئین ارقام آ
محمد ترامشلو، احمد زندی نژاد، علی علیمردانی

44292813-14
44292811

تهران- فلكه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-خیابان مرودشت- پالك1- 
طبقه4-واحد 15

ئین تدبیر سهند آ
محمد سمائی، جعفر شیخی گرجان، منصور عطائی، نادر فخورنژاد

041-33370801
041-33367130

تبریز-خیابــان فارابی)خ چایكنار(-نرســیده به پل ســنگی- مجتمــع کوثر-طبقه 
سوم- واحد1

ئین تراز آریا آ
عطاء ا... برنا، اصغر حمصیان اتفاق، اكبر هاشمیان

مهرداد پور قدیری اصفهانی، حسین علیخانی دهقی

031-37866292
031-37866292

اصفهان-خیابان رودكی-نبش فرعی60- ساختمان ستایش-طبقه دوم

ئین ابرار حساب ئین محاسبان امینآ آ
عبداله صالحی شیره جینی، احمد علی رمضانی، علی معینی

محمدعلی امینی

66532991-88799754-88499752
88918011

تهران-میدان فردوسی-ابتدای خیابان استاد نجات الهی )ویال(-کوچه ایلورچی-
پالک4-طبقه اول- واحد9

كامران خدائی، صالح ضیائی شهمیری، بالل محمدزاده، كریم هاتفی

66943499-66943497
66436078

تهران- میدان توحید- خیابان نصرت غربی-پالک62-طبقه دوم

براســاس مفاد ماده ی 25 اساســنامه جامعه، مؤسسات حسابرسی توسط حداقل سه 
نفر حسابدار رسمی دارای حداقل سه سال سابقه ی مدیریت حسابرسی، پس از صدور 
مجوز توســط جامعه در اداره ی ثبت شــرکت ها به عنوان مؤسسه غیرانتفاعی غیرتجاری 

ثبت می شوند. 
عالوه بر وجود حداقل ســه نفر شــریک حســابدار رسمی با شرایط مزبور برای تشکیل 
مؤسســه حسابرســی، ارائــه ی خدمــات تخصصــی و حرفــه ای بــا اســتفاده از کارکنــان 
حرفه ای در رتبه های حســابرس، حســابرس ارشد، سرپرست، سرپرست ارشد و مدیر 

حسابرسی صورت می گیرد.
بــرای هریــک از شــرکا و مدیــران حســابدار رســمی با کمتر از 6 ســال ســابقه شــراکت یا 
مدیریــت حسابرســی و نیــز بیش از 6 ســال ســابقه شــراکت یا مدیریت حسابرســی به 

ترتیب حداکثر 12 و 18 نفر کارکنان حرفه ای تحت پوشش پیش بینی شده است. 
مؤسســات حسابرســی عضــو جامعه ی حســابداران رســمی ایران طبق مفــاد ماده )2( 
آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون اســتفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران 
ذی صالح، به عنوان حسابدار رسمی مصوب هیأت وزیران مجاز به انجام حسابرسی و 

بازرسی قانونی یا حسابرسی ) حسب مورد( در واحدهای ذیل هستند: 
الف( شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت های 

تابعه و وابسته به آنها
ب( شرکت های سهامی عام و شرکت های تابعه و وابسته به آن ها

ج( شرکت های )دولتی( موضوع بندهای الف و ب ماده )7( قانون اساسنامه سازمان 
حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده )132( قانون محاسبات عمومی
د( شــعب و دفاتر نمایندگی شــرکت های خارجی که با اجرای قانون اجازه ثبت شــعبه و 

نمایندگی شرکت های خارجی- مصوب 1376- در ایران ثبت شده اند
هـ( مؤسســات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت ها، سازمان ها و مؤسسات تابعه 

و وابسته به آنها
ز( ســایر اشــخاص حقوقــی و حقیقــی که بر اســاس آخریــن اظهارنامه مالیاتی تســلیمی 
خــود جمــع درآمــد ) فــروش یا خدمــات( آنهــا بیــش از مبلــغ 50میلیــارد لایر ) در مورد 
شرکت های پیمانکاری جمع دریافتی آنها بابت پیمان منعقده بیش از مبلغ 50میلیارد 

لایر( یا جمع ارزش دارایی های آنها بیش از مبلغ 80 میلیارد لایر است.
جامعه حســابداران رســمی ایران به طور سالیانه موسسات حسابرسی عضو را به لحاظ 
کیفیت حسابرســی )در ســطح کار و موسسه حسابرسی( در چهار گروه )الف، ب، ج، د( 

طبقه بندی و در پایگاه اطالع رسانی جامعه به نشانی www.iacpa.ir منتشر می کند.

             حسابداران رسمی شریک
             حسابداران رسمی تحت استخدام موسسه

موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران )17 بهمن ماه 1395(
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موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

مجید اسدی صفا، علی اصغر متقی، احمد محمدی

041-33853057-34781321
041-33845176

تبریز-گلشهر-تقاطع گلشهر-پرواز- بلوار گلشهر-پالک47

آباد نوین تهران

اصغر پارسائی، سیدمسعود حسینی، مسیح ساالریان، نصراله سعادتی

حسین ولی پور اهرنجان، محمود پارسائی

88481632

تهران- ونک- ضلع شمال غربی چهارراه جهان کودک- پالک 66

آب دیده محاسبان

محمدابراهیم پژمان، حمید غفوریان، افشین قوی اندام

051-38846584-5
051-38816250

مشهد- بلوار هاشمیه-هاشمیه25-صارمی23-پالک95

ئین محاسب و همکاران آ

حجت ثابتی بیلندی، براتعلی دارابی، طاهره کمالی مقدم

05137642121
05137626762

مشــهد- بلــوار  فردوســی- خیابان مهدی- بیــن مهدی 5 و 7- پــالک 17- طبقه 
اول

ئین پژوهان ایرانیان آ

مرتضی آشوری فالح، علی پازکی

22897195-22897149
22894796

تهران-شریعتی- باالتر از میرداماد- برج مینا- طبقه7- واحد6- پالک1265

ئین بهروش آ

حسینعلی باقرزاده، حسین مشهوری

حسین خیرالهی روشتی

66045521-66009101
66009101

تهران-خیابان آزادی-خیابان حبیب الهی-باالتر از میدان حسن حسینی-تقاطع 
یادگار امام-کوچه پیام آزادی- پالک 6-طبقه اول

ئین ابرار جامع آ

مهناز خاوریان، ناصر شكاری وانقی، محمد عسكری اناركی

88938340-86037396
88947331

تهــران- میــدان ولیعصــر- ابتــدای بلوار کریــم خان زنــد- پــالک 308- طبقه 7- 
واحد 74

ئین ابرار آریا آ

ابوالفضل شیرخانی، حمید رضا قناد، مهدی وكیلیان آغوئی

22681604
22682684

تهران-خیابــان پاســداران-باالتر از بهارســتان یكم-جنــب بانــك صادرات-پــالك 
486

ئین آگاهان حساب آ
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موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

ســیامك اعتمــادی نژاد، شــاهین پوركائــد، خیراله گلناریــان، فرهــاد نژادفالطوری 
مقدم

88522096-7
88752208

چهارم-پــالک12- میرعماد-کوچــه  مطهری-خیابــان  شــهید  خیابــان  تهــران- 
طبقه5-واحد19

تیه اندیش ارقام آ

یوسف امیری، جبرائیل بهاری، محمد صفری كوپائی

88542844
88542845

تهــران- خیابــان شــهید بهشــتی-خیابان ســهروردی شــمالی-خیابان کــورش-
پالک45-طبقه 5-واحد14

آپادانا

مسعود بیات مختاری، مهدی حسین زاده، مهدی فخریان

5138473411
5138473413

چــپ-خ  اجتماعی-ســمت  تامیــن  از  بعثت14-بعــد  بعثــت-  بلــوار  مشــهد- 
فروردین-پالک10

آبتین محاسب پارس

موسی حسینی، حسین طالبی، ناصر عسگری نائینی، محبوب مهدی پوربهمبری

88109418-9
88109421

تهــران- خیابــان ولیعصــر- باالتــراز خیابــان بهشــتی-کوچه نادر-پالک6-طبقــه 
5-واحد18

آبتین روش آریا

زیداله مشكوتی، محمدجواد معتمدی مهر، احمد ناصری جورشری

44241422
89787697

تهــران- فلكــه دوم صادقیــه -بلوار اشــرفی اصفهانی -بن بســت12 متــری بهار- 
پالك 4-واحد دوم- ص پ 1495 / 14515

آبان روش

مرتضی ادیبی، ناصر ایران نژاد، حمید حسینیان، محمد کاظمی

محمدرضا شجاعی، تقی ولی سلطانی   

88708759-88708235-88708234 -88-88102987
88102985

تهران- خیابان احمد قصیر)بخارست(-خ یکم- پالک10- واحد3

آبان حساب

شجاع ابراهیمی توانی، رضا مظاهری كلهرودی

88605674-88605675-88061991-88061990
88605674-88061990

تهران- خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی-باالترازمیدان فرهنگ-نبش خ 37- 
پالك301-ط 2- واحد6

آبان ارقام پارس

كامران طرفه، عالء الدین محمدی سربند، سیدمحمدرضا دهدشتی

22111318-22114274
22112878-22114750

تهران-ســعادت آباد-بلــوار پیام-شــهرک مخابرات-باالتر از فروشــگاه شــهروند-
روبروی مسجد پیامبر اعظم-خ صبحی-خ داوطلب-کوچه 28-پالک 5

آبادیس نگار آرون
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میرشجاع حسینی شیوائی، حمید سلیمی، شهرام طاهری

ضیاء الدین مجدی

44275770-1
44252397

تهران-بزرگراه جالل آل احمد-بعد از پل یادگار-خیابان آرش-خیابان ابراهیمی-
خیابان میثاق- کوچه ستایش 3- پالک12- واحد2

آرتین پرگاس

راضیه بهفروزی، رقیه جاودان، امیر شهالئی مقدم

88905316-88802932
88903949

تهران- خیابان فلسطین شمالی - پالك 463 - ساختمان 55 - طبقه 2 -شماره 
10

آراء

پرویز شایسته شجاعی، همت كریمی كوكنده، باقر كریوند

قهرمان سراج

88015337-8-88949342-6
88333694

تهران- خیابان فتحی شقاقی-بعد از خیابان كاج-پالك 134-طبقه اول شرقی

آذین تراز ارقام

محمد خالقی، سید عبداله علوی، غالمحسین مختاری خیرآبادی

اصغر حسینی

66121935
66121935

تهران- خیابان باقرخان غربی-پالک85-طبقه4-واحد17

آذین ارقام پیام

پژمان معتمدیان دهكردی، ابوالقاسم معماری، حسین منصوری

031-36641917
031-36627907

اصفهان-خیابان شــیخ صدوق شــمالی-جنب بانك تجارت-بن بســت اسالمی-
پالك317-طبقه دوم-زنگ3

آذرین حساب

داریوش حسن زاده، محمود عنصری، محمد فتوحی عشین 

88304609-12
88304602

تهران- خیابان قائم مقام فراهانی- پایین تر از مطهری- کوچه الوند- پالک 13- 
واحد7

آداک آئین

محمد كریمی، سعید وطنی، هادی یوسف زاده

88528195-88520679-88176101-2
88528195

تهران- خیابان سهروردی شمالی-خ قرقاول- پالک 16-طبقه دوم- واحد5

تیه نگر آ

مجتبی اسدی، نصرت اله اسمعیلی، مرتضی صنعتی

موسی تورانی

026-32545170
026-32545168

كرج-عظیمیه- بلوار کاج-بین ندا و پامچال-پالک257-طبقه5-واحد7

تیه حساب ارقام آ
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جهانگیر ذوالفقاری، محمود رجایی، علی آقا عزیزی برزكی، علی اصغر مسلمی

سید عطا احمدیان حسینی، سیدمهدی تیموریان

88731469-88506990
88731469-88506990

تهران- خیابان احمدقصیر )بخارست سابق(- خیابان دوم-پالك30 -واحد10

آرمان راه برد

كامبیز جامع كلخوران، رحیم سلیمانی كلیشمی، حسن قیامی اشکیت

88316680-88316897
88313770

تهران- خیابان خردمند جنوبی-کوچه شهید محمد حقانی-پالک 11-واحد 10

آرمان پیام جامع

یوسف افضل خانی، اكبر عباسی 

محمدجواد افضل خانی

88543965
88171025

تهــران- خیابــان پاكســتان- كوچه شــهید حكیمی )دهــم(- پــالك 28- طبقه3-
واحد 4

آرمان پژوهان محاسب

محسن صفاجو، حمیدرضا ملك عسگر

88746304-5
88533832

تهران- خیابان احمد قصیر )بخارست(- کوچه ششم- پالک 20- واحد 6

آرمان بصیر

احمد ابری مهربان، گیتی مرعشی، عبدالكریم مقدم

88486309
88261308

تهــران- شــهرآرا- بزرگراه جــالل آل احمد-خیابــان پاتریس لومومبــا- پالك 212- 
طبقه سوم- واحد 9

آرمان اندیشان امین

رامین جهانگیری، محمدجعفر دهقان طرزجانی، فرهاد مصفا

محمد ایمانی برندق، حسین دبیری

04432228222
89783615

ارومیه-خ جهاد-كوی اول-كوچه سوم-پالك25

آرمان اندیش آگاه

علیرضا فاضلی، علیرضا قیداری

 

66594710-66567546-47
66594705

تهران- خیابان اسکندری شمالی- تقاطع خیابان میرخانی )نصرت شرقی(- پالک 
125- واحد3

آرمان اصول

عباس ابراهیمی، ارســالن اســمعیلی كاكرودی، مهدی رضا قاســمیان، محمدعلی 
معینی، عبدا.. هانی 

مهدی عاصمی

88480966
88480854

تهــران- خیابــان ولیعصر- باالتر از خیابان بهشــتی- كوجه نــادر- پالك 6 - طبقه 
چهارم - واحد14

آرشین حساب
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حسن دانشور، محمود صانع زرنگ، نور ا... عبدالحسینی مقدم

88471279
88471279

تهــران- خیابــان مطهری-خیابــان ترکمنســتان-کوچه نارنج-پالک3-طبقــه3-
واحد9

آروین باستان محاسب

 فرشید درویش، محمدباقر ملكی

88703351-52
88703351

تهــران- یوســف آبــاد- خ فتحــی شــقاقی- بین اســدآبادی و چهل ســتون- پالک 
47- واحد1

آروین حساب رسا

ســیدمصطفی جــان نثــاری، محمــد بهنــام دائــی مژدهی، جــواد راثــی نوجه دهی، 
سیروس شمس

88937317-19
88901834

تهران- خیابان استاد نجات الهی)ویال(-خیابان خسرو-پالك31-طبقه 3

آروین ارقام پارس

علی توکلی نیا، پژمان روحی، سید محمود موسوی شیری حسن آبادی

05136010414-36015200
513601414

مشهد- بلوار وکیل آباد- وکیل آباد 19- عدل 11- پالک 198- طبقه اول

آرنیکا ارقام پارس

امیر هوشنگ دلجو، حبیب سزاوار، محمود شوكت فدائی، خسرو هادوی

88895357
88890613

تهران- خیابان مطهری-خیابان الرستان-نبش كوچه پورفالح -پالك18-طبقه4

آرمون گستران پیشگام

علیرضا فخرشفائی، مرتضی كردمدانلو، محسن گنجی، داراب ناظمی

88447107-88402121
88447107-88402121

تهران- خیابان مطهری- خیابان ترکمنستان- اول کوچه سرو-پالک2-واحد1

آرمان نوین رسیدگی

علی روح بخش سیاح مقدم، جواد نوائی نوغان نشین 

عبدالرحیم قنبری باغستان

051-36012027-36012026-36012025-36089500
5136059991

مشــهد- بلوار ســجاد- نبش سجاد 20 )عمید(- پالك 46- طبقه 3- واحد 301 
و 302

آرمان نگر سیستم

محمدرضا حجتی، غالمرضا ذاكری نژاد، محمدحسین قربانی

88087979
88087979

تهران- شــهرک غرب- بلوار شــهید دادمان- خیابان فالمک شــمالی- بن بســت 
16- پالک 12- طبقه 1

آرمان روش
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محمدجعفر امیری، محمدعلی پسران، حسین همایون فرد

محسن کریمی

0713-6262882-6263395
7136286673

شیراز-خیابان قصرالدشت-نبش کوچه 53-ساختمان نوین-واحد601

آرین حساب شیراز

علی ارشــدی، پرویز پیری، ســعید جلیلی ســهی، مصطفی حســینی مهــر، علیرضا 
فضل زاده، کریم كهندل مغانلو، جواد هاشمی

محمدحسین زواریان، محمدحسین سراج شیروان، علیرضا خلیلی شنگل

88230734-6
88230735

تهــران- گیشــا-خیابان چهارم- خیابان بلوچســتان-بین کوچــه 5 و 7- پالک11-
واحد5

آریان محاسب پویا

احمد حاجی زاده، مجتبی غالمی 

غالمرضا علیمرادی

88709311-2
88709313

تهران- خیابان قائم مقام فراهانی-کوچه شهدا - پالک9-طبقه2-واحد12

آریا نیك روش

سیدمحمد بزرگ زاده، حبیب جامعی، محمدكاظم مالیك صفت

88660824-88674704
88198401

74-طبقــه  ســتاری-پالك  میرداماد-بلــوار  از  ولیعصر-باالتــر  تهران-خیابــان 
چهارم-واحد15

آریا روش

حسین خطیبیان، صغری شهراسبی، مجتبی ثقفی

88773828-88774225
88773828

تهران- خیابان گاندی-خ بیست و یكم-پالك 26-واحد 4

آریا حسابرسان پارسا

محمد صالح، فرامرز میرزایی صلحی، فتحعلی والئی

رحیم حجت شمامی

88874186-88062660-88034406
88787251-88034482

تهــران- خیابان شــیخ بهائی شــمالی-ابتدای خیابان ســئول- پــالك31- واحد2- 
طبقه باالی همكف-آپارتمان اول شرقی

آریا بهروش

مصطفی خادم الحسینی، عباس رضائیان، عباسعلی صفائیان پور

88647911-88647910-88647844
88647843

تهــران- خیابــان ولیعصر-باالترازپــارك ســاعی-خیابان ســی و ششــم-پالك7- 
مجتمع ولیعصر)2( -طبقه2-واحد224

آریا بصیر اندیشه

احمد علی اكبر، داریوش فراهانی 

88736316

تهران- خیابان احمد قصیر- نبش کوچه ششم - پالک 9- طبقه 2 - واحد 10 

آروین خدمات مدیریت رادوین
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مرتضی شعبانی، مهدی گنج خانی، بهزاد یزدانی

88625994-3-88612982
88626017

تهــران- میــدان ونــك- خیابــان مالصدرا-ضلع شــمال غربــی پل كردســتان- بن 
بست فرشید- پالك 4- طبقه 3- واحد 6

آزمون حساب تدبیر

محمودرضا آموزگار حقیقی، سید رضا گلستانی، حمید لعل پور

میثم نوشادی، عبدالحمید هوشمند

0713-6265402
071-36266481

طبقــه2- ولــی عصر-ســاختمان خضــرا-  خ  ســتارخان-روبروی  بلــوار  شــیراز- 
واحد27

آزمون تراز پارس

سید عباس اسمعیل زاده پاكدامن، مصطفی اعالئی، علی اكبر اورعی، محمود بابائی رهنی، نیما 
جناب، محمد صادق حشــمتی، محمد حســن ســعادتیان فریور، ناصر سنگســر یزدی، عباس 
شــجاعی، فرزاد شــهداد فرد، فریبــرز طاهری، علیرضــا عطوفی، حمید عالیی وركــی، محمدرضا 
گلچیــن پور، خســرو لطفــی زاده، فرشــید محبی، رضــا محمدخانلو، رضا معصــوم زاده، محمود 

میوند، عباس وفادار 
حسین آریان، احمد آقاجانی، میترا امیری اقدم، رامین حشمتی، معرفت صالحی، محمدرضا طالئی پور، 

حسن عرب جعفری محمد آبادی، سیاوش مهدی پور روشن، حسین مهربانی، احسان میالدیان
88503527-88736872

88503528
تهــران- خ بخارســت-كوچه ششــم- شــماره 36- واحــد دی- صندوق پســتی: 

15875-4975

آزمون پرداز ایران مشهود

پروین جعفری ویشــكائی، مسعود دیزه ای، حمیدرضا سبزه ئی، فریدون كشانی، 
ایرج مرحمتی خامنه

88934051-88012315
88012315

تهران- بلوار كشاورز- بین ولیعصر و فلسطین شمالی- پالك 25- طبقه سوم

آزمون

داود اســعدی، مســعود بختیــاری، حدیــث توکلــی کوشــا، اســدا... درخشــانی، 
مسعود سورانی، علی اصغر فرخ، فرهاد کاظمی موقر

علی اسالمی، رضا کالئی

22925910-20
22925903

تهران- خیابان شریعتی- قلهك- نرسیده به یخچال- كوچه شریف- شماره 5

آزموده كاران

مهرداد آل علی، سید مرتضی فاطمی اردستانی، فرهاد فرزان

88939513-88929709-88919708
88929642

تهران- خیابان کریم خان زند- خیابان دکتر عضدی)آبان جنوبی(- شــماره 52- 
طبقه دوم

آزمودگان

محمدرضا دوكوكب، مهدی محمدی، احمد یعقوب نژاد

88745874
88505587

تهران-سهروردی شمالی-كوچه سراب-پالك 6-واحد 8- طبقه چهارم

آزما تراز ژرف

سعید امینی، حمید كاظمی 

88515464-88515133-34
88515464

تهران- ابتدای خیابان سهرودی شمالی-باالترازآپادانا-خیابان سراب-شماره12-
واحد2

آزاد رای امین
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محمد افسری، محمدرضا تقوائی، محمد نورزاد دولت آبادی

حسین اكرمی ثانی، حیدر محمدزاده سالطه

88521677-88523816-88757592
88505111

تهران- خیابان شــهید بهشــتی )عباس آباد(- خیابان كاوسی فر )میترا( - شماره 
50 - واحد 3

آگاه نگر

غالمرضا ایروانیان، داود عبدالمحمدی سنجانی، محمدتقی لك كمری

88825870
88826295

تهــران- میــدان هفــت تیر- اول مفتــح جنوبی- کوچه شــیمی- پــالک 70- طبقه 
سوم- واحد 6

آگاه گرتراز

محمد حسین آبادی، محسن زرعی، علیرضا زند بابا رئیسی

88675992-3
88889316

تهران- خ خالد اسالمبولی- خ 39- شماره 14- طبقه 3- واحد 6

آگاه حساب

احمد جبرائیلی، سید شهریار نوریان، کوروش محمدقمی

مصطفی ردانی پور ردانی

031-36695445-36695429-36695424
3136695461

اصفهان-خیابان شیخ صدوق جنوبی-کوچه 14- پالک84-طبقه دوم

آگاه تراز مدبر

سعید برهانی، خسرو حجاری زاده، سیامك فتحی دهكردی، مهدی کیانی

031-95019987-95019986
3195019987

اصفهان-میــدان آزادی-بلــوار دانشــگاه-مجتمع تجــاری اداری پردیس2-طبقه 
ششم-واحد262

آگاه تدبیر

حبیب آقامحمدپور، محمد برزگر نفری، عباسعلی نیك نفس

88661973
88658400

تهران- خیابان وحید دستگردی- پالك287-طبقه سوم-واحد7

آگاه اندیشان خردمند

حمید ابوالحسنی، علی اكبرزاده، مهدی امیدوارفاز

بهروز شیرخانی

051-37259714-37259317-37259314-37264746
051-37259714-37259317

مشــهد-میدان راهنمایی-ابتــدای بلوارســازمان آب-خیابــان عطار-عطارغربــی 
1-پالك8

آفاق كاوشگران

حسین قاسمی روچی، علی اصغر نجفی مهری، سید عبدالرضا )فرهاد( نوربخش

22035160-2-88672440-77537944
77527458

تهران- خیابان بهار شیراز -تقاطع سهروردی جنوبی - شماره 107

آزمون سامانه
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كریم برزگری موالن، جواد صفاپور، غالمحسین كشاورز محمدیان

مهدی زینلی موخر - فرهاد شاه ویسی

46091360
46091360

تهران-خیابــان فردوس غربی- ســازمان برنامه جنوبــی- خیابان وحید جنوبی- 
خیابان هجدهم غربی- ساختمان آرمیتا- پالک 9-واحد 19

آیین بهرنگ صادق

عبداله آزاد، علی اسماعیلی، حجت سلیمانی، محمد علی اكبرخانی

حسین کریمی

051-36017573-36017688
5136017573

مشهد-بلوار وکیل آباد- وکیل آباد 23- سید مرتضی 8- پالک 273

آویژه ارقام امین

مهناز آفرند، كورش پرتوی، علی نظاری

88284060-88274746-88273595
88270840

تهران- كوی نصر-خیابان چهارم-پالك22-طبقه1-واحد2

آوند

مجید تركمان، حسن رضائی، فریدون رضائی

031-36617452-3-02188001895
031-36613817

اصفهان-خیابان میر-خیابان آب 250-كوچه شماره 4-پالك 46

آوا تدبیر تراز

كیانوش بهلولی، ولی خلیفه نیری، حبیب قوتی

عباس سرلک

66485063
66485064

تهران- خیابان طالقانی- بین وصال شیرازی و فلسطین - نبش خیابان فریمان-  
ساختمان اداری118-پالک548-طبقه 1- واحد2

آمارگاران

محمد جم، فرید ذكائی آشتیانی، اصغر طهوری، بهزاد فیضی، حمید ناموری 

فرید عزیزی

88902047
88903899

تهران- خیابان سپهبد قرنی- خیابان شاداب - پالك 28

آگاهان و همكاران

هاشم خواجه كرم الدین، حسن سعیدی بیلندی، حسین محمدجانی

رضا اسدی، مصطفی سیاحی

051-37673370-37614774-37684404
051-37673370

مشــهد - بلوارفردوســی - بیــن فردوســی 2 و 4 - روبروی آپارتمان هــای مرتفع - 
شماره 68-طبقه 2

آگاهان تراز توس

علی عبدا... شمشیر ساز، محمد همتی، مسعود دستجانی فراهانی

88744228-9
88744228

تهران- خیابان ســهروردی شــمالی- خیابان حسینی)ســورنا(- شــماره 8- طبقه 
3- واحد14

آگاهان ارقام
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رضا ابوالفتحی زاده، نیما اخباری، محمدرضا غرویان، مرتضی قندچی

سعید خرمی، محمد خمیس آبادی

0511-38823501-38827334-38827333-38816359
051-38823501

مشهد-بلواروكیل آباد-بین وكیل آباد8و10-پالك78- واحد2

ارقام پویا

پرویز آزادپیما 

اسماعیل شیخ بابائی، علیرضا یدالهی فارسانی

88547075-88764648
88764648

تهران- خیابان خرمشهر-پالك218-طبقه دوم-واحد11

ارقام پژوهان دقیق )ممنوعیت انعقاد هرگونه قرارداد خدمات حرفه ای تا زمان تکمیل شرکا(

علی اسگندری، عباس اعظمی، داود بحری، سیدمحمود سادات هلبر

44215412-44210105
44215347

تهران- خیابان ستارخان- بین فلکه دوم و اول صادقیه- بلوار شهدای صادقیه 
شمالی- نبش کوچه15- پالک49- طبقه دوم- واحد7

ارقام بهین آرا

ایرج امیدی الیگر، علی محمد رفعتی، عادل ویسی

محمدحسین گلستان، حمید رهنما

44151135-6
44170318

تهران- آریا شهر- بلوار فردوس - خ ورزی جنوبی- خ 18 شرقی-پالک2-واحد4

ارژنگ خبره

فریبرز اطمینان، احمدرضا عباسی زرمهری، عبداالمیر میرآب

صابر جلیلی

88810842
88810842

تهران- خیابان خردمند جنوبی- بن بست یکم- پالک 3- طبقه 4

ادیب

حبیب جهانگشای رضائی، هوشنگ علی زاده، محمدحسین فرضی

احمدرضا اسالمپورفاموری

88892277-88920215
88852941

تهران- خیابان کریم خان- خ شهید عضدی -پالک1-واحد6 غربی

احراز ارقام

حسین جباری، حمید طبائی زاده فشاركی، زادا... فتحی

66900170-66903893
66900170

تهران- خیابان انقالب-خیابان فرصت شیرازی-شماره 108 -واحد 14

ابرار اندیشان

ابراهیم اسفندیاری، جعفر باقری، ایوب رستمی سلطان احمدی

031-36266888-36267766
031-36267766

اصفهان - خیابان دانشگاه - کوچه 13- پالک3 - کدپستی 8173964961

ابتکار حساب آریا



87| شماره سی و پنج | پاییز 861395 شماره سی و پنج | پاییز 1395| 

موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

حمید رضا وكیلی فرد، مسعود وكیلی فرد 

22148215
22148215

تهــران- شــهرک غرب- بلــوار فرحــزادی- خیابان 18 متــری مطهــری- خیابان ده 
متری- پالك 43- واحد 3

اطمینان فرد

فیروز شعبانی، احمد عباسی دینانی، پرویز مقدس، محمد بدراقی نژاد

88875322-3
88208598

تهران- میدان ونک-خیابان برزیل شرقی-روبروی دانشکده فنی شهید شمسی 
پور-پالک29-واحد3

اصول نگر آریا

حسن صالح آبادی، هوشنگ منوچهری، ابراهیم موسوی، رزا صالح آبادی، پریناز 
موسوی

روح اله امینی مصلح آبادی

88708174-6
88704112

تهــران، میــدان آرژانتیــن، ضلــع جنوب غربــی، پــالک22، ســاختمان اداری صحبا، 
طبقه اول، واحد2

اصول پایه فراگیر

شهریار آذری سامانی، فریدا عطائی، سید هادی علی پور، محمد رضا یادگاری

88799365
88876445

تهران- میدان آرژانتین-خیابان الوند-بن بست كامبیز-پالك 6 -واحد3

اصول اندیشه

علــی اصغــر حــق شــناس چوبــری، هــادی روحــی ثانــی لنگــرودی، حســن زلقــی، 
سیدعباس موسوی سنگسركی

یوسف باقریان قره تپه

22912418-19
22912420

تهران- خیابان میرداماد- خیابان شنگرف- خیابان یکم غربی- پالک 28- طبقه 
دوم- واحد 3

اصالح گستران امین

عبدا... شفاعت، محمد شوقیان، علیرضا مصطفی زاده، افشین نخبه فالح

عباس الری دشت بیاض

88804941-2
88804940

تهران- خ ولیعصر- باالترازفروشگاه قدس- نرسیده به فاطمی - خ حمیدصدر-  
پالك 35- طبقه 3- واحد10

اركان سیستم

احمد افشاریان، محمدرضا بهاری مهربانی، عبدالعزیز مقصودی

026-34473335
2634479058

کرج- خیابان مطهری-روبروی بلوار نبوت-جنب بانک مسکن-ســاختمان دلتا-
طبقه 2- واحد4

ارقام نماد چرتکه

مصطفی احمدی وســطی كالئی، مهناز خشــنودنیا، محمدتقــی رضائی، ابوالفضل 
رضائــی، قاســم شــیخانی، ســیدمحمد طباطبایــی، علــی اصغــر عــرب احمــدی، 
معلومــات،  حســن  كرهــرودی،  مشــایخی  ا...  قــدرت  گرشاســبی،  اســفندیار 

محمودرضا ناظری 

فهیمه ایروانی قلعه سرخ، احمد علی بزی، حجت رهبری، علی محمد رضائی

66432218-66932022-66420263
66920876

تهران- میدان توحید- خیابان توحید- نبش کوچه پرچم- پالک 68

ارقام نگر آریا
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علیرضا اكبری امامی، عرفان ذبیحی، یعقوب نصری سرائی

26401270-26401272
26401252

تهران- میرداماد- خیابان شهید حصاری- خیابان کوشا- کوچه شهره- پالک1- 
واحد12

امین آزمون

اصغر بهنیا، محمد حسین واحدی، محمدحسن واحدی

حسین مؤمنی هرندی

031-36621345-36638350
031-36638992

اصفهان-میــدان آزادی - خ ســعادت آباد-كوچــه كارگــران- شــماره 20 - طبقــه 
3-واحد6- صندوق پستی: 81645-199

امجد تراز

احمد باقری كلهر، حسن زیوری، سعید سلیمی

44250494
44250499

تهران- خ ستارخان- بین چهارراه اسدی و چهارراه خسرو-پالك619-طبقه اول

الگو حساب

سعید زندیه، جعفر مفرد، اكبر منفرد

22695580-1
22695580

تهــران- خیابــان شــهید لواســانی غربی-خیابــان فروردین-خیابــان 15- شــماره 
8-طبقه سوم

اكبر منفرد و همكاران

ساالر بابائی، حسن رضوی، ابراهیم شاكری، محمد حسین قاضی مرعشی

77516634-7
77516637

تهران- خیابان شریعتی-خیابان بهار شیراز-پالك6-طبقه سوم-واحد8

اعداد آراء

سعید شرافتمند، سید حسین صحاف رضوی 

روح اله مهربان

44968372-44954872-5
44968356

تهــران- خیابــان آیــت الــه کاشــانی- ســاختمان آرمیتــا- پــالک 430- طبقــه اول- 
واحد6

اعتماد ارقام امین

شاهرخ ایرجی، مسعود هادیان جزی، غالمرضا ایوبی

ندا احمدی کامه علیا

88896425 -88964280
88964258

تهــران- خیابــان دكترفاطمــی- بیــن خیابــان ولیعصــر و میــدان دكتــر فاطمــی-
ساختمان 37- طبقه 5

اطهر

یاسین قاسمی، سعید گل محمدی، مهدی مرادی

هادی پارسان

88105436-88105472-88105367
88105390

تهران-یوســف آباد-خیابان شــهید ابوالفضل فراهانی پور-خیابان شــهید فتحی 
شقاقی-پالک 17-واحد5

اطمینان بخش و همکاران
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محمد عطائی جعفری، پروین علی نژادی بنائی

 

88853079-88853073
88927591

تهران- خیابان ولیعصر- باالتر از سه راه فاطمی- کوچه افتخاری نیا- ساختمان 
63- طبقه سوم

اندیشه نیكان حساب

علی اصغر جان نثاری، امیرحسین سیدصالحی، فتح اله فاطمیه، ولی اله كریمی، 
عباس مرصع نشان 

88700729-88700821
88700801

تهــران- خیابــان ســیدجمال الدیــن اسدآبادی)یوســف آبــاد(-خ 13- پالک52-
واحد3

اندیشمند تدبیر

سجاد وجاهت گورچین قلعه، مهدی وحیدی شمس 

علی حسن زاده

44754694-44753787
44754694

تهران- جنوب غرب اتوبان همت-بلوار دهکده المپیک- خ 13-پالک14

امین نگاه بینا

احمد فالح، عبدالرحیم ماپار، محسن نظریان

محسن رحیمی

88874900-1
88793791

 1/1180 پــالك  چمــن-  ســاعی-كوچه  باالترازپــارك  ولیعصــر-  خیابــان  تهــران- 
-واحد3

امین مشاور بصیر

بیژن آریائی نژاد، قاسم امی، جهانگیر خسروتبار، نوید زندی مقدم، اصغر سراج 

فاطمه صالحی

22870208
22892981

تهران- خ شــریعتی-پل ســیدخندان-خ خواجه عبدالــه انصاری-پ103-طبقه 
سوم-واحد6

امین محاسب روش

علی اكبر اصغری، بهجت طیبان، حسن فرنیا، عباس كوهبر

88491412-88491470
88491470

تهران- خیابان کریم خان زند- خیابان خردمند جنوبی- کوچه بن بســت یکم- 
پالک 8- طبقه چهارم

امین محاسب پارس

كیهان آزادی هیر، كامران سلیمی، مهدی غالمی

علیرضا گنجی

88575475-6-88374861
88374862

تهران- شــهرك غــرب- خیابان شــهیددادمان)پونك باختــری(- خیابان درختی-
نبش كوچه پنجم-پالك2- طبقه 1

امین حسابرس افق

امیر ناصر دخانی، كیانوش كیانی، فرهاد نوابخش

علی ظهرابی فر، سجاد ظهرابی فرد، محمد نادری

)021-66656865( - )0311-6644280(
)021-66656867(-)0311-6644282(

اتوبان كرج- نرسیده به شیرپاستوریزه-ساختمان پارس صنعت-واحد 33

امین تدبیر بصیر
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سیدمحسن حسینی، طاهره شمس، محمود مالئی

88392215
88392234

تهــران- یوســف آبــاد- خیابــان چهلســتون- خیابــان دوم- پــالک 18- طبقــه 5- 
واحد10

بهداد روش امین

علی رمضانی، عقیل محمدی

علی اكبر پورموسی

44289235-44289164
44289235

تهران- خیابان ستارخان- بین فلکه اول و دوم صادقیه- بلوار شهدای صادقیه 
شمالی- پالک 49- واحد 2

بهداد حساب آریا

سید امیرحسین ابطحی نائینی، مهرداد شریعت زاده، ابوالفضل یوسفی

محمدعلــی اعتمادیــان، مریم ســتاریان، ســید حســام الدیــن قائم مقامــی، علی 
احمدی

88520505-6
88754218

تهران- خیابان قائم مقام فراهانی-خیابان دهم-شماره 12-واحد20

بهبود ارقام

غالمحسین پورفاطمی جزین، علیرضا رضائی، براتعلی مشكانی

سیدرضا حسین زاده، سید حسین موسوی زاده

05138435026-7
5138435026

تهران- خراســان رضوی- مشــهد- خیابان کوهســنگی- بین عدالت و مالصدرا- 
پالک299

بصیر محاسب توس

محمود جوادی نسب، اكبر صیام، رهام مصدقی

میر مجید ذاكر

22418049-22408556
8202

تهران- ولنجک- خیابان ساسان- پالک 37- طبقه 5- واحد 17

بصیر راهبر

مسعود استحمامی، علیرضا پورسروی تهرانی 

علی احمدی بیداخوبدی 

77514575-7
77514577

تهــران - خیابــان شــریعتی - ســه راه طالقانــی - خیابــان خواجــه نصیرطوســی-
پالك237-طبقه دوم-واحد2

بخردیار

غالمحسین رمضانیان، محمدعلی معتمدی، علی محمد همتی

03538265391-2
3538265392

بلــوار دانشــگاه-انتهای خ وزیری-نبــش خ منتظرفرج-مجتمــع  یزد-صفائیــه- 
امیركبیر-طبقه3

ایساتیس محاسب كویر

عبدالجواد اسالمی، حسین صاحب الزمانی، علیرضا هزاره

نادر علی پور، عباس هاشمی

66381151-3
66381154

تهــران- بعــداز میــدان جمهــوری - ابتــدای اتوبان نواب- ســاختمان شــهاب-1-
پالك155- واحد155

اهمیت نگر
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مهدی دهقانی، احمد شهنوازی

88980402-88980448
88980373

تهــران- خیابان دکتر فاطمی-روبروی خیابان کاج-پالک 136 -ســاختمان تهران 
64-طبقه پنجم جنوبی-واحد 24

رویا دارابی

88707925-88707924
88726484

تهــران- ضلــع غربــی میــدان آرژانتین-خیابــان بیســت و یکم-پالک6-طبقــه 2- 
واحد6

بهنود حساب
محمدرضا ابراهیمی، رضا صالحی، مهران فرجی

رسول دوازده امامی، ولی اله صمدی، محمد جواد معصومی، داود کلوانی

88843708-88305391-3
88844685

تهــران- خ قائم مقام فراهانی - جنب میدان شــعاع - ســاختمان 114- طبقه 4- 
صندوق پستی: 15815-1137

بهنام مشار
سید حشمت ا... اقبالی نمین، مجید اله وردی، سید رضا تقوی تكیار

88425209
88425209

تهران- خ اســتاد مطهری -خ تركمنســتان -پالك20- طبقه3- واحد6- صندوق 
پستی: 15655-314

بهمند
رضا آتش، محمدرضا آرزومند صومعه ســرایی، نادر رستگاری، احمدرضا شریفی 

قزوینی، علی مشرقی آرانی، هومن هشی 

رضا عزیزی مقدم

22889410-22889011
22889624

تهــران- خ میردامــاد- میــدان كتابی-خیابان جلفا- نبش كوچه ســیمرغ غربی-
پالك2-واحد6

بهروش پارسا
مرضیه پردلی، مرتضی رحمانی یگانه، هوشنگ رهنمائی

تهران- بزرگراه صدر- دیباجی جنوبی- خ تســلیمی- خ زاور- کوچه گل شمالی- 
نبش مریم- پالک 15

بهروزان حساب
محمدصدیق امیری، علیرضا عبدالرحیمی، بهرام همتی

جعفر غالمی، مجید مالئی، دریتا ریحانیان

بهرنگ روش
علی اکبر خالقی كرهرودی، حمید نصیری افشار 

09121938223-09121016026

صندوق پستی 15875-5551

بهراد مشار
مجیدرضا بیرجندی، مهربان پروز، فریده شیرازی، رضا یعقوبی

مرتضی حاجی عباسی، بهاره همتی

88493171-76-88343235-36-88849640-41
88309490

تهران- خیابان شهید مطهری- خیابان فجر- پایین تر از كانون زبان- پالك 27-  
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علی بانوی، محمد قبول، سعید لعل قادری

حمید پورمشرفی، جواد تنهائی، محمد مقرونی، محمدرضا ویژه رستمی

05137237460-65
5137277981

مشهد- خیابان صاحب الزمان 14- مولوی 14- پالک 1/11

پارس بهروش

محمد ستاری، قاسم قاسمی، علی قریشی طیبی

حمیدرضا کریمپور آذر

44470084
44430186

تهــران- بزرگراه اشــرفی اصفهانــی- باالترازمیدان پونک- خیابان ســوم-پالک61-
واحد4

پارس ارکان تراز

فرهمند امیری جوبنی، محمد مهدی جمشیدی فر، علیرضا صفائی

02632736862-3
2632756863

کرج- مهرویال- میدان معلم- ساختمان معلم )شماره 15(- طبقه 3- واحد 8

پارس

علیرضا ابراهیمی پویان، سید عباس حسینی سهی، مرتضی زنجانی، مزدك كاظم 
زاده

86025618-86025781-86025796-88175450-40
89782153

تهران-سهروردی شمالی-اندیشه سوم-پالك 96-طبقه دوم-واحد 3

بینا تدبیر روش

عارف شفقت رودسری، مینو فرقاندوست حقیقی، مرتضی ممبینی

88561704-88561089
88695719

تهــران- ســعادت آبــاد- خیابــان عالمــه جنوبــی- کوچــه شــهید حق طلــب )26 
شرقی(- پالک 11- واحد 17

بیالن گزارشگر

عباس اسرارحقیقی، بهمن فدوی رودسری، حسین فرج الهی

محمدكاظم ضیاءپور

88306911-88835207-88829761
88831681

تهران- شمال میدان هفت تیر -خیابان مالیری پور - خیابان مهندس زیرك زاده 
- شماره 20- طبقه اول

بیداران

منوچهــر بیــات، علیرضا جــم، عبدالحســین رهبری، امیرحســین ظهرابــی مزرعه 
شاهی، ابوالقاسم مرآتی 

محمد ابراهیمی، حسن سراجی، محمود عبدلی

88504586-8
88502045

تهــران- خیابــان مطهری- بین دریای نــور و كوه نور- ســاختمان هواپیمایی تركیه- 
شماره 231- طبقه 3- ص پ 14155-3739

بیات رایان

محمد اقوامی پناه، خسرو عسگری 

مهدی پروین

22093671-22356431
22093671-22356431

تهران- بلوار فرحزادی-بعد از پل نیایش-نبش گلستان سوم- ساختمان افق-
طبقه2-واحد7

بوستان محاسب ایرانیان
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داود حسینی، سید رسول حسینی، كاظم عامری

88141707
88141787

تهــران- خیابــان كریــم خــان زند-خ شــهید مصطفــی حســینی-نبش كوچه دوم 
غربی-پ3-ط3-واحد9- )صندوق پستی 339 - 15855(

پویش دقیق تراز

مهرداد حاجی ابوالحسنی، مسعود رجبی پسیخانی، بیژن نجفی

88416968-88419152
88408229

تهران - خیابان مطهری - خیابان یوسفیان -شماره123-طبقه7-واحد25

پرهام مشار

رسول نصیری خوبدهی، رضا یارمحمدی، میثم یاسری

امان کمی

22341880
22341880

تهران- اوین -مجتمع آتی ساز-فازیك- بلوك 5-شماره5173

پرسیان پاد

منوچهر سرمدی، سیدمصطفی شاه صاحبی، رضا طهرانی

مهدی شربتی

44288084
44288085

تهران- فلکه دوم صادقیه- برج گلدیس- طبقه ششم- واحد 621

پردازش حساب هونام

معصومه ثابت راسخ، محمد حسین فرخ بخت، کیوان کابه

36611071-03136615505
3136611071

اصفهــان- خیابــان میر- حدفاصل بیمارســتان ســپاهان تا میدان فیــض- روبروی 
هالل احمر- جنب رستوران نیکان- پالک 82- طبقه اول- واحد3

پایش پرگاس کاردان

فریدون جمشیدی، فرخ حیدری نوری، رامین معانی

رضــا حاجــی ابراهیمی، ســید مهدی حســینی، محمد جــواد دلیار، هــادی نجاری، 
احسان اسدی نیا

44022975
44022975

تهران- خیابان آیت اله كاشانی- بلوار اباذر- نبش شهید فهیمی-پالك2- واحد4

پاسارگاد تدبیر

محمدتقی اختیاری، غالمرضا حسین پورمشتاق، اعظم رضائی پورنوجه ده

44264486
44264487

تهران- خیابان ستارخان- روبروی برق آلستوم- پالك794- واحد4

پاسارگاد احرار

افشین حسن زاده نامقی، پیام محمودی، حسین کهندل

051-36038797-8
05136038799

مشــهد-بلوار دانــش آمــوز- بیــن دانــش آمــوز 15 و 17- پــالک 149-ســاختمان 
پزشکان- طبقه دوم- واحد6

پارسیان حسابرس افق
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بیژن افشاری علی آباد، علیرضا خلیلیان، مهربان ریحانی

غالمرضا توکلی

22912369-22912368
22913922

تهــران- بلــوار میرداماد-خیابــان شــهید بهــزاد حصاری-خیابــان دوم-پالک41-
طبقه 2-واحد18

تدبیر تراز نگار

تورج امجدیان، حسن حجی زاده کالته ساالری، مهدی فرضی

88746115-88754088
88746115-88754088

تهران، خیابان خرمشهر )آپادانا(، خیابان دشتک، کوچه فیروزه، پالک 22، طبقه 
5، واحد1

تدبیر امیرخاورمیانه

محمود آقاجعفری، احمد رجب خواه شلمانی، علیرضا رسولی، مرتضی مصدری

88902999-88909144
88908837

تهران- خ استاد نجات الهی- خیابان اراك - پالك 72- طبقه 2 - شماره 4

تدبیرگران مستقل

امیرآقا میری موسوی، علی اکبر آراسته  

36087990-05136089681
05136089681

مشــهد- بلــوار آمــوزگار- حــد فاصل جــالل آل احمد و ســید رضی- آمــوزگار 21- 
سمت راست- پالک 62

تدبیر محاسب شرق

عباس حاجی آقا پور، عبدالمحمد غیاث یگانه، سیروس مهربانی

جمشید پیک فلک، فرید رضائی

44012536
44961645

تهــران- فلکــه دوم صادقیــه- ابتــدای آیــت الــه کاشــانی-خ اعتمادیــان- پشــت 
بیمارستان ابن سینا - پ 15 - طبقه1-واحد3

تدبیر محاسب آریا

منوچهر احمدی، هاشم حبیبی، غالم شاهری

01144291992
01144291993

آمل- خیابان طالب آملی- روبروی دریای 26- طبقه دوم فروشگاه کاشی نیلو

پیوند ارقام راهبر ایرانیان

سعید رضائی قدیم، علی رمضان نژاد، منصور گرکز

44976822-44976815
44089702

تهران- بلوار آیت آله کاشانی- بلوار اباذر- نبش خیابان شهید فهیمی- پالک4- 
طبقه 3- واحد 11

پیشداد اندیشه مهرگان

محمد باباپور، جمشید شاهرخی چمن آبادی، محمدحسین ودیعی نوقابی

مرتضی دهقانی

04134406536-9
4134406536

تبریز-خیابان دامپزشکی-18 متری گلپارک-کوچه شهید عدل خطیبی-پالک23

پویندگان پارس حساب
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حسن ستاری، حمید شاكری، حسین مقدم

محسن فتاحیان، وحید ناعمی فتح آباد، مجید نعمتی

66949071-2
66913733

6B تهران-میدان توحید-خیابان فرصت شیرازی-پالك 83-واحد

توانگر محاسب و همکاران

محمدرضا بیات ســرمدی، سیدحســن رســول اده كاشــانی، میرمحمود موسوی 
هوجقان

شیوا حبیب زاده

22142942-22142943
22143171

تهران- سعادت آباد-باالتراز میدان کاج-کوچه پنجم-پالک6-طبقه 3-واحد14

تلفیق نگار

فریدون ایزدپناه، جواد شیركوند، فیروز عرب زاده، خلیل گنجه

رامین رضازاده

88806876
88806876

تهــران- خیابــان مطهری-خیابــان الرســتان- نبــش خیابــان عبــده- ســاختمان 
سپهر-پالك5- طبقه سوم-واحد 302

تالش ارقام

یــدا... اكرمی، مســعود حاجــی عبدالحمید، حمید رضا معلم، منصــور میرزاخانی 
نافچی

محمد مرادی

88726395-6
88726397

تهران- خ بخارست- كوچه 5 - پالك 23 - واحد33

ترازنما همكاران

حسن اخوان ماسوله، جواد باروئی، جعفر فرزبد

051-38434516
05138404490

مشهد- بلوار شهید منتظری )تلویزیون(- نرسیده به سه راه بعثت- شماره 88

تراز محاسب ماندگار

احمــد ثابت مظفــری، علیرضا خالــق، زهیر شــیرین، ابوالقاســم فخاریان، محمد 
كاظم روح اللهی ورنوسفادرانی، حامد سیار، مصطفی نوروزی

اصغر حیرانی، محمدرضا صانعی، مسعود محمدپور

88102631-3
88728525

تهران- خ بخارست- نبش كوچه یازدهم- پالك38- طبقه8-واحد33

تدوین و همكاران

عباس اسماعیلی، محمدحسین ملكیان، ابوالفضل میرزائی

عباس حیدری كبریتی، علی گشتاسب

44498198
44498199

تهــران- میــدان پونک- مجتمع تجاری اداری بوســتان- ورودی c- واحد اداری - 
شماره784

تدبیرگران شاخص اندیش

روح اله قدیانی، مجید قدیانی، محمد نصرالهی فكجور

44624101
44622917

بــه شــاهین  متــری گلستان)شــهید مخبری(-نرســیده  آبــاد-35  تهران-جنــت 
شمالی-پالك 179-واحد 2

تدبیر محاسبان توانا
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علی بخشی، مجید عبداللهی، محمدرضا گل محمدی

88707615-88708148
88708148

تهران- خیابان ولیعصر- باالتر از مطهری- کوچه ناهید- پالک 84- واحد 4

حسابرس معتمد پارسیان

رمضانعلی كیوانی، خسرو محمدی رودباری، علی نصیری نسب رفسنجانی

88709315-88712792
88709315

تهران- خیابان شهید بهشتی - پالك490 -طبقه دوم

حسابدانان

نجف باقرلو، اسماعیل محمدی كیا، محمدرضا نظریان رستمی

77649663-77657122-88929924
77649663

تهــران- خیابــان شــریعتی- ســه راه طالقانی-خیابان خواجــه نصیر-نبش كوچه 
معززی-پالك4-واحد9-صندوق پستی 14155-1536

حساب نگر متین

علی صاره راز، محمدرضا عزیزی، محمد حسن كریمی

88545442-88545441-88545440
88545440

تهــران- خیابــان مطهری- خیابان کوه نور-بن بســت دوم-پالک12- طبقه اول-
واحد1

حساب گستر پویا

حسین آقامحمدی، احمد حسینی، علی خسروی لرگانی

رضا کالئی

88584163-88690830
88690830

تهران- خیابان عالمه طباطبایی- ساختمان عالمه- شماره 80-طبقه3-واحد4

حامیان كاردیده پارس

مهدی آقاجانی، سیویل احمدزاده، حمید خادمی، حسین شیخی

22270949-22270981-22912159
22270949-22270981

تهران- خیابان میرداماد-خیابان نفت جنوبی-كوچه تابان-پالك10-واحد 15

حافظ گام

یوسف قیاسوند، رضا كریمی، اسداله گرانپایه

44960495
44960495

ولیعصــر-خ  فردوس-خیابــان  بلــوار  ابتــدای  صادقیــه-  دوم  فلکــه  تهــران- 
اعتمادیان شرقی-پالک19-طبقه اول - واحد3

حافظ اندیشان پارس

مهران پوریان، فرشته نوروزی، سید محمود تقوی

22903758-9
22276338

تهــران- بلــوار میرداماد-میــدان محســنی-خیابان شــاه نظری-کوچــه چهــارم-
شماره یک-واحد7

توسعه مدیریت دانا
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منصور اســدزاده، علی امانی، داریوش امین نژاد، ایرج جمشــیدی فر، مصطفی جهانبانی، 
احمــد حســنی، ســید جمیــل خباز ســرابی، غالمحســین دوانــی، مهدی ســواد لــو، مجید 
صفاتــی، مرتضی عســگری، عبدالحســین فرزان، كاظــم محمدی، فریده محمدی، ســنجر 
مقبلــی، حســن منوچهری فرد، نوروزعلی میر، خســرو واشــقانی فراهانــی، احمد وحیدنیا، 

سید خضرا... ولی زاده 
مهــدی امیــری، حمیــد خــادم، مســعود خزائــی، وحیــد خســروی، غالمرضــا زاده 

کفاش، محسن صحت، عاطفه مرادی
88866021-5
88867640

تهران- سهروردی جنوبی- پایین تر از مطهری- خیابان برادران نوبخت- شماره 
29- طبقه اول

دایارهیافت

شعبان حبیب پوركوچكی، حسین شریفی یزدی، ابراهیم مرادی

88545638-88545625-88510054
88543783

تهران- خیابان قائم مقام فراهانی-باالترازخیابان استاد مطهری-خیابان ششم- 
شماره 23- طبقه اول - ص پ 14335-1336

داوران حساب

شهریار دیلم صالحی، سیدعلی شیرازی، حسن طهرانی، محمدحسن فامیلی

فرشید سلطانی لرگانی

44299340-1
44297192

تهــران- بلــوار اشــرفی اصفهانــی- باالتــر از جــالل آل احمــد- خیابــان طالقانــی-  
پالک12-واحد14 و 15

داریا روش

داود خمارلو، سیاوش سهیلی، نعمت ا... علیخانی راد

غالمرضا صرام

88902316
88902340

تهران- خیابان ولی عصر - بین فروشــگاه قدس و پمپ بنزین كوچه پزشــك پور 
- شماره 24

خبره

ارمیا اصفهانی، ناصر شاكری، علیرضا مهدی بابائی

01144227635-8
01144227638

آمل- میدان قائم- ساختمان الماس- طبقه 4- واحد 403

خبرگان حساب امین

عباس احمدیان، ابراهیم خبیری، حسین نجفی

علی تاریخ چی، محمد کهندل

051-38834181-3
051-38834183

مشــهد- بلــوار وكیل آبــاد- بلواركوثــر- کوثر شــمالی1-پالک81- صندوق پســتی 
91895-1175

خبرگان پارس پویا

منیژه آریان پور، حسن اسمائی، ابوالفضل بسطامی، منوچهر زندی

مجتبی فریدونی

88709743-88709744-88721269
88716518

تهران- خیابان قائم مقام فراهانی -باالتر از بیمارستان تهران كلینیك -ساختمان 
216 - طبقه3 - واحد 26

حسابرسین

منصور خداپرست، فرهاد خلیلی، داود غرقابی

88546300-88516792-3
88757479

تهران-خیابــان مطهری-خیابان علی اكبری-خیابــان صحاف زاده-پالك 56- طبقه 
سوم

حسابرسان نواندیش
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مســعود پارســائی، محمدعلــی صالحــی تجریشــی، محمدجــواد صفــار ســفالئی، 
محمود لنگری

علی ساالری

88726802-88726665
89774853

تهران-خیابــان احمــد قصیر)بخارســت(-کوچه نوزدهــم- پــالک 18- واحد 14- 
طبقه 7

رازدار

حسین اعوانی، یداله علیزاده، جهانگیر كوشكی

محمد صدیقی

44267046-44267045
44266824

تهــران- خیابــان ســتارخان-بعدازبزرگراه یادگارامــام - چهارراه خســرو- مجتمع 
اداری الماس غرب- پالك920- طبقه4-واحد407

راده

علیرضا دژكامه، اردشیر شهبندیان، بهروز فریدی راد

هادی ابراهیمی مجد

88928981
88929923

تهران- میدان ولیعصر- ساختمان تجارت ایرانیان-طبقه سوم - واحد 6

رئوف اندیش امین

مهرداد چوبینه، مصطفی دیلمی پور، كورش سپانلو، محمدرضا محمدی

26213137
26213102

تهران- بزرگراه آفریقا-شماره 244- مجتمع اداری الهیه-واحد 606

دیلمی پوروهمكاران

محمد دل آرام، جواد نعمتی

88808439-88901496
88808439

تهــران- میــدان جهاد )دكترفاطمــی(- خیابان كامــران- پالك15- واحــد1- طبقه 
همكف

دل آرام

عبدالعظیم ایزدی، محسن شكری زاده، فریدون مظاهری

031-36204794-5
031-36204794

اصفهان-چهاربــاغ بــاال، مجتمــع تجاری كوثــر 2، طبقه 4، شــماره 603-صندوق 
پستی:81655-896

دقیق تراز سپاهان

محسن آل آقا، بهزاد جعفرپور، مهدی صولتی، طاهر مراغه پور

44289456-7
44289455

تهران- فلكه دوم صادقیه- ساختمان گلدیس- طبقه 12- واحد 12

دقیق آزما تراز

منوچهــر انــوری زاده نائینــی، میلتن ایــوان كریمیان، بهروز دارش، ســعید ربیعی، 
سید حسین عرب زاده 

محمداســماعیل نوحی ســیاهرودی، فاطمه وحیدنیا، بیــژن کریمی، مریم عربی 
مزرعه شاهی

44846601-3-44846605-9
44846612

تهران- بزرگراه نیایش- بعدازچهارراه ســردارجنگل- آبشناسان -خیابان نشاط- 
نبش كوچه سوم غربی-پالك24

دش و همكاران
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رسول انگبینی، قاسم بنی مهد، مسعود قریب، هاشم مقدمیان 

88702420-31-88702467-70
88713809

تهران- خیابان خالداســالمبولی)وزراء(- خیابان 13- پالك 13- طبقه 3- واحد9 
- صندوق پستی: 17335-986

رهنمودگران كاردان

فرشته بکشلو، لقمان پاكروان، بهمن دامنی

44978819-20-21-23-24
44976043

تهران- فلکه دوم صادقیه- بلوار فردوس شــرق- نبش خیابان وفا آذر جنوبی- 
مجتمع تجاری و اداری آیریک سنتر- طبقه سوم- واحد 115

رهنمود ارقام پارس

محمد حاجی پور، حسین شیخ سفلی، جواد عیش آبادی، نقی مزرعه فراهانی

محسن تنانی، سیدحسن میرمحمدمیگونی

88532628-88523059
88760920

تهــران- خیابــان ســهروردی شــمالی-انتهای خیابــان خرمشــهر-خیابان شــهید 
عربعلی-شماره 1-واحد6

رهبین

حسن حیاط شاهی، مسعود شیرازیان، سید مصطفی علوی، محمدحسین ولی

22912917 -22278764
22903018

تهــران- بلــوار میردامــاد- میــدان مــادر- خیابــان بهروز-كوچــه یكم- پــالك 16- 
طبقه1

رمز پویا

فریبــرز امیــن، امیرحســین بهرامیــان، كریم حســین آبادی، عباســعلی دهدشــتی 
نژاد، همایون مشیرزاده 

محمد خان محمدی، عباس سالک، شهاب نجاری، امیر نظیف، مجید محمدی

22137707
22137708

تهــران- ســعادت آبــاد- بلوار پاك نژاد- باالتــر از میدان ســرو - خیابان حیدریان 
)آسمان سوم(- پالك 15-صندوق پستی 91865-473

رایمند و همكاران

علی اسالمی گنزق، روح اله گلمكانی، سیدعلیرضا یحیائیان بافنده

051-36021733-5
051-36021736

مشهد-بلوار فرامرز عباسی-بین فرامرز عباسی 8- سمت چپ- نبش چهار راه 
اول- پالک 83

رایمند امین

محمد شهرآبادی، محمدرضا شورورزی، كامبیز عسگری

05136073411-38651611-13

مشهد- بلوار معلم- معلم 31- پالک 10

رایان بهروش پارس

احمدرضا ترابی نژاد، محبوب جلیل پورثمرین، امیر جمال امیدی، كیهان مهام

علیرضا آقائی قهی، مهدی جمشیدی، حسین شرفخانی

88934350-2
88916522

تهران- خیابان سپهبد قرنی-كوچه خسرو غربی-پالك24-واحد10

راهبرد پیام
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محمدرضا سرافراز، مهران شاكری، پرویز نوبهاری شبستری

88334681-88007496-88630200
88007496

تهــران- انتهــای خیابــان هفتــم كارگرشــمالی- جنــب بزرگــراه كردســتان- خیابــان 
اشكان- پالك 4- طبقه 2

سنجه حساب

هوشنگ خستوئی، شهره شهالئی، اسدا... نیلی اصفهانی

88794646
88794928

تهــران- میــدان آرژانتیــن- اول خ آفریقا- شــماره 9- بلوك ب- واحد شــماره 3- 
صندوق پستی: 14155-4175

سخن حق

مهدی سردهی، سیدمحمد عارف پور، مهدی گوهری، فریبرز محمدخداجو

مهدی کوکبی، محسن حمیدیان

88172563-88172560-88543882
88172560-88543882

تهران- خ بهشتی)عباس آباد(-خیابان قائم مقام فراهانی- خ چهارم- پالک 10- 
طبقه همکف

سپند تدبیر نیكان

احمــد ظفرپرنــده، مصطفــی  گلوســنگ، غالمرضــا شــجری،  محمدعلــی جاللــی 
هاشمی، محمدامین زکی زاده 

رشید بابایی ماتک، علی حیدری، مختار موسوی پور، علی موسی زاده

22037213-5
22012264

تهران- بلوار افریقا-نبش عاطفی غربی- پالک152-برج صبا-طبقه7 -واحد71

سامان پندار

علی صحرائی، محمد رضا نعمتی، حمیدرضا نقی زاده

22028774-5
22028776

تهــران- خیابان ولیعصر-روبروی پارك ملت- خیابان ارمغان غربی-شــماره66-
c4واحد

سامان اندیشان یكتا

جمشــید اســكندری، محمد دلیرانی، علی اصغر شــهبازی، حمیدرضا عرفی، امیر 
حسین عسگری زاده 

سید مصطفی حسینی هرانده، رضا رجبی، میر وحید حسینی

88952290-88952289
88952289

تهران- میدان فاطمی-پالك13-ساختمان فاطمی-طبقه هفتم- واحد73

ژرف بین بهبود ارقام

ناصر بیگ، رمضان پاك، محمد دشت آبادی، جواد صالحی

خدیجه ایرانی مشتقین

88288862-3
88288865

تهــران- جــالل آل احمد-بعدازپــل آزمایش-ابتــدای خ اطاعتــی جنوبی-كوچــه 
مهدی اول-پالك205-طبقه دوم

روشنگر بصیر

عبدا... تمدنی جهرمی، موسی حسن زاده تازه قشالق، غالمعلی خسروی

هوشنگ غیبی

88985751
88975721

تهــران- خیابــان ســیدجمال الدین اســدآبادی- خیابان 4- شــماره5 -واحد 6 - 
صندوق پستی: 14335-1358

رهیافت حساب تهران
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حسن حاجیان، محمدصفا دهقان، حسن روح افشاری، افسر عابدین

ابراهیم تیموری، حسینعلی کاوان

44008177-9-44022660
44049063

تهــران- فلكــه دوم صادقیه- بلوار آیت اله كاشــانی- جنب برج یــاران- پالك 210 
)ساختمان ماد(  طبقه 4 - واحد 14 و 15

شهودامین

محمدعلی اكباتانی، مهسا فرخی، مجید كشورپژوه لنگرودی، سیروس گوهری

88717651-88717650
88720188

تهــران- خیابــان دكتــر بهشــتی-خ قائم مقــام فراهانی-ســاختمان 216 -طبقه 4 
-واحد 35 -ص پ 15875-6666

شراكت

حسین خمسه، منصور شمس احمدی، الهام گودرزی 

لیال بشیری خصال، محبوبه حسینی، مهدیه متقی الحق

88309100
88328313

تهران- خیابان كریم خان-خیابان خردمند شمالی- شماره 95

شاهدان

محرم بردبار، محسن حامدی فر، محمد نداف

داریوش کیان آسا

22048629-22043604
22050841

تهران- خیابان آفریقا-خیابان طاهری-پالک44-واحد2

شاخص روش

مجتبــی الهامــی، جهانگیــر رضائــی، كــوروش شــایان، حمیدرضــا شــایان، علیرضــا 
شایان، احد شله چی 

محمد علی آقاجانی، سید محمد باقرآبادی، بیژن گیاه چائی، امیر نعمت اشرفی

22904200-22904199-22902486-22902485-22902484
22272190

تهران- خیابان میرداماد- نفت شمالی -نبش خیابان نهم- پالك 39 - واحد23

شاخص اندیشان

سیدحسین سجادی، علیرضا سینائی، علیرضا مستوفی

6133334904
6135521917

اهواز-امانیــه- خیابــان ســقراط شــرقی-بین عــارف و لقمــان- جنــب پالك33- 
صندوق پستی 61335-4413

سینافكر

عبدالهادی بحرانی اصل، عباس حسنی كبوترخانی، لیال رضائی جهقی، محمد تقی 
منصوری راد

داریوش فارسی منش، علیرضا مسعود خورسندی

44298622-44264957-44264812
44298622

تهــران- بزرگــراه یادگار امــام جنوب-پایین ترازبلــوار مرزداران-بلوار شــهید خرم 
رودی-شماره7-طبقه اول-واحد2

سیاق نوین جهان

لقمان سینكاكریمی، جواد محمدی، محمدرضا همتی

عیسی آهنگری ننه کران، سید مجید مختارنژاد

44221396-44221149
44220072

تهران- خیابان اشرفی اصفهانی- بلوار مرزداران- ساختمان نگین آسمان- پالک 
178-طبقه 3- واحد45

سنجیده روش آریا
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محمود واحدی، نظام الدین وفا 

88961042
88957358

تهران- میدان فاطمی- اول چهلســتون- پالک2- ســاختمان چهلستون - واحد 
604

فرازمند

نریمــان ایلخانی، فریبرز حیدری بیگوند، ســعید خاریابند، پرویز صادقی، مهدی 
صفرزاده، اصغر عبداللهی تیرآبادی 

88938534-88938529-88938528-88893898
88902522

تهران- خیابان مطهری- نرسیده به الرستان-شماره444-طبقه سوم

فراز مشاور

جهانگیر حاجی میرزابیگی، فیروز خاكپور، عنایت فاروقی

88514539
88519537

تهران- ضلع جنوب غربی پل سیدخندان- خ میرمطهری-ساختمان 38- طبقه 
5- واحد52 - ص پ15875-3553

فراز حساب

ابوالفضل اقبال، محمد محققی ریاض، سید محمد میرآفتاب زاده

عباس زند عباس آبادی، محمود اردستانی جعفری

09122407457-09351272054

تهــران- بلــوار فردوس غــرب- تقاطع شــهید باکری- ضلع جنــوب غربی تقاطع- 
کوچه النا- پالک 2- طبقه 2

فرابین مشاور روش

مجید بمانی محمدآبادی، مهدی كشاورزبهادری، حلیمه خاتون موصلی، محمد 
رضا نادریان، محمدرضا نیك بخت، ناهید واحدی 

بنفشه حمزه میوه رود، علیرضا عیوضلو

66408226-66498025-66492871
66479189

تهران- خ وصال شیرازی- بزرگمهر غربی- كوی اسكو- پالك14- طبقه 4

فاطر

نسرین پاشائی راد، معصومه شعبان، مرتضی نوبخت

محمدرضا نصر اصفهانی

88905647-88890619
88902389

تهــران- خ فلســطین شــمالی- باالتر از بلوار كشــاورز- ســاختمان 55- طبقه4-
واحد 18-صندوق پستی: 14335-198

عامر مشاور تهران

هادی باباپور، محمود صدر، امیرحسین عبدالملكی

علیرضا تقی زاده فانید

88843015
88345794

تهــران- ضلــع جنوب شــرقی میدان هفــت تیر-كوچه شــیمی-پالك70-واحد2-
صندوق پستی: 15855-357

صدر

فرهاد بهزادی، محمد ابراهیم زرنگار پور، سهیل لشگری، پویا مهدوی فر 

حسن صادقی حسن آبادی

88851677-88851675
88947549

امینــی- کوچــه  زرتشــت-نبش  از  شــمالی-پائین تر  فلســطین  خیابــان  تهــران- 
پالک22-طبقه2-واحد4

صالح اندیشان
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محمدعلی بشارتی، كورش جمشیدی اوانكی، فرزین حاجی محمدعلی

آرش رجبی، سعید شعبانی

66597644-66597753
66597706

تهران- میدان توحید-ابتدای خ ستارخان-خ کوثر دوم-پالک1-واحد5

قواعد

محمدرضا آرون، بیژن جاللی، محمود محمودی نیا

88448360
88448360

تهــران- خیابــان مطهری-نرســیده بــه ترکمنســتان- پــالک28- طبقــه 4-واحــد 
جنوبی

فهیم مدبر

محمدسعید اصغریان، مریم بستانیان، جواد بستانیان

حمید امیرعالئی

88087796-9
88361512

تهران- شهرك قدس - خ خوردین - خ توحید1- پالك 1- طبقه 5

فریوران

اصغر بختیاری، حسن تنگ عیش، فرانك زنده نوش

88007664
88335766

تهران- خیابان كارگرشمالی-جنب پمپ بنزین-خیابان شهید فكوری -پالك181-
طبقه 2- واحد3

فرداپدید و همكاران

حمیدرضا ارجمندی، ابوالفضل اسالمی، احسان رضائی

88890120
88806065

تهران- میدان فاطمی-خیابان )شهید بهرام مصیری(کامران-پالک 15-واحد7-
صندوق پستی 5544 - 14155

فردا پدید

مهریار پورقبادی، مصطفی رضائی، رضا مسگرها

76790627-76790721-76790712
76790627

تهــران- فلکــه دوم تهرانپــارس- خیابــان شــهید ناهیــدی )جشــنواره(- روبــروی 
درمانگاه هالل احمر- پالک 80- واحد 4

فرجام اندیشان محاسب

اسماعیل اقبال صفت رونقی، ناصر كاظمی باویل 

ابراهیم اسفندیاری، سعید رستمی، رضا محمدی

88170697-8
88170697

تهران- ســهروردی شمالی- خیابان خرمشهر- خ گلشن- کوچه چهارم- پالک4 
- طبقه دوم

فرانگر حساب خبره

مراد جعفرزاده اسالمی، مسعود جعفرزاده اسالمی، علی صدر پناه

88671681-88675722-88661175
88661269

تهران- خیابان گاندی-خیابان23-پالك21-واحد2

فراگیر اصول
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مهدی بیرجندی، احمد موسوی، اسدا ... نیكوئی

سیروس امامی

26200450-2
22057835

تهران- خیابان ولیعصر-باالترازچهارراه نیایش-كوچه شهید رحیمی - پالك54-
طبقه3-واحد12-صندوق پستی663 - 15175

كوشا منش

شــهرام پوراختیاری ناوی، قاســم ضرغامی، شــهراد عوض پــور، جعفر عوض پور، 
هادی ملك زاده 

88827556-88835213-88847525
88827556

تهران- خیابان میرزای شــیرازی- خیابان فریدون نژادكی )كامكارسابق(- روبروی 
بانك ملت- پالك6- طبقه 2

كاشفان

اسماعیل ستوده، سید حسن مرتضوی كیاسری 

جواد امیرخانلو

011-33206025
011-33206023

ساری- بلوار طالقانی- ساختمان جم- طبقه 2-واحد6

كاسپین تراز سما

منصور اعظم نیا، محمد زمانی، منصور یزدانیان

غالمرضا خانبازی عمله، مصطفی داوری دولت آبادی، حمیدرضا قهرائی، علیرضا 
مستغاثی

031-37750144-5
031-37750146

اصفهان-پل وحید-ابتدای بلواروحید-مجتمع اداری امین-طبقه 3- واحد20

كاربرد تحقیق

محمدحسین بدخشایی، حسن خدایی، علی رحمانی

علی اصغر محمود زاده

22023544
22038244

تهــران- خیابــان ولیعصر-باالتراز بزرگــراه نیایش-خیابان ارمغان غربی -شــماره 
64-طبقه دوم-واحد6

كاربرد ارقام

بهزاد كیانی، مجید نیك بخت شــیبانی، مریم علی شیری، حســین یاراحمدی، رویا 
شریف نیا

جمشید احمدی

07136340016-18
07136340294

شــیراز-خیابان معالــی آباد-روبــروی پــارک ملت- ســاختمان طوبــی8- طبقه 1- 
واحد1

كارای فارس

رضــا ارزیتــون، جــواد بختیــاری، علیرضــا شــهروزی، حســن علیزاده، ســیدمحمد 
كشاورزیان، مهدی مسچی 

محمد علی فخرآبادی، محمدرضا هاتفی

88020137-88334654
88334654-88020137

تهران- خیابان فاطمی- میدان گلها-خیابان کاج جنوبی-خیابان شهید فکوری-
پالک9-طبقه اول-واحد2

كارآمد حساب ایرانیان

حمید محمدنژاد، بهرام حشمتی، وحید خردور

44030002

تهــران، اشــرفی اصفهانــی، نرســیده به بلــوار مــرزداران، خیابان گلســتان 14، برج 
نگین رضا، طبقه دهم شمالی، واحد15

کاربرگ سامان
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سید سعید صادقی
محمدتقی رســتمی )ممنوعیت انعقاد هرگونه قــرارداد خدمات حرفه ای تا تاریخ 

)1396/2/15
ناصــر ســلیمانی )ممنوعیــت انعقــاد هرگونه قــرارداد خدمــات حرفه ای تــا تاریخ 

)1396/3/22

88706186-7
88712599

تهــران- خیابان یوســف آباد- خیابان فتحی  شــقاقی- نبش بیســتون- پالک 71- 
واحد3

مستقل اندیشان پارس )ممنوعیت انعقاد هرگونه قرارداد خدمات حرفه ای تا تاریخ 1396/2/15(

نصرا... صالح، سعید صدرائی نوری، محمدرضا طارمی، قاسم یاحقی

88502855-88504159-88511293
88504159

تهــران- اســتاد مطهری- خ شهیدســرافراز- بــرج موج- پــالك 11- واحد 7و 13- 
صندوق پستی: 15876-5473

مدبران مستقل

علی اسماعیلی شیرازی، محسن جهرمی زاده، سید اصغر رهائی

3132373653
3132354378

اصفهان-خیابــان شــیخ بهایی- بعد از چهار راه آذر- بن بســت صفاری )شــماره 
25(- مجتمع آئینه- طبقه دوم- واحد 4

مدبران امین

حسین حسنی، غالمرضا درباری، بهرام غیائی

رضا محمدی، ایمان نیکوکار لیسه رودی

88909718
88903496

تهران- خیابان ولی عصر-خیابان زرتشت غربی-پالك14- طبقه 5

مختاروهمكاران

تقی امینی فر، علی اصغر خلفی 

88639701 -88023729
88639701

تهران- خ فتحی شــقاقی- نرســیده به كاج شمالی- پالك 118- طبقه 2- صندوق 
پستی: 14395-975

مجربان پویا

فاقد شریک

کیهان قزوینیان، حمیدرضا شایسته مند، اکبر گیوکی، مهدی علی حسینی، مهدی 
یاری

88662592-3
88662592

تهــران- میــدان ونک، خیابــان برزیل، خیابان شــهید عباســپور )توانیر شــمالی(، 
کوچه جهان آراء، پالک 10

متین محاسب نوین 

مجیــد رضــازاده، حمیــد رضــا فروزان، ســعید قاســمی، محمــود محمــدزاده، ژرژ 
همبرچ یان 

احمد رضا پاک گوهر، عباس حاجی عرب، مریم عبداللهی طادی

)021-22227717()031-36700093-5(
031-36699786

اصفهان-خیابان شیخ صدوق جنوبی-خ پنجم- پالک68

متین خردمند

امجد استیفائی، محمد هاشم پورمند، هوشنگ خوشروان

88734707-8
88736361

تهــران- میــدان آرژانتیــن- خیابــان بخارســت- شــماره 49- طبقــه 4- واحــد5- 
صندوق پستی 663 - 15175

كوشش
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محمــد فدایــی حســینی، جهانبخــش فرهادیــان بروجــردی، ســیدمحمد مهدی 
یوسف زاده

حسن پورمحمودی نوشری

88016613-15
88016612

تهران- میدان گلها- خیابان گلها-خیابان مرداد-پالك 7- واحد2

نامی مشارآگاه

ابراهیم ثنائی فرد، حسن جابری، حسین عباس طالئی

5138844750
5138844750

مشهد- بلوار کوثر- حد فاصل میدان کوثر و شهید صارمی 16- پالک 94- طبقه 
2- واحد4

مهرگان تراز و همکاران

رضا دیوان علی، محمدرضا وكیلی

88100589-88552089
88552089

تهران- خیابان خالد اسالمبولی)وزرا(-خیابان ششم-کوچه دل افروز-پالک19-
واحد16

مهر آفرین بصیر

محمدنبی داهی، حسین سیادت خو، سعید سینائی مهربانی

سعید تیمورنژاد

88907679-88802901-88901547
89771641

تهــران- خیابان كریم خــان زند-خیابان آبان جنوبی- خیابان ســپند غربی-پالك 
64-طبقه سوم -آپارتمان شرقی

ممیز

فاقد شریک
محمــد اوج، حمــزه پاک نیــا،  محمدعلــی ذهبــی، قاســم محبــی، علیرضــا مهرادفــر، کیوان 
اســکندری، غالمعباس کریمی، مجید نجارنژاداصل، یداله اســالمی، مســعود محمدزاده، 
هوشنگ نادریان، محمود پوربهرامی، علی اکبر عباسی حسن کیاده، ابوالفضل دستجردی، 
حســن اســماعیلی، محمد پاشــائی، علی شــمس، محســن خانی، ایمان جنیدی جعفری، 
رضــا مانــدی زاده کلهــرود، علیرضــا لشــگری، ایمــان پوریا، مســلم شــاهین، فریبــرز خانی، 
محمد میکائیلی الهاشــم، حســین نظیف، داود سلمانی، حســن ایمانی نوجانی، عبدالعلی 

محسنی، سیدمسعود صالحی، محمد حیدری، محمد سلیمان یگانه خوشحال
88872122-88872010-88780234

88797489
تهران- خیابان وحید دستگردی- بین خیابان آفریقا و ولیعصر - پالک 301

مفید راهبر

نادر بسنده، شاهین ترکمندی، مرتضی فالح موحد، حمید رضا نیكخواه

محمدعلی دارابی

88559316-88559370
88550897

تهران- خیابان ولیعصر-نرسیده به پارك ساعی-برج سپهر ساعی- واحد 406

مفاهیم حساب جامع

سعید براتی، علی وفازاده 

88834228-88811973-5
88849984

تهــران- خیابــان كریــم خان زنــد- خیابان حســینی- نبش اعرابــی3- پالك 43- 
طبقه اول- واحد5

معین مشاور مجرب

بهروز ابراهیمی، محمد امیری صدر، سیمین دخت عامری

کاظم علیزاده لداری

2633552283
2633552283

کرج- مهرویال- خیابان درختی- سه راه تهران- مجتمع باران- طبقه 3- واحد 6

معتمد اركان
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عبدالحسین تجلی، حسین حیدری، تیرانداز شكیبا، بیژن عبداللهی نمین

21-77873519
77873519

تهــران- تهرانپــارس- خیابــان فرجام- خیابان باغدارنیا )رشــید شــمالی(- انتهای 
خیابان 1/174 غربی- ساختمان پارس- پالک 20- طبقه 3

نیك روشان تهران

سردار بارگاهی، محمد حسن ربیعی، غالمرضا زریابی لنگرودی

88779878
88662894

تهران- بلوار آفریقا- نبش سپیدار-شماره 59- طبقه دوم-واحد 7

نیك روشان

محمد شریعتی، مهدی شلیله، مجتبی علی میرزائی، ابراهیم نعمت پژوه

نعمت محمدی

88801353-58
88801241

تهران- خیابان اســتاد نجات الهی-باالترازخیابان سپند-كوچه خسرو -پالك31-
طبقه دوم

نوین نگر مانا

سورن آبنوس، غالمعلی رشیدی، گارو هوانسیان فر

ناربه آغازاریان، عباس عسگری سامانی

88847962
88841227

تهران- خیابان میرزای شیرازی -نبش كامكار- ساختمان 83 - طبقه4 - واحد16

نواندیشان

یوسف حسن زاده، سودابه رفیعی، بهمن ظهرابی

علی شیبانی

88891630-31
88891630-1

تهران- خیابان سپهبد قرنی-بعدازتقاطع طالقانی-پالک108-واحد5

نهان نیک نگر

عبدالوهاب بریمانی، عباس توفیقی، حسن رضا زارعی، موسی محسنی

هادی نبی پور آهنگر

33329886-01133322892
1133324183

ساری-خ خاقانی- ساختمان احمد- طبقه 3- واحد 7

نمودگر روش

محمد مهدی امیدوار، مهدی خاكباز مقدم

88581437-9
88360198

تهران- شــهرك غرب - بلوار دادمان- خ بوســتان-كوچه بوســتان یكم-پ4-ط 
3- واحدشرقی

نماگرحساب )شش ماه ممنوعیت انعقاد هرگونه قرارداد خدمات حرفه ای  از 1395/10/19(

محسن اسدی، آرزو احمدی، مریم پروانه رو

تهــران، میــدان ونــک، نبــش خیابــان ونــک، ســاختمان اداری آســمان، طبقــه7، 
واحد703

نکونگرش
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حمیدرضــا افســركازرونی، بهــزاد افشــارهور، علی اكبر پارســا منــش، احمد خالقی 
بایگی، حسین مقیمی اسفند آبادی، سعید نوری

فرامــرز رضائی، ایوب ســاقی، محمد علیزاده گیاشــی، مجتبی فتحــی مقدم بادی، 
فرشاد کریمی حصاری

22031476-7
22031487

تهران- بلوار افریقا- پایین تر از مدرس- خیابان گلدان- پالک 8- واحد3

وانیا نیک تدبیر

محمــد حســینی منش، محســن رضائی، عظیــم ره نورد واقف، محمد ســلطانی، 
مظفــر شــفیعی، محمــد صابرهشــتجین، امیــر حســین نریمانی خمســه، عباس 

نویدی، محمد جواد هدایتی املشی 

مهدی افشــار، حمید حدودی، حســین رســولی، مهدی قره باغی، اســمعیل ملكی، ســید 
مهدی میرحسینی، عاطفه نوروزیان، سیدمحمد نوریان رامشه، رضا کریم زاده تبریزی

88209817-18
88209819

تهران- انتهای گاندی شمالی- پالک8- طبقه5-واحد19

هوشیار ممیز

عبدالمهدی امینی، محمدتقی سلیمان نیا، مسعود مبارك، منصوره منصفی

66565290-1
66900940

تهــران- خیابــان كارگرشــمالی- خیابــان میرخانــی )نصــرت شــرقی( -پــالك54 - 
طبقه2-واحد4

همیار حساب

عباس گرجی، قاسم مالكی، هادی محبی

26705116

تهران- میرداماد- خیابان رودبار شــرقی- خیابان فلسفی- ساختمان شماره 2- 
طبقه 2- واحد10

همپیشگان روش

مصطفــی باتقوا، محمد ســخایی فر، رؤیا مهــدی زاده، محمد علی ناظری، عباس 
هشی، حمید یزدان پرستی

جواد باغبان، مصطفی فضلی

88843704-5
88843704

تهــران- خیابــان قائم مقام فراهانی- باالتر از میدان شــعاع- پالک 114 - طبقه 4 
-واحد20- صندوق پستی15815-1619

هشیار-بهمند

فرخ اربابی وحدت، ساسان عماد دادرس، بهروز عمو هاشم، رازمیك نظریان

22015229-30
22019952

تهران- خیابان نلسون ماندال )افریقا(- خیابان ارمغان شرقی- پالک 13 )مجتمع 
A اداری ارمغان(- طبقه 4- آپارتمان

هژیران

محمدعلــی رادمــان، غالمحســین ســمیعی تبریزی، مرجان ســیفی، پیــام صادقی 
جزی

نیره خداپرست جوردهی

88613810-12
88613809

تهران- خیابان سئول-باالتر ازنیایش-خیابان دوم  شرقی- شماره 1 -طبقه دوم

هدف همکاران

عبــاس جبــاری، اكبــر دادگرنمینــی، محمدحســین)بهروز( ســربی، حمیــد رضــا 
كیهانی، علی کیهانی 

سید تقی حسینی بیجی کال

88443634_خط ویژه
88472660

تهــران- خیابــان مطهری-خیابــان تركمنســتان-نبش كوچه ســرو-پالك2-طبقه 
6- واحد15

هادی حساب تهران
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موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

حسین امینی، سالم زینالی، امید سیری، حسین عزیزی

مهدی اباذری گوشکی، حمیدرضا حاجی اسمعیلی

88482905-88719245
88719245

تهــران- میــدان آرژانتین- خیابــان خالد اســالمبولی- کوچه دوازدهــم- پالک 8- 
واحد 1

یکتا روش امین

مهناز پرافكنده حقیقی، نوشین شاپورزاده، محمدعلی صابری افتخار

بهرام کیانی

44037005-44017621

تهران- فلکه دوم صادقیه- خیابان کاشــانی- گلســتان یک- بوســتان یک- پالک 
21-طبقه 2- واحد 7

یکتا اندیشان بهمن

سید احمد استاد، شهریار سیفی، جابر علیزاده

رمضانعلی دهقان زاده

22888937-8-22887903-5
22887903

تهران- ابتدای پاسداران-سه راه ضرابخانه-دشتستان دوم-پالك21

یكتا تدبیر
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رسمی 1380


