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رد فراق استاد علی مصدر

سیدمحمدباقرآبادی

 ســـردبیرسخن 

ــا  ــرای م ــا هســتند کــه ب برخــی از معلمــان م
نقشــی بیــش از یــک اســتاد و آمــوزگار را 
ــه  ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ــد و ب ــا میکنن ایف
ــا  ــوزش ب ــان دوره آم ــد از پای ــا بع ــا مدت ه ت
آنهــا ارتبــاط داریــم. غــم فــوت معلم هــای ایــن 
چنینــی بســیار دشــوار اســت و تحمــل آن جــز 
ــم  ــن غ ــا در ای ــتن مرثیه ه ــدن و نوش ــا خوان ب
ــت  ــی از دس ــم یعن ــوت معل ــت. ف ــر نیس میس
اســتاد  و بخشــنده.  آگاه  یــک منبــع  دادن 
کســی اســت کــه مــا در تمــام طــول زندگــی 
بــه او نیــاز داریــم نــه بــرای یــاد گرفتــن علــم 
و دانــش کــه راه و رســم زندگــی چیــزی اســت 
کــه مــا در واقــع از معلمــان خــود می آموزیــم 
و بــه همیــن دلیــل اســت کــه آنهــا تــا همیشــه 

ــد.  ــد مان ــی خواهن ــا باق ــرۀ م ــاد و خاط در ی
ــا  ــا درس ه ــود را ب ــرۀ خ ــاد و خاط ــان ی معلم
ــد در  ــا می آموزن ــه م ــه ب ــی ک و راه و روش های

ــد.  ــه می دارن ــده نگ ــا زن ــن م ذه
ــور  ــابداری کش ــۀ حس ــری از جامع ــز دیگ عزی
ــس در  ــید و از هیچک ــاك کش ــاب خ رخ در نق
تغییــر ایــن مشــیت الهــی کاری ســاخته نبــود، 

ــد: ــه می فرمای ــن زمین ــرآن در ای ــه ق ک

َســاَعًة  أََجُلُهــْم اَلیســَتْأِخُروَن  َجــاَء  »إَِذا 
1 یْســَتْقِدُموَن«  َواَل 

»هنگامــی کــه اجــل آنهــا فرارســد نــه ســاعتی 
ــد.« ــه پیشــی می گیرن ــد و ن ــر می کنن تاخی
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 ســخن از فــراق دکتــر علــی مصــدر، اســتاد و 
معلمــی واال در رشــتۀ حســابداری و  از اعضــای 
مؤثــر انجمــن حســابداران خبــره ایــران اســت؛ 
ــا  ــان را ب ــه ایش ــه هم ــنام ک ــتادی خوش اس
ــال ها  ــناختند. س ــی می ش ــابداری صنعت حس
تدریــس و تألیــف در ایــن زمینــه باعــث شــده 
ــا  ــان ب ــابداران از ایش ــع حس ــا در جم ــود ت ب
ــاد  ــت« ی ــابداری مدیری ــای حس ــوان »آق عن
شــود و چقــدر تلــخ اســت قصــۀ از دســت 
دادن عزیــزان، در ایــن روزگار ســخت کرونایــی. 
ــز ســفر  ــدارد. ســخن از عزی ــر و زود ن مــرگ دی
کرده ایســت کــه بــا کمنــد علــم و دانــش و لقــب 
ــا او حشــر و  ــه ب ــر آن کــس ک اســتادی، دل ه
ــنن  ــن از س ــود و ای ــوده ب ــت را رب ــری داش نش
ــد: ــارۀ آن می فرمای ــرآن درب ــه ق الهــی اســت ک

الِحــاِت  َّذیــنَ آَمُنــوا َو َعِمُلــوا الصَّ »إِنَّ ال

ْحمــُن ُودًّا« 2 َســَيْجَعُل لَُهــُم الرَّ

»مســلماً کســانی کــه ایمــان آورده انــد و 
ــد  ــد، خداون ــام داده ان ــته انج ــای شایس کاره
ــرار  ــان در دل هــا ق ــرای آن رحمــان محبتــی ب
ــش از  ــر بی ــن تعبی ــاید ای ــه ش ــد.« ک می ده
هــر چیــزی در خصــوص معلمــان و اســاتیدی 
ــود  را در راه  ــی خ ــان و دل زندگ ــا ج ــه ب ک
ــوزش  ــف آم ــا  وق ــون انبی ــدا و چ ــای خ رض
دیگــران می کننــد )کــه همانــا معلمــی شــغل 

انبیاســت( صــدق می کنــد.

ی آدمیان رضای حق بطلب ات خدا
کان عشق تو سازد قلوب آدمیان م

تلخــی خبــر درگذشــت اســتاد مرحــوم علــی 
مصــدر، از ذائقــه و یــاد دوســتان او هرگــز 
زدوده نخواهــد شــد. شــنیدن ایــن خبــر 
ــای  ــه در رث ــی را ک ــعری از رودک ــار، ش غمب
شــهید بلخــی ســروده اســت بــه ذهــن متبــادر 

می کنــد:

از شمار دو چشم یک تن کم
وز شمار خرد زهاران شیب

مرحــوم دکتــر علــی مصــدر خردمنــدی مؤمن 
ــک  ــای ی ــردار او ویژگی ه ــار و ک ــود. در گفت ب
انســان واال و یــک معلــم دلســوز متجلــی بــود. 
ــف  ــای زائدالوص ــی و حی ــال زدن ــع مث تواض
ایشــان یادگاریســت کــه هرگــز فرامــوش 
نمی شــود. او در بیــن خوبــان، گــوی ســبقت را 
در بســیاری از جهــات از دیگــران پیشــتر بــرده 
بــود. او بــرای جامعــه حســابداری کشــور یــک 

ــادگار... ــادش، ی ــون ی ــود و اکن ــت ب زین
 

1- ســوره یونــس، آیه4۹
 2- سوره مریم، آیه ۹۶
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ــت  ــون باب ــی ممن ــز و خیل ــی و عزی ــان گرام ــت مهمان ســالم خدم
ــد. ــۀ حســابدار اختصــاص دادی ــه مجل وقتــی کــه ب

بــا توجــه بــه وضعیتــی کــه دنیــا و بــه تبــع آن ایــران بــا پاندمــی 
ــزان  ــما عزی ــه ش ــه اینک ــر ب ــت و نظ ــده اس ــه ش ــا مواج کرون
ــده  ــن پدی ــا ای ــک ب ــاغل، از نزدی ــابرس ش ــک حس ــوان ی به عن
مواجــه شــده اید و هــم مشــکالت حســابداری شــرکت ها و هــم 
ــد،  ــه کرده ای ــی تجرب ــورت اجرای ــی را به ص ــکالت حسابرس مش
ــا از تجــارب و یافته هــای شــما از ایــن موقعیــت  قصــد داریــم ت
اســتفاده کنیــم کــه قطعــاً هــم بــرای خواننــدگان مجلــه جــذاب 
خواهــد بــود و هــم مفیــد و می توانــد چــراغ راهــی باشــد بــرای 
آمادگــی درخصــوص پدیده هــای آتــی احتمالــی، اجــازه بدهیــد 

مصاحبــه را بــا ایــن ســؤال شــروع کنیــم:
ــت  ــچ وق ــا هی ــروع کرون ــل از ش ــا قب ــؤال اول: آی س
ــه  ــده ای مواج ــا پدی ــت ب ــن اس ــد ممک ــر می کردی فک
شــوید کــه امــکان حضــور در شــرکت و دسترســی بــه 
ــدی  ــا تمهی ــد؟ و آی ــدود کن ــان مح ــات را برایت اطالع

ــد؟  ــه بودی ــر گرفت ــوارد در نظ ــه م ــرای اینگون ب
ــین  ــارت پیش ــار عب ــک ب ــتویی: ی ــنگ خس ــای هوش آق

ســؤال را به ســرعت خوانــدم، پــس هــر یــک از واژگان 
ــس  ــد و پ ــاز کردن ــی را آغ ــؤال، خودنمای ــکلۀ س هوشنگ خستوییمتش

میزگرد، تأثیر کرونا بر میزگرد، تأثیر کرونا بر 
کسب و کار حسابرسی باکسب و کار حسابرسی با

هوشنگ خستویی، منصور شمس احمدی، هوشنگ خستویی، منصور شمس احمدی، 
علی مشرقی، تقی رضائیعلی مشرقی، تقی رضائی
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از لختــی اندیشــیدن بــه هــر یــک از واژه هایــی کــه امــکان 
ــد ناخــودآگاه وارد ســیاه چالۀ  ــه بودن ــی بیشــتری را یافت خودنمای
ــم  ــناخته و مفاهی ــده ای ناش ــا پدی ــی ب ــال رویاروی ــر احتم تفک
معــرف هــر یــک از واژه هــا شــدم. نخســت عبــارت قبــل از شــروع 
ــروع  ــلیک تپانچــه ش ــه ش ــود ک ــابقۀ دو ب ــر مس ــود؛ مگ ــا ب کرون
ــگام  ــا چــه هن ــد؟! به راســتی شــروع کرون ــالم کن ــدادی را اع روی
ــی  ــا زمان ــن؟! ی ــذا در چی ــرای غ ــی از ب ــتفادۀ خوراک ــود؟ اس ب
پیشــتر در آزمایشــگاه های کشــورهای به اصطــالح پیشــرفته؟ 
ــه  ــم چ ــنی ندان ــروع را به روش ــن ش ــر م ــیدم. اگ ــخ نرس ــه پاس ب
هنــگام اســت، بی تردیــد قبــل از شــروع، معنــی نــدارد. به عبــارت 

دقیق تــر فکــر ایجــاد نمی شــود تــا احتمالــی را در ذهــن متبــادر 
کنــد کــه مانعــی بــرای حضــور در مکانــی شــود و دسترســی بــرای 
ــچ در نظــر  ــرای هی ــدی ب ــد. الجــرم تمهی ــد کن آگاهــی را تحدی
ــرت  ــۀ حض ــه گفت ــس ب ــر تجس ــه از س ــژه آن ک ــد؛ به وی نمی آی

ــه: ــا هــم رســیده باشــی ک موالن
دنیا همه هیچ، اهل دنیا همه هیچ

ای هیچ برای هیچ، برهیچ مپیچ
خالصــه احتمــال اصابــت شــهاب ســنگی عظیــم بــه کــرۀ خاکــی 
ممکــن بــود فکــرم را به خــود مشــغول کنــد ولــی ایذایــی جهنمــی 

چــون کوویــد 1۹ خیــر.
آقــای منصــور شــمس احمــدی: نــه تنهــا در ایــران بلکــه در 
سراســر دنیــا کســی انتظار چنیــن پاندمــی را نداشــت و همین طور 
کــه همــه در جریــان هســتیم اوایــل هــم خیلــی جــّدی گرفتــه 
ــه ای در عصــر جدیــد ســابقه نداشــته  نشــد و واقعــاً چنیــن تجرب
ــود ولــی  اســت. چنیــن واقعــه ای قرن هــای قبــل اتفــاق افتــاده ب
بــا توجــه بــه تکنولوژی هــای موجــود و روش هــای موجــود انتظــار 
ــا  ــت. م ــود نداش ــی وج ــن پاندم ــا ای ــدن ب ــه ش ــی مواج و آمادگ
در ایــران کمــی دیرتــر از کشــورهای دیگــر متوجــه وســعت ایــن 

پاندمــی شــدیم.
ــن نتیجــه رســیدیم  ــه ای ــی ســریعتر ب ــن پاندم ــه ای ــا توجــه ب ب
کــه زیرســاخت های الزم را نداریــم. مشــکل مــا فراتــر از پاندمــی 
ــه  ــه ب ــم، ن ــزان ک ــه می ــورها، دورکاری ب ــایر کش ــت؛ در س اس
ــی کــه اآلن مطــرح اســت، وجــود داشــت؛ به خصــوص در  میزان
ــن  ــی اپلکیش ــتم، طراح ــی سیس ــزاری و طراح ــای نرم اف کاره
ــودن  ــم ب ــت فراه ــه عل ــر ب ــن ام ــیلیکون ولی ای ــاال در س و ح
ــدا  ــق پی ــرایط تطبی ــا ش ــریع ب ــی س ــاخت های الزم خیل زیرس
کــرده اســت. در کشــور مــا بعــد از فراگیــر شــدن ایــن پاندمــی، 
ــن  ــا )در ای ــکل م ــن مش ــد. مهم تری ــرح ش ــث دورکاری مط بح
حرفــه( تصــورات ذهنــی اســت کــه داریــم و البتــه پــاك کردنــش 
ــی را دور  ــاری ذهن ــع حص ــت؛ در واق ــکل اس ــی مش ــم خیل ه

خودمــان پیچیده ایــم.
ــن نیــز مشــکالت خــاص  ــه )حسابرســی( پیــش از ای ــن حرف ای
خــود را داشــت معضــالت کرونــا هــم بــه آن اضافــه شــده اســت.  
حصــاری ذهنــی داریــم کــه مبتنــی بــر سندنویســی اســت. بــا 
وجــود اینکــه مدعی هســتیم کــه حسابرســی ریســک و تحلیل 
را انجــام میدهیــم ولــی واقعــاً این طــور نیســت. در زمانــی که 
مــا بــرای حسابرســی یــک شــرکت کوچــک یــا متوســط،  منصور شمس احمدی
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داشــتن 4 الــی ۵ زونکــن تهیــه می کنیم،نشــان دهنــده 
ایــن اســت کــه ذهنیــت مــا همــان حسابرســی سندرســی 

اســت و بقیــه، تشــریفات اســت! حسابرســی مبتنــی بر ریســک 
ــریفات و  ــر تش ــتر به خاط ــم بیش ــام می دهی ــه انج ــم ک را ه

کســب نمــرۀ کنتــرل کیفیــت اســت.
اول بایــد ایــن موضــوع را حــل کنیــم کــه آمادگــی مواجه شــدن 
بــا هــر نــوع پاندمــی را داشــته باشــیم حــاال بــه دالیــل مختلــف 

مثــل آلودگــی هــوا و شــرایط دیگــر.
آقــای محمدتقــی رضایــی: واقعیــت ایــن اســت کــه تصــوری 
از ایــن شــرایط نداشــتم. موضــوع پاندمــی و قرنطینه را بیشــتر در 
فیلم هــا دیــده بــودم و دامنــۀ آن تــا ایــن حــد گســترده نبــوده 
اســت. بــه ایــن ترتیــب تمهیــدی بــرای ایــن مــوارد نیندیشــیده 
بودیــم و طبیعتــاً بــه ایــن موضــوع کــه امــکان حضــور در شــرکت 
ــال آن  ــه دنب ــت و ب ــک محدودی ــوان ی ــه عن را نداشــته باشــم ب
یــک راهــکار فکــر نکــرده بــودم اّمــا بــه اینکــه چگونــه می تــوان 
ــه در  ــرفت هایی ک ــات و پیش ــوژی اطالع ــتفاده از تکنول ــا اس ب
ایــن حــوزه صــورت گرفتــه اســت، حسابرســی را بــدون حضــور 
ــی  ــوان از حسابرس ــه می ت ــام داد و چگون ــرکت انج ــل ش در مح
ــی  ــک کارهای ــردم، ی ــر  می ک ــد، فک ــارج ش ــنتی خ ــورت س به ص
هــم تــا یــک جایــی انجــام دادیــم کــه هنوز بــه ســرانجام نرســیده 

اســت و در دســتور کارمــان قــرار دارد.
آقــای علــی مشــرقی: در مــورد پاندمــی کرونــا و عواملــی مثــل 
ــن  ــان ای ــان پای ــودن زم ــودن و نامشــخص ب ــی ب وســعت و طوالن
همه گیــری، هیچ گونــه پیش بینــی ای نشــده بــود، بنابرایــن، 
ــه  ــن موضــوع در نظــر گرفت ــرای ای ــم ب ــی ه ــدات و اقدامات تمهی

شــده نبــود.
 مؤسســات بــا یــک معضــل روبــه رو شــده بودنــد و آن چگونگــی 
ــا  ــود. به طــور معمــول حسابرســی ب ــف حسابرســی ب انجــام وظای
ــدارك  ــات و م ــی اطالع ــب کار و بررس ــل صاح ــه مح ــه ب مراجع
صاحــب کار و تنظیــم و بررســی اســناد و مــدارك انجــام می شــود 
ولــی بــا وجــود ایــن بیمــاری، حسابرســان بــا مشــکالتی روبــه رو 
شــدند کــه مهم تریــن آن عــدم امــکان مراجعــه بــه محــل صاحــب 
ــر  ــزاری و تأخی ــات ســخت افزاری و نرم اف ــدم امکان ــا ع ــود ی کار ب
در ارائــۀ مــدارك و مســتندات و ارائــۀ صورت هــای مالــی مصــّوب 
ــه  ــب کار ب ــان صاح ــالی کارکن ــل ابت ــب کار به دلی ــط صاح توس
ایــن بیمــاری و همچنیــن انتظــار ارائــۀ به موقــع گزارشــات توســط 
مؤسســات حسابرســی و اینکــه صاحــب کار همیشــه انتظــار دارد 

ــن  ــام ای ــود تم ــی باوج ــات حسابرس ــه گزارش ک
ــه شــود. ــع ارائ مســائل و معضــالت به موق

خیلی ممنونم از پاسخ های شما گرامیان.
ــکالتی  ــخت ترین مش ــش: س ــن پرس ــوان دومی ــه عن ب
ــا در امــر حسابرســی برایتــان  کــه پدیــده پاندمــی کرون
ــدام را  ــر ک ــه ه ــد؟ و چگون ــدام بودن ــرد ک ــاد ک ایج

ــد؟ ــت کردی مدیری
ــه شــیوۀ  ــم ب ــن ســؤال ه ــتویی: در ای ــنگ خس ــای هوش آق
ــی  ــت یعن ــده اس ــل ش ــی قف ــمم روی واژه پاندم ــین چش پیش

علی مشرقی
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ــم  ــری بده ــد نظ ــم بای ــت می کن ــن برداش ــودم چنی ــم خ به زع
ــا بلکــه روی پاندمــی  ــا ی ــه روی خــود بیمــاری ویروســی کرون ن
)فرانســوی( و pandemic )انگلیســی( برگرفتــه از واژه یونانــی 
ــده  ــس پدی ــتانی دارد. پ ــت باس ــت از قدم ــه حکای ــوس ک پاندم
دنیــا گیــر و همــه گیــر بیمــاری مطــرح می شــود کــه در همــۀ 
ــرح  ــران مط ــا و دیگ ــن و م ــرای م ــی ب ــه حسابرس ــور از جمل ام
اســت پــس مدیریــت آن نیازمنــد آگاهــی از رویارویــی دیگــران بــا 
موضــوع هــم مطــرح می شــود و الجــرم آگاهــی از همــۀ جوانــب 

ــرد. ــرار می گی ــدر ق درص

بــدون آن کــه مطلــب را شــعار تلفــی کنیــد حفاظــت 
و پشــتیبانی از مهــم تریــن دارایــی موسســات حسابرســی 
ــانی و  ــف انس ــت تکلی ــه جه ــم ب ــانی ه ــردی انس ــی نب یعن
ــه  ــدا، س ــۀ ابت ــا مطالع ــت ب ــزایی یاف ــت به س ــم کاری اهمی ه
ــژۀ سالم ســازی فضــا )کــه بیشــتر در بیمارســتانها  دســتگاه وی
کاربــرد دارد( بــا کمــک خریــداری کــردم. دو دســتگاه در دفتــر 
اســتقرار دادم، یــک دســتگاه در منــزل ایــن دســتگاهها باکتــری 
کــش هســتند )بــا پخــش گاز اوزون بصــورت محــدود(، ســپس 
رهنمودهــای قرنطینــه را در محــدوده دفتــر تدویــن کردیــم )بــا 
مســئولیت شــریک و همســرم( و خیلــی هــم ســختگیرانه در این 
مرحلــه بایــد کوشــش می کــردم کــه menymet را بــا مفهــوم 
ــت  ــت مدیری ــا از کش ــم ت ــرار کنی ــاص آن برق ــت خ و کاربس
demanymet درو نکنیــم، البتــه بــه همیــن ســادگی نبــود؛ 
چنــد مقالــه نوشــتم و در صفحــات مجــازی گذاشــتم. متأســفانه 
ــه  ــود ن ــام کار ب ــه، انج ــتریان و جامع ــرای مش ــت اول ب اولوی
صیانــت از زندگــی هم تبــاران! به هــر روی گذشــت؛ ماننــد 

ــد! ــال می مان ــرای زغ ــیاهی آن ب ــه رو س ــتان ک زمس
آقــای منصــور شــمس احمــدی: موضــوع کرونــا در فروردین 
و اردیبهشــت 13۹۹، شــاید اواخــر اســفند  13۹8، به طــور جــّدی 
مطــرح شــد و مــا بــا مشــکالت جــّدی در حرفــه، روبــه رو شــدیم؛ 
ــه  حضــور فیزیکــی  ــزام ب ــود کــه ال ــی ب اولیــن مشــکل، انبارگردان
ــرا آخــر  ــران  اکث ــی شــزکت هــادر خــارج از ای داشــت. ســال مال
ــرح  ــان مط ــروس در جه ــا وی ــه کرون ــی ک ــت و زمان ــامبر اس دس
ــه  ــود )البت ــده ب ــام ش ــران تم ــارج از ای ــی در خ ــد، انبارگردان ش
ــه ایــن وســعت  همان طــور کــه اطــالع داریــد انبارگردانــی آنهــا ب
ــر  ــود و در آخ ــام می ش ــال انج ــی س ــی در ط ــت؛ انبارگردان نیس
ســال بــه شــکل نمونــه ای انجــام می گیــرد( بنابرایــن مــا از تجربــۀ 

ــم.  ــتفاده کنی ــتیم اس ــا نمی توانس آنه
ــور در  ــکان حض ــم و ام ــاری بودی ــر بیم ــهرها درگی ــتر ش در بیش
انبارهــا نبــود. مشــکل  اصلــی بحــث حضــور در شــرکت ها بــود کــه 
هــم مخاطراتــی بــرای همــکاران مــا در حسابرســی و هــم کارکنــان 

ــرای دورکاری نداشــتیم. شــرکت ها ومــا هیــچ آمادگــی ای ب
آنچــه در مــورد انبارگردانــی انجــام شــد ایــن بــود کــه  حسابرســان 
بــا حضــور کمتــر در انبارهــا، نمونه هایــی را گرفتنــد و انبارگردانــی 
ــال راه  ــی به هرح ــد ول ــام دادن ــر انج ــع جورت ــر و جم را خالصه ت
ــی  ــام برخ ــی  و انج ــای تحلیل ــه از روش ه ــود. )البت ــری نب دیگ
آزمــون هــای محتوامی شــد  موجودی هــای انبــاررا هــم تــا 

تقی رضائی
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ــم(. ــات کنی حــدودی اثب
ــرح  ــتان مط ــکاران و دوس ــن هم ــه در بی ــکلی ک ــترین مش بیش
ــه  ــد ک ــاد دارن ــا دورکاری اســت.گروهی اعتق ــت ب می شــود، مخالف
ــه را  ــن حرف ــرای دورکاری در ای ــاخت های الزم ب ــران زیرس در ای

ــم.  نداری
بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم کــه کامپیوتــر در حسابرســی بــا 
حسابرســی کامپیوتــری متفــاوت اســت و در حــال حاضــر بحــث مــا 
ــزار خــاص  ــه اب ــری نیســت چــون ب ــورد حسابرســی کامپیوت در م

خــودش نیــاز دارد.
ــر در  ــتفاده از کامپیوت ــورد اس ــن در م ــاده تر بحــث م ــان س ــه بی ب
ــی  ــا در اتاق ــه م ــی ک ــان کارهای ــع هم ــت؛ در واق ــی اس حسابرس
ــام  ــم انج ــا دورکاری ه ــم ب ــم میتوانی ــام می دهی ــرکت  انج در ش
ــد  ــه می کنن ــه مراجع ــرکتی ک ــر ش ــه ه ــا ب ــکاران م ــم.  هم دهی
یــک یــا دو سیســتم در اختیارشــان قــرار می دهنــد و مــدارك هــم 
ــده  ــم و پرون ــا از روی آنهــا پرینــت می گیری کــه موجــود اســت. م
ــم  ــان را می زنی ــان تیک هایم ــول خودم ــه ق ــم و ب ــت می کنی درس
و رســیدگی هایمان را انجــام می دهیــم و شــرح رســیدگی ها را 
ــی  ــی را کپ ــم مدارک ــی ه ــم،... گهگاه ــا وارد می کنی در کاربرگ ه
ــا  ــه آی ــت ک ــن اس ــن ای ــؤال م ــون س ــم. اکن ــه می کنی و ضمیم

ــم؟ ــام بدهی ــا را از راه دور انج ــن کاره ــود همی نمی ش
اگــرanydesk را هــم کنــار بگذاریــم )کــه البتــه آن هــم خیلی 
کمــک می کنــد( ابتدایی تریــن شــکل می توانــد ایــن باشــد 
کــه؛ حســابرس مراجعــه بکنــد بــه شــرکت و حســاب هایی را کــه 
ــه حســاب هایی  ــد )البت ــد انتخــاب کن ــد رســیدگی کن می خواه
کــه قبــاًل تجزیــه و تحلیــل ریســکش انجــام شــده اســت (و مــا 
ــرار  ــه ق ــاب هایی ک ــم )حس ــا را داری ــه آنه ــیدگی ب ــد رس قص
ــزد روی  ــوا شــوند و پرخطــر هســتند( را بری اســت آزمــون محت
یــک فایــل اکســل و حــاال دیگــر تفاوتــی نــدارد کــه بقیــۀ کار در 

کجــا انجــام شــود، محــل کار یــا خانــه.
ــل  ــک تحلی ــی، ی ــاب های دریافتن ــورد حس ــال در م ــور مث به ط
محتــوا داریــم، تعــدادی از ارقــام بدهــکار و بســتانکار را انتخــاب 
ــده  ــل مان ــک تحلی ــم. ی ــی کنی ــان را بررس ــم و مدارکش کنی
حســاب اســت کــه می توانیــم بــا اکســل انجــام دهیــم و 
پیگیــری در ســال بعــد کــه بــا دریافــت اطالعــات ســال بعــد، 
ــود  ــه اکســل می ش ــا ب ــال  آنه ــری و انتق از سیســتم کامپیوت

ــام داد.  انج

ــاج  ــم و احتی ــام دهی ــم انج ــه می توانی ــت ک ــی اس ــن کارهای ای
ــن روش می شــود حضــور  ــه ای ــدارد و ب ــه زیرســاخت خاصــی ن ب
ــودرل  ــان در شــرکت را کاهــش داد. مدارکــی را کــه الزم ب کارکن
یادداشــت می کنیــم و بــرای شــرکت می فرســتیم و بــه آنهــا 
ــا خودمــان  ــرای مــا بفرســتند ی می گوییــم کــه اســکن کننــد و ب
یــک روز دیگــر مراجعــه می کنیــم و مــدارك را دریافــت و داخــل 
پرونــده قــرار میدهیــم؛ مثــاًل در مــورد موجــودی کاال، یــک 
گــردش چندیــن صفحــه ای مــواد اولیــه، کاالی ســاخته شــده و... 
ــرار  ــم و در داخــل زونکن هــا ق ــا این هــا را پرینــت می گیری کــه م
ــم؛ مثــل مشــاهدۀ مطابقــت  ــم و تیک هــای الزم را می زنی می دهی
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ــره. ــی و کنتــرل محاســبات و غی ــا صــورت انبارگردان ب
ــام  ــل انج ــل اکس ــتفاده از فای ــا اس ــم ب ــن کار را می توانی همی
ــام  ــم و تم ــال میدهی ــل انتق ــل اکس ــه فای ــردش را ب ــم؛ گ دهی
ــن  ــم روی ای ــام می دادی ــنتی انج ــورت س ــه ص ــه ب ــی ک کارهای
ــت  ــر اس ــی مطمئن ت ــن روش خیل ــم. ای ــام می دهی ــل انج فای
ــم.  ــبات را داری ــع و محاس ــر جم ــرل دقیق ت ــکان کنت ــون ام چ
می توانیــم محاســبات را کنتــرل کنیــم واز فیلترهایــی کــه الزم 
اســت هــم کمــک بگیریــم. تمــام ایــن کارهــا نیــازی بــه حضــور 

ــدارد. ــا در شــرکت ن فیزیکــی م
ــی موضــوع را  ــدای پاندم ــی: در ابت ــی رضای ــای محمدتق آق

ــل  ــه اوای ــه البت ــک ک ــودم از ماس ــم. خ ــّدی نمی گرفتی ــی ج خیل
ــا اینکــه در اســفند مــاه 13۹8  ــود اســتفاده نمی کــردم. ت نایــاب ب
بعــد از اینکــه همســرم مبتــال شــد، فهمیــدم قضیــه جــّدی اســت 
و بایــد بــرای جلوگیــری از ایجــاد بحــران در مؤسســه، کاری کنیــم. 
بزرگ تریــن مشــکل، ایجــاد نگرانــی و اســترس در همــکاران بــود؛ 
ــه پــس از تعطیــالت  ــی کــه بالفاصل ــادم هســت یکــی از کارهای ی
نــوروز بایــد شــروع می کردیــم. نفــرات تیــم را بــا توجــه بــه محــل 
ســکونت همــکاران و بــرای جلوگیــری از آســیب رفــت و آمــد زیــاد 
مشــخص کردیــم. دو روز بعــد یکــی از همــکاران تمــاس گرفــت و 
گفــت کــه خانــواده اش خیلــی نگــران حضــور ایشــان در محــل کار 
هســتند و تقاضــای مرخصــی داشــتند بــا تقاضــای ایشــان موافقــت 
ــردم  ــعی ک ــت. س ــاس گرف ــان تم ــردای آن روز مادرش ــد. ف نش
ایشــان را متقاعــد کنــم اّمــا نشــد و مجبــور شــدیم شــخص دیگری 
ــد. در  ــرك کار کردن ــی ت ــرای مدت ــم و ایشــان ب ــن کنی را جایگزی
ــظ  ــم، حف ــام می دادی ــد انج ــه بای ــی ک ــن اقدام ــرایط اولی ــن ش ای
روحیــۀ همــکاران و رفــع نگرانــی بــود. نگرانــی واگیــردار اســت؛ آدم 
وقتــی نگــران اســت و اســترس دارد بــه دیگــران هــم ایــن حــس 
را القــا می کنــد کــه بــرای نگرانــی به انــدازۀ کافــی توجیــه وجــود 
دارد و لــذا پیــام منفــی و احســاس تــرس را نشــر می دهــد. پــس 
مــا بایــد اولویــت اول خودمــان را مدیریــت ایــن تــرس و نگرانــی 
ــت  ــا درخواس ــی ب ــدام عمل ــک اق ــوان ی ــم و به عن ــرار می دادی ق
ــا  ــدم حضــور در محــل کار ی ــرای ع ــکاران ب ــداد از هم ــن تع ای
مرخصــی موافقــت می کردیــم. حــل ایــن مشــکل خــود مشــکل 
دیگــری ایجــاد کــرد؛ حــاال بــرای انجــام کار و ایفــای تعهــدات، 
نیــروی کافــی در اختیــار نداشــتیم. بــرای حــل ایــن مشــکل بــا 
مشــتریان صحبــت کردیــم و ســعی کردیــم زمــان بخریــم. یــک 
ــتند  ــرار داش ــه اص ــتریانی ک ــم؛ مش ــام دادی ــدی انج اولویت بن
ــتند را مشــخص  ــزام داش ــا ال ــود ی ــریع تر انجــام ش ــان س کارش
ــا ســایر مشــتریان مذاکــره  کردیــم و در اولویــت قــرار دادیــم. ب
کردیــم و بــا توجــه بــه مصوبــۀ مــورخ ۷ اردیبهشــت ســتاد ملــی 
کرونــا، زمــان انجــام کار را بــه بعــد موکــول کردیــم. ایــن مصوبــه 
خیلــی کمــک کــرد تــا مشــکل کمبــود نیــرو حــل شــود. البتــه 
ــی،  ــزی حسابرس ــر در برنامه ری ــد نظ ــن کار، تجدی ــار ای در کن
توجــه بــه محدودیت هــای ناشــی از کرونــا، اســتفاده بیشــتر از 
ــام  ــازمانی، انج ــرون س ــای ب ــی، تأییدیه ه ــی های تحلیل بررس
کار در خــارج از محــل شــرکت و رعایــت پروتکل هــای 
بهداشــتی در هنــگام حضــور در محــل واحدهــای طــرف 
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قــرارداد را نیــز در دســتور کار قــرار دادیــم.  
ــار و  ــرقی: در همیــن راســتا طبــق آم ــی مش ــای عل آق

ــا ۶0درصــد  ــه رو شــدیم، ۵0 ت ــا آن روب ــا ب ــه م مشــکالتی ک
ــه  پرســنل مؤسســه و حــدود 80درصــد از شــرکای مؤسســه ب
ایــن بیمــاری مبتــال شــدیم ولــی بــا وجــود مهلت هایــی کــه بــه 
ــورس  ــه شــرکت های پذیرفتــه شــده در ب ــع ب ــان و در واق مؤدی
بــرای اظهارنامه هــا، گزارشــات مالیاتــی و درج اطالعــات مالیاتــی 
در کــدال داده شــد و تــا حــدودی طوالنی تــر شــدن دورۀ انجــام 
کارهــا بــه مــا کمــک کــرد تــا الزامــی بــه حضــور تمام وقــت در 
مؤسســه نداشــته باشــیم.از جملــه کارهایــی کــه بــرای حــل ایــن 
معضــل انجــام شــد، مداخلــۀ بیشــتر شــرکا و مدیــران در رابطــه 
ــه  ــوی ک ــی به نح ــیدگی های حسابرس ــی از رس ــل برخ ــا تعدی ب
خدشــه ای به وجــود نیــاورد یــا کیفیــت گزارشــات تحــت تأثیــر 
قــرار نگیــرد و بــه ایــن ترتیــب حضــور پرســنل، مقــداری کمتــر 
شــد و تــا جایــی کــه امــکان داشــت از طریــق ارتباطــات آنالیــن 
ــژه ای کــه حفــظ  ــرار گرفــت. اهمیــت وی مــورد حــل و فصــل ق
ــا  ســالمتی و جــان پرســنل و حســابداران و حسابرســان دارد م
را موظــف کــرد کــه بــا فراهــم کــردن امکانــات تســت و درمــان 
ــۀ  ــص بودج ــدت و تخصی ــاه م ــای کوت ــنل در دوره ه ــرای پرس ب

ــن  ــم و همی ــب کنی ــی کس ــۀ خوب ــوص تجرب ــن خص الزم در ای
ــنل  ــرای پرس ــه ب ــه بالفاصل ــه ای ک ــع و قرنطین ــت های به موق تس
اجــرا شــد باعــث کاهــش صدمــات ایــن بحــران شــد و بــا توجــه بــه 
کثــرت کســانی کــه متأســفانه مبتــال شــدند، خوشــخبتانه تلفاتــی 

ــم. ــی بگذرانی ــدت رو به خوب ــن م نداشــته باشــیم و ای
به هرحــال کارهایــی کــه انجــام شــد، همیــن بــود و ایــن اقدامــات 

به صــورت موضعــی و خیلــی محــدود صــورت گرفــت.

ــه  ــی ک ــه پرسش ــیم ب ــاال میرس ــم، ح ــی ممنون خیل
ــه ای  ــن تجرب ــد: بزرگتری ــده باش ــراغ راه آین ــد چ می توان
ــت؟ ــوده اس ــه ب ــد چ ــب کردی ــرایط کس ــن ش ــه از ای ک
آقــای هوشــنگ خســتویی: کــه در همــه امــور نخســت بایــد 
ــا از هــم درآمیختگــی اجتنــاب  اندیشــید و خــرد را حاکــم کــرد ت
شــود. البتــه ایــن تجربــه را در مــواردی دیگــر هــم کســب کــرده ام و 
بــه آن معقتــد شــده ام. بــا آزرمــی اندوهگینانــه بایــد بگویــم کــه در 
ایــن امــر هــم ثابــت شــد بــرای مبــارزه بــا جان ســتان ها متأســفانه 
بــاز هــم مکنــت و توانگــری در صــدر اســت و بی توجهــی بــه خــرد 

در ذیــل.

ــم  ــات مه ــی از تجربی ــدی: یک ــمس احم ــور ش ــای منص آق
ــاًل  ــر اص ــال حاض ــه در ح ــت ک ــی اس ــای تحلیل ــث آزمون ه بح
ــدارد.   ــک کاری ارتباطــی ن ــا و دورکاری و نزدی ــی و کرون ــه پاندم ب
اصــاًل آزمون هــای تحلیلــی را تحویــل نمی گیریــم و اعتقــادی  بــه 
ــا  ــه م ــن کار را ب ــازۀ ای ــان اج ــار ذهنی م ــاید حص ــم. ش آنهانداری
نمی دهــد کــه آزمون هــای تحلیلــی را جایگزیــن آزمون هــای 

ــوا کنیــم  محت
مــا بــا بررســی اجمالــی کــه شــامل تحلیــل و پــرس و جــو اســت 
شــاید ۵0 درصــد راه را برویــم و بــه یــک اطمینان نســبی و محدود 
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برســیم ولــی در اینجــا مهــم ایــن اســت کــه آزمون هــای تحلیلــی 
درســت انجــام شــود یعنــی مــا بــا شــناختی کــه از صنعــت پیــدا 
ــی  ــا جای ــن حســاب ها،باید ت ــط بی ــردن رواب ــدا ک ــم و پی می کنی
ــغ غیــر  ــا مبال ــی را ب ــغ ریال کــه امــکان دارد ارتبــاط مابیــن مبال
ــی  ــه اطالعات ــه ب ــا توج ــاط را ب ــن ارتب ــم  و ای ــدا کنی ــی پی ریال
ــن  ــم و بدی ــل کنی ــم، تحلی ــرکت داری ــل ش ــال های قب ــه از س ک
صــورت خیلــی راحــت بــه حســاب ها رســیدگی کنیــم. مــا اصــوالً 
ــتیم  ــی هس ــه سندرس ــی ب ــا متک ــه هزینه ه ــیدگی ب ــرای رس ب
یعنــی بایــد ســندها )مــدارك و هزینــۀ متعلــق بــه شــرکت و...( را 

ببینیــم و تیــک بزنیــم در حالــی کــه بــا یــک تحلیــل 
ــد  ــن  تولی ــه بی ــرد رابط ــات ک ــودمانده رااثب ــاده می ش س
هــر محصولــی را بــا کیلــووات بــرق مصرفــی پیــدا می کنیــم 
)ارتبــاط مبالــغ ریالــی بــا غیرریالــی(  و بــا ســال های گذشــته 
مقایســه کنیــم و در ســال مــورد نظــر تحلیــل کنیــم. بســیاری 
از هزینه هــا و بســیاری از درآمدهــا را بــا همیــن تحلیل هــا 
می شــود اثبــات کــرد. مــا در انجــام کارهــای حسابرســی 
از این گونــه تحلیل هــا غافــل هســتیم و بــه آنهــا اهمیتــی 

نمی دهیــم. 
ــه از  ــه ای ک ــن تجرب ــی: بزرگ تری ــی رضای ــای محمدتق آق
ــت  ــز ثاب ــه هیچ چی ــود ک ــن ب ــم ای ــب کردی ــرایط کس ــن ش ای
نیســت. شــرایط ممکــن اســت به ســرعتی فراتــر از آن چــه 
ــر  ــه فک ــوب ک ــد. االن خ ــدا کن ــر پی ــد تغیی ــور می گنج در تص
ــد و در  ــود آم ــه به وج ــی ک ــۀ نامالیمات ــم هم ــم علی رغ می کن
رأس آنهــا جــان باختــن بســیاری از مــردم در سرتاســر جهــان 
ــای  ــا آموزه ه ــود. کرون ــده ب ــت کنن ــاً ناراح ــن واقع ــود و ای ب
زیــادی هــم در زندگــی شــخصی، هــم زندگــی اجتماعــی و هــم 
زندگــی کاری داشــت. در زندگــی شــخصی و اجتماعــی یــادآوری 
کــرد کــه قــدر موقعیت هــا و فرصت هــای باهــم بــودن را بدانیــم. 
ــای  ــا بحران ه ــی ب ــرای رویاروی ــودن ب ــاده ب ــی کاری، آم در زندگ

ــم. ــدن را آموختی ــران نش ــیر بح ــی و اس ــل پیش بین غیرقاب
ــی  ــدت پاندم ــه  در م ــن تجرب ــرقی: مهم تری ــی مش ــای عل آق
ایــن بــود کــه بایــد زمینــۀ الزم جهــت تغییــر در برنامه هــا، 
شــیوه های کار و شــیوه های رســیدگی کــه اآلن مرســوم اســت )بــه 
صــورت ســنتی( ایجــاد شــود، اســتقرار سیســتم های ســخت افزاری 
ــه طــرف رســیدگی های آنالیــن  و نرم افــزاری و همچنیــن ســوق ب
و در واقــع Paperless )سیســتم مکاتبــات بــدون کاغــذ( و 
ــتفاده  ــود. اس ــام ش ــزه انج ــن و مکانی ــه صــورت آنالی ــیدگی ب رس
از افــراد خبــره )حسابرســان و حســابداران( بــرای ایجــاد و فراهــم 

ــتریان. ــا مش ــن ب ــاط آنالی ــرای ارتب ــای الزم ب ــردن زمینه ه ک

یــه عنــوان چهارمیــن پرســش: بــه نظــر شــما آیــا حرفــۀ 
ــا  ــی کرون ــام پاندم ــد از اتم ــی بع ــابداری و حسابرس حس
بایــد در رویکردهــای اجرایــی خــود تجدیــد نظــر کنــد؟ و 
ــده ای را پیــش روی  پیش  بینــی شــما چیســت و چــه آین

ــد؟ ــی می بینی ــابداری و حسابرس ــۀ حس حرف
ــم  ــرض کنی ــد ع ــازه بفرمایی ــتویی: اج ــنگ خس ــای هوش آق
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پــس از ناچیــز شــدن اثــرات بیمــاری کرونــا )البتــه قبــل از آن بایــد 
پاندمیــک آن از بیــن بــرود( بایــد بــرای دســتیابی بــه رویکردهــای 
ــرای  ــی را ب ــای عمل ــرد و ابزاره ــر ک ــت و تدبی ــن و الزم، نشس نوی
کاربســت بهتــر وارد کارزار کــرد. بــاور دارم بــدون ایــن ناخوشــی و 
ــرون رفــت از شــیوه ها و  ــرای ب همه گیــری هــم ضــرورت داشــت ب
باورهــای ابتــدای قــرن بیســت و یکمــی حســابداری و حسابرســی 
بایــد تــن بــه تغییــرات اثربخــش می دادیــم. اگــر تغییــر را نپذیریــم 
آنــگاه حرفــه می شــود ســیبل و هــر کــس و ناکــس بــه آن تشــکیک 

می کنــد. کمــا اینکــه حــاال هــم همینگونــه اســت.
ــم  ــذاری کنی ــد هدف گ ــدی: بای ــمس احم ــور ش ــای منص آق
ــه  ــده ای تهی ــه پرون ــی، هیچ گون ــای بررســی اجمال ــا در گزارش ه ت
نکنیــم و فقــط یــک فلــش ممــوری یــا دیســکت حــاوی تحلیل هــا 

و نتایــج پــرس وجــو را جایگزیــن آن کنیــم.
در ایــن زمینــه بــا مشــکالتی روبــه رو هســتیم، یکــی عــدم 
ــه  ــی  از اینک ــری نگران ــوارد و دیگ ــن م ــه ای ــان ب ــان خودم اطمین
ــوع کار کــردن را کــم کاری تلقــی کــزده و در  ــن ن صاحــب کار ای
حــق الزحمــه دخیــل کنــد چــون بعضــی از صاحبکارهــا متوجــه 
ــل  ــا عوام ــد. اینه ــر رو می بینن ــط ظاه ــتند و فق ــق کار نیس عم
ــه  ــکالت در حرف ــن مش ــل ای ــرای ح ــه ب ــتند ک ــده هس بازدارن
ــه  ــا ب ــکار و ی ــا و صاحب ــرای کارفرم ــازی ب ــگ س ــد فرهن نیازمن
ــن مســئله بحــث  ــم تری ــر مشــتریانمان هســتیم. مه ــول دیگ ق
کنتــرل کیفیــت اســت؛ در حــال حاضــر تصــوری کــه از کنتــرل 
ــد  ــی بای ــت یعن ــی اس ــت زونکن ــرل کیفی ــم، کنت ــت داری کیفی

ــد. ــس کنن ــد و لم ــدارك را ببینن ــا  و م پرونده ه
در ایــن زمینــه جامعــه هــم دســتورالعملهایی ارائــه کــرده اســت 
کــه جــّدی گرفتــه نشــده، مــا بایــد بــه جایــی برســیم کــه اگــر 
کســی بــرای کنتــرل کیفیــت آمــد و یــک فایــل اکســل نشــانش 
دادیــم بتوانــد درك کنــد کــه مــا چــه کارهایــی انجــام داده ایــم.
مــا بایــد بتوانیــم حسابرســی را بــا کارایــی بیشــتر و هزینــۀ کمتر 

انجــام بدهیــم.
اخیــراً بــا همــکاران بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه جــدا از بحــث 
کرونــا بلکــه در وضعیــت موجــود بــا توجــه بــه حق الزحمه هــای 
ــم پرســنلی  ــای ک نامتناســب حسابرســی و در نتیجــه حقوق ه
کــه بــه حــق هــم اســتحقاق حقوق هــای بیشــتری را دارنــد  و 
بــه آنهــا در  شــرکت های دیگــر پیشــنهادهای بســیار خوبــی 

می شــود و ایــن امــر باعــث می شــود کــه بــه ســمت 
اســتخدام در شــرکت ها برونــد و حرفــه در حــال 

خالــی شــدن از وجــود حسابرســانی عالقمنــد و باتجربــه می شــود 
ــنل  ــود پرس ــا کمب ــا ب ــم م ــن اآلن ه ــه همی ــه زودی بلک ــه ب و ن
ــه نظــر مــن کاری کــه بایــد انجــام شــود ایــن  مواجــه هســتیم. ب
اســت کــه اوالً امتحانــات رتبه بنــدی و امتحانــات حســابدار رســمی 
ــته  ــار داش ــد انتظ ــا بای ــرا م ــود. چ ــزار ش ــی برگ ــول و منطق معق
باشــیم کــه یــک حســابرس ارشــد ســؤاالتی را پاســخگو باشــد کــه 
ــا حتــی بعضــی وقت هــا حســابدار  سرپرســت هــم پاسخگوســت ی
ــات  ــن امتحان ــه ای ــد. در صورتی ک ــش را نمی دان رســمی هــم جواب
معقــول برگــزار شــود، همــکاران مــا انگیــزۀ الزم را پیــدا می کننــد 

کــه در مؤسســات بماننــد و رشــد کننــد. 
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متأســفانه ایــن انگیــزه در حــال حاضــر وجــود نــدارد و بــا توجــه 
ــات را  ــدن در مؤسس ــرای مان ــزه ای ب ــم، انگی ــای ک ــه حقوق ه ب

ندارنــد.
دومیــن مســئله انجــام کار حسابرســی بــر مبنــای خالقیــت اســت. 
حسابرســی و اســتفاده از کامپیوتــر و بررســی هــای تحلیلــی کــه 
چــاره ای جــز ایــن نیســت ای بفرســتیم کــه پرونــده درســت کنند 

و تیــک بزنــن و بایــد بــه ســمت حسابرســی خالقانــه برویــم. 
حسابرســی مبتنــی بــر ریســک را به طــور ســاده انجــام بدهیــم 

و حســاب هایی کــه احتمــال خطــر تحریــف در آنهــا بیشــتر اســت 
ــای  ــاده )روش ه ــای س ــا روش ه ــم و ب ــرار دهی ــه ق ــورد توج را م
تحلیلــی( بــه آنهــا رســیدگی کنیــم کــه اگــر ایــن اتفــاق نیفتــد در 
آینــده امــکان نــدارد کــه بتوانیــم کار را ادامــه دهیــم؛ چــه پاندمــی 

باشــد چــه نباشــد؛ چــه دورکاری باشــد چــه نباشــد.
ــابداری و  ــۀ حس ــرم حرف ــه نظ ــی: ب ــی رضای ــای محمدتق آق
ــد  ــا هــم نبــود بای ــران حتــی اگــر پاندمــی کرون حسابرســی در ای
ــد نظــر می کــرد. پاندمــی  در رویکردهــای اجرایــی خــودش تجدی
ــد.  ــک کن ــرد کم ــن رویک ــر ای ــرعت تغیی ــه  س ــد ب ــا می توان کرون
پاندمــی کرونــا برخــی از حوزه هــا را به واســطۀ اجبــاری کــه 
وجــود داشــت به ســرعت دچــار تغییــرات بنیــادی کــرد. تعطیلــی 
ــای  ــدن آموزش ه ــن ش ــگاه ها و جایگزی ــدارس و دانش ــل م کام
برخــط، توســعۀ پلــت فرم هــای عرضــۀ کاال از جملــه ایــن مــوارد 
ــر  ــه تغیی ــته ب ــی وابس ــۀ حسابرس ــّدی حرف ــرات ج ــت. تغیی اس
ــوزۀ  ــت؛ در ح ــاد اس ــت و اقتص ــوزۀ سیاس ــور در ح ــرد کش رویک
سیاســت از جهــت مرتبــط شــدن بــا تغییــرات جهانــی و از جهــت 
اقتصــادی، وابســتگی حرفــه بــه رونــق کســب و کار انجــام کار در 
بســترهای اصولــی و درســت آن اســت. در یــک نظــام اقتصــادی 
کارا، فرآیندهــای کاری تعریــف شــده، اســتاندارد و پایدار اســت. در 
یــک نظــام شــفاف اقتصــادی پایگاه هــای اطالعاتــی و داده هــای 
مــورد نیــاز در دســترس اســت و متأثــر از آن نظــام حســابداری 
ــرات انجــام شــده همســو  ــا تغیی ــوان نظــام پاســخگویی ب به عن
ــال رخ  ــر ح ــت و در ه ــر اس ــه اجتناب ناپذی ــا آنچ ــود. اّم می ش
خواهــد داد، افزایــش ضریــب نفــوذ اطالعــات در تصمیم گیــری 
و کســب و کارهاســت کــه بــا به کارگیــری تکنولــوژی اطالعــات 
و اســتفادۀ مؤثرتــر از داده هــا در تصمیم گیــری بــا آن بایــد 
همــگام شــد. تصــور مــن ایــن اســت کــه در چنیــن سیســتمی 
خدمــات حســابداری مدیریــت و تحلیــل داده هــا جایگزیــن نظــام 

حســابداری فعلــی خواهــد شــد.
ــه در  ــی و چ ــان پاندم ــه در زم ــرقی: چ ــی مش ــای عل آق
ــرات  ــد تغیی ــه ای بای ــۀ حرف ــات و جامع ــادی، مؤسس ــرایط ع ش
ــد و  ــی کنن ــود پیش بین ــف خ ــا وظای ــاط ب ــده ای در ارتب عم

ــود:.  ــذف ش ــنتی ح ــای س ــن روش ه ــج ای به تدری
-روشــی کــه در اکثــر مؤسســات رایــج اســت عبارتنــد از 
ــاس کار  ــه اس ــب کار )ک ــل صاح ــه مح ــوری ب ــۀ حض مراجع
حرفــه ای در زمــان حاضــر اســت( منســوخ یــا حداقــل کــم 

شــود.
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الزم  ســخت افزاری  و  نرم افــزاری  امکانــات  -به تدریــج 
ــود. ــم ش ــت کار فراه جه

الزم  پیش بینی هــای  و  الزم االجــرا  مقــررات  و  -قوانیــن 
و  کار حســابداری  کیفیــت  بــه  کــه خدشــه ای  به نحــوی 
ــای  ــه ای و واحده ــۀ حرف ــط جامع ــود توس ــی وارد نش حسابرس

ــود. ــن ش ــیدگی تدوی رس
-انجــام کار حسابرســی از محــل کار دفاتــر مؤسســات )به صــورت 
ــن  ــا ای ــب ب ــای متناس ــا و برنامه ه ــر روش ه دورکاری( و تغیی
موضــوع کــه بررســی اصالــت اســناد و مــدارك از جملــه مــواردی 

ــا پیش بینــی شــود.  ــن رویه ه ــد در ای اســت کــه حتمــا بای
ــر  ــی مؤث ــد زمان بایــد در نظــر داشــت کــه ایــن رویه هــای جدی
ــورت  ــر اینص ــود، در غی ــم نش ــت کار ک ــه از کیفی ــتند ک هس
ــد  ــا را تهدی ــی م ــۀ حسابرس ــه و جامع ــده ای حرف ــرات عم خط

ــرد. ــد ک خواه

ــل  ــرای نس ــد ب ــه می توان ــش ک ــن پرس ــا آخری و اّم
ــر  ــب ذک ــه مطال ــه ب ــا توج ــد: ب ــذار باش ــده تاثیرگ آین
ــگاه ها  ــی و دانش ــز آموزش ــه مراک ــان ب ــده توصیه ت ش

ــت؟ ــوزش چیس ــر آم در ام
آقــای هوشــنگ خســتویی: پاســخ ایــن ســؤال از چنــدی پیش 
در اذهــان شــکل گرفتــه اســت؛ آمــوزش و توانــا ســاختن آنــان کــه 
بــه امــور حرفــه ای عشــق می ورزنــد بایــد به صــورت بســیار جــّدی 
ــت  ــرد. تربی ــرار گی ــر ق ــروه و تفک ــور و گ ــر کش ــتور کار ه در دس
مــن حســابرس نســل ســوم بــا حســابرس نســل پنجــم یــا ششــم 
امــروزی یکســان اســت. بــه قــول معــروف در جنگل هــای آمــازون 
ــدا نخســتین  ــار انکون ــورده شــدن توســط م ــدن از خ مصــون مان
ــی  ــت ول ــروری اس ــان ض ــم و بی ــک آزادی قل ــت و بی ش ــاز اس نی
ــرف اول را  ــتانه ح ــر بشردوس ــای الزم و تفک ــل از آن مهارت ه قب

می زنــد.
آقــای منصــور شــمس احمــدی: آمــوزش حســابداری هــم باید 
بــه ســمت مباحــث تحلیلــی و کیــس اســتادی )مــورد کاوی(  بــرود 
و از دانشــجویان خواســته شــود کــه در هــر شــرکتی کــه فعالیــت 
دارنــد روابــط بیــن حســاب ها را کشــف کننــد و در کالس هــا ایــن 

گونــه تحلیل هــا را بــه بحــث بگذاریــم. 
مــا بایــد اســتراتژی حسابرســی شــرکت های کوچــک و متوســط را 

از حسابرســی شــرکت های بــزرگ جداکنیــم. 

ــی  ــات حسابرس ــد از کار مؤسس ــدود 80درص ح
مــا ) مؤسســات حسابرســی کوچــک یــا بــزرگ( حسابرســی 
شــرکت های کوچــک و متوســط اســت کــه می توانیــم ایــن 
روش هــا را حــد اقــل در اینگونــه شــرکت ها بــه کار ببریــم. 

آقــای محمدتقــی رضایــی: مــا در حــوزۀ آموزشــی بــا مشــکالت 
بنیادیــن روبــرو هســتیم. متأســفانه بــا افزایــش کّمیــت دانشــگاه ها 
و فارغ التحصیــالن دانشــگاه ها، کیفیــت آمــوزش به شــدت کاهــش 
یافتــه اســت. شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی کشــور نیــز موجــب 
ــوی  ــی از س ــت و تقاضای ــده اس ــجویان ش ــزۀ دانش ــش انگی کاه
ــرد. در  ــورت نمی گی ــت ص ــا کیفی ــوزش ب ــرای آم ــجویان ب دانش
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آموزش هــای  شــرایطی  چنیــن 
ــارت منجــر  ــش مه ــه افزای ــد ب ــه بای ــردی ک کارب
شــود عمدتــاً همــان مطالبــی را آمــوزش می دهنــد کــه در 
پاندمــی  بــا  نشــده اند.  داده  آمــوزش  به خوبــی  دانشــگاه ها 
ــا، آمــوزش برخــط جایگزیــن آموزش هــای حضــوری شــده  کرون
ــرای موفقیــت آموزش هــای مجــازی،  ــن عامــل ب اســت. مهم تری
خواســت و ارادۀ دانشــجویان و فراگیــران و انگیــزۀ آنهاســت. اگــر 
واقعــاً دانشــجوی مــا دنبــال یادگیــری و کســب دانــش باشــد و با 
عالقــه از دوره هــای آموزشــی اســتفاده کنــد و اســاتید مــا هــم بــا 

روش هــای مؤثــر آمــوزش برخــط آشــنایی داشــته باشــند، 
ــه شــرایط  ــا توجــه ب ــر باشــد. ب ــد مؤث ایــن دوره هــا می توان
موجــود توصیــۀ مــن بــه دانشــگاه ها و مؤسســات آموزشــی این 
ــالش  ــجویان ت ــاط در دانش ــزه و نش ــاد انگی ــه در ایج ــت ک اس
ــاوت  ــا آمــوزش حضــوری متف ــن ب ــاً آمــوزش آنالی ــد. قطع کنن
ــی کــه در آمــوزش حضــوری اســتفاده  ــاً روش های اســت و لزوم
ــاتید  ــۀ اس ــت. هم ــب نیس ــط مناس ــوزش برخ ــد در آم می ش
ــا تکنیک هــای  ــد ب ــد. بای ــن حــوزه دارن ــه آمــوزش در ای ــاز ب نی
ــئله،  ــن مس ــرای ای ــود ب ــوند. می ش ــنا ش ــن آش ــوزش آنالی آم
ــن شــیوۀ  ــاق ای ــن اتف ــرد. بدتری ــف ک ــک دورۀ آموزشــی تعری ی
ــوری  ــای حض ــکل آموزش ه ــان به ش ــزاری امتح ــوزش، برگ آم
ــت و در  ــاد نیس ــل اعتم ــچ روی قاب ــج آن به هی ــه نتای ــت ک اس
ــل  ــا خی ــه زودی ب ــود ب ــرای آن نش ــی ب ــر عاجل ــه فک صورتی ک
عظیــم فارغ التحصیــالن بــا نمره هــای عالــی ولــی فاقــد کیفیــت 

ــرو خواهیــم شــد. روب
و  آموزشــی  برنامه هــای  مشــرقی:  علــی  آقــای 
دانشــگاه ها  و  آموزشــی  مراکــز  در  کــه  برنامه ریزی هایــی 
ــد  ــود بای ــع ش ــی رف ــن پاندم ــر ای ــی اگ ــرد حت ــورت می گی ص
در جهــت حــذف روش هــای ســنتی باشــد. ایــن آموزش هــا 

باشــد. آنالیــن  می توانــد 
بایــد درنظــر داشــته باشــیم چــه آمــوزش آنالیــن و چــه آمــوزش 
ــی  ــی و علم ــطح کیف ــه در س ــد ک ــه باش ــد به گون ــوری بای حض
دانشــجویان، افتــی ایجــاد نکنــد. مــا حتــی قبــل از ایــن پاندمــی 
هــم در ارتبــاط بــا آمــوزش در دانشــگاه ها مشــکل داشــتیم. یکــی 
ــطح  ــالف س ــی، اخت ــات حسابرس ــگی مؤسس ــکالت همیش از مش
ــگام ورود  ــا هن ــه ای آنه ــار کار حرف ــا انتظ آموزشــی دانشــجویان ب
ــق  ــر طری ــوزش دانشــجویان به ه ــن آم ــازار کار اســت. بنابرای ــه ب ب
بایــد بــه گونــه ای تدویــن شــود کــه از طریــق برگــزاری امتحانــات 
ــا  دوره ای و مقطعــی، ســطح علمــی دانشــجویان ســنجیده شــود ت

ــادۀ کار در مؤسســات باشــند. ــواره آم دانشــجویان، هم
ــر دارد؛  ــه تغیی ــاج ب ــم احتی ــوزش دانشــگاه ها ه ــن آم ــه نظــر م ب
چــه از نظــر نرم افــزاری و چــه ســخت افزاری و بــا توجــه بــه 
ــت،  ــده اس ــت آم ــال به دس ــن دو س ــدت ای ــه در م ــه ای ک تجرب
ــگام مواجــه شــدن  ــه هن ــه ای باشــد ک ــد به گون ــرات بای ــن تغیی ای
بــا این گونــه مســائل، خدشــه ای در کار آمــوزش و کیفیــت علمــی 

ــاد نشــود. دانشــجویان ایج
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تقریبــاً دو ســال از تولــد ویــروس همه گیــر 
ــگ کار  ــه فرهن ــی ک ــذرد. ویروس ــا می گ کرون
ــر  ــان را تحــت تأثی ــردم جه ــۀ م ــی هم و زندگ
ــاز  ــا نی ــروس کرون ــری وی ــا همه گی ــرار دارد. ب ق
بــه بســترهای فنــاوری اطالعــات بیــش از پیــش 
ــرد ســازمآنها  احســاس شــد و ســاختار و عملک
ایــن  شــد.  فراوانــی  تغییــرات  دســتخوش 
تغییــرات، کســب و کارهــا را نیــز به خصــوص از 
جنبه هــای مالــی بی نصیــب نگذاشــت و آنهــا را 
ــرده  ــرو ک ــی روب ــا و چالش های ــا فرصت ه ــز ب نی

اســت. 
یــک  عنــوان  1۹بــه  کوویــد  همه گیــری 
مشــکل جــدی ســالمتی و رفتــار را تهدیــد 
ــی و  ــکل مال ــک مش ــن ی ــع، ای ــد. درواق می کن
اقتصــادی ویرانگــر اســت. متأســفانه همه گیــری 
کوویــد 1۹ باعــث شده اســت کــه بســیاری 
از شــرکت ها تعطیــل شــوند و از کســب وکار 

ــکاری  ــث بی ــوع باع ــن موض ــوند. ای ــارج ش خ
و بی ثباتــی در کشــورها در سراســر جهــان 
ــه  ــز ب ــعه یافته مجه ــورهای توس ــود. کش می ش
نهادهــای حمایتــی، قــادر بــه پشــتیبانی بهتــر 
از شــهروندان و کســب و کارهــا در مقایســه 
ــورهای  ــعه و کش ــال توس ــورهای در ح ــا کش ب
توســعه نیافته هســتند. همــۀ کشــورها اقدامــات 
متفاوتــی را بــرای از بیــن بــردن تأثیــرات منفی 
ــته  ــه ناخواس ــد 1۹ک ــر کووی ــاری همه گی بیم
از قبیــل بهداشــت،  در بخش هــای زیــادی 
ــع تولیــدی  آمــوزش، گردشــگری، غــذا و صنای

دارد، بــه اجــرا درمی آورنــد.
 براســاس یافته هــای پژوهشــگران، شــهروندان 
و دولت هــا بایــد نســبت بــه انــواع جدیــد 
نتیجــۀ  در  مشاهده شــده  مالــی  تقلــب 
ــه  ــند. ب ــاط باش ــد 1۹ محت ــری کووی همه گی
ــد  ــری مانن ــات بیشــتر و جدیدت هرحــال اقدام

کووید 19 و عصر جدید تقلب های مالی

مهدی بیرانوندفاطمه دادبه

مترجمان:
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ــناخته  ــی ش ــه غیراخالق ــی ک ــات خاص اقدام
می شــدند در طــول بحران هــا و شــوك های 
اقتصــادی، طبیعــی تلقــی می شــوند. ایــن 
ــوزش  ــرای آم ــرمایه گذاری ب ــه س ــت ک حقیق
کنترل هــای  اخــالق،  زمینــۀ  در  کارکنــان 
طــول  در  داخلــی  حسابرســی  و  داخلــی 
بحران هــا و دوره هــای ســخت اقتصــادی ناشــی 
از همه گیــری کوویــد 1۹ محــدود اســت، همــه 

می کنــد. ســخت تر  را  چیــز 
کارپــوف1  بیــان می کنــد کــه نوآوری هــای 
ــده می شــود. همچنیــن  جدیــدی در تقلــب دی
مشــکالت  باعــث   1۹ کوویــد  همه گیــری 
اقتصــادی و کاهــش ســرمایۀ ســازمانی می شــود 
کــه احتمــال تقلــب در ســال های بعــد را 
ــرفت های  ــال پیش ــا این ح ــد. ب ــش می ده افزای
ــه  ــر ب ــی، منج ــی اخالق ــی و آگاه تکنولوژیک
ــی  کاهــش رویدادهــای تقلــب در ســال های آت

ــد شــد.  خواه
گوپتــا و همــکاران2  بیــان می کننــد کــه تقلــب 
ــرای رشــد شرکت هاســت.  ــزرگ ب ــع ب یــک مان
ــدی  ــای جدی ــد 1۹ چالش ه ــری کووی همه گی
ــاد  ــب ایج ــاالی تقل ــیل ب ــل پتانس ــه دلی را ب
ــری  ــوط همه گی ــب مرب ــک تقل ــرده اســت. ی ک
کوویــد 1۹ در بخــش بیمــه مشــاهده می شــود؛ 
ــای  ــا، در ماه ه ــای پژوهش ه ــاس یافته ه براس
ــه  ــوط ب ــد 1۹ مرب ــوارد کووی ــرخ م ــر، ن اخی

ــه افزایــش یافتــه اســت.  مــوارد متقلبان
کــه  می کننــد  همــکاران3  تأکیــد  و  اللــی 
ــد  ــۀ جدی ــک مجوع ــد 1۹ ی ــری کووی همه گی
و خــاص از جرایــم ســایبری ایجــاد کــرده 
اســت. برمبنــای یافته هــای ایــن پژوهــش، 
ســه یــا چهــار نــوع خــاص از جرایــم ســایبری 
ــد  ــری کووی ــان همه گی ــه از زم به صــورت روزان

ــت.  ــده اس ــاهده ش ــن مش 1۹ در چی
ــد  ــد می کن ــت تأکی ــن حقیق ــر ای ــن4  ب هافم
کــه از زمــان شــروع کوویــد 1۹ افــراد بســیاری 
ــزارش  ــی گ ــای مال ــده اند. نهاده ــه ش قرنطین
ــب در دوران  ــرای تقل ــا ب ــه تالش ه ــد ک کردن
ــا ســال های گذشــته  ــد 1۹ در مقایســه ب کووی
از  یکــی  بانک هــا  شده اســت.  برابــر  ســه 

آگاهــی و آمــوزش در مــورد ایــن موضــوع مورد 
نیــاز اســت. به خصــوص، تقلــب مالــی نوظهــور 
ــه  ــات)IT(  ب ــای اطالع ــه فناوری ه ــوط ب مرب

ــاز دارد. ــی نی ــه خاص توج
کوویــد  همه گیــری  اقتصــادی  تأثیــر 
از  برخــی  کــه  اســت  شــدید  1۹به حــّدی 
ــاری  ــن بیم ــه ای ــتند ک ــی هس ــا مدع قدرت ه
از رکــود اقتصــادی 1۹2۹ شــدیدتر اســت. 
کســری مالــی و عــدم رشــد اقتصــادی و کاهش 
اقتصــادی در کشــورهای مختلــف از ایــن بحــث 
حمایــت می کننــد. همچنیــن، هنــوز مشــخص 
ــی  ــا بازیاب ــی اقتصاده ــه زمان ــه چ ــت ک نیس
خواهنــد شــد و بــه مســیر طبیعــی خــود 

ــت.  ــد گش بازخواهن
کــه  داد  1۹نشــان  کوویــد  همه گیــری 
پس انــداز بــرای مســائل اقتصــادی غیرمنتظــره 
حیاتــی اســت. همچنیــن، شــفافیت بــرای 
ــروری  ــی ض ــادی و مال ــر اقتص ــت موث مدیری
اســت. نقدینگــی و حفــظ ذخایــر، تنهــا بــرای 
ــرای  ــه ب ــت، بلک ــم نیس ــا مه ــب و کاره کس
کشــورها به عنــوان یــک دیــدگاه حســابداری و 

ــتند.  ــم هس ــز مه ــی نی مال
در طــول تاریــخ، چندیــن رســوایی حســابداری 
و مالــی تجربــه شــدند کــه هنــوز هــم درخاطــر 
ــرون، وردکام،  ــرکت ان ــت. ش ــده اس ــه مان هم
ــی از  ــا بخش ــس تنه ــو و زیراک ــاالت، تیک پارم
ــتند.  ــوایی ها هس ــن رس ــی ای ــت طوالن فهرس
ــد  ــد 1۹ بُع ــری کووی ــر، همه گی ــوی دیگ از س
ــه  ــی اضاف ــب مال ــوم تقل ــه مفه ــدی را ب جدی
می کنــد، زیــرا نــوع عمــل آنهــا جدیــد و غیــر 

معمــول هســتند.
داخلــی  حسابرســی  اخیــر،  ســال های  در 
بیشــتری  اهمیــت  داخلــی  کنترل هــای  و 
یافته انــد. در مقایســه بــا دوره هــای قبلــی، 
ســرمایه گذاری های  اکنــون  شــرکت ها 
عظیمــی را بــرای ایجــاد ممیزی داخلــی قوی و 
سیســتم های کنتــرل داخلــی انجــام می دهنــد. 
ایــن قطعــاً یــک ضــرورت اســت تــا یــک کاالی 
ــن  ــروزی. ای ــب وکار ام ــای کس ــس در دنی لوک
ــت.  ــادق اس ــا ص ــرای دولت ه ــاً ب ــأله قطع مس

همه گیــری  بــه  مربــوط  کنونــی  وضعیــت 
کوویــد 1۹حاکــی از آن اســت کــه بایــد توجــه 
بیشــتری بــه حسابرســی داخلــی و کنترل هــای 
داخلــی مبــذول شــود. ایــن مســأله به خصــوص 
در مــورد ایــن موضــوع صــادق اســت کــه 
برخــی از تقلب هــای نوظهــور مالــی مربــوط بــه 
ــت.  ــات اس ــای اطالع ــتفاده از فناوری ه سوء اس
بخش هــای  در  بیشــتر  ســرمایه گذاری های 
خصوصــی و دولتــی از نظــر ســرمایۀ انســانی و 

ــت. ــاز اس ــورد نی ــاختاری م ــرمایۀ س س
ــه ذکــر اســت کــه ســناریوی  همچنیــن الزم ب
توســط  شــده  ایجــاد  دشــوار  اقتصــادی 
ــا  ــرکت ها و دولت ه ــد 1۹ ش ــری کووی همه گی
ــدف  ــوان ه ــا به عن ــۀ عملیات ه ــه ادام را وادار ب
اصلــی و عمــده می کنــد. برخــی شــرکت ها 
ــداد  ــد و تع ــدازۀ خــود می پردازن ــه کاهــش ان ب
کارمنــدان خــود را کاهــش می دهنــد. پرســنلی 
ــم  ــد، ه ــیفتی کار می کنن ــورت ش ــه ص ــه ب ک
در بخش هــای خصوصــی و هــم در بخــش 
ایــن وضعیــت  دولتــی مشــاهده می شــود. 
خطرنــاك اســت، چــرا کــه حسابرســی داخلــی 
ــتور  ــت دس ــن اس ــی ممک ــای داخل و کنترل ه
ــه  ــن مؤسس ــز چندی ــۀ تمرک ــی و نقط کار اصل
ــارزه  ــر، مب ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــان باش هم زم
ــرای  ــت ب ــک اولوی ــت ی ــن اس ــب ممک ــا تقل ب
ــرای  ــا ب ــد. بودجه ه ــدد نباش ــازمان های متع س
فعالیت هــای غیرضــروری نیــز می توانــد بــه 
ــن  ــک زمی ــن ی ــفانه، ای ــد. متأس ــر بیافت تأخی
ــغل و  ــش ش ــت. کاه ــرای متقلب هاس ــازی ب ب
ســاعات کاری کم تــر کــه برابــر بــا دســتمزدهای 
پایین تــر اســت، می توانــد انگیــزه ای بــرای 
ــت  ــن وضعی ــر گرفت ــا در نظ ــی، ب ــب مال تقل

ــد.  ــاد کن ــان ایج ــوار کارکن دش
تقلــب مالــی در طــول بحران هــا و شــرایط 
مــردم  کــه  زمانــی  اقتصــادی،  بی ثبــات 
تحــت اســترس و فشــار قــرار دارنــد، مشــاهده 
می شــود. عــالوه بــر ایــن، شــرایط ســخت 
را  متقلــب  افــراد  بحران هــا،  و  اقتصــادی 
به منظــور توجیــه تقلــب در آنهــا و نیــز در نظــر 
ــد.  ــت می کن ــودن آن، هدای ــی ب ــن منطق گرفت
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هســتند.  کالهبــرداران  اصلــی  هدف هــای 
بنابرایــن بانک هــا تصمیــم گرفتنــد تــا مراحــل 
و معیارهــای بیشــتری را بــرای حفاظــت از 
ــه در دوران  ــی ک ــر تقلب های ــان در براب خودش
کوویــد 1۹ مشــاهده شــده اســت، بــه کارگیرند. 
ــاره  ــوع اش ــن موض ــه ای ــن۵  ب ــل و آکم کیزی
کوویــد 1۹  آثــار همه گیــری  کــه  کردنــد 
همچنــان حتــی پــس از ایــن کــه همه گیــری 
ــد  ــه خواه ــد،  ادام ــاق بیفت ــل اتف ــور کام به ط
ــر کشــوری در  ــرای ه ــن موضــوع ب داشــت. ای
هــر جــای جهــان براســاس ایــن مطالعــه کاربرد 
دارد. امــروزه، بازیگــران قدرتمنــد جهــان ســعی 
ــد  ــری کووی ــی همه گی ــار منف ــا آث ــد ت می کنن
1۹ را بــه حداقــل برســانند، امــا آنهــا همچنــان 
از  مالــی  منفعت هــای  کســب  بــر  ســعی 

ــد.  ــر دارن یکدیگ
این گونــه  کیزیــل۶  و  ارارســالن  آکمــن، 
ــد  ــری کووی ــه همه گی ــد ک ــتدالل می کنن اس
1۹ آثــار منفــی جــدی بــر موقعیت هــای کاری 

ــر  ــروی کار مهاج ــر دارد. نی ــروی کار مهاج نی
غیرماهــر اغلــب مشــمول مزایــای بیــکاری 
نیســتند  کوویــد 1۹  از همه گیــری  ناشــی 
ــت  ــه تس ــی ب ــه دسترس ــن، ب ــر ای ــالوه ب ع
کوویــد 1۹ یــا مراقبت هــای بهداشــتی بــا 
ــرات  ــن، اث ــت مواجــه هســتند. بنابرای محدودی
منفــی همه گیــری کوویــد 1۹ بــرای مهاجریــن 
ــت.  ــی اس ــهروندان محل ــتر از ش ــیار بیش بس

کــه  می کننــد  بیــان  کیزیــل۷  و  آکمــن 
ــادی  ــانات اقتص ــد 1۹، نوس ــری کووی همه گی
جــدی را در کل جهــان ایجــاد کــرده اســت. در 
نتیجــه، مشــکالت بیــکاری موجــود در سراســر 
ــت.  ــیده اس ــدی رس ــایل جدی ــه مس ــان ب جه
روش هــای گذشــته نگر بــرای جلوگیــری از 
همه گیــری  زمــان  در  بیــکاری  مشــکالت 
کرونــا مثــل مشــوق ها، مزایــا، کمک هــا و 
ــخگوی  ــی پاس ــورت دائم ــکاری به ص ــۀ بی بیم
ــن، محیط هــای کار ســالم و  آن نیســت. بنابرای
ــرای کارکنــان مــورد نیــاز اســت. ایــن  امــن، ب

حقیقــت حتــی در دوران پســاکرونا نیــز ادامــه 
ــت. ــد داش خواه

انواع نوظهور تقلب مالی
ــور و  ــوع نوظه ــد ن ــد 1۹ چن ــری کووی همه گی
جدیــد تقلــب مالــی را ایجــاد کــرده اســت. یکی 
از آنهــا تقلــب در ایمیل هــا اســت؛ کالهبــرداران 
نشــان  و  می کننــد  ارســال  ایمیل هایــی 
ــت  ــل را دریاف ــه ایمی ــرادی ک ــه اف ــد ک می دهن
حســاب  بــه  مالــی  کمک هــای  می کننــد، 
ــا منتقــل خواهــد شــد. ایمیل هــای  بانکــی آنه
ــت  ــی اس ــاوی ضمیمه های ــوالً ح ــور معم مذک

ــروس هســتند.  ــاً وی ــه عمدت ک
ــرداران  ــا، کالهب ــری از کالهبرداره ــروه دیگ گ
کارت اعتبــاری هســتند. ایــن حقیقــت را بایــد 
دانســت کــه افــراد امــروزه در مقایســه بــا قبــل 
ــد  ــح می دهن ــد 1۹، ترجی ــری کووی از همه گی
ــا از فروشــگاه ها به صــورت آنالیــن خریــداری  ت
رشــد  آنالیــن  فــروش  بخش هــای  کننــد. 
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ــز  ــد و تجــارت الکترونیــک نی بیشــتری کرده ان
افزایــش یافتــه اســت. بنابرایــن حمــالت علیــه 
وبســایت های تجــارت الکترونیــک نیــز بیشــتر 

ــود.  ــاهده می ش مش
زمــان  در  نیــز  نرم افــزاری  تقلب هــای 
ــده  ــایع ش ــیار ش ــد 1۹ بس ــری کووی همه گی
اســت. از آنجــا کــه هــوش مصنوعــی، یادگیــری 
ماشــینی و فراینــد خــودکار روباتیــک و ســایر 
ــده اند،  ــول ش ــیار معم ــودکار بس ــای خ ابزاره
در  کــه  نرم افزاهــا  بــه  مربــوط  تقلب هــای 
آینــده نیــز بســیار مشــاهده خواهــد شــد، ادامه 

ــت.  ــد داش خواهن
بــه دلیــل  نیــز  افــراد  اقتصــادی  شــرایط 
ــده  ــیب دی ــیار آس ــد 1۹ بس ــری کووی همه گی
ــال  ــه دنب ــاً مــردم ب اســت؛ به طــوری کــه قطع
ــای کســب  ــد و راه ه ــغلی جدی ــای ش فرصت ه
درآمــد متفــاوت هســتند. رمــز ارزهــا در اینجــا 
ــا  ــاص ب ــایت های خ ــد. وبس ــه آمدن ــه صحن ب
ــا  ــز ارزه ــتخراج رم ــرور اس ــه س ــی ب دسترس
ــازار  ــه ب ــوط ب ــی مرب ــب مال ــدند. تقل ــک ش ه
ــوردی در  ــوان م ــا فقــط به عن ســهام و رمزارزه

ــد. ــاهده ش ــه مش ــس ترکی تودک
ــد  ــری کووی ــان همه گی ــز در زم ــینگ نی فیش
ــت. وبســایت های هــک شــده  ــش یاف 1۹ افزای
گاهــی میزبــان ســایت های فیشــینگ هســتند 
کــه برندهــای معــروف و شــناخته شــده را بــه 
ــد.  ــی می کنن ــراد کپ ــات اف قصــد دزدی اطالع
ــی نیــز از  ــی حیات به طــور قطــع، اطالعــات مال

ــود.  ــع آوری می ش ــرداران جم ــق کالهب طری
ــه تقلــب مالــی نیــز افــراد  هکرهــای مربــوط ب
ــت  ــد 1۹ هدای ــزار کووی ــه نرم اف ــتقیم ب را مس
ــاً  ــزار واقع ــن نرم اف ــال ای ــا این ح ــد. ب می کنن
ــخصی  ــای ش ــه داده ه ــت ک ــزار اس ــک بداف ی
بــه ســرقت می بــرد. صفحــات  را  مالــی  و 
دســتخوش  نیــز  وبســایت ها  و  وردپــرس 
سوءاســتفاده هســتند. به عــالوه، برخــی جرایــم 
ــان  ــه بی ــط دارد ک ــوع رب ــن موض ــه ای ــز ب نی
ــط  ــه توس ــتند ک ــرادی هس ــا اف ــد آنه می کنن
دولــت بــرای عملیــات اســترلیزه کــردن علیــه 
کوویــد 1۹ مجــاز هســتند و از خانواده هــا 

دیــدن می کننــد. ایــن رفتــار نادرســت بــه 
دلیــل ناآگاهــی افــراد، محیــط دزدی در خانه هــا 
را ایجــاد می کنــد. ایــن یکــی از روش هایــی 
اســت کــه اخیــراً مشــاهده شــده اســت کــه بــه 

ــت.   ــانده اس ــیب رس ــز آس ــیاری نی ــراد بس اف
ــی  ــای تقلب ــروش داروه ــی و ف ــد، بازاریاب تولی
کوویــد 1۹ مثــل بحث واکسیناســیون و ماســک 
و تســت کــودکان تهدیدهــای دیگــر اســت. 
ــراد  ــرای بســتری اف برخــی کالهبــرداران نیــز ب
کالن  پول هــای  افــراد،  از  بیمارســتان ها  در 
مطالبــه می کننــد. عــالوه بــر ایــن جرایــم، 
ــا  ــای نهاده ــوان اعض ــان را به عن ــی خودش برخ
و ســازمان های ســالمت ملــی و بین المللــی 
معرفــی می کننــد و از اطالعــات شــخصی افــراد 
ایــن  در  می کننــد.  مالــی  سوءاســتفاده های 
دوران، آمــوزش از راه دور بســیار گســترش یافته 
ــای  ــی نرم افزاره ــوارد حت ــی م ــت. در برخ اس
آمــوزش از راه دور نیــز بــه جمــع آوری اطالعــات 
مالــی و شــخصی افــراد پرداختــه و از آنهــا 
ایــن  هرحــال  بــه  می کننــد.  سوءاســتفاده 
ــر روزه در حــال گســترش اســت  ــات ه موضوع
ــتفاده  ــرایط سوءاس ــن ش ــیاری از ای ــراد بس و اف
ــد.  ــی می کنن ــتفاده های مال ــوص سوءاس به خص
ــد در دوران  ــب جدی ــای تقل ــه روش ه ــر چ اگ
همه گیــری کوویــد 1۹ ظهــور پیــدا کــرد، 
از  آنهــا و حفاظــت  امــا روش هــای حــذف 
افــراد، بخــش خصوصــی و بخــش دولتــی 
وجــود دارد. دولت هــا بایــد هوشــیار باشــند 
و از طریــق آمــوزش تلویزیونــی، پیامک هــا و 
ــر  ــن ام ــد. ای ــهروندان را آگاه کنن ــت، ش اینترن
ــواع  ــاره ان ــی درب ــی عموم ــاد آگاه ــث ایج باع
به طــور مســتمر  تقلب هــا کــه  از  جدیــدی 
هســتند   1۹ کوویــد  همه گیــری  زمــان  در 
ــر دو بخــش خصوصــی  ــن، ه می شــود. همچنی
ــن را  ــی آنالی ــات آموزش ــد جلس ــی بای و دولت
ــتفاده  ــا اس ــال ب ــا این ح ــد. ب ــازماندهی کنن س
ــد  ــار چن ــری از اعتب ــوی، بهره گی ــذرواژۀ ق از گ
عاملــی بــرای ورود بــه حســاب های بانکــی، 
نگهــداری نرم افزارهــای بــه روز شــده بــا آخریــن 
بســته های امنیتــی و مزایــای اســتفاده از دیــوار 

ــرای محافظــت  ــر ب آتــش ســایر معیارهــای موث
علیــه فنــاوری اطالعــات و حمــالت مربــوط بــه 
کوویــد 1۹ هســتند.  شــهروندان بایــد اطمینــان 
حاصــل کننــد کــه شــرکت ها، فروشــگاه ها، 
رســانه های  حســاب های  و  وبســایت ها 
اجتماعــی و آدرس هــای ایمیــل مربــوط بــه 

ــتند.  ــی نیس ــکی، تقلب ــدارکات پزش ت
ــوزش از راه دور،  ــه آم ــبت ب ــد نس ــا، بای در انته
کــه  کنفرانس هایــی  و  جلســات، ســمینارها 
ــوع  ــن موض ــود. ای ــیار ب ــود، هوش ــزار می ش برگ
را بایــد مّدنظــر قــرار داد کــه نرم افزارهــای 
ــزار  ــند. نرم اف ــاك باش ــد خطرن ــگان می توانن رای
آنتــی ویــروس بایــد همیشــه فعــال باشــد. 
کالهبردارانــی را کــه خودشــان را به عنــوان 
بایــد  می کننــد  معرفــی  قانونــی  نهادهــای 
به طــور کامــل شناســایی کــرد. رفتارهــا و 
روش هــای  بــا  می توانــد  مالــی  تقلب هــای 
ــود و  ــری ش ــت جلوگی ــق دول ــف از طری مختل
مــردم بایــد نســبت بــه آنهــا اطالعــات و آگاهــی 

کافــی داشــته باشــند.                        
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چکیده
ــگری  ــی گزارش ــوب مفهوم ــاس چهارچ   براس
صورت هــای  کیفــی  ویژگی هــای  و  مالــی 
مالــی عــاری از خطــا و اشــتباه بــودن از جملــه 
اســت.  شــده  شــناخته  مهــم  ویژگی هــای 
ــات و  ــه انحراف ــا اســت ک ــع خط ــب از مناب تقل
دســتکاری های صــورت گرفتــه در صورت هــای 
ــای  ــی را شــامل می شــود و توســط طرف ه مال
یــک رویــداد مالــی انجــام می گیــرد. همچنیــن 
ــواردی  ــا م ــه ب ــه ک ــی متقلبان ــگری مال گزارش
ــای  ــب در صورت ه ــا تقل ــف ی ــون تحری همچ
ــر  ــال های اخی ــه در س ــروکار دارد ک ــی س مال
بســیار مــورد توجــه ســرمایه گذاران و همچنیــن 
ــرا از  ــه اســت؛ زی ــرار گرفت خــود حســابداران ق
ــرمایه گذاران را  ــک س ــزان ریس ــو می ــک س ی
ــای  ــه در صورت ه ــی ک ــه تقلب های ــا توجــه ب ب
از  و  می دهــد  کاهــش  می دهــد،  رخ  مالــی 
ــؤال  ــر س ــابداران را زی ــار حس ــو اعتب ــک س ی
ــر  ــعی در ه ــابداران س ــن رو حس ــرد؛ از ای می ب
ــر کــردن حسابرســی صورت هــای  چــه محکم ت
ــر طبــق یــک قاعــده و اصــول محکــم  ــی ب مال

ــای  ــات را در گزارش ه ــا درصــد انحراف ــد ت دارن
ــا و  ــد؛ خط ــش یاب ــتر کاه ــه بیش ــی هرچ مال
ــب  ــاوت از تقل ــی متف اشــتباه در گزارشــات مال
ــن  ــز بی ــه تمای ــه وج ــود ک ــته بندی می ش دس
ایــن دو در نــوع رفتــار و نحــوه ســوگیری آنهــا 

اســت. 
محرکــۀ  موتــور  به عنــوان  ســرمایه  بــازار 
اقتصــاد بــر محــور اطالعــات قــرار دارد. جریــان 
ــه  ــر ب ــازار منج ــن ب ــات در ای ــت اطالع درس
اتّخــاذ تصمیمــات صحیــح و منطقــي از ســوي 
نهایــت،  در  و  می شــود  مشــارکت کنندگان 
توســعۀ اقتصــادي و بهبــود رفــاه اجتماعــي 
را بــه ارمغــان مــی آورد. گزارش هــای مالــي 
از مهمتریــن منابــع اطالعاتــي اســت کــه 
ــراي  ــات الزم ب ــردن اطالع ــم ک ــدف آن فراه ه
ــش  ــت و بخ ــادي اس ــای اقتص تصمیم گیري ه
اعظمــي از نیــاز اطالعاتــي بــازار ســرمایه را 
ــرکت های  ــداد ش ــش تع ــد. افزای ــن می کن تأمی
پذیرفتــه شــده در بــورس کــه به منظــور جــذب 
ــدام  ــادار اق ــار اوراق به ــه انتش ــي ب ــع مال مناب
ــات  ــش مالی ــور کاه ــالش به منظ ــد، ت می کنن

تقلب در 
صورت های مالی: 
انگیزه، روش ها و 

تشخیص آن

زهرا نظیفیبهزاد پرویزی



21
مهر  1400

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳8 شمارۀ

حسابدار

ــوب از  ــرد نامطل ــازی عملک ــود، پنهان س ــر س ب
جملــه دالیــل اهمیت موضــوع اســت.  تقلب در 
ــي در ســال های  گزارشــگري و حســابداري مال
ــا  اخیــر، رشــد قابــل توجهــي داشــته اســت. ب
ــي در شــرکت هایی همچــون  ــروز بحــران مال ب
ــئلۀ  ــدکام، مس ــینگ و ورل ــرون، گلوبالکراس ان
تقلــب در گزارشــگري مالي وارد عرصۀ سیاســت 
نیــز شــده اســت. امــروزه مجامــع قانون گــذار، 
حرفــۀ حســابداري و مدیریــت بــه علــل ایجــاد 
تقلــب و راه هــای موجــود به منظــور جلوگیــري 
از وقــوع رفتــار متقلبانــه در گزارشــگري مالــي 
توجــه خاصــي کرده انــد )صفــرزاده،138۹(. در 
کشــور مــا هیــچ نهــادی به طــور مســتقیم برای 
تحقیــق و کشــف مــوارد تقلــب احتمالــی و نیــز 
هیــچ  پایــگاه اطالع رســانی بــرای گــزارش ایــن 
قبیــل مــوارد وجــود نــدارد. نهادهایــی از قبیــل 
ســازمان بــورس اوراق بهادار اطالعــات احتمالی 
مربــوط بــه هرگونــه تحریــف و به طــور خــاص 
تقلــب در صورت هــای مالــی را در اختیــار 
ــا  ــد. تنه ــرار نمی دهن ــران ق ــوم و تحلیلگ عم
ــورس اوراق بهــادار  مــواردی کــه در ســازمان ب

پیگیــری می شــود احتمــال تقلــب توســط 
ــران(  ــژه مدی ــی )به وی ــات نهان ــدگان اطالع دارن
در ایــن شــرکت ها و درصــورت صــدور رأی 
از طریــق محاکــم قضایــی؛ مــوارد به طــور 
خصوصــی اطالع رســانی می شــود )اعتمــادی 

و زلقــی،13۹2(.
تقلــب شــامل اقدامــات و افعــال عمــدی اســت 
ــب،  ــه از فری ــود ک ــب آن می ش ــی مرتک و کس
ــت.  ــرده اس ــتفاده ک ــری اس ــگ و حیله گ نیرن
این گونــه اقدامــات را در دو گونــه از ظاهرســازی 

می تــوان طبقه بنــدی کــرد: 
اظهار کذب    

پوشیده داشتن حقیقت   
تقلــب شــامل فریــب، ریســک دســتگیری، 
ــواردی  ــی و م ــه عقل ــاد، توجی ــی از اعتم تخّط
اقدامــات  تقلــب  می شــود.  دســت  ایــن  از 
ــه اظهارنظــر نادرســت  ــه ب نامناســبی اســت ک
اّمــا بااهمیــت در صورت هــای مالــی منجــر 
ــانی،13۹۶(. ــز و خراس ــعری آناقی ــود )ش می ش
ــتباه  ــا و اش ــع خط ــن مناب ــه تبیی ــه ب در ادام
ــدی  ــا دی ــود ت ــه می ش ــابداری پرداخت در حس

کاربــردی و متفــاوت بــه مســئلۀ تقلــب جزئــی 
ــود.   ــه ش ــا ارائ ــع خط از مناب

1 . منابع اشتباه و خطا در حسابداری
ــل  ــن3 )2013( »دلی ــگ و کوه ــدۀ یان ــه عقی ب
وجــود صورت هــای مالــی، ارائــه اطالعــات 
ــه  ــب  و کار ب ــورد کس ــودمند در م ــد و س مفی
ــهم  ــب وکار س ــن کس ــه در ای ــت ک ــرادی اس اف
ــهمی  ــت س ــن اس ــا ممک ــد ی ــادی دارن اقتص
مالــی  صورت هــای  ایــن  باشــند«.  داشــته 
ــا در  ــد ت ــک کنن ــرمایه گذاران کم ــه س ــد ب بای
ــه  ــود را ب ــرمایۀ خ ــد س ــه بای ــی ک ــورد جای م
ــاذ  ــی اتّخ ــات ارزش افزای ــپارند، تصمیم آن بس
ــد  ــدگان کمــک کن ــه اعتباردهن ــد ب ــد، بای کنن
تــا تصمیــم بگیرنــد کــه آیــا شــرکت می توانــد 
یــا  کنــد  بازپرداخــت  را  خــود  بدهی هــای 
کمــک  تأمین کننــدگان  بــه  بایــد  و  خیــر 
ــی  ــاری مشــتری احتمال ــا ریســک اعتب ــد ت کن
اســتفاده کنندگان  ســایر  کننــد.  بررســی  را 
ــع  ــد از مراج ــی عبارتن ــای مال ــم صورت ه مه
ــی  ــای دولت ــر ارگان ه ــی، دیگ ــالح مالیات ذی ص
اتحادیه هــای  نماینــدگان  ماننــد  مرتبــط 
کارگــری، دادگاه هــای حقوقــی، ســرمایه گذاران 
از  یــا  گروه هــا  ایــن  بالقــوه؛  و ســهامداران 
ــا  ــد ی ــرکت برخوردارن ــی( در ش ــهم )احتمال س
بیرونــی  ذی نفــع  مشــترك  وضعیــت  دارای 
ــوب  ــق چهارچ ــگ2 ،2020(. طب ــتند )یان هس
بین المللــی3،  مالــی  گزارشــگری  نظــری 
اســتفاده کنندگان صورت هــای مالــی شــامل 
ــدگان  ــوه، وام دهن ــل و بالق ســرمایه گذاران بالفع
و اعتباردهنــدگان، مدیــران شــرکت و دیگــر 
عمــوم  و  قانون گــذاران  ماننــد  اشــخاص 
افــراد جامعــه اســت )هیــأت اســتانداردهای 
و  دالوری  حســابداری،2010؛  بین المللــی 

مهــدوی،13۹8(. 
صورت هــای مالــی، ابــزاری هســتند کــه از 
شــرکت  درون  اســتفاده کنندگان  آن  طریــق 
یعنــی کارمنــدان و مدیــران، قــدرت مالــی، 
ســودآوری و توانایــی شــرکت بــرای خلــق 
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ــرمایه گذاران  ــالع س ــه اط ــدی را ب ــان نق جری
بیــرون از شــرکت می رســانند. حســابداری 
مالــی بایــد بــرای انجــام ایــن وظایــف اقتصــادی 
و اجتماعــی واقعیــت اقتصــادی زیربنایــی بنــگاه 
ــد،  ــر بکش ــه تصوی ــب  و کار را ب ــاری و کس تج
ــر  ــه شــرح زی هدفــی کــه به صــورت خالصــه ب

بیــان می شــود:
واقعیت اقتصادی = حسابداری مالی

ــت  ــیاری، واقعی ــل بس ــه دالی ــا ب ــد بن هرچن
اســت: پیچیده تــر 

خطا ± واقعیت اقتصادی = حسابداری مالی
هســتند  خطــا  از  پــر  مالــی  صورت هــای 
چراکــه تدویــن آنهــا بــه برآورد هــا و همچنیــن 
ــن  ــوع ای ــاز دارد. موض ــادی نی ــای زی قضاوت ه
فصــل یعنــی تقلــب، شــکلی از خطــا اســت اّمــا 
ــه نیســتند.  ــا اشــتباهات متقلبان بیشــتر خطاه
در فراینــد حســابداری ســه منبــع موجــب 
ایجــاد خطــا و اشــتباه می شــود کــه تنهــا یکــی 
ــن  ــط اســت، ای ــب مرتب ــه تقل ــع ب ــن مناب از ای

ــگ،2020(  ــد از: )یان ــع عبارتن مناب
محدودیت فناوری اندازه گیری  

تصادفی بودن  
سوگیری مدیریت  

1 . 1 محدودیت های فناوری 
اندازه گیری

اســت  مربــوط  خطاهایــی  بــه  اول  منبــع 
ــب  ــول غال ــه اص ــت دو مجموع ــه محدودی ک
اســتانداردهای  یعنــی  مالــی  گزارشــگری 
و   )IFRS(4مالــی گزارشــگری  بین المللــی 
ــابداری  ــدۀ حس ــه ش ــی پذیرفت ــول عموم اص
ــد.  ــاالت متحــدهGAAP(۵( را نشــان می دهن ای
ــال های  ــول در س ــه اص ــن مجموع ــر دوی ای ه
اخیــر پیشــرفت زیــادی داشــته اند اّمــا کار 
ــه  ــوز ب ــابداری هن ــتانداردهای حس ــود اس بهب
ــن  ــه ای ــال، ب ــرای مث ــیده اســت. ب ــان نرس پای
ــر  ــال حاض ــه در ح ــد ک ــه کنی ــئله توج مس
بــه  شــرکتی  ســرمایه گذاری های  بیشــتر 
ســایر  و  فنــی  دانــش  در  ســرمایه گذاری 

دارایی هــای نامشــهود مربــوط هســتند و آن 
ــد  ــه کنی ــدان دور مقایس ــتۀ نه چن ــا گذش را ب
ــای  ــرمایه گذاری ها در دارایی ه ــتر س ــه بیش ک
ــد. حســابداری مــورد دوم یعنــی  فیزیکــی بودن
ــدون  ســرمایه گذاری در دارایی هــای فیزیکــی ب
ــب  ــه مناس ــرای مواجه ــا ب ــت اّم ــه نیس مناقش
ــای  ــابداری در دارایی ه ــه حس ــبت ب ــا آن نس ب
ــترس  ــتری در دس ــای بیش ــهود، راهکاره نامش
ــه  ــهود ب ــای نامش ــابداری دارایی ه ــت. حس اس
ــهود  ــای نامش ــذرای دارایی ه ــت گ ــل ماهی دلی
پیچیده تــر اســت. بــرای مثــال آیــا زمانــی کــه 
ــد،  ــرك کنن ــد شــرکت را ت ــدان می توانن کارمن
ــی  ــش فن ــه در دان ــرمایه گذاری صورت گرفت س
ــرمایه گذاری در  ــۀ س ــه   مثاب ــد ب ــدان بای کارمن
ــذاران  ــود؟ قانون گ ــه ش ــر گرفت ــی در نظ دارای
ــکالت  ــئله و مش ــن مس ــوز ای ــابداری هن حس
مشــابه را حــل نکرده انــد. البتــه، در حــال 
نامشــهود،  دارایی هــای  دربــارۀ  حاضــر 
اســتانداردهای حســابداری وجــود دارد اّمــا 
ارقــام حاصلــه لزومــاً واقعیــت اقتصــادی را 

نمی دهنــد.  نشــان 

2 . 1 برآوردی بودن
دومیــن منبــع خطــا ناشــی از برآوردهــای 
ــد  ــرض کنی ــال ف ــرای مث ــت. ب ــی اس مدیریت
را  مهمــی  ســاختار  تجدیــد  شــرکت  کــه 
ــم اســتانداردهای  ــرده اســت. ه ــزی ک برنامه ری
ــول  ــم اص ــی و ه ــگری مال ــی گزارش بین الملل
ــی  ــابداری الزام ــده حس ــه ش ــی پذیرفت عموم
کــه  ایــن  پیــش  از  بایــد  کــه  ســاخته اند 
تصمیــم غیرقابــل  برگشــت شــود، زیــان تجدید 
ــا  ــال، آی ــن  ح ــا ای ــود. ب ــرآورد ش ــاختار ب س
آگاهــی از هزینه هــای چنیــن رویــدادی پیــش 
ــوع پیوســتن آن ممکــن اســت؟ اگــر  ــه وق از ب
شــرکت، انتظــار هزینــۀ کل 100 میلیــون دالر 
را )به عنــوان مثــال( داشــته باشــد، آنــگاه تنهــا 
چیــزی کــه می تــوان از آن مطمئــن بــود ایــن 
ــرآورد  ــۀ ب ــی از هزین ــۀ واقع ــه هزین ــت ک اس
شــده متفــاوت خواهــد بــود. صورت هــای مالــی 

پــر از چنیــن خطاهــای بــرآوردی هســتند. 
ــل  ــه دلی ــی و ب ــور طبیع ــه به ط ــی  ک از آنجای
عــدم قطعیــت چنیــن خطاهایــی در زمــان 
ــد،  ــی رخ می دهن ــای مال ــازی صورت ه آماده س
حتــی ممکــن اســت دو متخصــص شایســته بــا 
بررســی داده هــای یکســان بــه نتایــج متفاوتــی 
ــه  ــی ک ــی زمان ــه، حت ــور خالص ــند. به ط برس
ــا  ــه ای دارد، خط ــاًل صادقان ــد کام ــر، مقاص مدی
رخ می دهــد. ازایــن رو، ایــن فــرض کــه صــورت 
مالــی بایــد عــاری از خطــا باشــد، هرگــز فــرض 

ــی نیســت. منطق

3 .1 سوگیری مدیریت
ــای حســابداری، ســوگیری  ــع ســوم خطاه منب
ــای  ــع از خطاه ــن منب ــه ای ــت ک ــت اس مدیری
ــر  ــه پیش ت ــت ک ــی مدیری ــرآوردی و قضاوت ب
ــه  ــت. آنچ ــاوت اس ــد متف ــاره ش ــا اش ــه آنه ب
ــز  ــرآوردی متمای ــن ســوگیری را از خطــای ب ای
ــب  ــر حس ــا ب ــه خط ــت ک ــن اس ــازد، ای می س
طراحــی رخ می دهــد. در مثــال تجدیــد ســاختار 
ــون دالر  ــد 12۵ میلی ــر می توان ــر، مدی فوق الذک
ــص  ــاختار تخصی ــد س ــای تجدی ــه هزینه ه را ب
ــر  ــون دالر(. تأثی ــای 100 میلی ــه  ج ــد )ب ده
ــا  ــرکت ی ــود ش ــش س ــن مســئله، کاه ــی ای آن
ــه  انــدازۀ 2۵ میلیــون  افزایــش زیــان شــرکت ب
ــد  ــرط تجدی ــان، ش ــن زم ــت. در همی دالر اس
ســاختار )حســاب بدهــی( تصدیــق شــده اســت 
و چیــزی را ایجــاد می کنــد کــه اروپایی هــا 
ــالح  ــد. اصط ــان« می نامن ــۀ پنه آن را »اندوخت
جایگزینــی کــه عمدتــاً در ایــاالت متحــده 
اســتفاده می شــود »ذخیــره عایــدات بــاال۶« 
ــه  ــط مجل ــش توس ــال پی ــد س ــه چن ــت ک اس
ــد  ــرکت می توان ــد. ش ــداع ش ــتریت« اب »وال اس
ــاختگی،  ــی و س ــش تصنع ــرای افزای ــا ب بعده
ــی  ــا بازیاب ــن اندوخته هــا را معکــوس ی ســود ای

کنــد.
ــازی  ــدام هموارس ــن اق ــای ای ــی از انگیزه ه یک
ــال های  ــود س ــه س ــوری ک ــت؛ به ط ــود اس س
ــد  ــش می ده ــودآور را کاه ــق و س ــیار موف بس
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در  ســود  افزایــش  بــرای  درعین حــال  و 
ــود  ــر س ــوب از ذخای ــدان خ ــال های نه چن س
ســال های خــوب اســتفاده می کنــد. تأثیــر 
ــی  ــری های زمان ــازی س ــدام، هموارس ــن اق ای
کســب درآمــد اســت کــه باعــث می شــود 
ــه نظــر برســد کــه شــرکت نســبت  این طــور ب
بــه واقعیــت، کــم مخاطره جــو اســت. بــه نظــر 
ــوش  ــرمایه گذاران باه ــه س ــد ک ــد می رس بعی
فریــب ایــن تردســتی را بخورنــد اّما ایــن روش، 
ــت  ــم مدیری ــرای تی ــری ب ــوۀ دیگ ــای بالق مزای
اجرایــی ارشــد بــه همــراه دارد؛ به عنــوان  
ــد کــه عملکــرد شــرکت در  ــرض کنی ــال ف مث
ــش از  ــا پی ــود ت ــب می ش ــاری موج ــال ج س
بــه پایــان رســیدن ســال، پــاداش مدیــر ارشــد 
مالــی بــه حداکثــر میــزان خــود برســد کــه در 
ــاداش  ــرح پ ــه در ط ــد ک ــی رخ می ده صورت
مدیــر ارشــد مالــی )CFO( محدودیــت پــاداش 
ــن رو  ــود. ازای ــال ش ــن اعم ــال معی ــک س در ی
ــود  ــب می ش ــه موج ــازاد ک ــود م ــزارش س گ
مبلــغ پــاداش بــه حداکثــر میــزان خــود برســد 
بــه نفــع مدیــر ارشــد مالــی نیســت چــرا کــه 
ــت.  ــاداش اس ــد پ ــود، فاق ــن س ــی از ای بخش
ازایــن رو، انگیــزۀ روشــنی بــرای »ذخیــرۀ بیــش 
از حــد ســود« در ســال پرســود وجــود دارد و 
هــدف ایجــاد اندوختــۀ ســود حســابداری اســت 
کــه بتوانــد پــاداش مربــوط بــه عملکــرد را در 
ــا در ســال کــم ســود افزایــش دهــد.  آینــده ی
دســت کاری ارقــام صورت هــای مالــی بــه 
ــب  ــای تقل ــه معن ــن شــکل به خودی خــود ب ای
نیســت. اگرچــه ایــن اقــدام مســائل اخالقــی را 

مطــرح می کنــد.   
ــل  ــه دلی ــی ب ــوگیری های مدیریت ــتر س بیش
ــت  ــدوده ای اس ــابداری« و مح ــار حس »اختی
ــا  ــد برآورده ــاس آن می توان ــر براس ــه مدی ک
و خــط مشــی های حســابداری را انتخــاب 
ــوی  ــلحه ای ق ــابداری اس ــار حس ــد. اختی کن
در دســت مدیرانــی اســت کــه بنــا بــه دالیــل 
ــای ســرمایه  ــا بازاره ــد ت ــف قصــد دارن مختل
ــه  ــد. تجرب ــراه کنن ــان را گم ــر ذی نفع و دیگ

می رونــد. در ایــن راســتا، صــورت مالــی 
کاهــش  بــرای  )اغلــب  ترازنامــه  ماننــد 
ــوالً  ــدی )معم ــان نق ــورت جری ــی( و ص بده
جریــان  در  ســود  بزرگ نمایــی  بــرای 
دســت کاری  عملیــات(  از  حاصــل  نقــدی 

  .)2020 می شــوند)یانگ،

ــد انجــام شــده اســت  ــه  عم ــتباهات ب ــن اش ای
یــا خیــر؛ به عبارت دیگــر، چیــزی به عنــوان 
تقلــب تصادفــی وجــود نــدارد. همچنیــن، ایــن 
تقلــب بایــد اقتضایــی باشــد و ایــن عمــل بایــد 
به گونــه ای انجــام شــود کــه منجــر بــه متضــرر 

ــگ،2020(.  ــود )یان ــر ش ــرف دیگ ــدن ط ش

بیشــتر تالش هــا  کــه  اســت  داده  نشــان 
بــرای دســت کاری ارقــام حســابداری بــر 
ــد، مخــارج،  ــی درآم ــدات یعن مؤلفه هــای عای
ــن  ــه همی ــز هســتند. ب ــان متمرک ســود و زی
دلیــل، اغلــب از اصطــالح مدیریــت ســود 
ــای  ــت کاری صورت ه ــرادف دس ــوان مت به عن
اصطالحــات  و  می شــود  اســتفاده  مالــی 
»حساب ســازی«  ماننــد  مصطلح تــری 
یــا »حســابداری ظاهرســاز« نیــز بــه کار 

ــه  ــب: چ ــود و تقل ــت س 2. مدیری
ــود دارد؟ ــی وج تفاوت

یکــی از پیچیده تریــن مســائلی کــه در مســئله 
نادیــده  مالــی  صورت هــای  دســت کاری 
گرفتــه می شــود، ایــن اســت کــه در کجــا 
ــت کاری  ــکال دس ــر اش ــود و دیگ ــت س مدیری
تقلــب  و  می رســد  پایــان  بــه  حســابداری 
ــن  ــی از مهم تری ــاالً یک ــود. احتم ــروع می ش ش
ــا  ــه آی ــت ک ــن اس ــؤال ای ــن س ــای ای جنبه ه
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ــرکت های  ــابداری ش ــر حس ــارت ب ــأت نظ هی
بــر  نظــارت  مســئول  ســازمان  عمومــی۷ 
حسابرســی شــرکت های ســهامی عــام کــه 
عمومــی  اصــول  دســتورالعمل های  تحــت 
ــد  ــت می کن ــابداری فعالی ــده حس ــه ش پذیرفت
ایــن مســئله را بــه ایــن شــکل عنــوان می کنــد: 
ــز  ــا متمای ــب را از خط ــه تقل ــی ک ــل مهم عام
ــی،  ــدام زیربنای ــه اق ــت ک ــن اس ــازد ای می س
ــه  ــه ب ــی چ ــای مال ــف صورت ه ــۀ تحری نتیج
 عمــد یــا چــه غیرعامدانــه باشــد )هیــأت نظارت 
بــر حســابداری شــرکت های عــام،201۹(. یکــی 
از مشــکالت ایــن تعریــف ایــن اســت کــه میــان 
تقلــب و دیگــر اشــکال ســوء رفتــار مالــی تمایــز 
ــول  ــواع معم ــال، ان ــرای مث ــود. ب ــل نمی      ش قائ
ــد  ــش از ح ــرۀ بی ــد ذخی ــود مانن ــت س مدیری
ــوند  ــام می ش ــه انج ــکل عامدان ــه ش ــدات ب عای
ــه  ــب در نظــر گرفت ــوان تقل ــدرت به عن ــا به ن اّم
می شــوند. ازایــن رو، تعریــف هیــأت نظــارت بــر 
ــان  ــرای بازرس ــام ب ــرکت های ع ــابداری ش حس
ــرد اندکــی دارد. و دیگــر طرفیــن ذی نفــع کارب
تقلــب  به عنــوان  به نــدرت  مدیریــت ســود 

ــاظ  ــل از لح ــود و حداق ــه می ش ــر گرفت در نظ
حقوقــی تقلــب بــه شــمار نمــی      رود. بــرای 
ــا  ــت کاری دارد اّم ــت دس ــد قابلی ــال، درآم مث
تقلــب  به عنــوان  به نــدرت  آن  دســت کاری 
ــناخته  ــرح ش ــود. در ط ــه می ش ــر گرفت در نظ
شــده بــا عنــوان »فروش ســازی«، شــرکت 
ــا  ــود ب ــابداری خ ــان دوره حس ــی پای در نزدیک
فــروش کاال بــه مشــتریان بیشــتر از آنچــه آنهــا 
می خواهنــد، درآمــد خــود را افزایــش می دهــد. 
ماننــد  مشــوق هایی  بــا  مشــتریان  اغلــب 
قیمــت تخفیفــی یــا تمدیــد شــرایط پرداخــت 
ــن  وسوســه می شــوند. اســتفاده منظــم از چنی
تکنیکــی قطعــاً بــرای فروشــنده تخریب کننــده 
اســت بــدان دلیــل کــه مشــتریان تمایــل پیــدا 
ــان  ــا نزدیکــی پای ــا ســفارش ها را ت می کننــد ت
تعویــق  بــه  تأمین کننــده  دورۀ حســابداری 
بیندازنــد زیــرا انتظــار دارنــد کــه شــرایط 
مطلوب تــری عرضــه شــود اّمــا آیــا دســت کاری 
ســود فروشــنده بــه ایــن روش تقلــب بــه شــمار 

ــر. ــاالً خی ــی رود؟ احتم م
ــن مســئله، دســت کاری  ــی ای ــرای درك چرای ب

حســابداری را ماننــد یــک طیف در نظــر بگیرید 
ــاك و  ــاًل پ ــابداری کام ــر آن حس ــک س ــه ی ک
ــف  ــر طی ــای دیگ ــرار دارد و در انته ــه ق صادقان
ــن  ــت از ای ــا حرک ــرار دارد. ب ــکار ق ــب آش تقل
طیــف از ســمت حســابداری صادقانــه به ســمت 
ــابداری  ــی های حس ــط مش ــکار، خ ــب آش تقل
می شــوند.  غیرصادقانــه  فزاینــده ای  به طــور 
ــل  ــاختگی حداق ــابداری س ــکال حس ــه اش هم
ــه  ــر گرفت ــه در نظ ــی متقلبان ــاظ اخالق از لح
می شــوند اّمــا از منظــر عملــی )حقوقــی( مــرزی 
وجــود دارد کــه بایــد از آن عبــور شــود. اینکــه 
ــر،  ــا خی ــود ی ــی می ش ــرز تخّط ــن م ــا از ای آی
ــزان  ــت، می ــات نادرس ــۀ اطالع ــزان ارائ ــه می ب
ــه ســایر ذی نفعــان )ســرمایه گذاران و  آســیب ب
اعتباردهنــدگان(، قوانیــن حاکــم بــر هــر حــوزه 
ــار  ــود در اختی ــع موج ــاص و مناب ــی خ قضای
بازرســان و مدعیــان بســتگی دارد. مثالــی از 
زمانــی کــه از ایــن مــرز تخطــی می شــود، 
زمانــی اســت کــه شــرکت بــرای تأییــد درآمــد 
ســاختگی تصدیــق شــده سندســازی می کنــد. 
بیشــتر موارد دســت کاری در حســابداری بســیار 
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ظریــف هســتند و احتمــال کمتری وجــود دارد 
کــه توســط مراجــع دولتــی به عنــوان تقلــب در 

نظــر گرفتــه شــوند.
اکنــون مثــال تولیدکننــده پوشــاکی را در نظــر 
ــده  ــناخته ش ــوم ش ــه از روش مرس ــد ک بگیری
ــتری و  ــرای مش ــور ب ــدور فاکت ــوان »ص به عن
نگهــداری کاال در انبــار« اســتفاده می کنــد. 
ــن  ــب، ای ــه تقل ــوط ب ــر مرب در طیــف فوق الذک
ــه اســت  عمــل بیشــتر از فروش ســازی متقلبان
اّمــا آیــا ایــن عمــل بــه آن انــدازه بــد به شــمار 
ــوان آن را  ــی بت ــر حقوق ــه از منظ ــی رود ک م
تقلــب دانســت؟ پیــش از پاســخ الزم اســت تــا 
شــیوه عملکــرد صــدور فاکتــور بــرای مشــتریان 
انبــار درك شــود.  و نگهــداری موجــود در 
شــرکت، ســفارش فــروش مجــازی را دریافــت 
آمــاده  و  پــردازش می شــود  می کنــد کــه 
ــد  ــوز نمی توان ــتری هن ــا مش ــت اّم ــال اس انتق
مرســوله را بپذیــرد یــا قــادر بــه انجــام ایــن کار 
ــه را  ــا محمول نیســت. ســپس فروشــندۀ کاال ی
ــه مــکان دیگــر، شــاید انبــار شــخص ثالــث،  ب
ــاده  ــتری آم ــه مش ــی ک ــا زمان ــتد ت می فرس

ــد،  ــد. هرچن ــالی باش ــه ارس ــت محمول دریاف
فروشــنده ســریعاً پــس از ارســال محمولــه بــه 
ــد.  ــق می کن ــد را تصدی ــت، درآم ــل موق مح
ــا  ــی ت ــابداری کنون ــتانداردهای حس ــت اس تح
زمانــی کــه مالکیت کاال از فروشــنده بــه خریدار 
ــق  ــد تصدی ــد درآم ــت نبای ــده اس ــل نش منتق
شــود. بــا این حــال، وجــود شــخص ثالــث 
ــد  ــا کن ــا ادع ــد ت ــازه می ده ــنده اج ــه فروش ب
ــن رو  ــده اند و ازای ــل ش ــوالت منتق ــه محص ک
ــن عمــل  ــا ای ــق اســت. آی ــل تصدی ــد قاب درآم
تقلــب به شــمار مــی رود؟ اگرچــه روش صــدور 
صورت حســاب بــرای مشــتری و نگهــداری کاال 
در انبــار حتــی بیشــتر از فروش ســازی مســائل 
اخالقــی را بــه دنبــال دارد اّمــا احتمــال تعقیــب 
قانونــی بــه دلیــل انجــام آن بســیار کــم اســت. 
مدیــر بایــد بدانــد کــه درآمــد بایــد به ســرعت 
تصدیــق شــود چــرا کــه در غیــر ایــن صــورت 
انتقــال محمولــه بــه انبــار شــخص ثالــث هیــچ 
ــاری  ــن رفت ــدارد. چنی ــراه ن ــه هم ــی ب مزیت
ــت  ــت مدیری ــارۀ نّی ــا درب ــود ت ــب می ش موج
ــد  ــان بای ــا بازرس ــود اّم ــرح ش ــؤاالتی مط س

آنچــه کــه قصــد مبــارزه بــا آن را دارنــد، تعییــن 
کننــد. بازرســان تمایــل دارنــد تــا به جــای 
ــر،  ــوح کمت ــا وض ــی ب ــردن پرونده های دنبال ک
ــابداری را  ــی حس ــزرگ غیراخالق ــای ب پرونده ه

دنبــال کننــد.
 

ــب  ــب تقل ــران مرتک ــرا مدی  3. چ
حســابداری می شــوند؟

ــب  ــه تقل ــکاب ب ــرای ارت ــادی ب ــای زی  انگیزه ه
ــرای  ــال ب ــا بااین ح ــود دارد اّم ــابداری وج حس
ــای  ــام، انگیزه ه ــهامی ع ــرکت های س ــر ش اکث
ارتــکاب بــه تقلــب حســابداری در دو گــروه قــرار 

می گیــرد: 
مشــوق های  شــامل  عمدتــاً  اول  گــروه   
ــاداش  ــای پ ــژه طرح ه ــراردادی اســت به وی ق
ــا دســتاوردهای حســابداری ماننــد  مرتبــط ب
ــش از  ــود پی ــهم  EPS(8(، س ــر س ــود ه س
ــش  ــات  EBIT(۹( و افزای ــره و مالی ــر به کس
نقــض  از  اجتنــاب  همچنیــن  و  فــروش 
ــابداری.  ــر حس ــی ب ــی مبتن ــای بده قرارداده
ســرمایه  بــازار  مشــوق های  دوم  گــروه   
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هســتند کــه عبارتنــد از کســب تأمیــن مالــی 
جدیــد بــرای شــرکت بــا شــرایط مطلوب تــر، 
افزایــش حقــوق و مزایــای مبتنــی بــر ارزش 
اختیــار  ارزش  افزایــش  به منظــور  ســهام 
معاملــه و ســهام دارای محدودیــت و کســب 
ــی. ــی و پنهان ــالت نهان ــام معام ــود از انج س

1. 3  مشوق های قراردادی
ایــن بــاور کــه ارائــه ســهام جایــزه بــه مدیــران 
ارشــد ارتبــاط مســتقیمی بــا تقلــب دارد، 
بدیهــی بــه نظــر می رســد اّمــا تحقیقــات 
تجربــی بــر ایــن مســئله همــه بــه یــک نتیجــه 
ــی  ــه ارتباط ــات ب ــی از مطالع ــیده اند. بعض نرس
ــه  ــر ب ــات دیگ ــا مطالع ــد اّم ــی بردن ــوی پ ق
ــد.  ــا عــدم ارتبــاط پــی بردن ــدك ی ارتباطــی ان
مطالعــه افنــدی، اســتاوا و سوانســون10 )200۷( 
ــاط  ــه ارتب ــه ب ــی اســت ک ــه ای از مطالعات نمون
قــوی پــی بردنــد و ایــن محققــان بیــان کردنــد 
کــه زمانــی کــه مدیرعامــل میــزان قابل توجهــی 
از اختیارهــای معاملــه بــاارزش ذاتــی مثبــت را 
در اختیــار دارد، احتمــال الــزام بــه ارائــه مجــدد 
ــورس و  ــیون ب ــط کمیس ــی توس ــورت مال ص
ــش  ــده )SEC( افزای ــاالت متح ــادار ای اوراق به
پیــدا می کنــد. معنــای مســئله ایــن اســت کــه 

نگهــداری دارایی هایــی کــه ارتبــاط مســتقیمی 
بــا قیمــت ســهام دارنــد، انگیــزۀ مدیــران 
ــی  ــور مال ــن ام ــازی گرفت ــه ب ــرای ب ــد ب ارش
ــت  ــظ قیم ــل حف ــا حداق ــت ی ــور تقوی به منظ
ــگ و  ــد. پن ــش می ده ــرکت را افزای ــهام ش س
ــد  ــد کردن ــا را تأیی ــن ادع ــی11 )2008( ای رول
ــه اســتفاده از  کــه مشــوق های ســهام تمایــل ب
ــش  ــی را افزای ــابداری غیراخالق ــای حس رویه ه
می دهــد. به طــور خــاص آنهــا پــی بردنــد 
ــدان  ــهام کارمن ــه س ــار معامل ــود اختی ــه وج ک
احتمــال دعــوای قضایــی مربــوط بــه اوراق 
بهــادار را افزایــش می دهــد. به عبارت دیگــر، 
ــهام  ــر س ــی ب ــای مبتن ــوق و مزای ــود حق وج
نســبت بــه عــدم وجــود چنیــن مزایایی بیشــتر 
ــابداری  ــای حس ــتفاده از رویه ه ــه اس ــر ب منج
مشــکوك می شــود. کال، کدیــا و راجگوپــال12 
در  داشــتند.  مشــابهی  یافته هــای   )201۶(
ــر13)2010(  ــوای و وب ــترانگ، گ ــل، آرمس مقاب
هیــچ شــواهدی مبنــی بــر ارتبــاط مثبــت 
و  مدیرعامــل  ســهام  مشــوق های  میــان 
ــن  ــد؛ بنابرای ــابداری نیافتن ــای حس بی نظمی ه
ــهام  ــر س ــی ب ــای مبتن ــوق و مزای ــه حق اگرچ
ســوءرفتار  مشــوق های  از  یکــی  به عنــوان 
حســابداری از جملــه تقلــب مــورد اشــاره 

ــا شــواهد دانشــگاهی در  ــرار گرفتــه اســت اّم ق
ــد. ــی دارن ــّد و نقیض ــج ض ــاره نتای این ب

2 . 3 مشوق های بازار سرمایه
دومیــن مشــوق ها، مشــوق های مبتنــی بــر 
بــازار ســرمایه بــرای اکتســاب ســهام یــا تأمیــن 
ــتند.  ــر هس ــرایط مطلوب ت ــا ش ــی ب ــی بده مال
بــرای مثــال ممکــن اســت یــک شــرکت، درآمد 
ــد  ــزارش ده ــی گ ــّد واقع ــتر از ح ــود را بیش خ
تــا بتوانــد ســهام جدیــد را بــا قیمــت باالتــری 
ــرخ  ــد ن ــی جدی ــرای بده ــا ب ــد ی ــر کن منتش
شــدیدترین  در  بپــردازد.  پایین تــری  بهــرۀ 
مــوارد حتــی ممکــن اســت شــرکت بــرای 
ــدام  ــی خــود اق ــان ســاختن مشــکالت مال پنه
بــه دســتکاری  حســابداری کنــد )دچــو، اســلون 
و ســوئینی14 ،1۹۹۶(. آیــا ایــن تقلــب بــه شــمار 
مــی رود؟ قطعــاً ایــن خطا هــا مغرضانــه هســتند 
اّمــا مبالــغ آنهــا حائــز اهمیــت اســت و ممکــن 
اســت ســرمایه گذاران بــه دلیــل پرداخــت 
مبلــغ بیشــتر بــرای ســهام جدیــد منتشــر شــده 
ــی  ــرۀ تصنع ــرخ به ــا ن ــی ب ــدور وام های ــا ص ی
ــران  ــال، مدی ــوند؛ بااین ح ــرر ش ــر، متض پایین ت
اقداماتــی  چنیــن  بــرای  به نــدرت  شــرکت 
می گیرنــد.  قــرار  کیفــری  تعقیــب  تحــت 
زمانــی ســوگیری رخ می دهــد کــه مدیــر 
ــد  ــزارش کن ــی گ ــّد واقع ــر از ح ــود را کمت س
ــی؛  ــت مدیریت ــالت مالکی ــوص در معام به خص
زیــرا مدیــر امیــدوار اســت کــه شــرکت )بخشــی 
از آن( را بــا قیمــت کمتــری تحــت تملــک 
درآورد. پــری و ویلیامــز1۵ )1۹۹4( شــواهدی 
در مــورد ایــن موضــوع ارائــه دادنــد. آنهــا 
ــران  ــط مدی ــه توس ــرکت هایی ک ــد ش دریافتن
ــرکت هایی  ــه ش ــبت ب ــوند، نس ــب می ش تصاح
ــوالً در  ــد، معم ــی ندارن ــت مدیریت ــه مالکی ک
ماه هــای منتهــی بــه تملــک خــط مشــی 
اتّخــاذ  را  محافظه کارانه تــری  حســابداری 
ــزارش  ــه موجــب گ ــد )سیاســت هایی ک کرده ان

ــود(. ــی می ش ــّد واقع ــر از ح ــود کمت س
انگیــزۀ دیگــر، کســب ســود از معامــالت نهانــی 
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ــرکت در  ــهام ش ــت س ــش قیم ــق افزای از طری
ــرد  کوتاه مــدت اســت. بنیــش1۶ )1۹۹۹( پــی ب
ــد(  ــص خری ــروش خال ــی )ف ــروش پنهان کــه ف
بیشــتر در دوره هــای بزرگ نمایــی ســود رخ 
ــه  ــد ک ــان می ده ــه نش ــن نتیج ــد. ای می ده
ــروش  ــار ف ــا در انتظ ــد ت ــل دارن ــران تمای مدی
آتــی ســهام، در عملکــرد شــرکت اغــراق کننــد. 
پنــگ و رولــی )2008( شــواهد مشــابهی دربارۀ 
ــه  ــی در شــرکت هایی ارائ ــروش نهان افزایــش ف
دادنــد کــه در معــرض دعــاوی حقوقــی مربــوط 
بــه اوراق بهــادار هســتند. از آنجایــی  کــه افــراد 
ــام ســوءرفتار  ــه اته ــد ک درون شــرکت می دانن
در گزارشــگری مالــی منجــر بــه چنیــن دعاوی 
اختیار هــای  اِعمــال  بــه  اقــدام  می شــود، 
ایــن  دوره  طــی  در  و  می کننــد  معاملــه 
ــتری را  ــهام بیش ــی، س ــای گروه دادخواهی ه

ــانند. ــروش می رس ــه ف ب
قراردادهــای حقــوق و مزایــا گــروه متمایــزی از 
ــن  ــه مهم تری ــد ک ــکل می دهن ــوق ها را ش مش
آنهــا طرح هــای پــاداش مبتنــی بــر حســابداری 
هســتند. پاداش هایــی کــه ارتبــاط مســتقیمی 
ــا ارقــام حســابداری دارنــد؛ ماننــد ســود هــر  ب
ســهم و ســود پیــش از کســر مالیــات و رشــد 
ــرای  ــران ب ــه مدی ــزه ای ک ــۀ انگی ــروش، هم ف
بــازی بــا ارقــام بــه آنهــا نیــاز دارنــد را فراهــم 
زیــادی  روایــت شــده  می ســازند. شــواهد 
یافته هــای  اّمــا  دارد  بــاره وجــود  ایــن  در 
ــی  ــه قاطع ــه نتیج ــگاهی ب ــای دانش پژوهش ه
نرســیدند. هلــی1۷ )1۹8۵( نشــان داد کــه 
حســابداری  رویــه  انتخــاب  در  ســوگیری 
)کم نمایــی یــا بزرگ نمایــی عامدانــۀ عایــدات و 
درآمــد( از هــر جهــت بــه نفــع مدیریــت اســت. 
ــن  ــک دورۀ معی ــرد ی ــر عملک ــال، اگ ــرای مث ب
بــه حــّدی ضعیــف باشــد کــه مدیــر نتوانــد بــه 
حداقــل ســطح عملکــردی الزم بــرای دریافــت 
پــاداش برســد، مدیــر خط مشــی حســابداری را 
ــار  ــه به طــور ســاختگی معی ــد ک اتخــاذ می کن
می دهــد.  افزایــش  را  مربوطــه  حســابداری 
ــته  ــار داش ــر انتظ ــر مدی ــس، اگ ــور عک به ط

باشــد کــه معیــار حســابداری از ســطح حداکثــر 
ــاالً  ــگاه احتم ــرود، آن ــر ب ــالیانه فرات ــاداش س پ
ســود را کمتــر از حــّد واقعــی گــزارش می کنــد 
چــرا کــه در غیــر ایــن صــورت بخشــی از 
ــاداش  ــد پ ــا فاق ــدۀ آنه ــزارش ش ــرد گ عملک
ــدات،  ــی عای ــن، کم گوی ــود. همچنی ــد ب خواه
ــد کــه  ــی ایجــاد می کن ــر پنهان شــکلی از ذخای
ــی در صــورت  ــای آت ــد در دوره ه ــر می توان مدی
کاهــش عملکــرد، بــه آنهــا اتـّـکا کنــد. هرچنــد، 
ــی  ــدگاه هل ــد دی ــرای تأیی ــدی ب ــات بع مطالع
مبنــی بــر اینکــه طرح هــای پــاداش مهم تریــن 
عامــل تعیین کننــدۀ دســت کاری ســود هســتند، 
ــکاران،  ــو18  و هم ــد )دچ ــی یافتن ــواهد کم ش

بنیــش،1۹۹۹(.  ،1۹۹۶
ســایر مشــوق های قــراردادی بــه اجتنــاب 
از نقــض پیمــان بدهــی مبتنــی بــر ارقــام 
ــز  ــا نی ــتند. در اینج ــوط هس ــابداری مرب حس
یافته هــای دانشــگاهی ضدونقیــض هســتند؛ 
برنــز و کیدیــا1۹ )200۶( بــه شــیوۀ غیرمســتقیم 
بــه ایــن مســئله پرداختنــد یعنــی از اهــرم مالی 
به عنــوان شــاخص پیمــان بدهــی اســتفاده 
کردنــد؛ بنابرایــن ایــن محققــان فــرض کردنــد 
ــه  ــر نســبت ب ــرم باالت ــا اه ــه شــرکت هایی ب ک
شــرکت هایی بــا بدهــی کمتــر، پیمان هــای 
بدهــی باالتــری دارنــد. ایــن محققــان پــی بردند 
ــیون  ــن کمیس ــت قوانی ــه تح ــرکت هایی ک ش
ــّدد  ــۀ مج ــه ارائ ــزم ب ــادار مل ــورس و اوراق به ب
ــه  ــبت ب ــتند نس ــود هس ــی خ ــای مال صورت ه
شــرکت هایی کــه چنیــن الزامــی ندارنــد، اهــرم 
ــزه ای  ــوان انگی ــه به عن ــد ک ــری دارن ــی باالت مال
ــی  ــابداری تهاجم ــای حس ــاذ رویه ه ــرای اتّخ ب
در  و  می شــود  شــناخته  ســود(  در  )اغــراق 
ــی را کاهــش  نتیجــه هزینه هــای آشــفتگی مال

می دهــد.

4 . تشخیص تقلب
به طــور قابل توجهــی، اتهامــات مربــوط بــه 
تقلــب حســابداری داده هــای زیــادی بــرای 
ــازند. در  ــم می س ــی فراه ــن تقلب ــف چنی کش

ایــن بخــش دربــارۀ رویکردهــا و نقطه نظرهــای 
مختلفــی بحــث می شــود کــه اســتفاده کنندگان 
ــرای تشــخیص  ــد ب ــی می توانن صورت هــای مال

ــه، آنهــا را اتخــاذ کننــد. حســابداری متقلبان

1 . 4 ویژگی های شرکت
ویژگی  هــای شــرکت یعنــی انــدازه، نــرخ رشــد 
ــب  ــف تقل ــرای کش ــزار ب ــن اب ــت، اولی و صنع
هســتند؛ چــرا کــه بعضــی از ویژگی  هــای 
شــرکت بــا احتمــال بیشــتری منجر بــه ارتکاب 
ــا  ــرکتی ب ــال، ش ــرای مث ــوند. ب ــب می ش تقل
ــرای  ــتر ب ــا بیش ــد ی ــالیانه 1۵درص ــد س رش
چندیــن ســال متوالــی را در نظــر بگیریــد کــه 
بــه تجربــۀ رشــد کمتــر یــا بدتــر از آن دســت 
می یابــد؛ البتــه ایــن سرنوشــت در انتظــار همــۀ 
شــرکت ها اســت اّمــا ایــن گــذار می توانــد 
دردنــاك و حتــی آســیب زا باشــد. کل فرهنــگ 
ــی عملکــرد بخشــی و  ــژه ارزیاب شــرکت و به وی
ــد،  ــران ارش ــای مدی ــوق و مزای ــای حق برنامه ه
ــت.  ــده اس ــازماندهی ش ــاال س ــد ب ــول رش ح
ــف می شــود ممکــن  هنگامــی کــه رشــد متوق
اســت مدیــر وسوســه شــود تــا بــا ابــزار دیگــری 
ــد را  ــاختگی، رش ــد س ــایی درآم ــد شناس مانن
ظاهــراً در حــال افزایــش نشــان دهــد. مدیــران 
ــای  ــی را رفتاره ــن رفتارهای ــب چنی ــد اغل ارش
موقتــی می داننــد و خــود را متقاعــد می کننــد 
کــه شــرکت صرفــاً از آینــده خــود وام می گیــرد 
و زمانــی کــه رشــد فــروش بــه وضعیــت عــادی 
خــود بازگــردد، ایــن وام را بازپرداخــت خواهنــد 
کــرد؛ هرچنــد اگــر ایــن رشــد بــه حالــت عادی 
بازنگــردد، مشــکل بــه وجــود می آیــد. در ایــن 
ــاده اســت و  ــی افت ــر در دام بزرگ شــرایط، مدی
در نهایــت حســابداری تهاجمــی بــه حســابداری 

متقلبانــه تبدیــل خواهــد شــد.

2 . 4 تغییرات غیرعادی در 
حساب های دریافتنی

الزم اســت کــه افزایــش در هــر مؤلفــۀ ســرمایه 
ــی،  ــاب های دریافتن ــه حس ــردش از جمل در گ
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بــا  پرداختنــی  یــا حســاب های  موجــودی 
تغییــرات در فــروش هم راســتا باشــند اّمــا ایــن 
ــال،  ــرای مث رابطــه همیشــه صــادق نیســت. ب
ممکــن اســت یــک شــرکت، سیاســت های 
یــا  ســخت گیرانه تر  را  خــود  اعتبــاری 
ــاختن  ــهل گیرانه تر س ــازد. س ــهل گیرانه تر س س
ــرای  ــاده ب ــی س ــاری، راه ــت های اعتب سیاس
ــی  ــن حالت ــت و در چنی ــروش اس ــش ف افزای
حســاب های  در  انــدك  تغییــر  درصــد 
دریافتنــی می توانــد تغییــر فاحشــی در فــروش 
ایجــاد کنــد. بــا ایــن  حــال، در بیشــتر ســال ها 
ــروش،  ــی و ف ــان حســاب های دریافتن ــد می بای
ــود  ــه ای وج ــل مقایس ــدی قاب ــرات درص تغیی
ــر  ــن رابطــه دیگ ــه ای ــی ک ــد. زمان ــته باش داش
ــابداری  ــت حس ــارۀ تمامی ــد، درب ــادق نباش ص

ــود. ــرح می ش ــائلی مط ــرکت مس ش
یکــی از راه هــای آزمایــش ایــن مســئله از 
ــر  ــد تغیی ــی درص ــت؛ یعن ــبت اس ــق نس طری
ــر درصــد  ــی تقســیم ب در حســاب های دریافتن
تغییــر در فــروش بــه منزلــۀ تمایــز میــان ارزش 
ســال جــاری و ارزش ســال پیــش اســت. زمانــی 
ــور  ــر رود و به ط ــک فرات ــبت از ی ــن نس ــه ای ک
خــاص اگــر ایــن نســبت در طــول زمــان 
افزایــش یابــد، ســؤاالتی مطــرح می شــود. 
بــرای مثــال، اگــر ایــن نســبت بزرگ تــر از یــک 
باشــد اّمــا در ســال پیــش چنیــن نباشــد، آنــگاه 
ــه  ــت ک ــددی اس ــکالت متع ــان دهندۀ مش نش
می تــوان از میــان آنهــا بــه مشــکالت در وصــول 
مطالبــات و شــناخت درآمــد تهاجمــی )از جمله 
فروش ســازی و درآمــد ســاختگی( اشــاره کــرد 
کــه بــه حســابداری متقلبانــۀ مربــوط هســتند. 
هرچــه ایــن نســبت باالتــر باشــد، نشــان 
ــه  ــتری ب ــار بیش ــرکت، اعتب ــه ش ــد ک می ده
ــن  ــد و ای ــا می کن ــره اعط ــتریان پرمخاط مش
امــر احتمــال عــدم پرداخــت را افزایــش خواهــد 
داد. ممکــن اســت ایــن اقــدام بی ضــرر بــه نظــر 
برســند اّمــا درآمــد حاصــل از ایــن عمــل نبایــد 
بــه رســمیت شــناخته شــود مگــر اینکــه ایــن 
ــی  ــه واژۀ معادل ــد ک ــر باش ــد تحقق پذی درآم

اســتفاده می کننــد،  از آن  کــه حســابداران 
قابــل وصــول اســت. اگــر قابلیــت وصــول 
بــا مشــکلی مواجــه شــود، نســبت تغییــر 
ــت  ــد و در نهای ــدا می کن ــش پی ــاالً افزای احتم
شــناخت  می شــود.  بزرگ نمایــی  درآمــد 
درآمــد تهاجمــی موجــب افزایــش ایــن نســبت 
ــایی  ــریعاً شناس ــد س ــه درآم ــرا ک ــود چ می ش
می شــود یــا ابــداً نبایــد شناســایی شــود )زیــرا 
ایــن درآمــد واقعــی نیســت و مشــکوك الوصول 
ــی  ــاب های دریافتن ــش در حس ــت( و افزای اس
هم زمــان به عنــوان خــود درآمــد تصدیــق 
ــاب های  ــه حس ــه اینک ــه  ب ــا توج ــوند. ب می ش
ــتند،  ــد هس ــر از درآم ــاً کمت ــی تقریب دریافتن
افزایــش قابــل  مقایســه در هــر دو عــدد نســبت 

ــد داد. ــش خواه را افزای

3 . 4 بیوگرافی مدیران ارشد
ارتبــاط  نحــوۀ  بــر  تحقیقــات  از  بعضــی 
ــای  ــا خصیصه ه ــه ب ــی متقلبان ــگری مال گزارش
ــای  ــد الگوه ــد مانن ــران ارش ــخصیتی مدی ش
ســطح  تأهــل،  وضعیــت  آنهــا،  ســخنرانی 
تستوســترون و طــول مــدت تصــّدی به عنــوان 

مدیرعامــل متمرکــز هســتند.
نمونــه ای از ایــن جریــان پژوهشــی در تحقیــق 
مشــاهده   )2012( زاکولیوکینــا20  و  الرکــر 
ــال های 2003 و 200۷  ــن س ــه بی ــود ک می ش
ــران  ــخنرانی مدی ــاً 30000 س ــت تقریب رونوش
ــی در کنفرانس هــا  ــران ارشــد مال عامــل و مدی
ــد. ایــن پژوهشــگران  ــه  و تحلیــل کردن را تجزی
نحــوۀ انتخــاب کلمــات هــر فــرد و نحــوۀ ارائــۀ 
آن را مــورد توجــه قــرار دادنــد و بــه مطالعــات 
روان شناســی اتّــکا کردنــد کــه نشــان می دهــد 
ــیوه ای  ــه ش ــی ب ــگام دروغگوی ــرد در هن ــر ف ه
ــه  ــد. پژوهــش آنهــا ب متفــاوت صحبــت می کن

ــردازد: ــر می پ ــؤاالت زی س
آیــا »بازگویی هــا« )اصطالحــی کــه اغلــب 
اســتفاده می کننــد(  از آن  پوکــر  بازیکنــان 
ــه  ــودی ک ــه س ــوط ب ــای مرب ــی بحث ه در ط
بعــداً صورت هــای مالــی مربــوط بــه آنهــا 

بایــد مجــدداً ارائــه شــود، بیشــتر رخ می دهــد؟ 
ــران  ــد کــه مدی ــی بردن ــا پ الرکــر و زاکولیوکین

ــد: ــر می زنن ــای زی ــه کاره ــت ب ــب دس متقل
ــد  ــاره می کنن ــهامدار اش ــه ارزش س ــر ب کمت  
ــک  ــازی ریس ــاالً حداقل س ــل آن احتم و دلی

ــی اســت. دعــوای حقوق
بیشــتر از کلمــات مثبــت اســتفاده می کننــد   
)بــرای مثــال به جــای اینکــه بگوینــد چیــزی 
خــوب اســت آن را عالــی یــا فوق العــاده 

می نامنــد(.
ــد و  ــتفاده می کنن ــر اس ــن کمت ــه م از کلم  
ترجیــح می دهنــد تــا از ضمیــر سوم شــخص 

اســتفاده کننــد.
درنــگ  نشــان دهنده  کلمــات  از  کمتــر   
یــا چــی(  امــم  )ماننــد مکــث در کالم: 
اســتفاده می کننــد چراکــه تقلــب را تمریــن 

نــد. کرده ا
ــتفاده  ــت اس ــات زش ــات از کلم ــتر اوق بیش  

می خورنــد. قســم  یــا  می کننــد 
و  میهــو  هابســون،  ترتیــب،  همیــن  بــه 
بــرای  نرم افــزاری  از   )2012( ونکاتاچــاالم21 
اســتخراج نشــانگر های ناهنجــاری آوایــی از 
ــل در طــی  ــران عام ــه ســخنرانی های مدی نمون
کنفرانس هــا اســتفاده کردنــد. پژوهشــگران پــی 
ــۀ  ــال ارائ ــا احتم ــانگر ها ب ــن نش ــه ای ــد ک بردن
ــی در ارتبــاط هســتند. مجــدد صورت هــای مال

ــد  هیــالری، هوانــگ و شــو22 )201۷( پــی بردن
ــه  ــبت ب ــرد( نس ــل )م ــل متأه ــر عام ــه مدی ک
مدیــر عامــل مجــرد بــا احتمــال کمتــری اقــدام 
ــد.  ــی می کن ــای مال ــت کاری صورت ه ــه دس ب
دالیــل ایــن امــر تــا حــدودی مبتنــی بــر حدس 
و گمــان اســت اّمــا مــوارد زیــر توضیحــات قابــل 

ــرای آن هســتند: ــی ب قبول
ــر عامــل مــرد متأهــل  به طــور متوســط مدی  
ســطح تستوســترون کمتری نســبت بــه مدیر 
عامــل مــرد مجــرد دارد کــه ایــن موضوعــی 
اســت کــه در تحقیقــات فیزیولــوژی به خوبــی 
تأییــد شــده اســت. یکــی از ویژگی هــای مهم 
ــن اســت کــه رابطــۀ  ســطح تستوســترون ای
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مثبتــی بــا رفتارهــای خطرپذیــری دارد کــه 
و  حســابداری  در  دســت کاری  رویه هــای 
تقلــب در امــور مالــی از نمونه هــای بــارز آن 

هســتند.
مدیــر  از  بیشــتر  متأهــل  عامــل  مدیــر   
ــات  ــغلی و ثب ــت ش ــه امنی ــرد ب ــل مج عام
خــود  خانــوادۀ  معــاش  تأمیــن  بــرای 
اهمیــت می دهنــد. تمایــل بــه امنیــت، 
و  می دهــد  افزایــش  را  ریســک گریزی 
ــا  ــل ب ــل متأه ــر عام ــود مدی ــب می ش موج
احتمــال کمتــری رفتارهــای پرمخاطــره 
ماننــد تقلــب حســابداری را انجــام دهنــد.
ــال درك  ــه دنب ــا ب ــر از پژوهش ه ــی دیگ برخ
ایــن مســئله هســتند کــه چــرا برخــی از 
خصیصه هــای شــخصیتی مدیریتــی منجــر 
از  یکــی  می شــوند.  مالــی  ســوءرفتار  بــه 
ــق  ــوزه، تحقی ــن ح ــته در ای ــات برجس تحقیق
ــاور  ــه ب ــت ک ــن23 )2012( اس ــراند و زکم ش
دارد بیشــتر اظهــارات نادرســت حســابداری 
بــا ســوگیری خوش بینانــه آغــاز می شــوند 
کــه تقلــب بــه شــمار نمی رونــد. هرچنــد، 
ــوند  ــور ش ــد مجب ــران ارش ــت مدی ــن اس ممک
اولیــه،  ســوگیری  پنهان ســازی  بــرای  تــا 
مطــرح  را  خوش بینانه تــری  اظهــارات 
ــیب  ــوگیری ش ــن س ــب، ای ــد. به این ترتی کنن
لغزنــده ای ایجــاد می کنــد کــه در نهایــت 
ــه تقلــب می شــود. در بحــث پیشــین  منجــر ب
ــود  ــا س ــرکت هایی ب ــذار ش ــر گ ــورد خط در م
بــاال بــه نــرخ رشــد کمتــر، همیــن تمایــل نیــز 

بــه چشــم می خــورد.

4. 4 افشــاگری تقلــب و ارائــۀ 
اخبــار محرمانــۀ بیرونــی

علی رغــم وجــود ابزارهــای تحلیلــی، کّمــی 
و آمــاری بــرای کشــف تقلــب حســابداری، 
افشــاگری تقلــب و ارائــۀ اخبار محرمانــۀ بیرونی، 
شــایع ترین منبــع کشــف تقلــب هســتند. بــرای 
حــال  در  افشــاگری هایی،  چنیــن  تشــویق 
حاضــر بســیاری از شــرکت ها دارای خطــوط 

تلفنــی هســتند کــه کارمنــدان و افــراد بیرونــی 
ــق  ــکوك را از طری ــای مش ــد فعالیت ه می توانن
ــن  ــم ای ــت مه ــک مزیّ ــد. ی ــزارش دهن آن گ
رویکــرد کــه بی تردیــد بــه اثربخشــی ایــن ابــزار 
کشــف تقلــب کمــک می کنــد ایــن اســت کــه 
ــد  ــظ می کن ــۀ افشــاگر ها را حف ــت محرمان هوی
ــی  ــرای انتقام جوی ــی ب ــر ترس ــن  رو دیگ و از ای
ــود  ــکار وج ــراج هم ــی از اخ ــب ناش ــا عواق ی
نــدارد. بــه عقیــدۀ مائــدا24)2010( از مطالعــات 
مربــوط بــه اســتفاده از خــط تلفنــی پــی بردنــد 
کــه اگرچــه ایــن ناشــناس بــودن همیشــه بــرای 
ــه  ــد همیش ــا بای ــت اّم ــم نیس ــاگر ها مه افش
وجــود داشــته باشــد. مهم تریــن چالــش در 
ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــن طرح ــودن چنی ــر ب مؤث
بتــوان ایــن اخبــار محرمانــه را به درســتی 
بررســی کــرد. مائــدا خاطــر نشــان می کنــد کــه 
بــه ازای هــر خبــر افشــاگری درســت، شــرکت ها 
ده هــا شــکایت از جانــب کارمنــدان یــا اشــخاص 
ــرای  ــه ب ــد ک ــت می کنن ــی دریاف ــث ناراض ثال
ــای  ــی انگیزه ه ــوط تلفن ــن خط ــتفاده از ای اس
ــار  ــن اخب ــا ای ــت ت ــد. الزم اس ــخصی دارن ش
ــرای  ــوند و ب ــی ش ــتی بررس ــه به درس محرمان
ــا،  ــی آنه ــرد قانون ــروعیت پیگ ــان از مش اطمین

ــد. ــته باش ــود داش ــتی وج ــای درس رویه ه

ــازرس؛  ــا ب ــده ی ــارت کنن 5. نظ
حسابرســان کــدام یــک هســتند؟

 ســرمقالۀ جدیــد فینانشــیال تایمــز2۵ )201۹( 
ــۀ  داســتان شــهادت حســابدار ارشــد در کمیت
ــی  ــد. زمان ــرح می ده ــا را ش ــان بریتانی پارلم
کــه مدیر اجرایــی گرنــت تورنتــون2۶ ، پنجمین 
شــرکت بــزرگ حســابداری در جهــان بــه 
کمیتــه گفــت کــه وظیفــۀ حســابرس کشــف 
تقلــب نیســت، کمیتــه را ســخت عصبانــی کرد. 
یکــی از اعضــای خشــمگین پارلمــان در پاســخ 
ــان کــرد کــه اگــر اساســاً  ــن مســئله بی ــه ای ب
حســابرس رفتــار متقلبانــه را تشــخیص ندهــد، 
ــده ای  ــه فای ــی چ ــاًل حسابرس ــس اص ــگاه پ آن
دارد؟ هیــچ یــک از حســابداران ارشــد بــا 

ــد  ــق نبودن ــون مواف ــت تورنت ــس گرن ــر رئی نظ
اّمــا بــه نظــر می رســد کــه بیــن دیــدگاه 
عمــوم مــردم در مــورد نقــش حسابرســی و 
ــالف نظــر  ــارۀ آن اخت ــدگاه حسابرســان درب دی
حسابرســان  مرســوم،  به طــور  دارد.  وجــود 
ــن اســت کــه  ــا ای ــۀ آنه ــد کــه وظیف ــاور دارن ب
ــی شــرکت  ــای مال ــا صورت ه ــد آی ــن کنن تعیی
ــا اصــول عمومــی پذیرفتــه شــدۀ حســابداری  ب
گزارشــگری  بین المللــی  اســتانداردهای  یــا 
مالــی انطبــاق دارد یــا خیــر. در پاســخ بــه 
ــد  ــخ داده ش ــن پاس ــان، ای ــو پارلم ــؤال عض س
ــی ای نیســتند و  کــه حسابرســان مأمــوران اف ب
پیگــرد قانونــی حســابداری مســئولیت دیگــران 
بــزرگ  شــرکت های  این حــال،  بــا  اســت. 
روزافــزون  به طــور  حســابداری  بین المللــی 
مســئله ای کــه در ســرمقاله فینانشــال تایمــز بــه 
ــد کــه  ــد می کنن آن اشــاره شــده اســت را تأیی
اگــر حسابرســان حس کننــد اشــتباهی رخ داده 
اســت، آنهــا بایــد آن را پیگیــری کننــد؛ به طــور 
ــر  ــا ناظ ــه تنه ــی ن ــرکت حسابرس ــه، ش خالص

ــازرس باشــد. ــد ب ــه بای بلک
ایــن ادعــای حسابرســان کــه بــا تشــخیص ارائــۀ 
ــاب های  ــه از حس ــت و منصفان ــری درس تصوی
ــان می رســد،  ــه پای ــا ب شــرکت، مســئولیت آنه
دیدگاهــی مبهــم اســت. در دهــۀ 1۹30، یــک 
شــرکت آمریکایــی موفــق شــد بــا جعــل وجــود 
موجــودی کاال، دســت بــه کالهبــرداری بزرگــی 
ــی،  ــان آمریکای ــان، حسابرس ــا آن زم ــد. ت بزن
وجــود فیزیکــی دارایی هــای خــاص را بررســی 
ــرکت  ــن ش ــل ای ــن دلی ــه همی ــد و ب نمی      کردن
ــن  ــی از کشــف چنی ــی طوالن ــا مدت توانســت ت
موضوعــی در امــان بمانــد. از آن زمــان بــه بعــد، 
اصــول حسابرســی الــزام کــرد کــه حسابرســان، 
و  کاال  موجــودی  به ویــژه  دارایی هــا  وجــود 
همچنیــن ســاختمان، ماشــین آالت، تجهیــزات 
ــان  ــزام اطمین ــن ال ــد. ای ــد کنن ــه را تأیی و اثاثی
عــدم  از  مانــع  حسابرســی  کــه  می دهــد 
ــط  ــود توس ــای غیرموج ــی دارایی ه گزارش ده
ــان از  ــه حسابرس ــی ک ــود. زمان ــرکت می ش ش
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ــه  ــا ک ــن ادع ــتند، ای ــی آگاه هس ــن قانون چنی
ــر  ــه نظ ــب ب ــتند عجی ــر هس ــا ناظ ــا تنه آنه
ــال  ــرون در س ــوایی ان ــان رس ــد. از زم می رس
2002، حسابرســان در کشــورهای زیــادی ملزم 
ــت  ــای مدیری ــا امض ــه ای ب ــا بیانی ــده اند ت ش
ارشــد ارائــه دهنــد کــه قــدرت سیســتم کنترل 
ــی از  ــد. یک ــد می کن ــرکت را تأیی ــی ش داخل
ــتمی  ــن سیس ــود چنی ــخص وج ــداف مش اه
حصــول اطمینــان از تمامیــت ارقــام حاصــل از 

ــت. ــرکت اس ــابداری ش ــد حس فرآین
معمــوالً نهادهــای قانونگــذار مالی، حسابرســانی 
کــه قــادر به کشــف تقلــب حســابداری نیســتند 
را مجــازات نمی      کننــد. اگرچــه بهتــر اســت تــا 
ــال شــود. در  ــم مجــازات اعم ــوارد مه ــرای م ب
بعضــی از کشــورها و مهمتــر از همــه در آمریکا، 
مکانیســم  مهم تریــن  خصوصــی،  دعــاوی 
اجــرای قانــون به شــمار می رونــد. الزم بــه 
ــال2۷   ــان و راجگوپ ــا، خ ــه کدی ــت ک ــر اس ذک
ــورس  ــد کــه کمیســیون ب )2018( نشــان دادن
ــژه  ــه حسابرســان به وی و اوراق بهــادار نســبت ب
نســبت بــه چهــار شــرکت بــزرگ، حســابداری 

ــری دارد. ــی کمت ــدرت اجرای ق
 

همانطــور کــه از مبانــی نظــری اســتنباط شــد 
حســابداری متقلبانــه در شــرکت ها رایــج اســت 
اّمــا تنهــا بخــش کوچکــی از عاملیــن ایــن رویــه 
قابــل شناســایی و مجــازات هســتند. دو دلیــل 

اصلــی عبارتنــد از:   
حجــم زیــادی از نهادهــای نظارتی، دادســتان   
ــا، حسابرســان و ســایر مســئوالن اجــرای  ه
صورت هــای  یکپارچگــی  جهــت  قانــون 

ــر هســتند؛ ــی درگی مال
دوم ، تمایــز بیــن رفتارهــای عامدانــه و   

اســت.  دشــوار  غیرعامدانــه 
ــدام  ــود اق ــت س ــت، مدیری ــاس ماهی ــر اس  ب
مالــی  تعدیــل صورت هــای  بــرای  عمــدی 
ــا  ــع شــرکت ی ــه نف ــه ب ــه ای اســت ک ــه گون ب
ــی  ــه بده ــا هزین ــد ی ــد آن باش ــران ارش مدی
بــه ســرمایه گذاران، اعتباردهنــدگان و ســایر 

ــی  ــد. گاه ــش ده ــادی را کاه ــان اقتص ذینفع
وقت هــا واحــد تجــاری در آســتانه ورشکســتگی 
اســت ولــی درصــدد هســتند با ابــزار سندســازی 
ــه  ــود ب ــت س ــه و مدیری ــابداری متقلبان و حس
واحــد  مالــی  فســاد  و  تقلــب  و  تحریف هــا 
خــود از زیــر بــار ایــن جــرم شــانه خالــی کننــد 
و حســابرس یــا حســابدار را مســئول ایــن 
ــای  ــام واحده ــد؛ در تم ــان دهن ــا نش تحریف ه
تجــاری احتمــال وجــود اشــتباه و خطــا هســت 
کمااینکــه اشــتباه ســهوی و غیرعمــدی اســت؛ 
هــم  و  توجیــه  قابلیــت  اشــتباه  بنابرایــن 
ــی  ــر تقلب ــی اگ ــی دارد ول ــش بین ــت پی قابلی
در صورت هــای مالــی اتفــاق بیفتــد نشــانه 
ــل  ــن دلی ــه همی ــت؛ ب ــودن آن اس ــدی ب عم
تقلــب را می تــوان بــه فســاد مالــی واحــد 
تجــاری نســبت داد. در ایــن راســتا حسابرســان 
ــران  ــه مدی ــند ک ــی باش ــب خطرات ــد مراق بای
ــی و  ــا ترفندهای ــی مرتکــب می شــوند و ب اجرای
ــا اســتفاده از ابــزار حســابداری متقلبانــه ایــن  ب
ــا  ــد و ب ــران می اندازن ــردن دیگ ــه گ ــرم را ب ج
ــن  ــؤال رفت ــر س ــود از زی ــه ای خ ــار حرف رفت
ــه  ــری ب ــوم جلوگی ــر عم ــه در نظ ــار حرف اعتب

عمــل آورنــد.                                    
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کسب و کار  حرفه حسابرسی

دکتر علیرضا آقائی قهی             مریم دلبسته

ــر  ــه و زندگــی بشــری اســت و ه ــد در جامع ــی ایجــاد ســاختارهایی جدی انســان همــواره در پ
ســاختار جدیــدی نیازهــای جدیــدی را در جامعــه فراهــم خواهــد کــرد. یکــی از ســاختارهایی 
ــای  ــن نیازه ــای شــخصی و تأمی ــاس نیازه ــرده اســت و براس ــی ک ــه معرف ــه جامع ــر ب ــه بش ک
اقتصــادی آن بنــا شــده اســت کســب و کار اســت. کســب و کار بــه افــراد جامعــه کمــک می کنــد 

نیازهــای یکدیگــر را مرتفــع ســاخته و ســعی در خلــق ثــروت نماینــد. 
ــد. در واژه نامــۀ آکســفورد، کســب  ــی از کســب و کار دارن نویســندگان مختلــف، تعاریــف متفاوت
ــب و  ــن، کس ــۀ النگ م ــت. در واژه نام ــده اس ــارت آم ــروش و تج ــد و ف ــی خری ــه معن و کار ب
ــه  ــود. ب ــه می ش ــود، گفت ــول حاصــل ش ــه از آن پ ــی ک ــول درآوردن و تجارت ــت پ ــه فعالی کار ب
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ــت از  ــارت اس ــب و کار عب ــاده، کس ــان س زب
ــامل  ــام، ش ــور ع ــغولیت و به ط ــی از مش حالت
ــد کاال  ــد و خری ــه تولی ــی اســت ک فعالیت های
و خدمــات بــا هــدف فــروش آنهــا را به منظــور 

ــرد. ــود، در برمی گی ــب س کس
طبــق نظر»ارویــک و هانــت« کاری کــه در آن 
خدمــات یــا کارهایــی کــه دیگــر افــراد جامعــه 
ــد آن  ــه خری ــل ب ــد و مای ــاز دارن ــه آن نی ب
هســتند و تــوان پرداخــت بهــای آن را دارنــد، 
ــب و  ــود. کس ــه می ش ــع و عرض ــد، توزی تولی

ــوع کســب. کار عبــارت اســت از هــر ن
ــر  ــه ه ــد ک ــن باورن ــر ای ــن ب ــن و پلوم پترس
ــورت  ــروش ص ــد و ف ــه در آن خری ــی ک تبادل
گیــرد، کســب و کار نیســت، بلکــه کســب 
ــد  ــادل تکــراری و تجدی ــوع تب ــر ن و کار، ه

ــت. ــروش اس ــد و ف ــوندۀ خری ش
ــوع  ــک ن ــب و کار را ی ــور »اون«، کس پروفس
یــا  کاال  آن  طــی  کــه  می دانــد  کاســبی 
خدمــات بــرای فــروش در بــازار تولیــد و 

می شــوند. توزیــع 
ــده  ــاد ش ــف ی ــه تعاری ــه ب ــا توج ــن ب بنابرای
می تــوان دریافــت کــه کســب و کار بــا خریــد 
و فــروش کاال، تولیــد کاال یــا عرضــۀ خدمــات، 
و  ســر  ســود،  آوردن  به دســت  به منظــور 
ــده،  ــاد ش ــف ی ــه تعاری ــه ب ــا توج کار دارد. ب

ویژگی هــای کســب و کار، عبارتنــد از:
ــرای  ــات ب ــال کاال و خدم ــا انتق ــروش ی 1. ف

کســب ارزش
2. معاملۀ کاال و خدمات

3. تکرار معامالت
ــن  ــن و قدرتمندتری ــود )مهمتری ــزۀ س 4. انگی

ــب و کار( ــور کس ــّرك ادارۀ ام مح
ــب و کار،  ــک، کس ــا ریس ــوأم ب ــت ت ۵. فعالی
همیشــه بــر آینــده متمرکــز اســت و عــدم 
ــن  ــت. از ای ــده اس ــی آین ــان، ویژگ اطمین
ــا ریســک  ــوأم ب رو، همــواره کســب و کار ت

اســت
متوجــه  کار  و  کســب  تعریــف  بــا  پــس 
خواهیــم شــد کــه نیازهــای جامعــه براســاس 
ــی   ــۀ مصرف ــه زمین ــن ک ــته های طرفی خواس
یــا اســتفادۀ ابــزاری دارد توســط ســایر افــراد 

ــه  ــد ک ــد ش ــن خواه ــه تأمی ــر در جامع حاض
ــادی  ــزۀ اقتص ــا انگی ــراه ب ــراوده هم ــن م ای
ــه  ــه ک ــود. همانگون ــن می ش ــه تأمی ــت ک اس
تحقیقــات  و  حســابداری  تئوری هــای  در 
حســابداری و حسابرســی انجــام شــده توســط 
ــه شــده اســت، حســابداری  پژوهشــگران گفت
ــی کارســاز و اثربخــش و  و حسابرســی خدمات
اطمینان بخــش اســت کــه افــراد یــک جامعــه 
به عنــوان بخشــی از نیازهــای اطالعاتــی خــود 
حاضــر بــه پرداخــت هزینــه بــرای آن هســتند. 
همانطــور کــه مشــتریان بــرای اســتفاده از یک 
ــتاندارد آن  ــه برچســب اس ــاص ب  محصــول خ
ــد محصــول  ــه خری ــدام ب ــد و اق ــگاه می کنن ن
ــی نیــز  می کننــد در اســتفاده از اطالعــات مال
از ایــن برچســب به گونــه ای دیگــر و بــا نگاهــی 
عمیق تــر بهــره می برنــد. وضــع اســتاندارد 
بــرای یــک  محصــول هزینــه دارد و نبــود آن، 
ــا  اســتفاده از آن محصــول را بــرای مشــتری ب
تردیــد همــراه می ســازد. در مقابــل محصولــی 
کــه فاقــد برچســب اســتاندارد اســت، در 
شــرایط یکســان مشــتری ای کــه حاضــر باشــد 
بهــای آن کاال را کــه یکســان بــا کاالیــی کــه 
دارای برچســب اســتاندارد باشــد بپــردازد، 
ــه آن کاال  ــر آنک ــت، مگ ــد داش ــود نخواه وج
بــا قیمــت پایین تــر عرضــه شــود و بــرای 
مشــتری مطلوبیــت ایجــاد کنــد. ایــن تفــاوت 
ــتاندارد و دارای  ــد اس ــن کاالی فاق ــت بی قیم
برچســب اســتاندارد هزینــه ای اســت کــه 
مشــتری حاضــر بــه پرداخــت آن اســت تــا بــا 
ــا  ــی را مصــرف کنــد. ب خیــال راحــت محصول
ــات  ــه اطالع ــوان ب ــوم می ت ــن مفه ــام از ای اله
از  کــه  مشــتریانی  اســتفاده  مــورد  مالــی 
ــره  ــی به ــای مال ــا صورت ه ــات ی ــن اطالع ای
ــه  ــاز ب ــه نی ــی ک ــرد. جای ــاره ک ــد اش می برن
اطالعــات مالــی محــرز شــد و نیــاز بــه خدمات 
حســابداری نیــز شــکل گرفــت و مشــتری 
حاضــر بــه پرداخــت بهــای آن خدمــات شــد و 
در مقابــل بــرای دریافــت برچســب اســتاندارد 
ــۀ حسابرســی  ــات، حرف ــن اطالع ــد ای ــا تأیی ی
ــه پرداخــت  ــدار شــد و مشــتری حاضــر ب پدی
مبلــغ بیشــتری بــرای دریافــت اطالعــات 

ــت. ــده داش ــتاندارد ش ــی اس مال
پــس هــر جایــی کــه صحبــت از تأمیــن نیــاز 
بشــر می شــود بــه گونــه ای بحــث انگیــزۀ 

اقتصــادی نیــز مطــرح می شــود. 
ــی  ــل از حسابرس ــه نیچ ــی ک ــاس تعریف براس
داشــته اســت حسابرســی بــه شــرح زیــر 

می شــود: تعریــف 
ــا  ــه ای ب ــت حرف ــی خدم ــی نوع حسابرس
ــدف  ــا ه ــه ب ــت ک ــادی اس ــزۀ اقتص انگی
کاهــش ریســک اطالعاتــی ذی نفعــان 
ــه دانــش  طراحــی شــده اســت، مّتکــی ب
و مهــارت کارشناســان بــه خدمــت گرفتــه 
ــت  ــد اس ــد نظام من ــک فراین ــده در ی ش
ــوع  ــک ارباب رج ــردی ی ــای ف ــه نیازه ک
آن  پیامدهــای  و  می گیــرد  نظــر  در  را 
ــوط  ــوده اســت و من ــل مشــاهده ب غیرقاب
بــه محدودیت هــای بــازار و فشــارهای 

ــت.  ــی اس نظارت
اســت  حرفــه ای  حسابرســی  حرفــۀ 
ــادی!  ــزۀ اقتص ــا انگی ــراه ب ــش هم اطمینان بخ
ــابرس  ــوان حس ــه به عن ــردی ک ــی ف ــه عبارت ب
بــرای یــک شــرکت انتخــاب می شــود همــواره 
ســعی در تأمیــن نیــاز مشــتریان خــود را 
دارد و بــرای ایــن خدمــت طلــب تأمیــن 
نیــاز اقتصــادی دارد. پــس می تــوان حرفــۀ 
حسابرســی را نیــز هماننــد ســایر حرفه هــا یــک 
ــب و  کار  ــرد. کس ــی ک ــب و کار تلق ــوع کس ن
خدماتــی کــه صرفــاً در تأمیــن نیــاز اطالعــات 
ــه  ــن در جامع ــده و  مطمئ ــتاندارد ش ــی اس مال
فعالیــت می کنــد. پــس هرجایــی کــه صحبــت 
از خدمــات حسابرســی یــا اطمینان بخشــی 
ــده  ــادی آن نادی ــزۀ اقتص ــد انگی ــود نبای می ش

ــود. ــه ش گرفت
حرفــۀ حسابرســی هماننــد ســایر حرفه هــا 
اطمینان بخشــی،  خدمــات  ارائــۀ  علی رغــم 
حرفــه ای اقتصــادی و در جهــت کســب درآمــد 
می شــود.  محســوب  اقتصــادی  انگیــزه  و 
دیگــر  حرفه هــای  در  اینکــه  علی رغــم 
بازاریابــی، تبلیغــات و برندســازی و معرفــی برند 
ــی  ــدارد ول ــی ن ــی و قانون ــچ مشــکل اخالق هی
ــات  ــه خدم ــل اینک ــی به دلی ــۀ حسابرس حرف
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امــکان  می کنــد  ارائــه  اطمینان بخشــی 
ــد  ایجــاد تبلیغــات و برندســازی و معرفــی برن
ــه  ــن حرف ــه ای ــوردی ک ــی م ــدارد ول وجــود  ن
ــث  ــت، بح ــرده اس ــا جداک ــایر حرفه ه را از س
ــت  ــن آن اس ــوۀ تأمی ــادی و نح ــزه اقتص انگی
ــات  ــت خدم ــر کیفی ــتقیمی ب ــر مس ــه تأثی ک
ارائــه خواهــد داشــت. در بســیاری  قابــل 
و  قیمت گــذاری  یکپارچگــی  حرفه هــا  از 
تعییــن حق الزحمــه امــری عــادی و معقــول و 
درخــور حرفه هایشــان اســت لیکــن در حرفــۀ 
حسابرســی، نرخ شــکنی و اعــالم نرخ هــای 
ــا  ــۀ نوپ ــن حرف ــی ای ــزد اهال ــارف زبان نامتع
اســت. بعضــاً تفــاوت نرخ هــای اعالمــی از 
تفاوت هــای  ســوی مؤسســات حسابرســی، 
چندبرابــری بــا یکدیگــر دارد کــه در ایــن 
خصــوص دالیــل متعــددی در اعــالم نرخ هــای 

ــود دارد. ــارف وج نامتع
ــه  ــدو ورود ب ــرد از ب ــی، ف ــۀ حسابرس در حرف
ــدی  ــار کارمن ــت رفت ــور اس ــه مجب ــن حرف ای
ــن  ــه در خوش بینانه تری داشــته باشــد، چــرا ک
حالــت، هــر حســابرس بایــد حداقــل ۹ ســال از 
ــدی  ــورت کارمن ــود را به ص ــه ای خ ــر حرف عم
ســازمان  یــا  حسابرســی  مؤسســات  در 
ــد به عنــوان  ــا بتوان حسابرســی ســپری کنــد ت
فــردی مســتقل یــا کارفرمــا به عنــوان شــریک 
در مؤسســات کار کنــد. پــس ســابقۀ ۹ ســالۀ 
ایــن فــرد، تــوان حرفــه ای بــودن در کســب و 
ــوان انعطاف پذیــری  کار را نخواهــد داشــت و ت
در کســب و کار را نخواهــد داشــت پــس ایــن 

ــر فشــارهای انگیزشــی  ــد در براب ــرد نمی توان ف
در جــذب کار، موفــق باشــد؛ مگــر اینکــه ایــن 
ــه ای )کاســب  فــرد در ذات خــود چنیــن تجرب
مســلکی( را پــرورش داده باشــد تــا بتوانــد در 
ایــن حــوزه موفــق باشــد. یکــی دیگــر از ایــن 
ــز  ــورد اول نی ــدودی در م ــه تاح ــا ک ضعف ه
می تــوان یافــت، نبــود دروس کســب و کار 
ــرکت داری  ــرکتی و ش ــادی ش ــت اقتص و فعالی
ــی  ــای جهان ــت. در آزمون ه ــه اس ــی حرف اهال
ــان  ــکا از داوطلب ــر آمری حســابدار رســمی نظی
به عمــل  آزمــون  نیــز  کار  و  دروس کســب 
دروس  بــر  عــالوه  فــرد،  یعنــی  می آیــد 
تخصصــی و قوانیــن  و  مقــررات، می بایســت بــا 
نحــوۀ کســب و کار نیــز آشــنا شــود و بازارهــا 
ــنهاد  ــه پیش ــا از جمل ــوۀ قیمت گذاری ه و نح
دیــده  آمــوزش  را  قراردادهــا  در  قیمــت 
ــه  ــرد وارد حرف ــن ف ــر ای ــه اگ ــرا ک ــد، چ باش
ــد  ــت کن ــه دار فعالی ــوان مؤسس ــود و به عن ش
ــرا  ــود چ ــع ش ــد واق ــه مفی ــد در حرف نمی توان
ــق  ــه از طری ــه زدن در حرف ــکان لطم ــه ام ک
داشــت.  خواهــد  را  ناصحیــح  نرخ گــذاری 
ــۀ  ــن حلق ــوان در ای ــه می ت ــی ک ــر دلیل دیگ
مفقــوده یافــت عــدم تنوع بخشــی در خدمــات 
ــران شــرکت ها  ــه مدی ــه ای اســت چــرا ک حرف
ــرای خدمــات غیراطمینان بخــش  آنقــدر کــه ب
)حسابرســی داخلــی و خدمــات مالــی( هزینــه 
می کننــد، بــرای خدمــات اطمینان بخشــی 
نمی کننــد!  هزینــه  مســتقل(  )حسابرســی 
ــی  ــات مال ــازار خدم ــه ب ــه ب ــدم توج ــس ع پ

حرفــۀ  در  غیراطمینان بخــش  خدمــات  و 
حسابرســی ســبب می شــود کــه مؤسســات در 
ــای  ــش هزینه ه ــد و پوش ــب درآم ــت کس جه
مؤسســه اقــدام بــه پیشــنهاد قیمت هــای 
کارهــای  بتواننــد  تــا  شــود  داده  پاییــن 

ــد.  ــذب کنن ــی را ج حسابرس
مربــوط  نرخ شــکنی ها  از  دیگــری  بخــش 
ــه در  ــه ای ک ــای حرف ــه بداخالقی ه ــود ب می ش
ایــن مقالــه جــای بحــث آن نیســت و در مقالــه ای 
جداگانــه بــه پیدایــش و آثــار آن خواهــم پرداخت.
ــب  ــش کس ــردن دان ــد باالب ــر می رس ــه نظ ب
تخصــص  کنــار  در  حرفــه  اهالــی  کار  و 
و  مؤسســات  تــا  باشــد  بدیهــی  امــری 
ــار  ــد در کن ــی بتوانن ــۀ حسابرس ــی حرف اهال
خدمــات اطمینان بخــش بــه ســایر بازارهــا 
توجــه داشــته باشــند. البتــه کــه بخــش 
ــی و  ــات مال ــای خدم ــاد بازاره ــی از ایج بزرگ
و  حکومتــی  الزامــات  از  غیراطمینان بخــش 
ــش  ــی بخ ــت ول ــد گرف ــأت خواه ــی نش دولت
ــط  ــح توس ــذاری ناصحی ــری از قیمت گ بزرگت
ــت  ــه می بایس ــت ک ــه اس ــی حرف ــود اهال خ
ــرای درســت آن در  ــود و اج ــازی ش فرهنگ س
جامعــه حرفــه حسابرســی در دســتور کار قــرار 

گیــرد.                                        

دکتــر علیرضــا آقائــی قهــی: حســابدار 
رســمی- حســابدار مســتقل

مریم دلبسته: سرپرست حسابرسی
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فراخوان ارسال مقاله برای حسابدار
بدین وســیله از اعضای انجمن حســابداران خبره ی 
ایران، و دیگر خوانندگان مجله درخواســت می شود 
با ارســال مقاالت حرفه ای خود بــه ارتقای کیفیت 
محتوای حسابدار به عنوان صدای حرفه ی حسابداری 

ایران کمک کنند.

انجمن حسابداران خبره ی ایران، به عنوان یک انجمن 
»حرفه ای« مأموریت های زیر را دنبال می کند: 

رشــد و بالندگی اعضــاء به عنــوان اصلی ترین   
سرمایه ی انجمن،

کمک بــه اعتالی حرفــه ی حســابداری از راه   
آموزش، پژوهش و ارتقای دانش و مهارت فعاالن 

حرفه،
کمک به سازمان ها و ارزش آفرینی برای آنها از راه   

اعضاء، و
اعطــای معتبرتریــن گواهینامه هــای حرفه ای   

حسابداری در ایران.

در ایــن ارتباط، مقــاالت، یادداشــت ها، میزگردها، 
گزارش هــا، اخبار، و دیگر مطالبی که در حســابدار 
)به عنوان ارگان رســمی انجمن ( منتشر می شوند، 
جملگی باید در ارتبــاط با تحقق مأموریت های فوق 
باشند. از این رو، از اعضای گرانمایه ی انجمن و دیگر 
خوانندگان مجله درخواست می شود در ارسال مقاالت 

خود موارد زیر را در نظر داشته باشند: 

الف( مقاالت زیر در اولویت انتشــار در حسابدار قرار 
دارند: 

مقاالت تألیفی که به یکی از مسائل روز حسابداری   
ایران می پردازند. منظور از "حسابداری" در این جا 
زمینه های تخصصی مختلف، از جمله، حسابداری 

مالی، حســابداری بها، حســابداری مدیریت، و 
حسابرسی )مستقل/ داخلی/ عملیاتی/ رعایت/ ...( 

است.
مقاالت تألیفی که به یکی از مسائل روز قوانین و   
مقررات حاکم بر حسابداری ایران می پردازند. از 
جمله، قوانین و مقررات مالیاتی، قوانین و مقررات 
تجاری، قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی، و 

سایر.
مقاالت تألیفی که به یکی از مســائل روز مرتبط   
با حسابداری ایران می پردازند. از جمله، راهبری 
شرکتی، کنترل داخلی، ضدتقلب، ضدفساد مالی، 

تأمین مالی، و سایر.
ترجمــه ی مقاالت منتشــر شــده در مجالت   
"حرفه ای" معتبر جهان که به یکی از مسائل روز 

حسابداری جهان یا یکی از مسائل روز مرتبط با 
حسابداری جهان می پردازند؛ و برای حسابداران 
حرفه ای ایران واجد جنبه های آموزشی کاربردی 

)نه صرفاً نظری( هستند.

ب( حسابدار از انتشار مقاالت زیر معذور است: 
مقاالت "علمی-پژوهشــی" )تألیفی یا ترجمه(   
که به تبیین مراحل انجــام و گزارش یافته های 

پایان نامه های دانشگاهی می پردازند.
مقاالت "مروری" )تألیفی یا ترجمه( که به مرور   
پیشــینه ی پژوهش های دانشگاهی در ارتباط با 

یکی از مفاهیم حسابداری می پردازد.
مقاالتی که با گردآوری آثار نوشــتاری دیگران   
)فارســی/ انگلیسی/ ...( تنظیم شــده اند و هیچ 

ایده ی ارزنده ای به آنها افزوده نشده باشد.
مقاالتی که از خالصه سازی و جرح و تعدیل آثار   
نوشــتاری دیگران )فارسی/ انگلیسی/ ...( تنظیم 

شده باشند.

پ( رعایت حقوق مؤلفان خط قرمز انتشــار هرگونه 
مطلب در  حســابدار اســت. از این رو، چنان چه 
در مقاالت تألیفی خود از آثار نوشــتاری دیگران 
)فارسی/ انگلیسی/ ...( بهره برده اید؛ ضروری است 

که به دقت به منابع مورد استفاده ارجاع دهید.

ت( اصول اولیه ی مقاله نویســی را در مقاالت تألیفی 
خــود رعایت فرماییــد. از جملــه، انتخاب تیتر 
مناسب، پیکربندی مقاله )مقدمه/ بدنه/ نتیجه(، 
و اســتفاده از تیترهای میانی )بخش بندی بدنه ی 

مقاله(.

ث( اصول اولیه ی دستور خّط فارسی و دستور زبان 
فارســی را در مقاالت تألیفی و ترجمه های خود 

رعایت فرمایید.

در پایــان الزم به تأکید اســت، با توجــه به این که 
اولویــت اصلی حســابدار مطرح کردن مســائل روز 
حســابداری ایران، مسائل روز قوانین و مقررات حاکم 
بر حسابداری ایران، و مسائل روز مرتبط با حسابداری 
ایران است؛ بنابراین، چنان چه مقاالت تألیفی ارسالی 
دربردارنده ی مطالبی ارزنده برای حسابداران حرفه ای 
ایران باشد، ویراستان مجله ی حسابدار نقایص موجود 
در ایــن قبیل مقاالت برطرف خواهند کرد. به عبارت 
دیگر، امید اســت افراد حرفه ای شاغل در حسابداری 
ایران به دلیل وسواس در ارسال مقاالت کاماًل درست، 
خوانندگان حســابدار را از دانش و تجربیات ارزنده ی 

خود محروم نسازند.  
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حسابرسان 
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حسابداری

حسابرسان 
و برآوردهای 

حسابداری

ادریس کریمی قره عمر

مبالــغ  دقیــق  اندازه گیــری  کــه  زمانــی 
ــت  ــم از قطعی ــا نمی توانی ــت ی ــر نیس امکان پذی
آنهــا اطمینــان حاصــل کنیــم؛ راه کارهــای 
ــغ ســوق داده  ــرآورد مبال حســابداری به ســوی ب
ــابداری  ــای حس ــئلۀ برآورده ــا مس ــود اّم می ش
ــد  ــود و می توان ــم نمی ش ــا خت ــن ج ــه همی ب
بســیار چالــش  برانگیــز شــود و همــۀ مــا 
ــم کــه درســت در همیــن نقطــه اســت  می دانی
ــه  ــه ای و باتجرب ــان حرف ــد حسابرس ــه نیازمن ک
روزافــزون  گســترش  بــا  امــروزه  هســتیم. 
ــابداری  ــای حس ــع، برآورده ــازمان ها و صنای س
بــرای پیش بینــی جریان هــای مالــی نیــز بســیار 
حائــز اهمیــت شــده اســت. بــه هــر انــدازه کــه 
ــری  ــر و پیچیده ت ــادی بزرگ ت ــۀ اقتص ــا جامع ب
روبــه رو باشــیم، بــه همــان انــدازه نیــز رخدادهای 
ــد  ــه ای از ابهــام فــرو می رون مالــی آینــده در هال

و ایــن مســئله ارتبــاط مســتقیمی بــا پیچیدگی 
و دشــواری برآوردهــای حســابداری خواهــد 
داشــت. به عــالوه، بــه اهمیــت برآوردهــای 
ــرا  ــود زی ــزوده می ش ــه روز اف ــابداری روزب حس
محاســبات ارزش منصفانــه در صنایع کشــورهای 

ــت.  ــش اس ــال افزای ــز در ح ــف نی مختل
دو بــرآورد متفــاوت بــرای یــک مــورد مشــخص، 
می توانــد منجــر بــه اطالعــات حســابداری 
ــادر  ــابداری ق ــات حس ــود و اطالع ــی ش متفاوت
ــی  ــرد مال ــالمت و عملک ــیر س ــا مس ــت ت اس
تجــاری  تصمیمــات  همچنیــن  و  ســازمان 
کاربــران صورت هــای مالــی را تعییــن کنــد 
 .)201۵ همــکاران،  و   Mamic Sacer)
ــتیم  ــه رو هس ــم رو ب ــئله ای مه ــا مس ــن ب بنابرای
ــود.  ــده ش ــیار پیچی ــد بس ــی می توان ــه گاه ک
مشــهود  بــرآورد  واژه ی  از  کــه  همان گونــه 
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اســت، ارقــام به دســت آمده در ایــن فراینــد 
ــت  ــوان گف ــتند و می ت ــی هس ــورت تقریب به ص
کــه برآورد کــردن، نوعــی تخمیــن زدن اســت اّمــا 
بــا ایــن حــال، میــزان دقــت در همیــن برآوردهــا 
نیــز بســیار حائــز اهمیــت اســت. بایــد اطمینــان 
به دســت آمده  بــرآورد  کــه  شــود  حاصــل 
عــاری از هر گونــه تقلــب و تحریــف اســت و 
ــوده  ــابرس کارآزم ــط حس ــان توس ــن اطمین ای
ــای  ــت برآورده ــزان اهمی ــود. می ــل می ش حاص
حســابداری در دنیــای امروز و همچنیــن فوایدی 
ــرمایه گذاران و  ــع، س ــرای صنای ــد ب ــه می توان ک
مدیریــت ســود داشــته باشــد، حسابرســان را بــر 
آن داشــته اســت کــه در ایــن امــر دقــت کافــی و 
وافــی را لحــاظ کننــد و میــزان تجــارب خــود را 

ــود بخشــند.  ــه بهب ــن زمین در ای
برآوردکــردن، نیازمنــِد نگرشــی ســوی افق هــای 

در  و  پیچیده تــر  اوضــاع  اســت. هرچــه  دور 
حــال تغییــر باشــد، آینده نگــری نیــز دشــوار تر 
ــیاری  ــتاندارهای بس ــه اس ــود. اگرچ ــد ب خواه
ــده  ــان آم ــک حسابرس ــه کم ــه ب ــن زمین در ای
اســت و چهارچوب هــای مشــخصی تعییــن 
شــده اند اّمــا در شــرایط دشــوار و چالــش 
برانگیــز، همچنــان تجربــۀ حســابرس اســت کــه 
می توانــد دیــد نســبتاً درســتی را از آینــده ارائــه 
دهــد. برآوردکــردن، متضّمــن ســطح خاصــی از 
ذهنیــت اســت. ذهنیــت دارای ابعــاد متعــددی 
ــول،  ــه ای و قابل قب ــت حرف ــک ذهنی ــت و ی اس
در نتیجــۀ ســال ها تجربــه به دســت می آیــد 
ــه  ــرآوردی مناســب و ب ــد ب ــت می توان و در نهای
ــاد  ــی از ابع ــد. یک ــه ده ــوگیری را ارائ دور از س
ایــن ذهنیــت، شــک  و  تردیــد حرفــه ای اســت. 
اعمــال شــک  و  تردیــد حرفــه ای در رابطــه 
بــا برآوردهــای حســابداری متأثــر از توجــه 
ــت و  ــی اس ــک ذات ــل ریس ــه عوام ــابرس ب حس
اهمیــت آن هنگامــی افزایــش می یابــد کــه 
ایــن برآوردهــا در معــرض عــدم قطعیــت و 
پیچیدگی بیشــــــتری باشـــــــند یــا به دلیل 
ســـــــوگیری مدیریــت یــا تقلــب، مســـــتعد 
 .)ISA 540، 2018(  تحریف بیشــــتر باشـــد
هــر حســابرس بایــد دارای شــک  و  تردیــد 
حرفــه ای باشــد و ایــن مســئله به طــور مســتقیم 
بــا میــزان کارآزمودگــی و تجربــۀ حســابرس در 
ــابرس  ــک حس ــال ی ــرای مث ــت. ب ــاط اس ارتب
بایــد از تمامــی ظرفیت هــای ممکــن بــرای 
دســتیابی بــه بــرآوردی صحیــح اســتفاده کنــد. 
برخــی از ایــن ظرفیت هــا را می تــوان اطالعــات 
ــت و  ــای مدیری ــب، برآورده ــای مناس و داده ه
ــه  ــد ب ــه می توانن ــمرد ک ــناس برش ــک کارش ی
کمــک حســابرس بیاینــد اّمــا در اســتفاده از این 
ظرفیت هــا، شــک  و  تردیــد حرفــه ای حســابرس 
ــان  ــد اطمین ــابرس بای ــت. حس ــاز اس ــورد نی م
ــه در  ــی ک ــا و اطالعات ــه داده ه ــد ک حاصــل کن
اختیــار دارد، عــاری از هرگونــه ســوگیری و 
تحریــف اســت. یــک حســابرس کارآزمــوده، باید 
ــز در  ــت نی ــه مدیری ــی ک ــل برآوردهای در مقاب
اختیــار وی قــرار می دهــد ایــن شــک  و  تردیــد 
حرفــه ای را حفــظ کنــد )کــه در ادامه بیشــتر به 
ــناس  ــتفاده از کارش ــت(. اس ــم پرداخ آن خواهی

ــابرس  ــک حس ــه کم ــی ب ــد گاه ــز می توان نی
ــۀ کافــی  ــا اگــر حســابرس دارای تجرب ــد اّم بیای
نباشــد و صرفــاً براســاس گفته هــای کارشــناس 
ــده  ــده ای را در آین ــکالت عدی ــش رود، مش پی
آن ســطح خــاِص  متحمــل خواهــد شــد. 
ــم،  ــخن گفتی ــه از آن س ــه ای ک ــت حرف ذهنی
ــه ای بســیاری به دســت  در طــی تجربیــات حرف
می آیــد و بــه حسابرســان ایــن توانایــی را مــی-

دهــد کــه بــرآوردی مناســب داشــته باشــند اّمــا 
بــا ایــن حــال، آینــده بــرای بشــر همیشــه مبهم 
بــوده اســت. بایــد به خاطــر داشــته باشــیم کــه 
ــه قطعیــت رســید  ــوان در مــورد آینــده ب نمی ت
ــب، از  ــواهدی مناس ــۀ ش ــا ارائ ــوان ب ــا می ت اّم
نتیجه گیــری معقــول در مــورد نتایــج احتمالــی 

ــرد.  ــت ک ــده حمای آین
 

مسند قضاوت 
تنظیم کننــدگان  تمامــی  و  حسابرســان 
قضــاوت  مســند  بــر  مالــی،  صورت هــای 
ــه و اســاس بســیاری  می نشــینند. قضــاوت، پای
از تصمیمــات یــک حســابرس اســت و یکــی از 
می آیــد.  به شــمار  مهارت هــا  کلیدی تریــن 
و  اطالعــات  برآورد کــردن،  امــر  در  اگرچــه 
ــابداران  ــک حس ــه کم ــیاری ب ــای بس ظرفیت ه
ــت  ــابرس اس ــن حس ــت ای ــا در نهای ــد اّم می آی
کــه بایــد بــرآورد حرفــه ای خــود را ارائــه دهــد 
ــر مســند قضــاوت ننشــیند،  ــی کــه ب ــا زمان و ت
ــد  ــد. در فراین ــرآورد بزن ــه ب ــد دســت ب نمی توان
بــرآورد حســابداری، شــواهد موثقــی مــورد نیــاز 
اســت و در پشــت هــر بــرآورد یــک حســابرس، 
بایــد مــدارك محکمــی وجــود داشــته باشــد که 
دال بــر رونــد صحیــح و قابلیــت اطمینان پذیــری 
بــرآورد باشــد اّمــا درنهایــت، برآورد کــردن، 
ــاً  ــت و لزوم ــاوت اس ــر قض ــی ب ــدی مبتن فراین
نــدارد    پاســخ صحیــح وجــود  یــک  تنهــا 
)ICAS، 2012(. ایــن امــر در شــرایط پیچیــدۀ 
اقتصــادی بیشــتر مشــهود می شــود و احســاس 
نیــاز بــه قضــاوت حرفــه ای یــک حســابرس کــه 
در نتیجــۀ ســال ها تجربــه اســت، بیــش از پیــش 

می شــود.  درك 
ــر  ــح در ه ــاوت صحی ــه قض ــتیابی ب ــرای دس ب
ــا و  ــد داده ه ــا نیازمن ــروز، م ــای ام ــری از دنی ام
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ــی  ــر حسابرس ــتیم. ام ــح هس ــات صحی اطالع
نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. بنابرایــن 
برآوردکــردن برخاســته از قضــاوت اســت و 
قضــاوت نیــز مبتنــی بــر داده، اطالعــات و برخی 
از مفروضــات ذهنــی اســت. زمانی کــه صحبت از 
ــوان  ــد، نمی ت ــان می آی ــه می ــات ب داده و اطالع
مســئلۀ ســوگیری را نادیــده گرفــت. ســوگیری 
ــی از  ــدی، یک ــدی و غیرعم ــای عم و تحریف ه
مهم تریــن مــواردی هســتند کــه همیشــه مــورد 
ــر  ــت. ه ــته اس ــرار داش ــان ق ــه حسابرس توج
ــه  ــد ک ــی می دان ــوده به خوب ــابرس کارآزم حس
ــرار  ــه ق ــات ک ــک اطالع ــوگیری در ی ــود س وج
ــود،  ــی ش ــی مال ــاد صورت ــازِ ایج اســت زمینه س
ــه نتیجــۀ حسابرســی  ــد چــه آســیبی ب می توان
بزنــد. اگــر یــک حســابرس، داده هــای درســتی را 
در اختیــار نداشــته باشــد، هــر انــدازه کــه تجربه 
داشــته باشــد نیــز در نهایــت نمی تواند بــرآوردی 
درســت ارائــه دهــد. قضاوتــی بــا درصــد خطــای 
ــی رخ می دهــد کــه تمامــی  بســیار پاییــن زمان
ــه دور از تحریــف و ســوگیری  مــوارد موجــود، ب
یــا تقلــب باشــند. خــواه ایــن تحریف هــا و 
ســوگیری ها عمــدی باشــند و خــواه غیرعمــدی، 
و  نمی گــذارد  بــرآورد  نتیجــۀ  در  تفاوتــی 

ــی داشــت.  ــه کاف ــا توج ــر دوی آنه ــه ه ــد ب بای
ایــن مســئله، در حســابداری ارزش منصفانــه 
ــه  ــد. ارزش منصفان ــدا می کن ــود پی ــتر نم بیش
ــرار دارد، یــک روش  ــورد توجــه ق کــه بســیار م
گزارشــگری مالــی اســت کــه در ورای بــرآوردی 
منطقــی و اصولــی قــرار دارد. اگرچــه مــا در 
ارزش منصفانــه نمی توانیــم شــاهد انصافــی 
صد در صــدی باشــیم اّمــا می تــوان نظاره گــر 
حجــم باالیــی از صحــت، شــفافیت و صداقــت در 
برآوردهــا بــود. حسابرســان در ایــن راه بایــد بــه 
تمامــی روش هــای مــورد اســتفاده در محاســبات 
ارزش منصفانــه واقــف باشــند تــا بتواننــد از 

ــد.  ــری کنن ــی جلوگی ــای احتمال تحریف ه
اگرچــه اســتانداردها ســعی در جلوگیــری از 
تحریف هــا دارنــد اّمــا خــود نیــز بــر ایــن مســئله 
اذعــان دارنــد کــه حتــی اگــر تمامــی فرایند هــا 
ــش رود  ــول پی ــق اص ــح و طب ــوی صحی به نح
ــی شــناخته  ــاز هــم ممکــن اســت تحریف های ب
نشــود و ایــن مســئله اجتناب ناپذیــر اســت. 
ــت و  ــیار اس ــوگیری بس ــف و س ــای تحری راه ه
ــور  ــد به ط ــت نتوان ــن اس ــابرس ممک ــک حس ی
صددرصــدی تمــام تحریف هــا را مشــخص ســازد 
ــا را  ــا و قضاوت ه ــی برآورده ــد تمام ــا می توان اّم

ــاالی  ــزان ب ــا از می ــد ت ــرار ده ــورد بررســی ق م
جانبداری هــای  یــا  ســوگیری ها  تحریف هــا، 

ــد.  ــری کن ــت جلوگی ــی مدیری احتمال

حسابرس و مدیریت 
ــک ســازمان اســت  ــت، بخشــی آگاه در ی مدیری
کــه دارای بیشــترین بینــش نســبت بــه وضعیت 
ــئله  ــن مس ــت. ای ــی اس ــرایط آت ــود و ش موج
ــاً  ــت، دقیق ــهود اس ــی و مش ــری بدیه ــه ام ک
همــان چیــزی اســت کــه می توانــد حسابرســان 
کم تجربــه را گمــراه ســازد و ســبب اعتمــاد بیش 
ــت  ــه مدیری ــدازه و نادرســت آنهــا نســبت ب از ان
شــود. یکــی از زمینه هایــی کــه حســابرس بایــد 
به طــور خــاص بــه آن بپــردازد و اطمینــان 
ــه ســوگیری  ــاری از هرگون ــد کــه ع حاصــل کن
اســت، برآوردهــا و قضاوت هــای مدیریــت اســت. 
ــد،  ــاره ش ــل اش ــمت قب ــه در قس ــه ک همان گون
ــی  ــد یک ــازمان می توان ــت س ــای مدیری برآورده
ــه در  ــد ک ــبی باش ــیار مناس ــای بس از ظرفیت ه
اختیــار حســابرس قــرار دارد. ایــن برآوردهــا 
ــد و  ــازمان بیای ــد س ــک رش ــه کم ــد ب می توان
مســیر را بــرای تمامــی افــراد همــوار ســازد اّمــا 
داده هــا و برآوردهــای مدیریــت، همان گونــه 
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کــه می توانــد بســیار مفیــد واقــع شــود بــه همــان 
نســبت نیــز می توانــد بــرای تمامــی ســازمان 
ــه  ــان، همیش ــه حسابرس ــد. در نتیج ــرب باش مخ
بایــد شــک  و  تردیــد حرفــه ای خــود را حفــظ کنــد. 
مســئلۀ برآوردهــای مدیریــت ســازمان دارای 
ــن  ــاد ای ــی از ابع ــت. یک ــدد اس ــای متع جنبه ه
ــران  ــدی مدی ــوگیری عم ــه س ــوط ب ــرا مرب ماج
در برآوردهــا اســت. مدیریــت به علــت میــزان 
اهمیتــی کــه در ســازمان دارد می توانــد بــه 
ــام  ــر در ارق ــد تغیی ــادی مانن ــیار زی ــل بس دالی
ــد.  ــا بزن ــف برآورده ــه تحری ــت ب ــودِدهی، دس س
ــل  ــور کام ــچ گاه به ط ــه ای، هی ــان حرف حسابرس
برآوردهــای مدیریــت  بــه  انــدازه  از  بیــش  و 
ــوارد را بررســی  ــی م ــد و تمام ــان نمی کنن اطمین
می کننــد تــا از عــدم وجــود ســوگیری اطمینــان 
حاصــل کننــد. یکــی دیگــر از ابعــاد ایــن مســئله، 
ــران در برآوردهاســت.  ســوگیری غیرعمــدی مدی
مدیــران براســاس داده هــا و اطالعــات گســترده ای 
کــه در اختیــار دارنــد اقــدام بــه برآوردهــای مالــی 
ــت  ــار مدیری ــه در اختی ــی ک ــد و داده های می کنن
ــد نیــز می تواننــد دچــار ســوگیری های  قــرار دارن
ــن ســوگیری ها  ــددی شــوند و ای غیرعمــدی متع
اگــر توســط خــود مدیریــت یــا حســابرس مــورد 
بررســی قــرار نگیــرد، می توانــد نتیجــۀ بــرآورد را 
تغییــر دهــد و تحریــف ســازد. حسابرســان نه تنهــا 
بایــد برآوردهــای مدیریــت را مــورد بررســی دقیق 
قــرار دهنــد، بلکــه بایــد روش و مدل هــای بــه کار 
ــلط  ــا مس ــر آنه ــد و ب ــز بدانن ــده را نی ــه  ش گرفت
باشــند. رونــِد انجــام بــرآورد توســط مدیریــت باید 
ــی  ــرای حســابرس روشــن باشــد و نقطــۀ ابهام ب
ــه  ــد ب وجــود نداشــته باشــد. یــک حســابرس بای
مســئلۀ ابهــام در صورت هــای مالــی و برآوردهــای 
از  کامــل  به طــور  و  بپــردازد  نیــز  مدیریــت 
ــی  ــرآورد آگاه ــام ب ــتفاده در انج ــورد اس ــدل م م
ــد،  ــام باش ــه دارای ابه ــوردی ک ــه م ــد. هرگون یاب
ــک  ــه شــدن ی ــده گرفت ــه نادی ــد منجــر ب می توان
تحریــف شــود. اگــر مدیریت ســازمان قصــد تغییر 
در روش هــای موجــود را داشــته باشــد نیــز، ایــن 
حســابرس اســت کــه بایــد تمامــی علــل تغییــر را 
واکاوی کنــد، روش جدیــد را مــورد بررســی قــرار 
ــورد  ــای م ــر روش ه ــل ب ــلط کام ــا تس ــد و ب ده
ــد  ــر رون ــود را ب ــری خ ــارت حداکث ــتفاده، نظ اس

گفــت  نمی تــوان  به هرحــال  کنــد.  اعمــال 
کــه برآوردهــای تولیــد شــده توســط مدیریــت 
ــور  ــتند. همان ط ــوگیری هس ــه دارای س همیش
ــای  ــی برآورده ــد، گاه ــاره ش ــر اش ــه پیش ت ک
مدیریتــی می توانــد بســیار بــه کمــک ســازمان 
بیایــد اّمــا ایــن مســئله نیــز ســبب نمی شــود تــا 
حسابرســان بــه کنتــرل ایــن برآوردهــا نپردازنــد. 

سخن آخر 
ــی  ــک موضــوع اصل ــای حســابداری، ی برآورده
در حرفــه حســابداری اســت کــه روز بــه روز 
ــری  ــه ام ــود و ب ــزوده می ش ــت آن اف ــه اهمی ب
اجتناب ناپذیــر در تهیــۀ صورت هــای مالــی 
ــل شــده اســت. بســیاری از مؤسســه های  تبدی
حسابرســی، بازرســی نامطلوبــی را در مــورد 
ــط  ــده توس ــال ش ــابداری اعم ــای حس برآورده
 )201۵ ،KPMG( شــرکت ها ابــراز می کننــد
کــه ایــن واقعیــت، خــود نشــان دهندۀ آن 
یــک  حســابداری،  برآوردهــای  کــه  اســت 
حســابداری  حرفــه  در  تخصصــی  موضــوع 
یــک  حرفــه ای  تجربــۀ  نیازمنــد  و  اســت 
ــوان  ــا را می ت ــن برآورده ــت. ای ــابرس اس حس
از دیــدگاه افــراد مختلفــی مــورد بررســی قــرار 
ــیم،  ــان برس ــه حسابرس ــه ب ــل از آن ک داد. قب
ــرار  ــابداری ق ــتانداردهای حس ــران اس تدوین گ
دارنــد کــه بایــد رونــِد کاری درســتی را پیــش 
ــد  ــن، بای ــگام تدوی ــازان هن ــد. استانداردس ببرن
ــاوت  ــه قض ــد ک ــاد کنن ــتانداردهایی را ایج اس
را در چهارچوبــی مبتنــی بــر اصــول مجــاز 
ســازد )ICAS، 2012(. اســتانداردها توانســته اند 
حجــم قابــل توجهــی از توصیه هــای مربــوط بــه 
ــرآورد را در اختیــار حسابرســان قــرار  فراینــد ب
دهنــد اّمــا در جامعــۀ جهانــی اقتصــادی اکنــون 
کــه روزبــه روز در حــال تغییــر و افزایش گســترۀ 
خــود اســت، زمانــی کــه پــای قضــاوت حرفه ای 
بــه میــان می آیــد، فراتــر از اســتانداردها و 
ظرفیت هــای موجــود بایــد متوجــه حسابرســان 

کارآزموده شویم.                                               
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چالش های 
حسابرسـی 
رمـزارزهــا

چالش های 
حسابرسـی 
رمـزارزهــا

محمدرضا چهره نماسید محمد توسلی طبائی

اقبــال روزافــزون بــه رمزارزهــا و نوســان قابــل 
ــدن توجــه  ــب مان ــه عق ــا منجــر ب توجــه آنه
جهانــی و عــدم توجــه نظــارت بیشــتر توســط 
نهادهــای  ســرمایه گذاران،  ســازمان ها، 
ــت.  ــده اس ــران ش ــا و دیگ ــی، دولت ه نظارت
طــی ســنوات گذشــته تنــوع رمزارزهــا بســیار 
افزایــش یافتــه اســت. هــر یــک از ایــن 
رمزارزهــا دارای ویژگی هــای منحصــر بــه 
ــابداری و  ــه درك، حس ــت ک ــود اس ــرد خ ف
حسابرســی آنهــا را چالــش برانگیــز می کنــد. 
لــذا کمبــود راهنمایــی رســمی مربــوط از 
ــائل  ــا مس ــه ب ــتاندارد ک ــدگان اس تدوین کنن

در حــال ظهــور مربــوط بــه رمزارزهــا ســروکار 
ــان  ــرای حسابرس ــی ب ــی اساس ــد، چالش دارن

اســت. 

حسابرسی رمزارزها
ــان  ــزان اطمین ــش می ــابرس، افزای ــدف حس ه
مالــی  صورت هــای  بــه  اســتفاده کنندگان 
ــابرس  ــر حس ــا اظهارنظ ــدف ب ــن ه ــت. ای اس
ــی از  ــای مال ــا صورت ه ــه آی ــه اینک ــبت ب نس
تمــام جنبه هــای با اهمیــت، طبــق چهارچــوب 
ــه شــده اســت  ــوط تهی ــی مرب گزارشــگری مال
ــر، تأمیــن می شــود. انجــام حسابرســی  ــا خی ی
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طبــق اســتانداردهای حسابرســی و رعایــت 
مبنــای  حرفــه ای،  رفتــار  آییــن  الزامــات 
الزم را بــرای اظهارنظــر حســابرس فراهــم 
ــی،1400(.  ــتانداردهای حسابرس ــد )اس می کن
ــر  ــی خط ــای ارزیاب ــد روش ه ــابرس بای حس
را به منظــور فراهــم کــردن مبنایــی بــرای 
تحریــف  خطرهــای  ارزیابــی  و  تشــخیص 
ــی و در  ــای مال ــطح صورت ه ــت در س بااهمی

ــد.   ــرا کن ــا اج ــطح ادعاه س
رمزارزهــا تجــارت جدیدی را برای حسابرســان 
بــه ارمغــان مــی آورد ماننــد بررســی معامــالت 
خــاص و اثبــات وجــود دارایی هــای دیجیتــال 
ــود  ــات موج ــن اطالع ــازگاری بی ــد س و تأیی

ایــن  فیزیکــی.  دنیــای  و  باِلك ِچیــن  در 
وظایــف جدیــد می توانــد چالــش برانگیــز 
ــع  ــچ مرج ــه هی ــی ک ــژه هنگام ــد، به وی باش
متمرکــزی در فنــاوری باِلك ِچیــن وجــود 
ــد  ــا از فراین ــن، رمزارزه ــر ای ــالوه ب ــدارد. ع ن
ــرده  ــذر ک ــنتی گ ــاب س ــرداری حس نمونه ب
اســت. بنابرایــن، ثبــت یــک معاملــه در بســتر 
باِلك ِچیــن ممکــن اســت شــواهد حسابرســی 
مناســب و کافــی مربــوط بــه ماهیــت معاملــه 

ــا ندهــد. ــه دهــد ی را ارائ
ــه عبــارت دیگــر، یــک معاملــۀ ثبــت شــده  ب

ــت: ــن اس ــن ممک در باِلك ِچی
غیرمجــاز، کالهبــرداری یــا غیرقانونــی باشــد، 
مابیــن اشــخاص وابســته صــورت پذیــرد، 
ــت  ــی  تح ــۀ جانب ــک توافق نام ــا ی ــط ب مرتب
بــه  باشــد،  زنجیــره«  از  »خــارج  عنــوان 
اشــتباه در صورت هــای مالــی طبقه بنــدی 
شــده باشــد و به عــالوه، بســیاری از معامــالت 
ــی، منعکــس  ــای مال ــت شــده در صورت ه ثب
کننــدۀ ارزش هایــی اســت کــه بــا بهــای 

ــت.  ــاوت اس ــی متف تاریخ
همچنیــن، در بســیاری از مواقــع حسابرســان 
معامــالت  مســتقیم  به طــور  نمی  تواننــد 
درعــوض  بلکــه  بیازماینــد،  را  رمزارزهــا 
پرداختــه  کنترل هــا  ایــن  آزمــون  بــه 
ــا  ــه ب ــی در رابط ــان معقول ــا اطمین ــود ت ش
ــل  ــه حاص ــورت گرفت ــالت ص ــت معام صح

 .)Manlu Liu, et al, 2019(شــود

چالش ها حسابرسی رمزارزها
ــغ  ــزان مبل ــا می ــم ی ــد حج ــی بای حسابرس
در  موجــود  ارزش  و  رمزارز  هــا  معامــالت 
خطر  هــا  بگیــرد.  نظــر  در  را  حســاب ها 
بــرای دارایــی رمزارزهــا یــا معامــالت بیشــتر 
ــه مانــدۀ ســایر  از اهمیــت تخصیــص یافتــه ب
حســاب های دیگــر اســت، ماهیــت رمزارزهــا، 
ــابداری،  ــرای حس ــر ب ــواهد معتب ــود ش کمب

ــن  ــود قوانی ــود وج ــا، کمب ــگری، افش گزارش
ــن  ــبی طرفی ــودن نس ــناس ب ــررات، ناش و مق
معاملــۀ رمزارز  هــا و اهمیــت حجــم یــا مانــدۀ 
را  نادرســت  اظهارنظــر  خطــر  رمزارز  هــا، 

می  دهــد. افزایــش 
مرحلــۀ  در  حسابرســی  روش هــای  وقتــی 
بایســتی  می  شــود،  طراحــی  برنامه  ریــزی 
خطر  هــای  و  رویکــرد  دامنــه،  اهــداف، 
حسابرســی را در نظــر بگیرنــد )اســتانداردهای 
ــزی  ــای برنامه ری ــی،1400(.  خطر  ه حسابرس
ــد دربرگیرنــدۀ بررســی ادعاهــای  شــده بای
موجــود در گزارشــگری مالــی مدیریــت ماننــد 
حقــوق و تعهــدات، کامــل بــودن، آزمــون 
صحــت و ارزش گــذاری، وقــوع و کفایــت افشــا 

ــد. باش

ادعای وجود
ارزیابــی  در  بزرگتریــن چالش هــا  از  یکــی 
رمزارز  هــا صحــت تعــداد رمــز موجــود در 
کیــف پــول الکترونیکــی و مانــده دارایــی 
دیجیتالــی در ارزهــای متنــوع اســت. از زمانــی 
ــی درنظــر  ــی دیجیتال ــزارز، یــک دارای کــه رم
گرفتــه شــده اســت، احتمــاالً روش هــای قابــل 
ــای  ــه موجودی  ه ــیدگی ب ــرای رس ــتفاده ب اس
نیســت.  مفیــد  ثابــت  دارایی  هــای  و  کاال 
بــرای  نیــز  تأییدیه  هــا  ســنتی  به طــور 
اثبــات ادعــای وجــود، اســتفاده می  شــوند. 
ــات  ــت اثب ــول جه ــور معم ــال به ط ــرای مث ب
بانــک  تأییدیــۀ  از  بانــک  نــزد  موجــودی 
ــه  ــه اینک ــه ب ــذا باتوج ــود، ل ــتفاده می  ش اس
رمزارزهــا بــدون داشــتن مرجــع مرکــزی 
در دفاتــر نگهــداری می  شــوند، حسابرســان 
ــن  ــه از ای ــت تأییدی ــت در دریاف ــن اس ممک
 .)Aquilio ،2018 ( بابــت ناتــوان باشــند
اگــر رمــزارز از طریــق صرافــی معاملــه شــود، 
ــب  ــگری مناس ــم  های گزارش ــدان مکانیس فق
از کنترل  هــای داخلــی صرافــی، ارزیابــی و 
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و  از صرافــی  کنتــرل گزارش  هــای صــادره 
ــان  ــا اطمین ــا را ب ــد رمزارز  ه ــن تأیی همچنی
ــاال دشــوار می  ســازد. بنابرایــن، رمز  هــای بــه  ب
ــای  ــده، دارایی  ه ــد ش ــا ناپدی ــه ی ــرقت رفت س

بــی ارزش را نشــان می  دهنــد. 
حملــۀ موفــق بــه کیــف پــول دیجیتالــی 
ــا می  شــود  ــی ارزه ــن تمام ــن رفت باعــث از بی
ــن  ــان ممک ــذا حسابرس ) Young ،2019(. ل

ــر کیــف  ــی ب ــی مبتن اســت کنترل  هــای داخل
بــرای  دیگــر  راه  کننــد.  ارزیابــی  را  پــول 
ــا مســتندات  ــع ی ــی منب ــود، ارزیاب ــات وج اثب
ــد،  ــت می  کن ــی را حمای ــه دارای ــی ک قرارداهای
ــت  ــود در صنع ــن موج ــالف قوانی ــت. برخ اس
بانکــداری، ممکــن اســت مســتنداتی بیــن 
و مشــتری  ) صرافــی(  دارایــی  نگهدارنــدۀ 

ــد. ــود نباش موج

حقوق و تعهدات
ــوق  ــای حق ــان ادع ــنتی حسابرس ــور س به ط
و تعهــدات را از طریــق بازرســی اســناد و 
ــا  ــن ب ــای فی مابی ــه موافقت  ه ــدارك از جمل م
ــات  ــا و صورتجلس ــخاص، تأییدیه  ه ــایر اش س
ــی  ــد. درحال ــی می  کنن ــره ارزیاب ــأت مدی هی
ــه  ــوط ب ــردن اســناد مرب ــرور ک ــگام م ــه هن ک
خواهنــد  متوجــه  حسابرســان  رمزارز  هــا، 
ــزارز  ــی رم ــک قانون ــه کســی مال ــه چ ــد ک ش
نگهــداری شــده توســط خــود مشــتری اســت 
ــده  ــداری ش ــز نگه ــک رم ــی مال ــه کس ــا چ ی
ــی  ــت صراف ــر فعالی ــی اســت. اگ توســط صراف
ــزارز را از  ــای رم ــی دارایی  ه ــا صراف ــل ی تعطی
ــه  ــای مشــتری چ ــرای دارایی  ه ــرد، ب ــن بب بی
ــی  ــای داخل ــه کنترل  ه ــد و چ ــی می  افت اتفاق
در جهــت حفاظــت از امنیــت صرافــی وجــود 
دارد. فقــدان اطمینــان از گزارشــگری شــخص 
ــای  ــی، خطر  ه ــختی ارزیاب ــی( س ــث )صراف ثال

مربوطــه را افزایــش می  دهــد.
ــی  ــه بررس ــاز ب ــت نی ــن اس ــابرس ممک حس
کنترل  هــای داخلــی مربــوط رمــزارز نگهــداری 
ــار داشــته باشــد  شــده در شــرکت را در اختی
و همچنیــن بررســی کنــد کــه دسترســی  های 
ــا را  ــن رمزارز  ه ــه ای ــی ب ــا خصوص ــی ی عموم

محــدود ســازد.
ــتند،  ــناخته هس ــاً ناش ــا تقریب ــع رمزارزه مناب
زیــرا آنهــا بــه صــورت دیجیتالــی ایجــاد 
ــا مالــک خــود  می  شــوند و به راحتــی هویــت ب

ارتباطــی ندارنــد. عــالوه بــر ایــن، آدرس  هــای 
ــازی  ــوند و نی ــاخته می  ش ــی س ــد به راحت جدی
بــه اطالعــات اشــخاص نیســت، برخــالف 
کــه  جدیــد  ســرمایه  گذاری  حســاب های 
ــا توجــه  ــه تأییــد هویــت مالــک دارد. ب نیــاز ب
ــال، مؤسســات حسابرســی  ــه ماهیــت دیجیت ب
ــرای شناســایی و تأییــد  نیــاز داشــته باشــند ب
حســاب رمزارزهــای متعلــق بــه مشــتریان 
ــتخدام  ــه اس ــن زمین ــی در ای ــود، کارشناس خ
ــن  ــزار را در ای ــۀ نرم اف ــه تهی ــاز ب ــا نی ــد ی کنن

. ) 2019، PWC( زمینــه داشــته باشــند

کامل بودن
بــرای اثبــات ادعــا، کامــل بــودن نیــاز اســت که 
تأییــد شــود تمامــی معامــالت رمزارزهــا تحــت 
باِلك ِچیــن انجــام شــده اســت یــا خیــر، عموماً 
شــواهد مربــوط بــه بــه کامــل بــودن به وســیلۀ 
ــده،  ــمارش ش ــش ش ــدارك از پی ــناد و م اس
ــم و  ــر و فه ــه دفات ــت ب ــناد مالکی ــی اس ردیاب
کنترل  هــای  عملیاتــی  اثربخشــی  بررســی 
ــودن  ــل ب ــه کام ــوط ب ــتری مرب ــی مش داخل
ــام  ــالت انج ــه معام ــرد. اگرچ ــورت می  پذی ص
طــول  در  باِلك ِچیــن  فنــاوری  در  شــده 
ــوری  ــظ تئ ــت، از لح ــر اس ــدون تغیی ــان ب زم
آنهــا می  تواننــد معامالتــی یتیــم  باشــند. 
ــی  ــه دسترس ــوط ب ــای مرب ــن کنترل  ه بنابرای
ــی دارد.  ــه ارزیاب ــاز ب ــی نی ــا صراف ــتری ی مش
اگرچــه موتورهــای جســتجوگر باِلك ِچیــن 
ردیابــی  بــرای  می  توانــد  کــه  دارد  وجــود 
ــتفاده  ــالت اس ــات معام ــع آوری اطالع ــا جم ی
شــود، بــا ایــن حــال حسابرســان احتیــاج 
خواهنــد داشــت تــالش حسابرســی خــود را در 
جهــت ردیابــی اســناد اضافــی افزایــش دهنــد 
تــا بتواننــد اطمینــان معقولــی از کامــل بــودن 

به دســت آورنــد.
مصالحــه بیــن باِلك ِچین و ســوابق حســابداری 
ــد  ــری کن ــا اندازه  گی ــود ت ــظ ش ــتی حف بایس
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ــه  ــود دارد ک ــه  ای وج ــوز معامل ــا هن ــه آی ک
ــر. در  ــا خی ــده اســت ی ــه ش ــن اضاف باِلك ِچی
ــالت  ــخ معام ــن تاری ــات بی ــی اوق ــع، بعض واق
انجــام شــده و تاریــخ معاملــه نشــان داده 
دارد  وجــود  تفــاوت  باِلك ِچیــن  در  شــده 
محدودیت  هــای  از  ناشــی  امــر  ایــن  کــه 
ــی  ــان در صراف ــا و نوس ــوژی، کنترل  ه تکنول
اســت. به  عــالوه حسابرســان بایســتی بررســی 
کننــد کــه حســاب های کیــف پولــی کــه 
ــر  ــا غی ــر حــذف ی ــال هســتند در دفات غیرفع
فعــال شــده  اند. در واقــع کیــف پول  هایــی 
کــه بســته شــده اســت معامــالت مربــوط بــه 
ایــن کیــف پول  هــا بــرای شناســایی دشــوارند. 
معاملــه  طرف  هــای  هویــت  کــه  آنجــا  از 
ــت،  ــده اس ــانده ش ــی پوش ــورت دیجیتال به ص
تأییــد ارتبــاط یــک یــا چنــد مــورد از طرفیــن 
مبــادالت دشــوار اســت. در آخــر حسابرســان 
ــن  ــتری ممک ــه مش ــد ک ــر بگیرن ــد در نظ بای
از  ناشــی  بالقــوه  ای  زیان  هــای  بــا  اســت 
ــا  ــوی دولت ه ــم از س ــی و جرائ ــوی حقوق دع
ــزارز مواجــه شــوند. ــه دلیــل اســتفاده از رم ب

صحت و ارزش گذاری
ــی  ــای صحــت و ارزشــیابی صــورت مال از ادع
بــرای جمــع  آوری شــواهدی اســتفاده می  شــود 
کــه معامــالت را در صورت هــای مالــی بــا 
مانــدۀ صحیــح، طرفیــن واقعــی مبادلــه، 
نشــان  صحیــح  تخصیــص  و  طبقه  بنــدی 
ــدم  ــل ع ــزارز به دلی ــد. ارزشــگذاری رم می  ده
ــاوت در  ــه، تف ــل مقایس ــالت قاب ــود معام وج
ــروش و  ــد و ف ــات خری ــذاری سفارش قیمت  گ
تفــاوت در قیمت  گــذاری یــک رمــزارز خــاص 
توســط صرافــی خــاص دارای چالش هــای 
ــه  ــن ارزش منصفان ــت. در تعیی ــیاری اس بس
ــر  ــۀ ه ــری جداگان ــزارز، اندازه  گی ــی رم دارای
رمــزارز نســبت بــه اندازه  گیــری پرتفــوی آنهــا 
ــا  ــوارد، رمزارزه ــتر م ــت. در بیش ــر اس مهمت

ماننــد ســکه به عنــوان یــک واحــد قابــل 
اندازه  گیــری هســتند و آزمــون کاهــش ارزش 
ــود.  ــام می  ش ــاب انج ــد حس ــر واح ــرای ه ب
ــی  ــرای ردیاب ــتی ب ــابداری بایس ــوابق حس س
هزینــۀ رمزارزهــا جهــت آزمــون کاهــش 
)FASB, 2014(؛  شــوند  نگهــداری  ارزش، 
ــتفاده  ــابداری اس ــت  های حس ــالوه، سیاس به  ع
ماننــد  رمــزارز  ارزشــگذاری  بــرای  شــده 
ــی بایســتی  ــرای ارزیاب ــازار مــورد اســتفاده ب ب
ــوان شــواهدی  ــا بت شناســایی و افشــا شــود ت
ــازار، حجــم  ــه ب ــازار و اینک ــتکاری در ب از دس
جهــت  قیمت  گــذاری  اطالعــات  از  کافــی 
ــودن  ــوط ب ــان و مرب ــت اطمین ــی قابلی ارزیاب
بــازار  نوســان  به عــالوه  می  کنــد.  ارائــه 
ــتی  ــز بایس ــگذاری نی ــات ارزش ــی و ثب دارای

ــود. ــه ش ــر گرفت درنظ
کنترل  هــای  مــرور  عمومــی  به طــور 
اصالحــی، محاســبۀ مجــدد، بازرســی اســناد و 
مــدارك و فهــم و آزمــون کنترل  هــای داخلــی 
شــواهدی از صحــت اطالعــات ارائــه می  کنــد. 
ــه  ــا مراجع ــا ب ــالت رمزارزه ــه معام از آنجــا ک
ــت،  ــوار اس ــده دش ــا گیرن ــدأ ی ــه آدرس مب ب
ممکــن اســت خطــر عــدم شناســایی معامــالت 
بــا اشــخاص وابســته یــا توانایــی در مشــخص 
ــده را  ــت ش ــتنده ثب ــده و فرس ــردن گیرن ک
افزایــش دهــد. اشــتباهاتی ماننــد ارســال 
رمــزارز بــه آدرس اشــتباه یــا خطاهــای تایپــی 
ــو نیســتند  ــل لغ ــه قاب ــالت ورودی ک در معام
ــتند،  ــی هس ــن دائم ــالت باِلك ِچی ــرا معام زی
ــود  ــز خ ــت رم ــن اس ــتری ممک ــن مش بنابرای
ــت  ــای ورودی داده از دس ــق خطاه را از طری
ــت  ــف بااهمی ــر تحری ــن رو خط ــد و از ای بده
نیــاز  حســابرس  بنابرایــن  یابــد.  افزایــش 
خواهــد داشــت کنترل  هــای صحــت ورود 
ــای  ــات مشــتری، دسترســی و کنترل  ه اطالع
ــن  ــت مطمئ ــازی را جه ــه ذخیره  س ــوط ب مرب
شــدن از صحــت معامــالت رمزارزهــا را آزمــون 

ــد. کن

وقوع
ــامل  ــدی ش ــاب های درآم ــرای حس ــوع ب وق
ــی  ــی مبتن ــواهد حسابرس ــت آوردن ش به دس
در  منــدرج  معامــالت  بــودن  معتبــر  بــر 
صورت هــای مالــی اســت کــه ایــن امــر 
فقــط هنگامــی اتفــاق می  افتــد کــه درآمــدی 
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کســب شــده باشــد. خطر  هــا شــامل معامــالت 
ســاختگی و شناســایی معامالتــی قبــل از رخ 
ــامل  ــی ش ــای حسابرس ــت. روش ه دادن اس
داخلــی،  کنترل  هــای  شــناخت  تأییدیــه، 
ــری  ــدارك و مغایرت  گی ــناد و م ــی اس بازرس
ــوع  ــات وق ــت اثب ــی را جه ــواهد حسابرس ش
فراهــم می  کنــد. در حسابرســی رمزارز  هــا، 
ــد  ــا تأیی ــوط ب ــواهد مرب ــد ش ــان بای حسابرس
ــز  ــۀ رم ــن معامل ــا و طرفی ــت رمزارزه مالکی
را شناســایی کننــد. حسابرســان بایســتی 
ــای  ــه ادع ــوط ب ــی مرب ــای داخل از کنترل  ه
وقــوع کــه در ســطح صرافــی یــا ســطح 
مشــتری وجــود دارد، شــناخت کســب کننــد. 
تفکیــک وظایــف بیــن حفاظــت، ثبــت و 
ــی  ــتی بخش ــزارز بایس ــالت رم ــار معام اختی
ــی  ــتری حسابرس ــی مش ــای داخل از کنترل  ه
باشــد. به  عــالوه کنترل  هــای فیزیکــی مربــوط 
بــه اطالعــات تکنولــوژی مــورد اســتفاده بــرای 
ــی از  ــتی بخش ــز بایس ــا نی ــالت رمزارزه معام
کنترل  هــای داخلــی مشــتری حسابرســی 
ــر  ــی درنظ ــطح صراف ــا در س ــد. کنترل  ه باش
ــای  ــد کنترل  ه ــابرس بای ــود. حس ــه ش گرفت
ــدم  ــای ع ــه خطر  ه ــا( ک ــا )نرم افزاره برنامه  ه
ــه  ــزان معامل ــا می ــه ی شناســایی طــرف معامل
ــل می  ســازد،  ــا حداق ــد ی ــری می  کن را جلوگی

ــد.  ــرار ده ــورد بررســی ق م

افشا
ــه  ــورد منصفان ــابرس در م ــر حس ــار نظ اظه
بــودن صورت هــای مالــی شــامل ارزیابــی 
ــور  ــت. به ط ــه، اس ــورت پذیرفت ــائیات ص افش
ــه  ــت اینک ــا جه ــت افش ــک لیس ــول، چ معم
صورت هــای مالــی طبــق اصــول و مبانــی 
پذیرفتــه شــده اســت یــا خیــر، تکمیــل 
می  شــود. لــذا از آنجایــی کــه هیچگونــه 
تدوین  کننــدگان  طــرف  از  رهنمــودی 
اســتاندارد مربــوط بــه افشــا صورت هــای 

مالــی کــه شــامل رمزارزهــا ارائــه نشــده 
اســت، حسابرســان بایســتی کفایــت افشــا 
را براســاس اصــول حسابرســی یــا مقــاالت 
ــل    ــد. حداق ــرار دهن ــی ق ــورد بررس ــفید  م س
افشــاهای مــورد نیــاز از قبیــل ماهیــت دارایــی، 
ارزش  سیاســت  ها و روش هــای حســابداری، 
ــا و  ــا رمزارزه ــط ب ــای مرتب ــه، خطر  ه منصفان
ــای  ــده در صورت ه ــام ش ــگذاری  های انج ارزش

مالــی اســت.            
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فــن آوری  بی ســابقۀ  پیشــرفت  بــا  امــروزه 
مختلــف،  علــوم  زمینه هــای  تمامــی  در 
ــی  ــۀ راه کارهای ــال ارائ ــه دنب ــری ب ــع بش جوام
ــی  ــرایط زندگ ــاختن ش ــه س ــدف بهین ــا ه ب
از  و  بوده انــد  خویــش  احتیاجــات  رفــع  و 
ایــن  رو هــر روزه بــا پیچیدگی هــای جدیــد 
جهــت  در  گوناگــون  ماهیت هــای  بــا  و 
حســابداری  اطالعــات  ســودمندتر  ارائــۀ 
ــرای  ــال اج ــواره به دنب ــتند و هم ــه هس مواج
ــش  ــت، کارا و اثربخ ــی باکیفی ــگری مال گزارش
بوده انــد کــه از ایــن رو کســب کیفیــت مطلــوب 
و بــا حداقــل منابــع و مدیریــت بهینــۀ آن، 
ــگری  ــتم های گزارش ــیاری از سیس ــدف بس ه
ــدن  ــر ش ــود پیچیده ت ــا وج ــت و ب ــی اس مال
در  تجــاری  بنگاه هــای  فعالیت هــای  نحــوۀ 
هــر صنعــت، ارائــۀ اطالعــات مفیــد حســابداری 
بــه اســتفاده کنندگان و تخصیــص منابــع و 
ــت  ــی دارای اهمی ــات مال ــازی اطالع شفاف س
ــن  ــه ای ــی ک ــن موضوع ــت. بنابرای ــی اس خاص
اغلــب  اخیــر و در  روزهــا در پژوهش هــای 
ماهیــت  پیچیدگــی  وجــود  بــا  رشــته ها، 
َرد پــای  می شــود،  مشــاهده  اجــرا  روش  و 
جدیدتریــن تکنولــوژی در اجــرای به هنــگام 
بــه  مالــی  اطالعــات  ســودمندتر  ارائــۀ  و 
تصمیــم  اتخــاذ  جهــت  اســتفاده کنندگان 
ــای  ــرمایه گذاری در بنگاه ه ــارۀ س ــه درب آگاهان
تجــاری بــه میــان آمده اســت کــه آن فــن آوری، 
ــن آوری  ــتا ف ــن راس ــت و در ای ــن اس باِلك ِچی
تجربــه  را  روزافزونــی  ُرشــد  باِلك ِچیــن 
می کنــد و ظرفیــت به کارگیــری در تمامــی 
و  اجتماعــی  اقتصــادی،  مالــی،  زمینه هــای 
ســایر زمینه هــای دیگــر کاربــردی را داراســت. 
البتــه تاکنــون، اســتفاده از باِلك ِچیــن محــدود 
بــه تجــارت رمزنــگاری بــوده اســت و می تــوان 
اظهــار کــرد کــه باِلك ِچیــن یــک پایــگاه 
دادۀ معامــالت اســت کــه بــا رمزنــگاری ایمــن 
شــده و توســط مکانیــزم اجمــاع اداره می شــود 
ــر از  ــر ناپذی ــابقۀ تغیی ــک س ــاً ی ــن اساس و ای
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــی اس ــع دیجیتال وقای
ــن و  ــتر ایم ــک بس ــن ی ــت آن، باِلك ِچی کیفی
ــن  ــوابق بی ــداری س ــرای نگه ــاد ب ــل اعتم قاب
قســمت های مختلــف اســت کــه ممکــن اســت 

اعتمــاد متقابــل را بــه یکدیگــر نداشــته باشــند 
)بک،آویتــال، روســی و تاچــر، 201۷، ُکنــگ و 
ــی، 201۷،  ــیتی و الخان ــان س ــی، 2018، ی ه
کراســبی، ناچیاپــان، ورمــا و کالیاناترامــان، 
201۶، آی بــی ام، 2018 و اســمیت، 2018( و 
ــری  ــب جلوگی ــن موج ــه باِلك ِچی ــا ک از آنج
شــفافیت  و  اعتمــاد  افزایــش  و  تقلــب  از 
می شــود، بــا حــذف واســطه ها در وقــت و 
و  کــرده  بنگاه هــا صرفه جویــی  هزینه هــای 
ایــن یکــی از پرطرفدارتریــن فن آوری هــای 
پژوهشــگران  از  برخــی  البتــه  امروزیســت. 
ــای  ــای آن در دنی ــورد کاربرده ــان در م همچن
ــد  ــتدالل می  کنن ــد و اس ــد دارن ــی تردی واقع
ــی  ــان روش ــه هم ــن ب ــن آوری باِلك ِچی ــه ف ک
اینترنــت باعــث از هم گســیختگی داد  کــه 
ــده،  ــکان دارد در آین ــت، ام ــده اس ــتد ش و س
تجــارت را مختــل کنــد )ُکنــگ و هــی، 2018( 
و همچنیــن باِلك ِچیــن هیجــان زیــادی در 
پیرامــون محیــط فعالیــت خــود ایجــاد کــرده 
اســت؛ حتــی مــا )از صاحب نظــران ایــن حرفــه( 
در مــورد ایــن کــه ایــن فــن آوری ســبب ایجــاد 
انقالبــی در دنیــای تجــارت )درآینــده( می شــود 
ــی، 201۷(. ــیتی و الخان ــان س ــنیده ایم )ی ش

زمینه هایــی  حســابداری  و  مالــی  امــور 
اســت کــه پیش بینــی می شــود بیشــترین 
تحــول بــا ظهــور فــن آوری باِلك ِچیــن در 
کمپانــی،  و  )مکینــزی  آیــد  به وجــود  آن 
ــط  ــن در گام اول، محی ــرا باِلك ِچی 2018(؛ زی
غیرمتمرکــز، ایمــن، شــفاف و مقــرون بــه 
صرفــه را بــرای تبــادل بــدون دردســر در 
اســتفاده از ارزهــای رمزپایــه فراهــم کــرده 
)همگانــی(  پذیــرش  دلیــل  ایــن  و  اســت 
ــون  ــت. اکن ــان اس ــر جه ــریع آن در سراس س
باِلك ِچیــن در حوزه هــای مختلــف دیگــری 
در حــال اجــر و توســعه بــوده اســت کــه ثبــت 
اطالعــات حســابداری و گزاشــگری مالــی یکــی 
ــرۀ  ــا زنجی ــن ی ــن آوری باِلك ِچی از آنهاســت. ف
ــع شــده  ــوك، یــک سیســتم داده هــای توزی بل
اســت کــه در آن، هــر یــک از شــرکت کنندگان 
ــورد  ــی را در م ــات کامل ــد اطالع ــن فرآین در ای
ــد  ــره می کن ــالت( ذخی ــات )معام ــه عملی کلی
کــه قابــل َدســتکاری، شکســته شــدن، تغییــر 

ــرا  ــا ســرقت نیســت )کارمینســکا، 2018( زی ی
در  را  معاملــه  یــک  باِلك ِچیــن  فــن آوری 
ــت  ــز ثب ــورت غیرمتمرک ــرکل به ص ــک دفت ی
می کنــد و صحــت ایــن معاملــه را در برابــر 
َدســتکاری اطالعــات تضمیــن می کنــد و از 
ایــن طریــق از َدســتکاری توســط رمزنــگاری در 
ــت  ــد و ضمان ــن آوری ایمــن خواهــد مان ــن ف ای
ــوارد  ــا و م ــری از کاربرده ــواع دیگ ــود. ان می ش
اســتفاده از آن ماننــد: ثبــت دائمــی دارایی هــا، 
قراردادهای هوشــمند، انتشــار وجــوه و پرداخت، 
ــگام،  ــورت به هن ــات به ص ــتراك گذاری اطالع اش
انجــام کارهــا و ســایر مــوارد دیگــر را می تــوان 
بیــان کــرد. پــس بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
می تــوان ابــراز کــرد کــه باِلك ِچیــن یــک 
ــت  ــۀ ثب ــعۀ دامن ــرای توس ــب ب ــتر مناس بس
ــت  ــده آل اس ــی ای ــگری مال ــات و گزارش اطالع
زیــرا تمــام معامــالت در یــک دفتــر کل توزیــع 
شــدۀ یکتــا ذخیــره می شــوند و ســاختاری 
غیرمتمرکــز بــرای تصمیم گیــری جمعــی را 
ــل  ــور کام ــات به ط ــد و عملی ــکیل می دهن تش
براســاس زمــان تنظیــم شــده و وضعیــت فعلــی 
سیســتم تنهــا توســط آن ثبــت معاملــه تعییــن 
می شــود )دای و واســارهلیا، 201۷، کویلینســی، 
2018(. در واقــع ایــن یــک مکانیســم تراکنــش 
ــک  ــن ی ــرا باِلك ِچی ــت زی ــز اس ــی متمرک غ
ــه  ــی اســت ک ــی و الکترونیک ــرکل دیجیتال دفت
نســخه های آن را می تــوان در هــزاران کامپیوتــر 
ــن  ــرد. باِلك ِچی ــره ک ــان ذخی ــر جه در سراس
ــر  ــی براســاس دفات ــت عموم ــک ثب ــوان ی به عن
ــوط  ــخۀ مرب ــده، نس ــع ش ــابداری توزی کل حس
ــه هــر شــرکت کننده را  ــه اطالعــات مربــوط ب ب
ــه  ــاً هم ــد. تقریب ــرار می ده ــما ق ــار ش در اختی
ــخه ها  ــۀ نس ــان در هم ــور همزم ــرات به ط تغیی
نمایــش داده می شــود )کاراجویــک و همــکاران، 
201۷( و اگــر اطالعــات حســابداری در سیســتم 
ــران  ــۀ کارب ــرای هم ــود، ب ــت ش ــن ثب باِلك ِچی
و اســتفاده کنندگان )ذی نفعــان( قابــل مشــاهده 
اســت و به راحتــی می تواننــد از آن بهرمنــد 
شــوند. ایــن بــدان معناســت کــه اجــرای 
ــط بوروکراســی را در  ــه محی ــن هرگون باِلك ِچی
ثبــت و گزارشــگری مالــی َرد می کنــد و از آنجــا 
ــر  ــه یکدیگ ــن ب ــق باِلك ِچی ــه از طری ــه هم ک
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نمی توانــد  هیچ کــس  شــده اند،  متصــل 
ــی داشــته  ــت اطالعات ــه دیگــری مزی نســبت ب
ــی  ــادی م ــدود زی ــا ح ــن ت ــد و باِلك ِچی باش
توانــد عــدم تقــارن اطالعاتــی را از بیــن ببــرد. 
بــه  پاســخگویی  از  باِلك ِچیــن  بنابرایــن، 
اطالعــات  از  )ذی نفعــان(  اســتفاده کنندگان 
مالــی حمایــت می کنــد و در ایــن راســتا، 
ــد از:  ــن عبارتن ــدی باِلك ِچی ــای کلی ویژگی ه
معامــالت جدیــد بــا یــک کاربــر آغــاز می شــوند 
اّمــا در شــبکه یکســان انتشــار می یابنــد و ایــن 
ــدون  ــع شده ایســت ب ــر کل توزی ــن آوری دفت ف
و  معامــالت  کلیــۀ  مرکــزی.  کنترل کننــدۀ 
ســوابق به صــورت دائمــی ثبــت شــده اند و 
ــا  ــد ی ــد در آن َدســتکاری انجــام کنن نمی توانن
ــل  ــا قاب ــد. بســیاری از باِلك ِچین ه حــذف کنن
اتوماســیون  امــکان  برنامه ریــزی هســتند و 
ثبــت معامــالت جدیــد را فراهــم می کننــد 
ــرل  ــمند« کنت ــای هوش ــق »قرارداده و از طری

می شــوند. 

2- تعاریف
1-2- مفهوم باِلک ِچین

عــام،  به صــورت  باِلك ِچیــن  فــن آوری 
نخســتین بــار توســط هابـِـر و اســتورنِتا )1۹۹1( 
بیــان شــده اســت کــه امــروزه به عنــوان نوعــی 
فــن آوری دگرگــون کننده در فضای کســب وکار 
ــکاران،201۹؛  ــگ و هم ــی رود )یان ــمار م به ش
و  نگویــن  گوناســکارن،201۹؛  و  اتتریــن 
ــه  ــس از اینک ــن آوری پ ــن ف ــم،2018( و ای کی
رمــز ارز بیت کویــن توســط ساتوشــی ناکاموتــو 
)2008(، معرفــی شــد، بــه اوج شــکوفایی خــود 
در حــوزۀ تخصصــی تولیــد ارز دیجیتالی رســید 
ــن  ــت ای ــچورمن،201۶(. عل ــچ و اس )تسچورس
ــن  ــی بیت کوی ــا معرف ــه ب ــگرف را ک ــّول ش تح
همــراه بــود، می تــوان تغییــر در اصــل پایــه ای 
ــای فضــای کســب وکار دانســت؛  در تراکنش ه
یعنــی از بیــن بــردن عاملیــت واســطه های 
معتمــد و توزیــع اطالعــات و تراکنش هــا میــان 
و  )ابیرنتــن  اعضــای شــرکت کننده  تمامــی 
منفــارد،201۶( و ایــن ســاختار، بــرای کل 

ــن  ــن باِلك ِچی ــن آوری نوی شــبکه های تحــت ف
مزایایــی بــه همــراه داشــت؛ ازجملــه دوام، 
یکپارچگــی  و  اثبات پذیــری  شــفافیت، 
فرآیندهــا )اتتریــن و گوناســکارن،201۹(. از 
ایــن رو، همــواره کاربــرد باِلك ِچیــن در کســب و 
کارهــای گوناگــون بــا ســرعت درخــور توجهــی 
ــای  ــت و حوزه ه ــوده اس ــترش ب ــال گس درح
مالــی، تدارکاتــی، بهداشــت و درمــان و صنایــع 
ــن آوری  ــن ف ــتفاده از ای ــتازان اس ــی پیش غذای
ــن و  ــتند )اتتری ــده هس ــون کنن ــن و دگرگ نوی
گوناســکارن،201۹؛ ووی و همــکاران،201۹(. 
همچنیــن کاربردهــای متنــوع دیگــری نیــز در 
حوزه هــای تکنولــوژی اطالعــاتIT(1(  از جملــه 
پــردازش ابــری یــا ایمن ســازی بســتر اینترنــت 
اشــیا بــرای فــن آوری باِلك ِچیــن درنظــر گرفتــه 
شــده اســت کــه ایــن مهــم موجــب شــده اســت 
ــه بیشــتر  ــرد آن هرچ ــۀ کارب ــروزه دامن ــه ام ک
و گســترده تر شــود )ُکهــن و همــکاران،201۷(. 
ــن  ــان کــرد کــه باِلك ِچی ــوان بی ــن می ت بنابرای
ــن  ــای بیت کوی ــر بن ــه زی ــن آوری ای اســت ک ف
ــم  ــه بدانی ــم اســت ک ــن موضــوع مه اســت. ای
باِلك ِچیــن و بیت کویــن یکســان نیســتند؛ 
باِلك ِچیــن یــک سیســتم عامــل ماننــد وینــدوز 
ــای  ــی از برنامه ه ــا یک ــن تنه ــت و بیت کوی اس
ــل  ــتم عام ــن سیس ــه روی ای ــت ک ــادی اس زی
اجــرا می شــود. باوجــود تمــام نوآوری هــای 
ــن برخــط و سیســتم های  ــد تلف ــن آوری مانن ف
ــارت  ــه تج ــه ب ــت، ک ــاری و اینترن کارت اعتب
ــاد  ــی و اعتم ــث کارای ســرعت داده اســت و باع
بیشــتر می شــود، بســیاری از معامــالت تجــاری 
ســنتی ناکارآمــد، گــران و آســیب پذیر همچنــان 
ــی ام، 2018(. در ایــن  ــده اســت )آی ب باقــی مان
شــرایط باِلك ِچیــن نویــد جلوگیــری از تقلــب، 
ــی در  ــفافیت و صرفه جوی ــاد و ش ــش اعتم افزای
ــا حــذف  ــاال را داده اســت و ب ــت ب ــه و وق هزین
ــالت  ــرای معام ــخی ب ــد پاس ــطه ها می توان واس
ــی  ــی و ایمن ــه و کارای ــرون به صرف ــاری مق تج
بیشــتر را بــه همــراه داشــته باشــد و بــه 
ارمغــان بیــاورد )آی بــی ام، 2018(. یــک شــبکه 
ــا  ــا ی ــه ای از فایل ه ــامل مجموع ــن ش باِلك ِچی
ــروار  ــه اصطــالح »بلوك هــا« اســت کــه زنجی ب
ــگاری  ــا هــم در ارتبــاط هســتند و دارای رمزن ب
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ــای  ــۀ اعض ــتند. هم ــی هس ــت باالی ــا امنی ب
ــوابق  ــه س ــد ک ــن قادرن ــبکۀ باِلك ِچی ــک ش ی
ــزد  ــا تراکنشــی را ن ــه ی ــه هــر معامل ــوط ب مرب
ــوان  ــش به عن ــر تراکن خــود داشــته باشــند. ه
یــک بـِـالك داده نوشــته می شــود و هــر بـِـالك 
ــده  ــذاری ش ــی رمزگ ــک ُکپ ــد دارای ی جدی
اســت از آنچــه در بـِـالك قبلــی در آن گنجانــده 
ــرکل  ــک دفت ــن آوری ی ــن ف ــت. ای ــده اس ش
ــه حــذف  ــد ک ــی ایجــاد می کن ــات واقع اطالع
و پنهــان کــردن برخــی از فعالیت هــا در آن 
تقریبــاً غیرممکــن اســت )کوکینــا و همــکاران، 
ــی  ــای قبل ــا در بلوك ه ــر داده ه 201۷(. تغیی
قابــل تغییــر نیســت، همچنیــن ایــن سیســتم 
ــداوم داده هــا را در بلوك هــا بررســی  به طــور م
می کنــد و اگــر رویــداد و تغییــر جدیــدی 
ــان  ــه( همزم ــر معامل ــه ه ــد )در نتیج ُرخ ده
ــد گــزارش  ــد را در بلــوك جدی اطالعــات جدی
ریومکیــن،201۷؛  و  )پوتخینــا  می کنــد 
کویلینســی،201۹(. پــس ترکیــب شــبکه های 
نرم افــزار محــور و باِلك ِچیــن می توانــد بــه 
ــی  ــم خصوص ــی و حری ــکالت امنیت ــل مش ح
شــبکه اینترنــت کمــک شــایانی می کنــد 
)حســین و ســلیمان،201۵( و در ایــن فن آوری 
پروتکل هــای  در  تغییــر  نــوع  هــر  نویــن، 
شــبکه، نیازمنــد هماهنگــی و توافــق بیــن همۀ 
کاربــران شــبکه خواهد بــود. در نتیجــه، فرآیند 
ــه در شــبکه باِلك ِچیــن، هنگامــی  یــک معامل
شــروع می شــود کــه یــک کاربــر عضــو شــبکه 
درخواســتی را ارســال کنــد. مفهــوم معاملــه در 
ایــن عبــارت می توانــد یــک قــرارداد هوشــمند 
یــا اطالعــات یــک معاملــۀ نظیر بــه نظیر باشــد 
کــه در شــبکه توزیــع می شــود، تــا شــبکه آن 
معاملــه را ثبــت و تأییــد کنــد. پــس از تأییــد 
هــر تراکنــش جدیــد، ایــن تراکنــش بــا ســایر 
تراکنش هــا، بــرای ایجــاد یــک بلــوك داده کــه 
حــاوی اطالعــات معاملــه (تراکنش هــا( اســت، 
بــا ســایر بلوك هــای قبلــی موجــود در شــبکه، 
ترکیــب می شــوند و بلــوك جدیــد بــه نحــوی 
دائمــی و غیرقابــل تغییــر بــه بلوك هــای 
کــه  فرآینــدی  می شــود.  اضافــه  موجــود 
معامــالت را قبــل از ایــن کــه به صــورت دائمــی 
در باِلك ِچیــن ثبــت شــوند را تأییــد می کنــد، 

ــن  ــت. ای ــروف اس ــاع« مع ــد »اجم ــه فراین ب
ــی  ــرۀ بلوک ــا زنجی ــد ت ــازه می ده ــد اج فراین
ــد، از َدســتکاری و  ــه ُرشــد می کن ــی ک در حال
»تغییــر« در آنهــا جلوگیــری شــود و می تــوان 
ــوء  ــری از س ــی و جلوگی ــار زدای ــت انحص گف
اســتفاده انحصارگــر از تجمیــع اختیــارات (

یعنــی اختیــار تغییــر در قوانیــن و قواعــد 
پروتــکل یــا محتــوای شــبکه)، تجمیــع قــدرت 
(بــه معنــی اعمــال محدودیــت ارائــه خدمــات، 
تمرکــز در قــدرت پــردازش، ذخیره ســازی و…( 
ــوم  ــه مفه ــات (ب ــع اطالع ــن تجمی و همچنی
ــکان نقــض  ــدم ام ــات، ع ــه اطالع دسترســی ب
ــخاص  ــه اش ــروش آن ب ــی و ف ــم خصوص حری
ــت  ــی ترین مزی ــن و اساس ــر و…( مهم تری دیگ
ــن  ــع ای ــت. در واق ــن اس ــوژی باِلك ِچی تکنول
فــن آوری پُلــی بــرای عبــور از مدل های مرســوم 
ــا یــک ســاختار متمرکــز (ماننــد: بانــک هــا،  ب
ــی و  مبــادالت مســتقیم، سیســتم های معامالت
ــز  ــدل غیرمتمرک ــک م ــه ســمت ی وابســته)، ب
بــا اســتفاده از فــن آوری رایانــش ابــری و 
ــران،  ــه کارب ــن هم ــده )بی ــع ش ــرکل توزی دفت
اســتفاده کنندگان و مصــرف کننــدگان نهایــی( 
ــن آوری،  ــن ف ــتفاده از ای ــا اس ــس ب ــت. پ اس
واســطه هایی کــه امــروزه در بســیاری از صنایــع 
و خدمــات آنهــا مــورد نیــاز اســت در مدل هــای 
مبتنــی بــر باِلك ِچیــن کارایــی کمتــری پیــدا 
ــوان  ــالت را می ت ــام معام ــرا تم ــد، زی می کنن
ــدون  ــتقیم و ب ــور مس ــا به ط ــا انته ــاز ت از آغ
ــر در شــبکه  ــه نظی ــر ب واســطه به صــورت نظی
ــی  ــن پلتفرم ــی، باِلك ِچی ــام داد و به عبارت انج
ــال  ــای دیجیت ــت تراکنش ه ــد و ثب ــرای تأیی ب
ــود  ــل حــذف نخواهنــد ب اســت کــه دیگــر قاب
ــس و  ــمی در انگلی ــابداران رس ــه حس )مؤسس

ــز، 2018(.  ول

تراکنشــی  ســامانه های  انــواع   -2-2
)شــبکه های توزیــع شــده(

ــر)13۹۷( در  ــور، مظف ــی؛ جمالیان پ ــی، عل ثقف
ــامانه های  ــتند، س ــراز داش ــی اب ــی پژوهش ط
فرآیندهــا،  از  مجموعــه ای  تراکنشــی 
دســتورالعمل ها، داده هــا و ســاختارهایی اســت 
ــب  ــای کس ــتفاده از داده ه ــور اس ــه به منظ ک

می گیرنــد.  قــرار  بهره بــرداری  مــورد  کار  و 
یــک  به عنــوان  دفاتــر ســنتی حســابداری 
ــی  ــامانۀ تراکنش ــرای س ــزه ب ــر مکانی ــزار غی اب
ــوده اســت.  مالــی و ســازمانی مــورد اســتفاده ب
ــت  ــا ماهی ــی ب ــر داده های ــن دفات ــرای ای از مج
ــا  پولــی و مالــی شناســایی و ثبــت می شــوند ت
منبعــی بــرای خالصه ســازی و طبقه بنــدی 
ــی  ــای مال ــۀ گزارش ه ــرانجام ارائ ــا و س داده ه
ــورد  ــای م ــن ابزاره ــی از اصلی تری ــند. یک باش
اســتفاده در ایــن ســامانۀ تراکنشــی دفاتــر کل 
ــا  ــه در آنه ــتند ک ــی هس ــی و اختصاص عموم
ــر  ــای دفت ــا (ثبت ه ــج تراکنش ه ــۀ نتای خالص
ــاب ها  ــده حس ــردش و مان ــامل گ ــه) ش روزنام
ــر کل مجموعــه ای  درج می شــود. درواقــع، دفات
منســجم و بــه هــم مرتبــط از داده هــا هســتند 
کــه براســاس قواعــد و مقــررات از پیــش تعییــن 
گســترش  بــا  می شــوند.  نگهــداری  شــده 
فــن آوری اطالعــات و مقولــۀ مدیریــت داده 
دفاتــر  ماهیــت  اطالعاتــی،  پایگاه هــای  و 
ــدرج در  ــام من ــداد و ارق ــابداری از اع کل حس
دفاتــر فیزیکــی بــه ُکدهــای نرم افــزاری و 
اعــداد موجــود در پایگاه هــای داده ای تغییــر 
ــای داده ای  ــع، پایگاه ه ــد و در واق ــکل داده ان ش
بــه نوعــی همــان نقــش دفاتــر کل حســابداری 
در محیــط ســنتی را بــازی می کننــد کــه 
ــد و در یــک  ایــن دفاتــر ماهیــت متمرکــز دارن
ــر روی  ــز داده و ب ــام مرک ــه ن ــزی ب محــل مرک
ســخت افزارهای ذخیره ســاز یکتــا نگهــداری 
می شــوند. البتــه یکــی از معایــب اصلــی در 
ایــن روش از نگهــداری داده هــا ایــن اســت کــه 
نیازمنــد مدیــر پایگاه داده ای مشــخص هســتند. 
ــا اعمــال نظــرات خــود  ــد ب کســی کــه می توان
بــر روی داده هــا تغییــرات ایجــاد کنــد. افــزون 
بــر ایــن، نفوذگــران )یــا هکــران(و مجرمــان بــه 
ــز  ــک مرک ــا در ی ــودن داده ه ــز ب ــل متمرک دلی
ــگاه  ــن پای ــران از ای ــایر کارب ــتفاده س داده و اس
از  از عبــور  پــس  داده متمرکــز، می تواننــد 
ــا  ــش ی ــوار آت ــد، دی ــی )مانن ــای حفاظت الیه ه
گــذرواژه( از طریــق ایجــاد داده هــای جعلــی یــا 
تغییــر داده هــای قبلــی به ســادگی بــه کارهــای 
ــر  ــک دفت ــن ی ــد. بنابرای ــوب دســت بزنن نامطل
ــت  ــی اس ــخص دارای ارکان ــورت مش کل به ص
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ــه  ــر خالص ــورت زی ــوان به ص ــا را می ت ــه آنه ک
ــرد: ک

1-2-2- نگهــداری: دفاتــر کل بایــد در چــه 
مکانــی و بــا چــه شــرایطی نگهــداری 
و حفاظــت شــوند )متمرکــز در برابــر 

غیرمتمرکــز(؟
ــکان  ــانی ام ــه کس ــی: چ 2-2-2-دسترس
اســتفاده از داده هــای موجــود در دفتــر کل 
ــد )دفاتــر عمومــی یــا همگانــی در  را دارن
ــا دارای ســطوح  ــر خصوصــی ی ــر دفات براب

دسترســی؟(
ــداری(رفتار  ــیوۀ نگهــ 3-2-2-شـــ
ــازی داده و  ــیوۀ مدل س ــت(: ش موجودی
ــف  ــدۀ آن را توصی ــگاه داده ای نگهدارن پای

می کنــد.
4-2-2-شــیوۀ ســاماندهی )ویژگی هــای 
موجودیت هــا(: چــه نــوع داده هایــی 
بایــد ذخیــره شوند)ســاختارمند درمقابــل 

غیرســاختارمند(؟
5-2-2-زنجیــرۀ عطــف: ارتبــاط بیــن 

رکوردهــا و موجودیت هــا در دفاتــر کل بــه 
چــه صــورت اســت )بی ارتبــاط، ارتباطــی، 
شــبکه ای، شــاخص شــده و ســایر مــوارد(؟
از ســوی دیگــر، الکســی کویلینســکی 
نظــر  از  کــه  مــی دارد  بیــان   ،)201۹(
ــن  ــی باِلك ِچی ــه فعل ــت در مرحل مدیری
در توســعۀ اقتصــادی، ســریع و ایمنــی 
ــکاران در  ــتری و پیمان ــرای مش ــناد ب اس
حســابداری می توانــد نقــش مهمــی را 
ایفــا کنــد زیــرا امــروزه ســه روش گــردش 
ــک  ــرف ی ــخص )دوط ــن دو ش ــناد بی اس

ــود دارد: ــر وج ــرح زی ــه ش ــه( ب معامل
انتقــال  از  اســتفاده  )بــا  الف-کالســیک   

کاغــذ( حامل هــای 
ب- به صورت ایمیل

ج- با استفاده از ذخیره سازی ابری
البتــه هــر یــک از روش هــای ارائــه شــده مــورد 
اســتفاده در حــال حاضــر دارای اشــکاالتی 
اســت کــه در جــدول )1( بــه شــرح زیــر بیــان 

شــده اســت.

جــدول شــماره )1( اشــکاالتی که در اســتفاده از 
روش هــای گــردش اســناد مالــی امــروزی بیــن 
دو طــرف معاملــه وجــود دارد را نشــان می دهــد 

3-2- دفترکل اشتراکی )توزیع شده(:
 بــا گســترش فنــاوری اطالعــات و ارتقــای 
ــزون  ــش روزاف زیرســاخت های شــبکه ای و افزای
ایجــاد  امــکان  اطالعــات،  تبــادل  ســرعت 
فراهــم شــده  داده ای شــبکه ای  پایگاه هــای 
همچــون  نوظهــوری  مقوله هــای  و  اســت 
پردازش هــای ابــری، اینترنــت اشــیاء و داده هــای 
بــزرگ، امــکان پیاده ســازی دفاتــر کل اشــتراکی 
ــر  ــال، دفت ــوان مث ــت. به عن ــرده اس ــا ک را مهی
کل توزیــع شــده یــک نــوع دفتــر کل اشــتراکی 
اســت کــه به منظــور اســتفادۀ غیر متمرکــز 
ــورد  ــخاص م ــه ای از اش ــن مجموع ــا بی داده ه
اســتفاده قــرار می گیــرد. درواقــع، در چنین ســاز 
و کاری عملکردهــای اصلــی دفتــر کل به شــیوۀ 
مــورد انتظــار طراحــان آن به اشــتراك گذاشــته 
می شــود. در ایــن ســاز و کار، داده هــا صرفــاً در 
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ــی و  ــوند. دسترس ــداری نمی ش ــا نگه ــک ج ی
اعتبــار نیــز بــه جــای مــدل رئیــس و مرئــوس 
ــری  ــاق نظ ــی و اتف ــورت گروه ــد به ص می توان
ــی و  ــی، عل ــرد )ثقف ــورت پذی ــاع آرا ص و اجم

جمایان پــور، مظفــر 13۹۷(.

4-2- ویژگی هــای کلیــدی فــن آوری 
ــن ــی باِلک ِچی ــن دیجیتال نوی

ــس و  ــمی در انگلی ــابداران رس ــه حس  مؤسس
ولــز، )2018( بیــان مــی دارد، باِلك ِچیــن یــک 
روند پیشــرفته فــن آوری دیجیتالــی غیرمعمول 
ــل  ــک راه ح ــت ی ــن جه ــت و از ای ــوده اس ب
ــام کار  ــوه انج ــرای نح ــب ب ــتیبان و مناس پش
اســت زیــرا موجــب انتقــال مالکیــت دارایی هــا 
ــود و  ــن می ش ــورت آنالی ــا به ص ــت داده ه و ثب
ــک بســتر مناســب  ــن ی ــر، ای ــارت دیگ ــه عب ب
بــرای اســتفاده در ارائــۀ خدمــات مالــی، حــوزۀ 
حســابداری و عرصــۀ تجــارت اســت و نــه صرفــاً 
یــک برنامــۀ کاربــردی جدیــد یــا مــدل تجــاری 
مرســوم؛ به ویــژه جزئیــات فنــی و نحــوۀ کار بــا 
باِلك ِچیــن و آنچــه کــه آن را در برابــر حملــه و 
ســرقت نســبت بــه ســایر برنامه هــای کاربــردی 
معمــول مــورد اســتفاده، ایمــن نمــوده اســت و 
متمایــز می کنــد. همچنیــن ســه اصطــالح 
اصلــی زیــر در خصــوص فــن آوری باِلك ِچیــن 

دارای اهمیــت بــوده، زیــرا شــرح می دهــد کــه 
چــه چیــزی باِلك ِچیــن را متمایــز نســبت 
ــد،  ــی )ســنتی( امــروزی می نمای ــر مال ــه دفات ب
کــه در آن پایگاه هــای داده هــا و اطالعــات 
حســابداری صرفــاً متعلــق بــه یــک گــروه واحد 
ــی  ــای اصل ــن ویژگی ه ــز( نیســت و ای )متمرک

بــه شــرح زیــر اســت:
از  زیــادی  نســخه های  انتشــار:   -2-4-1
و  دارد  وجــود  باِلك ِچیــن  کل  دفتــر 
هیــچ »اصلــی« وجــود نــدارد و همــۀ 
از  کپــی  یــک  بــه  شــرکت کنندگان 
نســخۀ کامــل از دفتــر و همــۀ اطالعــات 
ــد کــه همگــی یکســان و  دسترســی دارن
ــن  ــک از طرفی ــتند و هیچ ی ــادل هس مع
کنتــرل  را  مالــی  دفتــر  )کاربــران( 
ــد  ــد می توانن ــد و معامــالت جدی نمی کنن
ــرای همــۀ  ــه ســرعت ارســال شــوند و ب ب
کاربــران )اســتفاده کنندگان( اطالعــات 
جدیــد )در دفاتــر توزیــع شــده در اختیــار 

کاربــران( ســریعاً منتشــر می شــود.
2-4-2-مانــدگاری: حقیقــت ایــن اســت که 
هــر کاربــر، ُکپــی از دفتــر خود را داراســت 
کــه در نهایــت بــا اجمــاع کاربــران تعییــن 
بــدون  و معامــالت گذشــته  می شــود 
نســخۀ جدیــد قابــل ویرایــش نیســتند و 

ــران، در آن  ــت کارب ــت اکثری کســب رضای
مهــم اســت و ســوابق باِلك ِچیــن دائمــی 
هســتند و دفتــرکل مالــی می تواند توســط 
ــر( ذخیــره شــود  هــر شــرکت کننده )کارب

یــا مــورد بازرســی و تأییــد قــرار گیــرد.
برخــی  برنامه ریــزی:  3-4-2-قابلیــت 
می دهنــد  اجــازه  باِلك ِچین هــا  از 
ُکــد برنامــه روی آنهــا ذخیــره شــود. 
دفتــرکل  ورودی  اطالعــات  همچنیــن 
ــرا  ــودکار اج ــورت خ ــاد به ص ــس از ایج پ
و به صــورت به هنــگام فعــال می شــود. 
بــه  باِلك ِچیــن  در  فــن آوری  نظــر  از 
ــمند«  ــای هوش ــاً »قرارداده ــا اصطالح آنه

. ینــد می گو
می شــود  مطــرح  ســؤال  ایــن  همچنیــن 
ــا  ــب و کار ی ــر کس ــن در ه ــا باِلك ِچی ــه آی ک
بخــش خاصــی قابــل اســتفاده اســت یــا خیــر، 
ــن  ــه ای ــه ب ــت ک ــوان گف ــواب می ت ــه در ج ک
مــوارد بســتگی دارد کــه گزینه هــای مــورد 
ــرای روش هــای  نظــر دارای کیفیــت مطلوبــی ب
از  اســتفاده  بــا  به کارگیــری  بــرای  حاضــر 
ــای  ــر. کاربرده ــا خی ــوده اســت ی ــن ب باِلك ِچی
ــش  ــورد کاه ــن در م ــر باِلك ِچی ــب دیگ مناس
هزینــه بــا حــذف دپارتمــان حســابداری در 
ســازمان ها و کاهــش زمــان مصرفــی بــا حــذف 

جدول شماره )1( اشکاالتی که در استفاده از روش های گردش اسناد مالی امروزی
 بین دو طرف معامله وجود دارد را نشان می دهد

اشکاالت موجود در استفاده از روش های گردش اسناد در سیستم های امروزیشرح روش گردش اسناد

روش کالسیک
هزینه های زیاد و سرعت عمل ُکند بوده است و برای انجام عملیات الزم است که به کمک مکاتبات 

)نامه الکترونیکی، یا خدمات پِیک( متوسل شوید.

پست الکترونیکی

صرفاً برای بحث مقدماتی در مورد ارسال شرایط توافق نامه با طرف دیگر مناسب است، زیرا در آینده، 
باید اسناد مربوط به هر معامله توسط هر دو طرف تأیید شود. پس اسناد یا باید به صورت یک کاغذ 

یا سند )فیزیکی( تأیید و به صورت کالسیک وارد سیستم و منتقل شود یا توسط خروجی یک برنامۀ 
خارجی دیگر انجام شود.

قرار گرفتن در معرض ذخیره سازی ابر

وجود یک سرور متمرکز، آن را در برابر خطاهای سیستم و حمالت هکرها محافظت نشده و ناپایدار 
می کند. به عبارت دیگر، اگر در یک زنجیره بلوك هر بلوك »رمز عبور« خود را داشته باشد، در فضای 

ذخیره سازی ابری داشتن یک کلید از سرور مرکزی کافی است.
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳8 شمارۀ

حسابدار

بروکراســی اداری و دارای مزایایــی ناشــی از 
حــذف عامــل مرکــزی از سیســتم اســت کــه 
ســبب افزایــش امنیــت و ایجــاد اطمینــان 
خاطــر از داشــتن یــک سیســتم اجمــاع ناشــی 
از به کارگیــری فــن آوری باِلك ِچیــن در آن 
ــرد  ــراز ک ــوان اب ــن می ت حــوزه اســت. همچنی
کــه باِلك ِچیــن یــک فــن آوری یکتــا نیســت، 
ــام  ــرای انج ــی ب ــکل و راه ــک پروت ــه ی بلک
ــت  ــت و ثب ــل اس ــورد عم ــوزۀ م ــا در ح کاره
ــت،  ــالف اینترن ــن برخ ــالت در باِلك ِچی معام
کــه در آن داده هــا بــه اشــتراك گذاشــته 
مالکیــت  یــک  باِلك ِچیــن  در  می شــود، 
سیســتمی می توانــد از یــک طــرف بــه طــرف 
دیگــر منتقــل شــود و باِلك ِچیــن بــرای 
ــدل  ــد م ــره می توان ــد کارب ــتم های چن سیس
مطلوبــی باشــد. به عنــوان مثــال، در بازارهایــی 
ــد  ــد )مانن ــه بســیاری دارن ــن معامل ــه طرفی ک
بــازار ســرمایه(، می توانــد نیــاز کاربــران و 
اطالعــات  از  )ذی نفعــان(  اســتفاده کنندگان 
ــه  ــات آگاهان ــذ تصمیم ــاز را در اخ ــورد نی م
ســرمایه گذاری های  مــورد  در  ســودمند  و 
پیشــرو برطــرف کنــد. باِلك ِچیــن باعــث 
تطبیــق ســریع دفترهــای کل مختلــف توزیــع 
ــت از  ــران و در نهای ــام کارب ــن تم ــده در بی ش
بیــن رفتــن احتمــال قطــع دسترســی به هنگام 
بــه اطالعــات می شــود و همچنیــن ســبب 
ــه  ــت ب ــرای پرداخ ــای الزم ب ــش هزینه  ه کاه
یــک مرجــع مرکــزی بــرای حفــظ و دقــت در 
نگهــداری دفتــر کل اطالعات حســابدار )منظور 
دپارتمــان حســابداری جهــت ثبــت و نگهداری 
گزارشــات  ارائــه  و  حســابداری  اطالعــات 
مالــی( حواهــد شــد. پــس هــر شــرکت کننده 
در سیســتم  اطالعــات  ثبــت  دفتــرکل  در 
ــی  ــالت قبل ــۀ معام ــد کلی ــن می توان باِلك ِچی
را نیــز ردیابــی کنــد و باِلك ِچیــن امــکان 
ــتفاده کننده از  ــرای اس ــزی« را ب ــود ممی »خ
آن مهیــا می کنــد و ســبب افزایــش شــفافیت 
در ارائــۀ اطالعــات حســابداری می شــود. قابــل 
توجــه اســت کــه دو ویژگــی اول از ســه ویژگی 
اصلــی بیــان شــده یعنی»انتشــار و مانــدگاری« 
از ویژگی هــای ذاتــی سیســتم باِلك ِچیــن 
کــه  کــرد  اظهــار  می تــوان  و  هســتند 

ــت  ــاری نیس ــتم اختی ــک سیس ــن ی باِلك ِچی
ــت  ــد از آن تبعی ــوه ای بای ــۀ بالق ــر برنام و ه
کنــد یــا حداقــل نســبت بــه آن بایــد خنثــی 
ــدی  ــات کلی ــی از خصوصی ــن ویژگ ــد. ای باش
سیســتم باِلك ِچیــن اســت، زیــرا در یــک 
ــکان دارد  ــول ام ــی معم ــت دائم ــتم ثب سیس
برخــی فعالیت هــا بــرای آن سیســتم نامناســب 
باشــد. همچنیــن اکنــون معامــالت حســابداری 
توســط شــرکت ها به طــور جداگانــه انجــام 
ــان و  ــه زم ــا ب ــد داده ه ــرای تأیی ــود و ب می ش
منابــع انســانی احتیــاج اســت کــه بــا اســتفاده 
ایــن  می تــوان  باِلك ِچیــن  فــن آوری  از 
مشــکل را حــل کــرد، زیــرا اطالعــات مربــوط 
ــی  ــان واقع ــا در زم ــا قرارداده ــالت ی ــه معام ب
در  همگانــی  ثبــت  به صــورت  )به هنــگام( 
ــن  ــع شــده درج می شــود، بنابرای فتــرکل توزی
بررســی و انطبــاق بــا قوانیــن و مقــررات 
موجــود به طــور خــودکار انجــام می شــود کــه 
ایــن امــر موجــب می شــود بهــره وری عملیاتــی 
ــد.  ــش ده ــادی افزای ــا حــد زی ســازمان ها را ت
ــالوه  ــن ع ــتفاده از باِلك ِچی ــا اس ــن ب همچنی
بــر تســریع در رونــد تســویه حســاب معامالت، 
ســازمان ها می تواننــد هزینه هــای عملیاتــی 
ــش  ــی کاه ــل توجه ــزان قاب ــه می ــود را ب خ
دهنــد  افزایــش  را  گــردش  در  ســرمایه  و 

)وودســاید و همــکاران201۷(.

5-2- تأثیــر فــن آوری نویــن دیجیتالــی 
باِلک ِچیــن

از نظــر مفهومــی، باِلك ِچیــن حرکــت و گــذر 
از نقطــه ای اســت کــه قابلیــت اطمینــان یــک 
دفتــر کل حســاب کــه توســط کنتــرل کننــدۀ 
مرکــزی نگهــداری می شــود )سیســتم ســنتی 
حســابداری(، بــه محیطــی مطمئــن و ایمن تــر 
ــودکار  ــورت خ ــه به ص ــتمی ک ــامل سیس و ش
ــر  ــالوه ب ــده دارد. ع ــر عه ــورد را ب ــت رک ثب
ایــن، امــکان خــود اجرایــی هوشــمند قراردادها 
ــکان را  ــن ام ــا ای ــه م ــی، ب ــالت مال ــا معام ی
برنامه ریــزی  دفتــرکل  یــک  تــا  می دهــد 
ــاً  ــد اساس ــه می توان ــیم ک ــته باش ــده داش ش
چگونگــی تغییــر کلیــۀ قراردادهــا و معامــالت 
ــن آوری  ــد. ف ــام ده ــودکار انج ــورت خ را به ص

ــه  ــم آورده ک ــکان را فراه ــن ام ــن ای باِلك ِچی
ــع و  ــه موان ــتفاده از آن از هم ــا اس ــوان ب می ت
)و  گذشــته  فن آوری هــای  محدودیت هــای 
ســنتی( عبــور کــرد )مؤسســه حســابداران 
ــن  ــز، 2018(. همچنی رســمی در انگلیــس و ول
پژوهشــی  و همــکاران)2021(، طــی  دانــدا 
اظهــار داشــتند کــه باِلك ِچیــن به عنــوان یــک 
فــن آوری دفتــر توزیــع شــده شــناخته می شــود، 
ــی را  ــای مختلف ــی بنگاه ه ــات مال ــه اطالع ک
ذخیــره می کنــد و در ایــن فــن آوری معامــالت 
یــا عملیــات در یــک زنجیــرۀ بلــوك به صــورت 
ــار  ــد اعتب ــه تأیی ــاز ب ــدون نی ــده و ب ــع ش توزی
آن توســط شــخص ثالــث انجــام می شــود 
و باِلك ِچیــن غیرقابــل تغییــر اســت و بــه 
پاســخگویی کمــک می کنــد  و  یکپارچگــی 
ــظ رازداری از  ــدی حف ــا ح ــن ت و در باِلك ِچی
طریــق یــک جفــت کلیــد عمومــی و خصوصــی 
ــن آوری در  ــن ف ــود و ای ــام می ش ــاد و انج ایج
ــز  ــق موفقیت آمی ــس از رون ــات پ ــون توجه کان
ــته ای  ــای برجس ــراردارد و تالش ه ــن ق بیت کوی
در ایــن رابطــه انجــام شــده اســت. ویژگی هــای 
باِلك ِچیــن بــرای برنامه هــای مختلــف و مــوارد 
مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش مــورد بررســی 
ــن آوری  ــتفاده از ف ــه اس ــت ک ــه اس ــرار گرفت ق
باِلك ِچیــن بــرای ایمن ســازی سیســتم های 
هوشــمند و قابــل اعتمــاد به طــور خــاص اســت. 

در  نهفتــه  عظیــم  پتانســیل   -2-6
ــن ــی باِلک ِچی ــن دیجیتال ــن آوری نوی ف

ــن  ــه ای ــخ ب ــتیونز )2020(، در پاس ــرت اس راب
ســؤال کــه چگونــه برنامه هــای حســابداری چهار 
شــرکت معتبــر حســابداری کی پی ام جــی2 ، 
دیلــوت3 ، ایــی4   و پی دابلیو ســی۵  از بزرگترین 
شــرکت های حســابداری در جهــان، توانســته اند 
ــه شــده توســط  ــه ســرعت از فرصت هــای ارائ ب
ــا  ــای آنه ــد شــده و برنامه ه ــن بهره من باِلك ِچی
تکامــل یافتــه اســت؟ اظهــار کــرده اســت کــه 
آنهــا ســریعاً ارزهای رمزنگاری شــده و پتانســیل 
گســتردۀ باِلك ِچیــن را اســتفاده کردنــد و از این 
فــن آوری بــرای کمک بــه مشــتریان )ذی نفعان( 
ــا )و حــل مشــکالت(  ــر چالش ه ــه ب ــرای غلب ب
اســتفاده کردنــد و راه حل هــای باِلك ِچیــن 
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شــامل  راه حل هایــی  ماننــد  آن،  بــرای 
ــذاری  ــخصی رمزگ ــات ش ــازی اطالع ذخیره س
نشــده در سیســتم های متــداول قبلــی نیســت. 
ــر کل  ــه دفت ــه ب ــر شــرکت کننده ای ک ــرا ه زی
ــل دارد، ممکــن اســت نســبت  دسترســی کام
ــود  ــدود ش ــود مح ــای موج ــایر برنامه ه ــه س ب
ــای  ــردن داده ه ــاز ک ــورد ب ــی در م ــرا نگران زی
ــن  ــود دارد. بنابرای ــز وج ــاری نی ــاس تج حس
داده هــای موجــود در باِلك ِچیــن می تواننــد 
از آن داده هــای  رمزگــذاری شــود و ُکپــی 
در  به هنــگام  به صــورت  شــده  رمزگــذاری 
ــتفاده کنندگان  ــران و اس ــه کارب ــترس هم دس
ــن  ــی تعیی ــطح دسترس ــه س ــبت ب ــه نس البت
شــده، قــرار می گیــرد و در ادامــه برخــی دیگــر 
به کارگیــری  از ویژگی هــا و محدودیت هــای 
باِلك ِچیــن در ایــن پژوهــش مــورد بحــث 
ــه  ــرد ک ــار ک ــوان اظه ــرد و می ت ــرار می گی ق
ــتفاده  ــل اس ــه دلی ــن ب ــن آوری باِلك ِچی در ف
غیرمتمرکــز،  بســتر  و  ابــری  رایانــش  از 
ــا برطــرف شــدن گســترش  موجــب کاهــش ی
تمرکز گرایــی هــر چــه بیشــتر اطالعــات شــده 
اســت و ایــن ویژگــی جــزو خصوصیــات و 
ــاختار  ــورد س ــی در م ــی و کیف ــم اساس مفاهی

فــن آوی باِلك ِچیــن و نحــوۀ اســتفاده از آن 
شــمرده می شــود. همچنیــن امــکان دارد از 
سیســتم های در دســترس و مــورد اســتفادۀ 
ــری از  ــل از به کارگی ــود قب ــی موج ــابه قبل مش
ــزان  ــا می ــود ی ــی ش ــم پوش ــن، چش باِلك ِچی
اســتفاده از آنهــا کاهــش یابــد؛ کــه دلیــل 
ــایر  ــا س ــالت ی ــت معام ــای امنی ــرای ارتق آن ب
ــن آوری  ــن ف ــتفاده از ای ــر اس ــات دیگ خصوصی
نویــن اســت. همچنیــن در بررســی ویژگی هــای 
ــای  ــط قابلیت ه ــر فق ــن، اگ ــن آوری نوی ــن ف ای
باِلك ِچیــن بــدون در نظــر گرفتــن قابلیــت 
ــاًل  ــم، کام ــر بگیری ــمند را درنظ ــرارداد هوش ق
هویداســت کــه اســتفاده از ایــن فــن آوری نویــن 
قســمت  از  بی نیــازی  بــه  منجــر  می توانــد 
عظیمــی از سیســتم مالــی رایــج شــود و علــت 
بیــن  خصوصــی  بلوکــی  زنجیره هــای  آن، 
ــر در  ــا یکدیگ ــب ب ــه اغل ــت ک ــی اس گروه های
ارتبــاط هســتند کــه می تواننــد جایگزیــن 
شــوند.  مرکــزی  و  متمرکــز  سیســتم های 
ــن آوری  ــن ف ــه ای ــی ای ک ــا توانای ــن ب همچنی
نویــن دارد بــا تعامــل مســتقیم و تنهــا بــا یــک 
دفتــر کل توریــع شــده، بنگاه هــای تجــاری 
ــت  ــای پرداخــت باب ــم در هزینه ه ــد ه می توانن

ــتم  ــتفاده از سیس ــه اس ــبت ب ــرداری )نس دفت
ــرای  ســنتی متمرکــز( و هــم کاهــش تــالش ب
صرفه جویــی  طرفیــن  بیــن  مغایرت گیــری 
کننــد. اســتفاده از ایــن فــن آوری موجــب 
ــازی  ــت و ساده س ــدم قطعی ــردن ع ــرف ک برط
ــان  ــا اطمین ــوان ب ــت و می ت ــده اس ــارت ش تج
ــود  ــادی س ــای اقتص ــتر از تصمیم گیری ه بیش
بــرد. عــالوه بــر ایــن، در صــورت لــزوم، می توانــد 
بــه یــک مقــام مالیاتــی یــا نهــاد نظارتی مشــابه 
) ماننــد حســابرس( اجــازۀ دسترســی بــه چنین 
زنجیــره بلوکــی داده  شــود و ایشــان می تواننــد 
معامــالت را در زمــان واقعــی خــود و به صــورت 
ــوع  ــن ن ــد. ای ــارت کن ــگام مشــاهده و نظ به هن
ــا  ــه کاهــش هزینه ه ــد منجــر ب نگــرش می توان
و  نظارتــی  فعالیت هــای  کارایــی  افزایــش  و 
انطبــاق بــا قوانیــن و مقــررات شــود و در نهایــت 
ســوابق دائمــی بدســت آمــده ناشــی از اســتفاده 
از فــن آوری باِلك ِچیــن، احتمــال تقلــب و وقــوع 
ــه  ــد و در نتیج ــش می ده ــی را کاه ــرم مال ج
ســوابق قابــل اعتمادتــری نســبت بــه سیســتم 
ســنتی رایــج در اختیــار اســتفاده کنندگان قــرار 
)مؤسســه حســابداران رســمی در  می دهــد 
ــن آوری  ــن ف ــز، 2018(.  همچنی ــس و ول انگلی
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ــی را کاهــش  ــرار مالیات ــد ف ــن می توان باِلك ِچی
ــاالت  ــر ای ــه اکث ــت ک ــن واقعی ــه ای ــد، البت ده
در امریــکا از ســامانه های حقوقــی و بومــی 
ــا  ــک ازآنه ــد و هری ــتفاده می کنن ــتقل اس مس
به صــورت مجــزا عمــل می کننــد و نــه بــه 
روشــی هماهنــگ )نظــام جامــع(، ممکن اســت 
فرصت هــای )ناخواســته( را بــرای آربیتــراژ 
مالیاتــی بــه موجــب آن قوانیــن مالیاتــی بــرای 
یــک ایالــت جهــت دســتیابی بــه مزیــت مالیاتی 
ــه  ــاالت دیگــر طــرف معامل ــر قوانیــن ای در براب

ــو،2020(. ــوا و دمنتوی ــد )امیلیان ــاد کن ایج
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ــن  ــه باِلك ِچی ــرد ک ــراز ک ــی ام )2018( اب آی ب
یــک دفتــر تغییــر ناپذیــر مشــترك اســت کــه 
ــا را  ــی دارایی ه ــالت و ردیاب ــت معام ــد ثب رون
در یــک شــبکه تجــاری تســهیل می کنــد. 
خانــه،  مثــل  می تواننــد  دارایی هــا  ایــن 
ماشــین، وجــه نقــد و زمیــن )دارایی هــای 
مشــهود( یــا مثــل ســرمایه فکــری، حــق 
ــی  ــاری )دارای ــام تج ــاپ و ن ــق چ ــراع، ح اخت
ــه  ــزی ک ــر چی ــاً ه ــند. تقریب ــهود( باش نامش
ــبکۀ  ــق ش ــد از طری ــد می توان دارای ارزش باش
ــه شــود و خطــر و  ــی و معامل باِلك ِچیــن ردیاب
هزینه هــای مربــوط بــه کلیــه افــراد را کاهــش 
ــرای ثبــت  دهــد. بنابرایــن باِلك ِچیــن راهــی ب
و ذخیــره اطالعــات بــه روشــی اســت کــه 
ــن  ــیار ایم ــر بس ــای درگی ــۀ طرف ه ــرای هم ب
ــه  ــد ک ــاره می کن ــمیت )2018( اش ــت. اس اس
باِلك ِچیــن صرفــاً یــک بســتر حســابداری 
ــه  ــر روزنام ــه دفت ــات ب ــزار ورود اطالع ــا اب ی
یــا جایگزینــی بــرای نرم افــزار حســابداری 
بــه ســبک ســنتی نیســت؛ باِلك ِچیــن بــا 
اضافــه کــردن ورودی ســوم، هــر دو طــرف 
یــک معاملــه را در همــان بلــوك، اعتبارســنجی 
می کنــد، ولــی در شــرایط تجــاری ســنتی، 
هــر دو طــرف معاملــه ســوابق مربــوط بــه ایــن 
ــد  ــت می کنن ــود ثب ــر کل خ ــداد را در دفت روی
کــه در این صــورت فرصتــی بــرای خطــا فراهــم 
می شــود زیــرا ســوابق، همیشــه مطابقــت 
ندارنــد و نیــاز بــه بررســی و تأیید شــخص ثالث 

دیگــری اســت. لــذا بــا اســتفاده از باِلك ِچیــن، 
ــار  ــرف اعتب ــر دو ط ــط ه ــدا توس ــه ابت معامل
ســنجی می شــود و ســپس در دفتــر مشــترك 
ــراد  ــۀ اف ــب هم ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــت می ش ثب
همیشــه اطالعــات واقعــی را در زمــان واقعــی و 
به صــورت ثبــت شــده دارنــد، بنا بر ایــن موجــب 
ــود و  ــی ش ــت صرفه جوی ــه در وق ــود ک می ش
ســبب برطــرف شــدن اشــتباهات می شــود )یــا 
بــه حداقــل می رســاند( و در ایــن زمینــه، نیــاز 
ــال  ــان س ــق در پای ــری و تطبی ــه مغایرت گی ب
ــارت،  ــری تج ــۀ یادگی ــت )مؤسس ــی نیس مال
201۷(. همچنیــن در ایــن فــن آوری نویــن هــر 
بلــوك در باِلك ِچیــن بــه بلــوك قبلــی مرتبــط 
ــد. از  ــاد می کن ــره ایج ــک زنجی ــود و ی می ش
آنجــا کــه بلوك هــا قابــل تغییــر نیســتند، 
ــه  ــه همیش ــا معامل ــی ی ــک دارای ــتۀ ی گذش
بــا اطمینــان قابــل ثبــت و قابــل ردیابــی 
ــا،  ــا در داده ه ــود خط ــورت وج ــت و در ص اس
ــوك  ــک بل ــوك، ی ــک بل ــذف ی ــای ح ــه ج ب

ــود.  ــاد می ش ــح ایج ــات صحی ــا اطالع ــد ب جدی
ــن سیســتم دو مشــکل  البتــه در اســتفاده از ای
چگونــه می تــوان  اوالً  پیش بینــی می شــود؛ 
صحــت داده هــای ورودی اولیــه )قبلــی( را تأیید 
ــد تأییــد کنــد  ــرا باِلك ِچیــن نمی توان کــرد؟ زی
کــه دارایــی ثبــت شــده در باِلك ِچیــن مربــوط 
بــه اطالعــات اولیــه )قبلــی ســنتی( واقعــاً وجود 
ــا همیــن کــه وارد باِلك ِچیــن  ــا خیــر اّم دارد ی
ــت و  ــد داش ــود خواه ــه وج ــرای همیش ــد ب ش
ــه  ــر گرفت ــت در نظ ــات ُدرس ــوان اطالع به عن
می شــود و در مرحلــه دوم یــک باِلك ِچیــن 
بــا زیــاد شــدن حجــم اطالعــات در آن از آنجــا 
کــه هیــچ اطالعاتــی در آن پــاك نمی شــود، بــه 

ــر شــود. ــج ُکندت تدری
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شــبکه عمومــی و خصوصــی

ــع  ــز و توزی ــک شــبکۀ غیر متمرک ــن ی باِلك ِچی
ــرای  ــنتی ب ــالف روش س ــر خ ــت و ب ــده اس ش
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ذخیــرۀ اطالعــات متمرکــز نیســت. شــکل 
زیــر تفــاوت بیــن یــک شــبکه متمرکــز و 
ــد.  ــان می ده ــده را نش ــع ش ــز توزی غیر متمرک
بــه  از شــرکت کنندگان در شــبکه  هریــک 
ــه  ــود ک ــل می ش ــگاه داده تبدی ــی از پای بخش
هنــگام  و  می کنــد  ذخیــره  را  باِلك ِچیــن 
ــی ســخت  ــات، خیل ــه اشــتراك گذاری اطالع ب
هــک می شــود. وقتــی یــک سیســتم متمرکــز 
ــا خــراب  ــام داده ه ســنتی هــک می شــود، تم
ــگاه  ــرای هــک کــردن یــک پای ــا ب می شــود اّم
دادۀ باِلك ِچیــن، شــما بایــد بــه بیــش از 
ــید.  ــته باش ۵0 درصــد شــبکه دسترســی داش
ــا  ــوان ب ــود را می ت ــات موج ــن اطالع همچنی
مقایســۀ شناســه هــش۶  هــر بلــوك را جداگانــه 
بــا شناســۀ همــان بلــوك در ســایر رایانه هــای 
شــبکه تأییــد کــرد. وقتــی اجمــاع ۵1 درصــد 
ــل ۵1 درصــد از رایانه هــا  حاصــل شــود؛ حداق
همــان شناســه هــش را تأییــد می کننــد. هــر 
دو طــرف معاملــه تراکنش هــای جدیــد را 
تأییــد می کننــد و در ایــن صــورت یــک بلــوك 
ــد  ــه جدی ــورد معامل ــای م ــا داده ه ــد ب جدی
می توانــد بــه شــبکه اضافــه شــود. وقتــی ایــن 
ــۀ  ــرای هم ــد ب ــۀ جدی ــد، معامل ــام ش کار انج
ــی در  ــان واقع ــبکه در زم ــرکت کنندگان ش ش
دســترس اســت. بــه دلیــل مکانیســم اجمــاع، 
ــا  ــود در بلوك ه ــای موج ــا داده ه ــا ی بلوك ه
غیرقابــل تغییــر هســتند. بــه ایــن معنــی کــه 
نمی تــوان آنهــا را تغییــر داد )اســمیت، 2018(. 
ــالت،  ــنجی معام ــاع و اعتبارس ــاز و کار اجم س
ــه  ــال متقلبان ــام اَعم ــری از انج ــبب جلوگی س
می شــود،  معاملــه  طــرف  دو  هــر  توســط 
ــه راهــی  بنابرایــن، ایــن مهــم، باِلك ِچیــن را ب
بســیار مطمئــن بــرای انجــام معامــالت تبدیــل 

می کنــد.
 

تحــت  سیســتم های  مقایســۀ   -2-9
ــه  ــن در مقابل ــن باِلک ِچی ــن آوری نوی ف

ــنتی ــتم های س ــا سیس ب
باِلك ِچیــن در اصــل یــک دفتــر عمومی اســت، 
جایــی کــه گروهــی از معامــالت یــا رویدادهــا 

در یــک ســاختار داده ماننــد زنجیــره ای ثبــت و 
ذخیــره می شــوند )ســیمویاما، گریــگ، بوئنــو و 
اولیویــرا 201۷(. بــه ایــن گروه هــای معامالتــی 
بلــوك گفتــه می شــود و براســاس زمــان معامله 
بــر روی زنجیــره مرتــب می شــوند. بلوك هــای 
بعــدی بــا حفــظ هــش بلــوك قبلــی )انتهــای 
ــه انتهــای زنجیــر اضافــه می شــوند  زنجیــره( ب
ــا  ــاك و همــکاران 201۶(. م )کروســبی، پاتانای
ــال  ــۀ انتق ــۀ معامل ــرای مقایس ــودار )2( ب از نم
و  ســنتی  دیجیتــال  دفترهــای  در  وجــه 
ــم.  ــتفاده می کنی ــن اس ــتم های باِلك ِچی سیس
همچنیــن شــکل )3( یــک سیســتم دفتــرکل 
ــه  ــی ک ــد، جای ــه می کن ــنتی ارائ ــال س دیجیت
فرســتنده درخواســت انتقــال وجــه را بــا یــک 
ــاز  ــک( آغ ــک بان ــال ی ــوان مث ــطه )به عن واس
می کنــد. ســپس بانــک مشــروعیت درخواســت 
ــه  ــقف معامل ــوه و س ــت وج ــه کفای را از جمل
ــت را  ــک درخواس ــر بان ــد. اگ ــی می کن بررس
تأییــد کنــد، پــول از بانــک فرســتنده بــه بانــک 
ــان،  ــان زم ــود. در هم ــل می ش ــده منتق گیرن
بانــک فرســتنده معاملــه را در دفتــر خــود ثبت 
می کنــد و بــه فرســتنده اطــالع می دهــد. 
ــول را در  ــال پ ــدۀ انتق ــک گیرن ــرانجام، بان س
دفتــر خــود ثبــت می کنــد و بــه گیرنــده 
ــت  ــت، دخال ــر اس ــل ذک ــد. قاب ــالع می ده اط
ــه  ــر در معامل ــث تأخی ــد باع ــطه ها می توان واس
ــای  ــا و مغایرت ه ــش خطاه ــن افزای و همچنی
ــای  ــف از طرف ه ــای مختل ــاب در دفتره حس

ــران( مختلــف شــود.  معاملــه )کارب
 

همچنیــن شــکل )4( نحــوۀ کار باِلك ِچیــن را 
بــرای همــان معاملــه نشــان می دهــد. در ایــن 
سیســتم جدیــد، فــردی کــه می خواهــد وجــوه 
ــذاری  ــام رمزگ ــک پی ــد ی ــل کن ــود را منتق خ
ــدار و  ــه مق ــوط ب ــات مرب ــاوی اطالع ــده ح ش
ــام  ــد. پی ــاد می کن ــده ایج ــبکۀ گیرن آدرس ش
ــه  ــی ک ــود؛ جای ــش می ش ــبکه پخ در کل ش
ــن موجــودی  ــا آخری ــغ را ب اعضــای دیگــر مبل
مقایســه  باِلك ِچیــن  در  کننــده  ارســال 
ــد.  ــام را بررســی می کنن ــار پی می کننــد و اعتب
بنابرایــن اگــر پیــام تأییــد شــود، معاملــه اجــرا 

می شــود و یــک بلــوك جدیــد حــاوی معاملــه 
بــه انتهــای زنجیــرۀ بلــوك به صــورت پیوســت 
ایجــاد می شــود و برخــالف نقــل و انتقــال 
وجــوه ســنتی، هیــچ واســطۀ مالــی بــرای تأیید 
به عنــوان تمرکززدایــی  معاملــه کــه غالبــاً 
نامیــده می شــود، در ایــن فرآینــد دخیــل 

نیســت.
 

شــکل شــماره )4( رونــد انتقــال وجــوه در یــک 
ــن را  ــن باِلك ِچی ــن آوری نوی ــت ف ــبکه تح ش

ــد ــان می ده نش

10-2- ویژگی هــای اساســی فــن آوری 
باِلک ِچیــن

ــز  ــالت متمرک ــتم معام ــا سیس ــه ب در مقایس
ــن  ــن دارای چندی ــن آوری باِلك ِچی ــنتی، ف س
ــگاری  ــن آوری اســت. معامــالت رمزن ویژگــی ف
ــا اســتفاده از هــر  ثبــت شــده در باِلك ِچیــن ب
دو کلیدهــای عمومــی و خصوصــی رمزگــذاری 
ــه،  ــکل س ــال ش ــتفاده از مث ــا اس ــود. ب می ش
پیــام حــاوی اطالعــات انتقــال پــول با اســتفاده 
رمزگــذاری  فرســتنده  خصوصــی  کلیــد  از 
پخــش  شــبکه  کل  در  ســپس  و  می شــود 

می شــود )لــو، 201۹(.
1-10-2- به موقــع بــودن: از آنجــا کــه 
معامــالت، تقریبــاً به محــض وقــوع در 
ــن آوری  ــوند، ف ــال می ش ــن ارس باِلك ِچی
باِلك ِچیــن ســوابق معامــالت را تقریبــاً در 
زمــان واقعــی )بــه هنــگام( و امــکان انجــام 
ــد.  ــم می کن ــاب ها را فراه ــق حس تطبی

قراردادهــای  میزبانــی   -2-10-2
تعبیــۀ  بــا  باِلك ِچیــن  هوشــمند: 
کــد برنامه نویســی شــده، قراردادهــای 
ایــن  می دهــد.  تطبیــق  را  هوشــمند 
ــی  ــالت را اجرای ــد معام ــا می توانن برنامه ه
کــرده و در صــورت ایجــاد شــرایط خــاص 
ایجــاد  را  مربوطــه  دفتــرکل  قــرارداد، 
ــا  ــمند ب ــای هوش ــرا قرارداده ــد. زی کنن
خــود اجرایــی )بــه صــورت خــودکار(، 
می تواننــد زمــان انتقــال مالکیــت را از 
ــک  ــر در ی ــرف دیگ ــه ط ــرف ب ــک ط ی
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محیــط غیرمتمرکــز فراهــم کننــد. 
بــا  باِلک ِچیــن  فــن  آوری   -2-10-3
ــا پیشــرفت  ــدون مجــوز: ب مجــوز و ب
ــر  ــال حاض ــن، در ح ــن آوری باِلك ِچی ف
ــوع باِلك ِچیــن ظهــور کــرده اســت:  دو ن
ــن  ــوز و باِلك ِچی ــدون مج ــن ب باِلك ِچی
بــدون  باِلك ِچیــن  در  مجــوز.  بــا 
اشــتراك گذاری  بــه  امــکان  مجــوز 
ــم  ــران را فراه ــه کارب ســوابق توســط هم
روز  بــه  ماینرهــا  توســط  و  می کنــد 
ــراد  ــن توســط همــه اف می شــود، همچنی
کنتــرل می شــود و هیچ کــس مالــک و 
کنترل کننــده آنهــا نیســت. در حالــی 
کــه باِلك ِچیــن بــدون مجــوز، ماننــد 
ــازمانی(  ــا س ــخص )ی ــر ش ــن، ه بیت کوی
دســتگاه های  یــا  رایانــه   از  می توانــد 
ــه  ــتن ب ــرای پیوس ــود ب ــراه خ ــن هم تلف
شــبکه اســتفاده کنــد. باِلك ِچیــن مجــاز 
بــه نوعــی باِلك ِچیــن بــا محدودیــت 
ــرل آن  ــر کنت ــت و ب ــای عضوی در روش ه
ــی  ــره بلوک ــن زنجی ــاره دارد. در چنی اش
ماننــد ریپل۷ ، یــک چهارچوب ســاختاری 
را  )کاربــران(  شــرکت کنندگان  نقــش 

ــی از  ــه در آن برخ ــد ک ــخص می کن مش
ــدا  ــه آن دسترســی پی ــد ب اعضــا می توانن
ــتم  ــورد سیس ــات را در م ــد و اطالع کنن
باِلك ِچیــن درج و وارد کننــد یــا پذیــرش 
ــا  ــد. از آنج ــد کنن ــد را تأیی اعضــای جدی
کــه اعضــای مختلــف مجوزهــای کنتــرل 
ــن  ــد، باِلك ِچی ــی دارن ــی متفاوت دسترس
ــداد  ــز قلم ــدی غیرمتمرک ــا ح ــاز ت مج
ــتقرار  ــا اس ــر، ب ــوی دیگ ــود و از س می ش
مناســب الیه هــای کنتــرل دسترســی، 
ــیل  ــاز دارای پتانس ــن مج ــک باِلك ِچی ی
بیشــتری بــرای حفــظ حریــم خصوصــی و 
متناســب بــا نیازهــای حاکمیــت تجــاری 
ــن  ــک باِلك ِچی ــه ی ــبت ب ــرکتی( نس )ش

ــت. ــوز اس ــدون مج ب

و  طرفــه  ســه  حســابداری   -2-11
باِلک ِچیــن فــن آوری 

از  یکــی   )TEA(8ســه گانه حســابداری 
ــای  ــم در رأس پژوهش ه ــن مفاهی ابتکاری تری
انجــام شــده در رابطــه بــا فــن آوری باِلك ِچیــن 
اســت و تأثیــر تاریخــی آن چشــمگیر اســت و 
ــت  ــاد اس ــیار زی ــی آن بس ــوۀ کارای ــرات بالق اث

)ای بنــز و همــکاران، 2020(. همچیــن اگناکیــو 
و همــکاران)2021(، طــی پژوهشــی اظهــار 
کردنــد کــه در حــال حاضــر، شــرکت های 
زیــادی بــرای موفقیــت در مســابقۀ توســعۀ 
 )TEA( ــه ــک سیســتم حســابداری ســه طرف ی
ــه  ــاًل پذیرفت ــه کام ــن ک ــر باِلك ِچی ــی ب مبتن
ــل  ــه دلی ــا ب ــد اّم ــت می کنن ــده اســت، رقاب ش
ــی از واژگان حســابداری در  ــتفاده کاف ــدم اس ع
تحقیقــات باِلك ِچیــن، اغلــب مشــخص نیســت 
ــه  ــن زمین ــه ورودی« در ای ــور از »س ــه منظ ک
چیســت؟ و آیــا بیت کویــن، یــک سیســتم 
ــه اســت؟ و چــه تفاوتــی  حســابداری ســه طرف
ــابداری  ــزار حس ــک نرم اف ــن و ی ــن بیت کوی بی
باِلك ِچین هــا  آیــا  دارد؟  وجــود  ســه گانه 
لزومــاً سیســتم حســابداری ســه طرفــه هســتند 
ــا بالعکــس؟ و اگــر سیســتم حســابداری ســه  ی
ــر  ــک سیســتم دفت ــرای ی ــه پیشــنهادی ب طرف
مشــترك اســت، آیا ســوابق سیستم حســابداری 
ســه ســایر دفترهــای مشــترك متفــاوت اســت؟ 
لــذا ایــن ســؤاالت بیشــتر نشــان می دهــد کــه 
اصطالحــات »دفتــر مشــترك«، »دفتــر توزیــع 
شــده«، »دفتــر غیرمتمرکــز« و »فــن آوری 
توزیــع شــده« اغلــب به طــور نادرســت اســتفاده 
ــای اساســی  ــرای درك فن آوری ه ــوند و ب می ش
پــس  می کننــد.  ایجــاد  مشــکالتی  نویــن 
ــد در  ــرد جدی ــک کارب ــه گانه ی ــابداری س حس
جهــان باِلك ِچیــن اســت و به منظــور مشــخص 
ــه  ــابداری س ــتم حس ــت سیس ــردن محدودی ک
طرفــه، مــا یــک نوع شناســی بــرای ایجــاد 
تمایــز بیــن عناصــر اساســی ماننــد حســابداری 

ــم. ــاد کنی ــد ایج ــرداری بای و دفت

1-3- تأثیرات فن آوری نوین دیجیتالی 
باِلک ِچین بر چشم انداز آتی حسابداری 

باِلك ِچیــن یــک فــن آوری نویــن در حــوزۀ 
حســابداری اســت. ایــن امــر مربــوط بــه انتقــال 
مالکیــت دارایی هــا و نگهــداری یــک دفتــر 
ــۀ  ــرا حرف ــی اســت زی ــات مال ــق اطالع کل دقی
مــورد  در  گســترده ای  به طــور  حســابداری 
اندازه گیــری و ارتباطــات اطالعــات مالــی و 
ــت و  ــر اس ــات درگی ــل اطالع ــه و تحلی تجزی
ــه  ــن حرف ــتر ای ــه بیش ــرد ک ــان ک ــوان بی می ت

شکل شماره)1( نحوه ثبت اصالحات در باِلک ِچین در دفاتر شرکت ها را نشان می دهد

شکل شماره )2( تفاوت بین ساختار یک شبکه متمرکز و غیر متمرکز توزیع شده 
را نشان می دهد



۵6
مهر  1400

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳8

حسابدار

ــوق و  ــنجش حق ــا س ــن ی ــه تعیی ــوط ب مرب
ــزی  ــا برنامه ری تعهــدات در مــورد مالکیت هــا ی
ــی  ــع مال ــه مناب ــص بهین ــوۀ تخصی ــرای نح ب
اســت. بنابرایــن بــرای حســابداران، اســتفاده از 
ــا و  ــت دارایی ه ــفافیت در مالکی ــن ش باِلك ِچی
وجــود تعهــدات را فراهــم می کنــد و می توانــد 
بهبــود  را  آن  کارایــی  به طــور چشــمگیری 
ببخشــد و عــالوه بــر آن باِلك ِچیــن ایــن امکان 
را دارد کــه بــا کاهــش هزینه هــای نگهــداری و 
ســازگاری )عــدوم وجــود مغایرت بین( حســاب 
در دفاتــر مالــی و ایجــاد اطمینان کامل نســبت 
بــه مالکیــت و ســوابق موجــود از دارایــی، 
ــن  ــا دهــد و همچنی ــۀ حســابداری را ارتق حرف
ــک  ــابداران کم ــه حس ــد ب ــن می توان باِلك ِچی
ــود  ــدات موج ــع و تعه ــورد مناب ــا در م ــد ت کن
و  کننــد  شفاف ســازی  خــود  ســازمان های 
ــتفاده در  ــز و اس ــت تمرک ــود را جه ــع خ مناب
برنامه ریــزی و ارزیابــی )و تجزیــه و تحلیــل( بــه 
جــای هزینــه کــرد در ثبــت ســوابق اطالعــات 
ســایر  کنــار  در  و  ســازند  آزاد  حســابداری 
ــازمان ها  ــود در س ــیون موج ــای اتوماس رونده
نظیــر یادگیــری و اســتفاده از ماشــین )در 
ــه  سیســتم های موجــود(، باِلك ِچیــن منجــر ب
افــزون شــدن اســتفاده از حســابداری در ســطح 
معامــالت در ســازمان ها می شــود اّمــا نــه 
صرفــاً توســط حســابداران )بلــه توســط تمامــی 
ذی نفعــان و اســتفاده کنندگان( و در عــوض، 
حســابداران موفــق در آینــده کســانی خواهنــد 
بــود کــه در ارزیابــی و تجزیــه و تحلیــل 
ســوابق  از  اقتصــادی  به هنــگام  تفســیر  و 
ــن  ــن آوری نوی ــتم ف ــده از سیس ــت آم به دس
دیجیتالــی حســابداری تحــت باِلك ِچیــن، 
ــادی  ــای اقتص ــا واقعیت ه ــب ب ــدی مناس پیون
ــه کار  ــد و ب ــود آورن ــه وج ــان ب ــی آن و ارزیاب
ــن  ــن ممک ــال، باِلك ِچی ــوان مث ــد. به عن بگیرن
اســت در فتــرکل توزیــع شــده، وجــود بدهــکار 
ــا  ــد اّم ــی کن ــا( را قطع ــات و دارایی ه )مطالب
ارزش بازیابــی و ارزش اقتصــادی آن هنــوز قابل 
ــزا(  ــور مج ــه ص ــد )ب ــت و بای ــوده اس ــث ب بح
ــی  ــک دارای ــت ی ــس مالکی ارزشــیابی شــود. پ
ممکــن اســت توســط ســوابق باِلك ِچیــن 
قابــل تأییــد باشــد اّمــا هنــوز بایــد از وضعیــت، 

مــکان و ارزش واقعــی )اقتصــادی( آن اطمینــان 
حاصــل شــود )مؤسســه حســابداران رســمی در 
انگلیــس و ولــز، 2018(. البتــه بــا )کاهــش یــا( 
حــذف برآوردهــا و اطمینــان از تاریــخ معامالت 
ــرآوردی(،  ــه ب ــی ن ــالت قطع ــتفاده از معام )اس
بــرای  را  عرصــه ای  می توانــد  باِلك ِچیــن 
افزایــش اســتفادۀ مناســب تر از حســابداری 
فراهــم کنــد و عرصه هــای بیشــتری را در 
نظــر بگیــرد کــه در حــال حاضــر اندازه گیــری 
آنهــا بســیار دشــوار یــا غیرقابــل اعتمــاد اســت، 
ــرکت در  ــک ش ــه ی ــی ک ــد ارزش داده های مانن
ــد  ــن می توان ــن باِلك ِچی ــار دارد. همچنی اختی
جایگزینــی مناســب بــرای کارهــای دفتــرداری 
و برآوردهــا و رویه هــای حســابداری باشــد. 
ایــن موضــوع در آینــده ســبب می شــود، بــازار 
ــه  ــی ک ــابداران را در مناطق ــب و کار حس کس
در آینــده از ایــن فــن آوری اســتفاده می کننــد، 
تهدیــد کنــد. در حالــی کــه بــه افــرادی کــه در 
ــر  ــای دیگ ــادی در مکان ه ــن ارزش اقتص تأمی
ــران و اســتفاده کنندگان  هســتند )منظــور کارب
غیر متمرکــز(، قــدرت بیشــتری می بخشــد 
یــا به عنــوان مثــال، بــا دقــت در ادغــام و 
ــدی  ــام کلی ــر روی ارق ــده ب ــع ش ــاع توزی اجم
ــان  ــه زم ــود ک ــث می ش ــن آوری باع ــن ف در ای
بیشــتری بــرای زمینه هــای ارزیابــی و مشــاوره 
ــود  ــرف ش ــده ص ــابداران آزاد ش ــت حس از وق
ــد  ــک فرآین ــام ی ــه انج ــر ب ــت منج و در نهای
ــه گذشــته می شــود.  ــی ســریع تر نســبت ب مال

ــفافیت  ــوك ش ــرۀ بل ــن آوری، زنجی ــن ف در ای
بیشــتری نســبت بــه دفترهــای ثبــت معامــالت 
ــد.  ــم می کن ــنتی فراه ــود( س ــای موج )روش ه
ــب  ــوع تقل ــه موض ــواردی ک ــوص در م به خص
ــی کــه  ــا زمان ــان اســت ی ــی در می و فســاد مال
دارایــی در معــرض خطــر و ســوء اســتفاده 
ــال،  ــوان مث ــت. به عن ــر اس ــرارداد، ملموس ت ق
هزینه هــای انجــام شــدۀ ناشــی از بودجــۀ 
ــی  ــک دارای ــده را در ی ــن ش ــای تأمی کمک ه
ــای  ــر مبن ــوان ب ــن می ت ــر باِلك ِچی ــی ب مبتن
دریافــت کننــدۀ نهایــی بودجــه )کمــک مزبــور( 
برایــن،  عــالوه  کــرد.  شناســایی  به راحتــی 
ــل  ــک راه ح ــوان ی ــن به عن ــن آوری باِلك ِچی ف
بالقــوه بــرای پیشــگیری از تقلــب در بخش هــای 
ــی و اقتصــادی پیشــنهاد  ــه مال ــف ازجمل مختل
ــی و ژانــگ و همــکاران،2020(.  شــده اســت )ل
حاضــر  حــال  در   ،)2020( نــاس  ســوریا 
ــی  ــابداری جهان ــتانداردهای حس ــیوه های اس ش
ــن آوری  ــای ف ــی و راه حل ه ــی( کنون )بین الملل
ــادی  ــابداری بنی ــل حس ــه، اص ــنتی( مربوط )س
حســابداری  به عنــوان  کــه  اســت  اســتوار 
ــک  ــر هری ــات در دفات ــار ورود )ورود اطالع دوب
از طرف  هــای یــک رویــداد مالــی به صــورت 
سیســتم  در  می شــود.  شــناخته  مجــزا( 
ــرای ثبــت  ــار ورود اطالعــات، ب حســابداری دوب
هــر معاملــۀ مالی حداقــل دو ورودی حســابداری 
ــه  ــم ک ــان، معتقدی ــا گذشــت زم الزم اســت. ب
از  )اســتفاده  اصــول  ایــن  محدودیت  هــای 

شکل شماره )3( فرآیند انتقال وجوه در یک سیستم دفتری دیجیتال سنتی 
را نشان می دهد
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سیســتم حســابداری دوبــار ورود اطالعــات( 
منجــر بــه افزایــش تقلــب و افزایــش وابســتگی 
بــه حسابرســان بــرای تعییــن ِصحــت مطالــب 
شــده اســت. زیــرا زمــان مناســب بــرای ارزیابــی 
ــای  ــردازش ورودی ه ــت و پ ــوۀ ثب ــدد نح مج
ــر  ــز ب ــا تمرک ــالت ب ــه معام ــه هم ــوط ب مرب
سیستم هاســت.  و  فرآینــد  در  اعتمادســازی 
ــن  ــی بی ــالت مال ــت معام ــر، ثب ــال حاض در ح
ــای  ــتفاده از روش ه ــه »اس ــر ب ــرکت ها منج ش
ثبتــی در حســابداری ) به صــورت ســنتی( 
ــار  ــزان چه ــه می ــه حجــم آن ب شــده اســت ک
برابــر روش ثبــت معامــالت در باِلك ِچیــن« 
ــالت  ــت معام ــنتی ثب ــرا در روش س ــت. زی اس
ــی، هــر معاملــه در دو شــرکت ثبــت شــده  مال
ــار  ــه دو ب ــک معامل ــت ی ــود باب ــبب می ش و س
ــت  ــی در ثب ــود )یعن ــام ش ــات انج ورود اطالع
ــدار  ــوان خری ــک شــرکت به عن ــه ی ــک معامل ی
و شــرکت دیگــر طــرف معاملــه به عنــوان 
ــی  ــالت مال ــت معام ــه ثب ــدام ب ــنده اق فروش
می کنــد( و از نظــر تئوریــک ارزش دو ثبــت 
ــر هســتند؛ کــه ایــن  ــا هــم براب انجــام شــده ب
ــر اســت.  ــل تغیی ــن قاب ــدل توســط باِلك ِچی م
ــه  ــوط ب ــای مرب ــن آوردن دیواره ــا پایی ــذا ب ل
امــور متمرکــز حســابداری )یعنــی حســابداری 
خصوصــی( در داخــل هــر شــرکت و ورود 

ــازه  ــابداری اج ــن، حس ــه باِلك ِچی ــتقیم ب مس
ــد  ــل تأیی ــه، قاب ــه صادقان ــا معامل ــد ت می ده
و یکســان توســط یــک ثبــت بــرای هــر 
ــن  ــت شــود. ای ــه و هرشــرکت ثب طــرف معامل
انجــام  امــکان  به عنــوان  اســت  ســرآغازی 
تجــارت داخلــی و بومــی اّمــا بــا گذشــت زمــان 
ــد  ــور کن ــه عب ــن مرحل ــد از ای ــی می توان حت
و نوعــی»ورود و ثبــت اطالعــات مالــی را در 
راســتای حســابداری جهانــی )بین المللــی(« 
نیــز ایجــاد کنــد و هــر نــوع دفتــر دارایــی بایــد 
ــی  ــم خصوص ــای حری ــدود محدودیت ه در ح
ــن  ــن آوری باِلك ِچی ــک ف ــه ی ــود ک ــاد ش ایج
داده هــای  کــه  حالــی  در  می کنــد.  ایجــاد 
ــد رمزگــذاری  ــه می توانن موجــود در هــر معامل
شــوند اّمــا اگــر منشــأ یــا مالکیــت دارایی هــا در 
معــرض خطــر باشــد، بــرای تأییــد ایــن موضوع، 
ــی در  ــورت عموم ــی به ص ــالت قبل ــد معام بای
اختیــار تمــام اســتفاده کنندگان باشــد و یافتــن 
راهــی بــرای تعــادل بخشــیدن بــه اولویت هــای 
حریــم  حفــظ  تمرکــز،  عــدم  در  رقابــت 
خصوصــی و امنیــت، زمینــه فعلــی پژوهــش در 
ــرده  ــم ک ــن را فراه ــن متخصصــان باِلك ِچی بی
اســت. هنــوز بخش هــای بیشــتری وجــود دارد 
کــه باِلك ِچیــن می توانــد بــر آنهــا تأثیــر 
بگــذارد و هنگامــی کــه فــن آوری باِلك ِچیــن از 

یــک سیســتم شناســایی ثبــت حقــوق مالکیــت 
کابــران )اســتفاده کنندگان( دیجیتــال قــوی 
ــن  ــن آوری باِلك ِچی ــک ف ــد، ی ــوردار باش برخ
تشــخیص هویــت می توانــد اعتبارنامه هایــی 
را بــرای حقــوق مالکیــت افــراد )کاربــران( 
ــایی  ــود را شناس ــتری خ ــد و »مش ــره کن ذخی
ــا  ــت ب ــن ســایر فرآیندهــای هوی کنــد«. بنابرای
اجــازه دادن بــه ســازمان ها بــرای بــه اشــتراك 
گذاشــتن مجوزهــای شناســایی، ایــن کار را 
می کنــد. بــه همیــن ترتیــب، یــک پایــگاه 
داده از حقــوق مالکیــت معنــوی بــه وجــود 
می آیــد، تــا صرفــاً یــک رونــد شناســایی 
ــت  ــوع درخواس ــری و موض ــان درگاه کاب صاحب
ــرای  ــان را ب ــت آن ــوق مالکی ــۀ حق مجــوز و ارائ
اســتفاده کنندگان مهیــا و ساده ســازی کنــد.

1-1-3- مطالعــات مــوردی در مــورد 
باِلک ِچیــن فــن آوری 

نوعــی  بــه  بســته  باِلك ِچیــن  برنامه هــای 
ســاختار و طراحــی، بیشــترین تمرکــز بــر 
ــته  ــد دس ــه چن ــد و ب ــن آوری را دارن ــر ف عنص
برنامه هــا  از  برخــی  می شــوند:  تقســیم 
و  دفتــرکل  خــودکار  به هنگام ســازی  بــا 
و  معامــالت  پــردازش  ساده ســازی  توانایــی 
ــردازش  ــق پ ــن طری ــه ای ــات را ب ــت اطالع ثب
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می کننــد و در عیــن حــال اطمینــان بیشــتری 
ــه وجــود  ــه معامــالت ثبــت شــده ب نســبت ب
ــه توانایــی ایــن  ــد و دیگــران بیشــتر ب می آورن
ــرای حــذف مؤسســه های واســطه  ــن آوری ب ف
شــرکت ها  در  بروکراســی  سیســتم های  و 
عالقه منــد هســتند، زیــرا میــزان هزینــه و 
خصوصی ســازی اطالعــات را کاهــش می دهــد 
بــرای  بیشــتر  دسترســی  کــه  حالــی  در 
شــرکت کنندگان )کاربــران( فراهــم می کنــد و 
هنــوز هــم دیگــران عالقه منــد بــه اســتفاده از 
ــرای  ــوان بســتری مناســب ب ــن به عن باِلك ِچی
میزبانــی قراردادهای هوشــمند، خودکارســازی 
ــه ترتیبــات و معامــالت  و افــزودن اطمینــان ب
قــراردادی هســتند. بنابرایــن شــرح چنــد 
مثــال مــوردی از دامنــۀ به کارگیــری ایــن 
فــن آوری نویــن دیجیتالــی در درك چگونگــی 
گســترۀ  از  بخشــی  می توانــد  باِلك ِچیــن 
خوبــی  بــه  را  آن  اجــرای  و  پیاده ســازی 
نشــان دهــد )مؤسســه حســابداران رســمی در 

انگلیــس و ولــز، 2018(.

1-1-1-3- بیت کوین9  )رمزنگاری(
باِلك ِچیــن بــرای اولیــن بــار در ســال 200۹ و 
ــگاری شــده بیت کویــن  هنگامــی کــه ارز رمزن
ــن کــه  ــدازی شــد، ظهــور کــرد. بیت کوی راه ان
ــراد در  ــط اف ــت توس ــی اس ــک ارز دیجیتال ی

ــتفاده  ــرای اس ــا و ب ــای دنی ــه کامپیوتره هم
ــورد  ــی م ــائل ریاض ــل مس ــای ح از نرم افزاره
اســتفاده قــرار می گرفتــه اســت )آی بــی ام 
ــدی  ــک ارز نق ــن ی ــن بیت کوی 2018(. بنابرای
آنالیــن دیجیتالــی اســت کــه توســط شــخص 
یــا افــراد ناشناســی بــا نــام مســتعار »ساتوشــی 
ــا  ــو ب ــو10« ایجــاد شــده اســت. ناکاموت ناکاموت
ــود در  ــی خ ــش اصل ــه ای از پژوه ــال مقال ارس
اواخــر ســال 2008 و راه انــدازی کــد اولیــه در 
اوایــل ســال 200۹، بیت کویــن را به عنــوان 
ــرد  ــاد ک ــی ایج ــد الکترونیک ــول نق ــی پ نوع
ــک مرکــزی  ــه بان ــاز ب ــدون نی ــد ب کــه می توان
ــداری از  ــرای کار و نگه ــری ب ــع دیگ ــا مرج ی
ــا ارســال شــود. دفتــر کل ایجــاد  ــق همت طری
شــده در آن زمــان، بــه ماننــد اســتفاده از پــول 
نقــد فیزیکــی بــود و در حالــی کــه اولیــن ارز 
ــود،  ــود و تاکنــون پیشــنهاد نشــده ب آنالیــن ب
بیت کویــن توانســت چندیــن مشــکل را در 
ایــن زمینــه حــل کنــد و تاکنــون موفق تریــن 
ــون  ــوده اســت و اکن ــه ب ــن زمین نســخه در ای
ــازار ســرمایه در حــدود ۶۹  ــام، ب براســاس ارق
ــت  ــده اس ــادر ش ــن ص ــارد دالر بیت کوی میلی
و الزم بــه ذکــر اســت کــه موتــوری کــه دفتــر 
ــان  ــد در آن زم ــرا می کن ــن را اج کل بیت کوی
باِلك ِچیــن نامگــذاری شــد؛ نامــی کــه اکنــون 
ــابه  ــای مش ــۀ فن آوری ه ــه هم ــاره ب ــرای اش ب

دفتــرکل توزیــع شــده اســتفاده می شــود و 
فــن آوری اصلــی و عظیم تریــن باِلك ِچیــن، 
باِلك ِچینــی اســت کــه امــروزه معامــالت 
ــتم  ــن سیس ــد. ای ــام می ده ــن را انج بیت کوی
دارای چندیــن ویژگــی اســت کــه توجــه 
ــتم های  ــران در سیس ــرمایه گذاران و اخالل گ س
خدمــات مالــی را بــه خــود جلــب کــرده اســت 
ایــن  باِلك ِچیــن،  کــه  می شــود  تصــور  و 
ــن آوری  ــک ف ــی ی ــکان دارد حت ــن آوری، ام ف
مخــرب نیــز باشــد یــا شــاید به عنــوان بســتری 
از سیســتم های ثبــت جهانــی )بین المللــی( 
ــاز  ــای ت ــن بیت کوین ه ــود. همچنی ــل ش تبدی
به وجــود آمــده تــا زمانــی پایــدار هســتند کــه 
ــام  ــت انج ــا آن فعالی ــند و ب ــی باش ارز مطلوب
دهنــد. ایــن سیســتم  به منظــور کنتــرل تــورم، 
ــالت و  ــال معام ــکل ارس ــودکار مش ــور خ به ط
اجــرت انجــام آن را تنظیــم می کنــد. پــس 
ــتفاده  ــادی اس ــای اقتص ــن از انگیزه ه باِلك ِچی
بیت کویــن  بــرای  اصــل  در  کــه  می کنــد 
طراحــی شــده اســت اّمــا استانداردســازی 
زیــرا  اســت،  چالــش  یــک  بیت کویــن  در 
جدیــد  اطالعــات  ایجــاد  به روزرســانی های 
مواقعــی  در  تنهــا  بیت کویــن  مشــتری 
ــاق  ــه اتف ــب ب ــت قری ــه اکثری ــت ک ــر اس مؤث
شــرکت کنندگان بــا انجــام آنهــا موافقــت 
کننــد و در نهایــت بیت کویــن بــه چندیــن 
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ــت: ــذاب اس ــران آن ج ــرای کارب ــل ب دلی
ــده  ــت ش ــالت پرداخ ــای معام ــف- هزینه ه ال

ــت. ــن اس ــده پایی ــط پرداخت کنن توس
ایجــاد  زمــان  از  دیجیتالــی  ارز  ارزش  ب- 
ــت.  ــدید اس ــد ش ــال ُرش ــی در ح ــور کل به ط
ــه  ج- محدودیت هــای ایــن سیســتم نســبت ب

بانکــداری ســنتی بســیار کمتــر اســت.
ــا  ــود ی ــتری خ ــه مش ــی ک ــن وقت در بیت کوی
شــرایط هویتــی هــر کســی کــه دارای اتصــال 
اینترنتــی فعــال باشــد را بدانــد می توانــد 
ــال  ــت و ارس ــه دریاف ــروع ب ــود و ش ــو ش عض
بیت کویــن کنــد. اگرچــه ایــن سیســتم ارزان و 
دســتیابی بــه آن ســاده اســت ولــی باعث شــده 
ــذی  ــد کاغ ــول نق ــیوۀ پ ــان ش ــه هم ــت ب اس
بــرای مجرمــان جهــت پولشــویی جذاب باشــد. 
بیت کویــن به عنــوان یــک ارز مبتنــی بــر 
ــی  ــرز بین الملل ــچ م ــت هی ــال و اینترن دیجیت
را نیــز رعایــت نمی کنــد. بــه ایــن معنــی 
ــایر  ــا س ــرزمین ها ب ــن س ــال آن بی ــه انتق ک
پرداخت هــا تفاوتــی نــدارد. عــالوه برایــن، 
ــی نشــان می دهــد کــه ارتبــاط  مطالعــات قبل
زیــادی بیــن ارز رمزنــگاری شــده باِلك ِچیــن و 
ــد  ــری مانن ــای دیگ ــای حوزه ه ــایر بخش ه س
ــی و  ــازار بده ــرژی، ب ــای ان ــداری، ابزاره بانک
ســهام، تأمیــن مالــی تجــارت بین المللــی، 
قــرارداد هوشــمند و غیــره وجــود دارد )هاینــه 

ــن،  ــن جی ــن چ ــکاران،2020(. همچنی و هم
ــی  ــگ )2021(، ط ــگ ژان ــو و جیدین ــوون ل ب
پژوهــش ابــراز کردنــد کــه مــا به طــور تجربــی 
قیمــت  اخیــر  افزایــش  نشــان می دهیــم، 
ســرمایه گذاری  بــه  عالقــه  بیت کویــن، 
بــا  اســت.  داده  افزایــش  را  بیت کویــن  در 
گزینه هــای  بــا  مواجهــه  در  وجــود،  ایــن 
ــارت،  ــدن و تج ــش مع ــرمایه گذاری در بخ س
رفتــار ســرمایه گذاران مشــخص نیســت و نیــاز 
ــه  ــازار مبادل ــم در ب ــر ه ــی دقیق ت ــه بررس ب
ــارت  ــدن و تج ــازار مع ــم در ب ــن و ه بیت کوی
دارد و البتــه مــردم تمایــل دارنــد ارزش گــذاری 
ــن  ــر بیت کوی ــت باالت ــا کیفی ــن را ب بیت کوی
مرتبــط کننــد و دیگــر نــرخ ارز و ســکه، بخــش 
معــدن و چنیــن مــواردی تأثیــرات قابــل 
توجهــی بــر عرضــه و تقاضــا در بــازار ســرمایۀ 
کشــور )ســنگاپور( نــدارد. عــالوه بــر ایــن، مــا 
نشــان می دهیــم کــه بــازار مبادلــه بیت کویــن 
به عنــوان جایگزینــی بــرای ایــن مــوارد عمــل 
ــازاری  ــازار اســتخراج بیت کویــن ب می کنــد و ب
به صــورت  ســرمایه گذاری  بــرای  مناســب 
جایگزیــن بــرای آنهاســت، به ویــژه بــرای 
آن دســته از ســرمایه گذارانیکه تصمیــم بــه 
ورود به صــورت بالقــوه بــه بــازار اســتخراج 

بیت کویــن را دارنــد.

ــن  ــاب های بی ــازگاری حس 2-1-1-3- س
ــن  ــاب بی ــالف حس ــع اخت بانکی)رف

ــران( کارب
شــده اند  طراحــی  به گونــه ای  باِلك ِچین هــا 
کــه در سیســتم هایی کــه نیــاز بــه رفــع اختالف 
حســاب بیــن طرفیــن دارنــد، مفیــد واقــع 
می شــوند. بســیاری از بازیگــران اصلــی در امــور 
بانکــی از کنسرســیومR3  11 پشــتیبانی می کنند 
ــتفاده از  ــورد اس ــش در م ــال پژوه ــه در ح ک
دفتــرکل توزیــع شــدۀ باِلك ِچیــن بــرای تعامــل 
ــود  ــاب موج ــالف حس ــع اخت ــازگاری و رف و س
ــد  ــی مفی ــای مال ــن بانکــی و ســایر کاربرده بی
واقــع می شــود. درحــال حاضــر، میلیون هــا 
ــع  ــر ســاعت در ســال صــرف ســازگاری )رف نف
اختالفــات حســاب( در دفتــر کل بیــن بانک هــا 
می شــود. بــا ایــن حــال، اگــر به عنــوان یــک راه 
حــل دفتــر کل توزیــع شــده ایجــاد شــود کــه 
بتوانــد حجــم معامــالت بیــن بانک هــا را کنتــرل 
ــالف  ــان ات ــه از زم ــن حجم ــوان ای ــد، می ت کن
ــوع  ــن ن ــرا ای شــده را بســیار کاهــش دهــد. زی
ــت  ــده اس ــن ش ــر کل ایم ــک دفت ــا ی برنامه ه
ــاً  ــه صرف ــت ک ــن اس ــوارد ای ــن م ــی از ای و یک
ــد ســوابق را مشــاهده  اشــخاص مجــاز می توانن
کننــد یــا در ایجــاد ورودی هــای جدیــد شــرکت 
کننــد. بــا ایــن حــال، ایــن امر بــه معامــالت بین 
بانکــی امــکان می دهــد تــا یــک رکــورد معتبــر 
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ــن  ــۀ طرفی ــه هم ــد ک ــاد کنن ــان ایج و یکس
بتواننــد آن را تأییــد کننــد. بنابرایــن ایــن 
ــل توجهــی را کــه در  ــد تالش هــای قاب می توان
حــال حاضــر بــرای ســازگاری دفاتــر حســاب با 
ــا حــذف  ــد ی ــن انجــام می شــود را بکاه طرفی
کنــد و یــک سیســتم بانکــی کارآمدتــر را 
ــن راه حــل در اســتفاده  ــه ای ــد. البت فراهــم کن
ــی  ــی فعل ــای اجرای ــوع باِلك ِچین ه ــن ن از ای
ــرعت،  ــر س ــه از نظ ــم و چ ــر حج ــه از نظ چ
ــروژه  ــع پ ــت و در واق ــر نیس ــوز امکان پذی هن
ــع شــده  ــر توزی ــه ســایر برنامه هــای دفت R3 ب
ــا  ــت. ب ــده اس ــل ش ــی تبدی ــش مال ــرای بخ ب
ــوان در  ــه می ت ــن ک ــرض ای ــا ف ــال، ب ــن ح ای
آینــده بــر ایــن چالش هــای مهــم غلبــه کــرد، 
ایــن بخــش به طــور بالقــوه یــک بخــش بســیار 
ــه  ــت )مؤسس ــن اس ــرای باِلك ِچی ــذار ب تأثیرگ
حســابداران رســمی در انگلیــس و ولــز، 2018(.

مالــی  رویدادهــای  3-1-1-3-ثبــت 
مربــوط بــه زمیــن و دارایی هــا

شــاید روشــن ترین مــورد بــرای ایــن کــه 
ــأ  ــد، منش ــودمند باش ــد س ــن می توان باِلك ِچی
و انتقــال مالکیــت دارایی هاســت و ثبــت زمیــن 
ــی اســت و  ــورد خوب ــه م ــن زمین ــژه در ای به وی
تاکنــون در ایــن رابطــه چندیــن مطالعــۀ 
آزمایشــی و اثبــات مفهومــی انجــام شــده 
ــه بلــوغ  ــا هنــوز هیــچ یــک از آنهــا ب اســت اّم
ــل  ــی از دالی ــیده اند. یک ــل نرس ــی کام عملیات
ــه ثبــت زمیــن  ــن زمین ــات مفهومــی در ای اثب
ــر در  ــال حاض ــه در ح ــود، ک ــدوراس ب در هن
ــن کشــور هیــچ ثبــت مالکیــت عمومــی در  ای
ــود  ــا وج ــدارد و ب ــود ن ــن وج ــا زمی ــه ب رابط
ــن  فســاد و ســوء اســتفاده، مشــکالتی را در ای
ــه می کنــد. همچنیــن پروژه هــای  زمینــه تجرب
دیگــری در گرجســتان و ســوئد پیشــنهاد 
ــا  ــت اّم ــه اس ــعه یافت ــا توس ــت و ی ــده اس ش
ــترده  ــای گس ــه آزمایش ه ــدام ب ــوز هیچک هن
ــابقۀ  ــک س ــاد ی ــه ایج ــیده اند. درحالی ک نرس
ــال مالکیــت  ــت مالکیــت و انتق مشــخص و ثاب
ــی  ــی اضاف ــاد نقدینگ ــه ایج ــورت ب ــن ص بدی
ــه  در اقتصــاد و افزایــش امنیــت و همچنیــن ب
مبــارزه بــا فســاد از طریــق توزیــع و نگهــداری 

ســوابق نــزد همــۀ طرف هــا و نــه فقــط 
ــی  ــت عموم ــک ثب ــوان ی ــی به عن ــرای برخ ب
ــودن  ــکار ب ــه آش ــد. البت ــک کن ــد کم می توان
ــن  ــت زمی ــرای ثب ــی ب ــوك، مانع ــرۀ بل زنجی
ــل  ــرکت کنندگان قاب ــرای ش ــه ب ــت. بلک نیس
قبــول اســت کــه چــه کســی مالــک، فروشــنده 
ــالوه، در  ــت. به ع ــن اس ــدۀ زمی ــیم کنن و تقس
ــری  ــری دیگ ــۀ تأییدپذی ــزوم جنب ــورت ل ص
می توانــد بــه افــزودن شــفافیت در ایــن رابطــه 
کمــک کنــد. بنابرایــن یــک باِلك ِچیــن ثبــت 
زمیــن بایــد از طریــق تهیــۀ دارایی هایــی 
ماننــد زمیــن مــورد بحــث یعنــی ایجــاد 
ــوان  ــن به عن ــش از زمی ــر بخ ــی از ه نمایندگ
یــک دارایــی دیجیتــال بــا معادل هــای قانونــی 
ــود.  ــروع ش ــن ش ــده در باِلك ِچی ــره ش و ذخی
ــن  ــه مالکی ــن ک ــان از ای ــا اطمین ــر ب ــن ام ای
ــه  ــی ب ــای( اختصاص ــد رمزه ــای )ُک توکن ه
آنهــا اختصــاص داده شــده اســت، دنبــال 
ــرا  ــت زی ــی نیس ــدام کم ــن اق ــود و ای می ش
حاضــر  حــال  در  موجــود  سیســتم های 
ــر  ــده هســتند و در صــورت تغیی بســیار پیچی
ــه  ــاز ب ــن، نی ــود زمی ــناد موج ــیم اس ــا تقس ی
انعطاف پذیــری در آینــده وجــود دارد. در ایــن 
ــن  ــرای باِلك ِچی ــر ب ــک درس بزرگت ــال ی مث
ــل  ــن دلی ــه ای ــن ب ــرا بیت کوی ــود دارد، زی وج
کار می کنــد کــه یــک سیســتم کامــاًل آنالیــن 
ــت  ــا مالکی ــرکت کنندگان ب ــۀ ش ــت و هم اس
ــأ  ــوابق و منش ــد و س ــت می کنن در آن موافق
بیت کویــن بــه دلیــل عملکــرد باِلك ِچیــن 
از بخش هــای دیگــر  اّمــا بســیاری  اســت 
پیچیده تــر هســتند، زیــرا مالکیــت هنــوز هــم 
بایــد ثبــت شــود و بــه دنیــای واقعــی نیــز گــره 
خــورده اســت. ایــن امر باعــث ایجاد مشــکل در 
هــر دو جهــت می شــود، چــرا کــه ثبــت بایــد 
ــته  ــی داش ــود واقع ــاد وج ــل اعتم ــور قاب به ط
ــد  ــا را منعکــس کن باشــد و وضعیــت دارایی ه
ــن  ــی هنگامــی کــه ســوابق باِلك ِچی و از طرف
نشــان می دهــد ایــن مــوارد حتــی بــرای 
فــن آوری  از  بخشــی  کــه  گروه هایــی 
ــی  ــد مکانیســم قانون ــن نیســتند، بای باِلك ِچی
بــرای اجــرای حقــوق مالکیــت وجــود داشــته 
ــی نمی شناســند.  ــه آن را قانون ــا اینک باشــد، ی

بنابرایــن بــا فــرض غلبــه بــر ایــن چالش هــا، از 
ــن  ــت زمی ــن ثب ــک باِلك ِچی ــد، ی ــه بع ــن ب ای
ــالت  ــایر معام ــا س ــن ی ــروش زمی ــد ف می توان
مشــابه را ثبــت کنــد و یــک رکــورد قابــل تأییــد 
و دائمــی ایجــاد کنــد. عــالوه بــر ایــن، ماهیــت 
توزیــع شــدۀ دفتــر بــه ایــن معنــی اســت کــه نه 
خرابی هــای دیگــر و نــه خرابــی ســرور هرگــز بــر 
در دســترس بــودن ســرویس تأثیــر نمی گــذارد. 
اگرچــه هزینه  هــای اســتقرار و انجــام معاملــه در 
ــد  ــاد باش ــبتاً زی ــد نس ــن می توان ــک باِلك ِچی ی
اّمــا بــرای یــک کانــال کــم حجــم و ارزش بــاال 
ماننــد خریــد و فــروش زمیــن، احتمــاالً مطلــوب 

ــع(. ــان منب ــود )هم ــد ب ــی خواه و رقابت

قراردادهــای  از  4-1-1-3-اســتفاده 
)خــودکار( هوشــمند 

اســت  مکانیســمی  هوشــمند  قراردادهــای 
ــد و در  ــش می ده ــا را کاه ــزان خطاه ــه می ک
ــد.  ــر می کنن ــریع تر و ایمن ت ــد را س ــه رون نتیج
ــادی از  ــای زی ــر نمونه ه ــال حاض ــه در ح البت
قراردادهــای خــودکار در سیســتم مالــی امــروزی 
وجــود دارد و ایــدۀ یــک قــرارداد هوشــمند ایــن 
اســت کــه اجــازه دهــد انــواع معامــالت به صورت 
خــودکار و ســاده انجــام شــود، البتــه بــه همــان 
ــک  ــروش اتوماتی ــین ف ــک ماش ــه ی ــی ک روش
انجــام می دهــد. بنابرایــن فــن آوری باِلك ِچیــن 
ــم  ــه فراه ــن عرص ــی را در ای ــای نوین فرصت ه
می کنــد، زیــرا کــد قــرارداد هوشــمند می توانــد 
مســتقیماً روی باِلك ِچیــن نوشــته شــود و قبــل 
از موعــد توســط طرفیــن قــرارداد قابــل بررســی 
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ــی  ــرارداد حقوق ــک ق ــل ی ــت مث ــت، درس اس
ســنتی و اگــر توافــق شــود، قــرارداد هوشــمند، 
ــودکار  ــور خ ــب، به ط ــوق مناس ــه حق ــز ب مجه
باشــد. آن هنــگام شــرایط خــاص خــود را 
اجــرا می کنــد و ایــن می توانــد بــه معنــای 
ــد  ــک تأیی ــال ی ــه دنب ــت ب ــردن پرداخ آزاد ک
ــرمایه گذاری  ــاب، س ــک حس ــرای ی ــاص، اج خ
یــا هــر چیــز دیگــری باشــد. یــک مزیــت بالقــوۀ 
قراردادهــای هوشــمند نســبت به شــیوۀ ســنتی 
ــه غیــر از رفــع واســطه گری، ایــن اســت کــه  ب
ــش  ــل را کاه ــرف مقاب ــک ط ــر ریس ــا خط آنه
ــرارداد  ــک ق ــض ی ــگام نق ــرا هن ــد. زی می دهن
حقوقــی )در روش ســنتی(، دادگاه هــا به عنــوان 
راه  حلــی مناســب بــرای نقــض آن قــرارداد 
)حکــم صــادر می کننــد(  عمــل می کننــد 
ــس  ــرارداد را پ ــی ق ــرایط واقع ــد ش و می توانن
ــال،  ــن ح ــا ای ــد. ب ــرا کنن ــرارداد اج ــض ق از نق
ــگیرانه  ــد پیش ــمند می توانن ــای هوش قرارداده
ــدون در نظــر گرفتــن شــرایط  باشــند و آنهــا ب
ذکــر شــده عمــل می کننــد، کــه طرفیــن آن را 
ــی انتخــاب پیــش فــرض دیگــری  ــدون توانای ب
متعهــد می کننــد. عــالوه بــر ایــن، قراردادهــای 
هوشــمند بــدون ابهــام هســتند و ایــن قــرارداد 
ــرارداد را  ــد آن ق ــا از ُک ــک تفســیر یکت ــا ی تنه
اجــرا می کنــد. البتــه بــرای دســتیابی بــه دنیای 
قراردادهــای هوشــمند، چالش هایــی وجــود دارد 
ــن  ــه ممک ــوند. اگرچ ــل ش ــد ح ــدا بای ــه ابت ک
ــمند  ــرارداد هوش ــک ق ــرای ی ــد اج ــت رون اس
متوقــف شــود اّمــا بــاز هــم ممکــن اســت نیــاز 
ــته  ــود داش ــد وج ــص معتم ــک متخص ــه ی ب

باشــد. در ایــن مــورد، یــک برنامه نویــس بــرای 
ــکان دارد  ــه ام ــمند. البت ــرارداد هوش ــاد ق ایج
ــا از  ــه ای قرارداده ــادی و هزین ــاد نه ــه اعتم ک
ــه  ــد ب ــم می کنن ــرارداد را تنظی ــه ق ــی ک وکالی
ــه  ــرود، ک ــذار آن ب ــان رمزگ ــمت برنامه نویس س
ــب  ــرای کس ــی ب ــی واقع ــچ مزیت ــر هی ــن ام ای
آن وجــود نــدارد. برخــی از پروژه هــا ماننــد 
ــاخت  ــال س ــه دنب ــه ب ــود دارد ک ــز11  وج لگال
یــک زبــان رایانــه ای بــرای قراردادهــای حقوقــی 
هســتند کــه به راحتــی بــه زبــان طبیعــی قابــل 
ترجمــه اســت. بــا این حــال، مــا در حــال 
ــم.  ــه داری ــت فاصل ــن واقعی ــاًل از ای ــر کام حاض
از طرفــی دادگاه هــا بایــد تشــخیص دهنــد 
ــای  ــمند راه ه ــای هوش ــات قرارداده ــه عملی ک
قانونــی مناســب انتقــال مالکیــت و ارزش بیــن 
طرفیــن اســت و در صــورت نقــض قوانیــن بــاز 
هــم قــرارداد هوشــمند قابــل اجراســت. عــالوه 
بــر ایــن، بایــد جوابــی بــرای ایــن ســؤال یافــت 
کــه اگــر قــرارداد هوشــمند بــه طریقــی مــورد 
انتظــار رضایــت یکــی از طرفیــن واقــع نشــود، 
چــه جبرانــی بــرای زیــان ناشــی از آن موجــود 
ــرارداد  ــد را در ق ــرف ک ــد ح ــا می توان دارد؟ آی
هوشــمند لغــو یــا هــک کــرد؟ و ایــن آخریــن و 
تمامــی دغدغــه و ابهامــات مطــرح شــده در ایــن 
رابطــه نیســت )مؤسســه حســابداران رســمی در 

ــز، 2018(. ــس و ول انگلی

2-3- تأثیرات فن آوری نوین دیجیتالی 
باِلک ِچین بر چشم انداز آتی حسابرسی

اســمیت )2018(، تحلیلــی در مــورد پیامدهــای 
باِلك ِچیــن در زمینــۀ حســابداری و اعتباردهــی 
آن توســط حسابرســی ارائــه کــرده اســت. روش 
ــتی  ــنتی( دارای دو کاس ــی )س ــی فعل حسابرس
ــتفاده از  ــا اس ــاب ها ب ــا و حس ــت: تراکنش ه اس
ــه  ــوند، ب ــد می ش ــی و تأیی ــری بررس نمونه گی
ــاب ها  ــالت و حس ــه معام ــه هم ــی ک ــن معن ای
در واقــع بررســی و تأییــد نمی شــوند. ایــن 
بــدان معناســت کــه حسابرســان در مقابــل 
بازخــورد کامــل دربــارۀ عملکــرد ســازمان، 
فقــط می تواننــد اطمینــان خاطــر منطقــی 
ابــراز کننــد. درحالــی کــه بــا اســتفاده از 
ــا  ــن کمبوده ــوان ای ــن می ت ــن آوری باِلك ِچی ف

ــه در  ــای معامل ــرا داده ه ــرد. زی ــرف ک را برط
ــن  ــک از طرفی ــر ی ــاًل توســط ه ــن قب باِلك ِچی
معاملــه بررســی و تأییــد شــده اســت و توســط 
ــت  ــر کل ثب ــد و در دفت ــاع تأیی ــازوکار اجم س
شــده اســت و از آنجــا کــه داده هــا قابــل 
ــده و  ــد ش ــان تأیی ــتند، دارای زم ــر نیس تغیی
هــش هســتند. حسابرســان اساســاً یــک ســری 
ــی و  ــاًل بررس ــه قب ــاده ک ــی آم ــای مال داده ه
ــد.  ــی دارن ــام حسابرس ــرای انج ــده ب ــد ش تأیی
بــه ایــن ترتیــب اخــذ تأییدهــا بــه روش ســنتی 
ــز دیگــر الزم نیســت. باِلك ِچیــن همچنیــن  نی
ــا  ــداوم موجودی ه ــی م ــعۀ بررس ــکان توس ام
را نیــز فراهــم می کنــد. لــذا باِلك ِچیــن در 
حسابرســی خارجــی )مســتقل( برنامه هایــی 
دارد. اگــر برخــی یــا تمــام معامــالت اصلــی یک 
وضعیــت مالــی )گزارشــگری مالــی( مربــوط بــه 
ــاهده  ــل مش ــا قاب ــگاه در باِلك ِچین ه ــک بن ی
باشــد، انجــام تأییدیه هــای وضعیــت مالــی 
یــک شــرکت کمتــر ضــروری خواهــد بــود. ایــن 
ــر عمیــق در نحــوۀ کار و  ــای تغیی ــه معن ــر ب ام
ــت  ــده اس ــی در آین ــات حسابرس ــرای عملی اج
و همچنیــن یــک راه حــل در حسابرســی در 
ــه  ــت ک ــی اس ــن، هنگام ــتفاده از باِلك ِچی اس
اســتفاده از ایــن فــن آوری بــا تجزیــه و تحلیــل 
داده هــا و اطالعــات مالــی مناســب همــراه 
باشــد، چــون کــه می توانــد بــه ادعاهایــی 
ــالت  ــطح معام ــی در س ــه حسابرس ــوط ب مرب
کمــک کنــد، زیــرا ایــن عناصــر قضاوتــی اغلــب 
ــترس  ــه در دس ــد ک ــاز دارن ــه ای نی ــه زمین ب
ــش  ــه دان ــا ب ــی وقت ه ــت و بعض ــوم نیس عم
ــاج  ــت( احتی ــص در صنع ــب و کار )تخص کس
دارنــد و بــا در اختیــار داشــتن باِلك ِچیــن، 
ــز روی  ــرای تمرک ــت بیشــتری ب ــابرس وق حس
این گونــه مســائل خواهــد داشــت. بنابرایــن 
بــرای حسابرســی صحیــح شــرکتی بــا معامالت 
ــر فــن آوری باِلك ِچیــن،  قابــل توجــه مبتنــی ب
تمرکــز حسابرســان تغییــر می کنــد. زیــرا 
تأییــد صحــت یــا وجــود معامــالت باِلك ِچیــن 
ــدارد  ــی ن ــاج چندان ــی احتی ــع خارج ــه مناب ب
ــت و  ــوۀ ثب ــه نح ــادی ب ــه زی ــوز توج ــا هن اّم
شناســایی آن معامــالت در صورت هــای مالــی و 
نحــوۀ تصمیم گیــری عناصــر حسابرســی ماننــد 
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وجــود  دارایی هــا  ارزش  تعییــن  و  ارزیابــی 
دارد و در دراز مــدت، ســوابق بیشــتر و بیشــتر 
می تواننــد بــه زنجیره هــای بلوکــی منتقــل 
شــوند و حسابرســان و دیگــر اســتفاده کنندگان 
)ذی نغعــان( با داشــتن دسترســی بــه اطالعات، 
می تواننــد معامــالت را در زمــان واقعــی و 
ــتری  ــان بیش ــا اطمین ــگام و ب ــورت به هن به ص
از منشــأ آن معامــالت بررســی و مورد اســتفاده 
رســمی  حســابداران  )مؤسســۀ  قراردهنــد. 
ــن  ــر ای ــالوه ب ــز، 2018(. ع ــس و ول در انگلی
ــال  ــابداری در ح ــی حس ــرکت های بین الملل ش
ــن در  ــتفاده از باِلك ِچی ــرای اس ــزی ب برنامه ری
حســابداری و حسابرســی هســتند، زیرا ســوابق 
حســابداری معتبــر و موضعــی بیــن پیمانــکاران 
شــفاف  را  حسابرســی  رونــد  )شــرکت ها(، 
ــل  ــور قاب ــام آن به ط ــان انج ــد و از زم می کن
توجهــی می کاهــد و حسابرســان می تواننــد 
ــی  ــرای بررس ــاد ب ــت زی ــرف وق ــای ص ــه ج ب
مقــدار زیــادی از مــدارك اثبــات معامــالت 
ــات  ــر روی موضوع ــز بیشــتری ب ــه، تمرک روزان
واقعــاً پیچیــده و بحــث برانگیــز در اجــرا 
عملیــات حسابرســی داشــته باشــند. بنابرایــن، 
ــن  ــی از باِلك ِچی ــای ناش ــیون فرآینده اتوماس
منجــر بــه از بیــن رفتــن حرفــۀ حسابرســی یــا 
حســابداری نمی شــود، بلکــه بــه تکامــل نقــش 
آنهــا در شــرکت منجــر می شــود )الکســی 

کویلینســکی، 201۹(.

3-3- تأثیرات فن آوری نوین 
دیجیتالی باِلک ِچین بر چشم انداز آتی 

حرفه حسابداری 
ــمت  ــه س ــت ب ــه حرک ــت ک ــه اس ــل توج قاب
ــر  ــتفاده از عنص ــا اس ــی ب ــتم مال ــک سیس ی
بــرای  را  زیــادی  فرصت هــای  باِلك ِچیــن، 
ــرا  ــد. زی ــم می کن ــابداری« فراه ــۀ حس »حرف
در  متخصــص  به عنــوان  حســابداران  قبــاًل 
ثبــت ســوابق )رویدادهــای مالــی(، اعمــال 
رویه هــای  و  )مقــررات  پیچیــده  قوانیــن 
ــر  ــان تجــارت و ب ــه زب ــه مثاب حســابداری( و ب
مبنــای اســتانداردهای حســابداری مصــوب 
دیــده می شــدند اّمــا آنهــا ایــن فرصــت را 

ــا گــذر از روش حســابداری ســنتی  ــا ب ــد ت دارن
قبلــی، نحــوۀ اســتفاده و الگوریتــم تعبیــه شــده 
از باِلك ِچیــن را در آینــده هدایــت کننــد و 
تحــت تأثیــر خودشــان قــرار دهنــد و درنهایــت 
ــا  ــن را ب ــی نوی ــات مال ــا و خدم ــه راه حل ه ارائ
تأثیــر بــر نحــوۀ راهبــری فــن آوری باِلك ِچیــن 
ــن  ــر باِلك ِچی ــوی دیگ ــد و از س ــعه دهن توس
ــی  ــک بخــش جدای ــه ی ــل شــدن ب ــرای تبدی ب
ناپذیــر از سیســتم های مالــی حاضــر، بایــد 
اقــدام بــه توســعۀ اســتانداردهای نویــن کنــد و 
بهینــه شــود. کــه ایــن فرآینــد احتمــاالً ســال ها 
بــه طــول خواهــد انجامیــد، چــرا کــه در حــال 
ــن  ــش از ده ســال از شــروع بیت کوی حاضــر بی
می گــذرد و هنــوز کارهــای زیــادی بــرای انجــام 
در جهــت استانداردســازی و بهینــه کــردن 
ــی انجــام نشــده  ــن دیجیتال ــن آوری نوی ــن ف ای
ــردی  ــه بســیاری از برنامه هــای کارب اســت. البت
باِلك ِچیــن و شــرکت های نوپــا در ایــن زمینــه 
ــود  ــی وج ــیار کم ــداد بس ــا تع ــود دارد اّم وج
ــۀ  ــا مرحل ــی ی ــات مفهوم ــر از اثب ــه فرات دارد ک
ــۀ  ــه مرحل ــت و ب ــه اس ــی رفت ــۀ آزمایش مطالع
اجرایــی رســیده باشــند. البتــه در حــال حاضــر 
ــه  ــن رابط ــی در ای ــابداران در پژوهش های حس
مشــارکت کرده انــد اّمــا کارهــای بیشــتری بــرای 
انجــام در ایــن حرفــه وجــود دارد. زیــرا تدویــن 
قوانیــن و مقــررات و اســتانداردها جهت پوشــش 
ــابداری،  ــۀ حس ــن در عرص ــن آوری باِلك ِچی ف
چالــش کمــی نخواهــد بــود و شــرکت ها و 
ــرو  ــابداری پیش ــازمان های حس ــا و س انجمن ه
ــه  ــن مقول ــود را در ای ــص خ ــد تخّص می توانن
بــه کار گیرنــد. همچنیــن حســابداران می تواننــد 
به عنــوان مشــاور در شــرکت هایی کــه بــه 
باِلك ِچیــن ملحــق می شــوند، مشــاوره هایی 
مزایــای  و  هزینه هــا  اندازه گیــری  مــورد  در 
سیســتم جدیــد و نحــوۀ کار بــا آن ارائــه دهنــد 
و همچنیــن حســابداران بــا ترکیبــی تجــاری و 
ــی  ــاوران اصل ــوان مش ــد به عن ــی، می توانن مال
فن آوری هــای  ایــن  بــه  کــه  شــرکت هایی 
ــه  ــد ورود ب ــد و قص ــد بوده ان ــد عالقه من جدی
ــد  ــای جدی ــال فرصت ه ــه دنب ــد و ب آن را دارن
هســتند، قــرار گیرنــد. بنابرایــن چالــش نهایــی 

در ایــن عرصــه، ایجــاد چهارچــوب قانونمنــد و 
ــده در  ــاد ش ــرا ورودی ایج ــت. زی ــب اس مناس
ــال  ــوان انتق ــد به عن ــن بای ــر کل باِلك ِچی دفت
صحیــح ارزش و بــا به رســمیت شــناختن حقوق 
کامــل بیــن طرفیــن معامــالت به دســت آیــد و 
ــزوم، توانایــی تشــخیص  دادگاه هــا در صــورت ل
ــخص  ــر )مش ــن ام ــرای ای ــه و اج ــن رابط در ای
ــه( را  ــن معامل ــک از طرفی ــوق هری ــردن حق ک
دارنــد اّمــا بــا فقــدان مــکان مرکــزی )فیزیکــی 
و متمرکــز( و مشــخص نبــودن آن، اولیــن ابهــام 
ایــن اســت کــه کــدام حــوزۀ قضایــی )حقوقــی( 
ــری  ــواردی تصمیم گی ــن م ــورد چنی ــد در م بای
کنــد کــه هنــوز مشــخص نیســت و از طرفــی، 
باِلك ِچیــن  شــدن  قانونــی  و  همگانــی 
ــش اساســی قلمــداد شــود،  ــد یــک چال می توان
از طرفــی رویکردهــا و اســتانداردها )و قوانیــن و 
ــازار رقابتــی وجــود  ــرای ب مقــررات( بســیاری ب
دارد و بَعیــد اســت کــه قانــون خاصــی در ایــن 
ــم شــده باشــد.  ــن تنظی ــرای باِلك ِچی رابطــه ب
قوانیــن و مقــررات  )و  استانداردســازی  لــذا 
ــرۀ  ــن آوری زنجی ــر ف ــم روی عناص ــد( ه جدی
ــده  ــتفاده ش ــتانداردهای اس ــم اس ــوك و ه بل
ــال  ــت و انتق ــد مالکی ــی مانن ــرای بخش های ب
دارایــی بــه پیشــرفت قابــل توجهــی نیــاز دارد. 
ــه  ــوان واقعــاً ب فقــط پــس از ایــن مرحلــه می ت
حــل مشــکل حقوقــی در ایــن رابطــه پرداخــت؛ 
ــن  ــی ای ــه رســمیت شــناختن حقوق ــا ب ــرا ب زی
بایــد بــا قراردادهــای هوشــمند  فــن آوری، 
معاملــه انجــام شــود کــه تفــاوت قابــل توجهــی 
ــنتی دارد.  ــی س ــای حقوق ــکل قرارداده ــا ش ب
ــود  ــورت خ ــمند به ص ــای هوش ــرا قرارداده زی
ــی  ــن کنترل ــوند. بنابرای ــام می ش ــود انج ــه خ ب
ــد،  ــرارداد دارن را کــه طرفیــن پــس از شــروع ق
ــد  ــر می توان ــن ام بســیار محــدود می شــود و ای
دشــوار شــود، اگــر در یــک قــرارداد هوشــمند، 
ــد.  ــل نکن ــت عم ــن نی ــا ُحس ــرف ب ــک ط ی
ــرکت ها در  ــۀ ش ــورد مراجع ــز در م ــواردی نی م
ــه  ــود دارد، ک ــا وج ــه داد گاه ه ــن خصــوص ب ای
ــوق  ــدن حق ــع ش ــری از ضای ــل جلوگی ــه دلی ب
آنــان بــا ســوابق منتشــر شــده بــرای بســیاری از 
کاربــران در محیــط باِلك ِچیــن و صــدور حکــم 
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دادگاه بــرای حــذف یــک معاملــه یــا برداشــتن 
اطالعــات ذخیــره شــده در باِلك ِچیــن بســیار 
ســخت و یــا حتــی غیرممکــن اســت )مؤسســه 
حســابداران رســمی در انگلیــس و ولــز، 2018(.

4-3- تأثیرات فن آوری نوین 
دیجیتالی باِلک ِچین بر چشم انداز آتی 

مهارت های حسابداری 
ــن  ــه تضمی ــوط ب ــابداری مرب ــای حس بخش ه
معاملــه و انتقــال حقــوق مالکیــت توســط 
قــرارداد  رویکردهــای  بــا  و  باِلك ِچیــن 
هوشــمند تغییــر شــکل می یابــد. بنابرایــن 
کاهــش نیــاز بــه ســازش و مدیریــت اختالفات، 
همــراه بــا افزایــش اطمینــان در مــورد حقــوق 
ــوه  ــر نح ــتر ب ــه بیش ــکان توج ــدات، ام و تعه
محاســبه و در نظــر گرفتــن معامــالت را فراهــم 
کــه  را  زمینه هایــی  گســترش  و  می کنــد 
ــکان  ــت را ام ــا در نظرگرف ــرای آنه ــوان ب می ت
ــای  ــیاری از فرآینده ــرا بس ــد. زی ــر می کن پذی
بخــش حســابداری در حــال حاضــر می تواننــد 

از طریــق باِلك ِچیــن و ســایر فن آوری هــای 
ــا  ــا ی ــل داده ه ــه و تحلی ــد تجزی ــدرن مانن م
فــن آوری  بــا  ماشــین هایی  و  سیســتم ها 
ــوع  ــن موض ــه ای ــوند؛ ک ــه ش ــری بهین یادگی
ــی و  ــش ارزش کارای ــب افزای ــت موج در نهای
ــذا در  ــه حســابداری می شــود. ل ــرد حرف عملک
ــا  ــد شــد ت ــوق، ســبب خواه ــوارد ف نتیجــه م
طیــف وســیعی از مهارت هــای مشــاهده شــده 
ــد و برخــی از کارهــا  در حســابداری تغییــر یاب
ماننــد رفــع اختــالف حســاب بیــن شــرکت ها و 
تأییــد حســاب ها و اســتخراج مانــده حســاب ها 
ــود، در  ــذف می ش ــا ح ــش ی ــرکل کاه از دفت
ــوه  ــد نح ــر مانن ــای دیگ ــه زمینه ه ــی ک حال
اســتفاده از فن آوری هــای نویــن، مشــاوره و 
ســایر فعالیت هــای دارای ارزش افــزوده در ایــن 
ــابداران  ــه حس ــد. البت ــترش می یاب ــوزه گس ح
در آینــده نیــازی بــه یادگیــری مهندســی 
یــا آگاهــی دقیــق از نحــوه کار فــن آوری 
ــد  ــا بای ــا آنه ــت اّم ــد داش ــن نخواهن باِلك ِچی
بداننــد کــه چگونــه در مــورد پذیــرش و نحــوه 

عمــل )ثبــت معامــالت( در سیســتم باِلك ِچیــن 
بــه دیگــران مشــاوره دهنــد و تأثیــر باِلك ِچیــن 
را بــر مشــاغل و مشــتریان خــود در نظــر بگیرند 
ــل و  ــتن تعام ــا داش ــد ب ــا بای ــن آنه و همچنی
گفتگــوی آگاهانــه در قبــال فــن آوران ایــن 
ــی  ــه پُل ــه مثاب ــاری، ب ــهامداران تج ــوزه و س ح
ــده  ــه در آین ــرا ک ــد. چ ــل کنن ــی عم ارتباط
مهارت هــای حســابداران بایــد شــامل درك 
ُدرســتی از ویژگی هــا و عملکردهــای اصلــی 
باِلك ِچیــن باشــد و می تــوان پیــش بینــی 
ــه  ــن ب ــک باِلك ِچی ــده نزدی ــه در آین ــود ک نم
ــادی  ــن آوری بنی ــک ف ــاً ی ــاد، صرف ــال زی احتم
ــاید  ــد و ش ــول می کش ــال ها ط ــد و س می باش
ــد  ــا به طــور کامــل توســعه یاب ــا ت حتــی دهه ه
و اســتاندارد شــود و در معمــاری اینترنــت و 
سیســتم مالــی جــا بــاز کنــد و مطــرح شــود. لذا 
بایــد در ایــن راســتا ســریع تر، کارآمدتــر عمــل 
نمــود تــا هزینه هــای عملیاتــی کمتــری و دارای 
ــتفاده از آن( و  ــی از اس ــادی ناش ــت )اقتص مزی
ــا معامــالت  ــل اعتمــاد )در رابطــه ب ســوابق قاب
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موجــب  همچنیــن  و  داشــته  دارایی هــا(  و 
ــن(  ــن طرفی ــاب ها )بی ــالف حس ــش اخت کاه
ــن  ــد. بنابرای ــن آوری ش ــن ف ــتفاده از ای ــا اس ب
ــن  ــر باِلك ِچی ــه اگ ــوان انتظــار داشــت ک می ت
ــازی  ــی از پیاده س ــد، برخ ــابداری نباش در حس
ــود  ــده، خ ــع ش ــرکل توزی ــتم های دفت سیس
می توانــد به عنــوان یــک فــن آوری اصلــی 
کســب و کارهــا ظهــور کنــد. البتــه باِلك ِچیــن 
ــه  ــه دلیــل افزایــش اعتمــاد ب در حســابداری ب
اطالعــات موجــود و کاهــش زمــان صرف شــده 
بــرای رفــع اختــالف )حســاب ها( در ســوابق بــا 
ــد  ــتری خواه ــی بیش ــر، کارای ــای دیگ طرف ه
ــه تمرکــز بیشــتر  ــن امــر منجــر ب داشــت و ای
بــر اهــداف نهایــی حســابداری، تفســیر معنــای 
ــگام( و  ــه هن ــه صــورت ب اقتصــادی معامالت)ب
ارائــه اطالعــات بــرای پشــتیبانی از تصمیمــات 
ــودمندتر اســتفاده کنندگان  ــه و ُس ــر و آگان بهت
)ذی نفعــان( از اطالعــات مالــی منجــر خواهــد 
شــد )مؤسســه حســابداران رســمی در انگلیــس 

ــز، 2018(. و ول

5-3- تأثیرات فن آوری نوین 
دیجیتالی باِلک ِچین بر چشم انداز آتی 

ارائه خدمات مالی 
ــن آوری  ــد، ف ــر ش ــال ذک ــه قب ــور ک همان ط
از  حمایــت  بــرای  ابتــدا  در  باِلك ِچیــن 
تجــارت بیت کویــن ایجــاد شــد. ایــدۀ اساســی 
ــطه ها،  ــردن واس ــن ب ــرای از بی ــن )ب بیت کوی
ــتم  ــک سیس ــه ی ــاد ب ــودن و اعتم ــناس ب ناش
بــدون حمایــت قانونــی( ممکــن اســت در 
صنایــع دیگــر قابــل اســتفاده نباشــد اّمــا 
بــه  و  تنهایــی  بــه  باِلك ِچیــن  فــن آوری 
اســت.  پیاده ســازی  قابــل  خــود  خــودی 
ــق از  ــک سیســتم »مواف ــا ی ــی ب ــای مال بازاره
ــوند.  ــخص می ش ــری« مش ــق مغایرت گی طری
تأییــد  مقابــل  طــرف  توســط  معامــالت 
می شــوند. در نتیجــه ، بازارهــای مالــی براســاس 
اعتمــاد کامــل بــه بــازار یــا رقبــا شــکل نگرفتــه 
ــن  ــاوری باِلك ِچی ــوری ، فن ــر تئ ــت و از نظ اس
ــا  ــرات و هزینه ه ــش خط ــرای کاه ــد ب می توان
قراردادهــای  کــردن  امکان پذیــر  طریــق  از 
و  دیجیتــال  حقــوق  مدیریــت  هوشــمند، 

مدل هــای جدیــد جــذاب تجــاری اســتفاده 
شــود. )تراتمــن، 201۶ و مورینــی، 201۶(. لــذا 
رهبــران مالــی در مجمــع جهانی اقتصــاد 201۶ 
پیش بینــی کردنــد کــه »پــول نقــد تــا ده ســال 
آینــده احتمــاالً وجــود نخواهــد داشــت« و 
اجــرای باِلك ِچیــن در مقیــاس بزرگتــری اجــرا 
ــف  ــذا وظای ــن، 201۶(. ل ــد )تراوتم ــد ش خواه
ــز  ــده نی ــی در آین ــات مال ــۀ خدم ــی در ارائ اصل
ماننــد تأییــد و انتقــال اطالعــات و دارایی هــای 
مالــی بســیار نزدیــک و همســو بــا تأثیــر اصلــی 
تغییــر شــکل و تحــول ایجــاد شــده در فــن آوری 
ــی،  ــزی و کماپ ــود )مکن ــد ب ــن خواه باِلك ِچی
می توانــد  باِلك ِچیــن  بنابرایــن،   .)2018
ــاً  ــار نشــدنی خصوص ــن مه ــن آوری نوی ــک ف ی
در زمینه هــای مالــی و حســابداری باشــد و 
ــد کــه  ــراز کرده ان پژوهشــگران درایــن حــوزه اب
ــن،  ــن باِلك ِچی ــن آوری نوی ــعۀ ف ــد و توس رش
ــش  ــب، افزای ــری از تقل ــد جلوگی ــده نوی در آین
ــه  ــد ک ــفافیت را می ده ــاد و ش ــت، اعتم امنی
ــرای  ــه ب ــت و هزین ــی در وق ــامل صرفه جوی ش
ــا از آنجــا  ــود اّم همــه قســمت ها نیــز خواهــد ب
ــل  ــوز در مراح ــن هن ــن آوری باِلك ِچی ــه ف ک
ــت،  ــغ اس ــن آوری نابال ــک ف ــعه و ی ــه توس اولی
برنامه هــای کاربــردی پیشــنهادی فعلــی عمدتــاً 
تجربــی یــا صرفــاً نظــری هســتند )نــورد گریــن 

و همــکاران، 201۹(.

4- فرصت ها، محدودیت ها و چالش های 
پیش رو با ظهور فن آوری نوین 

دیجیتالی باِلک ِچین
رو  پیــش  فرصت هــای  و  مزایــا   -4-1
ــن  ــن آوری نوی ــتفاده از ف ــی از اس ناش

حســابداری: در  باِلک ِچیــن 
الکســی کویلینســکی،)201۹( در طی پژوهشــی 
اظهــار می کنــد کــه به کارگیــری فــن آوری 
نویــن باِلك ِچیــن در حســابداری دارای مزایــای 

زیــر اســت:
الــف- معامــالت آنالیــن بــا ســرعت بــاال و 
ــاب ها  ــوند. حس ــام می ش ــند انج ــر پس کارب
برنامه هــای  از  اســتفاده  بــا  می تــوان  را 

گوشــی های هوشــمند بــه روز کــرد. 
ــوری  ــای ن ــخیص داده ه ــتم های تش ب- سیس

ــی  ــا معرف ــا ب ــد ت ــکان می دهن ــما ام ــه ش ب
ــد.  ــد را خــودکار کنی ــه، کل فرآین اســناد اولی
بــه  دارد  قصــد  باِلك ِچیــن  فــن آوری  ج- 
روش هــای ســنتی صــدور صورتحســاب، 
معامــالت،  ثبــت  مستندســازی، 
پرداخــت  و  کاال  موجــودی  سیســتم های 
دهــد. پایــان  ســنتی  تجــاری  هزینه هــای 
کامــاًل  حســابداری  شــدن  قانونــی  بــا  د- 
ــا  ــنتی ب ــابداری س ــه حس ــاز ب ــودکار، نی خ
ــه  ــرف معامل ــط دو ط ــالت توس ورود معام
ــورت  ــزا و به ص ــابداری )مج ــر حس در دفات

ــت. ــد رف ــن خواه ــز( از بی متمرک
ــد اســتفاده از  ــن می توان ــن آوری نوی ــن ف ی- ای
حســابداری را در زمینه هــای زیــر بســیار 

ســاده کنــد: 
1. ســاده شــدن معامــالت بین المللــی بــرای 

ــاغل کوچک مش
ــه  ــرا ب ــد، زی ــد را ســاده می کن ــد خری 2.رون
ــت  ــال راح ــا خی ــد ب ــکان می ده ــما ام ش
معامــالت را ثبــت کنیــد و کارایــی عملیاتــی 

را بهبــود ببخشــید
ــی  ــه بررس ــازی ب ــاری نی ــای تج 3. بنگاه ه
تمــام اســناد حســابداری ندارنــد، زیــرا ارائــۀ 
حسابرســی  و  مجــدد  بررســی  خدمــات 

ــت ــران اس ــبتاً گ ــنتی( نس )س
ــن  ــرم ام ــک ف ــابداری در ی ــوابق حس 4. س
رمزگــذاری می شــوند و حــذف ورودی هــا را 

ــد  ــن می کن ــاًل غیرممک عم
۵. بــا اســتفاده از قابلیت هــای فــن آوری 
روش هــای  انجــام  شــکل  باِلك ِچیــن، 
ــد،  ــر می کن ــازمان تغیی ــابداری، در س حس
کــه ایــن امــر ســطح صالحیــت و مســئولیت 
ــد و  ــش می ده ــان را افزای ــه ای کارکن حرف
ــا سیســتم  ــات ی سیســتم پشــتیبانی اطالع
حســابداری نویــن را بــه ســطح کیفــی 
جدیــدی از شــفافیت، امنیــت و کارایــی ارتقا 
ــری  ــه به کارگی ــه ب ــا توج ــس ب ــد. پ می ده
رویه هــا ی حســابداری، وظایــف معرفــی 
ــل  ــر ح ــرح زی ــه ش ــدول )2( ب ــده در ج ش
ــا به کارگیــری ایــن  شــده اســت. بنابرایــن ب
ــدی و  ــع آوری، گروه بن ــن جم ــن آوری نوی ف
ــی  ــات ، دسترس ــان اطالع ــازی جری ساده س
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ــه  ــش فاصل ــات، کاه ــه اطالع ــریع و ارائ س
بیــن دریافــت اطالعــات و درج آن در پایــگاه 
ــا در  ــام خطاه ــرات انج ــش خط داده، کاه
ــا  ــای حســابداری و تصمیم گیری ه فرآینده
و  می کنــد  مهیــا  شــرکت ها  بــرای  را 
حســابداری  در  اطالعــات  تحریــف  از 
جلوگیــری می کنــد و درنهایــت ادغــام 
ــاد  ــرای ایج ــابداری ب ــطوح حس ــام س تم
تولیــد  واحــد،  اطالعاتــی  پایــگاه  یــک 
گــزارش خــودکار، اطمینــان از کنتــرل 
عملیاتــی مؤثــر را امکان پذیــر می ســازد 
و همچنیــن مشــکالت دیگــری کــه امــکان 
دارد باِلك ِچیــن بــرای آن یــک راه حــل 

ــداز: ــد، عبارتن ــب باش مناس
تعــدادی از شــرکت کنندگان کــه اعتمــاد   

نهــادی بــه یکدیگــر ندارنــد
ــه  ــا ب ــطه )ی ــدون واس ــه کار ب ــل ب تمای  
ــودن( ــترس نب ــا در دس ــه ی ــل هزین دلی

نیاز به ثبت کامل و قطعی معامالت  
از  اســتفاده  مزایــای   )2( شــماره  جــدوال 
باِلك ِچیــن در حســابداری را نشــان مــی دهــد
اجــرای  از  انتظــار  مــورد  نتایــج  جنبه 
فــن آوری نویــن باِلك ِچیــن در حســابداری
به دســت  در  تســریع  مدیریتی سازمانی 
ــر ؛  ــری مؤث ــرای تصمیم گی ــات ب آوردن اطالع
ــرات  ــه تغیی ــخگو ب ــر و پاس ــخ انعطاف پذی پاس

ــۀ اطالعــات  در محیــط خارجــی و داخلــی ؛ ارائ
کامــل، صادقانــه و بی طرفانــه بــه کاربــران 
بــرای بــه حداکثــر رســاندن عینیــت تصمیمــات 

آنهــا.
ــه در  ــی در هزین ــه صرفه جوی ــه صرف ــرون ب مق
ــای  ــش هزینه ه ــات؛ کاه ــت آوردن اطالع به دس
ــداز در  ــازمان، پس ان ــابداری در س ــی از حس ناش
پرداخــت وجوه ناشــی از کاهــش کار حســابداران؛ 
نگهــداری  و  خریــد  هزینــۀ  در  صرفه جویــی 

حســابداری. نرم افزار هــای 
کنترل هــای  شــدن  جــاری  حرفه ای 
فــن آوری اطالعــات بــرای اطمینان از شــفافیت، 
ارائــۀ  و  حســابداری  اثربخشــی  و  کارایــی 
اطمینــان منطقــی از ایــن کــه صورت هــای 
مالــی به طــور کلــی حــاوی تحریفــات اساســی 
نیســتند. گســترش دامنــه و وظایــف اســتفاده از 

اطالعــات حســابداری نــزد ذی نفعــان.
خدمــات  کــه  می شــود  موجــب  کیفــی 
ــا  ــی ب ــی و قانون ــی، مالیات ــابداری، کنترل حس
ساده ســازی  شــود.  ارائــه  باالیــی  کیفیــت 
اتوماســیون تخصصــی و فنــی در حســابداری و 
ــرل آن؛ همگام ســازی ســوابق حســابداری؛  کنت
ارتباطــات  نحــوۀ  در  انعطاف پذیــر  و  تنــوع 
کاربــر؛ عملکــرد ایمــن و محافظــت قابــل 
اعتمــاد در برابــر از دســت دادن اطالعــات و 

تداخــل غیرمجــاز در آن.

ــش  ــای پی ــکالت و چالش ه 2-4- مش
ــن  ــتفاده از باِلک ِچی ــی از اس رو ناش

در حســابداری:
الف- محیط و مقیاس پذیری

ــه  ــد ک ــا می کنن ــکاران، )201۶( ادع ــو و هم خ
باِلك ِچین هــای عمومــی، ماننــد بیت کویــن، 
به طــور متوســط توانایــی پــردازش 3 تــا20 
ــب  ــه مرات ــن ب ــد. ای ــه را دارن ــه در ثانی معامل
ــه ای اســت کــه مجــوز و  کمتــر از 2000 معامل
توانایــی پــردازش در ثانیــه آن را )سیســتم های 
مــدرن ســنتی( دارد. وکاتالینی و تاکــر، )2018( 
اذعــان دارنــد کــه تنــش و فاصلــه زیــادی بیــن 
توســعه دهندگان ایــن برنامه هــا در مقایســه 
ــر  ــال حاض ــنتی ح ــدرن س ــتم های م ــا سیس ب

ــود دارد. وج
ب- اعتماد و امنیت

کاتالینــی و تاکــر، )2018( بــا ارائــۀ یــک 
مــورد  در  بدبینانــه  و  دیــدگاه خوش بینانــه 
ــن  ــتم های باِلك ِچی ــه سیس ــاد ب ــألۀ اعتم مس
ــت  ــن اس ــی ای ــؤال اصل ــد و س ــث می کنن بح
ــع شــده  ــا یــک سیســتم دفتــرکل توزی کــه آی
می توانــد جایگزیــن واســطه های ســنتی معتمــد 
ــه دسترســی  ــدگاه خوش بینان ــود؟ دی ــی ش قبل
ــکاری  ــات هم ــات و امکان ــه اطالع ــترك ب مش
و ُرشــد را تأییــد می کنــد. زیــرا باِلك ِچیــن 

جدوال شماره )2( مزایای استفاده از باِلک ِچین در حسابداری را نشان می دهد

نتایج مورد انتظار از اجرای فن آوری نوین باِلک ِچین در حسابداریجنبه

تسریع در به دست آوردن اطالعات برای تصمیم گیری مؤثر ؛ پاسخ انعطاف پذیر و پاسخگو به تغییرات در محیط خارجی و داخلی ؛ ارائۀ مدیریتی سازمانی
اطالعات کامل، صادقانه و بی طرفانه به کاربران برای به حداکثر رساندن عینیت تصمیمات آنها.

صرفه جویی در هزینه در به دست آوردن اطالعات؛ کاهش هزینه های ناشی از حسابداری در سازمان، پس انداز در پرداخت وجوه ناشی مقرون به صرفه
از کاهش کار حسابداران؛ صرفه جویی در هزینۀ خرید و نگهداری نرم افزار های حسابداری.

جاری شدن کنترل های فن آوری اطالعات برای اطمینان از شفافیت، کارایی و اثربخشی حسابداری و ارائۀ اطمینان منطقی از این که حرفه ای
صورت های مالی به طور کلی حاوی تحریفات اساسی نیستند. گسترش دامنه و وظایف استفاده از اطالعات حسابداری نزد ذی نفعان.

کیفی
موجب می شود که خدمات حسابداری، کنترلی، مالیاتی و قانونی با کیفیت باالیی ارائه شود. ساده سازی اتوماسیون تخصصی و فنی در 

حسابداری و کنترل آن؛ همگام سازی سوابق حسابداری؛ تنوع و انعطاف پذیر در نحوۀ ارتباطات کاربر؛ عملکرد ایمن و محافظت قابل 
اعتماد در برابر از دست دادن اطالعات و تداخل غیرمجاز در آن.
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بــه لطــف انشــعابات موجــود همچنــان رقابتــی 
اســت و اگــر کاربــران از زنجیــره بلوکــی فعلــی 
ناراضــی باشــند، می تــوان منابعــی را بــرای 
ــان  ــاوی هم ــر ح ــن برت ــک باِلك ِچی ــاد ی ایج
بدبینانــۀ  اطالعــات مهیــا کننــد. دیــدگاه 
خطــرات مرتبــط بــا اســتخراج بیت کویــن 
ــن آوری  ــه ف ــی ک ــد. از آنجای ــان می ده را نش
در  ناشــناس  ماینرهــای  بــه  باِلك ِچیــن 
نظــر  از  دارد،  اعتمــاد  معامــالت  پــردازش 
تئــوری ایــن بــدان معنــی اســت کــه شــخص 
ــت  ــی امنی ــض احتمال ــورد نق ــئول در م مس
ــی،  ــتینچ کوم ــد. اس ــناس بمان ــد ناش می توان
ــره  ــای ذخی )2018( صحــت و درســتی داده ه
شــده در زنجیــره بلــوك را زیــر ســؤال می بــرد 
زیــرا معتقــد اســت کــه اســتفاده از باِلك ِچیــن 
ــئولیت  ــول مس ــه قب ــترده تر ب ــاس گس در مقی
»کاربــران عــادی« نیــاز دارد و آنهــا بــه امنیــت 
کافــی  فنــی  مهارت هــای  و  نرم افــزاری 
ــت  ــن اس ــی ای ــکل اصل ــد. مش ــاج دارن احتی
ــت  ــان از صح ــرای اطمین ــی ب ــچ راه ــه هی ک
داده هــای ذخیــره شــده در باِلك ِچیــن وجــود 
ــه  ــد ک ــا می کن ــو،)2018( ادع ــدارد و بویری ن
سیســتم های باِلك ِچیــن مجــاز هــدف آســانی 
ــاز،  ــبکه مج ــرا ش ــتند. زی ــا هس ــرای هکره ب
مــورد عالقــه مؤسســات مالــی، شــبکه بســته ای 
ــوئیچ  ــک س ــوز( ی ــۀ )مج ــا ارائ ــه ب ــت ک اس
ــد  ــدا می کنی ــی پی ــه آن دسترس ــی ب خصوص
)یــو، 201۷(.  و اگــر هکــر کنتــرل یــک 
ــت  ــن به دس ــی را در باِلك ِچی ــوئیچ خصوص س
ــن  ــت باِلك ِچی ــه امنی ــت ک ــم نیس آورد، مه
ــد  ــنهاد می کن ــن پیش ــت. بنابرای ــه اس چگون
نیــز  ســخت افزاری  امنیتــی  ماژول هــای  از 
بــرای محافظــت از باِلك ِچیــن اســتفاده کنیــد. 
ــه ماننــد تأییــد شــمارۀ  ــن فــن آوری ب ــرا ای زی
ــول از  ــت پ ــگام برداش ــخصی هن ــایی ش شناس

ــو،2018(. ــت )بویری ــرداز اس ــتگاه خودپ دس
ج- قوانین و مقرات

»یــک  همچنــان  باِلك ِچیــن  فــن آوری 
ــرا سیســتم  ــن آوری مهــار نشــده« اســت. زی ف
ــه  ــت ک ــه اس ــعه نیافت ــی توس ــدازۀ کاف ــه ان ب
پیاده ســازی  وســیعی  مقیــاس  در  بتوانــد 
شــود و نظــارت دیجیتــال صرفــاً یــک محیــط 

اجرایــی و نظارتــی بــرای بسترســازی ایــن 
ــس و  ــت )هری ــر اس ــال حاض ــن آوری در ح ف
ــدادی از  ــم تع ــن علی رغ ــو، 201۹(. همچنی چ
مزایــای آشــکار کــه بیــان شــد، ایــن فــن آوری 
دارای اشــکاالت و چالش هــای دیگــری نیــز 

ــد از: ــه عبارتن ــت ک اس
1. مصــرف بــرق )هــر بــار کــه معاملــه ای انجــام 
گره هــای  تعــداد  میــزان  بــه  می شــود، 
موجــود در شــبکه تأییــد می شــود کــه 
ــود(؛  ــرق می ش ــرف ب ــش مص ــه افزای ــر ب منج
بــاال  بســیار  حافظــۀ  بــه  احتیــاج   .2
ــه  ــده ب ــه در آین ــا، ک )جمع شــوندگی داده ه
مقــدار زیــاد، نیازمنــد فضــای ذخیره ســازی 

باالیــی دارنــد(؛ 
ــران و  ــودن نحــوۀ دسترســی کارب ــی ب 3. مخف
برگشــت ناپذیری آن )از دســت دادن رمــز 
عبــور بــه معنــای از دســت دادن دسترســی 

بــه شــبکه بــرای همیشــه اســت(.

همچنیــن مؤسســۀ حســابداران رســمی در 
ــوز  ــد هن ــراز می کن ــز، )2018( اب انگلیــس و ول
بــرای  اصلــی  دســتورالعمل های  از  برخــی 
ــا حــوزۀ  ــروژه ی ــک پ ــا ی ــه آی ــن ک ــی ای ارزیاب
خــاص بایــد از باِلك ِچیــن اســتفاده کنــد 
ــه در  ــی ک ــر فعالیت ــع ه ــدارد. در واق ــود ن وج
ــگاه داده انجــام  ــن صــورت در یــک پای ــر ای غی
ــن  ــتر باِلك ِچی ــک بس ــد در ی ــود می توان می ش
باشــد اّمــا ایــن کــه آیــا ایــن واقعــاً مفیــد اســت 
یــا خیــر بــه شــرایط آن بســتگی دارد. بســیاری 
باِلك ِچیــن  پیشــنهادی  برنامه هــای  از 
ســنتی  داده  پایــگاه  یــک  از  می تواننــد 
مشــترك کــه توســط یــک گــروه مرکــزی قابــل 
ــد و  ــتفاده کنن ــود اس ــی می ش ــاد میزبان اعتم
ــد و از  ــاً یکســانی را به دســت آورن ــج تقریب نتای
ــل شــدن  ــرای تبدی ــع ب ــی برخــی از موان طرف
ــتم  ــی سیس ــر اصل ــوان عنص ــن به عن باِلك ِچی
مالــی وجــود دارد و بــا بررســی اســتفاده از 
و  پیشــرفته ترین  به عنــوان  بیت کویــن، 
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ــن آوری  ــن ف ــرد ای ــوزه عملک ــترده ترین ح گس
نویــن، در زیــر برخــی از اطالعــات و آمــار 
اطالعــات  و  محاســبات  از  آمــده  به دســت 
اســتخراج شــده از ســایت باِلك ِچیــن13 در 

ــت: ــده اس ــان ش ــپتامبر 201۷، بی س
ــۀ ارســال شــده در طــول  1. هزینــۀ هــر معامل
ــور متوســط ۵  ــه به ط ــان اختصــاص یافت زم

ــا 8 دالر آمریکاســت؛ ت
ــده و  ــاز ش ــه آغ ــن معامل ــان بی ــر زم 2. تأخی
ثبــت رســمی و میــزان زمــان مصــرف شــده 
حــدوداً چهــار الــی پنــج دقیقــه اســت اّمــا در 
ــد. ــد بســیار بیشــتر باش ــا می توان اوج تقاض

3. حداکثــر ظرفیــت معامــالت در حــدود هفــت 
ــن  ــرای کوچکتری ــه اســت. ب ــه در ثانی معامل
معامــالت ممکــن، بــا میانگیــن حــدوداً ســه 
ــی و  ــالت واقع ــرای معام ــه ب ــه در ثانی معامل
به هنــگام )البتــه در مقایســه بــا مجــوز 
ــه  ــش در ثانی ــزار تراکن ــا ه ــا ده ه ــزاران ی ه
می رســد.  ســنتی(  مــدرن  فــن آوری  در 
البتــه ایــن ویژگی هــا از نحــوۀ طراحــی 
ــی  ــن ناش ــوۀ کار باِلك ِچی ــن و نح بیت کوی
می شــود و بیشــتر کارهایــی کــه در طراحــی 
ــت،  ــده اس ــام ش ــو انج ــن ناکاموت باِلك ِچی
ــاد  ــرای ایج ــادی ب ــای اقتص ــاد انگیزه ه ایج
ــا  ــر ی ــدون مدی ــتم ب ــداری سیس »خودپای

ــت«. ــوده اس ــرای آن ب ــرای اج ــازمانی ب س
ــد  ــرای تأیی ــتم ب ــی سیس ــن، طراح 4. همچنی
ــه قــدرت محاســباتی  معامــالت انجــام شــده ب
زیــادی احتیــاج دارد و در کل حتــی چنــد صــد 
برابــر قــدرت برتریــن ابــر رایانه هــای سراســری 
ــورد  ــر م ــال حاض ــان در ح ــبکه های جه در ش
ــال  ــه در ح ــد. البت ــرار گیرن ــد ق ــتفاده بای اس
حاضــر، ایــن بــدان معناســت که سیســتم ضرب 
بیت کویــن جدیــد به عنــوان راه اصلــی موفقیــت 
کســانی اســت که منابع محاســباتی را از شــبکه 
ــه آن  ــد و ب ــری( کمــک می گیرن ــش اب )از رایان
ــوان  ــن رابطــه ت ــط در ای ــد و فق ــه می کنن تکی
عملیاتــی زیــادی را می تواننــد مدیریــت کننــد. 
ــردن  ــرای کارک ــن ب ــن، باِلك ِچی ــر ای ــالوه ب ع
بــه هریــک از شــرکت کنندگان )کاربــران( نیــاز 
دارد تــا یــک نســخۀ کامــل از دفتــر کل توزیــع 
شــده را بــه آنــان ارائــه دهــد و اگــر دفتــرکل از 

نظــر تجــاری حســاس باشــد. ایــن امــر نیــاز بــه 
رمزگــذاری داده هــا دارد. عــالوه بــر ایــن، بــرای 
ــد  ــال، می توان ــا فع ــزرگ ی ــر کل ب ــک دفت ی
مانعــی بــرای ورود شــرکت کنندگان )کاربــران( 
جدیــد باشــد، زیــرا قبــل از ایــن کــه بتواننــد به 
سیســتم بپیوندنــد، بایــد پرونده هــا و داده هــای 
تاریخــی )گذشــته( و بســیار بــزرگ را کــه قبــاًل 
ایجــاد شــده اســت، بارگیــری )و ذخیره ســازی( 
کننــد. در حالــی کــه ایــن امــر در مــورد 
ــه  ــچ وج ــه هی ــر ب ــال حاض ــن در ح بیت کوی
بــه ســطوح مــورد نیــاز بــرای رقابــت به عنــوان 
یــک بازیگــر اصلــی در بخــش پرداخت هــا 
وجــود نــدارد اّمــا ایــن واقعیــت کــه بیت کویــن 
اجــازۀ معامــالت را از طــرف هرکســی می دهــد، 
مانــع و نقطــه ضعــف بزرگــی تلقی شــده اســت. 
از ایــن رو نیــاز بــه امنیــت بیشــتری دارد. 
ــۀ  ــن هم ــی بی ــای خصوص ــه، باِلك ِچین ه البت
کاربــران آن قابــل اعتمادنــد و می تواننــد از 
امنیــت کمتــری برخــوردار باشــند تــا در نتایــج 

کارآمدتــر اجــرا شــوند.
۵.مشــکل موجــود در سیســتم های توزیــع 
ایــن  باِلك ِچیــن  ماننــد  دفتــرکل  شــده 
اســت کــه اطمینــان حاصــل کنیــد همــۀ 
و  به هنــگام  )کاربــران(  شــرکت کنندگان 
آنالیــن هســتند و ایجــاد ارتباطــات بــرای 
رســیدن بــه هــر یــک از شــرکت کنندگان 
ــاید  ــوارد ش ــی از م ــوار و در برخ ــر، دش َ زمان ب

ــد. ــن باش ــر ممک غی

5- بحث و نتیجه گیری
امــروزه فن  آوری هــای نویــن از جملــه فــن آوری 
در  موجــود  شــرط های  پیــش  اطالعــات، 
رویه هــای مدیریتــی و حســابداری را تغییــر 
اشــتراك گذاری  روش هــای  و  اســت  داده 
اطالعــات، تجمیــع اطالعــات و توزیــع اطالعــات 
ــر  ــور زی ــه ظه ــر ب ــد و منج ــالح می کنن را اص
ســاخت های نوینــی در حــوزۀ حســابداری و 
ارائــه خدمــات مالــی می شــوند؛ زیــرا تغییراتــی 
کــه در بخــش تکنولــوژی اطالعــات ُرخ می دهد 
ــا و  ــی فرضیه ه ــل توجه ــور قاب ــد به ط می توان
را  حســابداری  سیســتم  دســته بندی های 
دســتخوش تغییــر قــرار دهــد و اصالح کنــد. در 

حــال حاضــر، اســتفاده از پیشــرفت های نوآورانه 
ــری  ــات و به کارگی ــوژی اطالع ــۀ تکنول در زمین
ــادی  ــردازش زی ــت پ ــابداری، فرص آن در حس
از اطالعــات را در کوتاه تریــن زمــان ممکــن 
فن آوری هــای  از  اســتفاده  می کنــد.  فراهــم 
شــناختی نــه تنهــا پــردازش و تجزیــه و تحلیــل 
داده هــا را تســریع می کنــد، بلکــه اجــرای 
روندهــای جهانــی را در کنتــرل و شــفافیت 
حســابداری و گزارشــگری مالــی را نیــز تضمیــن 
باِلك ِچیــن  فــن آوری  بنابرایــن  می کنــد. 
شــفافیت ،  الزامــات  بــا  مطابقــت  می توانــد 
ــاالی حفاظــت از اطالعــات  کیفیــت و ســطح ب
ــد و  ــا کن ــد و مهی ــته باش ــابداری را داش حس
دلیــل به کارگیــری و الــزام بــه اســتفاده از 
ــن آوری باِلك ِچیــن در حــوزۀ حســابداری آن  ف
اســت کــه بــه روش هــای ســنتی در حســابداری 
ماننــد تهیــۀ صــورت حســاب، اســناد و مــدارك، 
ــودی کاال  ــتم های موج ــت، سیس ــردازش، ثب پ
ــان  ــنتی پای ــاری س ــای تج و پرداخــت هزینه ه
ــه شــرکت ها  ــن فــن آوری ب دهــد. همچنیــن ای
معاملــه  طــرف  دو  هــر  می دهــد  امــکان 
ــی را در  ــداد مال ــک روی ــان ی ــورت هم زم به ص
یــک دفتــرکل مشــترك توزیــع شــده در زمــان 
ــه  ــن ک ــه ای ــد، ن ــت کنن ــگام( ثب ــی )به هن واقع
ــی را در  ــالت مال ــدۀ معام ــی ش ــوابق بررس س
ــا در  ــد ی ــاد کن ــه ایج ــای داده جداگان پایگاه ه
دفاتــر حســابداری جداگانــه ای نگهــداری کننــد. 
فــن آوری باِلك ِچیــن یــک ســامانۀ غیرمتمرکــز 
بــرای نگهــداری داده هاســت کــه همــۀ داده های 
می شــوند.  رمزنــگاری  شــبکه  ایــن  درون 
همچنیــن نظرســنجی دیلــوت، )2020( جهــش 
ــان  ــن را نش ــرش باِلك ِچی ــه در پذی ــل توج قاب
می دهــد و امســال، طبــق آخریــن بررســی 
ــرکت های  ــد از ش ــن، 3۹درص ــی باِلك ِچی جهان
ــا  ــق ب ــال تلفی ــت در ح ــی دیلوی ــورد بررس م
ایــن فــن آوری در عملیــات خــود هســتند کــه 
ایــن افزایــش چشــمگیری از 23درصــد در 
ســال 201۹ اســت و در ایــن رابطــه، جــف 
طــی  در  کــه  مــی دارد  بیــان   )2020( درو، 
چنــد ســال گذشــته باِلك ِچیــن به عنــوان 
ــابداری  ــۀ حس ــرای حرف ــوه ب ــر بالق ــک بازیگ ی
تبدیــل شــده اســت کــه بــا اســتفاده از آن یــک 
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پایــگاه داده به صــورت دیجیتالــی توزیــع شــده 
ــه  ــاز ب ــدون نی ــالت ب ــه در آن معام ــت ک اس
اطمینــان شــخص ثالــث قابــل تأییــد هســتند. 
ــره  ــگاری ذخی ــورت رمزن ــات به ص ــرا اطالع زی
ــوم  ــر و م ــای داده، مه ــت و بلوك ه ــده اس ش
می شــوند و داده هــا در ایــن فــن آوری بــه 
ــره تقســیم  ــک زنجی ــف در ی ــای مختل بلوك ه
می شــوند و پیونــد ارتباطــی بیــن داده هــا نیــز 
از طریــق کدهــای  منحصــر بــه فردی بــه بلوك 
قبلــی برقــرار می شــود. لــذا فن آوری هــای 
مرتبــط بــا باِلك ِچیــن را می تــوان زیرســاختی 
جدیــد بــرای برپایــی اقتصــاد دیجیتالــی نویــن 
دانســت کــه در آینــده امــکان تأثیرات شــگرفی 
بــر صنعــت مالــی و حــوزۀ حســابداری خواهــد 

ــت. داش
اســمیت )2018( طــی پژوهشــی اســتدالل 
و  می کنــد کــه هنــوز نمی تــوان مفاهیــم 
حرفــۀ  در  را  باِلك ِچیــن  فــن آوری  آینــدۀ 
حســابداری کامــاًل پیش بینــی یــا تحلیــل کــرد 
اّمــا می دانیــم کــه به طــور کلــی آینــده از 
ــو،  ــن،)2018(؛ یه ــت و هری ــال اس آن دیجیت
اظهــار کــرده  بلمــوس، )201۷(  و   )201۷(
ــورد  ــختگیرانه تری در م ــررات س ــه مق ــد ک ان
ــدی  ــای بَع ــال برنامه ه ــرای اعم ــن ب باِلك ِچی
بایــد وضــع شــود و اســتیچکومب، )2018( 

ابــراز داشــته اســت کــه همــواره ایــن ســؤال در 
اذهــان ایجــاد می شــود کــه آیــا می توانیــم بــه 
ــد  ــن تأیی ــا را در باِلك ِچی ــع صحــت داده ه واق
کنیــم و تراکنش هــا را به درســتی بررســی 
می تــوان  درواقــع،  کنیــم؟!  وحسابرســی 
بیــان کــرد کــه بــا به کارگیــری فــن آوری 
باِلك ِچیــن در آینــده، امیــد اســت ســطح 
از  )ذی نفعــان(  اســتفاده کنندگان  اعتمــاد 
داده هــای مالــی و حســابداری افزایــش یافتــه و 
برخــی از خدمــات گزارشــگری مالــی بــا کاهش 
ــت  ــه دریاف ــاز ب ــدون نی ــی ب ــتگی و حت وابس
ــگام و  ــورت به هن ــابداری و به ص ــات حس خدم
کــم هزینه تــر و بــا شــفافیت بیشــتر و کیفیــت 
باالتری نســبت بــه روش های حاضر حســابداری 
ســنتی انجــام شــود. همچنیــن اخــذ خدمــات 
اطمینان بخشــی )حسابرســی( بــا صــرف هزینه 
و زمــان کمتــر و بــا کیفیــت باالتــر ارائــه شــوند 
ــا مــورد پذیــرش قــرار خواهنــد گرفــت و در  ی
ادامــه نوردگــرن، وکســتروم، مارتیکاینــن و 
ــت  ــه واقعی ــد ک ــان کرده ان ــر، )201۹( بی لهن
ــن اســت کــه افزایــش مقــدار داده و تعــداد  ای
نوآورانــۀ  سیســتم های  بــه  تراکنش هــا 
جدیــدی نیــاز دارد و بــه خوبــی می تــوان 
ــن آوری  ــن ف ــوز باِلك ِچی ــه هن ــرد ک ــان ک بی
مطلوبــی نیســت کــه انقالبــی در صنعــت 

)حســابداری و خدمــات مالــی( ایجــاد کنــد اّمــا 
حداقــل ایــن یــک گام در مســیر درســت اســت 
و مــا از دانشــگاهیان و پژوهشــگران می خواهیــم 
ــوآوری و  ــه، ن ــان را در زمین ــه پژوهش هایش ک
برنامه هــای  باِلك ِچیــن،  فــن آوری  توســعه 
قراردادهــای  و  باِلك ِچیــن  بــر  مبتنــی 
ــن و  ــی باِلك ِچی ــوب نظارت ــمند و چهارچ هوش
ــابداری  ــل حس ــوزه عم ــای آن را در ح کاربرده
ــج  ــه نتای ــه ب ــا توج ــن ب ــد. بنابرای ــه دهن ادام
بدســت آمــده از پژوهــش انجــام شــده، مــوارد 
زیــر به عنــوان توصیه هــای کاربــردی بــرای 
به کارگیــری شــرکت ها و دســت انــدر کاران 

ــود: ــنهاد می ش ــابداری پیش ــه حس حرف
 1- بــرای بنگاه هــای تجــاری، اســتفاده از 
باِلك ِچیــن  فــن آوری  و  بلــوك  زنجیــره 
بــه  نســبت  بیشــتری  محدودیــت 
ســازمان های غیرانتفاعــی و عمومــی خواهــد 
ــت  ــل راز داری و اهمی ــه دلی ــرا ب داشــت، زی
بنگاه هــای  اطالعــات  از  بعضــی  حفــظ 
تجــاری،  رقابتــی  بازارهــای  در  تجــاری 
محدودیت هــای بیشــتری نســبت بــه ســطح 
حداقــل افشــای اطالعــات مالــی و مدیریتــی 

می کنــد؛ ایجــاد 
نویــن،  فــن آوری  ایــن  از  اســتفاده  بــا   -2
می تــوان از ســرقت دارایــی بــا بهبــود نحــوه 
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ثبــت و نگهــداری مســتندات آنهــا در ایــن 
ــرا فــن آوری  سیســتم جلوگیــری کــرد )زی
زنجیــره بلــوك شــامل ســازگاری اطالعــات 
از پیوســتن  بــا شــرکت کنندگان قبــل 
بــه بلــوك و تحریــف آن بَعــد از ثبــت 

ــت(؛ ــن اس ــر ممک ــتندات غی مس
3- اســتفاده از ایــن سیســتم منجــر بــه 
ــای  ــه موجودی ه ــا از جمل ــت دارایی ه ثب
ــا ســطح کارآمــدی و کیفــی بهتــر و  کاال ب

می شــود؛ به هنــگام 
ــر  ــذ نظ ــاوت و اخ ــه قض ــه ب ــائلی ک 4. مس
حســابرس  یــا  حســابدار  تخصصــی 
ــد  ــد )مانن ــاج دارن ــزا احتی ــورت مج به ص
ارزشــیابی دارایی هــا(، در آینــده بیشــتر 
نِمــود پیــدا کرده انــد و نیازمنــد توجــه 
افزون تــری هســتند و ایــن امــر ســبب 
بــرای  مناســبی  بــازار  کــه  می شــود 
ــابداری و  ــۀ حس ــردن حرف ــدا ک ــوق پی س
حسابرســی بــا توجــه بــه ظرفیت هــای 
از  اســت  آمــده  به وجــود  خالــی 
بــازار  در  فــن آوری  ایــن  به کارگیــری 
اســت؛ وکار حرفــۀ حســابداری  کســب 
ــه  ــن آوری )از جمل ــی و ف ــای تحلیل ۵. ابزاره
ــرای اجــرای  ــی را ب باِلك ِچیــن( فرصت های
ــابداری  ــای حس ــگام رویه ه ــریع و به هن س
می توانــد در آینــده فراهــم کنــد زیــرا 
ــازی  ــا مستندس ــه تنه ــوك ن ــرۀ بل زنجی
و پــردازش عملیــات فــردی را تســریع 
ــی  ــی عملیات ــرل داخل ــد، بلکــه کنت می کن
را نیــز فراهــم می کنــد. البتــه نحــوۀ اجــرا 
ــابداری  ــای حس ــی رویه ه ــوع در بعض و تن
و حســابداری تعهــدی و نحــوۀ تطبیــق بــا 
ــی  ــی یک ــتانداردهای بوم ــاس اس آن براس
ابهامــات نحــوۀ اجــرا و  از دغدغه هــا و 

ــت؛ ــوژی اس ــن تکنول ــتفاده از ای اس
۶. بــا توجــه بــه وجــود اســتاندارهای بومــی و 
منطقــه ای حســابداری کــه بیشــتر همــگام 
بــا رویــه و روش هــای عمــل در حســابداری 
ــد آن بخــش  ســنتی و تعهــدی اســت، بای
از اســتاندارهای جــاری و مصــّوب )ســنتی( 
کــه جوابگــوی رفــع نیازهــای جدیــد 
فــن آوری  ایــن  به کارگیــری  از  ناشــی 

نویــن در حــوزۀ حســابداری و خدمــات 
ــوند  ــری ش ــدداً بازنگ ــتند، مج ــی نیس مال
ــی از  ــای ناش ــایر دغدغه ه ــن س و همچنی
به کارگیــری ایــن فــن آوری نویــن درقالــب 
و  اقــدام  بررســی،  نویــن  اســتاندارهای 

ــود؛ ــازی ش استانداردس
ــی موجــود  ــای فعل ــه تفاوت ه ــا توجــه ب ۷. ب
در گزارشــگری مالــی بومــی بــا گزارشــگری 
ــا  ــی از اختالف ه ــود برخ ــی و وج بین الملل
ــای  ــات و رویه ه در نحــوۀ اســتفاده از الزام
حســابداری براســاس اســتاندارهای محلــی 
و منطقــه ای نســبت بــه اســتانداردهای 
ــات  ــی، یکــی از ابهام گزارشــگری بین الملل
موجــود در اســتفاده از فــن آوری باِلك ِچین 
و نحــوۀ به کارگیــری همزمــان، از دو منظــر 

بیــان شــده اســت.
8. بــا توجــه بــه مزایــا و چالش هــای پیــش  رو 
ناشــی از قبــول و همگانــی شــدن اســتفاده 
از ایــن فــن آوری نویــن و همچنیــن ایجــاد 
ــرات  ــابداری و تأثی ــوزۀ حس ــی در ح انقالب
در  حســابداری  حرفــۀ  بــر  آن  عظیــم 
آینــده، شــاید پســندیده باشــد در کلیــات 
چهارچــوب نظــری و اصــول و مبنانــی 
مبنــای  بــر  کــه  موجــود  حســابداری 
حســابداری ســنتی تدویــن شــده اســت و 
مبنــای تدویــن اســتاندارهای فعلــی اســت، 
درآینــده تجدیــد نظــر اساســی و بازنگــری 
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مــورد  مشــهود  دارایی هــای  گذشــته  در 
ــازمان ها  ــان س ــران و صاحب ــۀ مدی ــه هم توج
و  داشــت  قــرار  اقتصــادی  بنگاه هــای  و 
و  وســایل  و  تجهیــزات  تــا  می کوشــیدند 
ــد و معتقــد  ماشــین آالت خــود را مجهــز کنن
ــد هــر ســازمانی دارای ســرمایۀ فیزیکــی  بودن
ــد  ــا توانمن ــا رقب ــت ب ــۀ رقاب ــد، در عرص باش
خواهــد بــود. داشــتن ایــن ســرمایه ها در 
عصــر جــاری الزم اســت امــا کافــی نمی باشــد. 
ــن  ــه ای ــه ب ــعه یافت ــام کشــور های توس در تم
ــر در  ــل موث ــه عوام ــد ک ــاد دارن موضــوع اعتق
ــا در  ــا آنه ــازمان ها و بق ــدی س ــا و توانمن ارتق
ــه  ــوس ب ــا ملم ــای ن ــت دارایی ه ــه رقاب عرص
ــت  ــوآوری، مدیری ــت، ن ــال: خالقی ــوان مث عن
و  مهارت هــا  یادگیــری،  آمــوزش،  دانــش، 
ــی اســت.  اســتعداد و ســرمایۀ فکــری اطالعات
گزارشــات و مشــاهدات گوناگــون نشــان داده 
اســت کــه ارزش اقتصــادی دارایــی نامشــهود 
خیلــی بیشــتر از مشــهود بــوده اســت، دارایــی 
ــه روز در یــک ســازمان در حــال  مشــهود روزب
ــی ســرمایه های  ــت ول ــتعمل شــدن اس مس
ــالن  ــی. کاپ ــد و تعال ــال رش ــهود در ح نامش
ــل  ــن دلی ــد: مهمتری ــان می کنن ــون بی و نورت
نامشــهود  دارایی هــای  اندازه گیــری  بــرای 
بتوانــد  ســازمانی  اگــر  کــه  اســت  ایــن 
ســرمایه های انســانی ماننــد مهــارت و دانــش 
ــی  ــا ســرمایه های اطالعات ــان خــود را ب کارکن
ــع  ــت مناب ــی، مدیری ــتم اطالعات ــد سیس مانن
ــد کار  ــازمانی مانن ــرمایه های س ــانی و س انس
تیمــی و فرهنــگ ســازمانی همســو کنــد، 
ــوی  ــی ق ــت رقابت ــک مزی ــق ی ــه خل ــق ب موف
ــا  ــط رقب ــی توس ــه راحت ــه ب ــد ک ــد ش خواه

ــت. . .  ــرداری نیس ــی ب ــل کپ قاب

تاریخچه:
ــانی  ــرمایۀ انس ــه س ــی نظری ــه های تاریخ ریش
بــه قبــل از دهــه 1۹۶0 بــر می شــود. در 

ــل غیراقتصــادی را  ــز عوام ســال 1۹۵۹ هیگین
مهمتــر از عوامــل اقتصــادی و تشــکیل ســرمایۀ 
فیزیکــی دانســته اســت. دو ســال بعــد در ســال 
1۹۶1، ســینگر در کنفرانــس آدیس آبابــا اعــالم 
کــرد مســئلۀ اصلــی در توســعه، خلــق و تولیــد 
ثــروت نیســت بلکــه بایــد ظرفیــت تولیــد 
ــروت را ایجــاد کــرد و ایــن ظرفیــت چیــزی  ث
ــق  ــان خل ــانی از زم ــع انس ــز مناب ــت ج نیس
ــود  ــهود وج ــی نامش ــال دارای ــا به ح ــان ت انس
ــرمایۀ  ــن آن س ــه ملموس تری ــت ک ــته اس داش
انســانی اســت. ســازمان ها و مدیــران همــه 
ــد  ــه کردن ــی خالص ــع فیزیک ــز را در مناب چی
و در نهایــت در ســال 1۹۹2 مطــرح شــدن 
ــر سیســتم های  ــوازن و دیگ ــازی مت کارت امتی
ــت ســرمایۀ ناملمــوس بیشــتر  ســنجش، اهمی
ــوآوری،  ــه خالقیــت و ن شــد و اهمیــت دادن ب
تغییــر و مدیریــت دانــش و آمــوزش اثربخــش 
ــروی  ــد. نی ــه ش ــل پذیرفت ــک اص ــوان ی به عن
انســانی دانش محــور )دانشــگر( اگــر در فضایــی 
مناســب قــرار گیــرد، ضمــن افزایــش بهــره وری 
ســازمان، مزیــت رقابتــی نیــز ایجــاد می کنــد. 
ــرایط  ــادی در ش ــای اقتص ــازمان ها و بنگاه ه س
ــور  ــان دانش مح ــه کارکن ــی ب ــول و رقابت متح
به عنــوان نیــروی محرکــۀ اصلــی و توانــا بــرای 
ــه تغییــرات ســریع و پیش بینــی  پاســخگویی ب

ــازار نیــاز دارنــد.  نشــده ب
تحقیقــات مؤسســه واتســون ویــات درخصــوص 
شــاخص ســرمایۀ انســانی نشــان می دهــد 
هــر چــه ســازمان ها ســرمایه های انســانی 
ــق ارزش  ــد، خل ــت کنن ــر مدیری ــود را بهت خ
و ایجــاد منافــع ذی نفعــان، بیشــتر تحقــق 
ــال  ــه از س ــاخص ک ــن ش ــت. ای ــد یاف خواه
1۹۹۶ و در 400 شــرکت آمریــکای شــمالی کار 
ــا  خــود را آغــاز کــرده اســت توانســته اســت ب
ــاط بیــن  ــوژی توســعه یافتــۀ خــود ارتب متدول
ــزوده ای  اثربخشــی ســرمایۀ انســانی و ارزش اف
کــه بــرای ذی نفعــان ارائــه می کننــد را نشــان 

دهــد. مؤلفه هــای اصلــی ایــن شــاخص جــذب 
و نگهداشــت کارکنــان، مدیریــت عملکــرد 
فنــاوری  نقــش  انگیزشــی،  نظام هــای  و 
به خصــوص سیســتم های اطالعاتــی منابــع 
انســانی و ارتباطــات ســازمانی و برنامه هــای 
ــد  ــت. تأکی ــان اس ــای کارکن ــی و ارتق آموزش
مــا در اینجــا بیشــتر روی مؤلفــۀ فنــاوری 
ــه  ــاخص هایی تجزی ــه ش ــه ب ــن مؤلف ــت. ای اس
ــت  ــا وضعی ــری آنه ــا اندازه گی ــه ب ــود ک می ش
ــد.  ــان می ده ــازمان را نش ــک س ــگاه ی و جای

 
ــان  ــع انســانی از دیــد اقتصاددان مناب

ــابداران: و حس
ــر  ــه ه ــاده ب ــان س ــه زب ــانی ب ــرمایۀ انس س
چیــزی غیــر از ســرمایۀ فیزیکــی از قبیــل 
امــوال، تجهیــزات و ســرمایۀ مالــی گفتــه 
می شــود. در قــرن گذشــته ســهم ســرمایۀ 
فیزیکــی از تولیــد ناخالــص داخلــی در اقتصــاد 
کشــورهای پیشــرفته بــا افــت شــدیدی همــراه 
ــرمایۀ  ــهم س ــه س ــی ک ــت، در حال ــوده اس ب

ــت.  ــه اس ــش یافت ــانی افزای انس
اقتصاددانــان و حســابداران منابــع انســانی، 
تمایــل دارنــد نحــوۀ کمــک کارکنــان بــه 
ــا  ــل شــدن آنه ــش ارزش شــرکت و تبدی افزای
ــل  ــی قاب ــی شــرکت را براســاس فنون ــه دارای ب
اعتمــاد اندازه گیــری کننــد. حســابداری منابــع 
ــا  ــانی ب ــی انس ــی دارای ــه عبارت ــا ب ــانی ی انس
ــات  ــر خدم ــول عم ــام از ط ــادی ابه ــدار زی مق
ــری ارزش  ــراه اســت. اندازه گی ــرد هم ــدۀ ف آین
ــرو  ــام روب ــن ابه ــا همی ــز ب ــانی نی ــع انس مناب
ــر  ــی دارد. ارزش ه ــه برآودهای ــاز ب ــت و نی اس
ــر  ــد، براب ــک کارمن ــد ی ــانی مانن ــی انس دارای
ــی  ــده ناش ــودهای باقیمان ــی س ــا ارزش فعل ب
از به کارگیــری وی و هزینه هــای جایگزینــی 
او اســت کــه شــامل هزینه هــای اســتخدام 
مجــدد، گزینــش، جبــران خدمــات و آمــوزش 
ــبۀ ارزش  ــد در محاس ــود و بای ــد می ش کارمن
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ــق،  ــغلی موف ــرد ش ــک عملک ــار ی ــورد انتظ م
در نظــر گرفتــه شــود. توســعۀ حســابداری 
منابــع انســانی، تــالش ارزشــمندی بــرای 
اندازه گیــری میــزان کمــک کارکنــان بــه خلــق 
ارزش اســت. البتــه اســتانداردهای حســابداری 
ــع  ــابداری مناب ــرای حس ــده ای ب ــه ش پذیرفت
انســانی تدویــن نشــده اســت. در صورتــی 
ــود،  ــر ش ــی میس ــن اندازه گیری های ــه چنی ک
ایــن اطالعــات بــرای مدیــران درون ســازمانی 
مــورد  ســرمایه گذاران،  تصمیم گیــری  و 

ــت.  ــد گرف ــرار خواه ــتفاده ق اس
ــهود  ــانی نامش ــرمایۀ انس ــادی از س ــش زی بخ
اســت و بخشــی از آن را می تــوان براســاس 
آنچــه توســط ســرمایۀ انســانی ایجــاد می شــود 
ــری آن به دســت  ــا نتیجــه ای کــه از به کارگی ی

می آیــد، اندازه گیــری کــرد. 
بیشــتر اوقــات در اندازه گیــری ســرمایۀ انســانی 
ــد  ــانی تأکی ــرمایۀ انس ــۀ س ــۀ عرض ــر جنب ب
انســانی،  ســرمایۀ  بــرای  تقاضــا  می شــود. 
وجــود  خوبــی  کار  بــازار  وقتــی  به ویــژه 
ــرای  ــبی ب ــاخص مناس ــد ش ــدارد، نمی توان ن
اندازه گیــری باشــد. شــاخص هایی همچــون 
ــدازۀ کالس،  ــجو، ان ــه دانش ــتاد ب ــبت اس نس
ــر دانشــجو  ــرانۀ ه ــار س ــتاد و اعتب ــوق اس حق
ــت  ــر کیفی ــری اث ــرای اندازه گی ــوان ب را می ت
ــانی  ــرمایۀ انس ــکیل س ــر تش ــرمایه گذاری ب س
ــا  ــط ب ــاخص ها مرتب ــن ش ــت. ای ــه کار گرف ب
ــا  ــتقیم ب ــور غیرمس ــتند و به ط ــا هس نهاده ه
ســتادۀ سیســتم مرتبــط می شــوند. شناســایی 
نتیجــۀ  و  اثــر  مســتقیماً  شــاخص هایی که 
ســرمایۀ  تشــکیل  بــر  را  ســرمایه گذاری 
ــت.  ــز اس ــد، بحث انگی ــان می ده ــانی نش انس
نتیجــه  و  اثــر  بــر  مبتنــی  شــاخص های 
همچــون بررســی مهارت هــا، توانایــی مطالعــه 
شایســتگی هایی  آن  از  فراتــر  و  محاســبه  و 
ــل  ــی و ح ــام کار گروه ــی انج ــون توانای همچ
اندازه گیــری  بــرای  مهمــی  روش  مســئله، 

حســاب  بــه  انســانی  ســرمایۀ  مســتقیم 
انســانی  ســرمایۀ  ارزشــیابی  در  می آینــد. 
جریــان منافــع آینــده کــه از به کارگیــری 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــود، م ــد می ش ــرمایه عای س
می گیــرد و چــون ایــن منافــع همــراه بــا 
نبــود اطمینــان اســت، بــرآورد ارزش براســاس 
ــار صــورت  ــورد انتظ ــده م ــع آین ــان مناف جری

 . می گیــرد
ارزیابــی دانــش ســرمایه انســانی، یــک تکنیــک 
ادراکــی اســت کــه بــه مشــخص شــدن عوامــل 
ــک  ــان، کم ــرد کارکن ــت عملک ــازمانی جه س
ــاری  ــخیص بیم ــد تش ــن کار مانن ــد. ای می کن
در فرآینــد تغییــر و افزایش و توســعۀ اســتعداد 

بالقــوۀ ســرمایۀ انســانی اســتفاده می شــود. 
فرآینــد توســعه، دسترســی بــه دانــش و پاداش 
ماننــد ارزیابــی کارکنــان فرآینــدی مهــم 
اســت اّمــا محدودیــت ارزیابــی دانــش ســرمایۀ 
ــورت  ــن کار به ص ــه ای ــت ک ــن اس ــانی ای انس
ســنجش  از  پیوســته  به هــم  حلقــۀ  یــک 
ــان و نتیجــۀ کار  ــان، عملکــرد آن ــار کارکن رفت
ــرد. به طــور خالصــه  ــان صــورت نمی گی کارکن
ســه روش بــرای اندازه گیــری ســرمایۀ انســانی 

ــود دارد: وج
بــه  کــه  فعالیت هایــی  اندازه گیــری   .1
ســرمایۀ  تشــکیل  یــا  ســرمایه گذاری 
انســانی کمــک می کنــد ماننــد کالس هــای 

خدمــت.  ضمــن  آمــوزش  درس، 

ــازده ســرمایۀ انســانی ماننــد  2. اندازه گیــری ب
ــا گروهــی.  ــردی ی شایســتگی های ف

ــانی  ــرمایۀ انس ــاخص های س ــری ش 3. اندازه گی
و  اجتماعــی  اثرهــای  بــا  مرتبــط  کــه 
فــردی اســت، ماننــد منافــع آینــده و رشــد 

ــادی.  اقتص
ــع  ــش مناب ــزون نق ــت روزاف ــل اهمی ــه دلی  ب
کلیــدی  عامــل  یــک  به عنــوان  انســانی 
ــر  ــوص در عص ــازمان ها به خص ــت در س موفقی
اطالعــات و اقتصــاد دانایی محــور، ســرمایۀ 
انســانی و سیســتم های اطالعاتــی مدیریــت 
منابــع انســانی نقــش به ســزایی در حــوزۀ 
ــۀ  ــد. نقش ــدا کرده ان ــهود پی ــای نامش دارایی ه
اســتراتژی و کارت امتیــازی متــوازن به عنــوان 
ــرای  ــی ب ــتم مدیریت ــم و سیس ــزار مه ــک اب ی
اســتراتژی های  اجــرای  و  پیاده ســازی 
ــاوری  ــن فن ــویی بی ــت همس ــازمان در جه س
مهمــی  نقــش  کار  و  کســب  و  اطالعــات 
ــه  ــر ب ــت منج ــویی در نهای ــن همس ــد. ای دارن
ــای  ــل دارایی ه ــد تبدی ــاد ارزش در فراین ایج
ــه نتایــج مشــهود، مزیــت رقابتــی،  نامشــهود ب
رشــد و ســوددهی بــرای شــرکت و ســهامداران 
می شــود. در ســازمان های ایرانــی نیــز کــه 
ــور  ــم به ط ــن مفاهی ــا ای ــت ب ــالی اس ــد س چن
ــرك  ــتی تح ــد، بایس ــورد می کنن ــدی برخ ج
بیشــتری در ایــن زمینــه انجــام شــود. در 
همیــن راســتا چنــد نکتــه حایــز توجــه 
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ــران ارشــد شــرکت ها  ــاور مدی ــدا ب اســت؛ ابت
ــع انســانی  ــش مناب ــه نق ــا ب ــازمان های م و س
و دارایی هــای نامشــهود اســت. نکتــۀ دوم، 
طراحــی و ایجــاد نظام هــا و شــاخص هایی 
بــا  دارایی هــا  ایــن  اندازه گیــری  بــرای 
ــی کشــور  ــی و بوم ــه مســائل فرهنگ ــه ب توج
ــا ایجــاد تعامــل  اســت. در انتهــا الزم اســت ب
اهــداف  و  ســرمایه ها  ایــن  بیــن  بیشــتر 
اجتماعــی  توســعۀ  برنامه هــای  و  ســازمان 
کشــور از طریــق آمــوزش، اطالع رســانی و 
ــق  ــرای تحق ــای الزم ب ــازی زمینه ه فرهنگ س

ــم.  ــم کنی ــوع را فراه ــن موض ای
دانش مــدار  و  باکیفیــت  انســانی  نیــروی 
و  ســازمان  رقابتــی  مزیــت  مهمتریــن 
دانــش  اقتصــاد  در  منبــع  کمیاب تریــن 
ارائــۀ محصــوالت و  اســت.  امــروز  محــور 
خدمــات متفــاوت و متمایــز باکیفیــت، کاهــش 
افزایــش  و  نــوآوری  هزینه هــا، خالقیــت و 
رقابت پذیــری از مزایــای وجــود منابــع انســانی 
ــذا ســازمان های  کیفــی و دانش مــدار اســت. ل
پیشــرو بــا درك ایــن حقیقــت، تــالش وصــف 
ــن  ــه از ای ــری بهین ــت به کارگی ــری جه ناپذی
منبــع کلیــدی در حوزه هــای گوناگــون، از 
ــت به منظــور  ــد و مدیری ــت، تولی ــه کیفی جمل
تحقــق اهــداف اســتراتژیک خــود بــا اســتفاده 
اثربخــش  نویــن  نظام هــای  و  شــیوه ها  از 

کرده انــد. 

ــت  ــر سازمان هاس ــر، عص ــر حاض ــک عص بی ش
انســان ها  ســازمان ها،  ایــن  متولیــان  و 
ــطۀ  ــه واس ــود ب ــه خ ــان هایی ک ــتند. انس هس
ــدرت  ــن منبــع ق ــار داشــتن عظیم تری در اختی
یعنــی تفکــر، می تواننــد موجبــات تعالــی، 
ــد.  ــد آورن ــازمان ها را پدی ــد س ــت و رش حرک
از  و سرشــار  پرشــتاب  در جهــان  به واقــع، 
ــه  ــه ک ــروز، آنچ ــای ام ــت دنی ــول و رقاب تح
موجبــات تحقــق مزیــت رقابتــی ســازمان ها را 
ــت،  ــروی انســانی باکیفی ــد. نی ــن می کن تضمی
ــه در  ــت ک ــن روس ــت. از ای ــا اس ــالق و پوی خ
عصــر حاضــر، منابــع انســانی دانشــگر به عنــوان 
مهمتریــن قابلیــت ســازمان در کســب مزیــت 
دارایــی  عمده تریــن  همچنیــن  و  رقابتــی 
اعتقــاد  و  اســت  شــده  قلمــداد  نامشــهود 
ســازمان ها نیــز بــر آنســت کــه بایــد کارکنــان 
ــره وری  ــت و به ــود کیفی ــه و اســاس بهب را پای
کلیــۀ فرایندهــای ســازمانی دانســت و لــذا باید 
ایــن عامــل را مبنــای اصلــی فراینــد افزایــش 
کارایــی و اثربخشــی و همچنیــن باارزش تریــن 
ســرمایه و کلیــد طالیــی رقابــت قلمــداد کــرد. 
ــرای جــذب،  ــا تــالش ب ســازمان های پیشــرو ب
ــای  ــری نیروه ــت و به کارگی ــرورش، نگهداش پ
دانشــگر و زبــده مزیــت رقابتــی امــروز و 

ــرد.  ــد ک ــن خواهن ــردای خــود را تضمی ف
ــذب و  ــان را ج ــش کارکن ــازمان ها دان ــن س ای
حفــظ می کننــد و اشــاعه می دهنــد تــا از ایــن 

ــرض ســازمان  ــری در طــول و ع ــق یادگی طری
ــزان خــود برســد. همچنیــن  ــه بیشــترین می ب
ــی  ــدل تعال ــاس م ــرآمد براس ــازمان های س س
ســازمانی، کارکنــان خــود را ترغیــب می کننــد 
قابلیت هــای  و  بــه ســازمان  نگاهشــان  تــا 
ــاز  ــر از نی ــر و فرات ــی دورنگ ــان نگاه فردی ش
ــداری  ــظ و نگه ــن حف ــذا ضم ــد، ل ــروز باش ام
ــت از  ــان و حمای ــرمایه های فکری ش ــق س دقی
توســعۀ آنهــا، در زمــان مقتضــی و متناســب بــا 
ــرای  تغییــرات مــورد نیــاز از ایــن ســرمایه ها ب

کســب نتایــج تجــاری اســتفاده می کننــد.  
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 پنج اولویت بازاریابی برای مربوط نگه داشتن مؤسسۀ 
حسابرسی خود در شرایط متأثر از ویروس کرونا 

خــواه بــه یــک شــخص یــا یــک تیــم حرفــه اي متخصــص متکــی باشــید 
یــا عملیــات خــود را برون ســپاری کنیــد، توانایــی شــما در اولویــت قــرار 
ــا  ــه آی ــد ک ــخص کن ــد مش ــروش می توان ــی و ف ــرد بازاریاب دادن عملک

مؤسســۀ شــما بازنــدۀ ویــروس همه گیــر کروناســت یــا پیــروز. 
از کجا شروع کنیم؟

ــما  ــۀ ش ــه مؤسس ــما از اینک ــان ش ــئله اطمین ــن مس ــن و مهم تری اولی
دارای یــک اســتراتژی مناســب و مرتبــط بــرای حفــظ تجــارت در 
وضعیــت موجــود و ایجــاد مزیــت رقابتــي جدیــد بــرای کســب و کار در 
ایــن دنیــای جدیــد و مجــازی اســت. ایــن اســتراتژی بازاریابــی متفکرانــه 
ــی،  ــا تاکتیک های ــت داشــته باشــد و ب ــداف مؤسســه مطابق ــا اه ــد ب بای

مهم تریــن چالــش مؤسســات حسابرســی بازاریابــی اســت، این کــه 
ــد  ــانی بای ــه کس ــا چ ــد، ب ــاص دهن ــزی را اختص ــه چی ــد چ نمی دانن
ــت  ــر وضعی ــال حاض ــد. در ح ــدام کنن ــه اق ــا چگون ــد ی ــکاری کنن هم
ــز  ــتراتژی ها را نی ــن اس ــی بهتری ــا(، حت ــی کرون ــی جهان)پاندم بحران
ــرج ناشــی از  ــرج و م ــه ه ــا وجــود اینک ــد. ب ــرار می ده ــر ق تحــت تأثی
ــرایط  ــا ش ــی ب ــه آرام ــان ب ــت و جه ــرل اس ــال کنت ــد 1۹ در ح کووی
عــادی ولــی جدیــد خــود ســازگار می شــود، مؤسســات مجبــور هســتند 
نحــوۀ انجــام بخــش عمــده ای از فعالیت هــای کســب و کار خــود را کــه 
ــی  ــود، مجــدداً ارزیاب ــات می ش ــۀ خدم ــی و ارائ ــروش، بازاریاب ــامل ف ش

ــد.  کنن
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ــت شــود.  حمایتــی رشــد و تقوی
در این جا پنج نکته وجود دارد که باید در نظر بگیرید:

1. وب سایت
ــوح،  ــه به وض ــایتی ک ــد، وب س ــاال نداری ــرد ب ــا عملک ــایتی ب ــر وب س اگ
ــک  ــاد ی ــان ایج ــون زم ــد، اکن ــان می ده ــه را نش ــي مؤسس ارزش آفرین
آگاهــی  بــا  جدیــد  تصمیم گیری هــاي  اســت.  جدیــد  وب ســایت 
ــه  ــایت مؤسس ــود. وب س ــاز می ش ــما آغ ــد ش ــر، از برن ــازی بیش ت مج
ــۀ  ــا مؤسس ــکاري ب ــم اندازهاي هم ــه چش ــت ک ــی اس ــتین جای نخس
شــما را در اختیــار افــراد قــرار مي دهــد. آیــا آن چــه در وب ســایت شــما 
ــۀ  ــاي مؤسس ــخصیت و ظرفیت ه ــی از ش ــاب خوب ــود، بازت ــه مي ش ارائ
ــورد نظــر در  ــات م ــن اطالع ــت یافت ــا جســت وجو و قابلی شماســت؟ آی

ــان اســت؟ ــما آس ــایت ش وب س
ــکل را  ــن مش ــت، ای ــه روز نیس ــما ب ــر ش ــت وجوگ ــور جس ــر موت اگ
برطــرف کنیــد. در حــال حاضــر گــوگل در هــر ثانیــه تقریبــاً ۷0هــزار 
ــش از  ــرم بی ــن پلتف ــد. ای ــردازش می کن ــت وجو را پ ــت جس درخواس
200 عنصــر را در نظــر گرفتــه اســت تــا بــه افــراد کمــک کنــد آن چــه را 
کــه جســت و جو می کننــد، بیابنــد. اگــر مؤسســۀ شــما یــک وب ســایت 
ــد، چشــم انداز و جذابیــت  ــزان بازدی ــه روز نداشــته باشــد، می دقیــق و ب
مؤسســۀ شــما از بیــن مــی رود. اگــر می خواهیــد بودجــۀ خــود را کاهــش 
دهیــد، آن چــه کــه مربــوط بــه وب ســایت و فعالیــت مجازي تــان اســت 

را تغییــر ندهیــد. ایــن کار یــک اشــتباه بــزرگ خواهــد بــود. 

2. محتوا
یکــی از موضوعــات رایــج کــه در همه گیــری خــود را نشــان داد، حجــم 
ــط  ــاً مرتب ــي از آن واقع ــدار اندک ــا مق ــه تنه ــود ک ــی  ب ــم اطالعات عظی
ــۀ  ــده در مؤسس ــام ش ــی انج ــع کار اصل ــوا کار در واق ــاد محت ــود. ایج ب
شماســت کــه نشــان دهندۀ تفکــر رهبــری شماســت. اگرچــه وقت گیــر 
ــوای انحصــاری، مؤسســۀ  ــا محت ــد اّم ــد اســترس زا باش اســت و می توان
شــما را از رقبــاي خــود متمایــز مي کنــد، بــه ویــژه در دنیــاي مجــازي 
ــه تنهــا محتــوای انحصــاري ایجــاد شــدۀ خــود را بــه شــکل  کنونــي. ن
یکپارچــه در وب ســایت، وبــالگ و لینکدایــن خــود نمایــه کنیــد، بلکــه 
ــق  ــی از طری ــد. بازاریاب ــال کنی ــتریان ارس ــرای مش ــتقیماً ب آن را مس
ایمیــل هنــوز یــک ابــزار بازاریابــی واقعــاً مؤثــر اســت؛ بــه ویــژه هنگامــی 

ــق  ــت و عالی ــا صنع ــد ت ــده باش ــیم بندی ش ــازی و تقس ــه شخصی س ک
ــد و  ــاد کنی ــي را ایج ــازد. کمپین های ــرآورده س ــتریان را ب ــاص مش خ
ــتریان از  ــد. مش ــت کنی ــو تقوی ــک و ویدئ ــا گرافی ــوا را ب ــاخت محت س
اطالعاتــی کــه واقعــی اســت، بــه موقــع منتشــر می شــود و مربــوط بــه 
ــاز  ــدون نی ــد. ترجیحــاً ب ــه شــدت اســتقبال می کنن ــا اســت ب ــاز آنه نی
بــه جســت وجوی خیلــی ســخت. اگــر آنهــا چنیــن محتوایــي را از شــما 

ــد.  ــت می کنن ــری دریاف ــۀ دیگ ــد، آن را از مؤسس ــت نکنن دریاف

ــِی  ــبکۀ اجتماع ــرویس ش ــن )س 3. لینکدای
ــاری( تج

ــایي  ــراي شناس ــه ای ب ــي حرف ــکوي اطالعات ــن س ــن، بزرگ تری لینکدای
ــرای  ــروری ب ــزاری ض ــن را اب ــردم لینکدای ــر م ــت. اکث ــان اس مخاطب
شناســایی مخاطبــان جدیــد یــا ارتقــاي کســب و کار می داننــد. برندهایــي 
کــه نتایــج تحقیقــات کاربــردي، اخبــار و ایده هــای تــازه را در لینکدایــن 
ــه  ــد، بلک ــدا مي کنن ــادي پی ــان زی ــا مخاطب ــه تنه ــد، ن ــر می کنن منتش
الگــوي حمایتــی را کــه بــرای جســت وجوهای گــوگل و پاســخگویی بــه 
ســایر رســانه های اجتماعــی الزم اســت را نیــز پیــدا می کننــد. محتــوای 
ــک  ــي ی ــن الگــوي حمایت ــدگان ای ــه دارن ــن ب ارســال شــده در لینکدای
ــانه های  ــر از رس ــکل دیگ ــر ش ــتر از ه ــد، و بیش ــی مي ده ــاز اضاف امتی
اجتماعــی بــه وبالگ هــا و وب ســایت هاي آنــان مراجعــه می شــود. 
ــد از:  مشــخصات  ــر شــوند عبارتن ــد درگی ــه بای ــن ک دو عنصــر لینکدای
ــه ای شــما. صفحــۀ مؤسســۀ شــما در  مؤسســۀ شــما و مشــخصات حرف
ــی  ــان جای ــا هم ــد. این ج ــم کن ــات را فراه ــن اطالع ــد ای ــن بای لینکدای
ــزان  ــاي آن و می ــود و فرآینده ــت خ ــورد صنع ــما در م ــه ش ــت ک اس
ــرای مشــتریان و چشــم  فعالیــت مؤسســۀ خــود در زمینه هــای مهــم ب

ــد.  ــت می کنی ــي صحب ــای آت اندازه
 مشــخصات مؤسســات شــما جایــی اســت کــه اشــتیاق و حرفــه ای بــودن 
شــما را نشــان می دهیــد. ایــن فرصــت خوبــی اســت کــه ارزش آفرینــي 

مؤسســۀ خــود را نشــان دهیــد. 

4. ارتباطات داخلی
از آن جــا کــه اکنــون نیــروی کار مؤسســات از راه دور فعالیــت مي کننــد، 
ــز اســت. الزم اســت  ــش برانگی ــازماني مؤسســه چال ــگ س ــظ فرهن حف
کــه بایــد یــک برنامــۀ ارتباطــی داخلــی مناســب ارائــه  شــود. ارتباطــات 
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ــن  ــجام در بی ــاد انس ــه و ایج ــداف مؤسس ــت از اه ــرای حمای ــی ب داخل
کارکنــان حیاتــی اســت. یــک برنامــۀ ارتباطــی داخلــی مناســب افــراد را 
بــا فرهنــگ ســازماني مؤسســه پیونــد می دهــد و باعــث بهبــود روحیــه 
می شــود. کارکنــان آگاه و متعهــد نیــز بهــره وری باالتــری دارنــد، تجــارب 
بهتــری بــراي مشــتریان ایجــاد می کننــد کــه بایــد توســط کارفرمایــان 
خــود حفــظ شــوند. همســویی فرهنگــی و هنگامــی کــه ارتبــاط 
ــان آن را  ــه کارکن ــی ک ــه  مکان ــه را ب ــود، مؤسس ــرار ش ــتی برق به درس
ــه در آن  ــه اي و  رشــد حرف ــد و کار حرف ــل مي کن ــد، تبدی دوســت دارن

ــود.  ــت مي ش تقوی

5. اندازه گیری و ارزیابي
ــبکه هاي  ــا ش ــل ب ــتریان(  از تعام ــا و مش ــزان قرارداده ــا )می بازخورده
ــر الزم  ــپس اگ ــد. س ــي کنی ــایت را ارزیاب ــد از وب س ــي و بازدی اجتماع
اســت، برنامــه و محتــوای خــود را تغییــر دهیــد و مجــدداً تنظیــم کنیــد. 
ــۀ  ــون مؤسس ــات پیرام ــت وجوی اطالع ــه جس ــوط ب ــما من ــرد ش عملک
شــما، تفســیر مشــتریان از شــما و در صــورت لــزوم تغییــر مســیر اســت. 
ــی قــرار  هیــچ یــک از کارهایــی کــه انجــام می دهیــد اگــر مــورد ارزیاب

ــد.  ــر باش ــد مؤث ــرد، نمی توان نگی
 
 
 

لینک خبر:
https://www. accountingtoday. com/list/5-market-
ing-priorities-to-keep-your-accounting-firm-relevant

تجارب به دست آمده از دوران 
انعطاف پذیری کاری  اپیدمی: 

در آینده

- آیــا بعــد از اپیدمــی بایــد هماننــد گذشــته بــه حضــور 
فیزیکــی در محیــط کار نــگاه کــرد؟

- آیــا دورکاری موجــب افزایش کارایــی و اثربخشــی 
ــت؟ ــده اس ش

ــی  ــۀ حسابرس ــر مؤسس ــر مدی ــرد پرب ــا ب ــه ب مصاحب
ــون ــت تورنت گرن

وقتــی بــه هــر آنچــه همکارانــم در طــول همه گیــری COVID-19 بــا آن 
ــه ذهنــم خطــور می کنــد:  ــه رو شــده اند می اندیشــم، یــک کلمــه ب روب

 . عت سر
ــد،  ــرایط را پذیرفتن ــکایت ش ــدون ش ــرعت و ب ــه س ــا ب ــان م متخصص
ــه ســازگار شــدند، آنهــا  ــرد در خان ــه ف ــک محیــط کار منحصــر ب ــا ی ب
ــان  ــاًل در زم ــه عم ــی ک ــد و در حال ــرار دادن ــت ق مشــتریان را در اولوی
ــم ارزش و  ــد می توانی ــان دادن ــم، نش ــه ای کار می کنی ــکان جداگان و م
کیفیــت را ارائــه دهیــم. به طــور خالصــه، آنهــا در وضعیــت ناشــناخته ای 
رشــد کرده انــد. در حالــی کــه آینــدۀ کاری در شــرکت خــود را دوبــاره 
تصــور می کنــم، بــه تیــم خــود اعــالم کــردم کــه بــه دالیــل زیــر به طــور 



81
مهر  1400

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳8 شمارۀ

حسابدار

کامــل بــه روش هــای گذشــته دفتــر بــاز نخواهیــم گشــت. هنگامــی کــه 
افتــاد، مــا  اتفــاق  انعطاف پذیــری و شخصی ســازی در همه  گیــری 
بالفاصلــه ســه اولویــت اساســی را بــرای هدایــت تمــام تصمیمــات خــود 

شناســایی کردیــم:
الف- تصمیم گرفتیم از کارکنانمان مراقبت کنیم 

ب- در کنار مشتریان خود باشیم
ج- تجارت خود را مستحکم نگه داریم

ــادل  ــی متع ــان اپیدم ــول زم ــا را در ط ــدیم آن اولویت ه ــق ش ــا موف م
ــا هســتند.  ــروز آنهــا راهنمــای م ــم و ام نگــه داری

مطمئنــاً، کار آســانی نبــوده اســت. تجربــه بــه ما نشــان داد کــه کار از راه 
ــن  ــد. همچنی ــراد وارد کن ــه اف ــی ب ــد آســیب روحــی و روان دور می توان
قــادر بــه تحــول ســاختار فرهنــگ و اجتماعــات کاری اســت. کــه ایــن 
ــن ســؤال مطــرح می شــود  ــن ای ــا جــدی اســت. بنابرای ــرای م ــوارد ب م
کــه بــا چــه شــرایط کاری )محــل کار ترکیبــی( می توانیــم، پاســخگوی 

نیازهــای مشــتریان، همــکاران و شــرکت باشــیم؟
پاســخ مــا ایــن اســت کــه در شــرکت خــود، بــرای شــکل گیری »آینــدۀ 
ــم،  ــاد گرفته ای ــه ی ــور ک ــیم. همانط ــر باش ــر و انعطاف پذی کار«، متفک
ــن  ــد، همچنی ــر کار کنن ــور مؤث ــی به ط ــد از هرجای ــدان می توانن کارمن
آموخته ایــم کــه 8۵00 هــم تیمــی مــا برای بازگشــت بــه تعامــالت رو در 
ــف و مســئولیت های خانوادگــی،  رو، ایجــاد تماس هــای حضــوری مختل
ــا  ــری، آنه ــول همه گی ــتند. در ط ــی را دارا هس ــرش مختلف ــطح پذی س
ــغلی  ــی شــخصی و ش ــادل در زندگ ــاد تع ــرای ایج ــدی ب ــای جدی راه ه

خــود پیــدا کردنــد کــه مــا خواســتار حفــظ ایــن ارزش هــا هســتیم. 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــر محدودیت ه ــی اگ ــه حت ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ب
همه گیــری را در تعامــالت پیــش رو برطــرف  کنیــم، بــرای هــر موقعیــت 
کاری نیــازی بــه حضــور در موقعیــت و دفاتــر مشــتری نخواهیــم داشــت. 
بــه عبــارت دیگــر، مالقــات بــا مشــتریان در زمــان نیــاز آنهــا و بــه طبــع، 
ــد  ــورت خواه ــم، ص ــوری داری ــات حض ــه مالق ــاز ب ــا نی ــه م ــی ک زمان
ــار مشــتری و اجتماعــات  ــرای حضــور مــا در کن گرفــت. همیــن امــر ب
محلــی داخلــی نیــز صــدق می کنــد. در عیــن حــال، اعضــای تیــم مــا 
ایــن امــکان را دارنــد کــه هــر زمــان مناســب باشــد جلســات یــا کارهــای 
روزمــره را از راه دور مدیریــت کننــد. بــا ایجــاد گفت وگــوی آزاد و 
صادقانــه بــا کارکنــان خــود، مــا بهترین هــای گذشــته و حــال را بــا هــم 

ترکیــب خواهیــم کــرد و محــل کار بهتــری بــرای آینــده شــکل خواهیــم 
ــز اســت،  ــر موفقیت آمی ــن رویکــرد انعطاف پذی ــه ای ــم ک ــا می دانی داد. م

ــم.  ــن مســیر را پیموده ای چــرا کــه هــم اکنــون ای
ــر از  ــای دفات ــه ج ــان ب ــر روی کارکن ــز ب ــری، تمرک در دوران همه گی
بســیاری جهــات و بــه ســادگی رونــد وضعیــت کاری موجــود را تســریع 
می کنــد. به عنــوان مثــال، دفاتــر فیزیکــی به عنــوان یــک مرکــز 
ــوان  ــا به عن ــد اّم ــت یافته ان ــکاری اهمی ــوزش و هم ــرای آم ــی ب اجتماع
محلــی بــرای کار کارکنــان در اتاق هــای بســته و هشــت ســاعت در روز، 
کمرنــگ شــده اســت. همانطــور کــه گفتــه شــد، دفاتــر مــا همیشــه در 
دســترس مشــتری ها و کارمندانــی اســت کــه بــه آنهــا احتیــاج دارنــد و 
افــراد آزاد خواهنــد بــود کــه در ایــن دفاتــر امــور خــود را انجــام دهنــد. 
ــر روز در محــل حضــور  ــدان ه ــر بســیاری از کارمن ــی اگ ــه حت ــرا ک چ
ــرای تجمــع،  نداشــته باشــند، ایــن دفتــر همچنــان یــک مــکان مهــم ب

ــود.  ــد ب ــرت خواه ــازی و معاش ــکاری، فرهنگ س هم
ــا  ــان م ــه کارکن ــت ک ــزی اس ــان چی ــر، هم ــرد انعطاف پذی ــن رویک ای
می خواهنــد:  ۷8درصــد از هــم تیمی هــای مــا کــه در نظرســنجی اخیــر 
ــر  ــد مثمرثم ــرای تولی ــه ب ــار داشــتند ک ــن اظه ــد، چنی شــرکت کرده ان
ــزی  ــان چی ــن هم ــد. ای ــر ندارن ــت در دفت ــام وق ــه حضــور تم ــازی ب نی
اســت کــه  در آینــده اعضــای تیــم مؤسســۀ حسابرســی گرنــت تورنتــون 
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)Grant Thornton( جویــای آن هســتند: نظرســنجی اخیــر مؤسســه 
گالــوپ )Gallup( نشــان می دهــد جوانــان حرفــه ای زمانــی کــه از راه 
ــتند.  ــاط هس ــتر در ارتب ــود بیش ــرکت های خ ــا ش ــد، ب دور کار می کنن
ــر  ــنجی اخی ــوان در نظرس ــالن ج ــد از فارغ التحصی ــالوه، ۷۹درص به ع
مؤسســه ManpowerGroup، انعطاف پذیــری محــل کار را به عنــوان 

اولویــت اصلــی هنــگام جســتجوی کار ذکــر کردنــد. 
ایــن همــان چیــزی اســت کــه مشــتریان می خواهنــد. در یــک 
ــاق آرا  ــه اتف ــاً ۹8درصــد  ب ــراً انجــام شــده، تقریب نظرســنجی کــه اخی
از افــراد عقیــده داشــتند کــه الگــوی انجــام کار از راه دور، طــی دوران 
همه گیــری COVID-19 مؤثــر بــوده اســت. آنهــا اکثــرا اظهــار کرده انــد 
ــر  ــزرگ و انعطاف پذی ــای ب ــه در پروژه ه ــت ک ــم اس ــان مه ــه برایش ک
ــه  ــه ب ــد ک ــح می دهن ــا ترجی ــاً ۷0درصــد از آنه ــد و تقریب حضــور یابن

ــد.  ــروی کنن ــی کار و پیش روش ترکیب
مــا اطمینــان داریــم ایــن رویکــرد نــو بــه »آینــدۀ کار«، شــرکت مــا را 
تأثیرگذارتــر، کارآمدتــر و قابــل رقابت تــر خواهــد کــرد. از همــه مهمتــر، 
ایــن شــیوه بــه کارکنــان و مشــتریان آن انعطاف پذیــری را کــه خواهــان 
آن بودنــد، می دهــد چراکــه فــارغ از اینکــه چــه آینــده ای پیــش 
ــر  ــداکار و مثمرثم ــاد، ف ــراد ش ــه اف ــه ب ــا همیش ــتریان م ــت، مش روس

ــد.  ــز دارن ــد داشــت و شایســتگی آن را نی ــاج خواهن احتی

لینک خبر:
https://www. accountingtoday. com/opinion/
the-future-of-work-will-be-flexible-and-so-will-
we?position=editorial_3&campaignname=ACT%20
Daily-06212021&utm_source=newsletter&utm_
medium=email&utm_campaign=V2_ACT_
Daily_20210503%2B%27-%27%2B06212021&bt_ee
=W4nm%2FL4ifsHhiuesqES2AzvyipnV%2F%2Bp
qViLDxlDAOxzTpIlQjN1svyVckpj3%2F1MF&bt_
ts=1624269684167

 در ســال گذشــته از ابتــدای همه گیــریCOVID-19، متخصصــان 
مبــارزه بــا تقلــب، پــس از مشــاهدۀ افزایــش تقلب هــا، در ســال جــاری 

ــد.  ــی کردن ــش آن را پیش بین ــز افزای نی
ــه تازگــی توســط انجمــن بازرســان خبــره تقلــب و  در گزارشــی کــه ب
مؤسســه حسابرســی گرنــت تورنتــون  Grant Thornton در جریــان 
ــروه از  ــک گ ــب ACFE منتشــر شــد، ی ــی ســاالنه تقل ــس جهان کنفران
ــنجی  ــورد نظرس ــان م ــر جه ــب در سراس ــا تقل ــارزه ب ــان مب متخصص
ــه  ــد ک ــراد انتظــار دارن ــد و مشــخص شــد ۷1درصــد از اف ــرار گرفتن ق
ــدا  ــش پی ــده افزای ــال آین ــا در س ــازمان های آنه ــب در س ــزان تقل می
ــار  ــده اظه ــخ دهن ــد( از 1۵3۹ پاس ــی )۵1درص ــش از نیم ــد. بی کن
تقلــب  همه گیــری،  شــیوع  زمــان  از  آنهــا  ســازمان های  کردنــد 
ــب  ــزان تقل ــش می ــک پنجــم افزای ــه ی ــد و ب بیشــتری را کشــف کردن
کشــف شــده اشــاره داشــتند. ســازمان ها انتظــار دارنــد کــه بــا تقلبــی 
ــه رو شــوند. 38درصــد از  بیشــتر از میــزان تقلــب پیش بینــی شــده روب
ــی  ــال مال ــب در س ــاوری ضدتقل ــرای فن ــود را ب ــازمان ها، بودجــۀ خ س
ــرای  ــه ب ــن زمین ــن آوری، رایج تری ــه ف ــد، چراک ــش می دهن 2021 افزای
ــز  ــال نی ــت. قب ــب اس ــد تقل ــای ض ــرمایه گذاری در برنامه ه ــش س افزای
  COVID-19 بیــش از 80درصــد ســازمان ها هنــگام روبــه رو شــدن بــا
یــک یــا چنــد تغییــر در برنامه هــای ضــد تقلــب خــود اعمــال کرده انــد. 
ــده  ــب ش ــرای تقل ــک هایی ب ــاد ریس ــث ایج ــا، باع ــری کرون همه گی
ــتند  ــزل هس ــه دورکاری در من ــار ب ــدان ناچ ــیاری از کارمن ــت، بس اس
و در هــر ســاعتی از شــبانه روز دسترســی بــه افشــای اطالعــات مالــی 
ــه  ــۀ شــخص حســابدار ب ــن، مراجع ــد. گذشــته از ای و  حســابداری دارن
ــیاری از  ــت. بس ــوار اس ــری دش ــی ام ــدارك مال ــی م ــر و حسابرس دفات
ــر  ــرای محافظــت در براب ــاوری ب ــش اســتفاده از فن ــا افزای ســازمان ها ب
تقلــب و انجــام حسابرســی از راه دور بــه آنهــا پاســخ داده انــد اّمــا هنــوز 

ــود دارد.  ــاوری وج ــن فن ــا ای ــه ب ــی در رابط ــم چالش های ه
ــد  ــای ض ــه برنامه ه ــری ک ــه همه گی ــوط ب ــای مرب ــن چالش ه رایج تری

احتمال افزایش تقلب در 
دوران پساکرونا
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ــق و  ــد تحقی ــر در رون ــد از تغیی ــتند عبارتن ــه رو هس ــا آن روب ــب ب تقل
تغییــر در شــکل کنتــرل محیــط اســت. 

کشــورها،  ســایر  و  آمریــکا  در  همه گیــری  پیدایــش  بــا  همــراه 
ــت. براســاس  ــد گرف ــرار خواه ــا ق ــش روی آنه ــای دیگــری پی چالش ه
ــای  ــر رفتاره ــاری و تغیی ــای تج ــر در فعالیت ه ــزارش، »تغیی ــن گ ای
مصرف کننــده دو عامــل اصلــی در ایجــاد خطــر تقلــب در ســال آینــده 

ــتند.  هس
ــن  ــب ای ــا تقل ــارزه ب ــان مب ــری، متخصص ــی همه گی ــای ابتدای در ماه ه
افزایــش را پیش بینــی کــرده بودنــد. ACFE بــرای گزارشــی کــه ســال 
ــورت داد  ــی ص ــال 2020 تحقیق ــاه می س ــرد، در م ــر ک ــته منتش گذش
و دریافــت کــه ۹3درصــد از پاســخ دهندگان، انتظــار افزایــش تقلــب را 
در ســال آینــده دارنــد و ســطح آگاهــی از کالهبــرداری از همــان دوره 
همه گیــری افزایــش یافتــه اســت. بیــش از ۶0درصــد از پاســخ دهندگان 
ــازمان  ــرداری س ــات کالهب ــزی در اطالع ــا ناچی ــمگیر ی ــش چش افزای
خــود مشــاهده کرده انــد و تنهــا ۷درصــد کاهــش ایــن امــر را گــزارش 

کرده انــد. 
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــاوری راه دور ب ــب، از فن ــا تقل ــارزه ب ــان مب متخصص
ــک لیــوی، شــریک شــرکت حســابداری  ــد. اری ــب اســتفاده می کنن تقل

ــات  ــازمان خدم ــو س ــازمان Dixon Hughes Goodman و عض س
قانونــی و ارزیابــیDHG، در کنفرانــس  ACFE، بیــان کــرد: مهمتریــن 
ــن  ــم: بســتر مناســب، دسترســی ام ــد در نظــر بگیری ــه بای ــواردی ک م
VPN بــرای محققــان و وجــود درگاه انتقــال فایــل بــرای بــه اشــتراك 
ــی  ــبت طوالن ــه نس ــی ب ــدت زمان ــا م ــاًل م ــت. مث ــناد اس ــتن اس گذاش
ــا  ــم، م ــتفاده می کنی ــزار ZOOM اس ــط از نرم اف ــات فق ــرای ارتباط ب
عــادت کرده ایــم کــه در یــک اتــاق کنفرانــس جمــع شــویم حتــی اگــر 
حرفــی بــرای گفتــن نداشــته باشــیم، همــه بــا هــم در ارتبــاط خواهیــم 
بــود و اگــر کســی ســؤالی داشــت دیگــر نیــاز بــه برقــراری تمــاس یــا 
ارســال ایمیــل نداشــت. در ایــن شــیوه فقــط ایــن امــکان وجــود داشــت 
ــم  ــه بســیار ه ــود، ک ــه ش ــارت صــورت گرفت ــا نظ ــانی ب ــه اطالع رس ک
مؤثــر بــود. در ایــن روش نیــازی بــه هشــت ســاعت کار در روز یــا پنــج 
ــرای  ــط ب ــه و فق ــد روز در هفت ــه وجــود نداشــت بلکــه چن روز در هفت
ــن دوران  ــای ای ــش دورکاری ه ــرای کاه ــود و ب ــی ب ــاعت کاف ــد س چن

بســیار مؤثــر بــود.«
اکنــون کــه کشــورها به تدریــج از همه گیــری خــارج می شــوند، امــکان 
مالقات هــای شــخصی محیاســت. لیــوی گفــت: »تیــم مــن همــه 
واکســینه شــده اند.« »مــا درواقــع بیشــتر اوقــات در اتــاق کنفرانــس دور 
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ــم.« ــه جلســات می پردازی ــم جمــع می شــویم و ب ه
متخصصــان ایــن توانایــی را دارنــد کــه برخــی نشــانه های آشــکار تقلــب را 
 ،WIPO تشــخیص دهنــد. هیونــگ کیــم، محقــق ارشــد ســازمان جهانــی
ــی  ــبک زندگ ــر س ــت: »تغیی ــس ACFE گف ــخنرانی در کنفران ــی س ط
ناگهانــی کارمنــدان می توانــد نشــانه های غیرمســتقیمی باشــد مبنــی بــر 
اینکــه آنهــا ممکــن اســت رشــوه های خــاص یــا انــواع هدایــا و پرداخت هــا 
ــرای  ــی ب ــرکت های پوشش ــد از ش ــان می توانن ــد. مجرم ــت کنن را دریاف

پیشــنهاد قــرارداد یــا ایجــاد رقابــت ظاهــری اســتفاده کننــد. 
تولــی مادونســال، سرپرســت عمومــی ســابق آفریقــای جنوبــی و اســتاد فعلی 
دانشــگاه اســتلنبوش، طــی ســخنرانی خــود در کنفرانــس ACFE بیــان کرد: 
»متخصصــان مبــارزه بــا کالهبــرداری ممکــن اســت هنــگام افشــای خطای 

احتمالــی تحت فشــار باشــند.«
ــک شــرکت و  ــرداری، چــه در ی ــا کالهب ــارزه ب الزم اســت متخصصــان مب
ــکاری  ــر هم ــا یکدیگ ــان ب ــر جه ــف در سراس ــازمان های مختل ــه در س چ
ــان دیویــس، مدیریــت بخــش تقلــب در انتشــارات کتاب هــای  کننــد. برای
ــت:  ــار داش ــس ACFE اظه ــه ای در کنفران ــی ارائ ــی Scribd، ط الکترونیک
»مــا در ایــن مبــارزه تنهــا نیســتیم و می توانیــم در کنــار یکدیگــر و بــا بــه 
اشــتراك گذاری نــکات، ترفندهــا و روش هــای مختلــف دســتیابی بــه ایــن 
امــر، روش هــای کمــک بــه ســاخت تیــم و روش هــای ایجــاد برنامــه بــرای 
مبــارزه بــا تقلــب، بــه موفقیــت برســیم. مــا در ایــن کار کنــار هم هســتیم.«
 

https://www. accountingtoday. com/news/fraud-
likely-to-increase-post-pandemic?position=editor
ial_1&campaignname=V2_ACT_Daily_20210503-
06222021&utm_source=newsletter&utm_
medium=email&utm_campaign=V2_ACT_
Daily_20210503%2B%27-%27%2B06222021&bt_ee
=a9K6A%2FhfL%2F8GPJiU%2Beqh%2FpIiG8c8k%2B0
me%2BAmE7DRauN4%2FU3scW7XGrdgPYNfqqwl&
bt_ts=1624356025333

در  انگلیسی  حسابداران  تصور   
مورد تأثیر هوش مصنوعی 

 بــا پیشــرفت هــوش مصنوعــی در صنعــت حســابداری اســترالیا، تحقیقات 
ــا چنیــن  جدیــد نشــانگر ایــن اســت کــه قدرت هــا در حــال ســازگاری ب

ــتند.  تغییراتی هس
در گزارشــی کــه اخیــراً توســط Caseware منتشــر شــده اســت، درك 
نگرش هــای فنــاوری در میــان متخصصــان مالــی انگلســتان، باعــث 
شفاف ســازی دیــدگاه حســابداران درخصــوص اختــالالت دیجیتــال اســت. 
همچنیــن در ایــن گــزارش اشــاره شــده اســت: »فنــاوری در حــال 
تأثیرگــذاری بــر متخصصیــن امــور مالــی اســت؛ چــه  در بخش هــای مالــی 
ــش  ــف«، از رایان ــادی مختل ــا ابع ــور حســابداری ب شــرکت ها و چــه در ام
ابــری گرفتــه تــا حســابداری بــا موبایــل، از هــوش مصنوعــی تــا بالك ِچین، 
فنــاوری نــه تنهــا بــر فعالیــت روزمــره بلکــه بــر روابــط مشــتری و جریــان 

درآمــد تأثیــر اساســی دارد. 
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ــرش  ــورد نگ ــه در م ــاوری، بلک ــر فن ــرعت تغیی ــورد س ــا در م ــه تنه ن
متخصصــان امــور مالــی، همچنــان ســؤاالتی مطــرح اســت. مثــال اینکــه 
ــه اشــتراك گذاری اطالعــات  ــا اســتفاده از اتوماســیون و ســهولت در ب »آی

ــت؟« ــر اس ــری امکان پذی ــش اب ــیلۀ رایان به وس
طبــق ایــن تحقیــق، از میــان افــرادی کــه مــورد بررســی قــرار گرفتنــد، 
ــده  ــج ســال آین ــی در پن ــه هــوش مصنوع ــد ک ــر می کردن 34درصــد فک
بیشــترین تأثیــر را در زندگــی کاری آنهــا خواهــد داشــت. در همیــن حــال، 
ــذاری را  ــترین تأثیرگ ــری بیش ــش اب ــه رایان ــد ک ــد بودن ــد معتق 31درص

خواهــد داشــت. 
این بررسی آماری به شرح: 

حســابداری بــا موبایــل )2۶درصــد(، هــوش تجــاری )2۵درصــد(، تجزیــه و 
تحلیــل داده هــای بزرگ/تجزیــه و تحلیــل پیشــرفته )23درصــد(، مدیریــت 
فرآینــد تجــارت )21درصــد( و اتوماســیون گــردش کار )20درصــد( را بــه 

دنبــال داشــت. 
 )RPA( 1۷درصــد دیگــر اعتقــاد داشــتند کــه اتوماســیون پــردازش ربــات
در ۵ ســال آینــده بیشــترین تأثیــر را در زندگــی کاری آنهــا خواهد داشــت، 
همچنیــن 1۶درصــد اتوماســیون پــردازش هوشــمند، 13درصــد یادگیــری 

ماشــین و ۷درصــد زنجیــره بلــوك را در نظــر داشــتند. 
در ایــن گــزارش آمــده اســت کــه در حــال حاضــر رایانــش ابــری بــا کســب 
38درصــد از مشــارکت  در امــر حســابداری، از جملــه تهیه و ارائــۀ اظهارنامۀ 
مالیاتــی، حسابرســی و تشــکیل پرونده هــا کــه بــر روی یــک سیســتم ابری 

انجــام گرفتــه اســت، تأثیــر قابل توجهــی در زندگی کاری داشــته اســت. 
بــا کاوش در جزئیــات  متوجــه می شــویم کــه تقریبــاً یــک ســوم 
)31درصــد( شــرکت ها، نیمــی یــا اکثــر مشــاغل خــود را در سیســتم های 
ــرای ارزش ایــن  ــه انجــام می رســانند، کــه ایــن تاییــدی بــزرگ ب ابــری ب

ــت.  روش کار اس

https://www. accountantsdaily. com. au/
news/13922-what-do-uk-accountants-think-about-ai

تالش حسابداران برای حمایت 
از واکسیناسیون جهانی

فدراســیون بین المللــی حســابداران )IFAC(، اتحادیــه واکسیناســیون 
معــروف بــه Gavi و صنــدوق جهانــی مبــارزه بــا بیماری هــای ایــدز، ســل 
ــابداری در بخــش  ــیوه های حس ــود ش ــت بهب ــه ای جه ــا توافق نام و ماالری

بهداشــت عمومــی امضــا کردنــد. 
ــا در  ــد، آنه ــا ش ــا امض ــن گروه ه ــط ای ــه توس ــه ای ک ــاس تفاهم نام براس
تــالش خواهنــد بــود تــا دانــش متخصصــان حســابداری و امــور مالــی را 
تقویــت کننــد و مهارت هــای حســابداری را در کشــورهای دریافــت کننــدۀ 
ــا قابلیــت اطمینان بخشــی و اثربخشــی  ــد ت ــا دهن ــی ارتق کمک هــای مال
ــد.  ــدا کن ــش پی ــی افزای ــای دریافت ــوه کمک ه ــت وج ــگری مدیری گزارش
ــال  ــازمان ها در س ــه س ــت ک ــی اس ــق قبل ــاس تواف ــه براس ــن توافق نام ای
ــت  ــرکای بهداش ــترك ش ــای مش ــازی تالش ه ــدف بهینه س ــا ه 2011 ب
ــداری  ــت از پای ــرمایه گذاری ها و حمای ــرد س ــود عملک ــرای بهب ــی ب جهان

ــد.  ــا کردن ــای ســالمت امض برنامه ه
 COVID-19 جهانــی  همه گیــری  بحبوحــۀ  در  مذکــور  تفاهم نامــه 
به روزرســانی شــده اســت، کــه در آن Gavi نقــش مهمــی ایفــا می کنــد. 
Gavi یــک مشــارکت جهانــی بهداشــت عمومــی و خصوصــی اســت کــه 
هــدف آن افزایــش دسترســی بــه ایمن ســازی در کشــورهای فقیرتــر اســت. 
Gavi طــی همــکاری مشــترك بــا Covax و ســازمان بهداشــت جهانی، در 
تالشــی بین المللــی بــرای ارائــۀ واکســن COVID-19 بــه کشــورهای فقیــر 
هســتند. در ایــن میــان، بســیاری از کشــورهای فقیــر از ایــن واقعیــت کــه 
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در مقایســه بــا کشــورهای ثروتمندتــر ماننــد ایــاالت متحــده، کــه از شــروع 
ــی  ــای کم ــد، دوزه ــد آن بوده ان ــه خری ــادر ب ــن ها ق ــن واکس ــش اولی پخ
دریافــت کرده انــد، شــکایت خــود را اعــالم کردنــد. بــا ایــن حــال، تــالش 
ــا  ــرای واکسیناســیون علیــه COVID و همچنیــن بیماری هایــی ب کلــی ب
ــا کــه کشــورهای در حــال توســعه  پیشــینۀ بیشــتر ماننــد ســل و ماالری
ــازمان ها  ــن س ــت و ای ــال اجراس ــتند در ح ــا هس ــر آنه ــان درگی همچن
می توانــد از حســابداران باتجربــه در مدیریــت وجــوه خیریــن بهــره ببــرد. 
آنــوراده گوپتــا، معــاون مدیــر عامــل شــرکت Gavi، طــی بیانیــه ای اظهــار 
کــرد:» Gavi  چندیــن ســال بــا IFAC  و ســازمان های حســابداری ملــی 
همــکاری کــرده تــا از مدیریــت مالــی مناســب بودجــه ای کــه بــه کشــورها 
ــازه  ــا اج ــه م ــه ب ــن توافق نام ــد. ای ــان حاصــل کن ــم اطمین ــه می دهی ارائ
ــتفاده از  ــان، در اس ــت و درم ــش بهداش ــر بخ ــز ب ــا تمرک ــا ب ــد ت می ده
ــک  ــاد ی ــفافیت و ایج ــش ش ــرای افزای ــابداری ب ــۀ حس ــص حرف تخص
ــر در  ــن ام ــم. ای ــتری برداری ــای بیش ــر، قدم ه ــی قوی ت ــوب اخالق چهارچ
نهایــت منافــع اقتصــادی و اجتماعــی را بــرای همــگان بــه همــراه خواهــد 

داشــت. «
ایــن تــالش در چندیــن کشــور به صــورت آزمایشــی آغــاز خواهــد شــد و 
به طــور همزمــان بــا ســازمان های حســابداری حرفــه ای محلــی همــکاری 
ــه،  ــن بودج ــئولیت تأمی ــی، مس ــدوق جهان ــرد. Gavi  و صن ــد ک خواهن
انتخــاب ســازمان های ذینفــع و نظــارت بــر اجــرای فعالیت هــای هدفمنــد 
افزایــش ظرفیــت را بــر عهــده می گیرنــد کــه ایــن مســئولیت ها مــوارد زیــر 
را شــامل می شــوند: آمــوزش، ایجــاد و تقویــت اســتانداردهای حســابداری، 
whistle-blow-  تقویــت سیاســت های اخالقــی و ترفنــد هشــداردهی 
ــی  ــه ایجــاد مبان ــر و کمــک ب ــوع و فراگی ing، اجــرای سیاســت های متن

قانونــی مناســب، ســاختارهای حکمرانــی و ظرفیــت عملیاتــی. 
آدا فــای، مدیــر مالــی صنــدوق جهانــی، در بیانیــه ای اعــالم کــرد: »تجهیــز 
شــرکای اجرایــی مــا بــه مهارت هــای حســابداری و مدیریــت مالی مناســب 
جهــت بــه حداکثــر رســاندن تأثیــر ســرمایه گذاری هایمان ضــروری اســت 
و بــه دســتیابی بــه نتایــج بیشــتری در راســتای مبــارزه بــا HIV، ســل و 

ــد. « ــا کمــک می کن ماالری
انتظــار مــی رود ایــن تفاهم نامــه در نهایــت منجــر بــه ادغــام بهتــر 
ســرمایه گذاری های Gavi و صنــدوق جهانــی، در کنــار بهبــود کنترل هــای 

داخلــی جهــت کاهــش خطــرات مالــی، افزایــش جــذب کمک هــا و 
ــر )IFAC( در  ــون، مدی ــن جانس ــود. آل ــتر ش ــذاری بیش ــت تأثیرگ در نهای
بیانیــه ای گفــت: »سیســتم های حســابداری و گزارش دهــی قــوی، زیربنــای 
مدیریــت مالــی دولتــی قدرتمنــد اســت. از ایــن رو، در اثربخشــی و تأثیــر 
ــی نقــش به ســزایی  ــدوق جهان ــع Gavi و صن ــه مناب تخصیــص بودجــه ب
دارنــد. بــا تکیــه بــر قــدرت نفــوذ شــبکه جهانــی و خبر گــی در حســابداری، 
ایــن تفاهم نامــه بــر ارزش منحصــر بــه فــردی کــه IFAC و اعضــای عضــو 
ــۀ افزایــش عملکــرد  ــۀ مشــترك در زمین ــا عالق ــرای ســازمان هایی ب ــا ب م
ــه  ــن تفاهم نام ــدف از ای ــد. ه ــد می کن ــد، تأکی ــاد می کنن ــابداری ایج حس
ایجــاد بخــش بهداشــت عمومــی مقــاوم و پایــدار و در نتیجــۀ آن دســتیابی 

ــرای همــگان اســت. « ــر ب ــه ای عادالنه ت ــه جامع ب

Accountants work on supporting international vac-
cine and health effort | Accounting Today
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)FASB( درخواست هیأت استانداردهای حسابداری مالی
برای ارائۀ بازخورد در زمینۀ دستور کار استانداردهای آتی

ــم  ــورد دســتورکار تنظی ــه در م ــال پیشــنهاداتی اســت ک ــه دنب FASB ب
اســتاندارد آینــده خــود بــه کار گیــرد. در همیــن راســتا FASB دعوتنامــه ای 
جهــت ثبــت نظــر ذینفعــان خــود منتشــر کــرده اســت کــه به واســطۀ آن 

در رابطــه بــا دســتور کار آینــدۀ ایــن هیــأت بازخــورد ارائــه دهنــد. 
ایــن درخواســت در شــرایطی مطــرح می شــود کــه FASB بیشــتر 
پروژه هــای اصلــی برنامــه خــود را در زمینه هایــی ماننــد شناســایی درآمــد، 
اجــاره، زیــان اعتبــاری، حســابداری ریســک و بیمــۀ طوالنــی مــدت تکمیل 
کــرده اســت. همچنیــن بــا تمدیــد مهلــت پذیــرش برخــی اســتانداردهای 
جدیــد، بــه تعدیــل ایــن اســتانداردها پرداختــه اســت کــه کمک به ســزایی 

ــوده اســت.  ــری ب در دورۀ همه گی
هــدف از دعوتنامــه، جلــب نظــرات گســترده در مــورد اولویــت برنامه هــای 
آینــده اســت. FASB در نظــر دارد از بازخوردهــای دریافتــی خــود اســتفاده 
ــای  ــه پروژه ه ــر ب ــود را بهت ــی خ ــع نهای ــان و مناب ــد زم ــا بتوان ــد ت کن
اســتاندارد قابــل دســتیابی اختصــاص دهــد و مأموریــت اصلــی خــود را در 

راســتای بهبــود اســتانداردهای حســابداری و گزارشــگری مالــی و پرداختــن 
بــه موضوعاتــی کــه بــرای ذینفعــان از اولویــت باالتــری برخــوردار اســت، بــه 
انجــام رســاند. ایــن هیــأت در نظــر دارد بازخــوردی را کــه هنــگام ایجــاد 

هرگونــه تغییــر در دســتور کار خــود دریافــت می کنــد، در نظــر بگیــرد. 
ــه  ــر را توصی ــواع پروژه هــای زی ــی ان پیشــنهادات مطــرح شــده به طــور کل

می کننــد:
نیــاز بــه تجزیــۀ بیشــتر اطالعــات گزارشــگری مالــی بــرای ارائــۀ اطالعات   •
بهتــر و مفیدتــر بــه ســرمایه گذاران کــه مســتقیماً بــر تصمیمــات و رفتار 

آنهــا تأثیــر می گــذارد. 
پرداختــن بــه معامــالت نوظهــور بــرای کاهــش تنــوع در عملکــرد و حفظ   •

FASB ارتبــاط قانون گــذاری اســتانداردهای حســابداری
تجدیــد ارزیابــی بخش هــای خــاص از قوانیــن موجــود در GAAP، بــرای   •

کاهــش پیچیدگی هــای غیرضــروری؛
 .FASB بهبود برخی فرایندهای تنظیم استاندارد  •
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ــاز  ــان آغ ــت: »از زم ــه ای گف ــی FASB در بیانی ــر فن ــالو، مدی ــالری س هی
 FASB فرآینــد مشــاوره دســتور کار در اواخــر ســال 2020، کارکنــان
ــورد  ــان را در م ــرات آن ــد  و نظ ــت کرده ان ــع صحب ــش از 200 ذینف ــا بی ب
ــا  ــردازد، جوی ــا بپ ــه آنه ــد ب ــده بای ــره در آین ــأت مدی ــه هی ــی ک موضوعات
شــده اند. « »مــا از بازخوردهــای متنــوع، متفکرانــه و خردمندانــۀ آنهــا بــرای 
ــرای همــۀ  ــم و ب ــن 2021 اســتفاده کردی ــۀ خــود در ژوئ توســعۀ دعوتنام
ذینفعــان ایــن فرصــت پدیــد آمــد تــا نظــرات خــود را در مــورد موضوعــات 
ــأت  ــط هی ــی توس ــورد بررس ــی، م ــای احتمال ــت و راه حل ه دارای اولوی

ــد. « ــه اشــتراك بگذارن ــره ب مدی
FASB درخواســت بازخــورد در مــورد موضوعاتــی را دارد کــه ذینفعــان آن 
ــای دســتور  ــار پروژه ه ــی درکن ــای اصل ــوان اولویت ه ــد به عن ــد بای معتقدن

کار فنــی فعلــی FASB، مــورد بررســی قــرار گیــرد. 

https://www. accountingtoday. com/news/fasb-asks-
for-feedback-on-future-accounting-standards-agenda

ــه  ــا ب ــرمایه گذاران آنه ــده و س ــاالت متح ــت و گاز در ای ــرکت های نف  ش
دلیــل عــدم توجــه کافــی در نشــان دادن تأثیــرات اقلیمــی در گزارش هــای 
ــه ِگل  ــای ب ــی )دارایی ه ــد کارای ــای فاق ــر دارایی ه ــا خط ــود، ب ــی خ مال

نشســته( مواجــه هســتند. 
ــی پایــداری ــۀ غیرانتفاع ــط مؤسس ــده توس ــزارش ش ــل گ ــاس تحلی براس

Ceres، صنعــت نفــت و گاز آمریــکا  بایــد تغییــرات اقلیمــی را مطابــق بــا 
اســتانداردهای افشــای مالــی موجــود در ایــاالت متحــده مــورد توجــه قــرار 

ــد.  ــازی کن ــرمایه گذاران را شفاف س ــارات س ــد و انتظ ده
ــه  ــورهایی ک ــه کش ــرد ک ــورت می گی ــی ص ــزارش در حال ــن گ ــار ای انتش
ــه ای جهــان هســتند،  مســئول انتشــار تقریبــاً دو ســوم از گازهــای گلخان
متعهــد شــده اند تــا ســال 20۵0 یــا زودتــر بــه هــدف انتشــار صفــر برســند 
اّمــا بســیاری از شــرکت های نفــت و گاز آمریــکا هنــوز اهدافــی را در ایــن 
زمینــه یــا پیامدهــای مالــی انتقــال انــرژی پــاك تصدیــق نکرده انــد. تغییــر 
ــتری از  ــداد بیش ــور تع ــا حض ــره ExxonMobil ب ــأت مدی ــر در هی اخی
ــد  ــه تأکی ــا ب ــد ت ــور کن ــی را مجب ــول نفت ــد غ ــران خارجــی می توان مدی
ــرای  ــا ب ــش تقاض ــردازد. کاه ــر بپ ــای تجدیدپذی ــر روی انرژی ه جّدی ت
ــا اصــول و جایگزین هــای  ــه ب ــان ک ســوخت های فســیلی در سراســر جه
ــه تســریع می شــود، تقاضــای کلــی را کاهــش داده اســت  مقــرون به صرف
و بــر موقعیــت شــرکت ها بســته بــه نحــوۀ رویکــرد آنهــا بــه ایــن تحــّول، 

ــذارد.  ــر می گ تأثی
ــرمایه گذاران از  ــارات س ــورد انتظ ــی در م ــامل جزئیات ــزارش Ceres ش گ
ــه  ــت ک ــداف Climate Action 100+  اس ــا اه ــق ب ــی مطاب گزارش ده
پیشــگامی ســرمایه گذاران در زمینــۀ تغییــرات اقلیمــی را در بــر می گیــرد. 
آنچــه در ایــن مقالــه مــورد بحــث قــرار گرفته اســت شــامل گام هایی اســت 
ــی  ــد ط ــان می توانن ــی و حسابرس ــای حسابرس ــرکت ها، کمیته ه ــه ش ک
تطبیــق بــا قوانیــن GAAP ایــاالت متحــده، جهــت همســویی گزارشــگری 

شرکت های نفتی بدون اقدام 
به ارتقا درگزارشگری مالی، در 

معرض خطر دارایی های فاقد 
کارایی
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ــر کنتــرل  ــا هــدف تبییــن شــده در توافق نامــۀ پاریــس مبنــی ب ــی ب مال
افزایــش دمــای کــرۀ زمیــن تــا 1. ۵ درجــه ســانتیگراد انجــام دهنــد. 

ــورس و  ــابق کمیســیون ب ــد س ــزارش و کارمن ــامانتا راس، نویســندۀ گ س
اوراق بهــادار و رئیــس ســتاد هیــأت نظــارت بــر حســابداری شــرکت های 
ــه  ــرای کمــک ب ــون AssuranceMark  )ســازمانی ب عمومــی، کــه اکن
ســرمایه گذاران بــرای اســتفادۀ بیشــتر از حسابرســی در صورت هــای مالــی( 
ــه  ــی نیــاز ب را هدایــت می کنــد، چنیــن بیــان می کنــد: »حســابداری مال
اســتفاده از برآوردهــای بی شــماری در مــورد آینــده دارد«. اســتانداردهای 
حســابداری موجــود به گونــه ای طراحــی شــده اند کــه درصــورت مشــاهدۀ 
ــر  ــد. اگ ــدار دهن ــه هش ــرمایه گذاران بی طرفان ــه س ــا، ب ــزل دارایی ه تزل
ــش ارزش  ــش کاه ــن و آزمای ــرای تعیی ــه ب ــی را ک ــرکت ها مفروضات ش
دارایی هــا اســتفاده می کننــد افشــا نکننــد، درك میــزان ارزشــی کــه در 
آینــده در معــرض خطــر فاقــد کارایــی )بــه ِگل نشســتن( قــرار دارد، بــرای 

ــود.« ســرمایه گذاران بســیار دشــوار خواهــد ب
ــگری  ــرای گزارش ــرمایه گذاران را ب ــار س ــورد انتظ ــار م ــزارش چه ــن گ ای

ــد: ــه می ده ــده ارائ ــاالت متح ــت و گاز ای ــش نف ــی در بخ مال
ــم را در  ــا اقلی ــط ب ــرات مرتب ــته تأثی ــاً و پیوس ــد صراحت شــرکت ها بای  •
کلیــه صورت هــای مالــی مــورد بحــث قــرار دهنــد. آنهــا همچنیــن بایــد 
ــا،  ــتن چاه ه ــه بس ــود از جمل ــی خ ــای آت ــال دارایی ه ــدات انفص تعه
ــد.  ــاش کنن ــا را ف ــری زمین ه ــاخت ها و بازپس گی ــدن زیرس ــارج ش خ

همینطــور مفروضــات قیمت گــذاری بلندمــدت، کلیــه مفروضــات 
اســتخراج و جــذب کربــن و انتشــار گازهــای گلخانــه ای را افشــا کننــد، 
چــرا کــه حجــم بــاالی انتشــار ایــن گازهــا براســاس مقــررات می توانــد 

ــی بیشــتری را در آینــده ایجــاد کنــد.  خطــرات مال
بخــش ارائــه شــدۀ گزارشــات مالــی شــرکت های نفــت و گاز بایــد شــامل   •
ــک شــرکت  ــۀ اســتراتژی اقلیمــی ی ــت شــده ای در زمین مباحــث تقوی
ــه دارایــی  ــا دســتورالعمل SEC و محدودیت هــای دسترســی ب مطابــق ب
ــا صورت هــای مالــی مطابقــت داشــته باشــند.  باشــد. مفروضــات بایــد ب
ــۀ  ــد مالحظــات خــود را در زمین کمیته هــای حسابرســی شــرکت ها بای  •
ــت و انتظــارات  ــی تقوی ــای مال ــر صورت ه ــم ب ــا اقلی ــط ب ــرات مرتب تأثی

خــود را بــا حسابرســان مســتقل مطــرح کننــد. 
حسابرســان مســتقل بایــد شــرح دهنــد کــه تأثیــرات اقلیمــی و انتقــال   •

ــد.  ــر گرفته ان ــرژی را درنظ ان
براســاس ایــن گــزارش، قیمت هــای پاییــن نفــت و گاز در آینــده می توانــد 
منجــر بــه کاهــش جریــان نقــدی، اختــالل در دارایی هــا و تســریع انفصــال 
دارایی هــا شــود. بیــش از 3 میلیــون چــاه فعــال و بال اســتفادۀ نفــت و گاز 
ــه  ــی موظــف ب ــا از نظــر قانون ــاالت متحــده وجــود دارد کــه اپراتوره در ای
ــار  ــرکت ها انتظ ــرمایه گذاران از ش ــتند. س ــا هس ــازی آنه ــتن و پاك س بس
دارنــد کــه میــزان کامــل و بــدون کســری از تعهــدات انفصــال دارایــی خــود 
فــاش کننــد. چاه هــای ایــاالت متحــده بــرای هزینــۀ پاك ســازی بــا کســری 
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بودجــه مواجــه هســتند. اگــر شــرکت ها آمادگــی خــود را اعــالم نکننــد، 
ــز تأثیرگــذار  ــت نی ــی و بودجــۀ ایال ــر جوامــع محل ــر ب ــن تأثی احتمــاالً ای

خواهــد بــود. 
ــه ای  ــر ارشــد مشــارکت اقلیمــی Ceres، در بیانی ــرون، مدی تریســی کام
ــوارد اساســی  ــن م ــه ای ــا ب ــه م ــد ک گفــت: »ســرمایه گذاران گمــان کردن
در ایــاالت متحــده نیــاز داریــم.« »شــرکت ها شــروع بــه افشــای تأثیــرات 
اقلیمــی در برخــی نقــاط کرده انــد اّمــا نــه بــه لحــاظ مالــی و ایــن چیــزی 
اســت کــه واقعــاً بــرای ســرمایه گذاران اهمیــت دارد. عــدم انجــام ایــن کار 
ــود،  ــرایط موج ــد. در ش ــرار می ده ــر ق ــرض خط ــرمایه گذاران را در مع س
ســرمایه گذاران بــر ایــن باورنــد کــه خطــرات اقلیمــی یــک ریســک مالــی 
اســت از ایــن رو، از طریــق تصمیمــات ســرمایه گذاری و رأی گیــری بــرای 

رویارویــی بــا ایــن واقعیــت اقــدام می کننــد.«

https://www. accountingtoday. com/news/oil-com-
panies-at-risk-of-stranded-assets-without-better-
financial-reporting

راه اندازی الگوی برنامۀ آموزش 
 AICPA توسط CPA تکمیلی

NASBA و

 ،AICPA و )NASBA( انجمــن ملــی هیأت هــای حســابداری دولتــی
را    CPA (CPAEMC) تکمیلــی آمــوزش  برنامــۀ  الگــوی  به تازگــی 
ــرای ایجــاد  ــد. ایــن طــرح، شــامل الگــوی پیشــنهادی ب ــدازی کردن راه ان
یــک برنامــۀ آموزشــی حســابداری اســت کــه به مدرســین کمــک می کند 

ــرای تأمیــن خواســته های حرفــۀ حسابرســی آمــاده  فارغ التحصیــالن را ب
ــال  ــوزش CPA در س ــد از آم ــوی جدی ــن الگ ــی رود ای ــار م ــد. انتظ کنن

ــود.  ــاز ش 2024 آغ
براســاس الگــوی تکمیلــی CPA، داوطلبــان آزمــون CPA بــا ســه بخــش 
اصلــی مواجــه خواهنــد بــود کــه دانــش زمینــه ای خــود را در زمینه  هــای 
حســابداری، حسابرســی و مالیات/مقــررات، بــا شــناخت روش هــای تأثیــر 
ــا  ــد. ســپس آنه ــرار دهن ــون ق ــورد آزم ــن ســه حــوزه، م ــر ای ــاوری ب فن
بخــش آزمــون خــود را طبــق یکــی از ایــن ســه رشــته انتخــاب می کننــد:

 ،)TCP( انطباق و برنامه ریزی مالیاتی-
-تجزیه و تحلیل و گزارش کسب و کار )BAR( یا

)ISC( سیستم های اطالعاتی و کنترل-
طبــق پیش بینــی AICPA کــه نســخۀ جدیــدی از آزمــون CPA براســاس 

ایــن مــدل در ســال 2024 ارائــه شــود. 
گروه هــای آموزشــی از مدرســین و متخصصیــن، نماینــدگان آموزشــگاه ها 
و کارفرمایــان در هــر ســطحی از سراســر ایــاالت متحــده، کمــک گرفتنــد 
تــا جدیدتریــن الگوهــای آزمــون CPA و لیســت اهــداف آموزشــی را مــورد 
ــل  ــه و تحلی ــی از تجزی ــه دیدگاه های ــی ک ــد و درحال ــرار دهن ــی ق بررس
ــه  ــه چ ــد ک ــم گرفتن ــتند، تصمی ــر داش ــات را مّدنظ ــن تمرین جدیدتری

مطالبــی را نگــه دارنــد، کنــار بگذارنــد یــا اضافــه کننــد. 
دکتــر کیمبرلــی سوانســون چــرچ، مدیــر دانشــگاه حســابداری دانشــگاه 
ــامل  ــا ش ــدف آنه ــرد: ه ــان ک ــپرینگفیلد، بی ــوری در اس ــی میس ایالت
موضوعاتــی اســت کــه حســابداران تــازه کار در دو ســال ابتدایــی اشــتغال 

ــد بداننــد.  خــود بای
او بــر ایــن عقیــده اســت کــه مطالــب ارائــه شــده همچنــان مهــم هســتند 
اّمــا مــوادی را شــامل می شــوند کــه حســابداران در ابتــدای اشــتغال خــود 

کمتــر در معــرض آنهــا قــرار می گیرنــد. 
دکتــر ونــدی تیتــز، نایــب رئیــس CPA  و اســتاد حســابداری در دانشــگاه 
ایالتــی کنــت در اوهایــو اظهــار کــرد: CPAEMC به عنــوان نقطــۀ شــروع 
ــد.  ــل می کن ــی عم ــای آموزش ــدد برنامه ه ــزی مج ــوۀ برنامه ری ــرای نح ب
ــدۀ آن  ــی  منعکس کنن ــور متفاوت ــی به ط ــۀ آموزش ــر برنام ــت: »ه او گف
الگــوی آموزشــی اســت.« همچنیــن بــه گفتــۀ وی: »مــدارس بایــد منابــع، 
ــوی  ــد و الگ ــی کنن ــود را بررس ــی خ ــان محل ــوزان و کارفرمای دانش آم
برنامــۀ آمــوزش تکمیلــی CPA را متناســب بــا نیازهــای برنامه هــای خــود 

تعییــن کننــد.« 
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تأکیــد مضاعفــی بــر فنــاوری CPAEMC دارد. رشــته ISC بــه شــدت بــر 
فنــاوری متمرکــز اســت و رشــته BAR شــامل تجزیــه و تحلیــل داده هــا 
اســت. اســتفانی ســاندرز، نایــب رئیــس TCP، حســابدار رســمی و مالــک 
ــا،  ــچ، ویرجینی ــا بی ــرکت Saunders and Saunders در ویرجینی ش
برتــری فنــاوری در CPAEMC را تأییــد کــرد و گفــت کــه ایــن امــر بــه 

ــد.  ــه کمــک می کن ــن حرف حفــظ ای
جــای  بــه  شــرکت ها  کــه  شــدیم  متوجــه  »ناگهــان  افــزود:  وی 
فارغ التحصیــالن حســابداری، متخصصــان فنــاوری اطالعــات را اســتخدام 
ــام  ــد انج ــا بای ــه م ــود. آنچ ــیاری ب ــگ هوش ــک زن ــن ی ــد.« »ای می کنن
دهیــم ایــن اســت کــه مطمئــن شــویم آزمــون CPA و آمــوزش بــا آنچــه 

ــت دارد.« ــد مطابق ــاق می افت ــل اتف ــاً در عم ــروز واقع ام
آدری کچــر، نایــب رئیــس ISC و شــریک و رهبــر خدمات ریســک فناوری 
اطالعــات RubinBrown در ســنت لوئیــس، بیــان کــرد: CPAEMC در 
نهایــت بــه کارفرمایــان در اســتخدام داوطلبــان بــا مهارت هــای مناســب 
ــا درك الزم از فنــاوری  کمــک می کنــد. وی افــزود: »یافتــن داوطلبــان ب

اطالعــات امــر مشــکلی اســت.«
ــر  ــای آموزشــگاه های کوچکت ــروه، نیازه ــۀ چــرچ، اعضــای کارگ ــه گفت ب
را در طــول فرآینــد توســعه CPAEMC در نظــر داشــتند. او گفــت: »مــا 
همیشــه بــه بودجــه و منابــع توجــه بســیار داشــتیم. همزمــان بــا اضافــه 

کــردن هرهــدف یادگیــری، بــا در نظــر گرفتــن عواملــی ماننــد نرم افــزار 
رایــگان یــا کم هزینــه بــرای آمــوزش مهارت هــای تکنولوژیکــی معیــن، در 

مــورد نحــوۀ اجــرای آن نیــز بــه بحــث می پرداختیــم.«
 CPAEMC ــوف ــود را معط ــه خ ــن توج ــرچ: »متخصصی ــۀ چ ــه گفت ب
ــا  ــه کج ــه ب ــن حرف ــه ای ــت ک ــانه ای اس ــر نش ــه بیانگ ــرا ک ــد، چ کرده ان
مــی رود و ایــن ایــده را ارائــه می دهــد کــه کارکنــان جدیــد بــرای انجــام 
ــل  ــدۀ تکام ــان دهن ــر نش ــن ام ــود. ای ــد ب ــاده خواهن ــی آم ــه کارهای چ
ــته از آن  ــال های گذش ــول س ــا در ط ــۀ م ــه هم ــت ک ــه ای اس در حرف

ــم.«  ــت کردی محافظ
ــا  ــزود: »خوشــحالم کــه اصــول حســابداری حفــظ شــده اســت اّم وی اف
ــور  ــدۀ فناوری هــای نوظه ــه در برگیرن ــن حرف ــه ای ــان مشــتاقم ک همچن

باشــد.«

https://www. journalofaccountancy. com/
news/2021/jun/aicpa-nasba-launch-cpa-evolution-
model-curriculum. html



92
مهر  1400

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳8

حسابدار

صدور راهنمای اختیاری 
جدید توسط AICPA و 
CIMA برای حسابرسی 

دارایی های دیجیتال

AICPA و CIMA راهنمــای اختیــاری )غیرالــزام آور( جدیــدی را بــرای 
ــگاری شــده در  ــد ارزهــای رمزن ــال مانن حسابرســی دارایی هــای دیجیت
زمینه هــای ارزیابــی ریســک، فرآیندهــا و کنترل هــا، قوانیــن و مقــررات 

و نهادهــای مرتبــط صــادر کردنــد. 
ایــن راهنمــا بــه کمــک آمــوزش حســابداری عملــی ایــن نــوع دارایی هــا، 
AICPA .ــال ایجــاد شــده اســت جهــت حسابرســی دارایی هــای دیجیت

در دســامبر 201۹ بــا صــدور راهنمــای اختیــاری در زمینــۀ حســابداری 
دارایی هــای دیجیتــال کمکــی فعــال را ایجــاد کــرد و ســپس در جــوالی 
2020 راهنمــای اختیــاری دیگــری بــا موضــوع حسابرســی دارایی هــای 

دیجیتــال نیــز بــه آن اضافــه کــرد. 
ــل  ــد، مکم ــر ش ــی منتش ــه تازگ ــه ب ــده ای ک ــانی ش ــخۀ به روزرس نس
ــۀ  ــه ای و تجرب ــات حرف ــاس ادبی ــه براس ــت ک ــی اس ــای قبل راهنما ه
  AICPA & CIMA Assets Group (DAWG)ــروه کاری ــای گ اعض
مختــّص  و  اســت  شــده  تنظیــم   CIMA و   AICPA کارکنــان  و 
 )GAAS( ــده ــاالت متح ــدۀ ای ــه ش ــی پذیرفت ــتانداردهای حسابرس اس

ــت.  اس
دیانــا کروپیــکا، مدیــر ارشــد فناوری هــای نوظهــور و اطمینــان بخشــی 
AICPA و CIMA، در یــک بیانیــه خبــری اظهــار کــرد : »در حسابرســی 
ــه می کنــد،  ــا آنهــا معامل ــا ب واحــدی کــه دارایی هــای دیجیتــال دارد ی
انجــام  از  دارد.  وجــود  به فــردی  منحصــر  مالحظــات  و  چالش هــا 
رویه هــای ارزیابــی ریســک و درك فرآیندهــا و کنترل هــای جدیــد 
ــه  ــت ک ــم اس ــان مه ــرای حسابرس ــط. ب ــای مرتب ــایی نهاده ــا شناس ت
ــدام  ــه ک ــد ک ــاً بدانن ــد و دقیق ــال بنگرن ــای دیجیت ــۀ دارایی ه از دریچ

روش هــای حسابرســی بایــد انجــام شــود. امیدواریــم آخریــن راهنمــای 
صــادر شــده بــه حسابرســان کمــک کنــد خطــرات احتمالــی منحصــر بــه 

ــد.« ــر بگیرن ــال را در نظ ــای دیجیت ــط دارایی ه ــرد در محی ف
ــور  ــی را به ط ــای دیجیتال ــده، دارایی ه ــادر ش ــردی ص ــای کارب راهنم
گســترده ای به عنــوان ســوابق دیجیتالــی کــه بــا اســتفاده از رمزنــگاری، 
ارائــه می شــوند،  و  توزیــع  امنیــت در دفتــر کل  و  تأییــد  جهــت 
تعریــف می کنــد. نمونه هایــی از دارایی هــای دیجیتــال عبارتنــد از 
ــر روی  ــن کــه ب ــل بیــت کوی مجموعه هــای ارز هــای رمزنگاری شــده مث

می کنــد.  کار  بالك ِچیــن 
مطالــب جدیــد در ایــن راهنمــای کاربــردی بــه دو بخــش اصلــی 
تقســیم می شــود. اولیــن مــورد باعنــوان »ارزیابــی ریســک و فرآیندهــا و 

ــت: ــر اس ــات زی ــامل موضوع ــا« ش کنترل ه
شناخت موجودیت دارایی های دیجیتال و محیط آن ؛
درك و ارزیابی فرایند ارزیابی ریسک واحد تجاری ؛ و

درك فرآیندها و کنترل های موجودیت دارایی های دیجیتال
ــام  ــگام انج ــت هن ــن اس ــه ممک ــردی را ک ــات ف ــوزه، مالحظ ــر ح ه
ــه  ــد. از جمل ــف می کن ــد، توصی ــم باش ــک مه ــی ریس ــای ارزیاب رویه ه
ــی خطــرات  ــرای شناســایی و ارزیاب ــی کــه حسابرســان ب ــواع رویه های ان
در  درگیــر  تجــاری  واحدهــای  حسابرســی  در  بااهمیــت  تحریــف 
ــا موظــف  ــد ی ــال ممکــن اســت انجــام دهن ــی دیجیت اکوسیســتم دارای

ــتند.  ــا هس ــام آنه ــه انج ب
ــای  ــررات و نهاده ــن و مق ــوان »قوانی ــا عن ــده ب ــه ش ــش دوم اضاف بخ
به فــرد  منحصــر  احتمالــی  رویه هــای  و  چالش هــا  بــه  مرتبــط« 
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ــایی،  ــن شناس ــررات و همچنی ــن و مق ــت قوانی ــرای رعای ــان ب حسابرس
حســابداری و افشــای نهادهــای مرتبــط در حسابرســی واحــد تجــاری که 
ــه  ــا معامل ــا آنه ــا ب ــرده اســت ی ــداری ک ــی را نگه ــای دیجیتال دارایی ه
ــته  ــای وابس ــالت نهاده ــه معام ــا ک ــت. از آنج ــه اس ــد، پرداخت می کن
ــن  ــد، ای ــذار باش ــت تأثیرگ ــف بااهمی ــک تحری ــر ریس ــت ب ــن اس ممک

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــش م ــان بخ ــات در هم موضوع
را  بالك ِچیــن«  جهانــی  »واژه نامــۀ  همچنیــن   CIMA و   AICPA
به عنــوان ضمیمــه ای بــه ایــن راهنمــای کاربــردی اضافــه کردنــد. ایــن 
ــای  ــه دارایی ه ــوط ب ــوای مرب ــرای محت ــی ب ــوان مرجع ــه به عن واژه نام

ــده اســت.  ــه ش ــال تهی دیجیت
https://www. journalofaccountancy. com/
news/2021/may/aicpa-cima-guidance-for-auditing-
digital-assets. html

ــۀ  ــه در زمین ــل توج ــای قاب ــود هزینه ه ــرکت ها باوج ــوم از ش ــک س  ی
توســعۀ نرم افــزار، هزینه هــای خــود را در ایــن زمینــه به عنــوان بخشــی 
ــعه،  ــق و توس ــای تحقی ــوان هزینه ه ــا به عن ــهود ی ــای نامش از دارایی ه

ــد.  ــبه نمی کنن محاس
جدیدتریــن گــزارش ACCA و مدرســۀ تجــاری آدام اســمیت و دانشــگاه 
ــزار )SDC( و  ــعه نرم اف ــای توس ــئلۀ هزینه  ه ــی مس ــه بررس ــکو، ب گالس

نحــوۀ محاســبۀ آنهــا پرداختــه اســت. 
دانشــکدۀ تجــاری آدام اســمیت و ACCA هشــدار می دهنــد کــه 
ــازمانی،  ــا درون س ــپاری ی ــم از برون س ــزار اع ــعۀ نرم اف ــای توس هزینه ه
ــا  ــژه ب ــد، به وی ــم باش ــی مه ــرکت ها موضوع ــر ش ــرای اکث ــد ب می توان

ــال.  ــد اقتصــاد دیجیت رش
در جدیدتریــن تحقیقــات در مــورد نحــوۀ محاســبۀ هزینه هــای توســعۀ 
نرم افــزار توســط شــرکت ها، داده هــا نشــان می دهــد ۶2درصــد از 
ــود  ــهود خ ــای نامش ــاب  دارایی ه ــا را در حس ــن هزینه ه ــرکت ها ای ش

ــد.  ــور می کنن منظ
 IAS 38 ــژه ــه وی ــود، ب ــتانداردهای موج ــی از اس ــال، برخ ــن ح ــا ای ب
ــوع  ــن ن ــابداری ای ــوۀ حس ــه نح ــهود، ک ــای نامش ــوع دارایی ه ــا موض ب
ــن  ــت. ای ــه اس ــرار گرفت ــاد ق ــورد انتق ــد، م ــرل می کن ــی را کنت دارای
ــش  ــث افزای ــه باع ــاب مالحظــه و محافظــه کاری ک ــل بازت ــاد به دلی انتق
ــن اســتاندارد وارد آمــده  ــر ای دارایی هــای نامشــهود داخلــی می شــود، ب
اســت. ایــن بــدان معناســت کــه نحــوۀ حســابداری دارایی هــای نامشــهود 
تولیــد شــده در واحدهــای تجــاری، همانطــور کــه در اســتاندارد تجویــز 
ــای نامشــهود  ــوان دارایی ه ــایی به عن ــرایط شناس ــد ش ــده اســت، فاق ش

ــت.  ــرکت ها اس ــۀ ش در ترازنام
ــن  ــادی بی ــی زی ــه گوناگون ــد ک ــان می ده ــل نش ــه و تحلی ــن تجزی ای
ــن،  کشــورها وجــود دارد. بیــش از 80درصــد از شــرکت های چیــن، ژاپ
ــعۀ  ــه توس ــود ب ــهود خ ــی نامش ــاب  های دارای ــره در حس ــوان و ک تای
ــی کــه ایــن امــر در کمتــر از 20درصــد  ــد، در حال نرم افــزار اشــاره دارن
ــت. در  ــاهده اس ــل مش ــنگاپور قاب ــزی و س ــک، مال ــرکت های مکزی از ش
ــود.  ــر از میانگیــن ۷۵درصــد ب ــز، ســطح گزارشــگری باالت انگلســتان نی

هزینه های توسعه نرم افزار، هزینه 
یا دارایی؟
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ــی  ــطح بین الملل ــه در س ــر، ک ــرکت های پویات ــی، ش ــن بررس ــی ای ط
ــاً به عنــوان دارایــی نامشــهود  ــزار را عمدت ــد، توســعۀ نرم اف فعالیــت دارن

ــد.  ــایی می کنن شناس
ریچــارد مارتیــن، رئیــس گزارشــگری شــرکت ها در ACCA بیــان کــرد: 
ــازار ســهام مشــاغل و ارزش دفتــری خالــص نشــان داده  »بیــن ارزش ب
شــده در صورت هــای مالــی آنهــا، شــکافی بــزرگ و رو بــه رشــدی وجــود 
دارد. براســاس برخــی از برآوردهــا، ارزش خالــص دفتــری ممکــن اســت 
ــن شــکاف ها کــه  ــازار باشــد. برخــی از ای ــدازۀ 1۵درصــد ارزش ب ــه ان ب
ــوند،  ــایی نمی ش ــا شناس ــهود در ترازنامه ه ــای نامش ــوان دارایی ه باعن
ــگری  ــی گزارش ــتانداردهای بین الملل ــی اس ــت برخ ــت تح ــن اس ممک

مالــی )IFRS(، موجــود باشــد.«  
ــی  پروفســور تســاالوتاس از دانشــگاه گالســکو افــزود: »صورت هــای مال
همــۀ شــرکت های3۹ کشــور کــه  را IFRS پذیرفته انــد، در بــازۀ 
ــدود  ــت. ح ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــا 201۹ م ــی 201۵ ت زمان
نیمــی از حســاب ها بــه هزینه هــای نرم افــزاری به عنــوان هزینــه 
ــد،        ــن کار را کرده ان ــه ای ــرکت هایی ک ــی از ش ــد و نیم ــاره نکرده ان اش

هیأت استانداردهای حسابداری 
IASB دربارۀ بهبود  بین المللی 

تفسیر مدیریت رایزنی می کند

ــأت  ــزارش شــرکتی، هی ــرات در چشــم انداز گ ــاب تغیی در راســتای بازت
ــه  ــرکت هایی ک ــرای ش ــی IASB ب ــابداری بین الملل ــتانداردهای حس اس
تفســیرهای مدیریتــی را تهیــه می کننــد چهارچــوب پیشــنهادی را 

تهیــه کــرده اســت. 
تحقیقــات  کــه  می گیــرد  صــورت  حالــی  در  تجدیدنظرهــا  ایــن 
هیــأت اســتانداردهای حســابداری بین المللــی حاکــی از آن اســت 
کــه تفســیرهای مدیریــت، اطالعــات مــورد نیــاز ســرمایه گذاران و 
ــات  ــن تحقیق ــد. در ای ــرار نمی ده ــا ق ــار آنه ــدگان را در اختی اعتباردهن
ــی کــه از  ــر موضوعات ــاً ب ــت غالب مشــخص شــد کــه تفســیرهای مدیری
ــات  ــد و اطالع ــز نمی کنن ــتند تمرک ــم هس ــاری مه ــد تج ــر واح منظ

ــود.  ــامل می ش ــادی را ش ــی زی عموم

)حــدود40.000(، ۶2درصــد دارایــی نرم افــزاری را ســرمایه ای کرده انــد 
کــه هــر دوی ایــن اقدامــات از هزینه هــای تحقیــق و توســعه بــه مراتــب 

بهتــر اســت.«
ــتاندارد از  ــدگان اس ــرای تنظیم کنن ــی ب ــا دارای پیامدهای ــن یافته ه ای
 )IASB( ــی ــابداری بین الملل ــتانداردهای حس ــرۀ اس ــأت مدی ــه هی جمل
 )IAS 38( اســت کــه از تجدیــد نظــر اســتاندارد دارایی هــای نامشــهود
حمایــت می کنــد. IFRS ممکــن اســت بیان کننــده اســتانداردهای 
جهانــی باشــد اّمــا در ایــن مــورد ACCA هشــدار می دهــد کــه اجــرای 

آن در سراســر جهــان عــاری از یکپارچگــی اســت. 
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ــاه  ــر موضوعــات کوت همچنیــن مشــخص شــد کــه تفاســیر مدیریــت ب
ریســک های  ماننــد  موضوعاتــی  مــورد  در  و  دارد  تمرکــز  مــدت 
بــر  می توانــد  کــه  اســتراتژیک  چالش هــای  یــا  سیســتماتیک 
ــز  ــد، تمرک ــذار باش ــاری تأثیرگ ــد تج ــدت واح ــد م ــم اندازهای بلن چش
ــن تفاســیر،  ــدی شــدن ای ــه قطعه بن ــی نداشــته اســت و باتوجــه ب کاف
تطبیــق آنهــا بــا اطالعــات صورت هــای مالــی واحــد تجــاری یــا 
ــوار  ــاری دش ــد تج ــط واح ــود توس ــای موج ــایر گزارش ه ــات س اطالع

ــت.  اس
ــدل  ــه م ــوط ب ــات مرب ــای اطالع ــداف افش ــنهادی، اه ــوب پیش چهارچ
ــط، ریســک ها، محیــط  ــع و رواب کســب و کار شــرکت، اســتراتژی، مناب
ــر  ــن ام ــد. ای ــن می کن ــی را تعیی ــت مال ــرد و موقعی ــی و عملک خارج
ــه  ــی را ک ــا اطالعات ــود ت ــه می ش ــت ارائ ــیر مدیری ــر تفس ــزام ب ــا ال ب
ــر  ــه دهــد و ب ــدگان مهــم اســت ارائ ــرای ســرمایه گذاران و اعتباردهن ب
ــرای  ــه ب ــواردی هســتند ک ــا م ــد. اینه ــز کن ــدی تمرک ــات کلی موضوع
ــدی، بســیار  ــای نق ــی شــرکت در ایجــاد ارزش و ایجــاد جریان ه توانای

اساســی هســتند. 
بــا هــدف دارا بــودن ویژگی هــای مشــخص، ماننــد  و ســرانجام، 
کامــل بــودن، تعــادل و دقــت، و راهنمایــی بــرای کمــک بــه مدیریــت 
ــات  ــتند، الزام ــا هس ــن ویژگی ه ــه دارای ای ــی ک ــایی اطالعات در شناس
به گونــه ای  افشــاگری  اهــداف  می شــود.  تقویــت  اطالعــات  ارائــه 
ــرای  ــه ب ــی را ک ــد اطالعات ــه شــرکت ها بتوانن ــده اســت ک طراحــی ش
ــرار  ــا ق ــار آنه ــد و در اختی ــایی کنن ــت شناس ــم اس ــرمایه گذاران مه س

ــا  ــاق ب ــا انطب ــازد ت ــادر س ــان را ق ــا و حسابرس ــد و تنظیم کننده ه دهن
ــد.  ــی کنن ــنهادی را ارزیاب ــوب پیش چهارچ

  IASB بــا ایــن کار، هیــأت اســتانداردهای بین المللــی حســابداری
ــنهادی را  ــوب پیش ــد چهارچ ــرکت ها بتوانن ــه ش ــد ک ــی می کن پیش بین
ــا الزامــات گــزارش ملــی و در ارتبــاط بــا چهارچوب هایــی کــه  همــراه ب
موضوعــات مــورد عالقــه ماننــد پایــداری شــرکتی را مــورد بررســی قــرار 

ــد.  ــه کار گیرن ــد، ب می دهن
در مــورد چهارچــوب پیشــنهادی، هانــس هوگروورســت، رئیــس هیــأت 
ــار کرد:»چهارچــوب  ــابداری IASB، اظه ــی حس ــتانداردهای بین الملل اس
ــات  ــع آوری اطالع ــرای جم ــی را ب ــای محکم ــنهادی، مبن ــد پیش جدی
ــا مــواردی کــه  ــداری شــرکتی و ســایر اطالعــات در رابطــه ب ــی، پای مال
در طوالنــی مــدت بــرای یــک شــرکت ضــروری اســت فراهــم می کنــد.«

 IFRS Practice Statement1ایــن مــوارد جدید جایگزین تفســیر مدیریــت
خواهنــد شــد. 

https://www. accountancydaily. co/iasb-consults-
improvements-management-commentary
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در صـورت عـدم دعوت مجمع عمومی 
سالیانـه در موعـد مقـرر تکلیف بازرس 

قانونی به چه صورت می باشـد؟ 
طبــق مفــاد مــاده )۹1( اصالحیــۀ قانــون تجــارت، درصورتی کــه هیــأت 
مدیــره در موعــد مقــرر در اساســنامه مجمــع عمومــی عــادی ســاالنه را 
دعــوت نکنــد، بــازرس قانونــی موظــف بــه دعــوت مجمــع عمومــی اســت 
و در صورتی کــه در اولیــن دعــوت، حّدنصــاب الزم جهــت تصمیم گیــری 
حاصــل نشــود، تکلیــف بــازرس قانونــی جهــت دعــوت مجــدد از مجمــع 
عمومــی عــادی ســاالنه در مهلــت پیش بینــی شــده در اساســنامه، 

همچنــان بــه قــوت خــود باقــی اســت. 

نحوۀ جایگزینی بازرس علی البدل به جای 
بازرس اصلی، چگونه است؟ 

طبــق مفــاد مــاّدۀ )14۶( اصالحیــۀ قانــون تجــارت، مجمــع عمومــی عــادی 
ــا در صــورت  ــز انتخــاب کنــد ت ــازرس علی البــدل نی ــا چنــد ب ــد یــک ی بای
معذوریــت یــا فــوت یــا اســتعفا یــا ســلب شــرایط یــا عــدم قبــول ســمت، 
توســط بــازرس یــا بازرســان اصلــی، جهــت انجــام وظایــف بازرســی دعــوت 
ــی  ــازرس اصل ــدل به جــای ب ــازرس علی الب ــی ب ــذا جهــت جایگزین شــوند. ل
در صــورت شــرایط فــوق، نیــازی بــه تشــکیل مجمــع عمومی مجدد نیســت. 

بهای تمام  شدۀ  تاریخی و ارزش جاری چیست؟ 

بهــای  تمــام  شــدۀ  تاریخــی : در یــک نظــام  مبتنــی  بــر بهــای  تمــام  شــدۀ  
ــری   ــل ، اندازه گی ــان  تحصی ــه  ارزش  زم ــا ب ــا و بدهی ه ــی ، دارایی ه تاریخ
می شــود و ایــن  ارزش  معمــوالً بهــای  تحصیــل  اســت . بدین ترتیــب ، بهــای  
تمــام  شــدۀ تاریخــی  دارای  دو خاصیــت  مهــم  اســت . خاصیــت  اول  مبتنــی  
بــودن  آن  برمعامــالت  اســت  و خاصیــت  دوم  ایــن  اســت  کــه  بهــای  تمــام  

شــدۀ تاریخــی  بیانگــر ارزش  جــاری  در زمــان  تحصیــل  اســت . 
ارزش  جــاری : در یــک نظــام  حســابداری  مبتنــی  بــر ارزش  جــاری ، 
ــا  ــود ت ــری  می ش ــد اندازه گی ــم  تجدی ــور منظ ــا به  ط ــا و بدهی ه دارایی ه
تغییــرات  در ارزش  آنهــا همزمــان  بــا وقــوع  و نــه  صرفــاً بــه  هنــگام  تحقــق  
)کــه  در نظــام  بهــای  تمــام  شــدۀ تاریخــی  معمــول  اســت ( ثبــت  شــود. 
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تغییرات استانداردهای حسابرسی 
ــورت  ــرات ص ــی تغیی ــۀ حسابرس ــای حرف ــن روزه ــش ای ــث پرچال بح
گرفتــه در اســتانداردهای حسابرســی اســت. آنچــه از ایــن تغییــرات بــه 
ــتانداردهای  ــر اس ــم ب ــی حاک ــه روح کل ــت ک ــن اس ــد ای ــر می رس نظ
گزارشــگری حسابرســی بــه ســمت محتــوای گــزارش حسابرســی 
شــرکت های بورســی چرخــش داشــته اســت کــه ایــن امــر به خصــوص 
بــا تدویــن اســتاندارد جدیــد بــرای گزارشــگری درخصــوص »موضوعــات 
مالــی،  بحران هــای  اســت.  شــده  متبلــور  حسابرســی«  کلیــدی 
روزافــزون  پیچیدگی  هــای  و  شــدن  جهانــی  مالــی،  رســوایی های 
محیــط تجــاری، باعــث تأکیــد بــر اهمیــت گزارش گــری قابــل اتــکا و بــا 
ــر  ــه اطالعــات بیشــتر و کامل ت ــی ب کیفیــت شــده اســت. محیــط کنون
و البتــه قابــل اتــکا در مــورد بنگاه هــای اقتصــادی و فرایندهایــی کــه از 
ــاز دارد. ســهام داران  ــد، نی ــی پشــتیبانی می کنن ــت گزارشــات مال کیفی
ــا از  ــتند ت ــالش هس ــایرین در ت ــوه و س ــرمایه گذاران بالق ــی و س فعل
ــام را  ــکا ســطح ابه ــل ات ــوط و قاب ــات مرب ــه اطالع ــق دســت یابی ب طری
کاهــش دهنــد. در ایــن راســتا گــزارش حسابرســی به عنــوان خروجــی 

ــت روش  ــوان گف ــی می ت ــه عبارت ــت ) ب ــی اس ــد حسابرس ــی فرآین اصل
ــا ذی نفعــان یــک بنــگاه اقتصــادی، گــزارش  ــراری ارتبــاط ب ــی برق اصل
ــه  ــتاندارد ب ــی اس ــزارش در قالب ــن گ ــوالً ای ــه معم ــت ک ــابرس اس حس
ــی،  ــد حسابرس ــده، فراین ــی ش ــی حسابرس ــای مال ــف صورت ه توصی
مســئولیت های مدیریــت و حســابرس می پــردازد( و تــا زمانیکــه از نظــر 
ــر روی  ــابرس ب ــر حس ــی، اظهارنظ ــای مال ــتفاده کنندگان صورت ه اس
ــرای  ــا ب ــت، تقاض ــی اس ــار اطالعات ــی دارای ارزش و ب ــای مال صورت ه
ــی  ــای حسابرس ــر گزارش ه ــانی بهت ــودن و اطالع رس ــوط ب ــش مرب افزای
ــه توســط  ــی ک ــی بین الملل ــد داشــت.  براســاس نظرخواه وجــود خواه
اعتبــار  و  حسابرســی  بین المللــی  اســتانداردهای  تدویــن  هیــأت 
ــت  ــش کیفی ــه افزای ــاز اســتفاده کنندگان ب ــت، نی بخشــی  صــورت گرف
گزارش هــای حسابرســی منجــر بــه تدویــن اســتانداردهای جدیــد شــد. 
گــزارش حسابرســی مشــخص می کنــد آیــا صورت هــای مالــی منصفانــه 
ارائــه شــده اند یــا خیــر؟ در نتیجــه همــواره احســاس نیــاز بــه ارتقــای 
ــب اســتفاده کنندگان وجــود داشــته اســت.  کیفیــت گزارشــگری از جان
لــذا در همیــن راســتا از ســال 201۵ هیــأت اســتانداردهای بین المللــی 
ــد  ــتانداردهای جدی ــن اس ــه تدوی ــدام ب حسابرســی و اطمینان بخــش اق
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و تجدیــد نظــر اســتانداردهای قبلــی حسابرســی در حــوزۀ گزارشــگری 
ــامبر  ــخ 1۵ دس ــد از تاری ــتانداردهای جدی ــن اس ــه ای ــت ک ــرده اس ک
ــی در  ــه تغییرات ــت. چ ــا 2۵ آذر 13۹۵( الزم االجراس ــارن ب 201۶ )مق

ــت: ــگری رخ داده اس ــتانداردهای گزارش اس
ــی  ــگری حسابرس ــوای گزارش ــوه و محت ــه در نح ــده ای ک ــرات عم تغیی

ــرد: ــته بندی ک ــر دس ــورت زی ــوان به ص ــت می ت ــه اس ــورت گرفت ص
ــی و  ــاری، عملیات ــای تج ــدی در زمینه ه ــک های کلی ــای ریس    افش

ــدگاه حســابرس حسابرســی از دی
  دیــدگاه حســابرس دربــارۀ مفروضــات کلیــدی زیربنایــی قضاوت هایــی 
کــه دارای تأثیــر قابــل مالحظــه ای بــر صورت هــای مالــی هســتند و 
اینکــه آیــا ایــن مفروضــات شــامل حداقــل پیامدهــای بالقــوه هســتند 

یــا در انتهــای طیــف و حداکثــر آن هســتند. 
ــه در  ــی ک ــا و قضاوت های ــار نظــر درخصــوص روش ه   بررســی و اظه

ــت ــده اس ــال ش ــا اعم ــا و بدهی ه ــذاری دارایی ه ارزش  گ
   بررسی و اظهارنظر درخصوص معامالت عمدۀ غیرعادی

تغییرات اساسی صورت گرفته درخصوص گزارش های حسابرسی:
ــر  ــکار عمومــی مبنــی ب ــاده و فشــار اف ــی اتفــاق افت بعــد از بحــران مال
ــی،  ــای حسابرس ــانی گزارش ه ــالع رس ــدرت اط ــت و ق ــش کیفی افزای
ــی،  ــی و اعتباربخش ــی حسابرس ــتانداردهای بین الملل ــن اس ــأت تدوی هی
ــه  ــت ک ــای حسابرســی گرف ــی در گزارش ه ــه ایجــاد تغییرات ــم ب تصمی

ــد از ــرات عبارتن ــن تغیی ــن ای مهمتری
   تغییرات اساسی در استاندارد ۷00 درخصوص نحوۀ گزارشگری

تغییــرات اساســی در اســتاندارد حسابرســی ۷20 درخصــوص     
مســئولیت های حســابرس در رابطــه بــا ســایر اطالعــات

درخصــوص   ۵۷0 حسابرســی  اســتاندارد  در  اساســی  تغییــرات   
ارتبــاط بــا تــداوم فعالیــت گزارشــگری حســابرس در 

  تغییــرات اساســی در اســتاندارد حسابرســی ۷0۵  درخصــوص  اظهــار 
نظرهــای تعدیــل شــده در گــزارش حســابرس مســتقل

 ایجــاد اســتاندارد جدیــد حسابرســی ۷01  درخصــوص اطــالع رســانی 
موضوعــات کلیــدی حسابرســی در گــزارش حســابرس مســتقل

همچنیــن تغییــرات فــوق موجــب تجدیــد نظــر در اســتانداردهای 2۶0 
و ۷0۶ در نتیجــه تصویــب اســتاندارد جدیــد ۷01 و انجــام اصالحــات در 
ــط 210، 220، 230، ۵10،  ــی حسابرســی مرتب ــتانداردهای بین الملل اس

۵40، ۵80، ۶00، ۷10، 800 و 80۵ شــده اســت.

تاریخچۀ استانداردهای بین المللی حسابداری 

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی استانداردهایی جهانی، یکسان، 
با کیفیت باال، فهم پذیر و الزم االجرا برای گزارشــگری مالی هستند که از 
ســوی نهاد استانداردگذار زیر نظر بنیاد اســتانداردهای گزارشگری مالی 
بین المللی، یعنی هیأت اســتانداردهای حسابداری بین المللی IASB وضع 
می شوند. این هیأت از 1 آوریل 2001  در لندن انگلستان راه اندازی شده 
است. از سال های 1۹۷3 تا 2000؛ استانداردهای بین المللی توسط کمیتۀ 
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استانداردهای بین المللی IASC که ســازمان قبلی IASB است و براساس 
توافق بین کشــورهای استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ژاپن، مکزیک، هلند، 
بریتانیا و ایرلند و ایاالت متحدۀ آمریکا شکل گرفته بود وضع می شدند که 
به عنوان اســتانداردهای بین المللی حسابداری IAS نامیده می شدند. بعد از 
تقریباً 2۵ ســالIASC   به این نتیجه رسید که برای ادامه فعالیت خود به 
شــکل اثربخش تر می بایست راه حلی پیدا کند که موجب همگرایی بیشتر 
بین استانداردهای حسابداری ملی هر کشــور و استانداردهای حسابداری 
بین المللی با کیفیت باالتری بشــود. در سال IASC 1۹۹۷ گروهی را مأمور 
تعریف اســتراتژی جدید کرد، که نتایج آن در دســامبر 1۹۹8 منتشر شد 
و در نوامبر 1۹۹۹ نهایی شــد. نتیجۀ این اقدام در آپریل 2001 تشــکیل 
هیأت استانداردهای حسابداری بین المللی IASB بود. از سال 2001 به بعد 
وظیفه قانون گذاری به ســازمان جدید، یعنی IASB واگذار شد که قوانین 
خود را تحت عنوان استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی  IFRS نامید، 
هرچند که قوانین وضع شده توسط IASC نیز همچنان مورد قبول سازمان 
جدید بود. مزیت IASB در منابع مالی بیشــتر، کادر حرفه ای تر و استقالل 
بیشــتر نسبت به IASC اســت. در صورتیکه در موارد خاص اختالفی بین 
استانداردهای بین المللی حسابداری  و استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی  وجود داشــته باشد حق تقدم با استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی می باشــد. )اختالف های موجود، با تصویب استانداردهای بین المللی 

گزارشگری مالی و جایگزینی با  استانداردهای بین المللی حسابداری مرتفع 
می شــود( در حال حاضر 1۷ اســتاندارد بین المللی گزارشگری مالی و 41 
اســتانداردبین المللی حســابداری )که البته برخی ملغی شده است( وجود 
دارد، همچنین برخی از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی جایگزین 

استانداردهای  بین المللی حسابداری  شده اند. 

نحوه برخورد با دارائی های ثابت مشهود در 
استانداردهای حسابداری ایران و بین الملل

 
دارائی هــا یکــی از مهمتریــن اقــالم موجــود در صورت هــای مالــی 
ــت  ــورت وضعی ــه )ص ــورت ترازنام ــر ص ــم ب ــه ه ــتند ک ــرکت ها هس ش
ــتهالك و  ــد اس ــق فرآین ــان )از طری ــود و زی ــورت س ــم ص ــی( و ه مال
ــالم،  ــن اق ــوص ای ــذا درخص ــد، ل ــر می گذارن ــش ارزش و... ( تأثی کاه
اســتانداردهای متفاوتــی در مجموعــه اســتانداردهای ملــی ایــران و 
ــوط  ــخۀ مرب ــل و نس ــخۀ کام ــامل نس ــی – ش ــتانداردهای  بین الملل اس
بــه شــرکت های کوچــک ومتوســط )SMEs( وجــود دارد کــه علی رغــم 

ــتند.  ــز هس ــی نی ــوارد دارای تفاوت های ــی م ــباهت، در برخ ش
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 در ایــن نوشــته تــالش اســت تفاوت هــای اســتانداردهای ســه گانۀ 
ــرد.  ــرار بگی ــه ق ــی و مداّق ــورد بررس ــور م مذک

ــین آالت و  ــالک، ماش ــتاندارد ام ــرد اس ــۀ کارب ــاوت در دامن تف
ــزات: تجهی

طبــق الزامــات  اســتاندارد 11 ایــران  و اســتاندارد حســابداری بین المللــی 
1۶ دامنــۀ ایــن اســتاندارد شــامل تمــام  دارایی هــای  مرتبــط بــا 
امــالك، ماشــین آالت و تجهیــزات اســت، مگــر ایــن کــه به موجــب 
اســتانداردی دیگــر، نحــوۀ حســابداری متفاوتــی مجــاز یــا الزامــی 
شــده باشــد، درحالی کــه طبــق الزامــات بخــش 1۷ اســتانداردهای 
ــامل  ــتاندارد ش ــۀ اس ــط، دامن ــک و متوس ــرکت های کوچ ــه ش ــوط ب مرب
تمــام  دارائی هــای مرتبــط بــا امــالك، ماشــین آالت و تجهیــزات و 
ــکل  ــا به ش ــۀ آنه ــه ارزش منصفان ــت ک ــی اس ــرمایه گذاری در امالک س
قابــل اتّکایــی قابــل محاســبه نیســت. یعنــی در اســتانداردهای مربــوط بــه 
ــا ســرمایه گذاری  ــط ب ــای مرتب شــرکت های کوچــک و متوســط دارایی ه

ــرار دارد.  ــتاندارد ق ــن اس ــۀ همی ــز در دامن ــالك نی در ام

ــه اجــزای بهــای تمــام شــده در  ــوط ب ــات مرب ــاوت در الزام تف
ــه: شــناخت اولی

طبــق الزامــات اســتاندارد 11 ایــران و اســتاندارد حســابداری بین المللــی 
1۶ اجــزای بهــای تمــام شــدۀ دارایــی عبــارت اســت از:

 الف. قیمت خرید 
ب. مخــارج مرتبــط مســتقیم )و غیر مســتقیم( کــه بــرای رســاندن دارایــی 

بــه وضعیــت قابــل بهره بــرداری متحمــل می شــود 
ج. برآورد اولیۀ مخارج پیاده سازی و برچیدن 

ــه  ــوط ب ــتانداردهای مرب ــش 1۷ اس ــات بخ ــق الزام ــه طب ــی ک درحال
ــی از  ــی، جزی ــن مال ــای تأمی ــط، هزینه ه ــک و متوس ــرکت های کوچ ش
بهــای تمــام شــدۀ امــالك، ماشــین آالت و تجهیــزات محســوب نمی شــوند 
ــتاندارد 13  ــق اس ــه طب ــرا ک ــت چ ــذار اس ــیار تأثیر گ ــاوت بس ــن تف ای
حســابداری ایــران بــا عنــوان مخارج تأمیــن مالــی و اســتاندارد IAS 23 در 
شــرایطی خــاص کــه دارایــی تعریــف »دارایــی واجــد شــرایط« را پوشــش 
بدهــد، مخــارج تأمیــن مالــی بــا شــرایط پیــش گفتــه در اســتانداردهای 
ــن  ــت. ای ــا اس ــدۀ دارایی ه ــام ش ــای تم ــه به ــاب ب ــل احتس ــور قاب مذک
در حالــی اســت کــه طبــق بخــش 2۵ اســتانداردهای مربــوط بــه 

ــوع  ــی در دورۀ وق ــای مال شــرکت های کوچــک و متوســط تمــام هزینه ه
ــه تخصیــص  ــازی ب ــان دوره منظــور می شــوند و نی به حســاب ســود و زی

ــت.  ــا نیس ــدۀ دارایی ه ــام ش ــای تم ــه به ــا ب ــن هزینه ه ای
از طــرف دیگــر طبــق بنــد 1۶ اســتاندارد حســابداری شــماره 11 ایــران، 
مخــارج مســتقیم و غیر مســتقیمی کــه بــرای رســاندن دارایــی بــه 
ــه بهــای  ــل احتســاب ب ــرداری تحمــل می شــود قاب ــل  بهره ب وضعیــت قاب
تمــام شــدۀ دارایی هاســت؛ ایــن درحالــی اســت کــه طبــق اســتانداردهای 
ــه  ــوط ب حســابداری بین المللــی – هــم نســخۀ کامــل و هــم نســخۀ مرب
شــرکت های کوچــک و متوســط- تنهــا مخــارج مســتقیم قابــل احتســاب 
بــه بهــای تمــام شــدۀ دارایــی اســت و مخــارج غیر مســتقیم بایــد در دورۀ 

ــه دوره منظــور شــود.  ــوع به حســاب هزین وق

تفاوت در اندازه گیری پس از شناخت اولیه:
طبــق الزامــات اســتاندارد ایــران و اســتاندارد حســابداری بین المللــی 1۶ 
ــرح  ــه ش ــت، دو روش ب ــای ثاب ــدی دارائی ه ــای بع ــرای اندازه گیری ه ب

زیــر مجــاز اســت:
- بهای تمام شده به کسر استهالك انباشته و کاهش ارزش انباشته

- تجدید ارزیابی
 درحالی کــه طبــق الزامــات بخــش 1۷ اســتانداردهای مربــوط بــه 
شــرکت های کوچــک و متوســط، تنهــا، روش بهــای تمــام شــده بــه کســر 
اســتهالك انباشــته و کاهــش ارزش انباشــته مجــاز شــناخته می شــود و 

ــد.  ــی را ندارن ــد ارزیاب ــتفاده از روش تجدی ــازۀ اس ــرکت ها اج ش

تفاوت در عمر مفید و روش های استهالک:
ــان  ــل در پای ــد حداق ــد بای ــر مفی ــران عم ــتاندارد ای ــات اس ــق الزام طب
ــی اســت کــه  ــرار گیــرد. ایــن درحال ــی مــورد بازبینــی ق هــر ســال مال
ــی 1۶ هــم عمــر مفیــد  طبــق الزامــات اســتاندارد حســابداری بین الملل
ــی مــورد  ــان هــر ســال مال ــد حداقــل در پای ــده بای و هــم ارزش باقیمان
ــه  ــوط ب ــتانداردهای مرب ــش 1۷ اس ــق بخ ــرد و طب ــرار گی ــی ق بازبین
شــرکت های کوچــک و متوســط هــرگاه شــواهد درونــی و بیرونــی مبنــی 
ــن  ــه آخری ــی نســبت ب ــد دارای ــر مفی ــده و عم ــر ارزش باقیمان ــر تغیی ب
ــرآورد  ــد ب ــاری بای ــد تج ــد، واح ــته باش ــود داش ــگری وج دوره گزارش
خــود از ارزش باقیمانــده، روش اســتهالك و عمــر مفیــد را اصــالح کنــد. 
)برخــالف اســتاندارد ایــران و نســخۀ کامــل اســتاندارد هرســاله نیســت.(
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شــاید یکــی از دالیلــی کــه در اســتاندارد ایران بــه بازبینــی ارزش باقیمانده 
اشــاره نشــده اســت ایــن مطلب باشــد کــه در ایــران ارزش باقیمانــده عماًل 
معــادل ارزش اســقاط و صفــر یــا ناچیــز فــرض می شــود. درحالی کــه در 
ــد هــر  ــده بای ــرآورد ارزش باقیمان ــر ب ــی عــالوه ب اســتانداردهای بین الملل

ســاله ایــن بــرآورد مــورد بازبینــی و اصــالح قــرار گیــرد. 
همچنیــن طبــق الزامــات اســتاندارد حســابداری بین المللــی 1۶ و 
ــال  ــر س ــان ه ــل در پای ــد حداق ــتهالك  بای ــران روش اس ــتاندارد ای اس
ــات  بخــش  ــق الزام ــه طب ــرد، درحالی ک ــرار گی ــی ق ــورد بازبین ــی م مال
1۷ اســتانداردهای مربــوط بــه شــرکت های کوچــک و متوســط هــر گاه 
شــواهدی مبنــی بــر تغییــر الگــوی مصــرف دارایــی وجــود داشــته باشــد 
ــرد. )هرســاله نیســت(.  ــرار بگی ــی ق ــورد بازبین ــد م روش اســتهالك بای

اکوسیستم حسابداری مبتنی بر باِلک ِچین، 
آیندۀ حرفۀ حسابداری 

مزایــای  از  گســترده ای  به طــور  می توانــد  حســابداری  حرفــۀ   
هوشــمند  قراردادهــای  و  باِلك ِچیــن  شــود.  بهره منــد  باِلك ِچیــن 
ــن  ــد. ای ــرۀ داده هــای حســابداری را ایمــن کنن مرتبــط می تواننــد ذخی

ایمنــی از طریــق اشــتراك آنــی داده هــا بــا دیگــر اشــخاص و همچنیــن 
ــتفاده از  ــا اس ــد. ب ــق می یاب ــا تحق ــن داده ه ــری ای ــش تأییدپذی افزای
ــات  ــتم های اطالع ــه سیس ــد ک ــرکت ها قادرن ــن، ش ــاوری باِلك ِچی فن
حســابداری خاصــی را پدیــد آورنــد کــه تراکنــش و مبــادالت معتبــر را 

ــد.  ــت کنن ــن ثب ــر کل ام ــک دفت در ی

ــی را از  ــگری آن ــا گزارش ــود ت ــد ب ــادر خواهن ــتم هایی ق ــن سیس  چنی
ــد  ــای عالقه من ــه طرف ه ــات حســابداری ب ــوری اطالع ــق اشــاعۀ ف طری
شــامل مدیــران، حسابرســان، بســتانکاران و ســهامداران محقــق ســازند. 
ــه  ــردازش، حافظ ــد پ ــای واح ــۀ به ــل مالحظ ــش قاب ــت کاه ــه عل ب
و ذخیره ســازی و نیــز ظهــور دفاتــر کل توزیــع یافتــه همچــون 
ــه اطالعــات  ــرون ســازمانی می تواننــد ب باِلك ِچیــن، اســتفاده کنندگان ب
ــد.  ــی یابن ــن دسترس ــه ای پایی ــا هزین ــرکت ها ب ــابداری ش ــی حس آن
قراردادهــای هوشــمند می توانــد به عنــوان ابــزاری خــودکار و بــر مبنــای 
قواعــد از پیــش تعییــن شــده بــر فرایندهــای حســابداری نظــارت کنــد. 
ــد  ــت اشــیاء، کنترل هــا می توان ــا پیشــرفت و محبوبیــت اینترن بعــالوه ب
در درون باِلك ِچیــن تعبیــه شــود. ایــن کنترل هــای مبتنــی بــر 
ــف فیزیکــی، به منظــور  ــد در درون اشــیاء مختل ــت اشــیاء می توان اینترن
ــده شــود.  ــع فرایندهــای تجــاری، گنجان ــال کــردن به موق نظــارت و فع
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ــه  ــد ب ــن می توان ــا باِلك ِچی ــاط ب ــا در ارتب ــل داده ه ــن، تحلی ــر ای ــالوه ب ع
ــد منجــر شــود. در  ــات مفی ــا و دیگــر اطالع ــا، تقلب ه کشــف ناهنجاری ه
ــرمایه گذاران  ــاری و س ــرکاء تج ــابداران، ش ــران، حس ــتم، مدی ــن سیس ای
ــد و  ــر همــکاری دارن ــا یکدیگ ــالت ب ــد معام ــال به منظــور تأیی به طــور فع
همچنیــن شــواهد قابــل اتّکایــی را به منظــور اعتبارســنجی متقابــل فراهــم 
می ســازند. ایــن اجــزاء بایســتی بــا یکدیگــر یــک اکوسیســتم حســابداری 
شــفاف، تأییدپذیــر و آنــی را تشــکیل دهنــد. عملکردهــای خــودکار تأییــد 
ــات  ــتم اطالع ــگری در سیس ــازی و گزارش ــردازش، ذخیره س ــات، پ اطالع

حســابداری مبتنــی بــر باِلك ِچیــن در کنــار هــم یــک اکوسیســتم 
ــن اکوسیســتمی،  ــک چنی ــد. در ی ــا را شــکل می دهن ــابداری خودکف حس
ــزاری  ــوان نرم اف ــن به عن ــاوری باِلك ِچی ــت فن ــمند تح ــای هوش قرارداده
خودمختــار و مســتقل بــرای اعمــال تأییــد، کنتــرل، جلوگیــری از تقلــب و... 
ــوان  ــابداری را می ت ــای حس ــیاری از فراینده ــرای بس ــد. اج ــه کار می رون ب
از طریــق کدنویســی قواعــد و توافقــات تجــاری در قراردادهــای هوشــمند، 
ــا  ــودکار پرداخت ه ــت خ ــردازش و ثب ــال، پ ــوان مث ــد. به عن ــودکار کنن خ
ــای  ــق قرارداده ــده از طری ــادر ش ــاب های ص ــورت حس ــتفاده از ص ــا اس ب
هوشــمند خــود الــزام، نظــارت بــر عملکــرد کارکنــان و پرداخت حقــوق آنها 
بــا اســتفاده از اســتخدام هوشــمند، اتوماســیون و خودکارســازی پرونده هــای 
مالیاتــی در قالــب قراردادهــای هوشــمند کــه امــکان به روزرســانی مســتمر 
ــی  ــیلۀ برنامه نویس ــن به وس ــد. همچنی ــم کن ــی فراه ــرای ادارات دولت را ب
مقــررات مالیاتــی در قراردادهــای هوشــمند، سیســتم مالیاتــی بــه میــزان 
ــود.  ــد ب ــر محــل بحــث خواه ــل توجهــی ســاده تر شــده اســت و کمت قاب
ــت  ــاوری اینترن ــا فن ــوان ب ــای هوشــمند را می ت ــن، قرارداده ــر ای ــزون ب اف
اشــیاء ترکیــب کــرد تــا بدیــن طریــق، فراینــد دفتــرداری خــودکار شــود. 
ــروش را  ــت ف ــک ثب ــد ی ــمند می توان ــراداد هوش ــک ق ــال، ی ــوان مث به عن
در صورتــی کــه در یــک نــوع موجــودی خــاص شــرکت به وســیلۀ فنــاوری 
اینترنــت اشــیاء از شــرکت خــارج و فروختــه شــود، بــه دفتــر کل باِلك ِچین 
انتقــال دهــد. عــالوه بــر ایــن مــوارد، دســتگاه های آتــی می تواننــد 
ــبکه هایی  ــه ش ــوند و ب ــز ش ــمند تجهی ــای هوش ــگرها و چیپ ه ــه حس ب
ــه ضایعــات موجــودی،  ــادر هســتند هرگون دسترســی یابنــد کــه حتــی ق
ــوع  عــدم ارســال و تأخیــر را نیــز به طــور خــودکار گــزارش دهنــد. ایــن ن
گزارش هــا می تواننــد قراردادهــای هوشــمندی را ایجــاد کننــد کــه باعــث 
تعدیــل ســنجش و اندازه گیــری حســابداری شــود. در کنــار خودکارســازی 
فرایندهــا، قراردادهــای هوشــمند قادرنــد کــه فرایندهــای حســابداری را از 
طریــق تجمیــع و یکپارچه ســازی داده هــای بــزرگ و تحلیل های پیشــگویانه 
ــک  ــا ی ــه ب ــمند ک ــرارداد هوش ــک ق ــال، ی ــوان مث ــازد. به عن ــمند س هوش
مــدل پیش بینــی رتبــۀ اعتبــاری کدنویســی شــده اســت قــادر اســت کــه 
ریســک بدهــکاران را بــر مبنــای رفتــار خریــد و وضعیــت مالــی آنهــا مــورد 
ســنجش قــرار دهــد و مطابــق بــا آن تخمین هــای بدهــی را تنظیــم کنــد. 
در حالــت ایــده آل، اطالعــات مالــی مبتنــی بــر فنــاوری باِلك ِچیــن 
بســتانکاران، شــرکای  بــرای ســهامداران،  آنــی  به صــورت  می توانــد 
ــل  ــد، قاب ــای عالقه من ــر طرف ه ــی و دیگ ــای دولت ــاری، نمایندگی ه تج
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ــی  ــداف خاص ــق و اه ــات، عالئ ــتفاده کنندۀ اطالع ــر اس ــد. ه ــت باش رؤی
ــود.  ــر می ش ــابداری منج ــای حس ــون داده ه ــای گوناگ ــه نیازه ــه ب دارد ک
ــه کل  ــی و حسابرســان، الزم اســت کــه ب ــر ارشــد مال ــال، مدی به طــور مث
ــور  ــدی ام ــند. متص ــته باش ــل داش ــی کام ــابداری دسترس ــای حس داده ه
ــی  ــاب های دریافتن ــای حس ــه ثبت ه ــاز دارد ک ــی نی ــاب های دریافتن حس
را بررســی کنــد و ســرمایه گذاران فقــط اطالعاتــی را کــه در ســطح باالیــی 
ــه  ــه ب ــت ک ــن رو الزم اس ــد. از ای ــتفاده می کنن ــد، اس ــده باش ــع ش تجمی
ــای  ــر مبن ــات، اجــازۀ دسترســی خاصــی ب ــدۀ اطالع ــوع مصرف کنن هــر ن
نقــش و تقاضــای آنهــا داده شــود.  سیســتم اطالعــات حســابداری 
ــه  ــد ک ــازه را بده ــن اج ــران ای ــه کارب ــد ب ــن می توان ــر باِلك ِچی ــی ب مبتن
ــات را در  ــا، اطالع ــده آن ه ــن ش ــش تعیی ــای از پی ــه نقش ه ــه ب ــا توج ب
ســطوح تجمیعــی مختلفــی مشــاهده نماینــد. همچنیــن افزایش در ســطح 
ــا  ــل تأییــد فنــاوری باِلك ِچیــن، کــه ب ــه واســطۀ ماهیــت قاب شــفافیت، ب
کاهــش فرصت هــای دســتکاری ســود توســط مدیریــت زمینه ســاز افزایــش 
امیــد ســهامداران اســت، دو چنــدان می شــود. بــر ایــن اســاس، همچنــان 
ــت  ــه حال ــات دســتی ب ــت عملی ــا از حال ــۀ داده ه ــت و ارائ ــد ثب ــه فراین ک
خــودکار در حــال تغییــر اســت، نقــش حســابداران نیــز از حالت جمــع آوری 
ــت.  ــر اس ــال تغیی ــر در ح ــل گ ــر و تحلی ــک مفّس ــه ی ــا ب ــدۀ داده ه کنن

طبقه بندی دارائی های غیرجاری )یا 
مجموعۀ واحد( به عنوان نگهداری شده 

برای فروش یا نگهداری شده برای توزیع 
 IFRS 5 بین مالکان، طبق الزامات

چگونه است؟ 
واحــد تجــاری بایــد زمانــی دارائی هــای غیرجــاری )یــا مجموعــه واحــد( 
را به عنــوان نگهــداری شــده بــرای فــروش طبقه بنــدی کنــد کــه مبلــغ 
ــت  ــه اســتفادۀ مســتمر بازیاف ــروش و ن ــق ف ــاً از طری دفتــری آن، عمدت

شــود و معیار هــای زیــر را تأمیــن کنــد:
ــوری( ــروش ف ــرای ف ــد( ب ــه واح ــا مجموع ــاری )ی ــی غیرج 1- دارائ

باشــد.  دســترس  در   )Immediate

ــای  ــی )مجموعه ه ــن دارائی های ــروش چنی ــرای ف ــه ب ــرایطی ک 2- ش
واحــد( مرســوم و معمــول )Usual and customary( اســت، 

ــد.  ــاده باش آم
3- فروش آن بسیار محتمل )Highly probable( باشد. 
4-مدیریت متعهد به برنامه ریزی برای فروش دارائی باشد. 

ــه قیمتــی منطقــی)Reasonable( نســبت  ــی ب ــرای فــروش دارائ ۵-ب
ــۀ آن، بازاریابــی مؤثــری صــورت گرفتــه باشــد.  ــه ارزش منصفان ب

۶-فرآینــد فــروش می بایســت طــی مــدت یــک ســال از تاریــخ 
شــود.  تکمیــل  طبقه بنــدی 

ــاری  ــای غیرج ــامل معاوضــۀ دارائی ه ــد ش ــروش می توان ــالت ف ۷-معام
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بــا یکدیگــر باشــد بــه شــرطی کــه طبــق الزامــات اســتاندارد 
و  ماشــین آالت  امــوال،  عنــوان  بــا   1۶ حســابداری  بین المللــی 

تجهیــزات، ایــن معامــالت دارای محتــوای تجــاری باشــد. 
8-در صورتــی کــه واحــد تجــاری، یــک دارائــی غیرجــاری )یــا مجموعــه 
ــد در  ــد، می توان ــل کن ــذاری تحصی ــد واگ ــه قص ــاً ب ــد( را صرف واح
تاریــخ تحصیــل، آن دارائــی را به عنــوان نگهــداری شــده بــرای 
فــروش، طبقه بنــدی کنــد؛ بــه شــرطی کــه الــزام یــک ســال موضــوع 

بنــد ۶ فــوق رعایــت شــود. 

نحوۀ برخورد حسابرس با تغییر در برآورد 
عمر مفید یا روش استهالک دارایی های 

ثابت، در واحدهای مورد رسیدگی چگونه 
است؟ 

 
ــت  ــای ثاب ــتهالك دارایی ه ــد و روش اس ــر مفی ــرآورد عم ــر در ب تغیی
ــا ۵8 اســتاندارد حســابداری  ــا رعایــت مفــاد بندهــای ۵2، ۵3 و ۵۶ ت ب
ــول  ــز حص ــهود« و نی ــت مش ــای ثاب ــوان »دارایی ه ــا عن ــماره 11 ب ش
ــور  ــه تغییــر در برآوردهــای مزب اطمینــان حســابرس مســتقل نســبت ب
طبــق اســتاندارد حسابرســی شــماره ۵40 بــا عنــوان »حسابرســی 
برآوردهــای حســابداری، شــامل برآوردهــای حســابداری ارزش منصفانــه 
ــاد  ــت مف ــاً رعای ــت. ضمن ــر اس ــط« امکان پذی ــای مرتب ــوارد افش و م
امــور  بخشــنامه شــماره 200/۹۵/۷8 مــورخ 13۹۵/11/4 ســازمان 

ــای  ــی دارایی ه ــط اجرای ــاده 1۹ ضواب ــاد م ــژه مف ــور به وی ــی کش مالیات
اســتهالك پذیر موضــوع مــاده 14۹ قانــون مالیات هــای مســتقیم، 
اصالحــی مصــوب 13۹4/4/31 و بخشــنامۀ اصالحــی مزبــور بــه شــماره 

ــت.  ــی اس ــورخ 13۹۶/2/4 الزام 200/۹۶/1۹ م

تفاوت ارز دیجیتال و رمزارز و پول و توکن 
چیست؟ 

از آنجایــی کــه رمزارزهــا پدیده هایــی نوظهــور و نویــن هســتند، 
طبقه بنــدی رســمی و تعریــف واحــدی بــرای آنهــا در مراجــع مختلــف 
ــا ارز  ــال ی ــادل ارزش دیجیت ــا را مع ــی آنه ــت. برخ ــده اس ــه نش ارائ
ــوم و  ــن مفه ــن ای ــی بی ــل، تفاوت ــی در عم ــد و برخ ــازی می دانن مج
ــم  ــا ه ــاًل ب ــم، کام ــن مفاهی ــه ای ــوند. درحالی ک ــل نمی ش ــن قائ توک
متفــاوت هســتند. ارز دیجیتــال عام تریــن مفهــوم در ایــن حــوزه 
ــته  ــت. آن دس ــال اس ــه ای از ارز دیجیت ــازی زیرمجموع ــت. ارز مج اس
از ارزهــای مجــازی قابــل تبدیــل کــه غیرمتمرکــز نیــز هســتند رمــزارز 
ــت  ــازی اس ــی ارز مج ــن نوع ــد بیت کوی ــزارز مانن ــده اند. رم ــف ش تعری
کــه از قابلیــت تبدیــل شــدن بــه پــول رایــج برخــوردار اســت و هیچگونــه 
وابســتگی بــه یــک نهــاد مرکــزی همچــون بانــک مرکــزی نــدارد. پــول 
ــه  ــا ب ــات ی ــا خدم ــه در ازای کاال ی ــود ک ــزی اطــالق می ش ــر چی ــه ه ب
جهــت بازپرداخــت بدهــی به طــور عمومــی مــورد قبــول و اســتفاده باشــد 
و ۶ ویژگــی قابــل حمــل بــودن، بــا دوام بــودن، یکســان و متحدالشــکل 
ــودن، قابلیــت تشــخیص و مقبولیــت را داراســت. همچنیــن 3 وظیفــۀ  ب
اصلــی پــول نیــز واســطه مبادلــه، وســیله ســنجش ارزش و وســیله حفــظ 

ــت.  ارزش اس
درواقــع همــه رمزارزهــا، ارز مجــازی و ارز دیجیتــال هســتند ولــی برعکس 
آن لزومــاً صــادق نیســت.  توکــن نیــز نماینــده یــک دارایــی تأییــد شــده 
ــری و...  ــای کامپیوت ــای بازی ه ــه، آیتم ه ــد ارز، حوال و دارای ارزش مانن
اســت. براســاس تعریــف نهــاد نظــارت بــر بازارهای مالــی انگلســتان، توکن 
ــازی را  ــا مج ــی ی ــک ارزش واقع ــه ی ــت ک ــه اس ــت رمزین ــک موجودی ی
ــوالً  ــع معم ــد. در واق ــی می کن ــو نمایندگ ــره بلک ــرم زنجی در بســتر پلتف

رمزارزهــا توکــن هســتند، ولــی توکن هــا لزومــاً رمــزارز نیســتند. 
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نحوۀ گزارشگری مازاد ناشی از تجدید 
ارزیابی در واحدهای بخش عمومی که فاقد 

حسـاب سرمایه هستند، چگونه است 
ــا  ــی ب ــتاندارد حســابداری شــماره ۵ بخــش عموم ــد )4۶( اس ــق بن طب
ــک  ــری ی ــغ دفت ــش مبل ــهود«، افزای ــت مش ــای ثاب ــوان »دارایی ه عن
دارایــی ثابــت مشــهود، درنتیجــۀ تجدیــد ارزیابــی آن، مســتقیماً تحــت 
ــی  ــت مال ــورت وضعی ــت و در ص ــی، ثب ــد ارزیاب ــازاد تجدی ــوان م عن

به عنــوان بخشــی از »ارزش خالــص« طبقه بنــدی می شــود. 

آیا در صورت جریان های نقدی، ارائۀ 
جمع جریان های نقدی ورودی )خروجی( 

قبل از فعالیت های تأمین مالی، الزامی 
است؟ 

طبــق صورت هــای مالــی نمونــۀ ارائــه شــده توســط ســازمان حسابرســی، 
جمــع جریان هــای نقــدی ورودی )خروجــی( قبــل از فعالیت هــای 
ــق  ــور طب ــع مزب ــۀ جم ــه ارائ ــت. اگرچ ــده اس ــی، درج ش ــن مال تأمی
اســتاندارد حســابداری 2 بــا عنــوان »صــورت جریان هــای نقــدی« 
ــد نظــر شــده 13۹۷( الزامــی نیســت، لیکــن درج آن، اطالعــات  )تجدی
ــد و  ــه می کن ــی ارائ ــای مال ــتفاده کنندگان از صورت ه ــه اس ــب ب مناس

ــود.  ــوب نمی ش ــز محس ــگری نی ــتاندارد گزارش ــض اس نق

رمزارزها در تقابل با دولت ها 
ــی  ــطح جهان ــدن در س ــرح ش ــال مط ــرعت در ح ــه به س ــی ک ارزهای
ــزوده  ــی اف ــزان مقبولیتشــان در جامعــۀ مال ــر می ــه روز ب هســتند و روز ب
می شــود، چه اندیشــه ای را در ســر می پروراننــد؟ در بیــن طراحــان 
ــی  ــا به طــور کل ــی وجــود دارد اّم ــای متفاوت ــه دیدگاه ه ــای رمزپای ارزه

ــن اســت کــه عامــل مشــکالت  ــا ای ــوان گفــت نظــر آنه و خالصــه می ت
ــه  ــت و ارز رمزپای ــت اس ــرل دول ــت کنت ــز و تح ــول متمرک ــود، پ موج
ــن  ــر ای ــا ب ــان رمزارزه ــت طراح ــت. در حقیق ــکل اس ــن مش ــل ای راه ح
ــل  ــی عام ــتم های نظارت ــزی و سیس ــای مرک ــه بانک ه ــتند ک ــاور هس ب
ــی  ــا طراح ــتند و ب ــی هس ــای مال ــود در زمینه ه ــکالت موج ــی مش اصل
ــۀ آنهــا و ایجــاد فضایــی  ــه، ســعی در حــذف مداخل سیســتم های رمزپای
عــاری از تأثیــرات بانک هــای مرکــزی و واســطه ها دارنــد. ارزهــای 
رمزپایــه امــروزی، دولت هــا را آن گونــه کــه متعــارف اســت مــورد توجــه 
قــرار نمی دهنــد و اجــازه مداخلــه بــه بانک هــای مرکــزی و ســایر 
ســازمان های نظارتــی در مدیریــت ارز را آن طــور کــه اکنــون در سیســتم 

ــد.  ــت نمی دهن ــج اس ارزی رای
بــا ظهــور طــالی دیجیتــال ساتوشــی ناکاموتــو، یعنــی بیت کویــن، نگرانی 
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ــادن جایگاهشــان  ــه خطــر افت ــی از ب ــان ارزهــای ســلطه گر جهان صاحب
ــی بســیار آشــنا  ــن، نام ــان شــروع شــد. بیت کوی ــی جه ــای مال ــر دنی ب
ــه چالــش جــدی تغییــر  ــرای فعــاالن بازارهــای ارزی، تحلیلگــران را ب ب
ــا  ــن ادع ــداران بیت کوی ــی کشــانده اســت. طرف ــی جهان در سیســتم پول
ــن دالر  ــان، جایگزی ــرۀ جه ــوان ارز ذخی ــن ارز به عن ــه ای ــد ک می کنن
ــد  ــر ایــن باورن ــگاری، ب ــراد در جامعــۀ رمزن خواهــد شــد. بســیاری از اف
کــه ارزهــای رمزپایــه بــرای رســیدن بــه مقیــاس جهانــی تکامــل می یابند 
ــوان  ــکا به عن ــن دالر آمری ــه جایگزی ــود ک ــم ب ــاهد خواهی ــه زودی ش و ب
ــد.  ــد ش ــری خواه ــۀ دیگ ــا ارز رمزپای ــن ی ــی، بیت کوی ــره جهان ارز ذخی
ــل شــود،  ــی تبدی ــه سیســتم ارزی جهان ــد ب ــه بتوان اگــر سیســتم رمزپای
هیــچ ملــت واحــدی متولــی آن نخواهــد بــود. بلکــه ایــن سیســتم جدیــد 
ــان  ــردم جه ــا و م ــۀ دولت ه ــه هم ــت ب ــرای خدم ــی ب ــاس جهان در مقی
ــن و  ــور بیت کوی ــال، ظه ــای دیجیت ــش ارزه ــرد. پیدای ــد ک ــل خواه عم
ــج  ــول رای ــوان پ ــا به عن ــی رمزارزه احتمــاالت پیش بینی شــده از جایگزین
بین المللــی، همگــی باعــث شــد تــا مســئلۀ ارز دیجیتــال تنهــا یــک تغییــر 
ســاده در ســبک پولــی نباشــد. زمانــی کــه توجــه و تمرکــز افــراد به ســمت 
ــاالت  ــژه ای ــا و به وی ــا معطــوف شــد، دولت ه ــایر رمزارزه ــن و س بیت کوی
متحــده بــا چالشــی جــدی مواجه شــدند؛ بــا گســترش و توســعه رمزارزها، 
ــدا  ــان پی ــاً پای ــرل ارزی تقریب ــه کنت ــز در زمین ــا نی ــارات دولت ه اختی

ــد  ــی نخواه ــایند دولت های ــوان خوش ــچ عن ــئله به هی ــن مس ــد و ای می کن
ــود کــه گرداننــدگان اصلــی ارزهــای ســلطه گر هســتند.  ب

ــک شــرکت ســرمایه پذیر  ــک توســط ی ــی از بان ــی دریافت تســهیالت مال
کــه عینــاً بــه شــرکت ســرمایه گذار خــود پرداخــت شــده اســت، چگونــه 

ــد؟  ــکاس یاب ــرمایه پذیر انع ــی شــرکت س ــای مال ــد در صورت ه بای
نظــر بــه اینکــه تســهیالت دریافتــی از بانــک، بــه نام شــرکت ســرمایه پذیر 
اســت، لــذا در ترازنامــۀ شــرکت مزبــور، تحــت عنــوان تســهیالت مالــی 
دریافتــی شناســایی و هزینــۀ ســود تضمیــن شــده و کارمــزد آن نیــز در 
ــود.  ــان آن شــرکت منعکــس می ش ــود و زی ــق درصــورت س ــان تحق زم
پرداخــت تســهیالت یــاد شــدۀ فــوق بــه شــرکت ســرمایه گذار و دریافــت 
ــت توســط شــرکت  ــن باب ــزد از ای ــن شــده و کارم ــه ســود تضمی هرگون
ــب  ــی و حس ــه تلق ــداد جداگان ــک روی ــوان ی ــاً به عن ــرمایه پذیر، اساس س
مــورد در حســاب های فی مابیــن و تحــت ســرفصل درآمــد غیرعملیاتــی 
ــر  ــن تهات ــود. همچنی ــایی می ش ــرمایه پذیر شناس ــرکت س ــر ش در دفات
تســهیالت مالــی دریافتــی و پرداختــی و هزینــه و درآمــد ســود تضمیــن 

شــده و کارمــزد تســهیالت مزبــور، مجــاز نیســت. 

آیا بازرس قانونی موّظف است به 
پاسخگویی مستقیم به هریک از سهامداران 

شرکتی که بازرس آن است؟ 
ــا  ــواد 144 ت ــی در م ــازرس قانون ــارات و مســئولیت های ب ــف، اختی وظای
1۵۶ اصالحیــۀ قانــون تجــارت ذکــر شــده اســت و اهــّم وظیفــه مزبــور 
ــای  ــر نســبت به صورت ه ــر اظهارنظ ــی ب ــون مبن ــاده )148( آن قان در م
ــول  ــن حص ــره و همچنی ــأت مدی ــت هی ــاالنه فعالی ــزارش س ــی و گ مال
اطمینــان از رعایــت حقــوق یکســان ســهامداران اســت. از ســوی دیگــر 
طبــق مــاده )13۹( قانــون فــوق، هــر صاحــب ســهم می توانــد از 1۵ روز 
قبــل از تشــکیل مجمــع عمومــی، در مرکــز شــرکت به صورت حســاب ها 
مراجعــه کنــد و از ترازنامــه و حســاب ســود و زیــان و گــزارش بازرســان 
رونوشــت بگیــرد. بــا توجــه بــه مطالــب فــوق، در قانــون تجــارت، وظیفــۀ 
مشــخصی جهــت ارائــۀ پاســخ مســتقیم بــه هریــک از ســهامداران بــرای 
ــع  ــوالً در مجام ــن معم ــت، لیک ــده اس ــی نش ــی پیش بین ــازرس قانون ب
عمومــی عــادی ســاالنۀ شــرکت ها، بــازرس قانونــی بــه ســؤاالت 
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ــود، پاســخ  ــرح می ش ــس جلســه ط ــی رئی ــا هماهنگ ــه ب ــهامداران ک س
می دهــد. 

تاریخچه ارزهای  رمزنگاری شده 
روش هــای رمزنــگاری ابتدایــی از دوران باســتان وجــود داشــته اســت و به 
نظــر می رســد بیشــتر تمدن هــای اولیــه در ارتباطــات خــود بــه نحــوی 
از روش هــای کــد گــذاری اســتفاده می کرده انــد. جایگزینــی نمــاد، 
ــد، در  ــاب می آی ــه حس ــگاری ب ــکل رمزن ــاده ترین ش ــی س ــه نوع ــه ب ک
ــده  ــن، دی ــان و ســاکنین بین النهری ــده از مصری ــه جــا مان نوشــته های ب
 می شــود. در اینگونــه از  رمزنــگاری بــه جــای هــر کــدام از حــروف یــک 
نمــاد قــرار می گرفتــه اســت. اولیــن نمونــه از ایــن نــوع کــد گــذاری در 
آرامــگاه مربــوط بــه یکــی از اشــراف مصــری بــه نــام »خنــوم هتــپ دوم« 
کــه در حــدود 3۹00 ســال پیــش زندگــی می کــرد، پیــدا شــده اســت. 
ــپ،  ــوم هت ــه خن ــوط ب ــای مرب ــاد در کتیبه ه ــی نم ــدف از جایگزین ه
ــا از  ــت کتیبه ه ــش جذابی ــه افزای ــوده، بلک ــات نب ــردن اطالع ــان ک پنه
نظــر زیبایــی زبان شناســی بــوده اســت. اولیــن نمونــۀ شــناخته شــده از 
رمزنــگاری کــه بــا هــدف محافظــت از اطالعــات حســاس مــورد اســتفاده 
قــرار گرفتــه اســت، در حــدود 3۵00 ســال پیــش، در زمانــی کــه یکــی از 
ــی  ــردن فرمول های ــان ک ــرای پنه ــگاری ب ــن از  رمزن ــاکنین بین النهری س
ــده  ــرد، دی ــتفاده می ک ــاك رس، اس ــفالی از خ ــروف س ــه ظ ــرای تهی ب

شــده اســت. 
ــرای  ــترده ای ب ــور گس ــگاری به ط ــتان،  رمزن ــد از باس ــای بع در دوره ه
محافظــت از اطالعــات مهــم مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت؛ هدفــی 

کــه در حــال حاضــر نیــز مــورد توجــه اســت. 
ــت  ــده ای اهمی ــکل فزاین ــه ش ــگاری ب ــطی، رمزن ــرون وس ــول ق در ط
پیــدا کــرد اّمــا رمزگذاری هایــی کــه از طریــق جابه جایــی حــروف 
ــرای  ــتانداردی ب ــوان اس ــذاری ســزار، به عن ــد رمزگ انجــام می شــد، مانن
ــگاری، مــورد تأییــد قــرار گرفــت. در ســال 14۶۵، لئــون آلبرتــی،   رمزن
 رمزنــگاری چنــد الفبایــی را توســعه داد کــه به عنــوان راه حلــی در برابــر 

ــد.  ــاب می آم ــه حس ــدی ب ــی آل- کن ــل فراوان روش تحلی
ــگاری در طــول قرن هــای متمــادی به طــور مــداوم پیشــرفت  علــم رمزن
ــگاری توصیــف  کــرده اســت. یــک پیشــرفت عمــده کــه در حــوزۀ  رمزن

ــده  ــه ش ــال1۷۹0 ارائ ــون در س ــاس جفرس ــط توم ــت، توس ــده اس ش
ــوان  ــه به عن ــداع او ک ــد شــاید هیچــگاه ســاخته نشــد. اب ــر چن ــود، ه ب
ــی  ــه از حروف ــامل 3۶ حلق ــود، ش ــناخته  می ش ــگاری چرخشــی ش رمزن
ــه  ــد، ک ــرار دارن ــت ق ــک چــرخ در حــال حرک ــر روی ی ــه ب  می شــود ک
ایــن ایــده می توانــد بــرای دســتیابی بــه یــک رمزگــذاری پیچیــده مــورد 
اســتفاده قــرار گیــرد.  رمزنــگاری اســتفاده شــده در جنــگ جهانــی دوم 
ــام ماشــین  ــا ن ــوگ اســت کــه ب ــگاری آنال ــه ای کامــل از رمزن نیــز نمون

ــود.  ــناخته  می ش ــا«  ش »انیگم
ــه چیــزی  ــگاری ب ــا پیدایــش و افزایــش اســتفاده از کامپیوترهــا، رمزن ب
بســیار پیشــرفته تر از آنچــه در دوران آنالــوگ بــود، تبدیــل شــد. 
ــگاری دوران  ــوع  رمزن ــر ن ــر از ه ــیار قوی ت ــی، بس ــگاری 128 بیت رمزن
باســتان یــا قــرون وســطی اســت کــه در حــال حاضــر به عنــوان 
ــاس  ــای حس ــیاری از افزاره ه ــگاری در بس ــرای  رمزن ــتانداردهایی ب اس
سیســتم های کامپیوتــری مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. از ســال 
1۹۹0، یــک شــکل کامــاًل جدیــد از رمزنــگاری کــه »رمزنــگاری 
کوانتومــی« نــام گرفتــه اســت، توســط دانشــمندان علــوم کامپیوتــری در 
حــال توســعه اســت تــا شــاید بتواننــد ســطح امنیــت و حفاظــت ارایــه 
ــراً  ــد. اخی ــش دهن ــر افزای ــار دیگ ــدرن را ب ــگاری م ــط  رمزن ــده توس ش
ــر  ــه تعبی ــا ب ــال ی ــای دیجیت ــاد ارزه ــرای ایج ــگاری ب ــای رمزن روش ه
ــد.  ــرار گرفته ان ــتفاده ق ــورد اس ــده م ــذاری ش ــای رمزگ ــری ارزه دیگ
اولیــن ارز  رمزنــگاری شــده بیت کویــن بــود. شــاید واژه بیت کویــن بیــش 
ــگاری شــده شــنیده شــده  از هــر ارز دیگــری در صنعــت ارزهــای  رمزن
ــه  ــن اولیــن محصــول از اولیــن باِلك ِچیــن توســعه یافت باشــد. بیت کوی
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توســط برخــی از واحدهــای اقتصــادی بــود کــه نــام ایجــاد کننــدۀ آن 
معــروف بــه  ساتوشــی ناکاموتــو  بــود.  ساتوشــی ایــده بیت کویــن را در 
ــول الکترونیکــی  ــی از پ ــوان ورژن ــان کــرد و آن را به عن ســال 2008 بی

ــه همتــا معرفــی کــرد.  به طــور مشــخص همتــا ب
بیت کویــن، اولیــن ارز  رمزنــگاری شــدۀ ایجــاد شــده بــود اّمــا تالش هــای 
ــل از  ــال های قب ــال در س ــای دیجیت ــاد ارزه ــتای ایج ــیاری در راس بس
ــور  ــز به ط ــا نی ــی از آنه ــه برخ ــود، ک ــده ب ــام ش ــن انج ــاد بیت کوی ایج

رســمی منتشــر شــده بودنــد. 
ارزهــای دیجیتــال ماننــد بیت کویــن از طریــق فراینــدی بــه نــام 
ــاوت از  ــیار متف ــتخراج بس ــن اس ــه ای ــوند. البت ــاد می ش ــتخراج، ایج اس
اســتخراج ذغــال ســنگ اســت. اســتخراج ارزهــای دیجیتــال، رایانه هــای 

ــد.  ــر  می کنن ــده درگی ــائل پیچی ــل مس ــرای ح ــد را ب ــیار قدرتمن بس
ــد از  ــود. بع ــال 2011 ب ــا س ــده ت ــگاری ش ــا ارز  رمزن ــن تنه بیت کوی
ــه  ــد، ک ــاد ش ــن، ایج ــت کوی ــام آل ــه ن ــری ب ــتۀ دیگ ــن، دس بیت کوی
برخــی از آنهــا عبــارت هســتند از: نئــو، الیــت کویــن، کاردانــو و غیــره. 
ــر  ــواردی نظی ــز شــامل توکــن هســتند کــه شــامل م دســتۀ بعــدی نی

ــر 2310  ــال حاض ــوند. در ح ــاور  می ش ــیویک و وی پ ــی، س بیت دیگری
نــوع ارز  رمزنــگاری شــده وجــود دارد کــه پیش بینــی  می شــود در 

ــزوده شــود.  ــن تعــداد اف ــه ای ــز ب آینــده نی

نیاز صنعت بیمه به به کارگیری و پیاده سازی 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

 
هــم اکنــون در اغلــب کشــورها و بازارهــای مالــی ایــن کشــورها 
اســتانداردهای IFRS مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. شــرکت های 
ــه  ــرای نزدیــک شــدن ب ــد ب ــورس حضــور دارن بیمــه کــه در ســازمان ب
ــتند.  ــتانداردها هس ــن اس ــتفاده از ای ــه اس ــزم ب ــی، مل ــای جهان الگوه
ــه هفتــاد  صنعــت بیمــه به عنــوان یکــی از صنایــع کشــور کــه قریــب ب
ــه  ــرد ک ــرار می گی ــی ق ــتۀ صنایع ــر دارد، در دس ــال عم ــتاد س ــا هش ی
ــت  ــن بخــش فعالی ــازار ســرمایه شــده اســت و در ای سال هاســت وارد ب
ــی و  ــر مشــکالت مال ــن صنعــت عــالوه ب ــش ای ــن چال ــا مهم تری دارد اّم
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ــفافیت  ــدم ش ــی و ع ــای مال ــث صورت ه ــل آن، بح ــی از قبی چالش های
اســت. از آنجایــی کــه بــازار ســرمایه نســبت بــه ســایر بازارهای کشــور از 
شــفافیت نســبی برخــوردار اســت، همیشــه ایــن اتهــام بــه شــرکت های 
ــای  ــا اســتفاده از روش ه ــن شــرکت ها ب ــه ای ــوده اســت ک بیمــه وارد ب

ــد.  ــه می دهن ــفافی را ارائ ــی غیرش ــای مال ــف، صورت ه مختل
ــیاری از  ــت. بس ــورمان نیس ــص کش ــط مخت ــوع فق ــن موض ــه ای البت
ــفافیت در  ــدم ش ــش ع ــا چال ــی ب ــورت اختصاص ــا به ص ــورهای دنی کش
ــای  ــتانداردها و الگوه ــن رو اس ــتند. از ای ــه رو هس ــه روب ــت بیم صنع
ــی  ــای مال ــازی صورت ه ــمت شفاف س ــه س ــت ب ــرای حرک ــی ب مختلف
ــت.  ــتاندارها IFRS اس ــن اس ــن ای ــی از مهم تری ــت. یک ــده اس ــه ش ارائ
ــه مجموعــه ای  ــی)IFRS( ، ب ــی بین الملل اســتانداردهای گزارشــگری مال
از اســتانداردهای حســابداری گفتــه می شــود کــه توســط هیــأت 
شــده اند.  تدویــن   )IASB( بین المللــی  حســابداری  اســتانداردهای 
شــرکت های  مالــی  تهیــۀ صورت هــای  اســتانداردها،  ایــن  هــدف 

ــت.  ــی اس ــتاندارد جهان ــک اس ــب ی ــهامی در قال س
در اوایــل قــرن حاضــر اســتاندارد  IFRS4 بابــت راهنمایــی شــرکت های 
بیمــه ای ارائــه شــدند، در دوره هــای متوالــی رشــد کردنــد و در 
 IFRS17 ــر ــال حاض ــده اند و در ح ــی ش ــف، تخصص ــای مختل بخش ه
ــان  ــه در جه ــی بیم ــتاندارد تخصص ــن اس ــن و به روزتری ــه جدیدتری ک
به شــمار مــی رود، در ســال 201۶ تدوین شــده اســت و از ســال 2022 در 
کشــورهای مختلــف قابلیــت اجرایــی دارد. خوشــبختانه ایــن اســتاندارد 
در کشــورمان هــم ترجمــه شــده اســت و در اختیــار شــرکت های بیمــه 

قــرار گرفتــه اســت. 
چنــدی پیــش براســاس اعــالم رســمی بیمــۀ مرکــزی، تمامــی 
ــده اند و  ــتانداردها ش ــن اس ــتفاده از ای ــه اس ــزم ب ــه مل ــرکت های بیم ش
بایــد تمامــی گزارش هــای مالــی خــود را براســاس ایــن اســتانداردها بــه 

ــد.  ــه کنن ــورس ارائ ــازمان ب س
ــا  ــا، بیمه ه ــود، بانک ه ــتورالعمل های موج ــررات و دس ــا مق ــق ب مطاب
ــارد  ــش از 1000 میلی ــرمایۀ بی ــوردار از س ــزرگ برخ ــرکت های ب و ش
تومــان بایــد در کنــار گزارشــگری معمــول خــود براســاس اســتانداردهای 
ــود  ــالیانه خ ــرد س ــی دورۀ عملک ــای مال ــزا صورت ه ــور مج ــی، به ط مال
ــد.  ــه دهن ــه حسابرســان ارائ ــی )IFRS( ب ــتانداردهای بین الملل ــا اس را ب
ــه  ــه توج ــت بیم ــه صنع ــتاندارهای IFRS4 و IFRS17 ب ــا اس در دنی
داشــته اند اّمــا در اســتاندارد 1۷ به صــورت اختصاصــی بــه صنعــت 
بیمــه پرداختــه شــده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه IFRS4 یــک اســتاندارد 

گزارشــگری مالــی بین المللــی اســت کــه توســط هیــأت اســتانداردهای 
ــرد  ــالش می ک ــل )IASB( صــادر شــده و بیشــتر ت حســابداری بین المل
یــک راهنمــا بــرای قراردادهــای بیمــه ای باشــد اّمــا بــا گذشــت زمــان و 
ســرعت جهانــی شــدن ایــن صنعــت، نیــاز جــدی بــه توســعۀ تضمیــن 
مالــی در صنعــت بیمــه، توســعه اســتانداردها در دســتور کار قــرار گرفت. 
ــد روش حســابداری  ــازه می ده ــه شــرکت ها اج ــی IFRS4 ب به طــور کل
ــا بایســتی  ــد اّم ــه دهن ــای بیمــه ای ادام ــرای قرارداده ــی خــود را ب قبل

مقــررات افشــا را تقویــت کننــد. 
ــای  ــر روی قرارداده ــا ب ــدۀ فعالیت ه ــر عم ــتاندارد IFRS17 دیگ در اس
ــی  ــا تمام ــد ت ــالش می کن ــتاندارد ت ــن اس ــت. ای ــی نیس ــن مال تضمی
ابعــاد صنعــت بیمــه را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. بــه همیــن دلیــل هیــأت 
ــرای  ــال 201۶ ب ــی )IASB( در س ــابداری بین الملل ــتانداردهای حس اس
برطــرف کــردن مشــکالت صورت هــای مالــی شــرکت های بیمــه اقــدام 
بــه ارائــۀ اســتاندارد جدیــدی کــرد. در ایــن اقــدام IFRS17 جایگزیــن 
ــت  ــازی صنع ــمت شفاف س ــه س ــت ب ــا حرک ــد ت ــی ش ــای قبل نمونه ه

پیچیــدۀ بیمــه در دنیــا ممکــن شــود. 
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رعایــت اســتاندارهای IFRS عــالوه براینکــه افزایــش قابلیــت اعتمــاد و 
ــد،  ــم می کن ــان را فراه ــرمایه گذاران و ذی نفع ــۀ س ــرای هم ــان ب اطمین
ــی  ــری و مبان ــرای تصمیم گی ــی ب ــارن اطالعات ــک تق ــاد ی ــث ایج باع
مناســب بــرای تصمیم گیــری ســرمایه گذاران اســت. قطعــاً بــرای 
ــای  ــا در فعالیت ه ــارکت های آنه ــی و مش ــرمایه گذار خارج ــذب س ج
ــرمایه گذاری  ــی و س ــای مال ــور در بازاره ــورمان و حض ــادی کش اقتص
ــاز  ــی نی ــع جهان ــد مجام ــورد تأیی ــی و خارجــی زیرســاخت های م داخل
ــای ســرمایه گذاران  ــا دغدغه ه ــد ت ــات کمــک می کن ــن اطالع اســت. ای
کاهــش پیــدا کنــد. بــدون شــک IFRS17 می توانــد عــالوه بــر 
شــفافیت، تأثیــرات دیگــری بــر روی صنعــت بیمــه کشــور داشــته باشــد 
اّمــا یکــی از مهم تریــن اثــرات ایــن اســتاندارد بــر صنعــت بیمــه، تغییــر 
الگــوی ســودآوری اســت. تغییرپذیــری نتایــج مالــی و حقــوق صاحبــان 
 IFRS17 ســهام از دیگــر تغییراتــی اســت کــه در صــورت اجرایــی شــدن

در کشــور به وجــود می آیــد. 
از آنجایــی کــه مهم تریــن دســتاورد IFRS17 بــاال رفتــن ســطح 
گفــت  می تــوان  می شــود،  عنــوان  مالــی  صورت هــای  شــفافیت 
ــورد  ــفافیت در م ــطح ش ــر س ــه تغیی ــد ب ــتاندارد می توان ــن اس ــه ای ک

ــورت  ــن ص ــذارد. در ای ــر بگ ــم تأثی ــود ه ــدۀ س ــای ایجادکنن محرك ه
بــدون شــک ســطح حقــوق صاحبــان ســهام هــم دســت خوش تغییــرات 

ــد.  ــد ش ــی خواه مثبت

انواع ابزارهای مالی 

ــر از  ــرح زی ــه ش ــی ب ــتۀ اصل ــه دو دس ــوان ب ــی را می ت ــای مال ابزاره
ــرد: ــز ک ــر متمای یکدیگ

)Basic Instruments( 1. ابزارهای پایه
ــر دانســت. ایــن ابزارهــا  ــه شــرح اقــالم زی ــوان ب ــه را می ت ابزارهــای پای

اغلــب دارای ارزش و قیمــت مشــخص شــده هســتند:
ــاز، اوراق  ــهام ممت ــادی، س ــهام ع ــواع س ــامل ان ــادار: ش 1. 1. اوراق به

ــی  ــه دولت ــه و اوراق خزان ــارکت، اوراق قرض مش
1. 2. کاال: شــامل کاالهایــی کــه مقــدار و کیفیــت آنهــا اســتاندارد شــده 
اســت، ماننــد نفــت یــا تولیــدات صنعتــی همچــون شــمش فــوالد، 
شمشــال ســرب یــا شمشــۀ مــس یــا کاالهــای کشــاورزی ماننــد 
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گنــدم، ذرت، ســویا یــا فلــزات گرانبهــا: ماننــد طــال، نقــره، پالتیــن 
و تیتانیــوم 

ــن  ــا، ی ــه اروپ ــوروی اتحادی ــکا، ی ــا: ماننــد دالر آمری ــواع ارزه 1. 3. ان
ژاپــن و یــوان چیــن 

)Derivatives( 2. ابزارهای مشتقه
ــه  ــی پای ــک دارای ــا براســاس ارزش ی ــه ارزش آنه ــی هســتند ک ابزارهای
ــواع  ــوند. ان ــتق می ش ــا مش ــع از آن دارایی ه ــود و درواق ــن می ش تعیی

ــمرد: ــر برش ــرح زی ــه ش ــوان ب ــتقه را می ت ــای مش ابزاره
2. 1. پیمان هــای آتــی )Forwards(:قراردادهایــی کــه طــی آن 
ــدار  ــده، مق ــخ مشــخصی در آین ــد در تاری ــق می کنن ــن تواف طرفی
ــده  ــق ش ــت تواف ــه قیم ــرارداد را ب ــوع ق ــی موض ــی از دارای معین
ــن قراردادهــا کمیــت، کیفیــت،  ــد. در ای ــه کنن ــا یکدیگــر معامل ب
ــا  ــل آنه ــق تحوی ــل دقی ــخ و مح ــه و تاری ــزار پای ــات اب خصوصی
ــا توجــه بــه  براســاس ضوابــط بــورس اســتاندارد نشــده اســت و ب
ــی را  ــد آن مبلغ ــان عق ــرارداد در زم ــن ق ــاً طرفی ــه عموم ــن ک ای
به عنــوان ســپرده پرداخــت نمی کننــد، خطــر عــدم ایفــای تعهــد 

ــن را دارد.  ــی از طرفی ــط یک ــول( توس )نک
ــوان  ــی را می ت ــی )Futures(: قراردادهــای آت ــای آت 2. 2. قرارداده
مشــابه پیمان هــای آتــی تلقــی کــرد، بــا ایــن تفــاوت کــه 
اســتاندارد هســتند و کمیــت، کیفیــت و  آتــی  قرارداد هــای 
ــل  ــق تحوی ــل دقی ــخ و مح ــه و تاری ــزار پای ــات اب ــۀ خصوصی کلی
ــه دلیــل  آنهــا براســاس ضوابــط بــورس اســتاندارد شــده اســت. ب
اســتاندارد بــودن ایــن ابزارهــا می تــوان انــواع مختلــف آنهــا را بــا 

ــرد.  ــه ک ــه و معامل ــر معاوض یکدیگ
2. 3. اختیــار معاملــه )Option(: قــراردادی اســت کــه یــک طــرف 
ــی از  ــدار معین ــه مق ــد( ک ــزام و تعه ــه ال ــار دارد )ن ــه اختی معامل
دارایــی موضــوع قــرارداد را بــا قیمــت معیــن و در زمــان مشــخص 
ــرارداد  ــد ق ــگام عق ــا در هن ــن قرارداده ــد. در ای ــا بفروش ــرد ی بخ
مبلغــی به عنــوان ســپرده پرداخــت می شــود کــه درصــورت 
انصــراف طــرف معاملــه از انجــام آن، ایــن مبلــغ از دســت خواهــد 
ــر  ــرح زی ــه ش ــوع ب ــه دو ن ــوان ب ــه را می ت ــار معامل ــت. اختی رف

تفکیــک کــرد:
2. 3. 1. اختیــار خریــد )Call Option( قــرارداد خریــد یــک دارایــی 
ــد  ــد متعه ــار خری ــنده اختی ــه در آن فروش ــن ک ــت معّی ــه قیم ب

ــه اعمــال  ــد، اقــدام ب ــدار اختیــار خری اســت در صورتــی  کــه خری
ــه قیمــت  ــی را ب ــد، آن دارای ــی کن ــد دارای ــرای خری حــق خــود ب

ــه وی واگــذار کنــد.  توافــق شــده ب
2. 3. 2. اختیــار فــروش )Put Option( قــرارداد فــروش یــک 
ــروش  ــار ف ــندۀ اختی ــه در آن فروش ــن ک ــت معّی ــه قیم ــی ب دارای
متعهــد اســت در صورتــی کــه خریــدار اختیــار فــروش اقــدام بــه 
ــه  ــرای فــروش دارایــی کنــد، آن دارایــی را ب اعمــال حــق خــود ب

ــد.  ــداری کن ــده از وی خری ــق ش ــت تواف قیم
)Swap( 2. 4. سوآپ یا قرارداد معاوضه

ــا  ــدی ب ــای نق ــه ای از جریان ه ــی آن مجموع ــه ط ــت ک ــراردادی اس ق
ــه بیــان دیگــر مجموعــه ای از جریان هــای  یکدیگــر معاوضــه می شــود. ب
ــرخ  ــا ن ــدی ب ــای نق ــه ای از جریان ه ــا مجموع ــناور ب ــرخ ش ــا ن ــدی ب نق
ثابــت معاوضــه می شــود و افــرادی کــه قصــد دارنــد از نوســانات قیمــت 
ــرادی  ــد و اف ــح می دهن ــت را ترجی ــد ثاب ــای نق ــد جریان ه ــز کنن پرهی
ــناور را  ــد ش ــای نق ــتر جریان ه ــک بیش ــرش ریس ــا پذی ــم ب ــر ه دیگ

برمی گزیننــد. 

لزوم توجه به تحول دیجیتال در صنعت بیمه 
 

تحــول دیجیتــال بــرای شــرکت های بیمــه ای دنیــا از یــک مفهــوم مبهــم 
ــن  ــل شــده اســت. ای ــی تبدی ــت اصل ــک اولوی ــه ی ــده ب ــه آین ــوط ب مرب
ــدت اســت و شــرکت های  ــداوم و بلندم ــک ســفر م ــال، ی تحــول دیجیت
ــد.  ــه ســراغ آن برون ــا رویکــردی مرحلــه ای یــا تصاعــدی ب بیمــه بایــد ب
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ــازمان  ــترده در کل س ــور گس ــد به ط ــال بای ــول دیجیت ــای تح برنامه ه
اعمــال شــود و شــامل اصــول اساســی ای چــون مدیریــت نــوآوری، تأکید 
بــر تجربــه و مدل هــای جدیــد شــود. ایــن اصــول می توانــد ارزش هــای 
ملمــوس و غیرملموســی را چــون کاهــش هزینــه، بهبــود تجربۀ مشــتری 
ــه  ــرکت های بیم ــن ش ــرۀ تأمی ــه در زنجی ــدور بیمه نام ــی در ص و کارای
ــوع  ــه موض ــدن ب ــل ش ــال تبدی ــال در ح ــول دیجیت ــد. تح ــاد کن ایج
اصلــی ســازمان ها در سراســر جهــان اســت و پیش بینــی می شــود 
ــال  ــر دیجیت ــرات عص ــا تغیی ــق ب ــه تطبی ــادر ب ــه ق ــرکت هایی ک ش
نباشــند قربانیــان داروینیســم دیجیتالــی خواهنــد شــد. بدیــن ترتیــب 
ــازگار  ــرکت های س ــوند و ش ــو می ش ــا مح ــب  و کاره ــیاری از کس بس
ــی  ــد، باق ــق دهن ــاوری تطبی ــای فن ــا رونده ــود را ب ــد خ ــه می توانن ک
خواهنــد مانــد. تعاریــف زیــادی از تحــول دیجیتــال در منابــع مشــاهده 

ــال، ســیر دگردیســی الزامــی  ــان ســاده، تحــول دیجیت ــه زب می شــود. ب
ــک  ــا ی ــازمان ی ــک س ــرد ی ــگرف در عملک ــری ش ــر و تغیی ــر حاض عص
ــیا،  ــت اش ــن اســت. اینترن ــای تحول آفری ــت فناوری ه ــا محوری کشــور ب
رایانــش ابــری، اپلیکیشــن های موبایــل، رســانه های اجتماعــی، واقعیــت 
ــزوده، تحلیل گــری داده، هــوش مصنوعــی و باِلك ِچیــن از  مجــازی و اف

مهم تریــن انــواع فناوری هــای تحول آفریــن هســتند. 
ــت  ــوآوری و محدوی ــه ن ــاز ب ــر نی ــه به خاط بســیاری از شــرکت های بیم
ــی در هســتۀ مرکــزی  ــه برنامه هــای تحول ــی، دســت ب فناوری هــای فعل
ــا  ــی مهی ــه معن ــرمایه گذاری ها ب ــن س ــد. ای ــود زده ان ــب و کار خ کس
کــردن شــرایط اولیــه بــرای حرکــت در عصــر دیجیتــال بــوده اســت کــه 
ــر  ــی و غی ــناد دیجیتال ــاخته اســت از اس ــادر س ــه را ق ــرکت های بیم ش
ــد و از  ــن وارد کنن ــورت آنالی ــا را به ص ــد، داده ه ــتفاده کنن ــذی اس کاغ
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ــوده  ــات ضــروری ب ــن اقدام ــد. ای ــتفاده کنن ــی اس ــای موبایل نرم افزاره
ــگ  ــد یان ــن نظرســنجی مؤسســه حسابرســی ارنســت ان اســت و آخری
نشــان می دهــد بیــش از هشــتاد درصــد مشــتریان تمایــل دارنــد کــه 
ــن(  ــل و تلف ــل، موبای ــد ایمی ــال )مانن ــای از راه دور و دیجیت از کانال ه

ــا کارگــزاران و نماینــدگان بیمــه ای اســتفاده کننــد.  بــرای تعامــل ب
ــش  ــر و کاه ــی باالت ــه کارای ــرفته تری ک ــای پیش ــن فناوری ه همچنی
ــراه  ــه هم ــازمان ب ــه ای در س ــای پای ــرای فعالیت ه ــتری ب ــه بیش هزین
ــت.  ــری اس ــر و قوی ت ــزی منعطف ت ــتم های مرک ــتلزم سیس دارد مس
بــرای بســیاری از شــرکت های بیمــه، تحــول در هســتۀ مرکــزی کســب 
و کار هنــوز در حــال انجــام اســت. هــر چنــد کــه آنهــا نیــاز بــه اقدامات 
ــال  ــول دیجیت ــای تح ــال برنامه ه ــد. اتص ــاس کرده ان ــتری را احس بیش
ــه شــرکت های  ــزی کســب و کار ب ــای تحــول هســتۀ مرک ــه برنامه ه ب
بیمــه ای کمــک می کنــد تــا از منابــع خــود بــه نحــو احســن اســتفاده 
ــول  ــۀ تح ــاز برنام ــپس آغ ــزی و س ــتۀ مرک ــول هس ــام تح ــد. اتم کنن
دیجیتــال منجــر بــه از دســت رفتــن بســیاری از فرصت هــا و همچنیــن 

ــود.  ــا می ش ــش هزینه ه افزای
ــای  ــم بحران ه ــه علی رغ ــت ک ــی اس ــی از صنایع ــه یک ــت بیم صنع
اقتصــادی جهانــی به وجــود آمــده اســت، بــه رشــد خــود ادامــه 
ــی  ــن آمادگ ــه ای ــد. بیم ــظ می کن ــش را حف ــی باالی ــد و بازده می ده
تحــول را دارد و متخصصــان پیش بینــی می کننــد درصــد تحــول ایــن 
ــال  ــول ۵0 س ــول آن در ط ــرخ تح ــا ن ــده ب ــال آین ــت در ۵ س صنع
گذشــته برابــری کنــد. پتانســیل ایجــاد تحــول از یــک ســمت و برخــی 
عوامــل و پیشــران ها از ســمت دیگــر، تقاضــای دیجیتالــی شــدن ایــن 

ــد.  ــش می ده ــت را افزای صنع
امــروزه مشــتریان توقــع دارنــد همــان تجربــه ای کــه در خرده فروشــی، 
ــک و صنعــت گردشــگری برایشــان ایجــاد می شــود، در بیمــه هــم  بان
داشــته باشــند. مشــتریان تمایــل دارنــد خدمــات مــورد نظرشــان را در 
ــال ارتباطــی کــه برایشــان ســهولت  ــان، هــر مــکان و هــر کان هــر زم

بیشــتری دارد، دریافــت کننــد. 
ــه  ــرون ب ــتر و مق ــه را بیش ــول بیم ــرعت تح ــاوری، س ــای فن رونده
صرفه تــر می کننــد. تحــول بیمــه بــا کمــک فناوری هایــی کــه 
به صــورت گســترده توســط افــراد جامعــه مــورد اســتفاده قــرار 

کــرد.  خواهــد  ســاده تر  را  آن  پذیــرش  می گیــرد، 
ــن  ــود ای ــع موج ــه وض ــده اند ک ــه ش ــدی وارد بیم ــران جدی بازیگ  •
ــا  ــران ب ــن بازیگ ــاخته اند. ای ــه رو س ــی روب ــا چالش های ــت را ب صنع

نــوآوری، تغییراتــی اساســی در زنجیــرۀ ارزش بیمــه ایجــاد کرده انــد؛ 
ــر از یــک بهبــود اســت.  ــی کــه فرات تغییرات

مجمــوع ایــن عوامــل، حرکــت بیمــه بــه ســمت تحــول دیجیتــال را   •
ــام  ــه ن ــزام تبدیــل کــرده اســت. در ایــن میــان واژۀ جدیــدی ب ــه ال ب
ــه گــوش می رســد.  »اینشــورتک« از ســال 2010 در صنعــت بیمــه ب
ــگاه اول از ترکیــب کلمــات بیمــه و فنــاوری  اینشــورتک اگرچــه در ن
ــن کلمــه  ــد ای ــع نشــان می ده ــا بررســی مناب ایجــاد شــده اســت اّم
ــب ســاده و  ــک ترکی ــر از ی ــه بســیار فرات شــامل مفاهیمــی اســت ک

تنهــا اســتفاده از فنــاوری در بیمــه اســت. 
شــرکت های بیمــه ای کــه بــه ایــن طریــق خــود را اصــالح می کننــد   •
می تواننــد فرآیندهــای پرخطــا، کنــد و پرهزینــه را خــودکار کننــد و 
از ایــن طریــق دقــت، ســرعت و کارایــی را بــاال ببرنــد. ایــن شــرکت ها 
ــق  ــن طری ــد و از ای ــازی کنن ــی را ساده س ــات فعل ــد عملی می توانن
ــد. بایــد توجــه کــرد کــه  دســتاوردهای ســریع الوصولی به دســت آورن
بــرای به دســت آوردن موفقیت هــای بلندمــدت و چابکــی بیشــتر 
ــت.  ــال پرداخ ــای دیجیت ــب قابلیت ه ــه کس ــته ب ــور پیوس ــد به ط بای
ــور  ــد به ط ــال می توان ــتراتژی های تحــول دیجیت ــف، اس ــن تعری ــا ای ب
ــول  ــری اص ــک س ــه ی ــود ک ــال ش ــازمان اعم ــطح س ــترده در س گس

ــم را شــامل می شــود.  ــه ه ــط ب مرتب
مدیریــت نــوآوری: امــروزه شــرکت های بیمــه ای بــرای حفــظ   o
ــوالت  ــتر محص ــازی بیش ــتریان و شخصی س ــا مش ــود ب ــاط خ ارتب
بــرای آنهــا بایــد طیــف وســیع تری از محصــوالت را در ســبد خــود 
ــه و  ــت ســبد نوآوران ــای مدیری داشــته باشــند. در اینجــا تکنیک ه
توانایــی طراحــی ســریع تر و نوآورانه تــر محصــوالت ضــروری اســت. 
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ــای  ــت. برنامه ه ــوالت نیس ــه محص ــوط ب ــا مرب ــوآوری تنه ــه ن البت
ــد  ــتیبانی )مانن ــای پش ــوآوری در فرآینده ــه ن ــال ب ــول دیجیت تح
فرآیندهــای مدیریــت خــودکار درخواســت خســارت( نیــز نیــاز دارد. 
ــرای نوآوری هــای  ــع تکنولوژیکــی، راه ب ــا از میــان برداشــتن موان ب
ــر از  ــای یکپارچه ت ــال داده ه ــرای مث ــود. ب ــم می ش ــتر فراه بیش
سنســورهای درون خــودرو و ســاختمان می توانــد بــه ایجــاد بیمــه 
نامه هــای هوشــمندانه تر کمــک کنــد کــه راه را بــرای ایجــاد 
مدل هــای جدیدتــری از محصــوالت ماننــد »بیمــه نامه هــای 
متناســب بــا مصــرف« فراهــم می کنــد. همچنیــن بیمه هــای 
رســانه های  در  اجتماعــات  آمــدن  به وجــود  بــا  فــرد  فردبــه 

ــت.  ــده اس ــان تر ش ــی آس اجتماع
تحــول  برنامه هــای  از  بســیاری  هــدف  تجربــه:  بــر  تأکیــد   o
ــر  ــاط نزدیک ت ــطۀ ارتب ــتریان به واس ــۀ مش ــود تجرب ــال، بهب دیجیت
ــتریان  ــوای، مش ــق ای ــاس تحقی ــت. براس ــا آنهاس ــتقیم تر ب و مس
ــۀ  ــت تجرب ــرای کیفی ــادی ب ــاده زی ــان ارزش فوق الع ــه در جه بیم
ــان  ــه نش ــن مؤسس ــنجی های ای ــتند. نظرس ــل هس ــال قائ دیجیت
می دهــد کــه 40 درصــد مشــتریان برمبنــای تجربــه ای کــه 
ــرکت  ــک ش ــا ی ــود ب ــط خ ــۀ رواب ــورد ادام ــد، در م ــب کرده ان کس
بیمــه ای تصمیم گیــری می کننــد. ارتقــای تجربــۀ مشــتری و 
تمایــل روزافــزون مشــتریان بــه حرکــت بــه ســمت ارائه دهنــدگان 
خدمــات جدیدتــر، شــرکت های بیمــه ای را بــر آن داشــته اســت تــا 
پاســخگویی، شــفافیت و اثربخشــی خــود را افزایــش دهنــد. تجربــۀ 
ــرای  ــود. ب ــاد می ش ــالت ایج ــهولت در تعام ــق س ــوب از طری خ
داشــتن ایــن تجربــه، ســازمان بایــد قابلیــت تشــخیص مشــتریان را 
در چنــد کانــال مختلــف داشــته باشــد و خدمــات همگونــی در ایــن 
کانال هــا بــه آنهــا ارائــه دهــد. مشــتریان انتظــار دارنــد اطالعــات و 
چهارچوبهــای نامتناقضــی در تمــام ایــن کانال هــا دریافــت کننــد. 
ــه  ــال ارتباطــی تشــخیص دهــد ک ــد صرف نظــر از کان ســازمان بای
مشــتری در کجــای ســفر خــود قــرار دارد و ایــن ســفر را به خوبــی 
مدیریــت کنــد. بــرای تحقــق ایــن امــر، بیمه هــا بایــد قــادر باشــند 
ــرل  ــی و کنت ــوزش، حکمران ــا، آم ــرای فرآینده ــی ب ــت خوب مدیری

ایجــاد کننــد.
ــه عقب افتادگــی در مســیر تحــول  ــا توجــه ب ــد :ب ــای جدی o  مدل ه
ــای  ــال گزینه ه ــه دنب ــه ای ب ــرکت های بیم ــتر ش ــال، بیش دیجیت

ــرای بهبــود قابلیت هــای دیجیتــال خــود هســتند. ایــن  جدیــدی ب
ــا و اینشــورتک ها،  ــا تصاحــب فینتک ه ــا شــامل شــراکت ی گزینه ه
نــوآوری  آزمایشــگاه های  ایجــاد  فینتک هــا،  داخلــی  توســعه 
و همــکاری و شــراکت بــا رهبــران فنــاوری خــارج از صنعــت 
ــۀ خدمــات  ــرای ارائ می شــود. همچنیــن ایجــاد یــک اکوسیســتم ب
و محصــوالت در ایــن صنعــت، پتانســیل باالیــی بــرای خلــق ارزش 
ــه ای  ــرکت های بیم ــرای ش ــال ب ــول دیجیت ــه تح دارد. ازآنجایی ک
مختلــف، متفــاوت اســت، تمــام ایــن اســتراتژی ها می توانــد 

درســت باشــد. 

آیا از نظر فقهی رمزارزها جزو اموال، دسته بندی 
می شوند؟ 

ــه  ــذل ب ــا ب ــد: »المــال م ــف کرده ان ــال را چنیــن تعری برخــی از فقهــا م
المــال« یعنــی مــال آن چیــزی اســت کــه در قبــال آن مالــی پرداخــت 
ــت  ــن اس ــت ای ــده اس ــه ش ــف گرفت ــن تعری ــر ای ــه ب ــکالی ک ــود، اش ش
ــی مشــکل »دور« را دارد چــون  ــه لحــاظ منطق ــف ب ــد تعری ــه گفته ان ک
ــؤال  ــر س ــرا اگ ــت، زی ــال چیس ــود م ــه خ ــود ک ــوم نمی ش ــره معل باالخ
ــه  ــود گفت ــت می ش ــال پرداخ ــال م ــه در قب ــت ک ــه آن چیس ــود ک ش
ــه  ــاز گفت ــت، ب ــال چیس ــود م ــود خ ــیده ش ــر پرس ــال و اگ ــود م می ش
می شــود مــال آن چیــزی اســت کــه در مقابــل مــال پرداخــت می شــود 

ــل اســت.  ــی باط ــه لحــاظ منطق ــه ب ــد ک ــذا مشــکل دور را می یاب و ل
در تعریفــی کــه از مــال آمــده و البتــه حــاوی دور اســت، آمــده اســت: 
»المــال مــا یبــذل بازائــه المــال« و مرحــوم عالمــه طباطبایــی در تعریــف 
ــرار گیــرد و انســان  آن آورده اســت: چیــزی کــه مــورد توجــه انســان ق
ــال  ــوص م ــه درخص ــی ک ــه تعاریف ــن هم ــود. از بی ــک ش ــد مال بخواه
ــه لحــاظ حقوقــی آمــده اســت  ــان ب اســت، در تعریفــی از دکتــر کاتوزی
ــد:  ــی باش ــرط اساس ــه دارای دو ش ــود ک ــه می ش ــال گفت ــزی م ــه چی ب
ــا معنــوی( و  ــاز مــادی ی ــرآورده کنــد )نی ــازی را ب 1- مفیــد باشــد و نی
2- قابــل اختصــاص یافتــن بــه شــخص یــا ملّــت معیــن را داشــته باشــد. 
ــد  ــمره برمی آی ــال برش ــی از م ــون مدن ــه قان ــی ک ــۀ مصادیق ــا مالحظ ب
ــه اشــیا و حقوقــی مــال می گویــد کــه دارای ارزش  ــی ب ــون مدن کــه قان
اقتصــادی باشــد. همچنیــن قانــون مدنــی بــرای اثبــات ایــن کــه اموالــی 
کــه بــا چشــم دیــده نمی شــوند نیــز مــال هســتند، امــوال را بــا حقــوق 
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ــوان  ــز می ت ــا نی ــوص رمزارزه ــذا درخص ــت. ل ــم آورده اس ــا ه ــی ب مال
گفــت خریــد آن از یــک ســو نفــع عقالیــی دارد و از ســوی دیگــر قابــل 
ــوال  ــی از ام ــزارز نوع ــت رم ــوان گف ــتد اســت، در نتیجــه می ت داد و س
ــت و  ــت اس ــیلۀ پرداخ ــزارز وس ــر رم ــی دیگ ــی رود. از نگاه ــمار م به ش
درواقــع یــک نــوع خدمــت اســت و همــان کاری را انجــام می دهــد کــه 

ــار پــول بابــت آن بــه کارگرفتــه شــد.   نخســتین ب
ــی و  ــول کل ــی اص ــاخت های فقه ــر س ــا، زی ــی رمزارزه ــل فقه در تحلی
ــه اســالمی مطــرح شــده اســت.  ــادی اســت کــه در شــریعت و فق بنی

4 مورد از مهم ترین موارد این اصول عبارتند از:
 1- اصل صحت و لزوم قراردادها

 2- عرفی بودن مفهوم پول
 3- عرفی بودن مفهوم مال و مالیت
4- پذیرش انواع انگیزه های عقالیی

مزایا و معایب بیت کوین چیست؟ 

الف- مزایا
ــن  ــون بیت کوی ــدود 21 میلی ــط ح ــت فق ــه در نهای ــن ک ــت ای نخس
وجــود خواهــد داشــت. بخــش اعظــم ایــن بیت کوین هــا توســط  
کاربــران اســتخراج شــده اند. در حــال حاضــر حــدود 18 میلیــون 
ــر  ــن دیگ ــون بیت کوی ــاً 3میلی ــن تقریب ــود دارد. بنابرای ــن وج بیت کوی
ــت  ــر قیم ــت ب ــن محدودی ــت. ای ــده اس ــی مان ــتخراج باق ــرای اس ب
ــراد  ــادی از اف ــن تأثیــر مثبتــی گذاشــته اســت. اگــر تعــداد زی بیت کوی
تقاضــای بیت کویــن کننــد اّمــا بیت کویــن زیــادی در میــان نباشــد، آن 
ــتری  ــای بیش ــد به ــد بای ــن می خواهن ــه بیت کوی ــرادی ک ــته از اف دس
ــاال رفتــن  ــد. همیــن موضــوع باعــث ب ــرای به دســت آوردن آن بپردازن ب

بیت کویــن  می شــود.  قیمــت 
دوم این کــه، تبــادل بیت کویــن در مقایســه بــا ارزهــای  رمزنــگاری شــدۀ 
ــه  ــه عبــارت دیگــر تبدیــل بیت کویــن ب رقیــب کار آســان تری اســت. ب
ــای  ــالت ارزه ــم معام ــن حج ــت. باالتری ــان تری اس ــد کار آس ــول نق پ
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ــق دارد.  ــن تعل ــه بیت کوی ــگاری شــده ب رمزن
ســوم ایــن کــه فروشــگاه ها بیت کویــن را بیشــتر از ارزهــای  رمزنــگاری 

شــدۀ دیگــر قبــول می کننــد. 
ــن ارز  ــت. ای ــده اس ــگاری ش ــن ارز رمزن ــتین و بزرگ تری ــن نخس بیت کوی
ــرده  ــزی را از آن خــود ک ــای رم ــازار ارزه در حــال حاضــر 40 درصــد از ب
اســت، کــه رقــم خیلــی بزرگــی اســت. بســیاری از افــراد عقیــده دارنــد کــه 
ــد.  بیت کویــن همیشــه بزرگتریــن ارز  رمزنــگاری شــده باقــی خواهــد مان

ب( معایب
ــه عبــارت دیگــر  ــادی دارد. ب نخســت ایــن کــه بیت کویــن نوســانات زی
ــادی  ــرات زی ــا تغیی ــادی ب ــای متم ــول روزه ــن در ط ــت بیت کوی قیم
ــت  ــث اف ــس باع ــت گاک ــقوط ماون ــال س ــوان مث ــت. به عن ــراه اس هم

ــد.  ــک روز ش ــول ی ــا در ط ــن تنه ــت بیت کوی ــدی قیم ــاه درص پنج
ــدۀ  ــگاری ش ــک ارز  رمزن ــه ی ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ــه ای ــن ک دوم ای
ــرای  ــون ب ــن هم اکن ــا جایگزی ــرد. صده ــن را بگی ــای بیت کوی ــر ج بهت
می گــذرد.  بیت کویــن  عمــر  از  ســال   10 دارد.  وجــود  بیت کویــن 
هرکــدام از ایــن کوین هــای جدیدتــر می تواننــد روزی جــای بیت کویــن 

ــتند.  ــرفته تر هس ــر و پیش ــه جوان ت ــرا ک ــد، چ را بگیرن
ــرای  ــن ب ــه از بیت کوی ــتند ک ــرادی هس ــم اف ــوز ه ــه هن ــن ک ــوم ای س
اعمــال مجرمانــه اســتفاده می کننــد. شــأن و منزلــت بیت کویــن 
نســبت بــه روزهــای نخســت آن، بهبــود زیــادی پیــدا کــرده اســت اّمــا 

ــال نرســیده اســت.  ــه کم ــوز ب هن

این که کارکنان  از  کسب اطمینان 
حرفه ای  آموزش  حسابرسی  مؤسسات 

می کنند  دریافت  را  مناسب  مستمر 
مؤسســات بایــد کارکنــان خــود را بــه ســمت دوره هــای آمــوزش مســتمر 
ــه حســابداران رســمی  ــن دوره هــای آموزشــی ب ــرا ای ــد زی ــت کنن هدای
کمــک می کنــد مهارت هــای خــود را گســترش دهنــد و نیازهــای 

ــد.  ــرآورده کنن ســازمان را ب
اســتنگ، مســتقر در  پیــش مؤسســۀ کوچــک دلئــون و  ســال ها 
ــد  ــتمر تردی ــه ای مس ــوزش حرف ــه آم ــبت ب ــد، نس ــبرگ، مریلن گایترس
ــان  ــه، اذع ــرکای مؤسس ــی از ش ــتنگ، CPA و یک ــارد اس ــت. ریچ داش
ــع می شــدیم  ــای آموزشــی مطل ــزاری کالس ه ــه از برگ ــی ک ــرد، زمان ک
ســعی می کردیــم بــا کم تریــن هزینــۀ ممکــن در ایــن دوره هــا شــرکت 

ــم.  کنی
امــا امــروز، مؤسســۀ اســتنگ کــه اکنــون 4۵ کارمنــد دارد و در حــال 
رشــد اســت، در رویکــرد خــود نســبت بــه آمــوزش حرفــه ای مســتمر، 
ــان،  ــه کارکن ــد ک ــران مؤسســات، دریافتن ــد. رهب ــر عمــل می کن فّعال ت
بزرگ تریــن ســرمایۀ آنــان هســتند و در شــرایط فعلــی متأثــر از 
تغییــرات ســریع و اطالعــات جدیــد، یادگیــری بســیار موضــوع مهمــی 
ــف را  ــی مختل ــای آموزش ــون فرصت ه ــتنگ اکن ــون و اس ــت. دلئ اس
بــرای کارکنــان خــود فراهــم می کننــد کــه شــامل جلســات نهــار کاری 
ــار  ــوزی، در کن ــای خودآم ــوری و گزینه ه ــای غیرحض ــگان، وبیناره رای
ــه ای  ــای حرف ــط نهاده ــتمر توس ــه ای مس ــوزش حرف ــای آم گزینه ه

اســت. 
ــن گزینه هــای آمــوزش  ــن مؤسســه همچنیــن قبــل از تعییــن بهتری ای
حرفــه ای مســتمر بــرای کارکنــان، برنامه هــا و مســیر حرفــه ای کارکنــان 
ــا را  ــف آنه ــوت و ضع ــاط ق ــداف، نق ــد و اه ــی می کن ــود را طراح خ

ــد.  ــی می کن ارزیاب
اســتنگ اذعــان می کنــد، مــا ســعی می کنیــم برنامه هــای کاری را بــرای 
هــر یــک از کارکنــان سفارشــی کنیــم. به عنــوان مثــال، یــک عضــو تیــم 
مالیاتــی مــا ممکــن اســت بــه آمــوزش فنــی خاصــی نیــاز داشــته باشــد، 
ــه آمــوزش بیشــتر  درحالی کــه یــک عضــو دیگــر ممکــن اســت نیــاز ب
ــا مشــتری  ــا در مصاحبــه ب ــرم داشــته باشــد ت در مــورد مهارت هــای ن

موفقیــت بیشــتری کســب کنــد. 
ــه ای  ــوزش حرف ــد1۹، آم ــر کووی ــروس همه گی ــل وی ــه دلی ــراً ب اخی
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تــام هــود،   مســتمر تغییــرات اساســی را تجربــه کــرده اســت. 
 )MACPA(  و رئیــس انجمــن حســابداران رســمی مریلنــد CPA

ــه ای  ــوزش حرف ــرای آم ــا ب ــتر فرصت ه ــرد، بیش ــان ک ــاره اذع دراین ب
ــور  ــدارد و مؤسســات مجب مســتمر به شــکل حضــوری دیگــر وجــود ن
ــت،  ــد. وی گف ــن روی بیاورن ــازی و آنالی ــوزش مج ــه آم ــده اند ب ش
مجبــور  مؤسســات  و  مســتمر  حرفــه ای  آمــوزش  ارائه دهنــدگان 
شــده اند آزمــون و خطــا کننــد و رویکردهــای جدیــد را امتحــان 
ــا در  ــا، تنه ــیاری از کنفرانس ه ــال، AICPA بس ــوان مث ــد. به عن کنن
قالــب آنالیــن برگــزار شــده اســت. تــاد هلتــون، مدیــر ارشــد جلســات 
مــا  کــرد،  اذعــان  مصاحبــه ای  طــی   ،AICPA در  کنفرانس هــا  و 
ــای  ــه رویداده ــود را ب ــای خ ــرعت کنفرانس ه ــه س ــدیم ب ــور ش مجب
فقــط مجــازی منتقــل کنیــم. بــه همیــن ترتیــب، مؤسســات و افــراد 
نیــز مجبــور شــدند بــه ســرعت بــا شــرایط جدیــد ســازگار شــوند تــا 
ــانند  ــر برس ــه حداکث ــازی را  ب ــق مج ــی از طری ــای آموزش فرصت ه
و آنهــا را به عنــوان گزینه هــای اصلــی یادگیــری خــود در ســال 

پذیرفته انــد.  جــاری 
ــه  ــن ب ــه ای آنالی ــوزش حرف ــمت آم ــه س ــت ب ــر جه ــت، تغیی ــود گف ه
ــای  ــه برنامه ه ــت ک ــم اس ــات مه ــرای مؤسس ــه ب ــت ک ــل اس ــن دلی ای
رســمی را بــا هــدف هدایــت کارکنــان بــه  ســوی مناســب ترین 
ــاز  ــرد، نی ــد. وی خاطرنشــان ک ــم کنن ــه ای مســتمر تنظی ــوزش حرف آم
بــه مهارت هــای جدیــد و ظهــور راه هــای جدیــد بــرای آمــوزش آنالیــن، 
آمــوزش حرفــه ای مســتمر افــراد حرفــه ای را آســان می کنــد. در چنیــن 
ــد  ــش  دهن ــی را افزای ــای آموزش ــد دوره ه ــات می توانن ــرایطی مؤسس ش

ــم  ــر فراه ــری عمیق ت ــرای یادگی ــی را ب ــم اصل ــکان بررســی مفاهی و ام
کننــد. 

ــد  ــر روی تجدی ــردن ب ــال کار ک ــمند در ح ــات هوش ــت، مؤسس وی گف
ســاختارهای آموزشــی و روش هــای یادگیــری هســتند تا بتواننــد مهارت های 

بالقــوه و الزم را بــرای موفقیــت کارکنــان خــود بــه ارمغــان آورنــد. 

چرا مؤسسات برای آموزش حرفه ای 
مستمر کارکنان خود فرآیندهای رسمی 

داشته باشند؟
ــام اســمیت  ــس،  CPA  و شــریک ارشــد مؤسســۀ ویته ادوارد مندلوویت
ــه ای  ــوزش حرف ــۀ آم ــال در زمین ــی فع ــک مرب ــوان ی ــراون  به عن و ب
مســتمر، در ایــن خصــوص اذعــان کــرد: بســیاری از مؤسســات، 
فرآیندهــای تعیین شــده ای بــرای پاســخ  بــه آمــوزش حرفــه ای مســتمر 

ــد.  ندارن
ــی باشــد کــه مؤسســات  ــن معن ــه  ای ــد ب ــود ســاختار می توان ــن کمب ای
از آمــوزش حرفــه ای مســتمر به طــور کامــل بهره منــد نمی شــوند. 
مندلوویتــس معتقــد اســت، بــدون برنامــه  یــا فرآیندهــای رســمی بــرای 
هدایــت کارکنــان بــه ســوی آمــوزش حرفــه ای مســتمر مناســب، ممکــن 
ــه برنامه هــای آموزشــی مناســب نفرســتند  ــراد را ب اســت مؤسســات اف
ــد در محــل کار  و کارکنــان نیــز ممکــن اســت آن چــه را کــه آموخته ان

عملــی نکننــد. 
تریســی وایــت، مدیــر ارشــد منابــع انســانی در کالرك نوبــر پــی اس، یک 
مؤسســۀ 220 نفــره در واشــنگتن، گفــت کــه مؤسســات از هزینه هایــی 
کــه صــرف آمــوزش حرفــه ای مســتمر خــود می کننــد، تصویــری واضــح 

ــد.  ــت نمی کنن دریاف
بســیاری از مؤسســات بــه کارکنــان اجــازه می دهنــد تعییــن کننــد کــه 
آمــوزش حرفــه ای مســتمر را از چــه روشــی و بــه چــه میــزان بگذراننــد. 
ــد  ــا می توان ــان آزادی بیشــتری می بخشــد اّم ــه کارکن ــن روش ب اگرچه ای
فرصت هــای از دســت رفتــۀ بیشــتری نیــز بــه همــراه داشــته باشــد. وقتی 
ــای  ــوع آموزش ه ــه ن ــه چ ــود ک ــی نمی ش ــچ راهنمای ــان هی ــه کارکن ب
حرفــه ای مســتمر را بایــد بگذراننــد، ممکــن اســت به انــدازۀ کافــی خــود 
را بــه چالــش نکشــند و فقــط یــک ســری دوره هــای آمــوزش حرفــه ای 
را تــا مهلــت  پایانــی بگذراننــد و در نتیجــه، گزینه هــای خــود را محــدود 
ــا گزینه هــای آمــوزش حرفــه ای مســتمر را انتخــاب کننــد کــه   کننــد ی

لزومــاً بــا نیازهــای مؤسســه همســو نیســت. 
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ــارلوت،  ــتمر در ش ــه ای مس ــوزش حرف ــی آم ــو، CPA، مرب ــا گاالس ملیس
کارولینــای شــمالی در این بــاره اذعــان کــرد، بســیاری از مؤسســات 
نمی داننــد کــه گلوگاه هــای آنهــا چیســت و بنابرایــن ممکــن اســت نداننــد 

ــا بیشــترین منفعــت را دارد.  ــرای آنه ــه ای مســتمر ب ــوزش حرف ــه آم ک

باِلک ِچین چیست؟ 
باِلك ِچیــن از دو کلمــه بالك)بلــوك( و ِچیــن )زنجیــره( ایجــاد شــده 
اســت. ایــن فنــاوری در حقیقــت زنجیــره ای از بلوك هــا اســت. به طــور 
کلــی باِلك ِچیــن یــک نــوع سیســتم ثبــت اطالعــات و گــزارش 
ــات  ــه اطالع ــت ک ــن اس ــر ای ــتم های دیگ ــا سیس ــاوت آن ب ــت. تف اس
ذخیــره شــده روی ایــن نــوع سیســتم، میــان همــه اعضــای شــبکه بــه 
اشــتراك گذاشــته  می شــوند و بــا اســتفاده از رمزنــگاری امــکان حــذف 

و دســتکاری اطالعــات ثبــت شــده تقریبــاً غیرممکــن اســت. 
ــک  ــه روی ی ــگاه داده اســت ک ــا پای ــس ی ــا بِی ــی ِدیت ــن نوع باِلك ِچی
ــی  ــدارد بلکــه روی تمــام کامپیوترهای ــرار ن ــد ســرور خــاص ق ــا چن ی
ــن  ــت. باِلك ِچی ــده اس ــع ش ــوند، توزی ــل  می ش ــبکه متص ــه ش ــه ب ک
در حقیقــت یــک دفتــر کل بــرای ثبــت رکوردهــا و گزارشــات اســت و 
بــه دلیــل نــوع رمزنــگاری و ثبــت آن در همــۀ کامپیوترهــای شــبکه، 

گزارشــات ثبــت شــده قابــل هــک یــا حــذف نیســتند. 

ارز دیجیتال چیست؟ 
ــتفاده  ــورد اس ــت م ــه در اینترن ــت ک ــی اس ــع پول ــال در واق ارز دیجیت
قــرار می گیــرد. ارز دیجیتــال تنهــا در شــکل دیجیتالــی موجــود 
ــود  ــن وج ــا ای ــدارد. ب ــی ن ــای واقع ــی در دنی ــادل فیزیک ــت و مع اس
ــد  ــول نق ــد پ ــت. مانن ــی را داراس ــای فیزیک ــای پول ه ــام ویژگی ه تم
ــه  ــا ب ــد ی ــال دهی ــد، انتق ــت کنی ــد آن را دریاف فیزیکــی، شــما می توانی
ــرای  ــت ب ــت پرداخ ــد از آن، جه ــد. می توانی ــل کنی ــر تبدی ــی دیگ پول
ــوض،  ــت قب ــد پرداخ ــد مانن ــتفاده کنی ــات اس ــا و خدم ــت کااله دریاف
ــت  ــال محدودی ــره. ارزهــای دیجیت ــن و غی ــد از فروشــگاه های آنالی خری
ــی  ــر مکان ــد از ه ــا می توان ــد و تراکنش ه ــی ندارن ــا سیاس ــی ی جغرافیای

ــود.  ــام ش ــان انج ــۀ جه ــر نقط در ه
در واقــع حســاب های دیجیتــال و کیــف پول هــا می تواننــد ماننــد 

ــوند.  ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــپرده های بانک س

اگــر در خرده فروشــی کاال شــرطی وجــود داشــته باشــد کــه »درصــورت 
ــه مشــتری  ــه ازا ب عــدم رضایــت مشــتری، برگشــت کاال و اســترداد ماب
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ــه چــه نحــوی شناســایی می شــود؟  ــی ب ــد عملیات میســر باشــد«، درآم
ــه ای  ــی را به گون ــتی آت ــغ برگش ــد مبال ــنده بتوان ــه فروش ــرط آنک به ش
اتّکاپذیــر بــرآورد کنــد و بدهــی ناشــی از برگشــت کاال را شناســایی کنــد، 

ــرد.  ــرار می گی ــناخت ق ــورد ش ــروش م ــان ف ــی در زم ــد عملیات درآم
طبــق بنــد 18 اســتاندارد حســابداری شــماره 3 چنانچــه ، واحــد تجــاری  
ــه   ــود نگ ــرای  خ ــت  را ب ــرات  مالکی ــی  از مخاط ــش  کم اهمیت ــا بخ تنه
ــایی   ــی  شناس ــد عملیات ــی  و درآم ــروش  تلق ــر، ف ــۀ  موردنظ دارد، معامل
می شــود. بــرای مثــال ، فروشــنده  ممکــن  اســت  تنهــا بــه  خاطــر تضمیــن  
ــظ   ــود حف ــرای  خ ــی  کاال را ب ــت  قانون ــات ، مالکی ــول  مطالب ــت  وص قابلی
کنــد. در چنیــن  حالتــی ، اگــر واحــد تجــاری  مخاطــرات  و مزایــای  
ــی  و  ــروش  تلق ــه ، ف ــن  معامل ــرده  باشــد، ای ــل  ک ــت  را منتق عمــدۀ  مالکی
ــظ  بخــش   ــر از حف ــال  دیگ ــی  آن  شناســایی  می شــود. مث ــد عملیات درآم
کم اهمیتــی  از مخاطــرات  مالکیــت ، وجــود شــرطی  در خرده فروشــی  
کاالســت  به گونــه ای  کــه  درصــورت  عــدم  رضایــت  مشــتری ، برگشــت  کاال 
و اســترداد مابــه ازا بــه  مشــتری  میســر باشــد. در چنیــن  حالتــی ، به شــرط  
ــر  ــه ای  اتّکاپذی ــی  را به گون ــتی  آت ــغ  برگش ــد مبال ــنده  بتوان ــه  فروش آنک
ــا توجــه  بــه  تجربیــات   بــرآورد کنــد و بدهــی  ناشــی  از برگشــت  کاال را ب
ــی  در  ــد عملیات ــد، درآم ــایی  کن ــوط  شناس ــل  مرب ــایر عوام ــته  و س گذش

ــرد.  ــرار می گی ــناخت  ق ــورد ش ــروش  م ــان  ف زم

آلت کوین  چیست؟ 
»آلت کویــن«، نــوع دیگــری ارزرمزهاســت. در حــال حاضــر بیــش 
نســخه های  آلت کوین هــا  اکثــر  دارد.  وجــود  آلت کویــن   1000 از 
ــده اند.  ــر ش ــار تغیی ــی دچ ــه  اندک ــتند ک ــن هس ــن بیت کوی جاینگزی
ــاه  ــه کوت ــد ک ــن می نامن ــا را آلت کوی ــن رمزارزه ــل ای ــن دلی ــه ای ب
ــه  ــت. البت ــن )Alternative coin( اس ــو کوی ــارت آلترناتی ــدۀ عب ش
ــدادی از  ــه تع ــتند، بلک ــن نیس ــن بیت کوی ــا جایگزی ــۀ آلت کوین ه هم
ــد و اهــداف  ــن دارن ــا بیت کوی ــا هســتند کــه تفاوت هــای اساســی ب آنه

متفاوتــی را دنبــال می کننــد. 
آلت کوین هایــی هســتند کــه حتــی الگوریتــم آنهــا بــا الگوریتــم 
بیت کویــن فــرق  می کنــد. مثــال فاکتــوم، آلت کوینــی اســت کــه از 

الگوریتــم اثبــات ســهام اســتفاده  می کنــد. 
ــن  ــا بیت کوی ــاً ب ــه مطلق ــی هســتند ک ــو«، آلت کوین های ــوم« و »نئ »اتری
اســتفاده  اَبَرپلتفرم هایــی  به عنــوان  رمزارزهــا  ایــن  دارنــد.  تفــاوت 
 می شــوند تــا بــه کمــک آنهــا بتــوان اپلیکیشــن ها را بــر روی باِلك ِچیــن 

ســاخت. 
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ــال و ارز  ــن ارز دیجیت ــی بی ــاوت اصل تف
ــت؟  ــده چیس ــگاری ش  رمزن

اگرچــه ارز  رمزنــگاری شــده نوعــی از ارزهــای دیجیتــال اســت اّمــا 
دارد؛ تفاوت هایــی 

ــای  ــورد ارزه ــتند. در م ــز هس ــال متمرک ــای دیجیت ــاختار: ارزه 1(    س
ــت  ــه وضعی ــتند ک ــا هس ــردم و رایانه ه ــی از م ــروه خاص ــال، گ دیجیت
تراکنش هــا را در شــبکه تنظیــم می کننــد. ارز رمزنــگاری شــده 
غیرمتمرکــز اســت و مقــررات توســط اکثریــت اعضای شــبکۀ بــزرگ آن 

ــود.  ــی  می ش ــاد و بررس ایج
2(    ناشــناس بــودن: ارزهــای دیجیتــال نیــاز بــه شناســایی کاربــر دارنــد. 
ــر عکــس و بخشــی از مــدارك شناســایی خــود را  ــا کارب ــاز اســت ت نی
ارســال کنــد. در مــورد ارزهــای  رمزنــگاری شــده، خریــد، فــروش و انجام 
هــر فراینــد دیگــری نیــاز بــه ارســال مــدرك خاصــی نیســت. بــا ایــن 
ــالً به صــورت  ــگاری شــده کام ــای  رمزن ــا در ارزه ــام فراینده ــال انج ح
ناشــناس هــم نخواهــد بــود. گرچــه آدرس هــا حــاوی اطالعــات محرمانه 
ــا هــر تراکنــش ثبــت  ــام، آدرس و غیــره نیســت اّم و شــخصی مثــل ن
ــده  ــناخته ش ــالً ش ــی کام ــور عموم ــده به ط ــتنده و گیرن ــده و فرس ش
هســتند. بنابرایــن تمــام جزییــات تراکنــش، قابــل ردیابــی و پیگیــری 

اســت. 
3(    شــفافیت: ارزهــای دیجیتــال شــفاف نیســتند. کســی نخواهد توانســت 
کیــف پولــی را انتخــاب کنــد و تراکنش هــای آن را مشــاهده کنــد. ایــن 
اطالعــات مخفــی خواهــد بــود. ارزهــای  رمزنــگاری شــده کامــالً شــفاف 
ــر را  ــک کارب ــای ی ــام تراکنش ه ــد تم ــخصی می توان ــر ش ــتند. ه هس
مشــاهده کنــد، زیــرا تمــام وقایــع بــر روی یــک زنجیــرۀ عمومــی ثبــت 

شــده اســت. 
ــزی  ــک مرجــع مرک ــال دارای ی ــای دیجیت ــا: ارزه 4 دســتکاری تراکنش ه
ــن مرجــع  ــد. ای هســتند کــه تراکنش هــا و انتقــاالت را بررســی  می کن
مرکــزی می توانــد براســاس درخواســت مقامــات دولتــی یــا بــا ســوءظن 
ــد.  ــف کن ــا متوق ــو ی ــا را لغ ــا پولشــویی، تراکنش ه ــرداری ی ــه کالهب ب
ــی هســتند. بســیار  ــن عموم ــگاری شــده براســاس قوانی ــای  رمزن ارزه
ســخت اســت کــه ایــن جامعــۀ بــزرگ، تغییــرات باِلك ِچیــن را تأییــد 

کننــد. )گــر چــه بعضــی از مــوارد ماننــد هــک دائــو رخ داده اســت(. 
ــرای  ــی ب ــی: اغلــب کشــورها یــک چهارچــوب قانون ۵-    جنبه هــای قانون



121
مهر  1400

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳8 شمارۀ

حسابدار

ارزهــای دیجیتــال قــرار داده انــد. به عنــوان مثــال دســتورالعمل 
ــی در  ــد بازرگان ــاده A 4ک ــا م ــا ی ــۀ اروپ EC/110/200۹ در اتحادی

ــه  ــاً ب ــده دقیق ــگاری ش ــای رمزن ــورد ارزه ــا در م ــده اّم ــاالت متح ای
همیــن شــکل نیســت. در برخــی از کشــورها به طــور رســمی وضعیــت 
آنهــا مشــخص نشــده اســت. ایجــاد چهارچوب هــای قانونــی در مــورد 

ــد ایــن ارزهــا تعییــن شــده اســت.  آنهــا تنهــا در رون

حسابرسی چیست؟ 
حسابرســی فرآینــدی اســت نظام منــد )Systematic( بــرای گــردآوری 
ــوط  ــای )Assertion(  مرب ــارۀ ادعاه ــواهد درب ــۀ ش ــی بی طرفان و ارزیاب
بــه رویدادهــا و وقایــع اقتصــادی، به منظــور تعییــن میــزان انطبــاق ایــن 
ادعاهــا بــا معیارهــای از پیــش تعییــن شــده و گــزارش نتایــج بــه افــراد 
ذی نفــع )کمیتــۀ تدویــن بیانیه هــای مفاهیــم بنیــادی حسابرســی انجمــن 
حســابداری آمریــکا، بیانیــۀ مفاهیــم بنیــادی حسابرســی، 13۷۹، ص 3(. 
ــی  ــات اطمینان بخش ــه ای از خدمـ ــی گونـ ــای مال ــی صورت ه حسابرس
ــل  ــارۀ حاص ــرش را درب ــابرس نظ ــی آن، حس ــه ط ــی ک ــت؛ خدمت اسـ
ــش  ــای از پی ــاس معیاره ــوع براس ــک موض ــری ی ــا اندازه گی ــی ی ارزیاب
ــر،  ــورد نظ ــتفاده کنندگان م ــان اس ــش اطمین ــرای افزای ــده، ب ــن ش تعیی

ــد.  ــار می کن اظه

و  مزایــا  چــه  و  چیســت  الیت کویــن 
دارد؟  معایبــی 

ــن  ــن، باِلك ِچی ــت. بنابرای ــن اس ــورك از بیت کوی ــک ف ــن«، ی »الیت کوی
ــوده اســت  ــن ب ــاًل بخشــی از باِلك ِچیــن بیت کوی ــع قب ــن در واق الیت کوی
ــن باِلك ِچیــن جــدا  ــه شــد، از ای ــن ارائ ــت الیت کوی ــی کــه آپدی ــا وقت اّم

شــد. 
بنابرایــن الیت کویــن شــباهت زیــادی بــه بیت کویــن دارد اّمــا ویژگی هــای 
متمایــزی از بیت کویــن پیــدا کــرده اســت. الیت کویــن بــرای ایــن ســاخته 

شــده تــا آنچــه را کــه بیت کویــن ســاخته بــود، بهبــود ببخشــد. 
الف( مزایا

اســت.  بیت کویــن  از  ارزان تــر  هــم  و  ســریع تر  هــم  الیت کویــن، 
تراکنش هــای الیت کویــن درســت ماننــد اتریــوم در کســری از ثانیــه انجــام 

ــه  ــیار پرهزین ــد بس ــن می توان ــای بیت کوی ــن، تراکنش ه ــود. بنابرای  می ش
ــدون  ــن را ب ــدك بیت کوی ــر ان باشــد، کــه همیــن موضــوع، ارســال مقادی
صرفــه می ســازد. از آنجایــی کــه تراکنش هــای الیت کویــن بســیار 
ارزان تــر هســتند، الیت کویــن گزینــه بســیار بهتــری بــرای ریزپرداخت هــا 
ــه  ــود کــه وجــه تســمیۀ الیت کویــن ب ــا پرداخت هــای انــدك  خواهــد ب ی

معنــای »ســبک« هــم همیــن اســت. 

 ب( معایب
الیت کویــن تنهــا اندکــی بهتــر از بیت کویــن اســت. بنابرایــن بایــد 
ــرای تراکنش هــای  ــر شــود و بســتری ب ــا مقیاس پذی کاری انجــام شــود ت
ســریع تر و ارزان تــر فراهــم ســازد. اگــر چنیــن چیزی میســر شــود، مســلماً 

ــود.  ــن نخواهــد ب ــه الیت کوی ــازی ب دیگــر نی

ریپــل )Ripple( چیســت و چــه مزایــا و 
معایبــی د ارد؟ 

باِلك ِچینــی اســت کــه بــرای اســتفادۀ بانک هــا طراحــی شــده اســت تــا 
ــرای  ــن ب ــن کوی ــرد. ای ــام پذی ــریع تر انج ــا س ــک آن، پرداخت ه ــه کم ب
ــال  ــی در ح ــای جهان ــا بانک ه ــادی ب ــراکت های زی ــت و ش بانکدارهاس

شــکل گیــری اســت. 

الف( مزایا
ــل  ــه ریپ ــی ب ــای جهان ــد بانک ه ــام مانن ــوش ن ــزرگ و خ ــرکت های ب ش
اعتمــاد کردنــد. ســازمان های مالــی بــزرگ ماننــد بانک هــا و دولت هــا بــه 
شــراکت بــا ریپــل درآمدنــد. خیلی هــا هــم کــه هنــوز شــریک نشــده اند، 
ــک  ــوان ی ــل به عن ــن، ریپ ــد. بنابرای ــه دارن ــل برنام ــا ریپ ــرای شــراکت ب ب
ــرای معامــالت(،  ــج ب ــرای ارز فیــات( Fiat currency ارز رای ــن ب جایگزی
گزینــۀ خوبــی بــرای معامــالت در دنیــای اقتصــاد اســت. از آنجایــی کــه 
ــال رواج  ــه دنب ــی کــه ب ــا دولت هاســت، قدرت ریپــل در حــال همــکاری ب

دادن اســت شــاید دلیلــی بــرای موفقیــت آن شــود. 

ب( معایب
برخــالف ارزهــای  رمزنــگاری شــدۀ دیگــر کــه غیرمتمرکــز هســتند، ریپــل 
ــتیبنی  ــل پش ــام Ripple Labs از ریپ ــه ن ــرکتی ب ــت. ش ــز اس متمرک
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ــن،  ــت. بنابرای ــل )XPR( اس ــای ریپ ــتر توکن ه ــک بیش ــه مال ــد ک می کن
ــود را  ــای خ ــام توکن ه ــد تم ــد می توانن ــا اراده کنن ــه آنه ــت ک ــر وق ه
بفروشــند و قیمــت XPR بــه یک بــاره افــت شــدیدی کنــد. البتــه انجــام 
ایــن کار از ســوی آنهــا بســیار بعیــد اســت. آنهــا هرگــز تمــام توکن هــای 
ــی  ــوع چشم پوش ــن موض ــوان از ای ــا نمی ت ــت اّم ــد فروخ ــود را نخواهن خ

کــرد، چــرا کــه چنیــن چیــزی بــاز هــم محتمــل اســت. 

 Those Charged( راهبــری  ارکان 
ــه  ــامل چ With Governance( ش

کســانی می شــود؟ 
شــخص )اشــخاص(، مســئول نظــارت بــر هدایــت راهبــردی و تعهــدات 
ــامل  ــارت، ش ــن نظ ــت. ای ــادی اس ــگاه اقتص ــخگویی بن ــا پاس ــط ب مرتب
ــای  ــتر بنگاه  ه ــت. در بیش ــی اس ــگری مال ــد گزارش ــر فرآین ــارت ب نظ
اقتصــادی منظــور از ایــن اصطــالح، هیــأت مدیــره اســت ولــی بســته بــه 
ــگاه اقتصــادی، ممکــن اســت شــامل  ــی بن ســاختار تشــکیالتی و حقوق
هیــأت امنــا )بــرای مثــال در صندوق هــای بازنشســتگی(، هیــأت عامــل 
)بــرای مثــال در ســازمان های غیرانتفاعــی( یــا ســایر ارکان مشــابه باشــد. 

ــده  ــگاری ش ــای  رمزن ــول ارزه ــف پ کی
ــت؟  چیس

ــه  ــت ک ــزار اس ــک نرم اف ــی از ی ــده، بخش ــگاری ش ــول  رمزن ــف پ کی

ــن را  ــل بیت کوی ــگاری شــده مث ــای  رمزن ــازد ارزه ــادر می س ــراد را ق اف
ارســال و دریافــت کننــد. آنهــا می تواننــد همزمــان از چندیــن توکــن و 
ارز رمزنــگاری شــده پشــتیبانی و نگهــداری کننــد. اگرچــه اکثــر کیــف 
پول هــا تنهــا از تعــداد محــدودی از ارزهــای  رمزنــگاری شــده نگهــداری 

می کننــد. 
ــد خصوصــی  ــام کلی ــه ن ــد 1۶ رقمــی ب ــد بلن ــک ک ــا از ی ــف پول ه کی
کــه تنهــا بــرای هــر فــرد و کیــف پــول او ایجــاد شــده اســت، اســتفاده 
می کننــد. ارقــام ایــن کــد بایــد بــا یــک کلیــد عمومــی مطابقــت کننــد 

تــا افــراد بتواننــد پــول خــود را خــرج و تبدیــل کننــد. 

پول هــای  کیــف  مختلــف  انــواع 
ــه  ــامل چ ــده ش ــگاری ش ــای رمزن ارزه

می شــوند؟  مــواردی 

کیف پول ها به اشکال مختلفی به شرح زیر عرضه  می شوند:
الف- کیف پول دسکتاپ

کیــف پول هــای دســکتاپ، بایــد در یــک لپتــاپ یــا کامپیوتــر مشــخص 
ــی  ــل دسترس ــاص، قاب ــتگاه خ ــق آن دس ــا از طری ــوند و تنه ــود ش دانل
ــی از امنیــت  ــا، ترکیــب خوب ــن کیــف پول ه ــی، ای هســتند. به طــور کل
و ســهولت را ارائــه  می کننــد اّمــا بایــد ایــن موضــوع را در نظــر داشــت 
کــه اگــر یــک هکــر بتوانــد از راه دور، کنتــرل دســتگاه را به دســت آورد، 

قــادر اســت بــه کیــف پــول دسترســی پیــدا کنــد. 
ب- کیف پول موبایلی

یــک کیــف پــول موبایلــی، بســیار شــبیه بــه کیــف پول دســکتاپ اســت. 
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ــرا ایــن کیــف پــول، مســتقیماً در دســتگاه فــرد دانلــود  می شــود. در  زی
ــه کیــف  ــل، ب ــود یــک برنامــۀ موبای ــرد به وســیلۀ دانل ــت عــادی، ف حال
ــن  ــن ای ــد. همچنی ــی می یاب ــود دسترس ــدۀ خ ــگاری ش ــول ارز  رمزن پ
ــکان  ــک QR code، ام ــردن ی ــکن ک ــیله اس ــه وس ــل ب ــۀ موبای برنام
ــم  ــی را فراه ــگاه فیزیک ــک فروش ــرد در ی ــای ف ــردن کوین ه ــرج ک خ

 می کنــد. 
ج- کیف پول اینترنتی یا آنالین

ــال  ــهولت در ارس ــزان س ــترین می ــی، بیش ــول اینترنت ــف پ ــک کی ی
ــن  ــود، ای ــن وج ــا ای ــد. ب ــه  می کن ــر را ارائ ــخصی دیگ ــه ش ــا ب کوین ه
ــرا  ــز هســتند، زی ــول نی ــف پ ــوع کی ــن ن ــم امنیت تری ــا، ک ــف پول ه کی

ــر آن دارد.  ــی ب ــرل کامل ــوالً کنت ــول، معم ــف پ ــدۀ کی ــه دهن ارائ
ــن  ــه ای از ای ــز، نمون ــی ارزرم ــک صراف ــا در ی ــپرده گذاری کوین ه س
ــود  ــزی خ ــرور مرک ــرد را در س ــای ف ــی، کوین ه ــت. صراف ــأله اس مس
ــک  ــرور ه ــن س ــر ای ــه اگ ــی ک ــن معن ــه ای ــد. ب ــازی می کن ذخیره س
ــر  ــد. بهت ــرد، دسترســی یاب ــه تمــام وجــوه ف ــد ب شــود، مجــرم می توان
ــول  ــف پ ــک کی ــا را در ی ــی از کوین ه ــزان اندک ــا می ــه تنه ــت ک اس

ــرد.  ــداری ک ــناس نگه ــی ناش اینترنت
د- کیف پول کاغذی

ــای  ــف پول ه ــن کی ــم اهمیت تری ــی از ک ــذی، یک ــای کاغ ــف پول ه کی
موجــود در عرصــۀ ارز رمزهــا هســتند. فــرد تنهــا کافــی اســت کلیدهــای 
ــد و از  ــاپ کن ــذ چ ــه کاغ ــک تک ــود را در ی ــی خ ــی و عموم خصوص
ــای  ــچ ســروری متصــل نیســتند، کوین ه ــه هی ــا ب ــه کلیده ــی ک آنجای

فــرد امــن خواهنــد بــود. بــه ایــن معنــی کــه تنهــا راه دسترســی یــک 
شــخص بــه ایــن کلیدهــا، داشــتن آن کاغــذ فیزیکــی اســت. هنگامــی 
کــه الزم اســت وجــوه را انتقــال دهــد، می توانــد بــه ســادگی کلیدهــا 
ــی  ــا حت ــد ی ــزاری وارد کن ــا نرم اف ــی ی ــول اینترنت ــف پ ــک کی را در ی

ــد.  ــاپ شــده را اســکن کن ــد QR چ ــا ک ــاده تر، تنه به صــورت س
ه- کیف پول سخت افزاری

از نظــر امنیــت، هیــچ کیــف پولــی بهتــر از کیــف پــول ســخت افــزاری 
ــا  ــه تنه ــت ک ــی اس ــتگاه فیزیک ــک دس ــول، ی ــف پ ــن کی ــت. ای نیس
ــی  ــی و عموم ــناس خصوص ــای ناش ــازی کلیده ــدف آن، ذخیره س ه

فــرد اســت. 
ــن  ــر ای ــود، مگ ــل نمی ش ــت متص ــه اینترن ــز ب ــتگاه، هرگ ــن دس ای
ــرد،  ــا این وجــود ف ــال وجــوه داشــته باشــد. ب ــه انتق ــاز ب ــرد نی ــه ف ک
شــمارۀ شناســایی فــردی خصوصــی خــود را مســتقیماً در دســتگاه وارد 
ــاًل  ــرد را عم ــای ف ــه کلیده ــر ب ــن کار، دسترســی هک ــه ای ــد ک  می کن

ــد.  ــن می کن ــر ممک غی
Jaxx و- کیف پول

Jaxx نیــز یکــی از محبوب تریــن کیــف پول هــای چنــد منظــوره 

ــی  ــکتاپی و موبایل ــتگاه های دس ــر دس ــود در اکث ــرای دانل ــت و ب  اس
ــد از  ــرد می توان ــتر، ف ــهولت بیش ــرای س ــن ب ــت. همچنی ــود اس موج
ــول  ــف پ ــه کی ــس ب ــا فایرفاک ــوگل ی ــر گ ــۀ مرورگ ــک افزون ــق ی طری
ــرای  ــول را ب ــف پ ــت، کی ــن قابلی ــد. ای ــته باش ــی داش ــود دسترس خ

ــد.  ــب می کن ــوه مناس ــریع وج ــال س ارس
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دادخواست 5. 64 میلیارد دالری مالزی 
 KPMG علیه شرکای

 دولــت مالــزی، دادخواســتی ارائــه کــرده اســت 
کــه در آن خواســتار بیــش از ۵. ۶ میلیــارد دالر 
ــه  ــت از 44 شــریک مؤسســه KPMG  ب غرام
ــرکت های  ــی ش ــا در حسابرس ــش آنه ــل نق دلی

ایــن کشــور شــد. 
در دادخواســت ارائــه شــده ادعــا شــده اســت کــه 
KPMG در حسابرســی و صــدور گزارش هــای 
ــا  ــی 2010 ت ــال های مال ــرای س ــی  ب حسابرس
2012 نقــض قــرارداد و ســهل انگاری کــرده 

اســت. 
 Edge ایــن دادخواســت ابتــدا توســط روزنامــه
گــزارش شــد. وزارت دارایــی مالــزی تأییــد کــرد 
ــن  ــریک ای ــه 44 ش ــی علی ــات قانون ــه اقدام ک
 KPMG مؤسســه، انجــام شــده اســت. مؤسســه
در بیانیــه ای اظهــار کــرد: »تمــام ادعاهــای 
ــن  ــد و ای ــار را رد می کن ــده در اخب ــزارش ش گ
ــه شــدت مــورد اعتــراض  ادعــا توســط شــرکا ب

اســت.«
ایــن رســوایی منجر بــه آغــاز تحقیقــات در دیگر 
نقــاط دنیــا از جملــه آســیا، ایــاالت متحــده و 
اروپــا شــد و در ســال 2018 تغییــری تاریخی 

در دولــت ایجــاد کــرد. 
در ایــن بیانیــه ادعــا شــده بــود بیــن ســال های 
200۹ تــا 2014، بیــش از ۵. ۶ میلیــارد دالر 
ــر  ــع نخســت وزی ــه نف ــزی ب از شــرکت های مال
ــه وی  ــته ب ــراد وابس ــب رزاق و اف ــابق، نجی س
مــورد سوء اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. از مبلــغ 
مــورد سوء اســتفاده، حــدود 3. 20 میلیــارد 
 KPMG دالر در ســه ســال مالــی کــه توســط
حسابرســی انجــام گرفتــه بــود، اختــالس شــده 

بــود. 
مدعیــان بیــان داشــتند، صورت هــای مالــی 
بیــن   KPMG توســط  شــده  حسابرســی 
ــت  ــزارش درس ــا 2012 »گ ــال های 2010 ت س

ــدوق  ــی صن ــور مال ــارۀ ام ــه ای« درب و منصفان
ســرمایه گذاری دولتــی ارائــه نــداده اســت. 
آنهــا عقیــده دارنــد اگــر ســهل انگاري مؤسســه 
KPMG نبــود، از اختالس هــای بعــدي در 

ســال هاي بعــد جلوگیــري مي شــد. 
مالــزی مــاه گذشــته، در یــک توافــق بیــن 
مؤسســۀ  از   ،2014 تــا   2011 ســال های 
 SRC آن  ســابق  واحــد  و   Deloitte PLT
دالر  میلیــون   80 مبلــغ   ،International

غرامــت دریافــت کــرد. 

https://www. accountingtoday. 
com/articles/malaysia-1mdb-file-
suit-against-kpmg-partners-for-
5-64b-report

توسعۀ بورس تحصیلی حسابرس داخلی 
خبره CIA توسط مؤسسه حسابرسان 

داخلی IIA و هیأت حسابرسی

مؤسســۀ حسابرســی داخلــی IIA و هیــأت 
حسابرســی، اقــدام بــه گســترش برنامــۀ ارتقــای 
ــد  ــی کردن ــابرس داخل ــی حس ــورس تحصیل ب
ــرای  ــکان را ب ــن ام ــده ای ــر ش ــرایط ذک ــه ش ک
ــه  ــه ب ــی آورد ک ــم م ــی فراه ــان داخل حسابرس
ــی خبــره ترفیــع یابنــد.  مقــام حســابرس داخل
ایــن برنامــه کــه ســال گذشــته راه انــدازی 
شــد، بــه دنبــال اعطــای بــورس تحصیلــی 
ــل  ــه دلی ــه ب ــی اســت ک ــه حسابرســان داخل ب
و  تعلیــق  تحــت   COVID-19 همه گیــری 
ــعه های  ــد. توس ــرار گرفته ان ــی ق ــکالت مال مش
اخیــر، بــورس تحصیلــی جدیــدی را مبتنــی بــر 
شایســتگی بــرای پوشــش هزینه هــای آمــوزش 
ــه بخــش از  ــر س ــرای ه ــه ب و صــدور گواهینام

ــد.  ــه می ده ــون CIA ارائ آزم
آنتونــی پوگلیســه، رئیــس و مدیرعامــل IIA در 
بیانیــه ای گفــت: »بــرای همــگام شــدن بــا ایــن 

اخبار اخبار 
ایران و ایران و 
جهانجهان
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جهــان درحــال تحــول، حسابرســان داخلــی باید 
دائمــاً دانــش و مهارت هــای جدیــدی را کســب 
کننــد.« ایــن بورســیه به گونــه ای در نظــر 
ــا و  ــق برنامه ه ــه از طری ــده اســت ک ــه ش گرفت
ــدرك  ــژه م ــی IIA، به وی ــای آموزش گواهینامه ه
CIA ارائــه شــده توســط آن، افــراد آســیب 
دیــده از بیمــاری همه گیــر، صالحیت هــا و 
ــد و  ــش دهن ــود را افزای ــغلی خ ــای ش گزینه ه
ــرار  ــی ق ــازمانی بزرگ ــت س ــت موفقی در موقعی

ــد.« گیرن
حسابرســان داخلــی اهــل ایــاالت متحــده 
و کانــادا کــه عالقمنــد بــه تکمیــل برنامــۀ 
دورۀ  یــک  در   CIA امتحانــات  و  مطالعاتــی 
ــت  ــکان درخواس ــز ام ــتند نی ــاله هس ــک س ی
ــار در طــول ســال و هــر  خواهنــد داشــت. دو ب
بــار حداکثــر 1۵ بــورس تحصیلــی اعطــا خواهد 
شــد و اولیــن دریافت کننــدگان آن در ســپتامبر 
2021 اعــالم می شــوندکه ارزش هــر یــک از 

بورســیه ها بیــش از 2000 دالر اســت. 

ــأت  ــل هی ــس و مدیرعام ــد، رئی ــکات آرنول اس
حسابرســان، در بیانیــه ای اعــالم کــرد: »بــر 
خــالف اینکــه همه گیــری در آمریــکای شــمالی 
ــاز  ــوز نی ــا هن ــن اســت اّم ــن رفت ــال از بی در ح
بــه مراقبــت از بیــن نرفتــه اســت.«  »در دنیــای 
ــروز،  ــول ام ــال تح ــرعت درح ــده و به س پیچی
ــان  ــر زم ــش از ه ــی بی ــرای حسابرســان داخل ب
ــرای  دیگــری مهــم اســت کــه مهارت هایــی را ب
حفاظــت و ایجــاد ارزش بــرای ســازمان های 
ــا  ــه ب ــم ک ــا مفتخری ــد. م ــب کنن ــود کس خ
همــکاری IIA بــرای ارائــۀ دسترســی بــه آموزش 
و امتحانــات CIA، از جامعــۀ حسابرســی داخلــی 
ــت در  ــری صنع ــال رهب ــه دنب ــه ب ــانی ک و کس
ــت  ــن نقطــۀ عطــف تاریخــی هســتند، حمای ای

ــم.« می کنی

IIA and AuditBoard expand CIA 
scholarship program | Accounting 
Today

هیأت نظارت بر حسابداری شرکت های 
عمومی )PCAOB(، راه اندازی گروه های 
مشاوره  برون سازمانی را متوقف می کند

هیــأت نظــارت بــر حســابداری شــرکت های 
مجــدد  ازریابــی  بــه   )PCAOB( عمومــی 
دوبــارۀ  ایجــاد  بــرای  خــود  برنامه هــای 
از  پــس  برون ســازمانی،  مشــاوره  گروه هــای 
ــن کشــمکش های رخ داده در شــرکت های  آخری

پرداخــت.  حسابرســی، 
بــورس  کمیســیون  جــاری،  مــاه  اوایــل  در 
رئیــس  ناگهانــی  به طــوری  بهــادار  اوراق  و 
PCAOB، ویلیــام دونکــه را به دلیــل شــکایات در 
زمینه هــای مقررات زدایــی در PCAOB، کاهــش 
ــای  ــا گروه ه ــات ب ــدم مالق ــی، ع ــات اجرای اقدام
مشــاوره برون ســازمانی، اخــراج کارکنــان قدیمــی 
و اتهامــات بــر مبنــای رفتــار تبعیض آمیــز برکنــار 
کــرد. گــزارش شــده اســت کــه کمیســیون 
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بــورس و اوراق بهــادار، تحقیقــات در مــورد دونکــه 
ــی از  ــپارت، یک ــت و دان دس ــرده اس ــاز ک را آغ
اعضــای هیــأت مدیــره به عنــوان سرپرســت 
PCAOB انتخــاب شــده اســت اّمــا رئیــس جدید 
ــد دارد  ــلر، قص ــری چنس ــورس، گ ــیون ب کمیس
تمامــی اعضــای هیــأت مدیــره را جایگزیــن کنــد. 
در پاســخ بــه شــکایات، مبنــی بــر اینکــه 
مشــاورۀ  گروه هــای  جلســات  برگــزاری 
ــرمایه گذاران  ــاورۀ س ــروه مش ــازمانی و گ برون س
توســط هیــأت مدیــره بعــد از ســال 2018 
ــاه مــارس  متوقــف شــده اســت، PCAOB در م
اعــالم کــرد کــه در صدد اســت تــا گروه مشــاورۀ 
اســتاندارد جدیــدی ایجــاد کند تــا از ایــن طریق 
بــه ذینفعــان، فرصــت تعامــل بــا هیــأت مدیــره 
ــرای  ــگاه ب ــار جای ــروه از چه ــن گ ــد. ای را بده
چهــار  ســرمایه گذاران،  جامعــۀ  نماینــدگان 
ــه  ــی، س ــان حسابرس ــرای متخصص ــگاه ب جای
ــا  ــه حسابرســی ی ــرای اعضــای کمیت ــگاه ب جای
مدیــران، پرســنل نظــارت بــر گزارشــگری مالی و 
دانشــگاهیان یــا ســایر افــراد بــا دانــش تخّصصی 
و همچنیــن تعــدادی از نماینــدگان منصــوب در 
ایــن دو ســال تشــکیل شــده اســت اّمــا باتوجــه 
 PCAOB ،بــه تحــّوالت اخیــر در هیــأت مدیــره
روز سه شــنبه اعــالم کــرد ایــن برنامــه را متوقــف 

ــرده اســت.  ک
ــره، از  ــأت مدی ــای هی ــی از اعض ــپارت، یک دس
ــان PCAOB خواســته اســت تالش هــای  کارکن
ــان، از  ــارکت ذینفع ــب مش ــرای جل ــود را ب خ
جملــه بازنگــری در ســاختار و عضویــت در گــروه 
ــد.  ــرار دهن ــی ق ــورد ارزیاب مشــاوره، مجــدداً م

دســپارت روز سه شــنبه در بیانیــه ای اعــالم 
ــال  ــا به دنب ــه م ــت ک ــم اس ــیار مه ــرد: »بس ک
نظــام جامــع و متنوعــی از دیدگاه هــا و نظــرات 
باشــیم تــا بتوانیــم بــه بهتریــن نحــو کار نظارتی 
ــت خــود  ــم و مأموری خــود را اطالع رســانی کنی
ــش  ــرمایه گذاران پی ــت از س ــۀ حمای را در زمین
ببریــم.« »بــا توجــه بــه بازخوردهــای دریافتــی و 

تأمــل روی فعالیتمــان در بســیاری از زمینه هــا، 
از جملــه تعامــل بــا جامعــۀ ســرمایه گذاران، بــه 
اعتقــاد مــن ارزیابــی مجــدد مســیر فعلــی بــرای 
ــن  ــان در ای ــۀ ذینفع ــور هم ــان از حض اطمین
نشســت و شــنیده شــدن صــدای آنهــا، بســیار 

حائــز اهمیــت اســت.«
ــرای  ــزدی ب ــل نام ــه، PCAOB مراح در نتیج
عضویــت در گــروه مشــاورۀ اســتانداردها را 
ــره چنیــن اظهــار کــرده  متوقــف و هیــأت مدی
اســت کــه نامزدهایــی کــه تاکنــون ارائــه 
ــوب  ــّدد چهارچ ــل مج ــس از تکمی ــده اند پ ش
ــی  ــورد بررس ــاوره، م ــای مش ــب گروه ه و ترکی
ــکان وجــود درخواســت  از  ــد و ام ــرار می گیرن ق
ســوی تعــداد نامزدهــای بیشــتر محتمــل اســت. 
ــه  ــانی ک ــۀ کس ــا از هم ــزود: »م ــپارت اف دس
ــدگاه خــود  ــرای اشــتراك دی ــزد ب ــوان نام به عن
ــی  ــته اند قدردان ــدم برداش ــره ق ــأت مدی ــا هی ب
می کنیــم. همینطــور، آنهــا و ســایر ذینفعــان را 
ــالش  ــا در ت ــه م ــی ک ــم مادام تشــویق می کنی
مضاعــف بــرای ارتقــای خــود هســتیم، همچنان 

ــد.« ــا مســاعدت کنن ــا م در همــکاری ب

https://www. accountingtoday. 

com/news/pcaob-hits-pause-on-
setting-up-new-outside-advisory-
groups

انتشار راهنمای مدیریت کیفیت حسابرسی 
توسط هیأت استانداردهای حسابرسی و 

IAASBاطمینان بخشی بین المللی

و  حسابرســی  اســتانداردهای  هیــأت 
دو   ،IAASB بین المللــی  اطمینان بخشــی 
اســتاندارد اجرایی جدیــد را برای اســتانداردهای 

مدیریــت کیفیــت اخیــر منتشــر کــرد. 
ــان در  ــه ذینفع ــک ب ــا کم ــن راهنم ــدف ای ه
ــد مدیریــت کیفیــت  درك اســتانداردهای جدی
و اجــرای صحیــح آخریــن الزامــات اســت. ایــن 
مــوارد، راهنمــای اولیــن اجــرای اســتاندارد 
(ISQM) 1کیفیــت مدیریــت  بین المللــی 

ــه  ــرکت هایی ک ــرای ش ــت ب ــت کیفی ، مدیری
ــای  ــی صورت ه ــا بررس ــی ی ــرای حسابرس اج
ــات  ــایر خدم ــا س ــد ی ــده دارن ــر عه ــی را ب مال
در  مرتبــط،  خدمــات  یــا  اطمینان بخشــی 
کنــار راهنمــای پیاده ســازیISQM 2 مبنــی بــر 
ــود.  ــامل می ش ــه را ش ــت حرف ــی کیفی بررس
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ــه  ــود ک ــر می ش ــی منتش ــا در حال ــن راهنم ای
ــابداری  ــوایی های حس ــس از رس ــان پ حسابرس
ســال های  طــی  آمــده  پیــش  بین المللــی 
 Wirecard ــد ــایی مانن ــه شرکت هــ ــر ک اخی
ــرای  ــت، ب ــرده اس ــر ک و Steinhoff را درگی
ــرار  ــار ق ــت فش ــود تح ــی خ ــود حسابرس بهب

گرفته انــد. 
IAASB همچنیــن قصــد دارد برای حسابرســی 
ــی، در ســه ماهــه ســوم ســال  صورت هــای مال
جــاری راهنمــای اجرایــی اســتاندارد بین المللی 
حسابرســی 220 )بازنگــری شــده( را بــا موضوع 
مدیریــت کیفیــت منتشــر کنــد. اســتانداردهای 
جدیــد مدیریــت کیفیــت از 1۵ دســامبر 2022 
اعمــال خواهــد شــد و ایــن در حالــی اســت کــه 
IAASB بــا توجــه بــه تأثیــر بالقــوۀ تغییــرات در 
ــرکت های  ــت ش ــت کیفی ــتم های مدیری سیس
ذینفــع، کلیــۀ متخصصیــن را ترغیــب بــه 
ــرای اجــرای مناســب می کنــد.  ــزی ب برنامه ری

ــی  ــیون بین الملل ــه فدراس ــته ب IAASB، وابس
حســابداران IFAC، اعــالم کــرد آنچــه اخیــراً از 
ــت  ــت کیفی ــی مدیری ــتانداردهای بین الملل اس

منتشــر شــده اســت و متــون آن به تنهایــی 
ــد  ــد ش ــو نخواه ــا لغ ــالح ی ــت، اص ــر اس معتب
اّمــا مطالعــۀ ایــن نشــریات جایگزیــن ISQM هــا 

نیســت. 

https://www. accountingtoday. 
com/news/iaasb-releases-audit-
quality-management-guides

آیا زمان کاهش سرعت اصالحات 
حسابرسی فرا رسیده است؟

راجــر بارکــر نماینــدۀ مؤسســۀ IoD، درخواســت 
کاهــش ســرعت برنامه هــای بازنگــری در حرفــه 

حسابرســی را بــه دولــت انگلیــس اعــالم کــرد. 
وی افــزود، اگرچــه IoD از تمایــل دولــت بــرای 
ــر  ــه مشــکالت و شکســت های اخی رســیدگی ب
در حسابرســی و مدیریــت حمایــت می کنــد اّمــا 
آنچــه از آثــار همه گیــری کرونــا مشــهود اســت، 
بــه ایــن معنــی اســت کــه پیشــنهادات بایــد در 
ــازۀ زمانــی طوالنی تــر رســیدگی شــوند.  یــک ب
بارکــر تأکیــد کــرد: »نگرانــی اعظــم مــا از 

شــرکت های حسابرســی  ظرفیــت  و  تمایــل 
ــزرگ  ــرای انجــام حسابرســی های ب ــر ب کوچک ت
بــا مشــارکت شــرکت Big Four اســت. ایــن امر 
گامــی بــه ســوی ناشناخته هاســت و ایــن مفهــوم 
بایــد قبــل از ارائــه به درســتی مــورد آزمــون قــرار 

بگیــرد.«
بخشــی از پیشــنهادات دولــت بر این اســاس اســت 
کــه زمانــی کــه حسابرســی طــی مناقصــه واگــذار 
ــه اســتفاده  ــزرگ ملــزم ب می شــود، شــرکت های ب
از شــرکت های حسابرســی کوچک تــر بــرای انجــام 

بخشــی از حسابرســی ســاالنه خود هســتند. 
مناقصــه  کــه  می گوینــد  کنونــی  قوانیــن 
بایــد هــر 10 ســال یک بــار انجــام شــود و 
ــد.  ــر کن ــل هــر 20 ســال تغیی حســابرس حداق
درصــورت عــدم تصویــب چنیــن قانونــی، حضــور 
ــی  ــد محدودیت ــرکت های  Big Four  می توان ش
 3۵0  FTSE حسابرســی  مؤسســات  بــرای 

آورد.  به وجــود 

https://www. pqmagazine. com/
time-to-slow-down-audit-reforms
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EY تفکیک حسابرسی در

شــرکت ارنســت انــد یانــگ یــا EY از انتصــاب دو 
مدیــر غیراجرایــی مســتقل خبــر داد و اقــدام بــه 
تأســیس هیأت حسابرســی جدید خود در کشــور 
بریتانیــا بــرای نظارت بر حسابرســی شــرکت های 
بریتانیایــی کــرده اســت. همچنیــن معتقد اســت 
کــه در این بــاره پیشــرفت قابــل توجهــی در 
اجــرای برنامه  هــای خــود بــرای تفکیــک عملیاتی 
عملکــرد حسابرســی شــرکت های موجــود در 

انگلســتان خواهــد داشــت. 
 مریــدول هگــده و فیلیــپ تیــو، دو مدیــر 
ــی مســتقل منصــوب شــده در هیــأت  غیراجرای
حسابرســی تــازه تأســیس بریتانیــا کــه ازتاریــخ 
1 ژوئیــه اجرایــی شــد هســتند و در ایــن هیــأت 
حضــور خواهنــد داشــت. ایــن هیأت حسابرســی 
مســئول نظارت مســتقل بــر عملکرد حسابرســی 
ــال  ــر اعم ــارت ب ــتان و نظ ــرکت های انگلس ش
اصــول تعیین شــده توســط شــورای گزارشــگری 
مالــی انگلســتان اســت. هیــأت حسابرســی ذکــر 
شــده، توســط دیویــد توربــورن، یکــی از مدیــران 
غیراجرایــی مســتقل EY مدیریــت خواهــد شــد. 
هیــأت حسابرســی جدیــد بریتانیا مکمــل هیأت 
منافــع عمومــی EY )کــه قبــالً به عنــوان کمیتــه 
نظــارت مســتقل شــناخته می شــد( اســت 
ــر کل  ــارت ب ــت و نظ ــر مدیری ــارت ب ــه نظ ک
شــرکت های تحــت حسابرســی مؤسســه  EY در 

ــده دارد.  ــتان را برعه انگلس
ــی،  ــرات مدیریت ــن تغیی ــی از ای ــوان بخش به عن
EY همچنیــن یــک کمیتــۀ پرداخت حسابرســی 
ــر  ــارت ب ــه نظ ــه وظیف ــت ک ــرده اس ــاد ک ایج
کار  و  کســب  در  پرداخــت  سیاســت های 

حسابرســی را برعهــده دارد. 

https://www. pqmagazine. com/
audit-separation-at-ey

ارائۀ راهنمای حسابرسی در زمینۀ استفاده 
از متخصصان و اطالعات قیمت گذاری 

AICPA توسط

انجمــن حســابداران رســمی آمریــکا به تازگــی، 
اقــدام بــه اصــالح اســتانداردهای خــود در 
ــتفاده از  ــای اس ــدن راهنم ــه ش ــتای اضاف راس
متخصصــان و اطالعــات قیمت گــذاری بــه 

ــرد.  ــتانداردها ک ــۀ اس مجموع
ــماره  ــی )SAS( ش ــتاندارد حسابرس ــۀ اس بیانی
ــی،  ــی قبل ــتاندارد حسابرس ــد، دو اس 144جدی
SAS شــماره 122 و SAS شــماره 143 را اصالح 
ــه برخــی از نظراتــی کــه هیــأت  ــا ب می کنــد ت
 SAS مدیــره در مــورد پیش نویــس افشــای
شــماره 143 دریافــت کــرده اســت، پاســخ 
دهــد. از ایــن پــس زمانــی کــه شــرکتی قصــد 
دارد از متخصصیــن و کارشناســان بیرونــی برای 

ــتفاده  ــابداری اس ــای حس ــری برآورده اندازه گی
ــا هنگامــی کــه حســابرس، برآوردهــای  ــد ی کن
ــۀ ابزارهــای  ــه ارزش منصفان مدیریــت مربــوط ب
مالــی را ارزیابــی می کنــد، اصالحــات راهنمــای 
اســتفاده از SAS شــماره 143 می بایســت مــورد 

اســتفاده قــرار بگیــرد. 
ایــن در شــرایطی اســت کــه اســتانداردهای 
ــر  ــی مدی ــاری ناگهان ــس از برکن ــی، پ حسابرس
هیــأت نظــارت بــر حســابداری شــرکت های 
عمومــی PCAOB، ویلیــام دونکــه، توســط 
رئیــس جدید کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار، 
گــری جنســلر، کــه در آینــده قصــد حذف ســایر 
ــز دارد،  ــره PCAOB را نی ــأت مدی ــای هی اعض
ــت.  ــد گرف ــرار خواه ــی مجــدد ق تحــت بازبین

راهنمایــی  تبییــن  بــه  همچنیــن   AICPA
اطمینان بخشــی  و  حسابرســی  زمینــۀ  در 
شــرکت های خصوصــی می پــردازد. جنیفــر 
بیانیــه ای  در   AICPA ارشــد  مقــام  برنــز، 
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اظهــار کــرد: »مــا بازخوردهایــی دریافــت 
ــای  ــر آن، راهنمایی ه ــی ب ــه مبن ــم ک کرده ای
ــه  ــی ارزش منصفان ــورد حسابرس ــتر در م بیش
ابزارهــای مالــی مفیــد خواهــد بــود. اســتاندارد 
ــز  ــد و تمرک ــه می ده ــر را ارائ ــن ام ــد ای جدی
خاصــی بــر اســتفاده از خدمــات قیمت گــذاری 
دارد. مــا همچنیــن از ایــن فرصــت بــرای 
به روزرســانی اســتانداردهای خــود در راســتای 
اســتفادۀ مدیــران و حسابرســان از متخصصــان 
کردیــم،  اســتفاده  بیرونــی  کارشناســان  و 
چــرا کــه بــه دلیــل پیچیدگــی روزافــزون 
ــیار  ــروزه بس ــر ام ــن ام ــی، ای ــگری مال گزارش
ــرای  رواج پیــدا کــرده اســت. " ایــن راهنمــا ب
دوره هــای  مالــی  صورت هــای  حسابرســی 
منتهــی بــه یــا بعــد از 1۵ دســامبر 2023 

ــد.  ــد ش ــال خواه اعم
https://www. accountingtoday. 

com/news/aicpa-offers-audit-
guidance-on-use-of-specialists-
and-pricing-info

رونمایی ACCA از اصالحیۀ بودجۀ سال 
2021

افزایــش حجــم وجــوه ورودی پیش بینــی شــده 
بــه ACCA کمــک کــرده اســت تــا در کســری 
بودجــه 8. ۹ میلیــون پونــدی خــود تجدیدنظــر 
ــر  ــد نظ ــال 2021 تجدی ــارس س ــرای 31 م ب
کنــد، مشــروط بــه تأییــد ایــن گــزارش توســط 
حســابرس  مســتقل، acca  می تــوان زیــان 
پیش بینــی شــدۀ خــود را بــه مــازاد 20. 3 

میلیــون پونــدی تبدیــل کنــد. 
ــدداً  ــاالنه، ACCA مج ــزارش س ــا گ ــان ب همزم
اســتراتژیک  عملکــرد  از  »پیش اطالعیــه ای« 

ــدن آن  ــه خوان ــت ک ــرده اس ــر ک ــود منتش خ
ــی از لطــف نیســت. گــزارش کامــل در 30  خال

ــد.  ــد ش ــر خواه ــوالی منتش ج
ACCA اینگونــه شــرح می دهــد کــه فــرض بــر 
ــون در ســال  ــن جلســه آزم ــه اولی ــود ک ــن ب ای
21-2020 همــه جــا به جــز چیــن لغــو خواهــد 
شــد و پــس از آن درآمــد حاصــل از آزمــون بــه 
حالــت عــادی بــاز می گــردد. اّمــا به دلیــل تأثیــر 
ــارم، 8  ــوم و چه ــۀ س ــه ماه ــوج دوم« در س »م
ــات در  ــد امتحان ــر از درآم ــد دیگ ــون پون میلی

طــول ســال از بیــن رفــت. 
ــون در طــول  ــت حــدود ۵۹۵، 42۵ آزم در نهای
ــا 831،  ــه ب ــه در مقایس ــد، ک ــزار ش ــال برگ س
000 آزمــون مــورد انتظــار در دوران پیــش 
 ACCA .ازهمه گیــری کرونــا کاهــش داشــت
مســئولیت ایــن ارقــام را بــر عهده گرفته اســت و 
ــرای ســال آینــده متعهــد می شــود آزمون هــا  ب
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را در بیشــتر بازارهــا اجــرا کنــد و از طریــق 
امتحانــات آنالیــن بــا نظــارت از راه دور، ظرفیــت 
برگــزاری آزمــون را تقویــت کنــد. بــا ایــن شــیوه، 
ــک  ــجویان در ی ــون دانش ــی و آزم ــد قبول درص

ــه 2۹. 3درصــد خواهــد رســید.  ســال ب
https://www. pqmagazine. com/
acca-unveils-big-surplus

فارغ التحصیل حسابداری، برنده مدال نقره 
المپیک

بردلــی ســیندن، قهرمــان تکوانــدوی جهــان، در 
بازی هــای المپیــک توکیــو  موفــق بــه دریافــت 
مــدال نقــره شــد. ایــن ورزشــکار 22 ســاله، تنهــا 
ــش از  ــت، پی ــه داش ــروزی فاصل ــا پی ــه ب 8 ثانی
شکســت بــا امتیــاز 34-2۹ در مقابــل اولوگبــک 

راشــیتوف. 
او همچنیــن، در حــال تحصیــل در رشــته مالی و 

حســابداری در دانشــگاه آردن است. 
در مصاحبــۀ اخیــر، وی اظهــار داشــته اســت کــه 
نمی دانــد کــه مایــل اســت در کــدام شــاخۀ مالی 
فعالیــت داشــته باشــد ولــی واحدهــای مربــوط 
بــه مالیــات و قانــون مالیــات، هــر یــک بــه نــوع 

خــود، بــرای او مهیــج اســت. 

https://www. pqmagazine. com/
accountancy-graduate-wins-
silver/

بنیاد IFRS کارگروه گزارشگری پایدار 
جهانی را تشکیل می دهد

 
ــی  ــکیل کارگروه ــاد IFRS از تش ــان بنی متولی
جهــت تســریع همگرایــی در اســتانداردهای 
گزارشــگری پایــداری جهانــی و آماده ســازی 
ــی  ــرۀ احتمال فنــی جهــت تشــکیل هیــأت مدی
پایــداری  گزارشــگری  »اســتانداردهای 

دادنــد.  خبــر  بین المللــی« 

ایــن کارگــروه، مجمعی برای مشــارکت ســاختار 
یافتــه بــا قابلیت هــای متمرکــز بــر گزارشــگری 
کــه  می دهــد  ارائــه  ســرمایه گذاری  ارزش 
ــی  ــازمان بین الملل ــر س ــۀ اخی ــال بیانی ــه دنب ب
شــکل   )IOSCO( بهــادار  اوراق  کمیســیون  
ــا  ــی کاره ــتار هماهنگ ــت و خواس ــه اس گرفت
بــرای ایجــاد ثبــات بین المللــی در افشــای 
مربــوط بــه پایــداری بــا تمرکــز بــر ایجــاد ارزش 

اســت.  ســرمایه گذاری 
به طــور خــاص، کارگــروه نظریه هــای فنــی، 
از جملــه توســعۀ بیشــتر نمونــۀ آزمایشــی کــه 
 )TCFD( براســاس افشــای مالــی مرتبط با اقلیــم
ســاخته شــده اســت را به عنــوان پایــه ای بالقــوه 
ــتانداردهای  ــد »اس ــرۀ جدی ــأت مدی ــرای هی ب
ــتای  ــی« در راس ــداری بین الملل گزارشــگری پای
ایجــاد ابتــکارات موجــود و تدوین اســتانداردهای 
بــا  گزارشــگری و ســایر  اقلیمــی مرتبــط 

ــد.  ــه می ده ــات ارائ موضوع
اســتانداردهای گزارشــگری پایــداری کــه توســط 
ــت،  ــده اس ــادر ش ــد ص ــرۀ جدی ــأ ت مدی هی
ارائــه کننــدۀ مبنــای گزارشــگری پایــداری 

جهانــی اســت کــه امــکان مقایســه و ســازگاری 
بیشــتر اســتانداردها را فراهــم کــرده اســت و در 
عیــن حــال انعطاف پذیــری الزم را بــرای ایجــاد 
هماهنگــی در مــورد صالحیــت قضایــی و الزامات 

ــد.  ــه فراهــم می کن ــد جانب گزارشــگری چن
اداره   IFRS بنیــاد  توســط  کارگــروه  ایــن 
خواهــد شــد و مشــارکت هیــأت اســتانداردهای 
حســابداری بین المللــی )IASB( را بــا توجــه بــه 
ــی شــامل  ــا گزارشــگری مال ــاط ب ــه ارتب ــاز ب نی
به عنــوان    IOSCO همینطــور  می شــود. 
ناظــر در گــروه، شــرکت خواهــد داشــت. در 
ــی، کارگــروه همچنیــن  ــۀ مقدماتــی کنون مرحل
از مشــارکت بــا کشــورهایی کــه در زمینــۀ 
گزارشــگری پایــدار کار می کننــد اســتقبال 

ــد.  می کن
https://www. accountancydaily. 
co/ifrs-foundation-sets-working-
group-global-sustainability-report-
ing
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حسابدار

معرفی موسسات حسابرسی 

اخبار انجمن

مؤسسات حسابرسی

4
مؤسسه حسابرسی و خدمات

مدیریت اصول پایه فراگیر

1

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

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

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

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

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

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

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

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

abtinravesh@yahoo. com

موسسه حسابرسی آبتین روش آریا

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

4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس

آرشین حساب ۲

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

آرمان اندیش آگاه ۳

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

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

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

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

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

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

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

  تلفن: ۳2228222-044          فاکس: 8978۳61۵

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

مؤسسه حسابرسی آریا روش

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

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

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

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

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

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

صندوق پستی: 7919-1۵87۵          کدپستی: 19689۵۳691

۶

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

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

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

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

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

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

دوم- واحد ۵
info@atiehNegarAudit. ir

۵

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

instagram. com/iica_ir
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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 1۲

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

مؤسسه حسابرسی آزمودگان

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

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

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

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

تلفن: 889۳9۵1۳-88929709-88929708
فاکس: 88929642

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

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

۷

مؤسسه حسابرسی و خدمات آزموده کاران

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

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

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

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

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

  • رسول سعیدی)حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرســی صورت های مالی- حسابرســی مالیاتی- 
حسابرسی علمیاتی- حسابرسی داخلی- خدمات مشاوره ای- ارزیابی 
ســهام -طراحی و 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

۸

1۳

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
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انجمن حسابداران خبره  ایران
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مؤسسه حسابرسی آزمون سامانه ۹

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  حسابرســی مالی و  خدمات: 
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



1۳۳
مهر  1400

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳8 شمارۀ

حسابدار

1۶            مؤسسه حسابرسی بهنود حساب

  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 ۲0

مؤسسه حسابرسی بهمند 1۷

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران 
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

عضو انجمن حسابداری ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

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

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

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

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

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

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

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

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

            مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
)حسابداران رسمی(

1۸

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

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

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

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

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

کدپستی: 1۵7۵7-۳۵664

مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم14
 )حسابداران رسمی(

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

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

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

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

• بهروز شیرخانی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

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

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

نظارت برای تصفیه شرکت ها. 

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

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

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

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

www. Arkansystem. co

1۵  مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهرادمشار

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1۹            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

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

instagram. com/iica_ir
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حسابدار

انجمن حسابداران خبره  ایران
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مؤسسه حسابرسی
تالش ارقام

۲4

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 ۲۵

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 ۲۶

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(

۲۷

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 

۲۳

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 

۲۲

انجمن حسابداران خبره ایران
در شبکه های اجتماعی

aparat. com/iica_ir

shenoto. 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 حســابداری و مالیاتی،   خدمات 
ارجاعی دادگاه ها و مراجع قضایی، بازرســی قانونی، نظارت بر تصفیه، ســایر 
خدمات با تشــخیص شورای عالی، مشــاوره 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

۲1

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

instagram. com/iica_ir



1۳۵
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳8 شمارۀ

حسابدار

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
سخن حق

۳1

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

۳۳

مؤسسه حسابرسی شهود امین ۳4
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 مدیریت۳0
سیاق نوین جهان

۳۲

 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

۲۸

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

۲۹

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

این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی http: //iica. ir/cpa-firms  نیز به صورت آنالین در دسترس است. 
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳8

حسابدار

مؤسسه حسابرسی
عامر مشاور تهران

۳۵

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

  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

۳۷

مؤسسه حسابرسی
فراز مشاور

۳۶

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( 

۳۹

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 ۳۸

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

4۳

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(

4۲

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

این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی http: //iica. ir/cpa-firms  نیز به صورت آنالین در دسترس است. 
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳8 شمارۀ

حسابدار

حسابداران مستقل خبره/ حسابداران مدیریت خبره / حسابداران مالی خبره

ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن

اخبار انجمن

فهرست اعضای خبره ی موضوع ماده ی ۸ اساسنامه ی انجمن حسابداران خبره ی ایران )مصوب ۲۳ تیر 1۳۹۳( 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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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳8 شمارۀ

حسابدار

  

 2  امیرهوشنگ                         احمدی                          77910809
* ۳  ابراهیم                          اسفندیاری             091۳1027214 
4 مجید                                اسعدی الموتی         09121112787
۵ امید                                    افشار                      09121۵98۵۵7
 6 بهروز                              امیدعلی                        8۵۵4102
 7 حمیدرضا                            اعظمی چهره برق    0912۵779766
*8 محمود                               بابایی رهنی              0912۳098۳22
* 9 محمد                                بدراقی نژاد                      88781708
*  10 علي                                  بهروزي                     0912۳0268۳4
11 فرزانه                              پورطاهر اقدم          09126718122
*12 محمدحسین                      توکلی                             22021881
  1۳عزیز                                حیدرنژاد                  09121448۵6۵
  14 رحیم                               جباری دارستانی        0912۵04۵089
*1۵ سعید                             جمشیدی فرد                222۵1920
  16 سیدمحسن                        حجازی                          2204400۵
  17مرتضی                             حجازی                          2288۵۵99
  18 حسن                              حسین پور فرد         0912۳869677
*19 علی                                 حیدری                    09188660۳40
*20 سیدحسین                         خاتمی                       0912۳8640۵7
*21 ابراهیم                               خبیری                       091۵1114۳70
  22 مسعود                             دادگر                            44607914
  2۳  فرهاد                           دولتشاهی                09122202296
  24 اسکندر                             رجبی                       091210۵928۳
*2۵ ایوب                          رستمی سلطان احمدی 091۳1418660
*26 قدرت اله                         رهگذر                           2200260۵
  27 محمود                             زائری امیرانی           0912200119۵
 28محمدرضا                          سالمی                     091240۵6094
* 29 رامین                            شاهعلی زاده                  88607020
*۳0 فرهاد                              شاه ویسی                 09121978024
*۳1 علی                                   صحرائی                     09122۵01۵69
  ۳2 مهدی                        شهرستانکی           091۵۵142098
  ۳۳ احسان                         شریفی                  0918841464۳
*۳4 محمد                              صفری کوپائی                66499299
*۳۵ محمدکاظم                      ضیاءپور                         44۳۵2860
  ۳6 علیرضا                                 کریمی طار              091212۵2871
  ۳7 بختیار                                  علیپور                       09121۳91611
 ۳8 مرتضــی                     قلــی زاده           0914۳4۳1000
  ۳9 جمشید                            فراروی                         22۵۵0۵69
*40 علی کامیار                      گیالنپور                         882۵0817
  41 عباسعلی                           مفتاح پور                 09141۵11122
*42 زهرا                                    مطلب زاده                 09121176124
 4۳ حسین                              مرجوی                    0912678801۵
44محمد علی                           نوری                       09128408660
 4۵  عیسی                        نورانی فر             0912۵764176
*46 محمدعلی                          نوذری                       0912۳174861
   47  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

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

*7 حمیدرضا                             بنی اسدی                 0912644۵471
*8 ذبیح اهلل                             پروانه                        09121761484  
*9 بابک                                  پوربهرامی                 0912210۵100
*10 ایرج                             پورحسین  اکبریه            8890۳190  
*11 خسرو                            پورمعمار                          880۳0644 
*12 سعید                                تاج بخش                   0912۳688۳1۵  
* 1۳هوشنگ                           تسلیمی                      09121۵91841
  14 احمد                             جاللی  کله سر         0912۳701۵04

*1۵  پرویز                             جوادی بوسجین              8879802۳  
*16 عباس                                  جهانی                          09122991984
*17  یحیی                             حساس یگانه            091218818۵0  
*18 مصطفی                         حقدوست                        8876904۳  
*19 جالل                              خرازی زاده                      88897029 
*20 بهروز                              خالق ویرودی                  88889242
*21  امیرعلی                           خانخلیلی                         8879802۳  
* 22 فریده                          خلعتبری                      66427۵۳9 
2۳ جمال                               دامغانیان                        6099201۵
  24  اسیک                           دراستپانیانس          09121884094 
*2۵ سیروس                         رحمانی                           8878۳۳2۳ 
 *26محمدعلی                       زاهدی                      09121019۳۳2
  27 سروش                           زینلی یزدی             09121277264  
 * 28  محسن                       ژاله آزاد زنجانی       09124۳۵۳808
  *29 محمدباقر                  محمدی                     8880۳660  
*۳0 رسول                            محمدی سالک                22۵48۵49  
  ۳1 سیامک                      سامی                         8۳879000

*۳2 غالمرضا                     سالمی                         8888224۳  
* ۳۳ ناصر                         ساالر                         88904226
*۳4 فرامرز                       شایگان                       664۳6۳91
*۳۵ سیامک                      شهریاری                     887۵1909  
 *۳6 عباس                              شوقانی                      0912411۳۵11
*۳7 غالمرضا                    شوندی                       229067۵1
* ۳8 هوشنگ                       شیوایی                   09121214422
*۳9 احمد                             عبائی کوپائی                   2207۵218 
*40 خسرو                       فخیم هاشمی              667202۳6 
  41 رحیم                              فیروزی                          66801062

  42 محمود                    قدس                     
  4۳ صالح الدین                    قوی پنجه                       8866۳272  
*44 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

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
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳8

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 فریدون                        داودوندی                 09121942912
۳7 محمود                     زائری امیرانی         0912200119۵
۳8 غالمحسین                  دوانی                           8886602۵
۳9 مریم                       روستازاده شیخ یوسفی 091۳7722212
40 هادی                     رستگار                09120620422
41هایده                      رحیمی علی آبادی   09122877۳۳۵
42 رحمت اله                     صادقیان                       88678۳۵1
4۳ محسن                          ژاله آزاد زنجانی        09124۳۵۳808
44 لیال                        ستاره                  09۳0۵۵9۳۳۳۵
4۵ مهدی                     سلیمی                09126147470
46 محمدعلی                سلیمانیان             09122114۳79
47 سامان                     ساعدی               0918970204۳
48 عباس                          سخاوت                   0912۳166744
49 آزاده                        سوری                 09128۳40978
۵0 محمد مهدی                 شاطرزاده                  091771۵0467
۵1 منصور                       شمس احمدی               88۳09100
۵2 غالمعباس                عزتی شالقونی         0912۳۵94۵14
۵۳ غالمعباس                     عالیشوندی                09177161۳۵۵
۵4 عبداالحد                 عباشی                 09119642678
۵۵  محسن                   عالیخانی              0912۵4۳672۳
۵6 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 مهدی                      محمدی مالحاجلویی 091279296۳7
72 محمد                    محمودی               669۳2021-۵

 7۳ حسین                          مرجوی                   0912678801۵
74 علی                            مصدر                      0912۳۳8۳872
7۵ هنگامه                         مقدس پور                0912۳464917
76 سید احمد                  موسوی                0912682۳289
77 سید حسین                 موسوی               0912246۵042
78 محمد مهدی              مقامی                  09120766284
79مجید                               میراسکندری              0282222۳9۳7 
80 محمدجعفر                  ناسوتی                  09121۵91۳۵9
81 آرمان                       نقشبندی               09184746174
82 اشکاندخت                     نمسه چی                  0912220۳696
8۳ اباذر                        نیکخواه              0912۳729۵44
84 مهدی                      نیرومند                 0912۳116096

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

8۵ پیمان                        ویسه                    0912۵۳۳1704
86 امیر                          هداوند                  09121066800
87 علی                          یساولی شراهی       0912۳121۳67
88  فرشید                       یزدانی                  0912۵0۵1088

حسابداران مالی خبره

1 سمانه                         آدینه                    09124۳۳۳029
2 احمدرضا                      اسدیان                 091۵۳0۵0620
۳ بهمن                           امیری                     091279982۳۵
4 جلیل                            ایوانی                   09188877۵۳2

۵ سید محمد                      باقرآبادی                  0912۵۵0426۳ 
6 مجید                            باقیات                  0912۳117۵0۵   
7 سعید                           پرتو                     0919۵18711۳
8 فاطمه                         پور یعقوبی              091270۵9909
9 جمشید                        پیک فلک               09129746907
10 عبدالرضا                      تاالنه                       886۵9982
11علی اصغر                     ثامنی                    0912609۵674
12 اسحاق                     جانباز                   091۵11۵۳4۵8

1۳ محمدتقی                        خادمی جبلی             091۳22۵269۵
14 سعید                           خان محمدی            09192026809
1۵  همایون                             خوبان عنبران              0912792471۳
16 محسن                      رحیمی                  09120281014
17بهرام                         رستمی                0912۳8021۵۳

18 محسن                         ژاله آزاد زنجانی       09124۳۵۳808 
19  سامان                             ساعدی                  09107606401
20  محمدعلی                         سلیمانیان                09122114۳79
21  مهدی                           سلیمی                  09126147470
22 بهنام                          شیری                  0912۵۵00096  
2۳حمیدرضا                      صالحی               091۳1۵21010
24علی                            فتوحی                091۳2۵46۳98
2۵  شهریار                            قهرمانی زهرایی       0912220۵112
26  عبداالحد                           عباشی                      09119642678
27  غالمعباس                      عزتی شالقونی               82182۵2۵  
28  مریم                               علیشیری                 091226۳۵478
29 محسن                       غالمرضایی           091228789۳2
۳0 مزدک                         کاظم زاده            0912۳79۵۳60
۳1 علی                                  محمدی فر              091261949۵6
۳2 مهدی                                 مرادزاده فرد               09121791429
۳۳  روح اله                             مردان واجاری          0911۳428۵۵6
۳4  ضیاءالدین                    معصومی               0912۵1122۵۳
۳۵  محمدجعفر                   ناسوتی                09121۵91۳۵9
۳6 ابراهیم                       نوروزبیگی             0912۵0017۵7
۳7 بابک                          وهابی                  091221۳4214
۳8 امیر                           هداوند                09121066800
۳9  فرشید                         یزدانی                  0912۵0۵1088
40حمید                           داراب                 091۳27۵84۵۵

درخواست نامه ی اشتراک شماره های آینده ی مجله حسابدار

خواننـده ی گرامی
، مبلغ مربوطه را به حســاب جاری شــماره ی 4۵0۵3۵۵۵  برای اشــتراك شــماره های آینده ی مجله 
انجمن حســابداران خبره ی ایران نزد شعبه ی مرکزی بانک تجارت یا حســاب سیبا شماره ی 010۶13۶8۹۷00۷ 
انجمــن حســابداران خبره ی ایران نزد شــعبه ی خیابــان آیت اله طالقانی بانک ملــی ایران )یا انتقــال به کارت 
۶03۷۹۹11۹۹۵2۹128( واریز فرمایید و اصل برگه ی واریز وجه)کپی برگه ی واریزی را حتماً نزد خود نگهدارید( را 
همراه درخواست نامه ی اشتراك )زیر( به نشانی دفتر مجله: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، شماره 28، طبقه ی 

دوم؛ یا صندوق پستی 1۵81۵/3۶۹1 یا دورنگار 888۷8۶۶۷ بفرستید. 
دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری حسابداری و رشته های مرتبط با ارائه ی کارت دانشجویی 

معتبر )که در آن تاریخ اعتبار کارت مشخص شده باشد( می توانند از 20درصد تخفیف بهره مند شوند. 

مشترکان بیش از 5 شمارگان در هر شماره ی مجله از 10 درصد تخفیف بهره مند خواهند شد. 

مجله ی  اشتراک 

نام کامل مشترک: 

نشانی کامل پستی: 

کدپستی ده رقمی: 

روش پرداخت*: 
* شماره و تاریخ فیش واریزی و مشخصات شماره حساب انجمن نوشته شود

دوره سفارش: از شماره... ... ... ... ... تا شماره... ... ... ... ... 

مشمول تخفیف:  دانشجویی  بیش از ۵ شمارگان

مقصد:     تهران  دیگر شهرهای ایران  دیگر کشورها

نوع سفارش: 
 ۵ شماره ای              پست عادی

 10 شماره ای            پست سفارشی

تهران

دیگر شهرهای ایران

دیگر کشورها

5 شماره ای 

5 شماره ای 

10 شماره ای 

10 شماره ای 

• پست عادی:     ۶00/000 ریال

• پست عادی:     ۷00/000 ریال

• پست عادی:  ۶/000/000 ریال

• پست عادی: 10/000/000 ریال

• پست عادی:   1/000/000 ریال

• پست عادی:   1/200/000 ریال

• پست سفارشی: 1/000/000 ریال

• پست سفارشی: 1/000/000 ریال

• پست سفارشی: 1/۶00/000 ریال

• پست سفارشی: 1/800/000 ریال

5 شماره ای 

10 شماره ای 
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳8 شمارۀ

حسابدار

اعضای جدید
اخبار انجمن

۳۲0 عضو جدید به نام های زیر به انجمن حسابداران خبره ی ایران پیوستند. 

11۶۶۹- مهرشاد مال ملکی

11۶۵۹- نسیرن کوهی

11۶۶۵- نادر ترابیده

11۶۶8- صادق دهقان

11۶۵8- حسین جواد خیاط

11۶۷۵- سعید محرابی

11۶۶4- امیر دده بیگی

11۶۶۷- فاطمه فرامرزیان

11۶۵۷- سهیال بهرامی کشکولی

11۶۷3- علی اصغر زرقانی 11۶۷2- شهال شادمان

11۶۶2- آوا صالحی

11۶۷4- شهال صفری جعفرلو

11۶۶3- مهدی نمونه خلفی

11۶۷0- محمد مهدیخانی

11۶۶0- یلدا کوهکش

11۶۷۶- حسن گفتاری

11۶۶۶- مرجان بهزاد شیخ رباط

11۶۶1- حسین جعفری مجد

11۶۷1- مسعود رستمی
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳8

حسابدار

11۶۹1- احسان سرایی11۶۹0- شیرین لشگری11۶8۹- منصور مراخه11۶8۷- احمد خدائی نمین

11۶۹۶- بهرام عبداهلل پور11۶۹۵- مصطفی عبادی11۶۹4- غالمحسن عباسی11۶۹3- صفورا کلهر11۶۹2- ناهید همتی آقاباقر 

11۷01- سمیه چوبداری نمین11۷00- توماج پارسائی11۶۹۹- عارف قاسمی11۶۹8- مائده ملتجی11۶۹۷- پرویز رخش خورشید

11۶88- علی ابراهیم نیا

11۶8۵- شجاع الدین رفاهی11۶8۵- مسعود فیاض چالرسی11۶84- ابوالفضل خالقی11۶83- نرگس علی نژاد مطلق قصاب11۶82- فرزاد گرامی شیرازی

11۶81- علی پیوند طلب11۶80- سمیرا آقایی11۶۷۹- مائده امان اله نژاد11۶۷8- باقر بهرامی علی آباد 11۶۷۷- لیال ستاره



14۳
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳8 شمارۀ

حسابدار

11۷12-  ابوالفضل حسین زاده

11۷1۷- عمید صاحبی

11۷22- کاظم محمدی

11۷13- سید علی هاشمی

11۷18- مهدی پیری سقرلو

11۷23- ایوب رمضانیان

11۷14- مهدی اسدی

11۷1۹- سمانه بهنام مهدی زاده

11۷24- فرید شیخ باقری

11۷1۵- حامد قدیمی

11۷20- فاطمه زمانی

11۷2۵- زینب کیا پاشا

11۷02- محمد نوری ساران

11۷0۷- راحله علی عباسی خیاوی

11۷03- محمد رضا گودرزی

11۷08- زیبا خالقی

11۷04- عاطمه بهمنی

11۷0۹- داود همتی

11۷0۵- محمد کامران

11۷10- مهدی رسولی

11۷0۶- سیدعلی مهدی

11۷11- سمیه جنگی

11۷1۶- حافظ شریفی

11۷21- شاهین رمضانی

11۷2۶- صفورا عاشورا زاده
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳8

حسابدار

11۷3۵- فرشته یعقوب علمدار

11۷30- امیر رستمی

11۷33- حمیدرضا کارخانی

11۷28- مصطفی رضایی

11۷34- امیرحسین حیدری

11۷2۹- مریم ملک زاده چالشتری

11۷32- حلیمه نعمتی سلجوقی

11۷2۷-  ندا عباسی

11۷3۶- محمد فعله گری

11۷31- آیدا عباسی

11۷38- حسین میجانی11۷3۷- زهرا امیدی

11۷4۵- سعید کریم زاده  11۷44- مهدی صیدی واشیان

11۷۵0- رزیتا صالحی11۷4۹- پویا حبیبی 11۷48- محمد مهدی بیدگلی 11۷4۷- حسن عبادی

11۷41- مهدی بازقندی11۷40- سعید زبید11۷3۹- پارمیدا قاسمی

11۷4۶- معصومه سلیمی11۷43- مهران گنجی

11۷۵1- فوالد شجریان

11۷42-رعنا جلیل پور



14۵
مهر  1400

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳8 شمارۀ

حسابدار

11۷۶4- ایمان خسرویان 11۷۶3- سهیل نقدی پور 11۷۶2- مهدی علیمرادی

11۷۶1- بهنام خسروزاد11۷۶0- رامین زندی 11۷۵۹- رحمان زینالی 11۷۵8- حجت اله یزدانی 11۷۵۷- علیرضا شاه حسینی

11۷۶۵- حلیمه مهرابی

11۷۷1- محمد جواد صدیق11۷۷0- لیال عاشوری 11۷۶۹- داود کریمی 11۷۶8- صادق همتی 11۷۶۷- غالمرضا عباس نژادی بنام

11۷۶۶- حسن قسیاری

11۷۵۶- سیدمهیار طلوعی برازنده 11۷۵۵- امین کیانی پور11۷۵4- اسماعیل کبودی11۷۵3- زهرا کاویان مبارکه 11۷۵2- رضا سلیمانی

11۷۷۶- محمدرضا رودکی11۷۷۵- حسن حسین پوردالور 11۷۷4- سحر بختیاری 11۷۷3- یاسمین فرج پور 11۷۷2- الهام امیدی گهر
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳8

حسابدار

11۷81- محسن خدادی

11۷8۶- حامد نجفی

11۷۹1- مهسا همراه نژاد

11۷۹۶- محمودرضا شبابی

11801- مسعود علی حکیم

11۷۷8- سیده ملیحه امینی

11۷83- محمد سعید واقعی

11۷88- سعید لک

11۷۹3- حیدر ایمانی

11۷۹8- محسن گوهری بهابادی

11۷۷۹- کامران رمضانی یاسوری

11۷84- مرتضی همتی پاشاکی

11۷8۹- مجتبی اینالوئی

11۷۹4- میالد رستمی

11۷۹۹- مصیب جمشیدی

11۷80- حسین قویدل

11۷8۵- قاسم الماسی

11۷۹0- مهدی طاهری

11۷۹۵- علی سالمتی فر

11800- سعید عالمزاده

11۷۷۷- ایمان اکتسابی

11۷82- بهزاد رضازاده

11۷8۷- لیال تقوی اهرمی

11۷۹2- رضا قسمتی

11۷۹۷- زهرا روحی
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳8 شمارۀ

حسابدار

1180۹- وحید بابایی خرزوقی 11808- رضا عطایی 1180۷- عزت اله شهریاری

1180۶- سید آرین حسینی به بن1180۵- مهدی اسدی صفا 11804- امین سلیمانی آرین 11803- منوچهر کاوی گیلوان 11802- سعید احمدی ورزنه

11810- عادل درویش زاده محمدخانی

1181۶- سعید دربندی فراهانی1181۵- امیررضا علی جان زاده 11814- میالد جواد بخت 11813- مهدی نقدی بهار 11812- سیدایرج آذرنیوش

11811- ندا عبدلی

11821- معصومه دلجو11820- رضا صفری پارگامی 1181۹- صدیقه سلیمانپور 11818- حامد محمدی 1181۷- حمزه نوع پرست

1182۶- فاطمه احمدی قره بالغ 1182۵- زینب یوسفی زاده11824- محمد کشتکار11823- منیژه قلیپور 11822- حسین عبدی
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳8

حسابدار

118۵1- رویا بهمنی 118۵0- محمد اسالنی گتولی1184۹- میرعلی اکبرحسینی نیا11848- مرضیه مددی چیزه 1184۷- بنیامین بهرام

11834- امیر مقدسی  11833- احمد اخوان رهنما 11832- ایمان پورابولی

11831- شقایق استاد محمد نظری11830-  جواد ابیشی 1182۹- ابوالفضل قاسمی 11828- محمد یکانی 1182۷- سیما رسولی

1183۵- محمد کزازی

11841- هیراد نظری11840- حمیدرضا فروهر 1183۹- سعید سادات لواسانی بزرگ 11838- ابوطالب یحیی پور 1183۷- مهدی نوروزیان

1183۶- عبداله خداوردویی

1184۶- مهدی قلی پورپاشا1184۵- مجیدرسا طلب 11844- امیدرضا محمدی نیک 11843- محمد پاداشی 11842- حبیب گوزلی
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳8 شمارۀ

حسابدار

118۷۶- سودابه آوردخانی 118۷۵- حبیب عباسی118۷4- امین پناهی دودران118۷3- سیدمحمد علویان مهریان 118۷2- حمید حسین زاده

118۵۹- محمد وقاری 118۵8- علی نوریان 118۵۷- محمد حسین رحیمیان امیری

118۵۶- محمد تیرگان118۵۵- سعید محمدی شهرکی 118۵4- محمدوطن پرست 118۵3- تارا منوری 118۵2- معراج نوروزی

118۶0- حمیدرضا دماوندی

118۶۶- محمد مهدی زاده118۶۵- حمیدرضا رضائی نیک 118۶4- عبدالمجید حیاتی 118۶3- جاوید یکتاولد 118۶2- حسین ایران پورشهمیرزادی

118۶1- محمود آزادی

118۷1- محمد ده گبرزاده118۷0- سیده سمیه باقری شاره 118۶۹- سایه ذوالقدر 118۶8- ابوالقاسم فرقانی 118۶۷- نفیسه افشاری



1۵0
مهر  1400

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳8

حسابدار

11۹01- محسن پورعلی 11۹00- سیده معصومه موسوی118۹۹- مریم فرشباف خوش نظر118۹8- سارا سوزن 118۹۷- محسن تفتیان انور

11884- حسین تک روستا 11883- حامد غنیمی 11882- حمیدرضا رحیمی

11881- اشکان حسن خانی11880- مصطفی صالحی 118۷۹- مهدی قاسمی 118۷8- زهره بشیری 118۷۷- محمد صادق شاه علی

1188۵- هاجر رحمانی

118۹0- احمد احمدی

118۹۵- فرخ القا باقرزاده

118۹1- رقیه اسمعیل زاده

118۹۶- مولود شریف نیا

1188۹- محمود حسین پور

118۹4- الهام نعمتی زاده

11888- محمد حسین پور

118۹3- ابوالفضل امیر عالئی

1188۷- سمیرا زارعی

118۹2- فرشاد گنجی

1188۶- یوسف واعظی
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳8 شمارۀ

حسابدار

11۹2۶- علی مالح 11۹2۵- فاطمه اکبری11۹24- مرتضی اسماعیلی فرخد11۹23- مهدی فرهنگ اصفهانی 1۹22- مجتبی وکیلی

11۹0۹- ایمان علی پور 11۹08- علی اکبر علیشاهی 11۹0۷- مجید دین دوست

11۹0۶-  امیر خلیلی 11۹0۵- مهدیه فرح بخش 11۹04- محمد رضائی 11۹03- علی حکیمی  11۹02- جبرائیل نجفی

11۹10- محمدجانعلی زاده

11۹1۵- پژمان رونقی

11۹20- محمد حفیظ اشراقی

11۹1۶- شیدا وحدت

11۹21- اباذر جاللی اصفهانی

11۹14- عابدین سعیدی کیا

11۹1۹- سمانه خاشعی

11۹13- ابوالفضل اصفهانی

11۹18- احمد کاظمی

11۹12- افسانه رضامند

11۹1۷- فریبا کمیجانی

11۹11- رضا مهدیلوترکمانی
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳8

حسابدار

11۹۵1- داود گلی 11۹۵0- مجید عابدی نژاد11۹4۹- محبوبه هراتی11۹48- محمدبابایی حسکویی 11۹4۷- سیدکاظم اصغریان

11۹34- علی حسن ایوبی 11۹33- فاطمه بابایی درچه 11۹32- حسین اسماعیل پور

11۹31- سید رفیع زمانی11۹30- محمد شعبان پور 11۹2۹- شبنم داداش پور 11۹28- زهرا قلی زاده مهماندوست 11۹2۷- احتشام توانا

11۹3۵- بهنام رحیم زاده

11۹40- کیوان سهرابی

11۹4۵- سیدمحمد توسلی

11۹41- اکبر رضوان

11۹4۶- جواد توکلی

11۹3۹- فرشته پورحیدری

11۹44- حمید دقیق روحی

11۹38- میالد نیکخواه

11۹43- رسول چراغ پور

11۹3۷- حسین کامرانی

11۹42- حمزه اکبری

11۹3۶- رضا سلطانی اصل



1۵۳
مهر  1400

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳8 شمارۀ

حسابدار

11۹۵۹- مرضیه اصغری شالدهی 11۹۵8- سیاوش محمودی 11۹۵۷- مریم منوچهری فرد

11۹۵۶- صابر جلیلی11۹۵۵- ملیحه کشاورزیان 11۹۵4- رامین همرنگان بهدانی 11۹۵3- علی اصغر جوکاریان 11۹۵2- محمد آریاپناه

11۹۶0- مریم محبوبی

11۹۶۵- رضا چهاراقران

11۹۷0- رضا رجبی

11۹۷۵- سعید امینی تهران

11۹۶۶- محمدیار احمدی

11۹۷1- مرتضی تفرش نیا

11۹۷۶- محمد حسین فتحه

11۹۶4- فرهاد باقرپورزاده

11۹۶۹- بتول بابایی

11۹۷4- مجید اسماعیل نژاد

11۹۶3- صادق قلی زاده

11۹۶8- نصر پاشایی نصیرکندی

11۹۷3- الهه صنعت پیشه

11۹۶2- نوشین نصراله تبریزی

11۹۶۷- مهدی میرزائی راد

11۹۷2- صمد ابوالحسنی

11۹۶1- علی اصغر رضائی رجانی



1۵4
مهر  1400

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳8

حسابدار

11۹84- حبیب حیاتیان 11۹83- الهام عزیزی 11۹82- محمد حیدری نیا

11۹81- حسین بحرینی11۹80- محمد عبدالهی 11۹۷۹- محمدحسین عاشوری 1۹۷8- نیلوفر قمیان 11۹۷۷- سعید تناسان

11۹8۵- مسعود عرفان نژاد

11۹۹0- نسیم قربانی

11۹۹۵- علیرضا حسینی 

12000- رسول طوبی

11۹۹1- علی وحیدی

11۹۹۶- مژگان رئیسی 

12001- مهدی شعبانپور

11۹8۹- سیروس عزیزاللهی

11۹۹4- زهرا نظری راد

11۹۹۹- شهرام دادگر

11۹88- آیدین وجودی موالن

11۹۹3- مهدی صحبتی

11۹۹8- حمزه پرندآور

11۹8۷- عبدالرضا ملکی

11۹۹2- سکینه محمدیاری

11۹۹۷- محمد زمانی

11۹8۶- داریوش سپهوند



1۵۵
مهر  1400

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳8 شمارۀ

حسابدار



1۵6
مهر  1400

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳8

حسابدار


