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سرمقاله

محسن قاسمی

»ای کاش دولــت با ما صــادق بود، می گفت چه 
اتفاقی افتاده که بورس بی محابا دارد باال می رود؟ 
شــورای عالی بــورس در جریان اســت. هدف 
جمع آوری نقدینگی اســت! من که بامیه فروش 
نیســتم! من می دانم هدف جمع آوری نقدینگی 
است. می دانم چقدر بودجه داریم، چقدر کسری 
بودجــه داریم. چقدر باید از بــازار بورس تامین 
بشــود، چقدر باید از محل مالیات تامین بشود، 
و چقدر از محل صندوق توسعه. این ظلم نیست 
که فالن پدر، هوس بچه اش را برای خوردن یک 
توت فرنگی ســرکوب می کند تا پولش را بیاورد 
در بــورس، بعد پولش از بین برود؟! برای این که 
آن کســری ها جبران بشود؟! بسیار خب! با مردم 
در میان بگذارید. مردم صادق هســتند. همیشه 
پشــتیبانی خودشان را به شما نشــان داده اند... 
پتروشــیمی ... را نــگاه کن! یــک قطعه زمین 
اســت! زمینی که دور آن را سیم کشیده اند! ولی 
ســهامش هفت برابر شده اســت! همین جوری 
می زنی و بری؟ خب بیا توضیح بده! بازار سهام را 
باید سامان بدهید. منابع را به اهلش برسانید که 

تولید بکنند تا منابع برگردد...«

اینها بخش هایــی از گفت وگوی "نود اقتصادی" 
با هوشنگ خســتوئی، رئیس اسبق شورای عالی 
انجمن حســابداران خبره ایران، است؛ که شنبه، 
10 خرداد 13۹۹ منتشــر شد. روزی که شاخص 
کل بــورس اوراق بهــادار تهــران پس از رشــد 
خیره کننــده حدود دو برابری نســبت به ابتدای 
سال و بیش از پنج برابری نسبت به ابتدای سال 
قبل به سقف تاریخی یک میلیون واحدی نزدیک 
شــده بود. ولی گویی رالی صعودی قیمت سهام 
و شــاخص ها در بورس تازه شــروع شده بود! به 
طــوری که طی حدود دو ماه پــس از آن تاریخ، 
شاخص کل با شکستن پی در پی سطوح مقاومتی 
تکنیکال سقف تاریخی دو میلیون واحدی را هم 
پشت سر گذاشــت و قیمت بعضی از سهام طی 
همیــن مدت کوتاه چندین برابر شــدند. در این 
بیــن، چیزی که بیش از هر رویداد دیگری توجه 
عموم را به خود جلب کرده و حیرت کارشناسان 

را برانگیخته بود، اظهارنظرهای پی در پی مقامات 
ارشد کشــور درباره بورس و تشــویق بی قید و 
شــرط عموم به ورود به این بــازار مالی بود. در 
نتیجه ایــن اظهارنظرها این برداشــت در اذهان 
عمومی شــکل گرفته بود که نه تنها دولت، بلکه 
مجموعه حاکمیت مقرر اســت، در نقش بیمه گر 
کالن بورس عمل کنند و برای سر پا نگاه داشتن 
این ابردستگاه پول سازی نخواهند گذاشت، هیچ 
ریســکی آن را تهدید کند. در فــراز تاریخی این 
اظهارنظرهــای بی محابا، رئیــس جمهور در روز 
پنج شنبه، 1۶ مرداد 13۹۹، در آیین بهره برداری 
از طرح های ملی وزارت نفت گفت: »با شــرایطی 
که بورس نشــان می دهد اوضاع بهتر خواهد شد؛ 

مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند«. 

اما ناگاه ورق برگشــت. اظهارات متناقض رئیس 
سازمان خصوصی سازی، وزیر اقتصاد، و وزیر نفت 
درباره عرضه سهام دولت در پاالیشگاه های تهران، 
اصفهان، تبریز و بندرعباس که اعالم شده بود در 
 )ETF( قالب صندوق ســرمایه گذاری قابل معامله
پاالیشی یکم پذیره نویســی خواهد شد، بهانه ای 
به دســت داد تا روز دوشــنبه، 20 مرداد 13۹۹، 
عمیق ترین و ســریع ترین ریزش شاخص بورس 
اوراق بهادار تهران طی بیش از نیم قرن گذشــته 
کلید بخورد. طی حدود ســه ماه گذشــته با این 
که عدد شــاخص کل از سقف تاریخی حدود دو 
میلیون و یکصد هزار واحدی خود تا زیر آســتانه 
یک میلیون و ســیصد هــزار واحدی )حدود 40 
درصد( سقوط کرده اســت، ولی همچنان اهالی 
بازار نگران ســقوط عمیق تر هســتند. در همین 
مدت، ســهام برخی شرکت ها قریب به 80 درصد 

کاهش یافته اند و هنوز به تعادل نرسیده اند.

در فضــای نامطمئن ایــن روزهای بــورس که 
ســرمایه گذاران خرد و نهادی با ابهامات متعدد و 
متنوع سیاســی و اقتصادی مواجه هستند، تنها 
چیزی که کارشناســان و حرفه ای های بازار متفقا 
از آن اطمینان دارند این است که همانند گذشته 
و همانند همــه بحران های مشــابه در بازارهای 

تنها 
صورتهای 
مالی
 است
 که می ماند!
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مالی، ســقوط 13۹۹ بورس ایــران نیز روزی به 
پایان خواهد رســید و دوباره رونــق به این بازار 
باز خواهد گشــت. ولی دو پرسش کلیدی که در 
این ارتباط باقی خواهد ماند، این اســت که چه 
عواملی باعث این نوســان تاریخی شد؟ و چگونه 
می شد از بروز یا شدت وقوع آن کاست؟ و پرسش 
کلیدی تر این که چگونه می توان در آینده از بروز 
یا شــدت وقوع این نوسانات در بورس پیشگیری 
کرد؟ در پاسخ به این پرسش ها به طیف گسترده 
و متنوعــی از عوامل می تــوان پرداخت. ولی آن 
چه مرتبــط با تخصص ما حســابداران حرفه ای 
بی چشم پوشی  پاســداری  اساسی  اهمیت  است، 
از ســاحت گزارشــگری مالی و تقویت روزافزون 
ارکان راهبری شرکتی است. صد افسوس که طی 
سالهای گذشته به رغم توسعه کمی بازار سرمایه 
در ایران اقدامات کیفی درخــور توجهی در این 
ارتباط انجام نشده است. ما حسابداران نیز واقفیم 
کــه تحلیل قیمت ســهام و تصمیم گیری درباره 
ســرمایه گذاری در بازارهای مالــی صرفا محدود 
به بررســی اطالعات منــدرج در صورتهای مالی 
نیست، و دامنه گســترده و متنوعی از اطالعات 
مالی و غیرمالــی را دربرمی گیرد. ولی بی تردید 
گزارشــگری مالی پیکره اصلی همه تحلیل های 
بنیادی اســت. از این رو، یکــی از وظایف اصلی 
نهادهــای ناظــر بــر بازارهای مالی پاســداری 
بی چشم پوشــی از ساحت گزارشــگری مالی و 
جلب کــردن توجه فعاالن این بازارها به اهمیت 
اساسی آن اســت. بازار سهام در دوره های رونق 
با هر خبر، شــایعه و حتی افسانه ســرایی درباره 
سودآوری آینده و ارزش دارایی شرکتها، افزایش 
افسارگسیخته قیمت سهام و شاخص ها را توجیه 
و تشــدید می کند. ولی زمانی کــه همانند این 
روزهای بورس در ایران ورق برمی گردد و نمودار 
قیمت ها و شــاخص ها نزولی می شوند، همه آن 
افسانه ســرایی ها رنگ می بازند و تنها چیزی که 
باقــی می ماند همین اعــداد و ارقام و اطالعات 
گزارش شده در صورت هــــای مالی شرکت هــا 

است.                                                 



4
 تابستان ۱۳۹۹

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳۳

حسابدار

استراتژیک مدیریت 

و  اســتراتژی ها 
راهـــکارهای
مقابله با کـرونا

فاطمه صراف
بهرام پسندیده پارسا
محمدرضا حاجی رضا

مهدی غریب

چکیده
کووید-1۹  بیماری  و  کرونا  ویروس  دنیاگیری 
آسیب های اقتصادي بزرگي را به چرخه ی کسب و 
کار و زنجیره های عرضه ی جهانی وارد آورده است. 
مواجه  آمادگی  کشورها  اقتصاد  که  این  ویژه  به 
را  آن  پیامدهای  و  نوظهور  پدیده ای  چنین  با 
نداشت. از این رو، بخش بزرگی از کسب و کارها 
کاهش  فعالیت،  کاهش  و چالش های  ریسک ها  با 
گردش،  در  سرمایه  و  نقدینگی  کمبود  تقاضا، 
تعهدات،  ایفای  در  ناتوانی  مطالبات،  عدم وصول 
تعدیل نیروی کار و حتی با ریسک تداوم فعالیت 
و ورشکستگی مواجه شدند. در این شرایط، تحلیل 
پیش بینی  و  موجود  وضع  کارشناسانه  و  دقیق 
است.  انکار ناپذیر  ضرورتی  وکارها  کسب  آینده ی 
استراتژی ها  ارایه ی  و  شناسایی  راستای  در  پس، 
با  مقابله  برای  پیش روی  مناسب  راه کارهای  و 
این معضل پژوهشی علمی و با استفاده از منابع، 
تالش  و  انجام  علمی  معتبر  وبگاه های  و  مقاالت 
کسب  موجود  وضعیت  به  دقیق  نگاه  با  تا  شده 
پدید  فرصت ها  و  تهدیدها  شناسایی  با  وکارها، 
پیش روی  استراتژی های  بهترین  اتخاذ  و  آمده 
جهانی  بحران  این  با  مقابله  مناسب  راه کارهای 
ارایه شود. در این ارتباط، استفاده از استراتژی های 
مناسبی همچون استراتژی تاب آوری در تعامل با 
نقشه ی راه استراتژی های سازمانی و ایجاد آمادگی 
)سرمایه ی  سازمانی  نامشهود  دارایی های  حفظ  و 
انسانی، سرمایه ی اطالعاتی و سرمایه ی سازمانی( 
و سایر راه کار های پیش گیرانه و مقابله کننده برای 
بنگاه های  سازمان ها،  دولت،  توسط  به کارگیری 
از  گذر  برای  ُخرد  کارهای  و  کسب  و  اقتصادی 
واقع  سودمند  و  مفید  می تواند  که  کنونی  بحران 

شود، بیان شده است

بیماری  کرونا،  ویروس  کلیدی:  اصطالحات
کووید-1۹، استراتژی تاب آوری، سرمایه ی انسانی، 
سرمایه ی اطالعاتی، سرمایه ی سازمانی و کسب و 

کارهای ُخرد.
M30 ,M21 ,M41:طبقهبندیموضوعی

مقدمه
بیماری کووید-1۹ که ابتدا به عنوان یک بیماری 
در  بار  اولین  برای  می شد،  شناخته  ساده  عفونی 

دسامبر 201۹ در ووهان چین دیده شد، و سپس 
به  و  کرد  سرایت  دیگر  کشورهای  به  سرعت  به 
در  درآمد.  بین المللی  بزرگ  تهدید  یک  صورت 
آغاز بیشتر کشورها آمادگی الزم برای مقابله با این 
تأثیر  کاهش  برای  این رو،  از  نداشتند.  را  بیماری 
کشورهای  و  دولت ها  بیشتر  بیماری،  این  شیوع 
ایجاد  برای  ویژه ای  محدودیت های  درگیر، 
مدارس  تعطیلی  جمله،  از  اجتماعی،  فاصله های 
و دانشگاه ها و مراکز آموزشی، فرودگاه ها ، بستن 
مرزها، محدودیت شدید در استفاده از رستوران ها 
و مراکز خرید و دیگر موارد اجرا کردند )فرگوسن 
و همکاران،2020(. در راستای رعایت موارد فوق 
نیز مبادرت به وضع جرایم سنگین و احکام قضایی 
از جمله جزای نقدی و حبس مقرر کردند. حتی 
در بعضی موارد به قرنطینه و وضع منع رفت و آمد 
در بعضی شهرها با وضعیت قرمز و وخیم، همه ی 
از خانه های خود شدند.  شهروندان ممنوع الخروج 
و  کسادی کسب  در  مهم  عوامل  از  یکی  امر  این 
اقتصادی  رکود  بروز  و  اقتصادی  بنگاه های  کار 
اقتصادی  منفی  آثار  جمله  از  است.  بوده  عمده 
بازارهای  سقوط  به  می توان  محدودیت ها  این 
ورشکستگی  تجارت،  شدن  ُکند  بین المللی،  مالی 
حالی  در  کرد.  اشاره  بی کاری  افزایش  و  مشاغل، 
که در برخی از کشورها محدودیت های اجرا شده 
از  انتظار  تأثیر معنی داری در کاهش شوك مورد 
شیوع  میزان  ولی  است،  داشته  ویروس  گسترش 
حد  تا  و  جوامع  جمعیت  میزان  در  بیماری  این 
زیادی از یک اقتصاد به اقتصاد دیگر متفاوت بوده 
است )استوج کاسکی و همکاران،2020(. بسیاری 
از معیارهای اجتماعی و اقتصادی به عنوان عوامل 
شده  مشاهده  انواع  برای  بالقوه  تعیین کننده ی 
است.  شده  داده  نسبت  بیماری  این  نتیجه ی  در 
برخی از صاحب نظران بر این باورند که کشورهایی 
وجود  علت  به  یا  دیده اند  آسیب  سختی  به  که 
)کندی  سنی  باالی  کهولت  با  جمعیتی  بافت 
سیستم  در  ضعف  وجود  یا   ،)2020 همکاران،  و 
ایمنی بدن، یا عدم مراقبت های بهداشتی و بیشتر 
و  )هاپکینز  است  بوده  توسعه نیافتگی  علت  به 
جومیلی،2020(.  و  میخایل  و  همکاران،2020 
و  توجه  طبیعی  محیط  نقش  بر  نیز  دیگر  برخی 
شیائو  و  وهمکاران،2020  )مارکو  داشته اند  تأکید 

وو و همکاران،2020(.
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کرونا  ویروس  جهانی  شیوع  گفت،  می توان  پس 
یک پدیده ی تجربه  نشده در دنیای مدرن و اقتصاد 
بهم پیوسته ی جهانی است، و اخباری جدیدی که 
هر روز منتشر می شود منجر به بی اثر شدن بخشی 
باره می شود. پس  این  در  قبلی  پیش بینی های  از 
زمان های  از  بیش  شرایط  این  در  بودن  منعطف 
اهمیت  حائز  بنگاه ها  و  سازمان ها  برای  معمول 
است. همچنین در این دوران مدیریت زمان برای 
مدیران سازمان ها و بنگا ها اهمیت دوچندانی دارد، 
و زمان  توان عملیاتی  از  باید بخشی  روز  زیرا هر 
خود را برای کسب آخرین اطالعات و چالش های 
نوین بگذارند. در این بین صرفا دنبال کردن اخبار 
و آمار شیوع این بیماری در داخل و خارج کشور 
درباره ی  بودن  به روز  مستلزم  بلکه  نیست.  کافی 
انجام  نحوه ی  و  اجتماعی  قانونی،  ممنوعیت های 
ایجاد شده  محدودیت های  اقتصادی،  فعالیت های 
شهری،  بین  شهری  سفرهای  و  نقل  و  حمل  در 
فعالیت  وضعیت  آخرین  از  اطالع  بین المللی،  و 
رشد  نرخ  از  آمارهایی  و  اخبار  و  کار،  و  کسب  و 
مجدد  آغاز  نیز  و  بیماری  این  دوباره ی  شیوع  و 
بدون  است.  اجتماعی  و  اقتصادی  فعالیت های 
شک تصمیم گیران اصلی نظام راهبری سازمان ها 
چالش های  مختلف  ابعاد  با  مواجه  در  بنگاه ها  و 
مخرب  آثار  کاری  و  و کسب  اجتماعی  اقتصادی، 
فراوانی  با چالش های  بیماری در سال جاری  این 
روبرو خواهند شد. همچنین طرح مسئله ی اصلی 
کسب و کارها، مبنی بر این که بعد از این بیماری 
ابهام است.  از  باید کرد، هم اکنون در هاله ای  چه 
تا  کم  دست  پیش بینی ها  طبق  بیماری  این  زیرا 
محیط  ویژه  به  جهان  سطح  بر  طوالنی  مدتی 
در  و  است  انداخته  سایه  اجتماعی  و  اقتصادی 
مقاطع زمانی و مکانی مختلف اوج و بعضی اوقات 
افول خواهد داشت. پس شایسته است در راستای 
چالش ها و بحران های به وجود آمده، فرصت ها و 
توانمندی های بالقوه و مزیت های قابل بهره برداری 
را شناسایی کرد، و این دوران نه چندان کوتاه را 
بهتر شناخت. در این ارتباط، تعیین استراتژی های 
بستری  در  کارها  و  در کسب  مناسب  و  رو  پیش 
مطمئن، انعطاف پذیر و همگام با حواث غیر مترقبه 
ناشی از عواقب آتی این بیماری ناشناخته و مخرب 

اهمیت بسیاری دارد.

آزاد  دانشگاه  حسابداری  و  اقتصاد  دانشکده ی 
رسالت  راستای  در  جنوب  تهران  واحد  اسالمی 
اجتماعی خود  به مسئولیت های  و عمل  آموزشی 
کرده  باره  این  در  علمی  پژوهشی  انجام  به  اقدام 
است، تا بتواند کمکی هر چند اندك به سازمان ها 
ُخرد  و جامعه ی  کسب وکار  اقتصادی  بنگاه های  و 
شاغل در کشور برای مقابله با این تهدید نوظهور 
فرصت ها  و  معرفی  و  شناسایی  نیز  و  جهانی 
بسترهای مساعد اقتصادی جدید پدید آمده کند. 
بر این اساس، ابتدا به بیان ریسک ها و چالش های 
درگیر  نوعی  به  که  اقتصادی  فعالیت های  موجود 
در  و  است،  شده  هستند  ناشناخته  بحران  این  با 
استراتژی های مناسب در راستای  ادامه، پیشنهاد 
مقابله با این بیماری مخرب با استفاده از استراتژی 
استراتژی های  نقشه ی  با  تعامل  در  و  تاب آوری 
سازمانی و در راستای ایجاد آمادگی و حفظ نقش 
جمله،  )از  سازمانی  نامشهود  دارایی های  ارزنده ی 
سرمایه ی  و  اطالعاتی  سرمایه ی  انسانی،  سرمایه ی 
سازمانی( بیان شده است. در پایان نیز راه حل های 
پیشنهادی برای کاربست داخلی با توجه به الگوبرداری 
از راه کارهای مناسب و موفق در دیگر کشورها و سایر 

راه حل های بومی و پیشنهادی ارایه می شود.

تعاریف
ویروس کرونا و بیماری ناشی از آن که کووید-1۹ 
)دی   201۹ دسامبر  اوایل  از  می شود،  نامیده 
و  یافت،  شیوع  چین  ووهان  استان  در   )13۹8
تاکنون هزاران نفر را در این کشور و میلیون ها نفر 
را در سطح جهان مبتال کرده و جان تعداد قابل 
بیماری های  است.  گرفته  را  افراد  این  از  توجهی 
بیش  نیستند.  ما  جوامع  امروز  مشکل  نوپدید 
بیماری های  قبیل  این  که  است  دهه  چهار  از 
بیماری هایی  می شناسیم.  را  نوین  و  ویروسی 
ظهور  متفاوت  مکانی  و  زمانی  برهه های  در  که 
می دانیم  همچنین  کرده اند.  پیدا  شیوع  و  کرده 
پیوسته  طور  به  تنفسی  دستگاه  ویروس های  که 
یابند  توسعه  می توانند  و  می دهند  ژنتیک  تغییر 
مختلف  جوامع  در  بیماری  گسترش  موجب  و 
مسائل  زمینه ساز  همواره  بیماری ها  این  شوند. 
بوده اند  سیاسی  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی، 
باشند.  داشته  پی  در  را  انسانی  فجایع  و می تواند 
تا حدودی در  به صورت نسبی  البته خوشبختانه 

همه ی کشورها برنامه های راهبردی برای مقابله با 
مثال،  عنوان  به  می شود.  اجرا  شایع  بیماری های 
برای مقابله با بیماری کووید-1۹، به  رغم اهمیت 
مسائل اقتصادی و کسب و کار در چین، ولی چون 
این  از پیش تعیین شده ای در  برنامه ی راهبردی 
جمعیت  با  را  ووهان  صنعتی  شهر  داشتند،  باره 
چند ده میلیونی آن بیش از 30 روز قرنطینه کامل 
کردند. پس استراتژی پیش گیری کرونا باید توام با 
آرامش و دوری از هرگونه شتاب زدگی و استرس تا 
کنترل و فروکش کردن شیوع آن در جامعه باشد 

)علی اکبر پورفتح اهلل، 13۹۹(.

نحوه ی برخورد در تامین زنجیره ی عرضه در دنیای 
اقتصادی کسب وکارهای ُخرد، بنگاه ها، سازمان ها 
و دولت ها با شرایط حال حاضر نیز نیازمند داشتن 
استراتژی پیشرو و مناسب برای غلبه بر این بحران 
است. یکی از کارآمدترین استراتژی ها در این باره 
به  استراتژی  این  است.  تاب آوری«  »استراتژی 
توانایی زنجیره ی تأمین در چیرگی بر آشفتگی های 
ماچادو،  کروز  و  )کاروالهو  دارد  اشاره  غیرمنتظره 
2011(. در یک تعریف ساده، تاب آوري را توانایی 
سازماندهی  و  آشفتگی  جذب  برای  سیستم  یک 
تعریف  شده،  تغییر  متحمل  که  حالی  در  مجدد 
کردند، به طوري که سیستم هنوز وظیفه، ساختار، 
کند  حفظ  را  یکسانی  بازخورهاي  و  مشخصات 
 .)13۹4( فاطمه  عبدالشاه،  و  ابوالفضل  )غیاثوند، 
را  اقتصادی  بنگاه  یا  سازمان  تاب آوری،  قابلیت 
قادر می سازد که شکست ها را پیش بینی و بر آن 
غلبه کند، و فرصت های به وجودآمده ی پیش روی 
بهره مند شود.  آن  مزایای  از  و  را جست وجو کند 
پس این استراتژی می تواند از یک شکست واقعی 
اثر شکست را تعدیل کند و به  یا  جلوگیری کند 
به  را  با شرایط حاضر  یا تطبیق  و  برساند  حداقل 
دنبال بروز یک شکست امکان پذیرتر سازد )پتیت 
حال  بحران  به  توجه  با   .)  2010 همکاران،  و 
حاضر که اکثر سازمان ها و بنگاه های اقتصادی در 
تامین نیازمندی های اولیه ی تولید و عدم حضور و 
تجاری  معامالت  انجام  به  بالفعل  مشتریان  رقبت 
نیازمند به بازنگری در مدیریت خود هستند، هدف 
تأمین،  زنجیره ی  تاب آوری  استراتژی  کاربست 
است.  نامطلوب تر  وضعیت  به  انتقال  از  جلوگیری 
به  است  ممکن  شکست  حاالت  که  جایی  یعنی 
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تأمین،  زنجیره ی  سیستم های  در  بپیوندد.  وقوع 
هدف انجام واکنش کارا و واکنش موثر و مطلوب 
است  موجود  آشفتگی ها  نامساعد  اثرات  به  نسبت 
یا  توجه  عدم   .)2011 ماچادو،  کروز  و  )کاروالهو 
در  تامین  زنجیره ی  سیستم  در  بازنگری  عدم 
یا  شکست  احتمال  باالرفتن  به  منجر  شرکت ها 
پذیرش ریسک های آن می شود. با توجه به اهمیت 
باید  سازمان  سطوح  همه ی  در  کارکنان  موضوع، 
آگاهی از شکست ها داشته باشند و برای یادگیری 
درون  کوچک  چند  هر  شکست های  از  آمادگی  و 
اقتصادی  بنگاه های  و  سازمان ها  تأمین  زنجیره ی 
زیرساخت  یک  باید  نیز  مدیران  کنند.  تالش 
سازمان ها  ریسک های  مدیریت  برای  مناسب 
با  رسمی  صورت  به  نیز  اقتصادی  بنگاه های  یا 
تخصیص نیروی انسانی و منابع اطالعاتی مناسب 
ایجاد کنند، تا مدیریت و پاسخ گویی به ریسک های 
واقعی و ادراك شده را تخصصی سازند )آمبولکار و 

همکاران، 201۵(. 

پژوهشهایداخلیوخارجیدربارهپیامدها
واقدامهایپیشگیرانهمقابلهباشیوعبیماری

ویروسکرونا
عنوان  تحت  پژوهشی  در   ،)13۹۹( ایمانی 
پیامدهای اجتماعی شیوع ویروس کرونا در جامعه 
ایران برخی از مهم ترین پیامدهای اجتماعی شیوع 
بررسی  مورد  ایران  در  را  کرونا  ویروس  بیماری 
قرارداده و پرسش اصلی این بوده است که اجرای 
سیاست فاصله گذاری اجتماعی که منجر به تعلیق 
شده  جامعه  در  اجتماعی  تعامالت  عمده  بخش 
است، چه تغییراتی را در نظام اجتماعی ایجاد کرده 
و این تغییرات چه پیامدهایی را به دنبال خواهد 
داشت. که روش پژوهش علمی ایشان، بهره گیری 
از مشاهدات پژوهشگر، مطالعات اسنادی و مباحث 
در  برگزارشده  کارشناسی  جلسة  دو  از  حاصل 
داده های  رابطه  این  در  که  است.  تهران  دانشگاه 
بر  بحران  این  که  می دهد  نشان  آمده  دست  به 
و  کار  روابط  آموزش،  خانواده،  چون  حوزه هایی 
کودکان،  زنان،  مانند؛  اجتماعی  گروه های  برخی 
صاحبان  مشاغل ُخرد و مهاجران، بیشترین پیامدها 
کارهایی  راه  مقاله،  پایان  در  که  است.  داشته  را 
اجتماعی  انسجام  رویکرد  اتخاذ  ضرورت  مانند؛ 
به موازات سیاست فاصله اجتماعی پیشنهاد شده 

است .منتی )13۹۹(، در مقاله ای دیگر تحت عنوان 
)کووید1۹(  کرونا  ویروس  بیماری  اثرات  بررسی 
بیماری  بحران  که  نموده  بیان  جهانی  اقتصاد  بر 
ویروس کرونا )کووید1۹( پیش از هر چیز تهدیدی 
رفته  اما  می شود،  شناخته  عمومی  سالمت  برای 
رفته تبدیل به یک تهدید اقتصادی جهانی نیز شده 
دقیق  کردن  مشخص  برای  راهی  هرچند  است. 
ویروس  ازهمه گیری  ناشی  اقتصادی  آسیب های 
کرونا نوپدید وجود ندارد، اما در بین اقتصاددانان 
این اجماع وجود دارد که این اپیدمی، تأثیر منفی 
در  و  گذاشت.  خواهد  جهانی  اقتصاد  بر  شدیدی 
این رابطه؛ سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی 
از  برخی  آینده،  ماه های  در  است که  داده  هشدار 
و  می شوند  رکود  وارد  جهان  بزرگ  اقتصادهای 
از  اقتصادی ناشی  تا آسیب  سال ها طول می کشد 
شیوع بیماری ویروس کرونا جبران شود. به اعتقاد 
اپیدمی  اقتصادی  ضربة  اقتصاددانان،  از  برخی 
خواهد   2008 سال  جهانی  بحران  از  بیش  اخیر 
برخی  نباشیم،  جهانی  رکود  شاهد  اگر  حتی  بود. 
نخواهند  یا هیچ گونه رشدی  اقتصادهای جهان  از 
بود.  خواهد  منفی  اقتصادی شان  رشد  یا  داشت، 
این شامل برخی از اقتصادهای بزرگ هم می شود. 
رشد  پایین  نرخ  شاهد  تنها  نه  امسال  بنابراین 
آینده  در  هم  اقتصادی  رشد  بهبود  بلکه  هستیم، 
زمان بر است. در ادامه ایشان در نوشتار خود تالش 
نموده تا ضمن ترسیم نمایی کلی از اثرات اپیدمی 
ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی، به ویژه اقتصادهای 
با  بیشتری  درگیری  که  کشورهایی  و  دنیا  بزرگ 
این بحران دارند، به طور کلی سناریوهای احتمالی 
و  بر جامعه  اپیدمی  این  اثرگذاری  نحوۀ  و  توسعه 
اقتصاد جهانی را بررسی نموده و سپس با بررسی 
آمار و اطالعات منتشرشده از منابع معتبر جهانی 
دربارۀ وضعیت کنونی اپیدمی ویروس کرونا ، اثرات 
اقتصاد  مهم  بخش های  بر  ویروس  این  همه گیری 
کار،  نیروی  بازار  مالی،  بازارهای  نظیر  جهانی، 
مورد  و صنعت گردشگری  مسافرت  و  انرژی  بازار 
نهایت و در بخش  بحث و بررسی قرار داده و در 
نتیجه گیری، به منظور شناخت راهکارهای مختلف 
صورت  به  بحران،  این  اثرات  مدیریت  اقتصادی 
اجمالی به بررسی سیاست های اقتصادی کشورهای 
کرونا  ویروس  اپیدمی  با  مواجه  در  دنیا  مختلف 
پرداخته است. استوج کوسکیو همکارانش)2020(، 

در پژوهش های خود تحت عنوان عوامل اجتماعی 
در  کرونا  ویروس  همه گیر  بیماری  اقتصادی  و 
تجزیه و تحلیل خود نشان داده اند که تنها تعداد 
به  قادر  اقتصادی  و  اجتماعی  عوامل  از  معدودی 
توضیح قدرت همه گیر ویروس کرونا هستند. که دو 
عامل تعیین کننده مربوط به موارد بیماری ویروس 
دولت  بهداشتی  مخارج  و  جمعیت  اندازه  کرونا، 
بیشتری  مقاومت  پرجمعیت  اقتصادهای  و  است. 
نسبت به آلوده شدن به ویروس نشان می دهند، در 
حالی که کشورهایی که هزینه های دولتی باالتری 
نشان  ویروس  به  نسبت  بیشتری  دارند حساسیت 
می دهند. عالوه بر این، هیچ تعیین کننده ای که به 
شدت در ارتباط با پیک مرگ ومیر ویروس کرونا 
در هر میلیون جمعیت وجود داشته باشد، نیست. 
تعبیر  یک  عنوان  به  می توان  را  فراوانی  دالیل  و 

احتمالی برای این نتایج استفاده کرد.

سازمانها، پیشروی چالشهای و مخاطرات
بنگاههایاقتصادیوکسبوکارهایُخرد 

و  مخاطرات  بررسی  و  بیان  به  مرحله  این  در 
چالش های شناسایی شده و پیش روی سازمان ها و 
بنگاه های اقتصادی و کسب و کارهای ُخرد در مواجه 
و مقابله با بحران شیوع ویروس کرونا از سه منظر؛ در 
سطح بین المللی، در سطح ملی/ اقتصادی و در سطح 

صنعت/کسب و کار به صورت اجمال می پردازیم:

درسطح پیشروی چالشهای و مخاطرات )1
بینالمللی

ویروس کرونا )کووید-1۹( چند وقتی است که به 
بحرانی جهانی بدل شده است. ویروسی است که 
در مقاطع مختلف در سطح جامعه گسترش پیدا 
می کند تا در نهایت تمام گروه هایی را که مستعد 
هر  منتهی  کند.  خود  درگیر  هستند  آن  به  ابتال 
چه کشور ها بتوانند موج اول شیوع این ویروس را 
به خوبی کنترل کنند، باعث می شود تا با آمادگی 
بهتری به استقبال موج های بعدی بروند )علی نقی 
مشایخی،13۹۹(. پس در این جهان پیشرفته، تمام 
اقتصادهای جهان از نزدیک با هم تلفیق شده اند. 
نقطه  هر  در  اتفاقی  هر  که  است  صورتی  در  این 
تأثیر  می تواند  پیوندد،  به  وقوع  به  که  جهان  از 
قابل توجه تا با اهمیتی داشته باشد. بنابراین تأثیر 
تبعات این بیماری بر یکی از بزرگترین اقتصادهایی 
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قابل توجهی  طور  به  می تواند  چین  مانند؛  جهان، 
زیرا  بگذارد.  تأثیر  جهان  اقتصادهای  تمام  روی 
 13,۶ ارزش  با  جهان  بزرگ  اقتصاد  دومین  چین 
از  پس  است. که موقعیت آن دقیقاً  تریلیون دالر 
کل  از   ٪1۶ حدود  است.  امریکا  متحده  ایاالت 
سبب  چین،  توسط  جهان  داخلی  ناخالص  تولید 
این  اقتصاد  به  پیوسته  شرکت ها  از  بسیاری  شده 
کشور وابسته باشند. پس؛ به دلیل تعطیلی برخی 
از  بسیاری  تولید  چین،  تجاری  کارخانه های  از 
شرکت های بزرگ و مهم یا متوقف شده و یا دچار 
مشکل شده است. چون که؛ تامین کاالها و خدمات 
برای این کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار نیست، 
زیرا؛ درسطح جهانی دارای مصرف کننده زیادی با 
از  بسیاری  و  می باشد،  قابل توجهی  خرید  قدرت 
نیروی  وجود  دلیل  به  مطرح  بین المللی  برندهای 
کار ارزان قیمت و تکنولوژی های نوین و پیشرفته 
در این کشور سرمایه گذاری کرده و یا تولیدات شان 
انجام می شود. و با توجه به تأثیر مخرب بهداشتی و 
اجتماعی ویروس کرونا، بر جوامعه بشری در سطح 
بین المللی، حتی االمکان از منازل خارج نمی شوند 
بر  ادامه کسب و کار  به  مانند؛ گذشته مبادرت  و 
روال عادی و کسب عایدی و خرید مایحتاج خود 
نمی نمایند، بنابراین شاهد افول چشم گیر سودهی 
سازمان ها و بنگاه های بین المللی با کاهش فروش 
تولید  کاهش  که  می شوند)اینمان،2020(.  مواجه 
ویروس کرونا مخاطرات  به دلیل شیوع  در جهان 
بیماری  شیوع  بحران  دارد.  همراه  به  قابل توجهی 
ویروس کرونا، زنجیره تامین جهان شامل چین و 
کشورهای صنعتی را به شدت دچار چالش نموده 
است و سبب گردیده تا تقاضای نهایی برای کاالها 
و خدمات کاهش یابد)شوك های کوتاه مدت عرضه 
و تقاضا(. و ارزش سهام در اکثر کشورهای جهان 
در حال افول است، عرضه و تقاضای بازار نفت در 
است. و کشورهای مختلف در مراحل  تغییر  حال 
هستند،  کرونا  ویروس  بیماری  شیوع  از  متفاوتی 
مجدد  اوج گیری  یا  و  بازگشت  مخاطرات  بنابراین 
بیماری ویروس کرونا هم وجود دارد و زمان پایان 

کامل این معضل درجهان هنوز نامشخص است. 

2(مخاطراتوچالشهایپیشرویدرسطح
ملی/اقتصادی

به سبب شیوع و گسترش بیماری همه گیر ویروس 

این  از  ناشی  فراوانی  مخاطرات  و  عواقب  کرونا، 
بیماری به وجود آمده است. و شیوع گسترده این 
برای  تهدید  بزرگترین  به  چین  درکشور  بیماری 
بیان  می توان  و  است.  تبدیل شده  جهانی  اقتصاد 
کرونا  ویروس  شیوع  اثرات  عمده ترین  که  نمود 
سرعت  از  کاستن  کشورها؛  اقتصادی  سطح  در 
اقتصادی  فعالیت های  شدن  ُکند  اقتصادی،  رشد 
فعالیت های  در  محدودیت  ایجاد  تولیدی،  و 
سهام  قیمت  افول  نفت،  قیمت  افت  اقتصادی، 
هوایی،  نقل  و  حمل  رکود  بورس،  بازارهای  در 
بی کاری  افزایش  نهایت  در  و  مسافرتی  و  عمومی 
در  عفیفه)13۹۷(،  وثوقی،  است)کیشور،2020(. 
بدست  نتایج  که  نموده   بیان  شده  انجام  پژوهش 
اقتصادی  آسیب پذیری  که  می دهند،  نشان  آمده 
ناخالص  تولید  نوسانات  بر  معناداری  و  مثبت  اثر 
اقتصادی  تاب آوری  همچنین  دارد.  داخلی  سرانه 
و  دارد.  نوسانات  این  بر  معناداری  و  منفی  اثر 
اقتصاد ایران در زمره کشورهایی با تاب آوری اندك 
مشاهده  این  که  دارد،  قرار  باال  آسیب پذیری  و 
نامناسبب  صادرات،  باالی  تمرکز  از  گرفته  نشات 
بودن مولفه اقتصاد کالن و حکمرانی خوب است. 
جعفری،  و  تیمور  محمدی،  عباس،  شاکری،  و 
محمد)13۹8(، در پژهشی دیگر پیشنهاد نموده با 
توجه به وابستگی کشور به درآمدهاي نفتی براي 
جلوگیري از تاثیر بحران هاي مالی جهانی بر بودجه 
مشارکت  و  مالی  بازارهاي  رصد  طریق  از  کشور 
ریسک،  پوشش  ایجاد  ضمن  نفت،  آتی  بازار  در 
بودجه کشور را از نوسانات شدید قیمتی بازارهاي 
هوشمندانه  ورود  با  و  داشته  مصون  بین المللی 
از  بهره برداري  ضمن  سفته بازي  فعالیت هاي  در 
مالی  نهادهاي  حمایت  با  احتمالی  فرصت هاي 
کشور و همکاري وزارت نفت، درآمدهاي سرشاري 
بیماری  شیوع  بحران  پس؛  شود.  کشور  نصیب  را 
رفتن  بین  از  و  ورشکستگی  باعث  کرونا  ویروس 
ملی  سطح  در  بنگاه ها  و  سازمان ها  از  بسیاری 
بنگاه ها  و  سازمان ها  است.که  شده  اقتصادی  و 
تأمین  زنجیره  در  وقوع شکست  از  تأمین  زنجیره 
پایین  تأمین  زنجیره  کارایی  و  می بییند  آسیب 
(. و شکست در  می آید)سونی و همکاران، 2014 
زنجیره تأمین یک رخداد است که جریان کاالها یا 
خدمات را در زنجیره تأمین منقطع می کند)کرایقد 
وهمکاران، 200۷( و می تواند باعث بروز نشانه های 

شدید نامساعدی روی عملکرد مالی، بازار سرمایه و 
عملیات سازمان یا بنگاه داشته باشد)ناراسی مهام 
و تالوری، 200۹(. پس شکست های زنجیره تأمین 
رویکردهای برنامه ریزی نشده ای هستند که ممکن 
بر  اتفاق بیفتند و احتماالً  است در زنجیره تأمین 
جریان نرمال یا قابل انتظار مواد و اجزا اثر بگذارند. 
پیش بینی  قابل  رخداد  یک  به صورت  آشفتگی  و 
و  عملیات  بر  مستقیماً  که  پیش بینی  غیرقابل  یا 
تأمین  زنجیره  یک  یا  سازمان  یک  عادی  ثبات 
 .)  2012 می شود)کاروالهو،  تعریف  می گذارد  اثر 
زنجیره  صالحیت  عدم  تأمین  زنجیره  آشفتگی 
متعاقباً  و  آشفتگی ها  به  گویی  پاسخ  در  تأمین 
و  سازمان ها  وقتی  پس  است.  اهداف  به  دستیابی 
حاالت  بگیرند  قرار  آشفتگی  معرض  در  بنگاه ها 
باعث  و  می شود  ایجاد  تأمین  زنجیره  در  شکست 
پیش بینی  غیرقابل  و  تصادفی  رخدادهای  ایجاد 
مخاطرات  یا  اقتصادی  و  سیاسی  بحران  مانند، 
محیطی می شود. در حال حاضر نیز جهان با پدیده 
آشفتگی  در  کرونا  ویروس  بیماری  شیوع  نوظهور 
کشورها  همه  که  است  گرفته  قرار  ناهمگونی  و 
این  نوبه خود دچار  به  اقتصادی  و  ملی  در سطح 
و  آگاهانه  تصمیم گیری  امکان  و  شده  آشفتگی 
نموده  آن ها صلب  از  را  آتی  پیش بینی چشم انداز 
است. و می توان بیان نمود که آشفتگی ها انحراف 
انتظار  مورد  یا  نرمال  حالت  از  کیفی  یا  کّمی 
می باشد)بلکهورست و همکاران، 2011 (. همچنین 
یک  صورت  به  را  آشفتگی ها  دیگری  پژوهشگران 
تعریف  مترقبه(  پیش بینی)غیر  غیرقابل  رخداد 
کردند که بر عملیات جاری معمول و پایداری یک 
سازمان یا بنگاه اقتصادی یا زنجیرۀ تأمین آن اثر 
کاهش  و   .)2008 همکاران،  و  می گذارند)باروسو 
درآمدهای  کاهش  بر  کشورها،  سایر  به  صادرات 
وکاهش  بوده   تاثیرگذار  کشور  نفتی  غیر  و  نفتی 
درآمدهای مالیات از کسب و کارها بر محدود شدن 
اقتصاد کالن کشور  منابع درآمدی اصلی دولت و 
به  دولت  هزینه های  طرفی  از  است.  افکنده  سایه 
واسطه تخصیص بودجه های بهداشتی، حمایت های 
اقتصای و اجتماعی به شدت افزایش یافته است. در 
نتیجه این مخاطره وجود دارد که به دلیل کسری 
کمک های  کیفیت  و  کّمیت  دولت،  بودجه  شدید 
دولتی برای رفع موانع پیش روی کسب  و کارها به 
عادی سازی  زمان  و  گیرد.  قرار  تاثیر  تحت  شدت 
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اقتصادی  بنگاه های  و  سازمان ها  تمام  فعالیت 
عدم  و  است،  نامشخص  ُخرد  وکارهای  کسب  و 
برحجم  وکارها  و کسب  از صنایع  بخشی  فعالیت 
کلی فعالیت های اقتصادی تاثیرات منفی بسیاری 

دارد.

۳(مخاطراتوچالشهایپیشرویدرسطح
صنعت/کسبوکار

کاربردی  هدف  دو  با  تاب آوری  استراتژی های 
شدت  کاهش  برای  نخست  است.  یافته  توسعه 
دید  میدان  و  افزونگی  بهبود  طریق  از  آشفتگی 
بازیابی سریع سازمان  برای  در سیستم، و سپس 
نرمال(کاروالهو،  رفتار  یک  به  اقتصادی  بنگاه  و 
2012(. سازمان ها و بنگاه های اقتصادی با معضالت 
عدیده ای در زنجیره تامین مواد اولیه، لجستیک، 
کاهش فروش و بهره وری مواجه هستند)دربخش 
عرضه(. همچنین نگرش و توقعات مشتریان دائماً 
و  آثار  که  تقاضا(  است)دربخش  تغییر  حال  در 
بنگاه های  سازمانی  مخاطرات  افزایش  آن  نتایج 
نامساعد  پیامدهای  شدت  است.  اقتصادی 
وجود  با  تأمین  زنجیره  عملکرد  روی  بر  آشفتگی 
ویژگی های مشخص در زنجیره تأمین که توانایی 
برای جذب خسارات بالقوه و کمینه کردن شدت 
و  است.  مرتبط  می کند،  فراهم  را  خرابی  حاالت 
بعد از وقوع رخداد شکست، مدیران زنجیره تأمین 
اجرا  اول  حالت  به  برگشت  برای  را  کارکردهایی 
اقتضایی  )تاملین، 200۶( و کارکردهای  می کنند 
داشته  کوتاه تری  بازیابی  زمان  که  است  موثرتر 
باشد )کاروالهو، 2012(. همچنین ترابی و همکاران 
)201۵(، برای هر تأمین کننده پروفایلی در نظر 
که  شکست  رخدادهای  مختلف  انواع  که  گرفتند 
می تواند هر تأمین کننده را با توقف مواجه سازد، 
احتمال این رخدادهای شکست و اثر آن ها بر روی 
همچنین  و  تأمین کننده  مهم  عملیات  فرآیندها، 
ظرفیت تولید آن ها و در نهایت زمان های بازیابی 
را  شکست  مختلف  رخدادهای  برای  شده  برآورد 
شامل می شود. و در همین رابطه، محققان دیگری 
چارچوبی  همکاران)2011(،  و  ووگرین  نظیر 
برای  کیفی  رویکرد  یک  شامل  که  دادند  توسعه 
اندازه گیری تاب آوری بر حسب هزینه های متحمل 
شده در بازیابی از شکست می شود. این چارچوب 
شامل یک رویکرد کیفی می شود که ویژگی های 

اثر  تاب آوری  بر  که  را  تأمین  زنجیره  کیفی 
می گذارد، مورد آزمون قرار می دهد. تا مسیرهایی 
نماید. همچنین کسب   فراهم  بالقوه  بهبود  جهت 
وکارهای فروش آنالین، تولیدکنندگان محصوالت 
قابلیت  که  شرکت هایی  و  بهداشتی  و  غذایی 
دورکاری دارند، به طبع آن، مخاطرات پایین تری 
را تجربه می کنند. و سایر کسب و کارها مخاطرات 
همچنین  داشت.  خواهند  زیادی  حد  تا  متوسط 
و  کارها  و  کسب  از  بعضی  ورشکستگی  احتمال 
و  یافته  افزایش  اقتصادی  بنگاه های  و  سازمان ها 

دور از تصور نیست.

استفادهازاستراتژیهایتابآوریدرمدیریت
بحراناقتصادیناشیازبیماریویروسکرونا

تاکنون تعاریف نسبتاً زیاد و مشابهی از تاب آوری 
ارائه شده است. که در این خصوص پژوهشگرانی 
و  کریستوفر  و  کانیاتو)2003(  و  رایس  مانند؛ 
غلبه  برای  تأمین  زنجیره  توانایی   ،) پک)2004 
جهت  در  مخاطره  با  همراه  رویدادهای  بر  کردن 
برگشت به عملیات قبلی یا حرکت به یک وضعیت 
به  را  آشفتگی  وقوع  از  پس  مطلوب تر  و  جدید 
عنوان تاب آوری معرفی کرده اند.. و از دیدگاه شفی 
و رایس)200۵(، توانایی برای برگشت از شکست، 
تاب آوری  دیگری  پژوهش  در  می باشد.  تاب آوری 
تأمین  زنجیره  انطباق  توانایی  صورت  به  را 
غیرمنتظره،  رخدادهای  برابر  در  آمادگی  برای 
به  آن ها  از  بازیابی  و  شکست ها  به  پاسخ گویی 
و  مطلوب  درسطح  عملیات  مداوم  حفظ  وسیلة 
کرده اند)پانامارو  معرفی  کارکرد  و  کنترل ساختار 
و هلکمب،200۹(. در میان همه تعاریف ارائه شده 
ممکن  عبارت ها  تاب آوری،  استراتژی  مورد  در 
نمود  بیان  می توان  اما  شوند،  هم  جایگزین  است 
که مفهوم اصلی تاب آوری، »توانایی یک سیستم 
وقوع  از  بعد  پایدار  حالت  یک  به  برگشت  برای 
 .)  2003 همکاران،  و  می باشد)استار  شکست« 
از  بعد  اصلی  حالت  به  برگشت  تعریف  هرچند 
نظری)انتزاعی(  تاب آوری  برای  شکل  تغییر  یک 
این  سازمان ها  از  بسیاری  اما  می شود،  قلمداد 
تاب آوری  گرفتن  نظر  در  که  ندارند  را  آگاهی 
استراتژی هایی  از  بخشی  عنوان  به  زنجیره تأمین 
که سازمان ها و بنگاه ها در هنگام توسعه مدیریت 
ریسک و مدیریت کسب و کار در نظر می گیرند، 

پس   .)  2004 پک،  و  است)کریستوفر  ضروری 
به  تاب آوری  استراتژی  که  نمود  بیان  می توان 
اقتصادی کمک می کند که در هر  کسب وکارهای 
شرایطی بتوانند با تغییراتی به فعالیت خود ادامه 
به  سازمانی  مفهوم  در  تاب آوری  استراتژی  دهند. 
برابر بحران ها و ریسک  توانایی مقاومت در  معنی 
موجود است. استراتژی تاب آوری در کسب وکارها 
عبارت است از؛ توانایی های ساختاری و سیستمی 
که باعث می شود سازمان ها و بنگاه ها ظرفیت الزم 
برای مقابله با بحران ها را داشته باشند. استراتژی 
بوجود  کسب وکارها  برای  قابلیت هایی  تاب آوری 
به  نامطلوب  شرایط  وجود  با  بتوانند  که  می آورد 
بقا خویش ادامه داده و در مسیر بازگشت و رشد 
قرار گیرند. استراتژی تاب آوری به بقای بلندمدت و 
افزایش عمر سازمان ها و بنگاه ها کمک می کند. این 
استراتژی مطلوب، کسب وکار یک سازمان و بنگاه 
را در برابر ریسک های بالقوه حمایت می کند و به 
برنامه ریزی برای تاب آوری و بقا در شرایط آشفته 
کمک می کند. استراتژی های تاب آوری بر روش ها 
با تغییرات پیچیده  برای مواجه  ابزارهای جدید  و 
تاکید دارند که به انطباق پذیری و سازگاری سریع 
در شرایط عدم اطمینان و بهره گیری از فرصت های 

جدید کمک می کنند. 

بیماری  از شیوع  ناشی  آمده  به وجود  بحران  پس 
آورده  بوجود  کشور  در  را  شرایطی  کرونا،  ویروس 
بقا  به  زمان حال  در  بیشتر کسب وکارها  که  است 
می اندیشند و پایان بحران نیز لزوماً به معنی بازگشت 
و  کارآفرینان  پس؛  نیست.  بحران  ماقبل  دوره  به 
مدیران ارشد برای کاهش تهدیدها و افزایش امکان 
بقا و بهره گیری از فرصت های آتی در دوره پس از 
مهار بیماری ویروس کرونا به استراتژی های تاب آوری 
بقا)تاب آوری(  برای  کسب وکارها  یعنی  دارند.  نیاز 
بایستی کالن نگری )تفکر استراتژیک( داشته باشند. 
برتر  مشاوره ای  شرکت های  تجارب  براساس  پس؛ 
جهان و مصاحبه با کارآفرینان ابعاد استراتژی های 
تاب آوری در پنج رویکرد به شرح زیر قابل بررسی 
از بیان این رویکردها معرفی  می باشد. پس، هدف 
برخی اقدامات سریع برای کسب  و کارهای اقتصادی 
در چارچوب پنج استراتژی تاب آوری است که به بقا 

در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی کمک می کند. 
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ایجادآمادگی ابتکاریدرجهت اقدامات )1 
وحفظسرمایهانسانی-اقداماتپیشگیرانه

وحمایتی
برای  بنگاه ها  و  سازمان ها  بازوی  انسانی  سرمایه 
با  و  است.  سازمانی  راهبردی  اهداف  به  دستیابی 
توجه به اهمیت موضوع، کارکنان در همه سطوح 
آگاهی  باید  انسانی(  بنگاه)سرمایه  و  سازمان 
از  یادگیری  برای  و  باشند  داشته  شکست ها  از 
شکست های هر چند کوچک درون زنجیره تأمین 
زیرساخت  یک  باید  نیز  مدیران  کنند.  تالش 
مناسب برای مدیریت ریسک به صورت رسمی با 
ایجاد  اطالعاتی  منابع  و  انسانی  نیروی  تخصیص 
مخاطرات  به  پاسخ گویی  و  مدیریت  تا  کنند، 
سازند)آمبولکار  تخصصی  را  شده  درك  و  واقعی 
مهدی،  تقوی،  وهمچنین؛   .)201۵ همکاران،  و 
که  نموده اند  ابراز  حسین)138۵(،  محمدی 
پیشرفته  کشورهاي  اقتصادي  رشد  توضیح  در 
و  داشته  مهمي  نقش  انساني  سرمایه  صنعتي، 
اقتصادي  رشد  از  مهمي  سهم  که  مي شود  گفته 
این کشورها ناشي از توسعه سرمایه انساني است. 
فیزیکي  سرمایه  مکمل  واقع  در  انساني  سرمایه 
سرمایه-هاي  از  تا  مي گردد  موجب  و  است 
شود.  بهره برداري  مناسب تري  صورت  به  فیزیکي 
مختلف  مطالعات  و  پیشرفته  کشورهاي  تجربه 
زمان  طول  در  کشورها  اقتصادي  رشد  زمینه  در 
و یا در میان کشورها، نشان داده است که توضیح 
مرسوم؛  عوامل  از طریق  تنها  اقتصادي  رشد  نرخ 
مانند سرمایه و نیروي کار، نتایج دقیقي به دست 
متغیر  یک  عنوان  به  انساني  سرمایه  و  نمي دهد 
در  پس  شود.  رشد  مدل هاي  وارد  باید  اصلي 
پژوهشی به بررسي تأثیر رشد شاخص هاي معرف 
سرمایه انساني بر رشد اقتصادي در ایران پرداخته 
شده و این نتیجه حاصل گردیده که رشد سطح 
سواد در بزرگساالن و نیز رشد متوسط سال هاي 
تحصیل نیروي کار، تأثیر مثبت و معناداري روي 

رشد تولید ناخالص داخلي داشته است.

پس می توان ابراز نمود که نیروی انسانی)سرمایه 
فنی  شایستگی های  منبع  سازمان(  یک  انسانی 
مهمترین  از  یکی  که  است.  غیره  و  ارتباطی  و 
وظایف مدیران در مواجه با بحران  شیوع بیماری 
و  ایمن  کار  محیط  که  است  آن  کرونا  ویروس 

که  نمایند  اقدام  به گونه ای  و  کنند  ایجاد  سالمت 
کارکنان کماکان احساس کنند که سازمان برای 
حفظ  و  است)ایجادآمادگی  قائل  ارزش  آن ها 
این  در  کارکنان  از  حمایت  سازمانی(.  سرمایه 
شرایط برتعهد بلندمدت کارکنان به سازمان تاثیر 
مثبت دارد. و تشویق کارکنان به اقدامات ابتکاری 
پیامدهای  کاهش  برای  آن ها  فعاالنه  مشارکت  و 
با  نیروهای  دادن  دست  از  است.  ضروری  بحران 
به  پساکرونا  دوران  در  فعلی،  زمان  در  استعداد 
سرمایه  بود)حفظ  نخواهد  جبران  قابل  سادگی 
انسانی(. و ممکن است بِرند کارفرمایی شرکت ها را 
تحت تاثیر منفی قرار دهد. در بررسی دیدگاه های 
ایجادآمادگی و حفظ سرمایه  با استراتژی  مرتبط 
راستای  در  سازمانی  اهداف  با  تعامل  در  انسانی 
استفاده از استراتژی تاب آوری، مواردی مربوط به 
مسائل بهداشتی و سالمتی در محیط کار در این 
شرایط امتیاز باالتری دارند و موضوعات مرتبط با 
کارایی در محیط کار مانند؛ برنامه ریزی جانشینی 
الویت بعدی  . . در  و تشکیل تیم های عملیاتی و 
سرمایه  سالمتی  حفظ  اول  یعنی  قراردارند. 
و  انسانی  سرمایه  آمادگی  ایجاد  بعد  و  سازمانی 
باالبردن کارایی در محیط کار. که در این رابطه، 
ایجادآمادگی و حفظ  از  راه کارهایی برای حمایت 
سرمایه های ارزشمند انسانی در سازمان ها، بنگاه ها 
و کسب و کارهای ُخرد در کشورمان در مقابله با 
بحران شیوع بیماری ویروس کرونا بشرح زیر ارائه 

می گردد: 
 تاکید بر موقتی بودن بحران و بازگشت کارکنان 

به محیط کار پس از برقراری شرایط عادی.
بهداشتی،  دستورالعمل های  ابالغ  و  تدوین   

مراقبتی و پیشگیرانه.
 ارائه آموزش های خاص  مراقبتی و پیشگیرانه به 

کارکنان در محیط کار
 ارائه آموزش های تخصصی مورد نیاز کارکنان به 

صورت مجازی.
و  پیشگیرانه  و  مراقبتی  اقدامات  بکارگیری   
نظارت دقیق بر اجرای دستورالعمل های مرتبط.
معیارهای  تعیین  و  دورکاری  امکان  بررسی   

ارزیابی عملکرد کارکنان در دوره دورکاری.
ساعت کاری  بررسی  و  ساعت کاری  کاهش   

انعطاف پذیر در محیط کار.
 تالش برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان در 

حد امکان و رفع نیازهای معیشتی آنان.
 بکارگیری اقدامات ابتکاری برای حفظ کارکنان 
انسانی، مانند؛ پرداخت  نیروی  به جای تعدیل 
به  مزایا  پرداخت  کاهش  حقوق،  از  بخشی 

صورت موقت و . . .
و  کنفرانس  ویدیو  به صورت  برگزاری جلسات   

استفاده از امکانات فضای مجازی.
 حمایت روانی، معیشتی و اجتماعی از کارکنان 
با اطالع رسانی و شفاف سازی برنامه ها و اقدامات 

مدیریتی در راستای مسئولیت های اجتماعی.
 تشویق کارکنان به ارائه پیشنهادات ابتکاری و 

کاربردی مرتبط با مدیریت بحران.

ایجادآمادگی، درجهت ابتکاری اقدامات )2
فناوری اطالعاتی، سرمایه توسعه و حفظ
اقدامات - فروش و بازاریابی اطالعاتی،

پیشگیرانهوحمایتی
مردم   ، کرونا  ویروس  بیماری  تأثیر  به  توجه  با 
خرید  گذشته  مانند؛  و  شوند  نمی  خارج  خانه  از 
با  بین المللی  شرکت های  بنابراین   ، نمی کنند 
بین،  این  در  که  می شوند.  مواجه  فروش  کاهش 
آن ها  نموده که  اعالم  به سرمایه گذاران خود  اَپل 
به دلیل افت فروش در چین نمی توانند به هدف 
درآمد خود برسند. سازنده برجسته اتومبیل جگوار 
بیماری  شیوع  اگر  که  داشت  اظهار  نیز  لندکروز 
شود،  غالب  دیگر  هفته  چند  برای  کرونا  ویروس 
نمی توانند  خود،  کارخانه های  برای  دیگر  آن ها 
کنند)اینمان،2020(.  تولید  خودرو  قطعات 
اجرای  و  برنامه ریزی  فرآیند  بازاریابی  همچنین؛ 
فعالیت های قیمت گذاری، تبلیغات و فروش کاالها 
و خدمات است. که با شروع بحران بیماری ویروس 
کرونا جامعه از نظر روانی و اقتصادی آسیب دیده 
بحران،  با  خود  انطباق  برای  مشتریان  و  است. 
داده اند. پس؛  تغییر  را  رفتار خرید خود  و  عادات 
سازمان ها و بنگاه های اقتصادی در این دوران برای 
تطابق با تغییرات بازار و انطباق با رفتارهای جدید 
اتخاذ  مناسبی  اقدامات  بایستی  مصرف کنندگان، 
نمایند. نکته مهمی که باید مدنظر داشت آن است 
که استراتژی های بازاریابی با مزیت های رقابتی در 
ارتباط مستقیم است و می تواند به افزایش نقدینگی 
در شرایط فعلی کمک مستقیم کند. و شرکت ها 
عناصر  در  ابتکاری  اقدامات  هوشمندانه  بایستی 
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قیمت  محصول،  بازاریابی)مکان،  آمیخته  اصلی 
دیدگاه های  بررسی  نمایند.  استفاده  را  ترویج(  و 
مرتبط با استراتژی فروش و بازاریابی نشان می دهد 
روش های  بکارگیری  مشتری،  اعتماد  حفظ  که 
آنالین)ایجادآمادگی  فروش  مانند؛  جایگزین، 
در  حضور  اطالعاتی(،  سرمایه  توسعه  و  حفظ  و 
پیش بینی  بزرگ)اینترنتی(،  سوپرمارکت های 
باالتری  اولویت  دارای  مشتری  رفتار  در  تغییرات 
فیروزآبادی،  خاتمی  رابطه،  این  در  که  هستند. 
مرتاض  و  مسعود  مهر،  عسگری  محمدعلی،  سید 
بیان  پژوهشی  در  فرخنده)13۹۷(،  هجری، 
نموده اند که کسب وکار الکترونیک به عنوان یکی 
زیرمجموعه  و  کشور  اقتصاد  در  توانمندسازها  از 
رشد  گذشته  دهه  در  اطالعات  فناوري هاي 
جهانی  امروزي،  بازارهاي  داشته است.  چشمگیري 
است و همواره در حال تغییر و گذار از صنعت به 
دانش و فناوري است. فضاي امروز کسب وکار از 
شکل  تغییر  الکترونیکی  حالت  به  فیزیکی  حالت 
دگرگون  را  آفالین  و  سنتی  بازارهاي  و  یافته 
ساخته اند. سرمایه گذاران موفق تغییرات روش هاي 
را  الکترونیکی  وکار  کسب  به  سنتی  وکار  کسب 
پذیرفته اند، به طوري که سیاست بیشتر موسسات 
وکار  کسب  کارگیري  به  و  پذیرش  در  تجاري 
الکترونیک جهت ورود به بازارهاي جهانی و جذب 
مشتریان جدید، موثر و کارا است. اهمیت فضاي 
مردم در  باالي  پذیرش  و  الکترونیکی  وکار  کسب 
سال هاي گذشته و ورود کسب وکارها به این فضا 
لزوم برنامه ریزی و توسعه این فضا را بیش از پیش 
هدایتی،  و  علی  محمد  مرادی،  و  می کند.  آشکار 
امروزه  که  نموده اند  بیان  محمدرضا)13۹۷(، 
دیجیتال سازي اقتصاد با رویکرد ارتقاي بهره وري، 
عنوان  به  اشتغال  ایجاد  و  اقتصادي  رشد  افزایش 
یکی از رویکردهاي غالب در اغلب کشورهاي جهان 
با توجه به ساختارهاي سنتی حاکم  درآمده است. 
بر تولید و تجارت کشور و پایین بودن توان رقابتی 
اقتصاد که با پایین بودن نرخ رشد بهره وري، رشد 
نرخ  ویژه  به  باال  بی کاري  نرخ  و  نازل  اقتصادي 
توسعه  است؛  همراه  آموختگان  دانش  بی کاري 
مشکالت  از  بخشی  حل  براي  دیجیتالی  اقتصاد 
است.  انتخاب  یک  نه  و  الزام  یک  ایران  در  کشور 
اقتصادی  بنگاه های  و  سازمان ها  با  مشارکت  ولی 
و  بازاریابی  برای  دیگر  ُخرد  کارهای  و  کسب  و 

فروش در اولویت بعدی قرار دارد. پس؛ راهکارهای 
و  سازمان ها  بازاریابی  توانمندی  ارتقای  برای  زیر 
در  ُخرد  کارهای  و  کسب  و  اقتصادی  بنگاه های 
و  و حفظ  ایجادآمادگی  در جهت  بحران  مدیریت 
توسعه سرمایه اطالعاتی و در راستای استراتژی های 
بازاریابی و  با استراتژی های  تاب آوری و در تعامل 

فروش ارائه می گردد: 
 حفظ، ارتقا و گسترش زیرساخت های اطالعات 
فناوری های نوین پیشرفته دیجیتالی و رایانش 

ابری.
 ایجاد رشد و تقویت بازاریابی و فروش در فضای 
ظرفیت های  از  استفاده  و  وکار  کسب  مجازی 
محدودیت های  به  توجه  با  که  مجازی  اقتصاد 
فعلی،  کار  و  بازارکسب  در  ایجاد شده  فیزیکی 
و  توسعه  زمینه های  و  گرفته  قرار  توجه  مورد 
و  گسترش  حال  در  سرعت  به  آن  گسترش 

شکوفایی است.
مانند؛  فروش  روش های  سایر  از  بهره مندی   

فروش آنالین اینترنتی.
 توسعه و تغییر مطابق با تغییرات سبد محصوالت 
نیازهای  بر  مبتنی  سریع،  نوآوری  با  مشتری 
بحرانی  شرایط  در  شده  ایجاد  جدید  و  ضروی 

موجود برای مشتریان.
کسب  برای  بحران  از  استفاده  سوء  از  اجتناب   
بازاریابی  راستای  در  مدت  کوتاه  سودهای 

اجتماعی و عمل به مسئولیت های اجتماعی.
طریق  از  مشتریان  با  مداوم  ارتباط  برقراری   
و  ایمیل  کوتاه،  پیام  مختلف)تلفن،  کانال های 
و  عمومی  رسانی  اطالع  و  اجتماعی  شبکه های 

مجازی(.
با  محصوالت  توزیع  شبکه  تقویت  و  توسعه   
پیش بینی و در نظر گرفتن اولویت های ضروری 
و معیشتی با رعایت پرتوکل  بهداشتی، اجتماعی، 

زیست محیطی و ...
و  محلی  رقبای  بازاریابی  اقدامات  دائمی  رصد   
بهینه  و  الگوبرداری  جهت  صنعت  بهترین های 

نمودن راه کارهای قبلی و جاری.
و  بین المللی  اقدامات  و  تجربیات  بهینه کاوی   
با توجه به شرایط اجتماعی و  بومی سازی آن 

فرهنگی حاکم.
با  مقابله  درخصوص  ابتکاری  اقدامات  انجام   
و  اعتباری  فروش های  انجام  مانند؛  تقاضا  افت 

مزایده های عمومی و مشوق های حمایتی و . . .
بخش های  در  مشتریان  انتظارات  به  توجه   

مختلف بازار.
و  نیازها  و  مشتریان  اولویت گذاری  به  توجه   
خدمات  ارایه  و  فروش  زمان  در  محصوالت 
باتوجه به نیازهای ضروری و معیشتی حاکم و 

به وجود آمده ناشی از بحران.

۳(اقداماتابتکاریدرجهتایجادآمادگیو
حفظزنجیرهتامینمواد،کاالومحصوالت-

اقداماتپیشگیرانهوحمایتی
اجازه  بنگاه ها  و  سازمان ها  به  تاب آوری  استراتژی 
می دهد که شکست های زنجیره تأمین را مدیریت 
به  خود  خدمات  و  محصوالت  تحویل  و  کنند 
 .)  200۵ رایس،  و  دهند)شفی  ادامه  را  مشتریان 
که  دادند  نشان  مختلفی  پژوهشگران  همچنین 
استراتژی تاب آوری یک روش موثر برای مدیریت 
و  سازمان ها  در  شکست  از  بازیابی  و  ریسک 
سودهی،2004  و  است)چوپرا  اقتصادی  بنگاه های 
از  هدف  پس؛  همکاران،200۵(.  و  بلکهورست  و 
تاب آوری  استراتژی  از  استفاده  و  تحلیل  و  تجزیه 
وضعیت  به  انتقال  از  جلوگیری  تأمین،  زنجیره 
شکست  حاالت  که  جایی  یعنی  است.  نامطلوب 
زنجیره  سیستم های  در  دهد.  روی  است  ممکن 
دادن  نشان  مطلوب  و  کارا  واکنش  هدف،  تأمین 
و  می باشد)کاروالهو  آشفتگی ها  منفی  اثرات  به 
کروز ماچادو، 2011(. زنجیره  تامین شامل شبکه  
توزیع کنندگان،  تولیدکنندگان،  تامین کنندگان، 
عمده فروشان و ُخرده فروشان است که به تامین 
مواد اولیه و حمل و نقل کمک می کنند. و مدیریت 
زنجیره تامین عبارت است از؛ فرآیند برنامه ریزی، 
و  تامین  زنجیره  با  مرتبط  عملیات  کنترل  و  اجرا 
جابجایی ها و موجودی انبار با هدف حداقل سازی 
هزینه ها و حداکثر سازی کارایی و سود است. که به 
تولید درکشورهای مختلف، محدودیت  افت  دلیل 
سفرهای  در  آمده  وجود  به  فیزیکی  جابجایی 
مشکالت  بین المللی،  و  شهری  بین  شهری، 
بوجود  وکارها  کسب  تامین  زنجیره  در  را  زیادی 
آورده است، پس؛ بایستی با اقداماتی ابتکاری این 
مشکالت تامین مواد اولیه را حتی االمکان کاهش 
داده و یا راهکارهای جایگزین را بررسی و استفاده 
اقدامات  نظران  صاحب  دیدگاه های  بررسی  شود. 
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ابتکاری مرتبط با زنجیره تامین نشان می دهد که 
اطالعات  پایش  و  و چالش ها  شناسایی مخاطرات 
و  نقل  و  حمل  راهکارهای  یافتن  تامین،  زنجیره 
لجستیک با هدف جلوگیری از وقفه و کارآفرینی 
تامین اهمیت  تامین مواد و زنجیره  نوآوری در  و 
زیادی دارد. و راهکارهای زیر برای ایجاد ثبات در 
زنجیره تامین شرکت ها در مدیریت بحران به شرح 

زیر ارائه می گردد:
  شناسایی و ارزیابی مخاطرات و چالش های موجود 
اولویت بندی  و  تامین  زنجیره  بهینه  برقراری  در 

آن ها.
فروشندگان  و  تامین کنندگان  با  مستمر  ارتباط   
کاال و محصوالت و آگاهی از شرایط تولید و توزیع 

آن ها.
 حمایت مالی و غیرمالی از شرکای زنجیره تامین با 

اتخاذ راه کارهای حمایتی و مالی.
و  فعلی  خوشنام  و  اصلی  کنندگاه  تامین  حفظ   
استفاده  و  جایگزین  کنندگان  تامین  شناسایی 

توامان در مواقع ضروی و بحرانی.
و  اولیه مشابه  و محصوالت  کاال  مواد،   شناسایی 

جایگزین.
و  مداری  مشتری  و  تقاضا  مدیریت  بر  تمرکز   
برنامه ریزی تامین و تولید و عرضه محصوالت بر 

اساس آن.
 تشکیل تیم های اقدام مشترك زنجیره تامین برای 

مقابله با بحران های احتمالی و پیش روی.
 تسریع در برنامه ریزی لوجستیک زنجیره تامین و 
توجه ویژه به حمل ونقل و راه کارهای موازی و 

جایگزین.

۴(مدیریتمالی،تامیننقدینگیومدیریت
وجوه-اقداماتپیشگیرانهوحمایتی

شکست ها و آشفتگی ها در زنجیره تأمین اجتناب 
ناپذیر هستند. بنابراین تمرکز مدیریت نباید صرفاً 
بر روی رخدادهای ناسازگار باشد. بلکه باید بر روی 
توسعه و مدیریت زنجیره تأمین متمرکز باشد که 
محیطی  شوك های  به  موثری  طور  به  است  قادر 
توانایی  و   .)  200۶ وایت،  و  دهد)گلیکمن  پاسخ 
طبیعی  خواه  شکست ها  به  مقتضی  واکنش  برای 
و خواه غیرطبیعی، یک ضرورت استراتژیک برای 
بقای کسب و کار سازمان ها و بنگاه های اقتصادی 
است. به ویژه زمانی که سازمان متشکل از تعدادی 

شبکه به هم وابسته از نهادها است)هانا و همکاران، 
2010 (. پس؛ مدیریت مالی به مدیریت منابع و 
در  اثربخش  و  کارا  صورت  به  شرکت  مصارف 
سازمان ها و بنگاه ها اطالق می گردد. و نظام مالی 
تعهدات  کنترل  پایش،  مالی،  برنامه ریزی  شامل 
به  مالی  تعهدات  و  مطالبات  و  مشتریان  مالی 
تامین  کنندگان، کنترل بودجه عملیاتی و صورت 
درآمد و هزینه را شامل می شود. و در دوره بحران 
هوشمندانه  مدیریت  کرونا  ویروس  بیماری  شیوع 
اقتصادی  بنگاه  یا  سازمان  یک  بقا  می تواند  مالی 
را تضمین نماید. بحران کرونا باعث کاهش تقاضا 
و در نتیجه کاهش فروش و کسادی کسب  وکارها 
شده است، و در چنین شرایطی، جریان نقدینگی 
با  را  است  وابسته  آن  به  که حیات کسب  وکارها 
مشکل مواجه کرده است و تمرکز بر مدیریت منابع 
انضباط مالی را ضروری می نماید. بررسی  مالی و 
مالی  تاب آوری  استراتژی  با  مرتبط  دیدگاه های 
غیرضروری،  هزینه های  کاهش  که  می دهد  نشان 
پرداخت  و  بدهی ها  بازپرداخت  زمان  افزایش 
و  مالی  تعهدات  مجدد  ارزیابی  مالی،  تعهدات 
دارای  ضروری  نقدینگی  مقدار  و  سطح  حفظ 
در  مازاد  اموال  فروش  و  هستند،  باالتری  اولویت 
اولویت های بعدی جهت کسب نقدینگی می باشند. 
و  مالی  منابع  بهینه سازی  برای  زیر  راه کارهای  و 
حفظ و تامین نقدینگی در مقابله با شیوع بیماری 

ویروس کرونا ارائه می گردد: 
 مدیریت جریان نقدینگی و حصول اطمینان از 

انضباط مالی.
رویکرد  اتخاذ  و  غیرضروری  هزینه های  کاهش   

سخت گیرانه در هزینه کرد سازمانی.
 تهیه جدول زمانبندی تسویه بدهی و تعهدات 

سازمان و بنگاه.
وصول  جهت  زمانبندی  جدول  تهیه  همچنین   

مطالبات و تعهدات دیگران به سازمان و بنگاه.
 بررسی گزینه های دریافت وام و تامین اعتبارات الزم.

در  بنگاه  غیرمالی  و  مالی  تعهدات  بررسی   
اولویت بندی  با  بحرانی  و  ماژور  فورس  شرایط 

در پرداخت.
 متوقف ساختن پروژه های بلندمدت و باضرورت 
پایین که می توان ادامه فعالیت آن ها را به آینده 

سپرد.
 اولویت بندی اجرای برنامه های توسعه ای سازمان 

و بنگاه در جهت تعیین ادامه فعالیت و یا ایجاد 
وقفه زمانی در انجام این گونه فعالیت ها.

نقدینگی  و  مالی  تامین  کارهای  راه  بررسی   
آنی، سریع و کوتاه مدت مانند؛ اخذ تسهیالت 

اعتباری سریع.
 بکارگیری رویکرد تاخیری در بازپرداخت تسویه 
بهینه  مدیریت  و  حفظ  هدف  با  مالی  تعهدات 

نقدینگی.
مطالبات  دریافت  تعجیلی  رویکرد  بکارگیری   
و  تامین  هدف  با  امکان  صورت  در  سازمانی 

افزایش نقدینگی.
تامین  در  دیگر  جایگزین  راه کارهای  بررسی   
و  مازاد  دارایی های  فروش  نظیر  نقدینگی، 

بالاستفاده.
 اجاره مکان ها و ظرفیت های بالاستفاده به وجود 
افول  و  وکار  بازارکسب  کسادی  از  ناشی  آمده 

تولید.
 پرداخت سود سهمی به سرمایه گذاران به جای 

توزیع سود نقدی.
نقدی  آورده های  محل  از  سرمایه  افزایش   

سرمایه گذاران.
 انتشار و فروش اوراق بهادار و قرضه.

 پیش فروش محصوالت آتی سازمان و بنگاه.
 فروش سهام خزانه.

مشتقه  اوراق  عرضه  طریق  از  نقدینگی  تامین   
مالی.

 تامین نقدینگی از طریق استفاده از مشوق های 
دولتی و حمایتی.

با سازمانی سرمایه وحفظ آمادگی ایجاد )۵
اقدامات کارآفرینانه- و استراتژیک تفکر

پیشگیرانهوحمایتی
به  را  تاب آوری  استراتژی های   ،) کاروالهو)2012   
صورت زیر معرفی کرده است: ایجاد افزونگی )در 
در  تنوع  افزایش  ایمنی(،  موجودی  گرفتن  نظر 
نهادهای زنجیره تأمین )تأمین منعطف( همچنین 
را  متنوع  محصوالت  که  )فرآیندهایی  فرآیند  در 
تأمین،  زنجیره  سرعت  افزایش  می دهند(،  ارائه 
میدان  توسعه  )مانند؛  اطالعات  تسهیم  بهبود 
ریسک(.  )تسهیم  همکاری  و  تأمین(  زنجیره  دید 
در  را  ویژگی  چندین  لوه)2014(،  همچنین 
مدیریت موثر شکست های زنجیره تأمین ضروری 
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انعطاف  گویی،  پاسخ  قابلیت  شامل  اند  دانسته 
توانایی  کنندگان،  تأمین  با  قوی  روابط  پذیری، 
بر روی تقاضا، تعهد به  تأثیرگذاری  برای  سازمان 
در  همسانی  و  سازمانی(  فرهنگ  سازمان)ارتقای 
تاب آوری  استراتژی  می باشد.  رویه ها  و  فرآیندها 
افزایش  را  استراتژیک  موجودی  بافرهای  ایجاد 
تاب آوری  کارکردهای  دیگر  عبارتی  به  می دهد. 
استراتژیک  موجودی  بافرهای  وجود  تقاضای 
همچنین   .)2011 ماچادو،  کروز  و  دارد)کاروالهو 
کاهش  رویکردهای  ویژگی های  لوه)2014(، 
کنندگان  تأمین  ظرفیت،  افزایش  در  را  ریسک 
موجودی،  افزایش  پاسخ گویی،  افزایش  اضافی، 
ادغام  یا  ائتالف  تقاضای  پذیری،  انعطاف  افزایش 
و افزایش توانایی ها بیان کرده است. پس، می توان 
فرآیندی است که  استراتژیک  تفکر  بیان کرد که 
کالن  سطح  در  نگریستن  با  مدیران  آن،  بواسطه 
از شرکت و محیط  و کل نگری، دیدگاه متفاوتی 
یافته و روندهای آینده صنعت را مشخص می کنند. 
و  تحلیل  فرآیند  می توان  را  استراتژیک  تفکر 
ارزیابی محیط کسب  وکار، خلق چشم انداز آینده 
و توسعه اقدامات ابتکاری برای دستیابی به اهداف 
کالن سازمان ها و بنگاه های اقتصادی تلقی نمود. 
بر  عددی  و  کّمی  تحلیل های  بر  عالوه  تفکر  این 
تاکید  غیرخطی  و  خالقانه  کارآفرینانه،  نگرش 
کرونا  ویروس  بیماری  شیوع  دوره  در  پس  دارد. 
که ویژگی آن تغییر انتظارات مشتری، کارکنان و 
ذی نفعان است، تفکر استراتژیک به عنوان هسته 
مرکزی خلق مزیت رقابتی تلقی می گردد تا بتوان 
با تغییرات همسو شده، پاسخ مناسبی ارائه گردد. 
اقدامات  و  نظران  صاحب  دیدگاه های  بررسی 
کارآفرینانه  و  استراتژیک  تفکر  با  مرتبط  ابتکاری 
نشان می دهد که تعهد مدیران ارشد برای پذیرش 
شرایط و اقدامات عملی، تدوین سناریوهای مختلف 
برای کسب وکار و آمادگی اصالح مدل کسب وکار 
دارای اولویت باالتری هستند. پس؛ راه کارهای زیر 
برای تقویت تفکر استراتژیک و کارآفرینانه مدیران 
ارشد و در راستای ایجاد آمادگی و حفظ سرمایه 
سازمانی سازمان ها و بنگاه های اقتصادی در مقابله 
با بحران شیوع بیماری ویروس کرونا ارائه می گردد: 
 رصد دائمی تغییرات و تحلیل محیط کسب وکار 
و اقتصاد کالن و سیاست های دولت و آثار آن بر 

فعالیت های اقتصادی سازمان ها و بنگاه ها.

 ترسیم چشم اندازهای جدید و به تبع آن بازنگری 
و ترسیم نقشه استراتژی راه نوین سازمانی.

و  مزیت ها  اساس  بر  جدید  برنامه های  تدوین   
متناسب با شرایط بحرانی موجود.

متناسب  رهبری  سبک  بکارگیری  و  توسعه   
شرایط بحران، سبک اقتدارگرایانه و یا مشارکتی.
مدل  پیشنهادی  ارزش  ارائه  برای  تالش   
کسب وکار متناسب با انتظارات فعلی مشتریان 

و تفکر مشتری مداری.
 توجه به روندهای پیش روی کسب وکار در دوره 

بحران و پسا شیوع بیماری ویروس کرونا.
کارآفرینانه  و روش جدید  رویکردها  بکارگیری   
از  ناشی  بالاستفاده  ظرفیت های  کردن  فعال  و 

بحران موجود.
و  بهداشت  و  ایمنی  مسئولیت های  به  توجه   

رعایت پرتکل های بهداشتی.
 توجه به مسئولیت های اجتماعی و ایفای نقش 
و  سازمان ها  توسط  مسئولیت ها  این  قبال  در 

بنگاه ها در قبال جامعه.
و  زیست  محیط  مسئولیت های حفظ  به  توجه   

زیست محیطی.

تصمیمگیری نظام به پیشنهادی راهکارهای
کشور

با عنایت به آن که، اقتصاد کشورمان درسال جاری 
در میان انبوهی از آشفتگی ها و فشارهای تحریمی 
سوی  از  اقتصادی  ظالمانه  محدودیت ها  از  ناشی 
نشانده شان  دست  دولت های  و  غربی  کشورهای 
روبرو بوده و همچنین از طرفی درگیرتبعات ناشی 
از شیوع و گسترش معضل بیماری ویروس کرونا در 
جامه می باشد، متاسفانه دولت نیز در این شرایط با 
محدودیت شدید درآمدی مواجه شده است. پس؛ 
ضرورت می یابد قبل از این که بر اساس درس های 
کشورها  سایر  و  تجربه چین  مرور  از  حاصل شده 
به پیشنهاد مجموعه اقداماتی به منظور حمایت از 
کسب وکارهای آسیب دیده بپردازیم، و راه کارهایی 
ارائه شود که به واسطه آن تنگناهای درآمدی دولت 
تا حدی رفع گردد و منابع درآمدی جدیدی برای 
دولت ایجاد شود، تا در این گذر، نظام تصمیم گیری 
بتواند ضمن کنترل بهتر شیوع بیماری ویروس کرونا 
در کشور، مجموعه حمایت های موثری برای ادامه 
حیات کسب وکارهای آسیب دیده به اجرا درآورد. بر 

این اساس مجموعه پیشنهادهای مفید و سودمند دو 
بخش ارائه شده است. که در گام نخست، راه کارهایی 
جهت ایجاد منابع درآمدی جدید برای دولت تشریح 
شده است و در گام دوم، مجموعه راهکارهایی در 
ویروس  بیماری  شیوع  پیامدهای  کاهش  خصوص 

کرونا بر کسب وکارها ارائه شده است.

بخشاول:راهکارهایپیشنهادیجهتایجاد
منابعدرآمدیبرایدولت

 تغییر رفتار هزینه ای دولت و حذف هزینه های 
غیرضرور و تخصیص بخشی از منابع آزاد شده 
برای حل و فصل خسارات ناشی از تبعات شیوع 

بیماری ویروس کرونا.
نهادهای عمومی غیردولتی  از منابع   بهره مندی 
که از سطح درآمدی باالیی برخوردار می باشند، 
رضوی  قدس  استان  و  مستضعفان  بنیاد  نظیر؛ 
و سایر نهادها و موسساتی که توان مالی باال و 
واقع شوند و  مضاعفی داشته و می توانند مفید 
همچنین حذف معافیت ها و سوبسیدهای قبلی 

وضع شده بر آن ها.
زمانی  دوره  یک  در  بیشتر  مالیات  سهم  اخذ   
مشخص و موقت، از آن دسته از کسب و کارهایی 
کرونا  ویروس  بیماری  شیوع  واسطه ی  به  که 
چشم گیری  و  گسترده ای  رونق  کسب وکارشان 

پیدا کرده است.
هنگام  زود  پرداخت  جهت  مشوق هایی  ایجاد    

مالیات و مطالبات دولتی.
 ایجاد مشوق هایی تاثیرگذار برای اخذ مالیات و 
مطالبات و درآمدهای آتی دولت در زمان حال و 

گذر از بحران شیوع بیماری ویروس کرونا.
و  مردمی  سازمان یافته  ظرفیت های  از  استفاده   
عمومی  موسسات  و  خیریه ها  نظیر  نهادهایی 

وعام المنفعه. 
 تصویب هرچه سریعتر قوانین پشتیبان به منظور 

پیاده سازی مالیات بر مجموع درآمد.
رفع  جهت  بُرد  بُرد  سازنده  تعامالت  انجام   
و  کشورها  با  شده  ایجاد  محدودیت های 
و  تحریم ها  که  بین المللی  سازمان های 
زمینه  در  کشورمان  برای  را  محدودیت هایی 

اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ایجاد کرده اند.
 پیگیری مطالبات معوق ناشی از سنوات قبل از 
بین المللی  سازمان های  و  قضایی  مراجع  طریق 
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که به دلیل ایجاد محدودیت های موجود بلوکه 
شده  است. 

باز  و  کم  بهره  با  المللی  بین  وام های  دریافت   
پرداخت طویل المدت.

جهت  بین المللی  بزرگ  سرمایه گذاران  ترغیب   
دانش،  انتقال  و  سرمایه گذاری  و  مشارکت 
نقدینگی  تامین  و  فیزیکی  سرمایه  و  تجربیات 

در دخل کشور.
 اجاره دارایی ها و منابع که به دلیل عدم امکانات 
مانده  استفاده  بال  مکفی  تکنولوژی  و  دانش  و 

است.
 فروش نفت و محصوالت نفتی به صورت پیش 

فروش با اعمال مشوق های تاثیرگذار.
 ارایه سهام سازمان ها و بنگاه های دولتی در بازار 
سرمایه و کسب نقدینگی ناشی از فروش آن در 
سهم  کردن  کوچک  و  خصوصی سازی  راستای 
دولت در بازار سرمایه و اقتصاد کشور و تامین 

منابع مالی.
 فروش اوراق قرضه و اوراق مشتقه.

 فروش دارایی ها و اموال منقول و غیرمنقول بال 
استفاده و راکد.

به  توجه  با  دیجیتالی  ارز  وعرضه  تولید   
از  ناشی  کاغذی  ارز  بر  موجود  محدودیت های 

تحریم  های موجود.
فلزات  و  مسکوکات  ذخایر  از  قسمتی  فروش   
تامین  و  مرکزی  بانک  اختیار  در  گران بها 

نقدینگی الزم.

جهت پیشنهادی راهکارهای دوم: بخش
کاهشپیامدهایشیوعبیماریویروسکرونا
کسب و اقتصادی بنگاههای سازمانها، بر

وکارهایُخرد
و وسرمایهدرگردشکسب مالی تأمین -1

کارها
مرداد  از  تنفس  دوره  یک  گرفتن  نظر  در   
برای  ماهه  سه  دوره  یک  13۹۹حداقل  ماه 
بانکی  تسهیالت  فرع  و  اصل  بازپرداخت 
از  دیده  آسیب  خدماتی  و  تولیدی  واحدهای 

شیوع بیماری ویروس کرونا.
پرداخت  دوره  در  که  تسهیالتی  خصوص  در   
ماه  مرداد  از  آن  اقساط  و  می باشند  اقساط 
سررسید  و  معوق   13۹۹ سال  پایان  تا   13۹۹

و  سود  احتساب  بدون  اقساط  کلیه  می شوند، 
جرائم به انتهای دوره منتقل گردد.

 در خصوص تسهیالتی که به صورت مشارکت در 
ساخت و نصب ماشین آالت می باشند و سررسید 
اقساط آنان در این ایام فرا رسیده است، حداقل 
یک دوره تنفس شش ماهه در نظر گرفته شود.
و  کسب  از  دسته  آن  برای  وام ها  نرخ  کاهش   
کارهای کوچک و متوسط که دارای اسناد مثبته 
در زمینه کاهش شدید در فروش و آسیب ناشی 

از شیوع بیماری ویروس کرونا می باشند.
توسط  گردش  در  سرمایه  تسهیالت  اعطای   
دسته  آن  برای  اعتباری  موسسات  و  بانک ها 
دلیل  به  که  اقتصادی  بنگاه های  و  ازسازمان ها 
دیون)وچک ها  بازپرداخت  توان  فروش  کاهش 

صادره( را ندارند.

تأمین بیمه حق خصوص در اقداماتی -2
اجتماعیکارفرمایان 

  معافیت، کاهش یا به تعویق انداختن پرداخت 
سهم بیمه کارفرما)شامل حق بیمه بازنشستگی، 
بیکاری و حوادث ناشی از کار( به منظور حمایت 
اسناد مثبته در  از کسب و کارهایی که دارای 
زمینه کاهش در فروش و آسیب ناشی از شیوع 
پایان  13۹۹ماه  ماه  مرداد  از  می باشند  کرونا 
با  زمینه  این  ویروس)در  این  از  ناشی  بحران 

متخصصان و پزشکان نیز مشورت گردد(.
سهم  بیمه  حق  از  بیشتری  سهم  بخشودگی   
اقتصادی  بنگاه های  دسته  آن  برای  کارفرما 
بخش خصوصی و اصناف که به رغم آسیب از 
شیوع کرونا اقدام به تعدیل نیروی کار نکرده اند.
بهره مندی  و  درجامعه  سالمت  نظام  توسعه   
درمانی  و  بهداشتی  خدمات  از  استفاده  امکان 
و  سازمان ها  توسط  قیمت  ارزان  یا  و  رایگان 
بنگاه های اقتصادی درگیر شده و یا زیان دیده 

از شیوع بیماری ویروس کرونا.
 فراهم نمودن امکان تمدید دفترچه های بیمه به 
صورت خودکار و ارایه خدمات درمانی به صورت 

دیجیتالی، اینترنتی و از راه دور.

۳-اقداماتیدرخصوصاجارهبهاوهزینههاو
عوارضسربارکسبوکارها

 کسب وکارهایی که دارایی های سرمایه ای خود را 

از دولت و شرکت های دولتی اجاره کرده اند، در 
صورتی که دارای اسناد مثبته در زمینه کاهش 
بیماری  شیوع  از  ناشی  آسیب  و  فروش  در 
ویروس کرونا می باشند و در این مدت کارکنان 
خود را تعدیل نکرده و یا تعدیل حداقلی نیروی 
پرداخت  از  قسمتی  یا  تمام  از  داشته اند،  کار 
اجاره بهای خویش در مدت تعطیلی و کسادی 

ناشی از کرونا معاف گردند.
و  اداری  هزینه های  انواع  کاهش  یا  تعویق   
دفتری برای کسب وکارهای کوچک و متوسط، 
شامل انواع هزینه ها و عوارض مرتبط با قبوض 
خدماتی، آب، برق، گاز، فاضالب و پسماند برای 
کسب و کارهای زیان دیده و در معرض آسیب 

ناشی از شیوع بیماری ویروس کرونا.
 کاهش هزینه ها و عوارض گمرکی آن دسته از 
اختالل  آن ها  تأمین  زنجیره  در  که  کاالهایی 
ایجاد شده یا عرضه آن ها در بازار دچار کمبود 

شده است )با ارئه اسناد و مدارك(. 
حق  از  قسمتی  بخشودگی  و  هزینه ها  کاهش   
ناشی  حوادث  و  بی کاری  بازنشستگی،  بیمه 
معرض  در  و  دیده  زیان  کسب و کارهای  کار  از 

آسیب ناشی از شیوع بیماری ویروس کرونا.

۴-تسهیالتیدرزمینهپرداختمالیات
 تعویق در ارائه اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود 
و زیان متکی به دفاتر و اسناد اشخاص حقوقی 
مالیاتی  سال  از  پس  ماه  شش  تا  حداکثر 

)حداقل دو ماه مهلت اضافه گردید(.
بر  مالیات  یا  تعرفه  پرداخت  از  معافیت   
ارزش افزوده به منظور واردات تجهیزات مقابله 

با شیوع بیماری ویروس کرونا.
 بخشودگی جرائم مواد 1۶۹، 1۹0، 1۹۹، 1۹۷ 
و 1۹3 و بخشنامه های مالیاتی مربوط به قانون 
ارزش  بر  مالیات  قانون  و  مستقیم  مالیات های 
ویروس  بیماری  شیوع  دوره  پایان  تا  افزوده 

کرونا.
افزایش مهلت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده   
سال  ماه  شهریور  پایان  تا  بهار13۹۹  فصل 

.13۹۹
مالیاتی  رسیدگی  و  هیأت ها  جلسات  لغو    
شدن  فروکش  پایان  تا  حداقل  مؤدیان  کلیه 
این بیماری و یا برگزاری آن به صورت ویدئو 
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فضای  ظرفیت های  از  استفاده  با  و  کنفرانس 
مجاری کشور.

 مساعدت ویژه و افزایش تسهیالت مالیاتی به 
مشاغل خاص و آسیب دیده؛

گزاراشات  و  اظهارنامه  تسلیم  مهلت  افزایش   
حسابرسی مالی تا سه ماه پس از پایان شهریور 

ماه 13۹۹؛
 افزایش مهلت ارسال اطالعات معامالت فصلی 

مودیان مالیاتی به مدت حداقل دو ماه؛
 تسهیل و افزایش مهلت نصب صندوق مکانیزه 
مشاغل  برای  خوان  کارت  دستگاه  و  فروش 

مربوطه؛
 رونق و راه اندازی، توسعه و ارتقاء بهره مندی از 
با  اینترنتی  خدمات  ارایه  و  الکترونیک  دولت 

استفاده از فضای مجازی موجود.

۵-حمایتهایحقوقی
 تمدید مدت قرارداد شرکت های طرف قرارداد 
دلیل  به  که  دولتی  شرکت های  یا  و  دولت  با 
شیوع بیماری ویروس کرونا نمی توانند تعهدات 

خود را به موقع به انجام برسانند.
 تدوین قانون اعطای فرصت به فعاالن اقتصادی 
سراسر کشور توسط سران سه قوا که به موجب 
تا   13۹۹ ماه  مرداد  اول  زمانی  مدت  در  آن 
پایان پایان شهریور ماه 13۹۹ به عنوان فورس 

ماژور یا عسر و حرج تلقی شود.
 ایجاد یک سیستم یکپارچه ارجاع و رسیدگی 
بیماری  شیوع  از  ناشی  تجاری  دعاوی  برای 
ویروس کرونا )به شرط این که یکی از طرفین 
داوری  مرکز  در  باشد(  بازرگانی  کارت  دارای 
اتاق بارزگانی، هیأت های حل اختالف و نهایتاً 
برای  تخصصی  و  فوق العاده  قضایی  محاکم 
رسیدگی به دعاوی و اختالفات حقوقی)مدنی 

و کیفری(کسب وکارها.
یک  برای  وکار  کسب  مجوزهای  کلیه  تمدید   
دوره سه ماهه از مردادماه 13۹۹، مشروط به 
عدم تخلف صاحب کسب وکار و بدون نیاز به 
مراجعه به اداره های دولتی و بدون نیاز به اخذ 

گواهی پرداخت مالیاتی.
انقضای  تاریخ  که  بازرگانی  کارت های  اعتبار   
می باشد،   13۹۹ ماه  مرداد  به  مربوط  آن ها 
حداقل برای یک دوره سه ماهه به طور خودکار 

و بدون نیاز به ارائه مدارك و یا مراجعه حضوری 
به محل اتاق های بازگانی سراسری کشور،توسط 

وزارت صمـــت تمدید گردد.

راهکارهایپیشنهادیبهکسبوکارها
شیوع  اقتصادی  پیامدهای  کاهش  راستای  در 
و  سازمان ها  به  وکارها،  کسب  بر  کرونا  ویروس 
زیر  شرح  به  اقداماتی  مجموعه  اقتصادی،  بنگاه ها 

را پیشنهاد می شود:

بیماری  شیوع  بحران  کارکنان:  از حفاظت -1
ویروس کرونا به لحاظ احساسی برای برخی چالش 
برانگیز بوده و زندگی روزمره را به نوعی بی سابقه 
اساس  این  بر  است.  ساخته  تغییرات  دستخوش 
پیشنهاد می شود سازمان ها و بنگاه های اقتصادی و 
کسب وکارها ُخرد برنامه حمایتی را تنظیم و اجرا 
حمایت  مجموعه  کارکنان  از  که  نحوی  به  کنند، 
دستورالعمل های  از  پیروی  مثال،  عنوان  به  شود. 
جهانی،  بهداشت  سازمان  توسط  شده  منتشر 
امکانات  تهیه  و  شیفتی  کاری  برنامه های  پیگیری 
بیماری  شیوع  شرایط  در  کاری  دور  با  مرتبط 

ویروس کرونا.

بحران از عبور برای نقدینگیالزم 2-حفظ
وچالشهایپیشروی: ضرورت دارد که کسب 
وکارها در راستای برنامه های آتی، سناریوهایی در 
خصوص متغیرهای اثرگذار بر درآمد و هزینه های 
سازمان ها  کنند.  پیش بینی  خود  کار  و  کسب 
فعالیت  مالی  شاخص های  می توانند  بنگاه ها  و 
و  بگیرند  نظر  در  سناریو  هر  برای  را  خود  اصلی 
محرك هایی را که تا حد زیادی بر نقدینگی موثر 
هستند، مثل کاهش هزینه ها و بهینه سازی پرتفوی 
اجــرایی  و  شـــناسایی  سرمایه گذاری هایشان 

کنند.

بنگاه ها  و  سازمان ها  تامین:  زنجیره تثبیت -۳
زنجیره  زمانی که ممکن است  بازه  و  باید مقیاس 
تامین کاالی آن ها در معرض اخالل قرار بگیرد را 
در  اخالل  که  زمانی  در  عالوه  به  دهند.  تشخیص 
بنگاه ها  و  ایجاد می شود، سازمان ها  تامین  زنجیره 
تولیدات  راستای  در  محدود  منابع  این  از  باید 

ضروری و مهم تر خود استفاده کنند.

و  سازمان ها  مشتریان:  با ارتباط حفظ -۴
بنگاه ها که عرضه را بهتر رصد می کنند اغلب موفق 
مشتریان  اصلی  بخش  در  آن ها  که  چرا  می شوند؛ 
پیش بینی  را  آن ها  رفتار  و  سرمایه گذاری  خود 
می کنند)برای نمونه در چین درحالی که تقاضای 
نرفته است  بین  از  و  پایین است،  مصرف کنندگان 
و مردم به طور وسیعی به سوی خرید آنالین برای 
تامین تمامی کاالها و خدمات حرکت کرده اند(. این 
روند همچنین شامل اطمینان از کیفیت محصوالتی 
که به صورت آنالین فروخته می شوند نیز می شود. 
حذف  طریق  از  می شود  پیشنهاد  شرایط  این  در 
سفــارش  مدل های  ارائه  سفارشات،  لغو  جریمه 
خود  مشــــتریـان  از   ... و  تخفیف  ارائه  منعطف، 
حمــــایت کنید و وفاداری آن هـــا را حفظ و ارج 

نمــــایند.

جمعبندیونتیجهگیری
ویروس  بیماری  شیوع  از  ناشی  اقتصادی  شوك 
کرونا)کووید-1۹( در روزهای پایان سال 13۹8، 
و  مشاغل  از  بسیاری  فروش  کاهش  به  منجر 
میان  این  در  و  شده  مرتبط  وکارهای  کسب 
اثرات  کرد  سعی  حمایتی  بسته  وعده  با  دولت 
خانوارها  برای  را  مساله  این  اقتصادی  منفی 
به چه  و سرانه  وعده  این  اما  کند.  تعدیل  موقتاً 
تخصیص  باید  بیشتر  استان ها  کدام  به  و  اندازه 
نتایج  طریق  از  می تواند  گردد،  بودجه بندی  و 
همچنین  پذیرد.  صورت  پژوهش  این  حاصل 
ویروس  شیوع  بین  المللی،  گزارش های  براساس 
همسایه  کشورهای  به  ایران  صادرات  کرونا، 
اساس،  براین  که  است.  کرده  محدود  بسیار  را 
درحالی که گفته می شود بیش از نیمی از درآمد 
منطقه ای  تجارت  کانال های  محل  از  کشور 
از  پس  یکی  ایران،  همسایگان  می یابد،  تحقق 
دیگری مرزهای خود را با کشورمان بسته اند و یا 
کرده اند.  لحاظ  این خصوص  در  محدودیت هایی 
بنابراین این موضوع سبب شده تا صادرات ایران 
هم  ارتباط  این  در  که  یابد.  کاهش  شدت  به 
می توان با برنامه ریزی صحیح در زمان بازگشایی 
انجام  و  موجود  موانع  رفع  و  صادراتی  مرزهای 
پرتوکل ها و مراقبت های بهداشتی مدنظر در این 
چرخه  دوباره  درآمد  گردش  به  سبب  کشورها، 
درآمدزایی  و  شده  کشور  اقتصادی  صادارات 
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براساس  همچنین  و  گردد.  کشور  برای  مجدد 
بر  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  گزارش 
اثر شیوع بیماری ویروس کرونا، در حوزه اشتغال 
تحت  کار  بازار  تقاضای  و  عرضه  سمت  دو  هر 
کاهش  و  تعطیلی  و  گرفت.  خواهد  قرار  تاثیر 
تعدیل  به  منجر  اقتصادی  فعالیت های  سطح 
و  شد  خواهد  کار  تقاضای  کاهش  و  کار  نیروی 
برخی  زیرا  یافت،  خواهد  کاهش  نیز  کار  عرضه 
افراد که به طور مستقیم با بیماری درگیر شده اند 
خود  اقدامات  با  غیرمستقیم  که  دیگر  برخی  و 
خود  کاری  ساعات  تعامالت،  کاهش  و  مراقبتی 
می رسد  نظر  به  بنابراین  داد.  خواهند  کاهش  را 
با کاهش نرخ مشارکت و کاهش  در سال 13۹۹ 
اشتغال مواجه خواهیم بود. که این امر در نواحی 
آن ها  داخلی  ناخالص  تولید  استان های که درصد 
بوده اند  برخوردار  باالتری  جمعیت  و  بوده  بیشتر 
بیشتر هویدا می باشد. از نکات دیگری که می توان 
تاثیرات  که  است  آن  کرد  اشاره  موضوع  این  به 
میزان  بر  تاثیری  هوا  گرمای  مانند؛  هوایی  و  آب 
فصلی  هر  در  پس  ندارد.  کرونا  ویروس  گسترش 
بیماری  مجدد  شیوع  و  گسترش  امکان  سال  از 
ویروس کرونا وجود دارد. که در این ارتباط یادآور 
اثرات  با  مبارزه  قبال  در  دولت  رفتار  می گردد 
دهنده  نشان  بیشتر  کرونا  ویروس  شیوع  بحران 
تمرکز بر بُعد بحران ایجاد شده در سالمت عمومی 
اقتصادی آن  بُعد بحران  بر  تا تمرکز  جامعه است 
و این که چطور و چگونه استراتژی مناسبی را در 
انجام  اقتصادی  آمیز  تهدید  پدیده  این  با  مقابله 
قرار  اولویت  در  را  آشفتگی  این  بُعد  کدام  و  دهد 
مساله  هرحال  در  و  است.  اهمیت  حائز  می دهد، 
اصلی تامین مالی دولت در این وضعیت خطرناك 
پیش آمده می باشد. در واقع هرچه چرخه فعالیت 
کسب وکارها کاهش یابد و میزان تاب آوری کسب 
درآمدهای  کند،  پیدا  کاهش  اقتصادی  کارهای  و 
عمومی از جمله ناشی از مالیات و عوارض دولتی، 
می یابد  کاهش  نیز  نفتی  و  نفتی  غیر  صادارات 
دولت  بودجه  افزایش کسری  به  منجر  نیز  آن  که 
بیشتری  فشار  تورمی،  اثرات  همچنین  می شود. 
نظام  بر  کلی  طور  به  و  دولت  مالی  وضعیت  بر 
بهبود  که جهت  کرد  وارد خواهد  اقتصادی کشور 
وضعیت حاضر نتایج حاصل از این پژوهش کمک 
استراتژی  اتخاذ  و  صحیح  مدیریت  با  تا  می نماید 

مناسب، برنامه ریزی و اقدامات شایسته و به موقع 
باشیم.  داشته  اقتصادی  بحران  از  خروج  برای  را 
تحلیل های  و  گزارشات  حسب  است  مسلم  آنچه 
صورت گرفته، الزم است در کشور عزیزمان ایران 
در  مدیریتی  خاص  استراتژی هایی  و  کارها  راه 
خصوص سازمان ها و بنگاه های اقتصادی و کسب 
وکارهای ُخرد در مناطق جغرافیایی و استان هایی 
که جمعیت و تردد بیشتر دارند و صنایع تولیدی 
و خدماتی کشور در آن مکان ها مستقر می باشند، 
همچنین  گیرد.  صورت  موثرتری  تمهیدات 
استراتژی های  بتواند  تا  شود  اتخاذ  تصمیماتی 
با این بیماری همه گیر  مناسب در راستای مقابله 
را با استفاده از استراتژی تاب آوری و در تعامل با 
ایجاد  راستای  در  و  سازمانی  استراتژی های  نقشه 
ارزنده دارایی های نامشهود  آمادگی و حفظ نقش 
سازمانی)از جمله سرمایه انسانی، سرمایه اطالعاتی 
اجرایی گردیده و راه حل های  و سرمایه سازمانی( 
با  داخلی  مصرف  جهت  نیز  سودمند  پیشنهادی 
توجه به الگوبرداری از راه کارهای مناسب و موفق 
در دیگر کشورها و سایر راه حل های بومی موفق در 
خصوص مقابله با پیامدهای این بیماری خطرناك 
و  حمایت  تاضمن  قرارگیرد.  مدنظر  همه گیر  و 
و  اقتصادی  بنگاه های  و  سازمان ها  از  پشتیبانی 
کسب وکارهای ٌخرد، سبب کاهش و جلوگیری از 
کسادی فعالیت های اقتصادی و ورشکستگی آن ها 
و  اقتصادی  رونق  ایجاد  موجب  نهایت  در  و  شده 
عنوان  به  ایرانی  از کاالی  و حمایت  تولید  جهش 
راستای  در  و  مقاومتی  اقتصاد  اصلی  جزء  دو 
مقام  گهربار  فرمایشات  نمودن  عملی  و  تحقق 
راهبردی  اهدف  به  دستیابی  در  رهبری  معظم 
آخر؛  سخن  در  گردد.  پیش روی  سال  وکالن 
شده  ایجاد  آشفتگی های  که  است  توجه  شایان 
اخیرکشور  سال  دو  طی  اقتصادی  درشرایط 
جدیدی  دور  تحمیل  و  برجام  نقض  واسطه  به 
غربی  کشورهای  توسط  ظالمانه  تحریم ها  از 
و  ارز  نرخ  نوسانات  نظیر؛  آن  مخرب  تبعات  و 
درحال  و   .  . و.  قیمت ها  افزایش  صعودی  سیر 
ویروس  بیماری  شیوع  از  ناشی  بحران  حاضر 
فعالین  روی  پیش  را  وخیمی  شرایط  کرونا، 
بر  پس؛  است.  داده  قرار  اجتماعی  و  اقتصادی 
این اساس پیگیری اقدامات حمایتی فوری برای 
ادامه حیات بخش های تولیدی وکسب وکارهای 

که  آن  به  توجه  با  و  دارد.  ضرورت  اقتصادی 
از  عبور  دارد،  قرار  درآمدی  تنگنای  در  دولت 
قوای  همکاری  و  هماهنگی  نیازمند  بحران  این 
بهره مندی  و  نظام  مسئولین  تمامی  سه گانه، 
و  بازرگانی  اتاق های  مشاوره ای  ظرفیت های  از 
صنعت و تجارت، نخبگان و کارشناسان اقتصادی 
علمی  توانمند  ظریف  از  بهره گیری  همچنین  و 
و  می باشد.  کشور  سطح  در  موجود  دانشگاهی  و 
یادآور می شود که مجموعه پیشنهادات ارائه شده 
در این پژوهش علمی، پیشنهاداتی اولیه ای است 
و  ذیصالح  مراجع  هم فکری  و  بلوغ  و  رشد  با  که 
ذی ربط می تواند بهترین نسخه و راه کارهای عملی 
مفید و سودمندی را برای خروج از بحران ناشی از 
شیوع بیماری ویروس کرونا)کووید-1۹( به ارمغان 

آورد.                                                  

منابع
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شماره  دوره۶،  اقتصادی،  پژوهشنامه  فصلنامه 

22، شماره پیاپی3، ص ص 1۵-43.
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هجدهم، شماره ۶8، ص ص 2۵3-2۹0.
بخشنامه  های  کشور،  مالیاتی  امور  سازمان   •
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جعفری،  و  تیمور  محمدی،  عباس،  شاکری،   •
بازارهاي  نوسانات  »تاثیر  محمد)13۹8(، 
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اقتصادی،  پژوهشنامه  فصلنامه  مالی2008«، 
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مالی گزارشگری 

در  پیش رو  تغییرات 
ارائه و افشای
مالی گزارشگری 
صورت مالی 
نمونه
 مطابق با 
پیش نویس
ارائه و افشای
 عمومی
2019 دسامبر 

علی هدایتی

ترجمه:

مهدی یزدان دوست

مقدمه
براندن  لیورپول،  باشگاه  قبلي  سرمربیان  از  یکی 
مثل  باشگاه  این  »مربیگري  است:  گفته  راجرز، 
باهاش  داری  که  حالی  در  رو  هواپیما  یه  که  اینه 
درباره  اغلب  موضوع  این  بسازی!«  می کنی  پرواز 
زندگی  روز  هر  است.  صادق  هم  مالی  گزارشگری 
به جهان همیشه  پاسخگویی  به  استانداردگذار  یک 
در حال تغییر بنگاه هاي تجاري می گذرد. این شرایط 
در  تحوالت  از  بسیاری  فعلی  وضعیت  وصف الحال 
است.  حسابداری1  بین المللی  استانداردهای  هیئت 
هیئت، استانداردهاي جدیدی درباره درآمد، ابزارهای 
مالی، قراردادهای بیمه و اجاره ها معرفي کرده است. 
این ماجرا، هیئت به  از شروع بخش بعدی  اما قبل 
استاندارد  ارائه  از سرعت  که کمی  است  این  دنبال 
کم کند تا بتواند تعدیالت الزم در این استانداردها 
بهتر  مخابره  هیئت  اصلی  سیاست  دهد.  انجام  را 
جهت گیری  است.  مالی  گزارشگری  در  اطالعات 
به  را  موضوع  این   2020 سال  در  اصلی  پروژه های 
وضوح نشان می دهد. در کنفرانس اخیر هم اندیشی 
هیئت،  اعضای  از  یکی  لندن،  در  کارشناسان حرفه 
تعدیل  فعلی،  رایج  »رویکرد  گفت:  اندرسون،  نیک 
مالی  گزارشگری  در  بودن  مربوط  ویژگی  تقویت  و 
پروژه های جاری هیئت،  اساسی ترین  از  یکی  است. 
که  پروژه  این  است.  اصلی  مالی  صورت های  پروژه 
سالیان  در طول  برای سرمایه گذاران  باالیی  اولویت 
پروژه ها  جلسات  دستور  در  همواره  است،  داشته 
افسانه ایی  سفر  نهایت  در  اما  دارد.  باالیی  اولویت 
آن  نقطه ای رسید که پیش نویس  به  آن  و جادویی 
منتشر شد. این پیش نویس تغییرات زیادی نسبت به 

شکل و فرمت صورت هاي مالي پیشنهاد مي دهد.«

در  زیادی  تغییرات  احتماال  که  پیش نویس  این 
استانداردهای  ویژه  )به  گزارشگری  استانداردهای 
صورت های  "ارائه  یک  شماره  حسابداری  بین المللی 
مالی" و شماره هفت "صورت جریان های نقدی"( ایجاد 
خواهد کرد، تا ژوئن 2020 فرصت نظرخواهی داشت. 
در این مقاله با ترجمه بخشی از نمونه تشریحی2 نحوه 
ارائه و افشا صورت های مالی مطابق با پیش نویس جدید، 
تالش شده است تا دید کاملی به خوانندگان برای درك 

تغییرات پیش رو در گزارشگری مالی ایجاد شود.

متنپیشنهادی
ارائهوافشایعمومیاستانداردهایبینالمللی

Xگزارشگریمالیشماره
نمونههایتشریحی

استانداردهای  نویس(  )پیش  همراه  نمونه ها  این 
اما  هستند،   X شماره  مالی3  گزارشگری  بین المللی 
بخشی از آن محسوب نمی شوند. در واقع این نمونه ها 
بین المللی  استانداردهای  نویس(  )پیش  از  ابعادی 
ولی  می دهند،  شرح  را   X شماره  مالی  گزارشگری 

هدف آنها ارائه رهنمودهای تشریحی نیست. 

مقدمه
بین المللی  استانداردهای  )پیش نویس(   )IE1
و  عمومی  الزامات   X شماره  مالی  گزارشگری 
صورت های  در  را  اطالعات  افشای  و  ارائه  خاص 
انطباق  شیوه های  نمونه ها  این  می کند.  بیان  مالی 
نویس(  )پیش  افشا  و  ارائه  الزامات  با  واحد  یک 
شماره  مالی  گزارشگری  بین المللی  استانداردهای 
 ،۷ بندهای  در  که  همان طور  می دهند.  نشان  را   X
استانداردهای  )پیش نویس(  و ۹۷   83 ،12 ،10 ،8
بین المللی گزارشگری مالی شماره X شرح داده شد، 
استفاده  مورد  و شرح های  مالی  عناوین صورت های 
بین المللی  استانداردهای  الزامات  با  باید  اقالم  برای 
ارائه و افشای اطالعات مالی  گزارشگری مالی برای 

منطبق باشند.

جنبه های  همه  تشریح  نمونه ها  این  هدف   )IE2
نیست  مالی  گزارشگری  بین المللی  استانداردهای 
مالی  صورت های  از  کاملی  مجموعه  شامل  و 
واحدها  الزامی  اقالم  همه  نمونه ها  نیستند.  نیز 
)پیش نویس(   82 و   ۶۵ بندهای  به کارگیری  در 
 X استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی شماره

را نشان نمی دهند. 

IE3( ساختار این نمونه ها به شرح زیر است:
و ارائه به مربوط نمونههای اول- بخش الف(
از صورت های عملکرد  نمونه هایی  این بخش  افشا. 
در  تغییرات  صورت  و  مالی  وضعیت  صورت  مالی، 
حقوق مالکانه یک شرکت تولیدی را نشان می دهد، 
که در این دوره مالی نه در فعالیت های اصلی تجاری 
نیاز  مورد  سرمایه  نه  و  می کند  سرمایه گذاری  خود 
این واحد  بنابراین  تامین می کند.  را  مشتریان خود 
الزامات بند 48 یا ۵1 )پیش نویس( استانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی شماره X را به کار نبرده 
از  ناشی  هزینه های  و  درآمدها  همه  بلکه،  است. 
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سرمایه گذاری را در طبقه سرمایه گذاری طبقه بندی 
می کند و همه درآمد ها و هزینه های وجه نقد و معادل 
تامین  طبقه  در  را  مالی  تامین  فعالیت های  و  نقد 
از  نمونه هایی  اول،  بخش  می کند.  طبقه بندی  مالی 

یادداشت های صورت های مالی را نیز ارائه می کند. 

صورت از بیشتری نمونههای دوم- بخش ب(
)بخشی  از  نمونه هایی  بخش  این  زیان. و سود
جریان  در  که  واحد  یک  زیان  و  سود  صورت  از( 
فعالیت های اصلی تجاری خود سرمایه گذاری می کند، 
یا تأمین اعتبار را به عنوان یک فعالیت اصلی تجاری 
)یا هر دو( انجام می دهد، را نشان می دهد. بنابراین این 
واحد، باید الزامات بندهای 48 یا ۵1 )پیش نویس( 
 X شماره  مالی  گزارشگری  بین المللی  استانداردهای 
و  درآمدها  از  بخشی  و  کند  اجرا  را  آنها(  دو  هر  )یا 
هزینه ها را در طبقه عملیاتی طبقه بندی کند، که در 
غیر این صورت باید در طبقه سرمایه گذاری یا طبقه 

تامین مالی طبقه بندی می شدند.

بخش  این  سرمایه.  افشاهای سوم- بخش ج(
نمونه هایی را در بر می گیرد که کاربرد بندهای 111 
بین المللی  استانداردهای  نویس(  )پیش    112 و 

گزارشگری مالی شماره X را نشان می دهند. 

بخشاول-نمونههاییازارائهوافشا
در  که  است  تولیدکننده ای   XYZ شرکت    )IE4
از  مجزا  و  مستقل  کامال  بازدهی  که  دارایی هایی 
می کنند،  ایجاد  خود  مالکیت  تحت  منابع  دیگر 
اصلی  فعالیت  عنوان  به  و  نمی کند  سرمایه گذاری 
کسب وکار سرمایه مورد نیاز مشتریان خود را تامین 
مالی  صورت های  از  نمونه هایی  بخش  این  نمی کند. 

اولیه و یادداشت های گروه XYZ را ارائه می کند:
الف( صورت های عملکرد مالی )صورت سود وزیان و 

صورتی که نشان دهنده سود جامع است(، 
ب( صورت وضعیت مالی،

ج( صورت تغییرات در حقوق مالکانه،
بر  عملیاتی  هزینه های  تحلیل  یک-  یادداشت  د( 
اساس ماهیت )که براساس الزامات بند ۷2 )پیش 
بین المللی گزارشگری مالی  استانداردهای  نویس( 

شماره X ارائه شده است(، 
مدیریت  عملکرد  اندازه گیری های  دو-  یادداشت  ه( 
براساس  )که  غیرعادی  درآمدهای  و  هزینه ها  و 
نویس(  )پیش   10۶ و   101 بند  الزامات 

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی شماره 
استانداردهای  نویس(  )پیش  ۷4ب  بند  )و   X
بین المللی گزارشگری مالی شماره X( ارائه شده 

است(،
و( یادداشت سه- تحلیل تعدیالت تجدید طبقه بندی 
)که براساس بند ۷۷ )پیش نویس( استانداردهای 
الزام شده   X مالی شماره  گزارشگری  بین المللی 

است(؛ 
ز( یادداشت 4- تحلیل تاثیر مالیاتی براساس هر یک 
از اجزای سایر اقالم سود جامع )براساس الزامات 
بین المللی  استانداردهای  نویس(  )پیش   80 بند 

 .)X گزارشگری مالی شماره

مالی  صورت های  کامل  مجموعه  بخش  این    )IE۵
گروه XYZ را نشان نمی دهد. برای مثال نمونه  های 

مربوط به موارد زیر ارائه نشده است:
نمونه های تشریحی  نقدی.  الف( صورت جریان های 
در  ارائه شده  نقدی  جریان  صورت  با  همراه 
 )IAS7(  ۷ حسابداری  بین المللی  استاندارد 

نمونه هایی از این صورت را ارائه می کنند. 
سـال  ژانویه  اول  در  مالی  وضعیت  صورت  ب( 
به  را  مالی  این صورت  باید   XYZ گروه   20x1
در  که  طور  همان  زیرا  کند.  ارائه  الزامی  صورت 
داده  شرح  مالکانه  حقوق  در  تغییرات  صورت 
شده است، تجدید ارائه سود انباشته با تسری به 
کرده  ارائه   20x1 ژانویه سال اول  در  را  گذشته 
استانداردهای  نویس(  )پیش   3۶ )بند  است. 

)X بین المللی گزارشگری مالی شماره
استانداردهای  براساس  افشا  الزامات  سایر  ج( 
)عطف  ارجاعات  مالی.  گزارشگری  بین المللی 
نمونه ها  در  زمانی  تنها  یادداشت ها  به  متقابل( 
مرتبط  توضیحی  یادداشت های  که  می شود  ارائه 

با آن در این بخش ضروری باشد. 

IE۶( در مورد نمونه های این بخش، گروه XYZ سود 
و زیان و سایر اقالم سود جامع را در دو صورت مالی 
)بند 13 ب )پیش نویس( استانداردهای بین المللی 
سایر  است.  کرده  ارائه   )X شماره  مالی  گزارشگری 
اقالم سود جامع به صورت ناخالص از مالیات نشان 
داده شده اند و مالیات مربوط به آن درآمد ها به طور 
81 ب  )بند  است  شده  ارائه  طبقه  هر  در  جداگانه 
گزارشگری  بین المللی  استانداردهای  نویس(  )پیش 
مالی شماره X(. گروه XYZ مشخص کرده است که 

تحلیل هزینه های عملیاتی به کمک روش »کارکرد 
استفاده کنندگان  به  را  اطالعات  مفیدترین  هزینه« 
نویس(  )پیش   ۶8 بند  مطابق  و  مالی  صورتهای 
شماره  مالی  گزارشگری  بین المللی  استانداردهای 
که  است  کرده  مشخص  همچنین  می کند.  ارائه   X
ارائه صورت وضعیت مالی که اقالم جاری را از اقالم 
را  اطالعات  مفیدترین  می کند،  متمایز  غیرجاری 
برای استفاده کنندگان فراهم می کند )بند 84 )پیش 
مالی  گزارشگری  بین المللی  استانداردهای  نویس( 

 .)X شماره

ابزارهای  الف( مقدار درج شده در سرمایه گذاری در 
برنامه های  مجدد  اندازه گیری  شامل  مالکانه 
بازنشستگی با مزایای معین، سهم از سایر اقالم سود 
خاص،  مشارکت  و  وابسته  تجاری  واحدهای  جامع 
سهم از سایر اقالم سود جامع غیر از واحدهای تجاری 
وابسته و مشارکت خاص، تفاوت تسعیر ارز عملیات 
جریان های  ریسک  مصون سازی  زیان  و  خارجی 
مالیات  خالص  جامع،  سود  اقالم  سایر  برای  نقدی 
هزینه  مثال،  برای  است.  کنترل  فاقد حق  منافع  و 
از مقدار ۶000   20x1 اقالم سود جامع سال سایر 
به سرمایه گذاری  واحد، معادل 3۶00 واحد مربوط 
 ۹00 و  مالیات  واحد   1۵00 مالکانه،  ابزارهای  در 

واحد مربوط به منافع فاقـــد حق کنترل اسـت.

عملیاتی هزینههای تحلیل یک- یادداشت
براساسماهیت7

نمایه ۵ هزینه های عملیاتی موجود در صورت سود 
می کند.  تحلیل  هزینه ها  ماهیت  براساس  را  وزیان 
سایر هزینه های غیرعادی شامل اقالم بدون اهمیت 
هزینه های  آنها  بزرگترین  و  هستند،  غیرمرتبط  و 
و   20x2 سال  در  واحد   ۷00 میزان  به  سفر  ارزی 

۵۶0 واحد در سال 20x1 است. 

یادداشتدو-شاخصهایعملکردمدیریتو
هزینههاودرآمدهایغیرعادی8

در  که  مدیریت  عملکرد  شاخص  سه  از  گروه 
گزارشگری  بین المللی  استانداردهای  پیش نویس 
استفاده کنندگان  با  ارتباط  بخش  و   X شماره  مالی 
صورت های مالی تعریف شده است، استفاده می کند. 
تعدیل شده،  عملیاتی  سود  شامل  شاخص  سه  این 
سود خالص تعدیل شده و سود تعدیل شده سهامداران 
عملکرد  شاخص های  این  می باشد.  اصلی  شرکت 
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
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حسابدار

20x2 صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به 31 دسامبر ،XYZ نمایه 1 - گروه

       20x2                    20یادداشتx1

درآمدهای عملیاتی/فروش
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی/بهای تمام شده کاالی فروش رفته

سودناخالص
سایر درآمدها )الف(

هزینه های فروش
هزینه های تحقیق و توسعه
هزینه های عمومی و اداری

هزینه کاهش ارزش دریافتنی های تجاری
سودعملیاتی 

سهم از سود و زیان واحدهای تجاری وابسته و مشارکت خاص همگن4)ب(
سود ناشی از واگذاری واحدهای تجاری وابسته و مشارکت خاص همگن

و وابسته تجاری واحدهای هزینههای و درآمدها و عملیاتی سود
سرمایهگذاریهایمشترکهمگن

سهم از سود و زیان واحدهای تجاری وابسته و مشارکت خاص ناهمگن
درآمد سود سهام

سودقبلازتامینمالیومالیاتبردرآمد
هزینه های مربوط به تامین مالی

بازیافت تنزیل ارزش هاي آتي۵)ج(
سودقبلازمالیات

هزینه مالیات بر درآمد
سودسالناشیازعملیاتدرحالتداوم

زیان خالص عملیات متوقف شده
سودسال

سود متعلق به:
مالکان شرکت اصلی

منافع فاقد حق کنترل

سودهرسهمناشیازعملیاتدرحالتداوم:
پایه و تقلیل یافته

سود هر سهم از سود:
پایه و تقلیل یافته

 2
1,2

1
1

1,2
1

2

2

34۷,000 
)23۷,100(
10۹,۹00 

3,800 
)28,۹00(
)13,8۵0(
)2۵,180(
  )4,۵00(
41,2۷0 

)۶00(    
      -        

40,۶۷0  

3,380 
     3,۵۵0 

4۷,۶00 
)3,800(

   )3,000(
40,800 

   )۷,200(
33,۶00

       0     
   33,۶00 

2۶,880 
     ۶,۷20 
   33,۶00 

    0,۶۷    

    0,۶۷    

33۵,000   
)21۹,۹00(  
11۵,100   

4,100   
)2۷,3۵0(  
)22,400(  
)2۵,0۶0(  
 )3,800(  
40,۵۹0   

2000     
  2,200    

44,۷۹0   

1,000   
    3,210   

4۹,000   
)4,۵00(  

  )2,۵00(  
42,000   

)10,۵00(  
31,۵00  

  )۵,۵00(  
  2۶,000   

20,800   
    ۵,200   
  2۶,000   

    0,۶۶     

   0,۵۵      

الف( بند 28 از پیش نویس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی الزام می کند که اجزا سایر درآمدها در یادداشت ها تحلیل شود. با این وجود این یادداشت در 
این مثال ارائه نشده است. 

ب(واحدهای تجاری وابسته و مشارکت خاصی که واگذاری آن ها بر عملیات و سود و زیان واحد تجاری اثر می گذارد. )مترجم(
ج(تعدیل و افزایش ارزش دفتری بدهی های بلند مدتی که به ارزش فعلی در دفاتر نگهداری می شوند و هر ساله باید به میزان هزینه مالی مربوطه افزایش یابند تا 

در سررسید به مبلغ اسمی گزارش و تسویه شوند. )مترجم(
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حسابدار

2x20 صورت ارائه سود جامع برای سال مالی منتهی به 31 دسامبر ،XYZ نمایه 2 - گروه

20x220x1یادداشت
سودسال

اقالمیکههموارهخارجازصورتسودوزیانگزارشمیشوند:)الف(

سود )زیان( سرمایه گذاری در ابزارهای مالکانه

سود)زیان( اندازه گیری مجدد طرح های بازنشستگی با مزایای معین

سهم از سایر اقالم سود جامع واحدهای تجاری وابسته و مشارکت خاصه مگن )ب(

سهم از سایر اقالم سود جامع واحد  های تجاری وابسته و مشارکت خاص ناهمگن 

مالیات بردرآمد مربوط به اقالمی که همواره خارج از صورت سود و زیان گزارش می شوند 

مجموع اقالمی که همواره خارج از صورت سود و زیان گزارش می شوند

درآمدوهزینههاییکهممکناستدرآیندهدرسودوزیانگزارششوند

)تعدیالتتجدیدطبقهبندی،مترجم(:

تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
زیان مصون سازی ریسک جریان های نقدی۶

مالیات بردرآمد مربوط به هزینه ها و درآمدهایی که باید در سود و زیان آینده در 

نظر گرفته شوند

مجموعدرآمدوهزینههاییکهممکناستدرآیندهدرسودوزیاندر

نظرگرفتهشوند

سایراجزاسودجامعسال،بعدازمالیات

جمعسودجامعسال

کلسودجامعقابلتخصیصبه:

مالکان شرکت اصلی

منافع فاقد حق کنترل

4

3

3

33,۶00

3,۵00

3,200

)2,800(

۶00

)1,۶۷۵(

)282۵(

)۵,۶00(

)1,200(

1,۷00

)۵,100(

)2,2۷۵(

31,32۵

24,۶20

۶,۷0۵

31,32۵

2۶,000

)۶,000(

1,400

1,000

2,300

1,1۵0

)1۵0(

10,000

)4,000(

)1,۵00(

4,۵00

4,3۵0

30,3۵0

24,۹40

۵,410

30,3۵0

الف( این درآمدها مستقیما به سو دانباشته انتقال می یابند و در نتیجه تعدیالت تجدید طبقه بندی ایجاد نمی کنند. )مترجم(
ب( در این مثال، اجزای سایر اقالم سود جامع مربوطبه واحدهای تجاری وابسته و غیروابسته و مشارکت های خاص تنها شامل اجزایی است که در اندازه گیری های 
مجدد به صورت موقت خارج از سود و زیان گزارش شده اند. اگر یک واحدتجاری، شرکت  وابسته جداگانه یا وابسته یا مشارکت خاصی داشته باشدکه سایر اقالم سود 

جامع آن شامل اجزایی باشند که باید در اینده در سود و زیان گزارش شوند، باید این مقدار در یک ردیف جداگانه افشا شود.
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حسابدار

20x2 صورت وضعیت مالی در تاریخ 31 دسامبر ،XYZ نمایه 3- گروه
20x2 3120 دسامبرx1 31 دسامبر

داراییها
داراییهایغیرجاری

امالك، ماشین آالت و تجهیزات
سرقفلی

دارایی های نامشهود
سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکت خاص همگن
سرمایه گذاری در واحد  های تجاری وابسته و مشارکت خاصناهمگن

سرمایه گذاری در ابزارهای مالکانهبه جز واحدهای تجاریوابسته ومشارکت خاص
جمعکلداراییهایغیرجاری

داراییهایجاری
موجودی کاال

حسابهای دریافتنی تجاری
سایر دارایی های جاری

نقد ومعادل نقد
کل دارایی های جاری

کلداراییها

حقوقمالکانهوبدهیها
حقوق صاحبان سهام منتسب به مالکان شرکت اصلی 

سرمایه سهام
سود انباشته

اندوخته سایر اقالم سود جامع
کلحقوقصاحبانسهاممنتسببهمالکانشرکتاصلی 

منافع فاقد حق کنترل
کلحقوقصاحبانسهام

بدهیهایغیرجاری
تسهیالت بلندمدت

بدهی مالیات انتقالی
ذخایر بلندمدت

کلبدهیهایغیرجاری

بدهیهایجاری
حسابهای پرداختنی تجاری و سایر

بدهی  های قرارداد
تسهیالت کوتاه مدت

حصه جاری تسهیالت بلندمدت
بدهی مالیات جاری

ذخایر کوتاه مدت
جمعکلبدهیهایجاری

کلبدهیها
جمعحقوقصاحبانسهاموبدهیها

220,000
10,800
14,000
12,۶00
۷,۶۵0
2۶,۵00

2۹1,۵۵0

۵۵,۵00
34,000
۷,۶2۵

23,400
120,۵2۵
412,0۷۵

110,000
142,180
2,480

2۵4,۶۶0

42,01۵
2۹۶,۶۷۵

۵0,000
4,800
1۵,000
۶۹,800

21,800
۶,200
4,000
۵,000
۵,100
3,۵00
4۵,۶00

11۵,400
412,0۷۵

20۵,۵00
10,800
1۹,۵00
13,200
4,2۷0
23,000
2۷۶,2۷0

۵2,۵00
32,000
10,100
22,۹00
11۷,۵00
3۹3,۷۷0

100,000
124,300
4,۷40

22۹,040

3۵,310
2۶4,3۵0

۵۵,000
8,۶00

12,000
۷۵,۶00

20,420
۷200
۶000

12000
4,800
3,400
۵3,820
12۹,420
12۹,420



2۳
تابستان ۱۳۹۹

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳۳ شمارۀ

حسابدار

20x2  صورت تغییرات در حقوق مالکانه در تاریخ 31 دسامبر ،XYZ نمایه ی 4 – گروه

ام
سه
یه
رما

س

ته
اش
انب
ود

س

انه
الک

زم
برا
را
ید

ذار
ه گ
مای
سر

ین
مع
ی
ایا
مز
با
گی

ست
ش
ازن
یب

ها
رح 

ط

و
ته
س
واب
ی
جار

یت
ها
حد

وا
مع
جا
ود

س
از
هم

س
ن
مگ

صه
خا
ت

رک
شا

م

و
ته
س
واب
ی
جار

یت
ها
حد

وا
مع
جا
ود

س
از
هم

س
گن

هم
صنا

خا
ت

رک
شا

م

جی
خار

ت
لیا
عم
رز

را
سی

تف
ت
فاو

ت

دی
نق
ای

ن ه
ریا

ج
زی

سا
ن
صو

م

ن
کا
مال
به
ب

صا
انت
ل
قاب
نه
کا
مال
ق
قو
ح
وع

جم
م

لی
اص
ت

رک
ش

رل
کنت

ق
ح
قد
فا
فع
منا

انه
لک
ما
وق

حق
ع
جم

ماندهدراولژانویه
20x1

100,000108,1001,۶001,0001,400)1,400()4,000(2,000208,2002۹,800238,۵00

رویه های  در  تغییــر 
حسابداری

400400100۵00

مانده تجدید ارائه شده 
20x1 در اول ژانویه

100,000108,۵001,۶001,0001,400)1,400()4,000(2,00020۹,1002۹,۹0023۹,000

حقوق در تغییرات
20x1مالکانهبرایسال

)۵,000()۵,000()۵,000(سود سهام مصوب

20,80020,800۵,2002۶,000سود یا زیان دوره

41402104,3۵0)2,400(8401,0002,300۶,000)3,۶00(سایر اقالم سود جامع

برای  جمع سودجامع 
20x1دوره مالی

20,800)3,۶00(8401,0002,300۶,000)2,400(24۹40۵,410303۵0

۳1 در مانــده
20x1دسامبر

100,000124,200)2,000(1,8402,400۹002,000)200(22۹,0403۵,3102۶4,3۵0

تغییراتدرمالکانه
20x2برایسال

100,00010,00010,000افزایش سرمایه

)۹,000()۹,000()۹,000(سود سهام مصوب

2۶,8802۶,880۶,۷2033,۶00سود یا زیان دوره

)2,2۷۵()1۵()2,2۶0()۷20()3,3۶0(۶00)2,800(2,1001,۹20سایر اقالم سود جامع

جمع سود جامع برای 
20x2دوره مالی

2۶,8802,1001,۹20)2,800(۶00)3,3۶0()۷20(24,۶20۶,۷0۵31,32۵

۳1 در مانــده
20x2دسامبر

110,000142,1801003,۷۶0)400(1,۵00)1,3۶0()1,120(2۵4,۶۶042,01۵2۹۶,۶۷۵
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مدیریتی دیدگاهی از چشم انداز عملکرد مالی گروه 
استانداردهای  توسط  شاخص ها  این  می کنند.  ارائه 
بین المللی گزارشگری مالی تعیین نشده اند. بنابراین 
استفاده  مورد  مشابه  شاخص های  با  مقایسه  قابل 
برای تکمیل شاخص های  آنها  نهادها نیستند.  سایر 
عملکرد تعیین شده از سوی استانداردهای بین المللی 
ایجاد  آنها  هدف  و  شده اند  ارائه  مالی  گزارشگری 
از سوی  تعیین شده  اندازه گیری های  برای  جایگزین 

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی نیست.

شاخص های عملکرد مدیریت با تعدیل در برابر تاثیر 
اقالم زیر که از دید مدیریت گروه باید هنگام ارزیابی 
شوند،  گرفته  نظر  در  جداگانه  صورت  به  روندها 

محاسبه می شوند:
سایر  برخالف  که  غیرعادی،  هزینه های  و  درآمدها 
اجزای صورت های عملکرد مالی، انتظار نمی رود در 

دوره های گزارشگری ساالنه آینده ایجاد شوند.

تعدیل درآمد، گروه چند واحد تجاری را خریداری 
هستند.  قراردادی  بدهی های  دارای  که  است  کرده 
 3 شماره  مالی  گزارشگری  بین المللی  استاندارد 
بدهی  که  می کند  الزام  تجاری  ترکیب های  درباره 

2x20 یادداشت یک- تحلیل هزینه های عملیاتی بر اساس ماهیت برای سال مالی منتهی به 31 دسامبر ،XYZ نمایه 5- گروه

2x2020x1یادداشت

)3۷00(3000تغییر در موجودی کاالی ساخته شده و کار در جریان

)143,200()14۶,000(مواد اولیه استفاده شده

4,400-2برگشت کاهش ارزش موجودی

)104,۶00()10۷,000(2مزایای پایان خدمت کارکنان

)2۶,۵00()2۷,000(استهالك امالك، ماشین آالت و تجهیزات

)۵,300()۵,۵00(استهالك دارایی نامشهود

)4,۵00()۵,000(2زیان کاهش ارزشامالك، ماشین آالت و تجهیزات

)3,800(4,۵00(زیان ناشی از عدم وصول حسابهای دریافتنی تجاری

)۵,100()۵,200(2مالیات بر دارایی

)۵,200()1,۹00(2هزینه های دعاوی حقوقی

2,200)۵,۵00(سود وزیان ابزارهای مشتقه مالی)الف(

)3,210()4,۹30(سایر هزینه های متفرقه

)2۹8,۵10()30۹,۵30(جمع هزینه های عملیاتی

الف( سود و زیان مربوط به ابزارهای مشتقه مالی شامل سود یا زیان ابزار  های مشتقه مورد استفاده برای مدیریت ریسک  های مربوط به فعالیت تولیدی است که 
حسابداری پوشش ریسک برای آن به کارگرفته نشده است.

با  باید  تحصیل شده  تجاری  واحدهای  قراردادی 
ارزش منصفانه در تاریخ تحصیل شناسایی شود. از 
از  قراردادی کمتر  ارزش منصفانه بدهی  آن جا که 
مالحظات قراردادی دریافت شده است، گروه هنگام 
زمانی  به  نسبت  را  کمتری  درآمد  خدمات،  ارائه 
تحصیل  را  تجاری  واحد  آن  که  می کند  شناسایی 
عملکرد  شاخص های  محاسبات  در  بود.  نکرده 
مدیریت، گروه باید تفاوت بین درآمد شناسایی شده 

و مالحظات دریافتنی را تعدیل کند.

عملکرد  شاخص های  که  است  باور  این  بر  گروه 
مدیریت آن به استفاده کنندگان صورت های مالی در 
می کنند  کمک  سودآوری  اساسی  روندهای  ارزیابی 
که شامل تاثیر تحصیل واحدهای دیگر بر سودآوری 

گروه نیز می باشد. 

20x2 
گروه اقالم غیرعادی زیر را در سال 20x2شناسایی 

کرده است.

اصالحمالیاتی
 20x2 شرکت اصلی در کشور الف قرار دارد. در سال

و  کرد  اصالح  را  مالیاتی  سیستم  الف،  کشور  دولت 
تغییرات زیر را که بر گروه تاثیرگذار است معرفی کرد:

مالیات بر درآمد فعالیت های خارجی، نرخ مالیات بر 
 ،20x3 درآمد موثر بر درآمدهای خارجی از اول ژانویه
از 2۵ درصد به 10 درصد کاهش پیدا می کند. این 
درآمد  و  انتقالی  مالیات  بدهی  محاسبات  بر  تغییر 
فعالیت های خارجی انباشته تاثیرگذار است، که منجر 
به کاهش در بدهی ها تا 4000 واحد پولی می شود. 
در نتیجه، مالیات بر درآمد 4000 واحد پولی را در 
ارزیابی  گروه  می کند.  شناسایی   20x2 سال انتهای 
کرده بود که این اصالح مهم قانون مالیات در چند 
دوره گزارشگری مالی آتی رخ نمی دهد و این مالیات 
بر درآمد را در چند دوره آتی شناسایی نکرد. بنابراین 

این درآمد، یک درآمد غیرعادی خواهد بود. 

مالیات بر دارایی، یکی از بندهای مالیات بر دارایی 
کشور الف از اول ژانویه سال 20x3 لغو می شود. در 
دوره های قبلی، گروه هزینه های مالیات بر دارایی را 
برابر  هزینه  این   20x2 سال  در  می کرد.  شناسایی 
2۵00 واحد پولی بود. از آن جا که این هزینه مالیات 
بر دارایی در چند دوره گزارشگری مالی آتی وجود 
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نخواهد داشت، گروه هزینه مالیات بر دارایی معادل 
غیرعادی  هزینه  عنوان  به  را  پولی  واحد   2۵00
از  الف  کشور  دارایی  بر  مالیات  می کند.  شناسایی 

مالیات بر درآمد قابل کسر است. 

تجدیدساختاردرکشورب
خود  کارخانه های  از  یکی  انتقال  دنبال  به  گروه 
اطمینان  عدم  زیرا  است.  ج  کشور  به  ب  کشور  از 
کردن  محدود  موجب  قانونی  تغییرات  از  ناشی 
شده  ب  کشور  در  خارجی  شرکت های  عملیات 
است. هزینه های تجدید ساختار معادل ۶000 واحد 
هزینه های  شامل  که  است،  شده  شناسایی  پولی 
کاهش  زیان  پولی،  واحد   20۵0 معادل  کارکنان 
ارزش ماشین آالت 33۵0 واحد پولی و زیان تسویه 
تسهیالت معادل ۶00 واحد پولی می باشد که ناشی 
ارتباط  و  است  بانکی  وام های  شرایط  اصالح  از 

دارد.  کارخانه  اموال  و  بانکی  عملیات  با  مستقیم 
گروه این هزینه ها را به عنوان هزینه های غیرعادی 
تجدید  این  ندارد  انتظار  زیرا  می کند.  شناسایی 
مالی  گزارشگری  دوره  چند  در  قابل توجه  ساختار 
این هزینه ها تنها مربوط به تجدید  آتی رخ دهد و 

ساختار قابل توجه می باشند. 

است،  شده  لغو  که  دارایی  بر  مالیات  مالیاتی  تاثیر 
براساس مقدار مالیات بر دارایی در سال 20x2 و نرخ 
انتهای سال 20x2 موثر  مالیات بر درآمدی که در 
تجدید  مالیاتی  تاثیر  می شود.  محاسبه  است،  بوده 
ساختار در کشور ب نیز براساس تخصیص منطقی 
به کشور ب  مالیاتی مربوط  مالیات کنونی و بدهی 
نیز  درآمد  تعدیل  مالیاتی  تاثیر  می شود.  محاسبه 
براساس شرایط قراردادی با مشتریان ونرخ مالیات بر 
درآمد موثر در انتهای سال 20x2 محاسبه می شود. 

خارجی  فعالیت های  بردرآمد  مالیات  نرخ  در  تغییر 
نبوده  مالیاتی  تاثیر  دارای  حسابداری  اهداف  برای 

است.

20x1
گروه اقالم غیرعادی زیر را در سال 20x1 شناسایی 

کرده است:

برگشتکاهشارزشمواداولیه
گروه، مواد اولیه ای را که باید در فرآیند تولید گروه 
مصرف شود، خریداری و نگهداری می کند و بنابراین 
این اقالم جزئی از محصول نهایی تولیدات گروه نیست. 
در سال 20x0 کشور د، که یکی از مصرف کنندگان 
بزرگ آن مواد اولیه است با زمین لرزه بزرگی روبرو 
می شود و تقاضای بازار مواد اولیه کاهش قابل توجهی 
می یابد. این مساله منجر به کاهش قابل توجه ارزش 

20x2 یادداشت دو- شاخص های عملکرد  مدیریت و هزینه ها و درآمدهای غیرعادی برای سال مالی منتهی به 31 دسامبر ،XYZ نمایه 6- گروه

شاخصهای
عملکردمدیریت

تعدیل مربوط به اقالم غیرعادی
سایر 

تعدیالت
شاخصهای
تعیینشده
ازسوی

استانداردهای
بینالمللی

گزارشگریمالی

مالیات بر 
درآمدهای 

خارجی

مالیات بر 
دارایی

تجدید 
ساختار 
در کشور 

ب

تعدیل 
درآمد

)۶,200(---درآمد عملیاتی

-)4,۹۹0(--بهای تمام شده درآمد عملیاتی / کاالی فروش رفته

-)410()2۵00(-هزینه  های اداری و عمومی

۴1.270)6.200()۵.۴00()2.۵00(-۵۵.۳70سودعملیاتیتعدیلشده/سودعملیاتی

-)۶00(--هزینه های مربوط به فعالیت های تامین مالی

4000۶2۵۹001۵۵0مالیات بردرآمد

۳۳.600)۴6۵0()۵100()187۵(۴1.22۵۴000سودتعدیلشده/سود

-)1020(--سود قابل تخصیص به منافع فاقد حق کنترل)الف(

سودتعدیلشدهقابلتخصیصبهحقوقصاحبانسهام
منتسببهمالکانواحداصلی

۳۳.۴8۵۴000)187۵()۴080()۴6۵0(26.880

الف( در این مثال هیچ مقدار قابل تخصیص به منافع فاقد حق کنترل در اصالحات مالیاتی )که بر مالیات بر درآمد فعالیت خارجی و مالیات بر دارایی تاثیرگذار 
است( وجود ندارد، زیرا در سطح شرکت اصلی رخ داده است. همچنین هیچ مقدار قابل تخصیص به منافع فاقد حق کنترل در تعدیل درآمد نیز وجود ندارد، زیرا 

درآمد ناشی از شرکتهای وابسته ای است که کامال تحت مالکیت شرکت اصلی است.

سود تعدیل شده قابل تخصیص به حقوق صاحبان سهام منتسب به مالکان واحد اصلی:
پایه و تقلیل یافته :   0,84     
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بازار می شود. در نتیجه، گروه کاهش ارزش 4۹00 
 20x0 واحد پولی را برای مواد اولیه در انتهای سال
غیرعادی  عنوان هزینه  به  را  مبلغ  این  و  شناسایی 
قیمت   ،20x1 سال  در  وجود  این  با  می کند.  افشا 
سال  انتهای  در  و  می گردد  باز  مجددا  اولیه  مواد 
دالری   4400 ارزش  کاهش  برگشت  گروه   20x1
به  ارزش  برگشت کاهش  این  را شناسایی می کند. 
اقالم  این  غیرعادی شناسایی می شود.  اقالم  عنوان 
غیرعادی در بخش برگشت کاهش ارزش موجودی 
در تحلیل هزینه های عملیاتی براساس ماهیت ثبت 

می شوند )یادداشت یک(.

هزینههـــایمربوطبهدادخواهــیپرونده
Eدادگاهی

پولی  واحد   3۵00 معادل  حقوقی  دعاوی  هزینه 
برای  گروه  آن  در  که  است   E دادگاهی  پرونده 
از  یکی  شناختن  نامناسب  از  بعد  شده  وارد  زیان 
گروه  کرد.  شناسایی  هزینه ای  خود،  محصوالت 
بعد از آن اقداماتی را برای احیای نام تجاری خود 
هزینه های  جزو  حقوقی  هزینه های  این  داد.  انجام 
در  حقوقی  دعاوی  هزینه  در  و  بودند.  غیرعادی 

قرار  ماهیت  براساس  عملیاتی  هزینه های  تحلیل 
گرفتند )یادداشت یک(. تاثیر مالیاتی تعدیل درآمد 
براساس شرایط قرارداد با مشتریان و نرخ مالیات بر 
درآمد موثر در انتهای سال 20x1 محاسبه شده است. 
هزینه دعاوی حقوقی مربوط به پرونده E و برگشت 
کاهش ارزش مواد اولیه، تاثیر مالیاتی نداشتند زیرا 

موجب کاهش یا افزایش مالیات نمی شدند. 

یادداشتسه-تحلیلتعدیالتتجدیدطبقهبندی۳
طبقه بندی  تجدید  به  مربوط  تعدیالت  زیر  جدول 
اجزای سایر اقالم سود جامع را که در آینده و در صورت 
وقوع شرایط خاص در صورت سود یا زیان طبقه بندی 
می شوند، نشان می دهد. هیچ گونه عملیات خارجی در 

سال 20x2 و20x1وجود نداشته و بنابراین هیچ گونه 
تعدیالت تجدید طبقه بندی برای سال های ارائه شده 

وجود ندارد.                                             

پینوشتها:
1-International Accounting Standards 

Board (IASB)
2- Illustrative Examples
3- International Financial Reporting 

Standards (IFRS)
4- Share of profit or loss of integral 

associates and joint ventures
5- Unwinding of discount on provi-

نمایه 7- هزینه های عملیاتی غیرعادی براساس ماهیت )مربوط به یادداشت یک(

مالیاتبرداراییهزینههایعملیاتی
تجدیدساختار
درکشورب

جمع

)20۵0()20۵0(-مزایای پایان خدمت کارکنان

)33۵0()33۵0(-زیان کاهش ارزش امالك،ماشین آالت و تجهیزات

)2۵00(-)2۵00(مالیات بر دارایی

20x2 یادداشت دو- شاخص های عملکرد مدیریت و هزینه ها و درآمدهای غیرعادی برای سال مالی منتهی به 31 دسامبر ،XYZ نمایه 8- گروه

شاخصهای
عملکرد
مدیریت

سایرتعدیلمربوطبهاقالمغیرعادی
تعدیلها

اندازهگیریهای
تعیینشده
ازسوی

استانداردهای
بینالمللی

گزارشگریمالی

برگشت
کاهش

ارزشمواد
اولیه

هزینهدعاوی
حقوقیمربوطبه

Eپرونده

تعدیل
درآمد

)8,800(--درآمد عملیاتی

--4,400بهای تمام شده درآمد عملیاتی / کاالی فروش رفته

-)3۵00(-هزینه های اداری و عمومی

۴0۵90)8800()۳.۵00(۴8.۴90۴.۴00سودعملیاتیتعدیلشده/سودعملیاتی

2,200--مالیات بردرآمد

26.000)6.600()۳.۵00(۳1.700۴.۴00سودتعدیلشده/سود

--880سود قابل تخصیص به منافع فاقد حق کنترل )الف(

سودتعدیلشدهقابلتخصیصبهحقوقصاحبانسهاممنتسببهمالکان
20.800)6.600()۳.۵00(27.۳80۳.۵20واحداصلی

الف( در این مثال هیچ مقدار قابل تخصیص به منافع فاقد حق کنترل در اصالحات مالیاتی )که بر مالیات بر درآمد فعالیت خارجی و مالیات بر دارایی تاثیرگذار است( وجود ندارد. 
زیرا در سطح شرکت اصلی رخ داده است. همچنین هیچ مقدار قابل تخصیص به منافع فاقد حق کنترل در تعدیل درآمد نیز وجود ندارد. زیرا درآمد ناشی از شرکتهای وابستهای 

است که کامال تحت مالکیت شرکت اصلی است.

سود تعدیل شده قابل تخصیص به حقوق صاحبان سهام منتسب به مالکان واحد اصلی:
پایه و تقلیل یافته:  0,۷2
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نمایه 9- گروه XYZ، یادداشت سه- تحلیل تعدیالت تجدید طبقه بندی

2x2020x1

درآمدوهزینههاییکهممکناستدرآیندهدرصورتسودوزیانطبقهبندیشوند

10,000)۵,۶00(تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

زیان مصونسازی ریسک جریان  های نقدی:

)4,000()۵,200(زیان های ناشی از پوشش ریسک طی سال

کسر می شود: 
)4000()1200(4000تعدیالت تجدید طبقهبندی زیانهای در نظر گرفته شده در صورت سود یا زیان

نمایه 10- گروه XYZ، یادداشت چهار- تحلیل تاثیر مالیاتی براساس هر یک از اجزای سایر اقالم سود جامع1
2x2020x1

مقدار قبل از 
مالیات

درآمد)هزینه( 
مالیات

مقداربعد
ازکسر
مالیات

مقدار قبل 
از مالیات

درآمد 
)هزینه( 
مالیات

مقدار
بعداز
کسر
مالیات

اقالمی که همواره خارج از صورت سود و زیان گزارش می شوند

)۴.۵00(1۵00)۶000(262۵)8۷۵(3۵00سود یا زیان سرمایه گذاری درابزارهای مالکانه

10۵0)3۵0(2۴001400)800(3200سود و زیان اندازه گیری مجدد طرح های بازنشستگی با مزایای معین

سهم از سایر اقالم سود جامع واحدهای تجاری وابسته و مشارکت 
خاص همگن

)2800(-)2800(1000-1000

سهم از سایر اقالم سود جامع واحدهای تجاری وابسته و مشارکت 
خاص ناهمگن

۶00-6002300-2۳00

درآمدوهزینههاییکهدرآیندهدرسودیازیانممکن
استدرنظرگرفتهشوند)تعدیالتتجدیدطبقهبندی(

7.۵00)2۵00(10,000)۴.200(1400)۵۶00(تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

)۳000(1000)4000()900(300)1200(زیان مصون سازی ریسک جریان های نقدی

۴۳۵0)3۵0(4۷00)227۵(2۵)2,300(سایراقالمسودجامع

sions
 6-Losses on cash flow hedges
 7-Analysis of operating expenses by 

nature
8- Management performance 

measures and unusual income and 
expenses

9- Analysis of reclassification adjust-
ments

10- Analysis of tax effects relating to 
each component of other compre-
hensive income

منبع:
1- IFRS® Standards Exposure Draft, 

Illustrative Examples, General 
Presentation and Disclosures, 
IFRS.org, December 2019

2-The presentation of profit or 
loss faces major changes as 
the IASB’s primary financial 
statements project reaches the 
exposure draft milestone, Adam 
Deller, ACCA technical article 
2020

رسمی  حسابداران  انجمن  عضو  هدایتی: علی
خبره ی انگلستان )ACCA(، مربی )منتور( رسمی 
دانشگاه آکسفورد بروکس انگلستان، عضو کارگروه 
ایران،  انجمن حسابداران خبره ی  بین الملل  روابط 

دکتری حسابداری
ارشـــد  کارشـــناس  یزداندوست:  مهدی
داخلی  حســـابرسان  انجمن  عضو  حسابداری، 
خبره  حســــابداران  انجمــن  عضــو  ایران، 
و  جوان  پژوهشگران  باشـگاه  عضو  ایـــران، 

نخبگان، مدرس دانشگاه
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فناوری

لقمان پاكروان

تکـــوین
 فنـــاوری
و تأثیـــر آن

عمــلکرد  بر 
حــرفه  ی
حسابداری

چکیده
حسابداران بر این واقعیت آگاهند که امر حسابداری 
تلقی می گردد  به عنوان زبان کسب و کار  امروزه 
دچار  بحال  تا  گذشته  سنوات  طول  در  زبان  و 
تغییرات و تحوالتی گردیده است اما با این حال که 
دچار تغییرات گردیده است با تمامی این تغییرات 
که  است  شده  باعث  فقط  حسابداری  تکنولوژی 
همانگونه  و  گردد  ساده تر  حدودی  تا  حسابداری 
که میزان دانش ما از تکنولوژی افزایش یافته است 
توانایی حسابداران بیشتر در حوزه تغییر در میزان 
تحلیل های  و  تجربه  حوزه  در  آنها  توانایی  دانش 
آماری بوده است و پیشرفت های تکنولوژی توانایی 
حسابداران را درتفسیر داده ها به صورتی مناسب و 
موثر افزایش داده است و بر همین اساس در حال 
حاضر حسب تغییرات گسترده در ورود فناوری های 
جدیدبه حوزه های کسب و کار حسابداران توانایی 
تفسیر زبان کسب و کار را دارا می باشند و امروزه 
آنها را به عنوان دارنده نقش مشاور در حوزه کسب 
میزان  تغییرات  این  با  بالتبع  و  کار می شناسند  و 
اعتماد عمومی نسبت به آنها نیز افزایش یافته است.

اصطالحاتکلیدي: تکامل تکنولوژی، حسابداری، 
کسب و کار پیشرفته، اطالعات.

 
مقدمه:

ما در ابتدا می توانیم مسیری را در ارتباط با شقوقی 
که برای پیگیری محاسبات در حوزه کسب و کار 
این  اگرچه  و  کنیم  بررسی  را  می شود  استفاده 
دانیم  نمی  فناوری  تغییرات  حوزه  در  را  موضوع 
با  گذشته  قرن های  طول  در  که  میدانیم  لیکن  و 
افزودن ماشین های الکترونیکی و وارد نمودن آنها 
و  امور  تسهیل  جهت  حسابداری  حرفه  عرصه  به 
تحلیل  حوزه  در  ریاضی  حل های  راه  بکارگیری 
اطالعات حسابداری اقدام نماییم. پس از وارد شدن 
اطالعات  دقت  حساب  ماشین  اختراع  و  ماشین 
افزایش یافت و این امر به عنوان ورود یک تکنولوژی 
امور  در  را  مهارت حسابداران  و  پیشرفته، سرعت 
افزودن  با  اما حتی  است  داده  افزایش  حسابداری 

ماشین  و  گری  تحلیل  و  محاسباتی  آالت  ماشین 
از  که  بودند  مجبور  همچنان  حسابداران  حساب، 
عملکرد کسب و کارها ضرورت انجام امور مربوط به 
خود از جمله فرآیندهای شناسایی، اندازه گیری و 
برقراری ارتباط مالی را در قالب پرونده های کاغذی، 
ستون های نموداری و همچنین اظهار نظرهای خود 
را در قالب نوشته ها در فناوری های به وجود آمده 
ثبت کند . بنابراین در این دوره حسابدار می بایست 

فردی بسیار دقیق و روش مند باشد. 

نگاه  به  حسابداری  حرفه  بیستم  قرن  پایان  در 
جدیدی ورود پیدا کرده است و کامپیوتر ها و نرم 
افزارهای حسابداری صنعت را کاماًل تغییر دادند. با 
ورود و بکارگیری برنامه هایی همانند مایکروسافت، 
اکسل ، در حرفه حسابداری عماًل حسابداران را در 
مواجه  الکترونیکی  گسترده  صفحه  با  حاضر  حال 
به اضافه کردن ماشین ها،  نیاز  کرده است و دیگر 
ماشین حساب و سربرگ و قلم و کاغذ وجود ندارد 
این کار با کم کردن حاشیه خطا و انحراف همراه 
بوده است و آموزش اصلی برای حسابداران شامل 
حسابداری، حسابرسی و محاسبات مالیات می باشد. 
چیزی که در گذشته بصورت دستی انجام می شده 
انجام می شود  کامپیوتر  از  استفاده  با  امروزه  است 
تجزیه  و  آمار ها  می تواند  حسابداران   بطوریکه 
با  مطابق  را  بهره وری  و  پیش بینی  تحلیل های  و 
شرایط مذکور افزایش دهند و  فناوری های جدید 
حسابداری خطاها، محاسبات و .... را تا حدود زیادی 
برای حسابداران کاهش و یا  حذف نموده است و 
که  را  چالش ها   که  می دهد  اجازه  حسابداران  به 
را  بودند  با آن مواجه  به سختی  قبل  در دهه های 
با دسترسی سریع به یک ابزار مناسب محاسبه آن 
را سریعاً انجام و تجزیه و تحلیل الزم را حسب مورد 

نسبت به آن انجام دهند.

 اینترنت،اکسترانت1وایبیزینس2:
به  کاماًل  حسابداری  حرفه  متخصصان  امروزه 
به  را  آن  تأثیرات  و  هستند  آگاه  اینترنت  اهمیت 
خوبی درك می کنند آنها از اینترنت برای کسب و 
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کارهای الکترونیکی استفاده می کنند و  برای اجرای 
فرآیندهای کسب و کار بزرگ نیز از این ابزار استفاده 
می کنند. تجارت الکترونیک به شرکتهای حسابداری 
اجازه می دهد  که فعالیت های مدیریت را در داخل 
سازمان هماهنگ نماید و روابط مشتریان را با استفاده 
از شبکه های دیجیتال با آن ترکیب کنند بدین ترتیب 
برنامه های سازمانی را می توان در یک شبکه داخلی 

کوچک بنام اینترانت استفاده نمود.

مانند  را  کارمندان  اطالعات  می تواند  اینترانت 
سیاست های شرکتها و برنامه های ذیربط توزیع کند 
پورتال  داخل  در  مراکزی  موارد  این  ترتیب  بدین 
می گردند  تلقی  دسترسی  نقطه  تنها  که  هستند 
این اطالعات می توانند از چندین سیستم مختلف با 
استفاده ازیک رابطه وب استفاده شود آنها می توانند 
مواردی مانند ایمیل ها، اسناد داخلی همانند کدهای 
باشند   داشته  را  جستجوگر  ابزار  سایر  و  اخالقی 
بدین ترتیب این موارد ابزارهای خوبی در ارتباط با 
درون یک سازمان تلقی می شوند این موضوع اجازه 

دادها  به  محدودی  دسترسی  مشتریان  تا  می دهد 
ارتباط  و  داشته  وجود  سازمان  داخلی  فرآیندها  و 
با سازمان در یک مسیر مشخص صورت  مناسبی 
حسابداری  رشته  متخصصان  ترتیب  بدین  پذیرد 
می توانند در خارج از سازمان با تکنولوژی وب و با 
ایجاد یک اکسترانت ارتباط برقرار کنند . این موضوع 
از  بخشی  به  مشتریان  تا دسترسی  می دهد  اجازه 
و  آمد  وجود  به  محدود  بصورت  سازمان  داده های 
بخش  در  اینترنت  عنوان  به  قسمت  یک  ایجاد  با 
حسابداری برای ورود و یا انتقال فایل های گذشته 
و حال دسترسی وجود داشته باشد و این فرآیند در 
قالب یک پیوند الکترونیکی که باعث افزایش بهره 
وری و کاهش هزینه های انتقال و انرژی زیاد انسانی 
می باشد صورت می پذیرد و در نهایت باعث کاهش 

هزینه های عملیاتی سازمان می گردد.

ایجادفرصتهایمتنوع
اطالعات از این پس با یک کلیک موس و یا اینتر 
بدین  شد  خواهد  حسابداری  عملیات  به  تبدیل 

به  بزرگتری  بسیار  ترتیب ضرورت دارد که فضای 
و  افزار ها  نرم  اساس  بر  حسابداران  نقش  عنوان 
فناوری اطالعات به وجود آید. بدین ترتیب صاحبان 
کسب و کارها امروزه بدنبال حسابداران حرفه ای 
ای در حوزه داده های  اخذ خدمات مشاوره  جهت 
تولیدی با استفاده از فناوری های اطالعاتی هستند 
مالی  سیستم های  اینکه  مورد  در  حسابداران  و 
بهترین کارها را انجام می دهند امروزه آگاه تر شده 
اند به تعبیری دیگر حسابداران تبدیل به کارمندان 
فناوری اطالعات و مشاوران مورد اعتماد سازمان ها 
شده اند چرا که نقش امروزه حسابداران کمک به 
افزایش کارایی سازمان می باشد. اذغام فناوری های 
سیستم های  در  سازمان  داده های  با  مشتریان 
علمکرد  کارایی  افزایش  باعث  عماًل  حسابداری 
سازمان و همچنین کاهش زمان تحلیل و پردازش 

داده ها را خواهد شد. 

ووردی،پردازشوخروجیدادهها
مالی  فرآیندهای  نیازمند  مشتریان  تنها  نه  امروزه 
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به  نیز  حسابداران  خود  بلکه  هستند  مناسب 
هستند  نیازمند  مناسب  نرم افزاری  برنام های 
با  را  مشتری  حسابداری  اطالعات  بتوانند  که 
بهره وری بهبود یافته پیگیری کنند. حسابداران با 
برنامه نویسان نرم افزارها کار می کنند تا فرآیندهای 
و  مشتری  تاریخچه  و  کنند،  ایجاد  را  دیجیتالی 
تمامی اسناد آنها را ساماندهی و تجزیه و تحلیل 
به  مشتری  داده های  که  هنگامی  نماید.  اولیه 
برنامه های کامپیوتر وارد می شود چرخه پردازش 
خصوص  در  را  کامپیوتری  دستورالعمل های 
ارائه  مشتریان  داده های  پردازش  چگونگی 
را  داده هایی  که  می سازد  قادر  را  آنها  و  می کند 
در سیستم های کامپیوتری با اطالعات مفید تغییر 
به  شده  پردازش  اطالعات  انتقال  خروجی  دهند. 
حسابداران عماًل اورا کمک می نماید که داده ها را 
تجزیه و تحلیل کند و صورت های مالی مشتریان 
ترتیب  بدین  تا  نماید  تحلیل  و  تفسیر  را  خود 
افزایش دهند در  را  بتواند موفقیت مشتری خود 
بر  می تواند  مشتریان  سوابق  تمامی  شرایط  این 
روی یک سیستم کامپیوتری در بخش حسابداری 
ذخیره شود و در مقابل کمدهای پر از پوشه های 
گذاری  رمز  تاپ  لب  یک  در  می تواند  اطالعات 
شده و یا بر روی یک دستگاه ذخیره سازی قابل 
حمل رمز گذاری شده نگهداری شود. حسابداران 
خود  مشتریان  حساس  اطالعات  از  ترتیب  بدین 
تغییرات  این  با  حتی  اما  می کنند  محافظت 
آنها  آماری  داده ها ی  تحلیل  و   تجزیه  همچنان 
توسط حسابداران صورت می پذیرد و در مقابل نیاز 
به فایل های کاغذی جهت حفظ اسناد و مدارك تا 

حدود زیادی مرتفع گردیده است.

پردازشابری
انجام  به  توجه  بزرگتر  اقدام   یک  انجام  برای 
محاسبات ابری است محاسبات ابری از محبوبیت 
بسیار باالیی برای تجزیه و تحلیل داده ها برخوردار 
نشان  شده  استفاده  ابر  نماد  نام  که  چرا  هستند 
دهنده اینترنت است. این موضوع عماًل سرویسی 
است که از طریق ذخیره سازی داده ها و استفاده 

از برنامه های تجاری بر روی یک سرور از راه دور 
خدمات ارائه می نماید و نرم افزارها به عنوان یک 
مبتنی  سرویس  یک  عنوان  به   )saas( سرویس 
در  دائمی  بطور  داده ها  و  می نمایند  عمل  وب  بر 
مرکز داده های بزرگ به اشتراك گذاشته می شود 
و توسط بسیاری دیگر از کاربران ذخیره می شود 
. در این خصوص حسابداران نیاز به خرید چیزی 
را  ماهیانه  اشتراك های  صرفاً  آنها  بلکه  و  ندارند 
پرداخت نمایند و آن هم متناسب با نیاز خود به 
را در  این مسئله عماًل هارد شرکت  »ابر«  میزان 
حوزه حسابداری آزاد می کند این در حالی است 
که آنها اجاره فضای تأمین شده از طرف شرکتهای 
دارای فضای رایانه ای غول پیکر را اجاره می کنند 
بسیار  بصورتی  محل  آن  در  را  خود  داده های  و 
سهل نگهداری می نمایند. با این وجود حسابداران 
باید در تصمیم سازی خود در بکارگیری این مدل 
از   مربوطه  تکنولوژی  از  استفاده  به  می بایست 
ای مطلع  اجاره  رایانه های  امنیتی حافظه  مسائل 
ابری  خدمات  کنندگان  ارائه  ترتیب  بدین  باشند 
سازی  ذخیره  برای  امن  محیط  یک  که  موظفند 
زیرا  کنند  فراهم  سازمان ها  حساس  اطالعات 
حسابداران موظف به درك و بررسی خطرات آن 

هستند. 

پیشرفتفناوریاطالعات
مهارت های  به  دستیابی  خاطر  به  حسابداران 
جدید بدلیل پیشرفت هایی که فناوری اطالعات 
همواره  است  نموده  ایجاد  حسابداران  صنعت  در 
هستند  فشار  تحت  اطالعات  ذینفعان  طرف  از 
مهارت های  از سطح  آنها می بایست  ترتیب  بدین 
باالیی در حوزه رایانه ها، ساختار فرآیندی ،  فنی 
و امنیتی آن برخوردار باشند. این مهارت ها بخشی 
حسابداری  متخصصین  توانایی های  و  دانش  از 
امروزه  تلقی می گردد بطوریکه مطابق با گزارش 
رسمی  حسابداران  عمومی  حسابداری  موسسه 
توانایی های  و  مهارت  دانش،   AICPA آمریکا 
شامل  ابتدایی  سطح  در  حسابداران  برای  الزم 
دانش کافی از برنامه های کاربردی، ادغام فناوری 

دانش  همچنین  و  فرآیند حسابداری  در  اطالعات 
اصول  پیاده سازی  توانایی در  و  اصول حسابداری 
دولتی،  مقررات  حسابداری،  استانداردهای  و 
آنها  دارد  اخالقی  اصول  و  مالیاتی  قوانین  تفسیر 
فن  در حوزه  زیادی  مهارت های  همچنین می باید 
اطالعات  بتوانند  تا  باشند  داشته  اطالعات  آوری 
از  استفاده  با  را  سازمان  مالی  و  حسابداری 
اطالعاتی   فناوری های  با  اطالعاتی  سیستم های 
برای  فعلی  تقاضای  ترتیب  بدین  کنند  ادغام 
دانش ها  این  مجموعه  وجود  امروزی  حسابداران 

می باشد.

)ERP(سیستمهایبرنامهریزیمنابعسازمانی
حسابداران قرن بیست و یکم بدنبال نرم افزارهای 
کسب  برای  خود  آماده سازی  جهت  استراتژیک 
این  از  یکی  می باشند  یکم  و  بیست  قرن  کار  و 
انسانی  منابع  ریزی  برنامه  سیستم  سیستم ها 
است  نرم افزاری  برنامه  یک  این   )ERP( می باشند 
سیستم  یک  به  را  سازمان  مختلف  بخش های  که 
امر باعث می شود اطالعات  این  متصل می کند  و 
در دسترس متنوع، چند وجهی و قابلیت پشتیبانی 
در  باشد  دارا  را  مختلف  بخش های  فعالیت های  از 
مرکزی  پایگاه  یک  توسط  اطالعات  فرآیند  این 
داده بصورت مشترك و از طریق مناطق کاربردی 
بازاریابی،  و  فروش  حسابداری،  و  مالی  مانند، 
منابع انسانی و تولید عمل نمایند به گفته توماس 
 )200۶  Laudon et  ,340-33۹.P( ویلگوم 
اند  گفته  وی  به   GIO شرکت  فروش  مدیران 
تا حدود ۹۶٪ آن  ERP عماًل   اصلی  ماژول   که 
برای حسابداران و برنامه های کاربردی مالی مورد 
استفاده می باشد و زمانی که از آنها این پرسش به 
 ERP عمل آمد که کدامیک از بخش های سازمان
را بهتر مورد استفاده قرار می دهند پاسخ دهندگان 
به شدت به این موضوع اشاره نمودند که به احتمال 
را  کارها  و  کسب  عملکرد   ERP سیستم   ٪۷0
تصویری  می تواند  مدیریت  زیرا  می بخشد  بهبود 
از زمان که  را در هر لحظه  و کار  از کسب  کامل 
به کسب و کار  برای تصمیم گیری عمده  می تواند 
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 ,340-339.P) .کمک مفید باشد استفاده نمایند
 )200۶ Laudon et

سیستممدیریتزنجیرهتأمین
استراتژیک  کاربردی  برنامه های  از  دیگر  یکی 
این  است.   3)SCM( تأمین  زنجیره  مدیریت 
تا  می کند  کمک  کارها  و  کسب  به  سیستم 
با تأمین کنندگان خود مدیریت کند. به  روابط را 
سیستم های  کتب  مدرسین  و  نویسندگان  تعبیر 
اطالعاتی مدیریت از جمله »کنت و جین الدون 
می گویند  تأمین  زنجیره  مدیریت  تعریف  در   »
بین  را  اطالعات  جریان  که  اطالعاتی  »سیستم 
برای  خودکار  بطور  آن  تأمین کنندگان  و  شرکت 
بهینه سازی تهیه موادف تحویل ، تولید محصول 
و ارائه خدمات )PG12,200۶( عمل می نماید و 
زیرا  است  سازمانی  بین  سازماندهی  یک سیستم 
متمرکز  سازمانی  مرزهای  بر  اطالعات  جریان 
بازاریابی  استاد  بلکول،  راجردی،  دکتر  می باشد. 
نویسنده کتاب »از ذهن  و  اوهایو  ایالتی  دانشگاه 
زنجیره  مدیریت  می گوید  خالصه  بطور  بازار«  به 
مناسب،  محصول  داشتن  از   است  عبارت  تأمین 
می باشد.  مناسب  شرایط  در  و  مناسب  زمان  در 
)p.۵۶-۵۷,200۶(مجله nd,pc . تقاضای مربوط 
 )SCM( تأمین  زنجیره  مدیریت  سیستم  به 
عبارتست از مواردی همانند برنامه ریزی و مدیریت 
نیازمند  محصول  تدارکات  و  منابع  تأمین  خرید، 
تخصص مالی هستند تا به اجرا درآیند. جنبه های 
توسط  می بایست   SCM سازمان  کنترلی  و  مالی 
بطوریکه  شود  پشتیبانی  و  نظارت  کارمند  یک 
زنجیره  تمامی  بر  نظارت  موضوع   CPA مجله  در 
تأمین موضوع نظارتی فراتر از خود شرکت است 
در   کروگلینسکی  جان  و   )Kruglinski-200۹(
تأمین  موقعیت  نوشت  پنسیلوانیا   CPA مجله 
مالی زنجیره تأمین به طور معمول نیازمند وجود 
پیشینه قوی درمدیریت موجودی ها و حسابداری 
از جمله  با دیگر مهارت های ذیربط  هزینه همراه 
در حوزه ارزیابی هزینه قرارداد و سرمایه )200۹( 
و ... به منظور پاسخگویی به خواسته های سیستم 

اعتقاد  به  بنابراین  است  تأمین  زنجیره  مدیریت 
)CPA( وجود استانداردهای باال در حوزه دانش و 
مهارت های مالی و مدیریتی و همچنین توانایی در 
انجام امور و تسهیل فرآیندها  حوزه نظارت برای 

برای حسابداران امری ضروری است.

مدیریتفناوریاطالعات
بسیاری از درها برای حسابداران مستقل حرفه ای 
که بر روی این سیستم ها مهارت دارند امروزه باز 
فناوری اطالعات بخش  آنجاییکه  از  و  شده است 
مهمی ازاجزای یک سازمان موفق را در بر می گیرد 
بنابراین بخش IT می بایست بصورتی بسیار دقیق 
این  باید  این مدیریت  و   و کامل  مدیریت شود 
نظارت را به عمل آورد که آیا فناوری اطالعات از 
پشتیبانی می کند؟  اهداف سازمان  و  استراتژی ها 
رقابت پذیری  امر  از  باید  سازمان   IT سیستم های 
را رد توسعه خود دنبال نماید آنها همچنین باید 
از منظر مالی در مقابل سازمان مسئول باشند در 
ضمن دارای برنامه های پشتیبان جهت جلوگیری 
از اقدامات خرابکارانه باشند و کنترل های موثر را 
بر همین اساس بر سازمان اعمال نمایند. چرا که 
اهداف  از  اطالعات  فناوری  سیستم های  تنها  نه 
کلیه  می باید  بلکه  می کند  پشتیبانی  سازمان 
فنی  نظارت  و  دولتی  مقررات  با  مرتبط  قوانین 
اجرایی  اطالعات  فناوری  زیر ساخت  در حوزه  را 
فناوری  حاکمیت  مفهوم  به  توجه  که  زیرا  نماید 
اطالعات همانند موضوع حاکمیت شرکتی توسط 
سازمان های حرفه ای مطرح است اجرای این حاکمیت 
 )ITGI(4همانند تأسیس حاکمیت فناوری اطالعات
در حوزه حاکمیت شرکتی اهداف کنترل فناوری 
اطالعات را برای قانون ساربانزاکسلی منتشر شده 
فناوری  مدیریت  مورد  در  و  می دهد  ارتقاء  را 
غیرمالی  و  مالی  کنترل های  ایجاد  به  اطالعات 
از اهداف کنترلی  این رهنمودها  کمک می نماید. 
برای اطالعات منتج به COBIT(۵(گردید. مدیران 
فناوری اطالعات باید در اتخاذ و مشارکت مستقیم 
مختلف  بخش های  بر  مشتمل  اجرایی  مدیران  با 
سازمان عمل نمایند. آنان همچنین می باید برنامه 

ریزی کسب  و کارهای موفقیت آمیز و تصمیمات 
مدیریت  و  اطالعات  فناوری  با  منطبق  مدیریت 
کسب و کار را هماهنگ کنند به طوریکه  200۶- 
Schroeder  اشاره می کند  یک فرد حرفه ای 
موفق و با نفوذ با مهارت های رهبری قوی در حوزه 
it و همچنین دارای توانایی های مدیریتی مناسب  
باشد تا امکان اجرای وظایف محوله را داشته باشد. 
 AICPA و همچنین ایشان می گوید که در آینده
می تواند بخش جدیدی از حرفه فناوری اطالعات 
CITP(۶(  را با ارائه مدارك حرفه ای در این حوزه 

تأسیس نماید تا با توجه به مهارت های متداول او 
را به عنوان مشاور قابل اعتماد کسب و کار ها در 

حوزه فناوری اطالعات تبدیل کند.

حسابداریقانونی
 در اوایل سال 2000 بروز تقلب در شرکتهای بزرگ 
آگاهی های  همانند انرون – ولدکام و تیکو عموماً 
عمومی را متأثر نمود و بالتبع با این شرایط ضرورت 
حوزه ها   این  در  جدید  گذاری  مقررات  به  نیاز  و 
بیشتر احساس شد. در این مسیر و به منظور مقررات 
گذاری های جدید حوزه  تقلبات شرکت ها به شدت 
فرصت  رسوایی ها  این  گرفت.  قرار  بررسی  مورد 
همانند  هایی  زمینه  در  برای حسابداران  جدیدی 
انجام حسابداری قانونی ایجاد نمود. دانش تخصصی 
تکنیک های  با  همراه  مالی  مدیران  و  حسابداران 
یک  آن  قانونی  بررسی  انجام  و  تفحص  و  تحقیق 
جرایم  شناسایی  برای  را  موضوعی  کامل  اتحاد 
تقلباتی به وجود آورد. بدین ترتیب موضوعاتی از 
قراردادی،  اختالفات  جمله. اختالس، ورشکستگی 
ادعاهای بیمه و تقلب در اوراق بهادار آنها را به لزوم 
شناخت و انتخاب افرادی متخصص عنوان وکال و 
کارکنان آگاه به قوانین کار ومقررات ذیربط تبدیل 
نمود آنها در این شرایط حتی می توانستند به عنوان 
دادگاه ها  و کارشناس موضوعی در  یک متخصص 
کنند  آفرینی  نقش  منتخب  کارشناس  عنوان  به 

)200۹ – kruglinski: nd(

استفاده بیشتر از فناوری اطالعات، حسب ماهیت 
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آن وجود جرایم کامپیوتری همانند سرقت هویت، 
فیشینگ ایمیل، هک کامپیوتر، دزدی نرم افزاری، 
گسترش هدفمند ویروس های کامپیوتری، سرقت 
کالهبرداری های  اطالعات  و  کامپیوتری  فایل های 
فروش تجارت الکترونیک و ... را به همراه دارد. بدین 
ترتیب بالتبع بازار کار برای حسابداران مستقل باز 
است که با شرایط اعالمی  AICPA بدنبال  کسب  
مدرك کارشناسی متخصص مالی CFF(۷(  که به 
صورت حرفه ای در امر پیشگیری از تقلب فعالیت 
می نماید باشد. همچنین انجمن کارشناس حرفه ای  
تقلب  مدارك مورد تأیید معترضان را در امر  تقلب 

مورد بررسی و کارشناسی قرار می دهد. 

داخلی، کنترلهای ساربنزاکسلی، قانون
حسابرسانمستقلوداخلی

 از آن جا که سقوط بازار سهام در سال 1۹2۹ به 
آن  متعاقب  گردید  تلقی  بزرگ  یک شوك  عنوان 
قانونی در حوزه حرفه حسابداری بنام قانون ساربانز 
و  فرهنگ  آن  با  مطابق  که  شد  تصویب   اکسلی 
عملیات شرکت های دولتی را از  اکتبر سال 2002 
کاماًل تغییر داد و توضیح اینکه  کنگره آمریکا نام 
این قانون را از قانون ساربانزاکسلی به عنوان قانون 
SOX  تغییر داد و  پس از تصویب این قانون تالش 
برای جلوگیری از تقلب حسابداری در شرکتها با در 
نظر گرفتن سهامداران به عنوان مهمترین اولویت 

 )200۶- MC NAMARA( پایه ریزی شد

از زمان تصویب و اجرای این قانون شرکتهای تحت 
بخش  حسابداری  استانداردهای  انجمن  نظارت 
گیرانه  سخت  کنترل های  از  می بایست  عمومی 
داخلی حمایت کنند و مطابق با آن مدیران عامل 
و مدیرمالی شخصاً به همراه هیأت مدیره به عنوان 
مالی مطرح  اطالعات  گزارشات  تأیید  این  مسئول 
شدند  در این خصوص به منظور اطمینان بخشی از 
میزان دقت موضوع کنترل های داخلی بر شیوه های 
عملیاتی، سیاست ها و رویه های نوشته شده جدید 
و  امر سازمانها  این  انجام  برای  که  گردید  مطرح  
حسابرسان  به  نیاز  لزوم  طرح  نظارتی  نهادهای 

نمودند  مطرح  را  مدیریت  حسابداران  و  داخلی 
بدین ترتیب  این موضوع چالش جدیدی را برای 

حسابداران مطرح نمود.

در همین راستا موضوع اهمیت به عنوان موضوع 
گردید  مطرح  داخلی  کنترل های  حوزه  در  اصلی 
اقدام  مستقل  حسابداران  آن  اساس  همین  بر  و 
انجام  جهت  داخلی  حسابرسان  کمک  دریافت  به 
گزارشات  و  حسابرسی  فرآیند  در  حسابرسی  امر 
حسابداران  قانون  این  نمودند  خود  حسابرسی 
ارائه خدمات مدیریت و مشاوره  از  نیز  را  مستقل 
به مشتریان که حسابرسی آنها در اختیار آنها قرار 
گرفته است منع نموده است و در نتیجه شرکتها 
مجبور به جذب و استخدام دو حسابدار متخصص 
حسابداری  داخلی  حسابرسی  حوزه  می گردد 
استخدام  با  ترتیب  بدین  تا  شدند  مدیریت 
اینکه  از  اطمینان بخشی  بدنبال  داخلی  حسابرس 
مقررات  و  شرکت  سیاست های  با  مطابق  شرکت 
ترتیب  بدین  می نماید.  عمل  داخلی  و  دولتی 
حسابرسان داخلی می توانند با تعریف کنترل های 
داخلی و بررسی اثر بخشی سیستم های کامپیوتری 
عملکرد کنترلی شرکت را مورد ارزیابی قرار دهند 
بر  داخلی  کنترل های  تست  و  مستندسازی  یا  و 
می توانند  واقعی  زمان  در  هم  آن  و   داده ها  روی 
اطمینان بخشی از قابلیت اعمال کنترل های داخلی 
تضمین  را  مالی  گزارشگری  به  نسبت  اطمینان  و 
کنند. و از طرفی دیگر در قالب نقش مشاوره ای 
و تحلیل گری نیز از حسابداری مدیریت استفاده 

نمودند.

از طرف دیگر حسابرسان مستقل را  نیز برای انجام 
امر حسابرسی که در حوزه بررسی صورتهای مالی 
به  اقدام  است   مستقل   نهاد  یک  توسط  شرکت 
انعقاد قرارداد و اخذ خدمات از حسابرس مستقل 
بیانیه  نمودند  تا وی یک گزارش جامع در قالب 
صورتهای  خصوص  در  را  خود  حسابرسی  رسمی 
با  مطابق  مالی  صورت  این  آیا  که  شرکت  مالی 
حسابداری  شده  پذیرفته  استانداردهای  و  اصول 

به  گزارش  این  نماید  ارائه  خیر؟  یا  دارد  مطابقت 
تعبیری بیانیه ای است که مطابق با آن سهامداران 
و هیأت مدیره، سرمایه گذاران مقامات و موسسات 
مجموعه  که  دارند  کافی  اطمینان  آن  به   نسبت 
ارائه  شده از صحت و درستی برخوردار  اظهارات 
می باشد . بدین ترتیب تحت قانون ساربانز اکسلی 
داخلی  کنترل های  حوزه  در  می بایست  او ضرورتاً 
شرکت نیز اظهارنظر نماید که آیا این کنترل های 

از کفایت الزم برخوردار هستند؟

بر  که  ساربانزاکسلی  قانون   404 بند  با  مطابق 
را  مدیریت  دارد.  تأکید  داخلی  کنترل  اهمیت 
می کند  تلقی  سازمان  داخلی  کنترل  مسئول 
حسابداری  فرآیند   در  نیز  مستقل  حسابرسان 
کمیته  استاندارد  به  اشاره  با  خود  گزارشگری  و 
تریدوی  کمیسیون  قالب  در  سازمان ها  از  حمایت 
استاندارد  عنوان  تحت  را   مهم  این   )COSO(
در  داخلی  کنترل  بخشی سیستم های  اثر  ارزیابی 
کنترل های  نسبت   اظهارنظر  و  گزارشگری  قالب 

داخلی سازمان اشاره می نمایند.
 

نتیجهگیری
صنعت حسابداری در حال حاضر و به زبان جدیدی 
از کسب و کار صحبت می کند و این زبان نسل های 
آینده متخصصان حرفه حسابداری تلقی می گردد. 
پیشرفت های تکنولوژی حسابداری با پتانسیل رشد 
قوی در آینده مواجه خواهد بود  پیشرفت های این 
جدیدی  فرصت های  مختلف  سطوح  در  صنعت 
این  در  است  داشته  همراه  به  برای حسابداران  را 
با  مخالفت  یا  و  تحوالت  مقایسه  بدنبال  ما  متن 
این تحوالت نبوده ایم بلکه بدنبال این مهم بوده 
ایم که اشاره ای به این موضوع داشته باشیم که 
در  اطالعات  فناوری  از  استفاده  با  که  تغییراتی 
سالهای مختلف صورت پذیرفته عماًل ضمن اینکه 
بهره وری سازمانها را افزایش داده است . بر خالف 
اظهارنظرهای سطحی در خصوص کاهش و حذف 
باعث  افزارها  نرم  وجود  با  حسابداری  خدمات 
برای  تر  متنوع  فرصت های  ایجاد  و  شغلی  ثبات 
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حسابداران حرفه ای موفق گردیده است که لزوم 
تجهیز خود  در  تشخیص حرفه حسابداری  تالش 
به این علوم جدید که باعث در هم تنیدگی حرفه 
حسابداری با سایر حوزه های دیگر از جمله فناوری 
ضروری  را  است  گردیده   ... و  قوانین  اطالعات، 

ساخته است.                                         

پینوشتها:
  1- شبیه اینترنت است با این تفاوت که از طریق 
پورتال وب قابل دسترسی است. تفاوت اصلی آن 
که  طوری  به  است.  بودنشان  پذیر  دسترس  در 
اکسترانت شبکه داخلی  و  اینترنت شبکه عمومی 

است.
اینترنتی گفته می شود  کارهای  و  به کسب   -2  
که اقدام به فروش محصوالت یا انجام خدمات در 

فضای مجازی می کنند.
4-  SCM: Supply Chain Managment     

  ITGI: Information Tecnologe Governance 

Institue 

5-  COBIT: Control Objectives For Informa-

tion And Related Tecnologe   

6-  CITP: Certificated Information privacy 

technologes  

7-  CFF: Certified in financial forensic 
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حسابداران خبره ی ایران
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مالی حسابداری 

علی علی پور فالح پسندمظفر جمالیان پور

حسابداری مخارج
نرم افزارهای
 رایانه ای

مقدمه
نرم افزارهای  توسعه  هزینه های  کردن  منظور  نحوه 
نرم افزار  توسعه  و  تولید  شرکت های  در  رایانه ای 
برخورد  شیوه  و  تکنولوژی  گسترش  به  توجه  با 
طی  هزینه ها  قبیل  این  با  نرم افزاری  شرکت های 
بوده  همراه  گوناگونی  چالش های  با  اخیر  دهه های 
است. بسیاری از شرکت ها از شیوه های مترقی برای 
اجاره  فروش،  برای  آماده  شده  تولید  نرم افزارهای 
حالی  در  این  نموده اند.  استفاده  بازار  به  عرضه  یا 
پیچیدگی  دلیل  به  رایانه ای  نرم افزارهای  که  است 
ذاتی و قابلیت ارتقای سریع نیازمند توجهات خاص 
موارد،  این  هستند.  آزمایش  و  ساخت  مراحل  در 
با  را  توسط حسابداران  نرم افزاری  مخارج  شناسایی 
است.  کرده  مواجه  فردی  به  منحصر  دشواری های 
در نوشتار پیش رو دیدگاه های گوناگون بین المللی 
و  بیانیه ها  استانداردها،  مقاالت،  بر  مبتنی  که 
گرفته  قرار  بررسی  مورد  بوده  مربوط  رویکردهای 
است. بر این اساس ابتدا به معرفی بیانیه شماره 8۶ 
با  موارد  و  مالی1   حسابداری  استانداردهای  هیئت 
اهمیت و کلیدی در این خصوص پرداخته می شود. 
 ،3۵0  ،۷30  ،۹8۵ شماره  استانداردهای  سپس 
پس  و  حسابداری  بین المللی  استانداردهای  کمیته 
از آن رویکردهای شناسایی هزینه های نرم افزارهای 
بین المللی  استاندارد  می شود.  بررسی  رایانه ای 
نامشهود،  دارایی های   ،38 شماره  مالی  گزارشگری 
و  حسابداری2  بین المللی  استانداردهای  هیئت 
دیگر  از  نیز  ایران   1۷ شماره  حسابداری  استاندارد 

مباحث مطرح شده است.

دارایییاهزینهدوره؟مسئلهایناست!
همواره  رایانه ای  نرم افزارهای  مخارج  با  برخورد  در 
شرکت های  توجه  مورد  اساسی  پرسش  این 
تولیدکننده نرم افزارهای رایانه ای بوده است که کدام 
مخارج باید به حساب دارایی و کدام مخارج باید به 
مالی  صورتهای  در  و  شناسایی  دوره  هزینه  حساب 
درباره  کافی  شواهد  نبود  همچنین،  شوند.  افشاء 
در  خطا  می تواند  نامشهود  دارایی های  آتی  منافع 
افزایش  را  دارایی ها  و  هزینه ها  صحیح  شناسایی 
زیان  و  سود  مبالغ  در  تحریف  به  نتیجه  در  دهد، 

خالص منجر گردد. برای بررسی بیشتر در خصوص 
نرم افزارهای  تولید  به مراحل  کسب شناخت نسبت 
به  می توان  مخارج  این  حسابداری  و  رایانه ای 
 8۶ شماره  مالی  حسابداری  استانداردهای  بیانیه 
تمام شده  بهای  برای محاسبه  عنوان حسابداری  با 
یا  اجاره  فروش،  برای  آماده  رایانه ای  نرم افزارهای 
هیئت  توسط   1۹8۵ آگوست  که  بازار  به  عرضه 
است،  شده  منتشر  مالی  حسابداری  استانداردهای 
شیوه  بیانیه  این  در   .)1۹8۵  ,FASB( نمود  رجوع 
رایانه ای  نرم افزارهای  شده  تمام  بهای  حسابداری 
را  شده  عرضه  بازار  به  یا  اجاره  فروش،  برای  آماده 
که به عنوان یک محصول مجزا از سایر محصوالت 
یا به عنوان بخشی از یک محصول اصلی شناسایی 
می شود، بیان گردیده است. شیوه حسابداری اشاره 
رایانه ای  برنامه های  برای  استاندارد  این  در  شده 
نرم افزارهای  برای  یا  شده اند  ساخته  در شرکت  که 
کاربرد  نیز  بیرون شرکت  از  خریداری شده  رایانه ای 
به  که  مخارج  از  یک  هر  تفصیلی  طبقه بندی  دارد. 
نحوی با فرایند تحقیق و توسعه نرم افزارهای رایانه ای 
است.  شده  اشاره  موارد  دیگر  از  نیز  هستند  همراه 
کلیدی در خصوص طبقه بندی ها  و  بااهمیت  موارد 
و جزئیات مربوط به اطالعات مالی مرتبط با مخارج 
رایانه ای  نرم افزارهای  تولید،  توسعه،  و  تحقیق 
کاال،  موجودی  شده  تمام  بهای  خریداری شده، 
ارزیابی هزینه های  نرم افزاری،  دارایی های  استهالك 
دارایی های نرم افزاری و افشائیات مربوط که در نمایه 
شماره  بیانیه  گرآوری  و  ترجمه  از  شده،  آورده   1
 ,FASB( مالی  استانداردهای حسابداری  هیئت   8۶

1۹8۵( حاصل شده است. 

استانداردهاورویکردهایموجود
شماره  استاندارد  شده،  مطرح  بیانیه  بر  عالوه 
حسابداری3   استانداردهای  بین المللی  کمیته   ۷30
برای  حسابداری  عملیات  به  نیز   )1۹۷4  ,FASB(
اساس  بر  دارد.  اشاره  توسعه  و  تحقیق  هزینه های 
است،  آمـــریکا  پذیرش  مورد  که  استاندارد  این 
سه محور اصلــــی مورد بحـــث و بررســـی قرار 

می گـــیرد:
و  تحقیق  موارد  عنوان  به  باید  که  فعالیت هایی   -1
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توسعه طبقه بندی شوند. 
2- اجزای هزینه های مرتبط با فعالیت های تحقیق 

و توسعه و شیوه حسابداری آنها.
صورتهای  سطح  در  آنها  به  مربوط  افشائیات   -3

مالی. 

و  تحقیق  هزینه های  با  مرتبط  محوری  موضوع 
فوائد  در خصوص  اطمینان  عدم  به  مربوط  توسعه 
عدم  وجود  دلیل  به  است.  شده  واقع  مخارج  آتی 

به  بندی هزینه های مربوط  طبقه  اطمینان، معموالً 
چالش  اقدامی  دارایی،  عنوان  به  توسعه  و  تحقیق 
اینگونه  شرکــت ها  عموماً  لذا  اســـت؛  برانگیز 
مخارج را به عنوان هزینه دوره شناسایی می نمایند 
تصاویر  همچون  مخارجی   .)2020  ,Flood(
توسعه  و  ابری  رایانش  ها،  سایت  توسعه  متحرك، 
نرم افزارهای رایانه ای نیز بر اساس موارد اشاره شده 
در اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری4  شناسایی 

 .)1۹۷4 ,FASB( و افشاء می گردند

)198۵.FASB(نمایه1-مروریبربیانیهشماره86هیئتاستانداردهایحسابداریمالی

زمانشناساییماهیتتعریفعنوان

توجیه پذیری مخارج تحقیق و توسعه نشر  برای  صرف شده  مخارج  همه 
طرح یک محصول نرم افزار رایانه ای که آماده برای 

فروش، اجاره یا عرضه به بازار است.

این گونه مخارج باید به محض وقوع به عنوان 
هزینه دوره شناسایی شود.

هنگامی که توجیه پذیری فنی محصول قابل انتشار باشد.

آزمایش عملکرد محصول هزینه های تولید هزینه های کدنویسی و 
پس از ایجاد توجیه پذیری فنی از هزینه های تولید 

است.

بعد  که  نهایی  محصوالت  تولید  هزینه های 
از ایجاد توجیه پذیری فنی محصول به وقوع 
منظور  دارایی  حساب  به  باید  می پیوندند، 

شوند.

رایانه ای  برای محصوالت  نرم افزار  تولید  واقع هزینه های  در 
که به عنوان عضو الینفک یک کاال یا فرایند شمرده می شوند 
نباید به حساب  تا زمانی که هر دو مورد زیر کسب گردند 

دارایی منظور شوند: 
الف( توجیه پذیری فنی برای محصول ایجاد شده باشد؛ 

اجزای  سایر  برای  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  تمامی  ب( 
محصول یا فرایند تکمیل شده باشد. 

هزینه نرم افزارهای رایانه ای 
خریداری شده

برای  شده  خریداری  رایانه ای  نرم افزارهای  هزینه 
استفاده  برای  که  بازار  به  عرضه  یا  اجاره  فروش، 

آتی توسط شرکت نگهداری نمی شوند.

انجام  هزینه های  همانند  هزینه ها  گونه  این 
شرکت،  درون  افزارها  نرم  تولید  برای  شده 
شناسایی و گزارش می شوند. بدین ترتیب که 
تا زمان انتشار توجیه پذیری فنی مخارج به 
به حساب  آن  از  پس  و  دوره  هزینه  حساب 

دارایی منظور می گردد.

در صورتی که این گونه نرم افزارها برای استفاده داخلی در 
باید در زمانی  آینده نگهداری می شوند، هزینه های مربوطه 
که نرم افزار تحصیل و بر اساس نوع استفاده آن شناسایی 

شد، به حساب دارایی منظور گردد.

موجودی  شده  تمام  بهای 
کاال

نرم  برای کپی نسخ  انجام شده  شامل هزینه های 
مورد  آموزشی  ملزومات  و  مستندسازی  افزاری، 
هزینه های  همچنین  و  نهایی  محصوالت  نیاز 
جهت  محصوالت  فیزیکی  بندی  بسته  با  مرتبط 

توزیع می باشد.

این گونه موارد باید بر مبنای روش شناسایی 
کاال  موجودی  شده  تمام  بهای  حساب  به 

منظور گردند.

به  مربوطه،  محصوالت  از  حاصل  فروش  شناسایی  از  پس 
عنوان بهای تمام شده کاالی فروش رفته ثبت می گردد.

الف( نسبت درآمدهای ناخالص یک محصول بر مجموع درآمدهای ناخالص جاری و آینده آن.استهالك
ب( روش خط مستقیم تقسیم بر باقی مانده عمر اقتصادی محصول شامل دوره ای که طی آن گزارش شده است. 

الف( هزینه های مستهلک نشده نرم افزارهای رایانه ای شامل مواردی که در هریک از صورتهای مالی ارائه شده است.افشاء
ب( مجموع مبالغ منظور شده به حساب مخارج در هریک از صورتهای مالی به عنوان استهالك هزینه های سرمایه ای نرم افزارهای رایانه ای و مبالغ منظور شده 

جهت کاهش خالص ارزش بازیافتنی.

بین المللی  کمیته   ۹8۵-20 شماره  استاندارد 
استانداردهای حسابداری نیز نقطه عطفی در منظور 
نمودن مخارج نرم افزارهای رایانه ای که برای فروش 
بر  است.  نموده  تعیین  می شوند،  نگهداری  اجاره  یا 
اساس این استاندارد، مخارج مربوط به اینگونه نرم 
افزارها تا زمان انتشار توجیه پذیری فنی به حساب 
توجیه  تعیین  از  پس  می گردد.  منظور  دوره  هزینه 
پذیری فنی محصول عموم مخارج توسعه نرم افزار 
به حساب دارایی ثبت می شود. نهایتاً، پس از تکمیل 
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)2020.KPMG(نمودار1–نحوهبرخوردبامخارجتوسعهنرمافزارها

هزینه دوره مرحله پیاده سازی

مرحله اجرا

مرحله پس از اجرا

مرحله ارتقاء

نه
هزی

وع 
 وق

حله
مر

دارایی

هزینه دوره

هزینه دوره یا دارایی

نمودار2-رویکردسلسلهمراتبی
واترفال

فعالیت های قابل 
ثبت به حساب 

دارایی

برنامه ریزی

طراحی

کدنویسی

آزمایش

عرضه نرم افزار

نمودار۳–رویکردمترقیجزئینگر

آزمایش طراحی

کدنویسی

ویژگی۳
آزمایش طراحی

کدنویسی

ویژگی2
آزمایش طراحی

کدنویسی

ویژگی1

عرضه نرم افزار

برنامه ریزی

بهمنظور
نمودنبه
حساب

دارایی هادر
حیطهاین

فعالیت هارخ
می دهد

فرایند توسعه و هنگامی که دارایی آماده برای فروش 
یا اجاره باشد؛ ادامه فرایند منظور نمودن مخارج به 
حساب دارایی صحیح نبوده و باید مجدداً به حساب 

.)200۹ ,FASB( هزینه دوره منظور گردد

بین المللی  کمیته   3۵0-40 شماره  استاندارد  طبق 
استانداردهای حسابداری هزینه های خاص واقع شده 
استفاده  برای  که  رایانه ای  نرم افزارهای  به  مربوط 
درون سازمانی نگهداری می شوند؛ به حساب دارایی 
منظور می گردند. شرکت ها باید ماهیت و مرحله وقوع 
مخارج را به درستی تعیین نمایند. به عبارت دیگر، 
بر طبق این استاندارد مخارج مرتبط با فعالیت های 
به  از اجرا  پیاده سازی در مراحل پیاده سازی و پس 
مجرد وقوع به حساب هزینه دوره منظور می شوند. 
در حالیکه، مخارج توسعه اینگونه نرم افزارها معموالً 
به حساب دارایی ثبت می گردد. مخارج ارتقاء اینگونه 
محصوالت نیز، بر اساس ماهیت آنها به حساب هزینه 

دوره یا دارایی لحاظ خواهد شد. 

رویکردها
شرکت  توسط  استفاده  مورد  رویکرد  نوع  به  بسته 
هزینه های  شامل  می توانند  هزینه ها  این  از  برخی 
کدنویسی،  داخلی،  نرم افزارهای  یکپارچه سازی 
پیکربندی و سفارشی سازی؛ یا هزینه های برنامه ریزی 
نرم افزار،  نگهداری  هزینه های  آموزش،  پروژه، 
 ,FASB( باشد  دیگر  موارد  یا  داده ها  همسان سازی 
2018(. مرحله شناسایی یا نوع مخارج واقع شده بر 
مبنای رویکرد اتخاذ شده توسط شرکت ها می تواند 
و سوی  که سمت  موجود  رویکردهای  باشد.  متغیر 
نرم افزارهای  مخارج  شناسایی  حسابداری  عملیات 
رایانه ای را تعیین می نمایند به دو دسته اصلی طبقه 
بندی می شوند: رویکرد واترفال۵  و رویکرد مترقی۶ .

به  را  نرم افزاری  توسعه  فعالیت های  واترفال  رویکرد 
صورت سلسله مراتبی یکی پس از دیگری مورد آزمون 
قرار می دهد. بر اساس این رویکرد پنج مرحله برای 
تولید و ارائه نرم افزارهای رایانه ای در نظر گرفته شده 
است. مراحل اشاره شده شامل: برنامه ریزی، طراحی، 
کدنویسی، آزمایش و عرضه نرم افزار می باشد. مراحل 

شده  بیان  مراحلی  عنوان  به  آزمایش  و  کدنویسی 
در  شده  واقع  هزینه های  نمودن  منظور  که  است 
است  امکان پذیر  دارایی  حساب  به  مراحل  این 

.)2018 ,Bouray and Rechards(

از دیگر رویکردهای موجود در این زمینه می توان 
اصول  قواعد  بر  مبتنی  که  مترقی  رویکرد  به 
اشاره  است،  حسابداری۷  عمومی  شده  پذیرفته 
این   .)2018 ,Bouray and Rechards( نمود 
دارد  اشاره  مورد  این  به  شفاف  نحوی  به  رویکرد 
و  دوره  هزینه  حساب  به  باید  مخارجی  چه  که 
کدام اقالم باید به حساب دارایی ثبت گردند. این 
شیوه بر خالف رویکرد واترفال که تنها هزینه های 
مراحل کدنویسی و آزمایش قابلیت ثبت به عنوان 
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نمایه2-تطبیقاستانداردبینالمللیگزارشگریمالی)IFRS(واستانداردهایکمیتهبینالمللیاستانداردهای
)GAAP(حسابداریواصولحسابداریپذیرفتههمگانیامریکا

استانداردهایکمیتهبینالمللیحسابداریواستانداردبینالمللیگزارشگریمالیموضوع
استانداردهایحسابداریآمریکا

منظور مخارجتبلیغاتی دوره  هزینه  حساب  به  وقوع  محض  به  تبلیغاتی  مخارج 
پیش  عنوان  به  می توان  زمانی  تنها  را  مخارج  اینگونه  می شوند. 
حقوق  پیشاپیش  شرکت  که  نمود  شناسایی  دارایی  پرداخت 

دسترسی به محصول یا خدمات مربوطه را داشته باشد.

مرتبه  یا نخستین  وقوع  به محض  تبلیغاتی  مخارج 
دوره  به حساب هزینه  تبلیعات صور می پذیرد؛  که 
بر  مبتی  شناسایی  نوع  می گردند)انتخاب  منظور 
تلیغات واکنش مستقیم  سیاست شرکت می باشد(. 

از این قاعده مستثنی هستند.

بدون در نظر گرفتن نوع مخارج یا صنعت مورد نظر، شرکت ها مخارجتوسعه
منظور  دارایی  حساب  به  را  توسعه  مخارج  صورتی  در  تنها 

می نمایند که امکان اثبات تمامی شرایط زیر فراهم باشد:
توجیه پذیری فنی تکمیل دارایی نامشهود که بر آن اساس  	•

دارایی قابل استفاده یا فروش باشد.
عزم شرکت جهت تکمیل دارایی نامشهود و استفاده یا فروش  	•

آن.
توانایی شرکت در استفاده یا فروش دارایی مربوطه. 	•

دارایی  آتی  اقتصادی  محتمل  فوائد  خلق  چگونگی  تعیین  	•
برای  هدف  بازار  می تواند  شرکت  مثال  عنوان  )به  نامشهود 

محصول را مشخص نماید(.
توسعه  تکمیل  جهت  غیره  و  فنی  مالی،  منابع  بودن  فراهم  	•

دارایی نامشهود و امکان استفاده یا فروش آن.
تمام شده  بهای  اتکای  قابل  اندازه گیری  در  توانایی شرکت  	•

دارایی نامشهود در خالل توسعه آن.

به حساب هزینه دوره منظور  مخارج توسعه عموماً 
وجود  افزارها  نرم  مخارج  برای  استثنایی  می شوند. 

دارد:

مخارج انجام شده برای توسعه نرم افزارهای  	•
در  تنها  اجاره  یا  فروش  جهت  رایانه ای 
ثبت  دارایی  شده  تمام  بهای  به  صورتی 
دارایی منطبق  پذیری  توجیه  می شوند که 
شده  منتشر   ۹8۵-20 شماره  استاندارد  با 

باشد.
استفاده  مورد  افزارهای  نرم  توسعه  مخارج  	•
در  که  مخارجی  تنها  شرکت،  درون  در 
می پذیرد؛  صورت  توسعه  مراحل  خالل 
ممکن است به حساب دارایی منظور شوند. 

مخارج و اولیه اندازهگیری

تحقیقوتوسعهدرجریان

شرکت ها اجازه دارند تا مخارج تحقیق و توسعه در جریان را به 
حساب دارایی تحصیل شده یا حاصل از ترکیب تجاری شناسایی 

نمایند.

شرکت ها تنها اجازه دارند تا مخارج تحقیق و توسعه 
است؛  تجاری  ترکیب  از  حاصل  که  را  جریان  در 

شناسایی نمایند.

قرار می گیرند که اندازهگیریثانویه-ارزیابی بازبینی  نامشهود در صورتی مورد  دارایی های 
اندازه  فعال  بازار  اتکا در  قابل  به نحوی  را  ارزش منصفانه  بتوان 
به  دارایی مستقیماً  ارزیابی  از  التفاوت حاصل  مابه  نمود.  گیری 
حساب حقوق صاحبان سهام منظور و در صورت وجود بازار فعال 
بندی  طبقه  مشابه  دسته  در  که  هایی  دارایی  تمامی  برای  باید 

شده اند، صورت پذیرد.

افشاء  تاریخی  بر مبنای ارزش  نامشهود  دارایی های 
می شوند و تجدید ارزیابی امکان پذیر نیست.

Deloitte, 2019 :منبع
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آزمایش،  هزینه های  داشتند،  را  دوره  هزینه های 
به  افشاء  و  شناسایی  قابل  طراحی،  و  کدنویسی 
عنوان هزینه های دوره هستند. در نتیجه هزینه های 
طراحی و توزیع نرم افزارها به عنوان هزینه هایی که 
باید به حساب دارایی منظور گردند، در نظر گرفته 

شده است.

بر خالف اصول حسابداری پذیرفته همگانی آمریکا، 
دارایی های  مالی  گزارشگری  بین المللی  استاندارد 
قرار  اختیار  در  گسترده ای  رهنمودهای  نامشهود 
مشخص،  معیارهای  تحقق  صورت  در  که  می دهد؛ 
توسعه  مخارج  نمودن  منظور  به  ملزم  را  شرکتها 
دارایی  حساب  به  درون سازمانی  مخارج  شامل 
مالی  گزارشگری  بین المللی  استاندارد  می نماید. 
بر  در  را  نامشهود  دارایی های  تمامی   38 شماره 
ارزیابی های  استاندارد  این  اساس  بر  می گیرد. 
خاصی برای شناسایی مخارج نرم افزارهای رایانه ای 
به حساب هزینه دوره یا دارایی وجود دارد. ترتیب 
است  صورت  بدین  استاندارد  این  در  شده  اشاره 
به حساب  رایانه ای خریداری شده  نرم افزارهای  که 
دارایی منظور می شوند. سیستم های عامل جهت به 
رایانه ای به حساب  افزارهای  اجرا درآوردن سخت 

بهای تمام شده سخت افزار منظور می شوند. مضافاً، 
مخارج تولید درون سازمانی نرم افزارهای رایانه ای که 
برای استفاده یا فروش نگهداری می شوند؛ تا زمان 
انتشار توجیه پذیری فنی، وجود احتمال فوائد آتی، 
وجود  نرم افزار،  فروش  یا  استفاده  در  توان  یا  قصد 
در  توانایی  و  محصول  تکمیل  جهت  کافی  منابع 
حساب  به  نرم افزار،  شده  تمام  بهای  اندازه گیری 
استهالك  ضمناً،  می گردند.  ثبت  دوره  هزینه 
دارایی های نرم افزاری بر اساس الگوی تحصیل فوائد 
می پذیرد  مفید صورت  عمر  در طی  آنها  از  حاصل 
از روش خط مستقیم پیش فرض است  استفاده  و 

.)2004 ,IASB(

نتیجهگیری
هرچند بسیاری از شرکت های توسعه نرم افزارهای 
بررسی  و  بحث  به  اقدام  کشور  از  خارج  در  رایانه 
رایانه  نرم افزارهای  هزینه های  با  برخورد  چگونگی 
توجه  در  سعی  و  نموده  گذشته  سالیان  طی 
اینگونه  زمینه  در  نوین  مباحث  به  بیشتر  هرچه 
تکنولوژی ها دارند اما متاسفانه تاکنون در خصوص 
شده  واقع  نرم افزاری  هزینه های  با  برخورد  نحوه 
رایانه ای  نرم افزارهای  توزیع  و  تولید  شرکتهای  در 

اقدامات تحقیقاتی و قانون گذاری به صورت جامع 
توجه  با  است.  نپذیرفته  ایران صورت  در  اجرایی  و 
استانداردهاي  میان  گرفته  صورت  مطابقت های  به 
اندازه گیري  از جنبه  بین المللی  با  ایران  حسابداري 
سازمان  مالی  گزارشگري  و  اداره حسابرسی  توسط 
اصول  در  تفاوت هایی  اندك  بهادار؛  اوراق  و  بورس 
کلی شناسایی دارایی های نامشهود شامل دلیل عدم 
امکان اندازه گیري یک طبقه از دارایی هاي نامشهود 
دارایی هاي  اندازه گیري  ارزیابی،  تجدید  روش  با 
نامشهود با روش تجدید ارزیابی و شرط اندازه گیري 
مفید  عمر  با  نامشهود  دارایی هاي  باقیمانده  ارزش 
اوراق  و  بورس  )سازمان  است  شده  مشاهده  معین 
بهادار، 13۹۶(. در حالی که به نظر می رسد تعداد 
شرکت های تولید و توزیع کننده راهکارهای سازمانی 
ایران  در  تکنولوژی  از  استفاده  با  کار  و  کسب  و 
است؛  گسترش  به  رو  کشورها  از  بسیاری  همچون 
رویکردها  به کارگیری روش ها،  نیازمند  حسابداران 
با  برخورد  نوین در خصوص شیوه  استانداردهای  و 
تنها  رسالت  این  تحقق  هستند.  دارایی ها  اینگونه 
اجرائی،  اصول  شناخت  در  هزینه  و  زمان  صرف  با 
در  عملیاتی  بازخوردهای  و  موجود  چالش های 
امکان پذیر  ایران  محیط های حرفه ای و دانشگاهی 

خواهد بود. 

فهرستاصطالحات:
بر  تفصیلی  دستورالعمل های  تولید  کدنویسی8: 
اساس یک زبان برنامه نویسی رایانه ای تا بتوان موارد 
مورد نیاز در برنامه طراحی تفصیلی را تأمین نمود. 
است  ممکن  رایانه ای  نرم افزار  محصول  کدنویسی 
پیش از، در هنگام، یا پس از تکمیل برنامه طراحی 

تفصیلی صورت پذیرد.

محصول  یک  طرح  : تفصیلی9 طراحی برنامه
موارد  و  خصایص  وظایف،  که  رایانه  نرم افزاری 
موردنیاز فنی را در قالبی جزئی و منطقی در برگیرد.

از  پس  که  فعالیت هایی  نگهداری10:  و تعمیر
به  عمومی  انتشار  برای  محصول  آماده سازی 
شامل  فعالیت ها  این  می پذیرد.  صورت  مشتریان 
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تصحیح ایرادات یا به روزرسانی اطالعات کنونی است. 
این گونه فعالیت ها حیطه ای از تغییرات تکرارشونده و 

افزودن موارد جدید را شامل می شود.

طراحیمحصول11: ارائه منطقی تمامی وظایف یک 
در  رفتن  کار  به  برای  که  کافی  با جزئیات  محصول 

محصول خاص مربوط مورد استفاده قرار می گیرد.

برای  که  فعلی  محصول  بهبود  محصول12: ارتقاء
در  و  آن  توجه  قابل  تکامل  یا  مفید  عمر  گسترش 

راستای قابلیت عرضه به بازار به کار گرفته می شود.

تکمیل شده  نسخه  یک  نهایی1۳:  محصوالت
رایانه ای،  نرم افزار  محصول  کپی برداری،  برای  آماده 
فروش،  برای  که  آموزشی  ابزارهای  و  مستندسازی 

اجاره یا عرضه به بازار نگهداری می شود.

آزمایش1۴: اجرای پلکانی ضروریاتی که برای تعیین 
این امر که محصوالت نرم افزارهای رایانه ای کدنویسی 
نیاز  مورد  موارد  و  خصایص  وظایف،  لحاظ  از  شده 
آنها  به  عملکرد فنی که در مرحله طراحی محصول 

پرداخته شده است، به درستی عمل می کنند.

نسخه  که  امر  این  از  اطمینان  کسب  مدل کاری1۵: 
زبان  دارای  ای  رایانه  نرم افزاری  محصول  اجرایی 
به  که  است  محصولی  با  مشترك  برنامه نویسی 
پیش  از  وظایف  تمامی  و  است؛  شده  عرضه  بازار 
همخوانی  محصول  عملکردهای  با  برنامه ریزی شده 
داشته و آمادگی آزمایش اولیه توسط مشتری را دارا 

باشد )معموالً با عنوان آزمون بتا خوانده می شود(.

منابع:
سازمان بورس و اوراق بهادار، مقایسه استانداردهای   •
ملی و بین المللی تنها با تمرکز بر جنبه اندازه گیری 
)بررسی شده توسط کمیته استانداردها و آموزش(، 

.13۹۶
• Deloitte, A Roadmap to Com-

paring IFRS Standards and U.S. 

GAAP: Bridging the Differences, 

Chapter 1, P11, Available at: 

https://dart.deloitte.com/US-

DART/ov-resource/057be505-

289e-11e9-818d-67c85cbcc7fa.

pdf, 2019.

• Financial Accounting Standard 

Board (FASB), ASC 350-40, Intan-

gibles—Goodwill and Other— 

Internal-Use Software, 2018. 

• Financial Accounting Standard 

Board (FASB), ASC 985, Software, 

2009. 

• Financial Accounting Standard 

Board (FASB), Statement of finan-

cial accounting standards no.86, 

Accounting for the cost of com-

puter software to be sold, leased 

or otherwise marketed, 1985.

• Financial Accounting Standard 

Board (FASB), ASC 730, Research 

and Development, 1974.

• Flood, Joanne, Wiley GAAP 2020: 

Interpretation and Application 

of Generally Accepted Account-

ing Principles, Chapter 46, 

Wiley Online Library, https://doi.

org/10.1002/9781119652663.

ch46, 2020.

• International Accounting Stand-

ards Bord (IASB), IAS 38, Intangi-

ble Assets, 2004.

• KPMG, Hot Topics: ASC 350-40, 

Customers’ accounting for cloud 

computing arrangements after 

adopting ASU 2018-15, 2020.

• Ryan P. Bouray, and Glenn E. Rich-

ards, Accounting for external-use 

software development costs in an 

agile environment, Journal of Ac-

countancy, Available at: https://

www.journalofaccountancy.com/

news/2018/mar/accounting-for-

external-use-software-develop-

ment-costs-201818259.html, 

2018.

پینوشتها:
1-Financial Accounting Standard 

Board (FASB)

2 -International Accounting Stand-

ards Board (IASB)

3 -International Accounting Stand-

ards Committee (IASC)

4 -Generally Accepted Accounting 

Principles (GAAP)

5 -Waterfall Approach 

6 -Agile Approach

7 -Generally Accepted Accounting 

Principles (GAAP)

8 -Coding

9 -Detail Program Design

10 -Maintenance

11 -Product Design

12 -Product Enhancement

13 -Product Maters

 14-Testing

15 -Working Model

مظفرجمالیانپور: دکتری حسابداری، عضو هیئت 
علمی گروه حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی

کارشناسی  دانشجوی  فالحپسند:  علیپور علی
ارشد حسابرسی دانشگاه عالمه طباطبایی
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تاریخ

از دفترداری
باالتـرین  تا   
مقـام مالی

وحید منتی

ترجمه:

پدرام روتیها

چکیده
این مقاله سیر تکاملی باالترین مقام مالی و رئیس 
جایگاه های  از  که  بیستم  قرن  در  حسابداری 
آغاز  شرکتی  حاکمیت  نظام  در  پایین  شغلی 
دهه  اواخر  در  ارشد  مدیران  عالی  رده های  تا  و 
1۹۷0 ارتقا می یابد را مورد بررسی قرار می دهد. 
تاکر1  آرتور  کنگره  از  قبل  اظهارات  با  مقاله  این 
سال  در  که  قانونی  پیرامون  مباحثه  جریان  در 
تصویب  بهادار  اوراق  قانون  عنوان  تحت   1۹33
شد آغاز می شود. اظهارات تاکر منجر به این شد 
در  )کنترلر(  مدیرمالی  و  حسابداری  رئیس  که 
صورت های  مسئول  اساساً  که  خاصی  افراد  بین 
مالی متقلبانه یا کتمان و حذف موضوع ماده 11 
قانون مذکور شناخته می شدند، قرار بگیرند. تأثیر 
مسئولیت  تحول  و  تکامل  باعث  تاکر،  تالش های 
طی  حسابداری  رؤسای  و  مالی  مدیران  قانونی 
روزافزون  پیچیدگی  آتی شد، همچنین  دهه های 
امور مالی شرکت ها و گزارشگری مالی نیز منجر 
به ایجاد مقام و جایگاه سازمانی »معاون مالی« یا 
»باالترین مقام مالی2« به عنوان مقام دوم شرکت 
جایگاه  آن،  بر  افزون  گردید.  مدیرعامل  از  بعد 
رئیس حسابداری در میان مدیران ارشد نیز مورد 

تجزیه وتحلیل قرار خواهد گرفت.
اصطالحاتکلیدی: رئیس حسابداری، باالترین 
اوراق  قوانین  )کنترلر(3،  مدیرمالی  مالی،  مقام 

بهادار

1-مقدمه
رؤسای  و  شرکت ها  مالی  مقام  باالترین  اگرچه 
ملزم  فدرال  و  ایالتی  قوانین  طبق  حسابداری4 
اسناد  افشاء سایر  و  مالی  هستند که صورت های 
بهادار۵  اوراق  و  بورس  سازمان  در  که  مدارکی  و 
این  این حال،  با  نمایند؛  امضاء  را  رسیده  ثبت  به 
موضوع،  این  تاریخی  سابقه  به  توجه  با  مدیران 
جایگاه دومی در حاکمیت شرکتی داشته اند. این 
قوانین  این مسئولیت طبق  نیست که  معنا  بدان 
مدیرانی  چنین  بر  فدرال  بهادار  اوراق  به  مربوط 
نقش  بیستم  قرن  در  اکثرا  اما  نمی گذارد.  تأثیر 

مدیران مالی و رؤسای حسابداری زیاد برجسته نبود. 
مالحظات مالی نسبت به آن چه امروزه انجام می شود 
نقش کمتری در حاکمیت شرکتی داشته است. بنابراین 
دالیل کمی وجود دارد که شرکت ها بخواهند در بخش 
مالی خود از توصیه ها و مشاوره های راهبردی استفاده 
بودجه،  تهیه  مسئولیت  اول  درجه  مدیرمالی۶  نمایند. 
گزارش های حسابداری و سپس نظارت بر گزارش های 
مالیاتی را بر عهده داشته است )استاك۷ 201۵، زورن8 
2004، پیرسی۹ 1۹۷۶(. ازآن جا که امروزه پیچیدگی 
و گستردگی بیشتری در مواردی مثل گردآوری داده ها 
و تجزیه وتحلیل آن ها نسبت به دوره های قبل به وجود 
تا  دفترداری  و  بودجه بندی  است  ممکن  حتی  آمده، 
زمان تصمیم گیری های راهبردی اجرا نشده باشند. در 
نتیجه مدیران مالی تا حد زیادی از فرآیند تصمیم گیری 
در مورد مسائل مهم و اساسی کنار گذاشته شده بودند. 
طولی نکشید که مقررات مالی با توجه به قوانین بورس 
اوراق بهادار پیچیده تر شد. در نتیجه این موضوع باعث 
شرکت  در  مهم تری  جایگاه  به  مالی  مدیران  که  شد 

ارتقاء یابند.

مطابق قانون فدرال، اصطالح افسر10 به معنای رئیس، 
مدیرمالی  کنترلر،  یا  خزانه دار  دبیر،  رئیس،  معاون 
مرتب  به طور  که  شخصی  هر  و  حسابداری  رئیس  یا 
خصوصی  یا  حقوقی  سازمان های  در  را  خود  وظایف 
انجام می دهد، گفته می شود )1۶ مارس 1۹82، دفتر 
انتشارات دولت11(؛ بنابراین مسئولیت و تعهد باالترین 
مقام مالی و رؤسای حسابداری مطابق با قوانین اوراق 
بهادار فدرال ایاالت متحده می باشد و با مشخص نمودن 
ایالتی  قوانین  طبق  )افسر(  مدیر  عنوان  تحت  افرادی 
و  فدرال  مقررات  و  قوانین  عام،  سهامی  شرکت های 

مقررات بورس و اوراق بهادار، تعیین می گردد.

حسابداری  رئیس  کنترلر،  چون  عناوینی  از  استفاده 
سال  ده ها  طی  و  نموده  تغییر  مالی  مقام  باالترین  و 
و  شرکت  پرونده های  بررسی  است.  تکامل یافته 
آگهی های شغلی نشان می دهد به طورمعمول امروزه از 
اصطالحات کنترلر و رئیس حسابداری در عمل استفاده 
در  هستند.  مشابهی  مسئولیت های  شامل  و  می شود 
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حسابداری  رؤسای  اینکه  به  توجه  با  برخی  واقع 
دارند،  کنترلر  به  نسبت  گسترده تری  مسئولیت 
هستند  متفاوت  هم  با  جایگاه  دو  این  معتقدند 
)گوو12، چی13، ُکک و اُلر14 2018(. معموالً هر دو 
به باالترین مقام مالی گزارش می دهند )که بیشتر 
همه  مسئولیت  آن ها  و  نیست(  حسابدار  اوقات 
داخلی  کنترل های  حسابداری،  به  مربوط  مسائل 
با  پرونده ها  تشکیل  مالی،  گزارشگری  بر  حاکم 
و  تعامل  و  بهادار  اوراق  بورس  قوانین  به  توجه 
همکاری با حسابرسان مستقل را بر عهده  دارند. 
هم  و  حسابداری  رئیس  هم  شرکت ها،  از  برخی 
باالترین  به  که  دارند  کنترلر  دستیار  یا  کنترلر 
به  موارد،  برخی  در  می دهند.  گزارش  مالی  مقام 
اجرایی  مدیران  بین  در  مدیر حسابداری  این که 
قرار می گیرد، اشاره  شده است. بررسی های اخیر 
رئیس حسابداری  یا  کنترلر  که  است  داده  نشان 
اساساً بهترین شخص برای کسب جایگاه باالترین 
مقام مالی نیست و بیان می دارد که حسابدار ارشد 
یک  نه  و  فنی  کارشناس  یک  به عنوان  همچنان 
رهبر در عملیات اجرایی شرکت محسوب می شود 

)جانسون1۵ 201۵(.

باالترین  توسط  انجام شده  کارهای  گذشته،  در 
مربوط  امور  از  زیادی  تعداد  شامل  مالی  مقام 
حسابداری  سوابق  اغلب  و  بود،  حسابداری  به 
موضوعی مهم و حیاتی تلقی می شد )مک کان1۶ 
201۶، فیشر1۷ 201۶(. از زمانی که رسوایی های 
اِنرون18 و وردکام1۹ موجب افزایش تمرکز بر روی 
نقش های  تفکیک  شد،  حسابداری  عملکردهای 
حسابداری و مدیریت مالی پدید آمد و در نهایت 
این موضوع باعث ایجاد جایگاه رئیس حسابداری 
موضوع  امروزه   .)2018 همکاران  و  )گوو  گردید 
مالی  مقام  باالترین  که  است  این  موردبحث 
امور  و  مالی  تأمین  سرمایه گذاری،  روی  بر  باید 
همکار  یک  و  نماید  تمرکز  به سهامداران  مربوط 
باشد  شرکت20  مدیرعامل  برای  راهبردی  تجاری 
ارشد  مدیر  یک  به  را  حسابداری  تصمیمات  و 
یا  و  کنترلر  است  ممکن  که  بسپارد  حسابداری 

باشد )گوو و همکاران 2018،  رئیس حسابداری 
فیشر 201۶(.

مابقی مقاله در این  ارتباط به شرح زیر تکمیل شده 
مورد  در  تاکر،  آرتور  اظهارات  دوم  بخش  است. 
آن  نقش   ،21)CIA( آمریکا  مالی  مدیران  انجمن 
قانونی  مسئولیت  و  برتری  تعیین  در  انجمن 
مدیران حسابداری با توجه به قانون اوراق بهادار 
نقش های  می نماید.  بحث   1۹33 سال  مصوب 
شرکت  مدیریت  در  حسابداری  رؤسای  فزاینده 
گسترش  و  سوم  بخش  در  آینده  دهه  چند  طی 
مسئولیت قانونی آن ها در بخش چهارم موردبحث 
و بررسی قرارگرفته است. در بخش پنجم و پایانی 

نیز نتیجه گیری صورت می گیرد.

2-آرتورتاکروقوانینبورسواوراقبهادار
19۳۳

آرتور تاکر، روزنامه نگار سابق، در دهه 1۹20 در 
آمریکا  انجمن حسابداران  عمومی  روابط  قسمت 
آمریکا22  رسمی  حسابداران  انجمن  اکنون  )که 
سال  در  بود.  کار  به  مشغول  می شود(  خوانده 
 )CIA( آمریکا  مالی  مدیران  انجمن  او   ،1۹31
مدیران  انجمن  به  بعد  که چندی  نمود  ایجاد  را 
اجرایی مالی )FEI( و در سال 2000، به »انجمن 
مدیران اجرایی بین المللیIAFEI( »23( تغییر نام 
این  تشکیل  به  تنهایی خواستار  تقریباً  تاکر  داد. 
مدیران  بین  در  سازمان  عضویت  و  بود  انجمن 
مالی را ایجاد کرد. در این فرایند، وی در جریان 
به  منجر  که  قوانینی  مورد  در  گفتگو  و  بحث 
شد،   1۹33 سال  در  بهادار  اوراق  قانون  تصویب 
با  یابد.  24حضور  سنا  بانکی  کمیته  در  توانست 
حسابدار  نه  و  کنترلر  نه  تاکر  که  این  به  توجه 
بانکی سنا  نتیجه عضویت وی در کمیته  بود در 
دستاورد کوچکی به شمار نمی رفت. بسیاری در 
حرفه حسابداری و مدیریت شرکت ها می ترسیدند 
که این قانون آنان را در معرض مسئولیت بالقوه 
زیادی برای تحریف صورت های مالی با کمیسیون 
تجارت فدرال2۵ قرار دهد. در اقدامی که می تواند 

هم قهرمانانه و هم ساده لوحانه تلقی شود، تاکر از 
کنگره درخواست نمود تا از اضافه شدن کنترلر به 
مأمورانی که به طور خاص طبق قانون اوراق بهادار 
همان طور  نماید.  حاصل  اطمینان  شده اند،  عنوان  
بعدها  است،  گرفته  قرار  بحث  مورد  ادامه  در  که 
یک مقام رسمی کاخ سفید اظهار نمود که کنترلر 
بعد،  سال  یک  اضافه  شد.  تاکر  پیشنهاد  به  فقط 
جدیدی  نماینده   )CIA( مالی  مدیران  انجمن 
فرستاد که اظهاری بسیار احتیاط آمیز درباره نقش 
مسئولیت  بر  که  تأثیراتی  و  )مدیرمالی(  کنترلر 
صورتی که  در  است.  داشته  نموده،  اضافه  قانونی 
این داستان به خودی خود باید موردتوجه مورخان 
مسئولیت  در  تاکر  تأثیر  بگیرد،  قرار  حسابداری 
روسای حسابداری از اهمیت بیشتری برای مطالعه 

حرفه حسابداری برخوردار است.

آرتورتاکروانجمنمدیرانمالیآمریکا
در   1882 یا   1881 سال  در  تاکر  آر.  آرتور 
بردفورد2۶ واقع در ایالت پنسیلوانیا2۷ به دنیا آمد؛ 
ایالت نیویورك2۹ بزرگ شد و به  و در روچستر28، 
تحصیل در دانشگاه روچستر پرداخت. او برای اتاق 
خبرنگار  به عنوان  همچنین  و  روچستر  بازرگانی 
فعالیت  روچستر  روزنامه  یک  برای  واشنگتن 
نمود و بعدها به عنوان دبیر کنگره جهانی لبنیات 
بنسون31   ،1۹۷1 )هاس30  کرد  کار  واشنگتن  در 
حسابداری  حرفه  در  خود  فعالیت  وی   .)1۹3۶
انجمن  )اکنون  آمریکا  حسابداران  انجمن  در  را 
دبیر  دستیار  به عنوان  آمریکا(  رسمی  حسابداران 
امور عمومی، منشی و یک تایپیست آغاز کرد. به 
تاکر  انجمن،  این  رسمی  مورخ  کری،  جان  گفته 
تخیل  قدرت  دارای  و  بود  روزنامه نگار  یک  قباًل 
زیاد و همچنین پرانرژی بود )جان کری32 1۹۶۹(. 
تاکر در حیطه فعالیتش در کمیته روابط عمومی 
خود  عمومی  مهارت های  افزایش  برای  انجمن، 
وی  پیشرفت  که  این  به  توجه  با  اما  نمود،  تالش 
امور  از  انجمن  اعضای  از  بسیاری  بود  چشمگیر 
موضوع  این  که  بودند  ناخوشایند  عمومی  روابط 
انجمن  این شد که تاکر در سال 1۹2۶  منجر به 
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حسابداران آمریکا33 را ترك نماید. وی پس از پنج 
حرفه  در  مجله ای  سردبیر  به عنوان  خدمت  سال 
حسابداری به نام »حسابدار آمریکایی34«، تصمیم 
)کنترلرها(  مالی  مدیران  برای  سازمانی  گرفت 
کنترلر   100 برای  راستا  همین  در  کند.  ایجاد 
و  نمود  ارسال  نام های  ایاالت متحده  سرتاسر  در 
ارسالی دریافت کرد که  نامه های  برای  4۶ پاسخ 
آنان  همگی  دریافتی  نامه های  از  مورد  دو  به جز 
)بنسون،  بودند  کرده  آمادگی  اعالم  مشتاقانه 
سال  در   .)1۹4۶ مالی،  مدیران  انجمن  1۹3۶؛ 
1۹31، او بنیان گذار و مدیرعامل انجمن مدیران 

مالی آمریکا شد.

و  )حسابدار  فرانککر  انجمن  این  رئیس  اولین 
فرصت  هیچ  »مطمئناً  می دهد:  توضیح  کنترلر( 
نبود.  جدید  انجمن  یک  راه اندازی  برای  مناسبی 
می کرد.  فکر  دیگری  جور  تاکر  آر  آرتور  ولی 
به مرور  بود.  شده  شکوفا  او  حسابداری  استعداد 
در  و  کرد  تجربه  کسب  بیشتری  شرکت های  در 
حوزه دفترداری3۵ پیشرفت نمود و عنوان کنترلر را 
کسب کرد. به طوری که به عنوان بخشی از مدیریت 
آمریکا،  مالی  مدیران  )انجمن  می شد.«  شناخته 

)1۹4۶

اظهار   1۹33 سال  در  خود  اظهارات  در  تاکر 
مالی  مدیران  انجمن  که  این  به  نظر  بود،  داشته 
بسیار  تعداد  نماینده  دارد،  عضو   201 آمریکا 
کمی از مدیران مالی )کنترلر( ایاالت متحده است 
از   .)1۵-14  ،2 جلد   ،1۹۷3 ماهار3۶  و  )النبرگر 
انجمن  از  تاکر خواسته شده بود که به نمایندگی 
مدیران مالی آمریکا قبل از کمیته ارز و بانکداری 
وی  نماید.  بیان  را  اظهاراتش  رابطه  این  در  سنا 
هیچ سابقه ای در حسابداری نداشت. موضوعی که 
هرگز در هنگام اظهارات او مطرح نشده بود. وی 
با بیان اینکه من اینجا هستم تا تایید و موافقت 
بیان  را  اقدام  این  از  آمریکا  مالی  مدیران  انجمن 
نمود.  پیشنهاد  نیز  را  جزئی  اصالحیه  یک  کنم، 
پیشنهاد   .)۹  ،2 جلد   ،1۹۷3 ماهار  و  )النبرگر 

)کنترلر(  مدیرمالی  امضاء  و  نام  که  بود  این  او 
توسط  امضا  از  بعد  حسابداری  ارشد  مسئول  یا 
منتشرکنندگان سهام، مدیرعامل یا مدیران ارشد 
مهار  و  )النبرگر  شود  اضافه  گزارش ها  به  مالی 
بود: »این موضوع  او گفته  1۹۷3، جلد 2، 10(، 
ارائه  و  دقیق  اثبات  مسئولیت  که  دارد  ضرورت 
درست حقایق مالی در بورس اوراق بهادار بر عهده 
گروهی از کسانی است که کارشناس فنی هستند 
بر  که  کرد  خواهند  افشا  را  اصولی  که  کسانی  و 
مورد  در  تصمیم گیری  و  کارکرده اند  آن ها  روی 
بعضی از سؤاالت که تأثیر مهمی بر تعیین ارزش 
واقعی دارایی های شرکت دارد« )النبرگر و ماهار3۶ 

1۹۷3، جلد 2(

مورد  بارکلی3۷  آلبن  سناتور  توسط  تاکر  بعدها 
سؤال قرار گرفت: »چه ضرورتی به پیشنهاد شما 
مسئول  یا  )مدیرمالی(  کنترلر  نام  دادن  قرار  در 
شرایطی  بخش  این  هست؟  حسابداری  ارشد 
توسط  ثبت  می بایست  که  می آورد  فراهم  را 
کمیسیون بایگانی شود؛ و مقرر می کند که بیانیه 
ثبت توسط ناشران، کارگزاران یا مسئوالن اصلی، 
مسئول ارشد مالی، مدیران و یا متولیان آن امضا 
شود. با این  وجود چه ضرورتی به درج نام و امضاء 
کنترلر وجود دارد؟ او در حقیقت تابع همه مدیران 
دیگر است و آن ها باید بیانیه را امضا کنند. با این 

شرایط چرا باید او را مسئول دانست؟«

تاکر: مدیرمالی )کنترلر( یک مدیر ارشد است.
سناتوربارکلی: او ممکن است یک مدیر ارشد 

باشد و یا نباشد.
یا 10   ۵ در  بزرگ  از شرکت های  بسیاری  تاکر: 
مدیرمالی  خود  آئین نامه های  در  گذشته  سال 
تعیین  نیز  را  آن  وظایف  و  گرفته اند  نظر  در  را 
توسط  باید  وی  که  مقررشده  همچنین  کرده اند، 
من  که  اصلی  دلیل  شود.  انتخاب  هیئت مدیره 
اصلی  منبع  او  که  است  این  دهم  ارائه  می توانم 
اظهاراتی است که همه مدیران ارشد یک شرکت 

باید به آن ها اعتماد کنند.

سناتوربارکلی: آیا یک دفتردار )ثبات( به اندازه 
یک مدیرمالی مهم نیست؟

تاکر: نه.
بیشتر  واقعیتها  درباره  دفتردار  بارکلی:  سناتور

میداند، این طور نیست؟
تاکر: نه قربان این طور نیست. بسیاری از قضاوتها 
می آید،  عمل  به  )کنترلر(  مدیرمالی  توسط 
نیست  کار  این  به  مجبور  دفتردار  درحالی که 

)النبرگر و ماهار 1۹۷3، جلد 2، 1۶(.

در  را  انجمن  اعضای  حمایت  که  تاکر  اظهارات 
فوق العاده ای  به صورت  پی داشت )هاس، 1۹۷1( 
ترسی در میان حسابداران از آنچه قوانین بورس و 
اوراق بهادار می تواند برای آن ها چه معنی داشته 
)رابرت  معاصر  منابع  از  یکی  در  انداخت.  باشد 
توضیحاتی  ذیل  شرح  به   )1۹33 هامر،  ویدن 
می توان  »به سختی  است:  آمده  باره  این  در 
را   1۹33 بهادار  اوراق  و  بورس  قوانین  اهمیت 
شناخت  گرفت.  نادیده  حسابداری  حرفه  برای 
ارشد  حسابداران  عمومی  مسائل  تشخیص  و 
باال  بسیار  مستقل  رسمی  حسابداران  همچون 
رفت، اما در کنار استقبال از این پیشرفت، باری از 
مسئولیت ایجاد شد که برای آن ها بسیار ترسناك 
یا  ارشد  حسابدار  یک  توسط  که  ریسکی  بود. 
است  این  می شود  متحمل  حرفه ای  حسابداران 
قبول  این  می کنند.  امضا  را  ثبت  بیانیه های  که 
احتمالی  مزایای  با  کامل  تناسب  در  مسئولیت 
ارائه شده  خدمات  از  است  ممکن  که  بااهمیتی 

برای آن ها حاصل شود، نیست.«

می نماید  بیان  صراحتاً   )1۹33( هامر38  ویدن 
این وضعیت جدید و  او چه کسی را مسئول  که 
وحشتناك می داند: »خنده دار است که حسابداران 
این وضع  برای  از سازمان های خودشان  بخواهند 
تشکر  گذاشته شده  آنان  عهده  بر  که  نامساعد 
ابتدا  در  که  همان طور  دادخواست...  این  کنند. 
به کنگره ارائه شده بود هیچ مرجعی در خصوص 
بود.  نداده  ارائه  مسئولیت کارشناسان حسابداری 
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انجمن  دبیر  تاکر،  آر.  آرتور  آقای  به  موضوع  این 
مدیرمالی آمریکا واگذار شد تا اصالحی های را در 

این رابطه ارائه دهد.«

از  نمایندگی  به  که  باتلر3۹  اُلی  را  موضوع  این 
نموده  تائید  بود،  داده  شهادت  روزولت40  دولت 
از کمیته سنا سؤال شد که چرا  که  زمانی  است. 
حسابداری  ارشد  مسئول  یا  )کنترلر(  مدیرمالی 
امضا می کنند  را  ثبت  بیانیه  لیست کسانی که  به 
اضافه  شده است؟ باتلر اظهار نمود که این موضوع 
به درخواست آقای تاکر انجام شده است )النبرگر و 

ماهار 1۹۷3(.

اقدامات  به  توجه  با  اظهاراتش  در  تاکر  جسارت 
بعدی این انجمن، موردتوجه جدیتری قرار گرفت. 
به  منجر  که  شنیده هایی  طول  در  بعد،  سال  یک 
تصویب قانون بورس اوراق بهادار سال 1۹34 شد، 
ادوین اف. چینلوند41 به نمایندگی از انجمن مدیران 
ارشد  عضو  چینلوند  داد.  شهادت  آمریکا  مالی 
انجمن و معاون مدیرعامل و مدیرمالی بین المللی 
به  چینلوند  )هاس،1۹۷1(.  بود  تلگراف  و  تلفن 
در  که  همانگونه  اما  نکرد،  اشاره  تاکر  اظهارات 
ادامه آمده است شهادت وی درباره آن چیزی که 
این  ما  بود: »نظر  واضح  بسیار  انجمن می خواست 
به شکل  بهادار سال 1۹33  اوراق  قانون  است که 
فعلی خود عامل مهمی برای بهبود اقتصادی بشمار 
می رود. این به همان نسبتی که با عامل پیشنهادی 
مطابقت  است  مطرح شده  ملی  بهادار  اوراق  قانون 
قانون  باید  نه تنها  که  معتقدیم  ما  بنابراین  دارد؛ 
بود  عاقالنه خواهد  بلکه  تصویب شود،  پیشنهادی 
قانون  مورد  در  اصالحات جدی  قانون  این  در  که 
شود.  انجام  را   1۹33 سال  مصوب  بهادار  اوراق 
به سرعت  اصالحاتی  چنین  احتماالً  ازآنجایی که 
بهتر  در حال حاضر  ما  نظر  به  نیست،  امکان پذیر 
است که این قانون را لغو کنیم« )النبرگر و ماهار، 

1۹۷3، جلد ۶، ۷088(.

وی به ویژه در مورد مسئولیت مدیران مالی با توجه 

مالی  مدیران  »انجمن  بود:  نگران  قانون  این  به 
درصدد بود تا نگرانی خود را از وضعیت جدی که 
مدیران و کارمندان اجرایی هر شرکت در صورت 
ابراز  را  مواجه می شوند  آن  با  این الیحه  تصویب 
و  شدن  درج  از  اطمینان  برای  باید  آن ها  نماید. 
و  خود  شرکت  بهادار  اوراق  گردانی  بازار  داشتن 
تحمل  از  جلوگیری  برای  )اخراج(  درج  لغو  از  یا 
توسط  که  گزافی  بدهی های  و  اضافی  هزینه های 
بگیرند  به آن ها تحمیل شده است، تصمیم  قانون 
که آیا مطابق قانون هستند یا خیر. قباًل مقامات 
در موقعیتی قرارگرفته اند که باید در مورد تعهدات 
 1۹33 سال  بهادار  اوراق  قانون  نیاز  مورد  جدی 
برای تأمین اعتبار جدید یا حتی تأمین بازپرداخت 
آن تصمیم بگیرند. بااین وجود، در بیشتر موارد، به 
تأثیر  به  انداختن هزینه های جدید، منجر  تعویق 
منفی بر بهبود تجارت و بیکاری می شود درنتیجه 
موضوع  این  مورد  در  را  خود  تصمیم  می توان 
در  که  انتظار  و  امید  این  به  انداخت.  تعویق  به 
آینده ای نزدیک قانون اوراق بهادار اصالح شود.« 

)النبرگر و ماهار، 1۹۷3، جلد ۶، ۷08۵(

این اظهارات بیشتر مطابق با احساسات عمومی در 
 ،1۹82 )سلیگمن42  بود  زمان  آن  تجارت  جامعه 
که  مسئولیت  این  از  بسیاری   .)1۹۶۹ فولک43 
وحشت  بگیرند  قرار  آن  معرض  در  است  ممکن 
که  داشت  وجود  واقعی  ترس  این  و  داشتند 
امضای  از  شرکت ها  ارشد  مدیران  و  حسابرسان 
)الندیس.  ورزند  امتناع  ثبت نام  بیانیه های 
کتابخانه  الندیس4۵،  جیمز  مقاالت  ان.دی44، 
همایش، قفسه 14۹، داگالس و بیتس4۶ 1۹33(. 
پس از تصویب قانون بورس اوراق بهادار در سال 
1۹33، دولت روزولت تالش کرد تا به حسابداران 
به  مربوط  مقررات  که  دهد  اطمینان  مدیران  و 
بدهی به همان سختی که از آن می ترسیدند اجرا 
نخواهد شد اما در حقیقت تا اواخر دهه 1۹۶0 این 
جیمز  )مقاالت  می شدند.  اجرا  به سختی  مقررات 
هاروارد4۷،  دانشگاه  حقوق  دانشکده  الندیس، 

قفسه، فولک، 1۹۶۹(.

مسئول  یا  )کنترلر(  مدیرمالی  امضای  لزوم 
در  ارائه شده  گزارش های  مورد  در  حسابداری 
قانون مصوب 1۹34 آمده است، الزم به ذکر است 
که در سال 1۹3۵ انجمن مدیران مالی آمریکا با 
موفقیت در وزارت خزانه داری اعمال نفوذ نمود تا 
به اجبار اظهارنامه مالیاتی شرکت ها نیز به امضای 
مدیرمالی برسد )هاس، 1۹۷1(؛ اما تغییر ناگهانی 
قابل توجه  داشت  که  اظهاراتی  در  چینلوند  لحن 
است. آیا مدیران مالی نیز مانند بسیاري از ناظران 
روزولت  دولت  سوي  از  که  قانوني  مشکالت  بر 
مطرح شده است، به آهستگی شروع به درك آنچه 
شرکت هاي  براي  بهادار  اوراق  و  بورس  قوانین 
آن ها  جا  که  ازآن  نمودند؟  می داد،  معنا  آمریکا 
ایاالت متحده  سرتاسر  در  شرکت هایی  کنترلر 
احساسات  که  نیست  تعجب  جای  بودند، 
محافظه کارانه شرکت های آمریکایی را تکرار کنند. 
صرفنظر از آن، چیزی که واضح است این است که 
کل استراتژی تاکر به منظور ارتقای تصویر کنترلر 
با درخواست این قانون که آن ها را تا حد زیادی 
برنامه ریزی  ابتدا  در  سفید  کاخ  یا  کنگره  ازآنچه 
کرده بود مسئول می دانستند و به طور ناگهانی و 
غیرقانونی به نفع مواضع سنتی در رابطه با دخالت 

حداقلی دولت در مشاغل، کنار گذاشته شد.

شود،  اجرا  متناقض  به طور  قانون  این  اگر  حتی 
مالی  مدیران  انجمن  و  تاکر  درخشان  تالش های 
می بینیم  وقتی  به ویژه  است،  قابل تحسین  آمریکا 
که اثری اندك از احساسات آن ها در شرکت های 
در  که  همان طور  دارد.  وجود  امروز  آمریکایی 
وب سایت48 آمده، مأموریت فعلی مدیران اجرایی 
مدیران  موفقیت  و  پیشرفت  بین المللی،  مالی 
مورد  در  است.  آن ها  حرفه ی  و  سازمان ها  مالی، 
استقالل مدیران مالی از مدیریت یا هدف سازمان، 
ایجاد حراست، حمایت و حفاظت بهتر و بیشتر از 
مدیران  انجمن  که  همانگون های  سرمایه گذاران، 
مالی آمریکا با افتخار در بیانیه اصلي خود در سال 
1۹33 به آن تأکید کرده، چیزی اشاره نشده است 

)هاس، 1۹۷1(.
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۳-نقشتکاملیمسئوالنماليوحسابداري
تالش های تاکر چه تأثیری در تکامل نقش باالترین 
در  است؟  داشته  حسابداری  رئیس  و  مالی  مقام 
سال 1۹33، تالش و حمایت تاکر برای برجسته 
و  مدیر  یک  به عنوان  مالی  مدیران  نقش  نمودن 
تصمیم گیرنده در مدیریت شرکت، بیشتر به آرزو 
شباهت داشت تا واقعیت. پیشینه پژوهش در آن 
جایگاه  که  است  این  نشان دهنده  به خوبی  زمان 
مدیران مالی در شرکت های آمریکایی از دفتردار 
دهه  در  مدیریت  به  نزدیک  جایگاهی  تا  و  واالتر 
انجمن مدیران  اینکه  تا  بوده است.  1۹۶0 متغیر 
مالی آمریکا در سال 1۹34 با موفقیت اعمال نفوذ 
اجازه  حسابداری  مسئول  یا  مدیرمالی  به  تا  کرد 
امضا کند،  را  مالیاتی  اظهارنامه ی  بتواند  دهد که 
مدیرمالی معموالً اظهارنامه را آماده کرده و سپس 
آن را به یک مدیر ارشد که اغلب خزانه دار است، 
ارسال می نماید به این خاطر که اظهارنامه دارای 
امضاء  اطالعات کمی است و در این زمینه لزوماً 
 .)۶۷  ،1۹3۵ )تاکر  باشد  داشته  وجود  باید  وی 
ارشد  حسابدار  ورنتز4۹،  ویلیام   ،1۹40 سال  در 
کمیسیون بورس و اوراق بهادار، در مورد ضرورت 
که  گفتگویی  در  را  مالی  مدیران  جایگاه  ارتقای 
چنین  داشت،  آمریکا  مالی  مدیران  انجمن  با 
مسئولیت  که  شخصی  یا  »مدیرمالی  نمود:  بیان 
)افسر(  مدیر  باید یک  دارد  بر عهده  را  حساب ها 
برای  شرکتی  سیستم  به  اعتماد  بیشترین  باشد. 
داده شده  قرار  تجارت  به  مربوط  اطالعات  تولید 
اختیارات  حوزه  در  معموالً  بخش  این  است. 
که  نیست  بی دلیل  بنابراین  است؛  مالی  مدیران 
مدیر  یا  مدیرمالی  امضای  به  بهادار  اوراق  قانون 
که  است  مبنایی  این  دارد.  نیاز  ارشد حسابداری 
کنگره و جامعه سرمایه گذار بر آن بناشده و چراکه 
باید هرچه بیشتر به کار مدیرمالی اعتماد کنند.« 

)پریویتز و رابرت۵0 1۹8۶(

در دهه 1۹۵0، توصیف مدیرمالی به عنوان شخصی 
که به مدیریت گزارش می دهد، رایج بود )بردشاو۵1 
جزئی  نشانه های  از  یکی  کاپون۵2 1۹۵1   ،1۹۵0

شرکت ها  تصمیم گیری های  در  که  حسابداری 
ایفای نقش کرده است، توصیه های  این دوره  در 
مدیران  به   1۹۵0 سال  در  که  است  بی پرده ای 
یک  به  پیشنهاد  چند  اینجا  در  شد:  ارائه  مالی 
مدیر بودجه ارائه می شود: اگر مدیریت ارشد واقعاً 
بودجه نمی خواهد، بهتر است فکر این موضوع را 
کنار بگذارید. )گریسون۵3، 1۹۵0(. اما مانند تاکر، 
بسیاری همچنان از تخصص و سهم همکاری های 
مدیران مالی و حسابداری در راهبردهای شرکت 
مطالعات   ،1۹۵0 بردشاو  می نمودند.  حمایت 
آن  در  که  شرکت هایی  از  گستردهای  موردی 
خارج شده  خود  حسابداری  تخصص  از  مدیرمالی 
بر عهده داشته اند  را  و نقش مدیریتی بزرگ تری 
ارشد  حسابدار  کینگ۵4  ارل  است.  داده  انجام 
را  مدیرمالی  بهادار،  اوراق  و  بورس  کمیسیون 
از مدیریت عنوان کرد و مدیران  به عنوان بخشي 
مالی را ترغیب نمود تا با کمیسیون بورس و اوراق 
براي  مناسب  استانداردهاي  تدوین  براي  بهادار 
)کینگ  نمایند  همکاری  مالي  گزارشگری هاي 

1۹۵0؛ الیوت۵۵ 1۹40(.

در دهه 1۹۶0، اصطالح باالترین مقام مالی مطرح 
مسائل  به  بیشتر  توجه  نشان دهنده  که  گردید 
است  تصمیم گیری  در  بودجه  تنظیم  و  مالی 
اوایل  در   .)22 ص   ،1۹۶۵ حسابداری،  )مجله 
راکول  مانند  متنوعی  شرکت های   ،1۹۶0 دهه 
در  اُلین۵8  شرکت  و  رند۵۷  اسپری  اینترنشنال۵۶، 
مقام  باالترین  که  بودند  شرکت هایی  اولین  بین 
اضافه  خود  ارشد  مدیران  رده های  به  را  مالی 
نمودند. استدالل آن ها ساده بود و معتقد بودند که 
جانب  از  مدیریتی  مشاوره  به  متنوع  شرکت های 
به طور  بتوانند  تا  دارند  نیاز  مالی  اجرایی  مدیران 

مؤثر با قوانین روبه رو، مقابله کنند.

دوره  یک  در  مالی  مقام  باالترین  تعداد  افزایش 
روزافزون  رشد  از  ناشی  حدی  تا  کوتاه  نسبتاً 
بود.  شرکت ها  در  مالی  امور  به  مربوط  مقررات 
بورس  کمیسیون   ،1۹۷۶ سال  در  به عنوان مثال، 

را  حسابداری   1۹0 شماره  نشریه  بهادار  اوراق  و 
بزرگ  شرکت   1,000 از  بیش  که  نمود  منتشر 
حسابداری  جدید  روش های  از  که  شدند  ملزم 
موسوم  پرونده های  در  خود  گزارشگری  برای 
هیئت  بعد،  سال  سه  نمایند.  استفاده  کا-10  به 
را   33 بیانیه  مالی۵۹  حسابداری  استانداردهای 
و  بورس  کمیسیون  حکم  با  کمی  که  کرد  صادر 
الزامات  بیانیه  این  اما  بود،  متفاوت  بهادار  اوراق 
و مقررات مربوط به گزارش دهی در شرکت های 
بیمه، بانک ها و بسیاری از مؤسسات مالی دیگر را 
گسترش داد. برای مقابله با پیچیدگی این الزامات 
جدید، بسیاری از شرکت ها در قسمت اجرائی خود 
شروع به ارتقاءدادن جایگاه مدیران مالی نمودند. 
درنتیجه، از میان بقیه رشته ها )نظیر قسمت های 
عملیاتی و بازاریابی( بیشترین تغییر را در عملکرد 
مالی شرکت ها از سال 1۹80 به وجود آمده است 

)زورن۶0، 2004(.

پس از تغییرات نظارتی در دهه 1۹۷0، شرکت ها 
مجبور بودند مالحظات مالی خود را بسیار جدیتر 
 1۹80 دهه  در  به ویژه  ادغام ها  دهند.  انجام 
آموختند  شرکت ها  و  کرد  پیدا  زیادی  محبوبیت 
باید  رقابتی  بازار  در  فعالیت  تداوم  به منظور 
عملکرد بهتری داشته باشند، در غیر این صورت 
باالترین  وجود  داشت.  نخواهند  بازار  در  جایی 
ضعف  نقاط  شناسایی  برای  شرکت ها  مالی  مقام 
و  رشد  برای  آن ها  به  کمک  و  تجاری  واحدهای 
بهبود کارایی ضروری شدند. در اوایل دهه 2000، 
مالی  مقام  باالترین  نقش  شرکت ها  از  بسیاری 
مانند  وظایفی  که  دادند  گسترش  به گونه ای  را 
نگه داشتن  و  سهامداران  با  روابط  فعال  مدیریت 
حساب ها در راستای انتظارات بازار را در بربگیرد. 
در حال حاضر، بیش از ۷0 درصد از شرکت های 
میلیارد دالری )شرکت های بزرگ( نقش باالترین 
به نحوی که  داده اند  گسترش  را  خود  مالی  مقام 
تجزیه وتحلیل راهبردی کسب وکار را شامل شود. 
شکل 1 که مربوط به مقاله زورن در سال 2004 
جایگاه های  ایجاد  و  گسترش  چگونگی  است، 
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سال های  طی  شرکت ها  در  مالی  مقام  باالترین 
1۹۶3 تا 2000 را نشان می دهد.

مدیران برای قانونی مسئولیت تحول -۴
مالیورؤسایحسابداری

از اعمال قانون بورس و  طی مدت سه دهه پس 
حقوقی  پرونده های  از  کمی  تعداد  بهادار،  اوراق 
عمومی  حسابداران  یا  شرکت ها  مدیران  علیه 
شد.  مطرح  مالی  صورت های  در  تقلب  اتهام  به 
ثبت شده  پرونده   13 به طورکلی  پژوهشگر  یک 
را   )1۹۶۹ )فولک،   1۹۶2-1۹33 سال های  در 
دهه  در  دادخواست  نوع  گسترش  نمود.  گزارش 
1۹۶0 شروع به تغییر این موضوع و تأثیرگذاری 
نمود   1۹۶8 اصلی  پرونده  در  شرکت  مدیران  بر 
)اسکات وی.بارکریس کانست۶1؛ اف سوپ۶2 1۹۶8 
که  تصمیمی  مهم ترین  احتماالً  فولک 1۹۶۹(،  و 
طبق قانون اوراق بهادار گرفته شده تصویب قانون 
قانون  این  واقعی  معنای  به  است.  بوده  بارکریس 
سابقه  وجود  عدم  به  توجه  )با  است  بی سابقه 
برای تعهدات بخش 11، به اسجوستروم۶3 200۶ 
در  که  اصلی  پرونده های  امروزه  کنید(.  مراجعه 
بخش  تعهدات  به  مربوط  دارد  وجود  زمینه  این 

11 می باشد.

مسئولیت  بهادار  اوراق  و  بورس  قانون   11 بخش 
نمایی(  )کژ  تحریف  یا  حذف  قبال  در  را  مدنی 
بااهمیت اظهارنامه )بیانیه( ثبت برای گروه بزرگی 
از افراد، ازجمله هرکسی که اظهارنامه ثبت را امضا 
و  تشکیل  زمان  در  که  شخصی  هر  است،  کرده 
صدور پرونده عضو هیئت مدیر یا شریک بود و در 
بیانیه  در  و هر شخصی که  پرونده  زمان تشکیل 
ثبت اسمش به عنوان مدیر یا کسی که قرار است 
مدیر، یا شریک، حسابدار، مهندس یا ارزیاب باشد، 

آمده است.

بارکریس مقرر نمود که مدیران شرکت ها در قبال 
اظهارات اشتباه )تحریف( در گزارش های ثبت شده 
در کمیسیون بورس و اوراق بهادار مسئول هستند. 

این پرونده به دلیل دفاع از »شرکت آزمایی۶4« یا 
»بررسی ویژه« که به موجب آن فرد می تواند ادعا 
اینکه  باور  کند که آن ها هیچ دلیل اساسی برای 
صورت های مالی نادرست هستند، ندارند، به خاطر 
آورده می شود )اسکات وی.بارکریس کانست، اف 
سوپ 1۹۶8(. همه کارشناسان و مدیران داخلی، 
مسئول  می توانند  مالی،  مقام  باالترین  ازجمله 
دادگاه  مالی،  مقام  باالترین  پرونده  در  باشند. 
آگاهی  و  دانش  به  توجه  با  را  مالی  صورت های 
نزدیک او نسبت به مسائل مالی، به عنوان مبنای 
مسئولیت وی در نظر گرفت، بدین معنی که عمل 
اهمیت  از  ثبت  بیانیه  امضای  یا عدم  امضا  صرف 
شرکت  در  فرد  مسئولیت های  به  نسبت  کمتری 
برخوردار است. کنترلر یا مدیرمالی بارکریس نیز 
به نظر  او یک شخص عادی  بااینکه  بود،  مسئول 

می آمد و مدیر اجرایی نبود.

به این دلیل که  به نظر می رسد که کنترلر صرفاً 
وی بیانیه ثبت را امضا کرده است، مسئولیت دارد 
ممکن  تاکر  تالش های  که  می دهد  نشان  این  و 
دقیق  تحلیل  و  تفسیر  به  موظف  را  دادگاه  است 
بیانیه  که  کسانی  تمام  تا  نماید   1۹33 قانون 
وضعیت  به  توجه  بدون  نموده اند،  امضاء  را  ثبت 
که  همان طور  بداند.  مسئول  را  آن ها  واقعی شان، 
نمود:  تحریر  و  بدین صورت صادر  را  دادگاه حکم 
از  بخش هایی  مورد  در  )کنترلر(  »مدیرمالی 
به صورت  مارویک۶۵  پیت  توسط  که  اطالعیه ای 
تخصصی ارائه نشده بود، نتوانست اثبات کند که 
وی یک بررسی های منطقی و معقول را انجام داده 
به  که  آنجا  تا  است.  باشد درست  داشته  باور  که 
است.  نداده  انجام  بررسی  هیچ  او  می رسد،  نظر 
وی آنچه را که از او خواسته شده بود انجام داد و 
فرض کرد که دیگران به درستی داده های دقیقی 
را  شرکت  تجاری  جنبه های  سایر  مانند  او  به  را 
اما  بود،  خوب  کافی  به اندازه  این  کرده اند.  ارائه 
تنها به خاطر این حقیقت که وی بیانیه های ثبت 
به عنوان یک  به همین دلیل  امضا کرده است.  را 
امضاکننده، او نمیتوانست از مسئولیت شانه خالی 

کند.« )دادگاه منطقه ایاالت متحده، نیویورك، 2۹ 
مارس 1۹۶8، اسکات وی. بارکریس کانست، اف 

سوپ؛ با تأکید اضافه شده است(.

بارکریس یادآور می شود که امضای کنترلر باید در 
بیانیه ثبت موجود باشد، همان طور که در بخش 
۶ قسمت الف مقررشده و در رابطه با دفاع دقیق 
اینکه  به جای  کنترلر  است،  آمده   11 بخش  از 
اجرا  را  دستورات  و  نماید  ارائه  اطالعات  صرفاً 
عهده  بر  را  منطقی  بررسی های  مسئولیت  کند 
دارد. بررسی انجام شده در سال 2004 از رأی ۶0 
دادگاه در مورد ادعاهای بخش 11 علیه باالترین 
مقام مالی یا مدیران مالی نشان می دهد که حدود 
80 درصد از احکام صادره علیه آن ها بوده است، 
آکسلی۶۶  ساربینز  قانون  تأثیر  بیانگر  موضوع  این 
)مجلس   2002 سال  در  ساکس(  به  )معروف 
دادخواهی  بر   )2002 ایاالت متحده،  نمایندگان 
علیه حسابداران و مسئوالن مالی )بانک اطالعاتی 
ریسک  آکسلی  ساربینز  می باشد.  یونی۶۷(  نکسیز 
به  را  مالی  مقام  باالترین  مقابل  در  قانون  اجرای 
آنجایی که  از  افزایش می دهد،  قابل توجهی  میزان 
، مستلزم آن  قانون ساکس۶8  مطابق بخش ۹0۶ 
است که باالترین مقام مالی شخصاً نقش مهمی در 
روند افشای فرآیندها ایفا کند. مسئولیت حقوقی 
است  فردی  مشارکت  و  دانش  بر  مبتنی  فردی، 
)ماردن، ادواردز و استوس۶۹ 200۶، اسالوین، ُوگل 

و باس۷0 2011(

موضوع  این  بررسی شده  که  موردی  در  اخیراً 
تائید می شود که استاندارد تصویب شده در قانون 
به  مالی  و  حسابداری  مسئوالن  برای  بارکریس 
قوت خود باقی است. در کمیسیون بورس و اوراق 
نهمین دادگاه  بهادار، وی. جنسن۷1 )201۶(، در 
مالی  تأییدیه  که صدور  داد  تشخیص  تجدیدنظر 
صرفاً  ساکس  قانون   302 بخش  تحت  )گواهی( 
بیانیه  به صورت  خود  بلکه  نیست  اسناد  امضای 
است و در صورت وجود تقلب در صورت های مالی 
بورس  قانون  طبق  مسئولیت  ایجاد  به  می تواند 
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اوراق  و  بورس  کمیسیون  گردد.  بهادار  اوراق  و 
ترتیب  اعالم کرد که جنسن و تکوولو۷2 به  بهادار 
مدیرعامل و باالترین مقام مالی شرکت سهامی عام 
بسین واتر۷3، با ترفندها و گزارشی میلیون دالری 
از درآمدهای واهی که هرگز تحقق نخواهند یافت، 
قصد سوءاستفاده و کالهبرداری از سرمایه گذاران 
را داشته اند. دادگاه جنسن نتیجه گرفت که شرط 
 302 بخش  موضوع  )تأییدیه(  گواهینامه  صدور 
باید شامل الزاماتی نظیر »صداقت در ارائه« باشد؛ 
بنابراین اینکه صرفاً این تأییدیه و گواهی به امضای 
می رسد  شرکت  مالی  مقام  باالترین  و  مدیرعامل 
حاصل  اطمینان  باید  آن ها  بلکه  نمی کند  کفایت 
کنند که این گزارش ها عاری از هرگونه حذف یا 
را  بااهمیت است و سپس آن  و تحریف  کژنمایی 
امضا نمایند. پرونده بارکریس این هشدار را به ما 
موضوع  این  به  استناد  به  مدیرمالی  که  می دهد 
از  نمی تواند  کرده  امضا  را  ثبت  بیانیه  صرفاً  که 

مسئولیت و حساب دهی شانه خالی کند.

نتیجهگیری
اهمیت  به  بیشتر  توجه  و  گسترش  مقاله  این  در 
زمان  از  رؤسای حسابداری  و  مالی  مقام  باالترین 
وضع قانون بورس و اوراق بهادار 1۹33 و 1۹34 
که منجر به تحول جایگاه شغلی آنان در شرکت ها 
شده است، موردبررسی قرارگرفته است. این تحول 
در  مسئولیت پذیری  اخالق  افزایش  نشان دهنده 
که  است  این  خواستار  بیشتر  که  است  جامعه 
دارایی های  مدیریت  و  سرپرستی  در  شرکت ها 
به  را  سرمایه گذار  و  مصرف کننده  حقوق  خود، 
مواردی   ،1۹۶0 دهه  آغاز  با  بشناسد.  رسمیت 
حقوق  جنبش  و  برون مرزی  رقابت  تشدید  مثل 
مصرف کننده، باعث افزایش تقاضا در تمام سطوح 
مالی  مقام  باالترین  ازجمله  شرکت ها،  مدیریت 
شرایط  همین  در  گردید،  حسابداری  رئیس  و 
همچنین  و  مطبوعات  دولت،  سوی  از  نظارت 
قباًل  که  ارشد  حسابدار  یافت.  افزایش  دادگاه ها 
باید  بود،  احترام  مورد  فنی  مسئول  یک  به عنوان 
ارتقا  شرکت ها  مدیریت  در  برجسته ای  نقش  به 

افزایش فوق العاده در تعدد و پیچیدگی  می یافت. 
شرکت ها  تا  شد  باعث  حسابداری  استانداردهای 
چارهای جز انتخاب باالترین مقام مالی و رؤسای 
رده های  در  برجسته تر  جایگاه های  با  حسابداری 

مدیریت را نداشته باشند.

مسئول  جایگاه  تاکر،  آرتور  چشمگیر  تالش های 
می دهد،  نشان  وضع شده  قانون  در  را  حسابداری 
این  تا  کشید  طول  دهه  چندین  دادگاه ها  در  اما 
مسئولیت پذیری  عمومی  فقدان  بیانگر  که  امر 
برای شرکت هایی است که در دهه 1۹۶0 فعالیت 
مدیران  قانونی  مسئولیت  کنند.  دنبال  را  داشتند 
مقام  باالترین  ازجمله  شرکت ها،  مسئوالن  و 
بارکریس  پرونده  در  حسابداری،  رئیس  و  مالی 
الزامات  که  می دهد  نشان  مقاله  این  شد.  برقرار 
گذشته  سال   30 طی  حسابرسی  و  حسابداری 
می رود  انتظار  و  است  داشته  افزایش چشمگیری 
با  را  تقاضا  افزایش  این  شرکت ها  حسابداران 
امور  از  نقش های حسابداری  در  بیشتری  تفکیک 
مالی و برجسته نمودن نقش باالترین مقام مالی در 

عملیات اجرایی مجموعه را مرتفع نمایند.

حسابداری  رئیس  ظهور  داستان  با  مقاله  این 

از  مثالی  که  می شود  آغاز  تاکر  آرتور  اقدامات  با 
موفقیت یک فرد در تشکیل تاریخ را ارائه می دهد. 
در  تاکر  خارق العاده  همتی  بلند  و   دید   نحوه 
اغلب  که  زمانی  در  مالی  مدیران  انجمن  تأسیس 
مدیران مالی به عنوان »دفترداران« تلقی می شدند 
و به دنبال درخواست مؤدبانه وی برای به رسمیت 
و  بورس  قانون  در  حسابداری  رئیس  شناختن 
اوراق بهادار، داستان ارزشمندی است که شایسته 
ولی  است.  تاریخ حسابداری  در  جایگاهی  داشتن 
قسمت جذاب داستان این است که باید تالش های 
تاکر در بستر تکامل و تحول شرکت های آمریکایی 
و  مالی  مدیران  به  نیاز  که  به گونه ای  گیرد:  قرار 
حسابداری در کنار مقیاس و پیچیدگی شرکت های 
تجاری احساس شده و تأکید روزافزون دادگاه در 
افزایـش یافته  نیز  سرمایه گـــذاران  از  حمایت 

است.

افزون بر آن، این مقاله به بررسی کاربردهای فعلی 
رئیس  مالی،  مقام  باالترین  نظیر  شغلی  عناوین 
حسابداری و مدیرمالی )کنترلر( می پردازد. هرچند 
نقش دقیق هرکدام از این عناوین شغلی در حال 
تکامل و پیشرفت است اما در مطبوعات تجاری یا 
در پژوهش های دانشگاهی بسیار کم مورد استفاده 

نمودار1-گسترشجایگاه»باالترینمقاممالی«درشرکتها

ت ها
رک

د ش
رص
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سال
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چنین  که  است  شایسته  پس  می گیرد،  قرار 
موضوعاتی در پژوهش های آتی، بیشتر مدنظر قرار 

گیرند.                                                

پینوشتها:
 1-Congress of Arthur Tucker
2- Chief Financial Officer (CFO)
3- Controller
4-  Chief Accounting Officers (CAOs)
 5- Securities and Exchange Com-

mission (SEC)
6- Financail Manager
7-  Stack
 8- Zorn
9-  Pearcy
10-  officer
11-  Government Publishing Office
12-  Guo
13-  Chi
14-  Cookand Oler
15-  Johnson
16-  McCann
17-  Fisher
18- Enron
19- WorldCom
20-  chief executive officer (CEO)
21- Controllers Institute of America 

(CIA)
22-  American Institute of Certified 

Public Accountants (AICPA)
23- International Association of 

Financial Executives Institutes 
(IAFEI).

24-  Senate Banking Committee
2۵- در قانون بورس اوراق بهادار در سال 1۹34، 
بورس  کمیسیون  به  پرونده  تشکیل  مسئولیت 
واگذار  بود  شده  تأسیس  تازه  که  بهادار  اوراق  و 

گردید.

26- Bradford
27- Pennsylvania
28-  Rochester
29-  New York
30-  Haase
31-  Benson
32-  John Carey
33-  The American Accounting 

Association(AIA)
34- American Accountant
از  نویسندگان  از  منظور  فراوان  احتمال  به   -35  
بوده  »حسابدار«   »Bookkeeper« اصطالح 
است. اما چون اساساً دفترداری یا دفترنویسی به 
عنوان یکی از حوزه های کوچکیا فرعی حسابداری 
از  وسیع تر  بسیار  حسابداری  و  می شود  تلقی 
تحت الفظی  ترجمه  از  ترجمه  این  در  است،  آن 
است  شده  استفـــاده  »دفترداری«  یعنی  آن 

)مترجمان(.
36-  Ellenberger and Mahar
37-  Senator Alben Barkley
38-  Weidenhammer
39-  Ollie Butler
40-  Roosevelt administration
41-  Edwin F. Chinlund
42- Seligman
43- Folk
44- Landis n.d
45- James Landis Papers
46- Douglas and Bates
47- Harvard Law School
48- https://www.financialexecu-

tives.org/About-FEI/Mission-His-
tory.aspx

49-  William Werntz
50- Previts and Roberts
51-  Bradshaw
52-  Capon
53-  Grayson

54-  Earle King
55-  Elliot
56-  Rockwell International
57-  Sperry Rand
58-  Olin Corporation
59- Financial Accounting Standards 

Board (FASB)
60-  Zorn
61- Escott v.BarChris Const
62-  F.Supp
63-  Sjostrom
64-  Due Diligence
65-  PeatMarwick
66-  Sarbanes-Oxley
67-  Nexis Uni database
68-  SOX
69-  Marden, Edwards, and Stout
70-  Slavin, Vogel, and Bass
71-  v.Jensen
72-  Tekulve
73-  Basin Water

منبع:
Doron, M., Baker, C. R., and K. 
D. Zucker, 2019,Bookkeeper-
Controller-CFO: The Rise of the 
Chief Financial and Chief Ac-
counting Officer,Accounting 
Historians Journal,Vol. 46, No. 2, 
December,pp. 43–50.

دانشگاه شهید  علمی  وحیدمنتی: عضو هیئت 
حسابداری،گروه  و  مدیریت  دانشکده  بهشتی، 

حسابداری، تهران، ایران
دانشگاه  حسابداری،  کارشناس  روتیها:  پدرام
حسابداری،  و  مدیریت  دانشکده  بهشتی،  شهید 

ایران، تهران.
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حرفه

شعیب رستمی
غالمرضا كردستانی 

حـــرفه ی نقش 
حسابداری در حل
چالـش های 
سـازمان های 
بخش عمومی

چکیده
دستخوش  عمومی  بخش  اخیر،  سالیان  طول  در 
اثرات  که  تحوالتی  است؛  شده  مختلفی  تحوالت 
مهمی بر پیشرفت حسابداری و نظام گزارشگری 
پیشرفت ها،  این  است.  داشته  عمومی  بخش 
چالش هایی نیز به همراه داشته است. در این مقاله 
برخی از چالش های حرفه حسابداری در ارتباط با 
پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری بخش 
عمومی در کشورهای مختلف و گزارشگری مالی 
است.  قرار گرفته  بررسی  مورد  تعهدی  مبنای  بر 
برای دستیابی به این مهم، ادبیات مرتبط با این 
بررسی ها  این  نتیجه  است.  شده  بررسی  موضوع 
می تواند  حسابداری  جهانی  حرفه   که  است  آن 
مدیریت  حیطه  در  بررسی  و  شفافیت  تضمین  با 
مالی عمومی، با درنظرگرفتن منافع عمومی، نقش 
مهمی در رسیدگی به این چالش ها ایفا کند. البته 
در این مسیر، دولت ها و نهادهای قانون گذار باید 
در انعکاس این چالش ها و ارائه راه حل در خصوص 

آنها مؤثر عمل نمایند.

بین المللی  استانداردهای  کلیدی: اصطالحات
تعهدی،  حسابداری  عمومی،  بخش  حسابداری 

سازمان های بخش عمومی، بخش خصوصی.

مقدمه
تحوالت  با  عمومی  بخش  اخیر،  سالیان  طول  در 
اثرات  تحوالت  این  است.  بوده  روبه رو  مختلفی 
مهمی بر حسابداری و نظام گزارشگری آن داشته 
افزایش  دلیل  به  بیشتر  شده  یاد  تحوالت  است. 
اساس  بر  سرمایه  بازارهای  شدن  جهانی  سطح 
توسعه سریع اقتصاد جهانی رخ داده است )نیستور 
و استفانسکو، 2012(. در همین راستا، مهم ترین 
تغییر در بخش عمومی را می توان گذار از سیستم 
تمام  نمود.  عنوان  تعهدی  به  نقدی  حسابداری 
انقالبی  عنوان  به  می توان  را  بحث  مورد  تحوالت 
در سازمان ها و نهادهای بخش عمومی تلقی نمود؛ 
تحوالتی که در قالب مدیریت نوین بخش عمومی1  
گوتری  نظیر  پژوهشگرانی  توسط  و  شده   مطرح 
پالوت   ،)1۹۹۶( هامفری  و  گوتری   ،)1۹۹8(

و  گروسی  و   )2001( همکاران  و  جونز   ،)1۹۹2(
گاردینی )2012( مورد تأکید قرار گرفته اند.

از  برخی  در  می تواند  خصوصی  بخش  تجربیات 
مورد  نیز  عمومی  بخش  مشکالت  حل  در  موارد 
بر  پژوهشگران  از  برخی  البته  قرار گیرد.  استفاده 
این عقیده اند که نسخه برداری و اجرای تجربیات 
ایده آل نیست؛  بخش خصوصی در بخش عمومی 
زیرا همواره اهداف اصلی بخش عمومی با اهداف 

اصلی بخش خصوصی متفاوت هستند. 

نیاز مهم بسیار عامل سه عمومی بخش در
است)مولروبرگر،2019(:

حسابداری  استانداردهای  مناسب  توسعه   برای   
باید اطالعات صحیح و کامل بر مبنای تعهدی، 

تهیه و به خوبی ارائه شوند؛
گزارش های مالی شفاف و قابل درك باید منطبق   
حسابرسان  و  شوند  تنظیم  استانداردها  این  با 

مستقل آن ها را تأیید کنند؛ و
تصمیم گیران باید در سیاست گذاری عمومی از   

این اطالعات تعهدی به درستی استفاده کنند.

حسابداری  نظام  از  استفاده  مسیر  این،  بر  عالوه 
است.  بوده  پرسش  مورد  نیز  عمومی  بخش  در 
است  نموده  را مطرح  پرسش  این   ،)2003( چان 
تجربیات بخش  از  پیروی کردن  به  نیازی  آیا  که 
نگاهی  داشتن  بدون  عمومی  بخش  در  خصوصی 
منتقدانه وجود دارد؟ همچنین، تعریف روش های 
حسابداری موجود در بخش خصوصی و عدم وجود 
بیش  دولتی،  حسابداری  برای  مفهومی  چارچوب 
از آنکه مشکالت را حل کند، به ایجاد آن ها ختم 
می شود )کریستیانس، 2002(. با این حال، اگرچه 
مقاومت هایی در معرفی تجربیات بخش خصوصی 
آن ها  طرح  لزوم  همچنان  اما  است،  داشته  وجود 
اگر مجموعه  است.  توجه  مورد  در بخش عمومی 
از شرکت ها در  به عنوان یک گروه  بخش عمومی 
گزارشگری  نظام  وجود  آن گاه  شود،  گرفته  نظر 
مالی که به واسطه آن بتوان تصویری کلی از بخش 
این نظام  بود.  ارائه نمود، ضروری خواهد  عمومی 
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گزارشگری می بایست برپایه استانداردی واحد که 
بخش  حسابداری  بین المللی  استانداردهای  همانا 
یکپارچگی  بتوان  تا  گیرد  قرار  است  عمومی2  
کشورها  تمامی  در  را  عمومی  بخش  گزارشگری 
مشاهده نمود. از همین رو هدف اصلی این مقاله، 
نظیر  بیان چالش های سازمان های بخش عمومی 
پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری بخش 
عمومی در کشورهای مختلف و گزارشگری مالی 
بر مبنای تعهدی و سپس ارائه راه کارهایی جهت 
حل این چالش هاست. در ادامه ابتدا به چالش های 
پرداخته  بخش   ۵ در  عمومی  بخش  حسابداری 
می شود و نهایتاً بحث و نتیجه گیری ارائه می گردد.

چالشهایحسابداریبخشعمومی
متعددی  جهانی  چالش های  با  عمومی  بخش 
بودجه  با  مرتبط  فشارهای  از  است؛  شده  مواجه 
نظارت های  تا  گرفته  درآمدی  محدودیت های  و 
سخت گیرانه  مالیه  عمومی. همه  این موارد به طور 
را  باکیفیت  عمومی  خدمات  برای  تقاضا  همزمان 
 .)201۹ برگر،  و  )مولر  است  داده  افزایش  سریعاً 
در یک حالت کلی می توان چالش های حسابداری 

بخش عمومی را در نمودار 1 ترسیم کرد.

گزارشگریمالیبرمبنایتعهدی
که  مالی  گزارشگری  نظام  به  عمومی  بخش  نیاز 
توانایی ارائه تصویری جامع و دقیق از تمام بخش 
عمومی به-عنوان یک واحد داشته باشد، اهمیت این 
موضوع را بیش از پیش روشن می سازد. از طرفی 
فراهم سازی  توانایی  که  گزارشگری  نظام  وجود 

نمودار1-چالشهایحسابداریبخشعمومی

چالش هایحسابداریبخشعمومی

استقرار نظام
حسابداری تعهدی

پذیرش
 استانداردهای بین المللی
 حسابداری بخش عمومی

)IPSAS(

اعتماد عمومی به
حرفه حسابداری

 توان بالقوه
استفاده از فناوری دیجیتالحرفه حسابداری

سطوح  در  استفاده کنندگان  برای  بیشتر  اطالعات 
محلی، منطقه ای و در نهایت دولت مرکزی داشته 
باشد نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این 
راستا برخی محققین نطراتی را بیان نمودند. بارتون 
بخش  در  تعهدی  حسابداری  معرفی  در   )1۹۹۹(
عمومی تردید نمود. تردید وی به واسطه تفاوت های 
خصوصی،  بخش  و  عمومی  بخش  بین  اساسی 
تخصیص  نظام  در  تفاوت  و  آن ها  متفاوت  اهداف 
منابع به وجود آمده بود. بنیتو و همکاران )200۷( 
ضرورت در نظر گرفتن ویژگی های بخش عمومی و 
همچنین نظام حسابداری بخش عمومی را که نیاز 
اطالعاتی محیط پیرامون خود را فراهم آورد، مورد 

بحث قرار دادند.

با توجه به مطالب فوق، این موضوع کامال مشهود 
از  استفاده  به  نسبت  ابتدا  در  محققین  که  است 
تجربیات  اجرای  همچنین  و  تعهدی  حسابداری 
بخش خصوصی در بخش عمومی، بیمناك بوده اند. 
در حقیقت، گذار از حسابداری نقدی به حسابداری 
حسابداری  نظام  تغییر  نیازمند  تنها  نه  تعهدی 
می شود  شامل  هم  را  مفاهیم  در  تغییر  بلکه  بوده 
 .)2002  ، توسعه3  و  اقتصادی  همکاری  )سازمان 
حسابداری  پذیرش  که  است  نگرانی  بسی  جای 
تعهدی در بخش عمومی نسبتاً کم است؛ در حال 
در  که  مسئولیت  حوزه   از 1۵0  تنها ٪2۵  حاضر 
شاخص پاسخگویی مالی بخش عمومی بین المللی 
می دهند.  گزارش  تعهدی  مبنای  بر  شده اند،  ذکر 
هرچند پیش بینی می شود که این آمار در پنج سال 

آینده تا ۶۵٪ افزایش یابد )مولر و برگر، 201۹(.

در دهه های گذشته برخی از محقین مانند گوتری 
)1۹۹8( به استفاده از صورت های مالی تلفیقی در 
بخش عمومی اشاره نمودند و معرفی و ارائه آن در 
از  استفاده  با  نزدیک  ارتباط  در  را  عمومی  بخش 
این موضوع  بیان نمودند.  نظام حسابداری تعهدی 
نهادهای  و  دولت ها  از  بسیاری  توجه  مورد  اخیراً 
قانون گذاری نیز قرار گرفته و از همین رو آن دسته 
به  را  تعهدی  حسابداری  نظام  که  کشورهایی  از 
صورت های  انتشار  به  اقدام  بودند،  درآورده  اجرا 
مالی تلفیقی نمودند )استالبرینک و ساکو، 200۶(. 
بسیاری از دولت ها معتقدند که دالیل کافی برای 
دارد.  تلفیقی وجود  مالی  ارائه گزارش های  و  تهیه 
تلفیقی،  مالی  گزارش های  از  استفاده  درنتیجه ی 
شفاف تر  عمومی  بخش  سرمایه گذاری های  هم 
شده و هم تصویری واقعی تر از وضعیت و عملکرد 
مالی آن ارائه می شود. از سویی دیگر، گزارش های 
مالی تلفیقی، مسئولیت پاسخگویی را هم در سطح 
درون سازمانی و هم برون سازمانی فراهم و همچنین 
تصمیم گیری  فرآیندهای  بازخورد  دهنده  ارائه 
همکاران،  و  بنیتو  200۷؛  همکاران،  و  )چو  است 
را  تلفیقی  مالی  صورت های  اصلی  نقش   .)200۷
مختلفی  گروه  نیازهای  برآورده ساختن  می توان 
نظام  ساده سازی  همچنین  و  استفاده کنندگان  از 

گزارشگری مالی در بخش عمومی درنظر گرفت.

در کنار دیدگاه های مخالف، می توان به دیدگاه های 
ارائه صورت های مالی تلفیقی اشاره  موافق تهیه و 
گزارش های  توانایی  دیدگاه ها،  این  جمله  از  نمود. 
مالی تلفیقی در فراهم آوردن نگاهی کامل تر نسبت 
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به کلّیت وضعیت، عملکرد و کیفیت بخش عمومی، 
در مقایسه با گزارش های مالی جداگانه مؤسسات 
مالی تشکیل دهنده گروه، و توانایی ایجاد شفافیت 
است.  عمومی  بخش  در  بیشتر  پاسخگویی  و 
بنابراین با توجه به موارد فوق می توان بیان نمود 
ارائه صورت های مالی تلفیقی در بخش عمومی در 
بیشتر  هرچه  توجه  راستای  در  می تواند  کشورها 
باشد.  سودمند  تعهدی  مبنای  بر  گزارشگری 
بیشتری  مفید  اطالعات  قطعاً  تعهدی،  حسابداری 
بخش  در  شفافیت  توسعه  موجبات  و  نموده  ارائه 
از  آن  پذیرش  بنابراین  می آورد؛  فراهم  را  دولتی 
پی  در  را  مالی  شفافیت  می تواند  کشورها  سوی 

داشته باشد.

پذیرشاستانداردهایبینالمللیحسابداری
بخشعمومی

بخش  حسابداری  بین المللی  استاندارهای  هیئت 
عمومی، به عنوان نهاد استاندارد گذار مستقل، نقش 
مهمی در وضع قوانین برای مؤسسات بخش عمومی 
ایفا می کند. هدف هیئت استانداردهای بین المللی 
حسابداری بخش عمومی، توسعه و افزایش کیفیت 
بین المللی حسابداری بخش عمومی  استاندارهای 
برای استفاده مؤسسات بخش عمومی در سرتاسر 
صورت های  تهیه  نمودن  هدفمند  جهت  جهان 
با  استاندارد   42 تاکنون  هیئت،  این  است.  مالی 
مالی  گزارشگری  شفافیت  و  کیفیت  بهبود  هدف 
بر  عالوه  است.  نموده  منتشر  عمومی  بخش  در 
حسابداری  بین المللی  استاندارهای  هیئت  این، 
از  استفاده  که  است  نموده  تأکید  عمومی،  بخش 
بین المللی حسابداری بخش عمومی  استاندارهای 
کیفیت  شفافیت،  بهبود  موجب  دولت ها،  توسط 
شده  گزارش  مالی  اطالعات  مقایسه  قابلیت  و 
توسط مؤسسات بخش عمومی در سرتاسر جهان 
می شود. از همین رو، نهادهای قانون گذار، دولت ها 
را به استفاده از استاندارهای بین المللی حسابداری 
بخش عمومی و همچنین هماهنگ سازی قوانین و 
الزامات ملی با این استانداردها، تشویق می نمایند. 
حسابداری  بین المللی  استانداردهای  از  استفاده 
بین المللی  استاندارهای  خالف  بر  عمومی  بخش 

عمومی  بخش  مؤسسات  برای  مالی،  گزارشگری 
دولت های  توسط  حال  این  با  اما  نیست؛  الزامی 
بسیاری به کار گرفته شده است. در نتیجه می توان 
بیان نمود که استاندارهای بین المللی حسابداری، 
رفته رفته تبدیل به فرهنگ حسابداری بین المللی 

شده اند.

پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری بخش 
گذاشتن  اشتراك  به  تعهدی،  مبنای  بر  عمومی 
تجربیات و دانش را فراتر از مرزها ممکن می سازد. 
حرفه  جهانی حسابداری در حمایت از به کارگیری 
استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی 
شده  پذیرفته  حسابداری  استانداردهای  به عنوان 
نقش  عمومی،  بخش  سازمان های  در  جهانی 
از  اطمینان  منظور  به  اگرچه  می کند.  ایفا  مهمی 
بین المللی  استانداردهای  یکپارچه   به کارگیری 
باید  کشورها  تمام  در  عمومی  بخش  حسابداری 
ظرفیت معیارها افزایش یابد و حفاظت از معیارها 

بهبود پیدا کند. 

اعتمادعمومیبهحرفهحسابداری
شهرواندان مستقیماً تحت تأثیر تصمیمات مدیران 
مالی دولتی و مؤسسات دولتی هستند. در بسیاری 
و  کامل  اطالعات  نبود  مسئولیت،  حوزه های  از 
دولت  مالی  امور  درخصوص  شده  حسابرسی 
موضوع  این  است.  بوده  دغدغه ها  از  یکی  همواره 
و رسوایی های بسیار شرکت ها در بخش خصوصی، 
خدشه دار  را  حسابداری  حرفه   به  عموم  اعتماد 
شهروندان  اعتماد  مجدد  جلب  برای  است.  کرده 
یادگیری  برای  اشتیاق  ماهر،  متخصصان  از  باید 
کرد.  استفاده  معتبر  اطالعات  برای  جست وجو  و 
باید  حرفه  این  در  مشغول  حسابداران  همچنین 
بسیار تالش کنند تا مطمئن شوند اصول اخالقی 
و  منش  و  است  آنها  ویژگی های  از  الینفکی  جزو 
طرز فکر حرفه ای مورد نیاز برای تمامی حسابداران 

حرفه ای را در خود تقویت کنند.

توانبالقوهحرفهحسابداری
در جنگ استعداد، حسابداری در رقابتی تنگاتنگ 

با زمینه های دیگر است، خصوصاً اکنون که ارتباط 
نقش های حسابداری سنتی بوسیله دیجیتالی شدن 
و اتوماسیون به چالش کشیده شده است. بنابراین، 
یکی از اولویت های حرفه  حسابداری این است که 
می توان  که  روندمحور  نقش های  از  را  استعداد 
نقش   به  کرد  محقق  را  آن ها  تکنولوژی  طریق  از 
دهد،  تغییر  ارزش افزوده  دارای  تجاری  شرکای 
بویژه  موفقیت  سازمان ها  در  که  نقش هایی 
این  از  و  تأثیرگذارتر هستند  سازمان های عمومی 
کمک  می کنند.  گسترده تر  جامعه ای  به  طریق 
توضیح این همکاری اجتماعی گسترده برای جذب 
نسل های جدید از اهمیت ویژه ای برخوردار است، 
زیرا این نسل بیش  از پیش به دنبال دلیل و درك 

عمیق تری در حرفه خود هستند.

استفادهازفناوریدیجیتال
پردازش  تأثیر  تحت  حسابرسی  و  حسابداری 
واکاوش  اتوماسیون،  الکترونیکی،  داده های 
همین طور  و  داده  بررسی کالن  منظور  به  داده ها 
این  که  هستند  بالك چین  مانند  تکنولوژی هایی 
را  معامالت  بر  برخط  نظارت  و  ثبت  شیوه   موارد 
پیشرفت ها  این  است.  داده  قرار  خود  تأثیر  تحت 
سرمایه گذاری  و  عظیم  ظرفیت  ایجاد  نیازمند 
جدید  ابزارهای  و  تکنولوژی ها  حوزه   در  مناسب 
هستند. تکنولوژی، فرصت های زیادی را پیش پای 
این حرفه نیز می گذارد و مانند توانمندسازی عمل 

می کند که موارد زیر را امکان پذیر می کند:
کارهای  اتوماسیون  طریق  از  می کند  کمک   

دستی، بر کمبود ظرفیت ها غلبه شود.
تکراری  و  مالل آور  کارهای  کاهش  طریق  از   
داده ، جذابیت های  تراکنش های کالن  پیرامون 

این حرفه را برای نسل جوان افزایش می دهد.

اجرای موفق حسابداری تعهدی نیز به تکنولوژی 
استراتژی  از  مهمی  بخش  به  تا  دارد  نیاز 
از  دسته  آن  برای  شود.  تبدیل  به کارگرفته شده 
با موفقیت  را  حوزه ها که قباًل حسابداری تعهدی 
اجرا نموده اند، تمرکز حسابداران در بخش عمومی 
اطمینان  قابلیت  افزایش  و  سنتی  نقش  از  فراتر 
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دولت  تصمیم گیری  بر  تأثیرگذاری  به  اطالعات، 
این  است.  عمومی  خدمات  بهبود  در  مشارکت  و 
سیاست-گذاری،  در  بیشتر  مشارکت  مستلزم  امر 
از  انتقال  و  مالی  برنامه ریزی  و  بودجه ریزی 
گزارشگری تاریخی به سمت حمایت از تصمیمات 

آتی است.

بحث
سازمان های بخش عمومی در پی تحوالت بخش 
همان طور  شده اند.  مواجه  چالش هایی  با  عمومی 
که بیان گردید مهم ترین این چالش ها، گزارشگری 
استانداردهای  پذیرش  تعهدی،  مبنای  بر  مالی 
اعتماد  عمومی،  بخش  حسابداری  بین المللی 
حرفه  بالقوه  توان  حسابداری،  حرفه  به  عمومی 
است.  دیجیتال  فناوری  از  استفاده  و  حسابداری 
پایین  بهره وری  عمومی،  بخش  اصلی  چالش 
کمیاب  منابع  هدررفت  به  که  است  بخش  این 
دارد.  پی  در  را  شهروندان  نارضایتی  و  می انجامد 
بیشتر  شفافیت  بر  روز  هر  شهروندان  رو  این  از 
راستا  این  در  می کنند.  تأکید  بهتر  پاسخگویی  و 
حسابداری  و  مالی  گزارشگری  نظام  چالش های 
عمومی بیان شد و سعی گردید تا برخی راه ها نیز 
جهت حل آنها ارائه گردد. در هر حال حرفه  جهانی 
بررسی  و  با تضمین شفافیت  حسابداری می تواند 
درنظرگرفتن  با  عمومی،  مالی  مدیریت  حیطه  در 
این  به  رسیدگی  در  مهمی  نقش  عمومی،  منافع 
چالش ها ایفا کند. در درجه اول، با جلب اطمینان 
و اعتماد در قبال اطالعات مربوط به تصمیم گیری 
این حرفه  را میسر می سازد.  امر  این  توجیه  قابل 
باید حسابداران آینده را به مهارت ها و صالحیت ها 
تجهیز کند تا نقش های دارای ارزش افزوده را ایفا 
کنند و این اطمینان حاصل گردد که آنها می توانند 
پاسخگوی نیازهای سازمان های بخش عمومی در 

قرن بیست ویکم باشند.                               

پینوشتها:
1. New Public Management (NPM)

2 . International Public Sector Accounting 

Standards (IPSAS)

3 . OECD
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شرکتی راهبری 

تاثیر برخی عوامل 
راهبری شرکتی بر

فاطمه صراف
زینب كیومرثی
موسی حسن زاده

گزارشـگری
و اسـتقبال از
 خـــدمات 
حســابرسی 

چکیده
مالی  موسسات  برای  مالی  گزارشگری  کیفیت 
پیامدهای  زیرا  است.  حیاتی  بسیار  شرکت ها  و 
منفی صورت های مالی دست کاری شده نه تنها بر 
و کل  تنظیم کنندگان  اعتبار  بر  بلکه  سهامداران 
بین  ارتباط  به  مقاله  این  تاثیر می گذارد.  جامعه 
سازوکارهای مختلف راهبری شرکتی و تاثیر آنها 
می پردازد.  گزارش دهی  کیفیت  و  حسابرسی  بر 
اندازه  با  انجام شده، هیئت مدیره  طبق مطالعات 
بزرگ تر، استقالل بیشتر، و ترکیب متنوع تر از نظر 
جنسیت، توجه بیشتری به خدمات حسابرسی و 
کیفیت این خدمات برای افزایش ظرفیت نظارت 
و محافظت از گروه گسترده تری از ذینفعان دارند. 
در  زنان  حضور  می دهند  نشان  مطالعات  نتایج 
دست کاری  ریسک  کاهش  موجب  مدیره  هیئت 
تمایل  زنان  زیرا  می شود.  مالی  صورت های 
بیشتری به صداقت، احتیاط و محافظه کاری دارند. 
عالوه براین، کمیته حسابرسی با اعضای مستقل تر 
نیز تمایل بیشتری به حسابرسی با کیفیت برای 

افزایش کیفیت گزارش دهی دارند.

مقدمه
راهبری  و ضوابط  از صدور دستورالعمل ها  هدف 
بهتر و  راهبری شرکتی  ارائه  راهبری شرکتی،  و 
اقدامات مدیریت،  بر  نظارت  بهبود  برای  مناسب 
مسئولیت پذیری و شفافیت برای موفقیت بلندمدت 
کسب و کار است. موفقیت راهبری شرکتی بیانگر 
اهمیت ترکیب هیئت مدیره برای کارکرد موثر و 
کارامد است. از آن جا که هیئت مدیره موثر، از 
خوشنامی بلندمدت شرکت مراقبت می کنند، به 
دنبال توزیع و انتشار اطالعات مطمئن و با کیفیت 
عدم  کاهش  ذینفعان جهت  از  وسیعی  دامنه  به 
تقارن اطالعات  اطمینان و مدیریت مسئله عدم 
و  جیزی  زمان2011،  )کوهن2002،  هستند 
دیکسون201۷(. بنابراین، نقش حسابداری برای 
مالی  صورتهای  قبال  در  تضمین  و  تعهد  تامین 
مطمئن و عدم وجود اشتباه و تحریف در آن ها، 
بسیار حیاتی است. نظرات حسابرسی نامناسب و 

از  را می توان  برآوردهای مدیریت  از  نابجا  استفاده 
طریق حضور هیئت مدیره فعال و موثر و همچنین 
حسابرسی  بهتر  کیفیت  برای  حسابرسی  کمیته 
کاهش داد. همچنین، حضور سازوکارهای راهبری 
می کند  کمک  حسابرسان  استقالل  از  حفاظت  به 
)زمان و همکارانش2011(. یکی از عوامل کلیدی 
در  اعتماد  قابل  معتبر  شرکت  یک  به  شدن  بدل 
مورد  مالی  صورتهای  داشتن  منتخب،  بازارهای 
است.  مؤثر  گزارشدهی  فرایندهای  و  اطمینان 
فرایند  یک  از  برخورداری  برای  اصلی  عامل  یک 
مستقل  حسابرسان  استخدام  موثر،  گزارشدهی 
کیفیتی  با  حسابرسی  قادرند  که  است  خوشنامی 
به  کردن  در کمک  حرفه حسابرسی  دهند.  انجام 
شرکت ها در انتشار صورتهای مالی مورد اطمینان 
نقش دارد )اوسر201۵، مینیس و سودرلند201۷ (. 
از طرفی دیگر این طور تلقی می شود که حسابرسان 
مستقل افراد باکفایتی هستند که نقشی مهم و بی 
طرف در زمان حسابرسی صورتهای مالی شرکت ها 
حسابرسی  کمیته  و  مدیره  هیئت  می کنند.  بازی 
تحقق  برای  تا  دارند  تمایل  حرفه ای  تخصص  با 
نتیجه حسابرسی بهتر، حسابرسان آشنا با صنعت 
را به عنوان حسابرسان مستقل در خدمت بگیرند. 
می توان بیان کرد که کمیته های حسابرسی موثر و 
کیفیت باالی هیئت مدیره مستقل، منجر به افزایش 
در تقاضای خدمات حسابرسی و کیفیت باالی این 

خدمات می شود)ابوت و پارکر2000(.

عالوه بر ساز وکارهای مختلف راهبری شرکتی موثر، 
می توان بیان کرد که تصمیمات شرکت در حضور 
کمیته  و  مدیره  هیئت  در  زن  اعضای  و  مدیران 
)تیروادی2012(.  بهتر محقق می شوند  حسابرسی 
زنان از جمله افراد فعال در زمینه راهبری هستند 
و مشارکت آن ها در موقعیت  های پیشرو بر عملکرد 
شرکت ها  )کالکو2011(.  می گذارد  تاثیر  شرکت 
با جنسیت  های مختلف دارای  با هیئت مدیره ای 
هستند)پست  اطالعاتی  شفافیت  و  باالتر  کیفیت 
انجام  بهتر  را  بیرون201۵(. مدیران زن، نظارت  و 
ترغیب  را  کیفیت  با  اطالعات  انتشار  و  می دهند 
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و  )هوس  دارند  کمتری  خودمحوری  و  کرده 
بین  رابطه  بطوریکه  گول2011(.  سولبرگ200۶، 
حضور زنان در هیئت مدیره و کیفیت گزارشدهی 
اثربخشی  بر  جنسیت  تعیین  تاثیرگذاری  و  مالی 
فراهم  گذاران  سیاست  برای  را  مدیره  هیئت 
می کند. زنان در هیئت مدیره موجب کاهش ریسک 
دستکاری صورت های مالی می شوند زیرا آن ها تمایل 
بیشتری به صداقت، محتاط بودن و محافظه کاری 
دارند. اعضای هیئت مدیره و کمیته های حسابرسی 
با اعضای نسبتا مستقل تمایل بیشتری نسبت به 
سیستم  ارتقاء  جهت  کیفیت  با  حسابرسی  کسب 
گزارش دهی  کیفیت  و  شرکـــت  داخلی  کنترل 

دارند.

جامعه، اقتصاد و تعداد وسیعی از ذینفعان به طور 
منفی تحت تاثیر قرار می گیرند اگر بخش مالی به 
صورت ضعیف اداره و مدیریت شود. حسابرسی با 
کیفیت بهتر نه تنها مدنظر سهامداران بالقوه است، 
بلکه اعتماد عمومی و تنظیم کنندگان نیز خواهان 
آن هستند. بحران  های مالی عمدتا پیرامون بخش 
بازار،  بخش های  سایر  خالف  بر  است،  بوده  مالی 
مخصوص  و  مختلف  مقررات  دارای  مالی  بخش 
است  مالی  گزارشدهی  چارچوب  و  خود  به 
)کاناگارنام2010(. لذا انتظار می رود که حسابرسان 
با دقت بیشتری حسابرسی بنگاه ها را انجام دهند. 
زیرا آن ها به عنوان بخشی از عدالت و انصاف بازار 
مقاله  این  ارائه  از  هدف  می شوند.  گرفته  نظر  در 
و  حسابرسی  خدمات  تقاضای  طرف  نمودن  بیان 
همراه  شرکتی  راهبری  سازوکارهای  ارتباط  نحوه 
تقاضای  با  مدیره  هیئت  در  زنان  عامل  معرفی  با 
از آن جا که سهامداران  خدمات حسابرسی است. 
مسئول  آنان  و  می کنند  انتخاب  را  مدیره  هیئت 
منظور  به  لذا  هستند،  مستقل  حسابرسان  تعیین 
ارائه صورتهای مالی منطبق با آخرین استانداردهای 
حسابداری و همچنین اظهار نظر منصفانه نسبت به 
عملکرد هیات مدیره، سعی در بکارگیری خدمات با 

کیفیت حسابرسان مستقل می کنند.

تقاضاوعرضهخدماتحسابرسی
مدیران برای انجام حسابرسی باکیفیت انگیزه دارند، 
بیشتر  اطمینان  و  شفافیت  منعکس کننده  چون 
به صورتهای مالی و افشاهای تبیینی است؛ و این 
کاهش  را  نامتقارن  اطالعات  مشکالت  موضوع، 
می دهد (جنسون و مکلینگ1۹۷۶(. این امر نشان 
منافع  خدمت  در  و  همسو  مدیریت  که  می دهد 
سهامداران است که خود هزینه های تضاد نمایندگی 
در  گفت  می توان  همچنین  می سازد.  حداقل  را 
بین المللی  تهدید  و  فزاینده  ریسک  دنیا  سرتاسر 
دعاوی  دارد.  وجود  حسابرسی  موسسات  علیه 
محدود  سهامی  شرکت های  به  فقط  مطالبات  و 
نیستند. ناظران و تصفیه کنندگان شرکت ها نیز از 
طرف سرمایه گذاران دعواهایی را طرح می کنند که 
به تسویه حساب های سنگین منجر می شوند )غافرنا 

و اوسالیوان، 201۷(.

راهبری  موثر  سازوکارهای  و  کنترلی  چارچوب 
شرکتی خواستار کیفیت بیشتر حسابرسی هستند 
می شود.  حسابرسی  تقاضای  افزایش  به  منجر  که 
محیط کنترلی ضعیف می تواند حسابرسان مستقل 
را به ارزیابی ضعیف صاحبکاران با هزینه  های باالی 
حسابرسی سوق دهد. از دیدگاه تقاضا، شرکت هایی 
بالقوه زیاد و اعضای هیئت مدیره مستقل  با رشد 
خواستار حسابرسی با کیفیت هستند. این موضوع 
توسط بلیس در سال2011 مورد حمایت قرار گرفت 
و بیان کرد که اعضای مستقل هیئت مدیره تمایل 
به  منجر  که  دارند  کیفیت حسابرسی  به  بیشتری 
نتیجه  و در  توسط حسابرسان مستقل  بیشتر  کار 
افزایش تقاضای خدمات حسابرسی می شود. اندازه 
گذار  تاثیر  حسابرسی  خدمات  بر  می تواند  شرکت 
نیازمند  فعال  اعضای  با  بزرگ  شرکت  های  باشد. 
سطح باالتری از تعهد و تضمین از سوی حسابرسان 
مستقل هستند که این امر منجر به افزایش خدمات 
حسابرسی می شود )ویسواناتان و کریشنان200۹(. 
در حالی که از دیدگاه عرضه، بانکها و شرکتها با حجم 
وسیع تراکنش، برآوردهای حیاتی و مهم، مشارکت 

در وظایف مختلف نیازمند بررسی بیشتر از سوی 
حسابرسان مستقل هستند که منجر به افزایش در 
خدمات حسابرسی می گردد )فیلدز2004(. از سوی 
دیگر، بانکها و شرکتهای فعال در زمینه استفاده از 
برآوردهای حسابداری مهم، در رتبه باالتری جهت 
جبران افزایش ریسک در ارزیابی سرمایه گذاران و 
سایر ذینفعان خود قرار دارند. وجود اعضای هیئت 
مدیره و کمیته حسابرسی مستقل می تواند نشانگر 
تحمیل  به  را  حسابرسان  که  باشد  سالم  شرکتی 
می دهد  سوق  مناسب  کیفیت  و  کمتر  هزینه  های 

)هاینس201۵(.

ویژگیهایهیئتمدیره
مقررات،  قوانین،  از  عبارت  شرکتی  راهبری 
هایی  سیستم  و  فرهنگ ها  فرایندها،  ساختارها، 
است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی، 
شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود. 
عبارت  شرکتی،  راهبری  سازوکارهای  همچنین 
وجود  مستقل،  مدیرعامل  مدیره،  هیئت  اندازه  از: 
کمیته حسابرسی، تفکیک نقش رئیس هیئت مدیره 
از مدیرعامل، استقالل هیئت مدیره و تنوع جنسیت 

هیئت مدیره، می باشند.

اندازههیئتمدیره: هیئت مدیره شرکتها از نظر 
هستند.  متفاوت  فنی  و  تحصیلی  زمینه  و  سابقه 
هیئت مدیره ای که دارای اندازه نسبتا بزرگ است 
امر  این  که  می برد  بهره  اعضا  تجارب  در  تنوع  از 
برای کنترل مدیریت کمک  توانایی  افزایش در  به 
در  تر  مدیره کوچک  که هیئت  در حالی  می کند. 
است  موثرتر  بسیار  ارتباطات  و  هماهنگی  زمینه 
)دی2008(. اندازه هیئت مدیره یک ویژگی راهبری 
کیفیت  با  گزارشدهی  دنبال  به  و  است  مستقل 
در  همکارانش  و  اندرسون  )اندرسون2004(.  است 
سال2004 ادعا کردند هر چه اندازه هیئت مدیره 
بزرگتر باشد، کنترل بر فرایند گزارشدهی مالی بهتر 
نشان  پژوهش ها  زمینه،  همین  در  می شود.  انجام 
می دهد که هیئت مدیره ای با اندازه بزرگتر تمایل 
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مالی  گزارشدهی  در  شفافیت  به  نسبت  بیشتری 
دارد.  نیازهای حسابرسی و مشاوره  های قانونی به 
طور مثبت به اندازه هیئت مدیره مربوط می شوند 
هستند.  گزارشدهی  بهتر  کیفیت  خواستار  که 
نتیجه  از سوی حسابرسان مستقل در  کار بیشتر 
تحقق بهتر کیفیت حسابرسی منجر به افزایش در 
تقاضای حسابرسی می گردد )گست2008(. کارسلو 
و همکارانش در سال2002 مطرح کردند که هیئت 
مدیره بزرگتر شامل اعضای مستقل و دقیق برای 
بهتر  کیفیت  و  تضمین  و  تعهد  از  باالیی  سطح 

گزارشدهی است.

شایسته و همکاران )13۹4( در مقاله ای با عنوان 
کیفیت  و  شرکتی  راهبری  بین  رابطه  بررسی 
حسابرسی در شرکت  های پذیرفته شده در بورس 
اوراق بهادار تهران به بررسی توسعه پاسخگویی و 
مسئولیت  های اجتماعی مدیریت شرکت  های سهامی 
در ابتدای قرن21 که منجر به مطرح شدن بحث 
نظام راهبری شرکت ها گردیده است، پرداختند. در 
این پژوهش، رابطه میان ویژگی  های هیئت مدیره و 
مالکیت نهادی به عنوان یکی از سازوکارهای نظام 
شرکت ها  حسابرسی  کیفیت  با  شرکت  راهبری 
نتایج نشان داد که بین  مورد آزمون قرار گرفتند. 
تمام متغیرهای مستقل و کیفیت حسابرسی رابطه 
مثبت  رابطه  وجود  دارد.  وجود  معناداری  و  مثبت 
نشان می دهد که شرکت ها با تعداد بیشتر اعضای 
هیئت مدیره و شرکت  های دارای اعضای غیر موظف 
به دلیل ساختار راهبری قوی تر، کیفیت حسابرسی، 
دارند.  بیشتری  گزارشگری  و  اطالعاتی  شفافیت 
همچنین نتایج بیان می داشت که در شرکت هایی 
که وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به خوبی 
از هم تفکیک شده باشد به دلیل برخورداری از نظام 
راهبری قوی تر و مسائل نمایندگی کمتر، کیفیت 

حسابرسی بیشتر است.

هیئت  مستقل  اعضای  مدیره:  هیئت استقالل
مدیره زمانی که سهامداران برجسته حضور دارند، 

در  مشارکت  و  استراتژیک  برنامه  های  اجرای  به 
هیئت  بطوریکه  می کنند.  کمک  نظارت،  فرایند 
مدیره مستقل از طریق ارزیابی بهتر حسابرسان با 
کیفیت در نبود و فقدان بازار سرمایه فعال و محیط 
نظارتی قوی، تقاضای خدمات حسابرسی باالتری را 
خواهند داشت. اعضای هیئت مدیره مستقل مراقب 
ثروت و اعتبار خود هستند و بر این اساس، انگیزه 
بیشتری نسبت به مدیران اجرایی برای نظارت بر 
مستقل  اعضای  که  جایی  آن  از  دارند.  مدیریت 
نسبت به زیان  های مالی و اعتباری محتاط هستند، 
هستند،  مستقل  مدیران  دارای  که  هایی  شرکت 
حسابرسان باکیفیت تری را منصوب می کنند )ابوت 
و پارکر2000(. حسابرسان با اعتماد به نفس بهتر 
شامل  مدیره  هیئت  که  هستند  نیاز  مورد  زمانی 
اعضای مستقل تری باشد. اعضای مستقل هیئت 
مدیره به دنبال خدمات حسابرسی با کیفیت، جهت 
محافظت از اطالعات مالی بوده و در نهایت منجر 
به افزایش در تقاضای خدمات حسابرسی می شود. 

اعضای  به  نسبت  مدیره  هیئت  مستقل  اعضای 
اجرایی تمایل بیشتری برای کسب نتیجه حسابرسی 
صورتهای  آنها  نیل2003(.  و  )کارسلو  دارند  بهتر 
مالی معتبری را ترجیح می دهند که نیازمند کار با 
کیفیت از سوی حسابرسان مستقل است و این امر 
منجر به افزایش در تقاضای حسابرسی و خدمات 
با کیفیت آنها می گردد. کاهش هزینه نمایندگی به 
وجود هیئت مدیره غیر اجرایی مربوط می شود که 
دارای نقش حیاتی در کیفیت حسابرسان مستقل و 

ایجاد بسته  های گزارشدهی بهتر است. 

از  پس  مالی  بازارهای  در  شده  ایجاد  فشارهای 
بحران مالی اخیر، موجب افزایش اهمیت کیفیت 
مورد  این  در  است.  گردیده  مالی  گزارشدهی 
حسابرسان  بر  مدیره  هیئت  اتکای  به  می توان 
مالی  صورتهای  ارائه  از  اطمینان  جهت  مستقل 
مناسب تاکید کرد. شرکت هایی که توسط هیئت 
بیشتری  تمایل  می شوند،  اداره  مستقل  مدیره 
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اثبات  و  ای  بیمه  سیاست های  کسب  و  خرید  به 
خدمات  از  استقبال  خصوص  در  بیمه  فرضیه 
حسابرسان  بزرگ  شرکت  های  دارند.  حسابرسی 
مستقل خود را برای جلوگیری از فشار بازارهای مالی 
و بازرسی  های متخصصان حفظ می کنند. بطوریکه 
این شرکت ها به احتمال کمتری حسابرسان مستقل 
ماهر را برکنار می کنند، زیرا هدف آن ها برای کیفیت 
مناسب حسابرسی منجر به افزایش تقاضای خدمات 

حسابرسی می شود.

بین  ارتباط   )200۹( پارك  و  جانگ  کیم،  بلک، 
سطح  در  شرکتی  راهبری  سازوکارهای  از  برخی 
در  حسابرسی  کیفیت  و  بازار  ارزش  و  شرکت 
شرکت  های کره را بررسی کردند. آنها نشان دادند 
که رابطه قوی و مثبتی بین سازوکارهای راهبری 
شرکتی در کره و ارزش بازار شرکت ها وجود دارد. 
همچنین، آنها نشان دادند که برخی از سازوکارهای 
و  مدیره  هیئت  استقالل  چون  شرکتی  راهبری 
وجود حسابرسی داخلی با کیفیت حسابرسی دارای 

رابطه معنی دار است.
 

هیئت  در  زن  نماینده  مدیره: هیئت در زنان
ایجاد  راهبری  مورد  در  را  جدیدی  بحث  مدیره، 
کرده است زیرا هیئت مدیره ای با جنسیت متنوع 
این  و  می کند  جلب  خود  به  را  بیشتری  توجه 
می تواند یک عامل قابل توجه در مورد راهبری باشد 
)ادورسون2013(. مدیران زن تعهد بیشتری داشته 
و کمتر خودمحور هستند و رفتار آن ها از همتایان 
مرد خود متفاوت است. )هوس و سولبرگ200۶( 
هیئت  راهبری  فرایندهای  و  اثربخشی  نتیجه،  در 
قرار  تاثیر  تحت  جنسیت  تنوع  طریق  از  مدیره 
می گیرند. زنان موفق شده اند نقش فعال خود را 
هنگام انجام فعالیت  های راهبری به اثبات برسانند و 
توانایی خود را برای داشتن بینش بیشتر و کیفیت 
)کارسلو2011(.  نمایند  منعکس  تصمیمات  بهتر 
که  دادند  نشان  سال2011  در  میشلون  و  میالن 
مشارکت بیشتر زنان موجب افزایش راهبری هیئت 

منافع سهامداران  گرفتن  نظر  در  از طریق  مدیره 
متعدد و بهبود نقش هیئت مدیره می گردد.

ظرفیت نظارت هیئت مدیره از طریق ترکیب آن 
سانبت1۹۹8(.  و  )جان  می گیرد  قرار  تاثیر  تحت 
مدیران زن به شفافیت و ارائه اطالعات با کیفیت 
می کنند  توجه  مدیریت  فعالیت  های  بر  نظارت  و 
)گول2011 پست و بیرون201۵(. زمانی که مدیران 
زن در کمیته  های حسابرسی مشارکت می نمایند، 
را  کمیته ها  نظارتی  نقش  تا  دارند  تمایل  آن ها 
بهبود بخشند و هم چنین خواستار کیفیت بیشتر 
حسابرسی هستند. تصمیمات شرکتی و اثربخشی 
بهتر  زن  مدیران  وجود  با  حسابرسی  کمیته  های 
نقش  زنان  پذیری  ریسک  رفتار  می شوند.  محقق 
قابل توجهی را در به حداقل رساندن گزارشدهی 
مالی جعلی و متقلبانه ایفا می کند. سطح باالی تعهد 
به سیاست ها و روندهای اخالقی، فرصت مشارکت 
شرکت ها در گزارشدهی مالی جعلی و متقلبانه را 
به حداقل می رساند. در همین زمینه شیانگ و شین 
)201۷( بیان کردند که زمینه حرفه ای و آکادمیک 
مدیران زن کمیته  حسابرسی با درخواست برای 

کیفیت بهتر حسابرسی در ارتباط است. 

اثربخشیکمیتهحسابرسی
باشد،  بزرگتر  حسابرسی  کمیته   اندازه  چه  هر 
اختیار و اقتدار آن بیشتر و صاحب دانش گسترده 
تری است. در مقابل، کمیته  های حسابرسی کوچک 
به  اطالعات  انتشار  باالی  کیفیت  تحقق  برای  تر 
تفسیر  این  هستند.  وابسته  مستقل  حسابرسان 
نشان می دهد که ویژگی  های حسابرسی مستقل و 
کمیته حسابرسی را می توان به وسیله سازوکارهای 
راهبری شرکتی جایگزین نمود. زمان و همکاران در 
سال2011 به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبتی 
کیفیت  و  کیفیت کمیته حسابرسی  و  اندازه  بین 
حسابرسی  کمیته  زیرا  دارد  وجود  داخلی  کنترل 
و  اثربخشی  بهبود  موجب  کیفیت  با  و  بزرگتر 
مدیریت منابع می شود و این امر منجر به تقاضای 

و  کارسلو  می گردد.  حسابرسی  بخش  در  بیشتر 
دیدگاه  از  که  دریافتند  در سال2003  همکارانش 
در  غیراجرایی  سرپرستان  مستقل  حضور  عرضه، 
کمیته حسابرسی موجب تقویت کنترل  های داخلی 
می شود که این امر به دلیل نیازمندی ها و الزامات 
به  منجر  مستقل  حسابرسان  برای  ارزیابی  کمتر 

هزینه  های حسابرسی کمتر می شود.

طبق نظر محققین در سال200۷، تعداد جلسات 
کمیته  حسابرسی به اثربخشی کمیته  حسابرسی 
مرتبط است. همچنین بیان می شود که رابطه مثبت 
و قابل توجهی بین جلسات کمیته  حسابرسی و 
اختصاص یک شرکت حسابرسی بزرگ وجود دارد. 
طور  به  حسابرسی  کمیته  اثربخشی  و  موفقیت 
مثبت به انتخاب بهتر حسابرسان متخصص مربوط 
و  راهبری شرکتی شکننده  با  مقابل،  می شود. در 
را  کیفیت کمتر  با  ضعیف، شرکت ها حسابرسانی 
منصوب می کنند. هر چه اعضای کمیته دیدارهای 
بیشتری با هم داشته باشند، آن ها می توانند مسائل 
و مشکالت گزارشدهی مالی را به حداقل برسانند. 
نتایج بررسی لی و همکارانش در سال2004 مبنی 
بر این بود که، جلسات مکرر در بین اعضای کمیته  
حسابرسی را می توان به عنوان راه و روشی برای 

کاهش هزینه  های حسابرسی در نظر گرفت .

از  مالی،  مهارت  و  تخصص  با  حسابرسی  کمیته  
است. وجود  برخوردار  بیشتری  استقبال  و  کیفیت 
حسابرسی،  کمیته   در  مالی  تخصص  و  مهارت 
تاثیر مثبتی بر کیفیت حسابرسی در مورد نظریه 
نمایندگی و نقش آن در حل تضادهای بین مدیران 
و عوامل مختلف دارد. انتخاب حسابرسان مستقل و 
واجد شرایط به میزان قابل توجهی از طریق اثربخشی 
کمیته حسابرسی حاصل می شود. ساختار کمیته  
حسابرسی، اندازه کمیته  حسابرسی، استقالل اعضا، 
کمیته  اثربخشی  و  جلسات  تکرار  و  مالی  مهارت 
حسابرسی و تقاضا برای خدمات حسابرسی و کیفیت 

این خدمات را مشخص می سازد.
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چارچوب
حسابرسی
هوش مصنوعی

نتیجهگیری
دستورالعمل  های  و  مقررات  اولیه  و  اصلی  هدف 
مرتبط با ضوابط و راهبری شرکتی، ارتقا و افزایش 
اعضای هیئت مدیره مستقل در شرکت و اثربخشی 
خدمات  برای  تقاضا  و  حسابرسی  کمیته  های 
حسابرسی و کیفیت باالی این خدمات است. بدین 
معنی که داشتن هیئت مدیره مستقل و کمیته  های 
بیشتر  اطمینان  و  مناسب  راهبری  حسابرسی، 
صورتهای مالی را تسهیل می کند. نظریه نمایندگی 
بیان می کند که در جست و جو برای گزارشدهی 
مالی مطمئن جهت افزایش نظارت، هیئت مدیره 
است.  حسابرسی  باالی  کیفیت  خواستار  شرکت 
حسابرسان  انتخاب  مورد  در  توصیه  براین،  عالوه 
حسابرسی،  حیطه  بازبینی  و  مرور  و  مستقل 
جمله  از  مدیریت  نکات  و  حسابرسی  یافته  های 
می باشد.  حسابرسی  کمیته  اصلی  مسئولیت  های 
که  باشیم  داشته  انتظار  می شود  موجب  امر  این 
حسابرسی  حیطه  بر  موثر  حسابرسی  کمیته  های 
تاثیر  بهتر  حسابرسی  تضمین  و  اطمینان  جهت 
گذار باشند. استقالل حسابرسان هنگام اجرای کار 
می گذارد.  تاثیر  کیفیت حسابرسی  بر  حسابرسی، 
حیطه  و  مستقل  حسابرسان  استقالل  بنابراین، 
با کیفیت، الزم  برای تسهیل حسابرسی  نامحدود 
و  موثر  مدیره  هیئت  رو،  این  از  است.  ضروری  و 
کمیته  های حسابرسی در ایجاد محیط حسابرسی 
جهت اطمینان از نظرات حسابرسی بی طرفانه، در 

نظر گرفته می شوند.

احتمال  آن،  نبود  یا  و  راهبری ضعیف  محیط  در 
دستکاری حسابها و ایجاد صورتهای مالی نامناسب 
حسابرسی  پذیرش  است.   بسیار  نشده  بررسی  و 
و کاهش ریسک آن و سطح کار حسابرسی مورد 
نیاز برای انجام حسابرسی موثر، به کیفیت و نحوه 
پیاده سازی ضوابط راهبری شرکت مربوط می شود. 
یک شرکت دارای هیئت مدیره مستقل و کمیته 
حسابرسی  پوشش  دنبال  به  موثر،  حسابرسی 
گسترده تر و کیفیت حسابرسی بهتر برای حمایت 
می باشد  خود  وفاداری  و  داری  امانت  وظیفه  از 

)زمان2011، ابوت2003،کارسلو2002(. 

در حالی که نیاز به صورتهای مالی قابل اطمینان، 
همواره مورد تقاضا است، لذا ساختار هیئت مدیره 
و اثربخشی کمیته  های حسابرسی آنها، با کیفیت 
باالی حسابرسی جهت کاهش ریسک و دستکاری 
در صورتهای مالی و حفاظت از سهامداران در مقابل 
سوء رفتارهای مدیریت، در ارتباط است. بطوریکه 
مدیره،  هیئت  استقالل  مدیره،  هیئت  اندازه  که 
بودن  مناسب  و  مدیره  هیئت  در  زنان  مشارکت 
تعداد جلسات هیئت مدیره به میزان قابل توجهی 
با خدمات حسابرسی و کیفیت کار آنها در ارتباط 
هستند. به ویژه، هیئت مدیره ای با اندازه بزرگتر و 
استقالل بیشتر به دنبال کیفیت باالی حسابرسی 
منافع  از  حفاظت  و  نظارت  ظرفیت  افزایش  برای 
در  است.  ذینفعان  از  وسیعی  گروه  و  سهامداران 
نتیجه، این امر منجر به تقاضای حسابرسی بیشتر 
می شود. همچنین زنان در انجام وظایف امانت داری 
و وفاداری خود، ریسک صورتهای مالی دستکاری 
شده را کاهش می دهند زیرا آن ها تمایل بیشتری 
به صداقت و محتاط بودن و محافظه کاری دارند. 
خواستار  تا  می کند  ترغیب  را  شرکت ها  امر  این 
حضور زنان در هیئت مدیره برای تحقق راهبری 
عملکرد  و  بهتر  راهبری  چنین،  هم  باشد.  بهتر 
مدیره  هیئت  که  می شوند  محقق  زمانی  شرکت 
تجارب  ایجاد  به  که  باشد  داشته  وجود  متنوعی 
مختلف کمک کرده و فضایی را برای خالقیت ایجاد 

نماید )سینگ2004(.

تعداد  استقالل،  اندازه،  ترکیب کمیته حسابرسی، 
اثربخشی  جلسات،  تکرار  و  مالی  کارشناسان 
و  )زمان2011،کالبرز  می کنند  تعیین  را  آن 
کارامد،  حسابرسی  کمیته  های  فوگارتی1۹۹3(. 
اتکای بیشتری به حسابرسان مستقل برای حفظ 
سیستم کنترلی و حفاظت از اعتبار خود دارند. این 
امر نیازمند توسعه کار حسابرسی بیشتر از سوی 
حسابرسان مستقل است که منجر به افزایش تقاضا 
حسابرسی  کمیته  های  می شود.  حسابرسی  برای 
با اعضای نسبتا مستقل تمایل بیشتری به کسب 

حسابرسی با کیفیت جهت افزایش سیستم کنترل 
این  دارند.  گزارشدهی  کیفیت  و  شرکت  داخلی 
مسئله از رفاه سهام داران محافظت کرده )کولیر 
و گرگوری، 1۹۹۶( و بدهی آن ها را کاهش داده و 
از اعتبار آن ها محافظت می کند. و موجب تشویق و 
ترغیب شرکتها می شود تا اعضای مستقل بیشتری 
تا  نمایند  منصوب  حسابرسی  کمیته  های  در  را 

فرایند گزارشدهی مالی آن ها تسهیل شود.

اقتصادی و عوامل سیاسی  تفاوت  های فرهنگی و 
تاثیرگذار بر تقاضای خدمات حسابرسی و کیفیت 
این خدمات است. به طوری که وجود سازمان ناظر 
مستقل برای نظارت بر خدمات موسسات حسابرسی 
نیز، باعث افزایش استقبال از خدمات حسابرسان 
مستقل و کاهش ارائه اطالعات و گزارشات متقلبانه 

می گردد.                                                

منابع:
• Rabih Nehme, Mohammad Jizi, 

(2018) "The efficiency of corpo-

rate boards and firms’ audit fees: 

the case of the FTSE financial 

institutions", Pacific Accounting 

Review, Vol. 30 Issue: 3, pp.297-

317,

ثقفی،  یحیی.  یگانه،  حساس  حسین.  بدیعی،   •
کیفیت  آزمون   .)13۹8( جعفر  باباجانی،  علی. 
شرکتی،  حاکمیت  سازوکارهای  و  حسابرسی 
دانش حسابداري و حسابرسي مدیریت، شماره 

31، سال هشتم، پاییز 13۹8.

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

ارشد  کارشناس  دانشجوی  کیومرثی: زینب
تهران  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  حسابداری، 

جنوب
خبره،  مستقل  حسابدار  حسنزاده:  موسی

حسابدار رسمی.



۵7
تابستان ۱۳۹۹

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳۳ شمارۀ

حسابدار

حسابرسی

چارچوب
حسابرسی
هوش مصنوعی

ترجمه و تالیف: 

مهدی یزدان دوست

هوش مصنوعی )AI(1  به هزاران طریق، از کمک 
تا  محصوالت  قیمت های  تعیین  در  شرکت ها  به 
حال  در  مشتری،  رفتار  اساس  بر  اعتبار  بسط 
هوش  هرچند  است.  تجاری  عملیات  در  تحول 
قرار  خود  نوباوگی  مرحله  در  هنوز  مصنوعی 
دارد، ولی به گزارش یک مقاله تحلیلی در مجله 
در  سازمان ها   ،)EY( یانگ  اند  ارنست  موسسه 
روش های  رتبه بندی  برای  آن  از  استفاده  حال 
بر  که  هستند  ریسکی  درجه  بر  بنا  پول شویی 
در  سازمان ها  است.  استوار  تراکنش  ماهیت 
پیش بینی  برای  مصنوعی  هوش  بر  اتکا  حال 
اساس  بر  کارکنان  هزینه ای  سوءاستفاده های 
هستند.  آن  در  درگیر  فروشندگان  و  هزینه  نوع 
تعجب آور نیست که شرکت مکنزی اند کمپانی2  
سال  تا  می تواند  فن آوری    این  می کند  برآورد 
2030 حدود 13 میلیارد دالر در هر سال به بازده 

اقتصادی در سراسر جهان اضافه کند.

در  حاضر  حال  در  مصنوعی  هوش  چند  هر 
برنامه ها و نقشه ارزیابی ریسک حسابرسی داخلی 
این  نزدیک  آینده ای  در  و  به زودی  اما  نیست، 
اتفاق خواهد افتاد. همان طور که هوش مصنوعی 
از مرحله آزمون به سمت مرحله عملیاتی حرکت 
آن  از  فزاینده ای  شکل  به  سازمان ها  می کند، 
تصمیم گیری  از  که  نتایجی  پیش بینی  به منظور 
مدیریت حمایت می کنند، استفاده خواهند کرد. 
ریسک های  ارزیابی  با  باید  داخلی  حسابرسان 
هوش مصنوعی و آزمون کنترل های سیستمی، به 
مدیریت اطمینان دهند که نتایج پیش بینی شده 

منطقی هستند.

بررسی کلی سیستم های  دنبال  به  مقاله  این  در 
حسابرسان  وظایف  و  نقش ها  مصنوعی،  هوش 
کنترلی  آزمون  های  داخلی،  حسابرسان  ویژه  به 
اطالعات  فن آوری    حوزه  در  خاص  و  حسابرسی 
در غالب یک چارچوب حسابرسی مطرح می شود. 
مصنوعی  هوش  حوزه  ریسک های  به  ادامه  در 
پرداخته می شود و نقش خطیر هیئت مدیره در 

حوزه هوش مصنوعی تشریح می گردد. در نهایت 
پنجره  الگوریتمی،  پاسخگویی  موضوع  طرح  با 
می شود  باز  شفافیت شرکت ها  در حوزه  جدیدی 
و با ارائه قوانین جدید وضع شده در دنیا راجع به 
پاسخگویی الگوریتمی، سخـن به انتها می رســـد.

تکاملفنآوری   
هوش مصنوعی از دو نوع فن آوری    برای تحلیل های 
پیش بینانه استفاده می کند: سامانه های ایستا3  و 
ایستا  سیستم های  حسابرسی  ماشین4.  یادگیری 
سیستم،  تکرار  هر  با  زیرا  است،  ساده  نسبتاً 
نتیجه پیش بینی شده بر اساس مجموعه داده های 
خواهد  استمرار  موجود،  الگوریتم  و  پردازش شده 
کردن  اضافه  به منظور  الگوریتم  یک  اگر  داشت. 
از  صرف نظر  شود،  طراحی  اعداد  از  ستونی 
می ماند.  باقی  یکسان  ستون  در  ردیف ها  تعداد 
حسابرسان داخلی معموالً سیستم های ایستا را از 
طریق مقایسه نتیجه مورد انتظار با نتیجه واقعی 

آزمون می کنند.

در مقابل، در سیستم های یادگیری ماشین چیزی 
مانند نتیجه مورد انتظار وجود ندارد. نتایج، مبتنی 
بر احتمال و نه درستی مطلق، هستند. برای مثال، 
نتایج یک جستجو در موتور جستجوگر گوگل، که 
در باالی فهرست ظاهر می شوند، نتایجی هستند 
انتخاب  قبلی  جستجوهای  در  اوقات  اکثر  که 
می شوند و منعکس کننده پر بازدیدترین )کلیک( 
نشان  را  ارجح  انتخاب  لزوماً  اما  لینک ها هستند، 
میلیون ها  بر  پیش بینی  ازآنجایی که  نمی دهند. 
جستجوی قبلی استوار است، این احتمال که یکی 
از آن لینک های برتر یک انتخاب قابل قبول باشد، 

باال است اما لزوماً قطعی نیست.

گوگل،  الگوریتم  ایستا،  سیستم های  برخالف 
وقتی  و  یابد  تکامل  است  ممکن  به خودی خود 
همان سؤال در فواصل زمانی مختلف از آن پرسیده 
شود، برآیندهای متفاوتی به همراه داشته باشد. در 
یادگیری ماشین، سیستم "می آموزد" که بهترین 
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نمودار1-مراحلتوسعهسیستمهایهوشمصنوعی

پیش بینی باید چه باشد و آن پیش بینی در تکرار 
جدید  مجموعه  یک  تعیین  جهت  سیستم  بعدی 
خواهد  قرار  مورداستفاده  برآیندی  احتماالت  از 
گرفت. همین پیش بینی ناپذیری درونداد سیستم، 
ریسک حسابرسی را در نبود کنترل های اثربخش 
دلیل،  همین  به  می دهد.  افزایش  پیش بینی  بر 
بخشی  اطمینان  هنگام  باید  داخلی  حسابرسان 
از  که  مصنوعی  هوش  تجاری  نظام  یک  مورد  در 
یادگیری ماشین برای پیش بینی های خود استفاده 
می کند، دامنه ای از مسائل، ریسک ها، کنترل ها و 

آزمون ها را مدنظر قرار دهند.

توسعههوشمصنوعی
مهارت های الزم و استانداردهای مراقبت حرفه ای 
چارچوب بین المللی اقدامات حرفه ای، حسابرسان 
داخلی را ملزم می سازد تا مفاهیم و شرایط هوش 
هنگام  را  توسعه  مراحل  همچنین  و  مصنوعی 
برنامه ریزی یک حسابرسی هوش مصنوعی درك 
کنند )جدول "سه مرحله توسعه" در ادامه آمده 
است(. از آن جا  که داده ها سوخت این سامانه ها را 
تأمین می کنند، حسابرسان باید رویکردهای هوش 
مصنوعی نسبت به تحلیل داده، ازجمله تأثیر آن ها 
بر الگوریتم سیستم و دقت آن در ایجاد احتماالت 

نتیجه ای را درك کنند.

سیستم  یک  برای  داده ها  انواع  ویژگیها۵،
آورد،  خواهند  وجود  به  را  نتیجه  بهترین  که 
عالمت دار  سیستم  هدف  اگر  می کنند.  تعریف 
برای  کارمند  یک  هزینه ای  گزارش های  کردن 
می شوند  انتخاب  ویژگی هایی  باشد،  بازنگری 
پرداخت  ریسک  باالترین  پیش بینی  به  که 
دربرگیرنده  می توانند  این ها  می کنند.  کمک 
مبالغ  و  فروشندگان  کسب وکار،  مخارج  ماهیت 
مطروحه، روز و زمان گزارش شده، منصب کارمند، 
تأثیر  و  مدیریت  تائیدیه  قبلی،  تراکنش های 
بودجه ای باشند. یک دانشمند داده دارای تخصص 
مقادیر  و  اطمینان  سطح  تجاری،  مسئله  این  در 
اجازه  را تعیین خواهد کرد و سپس  بینانه  پیش 
به  خصوصیات  کدام  بیاموزد،  سیستم  تا  می دهد 
کدام  که  است  این  کننده  تعیین  شکل  بهترین 

گزارش های هزینه ای باید عالمت دار شوند.

هستند  داده ای  نقاط  نشان دهنده  برچسبها6، 
قبلی  نتیجه  یک  نام گذاری  به منظور  سیستم  که 
بر  مثال،  برای  داد.  خواهد  قرار  مورداستفاده 
اساس داده های تاریخی، یکی از برچسب ها برای 
هزینه های رفاهی ممکن است "تئاتر همراه با شام 
در نیویورك در شب شنبه" باشد. سپس سیستم 
خواهد دانست که این هزینه ها درگذشته برای این 
هدف در آن شب انجام شدند و از این نقطه داده ها 
برای پیش بینی گزارش های هزینه ای احتمالی که 

ممکن است پیش از پرداخت نیازمند مرور دقیق 
باشند، استفاده خواهد کرد.

ویژگی های  )خصیصه(7،  ویژگی مهندسی
محدود  حیاتی  انتخاب  چند  به  را  انتخاب شده 
می کند. یادگیری ماشین بجای تدارك یک راه حل 
کدام  اینکه  مثاًل  معین،  مسئله  یک  برای  درست 
خطاها  دربرگیرنده  تجاری  مخارج  گزارش های 
محاسبه  را  احتمال  این  هستند،  فریبکاری  یا 
می کند که یک نتیجه معین صحیح است. در این 
انتخاب شده  بر اساس ویژگی های  حالت، سیستم 
هزینه ای  گزارش های  کدام  که  می کند  محاسبه 
یا  خطاها  احتمال  باالترین  دربرگیرنده  احتماالً 
به  را  برآیندها  هستند. سپس سیستم  فریبکاری 
ترتیب احتمال بصورت نزولی، رتبه بندی خواهــد 

کـــرد.

ویژگی های  از  تعدادی  ویژگی  مهندسی  سپس 
احتماالت  دقت  تا  می کند  حذف  را  سیستم 
ماهیت  مثال،  برای  بخشد.  ارتقاء  را  نتیجه ای 
کارمند  منصب  سطح  و  موجود  مبالغ  هزینه، 
ممکن است به بهترین شکل گزارش های مخارج 
دقیق  بازبینی  نیازمند  که  را  ریسک  پر  تجاری 

هستند، نشان دهند.

مرحلهتولید

پیش بینی  مدل هــای  قــراردادن   .1
سیستم در دسترس کاربران برای 

تصمیم گیری
2. اطمینان از اینکــه کنترل ها روی 

دسترسی کاربر موجود هستند
3. ردیابــی کیفیت تجربــه کاربر از 

طریق سنجه های عملکرد

مرحلهآزمون

1. اصالح الگوریتم سیستم با استفاده 
از مجموعه داده های کنترل

2. اجــرای مهندســی ویژگــی روی 
سیستم برای محدود کردن تعداد 

ویژگی ها
3. شناســایی ویژگی هــای حیاتی با 
اســتفاده از تحلیل داده و قضاوت 

تخصصی

مرحلهآموزش

1. اســتخراج مجموعــه داده هــا از 
سیستم های متنوع و چندگانه در 

صورت لزوم
2. تعریف ویژگی ها و برچســب ها از 

طریق تحلیل تخصصی
3. آزمــون سیســتم بــرای مرتبط 
ســاختن ویژگی ها و برچســب ها 
داده های  مجموعه  از  اســتفاده  با 

استخراج شده
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مرحلهآموزش

مالحظاتبرایاصالحسطحارزیابیشدهریسکحسابرسیهوشمصنوعیعبارتانداز:

اگر بررسی های سیستم به منظور ارزیابی اصالحات داده های آموزشی، حذفیات و جدا کردن در دسترس هستند، این وضعیت باید به جلوگیری از   
تجمع بیش ازحد مجموعه داده ها جهت ایجاد یک نتیجه مطلوب و کاهش ریسک حسابرسی، کمک کند.

سیستم های هوش مصنوعی جدید می توانند از مجموعه داده های سیستم های موجود به دالیل زمان و هزینه استفاده کنند. بااین حال، این مجموعه   
ریسک  درنتیجه  و  نکنند  لحاظ  را  برآیندهای سیستم  بهترین  ایجاد  داده های الزم جهت  انواع  و  باشند  دربرگیرنده سوگیری  است  داده ها ممکن 

حسابرسی را افزایش دهند.
مجموعه داده های هوش مصنوعی که دربرگیرنده سوابق داده متعددی هستند باید شامل برخی خطاها باشند. در حقیقت، یک مجموعه داده بدون   
خطا نشان دهنده یک مجموعه داده بد خواهد بود، زیرا وقوع خطاها باید با نرخ طبیعی تطابق داشته باشد. برای مثال، اگر ۵٪ از گزارش های هزینه ای 
یک کارمند به صورت نادرست تکمیل شوند و داده های کلیدی را از دست بدهند، آنگاه مجموعه داده آموزشی باید دربرگیرنده یک فراوانی مشابه 

باشد، در غیراینصورت، ریسک حسابرسی افزایش می یابد.

مرحلهآزمون

مالحظاتبرایاصالحسطحارزیابیشدهریسکحسابرسیهوشمصنوعیعبارتانداز:

اگر داوران ثالث مستقل داده های سیستم را آزمون کردند، اما هیچ فرآیندی به منظور حل اختالفات در نتایج آزمون بین داوران وجود نداشته باشد، آنگاه ریسک   
حسابرسی افزایش می یابد.

ازآنجایی که پیش بینی های سیستم بر احتمال استوار هستند، کسب نتایج کامل در آزمون غیرممکن می باشد. اگر اشخاص ثالث مستقلی که در حال ارزیابی   
نتایج آزمون هستند هیچ مسئله و مشکلی را نیابند، آنگاه ممکن است که تجمع بیش ازحد داده واقع شده باشد، که منجر به افزایش ریسک حسابرسی می شود.

اگر سیستم جهت جلوگیری از تفاسیر نادرست به وجود آمده از روابط داده ای غلط، از قبیل نشان دادن گزارش های هزینه تجاری بر اساس جنسیت کارمند،   
تائید نشده باشد، ریسک حسابرسی افزایش می یابد. همچنین، اگر تفسیرهای کاربر بر اساس پیش بینی های سیستم جهت اطمینان از حمایت داده های سیستم 

از تفسیر تائید نشده باشند، ریسک حسابرسی افزایش می یابد.
اگر مجموعه داده ها در حین آزمون قفل نشده باشند، دانشمند داده ممکن است الگوریتمی را تنظیم کند تا سهواً داده ها را به شکلی مغرضانه پردازش کند، که   

این امر ریسک حسابرسی را افزایش می دهد.
اگر مجموعه داده ها در حین آزمایش قفل شده باشند، اما دانشمند داده قادر به بررسی پیش بینی واقعی سیستم برای یکپارچگی نیست، پس در نتیجه ریسک   

حسابرسی نیز افزایش می یابد.

مرحلهتولید

مالحظاتبرایاصالحسطحارزیابیشدهریسکحسابرسیهوشمصنوعیعبارتانداز:

سیستم هایی که از مجموعه داده های سیستم های موجود )از جمله حسابرسی شده( استفاده می کنند، باید ریسک حسابرسی کلی را کاهش دهند و مانند   
سیستم های جدید به آزمون حسابرسی زیادی نیاز ندارند.

سیستم هایی که دروندادها و بازده ها را در همه مراحل کانال داده ها پردازش می کنند، باید اعتبارسنجی تصمیمات کاربر )تحت حمایت سیستم( را تسهیل کنند   
و ریسک حسابرسی کلی را کاهش دهند. بااین حال، اگر دروندادها و بازده های داده در یک محیط محرمانه پردازش شوند، تائید عملیات سیستم داخلی ممکن 

است امکان پذیر نباشد. این موضوع، ریسک حسابرسی را در استخراج نتیجه نادرست در مورد منطقی بودن بازده سیستم، افزایش خواهد داد.
اگر سنجه های عملکرد به منظور اندازه گیری کیفیت بازده داده، پذیرش نتایج سیستم توسط کاربر و تطابق سیستم با قوانین و مقررات، استفاده  شده باشند،   

آنگاه ریسک حسابرسی کاهش می یابد.
اگر سنجه های عملکرد بر هر دو داده های آموزش و تولید سیستم نظارت کنند، آنگاه ریسک حسابرسی کاهش می یابد.  

اگر سنجه های عملکرد، دقت سیستم و نه صحت آن را اندازه گیری کنند و یک مسئله احتمالی در عملکرد سیستم را نادیده بگیرند، آنگاه ریسک حسابرسی   
افزایش می یابد.

سیستم های دارای طراحی خوب، از دسترسی غیرمجاز به داده های سیستم بر اساس پروتکل های شرکت و الزامات مقرراتی جلوگیری می کنند و به طور روزانه   
دسترسی را برای تخلفات امنیتی پایش می کنند، که این امر ریسک حسابرسی را کاهش می دهد.
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در طول مرحله تولید، زمانی که سیستم ریسک 
هزینه ای  گزارش های  در  را  فریبکاری  و  خطاها 
واقعی محاسبه می کند، ممکن است الگوریتم را بر 
اساس احتماالت نتایج واقعی اصالح نماید تا دقت 
پیش بینی های آتی را بهبود بخشد. انجام این کار، 
یادگیری سیستمی مستمر را که در سیستم های 

ایستا دیده نمی شود، ایجاد خواهد کرد.

در توسعه سیستم های هوش مصنوعی، سازمان ها 
گنجاندن  با  را  اثربخش  کنترلی  محیط  یک  باید 
پاسخگویی برای تبعیت از سیاست های شرکت، به 
وجود آورند. این محیط همچنین باید دربرگیرنده 
داده های  به  کاربر  دسترسی  روی  حفاظت هایی 
و سنجه های عملکرد جهت  یا حساس  انحصاری 
اندازه گیری کیفیت بازده سیستم و پذیرش نتایج 

سیستم توسط کاربر باشد.

چارچوبحسابرسیریسک-کنترل
هوش  سیستم  یک  حسابرسی  فرآیند،   )۹( نه 
مصنوعی را در طی مراحل آموزش، آزمون و تولید، 
در بر می گیرد. این چارچوب نشان دهنده حرکت برای 
برنامه ریزی و اجرای حسابرسی هوش مصنوعی است. 
همچنین ارزیابی ریسک کنترل های مورد انتظار و 
آزمون  های حسابرسی داخلی بعدی را هدایت می کند. 
ممکن است حسابرسان داخلی بر اساس بررسی اولیه 
خود از سیستم هوش مصنوعی تحت حسابرسی، از 
جمله درك کافی از فرآیند توسعه سیستم و تجزیه و 
تحلیل ریسک ها و کنترل های سیستم، نیاز به اصالح 
و تعدیل رویه ها داشته باشند. عالوه بر این، با تکمیل 
و مستندسازی بیشتر این حسابرسی ها، ممکن است 
اصالح چارچوب نیز ضروری باشــد. مواردی که در 
که  می کنند  ترسیم  را  شرایطی  است،  آمده  ادامه 
ممکن است ریسک ارزیابی شده را اصالح و همچنین 
کنترل های مورد انتظار سیستم هوش مصنوعی و 
مراحل  در طول  را  آتی  در حسابرسی  های  بررسی 

خاص توسعه، تعدیل نمایند.

)مرحلهآموزش(8: )انحراف(داده سوگیری
که  داده هایی  مجموعه  از  استفاده  است  ممکن 

آزمون کیفیت گزارش های بازرسی را با تمرکز   
بر روی تناسب داده های انتخاب شده از مجموعه 

داده ها بررسی کنید.

روابط  آزمون(: )مرحله 12 داده جمعبندی
می توانند  نشده اند  آزمون  به درستی  که  داده ای 
نامناسبی  سیستمی  نتیجه گیری های  به  منجر 

در  را  سوگیری  نیستند،  واقعی  جمعیت  نماینده 
همچنین  آورد.  وجود  به  سیستم  پیش بینی های 
ارائه  در  شکست  از  می تواند  سوگیری  ریسک 
سیستم  به کارگیری  برای  مناسب  نمونه های 
داده ها،  سوگیری  برای  کنترل  یک  شود.  پدیدار 
استقرار یک فرآیند بازنگری و تائید سیستم جهت 
و  داده ها  مجموعه  که  است  امر  این  از  اطمینان 
احتماالت سیستمی قابل تائیدی وجود دارند که 
انتظار در طول  نمایانگر شرایط واقعی داده مورد 
عمر سیستم است. آزمون های حسابرسی کنترل، 

دربرگیرنده تضمین این امر هستند که:
مجموعه  شرایط،  واجد  داده۹   دانشمندان   

داده ها را موردبررسی و قضاوت قرار داده اند.
سطح اطمینان و مقادیر پیش بینانه با توجه به   

پیش بینی های سال 2019 موسسه 
 )PwC( حسابرسی پی دبلیو سی

نشان می دهد که 36% از مدیران 
آمریکایی اطمینان دارند که 
قابل اعتماد بودن سیستم های 

هوش مصنوعی یک اولویت مهم 
است و 64% از طریق اعتبار 

سنجی و نظارت در حال ارتقاء 
امنیت هوش مصنوعی هستند.

دامنه داده ها منطقی هستند.
پیش بینی سیستم بیش ازحد مغرضانه نیست.  

این  آموزش(:  )مرحله داده10 بازیابی
بیفتد  اتفاق  شرایطی  در  است  ممکن  ریسک 
برای  را  اشتباه  داده های  توسعه دهندگان،  که 
یا  عملکرد  یا  کنند،  بازیابی  جدید  برنامه  یک 
از  استفاده  با  را  موجود  سیستم های  نگهداری 
به روزرسانی  یا  ایجاد  برای  داده ها  مجموعه  آن 
کنترل  یک  کنند.  مختل  جدید  برنامه  یک 
مستقل  بررسی  داده ها،  سوگیری  برای 
با  سازگاری  برای  شده،  بازیابی  داده های 
به  است.  دیگر  الزامات  یا  قراردادی  الزامات 
که  کنند  تعیین  می توانند  سازمان ها  عالوه، 
بدون  شده  بازیابی  داده های  در  اصالحات  آیا 
شده  انجام  دیگر  برنامه های  بر  تأثیرگذاری 
عبارت اند  کنترل  آزمون های  نمونه های  است. 

از:
ارزیابی ماهیت، زمان بندی و میزان آزمون های   

مستقل،
برای  کاربردی  برنامه های  سایر  سوابق  آزمون   
از  که  نگهداری  یا  عملکرد  به  مربوط  مسائل 

مجموعه داده های متقابل حاصل می شوند.

مجموعه  آموزش(: دادهها11)مرحله اصالت
خطر  می توانند  نامناسب  یا  غیرمجاز  داده های 
پیش بینی نامربوط، نادرست یا ناقص سیستم در 
خالل مرحله تولید را افزایش دهند. برای کنترل 
را  داده ها  مجموعه  باید  سازمان  ریسک،  این 
به منظور بررسی اصالت و مرتبط بودن و همچنین 
تطابق با توافقات قراردادی، پروتکل های شرکتی، 
قرار  بررسی  مورد  کاربردی  محدودیت های  یا 
دهند. نتایج این بررسی ها باید مستند شده باشند. 

به منظور آزمون کنترل ها، حسابرسان باید:
تا  کنند  بررسی  را  داده  منبع  توافق نامه های   
مجموعه  از  استفاده  که  شود  حاصل  اطمینان 
شرکت  خط مشی  و  قرارداد  شرایط  با  داده 

سازگار است.
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نادرست راجع به داده ها  بر مفروضات  گردند که 
باعث  می تواند  نتیجه گیری  این  هستند.  استوار 
انحراف در تصمیمات مدیریت شود. شرط  ایجاد 
است  امر  این  از  اطمینان  ریسک،  این  کنترل 
داده هایی  دربرگیرنده  سیستم  ویژگی  هر  که 
شده  تائید  استفاده  برای  آن ها  هدف  که  است 
را  داده ها  این  نتایج  باید  توسعه دهندگان  است. 
به شکلی  را  آن  و  ارزیابی  نادرست،  تفسیر  برای 
متضمن  کنترل  آزمون  کنند.  تصحیح  مناسب 
مرور تفاسیر کاربر و تصمیمات مدیریت بر اساس 
این  اجرای  با  می باشد.  سیستم  پیش بینی های 
که  یابند  اطمینان  می توانند  سازمان ها  آزمون، 
از نتایج به دست آمده و تصمیمات صورت  داده ها 

گرفته توسط مدیریت حمایت می کنند.

این  با  آزمون(:  )مرحله اضافی1۳ دادههای
مجموعه های  که  دارد  وجود  ریسک  این  مسئله، 
منعکس  را  واقعی  داده  دامنه  است  ممکن  داده 
نکنند. به طور مشخص، داده های هرز ممکن است 
در طول آزمون سیستم پیراسته شده باشند، که 
منجر به وضعیتی می شود که الگوریتم را با یک 
امر  این  مجموعه داده سوگیرانه تطبیق می دهد. 
می تواند باعث شود تا سیستم به شکلی ضعیف در 
طول مرحله تولید پاسخ دهد. سازمان ها می توانند 
این ریسک را با اعتبارسنجی مجموعه های داده در 
آزمون سیستم کنترل کنند تا اطمینان یابند که 
نمونه های استفاده شده، نماینده همه سناریوهای 
ممکن هستند و اینکه مجموعه های داده به شکلی 
مناسب برای به دست آوردن نتیجه سیستمی که 
در حال حاضر مطلوب است، اصالح شدند. برای 
آزمون این کنترل، حسابرسان باید همه داده های 
بیرون از محدوده، جداگانه یا رد شده را بازنگری 

کنند تا اطمینان یابند که:
جدا  داده ها  مجموعه  از  مرتبط،  داده های   

نشده اند.
قفل شده  آزمون  سراسر  در  داده ها  مجموعه   

باقی مانده اند.
غیرسوگیرانه  شیوه ای  به  را  داده ها  الگوریتم،   

پردازش کرده است.

عدم  آزمون(:  داده1۴)مرحله اعتبار تأیید
موفقیت در تائید صحت مجموعه داده ها از طریق 
ثالث  شخص  قضاوت  یا  خودکار  سیستم های 
به تصمیمات مدیریتی  مستقل1۵  می تواند منجر 
یک  شود.  مقررات  نقض  یا  نشده  پشتیبانی 

ارائه می دهد.  و بازده های خام را به این اشخاص 
برای آزمون این کنترل ها، حسابرسان داخلی باید:
فرآیند  آن ها  طی  که  را  شرایطی  و  فرآیند   
و  کنند  ارزیابی  می دهد،  رخ  اعتبارسنجی 
پر  داده های  مجموعه  همه  که  یابند  اطمینان 
معتبر  سیستم  این  در  استفاده شده  ریسک 

هستند،
با  را  انتخاب شده  تصادفی  داده های  مجموعه   

داده های منبع زیربنایی مطابقت دهند،
داده های  بر  مبتنی  داده ها  مجموعه  که  زمانی   
سیستم فعلی هستند، صحت چنین داده هایی 
برای جلوگیری از ارزیابی ناقص داده های واقعی 

سیستم، در نظر گرفته می شود.

پردازشدادهها16)مرحلهتولید(: عدم موفقیت 
داخلی  سیستم های  پردازش  اعتبار  تائید  در 
ناسازگار،  تصمیمات  و  بازده  به  منجر  می تواند 
ناقص یا نادرست کاربر گردد. بااین حال، بازبینی و 
اعتبارسنجی دوره ای داده های درونداد و بازده در 
نقاط حیاتی جریان داده ها می تواند این ریسک را 
تقلیل دهد و اطمینان بخشد که پردازش مطابق 
با طراحی سیستم صورت گرفته است. حسابرسان 
می توانند این کنترل را با اقدامات زیر آزمون کنند:

همان  از  انتخاب شده  داده ای  بازده  بازسازی   
درونداد داده ای جهت اعتبارسنجی برآیندهای 

سیستم،
اجرای مجدد عملیات سیستم،  

استفاده از نتایج جهت ارزیابی مجدد ریسک  های   
سیستم.

فقدان  اگر  تولید(:  )مرحله داده17 عملکرد
بازده  کیفیت  ارزیابی  جهت  عملکرد  سنجه های 
کشف  در  سازمان  باشد،  داشته  وجود  سیستم 
مسائلی که موجب رد نتایج سیستم توسط کاربر 
یک  مثال،  برای  خورد.  خواهد  شکست  می شود، 
سیستم هوش مصنوعی می تواند در تعیین و حل 
تجاری  فعالیت  در  محیطی  مقررات  یا  مالیات 
داده  عملکرد  ریسک  کنترل  بخورد.  شکست 

داده های  تا  شود  داده  اجازه  که  است  این  مثال، 
از  خارج   )EU( اروپا  اتحادیه  شهروندان  شخصی 
اتحادیه اروپا، در تخطی از مقررات حفاظت داده 
عمومی اروپا، مورد دسترسی قرار گیرد. سازمان ها 
فرآیند  یک  اجرای  با  را  ریسک  این  می توانند 
داده  مجموعه های  که  کنند  کنترل  اعتبارسنجی 
را با داده های منبع زیربنایی مقایسه می کند. اگر 
می کند،  استفاده  خودکار  از سیستم های  سازمان 
مسائل  همه  فرآیند  این  که  یابد  اطمینان  باید 
را  سیستم  بازده  کیفیت  بر  تأثیرگذار  زیربنایی 
شخص  قضاوت  از  سازمان  اگر  می سازد.  آشکار 
اطمینان  باید  می کند،  استفاده  مستقل  ثالث 
دروندادها  به  الزم  دسترسی  فرآیند  این  که  یابد 

طبق گزارش شرکت نرم افزاری 
جنسیس، 54% از کارفرمایان 

نگران نیستند که سازمان بتواند 
از هوش مصنوعی به صورت 

غیراخالقی استفاده کند و تنها 
23%، از یک سیاست مکتوب برای 
استفاده اخالقی از هوش مصنوعی 

برخوردارند.
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را  سنجه هایی  سازمان ها  که  است  آن  مستلزم 
ارزیابی عملکرد سیستم در هر دو مراحل  جهت 
آموزش و تولید تعیین نمایند. این سنجه ها باید 
غلط،  مثبت های  درجه  و  ماهیت  دربرگیرنده 
باشند.  ازقلم افتاده  آیتم های  و  غلط  منفی های 
بازخورد  حلقه  یک  باید  توسعه دهندگان  بعالوه، 
را برای کاربران جهت گزارش مستقیم خطاهای 
دیگر،  عملکردی  معیارهای  میان  در  سیستم، 
کنترل ها،  این  آزمون  برای  نمایند.  پیاده سازی 

حسابرسان داخلی باید:
عملکرد  معیارهای  از  گزارش شده  انحراف های   

تعیین شده را بررسی کنند،
را  عملکرد  انحراف های  از  نماینده  نمونه  یک   
جهت تائید این امر آزمون کنند، که آیا اقدام 
پیگیرانه یا اصالح سیستم مناسب بوده یا خیر؟

تعیین کنند که آیا این اقدامات، پذیرش نتایج   
سیستم توسط کاربر را ارتقاء داده است یا خیر.

به  توجه  با  تولید(:  داده18)مرحله حساسیت
دسترسی  از  است  عبارت  ریسک  موضوع،  این 
غیرمجاز به اطالعات هویتی شخصی یا داده های 
تخلف  مقرراتی  الزامات  از  که  دیگری  حساس 
می کنند. کنترل ها عبارت اند از اطمینان از وجود 
به  دسترسی  که  شده ای  مستندسازی  رویه های 
می کنند.  محدود  مجاز  کاربران  برای  را  سیستم 
عالوه بر این، نظارت در حال اجرا برای تطابق الزم 

است. آزمون کنترل عبارت است از:
مقایسه گزارش های دسترسی به سیستم با یک   

فهرست مستندسازی شده از کاربران مجاز،
اطالع رسانی به مدیریت در مورد استثنائات در   

حسابرسی.

مزیتهایهوشمصنوعی
مانند اکثر فن آوری    ها، هوش مصنوعی فرصت هایی 
را به دست  می دهد که اگر به خوبی مورداستفاده 
قرار  گیرد به فرصت و در   صورت استفاده نادرست از 
آن، به ریسک منتهی می شود. الزم است به هر دو 
طرف سکه توجه نمود و جنبه های هوش مصنوعی را 

برجسته کرد و همچنین هیئت مدیره شرکت ها نیز 
باید توجه جدی به آن داشته باشند. هوش مصنوعی 
می تواند فرآیندهای تصمیم گیری پیچیده را بهبود 
کاتالیزور  یک  که  است  دلیل  همین  به  ببخشد، 
برای تحول در هر صنعت است. این موضوع باعث 
می شود تا اقدامات و برنامه های سنگین و وقت گیر 
به طور کارآمدتر و مؤثری تکمیل شوند و می تواند 
به گروه های مدیریتی بینش عمیقتری ببخشد که 
این موضوع تا پیش از این متصور نبود. یادگیری 
ماشینی نقش مهمی در مدیریت ریسک سازمانی 
ایجاد  برای  ایفا می کند. هوش مصنوعی می تواند 
و  رفتار  تحلیل  و  نظارت  برای  پیشرفته  ابزارهای 
فعالیت ها در لحظه وقوع استفاده شود. ازآنجا که 
این سیستم ها می توانند با محیط های ریسک پذیر 
سازگار باشند، به طور مداوم قابلیت های نظارت سازمان 
راهبری  و  نظارت  انطباق  مانند  زمینه هایی  در  را 
شرکتی تقویت می کنند. آن ها همچنین می توانند از 
سامانه های هشدار اولیه به نظام های یادگیری اولیه 
تبدیل شوند که از تهدیدات واقعی جلوگیری می کنند.

تسهیلدرکاهشریسکسازمان
توسعه  درحال   هنوز  مصنوعی  هوش  درحالی که 
است، از قبل می توان از آن برای کاهش ریسک 
مثاًل،  کرد.  استفاده  مهم  حوزه های  برخی  در 
پیش بینی های  از  می تواند  ماشینی  یادگیری 
یا  فرد  یک  تأخیر  احتمال  درباره  آگاهانه تری 
بازپرداخت تسهیالت، پشتیبانی کند  سازمان در 
متغیر  مدل های  ساخت  برای  می توان  آن  از  و 
که  سال هاست  کرد.  استفاده  درآمد  پیش بینی 
اعتباری  کارت های  در  تقلب  ماشین،  یادگیری 
از  بانک ها  است.  داده  تشخیص  موفقیت  با  را 
داده های  از  که  می کنند  استفاده  هایی  سامانه 
بتوانند  تا  آموزش دیده اند  تاریخی  پرداخت  های 
و  کنترل  را  احتمالی  کاله برداری  فعالیت های 
مؤسسات  کنند.  مسدود  را  مشکوك  معامالت 
خودکار  سامانه های  طریق  از  همچنین  مالی 
پیوند  از طریق  معامله گران خود  بر  نظارت  برای 
اطالعات معامالتی با سایر اطالعات رفتاری مانند 

تقویمی،  مناسبت های  ها،  ایمیل  و حجم  ترافیک 
مکالمات  حتی  و  سیستم  به  خروج  و  ورود  زمان 
بر  مبتنی  سیستم  های  می کنند.  استفاده  تلفنی 
از  با ادغام تعداد زیادی  هوش مصنوعی می توانند 
اطالعات مختلف در مورد تأمین کنندگان، از محیط 
ریسک  تا  گرفته  آن ها  ژئوپلیتیکی  و  جغرافیایی 
اجتماعی  مسئولیت  امتیازات  و  پایداری  مالی، 
مدیریت  را  تأمین کننده  ریســـک  خود،  شرکت 

کـــنند.

ریسکهایمرتبطباپذیرشهوشمصنوعی 
علیرغم این مزایا، هوش مصنوعی منبع ریسک های 
باید مدیریت شود.  است که  قابل توجهی  و  جدید 
برخی از ریسک های اصلی مرتبط با هوش مصنوعی 
تخمین های  الگوریتمی،  سو گیری  از:  عبارت اند 
برنامه ای،  خطاهای  مصنوعی،  هوش  بیش ازحد 
هوش  سامانه های  به  سایبری  حمالت  ریسک 
مصنوعی، ریسک ها و بدهی های حقوقی در نتیجه 
فقدان قانون و مقررات در حوزه هــوش مصـنوعی.

نقشهیئتمدیرهدرچارچوبنظارتیهوش
مصنوعی

فن آوری    های  کارکرد  نحوه  باید  هیئت مدیره ها 
هوش مصنوعی، چه در سازمان و چه در خارج از 
آن را درك کنند. آن ها باید اطمینان حاصل کنند 
که سازمان از ساختارهای مناسبی برای مدیریت 
همچنین  آن ها  است.  برخوردار  اخالقی  مسائل 
سیاست ها  ظهور،  حال  در  چارچوب های  از  باید 
اطمینان حاصل شود که  تا  باشند  آگاه  قوانین  و 
شفافیت  بین  مناسب  توازن  از  آن ها  کسب و کار 
الگوریتمی و پاسخگویی برخوردار است. سرانجام، 
سیاه1۹   جعبه  استحکام  به  باید  هیئت مدیره ها 
هیئت- که  اساسی  سؤاالت  کنند.  اعتماد  خود 
اینکه  از  عبارت اند  بگیرند،  نظر  در  باید  مدیره ها 
بر  را  بالقوه هوش مصنوعی  تأثیر  آیا هیئت مدیره 
استراتژی  و  فرهنگ  سازمان،  کسب وکار  الگوی 
مدیریتی  هیئت مدیره،  چگونه  می کند؟  درك 
چالش برانگیز را برای پاسخگویی استراتژیک به هر 
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دو فرصت ارائه شده توسط هوش مصنوعی و ریسک های 
فن آوری   هوش  از  سازمان  دارد؟ چگونه  آن  با  مرتبط 
مدیریت  برای  جدید  داده های  مجموعه  و  مصنوعی 
استراتژی  دارای  سازمان  آیا  می کند؟  استفاده  ریسک 
با مجموعه مهارت های الزم  افراد  برای جذب و حفظ 
برای مدیریت پروژه های خود است؟ آیا هیئت مدیره از 
مدیریت خواسته است تا تاثیر سیستم هوش مصنوعی 
را  آن  مالی  صورت های  و  شرکت  مالی  عملکرد  بر 

ارزیابی کند؟

پاسخگوییالگوریتمی
می شود،  بالغ  مصنوعی  هوش  فن آوری    که  همان طور 
مصنوعی  هوش  سیستم های  در  الگوریتمی  سوگیری 
نگرانی های  مصرف کننده  خصوصی  حریم  فقدان  و 
و  سیاستمداران  تجاری،  رهبران  برای  را  اخالقی 
گزارش  طبق  است.  آورده  وجود  به  گذاران  مقررات 
هوشمند،  خودکارسازی  و  مصنوعی  هوش  وضعیت 
در نظرسنجی تجاری سال 2018 موسسه حسابرسی 
مدیران  که  پاسخ دهندگان  یک سوم  تقریباً  دیلویت، 
عامل شرکت ها بودند، ریسک اخالقی هوش مصنوعی 
را به عنوان یکی از سه نگرانی اصلی خود راجع به هوش 

مصنوعی برشمردند.

 ،)FTC(20آمریکا فدرال  تجاری  کمیسیون  همچنین، 
الگوریتم های  و  داده ها  مجموعه  در  پنهان  سوگیری 
آموزشی و تأثیر آن بر مصرف کنندگان را در یک گزارش 
در سال 201۶ با عنوان "داده های بزرگ: ابزاری برای 
شمول یا محرومیت21؟"  مدنظر قرار داد. در این گزارش 
پیامدهای  می تواند  سوگیری  این  که  آمده  این چنین 
به  مصرف کننده  دسترسی  روی  نشده ای  برنامه ریزی 
اعتبار، بیمه و اشتغال داشته باشد. یک الیحه تازه در 
الگوریتمی  "قانون پاسخگویی  با عنوان  سنای آمریکا، 
به کمیسیون تجاری فدرال آمریکا دستور   ،22"201۹
حسابرسی  به  ملزم  را  بزرگ  شرکت های  تا  می دهد 
و  سوگیری  برای  خود  مصنوعی  هوش  الگوریتم های 
مربوط  موضوعـــات  برای  خود  داده هـــای  مجموعه 
تصحیح  و  تعدیل  همچنین  و  خصوصی  حریم  به 
بر  تصویب،  صــــورت  در  قانون  این  می نماید.  آن ها 

شیوه ای که این سیستم هـــا توسعـــه می یابند و 
اعتبارسنجــی مـــی شوند، تأثیـــر می گــذارد.

حسابرسی  برنامه  پیشرفت ها،  این  به  توجه  با 
فراتر  به  می تواند  سازمان ها  از  بسیاری  جامع 
سیستم  صحت  تضمین  با  داشتن  سروکار  از 
با  سازگاری  ارزیابی  به سمت  و  مصنوعی  هوش 
مقررات جدید حرکت کند. همچنین حسابرسان 
آگاهی  تا  باشند  داشته  نیاز  است  ممکن  داخلی 
و حذف  کشف  تجاری،  رهبران  برای  را  اخالقی 
مصنوعی  هوش  سیستم  احتمالی  سوگیری  های 
است  ممکن  مسئولیت ها  این  کنند.  فراهم  را 
جهت یابی مسیر را به سمت حسابرسی اثربخش 
سیستم هوش مصنوعی برای حسابرسی داخلی، 
دشوارتر سازند. بااین حال، بخش هایی که وارد این 
مسیر می شوند، ممکن است با بهبود یکپارچگی 
مسئولیت  ارتقای  و  مصنوعی  هوش  سیستم 

حرفه ای همراه شوند.                               

پینوشتها:
1- Artificial Intelligence
2-  McKinsey & Company
3-  Static systems
4-  Machine learning
آن،  براساس  که  است  مصنوعی  هوش  نوعی 
الگوریتم های رایانه با گذشت زمان از طریق تجربه 

استفاده از داده ها، بهبود می یابند.
5-  Feature
6- Labels
7-  Feature engineering
برای  دانش  از  استفاده  فرایند  ویژگی  مهندسی 
طریق  از  خام  داده های  ویژگی های  استخراج 
ویژگی ها  این  از  است.  داده کاوی  تکنیک های 
الگوریتم های  عملکرد  بهبود  برای  می توان 
ویژگی  مهندسی  کرد.  استفاده  ماشین  یادگیری 
را می توان خود یادگیری ماشین های کاربردی در 

نظر گرفت.
 8- Data Bias

 9- Data Scientists
 10- Data Recycling
11-  Data Origin
12-  Data Conclusion
13-  Data Overfit
14-  Data Validation
 15- Independent third-party judge
16-  Data Processing
17-  Data Performance
28-  Data Sensitivity
سیستم  یک  توصیف  برای  که  اصطالحی   -1۹  
وارد  اطالعات  می شود.  استفاده  ماشین  یادگیری 
اما  شده،  خارج  آن  از  تصمیمات  و  می شوند  آن 
هستند.  مات  خروجی  و  ورودی  بین  فرآیندهای 
بر  نظارت  پیچیدگی  بیانگر  مفهوم  این  بنابراین 

روند اجرای فرآیند است. 
 20- Federal Trade Commission
21-Big Data: A Tool for Inclusion or 

Exclusion?
22-  Algorithmic Accountability Act 

of 2019

منابع:
1-Framing AI Audits, Dennis Ap-

plegate, Mike Koenig, Internal 
Auditor, December 2019

2- AI: a Risk and a Way to Manage 
Risk, EY Reporting, Issue 15, May 
2018

ارشد  کارشناس  یزدان دوسـت:  مهدی
داخلی  حسابرسان  انجمن  عضو  حسابداری، 
عضو  ایران،  خبره  حسابداران  انجمن  عضو  ایران، 
مـــدرس  نخبگان،  و  جـوان  پژوهشگران  باشگاه 

دانشـــگاه



64
 تابستان ۱۳۹۹

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳۳

حسابدار

مالیات

مترجم:

محسن ژاله آزاد زنجانی

عملکرد  
مالیـاتي
 فـــردا  
را
 امــروز
 بسـازیم
با افزایش فشارها، 
عملکرد مالیاتی
در آســتانه تغییر 
قـرار گرفته است
از انتشارات جهانی دیلویت

مقدمه
شدن،  جهانی  نیروهای  شدن  مستولی  با  همزمان 
عمل  شیوه  اجتماعی،  تحوالت  و  دیجیتالی شدن، 
است.  شده  اساسي  تغییرات  دچار  نیز  شرکت ها 
به حداکثر خود  مالیاتي  تغییر عملکرد  براي  فشار 
تغییر  عالئم  بتوان  سخت  واقع،  در  است.  رسیده 
فناوري هاي  به  کارها  و  کسب  آوردن  روي  در:  را 
دیجیتالي  الگوهاي  در  کار؛  محل  در  شناختي 
جدید که مراجع مالیاتي در سرتاسر جهان عرضه 
مي کنند؛ در تقاضاي مستمر رهبران شرکت ها براي 
واحد پشتیباني و ساختارهاي  بهتر  بازدهي هرچه 
هزینه؛ در نگاه موشکافانه روزافزون عموم به مالیات 
دهندگان شرکتي و درخواست ها براي شفافیت چه 

بیشتر آنها نادیده گرفت. 

زمان  محدودیت  سبب  به  مالیاتي  تیم هاي  بیشتر 
دنیاي در  منابع صرفا سخت مي کوشند در یک  و 
حال تغییر همچنان مطیع باقي بمانند. در حقیقت،  
نظرسنجي موسسه دیلویت با موضوع "گزارش دهي 
تیم هاي  که  داد  نشان  دیجیتال"  دنیاي  یک  در 
مالیاتي تقریبا نیمي از وقت خود را صرف تهیه و 
به روز کردن گزارش ها مي کنند. هر چند بسیاري 
از عملکردهاي  مالیاتي به طور منظم فناوري هاي 
جدید را به کار مي گیرند، آنها عموما به یک تغییر 
نظارتي یا گزارش دهي معین واکنش نشان مي دهند، 
کمتر  راه حل هاي  نوآورانه،  برنامه هاي  جاي  به  و 
بهینه )sub-optimal( را به کار مي بندند. افزون 
بر آن، عملکرد مالیاتي حوزه اي است که نمي تواند 
دقیقا مردم را با همان شور و شوق بخش هاي دیگر 
کسب و کار به این تشویق و ترغیب کند که اگر قرار 
است از ناکامي ها درس بگیرند، پس بهتر این است 
رهبران  برخي  اما  دهند.   رخ  زودتر  ناکامي ها  که 
مالیاتي، که فشار این تقاضاهاي فزاینده را احساس 
مي کنند، به تدریج متوجه مي شوند که وضع فعلي 
دیگر خوب نیست. آنها شروع کرده اند به کشف و 
بررسي ارزشي که  فناوري هاي به کار گرفته شده 
در سایر بخش هاي سازمان مي توانند براي عملکرد 
مالیاتي آزاد کنند. آنها درمي یابند که این فناوري ها 
شوند،  گرفته  کار  به  درستي  به  که  صورتي  در 

صورتي  در  و   – شوند  مدیریت  و  شوند،  یکپارچه 
که در بستر تطبیق افراد با ماشین آالت به آنها نگاه 
شود نه در بستر تعویض افراد با ماشین آالت – این 
توانایي را دارند که به بهره وري هاي جدید بینجامند 

و چابکي و مهارت را تقویت کنند. 

این گزارش هیچ الگوي عملیاتي یا فناوري معیني را 
براي مالیات  تبلیغ و تجویز نمي کند. بلکه از تجارب 
استفاده  دیلویت  موسسه  حرفه اي  کارشناسان 
فناوري هاي  تغییر،   براي  فشارها  برخي  تا  مي کند 
و  مالیاتي،  عملکرد  در  آنها  کاربرد  و  شناختي 
فردا  مالیاتي  عملکرد   تعیین  براي  عملي  گام هاي 

را، امروز، بررسي کند. 

وقتتغییراست
فشار  تحت  که  سال هاست  مالیاتي  عملکردهاي  
مقررات  و  قوانین  فقط  بوده اند.  فزاینده  انتقاد  و 
مالیاتي نیستند که با سرعتی خیره کننده در حال 
تغییرند. افزون بر آن، محیطي که عملکرد  مالیاتي 
در آن عمل مي کند نیز به سرعت در حال رشد و 
نمو است. سه فشار متمایز در حال رسیدن به نقطه 
مالیاتي  عملکردهاي    آن  در  که  هستند  عطفي 
سخت در تالشند خود را به آن برسانند: دیجیتالي 
و  مالیاتي،  مراجع  تکامل  کارها،  و  کسب  شدن 

تقاضاي مستمر براي بازدهي در واحد پشتیباني.

دیجیتاليشدنکسبوکار
این حقیقت که کسب و کارها با هر شکل و اندازه اي 
آورده اند  روي  دیجیتال  کانال هاي  و  فناوري ها  به 
که  محیطي  بر  عمیق  تاثیري  این  و  است.  آشکار 
عملکرد  مالیاتي در آن واقع مي شود، دارد. از یک 
کننده  خیره  رشد  شاهد  مالیاتي  رهبران  طرف، 
عملکرد  و  سرعت  در  شدن  دیجیتالي  از  ناشي 
و ماشین  آالت  یعني چیزي که سیستم ها  هستند، 
بهتري که در همه جا و هر زماني در دسترس اند، 
را  آن  ارزش  آنها  و  ساخته اند.  فراهم  را  آن  امکان 
به  و   – گزارش ها  دیگر،  طرف  از  مي کنند.  درك 
شکل فزاینده اي تجارب شخصي – درباره عملکرد 
ضعیف، نگراني ها درباره نقض محرمانگي داده ها، و 
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نمایه1-سیرتحولمالیاتدرامریکاطي۴0سالگذشته

ویژگي هادوره

محاسبه سفارشي مالیات، تایپ شده، ماشین هاي حساب، رایانه ها، و صفحات گسترده اولیه1980:محاسبهدستي
تکمیل به صورت دستي، تایپ شده و ارسال از طریق ایمیل، ماشین  حساب و صفحات گسترده1990:فرمهاياستاندارد

فایل بندي الکترونیکي اطالعات مالیات،ضمائم ایمیل ها یا اسناد آپلود شده،برخي اشکال وب براي وارد کردن 2000:فرمهايالکترونیکي
آنالین داده ها

فرم هاي استاندارد الکترونیکي براي فایل بندي،XML و XBRL و طرح 200۵SAF-T:فایلهايالکترونیکيدادهها

پردازش الکترونیکي صورتحساب، اقدام دولت ها در زنجیره صورتحساب و فایل هاي داده ها با اطالعات تراز آزمایشي 2010:صورتحسابالکترونیکي

صورت 201۵:گزارشگریبههنگام به  داده ها  بایگانی  گزارشگری،  جامع  ثبت  و  پرداخت  و  دریافت  دفترکل  سیستم  از  کارگیری  به 
بالدرنگ، تخصیص مالیات به طور خودکار بدون به کارگیری فرم ها

داده هاي بیشتر )یا کمتر( و استفاده از هوش مصنوعي، اطالعات فوري، پرداخت هاي بالدرنگ2019:مالیاتدیجیتال
منبع: تحلیل دیلویت

ابهام عمومي درباره اینکه این فناوري هاي جدید 
در بستر عملکرد  مالیاتي واقعا چه معنایي دارند، 
کــرده  تعدیل  را  آنها  شوق  و  شور  تدریج  به 

اســـت. 

در حالي که کسب و کارها به فناوري ها و الگوهاي 
و  هزینه ها  مي  آورند،  روي  دیجیتال  عملیاتي 
دیلویت  موسسه  مي یابد.  افزایش  نیز  مخاطرات 
نتیجه رسید که پنج روند  این  به  بازار  بررسي  با 
اینک در حال  دیجیتالي شدن دگرگون ساز هم 

شکل دادن به آینده حرفه مالیات هستند: 
دادههايحجیم.حجم هاي بزرگي از داده هاي   
یافته  غیرساختار  داده هاي  و  یافته  ساختار 

اکنون قابل دسترسي و استفاده اند. 
و  ربات ها  فرایند.  خودکارسازي  
خودکارسازي ها روز به روز پیچیده تر مي شوند و 
کسب و کارهاي بیشتري به آنها روي مي آورند. 
تصمیمگیري.تقویت قوه تصمیم گیري انسان  
از طریق محاسبات شناختي، یادگیري ماشیني، 
و دیگر اشکال هوش مصنوعي امکان پذیر شده 

است.
دموکراتیزهکردندانش. مجموعه هاي عظیم   
داده ها و منابع جدید دانش به طور گسترده در 

فضاي مجازي در دسترس قرار مي گیرد. 

جدید  تعاملي  اکوسیستم هاي  باز.  شبکههاي  
مراجع  و  فناوري ها،  درخشان،  استعدادهاي 

درآمدي را گردهم مي آورند. 

را  مالیاتي  وضع  کارها  و  کسب  شدن  دیجیتالي 
پیچیده تر ساخته ضمن اینکه، همزمان، جهان را 
کوچکتر کرده است. مثال این را در نظر بگیرید که 
دیجیتالي شدن چگونه به کسب و کارها اجازه داده 
بدون  یابند  دسترسي  جدیدي  بازارهاي  به  است 
اینکه نیاز به سرمایه گذاري هنگفت داشته باشند. 
که  جدیدي  دیجیتالي  مالیات هاي  کنار  در  این، 
مقامات مالیاتي وضع کرده اند، بدون تردید زندگي 
رهبران مالیاتي را پیچیده کرده است. اما در عین 
علم  و  داده ها  به  دسترسي  به سبب  جهان  حال، 
تجزیه و تحلیل در حال کوچکتر شدن است،  که 
این نیز قابلیت رویت داده ها را در سطح ریزدانه اي 
براي مدیران مالیاتي فراهم ساخته است. یا در نظر 
بگیرید که سرعت و گستره ارائه الگوهاي تولیدي 
 Industry( جدید در دوره انقالب صنعتي چهارم
4.0( چگونه بر عملکرد  مالیاتي تاثیر مي گذارند. 
تقریبا هر نوع تغییر در نحوه عمل کسب و کارها 
معرفي  تامین،  زنجیره هاي  در  تغییرات  مانند   –
سرمایه اي  مخارج  جدید،  خدمات  یا  محصوالت 
 -- سفارش   اساس  بر  محصول  تولید  یا  اضافي، 

مي تواند پیامدهاي مهمي بر موضع مالیاتي داشته 
باشد. 

تحولمراجعمالیاتي 
هر چند عملکردهاي مالیاتي ممکن است در روي 
آوردن به روندهاي دیجیتالي شده ُکند عمل کنند، 
ارزش  به  بیشتر  روز  به  روز  ظاهرا  مالیاتي  مراجع 
که  هستند  این  دنبال  به  و  مي برند  پي  دیجیتال 
کنند.  بالدرنگ گزارش دهي  بتوانند  بیشتر  هر چه 
ما  تاریخ،  در  بار  نخستین  براي  شاید  حقیقت،  در 
وارد عرصه اي شده ایم که در آن همه مراجع مالیاتي 
بر سر موضع واحدي توافق دارند: دیجیتالي شدن 

مالیات براي همه خوب است. 

محرکتحولمراجعمالیاتيچیست؟
در پي بحث هاي مجمع سازمان توسعه و همکاري 
اقتصادي )OECD( درباره اداره امور مالیات در پکن 
"گروه"  چهار   دیلویت  موسسه   ،201۶ سال  در 
مالیاتي موثر در دیجیتالي شدن  از مراجع  متمایز 

مالیات را شناسایي و طبقه بندي کرد. 

شدن  دیجیتالي  گروه  این  سازگاري.  گروه 
گذار  براي  کارآمد  و  هوشمند  ابزاري  را  مالیات 
سیستم  به  "غیررسمي"  بزرگ  اقتصاد  یک 
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مالیاتي مي داند. پیش بیني ها درباره درآمدزایي 
محرکه اصلي بیشتر تصمیمات درباره دیجیتالي 
شدن است. این گروه شامل کشورهاي آمریکاي 

جنوبي و مدیترانه مي شود. 
است  شده  متوجه  گروه  این  بهرهوري.  گروه  
بهره وري  مي تواند  مالیات  شدن  دیجیتالي  که 
امور مالیات و مدیریت آن را بسیار باال ببرد. این 
از نفوذ فناوري  مراجع اغلب به دنبال استفاده 
شدن  دیجیتالي  رویکرد  پیشبرد  براي  موجود 
این گروه شامل کشورهاي  اقتصاد هستند.  در 
کشورهاي  و  اسکاندیناوي،  آسیا،  شرق  جنوب 

سابق بالتیک مي شود. 
با  گروه  این  توسعه.  حال در بازار گروه  
بین المللي  مالي  موسسات  پشتیباني  و  تشویق 
فناوري هاي  از  مي کوشد  جهاني،  بانک  مانند 
توسعه  حال  در  بازارهاي  به  کمک  براي  نوین 
براي جهش به یک عرصه جدید در اداره امور 
مالیات بهره بگیرد. این گروه شامل کشورهاي 

آفریقایي و آسیایي مي شود. 
گروه این مالیاتي مراجع میراث. گروه  
در  سخت  آنها  پختهاند.  و پیشرفته نسبتا
محیط هاي  شدن  دیجیتالي  ارزش  از  تالشند 
این  شوند.  بهره مند  میراث،   اطالعات  فناوري 
فرانسه،  کانادا،  چون  بازارهایي  شامل  گروه 

آلمان، هلند، بریتانیا، و آمریکا مي شود. 

ناظران چندین الگو را باید بررسي کنند، و بسیاري 
زودهنگام  پذیرش  زمینه  در  برزیل  الگوي  به  نیز 
و  کسب  مي نگرند.  دیجیتال  مالیاتي  الگوهاي 
باید  فقط  نه  مي کنند  فعالیت  آنجا  که  کارهایي 
مي گیرد  انجام  مودی  فعالیت  یک  که  زمان  هر 
)فاکتور   Nota Fiscal Eletrônica ُفرم  یک 
ارائه دهند، بلکه همچنین   )NF-e الکترونیکي یا
معامالتي  حسابداري  اطالعات  همه  هستند  ملزم 
خود را براي بازبیني به صورت الکترونیکي تسلیم 
مراجع مالیاتي بکنند. و فایل حسابرسي استاندارد 
براي مالیات  اقتصادي  سازمان توسعه و همکاري 
)SAF-T( به مدت بیش از یک دهه در بخش هایي 
از اروپا کاربرد داشته است. در سال 2020، نروژ 

این  پیوست.  خواهد  اروپا  فعلي  بازار  شش  به 
را  شرکتي  دهندگان  مالیات  اکنون  هم  بازارها 
ملزم کرده اند که به این استاندارد بین المللي براي 
مالیاتي  مقامات  با  داده ها  الکترونیکي  مبادالت 
که  فعالیت  اصلي  حوزه هاي  سایر  باشند.  پایبند 
مراجع  شدن  دیجیتالي  روند  بهبود  هدفشان 
مالیاتي است در سطح سازمان توسعه و همکاري 

اقتصادي ادامه دارد. 

تالشند  در  نیز  مالیاتي  مراجع  و  دولت ها  سایر 
اسپانیا   ،201۷ ژوئیه  در  نمانند.  عقب  قافله  از 
که  کرد،  تقدیم  را  اطالعات  فوري  ارائه  سیستم 
برخي مالیات دهندگان را ملزم مي کرد در ارتباط 
به  افزوده  ارزش  بر  مالیات  صورتحساب هاي  با 
صورت بالدرنگ گزارش دهي کنند. ایتالیا شرطي 
از  تا  کرد  وضع  دهندگان  مالیات  برخي  براي  را 
طریق پلتفرم سیستم تبادل )SdI( از اول ژانویه 
را  خود  الکترونیکي  صورتحساب هاي   201۹
در سال 201۹  است  قرار  نیز  لهستان  بفرستند. 
 SAF-T با  را  افزوده  ارزش  بر  مالیات  اطالعات 
تعویض کند. به رغم پیشرفت نسبتا ناچیز برخي 
مراجع  سایر  از  بسیاري  پخته تر،  مالیاتي  مراجع 
راهبرد  یک  اساس  بر  جهان  سرتاسر  مالیاتي 

مالیات دیجیتال عمل مي کنند. 

براي  مالیاتي  مراجع  که  نیست  بار  نخستین 
آن  کردن  گزارش  و  مالیاتي  امور  بهتر  مدیریت 
تاریخ  اما  کرده اند.  استفاده  نوین  فناوري هاي  از 
شدن  دیجیتالي  موج  این  است  حاکي  اخیر 
دهندگان  مالیات  و  مالیاتي  مراجع  میان  روابط 
واقع،  در  داد.  خواهد  تغییر  بنیادي  به صورت  را 
تقاضاهاي روزافزون مراجع مالیاتي براي شفافیت 
بیشتر و دریافت به موقع تر اطالعات موجب شده 
است عملکردهاي  مالیات به بررسي این بپردازند 
و  خود  داده هاي  منابع  در  مي توانند  چگونه  که 
سازماني(  منابع  ریزي  )برنامه   ERP سیستم هاي 
کنند.  باالدستي حرکت  مسیر  در  بیشتر  هر چه 
کیفیت  درباره  مي کند  مجبور  را  آنها  این  و 
تامین  بخش  با  همکاري  نحوه  و  خود  داده هاي 

بهبود  براي  فقط  نه  اطالعات،  فناوري  و  مالي 
روشن  به  کمک  براي  همچنین  بلکه  دسترسي 
داده هاي  میان  احتمالي  شکاف  گونه  هر  شدن 
داده هاي  و  سازماني  منابع  برنامه ریزي  سیستم 
انتقادي تر  گزارش شده به مراجع مالیاتي، بسیار 

بیندیشند.

تقاضاي مداوم براي بهره وري در واحد پشتیباني
فشار  تحت  پشتیباني  واحد  عملکردهاي   همه 
دهند،  کاهش  را  هزینه ها  تا  دارند  قرار  مستمر 
بهره وري را باال ببرند، و چابکي کلي سازماني را 
ارتقا بخشند. و فعالیت هاي مالیاتي بسیاري وجود 
نسبتا  دیگر،  عملکردهاي    به  که، مشروط  دارد 
دستي و غیرخودکار و تکراري است. رهبران مالي 
– که بسیاري پیشتر روند تغییر و تحول دیجیتال 
اکنون در  را طي کرده اند –  عملکرد  مالي کلي  
جستجوي بهره وري هاي بالقوه در عملکرد مالیاتي 
کسب  خود  سازمان ها،  از  بسیاري  براي  هستند. 
بهره وري  براي  فشار  اعمال  حال  در  نیز  کار  و 
کارها  و  کسب  رهبران  است.  بیشتر  چابکي  و 
کنند،  تصمیم گیري  داده ها  اساس  بر  مي خواهند 
قرار  اگر  بگیرند.  سریع  نیز  را  تصمیمات  این  و 
شرکت  رشد  کار  دستور  اجراي  به  مالیات  است 
باید  که  مي دانند  مالیاتي  رهبران  کند،  کمک 
خدماتي عرضه کنند که به موقع تر، خردمندانه تر، 
و راهبردي تر باشد. در عین حال، عملکرد مالیاتي 
در پي آن است که بخشي از بهره وري هاي خود 
را استخراج کند. واقعیت این است که – به ویژه 
بزرگتر – روندهاي  براي سازمان هاي چندملیتي 
مورد نیاز براي تبعیت از الزامات مالیاتي که روز 
به روز هم پیچیده تر مي شوند منابع قابل توجهي 
را به مصرف مي رساند. با افزایش فشار براي تزریق 
کارها،  و  کسب  به  راهبردي تر  مالیاتي  بینش 
کاهش  براي  راههایي  دنبال  به  مالیاتي  رهبران 
فعالیت هاي دستي خود و استفاده از منابع براي 

خدمات ارزش افزوده بیشتر هستند. 

عملکردمالیاتيفردا-امروز 
فشار بر عملکرد مالیاتي ممکن است در حال افزایش 
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نمودار1-سهمحرکاصليتغییردهندهعملکردمالیاتي

یکپارچهسازيومدیریتدادههاتوسطمالیاتدهندگاندرتغییروتحوالتکسبوکاروامورماليحولمحورمالیات
یکسطحبنگاهاقتصادي

در تالش هاي کلي براي تغییر و تحوالت امور مالي، بسیار مهم 
است که عملکرد مالیاتي فعاالنه به فعالیت هاي تمکیني و 

گزارش دهي خود، که عموما در داخل مراکز خدماتي مشترك با 
یک طرف ثالث انجام مي گیرند، سامان دهد

شرکت ها با انتقال سیستم هاي مالي خود به رایانش ابري، فرصتي 
به دست مي آورند تا روندهاي عملکرد مالیاتي را ارتقا بخشند و 

از فعالیت هاي تمکیني مبتني بر فرم به مدیریت و تهیه بالدرنگ 
اطالعات مالیاتي نهفته در برنامه ریزي منابع سازماني  ای آر پی 

عبور کنند.

1

2 ۳

حرکتمراجعمالیاتيبهسویگزارشدهيبالدرنگدادهها

با توجه به اینکه مراجع مالیاتي روز به روز دیجیتالي تر مي شوند، 
عملکردهاي مالیاتي بایستي از طریق خودکار کردن روندهاي 

مدیریت مالیات، داشبورد مدیریتي، گزارش دهي جریان هاي کار، 
رعایت مالیات ارزش افزوده، و صدور صورتحساب هاي الکترونیکي  

به دنبال بهبود کیفیت داده ها و بینش باشند.

پیشرفت هاي  که  است  این  خوب  خبر  اما  باشد، 
را  جدید  راه حل هاي  یافتن  امکان  اخیر  فناورانه 
فراهم ساخته است. در حقیقت، ابزارها و فناوري ها 
از همین حاال در حال شکل دادن به سنگ بنا و 
ویژگي هاي عملکرد مالیاتي فردا هستند. عملکرد 
مالیاتي فردا به چه شکل خواهد بود؟ پیش بیني 
دقیق آن دشوار است. اما برخي ویژگي هاي کلیدي 
اکنون مشخص شده است. یکي از آنها این است 
مالیاتي بسیار داده-محور و بالدرنگ  که عملکرد 
رویکردي  اقتصادي  بنگاه  در سطح  و  بود  خواهد 
کل نگرانه تر خواهد داشت. عملکرد مالیاتي فردا به 
همه منابع اطالعات برنامه ریزي منابع سازماني در 
صحیح تر  و  دقیق تر،  ریزدانه اي تر،  بسیار  سطحي 
و  تخصص  الگوریتم ها  داشت.  خواهد  دسترسي 
آنکه  حال  کرد،  خواهند  تقویت  را  مالیاتي  دانش 
و  دستي  روندهاي  از  بشر  رها ساختن  با  ربات ها 
داشت.  بر دوش خواهند  را  اصلي  بار  غیرخودکار 
راهبرد  بر  مالیاتي  امور  حرفه اي  دست اندرکاران 

ماشین آالت  که  حالي  در  شد،  خواهند  متمرکز 
آنها نیز بینش و آگاهي ارزشمندي درباره کسب 
با  آنها خواهند کرد. در واقع، واژه   و کار نصیب 
واژه اي کلیدي در عملکرد مالیاتي خواهد بود، چرا 
که رهبران مالیاتي با تفکر طراحانه و با تجزیه و 
تحلیل و با استفاده از ماشین آالت، و با بهره مند 
براي  ساختارمند  کامال  داده هاي  نیروي  از  شدن 

خود امتیازاتي خلق مي کنند. 

فناوري  "خانواده هاي"  از  شماري  که  حالي  در 
در حال ظهورند، دو خانواده – اتوماسیون فرایند 
که  دارد  وجود   – شناختي  محاسبه  و  رباتیک 
ظاهرا اساسي ترین تغییر را در عملکرد مالیاتي در 
آینده نزدیک بر جا خواهند گذاشت. با این حال، 
کاربرد  موارد  بزرگترین  که  داشت  توجه  بایستي 
فناوري هاي نوین در مالیات زماني خواهد بود که 
در  و  تلفیق  هم  با  متعدد  فناوري هاي  و  ابزارها 
سیستم برنامه ریزي منابع سازماني به کار گرفته 

مي شوند. کلید کار درك چگونگي ارزش آفریني 
محیط  در  فناوري ها  و  ابزارها  این  از  کدام  هر 
موقعیت  هر  در  آگاهي   این  بکارگیري  و  مالیاتي 

منحصر به فرد است. 

مالیاتوفناوريهايشناختي
)RPA( رباتیک فرایند اتوماسیون

چیست؟
درباره  اساس  در  رباتیک  فرایند  اتوماسیون 
است.  دستي  فرایندهاي  خودکارسازي 
اتوماسیون فرایند رباتیک که اغلب رباتیکس یا 
رباتس نامیده مي شود، به معناي خودکارسازي 
که  است  نرم افزاري  با  قاعده-بنیان  فرایندهاي 
با  مي تواند  و  مي کند  استفاده  کاربر  رابط  از 
کاربردي  برنامه هاي  جمله  از  نرم افزاري،  هر 
منابع  برنامه ریزي  سیستم هاي  وب،  بر  مبتني 
کار  مرکزي  پردازنده  سیستم هاي  و  سازماني، 

 کند. 
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اینبهچهدرديميخورد؟
خودکارسازي  در  رباتیک  فرایند  اتوماسیون 
فرایندهاي دستي کنوني و تعامل با رابط هاي کاربر 
گرافیکي بسیار عالي عمل مي کند. این ویژگي آن 
را باالخص براي خودکارسازي کارهاي تکراري و 
و  رایانه  در  گزارش ها  کردن  وارد  قبیل  از  دستي 
جمع آوري و انتقال داده ها براي تغذیه فرایندهاي 
بسیار  پیشرفته  تحلیل  و  تجزیه  و  پایین دستي 

ارزشمند مي کند. 

اتوماسیون از چگونه مالیاتي عملکردهاي
فرایندرباتیکاستفادهميکنند؟

فرایند  اتوماسیون  از  غیرمستقیم  مالیات  رهبران 
رباتیک براي جمع آوري داده ها، تعدیل و تنظیم، 
الکترونیکي  فایل بندي  و  پردازش،  مغایرت گیري ، 
استفاده مي کنند. ربات ها فایل هاي مبدا چندگانه را 
به منظور ایجاد تنظیمات خاص صالحیت دادرسي 
 ،)jurisdiction-specific adjustments(
مغایرت گیري ها و اطالع رساني به گروهها درباره 
هر نوع استثنا، و تولید فایل هاي خروجي استاندارد 
و صالحیت دادرسي اختصاري جمع آوري و تبدیل 
مي کنند. ربات ها سپس مي توانند داده هاي نهایي 
بدهند  مالیاتي  مراجع  سایت هاي  وب  به  را  شده 
کنند.  مستند  و  رصد  را  پذیرش  تاییدیه هاي  و 
فرایندهاي خودکار شده همچنین براي جمع آوري 
کننده  تامین  و  داده هاي شرکت  مغایرت گیري  و 
از گزارش دهي صحیح مالیات  و حصول اطمینان 

ارزش افزوده مورد استفاده قرار مي گیرند. 

یادگیريماشینچیست؟
ماشین ها  که  است  این  درباره  ماشین  یادگیري 
بتوانند روز به روز در شناسایي الگوهاي اطالعات 
صحیح تر عمل کنند و سپس از این توانایي براي 
کمک به تصمیم گیري ها استفاده شود. این شامل 
فناوري هایي مي شود که مي توانند وظایف مختلفي 
را انجام دهند و/یا تکمیل کنند، به اتخاذ تصمیمات 
آگاهانه بهتر کمک کنند، و اهدافي را محقق کنند 
انساني هستند،  به طور سنتي مستلزم هوش  که 
روي  از  استدالل  برنامه ریزي،  نیز  آنها  نمونه  که 

اطالعات نسبي یا غیرقطعي، و یادگیري است. 

یادگیريماشینبهچهدردميخورد؟
مرتبط  شناختي  فناوري هاي  و  ماشین  یادگیري 
بسیار  تصمیم گیري  تقویت  و  خودکارسازي  براي 
فناوري هاي  از  بسیاري  هستند.  اهمیت  حائز 
اساس  بر  تصمیم گیري  توانایي  فقط  نه  شناختي 
تاریخچه اي از داده هاي تصمیم گیري بشر را توسعه 
تصمیم گیري  ظرفیت  همچنین  آنها   – مي دهند 
خود را با کشف "استثنائات" جدید، و کار با انسان 

براي حل آنها، بهبود مي بخشند. 

یادگیري از چگونه مالیاتي عملکردهاي
ماشیناستفادهميکنند؟ 

طبقه بندي  روي  انساني  منابع  مصرف  جاي  به 
مالیات  رهبران  مالیاتي،  مقاصد  براي  هزینه ها 
ماشین  یادگیري  الگوریتم هاي  از  غیرمستقیم 
دهها  در  هزینه  اطالعات  خودکار  رده بندي  براي 
از محاسبات  به منظور پشتیباني  بالقوه  هزار رده 
توجهي  قابل  مقادیر  صرفه جویي  جزئي،  معافیت 
از وقت و کاهش خطاهاي بالقوه استفاده مي کنند. 
به  ماشین  یادگیري  و  حروف  نوري  بازشناسي 
مالیات  پرداخت  اضافه  بازیابي  در  مالیاتي  ادارات 
مغایرت گیري  به  نیاز  فقط  نه  و  مي کنند  کمک 
دستي و تجزیه و تحلیل مکرر را برطرف مي سازند 
کاهش  و  نقدینگي  بازیافت  به  همچنین  بلکه 
کمک  آینده  در  کم  اضافه/  پرداخت  احتمال 

مي کنند. 

تغییردلگرمکننده
آینده کار به سرعت در حال تغییر است. و عرصه 
وسیعي براي فناوري وجود دارد که براي عملکرد 
واقعیت  حال،  این  با  کند.  آفریني  ارزش  مالیاتي 
به  پتانسیل  این  کردن  آزاد  براي  که  است  این 
نیاز است.  نوآوري بسیار  تالش، سرمایه گذاري، و 
که  دارد  وجود  کلي  حوزه  چهار  مي گوید  تجربه 
تغییرات  به  باید  مالي  رهبران  و  مالیات  آنها  در 

چشمگیر سرعت ببخشند. 

مهارتهاوظرفیتها
مردم سالهاست درباره یکپارچه کردن مهارت هاي 
مي گویند.  سخن  مالیاتي  عملکرد  با  جدید  فني 

بهتر  مالیاتي  رهبران  که  بود  این  هدف  ابتدا 
بتوانند با جامعه کسب و کار ارتباط برقرار کنند. 
مهارت هایي  توسعه  سوي  به  روند  حرکت  حاال، 
بیشتر  که  است  مالیاتي  عملکرد  چارچوب  در 
توسعه  ویژه  به   – هستند  متمرکز  فناوري  بر 
تحلیل،  و  تجزیه  چون  حوزه هایي  در  ظرفیت ها 
بسیاري  در  فرآیند.  بهینه سازي  و  اطالعات،  علم 
خدمت  به  معناي  به  است  ممکن  این  موارد  از 
پس زمینه هاي  با  جدید  استعدادهاي  گرفتن 
اما  باشد،  متنوع  فني  توانمندي هاي  و  مختلف 
حرفه اي  دست اندرکاران  مي گوید  کنوني  تجربه 
فعلي امور مالیاتي مي توانند – و در واقع، باید – 
همان هایي باشند که بسیاري از این ظرفیت هاي 
که  حالي  در  مي دهند.  توسعه  را  جدید  ضروري 
وظایف  حذف  موجب  )خودکارسازي(  اتوماسیون 
خواهند  نیاز  حرفه اي ها  مي شود،  معمول  و  ساده 
روي  بیشتري  ارزش افزاي  فعالیت هاي  به  داشت 
آورند،  که این نیز مستلزم سطح معیني از مهارت  
و آموزش فني است. رهبران مالیاتي به جاي اینکه 
باشند  مالیاتي  ظرفیت هاي  در  انقالب  یک  دنبال 

باید دنبال تکامل در آن باشند. 

میاني  سطح  مدیران  و  جدید  حرفه اي هاي  فقط 
نیاز  مهارت ها  تقویت  به  که  نیستند  مالیاتي  امور 
خواهند داشت. مقامات ذی صالح مالیاتي و سایر 
دارند.  نیاز  آن  به  نیز  مالیات  اکوسیستم  اعضاي 
مثال، مشاوران امور مالیات باید در نظر بگیرند که 
اتوماسیون چگونه نحوه کار آنها و نوع کار آنها را 
تغییر خواهد داد – مثال، آنها ممکن است بخواهند 
به مطالعه این بپردازند که اتوماسیون چگونه جدل 
و چشم انداز حسابرسي را در جاهایي مانند مکزیک 
و برزیل تغییر داده است. مهارت هاي فناوري جدید 
بخشي از ترکیب خواهد بود؛ به راههاي جدیدي 
براي کار نیز نیاز خواهد بود. شناخت مهارت هایي 
خواهیم  نیاز  آنها  به  فردا  مالیاتي  عملکرد  در  که 
داشت به تفکر و تجزیه و تحلیل عمیق نیاز خواهد 
براي  دیگر  مورد  یک  نیز  این  اتفاقا  که  داشت – 
تجزیه و تحلیل پیشرفته است. اما یک نکته روشن 
است: ظرفیت هاي مالیاتي امروز براي ایجاد ارزش 

براي عملکرد مالیاتي فردا کافي نیست. 
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الگوهايعامل
و  مي یابد  افزایش  عملیاتي  پیچیدگي  وقتي 
فناوري ها شکل تازه اي به نقش ها و مسئولیت هاي 
عملکرد مالیاتي مي دهند، رهبران مالي و مالیاتي 
کنند  بررسي  دقت  به  که  داشت  خواهند  نیاز 
که  کنند  خلق  جدیدي  عامل  الگوهاي  چگونه 
پایدار  را  آنها  و  پشتیباني  فعلي  عملیات هاي  از 
بر  سازد  قادر  را  حرفه  اي ها  حال  عین  در  و  کند 
فعالیت هاي ارزش-افزوده بیشتري متمرکز شوند. 
عامل  الگوهاي  جدید  فناوري هاي  خوشبختانه، 
جدیدي به وجود آورده اند. بازار هم اکنون از طیف 
متنوعي از راه حل هاي برون سپاري شده، مدیریت 
رهبران  به  که  است  کرده  ارائه  خدماتي  و  شده، 
فعالیت هاي  از  برخي  تا  مي دهد  فرصت  مالیاتي 
مالیاتي  عملکرد  حوزه  از  را  تاکتیکي تر  مالیاتي 
خارج کنند. در حقیقت، بنا بر یک نظرســـنجي 
دارند  انتظار  مالیاتي  مــدیران  بیشتر  اخیر، 
اســـتفاده آنها از برون ســــپاري امـــور مالیاتي 
افـــزایش چشمگـــیري  طي سال هـــاي آینده 

داشـــته باشـــد. 

مالیاتي  امور  براي  نیز  الگوهاي منبع یابي جدیدي 
ظهور خواهد کرد. همانطور که در گزارش دیلویت 
این سایت تحت عنوان آینده کار گفته شده است، 
فناوري این امکان را براي محل کار و نیروي کار 
یک  دیوارهاي  فراسوي  تا  که  است  ساخته  فراهم 
این  و  یابد.  گسترش  آن  ترازنامه هاي  و  شرکت 
فرصت هاي تازه اي را براي رهبران مالیاتي، که در نظر 
دارند یک تیم آماده براي آینده بسازند، خلق کرده 
بهره مندي  براي  مالیاتي  مقامات ذی صالح  است. 
موثر از فناوري نیاز خواهند داشت که خود کار را از 
نو طراحي کنند، و به فراسوي فرایندهایي بروند که 
فقط براي انسان ها طراحي شده اند تا بدین ترتیب 
راههایي براي تقویت همکاري ماشین-انسان پیدا 
کنند، از بیشترین پتانسیل هر دو بهره مند شوند، و 
کار را به فراسوي نیروهاي کار جایگزین بسط دهند. 

راهبردفناوري 
بیشترین ارزش فناوري هاي نوین در حوزه عملکرد 
ابزارهاي  و  فناوري ها  که  است  زماني  مالیاتي 
سیستم  یک  در  و  مي شوند  یکپارچه  متعدد 

گرفته  خدمت  به  سازماني  منابع  برنامه ریزي 
تغذیه  براي  را  داده ها  ربات ها مي توانند  مي شوند. 
الگوریتم هاي یادگیري ماشین جمع آوري و تبدیل 
کنند؛ یادگیري ماشین مي تواند عملکرد ربات ها را 
"مشاهده" کند و آن را بهبود ببخشد. رهبران مالي 
و مالیاتي بایستي تفکر بسیار کل نگرانه تر را درباره 
فناوري هاي تحت ارزیابي آغاز کنند که ببینند این 
زیرساخت هاي  با  است  ممکن  چگونه  فناوري ها 
تا  این  شوند.  سازگار  اطالعات  فناوري  کنوني 
پیش  موانع  )و  ظرفیت ها  درك  مستلزم  حدودي 
روي(  فناوري فعلي در محدوده فناوري گسترده تر 
درباره  روشن  درکي  داشتن  است.  کار  و  کسب 
اینکه کدام فناوري ها اکنون در درون سازمان )و 
به ویژه در حوزه عملکرد مالي( به خدمت گرفته 
شده اند، نقش کلیدي خواهد داشت. ارزیابي اینکه 
آیا سیستم هاي کنوني براي عملکرد مالیاتي فردا 
نیز کارآیي خواهند داشت، از اهمیت برابر برخودار 
ارزیابي  باید  مالیاتي  است. در عین حال، رهبران 
خود را از فناوري ها از نو سازمان دهند و باالخص 
درباره موارد استفاده و نقاط ضعف آنها بیندیشند، 
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فناوري  بکارگیري  براي  فرصتي  دنبال  به  فقط  و 
را  مشکالتي  باید  ابتدا  آنها  نباشند.  بعدي  بزرگ 
سپس  و  بشناسند  کنند  برطرف  مي کوشند  که 
براي حل  نیاز  مورد  فناوري هاي  مناسب  مجموعه 

آنها را انتخاب کنند. 

چارچوبهايکنترلمالیات 
وقت  بیشترین  مالیاتی  امروز عملکردهای  هر چند 
خود را صرف تجزیه و تحلیل و دوباره کاری روی 
داده های  منبع قبل از تسلیم آنها به مراجع مالیاتي 
مراجع  که  است  آن  از  حاکي  نشانه ها   مي کنند، 
اطالعات  منابع  حوزه  در  صددند  در  نیز  مالیاتي 
)نمودار  کنند  حرکت  سرباالیي  مسیر  در  بیشتر 
عملکردهاي  که  بود  آن خواهد  مستلزم  این  و   .)2
خود  مالیات  کنترل  چارچوب هاي  باره  در  مالیاتي 
نشان   2 نمودار  که  طور  همان  کنند.  نظر  تجدید 
داده هاي  به  دسترسي  مالیاتي  مراجع  مي دهد، 
بالدرنگ بسیار ریزدانه تر را – از سیستم هاي منبع، 
سیستم هاي برنامه ریزي منابع سازماني، دریاچه هاي 
داده، و سایر منابع گزارش دهي – آغاز کرده اند که 
این نیز متصدیان عملکرد مالیاتي را مجبور مي کند 
کنترل ها را بالدرنگ اعمال کند. با گسترش هر چه 
بیشتر حسابرسي هاي دیجیتال، تحلیل داده ها عمدتا 
جاي تمکین از اظهارنامه مالیاتي را خواهد گرفت و 

نمودار2-جریاندادههايمالیاتيفرداص

مقاماتومراجعمالیاتی

سایرمنابع
گزارشدهي

ایآرپی/دریاچهداده ها
تلفیق

منبع
سیستم ها
وثبت های

اولیه

کسبوکار

عملکرد
شرکتی

نیاز به کیفیت بهتر داده ها را به وجود خواهد آورد. 
گزارشگری جامع تر براي تعیین یک موضع مالیاتي 
کامل ضروري خواهد شد، و استاندارد شدن هر چه 

بیشتر مغایرت گیري ها نیز ضرورت خواهد یافت. 

نزدیکتر  منبع  داده هاي  به  مالیاتي  مراجع  هر چه 
درباره  کمتر  مي بایست  مالیاتي  عملکرد  مي شوند، 
بازبیني  به  آنها چگونه مي توانند  بیندیشد که  این 
که  بیندیشد  این  درباره  بیشتر  و  بپردازند  داده ها 
داده ها  که  یابند  اطمینان  مي توانند  چگونه  آنها 
بوده  صحیح  ابتدا  همان  از  منبع  سیستم هاي  در 
براي  کنترل  چارچوب هاي  اساس،  این  بر  است. 
به  بیشتري  بسیار  حرکت  مي بایست  ماندن  موثر 
دست اندرکاران  باشند.  داشته  داده ها  منبع  سوي 
حرفه اي امور مالیات باید به این بیندیشند که کار 
آغاز  داده ها  منابع  از  نزدیکتري  بسیار  فاصله  از  را 
کار  و  با کسب  بایستي عمیق تر  نیز  مالیات  کنند. 
و فرایندهاي عملکردي پکپارچه شود تا از استمرار 

تمکین مالیاتي اطمینان حاصل شود. 

فرهنگ 
در  حرکت  براي  که  تغییراتي  بنیادي ترین  شاید 
به  دهد  روي  بایستي  فردا  مالیاتي  عملکرد  مسیر 
باید  فردا  مالیاتي  عملکرد  باشد.  مربوط  فرهنگ 

باشد.  چابک  و  داده-محور،  راهبردي،  نوآورانه، 
کمک به مردم براي کاستن از فعالیت هاي دستي 
مبتني بر مقررات و صرفه جویي در وقت و بر عهده 
گرفتن نقش هاي راهبردي تر مستلزم نوعي تکامل 
فرهنگي خواهد بود. همزمان، فرهنگ کلي  کسب و 
کار – به ویژه عملکرد مالي – نیز همزمان با حرکت 
راهبردي تر  فعالیت هاي  سوي  به  مالیاتي  عملکرد 
بایستي تغییر کند. شراکت با ذینفعان اصلي مانند 
اهمیت  اطالعات  فناوري  و  )فاینانس(  مالي  امور 
فقط  نه  مالیات  واقع،  در  داشت.  خواهد  کلیدي 
در ذهن خود دست اندرکاران حرفه اي امور مالیات 
کسب  گیرندگان  تصمیم  ذهن  در  همچنین  بلکه 
ارتقا  بایستي  اطالعات  فناوري  رهبران  و  کارها  و 
یابد. براي رفع ابهام باید گفت که فناوري هاي نوین 
به خودي خود براي عملکرد مالیاتي ارزش ایجاد 
مستلزم  مطلوب  ارزش  کردن  آزاد  کرد.  نخواهند 
امور  حرفه اي  دست اندرکاران  که  بود  خواهد  این 
اطالعات،  فناوري  شرکاي  مالي،  شرکاي  مالیات، 
بازنگري در کار،  و  بازاندیشي  به  و کسب و کارها 
نیروي کار، و محل کار بپردازند. و این نیز مستلزم 

تغییري بزرگ در فرهنگ کنوني است. 

شروع
مجسم  باید  چگونه  امروز  را  فردا  مالیاتي  عملکرد 
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کرد؟ بدیهي است فناوري ها، الگوها، و ظرفیت هاي 
صنعت،  معین  بخش هاي  به  عمدتا  دقیق 
و  ضعف،  نقاط  کنوني،  استفاده  مورد  فناوري هاي 
بستري بستگي خواهد داشت که عملکرد مالیاتي 
شرکتي  هر  مي گیرد.  صورت  آن  محدوده  در 
یا  استفاده  آماده  ابزار  و هیچ  بود.  متفاوت خواهد 
راه حل  یک  ارائه  براي  استانداردي  راه  نقشه هاي 
معجزه آسا وجود ندارد. با این حال، تجربه مي گوید 
مالي  و  مالیاتي  رهبران  که  هست  گام ها  برخي 
مي توانند امروز بردارند تا عملکرد مالیاتي را براي 

فردا بهتر آماده کنند. 

مالیاتي  مراجع  مالیات.  روندهاي  و  منظم  رصد 
مالیات  اینکه  درباره  و  مي برند  پیش  را  حرکت 
تحول  و  تغییر  چگونه  بیشتر  یا  آینده  دهه  در 
به  مي فرستند.  قوي  سیگنال هاي  یافت  خواهد 
نظارتي سریع  تغییرات  سرمایه گذاري در شناخت 
در گوشه و کنار جهان ادامه دهید و همزمان با این 
تغییرات با مراجع مالیاتي خود به گفتمان بنشینید 
و روابط مشارکتي با آنها برقرار کنید. و بر اساس 
دید خود از بازار و روندهاي اصلي، به یک دیدگاه 
از  بهره گیري  با  برسید.  دیجیتال  اختالل  درباره 
)هم  کنوني  فناوري  روندهاي  بازار،  در  سیگنال ها 
داشتن  با  و  کارها(،  و  و هم کسب  کننده  مصرف 
درکي روشن از راهبرد و انتظارات دیجیتالي کلي 
سازمان، موضع خود را در خصوص اینکه دیجیتالي 
شدن و اتوماسیون چگونه بر عملکرد مالیاتي فردا 

تاثیر خواهد گذاشت، مشخص کنید.  

الگوي عملیاتي هدف خود را مجسم کنید. رسیدن 
به دیدگاه عملیاتي خود براي آینده نقش کلیدي 
در کمک به تعریف و  اجراي نقشه راه دراز مدت 
فناوري شما خواهد داشت. به بیرون از زیرساخت 
مالیات سنتي بنگرید تا به یک ارزیابي از ظرفیت ها 
و فناوري هاي موجود در کل سازمان که مي توان از 
آنها استفاده کرد برسید و سپس نقشه راه دیجیتال 
خود را تهیه کنید، و بدانید که در دراز مدت به کجا 
برداشتن  با  مي توانید  چگونه  و  بروید،  مي خواهید 
بر  یابید.  دست  آنها  به  ممکن  و  عملي  گام هاي 

ضعف  نقاط  که  کنید  تمرکز  سرمایه گذاري هایي 
فوري را حل و فصل مي کنند، ضمن اینکه دیدگاه 

دراز-مدت تر خود را نیز مشخص کنید. 

تقویت داده هاي خود را االن شروع کنید. با توجه به 
اینکه عملکرد مالیاتي بر هر معامله اي متکي است 
کسب  توسط  شده  تولید  داده هاي  اساس  بر  که 
مالیاتي  داده هاي  الزامات  مي گیرد،  شکل  کار  و 
مي تواند به شکل گیري الگویي در داده هاي سازمان 
تحلیل  و  تجزیه  و  برنامه ریزي  از  که  کند  کمک 
تقویت شده پشتیباني خواهد کرد.  فراموش نکنید 
خوبي  به  فقط  دیجیتال  نوظهور  فناوري هاي  که 

همان داده هایي هستند که باید با آنها کار کنند. 

پشتیباني داخلي به دست آورید. رشد و نمو به سوي 
گسترده  پشتیباني  مستلزم  فردا  مالیاتي  کارکرد 
قانع  تجاري  دالیل  ارائه  بود.  خواهد  سازمان  کل 
پشتیباني  جلب  براي  فقط  نه  تغییر،  براي  کننده 
براي  همچنین  بلکه  تغییر  برنامه هاي  از  داخلي 
در  که  رهبري  پشتیباني  و  سرمایه گذاري  جذب 
حیاتي  اهمیت  بود،  خواهد  ضروري  دراز- مدت تر 
خواهد داشت. به دنبال سایر فناوري هاي اطالعات یا 
طرح هاي مالي بزرگ )مانند حرکت به سوي رایانش 
ابري، تغییر و تحوالت تامین مالي، یا اتخاذ الگوهاي 
جدید برون سپاري( باشید که مي توانند همزمان به 

اهداف و خواسته هاي مالیاتي شما کمک کنند. 

توجه  با  دهید.  توسعه  را  دیجیتال  چارچوب 
مالیاتي،  عملکردهاي  بیشتر  امروزي  جایگاه  به 
مستلزم  فردا  مالیاتي  عملکرد  سوي  به  جابجایي 
خواهد  تغییرات  کننده  تعیین  رهبري  و  مدیریت 
همراهي  از  خاطر  اطمینان  براي  فقط  این  بود. 
خلق  براي  این  نیست.  فعلي  ذینفعان  و  کارکنان 
یک فرهنگ مترقي، سازگار، و آینده نگر در درون 
عملکرد مالیاتي است – فرهنگي که نه فقط موجب 
وظیفه  یا  تصمیم گیري  هر  در  خاطر  اطمینان 
و  بیروني  فشار  با  همزمان  مستمرا  بلکه  مي شود 
نوآوري  و  مي کند  رشــد  فناوري  الگوهاي  تغییر 

دارد. 

و  تغییر  نکنیم  فراموش  که  است  مهم  پایان،  در 
– داده هاي  اطراف شما رخ مي دهد  تحوالتي که 
اجتماعي،  تعامل  شده،  گذاشته  اشتراك  به 
وسایل  ابري،  سکو هاي  دیجیتال،  دستیاران 
را  مردم  که  نیستند  چیزهایي   – هم  به  متصل 
موجب  فقط  این ها  دهند.  قرار  ماشین  برابر  در 
و  مردم  مساعي  تشریک  و  همکاري  است  شده 
این ها  شود.  بیشتر  ماشین ها  با  آنها  تاثیرگذاري 
مدیریت  و  شدن  معتبر  است  شده  موجب  فقط 
آزاد  آنها،  از  هدفمند  استفاده  شما،   داده هاي 
تصمیمات  به  رسیدن  بینش ها،  بالدرنگ  کردن 
هوشمندانه، و دستیابي به نتایج تجاري بهتر – و 
سپس خودکارسازي و تکرار آن از راههاي بي شمار 
در شرکتتان --  شما را در موقعیت بهتري قرار 
دهد. مردم به تنهایي نمي توانند این کار را بکنند. 
فناوري هم به تنهایي نمي تواند این کار را بکند. 
براي این کار به همکاري مردم با ماشین در یک 
که  حالي  در  است.  نیاز  شده  طراحي  سیستم 
فشار براي تغییر در عملکرد مالیاتي به یک نقطه 
روي  پیش  را  فرصت هایي  آینده  مي رسد،  جوش 
رهبران مالیاتي نه فقط براي رهایي از فشار بلکه 
همچنین تغییر کامل وضع کنوني قرار داده است. 
هدف: تبدیل مالیات به یک منبع چابکي، بینش 

راهبردي، و حتي نوآوري است.                   

منبع:
Building the tax function of to-

morrow—today, As the pressure 

mounts, the tax office sits at the 

confluence of change, Deloitte 

Insight, 2019

انجمن  خبره  عضو  زنجانی:  آزاد ژاله محسن
تخصصی  شاخه های  در  ایران  خبره  حسابداران 
خبره،  مدیریت  حسابدار  خبره،  مستقل  حسابدار 
و حسابدار مالی خبره، حسابدار رسمی، دانشجوی 

دکتری حسابداری
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مدیریت

مسعود صادق پور

بـرای اینکه
مدیر بزرگی
بشــــوید، 
نیازمــند
طرز فکـر
 درســت
هســتید

میلیارد   3۵۶ حدود  جهان  سراسر  در  سازمانها 
رهبری  توسعه  به  مربوط  اقدامات  برای  دالر 
طی  که  است  حالی  در  این  می کنند.  هزینه 
حدود   ،2013 سال  در  آمده  عمل  به  تحقیقات 
۷۵ درصد از آنها برنامه های توسعه رهبری خود 
منافع  سازمانها  چرا  نکردند.  ارزیابی  اثربخش  را 
برای  که  هزینه ای  و  خود  اقدامات  از  زیادی 
برنامه های توسعه رهبری صرف می کنند، به دست 
این  می دهد  نشان  اخیر  تحقیقات  نمی آورند؟ 
موضوع احتماال به این دلیل است که برنامه های 
توسعه رهبری از یک ویژگی خاص و اساسی که 
همان "طرز فکر1" است، غافل می شوند؛ این که 
چگونه مدیران فکر می کنند، یاد می گیرند و رفتار 

می کنند.

دیکته  او  به  که  است  مدیر  ذهنی  لنز  فکر  طرز 
هدایت  و  درك  برای  را  اطالعاتی  چه  می کند 
موقعیت هایی که با آنها مواجه می شود، دریافت و 
استفاده کند. در واقع، طرز فکر دلیل آن چه مدیر 
انجام می دهد و چرایی آن است. به عنوان مثال، 
زمانی  مدیر  دو  چرا  می دهد  توضیح  فکر  طرز 
با  توافق  عدم  مانند  مشابه،  موقعیت  یک  با  که 
مواجه می شوند، عکس العمل های  زیردست خود 
است  ممکن  مدیر  یک  می دهند.  نشان  متفاوتی 
که  کند  ارزیابی  تهدیدی  مانند  را  موقعیت  این 
بازدارنده اختیارات وی است. ولی دیگری ممکن 
توسعه  و  یادگیری  برای  فرصتی  عنوان  به  است 
اقدامات  وقتی  واقع،  در  کند.  نگاه  آن  به  بیشتر 
می گیرند،  نادیده  را  طرزفکرها  رهبری،  توسعه 
و  مسائل  مدیران،  چگونه  که  موضوع  این  از 
تفسیر  و  مشاهده  را  این  مانند  فرصت هایی 

می کنند، غفلت می ورزند.

اکنون که به اهمیت طرز فکرها واقف شدیم، حاال 
کدام یک باید توسط رهبران توسعه داده شوند؟ 
در پژوهشی که در این مقاله به طور گسترده در 

است، چهار مجموعه  انجام شده  اجتماعی  علوم 
بر  که  شده اند  شناسایی  طرزفکرها  از  متمایز 
توانایی مدیران برای درك افراد، هدایت موفق تر 
تاثیر  رهبری  نقش های  موثرتر  ایفای  و  تغییر،  

می گذارند.

طرزفکرهایرشدوثابت1
به  نسبت  افراد  که  است  باوری  رشد"  "طرزفکر 

دارند.  خود  هوش  و  توانایی ها  استعداد،  تغییر 
این  به  اعتقادی  ثابت"  "طرزفکر  با  افراد  متقابال 
تغییر ندارند. حاصل چندین سال پژوهش نشان 
نظر  از  دارند،  رشد  طرزفکر  که  افرادی  می دهد 
چالش ها  پذیرش  برای  بیشتری  آمادگی  ذهنی 
دارند، از مزیت های بازخورد گرفتن بهره می برند، 
اتخاذ  را  موثرتری  مسئله  حل  استراتژیهای 
می کنند، بازخوردهای توسعه دهنده به زیردستان 
خود ارائه می کنند، و پرتالش تر و مصرتر در پی 

تحقق اهداف خود هستند. 

طرزفکرهاییادگیریوعملکرد۳ 
"طرزفکر یادگیری" به معنی خودانگیختگی برای 

افزایش شایستگی خود و تسلط بر چیزهای جدید 
است. در حالی که "طرزفکر عملکرد" برای کسب 
قضاوت های  از  اجتناب  یا  مطلوب  قضاوت های 
منفی درباره شایستگی خود، انگیزه دارد. مدیران 
با  مدیران  با  مقایسه  در  یادگیری  طرزفکر  با 
بیشتری  آمادگی  نظر ذهنی  از  عملکرد  طرزفکر 
برای افزایش شایستگی، یادگیری عمیق، دریافت 
بازخورد و خروجی بیشتر از فعالیت ها دارند. آنان 
منعطف،  و  تطبیق پذیر  مقاوم،  و  مصر  همچنین 
و عالقه مند به همکاری و مشارکت هستند و به 

اجرا در استاندارهای باال تمایل بیشتری دارند.

طرزفکرهایمشورتیواجراکننده۴ 
باالیی  پذیرش  مشورتی"  "طرزفکر  با  مدیران 
روشی  عنوان  به  اطالعات  انواع  دریافت  برای 
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به  امکان  حد  تا  که  دارند  این  از  اطمینان  برای 
با  مدیران  می کنند.  اقدام  و  فکر  بهینه  صورت 
"طرزفکر اجراکننده" بیشتر بر اجرای تصمیمات 

تمرکز می کنند و این موضوع ذهن آنان را نسبت 
نگه  بسته  متفاوت  و  اطالعات جدید  و  ایده ها  به 
می دارد. با مقایسه این دو در می یابیم مدیران با 
طرزفکر مشورتی تصمیمات بهتری می گیرند. زیرا 
آنان منصف تر و دقیق تر هستند و کمتر در پردازش 

و تصمیم گیری یک جانبه تصمیم می گیرند.

طرزفکرهایترفیعوپیشگیری۵ 
دست  به  و  بردن  بر  ترفیع"  "طرزفکر  با  مدیران 
مقصد  و  هدف  یک  آنان  می کنند.  تمرکز  آوردن 
سوی  به  پیشروی  و  می کنند  شناسایی  را  ویژه 
مدیران  ولی  می دهند.  قرار  خود  اولویت  را  آن 
و  باخت  از  اجتناب  بر  پیشگیری"  "طرزفکر  با 
جلوگیری از مسائل، به هر قیمتی تمرکز می کنند. 
پژوهش ها نشان می دهد افرادی که طرزفکر ترفیع 
دارند، بیشتر به مثبت اندیشی تمایل دارند، نسبت 
به تغییر انعطاف بیشتری دارند، در مقابل چالش ها 
و  هستند،  سرسخت تر  و  مقاوم تر  شکست ها  و 
از عملکرد و رفتارهای نوآورانه را  باالتری  سطوح 
بروز می دهند که طرزفکر  رهبرانی  با  مقایسه  در 

پیشگیری دارند.

جمعبندی
سازمانها با شناخت بهتر از این طرزفکرها می توانند 
برنامه های آموزشی رهبری خود را برای اثربخشی 
مثال  یک  مایکروسافت  کنند.  متناسب  بیشتر 
خوب از سازمانی است که قدرت طرزفکرها را به 
ارزش  برد.  کار  به  تقویت کننده  اهرم  یک  عنوان 
 2001 سال  از  مایکروسافت  سهام  قیمت  و  بازار 
تا 2014 تا حد زیادی یکسان باقی ماند. ولی در 
سال 2014 زمانی که ساتیا نادال۶  مسئولیت را به 
رهبری  بازآفرینی  را  ماموریت خود  گرفت،  عهده 
به  نهاد. طرزفکرها  بنا  و فرهنگ در مایکروسافت 

ویژه طرزفکرهای رشد تمرکز اصلی وی در زمان 
نوسازی مایکروسافت بودند. با این شیوه رهبری، 
ارزش بازار شرکت و قیمت سهام آن، بیش از سه 

برابر شد.

می دهد  نشان  که  است  نمونه  یک  فقط  این 
در  سرمایه گذاری هایشان  بخواهند  سازمانها  اگر 
باید  شود،  تسویه  کامل  طور  به  رهبری  توسعه 
رشد،  طرزفکرهای  ویژه  به  طرزفکرها،  توسعه 
یادگیری، مشورتی و ترفیع را در اولویت اقدامات 
خود قرار دهند. همان طور که مدیران به توسعه 
یادگیری  کردن،  فکر  روش  می پردازند،  یک  هر 
پیدا  بهبود  به طور طبیعی  نیز  آنان  رفتارهای  و 
موثرتر  طور  به  را  موقعیت ها  آنان  زیرا  می کند. 

می بینند و تفسیر می کنند.                                

پینوشتها:
1-Growth and Fixed Mindsets  

Mindset

2- Growth and Fixed Mindsets

3- Learning and Performance 

Mindsets

4- Deliberative and Implemental 

Mindsets

5-  Promotion and Prevention 

Mindsets.

6- Satya Nadella

منبع:
To Be a Great Leader, You Need 

the Right Mindset, Harvard Busi-

ness Review, by Ryan Gottfredson 

and Chris Reina, January 17, 2020

مسعودصادقپور:: کارشناس ارشد مدیریت 
شرکت  مدیرعامل   ،)MBA( کار  و  کسب 

هم پیمان همکاران سیستم در استان قزوین
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معرفی موسسات حسابرسی 

اخبار انجمن

مؤسسات حسابرسی

4
مؤسسه حسابرسی و خدمات

مدیریت اصول پایه فراگیر

1

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

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

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

• مجید مختار نژاد)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• بهمن فدوی رودسری)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• حمیدرضا اصغری)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• سردار بارگاهی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

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

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

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

abtinravesh@yahoo.com

موسسه حسابرسی آبتین روش آریا

مؤسســاتحسابرسیعضوجامعهحسابدارانرسمیایراندرصورتدرخواستکتبیمیتوانندشناختنامهیخودرادراینبخشمنتشرکنند.

4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس

آرشین حساب 2

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

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

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

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

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

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

تلفن: 88480966 و 88۳84770
فاکس: 884808۵4

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

Email:Arshinhesab@iacpa.ir

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

آرمان اندیش آگاه 3

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

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

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

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

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

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

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

  تلفن: ۳2228222-044          فاکس: 8978۳61۵

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

مؤسسه حسابرسی آریا روش

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

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

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

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

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

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

صندوق پستی: 7919-1۵87۵          کدپستی: 19689۵۳691

6

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

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

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

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

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

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

دوم- واحد ۵
info@atiehNegarAudit.ir

5
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تابستان ۱۳۹۹

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳۳ شمارۀ

حسابدار

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

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

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

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

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

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

مؤسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران 12

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

مؤسسه حسابرسی آزمودگان

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

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

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

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

تلفن: 889۳9۵1۳-88929709-88929708
فاکس: 88929642

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

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

7

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

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

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

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

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

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

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

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

8
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عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
معتمد بورس اوراق بهادار

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی

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

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

  • مهدی معتمدی)حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرســی عملیاتی، حسابرســی مالیاتی، حسابرسی 
داخلــی، بــازرس قانونی، ارائــه خدمات مشــاوره ای و طراحی 

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

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

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

مؤسسه حسابرسی و خدمات
مدیریت اصول پایه فراگیر

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
 آئین بهروش )حسابداران رسمی(

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

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

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

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

تلفن: 8844۳42۳- 88444668
فکس: 884۵2862

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

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

10

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

مؤسسه حسابرسی آزمون سامانه 9

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

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

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

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

واحد 8
تلفن: 77۵۳7944-776۳77۳0 

فاکس: 77۵274۵8
صندوق پستی: 1۵74۵/149

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

تلفن: 220۳۵160
تلفکس: 220۳۵20۵

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

11

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

عضو انجمن حسابداری ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران

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

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

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

• علی گشتاسب)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• علیرضا زندبابارئیسی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• محسن زرعی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• حسن معلومات)حسابدار رسمی(

• مهناز خشنودنیا)حسابدار مستقل،حسابدار رسمی(
• ابوالفضل میرزایی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• محمدحسین ملکیان)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
)CMA  امیر ابراهیم زاده )حسابدار مدیریت خبره •

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

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

مدیریت 
نشانی: 

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

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

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

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

طبقه فوقانی بیمه پاسارگاد             تلفن: 01142276148
شعبه اصفهان - سعادت آباد، کوی کارگران، کوچه اردیبهشت، 
پالک 2۵                                   تلفن: 0۳1۳66۳۵798
Email: : info@ariaaudit.com
www.ariaaudit.com
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 تابستان ۱۳۹۹

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳۳

حسابدار

            مؤسسه حسابرسی بهنود حساب
16

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

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

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

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

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

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

 کدپستی: 141۵67۳499

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

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

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

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

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

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

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

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

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

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

مؤسسه حسابرسی بیات رایان 20

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

مؤسسه حسابرسی بهمند 17

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران 
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

عضو انجمن حسابداری ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

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

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

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

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

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

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

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

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

            مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
)حسابداران رسمی(

18

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

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

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

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

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

کدپستی: 1۵7۵7-۳۵664

مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم14
 )حسابداران رسمی(

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

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

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

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

• بهروز شیرخانی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

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

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

نظارت برای تصفیه شرکت ها.

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

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

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

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

www.Arkansystem.co

15  مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهرادمشار

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

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

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

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

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

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

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

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

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

t.me/podcast_iica_ir

19            مؤسسه حسابرسی برنااندیشان رایان

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

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

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

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

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

 تلفن: 88۳11988 ، 88۳24067 ، 88824998   فاکس: 88۳24068
Web:baraudit.org
Email: bornaandishanrayan.info@gmail.com
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳۳ شمارۀ

حسابدار

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

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

مؤسسه حسابرسی
تالش ارقام

24

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

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

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

خدمات: حسابرســی عملیاتــی- مالیاتی- بــازرس قانونی- طراحی 
سیستم های مالی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی- مشاوره مدیریت 
مالی- مشاوره کارشناسی- نظارت و مدیریت بر تصفیه- ارزیابی سهام و 
سهم الشرکه- داوری مالی و خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضائی 
در چهارچوب موارد باال ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته می شود و 

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

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

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

دورنگار: 041-۳۳۳۳0۵۵۵

مؤسسه حسابرسی و خدمات حافظ گام 25

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

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

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

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

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

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

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

مؤسسه حسابرسی خبره 26

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

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

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

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

تلفن: 21- 88804۵19
فاکس: 88902۳40

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

 کدپستی: 1۵948

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

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

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

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

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

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

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

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

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

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش
)حسابداران رسمی(

27

مؤسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل

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

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

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

بر امور تصفیه شرکت ها 
تلفن: 88909144-88902999

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

72- واحد 4
Email:tadbirgaranmostaghe@yahoo.com 

23

مؤسسه حسابرسی پردازش حساب هونام

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

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

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

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

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

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

22

انجمن حسابداران خبره ایران
در شبکه های اجتماعی

aparat.com/iica_ir

shenoto.com/iica_ir

instagram.com/iica_ir

t.me/iica_ir 

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

موسسه حسابرسی و خدمات
 مدیریت بیالن گزارشگر

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

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

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

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

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

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

21
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳۳

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

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
سخن حق

31

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

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

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

اطالعاتی 
تلفن: 88794646 

تلفکس: 88794928
صندوق پستی: 417۵- 141۵۵

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

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

مؤسسه حسابرسی شراکت

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

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

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

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

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

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

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

صندوق پستی: 1۵87۵-6666

33

مؤسسه حسابرسی شهود امین 34
عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  •  احمد ظفر پرنده )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • محمدعلی جاللی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • غالمرضا شجری )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  •  مصطفی هاشمی  )حسابدار رسمی(

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

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

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

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

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

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

  • جمشید اقبال پور)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرســی مالــی و انجام وظایف بازرس قانونی، حسابرســی 
داخلی، حسابرســی مالیاتی، حسابرســی عملیاتی، خدمات مشاوره مالی و 
خدمات مدیریت، طراحی و پیاده ســازی سیســتمهای مالی، ارزیابی سهام 

و صورتهای مالی تلفیقی
دفتر مرکزی: بلــوار آفریقا، نبش عاطفی غربی، پالک 1۵2)برج صبا( طبقه 

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

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

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

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

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

کدپستی: 1۵۵8617۵41
تلفن: 1-8874۵2۵0                                        نمابر: 881776۳9

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

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت  سامان پندار 
)حسابدار رسمی(

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت30
سیاق نوین جهان
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 عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

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

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

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

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

تلفکس: 44264812 و 442649۵7 و 44218049
کدپستی: 14646۵4916

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

www. Siaghnovinjahan86@ yahoo.com

مؤسسه حسابرسی
دش و همکاران

28

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

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

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

ارزیابی سهام و سهم شرکت 
تلفن:44846601-10

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

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

www. dashiacpa. com
info@dashiacpa. com

مؤسسه حسابرسی
رایمند و همکاران

29

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

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

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

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

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

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

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

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

www. rymand. com

t.me/podcast_iica_ir
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳۳ شمارۀ

حسابدار

مؤسسه حسابرسی
عامر مشاور تهران

35

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

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

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

کارشناسی مالی 
تلفکس: 8890۵647- 88890619- 88902۳89

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

amermoshavertehran@iacpu. ir :پست الکترونیکی

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

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

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

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

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

سیستم های مالی، اصالح حساب و ارزیابی سهام

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

کدپستی: 19679۳۵8۵۳
تلفن: 2202۳۵44

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

37

مؤسسه حسابرسی
فراز مشاور

36

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

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

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

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

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

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

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

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

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

39

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

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

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

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

تلفن: 88۵۵9۳70-88۵۵9۳16   فاکس: 88۵۵0897
کدپستی: 14۳۳89417۵

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

Email: mafahim.h_iacpa@yahoo.com

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
ممیز

40

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

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

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

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

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

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

مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران27 38

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

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

مؤسسه پذیرفته شده توسط انجمن حسابداران رسمی 
ACCA-انگلستان

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

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

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

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

مربوطه
تلفن: 88800268-9، 88909718

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

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

همیار حساب27
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی
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عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

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

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

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

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

واحد 4                         
  صندوق پستی: 141۵۵/164۳

Email: Hamyarhesab1371@Yahoo. com

موسسه حسابرسی هادی حساب تهران 
)حسابداران رسمی(

42

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
 معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار 

نماینده موسسه حسابرسی بین المللیUHY انگلستان  

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

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

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

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

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

            مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 41
نیک روشان تهران

  عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

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

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

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

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

 کدپستی: 16۵۳9۳7۳6۵              
صندوق پستی:1676۵-11۳7

tehrannikraveshan@yahoo.com        :پست الکترونیک

انجمن حسابداران خبره  ایران
w w w . i i c a . i r
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳۳

حسابدار

حسابداران مستقل خبره/ حسابداران مدیریت خبره / حسابداران مالی خبره

ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن

اخبار انجمن

فهرست اعضای خبره ی موضوع ماده ی 8 اساسنامه ی انجمن حسابداران خبره ی ایران )مصوب 23 تیر 1393( به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر اعالم می شود.

ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن

*66 علی اکبر                        اورعی                           88791499
*67 نریمان                            ایلخانی                           888920۳6 
*68 میلیتن                            ایوان کریمیان                   44846604 

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

*79 محمد                             بدیعی جاریانی                  8890۵۳16  
*80 سعید                              براتی                             88۳44609

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

*9۳ منوچهر                           بیات                               88۵04۵87  
*94 مهدی                           بیرانوند                          44470084
*9۵ حمزه                              پاک نیا                             997۵۳8۳ 
*96 اصغر                             پارسایی                         8870۵۵08  
*97 علی                              پازوکی                          88۳0۵۳9۳
*98 ناصر                              پسران رزاق                       88702467
*99 مهربان                            پروز                              8849۳171
  100 منوچهر                           پوررحیم                        96667089
*101جمشید                            پیک فلک                      44012۵۳6
*102 کبری                          پورقنبری قره شیران      88۵44۵90
 *10۳ عبدالحسین                       تجلی                            7787۳۵19
*104 سیدهدایت                         تشکرحسینی                    227672۳۳ 
*10۵ مجید                              ترکمان                         88۳0۵۳91 
*106 محمد                           ترامشلو                         4429281۳
*107 شاهین                          ترکمندی                      88۵۵9۳16
*108 محمدرضا                         تقوایی                           88۵2۳816
* 109 سیدرضا                          تقوی تکیار                     88۵4707۵
*110 محسن                          تنانی                            88۵2۳0۵9
*111 حسن                             تنگ عیش                       88007664  
*112 سعید                            تیمورنژاد                        88901۵47
*11۳ سید علی اکبر                  تیموریان                        8867۳767
*114 سید مهدی                     تیموریان                       88899962
*11۵ سید جواد                        توکلی                           882۳07۳1
*116 احمد                              ثابت مظفری                    88728601  
  117 محمد مهدی                      ثابتی                    0۳1-۳6621۳4۵  
*118 مجتبی                             ثقفی                          8877422۵
  119 سید امیر                        جان نثاری                     8867۳767                  
*120 احمد                             جبرئیلی                  0۳11-669۵461
*121 رضا                              جمالی                         88۵474۳9
  122  کامبیز                        جامع کلخوران             88۳0۵۳92
*12۳ حبیب                             جامعی                           887۵7261
*124 مصطفی                           جان نثاری                       889۳7۳17 
*12۵  اسماعیل                       جانثاری                         66۵911۵7
*126 ابراهیم                           جعفریان                         88۳۵۵017 
*127 محمدعلی                       جاللی گلوسنگ               220۳721۳
*128 محمد                             جم                               88901246
*129 فریدون                          جمشیدی                       4402297۵
*1۳0 مجتبی                            جواهرنشان                     88267912 
*1۳1 مصطفی                          جهانبانی                        88۵0۳918 
*1۳2 رامین                            جهانگیری                 044۳2228222

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

*18۵محمدصفا                         دهقان                           44008177  
*186محمدجعفر                       دهقان طرزجانی               88۳42817

*187 علی                               دهدشتی                         22011۳74  
*188غالمحسین                       دهدشتی اخوان                 2228071  
*189عباسعلی                           دهدشتی نژاد                   221۳7707 
*190مصطفی                            دیلمی پور                        22046961 
*191 شهریار                           دیلم صالحی                    44299۳40
  192 رضا)شهروز(                     دیلم صالحی                    44299۳40
  19۳ رضا                               دیوان علی                      88104614
*194جهانگیر                            ذوالفقاري                        88899826
*19۵جواد                                راثی                               889۳7۳17 

*196 محمدعلی                         رادمان                          8861۳810 
  197 مصطفی                          رافتی                            88۳0۵۳91 
*198 محمد                            رامین فر                       22۳4149۳ 
*199 محمود                           رجایی                         88899962 

ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن

حسابداران مستقل خبره شاغل در مؤسسات حسابرسی 
بخش خصوصی

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

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

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

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

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

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

*61 فریبرز                            امین                               221۳7707  
*62 سعید                             امینی                            88۵1۵1۳4 
*6۳  داریوش                          امین نژاد                          44611722 
*64 رسول                            انگبینی                          88702420 
* 6۵ منوچهر                             انوری زاده نائینی                4484660۵ 
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ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن

*200 روح اله                           رجبی                           888۳۵21۳ 
*201 مرتضی                          رحمانی یگانه                 8842۵209 
  202 علی                          رحمتی                     88۳0۵۳92

*20۳ محمدعلی                       رحیمی شهمیرزادی         66702711 
*204 نظام الدین                      رحیمیان                      2284042۳
*20۵  نادر                             رستگاری                     88۳201۳1        
*206 رامین                            رضا زاده                      88806876
*207حسین                            رضائی                         8882012۳  
*208 محمد تقي                      رضائي                         44411۳40  
*209 فرید                              رضائی                        44012۵۳6
*210 جهانگیر                         رضایی                        22904200
*211 حسین                            رضایی نویس                88۳09100 
* 212 حسن                             رضوی                         8840۳618 
*21۳ سید علیرضا                     رضی                          88671۳49

*214 حجت                            رهبری                         8827۳۵9۵ 
*21۵ عبدالحسین                      رهبری                         88۵04۵86 
  216 خشایار                          رئیس دانا                     88۳09100

*217 علی                             رمضان نژاد                    4401۳9۵۵  
218 محمد حسین                   رنجبر                    076۳۳۳۵4۳04
*219 مهربان                           ریحانی                         22912۳68 
  220  عباس                          روح نواز صلوات               221۳7707
*221  حسن رضا                    زارعی                          ۳۳۳29886
*222 محمد                             زادحیدر                        889084۵4 
   22۳ فرانک                            زرفشان                        88267912 
*224 محسن                            زرعی                         66۵911۵7

*22۵ غالمرضا                         زریابی لنگرودی              444۳6021  
*226 محمد                           زمانی                     0۳1۳77۵0144
  227 محمدرضا                       زمانی علویچه               88978496

*228 محمدحسین                      زواریان                        889۳7۳96 
*229 علیرضا                           زندبابا رئیسی                 88889۳16 
*2۳0 منوچهر                           زندی                         88721269 
  2۳1 هاشم                            ساالر محمدی               2286۳011
  2۳2 مسیح                            ساالریان                      8870۵۵08
   2۳۳ بابک                             سامی                         88901۵47

*2۳4حمیدرضا                          سبزه اي                        77۵20148  
*2۳۵عباس                            سالک                          6648۵06۳
*2۳6 محمد                            سخائی فر                     8884۳704 
*2۳7 محمدرضا                        سرافرازیزدي                 88۳26۵27 
  2۳8 سید محی الدین               سراج                          8884227۳
 2۳9  عباس                           سرلک                         880204۳4
*240 علی                               سعادت                         22909۵۵7 
*241 نصراله                            سعادتی                       8870۵۵08 
*242 محمدحسن                      سعادتیان                      88۵0۳۵27
*24۳ فرشید                           سلطانی لرگانی               4429718۵
*244 کامران                          سلیمی                        88۵7۵47۵
*24۵ سعید                             سلیمی                       442۵0494

*246 محمدتقی                        سلیمان نیا                     66۵6۵290 
*247 مهدی                            سوادلو                         4461172۳ 

*248سیاوش                           سهیلی                          88902۳16  
  249 فتح اله                          سهرابی                        22912۳68
*2۵0 حسین                            سیادت خو                     88801904 
 *2۵1 مسعود                          سورانی                       2292۵910
   2۵2 سیدمهدی                       سیدمهدی                     6670442۵ 

*2۵۳ سعید                              سینائی مهربانی              88802901  
   2۵4 واقناک                           مسیحی شاه نظریان         88847962 
*2۵۵علیرضا                           شایان                         22902484

  2۵6 رضا                               شاهرخی                       77۵166۳4 
*2۵7 جمشید                          شاهرخی چمن آبادی         84۵0807
*2۵8 سید مصطفی                   شاه صاحبی                   889۳81۵8
*2۵9 تیرانداز                           شکیبا                          7787۳۵21
*260 احد                               شله چی                        22904200 
   261  سیدمجید                         شجاعی                        887914۳7 
*262غالمرضا                        شجری                        228618۳0
*26۳ معصومه                          شعبان                          8890۵647 
*264 سعید                         شعبانی                      88۳16897
*26۵ محمدعلی                       شعبانی  سبزه میدانی         6670442۵ 
*266 احمدرضا                        شریفی قزوینی               88۳0۵۳92

*266 مهرداد                            شریعت زاده             0۳11-66448۵2  
*267 نریمان                            شعربافی                       66۵6۵291 
*268 عبداله                             شفاعت قراملکی               88804942
 *269 سیروس                          شمس                          889۳7۳17  
*270 منصور                            شمس احمدی                88۳09100 

*271 رضا                               شمس زهرایی               8867۵992  
*272  عبداهلل                            شمشیرساز                     88744228  

*27۳ محمد                             شوقیان                         88804941 
*274 اردشیر                            شهبندیان                     88928981
*27۵ فرزاد                              شهدادفرد                     88۵0۳۵27  
   276 محمود                           شهشهانی پور                 88909718 
*277 شهره                                شهالئی                          88794646
*278 منصور                         شهالیی                       888862۳0 
*279 امیر                               شهالئی مقدم                8890۳949

*280 صغری                           شهراسبی                     8877۳828  
*281 قاسم                             شیخانی                        88۳۳4142 
 *282 حسین                            شیخی                         22270949
*28۳ فریده                             شیرازی                        88۳4۳2۳۵  
   284 رضا                               شیروانی                       22۳۵۳129 
  28۵ احسان                          شیروانی هرندی              2292۵910
*286 زهیر                              شیرین                         88728600 

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

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

*۳28  عالءالدین                      غفاری                            889۳7۳17  
*۳29 جعفر                           غالمی                          88۵14۳6۳
*۳۳0 بهرام                            غیائی                            88909718  
  ۳۳1 کامبیز                            غیائی                           880۳8۳79 
*۳۳2 هوشنگ                        غیبی                             8898۵7۵1  
*۳۳۳ علیرضا                        فاضلی                           77۵14۵76
*۳۳4 سید مرتضی                  فاطمی اردستانی               889۳9۵1۳
*۳۳۵ محمدحسن                   فامیلی                           44299۳40
*۳۳7 ابوالقاسم                       فخاریان                          88728۵6۵  
* ۳۳8 محمد                           فدایی حسینی                   8867۳149 
*۳۳9 بهمن                          فدوی رودسری                 888۳۵207
*۳40حسین                           فرج الهی                         88۳06911  
*۳41 مهران                         فرجی                            889۵19۳0

*۳42 علی اصغر                       فرخ                               2292۵910  
* ۳4۳ فرهاد                           فرزان                             88929709 
*۳44 مصطفی                       فضلی                            8884۳704 
  ۳4۵ مرتضی                        فالح                             88802901

* ۳46 مرتضی                          فالح موحد                         220۵68۳۵ 
*۳47 فرهاد                            نژاد فالطوري مقدم            88۵22096

*۳48 فرزاد                            فرهمند بروجنی                 88824887 
*۳49 نادر                             فرهمندنیا                       88444668  
*۳۵0 بهزاد                            فیضی                            88901246  
*۳۵1 یاسین                         قاسمی                           8810۵۳67
*۳۵2 حسین                          قاسمی روچی                    220۳۵160 
*۳۵۳ سید حسام الدین              قائم مقامی                 0۳11669۵429
*۳۵4 حسین                         قربانی                           88980402
*۳۵۵ ابوالفضل                    قربانی                          26712860
*۳۵6حبیب                        قوتی                           88246۳41

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

*۳71 مهدی                          کیانی                             66274991  
*۳72 مهدی                         کوکبی                          88172۵6۳
*۳7۳ عباس                          گرجی                           2670۵۳۳6 
* ۳74 اسفندیار                        گرشاسبی                         88۳۳4142 

*۳7۵ محمدرضا                      گلچین پور                       887914۳7  
*۳76 سیدرضا                        گلستانی                          8871۳809 
*۳77 سعید                          گل محمدی                    8810۵۳67
*۳78 خلیل                          گنجه                            88806876
*۳79 خیراهلل                        گلناریان                     061۳444۵1۳2

  ۳80 شهاب                         گودرزی                         221۳7707 
* ۳81 سیروس                        گوهری                           887176۵0 

*۳82 مهدی                         گوهری                          88172۵60 
*۳8۳ مسعود                          مبارک                            66۵6۵290  
 ۳84 الهه                              محب رباني                      22۳۵۳129  
* ۳8۵ موسی                           محسنی                           2222892  
* ۳86 عبدالمجید                      محالتی کاظمینی             88741179 
*۳87 محمد                          محققی ریاض                 88۵80488
۳88 مهدی                            محمد رضایی                  44196216
*۳89 نادر                              محمدپور                         999876۵4 
*۳90رضا                              محمدخانلو                     44047۵90
   ۳91 جهانگیر                        محمدی فر                      2292484۳ 

  ۳92 محسن                        محمودی چوینلی               44022۵77 
*۳9۳ ناصر                       محمودزاده احمدی نژاد    88981۵69 

*۳94 محمود                         محمدزاده                        887817۵9  
  ۳9۵ میثم                           محمودزاده                       2202۳۵44
*۳96 محمود                         محمودی نیا                     88802901 
  ۳97  عبداالمیر                       محمدیان                         44008177 
*۳98 سید مجید                      مختارنژاد                         66۵68۵۵۳ 
  ۳99 بیژن                             مدیري                           8884۳704 
 400 سید محمد سعید              مدیحی                          88۳28۳1۳
*401 ابوالقاسم                       مرآتی                            88۵04۵87 
*402 طاهر                            مراغه پور                         628۳764  
* 40۳ علیرضا                         مستغائی                          88۵۳82۳4  
*404 عبدالکریم                   مستوفی زاده                   4464648۵ 

 *40۵ علی اصغر                    مسلمی                          88899962 
  406 شهرام                         مشتاقی                         66۵911۵7

*407 علی                             مشرقی آرانی                   88۳0۵۳92 
*408 همایون                        مشیرزاده                        221۳7707

*409 شیرین                        مشیرفاطمی                    88849640  
*410 مرتضی                     مصدری                         88902999
*411 رضا                           مظاهری                         88061990  

*412 رضا                         معجزاتی                      88۵814۳9
*41۳ محمدجواد                  معصومی                       88۳201۳1
*414علیرضا                           مسعود خورسندی             2222844۵  
* 41۵ پژمان                          معتمدیان دهکردی            6641917  
*416 محمدباقر                    ملکی                             8870۳۳۵1 
*417 محمدتقی                     منصوری راد                    44298622
*418 فرهاد                         مصفا                       044۳2228222

*419حسین                            مقیمی اسفندآبادی             88107264  
  420 بهزاد                             مقرب کلخوران               2292۵910
*421 اکبر                          منفرد                            88۵72024  
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حسابدار

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

*9 بابک                                  پوربهرامی                 0912210۵100
*10 ایرج                             پورحسین  اکبریه            8890۳190  
*11 خسرو                            پورمعمار                          880۳0644 
*12 سعید                                تاج بخش                   0912۳688۳1۵  
* 1۳هوشنگ                           تسلیمی                      09121۵91841
  14 احمد                             جاللی  کله سر         0912۳701۵04

*1۵  پرویز                             جوادی بوسجین              8879802۳  
*16 عباس                                  جهانی                          09122991984
*17  یحیی                             حساس یگانه            091218818۵0  
*18 مصطفی                         حقدوست                        8876904۳  
*19 جالل                              خرازی زاده                      88897029 
*20 بهروز                              خالق ویرودی                  88889242
*21  امیرعلی                           خانخلیلی                         8879802۳  
* 22 فریده                          خلعتبری                      66427۵۳9 
2۳ جمال                               دامغانیان                        6099201۵
  24  اسیک                           دراستپانیانس          09121884094 
*2۵ سیروس                         رحمانی                           8878۳۳2۳ 
 *26محمدعلی                       زاهدی                      09121019۳۳2
  27 سروش                           زینلی یزدی             09121277264  
 * 28  محسن                       ژاله آزاد زنجانی       09124۳۵۳808
  *29 محمدباقر                  محمدی                     8880۳660  
*۳0 رسول                            محمدی سالک                22۵48۵49  
  ۳1 سیامک                      سامی                         8۳879000

*۳2 غالمرضا                     سالمی                         8888224۳  
* ۳۳ ناصر                         ساالر                         88904226
*۳4 فرامرز                       شایگان                       664۳6۳91
*۳۵ سیامک                      شهریاری                     887۵1909  
 *۳6 عباس                              شوقانی                      0912411۳۵11
*۳7 غالمرضا                    شوندی                       229067۵1
* ۳8 هوشنگ                       شیوایی                   09121214422
*۳9 احمد                             عبائی کوپائی                   2207۵218 
*40 خسرو                       فخیم هاشمی              667202۳6 
  41 رحیم                              فیروزی                          66801062

  42 محمود                    قدس                     
  4۳ صالح الدین                    قوی پنجه                       8866۳272  
*44 محمدابراهیــم                 قربانــی فریــد                      77۵ 

  0846۳
   4۵ سهراب                            کارگرمعمولی رفتار         )10۳(-49772
46 ادریس                           کریمی قره عمر        912276۳6۵4

*47 بهرام                         کالنترپور                         220۵۵09۳  
* 48 جو اد                                 گوهرزاد                         09121026941
*49 محمود                       گلرخی                           22944۳60
*۵0 پرویز                           گلستانی                          88790182 
*۵2 رضا                           مستاجران                       8884۵466 
*۵۳ ایرج                           مشتری دوست         09122۵81678
*۵4 محمدرضا                        مجدرضایی                0912۳089866  
*۵۵ امین                         محبوبی                  604676-7677 
 ۵6 سیدحسین                     مروستی                        88884۳670
*۵7 محمود                         ملکی پورغربی                  776۳70۵7
*۵8 محمد                              میرآفتابزاده                     88791499
  ۵9 مجید                              میراسکندری             0282222۳9۳7 
  60 غالمعلی                         نعیمی منفرد                     77928۳60
*61 ژانت                          نصیری                          66414861  
*62 ایرج                            نیک نژاد                         6646۳۳9۵ 
  6۳ فریدون                            وحدتی نیکزاد                   888۳۳8۵۵  
*64 بهروز                         وقتی                             2226722۳
*6۵ ناصرعلی                      یاوری                       0912171186۳

* ردیف های ستاره دار، عضو جامعه حسابداران رسمی 
ایران نیز هستند.

حسابداران مدیریت خبره

سمانه                         آدینه                    09124۳۳۳029
احمدرضا                      اسدیان                 091۵۳0۵0620
1  مهران                      آقایی                    0912189282۳
2 امیر                               ابراهیم زاده             09121490701
۳ اردشیر                       احمدیان               091229۵۵۳47
4 سعید                        اکبری  ارزنانی         091۳9028291
۵ فریدون                            امجدیان                   09122496804
6 محمد                       امیرآتشانی            0912۵846040

7 هادی                           امیر آتشانی             091224080۳6
8 بهمن                       امیری                  091279982۳۵

9 حامد                              امینیان                     091۳۳46۳090
10 هادی                             اوالد                       09121۵۵4178

*422 هوشنگ                      منوچهری                       88478489  
*42۳ ابراهیم                       موسوی                          884۵296۳  
*424 سید مصطفی             موسوی                         884468۵6 
*42۵ سیدکمال                    موسوی                          88۵814۳7  
*426 علیرضا                         مهدی بابایی              011442276۳۵
*427 محبوب                      مهدی پور بهمبری           88109418 
*428 ابراهیم                       مهدویان                        88028711
*429 رویا                            مهدی زاده                      8884۳704
*4۳0 سید علی                   مهدیان                         44۵42499
*4۳1 پویا                             مهدوی فر                     886908۳0

*4۳2 مسعود                       مهرآبادی                      889۳۳8۳2 
*4۳۳حسین                       مهربانی                         2284042۳
*4۳4 منصوره                     منصفی                          66۵6۵290
   4۳۵ پرویز                         میرآرمندهی                    88804۵19 

*4۳6 عبداالمیر                    میرآب                            88۳12248  
 4۳7 رضا                              میرآفتابزاده                     8866۳1۳2
*4۳8 منصور                         میرزاخانی نافجی                66۳1۳90 
*4۳9 ابوالفضل                     میرزائی                   0۳11-6691921
*440محمودرضا                   ناظری                            44611722 
*441 محمدعلی                  ناظری                          8884۳704
* 442 حمید                         ناموری                           88901246 

*44۳ ایرج                           نجفیان                           8801۵042  
  444 محمدعلی                  نجفیان                         8801۳17۵
*44۵ بیژن                         نجفی                           88۳26۵27 
*446 علی اصغر                       نجفی مهری                    220۳۵160
*447 افشین                          نخبه فالح                      88804941
*448 محمدرضا                       نصر اصفهانی                  88890619
  449 بیژن                             نصیری                          2292۵910
*4۵0 فرامرز                            نوروزی                         44299۳40
*4۵1حمیدرضا                          نقی زاده                        22028774

*4۵2 علی                               نظاری                            88274746  
  4۵۳ جعفر                            نعمتی                           889۳8۵28
*4۵4 عبدالرضا                         نوربخش                         220۳۵160
*4۵۵مرتضی                          نوبخت                            8890۵647
*4۵6 سعید                             نوری                           88107264
*4۵7 سیدشهریار                     نوریان                             6699494 
*4۵8 ایمان                            نیکوکارلیسه رودی           88909718

*4۵9حمیدرضا                          نیکخواه                          220۵68۳۵ 
  460محمدرضا                        نیکخواه                         88۵۵9۳16
  461 شهرام                            نیک بخش                     82182100
 462 فرهاد                             نیلی                             88۳0۵۳92
*46۳ اسداهلل                            نیلی اصفهانی                  88794646 
*464 محمدحسین                    واحدی                            6621۳4۵
*46۵ محمود                            واحدی                           88961042  
*466 محمد حسن                    واحدی                           6611276
* 467 کاظم                             وادی زاده                       221۳690۵ 
*468 سجاد                            وجاهت                         88۵21678

*469 سعید                             وطنی                           88۵28194 
* 470 اکبر                               وقار کاشانی                     442894۵6
*471 مهدی                           وکیلی                           22۳66611
*472 عادل                             ویسی                           441۵11۳۵

*47۳. علی                                هاشم نژاد شیرازی          66۵6۵290  
* 474 ایرج                              هادوی                           88782096 
*47۵ محمد صابر                 هشتجین                    88209817
*476 عباس                            هشی                             8884۳704 
*477 هومن                           هشی                            88۳0۵۳91
*478 محمد رضا                     همتی                            44221149
*479 محمد                           همتی                           8880606۵

* 480 کارو                             هوانسیان فر                   88841227  
  481  حسن                      یاسورعلیپور                 8894468

* 482 قاسم                             یاحقی                            88۵041۵9  
*48۳ محمدرضا                      یادگاری                         88799۳6۵  
*484رضا                               یارمحمدی                     22۳41880
*48۵ مهدی                           یاری                            88662۵9۳
*486 رسول                          یاری فرد                       88980448
*487 حمید                             یزدان پرستی                  8884۳704  
*488 هادی                            یوسف زاده                      88۵28194 
*489 ابوالفضل                       یوسفی                           88۵20۵0۵ 
*490 رضا                               یعقوبی                           8849۳172 

حسابداران مستقل خبره شاغل در حرفه به صورت 
انفرادی

1هرمز                                  ایزدگشسب                   22200۵92

 2  امیرهوشنگ                         احمدی                          77910809
* ۳  ابراهیم                          اسفندیاری             091۳1027214 
4 مجید                                اسعدی الموتی         09121112787
۵ امید                                    افشار                      09121۵98۵۵7
 6 بهروز                              امیدعلی                        8۵۵4102
*7 محمود                               بابایی رهنی              0912۳098۳22
* 8 محمد                                بدراقی نژاد                      88781708
*  9علي                                   بهروزي                    0912۳0268۳4
10فرزانه                              پورطاهر اقدم          09126718122
*11 محمدحسین                      توکلی                             22021881
    12عزیز                          حیدرنژاد                  09121448۵6۵
  1۳ رحیم                               جباری دارستانی        0912۵04۵089
*14 سعید                             جمشیدی فرد                222۵1920
  1۵ سیدمحسن                        حجازی                          2204400۵
  16مرتضی                             حجازی                          2288۵۵99
  17 حسن                              حسین پور فرد         0912۳869677
*18 علی                                 حیدری                    09188660۳40
*19 سیدحسین                         خاتمی                       0912۳8640۵7
*20 ابراهیم                               خبیری                       091۵1114۳70
  21 مسعود                             دادگر                            44607914
  22  فرهاد                           دولتشاهی                09122202296
  2۳ اسکندر                             رجبی                       091210۵928۳
*24 ایوب                          رستمی سلطان احمدی    091۳1418660
*2۵ قدرت اله                         رهگذر                           2200260۵
  26 محمود                             زائری امیرانی           0912200119۵
 27محمدرضا                          سالمی                     091240۵6094
* 28 رامین                            شاهعلی زاده                  88607020
*29 فرهاد                              شاه ویسی                 09121978024
*۳0 علی                                   صحرائی                     09122۵01۵69
  ۳1 مهدی                        شهرستانکی           091۵۵142098
*۳2 محمد                              صفری کوپائی                66499299
*۳۳ محمدکاظم                      ضیاءپور                         44۳۵2860
  ۳4 علیرضا                                 کریمی طار              091212۵2871
     ۳۵ بختیار                                  علیپور                       09121۳91611
 ۳6 مرتضی                         قلی زاده           0914۳4۳1000
  ۳7 جمشید                            فراروی                         22۵۵0۵69
*۳8 علی کامیار                      گیالنپور                         882۵0817
  ۳9 عباسعلی                      مفتاح پور                 09141۵11122
*40 زهرا                                 مطلب زاده                 09121176124
 41 حسین                              مرجوی                    0912678801۵
42محمد علی                         نوری                       09128408660
 4۳  عیسی                        نورانی فر             0912۵764176
*44 محمدعلی                         نوذری                       0912۳174861
   4۵  امیر                            هداوند                 09121066800

 حسابداران مستقل خبره  شاغل در سازمان حسابرسی
*1 مجید                                  اعتصام                      0912۳026۳40
*2  جعفر                                باقری                              224179۵
* ۳حسین                              بجنوردی                        821827۳4
*4 اصغر                                 داوطلب                           77689144

 ۵ بهزاد                                   دانشجو                             82182100 
*6 هادی                           روحی ثانی لنگرودی     22912418
*7  نوین                             سجادی                        82182۵20
*8 محمود                               شالی                             821827۳0
*9 علیرضا                         صفایی                  0912۳061۵92
*10 غالمرضا                      صرام                            8871۳790

*11حمید                              طاهرپور                         82182۵20 
 12 فهیمه                              عیسی                            82182۳1۳
*1۳ غالمعباس                        عزتی شالقونی                  82182۵2۵
* 14 قاسم                             فرهاد خانی              091261۳6۳0۳
 1۵ مهرداد                          قدیمی                         821827۳2
*16سیدصمد                         میرحسینی مطلق    0912۳011۳61
*17حسین                                نجات بخش                09126080247
*18  فرزانه                             نخعی                            88726106
*19 میرمجید                         وکیل زادیان                  88726۳08
*20 مرتضی                         محسن زاده گنجی        88717911

حسابداران مستقل خبره غیرشاغل در حرفه
*1محمد                                 آذرنیا                         0912289۳814

*۳ بهروز                              ابراهیمی                        88674421   
*4 علی                                    احتشام                      0912۳۳96260 

 ۵ محمدحسن                           استحقاری                  0912118۵789 
 6 جهانبخش                         اسدنیا                      09121976689
*7 حمیدرضا                             بنی اسدی                 0912644۵471

*8 ذبیح اهلل                             پروانه                        09121761484  



8۳
تابستان ۱۳۹۹

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳۳ شمارۀ

حسابدار

  

11 سهیال                       الهیاری               0912۳217184
12 حجت اله                        بابایی                      09122۳097۵6                  
1۳ ستوده                     باقری                 091294۵1916
14 هاجر                              باطنی                      09122786469
1۵ داود                            بهادر                      0912۳164670
16 علی                            بیات                       09121۳04۳۵7
17 احمد                           بیابانی                     09121۵42۵07
18 فاطمه                             پوریعقوبی                 091270۵9909
19 جمشید                         پیک فلک                091۳2829098
20 علی اصغر                ثامنی                  0912609۵674

21 رضا                              چالنی ترکمانی        0912۳12824۵                   
22 ساسان                        حدادی                    09122027727
2۳ محمد                          حسین پور                091۵۳1۵9۳11
24 حمید                            حق نویس                09121۳64827
2۵ اسداله                             حمیدی                     0917171۳402
26 محمدتقی                 خادمی جبلی         091۳22۵2269۵
27 سعید                      خان محمدی        09192026809
28 رحمان                         خانی گنبد                 0912277۳7۵8
29حسین                       خلیل زاده               0912۳0810۳1
۳0 مهناز                            خشنودنیا                  0912۳6۳0148
۳1 محمدنادر                      خمجانی                   091220196۵6
۳2 مسعود                        خوروین                 0912۳182۳۳4
۳۳  نوشان                         خوشبخت فشتمی    0912289۳206
۳4 روح اله                     خلج                   0912419۵401
۳۵ محمد                     جعفر ناسوتی         09121۵91۳۵9
۳6 حمید                      داراب                 091۳27۵84۵۵
۳7 فریدون                        داودوندی                 09121942912
۳8 محمود                     زائری امیرانی         0912200119۵
۳9 غالمحسین                  دوانی                           8886602۵
40 مریم                       روستازاده شیخ یوسفی 091۳7722212
 41 هادی                     رستگار                09120620422
42هایده                      رحیمی علی آبادی   09122877۳۳۵
4۳ رحمت اله                     صادقیان                       88678۳۵1
44 محسن                          ژاله آزاد زنجانی        09124۳۵۳808
4۵ لیال                        ستاره                  09۳0۵۵9۳۳۳۵
46 مهدی                     سلیمی                09126147470
47 محمدعلی                سلیمانیان             09122114۳79
48 سامان                     ساعدی               0918970204۳
49 عباس                          سخاوت                   0912۳166744
۵0  آزاده                        سوری                 09128۳40978
۵1 محمد مهدی                 شاطرزاده                  091771۵0467
۵2 منصور                       شمس احمدی               88۳09100
۵۳ غالمعباس                عزتی شالقونی         0912۳۵94۵14
۵4 غالمعباس                     عالیشوندی                09177161۳۵۵
۵۵ عبداالحد                 عباشی                 09119642678
۵6  محسن                   عالیخانی              0912۵4۳672۳
 محرمعلی                    علیخانی               0912۵4۵9784
۵7 احمد                      غفاری                0921۳68016۵

۵8 آزاد                         فرح افزون             09۳76۳01800
۵9 محسن                     فالحی                  09122۳۳6۵47
60 امیر                        فلکی طرازکوهی      091219۵941۵
61 علیرضا                    فلکی طراز کوهی    091228۵872۵
62 شهریار                    قهرمانی زهرایی     0912220۵112
6۳ سیدمحمد                      طباطبایی                  0912۳028071
64 جواد                              طهماسبی                 091268۵8۳49
6۵ اسفندیار                     گرشاسبی               0912۳۳80144
66 سودابه                        گودرزی                 0912۳۳80214
67کورش                     مروتی                 09189840۵28
68 روح اله                    مردان واجاری       0911۳428۵۵6
69 ضیاءالدین                معصومی              0912۵1122۵۵۳
70 بهزاد                        محمدی                091221700۳۵
71 محمد                    محمودی               669۳2021-۵

72 حسین                          مرجوی                   0912678801۵
7۳ علی                            مصدر                      0912۳۳8۳872
74 هنگامه                         مقدس پور                0912۳464917
7۵ سید احمد                  موسوی                0912682۳289
  سید حسین                 موسوی               0912246۵042
76 محمد مهدی              مقامی                  09120766284
77مجید                               میراسکندری              0282222۳9۳7 
   محمدجعفر                  ناسوتی                  09121۵91۳۵9
78 آرمان                       نقشبندی               09184746174
79 اشکاندخت                     نمسه چی                  0912220۳696
80 مهدی                      نیرومند                 0912۳116096
81 پیمان                        ویسه                    0912۵۳۳1704

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

82 امیر                          هداوند                  09121066800
8۳ علی                          یساولی شراهی       0912۳121۳67
84  فرشید                       یزدانی                  0912۵0۵1088

حسابداران مالی خبره

1  بهمن                           امیری                     091279982۳۵
2جلیل                            ایوانی                   09188877۵۳2
۳سید محمد                      باقرآبادی                  0912۵۵0426۳ 
4مجید                            باقیات                  0912۳117۵0۵   
۵ سعید                           پرتو                     0919۵18711۳
6 فاطمه                         پور یعقوبی              091270۵9909
7 جمشید                        پیک فلک               09129746907
8 عبدالرضا                      تاالنه                       886۵9982

9علی اصغر                     ثامنی                    0912609۵674
10 اسحاق                     جانباز                   091۵11۵۳4۵8

11 محمدتقی                        خادمی جبلی             091۳22۵269۵
12 سعید                           خان محمدی            09192026809
1۳  همایون                             خوبان عنبران              0912792471۳
14 محسن                      رحیمی                  09120281014
1۵بهرام                         رستمی                0912۳8021۵۳

16 محسن                         ژاله آزاد زنجانی       09124۳۵۳808 
17  سامان                             ساعدی                  09107606401
18  محمدعلی                         سلیمانیان                09122114۳79

19  مهدی                           سلیمی                  09126147470
20 بهنام                          شیری                  0912۵۵00096  
21حمیدرضا                      صالحی               091۳1۵21010
22علی                              فتوحی               091۳2۵46۳98
2۳  شهریار                          قهرمانی زهرایی         0912220۵112
24  عبداالحد                           عباشی                      09119642678
2۵  غالمعباس                      عزتی شالقونی               82182۵2۵  
26  مریم                               علیشیری                 091226۳۵478
27 محسن                       غالمرضایی           091228789۳2
28 مزدک                         کاظم زاده            0912۳79۵۳60
29 علی                                  محمدی فر              091261949۵6
۳0 مهدی                            مرادزاده فرد                 09121791429
۳1  روح اله                             مردان واجاری          0911۳428۵۵6
۳2  ضیاءالدین                    معصومی               0912۵1122۵۳
۳۳  محمدجعفر                   ناسوتی                09121۵91۳۵9
۳4 ابراهیم                       نوروزبیگی             0912۵0017۵7
۳۵ بابک                         وهابی                  091221۳4214
۳6 امیر                          هداوند                09121066800

۳7  فرشید                       یزدانی                  0912۵0۵1088

درخواست نامه ی اشتراک شماره های آینده ی مجله حسابدار

خواننـدهیگرامی
، مبلغ مربوطه را به حســاب جاری شــماره ی 4۵0۵3۵۵۵  برای اشــتراك شــماره های آینده ی مجله 
انجمن حســابداران خبره ی ایران نزد شعبه ی مرکزی بانک تجارت یا حســاب سیبا شماره ی 010۶13۶8۹۷00۷ 
انجمــن حســابداران خبره ی ایران نزد شــعبه ی خیابــان آیت اله طالقانی بانک ملــی ایران )یا انتقــال به کارت 
۶03۷۹۹11۹۹۵2۹128( واریز فرمایید و اصل برگه ی واریز وجه)کپی برگه ی واریزی را حتماً نزد خود نگهدارید( را 
همراه درخواست نامه ی اشتراك )زیر( به نشانی دفتر مجله: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، شماره 28، طبقه ی 

دوم؛ یا صندوق پستی 1۵81۵/3۶۹1 یا دورنگار 888۷8۶۶۷ بفرستید. 
دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری حسابداری و رشته های مرتبط با ارائه ی کارت دانشجویی 

معتبر )که در آن تاریخ اعتبار کارت مشخص شده باشد( می توانند از 20درصد تخفیف بهره مند شوند. 

مشترکانبیشاز۵شمارگاندرهرشمارهیمجلهاز10درصدتخفیفبهرهمندخواهندشد.

مجله ی  اشتراک 

نام کامل مشترک: 

نشانی کامل پستی: 

کدپستی ده رقمی: 

روش پرداخت*: 
* شماره و تاریخ فیش واریزی و مشخصات شماره حساب انجمن نوشته شود

دوره سفارش:  از شماره...............تا شماره...............

مشمول تخفیف:  دانشجویی  بیش از ۵ شمارگان

مقصد:      تهران  دیگر شهرهای ایران  دیگر کشورها

نوع سفارش:
 ۵ شماره ای              پست عادی

 10 شماره ای            پست سفارشی

تهران

دیگر شهرهای ایران

دیگر کشورها

5 شماره ای 

5 شماره ای

10 شماره ای 

10 شماره ای

• پست عادی:      ۶00/000 ریال

• پست عادی:      ۷00/000 ریال

• پست عادی:   ۶/000/000 ریال

• پست عادی: 10/000/000 ریال

• پست عادی:    1/000/000 ریال

• پست عادی:    1/200/000 ریال

• پست سفارشی:1/000/000 ریال

• پست سفارشی: 1/000/000 ریال

• پست سفارشی: 1/۶00/000 ریال

• پست سفارشی: 1/800/000 ریال

5 شماره ای

10 شماره ای



84
 تابستان ۱۳۹۹

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳۳

حسابدار

اعضای جدید
اخبار انجمن

120 عضو جدید به نام های زیر به انجمن حسابداران خبره ی ایران پیوستند.

10۹44- مجید ندیمی

10۹34- مجید رسولی سقای

10۹۵0- محمدرضا گنج خانلو

10۹40- امیر میرزائی

10۹43- حسام الدین جعفریزدی

10۹33- سجاد محمدی

10۹4۹- فرشاد عزیزی فرد کالشی

10۹3۹- مطلب طاهری

10۹42- مهسا موسی زاده

10۹32- علی حسن زاده

10۹4۷- سارا احمدی

10۹3۷- علی رحمانی

10۹48- یوسف اسماعیلی

10۹38- امیر تمجید

10۹4۵- سیدحمید کاظمی

10۹3۵- آرزو ناظرماسوله

10۹۵1- محمدرضا رحیمی

10۹41- بهمن امینی

10۹3۶- حسن شبیهی

10۹4۶- امیرمحمد راکعی اصفهانی



8۵
تابستان ۱۳۹۹

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳۳ شمارۀ

حسابدار

10۹۶۶- هاشم بیات10۹۶۵- علی مسعودفر10۹۶4- محمد دانیال جاهد10۹۶2- رحمان رجبی

10۹۷1- فردین بیگلری10۹۷0- اسماعیل سلیمانی10۹۶۹- محمد خسرو پناه10۹۶8- مهدی شاکری10۹۶۷- سعید خوش زبان

10۹۷۶- امیر معصومی وایقان10۹۷۵- امین جوادی نیکوجور10۹۷4- مسعود محمدیان10۹۷3- پیام دسینه10۹۷2- بهمن زراعتی زرنق

10۹۶3- قباد هاشمی شرفی

10۹۶1- محسن عالی خانی10۹۶0- زهرا هاشمی  پورنصری10۹۵۹- طاهره خسروجردی10۹۵8- فرانک مجموعان10۹۵۷- محمدجان نثاری الدانی

10۹۵۶- مهرداد ارجمند پور10۹۵۵- سیمین شوراب اسکندری10۹۵4- حمیدرضا حسین خانی10۹۵3- میالد حاتمی 10۹۵2- میالد رحیمی
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 تابستان ۱۳۹۹

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳۳

حسابدار

10۹8۷- آرش آذرنیوش

10۹۹2- سرور مرادی

10۹۹۷- مجید جمشیدی

10۹88- موسی دلنواز

10۹۹3- مسعود خواجوندی

10۹۹8- رضا بهرامی

10۹8۹- معصومه شهرکی

10۹۹4- ظاهر تقوی ارجستانی

10۹۹۹- احمد علی فالح

10۹۹0- علی شیر رضایی میرقاید

10۹۹۵- رضا علی زاده

11000- خدیجه حکیمیان

10۹۷۷- هدایت اله نقوی

10۹82- حامد فدایی رضادوست

10۹۷8- کبری احمدی

10۹83- محسن اسمعیلی دامغانی

10۹۷۹- بهزاد محامی

10۹84- فائزه محمدی

10۹80- رضا قدیری

10۹8۵- فرشاد شجاعی بافتانی

10۹81- مصطفی حسین آبادی

10۹8۶- حسن شبیهی

10۹۹1- مصطفی رضائی فرخ

10۹۹۶- مهدی صابری قهفرخی

11001-علیرضا سنکوك
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تابستان ۱۳۹۹

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳۳ شمارۀ

حسابدار

11003- محمود مشعلی 1100۶- زهرا نوری لنجان نوکابادی1100۵- محمد حسنی11004- شهرام دارابی11002- محمد مهدی روستا نژاد

11010- مرضیه روزبهانی 1100۹- مریم اسمعیلی11008- ابراهیم حسین پورپاکیانی 11011- محسن کی منش1100۷- سیدحسن حسینی

11012- محمدحسین عمارتی بخشایش

11020- اعظم زارع جعفر کالئی 1101۹- بهرام عیسی نژاد عیسی لو

1102۵- کبری بهروزی11024- ولی اهلل فهیم 11023- فاطمه زهرا شیرین زاد 11022- سیدآیت اله آبان گاه

1101۶- محمدجواد آصفی امشی1101۵- فیروز جوادی پور11014- جواد چاکرزهی

11018- عباس قربانی
11021- کاوه نعمتی

1102۶- سیده مرجان مشهدی

1101۷- صمد صابری جو

11013- احسان شفیعی نژاد
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 تابستان ۱۳۹۹

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳۳

حسابدار

1103۹- رضا حاجبانی الهرودی 11038- سعید نوری 1103۷- الهام فرمهینی فرهانی

1103۶- مهدی سزاری1103۵- مهدی معصومی 11034- محمدامین بهاری خوب 11033- محمد ملک آباد 11032- آزیتا پورداداشی

11040- حمید قاسمی

1104۶- حسین عسگری1104۵- محمد خزلی 11044- وحید جوادی نامجواد 11043- شهرام شریفی 11042- علی اصغر گانینی

11041-  سمیه شمسی

11031- مجید توکلی 11030- زهرا سعیدلو1102۹- قاسم عابدزاده شوکی11028- امیر طاهرخانی 1102۷- محسن صادقی

110۵1- محمدعلی ملک پور110۵0- الهه عالئی ابوذر 1104۹- داریوش سهرابی 11048- محمد رشید نریمانی راد 1104۷- علی علیلو
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تابستان ۱۳۹۹

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳۳ شمارۀ

حسابدار


