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 3 از 2 صفحۀ

کند به شرط آن که حسابرس عضو جامعۀ حسابداران رسمی ایران باشد یا درصورتی برهان بر صورتهای مالی حسابرسی شده اتکا می -1

که حسابرس خارجی باشد، عضو جوامع حرفه ای کشور متبوع خود باشد یا از مقامات ذیصالح آن کشور مجوز فعالیت دریافت 

بررسی کرده و در صورتی که طبق  های مالی رانموده باشد. برهان اختالف نظر بین حسابرس و مدیریت شرکت راجع به صورت

 گیری خواهد کرد.ذیرد، در مورد این تعدیالت تصمیمهای مالی شرکت اصالحاتی صورت پنظر حسابرس، الزم باشد در صورت

کند، با این حال تا آنجا که ممکن است، اطالعات یک منبع اطالعاتی موثق قلمداد میبرهان شخص موضوع رتبه بندی را به عنوان  -2

ند کدسترس به صورت تصادفی، مقایسه میبندی را با سایر منابع اطالعاتی موثق در تندات دریافتی از شخص موضوع رتبهو مس

 رسند، اتکا خواهد کرد.تر میالعات و مستنداتی که به نظر موثقو در صورت وجود اختالف بین آنها بر اط

ان بورس و اوراق بهادار را به عنوان منبع موثق قلمداد کرده و بر های پردازش اطالعات مالی دارای مجوز از سازمبرهان شرکت -3

 اطالعات دریافتی از آنان اتکا خواهد کرد.

ا ادگستری یهای تهیه شده توسط اشخاصی که طبق قوانین و مقررات مربوطه، به عنوان کارشناس رسمی داز نظر برهان، گزارش -4

 شوند.قابل اتکا محسوب میو  های موثقشوند، گزارشعناوین مشابه تلقی می

ها و نهادهای بین المللی و اشخاص وابسته به آنها، هادهای عمومی غیر دولتی و سازمانهای دولتی، نها و نهادها و شرکتسازمان -5

ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز در ایران و سایر کشورها به عنوان منابع موثق اطالعاتی محسوب می همچنین بورس

ها و نهادها منتشر شده نیز اطالعات موثق قلمداد می های الکترونیکی رسمی این سازمان شوند. بنابراین اطالعاتی که در پایگاه

 شوند.

در صورتی که برهان اطالعات مشابه را از چند منبع اطالعاتی جمع آوری کند، اطالعات حاصله از منابع مختلف را با یکدیگر مقایسه  -6

کند تا با بررسی موشکافانه اطالعات دقیق و صحیح را بین آنها تشخیص داده وجود اختالف بین آنها سعی می کرده و در صورت

 و مالک عمل قرار دهد.

اطالعات منتشره به هر شکل اعم از چاپی، لوح فشرده و پایگاه اینترنتی مرتبط با اشخاص زیر برهان، عالوه بر موارد پیش گفته،   -7

 .تلقی می نمایدقابل اتکا و اطالعات  را منبع موثق

 

 :منابع داخلی 

 گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ایران,شرکت سپرده 

 آوری بورس تهران،شرکت مدیریت فن 

 های بازرگانی بین ایران و کشورهای دیگرها و اتاقهای بازرگانی تهران و شهرستاناتاق بازرگانی ایران، اتاق، 

 ای مختلف در ایران،های حرفهاصناف و انجمن 

 ای داخلی دارای مجوز در مورد اخبار و اطالعاتی که به تواتر رسیده ها، مجالت و نشریات دورهها، روزنامهیخبرگزار

 پس از بررسی و اطمینان از صحت اخبار و اطالعات.

 

 :منابع خارجی 

 ای در سایر کشورهاهای حرفهانجمن، 

  ور،بیزینس مانیتمرکز تحقیقاتی 
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 ،مورنینگ استار 

 های معتبر بین المللی از جمله بلومبرگ، یورو مانی و غیره خبرگزاری، 

 در مورد اخبار و اطالعاتی که به  های خارجی دارای مجوز برای فعالیت در ایران از جمله المانیتور و الجزیره خبرگزاری

 تواتر رسیده پس از بررسی و اطمینان از صحت اخبار و اطالعات.

 

 

 


